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Aghapy
Store
Unit 121
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Ferrier St.
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3636 Steeles Ave. E. #121
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املسيح «ليس بأحد غيره اخلالص» ....الرسالة الى العبرانيني اإلصحاح الثاني

ضع
اإلصحاح الثاني عدد “ :10 - 5فإنه ملالئكة لم يُخْ ِ
الْ َعالَ َم العتيد الذي نتكلم عنه 6 .لكن شهد واح ٌد
موضع قائالً« :ما هو اإلنسان حتى تذكرَه؟ أو ابن
في
ٍ
اإلنسان حتى تفتق َده؟  7وَض ْع َت ُه قليالً عن املالئكة.
مبجد وكرامة َك ّللْ َت ُه ،وأقمتَه على أعمال يديك8 .
َّ
ض ْع َت َّ
الكل
ض َع
كل شيء حتت قدميه» .ألنه إذ أَخْ َ
أَخْ َ
َ
اض ٍع له .على أننا اآلن لسنا
له لَ ْم يَت ُرك شيئًا غيرَ خَ ِ
َّ
خضعا ً له  9.ولكن الذي ُو ِض َع قليال
نرى
الكل بَع ُد ُم َ
لاً
َّ
َ
سوعَ ،نراه ُمكل باجملد والكرامة ،من أجل
عن املالئكة ،ي َ ُ
املوت ألجل كل واحد.
ألم املوت ،لكي يذوق بنعمة اهلل
َ
ّ
 10ألنه الق بذاك الذي من أجله ُ
الكل ،وهو
الك ّل وبه
يس خالصهم
آت
بأبناء كثيرين إلى اجملد ،أن يُ َك ِّم َل رَئ ِ َ
ٍ
ٍ
باآلالم”.
املوجه إلى اليهود
تستمر الرسالة في خطابها
َّ
(العبرانيني) الذين آمنوا باملسيح ،عن افتقاد اهلل
املستمر للبشرية منذ سقوط أبوهم آدم .وال زالت
الرسالة ّ
تركز على مقارنة كليم اهلل وفخر اليهود
موسي النبي ،وشريعة اهلل التي تسلمها بيد مالئكة،
احلي (اللوغوس)،
وبني الرب يسوع املسيح كلمة اهلل ّ
الذي رأي مذلة البشر ونزل من سمائه بالتجسد
لينقذهم ،بسبب استحالة خالصهم ورجوعهم إلي
رتبتهم األولي قبل سقوط آدم .فكل مبادرات اهلل
بإرسال األنبياء وعلى رأسهم موسي النبي وشريعته،
فشلت في خالص اإلنسان من بلوي املوت الذي دخل
ِخلقة اإلنسان بسبب سقوطه في الشر وبالتالي
تغ ُّربه عن مجال حياة اهلل.
وقد تتعجب أيها القارئ الكرمي بأن أهم أسباب عدم
أميان اليهود باملسيح  -ورمبا إلى اآلن ـ هو متسكهم
مبوسى النبي .فهو فخر اليهودية وسبب مت ُّيزها عن
كل البشرية ،ألن اهلل أختار اليهود ليكونوا شعبه
اخملتار كخميرة تخ ِّمر عجني العالم كله باإلميان باهلل.
كانوا أقل الشعوب في كل شيء ثم أختارهم اهلل
ورفعهم بيد قديرة وعجائب محسوسة ومتنوعة ،فوق
احلضارات املعروفة في العالم حولهم (حضارات وادي
النيل ،وما بني النهرين ،وبالد فارس) .وهذا ليكون شعب
اليهود شهادة إللههم حتى يعرفه العالم ويؤمنون به.
جتسد املسيح ابن اهلل ،ما كان ليكون لو جنح األنبياء
إن ُّ
قبله في مهمة خالص اإلنسان .ولكنهم جميعا ً كانوا
شهودا ً على ذلك القصور .فتوالت صرخاتهم متأل كتاب
العهد القدمي شوقا ً وانتظارا جمليء املسيح اخمللص.

بقلم :د .رءوف إدوارد  -رئيس رابطة القديس
مرقس األرثوذكسية بكندا SMOF
فكان ذلك مبثابة متهيد جمليئه عندما يحني الوقت في
«ملء الزمان» الذي يراه اهلل.
لذلك فإن اإلميان باملسيح اخمللِّص ال يستقيم إال إذا أتفق
مع ما قلناه ِمن أن املسيح وحده هو اخمللص ،وأن « ليس
بأحد غيره اخلالص» كما هو مكتوب .لكن أصرار اليهود
على ضرورة الدخول في اليهودية وااللتزام بشريعة
موسي النبي كشرط خلالص اإلنسان يتعارض مع ما
شرحناه من جهة خالص املسيح .وصار ضرورة التهود
كشرط للخالص املسيحي عقبة أمام إميان اليهود
بخالص املسيح .هذا يفسر كيف أن الرسالة إلى
العبرانيني بدأت باملقارنة بني موسي واملسيح ،لتحفظ
أميانهم باملسيح كمخلص وليس سواه ،مهما كانت
عظمة موسي وشريعته وتاريخ اهلل مع اليهود ،وهو
ليس بقليل.
ومن خالل شرح الرسالة لتاريخ اهلل مع اليهود عبورا ً
مبوسي النبي وشريعته وما جاءت به من عبادات
وطقوس ،فإن الوحي اإللهي عن طريق القديس بولس
الرسول الذي كان معلما ً يهوديا ً كبيرا ً قبل إميانه
باملسيح  ،استطاع أن يَستعلِن كيف كان العهد
القدمي متهيدا ً جمليء املسيح اخمللِّص  ،الذي هو «ابن اهلل»
الظاهر في اجلسد ،وأنه في نفس الوقت هو إنسان
كامل ولذلك كان لقب «أبن اإلنسان» ِمن أكثر األلقاب
الالهوتية التي أحبها واستخدمها املسيح في اإلشارة
إلي شخصه ألنها تؤكد أنه ميثل كل البشرية ،وأن كل
ما جاء املسيح ليتممه كإله ظاهر في اجلسد كان
أساسا ً من أجل اإلنسان .من هنا  -كما قلنا سابقا ً -
تتراوح تعبيرات ووصف الرسالة لشخص املسيح بني
وصف ال ينطبق إال على اهلل ،وتارة أخري يأتي وصف
الرسالة لشخص يسوع املسيح على أنه إنسان.
وفي أعداد  ١٠- ٥باإلصحاح الثاني ،تذكر الرسالة
كيف أن املسيح ابن اهلل وابن اإلنسان هو أعلي من
موسي ومن املالئكة التي سلَّمته الشريعة ،من حيث
أن املسيح هو اإلله الذي تخضع له السماوات واألرض.
وتأتي الرسالة ببراهني من كتب اليهود عن املسيح
املنت ََظر الذي يؤمن به اليهود كمخلص يتحرقون شوقا ً
جمليئه ،على أنه اإلله الذي له ُملك السموات واألرض
وليس للمآلئكة أو ملوسي النبي .فيقول ق .بولس «فإنه
ض ِع العالم العتيد الذي نتكلم عنه»
ملالئكة لم يُخْ ِ
ثم يستشهد بالعهد القدمي عن َقدر املسيح املتجسد
وكيف كان خطاب أحد أنبياء العهد القدمي إلي اهلل

ض ْع َت كل شيء
عنه «أقمتَه على أعمال يديك…أَخْ َ
حتت قدميه».
إن َمن يقرأ مسترشدا ً بالروح القدس الذي أوحى بهذه
الكلمات املقدسة ،يستطيع أن يلمح أن احلديث في
املقصد :فهو يتكلم عن
وصف املسيح هو ثالثي
ِ
املسيح بكونه ابن اهلل وأبن اإلنسان ،كما يتكلم أيضا
عن اإلنسان بصفته العامة باإلضافة إلى شخص
املسيح كابن اهلل وأبن اإلنسان .إنه اجتاه ملحوظ في
الكتابات املوحى بها من اهلل أنها دائما ً ما تتضمن
اإلنسان بصفة عامة بينما احلديث هو عن الرب يسوع
املسيح اإلله املتجسد .والسبب أن كل ما حققه
املسيح في جتسده كان يتضمن كل إنسان من خليقة
اهلل كمشارك ِمن خالل بشرية املسيح اإلله ،فتكون
نتائج جتسد اإلله محسوبة لنا نحن البشر .وإال فما
لزوم جتسد الرب؟ بل ومنذ العهد القدمي لعالقة اهلل مع
اإلنسان نالحظ هذا التداخل في وصف اهلل بأوصاف
اإلنسان في شخص املسيا (املسيح املنتظر) .لذلك
فإن لقب « أبن اإلنسان» هو ِمن ألقاب املسيا الالهوتية
املعروفة بني اليهود منذ رؤيا دانيال النبي بالعهد
القدمي .واألمثلة كثيرة عن هذا التداخل كما في نبوات
أشعياء «ألنه يُولَ ُد لَنا وَل ٌد ون َ
ُعطى ابناً ،وتكون الرياسة
اسم ُه عجيبا ً مشيراً ،إلها ً قديراً ،أبا ً
على كتفه ويُد َعى ُ
رئيس السالم» (سفر إشعياء .)٦:٩
أبدياً،
َ
النص الذي أتي به ق.
وجند هذا التداخل واضحا ً في
ّ
بولس ِمن كتابات العهد القدمي في عدد « ٦لكن َ
ش ِه َد
اح ٌد ِفي َم ْو ِض ٍع َقائِالً« :ما هو اإلنسان حتى تذكره؟ أو
وَ ِ
ابن اإلنسان حتى تفتقده؟»» .ويكمل النص متأرجحا ً
بني الثالثة مقاصد :أبن اهلل وأبن اإلنسان واألنسان.
ونالحظ كيف ربط الوحي مصير اإلنسان بأبن اإلنسان
والذي هو متاما ً قصد التجسد اإللهي .فيتكلم هنا
عن إخالء الرب جملده عندما جتسد وظهر في هيئة ابن
اإلنسان ليشارك اإلنسان في محنته ويخ ّلصه منها،
فيقولَ :من هو اإلنسان؟ ،و َمن هو أبن اإلنسان؟ حتى
يَلقي اهتمامك يارب؟ إن املسيح ابن اهلل في جتسده
لبس بشرية آدم بعد السقوط حتى يخلصها بأن تصير
بشرية ابن اهلل .وبالتالي يتحول أصلنا من تراب األرض -
في آدم األول  -إلي الرب من السماء في آدم الثاني الذي
هو يسوع املسيح.
ثم تتدرج نبؤة العهد القدمي عن خالص املسيح الذي
رفع اإلنسان من خالل جتسد ابن اهلل ،بسبب احتاده

بالبشر كابن اإلنسان .رفع اإلنسان ،حتى أنه أخضع
كل شيء حتت قدميه في املسيح يسوع .وهذا ليس
َعجب ألن هذا كان وضع آدم قبل السقوط .فقد
ُمست َ
خلقه اهلل كاهنا ً للخليقة وسيدا ً لها يدبرها بالصالح.
فآدم هو الذي أعطي اخمللوقات أسماءها حتى (تعرف)
حقيقة كيانها .فالرب أنعم على اإلنسان باملعرفة
والعقل والفهم وليس على احليوان.
وفي عدد  ٨يخرج ق .بولس عن منطوق نص النبؤة
مستطردا ً بأن قصة اهلل ومحبوبه اإلنسان لم تنته
بَعد مع املوت « الذي دخل إلي العالم بحسد إبليس»
حرب مع املوت بَعد أن أباد
(صالة القداس) .فالزال للرب ٌ
سلطانه على روح اإلنسان من أن يفصلها املوت عن
اهلل (املوت الروحي) كما حدث في سقوط آدم ،ألن باب
التوبة صار مفتوحا ً بخالص املسيح.
ض ْع َت َّ
كل شيء حتت قدميه» قد استعلنت
إن نبؤة «أَخْ َ
روحيا ً من جهة املسيح خالل سيرته اإللهية في
جتسده على األرض .فقد قهر سلطان اخلطية واملوت
روحيا ً «من منكم يقدر أن يبكتني على خطية» .وهذا
اإلستعالن يخصنا وهو لنا ،ألنه  -اجملد ألسمه  -أعطانا
سر هذه الغلبة التي يسميها سفر الرؤيا «القيامة
األولى» .ثم قام املسيح من األموات وقهر سلطان موت
اخلطية على اجلسد .وسيعطينا الرب هذه الغلبة
يوم القيامة العامة .ويسميها سفر الرؤيا «القيامة
الثانية» فنقوم بجسد مُم َ َّجد مثل جسد قيامته وليس
كبقية األجساد.
ويكشف عدد  ٩كيف أن احلديث كان يدور عن يسوع
املسيح اهلل الظاهر في اجلسد والذي من خالله كإبن
اإلنسان تتحقق النبوءات عن اإلنسان وخالصه في
املسيح ،وكيف ت ََطلَّب هذا أن تدخل احلياة من خالل
شخص املسيح ،إلى مجال املوت حيث كان اإلنسان
أسيرا ً للشيطان باملوت الذي ساد علينا عندما ترك آدم
وذريته مجال حياة اهلل .فأقتحم الرب بتجسده عرين
الشيطان َملِك املوت ،وحرر اإلنسان من قبضة هذا
القوي الشيطان وعاد به إلي حيث ينتمي .فاملسيح
ذاق املوت كضرورة ألن محبوبه اإلنسان كان محبوسا ً
هناك 10« :ألنه الق بذاك الذي من أجله الكل وبه
آت بأبناء كثيرين إلى اجملد ،أن يُ َك ِّم َل رئيس
الكل ،وهو ٍ
خالصهم باآلالم» .فاقتحام احلياة الطبيعة اإلنسانية
بظهور اهلل في اجلسد ب َّدد املوت الذي أمسك بها « فإن
ُ
ظهرت ،ورأينا ونشهد» .والسبح هلل.
احلياة أ ِ
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تعاين املجتمعات العربية من �آفات جمتمعية وثقافية عديدة نتيجة
ل�سيطرة الفكر الديني ب�صيغته احلالية امل�شوهة على كل مناحي احلياة.
�أقول �أنها م�شوهة لأنها عبارة عن خليط غري مفهوم بني منظومة دينية
مت�شددة ،وموروثات ثقافية بالية ،وقيم �أخالقية �شوهاء �أنتج لنا يف النهاية
تركيبة �أيديولوجية عجيبة �أ�صبحت هي املرجع الأول والأخري والآمر
الناهي امل�سيطر على كل �أمور حياتنا.
وقد اكت�سبت هذه الأيديولوجية ر�سوخا ومتكنا من ذهنية الأغلبية بعد
�أن مت حقن العقول بها لعقود طويلة ف�أ�صبحوا يولونها ثقتهم ب�شكل غري
م�شروط ومينحون املنتمني �إليها -ولو ظاهريا �أو �إ�سميا فقط -كارت
بالن�ش للتحكم يف م�صائرهم ويف كيفية ت�سيري املجتمع وتوجيهه.
امل�ؤ�سف �أن هذه االيديولوجية العقائدية تتعامل مع الظواهر الإن�سانية
واالجتماعية ال ب�شكل تطويري فيه �إفادة ونفع للنا�س ،و�إمنا ب�شكل تقوميي
يثقلهم مب�شاعر الذنب وي�شغلهم �إ�شكاليات احلالل واحلرام واجلنة والنار
والثواب والعقاب .وقد �أدى ا�ست�سالمهم التام لها �إىل تغييب العقل
وتردي الوعي ب�صورة عامة ،وهو الأمر الذي مهد الطريق لتحلل مفهوم
الفردية وان�صهار الأفراد يف املنظومة القيمية للجماعة وتبنيهم خلطاب
�أخالقي جمعي يدفع عنهم عبء التفكري احلر ويجنبهم حتمل م�س�ؤولية
اختياراتهم ال�شخ�صية.
ومما ال �شك فيه �أن انخراط الأفراد يف الكيان اجلمعي يتم مبباركة الدولة

SmileDental

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

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

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

ر�أي املحـــــــرر

دوال �أندراو�س

ورعايتها حيث �أنها ت�ستخدم هذه احلالة اجلمعية
ك�آلية لتحريك اجلماهري وال�سيطرة عليهم
وملمار�سة ال�ضغط املعنوي على املختلفني معها عن طريق �إحلاق العار
االجتماعي مبن يرف�ض االن�ضواء حتت راية منظومتها القيمية.
و َف َر�ض املجتمع املت�أثر بالأفكار والتعاليم الدينية ال�سلفية الرجعية و�صايته
الأخالقية والأدبية على اجلميع ،و�أعطى لكل متنطع احلق يف �إقحام نف�سه
يف �ضمائر الآخرين ويف عباداتهم و�إميانهم وحياتهم اخلا�صة بحجة تقوميهم
وتربيتهم �أخالقيا.
وزيادة يف العبث جند �أن القانون نف�سه �أ�صبح خا�ضعا لهذه املنظومة بدال من
�أن يخ�ضعها له ،و�أ�صبحت مواده ت�ستخدم ك�أداة تهديد ووعيد وا�ستهداف
ر�سمي ملن ت�سول له نف�سه التمرد عليها ،حتى �أن رجال القانون ورجال
الأمن �أنف�سهم �أ�صبحوا ي�ستغلون مراكزهم و�سلطاتهم لردع ال�سلوكيات
املخالفة ملا هو متفق عليه حتى و�إن مل تكن خمالفة للقانون ،واب ُتكرت
تهما مطاطية لإل�صاقها بغري امل�ستجيبني واخلارجني عن املعايري القيمية
للمنظومة مثل ازدراء الأديان ون�شر الفح�ش واحل�ض على الفجور وتعمد
�إثارة الغرائز وخد�ش احلياء واالعتداء على مبادئ وقيم �أ�سرية يف املجتمع
�إىل غريها من التهم الف�ضفا�ضة املبهمة التي ال توجد لها معايري ثابتة والتي
يختلف تف�سريها بح�سب مزاج املحقق �أو رئي�س النيابة ،ودعاوى كثرية
ت�سوغ مالحقتهم �إىل �أن يذعنوا ويظهروا التوبة ويعلنوا فرو�ض الوالء.
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خبرات ِمهنية و ُمجتمعية
خالل األسابيع القليلة املاضية؛
وعائلية وممتلكات مادية وكنوز
اجتهت أنظار ومسامع العالم
من املشاعر واألفكار طوال
نحو أخبار االنتخابات الرئاسية
األعوام املاضية ،ليت ِّوج كل تلك
األمريكية 2020م ،وبصرف
ُ
املكتسبات اإلنسانية ُجرعات
النظر عن اجلدل الدائر حول تلك
هائلة من الشغف والطموح
االنتخابات وما تالها من تداعيات؛
والثقة بقدرتهما على العطاء
كان من املُلفت لالهتمام أن
واإلجناز واإلبداعُ ،
وتلكما ظاهرتان
املُنافسة على أهم منصب في
الواليات املُتحدة األمريكية كان زينب علي البحراني -ين ُدر أن نرى ما يُشبههما في
السعودية
عاملنا العربي ،بل قد نرى اإلحباط
رجلني لم مينعهما جتاوزهما
بني ُ
واليأس يأكالن أرواح أشخاص
سن السبعني من التقدم نحو
هدفهما بإصرار وحماسة ُمنقطعة النظير ،بأعمار ابنائهما وأحفادهما أكالً ،ونرى تداع ًيا
سبعون عا ًما من التحديات ،اإلخفاقات ،في الصحة بسبب تكالب الهموم والغموم
النجاحات ،اخلبرات ،األفراح ،األحزان ،الفضائح ،واألحزان ،واستسال ًما لنكبات الدهر دون أدنى
واملُنجزات دون يأس ،ودون ملل أو شعور بعدم شهية للتحدي أو طاقة للنهوض واستكمال
جدوى العمل للبقاء على قيد احلياة بعد هذا املسير بشجاعة ،بل ودون أدنى رغبة في
العمر« .جو بايدن»؛ ُمرشح احلزب الدميُقراطي ،احلصول على املُساعدة من اآلخرين أحيان ًا!
ُ
ُولِد في نوفمبر 1942م ،أي أنه في في الثامنة إن «بايدن» و»ترامب» منوذجان من مناذج العصر
والسبعني من عمره خالل 2020م ،بينما القوية اجلديرة باقتباس ُ
شعلة األمل من
ُولد ُمرشح احلزب اجلمهوري «دونالد ترامب» تعاملها مع احلياة باعتبارها «لُعبة ممتعة»
في يونيو 1946م؛ ما يعني أنه في الرابعة تستحق أن تُعاش حتى آخر يوم فيها بأقصى
والسبعني من عمره ،ومع هذا يُطالن على قدرٍ من التشويق واالستمتاع مهما كان
اجلماهير بصحة استطاعا حُ
املافظة عليها حجم التحديات والعثرات ،منوذجان يؤكد
بأفضل ما يمُ كن ،ولياقة بدنية وعقلية وجودهما بأن هناك دائ ًما ُفرصة للوصول إلى
العمر الرائعة
عالية ،وطاقة جسدية ومعنوية وعاطفية األفضل باستمرار ،وأن ُمفاجآت ُ
رفيعة املُستوى ،إضافة إلى ما جمعاه من ال تنتهي مادمنا نسعى إليها.

1-844-355-6939
جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

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

1 844 355 6939

)Saturday, November 28 , 2020 - Issue (175

ن�سمات الأمل مع احلديث عن
فاك�سني فايزر وموديرنا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
حالة كبيرة من التفاؤل واألمل تسيطر على
العالم ،وخاصة وبكل صراحة العالم الغربي،
بعد إعالن كل من فايزر األمريكية بالتحالف مع
بايونتك األملانية ،وموديرنا األمريكية ،عن النتائج
النهائية ،قبل مرحلة التسجيل الرسمي
واإلنتاج للفاكسني اخملتبر من قبل كل منهما،
وحتقيقه لنسبة فاعلية لألول حوالي %95
والثاني .%94.5
طبعا العالم تنفس نسمات األمل بعد أن
حسبت كورونا اإلنسانية جمعاء ،وكبلت
االقتصاديات ،وكبدت احلكومات والشركات
التريليونات من اخلسائر .وإذا كان العالم جنح
في الوصول إلى فاكسني للقضاء على كورونا
اللعني ،فإنه من املنطقي أال يترك اإلنسان من
أطلق هذا الفيروس اللعني ،سواء كانت الصني
أو غيرها ،خاصة وأنه حتى اآلن لم يستطع أحد
حتديد من أطلق هذا الفيروس هل هي الطبيعة
أم الصني أم فاعل آخر؟
وال تزال التساؤل تثار حول عمليات إنتاج وتوزيع
الفاكسني الذي حتدده بروتوكوالت دولية تنظم
العالقة بني هذه الشركات متعددة اجلنسية
املنتجة لألدوية والفاكسني وحكومات الدول
في الشرق والغرب ،الشمال واجلنوب.
بالنسبة لكندا ،فهي تعتبر أكثر دولة في
العالم أبرمت اتفاقيات مع فايزر وموديرنا
للحصول على جرعات تتجاوز  76مليون جرعة
تطعيم ،على اعتبار أن اجلرعة الالزمة للقضاء
على الفيروس اللعني ،تتمثل في جرعتني من
الفاكسني ،وتعداد السكان في كندا يدور حول
 38مليون نسمة ،ومن ثم كان من الطبيعي
والرشيد من قبل حكومة ترودو أن تتفق على
هذه الكميات حلصول عليها من فايزر موديرنا.
ولكن هناك الكثير من الترتيبات التي سيتم
وضعها للتنسيق بني أوتاوا وحكومات األقاليم
العشرة واألقاليم الشمالية ،فيما يتعلق بتوزيع
هذه احلصص .األمور في طور اإلعداد والترتيب،
خاصة وأن انتاج الفاكسني سيبدأ خالل أسابيع
مبجرد قيام فايزر وموديرنا بتسجيل الفاكسني
لدي اجلهات الرسمية الفيدرالية األمريكية.
في سياق متصل ،تسعي دول اجلنوب النامية
للحصول على جرعات كافية لسكانها .وال
يختلف احلال حاليا بالنسبة للموجة الثانية
لكورونا في الدول الغربية ،التي تعاني من
ارتفاعات مهولة في أعداد املصابني ،وخاصة في

الواليات املتحدة األمريكية ،وعلى سبيل املثال
ال احلصر أعلن عمدة نيويورك عن غلق املدارس
بدءا من  19نوفمبر اجلاري .كما أعلنت روسيا عن
قلقها من األعداد الكبيرة املصابة بالفيروس
في املوجة الثانية ،حيث بلغ عدد الوفيات من
كورونا وحدة حوالي  250ألف شخص.
ونعم يتحدث السياسيون مثل الرئيس بوتني عن
أن الوباء أصبح حتت السيطرة ،لكن اإلصابات
في تزايد بصورة رهيبة .وتعتبر الواليات املتحدة
والبرازيل والهند وفرنسا وإسبانيا وروسيا في
مقدمة الدول التي تعاني من مئات اآلالف
من املصابني ،لدرجة تتجاوز املليون ،فضال عن
عشرات اآلالف من الوفيات جراء هذا الفيروس
اللعني.
وعلى الرغم من اآلمال العريضة ،التي خلقها
احلديث حاليا عن نوعني من الفاكسني الفعال،
إال أن خطط احلكومات لتوزيع هذا الفاكسني
وإدارته غير واضحة باملرة ،والدليل على ذلك ما
قاله الرئيس املنتخب –إعالميا -جو بايدن أنه
عقد اجتماعا افتراضيا مع مختصني في مجال
الصحة ملناقشة التصدي لفيروس كورونا .وقال
بايدن إن عدم االعتراف بفوزه حتى اآلن مينعنه
من معرفة خطة توزيع اللقاحات.
وبعد اتهامات لشركة فايزر أنها تعمدت التأخر
في إعالن نتائج املرحلة الثالثة للفاكسني ،بعد
إعالن نتيجة فوز بايدن باالنتخابات األمريكية،
قالت املتحدثة باسم فايزر ،شارون كاستيلو،
«إنه ال مجال للسياسة في هذه العملية .وأن
فايزر حتافظ على تواصل مستمر مع إدارة الرئيس
دونالد ترامب ،وحكام الواليات ،وكبار املشرعني
من كال احلزبني في الكوجنرس .كما أن فريق بايدن
جزء من هذا اجلهد .ونحن في منتصف مرحلة
انتقالية ونتواصل مع كال اجلانبني».
ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه إدارة جو
بايدن ،التي في طور التكوين ،عبر كبير موظفي
بايدن ،روبن كالين ،اإلعداد الجتماع بايدن من
ممثلي شركات األدوية املنتجة للقاحات ،من
أجل وضع مالمح خطة إنتاج وتوزيع اللقاحات،
في حني تتنظر بقية دول العالم تفاصيل
هذه االجتماع ،الذي سيحول اآلمال ،إلى واقع
ملموس لكل اإلنسانية ،مع انتظار سكان دول
العالم النامي أن تكون هناك عدالة في توزيع
اللقاحات ،علي مستوى التوقيت والكميات.

متديد اغالق احلدود بني كندا والواليات املتحدة ملدة
�شهر مع ارتفاع اال�صابات بــــ «كورونا»
أكد رئيس وزراء كندا جسنت ترودو على أن أغالق احلدود
بني كندا والواليات املتحدة أمام السفر غير الضروري
سيستمر حتى يوم  12ديسمبر على االقل ،وقد مت حظر
الزيارات مثل رحالت التسوق واالجازات والرحالت النهارية
عبر احلدود في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا
منذ شهر مارس املاضي ويتم متديد االغالق من قبل اجلانبني
الكندي واالمريكي على أساس شهري منذ أن فرض ألول مرة .وقال رئيس الوزراء جسنت ترودو أن فتح
احلدود لن يتم ما لم يكون هناك دليل واضح على انخفاض اعداد املصابني بفيروس كورونا في
الواليات املتحدة وهذا أمر غير واضح ،وال ينطبق حظر السفر على اولئك الذين يجب عليهم عبور
احلدود لضمان استمرار تدفق السلع واخلدمات االساسية مثل سائقي سيارات الشحن ،وموظفي
املستشفيات ،هذا وقد أضافت كندا بعض االعفاءات من احلظر جلمع شمل افراد االسر.
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رأي خاص جداً...

«نيكوالي تشاوتشيسكو»
ديكتاتور األستعراضات الشهير !

عـادل عطيـة

بقلم:

جورج مو�سى
بد�أ «نيكوالي ت�شاوت�شي�سكو» ديكتاتور رومانيا ال�شهري
حكمه كبطل �شعبي و تبلورت بطولته يف الت�صدي لل�سوفييت
حني هاجموا ت�شيكو �سلوفاكيا و �ساندته �أغلب الدول يف
موقفه املناه�ض للرو�س مما دعم �صورته يف الداخل واخلارج
كبطل �شعبي له م�شروع وطني و بد�أ معه ف�ص ً
ال جديد ًا يف
تاريخ رومانيا احلديث لعبت فيه رومانيا دور ًا ملحوظ ًا علي
ال�ساحة الدولية �أي �أنه �صنع تاريخ ًا لبالده وال ميكن �أن ننكر
ذلك  ،وللحق �أن الرجل يف بداية حكمه قاد نقلة نوعية
لل�صناعة يف البالد و بد�أت رومانيا تعي�ش فرتة �أف�ضل ن�سيي ًا
بعد �أن كانت مت�أخرة نوع ًا ما بني بلدان �أوربا وت�ستطيع القول
�أن بداية حكمه كانت ال ب�أ�س بها ولكن بعد فرتة لي�ست
بالطويلة من تلك ال�سيا�سة املقبولة ن�سبي ًا تغريت الأمور و�سار
«ت�شاوت�شي�سكو» �أكرث وح�شية وقمعية و مت الت�ضييق ب�شكل
غري م�سبوق علي احلريات و مل يت�سامح مع �أي ر�أي معار�ض
وكانت ال�شرطة ال�سرية �آنذاك تقوم ب�أعتقال من ت�سول له نف�سه
بالأعرتا�ض �أو حتي الأمتعا�ض !
�أبتكر «ت�شاوت�شي�سكو» طريقة للتوا�صل مع ال�شعب
الروماين و�أر�سال الر�سائل للمواطنني كل فرتة عن
طريق الأ�ستعرا�ضات ال�سيا�سية التي متجده و متجد حزبه
وت�ؤكد زعامته وتفرده م�ستخدم ًا املواطنني وعمال امل�صانع
كراق�صني يف هذه الأ�ستعرا�ضات وت�ستطيع �أن تقول �أنها
كانت �أ�ستعرا�ضات �أجبارية وامل�شاركة فيها كان يعترب واجب ًا
وطني ًا ومن يتخلف عن احل�ضور وامل�شاركة يف الأ�ستعرا�ض
يتعر�ض للتنكيل والف�صل من العمل ورمبا ال�سجن مما ن�شر
اخلوف والرهبة يف القلوب فت�سابق الكثري من ال�صحفيني
والأعالميني و ال�شعراء و املثقفني املتلونني يف مدحة وو�صلت
املغاالة عند بع�ضهم �أنهم �أخت�صروا رومانيا يف �شخ�صه حتي
قال له �شاعر ًا ذات يوم �أن وجوده بحد ذاته �أعجوبة للأن�سان
!!! وبالقطع و�صلت املغاالة لزوجته �أي�ض ًا فالبد �أن ت�أخذ
ن�صيبها من املدح املبالغ فيه حلد اجلنون فو�صل الأمر �أنه كان
البد �أن ي�سبق �أ�سم زوجته لقب العاملة ذات ال�شهرة العاملية
«�ألينا ت�شاوت�شي�سكو» �إذ �أنت�شرت �أكذوبة �أنها عاملة كيميائية
عاملية فذة !!! وياللعار حينما ت�سمع الآن �أحد الأعالميني �أو
املثقفني �أو ال�شعراء الذين �أعتادوا املغاالة يف مدح الديكتاتور
وزوجته اليوم يربر ما كان يفعله ب�أنه كان يراه رمز ًا رومانيا
ت�صدي لل�سيطرة ال�سوفيتية �أو �أنه متلق «�ألينا» حتي تقدم
الدعم للثقافة واملثقفني يف رومانيا ولي�س لأنه خائف �أو طامع
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يف من�صب �أو مال وال ت�ستطيع �سوي �أن ت�شمئز من تلك
الأجابة يف كلتا احلالتني!!
كانت �سيا�سة «ت�شاوت�شي�سكو» تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي علي
ال�شو الأعالمي  ،فعلي الرغم مما كانت تعانيه رومانيا من
فقر �شديد كان يحاول تنفيذ م�شروعات باهظة من �أجل
ال�شو وبينما كان يتباري الأعالم الردئ يف احلديث عن حت�سن
الأقت�صاد الروماين و �أنطالقه نحو امل�ستقبل واملفاخرة ب�أرقام
كاذبة �أبعد ما تكون عن الواقع الذي كان يعي�شه �شعبه  ،كان
املواطنني ال يجدوا احلاجات الأ�سا�سية يف املتاجر !! و�أرتفعت
الديون اخلارجية ب�شكل غري م�سبوق فلج�أ �إيل ت�صدير �أغلب
�أنتاج املحا�صيل الزراعية �إيل اخلارج حتي ي�سد جزء من تلك
الديون اخلارجية فرتك �شعبه ال يجد تلك املحا�صيل الأ�سا�سية
بالن�سبه له ! وبينما كان يبني لنف�سه �أ�ضخم ق�صر يف العامل
كان يطالب ال�شعب بالتحمل والتق�شف حتي يبني رومانيا
احلديثة خمرتع ًا فكرة �أنه يقود (حرب ًا ) �ضد العوملة التي هي
�شكل �آخر للأمربيالية التي تريد �أن ت�سيطر علي ال�شعوب
ال يقف منا�ض ً
م�صور ًا نف�سه بط ً
ال من �أجل الأن�سانية !! ورغم
الرتدي ال�شديد يف الأو�ضاع الأقت�صادية بد�أ «ت�شاوت�شي�سكو»
العمل يف بناء( املركز اجلديد للعا�صمة بوخار�ست) وبناء
�أكرب م�سرح يف البالد من �أجل �أ�ستعرا�ضاته العبقرية ! ويف
�سبيل بناء مركز العا�صمة اجلديد قام بهدم ونقل مباين
�أثرية لها مكانها يف تاريخ البالد وبينما يبني �أعظم الق�صور
له هدم مباين الب�سطاء ونقلهم �إيل �أماكن للعي�ش ال تليق بهم
! وكانت النهاية احلتمية عزيزي القارئ لذلك الديكتاتور
الذي جتاهل �أنني �شعبه وقمع كل �صوت حر و�أ�ستمع فقط
لنفاق املنافقني معتقد ًا �أن الأمر �أ�ستتب له للأبد ون�سي �أن
ال�شعوب ت�صرب وال متوت  ،فبينما يلقي خطابه الأخري جاءت
حلظة اخلقيقة فقد ثار ال�شعب الواقف �أمامه الذي يعد يحتمل
الكذب والفقر و املعاناة فهرب « ت�شاوت�شي�سكو» وزوجته
يف مروحيته الهليكوبرت من اجلماهري الغا�ضبة ومل ي�ستغرق
الأمر �سوي �ساعات فقب�ض عليه و متت حماكمته هو وزوجته
حماكمة �صورية مل ت�ستغرق �سوي �ساعة واحدة و مت تنقيذ
حكم الأعدام فيه ويف زوجته رمي ًا بالر�صا�ص و�شاهد املاليني
تنفيذ احلكم علي �شا�شات التليفزيون يوم عيد امليالد يف
اخلام�س والع�شرين من دي�سمرب علم  .1989وهكذا رحل
« ت�شاوت�شي�سكو» الرجل الذي حكم رومانيا باحلديد والنار
و�أ�ستمرت فرتة حكمه منذ عام � 1967إيل نهاية عام . 1989

اللقب ،اسم يُسمى به اإلنسان غير
اسمه األول؛ للتعريف ،أو التشريف ،أو
التحقير.
هناك من يسعى إلى اللقب ،جاهدا ً أو
فارضاً .ويغضب؛ عندما يتجاهل أحد ذكر
لقبه قبل اسمه.

(ألنه يحمل درجة دكتوراة علمية .مع
أن لقب األستاذ ،يتقدم لقب الدكتور،
حتى ولو كان دكتورا ً في الطب؛ فالدكتور
قد ينقذ حياتك من املوت ،ولكن األستاذ
يُعلمك كيف تعيش حياتك).

وهناك من يسعى إليهم اللقب ،راضيا ً
ومن الكلمات ،والعبارات األخرى،
املمنوعة منعا ً باتا ً في رسائلك إليه ،هي..
مرضياً .ومع ذلك ينبذونه؛ ألنه ال يعني
ـ في نظرهم ،سوى الغرور ،والتعالي،
«من فضلك»!
والتكبر على اآلخرين .ووضع القيود
واحلدود بني الناس.
(ال أعرف ملاذا؟).
وكم من ألقاب جتدها قبل اسم:
العالِم ،والسياسي ،والفنان ،واألديب،
والصحافي...

و»ان شاء اهلل» ،و»بارك اهلل فيك»!

(رمبا ألنه يعتنق اإلحلادية .مع أنه لو فكر
قليالً؛ الدرك ان اإلميان خير من عدم اإلميان؛
وألننا نتحدث عن
ّ
صحافي بعينه؛ فالبد فإن لم يكن اهلل موجوداً ،فلن يضره ذلك
الكبير».
«الصحافي
من ذكر لقب:
أما إذا كان اهلل موجودا ً ـ وهو
بشيءّ .
بالفعل موجود ـ فيا خلسارته اجلسيمة).
غير أن صاحبنا هذا ،يستحق ـ عن
جدارة ـ ،لقب :حُ
«امل ّير الكبير»!
الصحافي،
لم تنته غرائب صاحبنا
ّ
بعد..
فلكونه مؤسساً ،ورئيسا ً لتحرير

صحيفة طائرة الصيت ،في إحدى بالد
املهجر؛ فكل الرسائل ـ كما نعرف ـ
ترسل باسمه.

فإن كتبت إليه« :السيد فالن الفالني»،
أرسل لك ردا ً غاضباً« :ال تستخدم هذا
اللفظ»!
(وقد قيل ـ والعهدة على الراوي ـ ،أن
لقب «السيد» ،ي ُ ّ
ذكره مبتسلط كان
يحكم ويتحكم في بلده).
وإن كتبت إليه« :األستاذ فالن الفالني»،
أرسل لك ردا ً قاسيا ً الذعاً ،طالبا ً منك ان

الطالق يف املهجر  ...من ال�سبب؟
تاثري �شبكات التوا�صل االجتماعى على حاالت الطالق
فى العدد املا�ضى تكلمنا عن م�شكلة عملية قد حتدث فى �أ�سرة تعي�ش
حياة هادئة وتتكون من ام رمزنا لها بلقب مونا واب �سوف نرمز لة
باللقب �أ�سعد ،و�شخ�صا من العامل االفرتا�ضى رمزنا لة باللقب برن�س،
وفى نهاية املقال �أكت�شفنا �أن مونا بدات تنجزب �إىل �إغراء برن�س الذى
يحاول جاهد ًا ان ي�ستميل عقل مونا ب�أر�سال مقاطع عاطفية تارة وا�شعار
رومان�سية واغانى التى هى حتبها وحاال تغري حال مونا فا�صبحت التهتم
با�سرتها ،ومل تعد اال�شياء التى كانت تر�ضيها متثل لها اهمية ون�سيت
اوالدها وا�صبحت �أ�سرية الفي�سبوك والحظ �أ�سعد هذا التغري فى البداية
قال انه �ضغط العمل ولكن عندما الحظ االمباالة التى ا�صبحت تتعامل
معة بها بداء يفكر ولأنه �أن�سان �إجتماعى ولة عالقات مع خمتلف
طبقات املجتمع وي�سمع ويقراء كثري ًا عن م�شكالت احلياة فهم �أن فى
االمر �شئ مريب وخ�صو�صا انة الحظ �أن زوجتة تق�ضى وقت ًا على ت�صفح
و�سائل التوا�صل االجتماعي غري طبيعى واثناءة تنف�صل متاما عن العامل
فبد�أ يحاوطها بالأ�سئلة وحدثت مواحهات عدة عندها ادركت مونا ان
االمور تفلت من حتت �سيطرتها وهنا قررت �أن ت�ست�شري �صديقتها االنتيم

تكتب« :الدكتور فالن الفالني»!

لها ولرنمز لها باال�سم �سهى .هى �أن�سانة مطلقة ترف�ض ان تكون مقيدة
بقيد الزواج تع�شق احلرية وت�شجع على حترير املراة وهى امر�أة لها افكار
متحررة متتلك �صفحة على الفي�سبوك وجمموعة ت�ضم االالف من
املتابعني واملعجبني تناق�ش بكل �صراحة ت�صل حلد الأباحية العالقة بني
الرجل واملر�أة فلما طلبت مونا راى �سهى فيما يحدث معها فكان ردها

فمع انه يذكر في ترويسة صحيفته:
«إن اآلراء املنشورة بالصحيفة ،ت ُع ّبر عن
رأي أصحابها ،وال ت ُعبر بالضرورة عن رأي
أسرة حتريرها» ،إال انه ميارس السلطوية
اجملحفة ،ويطالبك بأال تكتب على نهج
ما سطرته .وغالبا ً ال ينشر لك مرة أخرى،
ُم ّ
ذكرا ً أياك بأنك أسأت ملن أحسن إليك؛
ال لشيء سوى أن رأيك احلر ال يتفق ورأيه!
أيها «الصحافي حُ
امل ّير» ،انقذنا من رأيك
اخلاص جداً؛ فالصحافة ـ قبل كل شيء
ـ :رسالة ،وتنوير.

بقلم :جمدي حنني

ما املانع من ان جتربى فاالن�سان يعي�ش ليجرب وبالتجربة ميكنك احلكم
على االمور.هنا اخذ �ضمري مونا ال�ضوء االخ�ضر لينجرف فى العالقة
املجهولة وحتولت اىل عالقة اكرث تطورا باملكاملات التليفونية وتربيرها
الكاذب لزوجها عن �سبب املكاملات الكثرية الطويلة والتى كانت تربرها
بانها مع احدى �صديقاتها وهنا قرر ا�سعد ان يدافع عن بيتة وعن زواجة
فماذا يفعل فقرر �أن يحل امل�شكلة عن طريق اخذ ر�أى �سيدة �أعتقاد ًا منة
ان ال�سيدات ميكن ان يكونوا ادرى مبعرفة بع�ضهم البع�ض فقرر ان يحكى
ل�صديقة لة فى الفي�سبوك ولرنمز لها باللقب اميى وهو يعرفها قبال كونها
جارة لة فحكى لها عن خماوفة و�شكوكة جتاة زوجتة واراد منها ن�صيحة
كيف ميكنة ان يت�صرف هل يواجة زوجتة مبا فى قلبة من �شك ام يقتحم
خ�صو�صياتها ليكت�شف ما يدور ،وخ�صو�صا ان احلياة فى ذلك البيت
الذى كان امنا باتت جحيم ال يطاق فماذا كان رد �صديقتة علية وهل
كونة ادخل �شخ�ص اخرحتى وان كانت العالقة بينهما �صداقة حقيقة
ومتينة ومبنية على الثقة املتبادلة بالرغم انها في�سبوكية قد ت�ساعدة فى
حلها امل�شكلة هذ ما �سنعرفة فى العدد القادم .
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“عائلة بيندر”� ...أول عائلة قاتلة يف تاريخ �أمريكا

أطلق عليهم اإلعالم وصف« :أول قتلة
متسلسلني في تاريخ أمريكا» ،فخالل
القرن الثامن عشر ،كانت والية كنساس في
أمريكا تعتبر من الواليات اجلديدة ،ولذا عقدت
احلكومة األمريكية صفقات مع املهاجرين من
أراض مجانية،
أنحاء العالم على أن مينحوهم ٍ
مقابل االستقرار في الوالية وإعمارها ،وكانت
عائلة بيندر من أوائل العائالت املهاجرة لتلك
الوالية ،وجاء معهم مفهوم األسرة التي تعمل
ي ًدا بيد في القتل املتسلسل.
حينما استقرت في الوالية أسرة بيندر املك ّونة
من جون األب ،وزوجته إليفيرا ،وابنهما جون
الصغير ،وابنة حسناء وجميلة للغاية تدعي
كايت ،قرروا فتحوا أبواب منزلهم ليكون نُزلاً
صغيرًا للمسافرين املُتعبني من طول الطريق،
ومن ُهنا كانت البداية.
قامت األسرة بتقسيم املنزل إلى جزئيني،
أحدهما لسكنى األسرة ،واآلخر من أجل
املسافرون ،يتم تقدمي الطعام والشراب واملأوى

لهم .كانت العائلة الدموية تنتقي الزبائن
األغنياء ،فما يلبثون أن يروا مظاهر الثراء على
أحد الرجال ،حتى تأتي إليه كاتي اجلميلة
وجتذبه بكالمها املعسول لتناول العشاء مع
عائلتها.
وكان لألسرة طريقة مت ّوحشة في القتل،
فكان الضيف يجلس على رأس املائدة لتناول
العشاء ،وما ان يطمئن للحديث يأتي من وراءه
أحد أفراد األسرة ويهشم رأسه متاما بأداة حادة،
ثم يجردونه من كل ما هو ثمني معه ،ويُدفن
في مكان آخر حتى ال ينكشف أمر العائلة.
و ُعرف عن األسرة ممارستها لتحضير األرواح،
وقراءة الطالع؛ األمر الذي زاد من ز ّوارهم،
أيضا.
وضحاياهم ً
ولسوء او حلسن احلظ في عام  1873م ّر بهم
مسافر يُدعى الطبيب «وليم يورك» وكان
ذاه ًبا في تلك الليلة إلى أخيه ،الذي يعمل
ً
ضابطا برتبة كولونيل باجليش األمريكي ولم
تكن العائلة تعلم باألمر ،وفي اليوم الذي متت

فيه اجلرمية ،كان الطبيب قد أخبر أخيه بأنه
سوف يبيت مبنزل عائلة بيندر ،وعندما لم
يتصل وليم ذهب الضابط إلى منزل آل بيندر
ليطمئن على أخيه ،ولكن عائلة بيندر أخبرته
أن الطبيب لم يأت.
واضطر الضابط للمبيت مبنزل آل بيندر لتأخر
الوقت وجلس بأسى يفكر ماذا حل بأخيه،
وأثناء تلك اللحظات ملح الضابط شيئًا الم ًعا
حتت الفراش تلك ميدالية فضية بها صورة
زوجة أخيه املفقود.
هنا أيقن الكولونيل بأن أخيه قد أتى لتلك

حدث يف هذه الدنيا

العائلة بالفعل ،وأنه تعرض ملكروه فانسحب
بهدوء وجاء في اليوم التالي بصحبة أفراد
الشرطة ،الذين قد وجدوا آل بيندر بال أثر،
فقد أثار قلقهم اختفاء الكولونيل املفاجئ
فجمعوا أغراضهم وذهبوا في الليل ملكان آخر.
انتشر رجال اجليش في املكان ،والحظوا وجود
كتل ترابية حديثة وحفر كثيرة ،وما أن توجهوا
إليها حتى استخرجوا أكثر من عشرين جثة
من بينها جثة الطبيب يورك ،وانطلق رجال
اخل ّيالة للبحث عن العائلة الدموية ،لكنهم
متكنوا من الفرار ولم يُعثر عليهم أب ًدا .وظل
اختفاء عائلة «بيندر» لغزا حير الناس لعقود
طويلة ،فكل ما تبقى من جرائم عائلة «بيندر»
هو متحف صغير في والية كنساس ومن
ضمن محتوياته  3مطارق كانت تستخدمها
العائلة في قتل ضحاياها.
وظلت تلك القصة عالقة في أذهان الشعب
األمريكي ،وجسد قصتها فيلم درامي بعنوان
«ُ »Benderعرض في العام .2016

التنني ال�سحري

�إن�سان الثلج

بعد شهر من معرفة ذوي بول دراغان ( 5سنوات) ان لديه سرطان في الدم .بدأ الطفل يتلقى
متكم سمي
الهدايا والرسائل اجلميلة والرسوم املضحكة واالشعار املشجعة من فاعل خير
ّ
نفسه «التنني السحري».
وخالل أشهر العالج الطويلة واألليمة لم تنقطع هدايا «التنني السحري» عن منزل آل دراغان في
ديترويت.
وكانت هدية بول املفضلة تنينا ً محشواً ،أخذ الطفل ينظر اليه ،مع تقدم املرض ،كما لو كان
كائنا ً حياً .وكانت جميع هدايا «التنني» تصل مربوطة بعقدة خضراء غدت ضربا ً من كلمة السر
بينه وبني الطفل بول.
وذات مرة عقد والد بول ،وهو شرطي من ديترويت ،العزم على كشف هوية «التنني السحري».
لكنه أقلع عن ذلك بعد حتققه من املصاعب التي اجتازها «التنني» من أجل ستر هويته.
وتقول والدة الصبي« :لقد منح «التنني» ولدنا شخصا ً يلوذ به في أوقات الضيق .فاذا حمل
الی املستشفی أحس أن «التنني» هناك .وإذا لفه االطباء بعصابة ،شعر أن االمر نفسه حصل
بالنسبة الى الشخص اآلخر .والواقع أن «التنني السحري» كان عون ولدنا بول في أقسى ساعات
مرضه».
وفي  4مارس  1983بعد استماعه الى اغنيته املفضلة «انفخ التنني السحري» ،لفظ الطفل
الشجاع أنفاسه .وشارك مئات االصدقاء واالنسباء في دفنه ومأل الزهر املكان .في ذلك اليوم
وصلت اضمامة اقحوان ضخمة ربطت بشريط أخضر.

منذ قرنني من الزمان ،ترددت األقوال حول إنسان بدائي يعيش في جبال الهيمااليا .وقامت بعثات
علمية عديدة للتحقق من هذا املوضوع .وجمعت معلومات تصف هذا اإلنسان بـنه ذو جسم قوي
يشبه إلى حد كبير جسم القردة الراقية .يبلغ طوله بني  160و 180سم مغطى بشعر اسود قصير.
وهناك بعض البقع البيضاء على الصدر .أما الوجه فهو بدون شعر .وأما الفك فهو ضخم .واالسنان
كبيرة احلجم والفم واسع .اما الذراعان فهما طويلتان .وهذا اإلنسان ليس له ذيل وميشي على قدمني
اثنتني .ولكن احدا ً من العلماء لم يستطع ان يشاهده شخصيا ً اذ انه ميارس حياته الفعلية في
الليل فقط .وهو يتنقل بني الوديان كثيفة األشجار عبر املمرات الثلجية .وكل ما استطاع العلماء
احلصول عليه من معلومات ترجح وجوده ،هو آثار اقدام وجدت في اجلليد .وصوروها أكثر من مرة،
عندما وجدوها بجوار معسكرات االكتشاف في الصباح الباكر .ووجدوا أن طول القدم يتراوح بني 9
و 12بوصة .وعرضها بین  4.5و 5بوصات .وواضح فيها التقوس املوجود في قدم اإلنسان .وما زال لغز
إنسان الثلج غامضا ً مح ّيرا ً االجناس البشرية.

الربكة يف �أنف الرئي�س
في مدينة بينكنيفيل في والية ايلينوي
االمريكية ،استطاعت الصغيرة بيت
ایملينغ التي تبلغ احلادية عشرة
من عمرها ان تقلب السياسة التي
جرت عليها الوالية طوال ستة أعوام،
وجتعل انف ابراهام لينكولن في
متناول االيدي مرة أخرى .وهذا االنف
جزء من متثال نصفي للينكولن مقام
عند ضريحه في مقبرة اوك ريدج
قرب مدينة سبرينغفيلد في الوالية.
ويعتقد معظم اطفال الوالية ان
من دواعي الفأل احلسن ان يحكوا
ً
ً
انف احملرر العظيم  .فانتهى حبهم هذا بان اضفي على االنف ملعانا ملفتا .ورأى موظفو
حكومة الوالية ان هذا البريق يبدو مضحكا ً على الوجه القوي الناحل .فقرروا عام 1970
زيادة ارتفاع قاعدة التمثال النصفي مبقدار  70سنتيمترا ً البعاد االنف عن ايدي الصغار
احملبني ومرت الصغيرة بيت بتلك التجربة عندما زارت القبر  .فساءها ذلك  ،واعربت عن
استيائها في رسالة وجهتها الى نائب دائرتها االنتخابية .فما كان من النائب اال ان احال
الرسالة على مدير احملافظة على اآلثار في الوالية .وحقق املدير في االمر ،فلم يجد اي
قوانین او لوائح حتظر تلميع االنوف .ودارت عجلة حكومة الوالية ،وهبط التمثال النصفي
الى ارتفاعه السابق ،لكي يتبرك االطفال بصقل أنفه.

البطاط�س الغذاء الرئي�سي للهنود احلمر
في عام  1537كان أحد الغزاة االسبانيني يبحث عن الذهب في جبال األنديز .وبينما كان جنوده
اجلوعی ،يفتشون األكواخ بحثا ً عن الطعام  ،عثروا على بعض جذور صغيرة ،مستديرة ذات قشور
ارجوانية اللون  .فقاموا بطهيها ثم أكلوها .وقد كان الهنود احلمر ،هم الذين يعتمدون في
غذائهم على هذه اجلذور ،وكانوا يطلقون عليها اسم “ البابا” .وقد اسماها االسبان “بطاطا”.

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

needed immediately
2 Egyptian bakers position
Full time Salary: $16 to 18 per hour.
Experience: at least 3 years With Egyptian pita bread
Email resume to: mariam5999@hotmail.com
Or drop in
31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8
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�إعداد� :إدوارد يعقوب

توقعات عام  2021لسوق العقارات

عقارات نيوز

ون

 ..وتأثرية على الصحة

ونحن على أبواب عام  ،2021هناك مؤشرات كثيرة تنبأ بعام جديد ساخن لسوق العقارات .رغم
ما حدث في منتصف عام  2020من زلزلة قوية لسوق العقارات خالل شهور االغالق بسبب وباء
يعقوبتلك القيود ووصل السوق الي درجة
تخفيف
خساراته بعد
ادوارد
الكرونا ولكن سرعان ما عوض السوق اعداد :
من اجلنون االن تفوق جنونه قبل وصول الوباء .باألمس كنت أمثل أحد عمالئي لشراء منزل في
وبيع املنزل بأكثر من سعر السوق
مشتريا
للشراء 11
وتقدم
“درهام”
مبنطقة
استخدمه مدينة
سرطان
خصوصا
األنسان
لصحة
تهديدا
«ويتبي»تسبب
البعض انها
اشتراطات القرض والتفتيش علي سالمة
فيها
مبا
اشتراطات
أي
وبدون
دوالر
ألف
مائة
بحوالي
م اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
العقار بالرغم من انني الحظت عالمات قد تنبأ بوجود مشكلة في االساسات وبالتالي ضرورة
اء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
وجود شرط للتفتيش على البيت قبل إمتام عملية القبول بالشراء!! وهو نفس السيناريو الذي
الغاز
األشعاع
جائحةان كمية
قبلويدعون
الكالم
املنطلق 2021ولكن قد يهدأ السوق خالل
الرادونفي عام
لألسعار
أتوقع اونزول
الكرونا .ال
هذا منه
ى تكسية عانينا
الصحة
تصل الى
لتشطيبات ال
واألبحاثاجلنون في األرقام القياسية الرتفاع
مؤقتا حالة
على تزول
خطرامبعني
متثلفبراير
التىأيضا
النسبورمبا
ديسمبر ويناير
شهري
تعمقا
ابحاث
يحتاج الى
واملوضوع
مستمرة
مازالت
أشهر الشتاء .وأتوقع ان تعود األمور
اكثرخالل
الكامل
االقفال
وذلك لتوقع
السوق
عن قيمة
خ واألحواض السعر
عهدها نفى
عية االخرى اليألثبات او
ذلك.وحالة اجلنون في ربيع عام  .2021لذلك انصح بالشراء قبل الربيع القادم.
السابق
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ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

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

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

1-844-355-6939

شعة يقول

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

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

ناجـي جرجـ�س

ناجـي جرجـ�س

Nagi Girguis

Nagi Girguis

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

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

عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

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

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

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

* Independently Owned and Operated

sam.m.ibrahim@gmail.com

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

هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية ع
اجلرانيت ....و

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية
عقارات جتارية و�سكنية
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هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

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

خربة-ثقة-اف�ضل اخلدمات

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

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

* Independently Owned and Operated

To Advertise in
Good News
Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939

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

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

البعض ا
الرئه الذ
املشع.
هذا الكال
ال تصل
مازالت م
ألثبات او

8

) Saturday, November 28 , 2020 - Issue (175نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت  28نوفمرب  - 2020ال�سنة ال�سابعة  -العدد اخلام�س وال�سبعون بعد املائة
صحيفة ميرور البريطانية

نيويورك تاميز

تعطيل هواتف �آيفون القدمية� ..أبل فندق يقدم حزمة الكري�سما�س مقابل 175
�ألف دوالر
تدفع  100مليون دوالر لدفن الف�ضيحة

وافقت شركة «أبل» على دفع أكثر من 100
مليون دوالر ،إلخماد مالحقات قضائية إثر
فضيحة اكتشاف تعمدها تعطيل أجهزة
«آيفون» القدمية.
وبالتحديد ،ستدفع شركة التكنولوجيا
األمريكية العمالقة  113مليون دوالر إلنهاء
مالحقات ومسارات قضائية ضدها في حوالي
 30والية أمريكية ،تتهمها بأنها قلصت امليزات
التقنية لطرازاتها القدمية من هواتف «آيفون»
إلطالة عمر البطارية.
وسيوزع املبلغ على كاليفورنيا و 33والية
أخرى ،كما ورد في بيان أصدره املدعي العام في
كاليفورنيا خافيير بيسيرا .وقال بيسيرا إن «أبل
أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل
أجهزة آيفون ،حتت غطاء عمليات حتديث».
وأشار إلى أن «هذا النوع من السلوكيات يلحق
أذى ماليا بالزبائن ويحد من قدرتهم على الشراء
مع االطالع على كامل املعلومات الالزمة» .ولفت
إلى أن «االتفاق املعقود يوفر للمستهلكني
نفاذا إلى املعلومات التي يحتاجون إليها لشراء
منتجات أبل».
وينهي االتفاق شكاوى مرفوعة على خلفية
طرازي «آيفون  »6و»آيفون  ،»7إذ كانت بعض
التحديثات لهذه األجهزة ترمي في الواقع إلى
تقليل أداء األجهزة بغية إطالة عمر البطارية من
دون علم املستخدمني ،وفق الواليات .ولم تعلق
«أبل» على هذه املسألة.
وفي وقت سابق هذا العام ،وافقت «أبل» على
دفع ما يصل إلى  500مليون دوالر حلاملي طرازات
«آيفون» القدمية ،بعد منازعات قضائية استمرت
عامني.
وكان املشتكون يتهمون اجملموعة العمالقة بأنها
تعمدت تقليص أداء أجهزتها حلمل املستخدمني
ّ
على شراء مناذج أحدث.
وفي ديسمبر  ،2017تقدمت «أبل» باعتذار
عن إبطائها املتعمد لبعض طرازات «آيفون»
لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمن
وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.

مجلة «ذي فاميلي داي»

زهرة جاردينيا
أعجبت احدى الصديقات بزهرة جاردينيا
متفتحة في بيتنا .فأبدت رغبتها في أن تزين
بها فستانها خالل حفلة تخرج تلميذاتها بعد
أربعة أيام .وملا كانت زهرة اجلاردينيا املتفتحة
ال تعيش سوى يوم أو يومني ،فكرت زوجتي في
البرعم اليتيم الباقي في النبتة ،ولكن لم يبد
أنه سيتفتح في غضون األيام األربعة التالية.
إال أن زوجتي صممت على اهدائه الى صديقتها
في املوعد زهرة كاملة .فراحت ترويه مباء املطر
الدافيء املشبع بالفيتامينات ،وترش أوراقه،
وتنقل النبتة من مكان إلى آخر في الغرفة لكي
يبقى البرعم معرضا ً لنور الشمس ،وحتدثها
برقة على أنغام موسيقى ناعمة .وفي نهاية
اليوم الثالث كان البرعم ال يزال مغلقاً.
صبيحة اليوم الرابع نظرت الى نبتة اجلاردينيا
مذهوالً :لقد حتول البرعم ،حتت مصباح كهربائي
استمر مضاء فوقه طوال الليل ،زهرة متفتحة
ناصعة البياض جاهزة حلفلة تخرج تلميذات
صديقتنا.

أعلن فندق فاخر في نيويورك عن حزمة فاخرة
لالحتفال بعيد الكريسماس بتكلفة تصل إلى 175
ألف دوالر .وتشتمل حزمة الكريسماس لفندق The
 Mark Hotelعلى العديد من النشاطات واملفاجآت ،مبا
في ذلك فرصة التزلج على اجلليد مع إطاللة رائعة
على أفق مدينة نيويورك ،وحضور عرض خاص لباليه
كسارة البندق ،ووليمة الكريسماس املكونة من 4
أطباق ،والعديد من احللويات املستوحاة من روح هذا
العيد.
وستبدأ حزمة Penthouse Holiday Spectacular
اعتبارا ً من األول من ديسمبر لإلقامة ملدة يومني،
وميكنك خوض جتربة رائعة من خالل اإلقامة في غرفة
حتت عنوان  Chocolate Orangeلعيد الكريسماس.
وال يقتصر األمر على أن الفندق نفسه فخم للغاية،
فهو يتميز مبوقع مميز وتصميمات داخلية فاخرة
للغاية ،ولكن العطلة مليئة بتجارب ال تتكرر سوى
مرة واحدة في العمر.
وإذا كنت حتلم برؤية عرض البالية “كسارة البندق”،
فستأتي راقصات البالية لتقدمي عرض مدهش داخل
جناحك ،وإذا كنت حتب ترانيم الكريسماس ،فيمكنك
أن جتتمع مع أصدقائك وضيوفك حول البيانو الذي
يعزف عليه عازف محترف ألغانيك املفضلة.
وبعد ذلك هناك جلسة خاصة للتزلج على اجلليد
في حلبة التزحلق على سطح الفندق املطل على
أفق مانهاتن ،ورحلة تسوق إلى Bergdorf Goodman
ووجبة من  4أطباق يقدمها طاه حائز على جنمة
ميشالن ،وعرض خاص ألفالم الكريسماس مع مدفأة
للراحة والعديد من الوجبات اخلفيفة وحتى عربة
شوكوالتة خاصة بك.
وسيقيم الضيوف في بنتهاوس الفندق بالطبع،
ناهيك عن توفر سائق ومربية وخادم شخصي ومعالج
بالتدليك ،بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

صحيفة «االكسبرس»

دالل فرن�سي
حتتفظ فرنسا بالرقم القياسي لعدد احليوانات
املدللة وهو  35مليوناً ،أي أكثر من ضعفي عدد األوالد
الفرنسيني 55 ،في املئة منها في املنازل .ويشمل
هذا العدد  10ماليني كلب (واحد في كل ثالثة بيوت)
 5ر 7ماليني قطة (واحدة في كل أربعة بيوت) .وتأكل
هذه احليوانات األليفة من اللحم أكثر مما يستهلكه
االسبان أجمعون .وينفق الفرنسيون واحدة في املئة
من موازنتهم البيتية على احليوانات املدللة.
وفي باريس زاد عدد األطباء البيطريني أكثر من
ضعفني في الست السنوات املاضية ،وافتتحت 40
عيادة تؤمن اخلدمة ليالً ونهاراً.
وافتتح مركز للتصوير الدقيق (سكانر) تراوح كلفة
الفحص فيه بني  800و 1000دوالر .وجهزت سيارات
اسعاف للحيوانات .وهناك اآلن سيارات أجرة خلدمة
الكالب .وثمة مركز للمعاجلة الفيزيائية للكالب
والقطط يؤمن نشاطات مائية ومتارين على سجاد
متحرك للحيوانات املدللة التي ازدادت بدانة لطول
تكاسلها .وتنتج مصانع مأكوالت احليوانات املدللة
أصنافا ً تتضمن سمك السلمون والقريدس (اجلمبري)
وسمك موسى وحلم طائر التدرج .وتؤمن وكاالت
متخصصة حاضنة ( ) dog - sitterتهتم بالكالب في
مقابل  10دوالرات في الساعة ،أي بالبدل ذاته الذي
يدفع حلاضنة أوالد!
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فايننشال تاميز

�أمازون تد�شن �صفحة خا�صة ب�شراء الأدوية
عرب الإنرتنت
أعلن عمالق التجارة اإللكترونية األمريكي أمازون إطالق
خدمات جديدة في مجال الصيدلة في الواليات املتحدة،
من ضمنها إنشاء صفحة خاصة تسمح بشراء أدوية عبر اإلنترنت لقاء وصفة طبية.
والهدف بحسب ما أوضحت اجملموعة في بيان هو السماح لرواد اإلنترنت باحلصول على أدوية «بالقدر ذاته
من السهولة كأي مشتريات أخرى على موقع أمازون» وجتنيبهم الوقوف في صف انتظار أمام الصيدليات.
وسبق أن خاضت أمازون مجال توزيع األدوية بشرائها عام  2018موقع «بيل باك» املتخصص الذي يوزع
بصورة خاصة أدوية للمصابني بأمراض مزمنة.
وتعرض أمازون من اآلن فصاعدا ً صفحة جديدة على موقعها اخملصص لألدوية ،تسمح للمتصفحني مبلء
وصفة طبية من حاسوبهم أو هاتفهم.
وبإمكانهم تسجيل بيانات ضمانهم الصحي على صفحة شخصية آمنة ،ثم يطلبون من طبيبهم
إرسال الوصفات مباشرة إلى «أمازون فارماسي».
وتوضح أمازون أنها لن تقوم بتوزيع بعض األدوية والسيما األدوية التي حتتوي على مشتقات األفيون.
وستعرض أمازون على املشتركني في خدمتها املدفوعة «أمازون برامي» تسليم األدوية مجانا ً خالل يومني،
فضالً عن تخفيض في السعر لبعض األدوية التي ال يغطيها التأمني.
وقال مسؤول اخلدمات للمشتركني في أمريكا الشمالية داغ هيرينغتون «في وقت يسعى عدد متزايد
من الناس للقيام مبشترياتهم اليومية من منازلهم ،متثل الصيدلة إضافة هامة وضرورية ملتجر أمازون
اإللكتروني».

مجلة «صنداي» ،الهند:

تات�شر وامل�ساواة
عرف عن السيدة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة انها ليست من القائلني باملساواة بني
الرجال والنساء .ولكن لها آراؤها اخلاصة في شأن النساء.
فحني دعيت مرة الى مقر املفوض السامي الهندي في لندن الزاحة الستار عن متثال نصفي لرئيسة الوزراء
الهندية الراحلة انديرا غاندي ،ألقى املفوض السامي م.ك .راسخوترا خطابا ً ترحيبيا ً ذكر فيه ما قيل في
السيدة غاندي من أنها الرجل الوحيد في وزارتها.
وعلقت السيدة تاتشر على مالحظة راسخوترا فقالت« :أن ذلك يفترض كون الرجال متفوقني على
النساء قوة وتصميماً .وذلك ،يا حضرة املفوض ،افتراض غير مقبول.
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احلكومة تدعم ال�شركات واملنظمات ب�إعانة ايجار
للمتعرثين نتيجة «كورونا»
ستتمكن الشركات واملنظمات غير الربحية الغير قادرة على دفع االيجار
بسبب وباء الكورونا بالتقدم بطلب للحصول على دعم مالي حكومي جديد
بداية من  23نوفمبر  ،وستقدم احلكومة الفيدرالية اعانة االيجار الطارئة التي
حتل محل برنامج احلكومة ملساعدة الشركات في حاالت الطوارئ مبا يصل الى
 %90من االيجار للشركات املؤهلة وكان البرنامج السابق الذي مت االعالن عنه
في شهر أبريل املاضي قد شهد انخفاض في عدد الشركات املطالبة باملعونة
املالية بسبب ان البرنامج كان يطلب من املالك التقدم بطلب للحصول علي
االستحقاقات املالية نيابة عن املستأجرين ،ولكن البرنامج اجلديد يسمح
للمستأجرين بتقدمي طلب مباشر الى احلكومة الفيدرالية.
ومبوجب القانون اجلديد فإن الشركات واملنظمات التي تشهد انخفاضا مقداره
 %70أو أكثر في إيراداتها بسبب وباء الكورونا ،ستكون مؤهلة للحصول على
اعانة ايجار بنسبة  %65وينخفض معدل االعانة تدريجيا بالنسبة للشركات
او املنظمات التي تشهد انخفاضا في ايراداتها أقل من  ،%70وتستخدم
احلكومة الفيدرالية صيغة حلساب معدل الدعم االيجاري ،فعلى سبيل
املثال ستحصل املنظمة او الشركة التي فقدت  %50من االيرادات على إعانة
بنسبة  %40في حني أن املنظمات التي شهدت انخفاضا بنسبة  %25من
االيرادات ستحصل على اعانة مقدارها . %20
وكان هناك انتقاد لهذا البرنامج حيث كان يتطلب من الشركات التي تعاني
من انخفاض االيرادات  -دفع االيجار اوال قبل املطالبة بالتعويض املالي من
احلكومة ولكن أخطرت وزارة املالية وكالة اإليرادات الكندية أنها تعتزم تعديل
البرنامج جلعل «اإليجار املستحق» يعتبر نفقات مؤهلة في وقت تقدمي
الطلب  -شريطة أن تلتزم املنظمة او الشركة باستخدام اإلعانة لدفع اإليجار
املستحق بالفعل  -وفي حني يطلق على البرنامج أسم [اعانة االيجار] لكنه
يسمح للشركات واملنظمات باملطالبة بدعم النفقات الالزمة ،مثل الضرائب
العقارية والضرائب املدرسية والضرائب البلدية والتأمني على املمتلكات
وفوائد الرهن العقاري التجاري .كما ان هناك إعانة إضافية نسبتها %25
تسمى [دعم االغالق] للشركات التي تضطر الى إغالق أعمالها او تقييدها
مؤقتا بسبب اوامر حكومية تتعلق بالصحة العامة ،وسوف يستمر البرنامج
اجلديد لدعم االيجار حتى شهر يونيو  2021ولكن تضمن احلكومة الفيدرالية
معدل الدعم املالي حتى  19ديسمبر  2020وذلك الن احلكومة تريد أن يكون
لديها مرونة لتغيير معدل الدعم في حالة حتسن الوضع الصحي أو تدهوره.

ال�شرطة تعتقل � 88شخ�صا بعد تفكيك ع�صابة
مرتبطة بقتل مراهق برئ
قال رئيس الشرطة االقليمية في منطقة بييل خالل مؤمتر صحفي أن عملية
للقوات املشتركة أطلق عليها اسم [مشروع سيفون] توصلت ملعرفة العصابة
االجرامية التي وراء تهريب اخملدرات واستغالل الفتيات وغسيل االموال وسلسلة
من عمليات إطالق النار مبا فيها إطالق النار على املراهق جوناثان ديفيس  17عاما
الذي قتل بالرصاص في وضح النهار في مدينة مالتون عام  ،2019وايضا قتل
جيوفاني ديالهاي  28سنة بالرصاص في مسيسوجا .وقال رئيس الشرطة ملنطقة
بييل «إن هذه العصابة ارتبطت ببعض االعمال االكثر عنفا ،والطائشة التي
تعرض لها مجتمعنا على مدى السنوات القليلة املاضية» ،وقد بدأ التحقيق في
سلسلة من حوادث العنف في سبتمبر  2019عندما بدأت الشرطة في البحث
عن شبكة لتسليم اخملدرات تعمل من منطقة مسيسوجا وبرامتون ،واكتشفت
الشرطة أن العصابة مرتبطة بشبكة واسعة لتهريب اخملدرات ،عبر منطقة
تورنتو الكبرى وكانت تنقل كميات كبيرة من الكوكايني والفنتانيل ،وقامت
الشرطة بتفتيش  83موقع في منطقة تورنتو الكبرى وقبضت على  88شخص،
ويتوقع توجيه اكثر من  800تهمة لهم تتعلق باملشاركة في منظمة إجرامية
وجرائم اسلحة نارية وحيازة مخدرات واالجتار بها والقتل والتأمر الرتكاب جرائم
يعاقب عليها القانون .وقد مت ضبط  34بندقية واكثر من  1.39مليون دوالر نقدا ،
ومخدرات بقيمة  1.9مليون دوالر  ،وقال رئيس الشرطة إننا نعتقد أن مصادرة هذه
االسلحة النارية أنقذت ارواح الناس  ،وقال ضابط الشرطة مارتن أوتاوي :إن املراهق
جوناثان ديفيس ضحية بريئة وجد نفسه وسط صراع ما بني رجال العصابة و
اصيب وقتل واصيب ايضا ستة أشخاص أخرين وكانت الشرطة قد أعلنت في
وقت الحق أن سفير أحمد  19سنة من مسيسوجا وجاهفون فالديز  21سنة
من برامبتون قد أتهما بارتكاب جرمية قتل فيما يتعلق بوفاة جوناثان ديفيس
وجيوفاني ديالهاي ،وكان ايضا للعصابة ضلع في مقتل رجل بالرصاص يوم 3
أغسطس من هذا العام ،وكان زبونا للعصابة ويقوم بنقل اخملدرات للعصابة ،وقال
احملققون أن الشرطة قبضت علي واحد من قادة العصابة التي تسمي نفسها
[نيو موني سو سيك] وهو محمد الرمحي يوم  12نوفمبر واتهم بالقتل من
الدرجة االولي والتآمر الرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون  ،ويأتي اعتقال محمد
الرمحي بعد محاولة الغتياله  ،حيث اقترب منه رجالن يوم  29أكتوبر في شمال
تورنتو وفتحا عليه النار ولكنه متكن من الفرار ولم يصب بأذى ،وللعصابة عالقة
أيضا بعملية أطالق للنار في مقبرة في برامبتون يوم  31أغسطس ،حيث كان
أعضاء العصابة مجتمعني إلحياء ذكري صديق لهم قتل عام  ، 2016وبينما هم
مجتمعون ظهر عدد من الناس وبدأوا في أطالق النار مما أدي الي معركة باألسلحة
النارية واطلقت أكثر من  70طلقة وأصيب ثالثة أشخاص ونقلوا الى املستشفى،
وال تزال التحقيقات جارية ومن املتوقع اجراء املزيد من االعتقاالت.
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الأهايل يف كيبيك ينا�شدون املحكمة
بالتم�سك بحظر ارتداء الرموز الدينية
لتجنب ت�أثر �أطفالهم بها
قالت السيدة أنصاف حيدر
زوجة رئيف بدوى املعتقل في
السعودية منذ عام ،2012
إنها تصدم عندما ترى نساء
كيبيك يرتدين احلجاب –
وقد ناشد العديد من االباء
واالمهات قاضي احملكمة العليا في كيبيك لدعم قانون
حظر الرموز الدينية «القانون رقم  »21والذي يواجه
طعن من املعلمات االتي يرتدين احلجاب ،وقال الشهود
من االباء واالمهات في مناشدتهم انهم يعتقدون أن
ارتداء احلجاب يرسل رسالة جنسية خبيثة وإنهم
يعتقدون أن احلجاب ميثل قيما متحيزة ضد املرأة ،بغض
النظر عما كان قرار ارتداؤه قرارا شخصيا او ال.
هؤالء الشهود جميعهم مهاجرون من بالد ذات أغلبية
مسلمة وقد استدعاهم املدافعون عن القانون رقم
[ ]21ويعرف ايضا بقانون العلمانية ،للشهادة في قضية
الطعن والتي بدأت في مطلع هذا الشهر  -وشهد
فيها العديد من املعلمات االتي يرتدين احلجاب قائلني إن
هذا القانون قلب حياتهم الشخصية واملهنية ،وأكدوا
انهن يرتدين احلجاب باختيارهم وإنهن لم يسعني لنقل
معتقداتهم الدينية الي الطالب.
وشهدت أستاذة متخصصة في االديان في جامعة
مونتريال بشهادة لصالح املدعيني وقالت إن رموز االديان
ال ترتدي عادة بهدف التبشير او حتويل غير املؤمنني،
وقالت سيدة مسلمة هاجرت الي كيبيك عام 2011
من اجلزائر في دفاع عن القانون «إن احلجاب رمزا للدونية
بحتي لو قالت املعلمات املسلمات انهن ال يشعرن
بانهن أقل من الرجال ،وقالت أيضا إنها تخشى على
ابنتها من التأثر مبدرستها ،وقد ترغب في ارتداء احلجاب.
وقال جعفر بوتيلون وهو مهاجر من اجلزائر واب لطفلني
للمحكمة؛ إنه يعتبر احلجاب إهانة لكرامته كرجل ألنه
يفترض ان الرجال يشكلون تهديدا جنسيا للنساء ،وان
املعلمة التي ترتدي احلجاب ترسل رسالة خفية الى
االطفال ،وان احلجاب رمز للتبشير باإلسالم ،وقد دعت
منظمتان مؤيدتان للعلمانية في كيبيك وهما حركة
«الييك كويبيك» ورابطة حقوق املرأة وهاتان تتمتعان
بحق التدخل في القضية – االباء واالمهات لإلدالء
بشهادتهن .وال تزال احملكمة تبحث في قضية الطعن
على القانون رقم .21

بريطانيا وكندا
تربمان اتفاقية جتارية م�ؤقتة
أعلنت وزارة التجارة
الدولية في لندن
أن رئيس الوزراء
البريطاني بوريس
جونسون ونظيره
الكندي جاستني
ترودو أبرما اتفاقية
جتارية مؤقتة خالل
مكاملة بالفيديو.
وتهدف االتفاقية إلى ضمان استمرارية عالقات البلدين
االقتصادية بعد انتهاء املرحلة االنتقالية من البريكست
في غضون ستة أسابيع ممهدة الطريق للمفاوضات من
أجل اتفاقية جديدة معدلة اعتبارا من عام  ،2021وفقا
ملا قالته الوزارة في لندن.
وكانت بريطانيا واليابان اتفقتا في أكتوبر على إبرام
اتفاقية ثنائية للتجارة احلرة ،تتوافق إلى حد كبير مع
االتفاقية احلالية بني طوكيو واالحتاد األوروبي ،وما تزال
نتائج املفاوضات بني االحتاد األوروبي وبريطانيا بشأن
اتفاقية التجارة احلرة غير مؤكدة.

«ال�صحة العاملية» ت�شيد بجهود كندا يف مكافحة
كورونا ...وت�ؤكد :اللقاح لن يكون دواء �شافيا
تورنتو :قال رئيس منظمة الصحة العاملية الدكتور تيدروس ادهانوم
في كلمة القاها امام نادي امباير كندا «إن كندا تستحق الثناء على
جهودها في مكافحة كوفيد –  19في الداخل واخلارج فضال عن
التزامها بالصحة العامة ،واشار الي عدة امور من بينها تبرع أوتاوا
مببلغ  440مليون دوالر ملبادرة املنظمة ملكافحة وباء كورونا».
وقال إن هذا الوباء ذكرنا بأهمية التعددية وهو أمر تبناه الكنديون
دائما ،وقال :لقد تعاملت كندا مع هذا الوباء بجدية واعتمدت نهجا
تعتبره بلدان أخرى عديدة مثاال يحتذى به ،وحذر من التحديات
املقبلة ،مشيرا الى االرتفاع احلاد في احلاالت والوفيات في كندا وحول
العالم على حد سواء واضاف إن هدف الفيروس الوحيد هو االنتشار
وإن العلماء والبالد يعملونا على تطوير تشخيصات وعالجات جديدة
للفيروس ،وإن السباق لتطوير لقاح قد أسفر عن نتائج واعدة ،وان
هناك حاجة ماسة الى أكثر من  4مليارات دوالر للحفاظ على اجلهود
الدولية.
وقال إن التوزيع العاملي ألي لقاح سيكون من بني أروع اجلهود
اللوجستية التي شهدها العالم منذ احلرب العاملية الثانية وان
أفضل طريقة لتوزيع اللقاح هي تطعيم بعض االفراد في جميع
الدول بدال من تطعيم جميع الناس في بعض الدول ،وحذر من أن
اللقاح في حد ذاته لن يكون دواء شافيا ،وينبغي ان تستمر تدابير
الصحة العامة مثل االبتعاد االجتماعي وجتنب االماكن الداخلية
سيئة التهوية».

«املوت الرحيم» يفوز باملوافقة من حيث املبد�أ مع
اعرتا�ض املحافظني

فاز مشروع قانون «املساعدة على املوت سي  »7-باملوافقة من حيث
املبدأ مع اعتراض احملافظني وقد أعطي مجلس العموم موافقته من
حيث املبدأ ومت مترير مشروع القانون بأغلبية  246مقابل  78صوتا.
هذا القانون من شأنه ان يجعل سهل على املرضي بأمراض ال شفاء
منها بطلب املساعدة على املوت إلنهاء معاناتهم ،ومت تعديله بوضع
قواعد أسهل ألولئك الذين هم على وشك املوت.
وكان زعيم حزب احملافظني إيرن أوتول قد أعطي النواب في حزبه
حرية التصويت وفقا لضمائرهم ولم يوافق ثلثي نواب احملافظني
البالغ عددهم  121نائبا على القانون ،وقال النائب من حزب احملافظني
مايكل كوبر «إن هذا املشروع هو مثال على محاولة احلكومة
الليبرالية االسراع في تنفيذ قانون دون التشاور او النظر فيه وميكن
أن تكون لهذا عواقب وخيمة» ،وقال االطباء ان القواعد في هذا
القانون سهلة للغاية وخطيرة حيث ميكن ان يطلب فرد ما املساعدة
على املوت وينفذ طلبه في نفس اليوم دون متكينه من احلصول على
الدعم املناسب.
«املوت الرحيم» يبعث برسالة خاطئة الي السكان االصليني
قال الرئييس التنفيذي السيد تايلر وايت ملنظمة تقدم الرعاية
الصحية اليى قبيلة من الشعوب االصلية «سيكاسيكا» في البرتا
أن مشروع قانون «املساعدة علي املوت سي  »7يرسل رسالة خاطئة
الي شباب السكان االصليني وإنه بينما يقوم الشيوخ من السكان
االصليني بتعليم الشباب اال يختاروا االنتحار فإن مشروع القانون
هذا يبعث برسالة متناقضة.
يعد تايلر واحدا من بني العديد من املعارضني لهذا القانون الذي
يناقشه مجلس العموم ومجلس الشيوخ حاليا ،وقال الدكتور
توماس فونغ الذي يعمل مع املرضي من السكان االصليني إن فترة
االنتظار ملدة  90يوما قبل أن يتمكن بعض االشخاص من احلصول
على «املساعدة على املوت» هي فترة قصيرة جدا وإن االمر قد
يستغرق وقتا أطول لترتيب اخلدمات والدعم الكافي الذي ميكن ان
يقنع الناس بعدم اختيار املوت.
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املتعافيات من كورونا �أكرث عر�ضة للقلق واالكتئاب من الرجال

أفاد أطباء نفسيون ،أن كثيرين من الناجني
من فيروس كورونا أكثر عرضة على األرجح
لإلصابة بأمراض نفسية ،بعدما خلصت
دراسة موسعة إلى أن  20باملائة من املصابني
جرى تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي
في غضون  90يوما« .وكان القلق واالكتئاب
واألرق أكثر شيوعا ً بني مرضی «کوفید»-19
املتعافني الذين أصيبوا مبشاكل نفسية في
الدراسة ،ووجد الباحثون أيضا مخاطر أعلى
بشكل ملحوظ لإلصابة باخلرف.
وقال بول هاریسون ،أستاذ الطب النفسي
بجامعة أوكسفورد في بريطانيا« :كان الناس
يشعرون بالقلق من أن يصبح الناجون من
«کوفید :-19أكثر عرضة لإلصابة مبشاكل
الصحة النفسية ،ونتائجنا ...تظهر أن هذا
أمر مرجح».
تظهر الدراسة أن النساء أكثر عرضة للقلق
واالكتئاب ،على الرغم من أن أعراض کوفید-19
غالبا ما تكون أقل حدة لدى النساء.
ويوضح البروفيسور بينيديتي أن «هذا يؤكد

ما نعرفه بالفعل ،وهو أن النساء أكثر قابلية
لإلصابة باضطرابات القلق واالكتئاب» ،ومن
هنا تتعزز فرضية أن «هذه القابلية ميكن أن
يكون سببها اختالف وظائف جهاز املناعة من
حيث التركيبة وطريقة التكيف».
وحسب الدراسة أيضاً ،فإن اآلثار النفسية
كانت أقل حدة بالنسبة ألولئك الذين
خضعوا للعالج في املستشفى ،مقارنة
باملرضى الذين بقوا في منازلهم .ويرى
الباحثون أن الضغوطات النفسية ،ميكن أن
تنتج عن املرض في حد ذاته ،وأيضا ً عن مشاعر
اخلوف من إصابة اآلخرين والعزلة االجتماعية
واإلحساس بالذنب.
وتضيف الطبيبة النفسية أنه بخالف
األسباب االجتماعية والنفسية« ،نعلم أن
هناك أسبابا ً مرتبطة بطبيعة االلتهاب»،
في إشارة إلى التفاعالت التي حتدث في
اجلسم بعد اإلصابة بالفيروس جراء «عاصفة
السيتوكني» ،والتي تزيد من احتمال اإلصابة
باالضطرابات النفسية.
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لهذا ال�سبب يجب تنظيف منزلك باملكن�سة الكهربائية ً
يوميا
نشرت إحدى مستخدمات موقع التواصل
االجتماعي الشهير فيس بوك مجموعة
من الصور تظهر كمية األوساخ الناجتة عن
تنظيف املنزل باملكنسة الكهربائية.
ومت حتميل الصور على صفحة خاصة
بالتنظيف على فيس بوك في أستراليا،
وتظهر كومة كبيرة من الغبار تقول ناشرة
الصور إنها جتمعت في منزلها في غضون أيام
قليلة.
وقالت املرأة األسترالية إنها تقوم بتنظيف
سجادة منزلها الصغير املكون من ثالث غرف
نوم كل أسبوع ،وتقوم بتنظيف األسطح
الصلبة عدة مرات في األسبوع ،كما أنها
تُبقي األحذية واحليوانات األليفة باخلارج إن
أمكن ،وتغلق النوافذ للحد من كمية األوساخ
التي تتراكم في املنزل.
وأثارت الصور التي تُظهر الكمية الهائلة من
الغبار التي جتمعت رغم احتياطات صاحبة
املنشور ردود فعل عديدة ،وقالت إحدى
املستخدمات «مكنستي متتلىء كل يوم
أيضاً ،إنه ألمر مدهش معرفة ما يحتوي عليه
السجاد من غبار وأوساخ».

أثار هذا املنشور جدال ً بني املستخدمني حول
أهمية فتح النوافذ ،وقال أحد املعلقني إن
إغالق النوافذ ليس في الواقع أفضل طريقة
للحفاظ على منزلك نظيفاً ،وأوضح آخر «أنا
شخصيا ً أقوم بتهوية منزلي من خالل فتح
النوافذ والسماح للهواء النقي بطرد املواد
الكيميائية املتراكمة وإيقاف الرطوبة أو
العفن من التراكم بالداخل».
وينصح خبراء التنظيف في شركة إليت
أستراليا بضرورة تنظيف جميع األسطح ،مبا
في ذلك السجاد واألرضيات والبالط مرة واحدة
على األقل في األسبوع ،بحسب صحيفة ديلي
ميل البريطانية.

الطريقة ال�صحيحة للعناية بالك�شمري

الكشمير من اخلامات األساسية في موضة
مالبس الشتاء ملا يتمتع به من مزايا عديدة،
إذ مينح املرء إحساسا ً بالدفء من ناحية ،وميتاز
مبلمس وثير ،ومظهر فخم من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة «تكستيل فيرتشافت» األملانية
أن الكشمير يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ
على رونقه ومظهره األنيق .ولهذا الغرض
يجب اختيار برنامج غسل خاص للحفاظ
على الصوف عند غسل مالبس الكشمير في
الغسالة األوتوماتيكية ،مع استخدام مسحوق
غسيل سائل خاص بالصوف ،ومراعاة االبتعاد عن ُمن ِّعم املالبس.
وأضافت اجمللة املعنية بصناعة املنسوجات أنه بعد الغسل يجفف الكشمير بوضعه في
اجملفف في وضع الهواء البارد .وميكن جتفيف الكشمير في الهواء املتجدد ،بوضعه على منشفة
مفرودة وتقليبه على اجلهتني بانتظام.
وال يجوز تعليق الكشمير لتجفيفه ،حتى ال تتعضرر الشعيرات الدقيقة .وليستعيد الكشمير
رونقه مجدداً ،ميكن ك ّيه مبكواة بخار ،مع مراعاة مسافة أمان كافية عند توجيه البخار إلى
الكشمير.

 5ا�سرتاتيجيات يجب اتباعها لالعتذار من ال�شريك

عادة ما متر العالقة الزوجية مبشاكل بني الزوجني،
إذ من املمكن أن يرتكب أحدهما بعض األخطاء
أو يوجه ألفاظا ً جترح الطرف اآلخر ،لذا ال بد من
التعرف على بعض االستراتيجيات التي ميكن
عبرها توجيه االعتذار وجتنب أي سوء فهم ميكن
أن يحدث بني الزوجني.
فيما يلي بعض طرق االعتذار التي ميكنك اتباعها
عند ارتكاب أي خطأ بحق شريك احلياة ،وفق ما
أوردت صحيفة «تاميز أوف إنديا»:
التعبير عن األسف
عندما تدرك أنك فعلت شيئًا يجعلك تشعر
بالسوء ،فإن عبارة «أشعر بالسوء حيال ذلك» هي
مجرد خالصة ملا تريد قوله للشخص اآلخر .ميكن
لعبارة بسيطة مثل «أنا آسف حلدوث هذا» أن
تفعل املعجزات .كن محددًا بشأن ما تتأسف من
أجله ثم أن ِه جملتك بعبارة «أنا آسف».
االعتراف باملسؤولية
عندما تدرك أنك ارتكبت خطأً ،فإنك تشعر
بالسوء بسبب ذلك ،ولكن عليك االعتراف
مبسؤوليتك حيال ذلك .أظهر للشريك بأنك
تتحمل املسؤولية وقدم االعتذار بشكل مخلص

له .جتنب حتويل عبء اإلساءة إلى الشخص اآلخر
بقول شيء مثل «لم أكن أعلم بأنك ستنزعج
مما قلت»
قم بالتعويض
إذا كنت صادقا ً فإن الشعور بالندم واملسؤولية
يدفعك ملعرفة أنك بحاجة إلى تصحيح األمور.
في بعض املواقف ،ال يكون االعتذار كافياً .لذلك،
بعد تقدمي اعتذارك ،احرص على إصالح املوقف
بأية وسيلة حتى يشعر كل منكما بالرضى عن
النتيجة.
التوبة احلقيقية
لغة االعتذار هذه ال تتعلق فقط باألسف ،بل
يتعلق األمر أيضا ً بااللتزام بتغيير سلوكك جتاه
املوقف ،وقطع العهود بعدم تكرار هذا اخلطأ
والعمل على جتنب أية أخطاء أخرى قد تضر
بالعالقة مع الشريك.
أطلب املغفرة
بعد أن تقول كل ما لديك ،احرص على طلب
املغفرة من شريك حياتك .قد مياطل الطرف اآلخر
في مسامحتك ويطلب منك وقتا ً للتفكير ،لذا
امنحه الوقت لذلك وال تستعجل النتائج.
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«�أقرب مما يتخيل �أحد» ..وا�شنطن تعلن
موعد بدء تلقيح كورونا
تعتزم الواليات املتحدة ،إطالق عمليات التلقيح ضد فيروس
كورونا املستجد «كوفيد  ،»19مطلع ديسمبر ،وفق ما أعلنته
جلنة تطوير اللقاحات .وقال رئيس الفريق املكلف بتطوير لقاح
كورونا ،منصف السالوي ،إن «خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال
اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون  24ساعة من موعد
موافقة» إدارة الغذاء والدواء األميركية عليها .وأضاف «لذا أتوقع
أن يتم ذلك في اليوم الثاني من املوافقة عليها ،أي في  11أو 12
ديسمبر املقبل» .وكانت شركة «فايزر» األميركية وشريكتها
األملانية «بيونتك» ،قد أعلنتا ،تقدمهما بطلب إلى إدارة الغذاء
والدواء األميركية ،للموافقة على االستخدام الطارئ للقاح
كوفيد .19-وتتوقع الشركتان أن متنح إدارة الغذاء والدواء
املوافقة على االستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.
وقالتا إنهما ستبدآن في شحن اجلرعات على الفور ،علما أن
«فايزر» توقعت أن يكون لديها  50مليون جرعة لقاح جاهزة هذا
العام ،وهي كمية كافية حلماية  25مليون شخص.
وفي السياق ذاته ،منحت إدارة الغذاء والدواء األميركية،
موافقة طارئة الستخدام عالج لكوفيد 19-الذي ط ّورته شركة
التكنولوجيا احليوية «ريجينيرون» .وكان العقار الذي متت
املوافقة عليه قد استخدم في عالج الرئيس األميركي دونالد
ترامب عندما أصيب بكوفيد.19-

حممد رم�ضان :فنان م�صري يثري اجلدل
ب�صوره مع م�شاهري �إ�سرائيليني
أثارت صور ظهر الفنان املصري ،محمد
رمضان ،في إحداها بجوار املطرب
اإلسرائيلي ،عومير آدام ،والفنان
اإلماراتي ،حمد املزروعي ،وفي أخرى
إلى جوار العب كرة القدم اإلسرائيلي،
ضياء سبع ،وفي ثالثة إلى جوار رائد اإلعمال اإلسرائيلي أيضا،
إيالد تسال ،جدال واسع النطاق في مصر وخارجها .وكان الفنان
اإلماراتي ،حمد املزروعي ،واملعروف عنه تأييده لتطبيع عالقات
بالده مع إسرائيل ،قد نشر الصورة التي ظهر فيها رمضان
واضعا ذراعه حول عنق آدام مع ابتسامة تعلوه وجوه الثالثة،
على حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
مصحوبة بتعليق نصه «أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان
في إسرائيل ،دبي جتمعنا» قبل أن يحذفها املزروعي الحقا.
وقد زادت حدة اجلدل مع إعادة نشر الصفحة الرسمية باللغة
العربية للحكومة اإلسرائيلية على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك الصورة ذاتها مصحوبة بتعليق نصه «الفن دوما
يجمعنا ...النجم املصري محمد رمضان مع املطرب اإلسرائيلي
عومير آدام في دبي» .ثم أعاد الناطق بالعربية بإسم اجليش
اإلسرائيلي ،أفيخاي أدرعي ،الصورة ذاتها ودوَّن عليها «ما أجمل
الفن واملوسيقى والسالم! الفنان املصري القدير محمد رمضان
مع الفنان اإلسرائيلي املتألق عومير آدام في دبي».

يف تطور مفاجئ ..ال�سودان ين�سحب من
حمادثات �سد النه�ضة
أعلن السودان ،عن انسحابه من احملادثات اجلارية بني دول وادي
النيل بشأن سد النهضة اإلثيوبي املثير للجدل ،داعيا االحتاد
اإلفريقي إلى لعب دور أكبر في دفع املفاوضات .وتعد هذه هي
املرة األولى التي يرفض فيها السودان حضور احملادثات مع إثيوبيا
وجارته الشمالية مصر ،والتي عبرت لسنوات عن مخاوفها من
أن سد النهضة الذي أقيم على النيل األزرق سيهدد بشكل
كبير إمدادات املياه في اجتاه مجرى النهر.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان ،إن النهج احلالي
للتوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
اإلثيوبي لم يسفر عن نتائج .وأضاف« :ينبغي لالحتاد اإلفريقي
أن يبذل املزيد لتسهيل املفاوضات وجسر الفجوة بني األطراف
الثالثة» .بيد أن مقاطعة السودان من املمكن أن تعرقل احملادثات
املعقدة التي تولى االحتاد اإلفريقي بالفعل الدور الرائد في دعمها.
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وفاة زعيم القاعدة �أمين الظواهري يف
�أفغان�ستان

توفي زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري في أفغانستان
ألسباب طبيعية «على األرجح» .وأكدت مصادر في باكستان
وأفغانستان مقتل الظواهري ،مضيفة أن اثنني منهم قاال ،إنه
«توفى» ،ومع ذلك ،فقد حتدثوا بشكل غير رسمي ألنهم غير
مخولني بالتحدث إلى وسائل اإلعالم».
وذكرت املصادر ،أن «الظواهري « 69عاما» ،ظهر آخر مرة في
رسالة مصورة في ذكرى هجمات  11سبتمبر في الواليات
املتحدة العام اجلاري».
وبحسب تقرير لألمم املتحدة حول أنشطة اجلماعات اإلرهابية
من جميع أنحاء العالم صدر في يوليو املاضي ،كانت القاعدة
تنشط سرا في  12مقاطعة أفغانية وظل زعيمها الظواهري
متمركزا في أفغانستان .وقدرت األمم املتحدة العدد اإلجمالي
ملقاتلي القاعدة في أفغانستان بني  400و 600مقاتل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «في حال تأكد هذا التطور ،فمن
احملتمل أن يخلق فراغا عميقا في قيادة القاعدة ،حيث قتل
مؤخرا اثنان من كبار القادة على األقل كان من املرجح أن يكونا
في الصف ليحال محله».
وذكرت وسائل اعالم امريكية ،أن «الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة ،واملتهم باملساعدة في تدبير تفجيرات  1998التي
استهدفت سفارتني أمريكيتني في إفريقيا ،قتل في إيران في
أغسطس املاضي على يد عمالء إسرائيليني يتصرفون بأمر من
الواليات املتحدة».

تقـــــــــــارير

فتوي �آمنة ن�صري تثري اجلدل حول “زواج
امل�سلمة من غري امل�سلم”

أثارت آمنة نصير ،النائبة في البرملان املصري وأستاذة العقيدة
والفلسفة بجامعة األزهر في مصر ،جدال واسعا عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،بعد تصريح لها بأنه «ال يوجد نص صريح
يحرم زواج املسلمة من غير املسلم».
وفي مقابلة تلفزيونية ،قالت نصير« :غير املسلم ،املسيحي
واليهودي ،وهم أهل الكتاب ،والقرآن هو الذي أطلق عليهم
هذا االسم ،يعني هم ليسوا عباد أصنام وال ينكرون وجود هلل
سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا».
وأضافت« :في مثل هذه احلالة إذا طبق الزوج «غير املسلم» ما
يطبقه املسلم عندما يتزوج باملسيحية أو باليهودية بأنه ال
يكرهها على تغيير دينها وال مينعها من مسجدها وال يحرمها
من قرآنها وال يحرمها من أداء صالتها».

ر�سميًا ..ترامب يوافق على بدء انتقال
ال�سلطة ...وبايدن يعلن �أ�سماء ادارته اجلديدة

ال�صني« ..املر�أة اخلفا�ش» تك�شف تفا�صيل
جديدة عن �أ�صل فريو�س «كورونا»
كشفت عاملة الفيروسات الصينية الشهيرة ،شي جينجلي،
تفاصيل جديدة عن أبحاثها حول وجود فيروس كورونا في
اخلفافيش .وأشارت جينجلي ،نائب مدير معهد ووهان لعلم
الفيروسات وامللقبة بـ»املرأة اخلفاش» ،إلى أن «االختبارات
اجلديدة تكشف أن الفيروس لم ينشأ في مختبرها بووهان».
وأكدت أنه «بعد إعادة اختبار عينات الدم املأخوذة في عام ،2012
من أربعة عمال مناجم أصيبوا مبرض تنفسي بعد العمل في
كهوف اخلفافيش في جنوب غرب الصني ،أظهرت النتائج عدم
إصابة أي منهم بفيروس كورونا» ،وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي
ميل البريطانية».
وأضافت شي ،وفريقها أنهم «لم يجمعوا عينات من فيروس
«سارس ــ كوف»2املسبب ملرض كورونا ،قبل تفشي املرض
في ووهان» .وكانت «املرأة اخلفاش» تصر في السابق ،على أن
خصائص الفيروسات التي عملت على دراستها ال تتطابق
إطال ًقا مع جينات «كورونا».
جاء ذلك بعد أن أصيب عمال املناجم مبرض تنفسي غير معروف
بعد إزالة براز اخلفافيش من منجم في مقاطعة يوننان في أبريل
 .2012وشكك العلماء آنذاك في إصابة العمال بفيروس غامض،
لذا قاموا بأخذ عينات من احليوانات؛ مبا في ذلك اخلفافيش
واجلرذان في الكهف وحوله.
وقارن العلماء تسلسل «سارس ــ كوف »2بتسلسل فيروس
كورونا وتبني أنه يتشارك بنسبة  % 96.2مع فيروس اخلفافيش
« ”RaTG13في هويته .وأشاروا إلى أن “االختالف البالغ % 3.8
يعني أن فيروس اخلفافيش استغرق عقودًا ليتحول إلى سارس.
كوف .”2
وتتعارض هذه النتائج مع اتهامات إدارة الرئيس املنتهية واليته،
دونالد ترامب ،بأن الفيروس الذي أصاب ما يقرب من  58مليون
شخص حول العالم نشأ في مختبر في ووهان.

وافق الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،على بدء االنتقال الرسمي
للسلطة إلى الرئيس املنتخب جو بايدن.
وقال ترامب إن الوكالة الفيدرالية التي تشرف على التسليم
يجب أن «تفعل ما يجب القيام به» ،حتى عندما تعهد مبواصلة
الطعن في هزميته في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في
الثالث من الشهر احلالي.
وجاء ذلك في الوقت الذي مت اعتماد فوز بايدن في والية ميشيغان
رسميا ،وهو ما ميثل ضربة كبيرة لترامب.
وجاء في بيانه أن «قرار اليوم هو خطوة ضرورية للبدء في معاجلة
التحديات التي تواجه أمتنا ،مبا في ذلك السيطرة على الوباء
وإعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح».
وبينما تعهد مبواصلة «القتال اجليد» ،قال الرئيس «ومع ذلك،
من أجل مصلحة بالدنا ،أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها مبا يجب
القيام به فيما يتعلق بالبروتوكوالت األولية ،وقد أخبرت فريقي
لفعل الشيء نفسه».
وأشارت مورفي ،املعينة من قبل ترامب ،إلى «التطورات األخيرة
التي تنطوي على طعون قانونية وشهادات لنتائج االنتخابات»
في قرارها بإرسال الرسالة.
وفي سياق متصل ،أعلن الرئيس األمريكي اجلديد جو بايدن
أسماء أعضاء اإلدارة األمريكية اجلديدة حتت إدارته .وعني بايدن
أنتوني بلينكني وزيرا للخارجية باإلضافة إلى تعيني جون كيري
مبعوثا رئاسيا خاصا للمناخ ،باإلضافة إلى تعيني جيك سوليفان
مستشارا لألمن القومي.
كما شملت اإلدارة األمريكية اجلديدة تعيني ليندا توماس
غرينفيلد سفيرة في األمم املتحدة ،وأفريل هينز مديرا للمخابرات
الوطنية ،واليخاندرو مايوركاس وزيرا لألمن الداخلي.
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�إعـــالنـــــات

استمر في ممارسة كافة تدابير الصحة العامة:
اتبع اإلرشادات
المحلية بشأن التجمعات
التزم بالتباعد الجسدي

اغسل يديك

ارت ِد الكمامة
امكث بالمنزل إذا
كان لديك أعراض،
حتى إذا كانت خفيفة.
قم بتنزيل تطبيق
COVID-Alert
˝تنبيه كوفيد ̏

احم نفسك واحم اآلخرين .اعرف المزيد بزيارة
Canada.ca/coronavirus
أو اتصل على الرقم 4397-784-833-1

2020-11-19 5:15 PM

PHACT_Covid_PH2_4C_Ara_10X14.indd 1
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تقـــــــارير

هل تعي�ش الهوية الفرن�سية ازمة م�صدرها الت�شدد الإ�سالمي؟
فرن�سا تعلن احلرب على «االنف�صالية الإ�سالمية» بقانون رادع ()2/1
القانون اجلديد :يحرتم علمانية الدولة ..ي�ش ّدد الرقابة على التمويالت الدينية اخلارجية..
ي�ضيق اخلناق على امل�ؤ�س�سات التعليمية املت�شددة

حتقيق :إيهاب أدونيا

أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بداية
شهر أكتوبر املنصرم عن خطة عمل مثيرة
التصدي «لالنعزالية
للجدل تهدف إلى
ّ
اإلسالمية» الساعية إلى «إقامة نظام مواز»،
و»إنكار قيم اجلمهورية» .اخلطاب الذي ألقاه
ماكرون مؤخرا انطالقا من إحدى الضواحي
احلساسة الواقعة شمال شرق باريس ،ميكن
وصفه بأنه إعالن حرب على ما بات يسمى
في فرنسا «االنفصالية اإلسالمية» في إشارة
إلى ظاهرة اجملتمعات املوازية في االحياء
واملهمشة الواقعة خارج
الشعبية الفقيرة
ّ
املدن الفرنسية الكبرى ،وذلك من خالل حزمة
من التدابير واإلجراءات التي هدفها ،والعبارة
ملاكرون «حترير الدين اإلسالمي من التأثيرات
اخلارجية.
تستند هذه الرؤية الرسمية الفرنسية إلى
قناعة بأن مشاكل فرنسا مع مواطنيها من
أصول مهاجرة والقادمني في أغلبهم من
مستعمرات فرنسية قدمية في شمال إفريقيا
ومن بلدان جنوب الصحراء ويصل تعدادهم الى
قرابة الستة ماليني مهاجر ،سببه قراءاتهم
اخلاطئة لإلسالم التي بحسب ماكرون «متر بأزمة
في جميع أنحاء العالم» ،وأن حل مشكالت
فرنسا يكمن بالتالي في إيجاد «إسالم فرنسي
بإمكانه التعايش بسالم مع قيم اجلمهورية».
ولتحقيق ذلك ،أعلن ماكرون سعي فرنسا
يشدد الرقابة على التمويالت
إلصدار قانون
ّ
اخلارجية ألماكن العبادة ،ويفرض شروطا
لتكوين األئمة على األراضي الفرنسية ،ويُلزم
اجلمعيات واملنظمات اإلسالمية والنوادي
الثقافية والرياضية باحترام علمانية الدولة،
ويض ّيق اخلناق على املؤسسات التعليمية
تقسم
اخلاصة التي تنشر أفكارا انعزالية
ّ
اجملتمع.
لكن هذه الرؤية ،منذ إعالنها ،أثارت ردود فعل
واسعة من جهات رسمية دولية ومن خبراء
ومتابعني كثيرين .فقد وصفها معهد البحوث
التابع لألزهر مبصر بكونها «دعوة عنصرية،
تخلط القيم احلقيقية التي تدعو إليها األديان
بالتوظيف اخلاطئ لها من قبل حركات هدامة
تريد اإلضرار باجملتمعات االنسانية» ،بينما
اعتبرتها تركيا خطة «استفزازية متثل إهانة
شعبوية للمسلمني ،وتغطي على فشل
فرنسا في إدماج مهاجريها».
فما هي حظوظ جناح هذه اخلطة التي من
املرجح أن تتح ّول إلى قانون مع نهاية هذا
العام؟ وما هي أشهر بنودها؟ وهل يحارب
ماكرون اإلسالم او التشدد الديني؟
حادث «شارلي ايبدو» وذبح املدرس الفرنسي...
القشة التي فجرت القضية
استيقظ سكان الدائرة الباريسية الــــــــ
 11على مشاهد رعب أعادت ألذهانهم أحداث
الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة
الذي وقع منذ خمس سنوات ونصف .وأقدم
رجل اجلمعة على تنفيذ هجوم بسالح أبيض
على شخصني يعمالن في الشارع اجملاور للمقر
السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.
ورجحت السلطات فرضية العمل اإلرهابي

وذلك ملا يحمله الهجوم من رمزية ،إذ يتزامن
مع محاكمة شركاء مفترضني ملنفذي الهجوم
الذي استهدف الصحيفة الساخرة في يناير
.2015
أثار احلادث اإلرهابي الذي وقع قرب مقر صحيفة
«شارلى ايبدو» القدمي اجلدل فى وسائل اإلعالم
والصحف الفرنسية ،والتى أعلنت عن قلقها
احلاد من تكرار كابوس العمليات االرهابية
والتفجيرات التى شهدتها البالد عام ،2015
نفذ العملية الذي ولد في إسالم أباد وصل إلى
فرنسا في اغسطس .2018
كما شهدت ابالد الفرنسية جرمية بشعة
أخرى شهدتها مقاطعة كونفالن سان أونورين
قرب العاصمة الفرنسية باريس ،عندما أقدم
شخص على ذبح أستاذ تاريخ
مساء اجلمعة ،في حادث صنفه
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
بـ»اإلرهابي» ،وسط حتقيقات
مكثفة من قبل السلطات
ملعرفة ما إذا كان اجلاني الذي لقي
مصرعه علي يد الشرطة يرتبط
بتنظيم متطرف.
وبحسب وسائل إعالم فرنسية،
فإن الضحية عرض على طالبه
الرسوم املسيئة في إحدى
الدروس يوم  5أكتوبر ،فيما
صنفت السلطات الفرنسية
الهجوم على أنه عمل إرهابي.
اهم مالمح مشروع « االنفصالية اإلسالمية»
التي نندها ماكرون
تقوم بعض اجملموعات والهيئات املتطرفة
املهاجرة الى فرنسا بعزل املسلمني عن اجملتمع
الفرنسي وبناء مجتمعات مغلقة إلنتاج
التشدد ،واالنفصالية اإلسالمية تتعارض مع
احلرية واملساواة ،وتتعارض مع مبدأ عدم جتزئة
اجلمهورية والوحدة الالزمة لألمة الفرنسية
وذكر ماكرون في أحد خطابته عن قانون
مكافحة االنفصالية اإلسالمية الى انه في
فرنسا ال ميكننا أن نقبل رفض مصافحة املرأة
ألنها امرأة ،وال ميكن أن نقبل أن يرفض شخص
أن يعالج أو يتم تدريسه من ِقبل شخص ما ،وال

ميكن أن يقبل أحد االلتحاق بالتعليم املدرسي”.
حيث سحب بعض األهالي املتشددين أوالدهم
من املدارس احلكومية ،ألسباب دينية فإخراج
األطفال من املسار التعليمي جرمية تعاقب
عليها قوانني أغلب الدول .وأن يكون ذلك
ألسباب دينية ،فستصير اجلرمية أكثر إثارة
للخوف وللشك
وأضاف “في اجلمهورية ،ال ميكن طلب شهادات
البكارة قبل الزواج( ،وأنه) من غير املقبول أبدا أن
تكون قوانني الدين أعلى من قوانني اجلمهورية”.
وقد اقترح الرئيس الفرنسي أربعة محاور لعالج
النزعة االنفصالية اإلسالمية ،تبدأ مبحاربة
النفوذ األجنبي في توجيه الدراسات الدينية
وتعليم الدين في فرنسا ،وبالتالي وقف قبول

األئمة الذين ترسلهم دول بعينها ،خصوصا ً
اجلزائر وتركيا والسعودية وخطة ماكرون لتحرير
املساجد واملدارس من التأثيرات األجنبية .وفي
هذا الصدد أعلن ماكرون أن فرنسا تسعى
إلى التخلص تدريجيا ً من األئمة املبعوثني من
دول أخرى ،وطالب في الوقت نفسه برفع عدد
األئمة املدربني في فرنسا.
ومواجهة كل اإلشارات التي ميكن أن تدل على
وجود ميول انفصالية تعتمد إقامة قانون
ذاتي بعيد عن قوانني اجلمهورية ومكافحة
احملاوالت االنفصالية في اجملتمع الفرنسي
والتي تأخذ أشكاال ً مختلفة مثل أوقات
االستحمام املنفصلة في حمامات السباحة

العامة وساعات الصالة في النوادي الرياضية
وانتهاكات قانون املساواة بني الفتيات والفتيان.
وأخيراً ،يتعلق احملور الرابع بإعادة سلطة الدولة
إلى بعض املناطق التي يشعر سكانها بأنها
(الدولة) قد استقالت من مسؤولياتها فيها،
وذلك عبر العمل االجتماعي والنشاط الرياضي
وتعزيز دور املدرسة ،وكذلك التشديد على
وجود كثيف وواضح لرجال الشرطة الوطنية،
حيث دعا الرئيس الفرنسي إلى “عودة” العروض
العامة في مجاالت الثقافة والرعاية الصحية
والتعليم والتدريب في املناطق السكنية
املهملة في السابق..
الدول التي تسعى ومتول « االنفصال اإلسالمي»
في فرنسا
اما من وراء مشروع االنفصال اإلسالمي فهناك
دولتان ُوضعت بشأنهما عالمات استفهام حول
أجندتهما بخصوص الشأن الديني الفرنسي،
األولى :قطر التي أظهرت وثائق مسربة نشرت
مؤخرا عبر كتب ومقاالت استقصائية متويلَها
الكثيف جلمعيات دينية ترفع شعار العنف
والتطرف ،والثانية :تركيا التي تبعث سنويا
وتقص أنهم ينفثون في
بأئمة ثبت بعد حتريات
ّ
عقول الشباب الفرنسي املسلم سموم العنف
والتطرف الديني ،وهما ذاتهما اللتان اضطلعتا
بنفس األدوار في مصر ودول عربية عديدة في
سياق مشروع عاملي.
فتعد انقرة هي األساس المتالك أدوات بث
االنقسام والكراهية واالنفصالية داخل اجملتمع
الفرنسي ،فضال عن امتالك أدوات التمويه
على هذا النشاط ومتكينه من االستمرار
والرسوخ على مدار سنوات من املناورات واخلداع
والضخ املالي امل ُ َو ّجه ،ما يعني
جتريدهم من أوراق ضغط وابتزاز
تستغلها أنقرة في إدارة ملفات
الصراع واملنافسة مع فرنسا
في ملفات مختلفة ،سواء في
شرق املتوسط أو امللفني الليبي
والسوري ،أو التنافس الضمني
حول مناطق النفوذ في أفريقيا.
ويعد مشروع انقرة في فرنسا
هو النموذج اجلديد مما فعله
االخوان مسبقا في مصر انطالقا
من هيمنة اجلماعة على آالف
اجلمعيات اخليرية واملدارس
واملستشفيات ،هي ذاتها التي
يواجهها ماكرون في فرنسا حيث تدير أنقرة
من خالل املدارس واملراكز واجلمعيات أنشطة
طائفية حتض على الكراهية وعلى انفصال
املسلمني عن مجتمعاتهم في الغرب ،والترويج
ملناهج تكفيرية انعزالية  ،ما عكس ازدواجية
معايير رضا األزهر مبا اتخذه النظام املصري من
إجراءات ضد انفصالية تنظيم اإلخوان ،مقابل
مهاجمته إجراءات فرنسا الشبيهة التي
تهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة خطط
الفصل بني املسلمني املقيمني في فرنسا
ومجتمعاتهم ودولهم وحتويل املساجد واملراكز
اإلسالمية التي يديرها بعض األئمة األتراك إلى
أداة لتنفيذ مشروع اخلالفة األممي.
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ذرائع ونقيق الضفاضع
على الرغم من وجود شرائع وقوانني ومعاهدات،
تنهى عن التعدي واالعتداء ،عند كافة شعوب
الدنيا في املاضي واحلاضر؛ اال ان املصالح
واالطماع كانت تدفع بعضها الى االغارة
والتعدي على االخرين .وهو االساس الذي قامت
عليه امبراطوريات العالم .وكانوا ال يعجزون
الوسيلة اليجاد احلجج والتبريرات ،والذرائع
والغايات.
منذ عقود ،واالدارة االمريكية تسعى الى تفتيت
دول املشرق العربي ،بحجة نشر الدميوقراطية.
وعلى الرغم من مبادئ الدميوقراطية النبيلة،
اال ان محاولة فرضها بالقوة يحولها الى رزيلة.
ولكن االمر كان مجرد ذريعة لتخريب منطقة
محكومة باالنظمة الدكتاتورية ،وباجلماعات
اجلهادية التكفيرية  -وليدة التراث وربيبة
االمريكان -فاستغلت طالبان الضعاف روسيا
ولتدمير افغانستان .واستغلت داعش لتدمير
سوريا والعراق .كما استغلت النظام البعثي من
قبل ،فأفرغت قواه في حرب خاسرة ضد ايران،
ثم البت عليه دول اجلوار عندما القت اليه ُطعم
الكويت ،فغزت العراق ،ودمرته ،وزادت حاله سوءا ً
فوق سوء.
وفي سنة  ،1491دفعت حاجة اليابانيني الى
املواد اخلام كاحلديد والبترول ،الى احتالل هوجن
كوجن ،وبورما ،ومالوي ،وسومطرة ،وسنغافورة.
فطار سالح اجلو الياباني ملسافة خمسة
االف كيلوا مترا لضرب البيارج االمريكية في
جزر هاواي ،وقتل من اجلنود االمريكان الفني
وخمسمائة جندي ،واصاب الفني ومئتني آخرين.
واحتلوا قسما من االراضي الصينية ،وقتلوا
من الصينيني ثالث مئة وخمسني الف صيني
من الرجال والنساء واالطفال .واحتلوا الفلبني
واسروا منهم ومن اجلنود البريطانيني ستني الفاً؛
واجبروهم على السير ملدة عشر ايام ليل نهار؛
ومن يخور منهم ،كانوا يذبحوه بالسيف .بينما
اعلن اجلنرال هيدكي توجو للشعب الياباني
ان هدف االمبراطور هيرو هيتور من ذلك هو «
نشر السالم في جميع انحاء العالم « ! ولكنه
اقام – هو وهتلر -حربا عاملية ثانية ،فكان اخلراب
والدمار ال يوصف وال يعد .وقد نالت منه اليابان
احلظ الكبير في ساحة الوغى ،وفي هيروشيما

وناجازاكي.
وفي اواخر القرن التاسع عشر ،دفعت اجنلترا
باسطولها البحري الى شواطئ االسكندرية،
بحجة حماية رعاياها املقيمني باالسكندرية،
بعد تعرض بعضهم للقتل من قبل االهالي
الثائرين على مقتل مواطن مصري بيد احد
االجانب .واستغلت قيام اجلنود املصريني
باصالح قالع املدينة بزعامة عرابي ،واتخذته
ذريعة ،وصوبت مدافع بيارجها الى عروس البحر
فحولتها الى ركام .واحتلت البالد لعقود تالية،
وعلى الرغم من ان االجنليز لم يخيروا املصريني
بني ترك دينهم او دفع اجلزية مع الصغار او
القتال ،وعلى الرغم من الطفرة احلضارية التي
احدثوها بالبالد ،اال ان ذلك ال يبرئهم من جرمية
االحتالل ،ومن االعتداء على سيادة دولة كانت
وقتها شبه مستقلة.
وفي اوائل القرن السادس عشر ،تأكد سليم
االول من ضعف املماليك بعد انتصاره عليهم
في مرج دابق ،فطمع في احتالل مصر .وكانت
ذريعة ذلك ،ان طومان باي ،احسن وفادة اخوة
سليم الذين فروا الى مصر لينجوا من بطشه.
واحتل االتراك مصر بعد وقعة الريدانية،
وافرغوها من كل شئ ،واستعبدوا اهلها على
مدى ثالثة قرون.
وفي القرن السابع والثامن امليالديني ،حتركت
اجليوش العربية قاصدة الشام والعراق وفارس
وخراسان ومصر وشمال افريقيا واسبانيا
وغيرها بدعوى جهاد الطلب لنشر احلق والعدل
في البالد .واعتبروا ان من وقف مدافعا عن
ارضه وعرضه ،عدوا هلل ومحاربا لدينه .والذين
استسلموا لهم ،فرضوا عليهم اجلزية ،واخذوا
عليهم العهود واملواثيق التي تضمن لهم
اخلضوع املؤبد .وضيق عليهم بعض الوالة حتى
اجبروا اكثرهم على التخلي عن عقيدته ليهرب
من اجلزية وليتحاشى الصغار .والبعض االخر
فضل ان يُختم قفاه بالرصاص ،وان يؤدي اجلزية
ذليال على ان ينكر اميانه وعقيدته.
قال ابن كثير في البداية والنهاية ،ان اجليش
العربي ،بقيادة هاشم بن عتبة ،قتل في بالد
الفرس ،في وقعة جلوالء وحدها « مائة الف
حتى جللوا وجه االرض بالقتلى» .وقال املقدسي

كندا تواجه املوجة الثانية لـــــــــ «كورونا» ب�إجراءات �صارمة
«تورنتو» و»بييل» تدخالن مرحلة االغالق ب�سبب ارتفاع حاالت
اال�صابة بكوفيد – 19
أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو عن اغالق منطقة «تورنتو»
ومنطقة «بييل» وبدأ االغالق من يوم  23نوفمبر اجلاري وتشمل
اغالق املسارح ودور السينما وصاالت الرياضة واملتاحف وجميع
الشركات او املتاجر غير االساسية وخدمات الرعاية الشخصية
وال يسمح للمطاعم باستقبال عمالء سواء في الداخل او اخلارج
وتبقي املطاعم مفتوحة فقط لتوصيل الطعام او تسليمة
للمشتري عبر االنترنت وستبقي محالت البقالة والصيدليات
ومتاجر التجزئة الكبيرة مفتوحة وتبقي املدارس ودور رعاية االطفال مفتوحة ،وتقوم اجلامعات
والكليات بالتدريس عن بعد عبر االنترنت.
وتقتصر خدمات االفراح واملآمت على  10أفراد فقط ويسمح ايضا بحضور  10أفراد في اماكن العبادة،
وسيتم فحص القائمني على الرعاية الصحية في دور الرعاية طويلة االجل كل أسبوع للتأكد من
عدم أصابتهم بكوفيد –  ،19وستبقي تورنتو ومنطقة بييل في حالة اغالق ملدة ادناها  28يوما
وسوف يغرم من يخالف االوامر الصحية بــــــ  750دوالر.
من جهة اخرى ستظل منطقة يورك ضمن احلدود احلمراء وذلك بعد أن بعث كال من املدير التنفيذي
ومسؤول الصحة العامة بها برسالة الي دوج فورد تطلب منه ان تبقي منطقة يورك في احلدود
احلمراء وال يتم اغالقها علي أمل ان يتحسن الوضع بها وميكن السيطرة على عدد املصابني بفيروس
كورونا بها.

في (البدء والتاريخ) ان قتيبة
بن مسلم توغل في بالد الترك
والشاش وفرغانة « ،وقتل
منهم خمسني ألف فارس
“ .ثم عزا بخارا وسمرقند “
وسبى منهم مائة ألف ،ليس
في ذكورهم وال إناثهم كهل “.
وذكر ان ابا مسلم اخلرساني”
قتل ستمائة ألف ممن يُعرف
صبرًا سوى من ال يُعرف ،ومن قتل في احلروب
والهيجات “ .وقال ابن كثير ان احلجاج بن يوسف،
“ قتل من األشراف والرؤساء املذكورين مائة
ألف وعشرين أل ًفا صبرًا سوى عوام الناس ،ومن
قتل في معارك احلروب ،وكان مات في حبسه
خمسون ألف رجل وثالثون ألف امرأة “ ...الخ
وقال ابن عذاري في (البيان املغرب) ان موسى
ابن نصير “ ،وجه ابنه عبد اهلل الى بعض نواحي
افريقية ،فاتى مبئة الف راس من السبي .ثم
وجه ابنه مروان فاتى مبثلها”؛ هذا غير من ُقتل
وسبي على يد موسى نفسه ،وعلى يد عبد اهلل
ُ
بن سعد ،ومعاوية ابن حديج ،وعقبة ابن نافع،
وابي املهاجر دينار ،وحسان بن النعمان ،وطارق
ابن زياد ،واالغالبة ،والعبيدية ،وغيرهم .وكأن غزو
الشعوب واالستيالء على مقدراتها بالسيف،
وقتل االسرى ،واسترقاق االطفال والنساء،
واستباحة وطء السبايا ،ال يبرأ من الظلم،
ويرضي احلق -.وللمزيد ،اقرا التاريخ كما دونه
االولون مثل ابن عبد احلكم واملقريزي والواقدي،
والطبري والذهبي واملقدسي والقرماني
والسيوطي وابن االثير.
وفي القرن االول السابق للميالد ،دار صراع
بني بوباي ويوليوس قيصر ،وفر بوباي الى مصر،
فتخلص منه االوصياء على عرش بطلميوس
الثالث عشر -اخو كليوبترا – ،ظنا منهم ان
هذا التصرف سوف يثلج قلب العاهل الروماني؛
ولكن قيصر اتخذه ذريعة الحتالل مصر.
وفي القرن الثامن عشر قبل امليالد ،سمح فرعون
للهكسوس باالقامة في احراش الدلتا من جهة
الشرق ،فعملوا على توطيد مكانهم ومكانتهم
في البالد .وبعد نحو خمسني عاما ،بلغوا خاللها
سعة في الرزق ،وزيادة في العدد ،وقوة في العتاد.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
طمعوا في االستحواذ على البالد،
وملا لم يجدوا ذريعة لقتال شعب
اكرمهم واحسن وفادتهم ،بعث
كبيرهم ابوفيس برسالة تهديد
من شمال البالد ،الى ملك مصر في
طيبة ،يقول فيها ان اصوات افراس
النهر في طيبة تؤرق مضجعه
بالدلتا ..وقامت احلرب ،وعاث
الهكسوس الفساد في البالد،
حتى متكن احمس من طردهم بعد محاولتني
قام بهما ابوه سقنن-رع ،واخوه كا ُمس.
وذريعة اصوات فرس النهر التي افتعلها ابو
فيس ،تشبه ذريعة والى خراسان ،اسلم بن زرعة،
التي ذكرها املقدسي في (البدء والتاريخ) ،قال انه
“ كان غشو ًما ظلو ًما ،فأخذ أهل مرو بأن يكفوا
عنه نقيق الضفاضع فأخبروه بأن ذلك غير ممكن،
فضاعف عليهم اخلراج مائة ألف درهم”.
وكلها ذرائع ،جلأ اليها الطامعون لتبرير الغزو
واالحتالل من اجل املصالح الدنيوية .والفارق
بينهم ان بعضهم احتل بالدا ذات حضارات،
خربوها وأخروها؛ وبعضهم احتلها بعدما الت
وحضروها .بعضهم
الى اطالل وخربات فبنوها
َّ
تستر خلف الدميوقراطية وبعضهم صدر
الواجهة الدينية.
وانطالقا من احادية التفكير وثنائية املعايير،
فاننا نستنكر االحتالل االمريكي واالجنليزي
والهكسوسي واالفرجني؛ لكننا نعتز باحتالل
جيوشنا للشام والعراق وبالد فارس ،وخراسان،
والهند ،ومصر ،وشمال افريقيا ،وغرب وشرق
اوربا .نفتخر بأننا جردنا الى اوطانهم خيولنا،
وصوبنا في صدورهم رماحنا ،وسلطنا على
رقابهم سيوفنا ،وعرضنا اطفالهم ونساءهم
في اسواق رقيقنا .الن غزاتنا ابطال ،وغزاتهم
اشرار .والن غزونا عمل قمني ،وغزوهم اعتداء
لعني – .ولن يحل السالم والتقدم احلقيقي في
بالدنا اال اذا تخلينا عن هذه النعرة ،وتصاحلنا مع
انفسنا ،وانتهينا عن تزييف تاريخنا ،ونقدناه
في ضوء العقل والضمير واالنساني ،بعيدا عن
الذرائع ونقيق الضفاضع  -وهذا هو قصدي من
كل ما اكتب ،وارجوا اال اكون قد أسأت التعبير
او أخطأت الطريق.

غالبية امل�سافرين الذين يدخلون كندا خالل وباء كورونا
ال يق�ضون فرتة احلجر ال�صحي االلزامي
تظهر البيانات التي جمعتها وكالة حماية املستهلك أن أكثر من  %80من مجموع املسافرين الذين
يدخلون كندا والبالغ عددهم  6,5مليون شخص في الفترة ما بني  31مارس و  12نوفمبر كانوا معفيني من
احلجر الصحي الذاتي والتي تبلغ  14يوما والذي يهدف ملكافحة وباء كورونا ،وتتضمن ارقام املسافرين هذه
تكرار السفر الى كندا من قبل نفس الشخص ،واحلكومة الفيدرالية تعفي املسافرين الى كندا عندما
يقدمون خدمات تعتبر ضرورية وتشمل هذه االعفاءات أطقم الطائرات والعاملني في اخلطوط االولي
وحاالت الطوارئ ،وسائقي الشاحنات الذين يعبرون احلدود عدة مرات ،وميثل سائقي الشاحنات وحدهم ما
يقرب من نصف مجموع الداخلني الي كندا .وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية انها بداية من  31يوليو
املاضي قامت الوكالة بتتبع اتصاالت كل شخص دخل الي كندا وكان معفي من احلجر الصحي ،وذلك
ألغراض صحية ،وقالت متحدثة من الوكالة في رسالة بريدية أن على االفراد الذين يتمتعون بإعفاء من
احلجر الصحي ان يستمروا في تنفيذ االجراءات الصحية التي تشمل ارتداء االقنعة والتباعد االجتماعي
والقواعد التي وضعتها سلطات الصحة احمللية .وقال عالم االوبئة كولني فورنيس في جامعة تورنتو ،إنه
من الناحية املثالية كان يتعني على احلكومة تعقب جميع املسافرين القادمني الى كندا املعفيني من احلجر
الصحي منذ بدء اغالق احلدود في أؤاخر مارس املاضي ،ولم توضح الصحة الكندية سبب انتظارها اربعة
أشهر منذ اغالق احلدود قبل أن تبدأ في جمع معلومات االتصال باملسافرين املعفيني من احلجر الصحي،
وعلى مدى االشهر السبعة املاضية تراوحت النسب املئوية حلاالت كوفيد –  19املرتبطة بالسفر الدولي
ما بني  %،4في مايو و %2.9في يوليو ،وعلى مدي االسبوعني املاضيني تبني أن  47رحلة دولية قادمة الي كندا
كان على متنها حالة واحدة علي االقل مؤكد من حاالت كوفيد –  . 19وقال عالم االوبئة رايوات ديناندان ان
االمر يتطلب مسافرا واحدا فقط مصابا إلشعال موجة تفشى للمرض وايضا قال كولني فورنيس عالم
االوبئة ان اختبار كوفيد –  19السريع الروتيني عند املعابر احلدودية للعمال االساسيني الذين يعبرون احلدود
من شأنه ان يساعد في تخفيف اخملاطر احملتملة لوباء كوفيد 19 -
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لأول مرة يف � 10أعوام...
�أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على بر�شلونة
يحررها سمير اسكندر

حقق أتليتيكو مدريد انتصارا ثمينا ،على برشلونة في دوري الدرجة األولى اإلسباني
لكرة القدم ،وهو األول في أكثر من عشرة أعوام ،وذلك بعد الفوز -1صفر باستاد
واندا متروبوليتانو.
وافتتح ،يانيك كاراسكو ،اجلناح البلجيكي التسجيل في نهاية الشوط األول حيث
استغل خروج احلارس مارك-أندريه تير شتيجن وسبقه إلى الكرة ليضعها من بني
ساقيه ثم سدد في املرمى اخلالي.
وقفز أتليتيكو إلى املركز الثاني برصيد  20نقطة متساويا مع ريال سوسيداد
املتصدر ،بينما يقبع برشلونة في املركز العاشر وله  11نقطة بعدما خسر للمرة
الثالثة في ثماني مباريات بالدوري حتت قيادة املدرب رونالد كومان.
وقال كومان« :فريق مثل برشلونة ال يتحمل استقبال هدف بهذه الطريقة .لقد
ارتكبنا اخلطأ وهذا غير جيد ،وال ميكن أن نسمح بحدوث شيء مشابه مرة أخرى».
وأضاف املدرب األرجنتيني «لقد جاء دورنا اليوم لنفوز ،لكن هذا لن يغير أهدافنا في
املوسم .كنا ندرك متاما مدى حاجتنا إلى اللعب ،وأنه يجب علينا العمل بجدية في
الهجوم كما هو حالنا في الدفاع».
وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد سجل هدف االنتصار في املواجهة ذاتها
املوسم املاضي بعد مجهود فردي ،لكنه قدم مباراة للنسيان ولم يقدم الكثير أو
يصنع خطورة على املرمى.

كيف �أوقع عمرو فهمي رئي�س «الكاف»
حتت طائلة العقوبات يف  6خطوات؟
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،إيقاف امللغاشي أحمد أحمد،
رئيس االحتاد األفريقي للعبة «كاف» لفترة  5سنوات .اإليقاف صاحبه
غرامة بقيمة  200ألف فرانك سويسري ،بعد إدانة أحمد أحمد بارتكاب
مخالفات مالية وإدارية.
ويرجع الفضل في كشف تلك اخملالفات إلى املصري الراحل عمرو
وجه اتهامات إلى أحمد
فهمي ،السكرتير العام السابق للكاف ،الذي ّ
باحلصول على رشاوي وإساءة استخدام سلطته ،معززا اتهاماته
بوثائق رسمية.
وكشف فهمي عن توقيع الكاف لعقد مع شركة «تاكتيكال
ستيل» الفرنسية لتوريد معدات رياضية خاصة بكأس األمم األفريقية
للمحليني ،بقيمة مليون دوالر ،وإلغاء اتفاق سابق مع شركة «بوما»
األملانية ،التي كانت تورد املعدات بـ 250ألف دوالر فقط.
وحسب ما كشفه عمرو فهمي ،فإن روموا سايلر ،املدير التنفيذي للشركة الفرنسية ،هو صديق مقرب
من لويك جيرالند ،أحد مساعدي أحمد أحمد .يذكر أنه على الرغم من وجود شركة «تاكتيكال ستيل»
بفرنسا ،فإن األموال كانت حتول لشركة تركية.
وبحسب بيان الفيفا ،فإن أحمد أحمد أدين بإجراء حتويالت بنكية حلسابات شخصية لرؤساء بعض
االحتادات احمللية بدول أفريقية ،وبلغت قيمة تلك التحويالت طبقا لبعض الوثائق ،حوالي  20ألف دوالر،
كما حصل بعض األشخاص على رحالت عمرة مجانية على حساب االحتاد القاري.
وأهدر أحمد أحمد ما يقارب  400ألف دوالر على شراء سيارات فارهة لتنقالت رئيس الكاف في مصر
ومدغشقر .واتُّهم أحمد أحمد رئيس الكاف بالتحرش مبوظفات في االحتاد القاري ،وهو ما أكدته مرمي
دياكيتي ،املستشارة السابقة للعالقات العامة بالكاف.
وكان عمرو فهمي طالب أيضا مبراجعة العقود مع شركة «الجاردير» الفرنسية ،بخصوص زيادة مقابل
حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس أمم أفريقيا ،استنادا إلى زيادة عدد منتخبات البطولة وبالتالي
املباريات والعوائد ،وأوضح الفيفا أن أحمد أحمد حصل على أموال للتدخل من أجل إمتام هذا األمر.
وعمل أحمد أحمد على تضييق اخلناق على فهمي إلبعاده عن مدير مكتبه وعرقلة أداء عمله ،قبل أن
يستغل غيابه للعالج لعزله من منصبه ،وتعيني املغربي معاذ حجي بدال منه.
وتوجه فهمي بشكاوى ضد أحمد للجنة القيم بالفيفا واللجنة التنفيذية للكاف ،قبل أن يقرر
منافسته على رئاسة االحتاد األفريقي ،لكن القدر لم ميهله الستكمال ما بدأه ،حيث توفي في فبراير/
شباط  2020بعد صراع مع املرض
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بعد � 9أ�شهر..
عودة اجلماهري �إىل
مالعب الدوري
الإجنليزي
أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء
بريطانيا عن بدء عودة اجلماهير
لألحداث الرياضية اخملتلفة بالبالد.
وستكون منافسات الدوري اإلجنليزي
املمتاز على رأس تلك األحداث التي
ستشهد عودة جزئية للجماهير،
وذلك بعد غياب منذ مارس (9
أشهر) بسبب تفشي فيروس كورونا
املستجد.
وبحسب هيئة اإلذاعة البريطانية
«بي بي سي» ،فإن جونسون أعلن
عن عودة اجلماهير لألحداث الرياضية
اخملتلفة في البالد بعد نهاية فترة
اإلغالق املفروضة بسبب كورونا في 2

ديسمبر /كانون األول املقبل.
وسيكون احلد األقصى للحضور
اجلماهيري في املنافسات الرياضية
التي تقام في مالعب مفتوحة ،حوالي
 4آالف متفرج ،مع التشديد على عدم
وجود مشجعني في املنافسات األكثر
عرضة لتفشي الفيروس.
ويبدو أن جونسون استجاب لكثير
من الطلبات التي تقدمت بها عدة
جهات رياضية في البالد وعلى رأسها
رابطة البرميييرليج ،بضرورة عودة
اجلماهير ولو بشكل جزئي للمباريات،
وذلك لتخفيف حدة اآلثار اإلقتصادية
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

بعد تعافيه من كورونا ..حممد �صالح يرد على منتقديه..
ويك�شف عن طموحه مع ليفربول

علق النجم املصري محمد صالح جنم فريق ليفربول اإلجنليزي ،على بعض االنتقادات
التي يتعرض لها دائما .وقال محمد صالح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو»:
بعض الناس ينتقدون دائما ،سيقولون أن هذا الشخص جيدا في ذلك ،لكنه ليس
جيدا في هذا اجلزء» .وتابع »:على مواصلة مع أقدمه رفقة ليفربول ،أنا فخور جدا مبا
أحققه».
وواصل »:األهداف وصناعتها؟ أشعر بالرضا عن ذلك رغم أن األمر أصبح أصعب قليال،
لكن هذه مهمتي داخل امللعب ويتوجب على فعلها» .وأشار »:كان من املهم التتويج
باجلوائز الفردية ،دائما ما أقول ان الدوري اإلجنليزي ودوري أبطال أوروبا في املرتبة األولى،
من حيث األهمية».
وأشار »:طموحي كان التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري اإلجنليزي وحدث ذلك ،لكن
طموحي اآلن هو التتويج بالبطولتني خالل موسم واحد» .وواصل صالح »:تعرضنا
لضغط كبير هذا املوسم بسبب إصابة فيرجيل فان دايك ،لكن الالعبني الشباب
ظهروا بشكل جيدا».
واستطرد »:هذا املوسم جنوني ،بسبب عدد األهداف التي سجلت ،لم اتوقعها أبدا،
اللعب أيضا بدون مشجعني هو أمر جنوني أيضا».
وأوضح »:أعتقد ان اجلماهير حتدث فارقا بالنسبة لنا ،ألنهم يعطون جوا مختلفا،
ويعطون الالعب لتقدمي أفضل ما لديه ،أعتقد أنهم السبب الرئيسي في حدوث بعض
النتائج اجملنونة».
وعن تألق جوتا ،قال صالح »:نحن سعداء من أجله ،كزمالء في الفريق ،نحاول أن
نساعد بعضنا البعض كل يوم في التدريب ،لذا رؤية العب جديد يأتي إلينا ويسجل
العديد من األهداف فإن هذا يشعرنا بالسعادة ،كما أنه يساعد الفريق ،ويسهل علينا
املهمة في خط الهجوم.
يذكر أن محمد صالح تعافي ، ،من فيروس كورونا املستجد «كوفيد  »19مؤخرا.
كان محمد صالح أصيب بفيروس كورونا خالل تواجده في معسكر منتخب مصر،
األسبوع قبل املاضي ،خلوض مواجهتي توجو باجلولة الثالثة والرابعة ،من تصفيات
كأس األمم األفريقية.
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الدواء في الغذاء:

في موسم الرمان..
استمتع مبذاقه املنعش وفوائده العديدة

يتميز الرمان بفوائده الصحية الكثيرة ،ويرجع ذلك
الحتوائه على عدد ال يحصى من املركبات واملغذيات
مثل مضادات األكسدة واملضادات الفيروسية ومضادات
املركبات األورام ومركبات بينيكوالجني وحمض
الينيسيك وفيتامينات كفيتامني (ج) و«الف» و«أي»
وحمض الفوليك.
وربطت دراسات بني تناول ثمرة الرمان أو شرب عصيرها
يوميا ً بارتفاع مستوى املناعة ،ومكافحة اإلصابة
بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب ،واحملافظة على
اتزان ضغط الدم ،وتسهيل الهضم وتعزيز صحة وملعة
اجللد .وإليكم أهم الفوائد التي أثبتتها الدراسات.
محاربة الشيخوخة واألورام
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تركيز مضادات األكسدة في
الرمان يوفر حماية كبيرة من أضرار املرکبات احلرة
«األيونات السالبة» ،ويعرف بأن تزايد تراكم هذه املركبات
هو املسؤول عن شيخوخة اخلاليا املبكرة وتكون األورام
اخلبيثة وتدهور صحة األنسجة بشكل عام ،كما أن إزالة
هذه املركبات تعمل على زيادة نسبة األكسجني الواصلة
إلى اخلاليا ،وهذا له دور في تعزيز صحتها ونشاطها.
زيادة سيولة الدم
هنا يرجع تأثير مضادات األكسدة املوجودة في الرمان
على زيادة ترقرق الدم أو سيولته ،فحبوب الرمان تعمل

على منع الصفائح الدموية من التجلط والتخثر ،ما
يقلل من فرصة تكون اجللطات الدموية الضارة التي قد
تسبب انسداد الشرايني ونتائج تتهدد احلياة
الوقاية من التهاب املفاصل
ويحتوي الرمان على تركيز كبير من املضادات االلتهابية
واألكسدة يفسر ما بينته الدراسات حول فائدته في
حماية غضروف املفاصل من أضرار املركبات احلرة واإلنزمي
االلتهابي.
محاربة سرطان البروستاتا
أشارت دراستان إلى أن تناول عصير الرمان يساهم في
مكافحة سرطان البروستاتا بشكل خاص ،حيث تعمل
مركباته على محاربة املركبات احلرة ومنع تكاثر اخلاليا
اخلبيثة وقتل اخلاليا السرطانية.

للم�ضادات احليوية خطورة بالغة على
الأطفال

دور �إيجابي لألعاب الفيديو على
ال�صحة الذهنية

حذر باحثون من مركز «مايو
كلينيك» الطبي األكادميي وجامعة
«روجترز» في الواليات املتحدة من أن
األطفال دون عامني ،الذين يتناولون
مضادات حيوية ،معرضون خلطر
كبير لإلصابة بعدد من األمراض
املزمنة.
وأوضح الباحثون في دراسة نشرتها دورية «مايو كلينيك بروسيدجنز»،
أن هذه األمراض تشمل الربو في مرحلة بداية الطفولة ،واحلساسية
التنفسية ،واألكزميا (مرض جلدي) ،والسمنة واضطراب فرط النشاط
املرتبط بنقص االنتباه ،وداء البطن ،أو ما يعرف باسم «الداء الزالقي»،
وهو مرض قد يصيب اجلهاز الهضمي نتيجة تناول مادة اجللوتني
(بروتينات القمح) املوجودة في بعض أنواع الطعام.
وشملت الدراسة  14ألفا ً و 572من أطفال مقاطعة أوملتسيد ،بوالية
مينسوتا األمريكية ،في الفترة بني عام  2003و  ،2011تناول % 70
منهم مضادا ً حيويا ً ملرة واحدة ،على األٌقل ،خالل العامني األولني من
حياتهم ،في املقام األول لعالج عدوى تنفسية أو في األذن.
وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع فرضية أن تكوين «امليكروبيوم»
 تريليونات الكائنات احلية الدقيقة املفيدة ،التي حتيا في جسماألنسان وعليه  -له دور رئيسي في التطور املبكر للمناعة وفي
عملية التمثيل الغذائي ،والسلوك.
ويقول ،مارتن بالزر ،وهو باحث مشارك في الدراسة ومدير «مركز
التكنولوجيا احليوية املتقدمة والطب» في جامعة روجترز« :يشكل
تطور البكتيرية املقاومة للعقاقير الطبية مثاال ً للنتائج غير
املقصودة الناجمة عن اإلفراط في تناول املضادات احليوية».
وأوضح موقع «ساينس ديلي» العلمي أن دراسات سابقة تناولت
العالقة بني املضادات احليوية واألمراض املفردة ،ولكن دراسة باحثي
مركز «مايو كلينيك» وجامعة «روجترز» هي األولى التي تتناول
العالقة بني املضادات والعديد من األمراض في نفس الوقت.

خلص باحثون في جامعة أكسفورد إلى أن لعب الفيديو
قد يكون مفيدا ً للصحة الذهنية ،وذلك إثر حتليل سلوك
أشخاص من محبي «أنيمل كروسينغ» (نينتندو) ،إحدى
أكثر األلعاب شعبية في العالم ،و»بالنتس فرسز زومبيز»
(إلكترونيك آرتس).
وأشار الباحثون إلى أنه «خالفا ً للمخاوف السائدة بشأن
إمكان أن يؤدي الوقت الزائد في اللعب إلى اإلدمان مع
تبعات على الصحة الذهنية ،خلصنا إلى وجود رابط
صغير بني اللعب والرفاه» .وأوضح ماتي فووره أحد معدي
الدراسة أن «نتائجنا تعزز فكرة أن األلعاب اإللكترونية
توفر بديالً ُمرضيا ً للقاءات املباشرة في هذه املرحلة
االستثنائية» خصوصا ً في ظل تدابير احلجر حول العالم.
وينسب كثر إلى ألعاب الفيديو ،خصوصا ً عبر اإلنترنت،
إحلاقها أذى بالصحة الذهنية لالعبني ،كما أن دراسات
سابقة حتدثت عن أثر سلبي جللسات اللعب املطولة
على الالعبني األصغر سناً .ومنذ  ،2018تصنف منظمة
الصحة العاملية اإلدمان على ألعاب الفيديو ضمن خانة
األمراض الذهنية« ،في قرار واجه انتقادات من باحثني
كثر» ،وفق فووره .وأوضح الباحثون «في دراستنا ،الرابط
بني وقت اللعب الفعلي وارتياح الالعبني كان أقوى»
باملقارنة مع ذلك املتصل بوقت اللعب املبلغ عنه .ولفت
األستاذ اجلامعي أندرو برجيبيلسكي ،وهو أيضا ً من معدي
الدراسة ،في بيان صحافي إلى أنه من خالل العمل مع
شركتي «إلكترونيك آرتس» و»نينتندو» املطورتني أللعاب
الفيديو« ،متكنا للمرة األولى من طرح تساؤالت بشأن
العالقة بني طريقة اللعب وراحة» الالعبني .وب ّينت نتائج
الدراسة أن األشخاص الذين أمضوا أكثر من أربع ساعات
يوميا في املعدل في لعب «أنيمل كروسينغ» قالوا إنهم
أكثر سعادة.

علــــوم و�صحة

احتقان االذن والهذيان ...قد تكون من
اعرا�ض كورونا

يبدو أن فيروس كورونا املستجد الذي بدأ بالتفشي منذ نحو عام
من الصني يحمل معه يوما ً بعد يوم أعراضا جديدة ،فبعد ارتفاع
درجة احلرارة ،وفقدان حاستي الشم والتذوق ،والشعور بالتعب
العام ،ظهرت أعراض جديدة لـ «کوفید»-19
حيث كشفت اخلبيرة في معهد األبحاث املركزي لعلم األوبئة
الروسي ،نتالیا بشینیشنايا ،عن عرض جديد لدى املصابني بفيروس
كورونا ،حسب ما أفاد موقع «روسيا اليوم».
احتقان في األذن:
وقالت اخلبيرة إن احتقان األذن ،عرض غير شائع ،لكن مت اكتشافه
لدى نسبة من املصابني بالفيروس.
وأوضحت أنه وفقا ً لدراسة أجراها علماء أتراك ،شملت  172مريضا ً
مصابني بـ «کوفید »-19مت حتليل أعراضهم ،اشتكى من بينهم 31
شخصأ ( )%18من احتقان في األذن ،وفي الوقت نفسه ظهر هذا
العرض لدى نحو  %12من املرضى الذين كانت إصابتهم بالفيروس
خفيفة.
أشارت اخلبيرة إلى أن هذه األعراض ميكن أن ترافق أيضا العدوى
الفيروسية احلادة التي تصيب اجلهاز التنفسي ،ودعت إلى
استشارة الطبيب في حال استمر احتقان األذن خالل أيام قليلة.
هذيان:
قد يكون الهذيان املصحوب باحلمى من األعراض املبكرة لـ (كوفيد
 ،)-19وفقا ملا توصلت إليه دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة
أوبيرتا دي كاتالونيا (.)UOC
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة (Clinical Immunology and
 ،)Immunotherapyوالتي تسلط الضوء على حقيقة أن بعض
املرضى يصابون بالهذيان باإلضافة إلى األعراض املعروفة الرئيسية
لـ “كوفيد.”-19
يجب اعتبار ظهور حالة االرتباك هذه ،عندما يصاحبها ارتفاع
في درجة احلرارة ،عالمة مبكرة للمرض ،خاصة في حالة املرضى
املسنني.
أوضح الباحث في جامعة بوردو ،خافيير کوریا ،ج التذي تابع
هذه الدراسة في جامعة بوردو (فرنسا) ،أن «الهذيان هو حالة من
االرتباك يشعر فيها الشخص بأنه بعيد عن الواقع ،كما لو كان
يحلم» .وأضاف« :يجب أن نكون في حالة تأهب ،خاصة في حالة
وبائية مثل هذه ،ألن الفرد الذي تظهر عليه بعض عالمات االرتباك
قد يكون مؤشرا على اإلصابة».
ووجدت املراجعة أن هناك مؤشرات متزايدة على أن الفيروس
التاجي يؤثر أيضا ً على اجلهاز العصبي املركزي ما ينتج عنه تغيرات
في اإلدراك العصبي مثل الصداع والهذيان ،باإلضافة إلى نوبات
ذهانية”.
وقال كوريا« :تشير الفرضيات الرئيسية التي تشرح كيفية تأثير
فيروس  SARS - CoV -2على الدماغ إلى  3أسباب محتملة :نقص
األكسجة أو نقص األكسجني العصبي ،والتهاب أنسجة املخ
بسبب عاصفة السيتوكني وحقيقة أن الفيروس لديه القدرة على
عبور الدم ،حاجز الدماغ لغزو الدماغ مباشرة» .وشدد على أن أيا ً
من هذه العوامل الثالثة لديه القدرة على التسبب في الهذيان،
وأوضح أنه لوحظ وجود دليل على تلف الدماغ املرتبط بنقص
األكسجة في عمليات تشريح اجلثث التي أجريت على املرضى
الذين ماتوا من العدوى وأنه كان من املمكن عزل الفيروس من
أنسجة املخ.

ال�سلم والثعبان
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ألكثر من  100عام هي اللعبة
املفضلة في بريطانيا ،تعد
كمباراة مع القيم األخالقية
والفضائل متثلها الساللم التي
تسمح لالعبني بالوصول إلى
القمة بسرعة ،بينما الثعابني
هي الرذائل التي تضطر الالعب
إلى التراجع وحتول دون وصوله
إلى القمة .السلم والثعبان لعبة
قدمية جدا ً وينسبها البعض الى
الهند .وعادة ما تتكون من لوحة
اللعب وفيها  100مربع ،تنتشر
عليها الساللم والثعابني والنرد
هو الذي يحدد خطوات الالعبني،
إال أن فرصة الفوز تقتصر على
العب واحد فقط ال غير.

�أحجية املونوبويل
في لعبة «مونوبولي» أعطي كل
العب كدسة أوراق نقدية .وكانت
بني الالعبني خبيرة مالية ،فأجرت
حسابا ً سريعا ً وجدت على أثره أن
مجموع قيمة االوراق بلغ 4200
نقطة.
رتبت الالعبة أوراقها ،كل فئة
على حدة :نقطة واحدة ،خمس
نقاط 10 ،نقاط 50 ،نقطة ،مئة
نقطة .فوجدت أن عدد األوراق من
كل فئة هو عشرات مضاعفة.
وأن عدد األوراق من فئة النقطة
الواحدة هو أكثر  20مرة من عدد
األوراق من فئة  100نقطة .وأن
القيمة اإلجمالية لالوراق من
فئة  50نقطة هي االعلى (1500
نقطة) .وان عدد األوراق من فئة 10
نقاط هو أكثر  10مرات من عدد
األوراق من فئة  100نقطة .فما
عدد األوراق في كل فئة لدى هذه
الالعبة؟
اإلجابة مقلوبة

البذور ال�ضخمة

ان عدد األوراق في كل فئة هو
بالعشرات .ومبا أن مجموع األوراق
من فئة  50نقطة هو االكبر
( 1500نقطة) فليس هناك سوی
 10أوراق من فئة  100نقطة.
وهذا يعني أن هناك  200ورقة
من فئة النقطة الواحدة و 100
من فئة  10نقاط .ومبا أن هناك
 30ورقة من فئة  50نقطة (1500
نقطة مقسومة على  )50فتكون
البقية  500نقطة أي  100ورقة
من فئة  5نقاط.

أضخم البذور في العالم هي نوع من جوز الهند العمالق ولعدة قرون
ظن الناس أنها تأتي من البحر حيث كانت تظهر على شواطئ احمليط
الهندي ،ولذلك سموها جوز احمليط الهندي ،ولكن عند اكتشاف جزر
سیشل في منتصف القرن الثامن عشر وجد أن بها أشجار جوز
هند عمالقة تأتي منها هذه الثمار التي تزن الواحدة منها حوالي 20
ليست للعقل البشري طاقة کيلوجراماً .ولعدة سنوات ظل ملوك الشرق يبحثون عن هذه البذور
على استنباط قيم جديدة اال اعتقادا ً منهم أنها ترياق من السموم.
مبقدار ما له قدرة على تص ّور
لون أساسي جديد أو حتى إبداع
شمس جديدة تتحرك في سماء رجع الزوجان الى قاعة السينما املظلمة .وسأل الزوج أحد اجلالسني
جديدة.
في جانب املمشى« :هل داس أحد قدميك عند اخلروج لالستراحة؟».
الكاتب االيرلندي أجاب اجلالس« :نعم ،أنت الذي داس قدمي» وهو انتظر اعتذاراً.
ك.س .لويس فقال الزوج لزوجته« :حسنا ً يا حبيبتي لندخل ،ان مقعدينا هما في
هذا الصف».

الإن�سان ،هذا العاجز

�شاهد يف الظالم

للكالب فقط

حصل شاب على «دبلوم» في
الكيمياء باملراسلة .وفي أحد
األيام أصيب هذ الشاب بالتهاب
في اللوزيتني ،فكتب لنفسه
وصفة طبية ،وقدمها إلى أحد
الصيادلة ،وبعد أن أخذ الصيدلي
الروشتة وقرأها ،سأل الشاب:
كم سنة عمر الكلب املريض؟

�آخر زمان
جلس رجل محافظ في حديقة عامة يراقب املتنزهني منذهالً .وسأل
شخصا ً مر أمامه:
«قل لي ،أهذا فتى أم هي فتاة؟»
 «انها فتاة .هي ابنتي».ـ «أرجو املعذرة ،لم أكن أعلم أنك والدها».
« -انا لست والدها ،أنا والدتها «.
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دراسة هامة أقدمها ملن يتسائل من املسيحيني عن
أهمية دراسة العهد القدمي ووجوده ضمن الكتاب
املقدس .فالذين يتساءلون عن أهمية العهد القدمي
لإلميان املسيحي أقول :إن العهد القدمي يعلن عن أن
االعتقاد املسيحي ال يقوم فقط على (اإلميان) مبا
جاء في العهد اجلديد وإمنا ايضا على (البرهان) اي
باإلثباتات املوثقة علم ًيا وتاريخ ًيا وذلك بالنبوءات
املفصلة والتي جاءت في العهد القدمي وقد بدأت
تلك النبوءات قبل آالف السنوات من ميالد املسيح
لتعلن عن حقيقة خطة اخلالص التي أعدها اهلل
بامليالد اإلعجازي للمسيح يسوع ربنا ،وعن حياته،
وعن آالمه ،وعن صلبه ،وعن قيامته من األموات،
وما احتوته تلك النبوءات من التفاصيل الدقيقة
واملذهلة عن ما حدث في صلب املسيح له كل
اجملد وقيامته .كما يحتوي ايضا العهد القدمي على
كثير من الرموز التي تشير بوضوح إلى دور السيد
املسيح الكفاري ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
 كونه حمل اهلل (خروف الفصح). وعن رفع احلية النحاسية من موسي النبي.وعليه فالعهد القدمي ال يشير فقط إلى خطة اهلل
خلالص اإلنسان من خطية ادم وحواء .وإمنا يبرهن
على اإلعداد اإللهي لها ،وذلك في أكثر من 300
نبوة منهم  48نبوة شديدة الوضوح حول موضوع
صلب املسيح له كل اجملد .وسنركز عزيزي القارئ
على  7مواضع رئيسية منها فقط في العهد
القدمي.
ملحوظة هامة :حسابيا فان احتماالت حتقق
الثمانية واألربعون نبوءة في شخص السيد
املسيح وقت الصلب واحتمال الصدفة في ذلك
مياثل أن نطلب منك عزيزي القارئ أن تبحث وتعثر
عن ذرة رمل معينة بني كل التريليونات من ذرات
رمال الكرة األرضية وجتدها وعليه ال مكان للصدفة
في تلك النبوءات.
ونأتي للمواضع السبعة األساسية التي تشير الى
املسيح يسوع ربنا في العهد القدمي:
 )١في تكوين 15 :3
َ
لمْ
َ
َسلِ ِك
 15وَأَضَ ُع َع َداوَ ًة ب َ ْين َِك وَبَينْ َ ا رْأ ِة ،وَبَينْ َ ن ْ
ني َع ِق َب ُه».
َس َح ِق َ
س ِك ،وَأَن ِْت ت ْ
س َحقُ رَأ ْ َ
َسلِ َهاُ .ه َو ي َ ْ
وَن ْ
وهنا البد من أن نالحظ شيئني:
أولاً  :ان كلمة «هو « في الترجمة اإلجنليزية تعود
علي السيد املسيح ولذلك بدأت بحرف Capital
لتدل على أن املقصود هو املسيح يسوع ربنا .لذلك
مت اإلشارة اليه بحرف  Capitalوليس املقصود بهو

دردشة ...بالعربي الفصيح:
من السهل على املرء أن يكون ضحية
للظروف احمليطة ،خصيصا ً في عام كعام
 !٢٠٢٠وقد يتساءل البعض ،كيف سيكون
احلال عام  ٢٠٢١آملني
ٍ
أحداث أفضل وخبارٍ
أسعد؛ أما أنا فعادة ال أحب تضييع وقتي بني
أمان فارغة قد ال ترى النور على أرض الواقع؛
ٍ
فمبدأي هو أن أتوقع األسوأ...فإن وقع أي سوء
وقتها ،فأكون على مستوى احلدث! لكن
أخذني الفضول لألسف وذهبت ملقابلة أحد
علماء الغيب وقراءة الطالع وسألته صراحة:
ما هي توقعاتك عن سنة ٢٠٢١؟
أما هو فقد امتعض في جلسته مستا ًء من
سؤالي البريء وقال:
ً
نحن ال نتوقع يا عزيزي...نحن نعرف متاما ما
نقول!
ً
آسف جدا...فأنا ال أقصد اإلهانة على
علي ما
االطالق...هل لك أن تتفضل وتقص
ّ
سيحدث في عام  ٢٠٢١لو تكرمت؟
بأحداث
في الواقع عام  ٢٠٢١سيحفل
ٍ
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اإلنسان العادي.
ثانيا :في اإلشارة ألنه من نسل املرأة فقط -وليس
امرأة ورجل  -فهذا ال ينطبق ايضا بني كل البشر اال
على شخص املسيح يسوع.
ويسحق هو رأس احلية والتي تشير هنا إلى
الشيطان ومعناها افشال اخلطة التي يديرها
الشيطان في رأسه.
 )٢في خروج ١٣ :١٢
يتحدث عن خروف الفصح الذي يرمز الي املسيح
من حيث كونه حمل اهلل.
َ
ْ
َّ
َ
وت ال ِتي أنْت ُْم
 13وَي َ ُكو ُن لَ ُك ُم ال َّد ُم َعالَ َم ًة َعلى ال ُب ُي ِ
يهاَ ،فأَرَى ال َّد َم وَأ َ ْع ُب ُر َعن ُْك ْمَ ،فالَ ي َ ُكو ُن َعلَ ْي ُك ْم
ِف َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
صرَ.
م
ض
ر
أ
ب
ر
أ
ني
ح
ك
ال
ه
ل
ل
ة
ب
َ
ضْ
َ
ِ ِ َ ِ ُ ْ ِ ْ
ضَ رْ َ ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
 14وَي َ ُكو ُن لك ْم هذا ال َي ْو ُم تَذكارًا ف ُت َع ِّي ُدون َ ُه ِعي ًدا
يض ًة أَب َ ِدي َّ ًة.
لِلرَّ ِّبِ .في أ َ ْج َيالِ ُك ْم تُ َع ِّي ُدون َ ُه َفرِ َ
ونالحظ هنا شيئني:
أولهما :اإلشارة الي اخلالص بدم يسوع املسفوك
على الصليب املشار اليه هنا بوضع الدم علي
القوائم الراسية والعتبة األفقية؛ وهما مياثال
خشبتي الصليب األفقية والراسية.
وثانيهما :تذكار هذا اليوم يوم الصلب ،وبعده
القيامة؛ سيكون فريضة ابدية يتم االحتفال بها
وهذا ما يحدث في اسبوع اآلالم والذي ينتهي بعيد
القيامة وهذا ما يحدث.
 )٣في عدد ٩ :٢١
رفع احلية النحاسية التي ترمز الي املسيح املرفوع
على الصليب؛ فكل من تعلق بنظره به ينجو من
املوت الذي هو أجرة اخلطية.
اس وَوَضَ َع َها َعلَى
ُح
ن
َ 9ف َ
ص َن َع ُم َ
وسى َح َّي ًة ِم ْن َ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْسان ًا وَن َظرَ إِلى َح َّي ِة
الرَّاي َ ِة ،فكا َن َمتَى ل َدغ ْت َح َّية إِن َ
اس ي َ ْح َيا.
الن َُّح ِ
 )٤في مزمور ٢٢
والذي كتب قبل ألف سنة من صلب السيد
املسيح وحتدث عن ذلك الصلب بنبوءات وتفصيالت
مذهلة عن عملية الصلب
 واألكثر اذهاال أن عقوبة الصلب نفسها لم تكنموجودة وقت كتابة املزامير فقد بدأت عقوبة
الصلب مع اإلمبراطورية الرومانية وذلك بعد ٥٠٠
سن ًة من كتابة مزامير داود
 وحتدث في ذلك أيضا عن ثقب يده ورجليه وهو مايحدث في الصلب.
 ليس هذا فقط ،فقد ذكر داود ما قاله احلاضرونعن انه ينادي ربه لينقذه.

 وعن انسكاب املاء من مكان الطعنة في جنبهباحلربة.
 وعن عطش املسيح الشديد على الصليب. وعن عدم تكسير عظامه. وعن اقتسامهم لثيابه وإلقائهم القرعة عليها. 8اتكل على الرب فلينجه ،لينقذه ألنه سر به.
 12أحاطت بي ثيران كثيرة .أقوياء باشان اكتنفتني.
 14كاملاء انسكبت .انفصلت كل عظامي .صار
قلبي كالشمع .قد ذاب في وسط أمعائي
 15يبست مثل شقفة قوتي ،ولصق لساني
بحنكي ،وإلى تراب املوت تضعني
 16ألنه قد أحاطت بي كالب .جماعة من األشرار
اكتنفتني .ثقبوا يدي ورجلي
 17أحصي كل عظامي ،وهم ينظرون ويتفرسون
في
 18يقسمون ثيابي بينهم ،وعلى لباسي يقترعون.
 )٥في مزمور :١٦
إشارة واضحة لقيامة املسيح من األموات
 10ألنك لن تترك نفسي في الهاوية .لن تدع تقيك
يري فسادا.
 )٦في أشعياء ٧
النبوءات التي ذكرت عن امليالد اإلعجازي املسيح
من عذراء والتي سبقت ميالد املسيح وذلك قبل
 ٧٠٠عاما.
لك ْن يُ ْع ِط ُ
س ُه آي َ ًةَ :ها الْ َع ْذرَا ُء
يك ُم َّ
الس ِّي ُد ن َ ْف ُ
 14وَ ِ
اس َم ُه « ِع َّمانُوئ ِ َ
يل».
و
ع
د
ت
و
ًا
ن
ب
ا
د
ل
ت
َ
َ
تحَ ْ َب ُل وَ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْ
 )٧في أشعياء ٥٣
يحتوي العديد من النبوءات عن حياة املسيح ،وعن
حمله خلطايانا ً وعن حياته وعن االمه من اجلنا
وعن حادثة صلبه مع لصوص.
وأحب أن تالحظ عزيزي القارئ شيء هام جدا
هنا؛ وهو أن أشعياء كتب كل تلك النبوءات بلغة
املاضي وكأنها حدثت وراها أمامه؛ مع أن تلك
االحداث حدثت بعد أشعياء بسبعمائة سنة وهذا
يدل على قوة تلك النبوات.
َ
ٌ
ُ
اع وَ ُمخْ ت َِب ُر
ج
و
أ
ل
ج
ر
،
َّاس
ُم ْح َت َق ٌر وَ َمخْ ُذول ِم َن الن ِ َ ُ ْ َ ٍ
َ
َ
ست ٍَّر َع ْن ُه ُو ُجو ُهنَاُ ،م ْح َت َق ٌر فل ْم ن َ ْع َت َّد ب ِ ِه.
الحْ َز َِن ،وَ َك ُم َ
َ
لك َّن أ َ ْحزَانَنَا َح َملَ َها ،وَأوْ َجا َعنَا تحَ َ َّملَ َها .وَن َْح ُن
ِ 4
هلل وَ َم ْذلُولاً .
ا
ن
م
ا
ب
و
ر
ض
م
ا
ب
ا
ص
م
ه
َا
ن
ب
ْ
سْ ُ ُ َ ً َ ُ ً ِ َ ِ
َح ِ
َ
َ
ٌ
س ُحوق أل ْج ِل
 5وَ ُه َو َم ْج ُر ٌ
اصينَاَ ،م ْ
وح أل ْج ِل َم َع ِ
سالَ ِمنَا َعلَ ْي ِه ،وَب ِ ُح ُبرِ ِه ُ
ش ِفينَا.
يب َ
آثَا ِمنَا .ت َأْدِ ُ
اح ٍد إِلَى َطرِي ِق ِه،
ُ 6كلُّنَا َك َغن ٍَم ضَ لَلْنَاِ .ملْنَا ُك ُّل وَ ِ
وَالرَّ ُّب وَضَ َع َعلَ ْي ِه إِث ْ َم َج ِمي ِعنَا.

عام ...٢٠٢١عام سعيد!
وتطورات أكثر بكثير من تلك
السنة احلالية!
دمدمت في داخلي متأزما ً عاملا ً
أن نظريتي النتظار ما هو أسوأ
كانت صحيحة...
واستطرد هو مبتسماً:
ال تتعجل في احلكم يا
صديقي...فها أنا سأسرد لك األحداث
القادمة ...أتعلم أنه في عام  ٢٠٢١لن يكون
هناك أث ٌر لفيروس الكورونا؟!
فعالً؟! هل سيتوصلون إلى مصل مضاد
للمرض؟!
بكل تأكيد! هذا عالوة عن أن الفقر سينتهي
في العالم كله! فسيكتشف نظام اقتصادي
عاملي جديد ،وحينما يُتَّبع...ستتغير موازين
االقتصاد في جميع انحاء االرض!
عجيب...
ال داعي للعجب...فمصر على سبيل املثال
ستكون أول الدول املنتجة وسيتهافت عليها

املهاجرون من أقصى بقاع
األرض!
هل هذا معقول يا عزيزي؟
هل  ٢٠٢١ستجلب كل هذه
األخبار السعيدة؟!
بل وأكثر...هل تعلم أن احلروب
ستنتهي واالرهاب سيضمحل
ولن يبقى لنا غير العشرة الطيبة واملودة!
وهل هذا سيكون على املستوى الدولي
فقط؟
كال يا عزيزي...بل على املستوى الفردي
واالسري أيضاً...فلن يكون هناك طالق بعد
هذا!!
اهلل أعلم!!! رمبا لن يكون هناك طالق...ألنه
لن يكون هناك زواج من األساس يا سيدي!!!
بل سيكون هناك زيجات كثيرة...فلغة العالم
ستكون احلب؟!
هذا أغرب من اخليال...هل أنت متأكد؟!
أنا أقرأ ما هو مكتوب في دواخل الغيب يا

ا.د .ناجي اسكندر
ُ 7ظلِ َم أ َ َّما ُه َو َف َت َذلَّ َل وَلَ ْم ي َ ْفت َْح َفا ُهَ .ك َ
ُسا ُق
شا ٍة ت َ
َ
َ
ِّيها فل ْم
إِلَى ال َّذب ْ ِح ،وَ َك َن ْع َج ٍة َصا ِم َت ٍة أ َ َما َم َجاز َ
ي َ ْفت َْح َفا ُه.
الض ْغ َط ِة وَ ِم َن ال َّديْنُون َ ِة أ ُ ِخ َذ .وَ ِفي ِجيلِ ِه َم ْن
ِ 8م َن ُّ
َ
َ
َ
َ
ُ
اء ،أن َّ ُه ُضرِ َب ِم ْن
ض األ ْح َي ِ
َكا َن ي َ ُظ ُّن أن َّ ُه ق ِط َع ِم ْن أر ْ ِ
أ َ ْج ِل ذَن ِْب َ
ش ْع ِبي؟
 9وَ ُج ِع َل َم َع األ َ ْ
شرَار ِ َق ْب ُر ُه ،وَ َم َع َغ ِن ٍّي ِع ْن َد َم ْوت ِ ِهَ .علَى
أَن َّ ُه لَ ْم ي َ ْع َم ْل ُظلْ ًما ،وَلَ ْم ي َ ُك ْن ِفي َف ِم ِه ِغ ٌّ
ش.
س َح َق ُه بِالحْ َز َِن .إ ِ ْن َج َع َل
سرَّ بِأ َ ْن ي َ ْ
 10أ َ َّما الرَّ ُّب َف ُ
َ
سرَّ ُة
َسلاً ت َُطو ُل أيَّا ُم ُه ،وَ َم َ
يح َة إِث ْ ٍم يَرَى ن ْ
ن َ ْف َ
س ُه ذَب ِ َ
الرَّ ِّب ب ِ َي ِد ِه تَن َْج ُح.
س ِه يَرَى وَي َ ْ
ِ 11م ْن ت َ َع ِب ن َ ْف ِ
ش َب ُع ،وَ َع ْب ِدي الْ َبارُّ
بمِ َ ْعرِ َف ِت ِه يُ َبرِّرُ َك ِثيرِي َن ،وَآثَا ُم ُه ْم ُه َو ي َ ْح ِملُ َها.
اء
 12لِذلِ َك أ َ ْق ِ
س ُم لَ ُه بَينْ َ األ َ ِعز َِّاء وَ َم َع الْ ُع َظ َم ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
س ُه
سك َب لِل َم ْو ِت نَف َ
ْس ُم َغ ِني َم ًةِ ،م ْن أ ْج ِل أن َّ ُه َ
يَق ِ
ص َي َم َع أَث َ َم ٍة ،وَ ُه َو َح َم َل خَ ِط َّي َة َك ِثيرِي َن وَ َ
ش َف َع
وَأ ُ ْح ِ
ني.
ِفي المْ ُ ْذن ِ ِب َ
هوامش :عندما قابل السيد املسيح تلميذي
عمواس كانت تلك النبوءات والتي حتدث عنها
العهد القدمي هي ما حدثهم عنها السيد املسيح،
ولتتفتح عيونهما ويعرفا أن من يتحدث اليهما هو
السيد املسيح نفسه وخاصة عندما قام بكسر
اخلبز.
اخلالصة :نقول للمتشككني من املسيحيني وهذا
يحدث للكثير بني احلني واحلني أن االعتقاد املسيحي
ال يقوم فقط على «اإلميان» مبا جاء في العهد
اجلديد ،وإمنا ايضا على «البرهان» والتي أشارت
اليه كل نبوءات العهد القدمي والتي قدمت األدلة
العلمية التاريخية املوثقة علي صدق االعتقاد
املسيحي ومن هنا تأتي أهمية العهد القدمي
لالعتقاد املسيحي وتفسر واحدا من أهم أسباب
تضمن الكتاب املقدس بني ضفتيه ألسفار العهد
القدمي ،هذا طبعا باإلضافة ألسباب أخرى نشرحها
بإذن اهلل في مقاالت الحقة.

بقلم :مينا ماهر
عزيزي وال أختلق
هذا من خيالي
اخلاص...بل وما
خفي كان أعظم!
هات ما عندك!
هل تعلم أن القدس ستتحرر؟!
إنها ملن عالمات الساعة إذن؟! كأنك تصف
اجلنة؟!
بل هذا ما سيحدث على االرض يا مبجل!!
سيحدث في عام ٢٠٢١؟!
نعم في عام !!٢٠٢١
انها لتغيرات جذرية يا صاح...كيف سيحدث
هذا كله ونحن على مشارف ٢٠٢١؟ كيف
سيتم كل هذا في خالل شهور قليلة؟!!!
اقشعر بدنه وأغمض عينيه وعبس للتو...
وصمت ملدة  ١٥ثانية ،فبادرت باملساءلة:
شيء على ما يرام؟!
هل كل
ٍ
نعم...آسف جداً ،فقد كنت أقرأ سجالت
 ٢٠٢١في التقومي الهجري!!!

20
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الراعي والرعية

ملكوت الله� ...سيمتد ()9
بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا

منذ فترة وجيزة قرأت على إحدى وسائل التواصل االجتماعي
قصة أم حاولت أن تشرح ألوالدها موضوع اخلطيئة التي ورثتها
البشرية نتيجة سقوط أبونا آدم وعصيانه وتعديه على الوصية
اإللهية .كم أعجبت بأسلوب هذه األم املباركة في شرحها
ألوالدها أهمية هذا املوضوع ولكن لفت نظري تكرار كلمة وراثة
اخلطية؟ فهل حقا ورثنا خطيه آدم ام ال؟
يتداول بعض الناس هذا السؤال وكثيرا ما تختلف اآلراء حول
هذا املوضوع الشائك .وتنقسم الناس الى فريقني ،أحدهما يؤكد ان اجلنس البشري
قد ورث خطيئة آدم أما الفريق اآلخر فيرفض هذه الفكرة مدعيا بانه ال ذنب لنا فيما
اقترفه ابونا آدم من خطيئة!! ولكن اين هي احلقيقة؟
دعونا نتفق اوال ان آدم ميثل اجلنس البشري ،وبسقوط آدم سقطت البشرية ايضا،
أما نتيجة هذا السقوط فهل هو وراثه اخلطية أم ال؟ سنحاول بنعمه الرب ان جنيب
ببساطه على هذا السؤال في هذا املقال.
على مستوى املنطق والفكر ،ان أخطأ احدا فعليه ان يتحمل نتيجة افعاله ،لذلك ما
ذنب اإلنسان في أن يتحمل خطيئة آدم؟ ويؤكد القديس يوحنا ذهبي الفم هذا الفكر
قائال [أن يُعاقب إنسان بسبب آخر ،هذا ال يبدو متواف ًقا مع املنطق ،لكن أن يخلص
إنسان بسبب آخر هذا أكثر مالئمة.].
أما ما أكده بولس الرسول في رسالته الي أهل رومية االصحاح اخلامس« :من أجل
ذلك كأمنا بإنسان واحد دخلت اخلطية إلى العالم ،وباخلطية املوت ،وهكذا اجتاز املوت
إلى جميع الناس ،إذ أخطأ اجلميع» ...اي ان بسقوط آدم سقطت البشرية ونتيجة هذا
السقوط اجتاز املوت الى اجلميع .فقد ورثنا املوت وورثنا الطبيعة الفاسدة ولم نرث
خطية آدم .وهو ما نؤكده في ليتورجية القداس للقديس باسيليوس« :واملوت الذي
دخل الى العالم»......
وهذا املعنى ينسف كل التعاليم الغريبة التي تسربت الينا والتي تتبني فكرة العقاب
االلهي وإن اآلب سكب غضبه على االبن من أجل ان يخلص اإلنسان.
في كتابه الرائع :الالهوت الصوفي لكنيسه الشرق ،يقدم الالهوتي فالدميير لوسكي،
رؤية لهذا املفهوم مستندا علي قول القديس غريغوريوس الناطق بااللهيات فيقول:
س ِفك؟! إن قلنا للشيطان ،فهذا
س ِفك ألجلنا؟! بل وملاذا ُ
ِ«من ُق ِدم ذلك الدم الذي ُ
أمر فظيع ،هل يأخذ اللص فدية ،ليست فقط من اهلل ،بل إن الفدية هي اهلل ذاته!
وهل يطلب هذا الثمن أجرة الستبداده حتى يطلق سراحنا؟! أما إذا كان الثمن قد
س ّر اآلب بدم ابنه
دُ ِفع لآلب ،فأنا أسأل أولاً  :كيف؟ ألن اآلب لم ميسكنا كرهينة .ملاذا ُ
بدل
قدمه إبراهيم ذبيحة محرقة كاملة ،بل ّ
الوحيد ،وهو الذي لم يقبل إسحق حني ّ
واضحا ،أن اآلب قد َق ِبل الذبيحة ليس ألنه طلبها أو كان
الذبيحة بكبش؟ أليس األمر
ً
في احتياج إليها ،ولكن ألجل تدبيره :ألن اإلنسان البد أن يتقدس بإنسانية اهلل ،واهلل
نفسه يجب أن يخلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو»
فاآلب غير محتاج لكي يوفي االبن العدل االلهي ،بل كانت هذه الذبيحة لتقديس
اإلنسان .فاخلطية هي مرض تسلل للبشرية ويحتاج الى شفاء ،وليست اخلطية غير
محدودة كما يدعي البعض الن هذا يعتبر تأليها للشر.
أتذكر صديق قال ذات يوما انه ال يسمع تعبير خطية اال في الكنيسة!! نعم ،لألسف
أصبحت اخلطية هي مركز احلياة الروحية بالنسبة للكثيرين ،وأصبحت أغلب العظات
والتأمالت ال تدور إال على اخلطية ،بل أصبحت هذه الكلمة ايضا تتردد على ألسنة
الناس أكثر مما تتردد كلمة املسيح .حتى أصبحت مثل «الزومبي» الذي يخشاه الناس
ويرتعبون منه ،لألسف انها احلقيقة املؤسفة!! فلقد احتلت اخلطية مكان املسيح
وترعرعت في عقول وقلوب البعض وسكنت مطمئنة .وتسببت هذه األفكار الغريبة
بإصابة الكثيرين بالشعور بالرفض والغرق في بالوعة اليأس .وتشوه مفهوم القداسة،
وأصبح القديس في نظر البعض هو فقط من ينتصر على اخلطيئة ،وليس من تخصص
وتقدس هلل حتى ظهرت حياة املسيح فيه لدرجة أن اختفت شخصية هذا القديس
ولم يظهر إال املسيح من خالله.
عزيزي القارئ ،ارجو أال تفهم أو تعتقد إنني اقلل أو استهني فاخلطية ،أبدا .ولكنني
أنظر إليها من خالل دم املسيح الذي أعطانا أن نفهم وندرك حجم اخلطية احلقيقي.
إن اخلطية مجرد مرض أصاب اإلنسان باختياره وهذا املرض اصاب البشرية بالفساد
وتسلل املوت إلينا .فنحن لم نرثها بل نرث نتائجها .فاخلطية ليست التعدي علي اهلل
أو إهانته أو إهانة عدله غير احملدود!!!
ليتنا ندرك حجم اخلطية احلقيقي ونطلب الشفاء منها فما قدمه املسيح من خالص
وفداء مت حتقيقه باحتاد اهلل مع االنسان وليس مبوت املسيح كعقوبة عن خطايانا
السترضاء العدل والغضب االلهي.

َم َل ُكو ُت ُه َم َل ُك ٌ
وت �أَ َب ِد ٌّي ......وَ� ُس ْل َطا ُن ُه ِ�إلىَ َدو ٍْر
َف َدو ٍْر( .دان )١٠٠ :٣
بقلم :عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

سلْ َ
َملَ ُكوت ُ ُه َملَ ُك ٌ
وت أَب َ ِد ٌّي وَ ُ
طان ُ ُه إِلَى دَوْرٍ
َف َدوْرٍ( .دان  )١٠٠ :٣هذه اآلية التي اتخذتها
كعنوان لهذه السلسلة هي جزء من
تسبحة لنبوخذ نصر في االصحاح الثالث
وكررها أيضا ً في اإلصحاح الرابع من سفر
دانيال!!
نبوخذ نصر هو ملك بابل حينما كان دانيال
وشعب الرب حتت السبي البابلي ،نبوخذ
نصر ملك ال يخضع مل ٔ ْلك الرب لكنه أدرك
أن هناك سلطان للرب وهذا السلطان
يختلف عن ملكوت اهلل ،وقد الحظت
أن هنالك ل ٰبس و تداخل بني العامة و
اخلاصة في تعريف ملكوت اهلل و كانه
شيء مستحدث ،رغم أنه موضوع الكتاب
املقدس بأكمله لكن التداخل األعظم في
أذهاننا هو التفريق بني سلطان ونفوذ اهلل
وبني ملكوت اهلل ،رغم الكتاب يوضح أنهما
ليسا شيئا واحدا ،نعم اهلل هو ضابط
الكل اي أن كل شيء حتت سلطان و نفوذ
اهلل ،فكل اخلالئق خاضعه خضوع ُمطلق
لسلطان اهلل ،إذ ليس خلليقه ما على
األرض أو حتت األرض أو في السماء أو حتت
السموات غير خاضعة لسلطان ونفوذ اهلل.
إما عندما يتعلق األمر مبُـلك اهلل فاألمر
كليا مختلف ،فكل خليقة لها حق االختيار
أن تختار بكامل حريتها أن تخضع مللكوت
اهلل أو ترفضه ،واآلية في لوقا  19تشير
بوضوح لتلك احلقيقة« ..أ َ َّما أ َ ْع َدائِي ،أُول ِئ َ
ك
الَّ ِذي َن لَ ْم يُرِي ُدوا أ َ ْن أ َ ْملِ َ
ك َعلَ ْي ِه ْمَ ،فأْت ُوا ب ِ ِه ْم
وه ْم ُق َّدا ِمي»( .لو »)٢٧ :١٩
ح ُ
إِلَى ُهنَا وَاذْب َ ُ
يشرح الكتاب نفسه هنا أن هؤالء رفضوا
ُملك الرب عليهم .لكن هل مازالوا حتت
سلطان اهلل؟! بكل تأكيد اإلجابة نعم!!
اذن رافض ُمـــلك املسيح ليس هو خارج
سلطان اهلل ،فاملُلك مشروط بخضوع
اإلرادة...سلطان اهلل ُمطلق ،أبدى ،أزلي إما
امللكوت الذي هو مجال حكم اهلل اخلالصي
فهو مشروط باالختيار!!
ولنأخذ الشيطان كوسيلة إيضاح ،هل
الشيطان خاضع لسلطان اهلل ،بكل تأكيد
نعم!! هل هو حتت ُّمــــلك اللــًه.....
بالطبع ال!!
وكما أن املسيح لم يولد في العالم ل ٌيوجد
في العالم ألنه ليس أصال من هذا العالم،
بل ُولد في العالم ليوجد العالم فيه،
فاملسيح ال ميكن أن نراه مع العالم في لهو
و صخب العالم إذن يلزم أن تتحرر من العالم
ونتحداه لندخل مجال املسيح الذي له ٌولد
املسيح وهو ملكوت اهلل وهو نستطيع أن
نضع تعريف بسيط أيضا ً مللكوت اهلل اال
هو « عالم اإلنسان املب ٓرر واخلاضع هلل» وال
نستطيع أن ندخل مجال املسيح «ملكوت
اهلل» إال من خالل انساننا الداخلي أو
اإلنسان اجلديد كما يقول بولس في رسالته
ب
سوا اإلِن َ
ح َ
« وَتَلْ َب ُ
ْسا َن الجْ َ ِدي َد المْخَ ْلُو َق ب ِ َ
س ِ
اس ِة الحْ َقِّ ( .أف )٢٤ :٤
هلل ِفي الْ ِبرِّ وَ َق َد َ
ا ِ
وكما أشرت سابقا أن اإلنسان اجلديد داخلنا

يُولد كطفل يحتاج
إلى اللنب العدمي الغش
«كلمة اهلل املمتزجة
بروح اهلل» حسب تعليم ق .بطرس ...لكي
ينمو .ويتضح األمر جليا في أقوال اآلباء .إذ
يشــبه االباء اإلنسان اجلـــديد باخلـميرة
التي في العـجني ،والتي حتتاج أن تنتشر
لتخمر العجني كله ،حتي ال يكون هناك
بعد ذلك مجال للرَدة أو الرجوع للسلوك
حسب اإلنسان العتيق ،الذي يعطيه
الكتاب تعريف اإلنسان الفاسد أيضا ً «أ َ ْن
ْسا َن
ت َخْ لَ ُعوا ِم ْن ِج َه ِة الت َ
الساب ِ ِق اإلِن َ
ف َّ
َّص ُّر ِ
ب َ
ات الْ ُغ ُرورِ،
ح َ
اس َد ب ِ َ
ش َه َو ِ
الْ َع ِتيقَ الْ َف ِ
س ِ
(أف  ... )٢٢ :٤يقول القديس غريغوريوس
الالهوتي «لنصبح مثل املسيح ،الن املسيح
صار مثلنا ،لنصبح آلهة ألجله ،ألنه صار
إنسانا ألجلنا»
ولكن هذا التغيير من اإلنسان العتيق الي
اإلنسان اجلـــديد يحدث رويدا ً رويداً .وهذا
التعليم شديد الوضوح لدي القديس
مقاريوس الكبير ،لذا اختتم مقالي هذا
بحديث ُمط َول للقديس مقاريوس الكبير
«عظات القديس مقار» لتوضيح الصورة
أكثر شموال ،إذ يقول «كما أن اجلنني ال
يكتمل منوه رجال ً على الفور ولكنه يتشكل
تدريجيا ً ثم يولد ،على أنه ال يولد كرجل
يغدو رجال ً
بالغ بل ينمو في سنني عديدة ثم ُ
وعلى غرار بذار الشعير أو احلنطة .فإنها ال
تضرب بجذورها في احلال مبجرد إلقائها على
األرض بل إن عواصف ورياحا تعبر عليها،
وحينذاك وفي الوقت املناسب تتكون
السنابل وكذلك الذي يغرس شجرة كمثري
ال يجني حاال االثمار ،هكذا أيضا ً في األمور
الروحية ،حيث مقدار احلكمة والدقة عظيم
هكذا ،ينمو اإلنسان قليال ً قليال ً ويُبلغ إلى
رجل كامل ،إلى قياس قامته« ،إِلَى أ َ ْن ن َ ْنت َِه َي
ان وَ َم ْعرِ َف ِة اب ْ ِن
َج ِم ُ
يعنَا إِلَى وَ ْح َدان ِ َّي ِة اإلِمي َ ِ
اس َقا َم ِة ِم ْل ِء
هلل .إِلَى إِن َ
ا ِ
ْس ٍ
ان َكا ِمل .إِلَى ِق َي ِ
يح( .أف  ... )١٣ :٤وليس كما يزعم قوم
المْ َ ِ
س ِ
«ألبس هذا واخلع ذاك»
وهذا التغير من اإلنسان العتيق الي اجلديد
ينبغي أن يستمر على الدوام في مسيرة
صاعدة ..وإذ سأل سائل ما هو الزمن الذي
نحتاجه لكي ما يسود اإلنسان اجلديد
بالكلية؟! فاجلواب هو أنه يتم على مدي
العمر كله ،فإن كانا الوالدة اجلسدية واملوت
اجلسدي ميكن تاريخهما باليوم والساعة،
إما موت اإلنسان العتيق و ميالد اإلنسان
اجلديد وإن كانا يبدئان باملعمودية و لكن
تسي ٓد اإلنسان اجلديد يتم حتقيقه علي مدار
احلياة كلها ،كما نقول في صلوات الكنيسة
في صالة الساعة السادسة «أقتل أوجاعنا
بآالمك الشافية احمليية»
وهذا ما يَفسر التغيير والصراع لدي معلمنا
بولس الرسول واملفارقة احلادثة بني اإلصحاح
السابع والثامن من رسالة رومية ...يتبع
بنعمه الرب؛
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فندق �سفاري فاخر ي�سمح لك بال�سباحة
فوق التما�سيح
افتتح فندق سفاري جديد في جنوب أفريقيا يسمح
للضيوف بالسباحة فوق نهر سابي الذي تعيش فيه
التماسيح.
ويوفر فندق  Train on the Bridgeفي حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا للضيوف فرصة
العيش بني أحضان الطبيعة ،وممارسة هواية السباحة في املسبح امللحمي اجلديد الذي يقع
مباشرة فوق نهر سابي ،حيث ميكنهم مشاهدة التماسيح والفيلة وأفراس النهر أسفلهم
مباشرة.
ولكن هذه ليست امليزة الفريدة الوحيدة لهذا الفندق الغريب ،وفي الواقع الفندق نفسه عبارة
عن قطار بخاري مت جتديده وسيوفر  24جناحا ً فاخرا ً على جسر سالتي الذي يبلغ طوله  300متر.
وحتتوي كل غرفة من غرف القطار على سرير بحجم كينغ ،وحمام داخلي ،وصالة جلوس صغيرة،
وجميعها مع نوافذ ممتدة من األرض حتى السقف ،مع توافر خدمة اخلادم الشخصي ألولئك الذين
يريدون جرعة إضافية من الرفاهية.
وتطل جميع الغرف على مناظر طبيعية خالبة ،بحيث ميكن للضيوف االستمتاع بهذه املناظر
سواء كانوا مستلقني على السرير ،أو يستحمون في حمامات السباحة.
سمح ألول مرة بزيارة حديقة كروجر الوطنية في
واملوقع نفسه غارق في التاريخ ،وعندما ُ
عشرينيات القرن املاضي ،كان جسر سالتي هو املكان الذي تتوقف فيه القطارات طوال الليل .أما
بالنسبة لألنشطة ،ستكون هناك رحلتان مجانيتان بالسيارة في الصباح واملساء للتجول في
أنحاء احلديقة.
وتبدأ األسعار من  450دوالرا ً تقريبا ً لليلة الواحدة ،وتشمل جميع الوجبات واملشروبات ورحلتي
سفاري في اليوم ،باإلضافة إلى النقل من مطار سكوكوزا القريب ،بحسب صحيفة ميرور
البريطانية.
برلني

اعتقاالت ب�سبب �سرقة كنوز مبليار يورو
جرمية سرقة من أحد املتاحف األملانية ،هزت الرأي العام
في البالد .وبعد عام من وقوعها جنحت السلطات في
الوصول إلى املشتبه بهم .حيث قامت قوات الشرطة
بعمليات تفتيش ومداهمة في برلني بغية ضبطهم
وضبط املسروقات التي ال تقدر بثمن.
أعلن االدعاء العام في مدينة دريسدن ،شرقي أملانيا ،أن
الشرطة في العاصمة برلني ألقت القبض صباح اليوم
الثالثاء ( 17نوفمبر  )2020على ثالثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في متحف
«القبو األخضر» في درسدن العام املاضي .وفق بيان نشر على موقع «”Merkur.de
وأوضح االدعاء أنه من املقرر عرض املشتبه بهم الثالثة على قاضي التحقيقات خالل اليوم .وكان
متحدث باسم الشرطة في مدينة دريسدن صرح في وقت سابق اليوم بأن الشرطة في برلني
فتشت شققا في حي “نويكولن” البرليني  ،وأن التفتيش له صلة بواقعة السرقة في متحف
“القبو األخضر” في دريسدن.
وأشارت السلطات اخملتصة إلى أن  18مداهمة لـ”شقق ومرائب ومركبات” جتري حاليا ،خصوصا
في برلني ،في محاولة السترجاع القطع املسروقة خالل هذه العملية .وجندت السلطات 1638
شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق أملانية عدة ،وفق البيان.
النرويج

ت�أجيل مرا�سم جائزة نوبل لل�سالم ب�سبب جائحة كورونا
أعلن برنامج األغذية العاملي ،الفائز بجائزة
نوبل للسالم لعام  ،2020وجلنة جائزة نوبل،
أنهما اتفقا على تأجيل مراسم تسليم
اجلائزة بشكل مباشر في أوسلو الشهر املقبل
بسبب جائحة كورونا.
ونقلت وكالة «أسوشيتد بريس» بيان جلنة
نوبل بعد أن كان متوقعا أن يسافر ديفيد
بيزلي ،رئيس برنامج األغذية العاملي ،إلى
العاصمة النرويجية لتسلم جائزة نوبل
للسالم نيابة عن املنظمة التي فازت باجلائزة املرموقة ،جلهودها في مكافحة اجلوع.
يقول البيان« :سيتلقاها اآلن خالل حفل افتراضي في العاشر من ديسمبر « .ويضيف «في ظل
القيود احلالية في أوسلو ،لن يتسنى إقامة احلفل أو أي مراسم أخرى من البرنامج التقليدي
للحائز على اجلائزة بطريقة جيدة لها قيمتها».
وتابع البيان «نأمل أن يتمكن بيزلي من إلقاء محاضرة نوبل في قاعة مدينة أوسلو العام املقبل
اعتمادا على تطور اجلائحة ،عندها قد ميكن أيضا إقامة مأدبة نوبل ،على شرف برنامج األغذية
العاملي».

اللوفر ولوحة «املوناليزا»
يضم ُمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية لوحة
«املوناليزا» أو «اجليوكندة» ،وهي أثمن لوحة عرفها تاريخ
الفن حتى اآلن! رسمها الفنان اإليطالي ليوناردو دافنشي
(1519 -1452م) .في  4سنوات ( 1503ـ1507م).
ً
أبعاد اللوحة 77 :سنتيمتر طوالً 35 ،سنتيمتر ارتفاعا .هدف اللوحة :كان من املعتقد أنها رسم
للسيدة مرمي العذراء أم السيد املسيح .سيدة رفضت شراء ها :لم تعجب اللوحة ليزا جيرارديني،
زوجة أمير فلورنسا؛ فرفضت شراءها!
أول من اقتناها :في عام  1517اقتناها امللك فرنسيس األول ملك فرنسا مببلغ أربعة آالف فلورين
ذهبي ،أي ما يعادل 30ر 15من كيلوجرام من الذهب (في ذلك الوقت).
أعلى مبلغ للتأمني على اللوحة :مت تقديره مببلغ  100مليون دوالر أي ما يعادل 7ر 37من مليون
اجلنيه اإلسترليني .وهو أكبر مبلغ يحدد من أجل التأمني على لوحة ،وقد مت ذلك حلمايتها في
سفرها من باريس للعرض في واشنطن ونيويورك حالل عامي  1962ـ 1963م .إال أن عقد التأمني
عليها لم يتم لعدم ضمان توافر إجراءات األمن الالزمة حلماية تلك اللوحة الفريدة!
بكني

مهارة ال�صينني
* اشتهر عن الصيني انه ال يستخدم آالت حاسبة وال
جدول الضرب ،فعندما يحسب أرقاما ً يستخدم عدادا ً
صغيرا به مجموعة من بلي األطفال .وعملياتهم
احلسابية غربية ،وتتم بسرعة فائقة.
* إذا سمعت واحدا ً من الصينيني يأكل خ ّيل إليك
أن هناك سيالً من األمطار تتساقط فوق السطوح
بسبب العصوين اللتني يستخدمهما بدال ً من
السكني والشوكة) فيضرب بالعصوين الطبق،
ويلتقط بهما أصغر قطعة من الطعام مهما صغرت حتى لو كانت في حجم اإلبرة!
طوكيو

ال جدید حتت �شم�س اليابان!
فكل شيء متت صناعته في دول أخرى اقتبسه اليابانيون وأضافوا إليه حتسينات ،وصدروه إلى
اخلارج وباعوه بثمن ارخص من ثمنه في البالد التي اقتبسوها منها!
والرجل الياباني ليس مخترعا ً لكنه عبقري في التقليد .كان ذلك في بداية النهضة اليابانية!
ميتشجن

جهاز ي�صحح م�شاكل النطق
في األسواق األمريكية ،جهاز إلكتروني يقوم بتحويل حديث املصابني باضطرابات شديدة في
النطق إلى حديث واضح متاماً .واجلهاز توصل إلى تصميمه العلماء األمريكيون في شركة
«فوتراکس» املتخصصة في تكنولوجيا السمعيات اإللكترونية .وهو صغير احلجم بحيث يسهل
حمله والتنقل به.
وبه مولد للموجات الصوتية التي تشكل حروف النطق اخملتلفة ،ويقوم حاسب إلكتروني بخلطها
مع صوت املريض النتاج كلمات واضحة .ةميكن استخدام هذا اجلهاز إلصالح عيوب النطق الناجتة
عن اضطرابات عقلية وعصبية لدى األطفال والكبار على السواء.
پريتوريا

�أعلى و�أطول وثبة
سجل الكلب اإللزاسي «کرامستون دانکو» أعلى وأطول وثبة في مسابقة أجريت في جنوب
أفريقيا بني عدد من الكالب من الدول اخملتلفة.
مسافة الوثبة3 :ر11من القدم ،ارتفاع الوثبة :عبر حائط ارتفاعه 3ر 43من املتر .وتعد هذه الوثبة
رقما ً قياسيا ً جديدا ً في هذا اجملال.
شيكاغو

�أكرب لوحة يف العامل
تحُ فظ حاليا ً مبتحف حربي أكبر لوحة في العالم .عنوانها :معركة جينسبرج .موضوعها :جو
املعركة التي دارت في بلدة جينسبرج بجنوب والية بنسلفانيا األمريكية في الثالث من شهر متوز
(يوليه) عام  1863م .ارتفاع اللوحة3 :ر 21من املتر .عرض اللوحة 125 :متراُ .زنتها 5.36 :من الطن.
وكان شخص أمريكي يدعي چوكنج قد اقتني تلك اللوحة عام 1933م ،ثم أودعت املتحف منذ
عام 1964م

�إعـــالنـــــات
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It is what It is
Real Action
on Crime

We are still in the COVID-19 pandemic, and
practicing social distancing.
And this is tough on all of us. For some, it means
working from home. For others, it means not
working at all. This can be difficult financially,
physically, mentally, emotionally, and socially.
Looking at how this pandemic has been positive can be a really useful tool. But it can also
be really hard. On one hand, look at how many
opportunities this pandemic has opened for us
to learn new things, spend time with God, work
on ourselves, etc.
On the other hand, we may be more tired, lone-

ly, bored, and frustrated.
So, instead of forcing yourself to focus on a
positive OR the negative, focus on the now.
What is happening now? We are in a pandemic
and life is very, very different right now.
How do you feel NOW? Practice this skill.
Don’t think about what happened yesterday and
how that made you feel. Don’t focus on your
worries about what is happening tomorrow, and
what you are fearful about.
This is about being mindful and practicing acceptance. Right now, for example, you may in
your room. You may be thinking about how life
is so different now, how you miss work and
your friends and family. How your routine has
been knocked out of place.
But what else is going on? Are you tired and
need to sleep? Are you thankful because you
managed to get through the work (at home!)
day? Are you looking forward to working on
that new puzzle you started in quarantine?
It is what it is.
This is one of the hardest statements to apply
into our lives. Accepting the situation now is
incredibly difficult. We may not like it. We wish
things were different.
But does that change anything? No. it only
makes life harder. Instead of this, think about
what you can control.
You can control what you do with your time
now. You can control which thoughts and emotions you entertain and focus on, and which you
acknowledge and move on. You have the power
within you to accept that right now, life looks
really different. And there is so much unknown,

so much uncertainty. And that’s okay. Why?
Because it is what it is. You cannot change it
– so accept it, and feel peaceful because you
CAN control how you respond to this situation.
You can decide today to accept that life is tough
right now, but that you are too.
In the presence of many unknowns, one thing
you can be sure of: you are more than capable
of feeling tough emotions and thoughts – and
deciding for this moment, you will just be. You
will accept that we are all struggling right now
through the pandemic. That you are not alone.
That is okay to be feeling a range of emotions
right now.
And you will be okay. We will be okay.
Remember, after the rainstorm comes the rainbow. But if we didn’t have the rain, how could
we come to appreciate how beautiful the sunshine is? Thinking about wanting the rain to
stop won’t make it happen. It will rain and rain.
And then when it’s over, the rainbow and sun
appear.
In the meantime, you can decide to sulk and
moan about the rain.
Or you can wear your raincoat and get on with
what you need to do. You can also stay inside
and do what you need to do while the rain pours
from the clouds.
Either way, it is raining. You cannot control
that. It is what it is.
What will you do during the storm? You CAN
control that!

Toronto is ten shootings
away from an all-time high.
That is just the city, and not
the rest of the GTA. The
police project this year will
be a new record. Locally
the York Regional Police Bob Saroya,
Member of
met with Markham counParliament
cil to discuss their crime
stats. They said shootings
went from 4 in 2015 to 57
in 2019. Organized crime was much worse.
In 2015 there were 344 incidents; in 2019,
there were 3,456 incidents.
It is difficult to look at those figures and
not conclude that something is wrong. Five
years of Liberal Government have led to rising crime.
Police have confirmed what we already knew.
Gang crime is at the heart of violence, and it
is fueled by guns smuggled over the border.
To keep my constituents safe and target his
threat directly, I put forward Bill C-238, An
Act to amend the Criminal Code (possession
of unlawfully imported firearms). This Bill
would raise mandatory minimums for those
in knowing possession of a firearm. It would
also make it more difficult for those criminals to receive bail.
When I introduced this Bill to the House of
Commons, I was surprised by the support.
Members of the Bloc Quebecois and the Liberals said they would be willing to support
the Bill. I hope to sit down with them soon to
see how we can strengthen my Bill further. I
believe this support shows that some Members of the House agree gun crime is out of
control.
I hope my Bill will spark more interest in
working towards ending gun crime. Real action, not the promises the Liberal Government continues to peddle, which won’t make
Canadians safer. COVID-19 has changed
the plan in Parliament, but we can’t forget
about gun violence. They both need to be
addressed at the same time. We cannot ask
people who hear gunshots regularly to wait a
couple more years for action.

Sincerely,

Bob Saroya

Conservative Member
of Parliament for
Markham-Unionville

Saturday, November 28 , 2020 - Issue (175)

1 844 355 6939

Canada’s International Engagement and Spending
Last week the Liberal Minister for International Development was speaking at the foreign affairs committee. This was an important opportunity for us as
members of the opposition to ask her questions about
the government’s approach to international development and foreign affairs. I was particularly interested
in asking her about the government’s spending plan
on international development and about the importance of upholding human rights standards in our development relationships.
Unfortunately, my questioning in these regards did
not lead to clear answers. Instead, she tried to attack
the conservatives. Ironically, though, under Stephen
Harper, Canadian commitments to development assistance and to promoting human rights around the
world were much higher than they are right now.
Development spending can be measured in two main
ways, as a percentage of our gross national income
(GNI) or in terms of the actual dollars spent. When
evaluating our spending levels, it is important to consider both numbers in light of our economy. Since
our economy grows over time and money undergoes
inflation, it is actually possible for the government

ethnic cleansing of thousands of Uyghurs,
to spend less money as a percentage of
has burdened many developing countries
GNI, yet still claim to spend more due to
with a weight of debt accumulated through
nominal increases. Although I gave the
the Belt and Road Initiative, and is guilty
Minister the opportunity to clarify if the
of many other abuses of power and human
government was planning on increasing
rights. Despite growing concern from Caspending in nominal terms, in real terms,
nadians, our government has been gravely
or as a percentage of GNI, she chose to
ineffective when it comes to responding to
not answer the question.
More concerning than the Minister’s un- Garnett Genuis China’s human rights record. In spite of all
willingness to communicate the govern- Member of Parliment the evident problems, Canada is still funding the Chinese state-controlled Asian Inment’s plan for spending was her lack of
frastructure Investment Bank (AIIB).
concern for promoting Canadian values
Canada has a responsibility to stand up for
and upholding human rights with our
international development spending. When I ques- the rights of minorities and vulnerable peoples both
tioned her about Canada’s relationship with the gov- within our borders and internationally. This can be
ernment of China, she commented that it is important accomplished in some measure by investing in interfor Canada to be involved with China in order to ‘have national projects which can be held accountable to
a place at the table’ to uphold human rights. While I human rights standards and by choosing to partner
agree that Canada has to engage internationally in or- with nations who have a track record of respecting
der to speak out against human rights abuses, I fear the rights of their citizens. While I would like to see
that Canada already has ‘a place at the table’ and is the government do better in both of these areas, a
simply not bold enough to speak out. The Chinese good first step would be for them to be transparent
Communist Party has facilitated the internment and about how they are engaging internationally.

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

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

Scan me

Free Tuition for qualiﬁed applicants.

