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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

سد النهضة.. إثيوبيا تصدم مصر سد النهضة.. إثيوبيا تصدم مصر 
والسودان بـ  »قرار جديد«والسودان بـ  »قرار جديد«

أونتاريو تخفف من قواعد احلضور في أماكن أونتاريو تخفف من قواعد احلضور في أماكن 
العبادة وحفالت الزفاف واجلنازاتالعبادة وحفالت الزفاف واجلنازات

الصحة الكندية: ال توجد داللة على تسبب لقاح الصحة الكندية: ال توجد داللة على تسبب لقاح 
استرازينكا بجلطات الدماسترازينكا بجلطات الدم
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في بالدي اجلمال جرمية
 اجلمال عادة نعمة لكنه في بالدي دائماً نقمة، اجلميلة مازالت في نظر مجتمعنا ُمجرمة مع سبق  اجلمال عادة نعمة لكنه في بالدي دائماً نقمة، اجلميلة مازالت في نظر مجتمعنا ُمجرمة مع سبق 
اإلصرار والترصد، اجلمال صار تهمة يجب إنكارها، واجلميلة صارت فضيحة يجب سترها ، كل يوم اإلصرار والترصد، اجلمال صار تهمة يجب إنكارها، واجلميلة صارت فضيحة يجب سترها ، كل يوم 
نصادف مانشيتات وترندات و هاشتاجات عن بنات التيك توك أو اليوتيوب، يتم القبض عليهن نصادف مانشيتات وترندات و هاشتاجات عن بنات التيك توك أو اليوتيوب، يتم القبض عليهن 
أو التشهير بهن وإتهامهن بإثارة الغرائز ، هذه هي التهمة املعلنة ،أما التهمة املضمرة واخملفية أو التشهير بهن وإتهامهن بإثارة الغرائز ، هذه هي التهمة املعلنة ،أما التهمة املضمرة واخملفية 
هي أنهن جميالت في زمن فوبيا اجلمال وكراهية احلسن والتآلف مع القبح. الفتاة تكون رشيقة هي أنهن جميالت في زمن فوبيا اجلمال وكراهية احلسن والتآلف مع القبح. الفتاة تكون رشيقة 
ترقص أو تضحك، لم متثل أي أفالم بورنو مثالً أو ضبطت في بيت دعارة أو تركت رقم تليفونها ترقص أو تضحك، لم متثل أي أفالم بورنو مثالً أو ضبطت في بيت دعارة أو تركت رقم تليفونها 
تتحدث مع صديقاتها...الخ،  أو  أو تضحك  ترقص  فتاة جميلة  ...الخ، هي مجرد  املتعة  تتحدث مع صديقاتها...الخ، لراغبي  أو  أو تضحك  ترقص  فتاة جميلة  ...الخ، هي مجرد  املتعة  لراغبي 

هذه هي كل جرميتها، والدليل القانوني أن البراءة عادة تكون من نصيبهن ، هذه هي كل جرميتها، والدليل القانوني أن البراءة عادة تكون من نصيبهن ، 
لكن الشباب ملتهبي البروستاتات من مقدمي البالغات ال أحد يحاسبهم لكن الشباب ملتهبي البروستاتات من مقدمي البالغات ال أحد يحاسبهم 
على جرائم  التجريس والفضائح والبالغات الكاذبة احملرضة ، الضحية فقط على جرائم  التجريس والفضائح والبالغات الكاذبة احملرضة ، الضحية فقط 
القانون عادة ينصفها، لكن  املبتهجة املمتلئة حيوية،  البنت اجلميلة  القانون عادة ينصفها، لكن هي  املبتهجة املمتلئة حيوية،  البنت اجلميلة  هي 
ماذا تفعل ورقة براءة  القانون في مجتمع ينهش سيرتها ويتربص بحياتها ماذا تفعل ورقة براءة  القانون في مجتمع ينهش سيرتها ويتربص بحياتها 

ولفتاتها وهمساتها ويعد عليه أنفاسها وحركاتها؟.ولفتاتها وهمساتها ويعد عليه أنفاسها وحركاتها؟.
 لو حاولنا تأصيل املشكلة والبحث في جوانبها اإلجتماعية، البد أن نبدأ  لو حاولنا تأصيل املشكلة والبحث في جوانبها اإلجتماعية، البد أن نبدأ 
،غريزة  وغيرها  والشرب  األكل  بجانب  الغرائز  ضمن  من  هناك  أن  ،غريزة مبعرفة  وغيرها  والشرب  األكل  بجانب  الغرائز  ضمن  من  هناك  أن  مبعرفة 
أن  ، هو يحب  إمرأة  أو  كان  رجالً  منا  اإلجتماعي، كل  اإلستحسان  أن إسمها  ، هو يحب  إمرأة  أو  كان  رجالً  منا  اإلجتماعي، كل  اإلستحسان  إسمها 
مُيدح، يقال له أنت وسيم أو لديه كاريزما ...الخ، هي حتب أن يقال لها أنت مُيدح، يقال له أنت وسيم أو لديه كاريزما ...الخ، هي حتب أن يقال لها أنت 
جميلة، ذوقك رائع في األزياء التي ترتدينها، العطر جميل وفواح.. الخ، هذه جميلة، ذوقك رائع في األزياء التي ترتدينها، العطر جميل وفواح.. الخ، هذه 
رغبة  أو  حترش  أو  بشهوة  لها  العالقة  اجملاملة  تلك  أو  املدح  وهذا   ، رغبة غريزة  أو  حترش  أو  بشهوة  لها  العالقة  اجملاملة  تلك  أو  املدح  وهذا   ، غريزة 
اإلرتباط  هذا  اليوجد   ، شئ  أي  وال  اجلنس  ملمارسة  ومشتعلة  اإلرتباط مستعرة  هذا  اليوجد   ، شئ  أي  وال  اجلنس  ملمارسة  ومشتعلة  مستعرة 

الشرطي على اإلطالق.الشرطي على اإلطالق.
املرأة حتب أن تكون جميلة ، وأن تتميز بهذا اجلمال ، وأن حتس الدنيا بجمالها املرأة حتب أن تكون جميلة ، وأن تتميز بهذا اجلمال ، وأن حتس الدنيا بجمالها 

ويحتضنه الكون، وذلك بدون أن تكون متآمرة إلصطياد رجل أو غواية عشيق، إطالقاً ، هذه غريزة ويحتضنه الكون، وذلك بدون أن تكون متآمرة إلصطياد رجل أو غواية عشيق، إطالقاً ، هذه غريزة 
وإن مت كبتها وقمعها وسلبها وسحقها، ستخلق الكبت والعقد واإلضطرابات واخللل النفسي، وإن مت كبتها وقمعها وسلبها وسحقها، ستخلق الكبت والعقد واإلضطرابات واخللل النفسي، 
لتلك  املتفهم  الرجل  إتهام  فزاعة  الدينية  الفاشية  ملفاهيم  اخلاضعون  السلفيون  لتلك ويستخدم  املتفهم  الرجل  إتهام  فزاعة  الدينية  الفاشية  ملفاهيم  اخلاضعون  السلفيون  ويستخدم 
أو مفكر  أي كاتب  وبالطبع يخاف  ..الخ،  والنخوة  الرجولة  الذي يفتقد معاني  بالديوث  أو مفكر املعاني  أي كاتب  وبالطبع يخاف  ..الخ،  والنخوة  الرجولة  الذي يفتقد معاني  بالديوث  املعاني 
والوضاعة  السفالة  ألعلى سقف  تصل  التي  الشرسة  الهجمات  تلك  من  متحضر  إنسان  والوضاعة أو  السفالة  ألعلى سقف  تصل  التي  الشرسة  الهجمات  تلك  من  متحضر  إنسان  أو 
، املدهش أنك جتد نفس الشخص الذي يتهمك بالدياثة وفقدان النخوة ويتاجر بأنه  ، املدهش أنك جتد نفس الشخص الذي يتهمك بالدياثة وفقدان النخوة ويتاجر بأنه والوقاحة  والوقاحة 

الوكيل احلصري للعفة ، مقتنعاً بأن ممارسة اجلنس مع اجلارية الوكيل احلصري للعفة ، مقتنعاً بأن ممارسة اجلنس مع اجلارية 
اجلدعنة  باب  من  هو  بل  جداً  طبيعي  شئ  احلرب  سبايا  اجلدعنة أو  باب  من  هو  بل  جداً  طبيعي  شئ  احلرب  سبايا  أو 

والرياضة اإلميانية ومدعاة للتفاخر.والرياضة اإلميانية ومدعاة للتفاخر.
 وكلنا يتذكر الداعية السلفي الذي كان عضواً في برملان  وكلنا يتذكر الداعية السلفي الذي كان عضواً في برملان 
زمن اإلخوان والذي مت ضبطه مع مراهقة في سيارته على زمن اإلخوان والذي مت ضبطه مع مراهقة في سيارته على 
اللحى  ذوي  من  زمالؤه  استقبله  كيف  الزراعي،  اللحى الطريق  ذوي  من  زمالؤه  استقبله  كيف  الزراعي،  الطريق 

في البرملان بعد غزوته اجلنسية تلك مرحبني مهللني وكأنه في البرملان بعد غزوته اجلنسية تلك مرحبني مهللني وكأنه 
الداعية  هذا  كان  احلج!،  رحلة  من  الداعية عائد  هذا  كان  احلج!،  رحلة  من  عائد 
يعطينا دروساً قبلها في التليفزيون عن يعطينا دروساً قبلها في التليفزيون عن 

ضرورة النقاب للمرأة وأهمية تغطيتها وإخفائها ، وقبلها كان عضو برملان ضرورة النقاب للمرأة وأهمية تغطيتها وإخفائها ، وقبلها كان عضو برملان 
من حزب سلفي شهير قد أخفى أنه أجرى جراحة جتميل ألنفه وبررها بأنه من حزب سلفي شهير قد أخفى أنه أجرى جراحة جتميل ألنفه وبررها بأنه 
يريد حتسني قراءته للقرآن من خالل جتميل األنف!، دغدغة ملشاعر البسطاء يريد حتسني قراءته للقرآن من خالل جتميل األنف!، دغدغة ملشاعر البسطاء 
الدينية ، وخداع بإسم الدين ، وكذب حتت شعار التقية احلالل، وبالطبع جتد الدينية ، وخداع بإسم الدين ، وكذب حتت شعار التقية احلالل، وبالطبع جتد 
أن نفس اجملتمع يشبع غريزة اإلستحسان اإلجتماعي عند الرجل ألقصى حد أن نفس اجملتمع يشبع غريزة اإلستحسان اإلجتماعي عند الرجل ألقصى حد 
الرجل  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمر  بها جماعات  دول  في  الرجل ، فتجد مثالً  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمر  بها جماعات  دول  في  ، فتجد مثالً 
مالبسه  يكشف  الذي  الهفهاف  الشفاف  األبيض  بجلبابه  متباهياً  مالبسه ميشي  يكشف  الذي  الهفهاف  الشفاف  األبيض  بجلبابه  متباهياً  ميشي 
متفاخراً   ، يدين  أو  يستنكر  أحد  وال  جداً  وعادي   ، ماحتتها  وأحياناً  متفاخراً الداخلية   ، يدين  أو  يستنكر  أحد  وال  جداً  وعادي   ، ماحتتها  وأحياناً  الداخلية 
بعطره الفواح النفاذ الذي تشمه من على بعد عشرة أميال، والقلم الكروس بعطره الفواح النفاذ الذي تشمه من على بعد عشرة أميال، والقلم الكروس 
أو الباركر الذهبي يلمع في جيب اجللباب، ويا أرض إتهدي ، ماعليك أدي!، لكن أو الباركر الذهبي يلمع في جيب اجللباب، ويا أرض إتهدي ، ماعليك أدي!، لكن 
بالنسبة للمرأة يا أرض إبلعيني و ياحيط داريني،وكأنها عضو تناسلي يسير بالنسبة للمرأة يا أرض إبلعيني و ياحيط داريني،وكأنها عضو تناسلي يسير 
على قدمني !، ونصبح في مجتمع مريض يربط العفة بطول اجللباب،والشرف على قدمني !، ونصبح في مجتمع مريض يربط العفة بطول اجللباب،والشرف 
بقطعة القماش التي تخفي الشعر، واألخالق بطمس املالمح والتحول إلى بقطعة القماش التي تخفي الشعر، واألخالق بطمس املالمح والتحول إلى 
غبار  أو  إنساني  بخار  إلى  والتحول  للقبح  املغناطيسي  اجملال  من  املرأة  إقتربت  وكلما   ،! غبار شبح  أو  إنساني  بخار  إلى  والتحول  للقبح  املغناطيسي  اجملال  من  املرأة  إقتربت  وكلما   ،! شبح 
بشري أو مومياء ال أنوثة فيها، كلما إقتربت من الفردوس ، كل هذا لقاء أال نخدش غريزة سيادة بشري أو مومياء ال أنوثة فيها، كلما إقتربت من الفردوس ، كل هذا لقاء أال نخدش غريزة سيادة 
معالي فضيلة  الفحل الذكر الذي الحتتمل هورموناته املتأججة خصلة شعر أو نفحة عطر أو معالي فضيلة  الفحل الذكر الذي الحتتمل هورموناته املتأججة خصلة شعر أو نفحة عطر أو 

رنة كعب!.رنة كعب!.
 كنا في الستينات نتعامل مع اجلمال برقي وشياكة وتهذيب وإحتفاء، وصرنا بعد نصف قرن  كنا في الستينات نتعامل مع اجلمال برقي وشياكة وتهذيب وإحتفاء، وصرنا بعد نصف قرن 

نتعامل معه كمطارد مجرم سفاح ، صرنا بعد اإلحتفاء نحتفي باالختفاء.نتعامل معه كمطارد مجرم سفاح ، صرنا بعد اإلحتفاء نحتفي باالختفاء.

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

بعد مرور 18 عاماً.. قصة 
كنيسة في الفال اسمها 

املالك وأبي سيفني
.............................. ...ص12

اكتشاف  تعلن  فرنسا 
من  جديدة  ساللة 

»كورونا«
..................................ص11

لقاح  باعطاء  البدء 
بعض  في   19  – كوفيد 

املناطق في أونتاريو
................................. ص1٣

املساعدات  على  تعرف 
اجلدد  للوافدين  املالية 

الى كندا
................................. ص19

ترودو بني معركتي املال واللقاحترودو بني معركتي املال واللقاح
»جينيفر  األبيض،  البيت  بأسم  املتحدثة  أعلنت  يومني  منذ 
ساكي« أن الواليات املتحدة تلقت طلبات من كندا واملكسيك 
أعلن  بأيام  وقبلها  الدولتني،  لكال   »19  - »كوفيد  لقاح  بشأن 
بشأن  دول  عدة  مع  يتحدث  أنه  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
اللقاح، ورغم أنه لم يذكرها باألسم إال أن وكالة بلومبرج نيوز 
أشارت إلي أن كندا واملكسيك تتصدر تلك الدول. وبعد الطلب 
إرسال  بصدد  أنها  األمريكية  اإلدارة  أعلنت  بساعات  الكندي 
واملكسيك،  كندا  إلى  »استرازنيكا«  نوع  من  جرعة  مليون   4
واحلقيقة  عينة.  ونصف  مليون  علي  منهم  كندا  وستحصل 
املالية  املعركة  أدارت  ترودو  حكومة  أن  يرى  البعض  أن  ورغم 
واملساعدات ملا بعد الكوفيد بشكل جيد، سواًء علي مستوي 
العام  األغالق  بعد  أشهر  سبعة  ألول   CERB نظام  من  األفراد 
 CRCB للمرضى و CRSB ملدة 2٦ أسبوع ، وكذلك CRB تبعها
علي  أو  ذويهم.  برعاية  لالنشغال  العمل  علي  القادرين  لغير 
دفع  في  الشركات  دعم  خالل  من  األعمال  أصحاب  مستوي 
CEWS ، ودعم مدفوعات اإليجار  مرتبات موظفيهم عبر نظام 
عبر نظام CERS ،  وقروض CEBA و BCAP و RRRF وغيرهم، إال 
أن رئيس الوزراء جاسنت ترودو قد أدار معركة الفاكسني بطريقة 

سيئة متاماً.  
رغم أهمية اللقاح للكنديني ولعودة احلياة واألعمال إلى طبيعتها 
في كندا ، ووقف التعداد اليومي لضحايا الفيروس من مصابني 
ووفيات إال أن ترودو لم يأخذ هذا األمر علي محمل اجلد واستهان 

به، فلم يقم عقود حقيقية وصلبة وملزمة مع 
وأصبحنا  األشهر،  اللقاح  فايزر صاحبة  شركة 

اجلارة  آخرهم  كان  العالم  دول  من  العديد  من  اللقاح  نتسول 
األمريكية، ولهذا مرت عدة أشهر شهدت بطئ شديد في وصول 
اجلرعات الالزمة، تزامن مع انتشار املرض بطريقة أسرع بسبب 
هذا البطئ والتأخير. وتسرب عدم الثقة للمواطن الكندي حتى 
أن البعض يخاف من لقاح »آسترازنيكا« بسبب منعه في عدة 
ومخاوف  آمن،  أنه  الكندية  الصحة  تأكيدات  رغم  أوروبية  دول 
أكبر لدى العديد من الكنديني من إجراءات األختبار والسالمة 
التي تُتبع مع العينات القادمة نظراً حملاوالت احلكومة الليبرالية 
وجه  علي  جرعات  باستخدام  اللقاح  غياب  خطأ  معاجلة 
السرعة، وسط قلق من عدم تطبيق كل الفحوصات للتأكد من 
توافقها مع املعايير الصحية الدولية. وخاصة مع تأكيدات علي 
إجراء إنتخابات فيدرالية قريباً وحتاول حكومة ترودو عالج اخلطأ 
وجعل اللقاح متاحاً لتهدئة الكنديني قبل األنتخابات املرتقبة. 
باإلضافة إلي املقارنة الدائمة مع األداء األمريكي والناجح جدا 
في تلك املعركة وسط توقعات بأن الواليات املتحدة ستعود بها 

احلياة إلي طبيعتها متاماً نهاية العام احلالي
البيت  بإسم  املتحدثة  ساكي،  جينيفر  تصريح  في  املؤسف 
األبيض، بشأن الطلب الكندي، أن الكنديني علموا به من اإلدارة 
األمريكية وليس من حكومتهم، وهذا يُعبر عن حالة غياب تام 

للشفافية مما يُضيف قلق إلي قلق في تلك املعركة املصيرية.

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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الشارع  من  واحد  إيه  »يعني 
يجي ماشي كده ويرفع قضية 
خمسة  عندها  كاتبة  على 
الدنيا  هي  مؤلف!  وأربعني 
هذا  انطلقت  فوضى؟!«.. 
الكلمات اجلريئة ُمفعمة بروح 
املُفكرة  من  املعهودة  الثقة 
السعداوي«،  »نوال  الدكتورة 
ُحرية  في  حقها  عن  ُمدافعًة 

التعبير عن آرائها كُمفكرة ذات 
أمام  عميقة  وثقافة  غزير  علٍم 

تُصور  التي  التفاهة  ووقاحة  سطوة اجلهل 
العلماء  أن لهم احلق في ُمحاربة  للجهالء 
أفواههم  وتدبيس  واملُفكرين  واملُبدعني 
والتقليل من شأنهم وُمطاردتهم بأسلحة 

الترهيب واإلهانة.
ينزف قلمي هذه الكلمات بُحزٍن غزير، وحتى 
هذا النزف احلزين ما كان باإلمكان أن يكون 
على صفحات  أكتب  أنني  لوال  به  احلق  لي 
صحيفٍة تصدر من أحد بُلدان املهجر، يا لها 
من ُمفارقٍة تدفع للضحك بعينني غارقتني 
في الدموع: ال مُيكنك أن تُعبر تعبيرًا ُحرًا عن 
آرائك وأفكارك ومشاعرك بلغتك األم األثيرة 
إلى روحك وقلبك إال عبر وسيلة تعبير تصُدر 
احلُرية  هذه  وحتى  ُمختلفة!  لغته  بلٍد  من 
الصغيرة ُمكبلة اليدين والقدمني بعشرات 
داجًنا  تظل  أن  عليك  تفرض  التي  القيود 
خوًفا من اجلوع واملوت والعار ومختلف صور 
األذى ألن ال فرق بني مقامك بكل ما متلكه 
من علٍم ومعرفة وبني أي »واحد من الشارع« 
يعتقد أنه أذكى وأرقى وأعرف وأوعى وأرفع 
أو  السعداوي،  نوال  الدكتورة  من  شأنًا 
األديب جنيب محفوظ، أو الشاعر نزار قباني 
بكلمات  الظلم  هذا  وجه  في  صرخ  الذي 
تُفكر  »ال  الواقع:  هذا  تنعى  التي  قصيدته 

تُكلِّم  ال  أحمر/  فالضوء  أبًدا 
أحًدا فالضوء أحمر، ال جُتادِل في 
النحو..  في  أو  الفقه..  نصوص 
الشعر..  أو في  الصرف..  أو في 
أو في النثر.. إن العقل ملعوٌن، 

ومكروٌه وُمنكر«.
ال  أفكار،  أي  عن  تُفصح  ال 
اشكر  مشاعر،  أي  عن  تُعبِّر 
اليوم  مازلَت  ألنك  كثيرًا  اهلل 
استبدالك  يتم  وغًدا  تتنفس 
بالترهات  إال  ينطق  ال  بروبوت 
احلاسوبية  ذاكرته  في  تخزينها  يتم  التي 
وميكن إخراسه بضغطة زر، اسمع نصيحة 
وال  سريًا  و«ابق  قصيدته  في  قباني  نزار 
وال  أُمًيا  ابَق  لذبابة..  قراراتك حتى  تكشف 

تدخل شريًكا في الكتابة«.
واملُفكرين  املُبدعني  على  اجلُهالء  تكالب  ال، 
والُعلماء ليس ُحرية تعبير إال إذا سلَّمنا بأن 
االنقضاض  ُحرية  الضارة  احلشرات  جلحافل 
وشرابه  وطعامه  اإلنسان  جسد  على 
رادع، وبدالً من  لتسميم صحته وقتله دون 
ُمحاوالت إخراس املُبدع واملُفكر ذو املُنجزات 
والسخفاء  اجلُهالء  إيقاف  يجب  امللموسة 
عن جنونهم وهياجهم بذريعة ما يُسمونه 
مسؤولية  احلُرية  التعبير«،  في  »ُحريتهم 
واملُفكر  واملُبدع  العالم  حملها  يستحق 
جاهل  يستحقها  وال  اجمُلتمع  في  املؤثر 
ضئيل الوعي ضِحل التفكير، وما لم توضع 
بتأديب  الصحيحة  حروفها  على  النقاط 
النحدار  يكون  لن  الرفيع  وتقدير  الوضيع 
إال  العربية  مجتمعاتنا  في  والوعي  الفكر 
في  السعداوي  نوال  الدكتورة  به  تنبأت  ما 
واصلنا  »إذا  قائلة:  اإلعالمية  لقاءاتها  أحد 
العرب،  فسينقرض  الوتيرة  هذه  على 

وسينهزموا، وسينتهوا من الوجود«.

عقٌل مختوٌم بالشمع األحمر

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

أن  لي  اسمح  القارئ،  عزيزي   
عن  الشيق  حديثنا  نستكمل 
اهمية  وعن  الكلمة«  »جتسد 
لدارسي  ليس  الكتاب  هذا 
إنسان  لكل  بل  فقط  الالهوت 
مسيحي. في العدد السابق رأينا 
كيف شرح القديس اثناسيوس 
اجلنس  أن  وكيف  الفساد  فكرة 

البشري كان في طريقه للهالك.  واآلن نحن 
الشر  في  البشر  متادي  فقد  مشكلة،  امام 
فلم يقفوا عند حد معني في خطاياهم بل 
صاروا يخترعون الشر.. وكل شر كان يقودهم 
في  يسلكون  وصاروا  جديد..  شر  إلى 
فنشبت  وجماعات..  أفرادا  والظلم  الفساد 

وقامت األمم  احلروب 
ومتزقت  بعضها  ضد 

املسكونة كلها.
املشكلة اآلن: 

املستحيل  من   -١
حكم  من  التهرب 

الناموس
أال  الالئق  غير  من   -٢
املوت  حكم  اهلل  ينفذ 
وإال أصبح اهلل كاذبا أو 

طبيعته غير ثابتة.
أن  الالئق  غير  من   -٣

غواية  بسبب  العاقلة  اهلل  خليقة  تهلك 
الشيطان.

٤- من غير الالئق أن يصبح اإلنسان العاقل 
التالشي  في  آخذا  اهلل  صورة  على  اخمللوق 

واإلنحالل.
٥- لو أهمل اهلل خليقته وتركها تهلك لدل 

ذلك على ضعفه.
دون  للفساد  ينقادوا  البشر  اهلل  ترك  لو   -٦

تدخل لتعارض ذلك مع صالح اهلل.
من يستطيع:

أن يوفي الدين عن اجلميع. أن يُحوَّل الفاسد 
إلى عدم فساد. أن يعيد َخلْق البشر، ليكونوا 
على صورة اهلل. أن يجعل اإلنساَن املائت غير 
مائت. أن يُعّلم البشر عن اآلب، ويقضى على 
تغير  أن  تستطيع  ال  فالتوبة  األوثان.  عبادة 
طبيعة اإلنسان التي صارت إلى الفساد بل 
كل ما تستطيعه هو أن متنعهم عن أعمال 

اخلطية.
+ هل يكفي إصدار أمر خلالص البشرية:

ملاذا لم يُتمم اهلل أمر خالص البشرية بإصدار 
الطريقة  بنفس  أى  جتسد،  بدون  بدون  أمر 

التي أَوَجَد بها البشرية؟ 
“في البدء لم يكن شئ موجودًا باملّرة، فكل ما 
كان مطلوبًا هو مجّرد نطق مع إرادة )إلهية( 
إلمتام اخللق، ولكن بعد أن خلق اإلنسان وصار 
هو  ما  عالج  الضرورة  استدعت  موجودًا 
موجود، وليس ما هو غير موجود، ألن األشياء 
غير املوجودة لم تكن هى احملتاجة للخالص، 
صدور أمر،  أو  كلمة  مجرد  يكفيها  كان  بل 
ولكن اإلنسان )اخمللوق( املوجود فعالً واملنحدر 

احملتاج  هو  والهالك  الفساد  إلى 
أو اخمللص  الطبيب  يأتى  أن  إلى 

لكي يشفي اخلالئق املوجودة”. 
+ هل يستطيع إنسان أو مالك أن 

يعيد جتديد اخلليقة؟
ال البشر وال املالئكة، كانوا قادرين 
على  اإلنسان  خلقة  جتديد  على 
هو  اإلنسان  ألن  وذلك  اهلل،  صورة 
مجرد مخلوق على مثال تلك الصورة، وليس 
هو الصورة نفسها، كما أن املالئكة ليسوا 

هم صورة اهلل.
معروفاً  اهلل  كلمة  يصبح  أن  البد  وكذلك 
ألن  اآلب،  يُعرف  وبه  البشر  بني  أخرى  مرة 
ذلك  ومع  موجودة بالفعل،  كانت  اخلليقة 
كان البشر يسقطون في 
اهلل،  عن  الضاللة  نفس 
اهلل  يعرفون  يعودوا  ولم 
اخلليقة،  طريق أعمال  عن 
بل إنهم ما عادوا يرفعون 
أعينهم إلى فوق بل صاروا 

يشخصون إلى أسفل.
ضرورة جتسد كلمة اهلل:

يُقضى  أن  ميكن  ال  إذن 
بأى  البشرية  فساد  على 
املوت  سوى  أخرى  طريقة 
ووفاء  اجلميع.  عن  نيابة 
اجلميع  إذ كان  اجلميع،  الدين املستحق على 
يقدم نفسه  أن  املوت فالبد من  مستحقني 
من  ويحّررهم  اجلميع، يبّررهم  عن  ذبيحه 
األولى  حلالتهم  ويعيدهم  األولى  املعصية 
قبل السقوط. ويثبت أن جسده اخلاص أقوى 
باكورة  وهو  الفساد  عدمي  وأنه  املوت  من 

لقيامة اجلميع.
خارج  يكن  لم  جرى  الذي  الفساد  أن  كما 
وأن  البد  لذا  به  ملتصقا  كان  بل  اجلسد 
تلتصق احلياة به بدال من الفساد حتى كما 
داخل  احلياة  تصير  اجلسد  فى  املوت  صار 

اجلسد أيضا.
كلمة اهلل وحده هو الذي يستطيع أن يُعيد 
لإلنسان تلك النعمة ويَُرّده إلى حالته األولى 
فهو الذي َخلََق في البدء كل شئ من العدم 
وهو وحده القادر أن يأتي بالفاسد إلى عدم 

الفساد وأيضاً أن يصون ِ صدق
إنه هو كلمة  اجلميع. وحيث  اآلب من جهة 
أن  القادر  وحده  هو  كان  الكل،  ويفوق  اآلب 
يُعيد خلق كل شيء وأن يتألم وميوت عوض 
لدى  الُكل  عن  شفيعاً  يكون  وأن  اجلميع 
هذا  اهلل؟  كلمة  جتسد  كيف  ولكن  اآلب.... 
نعمة  احبت  إن  القادم  العدد  في  سنراه  ما 

الرب وعشنا.
 املراجع:

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

دراسات اآلباء بالقاهرة(  
٢- موقع فريق الالهوت الدفاعي.

فكرة عن جتسد الكلمة )فكرة عن جتسد الكلمة )22((

بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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   أيها الربيع اآلتي من منابع تقدمات السماء 
الثرية، المساً بأنامل شهوة احملبة الواعية 
للعطاء تراب األرض؛ فيشتعل كل جديب 

باحلياة النابضة!

   وتنهض على عظمة ندائك في قيامة 
مجيدة: كل بذرة سقطت في 
قبضة الشتاء، وتدثرت التراب، 

ولبست املسوح في هجود 
املوت على رجاء مجيئك املبارك، 

حاملة في بهجة االنتصار 
كيانها الناهد حلضن أبكارها 

من الثمار للبقاء؛ فيمتلئ كل 
الكون، بآيات جمالها، وسحرها، 

ونضارتها، وخيراتها املُنزلة!

   أحمل، أيها الربيع، إلهاماتك ورؤاك عبر 
موكب إزدهارك، واقترب بسلطانك، إلى توأم 

األرض إلى اإلنسان!

   وليقتحم نداؤك ضجيج الصمت الغاضب: 
أنهض؛ فننهض، ونعود بقلبنا الذي به ولدنا!

   والمس بشغف أحالمنا اجلديدة القادمة؛ 
فيتوهج تراب اإلنسان، توهج كوكبنا في 

انطالقة اخللق واالبتداء؛ فتشرق حياتنا بالنور 
والتألق في فصل الروح املتجدد، وتستيقظ 

في نفوسنا، بذور املشاعر النبيلة الغنية 
الفياضة، التي نعست طويالً في 
أعماقنا، ودُغمت بتراب خريف 

ارتدادنا، في انتفاضة وعي 
جديد إلى ملء القيامة مع 

بواكيرك!

   أيها الربيع الذي في اجلمال!

   ليأِت ملكوتك كما في 
الطبيعة، كذلك في حياتنا كل أيام 

العام، وكل األعوام!

   ولترافقنا في مشوارنا املتصل بالروح على 
كوكب جهادنا، فيزد بّر ترابنا على تراب أرضنا، 
ونقترب من محاسنك األرضية، ونصير ربيعا 

يعانق ربيعك، تُعّيد فيه القيامة كل حلظة 
في قلوبنا، وتتجدد اآلمال اخلالدة في احلياة 

التي ال متوت إال للحياة املتجددة!...

عـادل عطيـة

صالة في موكب 
الربيع

يوم الرئيس األخير!يوم الرئيس األخير!

في  الباكر  الصباح  في  أستيقظ  كاملعتاد 
لبضع  سريره  علي  جلس  صباحاً،  اخلامسة 
مر  للحظات،  ذهنه  شرد  ثم  مبتسماً  دقائق 
أمام ناظريه قطار العمر و أحداثه وملعت عيناه 
وهو يتذكر بعض قراراته املصيرية في السنوات 
الثمانية املنصرمة خالل فترتي خدمته كرئيساً 
دعوات  يتذكر  وهو  عيناه  دمعت  للجمهورية، 
وخطاب  املريض،  لطفلها  باجملان  الدواء  وفر  أم 
في  باجملان  لنجله  كلية  األطباء  زرع  ألب  شكر 
يتيمة  شابة  ودموع  حكومي،  مستشفى 
األبوين وهي تتزوج بينما تتحمل الدولة زواجها 
بفضل  مثلها  والشباب  الشابات  ماليني  مثل 

برنامج لتزويج الفتيات والشباب الغير قادرين!
تذكر دموع املاليني حزناً على رحيله مع اقتراب 
أنها  يعلم  كان  النهاية!  من  رئاسته  مدتي 
دموع حقيقية ال حتتمل اجملاملة وال النفاق ألنه 
من  ال  الناس  من  معلوماته  يستقي  دوماً  كان 
الساسة واالعالم! كان يسمع من الناس ال عن 
فاقتربوا  منهم  وأقترب  وأحبوه  أحبهم  الناس! 
من  وقام  راضية  بنفس  دموعه  جفف  إليه، 
شكر  سجدة  هلل  سجد  ليصلى،  سريره  على 
في  خديه  على  تسيل  ودموعه  لدقائق  طالت 
شعور اختلط فيه السعادة بالرضا بالعتق من 
احلمل الثقيل! أنهي صالته ونهض ليمسك بيد 
زوجته وهو يبتسم لها قائالً: اليوم نعود للحياة 

التي ُحرمنا منها لسنوات!
كم  تقول  وهي  وسعيدة  راضية  ابتسمت 
مع  الفطور  طعام  تناول  اليوم!  هذا  انتظرت 
زوجته ثم ودعها ليذهب إلي مكتبه آلخر مرة، 
ما أن وصل حتى وجد استقباال حافالً بالدموع 
والورود من العاملني بقصر الرئاسة! كان يعرف 
أحوالهم  عن  ويعرف  باسمه  منهم  واحد  كل 
يودعه  وهو  واحد  كل  أحتضن  الكثير!  الشيء 

بابتسامة عريضة على وجهه! 
جداً  عادي  يوم  كأنه  ليعمل  مكتبه  دخل 
مساء  الرابعة  في  عمله  أنهي  له!  بالنسبة 

وأرتدى مالبسه وخرج من املكتب، كانت زوجته 
السيارة  كانت  القدمية،  بسيارتهما  تنتظره 
الذكريات!  من  الكثير  حتمل  ولكنها  بسيطة 
اليوم يترك سيارات الرئاسة وحراسات الرئاسة 
من  كان  الرئاسة،  قيود  و  الرئاسة  ومكاتب  و 
الرئاسة  بسيارات  ملنزله  يعود  أن  املفترض 
بسيارته  يعود  أن  قرر  ولكنه  الرئاسة  ومبوكب 

الشخصية القدمية! 
حارساً  وخلفهما  زوجته  وبجواره  السيارة  قاد 
كرئيس  أنه  رغم  غيره  يرد  لم  واحداً  شخصياً 
إلى  له طقم حراسة كامل! ذهب  سابق يحق 
وسط البلد ونزل وزوجته وحارسه من السيارة 
بترحاب  وزوجته  فقابلهم  الناس  حوله  فألتف 
تنهمر  الدموع  كانت  كبيرة!  ومودة  شديد 
عن  زوجته  ومع  معه  تتحدث  وهي  العيون  من 
محبتهم الكبيرة لهم! سار في الشوارع ويده 
الغذاء  لتناول  زوجته  مع  جلس  زوجته،  يد  في 
تكلف!  دون  الناس  وسط  املطاعم  أحد  في 
امليدان  يزين  الذي  بلده  امليدان وجد علم  وسط 
يراه  وهو  الدموع  غلبته  وقد  إليه  ينظر  فوقف 
يرفرف في الهواء فرحاً وكأنه سعيد بوجوده في 
الناس  ابتدأ  وزوجته هكذا  يقف  وبينما  امليدان 
يلتفون حوله كدائرة مكتملة ينشدون النشيد 
لوجود رجل  الوطني بكل حماس وهم سعداء 
في  املنصب  وترك  الكثير  وناسه  لوطنه  قدم 

هدوء سعيداً راضياً مبا قدمه لشعبه!
بينما  وحارسه  زوجته  مع  سيارته  ركب 
جميلة  بابتسامة  الشوارع  في  العامة  يودعه 
حارسه  له  قال  الطريق  في  وجوههم!  تزين 
تظل  أن  كغيري  أمتنى  كنت  كم  الشخصي 
الرئيس  أوقف  سيدي!  يا  البالد  لهذه  رئيساً 
السابق السيارة ونظر حلارسه وحدق في عينيه 
كنت  لو  أتعلم  له؛  وقال  معني  ذات  بنظرة 
كان  االستمرار!  وقررت  ولغيرك  لك  سمعت 
القبض علّي  تلقي  بنفسك  وأنت  يوًما  سيأتي 

وهؤالء الناس كانوا سيلقون عليّ احلجارة!

بقلم: 
جورج موسى

انها  وخصوصا  فاصلة  كانت  ملونا  سهى  مكاملة 
االنستجرام  وعلى  فيسبوكية  جولة  في  اخذتها 
الزواج  قيود  من  حتررن  التي  السيدات  ممالك  لتريها 
وكيف يعيشون حياتهم بال هم وال التزامات بل وزادت 
على ذلك انها ممكن ان تشبع كل طموحاتها ورغباتها 
دون احلاجة الى زوج ينغص حياتها او اوالد يزيدون من 
مسؤولياتها، واالكثر من هذا فقد طالبتها بان تخضع 
لها تفكيرها على اساس انها مجربة كل هذه االمور 
سوف  وإنها  جتربتها  خالصة  تعطيها  ان  وتستطيع 

تساعدها لتستعيد مملكتها املفقودة بفعل الزوج.
بعد هذه املكاملة ومشاهدة عينات من السيدات الذين 
اخملتلفة  التواصل  وسائل  على  الزواج  قيود  من  حترروا 
وعملية غسيل الدماغ التي اجرتها سهى لعقل مونا 
اخذت مونا قرارها النهائي الذي ال رجعة فيه بل قامت 
باالتصال باحملامي اخلاص بها للبدء في اجراءات الطالق 
واالكثر من ذلك انها قررت ان تخبر زوجها بان هنالك 
تختار  ان  لها  ان كان  وإنها  اخر قد دخل حياتها  رجل 
حياتها.  مشوار  معه  لتكمل  برنس  تختار  فسوف 
وقررت ان تخبر اوالدها بانها قد بدأت فعليا في اجراءات 
الطالق واتصلت بأسعد زوجها وطلبت منة ان يتقابال 

غدا في مكان خارج البيت ليتناقشا. 
نعود حلسام وطارق هذين الصديقني احلميمني اللذين 
نظر  حلسام  بالنسبة  النوم،  اال  بينها  يفرق  يكن  لم 
االخيرة  الفترة  في  الفظة  طارق  معاملة  لطريقة 
تداعيات  من  انها  على  ومهاجمته  بل  نحوه  وتغيره 
معرفة طارق مبوضوع مونا وبرنس وخصوصا ان اسرة 
مع  يتعامل  ال  طارق  والد  دينيا  متزمتة  اسرة  طارق 
جدا  الكثيرة  الدينية  البرامج  مشاهدة  يحب  احد، 
التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  واملنتشرة 
الرذيلة  تدعوا حملاربة  والتي  لآلخر  الكراهية  حتث على 
يجبر طارق  االحيان كان  انه في بعض  والفجور حتى 
اعتقادا  باستمرار  ومتابعتها  البرامج  هذه  مبشاهدة 
طبيعة  ولكن  اهلل  طريق  الى  ابنه  يرشد  انه  منة 
انسانا  كان  فهو  ابيه  مثل  تكن  لم  طارق  شخصية 
للحياة  ومحبا  للموسيقى  محبا  وخجوال  عاطفيا 
معهم  اوقات  بتمضية  ويسعد  أصدقاءه  ويعشق 

كما انه كان من املتفوقني دراسيا، طارق مبعنى اصح 
كان شابا جتتمع فيه كل مميزات الشاب املثالي ولكن 
حسام يكاد يقتله سؤال ماذا حدث لطارق هل فعال ان 
تذكر  واثناء حيرته هذه  السبب؟!  والدته هو  موضوع 
مشاكل  بحل  املهتم  الصحفي  الكاتب  ذلك  جورج 
الشباب والذي اقترحه طارق نفسه حلل مشكلة والدة 

حسام. 
ابلغه  جورج  الى  امييل  بإرسال  وقام  حسام  يتردد  لم 
فيه بكل مشكلته مع طارق وانه تغير فجاءة جتاهه 
وانه ال يعرف كيف يسترد صديقة ألنه يحبه كثيرا وال 
ان يفقد صداقته ولكن ما حدث من جورج كان  يريد 
يبتعد  بان  رد على حسام بسرعة وطالبه  غريبا فقد 
عن طارق وذلك افضل له، صعق حسام من رد جورج 

السريع والصادم ولكنه اراد ان يعرف ملاذا؟ 
نعود الى بيت اميى وعصام وابنتهم ساندى فقد حتول 
من  مرعوبة  اميى  والترقب،  احلزن  من  حالة  الى  البيت 
ان  مدركة  تكون  لم  انها  وخصوصا  ابنتها  فعل  ردة 
بها  تربطها  ال  ابنتها  وان  الضخامة،  بهذه  املشكلة 
عالقة امومة حقيقية، وال عالقة صداقة متكنهم من 
جتاوز االختالفات وتسندهم في اتخاذ القرارات او حتى 
تشفع ألميي عند سأندى ابنتها فالوقت الذى أضاعته 
اميى على الفيسبوك والتويتر اخذ من مخزون العالقة 
لوضع  اميى  ومشاركة  وامها  البنت  بني  الطبيعية 
حلول ملشاكل االخرين على االنستجرام خلق اصعب 
وصدقت  ابنتها  امام  ام  تواجهها  ان  ممكن  مشكلة 
سأندى عندما قالت المها ان ما قد زرعته جتنى ثماره 
ولكن اآلن الوقت قد تأخر وسأندى لم تعود الى البيت 
من املدرسة اتصلت اميى بسرعة باملدرسة فاخبروها 
بان سأندى لم تأتى اليوم الى املدرسة وان السكرتارية 
ارسلوا لها امييل وانهم اتصلوا بها على الرقم املوجود 
عندهم ولكنها كالعادة لم ترد طار عقل اميى واتصلت 
بعصام زوجها لتخبره ولكنه لم يرد عليها النشغاله 

بفيديو كونفرنس مع اصدقاءه.
ترى ما حدث لساندى وما نتج عن لقاء مونا بزوجها 
عن  يبتعد  بان  حسام  جورج  نصح  وملاذا  البيت  خارج 

طارق... ذلك ما سنعرفه في العدد القادم.

الطالق في املهجر ... من السبب الطالق في املهجر ... من السبب 

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )99((
بقلم: مجدي حنني

كندا ُتكرم ضحايا »كورونا« كندا ُتكرم ضحايا »كورونا« 
بعد عام من إعالن اجلائحةبعد عام من إعالن اجلائحة

كندا،  في  السياسيون  القادة  أحيا 
كوفيد-١9  إعالن  على  عام  مرور 
جائحة عامليا من خالل تكرمي ذكرى 
أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب 
الفيروس واإلشادة بالقطاع الصحي 
والعاملني األساسيني اآلخرين الذين 
األزمة  خالل  البالد  على  حافظوا 

الصحية.
جسنت  الكندي،  الوزراء  رئيس  وقال 
أمام  رسمي  خطاب  في  ترودو، 
عاما  كان  »لقد  العموم:  مجلس 
كان  لكنه  مفجعا.  عاما  صعبا، 
عاًما واجهناه معا وهذا شيء يجب 

أال ننساه أبدا “.
وطنيا  يوما  مارس   ١١ ترودو  وحدد 

لتكذر الضحايا بعد الذكرى السنوية األولى إلعالن منظمة الصحة العاملية كوفيد-١9 جائحة عاملية.
كما ركز زعيم حزب احملافظني املعارض، إيرين أوتول، جزءا من خطابه على التأثير املدمر للجائحة على 
الذين واجهوا  اآلخرين  الدخل، وعلى  التي فقدت  الشركات  الذين فقدوا وظائفهم، وعلى  األشخاص 

مشقة من اآلثار الثانوية للجائحة.
وقامت بعض املؤسسات احلكومية والبلديات بتنكيس اإلعالم في متام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت 

احمللي لتكرمي الضحايا.
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نكوالوس روريش ... كل لوحة من لوحاته »نبؤة«
كان الرسام الروسي السويدي األصل نكوالوس 
أعظم  من   ،۱۹۹۷ سنة  توفي  الذي  روريش 
الرسامني . فله متحف خاص يضم ألف لوحة 
في مدينة نيويورك . هذا الرجل عجيب .. فقد 

كانت كل لوحة من لوحاته، نبؤة!
   فقبل احلرب العاملية األولى، رسم لوحة فيها 
سيف يطيح بثالثة تيجان. وقد سقطت ثالثة 
عروش! وهو الذي رسم لوحة ألملانيا، يحكمها 
وقد ظهر  والدمار.  احلرب  الى  ويدفعها  ساحر، 

هتلر بعد ذلك بسنوات! 
   وهو الذي رسم لوحة لزوجته، وهي تسقط 

من الدرج فتنكسر ساقها... ثم أخفى اللوحة عنها،  وبعدها بأيام انكسرت ساقها!  وملا سئل 
روريش: كيف يحدث ذلك؟!..

   قال: أنا أضع الفرشاة على الورق، وتتوالني قوة غريبة فترسم. وتكون النتيجة مخيفة!
   هذا الرجل سافر إلى بالد الهند، ومات فيها!
  هذا الرجل سافر إلى بالد الهند، ومات فيها!

»أسطورة  كتابه  في  وسجلها  جوبي.  الصحراء  الى  الهماليا  وراء  غريبة  رحلة  له     وكانت 
الصخور«. يقول: أنه ركب فيالً. وحمل أمامه الصندوق. وفي الصندوق ذلك احلجر السحری.. له 
لون أسود وأحمر معاً )انه يشبه احلجر األسود في السعودية(، فهو قد نزل من كوكب آخر. وفي 
مهمة خاصة. فهذا احلجر قد تركزت فيه قدرات غريبة تؤثر على املخ وتؤثر على املعادن. ثم أنه 
يخضع لقوى عجيبة بعيدة عن األرض، تؤثر فيه وتنعكس هذه القوى على من يحمله. ويقول أنه 

ذهب يعيداً إلى أصحابه. وأصحابه هم جماعة »حراس املعرفة اإلنسانية«.
   وتقول زوجته في مذكراتها هي أيضا: ذهبنا معاً. وتغيرت األرض حتت أقدامنا فجأة، واختفى 

العالم الذي نعرفه من ورائنا. وأخذوا مني الصندوق وقطعة احلجر. وأختفي هناك. ثم اعادونا! 
   وتقول: ومثلنا كثيرون نتعارف في صمت. وال نقول شيئاً. وحتى اذا حاولنا أن تقول، فان شيئاً في 

داخلنا يخيفنا.. كأننا آالت تتحكم فيها عقول عالية عن األرض!

اسوأ أم في التاريخ... 
»سوزان سميث«

في تسعينات القرن العشرين شهدت 
الواليات املتحدة األمريكية أحد أبشع 
وقد  العشرين  القرن  في  اجلرائم 
جرمية  كلها،  القرون  مر  على  تكون 
أصابت العالم بالفزع بسبب غرابتها 
األعراف  عن  وخروجها  وشذوذها 

مقتبل  في  طفالن  ضحيتها  راح  أم  أقترفتها  جرمية  فهي  وقتها  املنتشرة  اجلرائم  أو  والتقاليد 
ُعمرهم لم يعوا حقيقة الواقع بعد ولم يدركوا بأي ذنٍب قتلتهم أمهم.

 دارت وقائع القصة بوالية ساون كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية عام ١99٤ بتاريخ ٢٥ من 
بوالية ساون  يونيون  بريف مدينة  املازدا طراز ١990  تقود سيارتها  أكتوبر. كانت سوزان سميث 
كارولينا األمريكية. جلس خلف سوزان سميث في املقعد اخللفي طفلها األكبر مايكل ذو الثالث 
أوقفت سيارتها  لوجن  بحيرة جان  الى  املؤدي  الطريق  إلى  ألكس. عند وصولها  والرضيع  سنوات 
تلقت  متر.   ٢٥ الرصيف  طول  يبلغ  حيث  املاء  في  القوارب  إلنزال  اخملصص  املائل  الرصيف  عند 
سوزان سميث مكاملة من عشيقها ذو النفوذ واألموال الطائلة يخبرها أنه لن يستطيع أن يكمل 

عالقاته معها بسبب وجود أطفالها معها.
كيف بدأت عالقة سوزان سميث مع عشيقها

قبل احلادث الشهير بعام واحد وجدت سوزان عمل جديد في شركة ميلكها والد توم عشيقها. 
كانت ما تزال متزوجة من والد أوالدها ديفيد سميث بدأت العالقة اآلثمة باخلروج لتناول الطعام 
حيث  حميمية  عالقة  إلى  تدريجًيا  العالقة  حتولت  الترفيهية.  واألماكن  السينما  إلى  والذهاب 

أغراها نفوذ توم وثراءه الفاحش.
تفاصيل اجلرمية

إنهاء  ويريد  طفليها  أعباء  حتمل  على  يقدر  لن  بأنه  تفيد  عشيقها  من  مكاملة  سوزان  تلقت 
العالقة. أتاها فكرة شيطانية دفعتها إلى التخلص من األطفال لتستطيع أن تهنأ مع عشيقها 
واألطفال  املياه  نحو  لتسير  العربة  ودفع  اليد  فرامل  بإطالق  قامت سوزان  متبلدة  توم. مبشاعر 
بداخلها. انحدرت السيارة نحو املياه وانقلبت رأسا على عقب وسقطت بداخلها لتبدأ في الغرق 

واألطفال بداخلها.
بعدما اختفت السيارة متاما عن األنظار جلأت سوزان إلى أقرب منزل من البحيرة وقرعت األبواب 
جتاوزت  قد  الساعة  كانت  بأطفالها.  سيارتها  بخطف  أحدهم  قام  أم  فهي  املساعدة  طالبة 
وأستمع كبير  إليه  الذي جلأت  املنزل  إلى  الشرطة  اجتهت سيارات  دقائق عندما  بعدة  التاسعة 

احملققني إلى قصة األم القاتلة التي ادعت أنها ضحية جملرم خطف أطفالها.
ما بعد جرمية القتل

لم يساور رجال الشرطة أي شك حول تصريحات األم في الساعات األولى خاصًة أنه غير املتعارف 
وقتها على جرائم قتل بذلك املنظور.

وأتى زوج سوزان ديفيد إلى املنزل عقب الشرطة بفترة وجيزة مع العديد من أقاربها.
واقترحت سوزان أن يقوموا باالنتقال إلى منزل والدتها فهي بحاجة إلى إراحة أعصابها.

أخطاء وقعت بها سوزان دلت الشرطة على 
أنها اجملرمة

وقعت سوزان سميث في عدة أخطاء جعلت 
الشرطة تُشك بنسبة كبيرة أنها تكذب ألمر 
والدتها  أخبرت  عندما  خطأ  أول  كان  مريب. 
توم عشيقها  أتى  إن  تغضب  أال  احلادث  ليلة 

إلى املنزل.
تلك العبارة دفعت رجال الشرطة إلى البحث 
وأكثر حول سوزان وحياتها الشخصية  أكثر 
الشرطة  واكتشفت  أكاذيبها.  ليكتشفوا 
بالثغرات  مليئة  سوزان  قصة  أن  حتقيق  بعد 
التي جتعلهم يشكون في كونها هي أو زوجها 

القتلة.
الثغرة األولى أن سوزان سميث أدعت أن إشارة 
مما  اللون  حمراء  كانت  التقاطع  عند  الطريق 
سمح للمجرم لالقتراب منها وسرقة السيارة 
النظام  باألطفال بعدما قام بتهديدها بينما 
إشارة  بأن  بقضي  كان  الوقت  ذلك  في  اآللي 
الوقت  طوال  )خضراء(  مفتوحة  تظل  املرور 

نظامها  في  خلل  أي  الشرطة  ترصد  ولم 
اإللكتروني.

الثغرة الثانية متثلت في أقوالها أثناء التحقيق 
في  واحلاضر  املاضي  صيغ  بني  دمجت  حيث 
األمل  فقدت  قد  كأنها  أطفالها  عن  احلديث 
فقط  يومني  من  أقل  مرور  رغم  عودتهم  في 
على احلادث أو علمت أن سوءاً قد حدث لهم 
بعد  معها  يتواصل  لم  اخلاطف  أن  بالرغم 

باإلضافة للبكاء بدون دموع.
كل تلك الثغرات دفعت الشرطة إلى الشك 
إلى  دفعهم  مما  وزوجها  سميث  بسوزان 
اللجوء إلى كاشف الكذب. سألتها الشرطة 
مباشرة هل تعرفني مكان األطفال مما دفعها 
لتعترف  كاذبة  أنها  واكتشاف  اإلنكار  إلى 
القضاء  وحكم  ارتكبتها.  التي  باجلرمية 
وسط  احلياة  مدى  بالسجن  عليها  األمريكي 

نداءات من زوجها بالقتل الفوري لها. 

مشنوق مع وقف التنفيذ!
في مقاطعة ساسا كاتشوان )في كندا(، كان على قاضي ريفي أن يُحاكم رجالً متهما بسرقة 
زورق صغير من زوارق التجديف. وكان على القاضي ايضاً ان يساعد الشرطي الذي اعتقل املتهم 

في صياغة االتهام، نظراً الى عدم وجود ممثل للنيابة في املنطقة.
 واخذ القاضي يقلب صفحات القانون اجلنائي، حتى استقر رأيه اخيراً على ان سرقة القارب عمل 
من اعمال القرصنة، فكانت تلك هي التهمة التي وجهت الى الرجل. وفي احملاكمة، اعترف الرجل 

بانه مذنب، فعاد القاضي يقلب صفحات القانون اجلنائي ليعرف العقوبة التي ينص عليها.
 وهاله ان يجد ان تلك العقوبة هي االعدام. غير ان القاضي كان ميلك نصيباً من التفكير السليم، 

فأمر املذنب بأن يقف، ونطق باحلكم اآلتي: »انني احكم عليك بالشنق... مع وقف التنفيذ«.

كندا: سنكشف قريًبا عن نتائج حتقيقاتنا كندا: سنكشف قريًبا عن نتائج حتقيقاتنا 
بحادثة إسقاط الطائرة األوكرانيةبحادثة إسقاط الطائرة األوكرانية

أعلنت كندا بأنها ستكشف قريبا عن نتائج حتقيقاتنا بحادثة إسقاط الطائرة األوكرانية.
وعلى جانب أخر، أصدرت هيئة الطيران املدني في إيران، تقريرها النهائي بشأن إسقاط طائرة الركاب 
الصاروخية  الوحدة  وأسقطت  اجلوية،  للدفاعات  مشغل  من  خطأ  إلى  الكارثة  مرجعًة  األوكرانية، 
التابعة للحرس الثوري اإليراني الطائرة في 8 يناير ٢0٢0، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها 

وعددهم ١7٦.
الطائرة  بأن  الدولي،  اجملتمع  من  بضغط  الثوري  احلرس  اعترف  الطائرة،  إسقاط  من  أيام  عدة  وبعد 

أُسقطت بصواريخ تابعة له، لكنه ذكر أن السبب كان »خطأ بشرياً”.
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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

منذ بداية هذا العام خفض بنك كندا سعر الفائدة الي ربع في املائة للتخفيف 
من حدة املعناة االقتصادية نتيجة االغالق بسبب الكوفبد. وفي شهر مارس احلالي 
يرفعوا سعر  لن  انهم  املسئولني  وذكر  هو.   الفائدة كما  على سعر  البنك  أبقى 

الفائدة قبل حتسن االقتصاد الكندي.
ويتوقع الكثير من احملللني االقتصاديني ان الزيادة لن حتدث قبل حلول عام ٢0٢٣. وهذا 
يعني ان أسعار العقارات سوف تستمر في اجتاه الصعود الن املشترين سيتدافعون 
للشراء خالل العامني القادمني لالستفادة من هذا السعر للفائدة قبل ان تنخفض 

اهليتهم للحصول على قرض عقاري أذا انتظروا لبعد زيادة أسعار الفائدة.
لذلك أتوقع صيفا ساخنا لسوق العقارات خالل الصيف القادم رمبا يفوق أيضا ما 

نشاهده اآلن من جنون األسعار. مازلت انصح املستثمرين بالشراء اآلن.
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من غير املتوقع زيادة سعر الفائدة على القروض من غير املتوقع زيادة سعر الفائدة على القروض 
قبل قبل 202٣202٣

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
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
nagigirguis.com
nagi.girguis@century21.ca
Century 21
Leading Edge Realty Inc., Brokerage
165 Main Street North, Markham, ON. L3P 1Y2
Business: 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
Buy, Sell, Lease
Residential & Commercial Real Estate

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية
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صحيفة »نيويورك تاميز«:

زاد الفالسفة
االمريكي  واملربي  املفكر  دخل  سنوات  قبل 
هدية.  لشراء  مجوهرات،  محّل  آدلر،  مورتیمر 
وسأله الصائغ الذي كانت معرفته به سطحية: 

»قل لي ماذا تفعل أيها السيد آدلر ؟«
- اني فيلسوف. 

»لقد قصدت أن أسألك ماذا تفعل كي تعيش«.

وكالة »رويتر«:

فكروا وأنتم واقفون
هناك أناس كثيرون 
أسرع  يفكرون 
يقول  واقفون.  وهم 
ماكس  الباحث 
من  فركرويسن 
جنوب  جامعة 
 ” كاليفورنيا: 
يُحسن  الوقوف 
االرتكاس  سرعة 
الفعل(  )رد 
عند  خصوصاً 
والعاملني  املسنني 
مهمات  في 
ويضيف  صعبة. 

الى  أسندها  التي  اختباراته  أن  فرکرويسن 
الشيخوخة  مبشاكل  للعاملة  سابقة  دراسات 
أنيتا وودز، ركزت على مهمات تتطلب سرعة في 
حتليل  في  الناس  أن سرعة  وأظهرت  القرار  أخذ 
عندما  املئة  في   ٢0 و   ٥ بني  ما  تزداد  املعلومات 

يكونون واقفني.

صحيفة إنديان إكسبرس:

األقنعة متعددة الطبقات أكثر فعالية 
في احلماية من قطرات السعال

املعهد  من  باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  تقول 
علماء  مع  بالتعاون   )IISc( للعلوم  الهندي 
األقنعة  إن  تورونتو،  و  كاليفورنيا  جامعتي  من 
منع  في  فاعلية  األكثر  هي  الطبقات  متعددة 

تولد الهباء اجلوي.
وفقاً للعلماء، عندما يسعل شخص ما، تضرب 
للقناع  الداخلي  السطح  الكبيرة  القطرات 
وتتفكك  القناع  نسيج  وتخترق  عالية،  بسرعة 
إلى قطرات أصغر قد حتمل فيروس  أو »تتحلل« 
تتبع  السرعة،  عالية  باستخدام كاميرا  كورونا. 
السعال  تشبه  فردية  قطرات  كثب  عن  الفريق 
ومتعددة  ومزدوجة  مفردة  بأقنعة  تصطدم 
حجم  توزيع  الباحثون  والحظ  الطبقات، 
القطيرات الصغيرة املتولدة بعد اختراق نسيج 
لألقنعة  بالنسبة  إنه  الدراسة  وقالت  القناع. 
املفردة واملزدوجة، ُوجد أن معظم هذه القطرات 
الصغيرة أصغر من ١00 ميكرون، مع احتمال أن 
تصبح رذاذًا ميكن أن يظل معلًقا في الهواء لفترة 

طويلة وقد يتسبب في اإلصابة بالعدوى.
في  الدكتوراه  طالب  شارما،  شوبهام  يوضح 
األول  واملؤلف  امليكانيكية  الهندسة  قسم 
القطرة،  سرعة  من  الضغط  »يزيد  للدراسة: 
من  حجمها  يتراوح  قطرات  يولد  أن  ميكن  وهذا 

٢00 ميكرون إلى ١.٢ ملم بوصة.
القطرات،  لقذف  نابًضا  ليزرًا  الفريق  استخدم 
وكاميرا وعدسة تكبير اللتقاط الصور بسرعات 
إلى  إضافة  الثانية(.  في  إطار   ٢0000( عالية 
األقنعة  اختبار بعض  أيًضا  مت  اجلراحية،  األقنعة 

القماشية من مصادر محلية.
الطبقة  أحادية  األقنعة  أن  الباحثون  ووجد 
األقنعة  وكانت  القطرات.  من   ٪٣0 منع  ميكنها 
منع  أفضل حيث متكنت من  الطبقات  مزدوجة 
ثالثية  األقنعة  أما  القطرات.  من   ٪9١ حوالي 
الطبقات، فمنعت القطرات بشكل كامل، وفق 

ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

االندبندنت:

كورونا يزيد عمليات التجميل
خالل  ألبانيا  في  ازدهاراً  التجميل  عمليات  شهدت 

التركيز  ازدياد  مع  كورونا،  جائحة 
محادثات  خالل  الوجوه  على 
سببه  الذي  واإلجهاد  الفيديو 
فيه  ينتشر  بلد  في  لكن  الوباء... 
يتم  الرسمي،  غير  االقتصاد 
األشخاص  من  العديد  استدراج 
محترفة  غير  جتميل  مراكز  إلى 
عروضاً  تقدم  مجهزة  وغير 

رخيصة لكنها تشكل خطراً على املرضى.
الشابات  إلى  تعزى  الزيادة  هذه  أن  إلى  األطباء  ولفت 
 ٢0 تبلغ  طالبة  وهي  كيال،  آنا  مثل  أساسي  بشكل 

عاماً في تيرانا كبرت حجم شفتيها في ديسمبر.
وقالت كيال عن رؤية شكلها خالل الدروس االفتراضية 
في جامعة تيرانا حيث تدرس االقتصاد: »كل مرة كنت 
الشاشة، كنت أشعر بضيق«.  فيها وجهي على  أرى 
حتت  سوداء  هاالت  مع  قبيحة  أبدو  »كنت  وأضافت 
كانت  الرقيقتني،  وشفتي  جداً  الكبير  وأنفي  عيني 

كارثة حقيقية«.
وبعد خضوعها لعملية لزيادة حجم شفتيها، كانت 
غير  جتميل  مراكز  وجود  لكن  بالنتيجة.  سعيدة 
محترفة وغير مجهزة قد تشكل خطراً على الراغبني 

والراغبات في اخلضوع لعملية جتميل.
الدكتورة  تيرانا  الطب في  األستاذة في جامعة  قالت 
مع  يومياً،  تفتح  جديدة  صالونات  إن  فيدا  مونيكا 
عروض جملموعة واسعة من العالجات من دون موافقة 

طبية أو إشراف.
وعبر وسائل التواصل االجتماعي، يتم اإلعالن عن هذه 
يبلغ  بلد  في  مغرية  تعتبر  التي  الرخيصة  العروض 

متوسط الرواتب الشهرية فيه ما يعادل ٤٢0 يورو.
في  املتخصصة  باردي،  برونيلدا  الدكتورة  وأوضحت 
هذه  إن  اجللد،  تشد  التي  وامليزوثيرابي  بالليزر  العالج 
الصالونات »تستخدم معدات يجب أن يتعامل معها 

متخصصون وأطباء فقط«.
األمراض  ألطباء  جمعية  أجرتها  إلحصاءات  ووفقاً 
اجللدية والتجميل تترأسها باردي، فإن حوالي 70 مركز 
غير  أفراد  ليزر يشغلها  أجهزة  تيرانا حتوي  في  جتميل 

مؤهلني لذلك.
طلباً  األكثر  التجميلية  العالجات  أن  أطباء  ويوضح 
حقن  بالوجه،  املرتبطة  تلك  كانت  الوباء  خالل 
استمرار شعبية  وغيرها، مع  الوجه  البوتوكس وشد 

جراحات الثدي واألرداف.
يصابون  للذين  َخَطر  عامَل  السمنة  اعتبار  ومع 
أيضا.  مطلوبة  الدهون  شفط  عمليات  فإن  بكورونا، 
جتميل  عمليات  واضح.  »االجتاه  بالوما  الدكتور  وقال 
األنف تضاعفت تقريباً« منذ رفع إجراءات اإلغالق في 
يوليو )متوز(. وأضاف »تعتبر اجلراحة التجميلية وسيلة 
في  األمان  بانعدام  الشعور  من  للتخفيف  مريحة 

حياتنا اليومية واللجوء إلى عالم يجمل الوجه«.
في  السريري  النفس  علم  في  املتخصصة  ولفتت 
التي  »الضغوط  أن  إلى  زيغالي  جوريدا  تيرانا  جامعة 
على  التركيز  من  زادت  االفتراضي«  التواصل  فرضها 

املظاهر التي أصبحت »هوساً«.

صحيفة »ساذرن ماجازين«:

العودة الى النكهة
كتب الطاهي بول برودوم، من نيو اورلينز في الواليات 

املتحدة، عن الطعام وأساليب طبخه:
وافر  وعدد  املذاق،  الطيب  الطعام  يحبون  هنا  »الناس 
منهم كان يعيش في املزارع قبل سنوات قليلة. ففي 
لم  لويزيانا  بوالية  اوبيلوزا  في  ترعرعت  حيث  املزرعة 
ال  هناك  والناس  الناضج.  غير  األحمر  اللحم  نعرف 
حلم  أخيراً  أكلوا  ما  واذا  منتجاً،  حيواناً  أبدأ  يذبحون 
أحد احليوانات، كدجاجة مثالً، فبعد أن تشيخ ويخف 
بيضها ويعسر مضغها. وعليهم انذاك أن يغلوها مدة 
الذي يحصلون  املرق  طويلة حتى يرخص حلمها. لكن 

عليه لذيذ رائع. يا له من مرق!
   ولقد أمضيت معظم حياتي العملية في محاولة 
كانت  ما  نكهتها  في  تضاهي  لذيذة  أطعمة  طهو 

تطبخه أمهاتنا في املزارع«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

دراسة تنفي االختالف بني أدمغة الذكور واإلناث
كشفت دراسة حديثة أن الفروق بني أدمغة الذكور واإلناث بسيطة وال تؤثر على 

التفكير املنطقي ومهارات التواصل.
وزعمت األبحاث السابقة أن أدمغة الرجال جتعلهم أفضل في مهارات التفكير، 

بينما تسمح أدمغة النساء مبهارات تواصل وتعدد مهام أفضل. لكن الباحثني الذين قاموا بتحليل بيانات 
تكون متسقة من  ما  ونادرًا  وبنيته صغيرة جًدا  املخ  االختالفات في وظائف  إن  يقولون  الزمن  عقود من 

دراسة إلى أخرى.
ويقول الباحثون إن التحليل السابق قد خّيم عليه التحّيز العصبي، عبر االفتراض املتحّيز بأن أدمغة اإلناث 
موصولة بطريقة مختلفة عن أدمغة الذكور، لكن ليز إليوت عاملة األعصاب في جامعة روزاليند فرانكلني 

في شيكاغو تقول إن النظريات السابقة شابها التحّيز وأحجام العينات الصغيرة.
وفي حتليل جديد، فحصت إليوت وزمالؤها ٣0 عاًما من فحوصات التصوير بالرنني املغناطيسي وأنسجة 
املخ بعد الوفاة، ووجدوا أنه مبجرد حساب احلجم، ال يزال من املمكن العثور على اختالفات قليلة في وظائف 

املخ وبنيته.
على سبيل املثال، كانت اللوزة الدماغية التي تتحكم في غريزة »الهروب أو القتال« أكبر بنسبة ١٪ فقط 
لدى الذكور، وهي أصغر من أن تكون ذات داللة إحصائية. وفي حني تشير بعض الدراسات إلى أن أدمغة 
يكون  أن  من  بدالً  مرة،  واحد في كل  باستخدام نصف كرة مخ   - اجلانبي  التخصيص  نحو  الذكور متيل 
اجلانبان في اتصال مستمر - وجد إليوت أن النتائج الفردية كانت متنوعة للغاية بحيث ال ميكن استخالص 

أي استنتاجات.
ويزيد حجم دماغ الذكور بحوالي ١0 أو ١١٪ عن حجم دماغ اإلناث، وحتتوي األدمغة األكبر حجًما على مادة 
بيضاء أكثر، وتُستخدم في تنسيق االتصال بني املناطق اخملتلفة، وتقول إليوت إن هذا ال يعني أن أدمغة 

الذكور مختلفة وظيفًيا، بل إنها مجرد مسألة حجم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

صحيفة »ذا فاميلي داي« األمريكية:

بني السيء واالسوأ
مرة في الشهر اذهب لزيارة اهلي مستقالً اوتوبيساً تدوم رحلته ثالث ساعات. في احدى هذه الرحالت كنت 

افكر في املعاكسات التي لقيتها في ذلك النهار، فما من امر سار على ما يرام. 
في تلك األثناء اعلن السائق: »سيداتي سادتي، أنا آسف إذ يبدو اننا نواجه صعوبة مع االوتوبيس، واخشى 

ان نضطر إلى دفعه«.
وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. فقفزت من مقعدي وقلت: »هذا فعالً ال يطاق! ال ميكن يومي 

ان يكون اسوأ مما هو«.
اذذاك قالت العجوز اجلالسة قربي: »بلى، ايها الشاب، هنالك اسوأ. تصّور لو كنا في طائرة!«.
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الليبراليون يتحدون مع كتلة كيبيكوا لتمرير تعديل الليبراليون يتحدون مع كتلة كيبيكوا لتمرير تعديل 

قانون »املوت الرحيمقانون »املوت الرحيم««

كيبيكوا  كتلة  مبساعدة  الليبرالية  االقلية  حكومة  قامت  أوتاوا: 
وتوسيع   »7- »سي  الرحيم  املوت  لقانون  معدل  مشروع  بتمرير 
ووافق  امراض عقلية،  يعانون من  الذين  نطاقه ليشمل االشخاص 
القانون وصوت  النسخة املعدلة من مشروع  العموم علي  مجلس 
حزب  اعضاء  من  واثنان  اجلديد  الدميقراطي  واحلزب  احملافظني  حزب 
اخلضر ضد املشروع، وحاول احملافظني تعديل مشروع القانون بحذف 
إنه  أساس  علي  العقلي  املرض  »١8 شهرا« الستبعاد  الزمني  احلد 

يشجع علي االنتحار ويجعل املوت حل للعديد من اشكال املعاناة.
على اجلانب اآلخر عارض الليبراليون وكتلة كيبيكوا مشروع القانون 
السماح  هو  احلكومة  عليها  وافقت  التي  األخرى  االشياء  بني  ومن 
بتقدمي طلبات مسبقة للموت مبساعدة الطبيب، وفرض مدة زمنية 
 ١8 قدرها  زمنية  ومهلة  النفسي،  املرض  الستبعاد  عامان  قدرها 
شهرا لألفراد الذين يعانون فقط من مرض عقلي وهذا بدال من احلظر 
التام، وسوف يعود مشروع القانون الى مجلس الشيوخ لتكوين جلنة 
تنظر في املسائل املتعلقة بالقاصرين والبالغني والطلبات املقدمة 
حماية  في  ايضا  وتنظر  العقلية،  واالمراض  املوت  لطلب  مسبقا 
الكنديني ذوي االعاقة وسيطلب منها تقدمي تقريرا في غضون سنة 

واحدة مع أي تغييرات يوصي بها القانون .

مدافعون ينتقدون بيان للكنيسة الكاثوليكية يرفض مدافعون ينتقدون بيان للكنيسة الكاثوليكية يرفض 
مباركة زواج املثلينيمباركة زواج املثليني

أعرب  تورنتو: 
عن  املدافعون 
في  املثليني  زواج 
خيبة  عن  كندا 
أن  بعد  أملهم 
أعلنت الكنيسة 
ليكية  ثو لكا ا
رفضها  رسميا 

مباركة الزيجات من نفس اجلنس حيث قال مكتب االرثوذكسية في 
لن  الكاثوليك  الدين  رجال  »أن  صفحتان  من  وثيقة  في  الفاتيكان 
يتمكنوا من مباركة الزيجات بني نفس اجلنس، مشيرا الي ان هذه 
العالقات »لم تكن في خطة خالق البشر« وجاء في الوثيقة ايضا 
التي تنطوي على نشاط  العالقات  القانوني مباركة  -إنه ليس من 

جنسي خارج احتاد الرجل واملرأة الذي ال ينفصم«.
وقال كيفني سيمبسون الكاثوليكي املثلي والذي يعيش مع رفيق له 
منذ ٤٤ سنة وهو ايضا عضو في مجموعة تسمي »ديجنتي كندا« 
انه شعر بخيبة امل كبيرة وان بيان الفاتيكان بغيض وانه كان يتوق 
ان تعترف الكنيسة بعالقته مع رفيقة وان املثليني يستحقون حب 

الكنيسة.
وقال رئيس مجموعة »ديجنيتي كندا« التي تعمل علي حث القادة 
إنه  قال  اجلنسية،  الهوية  جتاه  حديث  منهج  أتباع  على  الدينيني 
يشعر بخيبة امل جتاه هذه الوثيقة وان هناك فجوة كبيرة بني ما 
أن  الي  وأشار  اتباعها،  يراه  ما  وبني  الكاثوليكية  الكنيسة  تقوله 
البابا فرانسيس علق في فيلم وثائقي العام املاضي علي أن االزواج 
من نفس اجلنس لهم احلق في أن يكونوا عائلة، وقال: ال أفهم كيف 

سيوقع البابا علي الوثيقة اجلديدة ألنها ال تتفق مع ما كان يقوله.
ومن ناحية أخرى قال مايكل سوان احملرر الصحفي لصحيفة لسجل 
الكاثوليكي التي تصدر أسبوعيا من أبيراشية تورنتو »إن الكنيسة 
الكاثوليكية ال تستبعد احدا – بيد أنها ال تستطيع مباركة زيجات 

من نفس اجلنس«.

محتجون يتجمعونمحتجون يتجمعون في مونتريال في مسيرة  في مونتريال في مسيرة 
سنوية ضد وحشية الشرطةسنوية ضد وحشية الشرطة

منطقة  في  متظاهر   ١٥0 حوالي  جتمع  مونتريال: 
مبونتريال مؤخرا وكان  معظمهم يرتدون مالبس سوداء 
للشرطة،  مناهضة  شعارات  ورددوا  الوجه  وأقنعة 
والرأسمالية بينما كانوا يسيرون في الشوارع السكنية 

في حي متعدد الثقافات.
الساعة  وقبل  مساء  اخلامسة  في  االحتجاجات  بدأت 
املدينة  على  التجول  حظر  فيها  فرض  التي  الثامنة 
املسيرة  نظمت  وقد   ،١9  – كوفيد  انتشار  من  للحد 
الشرطة«  وحشية  »ضد  نفسها  علي  تطلق  جماعة 
ولم تعتقل الشرطة احدا، وقال احملتجون أن الهدف من 
هذه املسيرة السنوية، هو التنديد باملضايقات والعنف 
ضباط  بني  السلطة  استخدام  وإساءة  والترهيب 
بأن  واضافوا  البالد  أنحاء  وبقية  كيبيك،  في  الشرطة 
زيادة  الى  أدت  احلكومة  فرضتها  التي  الصحية  االؤامر 

تواجد الشرطة في أحياء مونتريال .

مجلس إدارة وأسرة حترير مجلس إدارة وأسرة حترير 
»جود نيوز« »جود نيوز« 

يقدمون خالص العزاء يقدمون خالص العزاء 
  للصيدلي /  للصيدلي /  جناتي سمعان جناتي سمعان 
و حرمه /و حرمه / أماني موريس أماني موريس

في وفاة الوالدةفي وفاة الوالدة
السيدة /السيدة /  خيرية يوسف اسكاروسخيرية يوسف اسكاروس

عزاء جلميع األسرة واحملبنيعزاء جلميع األسرة واحملبني
 في كندا ومصر في كندا ومصر



Saturday, March 20, 2021 - Issue (182)السبت  20 مارس 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثاني والثمانون بعد املائة

الفستان التيشيرت جنم املوضة في الفستان التيشيرت جنم املوضة في 20212021
ميثل الفستان التيشيرت جنم املوضة في ٢0٢١ ليمنح املرأة إطاللة 
العاملية  املاركات  وتتضمن تشكيالت  أسلوبها.  تفرد  تعكس  جريئة 

هذا الفستان مثل زارا ومانغو.
وأوضحت مجلة »Instyle« أن الفستان التيشيرت عبارة عن فستان 
على هيئة تيشيرت، مشيرة إلى أنه ميتاز بطابع مريح وكاجوال ومثير.
وأضافت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أن الفستان التيشيرت يطل 
بقصة قصيرة أو متوسطة الطول أو طويلة، مشيرة إلى أنه يتناغم 
مع جاكت جلد أو جاكت جينز لتأكيد الطابع الكاجوال للفستان، 

على أن يتم حينئذ ارتداء بوت أو حذاء رياضي.
كما ميكن احلصول على إطاللة أنيقة تناسب العمل من خالل تنسيق الفستان التيشيرت مع بليزر 

وجورب طويل. وتكتمل أناقة هذه اإلطاللة بحذاء ذي كعب عال.

العائلــــــــة 1010

النحاسية، اغمسی نصف  االوعية  لتنظيف   -
ليمونة في امللح وافركي بها الوعاء. أما البقع 
للصدأ،  القابل  غير  الفوالذ  على  البيضاء 
والناجتة عن محلول من املاء وأمالح الكلسيوم 
واملغنيزيوم ال یرغو فيه الصابون، فتمكن ازالتها 

باخلل االبيض. 
اخلبز  بصودا  ترشيها  أن  فعليك  االوعية  اما 
املاء لترطيبها،  )بيكربونات الصودا( وبقليل من 
احملروق  اجلزء  فينفصل  ساعات،  بضع  واتركيها 

عن الوعاء. 
)طالء  بالورنيش  املصقولة  االرض  لتنظيف   -
المع(، او االدوات اخلشبية افركيها بالشاي البارد. 
يصعب  اماكن  من  العنكبوت  خيوط  الزالة   -
بجورب  العصا  طرف  غلفي  اليها،  الوصول 

وبذلك  صغير.  مطاطي  بطوق  وثبتيه 
في  مبا  الصعبة  االماكن  مسح  تستطيعني 
ذلك تلك التي تقع حتت الثالجة او خلف انابيب 

التدفئة املركزية. 
ای  تتركي  ان  غير  من  النظارات  لتنظيف   -
خطوط او لطخات، ضعي نقطة خل على كل 

عدسة.

من جتاربي:  التنظيف والصقلمن جتاربي:  التنظيف والصقل

مع بقاء الكثيرين لوقت طويل في املنزل 
خالل أزمة كورونا، تبرز احلاجة إلى بعض 
الوسائل واحليل لتحسني احلالة املزاجية 

وجتنب املشاكل واألمراض النفسية.
وما يجهله الكثيرون أن لون اجلدران في 
املنزل ميكن أن يلعب دوراً كبيراً في تعزيز 
الصحة العقلية والنفسية وحتى زيادة 

اإلنتاجية في العمل.
والذي  اللون األحمر،  املثالي هو  اآلخر غير  اللون 
أنه أحد أقل األلوان شيوًعا لطالء  البحث  وجد 
الغرف. ويقول لي: »األحمر يجذب العني بشكل 
الطوارئ  كائنات  لون  يكون  ما  وغالًبا  طبيعي 
أن  ميكن  منزلي،  ملكتب  بالنسبة  ما.  لسبب 
التحفيز  في  مفرًطا  األحمر  اللون  يصبح 
التركيز،  فقدان  في  يتسبب  مما  بسهولة، 
من  يزيد  مما  تدريجًيا،  املزاج  بتقلب  والشعور 
في  مشاحنات  أو  أخطاء  حدوث  احتمالية 

املكتب«.
البارزة  الفوائد  بعض  لها  احلمراء  اجلدران  لكن 
ظرفي  وهو  وحيوي،  قوي  األحمر  فاللون  أيًضا، 
مكاسب  لتحقيق  استخدامه  في  للغاية 
مشتقات  أن  الدراسات  ووجدت  اإلنتاجية،  في 
ومعدل  الدم  تدفق  من  تزيد  األحمر  اللون 

مثالية  يجعلها  مما  القلب،  ضربات 
لصالة األلعاب ولكن ليس بالضرورة 

للمكتب املنزلي.
لزيادة  املثالية  األلوان  هي  ما  إذاً 

اإلنتاجية وحتسني املزاج؟
حيث  رائع،  خيار  األزرق  إن  لي  يقول 
ويعزز  اإلنتاجية،  لون  بأنه  يشتهر 
اللون األزرق الهدوء والتركيز والتوازن 
لكن  تدفق،  حالة  في  يبقيك  الذي  العاطفي 
اإلكثار من هذا اللون قد يعطي نتائج عكسية، 
في  ضع  لذا  تسترخي،  يجعلك  أن  ميكنك  ألنه 

اعتبارك إضافة بعض درجات األلوان الدافئة.
لون آخر عليك إضافته جلدران املنزل وهو األخضر 
والنمو،  الصفاء  لون  »كونه  لي  يشرح  كما 
للعني،  أقل  إجهادًا  يسبب  األخضر  اللون  فإن 
املدى  على  واالنتباه  التركيز  على  يساعد  مما 

الطويل«.
وفي الواقع، آثار اللون األخضر املهدئة مشابهة 
الرغم  وعلى  األزرق،  اللون  في  املوجودة  لتلك 
فائدة  أقل  اخلضراء  اجلدران  بأن  لي  اعتراف  من 
أفضل  أنها  إال  الزرقاء،  اجلدران  من  لإلنتاجية 
ميترو  موقع  بحسب  العامة،  لصحتك 

البريطاني.

كيف يؤثر لون جدران املنزل على مزاجك؟كيف يؤثر لون جدران املنزل على مزاجك؟

كيف توفرين وقتك؟ كيف توفرين وقتك؟ 
إن عمل جدول لالستذكار أو لألعمال املنزلية يوف كثيراً من وقتك، فتوزيع الدروس للمواد اخملتلفة 
في  ما  يوم  تخصيص  وكذلك  وقتك،  تنظيم  على  يساعد  محددة  أيام  في  محددة  ساعات  على 
األسبوع لعمل ما من األعمال املنزلية مثل يوم لشراء حاجات األسبوع. وثان اللغسيل وثالث لعمل 

تنظيف شامل للمنزل على أن يكون يوم الراحة األسبوعية راحة لك ولكل أفراد األسرة.
خصصي مكانا ألوراقك ومذكراتك وكتبك وأدواتك بحيث يكون كل شيء مكانه حتى التضيعي 

وقتا في البحث عن أقالمك أو أوراقك مثالً.
وإذا كنت تهتمني أيضاً بشئون املنزل فخصصي مكان لكل شيء: 

تناولها  ليسهل  خاصة،  بعاّلقات  مثالً  املطبخ  باب  خلف  للتجمع  حتتاج  مثال  التنظيف  فأدوات 
والعثور عليها وقت احلاجة إليها.

وعند بدئك في االستذكار والعمل املنزلي حددي لكل عمل الوقت الذي سيستغرقه ال تبدئي فيه 
قبل أن تتيقني أنك تستطيعني إنهاءه .. فمن األفضل أن حتددي کماً معيناً من احملاضرات التي سوف 
الذي عزمت على تخصيصه  الوقت  املنزل ال يحتاج لكل  أو حجماً معيناً من عمل  تستذكرينها 
ألدائه حتی الينفد الوقت احملدد دون أن تنتهي فتجدي نفسك مرهقة من فرط سرعة أدائك، وغير 
سعيدة لعدم استكمالك مابدأت في عمله، إن كل شيء يحتاج إلى وقت يتم فيه واالعتدال في 

تخطيط البرنامج أمر ضروري؛ حرصاً على دقة األداء مع االحتفاظ مبعنوياتك. 

هل تستطيع أن تفهم زوجتك؟ 
بعض  فجأة  الزوج  ُسئل  إذا  ولكن  الزواج،  على  سنوات  متر  قد 
هي  ما  أو  حتبه،  ال  وما  حتبه  وما  زوجته  شخصية  عن  األسئلة 
هواياتها وميولها، أو كيف تنجز أعمالها في البيت أو في مكان 
عملها، وما هو أسلوب تفكيرها...؟ الخ، جند الزوج يفكر كثيراً 
ويحاول تذكر املواقف التي مر بها سوياً للوصول إلى اإلجابة عن 

هذه األسئلة.
وقد حدث فعالً أن قامت مجموعة من الباحثني بطرح عدد من 

النتيجة  كانت  وقد  الزوجات،  على  نفسها  األسئلة  هذه  طرحت  ثم  األزواج،  بعض  إلى  األسئلة 
»ال  الرد عليها:  إجابات كثيرة كان  وكانت هناك  الواثقة،  غير  واإلجابات  األقوال،  في  كبيراً  تضارباً 
أعرف«! وهكذا وصل الباحثون من خالل هذا البحث إلى نتيجة: هي أن األزواج بعد مرور فترة من 
تناقش، النشغال  ال  ولكنها  الصغيرة،  املشكالت  بعض  تظهر  باالستقرار،  وإحساسهم  زواجهم 
الزوج في عمله وكسب قوت رزقه، باإلضافة إلى انشغال الزوجة بشئون البيت وتربية األبناء، وقد 
تخرج أيضا للعمل، فهنا يجد الزوجان نفسيهما وقد أصبح التعامل بينهما بسيطاً قد ال يتعدى 
البيت  التحية صباحاً ومساء، والسؤال بصورة سريعة عن أحوال  إلقاء  األيام أكثر من  في بعض 

واألوالد، وقد نسيا نفسيهما من كثرة مسئوليات احلياة.
ويقدم إليكما الباحثون هذه النصيحة الغالية، وهي: 

- ضرورة احلوار املتصل بينكما، وال يعني هذا أن تترکا شئونكما وعملكما لتظال تتحدثان أطول 
فترة ممكنة، ولكن ال تنسيا نفسيكما فتبخال بالوقت للجلوس سوياً وتبادل احلوار واآلراء، ومعرفة 
مشاعر كل منكما جتاه أمور احلياة اخملتلفة، وجتاه الشريك اآلخر، بعد مرور عدة سنوات على زواجكما. 
- اقتطعا بعض الوقت لنفسيكما دون الشعور بالذنب، فهناك بعض األزواج أو الزوجات قد يشعر 
بالذنب ألنه بدالً من أن يوفر بعض الوقت للجلوس مع أوالده أو اخلروج في نزهة معهم، قضى هذا 

الوقت مع زوجته )أو زوجها( فقط.
ويطمئنك الباحثون فيقولون لكي تسعد أوالدك البد أن تسعد زوجتك أيضاً )أو زوجك(، ويجب أن 
ينال كل فرد في األسرة حقه من السعادة واالستمتاع. فسعادة أحد أفراد األسرة تنعكس بالتالي 
على األسرة كلها، وكما جتد الوقت ملتابعة شئون العمل والبيت واألوالد، احرص على أن جتد الوقت 

لزوجتك؛ حتى ال يتسرب الفتور إلى حياتكما الزوجية.
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سدسد النهضة.. إثيوبيا تصدم مصر والسودان النهضة.. إثيوبيا تصدم مصر والسودان
 بـ«قرار جديد« بـ«قرار جديد«

أعلنت وزارة الري اإلثيوبية، أن امللء الثاني لسد النهضة سيتم في 
التعبير عن قلقهما  السودان ومصر  فيه  يواصل  وقت  موعده، في 

من هذه اخلطوة.
وأعلنت أديس أبابا، الشهر املاضي، أنها ستمضي قدما في عملية 
امللء الثاني لبحيرة السد في يونيو املقبل، أي بعد أقل من ٣ أشهر.

)ما  مكعب  متر  مليار   ١٣.٥ مبقدار  ستتم  امللء  عملية  أن  وذكرت 
يقارب ٣ أضعاف حجم امللء األولي املنفذ العام املاضي مبقدار 9.٤ 

مليار متر مكعب(.
إزاء عزم إثيوبيا على ملء ثان لسد  ويشعر السودان ومصر بالقلق 
وضمانات  املعلومات  تبادل  يضمن  ملزم  اتفاق  دون  من  النهضة، 

التشغيل واإلدارة البيئية واالجتماعية.
وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ُملزم حول ملء وتشغيل 
ويؤّمن  الثالث  للدول  املشتركة  املصالح  يحقق  النهضة،  سد 

مصاحلها املائية، تنفيذا ملقررات هيئة مكتب االحتاد األفريقي.
وتؤكد القاهرة استعدادها للتفاوض بجدية إلجناح هذه احملادثات من 

أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثالث.
الفني  اجلهاز  رئيس  السودانيني  املفاوضني  كبير  قال  جهته،  من 
للموارد املائية بوزارة الري مصطفى حسني الزبير، في تصريح سابق 
اإلجراءات  اتخاذ  بالفعل  بدأت  بالده  إن  عربية«،  نيوز  »سكاي  ملوقع 
امللء  عملية  عن  تنجم  قد  التي  األضرار  لتقليص  الالزمة  الفنية 

الثاني، في حال تنفيذها من دون تنسيق بني البلدين.
وأكد الزبير على أهمية التنسيق وتوفير البيانات قبل وأثناء عمليات 
اخلزانات  مبوقف  تتعلق  جوهرية  ألسباب  وذلك  والتشغيل،  امللء 
السودانية وخصوصا خزان الروصيرص الواقع على بعد ١00 كيلومتر 

فقط من السد اإلثيوبي.
مع  السودان  فيها  ينخرط  التي  النهضة،  مفاوضات سد  وواجهت 

إثيوبيا ومصر منذ سنوات، خالفات مفاهيمية وقانونية كبيرة.
ويثير السد توترا إقليميا، ال سيما مع مصر التي تعتمد على النيل 

للتزود بنسبة 97 باملئة من احتياجاتها املائية. 

فرنسا تعلن فرنسا تعلن اكتشاف ساللة جديدة من »كورونا«اكتشاف ساللة جديدة من »كورونا«
الصحة  وزارة  قالت 
بيان،  في  الفرنسية 
من  جديدة  ساللة  إن 
ظهرت  »كورونا«  فيروس 
بريتاني،  منطقة  في 
التحاليل  أن  وأضافت 
األولية لم توضح أن هذه 
أو  أكثر خطورة  الساللة 
أسرع انتشاراً من غيرها.

الوزارة  وأوضحت 
اجلديدة  الساللة  أن 

اكُتشفت في بؤرة تفٍش مبركز طبي مبدينة النيون.
اآلن،  حتى  مت،  أنه  األميركية  هوبكنز  جونز  جلامعة  بيانات  وظهرت 
في فرنسا إعطاء 7.٢9 مليون جرعة من اللقاحات املضادة لفيروس 

»كورونا« املستجد.
البالد هو ٢٢8  البيانات املعلنة، إلى أن معدل التطعيم في  وتشير 
ألفاً و٥٥٤ جرعة في اليوم. وبهذا املعدل، سوف يستغرق األمر ١.١ 
وبدأت  بلقاح من جرعتني.  السكان  املائة من  لتطعيم 7٥ في  عام 

فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو ١0 أسابيع.

رئيس وزراءرئيس وزراء كندا: الوقت ليس مالئما للحديث عن إلغاء  كندا: الوقت ليس مالئما للحديث عن إلغاء 
امللكيةامللكية

قال رئيس الوزراء الكندى جسنت ترودو، إن حكومته لن تشارك في 
محادثات دستورية حول إلغاء امللكية، بينما ال يزال الوباء مستشريا 

وتواجه البالد اضطرابا اقتصاديا غير مسبوق.
كان  إذا  عما  سؤال  على  ترودو  رد  للصحفيني،  تصريحات  وفى 
ينبغي على كندا إعادة النظر في عالقاتها مع العائلة امللكية بعد 
تصريحات حفيد امللكة ودوق ساسكس األمير هارى وزوجته ميركل 
العائلة  أفراد  التوفيق جلميع  أننى أمتنى  الواضح  األخيرة، وقال »من 

املالكة. لكن تركيزي، كما قلنا، هو جتاوز هذا الوباء”.
الدستوري  التغيير  عن  الحقا  التحدث  الناس  أراد  »إذا  ترودو  وقال 
وتغيير نظام حكومتنا، فال بأس. ميكنهم إجراء تلك احملادثات. لكن 

في الوقت احلالي، ال أجرى هذه احملادثات”.
وفى مقابلة مثيرة مع املذيعة احلوارية األمريكية األشهر فى العالم 
أوبرا وينفري، وصف هارى وميجان العائلة املالكة بأنها »مجموعة 
الصغير،  ابنهما  حماية  فى  فشلت  التى  بالصحف  مهووسة 

آرتشي« وكشفا عن مالحظات عنصرية حول لون بشرته.
وأدى إعالن هارى وميجان في يناير ٢0٢0، عن اعتزامهما التخلي عن 
أدوارهما امللكية، إلى إغراق األسرة فى أزمة. وفى الشهر املاضي أكد 
قصر بكنجهام أن االنفصال سيكون دائما، حيث يتطلع الزوجان إلى 

إقامة حياة مستقلة في الواليات املتحدة.

مجلس الدولة يعني قاضيات ألولمجلس الدولة يعني قاضيات ألول مرة مبصر تنفيذًا  مرة مبصر تنفيذًا 
لقرارات رئيس اجلمهوريةلقرارات رئيس اجلمهورية

بتعيني  اجلمهورية،  رئيس  توجيهات  بتنفيذ  الدولة،  مجلس  بادر 
عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خالل 
املوافقة على تعيني عدد من عضوات النيابة اإلدارية وعضوات هيئة 
قضايا الدولة، بطريق النقل جمللس الدولة، لشغل وظيفة )مندوب( 

أو وظيفة )نائب( باجمللس.
مجلس  رئيس  الدين،  حسام  محمود  محمد  املستشار  وصرح 
الدولة ، بأنه مت التنسيق مع املستشار رئيس هيئة النيابة اإلدارية، 
واملستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، إلمتام نقل العضوات 
وعمل  الدولة،  مجلس  في  قاضيات  بالعمل  االلتحاق  في  الراغبات 

أفضل التيسيرات لهن.
شروط  عدة  وضعت  اجمللس  إدارة  أن  الدولة،  مجلس  رئيس  وأضاف 
إلى  الدولة  قضايا  أو  اإلدارية  النيابة  من  العضوات  لنقل  وضوابط 

مجلس الدولة
رئيس  نائب  املستشار طه محمد عبده كرسوع  ومن جانبه، صرح 
بانضمام  يُرحب  أنه  الدولة  جمللس  العام  األمني  الدولة  مجلس 
أفضل  إجراء  على  وأكد  الدولة،  مجلس  لُقضاة  النسائي  العنصر 
الالئي  الدولة  قضايا  هيئة  أو  اإلدارية  النيابة  لعضوات  التيسيرات 
هذه  وتقدمي  الدولة،  مجلس  في  التعيني  ملفات  سحب  في  ترغنب 

امللفات مستوفاة خالل املواعيد املُقررة.

مصر تعلن شروط عودة مصر تعلن شروط عودة العالقات مع تركياالعالقات مع تركيا
القاهرة،  مع  العالقات  لعودة  التركي  التودد  ظل  في 
املواقف  أن  شكري،  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  أكد 
بني  العالقة  تعكس  ال  األتراك  للساسة  السلبية 

الشعبني املصري والتركي.
وأوضح شكري أنه إذا وجدت مصر تغييرا في السياسة 

التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج 
سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة املصرية، فقد 

تكون هذه أرضية ومنطلقا للعالقات الطبيعية.
أنقرة  أن »األقوال الصادرة عن الساسة في  كما اعتبر 
بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة ال تكفي، بل ال بد أن 

تقترن بأفعال”.
متزنة،  لبالده  اخلارجية  السياسة  أن  أكد  ذلك،  إلى 
وليست في مواجهة مع أي طرف، مشيرا إلى أن هناك 
صعوبات خاصة في ظل التطورات وحالة االستقطاب 

على الساحة الدولية.

االستخباراتاالستخبارات األمريكية تكشف عن محاولة  األمريكية تكشف عن محاولة 
روسيا التدخل في انتخابات روسيا التدخل في انتخابات 20202020

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب مدير االستخبارات 
الوطنية االمريكية أن روسيا حاولت التدخل في عملية 
الناخبني  على  للتأثير   ٢0٢0 األمريكية  االنتخابات 

وتوجيههم نحو الرئيس السابق، دونالد ترامب.
موسكو  إن  األمريكية  االستخبارات  مجتمع  وقال 
تبنى  خالل  من   ٢0٢0 انتخابات  في  التدخل  حاولت 
»تشويه  إلى  تهدف  الناخبني  على  للتأثير  عمليات 
سمعة ترشيح الرئيس بايدن واحلزب الدميقراطي، ودعم 
في  اجلمهور  ثقة  وتقويض  ترامب،  السابق  الرئيس 
االجتماعية  االنقسامات  وتفاقم  االنتخابية،  العملية 

والسياسية في البالد”.
وقال التقرير االستخباري التاريخي يقدم التقييم األكثر 
شموالً للتهديدات اخلارجية النتخابات ٢0٢0 حتى اآلن، 
التأثير املكثفة التي يقوم  ويوضح بالتفصيل عمليات 
بها خصوم الواليات املتحدة، مبا في ذلك روسيا وإيران، 
والتي سعت لتقويض الثقة في العملية الدميقراطية، 

باإلضافة إلى استهداف مرشحني رئاسيني محددين.
ولكن بينما يخلص التقرير إلى أن العديد من اخلصوم 
»ال  أنه  إلى  أيًضا  يشير  فإنه  التدخل،  حاولوا  األجانب 
تغيير  أجنبية حاولت  أي جهة  أن  توجد مؤشرات على 
االنتخابات  في  التصويت  لعملية  تقني  جانب  أي 
الناخبني  تسجيل  ذلك  في  مبا   ،٢0٢0 لعام  األمريكية 

واإلدالء بأصواتهم والتصويت، والنتائج”.
األمن  لوزارة  اإللكترونية  الذراع  قالته  ما  يعكس  وهذا 
لعام  الرئاسية  لالنتخابات  التالي  اليوم  في  الداخلي 
٢0٢0. وقالت هيئة CISA في ذلك الوقت: »ليس لدينا 
منع  على  قادرًا  كان  أجنبي  خصم  أي  أن  على  دليل 

األمريكيني من التصويت أو تغيير عدد األصوات”.
 ٢0٢0 انتخابات  على  للتأثير  روسيا  جهود  تظهر 
بشكل بارز في التقرير، الذي يوضح بالتفصيل كيف مت 
استخدام »الوكالء املرتبطني باخملابرات الروسية« لدفع 
التيار السائد  مزاعم ال أساس لها حول جو بايدن إلى 

في أمريكا. 
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بالنسبة  يكون  لن   ،٢0٢١ لعام  اجمليد  القيامة  عيد  العيد،  هذا 
لن  املكسونة،  وكل  بل  وكندا،  الكيبيك،  في  ملن  وحتديدا  لنا، 
يكون عيدا عاديا، ليس لظروف فيروس كورونا اللعني، وحمالت 
التطعيم التي جتري علي قدم وساق في كندا وكل دول العالم، 
احلدث  هذا  في  للمشاركة  يسعون  آلوف  هناك  كانت  ولوالها 
مدينة  في  اآلالف  قلوب  به  تتعلق  الذي  احلدث  هذا  التاريخي، 
الكثيرين  أن  املنطقي  ومن  الكيبيك،  وكل  بل  ومونتريال،  الفال 
والفيس  اليوتيوب  وخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
بوك يتابعون هذا احلدث اجلليل. واحلدث هو صالة أول قداس في 
مرقوريوس  العظيم  والقديس  ميخائيل  املالك  رئيس  كنيسة 

أبي سيفني في مدينة الفال في الكيبيك، وعنوانها:
.Chemin du Souvenir, Laval, QC, H7W 1E1 ٥00١ 

● عشرون عاما من البحث وصالة أول قداس يوم ٢ مايو القادم
ومحورية هذا احلدث تأتي أن هذه الكنيسة أخيرا شهدت النور 
بعد أكثر من ٢0 عاما، وشعبها يصلي في مكان مستأجر في 
مجتمع الكنائس الكاثوليكية بالقرب من مقر مدينة الفال في 

شوميدي. 
هذه الكنيسة اجمليدة، تعتبر استكماال لعقد طويل للكنيسة 
أهم  إحدى  تعد  والتي  األرثوذكسية،  القبطية  األم  املصرية 
ألفي  أكثر من  مدار  املصرية، على  واحلضارة  الدولة  مؤسسات 
عام. ورسالة هذه الكنيسة مستمدة كلية من رسالة السيد 
مقدمتها  في  كثيرة،  سامية  قيم  على  قامت  التي  املسيح، 
احملبة، الوصية األولي هي أحب الرب اهلل من كل قلبك ومن كل 
فكرك. والوصية الثانية للمحبة، أحب قريبك كنفسك، ويقصد 
إلي احملبة،  بالقريب أخيك في اإلنسانية. نعم املسيحية تدعو 
محبة اآلخ واألخر، محبة اجلميع، ال مكان للبغض أو الكراهية. 

بناء  من  االنتهاء  مبناسبة  هنا  نحتفل  أن  املهم  من  وبالتالي 
كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل والقديس العظيم مرقوريوس 
أبي سيفني فيلوباتير في الفال بالكيبيك، وصالة أول قداس فيها 

في ليلة عيد القيامة اجمليد املوافق ٢ مايو القادم.
● الفال ومونتريال مدن شاسعة وقارصة البرودة في الشتاء

 ١8 من  أكثر  منذ  بدأت  الكنيسة  هذه  بناء  الكنيسة  قصة 
عاما، وبالتعبير الدارج، لن أقول وقف ورائها جنود في داللة علي 
مالئكة،  ورائها  وقف  سأقول  ولكن  البناءة،  وإرادتهم  عزميتهم 
رغم حتديات التمويل واإلجراءات اإلدارية والتصميم وغيرها، جنح 
وأذكر  بنائها،  من  واالنتهاء  الكنيسة  اجناز  في  املالئكة  هؤالء 
علي  الكنيسة  شعب  أوال  احلصر،  ال  املثال  سبيل  علي  منهم 
مدار كل هذه السنوات، وكل اآلباء الكهنة الذين خدموا فيها، 

وفي مقدمتهم:
مالك كنيسة مار مرقس مبونتريال، واعتبره كذلك من مالئكة 
والغالي  احلبيب  أبينا  سيفني  وأبو  ميخائيل  املالك  كنيسة 
املتنيح القمص ميخائيل عزيز، الذي لعب دورا مهما علي مدار 
سنوات طوال في بللورة اجلهود الالزمة لبناء هذه الكنيسة في 
ظروف حتديات كثيرة، مبا كان يتمتع بها من محبة وأبوة ومكانة 
مونتريال  في  ليس  والكهنة  الكنائس  شعب  لدي  عظيمة 

وحدها بل والفال وكل الكيبيك. 
ومالك  احلبيب  أبينا  أنسي،  أن  ميكنني  ال  ذاته،  السياق  وفي 
األب  هذا  عطية،  ميخائيل  أبونا  سيفني،  وأبو  املالك  كنيسة 
محبة  بكل  اجلميع  يخدم  جتده  الذي  املتواضع،  الراعي  احلنون 
وطول أناة، ورغم كثرة التحديات جتد لديه احلكمة والنعمة في 
التواصل مع اجلميع وخدمة اجلميع دون ملل أو تعب، خاصة في 
الغرب، ومن هاجر ولم يكن له أقارب، سيجد في أبونا ميخائيل 
احلزينة  األحداث  مختلف  في  والسند  األسرة  وأسرته،  عطية 

واملفرحة، لتجد أبا روحيا، وأبا وأسرة في املهجر، قلما تتكرر.
الفال ومونتريال شأن كثير من مدن كندا، الطقس فيها قارص 
وخدماتها  والكنيسة  وشائعة،  طويلة  واملسافات  البرودة، 
وآبائها الكهنة األجالء، مع اخلدام يعتبرون سفينة جناة ألبنائنا 
وبناتنا في مجتمع ملء بالتحديات، نود ونريد أن يتشبهوا فيه 
بسلوكيات السيد املسيح وعادات وتقاليدنا املصرية األصيلة. 
ولكن  مهما،  أمرا  بالكنيسة  واالرتباط  الصالة  كانت  ثم  ومن 
علي مدار سنوات طويلة كانت الكنيسة تستأجر البيزمنت في 
مجمع الكنائس الكاثوليكية ملدة ٣ أيام في األسبوع ولتوقيتات 
محددة، كان يجب علي الشعب أن يترك البيزمنت فيه، وهو ما 

يضع املصلني حتت ضغوط كثير.
● األبوة املدبرة ... والنهضة الروحية والعمرانية ... جتعل كنيسة 

املالك ميخائيل تري النور

االنتهاء  ويتم  عمله،  اهلل  يكمل  أن  إلي  متر،  وسنوات  سنوات 
وصالة  ببركة  قداس  أو  وصالة  الكنيسة  بناء  من  أيام  خالل 
بولس،  األنبا  نيافة  االحترام  جزيل  احملبوب  األسقف  وجهود 
حدثت  الذي  كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  أسقف 
نيافته،  وجهود  بصلوات  حقيقية  وروحية  عمرانية  نهضة 

الذي يعد عن حق املدبر والراعي احملب لشعب الكنيسة، والذي 
وبنات  أبناء  كل  يتشبه  أن  أجل  من  واجلهود  الصلوات  يواصل 
وأعضاء الكنيسة بالسيدة املسيح في سلوكياتهم وحياتهم. 
ويكفي تواضع نيافته الذي ميس القلوب، وحتبيب جميع الفئات 
العمرية في الكنيسة ورسالة احملبة والتشبه في سلوكياتهم 

العمرية  املراحل  خملتلف  املتواصل  والنشاط  املسيح،  بالسيد 
بني  من  يجعلها  والتي  عشر،  اخلمسة  اإليبارشية  كنائس  في 
مع  وتواصال  الشمالية  وأمريكا  كله  املهجر  إيبارشيات  أنشط 
وشعبها  واإليبارشية  نيافته  جتليس  منذ  أنه  كما  شعبها. 

أصبح له أب حنون متواضع مدبر راعي حكيم، بعد أن عاشت 
شؤونها.  علي  ساهر  ومدبر  راعي  دون  الروحي،  اليتم  من  فترة 
ولوال صلوات وجهود أبينا األسقف جزيل االحترام األنبا بولس، 
ما كان لكنيسة املالك وأبي سيفني أن تري النور، بعد كل هذه 
عن  التعبير  بولس  األنبا  توفي  ال  والكلمات  الطوال،  السنوات 

احلب واالمتنان خلدمته وأبوته وتدبيره احلكيم.
وهنا يجب ان يتحدث عن هدية أخري يقدمها األنبا بولس لشعب 
الراهب موسي  والغالي  احلبيب  أبينا  أصبح  أن  بعد  الكنيسة، 
اإليبارشية، يشارك في  بولس لشعب  األنبا  البراموسي، هدية 
اخلدمة والصلوات بكنيسة املالك وأبي سيفني في الفال، بجانب 
مسؤوليات اجلسام في اإلشراف علي ترينتي سنتر، والذي يعد 
اإليبارشية  في  األسرة  وكل  وبناتنا  ألبنائنا  مهمة  مساحة 
والصلوات  الروحية  باخللوة  واالستمتاع  الذهاب هنا  والكيبيك، 
والطبيعة اخلالبة، وإن كان ظروف كورونا تضع قيودا علي األعداد 

احتراما لقواعد الصحة العامة في الكيبيك وكندا.
وأبينا احلبيب الراهب موسي البراموسي، طاقة خدمة عظيمة، 
وثتق  حتبه  جتعلك  العفوية،  طريقته  وكبيرة،  متواضعة  وأبوة 
دير  العظيمة  أديرتنا  أحد  وبركة  روحانية  وأنه ميثل  فيه خاصة 
البراموس العامر، وعندما يخدم في صالة القداس، جتد روحانية 
متميزة، إنها روحانية آبائنا الرهبان األجالء، الذين باعوا كل شيء 
في العالم من أجل خالص نفوسهم ونفوسنا. تطيب نفسك 
القديسني  حول  املعزية  وكلمات  نصائحه  إلي  االستمتاع  في 
والذي  األسود،  موسي  األنبا  العظيم  القوي  القديس  وخاصة 
تبارك ترينتي سنتر في فال دي بوا بأنه أصبح ينعم ببركة رفات 

لديه  سيفني.  أبي  مورقوريوس  والقديس  األسود  موسي  األنبا 
وبنات مختلف  أبناء  الشباب من  التواصل مع  قدرة جذابة في 
كنائس اإليبارشية، يحببهم في الكنيسة والقيم والسلوكيات 
بالتحديات، جتد  بالنسبة جملتمع ملء  املسيحية وهو أمر مهم 
إلي  الذهاب  دائما  يطلبون  بعدها،  وما  الثانوي  سن  في  أوالدك 
ترينتي سنتر لالستمتاع بالصلوات والعظات وكلمات املنفعة 
مع أبونا موسي، الذي شعر الكثير جدا بالسعادة بعد قرار األنبا 
بولس أن يقوم قدسه باخلدمة في كنيسة املالك وأبي سيفني 

مع أبينا احلبيب والغالي أبونا ميخائيل عطية.
في  العامة  الصحة  قواعد  واحترام  الكورونا،  ظروف  لوال 
اجلديد  املبني  وحول  وخارج  داخل  األلوف  هناك  لكان  الكيبيك، 
لكنيسة املالك ميخائيل والقديس أبو سيفني في الفال والتي 
في  اجمليد  القيامة  عيد  ليلة  في  قداس  أول  فيها صالة  سيتم 
بولس  األنبا  اجلليل  احلبر  الشعب  وعد  كما  القادم،  مايو  بداية 

أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.
املالئكة  رئيس  محبي  من  الكنيسة  دعم  بركة  نوال  يريد  ملن 
ميخائيل والقديس الشهيد أبي سيفني ميكنه التبرع إلكترونيا 

عبر املوقع اإللكتروني للكنيسة: 
 php.donations/ca.archangelmichaelsm.www//:https 

  أو ارسال شيك باسم الكنيسة على العنوان التالي  
AMSM LAVAL CHURCH 
C.P. Elysee P.O. Box 89132 Laval, Quebec, H7W 5K1 

بعد مرور بعد مرور 1818 عاماً.. قصة كنيسة في الفال اسمها املالك وأبي سيفني عاماً.. قصة كنيسة في الفال اسمها املالك وأبي سيفني
مونتريال: عبد املسيح يوسف- عضو نقابة الصحفيني املصريني
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مجلس إدارة وأسرة حترير مجلس إدارة وأسرة حترير 
»جود نيوز« »جود نيوز« 

يقدمون خالص العزاء يقدمون خالص العزاء 
 لألستاذ / لألستاذ / رمزي شنودة رمزي شنودة  

و حرمه املهندسة / و حرمه املهندسة / ادلني غبورادلني غبور
في وفاة الوالدفي وفاة الوالد

األستاذ /األستاذ / جوزيف رمزي شنودة جوزيف رمزي شنودة
عزاء جلميع األسرة واحملبني في عزاء جلميع األسرة واحملبني في 

كندا والسودان ومصركندا والسودان ومصر

الصحة الكندية: ال توجد داللة الصحة الكندية: ال توجد داللة 
على تسبب لقاح استرازينكا بجلطات الدمعلى تسبب لقاح استرازينكا بجلطات الدم

أوتاوا: تراقب السلطات الصحية الكندية الفحوصات االوربية حول 
بعد  دموية  جلطات  حدوث  عن  تقارير  ورود  بعد  أسترازينكا  لقاح 
اللقاح،  انها ناجمة عن  التلقيح، ولكنها تقول ال يوجد دليل على 
وقالت وزارة الصحة الكندية إنها أذنت باللقاح على أساس مراجعة 
السالمة  مبتطلبات  يفي  انه  وقررت  لألدلة  ومستقلة  شاملة 
والفعالية واجلودة الصارمة في كندا، وإنه ال يوجد ما يشير الى أن 
ابالغ  يتم  لم  اآلن  وحتى  دموية  جلطات  حدوث  في  تسبب  اللقاح 
الصحة الكندية او اي وكالة صحة عامة في كندا عن حدوث أشياء 

سلبية تتعلق باللقاح.
في  االطباء  مستشاري  كبيرة  شارما  سوبريا  الدكتورة  وقالت 
لقاح  لربط  بيولوجي  تفسير  يوجد  ال  انه  الكندية  الصحة  وزارة 
لديها  الكندية  الصحة  وزارة  وان  الدموية  باجللطات  استرازينكا 
وقف  الي  تؤدي  قد  التي  اللقاح  لعواقب  جدا«  منخفضة  »عتبة 
إذا كان هناك شيء يبرر ذلك،  استخدامه وانها لن تتردد في وقفه 
وكانت بعض الدول االوربية قد أوقفت استخدام اللقاح، مؤقتا هذا 
وقالت  منه،  محددة  دفعات  استخدام  أخرى  دول  وعلقت  االسبوع 
وزارة الصحة الكندية إن اللقاح ال يزال آمنا وفعاال ولكنها تواصل 
الصحة  إن  شارما  سوبريا  الدكتورة  وقالت  عنه.  املعلومات  جمع 
في  اللقاح  تسبب  لكيفية  بيولوجي  تفسير  عن  بحثت  الكندية 

جلطات الدم ولكنها لم جتد.

أونتاريو تخفف من قواعد احلضور في أونتاريو تخفف من قواعد احلضور في 
اماكن العبادة وحفالت الزفاف واجلنازاتاماكن العبادة وحفالت الزفاف واجلنازات

أونتاريو  خففت  تورنتو: 
عدد  قواعد  من 
اخلدمات  في  املشاركني 
وحفالت  الدينية، 
وهي  واجلنازات،  الزفاف 
خطوة يرحب بها القادة 
القيود  وكانت  الدينيني، 
بسبب  فرضت  التي 
تقضي   ١9  – كوفيد 
عن  يزيد  ال  ما  بحضور 
١0 أشخاص في حفالت 

ومنطقة  تورنتو  منطقة  في  الدينية،  واخلدمات  واجلنازات  الزفاف 
مارس  منتصف  بدأت  إنها  عن  اعلنت  أونتاريو  ولكن حكومة  بييل 
التي تستوعبها  االشخاص  بالسماح بحضور ١٥٪ من عدد  اجلاري 

اماكن العبادة.
كما ستسمح مبا يصل الى ٥0 شخص حلضور اخلدمات في الهواء 
الطلق، وقال الكاردينال توماس كولينز رئيس أساقفة تورنتو »لقد 
حتدثنا مع احلكومة بوضوح ومع مختلف اجلماعات الدينية األخرى 
التي كانت قلقة من قرار حضور ١0 أشخاص فقط، وان كاتدرائية 
له،  ل ١٥00 شخص وعشرة أشخاص فقط ال معنى  تورنتو تسع 
ايبراشية  أطلقت  »وقد  ذلك  تفهم  ال  قد  فورد  ان حكومة  وأعتقد 
تورنتو عريضة في وقت سابق من هذا الشهر وقعها أكثر من ١٢ 
الناس«،  من  أكبر  لعدد  الكنائس  فتح  الي  تدعو  الناس  من  ألف 
املاضي  يونيو  الكنائس في  انه ما بني فتح  الكاردينال توماس  وقال 
في  ايجابية  حالة   ٥0 عن  اال  االبالغ  يتم  لم  ديسمبر  في  واغالقها 
الكنائس داخل تورنتو، وإن احلدود اجلديدة لن تؤدي الي تغييرات كبيرة 
في االيبراشية ألننا ننفذ البروتوكوالت الصحية مبا في ذلك التباعد 
اجلسدي بــ ٦ اقدام، وبعض التغييرات األخرى في اخلدمات نفسها 

وسوف نتبع باجتهاد كافة اللوائح الصحية .

البدء باعطاء لقاح كوفيد البدء باعطاء لقاح كوفيد ––  1919  
في بعض املناطق في أونتاريو في بعض املناطق في أونتاريو 

اعطاء  في  أونتاريو  في  االسرة  اطباء  بعض  بدأ  تورنتو: 
يوم  بداية من  تطعيمات استرازينكا في ستة مناطق 
١٣ مارس، واعلنت املقاطعة ان بعض أطباء االسرة في 
تورنتو ومنطقة بييل وهاميلتون ومسكوكا وسيمكو 
وقالت  أسترازينكا،  لقاح  بإعطاء  يقومون  وبيتربرو  
اجلمعية الطبية في أونتاريو أن االطباء في تلك املناطق 
لألشخاص  استرازينكا  لقاح  جرعات  اعطاء  في  بدأوا 
الى ٦٤ عاما وطلب من  تتراوح أعمارهم من ٦0  الذين 
االطباء  إن  وقالوا  الطبيب  االتصالز مبكتب  الناس عدم 
يتصلوا باملرضي املؤهلني لذلك، وقد حصل اطباء االسر 
من  املزيد  تصل  قد  ولكن  جرعة   ٢9٥00 حوالي  علي 
اجلرعات، وايضا بدأ يوم ١٢ مارس املاضي مشروع جتريبي 
ثالثة  في  الصيدليات  في  استرازينكا  لقاحات  إلعطاء 

وحدات صحية وهي تورنتو ووندسور وكينجستون. 
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مسيحي  مليون   ٣٤0 من  أكثر  تعرض 
»لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم العام 
٢0٢0، وهي ظاهرة تتزايد باستمرار ويفاقمها 
»أوبن  منظمة  عن  صادر  لتقرير  وفقا  الوباء، 

دورز« )أبواب مفتوحة( غير احلكومية.
للمسيحيني  اضطهادا  األكثر  الدول  عن  اما 
لعام ٢0٢0 فان قائمة أسوأ ١0 دوال في الالئحة 
تأتي  الشمالية  كوريا  بعد  نسبيا.  يتغير  لم 
أفغانستان، تليها الصومال وليبيا وباكستان 

وإريتريا واليمن وإيران ونيجيريا والهند.
)بعد  مركزًا   ٢١ املوزمبيق  حيث صعدت 
العنف  »بسبب   )٦٦ مرتبة  في  كانت  أن 
اإلسالمي املتطرف في مقاطعة كابو ديلجادو 
الكونغو  جمهورية  صعدت  الشمالية.« 
في  كانت  أن  )بعد  نقطة   ١7 الدميقراطية 
إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع   .)٥7 مرتبة 
الهجمات على املسيحيني من قبل اجلماعة 
 ١٥ املكسيك  وصعدت   .ADF اإلسالمية
٥٢(، بسبب  مرتبة  أن كانت في  )بعد  نقطة 
تصاعد العنف والتمييز ضد املسيحيني من 
ومجتمعات  والعصابات  اخملدرات  جتار  قبل 

السكان األصليني.
سريالنكا  القائمة:  من  دول  أربع  إسقاط  ومت 
 ،)٤٦ رقم  )سابقاً  روسيا   ،)٣0 رقم  )سابًقا 
 ،)٤7 رقم  )سابقاً  املتحدة  العربية  اإلمارات 

والنيجر )سابقاً رقم ٥0(.
صعدت  الترتيب:  في  أخرى  كبيرة  تغييرات 
إلى   ٤١ املرتبة  من  مركزًا   ١١ كولومبيا 
املتمردين  قبل  من  العنف  بسبب   ٣0 املرتبة 
األصلية  واجملتمعات  اإلجرامية  واجلماعات 
العلماني. صعدت تركيا ١١  التعصب  وتزايد 
زيادة  رقم ٢٥ بسبب  إلى  رقم ٣٦  نقطة من 
بنغالديش  وصعدت  املسيحيني.  ضد  العنف 
سبع نقاط من املرتبة ٣8 إلى املرتبة ٣١ بسبب 
الهجمات على املتحولني إلى املسيحية بني 

الجئي الروهينجا.
ومع ذلك، ميكن لألنواع األخرى من االضطهاد 
تراجعت  املثال،  العنف. على سبيل  تفوق  أن 
من  نقاط   ١0 الوسطى  إفريقيا  جمهورية 
أّن  بالرغم   ،٣٥ املرتبة  إلى   ٢٥ السابق  املرك 
العنف ضد املسيحيني هناك ال يزال متطرًفا. 
وتراجعت كينيا ست نقاط من املركز ٤٣ إلى 
املركز ٤9 على الرغم من أن الهجمات هناك 

»زادت بشكل كبير«.
وفي الوقت نفسه، يوجد جنوب السودان بني 
 Open الدول العشر األكثر عنًفا التي تتبعها
Doors )في املرتبة رقم. 9(، ومع ذلك لم يبلغ 
مرتبة في قائمة التتبع ألّول ٥0 دولة إذ مركزه 

في رقم ٦9.
جنوب السودان بني الدول العشر األكثر عنًفا 
رقم.  املرتبة  تتبعها Open Doors )في  التي 
9(، ومع ذلك لم يبلغ مرتبة في قائمة التتبع 

ألّول ٥0 دولة إذ مركزه في رقم ٦9.
االضطهاد  عن  الناجت  االستشهاد  عن  اما 

الديني فذكر التقرير ارتفاع عدد االستشهاد 
املسجل عامليا إلى ٤7٦١ في تقرير عام ٢0٢١، 
العام  في  شهداء   ٢98٣ عن   ٪  ٦0 بزيادة 
في   ٤٣0٥ البالغ  القتلى  عدد  وجتاوز  السابق، 
تسعة  إفريقيا  في  ٢0١9.  حيث ُقتل  تقرير 

إميانهم،  بسبب  مسيحيني  عشرة  أصل  من 
املرتبة  نيجيريا  احتّلت  آسيا.  في  والباقي 
األولى في العالم بعدد ٣,٥٣0 شهيًدا. وارتفع 
 ،١7١0 إلى  املسيحيني  خطف  عمليات  عدد 
العام  في  تسجيلها  مت   ١0٥٢ بـ  مقارنة 
السابق. نيجيريا تتصدر القائمة برصيد 990.

بينما تقود الباكستان أيًضا الفئات املتعقبة 
حوالي  تزّوج  حيث  القسري  للزواج  حديًثا 
رغًما  مسيحيني  غير  من  مسيحي   ١000
عنهم. استحوذت آسيا على 7٢٪ من حاالت 
بينما  التقرير  سَجلها  التي  القسري  الزواج 
النسبة   – نيجيريا  بقيادة   - أفريقيا  شّكلت 

املتبّقية ٢8٪.
احتجزت  أو  سجنت  أو  الصني  واعتقلت 
تتعلق  ألسباب  مسيحًيا   ١١٤7 تهمة  دون 
بالعقيدة، من إجمالي ٤٢77 في جميع أنحاء 
هذا  ارتفع   ،Open Doors وبحسب العالم. 
العدد من ٣7١١ العام املاضي و٣١٥0 في عام 

.٢0١9
الهجمات  عدد  بلغ  نفسه،  الوقت  وفي 
للكنائس ٤٤88 في جميع  القسري  واإلغالق 
أنحاء العالم، مع أغلبية ساحقة في الصني 
ويليها نيجيريا. في تقرير العام املاضي، ارتفع 
كانت  حيث   ،9,٤88 إلى   ١,8٤7 من  الرقم 

الصني متثل بحد ذاتها ٥,٥7٦.
التقرير  فاوضح  االضطهاد  دوافع  عن  اما 
البلد،  باختالف  الرئيسي  الدافع  يختلف  انه 
ميكن  أفضل  بشكل  االختالفات  فهم  فإّن 
األخرى  الدول  في  املسيحيني  يساعد  أن 
فعالية  أكثر  بشكل  والدعوة  الصالة  على 

إلخوتهم وأخواتهم املسيحيني احملاصرين.
أن  من  الرغم  على  املثال،  سبيل   على 
مضطِهد  أسوأ  ثاني  هي  أفغانستان 
فإن  رسمًيا،  مسلمة  وأمة  العالم  في 
وفًقا   - هناك  لالضطهاد  الرئيسي  الدافع 
التطرف  ليس   - Open Doors ألبحاث

يسميه  ما  أو  العرقي،  العداء  بل  اإلسالمي 
التقرير »اضطهاد العشائر«.

األساسية  تصّنف Open Doors املصادر 
لالضطهاد املسيحي إلى ثماني مجموعات:

هو  هذا  دولة(:   ٢9( اإلسالمي  االضطهاد 
يواجهه  الذي  لالضطهاد  الرئيسي  املصدر 
الدول  نصف  من  أكثر  في  املسيحيون 
 ٥ ذلك  في  مبا  املراقبة،  قائمة  في  املوضوعة 
املسيحيون  يواجه  حيث  دولة   ١٢ أصل  من 
مستويات »متطرفة«: ليبيا )رقم ٤(، باكستان 
)رقم ٥( اليمن )رقم 7(، إيران )رقم 8(، وسوريا 

)رقم ١٢(. معظم هذه الّدول الثالثني مسلمة 
ذلك،  ومع  مسلمة؛  أغلبية  لديها  أو  رسمًيا 
في الواقع، هناك 7 لديها أغلبية مسيحية: 
نيجيريا )رقم 9( جمهورية أفريقيا الوسطى 
جمهورية   )٣٦ )رقم  إثيوبيا   ٣٥  )٣٥ )رقم 
الكاميرون   .)٤0 )رقم  الدميوقراطية  الكونغو 
)رقم ٤٢( املوزمبيق )رقم ٤٥( وكينيا )رقم ٤9(.

املصدر  هو  هذا  دول(:   ٦( العشائر  اضطهاد 
يواجهه  الذي  لالضطهاد  الرئيسي 
املسيحيون في أفغانستان )رقم ٢( الصومال 
)رقم ٣( الوس )رقم ٢٢( قطر )رقم ٢9( نيبال 

)رقم ٣٤( وعمان )رقم ٤٤(.
جنون العظمة الديكتاتوري )٥ دول(: هذا هو 
يواجهه  الذي  لالضطهاد  الرئيسي  املصدر 
في  معظمها  دول،  خمس  في  املسيحيون 
املسلمة:  األغلبية  ذات  الوسطى  آسيا 
)رقم  تركمانستان   )٢١ )رقم  أوزبكستان 
)رقم ٣9(  بروناي  )رقم ٣٣(  ٢٣( طاجيكستان 

وكازاخستان )رقم ٤١(.
املصدر  هو  هذا  دول(:   ٣( الدينية  القومية 
يواجهه  الذي  لالضطهاد  الرئيسي 
يتم  آسيوية.  دول  ثالث  في  املسيحيون 
من  األول  املقام  في  املسيحيني  استهداف 
قبل القوميني الهندوس في الهند )رقم ١0(، 
وبواسطة القوميني البوذيني في ميامنار )رقم 

١8( وبوتان )رقم ٤٣(.
 ٣( الشيوعي  بعد  وما  الشيوعي  االضطهاد 
لالضطهاد  الرئيسي  املصدر  هو  هذا  دول(: 
الذي يواجهه املسيحيون في ثالث دول، كلها 
الصني   )١ )رقم  الشمالية  كوريا  آسيا:  في 

)رقم ١7( وفيتنام )رقم ١9(.
هذا  )دولتان(:  املسيحية  الطائفية  احلمائية 
هو املصدر الرئيسي لالضطهاد الذي يواجهه 
)رقم  وإثيوبيا   )٦ )رقم  إريتريا  املسيحيون في 

.)٣٦
هو  هذا  )دولتان(:  والفساد  املنظم  اجلرم 
يواجهه  الذي  لالضطهاد  الرئيسي  املصدر 
املسيحيون في كولومبيا )رقم ٣0( املكسيك 

)رقم ٣7(.
جديدة  اجتاهات  اربعة  الى  التقرير  واوضح 
اضطهاد  وكيفية  سبب  في  مستمرة  أو 
العام  أثناء  إميانهم  بسبب  املسيحيني 
سبياًل  بات  حيث  الوباء  املاضي. أولهم 
املنظمة  وثقت  حيث  لالضطهاد،  جديًدا 
إغاثة  تلقوا  الذين  املسيحيني  ضد  التمييز 
ونيجيريا  وماليزيا  إثيوبيا  من COVID-١9 في 

وفيتنام والشرق األوسط.
 ١00000 من  أكثر  تلقى  حيث  ففى الهند، 
 Open شركاء من  مساعدات  مسيحي 
من  سابًقا  »طردوا  بأنهم   ٪  80 أفاد   ،Doors
أمياالً  البعض  مشى  الغذاء.  توزيع  نقاط 
للحصول  املسيحية  هويتهم  عن  وكتموا 
الحظ  كما  آخر«،  مكان  في  الطعام  على 
 Open منظمة جمعت  كما  الباحثون. 
في  املسيحيني  »حرمان  عن  Doors تقارير 
ميامنار  في  املساعدة«  من  الريفية  املناطق 
وآسيا  وباكستان  وبنغالديش  وفيتنام  ونيبال 
واليمن  إفريقيا  وشمال  وماليزيا  الوسطى 
هذا  كان  األحيان،  بعض  »في  والسودان. 
اإلنكار على أيدي املسؤولني احلكوميني، ولكن 
في كثير من األحيان، كان من رؤساء القرى أو 

اللجان أو القادة احملليني اآلخرين.«
جعل  العاملي  الوباء  ان  الى  التقرير  ولفت 
مضى  وقت  أي  من  وضوًحا  أكثر  االضطهاد 
- جملرد أن الكثير من الناس كانوا بحاجة إلى 
والقمع  التمييز  ننسى  أاّل  يجب  املساعدة. 
املسيحيون  عاناهما  اللذين  الواضحني 
تتالشى  أن  بعد  حتى   ،٢0٢0 عام  في 
اجلماعية«. كما  ذاكرتنا  أزمة COVID-١9 في 
إلى  العامة  الصحية  اإلغالق  عمليات  أدت 

زيادة ضعف العديد من املؤمنني.
الذين  »املسيحيني  أن  الباحثون  الحظ  حيث 
املسيح  ليتبعوا  األغلبية  إميان  عن  يتخلون 
الدعم  كل  بفقدان  يخاطرون  أنهم  يعرفون 
واجملتمعات،  والقبائل  والعائالت  األزواج  من 
والوطنية«.  احمللية  السلطات  عن  فضالً 
فال   ،١9-COVID بسبب الدخل  فقدوا  »إذا 
التقليدية  الشبكات  إلى  العودة  ميكنهم 
للبقاء على قيد احلياة.« في غضون ذلك، قال 
قادة الكنائس من مصر إلى أمريكا الالتينية 
اخلدمات  على  احلظر  لـ Open Doors أّن 
التبرعات  انخفاض  في  تسبب  الكنسية 
بنحو ٤0 ٪، مما قلل من دخلهم وقدرة أتباعهم 

على تقدمي املساعدة للمجتمع األوسع.

340 مليون مسيحي تعرضوا »لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم في 2020 )2-2(

كل يوم... يتم اعتقال أو سجن 12 مسيحًيا ُظلماً وخطف 5 آخرين
انتشار جائحة كورونا ازاد االضطهاد الديني من خالل التمييز في اإلغاثة

تقرير: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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انتهيت في املقالني السابقني من افناد بعض 
)ارشاد  كتاب  في  الواردة  واالفتراءات  املزاعم 
اهل  معاملة  من  صح  ما  الى  االلباب  اولي 
الكتاب(، وفي هذه املقال نرد على نعت مؤلفه 
بها  يستبيح  كذريعة  بالكفار،  للمسيحيني 

اذاللهم وقهرهم في اوطانهم. 
بالكفر  الكتاب  اهل  املؤلف  اقول: كيف يتهم 
اميانهم  وعلى  عليهم  الكرمي  القران  اثنى  وقد 
بقوله: »إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهادُوا وَالنََّصارَى 
وََعِمَل  اآْلِخرِ  وَالَْيْوِم   ِ

بِاهللَّ آَمَن  َمْن  ابِِئنَي  وَالصَّ
َخْوٌف  واََل  رَبِِّهْم  ِعْنَد  أَْجُرُهْم  َفلَُهْم  َصاحِلًا 
»واََل   .)٦٢ »)البقرة  يَْحزَنُوَن  ُهْم  واََل  َعلَْيِهْم 
إاِلَّ  أَْحَسُن  ِهَي  بِالَِّتي  إاِلَّ  الِْكَتاِب  أَْهَل  جُتَادِلُوا 
أُنْزَِل  بِالَِّذي  آََمنَّا  وَُقولُوا  ِمْنُهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن 
وَنَْحُن  وَاِحٌد  وَإِلَُهُكْم  وَإِلَُهَنا  إِلَْيُكْم  وَأُنْزَِل  إِلَْيَنا 

لَُه ُمْسلُِموَن«)العنكبوت٤٦(.
العالم  علموا  الذين  بالكفر  يتهم  كيف 
وحدانية اهلل قبل ثالثة االف عام خلون: »الرب 
الهنا رب واحد«)تث٦(؛ »ال اله اال انت«)سيراخ٣٦( 
البشرية  اطلعوا  والذين  واحد«)رو٣(.  اهلل  »الن 
على حسن اسمائه وصفاته: احلي، القيوم)دا٦(. 
الدائم )سيراخ١8(. القدوس، احلق )رؤ٣(. األمني، 
احملب، الثابت، الراسخ، املطمئن، الرقيب، القدير 
)احلكمة7(. العالم )سيراخ٢٣(. الرحيم، الرؤوف 
)اش٣٣(،  العزيز  )تك١٤(،  املالك  العلي،  )خر٣٤(، 
اجلبار،املهيب)تث١0(،املعطي)مز١٤٦(،الفريد

١تي٣(،األول  )اش٤0(،املصور)اش٤٥(،الظاهر)
)مز٣٤(،  الفادي  الغافر)مي7(،  واآلخر)اش٤٤(، 

العزيز)اش٤9( ...الخ
   كيف يتهم بالكفر من فصل القران الكرمي 
القيامة)سورة  يوم  في  املشركني  وبني  بينهم 
يتزوجوا  ان  للمسلمني  اجاز  كما  احلج١7(. 
من  الزواج  عليهم  حرم  بينما  الكتابيات،  من 

املشركات)سورة النور٣(. 
يَا   ُ اهللَّ َقاَل  »وَإِذْ  املائدة  بسورة  جاء  ما  واما     
اتَِّخُذونِي  لِلنَّاِس  ُقلَْت  أَأَنَْت  َمرمَْيَ  ابَْن  ِعيَسى 
ُسْبَحانََك  َقاَل   ِ

اهللَّ دُوِن  ِمْن  إِلََهنْيِ  َي  وَأُمِّ
بدعة  هو  وامنا  امياننا،  ليس  فهو  »)املائدة١١٦(. 

قالت بها املرميية في صدر االسالم، ان اهلل تزوج 
مرمي، واجنب منها عيسى. وقد انتهت بدعتهم 

في مكانها وزمانها. 
املبتدعة على من خرج عن  امر  يقتصر  ولم    
جماعة  االسالم  عن  خرجت  فقد  املسيحية، 
وصفها ابو حامت الرازي بالغالة، قال فيهم: »وقد 
قالت غالة هذه االمة في النبي)ص(، وعن علي 
اعظم  بعدهما،  من  واالئمة  وجهه،  اهلل  كرم 
من هذا. فانهم قالوا انهم آلهة – ال اله اال اهلل 
سبحانه – بل كثير منهم ادعوا لسلمان وغيره 
مثل ذلك. وهذا باب يطول القول به. ومقاالت 
جميع  وفي  االمة،  هذه  في  مشهورة  الغالة 
االمم في قولهم بالهية البشر«.) اعالم النبوءة، 
صـ١٢9(. ونحن املسيحيون ال نقول قول الغالة 
املقدس  الكتاب  ذكر  وقد  البشر.  نؤله  وال 
هفوات واخطاء بعض االنبياء كداود وسليمان. 
عرفت  اخرى  جماعة  االسالم  عن  وخرجت     
ال  جسم  »اهلل  ان  قالت  واجملسمة،  باحلشوية 
كاالجسام وانه مركب من حلم ودم ال كاللحوم 
واملعانقة  املصافحة  عليه  وجتوز  والدماء، 
للمخلصني«. وقد بنوا عقيدتهم على اخذهم 
بظاهر ما ورد في القران الكرمي: »الرحمن على 
العرش استوى«)طه٥(، »يوم يُكشف عن ساق 
يستطيعون«)سورة  فال  السجود  الى  ويدعون 
يَْوَمِئٍذ  َفْوَقُهْم  رَبَِّك  َعرَْش  القلم ٤٢(، »وَيَْحِمُل 

ثََمانَِيٌة »)احلاقة١7(...الخ
كما ايدوا قولهم مبا جاء في حديث اجلنة والنار 
املؤمنني هلل في  رؤية  واحاديث  النزول،  وحديث 
سعيد  ابي  عن  روي  ما  ومنها  القيامة  يوم 
غير  صورة  في  لنا  اهلل  يتبدى  ثم   ...« اخلدري: 
ايها  فيقول:  مرة،  اول  فيها  رايناه  التي  صورته 
الناس! حلقت كل امة مبا كانت تعبد، وبقيتم 
... فيقول: انا ربكم. فيقولون: نعوذ باهلل منك. 
تعرفونها؟  اية  اهلل  وبني  بينكم  هل  فيقول: 
فنقول: نعم. فيكشف عن ساق، فنخر سجدا 
الرب،  صفات  واثبات  »)التوحيد   .. اجمعني 

صـ٣77(. 
  وحتت عنوان: باب ذكر إثبات الرِْجل هلل عز وجل، 

اجلنة  حديث  خزمية  ابن  اورد 
فيلقون  النار  واما   ..« والنار: 
؟  مزيد  من  هل  وتقول:  فيها 
من  هل  وتقول  فيها  ويلقون 
مزيد؟ حتى يضع اجلبار فيها 
ويدنوا  متتلئ،  هناك  قدمه. 
بعضها الى بعض وتقول قط 

قط »)صـ٢07، ٢08(.
قول  نقول  ال  ونحن     

احلشوية في التجسيم. وان الفارق بني قولهم 
الفارق  يشبه  بالتجسد  وقولنا  بالتجسم 
يرتدي  زيد   « و  جلباب«،  »زيد  تقول:  ان  بني 
روح«)يو٤( منزه  بأن »اهلل  نؤمن  جلبابا«.  نحن 
عن اجلسمية. وان كلمته احتد بالناسوت بغير 
وان  استعالة.  دون  للناس  وظهر  استحالة، 
امتزاج  وال  اختالط  بغير  كان  بالناسوت  احتاده 
وال تغيير. وان كلمة اهلل ليس من دونه تعالى 
في شئ. واما الناسوت الذي اتخذه من السيدة 
العذراء فهو مخلوق ومحدود. وانه اخذ كرامة 
الالهوت مثلما تأخذ كتب الوحي كرامة الوحي 

املسطور بني دفتيها. 
احتاد  بالناسوت،  اهلل  كلمة  احتاد  ويشبه،     
لطيفة  تظل  فانها  بالبدن،  االنسانية  الروح 
وكما  به.  تختلط  وال  فيه  تنحصر  وال  الطبع، 
وانه  خالقها  وهو  السماء  في  تعالى  اهلل  ان 
مندوحة  فال  خالقه  وهو  العرش  على  استوى 
خالقها.  وهو  العذراء  بطن  في  يحل  من 
وال في  العرش  ينحصر في  ال  تعالى  انه  وكما 
السماء، فهو كذلك ال ينحصر ال في الناسوت 
الناسوت  في  وان حلوله  العذراء.  بطن  وال في 
اناءا في  ان تضع   - التشبيه  يشبه – مع فارق 
محيط؛ فانه يُستغرق في احمليط وال يَستغرق 
والناسوت  الناسوت،  احتوى  فالالهوت  احمليط. 
لم يحتوي الالهوت. وان احتاده بالناسوت ليس 
كاحتاد االجسام باالجسام وال كحلول االجسام 

في االجسام، هذا ضلول، ال نقول به.  
من  موقفك  التجسد  من  اخي  يا  ولتقف    
في  القدم  ووضع  الساق  وكشف  االستواء 

االخرة.      في  والرؤية  والنزول  النار 
قالت  ما  التجسد  في  ولتقل 
العلماء في هذه االيات واالحاديث 
نسبة  على  ظاهرها  يدل  التي 
»كل  فيها:  قالوا  هلل،  اجلسمية 
من عند ربنا، آمنا بظاهره وصدقنا 
اهلل  إلى  علمه  ووكلنا  بباطنه، 
مبعرفة  مكلفني  ولسنا  تعالى. 
شرائط  من  ذلك  ليس  إذ  ذلك، 

اإلميان وأركانه«. 
على  االستواء  في  مالك  االمام  قول  ولتقل    
غير  والكيف  مجهول،  غير  »االستواء  العرش: 
خزمية  ابن  وقول  واجب«.  به  واالميان  معقول، 
في كتابه: »فنحن نؤمن بخبر اهلل –جل وعال- 
كالم  نبدل  ال  عرشه،  على  مستو  خالقنا  ان 
كما  لنا،  قيل  الذي  غير  قوال  نقول  وال  اهلل، 
على  استولى  انه  اجلهمية  املعطلة  قالت 
قيل  الذي  غير  قوال  فبدلوا  استوى.  ال  عرشه، 

لهم«)ص٢٣٣(. 
النزول: »رواها    ولتقل قوله في روايات حديث 
نزول  النبي )ص( في  والعراق عن  علماء احلجاز 
ليلة  الدنيا كل  السماء  الى   – الرب –جل وعال 
... فنحن مصدقون مبا في هذه االخبار من ذكر 
او بصفة  القول بصفته،  النزول، غير مكلفني 

الكيفية »)٢89، ٢90(. 
  ونحن نقول في التجسد، ما قاله االمام مالك 
في االستواء، ان التجسد غير مجهول، والكيف 
ابن  قال  وما  اختيار.  به  واالميان  العقول،  يفوق 
خزمية في حديث النزول، اننا مصدقون به غير 

مكلفني القول بصفته او بصفة الكيفية. 
االقوال  اختلفت  مهما  انه  القول:  خالصة     
والتصورات عن اهلل، فانها ال تغير من طبيعته. 
على  بل  عقولنا،  على قصور  يحاسبنا  ال  وانه 
فإن  مؤمنني  كنا  واذا  اعمالنا.  سوء  او  حسن 
فان حسابنا  كافرين  كنا  وان  اهلل،  عند  مثابنا 
عليه وحده. فال يحق لالستاذ جمال-وال لغيره-
ان يتخذ من اختالفنا ذريعة للتكفير والتحقير، 

واالذالل والتصغير، والظلم والتكدير. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
تضليل اولي االلباب مبا ال يصح من معاملة اهل الكتاب )٣(

ال مير علينا يوم إال ونحن في انتظار شيء ما 
يحدث أو يتم اجنازه وفى وقت انتظاري والذي 
يحاصره  والتفكير  يرافقه  الصمت  كان 
واضبط  صبري  على  احافظ  ان  حاولت 
االنتظار  فترة  طول  من  نفسي  انفعاالت 
ولكى أحقق هذا قررت ان أقضى هذا الوقت 
في القراءة فاخترت كتاب وكنت موفقة في 
االختيار والكتاب الذى كان في يدى هو » ملح 

خفيف« وهذا هو اسم الكتاب من مؤلفات خبير التنمية البشرية خالد 
عبد احلميد.

لوقت  مراعاة  املتصلة  املنفصلة  الفصول  بطريقة  الكتاب  كتب  وقد 
القارئ وادراكاً من املؤلف ان السرعة هي سمة عصرنا. الكتاب مكون من 
إنسانية  اقامة عالقة  تتحدث صفحاته عن كيفية  تقريباً  ٢٤١ صفحه 

ناجحة على أي مستوى سواء حب، زواج، عمل.
وقد جنح خالد عبد احلميد بأسلوبه الراقي العلمي والبسيط ان يجذبني 
ان  واعتقد  التركيز  فقدان  او  بامللل  أي شعور  دون  الكتاب  لتكملة  بقوة 
السبب في ذلك اسلوبه اجلذاب في الكتابة الذي يشعرك انه معك فعالً 
ويتحدث معك ويجاوب في سطور كتابه على أي سؤال يخطر في ذهنك 

اثناء القراءة وكأنه يقرأ أفكارك.
»ملح  كتاب  في  اجلذب  عناصر  من 
خفيف« هو استخدام مفردات بسيطة 
بخطوط  يكتب  وكأنه  سهلة  رقيقة 
الكاتب من خالل هذا  من حرير، حرص 
الكتاب القيم على العمل على اجلانب 

اإلبداعي لدى اإلنسان في فن التعامل مع اآلخرين.
أحياناً يبحث الكثيرون عن أفضل كتاب لتقوية الشخصية من اجل دعم 
انفسهم والوصول نحو الهدف والنجاح بكل عزمية وإصرار وبخطوات ثابته 
متزنة وفعاله وللوصول لهذا الهدف ارشح لك عزيزي القارئ كتاب »ملح 
تقيس  أدوات  إلى  يوميا  املرء  يحتاج  والقلق،  الضغط  خفيف« في عصر 
توازنه النفسي وحتسن مزاجه وتساعده على تخفيض القلق والضغط 
والتوتر، وتتماشى مع منط احلياة السريع مثل كتاب »ملح خفيف« الذى 
استمتعت وتعلمت منه وساعدني على معرفة كيف استطيع ان أكون 
عالقات ناجحة متزنة في اطار حياتي العملية وغيرها الكثير. كنت أود أن 
أحتدث أكثر عن الكتاب ولكنى أود أن اترك لك اجملال عزيز القارئ لتكتشف 
وتستمتع بقراءة ملح خفيف للكاتب وخبير التنمية البشرية خالد عبد 

احلميد كما استمتعت بقراءته في أوقات انتظاري!

ملح خفيف ملح خفيف 
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

كارتيرون يكشف ألول مرة أسباب عودته 
لتدريب نادي الزمالك

عن  كارتيرون،  باتريس  الفرنسي،  املدرب  كشف 
األسباب التي دفعته للعودة لتدريب نادي الزمالك، 

بعد ٦ أشهر فقط من رحيله.
الرسمي  املوقع  مع  تصريحات  في  كارتيرون،  وقال 
لنادي الزمالك، إنه »وافق على العودة للزمالك من 
أجل رد اجلميل للنادي الذي حقق معه جناحات في 
الفترة السابقة«، موجها رسالته جلماهير الزمالك، 

مؤكدا سعادته بالعودة مرة أخرى من أجلهم.
االستمرار  عن  »تنازل  أنه  على  كارتيرون،  وشدد 
لنادي  العودة  أجل  من  أكبر  مبقابل  السعودية  في 

الزمالك«، قائال: »عدت للزمالك للبطوالت”.
على  الفريق  عناصر  وكل  رائعة،  فنية  إمكانيات  ميلك  الزمالك  أن  خالف  »ال  وقال: 
أعلى مستوى. هدفي اآلن هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وحتقيق 
البطوالت«، متابعا: »مهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح 
املفقودة في الفريق وهذا ما قلته لالعبني خالل اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم 

سيساعدونني على تنفيذ ذلك”.
وكان الزمالك املصري قد قرر إعادة تعيني الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل مفاجئ، 
اخلميس املاضي، بديال للمدير الفني البرتغالي جاميي باتشيكو بعد نحو ٦ أشهر من 

التعاقد معه.

تركي  للمستشار  رسائل  عدة  أثارت 
اإلسباني،  أمليريا  نادي  مالك  الشيخ  آل 
املصري،  األهلي  جماهير  تساؤالت 

والهالل السوداني.
واعتاد الرئيس الشرفي السابق لألهلي 
السوداني  الهالل  ورئيس  املصري، 
الفخري، مخاطبة جماهير الناديني عبر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك”.
الترفيه  هيئة  رئيس  الشيخ  آل  وقال 
السعودية: »عندما يتدخل الصغار في 

أمور الكبار، دائماً يحدث سوء فهم”.
يعلم  ال  »عندما  آخر:  في منشور  وتابع 

مصيبة،  فهذه  الصغار  بأفعال  الكبار 
ردة فعل  وإذا كانوا يعلمون وال يتخذون 

فاملصيبة أكبر”.
من  الغرض  الشيخ  آل  يوضح  ولم 
متابعيه  أمام  بابا  ليفتح  رسائله 
عشرات  بوضع  منشوره  على  للتعليق 

السيناريوهات.
السعودي  املستشار  أعلن  أن  وسبق 
السوق  من  ونهائي  تام  بشكل  خروجه 
األيام  في  دعم  بينما  املصري،  الرياضي 
مع  السوداني  الهالل  تعاقد  األخيرة، 
فروموزينيو،  ريكاردو  البرتغالي  املدرب 

ليقود الفريق خالل الفترة املقبلة.

رسائل غامضة من تركي آل الشيخ تثير تساؤالت 
اجلماهير

1-844-355-6939

“كاف« يقترح إطالق بطولة جديدة
كشف مصدر مسؤول داخل االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« أن رئيس االحتاد اقترح 

إطالق مسابقة جديدة لألندية في القارة السمراء.
والبطولة املقترحة هي »دوري السوبر األفريقي«، والتي يراها فرصًة ملضاعفة مداخيل 

الـ«كاف«، واملساهمة في تطوير كرة القدم 
األفريقية، حيث يدفع كل نادٍ مليون دوالر، 
مقابل استفادته من عائدات قد تصل إلى 
٢0 مليون دوالر في ختام املسابقة، مشيرًا 

إلى أنها ستكون إضافة كبيرة.
من جهة أخرى، صادق االحتاد األفريقي لكرة 
بانضمام  يتعلق  جديد  قانون  على  القدم 
اتخذ  حيث  للـ«كاف«،  جديد  بلد  أي 
الكاف بعض التعديالت للنظام األساسي 
بطلب  اخلاص  اإلفريقية،  للكونفدرالية 

املتحدة، حال طلبت  األمم  بلد عضًوا في  أي  تواجد  االحتاد، حيث البد من  العضوية في 
التواجد في الكاف.

ووافق جميع األعضاء باالحتاد األفريقي للعبة، على تعديل النظام األساسي بشأن طلب 
احلصول على عضوية الكونفدرالية، حيث سيتم رفض أي طلب ال يتوفر على الشروط 

اجلديدة.
وفي وقت سابق، أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« عن تولي باتريس موتسيبي 

اجلنوب أفريقي، رئاسة االحتاد بالتزكية، عقب انسحاب املرشحني اآلخرين.
وقد اكد االحتاد انسحاب كل املرشحني وأعلن فوز موتسيبي، وذلك في اجتماع اجلمعية 

العمومية التي عقدت مؤخرا في العاصمة املغربية الرباط.

املقبلة  األيام  أن  يبدو 
 ٣ مسيرة  انتهاء  ستشهد 
املصري،  األهلي  في  العبني 
املدرب  رغبة  على  بناء 
بيتسو  أفريقي  اجلنوب 

موسيماني.
ويسعى املدير الفني اجلنوب 
أفريقي إلعادة ترتيب األوراق 
بداية  قبل  األهلي،  داخل 
واالستقرار  املقبل،  املوسم 
سيتم  الذين  الالعبني  على 
خالل  معهم  التعاقد 
الصيفية  االنتقاالت  فترة 

املقبلة.
صفقات  برنامج  إطار  وفي 
اجلديد،  للموسم  األهلي 
على  موسيماني  استقر 
إقصاء ٣ العبني من بينهم 
العب أساسي في منتخب 
السنوات  طوال  مصر 
املهاجم  وهو  املاضية، 

الدولي مروان محسن.
مروان محسن

األهلي  الرحيل عن  أعتاب  بات على  مروان محسن 
اإلعارة،  سبيل  على  ولو  اجلاري،  املوسم  بنهاية 
الفريق  أكثر من فرصة مع  أنه حصل على  خاصة 

األحمر في الفترة املاضية.
كالعب  محسن  مروان  على  موسيماني  واعتمد 
أساسي في بداية مسيرته مع األهلي، قبل أن يلجأ 
إلى االستعانة بكل من محمد شريف ووالتر بواليا 

بدال منه بعد ذلك.
ويدرس مسؤولو النادي األحمر التعاقد مع مهاجم 
مما  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  جديد 

يقلص فرص استمرار مروان محسن.
فتح  قد  مروان محسن،  وكيل  النحاس،  تامر  وكان 
الصيف  في  األهلي  عن  الالعب  رحيل  أمام  الباب 

املقبل، ولو على سبيل اإلعارة.
محمود كهربا

»كهربا«  عبداملنعم  محمود  بات  أخرى،  ناحية  من 

ضمن الالعبني املغضوب عليهم في الفريق األحمر 
خالل الفترة املاضية في ظل كثرة مشاكله.

موسيماني  وبني  كهربا  بني  نشبت  أزمة  وكانت 
قرار  إلصدار  األهلي  دفع  ما  األخيرة،  الفترة  خالل 
رسمي بإيقاف الالعب ملدة شهر وتغرميه ٢00 ألف 

جنيه مصري.
فاألهلي قرر بالفعل االستغناء عن الالعب الدولي 

عقب نهاية املوسم احلالي.
رامي ربيعة

رامي ربيعة سيكون هو اآلخر ضمن الالعبني الذين 
اخلالف  ظل  في  موسيماني،  جنة  من  سيخرجون 

الذي نشب بينهما قبل كأس العالم لألندية.
عقب  أفريقي،  اجلنوب  املدرب  انتقد  الالعب  وكان 
بطولة  في  شاركت  التي  القائمة  من  استبعاده 
فبراير/شباط  شهر  خالل  لألندية  العالم  كأس 

املاضي.
يُذكر أن رامي ربيعة يدخل قوائم مباريات الفريق في 
الفريق  مع  يشارك  ال  ولكنه  العددي،  النقص  ظل 

خالل اآلونة األخيرة.

أبرزهم في منتخب مصر.. موسيماني يطرد 3 العبني من 
جنة األهلي
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حقائق مثبتة علمياً حول خسارة الوزن حقائق مثبتة علمياً حول خسارة الوزن 
عليك معرفتهاعليك معرفتها

الكثير  من  الرغم  على 
املتوفرة  املعلومات  من 
وفي  اإلنترنت  على 
اخملتلفة  اإلعالم  وسائل 
الوزن،  خسارة  حول 
من  العديد  هنالك  فإن 
يعرفها  ال  التي  احلقائق 
عملية  عن  الكثيرون 

تخفيض الوزن.
مجموعة  يلي  فيما 

أوردت  ما  الوزن، بحسب  تخفيض  حول  علمياً  املثبتة  احلقائق  من 
صحيفة تاميز أوف إنديا:

فقدان الوزن قد يحمي من كورونا
وفًقا لدراسة نشرت في عدد نوفمبر ٢0٢0 من مجلة طب الغدد 
بالتهابات  اإلصابة  دون  يحول  أن  ميكن  الوزن  فقدان  فإن  الصماء، 
اجلسم التي تضعف املناعية، والتي قد تؤدي إلى زيادة فرص اإلصابة 

بفيروس كورونا، ألن الفيروس يستهدف أجهزة املناعة الضعيفة.
الغدد  وأخصائي  املشارك  األستاذ  سينجر،  كاناكادورجا  يقول 
املشارك  واملؤلف  ميتشيغان  جامعة  في  األطفال  لدى  الصماء 
للدراسة، »إن خفض وزنك قد ال يساعدك على جتنب عدوى كورونا 
تقليل  في  دورًا  يلعب  أن  ميكن  بالتأكيد  ولكنه  كامل،  بشكل 

احتماالت اإلصابة مبضاعفات كورونا اخلطيرة”
أي قدر من استهالك الكحول ميكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن

في حني أن استهالك الكحول بكثرة يعتبر ضارًا بالصحة، فإنه يؤدي 
الوزن أيضاً، وفًقا لبحث مت تقدميه في مؤمتر استضافته  زيادة  إلى 
من  املنخفضة  الكميات  فإن  الُسمنة،  لدراسة  األوروبية  الرابطة 

استهالك الكحول ميكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.
ميكن لألجهزة اإللكترونية أن تساعدك على إنقاص الوزن

وفًقا ملراجعة بحثية نُشرت في مجلة “الُسمنة”، فإن اللجوء إلى 
األجهزة الرقمية اخملتلفة لتتبع السعرات احلرارية واألنشطة والنوم 

واملزاج وغيرها، طريقة جيدة لتحفيز نفسك وفقدان الوزن.
العمر ال يعيق إنقاص الوزن

إندوكرينولوجي”،  “كلينيكال  مجلة  في  نشرت  لدراسة  وفًقا 
الوزن.  إنقاص  دور مهم في حتديد جناحاتك في  أي  العمر  يلعب  ال 
كل ما يحتاجه املرء هو احلفاظ على نظام غذائي صحي والدافع 

إلنقاص الوزن.
تخطي وجبة العشاء قد يكون غير فعال

أن  تبني  “نويترينتس”،  مجلة  في  نُشرت  حديثة  دراسة  بحسب 
الوجبة األخيرة من اليوم تلعب دورًا أكبر من األولى. قيمت الدراسة 
٢٥000 طالب جامعي ووجدت أن أولئك الذين تخطوا وجبة العشاء 
لم  الذين  باألشخاص  مقارنة   ٪١0 بنسبة  أكثر  وزناً  اكتسبوا 

يفعلوا ذلك.

علــــوم وصحة 1717
املوجات فوق الصوتية كعالج للعنياملوجات فوق الصوتية كعالج للعني

طور  في  تزال  ال  طريقة  ثمة 
جدواها  عن  برهنت  االختبار، 
السوائل  كمية  خفض  في 
اخلطرة التي تضغط على العني 
والتي  الزرقاء،  املياه  جراء  من 
الرئيسية  األسباب  أحد  تعتبر 
اجلديد  العالج  ويقوم  للعمي. 
على تسخني السطح الداخلي 
التموجات  من  بحزمة  للعني 

فوق الصوتية.
وقد  اخلطرة.  السوائل  تنصب عبرها  قناة  إحداث  وهذا من شأنه   
مريضاً   ١٦0 الى  بالنسبة   ٪  80 يتجاوز  جناح  العالج  هذا  سجل 
االخير  السبيل  العالج  كان  كورنل.   – نيويورك  مستشفي  في 
لشفائهم، كما يقول اختصاصي العني الدكتور جاكسون كوملان. 
العالج نفسه في حال  تكرار  االمكان  أن في  فريقه  أعضاء  ووجد 
الوسائل  الذي يعسر حتقيقه مع  األمر  السوائل من جديد،  تكون 

التقليدية. 
العقاقير  حالهم  في  تنفع  ال  الزرقاء  املياه  ضحايا  من  والكثيرون 
الليزر وتلزمهم جراحة طويلة ودقيقة. ورمبا كان العالج  أو أشعة 
اجلديد ناجعاً في حالهم. وال تزال االختبارات جارية عليه في معهد 
ماريالند(  )والية  بالتيمور  في  هوبكنز  جونز  جلامعة  التابع  ويتمر 
بوسطن  جامعة  في  الزرقاء  املياه  ألبحاث  إجنالند  نيو  ومؤسسة 
)مساتشوستس(. ورمبا استغرق البحث سنوات قبل معرفة قيمة 
هذا العالج في املدى البعيد. اال أن الدكتور بایرون دميوريست رئيس 
األكادميية األمريكية ألمراض العني يعبر عن تفاؤله بالعالج اجلديد.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

مشاكل  حلدوث  األشخاص  من  الكثير  يتعّرض 
إلى  املشاكل  هذه  وتّؤدي  أسنانهم،  في  عديدة 
ويتّم  بشدة،  املتضّررة  األضراس  بخلع  القيام 
القيام  بعد  اخلطوة  بهذه  القيام  إلى  اللجوء 
دون  لكن  للضرس،  العالجية  اخلطوات  بجميع 
احلصول على جدوى في عالجه وإنقاذه من اخللع، 
وجميع األطباء ال يرغبون في القيام بهذه اخلطوة 
إال في الضرورة القسوة، ألن الضرس الطبيعي ال 

ميكن تعويضه بأي شكل من األشكال.
نصائح ما بعد اخللع

خللع  يتعرضون  الذين  املرضى  األطباء  ينصح   
النصائح  من  بالعديد  لاللتزام  أضراسهم 
اخملتص،  الطبيب  قبل  من  تقّدم  التي  واإلرشادات 
لتجّنب حدوث أي أضرار جانبية ناجتة عن عملية 

اخللع وهي:
قيام املريض بوضع قطعة من الشاش أو القطن 
القيام  بعد  توضع  أن  ويجب  اخللع،  مكان  على 
بالعض  وقيامه  مباشر،  بشكل  اخللع  بعملية 
اجلّيد على هذه القطعة، من أجل توّقف نزول الدم 

من مكان اجلرح.
املياه  إدخال  أو  باملضمضة  املريض  قيام  عدم 
داخل الفم ملدة ال تقّل عن األربع وعشرين ساعة 

خلع  بعملية  القيام  بعد 
الضرس.

اخللع  مكان  إصابة  جتّنب 
باألصبع  أو  باللسان  سواء 
نزيف  حلدوث  جتّنباً  اليد، 
املنطقة  في  مضاعف 

املصابة.
أي  بلشرب  القيام  عدم 
طريق  عن  السوائل  من 
املصاصة في األربعة والعشرون ساعة األولى من 
من  النزيف  توّقف  أجل  من  وذلك  اخللع،  عملية 

مكان اخللع.
يتّم  التي  األدوية  تناول  على  املواظبة  يجب 
تعمل  والتي  اخملتص،  الطبيب  قبل  من  وصفها 
العدوى. انتقال  وجتنب  األم  تسكني   على 

و نستكمل النصائح فى العدد القادم .

Tooth Extraction خلع األسنان

أطعمة ومشروبات يجب جتنبها أثناء اإلصابة بالتهاب احللقأطعمة ومشروبات يجب جتنبها أثناء اإلصابة بالتهاب احللق
يعتبر التهاب احللق مرضاً شائعاً قد يؤثر 
على القدرة على األكل والشرب والكالم. 
وفي حني أن العديد من العالجات املنزلية 
تساعد في تقليل آالم التهاب احللق، فإن 
التي  واملشروبات  األطعمة  هنالك بعض 

تُهّيج احللق يجب جتنبها.
األطعمة  من  مجموعة  يلي  فيما 
أثناء  جتنبها  يجب  التي  واملشروبات 
أوردت  ما  وفق  احللق،  بالتهاب  اإلصابة 

صحيفة تاميز أوف إنديا:
الزبادي

إذا كنت من محبي الزبادي ولديك التهاب 
في احللق، فُينصح بتجنبه بأي ثمن، ألن 
زيادة  عبر  السعال  حدة  من  يزيد  الزبادي 

سماكة البلغم املتراكم في الصدر.
اجلنب

بالكالسيوم  غني  اجلنب  أن  حني  في 

يؤدي  قد  أنه  إال  واملعادن،  والفيتامينات 
إلى زيادة اخملاط وزيادة التهاب احللق.

احلمضيات
أثناء املعاناة من التهاب احللق، حاول عدم 
احلموضة  ألن  والليمون،  البرتقال  تناول 
من  ستزيد  الفاكهة  هذه  في  الالذعة 
احلساسية  تسبب  وقد  احللق  تهيج 

واحلكة.
األطعمة املقلية

وتقلل  املقلية،  األطعمة  هضم  يصعب 
على  اجلسم  قدرة  ومن  املناعة  من 
يؤدي  قد  أيضاً،  الفيروسات.  محاربة 

الزيت املطبوخ إلى احلكة وتهيج احللق.
العصائر املعبأة

باأللوان  مليئة  املعبأة  العصائر 
يسبب  قد  مما  والسكر،  االصطناعية 
االلتهابات، وميكن أن يؤدي محتوى الفوران 

ارتداد احلمض في  إلى  العصائر  في هذه 
املعدة.

التمر الهندي
غالباً ما يسبب التمر الهندي حساسية 
التمر  تناول  بتجنب  يُنصح  احللق.  في 
الهندي أثناء التهاب احللق، ألنه قد يؤدي 

إلى تفاقم األلم والتهيج.

آالم الظهر قد تكون عالمة على اإلصابة بفيروس كورونا؟آالم الظهر قد تكون عالمة على اإلصابة بفيروس كورونا؟
قد يكون من الصعب حتديد أعراض ساللة فيروس كورونا اجلديدة، ولكن ميكن أن تشمل ارتفاع 
على  عالمة  الظهر  آالم  هل  ولكن  التذوق،  أو  الشم  حاسة  وفقدان  والسعال،  احلرارة  درجة 

فيروس كورونا أيًضا؟
بحسب التقارير، أبلغ بعض األشخاص املصابني بعدوى كورونا عن آالم غير عادية في الظهر، 
اآلالم  من  العديد  عن ظهور  أبلغوا  كورونا  مر ضى  من مجمل   ٪١٥ حوالي  إن  العلماء  وقال 

واألوجاع في اجلسم مبا في ذلك آالم الظهر.
يشبه  ألم  إلى  تؤدي  قد  اجلسم  في  التهابية  استجابة  عن  ناجت  األلم  أن  العلماء،  ويعتقد 
التقلصات في الظهر، ومن احملتمل أن تستمر آالم الظهر املرتبطة بفيروس كورونا لبضعة أيام.

من جهته قال جراح العظام الدكتور ماركوس دودا، إن فيروس كورونا، مثله مثل الفيروسات 
األخرى، يسبب أعراضاً مختلفة وقد يؤدي إلى آالم عامة في جميع أنحاء اجلسم، مبا في ذلك املفاصل والظهر والساقني.

وبحسب الدكتور دودا، هذا ال يعني بالضرورة أن آالم الظهر دائماً تنتج على اإلصابة بفيروس كورونا، ألن لها أسباباً كثيرة، ولكن 
إذا كان ألم الظهر مصحوباً بارتفاع درجة احلرارة أو السعال، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فيجب إجراء فحص كورونا، وفق ما 

أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.
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الدمى او العرائس

يربطها  جداً،  قدمي  نشأتها  تاریخ 
احلضارة  ببدايات  البعض 
والعظم  واخلزف  احلجر  البشرية. 
والقماش  والورق  واخلشب 
كلها  والبالستيك  والبورسلني 
صناعتها.  في  استخدمت  مواد 
التي  العالم  دول  أكثر  من  اليابان 
التقليدية  بصناعتها  احتفظت 
قدمياً  تاريخاً  لها  أن  كما  للدمي 
امليالد.  قبل  ٣000 سنة  إلى  يعود 
األسطورية  اليابانية  الدمى  ومن 

»أوتاتاني«.
في  الدمى  أشهر  من  »باربي«     
العالم، والتي اجتذب معجبينها 
في  ظهرت  والكبار،  الصغار  من 

نيويورك عام ١9٥9.
مع  قصة  »باربي«  مليالد      
أرادت  التي  هاندلر  روث  صانعتها 
دمية  بربارة  البنتها  يكون  أن 
تلعب معها، مبا يتناسب واهتمام 
الفتيات باملالبس واالكسسوارات. 
البحوث  اجراء  الى  بروث  دفع  مما 
التقليدية  الدمى  شكل  لتطوير 
»باربي«  دميتنا  الى  وصلت  حتى 
ذات  فهي  بأناقتها،  متيزت  التي 
شعر أشقر طويل، ترتدي املالبس 
الشمسية  والنظارات  العصرية 
استطاعت  العالية.  واألحذية 
منها  يباع  أن  األولى  بإطاللتها 
في  دمية  ألف   ٣٥١ من  أكثر 
ولنا  اإلنتاج.  من  األولى  السنة 
جوية،  مضيفة  »باربي«  نرى  أن 
طبيبة، وكذلك ربة منزل، فلديها 
وأصدقاء.  وسيارة  اخلاص  منزلها 
شهرة باربي وانتشارها في أنحاء 
مثل  لها  منافسني  أنتج  العالم 

سندي وبراتز.

حجة ال ترد
حرث  من  طويلة  سنوات  بعد 
أن  مزارع  ارتأى  بالثيران،  االرض 
الفكرة  أن  إال  آلياً.  جراراً  يشتري 
من  أسابيع  وبعد  زوجته.  ترق  لم 
استعداداً  الباب  في  وقف  اجلدل 
اجلرار.  وشراء  املدينة  الى  للذهاب 
»كم  قائلة:  نهرته  زوجته  لكن 

مرة أخبرتك أنك ال حتتاج اليه؟«.
   - ومن قال لك اني أحتاج اليه؟ 
اني لم أكن في حاجة اليك عندما 

تزوجتك لكني كنت أرغب فيك.
   وهكذا اشترى الرجل اجلرار.

قدر النساء
يشارك  ال  ماليزيا،  بلدي  في 
املنزلية.  االعمال  الرجال عادة في 
في  سنة  أمضيت  بعدما  ولكن 
نيوزيلندا، تعلمت أن أقوم بجميع 

الواجبات املنزلية.
ماليزيا  إلى  االولى  رحلتي  وفي     
اني  مرة  ألخواتي  قلت  ذاك،  بعد 
البيت.  تنظيف  في  ساساعدهن 
الذي  »ما  احداهن:  فصرخت 
امرأة  نيوزيلندا  في  أليس  دهاك؟ 

واحدة؟«.

عذرًا أقوى من 
الذنب!

   تأخر ابني عن موعد مرور حافلة 
املدرسة. فلما أوصلته الى الصف 
ملء  الناظر  مني  طلب  متأخراً 
التأخير.  سبب  لتحديد  منوذج 
وفيما أنا أراجع مناذج ملئت سابقاً، 
والد  كتبه  واحد  نظري  لفت 
التأخير«  »سبب  فتحت  مستاء. 
أوالد،  أربعة  عامالن،  »والدان  كتب: 

حمام واحد؟«.

أريد أن أصبح...
الى  في طريقها  العائلة  كانت     
فسألت  اخليري،  النادي  من  البيت 
اليوم في  ابنها: »ماذا تعلمت  األم 

اجتماع الصغار؟«.
سخيفة  أغنية  علمونا  لقد   -    
يغدو  أن  باملرء  يجدر  إنه  تقول 

شعاع نور. 
   »وما السخيف في هذا؟« 

   - إني أريد أن أصبح مهندساً.

لعالج األرق!
   وصف أحد الرجال العالج 

اآلتي لألرق: 
إذا كنت في السرير ولم     
من  طلبت  النوم،  أستطع 
»هناك  لي:  تقول  أن  زوجتي 
املنزلية  الشؤون  من  عدد 
حولها  نتكلم  ان  اود  التي 
التجربة  بينت  وقد  اآلن«. 
إني استغرق في النوم خالل 

بحث املسألة االولى.
الصبي والبنت

تقص  الصغيرة  راحت     
على امها ما حدث لها في 
»سألني  املدرسة:  حافلة 
أحد الصبيان ان كنت صبية 
فتاة،  إني  قلت  وملا  فتاة.  ام 

طلب مني برهان ذلك«.
مضطربة:  األم  وسألت     

»وكيف برهنت له االمر؟« 
دفتر  اريته اسمي على   -    

الفروض املدرسية.
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أهمية تعاطي اللقاحات أهمية تعاطي اللقاحات 
أفضل لقاح هو اللقاح املتاح أفضل لقاح هو اللقاح املتاح 

مرة أخري صراع اللقاحات واجلراثيم  :   
 فقط وبسبب اللقاحات والعقاقير ومنها املضادات 

احليوية وحتسن اإلجراءات العالجية حدث اآلتي : 
عام   ١00 أخر  في  اإلنسان  زاد متوسط عمر   : أواًل   -

للضعف، نعم الضعف .  
لوفاة  األول  السبب  هي  العدوي  تصبح  لم  ثانيا:   -
البشر كما كانت في املاضي، وإمنا االن السبب األول 
هو أمراض القلب والشرايني يليها أمراض السرطان . 
علي  القضاء  مت  اللقاحات  بسبب  فقط   : ثالثا   -
في  ومازال  املعدية  األمراض  من  والعديد  األوبئة 
األطفال  شلل  أوبئة  علي  القضاء  مت  كيف  الذاكرة 
واجلدري وغيرها ؟ واآلن نحن نعاين علي الدوام كيف 
بإستخدام  املعدية  األمراض  عشرات  مواجهة  يتم 

اللقاحات في األطفال والكبار ؟.       
وللمشككني وألصحاب نظريات املؤامرة أقول : 

- أواًل : االن يوجد سباق بني اللقاحات والتحورات في 
فيروس كوفيد ١9، فان لم يتم تلقيح  ٦0- 70٪ من 

البشر وفي زمن معقول فسوف سيحدث : 
و  اإلصابات  أعداد  في  مسبوقة  غير  كبيرة  زيادة   -

الوفيات خصوصا مع قرب قدوم املوجة الثالثة . 
يصعب  سوف  مما  الفيروسات  في  كبير  حتور   -
حاليا،  املتاحة  باللقاحات  مقاومتها  مقدرة  من 

وسنضطر  للبحث عن لقاحات مختلفة. 
- ثانيا : من حق أي إنسان اإلمتناع عن أخذ اللقاح، 
ولكن لهؤالء أقول أنني وكما ذكرت منذ شهور أتوقع 
 - املاضي  - وكما كان في  التلقيح  أن تكون شهادة 
مثلها مثل أهمية جواز السفر في اإلنتقال بني الدول 
املنافع  من  الكثير  إستخدام  في  وأيضا  اخملتلفة، 
علي  حرصا  وذلك  الدولة  نفس  حدود  داخل  العامة 

األخرين وملنع إنتشار الوباء . 
وأخيرا أقول نعم لقد مت إتباع إجراءات طارئة لإلسراع 

في إنتاج اللقاحات ولكن : 
املفروضة  العلمية  اخلطوات  نفس  إتباع  مت   : أواًل   -

للخروج اآلمن لهذه اللقاحات.  
هذه  إلنتاج  إتبعت  التي  التقنيات  كل   : ثانيا   -
سابقة  لقاحات  في  استخدامها  مت  قد  اللقاحات 
أما في حالة لقاحي فايزر وموديرنا األمريكيني فقد 
مت تطوير تقنية مرسال احلمض النووي mRNA  عبر 
سنوات من البحث العلمي ومن قبل ظهور فيروس 
األخيرين هما  اللقاحني  إن هذين  والرائع  كوفيد ١9، 
فاعلية  من  يقلل  ال  ذلك  كان  وإن   . فاعلية  األكثر 

وامان اللقاحات االخري.  
- ثالثا : وهذا هو االهم أنه وحتي االن قد مت بالفعل 
إعطاء هذه اللقاحات ألكثر من ٤00 مليون من البشر 
ولم يحدث أي مضاعفات خطيرة أو غير متوقعة ولم 
حتدث حالة وفاة واحدة مرتبطة بتعاطي اللقاحات .

هذه  في  نخطوها  خطوة  كل  بل  عقار  كل   : رابًعا 
دائما  العقالء  ولكن  اخملاطرة  من  نسبة  حتمل  احلياة 
التناول  في  يلتفتون  وال  والضرر  النفع  بني  يوازنون 
العلمي وأخذ النصائح إال إلي العلماء املتخصصني 

من غير املتشائمني أو املغرضني. 
للعلم  الشكر   كل  الشكر  أقول  النهاية  وفي 
في  حتدث  لم  سابقة  وفي  متكنوا  والذين  والعلماء 
التاريخ البشري النتاج ستة لقاحات حتي االن ثالث 
روسي  وواحد  اجنليزي  واخر  صيني  ولقاح  امريكية 

ملواجهة هذا الوباء في أقل من عام. 
العالم كان هو  إنتاجه في  مت  لقاح  : أسرع  هوامش 
أربع  في  ذلك  مت  وقد  النكافية  الغدة  التهاب  لقاح 

سنوات. 
والشكر والتقدير لكل أفراد الهيئات الطبية وعلي 
اتساع رقعة العالم الذين يشكلون خط الدفاع األول 

في مواجهة هذا الوباء اللعني. 
وأسال اهلل للجميع دوام الصحة وزوال الغمة.

1919

األفراد  حقوق  هي  ما  حول  األسئلة  تكثر 
الى  قدومهم  عند  األطفال  وخاصة  واألسرة 
الكندية  الضرائب  مصلحة  مع  خاصة  كندا 
املعلومات  عن  املقال  هذا  في  نتحدث  وسوف 

الضرورية التي يحتاج اليها القادمون اجلدد.
 “New Comers القادمون اجلدد”

وزارة  موافقة  على  حصلوا  الذين  هؤالء   -
الهجرة على طلبات اإلقامة الدائمة  

”Permanent Resident Status“ 
- هؤالء الذين طلبوا حق احلماية.

مبدئية  موافقة  على  حصلوا  الذين  هؤالء   -
على االقامة في كندا.

واول شيء يقوم به القادمون اجلدد هو استخراج 
ما يشابه الرقم القومي في مصر ويسمى هنا 
 Social Insurance رقم التامني االجتماعي او

Social Insurance
 SIN وهو عبارة عن بطاقة حتتوي على 9 أرقام
ويسمى رقم التأمني االجتماعي، وهذه األرقام 
تخصك وحدك ويتم من خاللها التعرف عليك 

وعلى املعامالت التي متت من خالل هذا الرقم.
الشخصية  املعلومات  من  الرقم  هذا  ويعتبر 
التي لها  إال للجهات  والذي ال يعطى  السرية 

حق في احلصول عليه.
فإنه  وحدك  بك  خاص  الرقم  هذا  أن  حيث 
السنوي،  الضريبي  االقرار  تقدمي  في  يستخدم 
الضريبية  املزايا  على  احلصول  في  وكذلك 
على  احلصول  في  يستعمل  انه  كما  األخرى 

املرتبات والفوائد البنكية ....الخ  
كيف ميكنني احلصول على هذا الرقم؟

بتقدمي طلب إلى أي مكتب من مكاتب خدمات 
كندا وميكنك التعرف على املكتب القريب من 

”Service Canada Officeسكنك إذا زرت
 أو االتصال برقم 7٢١8-٢0٦-١800

www.servicecanada.ca
أما عن أهم املساعدات التي تقدمها احلكومة 
الى  جدد  القادمني  للمهاجريني  الكندية 

األراضي الكندية هي:
املبلغ اخملصص لألطفال التي تعطيه احلكومة 
»ميزة  أو  »إعانة«  واملسمى  للطفل  الكندية 

 Child Tax Benefit للطفل”.  او

Child Tax Benefit
تقدم احلكومة الكندية لكل طفل أقل من ١8 
كمساعدة  شهريا   $700 حوالى  مبلغ  سنة 
دخل  وحسب  الطفل  سن  حسب  لألسرة، 

األسرة، و يتم حتديد هذا املبلغ اعتمادا على:
 ١- عدد األطفال وأعمارهم.

٢- دخل األسرة )الزوج والزوجة معاً( في العام 
السابق وحيث انك قادم جديد الى كندا فيجب 
ان تدرج هذا الدخل في االستمارة اخلاصة بهذا 

الطلب .
كيف ميكن احلصول على ميزة الطفل؟

للحصول على هذا املبلغ يقوم القادمون اجلدد 
Form RC 66 بتعبئة الطلب اخلاص بذلك

GST/HST( Credit(
 The goods and services/harmonized
املبالغ  أيضا   sales tax )GST/HST( Credit

اخلاصة 
الضرائب  من  معفاة  سنوية  ربع  دفعات  هي 
الدخل  ذوي  والعائالت  االفراد  تساعد  والتي 
جزء  أو  كل  تعويض  في  واملتوسط  املنخفض 
شراء  عند  يدفعونها  التي   HST أو   GST من 

احتياجاتهم.
أو  لها  وقد تكون مستحق  أمثلة  وهذه مجرد 
لغيرها وقد جد علينا مساعدات أخرى بسبب 

مساعدات مكافحة أزمة الكورونا.
ظروف  حسب  ألخر  شخص  من  تختلف  وقد 

الدخل واحلالة االجتماعية..

إرشادات ضريبية

مساعدات الوافدين اجلدد الى كندا
بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا

وصار لي كالم وحي القلم قائالً: أكتب الى قراء 
جريدة جود نيوز الكندية وقل لهم:

»هكذا تركه العالم وأنكره! جتاهلوا من أين هو، 
ومن يكون! فهو ليس من بني البشر...نزل في 
صمت من اعلى السموات لينشأ وسط عائلة 
بسيطة! استنشق رائحة روث البهائم ونسيم 
بعد  أنه  تناسوا  متاماً.  مثلنا  آدم،  كابن  احلقول 

قد  ونضجه،  والده،  رحيل 
أمه  أحضان  عن  انفصل 
وكرس حياته من أجل جندة 
العالم! قد أداروا وجوههم 
في  عبسوا  قواته!  عن 
الناس.  جتاه  أعماله  وجه 
اليوم  رفضوه...فأضحى 
بطل  مجرد  نظرهم  في 

الناس!  عامة  من  بطولة  أقل  بل  األبطال،  من 
اولئك أحبوا البطولة املصطنعة وأبغضوا من 
له كل القوة بغير اصطناع! متلقوا في البشر 
املتخفيني كأبطال وراء اقنعتهم، وانتقدوا من 
هو ليس ببشر لكن متخفي في صورة انسان 
استخفوا  لهم!   يحلوا  فلم  اقنعة،  أي  دون 
بسيرته وطمسوها...كان وال زال قوياً بال سيف 
بينما غيره كمنت قوتهم فقط في  او سالح، 
عديدة  مراراً  قتله  وحاولوا  بل  قتلوه  أدواتهم! 
أخرى...و رغماً عن رفضهم له قد أقاموه ايضاً 

من األموات دون أن يدروا! 
مطمع  يعد  لم  قدمياً...لكنه  األطفال  احبه 

يليق  ما  والبسوه  مالبسه  اآلن...ازدروا  للعيون 
تكفهم  عادت  ما  ذلك  اليوم...ومع  باألبطال 
ضمن  فوضعوه  وتزيد،  تكفي  انها  رغم  قوته، 
لفيف ممن هم أضعف منه، وبدالً من ان يكون 
على رأسهم، صار آخرهم...ولم يعد يعيره أحد 

انتباهاً! 
فالعالم في تلك اللحظة ال يحتاج الى مخلص! 
يستدعي  ما  هناك  فليس 
سواسية،  فاجلميع  اخلالص! 
وليس من شرير! فالقراصنة 
ودودين،  اصدقاًء  أصبحوا 
واملوتى صاروا غاية لألطفال، 
أحباًء!  ولوا  أيضاً  والذئاب 
سعداًء... غدوا  واجلميع 
للخالص؟!... نحتاج  فلما 

قاع  في  وليبقى  اخمللص،  هذا  وجود  فلنتناسى 
الذاكرة، لعله يستقر هناك وكفانا!   

هو ليس املسيح، وان تشابه الوصف، لكن توازت 
قصته اخليالية مع حقيقة حياة املسيح!«

أرى في شخصية سوپرمان  وأنا   منذ حداثتي 
يقصد  لم  وإن  حتى  املسيح  لشخصية  رمزاً 
سيچيل-  چيري   - الشخصية  فكرة  صاحب 
إلى  سوپرمان  قدوم  فكرة  لكن  هذا.  جتسيد 
مزرعة  في  ليتربى  آخر،  كوكب  من  األرض 
متواضعة كابن وحيد لعائلة فقيرة، وحني بلغ 
خارق  كبطل  العالم  الى  خرج  املناسب  السن 
ليساعد الناس...حتمل الكثير من مالمح قصة 

أن  الغريب  املسيح! 
ليس  التشابه  هذا 
فقط... القصة  في 
نظرة  في  لكن 
له  االن  الناس 
املسيح،  عن  اليوم  الناس  ابتعد  فكما  ايضاً. 
عن  تدريجياً  تتالشى  االخرى  هي  األضواء  نرى 
الَّه  وكما  الزمن.  مرور  مع  شخصية سوبرمان 
املسيح،  فوق  وأشياًء وعظموهم  أناساً  الناس 
كذلك تقدم ابطال خارقون آخرون عن سوپرمان 

في نظر الناس. 
الى  اليوم  واخلطأ  الصواب  مبدأ  حتول  ومثلما 
وجهة نظر او مسألة نسبية، حتول الناس ايضاً 
و  الزومبي  و  القراصنة  لعشق  خيالهم  في 
العطاء  و  اخلير  رموز  من  أكثر  البشرية  الذئاب 
كما هو ظاهر في أفالم ديزني احلالية. ونالحظ 
معاً من هذه املقارنة انه لم يتوقف هذا االجتاه 
بل  فحسب،  الدينية  الناحية  عند  العجيب 
العلمي واألذواق  اخليال  مستويات  الى  امتد 
العامة أيضاً. فبهذا املثل البسيط، نشهد أن 
الضوء-دون  سلطت  قد  سوپرمان  شخصية 
قصد - على ايديوليچية رفض اخمللص كمذهب 
لبطل  امللحة  احلاجة  رغم  البشر،  مغروس في 
ايديهم!  صنع  من  يكون  أن  يجب  لكن  خارق، 
اهلل،  معرفة  الى  اإلنسان  يفتقر  فعندما 
نواحي  جميع  على  العقيم  ذوقه  ينعكس 

حياته. 

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:
                خيال علمي...علمك!خيال علمي...علمك!

 :بقلم
مينا ماهر

ا.د. ناجي اسكندر
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كنت قد انتويت أكثر من مرة أن أكتب عن العهد، فكلمة العهد 
وحيوية  محورية  وكلمة  الروحي  وزنها  لها  وثقيلة،  جدا  هامة 
لكل شخص يقرأ كلمة الرب ويريد أن يتعلم لذا فهذا املوضوع 

يحتاج منا إلى تأني ودراسة وتعلم.
وهي  القادم  املقال  في  العهود  نبدأ في سلسلة  أن  قبل  ولكن 
.... سيمتد!  أيضاً من ضمن موضوعنا االساسي، ملكوت اهلل 
وددت أن أكتب هذا املقال كتذكرة لذهنكم النقي ملا سبق في 
على  روحي مؤسس  أساس  على  نبني  وحتى  املاضية  األسابيع 
صخر الدهور يسوع، فمن الصعب أن نتكلم عن العهود ومازال 
، بادئ األمر سوف اسرد بعض احلقائق هنا لكي  األساس هشا 
نبني على أساس الرسل واالنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر 

الزاوية، كتذكرة ملا سبق.....
املسيحية هي انتمائك واحتادك باملسيح:

ولكن  وشرائع  وقوانني  نصوص  وليست  دين  ليست  املسيحية 
ممن  أعظم  كان  وإن  باملسيح،  واحتادك  انتمائك  هي  املسيحية 
أجنبت النساء وآخر نبي في العهد القدمي قال مقولة ختم بها 
العهد القدمي كله وهي »ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. )يو 
٣: ٣0(« يوحنا املعمدان كان يقصد هنا ختام العهد القدمي كله 
أن يشير إلى حمل اهلل الذي يرفع خطيه العالم، ولكن نأتي إلى 
قانون العهد اجلديد الذي وضعه الروح القدس على لسان رسول 
األمم العظيم بولس وهو »فأحيا ال أنا، بل املسيح يحيا في.. )غل 

٢: ٢0(« إذن هذه هي املسيحية أن يحيا املسيح فيك.
املسيح يحمل لنا طبيعة أبوة اآلب: 

املسيح ال يحمل لنا من عند اهلل تعاليم فلسفية أو اقواال أو 
أبوة اآلب، فلن نستطيع أن تختبر  وعوداً، بل يحمل لنا طبيعة 
الذي يعطيك حق  القدس  بالروح  احتادك  إال من خالل  أبوة اهلل 

البنوة. وبه تصرخ »يا أبا اآلب«. )غل ٤: ٦(
املسيح ليس رسوال من اهلل:

كلمة  هو  بل  الناس  من  منتخبا  اهلل  من  رسوال  ليس  املسيح 
حسب  اإلنسان  ليعلن  إنسان  في  ومتجسدة  مشخصة  اهلل 

قلب اهلل.
املسيح هو االبن الوحيد لآلب ومنه نلنا نحن البنوة لآلب بالتبني، 
كل  تسمى  منه  »الذي  مكتوب  هو  كما  أبوة  كل  اآلب  من  الن 

عشيرة »أبوة« في السماوات وعلى األرض. )أف ٣: ١٥(«

لنا هذه  الذي كشف  ابنه  املسيح  ابونا بسبب يسوع  إذن اهلل 
االبن  اقنوم  املسيح  يسوع  شخص  على  تعرفنا  وبدون  األبوة 
يلتحم  التي  الفائقة  طبيعته  خالل  من  به  واحتادنا  املتجسد 
فيها اهلل باإلنسان التحاما كامالً مطلقا، تظل معرفتنا باهلل 

ناقصة. 

للطبيعة  يستحيل  توسطه  وبدون  املسيح  يسوع  خارج 
رحمته، كل هذا  فيها  تنسكب  أو  اهلل  تقترب من  ان  البشرية 
وأكثر نلناه نتيجة حتمية لتجسد االبن الوحيد واخذ طبيعتنا 
لكي ما يعطينا الذي له، وكل ما له هو لآلب كما يقول يوحنا 
الذي  يده.  في  شيء  كل  دفع  وقد  االبن  يحب  »اآلب  إجنيله  في 
يؤمن باالبن له حياة أبدية، والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل 

ميكث عليه غضب اهلل«. )يو٣: ٣٥-٣٦(«
جاء ابن اإلنسان في جتسده غير ظاهرا للعالم بل متخفيا في 
صورة إنسان يحمل ملء الالهوت داخله، وقد تعثر فيه اجلميع 
بال استثناء لكنه وضع نفسه أخذا صورة عبد ليرفعني انا وانت 
الى مرتبة امللوكية، جاء ليؤسس ملكوت روحي على األرض وهي 
أول رسالة نطق بها الرب في إجنيل اخلادم ق/مرقس »ويقول: »قد 
كمل الزمان واقترب ملكوت اهلل، فتوبوا وآمنوا باإلجنيل«. )مر ١: 
١٥(« وهنا يعلن الرب أن هناك ملكوت جديد له قوانينه وحيثيات 
معلن  لكنة  القدمي  العهد  صفحات  خالل  مخفي  كان  حكمه 
ملن يقرأ كلمة اهلل بالروح القدس، وهذا امللكوت له ملك واحد 
وحيد وكل أعضاءه ملوك وكهنة وقد ٓصرح بهذا الروح القدس 
على فم ياسون وهو يقاوم بولس في اريوس باغوس قائالً يوجد 
ملك آخر!! يسوع!! »وقد قبلهم ياسون. وهؤالء كلهم يعملون 
ضد أحكام قيصر قائلني: إنه يوجد ملك آخر: يسوع!« )أع ١7: 7(«
هذا هو امللك يسوع وهذا هو موضوع الكتاب املقدس بأكمله، 
أن ملكوت اهلل أبدى أزلي قبل الدهور كان مخفي، ولكنه أُعلن 
جديدة  خليقة  هم  أعضاءه  وكل  نفسه  امللك  فم  من  بإعالن 
قال  كما  احلق،  وقداسة  البر  في  يسوع  املسيح  في  مخلوقة 
البر  في  اهلل  بحسب  اخمللوق  اجلديد  اإلنسان  »وتلبسوا  الكتاب 
األبد ُخلقت  إلى  )أف ٤: ٢٤(« خليقة خالدة حتيا  وقداسة احلق. 

داخلنا بالوالدة الثانية.
اخلطية ليست محور حياتنا وهي تتالشى أمام النعمة:

اخلطية هي أمر عرضي ليست هي محور حياتنا وهي تتالشى 
أيضا  هكذا  كاخلطية  ليس  ولكن  مكتوب  ألنه  النعمة  أمام 
الهبة. ألنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فباألولى كثيرا 
يسوع  الواحد  باإلنسان  التي  بالنعمة  والعطية  اهلل،  نعمة 

املسيح، قد ازدادت للكثيرين! )رو ٥: ١٥(
لسنا  ألننا  اخلطية،  من  جدا  أقوى  اإللهية  النعمة  أو  فالهبة 
الذين  واحلق  النعمة  سلطان  حتت  ولكننا  موسي  ناموس  حتت 
صارا بتجسد ابن اهلل، لذلك اغلق اذنك عن كل تعاليم تعظم 
اخلطية وتغذي فيك الشعور الذنب والتقصير وحتول عينيك عن 

هويتك احلقيقية في املسيح يسوع.
نحن هياكل للروح القدس:

للروح  هيكالً  صرت  إنك  يغفل  أال  البد  إلهي  حق  هناك  أيضاً 

القدس وان كان روح الذي أقام يسوع من املوت ساكناً فيكم إذن 
فلنا القوة والقدرة أن نحيا ونُقاد بالروح القدس، وان كان الروح 
فينا، فأنا وانت حاملني  أو روح اآلب ساكناً  االبن  أو روح  القدس 
وضح  كما  فينا.  القدوس  الثالوث  سكنى  اي  اإللهي  للحضور 
يحفظ  أحد  أحبني  »إن  له:  وقال  يسوع  »أجاب  احلق  هذا  الرب 
كالمي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزال. )يو ١٤: ٢٣(«.

لثقافة  أو  لتعليم  نتيجة  اهلل  لصورة  حدث  تشويه  فكل  إذن 
متوارثة أو مجتمع فرض علينا صورة معينة إلله مجهول غير 
معروف للبشر، يلزم أن يزول هذا التشويه و كل تسطيح للحق 
أن  إبليس مع االسف  البساطة هذه كذبة جنح  بدعوى  اإللهي 
يجملها لنا في صورة مقدسة مشوهة البد أيضاً أن تزول ويحل 
محلها احلق اإللهي املؤسس على حجر الزاوية يسوع، الن جهلنا 
باحلق ال يلغي احلق، اهلل أعلن عن نفسه في العهد القدمي كإله 
من  نار  ينزل  البحر،  يشق  يخلص،  جبار،  شيء،  كل  على  قادر 
السماء، يخرج شعبه بذراع ممدودة وبيد رفيعة، من امامه تقفز 

اجلبال وتذوب كالشمع.   
األمر كليا  العهد اجلديد كان  أعلن عن نفسه في  لكن عندما 
مختلف، أعلن االبن الوحيد يسوع عن حقيقة اآلب.  وقال »قال 
له يسوع: »أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس! 
الذي رآني فقد رأى اآلب، فكيف تقول أنت: أرنا اآلب؟ )يو ١٤: 9(«.

إذن لكي ما تتقابل مع اهلل وتعرفه البد أن تتحد باالبن وال تتعثر 
اجلميع  الن  والزناة؟  اخلطأة  نحو  وعطفه  وتواضعه  محبته  في 
زاغوا وفسدوا ولوال محبته الغير مشروطة والغير محدودة ما 
كان لنا خالص ولكن اهلل بني محبته لنا، ألنه ونحن بعد خطأة 

مات املسيح ألجلنا. )رو ٥: 8(
إذن البساطة التي في املسيح هي معرفة احلق املعلن في اإلجنيل 
كما قصد الروح القدس أن يعلنه لنا ال يؤؤل وال يٌحور بتفسيرات 
امللك مخفية فهي مخفية عن غير  وان كانت اسرار  مختلقة 
العالم  هذا  إله  الذي  األبدية  للحياة  املعينني  غير  أو  اخمللصني 
احلق  فلهم كل  امللك  اوالد  أما  احلق،  يبصروا  أن  عيونهم  أعمي 
أن يفحصوا اسرار ملكوت اهلل كما قال الكتاب املقدس »مجد 
اهلل إخفاء األمر، ومجد امللوك » انا وأنت » فحص األمر« )أم ٢٥ : 
٢(، وايضا قال الرب يسوع خلاصته »ألنه قد أعطي لكم أن تعرفوا 
أسرار ملكوت السماوات، وأما ألولئك فلم يعط« )مت ١٣ : ١١(. 
ختاماً ملا سبق، يقول القديس كيرلس الكبير أننا أخذنا كل ما 

لآلب في االبن بالروح القدس الن .... 
االبن حمل لنا صورة اآلب ...

والروح القدس حمل لنا صورة االبن ....
والروح القدس هو خلقنا على صورة اآلب واالبن بسكناه الدائم 

فينا...

ملكوت اهلل... سيمتد )١٦(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان ٣: ١00( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

جهلنا باحلق ال يلغي احلق!
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

بل  العني،  تراه  ال  الذي  )أي  املستيكي  اإلعالن  إن 
لسلطان  القدس(  بالروح  املستنيرة  البصيرة 
َحَدث  عقب  مبكراً  ظهر  والرَبط  احلِّل  في  املسيح 
انقسم  وكما  املسيح.  مبيالد  اإللهي  التجسد 
املسيح  جتسد  قبل  ما  زمن  إلي  اإلنساني  التاريخ 
في  البشر  أيضاً  انقسم  املسيح،  ميالد  بعد  وما 
العالم إلي فريقني: بََشٌر، هم سقوط، و بََشٌر هم 
قيام »وباركهما سمعان، وقال ملرمي أمه: »إن هذا قد 
ُوِضَع لسقوط وقيام كثيرين ولعالمٍة تُقاَوَم« )لوقا 

 .)٢
كما أشار املسيح له اجملد إلي نفس املعني بقوله 
َما  األرض.  ألُلِقَي سالًما على  ِجئُت  أنِّي  تَِظنُّوا  »الَ 
ألُفرِّق  جئُت  فإني  َسيًفا.  بَل  سالًما  ألُلِقَي  ِجئُت 
ضد  والكنَّة  أمها،  ضد  واالبنة  أبيه،  ضد  اإلنسان 

حماتها« )متى١0(.
الذي  اخلراف«  »باب  لقب  أيضاً  املسيح  وأضاف   
املقصود  يوضح  لقب  وهو  نفسه.  على  أطلقه 
األرض  على  والرَبط  احلِّل  في  املسيح  بسلطان 
الكنيسة بصفة خاصة  وأعلنه في  بصفة عامة 
لكم:  أقول  احلق  »احلق  أيضا:  يسوع  لهم  “فقال 
الباب،  وجود  فإن   .)١0 )يوحنا  اخلراف«  باب  أنا  إني 
الذي هو املسيح، يقسم اخلراف إلي َمن هم داخل 

لكي  وصاياه  يصنعون  للذين  »طوبى  احلظيرة 
ويدخلوا من  احلياة،  يكون سلطانهم على شجرة 
األبواب إلى املدينة )إورشليم: الكنيسة في األرض 
احلظيرة  خارج  هم  والذين   .  )٢٢ )رؤيا  والسماء(« 
»ألن خارجاً الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة 

األوثان، وكل من يُحب ويصنع كذبا«.
نفهم من هذا أن جتسد ابن اهلل في ميالد املسيح 
القيام  قسمني:  إلى  البشرية  قَسم  قد  يسوع 
»أنا  املسيح  في  التي  باحلرية  ينعمون  الباب  داخل 
هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج 
باخلارج  سقوط  هم  آخر  وفريق  مرعى«.  ويجد 

يرزحون في رُبُط أَْسر إبليس.
 فسلطان احلَّل والرَبط هو وصف لذلك السلطان 
الذي َفكَّ أَْسر املربوطني فصاروا قياماً في مدينته 
أورشليم النازلة من السماء، أي الكنيسة »كعروس 
مزينة« لرَُجلِها- املسيح - صاحب السلطان وحده. 
وما الكنيسة إال اجملال الذي يَسَتعلِن فيه املسيح 

ذلك السلطان. 
الذين  للبشر  خداماً  الرب  أقامهم  الذين  وأما 
يقصدون املسيح ُمعلنني رغبتهم في تبعية امللك 
املسيح، فليس للقائمني على مؤسسة الكنيسة 
سلطاناً أن يصدوهم عن مبتغاهم الذي هو الرب 

يسوع املسيح وأسراره. 
روحه  وعمل  وحده  للمسيح  هو  السلطان  إن 
ِمن  لتكون  وإميانك  يقينك  يحكم  الذي  القدوس 
وسيط  فال  املسيح.  حظيرة  داخل  ِمن  هم  الذين 
كانت  ولو  حتى  الكهنة  ِمن  املسيح  وبني  بيننا 
الكهنة هم خدام  ألن  نفسها،  الكنسية  األسرار 
سر خالص املسيح، وحدث أن جتاوز الرب دورَهم هذا 
وا  في األسرار كخدام خلالصه للبشر قبالً حني تَعصُّ

عليه )سفر األعمال(.
فما ِمن حالٍة ما، وال ِمن قوٍة بحرس ٍما، سواء حتمل 
سيفاً أو تلبس طيلساناً أن تأمر بقطع َمن يقترب 
ويريد أن يدخل املدينة الروحية أورشليم النازلة من 
ال  إليَّ  يُقِبل  »من  قال  فالرب  ملكوته.  أي  السماء 

أُخرِجه خارجا«.
الروحية  للحياة  عامة  مراجعة  ِمن  يتم  ما  إن 
ما  وعادًة   - الروحي  أبيه  مع  لقائه  في  لإلنسان 
»سر  ممارسة  في  وذلك   - الكهنة  اآلباء  ِمن  يكون 
تدبير الروح القدس« للنفوس في مسيرة تلمذتها 
ممارسة  )وهي  السماوات  ملكوت  نحو  الروحية 
نشأ لها أسم هو االعتراف( نقول إن هذه املراجعة 
فصالة  غفران.  ضرورة  وليست  رعاية،  ضرورة  هي 
حلقيقة  كاشفة  صالة  هي  احلِّل،  بطلب  الكاهن 

ليست  وهي  اإلنسان.  توبة  املسيح بسبب  غفران 
صالة ُمنِشَئة لغفران اخلطايا.

 ولكي نفوِّت الفرصة علي أي سوء فهم بأن الغرض 
التعالي  روح  إشاعة  هو  القصير  املقال  هذا  من 
ما  نستحضر  فإننا  الكنيسة،  في  الرؤساء  علي 
قاله األب متي املسكني في هذا الشأن: »عليك أن 
تتحايل بكل وسيلة وتصاُغر قلب وانسحاق نفس 
لك  »مغفورة  الكاهن:  فم  من  بأُذنك  تسمع  أن 
خطاياك«، ألن ما يقوله الكاهن تُردِّده السماء. هذا 
والربط للرسل  احلّل  ما قصده املسيح من إعطاء 
واألساقفة والكهنة، وإْن كان ما يحلُّونه ويغفرونه 
السماء،  في  ومغفوراً  محلوالً  يكون  األرض  على 
وغفران  حلَّ  أن  بأُذنيه  اخلاطئ  يسمع  حتى  فذلك 

ل له في السماء ومن فم اهلل«. خطاياه قد تََسجَّ
فصالة التحليل التي يقرأها الكاهن على التائبني 
بدون   - عليه  حصلوا  ملِا  إعالن  هي  الكنيسة  في 
وساطة ِمن كهنوت - بل ِمن الرب الذي هو وحده 
إليه.  ويقبله  خطاياه  التائب  لإلنسان  يغفر  َمن 
هذا معناه أن دور الكاهن ثانوي في مغفرة خطايا 
التائبني، ألنه فقط كاشف حلقيقة الغفران وليس 
ُمنِشئ للغفران. هذا واضح للذي يقرأ بعناية كالم 

أبونا متي املسكني... والسبح هلل. 

ال سلطان وال وسيط في الكنيسة إال املسيح وحده
 املسيح أعطي احِلّل والَربط في الكنيسة ليكون كاشفاً... وليس ُمنِشئاً لغفران املسيح بال وسيط خلطايا التائبني                                                                                                    
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )132(
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 10 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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    اعرف المزيد عن لقاحات COVID-19 على الرابط 
Canada.ca/covid-vaccine

1-833-784-4397

كيف يمكنني أن أعرف أن 
لقاحات COVID-19 آمنة؟

ال ُتصّرح وزارة الصحة الكندية إال باستخدام اللقاحات التي 
تتسم بأعلى مستويات السالمة والفعالية والجودة؛ إذ تشتهر كندا 

حول العالم بمعاييرها العالية وعملية التقييم الصارمة التي تتبعها 
الختبار اللقاحات. 

PHAC-VAX-Print-10X14_Ara.indd   1 2021-03-06   10:26 PM
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Some things to remember 
during the pandemic...

There is Always Hope

I have no words to make this difficult and chal-
lenging time pass.
Nor do I know how long it will last.
It’s been a long time since we’ve lived ‘the way 
it used to be’ 
At times, it feels like it has been eternity.
You may be tired, bored, and sick of home,    
You might be irritated of feeling alone.
But know this - you are not the only one,
Because after the storm, there is always sun.
I know it feels like there is no end,
And sometimes, you become your own worst 
friend.
Please be mindful of what you tell yourself,
And mind your health - this is your wealth.
The storms will pass, trust me when I say,
You will survive another day.
Though this time feels like a crashing ride,
You have all you need, right inside.
Take heart, even though you do not feel strong,
It is okay to feel - you are not wrong.
You are not weak for feeling the pain,
Though you are learning to dance in the rain.
Take a breath, maybe even two
And know that there is always hope for you.
This season will pass, when the time is right,
There is always hope - keep this in sight.

A week after introducing Bill 
C-21, a gun bill that will not 
make GTA residents safer, 
the Liberal Government intro-
duced Bill C-22, a bill that will 
make everyone less safe.
The bill strikes down man-
datory minimum sentences 
for a series of crimes.  This 
includes serious crimes 
including gun crime.
Bill C-22 eliminates several 
serious firearms offences 
that would receive mandatory prison time, includ-
ing robbery with a firearm, discharging a firearm 
with intent to harm and weapons trafficking. 
That is not all.  The Liberals are proposing to 
allow criminals to serve house arrest rather than 
jail time for some offences, including sexual as-
sault, trafficking in persons - material benefit, and 
kidnapping. 
Lastly, the bill makes getting caught with illegal 
drugs less serious and eliminates mandatory 
prison time for drug traffickers and producers 
who prey on the vulnerable.
The Liberal Government says this bill is about 
combatting systemic racism. That mandatory 
minimums disproportionately impact Indige-
nous and Black Canadians.
This bill will make all communities less safe, 
including black and indigenous committees 
because not they will have to deal with criminals 
who will be back on the streets committing crimes 
instead of in jail being rehabilitated.  When I 
talk to GTA residents, they are concerned about 
criminals getting a slap on the wrist for serious 
crimes. Now it is more likely dangerous criminals 
might never spend a day behind bars. 
This bill will guarantee more dangerous criminals 
get a slap on the wrist and it will make Canadians 
less safe. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Bill C-22 - Making You Less 
Safe

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament

Many Canadians have had to deal with mental health challenges for 
the first time as a result of the COVID-19 pandemic. Surveys have 
revealed that a lack of social interaction throughout the pandemic has 
severely increased mental health challenges for Canadians. 
Unfortunately, the federal government has chosen this point in time 
to indicate their support for a Senate amendment that expands eutha-
nasia to those struggling with their mental health. This amendment 
radically transforms Bill C-7 at the very end of the legislative process.
In the original text of Bill C-7, there was a safeguard designed to 
protect people with mental illness from receiving euthanasia. Persons 
suffering from depression and other mental illnesses may experience 
suicidal thoughts, but we have always tried to support individuals in 
those situations to live and recover. But despite the risks, on February 
23rd, the Canadian government announced their intention to remove 
this fundamental safeguard for people with mental illness. Following 
this abrupt change in the legislation, rather than allowing for adequate 
debate and committee hearings on the issue, the government pushed 

the bill through to a vote on March 11th. Unfortunately, we came up 
short in the vote and were unable to put a stop to this harmful amend-
ment. This turn of events is incredibly troubling, particularly for those 
who struggle with mental health challenges.
My office has received numerous emails from people sharing their 
stories and voicing their concern over this amendment. One person 
shared with us her story of chronic depression and persistent suicidal 
ideation. She recalled her darkest moments and told us, “if I’d been 
offered the opportunity for euthanasia, I think I would have seriously 
considered it.” Today, after years of psychotherapy and with prop-
er support systems, she reports incredible improvement. “I shudder 
to think that my husband may have become a widower, and my son 
motherless if I’d had the ‘easy out.’”
Psychologists and physicians from across the country have confirmed 
that this new provision in the Bill undermines their efforts to save the 
lives of the hurting and vulnerable. No vulnerable Canadian who is 
considering death as a solution to their suffering should be offered 

suicide facilitation. They should be 
offered suicide prevention. Suicide 
prevention is about hope and recov-
ery. Suicide prevention rejects the 
narrative of despair and seeks to give 
people a sense of hope. Sadly, much 
of that important work has been un-
dermined with the passing of this 
amendment. 
The good news is that this terrible 
provision in Bill C-7 does not actu-
ally take effect for two years. In the 
two years before this amendment 
comes into effect, we can work to re-
verse it, electing new MPs who will support recovery instead of death 
for those struggling with mental health challenges. You can find out 
more and sign a petition on this at www.TellMeToStay.ca. 

Suicide Prevention Undermined by New AmendmentsSuicide Prevention Undermined by New Amendments

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

Enjoy THIS Moment

We live in a world today that runs from one thing 
to the next. We finish one thing, only to cross it off 
our list and get to the other things. We anticipate 
holidays months in advance so much that we might not 
realize that another holiday - coming sooner - is just 
as important. We get up and go to work or school and 
are thinking about next week, before even meeting the 
events of the day. 

I will be the first to admit that this is how I operate, 
too. Life has become a constant shuffle from one thing 
to the next. It is busy. It is rushed. It is full of obli-
gations, events, responsibilities, etc. Technology has 
made us have access to things we never thought were 
possible. Products and services have evolved in incred-
ible ways. And while all of this is fantastic and speaks 
to the advances we have made, I think it is really im-
portant to be more mindful of the current moment.

Being mindful in the current state means trying to en-
joy where you are now. Waking up and trying to focus 
on the day and what you will do today - and not five 
months in advance. Taking some time to enjoy the 
beautiful weather today offers, the current power-
ful relationships you have in your life, the successes 
you have accomplished, and the goals you have set. 
Of course, this doesn’t mean you shouldn’t plan ahead 
and be organized or prioritize what you will do to-
morrow or next week - it simply means not getting so 
absorbed in the next moment that you forget to enjoy 
the present. 
It is definitely not an easy task, given the world we live 
on and how busy we all become. One helpful tip that 
I have found works for me is to catch myself in my 
thoughts. When I start thinking of things months in 
advance that I need not worry about now, I remind 
myself of where I am. Today is xxx, and I am doing 
zzz. I need not think far in advance, because I will 
miss out on the blessings of today. If I can plan for 
something in advance, I can do this within reason - but 
not obsessively. And, by all means, I must not let 
my plans for tomorrow stop me from enjoying the 
beauty of today. 
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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

A small piece of news on a renowned TV station, 
that did not attract enough attention, due to ev-
eryone’s distraction by the Covid news and vac-
cinations, carried an astonishing message and 
trend. A trend in the media and public orientation 
that reflects a massive crack in a civilized world.
The news announced and celebrated a person that 
has been appointed for an important law enforce-
ment organization board, normal right?  But the 
news was focusing on this person’s background 
affiliation and ideology, to the extent that shows 
he was chosen based on his ideological affilia-
tion only!
I had to listen to the piece of news twice just to 
be certain about the content, but in fact it was 
true.
That was the first time to realize that people are 
appointed to serve in public positions, wheth-
er on the municipal, provincial or even federal 
level, based on their ideological, religious affil-
iation, and doctrines; specially in a country that 

is known to be one of the great nations 
adopting democracy, freedom, equality, 
secularism, and human rights.
Never thought that this great country 
would celebrate a person’s appointment based 
on his belief rather than his competence, or nev-
er imagined that capabilities and skills are de-
fined by the faith, which is totally irrelevant for 
competency, being extremely personal matter.
Such a trend would raise many alarming facts. Is 
the main determinant for a person’s competency 
should be her or his knowledge, ethics, experi-
ence, and all aptitude factors or faith affiliation?
Would such criteria for appointment affect the 
impartiality of the appointee in handling issues 
related to citizens with other faiths or no faith 
at all?
Could this be a future basis for the choice of peo-
ple holding public offices? Serving everyone in 
the community equally without bias and would 
this requirement be stated in resumes in the fu-

ture? Like many jobs announcements 
where the applications have a section 
to state the ethnic background, that I 
do believe is unacceptable as well, and 

does not fit the stage of human civilization that 
we have reached.
I have seen this process of ethnic or religious 
screening and selection as discriminating, rad-
ical and regressive. Human beings around the 
globe regard our country as the home of freedom, 
civilization and equality, and their utmost hopes 
are to breakout from any country that follows a 
radical, fascist, or totalitarian regime, and to be-
come one day citizens of our country, sheltered 
by the very principles of the human rights. Those 
rights that were founded by our late generations 
to ensure a better future for all the generations to 
come, those who paved the road for civilization 
as we understand it today, which we hope that 
the day to reverse our civilization would never 
come.
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