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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

Insurance

Agent

ما الإجراءات 

التي اأخذتها كندا 

ملواجهة كورونا؟

اأحتفاالت كربي بعيد م�ؤ�س�س الرهبنة يف ديره بـ »بريث«

ج�لة يف معر�س القاهرة الدويل 

للكتاب يف دورته الـــــــ »51« 
Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

1-844-355-6939

For Advertising In 
Good News 

 Please Call:
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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

tel: 905-604-9020
3636 steeles ave. e. #121
across from the new st. Mark cathedral (west side)

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121

�سركة

JCS Contracting & Marketing LTD.
م . ح�سام اإبراهيم     و     م. ابرام مقار

وجميع املديرين واملهند�سني والعاملني

ُيقدم�ن 

 خال�س العزاء

للزميل املهند�س / اأ�سامة ب�ل�س  

يف اإنتقال ال�الدة 

خال�س العزاء جلميع اأفراد االأ�سرة يف كندا وم�سر
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

عن  يكشف  ترامب 
تفاصيل »صفقة القرن« 
إسرائيل  بني  للسالم 

والفلسطينيني
...............................ص 11

 rrsP الــــــــ  هي  ما 
تخفيف  في  وأهميتها 

الضرائب
...............................ص 19

بحظر  نهائي  حكم 
لعضوات  النقاب  ارتداء 
التدريس  هيئة 
بجامعتي القاهرة وعني 

شمس
............................... ص11

االعجازي  الدرج  لغز 
لكنيسة لورتو

.................................ص 9

راأي املحـــــــرر

جدال اخل�ست والطيب يف دولة االأميان

يوم �ل�سابع و�لع�سرين من يناير �ملا�سي �أنطلق بالقاهرة ما ي�سمي بـ 

»�ملوؤمتر �لعاملي للتجديد يف �لفكر �الإ�سالمي«، برعاية �الأزهر، وال 

�أعلم حقيقة كيف يتم �إقامة موؤمتر للتجديد �لديني حتت رعاية �أو 

حتي مب�ساركة �ملوؤ�س�سة �الأزهرية، و�لتي هي �أكرب عائق الأي تغيري 

�أو جتديد بل ترعي �لفكر �ملتجمد �حلايل وت�ستفيد منه. ولهذ� وبعد 

كلمته،  �لقاهرة  جامعة  رئي�س  �خل�ست  عثمان  حممد  د.  قال  �أن 

�لع�سر  مقت�سيات  مع  يتنا�سب  مبا  �لديني  �لرت�ث  جتديد  ب�سرورة 

�حلديث، و�لذي ال يت�سمن ترميم بناء قدمي بل تاأ�سي�س بناء جديد 

�أحمد  قاطعه  جديد،  ديني  ع�سر  �إىل  للو�سول  حديثة  مبفاهيم 

�لطيب �سيخ �الأزهر بحدة ملحوظة يف �لكالم،  

متحدثًا عن نظرية �ملوؤ�مرة،  و�أعترب �حلديث عن �حلد�ثة هي زريعة 

للحرب علي �لرت�ث ، و�أنها من �خلارج لتفويت �لفر�س، و�أن نقد 

ومن  �لطرح  من  �ل�سخرية  �إيل  حتول  ثم  �سيا�سية،  فتنة  هو  �لرت�ث 

قائله، فقد �سخر من �أن �لتعليم �حلايل مل يدعنا نخرتع كاوت�سوك - 

بح�سب تعبريه - وقال للخ�ست ال ُتعطيني ن�سخة من كتابك حتي 

تتاأكد مما فيه ، و�أن �لتجديد يكون يف بيت �لو�لد ولي�س يف �لرت�ث.

باأ�ستاذ  �الأزهر  �أ�سلوب وتهجم وحدة ومقاطعة �سيخ  �أن  و�حلقيقة 

فل�سفة �الأديان، عثمان �خل�ست لي�ست باأمر م�ستغرب علي �ملتابعني 

توليه  منذ  �الأخرية  �سنو�ت  �لثمان  يف  و�سيخه  �الأزهر  و�أد�ء  حلال 

�مل�سئولية.

�لتعال  بهذ�  يرد  �أن  �الأزهر  �سيخ  حق  من 

يرف�س عالنية دعو�ت رئي�س  ماد�م  و�حلدة 

�خلطاب  جتديد  �أو  �أ�سالح  الأي  �جلمهورية 

�لديني منذ �ملولد �لنبوي عام 2014 وحتي 

رئي�س  �ألقاها  �لتي  كلمته  عرب  �ملوؤمتر  هذ� 

�لوزر�ء، و�لرئي�س يقبل بهذ�. بل وتف�سل حماوالت رفع �حل�سانة 

للربملان  حامد  �أبو  حممد  به  تقدم  �لذي  �مل�سروع  وهو  عزله  عن 

�مل�سري ومت �سحبه من �ملناق�سة  

من حق ف�سيلة �ل�سيخ، فاالأزهر مبفرده يح�سل علي قر�بة 20 باملائة 

من �الأمو�ل �ملخ�س�سة مليز�نية �لتعليم �مل�سري كافة، كذلك ز�دت 

ميز�نية �الأزهر 2 مليار جنيه �إ�سافية يف �أخر عامني 

بحديثه  �مل�ساعر  ويثري  �لغرب  ينتقد  �لذي  �الأزهر  �سيخ  حق  من 

�لد�ئم عن حروب �سليبية دينية علي �الإ�سالم يف �لوقت �لذي ال 

يعترب فيه تنظيم د�ع�س �إرهابيًا، �أن يقول ما يريد و�أن ي�سخر ممن ومبا 

يريد

من حق �سيخ �أن يحتد علي �أ�ستاذ جامعي مرموق لفل�سفة �الأديان، 

فلالأ�سف نحن يف دولة دينية ي�ستند فيها �سيخ �الأزهر ملادتها �لثانية 

�أمام �سيخ ، وال لعلم  يف �لد�ستور �مل�سري، حيث ال كر�مة لعامل 

و�جلمود  �لرجعية  �أمام  وجتديد  وتطور  حلد�ثة  وال   ، دين  �أمام 

و�لت�سدد ... وهذ� هو �ملحزن يف �حلا�سر و�ملخيف يف �مل�ستقبل .

 ابرام مقـار
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في  صادقون  ومثقفون  أعوام 
عشقهم للكلمة املكتوبة يُحذرون 
من مخاطر انقراض الكتاب الورقي 
كل  ورغم  العربي،  العالم  في 
استمرت  تلك  التحذير  إشارات 
دكاكني النشر العربية ماضية في 
االستهتار  من  بدًءا  املُدمر،  دورها 

بالتعامل مع املواهب الواِعدة، وصوالً 
إلى – وهو األهم في عصرنا الراهن- 
طوال  بالتسويق  االهتمام  جدية 

العام للكتب التي تطبعها عبر وسائل التواصل 
مبواسم  االكتفاء  وليس  األقل،  على  االجتماعي 
املطبوعة  النسخ  بعض  من  للتخلص  املعارض 
بصورة عشوائية ال تضع املؤلف في املكانة التي 
األوضاع  بدأت  اآلن  كهذا،  موسم  خالل  به  تليق 
تنحدر إلى درجة اضطرار كثير من املؤلفني العرب 
نشر كتبهم بنسخة إلكترونية وتوزيعها مجانًا 
عبر اإلنترنت بعد أن أنهكهم دفع املال دون وصول 

إلى واحدة من نتيجتني مرغوبتني: 
عائد مادي ميثل جزًءا مما دفعه لطبع الكتاب، قلت 
أرباح فوق  الثمن كامالً!، جزًءا وليس  ُجزًءا وليس 
رأس املال الذي دفعه، شيًئا يؤكد أمانة واهتمام 
صاحب أو مدير دار النشر بأهم عامل من عوامل 
من  وافًيا  قدرًا  أو  »املؤلف«،  وهو  النشر  حركة 
إلى درجة  املؤلف  التسويق واالحتفاء باسم هذا 
يجعله  الذي  الكافي  املعنوي  اإلشباع  له  توفر 
املادية، لكن هذا الطموح  يتسامح مع خسارته 
الصغير أيًضا ال يتحقق رغم أنه ال يُكلف اجلهة 

القائمة على النشر أي مبالغ مالية! 
املدونات  االجتماعي،  التواصل  وسائل  تطبيقات 
آب  واتس  عبر  الثقافية  التجمعات  اإللكترونية، 
الثقافية  اإللكترونية  املواقع  مئات  وتيليجرام، 
فيها  تُقام  التي  األماكن  وعشرات  اجملانية، 
وامتنان،  محبة  بكل  مجانًا  الثقافية  األمسيات 
لكن أنانية وكسل معظم دور ومؤسسات النشر 
هو  يسعى  أن  املؤلف  من  يتوقعون  جتعلهم 
الذي  لكتابه  تسويقه  خالل  من  لهم  للتسويق 
لم يفعلوا أكثر من طباعته، بالنظر إلى حقيقة 

الذي  هو  هذه  أيامنا  في  املؤلف  أن 
مالئمة  صورة  عن  للبحث  يسعى 
يُصمم  الذي  وهو  كتابه،  لغالف 
املعروف  هذا  بطلب  سواًءا  الغالف 
من صديق أو بدفع مبلغ يتراوح بني 
ُمصمم  إلى  دوالر  ومائة  خمسني 
بالتدقيق  يهتم  الذي  وهو  ُمحترِف، 
اللغوي للنص بطريقتني مشابهتني، 
باإلخراج  يهتم  الذي  هو  وأحيانًا 
تتم  هذا  وفوق  للكتاب،  الداخلي 
مطالبته مبهمة »التسويق« التي يُفترض بها أن 
تكون مهمة جتارية احترافية تقوم بها املؤسسة 

التي تبنت العمل هذا املشروع.
دور  على  القائمني  بعض  أن  األمر  في  الطريف 
املؤلفني،  أو  املثقفني  يكونون من شريحة  النشر 
هو  اجليد  »الكتاب  أن  بنظرية  يؤمنون  لكنهم 
تكون  قد  نظرية  وهي  لنفسه«،  يسوق  الذي 
من  فيها  ما  بكل  الثالثة  األلفية  قبل  مقبولة 
فيضان سمعي بصري، عندما كان املؤلفون أقل 
كًما، والصحافة الورقية والتلفاز هما املتحكمان 
معلومات  من  املُتلقي  إلى  يصل  مبا  احلقيقيان 
زمن  في  مقبولة  نظرية  تُعد  لم  لكنها  وأخبار، 
»العرض أكثر من الطلب« إلى درجة يذوب معها 
خجول  مؤلفه  ألن  ويتبخر  اجليد  الكتاب  اسم 
عنوانه  يشق  آخر  كتاٍب  أمام  النفس  متواضع 
عنان سماء الشهرة أعواًما رغم أن مضمونه أقل 

مستوى من اآلخر.
هذا  في  يزحفون  ُمحترفني  غير  أشخاص  هناك 
ببعض  عالقاتهم  شبكة  على  معتمدين  اجملال 
من  مشروعهم  حلماية  »الواصلني«  املثقفني 
نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  الكامل،  السقوط 
أولئك »الواصلني«؟  هنا: ماذا سيحُدث بعد وفاة 
والصغير،  الكبير  على  فيه  شك  ال  حٌق  املوت 
ميكن  ال  هؤالء  على  عنكبوت«  »بيت  واعتماد 
األزلية،  احلقيقة  تلك  مع  األبد  إلى  استمراره 
مبوت فالن وفالن من الظاملني املُنافقني ينتهي كل 
شيء، ويغدو بيت العنكبوت هذا أعزالً وحيًدا في 

مهب الريح إلى أن يتبدد.

بيوت عنكبوت للن�شر

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

والشرق  العالم  شهد  املاضية،  القليلة  األيام  خالل 
يبدو  قد  والتي  والقضايا،  امللفات  من  عدد  األوسط 
لألمور  واحمللل  املتمعن  ولكن  مرتبة،  غير  أنها  للبعض 
سيجد أن كل منها كان بترتيب من قوى دولية وإقليمية، 
جتاه  العام  الرأي  ثم  ومن  اإلعالم  وسائل  أنظار  لتجذب 

قضايا بعينها.
امللف الليبي

حافة  علي  األوسط  الشرق  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
اإلرهابي  التركي  التدخل  ولهيب  اإلقليمية،  احلرب 
املزيد  ونقل  ليبيا،  في  اإلرهابية  اجلماعة  لدعم  السافر، 
برلني،  مؤمتر  الليبية،  األرض  إلي  واإلرهابيني  املرتزقة  من 
أن  يجب  وال  الليبية.  األزمة  بشأن  موسكو  واجتماعات 
استيراتيجيا  تعد عمقا  واحلبيبة  الشقيقة  ليبيا  ننكر 
قوات  حتققه  الذي  والتقدم  ملصر،  الغربية  اجلهة  من 
خليفة  الفريق  بقيادة  العربي  الليبي  الوطني  اجليش 
من  املدعومني  واإلرهابيني  املرتزقة  جماعات  أمام  حفتر 

تركيا وقطر.
الفتاح  عبد  الرئيس  يدير  الذي  الوقت،  في  هذا  يأتي 
وحنكة،  بخبرة  اخلارجية  السياسة  ملف  السيسي 
في  ألسباب  ينتقدها  املعارضني  من  البعض  أن  اتفهم 
نفس ابن يعقوب، ولكن هذا ال ينفي أن الرئيس السيسي 
ال  يحقق جناحات  اخلالصة  والوطنية  املصرية  النزعة  ذو 
ينكرها إال من ارتضي املعارضة انطالقا من قاعدة عارض 
لتعرف، أو ألنه مستفيد من متويالت بصورة مباشرة من 
قوي الشر ممثلة في تركيا وقطر رعاة اإلرهاب واملتشددين 

في املنطقة.
ويوم بعد يوم حتقق قوات اجليش الوطني الليبي العربي 
تقدما ملحوظا، وهي القوات الوطنية الليبية املدعومة 
واستقرار  توازن  مثلث  والسعودية،  واإلمارات  مصر  من 

الوطن العربي والشرق األوسط.
مفاوضات سد النهضة

ويتشابك هذا امللف بقوة مع ملف سد النهضة، الذي 
انتقد فيه الكثير سياسة الرئيس السيسي جتاهل هذا 
امللف عندما تعامل معه بكل شرف وأمانه ومبادئ، قد 
خانها وخالفها رئيس وزراء اثيوبيا، إال أن مصر لم تسكت، 
والبنك  املتحدة  األمم  في  الدولي،  املستوى  وحتركت علي 
والرئيسيني  األصليني  شركائها  مع  وتواصلت  الدولي، 
الرئيس  برئاسة  األميركية  اإلدارة  مقدمتهم  في  ويأتي 

دونالد ترامب، الصديق الشخصي للرئيس السيسي.
وال ننسي أنه ال متر مناسبة إال ويعلن فيها الرئيس ترامب 
اعجابه وتقديره للرئيس السيسي، وهذا يجعلنا جميعا 
األولي،  الرئاسية  االنتخابات  حملة  منذ  أنه  نتذكر  أن 
للرئيس  ومساندته  دعمه  أعلن  السيسي  والرئيس 
عرابة  كلينتون  هيالري  الدميقراطيني  حرباء  أما  ترامب، 
وسمسارة جماعة اإلخوان املسلمني في الشرق األوسط 
مع بقية الدميقراطية، الذي بذلوا الغالي والنفيس لكي 
باجلماعات  ويدمرونها  املنطقة،  علي  اإلخوان  يسيطر 
الدينية اإلرهابية، إال أن اجليش الوطني املصري والرئيس 
أوباما  إلدارة  اإلرهابي  اخملطط  هذا  أفشال  السيسي 

اإلرهابية.
لم تتوقف اتصاالت مصر مع إدارة ترامب، بل امتداد إلي 
حلفائها وأشقائها املقربني اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة، وهو ما ميثل ثقال يعتد به في 
النظام الدولي، حيث يعلم اجلميع مدى العالقة القوية 
والشيخ  السيسي  الرئيس  بني  جتمع  التي  والصداقة 
ونائب  ظبي  أبو  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
اجمللس  ورئيس  اإلماراتية  للقواتاملسلحة  األعلى  القائد 
السمو  صاحب  وبالطبع  ظبي،  أبو  إلمارة  التنفيذي 
باململكة  العهد  ولي  سلمان،  بن  محمد  األمير  امللكي 
العربية السعودية، وهو الذي أحدث نقلة نوعية وطفرة 
عظيمة في انفتاح اململكة علي العالم، لتكون نقطة 
اتصال ومركز دولي يعتد به. كل هذه االتصاالت وغيرها 
ملفاوضات سد  ترامب  الرئيس  من  مباشرة  وبرعاية  أدت 
النهضة، أن رضخت مؤخرا اثيوبيا ووافقت علي شروط 
بناء السد وملء خزان السد علي مراحل، ومراعاة مصالح 

دولة املصب مصر، خاصة في أوقات اجلفاف وشح املياه.
صفقة القرن وال توقيع علي بياض

وتشابك مع هذه امللفات، ملف صفقة القرن بني الرئيس 
نيتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  األمريكي 
إلقامة دولة فلسطينية، علي أن تكون القدس عاصمة 
استمرار  مع  يتربح  البعض  هذا  أن  ويبدو  إسرائيل، 
القضية الفلسطينية، وبقاء الفلسطينيني بدون دولة. 

ال أحد يطالب الفلسطينيون بالتوقيع علي بياض، لكن 
بدال  أكبر،  حقوق  علي  ويحصلوا  يفاوضوا  أن  عليهم 
من أن تفوتهم فرصة جديدة، لن تتكرر إال بعد عشرات 
بعد  القضية  وبيع  باخليانة  اتهموا مصر  السنني، حيث 
السبعينات  في  وإسرائيل  مصر  بني  السالم  مفاوضات 
من القرن املاضي، واتهموا السادات بالعمالة لتل أبيب، 
حتي  وبقوا  عرفات،  ياسر  فعله  ما  علي  كثيرا  وندموا 
الفلسطينيون  يعط  لم  اإلسرائيلي.  القرار  رهن  اآلن 
األمريكي،  املقترح  علي  للتعرف  فرصة  حتى  أنفسهم 
وهذا حقهم، ألن هذه أرضهم، لكن عليهم أن يكون أن 
وتركيا  وقطر  اإلسرائيليني  مع  ويأكلوا  ويسهروا  يلعبوا 
بتحمل  وحدها  مصر  نعم  مصر،  يطالبون  ذلك  وبعد 

مسؤوليات قراراتهم.
منتدى املتوسط للغاز الطبيعي

كما ال ميكن ألحد أن ينسي أن مصر تستثمر كثير علي 
مخزون الغاز الطبيعي في البحر املتوسط مع الشركات 
وهما  ملصر،  االستيراتيجيني  واالقتصاديني  التاريخيني 
للغاية  قوية  بعالقات  تتمتعان  الذي  وقبرص،  اليونان 
السطو  اإلرهابية  تركيا  حاولت  ما  وكثيرا  القاهرة.  مع 
علي غاز البحر املتوسط عن طريق انتهاك احلقوق واملياه 
قدما  وضع  حتاول  ومؤخرا  اليونان،  أو  لقبرص  اإلقليمية 
مصادر  من  االستفادة  أجل  من  ليبيا  في  لها  إرهابية 

الطاقة. 
بتأسيس  قام  بأن  املصري  النظام  ولكن كان حسنا من 
شبكة غاز شرق املتوسط، والتي تتحول مبقتضاها مصر 
ملركز إقليمي للغاز الطبيعي، وهذه الشبكة تضم مصر 
ودول  املتحدة وفرنسا  الواليات  واليونان وقبرص، وطلبت 
هناك  بأن  العلم  مع  للشبكة،  االنضمام  أخري  أوربية 
وإسرائيل.  واليونان  قبرص  بني  تربط  أخري  غاز  اتفاقيات 
دول  قبل  من  العضوية  وطلبات  الكبير،  التوسع  هذا 
أوربية وأمريكية وعربية لالنضمام إلي منتدي غاز شرق 
املتوسط، يعتبر اعترافا أصيال مبكانة مصر في هذا اجملال 
الطاقة  ملصادر  املستقبلي  وتخطيطها  رؤيتها  وبعد 

النظيفة في العالم.
فيروس كورونا الصيني

كورونا  فيروس  ملف  امللفات  هذه  كل  مع  يتشابك  ثم 
الصحة  منظمة  وأعلنت  العالم،  أرعب  الذي  الصيني، 
العاملية أنه مبثابة وباء عاملي يجب العمل علي مقاومته، 
كيفية  في  احلكومات  فيه  تتناقش  الذي  الوقت  وفي 
تتركهم  وهل  الصني،  في  مواطنيها  مع  التعامل 
بلدانهم  إلي  تنقلهم  طائرات  إليها  ترسل  أم  هناك 
بقية  وتطرح تساؤالت هل سيتم عزلهم عن  األصلية، 
مواطنيها  نقلت  التي  استراليا  فعلت  مثلما  السكان، 
جلبت  التي  كندا  أو  معزولة  جزيرة  في  وضعتهم  ثم 
حضانة  فترة  عسكرية  قواعد  في  ووضعت  مواطنيها 
حاملني  غير  أنهم  للتأكد  يوما   14 والبالغة  الفيروس 
بارسال  يوجه  السيسي  الرئيس  أن  جند  للفيروس، 
طائرات مصرية للصني تنقل املصريني هناك مجانا ألرض 
الوطن مصر، علي أن تتم متابعتهم خالل فترة حضانة 

الفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس اللعني.
بالتأكيد ما سبق ال يعني بالضرورة أن كل شئ متام، لكن 
املؤكد أن مصر تسير علي طريق التقدم والتحسن، وهذا 
كبيرة  خطوات  وهناك  به،  االعتراف  ويجب  محمود  أمر 
مثل  الغربية،  الدولة  مصاف  في  مصر  لتصبح  وكثير 
وحتسنت  تقدمت  مصر  ولكن  وفرنسا،  وأمريكا  كندا 

كثيرا.
يضع  وطني،  رئيس  القاهرة  في  اآلن  هناك  أن  يكفي 
مصلحة املصريني وصورتهم الذهنية في املقدمة، كلنا 
نتذكر ماذا فعل نظام مبارك ليهرب مالك عبارة السالم 
الذي قتل علي متنها أكثر من ألف مصري، وكلنا يعلم 
ليبيا  شهداء  بحق  ليأخذ  السيسي  الرئيس  فعل  ماذا 
الذي نحرتهم جماعة داعش اإلرهابية، وماذا فعل أيضا 
لنقل املصريني من الصني شأنهم شأن مواطني استراليا 
وأمريكا وكندا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية. من يريد 
أن ينتقد، حتي أن نتفهم انتقاداته يجب أن يكون ذلك 
وليس  مصر،  ظروف  وحتسني  الوطنية  املصلحة  بهدف 
قبل  املنتقد سواء  هذا  ألن  الرئيس  مع  لعداء شخصي 
أو رفض، فالرئيس يتمتع بشعبية وحب ماليني املصريني 
ملا يرونه منه مع عمل واجناز في حدود موارد مصر ورؤية 
النخب احلالية علي مقاعد السلطة، لكن ال ميكن انكار 
أن مصر حققت خطوات تستحق اإلشادة والتقدير بها 

في مصر وخارج مصر.

ما بني ال�شطور يف ت�شابك امللفات يف 

ال�شرق الأو�شط احلزين

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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عبر  للسفر  طريقة  إلى  بعد  العلم  يصل  لم     
الزمن، ومع ذلك فإنه من الرائع أن نتمكن من ذلك!

أمراً  أصبح  الزمن  عبر  السفر  أن  نتخيل  دعونا     
متاحاً، فأي مكان، وأي فترة زمنية ترغب في الرجوع 

إليهما؟

   وأي عام قد تود العودة إليه؟

   وهل هناك أحداث تاريخية هامة كنت ترغب أن 
تشهدها وقت حدوثها؟

   إذا كان من املمكن لي أن أسافر عبر الزمن، فإني 
سأود العودة إلى وقت كنت طفالً؛ حتى تتسنى لي 
الفرصة ألحتدث لنفسي، التي كانت في ذلك الوقت 

طيبة، نقية، لم تتلوث بعد!

العمرية األصغر  أقول للنسخة  أن  ماذا ميكنني     
مني، وهي تقرأ عناوين الصحف، التي كانت والدتي 
وكانت  العربية،  اللغة  أتقن  حتى  قراءتها؛  تعلمني 

حتوي دائماً، عبارة: “عنق الزجاجة”؟

أن مصر ستخرج من  إلى  العنوان:  فتارة يشير     
عنق الزجاجة العام القادم، الذي كان هو عام: 1976!

   وأخرى: أن على املصريني الصبر واجللد؛ حلني املرور 
بسالم من عنق الزجاجة!

بأن مصر أوشكت على اخلروج من عنق  وثالثة:     
الزجاجة! 

...،...،...،   

“ُمّدعي  يصدق:  أال  منه  سأطلب  األساس،  في     
الغرق”، وأال يصدق: “راعي الغنم والذئب”. فالكذب 
يظل كذباً حتى لو اعتقدنا أن الزمن قد توقف، وأن 

العام 1976 لم يأِت بعد!!

   سأقول له: مع أن األمل رائع، إال أنه قاتل، ومؤلم، 
ويفقدنا الثقة في التصريحات والوعود التي ترسلها 
لنا زعامات، وقيادات عليا، في الوطن، إذا كان آتياً عبر 

وعود كاذبة!

وبقدر ما  بالطبع، السفر عبر الزمن غير متاح.     
واإلرشاد  املشورة  ألقدم  للماضي؛  العودة  في  أرغب 
األمر  هذا  فان  صغيراً،  كنت  حينما  لنفسي 
مستحيل احلدوث. ومع ذلك فانه مازال بإمكاني أن 

أنقل وأمرر خبرتي للجيل الصاعد!

   بإمكاني أن أقول لهم:

عنق  من  مخرج  عن  للبحث  محاولة  في  أنه     
كلها  تكون  ممكن  الزجاجة  أن  نكتشف  الزجاجة، 

عنق “وإحنا مش واخدين بالنا”!

   وأننا نعيش فعالً على غرار: “دولة عنق الزجاجة، 
تعليمياً، وصحياً، ومعيشياً، واقتصادياً،  التاريخية: 

وأخالقياً، ودينياً، وأمنياً!

   وعلينا أن نتوقف بأن نكون أبطاالً، في هذه العنق 
األسطورية، التي ال تنتهي. وأن ندلف بإخالص منها 
باالجتاه  إليها،  أبدأ  نعود  وأال  اخلارج،  إلى  الداخل  من 

املعاكس!

عـادل عطيـة

من الداخل إلى اخلارج!لقاء

العالم كله يتحدث عني، العالم كله يقول 
إني ال أرحم، أقتل النساء واألطفال والشيوخ 
شيء  أخطر  إنني  يقول  البعض  والعجائز، 
ورفعتم  احملاذير  تتخذون  اآلن،  البشرية  يهدد 
أنحاء  كل  في  ملواجهتي  االستعداد  درجة 
أرحم،  ال  أنا  نعم  تفعلون...  وحسناً  املعمورة 
نعم أنا فيروس خطير، نعم إذا ما متكنت من 
أنسان قد أنهي حياته، نعم يجب أن جتتهدوا 
في منعي من عدوي البشر وسائر الكائنات، 
البشري  اجلنس  على  جداً  خطير  أنا  نعم 
ويجب اتخاذ كافة االحتياطات للقضاء علّي 

ومنعي من االنتشار.
وأقول لكم بكل صدق، أعلم أنكم ستجدون عقاراً قريباً 
شيئاً  عني  تسمعوا  ولن  وسأنتهي  علّي،  للقضاء  جداً 
لألبد، ولكن سيبقي السؤال هل سيعيش العالم أفضل 
أبناء  يا  منكم  أتعجب  أنا  »كورونا«؟!،  على  القضاء  بعد 
واألهم  أنا فيروس ال عقل لي وال منطق  البشري،  اجلنس 
من ذلك ال شعور عندي وال أحساس، ال أتألم ملوت شخصاً 
يا  البشر  يا معشر  أنتم  أما  انا سبب هالكه،  مات كنت 
من تتباهون أنكم أرقي اخمللوقات بعضكم يقتل بعضكم 
وال يشعر بجرمية وال حتى بألم في الضمير ولو للحظات 

قليلة.
والعجائز  واألطفال  النساء  من  املئات  يقتل  بعضكم 
أريكه  على  يجلس  وهو  أحدكم  يأخذه  قد  واحد  بقرار 
يحتسي القهوة ذات مساء وسيجد املبرر لذلك وسينام 
بالقتل  يتباهى  أصبح  منكم  بعضاً  أن  بل  جفونه،  ملئ 
والتعذيب أمام العالم، بعضكم أحترف القتل بل ويؤمن 
أله  أي  أعلم  لعبادته وال  القتل شرطاً  أن اهلل طلب منه 

هذا الذي يشعر بالسعادة لقتل مخلوقاته.
هل ضحايا كورونا مئات؟ حسناً حدثوني عن عدد ضحايا 
وفي  سوريا  وفي  ليبيا  وفي  مصر  في  الدينية  النزاعات 
أصبحتم  تطول،  فالقائمة  وغيرهم  نيجيريا  وفي  العراق 
تكرهون االختالف، أصبحتم تكرهون من يخالفكم ديناً أو 
أو حتى ثقافة، كل منكم يظن أنه أمتلك احلقيقة،  لوناً 

بعضكم يدفع عمره بالكامل ألنه جترأ وقال 
االله  أنه  يظن  حاكم  وجه  في  حق  كلمة 
ونقده جرمية كبري تستحق  الذي ال يخطئ 
القتل أو السجن مدى احلياة، فالبعض تضيع 
حياته بني أربعة جدران في زنزانة ال يدخلها 
النور لسنوات فيفقد عقله ثم يفقد حياته 
داخلها ولن يشعر سجانه بوخز في الضمير.
املصاب  الطفل  مع  تعاطفتم  حني  رأيتكم 
أن  أباه  يستطيع  ال  الذي  »كورونا«  بـــ 
تعلمون  هل  دقائق،  لبضع  ولو  يحتضنه 
رأياً  قال  أباه  ألن  أبيه  من  محروماً  كم طفالً 
يوم  كل  قتالً  هذا  أليس  أكثر؟  ليس  رأي  مجرد  سياسياً، 
للطفل وألبيه؟ أين انسانية السجان، صدقوني أنا أبحث 
عن اإلنسانية في كوكبكم هذا وأكاد ال أراها، هل يدلني 
أحدكم على عنواناً لإلنسانية على هذا الكوكب البائس 
املليء بالصراعات واجملازر والقتل والسلب والنهب والنفاق 
فقط  آمنني  غير  أصبحتم  هل  واإلرهاب؟  والرعب  واخلوف 
على كوكبكم البائس هذا بسبب كورونا؟ أتعلمون أن في 
بعض بلدان عاملكم هذا ضحايا حوادث السيارات أضعاف 
ضحايا كورونا وال يحتاج األمر إلى عبقري الكتشاف عقار 
قواعد  ألبسط  فقط  يحتاج  بل  اليومي،  القتل  هذا  ملنع 

االلتزام بالقانون.
الناس  ميوت  هذا  عاملكم  بلدان  بعض  في  أن  تعلمون  أال 
جوعاً بسبب الفقر واحلاجة وفقدانهم ألبسط أساسيات 
احلياة، فهل يحتاج هذا إلى اكتشاف عقار جديد؟ أم يحتاج 
لإلنسانية، فقط اإلنسانية، أال تعلمون أن في بعض بلدان 
ويحلم  نظيفة،  ماء  بشربة  بعضهم  يحلم  هذا  عاملكم 
أحدهم بالصالة في مكان عبادة دون خوف، وبعض النساء 
التحرش  دون  أمان  في  الشوارع  في  بالسير  فقط  حتلمن 
لكم  نصيحتي  البشر  بني  يا  أجسادهن.  وانتهاك  بهن 
ابحثوا  »كورونا«  على  للقضاء  عقار  عن  تبحثون  وأنتم 
أيضاً عن عقار يعيد لهذا العالم إنسانيته، فــ »كورونا« 
سيرحل عن عاملكم قريباً ورحيله لن يعيد لهذا الكوكب 

األمان واإلنسانية.

فيروس »كورونا« يتحدث: ستجدون عقاراً وسأختفي قريباً... فهل سيكون العالم أفضل؟!

بقلم: 

ج�رج م��سى

يعتقد الكثيرون أن الالدينية أو كما يسميها 
“اإلحلاد” ظاهرة جديدة على  اختصاراً  البعض 
مصر  في  قدمية  الظاهرة  أن  حقيقة  مصر. 
إسماعيل  يعرفون  املثقفني  من  الكثير  ولعل 
ملحد؟  أنا  ملاذا  الشهيرة  ومقالته  أدهم 
إذن  العشرين.  القرن  أوائل  في  نشرها  التى 
فقط  ولكنها  بجديدة  ليست  فالظاهرة 
ظهرت على السطح بعد 25 يناير مع ارتفاع 
سقف احلريات وظهور كل املستور في اجملتمع 

املصري.
حتول  السطح  على  امللحدين  ظهور  مع 
الصحفيني  لبعض  لالرتزاق  وسيلة  إلى  األمر 
من  مزيد  في  طمعا  فالصحف  وامللحدين. 
الصحفية  الفرقعات  بعض  وإحداث  التوزيع 
للظاهرة؛  وتسطيح  بجهل  املوضوع  تناولت 
كفار  باعتبارهم  املصريني  امللحدين  صورت 
األفالم  في  املصريني  يشاهدهم  الذين  قريش 
التاريخية رديئة الصنع، وذلك خدمة لهدفها 
بعض  أما  التوزيع.  زيادة  وهو  النشر  من 
سهلة  وسيلة  إلى  األمر  حتول  فقد  امللحدين 
ومضمونة لطلب اللجوء السياسي والهجرة 
صفحة  إنشاء  هو  عليك  ما  فكل  أوربا.  إلى 
فيبلغ  األديان  فيها  تسب  بوك  الفيس  على 
عنك أحدهم أو يرصدك األمن الوطني، فيتم 
ثم  التعذيب  لبعض  وتتعرض  عليك  القبض 
إلى  فتتجه  القضية،  في  البت  حلني  تخرج 
أقرب سفارة أوروبية لتجد نفسك خارج مصر 
مصر  وتصنف  باحلياة  تستمتع  أسبوع  خالل 

باعتبارها دولة مناهضة للحريات الدينية.
مثالي  منوذج  هي  اإلحلاد  ظاهرة  أن  احلقيقة 
جديدة  ظاهرة  كل  مع  التعامل  لكيفية 
اإلهمال  وهى  املصري  اجملتمع  عليها  يتعرف 
وادعاء عدم وجودها أو التعامل األمني العنيف 
أو التسطيح واالستغالل من أجل االستفادة 

املادية منها.
ولهذا إذا كان البعض يري أن في ظاهرة اإلحلاد 
حرية  حتت  تندرج  وال  كبيرة  ومشكلة  خطر 
العقيدة. فعليه أوالً أن يتعرف على الظاهرة، 
الال دينيني، وال أقصد باألنواع هنا  أنواع  وعلى 
ما إذا كان الشخص ملحد أو ربوبي أو ال أدري، 
ولكن أقصد من النوع هنا أنواع األسباب التى 
جتعل الشخص يترك األديان وال يعتنق أي دين.

فالالدينيني 3 أنواع:
 نوع درس األديان ورأى أنها تتصادم مع العلم 
والتاريخ فتركها وهذا الشخص يبنى موقفه 
الفيزياء  خاصة  والعلم،  الفلسفة  على 
أو  أحداث سياسية  بتأثير من  وليس  واألحياء 
اجتماعية فى حياته، وهذا النوع غالبا ال يغير 
عن  يتحدث  ال  ما  وغالبا  املوت،  حتى  موقفه 
افتعال للموقف،  إال فى سياق ودون  الالدينيه 
واللعن  السب  عن  بعيد  يكون  للدين  ونقده 
وال يكون إال فى مجالس العلم، فاإلحلاد لديه 
ليس قضية تبشيرية. وكذلك لن جتده يوجه 
رجال  سلوك  نقد  طريق  عن  للدين  النقد 
يعلم  فهو  املتشددة  تفسيراتهم  أو  الدين 
بطرق  وتأويله  تفسيره  دين ميكن  أي  الدين  أن 
لينتقل من  يحتاج لسنني  النوع  وهذا  شتى. 
معسكر الدين إلى الالدين. وهو أخطر األنواع 

ألن من يتحاور معه البد أن يكون متمكن من 
كبيرة  دراية  على  وكذلك  واألحياء  الفيزياء 
بالفلسفة، وإال فهو قادر على إقناع الشخص 
بترك دينه ولكن ليس بالضرورة عدم االعتراف 
بوجود إله، وهذا هو اخللط الكبير بني الالدينية 
في  تراه  لن  امللحدين  من  النوع  وهذا  واإلحلاد. 
وسائل اإلعالم املصري يتحدث بصفته ال ديني، 
أو  عالم  أو  فيلسوف  بصفته  تراه  قد  ولكن 

مفكر أو سياسي.
ألزمات  تعرض  من  فهو  األخر،  النوع  أما 
عن  ناجتة  سياسية  ضغوط  أو  اجتماعية 
غبية  مواقف  أو  للدين  متشددة  تفسيرات 
غاضبا  جتده  وهذا  الدين،  باسم  للمتحدثني 
األديان  لسب  واحلوارات  األحاديث  يفتعل  أبداً، 
مكتوب  يافطة  حامال  الشارع  فى  وميشي 
حوار  في  معه  دخلت  وإذا  ملحد”.  “أنا  عليها 
النص املقدس  األديان فستجده ال ينقد  حول 
الدين  لرجال  موجه  سيكون  نقده  كل  ولكن 
والتفسيرات املتشددة للدين، بل قد يبدأ في 
ومهاجمة  املتشددة  للتفسيرات  الترويج 
على  للتأكيد  انفتاحا  األكثر  التفسيرات 
ما  غالبا  وهذا  األديان.  من  التخلص  ضرورة 
يعود لدينه بعد أن يقابل من يقدم له تفسير 
أكثر ليبرالية للدين ولكن بعد أن تهدأ ثورته 
حياته  بني  التصادم  فينتفي  مشكلته،  وحتل 
الالدين  إلى  يتحول  وهذا  لتدينه.  ويعود  ودينه 
مبجرد حدوث املشكلة أو األزمة أو االضطهاد 
السياسي. وهنا البد من اإلشارة إلى دور الكبت 
أو اجملتمع على  الذي متارسه السلطة  الديني 
األفراد ما يجعلهم يتجهون إلى اإلحلاد. فكل 
الدين  باسم  يحكمون  الذين  احلكام  خطايا 
تتحول إلى خطايا اإلله كما هو احلال في إيران 
الذي  الكبت  كل  أن  كما  مثال،  والسعودية 
ميارسه اجملتمع املصري على أفراده باسم الدين 
تتحول إلى جرمية يرتكبها اإلله وليس البشر. 
التعامل مع  أن  إلى  نلفت هنا  أن  البد  كذلك 
لن  والتعذيب  االعتقال  بأسلوب  الفئة  هذه 
ما  عن  ويتراجعون  رأيهم  يغيرون  يجعلهم 
يعتقدون، على العكس فهذا النوع غاضب في 
اعتقاله ومحاكمته سيزيده غضبا  األساس، 
واجملتمع  الدين  على  هجوما  سيزداد  وبالتالي 

ويكسب املزيد من املتعاطفني.
حياة  منط  له  بالنسبة  اإلحلاد  الثالث،  النوع 
)life style( مثل املوضة وغالبا ليجنب نفسه 
أو ميارس اجلنس  الضمير عندما يسكر  تأنيب 
الدين  يجد فى سب  أيضا  وهذا  الزواج،  خارج 
عن  التميز  من  نوع  مناسبة  ودون  مبناسبة 
فترة  يعبر  أن  مبجرد  للدين  يعود  وهذا  أقرانه 
وقد  ونفسيا.  اجتماعيا  ويستقر  املراهقة، 
تسمع منه أنه انتقل من السلفية إلى اإلحلاد 

فى 6 شهور.
أمتنى في يوم أن تخرج األمة املصرية من حالة 
على  تطفو  جديدة  ظاهرة  لكل  التسطيح 
علمية  بطريقة  تناقشها  وأن  اجملتمع  سطح 
على  قادرة  تكون  حتى  وشجاعة،  وعميقة 
طريقة  أي  وبالتأكيد  الظاهرة.  مع  التعامل 
تكون  أن  يجب  ال  فكرية  مع ظاهرة  للتعامل 

عنيفة، فالعنف ال يقضي على الفكر.

ظاهرة الإحلاد بني 

احلقيقة واخليال
مؤمن سالّم
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عمري،  نشأت  من  والعشرين  الثالثة  في  فتاة  أنا 
بني أبوين يسود بينهما احلب والتفاهم ومع أخوة 
اخلاصة  حياته  منهم  لكل  اجلنسني  من  أحباء 
تعرفت  اجلامعية  دراستي  بداية  في  وأنا  املوفقة . 
علي شاب يقاربني في العمر ويدرس بإحدى كليات 
لم  ثم  والتقدير  باالحترام  جتاهه  وشعرت  القمة 
تعارفنا  من  قصيرة  فترة  بعد  شعرت  أن  ألبث 
بقلبي يخفق جتاهه وكانت املرة األولى التي يخفق 
وقت طويل حتى صارحني  ولم ميض  فيها ألحد،   
مبشاعره وارتبط كل منا باآلخر وازداد عمق العالقة 
أن  ثم حدث  االرتباط،,   بيننا ومضى عام على هذا 
األصدقاء  أحد  لزواج  صغيرا  احتفاال  معا  حضرنا 
عرفيا من زميلة لنا  ..  فطرأت الفكرة على ذهن كل 
منا في وقت واحد تقريبا  ..  ملاذا ال نفعل ما فعاله 

وبالطريقة نفسها؟
وخالل أيام أبدى كل منا رغبته في أن نتزوج زواجا 
بشرط  ولكن  األهل...   من  أحد  به  يعلم  ال  عرفيا 
أن  هو  ذلك  إلى  دافعي  وكان  بعذريتي  أحتفظ  أن 
يطمئن قلبي إلى أن ارتباطنا سيصبح بذلك أبديا 
مت  التي  نفسها  وبالطريقة  العمر ,   نهاية  وحتى 
بها زواج الصديقني أمتمنا زواجنا عند أحد احملامني 
العقد شاهدان  فتاي مهرا وشهد على  وأعطاني 
األصدقاء  بعض  بالفعل  به  وعلم  أصدقائه ,   من 
احملدودين على سبيل اإلشهار وعشنا بضعة أشهر 
متأل السعادة واحلب واالحترام حياتنا إلى أن جاء يوم 
والتقيت به في شقته اخلاصة تلبية لرغبته ولكي 
املتوجة  ملكته  سأصبح  الذي  الزوجية  عش  أرى 
بعد التخرج كما قال لي ،  وباختصار فلقد خرجت 
ومشاعري  سيدة  وأنا  الليلة  تلك  مسكنه  من 

متضاربة بني اخلوف والقلق والترقب. 
وتوقفت عن االتصال به ملدة يومني كنت خاللهما 
تبني  وأحاول  أمري  إليه  انتهى  فيما  نفسي  أراجع 
موضع قدمي ،  فاتصل بي هو معبراً لي عن سعادته 

أن  لي  ومؤكدا  بالفعل،   زوجته  أصبحت  قد  بأنني 
الزوجية الكاملة خالل  علينا أن نستمتع بحياتنا 
حتويل  من  ويتمكن  نتخرج  أن  إلى  االنتظار  فترة 
أملك  أكن  ولم    .. رسمي   زواج  إلى  العرفي  الزواج 
سوى إطاعته في كل شيء وعشنا عاما آخر كامالً 
على هذا النحو ملست خالله في زوجي كل معاني 
الوحيد  السيء  اجلانب  وكان  واإلخالص  الرجولة 
بأنني  داخلي  في  أشعر  كنت  أنني  هو  ذلك  في 
لصة أسرق الوقت الذي أذهب فيه لزوجي لتلبية 

احتياجاته. 
في  أضاعاه  الذي  عمرهما  وأمي  أبي  من  وأسرق 
تربيتي ورعايتي وتوفير كل مطالبي وأحترف الكذب 
عليهما وأخون ثقتهما التي أعطياها لي بال حدود ، 
  وشق على حتمل هذا الوضع لفترة أخرى فصارحت 
زوجي بأفكاري وطالبته بأن يتقدم خلطبتي خاصة 
أنني قد رفضت أكثر من خاطب مناسب دون إبداء 
في  أصابتني  التي  الصاعقة  فكانت  أسباب ،  أي 
التقدم لطلب يدي وتخلي عني  مقتل حني رفض 
متعلال بأنه لن يتمكن من إقامة بيت وتكوين أسرة 
بزواجه  يظلمني  سوف  وألنه  سنوات،   عشر  قبل 

مني ألن حبي له أكبر من حبه لي ! 
نفسيا  وانهرت    .. أمامي   املؤملة  احلقيقة  وجتلت 
وذبل جمالي وماتت الضحكة في وجهي   وصحيا 
قد  ألنني  أليس  ذلك؟  بي  فعل  ملاذا  وتساءلت    ..

تساهلت معه على طول اخلط؟
وأليس معني هذا أنه وبعد أن أخذ مني كل شيء 
نفسها  على  حرصا  أكثر  فتاة  اآلن  لنفسه  يريد 
إلى  أيام عصيبة  بي  ومرت  اسمه؟  يعطيها  لكي 
أن متالكت نفسي وطلبت منه االنفصال على أمل 
قليل من  بعد  به  فإذا  السابق  ..   رأيه  يرجع عن  أن 
التردد يوقع الطالق  ..  وإذا بي أرى الدنيا كلها أمامي 

سوداء وأكره نفسي وكل الرجال . 
وعشت فترة من أسوأ فترات عمري  ..  أشعر بخوف 

قاتل من مواجهة كل من هم حولي وأحس بنظرات 
الناس جميعا لي وأنا في الطريق وكأنها تتهمني 
في شرفي وتلومني على ما فعلت بنفسي وحياتي 
وأسرتي  ..  وظللت هكذا إلى أن تقدم لي شاب لم 
أستطع رفضه وهتف بي هاتف في قلبي أن أقبل 
على  طمأنني  قد  صديقاتي  بعض  أن  خاصة  به 

إمكان إصالح اخلطأ الذي تورطت فيه ! 
تعاملي مع خطيبي  وفوجئت خالل  اخلطبة  ومتت 
وأخالقه  البشر فهو شاب ممتاز  آلفه من  بنوع لم 
كرمية وقلبه طيب للغاية ويزداد حبا لي يوما بعد 
الشاب  هذا  ذنب  ما  نفسي  أسائل  فبدأت  يوم  ..  
قبل  به  ألتق  لم  وملاذا  فّي؟  ينخدع  أن  في  الطيب 
خطيئتي الفاجعة؟  ..  وبعد تفكير غير قصير قررت 

أال أحتمل وزر خديعة هذا الشاب اخمللص ويكفيني 
ما حتملته من أوزار في الفترة السابقة ،  وصارحته 
الزواج  وثيقة  له  وقدمت  الزواج  إمتام  عن  بعجزي 
لعدة  عميق  صمت  في  وغرق  فقرأها  العرفي  ..  

دقائق ثم غادر بيتنا بال سالم . 
من  الرغم  على  خاللهما  شعرت  يومان  ومضي 
األسى بأنني قد حتررت من بعض الذنب الذي يثقل 
على صدري  ..  ثم اتصل بي قائال لي إن لكل إنسان 
خطأ مخجال في حياته وإنه  على الرغم من فداحة 
أستطيع  كنت  فإنني  يغتفر،,   ال  الذي  خطئي 
خداعه وإمتام الزواج منه دون أن يكتشف احلقيقة،  
وأن عذري الوحيد فيما فعلت أنه كان زواجا حتى 

ولو كان عرفيا  ..  ولم أكن قد التقيت به بعد . 
إمتام  في  ويرغب  جرى  عما  يصفح  فهو  وبالتالي 
االرتباط .   فشعرت باخلجل من نفسي أكثر وأكثر ،  
ومزقنا معاً ورقة الزواج العرفي  ..  واتفقنا على أن 
نبدأ صفحة جديدة في حياتي خالية من األخطاء  
..  وخالل ذلك إذا ببركان من احلنق والغيظ والغضب 
ينفجر في قلبي جتاه فتاي األول  ..  وإذا بي أمتني أن 
ويأتي  الفادح  الذي يشعر فيه بخطئه  اليوم  يأتي 
أن  أو  عنه  ..   والعفو  الصفح  مني  يطلب  لكي 
يتزوج وينجب بنات يخدعهن شباب مثله بالكالم 

املعسول اخملادع ويتخلون عنهن كما تخلي عني . 

حكاية فتاة ... اجلانب ال�سيء

�ساحبة ال�سعادة 

واأي�سًا ال�سيادة
مجدي حنني

عندما أنظر إلى األستاذة الفنانة واملبدعة إسعاد يونس أجدها مختلفة عن إسعاد يونس عندما 
أسمع لها، واألغرب إننى أجدها مختلفة عن هذا وذاك عندما أقراء لها، ولتوضيح فكرتي دعونى 
أشرحها حلضراتكم بالتفصيل، عندما أجلس ألشاهد برنامجها صاحبة السعادة وأى برنامج أخر 
أو رمبا عقلي لبصرى صورة أميرة فرعونية  يستضيفها فى الوقت احلاضر فينقل بصرى لعقلى 
األصل عربية اللغة فعينيها السوداوين بنظرتهما الواثقة والهادئة والثاقبة تخترق أعماق احمُلاور 
أو الضيف أو املستضيف، فتجدهم بتلقائية وهيبة يبيحون بأسرارهم وينسابون بُيسر إلخراج ما 
بداخلهم، حتى ما هو خطوط حمراء فى حياتهم والسبب فى ذلك ليس فقط لنظرتها الكاشفة 
ألعماق من أمامها ولكن حلضور وهيبة تلك السيدة التى وان كانت حتى تضحك او تستمع لآلخر 
فكل ذلك مغلف بوقار مجبر على إحترام وأجالل لشخصيتها. فى برنامجها صاحبة السعادة. 
أنك لن حتس بفرق مع من تستضيفهم  الى اخر برشاقة فريدة حتى  جتدها تنتقل من موضوع 
بقدر احساسك بتألقها هى فى البرنامج وبالتالى سيظلم اى جنم تستضيفه هى النة ببساطة 
عني املشاهد تعتبرها هى النجم املطلق وهى حقا كذلك وهذا لم ياتى من فراغ فاألستاذة إسعاد 
يونس أشاهد جمال مصر  التأمل فعندما أشاهد إسعاد  فريدة تستحق  فنية  يونس هى جتربة 
احلقيقى  ولكن مشكلتى مع إسعاد يونس هى عندما اسمعها فعندما تنساب نغمات صوت 
سيدتي الفنانة إسعاد يونس فى مسامعي اشعر بأنني استمع إلى دعاء أم ألبنائها وقت صالة 
الفجر او جالس امام بيت ريفي احتسى الشاى وأمامي مجموعة من الفالحات املصريات يغنون 
ابتهاجا بعرس احدهم أو انى فى االسكندرية استمع لشدو الصيادين بعد رحلة صيد أو استمع 
أو صوت ملكة مصرية  األجالء  أساتذة مصر  من  أستاذة  من  القاهرة  فى جامعة  الى محاضرة 
قدمية فى معبدها باألقصر بعد األنتصار فى معركة حربية  نعم عندما أسمع حديثها أشعر إننى 
سمعت صوت مصر. أما عن إسعاد يونس عندما تكتب فهي شخصية مختلفة .فهي شديدة 
الذكاء ال نها تريد بكتاباتها أن تصل لكل الناس فنجد فى كل كتابتها فكرة واضحة وصريحة، 
أسلوب بعيد عن التعقيد سهل وفكاهى يتناسب مع أبعاد الشخصية املصرية العادية، وأيضا 
املثقفة التي تعرف جيداً إلى من تكتب وكيف تصل إلى قلوب قراءها فالكاتب واألديب الذكي هو 
الذى يعرف كيف يتسلل إلى قلوب القراء بأبدعات بسيطة غير متكلفة تلمس أوتار أحاسيسهم 
ووجدانهم فإسعاد يونس عندما تكتب تعرف جيداً أنها تكتب للشخصية املصرية شديدة الذكاء 
خفيفة الظل جياشة العاطفة  فنجد إسعاد فى كل كتابتها مبا فيها املقاالت والقصص وحتى 
السيناريوهات جندها خليط بني الذكاء الفطرى الغير متصنع والروح الكوميدية الراقية واللمسة 
األخر  املميز  الشيء  وبالتالى هى مصرية حتى فى كتابتها. ولكن  احلاملة  والوجدانية  العاطفية 
أخر فى  يعجبني شىء  ولألمانة  املميز.  بروفيلها  واحملافظة على  وبساطتها  أناقتها  إلسعاد هو 
هذة األميرة املصرية الطابع والشكل أنها حتتفظ بخصوصيتها وحياتها الشخصية لنفسها فال 
نعرف عن حياتها العائلية إال القليل وهذا سر جناحها. ولكنى عندما أتذكر إسعاد يونس االنسانة 
دائما يتبادر إلى ذهنى نفس السؤال فى كل مرة وهو هل من املمكن فى يوم من األيام أن حتكم 
مصر سيدة حتمل في داخلها جينات وأحالم وابتسامات وتطلعات الشعب املصرى سيدة نقول 

لها ياصاحبة السيادة؟ .. سؤال ينظر إجابة 

درد�سة...بالعربي الف�سيح: 

معذرًة...انا ال اأكره اإ�سرائيل
بقلم: مينا ماهر

املستفز،  العنوان  هذا  بسبب  الناس  بعض  ينتقدني  ان  وقبل  ببساطة... 
االطالق...  على  احداً  أكره  أنا ال  بل  الكراهية،  اعرف  أني ال  اوضح  ان  أحب 
أينعم قد اغضب من البعض، أو من افراد معينني ولكن أحمد اهلل أني لم 

أصل بعد إلى حد الكراهية!
سأروي لكم عن موقف قد أضاء لي بصيرتي في أوائل سنني هجرتي إلى كندا؛ فقد هوجمت مرة بشدة 
من أحد اساتذة اجلامعة واسمه »إسي بِناساد« وخرجت أحكي ملن حولي عن هذا املوقف. وقتها كنت ال 
زلت مغموسا في الفكر الشرق اوسطي احملتد، ومن ضغط الزمالء العرب أقنعوني بانه اسرائيلي، وابتدأت 
بالفعل أكن له مشاعر ضغينة واقنع نفسي بشره املستمد من أصله العرقي، وأخذت أغذي غضبي 
منه أكثر وأكثر! وأصررت ان اذكر انه اسرائيلي حني كنت أتلو القصة على من لم يسمعها من أصدقائي 
فأستثير عطفهم... وتشاء االقدار الحقاً ان اكتشف بالصدفة البحتة انه مسلم، ايراني االصل واسمه 
بالكامل »اسماعيل بن أسد«! عندها أدركت بشاعة التعميم ووهم ربط الطباع باألجناس دون معرفة 

»شخصية« وملمة بهم.
وعلى ما تقدم، فانا يا حضرات لم اتعامل مع إسرائيلي واحد إلى اآلن حتى أكن له أي كراهية او اكوِّن رأي 

معني جتاهه... وهذا في رأيي يعتبر قمة العقل على كل مستويات االنسانية.
فانا لم اعاشر االسرائيليني كي أكرههم... فهم لم يذهبوا معي إلى املدارس، ولم يجادلونني في الدين 

قط، ولم يهينونني ال انا وال عقيدتي باملرة...الخ، فال أجد سبباً واحداً يستحق مني كراهيتهم!   
وها انا اسمع هاجساً داخلك يا صديقي يقول لي: ماذا عن فلسطني واالنسانية املعذبة؟

أحسنت...فما يحدث في فلسطني ال يرضي أحد وال اهلل أيضاً، ولكن ماذا عما يفعله داعش وحماس 
واالخوان؟ فانا -بصراحة- متضرر من هؤالء اكثر من تضرري من إسرائيل، فانا إن كرهت اسرائيل فباألحرى 

بي ان اكره أولئك ايضاً باملثل، ان لم يكن أكثر!
- وماذا عن تعدياتهم التاريخية على وطنك مصر؟ 

انا إن كنت ألكره كل من تعدى على مصر تاريخيا، فصدق او ال تصدق سأكره شعوباً عدة وأدياناً شتّى... 
أنا ابن الساعة يا صديقي، فخاطبني بأخبار الساعة...

- وما قولك انهم قتلوا املسيح؟ 
يا عزيزي...فمن منا لم يقتل املسيح؟ فان لم نقتله فعلياً فاننا نقتله بإهانتنا له... ومع ذلك هو ذاته غفر 

لليهود، بل وأوصاني أيضاً مبحبتهم ومحبة اعدائي.
إال نتيجة  إرهاب ما هو  يا عزيزي... وما نحن فيه اآلن من  الكراهية  النهاية...الكراهية ال تولد غير  في 
او  سياسات  او  أفكارا  او  افعاال  فقط  أكره  ان  ميكنني  ولكن  اسرائيل...  أكره  ال  انا  ولذلك  للكراهية... 

سلوكيات...الخ.
فإقنعني يا صاح...ملاذا أكره اسرائيل باهلل عليك؟



ال�صبت 8 فرباير 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صاد�س واخلم�صون بعد املائة 7

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

تورنتو  في  مجنون  عقارات  سوق  بوادر  بدأت  السابقة  مقاالتي  في  توقعت  كما 
الكبرى لصالح البائع. فقد بدأ منذ ثالثة أسابيع تقريبا هجوم حاد على الشراء 
الحظه املتعاملني بكثافة في سوق العقارات ومن عالماته الواضحة وجود أكثر 
من معاين للعقار من املشترين في نفس التوقيت وقد وصل احلال معي في احد 

البيوت اننا كنا 6 حاجزين للمشاهدة في نفس الوقت 
وأيضا تعدد عروض الشراء  لنفس الوحدة السكنية، مما 
دفع الكثيرين من مندوبي العقارات الذين ميثلون البائع 
أيضا  وهناك  املزايدة  بطريقة  العروض  في  البت  الي 
معي  حدث  فقد  البيع  عملية  تسارع  هو  آخر  شاهد 
ويبدو  اليوم.  نفس  في  السكنية  الوحدات  بيع ألحدى 
ان سيناريو عام 2017 في طريقة الي التكرار واتوقع ان 
يتحقق متاما في الصيف ونشهد تصاعدا مجنونا في 

األسعار قد ميتد الى عام 2021.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

هل سيتكرر سيناريو عام 2107 ؟

اإعداد: اإدوارد يعقوب

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

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

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر يف بيع او �رشاء عقار؟
لأننا نعرف احتياجات الأ�رشة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم يف امتالك منزل الحالم
او البيع باف�صل ال�صعار.. ات�صل الآن

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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صحيفة “الشرق األوسط”

ملاذا كانت كلمة احلب 
أشهر الكلمات؟

الكلمات  أشهر  »احلب«  كلمة  كانت  ملاذا 
العربية في الداللة على هذه العاطفة القوية؟ 
دون  والباء  احلاء  حرف  املعنى  لذلك  اختير  ملاذا 

غيرهما من حروف الهجاء؟
احللق  اقصى  من  ينطق  ألنه  احلاء  اختير حرف 
وهو مبدأ الصوت قريباً من القلب منبع احلب 
من  به  النطق  فألن  الباء  حرف  اختير  ملاذا  اما 
وهكذا  الصوت.  مخارج  آخر  وهما  الشفتني 
ليشتمل  ونهايته  الصوت  بداية  احلرفان  جمع 
بداية  وهو  احلب  معنى  على  نطقاً  كالهما 
لفظ  نطقوا  ملاذا  اما  ونهايتها.  العاطفة 
العاطفة  قوة معنى  فألن  احلاء؛  »احلب« بضم 
احلركات  اقوى  يقتضي  النفس  من  ومتكنها 
يتآلف  حتى  أقواها  ألنها  الضمة  فاختاروا 
بكلمة  الناطق  يشعر  وبهذا  واملعنى.  اللفظ 

احلب والسامع لها قوة معناها.

مجلة »هاوس كيبنج«

الزواج السعيد
إن زواجاً متضي أيامه كلها رخاء بال شجار وال 
خالف ليس بالزواج السعيد كما يرى البعض! 
فإما  أمرين:  أحد  فعلى  دل على شيء  إن  وهو 
مسلوب  واآلخر  مستبد  طاِغ  الزوجني  أحد  أن 
من  بلغت  الزوجني  عالقات  أن  وإما  اإلرادة، 
السمو الروحي في احلب حتى أن مشيئة كل 

منهما اصبحت مشيئة اآلخر.

ديلى ميل

ما هو املقعد األكثر أماناً 
على الطائرة لتجنب كورونا

منت  على  أماناً  األكثر  املكان  إن  اخلبراء  يقول 
هو  كورونا  فيروس  التقاط  لتجنب  الطائرة 
اجللوس بجوار النافذة. صمم خبراء من جامعة 
الطائرة  في  الركاب  حلركة  منوذجاً  إميوري 
ووجدوا  الفيروسات،  انتشار  كيفية  إلظهار 
املقاعد  في  يجلسون  الذين  األشخاص  أن 
مع  للتواصل  عرضة  أكثر  للممرات  احملاذية 
الركاب املصابني. وقال اخلبراء، إن الركاب الذين 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  بالقلق  يشعرون 
يجب أن يبقوا في مقاعدهم، ألن كثرة التنقل 
التقاط  فرصة  من  يزيد  أن  ميكن  الطائرة،  في 
العدوى من شخص مصاب. كما أوصى اخلبراء، 
لديهم  كان  إذا  السفر  بعدم  الطائرة  طاقم 
أي نوع من العدوى مثل اإلنفلونزا، ألن لديهم 
الباحثون  درس  وقد  بالركاب.  أكبر  اتصال 
التي  اجلوية  الرحالت  على  املسافرين  سلوك 
تدوم ملدة خمس ساعات، ووجدوا أن 38 ٪ من 
 ٪ و24  واحدة،  مرة  مقاعدهم  غادروا  الركاب 
املتبقي  اجلزء  يغادر  أكثر من مرة، في حني لم 
مقاعدهم أبداً، حيث كانوا أقل عرضة لإلصابة 
بأي عدوى. كما أظهرت الدراسة بأن األشخاص 
الذين جلسوا بجانب النافذة، كانوا أقل عرضة 
في  تنقلهم  صعوبة  بسبب  وذلك  لإلصابة 
ممرات الطائرة. وأضاف الباحثون بأن الذهاب إلى 
يالمسها  أسطح  ومالمسة  الطائرة،  حمام 
بفيروس  اإلصابة  احتمال  من  يزيد  قد  آخرون، 
معقمات  باصطحاب  نصحوا  لذا  كورونا، 
احلمام  من  العودة  بعد  واستخدامها  لليدين 
األنف  أو مالمسة أي سطح، وجتنب مالمسة 
اليدين  تعقيم  من  التأكد  بعد  إال  الفم  أو 
ميل  ديلي  في صحيفة  ورد  ما  بحسب  جيداً، 

البريطانية.

فاينشيال تاميز

موقع إلكتروني يحدد عدد اإلصابات 
بالكورونا وتوزعها على اخلريطة

االنتشار  يوضح  جديد  إلكتروني  موقع  إطالق  مت 
السريع لفيروس كورونا اجلديد، الذي ال يزال ينتشر 
حالة  املوقع  في  البشر. ويظهر  بني  فائقة  بسرعة 
كما  فيه.  اإلصابات  عدد  وكم  العالم  في  بلد  كل 
آخر  على  معتمدا  املرض.  تفشي  مكان  على  يدل 
تقارير منظمة الصحة العاملية التي تصدر تقاريرها 

اليومية عن انتشار الفيروس القاتل.
 ويبني املوقع عدد اإلصابات بالفيروس، وعدد اإلصابات 
في كل دولة، وتوزعها على اخلريطة، وعدد اإلصابات 
البسيطة، واحلرجة، وعدد الوفيات بسبب الفيروس.

أعلنت  العاملية  الصحة  منظمة  أن  بالذكر  اجلدير 
صحية  طوارئ  حالة  ميثل  أصبح  كورونا  فيروس  أن 
عاملية، وذلك مع ظهور حاالت إصابة في دول أخرى 
غير الصني. وأفادت املنظمة بأن هذا الفيروس القاتل 
اجلزء  في  الواقعة  ووهان،  مدينة  في  ظهر  الذي 
األوسط من الصني، انتقل في أقل من ثالثة أسابيع 

إلى نحو 18 دولة.

موقع فاشن يونايتد اإللكتروني

هل تصبح الكمامات الطبية 
صيحة جديدة لألزياء

يعتبر الكثيرون بداية عام 2020 بداية مروعة، بعدما 
جودة  انخفاض  إلى  األسترالية  الغابات  حرائق  أدت 
الكثيرين  أجبر  مما  البالد  في  كبير  بشكل  الهواء 

الرتداء أقنعة مضادة للتلوث.
األسبوع  هذا  كورونا  فيروس  انتشار  تسبب  كما 
الطبية على  الكمامات  البحث عن  بزيادة عمليات 
مدن  في  الصيدليات  من  الكثير  ومسارعة  غوغل، 

أملانية مختلفة إلى بيع الكّمامات الطبية.
ولكن األمر لم يقف عند هذا احلد، ففي برلني تعاونت 
إحدى شركات اإلمداد الطبي مع شركة لألزياء جلعل 
الكمامات الطبية جزءاً من صيحات املوضة جلميع 
اإللكتروني،  يونايتد  فاشن  موقع  وبحسب  األعمار. 
إس  سي  الطبية  اإلمدادات  شركة  تعاونت  فقد 
العالم، مع  دي في مهمة تشمل الكثير من بلدان 
كمامات  إلنتاج  الشهيرة،  األملانية  دامور  ماركة 
تتناسب مع األزياء في الشارع، بحسب موقع فاشن 
يونايتد اإللكتروني. وقال شي شون هوانغ، مؤسس 
في  أزياء  عرض  أول  ننظم  أن  نريد   « دامور:  شركة 
لن نقتصر  الطبية.  الكمامات  العالم يحتوي على 
بإضافات  سنستمر  ولكن  التقليدية،  األزياء  على 

عملية وفق متطلبات الظروف احمليطة بنا«

الكثيرين  إن لديهم تفسيرا الدعاء  قال علماء 
مبزاعم  تتعلق  شريرة،  وأرواح  أشباح  رصد 

التجارب اخلارقة وأمناط النوم.
فوفقا ملا نشره موقع »ذا كونفرزيشن«، تعتقد 
أستاذة علم النفس في جامعة »جولدسميث« 
البريطانية، أليس غريغوري، أن هناك عدة طرق 
النوم  اضطراب  بني  اخللط  خاللها  من  ميكن 

ورؤية األشباح.
إحدى هذه الطرق تتمثل في الوصول إلى حالة 
وال  بالشلل  الفرد  يصاب  حيث  العميق،  النوم 

ميكنه اخلروج من أحالمه.
األشخاص  من  العديد  أن  غريغوري  وأوضحت 
يحتفظون بشيء من الوعي، عندما يكونوا في 
حالة النوم العميق، ولهذا يبدو أن أحالمهم قد 
حتولت إلى واقع، لهذا يظن الكثيرون رصدهم 

األشباح.
ويوجد تفسير آخر لهذه احلالة، يسمى متالزمة 
»الرأس املتفجر«، حيث يسمع الشخص صوتا 
مدويا أثناء االجنراف في الظاهرة، لكن ال يوجد 

تفسير لذلك.
نغفو،  »عندما  غريغوري:  البروفيسورة  وتقول 
من  وجزء  الدماغ  جلذع  الشبكي  التكوين  فإن 
عقولنا يشارك في الوعي، يبدأ عادة في تثبيط 

قدرتنا على احلركة ورؤية وسماع األشياء«.
وأمتت غريغوري »أملنا هو أن تساعد التفسيرات 
بأن حتد من  العلمية للتجارب اخلارقة اآلخرين، 

القلق«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

موقع »ذا كونفرزيشن«

علماء يجيبون عن حقيقة وجود األشباح 

صحيفة »شتيرن«

بائع أدبي!

قالت الشابة لصديقتها: »ان حبيبي كاتب«. 
فسألتها الصديقة: »وهل باع شيئا؟« 

فردت: »بالتأكيد. كل مجوهراتي!«

وكالة »جانيك«

مصلحجي!

»لقد  النفسي:  للطبيب  اجلديد  املريض  قال 
الصور  أطيق  أعد  لم  ألني  عيادتك  الى  قصدت 

العارية في الصحف«.
الطبيب: وهل انت شخص متزمت؟

اجاب: »كال! لكني أملك مصنعاً للملبوسات«.
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)سانتا  مدينة  ابرشيه  أسقف  قام   1872 عام  في 
املعماري  املهندس  بتكليف  مكسيكو  نيو  في  في( 
صغيرة  كنيسة  بتصميم  مولي  أنطوان  الفرنسي 
رعاية  حتت  تكون  والتي  النور  ام  سيدتنا  اسم  على 
راهبات لوريتو ومت بناء الكنيسة على النمط القوطي 

باألبراج والزجاج امللون املستورد من فرنسا. 
وفجاءة توفى املهندس املعماري وأدرك البناؤون ان املبنى 
يفتقر إلى درج داخلي للصعود إلى الدور العلوي حيث 
مكان الصالة والترانيم، ولم يكن هناك إمكانية إلقامة 
درج كبير بسبب حجم الكنيسة الصغير وقد الحظ 
بعض املؤرخني ان الكنائس التي بنيت في هذه الفترة 
لم يوجد بها درج داخلي حيث كان الناس يستعملون 
ساللم خشبية متنقلة للصعود إلى أعلى. ولم ترغب 
الطويلة  استعمالها بسبب مالبسهم  في  الراهبات 
في  الراهبات  بدأت  ولهذا  كراهبات،  يرتدونها  التي 
الصالة املستمرة ملدة تسعة أيام متشفعه بالقديس 
يوسف النجار ليشفع لهم إليجاد حال لهذه املشكلة، 
وعند نهاية اليوم التاسع وقف عند باب الكنيسة رجل 
غريب رث املظهر وقال لهم انه سوف يبني لهم الدرج 
الداخلي، ولكنه يحتاج ان يعمل في خصوصية تامة 
واغلق على نفسه في الكنيسة ملدة ثالثة اشهر وكان 
وماء  ومنشار  مربع  مثل  جدا  بدائية  أدوات  يستعمل 
دافئ وعندما اكتمل بناء الدرج حاولت االم الرئيسة ان 
تكافئه ولكنه ذهب دون ان يعلم احد من هو، وعرضت 
الراهبات مكافأة ملن يعرفه ولكن لم يطالب بها احد. 
فهو  رائع  عمل  يعتبر  الدرج  فان  الشهود  وبشهادة 
اية  او  احلائط  يرتفع عشرون قدما وغير مستند على 
دورتني وصنع من خشب غير متوفر  ويلف في  دعامة 
في املنطقة ولم يستعمل فيه اية مسامير معدنية 
وقال الشهود انهم شعروا بان القديس يوسف النجار 
هو الذي بناه وان هناك سرا وراؤه فلم يشاهد أحد هذا 
ولم يشاهدوا  بالبناء  قيامة  ويأتي حني  النجار يذهب 

أحد يحضر االخشاب املطلوبة.

اأونتاري� تنفق 1,6 مليار دوالر اإ�سافية لتحقيق 

اال�ستقرار يف اأ�سعار الطاقة الكهربائية

تورنتو: ستنفق أونتاريو 1,6 مليار دوالر أكثر هذا العام 
لتحقق االستقرار في زيادة معدالت الطاقة الكهربائية 
للعمالء عبر املقاطعة، وقال وزير املالية في املقاطعة 
رود فيليبس أن حكومة املقاطعة سوف تتجاوز مبلغ 
الـــــ 4 مليارات دوالر التي كانت وضعتها في امليزانية 
ليصل  الكهرباء  اســـــعار  استقرار  على  للحفاظ 

أجمالي االنفاق إلى 5,6 مليار دوالر.
إنها  املاضي  مارس  في  املقاطعة  حكومة  وقالت 
سوف تواصل دعم معدالت الطاقة الكهربائية ووقف 
الزيادة في معدل التضخم، وفي اخلريف املاضي زادت 
أسعار الطاقة الكهربائية بنحو 1,8٪ او حوالي 1.99 
يستخدمون  الذين  للمستهلكني  بالنسبة  دوالر 
إن  الوزير  وقال  الشهر،  في  الساعة  وات/  كيلو   700
احلكومـــــــة ستدفع تكاليف زيادة الدعم من خالل 
إيرادات جديدة ناجتة من النمو القوي في فرص العمل 

ومبيعات املنازل.

بيرت ماكاي املر�سح لقيادة “املحافظني” 

يعلن عن ترحيبه بامل�ساركة يف م�كب 

املثليني بت�رنت�

املنافس  ماكاي  بيتر  قال 
زعامة  ترشيحات  على 
الفيدرالي  احملافظني  حزب 
موكب  في  السير  يريد  إنه 
جنسيا  للمثليني  الفخر 
من  طلب  وإنه  تورنتو،  في 
االذن  االحتفال  منظمي 

باملشاركة، إذا فاز في انتخابات قيادة حزب احملافظني 
زعيم  أول  سيكون  وانه  يونيو،   27 في  ستقام  التي 
دائم حلزب احملافظني الفيدرالي الذي يشارك في هذا 

النوع من االحتفاالت بحقوق املثليني جنسيا.
جنسيا  للمثليني  الفخر  مسيرة  »إن  ماكاي  وقال 
تزال  ال  عالم  في  نعيش  »نحن  أيضا  وقال  مهمة«، 
تستخدمان  اجلنسية  والهوية  اجلنسية  امليول  فيه 
من قبل الطغاة واملتعصبني للتقليل منها وقمعها، 
وفي كندا نحن محظوظني الن لدينا مجتمعا أكثر 
هناك  يزال  ال  ولكن  وتفهما،  قبوال  وأكثر  تسامحا 

املزيد من العمل يتعني علينا القيام به«.
نفس  من  الزواج  حلقوق  قبوال  أكثر  ماكاي  ويعتبر 
اجلنس عن غيره من السياسيني احملافظني االخرين – 
ففي عام 2006 على سبيل املثال كان هو واحدا من 
الوزراء الذين صوتوا ضد قرار حكومة  عدد قليل من 
ستيفن هاربر بإعادة التعريف التقليدي للزواج. وتوقع 
لقراره  احلزب  اعضاء  بعض  من  كثيرة  انتقادات  بيتر 

بالسير في موكب الفخر للمثليني.
وقال بيتر ماكاي في بيان له »إن حقيقة ان البعض 
سوف ينتقدون، سوف يكون هذا بصوت عالي عن أي 
حجة ميكن أن أقدمها حول أهمية أن يسير الزعيم 
رونا  خطى  على  الفيدرالي  احملافظني  حلزب  املقبل 

أمبروز لتأييد موكب الفخر للمثليني جنسيا«.
شير  أندرو  احملافظني  حزب  زعيم  أن  املعروف  ومن 
الذي استقال من منصبه لم يشارك في أي مسيرة 
توليه  البالد خالل  العديد من  من هذه املسيرات في 
رئاسة احلزب، وكان قراره باالبتعاد عن هذه االحتفاالت 
مصدر للنقد خالل احلملة االنتخابية األخيرة، حيث 
بالكامل  تبنيه  ان رفضه يدل على عدم  البعض  رأي 
كندا،  في  اجلنسية  لألقليات  احلقوق  في  للمساواة 
السابق ستيفن هاربر  الوزراء  رئيس  وايضا فعل هذا 
وبقي بعيدا عن هذه املسيرات  ولكن كان هناك ايضا 
في  شاركوا  الذين  احملافظني  حزب  من  القادة  بعض 
موكب الفخر للمثليني مثل دوج فورد وسلفه باتريك 
السنوات  في  االحتفاالت  هذه  في  سار  الذي  براون 

املاضية .

حك�مة كندا حتظر البال�ستيك الذي 

ي�ستخدم مرة واحدة عام 2021

احلظر  أن  ويلكسون  جوناثان  البيئة  وزير  قال  أوتاوا: 
التي  البالستيكية  املواد  من  العديد  على  الوطني 
تستخدم مرة واحدة مثل شفاطات العصائر وحاويات 
يتم  سوف  البقالة  وأكياس  البالستيكية  الطعام 
تقييما  الكندية  البيئة  وزارة  وأصدرت   ،2021 عام 
علميا حول التلوث البالستيكي والذي وجد أكثر من 
دليل كافي يبني ان املواد البالستيكية تضر بالطيور 

واالسماك واحليوانات األخرى.
وقال التقييم انه في عام 2016 أنتهي املطاف بأكثر 
من 29 ألف طن من البالستيك في أماكن ال ينبغي 
ان تلقي فيها مثل االنهار والغابات واملتنزهات، وقال 
املواد  بحظر  احلكومة  وعد  ملتابعة  يحتاج  إنه  الوزير 
البالستيكية، وإن هناك قائمة محددة لهذه االغراض 
وسوف تبدأ احلكومة في القضاء عليها ابتدأ من عام 

2021

دوج ف�رد يل�م 

قادة نقابات املعلمني

 الإجبارهم املدر�سني 

على اال�سراب

الواسعة  أونتاريو عمليات االضراب  وزراء مقاطعة  رئيس  تورنتو: رفض دوج فورد 
النطاق التي تقوم بها نقابات املعلمني الثالثة، وقال إن رؤساء النقابات يجبرون 
يشعرون  املعلمني  وإن  إرادتهم،  عن  رغما  االضراب  في  السير  على  املعلمني 

باإلحباط لهذا وهم ال يريدون القيام بهذا.
ومنذ الصيف املاضي لم تشاهد املفاوضات بني حكومة فورد والنقابات اي تقدم 
يذكر، حيث طلبت احلكومة من النقابات قبول الزيادة في حجم الصفوف وايقاف 
نسبة زيادة أجور املعلمني عند 1٪ وفرض دورتني الزاميتان للتعلم االلكتروني على 

جميع طالب املدارس الثانوية.
وكان املعلمني اعضاء النقابات الثالثة قد صوتوا بنسبة 95٪ لصالح االضراب، 
وسوف تؤثر هذه االضرابات علي بعض او كل مجالس املدارس التابعة للنقابات 
في  املدرسي  الدعم  موظفي  مع  اتفاق  إلى  فورد  حكومة  توصلت  اآلن  وحتى 
املقاطعة وعددهم 70 الف شخص، وتقوم احلكومة بتعويض اولياء االمور عن كل 
يوم كامل يتم فيه أغالق مدرسة اطفالهم بسبب االضراب مبا يصل إلى 60 دوالر 
لكل طفل في اليوم، وبينما يعترف العديد من اولياء االمور بان االضرابات هذه 
تزعجهم النهم يضطرون إلى ترك اعمالهم او العثور على من يرعي اطفالهم 

لكنهم ال يزالوا يدعمون املعلمني في معركتهم .

كندا واململكة املتحدة يناق�سان 

كيفية دفع التكاليف االمنية لالأمري هاري وميجان

قال وزير السالمة العامة الكندي بيل 
الكندية  الفيدرالية  الشرطة  أن  بلير 
ومسؤولي االمن في بريطانيا يناقشان 
هاري  االمير  حماية  سبل  أفضل 
إثناء  آرشي  وطفلهم  ميجان  وزوجته 
إقامتهم في كندا ومن الذي سيتكفل 

مبصاريف االمن لهم.
وضع  مع  تتعامل  كندا  إن  الوزير  وقال 
مثل  االفراد  بعض  فإن  مسبوق  غير 

رؤساء الدول وأعضاء االسرة املالكة االجنليزية يعتبرون »أشخاصا محميني دوليا« 
مبوجب اتفاقية حماية الدبلوماسيني التابعة لألمم املتحدة والتي تلزم كندا بتوفير 
مستوى معني من االمن، ويقتصر تعريف قانون حماية الدبلوماسيني على امللكة 
وغيرها من أفراد االسرة املالكة ولكن ألن االمير هاري وزوجته ميجان تخليا بشكل 

أساسي عن لقبيهما امللكيني فإن وضعهما مشكوك فيه كما قال الوزير.
وقال ايضا أنا اعرف ان العديد من الكنديني يناقشون هذا االمر، وسألت النائبة 
من كتلة كيبيك كريستني الوزير قائلة: إنه في حني أنه »ليس من شأننا« ما إذا 
كانت ميغان وهاري يقيمان في كندا، فإن عملنا هو من سيدفع ثمن أمنهما. هل 
ميكن للوزير أن يطمئننا إلى أن سكان كيبيك لن يضطروا إلى دفع تكاليف أمن 
هذا الزوج امللكي؟ ويعرف أن تكاليف االمن للزوجني تتراوح ما بني 1,7 مليون دوالر 

في السنة الي اضعاف هذا الرقم.
وقال الوزير »اننا لم نتخذ اي قرارات في الوقت الراهن وجتري حاليا تقييمات أمنية 
للزوجني«، وقد قال االمير هاري وزوجته انهما سيتوقفان عن تلقي االموال العامة 
من دافعي الضرائب البريطانيني بعد أن تركا مهامهم الرسمية ولكن لم تتم 
تسوية مسألة من سيدفع تكاليف أمنهم املستمر بعد، ويأخذ الزوجان اآلن راتبا 
سنويا من االمير تشارلز والد االمير هاري، ووفقا لوكاالت االنباء البريطانية فقد 
شوهدت ميجان في مدينة فيكتوريا في مقاطعة بريتش كولومبيا وإلى جانبها 
ضابط من الشرطة االجنليزية من الوكالة املكلفة باألمن امللكي ويقيم الزوجان 

هاري وميجان وابنهم آرشي في قصر في مدينة فيكتوريا.

طائرة اأير كندا ت�سطر للهب�ط اأ�سطراريًا يف مدريد 

ب�سبب عطل فني

للهبوط  و  للعوده  كندا«  »أير  الكندية  اجلوية  للخطوط  تابعه  طائرة  أضطرت 
 . بقليل من مطار مدريد  أقالعها  بعد  وذلك  الدولي  في مطار مدريد  أضطرارياً 
مطار  إلي  طريقها  في  الكندية  للخطوط  التابعة     837  AC الرحلة    كانت 
أضطر  مما   - باخلطير  البعض  وصفه   - فني  عطل  بسبب  ولكن  الدولي  تورونتو 
قائد الطائرة للعوده الي مطار مدريد.  وفي بيان لشركة »اير كندا« أكد املتحدث 
وأن طيارين  الطيران مبحرك واحد  - 300 وميكنها  بوينج 767  الطائرة من طراز  أن 

اخلطوط الكندية ُمدربون جيداً للتعامل مع مثل هذه املواقف.



العائلــــــــةال�صبت 8 فرباير 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صاد�س واخلم�صون بعد املائة 10

عند الذهاب لزيارة مريض، يفضل االبتعاد عن ذكر األمراض أو السؤال عن تفاصيل مرضه، مع 
محاولة أن يكون موضوع احلديث مرحاً. 

ال تظل مبالبس النوم بعد استيقاظك، بل يجب ارتداء مالبس بسيطة وأنيقة ومريحة تخصص 
للوقت الذي يقضيه أي منكما باملنزل. ليس من الالئق البقاء مبالبس النوم بعد االستيقاظ!

 من قواعد اللياقة أن يتخلى الداخل عن الباب، حتى مير اخلارج منه. 
اآلخرين  انتباه  يصرف  ألنه  الكالم،  أثناء  في  يدك  حقيبة  أو  حليك  أو  مبفاتيحك  العبث  احذر 

السامعني لك ويفقدك شيئا من اجلاذبية.

- عند شرائك مالبس جديدة، احرصي على إعادة تثبيت األزرار بها من جديد. وميكنك وضع نقطة 
يزيد من متاسك  الداخل واخلارج وبذلك  الزرار من  الذي بال لون حول  من طالء األظافر الشفاف 

اخليوط حول األزرار.
- إذا أردت شراء شيء ثقيل فاترکیه إلى نهاية اجلولة الشرائية بالسوق حتى ال تشعري باإلرهاق 

والتعب من حمله. 
- ال تشتري حذاءك في الصباح الباكر، أو بعد الوقوف فترة كبيرة ألن القدم تتمدد ببطء في 

أثناء النهار. 

من  كبيرة  نسبة  على  البقدونس  يحتوي 
مضغ  أن  كما  واحلديد،  واملعادن  الفيتامينات 
الثوم  رائحة  من  الفم  يخلص  أوراقه،  بعض 
كانت  وإذا  منهما.  أي  تناول  بعد  البصل  أو 
بشرتك جافة أو حساسة، فقومي بغلي بعض 
البقدونس مع ملء نصف كوب ماء )يحسن أن 
تكون مياهاً معدنية( ملدة عشرين دقيقة، ثم 
إليه مقدار  أضيفي  ذلك  وبعد  اعصريه جيداً، 

ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم ضعي طبقة من هذا اخلليط على وجهك كله وعلى عنقك. 
اتركيه ملدة ربع الساعة ثم قومي بعد ذلك بغسله باملاء الدافئ.

اأ�شول ولياقة 

ن�شائح عملية عند الت�شوق

البقدون�س.. وجمالك

موؤ�شرات تدل على اأنك 

تعتمد على ال�شريك يف كل �شيء

يعتبر االعتماد الكامل على شريك احلياة أمراً غير صحي في العالقة الزوجية، ألنه ميثل ثقالً 
نفسياً وجسدياً عليه، وهذا بدوره يؤثر سلباً على حسن سير العالقة الزوجية.

وللتعرف على التصرفات التي تدل على أنك أصبحت شخصاً يعتمد بشكل كامل على شريك 
حياته، أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا املؤشرات التالية:

1- عدم القيام بأي شيء مبفردك
البنك  إلى  آخر مرة ذهبت فيها  تتذكر  هل 
وحدك؟ أو أجنزت مهمة ما مبفرك؟ إذا كانت 
يعتمد  شخص  بالفعل  فأنت  ال،  اإلجابة 
بشكل كامل على شريك حياته، وبحسب 
ينجم  ما  عادة  ذلك  فإن  النفسيني  اخلبراء 
املرء عند مواجه  به  الذي يشعر  القلق  عن 
أي موقف يتعني عليه فيه التصرف مبفرده.

2- سعادتك تعتمد على شريك حياتك
أو  بسعادتك  تتحكم  أن  الضروري  من 
متنح  وال  سعيداً،  جتعلك  التي  األشياء 

شخصاً آخر حتى لو كان شريك حياتك مفتاح سعادتك ألن ذلك قد يكون أمراً مضنياً له، وضاراً 
بعالقتك به. 

3- السماح للشريك باتخاذ القرارات عوضاً عنك
إذا كنت تعتمد على شريكك في اتخاذ كل القرارات، فهذا يعني بأنك وصلت إلى مرحلة خطيرة 
يجب التنبه إليها، لذا ال تعامل شريك حياتك كأنه والدك أو الوصي عليك، ألن مثل هذا السلوك 

ميكن أن ينفره منك ويلغي شخصيتك.
4- أصدقاء شريك حياتك هم أصدقاؤك

ال يعني كونك على عالقة مع شخص ما، أن تقتصر على صحبة أصدقائه فحسب، فذلك من 
أن تبتعد عنه. لذا  يأتي وقت يرغب فيه الشريك منك  أن يجعله يشعر باالختناق، وقد  شأنه 
بينك  أمان  تترك مسافة  أن  للحصول على عالقة صحية ومستقرة مع شريك حياتك عليك 

وبينه، وتتحلى بقدر كبير من االستقاللية.
5- السعي لطلب موافقة الشريك على كل تصرفاتك

إن كنت تطلب إذن الشريك في كل ما تنوي القيام به، فهذا يعني بأنك تعتمد عليه بشكل 
مفرط، لذا عليك أن تقوم بالكثير من األشياء دون الرجوع إليه ألن اإلصرار على ذلك سيلغي 

شخصيتك ويتسبب بالكثير من الضغط على الشريك.

تشعر  املدرسة،  إلى  العودة  بداية موسم  مع 
الصحي  الغذاء  أمرها حول  أم بحيرة من  كل 
أثناء غيابه عنها،  الذي يجب توفيره لطفلها 
 Lunch Box جتهيز:  على  األمهات  حترص  لذا 
تساعد  التي  املغذيات  فما  باألغذية.  ممتلئ 
خالل  والطاقة  بالنشاط  التمتع  على  طفلك 

اليوم الدراسي؟
وجبة أساسية:

وجبة  تناول  على  الطفل  يتعود  أن  املهم  من 
مغذية وصحية في الصباح قبل الذهاب إلى 
املدرسة، فهذه الوجبة تساعده على التركيز 
الدراسي،  يومه  من  األولى  الساعات  خالل 
من  كوب  على  الطفل  يحصل  أن  ويفضل 
يساعد  الذي  بالكالسيوم  إلمداده  احلليب 
إضافة  أو  عظامه.  صحة  ويحمي  منوه  على 
العسل أو بودرة الكاكاو إلى احلليب، إلعطائه 
احلليب،  كوب  إلى  باإلضافة  مختلفة.  نكهة 
من  مع مصدر  للنشويات  تقدمي مصدر  يجب 
األسمر  التوست  كتقدمي  للطفل،  البروتينات 
اجلبنة  مع  األسمر  اخلبز  أو  الفستق،  زبدة  مع 
البيضاء، أو خبز الشوفان مع حبة من البيض 

املسلوق.
محتويات بوكس الطعام:

املهمة األصعب من تقدمي الفطور للطفل، هي 
حتضير بوكس الطعام الذي سيأخذه معه إلى 
املدرسة، ألنه يجب أن يشمل جميع املغذيات 
التي يحتاج إليها الطفل. مثل: مصدر صحي 
البطاطس؛  أو  األسمر  كاخلبز  النشويات  من 

توفير  على  تساعد  املأكوالت  هذه  ألن  وذلك 
الطاقة جلسم ودماغ الطفل. فضالً عن ضرورة 
حقيبة  داخل  موجودة  البروتينات  تكون  أن 
الطفل،  جسم  خاليا  منو  لتأمني  الطعام 
السمك،  والدجاج،  اللحوم،  في  توجد  وهي 

البقوليات، البيض واحلليب ومشتقاته.
كما أن الدهون الصحية املهمة لتطوير دماغ 
الطفل، وحلماية صحته من األمراض، ولتزويد 
جسم الطفل بالطاقة. إضافة إلى أن اخلضار 
املعادن  ومن  والفيتامينات  بالسوائل  الغنية 
الفواكه  إلى  يحتاج  كما  للطفل،  األساسية 

املليئة باملواد املضادة لألكسدة.
أبعدي طفلك عن هذه األطعمة:

الشيبس: يحتوي على نسبة عالية من الزيت 
بامللح  جداً  غني  أنه  كما  الضارة،  والدهون 

ويفضل إبعاد الطفل عنه.
من  عالية  نسبة  على  حتتوي  الشوكوالتة: 
السكر، باإلضافة إلى سهولة ذوبانها بسبب 

تعرضها للطقس احلار.
إلى  إضافته  أبدا  يفضل  ال  املايونيز: 
جامع  عنصر  ألنه  الطفل،  سندويتشات 
تسمماً  يسبب  تلوثه  حال  وفي  للبكتيريا 

غذائياً للطفل بشكل فوري.
الطقس  حرارة  درجة  ألن  املصنعة:  اللحوم 
على  والحتوائها  سلباً،  فيها  تؤثر  العالية 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  خطيرة  مكونات 

مبختلف أنواع السرطان.

الأطعمة التي ت�شاعد طفلك على الن�شاط خالل 

اليوم الدرا�شي
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م�شر واإثيوبيا وال�شودان تتفق على 

مراحل ملء خزان “النه�شة” وتوقيع 

التفاق النهائي بنهاية فرباير

التوصل  أعلن وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان، في بيان، عن 
إلى اتفاق بشأن مراحل ملء خزان سد النهضة.

النهضة  سد  بشأن  النهائي  االتفاق  توقيع  إلى  البيان  وأشار 
الرئيس  أعرب  جهته،  0202.من  فبراير  نهاية  بحلول  اإلثيوبي 
األميركي دونالد ترامب عن “تفاؤله” بقرب التوصل إلى اتفاق 

نهائي حول السد.
 كما اتفقت الدول الثالث حول جدول يتضمن، باإلضافة إلى 
خطة ملء سد النهضة على مراحل، آلية تتضمن اإلجراءات 
املمتد  واجلفاف  اجلفاف  حاالت  مع  بالتعامل  الصلة  ذات 
اإلجراءات  تتضمن  وآلية  امللء،  أثناء  الشحيحة  والسنوات 
اخلاصة بالتعامل مع حاالت اجلفاف واجلفاف املمتد والسنوات 

الشحيحة أثناء التشغيل.
واتفق الوزراء أيضا على أهمية االنتهاء من املفاوضات والتوصل 
الظروف  خالل  النهضة  سد  تشغيل  آلية  حول  اتفاق  إلى 
الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق ملراقبة ومتابعة تنفيذ 
االتفاق وتبادل البيانات واملعلومات، وآلية فض املنازعات، فضال 
عن تناول موضوعات أمان السد وإمتام الدراسات اخلاصة باآلثار 

البيئية واالجتماعية لسد النهضة.
مبواصلة  والقانونية  الفنية  اللجان  بتكليف  الوزراء  قام  قد   
النهائية  الصياغات  أجل وضع  واشنطن من  االجتماعات في 
املائية  واملوارد  اخلارجية  وزراء  مجددا  يجتمع  أن  على  لالتفاق، 
بالدول الثالث في واشنطن يومي 21 و31 فبراير 0202، من أجل 
إقرار الصيغة النهائية لالتفاق متهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير. 

ترامب يك�شف عن تفا�شيل “�شفقة القرن” 

لل�شالم بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني

السالم  ترامب خطة  الرئيس  أعلن  وتكهنات  انتظار  بعد طول 
بني إسرائيل والفلسطينيني املعروفة بـ«صفقة القرن« بحضور 
أن  بدوره  أكد  الذي  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
اخلطة تقدم »طريقا واقعيا« لتحقيق سالم دائم في املنطقة. 
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب في البيت األبيض إننا نخطو 
خطوة كبيرة باجتاه السالم وأن الشعب الفلسطيني يستحق 
صحفي  مؤمتر  في  ترامب  وأضاف  مستقبله.  لتحسني  فرصة 
أن  واشنطن  في  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  مع  مشترك 
صعبة  مهمة  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  سالم  صياغة 
ومعقدة،  وأن خطته للسالم مختلفة متاما عن اخلطط السابقة 
“ورؤيتي توفر فرصة للطرفني ضمن حل الدولتني، وسنعمل على 

حتقيق اتصال جغرافي بني أراضي الدولة الفلسطينية«.
وقال ترامب إن “رؤيتي تقدم فرصة رابحة للجانبني، حل واقعي 
الفلسطينية  الدولة  تشكلها  التي  اخملاطر  يعالج  بدولتني 
على أمن إسرائيل«. وتابع الرئيس األمريكي إن إسرائيل تخطو 
غير  عاصمة  ستظل  “القدس  وأن  السالم،  نحو  كبيرة  خطوة 
ستضع  األمريكية  الرؤية  إن  ترامب  وقال  إلسرائيل«.  مقسمة 
نهاية العتماد الفلسطينيني على املؤسسات اخليرية واملعونة 
إن  األمريكي  الرئيس  قال  السلمي.   للتعايش  وتدعو  األجنبية 
“الفلسطينيني يعيشون في الفقر والعنف، ويتم استغاللهم 
اإلرهاب  لنشر  كبيادق  الستخدامهم  يسعون  من  قبل  من 

والتطرف«.

ترامب يف خطابه: عهد اأ�شتغالل اأمريكا 

اأنتهي والأقت�شاد حت�شن

في خطاب وصفه البعض بالتاريخي للرئيس األمريكى دونالد ترامب أمام 
الكوجنرس مببنى الكابيتال فى واشنطن، قال أن بالده ستكون أول من يرفع 
علمها على سطح كوكب املريخ، وأننا سندافع عن أمننا القومى ضد كل 
من يسعى حملاربتنا ، كذلك نعمل على إنهاء احلروب األمريكية فى الشرق 

األوسط«.  
فلسطني  بني  السالم  إتفاق  بشأن  طرحه  حول  ترامب،  دونالد  وأضاف 
نعمل  أن  ويجب  فشلت  السالم  إلمتام  السابقة  احملاوالت  »كل  وإسرائيل: 
على استقرار املنطقة التى عانت فى السنوات األخيرة من اإلرهاب«. وحول 

داعش قال ترامب : داعش انتهت والبغدادى مات
وعن قاسم سليمانى قال: سليمانى كان جزار النظام اإليرانى الذى يعمل 
على استهداف االمريكيني وبناء عليه قامت الواليات املتحدة بضربه لتنهى 

على سليمانى لألبد
كما طالب الرئيس األمريكى رونالد ترامب فى خطابه، بدعم خطته لتوفير 
أولوياته، كما دعا  الصحية فى مقدمة  الرعاية  أن  تعليم مهنى، مضيفا 
اعتماد تشريعات  األدوية. وكذلك حتدث عن  لتشريع يحقق خفض أسعار 
الطبية  الرعاية  وزيادة  احلمل،  من  متأخرة  مراحل  فى  اإلجهاض  حتظر 
العام  بنهاية  اإليدز  من  ستتخلص  املتحدة  الواليات  أن  مضيًفا  لألطفال، 

اجلارى، مؤكدا أنا يجرى التنسيق مع الصني ملكافحة فيروس كورونا.
وأضاف ترامب، قمنا بتسليح اجليش األمريكى بأحدث األسلحة، واستحدثنا 
الفرقة القضائية باجليش، وتابع: إنه وفر 7 ماليني وظيفة منذ انتخابه، وأن 
01 ماليني شخًصا قد تخلو عن اإلعانة االجتماعية، كما أن معدل البطالة 
بعهده هو األقل فى تاريخ أمريكا، مضيفا أن العديد من الشباب األمريكيني 
حصلوا على وظائف، كما انضم أكثر من 5 ماليني أمريكى انضموا للعمل، 
فى مجال  اآلن  وأمريكا مستقلة  ازدهرت،  قد  األمريكية  البورصة  مضيًفا 
أمريكا  أن  متابعا  بأمريكا،  ألف مصنع   21 بناء  على  كما عملت  الطاقة، 
عهد  أن  علي  قوله  بحسب  وأكد   . املدنية  احلقوق  أجل  من  تكافح  التزال 

استغالل أمريكا قد انتهي، وأن االقتصاد األمريكى أصبح اليوم أفضل .  

 فريو�س كورونا:  »الرعب يجتاح العامل«

الوباء،  اجتاح  القاتل،  كورونا  فيروس  لتفشي  تصاعدية  خطوة  في 
الذي اندلع في مدينة ووهان الصينية، العديد من الدول حول العالم، 
إذ أظهرت احلصيلة اجلديدة، التي نشرتها جلنة الصحة في الصني، أن 

وتيرة تفشي الفيروس ال تزال على حالها.
بفيروس  والوفيات  املصابني  عدد  إجمالي  الصينية،  السلطات  وحدثت 
كورونا اجلديد أو ما بات يُعرف بـ “ووهان كورونا”، في سائر أنحاء الصني إلى 

ما ال يقل عن 83271 
حالة  و263  مصابا 
جميع  في  أما  وفاة، 
أنحاء العالم فقد بلغ 
 07371 اإلصابات  عدد 
منهم  شفي  إصابة، 

684 شخصا.
الذي  الوقت  في   
اإلعالن  فيه  يستمر 
إصابات  اكتشاف  عن 
العالم،  حول  جديدة 

حتى شملت خارطة انتشار الوباء القاتل عامليا 62 دولة.
ومت اكتشاف فيروس »كورونا«، ألول مرة في اململكة العربية السعودية 
عام 2102، وعاد للظهور مرة أخرى، خالل هذه الفترة في مدينة ووهان 
العاصمة بكني وشنغهاي،  أخرى منها  إلى عدة مدن  وانتقل  بالصني، 

وعدد من الدول منها اليابان وأمريكا.
مليون   56 يقتل  قد  كورونا  فيروس  أن  أميركيون،  صحة  خبراء  وتوقع 
لألمن  هوبكنز  جونز  مركز  في  العلماء  توقع  فيما  العام  في  شخص 
الصحي بالتنبؤ بأن يقتل فيروس كورونا عشرات املاليني من البشر، يأتي 
ذلك بعد أن قام العلماء في مركز جونز هوبكنز لألمن الصحي بنموذج 
أكتوبر  في  األبحاث  من  كجزء  كمبيوتر  جهاز  على  افتراضي  وبائي 
املاضي، وتوقعت احملاكاة أن يتم القضاء على 56 مليون شخص من كل 

ركن من أركان العالم خالل 81 شهرًا فقط.
وتسبب فيروسات كورونا التهابات اجلهاز التنفسي التي ميكن أن تؤدى 
إلى أمراض مثل االلتهاب الرئوي أو نزالت البرد، أحدها كان مسؤواًل أيًضا 
عن تفشى مرض االلتهاب الرئوي احلاد )السارس( في الصني، الذي أصاب 

0008 شخص وقتل 477 في أوائل عام 0002.

حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب 

لع�شوات هيئة التدري�س بجامعتي 

القاهرة وعني �شم�س

األولى  الدائرة  أصدرت 
باحملكمة اإلدارية العليا، 
الطعون  برفض  حكًما 
تنفيذ  بوقف  املطالبة 
محكمة  حكم  وإلغاء 
بتأييد  اإلداري  القضاء 
جامعة  رئيس  قرار 
ارتداء  بحظر  القاهرة، 
عضوات  على  النقاب 
هيئة التدريس باجلامعة.

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة األسبق، أصدر 
وعلى  باجلامعة،  املنتقبات  عمل  بحظر   5102 أبريل  في  قرارا 
الفور أقام احملامي أحمد مهران، 4 دعاوى قضائية أمام محكمة 
منتقبة  باحثة   08 عن  وكيال  الدولة  مبجلس  اإلداري  القضاء 
بحظر  اجلامعة  رئيس  قرار  بإلغاء  مطالبا  القاهرة،  بجامعة 
طالب  من  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  ألعضاء  النقاب 
التدريب  ومراكز  البحثية،  املعامل  داخل  العليا،  الدراسات 
القضاء  محكمة  لكن  العليا،  الدراسات  لطلبة  العلمية 
 91 في  القرار  أيدت  دكروري،  يحيى  املستشار  برئاسة  اإلداري، 

يناير 6102.
قبول  بعدم  حكًما  أصدرت  اإلداري،  القضاء  محكمة  كانت 
بشأن   ،5102 لسنة   8441 رقم  اجلامعة  قرار  إللغاء  الدعاوى 
من  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  ألعضاء  النقاب  حظر 
طلبة الدراسات العليا داخل املعامل البحثية ومراكز التدريب 

العلمية لطلبة الدراسات العليا.
من جانبها أعلنت جامعة عني شمس قرار بقرار مماثل بحظر 
النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة املعاونة بجميع 
والدروس  احملاضرات  إلقاء  أثناء  وذلك  ومعاهدها،  الكليات 

النظرية والعملية أو حضور املعامل أو التدريب العملي.
وقررت اجلامعة حظر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم 
والوحدات  املتخصصة  واملراكز  اجلامعية  باملستشفيات 

التابعة لها مع التعامل مع املرضى وهن منتقبات.

بريطانيا تخرج ر�شميا من 

الحتاد الأوروبي

خرجت بريطانيا، رسمًيا من االحتاد األوروبي لتضع حدا لسنوات 
من التجاذبات السياسية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون إن خروج اململكة املّتحدة من االحّتاد األوروبي سُيشّكل 

“بداية” ملرحلة من “التجديد” و”التغيير” بالنسبة إلى البالد.
وصوت البريطانيون في يونيو 6102 في استفتاء شعبي لصالح 
إلى استقالة رئيس  أدى  االنسحاب من االحتاد األوروبي. وهو ما 
كان  الذي  احملافظ  احلزب  زعيم  كاميرون،  ديفيد  آنذاك  الوزراء 
في  الداخلية  وزيرة  لكن  األوروبي.   التكتل  البقاء ضمن  يدعم 
لم يكن أحسن  املنصب  التي خلفته في  تيريزا ماي  حكومته 
البرملان  رفض  أن  بعد  األخرى  هي  استقالت  فقد  منه.  حظا 

البريطاني ثالث مرات االتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

مناو�شة كالمية بني �شيخ الأزهر ورئي�س 

جامعة القاهرة تثري اجلدل يف م�شر
الطيب،  أحمد  الدكتور  األزهر  شيخ  بني  محتدم  نقاش  أثار 
جدال  اخلشت،  عثمان  محمد  الدكتور  القاهرة  جامعة  ورئيس 
كبيرا عبر مواقع التواصل االجتماعي، انقسم فيه املدونون بني 
مؤيد لتجديد اخلطاب الديني ومعارض له. وجاءت التصريحات، 
التي أدلى بها الدكتور أحمد الطيب، خالل مؤمتر األزهر العاملي 
مع  األزهر  شيخ  اختلف  فقد  اإلسالمي.  الفكر  في  للتجديد 
رؤية اخلشت ملا ميثل “جتديدا للتراث اإلسالمي«. إذ يرى الدكتور 
قبيل  القاهرة  جامعة  في  فلسفة  أستاذ  كان  الذي  اخلشت، 
ترؤسها، ضرورة جتديد التراث الديني مبا يتناسب مع مقتضيات 
العصر احلديث، وهذا ال يتضمن “ترميم بناء قدمي” بل “تأسيس 
ورداً  ديني جديد«.  “عصر  لتحقيق  مبفاهيم حديثة”  بناء جديد 
على ذلك، أكد شيخ األزهر على أهمية التراث الذي “خلق أّمة 
والصني”،  األندلس  إلى  “بالوصول  للمسلمني  وسمح  كاملة” 

مضيفاً بأن “الفتنة احلالية سياسية وليست تراثية«.
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االمازيغ،  كان  افريقيا،  لشمال  العربي  الغزو  قبل 
االقتصادي  وبالرخاء  الدينية  باحلرية  ينعمون 
سيطرة  من  الرغم  على  السياسي،  واالستقرار 
تريبوليس  مثل  الساحل  مدن  بعض  على  الرومان 
)اجلزائر(،  ونوميديا  )تونس(،  وقرطاج  )طرابلس(، 
وطنجة )املغرب(. وعلى الرغم من انهم لم يغيروا 
إال  وال هددوهم  العرب  بالد  األيام على  من  يوم  في 
ان جيوش الفاحتني قصدت بالدهم، فحدث ما دونه 

املؤرخون، وما سوف نراه في قراءتنا لهذا الكتاب. 
   اشار ابن عذاري إلى أن اجليوش العربية استولت 
كان  متباعدة،  مراحل  خالل  افريقيا،  شمال  على 
والية  االستيالء على طرابلس سنة 22ه في  أولها 
عمرو بن العاص األولى على مصر. وكتب إلى امير 
على  االستيالء  من  بتمكنه  يخبره  عمر  املؤمني 
وذلك  غربا،  التوغل  على  قدرته  وبعدم  طرابلس، 
واكثر  واهلها في عدد عظيم.  “ملوكها كثير،  ألن 
ركوبهم اخليل، فامره باالنصراف عنها .. فلما ولي 
مصر،  عن  العاص  بن  عمرو  عزل  اخلالفة  عثمان 

ووالها عبد اهلل بن سعد بن ابي سرح “ )صـ 23(. 
   وكان ابن سعد يشن حمالت خاطفة على تلك 
في  الوقوع  دون  يصادفها  ما  على  تستولي  البالد 
حرب نظامية لم يتم التهيؤ لها بعد: “فكان يبعث 
أطراف  على  يغيرون  اخليل  جرائد  في  املسلمني 
واالموال.  األنفس  من  كثيرا  فيصيبون  أفريقيا 
فكتب إلى عثمان بذلك؛ فكان السبب في توجيه 
لغزو  بالدخول  له  وامر  عليه.  وتقدميه  إليه  اجليش 
افريقيا فخرج عبد اهلل من مصر في عشرين الفا 
جرجير؛  له  يقال  بطريق  وصاحبها  افريقية،  الى 
فبعث  طنجة،  إلى  اطرابلس  من  سلطانه  وكان 
كل  في  فغنوا  افريقيا  أفاق  في  السرايا  اهلل  عبد 

وجه “)صـ 23(. 
القائد  على  اجلنود  اعني  تكون  املعارك  وفي       
يضعف  به،  الظفر  ألن  املقابل،  للجيش  األعلى 
في  الزعر  ويبعث  جيشه؛  عند  املعنوية  الروح 

الفخر  ينال  امللك  بقتل  يظفر  ومن  اجلند.  قلوب 
اجلزاء. ولهذا قال عبد اهلل جلنوده: “ال قتل  وحسن 
ومن  ابنته  )منحته(  نفلته  إال  جرجير  منكم  أحد 
جارية  اربعني  ومعها  اجلمال  بارعة  وكانت  معها”؛ 
في  العوام  بن  الزبير  بن  اهلل  عبد  وتسلل  مثلها. 
جرجير،  فسطاط  دخول  من  ومتكن  فارسا.  ثالثني 
قال: “فلما أدركته طعنته فسقط، فرميت نفسي 
عليه؛ والقت جاريتاه عليه أنفسهما فقطعُت يد 
راسه على رمحي،  احداهما، اجهزت عليه ورفعت 
شاءوا  كيف  املسلمون  وقتلهم  الروم،  فانهزم   ...
في  ارى  كنت  لقد  حتى  االساري  فيهم  وأكثروا   ...

موضع واحد أكثر من ألف أسير “. 
انه  الفرسان فيما بينهم كل واحد يقول  وتنازع    
هو من قتله فعرضوهم على ابنة جرجير فتعرفت 
الزبير، ففاز بها،  ابيها وهو عبد اهلل بن  على قاتل 

واتخذها ام ولد )صـ 43(. 
على  سعد  بن  اهلل  عبد  الروم  هزمية  وشجعت     
معه  كان  مبن  “فحصرها  قرطاجنة  إلى  الزحف 
من  فيها  فأصاب  فتحها  حتى  شديدا  حصارا 
السبي واالموال ما ال يحيط به الوصف. وكان أكثر 
يديه  بني  توضع  فكانت  والفضة  الذهب  اموالهم 
بكرا،  افريقية  افترع  النه  والفضة،  الذهب  اكوام 
فعجب هو واملسلمون من كثرة ذلك ... فكان سهم 
الف  الراجل  عينا، وسهم  دينار  آالف  ثالثة  الفارس 
شديدا  رعبا  ورعبوا  بافريقية  الروم  فاذلت   .. دينار 
عبد  من  طلبوا  ثم  واملعاقل  احلصون  إلى  فلجأوا 
قنطار  مئة  ثالث  منهم  يقبض  ان  سعد  بن  اهلل 
ان يكف عنهم  السنة جزية على  الذهب في  من 
ويخرج من بالدهم فقبل ذلك منهم وقبض املال... 
ودعا عبداهلل بن سعد عبداهلل بن الزبير فقال له ما 
احد احق بالبشارة منك فامض فبشر امير املؤمنني 
عثمان )ر( باملدينة مبا افاء اهلل على املسلمني “)صـ 

.)53
يذهب  أن  الغنيمة  تقسيم  في  املتبع  وكان    

خمسها إلى مقر اخلالفة، وتوزع 
العسكر.  على  اخماس  االربعة 
سعد  ابن  اعطى  ان  وحدث 
بن احلكم،  ملروان  خمس اخلمس 
وطالبوا  األخرين،  ذلك  فاغضب 
بعزله عن افريقيا؛ وانتقده عبد 
احملاباة  لتلك  اخو كندة  الرحمن 

بقوله: 
 .. اليمني  َجْهَد  باهلل  ساحلف   

ما ترك اهلل شيئا سدى
ولكن ُخلقَت لنا فتنة  .. لكي نبتلي بك او تبتلى

دعوت اللعني فادنيته .. خالفا لسنة من قد مضى
واعطيت مروان خمس العباد .. ظلما لهم وحميت 

احلمى
    وفي محضر مروان قال عبد اهلل ابن الزبير ملعاوية: 
فواهلل  افريقية،  غزو  إلى  ابي سرح  بن  مع  “خرجنا 
نفقة،  اكثرنا  وال  وجها،  أحسننا  مروان  كان  ما 
خمس  على  فطفق  نكاية،  العدو  في  أعظمنا  وال 
منه  فبنى  تعلم،  من  له  وحَتَابَى  تعلم،  مبا  افريقية 
الدار، واتخذ منه املال، وتزوج منه النساء” )صـ63، 

  .)73
شمال  في  املتتالية  االنتصارات  وشجعت       
والتوسع  اجلهاد  مواصلة  على  العرب  افريقيا 
فرضوا  منطقة  اخضعوا  وكلما  البالد.  تلك  في 
بعض  وفي  حامية.  بها  وتركوا  اجلزية  اهلها  على 
بعض  يستعيدون  البالد  اصحاب  كان  االحيان، 
القوة، ويوقفون اجلزية، فكانوا يعتبرون ذلك نقضا 
الغزو  من  شراسة  اشد  الغزو  فيعيدون  للعهد، 
االول. وحدث ذلك مرات كثيرة. ومنها ما حدث سنة 
سعد  بن  اهلل  عبد  غزا  حيث  هجرية  وثالثني  ثالث 
افريقية مرة ثانية حني امتنعت عن دفع اجلزية. ثم 
غزاها ايضا معاوية بن حديج في نفس السنة )صـ 
83(. ولك ان تتخيل املعانانة التي كان يتعرض لها 
الغزاوت. ثم تنفسوا  افريقية من تبعات تلك  اهل 

الصعداء لفترة وجيزة انشغل فيها 
الداخلية  والفنت  بالصراعات  العرب 
بعد  صفوفهم  في  اندلعت  التي 
عفان،  بن  عثمان  اخلليفة  مقتل 
معسكرين:  الى  وانقسامهم 
احدهما يتبع االمام علي، واالخر يؤيد 
قتل  كثيرة  حروب  ووقعت  معاوية 

فيها من الفريقني عشرات االلوف. 
    وما ان استتب االمر ملعاوية حتى 
في  الغزو  وخلفاؤه  هو  استانف 
شمال افريقيا. وفي سنة احدى واربعني غزا معاوية 
سنة  وفي  الثانية)صـ93(.  املرة  افريقية  حديج  بن 
بغزو  نافع  بن  عقبة  قام  هجرية،  واربعني  اثنتني 
“افتتح  انه  عذاري،  ابن  قول  حد  وعلى  املغرب،  بالد 
غدامس فقتل وسبى”. وبعد ثالث سنوات من غزوة 
عقبة، قام معاوية بن حديج بغزوته الثالثة، سنة 
خمس واربعني، “وكان معه عبد اهلل بن عمر وعبد 
بن  احلكم  بن  مروان  بن  امللك  وعبد  الزبير  بن  اهلل 
العاص، وغيرهم من اشراف قريش”. ووجه عبد اهلل 
بن الزبير في خيل كثيف حارب جيشا للروم وهزمه”. 
الى  فارس  الف  في  مروان  بن  امللك  عبد  وجه  ثم 
مدينة جلوال فحصرها وقتل من اهلها عددا كثيرا 
الذرية،  وسبى  املقاتلة،  فقتل  عنوة،  فتحها  حتى 
واخذ جميع ما كان في املدينة، وحمل ذلك كله الى 
معاوية بن حديج فقسمه بني املسلمني، فيقال انه 
اصاب كل رجل منهم مئتي مثقال. واغزى معاوية 
الى صقلية في مئتي  البحر  بن حديج جيشا في 
مركب، فسبوا وغنموا، واقاموا شهرا، ثم انصرفوا 
الى افريقية بغنائم كثيرة، ورقيق، واصنام منظومة 
حديج  ابن  وبعث  فيئهم،  فاقتسموا  باجلوهر، 

باخلمس الى معاوية ابن ابي سفيان “ )ص04(. 
افريقية من  ان سكان شمال  بالذكر  واجلدير   –     
االمازيغ والرومان لم يسبق لهم ان هددوا او اعتدوا 

على العرب في مواطنهم.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

قراءة في كتاب...البيان املغرب في اختصار اخبار ملوك االندلس واملغرب

املرحلة االولى من الغزو العربي لشمال افريقيا

تورنتو: أعربت بعض املدارس في منطقة تورنتو 
الكبرى عن قلقهم بعد معرفة ان بعض اولياء 
نفس  على  كانوا  املدارس  في  الطلبة  أمور 
الرحلة للطائرة القادمة من الصني والتي حضر 

عليها أيضا الزوجان املصابان بفيروس كورونا.
في  اخلاصة  سومرست  اكادميية  مدير  واصدر 
فيها  قال  االمور  أولياء  إلى  رسالة  ماركهام 
سافروا  الذين  االمور  ألولياء  يسمح  لن  انه 
على  يوما   15 ملدة  املدرسة  بدخول  آسيا  إلى 
إننا  وقال  لكندا،  وصولهم  تاريخ  من  االقل 
األخرى  االمراض  جانب  إلى  املرض  هذا  نأخذ 
استثناء  أي  قبول  يتم  ولن  اجلد  محمل  على 
للغاية  مهمة  عائالتنا  صحة  وإن  أعذار،  أو 
ومعلمينا  طالبنا  تعرض  وأنت   – لنا  بالنسبة 
اآلن  ان نكون  وموظفينا للخطر، ومن االفضل 
أن نأسف الحقا، وسيطلب  احتراسا من  أكثر 
املسؤولني في املدرسة إثباتا في شكل بطاقات 
او وثائق مختومة قبل السماح للطلبة بدخول 

الفصول الدراسية.
وأصدر مدير مدرسة مونتسوري في ريتشموند 
جميع  من  فيه  يطلب  طارئا  أمرا  ايضا  هيل 
إبقاء  الصني  إلى  سافرت  التي  العائالت 
أطفالهم في املنزل ملدة 15 يوما بعد وصولهم 
إلى كندا، وقال ان واحدا من االهالي كان على 
مريضان  زوجان  بها  وجد  التي  الطائرة  نفس 

في  محتجزا  ليس  وهو  كورونا،  بفيروس 
املستشفى.

في  املنزل  يلزم  بان  ننصحه  نحن  املدير  وقال 
عزلة بعيدا عن اسرته وأن تضع االسرة نفسها 
في عزل ذاتي حتى يوم 7 فبراير -2020 كإجراء 
وقائي، هذا وقد صدر بيانا من مسؤولي الصحة 
أي  بنشاط  يتابعون  إنهم  يقول  تورنتو  في 
اجلوية  اخلطوط  رحلة  منت  على  كان  شخص 
الصينية التي كان بها املرضى بالفيروس، وفي 
عريضة  بتقدمي  ما  شخص  قام  نفسه  الوقت 
»أوقفوا  عنوان  حتت  االنترنت  على  والتماسا 
مدارس  في  كورونا  لفيروس  احملتمل  االنتشار 
منطقة يورك« وأدعي أنه ميثل اولياء االمور من 
توخي  إلى  االلتماس  ودعي  املدارس  مختلف 
الطالب  حاالت  تتابع  ان  املدارس  واوصي  احلذر 
الذين سافروا مؤخرا للصني، وان تطلب منهم 

البقاء في منازلهم 17 يوما على االقل .

املدار�س الكندية تعرب عن قلقها من عودة اأولياء 

اأمور على منت طائرة بها حالتي كورونا

ظهور حالة ثالثة لفريو�س كورونا يف اونتاريو... 

وهي احلالة الرابعة يف كندا

الصحة  مسؤولو  أكد  تورنتو: 
وجود  على  أونتاريو  في  العامة 
بفيروس  مصابة  حاالت  أربعة 
ثالثة  منهم  كندا،  في  كورونا 
حاالت في أونتاريو وحالة واحدة في 
مقاطعة بريتش كولومبيا، وكانت 
منتصف  في  لرجل  األولى  احلالة 
وزوجته  هو  حضر  اخلمسينات 
مركز  بالصني  ووهان  مدينة  من 
شعر  وعندما  الفيروس،  انتشار 
استدعى  املرض  بأعراض  الرجل 
االسعاف يوم 23 يناير حيث نقلته 
إلى مستشفى صني بروك وبعده 
بأعراض  زوجته  شعرت  بقليل 
املرض فأبلغت املسؤولني بالصحة 

وعزلت نفسها في منزلها ولم يطلب منها الذهاب إلى املستشفى حيث كانت اعراض املرض 
قليلة، وفي يوم 31 يناير خرج زوجها من املستشفى بعد أن حتسنت صحته وعاد إلى منزله ليبقي 

في عزلة بعض الوقت مع زوجته,
واما احلالة الثالثة فقد اصيبت بها سيدة في العشرينات من عمرها وهي ايضا جاءت إلى كندا 
بعد زيارتها ملدينة ووهان بالصني يوم 23 يناير واخذت سيارة إلى مدينة لندن في أونتاريو ولم تكن 
اوال مريضة وعندما شعرت باملرض ذهبت إلى املستشفى مرتدية قناع طبي وعندما اختبرت اوال 
لم يظهر اصابتها بالفيروس ولكن بعد مزيد من االختبارات ظهر انها مصابة بالفيروس لكنه 
ضعيف، ولذا طلب منها ان تعزل نفسها داخل منزلها، وتعافت السيدة بعد ذلك ولكن مت إدراج 
حالتها ضمن احلاالت املصابة بفيروس كورونا في كندا، ويذكر أن املسؤولني في الصحة يتابعون 

حالة جميع االفراد الذين كان لهم اتصال باملرأة قبل ظهور االعراض عليها .  
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حيث  من  به  اخلاص  رونقه  عام  كل  للكتاب  الدولي  القاهرة  ملعرض 
دور  اخملتلفة وكذلك  الذين يصدرون كتبهم  والكتاب  العام  شخصية 
اخلاص  مذاقه  العام  هذا  الكتاب  ملعرض  كان  ولقد  الكثيرة،  النشر 
فقد استطاع ان يضم االالف الكتاب ومئات دور النشر منها اجلديدة 

ذلك  رغم  و  والدولية،  احمللية  والقدمية 
القليلة  الكتب  بعض  عليها  يؤخذ 
التي كانت بها بعض االلفاظ اخلارجة 
الركيكة،  الكتابات  بعض  كذلك  و 
وفاة  من  ماساوى  بحدث  بدأ  انه  كما 
في  توقيعه  حفل  خالل  شاب  كاتب 
اليوم األول للمعرض، واسمحوا لى ان 
اصطحبكم في جولة قصيرة عن اهم 
الكتب التي تناولها معرض هذا العام.
جمال  الكتاب:  معرض  شخصية 
في  عاش  الذي  املفكر  حمدان.. 

املستقبل
حمدان،  جمال  مات  أشهر  وتسعة  عاما  وعشرين  ستة  حولي  منذ 
وقد  باجليزة،  الدقي  بحي  الضيقة  شقته  مطبخ  في  جثته  وجدت 
احترقت أجزاء من نصفه األسفل، اعتقد البعض أن نار البوتاجاز امتدت 
إلى جسده الطاهر، أو أن الغاز تسرب فخنقه. لكن »يوسف اجلندي« 
مفتش صحة اجليزة وقتها قال إن عالم مصر الكبير لم ميت مختنقا 
بالغاز، وأن احلروق التي وجدت بجثته ليست سببا في وفاته، األمر الذي 
رجح أن جرمية مكتملة األركان ارتكبت بحق ابن مصر العظيم دبرها 

أصحاب املصلحة في تغييب هذا العالم اإلستثنائي الفذ
وبعد ثورة 25 يناير اجمليدة أعيد جلمال حمدان الكثير من اعتباره بوصفه 
عاملا مصريا وطنيا جليال، وضع أهم الكتب في علم اجلغرافيا الذي نزل 
به من عليائه ليجعله بسيطا يفهمه العامة دون أن ينال من عمقه 
ومن أهميته ومن فلسفته فأصبح بحق شاعر اجلغرافيا كما يطلق 
عليه الكثيرون. غير أن األهم هو تلك القدرة االستثنائية التي متتع بها 
حمدان، وهو يفصل ويفسر ويحلل شخصية مصر وهويتها اجلغرافية 

على  العجيبة  قدرته  وكذلك  والتاريخية، 
استشراف املستقبل والتنبؤ بكثير مما حدث بعد 
وتفككه،  السوفييتي  االحتاد  انهيار  مثل  رحيله، 
تنبأ  كما  وتنبأ.  توقع  كما  بالفعل  حدث  ما  وهو 
في  وحصتها  املائي  مصر  وضع  بتهديد  حمدان 
مياه النيل، وكذلك مبحاوالت تركيا وإيران البحث 
والعالم  األوسط  الشرق  في  لهما  أكبر  دور  عن 
اإلسالمي على حساب الدور املصري والعربي، وهو 
حمدان  حددهما  اللتان  الدولتان  حاليا  حتاوله  ما 
وما  حمدان  جمال  كتب  يقرأ  ومن  بالضبط. 
استشرفه خاللها، ثم يتابع ما يجرى حولنا اليوم 

يشعر وكأنه اليزال يعيش بيننا.
اعتباره  حمدان  جمال  البنها  مصر  تعيد  واليوم 
الكبير  العالم  هذا  اختيار  يكون  ورمبا  كامال، 
ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 
مهمة  خطوة  هو  واخلمسني،  الواحدة  دورته  فى 

في  وأبحر  له  وأخلص  أحبه  الذي  وطنه  في  الرجل  تكرمي  طريق  على 
تفسير وحتليل شخصيته.

“سواق توكتوك”.. أحالم وهموم سائقى التوكتوك
فتحي،  املصري مصطفى  للصحفي  توكتوك«  »سواق  كتاب  يشارك 

والصادر عن دار حروف للنشر، في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته الـ 51، وهو كتاب وثائقي 
مع  الكاتب  أجراها  حوارات  أدبي  بأسلوب  يرصد 
»التوكتوك«  مركبات  سائقي  من  العشرات 

املنتشرة في شوارع وحواري القاهرة.
عليه  العمل  الكاتب  بدأ  الذي  الكتاب  ويرصد 
بداية العام 2019 أحالم وهموم وقصص سائقي 
يتعرضون  ما  وأغرب  املهنة،  “التوكتوك” مع هذه 

له من مواقف مع زبائنهم.
وإلى جانب حكايات سائقي التوكتوك، يحوي الكتاب جزًءا عن أشهر 
األغاني الشعبية وتلك التي يطلق عليها املهرجانات التي يستمع لها 
سائقي التوكتوك في القاهرة. باإلضافة إلى جزء عن الشعارات التي 
هي  كما  الكاتب  وتركها  مركباتهم،  خلفية  على  السائقني  يكتبها 

بأخطائها اللغوية والنحوية.
فايز،  املصري سامح  للكاتب  للكتاب كلمة  اخللفي  الغالف  في  وجاء 
“سواق  فتحي  مصطفى  الصحافي  كتاب  لي  “كشف  فيها:  جاء 
سائقي  عالم  هو  نعرفه،  ال  الغرابة  شديد  عالم  هناك  أن  توكتوك” 

التوكتوك، كتاب ال يسعى إلى جتميل الصورة، وأيًضا ال يسير مع موجة 
االنتقادات، فقط يعرض ما شاهده في رحلة ثرية خاضها فتحي في 
دائًما  وكعادته  التوكتوك،  بحًثا عن حكايات سائقي  القاهرة،  شوارع 
القراءة، ألنه يخترق من جديد عالم  يقدم فتحي عماًل مميزًا يستحق 

الهامش الذي نحاول دوًما أن نتجاهل
يكشف  جديد  كتاب  إفريقية«...  »ونسة 

خبايا القارة السمراء
ضم معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 

كتاب »ونسة إفريقية« لكٍل من 
الكاتبة الصحفية سالى عاطف 
واملتخصص في الشأن اإلفريقي 
الذي  الكتاب  وهو  بالل،  شعبان 
وقصص  حكايات  على  يحتوي 
سردها سفراء األفارقة في مصر 
التي  باملصري  إفريقيا  لصفحة 

حتررها جريدة »الصباح« في عددها األسبوعي.
ويشمل الكتاب معلومات عن أكثر من 30 دولة إفريقية 

ووزراء  سفراء  وقصها  سردها  ودينية  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية 
أفارقة في سلسلة حوارات أسبوعية.

الداخل  من  السمراء  القارة  على  للتعرف  البداية  هو  الكتاب  وهذا 
بالنسبة  السمراء  القارة  عن  الذهنية  الصورة  لتغيير  ومحاولة 

للمصريني، وكذلك تغيير الصورة الذهنية لألفارقة عن مصر.
ويسرد الكتاب قصص حترر الدول وعاداتها وقبائلها 
ودياناتها وفرصها االستثمارية ووضعها السياسي 
إفريقيا  غابات  من  أخرى  قصص  مع  واألمني 
معرض  في  الكتاب  وطرح  وأوجاعها.  وأحالمها 
انطالق  نقطة  ليكون  احلالية  دورته  في  الكتاب 

للتعرف على القارة السمراء.
وزير سابق قبل  الديوان”.. جتربة  إلى  امليدان  “من 

وبعد ثورة يناير
إلى  امليدان  »من  كتاب  شارك 
الديوان.. مذكرات وزير في زمن 
االقتصادي  للمفكر  الثورة«، 
الدكتور جودة عبد اخلالق، وزير 
األسبق،  االجتماعي  التضامن 
في  الشروق  دار  عن  والصادر 

معرض الكتاب لهذا العام. 
أو  أربع  حول  يدور  الكتاب 
أساسية،  قضايا  خمس 
التسعيرة  بني  العالقة  هي: 

اجلبرية والتسعيرة العادلة، دور الدولة في ضبط 
األسعار، إصالح منظومة اخلبز واملسائل املتعلقة 
والشكل  االحتكارات،  التموينية،  السلع  بدعم 

التنظيمي لهيئة السلع التموينية، وغيرهم.
يهدف الكتاب لتسجيل »جتربة وزير خالل 18 شهرا 

يناير«،  ثورة  بعد  الفترة  في 
حيث يوضح أهمية التركيز على الصورة الذهنية 
وتفاصيلها،  التموين  وزارة  إلى  متطرقا  للوزراء، 
باعتبارها من أهم األوراق في إدارة العالقات الدولية 
أكبر مشتر للقمح على مستوى  في مصر، ألنها 

العالم.
على  الضوء  الكتاب  القى 
الفترة،  تلك  في  هامة  أحداث 
العلمي،  اجملمع  حريق  مثل 
كما ألقى الضوء على قضية 
الغذائية  املواد  محتكري 
البطاقات  والسماسرة ومافيا 
عالقة  له  ما  وكل  التموينية، 
باحتكار الغذاء املصري، فضال 
النقاد  ويصف  اإلخوان.   حكم  فترة  تفاصيل  عن 
الن الكتاب »سابقة لم حتدث من قبل«، فال يوجد 
أي وزير سابق كتب تفاصيل دقيقة عن جتربته في 

الوزارة.
صاحب “إعالن عن قلب وحيد” ميوت بنوبة قلبية 

في معرض القاهرة
في صباح أول يوم النطالق معرض الكتاب الدولي 
في القاهرة في دورته الـ51 بتاريخ 23 كانون الثاني 

)مواليد  خليفة  حسن  محمد  الشاب  الكاتب  َسَقَط  اجلاري،  )يناير( 
1997( في أرض جناح هيئة القصور للثقافة، إثر تعرضه ألزمة قلبية 
مفاجئة؛ حيث أسعفه أصدقاؤه على الفور إلى »املستشفى اجلوي«، 

لتوافيه املنية حال وصوله املستشفى.
بدايًة أثار اختالف الروايات حول أسباب ومالبسات موت محمد حسن 
خليفة جدالً واسعاً فور إعالن الوفاة، إذ أصدرت وزارة الثقافة املصرية 
املصرية  الثقافة  وزارة  “تنعي  بقولها:  خليفة  وفاة  فيها  نعت  بياناً 
والهيئة املصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 
حسن  محمد  الشاب  الكاتب  واألسى  احلزن  ببالغ 
القوات  مستشفى  في  املنية  وافته  الذي  خليفة، 
اجلوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر 

التي أصدرت مجموعته القصصية اجلديدة«.
إلى  اخلالفة  من  األوسط  الشرق  اإلرهاب:  متاهة   

اإلرهاب على اإلنترنت
والتوزيع  للنشر  العربية  النيل  مجموعة  عن  شارك 
الدكتور  لإلعالمي  اإلرهاب«  »متاهة  كتاب  بالقاهرة 

محمد اجلندي مبعرض القاهرة للكتاب لهذا العام.
عن  ويجيب  اإلرهاب،  ظاهرة  أصول  فهم  إلى  العمل  هذا  يتطرق 
اإلعالم  حروب  في ظل  بسهولة  القارئ  يجدها  ال  قد  أسئلة شائكة 
والعوملة. يتناول هذا الكتاب أيًضا الطرق واالستراتيجيات، التي تفكر 
الدور  يناقش  كما  لها،  الداعمة  واجلهات  اإلرهابية،  اجلماعات  بها 
الذي لعبته تكنولوجيا املعلومات واإلنترنت في تطور وتنامي ظاهرة 
اإلرهاب، في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا، 
املستقبل، خصوًصا  في  احملتملة  السيناريوهات  وما 
مع انحسار ما يُسمى بدولة اخلالفة اإلسالمية على 
األرض. ويحاول اإلجابة عن تلك األسئلة: هل نحن في 
هل  للمواجهة؟  مختلفة  استراتيجيات  إلى  حاجة 
أم  العربية؟  املنطقة  في  اإلرهاب  ظاهرة  ستنحسر 
أنها في طريقها إلى التحول بشكل آخر متاشًيا مع 

التطور املُربك في القرن احلادي والعشرين؟
معرض  فى  يشارك  البيضاء..  الورقة  متالزمة 

القاهرة 2020
شارك كتاب متالزمة الورقة البيضاء، الصادر حديثا 
القاهرة  معرض  في  والتوزيع  للنشر  ليان  دار  عن 

الدولي للكتاب في دورته الـ51.
أصحاب  البيضاء  الورقة  متالزمة  كتاب  يختص 
ويتناول  والقراءة،  الكتابة  عالم  في  األولى  التجارب 
إلقاء مزيد من الضوء على التجارب واإلصدارات ذات 
أهل  لدى  الكتابة  ملكات  وتطوير  بتنمية  الصلة 
الشغف املؤمنني بقيمة ورسالة الكتابة في حياتنا.

الصحيح  الطريق  نحو  اخلشبية  اإلرشادات  من  لوحة  الكتاب  وميثل 
موهوم؟  أم  موهوب  أنا  هل  الضخم  السؤال  حول  اإلجابة  ملعرفة 
مميز  عرض  مع  األولى  التجارب  أصحاب  لدعم  جادة  محاولة  والكتاب 
للعديد من اإلصدارات األخرى لكبار الكتاب الراحلني ورؤيتهم لقيمة 
القراءة والكتابة في حياتنا. وذلك مع وجود املوهبة في األساس التي 
وتنميتها  دعمها  ميكن  بإنه  نؤمن 

وتطويرها.
لنشأت  الشر”  “أهل  كتاب 

الديهي في معرض الكتاب
الذي  الشر«،  »أهل  كتاب  شارك 
الصحفي  للكاتب  حديًثا  صدر 
الديهيبمعرض  نشأت  واإلعالمي 
الكتاب لهذا العام، ويتناول الكتاب 
اإلخوان  لقيادات  اآلخر  الوجه 
مذكراتهم  بكشف  التاريخية، 
لبعضهم  وفضحهم  السرية 
قراءة  عن  عبارة  وهو  البعض، 
لصفحات تاريخ اإلسالم السياسي 
وجماعة اإلخوان، والتطرق جلماعات 
واستخدام  العنف  انتهجت 
التقارب  وحدود  والتكفير  السالح 
والصهيونية  اإلخوان  فكر  بني 
لإلخوان  الدولي  التنظيم  وعالقة 
الكتاب  يكشف  حيث  بإيران، 
والدالئل  واملستندات  بالوثائق 
تاريخ  على  الدامغة  والبراهني 

اجلماعة األسود.

ج�لة يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـــــــ »51«

�سخ�سية العام “جمال حمدان”.. املفكر الذي عا�س يف امل�ستقبل

اهم الكتب اجلديدة املثرية للجدل التي تناولها املعر�س
جولة: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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من  الفترة  وفي  أيام  أربعة  مدي  علي  تقارير:   - نيوز  جود 
فبراير  من  الثاني  األحد  وحتي  يناير   30 املوافق  اخلميس 
احلالي، أحتفل دير األنبا أنطونيوس العامر مبنطقة »بيرث« 
العالم،  في  الرهبنة  ومؤسس  شفيعه  بعيد  بأونتاريو، 
القديس األنبا أنطونيوس. وقام بالصلوات نيافة احلبر اجلليل 
األنبا مكاريوس األسقف العام واملشرف علي الدير، ونيافة 
الكهنة  األباء  من  وعدد  كندا،  شرق  أسقف  بولس  األنبا 
أقيمت  أيام  أربعة  مدي  وعلي  والشعب.  والشمامسة 
صلوات العشية وتسبحة نصف الليل والقداسات، كما مت 

معمودية ثالث أشخاص كنديني. 
واجلدير بالذكر أن دير األنبا أنطونيوس العامر مبنطقة بيرث 
هو أول دير للرهبان في كندا، ويقع علي مسافة 70 كيلومتر 
شمال مدينة كينجستون، ويبعد عن مدينة تورنتو مبسافة 
أوتاوا.  العاصمة  من  فقط  كيلومتر   80 و  كيلومتر،   300
ويقع الدير علي مساحة 275 فدان، وصدر بشأنه قرار بابوي 
رهباني  دير  بأعتباره   2013 عام  نوفمبر  من  السادس  في 
القمص  األب  ويعاونه  مكاريوس  األنبا  نيافة  عليه  يُشرف 
السادس من  يوم  الدير  مت  إستالم  البراموسي.  باخوميوس 
في  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  وزاره   .2014 عام  يناير 

زيارته إلي كندا في سبتمبر 2014 
املاضي،  العام  نيوز«  »جود  نشرتها  تصريحات سابقة  وفي 
الدير،  علي  املشرف  البراموسي  باخوميوس  القمص  أكد 
الرهبانية  احلياة  علي  الكنديني  تعرف  هو  الدير  هدف  أن 
القبطية، وإنضمام الشباب الكندي من اجليل الثاني حلياة 

الرهبنة. 
 Charity مؤسسة  هو  والدير  احملبني،  تبرعات  الدير  ويتلقي 

معترف بها في كندا وتعطي إيصال للضرائب حال التبرع

االإحتفال بعيد م�ؤ�س�س الرهبنة يف العامل »االأنبا اأنط�ني��س« يف ديره بـ »بريث« 

االإحتفاالت اأ�ستمرت اأربعة اأيام بح�س�ر االأنبا مكاري��س واالأنبا ب�ل�س 
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يحررها سمير اسكندر 

»كاف« يقرر فتح 

حتقيق عاجل يف 

اأحداث مباراة 

الأهلي والهالل

القدم »كاف«  األفريقي لكرة  االحتاد  قرر 
مباراة  أحداث  بشأن  عاجل  حتقيق  فتح 

الهالل السوداني واألهلي املصري والتي أقيمت في السودان في إطار لقاءات اجلولة األخيرة من منافسات دور اجملموعات 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مع  امللعب  أرضية  داخل  اجلماهير  من  عدد  تواجد  أن  بعد  الشغب  من  كبيرة  أحداثا  واألهلي  الهالل  مباراة  وشهدت 
النصف الثاني من شوط املباراة الثاني اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل املغربي رضوان جيد حكم املباراة.

وهو األمر الذي أدى إلى تدخل األمن السوداني والذي جنح في السيطرة على محاولة االعتداء على حكم املباراة والتي 
توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه األحداث غير الرياضية.

وينتظر الكاف تقرير مراقب املباراة وحكم املباراة، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل جلنة املسابقات املنظمة 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية جتاه الفريق السوداني جتنبا لتكرار هذا في املباريات 

املستقبلية من البطولة. 
القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  األهلي ضرورة تطبيق الئحة  النادي  الكرة في  احلفيظ مدير  يرى سيد عبد  ومن جهته، 
“كاف” على الهالل السوداني، واحتساب نتيجة املباراة لصالح املارد األحمر. وقال عبد احلفيظ بعد املباراة، “لوائح االحتاد 

األفريقي واضحة وصريحة ويجب أن تُطبق على الهالل«.
وأوضح في تصريحاته ان “الالئحة تقول إذا أُجبر حكم املباراة على تكملة املباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت األصلي 

بسبب اقتحام امللعب، يعتبر الفريق املضيف خاسرا«.
ما  ننتظر  الهالل.  على  اآلن  تُطبق  أن  ويجب  اإلسماعيلي  على  سابق  وقت  في  الالئحة  طبق  األفريقي  “االحتاد  وتابع 

سيفعله االحتاد األفريقي«.
وانتهت املباراة بني األهلي املصري والهالل السوداني بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما وجنح األهلي في حجز تذكرة 

التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
والترجى  الكونغولى  ومازميبي  األهلي  من  كال  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  منافسات  من  النهائي  ربع  الدور  ويضم 

التونسي وصن دوانز اجلنوب إفريقي والنجم الساحلي والزمالك والوداد املغربي والرجاء املغربي.

على  منصور  مرتضى  برئاسة  الزمالك  إدارة  مجلس  استقر 
خوض مباراة السوبر األفريقي أمام الترجي التونسي في دولة 
السوبر  البيضاء على خوض  القلعة  إدارة  وافقت  قطر.  حيث 
األفريقي بعد عرض امللف على بعض اجلهات اخملتصة بالدولة، 
التي بدورها منحت الضوء األخضر باملوافقة على املشاركة في 
اللقاء. يذكر أن مباراة الزمالك والترجي ستقام في قطر يوم الـ 
الذي حدده االحتاد األفريقي  14 من فبراير اجلاري، وفقا للموعد 
لكرة القدم. وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن 
رفضه خوض املباراة نظرا إلقامتها في قطر وإشارته إلى وجود 

خطر على العبي فريقه.
تذاكر  طرح  عن  أعلن،  القدم  لكرة  القطري  االحتاد  أن  يذكر 
مباراة السوبر األفريقي لكرة القدم بني فريقي الزمالك املصري 

والترجي التونسي.

الزمالك يرتاجع عن موقفه 

ويقرر خو�س مباراة 

ال�شوبر الأفريقي يف قطر

لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  يرغب 
سنوات   4 كل  األفريقية  األمم  كأس  تقام  أن  القدم 
الذي تقام فيه  وأن تقام في عام غير  وليس عامني، 

كأس العالم لألندية.
املسابقات  تطوير  ندوة  خالل  السويسري  وقال 
املقامة في  األفريقية  القدم  التحتية لكرة  والبنية 
كل  أفريقيا  كأس  إقامة  الكاف  من  “أمتنى  املغرب: 
4 سنوات وليس عامني، وخالل األعوام التي ال تقام 

فيها كأس العالم لألندية«.
وكان االحتاد األفريقي قد قرر تغيير مواعيد إقامة البطولة في السنوات الفردية بدال من الزوجية، بداية 

من نسخة 2013. وكان الهدف من قرار الكاف إبعاد البطولة عن األعوام التي تقام فيها كأس العالم.
وعقب أن حدد الفيفا منتصف عام 2021 إلقامة كأس العالم لألندية، أعلن الكاف عودة كأس أفريقيا 
إلى يناير/ 2021 بدال من يونيو. وميثل موعد إقامة كأس األمم األفريقية في الشتاء، أزمة لنجوم القارة 

الذين يحترفون في أندية أوروبية.

رئي�س الفيفا: ملاذا ل تقام كاأ�س اأمم اأفريقيا كل 4 �شنوات

بعد اأحداث »نهائي اليد« اأمام م�شر... حرمان 

تون�س من تنظيم اأي بطولة اأفريقية ملدة 4 �شنوات

اليد  لكرة  األفريقي  االحتاد  أصدر 
على  تونس،  على  قاسية  عقوبات 
حدثت  التي  الشغب  أحداث  خلفية 
في نهائي أمم أفريقيا بني تونس ومصر.

التي  األحداث  األفريقي  االحتاد  وناقش 
ومنها  املسابقة،  نهائي  في  حدثت 
العب  على  املشجعني  أحد  اعتداء 
باإلضافة  الوكيل،  عمر  املنتخب 
الزجاجات  بإلقاء  اجلماهير  قيام  إلى 

الفارغة على العبي مصر.
لالحتاد  وصل  رسمي  خلطاب  ووفقا 
التونسي، جاءت قرارات االحتاد األفريقي 

لكرة اليد كالتالي:
1- توقيع غرامة مالية على االحتاد التونسي لكرة اليد قدرها 15 ألف يورو.

2-حرمان االحتاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولة أفريقية على صعيد املنتخبات واألندية ملدة 
4 سنوات كاملة.

وكان منتخب مصر قد جنح في اقتناص البطولة بالفوز على تونس بنتيحة 27-22، وتأهل الفراعنة إلى 
أوملبياد طوكيو 2020. وشهدت املباراة في دقائقها األخيرة أحداث شغب من بعض اجلماهير التونسية، 

مما أدى لتوقف املباراة ألكثر من 5 دقائق.

الحد
16 فرباير

حفلة عيد احلب

 Valentine’s

Day

Book Your Ticket Today
املكان

St. George Centre
9116 Bayview Ave. Richmond 

Hill, ON L4B 3R9
ال�شابعة م�شاءا - الثانية ع�شر م�شاءا

DJ - Arabian Music - Dance
احلفل �شامل ع�شاء بوفية مفتوح

Buffet
 All inclusive alcoholic

and Non alcoholic

1 844 355 6939

فقط
60 دولر
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

ما هو تآكل األسنان؟
هو تاكل بطبقة املينا اخلاصة باألسنان. قد يصل هذا التآكل 
إلى طبقة العاج، وهي الطبقة الداخلية املسؤولة عن تكوين 
األسنان، مما يسبب حساسية تختلف وفقاً ملقدار هذا التآكل، 
إلى  أدت  التي  األسباب  بإختالف  املقدار  هذا  يختلف  حيث 

حدوثه.
أسباب تاكل األسنان األمامية

تآكل  إلى  تؤدي  أن  ميكن  التي  بعض األسباب  هناك 
األسنان األمامية، وتتمثل في:

اخلارجي  السطح  هنا  ببعضها: ونقصد  األسنان  إحتكاك 
األشخاص  فبعض  البعض،  ببعضها  وحكها  لألسنان، 
أن  يدركوا مخاطرها، كما ميكن  أن  دون  العادة  بهذه  يقومون 

يحدث هذا أثناء النوم.
مع  بحدة  األسنان  غسل  أن  القاسية: حيث  األسنان  فرشاة 
أن  ميكن  قاسية  شعيرات  االسنان ذات  استخدام فرشاة 

يسبب تآكل األسنان.
الستخدام  البعض  باألسنان: فيلجأ  الصلبة  األشياء  كسر 
األسنان في كسر شىء صلب سواء أطعمة أو غيرها، وهذا 

أيضاً يتسبب في ضعف األسنان وتاكلها.
تآكل  حدوث  يسبب  بإفراط: مما  احلمضية  األطعمة  تناول 

على  هذا  وينطبق  األسنان،  معادن 
احلمضية  واملشروبات  املأكوالت 

مثل البرتقال والليمون وغيرها.
املعدة: فمن  في  بإضطرابات  اإلصابة 
لديهم مشكالت في الهضم ويحدث 
أكثر عرضة  الفم هم  في  إرجتاع  لهم 
احلامض  أن  حيث  األسنان،  لتآكل 
على  يؤثر  الفم  إلى  يعود  الذي  املعدي 

صحة األسنان.
كيف يظهر التآكل في األسنان؟

وجود  هيئة  على  التآكل  يكون 
العلوية،  األسنان  أسفل  تعرجات 
وأعلى األسنان السفلية، باإلضافة 
في  الشقوق  بعض  وجود  إلى 
األسنان  بني  تفصل  التي  املنطقة 

واللثة.
التي  والتغذية  السلوكّية  العادات 

تساعدنا في منع تآكل األسنان من احلموضة
املهم  احلمضية من  األطعمة  أو  تناول املشروبات  1-عند 
بطبقات  املباشر  االتصال  تقليل  مع  بسرعة،  تناولها  جداً 
الى احلد األدنى. احدى االساليب  املينا املوجودة على األسنان 
البسيطة التي تساعد على ذلك هو شرب املشروبات الغازية 
واحلمضية )الكوال، وغيرها( من خالل القشة، مع جتنب إبقاء 
املشروبات في الفم لوقت طويل. هذه االجراءات تقلل بشكل 

كبير من فترة التماس املباشر للحمض مع األسنان
2-جتنبوا تنظيف االسنان بالفرشاة مباشرًة بعد تناول الطعام 
أو الشراب، خاصة املشروبات احلمضية. احلموضة جتعل املينا 
لينة جداً ولذا تصبح أكثر عرضة للتلف من األضرار اخلارجية

األسنان  معجون  3-استخدام 
اجليد  األسنان  معجون  املناسب: 
تآكل  عامل  ذا  يكون  أن  يجب 
)وبالتالي  لألسنان  منخفض 
باملينا(  أقل  بشكل  يضر 
يحافظ  وبذلك  ومشبع بالفلورايد 
الكيميائية  الناحية  من  املينا  على 

ضد التآكل احلمضي.

تآكل األسنان

هل تقتل معقمات اليدين فريو�س كورونا؟

مع تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا 
كمامات  على  الطلب  ازداد  اجلديد، 
معقمات  إلى  باإلضافة  الوجه،  وأقنعة 
على  تساعد  أنها  يعتقد  التي  اليدين 

الوقاية من الفيروس القاتل.
ويقول اخلبراء إن الفيروس التاجي الذين 
فيروس  هو  الصينية  ووهان  في  نشأ 

البرد واإلنفلونزا، والكثير من األساليب التي تستخدم  تنفسي ال يختلف عن فيروسات نزالت 
غسل  أهمها  ومن  كورونا،  فيروس  من  للوقاية  إليها  اللجوء  ميكن  باألنفلونزا  اإلصابة  لتجنب 

اليدين بشكل متكرر، والبقاء في املنزل إذا كنت مريضاً، واستشارة الطبيب اخملتص.
هل متنع معقمات اليدين انتشار فيروس كورونا؟

اليدين احلاوية على الكحول  العامة في كندا، تساعد معقمات  ملا ذكرته هيئة الصحة  وفقاً 
في الوقاية من فيروسات كورونا ومنع انتشارها، وينطبق ذلك على العدوى الفيروسية بشكل 
عام، ويجب أن يتراوح محتوى هذه املعقمات من مادة الكحول بني 60 و70٪ لتحقق الفعالية 

املطلوبة.
أكثر  الواقع  في  النسبة  فإن هذه  تورنتو،  األستاذ في جامعة  للدكتور جليمس سكوت،  ووفقاً 
التي يقتل بها  املاء يحسن الطريقة  فاعلية من الكحول املركز بنسبة 100٪، ألن القليل من 

الكحول الفيروسات اخلارجية.
وال يحل معقم اليدين محل غسل اليدين باملاء والصابون عندما يتعلق األمر باألوساخ الفعلية، 
ولكن من ناحية األمراض الفيروسية أو البكتيرية، فهو وسيلة ممتازة ملنع انتشار املرض، بحسب 

صحيفة هافينغتون بوست.
ماذا عن غسل اليدين بالصابون؟

ميكن أن يكون غسل يديك بشكل صحيح أيضاً طريقة فعالة لتجنب انتقال العدوى الفيروسية 
مثل فيروس كورونا، ولكن عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح، عن طريق ترطيب اليدين باملاء 
والصابون املضاد للبكتيريا ملدة 15 ثانية على األقل، مع احلرص على تنظيف جميع املناطق مبا 

في ذلك بني األصابع.
واألهم من ذلك هو ضمان غسل يديك في األوقات املناسبة، وخاصة بعد السعال أو العطاس، 

وقبل أن تلمس وجهك أو تأكل.

كيف حتمي الطفل من فريو�س كورونا؟

وفقاً للتقارير الطبية التي صدرت عن دول استقبلت فيروس 
السفر  طريق  عن  إليها  العدوى  من  حاالت  بانتقال  كورونا 
اجلوي، ينحصر نطاق العدوى في االقتراب إلى مسافة تقل 
امتدت  التي  احلاالت  أما  مصاب،  شخص  مع  مترين  عن 
أقارب  العدوى لشخص لم يكن مسافراً، فكانت مع  فيها 

للمريض القادم من املدن التي ظهر فيها املرض بالصني.
توعية األطفال جيداً بأهمية غسل اليدين بعد ملس األسطح، 

وخاصة أثناء السفر وخالل التواجد في املطارات واحلّمامات العامة والساللم املتحركة ولذلك، 
تركز توصيات الصحة الوقائية على اتباع بعض التعليمات في أماكن التقارب الشديد والتي 

قد يحدث فيها تالمس لألسطح، كاحلّمامات، والساللم الكهربائية املتحركة.
ويعتبر انتقال العدوى في األماكن املفتوحة ومن دون القرب الشديد من شخص مصاب أمراً 
غير محتمل. فالفيروس يعيش ساعات قليلة في األماكن املفتوحة، بينما يعيش أطول في 
أو  أو بتالمس األسطح ثم ملس العني  األماكن املغلقة، وتنتقل العدوى خالل مسافة مترين، 

اليد أو الفم.
ترّكز التوصيات الوقائية لألطفال والكبار على:

أو  العني  ثانية قبل ملس  بالصابون ملدة 20  اليدين باستمرار، وضرورة غسلهما جيداً  * غسل 
األنف أو الفم.

* توعية األطفال جيداً بأهمية النظافة، وغسل اليدين بعد ملس األسطح، وخاصة أثناء السفر 
وخالل التواجد في املطارات واحلّمامات العامة.

* تنظيف األسطح باستمرار، كاملكاتب والطاوالت، وخاصة التي ميكن أن يكون قد عطس أحد 
بالقرب منها.

* على أي شخص مصاب بأعراض البرد أن يعطس أو يسعل في ُكم قميصه، وينبغي تدريب 
األطفال على العطس والسعال بهذه الطريقة.

* من األفضل جتّنب أماكن الزحام، واالبتعاد عن الشخاص الذين يُشتبه أن لديهم إصابة.
اجلراحة  )قناع  الواقي  القناع  ارتداء  عليه  ينبغي  شخص  على  األعراض  بعض  ظهرت  إذا   *

م(، ومراقبته ملدة قد تصل إلى أسبوعني للتأكد من احلالة. املعقَّ
أعراض  وهي  املتكّرر،  والسعال  والعطس  التنفس،  وصعوبة  احلرارة،  ارتفاع  األعراض:  أهم   *
تشبه اإلنفلونزا، لكنها مع كورونا تتطّور إلى درجة أكبر، علماً بأن بعض حاالت اإلصابة تكون 

متوسطة الشدة.

اأ�شهر املعلومات اخلاطئة عن 
ال�شاي... رفيق ال�شتاء ال�شاخن

يبقى الشاي في الكثير من الثقافات رفيق الشتاء بشكل خاص. 
وهل هناك أروع من كوب من الشاي الساخن حني يعم البرد واملطر 
الطرقات! لكن هناك الكثير من املعلومات اخلاطئة عنه، فما هي؟

أوالً: ال يحتوي الشاي على الكافيني:
الشاي يحتوي فعالً على الكافيني، ألن شجيرة الشاي حتتوي على 
مادة الكافيني. لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذا 
الشجيرة، كالشاي األخضر واألسود واألبيض واألصفر أو الصيني 
األسود، يحتوي أيضاً على مادة الكافيني. وتصل نسبته في الشاي 
األعشاب  ألنواع شاي  بالنسبة  أما  املائة.  في   4 نحو  إلى  األسود 

والفواكه، فإنها خالية من الكافيني.
ثانيا: طعم شاي األكياس سيء ألنه من نوعية رديئة:

النوعيات  املوجودة في األكياس هو من  بأن الشاي  هناك شائعة 
في  املوجود  فالشاي  العموم،  في  صحيحاً  ليس  هذا  الرديئة. 
من  هو  الغالب  وفي  كبيرة،  لدرجة  مطحون  الصغيرة  األكياس 
الشاي وسحقها  أوراق  لكن طحن  بجودة كبيرة.  تتمتع  نوعيات 
ميكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئاً من 
نكهته. لكن هذا ال يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من 

أوراق ذات اجلودة العالية.
ثالثاً: الشاي ال يفقد طعمه:

بتخزين  ينصح  ال  لكن  حقاً،  تتعفن  ال  الشاي  أوراق  أن  صحيح 
جزءاً  الفترة  هذه  بعد  يفقد  إذ  أشهر،  ستة  من  ألكثر  الشاي 
كبيراً من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحية املضادة 

لألكسدة.
رابعاً: احلليب في الشاي يقلل من تأثيره الصحي:

اعتقاد خاطئ متاماً، فلم تثبت التجارب أن وضع احلليب في الشاي 
يفقد األخير تأثيراته الصحية. كما أن قدرة اجلسم على امتصاص 
ما يسمى بالكاتيكني، وهو من أهم مضادات األكسدة التي ميكن 
أن تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان، ال يعوقها احلليب إال في احلد 

األدنى وال يترك األمر أي آثار على اجلسم.
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العامل 

ال�ساحك

كان  لو  أن  تعلم  هل 
كولومبوس  كريستوفر 
مكانش  مصرية  متزوجاً 
اكتشف أمريكا؛ ألنها كانت 
رايح فني ومع مني؟  هتقوله: 
ليه  هتروح؟  ازای  ليه؟  رايح 
تكتشفها؟  الزم  بالذات  أنت 
هترجع؟  أمتى  معاك؟  أروح 
هتيجي الغدا وال ال؟ هتجبلي 
القرار  تأخد  ازاي  معاك؟  ايه 
أنت  ماتعرفني؟  غير  من  ده 

مالك ومال أمريكا دى؟
جمال الشيمى

محتاج  البشري  اجلسم 
يوماً   31 إلى   30 من  لراحة 
دى  الدراسة  الشهر.  في 
على  شهور  مني  استغرقت 

ما أجنزتها!
خالد بيومي

اأفكار �سائكة:

حل� ومّر

كورونا، اسم لنوع من 
احللويات والشوكوالتة 

املصرية، واسم لنوع من 
الفيروسات الصينية!

عـادل عطيـة

كان ُحَننْي إسكافياً )صانع أحذية( من أهل احليرة، جاءه أحد األعراب يريد شراء خفني من 
عنده، لكنَّ األعرابي أراد أن يأخذ اخلفني بثمن بخس، فبدأ يساوم ُحنيناً على سعر اخلفني 

حتَّى فقد األمل من اجلدال ورحل من دون أن يأخذ اخلفني.
غضب حنني من األعرابي وقرَّر أن ينتقم منه، فسبقه في الطريق ورمى أحد اخلفني على 
الطريق، ثمَّ ألقى اخلفَّ اآلخر بعد بضعة أمتار، وانتظر متخفياً إلى أن وصل األعرابي إلى 
اخلف األول فقال: ما أشبه هذا بخف حنني، لو كان معه اخلف اآلخر ألخذته. واستأنف 
طريقه فإذا باخلف اآلخر مرمياً على الطريق فنزل عن ناقته والتقطه، فندم على تركه 
األول وقد حصل على الثاني فعاد سيراً ليأخذ اخلفَّ األول، عندها خرج ُحنني من مخبئه 
من  جئتنا  »مب  فسألوه:  قومه  إلى  األعرابي  عاد  وعندما  وهرب.  عليها  مبا  الناقة  وأخذ 

سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي حنني«، وجرت مثالً أن يقال للخائب )عاد بخفي حنني(.

افتكرت حاجة
يفتكرها لكم: جرجـس نظيـر

- عندما أقرأ انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض؛ أشعر ان 
الفراخ كتبت وصية بعد موتها أن يرتفع بيضها. ودي أعظم مثال 

لألمومة!
مصر  جابته  لو  فحتى  “كورونا”؛  فيروس  من  ناس  يا  تقلقوا  ال   -

هتجيبه مضروب!
- ملاذا سخر املصريون من وزيرة الصحة، عندما حتدثت اإلجنليزية، فهذه أول شروط اختيار الوزراء 

في مصر!
- عندما صرحت وزيرة الصحة قائلة: “مصر لن يدخلها فيروس كورونا؛ ألنها في رباط إلى يوم 

الدين” أسألها بصفتها طبيبة عن أي أنواع األربطة تتحدثني؟!
- بعد بيع حصة فودافون للشركة السعودية؛ نسأل: ليش يا ريال شو اللي صار ليش الشركة 

طفشانة أبخص؟!
- استعد العالم لصفقة القرن، ولم نكن ندري إنها نطحة قرن وليس صفقة قرن!

- بعد فشل أردوغان في مشروع احتالل ليبيا، نطلب من سيادته أن يفكر في أخذ قسطاً من 
الراحة، والذهاب الي الصني لتبادل املنفعة!

»رجع 

بخفي 

حنني«
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الديني  اخلطاب  جتديد  معضلة  وستظل  ظلت 
مستمرة  فكرية  ومبارزات  وحتليل  نقاش  موضع 
بني  ما  فضفاض  معنى  من  املصطلح  يحمله  ملا 

النسخ والتغيير والتجديد وغيرها 
بني  تتأرجح  التي  املصلحات  من 
البعض  يدعى  ما  على  احملافظة 
احلداثة  وبني  »التراث«  بتسميته 

ومتطلبات العصر الذي نحياه.
فسوف  احلقيقة  إلى  التفتنا  وان   
األديان  في  املعضلة  تلك  ان  جند 
فقط،  اإلسالم  في  وليست  كافة 
على  وتصر  االبصار  تتجه  وامنا 

ملا يحمله بعض  الديني اإلسالمي  جتديد اخلطاب 
املوروثات من أمور خطيرة مثل تكفير االخر وحدود 
القتل واكل امليته وتعظيم الغزوات اإلسالمي وما 
صاحبها من غزو وسبي للنساء وظهور اجلماعات 
ذلك  وخالف  داعش  مثل  اإلرهابية  والتنظيمات 
تأكيد مرفوضة ليست فقط  باتت بكل  أمور  من 

احلياتية  واملعطيات  املعاش  الواقع  من 
اليومية في القرن احلالي فقط بل أيضا 
والقوانني  االنسان  حقوق  مواثيق  من 
فال شك  له،  املفصلة  الدولية  والعهود 
والتي  املتشعبة  وتنظيماته  اإلرهاب  ان 
يعد اشهرهم تنظيم »داعش« احد اهم 
االجنة التي ولدت من رحم ذلك »التراث« 
به  التمسك  على  يصر  الذى  اإلسالمي 

شيخ االزهر.
السجال  ان  االمر  في  املبكيات  املضحكات  ومن 
وشيخ  القاهرة  جامعة  رئيس  بني  حدث  الذي 
أقيم في مؤمتر خلى من معناه، حيث كان  االزهر 
اإلسالمي«،  الفكر  في  »التجديد  املؤمتر  عنوان 
فسنجد ان شيخ االزهر مكرها على حضور املؤمتر 
في  جلسوا  حيث  االزهر  شيوخ  من  وتالمذته  هو 
أيا  من  املنصة  خليت  بينما  احلاضرين  صفوف 
الدولة  من  تأكيد  رسالة  وكأنها  ازهرية،  عمامة 
على حتمية جتديد اخلطاب الديني والتي دعا اليها 
واضحة  صورة  تعطى  كما  مرة  من  اكثر  الرئيس 
التجديد  وكاملة عن رفض االزهر أليا من مظاهر 
على  الرد  في  انفعاله  في  جليا  طهر  ما  وهو 
تأسيس  أهمية  الى  تطرق  الذى  اخلشت  الدكتور 

خطاب ديني جديد.
من جهة أخرى يرى شيخ االزهر االمر برمته مسيء 
وكأن  »التراث«،  عن  يتخلون  فكيف  لإلسالم، 
مفهوم  ان  رغم  الدين،  عن  بديال  اصبح  »التراث« 
مصطلح »التراث« في معجم اللغة العربية هو ما 
خلفه السلف من عادات او اراء وفنون عبر األجيال، 
دينيا،  وليس  األولى  بالدرجة  ثقافيا  امرا  انه  أي 
االجتماعية  احلياة  معطيات  وفق  تتغير  فالعادات 
و التي تتغير وفق الزمان و املكان وكينونة احلكام 

اآلراء قد يصيبها الصواب  الناس، وكذلك  واحوال 
او اخلطأ فقائلها وواضعها انسان وإال كانت نصا 
دينيا مقدسا، اذن ليس التراث من الدين في شيء 
وان كان معبرا عنه في احد األوقات 
معبرا  يكون  ان  بالضرورة  فليس 
التفاصيل  بذات  الدهر  طيلة  عنه 
والتدقيقات، فما كان مناسبا لقوم 
او  مناسبا  بالضرورة  ليس  باألمس 

مفروضا عليهم اليوم... وهكذا.
كذلك فان احلوار املتبادل بني الدكتور 
جامعة  رئيس  اخلشت  محمد 
غير  كان  االزهر  شيخ  وبني  القاهرة 
على  االزهر  شيخ  يستند  كان  حيث  متوافقا 
تالمذته  من  عشرات  كان  بالطبع  والذي  احلضور 
استقوا  فكلهم  واملنطق  التفكير  ذات  بنفس 
األفكار سويا كما هي دون نقاش او جدال من ذات 
دون  فاض  حتى  »التراث«  فشربوا  واملراجع  الكتب 
فهم، فكانوا يصفقون لشيخهم وكأن شيخهم 
انتصر في حرب عضال، وليست مناقشة 
الفكر  وقوة  الدالئل  فيها  تنتصر  فكرية 
واحلجة وليس الغلبة بالكثرة أيها الشيخ 

الكرمي.
بانه  اخلشت  للدكتور  اتهامه  ان  كما 
برئيس  دفع  و  سوءا  االمر  زاد  اشعريا 
بدال  نفسه  عن  بالدفاع  القاهرة  جامعة 
التجديد  خطاب  بأهمية  التمسك  من 
وما فعله شيخ  انتمائه لألشعرية،  نافيا 
»استقطاب  النفس  بعلم  يسمى  هنا  االزهر 
جماعي للموقف« لينقلب االمر على صاحبه من 

ابداء رأيه في امر ما الى الدفاع عن نفسه.
الفتوحات  عن  الطيب  الشيخ  حديث  عن  اما 
اإلسالمية- كما اسماها- و التي صرح فيها نصا 
قدما  املسلمون  وضع  ما  الديني  التراث  لوال  »انه 
لهم في الصني وأخرى في األندلس« فدعني اطرح 

عليك بعض األسئلة اختتم بها مقالي:
* ملاذا يرفض شيخ االزهر احلمالت الصليبية التي 
املغرب  في  وأخرى  املشرق  في  قدما  تضع  كانت 
بينما  الكاثوليكية؟  املسيحية  الديانة  لصالح 
يقبل بحفاوة الغزوات اإلسالمية التي كانت تضع 
حسب   – االندلس  في  قدما  و  الصني  في  قدما 

وصفه-.
*هل لقوة اجليش االسالمي داللة على ان اهلل معه 
غلبت  فكيف  نعم..  اإلجابة  كانت  ولو  وينصره؟ 
اجليوش الصليبية او جيوش املغول والهكسوس؟ 
وماذا أيضا عن اإلمبراطورية الرومانية التي كانت 

تعبد االوثان؟
»الفتوحات  املصطلحات  في  التحيز  *وملا 
تطلق  لم  ملاذا  الصليبية«  و«احلروب  االسالمية« 
على االثنني فتوحات او على االثنني غزوات او حروب؟

جتديد اخلطاب الدينى بني الواقع وتزمت الأزهر
بقلم: د. ماريانا يوسف

الضريبى  العام  يقترب  فبراير  شهر  حلول  مع 
بالتطلع  عام  كل  الكنديني  معظم  وينشغل 
وذلك  املستطاع  قدر  الضرائب  عبء  من  للتوفير 
معاش  صندوق  وهى  هامة  توفير  أداة  بأستخدام 
يحقق  الذي    RRSP بــــــ   املعروف  التقاعد 
لهم اعلي وفر ضريبي حيث ميكنك خصم املبلغ 
املدفوع من وعاء الضريبة اخلاص بسنة 2019  اذا 
قد قمت بالشراء قبل مارس  2020. وسوف أحاول 
تبسيط بعض النقاط لكي نحقق أكبر استفادة 

ممكنة.
أستثمار  صندوق  فى  األقصى  احلد  1-شراء 

rrsP معاش التقاعد
التقاعد  معاش  صندوق  في  االستثمار  يعتبر   
RRSP   أحد الوسائل األساسية التي يستخدمها 
الضريبي  الوعاء  تخفيض  في  املرتفع  الدخل  ذو 
وتقليل الضريبة وفى بعض األحيان-كما فى حالة 
الضرائب منهم قبل  يتم خصم  الذين  املوظفني 
استالم املرتب – يقوم هؤالء باسترداد جزء كبير من 

الضرائب اخملصومة.
وهي  بها  يستهان  ال  أخرى  ميزه  هناك  أن  كما 
معفى  االستثمار  فترة  طوال  املتراكم  الدخل  ان 
لهذا  االستثمار.  فترة  طوال  الضريبة  من  أيضا 
يعتبر االستثمار في معاش التقاعد وعاء ادخاري 
ملعظم  الضريبة  لتخفيض  وسيلة  وأكبر  مميز 

الكنديني.
2-احلد األقصى املسوح لسنة 2019 

وحد  الدخل  من  نسبه  الضرائب  مصلحة  حتدد 
الضريبة  بتأجيل  املسموح  للمبالغ  أقصى 
من   ٪18 هي  والنسبة   RRSP لشراء  عليها 
هو   2019 لسنة  األقصى  واحلد  السنوي  الدخل 
اجلزء  بتحويل  املصلحة  $ كذلك تسمح   27.230
السنوات  إلى  عام  كل  من  يستعمل  لم  الذى 
من  اكثر  شراء  لك  يحق  قد  وبالتالي  القادمة 
احلد األقصى السنوي إذا كنت لم تشترى بقيمة 
السابقة  األعوام  او  املاضي  للعام  ألقصى  احلد 
املصلحة اقرار  إلى  بالرجوع  ذلك  وميكنك معرفة 

العام  عن  لك  املرسل    Notice of Assessment
الذى  رقم 1 ملعرفة احلد األقصى  املاضي صفحه 
 Your  RRSPإلى بالنظر  العام  هذا  شراؤه  مينك 
deduction limit وأحيانا كثيرة اذا لم يكن لديك 
السيولة الكافية لشراء الــــــRRSP  فيمكنك 
تقوم  أن  على  البنك  من  االقتراض  في  التفكير 
تسترد  عندما  القرض  هذا  من  جزء  بتسديد 
سبيل  فعلى  الضرائب  مصلحة  من  الضريبة 
RRSPمبقدار 10000 $ من  املثال إذا قمت بشراء  
ضريبية  شريحة  في  وقوعك  وبافتراض  الدخل 
مقدارها  45٪،  فسوف تسترد الضريبة املدفوعة 
ومقدارها 4500 $ فاذا كنت قد أقترض هذا املبلغ 
القرض  من  جزء  بتسديد  قم  حينئذ  البنك  من 
وبهذه  االسترداد  مبلغ  على  حصولك  مبجرد 

الطريقة تكون استثمرت 10000 بتكلفة 5500.
 spousalباسم الزوجة او الزوج  rrsP 3--شراء

 rrsP

احلقيقة إن االستثمار في RRSP يعطيك فرصة 
 Income Splitting الدخل   لتقسيم  ذهبية 
باسم    RRSP بشراء  قمت  إذا  ذلك  ويتحقق 
كان  إذا  خاصة  الزوجة-  او  الزوج   - االخر  الطرف 
تلك  فعند سحب  دخل منخفض  ذو  أو  يعمل  ال 
عليه  الضريبه  ستفرض  التقاعد  عند  أى  املبالغ 

بسعر أقل.
 Homeالبيت لشراء  والتخطيط    rrsP  -4

  buyer’s plan
املشترك  للشخص  الضرائب  قانون  يسمح 
بان يسحب جزء من    RRSP التقاعد   نظام  فى 
املعاش بدون دفع أي ضريبة على املبلغ املسحوب 
املسحوب  الدخل  على  ضريبة  فرض  يتم  )عادة 
االستثنائية  احلاالت  بعض  في  إال   )  RRSPال من 
دفع  يتم  ان  مثل  القانون،  في  عليها  املنصوص 
يتم  فال  األول  للبيت  كمقدم  املسحوب  املبلغ 
بها  يستهان  ال  أخرى  ميزه  وهذه  ضريبة،  فرض 
التى  السنة  فى  الضريبة  خفضنا  اننا  حيث 
نسحب  اآلن  نحن  وها     RRSP فيها  اشترينا 
ان  يوم-بدون   90 األقل  على  –بشرط  املبلغ  نفس 
عمالئنا  ننصح  ودائما  للحكومة،  الضريبة  نعيد 
يكتمل  ان  الى  بالتريث  بيت  يشتروا  لم  الذين 
املبلغ املستثمر فى الـــــــــ RRSP   من املبلغ 

املطلوب دفعه كمقدم للبيت. 
لهذا فان األشخاص الذين لم ميتلكون بيت حتى 
فى  لهم  املتاح  األقصى  احلد  شراء  ميكنهم  اآلن 
RRSP حتى ميكنهم سحب مبلغ 25,000$ لكل 
مت  -وقد  كليهما(   $  )50,000 الزوجة  أو  الزوج  من 
زيادتها الى 35000 للفرد للعام القادم -ودفع هذا 
املبلغ كمقدم ألول منزل على أن يتم تسديد هذا 
املبلغ على 15 سنه وبهذا يتم االستفادة املزدوجة 
فقد حصلت على املبلغ املطلوب كمقدم للبيت 

وجتنب دفع الضريبة عليه في نفس الوقت.
rrsP- 5 وتوقعات الدخل 

املبلغ  إدراج  على  الكندي  القانون  يشترط  لم 
السنة  نفس  في     RRSPالـــــــ في  املستثمر 
كنوع  ذلك  استغالل  وميكن  الشراء  فيها  مت  التي 
من أنواع التخطيط الضريبي في حتقيق أعلى وفر 
ضريبي خاصة إذا استطعنا معرفة الدخل املتوقع 
دخل  حققوا  الذين  األشخاص  فمثال  مستقبال 
منخفض في سنة 2019 ويتوقعون دخل أكبر في 
  RRSPالعام القادم يستطيعون شراء الـــــــــ
)حتى يجنون عائد االستثمار معفى من الضريبة( 
حتى  القادم  العام  إلى   RRSP خصم  ويؤجلون 

يستردوا مبلغ اكبر من الضريبة املدفوعة. 
امثلة كثيرة ميكن من خاللها استعمال   وهناك 
او  ضريبي  وفر  أعلى  حتقيق  في    RRSPالـــــــ
استخدامها كنوع من انواع التخطيط الضريبي 
وتقسيم الدخل ال يتسع مساحة النشر لسردها  
تتفق  الظروف  أو  الشروط  ليس كل  نعلم  أن  لنا 
ولكننا  للبعض  استثمار  يكون  فقد  اجلميع  مع 
واحتياجاتنا  املالية  ظروفنا  فى  متطابقني  ليس 

العائلية.

ارشادات ضريبية

ما هي الــــــــ rrsP وأهميتها في 
تخفيف الضرائب

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا

1-844-355-6939

For Advertising 
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يكن  لم  املسيح  عمله  ما  كل  ان 
احداث  تسجيل  منه  الهدف 
االعمال  بهذه  التغني  او  تاريخيه 
حتى  او  التأمل  سبيل  على 
عمله  ما  كل  لكن  الدراسة، 
قدمه  حب  عن  عبارة  هو  املسيح 
لإلنسان  قدم  احلب  هذا  للبشرية. 

مجانا! 
البشرية كلها كانت في  ان  فكما 

آدم، فهذه  البشرية بسقوط  آدم وقد سقطت هذه 
البشرية نفسها، قد قامت بقيامة آدم الثاني الذي 
أعمال  عن  سنتحدث  كنا  وان  املسيح.  يسوع  هو 
ملاذا  اآلن:  فالسؤال  للبشرية،  قدمها  التي  املسيح 
جتسد املسيح؟                                                       

 يجيب القديس اثناسيوس الرسولي في الفصل 54 
من كتاب جتسد الكلمة قائال: »ألن كلمة اهلل صار 
جسد  في  نفسه  وأظهر  نحن،  يؤلهنا  لكي  إنساناً 

لكي نحصل على معرفة اآلب الغير املنظور«.
يتأله  ان  هو  املسيح  لتجسد  احلقيقي  فالهدف 
احلياة  في  يشترك  ان  اَي  إلهاً،  يصير  ان  أي  اإلنسان 
في  اصيل  آبائي  تعبير  هو  التأله  تعبير  إن  اإللهية. 
الها  اإلنسان  يصبح  ان  معناه  ليس  الكنيسة. 
باملسيح  يتحد  أن  معناه  ولكن  اجلوهري  باملعني 
انتوني  األب  يشرح  وهنا  فيه.  املسيح  حياة  فتظهر 
االرثوذكسية  الكنيسة  أباء  أحد  وهو  كونيارس 
في  شخصي  اشتراك  هو  »التأله  ويقول:  الشرقية 
حياة اهلل من خالل اإلميان والصالة واألسرار الكنسية. 
التأله هو اإلمكانية الغنية التي وضعها اهلل في كل 
التي  التأله هو اسم مسيرة اخلالص  إنسان ُمعمد. 
نحو  ونتغير  باملسيح  نتحد  حيث  باملعمودية  تبدأ 
من  حياتنا،  أسلوب  وجتلي  تغيير  هو  التأله  شبهه. 
واحملبة،  املتبادلة  واملشاركة  بالقريب  إهتمامنا  حيث 
خلدمة  األرضية  واخليرات  وأمالكنا  أنفسنا  وتوظيف 
معنى  يلي:  ما  فلورفسكي  جورج  األب  يكتب  اهلل. 
احلي  اهلل  مع  للبشر  احلميمية  الشركة  هو  التأله 
وأن  أن تسكن فيه  أن تكون مع اهلل معناه  أكثر.  ال 
تشترك في كماله«. التأله هو »احلياة في املسيح«. 
بل املسيح يحيا  أنا  الرسول: »فأحيا ال  بولس  يقول 
في« )غال 20:2(. عندما يحيا املسيح فينا، تكون حياة 
اهلل فينا. عندما يحيا فينا، ال يكون املسيح مثل متثال 
ذاتها. تصير هناك  يكون حياتنا  بل  ميت في معبد 
اإللهية.  واحلياة  اإللهية  بالطبيعة  شركة حقيقية 
التعبير:  هذا  أستخدم  الرسول  بولس  القديس 
»إلى أن يتصور املسيح فيهم« )غال 19:4(. مثل هذا 
اإلحتاد مع املسيح يؤلهنا، مع ترك شخصيتنا كلياً 
بال مساس. فهذا ال يستلزم على اإلطالق إمتصاص 
 – الكامل  والتحقيق  اإلزهار  بل  اإلنسان  شخصية 
بنعمة اهلل -لشخصية اإلنسان الفريدة املعطاة له 

من اهلل.
الكنيسة  أن  في  عجب  ال 
في  هدفنا  تعتبر  األرثوذكسية 
التأله!  أو  باهلل  اإلحتاد  هو  احلياة 
حياة  في  لإلشتراك  خلقنا  فنحن 
اهلل. هذا ما يجعلنا مختلفني عن 
نكون  لكي  خلقنا  نحن  احليوانات. 
أوعية حلياة اهلل، وبدون ذلك نتوقف 
على أن نكون حقاً كائنات بشرية. 
عن  أرثوذكسياً  ما كاهناً  يوماً  عندما سأل شخص 
اعتقاده فيما هو الشيء الذي تشدد عليه الكنيسة 
أجابه  األرثوذكسي،  تعليمها  في  رئيسي  بشكل 
بكلمة واحدة: »التأله«، وكان ُمحقاً. ويقال إن أعظم 
تقدير قدمه اهلل لإلنسان هو عندما قال له: »كونوا 
هو  السموات  في  الذي  أباكم  أن  كما  كاملني  أنتم 

كامل« )مت48:5(.
للكنيسة،  تعليم  أو  عقيدة،  فقط  ليس  التأله 
وقديسي  اإلله  والدة  في  حية  نراه كحقيقة  لكننا 
القديسني  في  حقيقي  نراه  التأله  الكنيسة. 
القيامة.  وبنات  أبناء  وصاروا  وتقدسوا  تبرروا  الذين 
عاكسني  والشركة،  بالنعمة  آلهة  هم  القديسني 
القديسني  حياة  حياتهم.  في  املسيح  ومحبة  نور 
وأيقوناتهم تشرق بحضور اهلل، وتعمل على تذكيرنا 
»ألن  بالنعمة،  آلهة  نصير  أن  السامية:  بدعوتنا 
الفساد  عبودية  من  ستعتق  أيضاً  نفسها  اخلليقة 

إلى حرية مجد أوالد اهلل« )رو21:8(. »
اهلل  ابن  فهو  األزلي  االبن  هو  املسيح  يسوع  ان 
اَي  إنساناً  الزمان  في  صار  جوهره،  وصورة  وكلمته 
أي  اإلنسان  ليؤله  جسداً  واتخذ  الزمن  إلى  دخل 
في  يجسد  ان  مبعنى  حياته  اإلنسان  في  ليجسد 
واملغفرة، على  واملسامحة،  والعطاء،  احملبة،  االنسان 
لإلنسان  اصبحت  فبالتجسد  والتاريخ.  الزمن  مدى 
امكانية، ان تكون له حياة املسيح، كما قال معلمنا 
بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي: »لي احلياة 

هي املسيح واملوت ربح« )فيلبي 1: 21(.
عطاء  املسيح،  حب  املسيح،  حياة  لإلنسان  فيكون 

املسيح، غفران املسيح.
جتسد املسيح وحترك ناحية البشرية في ديناميكية 
ملء  في  يولد  لكيما  للزمن  ذاته  مخضعا  مذهلة، 
ان  اجل  ومن  اإلنسان  يخلص  ان  اجل  من  الزمان 
متخذا  اجملد  من  ذاته  أخلى  لقد  حياته.  يعطيه 

طبيعة اإلنسان لكي يخلص. 
اننا نعبد الها عجيبا، أحبنا وأثبت عمليا هذا احلب، 
أخذا صورة عبد، شاعرا  تاركا مجده،  إلينا  أتي  لقد 
التي  جلروحها  مضمدا  اإلنسانية،  مشاعر  بكل 
التأله  البشرية مجد  بل ومعطيا  اخلطية.  سببتها 
برضا ومسرة إلهية ان تظهر حياته فينا. أتعجب ممن 

يتركون هذا االله احملب ويبحثون عن آخر!!  

ملاذا جتسد املسيح؟  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

               العالقة بني اهلل الكينونة … وبني توبة اإلنسان
sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )107(

في  خطيرة  وجودية  غفلة  تناقش  املقالة  هذه 
للزمن،  العابر  وجوده  حقيقة  طمست  اإلنسان، 
ولذلك ضل اإلنسان عنه. إن البشر جميعا حتكمهم 
أهداف مستقبلية ينشئون على حتميتها كطريق 
دون  العالم  هذا  في  معظمهم  ويسلكه  للعمر 
صحة  ذلك:  أمثلة  من  كثيرة.  ومناقشة  جدل 
اجلسد، ضرورة تنمية املهارات الشخصية لتضمن 
كفاءة اإلنسان في تعامله اليومي في هذا العالم. 
وتخدم  دخل  تضمن  وظيفة  يوفر  الذي  التعليم 
وزواج  واجتماعية  شخصية  العالقات:  اجملتمع. 

وتنشئة أبناء.
كل ما ذكرناه حتمي وجيد ومطلوب، ولكنه أيضا 
مبحدودية  اإلنسان  حياة  منظومة  على  يحكم 
تتناقض مع ما وصل إليه اإلنسان من حقيقة عدم 
جزء  هو  والذي  فيه  يعيش  الذي  الكون  محدودية 

منه.
ال أحد ميلك غده في حياتنا احلاضرة. ومع ذلك نحن 
واحد  تأكيد  دون  الغد  ن  لنؤمِّ منلك  ما  بكل  نعمل 
أننا موجودون غدا أو أن هناك غد سيأتي. ورغم ذلك 
نصدق املثل “إن غداً لِناظره قريب” بينما ال أحد رأي 

غده بعد.
وبنفس القياس، ليس هناك َمن رأي غده بعد نهاية 
عمره. ولكن قلما اهتم أحد بذلك الغد مثلما هو 
خالل  يراه  أن  دون  التالي  اليوم  في  وجوده  في  يثق 
الكون  لشهادة  خالفاً  وأيضا  احلالي.  عمره  سنني 
حوله بعدم احملدودية التي من الطبيعي أن تنسحب 
علي اإلنسان أيضا كجزء من هذا الكون غير احملدود.
البشر،  على  ينطبق  شرحناه  الذي  اخللل  هذا  إن 
اهلل  بوجود  يؤمنون  الذين  من  الكثير  علي  حتى 
واحلياة بعد املوت. ففي مثل االبن الضال الذي قاله 
الرب يسوع املسيح في أجنيل لوقا 15، جند أن عثرة 
االبن األكبر في رفضه رجوع أخيه االبن الضال لم 
ترتبط بالعالقة مع اآلب أو عدمها. ولكن انحصرت 
كما  املتاعب  وحتمل  احلقل  في  العمل  عدم  في 
ضمنية  بطريقة  أشار  وقد  األكبر.  االبن  حتملها 
وغير مباشرة إلى أن االبن األصغر أستمتع بحياته 
ومال أبيه بال ضوابط وما ترمز إليه من متاع الدنيا 

بينما االبن األكبر كان يشقي عامالً في احلقل.
أباه مثل  يترك  لم  أنه  أنه ظن  األكبر  االبن    عثرة 
في  أنه كان مشغوالً  احلقيقة  ولكن  الضال.  االبن 
رجوع  عن  تكلم  عندما  فالكتاب  أبيه.  عن  احلقل 
عن  أيضا  تكلم  البعيدة،  الكورة  من  الضال  االبن 
احلقل.  في  القريبة  الكورة  من  األكبر  االبن  رجوع 
إال أن املثل يذكر أن فرح االبن األصغر برجوعه إلى 
االبن  بينما  مضاعفة.  أضعاف  كانت  أبيه  حضرة 
األكبر أنشغل بحساب حسبة مشقة العمل في 
احلقل والتي فلت منها االبن األصغر. هذا دليل أن 

حياة االبن األكبر انحصرت في مشقة العمل في 
احلقل وليس نعيم القربي من أبيه. 

إن محنة وعثرة كثير من املؤمنني باهلل في رفضهم 
عودة االبن الضال بعد توبته هي بسبب عدم جهاد 
فهو  وبالتالي  مثلهم.  احلقل  في  األصغر  االبن 
وهكذا  االتعاب.  في  األكبر  االبن  مع  يتساوى  ال 
تشبه  اآلب  بيت  إلي  والرجوع  التوبة  أصبحت 
تذكرة  ندفع  أن  يلزمه  مستقبلي  حفل  حضور 
لدخوله نحصل عليها بالتعب واجلهاد خالل فترة 
زمنية محددة تسبق احلفل. وبالتالي فإنه ال حديث 
لتوبة االبن الضال بعد تلك الفترة. هذا متاماً كان 
موقف وسبب غضب االبن األكبر، وهو عدم أحقية 
توبة ورجوع أحد بدون أن يؤدي ضريبة غالية الثقل 
يُقَفل بابُها بعد فترة زمنية محددة. بينما ال يرون 
نفس  لهم خالل  ومتعة  فرح  أو  أي ملء شخصي 
وتعب  بل حرمان  اآلب،  بيت  التي قضوها في  املدة 

وشقاء في احلقل. 
إن خلل هذا املفهوم يرجع الي رؤية العالقة مع اآلب 
حقل  في  والشاق  اجلاد  العمل  ذلك  في  محصورة 
نهاية  لها  زمنية  فترة  أنها  يهونه  والذي  االرض، 
العالقة مع اآلب هي  أن  يرون  محدودة. ولكنهم ال 
في الوجود معه كبنني، وأن وجوده وليس العمل في 

األرض كأَُجراء هو أساس العالقة معه.
لقد حذر الرب من عثرة االبن األكبر، في حديثه إلى 
أختّي لعازر، مرمي ومرثا. فبعد أن أقام الرب أخاهما 
لعازر من املوت )يوحنا 11( وأمتأل البيت من اجلموع، 
احلضور،  جموع  بخدمة  الرب  عن  مرثا  انشغلت 
قدمي  عند  “جلست  التي  مرمي  بأختها  وضاقت 
ونهرتها   .)10 )لوقا  كالمه”  تسمع  وكانت  يسوع 
وجهت  أنها  حتى  معها،  احلق  أن  قناعة  وكلها 
فكانت  مرثا  “وأما  نفسه  يسوع  الرب  الي  اللوم 
يارب أما  مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت 
بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي فقل لها  تبالي 
أنت  مرثا  “مرثا  قائالً  الرب  فأجابها  تعينني”.  أن 
تهتمني وتضطربني ألجل أمور كثيرة. ولكن احلاجة 
إلى واحد فاختارت مرمي النصيب الصالح الذي لن 
يُنزَع منها”.  وهو حديث موجه لنا بالدرجة األولي 
في مسيرتنا نحو امللكوت. فنحن غالباً ما ننشغل 
الدخول  تذكرة  ثمن شراء  لنضمن  في جهد شاق 
حياة  نقضي  أننا  النتيجة  فتكون  امللكوت،  إلى 
خالية من الفرح بحسب وصف االبن األكبر “وِجدياً 
لم تعطني قط ألفرح مع أصدقائي”. بينما دخول 
وزمانه هو “اآلن”. و”اآلن” حاضٌر في  امللكوت مجاناً 

كل زمان.
فالرب حاضر في أعماق قلبك. واحلفل هو في أعماق 
قلبك. فرجوع االبن الضال بدأ كما ذكر املثل مبجرد 
تهدأ  أن  فقط  املطلوب  كل  نَْفِسِه”.  إِلَى  “رََجَع  أن 

داخلك:  فستجده  قلبك  وينفتح  وعيك  وينتبه 
يأتي ملكوت اهلل؟«  »متى  الفريسيون:  “وملا سأله 
وال  مبراقبة،  اهلل  ملكوت  يأتي  »ال  وقال:  أجابهم 
يقولون: هوذا ههنا أو هوذا هناك! ألن ملكوت اهلل 
داخلكم«. )لوقا 17(. عندئذ اجلس عند قدميه مثل 
مرمي. ال تنشغل عنه كثيراً باحلقل مثل االبن األكبر 
ومرثا، وال بالكورة البعيدة مثل االبن الضال. وثق أن 
الرب هو النصيب الصالح الذي لن يُنزَع منك أبداً 
ألنه أبدي وهو فيك وحاضر “اآلن” وليس خارجاً عنك 
فتدفع ثمناً له بعملك في احلقل. وأنك لن جتد عنه 
بديال في عيش مسرف مبتاع احلياة الدنيا في كورة 

بعيدة عن الرب.
عنده  ليس  “الذي  والوجود  الكينونة  هو  الرب  إن 
تغيير وال ظل دوران” )يعقوب 1(. محبته وتعامالته 
معنا ليس فيها َقبل وال بَعد، فهو ال يتغير بزمن. 

هذا هو أساس فهم احلياة املسيحية وسبب الرجاء 
إلى  املسيحي  مسيرة  فإن  وبالتالي  املسيحي. 
ملكوت الرب تنحصر حتماً في شخص الرب ألنه 
هو الكينونة والوجود. هذا يعني أن دخول ملكوته 
وجوده  قبول  على  أساساً  يعتمد  معه  واحلياة 
احلاضر في كل أوان، لذلك فهو دائماً “اآلن”. و”اآلن” 
زمن  واملستقبل  املاضي  بينما  بل وجود،  زمن  ليس 
أساساً  مرتبطة  الضال  توبة  فإن  ولهذا  وجود.  ال 
هي  و”اآلن”  “اآلن”.  دائما  هي  التي  الرب  بكينونة 
كينونة في كل أوان. فالكينونة هي أساس حتديد 
الذي  في  موجود  والوجود  العكس.  وليس  الزمن 
هو الكينونة ذاتها. وعلى هذا ال ترفض الكنيسة 
عقيدة اخلالص الشامل ورجاء التوبة في كل أوان. 

ولهذا نصلي إلى الرب من أجل املنتقلني... 
والسبح هلل.  

لكل سؤال جواب: كيف يدعى املسيح ناصريا كما في مت2: 23... 

ولكن لم نعثر على هذا القول في العهد القدمي؛ فما تفسير ذلك؟
لهذا  الوقت مالزمة  مع  تطلق عليهم، حتى تصبح  ما، صنعة معينة  بلد  تعرف عن سكان  ما  كثيراً 
بالتجارة،  قدمياً  اشتهروا  كنعان  أهل  فألن  وكمثال:  عنها،  وبديالً  لها  مرادفاً  البلد  اسم  فيصير  البلد، 
وردت كلمة »كنعانی« في الكتاب مبعنی »تاجر« )أي 41: 6، أم 31: 24، هو 12: 7(. وكانت كلمتا "سامري" 
و"جلیلی"، تعدان إهانة عند اليهود النهم كانوا يزدرون بأهل املوضعني، فقالوا للرب يسوع في )يو 8: 48(: 
"انك سامری"؛ بقصد اإلساءة إليه، وسخروا من نيقودميوس في )يو7: 52(، بالقول: "ألعلك انت ايضا من 

اجلليل". وفي حياتنا اليومية نتداول تعبيرات من هذا القبيل عن بعض البالد.
قياساً على ما سبق، وألن أهل الناصرة )أحدى مدن اجلليل(، كانوا موضع احتقار واهانة من اليهود فقد 
)يو 1: 46(، ومن  أن يكون شئ صالح«  الناصرة ميكن  الوصفني: »أمن  ارتبط اسمهم عند هؤالء بهذين 
جهة أخرى فإن العهد القدمي تنبأ بأن الرب يسوع ـ له اجملد -، سيكون محتقراً ومهاناً من شعبه »عار 
عند البشر ومحتقر الشعب« )مز22: 6( و"مهان النفس مكروه االمة" )إش7:49( و»محتقر ومخذول من 
الناس« )إش 53: 3(. فألن األوصاف السابقة، ارتبطت في أذهان اليهود بالناصريني، وألنها قيلت نبوياً عن 
الرب، وألنه سكن في الناصرة، لذلك ربط متى البشير بني هذين احليثيات الثالث في بالغة فائقة فعبر 
الرب في  ومهاناً، وكأنه يقول ان سكنى  بأنه »يكون محتقراً  بقوله: "يدعي ناصرياً"، عن أقوال االنبياء 
الناصرة، جعلته كواحد من اهلها، يدعى باالوصاف التي ينعتون بها.. فتمت بذلك النبوات التي قالتها 
عنه.  ويقول البعض ان لفظ »ناصریاً« رمبا يشير الى الكلمة العربية »ينصر« Netzer، املترجمة »غصن 

أو »قضيب« في نبوة )إش 11: 1( عن املسيح.   
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 الواليات املتحدة:
500 مليون فقط...طرح أغلى بيت في أمريكا للبيع

حتول  الذي  نيامي،  نايل  األفالم  منتج  أعلن 
لطرح  استعداده  عن  والبناء،  األعمال  لقطاع 
قصر »the one” البالغة مساحته 9290.3 متر 

مربع للبيع بسعر 500 مليون دوالر.
والذي  للبيع  القصر  لطرح  نيامي  يستعد 
ليعرضه  سنوات،  لـ7  بنائه  أعمال  استمرت 
أغلى  ويصبح  دوالر،  مليون  لـ500  يصل  مببلغ 
املنزل  يضم  بيعه.  مت  لو  أمريكا  في  منزل 
وصالة  سباحة  حمامات  و4  ليليا  ملهى 
جنوب  على  درجة   360 بزاوية  وإطاللة  بولينغ 

كاليفورنيا املشمس.
اهتمام  اخلاصة ساعدت في جذب  مميزاته  إن  قال  لكنه  بعد،  املنزل  يدخل  أحدا  نيامي  يدع  لم 

املشترين احملتملني.
وهو يتحدث إليهم اآلن، لكنه رفض تقدمي أي تفاصيل، معتذرا مبسألة اخلصوصية. وسوف يرفع 
الستار عن منزل “The One” مبجرد االنتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، حسبما قال نيامي.
في املقابل فإن تثمني املنازل بأعلى من قيمتها السوقية هي استراتيجية معروفة باسم “التثمني 
الطموح”، وهي طريقة يستخدمها متعهدو البناء جلذب اهتمام املشترين املدرجني على قوائم 

فاحشي الثراء.
إذ إن صفقة بنصف مليار دوالر ستكون أغلى من ضعف أكبر صفقة عقار سكني في الواليات 
املتحدة إلى هذه اللحظة، وهي شقة علوية قيمتها 238 مليون دوالر، اشتراها مؤسس شركة 

Citadel، كني غريفني في مانهاتن، بحسب ما نقل موقع “بلومبرغ”.

نيجيريا
منع الدراجات النارية »األجرة« في الجوس

الجوس  مدينة  في  احمللية  احلكومة  أعلنت 
اخملصصة  النارية  الدراجات  منع  النيجيرية 
بثالث  العاملة  »كيكي«  ومركبات  لألجرة، 
عجالت، من السير في شوارعها، بدءا من األول 

من فبراير 2020.
ويستخدم هاتني الوسيلتني ماليني األشخاص، 
توظفان  أنهما  كما  الفقراء،  من  ومعظمهم 

عشرات اآلالف من الشباب غير املتعلمني. 
وكتبت احلكومة على »تويتر«: »نريد التصدي 

أعداد  بأن  قرارها  مبررة  التجارية«،  كيكي  ومركبات  النارية  الدراجات  تشّكله  الذي  للتهديد 
احلوادث املميتة التي سجلت على الطرق جراء هاتني الوسيلتني مخيفة. 

الرئيسية  الشوارع  في  فبراير،  من  األول  في  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  يدخل  أن  املفترض  ومن 
للمدينة، إضافة إلى اجلسور واخلطوط األساسية.  وال تزال الجوس، عاصمة نيجيريا االقتصادية، 
تفتقد إلى وسائل النقل العام املتطورة في بعض األحياء، رغم إنشاء عدد من خطوط احلافالت 

خالل السنوات القلية املاضية. 
وقد وعد حاكم الجوس اجلديد باباجيدي سانوولو بإيجاد حلول لزحام املرور الذي يطارد سكان 

املدينة بشكل يومي.

االمارات
السيارات تبلغ عن احلوادث ذاتيا

السيارات  لتزويد  مبادرة  اإلمارات  أطلقت 
إبالغ  للمركبة  تتيح  إلكترونية  بخاصية 
خالل  مروري  حادث  وقوع  حال  ذاتيا  الشرطة 
 ”E Call« اإللكترونية  اخلاصية  فقط.  ثواٍن   9
متكاملة  منظومة  عن  عبارة  اآللي  لالتصال 
تشمل “مودم” يتم تركيبه في السيارة ويرسل 

آلياً رسالة االستغاثة.
لتنظيم  العامة  الهيئة  في  مسؤولون  وقال 
قطاع االتصاالت في أبوظب ، إنه سيتم تزويد 
تلقائي  اتصال  بنظام  الشرطة  طوارئ  مركز 
آلي، وسيتم تزويد املركبات بخاصية التواصل 

اآللي مع املركز حال وقوع حادث مروري.
وأفادت الهيئة، خالل مؤمتر صحفي بأبوظبي، بأنه سيتم تطبيق النظام على جميع السيارات 

اجلديدة في اإلمارات بحلول 2021.
ومن خالل املبادرة “سترسل أي مركبة تتعرض حلادث مروري كل املعلومات الضرورية حول احلادث 
ذاتياً، مثل املوقع ونوع السيارة ونوع الوقود، باإلضافة إلى عدد األشخاص املوجودين داخل السيارة 

وقت احلادث”.
البديلة وكيفية تشغيل النظام  أما بالنسبة إلى السيارات القدمية، فستتم دراسة األنظمة 

بها، وهناك خطة باالتفاق مع هيئة املواصفات واملقاييس التي تضع املعايير القياسية.

عامل بال حدود21

الواليات املتحدة:
فساتني رقمية تباع بآالف 

الدوالرات
بدأت دور األزياء االفتراضية تنافس دور األزياء 
مرتفعة،  بأسعار  أزيائها  بيع  في  الواقعية، 
أرض  على  النور  ترى  لن  مالبس  أنها  رغم 
أزياء  دار  باعت  العام.  هذا  أوائل  ففي  الواقع. 
يبدو  اللون  فضياً  فستاناً   The Fabricant
دوالر  آالف   10 بـــــــــ  احلرير  من  مصنوعا 
فرانسيسكو  يدعى  أميركي  أعمال  لرجل 
به  لتتباهى  لزوجته  هدية  أراده  ريتشارد، 
املصنعة  فالشركة  االفتراضي.  عاملها  في 

على  تركيبه  من  الفستان  صاحبة  لتمكن  معينة  تقنيات  استخدمت  االفتراضي،  للفستان 
صورة واحدة لها.

وعندما سئل  إضافية.  تدفع رسوماً  أن  أخرى، فعليها  تركبه على صورة  أن  أرادت  أما في حال 
ريتشارد عن سبب دفعه مبلغاً باهظاً لقاء فستان لن يرى النور، قال: في ذلك استثماراً بعيد 
املدي، فهو يعتقد أنه خالل عقد من الزمن. سوف تصبح املالبس الرقمية منتجاً مطلوباً جداً. 

وبالتالي سوف تزدهر املوضة الرقمية ويصبح الطلب عليها كبيراً.

اثيوبيا:
مقهى ينشر الفن.. علبة ألوان مع كل فنجان قهوة

أم  أم مرسم  أهو مقهى  تدري  ال  أعتابه  على 
أنه  تدرك  املكان  دخول  مبجرد  لكن  مكتبة، 
لوحات  جدرانه  تغطي  إذ  واحد،  في  الثالثة 
وتتوسطه  املقهى،  صاحبة  ريشة  خطتها 
على  التثقف  يحب  من  كل  تساعد  مكتبات 
كتابه  بصحبة  القهوة  فنجان  ارتشاف 

املفضل.
»ألم« مقهى بوسط العاصمة اإلثيوبية أديس 
املقاهي احمليطة، فهو  أبابا، يقف فريدا وسط 

من  وملزيد  ألوان،  وعلبة  الرصاص  وقلم  البيضاء  الرسم  أوراق  مع  والقهوة  الشاي  لرواده  يقدم 
املتعة تقف بعض املكتبات في وسط وأركان املكان، تسهل االطالع ومتضية الوقت.

والقراءة،  الرسم واملوسيقى  الذي جذب كثيرين من عشاق  ألم غيتاجو، صاحبة فكرة املقهى 
وبدأته قبل عامني بهدف نشر الفن وسط اجملتمع اإلثيوبي وتعريف الزبائن بالفن التشكيلي، الذي 

حتبه وتعبر من خالله عن تطلعاتها وآمالها للعالم بجانب االسترخاء وشرب الشاي والقهوة.
برعت غيتاجو )34 عاما(، من أصحاب الهمم، في فن الرسم ولها لوحات تزين جنبات املقهى، 
وأصحاب  املهتمني  لدى  الرسم  مهارات  وتنمية  زبائنها  الرائعة إلسعاد  املبادرة  بهذه  وتقدمت 

املواهب.
الذي يحمل اسمها ويعني  وعبرت غيتاشو عن فخرها وسعادتها بنجاح فكرة حتويل املقهى، 
إلى  باالستماع  واالسترخاء  واالطالع  والرسم  للفن  مكان  إلى  األمهرية،  باللغة  »العالم« 

املوسيقى الكالسيكية التي ال ميلها مرتادو املقهى.
وأضافت: »ال نطلب من الزبائن أسعارا أو تكاليف هذه األدوات واخلدمات املميزة فهي مجانية، 

بهدف توعية اجملتمع وتشجيعه على القراءة والرسم بطريقة رائعة وسهلة«.
وأوضحت أن املبادرة في بداياتها لم ترق للكثير من الزبائن، فكان هناك نوع من التحفظ نحوها، 
ويرتادون  اخلاصة  لوحاتهم  يرسمون  زبائننا  أغلب  أصبح  اجلاد  العمل  من  أشهر  مرور  بعد  لكن 

املقهى بشكل دائم.
املقهى الذي يقع مبنطقة »بولي غرجي« وسط العاصمة، أغلب زبائنه من الشباب ومحبي فن 
الرسم والقراءة، تديره السيدة ألم من على كرسي آلي ألصحاب الهمم، تتحرك به بني زبائنها 

وطالبها، إذ تهتم بتعليم الراغبني وأصحاب املواهب في مجال الرسم.

السعودية:
السلطات السعودية 

تسمح بدخول النساء 
والرجال للمطاعم من نفس 

الباب
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية على توتير تصريحاً صحفياً يسمح للمطاعم 

أن يكون لها مدخل واحد بدالً من القانون السابق الذي يجبرهم على أن يكون لديهم مدخالن.
وقد شهدت اململكة في الفترة املاضية تخفيفاً من القيود على االختالط بني الرجال والنساء 
متنع  كانت  التي  املاضية  العقود  خالف  الترفيه،  هيئة  بها  قامت  غنائية  حفالت  عدة  وإقامة 
االختالط وفقا لقواعد وقوانني كانت تشرف عليها هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي 

قام أخيراً األمير محمد بن سلمان بتقليص الكثير من صالحياتها وكبح جماحها.
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Residents of Markham 
do not feel safe, and they 
are not alone. Across the 
country crime has be-
come a huge concern. 
In the west the discus-
sion has been about ru-
ral crime. Their concern 
is, calling the police can 
have a half hour wait 
time. In the major centres 
like Vancouver, Calgary, 
and Toronto the discus-
sion is focussed on shoot-
ings which is almost entirely driv-
en by gang activity. In places like 
Markham, breaking and entering 
has been the dominant concern.
In the last election the Liberals ran 
on stopping the shootings in major 
centres and ignored robberies and 
rural crime. Now they are follow-
ing through with their promise. 
The Liberal plan starts with ban-
ning “military style assault weap-
ons”. It will be followed by a gun 
buyback program, and an opt-in 
municipal handgun ban. While the 
plan is ambitious, it has one key 
problem. 
The Liberal plan will do nothing to 
stop crime.
The “military style assault weap-
ons” ban ignores the real problem. 
Automatic weapons are already il-
legal. The shootings across Toronto 
are mostly being done with ille-
gally obtained handguns. Easy to 
conceal weapons that are almost all 
smuggled across the border. Large 
guns look great for photo ops, but 

those aren’t the weapons 
filling our emergency 
rooms and morgues. 
The buy-back program 
doubles down on this 
wonky logic. The Liber-
als originally said that 
their plan will only cost 
the tax payer 250 million 
dollars. Now the number 
is around 500 million. 
Canadians should be 
skeptical of that number. 
The Frasier Institute has a 

great article on it called, “Trudeau 
government’s ‘buy back’ gun pro-
gram likely a multi-billion boon-
doggle”.
The handgun ban might do even 
less good. The gang members us-
ing smuggled hand guns aren’t go-
ing to change their behaviour be-
cause of a ban.
What will the Liberal policies ac-
complish?
The policies punish legal owners 
of guns who are not committing 
crimes.  More concerning is that the 
millions and perhaps billions spent 
on these policies will be wasted. 
That money could be spent on sup-
port for police anti-gang and gun 
units, youth prevention programs, 
and increased access to mental 
health or addictions treatments.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Public Safety Not Part of liberal GuN baN

Kobe Bean Bryant (August 23, 1978 
– January 26, 2020) is an American 
professional basketball player. Bryant 
entered the National Basketball As-
sociation (NBA) directly from high 
school, and played his entire 20-season 
professional career in the league with 
the Los Angeles Lakers. Bryant won 
five NBA championships, was an 18-

time All-Star, 15-time member of the 
All-NBA Team, 12-time member of 
the All-Defensive Team, was named 
the 2008 NBA Most Valuable Player 
(MVP), and was a two-time NBA Fi-
nals MVP winner. Widely regarded as 
one of the greatest players of all time, 
he led the NBA in scoring during two 
seasons, ranks fourth on the league›s 

all-time regular season scoring and all-
time postseason scoring lists.Bryant at-
tended Lower Merion High School in 
Pennsylvania, where he was recognized 
as the top high-school basketball player 

in the country. Upon graduation, he de-
clared for the 1996 NBA draft and was 
selected by the Charlotte Hornets with 
the 13th overall pick; the Hornets then 
traded him to the Lakers. As a rookie, 
Bryant earned himself a reputation as 
a high-flyer and a fan favorite by win-
ning the 1997 Slam Dunk Contest, and 
he was named an All-Star by his sec-
ond season. He led the Lakers to three 
consecutive NBA championships from 
2000 to 2002. In 2003, Bryant was 
accused of sexual assault. Criminal 
charges were brought and then dropped 
after the accuser refused to testify, with 
a civil suit later settled out of court. 
Bryant denied the assault charge but 
admitted to a sexual encounter, and is-
sued a public apologyAfter the Lakers 
lost the 2004 NBA Finals, O›Neal was 
traded and Bryant became the corner-
stone of the Lakers. He led the NBA in 
scoring during the 2005–06 and 2006–
07 seasons. In 2006, he scored a career-
high 81 points; the second most points 
scored in a single game in league histo-
ry. Bryant led the team to two consecu-
tive championships in 2009 and 2010, 
and was named NBA Finals MVP on 
both occasions. He continued to be 
among the top players in the league 
through 2013, when he suffered a torn 
Achilles tendon at age 34. Although he 
recovered from that injury, he suffered 
season-ending injuries to his knee and 
shoulder, respectively, in the following 

two seasons. Citing his physical de-
cline, Bryant retired after the 2015–16 
season.At 34 years and 104 days of age, 
Bryant became the youngest player in 
league history to reach 30,000 career 
points. He became the all-time lead-
ing scorer in Lakers franchise history 
on February 1, 2010. Bryant was also 
the first guard in NBA history to play 
at least 20 seasons. His 18 All-Star des-
ignations are the second most all time, 
while it is the record for most consecu-
tive appearances as a starter. Bryant›s 
four All-Star MVP Awards. At the 2008 
and 2012 Summer Olympics, he won 
two gold medals as a member of the 
U.S. national team. In 2018, he won 
the Academy Award for Best Animated 
Short Film for his 2017 film Dear Bas-
ketball.
In January 26, US basketball legend 
Kobe Bryant, 41, and his daughter 
Gianna, 13, were among nine people 
killed in a private  helicopter crash in 
the city of Calabasas, California.The 
LA Sheriff Alex Villanueva said the 
helicopter›s manifest indicated that nine 
people were on board when it crashed 
and there were no survivors.Tributes 
from celebrities and fellow sports stars 
have been pouring in, many expressing 
shock at his sudden death. Moments of 
silence have been observed at basket-
ball games across the US.
Bryant was also remembered at the 
Grammy Awards, which were held 
at the Staples Center, the Los An-
geles Lakers› stadium, on Sunday 
night.»We›re all feeling crazy sadness 
right now,» said host Alicia Keys. «Be-
cause Los Angeles, America and the 
whole wide world lost a hero. We›re lit-
erally standing here heartbroken in the 
house that Kobe Bryant built.»The Na-
tional Basketball Association issued a 
statement saying it was «devastated by 
the tragic passing of Kobe Bryant and 
his daughter, Gianna». «For 20 seasons, 
Kobe showed us what is possible when 
remarkable talent blends with an abso-
lute devotion to winning» 

Goodbye Legend!
  Goodbye Kobe, 
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Feeling ‹bad› 
can be 

‹good›...?! 
Part One

I’m sure the title of this post sounds rather con-
tradictory, if not outright ‘wrong’. How can feel-
ing BAD possibly be GOOD? Usually, feeling 
‘bad’ means we are frustrated, sad, stressed, angry, 
lonely, bored, etc. All of these emotions are un-
pleasant. So, how can this ever be a good thing? 
Please note that this is Part One is a series 
about Negative Emotions. This is a HUGE 
topic and I would like to try my best to delve a 
bit deeper into this! Let’s start this journey! 
This article does a fabulous job of explaining why 
negative emotions are important for us to experi-
ence. Firstly, we need to understand that all feelings 
- even the ‹bad› ones - serve a purpose. We FEEL 
them because we have experienced some sort of 
event or trigger that prompted these emotions in us. 
Now, of course, our emotional responses may not 
always be appropriate to the situation we are deal-
ing with. For example, one event may be stressful, 
but for one person, it might be so overwhelming that 
they completely crash and break down (whereas oth-
ers might be dismayed but recover quite quickly). 
One important point to remember, however, 
is that emotions are only ONE part of the pic-
ture. That is to say, they cannot be viewed or ac-
cepted in isolation. With every emotion comes a 
thought. These thoughts are also very important. 
Let’s look at an example: your boss yells at you 
because you have not completed an assignment to 
his or her standards. You feel hopeless, frustrated, 
and sad. Then, you begin to think ‘oh no. What 
if I lose my job? I’m no good at anything. I’m a 
failure. I always try so hard but it never pays off’. 
See how the emotions led to thoughts of hopeless-
ness, decreased confidence, and self-rejection?  
Sometimes, it is rather difficult to stop our thoughts 
and emotions from expanding this way, especially 
when we are ‹deep› into the tough circumstance 

and feelings. But, there is another way to look at 
these ‹bad› emotions. What if, instead of judg-
ing yourself for feeling sad and hopeless, you 
acknowledge your emotions? Instead of blaming 
yourself for feeling sad and trying to ‘get over it’ 
(for example, because you need to work on the 
next assignment), allow yourself a moment to UN-
DERSTAND that you are feeling this way because 
xxx happened. This does NOT mean that all of 
your emotions are appropriate. But it does mean 
that you are being kind to yourself in the moment. 

Then, take a moment to assess the THOUGHTS 
that are accompanying your negative emotions. You 
feel sad. You now think that you are a failure. Think 
about this again. Does not doing so great on one test 

mean that you never do anything right? No. And 
if you cannot believe this, ask yourself how you 
would respond to someone else in your situation, 
who was saying the same thing about themselves: if 
my daughter or brother or spouse or best friend did 
not do well on a test, would I tell them that they are 
no good? Would I tell them that they always fail 
and will never be successful at anything? Likely 
not. So, why are you being so hard on yourself? 
Practice self-compassion and kindness. You are the 
only one who can truly change your thoughts and 
accept your emotions. And remember, accepting 
your emotions DOES NOT mean that they are true. 
We just saw that in the example of analyzing your 
emotions and the thoughts they trigger. Accepting 
your negative emotions means understanding that 
even if you feel a certain way, this doesn’t mean that 
your subsequent thoughts about yourself are TRUE.  
We cannot change our emotions ‹right away›. The 
way you feel is shaped by the situation around you, 
your development, values, temperament, mind-
set, environment, and so much more. I think this 
is really important to understand: you may not be 
able to alter your emotions to an event. But you 
CAN evaluate how appropriate your emotions 
- and the thoughts that come with them - are. If 
the emotions and thoughts are ‘too strong’ or 
‘blown out of proportion’ to the situation, it may 
be time to think about how you can make your 
views more ‘in line’ with the facts. This, dear 
readers, is critical in order to build resilience, 
patience, self-compassion, and perseverance. 
Keep an eye open for Part Two in this series, where 
we will be looking at some reasons WHY allowing 
yourself to FEEL negative emotions is important to 
our growth, mindset, and resilience! 

Last week, four of my caucus 
colleagues and I were pleased 
to nominate Maggie Gobran, or 
“Mama Maggie” as she is better 
known, for the Nobel Peace Prize. 
I also spoke about that nomination 
in Parliament. Mama Maggie’s 
story has inspired me and so many 
others, and further recognition 
will help her continue to expand 
her work.
Mama Maggie has been referred to as “the Mother Teresa 
of Egypt”.
Thirty years ago, Mama Maggie founded a non-profit char-
ity called Stephen’s Children in order to better the lives of 
many families living in the slums of Cairo. She came from 
an affluent family and was initially largely unaware of the 
struggles many children and families face in her country.
Being a young, married professor of computer engineering 
at the American University of Cairo, shehad in many ways 
achieved the success for which many young professionals 
strive in their careers.
When a ministry within her church undertook a trip to feed 
and clothe the people residing in the Cairo slums, she de-
cided to go. On this trip to the slums, she noticed a baby 
crying in a pile of garbage. She then picked up the baby 
and began to cry herself. After this she immediately had a 
heavy weight on her heart and knew that she needed to do 
something. This was a turning point in her life. She then 
decided to leave the professional workplace to directly 
serve those in need in the slums.
Stephen’s Children has since grown expansively and now 
has more than 2,000 volunteers who help and serve every-
one they encounter to obtain food, clothing, medical care, 
job training, and education. The ministry exists not only to 
serve the poor and disadvantaged, but also to elevate them 
to a sense of their dignity as children of God.
Mama Maggie’s organization isn’t just working to meet 
people’s basic needs; they are giving every individual 
a sense of dignity and humanity, ensuring each person’s 
physical, emotional, and spiritual needs are being met. She 
has consistently shown that an attitude of humility and love 
reaches the families living in the slums more than anything 
else.
In learning about her work and engaging with those in her 
organization, it is clear that Mama Maggie has no intention 
of being honoured for her remarkable selflessness, dedi-
cation, and radical love for each person she encounters. 
But recognition and awareness matter because they help to 
strengthen her important work.

“MaMa MaGGie”

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
What does man love more than life, hate more 
than death or mortal 
strife; that which con-
tented men desire; the 
poor have, the rich re-
quire; the miser spends, 
the spendthrift saves, 
and all men carry to 
their graves?

Answer for the 
last issue:
Solved by:
Martina Girguis
Tilly. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: JAN 07TH TO JAN 13TH, 2020

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

BRAZIL PAPAYA LIME
Reg: $4.99/ea
Quality Brand - 4lb
CHICK PEAS

ZAATAR STICKS

Reg: $6.99/ea
Frontier Brand - 2.5lb

PUNJABI BISCUITS
GUR/SOOJI/WW/ATTA

PACKAGED
JERK CHICKEN

Reg: $9.99/Order

SPECIAL
99$ /ORDER7.

MARINATED
MANGO CHICKEN

Reg: $9.99/Order

SPECIAL
99$ /ORDER7.

Reg: $2.99/ea
Quality Brand - 1.8Kg
RED LENTIL

SPECIAL
77$ /EA1.

SPECIAL
27$ /EA2.

SPECIAL
$
FOR18

SPECIAL
99$ /EA3.

SPECIAL
69$ /LB1.

Reg: $6.99/ea
Arz Fine Foods Brand - 500g

SPECIAL
99$ /EA4.

PROMOTION PERIOD: FEB 07TH TO FEB 13TH, 2020


