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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

أونتاريو تسمح ملن فوق أونتاريو تسمح ملن فوق 
الــــ الــــ 5050 عاما وأكبر بجرعة  عاما وأكبر بجرعة 

ثالثة من لقاح كوروناثالثة من لقاح كورونا

  

Law Professional Corporation
647-402-7949
andrewtadroslpc@outlook.com
Barrister & Solicitor

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

حتديث لقيود السفر لكندا بسبب حتديث لقيود السفر لكندا بسبب 
املتحور »أوميكرون«... تتضمن »مصر«املتحور »أوميكرون«... تتضمن »مصر«

بالتزامن مع العقد األول بالتزامن مع العقد األول 
من ثورات الربيع العربيمن ثورات الربيع العربي

هل املسيحيون العرب »مواطنون« هل املسيحيون العرب »مواطنون« 
أم »رعايا للطائفة«؟!)أم »رعايا للطائفة«؟!)11--22((
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تطعيم فقير اجلنوب هو إنقاذ لغني الشمال
العالم  أثرياء  تصرف  إذا 
العالم  إنقاذ  يتم  لن  بأنانية 
تطعيم  يتم  أن   ، الكورونا  من 
لن   ٪١٠٠ بنسبة  كاملة  دولة 
يحميها طاملا هناك دول نسبة 
تطعيمها ٥٪، وسنعود للمربع 
أن  البد   ، أخرى  مرة  واحد  رقم 
الذي  الشمال  ملياردير  يفهم 
يغلق نوافذ قصره على احمليط 
األطلنطي ويظن أنه مبنأى عن 
العاري  الفقير   أن  الكوفيد، 
في الكونغو أو بتسوانا والذي 
تصله  ولم  يومه  قوت  اليجد 
إال جرعات تطعيم تكفي حياً 
مدينته  شوارع  من  شارعاً  أو 
الفقير  أن هذا  يفهم  أن  البد   ،
ومشتالً  مصنعاً  سيظل 
هو  طاملا  الفيروس  لتحور 
إليه  وسيهدي   ، ملقح  غير 
اليحتاج  الذي  الفيروس  هذا 
أو  عطسه  مجرد  إلى  إال 
حيث  إليه  ليسافر   ، كحه 

حصينة،  يظنها  التي  قلعته 
لنظرية  وطبقاً  املفروض 
هذا  أن  الداروينية  التطور 
سيضعف  الفيروسي  الكائن 
يحتاج  أنه  بسيط  لسبب   ،
بشراً أحياء لكي يتكاثر وينقل 
جيناته عبر األجيال ، الفيروس 
وليس  بالسليقة،  قاتالً  ليس 
ولكنه   ، سيكوباتياً  كائناً 
والتوالد  التكاثر  فقط  يريد 
 ، تالية  أجيال  عبر  واخللود 
لذلك متحور أوميكرون أضعف 
لكي  لكن  دلتا،  متحور  من 
من  البد  التحور  ايقاع  نبطئ 
في  العالم  معظم  تطعيم 
أن  لكن   ، الزمنية  املدة  نفس 
بالتطعيم  الشمال  دول  تنعم 
، فهذه  اجلنوب  دول  منه  وحترم 
كارثة، حتى بالتفكير العملي 
الشمال   ، البحت  البراجماتي 
اجلنوب  لتطعيم  يحتاج 
ليس  العوملة   ، نفسه  النقاذ 

ولكن  الهيمنة فقط  بعد  لها 
باآلخرين  التأثر  بعد  لها  أيضاً 
واحدة وعلى  بوتقة  ، نحن في 
هذا   ، يتكاتف  أن  اجلميع 
والهستيريا  العاملي  الذعر 
الكونية هي رد فعل العقالني 
احلصافة  إلى  ويفتقد  متاماً 
دولة  تغلق  فكيف   ، واحلكمة 
دلتا  متحور  فيها  اجنلترا  مثل 
هناك  املئات  يقتل  الشرس 
التي  افريقيا  جنوب  ،أمام 
لم  ضعيف  متحور  فيها 
متناثرين  أفراداً  إال  يقتل هناك 
، لكنه  العكس  املفروض هو   ،
الشمالي  الرأسمالي  التعالي 
من  لو  أنا  اجلنوب،  فقراء  على 
املتحور  ينتشر  أن  أدعو  اجنلترا 
من  املرض  ليتحول  األضعف 
متوطن  إلى   pandemic وباء 
مرحلة  في  وندخل   endemic
 ، كانفلونزا  معه  التعامل 
سيظل بوريس جونسون الذي 

والذي  احملق  هو  منه  سخرنا 
بعيدة  نظرة  صاحب  كان 
نادى  حني  اليمامة  كزرقاء 
والتعامل  القطيع  مبناعة 
وحتمل  الكورونا  مع  بواقعية 
ضريبة املوت والتطور واالنتقاء 
املبالغ  اإلجراءات   ، الطبيعي  
الكوكبي  الذعر  وهذا  فيها 
يسكن  النفسي  املرض  جعل 
كوكب  على  البشر  معظم 
األرض وستزيد نسب االنتحار ، 
ألن السجن في زنزانة وكمامة 

وخوف مزمن هو املوت بعينه .

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

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial 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

دواء مضاد  تُصنع  كندا 
لفيروس كورونا

..................................ص9

يهدد  القاعدة  تنظيم 
الظواهري   ... إسبانيا 
لــــــ«حترير  يدعو 

سبتة ومليلية«
................................ص١١

السفر  قواعد  تخفيف 
العائدين  للكنديني 
جنوب  من  للوطن 

أفريقيا
..................................ص9

لقاح  مكتشفة 
تدق  أسترازينيكا 
وحتذر:  اخلطر  ناقوس 

اوميكرون أشد فتكا
................................ص١١

قائمة منع السفر الكندية وأخطاء كل طرفقائمة منع السفر الكندية وأخطاء كل طرف
نوفمبر  من  الثالثني  الثالثاء،  يوم  ترودو  حلكومة  وزاري  إجتماع  بعد 
بضم  قراراً  والنقل  العامة  والسالمة  الصحة  وزراء  أصدر  املاضي، 
ثالث دول لقائمة حظر السفر من بينهم مصر، دون ذكر اإلجراءات 
التالي مت اإلعالن عن  اليوم  أو أسبابه. وفي  القرار  املترتبة علي هذا 
تلك اإلجراءات االستثنائية جلنوب أفريقيا موزمبيق وماالوي ونامبيا 
وبوتسوانا وليسوتو واسواتيني وزميبابوي ونيجيريا ومصر، بوجوب 
إلى كندا،  القدوم  أخرى قبل  دولة  PCR في  الكوفيد،  اختبار  إجراء 
حجز  يعقبه  آخر   PCR اختبار  إجراء  يتم  كندا  إلي  الوصول  وبعد 
املسافر في أحد أماكن أماكن اإلقامة حتى ظهور نتيجة االختبار 
سلبياً ثم يعزل نفسه ملدة ١4 يوماً في منزله. وبناء علي ما سبق 

أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحالتها إلى كندا. 
 Welcome to برنامجها  في  فريد«  »تأوناس  املتميزة  مع  لقاء  في 
من  العديد  مع  ضيفاً  به  حللت  والذي   Canada our new home
الضيوف، وعندما مت السؤال »ملاذا مصر؟!«، قلت بأن السؤال يحمل 
كانت  فإذا  استفهامية.  واآلخري  استنكارية  أحدهما  صيغتني 
أحبذ  ال  بأنني  قلت  املؤامرة  نظرية  حتتمل  والتي  اإلولي  الصيغة 
األعتقاد في تلك النظرية حتى وإن كانت موجودة، فتلك النظرية 
جتعلك متر علي املواقف دون حتليل إو تقييم كما أنها تخلق حالة من 
الكسل والتحيز والتعصب، ولهذا سأجيب علي السؤال بصيغته 
»تريزا  العامة،  الصحة  مسئولة  قالته  ملا  فأشرت  االستفهامية، 
أمور  ثالث  في  تتشارك  العشرة  الدول  بأن  نصاً  قالت  والتي  تام«، 
واألمر  السكان،  بعدد  باملقارنة  الدول  بتلك  املطعمني  هو قلة عدد 
الثاني هو وجود حاالت حتمل متغير »كوفيد - ١9« الرابع أوميكرون 
في دول أوروبية لقادمني تلك الدول قبل إعالن اياً من الدول العشرة 
عن وجود حاالت من املتغير الرابع بها، واألمر الثالث هو وجود حاالت 

بالفيروس  مصابني  الدول  تلك  من  ملسافرين  عدة 
شهادات  يحملون  أنهم  رغم  إيجابي  واختبارهم 

أختبار سلبية. 
الوحيدة  الشركة  هي  للطيران  مصر  اعتبار  أن  أعتقد  وشخصياً 
وضع  في  ساهم  كندا  إلي  أفريقيا  من  القادمني  تنقل  التي  حالياً 

مصر بتلك القائمة  
كتابة  حتى   - بالرد  املصرية  الصحة  وزارة  تقوم  أن  أنتظر  وكنت 
هذا املقال - علي تلك االدعاءات وخاصة أنها حتمل تشكيكياً في 
اختبارات املعامل واملؤسسات الصحية املصرية، وبالبحث لم أجد 
أي تصريح رسمي بعدد املطعمني في مصر أو عدد املصابني باملتغير 

الرابع »اوميكرون« أن كانوا موجودين 
موجودة  مصرية  كجالية  القرار  هذا  من  سنعاني  كنا  أن  وبالطبع 
كندا  تفعل  متى  فمنذ  كنديني،  بكوننا  سنعاني  فإننا  بكندا 
طائرات  أرسلت  التي  كندا   ، التعسفية  اإلجراءات  هذه  برعاياها 
ارسلت طائرات جللب  والتي  اللبنانيني  للكنديني  للبنان عام 2٠٠٦ 
املصريني الكنديني وقت ثورة 2٥ يناير، ملاذا ال تفعل ذلك اآلن كيف 
تطلب من رعاياها الذهاب لدولة ثالثة إلجراء اختبار الكوفيد دون 
عن ضعف  الباهظة. فضالً  وتكلفته  األجراء  هذا  لصعوبة  مراعاة 
بعد  العشرة  الدول  تلك  من  للقادمني  ومعاناة  والرعاية  االهتمام 
والتي  االختبار،  نتيجة  صدور  حتى  االحتجاز  أماكن  في  وصولهم 
حتدث عنها الصيدلي »مجدي يشوع« كشاهد عيان علي ما حدث.

علي  والرد  الصمت  حالة  من  اخلروج  املصرية  احلكومة  من  أمتنى 
رعاياها  معاملة  الكندية  احلكومة  من  وأمتنى   ، الثالث  االدعاءات 
أفضل كثيراً من هذا، فهم رعايا ومواطنني حتى وأن كانت الصحة 

الكندية تشك بأنهم مصابني.

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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أن  النهاية؟! بعد  هل هذه هي 
العربية  اإلعالم  وسائل  كانت 
في زمٍن مضى مشاعل تثقيف 
وتوِعية وارتقاء بذائقة اإلنسان 
حتولت إلى »مجالس للنميمة« 
والثرثرة الرخيصة في تفاصيل 
والعائلية  الشخصية  احلياة 
والعاطفية للممثلني واملُطربني 
ال  التفاصيل  تلك  أن  رغم 

لعقل  مفيدة  معلومة  تُضيف 
هذا اجلمهور أو ترتقي مبشاعره!

لفكرة  التقدير  خالص  مع 
ة  العامَّ »للشخصيات  أن 

أخبارها«؛  سماع  يُحب  الذي  جمهورها 
لكنني فرٌد من هذا اجلمهور، ولسُت مهتمة 
بزواج فالنة أو طالقها، وال بطبقها املُفضل، 
تُفضل  الذي  اجلنب  وال  املُفضل،  لونها  وال 
إال  يهمهم  ال  مثلي  وكثيرون  عليه،  النوم 
وأخبار  املُتميز،  الفني  بأدائها  االستمتاع 
املُثيرة  آرائها  وبعض  الفنية،  أعمالها 
الثقافة،  ُعشاق  من  كانت  إن  لالهتمام 
والسبيُل الذي سلكتُه لتنتصر على عثرات 
طريقها وحتقق ما حققته من جناح، أما رقم 
حذاء زوجها، وحجم كوب قهوتها، واألحالم 
التي تراها في منامها، وأساب طالقها، فهي 
تؤثر على حياتنا  شؤون تخصها وحدها وال 
األخبار  عنها  لُتنشر  بعيد  أو  قريٍب  من 
والداني  القاصي  عنها  ويُثرثر  األخبار،  تلو 
السحرية  السر  كلمة  على  عثروا  وكأنهم 

التي حُتول التراب إلى ذهب!
احلال- أهميَّة استهداف  – بطبيعة  م  نتفهَّ
لصرف  التافهة  باألخبار  لة  املُغفَّ اجلماهير 
لكن  أُخرى،  اجتاهاٍت  نحو  أذهانهم  انتباه 
ثمة  فإن  ُمغفالً  اجلمهور  كان  مهما 

ُيكن  ال  »امللل«  تُسمى  طبيعة 
وتكرار  بتأثيرها،  االستهانة 
يُفقدها  السخيفة  األخبار 

قيمتها املتوقعة عند املُتلقي.
ر أن  من جانٍب آخر؛ ال بد من تذكُّ
األخرى  هي  العامة  الشخصية 
ويتألم  يشعر  بشري«  »كائن 
حياته  وأن  ويحتاج،  ويبكي 
ُمقربني  آخرين  ببشٍر  ُمرتبطة 
العائلية،  دائرته  في  يعيشون 
عدم  يجب  ُحرمة  لهم  وهؤالء 
أفراد  أحد  أن  مُلرد  انتهاكها 
كلمة  كل  مشهور،  عائلتهم 
سلبية قد يتم إطالقها في الهواء ليسمعها 
قد  الشخص  هذا  عن  البشر  آالف  مئات 
أو  ُمستقبله  تُدمر  رصاصة  مبثابة  تكون 
التنمر  املُقربني،  أُسرته  أفراد  أحد  مستقبل 
والسخرية واحلمالت الشعواء ليست ُمجرد 
آراء؛ بل أسلحة ُمضاعفة الفتك ألنها تقّوي 
األعداء على هذا الفرد في وقت َضعفه، وقد 
تقوده إلى فقدان عقله أو االنتحار في حلظة 

يأس من النجاة بعد الفضيحة.
إلى  البديهيَّات  فيه  حتولت  زمٍن  في  نحُن 
التذكير  يجب  منسيَّة  وأخالقيَّات  قَيم 
من  كانت  أن  بعد  جديد  من  وتعلمها  بها 
بني  اليومي  التعامل  أبجديَّات  أساسيات 
الناس، صحافة »السوشيال ميديا« تُخاطب 
إليقاظ  البشر  أعماق  في  الغافية  الوحوش 
وتقليم  تهذيبها  بدل  الفتاكة  غرائزها 
الهبوط  هذا  لوقف  أمٍل  من  وما  مخالبها، 
اجلماهير  وعي  باستيقاظ  إال  املُستمر 
عقولهم  أن  إلى  وانتباههم  أنفسهم، 
مبضامني  تُخاطب  أن  تستحق  ومشاعرهم 

أكثر نُضجًا ورُقيًا.

ملاذا تطلَقت امُلطِربة؟ 
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بدأ موسم الشتاء هذا العام مبكرا للغاية، حيث 
كانت أول عاصفة ثلجية وأمطار جليدية تضرب 
الكيبيك وكذلك أونتاريو يوم 6 ديسمبر، أدت إلى 
غلق املدارس في مدن عديدة وكانت الرؤية شبه 

منعدمة، في بداية ملوسم رمبا ال يكون احملبب 
لدى البعض ومنهم أنا، إذ أرى في كندا 

جوها  لكن  للغاية،  جميلة  دولة 
للغاية  سيء  الشتاء  في  فقط 
وسياسات حكوماتهم الليبرالية 
جتاه مصر أسوء ما تكون، خاصة 
مع  التعامل  في  يتعلق  فيما 

فيروس كورونا.
اجلميع  ترودو  حكومة  فاجأت  أيام  من 

من  املمنوعة  الدول  لقائمة  مصر  بضم 
املتحور  بسبب  كندا،  وإلى  من  مباشرة  السفر 
مازلت  التي  كورونا،  اللعني  للفيروس  اجلديد، 
بفعل  مصنع  ولكنه  طبيعي،  فيروس  أنه  أشك 
إحدى القوى، خاصة بعد أن اكتشفت البشرية 
أنه ليس متحور بصورة تفوقت الصور الطبيعية 
للفيروسات العادية، وعلى الرغم من أنني ليس 
متخصصا علميا لكن هناك تساؤالت منطقية، 
مثل ملاذا هذا التحور السريع في أشكال متنوعة 
بالنسبة  احلال  عليها  يكن  لم  ملاذا  للفيروس، 

لسارس في بداية األلفية الثانية.
ترودو في  ملا تفعله حكومة  نعود  على كل حال 
في  فاحلة  حكومة  هي  األزمات،  مع  التعامل 
تشجيع الناس على املكوث على املعونات، وشراء 
ذمم البعض بالدعم الالمتنامي لألفراد غير احملبني 
لكنه  رهيبة،  عمل  فرص  بها  دولة  في  للعمل، 
الضرائب  ضبط  عن  بعيدا  أسود  اقتصاد  خلق 
الذي يتحمله العاملني بصورة رسمية، ويدفعون 
وعلى  دخولهم.  من   %35 أحيانا  تتجاوز  ضرائب 
يحكم،  الغريبة  بسياساته  ترودو  أنه  من  الرغم 
النظام  بسبب  بدون شعبية،  وزراء  رئيس  أنه  إال 
األطلسي  الذي يعطي ألقاليم  اخملتل،  االنتخابي 
ذات القلة السكانية والتوجهات الليبرالية عدد 
من املقاعد أكبر من األقاليم الكندية في الغرب 
للمرة  ولذا  احملافظة.  التوجيهات  ذات  والوسط 
الليبراليني  حزب  يخسر  التوالي  على  الثانية 
بأغلبية  يفوز  ولكنه  األصوات،  عدد  إجمالي 

بسيطة للمقاعد.
كل هذا وهي أمور متقبلة نسبيا، طاملا ارتضينا 
إصالح  يجب  التي  االنتخابية،  اللعبة  قواعد 
النظم  أن  احملللون  وليتفكر  اخملتل،  نظامها 
املطلقة، ألنه ال  بالديقراطية  تتمتع  الغربية، ال 
أفضل  طبعا  ولكنها  مطلقة،  ديقراطية  توجد 

من دول في دوائر جغرافية أخري.
دول  لقائمة  ترودو بضم مصر  قرار حكومة  كان 
كندا،  إلى  مباشرة  السفر  منها  ينع  أفريقية 
كندي  )وهو  الصحة  وزيري  تصريحات  حسب 
وهو  الغبرا،  )عمر  واملواصالت  الكييبيك(  من 
كوفيد  متحور  بسبب  سوري(،  أصل  من  كندي 
اجلديد، أوميكرون، ولسبب عدد الثقة في حتاليل 
PCR، التي تتم في املعامل املصري، ويجب على 
القادمني من مصر، سواء كانوا كنديني من أصول 
مصرية أو مقيمني دائمني أو سائحني، عمل حتليل 
صدعتنا  أن  بعد  ثالثة.  ترانزيت  دولة  في   PCR
والنفيس  الغالي  بذلت  بأنها  ترودو  حكومة 
ليحصل الغالبية على أفضل وأغلى التطعيمات 

ضد كورونا في األسواق العاملية!!

أو  للكنديني  فرصة  أي  ترودو  تعطي حكومة  لم 
فرصة  مصر  في  كانوا  الذي  الدائمني،  املقيمني 
وإجراء  بسرعة،  والرجوع  أوضاعهم  لتوفيق 
إلى  الوصول  يكن  أو  كندا.  في   PCR اختبار 
مقترحات أخرى، منها أن تختار السفارة 
من  عدد  القاهرة  في  الكندية 
عمل  ليتم  الثقة  ذات  املعامل 
أفق  ضيق  ولكنه   ،PCR اختبار 
مفهوم  غير  وموقف  وتعنت 
جتاه مصر، التي يجب أن تطلب 
لم  الذي  األمر،  لهذا  تفسيرا 
أي  أو  لبنان  أو  يطبق على سوريا 
أو  العربية  املنطقة  في  أخرى  دولة 
الشرق أوسطية. والبعض يبرر أن شركة 
الرحالت  من  لكثير  التقاء  نقطة  للطيران  مصر 
األفريقية، لالنطالق إلى العالم الغربي، رغبة من 
مصر للطيران في حتقيق إيرادات أعلى، وهذه أمور 
كله يجب الرد عليها، خاصة وأن موقف احلكومة 

الكندية متعنت للغاية.
ما اتخذته حكومة ترودو ليس بعجيب أو غريب 
في  يجلسون  من  بسخاء  تعطي  حكومة،  على 
املنازل، دون عمل، في دولة بها فرص عمل عديدة، 
في  يرغبون  ال  فيها  يقيمون  ممن  البعض  لكن 
عليهم  تغدق  الليبرالية  احلكومة  ألن  العمل 
العاملون  يدفعها  التي  الضخمة،  الضرائب  من 
أو  بيوت  قروض  التزامات  عليهم  ألن  بإخالص 
غيرها يجب أن يستوفوها. في حني هناك البعض 
على  احلصول  وضعية  في  االستمرار  يستحل 
أموال دافعي الضرائب، في دولة تعاني في كثرة 
العمل،  في  البعض  رغبة  وتضاؤل  العمل،  فرص 
األموال  األدنى من  احلد  احلصول على  ألنه يكنه 

الكافي للحياة املقبولة دول عمل.
كل  في  فاتنة  دولة  غريب،  جوها  مثلما  فكندا، 
يأتي  واخلريف،  والربيع  الصيف  السنة  فصول 
فضل الشتاء ليسطر االكتئاب على البعض من 
أنشطة  وجود  من  الرغم  على  وشدته،  قسوته 
ذات  بالثلوج.  عالقة  ذات  ممارستها  يكن  كثيرة 
األمر ينطبق على احلكومة الكندية، هي حكومة 
تعلي من شأن املواطن الكندي، وتعمل ملصلحته 
اإلمكان  قدر  حتاول  أحيانا  ولكنها  اململ،  في 
استقطاب فئات معينة على حساب فئات أخرى، 
متنوعة  فئات  شجع  الذي  الدعم،  طريق  عن 
الدائمني  واملقيمني  والالجئني  الكنديني  من 
الدعم  وراء صور  املنازل، سعيا  في  اجللوس  على 
بسبب  الغالبية  بأن  علما  اخملتلفة،  احلكومي 
جتدها  للعمل  وحلبها  عليها،  املالية  االلتزامات 

ملتزمة في عملها وتسعى للتقدم فيه.
متي تتوقف حكومة ترودو عن اتخاذ القرارات غير 
االنفعالية، والتشاور مع منظمات املتمع املدني 
اتخاذ  قبل  اجلاليات  وممثلي  األقاليم  وحكومات 
قرارات محورية متس أي منها، ألن ما حدث يؤكد 
أن كل ما حتدث عنه ترودو حول إجناز حكومته في 
تطعيم غالبية الشعب، أمر ال جدوى منه، إذا كان 
القادمني  الكنديني  ويطلب  التطعيم  يثق في  ال 
دولة  في   ،PCR حتليل  بعمل  معينة  دول  من 
السفارات  عبر  يحدد  أن  قادر  وهو  ثالثة،  ترانزيت 
لعمل  معتمدة  معامل  الدول  هذه  في  الكندية 
املطارات  في  التحليل  إعادة  عن  التحليل، فضال 
غير  تكون  التي  العزل،  فترة  وعمل  الكندية، 

مدفوعة األجر من جهات العمل، ملدة 14 عاما.

مفاجآت »كورونا... ترودو« 
ملصر ... والشتاء الكئيب 

يعود منذ جديد
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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   لم أكن أدري أن هناك مفاجأة ثمينة، 
تنتظرني عندما كنت احتدث مع صديق 

قاص وشاعر مغربي شاب عبر »املاسنجر«!

   فقد أخبرني أن اخته الصغيرة، وهي في 
الصف الثالث من املرحلة االبتدائية، عادت 

يوماً إلى البيت، وبحوزتها صورة ضوئية 
لقصة نُشرت لي مبجلة »العربي الصغير« 

الكويتية. كان ُمعّلم الصف قد وزعها على 
طالب صفه، مع أسئلة حولها، كواجب 

مدرسي!

   ما ان سمعت ذلك، حتى انتفضت، وكأني 
سمعته يقول: إليك هذا املليون جنيه!

   وارجت علّي.. لكني تلّفت إلى اهلل، وكأنني 
اصافحه يداً بيد، وقلت: شكراً لك يا 

سيدي؛ ألنك أعطيتني نعمة الكتابة، وأن 
ما اكتبه ال يعود إلّى هباًء منثوراً!

   لقد خاجلني شعور مسكر من الفخر 
واالعتزاز، راح يضج في دمي؛ فان يُحتفى 

بقلمك، فهو شرف وتشريف عظيمان. وان 
يشار لقصتك باألفضلية، فمن حقك أن 

تذهب برأسك إلى األعلى لترتقي إلى كتف 
غيمة ماطرة!

   ان هذا املُعلم املغربي، يُذكرني بآخر 

أمريكي، سرد على طالب صفه، موضوعاً 
عن كائن لم يرد ذكره في كتبهم املدرسية، 

ثم أعطاهم ورقة أسئلة عن هذا الكائن، 
وطلب منهم االجابة عليها في منزلهم!

   وفي اليوم التالي، قام مبراجعة اإلجابات، 
ثم أعادها ثانية إليهم، وقد وضع أعلى كل 

ورقة درجة »صفر« باألحمر!

   وتساءل التالميذ: لقد أجبنا عن األسئلة، 
بحسب ما أعطيتنا من معلومات عنه!

   قال لهم املُعّلم: أعلم ذلك، وأعلم أنكم 
لم تبحثوا في مدى صدق ما قلته لكم، 

فالكائن الذي أخبرتكم عنه، ليس له وجود 
إال في خيالي.. وقد أردت أن أُعلمكم درساً، 

وهو أال تثقوا في املعلمني،  بل عليكم 
مراجعة ما يقولونه، ويتحدثون عنه!

   انني أحيّي ذلك املُعلًم األمريكي، 
كما أحيّي املُعّلم املغربي، النهما مثاالً 
للمعلمني املثقفني األسخياء، ولديهم 

موهبة التعليم خارج املقرر الدراسي، ومن 
غير املواد املعّولبة طرف الوزارة الوصية على 

التعليم؛ لُيعّلموا أوالدنا: أن العلم ليس 
فقط في كتب املدرسة، وأن مهمة البحث 

عن احلقيقة مقدسة!... 

عـادل عطيـة

الكلمة ليست 
هباًء منثوراً

شرف الكلمة 
في »جود نيوز«

في  الشرقاوي«  الرحمن  »عبد  األستاذ  يقول 
األزهر  منعها  والتي  ثائراً  احلسني  مسرحية 

من العرض أكثر من مرة:

أتعرف ما معنى الكلمة؟
مفتاح اجلنة في كلمة
دخول النار على كلمة
وقضاء اهلل هو الكلمة
الكلمة لو تعرف حرمة

زاد مذخور
الكلمة نور

وبعض الكلمات قبور
بعض الكلمات قالع شامخة يعتصم بها 

النبل البشرى
الكلمة فرقان بني نبي وبغى

بالكلمة تنكشف الغمة
الكلمة نور

ودليل تتبعه األمة
عيسى ما كان سوى كلمة

أَضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين
فساروا يهدون العالم!
الكلمة زلزلة الظالم
الكلمة حصن احلرية
إن الكلمة مسئولية
إن الرجل هو الكلمة

شرف الرجل هو الكلمة
شرف اهلل هو الكلمة

أنه شرف الكلمة، وشرف الكلمة لو تعلمون 
ملن  كلمته  يبيع  البعض  عزيزي  يا  عظيم! 
يشتري، والبعض يبيع كلمته بغية أن يرضي 
بعضاً آخر عنه، والبعض يبيع كلمته خوفاً، 
يبيع  والبعض  طمعاً،  كلمته  يبيع  والبعض 
البعض  ورجاءاً! ولكن يظل  التماساً  كلمته 
أيضاً يقف على اجلانب اآلخر من النهر ال يبيع 
بثمن،  تقدر  ال  نظره  في  كلمته  ألن  كلمته 
أيضاً  ثمناً  لهذا  أن  عزيزي  يا  نعلم  ولكننا 
وهذا الثمن قد يكون باهظاً وقد ال يستطيع 

اجلميع أن يدفعه.
اجلريدة  لهذه  الثامن  نيوز«  »جود  عيد  في 
وشرف  كلمتها،  شرف  على  حافظت  التي 
كلمة كل كاتب يكتب ولو حرفاً واحداً على 
في  بالكتابة  يتشرف  وككاتب  صفحاتها، 
بالد  اجلميلة في  والتجربة  احلرة  اجلريدة  هذه 
املهجر بالد احلريات، أحب أن أقول، وجدت في 
»جود نيوز« أننا نتنفس حرية ونؤمن أنه ليس 
هناك أي معنى أن نكون هاجرنا إلى بالد احلرية 
مستعبدة،  كلماتنا  وتظل  احلرية  أجل  من 
وعلى هذا اإليان صرنا أحراراً، وهكذا عشقنا 
نيوز«  »جود  الناس  أحب  وهكذا  نيوز«،  »جود 
فريدة  ألنها جتربة  نيوز«  »جود  الناس  واحترم 
لبعض هؤالء الذين يقفون على اجلانب اآلخر 
كلمتهم  يقولوا  أن  أرادوا  والذين  النهر  من 
ألي  اعتبار  دومنا  ضمائرهم  من  تخرج  التي 

شيء غير هذا الضمير.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني
جدا،  ممسوح  هو  الزمان،  هذا  بولس  هو 
أي  من  اقوى  حضور  له  جدا  مؤيد  هو 
واعظ، ممكن تسمع له، موهبته في شرح 
وتفسير الكتاب فريدة وجديرة بالدراسة، 
خادم لسيده بأمانة، وانا أثق أن له ضمير 
صالح في إيصال احلق اإللهي كما يقصده 
يجعلك  من  هو  اإللهي،  الوحي  كاتب 

مجبرا أن تدخل إلى العمق.
صديقتي  مع  الفضل  فله  لي  بالنسبة 
وأبونا  املسكني  متى  وأبونا  ماير  جويس 
يسوع  بالرب  معرفتي  في  كامل  بيشوى 

مصادر  عدة  من  الكلمة  دراسة  في  متعمق  املسيح، 
وترجمات وطوائف ما يجعلك تنتظر محاضراته وعظاته 
معاشة  بتجارب  اإللهي  واحلق  الكلمة  يقدم  انه  هو، 
إنه يجعلك تعيش مكان  وخبرات سابقة آلباء بل وأكثر 
وزمان وخلفيات وظروف كتابة الوحي املقدس وأناس اهلل 

القديسني الذين كتبوه.
وطبيعة  اليومية  وجتاربه  احلياتية  خبراته  يستخدم  هو 
عمله في شرح أبعاد ما يريد أن يقدمه للمؤمنني وما يدل 
على ذلك هو مؤمتره األخير في كاليفورنيا فقد تكلم عن 
موضوع غاية في التعقيد وصعب جدا للفهم بالنسبة 
لإلنسان البسيط، لقد كان من عالم أخر في ذلك املؤمتر 
لقد كان موضوع املؤمتر عن تناغم الروح والنفس واجلسد 
في احلياة الروحية لإلنسان السالك بحسب الروح، وتكلم 
يسلكون  انهم  ووهمهم  النفسيني  املرضى  عن  أيضا 

بالروح وأيضا اإلنسان العابد والعبادة احلقيقية.
وعقيدته  خلفيته  كانت  مهما  إنسان  أي  صدقني 
إنها تتسق  العظات وخصوصا  بهذه  وانتمائه سيتبارك 
عن  أنا  وعقائدية،  بشرية  إضافات  بدون  اإللهي  احلق  مع 
على  املسيح  يسوع  للرب  شكرا  دائما  أقدم  نفسي 

موهبتك يا أخي التي أفاضها عليك. 
عقبة  جتاوزه  من  وبالرغم  ولكن 
اصطدامه بحقيقة أستاذه وصديقه 
التي كانت قاسية عليها كما علينا 
شرح  وبقوة  وبصالبة  ببساطة  لكن 
لنا إننا نحن املؤمنني ال نتبع أشخاص 
اتباعنا وطاعتنا  بل  لتيارات  ننتمي  أو 
املسيح  يسوع  للرب  فقط  ووالئنا 
هناك  كان  وان  اإلجنيل  حق  وكلمة 
واعظ  أو  ديني  قائد  من  حدث  خطأ 
فهذا ممكن أن يحدث لكن ال ينبغي أن 
نتأثر إذا كنا ثابتني في شخص الرب يسوع املسيح إذ لنا 

مسحة ثابتة فينا.
الدعوة  )في  املاهر  صديقي  يا  قليال  عليك  عندي  ولكن 
وتبشر  تعظ  انك  القدوس(  اسمه  ومتجيد  لسيدك 
والثقافة  واإلدراك  الفهم  في  ومميزة  واحدة  لطبقة 
البسطاء  أما  وروحانيني جدا،  والذين هم متعمقني جدا 
املبتدئني في معرفة الرب يسوع املسيح فلن يستطيعوا 
من  فمن  عمقه،  رغم  تقصده  أنت  ما  ادراك  بسهولة 
من  لفالسفة  يقرؤوا  أن  يستطيعوا  البسطاء  املؤمنني 
مصريني،  حتى  أو  إجنليز  وفالسفة  كاليفورنيا  جامعات 
أنت استطعت الن هذه موهبتك وعملك لكن 90% ممن 
يستحقون أن يسمعوا ويفهمون ما تقوله ال يستطيعون 
بل إن استطاعوا ال يقدرون اعتقد إنه خالل أي عظة من 
عظاتك وتتحدث بلغة غير العربية هذا معناة أن املتلقي 
قد  صديقي  قولت...  ما  معنى  ليعرف  تركيزه  سيفقد 
انك  البعض  يقول  وقد  منك  تعالي  هذا  البعض  يعتبر 
يجب أوال أن تنزل من عليائك هل تعتقد أن معهم حق؟! 
ما انا متيقن منه إنك سبب بركة لكثيرين ولكن اسجد 

عند رجلني سيدك لتكون سبب بركة لألكثرين.

أيها املبشر والواعظ املاهر ...انزل من عليائكأيها املبشر والواعظ املاهر ...انزل من عليائك

في عيدها الثامنفي عيدها الثامن
حفل رائع لــ »جود نيوز« حفل رائع لــ »جود نيوز« 

احلفل في صور احلفل في صور 
صص1٣1٣
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حلادث  نتيجة  1894م،  أبريل  في  جنجولي  ولدت 
عمرها  كان  والتي  والدتها،  له  تعرضت  اغتصاب 
والدة  وأجبرت  فقط،  عاًما  عشر  أربعة  حينها 
جنجولي على الزواج من مغتصبها، كان هذا مبررًا 
عليها  وحتقد  لتكرهها  جنجولي  لوالدة  كافيا 
طوال عمرها، وعلى الرغم من زواج والدة جنجولي 
مرة أخرى من رجل آخر، وإجنابها أطفال سواها إال 
الوقت  طوال  وتخبرها  جنجولي  تكره  كانت  أنها 

بذلك.
كانت جنجولي تعاني بشدة بسبب طريقة تعامل 
أمها معها، وحاولت أن تنتحر مرتني لكنها فشلت، 
ينبذونها  والدتها كانوا  حتى أخوات جنجولي من 
جنجولي  فكانت  سيئة،  بطريقة  ويعاملونها 

شابة سيئة السمعة، ولها عالقات كثيرة.
موظف  من  جنجولي  تزوجت  النهاية  في 
حكومي عام 1917م، ورفضت أسرتها هذا الزواج، 
لم  عنهم،  رغما  الزواج  وأمتت  جنجولي  فعارضت 
وسبت  الزفاف  اقتحمت  أن  بعد  إال  والدتها  تهدأ 
أمام  أطفالها  موت  لها  ومتنت  ولعنتها  جنجولي 

جميع احلضور.
الزم  الذي  الوحش  مبثابة  أمها  كلمات  كانت 
في  استمرت  ولكنها  حياتها،  طوال  جنجولي 
واحدة  مرتني  عليها  قبض  املشينة،  سلوكياتها 

تهديد  بسبب  الثانية  واملرة  االحتيال  بتهمة 
شخص بالسالح األبيض.

حاولت جنجولي فتح صفحة جديدة من حياتها 
فانتقلت إلى بلدة لوريا عام 1921م، ولكنها كانت 
تاريخها  لوريا  سكان  ليعلم  يكفي  مبا  شهيرة 
أنها سيدة سيئة  ومشكالتها، وقتها ُعرف عنها 
أنها  عنها  عرف  وكذلك  املنال،  وسهلة  السمعة 
بأي شيء للحصول  القيام  تتردد في  محتالة ولن 

على املال.
1927م،  عام  الثالثة  للمرة  جنجولي  وسجنت 
لقيامها بأعمال النصب، وبعد اخلروج من السجن 
قامت بشراء منزل في بلدة التدونيا، ولكن لسوء 
منزلها،  وهدم  1930م  عام  زلزاال  حدث  حظها 
فقررت  مالي،  مببلغ  جنجولي  احلكومة  عوضت 

الرحيل مجددًا.
جديد  منزل  التعويض  بأموال  جنجولي  اشترت 
في بلدة كوريجيو، ولم يعرف عنها أهل البلدة أي 
شيء، وحاولت هي أن تتظاهر بأنها سيدة طيبة، 
لسكان  والصابون  املالبس  وبيع  جتارة  في  وعملت 
قراءة  استطاعتها  بأن  ادعت  أنها  كما  القرية، 
الكف، وبالتالي التف الناس حولها وتعاملوا معها 

على أنها أم وزوجة مكافحة ومحترمة.
بوقت شديد  متر  الوقت كانت جنجولي  في نفس 

على  خاصة  اخلوف  عليها  ويسيطر  الصعوبة 
والدتها  دعوات  أن  جنجولي  واعتقدت  أبناءها، 
أجهضت  أن  بعد  خاصة  ستالحقها  لعنة  مبثابة 
ثالث مرات وتوفى عشرة من أطفالها، فلم يتبقى 
فكان  فتيات،  وثالث  واحد  ولد  أبناء  أربعة  إال  لها 
يتلكها اخلوف عليهم خاصة جوزيف أكبر أبناءها.

وفي  والشعوذة،  بالسحر  تؤمن  جنجولي  كانت 
أحد املرات ذهبت إلى ساحرة لكي تقرأ لها الكف، 
والتي أخبرتها بأنها ترى املوت قريبا منها، وترى في 
من  العقلية  واملصحة  جهة  من  السجن  يديها 

اجلهة األخرى.
بداية  وعند  جنوني،  ألبنائها  جنجولي  حب  كان 
موسوليني  بأن  خبر  أشيع  الثانية  العاملية  احلرب 
قرر استدعاء جميع الشباب اإليطالي للمشاركة 
باحلرب، فزعت جنجولي ولم جتد حال لهذه املشكلة 

إال بالسحر.
تنقذ  أن تقدم قربانا بشري حتى  فكرت جنجولي 

جوزيف وبالفعل بدأت في البحث عن الضحايا.
أول ضحايا جنجولي كان اسمها فوستينا سيتي 
جنجولي  فأخبرتها  زوج،  عن  تبحث  آنسة  وكانت 
أنها تستطيع مساعدتها كل ما عليها أن حتضر 
كل ما متلك من مقتنيات قيمة فجرًا إلى منزلها، 
في  وحتللت  وقتلت  فوستينا  استجابت  وبالفعل 

أثنى عشر دقيقة فقط.

منزلها  في  الصابون  تعد  جنجولي  كانت  فقد 
املوقد،  على  ملئ  كبير  قدر  داخل  بوضعه  وتقوم 
جنجولي  لها  قدمت  فوستينا  وصول  وفور 
نائمة  لتسقط  مخدر  فيه  مدسوس  مشروب 
وتقتلها جنجولي وتضع جثتها في القدر ومن ثم 
تضيف مسحوق الصودا الكاوية الذي يحلل جثة 
فوستينا على الفور داخل الصابون، لتقوم بعدها 
وبنفس  القرية،  سكان  على  الصابون  ذلك  بتوزيع 

الطريقة قتلت جنجولي كل ضحاياها.
الضحية الثانية كانت فرانشيسكا سوافي والتي 
جنجولي  أقنعتها  والتي  عمل  عن  تبحث  كانت 
ذلك  من  وبداًل  مساعدتها  تستطيع  بأنها  أيًضا 
سبب  كانت  والتي  الثالثة  الضحية  أما  قتلتها، 
نسبيا  مشهورة  مطربة  كانت  جنجولي  سقوط 
اسمها فيرجينيا كاجوبو وكانت تبحث عن عمل 

هي األخرى بعد أن خفتت شهرتها.
شقيق  زوجة  كانت  جنجولي  حظ  لسوء  ولكن 
كاجوبو متر من أمام منزلها في نفس الوقت الذي 
دخلت فيه فرجينيا، فلما اختفت فرجينيا أبلغت 
الفور اجتهت  الشرطة مبا شاهدته وعلى  السيدة 
معها،  وحققت  جنجولي  منزل  إلى  الشرطة 
حاولت جنجولي أن تؤلف قصة تقنع بها الشرطة 
فاعترفت  جوزيف  على  بالقبض  هددوا  لكنهم 

بكل شيء.
وثالثني  ثالثة  ملدة  بالسجن  جنجولي  على  حكم 
مصحة  في  املدة  نصف  تقضي  أن  على  عاًما 
ما  جنجولي  تتحمل  ولم  بالسجن،  ثم  عقلية 
بالسكتة  فماتت  الساحرة  نبوءة  وطاردتها  حدث 
العام  الرأي  شغلت  أن  بعد  1970م  عام  القلبية 
بوضع صور ضحاياها  ذكراها  خلد  الذي  اإليطالي 

وأدواتها في القتل في املتحف اإليطالي للجرية.

جنجولي ... السفاحة اإليطالية التي حولت ضحاياها إلى صابون جنجولي ... السفاحة اإليطالية التي حولت ضحاياها إلى صابون 

مجرمون.. لكنهم مبدعون! مجرمون.. لكنهم مبدعون! 
   كانت هذه وسيلة للهرب من السجن لم تخطر على البال.. وخاصة بحرس أحد سجون روما 
الذين احكموا اغالق جميع االبواب واتخذوا من احتياطات االمن ما يكفل لهم حفظ املساجني 
داخل اجلدران. ورغم كل هذه احليطة هرب اثنان من املساجني ينتظران احملاكمة، احدهما بتهمة 
محاولة القتل واالخر بتهمة حوزته لوثائق مزورة. وكان الهروب هذه املرة ال بتسلق اجلدران ولكن 

بتسلق حبل تدلى لهما من طائرة هيلوكوبتر حلقت فوق السجن. 
   بدأت القصة عندما اختطف املتواطئون معهما من اخلارج مالح الطائرة واوثقا ابنه معه بالطائرة 
وارغموه على التحليق بطائرته فوق السجن، حيث كان السجينان في االنتظار. وبالفعل جنحت 
العملية وصعدا الى بر األمان ثم هبطت بهما الطائرة فيما بعد في ملعب قريب لكرة القدم حيث 

استقال سيارة اختفيا بها مع املتواطئني معهما وتركوها على الطريق مهجورة. 
   وقد يتساءل الكثيرون كيف حدث ذلك أمام أعني حراس السجن؟ وهنا كانت احليلة، فقد ظن 
احلراس في بادىء االمر ان هذه الطائرة هي من طائرات الهليكوبتر التي تستخدم حلاالت الطوارىء 
الطبية وهم وان كانوا قد قرعوا اجراس االنذار عندما فطنوا الى هذه احليلة اال ان ذلك قد جاء 

متأخراً.

وارث اللوحةوارث اللوحة
عن  ورثته  قدیم  شيء  عندك  كان  إذا     
أجدادك فال تلق به في سلة املهمالت مهما 
جتهل  فقد  القيمة،  عدمي  تافها  لك  بدا 
لصاحب  حصل  كما  ثميناً  كنزاً  متلك  إنك 

القصة التالية.
سوذبي  مؤسسة  مؤخراً  قامت  فقد     
احلجم  صغيرة  زيتية  لوحة  ببيع  املعروفة 
جنيه.  ألف   407 قدره  مببلغ  العلني  باملزاد 
األزهار  بني  يقف  أرنبا  تصور  واللوحة 

واألعشاب، وهي للفنان األملاني املعروف هانز هوفمان الذي عاش في القرن السادس عشر.
   ولهذه اللوحة قصة طريفة، فقد كانت في حوزة أسرة إجنليزية تعيش في شمال إجنلترا، وكان 
أثاث األسرة الذي استغنت عن استعماله لقدمه. وقد ورث  صاحبها قد أهملها وألقى بها بني 
اللوحة مع أثاث البيت عن والديه، ويعتقد أنه مضى عليها في حوزة أسرته مدة 400 عام. وكان 
يعتقد أن هذه اللوحة مجرد صورة عادية ال قيمة لها فألقي بها في سلة املهمالت ثم غير رأيه 

واستبعدها من الزبالة ليغطي بها فتحة سوداء في اجلدار.
   وجاءت أخته لزيارته واقترحت عليه أن يعرضها على بعض خبراء فن الرسم ولكنه لم يتلفت 
لنصيحتها. وظلت اللوحة فوق اجلدار تخفي الفتحة السوداء. وهو في كل يوم يبحث عن طريقة 
لتخفي الفتحة فيتخلص من اللوحة. ولكن أخته أحلت عليه وقالت له: أنك لن تخسر شيئاً إذا 

عرضتها على اخلبراء.
   وأخيرا وافق على عرضها على مؤسسة سوذبي لتقييمها لعلها تكون من أعمال رسام معروف 
يجهلونه. وصعق صاحبنا عندما أدرك انه يلك ثروة كبيرة ولكنه لم يدرك بالتحديد مقدار تلك 
الثروة، حتى بیعت اللوحة فكانت املفاجأة. فقد حتول بني يوم وليلة إلى رجل ثري وأسرع إلى أخته 

يزفها البشرى.

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ 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   ١٠٠ 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 املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

ارقام مبيعات البيوت لشهر نوفمبر 2021 في مناطق تورنتو الكبرى حتقق رقما قياسيا لم 
يحدث في تاريخ عقارات تورنتو في هذا الشهر حيث مت بيع 9017 منزل، طبقا إلحصائيات 
مجلس عقارات تورونتو )TREB(. هذا بالرغم من ان كمية املعروض للبيع انخفضت انخفاضا 
ملحوظا عن العام املاضي حيث بلغت نسبة االنخفاض 13.2% وارتفع متوسط سعر البيع 
للبيوت الى مليون ومائة وستون الفا مما يثل 20% زيادة مقارنة بالعام املاضي 2020 وهو أيضا 
رقم قياسي في تاريخ االحصائيات. وهذا أيضا حدث للشقق السكنية التي حققت تسارعا 
ملحوظا في ارتفاع األسعار خصوصا في الضواحي. والسبب االساسي لهذا يرجع الي تدفق 
املهاجرين اجلدد وتركيزهم على اإلقامة في تورونتو وكذلك اقبال املستثمرين على الشراء 
لتوقعات زيادة كبيرة في األسعار وهبوط في القيمة الشرائية للدوالر فيكون من األفضل 
حتويل األموال السائلة الي أصول ثابتة واضمنها العقارات. هل ستتدخل حكومة الليبرالز 
رأيي  كما وعد توردو قبل االنتخابات؟ وفي هذه احلالة سيكون لنا كالم آخر! وما زلت عند 

السابق ان اجتاه السوق في األيام القادمة غامض!!

مبيعات نوفمبر حتقق رقم قياسي مبيعات نوفمبر حتقق رقم قياسي 

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب 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

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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
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عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم في امتالك منزل االحالم
او البيع بافضل االسعار.. اتصل اآلن

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

عقارات وإقتصاد



Saturday, December 11, 2021 - Issue 201السبت  11 ديسمبر 2021 - السنة التاسعة -  العدد املائتان وواحد

مجلة »ساينس نيوز«:

بطاطا تكافح احلشرات

   طّور العلماء سالحاً فتاكاً في حربهم ضد احلشرات التي تؤذي احملاصيل الزراعية وهو نبتة بطاطا 
)بطاطس( على اوراقها شعيرات. وتعاون الباحثون في كل من جامعة كورنل في نيويورك ومركز 
البطاطا الشعراء وذلك بتهجني جنس من  نبتة  البيرو، خللق  العاملي في ليما عاصمة  البطاطا 
البطاطا »الداجنة« مع جنس أخر من البطاطا البرية غير الصاحلة لألكل. وتفرز كل شعيرة سائالً 

دبقاً يجذب احلشرات الصغيرة قبل ان تهاجم النبتة.
 أما احلشرات األكبر القادرة على اكل الوريقات فال يكنها هضم هذا السائل الذي يحتقن في 
داخلها وينعها الحقاً من التوالد. وتنمو الشعيرات على ساق النبتة واوراقها فقط. ويأمل العلماء 
في أن يؤدي تعميم زراعة هذه البطاطا الشعراء التي حتمل مذاق البطاطا املعروفة، الى التخفيف 

من استعمال املبيدات الباهظة الكلفة. 

نافذة على صحاقة العالم88

مجلة »فاميلي ويكلي«:

عدو االزواج

    عييت عن االهتداء الى املتجر الذي كنت أقصده في متاهة املتاجر التي ضمتها سوق مركزية. 
وبدأ ذعر غريب يستبد بي. أخيراً قادتني قدماي الى »كشك« استعالمات، فأعربت للموظفة عن 
احباطي متسائالً: »ال بد من أن يكون ثمة اصطالح علمي ألمثالي من الناس الذين يكرهون املراكز 

التجارية«.
   فأكدت لي: »طبعاً يا سيدي، انهم يدعون أزواجاً«.

وهي  الشتاء،  خالل  الوزن  لزيادة  الكثيرون  يتعرض 
الزيادة غير الصحية التي متثل عقبة أمام من يتبعون 

نظاماً غذائياً محدداً ويارسون الرياضة.
زيادة  لتجنب  طريقة  جديدة  دراسة  وجدت  ولكن 
النرويجي  املعهد  من  باحثون  يقول  إذ  هذه،  الوزن 
الذكية  التكنولوجية  استخدام  إن  للتكنولوجيا 
يطلق  والتي  الشخصي  النشاط  تتبع  يكنها  التي 
عليها »بي إيه آي« يكن أن يساعد في احلفاظ على 
وفقاً  الوزن،  زيادة  وجتنب  السليمة  الصحية  العادات 

ملوقع »Study Finds« األمريكي.
وأشارت الدراسة إلى أن من املعروف أن احلفاظ على 
العادات الصحية، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، ينع 
زيادة الوزن، كما أنها تعد أفضل الطرق لفقدان الوزن 
أحياناً  الصعب  من  فإنه  ذلك،  ومع  عليه،  واحلفاظ 
حتديد املقدار الالزم من التمارين التي يجب ممارستها 

للحفاظ على هذا الوزن.

تقوم  آي«  إيه  الـ«بي  تكنولوجيا  أن  املوقع  وذكر 
ارتفاع معدالت  إلى  يؤدي  مترين  أو  نشاط  أي  بتقييم 
ضربات القلب إلى ما بعد عتبة معينة، وقد وضعت 
مجموعة أبحاث التمارين اخلاصة بالقلب في املعهد 
البروفيسور  إشراف  حتت  للتكنولوجيا،  النرويجي 

أولريك ويسلف معياراً معيناً للتمارين املطلوبة.
ووفقاً للموقع فإنه يكن ألي جهاز يُستخدم ملراقبة 
الذي  آي«  إيه  الـ«بي  حساب  القلب  ضربات  معدل 
وللمقارنة، فإن  التمرين،  بناًء على مقدار وشدة  يتم 
ممارسة التمارين شديدة الكثافة ملدة 20 دقيقة مرتني 
الكمية  وهي  آي«  إيه  »بي   100 تعادل  األسبوع  في 
بالنسبة  أما  صحي،  وزن  على  للحفاظ  بها  املوصى 
ألولئك الذين يفضلون ممارسة التمرين األكثر اعتداالً، 
فإنه ال يزال بإمكانهم احلصول على 100 »بي إيه آي« 

من خالل املشي ملدة 10 ساعات كل أسبوع.

موقع »Study Finds« األمريكي:

حيلة بسيطة تنقذك من زيادة الوزن في الشتاء

برلني إنسايدرز:

لهذه األسباب يكره البعض أول يوم في األسبوع

الطعن  لندن،  في  االستئناف  محكمة  رّدت 
ضد  صنداي«  أون  »ميل  صحيفة  من  املقّدم 
قرار قضائي بإدانتها بتهمة انتهاك خصوصية 
وجهتها  رسالة  نشر  بسبب  ماركل  ميجان 

زوجة األمير هاري إلى والدها.
وسارعت ماركل إلى وصف احلكم بـ«االنتصار«، 
صناعة  تشكيل«  »إعادة  يتيح  أنه  معتبرة 

الصحف الشعبية.
أننا بتنا اآلن منلك  وقالت في بيان: »األهم هو 
صناعة  تشكيل  إلعادة  الكافية  الشجاعة 
تدفع  التي  الشعبية(  )الصحف  التابلويد 
من  وتستفيد  قساة  يكونوا  أن  إلى  الناس 

األكاذيب واأللم الذي يتسببون فيه«.
نيوزبيبرز  »أسوشييتد  مجموعة  وكانت 
»ميل  الناشرة لصحيفة  إل(  إن  )إيه  ليميتد« 
أون صنداي« طعنت أمام محكمة االستئناف 
نشر  أن  إلى  قرار قضائي خلص  في  لندن  في 
رسالة ميجان كان »جتاوزاً غير قانوني« ويشكل 

تالياً انتهاكاً خلصوصيتها.
سنة  ماركل  كتبتها  التي  الرسالة  هذه  وفي 
2018، بعد وقت قصير من زواجها األمير هاري، 

البالغة  السابقة  األمريكية  املمثلة  طلبت 
عاماً(   77( ماركل  توماس  والدها  من  عاماً   40
بشأن  اإلعالم  وسائل  عبر  الكذب  عن  الكف 

عالقتهما املقطوعة.
أون  »ميل  على  األولى  الدرجة  ُحكم  وكان 
نشر  البريطانية  الصحيفة  ألزم  صنداي« 
أمام  القضائية  خسارتها  بشأن  القرار  نص 
ونص  األولى،  صفحتها  على  ماركل  ميجان 
للصحيفة  الناشرة  الشركة  تضمني  على 
ألف   628( إسترليني  جنيه  ألف   450 مبلغ 
بدل مصاريف  لدوقة ساسكس  تدفعه  دوالر( 

الدعوى.
اعتبرت  االنتشار  الواسعة  الصحيفة  لكّن 
في  احملكمة  فيه  نظرت  الذي  استئنافها  في 
محددة  بصورة  صيغت  »الرسالة  أن  نوفمبر 

أخذت في االعتبار إمكان نشرها على املأل«.
في  السادس  عاماً(،   37( هاري  األمير  وندد 
عدة  مرات  البريطاني،  العرش  خالفة  ترتيب 
على  اإلعالم  وسائل  من  املمارسة  بالضغوط 
الثنائي، واضعاً ذلك ضمن األسباب الرئيسية 
النسحابه من العائلة امللكية منذ أبريل 2020.

نيويورك تاميز:

ميجان ماركل تنتصر في معركتها 

القضائية ضد صحيفة بريطانية

شمال  بوالية  املستهلك  حماية  مركز  قال 
تنقية  أجهزة  إن  األملانية  وستفاليا  الراين- 
املنتظمة  التهوية  الهواء احملمولة ال تغني عن 

للغرف للتخلص من الفيروسات.
في  األجهزة  هذه  فعالية  رغم  أنه  املركز  وذكر 
إال  الغرفة،  هواء  في  الفيروسات  عدد  تقليل 
قرب  العدوى عن  انتقال  منع  ال تستطيع  أنها 
أقل من 1.5 متر، ولذلك فهي مجرد إجراء داعم 
لتقليل الغبار اجلوي في الداخل. ولتقليل تركيز 
الفيروسات، يفضل تهوية الغرفة خمس دقائق 
مع فتح النوافذ على مصراعيها. وعند الرغبة 
يجب  للمنزل،  هواء  تنقية  جهاز  شراء  في 

مراعاة النقاط التالية.
الفلتر الصحيح

احملتوية  اجلزيئات  منع  اجلسيمات  لفالتر  يكن 
توفر  ال  ولكنها  الهواء،  من  فيروسات  على 

جميعها  نفس الكفاءة، إذ على األجهزة توفير 
الكفاءة  عالية  اجلسيمات  بفالتر  يسمى  ما 
كما  مكافئ.  فلتر  أو   H13 الفئة  من   HEPA
ينخفض  حيث  فترة  بعد  استبدالها  يجب 

أداؤها مبرور الوقت.
حجم الغرفة وعدد املوجودين

 يتغير مقدار الهواء املراد تنقيته حسب حجم 
عدة  استخدمت  وإذا  املوجودين،  وعدد  الغرفة 
جهاز  إلى  غرفة  كل  فستحتاج  معاً،  غرف 

تنقية هواء منفرد.
تقنيات ضارة

بغاز  تعمل  التي  األجهزة،  من  اخلبراء  ويحذر 
األوزون السام، الذي يكن أن يلوث هواء الغرفة. 
ويتعني التأكد من خلو األجهزة التي حتتوي على 
األشعة فوق البنفسجية، ال تطلق أياً منها، إذ 

تؤدي إلى إتالف اجللد والعينني.

وكالة األنباء األملانية:
نصائح عند شراء جهاز تنقية هواء للمنزل

يتسلل الشعور املزعج إلى النفس مساء عطلة نهاية 
األسبوع، قبل أسبوع العمل اجلديد. يقول إخصائي علم 
نفس الشغل، أوليفر فايغلت إن بحثه يظهر أن شعور 

الشخص بأنه أسوأ حاالً في أول األسبوع ليس بديهياً.
جامعة  في  النفس  علم  مبعهد  فريقه  مع  وبالتعاون 
دراسة  في  املوضوع  فايغلت  تناول  األملانية،  اليبتسيغ 
وتوصل إلى سبب الشعور بأن التحول إلى أسبوع عمل 

جديد، أمر صعب في الغالب.
ورداً على سؤال عن الكآبة في أول يوم في األسبوع، يقول 
موجودة،  غير  للكلمة،  الدقيق  باملعنى  إنها،  فايغلت 
في  يوم  أول  في  الكآبة  مفهوم  سبب  أن  ويضيف 
اليوم، ولكن  األسبوع، أن حالتنا املزاجية أسوأ في ذلك 

ال دليل على ذلك.
وأوضح »أجرينا في جامعة اليبتسيغ دراسة لليوميات، 
شملت نحو مئة شخص، حيث وثق املشاركون بكثافة 

حالتهم املزاجية. غير أن هناك دراسات أكبر شارك فيها 
أكثر من 300 ألف شخص، ووصلت لنتيجة مماثلة«.

يوم في  أول  املفهوم عن كآبة  أيضاً: »على عكس  وقال 
بقية  مع   مقارنًة  فيه،  أسوأ  أننا  نشعر  ال  األسبوع، 
األيام«. وال يتعلق األمر بالضرورة بأول يوم في األسبوع. 
في  نسبياً  قوياً  شعوراً  أن  نتائجنا  تعميم  يكن  ولكن 

بداية أسبوع العمل يستنزف احتياطي طاقتنا.
يبني  األسبوع،  نهاية  عطلة  في  يومني  مدار  وعلى 
اإلنسان وسادة حيوية. ولكن غالباً ما يفقدها في اليوم 

األول من أسبوع العمل.
بني  للتناقض  نتيجة  أنه  »تفسيري  فايغلت:  ويقول 
فبالنسبة  العمل.  وأسبوع  األسبوع  نهاية  عطلة 
وأيام  العطالت  أيام  لكثيرين هناك اختالفات كبيرة بني 
أسبوع  خالل  يستيقظون  املثال،  سبيل  على  العمل. 

العمل، أبكر، مما يرغبون فيه«. 
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 كندا تصنع دواء مضاد لفيروس كورونا كندا تصنع دواء مضاد لفيروس كورونا
عامليا  مركزا  كندا  تصبح  أن  يكن  أوتاوا: 
معاجلة  طرق  يغير  أن  يحتمل  عالج  لصنع 
كوفيد 19، فقد وقعت شركة ميرك كندا 
العاملية  ثيرموفيشر  شركة  مع  أتفاقا 
دواء  لتصنع  أونتاريو  في  ويتبي  مدينة  في 
مدينة  في  منشأتها  في  مولنوبيرافير 
ويتبي، مع تفويض لتوريد املنتج محليا في 
كندا وفي اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي 

وآسيا واحمليط الهادئ وأمريكا الالتينية.
وهذا الدواء هو واحد من العالجات لكوفيد 
طريق  عن  ويؤخذ  األولى  مرحلته  في   19
الفم في املنزل، وأظهرت التجارب السريرية 
دخول  خطر  زوال  كندا  ميرك  أجرتها  التي 

لتكاثر  الضروري  اإلنزمي  إغالق  طريق  عن  الدواء  هذا  ويعمل   %50 بنسبة  الوفاة  أو  املستشفيات 
الفيروس في اجلسم. وقال رئيس شركة ميرك كندا »ان اخملزن به كميات كبيرة من الدواء بالفعل 

وهي جاهزة للشحن ولكن تنتظر موافقة السلطات الصحية على استخدام الدواء«.
وقد استثمرت شركة ميرك كندا 19 مليون دوالر لزيادة إنتاجها من هذا الدواء، وحتى اآلن هناك 50 
موظفا مكرسا إلنتاج الدواء وهناك توقع بخلق املزيد من فرص العمل مع زيادة الطلب على الدواء.
اتفاقا  وقعت  كندا  »أن  تاس  فيلومينا  الفيدرالية  املشتروات  وزيرة  أعلنت  املاضي  األسبوع  وفي 
لشراء 500 ألف وحدة من هذا الدواء مع خيار شراء 500 ألف أخرى إذا أعطت وزارة الصحة الكندية 
الفيدرالي السيد فرانسوا شامبان »إن هذه خطوة كبيرة  وزير االبتكار  النهائية«، وقال  املوافقة 
جدا بالنسبة لنا في كيفية إعادة بناء قطاع التصنيع لألدوية احليوية في كندا«. وقد تدهورت قدرة 
كندا على إنتاج املستحضرات الصيدالنية منذ الثمانينات مما جعل الدولة غير قادرة على توفير 

إمداداتها اخلاصة من اللقاحات والعالجات.

اجلالية األفريقية في كندا: قواعد السفر اجلديدة في البالد مثال على اجلالية األفريقية في كندا: قواعد السفر اجلديدة في البالد مثال على 
»العنصرية«»العنصرية«

باأللم  يشعرون  اجلمعية  أعضاء  »أن  كاجلاري  في  األفريقية  اجلالية  جمعية  رئيس  قال  إدمنتون: 
السفر  قواعد  وراء  اخلفية  للعنصرية  تتصدى  أن  الفيدرالية  للحكومة  املهم  من  إنه  ويعتقدون 

اجلديدة في كندا«.
وقال مايكل إمباي األستاذ في كلية العمل االجتماعي في جامعة كاجلاري »إنه يقدر جهود كندا 
للحد من انتشار وباء كورونا واملتحور اجلديد )أوميكرون( ولكن يتعني على احلكومة أن تشرح لنا 
ملاذا تطبق بعض القواعد بطرق مختلفة على الدول األفريقية«. ويطلب من املسافرين من واحدة 
من 10 دول أفريقية مبا فيها مصر احلصول على اختبار كوفيد 19 في البلد التي يسافرون منها، ثم 
احلصول على االختبار نفسه ثانية إثناء العبور من بلد في الوسط ثم احلصول على اختبار كوفيد 

19 لثالث مرة عند وصولهم إلى كندا.
وكانت احلكومة الكندية قد أعلنت عن حظر سفر األجانب من 10 دول أفريقية إلى كندا، ولكنها 
عدلت بسرعة القواعد حتى يتمكن الكنديني الذين تقطعت بهم السبل في جنوب أفريقيا من 
العودة إلى كندا، وقامت بإعفاء املسافرين من الواليات املتحدة إلى كندا من القواعد اجلديدة، وقال 
إمباي »إن رفض قبول نتائج اختبارات كوفيد 19 في الدول الـــ 14 األفريقية هو أحد األمثلة على 

وجود العنصرية في السياسة«.

تخفيف قواعد السفر تخفيف قواعد السفر 
للكنديني العائدين للوطن للكنديني العائدين للوطن 

من جنوب أفريقيامن جنوب أفريقيا
تخفيف  عن  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
القيود على الكنديني الذين يريدون العودة 
إلى كندا من جنوب أفريقيا ولكن بشروط 
 19 كوفيد  اختبار  على  يحصلوا  أن  وهي 

سلبي قبل يومان من املغادرة لكندا ويجب أن يسافروا على رحالت متر عبر فرانكفورت قبل يوم 
13 ديسمبر.

جاء هذا التخفيف بعد أن حتدث العديد من الكنديني عن رغبتهم في قضاء األعياد في ديارهم 
وعن القيود املتضاربة التي أعلنتها احلكومة وجعلت من املستحيل عليهم العودة لكندا.

لتقدمي  حتركت  احلكومة  ألن  ممنت  »انه  أفريقيا  جنوب  في  عالق  كندي  وهو  كونري  شارل  وقال 
إعفاءات ألشخاص مثله«، وفي حني أن هذه اإلعفاءات املؤقتة ساعدت بعض الكنديني في اجلنوب 
األفريقي، فال تزال القواعد الصارمة متنع غير الكنديني من دخول كندا إذا كانوا سافروا عبر الدول 

العشرة احملظورة خالل الـــــ 14 يوما السابقة لسفرهم إلى كندا.
هذا وقد أنتقد زعماء اجلنوب األفريقي هذه القواعد وقالوا »أن املنطقة مت استبعادها بشكل غير 
عادي، على الرغم من متحور اوميكرون مت اكتشافه في دول أخرى في العالم«، وقال رئيس جنوب 

أفريقيا »نحن نرفض هذا احلظر ونصر على رفعه وهو غير عادل«.
وزير الصحة الفيدرالي: األوضاع البائسة في فنادق احلجر الصحي »غير وزير الصحة الفيدرالي: األوضاع البائسة في فنادق احلجر الصحي »غير 

مقبولة«مقبولة«
أيف دوجالس  الكندي جان  وزير الصحة  أوتاوا: طلب 
راحة  بضمان  تقوم  أن  الكندية  الصحة  وكالة  من 
بعد  الصحي  احلجر  فنادق  في  احملتجزين  املسافرين 
الطعام  مثل  مقبولة  غير  ظروف  عن  تقارير  ورود 
ونقص  املالبس  غسيل  خدمة  وجود  وعدم  الفاسد 

حفاضات األطفال.
غير  ظروف  عن  بالفعل  إبالغي  مت  »لقد  الوزير  وقال 
التي تستقبل أشخاصا  األماكن  مقبولة في بعض 
الصحي،  للحجر  حددناها  معينة  دول  من  قادمني 

لذلك طلبت من وكالة الصحة العامة الكندية القيام مبا يجب لضمان حتقيق املعايير املطلوبة 
من قبل املوردين ومقدمي اخلدمات«.

واضاف الوزير أيضا »انه في الوقت الذي اشتكى فيه عدد متزايد من القادمني إلى كندا من الظروف 
البائسة في بعض فنادق احلجر الصحي فهناك أشخاص مسؤولني عن رعاية هؤالء الناس، ونحن 
أن نعتني بشكل جيد باألشخاص  يزال علينا  أن األمر صعب للغاية على اجلميع ولكن ال  نعلم 

الذين يتم وضعهم في مرافق احلجر الصحي«.
ويتعني على الكنديني الذين جاءوا من أي من 10 دول مختلفة في جنوب أفريقيا أو قاموا بزيارتها 
خالل 14 يوما قبل وصولهم لكندا قضاء فترة حجر صحي حتى يحصلوا على اختبار كوفيد 19 
سلبي، وقد اشتكى بعض املسافرين لوسائل اإلعالم عن تلقي طعام فاسد أو أنهم ظلوا بدون 

طعام ألكثر من 40 ساعة ألنهم تلقوا وجبات حتتوي مكونات تسبب لهم حساسية شديدة.
وقالت امرأة حامل إنها انتظرت ما يقرب من 10 ساعات قبل أن تتلقى وجبتها األولى بعد وصولها 
إلى كندا، وفي حاالت أخرى عجز اآلباء عن احلصول على حفاضات ألطفالهم وأضطر أخرون إلى 
البقاء أليام في مالبس قذرة النهم معزولني بدون حقائبهم، وألنه ال توجد خدمة غسيل املالبس، 
احلكومي  املوقع  على  كندا(  )آررايف  االستبيان  ملليء  عديدة  مشاكل  عن  أيضا  تقارير  وردت  وقد 
مما دفع حرس احلدود إلى إجبار الناس على قضاء فترة العزل الكاملة البالغة 14 يوما، في فنادق 
احلجر الصحي، هذا وقد انتقدت أحزاب املعارضة الفيدرالية احلكومة لوضعها قواعد غير واضحة، 
وقال جاجميت سينغ زعيم احلزب الديقراطي اجلديد »انه ال يوجد عذر الستمرار فشل احلكومة 

الليبرالية في احلصول على نظام حجر صحي مالئم«.

هل سيكون هناك نقص في أشجار امليالد هذه السنة؟هل سيكون هناك نقص في أشجار امليالد هذه السنة؟
من  الفترة  هذه  في  الكندّيون  يقبل  وكاالت: 
السنة على شراء أشجار امليالد التي تزّين املنازل 
أنحاء  كاّفة  في  والشوارع  التجارّية  واملّمعات 

كندا.
بكثرة،  متوّفرة  االصطناعّية  األشجار  أّن  ورغم 
تُضفي  يفّضلون شجرة طبيعّية  الكثير  أّن  إاّل 

أجواء البهجة والفرح في موسم األعياد.
عدد  في  نقص  عن  التقارير  تتحّدث  حني  وفي 
أنحاء  معظم  في  السنة  هذه  امليالد  أشجار 
أّن  حتّذر  السنة،  هذه  جديدة(  )نافذة  البالد 
تلو  سنة  مشكلة  يصبح  قد  اخملزون  انخفاض 

األخرى.
من جانبها قالت شيرلي برينان املديرة التنفيذّية 
في اجلمعّية الكندّية ألشجار امليالد،ان االمر لن 
امليالد  أشجار  زراعة  في  فالعمل  سهال  يكون  

ليس سهال، فعندما يرفض أوالد املزارعني خالفة 
آبائهم، يتّم حتويل األرض إلى استخدامات أخرى، 

وحّتى إلى استخدامات غير زراعّية.
يذكر ان منذ عام 2015، ترتفع مبيعات أشجار 
امليالد بنسبة 15 باملئة تقريبا في السنة وفق ما 
قالت شيرلي برينان، التي ال تستبعد أن يستمّر 
نقص األشجار في حال لم يتراجع الطلب، نظرا 
التغّير  وتأثير  املزروعة،  األشجار  عدد  لِتراجع 

املناخّي على منّوها وبقائها.
املستقبل،  بشأن  مقلقا  يكون  قد  مؤّشر  وفي 
املتعّددة  أيكيا  شركة  في  كندا  فرع  أوقف 
هذه  الطبيعّية  امليالد  اشجار  بيع  اجلنسّيات 
السنة لعدم قدرته على توفير اإلمدادات احمللّية 

الالزمة.
هنا،  املزروعة  األشجار  من   %  49 كندا  وتصّدر 

الكندّيون  يشتريها  التي  األشجار  ومعظم 
برينان  شيرلي  قالت  كما  البالد  في  مزروعة 
أِلشجار  الكندّية  للجمعّية  التنفيذية  املديرة 

امليالد.
حيث  من  الطليعة  في  كيبيك  مقاطعة  وحتّل 
تليها  كندا،  في  املزروعة  امليالد  أشجار  عدد 
مقاطعات نوفا سكوشا وأونتاريو ونيو برنزويك.

وتراجعت مع الوقت مساحة األراضي اخملّصصة 
اإلحصاء  وكالة  وأفادت  امليالد،  أشجار  لزراعة 
دون 2400  األشجار كان  مزارع  أّن عدد  الكندّية 
مزرعة في كندا في عام 2011، وكان هناك نحو 

من 28000 هكتار من املساحات املزروعة.
وتراجع العدد عام 2016 إلى ما دون 1900 مزرعة 
أشجار، وتراجعت املساحة اخملّصصة لها إلى ما 

دون 24000 هكتار.
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األحمر الداكن يتربع على األحمر الداكن يتربع على عرش ألوان موضة اخلريفعرش ألوان موضة اخلريف
البوردو  األحمر  بأن   »Brigitte« مجلة  أفادت 
يتربع على عرش ألوان املوضة النسائية في 
خريف شتاء 2022/2021 ليمنح املرأة إطاللة 

أنيقة تنطق باألنوثة واجلاذبية.
أن  واجلمال  باملوضة  املعنية  امللة  وأوضحت 
وفخم،  دافيء  بطابع  يتاز  البوردو  األحمر 
اجللد  خامة  مع  رائعاً  يبدو  أنه  إلى  مشيرة 

بصفة خاصة.
إمكانيات  بتنوع  البوردو  األحمر  ويتسم 
إطاللة  على  احلصول  يكن  حيث  تنسيقه، 
أو  األسود  مع  تنسيقه  خالل  من  هادئة 
املونوكروم  اإلطاللة  إطار  في  أو  الكريي 

)أحادية اللون(.
أما من ترغب في إطاللة أكثر جرأة وجاذبية، 
الوردي  البوردو مع  األحمر  تنسيق  فيمكنها 

بدرجاته الهادئة والصارخة.

يكن أن يكون امللح أفضل صديق 
لربة املنزل في املطبخ، إذ أنه يجلب 
النكهات ويعززها، ولكن ماذا يكن 
من  الكثير  إضافة  عند  تفعلي  أن 

امللح؟
إلصالح  اخليارات  أفضل  يلي  فيما 
الوجبات املاحلة، وفق ما أورد موقع 

»إم إس إن« اإللكتروني:
ضاعفي كمية الطعام

كمية  ضاعفي  كافية،  مكونات  لديك  كان  إذا 
الطعام، ثم امزجيها مع القسم املالح الذي أعددته 

مسبقاً، وسيتم تعديل نسبة امللح في الوجبة.
أضيفي املزيد من املكونات

أضيفي املزيد من املكونات التي يكن أن متتص امللح، 
مثل اخلضروات.

أضيفي النشا
)غير  املطبوخ  األرز  بعض  أضيفي 
أو  الكينوا  أو  الشعير  أو  اململح( 
املعكرونة إلى الوجبة املاحلة. هذه 
املكونات سوف متتص امللح بشكل 

جيد.
متييع الطبق بالسائل

ملوحة  حدة  لتخفيف  املاء  استخدام  من  احذري 
األخرى،  الطبق  نكهات  على  يؤثر  قد  ألنه  الطبق، 
الطماطم  بعض  أو  مملح  غير  مبرق  واستبدليه 

املقطعة غير اململحة أو بعض الكرية. 
تعزيز التوابل األخرى

إضافة  طريق  عن  امللوحة  من  خففت  قد  كنت  إذا 
على  فستحتاجني  األخرى،  املكونات  أو  السوائل 

األرجح إلى تعزيز التوابل.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

هلهل أنت لبق احلديث؟! أنت لبق احلديث؟!
   احلديث اللبق فن.. واملتحدث الناجح هو الذي يعرف قواعده وأسسه، وهذه القواعد في فن احلديث تضفي 

على اجللسة جواً سعيداً، وجتعلك موضع إعجاب من حولك. وهذه القواعد هي:
      - جتنب أن تبدأ في موضوع جديد فور انتهاء الشخص اآلخر من حديثه، حتى ال يشعر باخلجل، وحتى 
ال يوحي املوقف بأنك كنت متملمالً من حديثه لكي تستحوذ أنت على اجللسة، وتقدم كل األحاديث التي 

تهمك فقط، بل دع املناقشات واملوضوعات تنتهي بطريقة طبيعية.
أنا«..  »أنا« دائماً، ألنك عندما تقول نحن فإنك تكسب تأييد     - من األفضل أن تقول »نحن« بدالً من » 

السامعني.
   - جتنب أن تبدأ حديثك بأشياء سلبية، أو موضوعات كئيبة ومحزنة، أو باحلديث عن مشکالتك اخلاصة. 
وإذا وجدت أن احلديث أو »الدردشة« بينك وبني املوجودين معك سياخذ شكل املنافسة أو احلزبية، فحول دفة 

احلديث بلباقة وذكاء إلى أشياء أخرى طريفة ومحايدة.
   - تذكر أال تناقض نفسك في حديثك بأن تقول شيئاً ثم تذكر عكسه بعد حلظات... ألن ذلك يوقعك في 
ورطة من صنع يديك. وعندما تختلف في الرأي مع أحد اجلالسني فال يصح أن تقول له بطريقة قاطعة: 
»أنا ال أتفق معك أبدا...« فهذه اجلملة حترج املتحدث معك، وتقفل باب احلوار نهائيا، وتظهرك في صورة 

املتشبث برأيه دائماً.
   - إذا كانت إجابتك بـ »ال« فال تكررها »ال. ال. ال.« مثالً؛ ألن في ذلك حدة غير مقبولة.

   - إياك واغتياب، أو مهاجمة شخص كان يجلس معك في أثناء احلوار، بعد انصرافه لسبب ما، حتى وإن 
كان لك بعض التحفظات على شخصيته أو حديثه. فإن هذا كفيل بأن يعطي انطباعاً لآلخرين بأنهم من 
احملتمل أن يتعرضوا الغتيابك. وإن أحرجك أحد املوجودين باحلديث عن هذا الشخص الغائب؛ فاذكر إيجابياته 
فقط، وانتظر حتى تقابله لتذكر له ماخذك عليه. وبهذه وبقليل من اجلهد تستطيع اجتذاب من حولك 

بلباقتك، وبخاصة حواء.

إذا قدم الرجل الكثير من الوعود لكنه لم يلتزم بها 
االرتباط  في  التفكير  إلعادة  الوقت  حان  فقد  أبداً، 
بهذا الرجل. يكن أن تغفري له مرة أو مرتني ولكن 
تكرار قطع الوعود وعدم االلتزام بها، أمر غير مقبول.

التحكم
في الكثير من األحيان قد تلتقني برجل يبدو لطيفاً 
شيئاً  السلبية  صفاته  تتكشف  ثم  البداية  في 
والرغبة  التحكم  حب  الصفات  هذه  ومن  فشيئاً، 
مبثل  التقيت  إن  لذا  عليك.  كثيرة  أشياء  فرض  في 
هذا الرجل، جتنبي االرتباط به ألنك ستشعرين بأنك 

محاصرة وتفتقرين ألدنى درجات احلرية.
الكذب

ال أحد منا يحب األشخاص الذين يكذبون باستمرار، 

ألنه  لك،  مناسب  غير  الكذب  اعتاد  الذي  والرجل 
سيسبب لك الكثير من املشاكل عند االرتباط.

عدم االلتزام
احلياة  جناح  أسس  أحد  هو  االلتزام  بأن  املعروف  من 
الزوجية، لذا فإن عدم التزام الزوج بواجباته الزوجية 
في طريق  كبير  عثرة  بكل جوانبها، سيكون حجر 

حياة زوجية مستقرة.
الكسل

من املعروف بأن الرجل الكسول عادة ما يكون قليل 
الهمة وتخلو حياته من أي إجناز، وهذا قد يؤثر على 
مدخوله املادي بشكل كبير. لذا جتنبي االرتباط مبثل 
األسرة  إعالة  في  عليك  سيعتمد  ألنه  الرجل  هذا 

والقيام مبسؤولياتها، وسيكون عبئاً إضافياً عليك.

من  مستخرج  هي  احلناء     
مسحوق اوراق نبات يعرف باسم 
توسونيا البا، واملادة الفعالة في 
هذا النبات، تعرف باسم لوسون، 
لونها  للحناء  تعطي  التي  وهي 

املعروف.
احلناء  استعماالت  أقدم  ومن     
هو استعمالها كصبغة للشعر 

حيث كان قدماء املصريني اول من استخدمها لهذا 
الغرض ويرجع ذلك للعصر الثالث الفرعوني.   اما 
على  قابض  تأثير  فلها  للبشرة  احلناء  فوائد  عن 
الغدد الدهنية املوجودة على سطح اجللد خصوصا 

في منطقة الوجه والصدر وفروة الرأس.
للفطريات  كمضاد  قديا  احلناء  واستعملت     
اجللدية خصوصاً في منطقة القدم واليدين حيث 
أنه يكن االستفادة منها جمالياً في هذه املناطق 
اجللد  التهاب  على  العالجي  تأثيرها  الى  باالضافة 

الفطري.
للشعر  احلناء  فوائد  عن  اما    
فأنه يكن القول إن احلناء مفيدة 
فروة  حاالت  بعض  في  كصبغة 
الرأس الدهنية والشعر الدهني 
أكثر  الدهون  افراز  يكون  حيث 
الرأس  قشور  تكون  وبالتالي 
اکثر سمكاً وحجماً من القشور 
ملا  وذلك  الرأس  وفروة  بالشعر  املوجودة  العادية 
للحناء من تأثير قابض على الغدد الدهنية وبالتالي 

تقليل كمية االفراز الدهني.
   وفضالً عن ذلك فان احلناء ال تنفذ الى لب الشعره 
استعمالها  عند  فقط  تنتشر  ولكن  داخلها(  )اي 
)اي  للشعره  اخلارجية  القشرة  في  كصبغة 
السطح اخلارجي لها( بعكس بعض انواع الصبغات 
الكيميائية والتي تنفذ داخل الشعره مما يؤدي الى 

تقصيفها.

تعلم كيف تسيطر على غضبكتعلم كيف تسيطر على غضبك
التي  اإلنسانية  املشاعر  أحد  الغضب  يعتبر 
االجتماعية  األضرار  من  الكثير  إلى  تؤدي  قد 
والنفسية والصحية، ولتجنب هذه األضرار ال بد 

من تعلم كيفية التحكم به.
بعض  إكسبرس  إنديان  صحيفة  نشرت  وقد 
النصائح التي وردت في فيديو حتفيزي حول كيفية 

إدارة املرء للغضب، على النحو التالي:
التفكير قبل التحدث

ينصح اخلبراء بالتفكير قبل التحدث وخاصة عند 
قول  من  ينعك  قد  ذلك  ألن  بالغضب،  الشعور 
املقربني  األشخاص  مشاعر  تؤذي  سيئة  كلمات 

منك، أو األشخاص الذين تخاطبهم.
التزام الصمت

يشير الفيديو إلى أنه رمبا يكون من األفضل التزام 
وعندما  ومحبًطا،  غاضًبا  تكون  عندما  الصمت 
تهدأ يكنك معاجلة السبب الذي دفعك للشعور 

بالغضب واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.

تكرار عبارات تساعدك على الهدوء
يُنصح بتكرار عبارات مثل »خذ األمور ببساطة«، 
سرك  في  يرام«  ما  على  ستكون  األمور  »كل  أو 
قد  العبارات  فهذه  بالغضب،  تشعر  عندما 
الغضب  مشاعر  من  التخلص  على  تساعدك 

بشكل أسرع.
إشغال نفسك بأشياء أخرى

لك  يسبب  عما  نفسك  تشغل  أن  املمكن  من 
مثل  أخرى،  بأشياء  القيام  أو  بالتفكير  الغضب 
مشاهدة التلفزيون، أو االتصال بصديق، أو اخلروج 
األشياء  هذه  فكل  الطلق،  الهواء  في  نزهة  في 
ملشاعرك  التوازن  وستعيد  غضبك  ستنسيك 

وجتعلك تفكر باملشكلة بشكل هادئ وحكيم.
االبتعاد عمن أثار غضبك

غضبك،  أثار  الذي  الشخص  عن  تبتعد  أن  حاول 
تستعيد  حتى  الوقت  لبعض  بنفسك  واختلي 

توازن مشاعرك وتتخلص من الغضب.

55 طرق إلصالح الوجبات املاحلة أثناء الطهي طرق إلصالح الوجبات املاحلة أثناء الطهي

جتنبي االرتباط برجل لديه هذه العاداتجتنبي االرتباط برجل لديه هذه العادات

فوائد احلناء للبشرة والشعر فوائد احلناء للبشرة والشعر 
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شبكة »ترامبشبكة »ترامب« للتواصل االجتماعي جتمع مليار دوالر« للتواصل االجتماعي جتمع مليار دوالر
أعلنت الشركة املسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها لإلدراج في البورصة، أن مجموعة مؤسسات استثمارية 

تعهدت املساهمة في املشروع مبليار دوالر.
ويضاف هذا املبلغ إلى 293 مليون دوالر جمعتها شركة »ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب« عند طرحها 

لالكتتاب العام في بورصة وول ستريت.
والتكنولوجيا«  لإلعالم  ترامب  »مجموعة  املعامالت، ستجمع  رسوم  بعد خصم  أنه  البيان  وأضاف 
هوية  الشركتان  تذكر  ولم  السابق.  للرئيس  االجتماعية  الشبكة  إطالق  لتمويل  دوالر  مليار   1.25

املؤسسات االستثمارية التي تعهدت تقدمي التمويالت.
من  كبديل  سوشيال«  »تروث  اسم  حتمل  التي  املستقبلية  املنصة  قدم  قد  السابق  الرئيس  وكان 
منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل االعتداء 

على مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير.
والتطبيق متوافر حاليا للطلب املسبق على متجر أبل، ومن املفترض أن يتم إطالقه في الربع األول 

من عام 2022.

بايدن يهدد بوتني بـ »عقوبات اقتصادية شديدة« بسبب بايدن يهدد بوتني بـ »عقوبات اقتصادية شديدة« بسبب 
أوكرانياأوكرانيا

نظيره  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  حذر 
إلى  روسيا  تعرض  من  بوتني  فالديير  الروسي 
»عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها« في حال 
القمة  خالل  أوكرانيا،  في  عسكري  تصعيد 
به  أفاد  ما  على  مؤخرا،  بينهما  الفيديو  عبر 
األبيض  البيت  وذكر  بيان.  في  األبيض،  البيت 
أن بايدن »أعرب عن مخاوف« الواليات املتحدة 
على  روسية  تعزيزات  حشد  من  وحلفائها 
الرئيسني  أن  إلى  مشيراً  أوكرانيا،  مع  احلدود 
و«عملهما  السيبراني  األمن  أيضاً  بحثاً 

املشترك حول مواضيع إقليمية، مثل إيران«.
من جانبه قال مسؤول عسكري أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تسعى لتعزيز اجلناح الشرقي 

حللف الناتو في أوروبا، إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.
وأكد املسؤول األمريكي أن واشنطن ستعزز اجلناح الشرقي لــــ«الناتو« بإعادة نشر القوات األمريكية 

في أوروبا عوضا عن إرسال قوات جديدة من مناطق أخرى إلى هناك.
وقال مستشار األمن القومي األمريكي جاك سوليفان للصحفيني إن الواليات املتحدة ستعمل على 
دعم الدول األعضاء في حلف الناتو في أماكن مثل دول البلطيق، بقدرات إضافية لطمأنتها في حال 

تعرض أوكرانيا »للغزو روسي«.
للدبابات من طراز جافلني وأسلحة  أوكرانيا بصواريخ مضادة  تزود  التي  املتحدة  الواليات  أن  وأضاف 

أخرى، قد ترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى كييف.

هندوس متطرفونهندوس متطرفون يدمرون مدرسة كاثوليكية.. لسبب صادم يدمرون مدرسة كاثوليكية.. لسبب صادم
في حادث بشع، اقتحم حشد من حوالي 500 متشدد متطرف مدرسة كاثوليكية في والية ماديا 

براديش بوسط الهند وارتكبوا أعمال تخريب ودمار.
واقتحم أفراد من اجلماعة الهندوسية املتطرفة »باجرانغ دال« بالقوة مدرسة سانت جوزيف بوالية 
ماديا براديش، ورشقوا مبنى املدرسة باحلجارة وأحلقوا أضرارًا بالنوافذ واألثاث. وكانت امتحانات جارية، 

مما أرعب الطالب.
من  الهروب  من  الهجوم  وقت  املبنى  في  املوجودون  والتالميذ  واملعلمون  املدرسة  سلطات  ومتكنت 
العنف.  ووقع العنف بسبب اعتناق ثمانية طالب هندوس إلى املسيحية، يُزعم إن موظفي املدرسة 

شّجعوا هذا اإليان لكّن سلطات املدرسة نفت هذا األمر.

إضاءة شجرة امليالد بحضور إضاءة شجرة امليالد بحضور آالف آالف 
احملتفلني في بيت حلماحملتفلني في بيت حلم

أضاءت مدينة بيت حلم، جنوبي الضفة الغربية، شجرة 
امليالد  بأعياد  الرسمية  االحتفاالت  ببدء  إيذاناً  امليالد 
الفلسطينيني  آالف  وشارك  املسيحية.  للطوائف 
في  الشجرة  إضاءة  حفل  فقرات  حضور  في  واحلجيج 
ساحة كنيسة املهد وسط املدينة، بحضور شخصيات 
رسمية ودينية. يشار إلى أن الظروف السياسية وجائحة 
كورونا ألقت بظاللها على االحتفال وكلمات املتحدثني 
فيه. وحضر احلفل أعداد محدودة من احلجيج من خارج 
بيت  بفنادق  حجوزاتهم  اآلالف  ألغى  أن  بعد  فلسطني، 

حلم بسبب إجراءات مواجهة متحور »أوميكرون«.

مكتشفة لقاح أسترازينيكا مكتشفة لقاح أسترازينيكا 
تدق ناقوس اخلطر وحتذر: تدق ناقوس اخلطر وحتذر: 

اوميكرون أشد فتكااوميكرون أشد فتكا
اخلطر،  ناقوس  بارزة  بريطانية  خبيرة  دقت 
يكون  قد  القادم  العاملي  الوباء  إن  وقالت 
أشد فتكا من كورونا، مشيرة إلى أن هناك 
بسرعة  ينتشر  أوميكرون  أن  من  مخاوف 
أن  املرجح  من  وأنه  دلتا،  متغير  من  أكثر 

يكون هناك أكثر من ألف حالة في بريطانيا في الوقت الراهن.
وقالت البروفيسورة مدام سارة جيلرت، التي شاركت في تصنيع لقاح أسترازينكيا، إن وباء أخرا يكن 

أن يكون أكثر عدوى وأشد فتكا من كورونا
وأوضحت جلبرت إنها لن تكون املرة األخيرة التي يهدد فيها فيروس البشرية، والوباء القادم يكن أن 

يكون أسوأ.
كما قال البروفيسور بول هانتر، من كلية الطب بجامعة إيست أجنليا، إنه لم يتضح كيف تترجم 

األدلة من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا التي لديها نسبة مرتفعة من سكانها امللقحني.
وأضاف أن هناك مؤشرات أولية بأن أوميكرون سيصبح املتغير املهيمن في غضون األسابيع القليلة 

املقبلة أو في غضون شهر، لكن لم يتضح مدة ضرر املتحور اجلديد لو أصيب الشخص بكوفيد.

الواليات املتحدة ستقاطع الواليات املتحدة ستقاطع أوملبياد بكني أوملبياد بكني 20222022
اإليديولوجي«  »التحيز  بـ  الصني  نددت 
املتحدة عقب  للواليات  اخلبيثة«  و«النوايا 
الدبلوماسية  املقاطعة  واشنطن  قرار 
املقررة  الشتوية  األوملبية  األلعاب  لدورة 

في بكني في فبراير املقبل.
مقاطعتها  املتحدة  الواليات  وكانت 
األوملبية  األلعاب  لدورة  دبلوماسيا 
الشتوية 2022 التي ستقام في العاصمة 

الصينية بكني.
وقال البيت األبيض إن واشنطن لن ترسل 

وفدا رسميا إلى األلعاب بسبب مخاوف بشأن سجل الصني في حقوق اإلنسان.
لكنه قال إن الرياضيني األمريكيني يكنهم املشاركة وسيحظون بكامل الدعم احلكومي.
وفي وقت سابق، قالت الصني إنها ستتخذ » إجراءات مضادة حازمة« في حالة املقاطعة.

وكان الرئيس األمريكي جو بايدن قد صرح قائال، إنه يدرس مقاطعة احلدث الرياضي دبلوماسيا.
لن  األمريكية  اإلدارة  إن  قالت  إذ  املقاطعة  قرار  األبيض،  البيت  باسم  املتحدثة  وأكدت جني ساكي، 

تشارك في »ضجة األوملبياد«.
إدارة بايدن، التذكير مبقاطعة  وتعيد هذه املقاطعة لدورة األلعاب األوملبية الشتوية 2022، من قبل 
أمريكية سابقة وقعت في عام 1980، حني سحبت واشنطن رياضييها من أوملبياد موسكو لالحتجاج 

على الغزو السوفييتي ألفغانستان في العام السابق.

تنظيم القاعدة يهدد إسبانيا ... تنظيم القاعدة يهدد إسبانيا ... الظواهري يدعو لــــــ«حترير الظواهري يدعو لــــــ«حترير 
سبتة ومليلية«سبتة ومليلية«

هدد تنظيم القاعدة اإلرهابى إسبانيا مرة 
متعدد  التنظيم  زعيم  قام  حيث  أخرى، 
بوضع  الظواهرى«،  »أين  اجلنسيات 
خطاب  في  اهتمامه  بؤرة  في  إسبانيا 
طويل ضد ما أطلق عليه »احتالل« سبتة 
لشن  لعزمه  إشارة  في  وذلك  ومليلة، 
التنظيم  ونشر  جديدة.  إرهابية  هجمات 
تهديدات  على  يحتوي  فيديو  تسجيل 
ضد إسبانيا، عبر املنتديات اإلرهابية، وهو 
»حتذير  بعنوان  دقيقة   38 مدته  خطاب 
لألمة اإلسالمية من التهديد الذي متثله 

األمم املتحدة«. وأشارت أجهزة مكافحة اإلرهاب في الداخلية واالستشارات االستخباراتية واألمنية 
اإلسبانية AICS، إلى أن الظواهرى يهاجم بشكل أساسي األمم املتحدة، حيث قال: »األمم املتحدة مت 
إنشاءها من قبل القوى املنتصرة في احلرب العاملية الثانية، بهدف فرض نظام سياسي وعقيدة على 
العالم بأسره، وبهدف ترسيخ هيمنتها على بقية البشرية«، واستنكر »قبول عضوية األمم املتحدة 
يعني ضمناً قبول احلكم مبوجب قوانني غير الشريعة اإلسالمية وبالتالي التخلي التام عن الشريعة«.

وأضاف الظواهرى »األمم املتحدة منظمة أنشأها أعتى املرمني لتغيير نظام املعتقدات لبقية البشرية، 
وحتديداً املسلمني«مستشهدا في هذا السياق بإسبانيا التي يتهمها مع دول أخرى باحتالل األراضي 
اإلسالمية، سبتة ومليلية، مبباركة األمم املتحدة، رغم أن ميثاق األمم املتحدة يضمن حرية الشعوب، 

داعيا إلى حترير سبتة وميلة من االحتالل اإلسباني، كما يزعم. 
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حتديث لقيود السفر لكندا بسبب املتحور حتديث لقيود السفر لكندا بسبب املتحور 
»أوميكرون«... تتضمن »مصر«»أوميكرون«... تتضمن »مصر«

أنه مت حتديث  الفيدرالية عن  كشفت احلكومة 
مرة  كندا  إلى  السفر  على  املفروضة  القيود 
فيروس  بشأن  اخملاوف  لتزايد  استجابة  أخرى، 
كورونا املتحور )أوميكرون(، وأعلن املسؤولني عن 
ثالثة تدابير جديدة فورية تهدف إلى منع انتشار 
هذا الفيروس - وقد متت أضافة ثالثة دول أخرى 
إلى قائمة الدول التي سيواجه املسافرين منها 
الدول  وهذه  كندا،  إلى  بدخولهم  تتعلق  قيودا 
الثالثة هي: مصر، وماالوي، ونيجيريا، وأضيفت 
أفريقيا  دول وهي جنوب  قائمة من سبعة  إلى 
وموزمبيق وبوتسوانا وزيبابوي ونامبيا وليسوتو 

وأسواتيني.
ولن يسمح للمواطنني األجانب الذين يسافرون 
إلى كندا من أي من هذه الدول خالل الــــــ 41 
يوما السابقة للسفر بدخول كندا، كما سيتم 
أفريقيا  جنوب  إلى  مؤخرا  سافروا  الذين  منع 
وموزمبيق وبوتسوانا وزيبابوي ونامبيا وليسوتو 
وأسواتيني من دخول كندا ؛ اعتبارا من يوم 03 
املسافرين  جميع  على  ويجب  املنصرم،  نوفمبر 
غير  أخر  بلد  أي  من  كندا  يدخلون  الذين  جوا 
في   91 كوفيد  اختبار  إجراء  املتحدة  الواليات 
املطار الذي يهبطون فيه بغض النظر عن حالة 
املسافرين  لديهم ويجب على هؤالء  التطعيم 
العزل الذاتي بعد ذلك حتي تأتي نتيجة االختبار 
املطعمني  غير  للمسافرين  وبالنسبة  سلبية. 
 91 كوفيد  اختبار  إجراء  في  االستمرار  فيجب 

واحلجر الصحي ملدة 41 يوما.
ويجب على املواطنني الكنديني واحلاصلني على 
اإلقامة الدائمة في كندا الذين قاموا بزيارة أي 
اخذ  سابقا  املذكورة  العشرة  الدول  من  دولة 
كندا  دخولهم  قبل   91 سلبي  كوفيد  اختبار 

حتى لو كانوا مطعمني بالكامل.
 ولن يسمح للمسافرين األجانب القادمني من 
أي دولة من الدول العشرة السابق ذكرها بإجراء 
اختبار كوفيد 91 في هذه الدول )لن يقبل( وبدال 
من ذلك يطلب منهم إجراء اختبار كوفيد 91 

في بلد ثالث قبل قدومهم إلى كندا.
وعند وصولهم إلى كندا سيتم اختبارهم مرة 
احلجر  منشأة  في  ينتظروا  أن  يجب  ولذا  أخرى 
االختبار،  نتيجة  تظهر  حتى  املعينة  الصحي 
الذين  األفراد  على  سيكون  سلبية  جاءت  فإذا 
منازلهم  في  العزل  بالكامل  تطعيمهم  مت 
حتى يتم اختبارهم مرة أخرى في اليوم الثامن 
لم  الذين  أولئك  وأما  سلبية،  النتيجة  وتأتي 
احلجر  منشأة  في  فسيبقوا  تطعيمهم  يتم 

الصحي ملدة 41 يوما.
وأكد مسؤولو الصحة انهم قد يوسعوا نطاق 
هذا اإلجراء ليشمل جميع املسافرين إلى كندا 
نوفمبر  يوم 03  اعتبارا من  أنه  ويذكر  برا وجوا، 
املاضي ينع الركاب غير املطعمني بالكامل من 
للحكومة  التابعة  والطائرات  القطارات  ركوب 

الكندية الفيدرالية.

أونتاريو تسمح ملن فوق الــــ 50 عاما وأكبر بجرعة 
ثالثة من لقاح كورونا

على  للحصول  املؤهلني  نطاق  بتوسيع  أونتاريو  قامت 
وستسمح   ،91 كوفيد  لقاح  من  تعزيزية  ثالثة  جرعة 
اجلرعة  بأخذ  وأكبر  عاما   05 العمر  من  البالغني  لألفراد 
الثالثة بداية من منتصف شهر ديسمبر، بشرط أن تكون 
الثانية  اجلرعة  على  حصولهم  على  أشهر  ستة  مضت 
من اللقاح، ويكن لألشخاص املؤهلني لذلك حجز مواعيد 
ألخذ اجلرعة املعززة بداية من 31 ديسمبر اجلاري من خالل 
موقع اللقاح في املقاطعة أو مراكز االتصال أو من خالل 

طبيب األسرة.
الذين  لألفراد  إضافية  تعليمات  املقاطعة  أصدرت  وأيضا 

يعانون من نقص املناعة مثل الذين يتلقون غسيل كلوي أو الذين متت لهم عمليات زراعة أعضاء 
لتلقي جرعة  العالج وغيرهم  بعد  املناعة  يفقدون  والذين  دموية  أو خاليا  زراعة خاليا جذعية  أو 

تعزيزية من لقاح كوفيد 91 طاملا مرت 65 يوما على حصولهم على اجلرعة الثانية من اللقاح.
وسيكون هناك أيضا أمدادات محدودة من جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون للذين 
لديهم أسباب طبية متنعهم من تلقي لقاحات فايزر أو مودرنا. وقالت حكومة املقاطعة أن اجلرعة 
الثالثة املعززة من اللقاح ستكون متاحة تدريجيا لعامة الناس بداية من أوائل عام 2202، وانه مت 

إعطاء أكثر من 696 الف جرعة معززة للناس في أونتاريو حتى اآلن.

فورد: ال لسياسة التطعيم اإللزامية للعاملني في املستشفيات
تورنتو: لن تفرض أونتاريو على العاملني في املستشفيات التطعيم اإلجباري على الرغم من دعوة 
اخلبراء وأصحاب املصلحة إلى ذلك، وأشار رئيس الوزراء دوج فورد إلى أن هناك نقص في مقدمي 
الرعاية الصحية في أماكن أخرى في كندا بسبب سياسة التطعيم اإللزامي، ولهذا فلن يفرض 

على العاملني في املستشفيات هذه السياسة.
وأضاف فورد »إني لست مستعد باخملاطرة في تقدمي الرعاية الصحية للماليني من سكان أونتاريو 
وسيترك لكل مستشفى احلرية في توفير املوارد البشرية«، وقال »ان املستشفيات قادرة على إدارة 

أعمالها من خالل بروتوكوالت قوية ملكافحة الوباء والعدوى«.
اختبار  اخذ  أو  التطعيم  املستشفيات احلصول على  العاملني في  احلالي يجب على  الوقت  وفي 
سياسات  في  قدما  املستشفيات  من  العديد  مضت  وقد  منتظمة،  فترات  على   91 كوفيد 
على  بسبب عدم حصولهم  بها  املوظفني  إنهاء خدمات  أو  اجازات  بإعطاء  وقامت  أكثر صرامة 

التطعيمات وفي النهاية خسرت ما بني 1 إلى3% من العاملني بها.
ويعرف أن املستشفيات في مقاطعة بريتش كولومبيا ألغت العديد من العمليات اجلراحية بسبب 
قلة عدد العاملني في الرعاية الصحية بعد فرض التطعيم اإللزامي، وقال دوج فورد أن حكومته 
تراقب الوضع وقد تعيد النظر في سياستها.  وكتبت جمعية املمرضات في أونتاريو إلى فورد قائلة 
مخاوف  إلى  وأشارت  معقولة  املطعمني  غير  العمال  باختبار  تسمح  التي  احلالية  السياسة  إن 

بشأن نقص العمال.
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هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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حفل كبير جلود نيوز في عيدها الثامن بحضور أعضاء برملانحفل كبير جلود نيوز في عيدها الثامن بحضور أعضاء برملان    
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واملفّكرين  املفّكرات  من  مجموعة  أصدرت 
من  املسيحّيني  والالهوتّيني  والالهوتّيات 
املاضي  سبتمبر  نهاية  األوسط  الشرق 
املسيحّيني  أوضاع  تتناول  مرجعّية  وثيقة 
الالهوتّية  الناحية  من  املنطقة  هذه  في 
واجليوسياسّية والفكرّية واملتمعّية؛ حملت 
عنوان »نختار احلياة.. املسيحيون في الشرق 
ومجتمعية  الهوتية  خيارات  نحو  األوسط 

متجددة”.
أهمية الوثيقة تأتي من اعتبارات عدة؛ أبرزها 
الربيع  على  عقد  مرور  يوافق  الذي  التوقيت 
تقدمها  التي  األساسية  واألطروحة  العربي، 
الوثيقة استجابة لتحديات الوجود املسيحي 
بحكم  ال  مهددا  بات  الذي  املنطقة،  في 
بل هامشية  العدد فقط،  وقلة  الديوغرافيا 
الضرورية  واملتطلبات  الدور واالستغناء عنه، 
لتحقق هذه االستجابة فاعليتها، سواء لدى 

الكنائس أو في السياق الذي تتحرك فيه.
السياق  في  بتغييرات  الوثيقة  طالبت 
الدولة  طبيعة  تغيير  أهمها  السياسي؛ 
جميعا،  األديان  إزاء  ومحايدة  مدنية  لتكون 
واحدة من  بوقوفها على مسافة  مبا يسمح 
األديان، موضحة ان العنف ال يرتبط باإلسالم 
ديًنا بل هو ظاهرة »أنثروبولوجية« مجتمعية 
عن  بخطاب  غالبا  ويرتبط  األولى،  بالدرجة 

الهويات مغلق وإقصائي وفوقي.
قدمت  صفحة   42 في  تقع  التي  الوثيقة 
توصيفا أكادييا للوضع السياسي والثقافي 
األخيرة  السنوات  في  األوسط  الشرق  في 
محاولة. رسم دورا جديدا للمسيحيني العرب 
مع  يتسق  الذي  بالشكل  الظروف  تلك  في 
وأدوارهم  املنطقة  في  التاريخي  حضورهم 
عبر  قدموها  التي  واالجتماعية  السياسية 

قرون.
بل  أقلية  ليسوا  الراهب: املسيحيني  متري 
ودور  تاريخ  لها  عربية  أكثرية  من  أصيل  جزء 

وإجنازات وإسهامات
املشارك  الراهب  متري  القس  الدكتور  اعتبر 
والتي  احلياة«  »نختار  وثيقة  إطالق  في 
من  عربية  شخصية   11 نحو  فيها  شارك 
من  والهوتيني  الهوتيات  من  عربية  دول  عدة 
الشرق األوسط، وخبيرات وخبراء في العلوم 
في  واجليوسياسّية،  واالجتماعّية  اإلنسانّية 
أوضاع  تتناول  مرجعّية  وثيقة  وهي  لبنان 
املسيحّيني في املنطقة من الناحية الالهوتّية 
مبادرة  واملتمعّية،  والفكرّية  واجليوسياسّية 
مرجعية  تكون  أن  تصلح  وهامة  خالقة 
حقيقية لتصويب كل األوضاع واحلاالت التي 

حتتاج إلى تصويب.
الوثيقة مبثابة موقف فكري  أن  الراهب  وقال 
من  »أي  السياقي  الالهوت  بروح  عميق 
لوضع  واالجتماعية  اجليوسياسية  النواحي 
مباذا  لتجيب  األوسط  الشرق  املسيحيني في 
يفكر املسيحي في هذه املنطقة احلساسة«.
نحو  استغرق  الوثيقة  إعداد  أن  وأوضح 
عامني وعرضت على مجموعة من املفكرين 
مفكرين  إلى  إضافة  أيضا  املسلمني 
احلياة،  نختار  عنوان  »إن  وقال  مسيحيني، 

احلياة  بثقافة  التمسك  وهو  واضح  دليل  له 
وتأني  بصبر  القضايا  كافة  معاجلة  وضرورة 
وعلمية وبالتالي العمل على تقديس حقوق 
اإلنسان والدفاع عنها والوقوف أمام أية جهة 
هذا  مسار  في  العراقيل  ووضع  لتقويضها 

اخليار.

بأننا  تقول  أن  أرادت  الوثيقة  أن  على  وشدد 
نحن  بل  أقلية  املسيحيني  أن  فكرة  نرفض 
لها  حالية  عربية  أكثرية  من  أصيل  جزء 
في  عميقة  وإسهامات  وإجنازات  ودور  تاريخ 
واألقلية  األكثرية  فمفهوم  مجتمعاتهم 
أراد  الذي  االستعمار  صنائع  من  صنيعة  هو 
أن يرسخ هذا املفهوم، كما أننا نرفض رفضا 
قاطعا فكرة أن املسيحيني يحتاجون حلماية 
شعوبهم  جانب  إلى  يعملون  فهم  خارجية 
على حماية مجتمعاتهم وتصليبها وهذا ما 
يقوله الواقع بكل املاالت الفكرية والعملية 
اخلارجية  واحلماية  والبنائية،  واالقتصادية 
تعني بوضوح استعمار من نوع أخر سيبقي 
على  الوثيقة  شددت  كما  يديه،  بني  اعنقانا 
فكرة املواطنة الفاعلة وان تكون الدولة دولة 
مجتمعاتها حتافظ وتصون التعددية الدينية 
وبشكل  شديدة  بحكمة  وتديرها  واألثنية 

إيجابي وان حتسن إدارة هذا التنوع.
انتقدت  الوثيقة  أن  الراهب  أشار  كما 
خوفا  بالديكتاتوريات  حتتمي  التي  الكنائس 
في  قيادات  هناك  ولألسف  مصاحلها  على 
والفساد  الترهل  من  حالة  تعيش  الكنيسة 
في  للمرأة  ظلما  الكنيسة  مارست  كما 
بقانون  نطالب  فإننا  ولذا  األحيان،  من  كثير 
أية  الدولة  وعلى  الشخصية  لألحوال  مدني 
الدين،  موضوع  في  حياد  على  تكون  أن  دولة 
في  الشباب  دور  إلى  الوثيقة  تطرقت  كما 
مجتمعاتهم حيث أن دورهم مغيب بطريقة 
إلشراك  جدية  مقاربة  من  بد  وال  مريبة 
دورهم  يكون  وان  القرار  صناعة  في  الشباب 
سواءا  العنف  لنبذ  أيضا  والدعوة  مؤثرا، 
أو  السياسي  اإلسالم  جماعات  من  القادم 

السلطة العلمانية.
جدران  لقرع  محاولة  هي  الوثيقة  أن  وقال 
مع  حوار  إلى  تتحول  أن  امل  على  اخلزان 
املتمع املدني في الدول العربية اخملتلفة ومع 
الدينية  واملؤسسات  والكنائس  السلطات 
املدنية  الدولة  فكرة  لتطوير  اإلسالمية 

والفكر املدني.
أزمة الوجود املسيحي في الشرق األوسط

اجلمع  على  بقدرتها  الوثيقة  اتسمت 

أزمة  حتليل  في  والسياسي  الثقافي  بني 
وخصصت  املنطقة،  في  املسيحي  الوجود 
السياقني  في  للحديث  منها  األول  الفصل 
وطرحت  الالهوتي،  والكنسي  اجليوسياسي 
ينطلق  -الذي  السياقي  الالهوت  خيار  تبني 
الكتاب  فهم  إلعادة  للواقع  إدراك عميق  من 
الديني  اخلطاب  لتجديد  سبيال  املقدس- 
املسيحي، كما طالبت بتغييرات في السياق 
الدولة  طبيعة  تغيير  أهمها  السياسي؛ 
جميعا،  األديان  إزاء  ومحايدة  مدنية  لتكون 
واحدة من  بوقوفها على مسافة  مبا يسمح 
باإلسالم  يرتبط  ال  والعنف  جميعا،  األديان 
أنثروبولوجية مجتمعية  هو ظاهرة  بل  ديًنا، 
عن  بخطاب  غالبا  ويرتبط  األولى،  بالدرجة 
حد  على  وفوقي،  وإقصائي  مغلق  الهويات 

قول الوثيقة.
القيم؛  هذه  من  عددا  الوثيقة  وطرحت 
األديان  إزاء  احملايدة  املدنية  الدولة  أبرزها: 
وجتاوز  للتنوع،  احلاضنة  واملواطنة  جميعا، 
اخلارجية  احلمايات  األقلية، واستدعاء  منطق 
السياسي  مبعناها  والديقراطية  والداخلية، 

واملتمعي املتسع، وحرية الضمير… إلخ.
احلداثة املهضة والربيع العربي

للقيام  تاريخية  الوثيقة 3 حلظات  استدعت 
املتمثلة  األساسية  أطروحتها  بتأسيس 
احلضور  »ومجازفة  الفاعل«  »االندماج  في 
بالتاريخ املسيحي  والشهادة«؛ األولى تتعلق 

املمتد في املنطقة قبل اإلسالم وبعده، الذي 
في  والتالقي  التمايز  على  قام  بتنوع  اتسم 
املهضة  العربية  احلداثة  هي  والثانية  آن. 
الذي  احلل  الستحضار   19 القرن  أواخر  في 
قدمته من علمانية تعالج مشكلة األقليات 
واألكثريات، وما طرحته من تفكير معمق في 
عالقة الدين بتطور املتمع، مع إبراز مساهمة 

النخبة املسيحية في هذه الفترة.
أما الثالثة فكانت حلظة الربيع العربي، وهنا 
استطاعت الوثيقة أن متيز بني جوهر السردية 
التي  الواقع  رهانات  وبني  يقدمها  التي 
حكمتها، باإلضافة إلى حدودها وإخفاقاتها.

فهذه االنتفاضات »طاقة تغيير«، وأسقطت 
املواطنة  باسم  واألكثرية  األقلية  »مفهوم 
وطالبت  الفرد«،  حقوق  على  القائمة 
املمارسة  قلب  إلى  املواطنة  مفهوم  بإعادة 
اإلصالح  نبراس  وجعلها  السياسية، 
السياسي واملتمعي. ولكن هذه االنتفاضات 
-رغم ما اتسمت به من شبابية وامتزاج بني 

بـ«عدم  واحلريات- متيزت  االجتماعية  املسألة 
حتديثي  وطني  مشروع  بلورة  على  قدرتها 

متكامل”.
أنه  هو  الوثيقة-  -وفق  العربي  الربيع  أهمية 
بات »منطلقا لنشوء طرح جديد في تفحص 
كالدين  األخرى  باالنتماءات  املواطنة  عالقة 
والطائفة والعرق واللون والطبقة«، وظني أن 

الوثيقة بنت هذه األطروحات اجلديدة.
ملاذا صدرت الوثيقة بالتزامن مع العقد األول 

من الربيع العربي
الوثيقة وإن صدرت مع عقد من الربيع العربي؛ 
في  املواطنني  وحركة  العربية  فاالنتفاضات 
مستوى  -على  طرحت  والشوارع  امليادين 
اختطافها  وقبل  التنظير-  قبل  املمارسة 

مفاهيم في هذا الصعيد:
شارك  للتنوع: حني  احلاضنة  املواطنة 
تعبيرا  ليس  االنتفاضات  هذه  في  اجلميع 
السياسية  أو  الدينية  انتماءاتهم  عن 
بوصفهم  بل  واجلنسية،  واأليديولوجية 
مواطنني اكتشفوا حني رأوا بعضهم البعض 
أنهم متنوعون وجتمعهم قيم العيش واحلرية 

والعدالة االجتماعية.
املفهوم الثاني أن املسيحيني -خاصة الشباب 
الطائفة«: بل  يعودوا »رعايا  لم  والشابات- 
الشباب  ففضل  االنتفاضات  هذه  أبناء 
املتمعية  احلاضنة  صيغة  إلى  االنتقال 
للدولة بدل االمتيازات السلطوية للكنيسة.
الوثيقة  على  الثالث العوملة: غلب  املفهوم 
نظرة سلبية للعوملة، ولم ير فيها أصحابها 
حلركة  منها  االستفادة  يكن  إمكانيات 
شعوب املنطقة نحو العدالة واملساواة، كما 
التحليل  وحدة  هي  القومية  الدولة  كانت 
األساسية لقياس تأثيراته، فهي تتسم بقدر 
من التنميط خاصة في املدن، وهي وإن كانت 
تفضي إلى تكثيف التواصل اإلنساني فإنها 
قد  مما  باآللة؛  اإلنسان  ارتباط  ظاهرة  »تعمق 
على  الفرد  اإلنسان  قدرة  تهديد  إلى  يؤدي 

إقامة عالقات أصيلة باحمليطني به«.
الشرق  »مجتمعات  أن  الوثيقة  وتضيف 
األوسط التي تنتشر فيها ثقافة االستهالك 
جتد ذاتها ضحية ملآالت العوملة االقتصادية«، 
يتسم  ما  غالبا  العوملة  إلى  اجلنوح  أن  كما 
مبيل معاكس إلى التشديد على اخلصوصيات 
في  االستقطاب  وهذا  الضيقة،  والهويات 
منطقة الشرق األوسط يؤدي إلى »التوتر بني 
وتصاعد  جهة  من  الديني  الشعور  تعاظم 
من  بالدين  الثقة  وعدم  الدينية  الالمباالة 

جهة أخرى.

هل املسيحيون العرب »مواطنون« أم »رعايا للطائفة«؟!
 بالتزامن مع العقد األول من ثورات الربيع العربي
مفكرون مسيحيون يطلقون وثيقة »نختار احلياة.. 

املسيحيون في الشرق األوسط نحو خيارات الهوتية ومجتمعية متجددة« )2-1(
حتقيق: إيهاب أدونيا
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يرى البعض أن شريعة التوراة مقتبسة من قوانني 
لم  ذلك  يدعون  الذين  أن  اليَّ  ويخيل  حمورابي. 
يقرأوا هذه وال تلك، ألنهم لو فعلوا ذلك ألدركوا إن 
ما يقولونه يخالف احلقيقة. وذلك لألسباب األتية:

أوال: ألننا إذا طالعنا دساتير وقوانني جميع الدول، 
بينها،  كبيرا  تشابها  جند  فإننا  وحديثها،  قديها 
قد يصل إلى حد التطابق في الكثير من بنودها. 
إمنا  واألعراف  القوانني  الن جميع  امر طبيعي  وهو 
وضعت لتنظم العالقات بني األفراد في التجمعات 
البشرية: القبيلة والقرية واملدينة والدولة؛ ولتلبي 
هو  واإلنسان  جتاوزاتهم.  من  ولتحد  احتياجاتهم، 
اإلنسان، وأفعاله تتكرر في كل مكان وزمان. ولذلك 
معظمها  إن  حيث  واألحكام  الوقائع  تتشابه 
والتعدي  واالغتصاب  والقتل  السرقة  عن  ينهى 
بكل صوره وأشكاله؛ وتضع العقوبات التي تراها 

مناسبة لكل موبقة من املوبقات.
املالية  املعامالت  لتنظيم  قوانيننا  تضع  كما   
والزواج  املواريث  مثل  االجتماعية  والعالقات 
من  الزمة  القوانني  هذه  وكل  ذلك.  وغير  والطالق 
االتفاق  فان  ولذلك  البشرية.  التجمعات  لوازم 
الناس  أفعال  التفاق  طبيعيا  أمرا  يعد  بينها 
يفسر  وهذا  ورغباتهم.  وسلوكهم  واحتياجاتهم 
وشريعة  العبرانية  موسى  شريعة  بني  التشابه 
االختالفات  من  الرغم  على  البابلية،  حمورابي 
املصدر  الختالف  بينهما  واملتناقضة  الكثيرة 
والختالف ثقافة الشعبني وعاداتهما وتقاليدهما. 
ثانيا: إننا إذا طالعنا نصوص الشريعتني التوراتية 
واحلمورابية، نالحظ انه مع وجود تشابه في بعض 
بنودهما، إال انه توجد كثير من االختالفات وبخاصة 
في األحكام. ومن أوجه االتفاق ان كلتيهما حرمت 
الزنى؛ ولكنهما اختلفتا في عقوبة الزاني احملصن، 
للتحريق  خالفا  )ال20(  بالرجم  التوراة  فأقرت 
املادتني  في  حمورابي  بهما  قال  اللذين  والتغريق 
)128، 155(. كما لم يرد في شريعة موسى، ما ورد 
والتي سمحت  قانون حمورابي  املادة 144 من  في 
زوجته  له  تختارها  التي  اجلارية  يطأ  بأن  للرجل 

العاقر لكي ينجب منها الولد.  
ولكن  السرقة؛  حترمي  على  الشريعتان  واتفقت 
البابلية  الشريعة  خالفت  التوراتية  الشريعة 
بتباين  حمورابي  عند  تباينت  التي  األحكام  في 
املسروقات  كانت  فاذا  االجتماعية.  الطبقات 
تخص املعبد او القصر يقتل كل من السارق ومن 
إليه املسروقات )مواد 6، 8، 9، 21، 25(. أما إذا تعرض 
شخص عادي للسرقة، فان حمورابي الزم السارق 
بالتعويض خمسة أمثال كحد أدنى.  ومن يسرق 
دابة من الباحة، خيره، في القانون الثامن، بني املوت 
مثال  وثالثني  عشرة  بني  ما  تتراوح  غرامة  دفع  أو 

لقيمة الشيء املسروق. 
إليه  ذهب  ما  إلى  موسى  شريعة  تذهب  ولم 
أو  املعبد  سرقة  في  يتورط  الذي  بقتل  حمورابي 
القصر. ولكنها كانت تفرض التعويض املادي على 
وخمسة  ضعف،  بني  يتراوح  كان  ما  وهو  الدوام، 
أمثال الشيء املسروق )خر22(. ولم تفرض عقوبة 
اإلعدام إال في حال سرقة إنسان فقط:« ومن سرق 
»)خر21:  قتال  يقتل  يده  في  وجد  أو  وباعه  إنسانا 
الرابع عشر حلمورابي  بالقانون  ملا جاء  اتفاقا   .)16
وقد ساوى  بقتل من يسرق طفال.  امر فيه  والذي 
سرقة الطفل بسرقة األغراض املَلَكية أو الدينية. 
الشريعتني  في  االختالف  أوجه  ان  نالحظ  وهكذا 
البنود  في  فتتفقان  االتفاق.  أوجه  على  تتفوق 
الختالف  األحكام  في  وتختلفان  الوقائع،  التفاق 
املوبقات،  التفاق  الوقائع  في  تتفقان  الشرائع. 

وتختلفان في األحكام الختالف التشريعات. 
املادة  في  قاله  فيما  حمورابي  التوراة  وخالفت   
136 والتي أباح فيها للزوج أن يرد زوجته املطلقة 
رجوع  حرمت  التوراة  ولكن  العودة.  في  رغبت  إذا 
الزوجة املطلقة إلى زوجها األول سواء مات الثاني 
او تطلقت منه: » ال يقدر زوجها األول الذي طلقها 
ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست 

الن ذلك رجس لدى الرب«)تث24(. 
يأوي  الذي حكم بقتل من  وعلى عكس حمواربي 
عبدا آبقاً )مواد 15، 16، 19(، أمرت شريعة موسى 

وحمايته:«  استقباله  بحسن 
ال  مواله  من  إليك  ابق  عبدا 
يقيم  عندك  مواله.  إلى  تسلم 
في وسطك.. ال تظلمه« )تث23(.

نفس  القتل،  حترمي  في  ووافقته 
خالفته  ولكنها  )تث19(.  بنفس 
فتجاوز  والعقوبات،  االحكام  في 
مبكاييل  وكال  العدل  حمورابي 
الطبقة  باختالف  مختلفة 
االجتماعية املنتمي اليها اجلاني 

والضحية. فإذا وقع االعتداء من رجل حر ضد رجل 
حر فالعني بالعني )مادة 196( والسن بالسن )مادة 
200(. ولكن إذا اعتدى الغني على الفقير فيكفيه 

أن يدفع الدية)198، 199، 201، 204(.
اما شريعة موسى فقد أقرت العدل في األحكام، 
ولم متيز في العقوبة بني الناس ال بحسب طبقتهم 
واحد يكون لكم،  العرقية:«حكم  وال  االجتماعية 
الغريب يكون كالوطني اني انا الرب الهكم«)ال24(.  
كما انها حرمت أخذ الدية في حالة القتل العمد: 
للموت  املذنب  القاتل  نفس  فدية عن  تأخذوا  ال   «
بل انه يقتل »)عد35(. وأجازت مبدأ التعويض في 
حالة قتل البهائم فقط: »من قتل بهيمة يعوض 

عنها؛ ومن قتل انسانا يُقتل«)ال 24(. 
فقط،  العمد  القتل  حال  في  بالقصاص  وأمرت   
يكون  وان  ادنى)عد35(.  كحد  شاهدين  وجود  مع 
القصاص من القاتل ال من غيره لكيال يؤخذ البريء 
باملذنب: »ال يُقتل اآلباء عن األوالد. وال يُقتل األوالد 
عن اآلباء. كل إنسان بخطيته يقتل. ال تعوج حكم 

الغريب واليتيم«)تث24(. 
قال  عندما  العدل  جتاوز  فقد  حمورابي  اما 
في  املتعمد كما  غير  القتل  في حالة  بالقصاص 
املادة )229( التي تقضي مبوت البناء اذا سقط بيت 
ألخر  يلفق  من  ومبوت  البيت.  صاحب  وقتل  بناه 
يد  وبقطع   ،)12  ،11  ،3  -1 دليل)مواد  بغير  تهمة 
ويد  إنسان،  بدن  من  الرق  عالمة  يزيل  الذي  احلالق 
أنت لست سيدي)مادة  لسيده  يقول  الذي  العبد 

282(. وكل هذه األحكام تفتقر الى 
العدل ألنها ال تتناسب مطالقاً مع 

اجلرم املقترف.  
  كما اخذ حمورابي البرئ باملذنب، 
بإعدام  تقضي  التي   210 املادة  في 
حرة  امرأة  ضرب  إذا  رجل  ابنة 
جارية  كانت  إذا  أما  وماتت-  حامل 
وكما في  غرامة)مادة214(-  فيدفع 
املادة 230 التي أمر فيها بقتل إبن 
بناه  الذي  البيت  سقط  إذا  البناء 
ظالم،  حكم  وهذا  البيت.  صاحب  ابن  وقتل  ابوه 
املتعمد.  غير  القتل  القصاص في حال  النه طبق 

واقتص من شخص آخر برئ. 
شريعة  حترمها  لم  امورا  التوراة  شريعة  وحرمت 
تث23(.   ،25 ال  الربا)خر22،  مثل  حمورابي، 
ال  جنس  وكل  تشرب،  ال  ومسكرا  »خمرا  واخلمر: 
واألرنب  اخلنزير  والدم وحلم  وامليتة  تاكل«)قض13(. 
واجلمل وغيرها من احليوانات والطيور مثل النسر 

والغراب وغيرهما)ال 11، تث 14(.
تصب  كانت  التي  حمورابي  شريعة  عكس  وعلى 
في صالح االقوياء، وتأتي على املساكني والضعفاء، 
بالضعفاء  خاصة  عناية  موسى  شريعة  اولت 
تشتم  »ال  بهم:  التنمر  عن  فنهت  واملقهورين 
اخش  بل  معثرة؛  جتعل  ال  األعمى  وقدام  األصم. 
الهك«)ال 19(. وأمرت بالتصدق عليهم » تعشيرا 
ابوابك.  في  تضعه   ... زرعك  محصول  كل  تعشر 
فياتي الالوي .. والغريب واليتيم واألرملة الذين في 
أبوابك ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك 
افتح   « »)تث14(،  تعمل  الذي  يدك  عمل  كل  في 
يدك ألخيك املسكني والفقير في أرضك » )تث15(.

 وخالفته في الوثنية داعية إلى عبادة اهلل الواحد: 
نحت  عن  ونهت  واحد«)تث6(.  رب  الهنا  »الرب 
أخرى  أشياء  عن  ونهت  وعبادتها)تث5(.  األصنام 
كثيرة لم ينهى عنها حمورابي وأمرت بأشياء لم 
يأمر بها، وخالفته في أحكام كثيرة، يضيق املقال 

بسردها.  

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

موسى وحمورابي من ذاكرة التاريخ:

إيلون ماسك يبدأ زرع الرقاقات اإللكترونية في أدمغة البشر العام 
املقبل

شركته  أن  ماسك،  إيلون  األمريكى  امللياردير  كشف 
التكنولوجية »نيورالينك« تعتزم وتأمل فى البدء بزرع 
الرقاقات داخل أدمغة البشر العام املقبل 2022، وأجاب 
»نيورالينك«  ماسك على سؤال حول خطط شركة 
مع  جيد  بشكل  الشركة  »تعمل  وقال:   ،2022 خالل 
االختبارات،  الكثير من  الواقع جنري  ونحن في  القرود، 
للغاية، ويكن  آمنة وموثوقة  أنها  ونحن نؤكد فقط 

إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان«.
البشر خالل  أن نطبق هذا لدى  نأمل  واستمر: »نحن 

النخاع  في  شديدة  إصابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  من  سيكونون  والذين  املقبل،  العام 
الشوكي، مثل الشلل الرباعي، ونحن بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية، ومعايير زرع 
الرقاقة لدى »نيورالينك« أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء«، وفقا لوكالة سبوتنيك 

الروسية.
ومن جهة أخرى، عندما تبدأ Tesla أخيرًا في إخراج Cybertruck من خط اإلنتاج في عام 2022، 
ستظهر السيارة الكهربائية ألول مرة بـ 4 أنواع مختلفة من احملركات، مع حتكم مستقل وعزم 
دوران سريع للغاية لكل عجلة، وذلك بحسب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على Twitter والذي 
أشار إلى أن النموذج سيوفر »حتكًما مستقاًل وعزم الدوران سريع االستجابة لكل عجلة« حيث 
.Rivian’s R1T حتتوي بعض املركبات الكهربائية األخرى على محرك على كل عجلة، مبا في ذلك

وكرر »ماسك« أيًضا أن Cybertruck سيكون لها توجيه للعجالت األمامية واخللفية، وقد أشار 
سابًقا إلى أن EV ستوفر توجيًها خلفًيا، مما سيمكنها من القيادة بشكل عرضى.

 وقامت Tesla بإزالة جميع مواصفات وأسعار Cybertruck من موقعها على اإلنترنت فى أكتوبر، 
ويكن للمالكني احملتملني خفض وديعة قابلة لالسترداد بقيمة 100 دوالر وتهيئة طلبهم بالقرب 

من وقت بدء تسال لإلنتاج، والذي من املقرر أن يحدث العام املقبل.
 ومع ذلك، يبدو أنك ستضطر على األرجح إلى االنتظار لفترة أطول إذا كنت تريد إصدارًا ثنائي 

احملرك

ارتداء الكمامة أم التباعد االجتماعي؟ دراسة حتسم اجلدل
التباعد  من  أفضل  نوعها،  عن  النظر  بغض  الكمامة،  ارتداء  أن  حديثة  دراسة  وجدت 

االجتماعي، من حيث وقاية الناس من فيروس كورونا املستجد.
انتشار  من  للحد  العالم  دول  جل  في  الضرورية  اإلجراءات  من  الكمامة  ارتداء  ويعتبر 

»كوفيد-19«، رغم أن بعض العلماء يشككون في فعاليتها.
وحسب ما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن الدراسة اجلديدة، التي أجراها فريق 

بالواليات  اخلبراء  من 
وجدت  وأملانيا،  املتحدة 
الكمامة  ارتداء  أن 
يقلل مخاطر  أن  »يكن 
الفيروس  التقاط 
 225 إلى  تصل  بنسبة 
باالعتماد  مقارنة  مرة، 
قاعدة  على  فقط 

الثالثة أمتار«.
وقال الباحثون إن »ارتداء 
حماية  يوفر  الكمامة 

فعالة للغاية«.
وفقت  »إذا  وأضافوا: 

أمام شخص مصاب بكورونا ملدة 5 دقائق ومن دون كمامة، ففرصة التقاط الفيروس تبلغ 
90 في املئة، حتى مع احترام مسافة التباعد«.

األمر 30 دقيقة ليصلك خطر  الكمامة، سيستغرق  إذا كانت مرتديا  وتابعوا: »في حني 
التقاط الفيروس«.

وخلصوا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها »تشير إلى أن التباعد االجتماعي أقل أهمية 
من الكمامة«.
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2626 ديسمبر.. احلكم في دعوى بطالن عمومية نادي  ديسمبر.. احلكم في دعوى بطالن عمومية نادي 
الزمالكالزمالك

القضاء  محكمة  قررت 
اإلداري مبجلس الدولة، تأجيل 
املقامة من عبداهلل  الدعوى 
إدارة  مجلس  عضو  جورج، 
والتي  السابق،  الزمالك  نادي 
انعقاد  ببطالن  فيها  يطالب 
اجلمعية العمومية املنعقدة 
 ،2019 عام  و7  و6   5 أيام  في 
بداعي أنها مخالفة للقانون، 
االنتخابات  بطالن  وكذلك 
أقيمت  التي  التكميلية 
العمومية  اجلمعية  خالل 
املاضية، جللسة 26 ديسمبر 

للحكم.

إنَّه  دعواه،  في  جورج  وقال 
منتخب،  إدارة  عضو مجلس 
إجراء  من  تعجبه  مبديًا 
مقعده،  على  االنتخابات 

مؤّكًدا أنَّ تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى باجلمعية العمومية غير قانوني.
والرياضة  الشباب  لوزارة  التنفيذي  واملدير  والرياضة  الشباب  وزير  الدعوى كال من  في  »جورج«  واختصم 
بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة باجليزة ورئيس اللجنة األوملبية واملدير التنفيذي للجنة األوملبية، 

ورئيس نادي الزمالك.
وكانت الدائرة الثانية مبحكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس 

الزمالك السابق وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن 

في مادته األولي تشكيل جلنة موقتة إلدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك لأللعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعًنا قضائًيا أمام محكمة القضاء اإلداري مبجلس 
الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير 

الشباب والرياضة واملدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة اخملالفات املالية الواردة بالتقرير املقدم من اللجنة 

التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

كأس أمم أفريقيا.. هل ُتنهي الكاميرون أزمة كأس أمم أفريقيا.. هل ُتنهي الكاميرون أزمة 
األهلي في مونديال األندية؟األهلي في مونديال األندية؟

األزمة  سُتنهي  الكاميرون  أن  يبدو 
التي يعاني منها األهلي املصري في 
بطولة كأس العالم لألندية، بسبب 

تعارضها مع كأس األمم األفريقية.
القدم قد  الدولي لكرة  االحتاد  وكان 
العالم  كأس  بطولة  إقامة  أعلن 
لألندية التي يشارك فيها األهلي في 
املقبل،  فبراير   12 إلى   3 من  الفترة 
ما يعني تعارضها مع بطولة كأس 
 6 تستمر حتى  التي  األفريقية  األمم 

من الشهر نفسه.
الفني  املدير  شطة،  عبداملنعم 
لكرة  األفريقي  لالحتاد  السابق 

القدم، أكد أن بطولة كأس األمم األفريقية قد يتم إلغاؤها في حالة عدم إقامتها في 
موعدها بالكاميرون.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية إن اللجان التي ذهبت للكاميرون رأت أن الوقت 
غير كاٍف إلنهاء االستعدادات الستضافة كأس األمم األفريقية.

وأشار شطة إلى أن امللعب الذي سيستضيف املباراة االفتتاحية لبطولة كأس األمم 
األفريقية بالكاميرون هناك لغط كبير حوله جاهزيته حتى اآلن.

كأس  استضافة  عندما طلبت  الكاميرون  أن  لـ«الكاف«  السابق  الفني  املدير  وأكد 
األمم األفريقية كان عدد املشاركني في البطولة 16 فريقا وليس 24 كما هو احلال في 

النسخة املقبلة.
وكان من املُقرر أن تستضيف الكاميرون بطولة كأس األمم األفريقية في عام 2019، 

قبل أن يتم نقلها إلى مصر بسبب عدم استعدادها.
على  قادرة  دولة  يوجد  فال  موعدها،  في  تقم  لم  إن  البطولة  أن  على  بالتأكيد  تصريحاته  شطة  وأمت 

استضافتها حتى إذا مت تأجيلها ملدة 3 أو 4 أشهر، ومن ثم سيتم إلغاؤها. 

ريال مدريد وميسي والكرة الذهبية..ريال مدريد وميسي والكرة الذهبية..
  ٣٣ تصريحات مثيرة من مبابي تصريحات مثيرة من مبابي

سان  باريس  جنم  مبابي،  كيليان  أطلق 
جيرمان الفرنسي، العديد من التصريحات 
النارية، ال سيما بخصوص انتقاله إلى ريال 

مدريد اإلسباني.
لنجم  األسبق  النجم  مستقبل  وبات 
كل  على  مفتوحا  الفرنسي  موناكو 
مع  عقده  انتهاء  قرب  بحكم  االحتماالت، 
بإمكانه  حيث  الفرنسية،  العاصمة  نادي 
إمضاء عقد مبدئي مع فريق جديد انطالقا 

من يوم 1 يناير املقبل.
وقال مبابي في تصريحات لقناة »أمازون برامي« :«ينبغي أن أحسم مستقبلي في الفترة 

املقبلة، األمر ليس سهال، في كل احلاالت سألعب في فريق كبير خالل املوسم املقبل«.
الصيفية  االنتقاالت  فترة  مدريد خالل  ريال  إلى  االنتقال  من  بالفعل  قريبا  كان  مبابي 
إلى 180  والتي وصلت  العروض،  رفضت كل  باريس سان جيرمان  إدارة  أن  غير  املاضية، 

مليون يورو.
وعن هذا األمر، قال مبابي: »شعرت بخيبة أمل بعد فشل انتقالي لريال مدريد الصيف 
املاضي، ولكن ال ينبغي املبالغة ألنني لم أكن ألعب في فريق ينشط في دوري الهواة في 

فرنسا«.
من  أنني  كما  أوروبا،  أبطال  بدوري  للفوز  يسعى  فريق  لصالح  حاليا  ألعب  »أنا  وأردف: 
مشجعيه، أنا سعيد للغاية مع سان جيرمان، ولكنني كنت أرغب في اكتشاف أشياء 

جديدة.
كما تطرق الالعب املولود في فرنسا من أب كاميروني وأب جزائرية لعالقته مع النجمني 

البرازيلي نيمار دا سيلفا واألرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال مبابي في هذا السياق: »عندما تلعب في فريق يتواجد فيه نيمار وميسي، فليس 

من املنطقي أن تضع نفسك في مرتبة النجم األول للفريق«.
وواصل: »ليس من املهم معرفة من هو النجم األول في سان جيرمان، الهدف األساسي 
في صنع  واملتمثل  امللعب،  على  بدورنا  القيام  أجل  من  الظروف  أفضل  في  وضعنا  هو 

الفارق«.
وبخصوص طموحه في الفوز بالكرة الذهبية مستقبال، قال صاحب الـ22 عاما: »في 
في  تغيرت  لألشياء  نظرتي  لكن  الذهبية،  بالكرة  الفوز  بفكرة  مهووسا  املاضي كنت 

الفترة األخيرة«.
وأمت: »أصبحت مقتنعا أن حتقيق اإلجنازات اجلماعية هو السبيل الوحيد الذي يسمح لك 

بالتطور وحتقيق أهدافك«.  

ليفربول يتوجه بطلب إلى االحتاد املصري ليفربول يتوجه بطلب إلى االحتاد املصري 
بشأن محمد صالحبشأن محمد صالح

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إمكانية  جتاه  تفاؤله  عن 
مشاركة الثنائي محمد صالح 
مواجهة  في  ماني  وساديو 
ليستر سيتي وتشيلسي خالل 
فترة األعياد، رغم االستعدادات 

لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
خدمات  ليفربول  وسيفتقد 
)املصري  العبيه  من  ثالثة 
والسنغالي  صالح،  محمد 
نابي  والغيني  ماني،  ساديو 
كيتا( للمشاركة مع منتخبات 
أمم  كأس  نهائيات  في  بالدهم 

إفريقيا املقرر أن تستضيفها الكاميرون في الفترة بني 9 يناير و6 فبراير املقبل. 
وفقا للوائح االحتاد الدولي لكرة القدم، على ثالثي »الريدز« االنضمام ملنتخباتهم عقب 

مواجهة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري اإلجنليزي املقررة يوم 26 ديسمبر احلالي.
لقاء  يليها  ديسمبر   28 يوم  سيتي  ليستر  أمام  حاسمة  مباريات  ليفربول  وينتظر 

تشيلسي في 2 يناير.
ويرغب ليفربول بتأجيل مغادرة الثالثي اإلفريقي للنادي قدر املستطاع مما يعني غيابهم 

فقط عن مباراتني في الدوري اإلجنليزي الحقا وذلك أمام برينتفورد وكريستال باالس.
ووفقا لصحيفة »جارديان« اإلجنليزية فإن ليفربول تواصل بالفعل مع احتادي كرة القدم 
في مصر والسنغال، بشأن إمكانية وصول صالح وماني في وقت متأخر عما هو مقرر له 

بالفعل، ويسعى النادي للتوصل إلى اتفاق مشابه مع غينيا بشأن نابي كيتا.
ومن جانبه، علق يورغن كلوب في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية: »األمر لم 

يتقرر بعد، أنا شخص متفائل، لذلك آمل ذلك«.
وأضاف: »ولكن يكن القول أن هذا األمر لم يحسم بعد، وليس في أيدينا متاما كذلك«.
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   - احرص على صحتك البدنية أوالً، فقد لوحظ 
أمراض  من  يعانون  الذين  األفراد  من  كثيرين  أن 
السيطرة  في  صعوبة  يجدون  ما  عادة  معينة، 

على أعصابهم وانفعاالتهم. 
من  الكافي  القدر  على  احلصول  من  البد   -    
الراحة، سواء بعد االستذكار أو بعد يوم العمل 

أو بعد أي نشاط جسماني تقوم به. 
   - إذا شعرت أن لديك رغبة في البكاء، أو االختالء 
بنفسك، أو اجللوس مع والديك أو أحد أصدقائك 
املقربني للتنفيس عن أمر يضايقك فال تتردد في 
ذلك، وإذا لم جتد من يستمع إليك، فامسك ورقة 
حني  فستجد  يضايقك  ما  كل  واكتب  وقلماً، 
تفعل ذلك أن جزءاً كبيراً مما كان يثقل عليك، قد 

انزاح، فتشعر بالراحة. 
وشعورك  األسري،  باالستقرار  إحساسك   -    
في  تعيش  من  وبني  بينك  املتبادلة  باحملبة 

وسطهم، أمران هامان جداً لصحتك االنفعالية.
إذا كنت ممن يقال عنهم »دمعتهم قريبة«   -    
أي أن أول انفعال يظهر عليك هو البكاء، فحاول 
أوالً من اهلل  املعونة  السيطرة على ذلك بطلب 
ثم بطريقة »العد« أي عد من 1 إلى 10 أو إلى 20، 
أن  للبكاء، وستجد بعد ذلك  أن تستسلم  قبل 
الرغبة في البكاء تالشت، واستطعت التحكم 

في أعصابك فترة أطول.
نتيجة   - وشعرت  يكدرك،  أمر  حدث  إذا   -    
الثورة  أو  الغضب  إلى  متيل  أنك   - ما  مناقشة 
فمن األفضل ترك املكان الذي جتلس فيه، سواء 
في  أو  البيت  في  أو  األصدقاء  وسط  في  كان 
متجدد  آخر  مكان  إلى  بالذهاب  وذلك  العمل. 
السيطرة  وحاول  آخر.  أحد  به  يوجد  ال  الهواء، 
حتى  بعيد  مكان  إلى  بالنظر  انفعاالتك  على 

تتمالك أعصابك مرة ثانية.

علــــوم وصحة 1717

أعراضه »غريبة«.. أوميكرون ال يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم
كشفت الطبيبة اجلنوب أفريقية التي دقت ناقوس اخلطر ألول مرة ملتحور كورونا اجلديد »أوميكرون«، 

أن املرضى يعانون من أعراض »غير عادية«.
وقالت الطبيبة الدكتورة أجنيليك كويتزي، التي عاجلت املرضى الذين يعانون من متغير أوميكرون، إنه 

يسبب أعراضاً »غريبة«، مبا في ذلك التعب الشديد وارتفاع معدل ضربات القلب.
املتغير  إن  بريتوريا،  إفريقيا،  جلنوب  اإلدارية  العاصمة  في  عيادة خاصة  تدير  التي  كويتزي،  وأوضحت 
اجلديد ال يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم مثل اإلصدارات السابقة من كوفيد – 19، قائلة: »كانت 
أعراض املتغير اجلديد على املرضى، مختلفة وخفيفة للغاية عن تلك التي عاجلتها من قبل«، وفقاً 

لصحيفة »صن« البريطانية.
وأن  »خفيفة«،  كانت  التي الحظتها  اجلديدة  األعراض  بأن  اإلعالم  وسائل  كوتزي  الدكتورة  وطمأنت 

جميع املرضى الذين كانت تعاجلهم تعافوا بشكل جيد.
وأشارت إلى أن ما يجب أن نقلق بشأنه هو األشخاص األكبر سناً غير املطعمني، ألنه في حالة عدم 

حصولهم على اللقاح، سنرى العديد من األشخاص املصابني بشكل حاد من املرض.
ويُخشى أن تكون ساللة Omicron، أو B.1.1.529، أكثر قابلية لالنتقال، وقد تكون قادرة على جتنب 
 3 إلى جانب  السابقة،  املتغيرات  إذ حتتوي على 50 طفرة جينية، مت حتديد معظمها في  اللقاحات، 

تغييرات جديدة متاماً.

لهذا السبب تناول وجبة الفطور قبل 7 صباحاً
يُقال إن وجبة الفطور هي أهم وجبة في اليوم، لكن اخلبراء يعتقدون اآلن أن تناولها في الصباح الباكر 

يكن أن يساعد على جتنب الوفيات املبكرة.
العمر  يعزز متوسط  أن  الساعة 7 صباًحا يكن  الفطور بحلول  تناول وجبة  أن  إلى  األبحاث  وتشير 

املتوقع، لكن االنتظار حتى الساعة 10 صباًحا قد يقصر من عمرك.
وأراد العلماء اكتشاف ما إذا كان توقيت الوجبة األولى في اليوم مرتبًطا بطول العمر، ووجدت أبحاث 
الداخلية، ويزيد من خطر  الليل يعطل ساعة اجلسم  تناول الطعام في وقت متأخر من  أن  سابقة 
اإلصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب. لكن القليل من الدراسات نظرت فيما إذا كان توقيت 

الفطور له نفس التأثير.
وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة التغذية، أن أولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بني الساعة 6 
صباًحا و 7 صباًحا كانوا أقل عرضة بنسبة 6 في املائة للوفاة املبكرة بسبب األمراض الرئيسية مثل 
أمراض القلب أو السرطان، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بانتظام في الساعة 8 صباًحا، 

و 12 في املائة أقل من اآلخرين الذين أكلوا ألول مرة في الساعة 10 صباًحا.
ويُعتقد أن تخطي وجبة الفطور، أو تناولها في وقت متأخر، يعطل »ساعة الطعام« في اجلسم - وهي 
البرمجة الداخلية التي تتحكم في إفراز الهرمونات املرتبطة بالتغذية، مثل األنسولني، حيث يساعد 

هذا الهرمون على حرق اجللوكوز من مجرى الدم، وتصل مستوياته إلى الذروة في الصباح الباكر.
وتناول الطعام في وقت الحق قد يعني أن اجلسم يقلل تدريجًيا من مستويات األنسولني واجللوكوز 
في الدم، مما يؤدي إلى اإلصابة مبرض السكري والسمنة وأمراض القلب، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

طبيبة روسية توضح تأثير الطقس الغائم على حدوث الصداع
العيون  أمراض  قسم  في  املساعدة  األستاذة  أوضحت 
الروسية  العاصمة  في  الوطني  اجلراحي  الطبي  املركز  في 
موسكو، نينا بيروغوفا، سبب حدوث الصداع في األيام التي 

تكون فيها السماء مليئة بالغيوم.
الضباب،  أو  بالغيوم  امللبدة  األيام  أنه في  بيروغوفا   وأكدت 

ينخفض   مستوى اإلضاءة بشكل حاد أمام العني، ويؤثر قلة الضوء سلًبا على العني وغالًبا ما 
يؤدي إلى الصداع.

تشعر  عندما  املثال،  سبيل  على  العني،  بتعب  اخلاصة  عالماته  لديه  شخص  »كل  وأضافت: 
بالنعاس، أي أن العني تريد النوم، وليس الرأس، فعندما تستلقي وتغلق عينيك، يستمر الدماغ 

في العمل بنشاط. قد يسبب ذلك أيضا أملا في العني أو في الرأس«.
نصح طبيب العيون بتشغيل الضوء في كثير من األحيان في الطقس الغائم، بغض النظر عن 

الوقت من اليوم.
وأوضح: »يجب تشغيل اإلضاءة االصطناعية جلعلها أكثر راحة للعيون، يوجد في جهاز الكمبيوتر 
أو األدوات الذكية إضاءة خفيفة، لكنها غير مريحة للعيون إذا كانت الغرفة مظلمة وكان مصدر 

الضوء جهازًا واحًدا فقط«.

احلمية املناسبة ملرضى القولون العصبي
قالت خبيرة التغذية األملانية كارينا هاوفه إن »فودماب« هي 
 JFermentable OligoDi-, Mono-saccharidesل اختصار 

And Polyols، أي السكريات قليلة السكر واألحادية والثنائية والبوليوالت القابلة للتخمر.
وأوضحت هاوفه أن »فودماب« هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، متتص بشكل سيء في 
األمعاء الدقيقة، فيصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيداً، وتخمر بالبكتيريا، ما يؤدي إلى 
والتعب،  والغثيان،  البطن، واإلسهال، واإلمساك، واحلموضة،  وآالم  الغازات،  متاعب صحية مثل 

واخلمول.
ويثل األمر مشكلة لدى الذين يعانون أمراض األمعاء االلتهابية املزمنة مثل متالزمة القولون 

العصبي، أو مشاكل اجلهاز الهضمي الوظيفية، خاصة.
ومن أمثلة الفودماب، الشوكوالتة، واجلنب املطبوخ والكاتشب، والعسل، ودقيق القمح، والزبيب، 

والكرز.
األغذية قليلة  باالعتماد على  الصحية،  املتاعب  األغذية يكن جتنب هذه  وباالستغناء عن هذه 
الفودماب، مثل األناناس، واملوز، والتوت، والبطيخ، واليوسفي، والبروكلي، واجلزر، واخليار، والشوفان، 

واحلنطة، واألرز.
والبيض،  واألسماك،  واللحوم،  الزيتون،  وزيت  الهند،  وحليب، جوز  الزبدة،  أيضاً  القائمة  وتشمل 

واجلنب، الذي يستغرق نضجه وقتاً طويالً مثل الكاممبرت، والفيتا، والبارميزان.

ما هو الطريق إلى صحتك االنفعالية؟ Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

 االسنان وفترة ما قبل احلمل
ذلك(  بعده  )وحتى  التسعة  احلمل  أشهر  اثناء 
اجلنني  تغذية  وهو  واحدا،  للجسم هدفا  يكون 
بذلك  قام  وان  حتى  السليم،  تطوره  وضمان 
على حساب صحتك انت. لذلك عليك االهتمام 
بشكل أكبر بصحتك. من املعروف ان احلمل هو 
االسنان.  في  املشاكل  حلدوث  »االمثل«  الفترة 
للحمل  تخططني  كنت  ان  وملواجهتها،  لذلك 
او  االسنان  طبيب  تزوري  ان  املستحسن  من 
كل  كان  ان  لفحص  االسنان  صحة  اخصائي 
االسنان  بنظافة  واالهتمام  سليم.  شيء 

الشاملة وعالج االمراض قبل بداية احلمل.
بداية احلمل

انه  النساء  من  العديد  تفيد 
وفي بداية احلمل ظهرت لديهن 
حساسية مفرطة في االسنان 
واللثة. وهي ظاهرة شائعة رغم 
ان  اذ  كثيرا.  اليها  التطرق  عدم 
تنبع  واللثة  االسنان  حساسية 
من كمية الهرمونات في اجلسم 

وبسبب زيادة تدفق الدم خالل هذه الفترة. فاذا 
فمن  االسنان،  في  شديدة  بحساسية  شعرت 

قد  انها  احملتمل 
اشارة  تكون 

حلملك وحان الوقت للتأكد. ويجب االخذ بعني 
االعتبار، انه وخالل الدورة الشهرية وأحيانا اثناء 
حساسة  االسنان  تكون  قد  التبويض،  فترة 

ايضا.
خالل مراحل احلمل املتقدمة

االسنان  صحة  اهمال  عدم  جدا  املهم  من 
الفترة  بهذه  ألنه  احلمل  فترة  خالل  والعالج 
حساسية  أكثر  واللثة  االسنان  تكون  بالذات 
ومعرضة لألمراض، مثل: نزيف اللثة واحلساسية 
املرض  اعراض  من  جزء  هي  والتي  والليونة 
للمرأة  اللثة  »مرض  املسمى 
احلامل«. وقد تتسبب كثرة افراز 
بعض  اجساد  في  الهرمونات 
اجلسم  عمل  بإعاقة  احلوامل 
واستجابته ملنع تشكل طبقة 
عبارة  وهي  )اللويحات-  البالك 
مصفرة  بيضاء  طبقة  عن 
من  مختلفة  مجموعة  وحتوي 
تنبع  هنا  ومن  االسنان  على  التي  البكتيريا( 

املشاكل في اللثة.

كيف حتافظ األم احلامل 
على اسنانها اثناء احلمل
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النجوم .. كيف تبدأ 
وكيف تنتهي؟

هيئة  على  حياته  النجم  يبدأ     
شكل  لها  ليس  ضخمة  سحابة 
والغبار  االيدروجني  غاز  من  معني 
في  السحابة  تلك  وتبدأ  الكوني. 
االنكماش والدوران. وكلما انكمشت 
مركزها،  في  احلرارة  درجة  ارتفعت 
كرة   ،- الوقت  مبضي   - تتكون  حتی 

من الغاز املشتعل )جنم صغي(.
مركزه  في  احلرارة  تصل  وعندما     
درجة  مليون   20 الی   10 من 
الى  االيدروجني  يتحول  سنتيجراد، 
التفاعل  طريق  عن  الهليوم  غاز 
فيه  ما  النجم  ويستنفد  النووي.  
ماليني  آالف  عبر  االيدروجني  غاز  من 
األيدروجني  السنني، ويتحول معظم 
الى هليوم. وعندئذ يزداد بريق النجم 
الی  قطره  زيادة  تصل  وقد  وحجمه، 
ويزداد  300 مرة قدر قيمته األصلية. 
ملعان النجم واحمراره. ومن ثم يعرف 

باسم العمالق األحمر.
   وعند هذه النقطة من حياة النجم 
قد ينفجر فجأة. ويتم االنفجار خالل 
طبقاته  وتنطلق  معدودات،  دقائق 
ثم  الكوني.  الفضاء  عبر  اخلارجية 
النجم،  ويبرد  احلالة،  هذه  تنتهي 

ويصبح قزماً ابيض! 

قاطع الطريق 
ذو القناع!

وهو   ،»Raccoon »الراكون  أنه      
في  يعيش  الباندا.  دب  عائلة  من 
أفريقيا،  بجنوبي  والسواحل  املدن 
املتحدة  والواليات  اجلنوبية،  وأمريكا 
بعد  طوله  يصل  وكندا.  األمريكية، 
اكتمال منوه إلى 85 من السنتيمترات، 
وال يزيد وزنه على سبع كيلوجرامات. 
وبعض  البحر  سرطان  على  يتغذى 
يأكل  كما  األخرى،  األسماك  أنواع 
والذرة.  والفاكهة  واحلشرات  الفئران 
العميقة  األرض  فجوات  من  يتخذ 
جذع  في  جحر  في  أو  له،  مسكناً 
ينام  مبدخنة.  أو  عمالقة،  شجرة 
الباردة،  الشتاء  شهور  في  كثيراً 
األم  الشتوي.  بالبيات  يلتزم  ال  لكنه 
من إناثه حترص على صغارها من كل 
يتقرب  ذكرها!.  من  حتى  اخمللوقات، 
»الراكون« من اإلنسان، لكن اإلنسان 
ال يبادله مشاعر الود، مع أن عالقات 
اخمللوقات!.  ودية مع بقية  »الراكون«، 
ما إال بعد  أنه ال يتناول طعاماً  كما 
األقل تغطيسه في  أو على  غسله، 

املاء!

من نوادر البخالء
ذات  الصيرفي  حميد  بن  زبيدة  سكر 
وعلم  قميصاً.  له  صديقاً  فكسا  ليلة، 
السكر،  هفوات  من  ذلك  أن  الصديق 
الفور،  على  املنزل  وترك  القميص  فاخذ 
واعطاه  لزوجته تصلحه لترتديه.    فلما 
اصبح زبيدة، سأل على القميص،  فقيل 
إليه  فبعث  فالناً،  كسوته  قد  انك  له: 
السكران  هبة  أن  علمت  أما  له:  وقال 
وشراءه وبيعه وصدقته وطالقه ال يجوز؟ 
عن  صاحياً  اليك  ارده  قميص  اعطني 
مالی  يذهب  ان  اكره  فانی  خاطر.  طيب 

باطالً!! 
المراتي،  اعطيته  لقد  الرجل:  قال     
قصته واصلحت من شأنه. فاذا اردت ان 

تأخذه فخذه.
   قال: نعم آخذه ألنه يصلح المراتي كما 
يصلح ألمرأتك.    وقال الرجل: بل انه عند 
الصباغ يصبغه.     فلما ادرك زبيدة انه 
ال فائدة، اخذ يقول: حقاً، لقد جمع الشر 
كله في بيت واغلق عليه، فكان  مفتاحه 

السكر. 

الصندوق االسود
ان اجلهاز املسمى »الصندوق االسود«، هي عدة الكترونية موضوعة 
على منت الطائرة لتسجل الكترونياً جميع االمور املتعلقة بالطيران 
اثناء قيام الطائرة برحلة جوية، ابتداء من اللحظة التي تتحرك فيها 
التي حتط فيها  اللحظة  اجلو حتى  املطار لكي حتلق في  على مدرج 

على املدرج في املطار الذي قصدته<
على  الواقع  في  يكون  ألنه  االسود«،  »بالصندوق  اجلهاز  هذا  ويعرف 
الهواء  اليه  ينفذ  ال  بحيث  محكم  اسود  معدني  صندوق  شكل 
الكهربائية  او  اجلوية  بالعوامل  يتأثر  وال  الرطوبة  اليه  تتسرب  وال 
الطائرة،  آالت  بجميع  متصل  انه  رغم  به  احمليطة  املغناطيسية  او 

واجهزتها ومحتوياتها التقنية. 

بصمات
من السخف

تعني  الرفاه  زيادة  إن  القول   
فالسعادة  السعادة.  زيادة 
على  القدرة  من  تأتي 
والتمتع  بعمق  االحساس 
بأن  والشعور  ببساطة 
حاجة  في  يزال  ال  العالم 

إليك.

)ستورم جيمسون(

متهل.. 
وحاول

كل مجموعة ارقام من األرقام التاليه، 
هناك عالقة معينة تربطها، وينقصها 

رقم معني مطلوب وضعه. 
املموعة األولى:

18– 20 -24 – 32 - ؟
املموعة الثانية:

212 – 179 – 146 – 113 - ؟
املموعة الثالثة: 

7 – 13 – 24 – 45 - ؟
املموعة الرابعة: 

4 – 5 – 7 – 11 – 19 - ؟
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بقلم:  مينا ماهر

تعسرت  اجلنسية،  ومنحي  طالب  وانا  كندا  إلى  هجرتي  بعد 
قليالً في إيجاد عمٍل كمهندس بعد التخرج، خاصة أن تخرجي 
كان في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وقد عانت كندا وقتها من 
مؤقت  بشكل  الكويت  إلى  فسافرت  قصير!  اقتصادي  كساد 

ووفقت في وظيفة مهندس موقع!
تعرفت على مهندس كويتي شاب، وكان يتاز بخفة الظل! ومع 
الوقت تعمقت صداقتنا لدرجة أنه أفشى لي بسر خطير؛ قال 
بأن  متاماً  أنه مؤمٌن  أحد،  أن يسمعه  وهو يهمس متخوفاً  لي، 

لكل بني آدم منا، حيوان قرين!!!
السر  بهذا  لي  مصارحته  بعد  للتو  سألكمه  كنت  بالطبع   
في  املارة  أحد  إلى  مشيراً  بثقة  استوقفني  لكنه  السخيف، 

املوقع وقال: 
- بص دا مثالً...اهو دا قرينه...يبقى حيوان الفقمة!!

وجهة  هي  ما  بالضبط  أعلم  لكي  الفضول  أخذني  بصراحة، 
نظره وملاذا الفقمة بالتحديد هي قرينة هذا الشخص، فقلت 

له: 
- اشمعنى؟

- بص له كويس...هو شكل الفقمة....
فأجبت تلقائياً:

- استغفر اهلل العظيم...يا عم ما تتريقش على خلقة ربنا!

فقال لي بسخرية قد متيل إلى اجلدية املبهمة: 
- يا عم انت اللي تستغفر اهلل العظيم... ما االثنني خلقة ربنا...

انت حتكفر! 

الشخص  أتأمل في شكل  وجلست  برده،  …أقنعني  فاحلقيقة 
إلى  توميء  مالمح  بعض  وجهه  في  فاستنبطت  إليه،  املشار 

الفقمة بالفعل!

لنظريته  مني  استحسان  وجد  أن  ما  الكويتي،  صديقي  أما 
العبقرية ونظرته الثاقبة، حتى غدى يذكر لي أسماء احليوانات 
املقترنة بالناس األخرى العاملني باملوقع على هذا املنوال؛ فأصبح 
فالن يشبه احليوان الفالني…وذاك يشبه احليوان العالني…وهكذا!
وكان يحزن بشدة حني يعجز عن معرفة حيوان شبيه لشخص 
يقوم  ثمة  ومن  عليه،  يعثر  حتى  البال  مشغول  فيظل  ما، 

بتثبيته! 
وانخرطت معه جداً في هذه اللعبة، لدرجة أننا استبدلنا كل 
حديثنا  فأمسى  حيواناتهم،  بأسماء  املوقع  في  األفراد  أسماء 

كالتالي:
- اخلرتيت وصل...املعزة بتنادي...القندس في احلمام...الخ 

وكأنني أعمل في حديقة للحيوان، ال في موقع هندسي حتت 

اإلنشاء!
إلى  املزاح  نطاق  من  املوضوع  وحتول 
مرحلة اإلدمان… والسبب كان يكمن 
منه!  نعاني  كنا  الذي  الفراغ  في 
كان  فيه،  نعمل  كنا  الذي  فاملوقع 
امليزانية،  يعاني من عجز شديد في 
هذا  واستمر  تعطله!  إلى  أدى  مما 
كل  كادت  حتى  عديدة  لشهور 

خبرتي في مجالي أن تنحصر فقط في تسمية الناس بأسماء 
احليوانات! 

الغريب في األمر أني أبداً ما سألت صديقي الشاب عن قريني 
أنا من احليوانات! لكن كانت تراودني الشكوك والفراغ في املوقع 
الرئيسية لكي  األسباب  أحد  وكان هذا  ذكرت!  كما  قاتالً  كان 
أحاديثي مع  إن كل  أسرع فرصة، خصوصاً  إلى كندا في  أعود 

الناس أصبحت منطية جداً على غرار اآلتي:
- انت معاك اجلنسية الكندية يا مينا؟

- آه معايا!
- وايه اللي رماك على هنا؟

- ظروف بقى!
- انت »حمار«؟

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

مينا ماهر...في األدغال!مينا ماهر...في األدغال!

اإلميان صراع مع الوجوداإلميان صراع مع الوجود
منسي موريسمنسي موريس

كثيراً ما يظن املرء أن اإليان عملية سهلة يستطيع من خاللها أن يحقق كل ما يريد “ الصحة ، املال ، 
السلطة “وكأنه مبجرد أن يقترب من اهلل كأنه إمتلك املصباح السحرى الذى سوف يجلب له كل املكاسب 
والنعم والرخاء والراحة واألمان وال نستغرب من الذين ينادون بإجنيل الرخاء والرفاهية ألن السواد األعظم 
منا يعتقد بهذا األمر حتى دون أن ندرى لكن ياترى هل فعالً حقيقة اإليان بهذا الشكل البسيط والساذج 

؟
هنا ينبغي أن ندخل في عمق اإليان  وننظر له من الناحية “األنطولوجية “ الوجودية التي ترتبط بخبرة 
اإلنسان الداخلية وصراعه مع الوجود ، اإليان في حقيقته عبارة عن حالة  “ صراع “ مستمر وليس حالة 
من السكون واألمان والطمأنينة وهذا جنده واضحاً بشكل صارخ مع الشخصيات املؤمنة سواء كانت هذه 
الشخصيات أنبياء أو رسل أو كل شخص صاحب جتربة إيانية عميقة ، “ فاإليان الذى ال يجعل صاحبه 
في  حالة من الصراع والكفاح املستمر هو ليس بإيان حقيقى بل هو وهم اإليان “ وإذا نظرنا في حقيقة 
هذا الصراع جنده على كافة مستويات الوجود “ مستوى الذات و مستوى العالم ومستوى اهلل “ ودعونا 

نبدأ في توضيح هذه املستويات .
 Paradigma الصراع مع الذات : هذا أول صراع يخوضه املرء في عملية اإليان إذا اعتبرنا أن اإليان هو منوذج 
وعالقة مع صاحب هذا النموذج أي اهلل فالنموذج يقدم رؤية ومنظومة ومنظور قد يكون هذا النموذج 
اليتناسب مع طبيعة اإلنسان التي تريد أن تؤمن هو يحب اإليان  لكن ميوله ورغباته التتناسب مع املبادئ 
املتعالية التي يقدمها هذا النموذج فهنا حتدث حالة الصراع داخل الروح اإلنسانية بني جمالية املنظور 
الذى يقدمه اهلل ويجذبها  وبني  نزوع الروح إلى املبادئ التي تتناقض مع بنية هذا النموذج وجند أن “ بولس 
الرسول “ عبر عن هذه احلالة في عبارات عميقة تكشف عن حقيقة هذا الصراع بقوله “ فإني أعلم أنه 
ليس ساكن فّي، أي في جسدي، شيء صالح. ألن اإلرادة حاضرة عندي وأماً أن أفعل احلسنى فلست أجد. 
ألنني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه 
أفعل فلست أفعله أنا بل اخلطية الساكنة فّي. إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل احلسنى أن الشّر 
حاضر عندي. فإني أسر بناموس اهلل بحسب اإلنسان الباطن، ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب 

ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس اخلطية الكائن في أعضائي “
الصراع مع العالم : كما قلنا سابقاً أن اإليان عبارة عن منوذج يحمل في طياته مبادئ  وتعاليم ورؤية إلهية 
متعالية والعالم بطبيعة احلال يقدم  مناذج كثيرة ومتعددة ومختلفة عن اهلل و اإلنسان واحلياة والوجود 
في رحلة هدفها  دائماً  الوجود فيعيش  اإللهية عن  الرؤية  املؤمن  يتبنى اإلنسان  فيحدث الصراع عندما 
تصحيح كل األفكار املنتشرة في هذه العالم عن الوجود لذلك الوحى هو نقد لكل األفكار اخلاطئة وتقدمي 
الرؤية الصحيحة فاإلنسان املؤمن اليكتفى فقط بقبول الرؤية اإللهية لكنه مطالب دائماً بإصالح كل 
التعاليم اخلاطئة التي تشوه اهلل واإلنسان وهذا الصراع قد يكلفه حياته ألن الكثير من األفكار اخلاطئة 
حني حتاول إصالحها وإظهار مواطن ضعفها قد تُسجن وتُقتل وتُتهم بأبشع التهم  ولنا املثال األكبر في 
هذا “ السيد املسيح “ نفسه حاول تقدمي الصورة اإللهية الصحيحة  ونقد كل األفكار املغلوطة عن اهلل 
والنتيجة كانت أن املتمع اتهمه بالتجديف والهرطقة وفى األخير حكم عليه بالصلب واملوت  لدرجة أن 
قال عبارة تكشف عن مدى كم املعاناة واأللم  الذى مر به في رحلته على هذه األرض الغير عادلة »نفسي 

حزينة جدا حتى املوت. امكثوا ههنا واسهروا معي«.” )مت 26: 38(
املرء  ير  ما  كثيراً  نفسه  اهلل  مع  ويكون  الصراع  من  أعلى  اإلنسان مستوى  يبدأ  هنا   : اهلل  مع  الصراع 
بضيقات وأمراض وكوارث ونكبات حتل عليه دفعة واحد ومع ذلك اليرى من اهلل سوى الصمت والغياب 
حال  لسان  ويصير  محال  أصبح  اإللهى  والتدخل  مستحيلة  صارت  املعجزات  وكأن  االستجابة   وعدم 
اإلنسان كما كان لسان حال “ داود النبى”  من قبل ويقول “يا رب، ملاذا تقف بعيدا؟ ملاذا تختفي في أزمنة 
الضيق؟” )مز 10: 1(  وبهذا نكون قد بينا أن الفكرة الشائعة عن اإليان املريح هي فكرة خاطئة وعلى كل 
إنسان أن يُدرك هذا جيداً أنه حينما يريد أن يؤمن عليه أن يعرف أنه سيبداً رحلة من الصراع املستمرمع 
الذات والعالم واهلل  وإال سوف يفقد إيانه في وقت ما لكنها رحلة سيحقق من خاللها قيمته الوجودية 

كإنسان يبحث عن املعنى واملصير واألبد  .

»اإلنسان« عالم صغير فهو املكان الذي فيه 
املنظورة،  وغير  املنظورة  اخلالئق  معا  تتحد 
هو  فاإلنسان  املادية.  وغير  املادية  اخلالئق 
والروحي.  املادي  العاملني  بني  الوصل  همزة 
أما  حسنا،  كان  اهلل  خلقه  ما  كل  أن 
)تكوين  جدا  حسن  انه  اهلل  فرأى  اإلنسان، 
1: 31(.  فهو اخمللوق الوحيد الذي خلق على 
1: 26(.  ألهمية  )تكوين  ومثاله  صورة اهلل 
الفريد، تخصص بعض الهوتي  اخمللوق  هذا 
اخمللوق  هذا  دراسة  في  والغرب  الشرق 
اإلنثروبولوجيا  بعلم  ما يسمى  وهو  الرائع، 
   )l’anthropologie – anthropology(
أن  املقال،  هذا  في  ربنا،  بنعمة  وسأحاول 
أسلط بعض الضوء على هذا الكائن الرائع 

وكيف فهمه أباء الكنيسة.    
 يقول الكتاب املقدس: »نعمل اإلنسان على 
صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك 
البهائم،  وعلى  السماء  طير  وعلى  البحر 
وعلى كل األرض، وعلى جميع الدبابات التي 
تدب على األرض«. )تك: 1: 26(. أن استخدام 
فاللغة  للتعظيم،  ليس  هنا  اجلمع  لفظ 
مثل  للتعظيم  اجلمع  ال تستخدم  العبرية 
إلشتراك  هنا  اجلمع  بل  العربية.  اللغة 
الثالوث في خلق اإلنسان. وهذا اإلنسان هو 
الثالوث  أقانيم  بني  مت  ثالوثي  حوار  نتيجة 

القدوس!
يقول في هذا الصدد، ق. يوحنا ذهبي الفم: 
االسخاتولوجي  مشروعه  ضمن  اهلل  »إن 
اخلليقة  باقي  عن  اإلنسان  يختلف  أن  أراد 
وهذا يبدو واضحاً في سفر التكوين أن كل 
األشياء األخرى قد صارت بأمر واحد من اهلل. 
لتكن سماء، ليكن نور… ولكن عندما يصل 
»لنصنعّن  اهلل:  يقول  اإلنسان  خلق  إلى 
اإلنسان« وكأنه يتشاور مع أشخاص آخرين 
لهم نفس الكرامة اإللهية »و السؤال هنا 
األخرين  األشخاص  هؤالء  هم  من  ترى  يا   ،
يجيب  اإللهية؟  الكرامة  نفس  لهم  الذين 
القديس باسيليوس الكبير، في عظته حول 
لنصنع  قال  اهلل  »إن  قائال:  اإلنسان  أصل 
ولم يقل ألصنع ويتضح من هذا أن الثالوث 

كله اشترك في خلق اإلنسان، وعندما قال 
الكتاب »وخلق اهلل اإلنسان« دّل بذلك على 
أشخاص  ثالثة  وجود  رغم  األلوهة  وحدة 
جتمع  واحدة  فاعلة  قوة  فهناك  )أقانيم( 
لكنه  واحد  إله  عبادة  إلى  وحتملك  بينهم 
في ثالثة أقانيم«  ولئال يتوه البعض فكلمة 
األقانيم.  بهم  املقصود  هنا  أشخاص  
ما  هو:  أقنوم  لكلمة  السليم  فالتعريف 
يقوم فيه أو ما يقوم عليه اجلوهر اإللهي.   

فاإلنسان لة نكهة وميزة عن باقي اخمللوقات، 
هذه املسحة هي طابع الصورة اإللهية فيه. 
القديس  يقول  اإللهية،  الصورة  هذه  وعن 
هي  النسمة  »هذه  الالهوتي:  غريغوريوس 
من روح اهلل، وهذه النعمة اإللهية اخلاصة 
أو  األلوهة.  من  جزءاً  يسميهما  باإلنسان 
تدفقاً من الالهوت غير املنظور. أي اإلنسان 
ويحافظ  قلبه  في  اهلل  يحمل  خلقه  منذ 
عليه حتى يستقر أخيراً هو في قلب اهلل، 
ولكن كون اإلنسان يلك جزءاً إلهياً فهذا ال 
يعني أنه قطعة من جوهر اهلل، الفرق بينه 
اإلنسان  أما  غير مخلوق  اإلله  أن  اهلل  وبني 

فموجود باخللق.« 
 ما أبدع اعمالك يا اهلل، ما أرقي ما صنعته 
أن  القاريء؟  عزيزي  هذا  تدرك  هل  يديك! 
بحثا  وهناك  هنا  ويجري  يلهث  اإلنسان 
ذاته، متناسيا  إثبات  عن قيمته، وبحثا عن 
لإلنسان  احلقيقية  القيمة  أن  ومتجاهال 
ليست فيما يصنعه، بل فيما صنع ألجله... 
الصورة  هذه  طبيعة  ما  اآلن:  والسؤال 
املثال  هذا  هو  وما  اإلنسان؟  لدى  اإللهية 
ما  هذا   ... املثال؟  هذا  بالفعل  حتقق  وهل 
أحبت  إن  القادم،  املقال  في  عنه  سنجيب 

نعمة الرب وعشنا. 

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

الكائن الذي حير اخلليقة!!الكائن الذي حير اخلليقة!!
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يقول الكتاب: »وملا كان )املسيح( في أورشليم 
رأوا  إذ  باسمه،  كثيرون  آمن  الفصح،  عيد  في 
اآليات التي صنع. لكن يسوع لم يأمتنهم على 
يكن  لم  وألنه  اجلميع.  يعرف  كان  ألنه  نفسه، 
أن يشهد أحد عن اإلنسان، ألنه َعلَِم  محتاجاً 

ما كان في اإلنسان«.
” طوبي ملن آمن ولم يرى“

يظن البعض أن املعجزات الباهرة كانت السبب 
في إيان الناس باملسيح خالل إرسالية جتسده 
اإللهي. لكن هذا ليس حقيقي بدليل املكتوب 
هنا في اإلصحاح »لكن يسوع لم يأمتنهم على 
يكن  لم  وألنه  اجلميع.  يعرف  كان  ألنه  نفسه، 
أن يشهد أحد عن اإلنسان، ألنه علم  محتاجاً 

ما كان في اإلنسان“.
بسبب  باملسيح  آمنوا  الذين  هؤالء  معظم  إن 
معجزاته التي أبهرتهم، لم نرى إياناً لهم وقت 
صلب اليهود للمسيح. بل ورمبا أشترك البعض 
الذين  التالميذ  عن  ناهيك  الصلب.  في  منهم 
صيد  القدية  مهنتهم  إلى  ورجعوا  تفرقوا 
فيه  وشتم  وأنكره  بعضهم  وخانه  السمك. 

البعض اآلخر!! 
املسيح  احلق يسوع  باإلله  األيان  أن  يؤكد  هذا 
»اهلل الذي ظهر في اجلسد« ال يعتمد أساساً 
يعتمد  بل  املردة،  بالعني  اخلارجية  الرؤية  على 
الثالوث  الواحد  اهلل  نعمة  على  بالضرورة 
النعمة  زيارة  اإلنسان عندما يقبل  داخل كيان 
بشرية  طبيعة  القدس  الروح  فيه  فيخلق  له، 
جديدة تستطيع أن تؤمن باملسيح »ال يستطيع 
أحد أن يقول أن املسيح رب إال بالروح القدس«. 
اإللهية.  الصورة  على  أصالً  مخلوق  فاإلنسان 
وال  فيه،  طبيعة  هو  بأصله  واقتناعه  وحنينه 
يحتاج معه إلى معجزة ِمن خارجه. بل يحتاج 
تزوره  حيث  كيانه  أعماق  إلى  ينتبه  أن  فقط 
القدوس  اهلل  روح  ليعمل  اهلل كل حني  نعمة 
أصله  مع  اإلنسان  يتقابل  أن  أجل  من  فيه 

اإللهي فيؤمن باإلله احلق.
الثاني  اإلصحاح  نهاية  في  التصريح  هذا  بعد 
مطوَّل  بحديث  مباشرة  الثالث  اإلصحاح  جاء 
للرب يسوع املسيح مع نيقوديوس عن موضوع 
ضرورتها  حيث  من  لإلنسان  اجلديدة  اخلليقة 

لإلنسان وكيف ينالها اإلنسان. 
ولكن الرب هنا في اإلصحاح الثاني كان يتكلم 
عن تأسيسه لهذه الطبيعة البشرية اجلديدة 
يسوع  أجاب  لنا.  كباكورة  أوالً  هو  جسده  في 
ثالثة  وفي  الهيكل،  هذا  »انقضوا  لهم:  وقال 

أيام أقيمه«… »كان يقول عن هيكل جسده“ .
جسد املسيح هو أول َمن متَّ تخليصه

جسد املسيح هو أول َمن متَّ تخليصه كباكورة 
القديس  يقول  لإلنسان:  اجلديدة  للخليقة 
ضد  الثانية  املقالة  في  الرسولي  أثناسيوس 

اآلريوسيني )فصل 21/16(:
»الرب لبس جسدنا وصار مشابهاً لنا بحسب 
قد  البشر  أن  ومبا  وبكرنا.  أخانا  فُدِعَي  اجلسد، 
آدم، فإن جسد )يسوع  هلكوا بسبب مخالفة 
أن  إذ  وحتريره  تخليصه  مت  ما  أول  كان  املسيح( 

هذا اجلسد هو جسد الكلمة نفسه. وهكذا إذ 
قد صرنا متحدين بجسده خلُصنا علي مثال 

جسده«.
إن اإليان املسيحي األرثوذكسي يقول بأن اهلل 
»شابهنا في كل شيء ما خال اخلطية وحدها«. 
وذلك عندما أخذ الرب جسداً له من مستودع/

له طبيعة  )أي  لنا  املشابه  العذراء  جسد مرمي 
ق.  يقول  كما  ره  طهَّ ثم  السقوط(.  بعد  آدم 
كان  املسيح(  )يسوع  جسد  »فإن  أثناسيوس 
أول ما مت تخليصه وحتريره إذ أن هذا اجلسد هو 

جسد الكلمة نفسه«. 
لذلك  نفسها،  احلياة  هو  إلهنا  املسيح  فألن 
املوت  منه  هرب  مرمي  مستودع  دخوله  مبجرد 
احلياة.  الرب  أخذها  التي  آدم  طبيعة  وجتددت 
هذا قاله املسيح في موضع آخر أنه »يقتحم 
أمتعته  وينهب  أوالً،  )الشيطان(  القوي  بيت 
الشيطان  التي استعبدها  البشرية  )طبيعتنا 
باملوت(«. وبناء عليه كان قول ق. أثناسيوس  أن 
»جسد )يسوع املسيح( كان أول ما مت تخليصه 

وحتريره«.
املسيح شابهنا في كل شيء... ما خال اخلطية 

وحدها
مثلنا… ُمَجرَّباً  املتجسد  املسيح  ناسوت  كان 
بدليل جتربة الشيطان له على اجلبل. لكن الرب 
على  يبكتني  منكم  »َمن  قال  املسيح  يسوع 
خطية«. أي أنه شابهنا ما خال اخلطية وحدها 
الذي  إلى الهوته  ناسوته كامالً  انحياز  بسبب 

أحتد به. 
دخوله  مبجرد  الذي  احلياة  هو  إلهنا  املسيح  إن 
مستودع مرمي هرب املوت منها وجتددت طبيعة 
آدم التي لبسها املسيح وصارت اخلليقة اجلديدة 
لإلنسان في املسيح يسوع. في هذه اللحظة 
من تاريخ البشرية ظهرت املالئكة تسبح »املد 
هلل في األعالي وعلى األرض السالم وفي الناس 
املسرة«. ولوال تلك اخلليقة اجلديدة لإلنسان في 
املسيح يسوع ما كانت السماء تنفتح ليعلن 
هو  »هذا  يسوع:  املسيح  في  لها  قبوله  اهلل 
ذلك  تبرهن  ثم  سررت«.  به  الذي  احلبيب  أبني 
فارق  أن  منذ  مرة  وألول   - القدس  الروح  برجوع 
آدم عند سقوطه وخروجه من الفردوس. فحل 
الروح القدس على بشريتنا اجلديدة في املسيح 
يسوع على شكل حمامة عند نهر األردن »ألن 
محبة اهلل اآلب قد انسكبت في قلوبنا بالروح 

القدس«.
التي  هذه اخلليقة اجلديدة هي بشرية املسيح 
حواره  في  اليهود  إلى  فيها  وتكلم  لبسها 
معهم بعد تطهيره الهيكل قائالً إنه حتى لو 
بسبب  فإنه  الهيكل«:  هذا  »أنقضوا  صلبوه 
فإنه  جسده  لهيكل  التي  اجلديدة  اخلليقة 
وحتما  بعد.  عليه  )اخلطية(  ملوت  سلطان  ال 
أيام  الهيكل، وفي ثالثة  سيقوم »انقضوا هذا 

أقيمه«.
املوت  سلطان  لنهاية  إعالناً  كان  والصليب   
على خليقتنا اجلديدة في املسيح يسوع إذ قام 

املسيح... والُسبح هلل.

إجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني )٧(...

«آمن كثيرون باملعجزات لكن يسوع لم يأمتنهم على نفسه«

اإلميان باملسيح ليس بسبب املعجزات ولكن باخلليقة اجلديدة فيه

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )150(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )٣٤( ملــــكوت اللـــ
داود: األب.... واالبن

)سفر  الرؤيا  سفر  الرائي  يوحنا  ختم 
األخرويات(، قائال »أَنَا يَُسوُع، أَرَْسلُْت َمالَِكي 
الَْكَنائِِس.  َعِن  األُُمورِ  بِهِذِه  لَُكْم  ألَْشَهَد 
امْلُِنيُر«  ْبِح  الصُّ َكْوَكُب  دَاُودَ.  ِّيَُّة  وَذُر أَْصُل  أَنَا 
)راجع  باجلسد  داود  اين  هو  فيسوع   ،22 رؤ 
نسب يسوع في متي اإلصحاح األول( وهو 
أصل داود بل أصل كل شيء ألنه فيه خلق 
َُّه ِفيِه ُخلَِق  كل شيء كما يقول الكتاب، َفإِن
َماوَاِت وََما َعلَى األَرِْض، َما  : َما في السَّ الُْكلُّ
يُرَى وََما الَ يُرَى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا أَْم ِسَيادَاٍت 
أَْم رِيَاَساٍت أَْم َسالَِطنَي. الُْكلُّ بِِه وَلَُه َقْد ُخلَِق 
)كولوسي 1: 16(، لكن ملاذا أعطى الرب كل 
أنه  لداود ونسب نفسه  واملد  الشرف  هذا 

ابن داود...ملاذا داود ؟؛
       هذا هو حديثنا الذي بدأته معكم من 
جديدا  عهدا  معا  ودخولنا  السابق  املقال 

من عهود الرب. إال وهو العهد. الداودي...
      قبل أن أتبحر في الكتاب املقدس كنت 
اعرف قصص الكتاب وقد قرأت قصة داوود 
كل  وخطيئة  مرة،  من  أكثر  امللك  وشاول 
أراها  كنت  داوود  خطيئة  وحجم  منهم 
مع  امللك  شاول  سقطة  من  أعظم  إنها 
صموئيل الذي استبقى لنفسه مجموعة 
إما  للرب،  ذبيحة  ليقدمهم  قليلة  غنمات 
أوريا  امرأة  بثشبع  مع  وزنى  قتل  فقد  داود 
ملاذا  السؤال!!  احلثي!! فسالت نفسي هذا 
ملوك  كل  عن  داود  الرب  ميز  ملاذا  داود؟! 
العهد  في  الكتاب  قال  ملاذا  إسرائيل؟! 
َحَسَب  رَُجالً  ى  يَسَّ بَْن  دَاُودَ  وََجْدُت  اجلديد 
َقلِْبي، الَِّذي َسَيْصَنُع ُكلَّ َمِشيَئِتي )أعمال 
الرسل 13: 22(!! وملاذا قطع الرب عهداً مع 
تتفق  أال  إسرائيل؟!  ملوك  سائر  دون  داود 
معي قارئ العزيز إنها مفارقة ومقياس الرب 
طبيعتنا  عن  غريب  أوالده  به  يقيس  الذي 
مع  اهلل  معامالت  كل  هكذا  البشرية؟! 
هي  املقدس  الكتاب  صفحات  عبر  البشر 
لم  وإن  البشري  للعقل  صادمة  معامالت 
نعيش  مازلنا  فنحن  ولي  لك  صادمة  تكن 
في الطبيعي الذي ال يقبل ما لروح اهلل آلنه 

عنده جهالة!
        ولكيال أعرج كثيراً وبعيداً عن موضوع 
الذي  والسؤال  داود  مع  اهلل  وعهد  املقال 
عقلي  من  منطقة  وفي  علّي  يلح  مازال 
البشري الذي وإن جاز التعبير الغير خاضعة 
لروح اهلل الساكن في! ملاذا داود؟! رغم إننا 
لو دخلنا سويا في فترة ٌملك داود ستجدها 
ال  داود؟!  فلماذا  وصراعات؟!  حروب  فترة 
إنني  القارئ  عزيزي  أعدك  وال  نفسي  اعد 
سوف أجيب على هذا السؤال من منطلق 
املنطق العقلي الن اإلجابة سوف تكون غير 
منطقية! لكن قبل أن أجيب على نفسي 
اُخضع  أن  يلزم  منطق!  صاحب  كل  وعلى 
القارئ  أبها  تشاركني  أن  أردت  وان  نفسي 
يكشف  أن  القدس  للروح  اخلضوع  هذا 
املسيح  فكر  فينا  ويضع  اهلل  أعماق  لي 
ونعطي املساحة له داخلنا لكي ما نخضع 

لكلمة اهلل التي تقول »َهادِِمنَي ُظُنونًا وَُكلَّ 
وَُمْسَتأِْسرِيَن  اهلِل،  َمْعرَِفِة  ِضدَّ  يَرْتَِفُع  ُعلٍْو 
يَن  وَُمْسَتِعدِّ امْلَِسيِح،  َطاَعِة  إِلَى  ِفْكٍر  ُكلَّ 
َكِملَْت  َمَتى  ِعْصَياٍن،  ُكلِّ  َعلَى  نَْنَتِقَم  ألَْن 

َطاَعُتُكْم )2 كورنثوس 10: 5، 6(«
      كما ذكرنا في بداية دراستنا العهود أن 
من أساسيات العهد أن يكون بني طرفني! 
ولكن  وداود  اهلل  بني  كان  هنا  العهد  إذن 
جاء بإرهاصات جديده على فم نبي أو رائي، 
إمامنا  أضع  سوف  دقة  أكثر  أكون  ولكي 
مفردات وحيثيات العهد كما جاء في سفر 
لداود  النبي  ناثان  فم  النبي على  صموئيل 
واضطجعت  أيامك  كملت  »متى  قائال 
يخرج  الذي  نسلك  بعدك  أقيم  آبائك،  مع 
بيتا  يبني  هو  مملكته.  وأثبت  أحشائك  من 
السمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى األبد.  
أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج 
آدم.  بني  وبضربات  الناس  بقضيب  أؤدبه 
ولكن رحمتي ال تنزع منه كما نزعتها من 
بيتك  ويأمن  أمامك.  من  أزلته  الذي  شاول 
يكون  كرسيك  أمامك.  األبد  إلى  ومملكتك 
ثابتا إلى األبد«. فحسب جميع هذا الكالم 
ناثان  كلم  كذلك  الرؤيا  هذه  كل  وحسب 

داود. )2صم7: 17-12(
     هذه كانت مفردات العهد بني اهلل وداود 
ومواعيد سنتناولها  له شروط  كان  ولكن 
قبل  ولكن  الرب،  إن شاء  القادم  املقال  في 
أن اختم حديثي معك أذكرك بالعهد الذي 
نعيش فيه إنه عهد جديد أي عهد لم يكن 
عهد  طرفي  بني  أبدى  عهد  ولكنه  وجتدد 
أنت وانا لسنا من طرفي العهد، ولكن هذا 
احتادي  نتيجة  وأنت شاركنا فيه  انا  العهد 
العذراء  آخذه من مرمي  الذي  بجسد يسوع 
اإللهية،  الطبيعة  في  مشاركني  فصرنا 
ألم اقل لك إن هنالك منطقة في عقولنا. 
بالروح القدس ليصير  إن تتجدد  إلى  حتتاج 
ذهننا مألن عيون روحية تقبل ما لروح اهلل.
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الواليات املتحدة األمريكية:

انقاذ 50 ألف كتاب
كتاب  ألف   50 والفضاء  للصواريخ  لوكهيد  أنقذت شركة     
من مكتبة جامعة ستانفورد في كاليفورنيا حني تسرب اليها 
املكتبة  على  املشرفون  وكان  قوي.  ماء  فيضان  إثر  على  املاء 
الصفحات  جتف  ان  قبل  ستتعفن  الكتب  اغلفة  ان  يعلمون 
لكن  دوالر  ألف   250 تبلغ  بخسارة  مواجهون  وانهم  الداخلية 
شركة لوكهيد تطوعت لتقدمي معونتها، فنقلت الكتب بسر 
جنوب  الفضائي  مركزها  في  العميق  التبريد  وحدة  الى  عة 
سان فرنسيسكو، ومت سحب الرطوبة من كل الكتب، وكانت 

النتيجة اعادتها الى حالها االصلية متاماً.

باريس:

بيع مخطوطة 
»نظرية النسبية« 

ألينشتاين 
بسعر خيالي

مخطوطات  إحدى  بيعت 
فيها  مّهد  أينشتاين،  ألبرت 
الشهير  الفيزياء  عالِم 
مببلغ  النسبية،  لنظرية 

خيالي بلغ نحو 13 مليون دوالر.
كان الرقمان القياسيان السابقان خملطوطات أينشتاين يبلغان 
في   2018 عام  بيعت  اهلل  عن  لرسالة  ثمناً  دوالر  مليون   2.8

مدينة نيويورك و1.56 مليون دوالر لرسالة عن سر السعادة.
قيمتها  باريس فكانت  في  مزاد،  التي طرحت في  الوثيقة  أما 
تقّدر مبا بني مليوني يورو وثالثة ماليني، لكنها بيعت مببلغ 11.6 
)10.2 مليون من  النفقات  )13.04 مليون دوالر( مع  يورو  مليون 
عمل  وثيقة  كونها  في  النادر  طابعها  ويكمن  النفقات(،  دون 
علمية، خالفاً للوثيقتني اللتني كانتا حتمالن الرقمني القياسيني 

السابقني.
صفحة   54 من  مؤّلفة  مخطوطة  عن  عبارة  هي  والوثيقة 
كتبها الفيزيائي األملاني الشهير أينشتاين وشريكه وصديقه 
املهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في 

زيوريخ )سويسرا(.
وتعتبر »الوثائق العلمية املوّقعة من أينشتاين من هذه احلقبة، 
دار  نادرة جّداً«، على ما أوضحت  وقبل عام 1919 بشكل عام، 

»كريستيز« قبل املزاد الذي نظمته حلساب دار »أغوت«.
أن  لبثت  وما  يورو  مليون  ونصف  مبليون  العروض  وانطلقت 
اثنني شاركا عبر  املنافسة بني مزايدين  ارتفعت، ثم انحصرت 

الهاتف، وكان كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة.
وأحدثت نظرية اجلاذبية هذه التي نُشرت في نوفمبر 1915 ثورة 
أينشتاين عام 1955 عن عمر  وتوفي  الكون.  في طريقة فهم 
العلمية بقدر ما أصبح  للعبقرية  رمزاً  ناهز 76 عاماً، وأصبح 
 1951 عام  الشهيرة  صورته  بفضل  املرحة  للشخصية  رمزاً 

التي يّد فيها لسانه.

الواليات املتحدة األمريكية:

مصرف االزهار
جامعة  في  بالنبات  االختصاصي  كوبوفیتس،  هارولد     
ان بجني  املصارف مبالغ طائلة من غير  أحد  أودع  كاليفورنيا، 
يصبح  ان  الى  بادرته  تؤدي  فقد  ذلك،  ومع  واحداً.  قرشاً  منها 

العالم اغنی قليالً. 
في  للخطر  املعرضة  لالزهار  اول مصرف  انه اسس  والواقع     
نصف الكرة االرضية الغربي. وهو يودع كل اسبوع بذور وعينات 
ملقحة غرف اخلزن البارد في أحد مباني اجلامعة، ويكن حفظ 
ملدة نصف  يتمتع بعضها بخصائص طبية.  التي  البذور  هذه 
أن  االنقراض. وال شك في  االقل وذلك وقاية لها من  قرن على 
النبات  من  نوعاً   50 قرابة  هناك  الن  باخلير،  تبشر  البادرة  هذه 

املزهر الذي يواجه اخطاراً فعلية في بعض االماكن.

كوريا اجلنوبية:

مقهى يوظف روبوتات بدال من العمال

مقهى  وحدة  صنعت  إنها  اجلنوبية  كوريا  في  شركة  قالت 
يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.

أعلنت  »يونهاب«،  اجلنوبية  الكورية  األنباء  وكالة  وبحسب 
يعمل  مقهى  وحدة  أنها صنعت  روبوتيكس«  »دوسان  شركة 

بالروبوتات دون عامل بشري.
»فوليتو  شركة  مع  بالتعاون  ذلك  نفذت  أنها  إلى  ولفتت 
املشروبات  صنع  ألنظمة  محلية  شركة  وهي  روبوتيكس«، 

بالروبوتات.
هي  بشري  عامل  دون  بالروبوتات  تعمل  التي  املقاهي  ووحدات 
نوع من الروبوتات املعاونة، ويكنها كذلك أن تعمل مع اإلنسان.
بالروبوت  املزودة  املقهى  أن صناعة وحدة  إلى  الوكالة  وأشارت 
مترا   1.8 عرضها  يبلغ  قياسية  أجزاء  جتميع  خالل  من  يكن 

وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.
الفرعية  الشركات  إحدى  هي  روبوتيكس«  »دوسان  وشركة 
اخلامس  التكتل  وهي  »دوسان«،  ملموعة  بالكامل  اململوكة 

عشر في كوريا اجلنوبية من حيث قيمة األصول.

حول العالم:

أغرب املطاعم حول العالم
فيما يلي مجموعة مطاعم تقدم أطعمة فريدة وغريبة حول 

العالم، وفق صحيفة تايز أوف إنديا.
مطعم الكهف بتايالند

يقع في كهف من احلجر اجليري على شاطئ فرانانغ، وهو جزء 
من منتجع رايفادي ويشتهر بالوجبات اخلفيفة واحللويات.

مطعم غروتا بالتسيزي بإيطاليا
وهو  أماري،  ببولينيانو  البحر،  شاطئ  على  كهف  داخل  يقع 
أحداث  مكان  الكهف  وكان  إيطاليا.  في  املطاعم  أشهر  أحد 
مختلفة منذ القرن الثامن عشر. ويشتهر باملأكوالت البحرية 

الطازجة وبأطعمة متنوعة األخرى.
مطعم هارت أتاك غريل بالس فيغاس 

بشعاره  مستشفى  شكل  على  املصمم  املطعم  هذا  يتميز 
مالبس  موظفوه  ويرتدي  أجله«،  من  املوت  يستحق  »طعم 
بـ4  ويتميز  يقدمه،  ما  أشهر  البرغر  ويعد  واملمرضات،  األطباء 

فطائر حلم بقري و20 شريحة حلم مقدد.
مطعم تشيل أوت آيس الوجن بدبي

كل  ويقدم  درجات،   6 عن  احلرارة  فيه  تقل  اجلليد،  من  مطعم 
شيء في اجلليد، ويفضل ارتداء مالبس تضمن الدفء عند زيارة 

املطعم.
مطعم إيثا حتت البحر بجزر املالديف

رانغالي،  جزيرة  منتجع  في  أمتار   5 عمق  على  املطعم  يقع 
لتناول الطعام، بني األسماك واحليوانات البحرية، ويشتهر هذا 

املطعم باملأكوالت األوروبية.
مطعم شالل الباسني بالفلبني

شالل  بجوار  ويقع  فقط،  الغداء  وجبات  املطعم  هذا  يقدم 
اصطناعي. ويشتهر باألطباق الفلبينية احمللية.

الواليات املتحدة األمريكية:

نهاية »مجتمع التبديد«
نهاية  الى  املتحدة  الواليات  في  التبديد«  »مجتمع  يأتي     
وهنا  والبيئة.  الطاقة  مشاكل  بفعل  مؤكدة.  ولكن  بطيئة، 

بعض امثلة على ذلك:
   في جامعة رود آیلند يستخدم مشروع رائد مزيداً من فضالت 
احلرم  لتدفئة  الصناعية  الزيوت  واحد  التشحيم  زيوت  أحد 
وفرت  وقد  اول شتاء.  في  دوالر  ألف   28 بذلك  موفرة  اجلامعي، 
الوقود  بابدالها   1978 عام  دوالر  ألف   16 نحو  املدارس  احدى 

بنشارة اخلشب في اعراض التدفئة.
الورق  اطنان من فضالت  اربعة  يعاد استخدام طن من کل     
مصنع   500 نحو  ويعتمد  اخرى.  ومنتجات  جديد  ورق  لصنع 
الورق  فضالت  على  الورق  النتاج  أمريكي  مصنع   700 بین  من 
كمواد خام.    صمم مصنع حتويل النفايات املشيد في مدينة 
من  طناً   350 بتحوبل  يسمح  بحيث  كولورادو(  )والية  المار 
فضالت احليوانات يومياً الى 28 ألف متر مكعب من غاز امليثان 
البروتيني  من  طناً   125 والى  الكهرباء.  توليد  في  املستخدم 

املستخدم في تغذية احليوانات.

النمسا:

العني الساهرة
أخذ  فرويد،  سيغموند  النفساني  العالم  شهرة  ارتفاع  مع 
املرضى يفدون اليه من وراء البحار وتنبهت مصلحة الضرائب 
من  أثرياء، فطلبت  كانوا  رمبا  املرضى  أولئك  أن  الى  النمسوية 
فرويد كشفاً بدخله في تلك الفترة وما كاد فرويد ان ينهي قراءة 

الرسالة حتى قال: »حسناً! انه أول اعتراف رسمي بعملي«.

عالم بال حدود2121

الواليات املتحدة األمريكية:

أول هاتف محمول بقرص دّوار
أمريكية  مهندسة  قررت 
الهواتف  ذكريات  استعادة 
التي  الكالسيكية  األرضية 
لطلب  قرص  على  حتتوي 
أول  بتصميم  وقامت  األرقام، 
هاتف محمول بقرص دّوار في 

العالم.
وعلى الرغم من التطور الكبير 
احملمولة  الهواتف  عالم  في 
باللمس  تعمل  التي  الذكية 

في  البيانات  من  هائلة  وتنزيل كميات  على حتميل  القدرة  مع 
أجزاء من الثانية، أرادت جوستني هاوبت تصميم هاتف محمول 
أو شرائح  كاميرات  أو  باللمس  تعمل  بدون شاشات  لنفسها 

فاخرة أو حتى أزرار لطلب األرقام.
ويأتي هاتف Macgyverian بتنسيق سهل نسبياً، مع شاشة 
أنه  ذلك  من  واألهم  للتعديل،  قابل  وهوائي  إلكترونية،  حبر 

يحتوي على قرص دوار.
وتقول هاوبت »أردت شيًئا شخصًيا وملموًسا متاًما مع إعطائي 
أيًضا عذر لعدم إرسال الرسائل النصية، وإظهار أنه من املمكن 
أن يكون لديك هاتف صالح لالستخدام متاًما بعيًدا عن امتالك 
شاشة تعمل باللمس، والذي قد يكون أكثر فاعلية من بعض 

النواحي«.
ولم تقم هاوبت فقط بتجميع اجلهاز من نقطة الصفر، ولكن 
أيًضا أتاحت جميع ملفات التعليمات البرمجية والتصميم عبر 

اإلنترنت ألشخاص آخرين لبناء هواتفهم الذكية بأنفسهم.
ويأتي الهاتف احملمول ذو القرص بهوائي حقيقي وقابل للفصل، 
على جهاز  ممكنة  أفضل خدمة  على  للحصول  وضعه  ويكن 
قوة  إلى  اجلانب  على  ليد  شريط  يشير  الواقع،  وفي  محمول. 
اإلشارة )وترتفع حتى 10 أشرطة، بدالً من الرمز الصغير على 

هاتفك الذي يظهر 4 أشرطة فقط(.
طريق  عن  فريدة  اتصال  جتربة  الدوار  الهاتفي  االتصال  ويوفر 
أزرار  بعض  أيًضا  أضافت  وقد  تكرهها،  أو  حتبها  قد  اللمس 
االستقبال  عن  النظر  وبصرف  اجلسم.  على  السريع  االتصال 
وذلك  أيًضا،  جًدا  طويل  بطارية  بعمر  الهاتف  يتميز  املمتاز، 
بفضل وجود شاشة حبر إلكتروني منخفضة الطاقة، بحسب 

موقع يانكو ديزاين.
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JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

drawings using AutoCAD.
• Conduct inspections and surveys of telecommunication sites.
• Prepare technical reports and deficiency reports of the inspected structures.
• Other duties, as assigned.
Educational background:
• Diploma in Civil Engineering / Architectural from an accredited College.
• Capability of working at heights under various weather conditions.
• Willing to work on a combination of field and office work. Travel will be required on 

ad-hoc basis.
• Knowledge of AutoCAD software.
• Knowledge of MS Office and Acrobat Adobe.
• Highly organized, detail oriented, and the ability to manage many projects 

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«   
يقدمون خالص العزاء 

 للدكتور / مخلص زكي و حرمه الزميلة / أيناس قلدس
في وفاة الوالد

الدكتور/ يوسف زكي جرجس
رائد التخدير و العناية املركزة مبستشفيات وزارة الصحة التعليمية 

عزاء جلميع األسرة واحملبني في كندا ومصر
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Reflections on ... Ephesians 3
Do you need 
some confidence?
Are you feeling 
lost, hopeless, 
and weak?

Here’s a thought: maybe it’s because 
you are depending on too much on 
yourself. Maybe it’s because you 
are focussing on how little you can 
control.
Be bold! You don’t have to go this 
alone.
Be bold in Christ.
Let’s look at Ephesians 12 :3.... 
[12] in whom we have boldness and 
access with confidence through faith 
in Him. [16] that He would grant 
you, according to the riches of His 
glory, to be strengthened with might 
through His Spirit in the inner man, 
[17] that Christ may dwell in your 
hearts through faith; that you, being 
rooted and grounded in love, [18] 
may be able to comprehend with 
all the saints what is the width and 
length and depth and height- [19] 
to know the love of Christ which 
passes knowledge; that you may be 
filled with all the fullness of God. 
[20] Now to Him who is able to do 
exceedingly abundantly above all 
that we ask or think, according to the 
power that works in us
God’s presence with us gives us 
confidence and the reassurance 

that we are never alone. He goes 
with us everywhere we go - there 
is nothing that can harm us! We 
are under His protection and care. 
Knowing this, we should take heart 
and encouragement, and be prepared 
to face whatever comes our way. We 
are never alone! 
God’s love is far deeper than 
anything we can imagine. Out of 
His great love for us, He died for 
our sins. Think about someone who 

loves you very much: would they not 
do anything for you?! God supplies 
us with all that we need, and His 
power is limitless. Do not overthink 
your problems. Instead, pray to the 
One who is able to do more than you 
can ever imagine. He will always do 
what is best for you! 
Be bold - the One who is with you is 
much greater than anything you face 
today!

Dr Marina Malak

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

 Many people I talk to 
are expressing concern about 
how much prices have gone 
up on key items, including 
on essentials. The latest data 
shows that the inflation rate hit a 
whopping %4.7 in October and 
it has shown no signs of slowing 
down yet. Inflation measures the 
rate at which money is becoming 
less valuable relative to the 
value of goods. This increase in 
inflation is driven in large part 
by federal government policies 
that support the printing of money to fund 
deficits. In this sense inflation works like an 
indirect tax – the government is reducing 
the value of the money in your pocket 
by printing money for its own use. High 
deficits are increasing the “inflation tax” 
that you pay through the reduction in the 
value of your money. 
            What we are seeing in terms of the 

inflation rate is well-established in 
economic science. When you have 
more money chasing fewer goods, 
the cost of goods goes up. The 
federal Finance Minister was 
predicting deflation a few months 
ago, but this prediction defied 
well-established economic science 
and the Minister turned out to be 
wrong.
The Liberal government likes 
to measure its success by 
the dollars that it is 
spending, especially in subsidies 

and in various forms of government 
assistance. But as we are now seeing, with a 
lot of money misdirected and with inflation 
going up as a result of government 
spending, more dollars being spent by the 
government is actually making many people 
worse off. We need the government to 
start measuring success in terms of 
real outcomes, rather than the expenditure 

of dollars.
Despite a %4.7 inflation rate, Canada’s 
economy actually shrank at an annualized 
rate in the second quarter of 2021. We 
were the only G7- nation to have this 
happen. Canada is falling behind its 
peers when it comes to the pandemic 
recovery. Recognizing the need for more 
production as opposed to just more cash, 
Conservatives have emphasized that 
spending programs should be targeted to 
support the growth of economic activity and 
help those who are struggling to acquire 
the means to produce. More production and 
better spending controls will help to slow 
down inflation.
In Parliament my colleagues and I 
will continue to push for real outcomes 
which get the economy back on track and 
protect the health and safety of Canadians. 
We need to get spending under control, rein 
in inflation, and promote the growth of a 
productive economy. 

Federal Policy Driving Prices Up



1 844 355 69391 844 355 6939

As stated in the first part of “take me 
back to the office,” the economic and 
financial implications of working 
from home are more significant than 
social and psychological ones since 
the economy and finance impact a 
mass number of people compared to 
individual sufferings. Although from 
the social responsibility perspective, 
there must be no suffering to any one 
or more humans.
As a result of working from home, we 
have seen more supply of office space 
for lease after many companies have 
downsized their initial areas, which 
left owners in dire straits of meeting 
their obligations towards banks, 
insurance companies, or any other 
payees.
Working from home took many 
services out of business since the 

need for such services has decreased 
or become no longer required, leading 
to the shutdown of many small 
businesses. 
Many retail businesses have faced 
the same fate when the number of 
consumers for certain commodities 
has diminished due to working from 
home, where the need is not there 
anymore. One of the main harsh 
effects was the demand for vehicles. 
Since many employees are no longer 
commuting to work thus, there is no 
need for a household to have more 
than one vehicle. The industry was 
only saved by the significant decrease 
in supply for about a year now; 
otherwise, the auto industry would 
have gone through difficult times.
Business owners and entrepreneurs 
are misguidedly taking decisions to 

keep their employees at home, 
thinking that by taking such 
steps, they would cut costs, but never 
considering that their actions would 
cut the expenses for the short term. 
However, the consequences would 
be more significant since they fail 
to understand that their businesses, 
no matter how small or big, are 
an integrated part of a powerful, 
comprehensive economic system. 
Removing one brick could lead to 
an eventual collapse of the whole 
building.
Those companies and business 
owners, through further expenses 
reduction, have overlooked their 
ultimate social responsibility and 
their national role in the country’s 
economic well-being.
The government and the politicians 

are not infallible 
from unleashing the 

“work from home” approach in an 
unregulated manner. Leaving all 
businesses and companies to decide 
freely upon such a direction will 
eventually lead to economic and 
financial stresses—disregarding 
the international and local factors 
that are already creating a favorable 
environment for inflation that could 
lead to recession.
The economic system requires all 
its tools to be fully functioning to 
sustain the required continuous 
growth and development, meet the 
increasing costs of maintaining a 
healthy infrastructure, keep building 
an effective healthcare system for 
each citizen, and, foremost, retain the 
welfare of all.

Emad BarsoumEmad BarsoumTake me back to the office! ( 2 )Take me back to the office! ( 2 )
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