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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

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

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 
South

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

كندا ت�سعى لقبول 1.2 مليون مهاجر لنهاية 2023 

حتى مع احتدام وباء كورونا

العدل الأمريكية ت�سمح بالتحقيق يف 

»خمالفات« بانتخابات الرئا�سة

كندا تدخل قواعد الزامية جديدة 

خالل وباء كورونا للم�سافرين الدوليني 
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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

جمل�س �إد�رة و�أ�سرة حترير 

»جود نيوز« 

يقدمون خال�س �لعز�ء 

للزميلة / �أينا�س قلد�س 

يف �إنتقال �لو�لد / 

موري�س قلد�س

عزاء جلميع اأفراد الأ�سرة 

و�ملحبني يف كند� و م�سر 



Saturday, November 14 , 2020 - Issue (174)ال�صبت  14 نوفمرب 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الرابع وال�صبعون بعد املائة 3

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

راأي املحـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

دفعة ثانية من املساعدات 

أونتاريو  في  األمور  ألولياء 

خالل  أطفالهم  لتعليم 

وباء كورونا

....................................... ص 9

عقوبة  تلغي  اإلمارات 

بني  والتعايش  الكحول 

زوجني غير مسجلني

 .....................................ص 11

احلجاب املدرسي.. 

بني االختيار واإلجبار

ارتداء احلجاب  اإلجبار على 

دينية  فاشية  باملدارس 

دينية  سلطة  وممارسة 

داخل مؤسسات تعليمية

..................................... ص14

لـــــ  إيجابي  اختبار 

يعيش  لكلب  »كورونا« 

مصابني  أفراد  أربعة  مع 

بالفيروس

........................................ ص9  

�سيناريو النق�سام الأمريكي املخيف 

�إ�ضافية  �ضنو�ت  �أربع  من�ضي  لأن  جمال  فال  تر�مب  من  �لتخل�ص  »�أريد 

معه«. كان ذلك ما قالته �ملدر�ضة فريونيكا كا�ضرتو �لتي تعي�ص يف ولية 

بن�ضلفانيا، ويف �ملقابل قالت كالر� خيمين�ص �لأمريكية من �أ�ضول كوبية 

بالده  عن  يد�فع  قوي  رئي�ص  �ىل  »نحتاج  فلوريد�  بولية  تعي�ص  و�لتي 

عدمه  من  �إنتخابي  تاأييد  عن  فقط  تعرب  ل  �لت�ضريحات  تلك  ويحبها«، 

�لأمريكية  �لأمة  يف  م�ضبوقة  وغري  ملحوظة  �إنق�ضام  حالة  تعك�ص  ولكنها 

ير�ها �لأمريكيني و�لعامل جيدً�. ونتيجة �أن كل مر�ضح ور�ءه جمموعة من 

�ملتطرفني و�لتي لن تقبل باأي حال من �لأحو�ل فوز �لأخر، فتحول ذلك 

�لأنق�ضام �إىل عبث يف ت�ضرفات  و�أد�ء �أعلي قامات �ضيا�ضية يف �لوليات 

�لبالد.  لرئا�ضة  و�لدميقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  مر�ضحي  وهم  �ملتحدة 

فالت�ضريحات �ملعلنة �قرتبت من �ل�ضباب عنها من �ل�ضيا�ضة، وبعد �ضتائم 

متبادلة و�ملقاطعة يف �أجابات �لأ�ضئلة يف �ملناظرة �لأوىل بني تر�مب وبايدن 

�لتعامل  مت  �أمريكا-  تاريخ  يف  مناظرة  �أ�ضوء  باأنها  �لعامل  و�ضفها  و�لتي   -

باأن  لالأخر  �لأ�ضتماع  ي�ضتطيعون  ل  �أنهم  مبا  �ملر�ضحني  كال  مع  باأ�ضطر�ر 

�أ�ضبح من حق من يدير �ملناظرة قطع �مليكرفون عن  �أي�ضًا-  -ولأول مرة 

مر�ضح حينما يتحدث �لأخر. 

حال  بالنتيجة  يعرتف  لن  �أنه  �لأنتخابات  قبل  �أعلن  تر�مب  �لرئي�ص 

�ضفحات  على  منفردة  ب�ضفة  فوزه  �أعلن  �لأنتخابات  وبعد  خ�ضارته، 

فيها  �أتهم  �أخرى  تويتة  وكتب  به،  �خلا�ضة  �لأجتماعي  �لتو��ضل 

�لدميقر�طيون باأنهم �ضرقو� تلك �لأنتخابات، وقام موقع 

»تويرت« بحذفها ويف بيان �أعلن �ملوقع �أنها تويتة م�ضللة.

 ورغم �أن من حق �لرئي�ص تر�مب �لتحقق من فرز �لأ�ضو�ت يف �لوليات 

�حلا�ضمة و�لتي تقاربت فيها �لأ�ضو�ت كذلك من حقه طبقًا للد�ضتور �أن 

�لعليا،  �ملحكمة  �إىل  �لأمر  �لرئا�ضية وُي�ضعد  �لنتخابات  نتيجة  يطعن يف 

نظريات  جميع  تظهر  �حلايل،  �لأمريكي  �لأنق�ضام  حالة  ونتيجة  �أنه  �إل 

�ملوؤ�مرة وعدم �لثقة يف �لأخر وبقوة، فبد�أت توقعات �أن تر�مب لن يعرتف 

�لق�ضاء �لأمريكي طعون تر�مب و�أعلن فوز  بالنتيجة حتي و�أن مل يقبل 

بايدن بالرئا�ضة، و�أن �لرئي�ص �حلايل دونالد تر�مب �ضي�ضتمر يف ما ي�ضمى 

بالإ�ضرت�تيجية �ل�ضتبد�دية، و�أنه قد ي�ضن هجوم علي �ملوؤ�ض�ضة �لدميقر�طية 

�أكرث  �أخر  �أ�ضرب وتعيني  بعد تغيري وزير دفاعه مارك  �لأمريكية، وخا�ضة 

ولء، كذلك دعوته لالأمريكيني لتمويل ما ي�ضمى بـ »�ضندوق �لدفاع عن 

�لنتخابات«، و��ضتغالل قاعدته �لوفية له و�ملتمثلة يف 72 مليون موؤيد له، 

يف �لبقاء، كلها روؤي ت�ضهد على ما تعانيه �لوليات �ملتحدة �لآن  

�لأنق�ضام يف �لأمة �لأمريكية �أ�ضبح و�قعًا، و�خلوف �لأن جتاوز من جمرد 

وجوده �إيل �ملرحلة �لتي �ضينتقل لها ذلك �لأنق�ضام يف �لأيام �لقادمة، و�لتي 

ولالأ�ضف ترى �لعنف متوقعًا ، و�أن هناك جمموعات تابعة لكال �ملر�ضحني 

�إيل  و�لتخريب  و�لعنف  �ملناو�ضات  من  لتبد�أ  لل�ضارع  للنزول  �لعدة  تعد 

حتي �ضيناريو �حلرب �لأهلية حال �إعالن فوز �ملر�ضح �لفائز �إذ� لزم �لأمر.

ابـرام مقــار
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بكلمة واحدة، بغيبة، بنميمة، 
به  املُتهم  يعلم  ال  بُبهتان 
اختالس  يتم  شيًئا  أمره  من 
من  وسلبها  النجاح  ُفرص 
اجلُهد  من  كثيرًا  بذل  انسان 
جدارة،  عن  ليستحقها 
فيتجرَّع مشاعر احلسرة على 
واضحة  أسباب  دون  ُفقدانها 

تستحق حرمانه منها.
ملنصب  ترشيحه  يتم  شخٌص 

أحد  ألن  منه  فُيختطف  أعلى  مهني 
اخلفاء،  في  ضده  دسيسة  دس  احلاسدين 
مع  تتناسب  لوظيفة  يُختار  شخٌص 
مؤهالته وِخبراته فُيحرم منها قبل أن يتم 
تبليغه بخبر اختياره لها ألن أحد احلاسدين 
قلل من شأن تلك املؤهالت أو أشار لبعض 
بسوء،  الشخصية  وُمعتقداته  أفكاره 
شاب ُمحترم تقدم لطلب يد فتاة فشوَّه 
أحد احلاقدين ُسمعته أمام أهلها لتكون 
لطيفة  ُمهذبة  شابَّة  رفضه،  النتيجة 
يدها  لطلب  بالتقدم  محترم  رُجل  يُفكر 
فُيلقي أحد املُتطفلني كلِمة عابثة تُشير 
إلى أنه يستحق امرأة أكثر جماالً وأصغر 
ُعمرًا وأرقى نسًبا وحسًبا منها كـ »فالنة 
ابنة فالن«؛ ويصرف عنها ما كان من املمكن 
اجملاالت  عالم  في  حتى  نصيبها!  يغدو  أن 
اإلبداعية والفنية والثقافية واألدبية التي 
لهذا  املُنتمني  الناس من غير  لعامة  تبدو 
والثقافة  املوهبة  على  ُمعتِمدة  العالم 
السهل  من  األولى؛  بالدرجة  واالجتهاد 
من  املوهوب  املُبدع  يُحرم  أن  األيام  هذه 
كلمة  بسبب  اجملال  هذا  في  الُفرص  آالف 
جتعل اجلِهة املُمسكة بزِمام تلك الُفرصة 

قائمة  من  اسمه  متحو 
دون  لغيره  وتُقدمها  خياراتها 
األمثلة  باألسباب!!  إعالمه 
»قاطعي  من  النوع  هذا  على 
ُتصى،  تكاد  ال  السبيل« 
أدنى  ميسهم  لن  وأكثرهم 
من  نصيبه  اآلخر  نال  إذا  ضرر 
نحوه  ُمقبالً  كان  الذي  اخلير 
عبًثا،  أو  عمًدا  وه  يصدَّ أن  قبل 
هدًفا  سلوكهم  يجعل  ما 
دوافعه  الستكشاف  والتحليل  للبحث 

غير الواِضحة.
مازالوا  الناس  أكثر  أن  حًقا  املؤسف  من 
»كلمة جتيبهم وكلمة توديهم«، ال ميتازون 
يجعلهم  الذي  العميق  الوعي  بذاك 
التي  اخلفية  األسباب  عن  يتساءلون 
بعدم  إلقناعهم  الشخص  هذا  تدفع 
أيًضا  املؤسف  ومن  لآلخر،  الُفرصة  منح 
ال  عبًثا  أو  عمًدا  السبيل«  »قاطعي  أن 
إلى  سيؤدي  يفعلونه  ما  أن  يفهمون 
يستحقونها  كثيرة  ُفرص  من  حرمانهم 
أفعالهم  على  عقابًا  املُستقبل  في 
تلو  الِعقاب  الدنيئة، ومنهم َمن يصفعه 
يحدث  ما  أن  إلى  يلتفَت  أن  دون  الِعقاب 
ليس سوى رسائل متوالية تتصاعد درجة 
يُعدلون  لعلهم  فشيًئا  شيًئا  فيها  األلم 

مسارهم على هذه األرض.
إن ُكنَت تُريد االستكثار من اخلير لنفسك 
اآلخرين،  مبُساعدة  يأتيك  اخلير  أن  فاعلم 
ودعمهم، وُمساندتهم ولو بكلمة طيبة، 
فإن لم متلك ما تُقدمه عليك بكف أذاك 
وتدفع  نفسك،  عن  األذى  لتمنع  عنهم 

عنها صنوف البالء.

ملاذ� نكره �خلري لغرينا؟

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غربيــــــــال
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األمريكية  الدوائية  فايزر  شركة  أعلنت 
االنتخابات  نتيجة  إعالن  من  قليلة  أيام  بعد 
األمريكية الرئاسية، وفوز املرشح الدميقراطي 
فاكسني  إلى  التوصل  عن  بايدن،  جو  بها 
فاعليته 90% لعالج فيروس كورونا على لسان 
عن  فايزر  إعالن  ومبجرد  بورال.  ألبرت  رئيسها 
الثالثة الختبار الفاكسني، بعد  نتائج املرحلة 
شخص،  ألف   44 من  أكثر  على  جتربته  مت  أن 
أنه  الشركة  رئيس  أعلن  فاعليته،  وثبتت 
سيتم  اجلاري،  نوفمبر  شهر  نهاية  بحلول 
املوافقات  على  واحلصول  الفاكسني،  تسجيل 
الواليات  من  الرسمية  الصحية  الفيدرالية 
أن  أوضح  لكنه  الفاكسني.  إلنتاج  املتحدة، 
اإلنتاج في البداية سيكون محدودا وألولويات 

محددة يعلن عنها الحقا.
املفرحة  النتائج  عن  فايزر  إعالن  ومبجرد 
 %90 إلى  تصل  التي  وفاعليته  للفاكسني، 
لعالج فيروس كورونا اللعني، تسابق مسؤولي 
وإعالن  للترحيب  الغربية  الدول  احلكومات في 
وكان  اجلديد،  بالفاكسني  وتفاؤلهم  فرحتهم 
تصريحات  التصريحات،  هذه  مقدمة  في 
املتحدة،  للواليات  املنتخب  الرئيس  بايدن  جو 
والرئيس ترامب املنتهية واليته الرئاسية قريبا، 
نتائج  للتشكيك في  للقضاء  ولكنه سيلجأ 
االنتخابات، بعدما أعلنها أكثر من مرة أن هناك 
الدميقراطيون  عليها  يسيطر  فاسدة  مدن 

قامت بتزوير االنتخابات. 
لتصريحات  بالنسبة  احلال  يختلف  ولم 
ورئيس  ترودو،  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
وزراء  ورئيس  لوجو  فرانسوا  الكيبيك  وزراء 
بريطانيا بوريس جونسون، الذين رحبوا كلهم 
في  التعامالت  وارتفعت  اجلديد.  بالفاكسني 
بفضل  كبيرة،  مبعدالت  العاملية  املال  أسواق 
التفاؤل الذي بدأ يلوح في األفق، وهو ما ميثل 
اقتصاديات  خملتلف  قوية،  اقتصادية  دفعة 

العالم.
لكن التساؤل الذي يفرض نفسه، ملاذا تأخرت 
الثالثة  املرحلة  نتائج  عن  اإلعالن  في  فايزر 
تعلنها  ولم  األمريكية،  االنتخابات  بعد  ملا 
أحد  وأنه  خاصة  أيام،   10 أو  بأسبوعني  قبلها 
التحليالت املؤدية لفشل ترامب في االحتفاظ 
في  بتأخره  يتعلق  األمريكية،  الرئاسة  مبقعد 
عالج فيروس كورونا الذي دمر العالم، واجملتمع 
أعداد  في  اجملتمعات  أكثر  من  كان  األمريكي، 
املصابني، على الرغم من أن هذه األيام القليلة، 
الفاكسني،  جناح  عن  خاللها  االعالن  مت  التي 
ترامب. هل  باإليجاب على موقف  كان ستؤثر 
هناك اتفاق خفي بني بعض الشركات متعددة 

اجلنسية والدميقراطيني لاليقاع بترامب؟ 
من  أخري  أنواع  هناك  أن  للنظر،  امللفت 
مراحلها  في  وهي  اختبارها  يتم  الفاكسني 
يتفاءل  والتي  واألخيرة،  الثالثة  السريرية 
املرجوة  النتائج  بصدد  والعلماء  الباحثون 
منها، مما يعني أن األمل وشعاع النور يقوي في 
القضاء على هذا الفيروس اللعني. ولكن على 
ما يبدو فإن الشركات املنتجة للفاكسني لها 
توازناتها السياسية مع رجال صنع القرار في 
العليا، على املستوى الوطني  دوائر السياسة 

والعاملي.
بانتخابات  الفوز  في  بايدن  جو  جناح  كان 

جتاهه،  املواقف  تتفاوت  أم  األمريكية  الرئاسة 
الغربية،  اجملتمعات  في  للغاية  مرحب  بني  ما 
الشرق  مجتمعات  في  نبض  وجس  تروي  وبني 
الوحيدة  التخوف  ونقطة  العربية.  األوسط 
الدميقراطيني،  من  العربية  اجملتمعات  في 
تتعلق فقط بسجل األسود في التحالف مع 
في  صراحة  ممثلة  الديني،  اإلرهاب  جماعات 
وضمية  خفية  بصورة  أو  املسلمني،  اإلخوان 
تنظيمات  همجية  عن  البصر  غض  في  ممثلة 
الدولة اإلسالمية داعشية واحلركات املرتبطة 
العربية،  الدول  بها، وهذا ما يقلق العديد من 
واإلمارات،  والسعودية  مصر  مقدمتها  وفي 
عربية  دول  ثالث  وأقوى  أهم  من  تعد  والتي 

فاعلة في منطقة الشرق األوسط.
بقية  شأن  شأنهم  أمريكا  في  الدميقراطيون 
أو  الوسط  ليسار  السياسية  التنظيمات 
اليسار الليبرالي، تقدم برنامج وقيم إنسانية، 
ميكن  ال  ولكن  معها،  تختلف  أو  تتفق  قد 
بسبب  إال  العداء،  حد  إلي  اخلالف  يصل  أن 
قيادات  تستغلها  والتي  الغريبة،  سذاجتهم 
احلركات اإلسالمية واالرهابية، تت مظلة فكرة 
حقوق اإلنسان واألقليات، ولذا فإن التجمعات 
اإلسالمية في الغربية في غالبها، التي تصوت 
وتؤيد الدميقراطيني والليبراليني في الغرب، من 
لتيارات  أو تعطي أصواتها  تؤيد  أن  املستحيل 
اليسار في مجتمعها األم الشرق أوسط، إال اذا 
كان األمر ألغراض التوظيف السياسي، والتي 
احلال  كان  مثلما  كثيرة،  متويالت  وراءها  يقف 
وقطر  وتركيا  املسلمني  اإلخوان  جماعة  بني 
وبعد تيارات اليسار، التي كان البعض يتوسم 
اإلرهاب  ومواجهة  والتفتح  االستثنارة  فيها 
والعنف، لكن بريق التمويالت وتأثير األموال له 

فاعلية السحر.
نعم بايدن، سيكون رئيس أكبر دولة مؤثرة في 
العالم، وعلي من الرشادة علي إدارته أن تعيد 
الشرق  منطقة  في  األحداث  تطورات  قراءة 
السعودية  مثل  دوال  وأن  العربي،  األوسط 
السياسي  التأثير  من  متلك  ومصر  واالمارات 
في منطقة الشرق األوسط، بل واالستثماري 
نفسه،  األمريكي  االقتصاد  داخل  االقتصادي 
أن  بايدن  بقيادة  األمريكية  اإلدارة  يجعل  ما 
تعيد النظر في تالفها املشبوه مع جماعات 
اإلسالم السياسي، التي بدأها أوباما وهيالري، 
دول   3 وأهم  واشنطن  بني  قطيعة  إلي  وأدت 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  فاعلة  عربية 
التي  املسلمني،  األخوان  جماعة  وأن  خاصة 
وأمريكا  الغرب  كراهية  علي  أنصارها  تنشئ 
بايدن، علي  بفوز  أول من رحب  الكافرة، كانت 
بدأه  مثلما  التحالف  صياغة  يعيد  أن  أمل 

اخملرب أوباما معهم.
السياسية  القيادات  بعض  يجعل  ما  وهذا 
وعدة  األوسط  الشرق  في  الشعوب  وماليني 
آالف بل ورمبا ماليني من أصول شرق أوسطية 
بالتوجس  يشعرون  الشمالية،  أمريكا  في 
والتروي في احلكم علي إدارة بايدن جتاه بالدنهم 
التي لو حافظت على  العربية،  الدول  األم في 
أمريكا  ومصالح  األمريكية  اإلدارة  رشادة 
سيكون  االوسط،  الشرق  منطقة  وشعوب 
بايدن  بوصول  وفعلي  حقيقي  ترحيب  هناك 

لسدة الرئاسة في البيت األبيض.

�لأمل يف �لق�ساء على كورونا ... 

و�لرتوي يف �حلكم على بايدن

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   قد يظن البعض أن حواء لم تكن 
تسأل آدم، زوجها: »أين كنت«.. 

وباللهجة املصرية األصيلة: »رايح فني، 
وجاي منني«؟..

   متوكئني على، انه لم يكن هناك 
امرأة أخرى، غيرها.

  وهذا يشير إلى أن هذا السؤال، ليس 
ـ دائماً ـ عن ِغيرة، ولكنه مجرد سؤال 

تقليدي، حيث كان آدم يتجّول في 
فراديس اهلل، ويتعامل مع خليقته ـ 
خليقة اهلل ـ، باعتبارهم من رعّيته!

   قد يكون هذا السؤال صعباً، ولكن 
عندما يكون الزوج ممن »يعرجون بني 

الفرقتني«!

   هنا ـ فقط ـ، تسد الزوجة، كل 
أرملة؛ فاألرملة، هي املرأة الوحيدة، 
التي تعلم مكان زوجها، كل ليلة!

   أما السؤال األصعب، الذي تسأله 
الزوجة، على زوجها، وعلى أوالدها، بعد 

ذلك، فهو: »ماذا سنأكل هذا اليوم؟«.

   غالباً، يجيب الزوج، قائالً: »اسألي 
األوالد«!

   واألوالد، يجيبون ـ اذا توّحد رأيهم 
على طعام سواء، ولم يطلب كل واحد 
منهم، الطلب الذي يتعارض مع غيره 

ـ: »االختيار، اختيارِك«!

   ويعود السؤال إلى الزوجة، وقد ازداد 
صعوبة، تُكّسر الفكر!

   فليس من السهل، أن يفّكر اإلنسان 
في ماذا يأكل؛ فالصعوبة ليست في 

إعداد الطعام، وامنا في نوعه!

   كان اهلل في عون الزوجة، كل زوجة، 
عندما تطرح كل صباح، سؤالها 

العتيد، والصعب، والعنيد: »سنأكل 
ايه النهاردة؟«!

   فتفكر سبع مرات، وقد أعيتها 
احليرة!

   فعليها أن ترضي أذواق أهل بيتها: 
زوجاُ، وأوالداً!

  أما املسكينة، فهي تأكل كل ما 
يريدونه، هم!

  وان غداُ، لسؤاله امُلّير، قريب جداً!...   

عـادل عطيـة

هذا هو سؤالها 
األصعب!

   “انت مش عارف 
انا ابن مني؟”    

�أعتاد �أن يرى نف�ضه يف مكانة خمتلفة عن �أقر�نه، 

�إذ  �ضو��ضية«!  »�لب�ضر  �أن  كلمة  يفهم  يكن  مل 

�أبيه كالهما  كيف يو�ضع هو و�بن حار�ص عقار 

يف جملة و�حدة �أو حتى يجمعهما �ضطر و�حد 

�لكتاب؟! قطعًا مل يكن لريى  بني دفتي نف�ص 

نف�ضه يومًا مثل باقي �لب�ضر فقد تربى وهو يرى 

عليه  ت�ضري  ل  فهو  خا�ضة  معاملة  ُيَعامل  �أبيه 

حتى  �لنا�ص  جميع  على  ت�ضري  �لتي  �لقو�نني 

�لكون  نو�مي�ص  �أن  ظن  �ضغري  وهو  يومًا  جاء 

قابل  غري  ير�ه  فكان  �أبيه  على  ت�ضري  ل  نف�ضها 

�أن  �أعتاد  وبدوره  �لعجز!  �أو  �ملر�ص  �أو  للموت 

طفولته  منذ  �أبيه،  يفعل  كما  متامًا  �لنا�ص  يعامل 

على  و�حدة  جملة  يردد  �أبيه  ي�ضمع  وهو 

�لهاتف  على  �أو  �ل�ضارع  يف  يحدثه  من  م�ضامع 

�نا  عارف  م�ص  »�نت  يقول  كان  �مل�ضعد،  يف  �أو 

مني؟!«.

�ضلف  بكل  مكان  كل  يف  يقولها  و�حدة  جملة 

معاين  كل  تخت�ضر  جملة  وتعايل،  وكربياء 

على  كاذبًا  يتباهى  ظل  جمتمع  يف  �لطبقية 

نف�ضه بنف�ضه باأنه ق�ضي على �لطبقية بعد �لثورة 

كان  جو�نبه!!  جتتاح  �لطبقية  بينما  �مليمونة 

ول  �لب�ضر  ويهني  �لقو�نني  يك�ضر  باأنه  يتباهى 

ي�ضتطيع �أحد حما�ضبته بل ويتمادى فيعاقب من 

يعرت�ص م�ضتهينًا بكر�مة �لب�ضر وحياة �لآخرين، 

ذ�ك  من  �ل�ضبل  هذ�  ي�ضري  �لأبن  يكرب  وبينما 

يرددها على  �أبيه وظل  فقد ورث جملة  �لأ�ضد 

وعلى  مدر�ضيه  على  رددها  حوله،  من  كل 

�أ�ضحابه  وعلى  �جلري�ن  وعلى  �ملرور  �ضرطي 

وحتى يف �أحالمه فقد �أيقظته �أمه يف �أحد �لأيام 

قائاًل  حلمه  يف  ملحّدثه  ي�ضيح  وكان  يحلم  وهو 

�أمه  »�نت م�ص عارف �نا �بن مني؟!«. وبالقطع 

هذ�  �أحبت  فقد  غ�ضا�ضة!  �أي  ذلك  يف  جتد  مل 

�ل�ضعور باجلربوت بني �لب�ضر و�لتعايل على خلق 

�هلل! بل على �لعك�ص كثريً� ما كانت تغذي يف 

ولدها هذ� �ل�ضعور �ملحبب لها! 

�لأ�ضرة  مت�ضي  وبينما  �ل�ضيف  �أيام  �أحد  ويف 

�أجازتها يف مدينة �ضاحلية تعر�ص �لأب حلادث 

�مل�ضت�ضفى  يف  يكن  ومل  دم  لنقل  و�أحتاج  �ضري 

�أن  �لطبيب  �لأبن على  ف�ضيلة دم �لأب فعر�ص 

�لتي  �لفاجعة  �لأبن  يعطي دمه لأبيه ويكت�ضف 

خالل  من  ثبت  فقد  وم�ضتقبله  كيانه  هزت 

فح�ص ف�ضيلة دمه ��ضتحالة ن�ضبه لأبيه فف�ضيلة 

بينهما  �أن يكون  �مل�ضتحيل  �أنه من  دمهما تثبت 

�ضلة �لأب و�لأبن! 

يف  عليه  مغ�ضيًا  وقع  حتى  ذلك  علم  �أن  ما 

يتحدث  ل  �ضامتًا  ظل  �أفاقته  وبعد  �مل�ضت�ضفى، 

مع �أحد فاقدً� للنطق وجاء ت�ضخي�ص �لأطباء باأنه 

تعر�ص ل�ضدمة ع�ضبية حادة �أفقدته �لنطق، كان 

م�ضامعه  على  ترتدد  غرفته  يف  �ل�ضاعات  مي�ضي 

تلك �جلملة �لتي ظل يرددها متعاليًا على �لب�ضر 

�جلملة  تلك  مني؟!«  �أبن  �أنا  عارف  م�ص  »�أنت 

و�لكربياء  و�لفخار  �لعزة  م�ضدر  كانت  �لتي 

عاره!  م�ضدر  نف�ضها  هي  �أ�ضبحت  له  بالن�ضبة 

من �ليوم لن ي�ضتطيع �أن يقولها لأحد �أو ي�ضمعها 

من �أحد ولو حدث يومًا و�ضاألها لأحد لن تكون 

للفخار بل لال�ضتف�ضار!... متت

�لب�ضر  باقي  على  يتعاىل  من  كل  �إىل  ر�ضالة 

�جلملة  تلك  تقل  ل  �جلملة،  بتلك  ويفتخر 

�لتي )رمبا(  �لوحيد  �ل�ضخ�ص  فاأمك هي  لأحد، 

تعرف �جلو�ب! فاأ�ضاأل �أمك فهي تعلم �أكرث!

بقلم: 

جورج مو�سى

اأ�سرة حترير “جود نيوز” تهنئ الزميل

عـادل عطيـة
على �سدور جمموعته 

الق�س�سية اجلديدة

»حوار يف 
احلديقة«

متمنني له املزيد 

من الإبداع

توقعات بو�سول اأونتاريو لـ 6500 حالة 

اإ�سابة بفريو�س »كوفيد-19« يوميًا
 

ظهرت توقعات حكومية بأن تصل أونتاريو إلى 6500 حالة كوفيد - 19 يومياً بحلول منتصف 
ديسمبر ، متجاوزة بذلك معدالت النمو في الدول األوروبية التي هي اآلن في حالة إغالق ، وفقاً 

لتوقعات جديدة مت إجراؤها ملعرض حكومة املقاطعة.
، وتزايد  الرعاية طويلة األجل  الوفيات في دور  ارتفاع  يزداد سوًء،  مع  أن الوضع  بالذكر  اجلدير 
اخلميس  يوم  حالة   1575 تسجيل  عن  أونتاريو  أبلغت  املستشفيات.  ودخول  املرض  تفشي 

املاضي، الثاني عشر من نوفمبر ، مع 18 حالة وفاة.
املركزة  العناية  ، سيتجاوز عدد مرضى  في أسرة  أنه في غضون أسبوعني  الكثيرين  ويتوقع 
العمليات  - ولن يكون لدى املستشفيات أسرة كافية إلجراء جميع  أونتاريو 150 مريضاً  في 
اجلراحية اخملطط لها. مبعدل منو يبلغ 5 في املائة ، وتشير التوقعات إنه ميكن اعتباره »متفائالً« 

، سيصل عدد احلاالت إلى 6500 بحلول منتصف ديسمبر. 
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على  »احتيال«  او  »نصب«  حادثة  تقع  عندما 
له  باع  »انه  مزحة  دوما  نتذكر  ما  شخص 
كما  اخلضراء«  العتبة  »اشترى  او  الترام« 
جسدها  التي  العربية  األفالم  أحد  في  حدث 
ولكن  ياسني،  إسماعيل  املصري  الكوميديان 
هل سمع احدكم يوما عن » فيكتور لوستيج« 
الذي اشتهر في مطلع القرن املاضي باالحتيال 

وأطلق عليه »بائع برج ايفل«.
معلوم  غير  نصب  بعمليات  قام  فيكتور 
وأناقة  البراعة  ميتلك  كان  اآلن،  حتى  عددها 
ساعدته  عوامل  وهي  القول  وحسن  املظهر 
كثير في االحتيال على الكثيرين، ولد فيكتور 
في  عملياته  اول   ،1890 عام  »بوهيميا«  في 
هي  وكانت  ونيويورك،  باريس  في  كان  النصب 
إقناع أشخاص كتير بدفع مبلغ كبير من املال 
لشراء صندوق صغير على أنه ماكينة » طبع 
النقود«. ثم يكتشف مشتروها بعد ذلك انها 
تطبع ورقا ابيض بعدما انتهى محزون النقود 
محتاال  بداخلها  وضعها  الذي  السطحي 

عليهم بأكثر من 30 ألف دوالر وقتها.
األولى،  العاملية  احلرب  من  فرنسا  خروج  وبعد 
من  الكثير  وتدمر  للقصف  باريس  تعرضت 
معاملها، وتعرض برج إيفل للسقوط، قرأ وقتها 
يناقش  الصحف،  من  واحدة  في  مقاالً  املتال، 
اللي  الباهظة  والتكاليف  البرج  مشكلة 
عمليات  اجل  من  الصيانة،  أعمال  تتكلفها 

إصالحية في البرج من الداخل واخلارج.
وشك  على  البرج  أن  إشاعة  »فيكتور«  روج 
االنهيار، مستغل املقال الصحفي  الذى قراه، 
الفرنسية،  الدولة  ممثل  شخصية  وانتحل 
مدير  نائب  أنه  فيها  أدعى  أعمال  بطاقة  وزور 
من  ستة  وقابل  والتلغراف،  البريد  وزارة  عام 
إلى اجتماع سري في  واملعادن  كبار جتار اخلردة 
فندق »كريلون«، أحد الفنادق رفيعة املستوى، 
أساس  على  اختيارهم  دوافع  شرح  في  بدأ  و 
بأن  وابلغهم  املشرفة،  اجليدة  سمعتهم 
البرج  سقف  على  املوجودة  املعدنية  األلواح 
وضعت متهيد لهدمه، وأن عملية ترميم البرج 

بيع  قررت  قد  الفرنسية  واحلكومة  فشلت، 
من  بكثير  اخلبر  يتسبب  ال  لكى  سرًا؛  البرج 
لفرصة  وأنها  حينذاك،  السياسية  القالقل 
أنه  وأقنعهم  الكبار،  املعادن  لتجار  ذهبية 
صفقة  إلمتام  احلكومة  من  املفوض  الشخص 

البيع واختيار التاجر الذي يشتريه. 
ورافق  ليموزين،  عربية  »لوستينج«  استأجر 
كان  الذي  للبرج،  تفقدية  جولة  في  التجار 
يعرف كل شبر فيه، في اجلولة قابل تاجر ساذج 
الشهرة،  في  الطامع  بويسون«  »أندري  اسمه 
لصاحله،  الصفقة  يتمم  ان  يريد  انه  له  وقال 
الكتمان،  على  األمر  يظل  أن  املتال  فطالب 

آالف  ودفع  عرض  بتقدمي  »بويسون«  وسارع 
الدوالرات، الذي استلمها سكرتير »لوستيج«، 
شنطة  ومعهم  لفيينا،  باريس  من  هربوا  ثم 

املال نظير بيع »برج ايفل«.
ضحية  وقع  أنه  »بويسون«  أكتشف  وعندما 
إبالغ  عدم  وفضل  باحلرج،  حس  نصب،  عملية 
وعانى  والفضيحة،  اإلذالل  من  خوًفا  الشرطة 
على  قضت  متتالية  قلبية  أزمات  من  بعدها 
حياته. ولكن كما تقول احلكمة »ال توجد جرمية 
كاملة«، فقد افتضح امر »لوستينج« نتيجة 
تكراره لنفس املوضوع، فعاد الى باريس، وحاول 
في  وجنح  آخرين،  جتار  ستة  مع  خدعته  تكرار 
قدرت  أموال  منه  واخد  منهم،  واحد  اصطياد 
بـ«200« ألف دوالر وقتها، لكن التاجر ذهب إلى 
الشرطة، التي فشلت في إلقاء القبض عليه 
عمليات  وبعد  »نيويورك«،  الى  هرب  بعدما 
دخل  و  اخيراً  عليه  القبض  ألقى  ونصب  تزوير 
السجن عام 1947، وحكم عليه بالسجن 20 

عاًما. ليصبح النصاب الذي »باع برج ايفل«.

على �ساكلة »من باع �لرت�م«.. هل �سمعت يوما عن فيكتور لو�ستيج »بائع برج �إيفل«؟ 

Queen Bakery
31 Melanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

416-562-9616

neeDeD iMMeDiATeLy

2 egyptian bakers position 
Full time Salary: $16 to 18  per hour.

experience: at least 3 years With egyptian pita bread

email resume to: mariam5999@hotmail.com

Or drop in

 31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

�سذ�جة �لهنود 

�حلمر.. وخد�ع 

كري�ستوفر 

كولومب�س!
سالح  هي  وحدها  احلرب  تكن  لم 
في  كولومبس  کریستوفر 
األصليني  السكان  على  سيطرته 
ان  وامنا  احلمر،  الهنود  من  ألمريكا 

أن  ميكنها  ال  قليلة  قلة  رجاله  مع  وهو يشكل  األولى  مرحلته  في  دهاؤه خصوصاً  ايضاً  هناك 
تصمد أمام االعداد الهائلة للهنود احلمر آنذاك.. ويحكى أنه كان أبرم معهم اتفاقاً أولياً أن ميدوه 
هو ورجاله مبا يحتاجونه من طعام مقابل ان يوفر لهم من التجارة األوروبية ما كانوا يسعدون به 

على بساطته ورخصه.
ومع مرور األيام بدأ يتضح للهنود ان كولومبس ورجاله أتوا إلى بالدهم غاصبني، وأنهم يظلمونهم 
ويستغلونهم، فتوقف الهنود احلمر عن امداد كولومبس باملؤن التي كانوا ملتزمني بها في السابق. 
استغل كولومبس سذاجة الهنود وأجرى حساباته فعلم أن کسوف الشمس كان سيحل بعد 
أيام فذهب إلى كبار الهنود وقال لهم إن وقفهم امداد الطعام يغضب الرب وانهم لو لم يحيدوا 
عن موقفهم، فان اهلل سوف ينزل عليهم كارثة كونية في يوم كذا، وهو اليوم الذي كان متأكداً 
ان الشمس ستنكسف فيه، وفي اليوم املوعود رأى الهنود ما حل بالشمس وما حلق ذلك من رياح 
واضطراب ألمواج البحر فأصابهم ذعر شديد وهرعوا إلى كولومبس نادمني راجني منه أن يتدخل 
بصفته مبعوثاً من السماء ليوقف هذه الكارثة الكونية التي كانت تخرج عن نطاق ادراكهم، 
ووافقوا  أنهم اطاعوا  أن يذهب غضبه عنهم طاملا  للرب  انه سيدخل خيمته يصلى  فوعدهم 
على ضخ املؤن مرة أخرى إلى كولومبس ورجاله.. ومكث كولومبس في خيمته واهماً البسطاء 
أنه يصلي إلى اهلل، حتى انتهى الكسوف وسطعت الشمس كما كانت فخرج إلى الهنود احلمر 

الذين خروا له ساجدين!

الأب �أي�سا ير�سع وليده!
بهرمونات  األب  العلماء  أن حقن  بعد  ذلك  مت  وليدهما!  إرضاع  بالتبادل في  امريكيان  والدان  قام 

أنثوية تساعد على التغيير الفسيولوجي وإدرار اللنب!
يبلغ األب من العمر 40 عاماً، ويدعى »لیوليمان«. وأشرف على التجربة الطبيب العالم »جوني 

مرني« رئيس قسم األبحاث بجامعة بالتیمور األمريكية.

�لكبد... مهرً� للعرو�س!
   حتى بداية القرن العشرين كان العريس في قبائل فيدا بسيريالنكا، يقدم لعروسه کمهر، كبدة 

رجل قتله حديثاً!    واآلن تطور هذا األسلوب، واستبدل بكبدة الرجل، كبدة قرد!!

�لربكان �لعا�سف
   في عام 1883 ميالدية، انفجر برکان کارکوتا في احدی جزر امليط الهادي، فسمع صوته على 
بعد 2000 میل، وقذف صخوره على ارتفاع 20 میالً.. وتسبب ارتفاع األمواج، والتي وصلت إلى 50 

قدماً في تدمير 300 قرية. وقد تسبب هذا االنفجار في مقتل 35 ألف نسمة.

�أم �لتو�ئم!
   في روسيا، اجنبت سيدة 
وبتاً..  ولداً  وستون  اثنان 

جاءت والدتهم كما يلى:
   4 مرات في كل مرة 4 

توائم.
   7 مرات في كل مرة 3 

توائم.
مرة  كل  في  مرات   10    

توأم.
فقد  الباقي،  أما     

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

لشهر آخر حققت ارقام شهر أكتوبر لعقارات تورونتو رقما قياسيا جديدا حيث سجلت 
العام املاضي بنسبة 25%. ويعتبر  10563 عقارا مت بيعه وهذا يفوق مبيعات أكتوبر من 
هذا هو الرقم القياسي الرابع عبر 4 أشهر متتالية طبقا لبيانات مجلس عقارات تورونتو. 
وقد حققت البيوت منوا كبيرا في البيع بينما لم تقق الشقق سوى 2% زيادة في املبيعات 
وذلك لزيادة املعروض منها الى الضعف وإحجام الكثير من املستثمرين عن الشراء بل ان 
الكثيرين منهم يبيعون ما لديهم. وحققت تورونتو نسبة زيادة في أسعار البيوت %14.8 

مقارنة بشهر أكتوبر 2019. ووصل متوسط سعر البيت الى مليون ومئتان ألف دوالر.
وقد حققت حوالي 14 ضاحية حول تورنتو أكثر من 20% زيادة في املبيعات وعلى قمتها 
مقارنة   %52 بنسبة  األسعار  فيها  ارتفعت  التي  درهم  مبنطقة  »اوكسبريدج«  مدينة 
بالعام املاضي. ويرجع بعض املللني هذا الي تسن في االقتصاد مع انخفاض سعر الفائدة 

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

سوق عقارات تورونتو يحقق رقما قياسيا آخر

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« �لكنديةاإعداد: اإدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

�أت�سل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�سات هذ� �ل�سهر : 

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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وكالة فرانس برس

مع عودة بع�س املدار�س.. هل ينقل 

الأطفال عدوى كورونا؟

هل يعد األطفال من أبرز ناقلي العدوى بفيروس 
على  قادر  غير  العلم  يزال  ال  املستجد؟  كورونا 
إعطاء إجابة قاطعة على هذا السؤال املطروح 
للنقاش نظراً ألهميته في قرار إغالق املدارس أو 

تركها مفتوحة.
يكون  أن  يُخشى  كان  الوباء،  ظهور  بداية  في 
قياساً  للعدوى  الرئيسيني  الناقلني  األطفال من 
على األمراض الفيروسية األخرى مثل األنفلونزا. 
ثم اجته األمر الى التفكير املعاكس بعد أن أشارت 

دراسات إلى أنهم ليسوا شديدي العدوى.
وقدرت عاملة األوبئة زوي هايد في مقال نُشر في 
نهاية شهر أكتوبر في اجمللة الطبية األسترالية 
أن العديد من الدراسات التي تفيد بأن األطفال 
أهلهم  إلى  طفيف  بشكل  العدوى  ينقلون 
فترة  في  وبالتالي  العزل«  فترات  خالل  »أجريت 
من  وهذا  ضعيفاً،  الفيروس  انتقال  فيها  يكون 

شأنه التاثير على نتائجها.
في  أجريت  التي  الدراسات  من  العديد  ودحض 
الواليات املتحدة أو الهند أو كوريا اجلنوبية فكرة 
أن األطفال قلما ينقلون العدوى، وآخرها نشرتها 
من  للوقاية  األمريكية  املراكز  أكتوبر   30 في 
األمراض والسيطرة عليها. شملت الدراسة 300 
انتقال سارس-كوف-2  أن  إلى  شخص وخلصت 
طريق  عن  سواء  متكرراً،  »كان  األسرة  داخل 
دراسة  رسمت  ذلك،  ومع  البالغني«.  أو  األطفال 
نتائجها صورة  النطاق نشرت  بريطانية واسعة 

مختلفة متاماً.
يقدر  بالغ،  ماليني   9 من  بيانات  إلى  فاستناداً 
االستوائي  والطب  للصحة  لندن  كلية  باحثو 
وجامعة أكسفورد أن »العيش مع األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني 0 و11 عاماً ال يرتبط بزيادة 
ويزداد  سارس-كوف-2«.  بفيروس  اإلصابة  خطر 
يتراوح  طفل  مع  العيش  عند  قليالً  اخلطر  هذا 

عمره بني 12 و18 عاًما.
لذلك من الصعب احلصول على إجابة وسط هذا 
الكم من املالحظات املتناقضة. تلخص أخصائية 
منظمة الصحة العاملية ماريا فان كيرخوف في 
مقطع فيديو مخصص لهذا السؤال على موقع 
كوفيد-19  نقل  »ميكنهم  األطفال  أن  املنظمة 
لآلخرين. ومع ذلك، يبدو أن انتقاله عبرهم هو في 

كثير من األحيان أقل من انتقاله بني البالغني«.
األمراض  من  للوقاية  األوروبي  املركز  يقول 
إنه  أغسطس  في  نُشر  تقرير  في  ومكافحتها 
األطفال  يفرز  األعراض،  عليهم  تظهر  »عندما 
البالغون  يفرزها  التي  نفسها  الفيروس  كمية 
أي مدى  إلى  نعرف  ال  مثلهم.  ويكونون معديني 
أعراض  عليهم  تظهر  ال  الذين  لألطفال  ميكن 

إصابة اآلخرين«.
األطفال  لدى  شائًعا  أمرًا  األعراض  غياب  ويعد 
الوحيد  املؤكد  والشيء  بكوفيد-19  املصابني 
لدينا هو أنهم يصابون بأعراض أقل حدة بكثير 

من البالغني.
أهمية  اجلميع  »يدرك  كيرخوف  فان  ماريا  تقول 
املدرسة لألطفال، ليس فقط من حيث التعليم 
الصحة  أو  الرفاهية  حيث  من  أيضاً  ولكن 
العقلية أو السالمة، ناهيك عن حقيقة أنها في 
فيه  الذي ميكنهم  الوحيد  املكان  األحيان  بعض 

تناول وجبة طعام«.
من  الرغم  »على  كوستاليوال  دومينيك  تقول 
عاًما   14 سن  في  األطفال  من  عدوى  أقل  أنهم 
ومن البالغني، إال أن األطفال الصغار على اتصال 
كثر  ألنهم  ونظرًا  البالغني.  ومع  بأقرانهم  كبير 
وألنهم يختلطون بكثيرين فيمكن أن يؤدي ذلك 

إلى عدد كبير من اإلصابات«.

صحيفة اإلندبندنت البريطانية

تطبيقات تتبع كورونا ل ت�ساعد كثريًا 

مبنع انت�سار الفريو�س

لتتبع  تطبيقات  البلدان  من  العديد  أطلقت 
وال  الوباء،  أزمة  بداية  منذ  كورونا  فيروس  انتشار 

تزال النتائج حتى اآلن دون مستوى التوقعات.
باحثون  بنى  لفيروس كورونا  األولى  املوجة  وخالل 
قام  إذا  أنه  يقترح  منوذجاً  أكسفورد  جامعة  في 
بتنزيل  املتحدة  اململكة  في  السكان  من   %56
إلى جنباً  الفيروس جنباً  تتبع  واستخدام تطبيق 
الوباء  إنهاء  فيمكن  األخرى،  احلماية  إجراءات  مع 

في البالد.
من  سبتمبر،  منذ  فقط  التطبيق  توفر  ومع 
السابق ألوانه معرفة مستوى أداء النظام بالفعل. 
كانت  التي  األخرى  البلدان  جتربة  على  بناًء  ولكن 
هناك  يزال  ال  أطول،  لفترة  متاحة  تطبيقاتها 
التطبيقات  هذه  أن  على  األدلة  من  جًدا  القليل 
مكافحة  في  حقيقي  فرق  إحداث  تستطيع 

فيروس كورونا أو أنها ال تستطيع ذلك.
 %67.5 بني  ما  بأن  التوقعات  من  الرغم  وعلى 
املتملني  التطبيقات  مستخدمي  من  و%85.5 
سوف يقومون بتنزيل هذا النوع من التطبيقات، 
التتبع  لتطبيقات  العاملية  التنزيل  معدالت  فإن 
كانت  أملانيا  ففي  اآلن،  حتى  منخفضة  كانت 
نسبة التنزل حوالي 21%، وفي إيطاليا 14%، وفي 
وسنغافورة،  أيسلندا  وتتمتع  فقط،   %3 فرنسا 
أطلقت  التي  الشركات  أوائل  من  كانتا  اللتان 
تطبيقات التتبع، بأعلى معدالت التنزيل حتى اآلن 

بنسبة %40.
احلاجة  بسبب  مهمة،  التنزيل  معدالت  وتعتبر 
عليهم  يجب  الذين  األشخاص  من  الكثير  إلى 
فرصة  لزيادة  هواتفهم،  على  التطبيق  تثبيت 
جتنب األشخاص املصابني بالفيروس، وبشكل عام 
كمستخدمني  السكان  من   %20 لديك  كان  إذا 
فقط   %4 فرصة  فهناك  للتطبيق،  نشطني 
زيادة  وعند  آخر،  تطبيق  مستخدم  مع  للتواصل 
بنسبة  فرصة  فلديك   ،%40 إلى  التنزيل  معدل 
16% ملقابلة مستخدم آخر نشط للتطبيق، وهذا 
أن املستخدمني لديهم نفس  افتراض  أيضاً على 
التطبيق أو تطبيقات مختلفة ميكنها العمل مع 

بعضها البعض.
وقد ال تتاج التطبيقات إلى معدالت تنزيل عالية 
من  تقرير  واقترح  التأثير،  بعض  لها  يكون  حتى 
جامعة أكسفورد أن نظام تتبع يتضمن إشعارات 
رقمية ويدوية ميكن أن يقلل العدوى بنسبة 4 إلى 
 %15 كان  إذا   %15 إلى   2 بنسبة  والوفيات   ،%12
فقط في املائة من السكان يستخدمون التطبيق.
ولكن في العالم احلقيقي، ال يعد تنزيل التطبيق 
االستجابة  ذلك،  من  األهم  أو  الستخدامه،  مماثالً 
أنك  التطبيق  أخبرك  إذا  الذاتي  العزل  لتحذيرات 
وأظهرت  مصاب.  بشخص  اتصال  على  كنت 
املتحدة  اململكة  حكومة  من  بتكليف  دراسة 
على أكثر من 30 ألف شخص أن 18% فقط من 
عندما  أنفسهم،  عزل  على  وافقوا  األشخاص 
التتبع.  نظام  نفس  على  شخص  معهم  تواصل 

بحسب صحيفة اإلندبندنت البريطانية.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

مجلة “ريدرزدايجست” األمريكية

كالب �سم�سية

يعرض في متنزه صوفيا - أنتيبولیس بالقرب من مدينة نيس في فرنسا أول بيت للكالب مدفأ 
بأشعة الشمس وحرارته ثابتة على 15 درجة مئوية. وهو مجهز بسطح ماّص يذوب لدى بلوغ 
احلرارة 15 درجة، وعندما تتدني عن ذلك يعود فيتجمد ويوزع احلرارة اخملزونة. وتنعكس هذه احلرارة، 
مع احلرارة املنبعثة من جسم الكلب، داخل البيت بواسطة صفائح أملنيوم تبطن اجلدران. وفي 

االمكان تطبيق هذه التقنية واستخدامها في أكشاك الهاتف واملالجئ اجلبلية.

صحيفة »فرانس سوار« باریس

اخالء الأبنية على الطريقة الفرن�سية

يسكنون  الذين  اولئك  سيما  وال  سكانها،  من  األبنية  إلخالء  فذة  طريقة  فرنسي  تقني  ابتكر 
الطبقات العليا في حال اندالع حريق. واالبتكار هو انبوب طويل مصنوع من مادة مطاطة، ويقارب 
عرضه عرض جسم االنسان. ويربط االنبوب بإحكام في أعلى البناية، وميكن أن يدلى لدى احلاجة 

على أحد اجلدران اخلارجية.
سرعة  أقصى  وتبلغ  أسفل.  الى  برفق  ينزلق  ثم  االنبوب،  في  أوال  رجليه  النجاة  طالب  ويدخل 
لالنزالق مترين في الثانية، وميكن خفضها بشد املرفقني الى االنبوب. وتكفل هذه الطريقة اخالء 

35 شخصاً في الدقيقة، بغض النظر عن احلجم والوزن.

مجلة »ذي فاميلي« األمريكية

قهوة اأبي

اعتادت عائلتي ان تتناول فطور الصباح براحة وترو يوم االحد. وكان أبي يغرق في مطالعة صحيفة 
التشويش  هذا  أمي  وتتحمل  بامللعقة.  قرقعة  محدثاً  باستمرار  قهوته  يحرك  وهو  الصباح 
أنك أشبعت  له بصبر: »أعتقد  أو تقول  أبي بحدة  تنادي  ثم  ألفكارها مدة تطول وفقا ملزاجها، 

السكر تريكاً يا عزيزي«.
وذات صباح طالت القرقعة. فنهضت والدتي بهدوء عن املائدة وتناولت كوب والدي وصبت محتواه 
في اخلفاقة الكهربائية وأدارتها، ثم أفرغتها وأعادت كوب القهوة الى والدي، ومن دون أن تنبس 

بكلمة عادت الى قراءة مجلتها. ومنذ ذلك احلني كف والدي عن القرقعة!
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كبرية �لطباء يف كند� تن�سح بارتد�ء 

�أقنعة غري طبية من ثالثة طبقات

أوصت كبيرة االطباء في كندا الدكتورة تريزا تام الكنديني باختيار 
أقنعة غير طبية تتكون من ثالثة طبقات من بينها طبقة لفلترة 
الهواء ومنع نفاذ الفيروس، وقدمت الدكتورة تريزا تام هذه التوصية 
خالل املؤمتر الصحفي الذي تعقده في أوتاوا كل أسبوعني، وقالت 
ان  فينبغي  مت تديثها مؤخرا  التي  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إنه 
تكون طبقتني من القناع مصنوعة من نسيج محكم الدقة مثل 
القطن أو الكتان وطبقة اخري في الوسط من نسيج مرشح مثل 

البولي بروبلني غير املنسوج.
وقالت الدكتورة تريزا »إننا ال نقول بضرورة التخلص من االقنعة 
داخلي  فلتر  او  مرشح  نسج  إضافة  أقترح  ولكن  لديكم،  التي 
يساعد على احلماية«، ويتضمن موقع الصحة العام في كندا اآلن 

تعليمات لصنع أقنعة من ثالثة طبقات.
وقد أوصت منظمة الصحة العاملية ارتداء أقنعة غير طبية من 
تريزا لقد  الدكتورة  املاضي، وقالت  يونيو  ثالث طبقات منذ شهر 
تسارعت علوم االقنعة خالل الوباء، ولذلك فنحن نتعلم كل يوم، 
محكمة  اقنعة  بارتداء  الكنديني  تام  تيريزا  الدكتورة  ونصحت 

الغلق وتغطي االنف والفم والذقن دون ترك ثغرات او فتحات.

»جرن�ل موتورز« تعيد فتح م�سنعها 

لت�سنيع �ل�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة 

يف �أو�ساو�

بليون  من1.3  يقرب  ما  استثمار  عن  موتورز  جنرال  شركة  اكدت 
دوالر إلعادة فتح مصنعها في أوشاوا لصناعة الشاحنات الثقيلة 
واخلفيفة مبا في ذلك سيارات سيلفرادو وسييرا، وكانت الشركة 
للعمال  مدمرا  ذلك  وكان   2018 عام  املصنع  هذا  أغلقت  قد 

وللمجتمع في أوشاوا.
السيارات  صناعة  في  العاملني  نقابة  مع  النهائي  االتفاق  وبعد 
»يونيفور« قال رئيس النقابة جيري دياس ان الوردية االولي سوف 
تبدأ عملها في يناير عام 2022، وسيحتاج املصنع الى تعيني ما 

بني 2000 الى 2500 عامل لتغطية ورديتني او ثالثة.

دفعة ثانية من �مل�ساعد�ت لأولياء 

�لمور يف �أونتاريو لتعليم �أطفالهم 

خالل وباء كورونا

تورنتو : سيحصل أولياء االمور  في أونتاريو الذين لديهم أطفال 
صغار على شيك ثاني من حكومة املقاطعة بهدف مساعدتهم 
حكومة  وقالت  كورونا،  وباء  خالل  اطفالهم  تعليم  تكاليف  في 
فورد: إن أولياء امور االطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 12 عاما 
وأقل سيحصلون على دفعة مالية ملرة واحدة قدرها 200 دوالر لكل 
طفل واالطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من عمر 21 سنة او أقل 

سيحصل اولياء أمورهم على 250 دوالر لكل طفل.
 وتعد تلك الدفعة الثانية من املساعدات والتي من املقدر لها ان 
اختاروا  والذين  كورونا  وباء  من  للمتضررين  االغاثة  من  قدرا  توفر 
التعلم في منازلهم، وقد وضعت حكومة اونتاريو هذه املدفوعات 
رود فيليبس حيث  املالية  وزير  أعلنها  التي  اجلديدة  في ميزانيتها 
قال »لقد سمعنا من اولياء االمور عن أن النفقات اجلديدة لدعم 
تنفق  وسوف  جيوبهم«  جتهد  كورونا  وباء  خالل  االطفال  تعليم 
احلكومة 380 مليون دوالر علي هذه الدفعة الثانية من املساعدات 
باإلضافة الى ما قدمته في الدفعة االولى 378 مليون دوالر والتي 
قال عنها وزير مالية املقاطعة »إنها أموال أنفقت بشكل جيد« 

ومن املتوقع أن تصل الشيكات ألولياء االمور بحلول عيد امليالد.

�ختبار �إيجابي لـــــ »كورونا« 

لكلب يعي�س مع اأربعة اأفراد 

م�سابني بالفريو�س

 – لكوفيد  إيجابي  اختبار  أثبت 
مع  منزل  في  يعيش  لكلب   19
أربعة افراد مصابني بالفيروس في 
كلب  اول  ليكون  نياجرا  منطقة 
كندا،  في  باملرض  أصابته  تثبت 
ويقول الباحثني إن هذا ال يعني ان 

يقلق أصحاب احليوانات االليفة.
وذكر سكوت ويز رئيس قسم مكافحة العدوي في جامعة 
جولف في القسم البيطري :بأن االبحاث في الدول األخرى 
وإن  كورونا  بفيروس  لإلصابة  معرضة  الكالب  ان  اثبتت 
وتتعافي  املرض  أعراض  عليها  تظهر  ال  الكالب  معظم 
يحبون  الذين  اولئك  االنباء  هذه  تزعج  قد  وبينما  بسرعة، 
احليوانات االليفة، فإن هذا ال يغير من قواعد الصحة املتبعة، 
فعند التعرض لفرد مريض بكوفيد – 19 يجب القيام بعزل 
منزلي وهذا نشاط عائلي وكلبك اخلاص هو جزء من العائلة، 
ووصف السيد سكوت ويز فيروس كورونا بانه فيروس بشري، 
وال تستطيع احليوانات نشر الفيروس خارج نطاق االسرة، فال 

يجب الفزع من الكالب او القطط.

�سحب لعبو�ت رقائق �ل�سيب�س

 »م�س فيكي« لحتمال وجود قطع زجاج بها

فحص  وكالة  سحبت 
عبوات  الكندية  االغذية 
مختلفة  ونكهات  مختلفة 
ماركة  الشيبس  لرقائق 
واصدرت  فيكي«  »مس 
الوكالة تذيرا تقول فيه: إنه 
ال ينبغي تناول هذه املنتجات 

في  واحدة  إصابة  الوكالة  رصدت  وقد  تباع،  أن  ينبغي  وال 
تباع  املتضررة  واملنتجات  املنتج،  تناوله هذا  أسنان فرد بعد 
وتأتي في ستة  تزن ما بني 24 جرام و250 جرام  في أكياس 

نكهات.
وقد بيعت هذه املنتجات في أونتاريو ونيوبرونزويك وكيبيك 
على  وبيعت  أدوارد  االمير  وجزيرة  والبرادور  ونيوفوندالند 
بنكهة  االنواع  هذه  الشيبس  نكهات  وتشمل  االنترنت، 
وبنكهة  وشواء  مدخنة  وبنكهة  احلار  وبالفلفل  أصلية 
وبنكهة  اخمللل  ونكهة  املمض  الكرمي  مع  احلارة  الشطة 
 21 في  صالحيتها  تنتهي  هذه  املنتجات  وغالبية  الشواء، 
يناير 2021 والبعض منها تنتهي صالحيته في 15 ديسمبر 
القادم وقالت وكالة فحص االغذية الكندية انه يجري اآلن 
تقيق في سالمة هذه املنتجات، وحذرت الناس من تناولها 

ويجب التخلص منها او أعادتها ملكان الشراء.

ترودو يهنئ »بايدن« بفوزه يف 

�لنتخابات �لمريكية

هنأ رئيس وزراء كندا جسنت ترودو الرئيس املنتخب جو بايدن 
السبت  يوم  االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  في  فوزه  على 
عن  االنباء  وكاالت  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في  نوفمبر،   7
بلدينا  »إن  فيها  يقول  تويتر  على  تغريدة  ترودو  وكتب  فوزه 
في  نتشارك  ونحن  وحليفان،  وشريكان  حميمان  صديقان 
الي  أتطلع  وأنني  العاملية،  الساحة  على  فريدة  عالقات 

العمل معاكم«.
وزراء  رئيس  نائبة  فريالند  كريستا  ارسلت  جانبها  من 
والرئيس  االنتخابات،  في  لفوزه  »بايدن«  لـــــ  تهنئة  كندا 
املنتخب جو بايدن 77 عاما هو أكبر رئيس منتخب في تاريخ 
أمريكا وتعتبر نائبته كاماال هاريس 56 سنة اول امرأة سوداء 

وأمريكية من أصل هندي تعمل نائبة للرئيس.

كند� تعلن عن عقد �سر�ء لأكرث من 50 مليون 

جرعة من لقاح كورونا

»فايزر«  شركة  مع  أبرمت  أنها  الكندية،  السلطات  أعلنت 
الذي طورته  اللقاح  56 مليون جرعة من  األمريكية، عقد شراء 

اجملموعة الدوائية األمريكية ضد كورونا.  
وأكد مسئول حكومي كندي، أن هذه الكمية من اللقاحات تعتبر 
وأن  إلى 20 مليون جرعة أخرى سبق  ثاني طلب لكندا، وتضاف 

طلبت احلكومة الكندية من اجملموعة األمريكية أن تجزها لها.
وعلق رئيس الوزراء »جاسنت ترودو«، على إعالن »فايزر« أن لقاحها 
التجريبي املضاد لكورونا »أثبت فعالية بنسبة 90%« في الوقاية 
من كورونا، بالقول: »هذا النبأ مشجع للغاية، ويتيح رؤية الضوء 

في نهاية النفق«.
إبرام  من  متكنت  التي  الدول  إحدى  هي  »كندا   « أن  أضاف  كما 
تنوعا  األكثر  اجملموعة  لديها  والتي  االتفاقيات،  من  عدد  أكبر 
االلتزام  املتملة«، مشددا على مواطنيه، بضرورة  اللقاحات  من 

بالتدابير املتبعة ملكافحة تفشي الوباء.
شركات  ثالث  مع  مماثلة  اتفاقيات  أبرمت  كندا  أن  بالذكر  جدير 
جونسون«،  آند  و«جونسون  »نوفافاكس«،  هي  أخرى،  أمريكية 
و«موديرنا«، وكذلك مع شركات »سانوفي« الفرنسية و«جي أس 

كي« البريطانية، و«أسترازينيكا« السويدية - البريطانية.
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تستطيع  هل  أسرة؛  وسط  في  جتلس  عندما 
أن تعرف حال هذه األسرة، أو مدى سعادتها أو 

عدم سعادتها؟
تظهر  واضحة  مالمح  الزوجية  للسعادة 
من  كل  فيستطيع  األسرة،  أفراد  جميع  على 
يعرفهم أو يتعامل معهم أن يقول هذه حقا 

أسرة سعيدة.
ما هي شروط الزواج السعيد؟

مشروط،  غير  احلب  يكون  أن  يجب  احلب:   .
وبالكلمات  باملشاعر  عنه  يعبر  وعملياً  إرادياً 
واملشاركة،  كاملساعدة  العملية؛  وبالطرق 
باالنسجام  وأيضا  فقط،  بالكلمات  وليس 

واالقتناع بني الشريكني.
كل  فهم  على  القدرة  أي  االتصال:  جناح   .
يتكلم،  أو  يعبر  أن  قبل  حتى  لآلخر،  منهما 
على أن كال من الزوجني يجب أن يعرف ويسمع 

تعبير شريك حياته عن سعادته الزوجية.
الذي  القرار األصوب هو  القرار: ويكون  اتخاذ   .
بحيث  بينهما،  العادلة  املشورة  بعد  يتخذ 

يناسب ظروف كل منهما بال أنانية.
. القيادة: تتاج األسرة السعيدة إلى زوج من 
او  بال تعصب  املبة،  الناجحة  القيادة  صفاته 

ديكتاتورية.
بأنها  الزوجة  تشعر  لم  إن  باألمان:  الشعور   .
تعيش في أمان - بال تهديد - مع زوجها الوفي 
اخمللص لها وحدها، فلن تتحقق سعادة األسرة.
منزلية  واألعباء  املسئوليات،  في  املشاركة:   .
وفي تربية األبناء، وفي الدخل املادي )إذا كانت 
الزوجة تعمل(، واملشاركة قبل كل شيء في 

املشاعر، وفي أوقات الفرح أو احلزن.
ليس  الزوجة  أو  الزوج  يشعر  أن  الصداقة:   .
صديقاً  بل  له،  زوجاً  حياته  شريك  بأن  فقط 
استطاعته  في  ما  كل  يبذل  وفياً،  مخلصاً 

إلسعاد واستقرار بيته.
شريك  الزوجني  من  كل  يحترم  أن  االحترام:   .
في  سواء  ظروفه،  اختلفت  مهما  حياته 
الوضع  أو  املادية،  أو  الثقافية،  الناحية 
االجتماعي ...، فمادام رضي به شریکاً حلياته، 
واحترام  احترامه  عليه  وجب  بظروفه،  ورضي 

ظروفه.
أن  الدراسات  آخر  أثبتت  املالية:  املشاركة   .
قد   - كبيراً  كان  إذا  وبخاصة   - الزوجة  دخل 
يكون سبباً في حدوث مشکالت تعكر صفو 
إلى  الزوجة  تنظر  فقد  الزوجية،  السعادة 
دخلها الكبير على اعتبار أنه حق لها وحدها 
رغم إمكان االستفادة منه إذا شاركت به مع 

دخل زوجها في مواجهة األعباء املعيشية.
دخل  إلى  الزوج  ينظر  قد  أخرى  جهة  ومن 
وحده  وهو  له،  ملك  أنه  على  حياته  شريكة 
وينصح  فيه.  التصرف  في  األول  احلق  ساحب 
بل عليهما  دخليهما  بني  يفصال  بأال  الزوجان 
أن يوحدا بني دخليهما ويطلبان بركة اهلل، ثم 
الحتياجات  تبعاً  املشترك  الدخل  يقسم هذا 
األسرة وأولوياتها في االنفاق. وبذلك يتشاركان 
واحلرص  املعيشية،  األعباء  مواجهة  في  معاً 
على التوفير الحتياجات األسرة في املستقبل.
سعادة  مقومات  أهم  من  وهي  الصراحة:   .
واضحة،  كلها  احلقائق  قول  فعدم  األسرة، 
أو الكذب، كل  البعض منها،  واالكتفاء بقول 
األسرة،  سعادة  هدم  على  تعمل  األمور  هذه 

وذلك الفتقاد الثقة واألمان بني الزوجني. 
الطريق إلى مالمح السعادة الزوجية:

نصائح للزوجة: 
- استقبليه بالبشاشة والترحيب بعد عودته 
من عمله، وجتنبي احلديث في أي مشكالت، أو 

مطالبته بأشياء عليه القيام بها.
وبطريقة  بشخصيته،  اعجابك  أظهري   -
احلسن  ذوقه  على  بالتعليق  واهتمي  تفكيره، 

في اختيار مالبسه.
- اشعريه بأهميته ومكانته األولى في حياتك.

- جامليه بكالم طيب ومشجع، وبخاصة أمام 
األهل واألصدقاء.

واالحترام  الود  مشاعر  دوام  على  احرصي   -
بينك و بني عائلة زوجك.

- اجذبيه بأحاديثك املشوقة، وجتنبي مبواجهته 
ـ فور دخوله - مبشکالت حدثت بينك وبني أحد 

اجليران، أو في محيط عملك.
- دربي نفسك على التحكم في أعصابك عند 
غضب زوجك، وانتظري حتى يهدأ ثم تكلمي 

معه بلباقة وذوق وبطريقة مقنعة.
- إذا كان يرحب باملشاركة في القيام بشئون 
لم  ما  بالعمل،  بالقيام  تطالبيه  فال  املنزل؛ 
يكن الوقت مناسباً له، فإذا لم يكن مرحباً أو 

مهيئاً لذلك فال تلحي عليه.
نصائح للزوج: 

دون  متر  أن  لألخطاء  أو  للهفوات  تسمح  ال   -
بعدم  وااللتزام  عنها،  الصفح  على  تتفقا  أن 
فاختزان  ذلك.  بعد  املعايرة  أو  بها  التذكرة 
ضد  اللزوم  وقت  إخراجها  ثم  اآلخر  هفوات 

شريك احلياة، يحطم السعادة الزوجية.
ورضا  بحب  التضحية  على  نفسك  كّيف   -
أسرتك  سبيل  في  ووقتك  حريتك  من  بجزء 

وسعادتها.
األعظم  أو  املتعالي،  بعني  لزوجتك  تنظر  ال   -
واألهم شأناً، وتذكر أن كل حق متنحه لنفسك، 

يجب أن تعترف مبثله لزوجتك.
- قدر مجهودها وتعبها في العناية باألطفال، 
ورعاية شئون املنزل وال تطالبها باملزيد، وحاول 

أن متد يد العون إليها.
إعدادها  أوطريقة  جمالها،  أو  أناقتها،  أطر   -
وجود  في  سواء  مبنزلكما  والعناية  للطعام، 

األصدقاء، أو األهل أو عدم وجودهم.
- ال تنسى الهدية البسيطة أو الكلمة احللوة 
واآلخر،  احلني  بني  أو  املناسبات،  في  املشجعة 

حتى بعد مرور سنني عديدة على زواجكما.
- جتنب نقدها أو مقارنتها بإحدى الصديقات 

أو القريبات أو الزميالت.
وعطفك  بحبك  أسرتك  أفراد  كل  اشمل   -

ورعايتك.
وللزوجني: 

- تذكرا أن رغيف خبز وقليالً من امللح مع حب 
جو  في  الوالئم  من  خير  بيتكما،  في  وسالم 

مليء بالكره والغضب أو اخلصام.

مالمح �لأ�سرة �ل�سعيدة 

أشارت الرابطة األملانية ملنتجات 
العناية باجلسم واملنظفات إلى 
من  جزءاً  أصبحت  الكمامة  أن 
انتشار  ظل  في  اليومية  احلياة 
قد  أنها  إال  كورونا،  فيروس 
بشكل  للمرأة  إزعاجاً  تسبب 

أو  الشفاه  أحمر  بها  يلتصق  عندما  خاص 
األملانية بعض  الرابطة  أوضحت  املكياج. وقد 

احليل البسيطة للتغلب على هذه املشكلة:
أوضح خبراء مستحضرات التجميل بالرابطة 
أحمر  استعمال  األفضل  من  أنه  األملانية 
التركيبة  أو املنتجات ذات  الشفاه غير الالمع 
القوام  لعشاق  ميكن  كما  املراحل،  ثنائية 
والتي  الكرميي استعمال أقالم أحمر الشفاه، 

يتم إصالحها بواسطة بودرة سائبة شفافة.

أيضاً  اخلبراء  وأوصى 
باستعمال اسبراي التثبيت، 
على  رشه  ميكن  والذي 
املكياج بالكامل، كما ميكن 
على  الشفاه  محدد  وضع 
وعندئذ  بالكامل،  الشفاه 
لن تترك الشفاه أي بقع على الكمامة، نظراً 
محدد  في  املوجودة  الشمع  نسبة  الرتفاع 

الشفاه.
وباإلضافة إلى ذلك نصح خبراء مستحضرات 
تت  خفيف  أساس  كرمي  بوضع  التجميل 
بصورة  األساس  كرمي  يستقر  حيث  الكمامة، 
سائبة  بودرة  بواسطة  تثبيته  عند  أفضل 
على  البودرة  من  املزيد  وضع  وميكن  شفافة، 

مناطق الوجه، التي تختفي تت الكمامة.

�أ�سنعيها بنف�سك:

 �لطبق �ل�سوري »�ملقلوبة«

املقادير:
ـ نصف كيلوجرام  السن  نصف كيلوجرام حلم صغير 
 + ملح   + سمن  ـ  أرز  كيلوجرام  نصف  ـ  رومي  باذجنان 

فلفل أسود + نصف ملعقة شاي قرفة.
الطريقة:

يقطع اللحم مكعبات، ويسلق، ثم يقطع الباذجنان شرائح، ويُحّمر في السمن، وينقع األرز في 
املقلي، ثم  الباذجنان  اإلناء املعد للطهو، ثم يرص فوقه  اللحم في قاع  ماء لساعة، ثم يوضع 
يوضع األرز، ويسقى مباء اللحم املسلوق املضاف إليه قليل من امللح والفلفل والقرفة، ثم يوضع 

اجلميع على نار هادئة، وذلك بوضع غطاء علبة صفيح بني النار وإناء الطهي.
التقدمي:

اقلبي اإلناء على طبق التقدمي، ويقدم معه سالطة احلامض )الزبادي( باخليار.



Saturday, November 14 , 2020 - Issue (174)ال�صبت  14 نوفمرب 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الرابع وال�صبعون بعد املائة تقـــــــــــارير11

نتائج  وتك�سف  �سار�..  خرب�  “فايزر” تّزف 
جتاربها على لقاح كورونا

كوفيد-19  ضد  اللقاح  أن  و«بيونتيك«،  »فايزر«  شركتا  أعلنت 
التحليل  بعد   ،»% بنسبة 90  »فّعال  الذي تعمالن على تطويره 
األول لنتائج املرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي األخيرة 

قبل تقدمي طلب ترخيصه.
»هذه  قياس  جرى  إنه  مشترك  بيان  في  الشركتان  وقالت 
الفعالية للقاح« عبر املقارنة بني عدد املشاركني الذين أصيبوا 
بفيروس كورونا املستجد في اجملموعة التي تلقت اللقاح وعدد 
سبعة  بعد  وهميا،  لقاحا  تلقت  أخرى  مجموعة  في  املصابني 
الثانية و28 يوما من تلقي اجلرعة األولى،    أيام من تلقي اجلرعة 
ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تّفز اخلاليا في جسم 
اإلنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك 
البروتينات إثارة االستجابة املناعية جلسم اإلنسان ضد فيروس 

كورونا.
 ولدى »فايزر« اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها حلكومة 
الواليات املتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.
وجتري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، مبا في ذلك االتاد 

األوروبي، حول صفقات مماثلة.
وينّص بروتوكول االختبارات على إجراء تليل للمعطيات سريع 
نسبيا، لكن علماء وإحصائيني في مجال البيولوجيا وخبراء في 
متسّرع،  اعتماد  منح  مخاطر  من  حذروا  السريرية  االختبارات 
من  للتأكد  إضافية،  أشهر  لبضعة  اللقاح  اختبار  وفّضلوا 

فعاليته وآثاره اجلانبية املتملة.

�لعدل �لأمريكية ت�سمح بالتحقيق يف 

»خمالفات« بانتخابات �لرئا�سة

العدل  وزير  سمح 
بإجراء  بار  بيل  األمريكي 
احتمال  حول  تقيقات 
في  مخالفات  حصول 
في  الرئاسية  االنتخابات 
التي  نوفمبر  من  الثالث 
أنها  ترمب  دونالد  يؤكد 

شهدت عمليات »تزوير« من دون أن يوفر أي دليل عليها.
وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس املنتهية واليته، على 
البالد  في  الفيدراليني  العامني  املدعني  إلى  املوجه  اإلذن  هذا  أن 
ال يشير إلى أن وزارة العدل متلك أدلة حول وجود عمليات تزوير 

فعلية.
ادعاءات كبيرة  في  بالتحقيق  لكم  »أسمح  رسالته  وكتب في 
بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب األصوات قبل 

تأكيد نتائج االنتخابات في مناطقكم، في بعض احلاالت«.
وبعد إصدار بار لهذه األوامر، أعلن املسؤول عن الدائرة املكلفة 
باجلرائم االنتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل 

إعالم وطنية عدة.
عادة  هي  محتملة  انتخابية  تزوير  عمليات  حول  والتحقيقات 
من صالحيات كل والية التي تضع قواعد االنتخابية اخلاصة بها 
وتشرف عليها. وال تتدخل وزارة العدل في حاالت كهذه إلى حني 

تثبيت النتائج واالنتهاء من عمليات إعادة الفرز.
واليات  في  االنتخابي معارك قضائية  ترمب  دونالد  فريق  ويشن 
عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل وال سيما في بنسيلفانيا 

ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.
في  التصويت  تخلل  تزوير  بوجود  اتهاماته  جدد  ترمب  وكان 
الدميقراطي  املرشح  بحصول  انتهت  التي  الرئاسية  االنتخابات 
جو بايدن، على األصوات املطلوبة في اجملمع االنتخابي، مؤكداً أن 

أي خطأ في نظام فرز األصوات يهدد االنتخابات بأكملها.

تر�مب يقيل وزير �لدفاع مارك �إ�سرب

أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب، عن إقالة وزير الدفاع مارك 
اإلرهاب  ملكافحة  الوطني  املركز  مدير  يخلفه  أن  على  إسبر، 
سيقوم  »كريس  تويتر  على  ترامب  وكتب  ميلر.   كريستوفر 
بعمل رائع... مارك إسبر أقيل... اشكره لعمله«. يأتي ذلك بعد 
في  بايدن  جو  الدميوقراطي  أمام  ترامب  هزمية  إعالن  من  يومني 

االنتخابات الرئاسية.

�لإمار�ت تلغي عقوبة �لكحول و�لتعاي�س 

بني زوجني غري م�سجلني

ألغت  العربية،  البالد  في  نوعها  من  األولي  هي  سابقة  في 
حكومة اإلمارات عقوبات الكحول وإقامة األزواج غير املسجلني 

وجترمي االنتحار.
من  عددا  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  اإلماراتي  الرئيس  وأصدر 
األحوال  قانون  أحكام  بعض  تعديل  قانون  اخلاصة  املراسيم 
وقانون  االتادي،  املدنية  املعامالت  وقانون  االتادي،  الشخصية 

العقوبات االتادي، وقانون اإلجراءات اجلزائية االتادي.
التي تطبق  القوانني  املواطنني »الختيار  وتتيح تتيح اجملال لغير 
لتحقيق  وذلك  والتركات،  امليراث  شؤون  في  تصرفاتهم  على 
الدولة«،  في  األجانب  للمستثمرين  املالية  املصالح  استقرار 
األمن  منظومة  ودعم  الشخصية  احلريات  ضمان  و«تعزيز 
لدولة  اجملتمعية  واملكتسبات  بالثوابت  اإلخالل  دون  اجملتمعي 

اإلمارات العربية املتحدة«.
وذكرت الوكالة: »تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق املرأة 
وتعزيزا ملبدأ سيادة القانون، مت إلغاء املادة التي متنح العذر اخملفف 
القتل وفقا  الشرف بحيث تعامل جرائم  فيما يسمى بجرائم 

للنصوص املعمول بها في قانون العقوبات«.
التحرش  مسألة  في  العقوبات  كذلك  التعديالت  وشددت 
جترمي  ألغت  بينما  قاصر«،  »اغتصاب  عقوبة  اإلعدام  وحددت 
االنتحار ومحاولة االنتحار. كما تشمل اإلجراءات اجلديدة إلغاء 
قوانني  أن  علما  الكحولية  املشروبات  تناول  على  عقوبات  أي 

تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة.
 21 يبلغون  الذين  للمواطنني  الكحول  بتناول  يسمح  وذلك 
عاما أو أكثر بصورة شخصية أو في أماكن عامة معينة.  كما 
اعتمد الرئيس اإلماراتي مادة تسمح ألول مرة بإقامة األزواج غير 
املتزوجني معا، بعدما كانت هذه املسألة ممنوعة مبوجب القانون 

اإلماراتي.  

�لتفاق بني �أرمينيا و�أذربيجان �أنهى 

�ملعارك يف ناغورين قره باغ

الروسي فالدميير  الرئيس  اتفاقا برعاية  أذربيجان وأرمينيا  وقعت 
باغ  قره  ناغورني  انهاء معارك في منطقة  بوتني ما ساهم في 

لستة أسابيع حققت أذربيجان فيه انتصارا.
في  عليها  استولت  التي  األراضي  بكافة  أذربيجان  وتتفظ 
واالستراتيجية  التاريخية  شوشا  مبدينة  بدءا  باغ  قره  ناغورني 
االنفصالية  بالعاصمة  أرمينيا  يربط  طريق  على  الواقعة 

ستيباناكرت.
واستعادت باكو عددا من املافظات السبعة التي تشكل اخلط 
جبرائيل  منها  التسعينات  منذ  األرمن  لالنفصاليني  األمني 

وفوزيلي.
وعلى أرمينيا التخلي عن محافظات أخرى كانت قواتها تسيطر 
عليها في التسعينات هي كلبجار ، وأغدام في موعد أقصاه 20 

من الشهر نفسه، والتشني حتى األول من كانون األول املقبل.
خرجت جمهورية ناغورني قره باغ املعلنة من جانب واحد حيث 
ضعيفة  التسعينات  حرب  منذ  األرمن  من  السكان  غالبية 

ومهزومة لكنها حافظت على استمراريتها.
لربطها  التشني  ممر  أرمينيا  مع  الوحيدة  صلتها  وستكون 
والعسكري  السياسي  بعرابها  ستيباناكرت  وعاصمتها 
من  أذربيجان  سيطرة  تت  أراض  وستحيطها  واالقتصادي. 

الشرق والغرب والشمال واجلنوب.
وللتحقق من احترام وقف املعارك ستنتشر كتيبة من القوات 
الروسية حلفظ السالم قوامها 1960 عسكريا و90 ناقلة جند 
مدرعة و380 آلية ومعدات متخصصة على طول »خط التماس« 

أي على طول اجلبهة األرمنية-األذربيجانية.

خماوف من حرب �أهلية ثانية قي �إثيوبيا

شهد إقليم تيغراي اإلثيوبي ضربات جوية عديدة، جراء تكثيف 
تلك  في  العسكرية  احلملة  أحمد،  أبي  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس 

املنطقة.
تيغراي، عبر شن  العسكرية في منطقة  وكثف أحمد حملته 
ضربات جوية في اإلقليم، تأتي جزءا مما قال إنها »عملية إلنفاذ 
القانون«، مما زاد اخملاوف من اندالع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة 

إفريقية من حيث عدد السكان.
املتحدة  األمم  من  دعوات  أحمد  أبي  الوزراء  رئيس  جتاهل  كما   

واحللفاء في املنطقة، للتفاوض مع القادة املليني في تيغراي.
وأشار  اإلقليم،  في  املاضي  األسبوع  أبي حملة عسكرية  وشن 
عسكرية  قاعدة  هاجمت  هناك  للقادة  املوالية  القوات  أن  إلى 
وحاولت سرقة بعض املعدات، الفتا إلى اتهامه القادة في تيغراي 

بـ«تقويض إصالحاته الدميقراطية«.
وأكد رئيس إقليم تيغراي، دبرصيون جبراميكائيل، أنه »سيكون 
من اجليد محاولة وقف القتال مع القوات االتادية والتفاوض«، 

مشيرا رغم ذلك إلى استمرار الدفاع عن إقليمه. 
وتعتبر تيغراي موطن جماعة عرقية ظلت تقود االئتالف احلاكم 

على مدى عقود، إلى حني تولي أبي السلطة في العام 2018.
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ترودو يرف�س �لنتقاد�ت 
بعد تعليقه على �لهجوم 

�لرهابي يف باري�س
»إن كندا ستدافع  ترودو  وزراء كندا جسنت  رئيس  قال 
دائما عن حقوق الكنديني« وهذا بعد أن أتهمه زعيم 

حزب املافظني املعارض إيرين أوتول »بعدم الوقوف الى جانب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
التي  املروعة  العنف  أعمال  يبرر  العموم »ال شيء  ترودو في مجلس  وقال  التعبير«،  ودعم حرية 
يبرر  شيء  وال  العنف  يبرر  شيء  ال   – املاضية  االسابيع  مدى  وعلى  املاضي  االسبوع  شهدناها 
االرهاب، وإن حقوق الكنديني وميثاق حقوق احلريات وحرية التعبير وحرية التدين وجميع احلقوق 

التي يتوقع الكنديني من احلكومات الدفاع عنها سوف ندافع دائما عنها«.
رسوم  بسبب  فرنسا  في  متعددة  إرهابية  هجمات  على  ردا  هذه  الوزراء  رئيس  تصريحات  وتأتي 
زعيم  أتول  أيرين  وأنتقد  جتديفا،  املسلمون  يعتبرها  والتي  االسالم  لنبي  مسيئة  كاريكاتورية 
املافظني رئيس الوزراء الكندي وقال »قد وقف قادة العالم الى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون 
يدافعون عن حرية التعبير ولم يفعل هذا جسنت ترودو«، ودافع ترودو عن حرية التعبير ولكنه قال 
إنها ضمن حدود، وقال أيضا »في مجتمع تعددي ومتنوع ومحترم مثل مجتمعنا يجب أن ندرك 
تأثير أقوالنا وأفعالنا على اآلخرين، وال سيما في هذه اجملتمعات التي ال يزال سكانها يعانون من 

متييز هائل«.
واضاف »نحن ندين ألنفسنا بالتصرف باحترام نحو اآلخرين والسعي الى عدم احلاق ضرر تعسفي 
وغير ضروري مع من نتشارك معهم كوكبنا ومجتمعنا« وأنتقد زعيم كتلة كيبكوا السيد أيف 
على  واالعتداء  باإلرهاب  التام  والتنديد  واجبه  إداء  في  لفشله  ترودو  جسنت  بالنشيت  فرانسوا 
العلمانية وحرية التعبير ، واتهمه بتشويه عالقة كيبيك بفرنسا«، وقال أيضا »إن رد جسنت ترودو 
على الهجمات  االرهابية التي وقعت في فرنسا والتي نسبتها السلطات هناك الى املتطرفني 
االسالميني ال يذهب بعيدا مبا فيه الكفاية« وقال أيضا »أشعر باخلجل من ان بعض الفرنسيني قد 

يصدقوا إن ما قاله ترودو هو بالفعل ما  يصدقه سكان كيبيك«.

كند� ت�سعي لقبول 
1.2 مليون مهاجر 
لنهاية 2023 حتى 

مع �حتد�م وباء 
كورونا

 1.2 من  أكثر  قبول  الي  كندا  تسعي  أوتاوا: 
مليون مهاجر جديد على مدي السنوات الثالث 
الفيدرالية  احلكومة  تقول  هدف  وهو  املقبلة 
بعد  االقتصادي  لالنتعاش  االهمية  بالغ  إنه 
بعد  يتضح  لم  ولكن  كورونا،  وباء  انتشار 
احلدود  مواجهة  في  االرقام  هذه  واقعية  مدى 
املغلقة والقيود املفروضة على السفر الدولي 

واالقتصاد املنهار.
وأصر وزير الهجرة ماركو مينديكينو على إنه متفائل، وقال »يضع املهاجرين الطعام على طاوالت 
أن  ميكن  االقتصاد  إن  واضاف  الغد،  اقتصاد  ويقودون  لدينا،  السن  بكبار  يعتنون  وهم  الكنديني 

يستوعب املزيد من القادمني اجلدد ألنهم يخلقون فرص عمل«.
وتستهدف احلكومة الى توفير 401 ألف مقيم جديد عام 2021 وحوالي 411 ألف مهاجر جديد 
عام 2022 و421 ألف عام 2023، وسيكون هناك نحو 60% منهم من املهاجرين االقتصاديني، وقد 
وزير  وقال  الفئات،  بنسبة 60% في بعض  الى كندا  الهجرة  انخفاض  الى   19 – وباء كوفيد  أدى 
الهجرة »إن أدارة الهجرة متكنت من االستمرار في العمل خالل الوباء وسوف يتم أضافة املزيد من 

املوارد لتخفيف ازمة التراكم في الطلبات«.

كند� تدخل قو�عد �لز�مية جديدة خالل وباء 
كورونا للم�سافرين �لدوليني

أي  من  سيطلب  نوفمبر   21 من  اعتبارا 
خطة  يقدم  ان  جوا  كندا  يدخل  شخص 
ان  قبل  ذاتي  تقييم  ويقدم  صحي  حجر 
وفقا  كندا  الى  القادمة  الطائرة  يركب 
الصحة  وكالة  أصدرتها  جديدة  لقواعد 

الكندية مؤخرا.
وذكر بيانا صحفي صادر عن وكالة الصحة 
الكندية »إن املسافرين الذين يدخلون كندا 
عن طريق البر يشجعون بشدة على القيام 
بنفس الشيء، ومبوجب القواعد القدمية لم 
يكن على املسافرين تقدمي هذه املعلومات 
حتى يصلوا الى اي مطار كندي، وكان ايضا 
ولكن  ورقية  استمارة  ملئ  خيار  لديهم 
الي كندا  املسافرين  تلزم  اجلديدة  القواعد 
ان يقدموا معلومات من خالل تطبيق علي 
االنترنت هو »arrive can”  ويعني “الوصول 

لكندا” - وأي شخص ال يستطيع تقدمي املعلومات املطلوبة بسبب إعاقة جسدية أو لعدم توفر 
بدء  قبل  مجاني  هاتف  رقم  باستخدام  الكندية  باحلكومة  االتصال  الي  يحتاج  سوف  االنترنت 
رحلته الي كندا – وأي شخص ال ميتثل للقواعد اجلديدة ميكن ان يخضع لعقوبات تتراوح ما بني 

االنذار الشفوي وغرامة قدرها 1000 دوالر.
وقالت وكالة الصحة الكندية “إن هذه خطوة هامة في وقف أنتشار وباء كوفيد – 19 حيث ميكن 
تبادل معلومات املسافرين بسرعة وأمان مع املقاطعات واالقاليم الكندية، لالتصال باملسافرين 
العزل  باؤامر  االلتزام  من  التنفيذية  السلطات  لتتحقق  وكذا  لهم،  العامة  الصحة  ومتابعة 
الصحي، وتتطلب القواعد اجلديدة من الواصلني الى كندا عن طريق اجلو استخدام تطبيق “أرايف 
كان” بعد وصولهم لتقدمي تديثات مبا في ذلك التأكد من انهم وصلوا الى مكان احلجر الصحي او 
مكان العزل الذاتي وايضا تقدمي تديثات حول الوضع الصحي لهم بالنسبة لكوفيد – 19 طوال 

مدة احلجر الصحي.
وتقول احلكومة إن الذين يفشلون في تقدمي املعلومات املطلوبة بعد وصولهم الى كندا سيعتبروا 
احلجر  بقواعد  يلتزمون  انهم  من  وللتحقق  لتتبعهم  القانون  تنفيذ  سلطات  قبل  من  هدف 
الصحي او العزل الذاتي، وسوف يحالون الى مسؤولي الصحة العامة للحصول على معلومات 
املسافرين  من  يطلب  ولن  القضاء،  يواجهون  قد  او  مالية  غرامة  يواجهون  وقد  منهم  إضافية 
املعفيني من قواعد احلجر الصحي االلزامي تقدمي خطة حجر صحي  قبل صعودهم الى الطائرة او 
بعد وصولهم الى كندا، وكذلك لن يطلب من املسافرين الذين يعبرون االراضي الكندية متجهني 

الي بلد أخر تقدمي أي معلومات قبل دخول كندا.

الطالق يف املهجر ... من ال�سبب؟

تاثري �سبكات التوا�سل الجتماعى على 

حالت الطالق 

فى �ملقالة �ل�ضابقه تكلمنا عن تاأثري و�ضائل �لتو��ضل 

�أن  �لزوجية، وعرفنا  �لعالقة  �لجتماعي عامة على 

�ل�ضتخد�م �ملفيد لها قد يتحول �ىل كارثة توؤدى �إىل 

هزمية قوة �لعالقة �لزوجية �ضد قوة و�ضائل �لتو��ضل 

�لجتماعي، ولكن كان �لكالم فى �ملجمل. ولكن 

�ليوم �ضنكون �أكرث حتديد ونتكلم فى �ملو�ضوع باأكرث 

دقة ولنبد�أ بالغول �لأكرب تاأثريً�، �أل وهو �لفي�ضبوك. 

�لفي�ضبوك  على  لتديره  ح�ضاب  لديك  يكون  عندما 

فهذ� يعنى �أنك قد - و�أقول قد - يكون ذلك �للبنة 

دعنى  ذلك  ول�ضرح  �لزوجية.  حياتك  لهدم  �لأوىل 

على  وو�قف  �ل�ضباحة  يعرف  ب�ضخ�ص  ذلك  �ضبه 
ُ
�أ

�ملاء  فى  �لنزول  فى  تدريجيًا  وبد�أ  �ملحيط  �ضاطئ 

وينجذب  باملاء  ي�ضتمتع  نف�ضه  فوجد  حار  يوم  فى 

�جلارفة  بالتيار�ت  ي�ضطدم  ثم  �لعمق  �إىل  فاأكرث  �أكرث 

ف�ضتعانى  �ل�ضباحة  فى  بارعًا  ُكنت  ومهما  للمحيط، 

تبد�أ  فعندما  تغرق.  �و  �ضاملًا  تخرج  حتى  كثريً� 

�لعو�مل  تتدخل  �لفي�ضبوك هنا  �ضد�قة جديدة على 

مع  عالقة  �إن�ضاء  فكرة  د�خلك  تهيئ  �لتى  �لنف�ضية 

�لخر، �لذى قد تكون تعرفه �و ل تعرفه ومع �لوقت 

�لعالقة �جلديدة  باأهمية هذه  �لأح�ضا�ص  لديك  ينمو 

حمل  �لعالقة  هذة  حتل  حتى  حياتك  لأ�ضتمر�ر 

ب�ضهولة  نف�ضك  فتجد  �لطبيعية،  �لزوجية  �لعالقة 

و�أر�ءك  و�أحالمك  م�ضاكلك  عن  تتكلم  ورغبة 

وطموحاتك مع هذه �لعالقة �لفي�ضبوكية �لأفرت��ضية 

بدًل من م�ضاركتها مع �ضريك حياتك. وبذلك حتول 

بيدك عالقتك �لزوجية �إىل كيان هامد ل يقوى على 

�ملقاومة، وعلى قدر �أجادتك لل�ضباحة قد تتمكن من 

هناك تطبيقات منت�ضرة 
ً
�إنقاذ بيتك �أو قد يغرق. �ي�ضا 

�لتحديات  �أو  �لأفكار  م�ضاركة  مثل  �لفي�ضبوك  على 

�لتى تبد�أ �ضلمية وتنتهى كارثية فالتحدى �لف�ضوىل 

ملعرفة  �إجنذ�ب  �أكرث  يجعلك  �لن�ضان  فى  �ملوجود 

ب�ضهولة على  متاح  �أخر، وهذ�  �ضخ�ص  �أى  تفا�ضيل 

�ل�ضخ�ضية  تلك  �إىل  تنجذب  قد  وبالتاىل  �لفي�ضبوك 

�أنت  وتفرت�ص  �لفي�ضبوك  على  نف�ضها  جُتمل  �لتى 

عنه.  �نت  تبحث  ما  و�أنها  مثالية،  �ضخ�ضية  �أنها 

وتبد�أ م�ضاعرك تتغري جتاة �ضريك حياتك وت�ضبح مع 

�لتيار �إىل و�قع �أفرت��ضى جمهول حتى ت�ضطدم باأ�ضد 

�لمو�ج وتبد�أ �ملعاناة. ولنعطى مثاًل و�قعيًا ملا يحدث 

ومتحملة  جدً�  جادة  جدً�  حمرتمة  �ن�ضانة  فهذه 

�أ�ضمها نرمز له بـ »مونا« لها ح�ضاب على  للم�ضوؤلية 

و�أولدها.  زوجها  مع  هادئة  وتعي�ص حياة  �لفي�ضبوك 

ل�ضخ�ص  �لأعجاب  زر  مونا على  يوم �ضغطت  ذ�ت 

ل تعرفه عن بو�ضت هو �ضاركه على �ضفحته، ومن 

�أكرث مبونا  �لتعرف  �ل�ضخ�ص  �أر�د ذلك  باب �لف�ضول 

فدخل على �ضفحتها وجمع معلومات عنها وعرف 

ما حتب وما تبغ�ص ثم بد�أ فى ن�ضج ق�ضة متقنة ، وبد�أ 

�ل�ضخ�ص  هذ�  �أن  مونا  وجدت  وهنا  مر��ضلتها.  فى 

ي�ضاركها �ضمات فى �ضخ�ضيتها. فى �لبد�ية مل يكن 

�أهمية ثم مع �لوقت ومع حبكة  ذلك ميثل لدى مونا 

مهتمة   مونا  �أ�ضبحت  �لخر  �ل�ضخ�ص  من  �لهتمام 

�لخر  �ل�ضخ�ص  هذ�  �إليها  وير�ضله  يكتبه  مبا  متامًا 

حال  وتبدل  »برن�ص«،  باللقب،  له  �ضرنمز  �لذى 

�لفي�ضبوك  على  طوياًل  وقتًا  تق�ضى  فاأ�ضبحت  مونا 

�إليها �لربن�ص من عبار�ت �لأهتمام  وتنتظر ما ير�ضله 

حتت  �لمور  �لأن  حتى  حتب  فيما  وم�ضاركتها 

�لقادم �ضرنى  �ل�ضيطرة ولكن .....�أعتقد فى �ملقال 

مونا  بني  �لفرت��ضية  �لعالقة  تطورت  كيف  عمليًا 

وبرن�ص وكيف تدخل �لزوج لينقذ زو�جه  

بقلم: جمدي حنني
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اإلعدادية  باملرحلة  طفلة  إجبار  واقعة  القت 
على ارتداء احلجاب، من جانب املدرسة أصداء 
واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي، ملا له 
من تأثير على نفسية الطالبات اجملبرات على 
ارتداء احلجاب في مراحل الطفولة املتوسطة، 
ما قد يؤثر عليهّن وعلى اختياراتهن مستقباًل. 
بالنفاق،  مليئا  مشوها  جيال  منهن  ويخلق 
املسلمات  الطالبات  بني  عمدا  مييز  انه  كما 
من  ملحوظ  غير  وجه  وهو  املسلمات،  وغير 

اوجه التنمر جتاه الفتيات في مصر.
موقف اجمللس القومي للمرأة جتاه تلك احلادثة

الدكتورة  برئاسة  للمرأة  القومي  اجمللس  قام 
مايا مرسي، بتقدمي بشكوى رسمية للدكتور 
تتضمن  والتعليم،  التربية  وزير  طارق شوقي 
اإلعدادية  باملرحلة  والدة طفلة  استغاثة من 
الزقازيق  في  »بلبيس«  مبدينة  املدارس  بإحدى 
املعلمات  من  عدد  تهديد  من  فيها  تتضرر 
باملدرسة البنتها وإرهابها وإجبارها على ارتداء 

احلجاب زاعمات أنَّه جزء من الزي املدرسي.
اجمللس،  رئيسة  مرسي  مايا  الدكتورة  وكانت 
قالت في بيان عنها إنَّ اجمللس تابع هذه الواقعة 
وبالتواصل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
مع األم أفادت بأن بعض املعلمات أجبرن ابنتها 
ارتداء احلجاب في مدرستها، وتهديدها  على 

وإرهابها لفعل ذلك.
التربية  وزير  مرسي،  مايا  الدكتورة  وناشدت 
احلفاظ  يضمن  مبا  التدخل  سرعة  والتعليم 
على حقوق جميع فتيات مصر، مشددة على 
تتلقى تعليمها دون  أن  أنَّه من حق كل فتاة 

إرهاب أو تهديد.
أي  حق  من  ليس  والتعليم:  التربية  وزارة 
احلجاب  لبس  في  التدخل  معلم  أو  مدرسة 

من عدمه
وزير  شوقي  طارق  الدكتور  أكد  جانبه  من   
بشكل  تركت  الوزارة  إن  والتعليم  التربية 
فوري في أزمة إجبار طالبة على ارتداء احلجاب، 

التي شهدتها إحدى مدارس بلبيس.
ومت  فردية  حالة  مجرد  األمر  أن  شوقي  وأكد 
لهاشتاجات.  بحاجة  وليس  معه،  التعامل 
بالزخم  ليس  ولكن  مهم  األمر  ان  مضيفا 
أن  إلى  مشيرا  الواقعة،  تلك  حول  مت  الذي 
الوقائع  صحة  مدى  ستوضح  التحقيقات 

املنتشرة من عدمه.
والتعليم  التربية  وزير  نائب  علق  جهته  من 
الواقعة  على  رضا حجازي،  املعلمني،  لشؤون 
بالقول: انه ال عالقة للحجاب بالزي املدرسي، 
في  الوزارة  من  تدخل  يوجد  ال  انه  مؤكدا 
اختياري،  واألمر  عدمه،  من  الفتيات  حجاب 
أو  مدرسة  أي  إدارة  حق  من  ليس  أنه  كما 
معلمة ومعلم التدخل في لبس احلجاب من 

عدمه.
نهاد ابو القمصان: االجبار على ارتداء احلجاب 
باملدارس فاشية دينية وممارسة سلطة دينية 

داخل مؤسسات تعليمية
علقت مهاد أبو القمصان املامية و احلقوقية 
البنات النفاق ان ترتدي  انه تربويا نحن نعلم 

انها  جملرد  املدرسة  في  اقتناع  دون  احلجاب 
مما  منها،  اخلروج  فور  تخلعه  و  عليه  مجبرة 
يؤثر عليها تربويا فيما بعد حيث اننا نعلمها 
منهن  صنعنا  و  اخالقهن  نربي  ولم  النفاق 
ليس  منافقات  الشخصية،  في  انفصاما 
ليس  وقناعاتهن،  انفسهن  في  ثقة  لديهن 

نظرهن  وجهة  مناقشة  على  القدرة  لديهن 
و رفض ما هو مجبرات عليه باى شكل كان، 
كما اننا خلقنا بيئة عدائية وحالة من التنمر 
بينها  و  زميالتها  بني  و  بينها  املدرسة  داخل 
بالضرورة  صنع  وهذا  أيضا،  مدرساتها  وبني 
وصنع  املعارضني  ضد  املؤيدة  األهالي  جتييش 
برمته  االمر  بينما  بالتنمر  مليء  عام  رأى 
وفي  لإلنسان،  الشخصية  للحرية  يخضع 
هو  باإلكراه  احلجاب  فرض  ان  قالت  النهاية 

للدين  وحتى  للقانون  مخالف 
ويعلم البنات النفاق، و ما حدث ال 
وممارسة  دينية  اال فاشية  يسمى 
مؤسسات  داخل  دينية  سلطة 
تعليمية. وهو خلط بني القناعات 
الرسمية  وسلطاتنا  الشخصية 
للسلطات  استخدام  سوء  هو 

ومخالفة للقانون
مؤسسة املرأة اجلديدة في بيانها: 

على  لإلجبار  وال  باملدارس  للجميع  املواطنة 
حجاب

في هذا اإلطار، اصدرت مؤسسة املرأة اجلديدة 
الدولة  فيه  ذكرت  الذي  ود  احلقوقي  بيانها 
التعليم  مديرية  عن  سابق  إداري  قرار  بوجود 
بالشرقية، حول مخالفة فرض احلجاب على 
إلتزام  أيضا  تذكر  كما  باملدارس،  الطالبات 
الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مبوجب  الدولة 
بال  املواطنة  حقوق  بضمانة  والطفل  للمرأة 

متييز على أساس اجلنس أو الدين للجميع.
وتقدمت املؤسسة بطلب عاجل لكل اجلهات 
املعنية، بحماية سالمة املواطنة ملياء لطفي، 
أو  تشهير  اي  من  صالح«  »رمي  الطالبة  والدة 
بالغات  أو  قانونية،  غير  متابعات  أو  تأجيج 
االسرة،  سالمة  تهدد  أن  شأنها  من  كيدية 

وتنتقص من املطالبة باحلقوق املتساوية.
على  رسمي  حرص  هناك  وأن  خاصة، 
العامة  املشاركة  في  النساء  أوضاع  تسني 
من  مرتفعة  نسب  بتسجيل  والسياسية، 
متثيل املواطنات املصريات بتنوعهن سواء في 
النيابية،  اجملالس  في  او  القرار  صناعة  مراكز 
السياسات  نفس  مد  ضرورة  يفرض  ما  وهو 
في  منها  والهدف  الغرض  على  والتأكيد 

بال  للمواطنة  داعمة  تعليمية  بيئة  توفير 
متييز للجميع. 

خبير نفسي: إجبار الطالبات على احلجاب قد 
يؤدي لرفضهّن ممارسة كل الشعائر

االستشاري  هندي  وليد  الدكتور  قال 
سلوًكا  يولد  بالقهر  الشعور  إنَّ  النفسي، 

مضادًا للمجتمع، فتعرض طفلة في مرحلة 
والقهر  ما  فعل  على  لإلجبار  الطفولة 
من  أي  لدى  االستقطاب  سهلة  يجعلها 
يتحول  قد  بل  للمجتمع،  املضادة  اجلماعات 
نفسه  الوطن  جتاه  بالتمرد  لشعور  داخلها 

ويغرس لديها عدم االنتماء الكامل له.
طبيعة  أنَّ  النفسي  االستشاري  وأوضح 
املقارنات  عقد  املراهقة،  سن  في  الشباب 
اجملتمعات،  في  والنظم  احلياة  انساق  بني 

زورًا  تنعت  التي  البالد  أن  يرى  حني  وبالتالي 
بالكفر واإلحلاد تعطى حريات جلميع األجناس 
واألعراق لكل من يعيش عليها، ويجد أن في 
القهر  مثل هذا  عليه  ميارس  األصيل  موطنه 
على  النقمة  من  حالة  تولد  بالطبع  فهنا 
املدرسي  اجملتمع  على  وليس  بأكلمه  اجملتمع 

والتعليمي فقط.
خصوصا  املصرية  املرأة  أنَّ  »هندي«،  وتابع 
ممارسات  عدة  من  تعاني  عموما،  والعربية 
أمام  حجمها  يتضائل  وبالتالي  عنيفة، 
ارتداء  على  إجبارها  عند  بالقهر  شعورها 
بعض  لواء  وتت  التدين  بداعي  معيًنا  زيًا 
الشعارات الدينية، مبا ال يتماشى مع طبيعة 
التي  االجتماعية  وبيئتها  العمرية  مرحلتها 
الشعور  عن  فضاًل  وثقافتها  إليها  تنتمي 
بالتهديد الذي ميارس عليها في سلب حقها 
قد  ما  للشروط،  تخضع  لم  إن  التعليم  في 
كل  وتكره  نفسه  الدين  تلفظ  أن  إلى  يؤدي 

الرموز املتلعقة به وممارسة كل شعائره.
املمارسات  أنَّ  النفسي،  االستشارى  وأضاف 
العنيفة التي تتخذ من الدين مبررا لها جتاه 
انتشار  دوافع  أهم  من  واحدة  تعد  األطفال 
من  العديد  تناول  وتفسر  اإلحلاد،  ظاهرة 

خصوصا  لها  االجتماعي  التواصل  صفحات 
بني أوساط الشباب، الذي جلأوا للفكرة هروبًا 
تت  عليها  املفروض  بالقهر  الشعور  من 

غطاء الدين.
ونتمنى  االولى  الواقعة  ليست  مماثلة..  وقائع 

ان تكون االخيرة
في اكتوبر 2016 وقعت واقعة مماثلة مبدرسة 
التابعة  املشتركة  االعدادية  االشراف  كفر 
مت  حيث  بالشرقية  التعليمية  غرب  إلدارة 
حيث  احلجاب  ارتداء  على  الفتيات  اجبار 
ابنتها رحمه  أن  السيدة هنا شامخ  صرحت 
الثاني اإلعدادي  سالم حمدي جنديه الصف 
تتعرض للعنف واالضطهاد من قبل مدرسي 
ارتدائها  على  إلجبارها  ومديرتها  املدرسة 
العام  منذ  تضع  املدرسة  أن  وقالت  احلجاب 
مواصفات  ضمن  احلجاب  السابق  الدراسي 
الزى  يكون  أن  اشترطت  املدرسي، حيث  الزى 
»إيشارب أبيض، قميص أبيض أو لبنى، جيب 
كحلى، كرافت كحلى، بلوفر كحلى«، وهو ما 

أثار حفيظة بعض أولياء األمور.
املسيحيات  الطالبات  حتى  انه  واضافت 
ان  واضافت  عنهم،  رغما  احلجاب  يرتدون 
ابنتها اصبحت مضطهده ومتنمر عليها من 

قبل ادارة املدرسة واملدرسني وحتى زميالتها.
كفر  مبدرسة  طالبة  أمر  ولية  وتقدمت 
إلى  بشكوى  بالشرقية،  املشتركة  األشراف 
فيها  تتهم  التعليمية،  الزقازيق  شرق  إدارة 
املدرسة بإجبار الطالبات على ارتداء احلجاب، 
فيما قالت وزارة التربية والتعليم إنها شكلت 

جلنة للتحقيق فى الواقعة.
الناصرية  مدرسة  شهدتها  اخرى،  واقعة 
اإلعدادية بنات في الزقازيق، واقعة مشابهة، 
الطالبات  على  املدرسة  مديرة  فرضت  حيث 
غير املجبات على ارتدائه، مبا يخالف تعليمات 
ارتداء  على  تنص  ال  التي  والتعليم  التربية 

احلجاب.
وفي املنوفية، اعترض بعض أولياء األمور على 
احلجاب  بفرض  اإلعدادية  املدارس  إحدى  قرار 
على بناتهم بعد منعهن من دخول املدرسة 
لإلدارة  حينها  بشكوى  وتقدموا  بدونه، 

التعليمية.

املشكلة:  صاحبة  والدة  واحلقوقية  االم 
عدم  على  اكدت  واالدارة  اعتذرت..  املدرسة 

فرضية احلجاب الى طالبة
من جانبها اوضحت والدة الطالبة رمي صالح 
تقدمي  مت  انه  لطفي  ملياء  احلقوقية  وهي 
الرسمية  بلبيس  مدرسة  ملدير  الشكوى 
للغات وقدم اعتذاره وتأكيده على حق رمي في 
احلضور للمدرسة دون غطاء للرأس وأن غطاء 
واستلم  املدرسي  الزي  من  جزءا  ليس  الرأس 
الشكوى مشكورا ووقع باالستالم وفى انتظار 
ميديا  السوشيال  الشكوى، وشكرت  تريك 
واستطاعت  للجميع  صوتها  اوصلت  ألنها 
عدمه  من  احلجاب  ارتداء  حرية  مبدا  ارساء 

كونه ليس من الزي املدرسي.

احلجاب املدر�سي.. بني الختيار والجبار

ق�سة فتاة بلبي�س... لي�ست الواقعة الوىل ونتمنى ان تكون الخرية

اإجبار الطالبات على احلجاب يغر�س بداخلهن عدم النتماء للوطن

اخللط بني القناعات ال�سخ�سية و�سلطاتنا الر�سمية هو �سوء ا�ستخدام لل�سلطات وخمالفة للقانون

الجبار على ارتداء احلجاب باملدار�س فا�سية دينية وممار�سة �سلطة دينية داخل موؤ�س�سات تعليمية
تقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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عندما يخرج األمريكيون لالقتراع وانتخاب رئيس 
جديد، فأن العالم برمته يجلس لينتظر النتائج، 
األمريكية2020،  الرئاسية  االنتخابات  وجاءت 
كجائحة  الداخلية  األزمات  من  عدد  وسط 
الشرطة  قتل  على  واالحتجاجات  »كورونا«، 
»جورج  إفريقي  أصل  من  األمريكي  للمواطن 
فلويد«، التي غيرت الكثير من مفردات املشهد 
املتحدة،  الواليات  في  واالقتصادي  السياسي 
تداعياتها  وكذلك  بقوة،  نفسها  فرضت  وقد 
مع  سيما  وال  االنتخابات،  تلك  على  املباشرة 
ما رتبته اجلائحة من انكماش غير مسبوق في 
االقتصاد األمريكي وركود كبير، وفقدان ماليني 

األمريكيني وظائفهم.
وللمرة األولى منذ ما يقرب من 20عام، استفاق 
الرئيس  هوية  يعرفوا  أن  دون  من  األمريكيون 

املقبل بعد العملية االنتخابية.
ملاذا تأخر إعالن الفائز في االنتخابات األمريكية

متغيرات جديدة تشهدها االنتخابات األميركية 
في  بعد  عن  التصويت  نسبة  ارتفعت  حيث 
فيروس  انتشار  من  اخملاوف  نتيجة  احلالي  العام 
كورونا، ما جعل نتائج االنتخابات تستغرق وقتا 

من الزمن ملعرفة هوية الرئيس.
 جو بايدن فاز

فاز املرشح الدميقراطي جو بايدن في االنتخابات 
نشرتها  توقعات  حسب  األمريكية  الرئاسية 
وسائل إعالم أمريكية، لينهي طموح منافسه 
الواليات  رأس  على  البقاء  في  ترامب  دونالد 
اجلديد  الرئيس  وجنح  ثانية.  لوالية  املتحدة 
والرؤية  اخلبرة  ميلك  بأنه  الناخبني  إقناع  في 
ترامب  حكم  خلفه  ما  آثار  ملو  السياسية 

»املشاغب« على البالد.
ويرغب بايدن في تضميد جراح الواليات املتحدة 
والصحية،  االقتصادية  األزمة  مزقتها  التي 

والالمساواة العرقية.
اختار الناخبون األمريكيون في السباق الرئاسي 
احلكم،  في  ترامب  دونالد  صفحة  يطووا  أن 
جو  الدميقراطي  املرشح  لصالح  بتصويتهم 

 270 من  أكثر  أصوات  على  بايدن، حيث حصل 
للفوز  الضروري  الرقم  وهو  الناخبني  كبار  من 
ما  حسب  األمريكية  الرئاسية  باالنتخابات 

نشرته وسائل إعالم أمريكية.
يتم  رئيس  أكبر  بايدن  يكون  الفوز،  وبهذا 
انتخابه على اإلطالق في تاريخ الواليات املتحدة، 
بعد محاولتني لنيل السباق الرئاسي في 1988 

و2008.
منتخب  كرئيس  األول  خطابه  في  بايدن  وقال 
املتحدة،  للواليات  املداواة«  »وقت  حان  إنه 
الفرقة.  بث  وليس  البالد،  بتوحيد  متعهداً 
وبهذه النتيجة، أصبح ترامب أول رئيس يتولى 
منصب الرئيس لوالية واحدة منذ التسعينيات. 
وشهدت االنتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ 

عام 1900.
حتى  صوت  مليون   74 من  أكثر  بايدن  وحصد 
اآلن، وهو أكبر عدد على اإلطالق ملرشح رئاسي 
أمريكي، بينما حصل ترامب على أكثر من 70 
في  حصيلة  أعلى  ثاني  يعد  ما  وهو  مليونا، 

التاريخ.
ترامب يرفض نتيجة االنتخابات: أنا الفائز

قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في أول رد 
فعل له بعد فوز منافسه، جو بايدن، باالنتخابات 
الرئاسية، »لم يُسمح للمراقبني بالدخول إلى 

غرف فرز األصوات«.
في  فزت  »لقد  تويتر:  على  ترامب  وتابع 
صوت  مليون   71 على  حصلت  االنتخابات، 
قانوني. حدثت أشياء سيئة لم يُسمح ملراقبينا 
ماليني  إرسال  مت  قبل،  من  يحدث  لم  برؤيتها. 
لم  الذين  األشخاص  إلى  البريدية  البطاقات 

يطلبوها مطلًقا«.
هي  شرعي  صوت  مليون   71« ترامب:  وأضاف 
األعلى لرئيس في احلكم«. ماذا يحدث لو رفض 

دونالد ترامب مغادرة البيت األبيض؟
منذ  املمتد  املتحدة  الواليات  تاريخ  مدى  على 
رفض  أن  أمريكي  لرئيس  يسبق  لم  عاماً   244

مغادرة البيت األبيض بعد خسارته االنتخابات.    
للسلطة  السلمي  القانوني  املنظم  فاالنتقال 
للدميقراطية  املميزة  السمات  أحد  يعد 

األمريكية.
ترامب  دونالد  الرئيس  إعالن  أدى  السبب  ولهذا 
خلق  إلى  بايدن  جو  أمام  الهزمية  قبوله  عدم 
موقف جديد ومثير للقلق بالنسبة للبالد، كما 
أنه يضع املللني أمام تدي دراسة سيناريوهات 

لم يسبق التفكير فيها.
 »لم تنته بعد«

العاصمة  خارج  الغولف  يلعب  ترامب  كان 
اإلخبارية  القنوات  أعلنت  حني  واشنطن 
بايدن في  املتحدة عن فوز  الواليات  الكبرى في 
حملة  فريق  أصدر  أن  مالبث  ثم  االنتخابات. 
الرئيس بياناً يشدد فيه على أن »االنتخابات لم 

تنته بعد«.
وقال ترامب في بيانه »نعلم جميعاً ملاذا يندفع 
وملاذا  الفائز،  أنه  ويدعي  الظهور  إلى  بايدن  جو 
اإلعالميون مساعدته جاهدين،  يحاول حلفاؤه 

ألنهم ال يريدون للحقيقة أن تنكشف«. وأضاف 
» احلقيقة ببساطة هي أن هذه االنتخابات لم 

تنته بعد«.
رفض  سيواصل  ترامب  أن  إلى  البيان  وأشار 
زاعماً  القضائية،  الدعاوي  خالل  من  النتيجة 

حدوث تزوير في االنتخابات.

االنتخابات األمريكية: كيف وصل جو بايدن إلى البيت األبيض في احملاولة الثالثة؟

»ضمينى وانسى الدنيا« وددت أن أستهل كالمي بهذه األغنية 
التي يتذكرها الكثيرين من النساء والرجال فمن منا في وقت 
أو هي  مقبلني على حفل زفاف لم  ظهور هذه األغنية وهو 
الزفاف فهي  أغاني  األغنية في مقدمة مجموعة  تكن هذه 
مجموعة كلمات تنقلك عزيزي القارئ لعالم من الرومانسية 
والرقى واجلمال بصوت ساحر القلوب الفنان املرهف املشاعر 
فنجد  عنه  نتحدث  عندما  الذي  الفنان  درويش،  البحر  إميان 
انه حالة فنية، فهو مختلف ومتميز، استطاع بذكاء شديد 
أحد  فيها  ينافسه  ال  التي  الفريدة  املكانة  له هذه  يخلق  أن 
في  الصدارة  هذه  في تقيق  الفضل  له  العذب  وكان صوته 

البحر درويش  إميان  الفنان  أنه  الغناء...  عالم 
من  ولعله  به.  يحس  ما  فقط  يغني  الذى 
احلب  مفهوم  على  حافظوا  الذين  القالئل 
مبعناه النقي في أغانيه التي يختارها بعناية 

شديدة.
منذ  درويش  البحر  إميان  الفنان  ظهر  عندما 
حوله  التف  تقريبا  عاما  عشرين  من  أكثر 
قرابته  صلة  وكانت  األصيل  الطرب  محبي 
بالشيخ سيد درويش أحد عالمات املوسيقى 
مبثابة  العربي  والعالم  مصر  في  والغناء 
وخاصة  إليه،  لالستماع  الشديد  الفضول 
درويش  سيد  الشيخ  أغاني  تقدمي  أعاد  أنه 
كبيراً  إعجاباً  القت  ممتازة  بطريقة  فقدمها 
من  بالرغم  العربي  الوطن  أنحاء  كافة  في 

اختالف اسلوب أغانيه عن أمناط الغناء التي كانت سائدة في 
ذلك الوقت.

بالنفس وتقدمي ما يقتنع به. قدم  وقد أخذ عن جده االعتزاز 
إميان مجموعة من األغنيات التي القت جناحاً مثل اغنية »قول 
يا قلم« و«ضميني« و«احساس بريء« وغيرها. كما أثبت وجوده 
فقدم  الكاميرا  أمام  كبير  حضور  له  كممثل  السينما  في 
خمسة أفالم سينمائية أبرزها »تزوير في اوراق رسمية« و«زمن 
املمنوع« و«طير في السما« و«حكاية في كلمتني« و«لقاء في 
ومسرحية  »انقالب«  مسرحية  إلى  إضافة  العسل«.  شهر 
الشافعي«  »اإلمام  مسلسل  وبطولة  كدة«  تب  »الناس 

اجلمهور  أستحسان  نال  الذي 
وأوضح نضوجاً كبيراً في األداء 

التمثيلي إلميان.
باإلضافة  البحر  إميان  يتمتع 
بشخصية  العذب  صوته  إلى 
تظهر  ومتواضعة  محبوبة 
صفحته  على  بوضوح 
الرسمية »الفيس بوك« فتجد 
وتاوره  جمهوره  مع  تفاعله 
وامتنان  تقدير  بكل  معهم 
مشهور  أنه  كما  والتقدير،  احلب  نفس  جمهوره  ويبادله 
الصدق  من  مسحة  يضيف  مما  واألخالقي  الديني  بالتزامه 

والصوفية في أغانيه األخيرة.
 وقد أحتفل مؤخراً بفوزه باكتساح بتصويت باإلجماع من 16 
دولة عربية من املركز العربي األوربي حلقوق اإلنسان والقانون 
الدولي مبملكة النرويج لعام 2019 بجائزة فنان العرب الدولية 
التكرميات  من  الكثير  على  قبل  من  وحصل  فيرجينيا  في 

الهامة من مختلف الدول.
وبالرغم من التغييب اإلعالمي لكل هذه التكرميات والنجاحات 
اعجاب  الزال يحصد  درويش  البحر  إميان  وقامة  بقيمة  لفنان 
الناس ومحبتهم من كل أنحاء العالم... فتحية وتقدير لفنان 
عظيم أسعدنا بأعماله الراقية الباقية ومازال العديد واملزيد 
لديه ليقدمه لنا ويسعدنا به نحن جمهوره الكبير ومحبي 

الفنان صاحب الصوت الساحر العذب إميان البحر درويش.

�ساحب �ل�سوت �ل�ساحر �لعذب!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

6 ماليني يورو خ�سائر الريا�سيني الأملان يف 2020

تكبد كبار الرياضيني األملان خسائر تقدر بستة ماليني يورو )2ر10 مليون دوالر( في 
وذلك   ،19 املسبب ملرض كوفيد  املستجد  فيروس كورونا  أزمة  عام 2020، بسبب 

وفقاً لدراسة أجرتها اجلامعة الرياضية في كولون.
وسيقل الدخل الشهري لـ466 عضواً حالياً في الفرق األوملبية وذوي االحتياجات 

اخلاصة، بنسبة 25%، بحيث يصل إلى 1287 يورو.
وبشكل عام انخفض الدخل اإلجمالي للشباب وكبار الرياضيني مبقدار 335 يورو 
دويتش  مؤسسة«  أجرته  ملسح  وفًقا   2019 بعام  مقارنة   )%17 )ناقص  شهريًا 

سبورتهيلف« واملعهد االتادي لعلوم الرياضة.
اإليرادات من  الرياضيني، على وجه اخلصوص، من خسائر في  باملئة من  وعانى 32 

املسابقات مثل مبيعات التذاكر واجلوائز املالية.
الرياضيني،  بنسبة 22% جلميع  الرعاية  الدخل من عقود  انخفض  للدراسة،  وفقاً 

و38% بالنسبة للفرق األوملبية وأوملبياد املعاقني.
وقال كريستوف بروير مدير الدراسة: »تظهر نتائجنا االثار الواسعة لتأثير كورونا 

على الوضع املالي لكبار الرياضيني األملان«.
وأضاف: »اخلسائر كبيرة ومأساوية للرياضيني املشاركني في األوملبياد وأوملبياد ذوي 

االحتياجات اخلاصة«.
ومع حلول عام 2021، على الرياضيني في الفرق األوملبية وذوي االحتياجات اخلاصة، 

أن يتوقعوا انخفاضاً إضافياً في الدخل مبقدار 600 يورو شهرياً في املتوسط.

تسلم النادي األهلي املصري، رسميا درع 
رقم  الدوري  بلقب  ليتوج  املمتاز،  الدوري 
42 في تاريخه. واستلم مؤمن زكريا جنم 
الفريق األول لكرة القدم الدرع من ملعب 
املباراة  عقب  السالم«   – »وي  األهلي 
املارد األحمر بنظيره طالئع  التي جمعت 

اجليش.
قبل  لصاحله  الدوري  األهلي  وحسم 
للمرة  املسابقة  نهاية  من  أسابيع  عدة 

في   42 ورقم  التوالي  على  اخلامسة 
تاريخه.

بحصول  األهلي  النادي  العبو  واحتفل 
بتبادل  مجددا،  اللقب  علي  الفريق 

التهنئة بالفوز.
األول ومجلس  الفريق  وحرص كل العبي 
مير  الذي  زكريا  مؤمن  دعم  على  اإلدارة 
بأزمة صحية خالل الفترة احلالية أبعدته 

عن املالعب.

للمرة الـ 42.. 

الأهلي يت�سلم درع 

الدوري امل�سري

ال�سعودية ت�ست�سيف �سباق »فورمول 1« يف جدة

السعودية  أن  السعودي،  الرسمي  التلفزيون  ذكر 
ستستضيف سباقاً ألول مرة ضمن بطولة العالم فورموال 

1 للسيارات في جدة في 2021.
 22 من   2020 موسم  جدول  يتألف  أن  املفترض  من  وكان 
سباقا مع دخول سباق فيتنام ألول مرة وعودة سباق جائزة 
إلى 17  الكبرى ألول مرة في 34 عاماً، لكنه تقلص  هولندا 

سباقاً بسبب جائحة كوفيد-19. 
سباق  أكبر   »2018 الدرعية  إي-  »الفورموال  سباق  سابقا،  السعودية،  واستضافت   
»للفورموال إي« يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة »سي بي إكس« سبق 
لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك 
ومكسيكوستي وهونغ كونغ والصني، إال أن السباق املقام في السعودية يختلف عن 
املنظمة  للشركة  التنفيذي  للرئيس  سابقة  تصريحات  بحسب  األخرى«،  السباقات 

للسباق »سي بي إكس« كارلو بوتاجي.

توما�س باخ: م�ستعدون لإقامة 

»طوكيو 2020« يف كل الظروف

 )2020 )طوكيو  ومنظمي  اللجنة  أن  باخ،  توماس  األوليمبية،  اللجنة  رئيس  أكد 
»مستعدون لتقدمي أوليمبياد آمنة أيا كانت الظروف في الصيف املقبل«.

املدير  أيضا  إليه  دعي  الدولية  لالتادات  منتدى  خالل  األوليمبية  اللجنة  رئيس  وأكد 
التعاون  أن  جيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  اإلثيوبي  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العام 
األفضل  األوليمبية  »املدينة  املعنية سيجعل طوكيو  األخرى  واألطراف  املنظمني  بني 

إعداداً« لدورة األلعاب.
وكرر املسؤول األملاني في رسالته ما أشار إليه خالل األسابيع األخيرة وهو أن »التطور 
التشغيلية  الشكوك  على  احلالي  الوقت  في  ردود  وجود  دون  يحول  للوضع  السريع 

الدائرة في أذهان اجلميع«.
وأضاف باخ »ولكن من فضلكم تأكدوا من أننا نطور تطبيقات لكل سيناريو محتمل 

في ظل أزمة كورونا املستجد )كوفيد-19(«.
يذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت في تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليولعام 2021 

بعد أن كان مقرراً إقامتها العام اجلاري.

والزمالك  الأهلي  تاأهل  مل�سر”...  “الدرع 
نهائي ابطال اإفريقيا اإىل  مرة  “معا” لأول 

أصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا على موعد مع نهائي تاريخي 
 27 يوم  والزمالك،  األهلي  املصرية،  الكرة  قطبي  بني  للمسابقة 

نوفمبر احلالي مبلعب برج العرب باإلسكندرية.
وفاز الزمالك على الرجاء البيضاوي املغربي بنتيجة 3-1 في استاد 
القاهرة الدولي )4-1 في مجموع املباراتني(، ليضرب الفريق األبيض 
موعدا ناريا مع منافسه التاريخي األهلي في املباراة النهائية لدوري 

األبطال.
وكان األهلي ضمن في وقت سابق املقعد األول في نهائي البطولة القارية، بعد فوزه على الوداد املغربي 
2-0 في ذهاب نصف النهائي في الدار البيضاء، قبل تأكيد تواجده في النهائي بالفوز 3-1 في اإلياب 

مبصر.
طرفا  الفريقان  كان  أن  يسبق  لم   ،1964 عام  في  إفريقيا  أبطال  لدوري  األولى  النسخة  انطالق  ومنذ 
النهائي من بلد واحد، لكن األهلي والزمالك متكنا أخيرا من تقيق هذا اإلجناز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما 

للكرة اإلفريقية.
متيمة حظ

األهلي واجه الزمالك خالل 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت 
جميعها بتتويج املارد األحمر بطال للمسابقة األعرق في القارة السمراء.

خمس  في  الفوز  حقق  حيث  اإلفريقية،  البطولة  في  الزمالك  أمام  الهزمية  طعم  األهلي  يعرف  ولم 
مباريات مقابل التعادل في ثالث مواجهات.

ويعتبر وليد سليمان، صانع ألعاب األهلي حاليا، هو الالعب الوحيد من اجليل احلالي للقطبني الذي سبق 
له تسجيل هدف خالل مواجهات الفريقني في دوري األبطال.

تاريخ مواجهات األهلي والزمالك في دوري األبطال
2005: التقى األهلي والزمالك ألول مرة في دوري األبطال في نصف النهائي، عندما حقق األحمر الفوز 
2-1 في مباراة الذهاب بهدفني من عماد متعب ومحمد بركات، فيما سجل هدف األبيض حازم إمام، ثم 

انتصر األهلي على الزمالك 2-0 في مباراة اإلياب بهدفني من محمد بركات.
وحقق  النهائي(،  )ربع  اجملموعات  دور  في  املرة  ولكن هذه  أخرى،  مرة  املصرية  الكرة  تواجه قطبا   :2008
األهلي الفوز 2-1 في اجلولة األولى بهدفني من أمادو فالفيو وأحمد حسن، فيما سجل حجمال حمزة 
هدف األبيض، وانتهت مواجهتهما الثانية في اجلولة اخلامس بالتعادل 2-2، وسجل لألهلي أمادو فالفيو 

ومحمد أبو تريكة، وسجل للزمالك جمال حمزة والغاني جونيور أجوجو.
2012: تكرر نفس السيناريو عندما اصطدم األهلي بالزمالك في دور اجملموعات بعد أربعة أعوام، حيث قاد 
محمد أبو تريكة فريقه للفوز 1-0 في اجلولة الثانية، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في اجلولة السادسة، 

حيث افتتح محمد إبراهيم التسجيل للزمالك قبل أن يتعادل محمد بركات.
اإلفريقي،  الصعيد  بينهما على  األخيرة  وكانت  التالي  العام  الفريقني في  بني  املواجهة  2013: جتددت 
حيث أوقتعهما القرعة مرة أخرى في نفس اجملموعة، وانتهت املباراة األولى بالتعادل 1-1 بعدما سجل 
أحمد جعفر هدف الزمالك قبل أن يتعادل محمد أبو تريكة، فيما حقق األهلي فوزا كبيرا في اللقاء 
الثاني على الزمالك بنتيجة )4-2(، وسجل لألحمر كل من وليد سليمان، أحمد عبدالظاهر، محمد أبو 

تريكة وأحمد فتحي، فيما سجل لألبيض عمر جابر وأحمد حسن.
فوز إفريقي وحيد للزمالك أمام األهلي

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على األهلي في بطوالت القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، 
حني فاز على املارد األحمر )1-0( بالهدف الشهير ألمين منصور، لُيتوج الفارس األبيض بطال لكأس السوبر 

اإلفريقي عام 1994.

1-844-355-6939
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طفلها  لدى  األسنان  ظهور  عدم  األمهات  من  العديد  تالحظ   
النصف  وهو  األسنان  لظهور  املناسب  السن  بلوغه  بعد  حتى 
على  بقلق  بالتساؤل  وتبدأ  عمره،  من  األولى  السنة  من  الثاني 
يعني  ال  األسنان  ظهور  عدم  إن  التأخر.  إلى  أدت  التي  األسباب 
عدم وجودها، فهي تكون مكتملة النمو داخل الفكني، ولكنها 
لم تخرج بعد من أماكن اختبائها ألنه لم يأت وقت ظهورها، وال 
ميكن أن تصف األم حالة طفلها بأّنها تأّخر في ظهور األسنان إال 
بعد مرور ثالثة عشر شهراً من عمره دون بروز أي سن من أسنانه 

وقتها ميكن أن تبحث عن األسباب:
أسباب تأخر ظهور األسنان

- العوامل الوراثية، بحيث تكون صفة التأخر في ظهور األسنان 
موروثة عند أقربائه، وال يعتبر هذا السبب مقلقاً وال يسع األم 

سوى االنتظار حتى تظهر أسنانه بالوقت املدد لها طبيعياً. 
من  املناسبة  والنوعيات  الكميات  على  الطفل  حصول  عدم   -
الطعام، ألّن األسنان تتاج إلى عناصر غذائية معينة لكي تظهر 

وتنمو بشكل قوي كالكالسيوم.
- وجود خلل صحي لدى الطفل كقصور في 
في  إلى حدوث خلل  يؤدي  مما  الدرقية،  الغدة 
منوه الطبيعي بشكل عام ويؤثر كذلك على 

أسنانه. 
- عدم حصول الطفل على كميات كافية من 
للحصول  جداً  مهماً  يعد  والذي  د،  فيتامني 

على بنية قوية وأسنان طبيعية.
عالج مشكلة تأخر ظهور األسنان 

في حال تأخر التسنني لدى الطفل بعد بلوغه 
ثالثة عشر شهراً، ال بد من الوالدين أخذ طفلهم إلى الطبيب 
على  لالطمئنان  الالزمة  الفحوصات  بعض  بإجراء  يقوم  لكي 
كقصور  مرضية  أسباب  وجود  عدم  من  والتأكد  الطفل  صحة 

الطبيب  ويقوم  الدرقية،  الغدة 
بفحص نسبة الكالسيوم وفيتامني 
د لدى الطفل، ومن ثم يقوم الطبيب 
املناسب في  العالج  الطفل  بإعطاء 
لم  وإن  واضحاً،  السبب  كان  حال 
من  سيطلب  واضح  سبب  يظهر 
الوالدين االنتظار حتى تظهر أسنانه 

وحدها.
األسنان  بعض  تظهر  أن  ميكن 
زمنية  ملدة  الظهور  عن  وتتوقف 
معينة، فإن كانت هذه املدة قصيرة 
ليس هنالك داٍع للقلق أما في حال كانت املدة طويلة جداً، فقد 
يدعي  مما  اللثة،  في  التليف  أو  الفك،  صغر  بسبب  هذا  يكون 

العالج حتى تعود األسنان إلى الظهور مرة أخرى.
طرق العناية بأسنان األطفال

 يجب أن تعتني األم بأسنان طفلها قبل وبعد 
األسنان،  مبشاكل  يصاب  ال  حتى  ظهورها 
األم  تساعد  التي  النصائح  بعض  وسنذكر 

بذلك، ومنها: 
باستخدام  يومياً  اللثة  بتنظيف  القيام   -

املاء. 
إرضاع  بعد  اللسان  تنظيف  على  املداومة   -
في  عليه  عالقاً  احلليب سيبقى  ألن  الطفل 

حال عدم إزالته بواسطة الفرشاة اخلاصة. 
- عدم استخدام معجون األسنان قبل العام، 

وجتنب تعريض الطفل للفلوريد قبل الست شهور. 
- جتنب تعويده على الرضاعة ألّنها تسبب مشاكل عديدة ل. 

- رعاية األسنان من خالل زيارة الطبيب من فترة لفترة.

تأخر ظهور األسنان عند األطفال 

هل ميكن �أن تلتقط �لإنفلونز� وكورونا 

يف نف�س �لوقت؟

مع انخفاض درجات احلرارة في فصل الشتاء تزداد حاالت اإلصابة 
إن  البعض  أزمة فيروس كورونا، يتساءل  باإلنفلونزا، ومع استمرار 
كان باإلمكان التقاط فيروسي اإلنفلونزا وكورونا في نفس الوقت؟

الدكتور  أعطى  البريطانية،  إكسبريس  لصحيفة  حديث  وفي 
رافي تومار رأيه حول احتمال اإلصابة بكال الفيروسني، وأكد على 
وجود تقارير عن حاالت ألشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وفيروس 

اإلنفلونزا في نفس الوقت.
معلومات  إلى  بعد  نتوصل  »لم  للصحيفة  تومار  الدكتور  وقال 
واضحة بشأن كيفية حدوث العدوى املشتركة، وهناك حاجة إلى 

مزيد من األدلة قبل أن نتمكن من فهم ذلك بشكل كامل«.
بأحد  اإلصابة  كانت  إذا  فيما  معرفة  حالياً  الباحثون  ويحاول 
في  باآلخر،  اإلصابة  احتمال  تزيد  واإلنفلونزا(  )كورونا  الفيروسني 
لإلصابة  عرضة  أكثر  تكون  أن  املتمل  من  أنه  تومار  يؤكد  حيث 
تلحق  الفيروسية  االلتهابات  باآلخر، ألن  إذا كنت مصاباً  بفيروس 

الضرر بأنسجة اجلهاز التنفسي.
وأضاف تومار » نحن نعلم أنه من املمكن اإلصابة مبرضني فيروسيني 
في وقت واحد، مما يجعل من الصعب على اجلهاز املناعي املقاومة، 
كما أن التهاب الرئتني )والذي ميكن أن يسببه أي من املرضني( يوفر 

أيضاً الفرصة لنمو وتكاثر البكتيريا«.
وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا قد حذرت من أن اإلصابة 
تومار  لكن  الوفاة،  خطر  من  تزيد  معاً  آن  في  وكورونا  باإلنفلونزا 
يعتقد أن هذا االستنتاج بحاجة إلى مزيد من الدراسات الداعمة، 
ملعرفة مدى تأثير إصابة شخص ما بالفيروسني معاً على حياته، 
ويؤكد في نفس الوقت أن األعراض ستكون أكثر حدة لدى املرضى.

در��سة �أمريكية: �لأ�سربين ميكنه 

�لتخفيف من �أعر��س كورونا

خلصت دراسة أمريكية إلى أن املادة الفعالة في األسبرين ميكنها 
تناولها قبل اإلصابة، كما  أعراض كوفيد-19، عند  أن تخفف من 

أنها تقلل من خطر حدوث مضاعفات.
وقامت الدراسة باختبار املادة الفعالة في األسبرين، وهي حمض 
مت  قد  الذين  املرضى  أن  الحظت  وقد  الساليسيليك،  أسيتيل 
منخفضة  جرعة  في  الساليسيليك  أسيتيل  بحمض  عالجهم 
قبل اإلصابة بالفيروس بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري 
على سبيل املثال لم تتطور احلالة لديهم مقارنة مبن باألشخاص، 

الذين لم يتناولون األسبرين.
أن  على  اعتمادا  تظهر  هنا  الدواء  فائدة  أن  إلى  الدراسة  وأعزت 
خطيرة،  دموية  بجلطات  اإلصابة  خطر  من  يزيد  كورونا  فيروس 
والرئتني  القلب  في  تتكون  أن  وميكن  األحيان،  ومميتة في كثير من 
واألوعية الدموية، وهو ما يعاجله األسبرين بخواصه املسيلة للدم، 
والتي قد متنع تكون جلطات في هذه األجهزة احلساسة في اجلسم.
ميكن  ال  األسبرين  أن  من  الرغم  على  أنه  الطبي  الفريق  وأضاف 
أن  ميكن  أنه  إال  كورونا،  فيروس  ضد  وقائية  كوسيلة  استخدامه 

يساعد املرضى األكثر عرضة خلطر املضاعفات.
وال يزال مدير الدراسات في كلية الطب بجامعة ميريالند يسعى 
التي توصلت لها هذه  النتيجة  لتأكيد  إكلينيكية  دراسة  إلجراء 
الدراسة، وفي النهاية ال يجب تت أي ظرف من الظروف تخفيف 
استخدامه  أو  األسبرين،  في  الفعالة  املادة  باستخدام  األعراض 

بشكل وقائي دون استشارة الطبيب.

ن�سائح للتخفيف من �لتوتر مع �ملوجة �لثانية من �لإغالق ب�سبب كورونا

بعد أن اجتاحت عمليات اإلغالق الصارمة أنحاء العالم في 
أوائل عام 2020 في محاولة ملنع تفشي فيروس كورونا، بدت 
خالل  الطريق  منتصف  في  تنعطف  بدأت  وكأنها  األمور 

العام، حيث بدأ رفع القيود وبدأت حاالت اإلصابة تتراجع.
اآلن، حيث  واضح  أبداً. هذا  يختف  لم  فيروس كورونا  لكن 
النظر  ثانية. ولكن بغض  البلدان موجة  العديد من  تواجه 
عما يعنيه ذلك فعلياً، فإن مثل هذا التناقض بني التقييد 
تقول  حسبما  النفسية،  احلالة  على  يضغط  والتخفيف 
املعاجلة النفسية واملؤلفة ميريام بريس، ويزداد األمر سوءا 

كلما تكرر ذلك كثيراً.
وميكن لألفراد أن يدركوا متى يؤثر الوباء عليهم أكثر مما ينبغي عندما يشعرون بأن إجهادهم قد وصل إلى احلد األقصى.

بالضجر  العاطفي، فيتميز  أما على املستوى  والعزلة،  وعلى املستوى السلوكي، يعني هذا االنسحاب من احلياة االجتماعية 
واخلوف والتوتر، والذي ميكن أن يتطور إلى حالة من الذعر، وفقاً لبريس.

التعامل مع  يزيد من صعوبة  مما  التوتر،  يتطوران كلما استمر  أن  واالستسالم ميكن  العاطفي  اإلرهاق  أن  املعاجلة من  وحذرت 
املوقف. ويتأثر جهاز املناعة أيضاً باإلجهاد، وهو ما ميكن أن يبدأ في الظهور من خالل تطور األمراض اجلسدية أيضاً.

واخلارج. وهذا يعني  الداخل  به من  باستمرار بنفسك بشأن ما تشعر  التحقق  داخلية من خالل  بإنشاء مرونة  بريس  وتوصي 
االنتباه بنشاط إلى كيفية تفاعلك مع االضطرابات والتشاور مع الطبيب قبل أن تصبح مشكلة أكبر.

زيت �لزيتون للحماية من 

�ل�سرطان

باملعهد  األوبئة  علم  في  متخصص  طبي  فريق  أعلن 
الوطني اإلسباني للصحة أن استهالك زيت الزيتون يؤدي 
إلى تخفيض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 35 %.
ست  في  بدراسة  قام  قد  اإلسباني  الطبي  الفريق  كان 
الزيتون،  زيت  استهالك  فيها  يكثر  إسبانية  محافظات 
وثبت أن حاالت اإلصابة بسرطان الثدي ال تتعدى 40 حالة 
تأتي  إسبانيا  أن  واملعروف  ألف نسمة.  مئة  بني كل  من 
في مقدمة الدول األوربية التي تقل فيها نسبة اإلصابة 

بسرطان الثدي.
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�أحجية �ل�سور 

�ملقطوعة

»puzzle « 

التي  الذهنية  األلعاب  من  هي 
من  كبيرة  أعداد  تركيب  تتطلب 
القطع الصغيرة لتشكيل صورة 
أحجام  ذات  متناسقة  كاملة 
حل  يستلزم  مختلفة.  ومناظر 
طويلة  زمنية  فترات  األحجية 
وقدرات عالية للدقة والفصل بني 
»اللغز«  أو  اللعبة  تكون  األلوان. 
على شكل قطع من ورق الكرتون 
صورة  ومعها  منفصلة  متباينة 
القطع  جتميع  ويتم  لها،  كلية 
النهائي  الشكل  على  للحصول 
للصورة. كن صبوراً وقوي التركيز 
بوقت  إنهائها  من  لتتمكن 

قياسي.

هيكل عظمي

أنك ال تتفظ بهيكل  املؤكد  من 
مالبسك،  خزانة  في  عظمي 
ولكن من املمكن أن  يكون لديك 
إن   ! احلمام  في  عظمي  هيكل 
الهيكل  هي  االستحمام  لوفة 
العظمي الثمرة نبات اللوف التي 

تشبه القثاء.

�سر �لتجارة 

�لر�بحة

ادارة  قسم  في  شابان  تخرج 
شراء  وقررا  اجلامعة  في  االعمال 
صغيرة،  بلدة  في  عمومي  متجر 
زاهراً،  مستقبالً  له  أن  لهما  بدا 
مع  الصفقة  أمتا  أن  يلبثا  ولم 
قضى  كان  الذي  العجوز  صاحبه 
بال  طويلة  سنوات  ادارته  في 

مشاكل.
القدمي  املالك  مر  حني،  وبعد 
يعاني  فوجده  املتجر،  وزار  لبلدة 
تؤدي  أن  توشك  جمة  متاعب 
أحد  وسأله  االفالس.  الى  به 
على  نحن،  نعجز  »ملاذا  الشابني: 
من  نحقق  ان  عن  مؤهالتنا،  رغم 
كنت  ملا  مماثالً  ربحاً  املتجر  هذا 
تصل عليه انت على رغم ضآلة 
تعليمك؟«. فقال العجوز موضحاً 
االمر: »انني لم استسلم للجشع 
والسعي الى تقيق نسب مئوية 
عالية من الربح، بل كنت اكتفي 
سعيداً بواحد في املئة ال أكثر...«. 

�لربتقال 

�لعنيد

إذا قطعت برتقالة قبل أن تنضج، 
فسوف تبقى بال نضج، فالبرتقال 
كان على  إذا  إال  ينضج  أن  يرفض 
معظم  عكس  وذلك  شجرته.. 
الفواكه التي ميكن أن تنضج بعد 

قطافها.

ملاذ� مل 

يتعلم؟

األول: لقد مكثت على الشاطيء 
شهرين، ونزلت البحر كل يوم ومع 

ذلك لم أتعلم السباحة!  
الثاني: ملاذا؟ 

أتعلم،  أن  حاولت  كلما  األول: 
أسرع أحدهم إلنقاذي!

رب �سارة نافعة

من  يأتي  العالم  في  روعة  واالكثر  املمتاز  الشرقي  السجاد  معظم 
قرى صغيرة في الشرق االوسط. فكل سجادة حيكت بيد طاقم من 
الرجال والصبيان يعملون بإمرة معلم حياكة. ومع أنهم يعملون عادة 
من اجلانب السفلي للسجادة املنبسطة فوق النول، فيحدث غالباً أن 
النموذج.  مع  ينسجم  ال  لوناً  بإدخاله  خطأ  فيرتكب  املعلم  يسهو 
وعندما يحدث ذلك ال يعمد معلم النول الى كر اجلزء املنسوج خطأ 
النموذج  في  بانسجام  اخلطأ  تدخل  ما  طريقة  ايجاد  الى  يعمد  بل 

الكلي.
إنها المثولة نافعة نستطيع جميعنا أن نتعلم منها كيف نعالج ما 
يطرأ علينا من صعوبات وأخطاء بتكييفها ملصلحتنا ضمن النمط 

االوسع حلياتنا. ففي معظم الصعوبات تكمن فائدة.  

نورمان فنسنت بیل      

خبري

وزعت دائرة الفيزياء في إحدى اجلامعات اإلعالن اآلتي: )اخلميس املقبل 
سيلقي الفيزيائي املرموق الدكتور )....( محاضرة بعنوان: كيف يجعل 
العلماء مواضيعهم مملة للجمهور. وهو ذو مؤهالت كبيرة في هذا 

األمر(.
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أن  يجب  لذلك   1“  )4-1 عدد  الثاني  )اإلصحاح 
ألنه   2 نَُفوتَُه،  لئال  ما سمعنا  إلى  أكثر  نتنبه 
قد  مالئكة  بها  تكلم  التي  الكلمة  كانت  إن 
مجازاة  نال  وََمْعِصَيٍة  تََعدٍّ  وكل  ثابتة،  صارت 
إن أهملنا خالصا  عادلة، 3 فكيف ننجو نحن 
ثم  به،  بالتكلم  الرب  ابتدأ  قد  مقداره؟  هذا 
اهلل  شاهدا   4 سمعوا،  الذين  من  لنا  تََثبََّت 
معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب 

الروح القدس، حسب إرادته. “
نحو  السعي  عن  يوماً  يتوقف  لم  اهلل  إن 
ويرعاه  ليفتقده  يداه  صنعته  الذي  اإلنسان 
أوقع  أو  معه  متصاحلاً  اإلنسان  كان  سواء 
الِسفر  فيستمر  اهلل.  مع  عداوة  في  نفسه 
إسرائيل  لشعب  اهلل  افتقاد  عن  حديثه  في 
وأخيراً  اهلل،  كليم  موسي  ثم  قدمياً،  باألنبياء 
تدبير اهلل للتجسد اإللهي. فنقرأ هنا مقارنة 
بني افتقاد اهلل للبشرية عن طريق موسي الذي 
تسلَّم الشريعة بيد مآلئكة وبني املسيح أبن 
اهلل وكلمته احلّي الذي جتسد في ملء الزمان.

ونبدأ بتعليق على اآليات “3 فكيف ننجو نحن 

الرب  ابتدأ  قد  مقداره؟  هذا  خالصا  أهملنا  إن 
سمعوا،  الذين  من  لنا  تََثبََّت  ثم  به،  بالتكلم 
وقوات  وعجائب  بآيات  معهم  اهلل  شاهدا   4
متنوعة ومواهب الروح القدس، حسب إرادته”.

فبحسب قول الكتاب “املسيح هو روح النبوة”، 
العكس،  وليس  احلَدث  ر  يُفسِّ الشخص  فإن 
وما  فاحلدث  احلدث.  على  سابق  الشخص  ألن 
اشتمله من تاريخ، نفسره على ضوء الشخص 
الذي يدور حوله احلدث بحسب قيمة الشخص 
ومتََّم  جتسد  الرب  أن  جند  لذلك  وطبيعته. 

خالصه لإلنسان ثم بعد ذلك ُكِتَب اإلجنيل. 
فيما  العبرانيني  إلى  الرسالة  توضحه  هذا 
قرأنا، أن الرب أبتدأ بالتكلم عن خالصه للبشر 
ولم تكن هناك أناجيل بل نبوات العهد القدمي 
املُنَتَظر  املسيا  جمليء  إسرائيل  شعب  وانتظار 
وبعد ذلك َشِهد الذين سمعوه بالكتابة عنه 
لنا  وتََثبََّت  القدس.  الروح  من  بوحي  ُمَساقني 
أن ما كتبوه هو احلق بسبب شهادة اهلل لهم 
بعجائب الروح القدس في القلوب قبل العيون. 
أن الرب أختار هذا التدبير لكي  ونضيف أيضاً 

نصوص  في  وكلمته  اهلل  شخص  نحصر  ال 
كتاٍب، ومن ثمة ننحصر في حروف، بل نفسر 
وسيرته،  اإلله  الرب  حقيقة  ضوء  في  النص 
فيبقي الرب - الذي هو كلمة اهلل احلّي - فوق 
ولقد  قدسيته.  كانت  مهما  املكتوب  النص 
سبق الرب أن حذرنا من حصر شخصه املبارك 
في نصوص وحروف وإغفال حضوره الشخصي 
روح  هو  به  أكلمكم  الذي  “الكالم  قائالً  فيها 

وحياة، احلرف يقتل لكن الروح يُحيى”. 
أن  نريد  وال   - الدينية  واإلبتداعات  فالهرطقات 
يفهمنا أحد خطأ لو قلنا - أن كل معتقدات 
عدا  ما  مكتوبة،  بنصوص  بدأت  البشر 
لتكون  اهلل  بشخص  بدأت  فهي  املسيحية 
قلب  في  القدوس  روحه  عمل  حلرية  السيادة 
تدها  ال  الزمان؛  حدود  فوق  من  إنسان،  كل 
الرب  ألن   - قدسيتها  رغم   - ونصوص  حروف 
السبت  “إمنا  قال  الذي  وهو  النبوة.  روح  هو 
اإلنسان،  أجل  من  ُوِضَع  قد  موسي(  )ناموس 
وذلك  السبت”.  أجل  من  ُوِضَع  قد  اإلنسان  ال 
معناه أن عالقة الرب وعمله في قلب اإلنسان 

فسيظل  وتعلوها.  املكتوبة  النصوص  تتوي 
قلب اإلنسان “قدس أقداس” للرب مع اإلنسان 
األزلي  املسيح  فشخص  أحد.  منه  يقترب  ال 
والعبادة  بل  أجنيله  ونص  جتسده  حلدث  سابق 

له. 
في  الظاهر  اإلله  املسيح  طبيعة  فإن  لذلك 
من  يخصه  ما  كل  تفسر  التي  هي  اجلسد 
أحداث في تاريخنا اإلنساني وفي اإلجنيل وليس 
العقيدة.  ُمنِشئ  هو  الرب  العكس. فشخص 
في  زيف  كل  تكشف  سيرته  فإن  وبالتالي 
الذي  هو  النص  وليس  النصوص،  تفسير 
الرب في سيرته  أعلنه  يفرض نفسه على ما 
قواعده  أرسي  الذي  املنطق  وبنفس  وتاريخه. 
مسيح املسيحية، فإن كل زيف وادعاء بتفوق 
نصوص أي عقيدة إمنا تفضحه طبيعة وسيرة 
بها  أرتبط  التي  الشخصية  وتاريخ  وسلوك 
قال  لذلك  األيديولوجية.  أو  العقيدة  أو  احلدث 
الطوباوي مطران جبل لبنان األب اجلليل جورج 
يسوع  أهل  بل  كتاب  أهل  لسنا  “نحن  خضر 

املسيح”... والسبح هلل.  

»نحن لسنا أهل كتاب بل أهل يسوع املسيح«... (بني اإلنسان والعقيدة كشخص وَحَدث وَنّص)

الرسالة الى العبرانيني اإلصحاح الثاني # 1
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )124(

الزجاجية  النافذة  ذو  البسيط،  الباب اخلشبي  هذا 
ما  التي  املنزل  سيدة  أنظار  محط  صار  الضبابية، 
والدتها  وشوق...كذلك  بلَْوعة  تترقبه  أن  لبثت 
مقربة  على  جلست  والتي  السن،  في  املتقدمة 
النظرات  اختالس  عن  االخرى  هي  تكف  لم  منها، 
امللتهبة جتاه الباب ... ودارت عقارب الساعة كعادتها 
بال رحمة وال هوادة... فالزمن ال يدع مجاالً للمزاح!  

رنني  غير  الرتيب  الصمت  هذا  هاجس  يكسر  لم 
اخلارج...  من  الباب  مغاليق  تفتح  وهي  املفاتيح 
الذي  األسير  كما  االنثتني  عواطف  معه  فارجتفت 

أطلق سراحه على غير استعداد!
رقيقة  ابتسامة  رسمت  وجهه  وعلى  الزوج  دخل 
اليسرى،  يده  دواخلها...ورفع  في  عميقة  لكن 
الهواء  في  إياه  ابيض، ملوحاً  بها ظرٌف  والتي كان 
يده  اما  منتصراً.  غزوة  من  عاد  كمن  متحمساً 

اليمنى فكان يغلق بها الباب بخفة وهدوء...
بادرته الزوجة بسؤال وهي في فرحة عاتية:

- ها...وصل؟!
و  جوة  من  الريكوردر  هاتي  بقى  روحي  وصل!!  اه   -

نادي الوالد...
هرولت الزوجة لتلبي الطلب...

من فيض السعادة كادت اجلدة تتلعثم وهي تسأل 
األب بدورها:  

- هو باعت شريط املرَّادي يا رفعت؟!!
داخل  ميشي  وهو  باإليجاب  رأسه  األب  رفعت  هز 
الشقة قاصداً الكرسي املذهب الذي في منتصف 
سيجلسون  )املسافرين(...حيث  الضيوف  غرفة 
ليستمعوا الى شريط الكاسيت...وهنا نسمع األم 

من الداخل وهي تنادي على اوالدها:
بسرعة... سامي...تعالوا  يا  سعاد...واد  يا  بت   -

خالكم بعت شريط كاسيت من الكويت...
خرج ثالثتهم من الداخل ومعهم الريكوردر...

اما  سنوات،  التسع  عمره  يتجاوز  ال  طفل  سامي 
معرفتهم  سنوات...  األربع  تتعدى  فلم  سعاد 
جداً  سطحية  معرفة  هي  املغترب  بخالهم 
الكاسيت...  وأشرطة  الرسائل  على  فقط  مبنية 
فذاكرتهم كانت بالكاد تسعفهم باي مالمح له...
ومع ذلك لم يكن فضولهم أقل حماساً من باقي 

أفراد األسرة...
وأخرج  الظرف  وفتح  األم  اجلهاز من  بأخذ  األب  قام 

اجلهاز  بداخل  وادخله  الشريط 
وقام بتشغيله...

اماكنهم حول اجلهاز  أخذ اجلميع 
وجلسوا  بنظام...  ولكن  بلهفة 
وفي  بإصغاء...  ليستمعوا  جميعاً 
جديد...  من  الصمت  عاد  حلظة 
يداعبهم  أن  للخيال  اجملال  ليترك 
إدارة  أثناء  الذكريات...  بأجمل 

الشريط:  
الكويت  في  مقيم  االبراهيمي...مصري  ناصر   -
القاهرة  في  اهلي  الى  الرسالة  هذه  وأرسل 
الرابع  ...الدور  شبرا  في  الترعة  شارع  عنوان...10 

شقة 5.
نظر األب لزوجته سريعاً متعجباً من تلك املقدمة 
التفصيلية الرسمية...ولكنه سرعان ما افترض ان 
ان  ناصر يأخذ احتياطاته في حالة ضياع الشريط 

يقوم فاعل خيٍر بإرساله الى العنوان الصحيح! 
استرسل ناصر: 

قوي  كلكم...وحشتوني  وأحبائي...ازيكم  -...أهلي 
بقى  اشوفك  ماما...نفسي  يا  ...وحشتيني  قوي 
بطال... هنا مش  أكلك...ههه...أكلهم  ادوق  وارجع 
بس مفيش زي أكلك انِت...يا ترى يا ماما...مواظبة 

عالدوا وال أل.....
الضاحك  البكاء  من  مبزيج  امه  إجابته  بتلقائية 

بصوت خافت حتى تستطيع أن تسمع ما سيلي:
- مواظبة يا حبيبي مواظبة يا نور عيني...

يكمل ناصر حديثه: 
بخير... تكوني  شاهلل  اختي...ان  يا  مروة  يا  وانت   -
 ... الشطرجن؟  بتحب  برضه  رفعت...لسه  يا  وازيك 

طمني عنك وعن صحتك...؟
بصمت..  املبتسمة  النظرات  ومروة  رفعت  تبادل 

ويسترسل التسجيل:
- و ازاي القمامير احللوين؟! ازيك يا سامي...سمعت 

أنك كبرت وطولت وقربت تبقى قدي....
يضحك سامي وهو ينظر لوالديه بفخر ونشوة...

ويستمر احلديث:
- ....و انِت يا سعاد يا اخر العنقود يا قمرة العيلة...

وحشاني خالص...
الطريقة  وبنفس  يذكرها  خالها  ان  سعاد  تفرح 

تنظر لوالديها...

ويظل ناصر مستمراً:
الوالد  واشوف  أشوفكم  نفسي   -
شغل  لقيت  هلل  احلمد  قوي...انا 
جماعة  ...فيه  أحسن  تاني...مبرتب 
برضه... هناك...مصريني  زمايلي 
ملا  وبيساعدوني  معايا  واقفني 
احتاج...انا احلمد هلل مش ناقصني 

حاجة غير اني اشوفكم....
نستطيع ان نلمس تفاعل كل من االب واألم واجلدة 

مع ناصر بتعبيرات وجوههم السهلة املمتنعة...
صغير  مبلغ  شهر  كل  أول  حابعتلكم  ناصر: 

يسندكم...
استياء  بنظرة  زوجته  فرمق  االب  مالمح  تتغير 
طفيف يتخللها احساس بعزة النفس وهي االخرى 

قد التقطتها بتحفظ...
تكليف...انا  ماتعملوش  سمحتم  لو  و  ناصر: 
اخوكم الصغير...ولو مش عايزين و أخذتوا املوضوع 
مني...شيلوه  ماتزعلوش  ريت  بحساسية...يا 
محوش  كأني  أخده...و  انا  و  آجي  ما  حلد  عندكم 

عندكم مبلغ...
ابتسم االب في التو مصدراً ضحكة مستترة وكأن 

ناصر كان يقرأ أفكاره!!!
ناصر: انا...انا كويس...بس جالي...جالي سكر...

أمك!!!  قلب  يا  وقالت:  بحدة  صدرها  اجلدة  ضربت 
وكذلك سادت نوبة من القلق نلمحها على وجهي 
كل من األب واألم...أما األطفال فكانوا فقط يراقبون 
ان  استطاعوا  ولكنهم  بتعجب  الكبار  افعال  رد 

يحسوا بالتوتر احلاصل.
ناصر يسترسل فيقول:

للقلق...فما  داعي  ان مفيش  قاللي  الدكتور  بس   -
أكل  من  بانتظام...ومقلل  الدوا  تتخضوش...باخد 
اشوفلك  بحاول  انا  رفعت  يا  الشيكوالتة....شوف 
شغالنة هنا في الكويت...وياريت تبطل شعار أنا م 

البلد دي والكالم دا...هههههه...
هز رفعت رأسه وهو يكتم ضحكاته ....

رزق كويس  ناصر: كلنا بنحب مصر...بس لو جالك 
...عندي ليكم  انِت وماما  ماتتأخرش...وانِت يا مروة 

خبر حلو جداً ...
اخلبر  ليستقبلوا  اصغاءاً  وأمها   مروة  ازدادت 

السعيد... و لكن....

اخطب... نويت  انا   -
اسمها  هنا  بنت 
في  شغالة  رقية 
وامها  وابوها  فندق 

هنا...
مروة  من  كل  عيون  واالستنكار  الدهشة  مألت 
لسماع  بتاتاً  مستعدتني  يكنا  لم  فهما  واجلدة، 
مالحظاً  ببساطة  فابتسم  رفعت  أما  كهذا،  خبر 

استجابة زوجته ووالدتها خلبر اخلطبة...
وبس... فاتة  قراية  ناصر:...ماتخافوش....هتبقى 
و  اقرب فرصة هنيجي كلنا عشان تشوفوها  وفي 
أنكم  متأكد  الكتاب...أنا  نكتب  و  عليها  تتعرفوا 

هتحبوها...
ولكن  قليالً  اخلبر  روعة  من  العبارات  تلك  لطفت 
العام...ونرى  املناخ  في  هائماً  التوتر  بعض  اليزال 
يغير  وكأنه  اجلو  بعدها عن  يتكلم  االخر  هو  ناصر 

املوضوع:
كدة  الصيف...عشان  في  قوي  حر  عندنا  -اجلو 

الصيف اجلاي انا بإذن اهلل حاقضيه في مصر...
السابقة  السلبية  األحاسيس  كل  غيرت  جملة 
عند  بابتهاج...حتى  واستبدلتها  اجلالسني  عند 
بشحمه  خالهم  لرؤية  يطوقون  الذين  األطفال 
وحلمه وليس مجرد صوت صادر من جهاز مصمت 
بشكل  البعض  لبعضهم  ينظرون  اجلميع  ...فظل 
عشوائي بضحكات مصحوبة بدموع فرح، وكأنهم 

يريدون مشاركة مشاعرهم مع بعضهم...
استرسل ناصر:

و  جداً  بحبكم  اني  لكم  اقول  أحب  ختاماً   -
اقرب  في  نتقابل  اهلل  شاء  ان  قوي...و  واحشيني 

فرصـ....
وكالعادة انتهى التسجيل قبل أن ينتهي ناصر من 
استكمال آخر كلمة له ولكن ال يهم...فقد تركهم 
البيت  هذا  نرى  السعادة...وهكذا  ذروة  في  جميعاً 
فيه  تفاوتت  وقد  اليوم  ذلك  في  األصيل  املصري 
وترقب  قلق  من  وتدرجت  املرهفة  املشاعر  من  كم 
االندهاش  من  مبزيج  ملحوظ...عابرة  انتعاش  الى 
والبهجة مما لم يعرقل سير  والكبرياء  واالستنكار 
من  األسرة  أفراد  بني  والعامل  املهيمن  املبة  مناخ 

الكبير الى صغير!

دردشة... بالعربي الفصيح:
مشهد من منتصف الثمانينيات

بقلم: مينا ماهر
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عندما بدأت في كتابة سلسلة »ملكوت اهلل 
اإللهي  احلق  سأتتبع  إني  لي  ٰخيل  سيمتد«... 
اخلاص باستعالن ملكوت اهلل من سفر التكوين 
للرؤيا في غضون أسابيع قليلة ولكن ما حدث 
هو إني مازلت في جملة عرضية توقفت عندها 
الروح  »مسحه  وهي  سابق  مقال  في  قليال 
إنني  الواضح  ومن  الثانية«  والوالدة  القدس 
اسباب؛  لعده  وذلك  كثيرا،  عندها  سأتوقف 
نور  ندع  أن  نحتاج  استثناء  بال  كلنا  أن  منها 
ومصباح كلمة اهلل يُسلط بقوة على هذا احلق 
اإللهي لتجديد أذهاننا، وايضاً هذا التعليم هو 
الصخر واألساس الذي البد أن نبني عليه بيتنا 
الصخر.  على  مؤسسا  بيتا  ليصبح  الروحي 
هِذِه  أَْقَوالِي  يَْسَمُع  َمْن  »َفُكلُّ  الرب  قال  كما 
وَيَْعَمُل بَِها، أَُشبُِّهُه بِرَُجل َعاِقل، بََنى بَْيَتُه َعلَى 

ْخرِ. )مت 7: 24( الصَّ
أن نضع  بدون  بيتا  نبني  أن  ألنه من املستحيل 
أساساً لتلك البيت وإال سيسقط حتما، عزيزي 
القارئ األيام القادمة في عمر العالم ستشهد 
تديات كبيرة وخاصة ألوالد الرب فالبد أن نكون 
لذا  مؤسسني على صخر غير قابل للسقوط، 
لزم على كل ابن حقيقي للرب أن يعلن بِوق احلق.
لذا سنواصل سويا هنا ... أنهيت مقالي السابق 
بجملة »أن الوالدة الثانية تول اخلطأة الى ابناء 
منا  جتعل  القدس  بالروح  القيادة  ولكن  هلل« 
رجال ناضجني، اذن مبجرد إدراكنا أننا ولدنا ثانية 
يجب أن نكون باستمرار منقادين بروح اهلل كما 
يقول الكتاب »ألَنَّ ُكلَّ الَِّذيَن يَْنَقادُوَن بُِروِح اهلِل، 
َفأُولِئَك ُهْم أَبَْناُء اهلِل. )رو 8: 14( لكن احلقيقة 
ثانية  املزنة هي أن كثيرين من اعتمدوا وُولدوا 
وقبلوا عطية وشركة الروح القدس لم ينقادوا 
النضوج  حالة  إلى  يصلوا  لم  وبالتالي  بالروح 
الكامل  املؤمن  مالمح  عليهم  تظهر  ولم 
بحسب قلب اهلل حسب املكتوب »لَِكْي تَُكونُوا 
)يع  َشْيٍء.  ِفي  نَاِقِصنَي  َغْيرَ  وََكاِملنَِي  نَي  تَامِّ
واحذر  ملاذا؟!  السؤال  أمامنا  ينبرئ  هنا   ،»)4  :1
صديقي أن تقول كلمات استسغنا أن نقولها 
اننا  مثال  لألسف،  الشريرة  ضمائرنا  ونرضي 
بشر، طبيعتي خاطئة، نحن تراب ورماد، وأمثال 
ذلك من خدع إبليس الذي يتشكل لنا في هيئه 
الكتابي  فاحلق  الفخ،  في  ليصطادنا  نور  مالك 
واضح وقد حان الوقت لكي ما ننفض من على 
بنا  التصق  الذي  السنني  تراب  وأرواحنا  أذهاننا 
وصار هو احلق مع أنه الباطل وصار احلق اإللهي 

باهت يصل إلى حد الباطل في أذهاننا.
صديقي العزيز انت خليقة جديدة، أنت ُمطالب 
هو  هذا  حلظة  كل  القدس  بالروح  تُقاد  أن 
»وَبَاِطالً  الناس!!   تعاليم  هو  ذلك  وخالف  احلق 
وََصايَا  ِهَي  تََعالِيَم  يَُعلُِّموَن  وَُهْم  يَْعُبُدونَني 

النَّاِس«. )مت 15: 9(
 عودة الى سؤالي ملاذا؟! 

بادي ذي بدء كون إنك ابن للرب واعتمدت وقبلت 
الروح القدس هذا ال يعني مطلقا أنك ال تخطئ 
وتفقد  احلال  في  خالصك  تفقد  أخطأت  وان 
الرسول  يوحنا  ألن  إبليس،  كذبة  هذه  ابديتك، 
الروح  وشركة  اخلالص  قبلوا  ملؤمنني  يكتب 
أَِمنٌي  َفُهَو  بَِخَطايَانَا  اْعَترَْفَنا  »إِِن  قائالً  القدس 
رَنَا ِمْن ُكلِّ  وََعادٌِل، َحتَّى يَْغِفرَ لََنا َخَطايَانَا وَيَُطهِّ
أن تكون  )1يو 1: 9( »نعم نحن مطالبني  إِثٍْم«. 
ثيابنا بيضاء )بال خطيئة( في كل حني وال يعوز 
كما  القدس(  الروح  ملسحه  )رمز  الدهن  رأسنا 

يقول سفر اجلامعة 8-9.
ان كان األمر كذلك إذن ملاذا 
القدس؟!  بالروح  نُقاد  ال 

أكثر  ونضخمها  اخلطيئة  في  نصدق  وملاذا 
والنعمة؟!  السماوية  الهبه  في  أصدق  أن  من 
أن  رغم  منتصر  غير  العالم  في  أعيش  وملاذا 
اإلعالن اإللهي يقول، يجب أن نكون أعظم من 
يَْعُظُم  َجِميِعَها  هِذِه  ِفي  »وَلِكنََّنا  منتصرين.. 

انِْتَصارُنَا بِالَِّذي أََحبََّنا. )رو 8: 37(؟!« 
املقدس  الكتاب  آيات  بعض  لي  تبدو  وملاذا 
كيف  اهلل؟!  لصوت  اسمع  وكيف  غامضة؟! 
اجلديد  العهد  خالل  من  القدمي  العهد  نقرأ 
رغم  القدمي  العهد  بقراءة  أستمتع  وكيف 

غموضه أحيانا كثيرة؟! 
الكنائس،  في  املؤمنني  بني  حائرةكثيرة  أسئلة 
جنيب  أن  نستطيع  ال  واخرى  األسئلة  هذه  كل 
تعليم  أو   بفكر  مثقلني  زلنا  ما  ونحن  عليها 
واخفاء  اخلطيئة  تعظيم  إلى  فقط  يقودنا 
الناموس أكثر  النعمة؛ فكر يلقي الضوء على 
من النعمة؛ فكر يغذي فينا ضمير اخلطايا أكثر 
بكثير من ان يطعمنا بكلمة احلق التي تغسل 
و تطهر  هذا الضمير وتوله إلى ضمير صالح؛ 
األبدي  األزلي  اهلل  ابن  أن  حقيقة  يخفي  فكر 
أصبح إنسانا لينتج فينا ًغلة ومحصوال جديدا 
العظيم  الرسول  أعطاه  البذرة  نوع  نفس  من 
بولس اسم اإلنسان اجلديد أو اإلنسان الداخلي 
وهذا ما صاغوه اآلباء الشرقيني والغربيني معا، 
ففي صلوات الكنيسة األرثوذكسية القبطية 
ابصالية  كلمة   - االثنني  ابصالية  في  نقول 
تعني »ترنيمة موسيقية للرب«- »فليكن إسم 
الرب فينا ليضيء علينا في انساننا الداخلي« 

وايضا نقول في ابصالية االربعاء »فلنا اجلوهرة 
اململوء  احللو  االسم  الثمن،  الكثيرة  اللؤلؤة 
ما  إذ  الذي  املسيح  يسوع  لربنا  الذي  مجدا 
يجعلنا  فهو  الداخلي  انساننا  في  الزمناه 
أغنياء حتى نعطي آخرين«... وهذا صاغه أيضاً 
“ما  كتابه  في    C.S.LEWIS اس.لويس  سي. 
والتجسد ليس  “الفداء  وقال  الشخصية”  وراء 
مجرد وسيلة لتقدم وتطور اإلنسان بالرغم أنه 
من الطبع يؤدي إلى ذلك في كل زمان و مكان....

أبنا  انسان  كل  ليحول  إنسانا  صار  الرب  لكن 
له، ليس جملرد أن يصنع انسانا أفضل من نفس 
النوع القدمي لكن ليصنع انسانا جديداً من نوع 

جديد”.
القادمة  االعداد  في  معي  ستتابع  كنت  وإذ 
القديس  تعليم  وكنوز  جواهر  القارئ  عزيزي 
الكبير  والقديس كيرلس  الرسولي  اثناسيوس 
وهما أعمدة تعليم كنيستنا األرثوذكسية في 
هذا احلق املُعلن بقوة في اإلعالن اإللهي سوف 
تزلزل ثوابت فينا استقناها من تعليم خاطئ أو 

من مجتمعنا بالفطرة.
هذا  لكن  جديد،  إنسان  صديقي  داخلك  اذن 
اإلنسان اجلديد مولود كطفل يحتاج إلى النمو 
َمْولُودِيَن  “وََكأَْطَفال  بطرس  القديس  قال  كما 
لَِكْي  الِْغشِّ  الَْعِدميَ  الَْعْقلِيَّ  اللَّنَبَ  اْشَتُهوا  اآلَن، 

تَْنُموا بِِه، )1بط 2: 2(” 
هما  الداخلي  انساننا  في  والنضوج  النمو  اذن 
امللكوت.  في  وننتصر  مُنلك  وبهما  اسلحتنا 
حياتنا  في  اجلهاد  عليهما  اُُطلق  ما  وهما 
الروحية... نستكمل العدد القادم بنعمة الرب.

ملكوت الله... �سيمتد )8(

...... َو�ُسْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر  َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

َفَدْوٍر. )دان 3: 100(
بقلم: عاطف حنا

لم  املاضي،  االسبوع  في  جرت  والتي  األمريكية  االنتخابات  مبناسبة 
يكن هناك موضوعا احتل اجلزء األكبر من حوار بعض الناس مثل هذا 
واملللني  السياسة  ارتداء قبعة رجال  الكثيرون في  املوضوع. وتسابق 
فهو  املوضوع،  هذا  في  الكالم  أكثر  فما  الراهن.  للوضع  السياسيني 
موضوع الساعة. أتذكر كذلك، انه في كثير من املرات حينما اشتاق 
مبذاق  لالستمتاع  املفضل  مكاني  الى  فأذهب  القهوة،  الحتساء 
القهوة، فأجد الكثير من األشخاص يتحدثون في بعض املواضيع التي 

تكون شبه متكررة. كشراء البيوت أو أحدث السيارات أو التباهي أمام اآلخرين ببعض اإلجنازات 
العملية أو حتى العائلية. مواضيع متكررة ولكنها تشعرك أنها مواضيع الساعة. وهنا أسأل 
نفسي، هل هذه املواضيع حقا ذات أهمية قصوى؟ ملاذا يقتصر احلوار عن مواضيع الساعة وعما 
يحدث في الزمن وال نفكر أن نتكلم عن إله هذا الزمن؟ حقا ما أصعب أن نتكلم عن شخص 
املسيح! ال أدري ملاذا؟ هل هي موروثات في عقولنا، أن من يتكلم عن شخص املسيح فهو معقد 
أو متطرف. أم أن احلديث عن شخص املسيح لم يعد لذيذا أو مشبعا؟ أم نسينا أن لنا إلها وهو 

األبرع جماال من كل بني البشر؟ أم أننا ال جند ما نقوله عنه!! 
ال تسع كتب العالم أن تشرح ما فعله وما قدمه املسيح للبشرية. ولكني سأكتفي فقط 
لنا  الذي  أخذ  إنه  وتقول  التسبحة  تشرح  شديد.  إختصار  في  األشياء  بعض  إلى  باإلشارة 
وأعطانا الذي له ... هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس .... لقد أخذ املسيح جسد اإلنسان 
وأخذ كل ما لإلنسان ماعدا خطيئته. لقد سكن روح اهلل القدوس في اإلنسان. روح اهلل الذي 

يأخذ كل ما للمسيح ويُعطيه مجاناً لإلنسان. 
أثناسيوس  القديس  يقول  البشري.  للجنس  جديداً  ميالداً  يعطي  مبيالده  لكي  املسيح  ُولد   
البشري  للجنس  جديدة  بداية  يؤسس  لكي  البشر  كل  مثل  طبيعيا  ميالداً  )ُولد  الرسولي 

آدم(.  من  أخذناها  التي  البداية  من  بدالً 
فسنبدأ  احلقيقية.  بدايتنا  هو  فاملسيح 
ألعل هذا إعالن عن   ... إليه  منه وننتهي 
وجود  ودميومة  اجلديدة  البدايات  دميومة 

األمل في املسيح!! 
ولكن  فقط،  ميوت  لكي  املسيح  يأت  لم 
حياته  ويعطينا  حياتنا  كل  يجدد  لكي 
بها  ويقوم  بأجسادنا  ميوت  ثم  بها،  نحيا 
فُيحيها بقيامته ويزرع فيها سر النصرة 
والغلبة، ثم يصعد بجسدنا إلى السماء 
نحن  لنجلس  اجملد  إلى  معه  فُيصعدنا 
عن ميني اآلب. إذاً كل ما فعله املسيح هو 
ملك لنا. فيقول القديس كيرلس الكبير 
)لقد صعد املسيح ليس من أجل نفسه 
في  دائما  وسيكون  كائن  وهو  كان  ألنه 
اآلب ولكنه صنع هذا عنا، ومن أجلنا ألنه 
صار انساناً مثلنا لكي وهو إنسان حامل 
قوة،  في  االبن،  وهو  يسمع  لبشريتنا 
يسمع وهو في جسدنا إجلس عن مييني 
البشري  اجلنس  إلى  البنوة  فيحول مجد 

كله( ... إن مجد البنوة قد تول مجاناً لإلنسان... أيستحق اإلنسان هذا؟ 
هنا ويجيب اآلب أن اإلنسان يستحق، ليس لقداسته أو جهاده بل ألني أنا اآلب أرى ابني يسوع 
باإلميان  اهلل  أبناء  )ألنكم جميعاً  اهلل!!  أبناء  العبيد،  نحن  املسيح صرنا،  في   .... فيه  املسيح 

باملسيح يسوع( )غالطية 26:3(. 
هناك هوة عظيمة تفصل بني اهلل اخلالق واإلنسان اخمللوق، هذه الهوة عبرها اهلل وأتي لكي 
يظل محروماً  املسيح،  يسوع  خارج  يحيا  من  فكل  املسيح.  يسوع  في شخص  اليه  يضمنا 
سلطان!!  له  إنسان  هو  بالتبني  اهلل  وابن  باملسيح  املتحد  اإلنسان  فإن  اهلل.  عن  ومنفصال 
)فكل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهلل أي املؤمنني بأسمه( )يو 12:1(. ياليت 

اإلنسان يدرك هذا السلطان املُعَطى له من قبل اهلل!! 
لقد قدمت لك عزيزي القارئ ملة بسيطة عما قدمه املسيح للبشرية. واآلن ماذا ميكن أن أقدم 
للمسيح مقابل كل ما أعطانيه؟ الشيء أستطيع أن أقدمه!! فاإلنسان فقير ال يستطيع أن 
يقدم إاّل قلبه وعقله وهما أغلى ما ميلك. فلنقدم قلوبنا وعقولنا له ... فلنقبل دعوته املستمرة 
بأن يكون األول واآلخر )رؤيا 17:1(. فليرجع املسيح وليتصدر املشهد، وليكن هو موضوع الساعة 
وكل ساعة، فليكن هو األول واآلخر، الكل في الكل. ليدخل املسيح إلي عقل وقلب اإلنسان 
ُمحطماً كل األصنام التي صنعها اإلنسان بنفسه ولنفسه باحثاً عن إله يعبده من صناعته 

وحسب فكره املدود. إلهاً مزيفاً، يعطيه اللذة لفترة ثم يستعبده ويستهزيء به. 
 أيها اإلنسان، قد خسرت كثيراً حينما إكتفيت بعالقات مع أخيك اإلنسان... أال تفكر في عالقة 

مع إبن اإلنسان؟

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

atefhanna6@gmail.com
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الواليات املتحدة

بناء املنازل اأونالين.. حتول جديد 

فر�سته اجلائحة

ارتفعت عمليات بناء املنازل اخملصصة قبل جائحة كورونا، 
استثمار  اجلديدة  الناشئة  الشركات  بعض  تاول  فيما 

أزمة الوباء من خالل االعتماد على بناء املنازل عبر اإلنترنت، بحسب ما ذكره موقع »ياهو فاينانس«. 
أداة  وتقدم إحدى الشركات الناشئة في الواليات املتحدة Welcome Homes- مقرها نيويورك- 
تخصيص عبر اإلنترنت تتيح للمشترين تديد ألوان الطالء، وجتهيزات اإلضاءة، ومقابض األبواب، 
وأنواع البالط، واألجهزة، وغير ذلك - على غرار الطريقة التي ميكنك بها تصميم سيارة مخصصة 

أو شراء حذاء Nike عبر اإلنترنت.
تزويد األشخاص  »الهدف هو  التسويق في شركة Welcome Homes مارك ميتش:  وقال مدير 
بخيار شراء منزل عبر اإلنترنت وجعل األمر سهالً وبسيًطا على األشخاص«. وتعتمد عملية بناء 
التقليدية اخملصصة على جداول الشركات، على السماح للعمالء بتصور اخليارات ورؤية  املنازل 
عبر  املدفوعات  وإجراء  الفعلي  الوقت  في  وتصحيحها  األخطاء  واكتشاف  اليومية  التحديثات 

اإلنترنت والتواصل بسهولة مع مدير املشروع. 
من جانبه، قال نيكي بيتشيت، الرئيس التنفيذي واملؤسس املشارك لشركة Homebound، وهي 
شركة بناء منازل مخصصة مقرها كاليفورنيا أن شركته توفر خدمات بناء منازل منوذجية عبر 

االنترنت، حيث ميكن للعميل أن يرى في ما يحدث موقع البناء في الوقت الفعلي.

سنغافورة

مئات الدولرات لتناول الطعام على منت طائرة راب�سة على الأر�س؟

جميع  أن  السنغافورية  اجلوية  اخلطوط  شركة  أعلنت 
»سوبر  بأنها  توصف  التي  العمالقة  طائرتها  مقاعد 
جامبو« والتي حولتها ملطعم ومت حجزها خالل 30 دقيقة 
من اإلعالن عنها، أثار ذلك تساؤالً عاماً وهو: »من الذي يريد 

فعل ذلك؟«.
واتضح أن كثيرين يريدون ذلك. وفي مقابل كل شخص لم 
املطار  إلى  التوجه  ناهيك عن  الطيران،  بتجربة  يستمتع 

وركوب طائرة في باحة االنتظار وتناول وجبة تقدمها شركة الطيران بعد إعادة تسخينها، هناك 
شخص أخر ال ميل من جتربة ركوب الطائرات، مستعد لدفع مبلغ كبير من أجل االستمتاع بذلك.
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن اخلطوط اجلوية السنغافورية قررت إعداد اثنني من طائراتها من 
نهاية أسبوع في وقت  ايه 380 في مطار شاجني كمطاعم مؤقتة خالل عطلتي  إيرباص  طراز 
الحق من هذا الشهر، حيث سوف تقدم أطباقا من قائمة وجباتها، ومشروبني كحوليني للترحيب 

بضيوفها واملزيد من املشروبات األخرى مجاناً.
و تتكلف الوجبة في مقعد جناح 642 دوالراً سنغافورياً ) 472 دوالراً أمريكياً(، في حني يبلغ السعر 
في مقعد درجة رجال االعمال 321 دوالراً سنغافورياً، وفي الدرجة االقتصادية املمتازة 96.30 دوالر 

وفي الدرجة االقتصادية العادية 53.50 دوالر.
وبهذا السعر، ميكن بسهولة تناول وجبة مؤلفة من ثمانية أصناف في مطعم اوديت، املصنف 
ضمن  يعد  الذي  كت،  مطعم  في  النبيذ  بجانب  لفردين  عشاء  تناول  أو  عامليا،  األفضل  ضمن 

سلسلة مطاعم الطباخ الشهير ولفجاجن بوك.

نيودلهي

هل افريقيا وا�سيا ... قارة واحدة؟

    يؤكد العلماء الهنود وجود ترابط وثيق بني قارتي افريقيا وآسيا وأنهما كانت قارة واحدة في 
املاضي السحيق ثم انفصلتا على مرور آالف السنني.

   وجاء هذا التأكيد بعد اكتشاف مجموعة من احليوانات املائية النادرة في الهند تنتمي أصالً إلى 
القارة االفريقية وهي موجودة فعال في بحيرة تنجانيقا.

واشنطن

تاأثري نوع وطريقة ال�سحك على �سحة الإن�سان

صحة  على  الضحك  وطريقة  نوع  تأثير  حول  بدراسة  واشنطن،  بجامعة  مزار  ويليام  د.  قام     
اإلنسان ولقد دلت أبحاثه على أن الضحكة الهادئة تفيد اجلسم وتؤثر على صحته بشكل أفضل 

من القهقهة أو الضحك بصوت مرتفع.

اوسلو

حذاء كهربائي لتدفئة القدمني

أحدث ما توصلت إليه إحدى الشركات النرويجية جملابهة الشتاء القارس البرودة، حذاء کهربائي 
يحمل على تدفئة القدمني، وال يشكل احلذاء اجلديد أي خطورة، ويعمل بسلك كهربي مثل سلك 

املدفأة أو املكواة

أملانيا 

خماوف ال�ستاء.. فنادق ومطاعم على 

اأعتاب الإفال�س

أملانيا، أن 33% من  كشف قطاع الضيافة والسياحة في 
فنادق ومطاعم أملانيا مهددة بانتهاء نشاطها )إفالسها( 

في حال حدوث إغالق جديد.
وحذر قطاع الضيافة والسياحة في أملانيا من اتخاذ احلكومة لقرار إغالق جديد، بسبب االرتفاع 
مطالبا  الشتاء،  فصل  دخول  مع  املستجد  كورونا  بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  أعداد  في  مجددا 

بتعويض القطاع عن الضرر في حال غلق القطاع مؤقتا.
ويأتي هذا التحذير قبل املشاورات املقرر أن جتريها احلكومة االتادية وحكومات الواليات، األربعاء، 

لبحث تفاقم تطورات جائحة كورونا.
وحسب وكالة األنباء األملانية، قال جويدو تسوليك، رئيس االتاد األملاني للفنادق واملطاعم، الثالثاء: 

»ال ميكن أن نكون نحن من يتحمل املعاناة مرة أخرى«.
وأضاف أن ثلث الفنادق واملطاعم البالغ عددها 245 ألف منشأة مهددة بانتهاء نشاطها في حال 

حدوث إغالق جديد.
وتابع تسوليك أن األعداد التي أعلنها معهد روبرت كوخ لم تظهر صلة للفنادق واملطاعم بوقائع 
سريع  »بشكل  الضرر  عن  القطاع  بتعويض  السياسيني  املسؤولني  تسوليك  وطالب  العدوى، 

وبصورة شاملة« في حال غلق القطاع مؤقتا.
ويتوقع اتاد شركات السياحة في أملانيا تراجع عائداته بقيمة تزيد عن 28 مليار يورو في الفترة 
بني مارس املاضي حتى نهاية العام، أي ما يعادل تراجعا بنسبة نحو 80% مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي. وانتقد االتاد أن شركاته تواجه حاليا إغالقا ثانيا من خالل قيود السفر وتعليمات 

احلجر، وطالب نوربرت فيبيج، رئيس االتاد بدعم اقتصادي مناسب لقطاع شركات السياحة.

اليابان

»بلورات الزمن«... قفزة علمية يف 

ل�ستثمار حتويل الوقت اإىل مادة.

أجرى علماء يابانيون بحثا غريبا يعتبر في وقتنا احلالي كـ 
الوقت مبادة  العلمي«، من خالل جتسيد  »قفزة في اخليال 
تعتبر إحدى  التي  الزمن«،  »بلورات  حقيقية أطلق عليها 

تطبيقات الشبكة الكمومية.
واقترح الفريق الياباني طريقة الستخدام بلورات الزمن ملاكاة شبكات ضخمة ذات قوة حسابية 
هائلة، ميكن من خاللها تديد الوقت بشكل مثالي ودقيق جدا في العمليات احلسابية الضخمة.

منذ  الغريبة  النظرية  هذه  على  الدراسة  بدأت  فقد  العلمية،   ”scitechdaily« مجلة  وبحسب 
عام 2012، وفي عام 2017 الحظ العلماء، أن “بلورات الزمن” هي عبارة عن تركيبات تتكرر وتتحرك 
األحجار  بعض  في  رصدها  ميكن  التي  البلورات  هذه  أن  العلماء  ونوه  الزمن.  مع  دقيق  بشكل 
الذاتي، وتستطيع إعادة تنظيم نفسها  امللح، تكرر تنظيمها  أو  الطبيعية مثل أحجار األملاس 
بنفسها وتكرار منطها بشكل دقيق مع مرور الوقت، أي أن هيكلها يتغير بشكل دوري ومنتظم 
مع تقدم الوقت. وقالت األستاذ في قسم أبحاث املعلوماتية التابع للمعهد الوطني للمعلوماتية 
في اليابان، كاي نيموتو، في ورقة بحثية نشرت قبل أيام، إن “استكشاف بلورات الزمن هو مجال 

بحث نشط للغاية وقد مت تقيق العديد من اإلجنازات التجريبية املتنوعة”.
الزمن  بلورات  والكاملة لطبيعة  البديهية  الرؤية  “ومع ذلك، هناك نقص في  الباحثة:  وأضافت 
وتوصيفها، باإلضافة إلى مجموعة من التطبيقات املقترحة، فقد قدمنا في هذه الورقة أدوات 

جديدة تعتمد على نظرية الرسم البياني واآلليات اإلحصائية لسد هذه الفجوة”.
بشكل  لكن  بالذوبان  الزمن  بلورات  تبدأ  الزمن،  لبلورات  البحث  في  املنشور  الفيديو  وبحسب 
منتظم، ومع مرور الوقت، وبالرغم من أن بلورات الزمن ال تذوب بالتساوي، إال أنها تتحرك بانتظام.
ودرست نيموتو وفريقها على وجه التحديد كيفية استثمار بلورات الوقت، وحركتها املتكررة التي 

ميكن التنبؤ بها من أجل استثمارها في شبكات االتصاالت وأنظمة الذكاء الصناعي.

ستوكهولم

ما العالقة بني تناول اللياف و الإ�سابة بال�سريان التاجي

واإلصابة  الغذاء  في  النباتية  األلياف  نسبة  انخفاض  بني  وثيقة  عالقة  وجود  األطباء  اكتشف 
بأمراض الشريان التاجي للقلب .

وأظهت االحصاءات التي أجريت على مدى عشرين عاماً أن األشخاص الذين يتناولون كميات وافرة 
من النباتات املتوية على األلياف يكونون أقل تعرضاً ألمراض الشريان التاجي.

هلسینکی 

عقار »لوريلكون«

توصل فريق من علماء فنلندا بعد أبحاث استمرت 12 عاماً باالشتراك مع زمالء لهم من كندا 
والواليات املتحدة إلى عقاراطلق عليه اسماً جتارياً  »لوريلکون«. واهمية هذا العقار أنه يخفض 
نسبه الكولسترول في دم اإلنسان بصورة مأمونة ، ونسبة الكولسترول يسببها املواد الدهنية 

املروقة بأنها سبب معظم اجللطات واألزمات القلبية.

تقـــــــــــارير
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A few days ago, young assistant at my work-
place hopped in my office like a sparrow, 
with a cheerful smile and shiny eyes, not 
without few tears, cried: “Finally!” I stared 
at her in amusement and asked: “what? Did 
you win the lottery?” She sarcastically re-
plied: “No I wish, then added, my wedding 
day has been set!”
I remembered; her wedding was postponed 
three times in over 6 months due to the un-
welcomed visitor to our planet, the CO-
VID-19. After many attempts to have the 
wedding take place, she was about to give up 
hope, however, her love to life and willing-
ness to start a family supported by the love 
of her partner were the fuel that gave her the 
power to keep trying and conquered the pan-
demic’s impact on her life.
At the same time, it happened that I was on-
line watching the closing ceremony and the 
announcements of the winners in different 
categories of the Ontario International Film 
Festival (ONIFF), on its first edition. Watch-
ing film makers from all over the world talk-
ing cheerfully from their hometowns, made 
it evident that art and man together can con-
quer the tribulations in our life.

If we look back to the history of man-
kind, during the known written and 
documented eras, we will immediate-
ly observe how resilient mankind is 
to all calamities, and how he survives 
only because of his love to life. Life 
is a passion beyond expression, it is 
love, peace, and hope.
Hope, because people need hope to conquer. 
However, hope is not possible to be shaped 
nor exist without a positive surrounding en-
vironment, and if we gaze around nowadays, 
we will immediately realize that very few el-
ements would provide that hope.
Would governments be responsible to pro-
vide hope?
Apparently, this is what they believe they are 
doing, however, whatever news, statements, 
or declarations that are brought out by the 
governments carry more despair than hope.
The current situations of the pandemic and all 
its negative impacts on life exist, but beside 
warning people about the dangers and how to 
take all precautions against pandemics - de-
spite of all the negative economic indicators 
-  there must be a new rhetoric, showing that 
there is a bright light even before we reach 

the end of the tunnel.
Give people a reason to live for, 
set aside your political differenc-
es and disputes, the world is one 
when it comes to face calamities. 
Apart from public health aware-
ness, do not use these times to in-

troduce new binding or restricting rules, by-
laws, or decrees, we have enough of those. 
Do not attempt to push quietly new changes 
to existing bylaws, just in accord to certain 
factions’ interests.
Instead of the radical speeches coming from 
the different ideological institutes that put 
fear first ahead of hope; there must be a dras-
tic change to show the goodness of mankind, 
and how all tribulations can be conquered, 
in the same way that humans have done 
throughout history, this is not the medieval 
ages or an era of fundamental or ancestral 
diction.
We have hope despite all reasons that may 
cause despair, we love life.
A tribute to ONIFF for its success on their 
first edition in 2020, and to all those who 
stood behind it and conquered the difficult 
times of the pandemic.

emad BarsoumConquering the TribulationsConquering the Tribulations
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What is 
Resilience?

Resilience. You may have heard of this word be-
fore. To many of us, resilience may mean some-
thing along the lines of ‘being able to endure hard-
ships and moving forward’. But for some of us, 
resilience might simply mean having the strength 
to carry on today and not even thinking about 
tomorrow. Resilience could mean coping with a 
negative experience and trying to manage our 
lives, despite the pain that it may have caused.
I think the easiest and most basic way of looking at 
resilience is this: we all deal with challenging ex-
periences. Resilience implies some form of emo-

tional, physical, spiritual, and mental coping with 
these situations that enables us to acknowledge 
our suffering, but to cope with it and attempt to 
adapt and adjust our lives accordingly.
Why do I put resilience this way? Because some 
individuals will try to say that resilience means ex-
periencing something challenging, but then ‘for-
getting about it’ and ‘moving on’ because the past 
is in the past, and you are stronger now. While it is 
true that experiences teach us lessons, it is not - in 
my opinion - acceptable or effective to tell some-
one to move on and forget about it. We are a sum 
of our experiences - positive and negative. It is 
quite another thing to tell the person that though 
the challenge was difficult and perhaps traumatiz-
ing, it may be helpful to be thankful that the expe-
rience is over. Or to reflect on one’s ability to navi-
gate through this tough time and to be alive today.
Resilience, to me, means understanding that tough 
times can - do most certainly do - occur. When 
we go through something challenging, we are (of 
course!) challenged to make decisions: do we give 
in to the hopelessness and fatigue? Do we fight 
and try to find a way out? But what if we can-
not control what is happening? What if we feel 
as though we are truly stuck? In those scenarios, 
resilience means acknowledging that, to be blunt, 
‘this sucks’. Then, it means looking for a way to 
cope with the situation. Can you do something - 
anything - to handle the issue? If you can, do it! If 
you cannot, how can you cope with the emotions, 
the pain, and the circumstances that you are now 
facing? 

I will admit: when faced with tough and trou-
bling times, I start to freak out. I am frustrated by 
what is happening. I am tired of unpredictable and 
‘sucky’ things happening. I get angry with how 
life is full of problems and trials....and then, I talk 
to someone I trust. I let out my emotions. I think 
about my own strengths inside of me - the pas-
sion, resilience, and perseverance that has kept me 
sighting my entire life. I think about the knowl-
edge and skills I have that make me unique and 
talented. I think about my loyalty and love as a 
healthcare provider, student, friend, sister, daugh-
ter, and young woman. I remember the strength 
and power of my God, who is above all things and 
has never - or will ever - leave me. And then, I 
think about the situation. What can I do? Then I 
do it. Okay - now, how can I make myself relax a 
bit? Can I take a break? Can I simply acknowledge 
that I have done what I can, leave it to God and 
time, and hope for the best? YES. Because life will 
always be throwing things our way. And building 
resilience means dealing with the situation as it 
comes, letting it play out (assuming you have done 
what you needed or could do), and looking for-
ward to the next minute of life. Having hope, faith, 
and trust that things will get better. Because they 
do. Taking care of myself in in ways that enable 
me to face challenges and life head-on. Knowing 
that I am enough.
That, to me, is resilience. I am working on building 
resilience in life - we all have to. I don’t think that 
one day, one will ever be able to say that they are 
100% resilient in all situations. But, we can take 
small steps such as engaging in self-care, catch-
ing in negative thoughts, finding ways to remain 
motivated, etc. in order to build resilience to the 
hurdles and roller-coasters of life. And once you 
start doing this, you will realize that some prob-
lems in life really aren’t that bad at all. Sure, it is 
unfortunate that they happen. But with the right 
tools and coping skills, you realize that you are 
ABLE to overcome this. You are ENOUGH. You 
are STRONG. You are, my dear reader, RESIL-
IENT.

Hard drugs are poisoning our 
communities. They tear families 
apart and ruin their lives. When 
addicts are confronted about 
their habits, often they pick 
drugs over family and friends. 
Addicts who desperate for 
money to buy drugs routinely 
steal from the people that love 
them most. There are thousands 
of stories of people with bright 
futures getting hooked on drugs 
and ending up on the streets, in 
prison, or in the morgue. 
The new problem addicts are facing today is fen-
tanyl. Drug dealers have begun lacing other drugs 
with it because it is cheaper and delivers a massive 
high. The Centre for Disease Control says it is 50 to 
100 times more potent than morphine. Addicts have 
been overdosing at record rates across the country 
after injecting themselves with fentanyl either on 
purpose or accidentally.
The Liberal Government says the solution is “safe 
supply.” They think the best way to ensure addicts 
do not overdose is to provide them with “clean” 
hard drugs like heroin free of cost. That’s right; 
the Federal Government wants to provide free hard 
drugs to give to addicts.
I don’t think more drugs is the solution. People who 
have regular access to hard drugs are not going to 
stop. We know that even when they are given drugs, 
some addicts will still go and look for fentanyl. 
They want to find a bigger high. We also don’t want 
to release even more highly addictive drugs into the 
streets.
The solution is to get addicts clean. That starts 
with more investments in mental health and recov-
ery programs. It also includes making sure there is 
economic opportunity for everyone. We don’t want 
people to reach the point where they are forced to 
turn to hard drugs. 
The Liberals have done nothing to address the abili-
ty for those suffering from addiction to access treat-
ment. Justin Trudeau needs to deliver a compre-
hensive, recovery-oriented plan to tackle Canada’s 
addictions crisis.
Targeting the criminals who are bringing drugs into 
the country needs to be part of that plan. The crimi-
nals have an interest in getting people hooked on 
drugs. That is how they create repeat customers, and 
we know some drugs are highly addictive. That’s 
are the reasons I introduced my Private Member’s 
Bill C-388.  It is a law to keep the serious drug 
smugglers in prison for a longer period of time. The 
Liberal Government voted against that Bill. 

Sincerely, 

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

The Liberals Plan to 
Provide Hard Drugs

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament



Saturday, November 14 , 2020 - Issue (174)

1 844 355 6939

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

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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me

I’ve been getting a lot of calls about the government’s 
recently re-introduced euthanasia bill (officially called 
“medical assistance in dying” in the Criminal Code in 
Canada).
Prior to the prorogation of Parliament in August, Par-
liament briefly debated Bill C-7. Following proroga-
tion, on Oct. 5, the government re-introduced the same 
bill in identical form. This bill would significantly 
expand the availability of euthanasia in Canada and 
remove safeguards that the government described as 
vital only four years ago.
Parts of this bill respond to a Quebec court decision. 
The Truchon decision struck down the requirement 
that death be “reasonably foreseeable”. The govern-
ment could have appealed that decision to the Supreme 
Court, but instead chose not to and simply adopted the 
lower court’s decision into law. Unfortunately, the 
government also went further and chose to remove 
additional safeguards that are completely unrelated to 
that court decision.
There are three ways that this bill removes safeguards 
that are unrelated to the Truchon decision:
First, this new law would effectively allow for “same-

day death”. In other words, it would allow 
a person to undergo death the very same 
day that the person requests it. The law 
achieves this by removing the current ten-
day reflection period, which can already 
be waived in certain circumstances. This 
change raises the concern that a person, 
experiencing a significant but temporary 
low in their condition, could be rushed 
through the euthanasia process without 
having time to fully consider their options 
or to receive other forms of support.
Secondly, this new law would allow death 
without contemporaneous consent. If a person had 
made a request in advance, there are certain circum-
stances in which a person could have their life ended 
without having a chance to change their mind at the 
last moment. This is a problem especially insofar as 
people may adapt to circumstances in ways that they 
had not previously expected.
Thirdly, this proposed law would alter the requirement 
for two independent witnesses. Reducing the number 
of independent witnesses from two to one increases 

the risk of abuse. It’s hard to imagine that the 
requirement of a second independent wit-
ness would amount to a serious impediment 
for those seeking to be euthanized.
Aside from the particular provisions of this 
legislation, the government’s focus on this 
issue raises questions about the govern-
ment’s priorities. COVID-19 has revealed 
many gaps in terms of long-term care and 
palliative care in Canada. It has been shown 
that, in many cases, seniors who wish to stay 
alive and want to have any pain they experi-
ence managed effectively are not receiving 

the support that they need. It’s hard to argue that this 
is about “autonomy” when so much emphasis is put 
on making one choice (death) easier, but there is not a 
commensurate focus on making the other option (life) 
easier. People do not make choices about euthanasia 
in a vacuum – they consider the alternatives that are in 
front of them. So we need to do better to ensure that 
our seniors have the true options they deserve
I welcome your continuing feedback on this important 
and challenging issue.

Reviewing Bill C-7 on euthanasia 

Garnett Genuis 
Member of Parliment 


