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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

200 دوالر لكل طفل عمره 12 �سنة 

�أو �أقل باأونتاريو

بعد وفاة 5 كهنة.. �لكني�سة تعلق �لقد��سات

ملو�جهة كورونا

رئي�س �لوزر�ء �لكندي 

ينعي �لقم�س مرق�س مرق�س ويقدم تعازيه للأقباط
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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

اإلصحاح الثاني: 
“14 فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم أشترك 
لكي  فيهما،  كذلك  أيضاً  اهلل(  أبن  )املسيح  هو 
يُِبيَد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت، أي إبليس، 
كانوا  املوت   من  خوفاً  الذين   أولئك  ويعتق   15
)أي  ألنه   16 العبودية.  حتت  حياتهم  كل  جميعاً 
املوت( حقاً ليس ُيِسُك املالئكَة، بَل ُيِسُك نَسَل 
أبن  )املسيح  أن  ينبغي  كان  ثمَّ  ِمن   17 إبراهيم. 
يَُكون  لكي  شيء،  كل  في  إخوتَه  يُشِبه  اهلل( 
ر  رحيماً، ورئيس كهنٍة أميناً في ما هلل حتى يَُكفِّ
خطايا الشعب. 18 ألنه في ما هو قد تألم ُمَجرَّباَ 

يقدرُ أن يعني امُلَرَّبني.”
18( شارحاً  إلى   14( األعداد  في  السفر  يستطرد 
ابن  )املسيح  بذاك  الق  “ألنه   10 عدد  في  قاله  ما 
آٍت  وهو   ، الُكلُّ وبه  الُكلُّ  أجله  من  الذي  اهلل( 
َل رَئِيَس خالصهم  بأبناٍء كثيرين إلى املد، أن يَُكمِّ
عميق  إختصار  وهو  باآلالم”.  اهلل(  ابن  )املسيح 
لالهوت اخلالص املسيحي لإلنسان، والذي يتضمن 

جتسد وصلب وقيامة املسيح في املد.
املوت   من  خوفاً  الذين   أولئك  “ويعتق   15 عدد  إن 
يضع  العبودية”  حتت  حياتهم  كل  جميعاً  كانوا 
سقوط  منذ  البشر  محنة  سبب  علي  أصبعنا 
املوت.  هو  السبب  وهذا  البشرية.  رأس  األول  آدم 
فخطية آدم تسببت في تَغرُّب وإبتعاد آدم وذريته 
عن مجال حياة اهلل. هذا الَتغرُّب هو تعريف املوت. 
بعد  آدم  لطبيعة  مالئماً  ليس  الفردوس  فأصبح 
الفردوس  من  فكان خروجه  املوت،  عليها  أن ساد 

نتيجة حتمية لتغيُّر وضعه. 
عند  وحواء  آدم  الى  الوداعي  اهلل  حديث  وكان 
وتقرير  حالة  وصف  هو  الفردوس  مغادرتهما 
وغواية  بإرادته  اإلنسان  إليه حال  مِلا وصل  نتيجة 
ِمن  عقوبة  ليس  فهو  القدية.  احلية  الشيطان 
هذا  في  لإلنسان  ظهرت  اهلل  محبة  إن  بل  اهلل. 
اخلالص  بوعد  اهلل  تعهد  عندما  الوداعي  احلديث 
وابن  اهلل  ابن  )املسيح  املرأة  نسل  لإلنسان” 

اإلنسان( يسحق رأس احلية )الشيطان(”. 

ولكني ال أذكر شرحاً للمعني العميق لقول الرب 
للشيطان/ احلية القدية »وأضُع عداوًة  بَيَنِك وَبنََي 
رأَسِك،  يَسَحُق  هو  ونَسلَِها.  نَسلِِك  وبنََي  املرأة، 
وأنِت تَسَحقنَي َعِقَبُه«. فهو إستعالن مستتر من 
اهلل، أنه أبقي على أصل اخلير في كيان اإلنسان، 
والذي ظل مطبوعاً  فيه بعد خروجه من حضرة 
وسلطان  أبليس  حيث  العالم  إلي  واحلياة  اهلل 
في  عداوة  هناك  صارت  وبذلك   .)14 )عدد  املوت 
مهما  والشيطان  الشر  ضد  اإلنسان  كيان  عمق 
كان أنغماسه في الشر. ولتوضيح األمر نقول إن 
أصالً، مطبوعاً  اإلنسان  خلق   - - جل جالله  اهلل 
علي صورة اهلل اخلالق، ألن بدونها كان يستحيل 
لإلنسان أن يعرف اهلل يوم أن ُخلَِق. فكما قال اآلباء 
أن الذي يتكلم مع اهلل البد أن يكون ِمنه أي على 

صورته ليتعرَّف عليه.
عليها  اخمللوق  اهلل  صورة  فإن  السقوط  وعند 
اإلنسان، حفظته ِمن الرجوع إلي الَعَدم الذي جاء 
منه. فاملوت البد أن يعقبه َعَدم. والَعَدم يُشار إليه 
في علم الالهوت أنه “الفساد”.  فبتغرب اإلنسان 
املوت.  اإلنسان مجال  دخل  عن مجال حياة اهلل  
الرجوع  من  حفظته  فيه  اهلل  صورة  إبقاء  ولكن 

إلى الَعَدم أي الفساد .
تلك  طريق  عن  اإلنسان  كان  فإن  آخر  جانب  ومن 
الصورة اإللهية اخمللوق عليها، أستطاع أن يتعرف 
نزعها  بعدم  اهلل  فإن  اخللق،  بداية  في  اهلل  على 
والبرهان  الدليل  علي  اإلنسان  في  أبقى  منه، 
في  انحدر  مهما  عليه  اخمللوق  اإللهي  ألصله 
اإلنسان،  في  الصورة  تلك  وبفضل  الشرور. 
لو  الفرصة،  لإلنسان  تتوفر  أصلها،  إلى  وحنينها 
أنتبه وعيه إليها، أن يلتقي بأصل كينونته - اهلل 

تبارك اسمه.
ِمن هنا نفهم مشكلة األلم بصورِه املتعددة في 
حياة اإلنسان خالل حياته القصيرة مهما طالت 
على األرض. فمولود املرأة غير مجبول/ مخلوق على 
األلم كما يقول العامة. بل هو مخلوق على صورة 
خالقه، ومكانه األصلي هو مع اهلل في السماء، 

في  املوت  بدخول  األرض  إلى  طريقه  ضل  ولكنه 
في  نقول  )كما  أبليس  بحسد  ِخلسًة  طبيعته 
بقاؤه  معه  إستحال  مما  القبطي(،  القداس  صالة 
في السماء. بل وأصبح وجود اإلنسان على األرض 
بال  بعضها  ضد  تتصارع  متناقضات  مجموعة 
جند  الغيرعاقلة  اخلليقة  مستوي  فعلى  هوادة. 
تتمرد  الصماء  والطبيعة  لإلنسان.  احليوان  عداء 
فتثور  سقط.  الذي  اخلليقة  كاهن  اإلنسان  على 
الصراع  أما  ..إلخ.  والزالزل  والفيضانات  البراكني 
على مستوى الروح والنفس واجلسد، فلقد وصفه 
فجسدي  أنا  “أما   7 رومية  في  الرسول  بولس  ق. 
َمبيع حتت اخلطية. ألني لست أعرف ما أنا أفعله، 
إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. 
فإن كنت أفعل ما لست أريده … فاآلن لست بعد 
أفعل ذلك أنا، بل اخلطية الساكنة في. فإني أعلم 
، أي في جسدي، شيء صالح.  أنه ليس ساكن فيَّ
احلسنى  أفعل  أن  وأما  عندي،  حاضرة  اإلرادة  ألن 
فلست أجد.ألني لست أفعل الصالح الذي أريده، 
بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما 
أنا، بل  إياه أفعل، فلست بَعد أفعله  لست أريده 
. إذاً.. أجد حينما أريد أن أفعل  اخلطية الساكنة فيَّ
احلسنى أن الشر حاضٌر عندي. فإني أسر بناموس 
اهلل بحسب اإلنسان الباطن )الذي هو صورة اهلل 
التي خلق اهلل اإلنسان عليها(. ولكني أرى ناموساً 
)أي قانون دخيل( آخر في أعضائي يحارب ناموس 
ذهني )أي أن إرادة اإلنسان بحسب أصلها اإللهي 
هي خيِّرة وتنجذب إلي صورة اهلل املطبوعة فيها(، 
ويسبيني إلى ناموس اخلطية الكائن في أعضائي. 
ويحي أنا اإلنسان الشقي! َمن ينقذني من جسد 
أنا  هذا املوت؟ أشكر اهلل بيسوع املسيح ربنا إذاً 
باجلسد  ولكن  ناموس اهلل،  أخدم  بذهني  نفسي 

ناموس اخلطية.

إنسجامه  عن  اإلنسان  كيان  في  التناقض  هذا 
إستعالن  فقط  يكن  لم  عليه،  اخمللوق  اإللهي 
إلهي في املسيحية، بل كان أيضاً موضع اهتمام 

العلماء الذين هم أنصاف أنبياء. فالعقل السليم 
وسيلة  هو  بل  اهلل.  حق  مع  يتعارض  ال  والعلم 
ما  زيف  بها   يكتشف  اهلل،  من  تقربه  إنسانية 

ليس هو حق إلهي بل إدعاء بشر.
واملوت  احلياة  قوي  بني  اإلنسان  داخل  الصراع  هذا 
كان موضع أهتمام  فرويد عالِم النفس الشهير 
احلياة  إن  وقال  أبحاثه  في  عنها  رؤيته  دوَّن  الذي 
في  وأنها   Life  Instinct اإلنسان  في  غريزة  هي 
صراع مع املوت الذي أعتبره فرويد أيضاً غريزة في 
فرويد  كلمات  وظلت    .Death Instinct اإلنسان 
أو مرجع في  أحد  لم يفك ختومها  لي،  طلسماً 
الطب النفسي إلي أن صارعتها في املرة الوحيدة 
شاب  خالل  من  وذلك  املهنة.  في  سنة   ٣0 خالل 
أن  يريد  ولكنه  نفسية  أمراض  أي  من  يعاني  ال 
غريزة  على  املوت  غريزة  فيه  غلبت  فلقد  يوت!! 
احلياة برغم جهودي وجهود غيري من األخصائيني 
عليه  اهلل  رحمة  وكان  املستقرة.  أسرته  وجهود 
بأس  ال  قدر  وعلى  بل  واألخالق  النبل  منتهي  في 
األجتماعي  ومستواه  دراسته  في  النجاح  من  به 
محاولتي  في  معه  ملعاناتي  تأثر  وقد  مستقر. 
تغليب احلياة فيه على املوت.  فأعطاني الفرصة 
الطب  العلم مبجال  في  ما  أقصي  له  أقدم  لكي 
في  الساعات  نقضي  وكنا  عالج،  من  النفسي 
احلوار فوق ما يستطيع النظام الطبي أن يغطي 

نفقاته.
لقد كانت مشاهدات فرويد هي صدي ملا أستعلنه 
الالهوت املسيحي ِمن أن طبيعة اإلنسان األصيلة 
اخمللوق عليها هي طبيعة احلياة، ولكنها تشوهت 
بدخول طبيعة املوت عليها. فكان البد من القضاء 
على طبيعة املوت الدخيل لكي يَخلُص اإلنسان 
ويرجع إلي أصله اإللهي. هذا كان بتجسد احلياة 
الذي  اإلنسان  وابن  اهلل  ابن  املسيح  يسوع  في 
د غريزة وطبيعة املوت من اإلنسان. “فإن احلياة  بدَّ
باحلياة  ونخبركم  ونشهد  رأينا  وقد  أُظِهرَت، 
األبدية التي كانت عند اآلب وأُظِهرَت لنا” )رسالة 

يوحنا الرسول(.... والسبح هلل.  

الرسالة الى العبرانيني اإلصحاح الثاني # ٣

احلياة واملوت بني إإلستعالن اإللهي املسيحي ومشاهدات فرويد
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )126(
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 
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ملاذ� ال يعتد �لعامل �ملتح�سر باإزدر�ء �الأديان

٬وعلي مدى  �أ�سبوعية �ساخرة،  ي�سارية  �إبدو« �سحيفة فرن�سية  »�ساريل 

و�مل�سيحية  �ليمني  بحق  ونكات  و�سخرية  ر�سوم  تن�سر  عامًا  �أربعني 

و�لإ�سالم و�ليهودية و�ل�سيا�سة و�لثقافة٬ ففي عام ٢٠١١ ن�سرت ر�سومًا 

بباري�س.  مكتبها  على  �لنار  �إطالق  �إىل  �أدى  مما  �لإ�سالم،  نبي  بحق 

مقرها،  �ل�سرطة  قو�ت  فحا�سرت   ،  ٢٠١٠ عام  �لر�سوم  ن�سر  و�أعادت 

و�أغلقت فرن�سا كل �سفار�تها يف �لعامل �لإ�سالمي حلماية �جلريدة. ويف 

�ل�سحيفة  مقر  �إرهابيان  �أقتحم  يناير،  من  �ل�سابع  �سباح  ويف   ٢٠١٥ عام 

وقتال ١٢ منهم ثمانية �سحفيني وُجرح ع�سرة �أخرين، ليخرج ٣ مليون 

�سخ�س يف تظاهرة يتقدمها ٥٠ رئي�س وزعيم بالعامل، لأن �حلادث مثل 

�سدمة للعامل علي مكت�سبات �حلرية يف �لعامل �لغربي. ولهذ� ورغم كل 

�ملا�سي.  �سبتمرب  يف  �أخرى  مرة  �لر�سوم  ن�سر  �ل�سحيفة  �أعادت  ما�سبق 

�لرئي�س  �أكده  ما  وهذ�  نقا�س٬  �أو  تقييم  حمل  لي�ست  �لتعبري  فحرية 

�لفرن�سي ماكرون بالقول: »�أن مبادئ حرية �لتعبري ر��سخة يف فرن�سا منذ 

ر�أي من  بل عن  فرن�سا  ر�أي  تعرب عن  �لر�سوم ل  و�إن هذه  زمن طويل، 

�لقانون  لأن  يعجبه،  ل  ما  حجب  ميلك  ل  �جلمهورية  ورئي�س  ر�سمها، 

يحمي حرية �لتعبري. كما �أن �لنا�س يحرتمون بع�سهم �لبع�س و بالتايل 

�سدمة  و�حدة  كفة  يف  ن�سع  �أن  �أبدً�  ميكننا  ول  بحرية،  �لنقا�س  ميكنهم 

�لقيم  �أن  �ل�سي�سي  �لرئي�س  له  قال  �لعنف«. وعندما  مقابل  �ن�سان فكريًا 

�لدينية فوق �لقيم �لأن�سانية، �أجابه ماكرون باأن �ملبادئ �لدينية ل ُتطبق 

يف فرن�سا ولو �عتربنا �أن �لدين فوق �ل�سيا�سة ف�سن�سبح نظامًا دينيًا وهذ� 

ما مل نختاره«

�أن  ندرك  �آن  علينا  هوؤلء،  يفكر  كيف  نفهم  ولكي 

�لغرب وجد �أن هناك �أكرث من ٢٠٠ دين بالعامل٬ منهم ١٠٠ دين يتجاوز 

�أتباعه �ملليون معتنق، جميعهم يعتقدون �أنهم �لدين �ل�سحيح. وكل دين 

ينق�سم �إيل عدة مذ�هب، كل مذهب ُيكفر باقي �ملذ�هب من نف�س �لدين، 

�أو ينق�سم لطو�ئف وكل طائفة ترى نف�سها فقط �ساحبة �لإميان �مل�ستقيم.  

و�أن هذه �لدول لو طبقت ما ي�سمي بقانون منع »�زدر�ء �لأديان«، فبال 

مو�طن  يعتنقه  دين  لو  حتى  �إ�ستثناء،  دون  �جلميع  علي  �سُيطبق  �سك 

�لهندو�س،   من  تزدري طو�ئف  فاأنت  �لبقرة  تهكمت على  ولو  و�حد. 

ولو  �لبوذيني،  من  جمموعات  تزدري  فاأنت  �لأفعي  من  �سخرت  ولو 

�أنتقدت هيال �سيال�سي فاأنت تزدري �لر��ستافارية. فوجد �لغرب نف�سه 

�أمام م�سكلة، فخرج باأهم قناعاته وهي �أن �لأن�سان هو �ملهم، �لإن�سان هو 

�لأديان  تفرقنا  وبينما  فكرة يف عقلك،  فقط  �لعقيدة هي  و�أن  �ملقد�س، 

و�لإن�سانية،  لالإن�سان  �لعلماين  �لغرب  �إنحاز  وعليه  �لوطن.  ُيجمعنا 

و�لأبد�ع، ووقف  و�لطب  �لعلم  وتقدم  و�لوطن  �ملو�طن  قيمة  فارتفعت 

�لعلمانية  �لدول  �سفار�ت  �أبو�ب  علي  باملاليني  �لدينية  �لدول  مو�طني 

وبحارها من �أجل حياة كرمية لهم و لأولدهم.  

�لتي  �لأخرية  �ملحطة  هو  �لدولة  �لدين عن  وف�سل  و�لدميقر�طية  �حلرية 

و�سل لها �لغرب بعد قرون، فمن ذ� �لذي ياأتي �لأن لُيقنع �لغربيني �أنهم 

خمطئون؟ ... من ذ� �لذي يقنعهم بالعودة للور�ء؟ ... بالتاأكيد ل �أحد   

�بـر�م مقــار
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الرئيس  وقع  2020م؛  يونيو  في 
أمرا  ترامب«  »دونالد  األمريكي 
تنفيذيا بتوجيه تعليمات لفروع 
احلكومة الفدرالية، بالتركيز على 
املهارات بدل الشهادات اجلامعية 
في اختيار املوظفني، وسرعان ما 
الشريكة  الرئيسة  تصريح  أتى 
في امللس االستشاري لسياسة 

األمريكية،  العاملة  القوى 
األميركي،  الرئيس  ومستشارة 
حسابها  عبر  ترامب«  »إيفانكا 

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
أمر  ترامب وقع على  دونالد  الرئيس  تويتر: »أن 
الشهادات  من  بدال  املهارات  يعتمد  تنفيذي 
ُيكن  ما  احلكومي«،  التوظيف  في  اجلامعية 
التوظيف  عالم  في  نوعية  قفزًة  اعتباره 
تسبب  التي  الوظيفي  الترُهل  بحالة  ُمقارنة 
عند  تقليدية  جامعية  شهادات  تراكم  بها 
آالف ذوي العقول النمطية دون قدرة حقيقية 
تأخر االنطالق في سوق  اإلبداع، عدا عن  على 
العمل والقدرة على جني املال – الذي هو امُلرك 
والدافع األساسي لهذه العملية- وإهدار وقٍت 
ال يحتاج اجلميع إلهداره على مقاعد الدراسة 
التقليدية، خصوًصا حني تعتمد تلك الدراسة 

على احلشو، والتلقني، واحلفظ، والتكرار.
أنعم  التي  اإللكترونية  االتصاالت  ثورة  قبل 
بها اإلنترنت على الُكرة األرضية؛ كان التعليم 
األكاديي يُعتبر خيارًا أمثل الكتساب املعلومة 
بعد  لكن  املاالت،  من  مجاٍل  في  والتخصص 
تلك الثورة املُعاصرة لم يُعد هذا اخليار هو احلل 
من  مهنة  في  الراغب  جدارة  لقياس  األمثل 
املِهن، ال سيما وأن ُسرعة تراكم االكتشافات 
من  جعلت  األخيرة  األعوام  خالل  العلمية 
وغير  قدية  إلى  تتحول  اجلامعية  املناهج 
بوابة  يجتاز  أن  قبل  الواقع  ملُتطلبات  مواكبة 
التخرج ويستلم شهادته، ما يجعل أكثر من 

على  أنفقه  الذي  الوقت  نصف 
ال  وقدرًا  ضائًعا،  وقًتا  الدراسة 
بأس به من املعلومات غير صاحلة 

إال لسلة املهمالت!
من  عشرة  الثانية  في  طفالً  إن 
املعلومات  من  اليوم  يلك  عمره 
املُتصل  الذكي  هاتفه  بفضل 
كان  مما  أكثر  اإلنترنت  بشبكة 
الثانية  في  جامعًيا  خريًجا  يلكه 
والعشرين من عمره قبل عشرين 
املِهن  طبيعة  أن  كما  عاًما، 
بصورة  تتغير  صارت  الوظيفية  واملُتطلبات 
التي كانت  التخصصات  تدفع بعض  سريعة 
في القمة إلى الهاوية ثم تُلغي وجودها ألنها 
تأتي  ثم  العصر،  هذا  تطورات  تخدم  تُعد  لم 
ُمتوقعة جاعلة  تُكن  لم  بتخصصات جديدة 
إياها من الضرورات االستراتيجية الستمرارية 
اجلامعات  خريجي  يدفع  وهذا  املُعاصر،  حياة 
من  املفصولني  أو  املوظفني  من  القدامى 
يصعب  أزمٍة  إلى  قاِهرة  ألسباب  أعمالهم 
مكاٍن  إيجاد  يكنهم  أين  إذ  منها،  الفكاك 
يقبل توظيفهم بعد انهيار ذاك العالم القدمي 
واحتالل مكانه بعالٍم جديد ال يعترف بوسائل 
املاضي وأساليبه ومعلوماته؟ وماذا لو وقع أحد 
هؤالء في غرام تخصص علمي جديد أو مهارة 
جديدة، ثم أراد العمل في هذا املال الذي أتقنه 
عن طريق التعليم احلُر والتدريب الذاتي، أليس 
من غير العادل أن يبقى عالًقا طوال ما تبقى 
أنه لم يُعد  من حياته في تخصص اكتشف 

يطيقه وال يرغب بإكمال عمره وراء ُقضبانه؟
كان هذا القرار األمريكي فريًدا من نوعه، ورمبا 
قليلة، عندها  أعوام  عاملًيا خالل  توجًها  يغدو 
اإلبداع  على  للقدرة  احلقيقي  التميز  سيعود 
للتعلم  اخمُلتار  التخصص  وعشق  واملوهبة 
الذاتي، بعيًدا عن التقليد والسير على ُخطى 

اآلخرين.

هل ينتهي ع�شر ال�شهادات؟
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الفيدرالية  األدوية  هيئة  اعتمدت  أن  منذ 
ذات  فايزروبيونتك،  فاكسني  األمريكية 
تدور  بنسبة  كورونا  على  للقضاء  الفاعلية 
وساق  قدم  علي  يتحرك  والعالم   ،%95 حول 
بينها  ومن  املتقدمة،  الغربية  الدول  وخاصة 
األقاليم  حكومات  مع  للتنسيق  كندا، 
لتوزيع  الصور  أفضل  عن  للبحث  اخملتلفة 
وزاد  السكان.  مختلف  على  الفاكسني 
توزيع  تفاصيل  عن  احلديث  ونبرة  حدة  من 
الفاكسني والتطعيم في كندا، التصريح من 
قبل بريطانيا باعتماد فاكسني فايزر وبيونتك، 
وبدأ تطعيم الفئات ذات األولوية بدءا من يوم 

8 ديسمبر.
فايزر  فاكسني  على  البريطانية  املوافقة 
أعطت تقريبا الضوء األخضر لبقية احلكومات 
خطط  تفاصيل  لبحث  الغربي،  العالم  في 
توزيع وتطعيم مواطنيها، خاصة وأن تطعيم 
على  اآلخر  هو  احلصول  وشك  على  موديرنا 
األمريكية،  الفيدرالية  األدوية  هيئة  موافقة 
شركات   6 أو   5 وهناك  اجلاري.  ديسمبر  خالل 
على  تطعيم  بإنتاج  اخلاصة  منتجاتها  آخري 

وشك االنتهاء وطرحه في السوق.
في كندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاسنت 
كميات  على  وتعاقدت  اشترت  كندا  أن  ترودو 
كافية من الفاكسني، تتجاوز 68 مليون وحدة، 
حيث أن التطعيم ليكون فعاال، يجب أن يؤخذ 
حول  يدور  كندا  سكان  وتعداد  جرعتني،  على 
احلكومة  قبلها  وكانت  نسمة.  مليون   ٣2
من  أكثر  واشترت  تعاقدت  قد  الفيدرالية 
عمليات  في  الستخدامها  حقنة  مليون   74
تقوم  إيجابية  جهود  كلها  وهي  التطعيم، 
الكنديني  صحة  على  للحفاظ  احلكومة  بها 
من  لتكون  الكندية،  األراضي  على  واملقيمني 
بني أوائل الدول الغربية، التي حتصن مواطنيها 
الفيروس  هذا  ضد  أراضيها  على  واملقيمني 
اللعني. وأعلن ترودو أنه من املمكن أن يخصص 
جزء من مشتريات كندا من التطعيم لبعض 

الدول الفقيرة.
هذا وكلف رئيس الوزراء ترودو، اجليش الكندي 
على  الفاكسني  توزيع  إدارة  بعملية  ليقوم 
عن  فضال  لكندا،  املكونة  العشرة  األقاليم 
حصص  وفق  الشمالية،  الثالثة  األقاليم 
معينة تقوم أوتاوا بتقديها حلكومات األقاليم. 
املشكلة أن بعض رؤساء وزراء حكومات بعض 
األولية  احلصص  عن  راضني  غير  األقاليم 
ألقاليم، مثل إقليم الكيبيك الذي أبدي رئيس 
احلصة  على  مالحظات  لوجو  فرانسوا  وزراءه 
تطعيم  حول  تدور  والتي  لإلقليم  األولية 
حولي 700 ألف في الكيبيك مع حلول العام 
اجلديد 2021، حيث يطالب لوجو بأعداد أكبر 
خاصة وأن اإلقليم يعد الثاني من حيث القوة 
السكانية في كندا، بتعداد سكان يدور حول 
8 ماليني نسمة ويأتي في املرتبة الثانية بعد 

إقليم أونتاريو.
وفي الوقت الذي تدرس فيه العاصمة الكندية 
أوتاوا توزيع حصص الفاكسني عبر 14 مركزا 
طريق  عن  كندا  في  اخملتلفة  األقاليم  على 
على  األقاليم  ومالحظات  الكندي،  اجليش 

خطط توزيع أوتاوا، ال يقل احلال هذا كل إقليم 
من حيث غموض وعدم وضوح الرؤية بالنسبة 
إقليم ومن  الفاكسني داخل كل  لطرق توزيع 
للمواطنني.  لها اعطائه  املرخص  هي اجلهات 
لوزارات  التابعة  الطبية  املراكز  فهل ستكون 
تطعيم  اخملولة  هي  إقليم  كل  في  الصحة 
إقليم  كل  حكومة  ستقوم  أما  املواطنني، 
مبنح التراخيص الالزمة جلهات أخري لتطعيم 
املواطنني. علما بأنه لتسريع عملية التطعيم 
لسان  على  الكيبيكية  الصحة  وزارة  أعلنت 
جهة   ٣0 هناك  أن  دوبيه،  كريستيان  وزيرها 
وسيعلن  املواطنني،  تطعيم  ستخول  أخرى 
عن تفاصيل هذه اجلهات خالل األيام القادمة.

في الوقت، الذي منعت فيه الكيبيك املواطنني 
امليالد  أعياد  مبناسبة  العامة  التجمعات  من 
الكريسماس والسنة اجلديدة، في ظل تعاظم 
أعداد املصابني بالفيروس خالل األيام املاضية، 
فإن احلديث عن احلاجة املاسة للحصول على 
اإلعالم  وسائل  أوساط  بني  تتزايد  التطعيم 

ومنظمات املتمع األهلي.
ويأتي هذا في الوقت، الذي ظهرت فيه حركات 
على  الكمامات  وضع  ترفض  اجتماعية، كما 
الوجه، فإن ترفض احلصول التطعيم حتى لو 
ورأي  إلى حتليل  وأقاويل حتتاج  توفر، العتبارات 
سيحدث  التطعيم  هذا  بأن  يتعلق  علمي 
متكن  لإلنسان،  اجلينية  اخلريطة  في  تغيرات 
على  السيطرة  من  وجهات معينة  حكومات 
مبا  عليه،  حصلوا  من  وسلوكيات  تصرفات 
يؤثر على حرية اإلنسان. وأدت هذه األمور إلى 
حديث  منذ  عليها  البناء  مت  حادة  انتقادات 
هذا  عن  مايكروسوفت  مؤسس  جيتس  بيل 
أوساط  بني  املوجة  هذه  وتتزايد  التطعيم. 
منهم  البعض  يعتقد  ال  الذين  الشباب، 
تخوفهم  عن  فضال  الفيروس،  خطورة  في 
يحدث  بحيث  التطعيم،  على  احلصول  من 
تغييرات مؤثرة على خريطتهم اجلينية، يكن 
جماعات  وأو  حكومات،  كانت  سواء  للبعض 
تنظيم وضغط إدارة السيرفر املرتبط ببيانات 
على  التأثير  ثم  ومن  اجلينية  اخلرائط  هذه 
أن  احلقيقة  أن  إال  البشر.  وسلوكيات  قرارات 
هذا األمر، حتى اآلن مجرد أقاويل على وسائل 
التواصل االجتماعي، وحتتاج لرأي متخصصني 

وخبراء في مراكز األبحاث واجلامعات.
شبكات  بعض  بدأت  اآلخر،  اجلانب  على 
تبرز علي السطح، في رغبة  املنظمة  اجلرية 
حصص  أو  حصة  علي  احلصول  في  منها 
البشرية  وأن  خاصة  الفاكسينات،  هذه  من 
تنتظرها، بفروغ الصبر، يكن لها من املتاجرة 
يتعلق  فيما  خاصة  الدوالرات،  مبليارات  فيها 
دول  بعض  علي  وتوزيعها  بيعها  بعمليات 
والفقر،  السلطوية  من  تعاني  التي  اجلنوب 
في  وفاعلة  نشطة  احلركات  هذه  بأن  علما 
الدول الغربية مثل كندا وأمريكا، فما بالنا في 
نعرف  أن  وعلينا  والسلطوية،  الفقيرة  الدول 
الكيبيكية  الشرطة  اكتشفت  مؤخرا  أنه 
املافيا  به  تقوم  باملاليني  أموال  تبيض  عملية 
كيبيك  لوتو  تديرها  التي  الكازينوهات،  في 

التابعة للحكومة الكيبيكية.

مع�شلة توزيع »فاك�شني« كورونا: 

اخلالف بني اأوتاوا والأقاليم

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   ُسئل أحد الصحافيني، عن سبب 
انتشار العمليات اإلرهابية في دولته، 

فأجاب: »نالحظ أن كل العمليات 
موجهة ضد األجانب. والسبب 

الرئيسي لذلك، هو أن العالم أصبح 
بالنسبة لشعبنا فئتني، ال ثالث لهما: 
فئة املؤمنني )نحن(، وفئة الكفار )هم(. 
لذلك، ليس للكفار - في نظرهم - حق 

في الوجود. وهنا تكمن الكارثة«!

   ومن منا ال يُصدم، بأن أسوأ ظنونه 
في كلمات هذا الصحافّي، قد تأكدت، 

وأنها فعالً لكارثة!

   كارثة؛ ألنهم يقومون بعمل ليس 
في سلطتهم البشرية املدودة، وليس 

من طبيعة اهلل الرؤوف الرحوم، التي 
يظهرها في كونه: »يشرق شمسه 
على األشرار والصاحلني، ويطر على 

األبرار والظاملني«!

   كارثة؛ ألن الكوارث الطبيعية 

من أوبئة، وزالزل، وأعاصير، مع أن 
خسائرها تبقى جسيمة، إال أنها توقظ 

إنسانية اإلنسان، تطلقها، مبشاعر 
املواساة، صوب األلم، واحلزن، والبكاء؛ 
لتداوي، وحتتضن، وتكفكف الدموع. 
أما الكوارث البربرية، التي من صنع 

العصبية املتطرفة، والكراهية املطلقة، 
فعندما جتتاح اآلخرين، بسبب إيانهم، 

تصبح كل تلك املشاعر الطيبة، 
مكبوحة باإلرهاب، وسفك الدماء، 

وإزهاق األرواح!

   كارثة؛ ألن هؤالء الذين ال يكترثون 
باإلنسانية، يعتقدون أن الوحشية جتلب 

لهم مجداً، وأن تبجيل الشر يجلب 
لهم كرامة!

   كارثة؛ ألن األمر الذي يفهمه املرء 
حقاً، هو أن عاملهم الشرير، عالم ال 

يكن استنفاذه أبداً!

   ويالها من كارثة فادحة!

عـادل عطيـة

هذه هي الكارثة... قصة واقعية 
   من دفتر وطن حزين 

       ( أهداء إلي سمر فرج فوده) 

جل�س ثالثتهم يف ندوة عالنيه يح�سرها �ملئات 

معمم  �أحدهما   ، دين  رجلي  يو�جه  كاتب   ،

عمامة  ت�ساطر�  ولكنهما  معمم  غري  و�لثاين 

بلغ   ، �أفرتيا عليه بكل �سئ   ، �لت�سدد و�جلمود 

�لأفرت�ء �أنهما يف ح�سور �لكاتب ن�سبا �أليه ما مل 

يتفوه به باملرة ! كان هو هادئًا متزنًا يرد بكل ثقه 

ويفند ما يقولون ويطلب �أثباتًا و�حدً� علي بع�س 

�لأفرت�ء�ت �لكاذبة ، كفروه و �أخرجوه من �ملله 

تلميحًا و بع�س �لوقت ت�سريحًا ، يف مكان �آخر 

�لكاتب  باأعد�م  قر�ره  �أخذ  �آخر  مت�سدد�ً  جل�س 

�ملرتد يف نظره وبحكم رجلي �لدين �ل�سهريين 

، �أر�سل �سبيانه �لذين مل يقر�أ �أحدً� منهم حرفًا 

مكتبه  خارج  فاأنتظروه  �لكبري  �لكاتب  كتبه 

مم�سك  وهو  بارئها  �إيل  روحه  و�سعدت  وقتلوه 

�للحظه جل�سا رجلي  �مللكوم ، يف ذ�ت  بقلمه 

�ألدين �لذين كانا معه يف �لندوة و ت�سببا يف مقتله 

يلتهمان طعام �لغد�ء �ل�سهي وهما ي�ستمعان �إيل 

خرب مقتله يف �لتلفاز ! �أحدهما ُطلب لل�سهاده 

يف �ملحكمه فقال ل يجوز �لق�سا�س من �لقاتل 

ل  �لقتل  وحكمه  مرتد  فاملقتول  �لقتل  بتهمة 

ولكن  منتهية  فامل�ساألة  �حلاكم  بيد  ولكن  حماله 

�خلالف علي من يقوم بالتنقيذ ! �أنهي �لرجل 

�سهادته وذهب لبيته يكمل طعام �لغد�ء �ل�سهي 

وهو م�سرتيح �ل�سمري وهو مقتنع �أنه قدم خدمة 

ب�سر  يتحمله  ل  ما  عانت  �لكاتب  �أ�سرة    ، هلل 

فقد  و�أ�سرتهما  �لدين  رجلي  �أما   ، مقتله  بعد 

�لغار  باأكاليل  مكللني  بل  �حلياة  رغد  يف  عا�سا 

�أنت�سارهم علي كاتب حر يف وطٍن حزين  بعد 

!  بعد �سنو�ت من مقتل �أبيها تعود �أبنة �لكاتب 

وحتاول  �أبيها  م�سرية  لتكمل  �ل�سهيد  �ملنا�سل 

�ألأنتخابات  �أن تتقدم لتخدم بلدها وترت�سح يف 

فيقف �أمامها  طيور �لظالم فتخ�سر مقعد �لربملان 

ولكنها تخ�سر ب�سرف كما �أ�ست�سهد �أباها ب�سرف 

منذ �سنو�ت!

�لق�سه و�قعيه من دفرت �أحز�ن وطن كتب عليه 

�حلزن علي �أيدي بع�س �أفر�ده!

فوده«   »فرج  �ل�سهيد   �لر�حل  قرب  علي  وردة 

فوده  فرج  ل�سمر  وتقدير  �أعز�ز  حتية  و  ووردة 

�ل�سجاعة �أبنة �ل�سجاع �لذي كان له �لف�سل علي 

جيلي و علي �لأجيال �لتي �أتت بعده! 

بقلم: 

جورج مو�سى

�لطلق يف �ملهجر ... من �ل�سبب )3(

تاثري �سبكات �لتو��سل �الجتماعى على حاالت �لطلق 

�ملخل�سة  ي�ست�سري �سديقتة  �ن  قرر  ��سعد  �ن  عرفنا  �ل�سابق  �لعدد  \فى 

مونا،  زوجته  مع  ويحدث  حدث  ما  كل  عن  لها  حكى  وقد  �ميى  لة 

توؤمن  جد�  عقالنية  وهي  �ل�سرة  لهذه  خمل�سة  حقيقة  �ن�سانة  �ميى 

مببد�أ �لتفكري �لعقالين يف حل �مل�ساكل وم�ساركة �لنا�س لها فى �يجاد 

�فكار وحلول مل�ساكلها وهي �ي�سا �سديقة ملونا على �لفي�سبوك و�ي�سا 

على �لن�ستجر�م وهي متزوجة من ع�سام ولديهم �بنة فى �سن �ملر�هقة 

��سمها �ساندى و�بن يف �سن �لطفولة.

فقررت �ن ت�ساعد هذه �ل�سرة بطريقتها وهي �ن تكتب على �سفحتها 

�مل�سكلة بدون ��سماء وطرحتها للعامة حتى حت�سل على �أف�سل �حللول 

�أكرث  ��سعد  تعطى  وبالتايل  طرف  لأي  �ذى  ت�سبب  �ن  بدون  �ملمكنة 

�حللول عقالنية حلل م�سكلته، وقد كان وجتاوب عدد كبري من ��سدقاء 

�ميى مع هذة �مل�سكلة وح�سلت على حلول كثرية �ختارت منهم ثالثة 

�سوف نتكلم عنهم لحقا.

وكان من �سمن من قر�أو� ما كتبته �ميى على �سفحتها هو »برن�س« �لذى 

فهم ولو بالتوقع �ن مونا ��ستجابت خلطته و��سبحت حتت تاأثريه وهنا بد�أ 

يف خطته �لتالية، وهو نقل عالقته مع مونا من جمرد عالقة في�سبوكية 

�ىل عالقة حقيقية، وهنا طلب من مونا �ن يقابلها، هنا �سعقت مونا من 

طلب برن�س لنها مل تتخيل يوما ومل يكون فى ح�ساباتها �ن تقدم على 

مثل هذة �خلطوة، فاخليانة �لذوجية �سئ كانت ت�سمئز منه بل وحتتقر 

�ىل  مونا  �نق�سمت  وهنا  يفعله،  �ن  ممكن  �و  يفعله  �نه  علمت  من  كل 

�سخ�سني �سخ�س يرف�س تلك �خليانة بطبيعة تكوينها �لديني و�لرتبوي 

و�لأخالقي، و�خر يلح وب�سدة على مقابلة »برن�س« و�مل�سى بلهفة يف 

هذه �لعالقة.

فاقنعت  تفعله،  �سوف  ما  لتبارك  لنف�سها  �عذ�ر�  تعطى  مونا  و�بتد�أت 

وعالقة  حب  ق�سة  كفتاة  حياتها  تعي�س  مل  �لهجرة  قبل  بانها  نف�سها 

رتيبة  فهى  ��ستقر�رها  من  بالرغم  �لآن  حياتها  و�ن  حقيقية،  عاطفية 

و�ن زوجها ل يهتم بها �لهتمام �لذي ير�سى وي�سبع ذ�تها، و�ن عمرها 

كالم  �سدقت  �نها  كما  �لآن،  حتى  �لر�س  تتح�س�س  مل  وهي  مي�سي 

�سديقتها �سهى فى �نها لبد �ن جترب لكي تختار �لف�سل و�لن�سب 

لها، و�ن �حلياة ق�سرية وتعا�س ملرة و�حدة فيجب �ل�ستمتاع بها، كما 

تلبية  وقررت  متاما  �سمريها  بتخدير  فقامت  بقيد.  �لتقيد  دون  يجب 

ند�ء برن�س.

من  تعرف  �ن  �لنثوى  �لف�سول  بد�فع  �ساندى  �ر�دت  �لثناء  هذه  يف 

�لتى طرحتها على ح�سابها وعمن يكونو�  �مل�سكلة  و�لدتها عن ماهية 

��سحابها فا�سطرت �ميى �ن تقول ل�ساندى عمن هم ��سحاب �مل�سكلة 

حتى تبعد �ل�سبهات عن نف�سها �مام �بنتها.

�ما �ساندي فكانت لديها على �لن�ستجر�م �سد�قات عديدة من بينهم 

»طارق« وهو �سديقها �لنتيم فحكت له عن هذة �مل�سكلة بد�فع معرفة 

رد فعله وتقييم طبيعته على مثل تلك �مل�ساكل كما �نها �و�سحت له �ن 

هذه �مل�سكلة تخ�س َمن.

�ما طارق فقد كان وبدون علم �ساندى زميل ح�سام و�سديقه، وح�سام 

هذ� �بن مونا و��سعد �ل�سغري. عندما �سمع طارق هذه �مل�سكلة تاأمل جد� 

وهو  �سئ  كل  فى  ر�ئع  �ساب  ح�سام  �ن  وخ�سو�سا  ح�سام،  ل�سديقه 

�أخيه، فجل�س يفكر ماذ� ميكن �ن يفعله لي�ساعد �سديقه،  يعتربه مثل 

�ىل  تر�سده  حتى  لو�لدته  يتحدث  �م  مبا�سرة؟  ح�سام  مع  يتكلم  هل 

ماذ� ميكن �ن يفعله لي�ساعد ح�سام؟ �م يتحدث مع بقية �أ�سدقائه؟ ... 

تخيل ماذ� فعل ح�سام وما حل مبونا وكيف كان رد فعل ��سعد على ما 

فعلته �ميى هذ� ما �ستعرفه فى �ملقال �لقادم.

بقلم: جمدي حنني

رئي�س �لوزر�ء �لكندي ينعي �لقم�س مرق�س مرق�س 

ويقدم تعازيه للأقباط

قدم رئيس الوزراء الكندي٬ »جاسنت ترودو«٬ التعازي للجالية القبطية بكندا في رحيل القمص مرقس 
مرقس مؤسس الكنيسة القبطية في كندا وإمريكا

وكتب رئيس الوزراء علي صفحة التواصل اإلجتماعي اخلاصة به »تويتر« يقول: إن االب مرقس مرقس 
هو أول كاهن قبطي إرثوذوكسي في شمال أمريكا٬ وقد سخر حياته بالكامل من أجل خدمة اآلخرين. 

تعزياتي لعائلته وأصدقائه وجلميع اجلالية القبطية في فقدهم األب مرقس مرقس
كيرلس  البابا  قداسة  عهد  في   1964 عام  كاهناً  سيامته  مت  مرقس  مرقس  القمص  أن  بالذكر  اجلدير 

السادس وهو مؤسس الكنيسة القبطية في شمال أمريكا.
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بعمل  الكثيرون  فيه  يقوم  الذي  الوقت  في 
وتسجيل  العام،  نهاية  في  ملا حققوه  حصاد 
أمنياتهم للعام القادم. هناك آخرون يفكرون 
في كيفية االحتفال به سواء احتفلوا وحدهم 

أو مع عائالتهم وأصدقائهم.
لطاملا  ثابتة  عامة،  احتفاالت  كذلك  هناك 
البلدان،  وثقافة بعض  من وجدان  كانت جزءاً 
جرى  التي  والتقاليد  للعادات  تخضع  التي 
األولى من كل  اللحظات  أن حتدث في  العرف 
عام. في هذا التقرير سنستعرض بعض أغرب 

طقوس االحتفاالت برأس السنة:
رمي األثاث للتخلص من الطاقة السلبية

بعض البلدان تظن أن رمي األثاث من النافذة 
للعام  اإليجابي  التغيير  جلب  على  يساعد 
الكثير  في  العادة  تلك  انتشار  ورغم  اجلديد، 

من البلدان فإن أشهر من يقوم بها:
على  يعملون  حيث  بإيطاليا:  املناطق  بعض 
في  منازلهم  نوافذ  من  األشياء  بعض  رمي 
واألواني،  كاألثاث،  السنة  رأس  ليلة  منتصف 
األشياء  من  للتخلص  ذلك  ويرمز  واملقالي. 
عن  االستغناء  على  الشخص  وقدرة  القدية 
العام  وإقباله على  السلبية بحياته،  األشياء 
لفكرة  متقبل  رحب  وصدر  بإيجابية  اجلديد 

التغيير والتجديد.
عادة   - أسرة  تقوم كل  وفيها  إفريقيا:  جنوب 
خارج  وتكسيره  النافذة  من  كرسي  بإلقاء  ـ 
املنزلي  األثاث  من  التخلص  بجانب  املنزل، 
تعد  لم  التي  الكهربائية  واألجهزة  القدمي 
بل  والراديو،  كالتليفزيون  لالستخدام  صاحلة 
يصل األمر للثالجات وغيرها. لتصبح املشكلة 
هنا ليست في القدرة على االستغناءعن تلك 
األشياء، ولكن في أنهم يتخلصون منها رمياً 
الشوارع  في  السائرين  يهدد  ما  النافذة،  من 

بالطبع.
تكسير األطباق يجلب احلظ

من األشياء املعرضة للتكسير في ليلة رأس 
الدمناركيون  يقوم  إذ  األطباق،  أيضاً،  السنة 
لديهم  املستخدمة  غير  األطباق  بتجميع 
ثم  ومن  ديسمبر،   ٣1 يوم  حتى  واالنتظار 
األهل  عتبات  على  بتكسيرها  يقومون 

واألصدقاء ظنا منهم أن ذلك يجلب احلظ.

في  لالحتفال  أخرى  طريقة  أيضا  هناك 
فوق  بالوقوف  اجلميع  فيها  يقوم  الدمنارك، 
الليل يقومون  الكراسي، ومع دقات منتصف 
بالقفز عالياً من على الكراسي، اعتباراً بأنهم 
جالبني  اجلديدة،  السنة  داخل  يقفزون  هكذا 

ألنفسهم احلظ.
االحتفال عن طريق احلرق

من  اجلديدة  بالسنة  يحتفلون  اإلكوادور:  في 
خالل حرق الفزاعات املمتلئة بالورق مبنتصف 
اخلاصة  الصور  بحرق  يقومون  كذلك  الليل، 
بالعام املنقضي، اعتقاداً بأن هذا يجلب احلظ 

السعيد.
شكل  على  دمية  بحرق  فيقومون  بنما:  في 
وطرد  احلسن  للفأل  مشهورة،  شخصية 

األرواح الشريرة.
في  بالسير  يقومون  اسكتلندا:  في  بينما 
وهي  مشتعلة،  کرات  حاملني  الشوارع 
طريقة خطيرة ومؤذية على األغلب. وإن كان 
منها  أخرى،  بطرق  يحتفلون  االسكتلنديون 
على سبيل املثال أن أول شخص يدخل منزل 
أن  عليه  الليل  منتصف  بعد  آخر  شخص 
يكون محمالً بهدايا ما، التي غالبا إما تكون 
كعكاً  أو  عنب  عنقود  أو  كحولية  مشروبات 

وما شابه.
رمي  أو  السيارات  بحرق  يقومون  هولندا: 
أشجار امليالد في النيران، لطرد األرواح الشريرة 

واالستعداد الستقبال العام اجلديد.
االحتفال عن طريق املاء

مرتبطة  اجلديد  بالعام  االحتفال  طرق  بعض 
باملاء بشكل أو بآخر، على سبيل املثال:

في البرازيل: ينتظر املواطنون منتصف الليل 
على  أمواج  سبعة  فوق  بالقفز  ليقوموا 
شاطئ امليط، وإلقاء الورود على الشاطئ مع 

متني عام جديد سعيد. .
بوجه  املاء  رش  املواطنون  يتبادل  تايالند:  في 

بعضهم البعض كطريقة لالحتفال.
بورتوريكو: يتم إلقاء دلو من املاء من النافذة، 
من  الشريرة  األرواح  يطرد  ذلك  بأن  اعتقادا 

املنازل.
بحيرة  في  ثقب  حفر  فيتم  سيبيريا:  في  أما 
شجرة  لزرع  بها  الغطس  ثم  ومن  متجمدة، 

حتت املاء.
بينما في تركيا يعتقد أن فتح الصنبور وترك 

املاء جاريا يجلب اخلير.
الطعام ورأس السنة

من الطبيعي جدا أن جند أن هناك من يحتفلون 
في  يصاحبنا  أنه  خاصة  الطعام،  باستخدام 
ضمن  ومن  واملناسبات،  األعياد  من  الكثير 

البلدان التي تفعل ذلك:
واألصدقاء  العائالت  تقوم  وفيها  إسبانيا: 
 12 فرد  كل  يتناول  حيث  معاً،  باالجتماع 
بل  العام،  من  ثانية   12 آخر  خالل  حبةعنب، 
 12 الـ  سيلتهم  من  بينهم  فيما  يتسابقون 
حبة أوال، في حني يقوم البعض بتناول الـ 12 
عنب  حبة  عن  عبارة  بطريقة مختلفة،  حبة 
الليل،  منتصف  متام  في  ساعة  دقة  كل  مع 
العنب  التهام  أن  اإلسبان  يظن  عام  وبشكل 

في آخر العام يجلب احلظ.
بأكالتهم  املعروفون  وهم  فرنسا:  في  أما 
فيحتفل  الطيبة،  وشهيتهم  اللذيذة 
جللب  كيك  البان  تناول  من خالل  الفرنسيون 

احلظ.
تقليدية  بطريقة  يحتفلون  األرجنتني:  وفي 
لتبدأ  العائلة  جتتمع  أن  في  تتمثل  بحتة 
بعض  يضم  الذي  املتأخر،  العشاء  تناول  في 
بجانب  بالبلد  اخلاصة  التقليدية  األكالت 

الساندوتشات واحللوى.
في إستونيا: يحتفلون بطريقة غريبة تتمثل 
في تناول من 12-7 وجبة في ليلة رأس السنة، 
مدعني أن األقوياء فقط من يقدرون على ذلك، 
الطريقة  تلك  أن  الوقت نفسه يعتقدون  في 

تزيد من وفرة الطعام في العام اجلديد. 
وهو  »أوليبولني«  الـ  أكل  يتم  هولندا:  وفي 
عبارة عن كرات كبيرة من العجني مقلية في 

الزيت ومغطاة بالسكر البودرة.
الليل  مبنتصف  فيأكلون  تشيلي:  في  أما 
ملعقة من العدس، الذي يرمز لديهم للعمل 
والرزق في السنة اجلديدة، كذلك ال بد أن يوجد 
العدس على املوائد اإليطالية ليلة رأس العام.
بيضة  بكسر  يقومون  السلفادور:  في  بينما 
في احلادية عشرة و59 دقيقة، ثم يتم وضعها 
في كوب ماء، وفي متام الثانية عشرة ينظرون 
البيض،  صفار  اتخذه  الذي  الشكل  إلى 
الذيقد يكون على هيئة منزل أو سيارة أو أي 
عليه  ما سيحصل  به على  يستدلون  شيء، 

الشخص في العام الذي بدأ لتوه .
مختلفة،  بطريقة  يحتفلون  سويسرا:  في 
األرض،  اآليس كرمي على  بإلقاء  يقومون  حيث 
أما في بعض األماكن بتركيا فيقومون بإلقاء 
الرمان من الشرفات مع دقات منتصف الليل، 
لطرد  احلوائط  على  اخلبز  يلقون  أيرلندا  وفي 

األرواح الشريرة.
العمالت املعدنية جتلب احلظ

بعض  بوضع  النساء  تقوم  بوليفيا:  في 
أثناء  احللوى  قوالب  داخل  املعدنية  العمالت 
الطعام  تناول  أثناء  عليها  يعثر  ومن  اخلبز، 
نفس  القادم،  بالعام  احلظ  سعيد  هو  يصبح 
يضعون  حيث  اليونان،  في  يفعلونه  الشيء 
 ،Vasilopita العمالت في كعكة تعرف باسم
احلظ  سيواتيه  من  ملعرفة  ينتظرون  ثم 

إليجادها.
باخلروج  املواطنون  فيقوم  جواتيماال:  في  أما 
الليل،  منتصف  في  والطرقات  للشوارع 
ظهورهم  خلف  معدنية  عملة   12 فيرمون 

جللب احلظ.
وفي رومانيا: بالتخلص من العمالت املعدنية 
الزائدة عن حاجتهم في النهر من أجل احلظ 

احلسن.
مع احليوانات العام اجلديد أفضل

بها  يقوم  لالحتفال  غريبة  أخرى  طريقة 
مزارعو رومانيا وبلجيكا، حيث يظنون أنهم إذا 
ما استطاعوا التواصل مع أبقارهم فإن ذلك 
سيمنحهم احلظ الوفير في العام اجلديد، وهو 
ما يجعلهم يقومون بالهمس في آذان األبقار 

ومتني عام سعيد لهم .

اأغرب عادات االحتفال براأ�س ال�شنة حول العامل

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

فون براون خمرتع القذائف
ُولد من ابوين ثريني كانا يتوقعان له مستقبالً مرموقاً، ورمبا لذلك كان االب ينزعج كثيراً عندما 
يكبر؟  عندما  سيصير  ماذا  اخلطرة.  للمتفجرات  يهتم  عمره،  من  عشرة  الثالثة  في  وهو  يراه، 
ايصبح مفجر خزائن لسرقة محتوياتها؟ وكانت حجة هذا املراهق ان اسهمه النارية وصواريخه 

اجلوية ستكون مصدراً مدهشاً لطاقة يكن أن تستعمل.
ذات يوم حصل من صديق له على ستة أسهم نارية، فاخذ يفكر في طريقة استعمالها. والحت 
اذا كان احد تلك  التفاته نحو میدان مواجه فرأى عربة صغيرة حمراء، فخطرت له فكرة:  منه 

الصواريخ يستطيع االرتفاع نحو السماء ففي امكان عدد منها حتويل هذه العربة الى قذيفة!
وأسرع الى ربط صاروخني بكل واحد من جوانب العربة، ثم راح قلبه يخفق. اشعل الفتيل وتراجع 

فانفجرت الصواريخ ملتهبة وقذفت العربة الى الشارع.
تاه الصبي عجبا واندفع نحو العربة. فقد احرقت الصواريخ خمس عمارات بعيدة محدثة انفجاراً 
عظيماً. وخرج اجليران من منازلهم فرأوا صبيا جذالً يرقص حول هيكل محترق للعبة طفل. واذا 
بشرطي يصل الى املكان. كل ما كان هذا الصبي املنذهل يستطيع قوله هو: »جنحت، جنحت« 

فاعتقله الشرطي واقتاده الى السجن.
حضر ابوه الى دائرة الشرطة ووبخه بعنف، لكنه لم يكن ليتغلب أبداً على انفعاله. وقد اصبح 

الصبي من االختصاصيني القالئل بتكنولوجيا الصواريخ.
في الرابعة والعشرين من عمره صنع لهتلر صواريخ »ف - 2 س« التي قصفتبها لندن. وعندما 
حاصر احللفاء املانيا واستسلم قسم منها للروس وقسم لالمريكان عمل هو في الواليات املتحدة 
االمريكية. ولواله ملا متكنت امريكا من احراز قصب السبق في الفضاء، ولواله رمبا ملا متكن صاروخ 

»ساتورن ف« من حمل انسان الى القمر.
املانيا، فكر في أن يجعل عربته تطير، وبطريقة ما  كل ذلك حدث ألن صبياً في احدى ضواحي 

وصلت الى الكواكب. هذا الصبي هو فرنر فون براون)1912 - 1977(.
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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

هناك توقعات بوقوع كساد اقتصادي خطير قد يجتاح العالم كله كنتيجة جلائحة كورونا التي أثرت 
سلبيا على الكثير من نواحي احلياة. ومن خالل املراجعات التاريخية لألوبئة التي اصابت العالم وسجلت 
اثارها منذ عرف العالم طرق دقيقة لإلحصاء والتحليل، نرى ان معظم هذه األوبئة تنحسر تدريجيا من 
تلقاء نفسها بعد مرور قرابة العامني. لهذا يتوقع اخلبراء ان يتضاءل تأثير فيروس كورونا بدأ من ربيع 

عام 2022. 
اما بالنسبة لسوق العقارات فهناك الكثيرين من املستثمرين اصابهم الهلع واندفع الكثيرون لبيع 
عقاراتهم خصوصا في قلب املدن الكبرى حيث تعاني معظم األسواق واالشغال من التوقف بحيث 
املوظفني من  اشتغال  او  النشاط  لغلق  اما  للمكاتب أصبحت مهجورة  ان هناك عمارات مخصصة 

بيوتهم.
مما ادى أيضا لهجر الكثيرين ملناطق قلب املدن وأصبح املعروض من الشقق لإليجار مكدس بكميات 
األسعار  السابقة ملنحنيات  اخلبرات  ولكن من  بنسب حادة.  اإليجارات  انخفاض قيمة  الى  أدت  كبيرة 
بالنسبة للوقت فان األسعار حتى لو انحدرت فال تلبث ان ترجع مرة أخرى الى معدلها الطبيعي في 
االرتفاع بل تعوض النزول املؤقت بعد زوال االزمة. ان االستثمار في العقارات على املدى الطويل يعتبر 
أقل أنواع االستثمار في نسبة املغامرة. لذلك أشجع املستثمرين ذو النفس الطويل على الشراء خالل 

األشهر القليلة القادمة وقبل الربيع ولكن ليس في كل املناطق ولكن هناك مناطق واعدة.
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كورونا.... ومستقبل سوق العقارات 

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكنديةاإعداد: 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 
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صحيفة ديلي ميل البريطانية 

�لطلق �ل�سريع يرتك �آثارً� مدمرة 

على �ل�سحة �لعقلية للن�ساء

السريع  الطالق  أن  دمناركية  دراسة  كشفت 
يترك آثاراً سلبية عميقة على الصحة العقلية 

واجلسدية للنساء مقارنة بالرجال.
واجلسدية  العقلية  الصحة  أن  الباحثون  ووجد 
للدراسة،  خضعن  اللواتي  املطلقات  لدى 
فهم  أن  على  وأكدوا  ملحوظ،  بشكل  تدهورت 
آثار االنفصال يكن أن يساعد علماء النفس في 
إيجاد طرق للمطلقات للوقوف على أقدامهمن 

مجدداً، وجتنب التداعيات طويلة املدى.
جامعة  من  هالد  غيرت  البروفيسور  وقال 
كوبنهاغن: » متكنا من دراسة املطلقات اللواتي 
في  الفوري  بالطالق  يسمى  ما  على  حصلن 
الدمنارك، الذي يتم البت فيه خالل فترة قصيرة 

جداً ال تتجاوز اخلمسة أيام.”
وقد حصل البروفيسور هالد وفريقه على بيانات 
استبيان  إجراء  ومت  حديثاً،  مطلقة  أمرأة   1856
وتوقيت  وصحتهن  النساء  هؤالء  خلفية  حول 
بأضرار  تسبب  الطالق  أن  ووجدوا  طالقهن، 

نفسية وجسدية لهن.
من جهته قال الدكتور سورين ساندر، وهو باحث 
العقلية  الصحة  »كانت  الدراسة:  في  مشارك 
واجلسدية للمطلقات اللواتي حصلن على طالق 
اللواتي  بالنساء  مقارنة  بكثير  أسوأ  سريع، 

حصلن على طالق بطيئ«
بعد  النساء  به  متر  الذي  الوضع  نقيض  وعلى 
يتمتعون  الرجال  أن  الباحثون  وجد  الطالق، 
ما  بحسب  الطالق،  بعد  أفضل  عقلية  بصحة 

ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية

صحيفة »انترناشونال هيرالد تریبیون«

�ل�سيد يف باري�س

حرية  أجازته  أخيراً  باريس  شرطة  مدير  فسر 
بشرط  الصيد  موسم  خالل  املدينة  في  الصيد 
يستخدم  وأال  الطاولة،  على  الطريدة  تكون  ان 
هو  والسبب  وشوكة!  سكني  نير  إلصابتها 
احلفاظ على حق سكان املدن بأن يحلموا. وكتب 

املدير في اجلريدة الرسمية، ما يأتي:
أن لذة الصيد تتميز كلياً عن لذة  املعروف  »من 
إصابة الطريدة. وليس في نية مديرية الشرطة 
أن حترم أبناء باريس الصيد - هذا احللم الضروري 

للحضارة املدنية«.
موسمه  في  الصيد  ممارسة  حتریم  أن  له  وبدا 
»شبيه  باريس  في  طرائد  وجود  عدم  بحجة 
عدم  بحجة  امليالد  بعيد  االحتفال  عن  بالتخلي 
لكي  الشوارع  في  الثلج  من  يكفي  ما  وجود 
يذهب الناس إلي قداس نصف الليل بالزحافات«.

مجلة »العالم الضاحك«

بعد فو�ت �الأو�ن

على جدار عاٍل في مدينة ادنبرة في اسكوتلندا 
اعالن رسمي، يقول: »التدخني يعوق منوك«. وفي 
ستني  على  يزيد  ال  ارتفاع  وعلى  اجلدار،  اسفل 
أحدهم:  كتب  الشارع،  ارض  عن  سنتيمتراً 

»أجئت اآلن تعلمني؟«.

نيويورك تاميز

�سورة عفوية لطبيب يعانق م�سنًا م�سابًا 

بكورونا حتقق �نت�سارً� و��سعًا

كورونا،  من  واقية  ببدلة  طبيباً  تظهر  صورة  حققت 
انتشاراً  الشكر،  عيد  يوم  في  مسناً  مريضاً  يحضن 
الوباء  ضحايا  ليأس  رمزاً  وباتت  اإلنترنت،  عبر  كبيراً 

واإلنسانية بني أفراد الطواقم العالجية.
جتتمع  الذي  الشكر  عيد  يوم  في  الصورة  والُتقطت 
يونايتد  مستشفى  داخل  األمريكية،  العائالت  فيه 
ميموريال في هيوسنت بوالية تكساس، على يد مصور 

في وكالة »غيتي«.
وقال الطبيب جوزف فارون رئيس قسم العناية املركزة 
في املستشفى، لقناة »سي أن أن«: »كنت في وحدة 
يحاول  سريره  خارج  املسّن  املريض  ورأيت  كورونا، 

املغادرة، وكان يبكي«.
سبب  عن  وسألته  منه  »اقتربت  الطبيب  وأضاف 
عندها  زوجتي«.  مع  أكون  أن  »أريد  فأجابني:  البكاء«، 
وتوقف عن  »عانقته، بكى قليالً، ولكن وضعه حتسن 

البكاء«.
ولفت فارون إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مصور يخّلد 
على  »األسف«  بـ  أنه شعر  إلى  املشهد، مشيراً  هذا 

املريض، وكان »حزيناً للغاية مثله«.
وأوضح الطبيب أن العمل في وحدة معاجلة املصابني 
املسّنني  خاصًة  »شاق«،  املستشفى  في  بالفيروسن 
الذين يشعرون بالوحدة، متحدثاً عن محاولة بعضهم 
في  ويرغبون  بالعزلة  يشعرون  »كانوا  ألنهم  الهرب 

املغادرة«.
وأشار فارون إلى أن وضع املريض الصحي حتسن كثيراً، 
نهاية  قبل  املستشفى  من  اخلروج  بإمكانه  وبات 

األسبوع.

موقع ميترو اإللكتروني 

كيف حتمي نباتاتك �ملنزلية من �ملوت يف 

�ل�ستاء؟

برودة  أكثر  حرارة  درجات  معها  الشتاء  أشهر  جتلب 
نحن  علينا  تأثير  له  ليس  وهذا  قتامة،  أكثر  وأياًما 
لذلك  أيًضا،  املنزلية  نباتاتنا  بل على  البشر فحسب، 
وفًقا  النباتات  تربية  عادات  تعديل  إلى  بحاجة  نحن 

لتغيرات الطقس.
على  للحفاظ  النصائح  من  مجموعة  يلي  فيما 
أورد  ما  بحسب  الشتاء،  فصل  في  النباتات  سالمة 

موقع “ميترو” اإللكتروني:
ضع نباتاتك في احلمام

فصل  خالل   “ دوبسون:  أجنيال  النباتات  خبيرة  تقول 
اجلذور،  تعفن  لتجنب  الري  تقليل  املهم  من  الشتاء، 
في  أو وضعها  النباتات  رش  الرطوبة عن طريق  وزيادة 
احلمام للحصول على الكميات املناسبة من الرطوبة.

أبعد النباتات عن البرودة
لذا  للبرودة،  حساسة  النباتات  فإن  دوبسون،  بحسب 
البرودة واحلفاظ عليها في مكان  يُنصح بإبعادها عن 

دافئ.
تأكد من حصول النباتات املنزلية على ضوء الشمس

حتب النباتات ضوء الشمس، ولكن خالل أشهر الشتاء، 
عندما تكون األيام أقصر، هناك قدر محدود من الضوء. 
تقول  املثلى.  املواضع  في  نباتاتك  وضع  من  تأكد  لذا 
النباتات  وضع  عبر  الضوء  مصدر  بزيادة  »قم  أجنيال: 

بالقرب من النافذة”
اختر نباتات قوية

ما عليك  بالنباتات،  العناية  إذا كنت جتد صعوبة في 
إال اختيار نباتات أكثر تكيفاً مع الطقس البارد، والتي 

تتمتع ببنية قوية مثل الصبار واأللوكاسيا.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,
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وكالة األنباء األملانية

»زو�ل كورونا«... �أبرز �أمنيات 

�الأطفال يف �لكري�سما�س

املوضوعات  رأس  على  كورونا  أزمة  كانت 
رسائلهم  في  األطفال  كتبها  التي 
في  نيكوال  للقديس  العام  هذا  املوجهة 

أملانيا.
وقالت زابينه جريكه من مكتب بريد بابا نويل في بلدة سانت نيكوالس بوالية زارالند األملانية إنه نادراً ما 

يخلو خطاب من ذكر اجلائحة.
وذكرت جريكه، التي تتولى إدارة حملة الرسائل، أن »زوال أو اختفاء كورونا«، جاء في أعلى قائمة األمنيات 
التي كتبها األطفال في معظم رسائلهم للقديس نيكوالس، أو »أن يحتفل األطفال بعيد امليالد مع جميع 

أفراد األسرة وأنهم يرغبون في زيارة جدتهم مرة أخرى«.
وألكثر من 50 عاماً، يكتب األطفال لـ »نيكوالس« في البلدة الصغيرة املتاخمة للحدود الفرنسية، وفقاً 
لشركة البريد األملانية »دويتشه بوست«، فإن هذا أقدم مكتب بريد للقديس نيكوالس في أملانيا. ومت إبرام 

الشراكة بني اللجنة اخملتصة باالحتفال ومكتب البريد في عام 1967.
ومت بالفعل استالم أكثر من 9000 رسالة من جميع أنحاء العالم. قالت جيريكه: »هذا هو العدد املعتاد 
قبل وقت قصير من االحتفال بعيد القديس نيكوالس«، مضيفة أنه يصل يومياً حوالي ألف رسالة جديدة. 

ويتولى متطوعون مهمة الرد على الرسائل ويرسلون ردودهم خالل الفترة من 4 حتى 24 ديسمبر.
للقديس  السماح  األطفال لعدم  يأسف فيها  التي  الرسائل  العديد من  أيضا  أن هناك  وذكرت جيريكه 
نيكوالس باملرور عليهم بسبب كورونا. وكتب آخرون: »من فضلك ال تنسى كمامتك، حينما يكنك أن تأتي 
أيضاً« أو »حافظ على صحتك نيكوالس!«. وفي هذا العام، يكن العثور على نيكوالس ومساعديه في كوخ 

نيكوالس اخلاص بهم في ميدان نيكوالسبالتس.
وفي العام املاضي، رد فريق نيكوالس على 26 ألف و569 رسالة من أطفال من إجمالي 41 دولة - وهو عدد 
غير مسبوق من الرسائل. وتوجد سبعة مكاتب بريدية لعيد امليالد في أملانيا، حيث يكن لألطفال إرسال 

رسائلهم إلى القديس نيكوالس أو الطفل املسيح أو بابا نويل.

مجلة »العالم الساخر«

رجل �لطو�رئ

كان رجل يأل منوذجاً لطلب عمل في مصنع، وحار في ما يكتبه أمام عبارة: »الشخص الذي يجب اخطاره 
اذا وقع حادث«. وأخيراً كتب: »اي شخص جتدونه امامكم«.
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توجيه اتهام للربملاين هيلري لتنظيمه جتمع 

مناه�س للقيود املفرو�شة ب�شبب وباء كورونا

هيلير  راندي  السيد  يواجه 
عن  والنائب  البرملان  عضو 
غرامة  كينجستون  مدينة 
كحد  دوالر  االف   10 مقدارها 
اجتماع  نظم  ان  بعد  أدني, 
ال  الناس  من  كبير  عدد  ضم 
حديقة  امام  االقنعة  يرتدون 
بالقيود  ينددون  بارك  كويينز 
واالغالق الذي فرضته حكومة 

اونتاريو.
عليها  كتب  الفتات  وحملوا  االواني  على  بالضرب  املتمعون  وقام 
وكان  غنى«  اكثر  االغنياء  يجعل  و«االغالق  املزيف«  الوباء  »أوقفوا 
هذا هو التجمع الثاني الذي ينظمه السيد راندي هيلير خالل عدة 
واالغالق  كورونا  جائحة  بسبب  املفروضة  القيود  بأن  لالدعاء  أشهر 

غير قانوني ويسبب ضررا اكثر من النفع.
اليه  موجهة  راندي  للسيد  أستدعاء  أمر  باصدار  الشرطة  وقامت 
 10 من  الكثر  التجمعات  متنع  التي  للقوانني  االمتثال  عدم  تهمة 
أفراد, وسوف يثل أمام املكمة يوم 7 يناير القادم, وإذا ثبتت إدانته 
فسيواجه غرامة تتراوح ما بني 10 االف دوالر كحد أدني و100 الف 

دوالر كحد أقصي والسجن ملدة عام.
أمام  الظهور  الي  يتطلع  إنه  هيلير  راندي  السيد  علق  جانبه  من   
املكمة ليتمكن من الطعن في دستورية القيود املفروضة بسبب 

وباء الكورونا في أونتاريو.

طلبة جامعات كيبيك يدعون لتعديل »قانون 

ال�شمت« ب�شاأن االعتداءات اجلن�شية يف احلرم 

اجلامعي

الى  تدعوا  عريضة  وطالبة  طالب   االف   ٣ من  أكثر  وقع  تورنتو: 
تعديل »قانون الصمت« بشأن االعتداءات اجلنسية في حرم كليات 
وجامعات كيبيك, ودعت العريضة التي وقعها اكثر من ٣00٣ طالب 
وطالبة الي تعديل القانون رقم 64 الذي اصدرته حكومة مقاطعة 
كيبيك عام 2017 الذي يهدف الى منع ومكافحة العنف اجلنسي 
العنف  ملنع  تدابير  تضمن  والذي  العالي  التعليم  مؤسسات  في 

اجلنسي في حرم اجلامعات والتصدي له.
ويحظر هذا القانون على املؤسسات التعليمية تبادل أي معلومات 
تتعلق بالتدابير التأديبية والعقوبات التي تتخذ ضد املتهم باالعتداء 
الهيئات  بها  حتتفظ  التي  الوثائق  علي  االطالع  وينع  اجلنسي, 
العامة, وجاء في العريضة التي وقع عليها أكثر من ٣ االف شخص 
ما يلي »إن قانون الصمت هذا يثني الضحايا عن تقدمي شكاوى الى 
مؤسساتهم, ويحمي املعتدي, وتظهر االدلة ان هذا القانون يسهم 
في إنعدام ثقة الضحايا في عدالة القنوات املؤسسية, النها متنع 
هامة  معلومات  على  احلصول  من  بالشكوى  تأثرا  االكثر  الضحية 
جدا, من أجل عملية الشفاء والجل الشعور باالمان في املؤسسة 
إداراتنا  لكي حتاسب  الوقت  حان  ولقد  العمل,  او مكان  التعليمية 
أمام املتمع فيما يتعلق بالعنف اجلنسي وخاصة لسالمة الطالب 
واملوظفني في اماكن دراستهم وعملهم. وكمجتمع يجب أن نتخذ 
ما  التعليمية  املؤسسات  ألجبار   64 رقم  القانون  لتعديل  موقفا 
بعد الثانوي على الكشف عن العقوبات واجلزاءات التي تفرض على 

املعتدين جنسيا.
أجريت عام 2017 للطالب في جامعة  لدراسة أستقصائية  ووفقا 
أشكال  من  لشكل  تعرضوا  بأنهم  الطالب  من  أفاد٣7%  كيبيك 
العنف اجلنسي املرتبط بشخص في اجلامعة, ووجدت دراسة اخري 
تعرضن  النساء  من   %45 من  يقرب  ما  أن  أكتوبر  شهر  في  مماثلة 

للعنف اجلنسي املرتبط بنظام الكليات واجلامعات في كيبيك.

�شركة وول مارت يف كندا �شتعطي مكافاأت لــــ 85 

الف من موظفيها

وول  شركة  أعلنت   أونتاريو: 
مارت عن مكافأت نقدية جديدة 
ملوظفيها قائلة »أن هذه املكافأت 
بتفاني  لالعتراف  هي  النقدية 
وباء  خالل  العمل  في  املوظفني 
كورونا«، وقالت الشركة أن أكثر 
من 85 الف موظف سيحصلون 
يوم  اضافية  مكافأت  على 
يحصل  وسوف  ديسمبر,   11
املوظفون الدائمني علي 250 دوالر 

للفرد  واملوظفون بدوام جزئي علي 150 دوالر للفرد.
رفعوا  قد  العاملني  أن  مارت في كندا,  وول  التنفيذي لشركة  املدير  وقال 
وإنه  أستثنائية,  أوقات  خالل  العمالء  خلدمة  عاليا  وقيمته  املتجر  اسم 
يسمع كل يوم قصصا عن موظفني يعملون باقصى جهدهم واكبر من 
طاقتهم وهو فخور وممنت لهم, وفي شهر مارس املاضي قدمت شركة وول 
مارت مكافأت ملوظفيها قدرها 200 دوالر للموظف بدوام كامل و100 دوالر 
للموظف بدوام جزئي, ودفعت ايضا الشركة عالوة شكر قدرها دوالرين في 
الساعة باالضافة الى الراتب االساسي في أبريل ومايو, ويأتي أعالن شركة 
وول مارت كندا عن هذه املكافأت في ديسمبر, بعد أعالن شركة وول مارت 
في الواليات املتحدة عن تقدمي مكافأت خاصة لعمالها البالغ عددهم 1,5 
مليون فرد، هذا وقد دعت اكبر نقابة للعاملني في القطاع اخلاص متاجر 
البقالة العادة دفع عالوات 2 دوالر زيادة في الساعة للعاملني في اخلطوط 

االمامية اعترافا بجهودهم الشجاعة.

بعد ت�شريحاته حول احتجاجات املزارعني 

يف الهند... نيو دلهي تتهم ترودو 

بت�شجيع »االن�شطة املتطرفة«

على  بالتحريض  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  الهند  أتهمت 
حول  تصريحاته  أن  من  وحذرت  املتطرفة«  »االنشطة 
البلدين،  بني  العالقات  تضر  قد  الهنود  املزارعني  احتجاجات 
وفي بيان صدر عن مكتب وزير الشؤون اخلارجية الهندي قالت 
احلكومة الهندية؛ إنه مت استدعاء املفوض السامي الكندي 
وأبلغ أن تعليقات ترودو وبعض وزراء حكومته وأعضاء البرملان 
من  املتجني  مع  نيودلهي  تعامل  بشأن  مخاوف  أثارت  التي 
شؤوننا  في  مقبول  غير  تدخال  »تشكل  الهنود  املزارعني 
لها  سيكون  أستمرت  إذا  االعمال  هذه  مثل  وإن  الداخلية، 

تأثير مدمر بشكل خطير على العالقات بني الهند وكندا«.
واكمل البيان يقول؛ لقد شجعت هذه التعليقات على جتمع 
والقنصليات  العليا  املفوضية  أمام  املتطرفة  االنشطة  من 
ان تضمن  الكندية  ونتوقع من احلكومة  الهندية في كندا، 
االمن الكامل للموظفني الدبلوماسيني والقادة السياسيني 
الهنود، واالمتناع عن اصدار تصريحات تضفي شرعية على 
قاموا  الهنود  املزارعني  ان  ويعرف  هذا  املتطرفة،  االنشطة 
باالحتجاج على قوانني جديدة فرضها رئيس الوزراء الهندي 
الى  محاصيلهم  بيع  املزارعني  على  تفرض  القوانني  وهذه 
شركات خاصة وكان املزارعون يبيعون محاصيلهم حتى اآلن 
الى احلكومة  بأسعار مضمونة، ولهذا شعر املزارعون بالقلق 
من أن القانون اجلديد سوف يجعلهم عرضة لالستغالل من 
قبل الشركات اخلاصة ويكن أن يدمرهم هذا القانون ماليا 

خاصة خالل انتشار وباء كورونا,.
ومظاهرات  احتجاجات  والنشطاء  الهنود  املزارعون  ونظم 
دلهي  نيو  دخول  وحاولوا  مناطق  عدة  واغلقوا  الهند  في 
والغازات  املاء  خراطيم  الهندية  السلطات  فاستخدمت 
بعض  وقام  املتظاهرين  لتفريق  والهراوات  للدموع  املسيلة 
التواصل  وسائل  على  حمالت  بإطالق  الكنديني  املزارعني 

االجتماعي تضامنا مع املزارعني الهنود.
الهند  حكومة  معامالت  ترودو   جسنت  وصف  جانبه  من   
بأهمية  نؤمن  »اننا  وقال  مقلقة،  بانها  املتظاهرين  مع 
مع  متعددة  وسائل  خالل  من  تواصلنا  السبب  ولهذا  احلوار 
كلماته  قوبلت  وقد  مخاوفنا«،  إلظهار  الهندية  السلطات 
بتوبيخ سريع من متحدث باسم وزارة اخلارجية الهندية الذي 
وصفت تعليقاته بانها »غير مطلعة«،  وعندما سؤل ترودو 
خالل مؤمتر صحفي عما إذا كان يخشي ان تكون تعليقاته 
ستدافع  كندا  »إن  ،قال  الهند  مع  كندا  بعالقة  أضرت  قد 
جميع  في  مكان  أي  في  السلمي  االحتجاج  حق  عن  دائما 
أنحاء العالم ويسرنا أن نرى خطوات جتاه خفض التصعيد، 

والقيام باحلوار«.

اأونتاريو قد تفر�س قيودا على اال�شخا�س الذين 

يرف�شون احل�شول على لقاح كورونا

أونتاريو  أن  اليوت  كريستني  أونتاريو  في  الصحة  وزيرة  قالت  تورنتو: 
تدرس فرض قيودا على االشخاص الذين يرفضون احلصول على لقاح 
كوفيد – 19 عندما يكون متاحا، وبينما لن يكون اللقاح إلزاميا في 
أونتاريو فقد تكون هناك بعض القيود التي تفرض على االشخاص 
الذين يرفضون احلصول عليه بسبب اما إنهم من النوع الذي يرفض 
متاما أخذ اي تطعيم او إنهم من النوع القلق على سالمته وال يريدون 

احلصول عليه أوال.
السينما  ودور  املسارح  الى  والذهاب  السفر  تشمل  القيود  وهذه 
وزيارة دور الرعاية طويلة االجل وغيرها، وقال كبير االطباء في أونتاريو 
في  مطلوبا   19  – كوفيد  ضد  التطعيم  إن  ويليامز  ديفيد  الدكتور 
بعض االماكن، وان املقاطعة تخطط إلصدار بطاقات تثبت ان الفرد 
دور  وزيارة  والعمل  السفر  يكنه  وبهذا  التطعيم  هذا  على  حصل 
الرعاية طويلة االجل والذهاب الى املسارح ودور السينما وااللتحاق 

باملدارس والذهاب الي أي مكان يكون فيه اتصال وثيق بالناس.
من  االولى  الشحنة  أن  فورد؛  دوج  املقاطعة  وزراء  رئيس  وقال 
التطعيمات سوف تشمل عدد قليل جدا من اجلرعات ستصل قريبا، 
الصحة  وزارة  قبل  من  عليها  املوافقة  مبجرد  انه  املقاطعة  وأعلنت 
أونتاريو بتوزيعها على ثالثة مراحل، وقال رئيس فريق عمل  ستقوم 
توزيع اللقاحات اجلنرال املتقاعد ريك هيلير؛ إن املرحلة االولى سوف 
تستغرق من شهرين الى ثالثة أشهر، ثم سيتم تعميم اللقاح على 
ألي  االمر  نهاية  في  متاحا  اللقاح  يصبح  أن  على  أوسع  مجموعة 

شخص يريد احلصول عليه.
في  واملقيمني  االجل  طويلة  الرعاية  بدور  االولي  املرحلة  وستبدأ 
بيوت التقاعد واملوظفني الذين يقدمون الرعاية لتلك املموعات، ثم 
مبا فيهم  الصحية  الرعاية  العاملني في مجال  يتم تطعيم جميع 
في  يدرسون  الذين  أو  العاملني  من  وغيرهم  املستشفيات  عمال 
االشخاص  وكذلك  البرنامج  من  االولى  الشهور  في  املستشفيات 
كبار السن في مجتمعات السكان االصليني واملتمعات النائية التي 
ترتفع فيها مخاطر انتقال املرض، وكذلك سيعطي اللقاح للبالغني 

ذوي االمراض املزمنة في مراكز الرعاية الصحية.

�شقيق االمرية ديانا ا�شرتي منزال  يف 

مو�شكوكا بكندا

يكنك اآلن اضافة السيد آيرل سبنسر  شقيق االميرة 
ديانا  - الزوجة السابقة لالمير تشارلز والتي قتلت في 
حادث سيارة في باريس – الي قائمة االغنياء واملشاهير 
الذين يتلكون قصورا في موسكوكا املنطقة  املرموقة  
منزال  للتو  أشتري  سبنسر  آيرل  والسيد  أونتاريو,  في 
بحيرة  في  أرثرلي  خليج  على  دوالر  مليون   8 بقيمة 
كبيرة  مساحة  العادة  غير  علي  ايضا  واشتري  روسو, 
من الغابات البكر خلف بحيرة »صمول سيلف«  وتعني 
بعض  فإن  لذلك  ونتيجة  الصغيرة,  الفضية  البحيرة 
يقوم  أن  من  خوفا  للغاية  متوترون  موسكوكا  سكان 

السيد سبنسر بتطوير املنطقة.
البحيرة النها  وقال أحد السكان »نحن نستمتع بهذه 
هادئة جدا ونريد أن تترك على هذا النحو« ومن املعروف 
فاخمة جدا  ومنازل  مبناظر خالبة  تتمتع  أن موسكوكا 
آيرل  السيد  أحب  وقد  املشاهير,  من  عدد  يسكنها 
سبنسر هذه املنطقة جدا بعد أن قامت زوجته الكندية 
االثنان  وكان  املنطقة,  بهذه  بتعريفه   2018 عام  كارين 
يقومان بزيارة هذه املنطقة كل صيف, وقد تزوج االثنان 
وكانت  إدمنتون  في  نشأت  كارين  والزوجة   2011 عام 
تعمل كموديل قبل أن تؤسس مؤسسة خيرية لتنمية 

االطفال.
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البوركس،  العطار بعضاً من مادة  اشتري من 
تساعدك  املادة  فهذه  دائماً  به  واحتفظي 
في  انتشاراً  البقع  أكثر  من  التخلص  على 
منازلنا، وهي بقع الشاي والقهوة، والفاكهة 

والكوكاكوال.
البارد،  باملاء  الثوب  يغسل  الدم،  بقعة  إلزالة 
ثم توضع عليها كمية من امللح ليمتص املادة 
امللونة بالبقعة ثم يغسل الثوب غساًل عادياً 
املاء  في  الثوب  وضع  ويكن  والصابون  باملاء 

املغلي إذا كان نوع قماشه يسمح.

للتحية أصول
واملألوفة  املعروفة  التحية  عبارات  نعرف  كلنا 
اللقاء  وإلى  اخلير  ومساء  اخلير  صباح  وهي: 
يكن  التي  العبارات  وهي   ... لكم  والسالم 
أشخاصاً  كانوا  سواء  للجميع  توجيهها 

عاديني أو ذوي أهمية خاصة.
األهمية  ذوي  األشخاص  حتية  حالة  وفي 
أو  دين  رجل  أو  عظيم  شخص  مثل  اخلاصة 
االهتمام  يكون  أن  يجب  السن،  كبيرة  سيدة 
إذا  وخصوصاً  التحية  عند  واضحاً  باالحترام 

كان الشخص املراد حتيته من جيل أسبق. 
من الذي يؤدي التحية أوال؟

أو  شأناً  األقل  فإن  املعروفة  للعادات  تبعاً 
األصغر سناً هو الذي يؤدي التحية ملن هو أكبر 

منه، سواء كان ذلك باعتبار السن أو املقام أو 
املكانة، أو الوضع االجتماعي كأن حتيي اآلنسة 
الشابة  السيدة  وحتيي  املتزوجة،  السيدة 
السيدة الكبيرة السن، واملرءوس يحيي رئيسه 

وهكذا...
التحية بني الرجل واملرأة

إذا تقابل رجل وسيدة في الطريق فإن السيدة 
هي التي لها أن تبدأ بالتحبة، فالرجل املهذب 
مقابلته  عند  بثقله  السيدة  يشعر  أال  يحب 
لها في الطريق حتى لو كان على بعد خطوات 
منها. أما إذا ُوجد االثنان في مناسبة أو مكان 

عمل فإن الرجل هو الذي يبدأ بالتحية.
حتمل  التحية  أن  هنا  نذكر  أن  يفوتنا  وال 
أن  ويكن  الود،  من  نوعاً  حتمل  كما  االحترام، 
تؤدي بسرعة وفي وقت واحد وبطريقة لطيفة 

ومهذبة.

من جتاربي

للوقاية  الشتاء، هي وسيلة  املنزل في  تهوية 
ألشعة  السماح  يجب  لذا،  األمراض.  من 
النهار،  ساعات  في  املنزل  تغمر  بأن  الشمس 
وذلك من ٣0 دقيقة حتى 120 دقيقة، حفاظا 
على صحة سليمة خاصة في ظل اخملاوف من 
روائح كريهة  أية  كورونا، وأيضا للتخلص من 
ال  أنه  علماً  واألبواب.  النوافذ  غلق  جراء  من 
بل  آخر،  دون  فصل  على  املنزل  تهوية  تقتصر 

هي ضرورية في كل الفصول.
- تُفتح نوافذ املنزل وأبوابه لنصف ساعة على 
الشمس  ودخول  تهويته  بغية  يومياً،  األقل، 
في  األمر  بهذا  القيام  ويستحسن  إليه. 
ساعات الظهيرة، حني يكون الهواء أكثر دفئاً.

خالل  مفتوحاً،  النافذة،  من  سنتيمتر  يُدع   -
املنزل،  من  كريهة  روائح  أية  يخرج  ما  النوم، 

ويجدد هواءه.
- من الضروري تهوية املنزل قليالً، بعد الفراغ 

من تشغيل املدفأة.
مع  املغلقة،  األماكن  في  مروحة  تستخدم   -
ال  قد  واألبواب  النوافذ  فتح  أن  إلى  اإلشارة 
املليئة  املغلقة  الداخلية  لألماكن  يكونكافياً 
والطبقات  واملطبخ  احلمام  مثل:  بالرطوبة، 
السفلية، بخاصة بعد استخدام املاء الساخن 
في االستحمام والطهي واألنشطة التي تولد 
املطبخ،  في  الشفاط  يشغل  كما  الرطوبة. 
بحيث تبقى نافذة املطبخ مفتوحة، مما يجدد 
الهواء فيه، ويساعد في إخراج أبخرة الطعام 

وروائحه.
أثبتت  فقد  تهويته،  من  جزء  املنزل  تعطير   -
الروائح  أن  العلمية  الدراسات  من  العديد 
والبابوجن  البحر  نسيم  روائح  مثل:  املنعشة، 
أفراد  أمزجة  حتسن  املنزل  داخل  والينسون 

في  وتساعد  بالتوتر،  الشعور  وتقلل  األسرة، 
الصندل  خشب  روائح  أن  كما  الهادئ.  النوم 
والياسمني وزهر البرتقال منعشة، فيما رائحة 
الالفندر تخلص من الشعور باإلجهاد والتعب.

طرق  وأقدم  أشهر  وهو  البخور،  يستخدم   -
في  ويتوافر  العربية،  الدول  في  التعطير 

األسواق على هيئة بودرة أو أعواد خشب.
في  املفضلة  العطرية  النباتات  زراعة  - حتقق 
املنزل شكالً جمالياً محبباً، كما تنقى الهواء. 
وفي هذا اإلطار، هناك أنواع عدة من األعشاب 
العطرية التي يكن زرعها في املطبخ أو غرفة 
اجللوس أو شرفة املنزل، مثل: الريحان والنعناع.

تقضي  املنزل،  لتعطير  سهلة  طريقة  ثمة   -
قدر  إلى  والليمون  البرتقال  قشور  بإضافة 
أو  القرنفل  مع  النار،  على  املاء  على  حتتوي 
على  دقائق  لبضع  املكونات  تترك  )القرفة(. 
صغيرة.  أوعية  في  اخلليط  يسكب  ثم  النار، 
املنزل. ومن طرق  أرجاء  وتوزع هذه األخيرة في 
تعطير املنزل، إضافة بضع نقاط من أحد أنواع 
الزيوت العطرية املفضلة، كزيت الالفندر مثالً، 

إلى وعاء في الغرفة.
عبوة  إلى  الالفندر  من  قطرات  بضع  يُضاف   -
املاء حتى ثالثة  صغيرة ذات بخاخ حتتوي على 
تعطير  في  اخلليط  هذا  ويستخدم  أرباعها. 

األثاث والسجاد.

ن�شائح الإبراز احلواجب باملكياج عند ارتداء الكمامة

ريكاردا  األملانية  التجميل  خبيرة  قالت 
تسيل إن احلواجب املمتلئة واملددة متثل 
مشيرة  حالياً،  اجلمال  صيحات  أحدث 
إلى أنها تعد مبثابة إطاراً للوجه وتسلط 
ارتداء  ظل  في  العيون  على  الضوء 

الكمامة بفعل تفشي جائحة كورونا.
وأضافت تسيل أنه يكن للمرأة احلصول 
على إطاللة احلواجب الرائجة بخطوتني 
أوالً  عليها  ينبغي  حيث  بسيطتني؛ 
الفراغات  مللء  حواجب  قلم  استخدام 

املوجودة في احلواجب، ثم تزيني وتثبيت احلواجب بواسطة ماسكارا احلواجب.
وكي تبدو احلواجب طبيعية قدر اإلمكان، ينبغي اختيار لون أفتح درجة واحدة من اللون الطبيعي 

للحواجب.

في  النساء  من  الكثير  يقع 
اختيار  أمرهن عند  حيرة من 
ومن  لهن.  املناسبة  األلوان 
يكن  بسيطة  حيلة  خالل 
املناسب  اللون  حتديد  للمرأة 

لها.
وأوضحت مستشارة املظهر 
أنه  شميت  نيكوال  األملانية 
املناسبة  األلوان  حتديد  يتم 
مشيرة  البشرة،  للون  تبعاً 
لون  تقسيم  يتم  أنه  إلى 

البشرة إلى نوعني اعتماداً على فصول السنة: 
درجات باردة )صيف/شتاء( ودرجات دافئة )ربيع/

خريف(.
تنتمي  البشرة  كانت  إذا  ما  حتديد  ويكن 
وضع  خالل  من  الدافئة  أو  الباردة  للدرجات 
بالتناوب  فضية  وأخرى  ذهبية  قماش  قطعة 
مبظهر  البشرة  متتعت  فإذا  الذقن.  أسفل 
فإنها  الذهبية،  القماش  قطعة  مع  حيوي 

تنتمي حينئذ للدرجات الدافئة.
القماش  قطعة  مع  البشرة  تألقت  إذا  أما 

للدرجات  تنتمي  أنها  يعني  فهذا  الفضية، 
الباردة.

وتبدو البشرة الدافئة رائعة مع األلوان الفاحتة 
النحل  عسل  بلون  واألصفر  املشمشي  مثل 
بلون  والبني  الزيزفون  شجرة  بلون  واألخضر 

الشوكوالتة واألحمر النحاسي الساطع.
أما البشرة الباردة، فتتألق مع األلوان الناعمة 
واألخضر  والبنفسجي  السماوي  األزرق  مثل 
النعناعي والوردي، باإلضافة إلى األزرق الداكن 

القوي.

حيلة لتحديد اللون املنا�شب لب�شرتك 
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يحاولون تربئة ووهان...علماء �شينيون: 

الهند اأ�شل فريو�س كورونا

عادت دولة الصني، لفتح ملف اجلدل، حول أصل كورونا، ومن أين نشأ، 
بعد أن أكدت الدولة مرارا أنه لم ينشأ، في البداية، من عندهم، في 

ظل انشغال العالم، باحلديث، عن اللقاحات، ضد فيروس كورونا.
وحاول العلماء الصينيون، تبرئة »ووهان« الصينية، من التهمة، على 
إليجاد  ومحاولته  الوباء،  نشأه  مشكلة  العالم،  تناسي  من  الرغم 

حلول، تخلصه من خطر اجلائحة.
الهند، من  بدولة  التهمة،  إلصاق  للعلوم،  الصينية  اإلكاديية  وحتاول 
خالل توقعاتهم أنه نشأ فيها، في العام 2019، وأنتقل من احليوان إلى 

البشر، عبر املياة امللوثة، قبل وصوله إلى »ووهان«.
وصرح كبير علماء األوبئة سابقا، في املركز الصيني ملكافحة األمراض: 
»كانت ووهان هي املكان الذي أكتشف فيه املرض ألول مرة، وليست 

املكان الذي نشأ فيه«.
 

مر�س غام�س يجتاح الهند.. ووفاة �شخ�س 

واإ�شابة 300

أكثر من ٣00 آخرين مبرض غامض تفشى في  توفى شخص وأصيب 
والية أندرا براديش جنوبي الهند، وقد نقل املصابني إلى املستشفيات، 
فيما قال مسئولون محليون، إن املرضى اشتكوا من مجموعة أعراض 

من بينها النوبات وفقدان الوعي والغثيان.
مالبسات  ملعرفة  موسعة  حتقيقات  الهندية،  السلطات   وفتحت 
انتشار هذا املرض الغامض، بينما ذكرت وسائل اعالم محلية، أن سبب 
املرض لم يتحدد بعد، لكن السلطات امللية قالت إن جميع املرضى 
لفيروس  سلبية  نتائج  أظهروا  مريًضا،   ٣45 حالًيا  عددهم  البالغ 

كورونا، واستبعدت ذلك كسبب محتمل.
غالبية  فإن  بالهند،  الصحة  خبراء  من  رسمية  مصادر   وبحسب 
املصابني بهذا املرض الغامض من كبار السن واألطفال، حيث مت فحص 
عينات دم من املرضى لتشخيص احلالة املرضية والوصول إلى أسباب 
اإلصابة بتلك األعراض، كما مت إنشاء مركز رعاية طبية للطوارئ في 

كإجراء احترازى.
وقال وزير الصحة الهندى، إنه مت خضوع جميع املرضى إلى فحوصات 
فيروس كورونا للتأكد من مدى عالقة املرض اجلديد بالوباء املنتشر، إال 

أن نتائج التحاليل جلميع املرضى جاءت سلبية.
وأوضح أنه مت إنشاء معسكرات طبية خاصة في املدينة التي انتشر 
به املرض، مضيًفا أن الفرق الصحية ستفحص املنطقة وتتحقق مما 

إذا كان األشخاص املتضررون قد استهلكوا طعاًما أو مياًها ملوثة.

بعد وفاة 5 كهنة.. الكني�شة تعلق القدا�شات 

بالقاهرة واالإ�شكندرية ملواجهة كورونا

البابا  قداسة  برئاسة  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  أعلنت 
املرقسية، تعليق  الكرازة  بابا اإلسكندرية وبطريرك  الثاني  تواضروس 
الروحية،  واالجتماعات  الكنسية  واألنشطة  األحد  مدارس  خدمة 
كورونا  فيروس  انتشار  لظروف  نظرًا  واإلسكندرية،  القاهرة  بكنائس 

املستجد.
خدمة  تعليق  أيًضا  تقرر  أنه  إلى  لها،  بيان  في  الكنيسة،  وأشارت 
أسبوعًيا،  فقط  واحد  بقداس  القيام  للكهنة  ويكن  القداسات، 

مبشاركة ما ال يزيد عن 5 شمامسة فقط.
مبتابعة  واالكتفاء  كيهك،  شهر  سهرات  تعليق  تقرر  »كما  وتابعت 
القنوات الفضائية  التي ستذاع على  تسجيالت للسهرات املسجلة 
املسيحية، والسماح بإقامة صلوات اجلناز بكاهن وشماس واحد إلى 
ظل  في  العزاء،  وقاعات  الثالث  صلوات  وإيقاف  املنتقل،  أسرة  جانب 
السماح بإمتام طقس املعمودية، بحضور أسرة املعمد فقط، واستمرار 

الدراسة باملعاهد الالهوتية بنسبة حضور 25 %«.
متأثرين  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  كهنة  من   5 وتوفي 

بإصابتهم بتهم بفيروس كورونا املستجد في االسبوع املنصرم.

حالة نادرة.. جمرات من نار تخرج من 

باطن االأر�س يف الوادي اجلديد

الوادي  مبحافظة  الداخلة  ملركز  التابعة  الهنداو  قرية  تشهد 
اجلديد ظاهرة طبيعية حتدث للعام الثالث مع بدء فصل الشتاء 

من كل عام، بظهور نيران تخرج من باطن األرض.
منطقة  في  الهنداو،  قرية   في  حتديدا  الظاهرة  هذه   وحتدث 
طريق الهنداو مبدينة موط مبركز الداخلة، على بعد 1.5 كم من 

مدينة موط وعلى بعد 2.5 كم من قرية الهنداو.
 من جانبه أكد أستاذ قسم اجليولوجيا في جامعة طنطا مبصر 
مبحافظة  األرض  باطن  من  النار  خروج  أن  هيكل،  ثروت  محمد 
الوادي اجلديد، ظاهرة قدية حتدث في أماكن كثيرة من العالم 

ومنها مصر منذ آالف السنني.
وقال: »هذه الظاهرة تسمى بالينابيع احلارة، وهي حتدث نتيجة 
املياه  هذه  تنطلق  تضعف  وعندما  األرض،  باطن  في  املياه  دورة 

احلارة إلى سطح األرض«.
الصخور  أن  إلى  فيرجع  والنيران  احلرائق  سبب  »أما  وأضاف: 
املرتبطة بها هذه املياه احلارة تكون بيتومينية وحتتوي على مواد 

قابلة لالشتعال«.
من  الكثير  على  حتتوي  الغربية  الصحراء  »منطقة   وتابع: 
احلارة  وللينابيع  اليمن،  في  موجودة  أنها  كما  الصخور،  هذه 
استخدامات طبية كثيرة جدا لوجود بعض األمالح فيها وبعض 

الكلوريد وغيرها«.
فإنها  وتكونت  انتشرت  إذا  الينابيع  »هذه  أن  إلى  وأشار هيكل 
بلدان  من  كثير  في  حدث  كما  صحية  منتجعات  إلى  تتحول 
العالم، وأن الصحراء الغربية املصرية مليئة بها... هذه ظاهرة 

صحية ال تقلق أبدا«.

»املراأة اخلفا�س« حتذر العامل 

من »كوفيد – 2«

مع اقتراب العالم من الوصول إلى نهاية فيروس كورونا، خاصة 
مع ظهور لقاحات قد تقضي على اجلائحة، إال أن عاملة صينية 

حذرت من أننا على موعد مع تطور جديد لكورونا.
وكشفت العاملة الصينية عن ظهور ما يسمى بـ« سارس كوف 
2«  الذي ينتمي لنفس فئة الفيروسات التاجية، ويكن أن ينتقل 
أيضا من اخلفافيش املودة باملناطق احلدودية إلى أجساد البشر.

تلك  إن  جينجلي،  شي  الصينية  الفيروسات  أستاذة  وقالت 
إلى  أيضا  تنتشر  أن  املمكن  الفيروس من  اجلديدة من  الساللة 
جائحة  مع  حدث  ملا  مشابه  سيناريو  في  الصني،  حدود  خارج 
واجتاحت  الصينية  ووهان  مدينة  من  انطلقت  التي  كورونا 

العالم كله.
وتابعت أن العالم عليه أيضا أن يبحث في إمكانية وجود تلك 
التي تعيش في جنوب  الفيروسات في اخلفافيش  الساللة من 
أسيا، وعدم االقتصار على التي تتواجد بالصني فقط ، الفتة إلى 
أن فريقها لم يكتشف بعد وجود تلك الفيروسات في احليوانات 

البرية في منطقة ووهان.
ووهان،  مدينة  في  الفيروسات  علم  معهد  في  شي  وتعمل 
ويطلق عليها اسم املرأة اخلفاش بسبب أبحاثها التي تركز على 

الفيروسات التي تصيب اخلفافيش.
في  الفيروسات  أستاذ  روبرتسون  دافيد  البروفيسور  يرى  بينما 
جامعة جالسكو، أن األبحاث يجب أن تظل منصبة على الصني.
وكانت اخلفافيش هي املتهم األول في التسبب بظهور فيروس 
 ،2019 عام  نهاية  في  الصينية  ووهان  مبدينة  مرة  ألول  كورونا 
والذي أجبر أغلب سكان العالم على الدخول في حجر منزلي 

خوفا من التقاط العدوى.

للمرة االأوىل يف التاريخ.. البابا فرن�شي�س 

يزور العراق يف مار�س املقبل

يقوم البابا فرنسيس بزيارة غير مسبوقة إلى العراق حلبر أعظم من 5 
إلى 8 مارس في أول رحلة خارجية له منذ تفشي جائحة كوفيد-19، 

على أن تشمل مدينة املوصل.
»رسالة سالم  أنها  للبابا، معتبرًة  »التاريخية«  بالزيارة  بغداد  ورحبت 

للعراق واملنطقة« بأسرها، على ما أكدت اخلارجية العراقية في بيان.
وكان تنظيم الدولة اإلسالمية احتل سهل نينوى بني العامني 2014 

و2017.
ولم يعد املسيحيون في هذه املنطقة الواقعة في شمال العراق بأعداد 
كبيرة إلى ديارهم منذ ذلك احلني ألن التوترات بني اجلماعات املسلحة 

تبقى كثيرة فيما البنى التحتية ال تزال مدمرة بشكل واسع.
ولم يزر أي مسؤول رسمي أجنبي املوصل منذ أكثر من خمس سنوات. 
الغالبية املسلمة الشيعية، يضم  ذو  العراق  العام 200٣ كان  وحتى 
أو  إلى ٣00  اليوم  تراجع عددهم  مليونا ونصف مليون مسيحي وقد 
400 ألف بحسب منظمة »حمورابي« غير احلكومية التي تدافع عن 

حقوق األقلية املسيحية في العراق. 

حلظة تاريخية.. مارجريت كينان اأول �شيدة 

حت�شل على لقاح »كورونا« يف العامل

لقت مارجريت كينان، السيدة البريطانية البالغة من العمر 90 عاما، 
اجلرعة األولى من لقاح كورونا، لتعد بذلك السيدة األولى في العالم 

التي تتلقى لقاح فيروس كورونا.
اليوم  صباح  من  األولى  الساعات  في  بدأت  املتحدة  اململكة  كانت 
أن  املقرر  من  والتى  التاجي،  الفيروس  ضد  تطعيمات  حملة  الثالثاء، 

تنتهى بحلول ربيع 2021.
تلقوا  شخصا   90 إن  البريطاني،  الصحة  وزير  هانكوك،  مات  وقال 

اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم.
وبريطانيا هي الدولة األوروبية األكثر تضررا من كوفيد-19، إذ شهدت 
61 ألف وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار 
التيار من خالل طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الواليات املتحدة أو االحتاد 

األوروبي.
وصدقت بريطانيا على اللقاح لالستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع 
وقال سايون ستيفنز،  الوطنية،  الصحة  وستطرحه من خالل هيئة 
رئيس هيئة الصحة الوطنية »طرح اللقاح نقطة حتول حاسمة في 

املعركة مع الوباء«.
حيث  اللقاح،  من  جرعة  مليون  أربعني  اململ  في  بريطانيا  وطلبت 
عشرين  لتطعيم  العدد  هذا  ويكفي  جرعتني.  على  الفرد  سيحصل 

مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 67 مليون نسمة.
األول  األسبوع  في  جرعة  ألف   800 قرابة  توفير  يتم  أن  املتوقع  ومن 
وستكون أولوية احلصول على اللقاح للذين يحصلون على الرعاية في 
املنزل ومقدمي الرعاية ومن تتجاوز أعمارهم 80 عاما وبعض العاملني 

في هيئة الصحة.
لقاحات  سبعة  من  جرعة  مليون   ٣57 بريطانيا  طلبت  وإجماال، 

مختلفة لكوفيد-19.
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�أولياء �المور يف �أونتاريو �سيتلقون دفعة مالية �أخرى 200 

دوالر لكل طفل للم�ساعدة يف �لتعلم

التي  أونتاريو  في  االسر  ستحصل 
سنة   12 عمر  من  أطفال  لديها 
من  مالية  مساعدة  على  أقل  او 
 200 قدرها  واحدة  ملرة  احلكومة 
دوالر لكل طفل واالسر التي لديها 
أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ستحصل  وأقل  سنة   21 عمر  من 
هي  وهذه  معونة,  دوالر   250 على 
املالية  املعونات  من  الثانية  الدفعة 
الى  اونتاريو  حكومة  تقدمها  التي 
 19  – كوفيد  جائحة  خالل  االسر 
الربيع  في  االولى  الدفعة  وكانت 

ومقدارها ٣78 مليون دوالر, والدفعة الثانية تقدر بـــ ٣80 مليون دوالر.
 ٣0 يوم  ومن   ,2021 يناير   15 يوم  حتى  مفتوحة  املعونة  هذه  لتلقي  الطلبات  ان  املقاطعة  وتقول 
ووفقا  املتعلمني,  لدعم  الويب  صفحة  خالل  من  املعونة  طلبات  تلقي  في  احلكومة  بدات  نوفمبر 
في  للمساعدة  واحدة,  ملرة  مباشرة  مدفوعات  يوفر  املتعلمني سوف  دعم  برنامج  فإن  للمقاطعة 
تكاليف التعلم االضافية, سواء كان االطفال يذهبون الى املدرسة او يتلقون التعليم عبر االنترنت 
او مزيجا من االثنني معا, ويكن ان تساعد هذه املعونة في نفقات التعلم االضافية خالل وباء كورونا, 

وتساعد أيضا في دعم تكاليف رعاية االطفال سواء في املنزل أو في دار رعاية االطفال.
من جانبه قال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو إن االباء واالمهات كانوا االبطال املهولني في 
– 19 سواء بفحصهم الطفالهم قبل املدرسة او مساعدتهم في التعلم عن  احلرب ضد كوفيد 
بعد, وهم كانوا هناك من أجلنا, وسوف نستمر ان نكون هناك من اجلهم, وهذا هو السبب في أننا 
نقدم دفعات مالية اضافية ملساعدة االسر في بعض تكاليف التعليم ورعاية االطفال ونحن نواجه 
معركة املوجة الثانية لكوفيد – 19  هذا وستكون هذه االموال متاحة من خالل شيكات او الودائع 

املباشرة وسوف يستغرق االمر أسبوعان لتلقي هذه املعونات.  

ت�سديد �الجر�ء�ت �الحرت�زية �مللزمة ببقاء �لطلب 

باملنازل يف »تورنتو« و«بييل«

بييل  ومنطقة  تورنتو  منطقة  أجرت  تورنتو: 
 19  – كوفيد  أعراض  قائمة  في  كبيرة  تغييرات 
املنازل,  في  البقاء  على  االطفال  ستجبر  التي 
الطالب  جميع  من  يطلب  ديسمبر   7 من  وبدأت 
الذين يعانون من واحدة أو أكثر من أعراض كوفيد 
أختبار  على  واحلصول  املنازل  في  البقاء   19  –
او  االنف  سيالن  االعراض  وتشمل   19  – كوفيد 

انسداد االنف او التهاب احللق.
ال  احللق  التهاب  او  االنف  سيالن  من  يعانون  الذين  االطفال  ان  قالت  قد  أونتاريو  حكومة  وكانت 
يحتاجون الختبار كوفيد – 19 ولكن يجب أن يبقوا في املنزل 24 ساعة حتى تتحسن االعراض ولكن 
هيئة الصحة في تورنتو قالت أن الطالب الذي لديه عرض واحد فقط من أعراض كوفيد -19 عليه 
البقاء في املنزل وعزل نفسه واحلصول على أختبار كوفيد – 19 وإذا كان يعيش مع أشقاء في نفس 
االسرة, فيجب عليهم أيضا عزل أنفسهم حتى لو لم يكن لديهم أعراض, وإذا لم يحصل الطفل 
على اختبار كوفيد – 19 فيجب عليه البقاء في املنزل 10 أيام بغض النظر عن حتسن حالته, ويجب 

أيضا على البالغني البقاء في املنزل إذا كان لديهم واحد أو أكثر من اعراض كوفيد –19 .
الذين  بييل حيث سيطلب من الطالب  ايضا في منطقة  القواعد اجلديدة ستكون مطبقة  وهذه 
ذاتي ملدة 10  البقاء في عزل  – 19 او  التهاب في احللق اخذ اختبار كوفيد  او  لديهم سيالن االنف 
أيام مع جميع افراد االسرة اذا لم يحصلوا على اختبار كوفيد – 19 أو يكنهم استشارة الطبيب 

لتحديد ما إذا كان هناك سببا أخر لالعراض.
وقالت هيئة الصحة في منطقة بييل »أن هذا التغيير ضروري لتعزيز ضماناتنا في املدارس وحماية 
مجتمعنا من انتشار كوفيد – 19 , وان منطقة بييل شهدت معدال مرتفعا من االصابة بكوفيد – 
19, وان 10% من املصابني من الفئات العمرية االصغر سنا« ويعرف أن أعراض االصابة بكوفيد – 19 
هي ارتفاع في درجة احلرارة ٣7,8درجة مئوية، سيالن وانسداد االنف، فقدان حاسة الشم او التذوق، 

ضيق التنفس، السعال، الصداع، االم في العضالت، الغثيان او القئ واالسهال.

جمل�س �إد�رة و�أ�سرة حترير »جود نيوز« 

يودعون لل�سماء

�سيخ كهنة �ملهجر 

و موؤ�س�س �لكني�سة �لقبطية �الأرثوذوك�سية يف 

�سمال �مريكا

�الأب �لقم�س / مرق�س مرق�س

عز�ء للزوجة تا�سوين / �سوزي

و�الأبن / جريج مرق�س

و�الأبنة / دينا مرق�س

عز�ء جلميع �ملحبني يف كند� و م�سر و�لعامل �أجمع

تقـــــــــــارير
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قانون  إلصدار  فرنسا  سعي  ماكرون  أعلن 
يشّدد الرقابة على التمويالت اخلارجية ألماكن 
على  األئمة  لتكوين  شروطا  ويفرض  العبادة، 
األراضي الفرنسية، ويُلزم اجلمعيات واملنظمات 
اإلسالمية والنوادي الثقافية والرياضية باحترام 
علمانية الدولة، ويضّيق اخلناق على املؤسسات 
انعزالية  أفكارا  تنشر  التي  اخلاصة  التعليمية 

تقّسم املتمع.
ردود فعل  أثارت  إعالنها،  الرؤية، منذ  لكن هذه 
خبراء  ومن  دولية  رسمية  جهات  من  واسعة 
ومتابعني كثيرين. فقد وصفها معهد البحوث 
عنصرية،  »دعوة  بكونها  مبصر  لألزهر  التابع 
تخلط القيم احلقيقية التي تدعو إليها األديان 
بالتوظيف اخلاطئ لها من قبل حركات هدامة 
بينما  االنسانية«،  باملتمعات  اإلضرار  تريد 
إهانة  متثل  »استفزازية  خطة  تركيا  اعتبرتها 
فشل  على  وتغطي  للمسلمني،  شعبوية 

فرنسا في إدماج مهاجريها«.
للدين  معاداة  ماكرون  تصريحات  هل 
اإلسالمي او تقوميا للمتطرفني وحفاظا على 

علمانية بلده؟
يرون  ماكرون  خلطابات  املتحفزين  من  الكثير 

و  اإلسالمي  للدين  عدائية  و  مهاجمة  فيها 
ليس للمتطرفني من املسلمني املقيمني هناك، 
و لكن هناك راى اخر يؤكد ان ما يفعله ماكرون 
دعوة  و  الفرنسية  الهوية  على  حفاظا  هو 
للتجديد و ليس كرها او عداءا للدين االسمى 
فإن  بالده،  في  املتطرفني  لفكر  تقويا  لكنه  و 
تصريح ماكرون بأن ›اإلسالم اليوم يواجه أزمة 
من  بأن  قناعته  على  مبنيٌّ  العالم‹  كل  في 
يعد  لم  املستويات  كل  على  اإلسالم  يثلون 
لهم أكثر من أي وقت مضى قبوٌل لدى الغرب 
فرصة  يثل  وهذا  اإلسالمي،  العالم  لتمثيل 
ذهبية لفرنسا لتقدم نفسها على أنها البديل 
الذي ال مناص منه« وهنا ال يتحدث ماكرون عن 
هناك  ان  ذلك  على  الدليل  و  اإلسالمي،  الدين 
بينما  اجلنسية  باملثلية  تعترف  أوروبية  دول 

املسيحية مها براء.
كما صرح ماكرون ان مشروع القانون اجلديد ال 
جميع  يستهدف  بل  بعينها،  ديانة  يستهدف 
عدم  على  تشجع  التي  املموعات،  أو  الديانات 

احترام مبادئ الدولة العلمانية.
جلسة  خالل  ماكرون  أشار  اخر  تصريح  وفي 
هو  معروف:  “املذنب  أن  إلى  الوزراء  مللس 
منهجّيا  يدعم  الذي  السياسي  اإلسالم 
أتال  ونقل  أتال.  أفاد  كما  تفكيك اجلمهورية”، 
وتربوية  أمنية  “معركة  إنها  قوله  عن ماكرون 
ان  يؤكد  هنا  وهو  طويلة”.  وستكون  وثقافية 
االزمة ليست دينية كما يظن البعض و لكنها 

امنية و ثقافية وسياسية.
منتصر  خالد  الكاتب  يعلق  السياق  ذات  في  و 
أثارت  انها   « فيقول  ماكرون  تصريحات  على 
غضب املسلمني في أنحاء العالم وسيظل هذا 
الغضب حائالً بيننا كمسلمني وبني فهم تلك 
األمم  أكثر  جعلتنا  والتي  نعيشها  التي  األزمة 
تصديرًا لإلرهابيني، وأكثر الدول في نسب الفقر 
الكشوف  في  إسهاًما  الدول  وأقل  والتخلف، 

العلمية«.
نحن  فهمنا  هو  »والسبب  الكاتب:  ويضيف 
من  ورعبنا  وفزعنا  الدين  لهذا  كمسلمني 
جتديد الفكر الديني، وخوفنا املزمن من أن هذا 
األوهام،  تلك  آخر  إلى  الدين  التجديد سيضيع 
تفكيرنا  طريقة  على  بالضرورة  تنعكس  التي 

في كل مناحي احلياة األخرى«.
أنه  جريته  كل  »ماكرون  أن  منتصر  ويؤكد 
كان صريًحا، وأنه لم يعط مسكنات، أو يدهن 

كريات، أو يرتدى قناعا«.
االزهر يندد تصريحات ماكرون و يصفها بــــ 

» اتهامات باطلة و عنصرية«
بدا رد فعل األزهر، الذي وصف تصريحات ماكرون 
لإلسالم  باطلة  اتهامات  وبأنها  بالعنصرية 
وتنسف اجلهود املشتركة للقضاء على التنمر 

مسلم،  ملياري  مشاعر  وتؤجج  األديان  ضد 
الدين  محيي  لعلي  متزامنة  ردود  مع  متسقة 
لعلماء  العاملي  االحتاد  عام  أمني  داغي  القرة 
الدولي  للتنظيم  الدينية  الذراع  املسلمني، 
الدينية  الشرعية  صبغ  له  املوكول  لإلخوان، 
مستخدما  اجلديدة،  العثمانية  اخلالفة  على 
بالتي استخدمها  تقليدية شبيهة  توصيفات 

األزهر للهجوم على الرئيس الفرنسي.
وندد مجمع البحوث اإلسالمية لألزهر الشريف، 
الرئيس  عن  الصادرة  األخيرة  بالتصريحات 
إن  فيها  قال  والتي  إيانويل ماكرون،  الفرنسي، 
“االنفصالية  مكافحة  على  ستعمل  فرنسا 

اإلسالمية”.
“رفضه  أنه أكد  وجاء في بيان صدر عن املمع 
كل  تنسف  التي  التصريحات  لتلك  الشديد 
للقضاء  الدينية  الرموز  بني  املشتركة  اجلهود 
على العنصرية والتنمر ضد األديان”، مؤكدا أن 
شأنها  من  العنصرية  التصريحات  هذه  “مثل 
يتبعون  ممن  مسلم  ملياري  مشاعر  تؤجج  أن 

هذا الدين االسالمى”.
البعض  “إصرار  أن  البحوث على  وشّدد مجمع 
غيره  أو  باإلسالم  الزائفة  التهم  إلصاق  على 

هو خلط  واالنعزالية،  كاالنفصالية  األديان  من 
معيب بني حقيقة ما تدعو إليه األديان من دعوة 
للتقارب بني البشر وعمارة األرض وبني استغالل 
وتوظيفها  األديان  هذه  لنصوص  البعض 

لتحقيق أغراض هابطة”.
التهم  هذه  يدعمون  الذين  هؤالء  املمع  ودعا 
إلى “التخلي عن أساليب الهجوم على األديان 
شأنه  من  ذلك  ألن  بغيضة،  بأوصاف  ووصفها 
أنه  بناء، كما  أمام كل حوار  الطريق  يقطع  أن 
يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اجتاه 
املستمرة  املاوالت  على  يقضي  أن  شأنه  من 
يرسخ  مجتمع  إلى  العالم  بهذا  للوصول 
التفرقة  على  ويقضي  أبنائه  بني  للتعايش 

والعنصرية”.
 ...2019-1979 الفرنسية  األسلمة  تاريخ 
كتاب يفضح تواطؤ النخب الفرنسية طيلة 

أربعة عقود مسكوت عنها
صدر مؤخرا باألسواق الفرنسية كتاب » تاريخ 
اجلديد  و   »2019-1979 الفرنسية  االسلمة 
ونشر  املؤلفني  أسماء  ذكر  عدم  هو  االمر  في 
خوفا  مؤلفني”  “مجموعة  اسم  حتت  الكتاب 
العمل  من  والطرد  للمقاطعة  تعرضهم  من 

والعقاب.
يعرض الكتاب اربعني سنة من تساهل وتواطؤ 
الطبقة السياسية والنخبة املثقفة في فرنسا 
جتاه األسلمة والتطرف. ويتضمن كتاب “تاريخ 
فصال   40  ،  2019-1979 الفرنسية  األسلمة 
من  ابتداء  كاملة  لسنة  وكل فصل مخصص 

1979 إلى 2019. من انبهار املثقفني الفرنسيني 
إلى  السبعينات  نهاية  في  اخلمينية  بالثورة 
ويستنطق  اليوم،  الهجرة  طريق  عن  األسلمة 
عنه  املسكوت  من  كاملة  عشريات   4 الكتاب 
كاملقاالت  األرشيف  إلى  العودة  طريق  عن 
والنداءات  املعطلة  أو  الصادرة  والقوانني 

والعرائض املنشورة.
يحكى الكتاب حكاية أمة تخلت عنها نخبها 
وحتاول تدجني سكانها األصليني ليقبلوا ثقافة 
للحياة  رؤيتهم  ومتعارضة مع  واردة متكلسة 
الكتاب  هذا  العالم.  على  املنفتحة  احلديثة 
أرادت اآللة اإلعالمية  يذكر الفرنسيني بكل ما 
اخلصوص  وعلى  سنة   40 طيلة  تخفيه  أن 

اإلعالم املرتبط باليسار وبالسلطة عموما.
األيام  مع  الذي شّكل  هو  عنه  املسكوت  وهذا 
منظومة فكرية تقبل وتفرض األسلمة وتتاجر 
لهم  وتفتح  املسلمني  اإلخوان  مع  سياسيا 
أبواب ضواحي املدن الكبرى الفرنسية املأهولة 
بلدان  من  غالبهم  في  املنحدرين  بالسكان 

عربية وإسالمية.
كان  حيث  الثمانينات  عقد  الى  الكتاب  تطرق 
ما  ألفكار  ويروج  يستقبل  الفرنسي  اإلعالم 
الترحاب  بكل  املعتدلني”  بـ”املسلمني  يسمى 
حتى وإن قالوا نفس ما كان يقوله اإلسالميون 
املؤلفون  يذّكر  ذلك  على  وكمثال  املتطرفون. 
جريدة  في  أركون  محمد  لسان  على  جاء  مبا 
“لوموند” الفرنسية في شهر مارس 1989 دون 
يتهم عقل  استنكار حينما  أو  رد  أدنى  يثير  أن 
العقل  حساب  على  هيمنته  فرض  بأنه  األنوار 

الاّلهوتي.
بــ”كتاب  يوصف  أن  ما يستحق  مؤلفو  يقدم 
إجابة  عناصر  فرنسا”  في  األسود  األسلمة 
بناء  من  اليائس  اليسار  إن  القول  في  متمثلة 
ثأره  دفعه  به،  يحلم  كان  الذي  اجلديد  املتمع 
القائم  إلى محاولة تهدمي املتمع  األيديولوجي 
بسبب  وكذلك  تهيكله.  التي  األمة  وتفكيك 
عليه  هيمنت  الذي  البرملاني  اليمني  ضعف 
سوى  تبحث  ال  ومالية  صناعية  رأسمالية 
القيم  وتفجير  الرخيصة  العاملة  اليد  عن 

التقليدية لصالح االستهالك الشره والقاتل.
حمالت مقاطعة عربية للمنتجات الفرنسية
اثار دفاع الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون عن 
»اإلسالميني  أن  ازدراء األديان معتبراً  احلرية في 
بأن  وقال  يريدون االستحواذ على مستقبلنا«. 
الفرنسيني لن يتخلوا عن رسم الكاريكاتيرات، 
متعهداً بدعم الشباب وحرية التعبير من دون 
الذي  باتي  سامويل  البروفيسور  واصفاً  متييز، 
قتل على يد مهاجر شيشاني لعرضه رسوماً 
عدد  حفيظة  للحرية  رمزاً  للنبي«،  »مسيئة 
واعلنوا  العربية  الدول  في  املسلمني  من  كبير 
الفرنسية  املنتجات  ملقاطعة كافة  عن حملة 

في بالدهم. 
باتي،  تأبني  حفل  خالل  ماكرون  تصريحات 
اجلمهور  قبل  من  واسعة  ردود  حملة  واجهت 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  املسلم 
الفرنسية«  املنتجات  »مقاطعة  وسم  انتشر 
الفرنسيني  إساءة  بأنه  وصف  ما  على  رداً 

للالسالم و نبي االسالم

هل تعي�س �لهوية �لفرن�سية �زمة م�سدرها �لت�سدد �الإ�سلمي؟

فرن�سا تعلن �حلرب على »�النف�سالية �الإ�سلمية« بقانون ر�دع )2/2(

ماكرون يوؤكد: من غري �ملقبول �أن تكون قو�نني �لدين �أعلى من قو�نني �جلمهورية

�الزهر يندد ت�سريحات ماكرون وي�سفها بــــ » �تهامات باطلة وعن�سرية«
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير

وزيرة �ل�سحة يف �أونتاريو 

توؤكد: لقاح كورونا 

لن يكون �لز�ميا

قالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستني اليوت 
إن لقاح كوفيد – 19 لن يكون الزاميا في أونتاريو 
كما أن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد كان 
واضحا في إنه يريد أن يكون احلصول على اللقاح 
وأشارت  اجباريا,  يجعله  ان  يريد  وال  تطوعيا, 
من  اكثر  يحصل  ان  املتوقع  من  انه  إلى  الوزيرة 
بحلول  التطعيم  على  أونتاريو  سكان  نصف 
شهر سبتمبر القادم ولكن ال يكن معرفة الرقم 

بدقة اآلن.
الذين  باالفراد  االمر  يتعلق  عندما  إنه  واضافت 
فإنهم  جسدية«  اعتالل  »حاالت  يواجهون 
االفراد  هؤالء  تلقي  كيفية  من  متأكدين  غير 
رقم  علي  احلصول  الصعب  من  وانه  للتطعيم, 
من  املزيد  جمع  إلى  بحاجة  فنحن  ولذا  محدد 
لقاحي  أن  الوزيرة  وقالت  هذا,  حول  املعلومات 
شركة فايزر وشركة مودرنا يكن فقط أعطاؤهم 
لالفراد الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق, 
موارد  ستستخدم  املقاطعة  أن  أيضا  وذكرت 
بدور  يقومان  اللذان  واخلاص  العام  القاطعني 
هام في دعم وتخزين ونقل وتوزيع وإدارة وتعقب 
ومراقبة االدوية مبا فيها اللقاحات في املقاطعة, 
ستعتمد  التوزيع  قنوات  فإن  للمقاطعة  ووفقا 
علي التفاصيل التي تقدمها احلكومة الفيدرالية 
حول متطلبات التخزين, مثل التخزين في درجة 
بردودة شديدة ووقت االستالم واالفراد الذين لهم 
االولوية في تلقي التطعيم, وقال املسؤولني في 
حكومة أونتاريو أنهم سيكونون جاهزين بحلول 
أن  املتوقع  ومن  اللقاحات  الستالم  ديسمبر   ٣1

يتم توفير اجلرعات االولى من اللقاح عام 2021.
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العنف  واصول  العربي  )الالهوت  كتابه  في 
زيدان  يوسف  الدكتور  االستاذ  قال  الديني(، 
تعليقا على حتطيم طالبان لتمثالي بوذا: »غير 
ان مدافع االفغان من طالبان انطلقت نحو متثالي 
بوذا، على مرأى من العالم كله، فأثارت في االرض 
احلسرة واحلنق، ومع ذلك احتفظ البوذيون الذين 
هم اكبر عددا في العالم من املسلمني جميعا، 
ديانتهم،  به  امرتهم  الذي  النفسي  بهدوئهم 
باهر، من  انساني  تراث  وحزنوا حزنا عميقا على 
عرفناها  طاملا  التي  الثورات  تلك  يثوروا  ان  دون 
ملست  اذا  واملسلمني  واملسيحيني  اليهود  عند 
مقدساتهم او اشير الى عقائدهم ولو من بعيد، 
بأي تلميح ال يحبونه؛ فيكون ذلك ايذانا بانفجار 
الواقعة،  الى هذه  اشرت هنا  وقد  العنف.  انهار 
لبيان ارتباط الدين بالعنف عبر اجلدلية الثالثية 
الدين  فيها  يتفاعل  التي  الدورية  للحركة 

والسياسة والعنف...«)صـ 22، 2٣(«. 
    وما يعنيني هنا هو زجه للمسيحيني في هذا 
االمر. ذلك ألنهم لم يشاركوا ولم يحرضوا على 
تدمير متثال بوذا وال غيره. كما انهم لم يحرضوا 
على هدم مقدسات غيرهم ال على سبيل الفعل 
وال على سبيل رد الفعل عندما تعرضت بيوتهم 
ومحالهم وكنائسهم للهدم واحلرق في العقود 
فيه  زيدان  ادعاء  فان  ولذلك  املاضية.  والقرون 
جتني كبير على املسيحيني وبدال من ان يشجب 
ما تعرضوا له عبر تاريخ طويل- اظنه ال يجهله- 
العنف  سلة  في  والطالبانيني  يضعهم  نراه 

املقدس.
نسب  ولكنه  بذلك،  زيدان  الدكتور  يكتفي  ولم 
انه  قرأ-والبد  واظنه  ذاتها،  للمسيحية  العنف 
انها  يعلم  وانه  احلواريني،  ورسائل  االجنيل  قرأ- 
والى  بل  فقط؛  االقربني  محبة  الى  ليس  تدعو 
محبة االعداء واملسيئني ايضا. ومن ثم فقد جتاوز 
املوضوعية، عندما حشر رسالة السيد املسيح 
في دائرة عنفه. واضافة الى ما اورده في الكتاب 
فقد ادعى مؤخراً بأن املسيحية تدعو الناس الى 
فضيلة  اليه  دعا  الذي  الغزو  معنى  على  اجلهاد 
الشيخ احلويني، والذي استباح فيه قتل الرجال، 

ونهب االموال، وسبي النساء واالطفال، وبيعهم 
في اسواق النخاسة؛ بينما اجلهاد في املسيحية 
هي  روحية  وأسلحته  الشيطان،  ضد  جهاد  هو 
اهواء  ضد  جهاد  اهلل؛  وكالم  الصوم  الصالة 
الباليا  احتمال  على  الصبر  في  وجهاد  النفس، 
)2تي4: 7(، جهاد في حتمل االساءة واالضطهاد، 
البناء  في  جهاد  املسيئني.  اجل  من  والصالة 
من  ولو  اخلير،  صنع  في  جهاد  الهدم،  في  وليس 
اضيق ابوابه وليس إلتيان الشر من اوسع بواباته 

)في4:٣(.
له  تعرضت  ما  الدكتور  االستاذ  عاصر  لقد     
للسطو  املسيحيني  وبيوت  ومحال  الكنائس، 
واملعاصرة  السابقة  العقود  في  واحلرق  والهدم 
لنشر كتابه؛ ومع ذلك لم يفرخ الالهوت املسيحي 
في  وتتسبب  بالعنف،  العنف  تقاوم  جماعات 
خراب الوطن. ومن هذا املنطلق الالهوتي حتتمل 
باإليان  مدعوما  صبر  في  االضطهاد  الكنيسة 
يوم  وفي  السماء  عدالة  في  الكاملة  وبالثقة 
احلساب. وبعد هدم نيف وثمانني كنيسة عقب 
الكنيسة  احتفظت  االخوان،  حكومة  سقوط 
بال  »وطن  الشهيرة  قولتها  وقالت  بهدوئها 

كنائس خير من كنائس بال وطن«. 
   والسيد املسيح، نهى عن رد العنف بالعنف، 
لطمك  من  بل  الشر  تقاوموا  ال   ..  « قال: 
ايضا... االخر  له  فحول  االين  خدك  على 
الى  احسنوا  العنيكم  باركوا  اعداءكم  احبوا 
اليكم  يسيئون  الذين  الجل  وصلوا  مبغضيكم 

ويطردونكم...«)مت5(. 
يدعون  احلواريون  انطلق  املنطلق،  هذا  ومن    
باملاء  ويعمدوهم  باملسيح،  االيان  الى  الناس 
االكفاء  ويبرؤا  املرضى  ويشفوا  بالدماء،  وليس 
ويطعنوا  الرقاب  يقطعوا  ان  ال  والسقماء، 
االصحاء.  انطلقوا مجردين من كل غرض دنيوي 
فضة  وال  ذهبا  تقتنوا  »ال  موالهم:  بأمر  عمال 
للطريق  مزودا  وال  مناطقكم.  في  نحاسا  وال 
ارسلكم  انا  عصا...ها  وال  احذية  وال  ثوبني  وال 
طهروا  مرضى  ذئاب...اشفوا  وسط  في  كغنم 
برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطني مجانا اخذمت 

مجانا اعطوا«)مت10(
االساءة  رد  فان  ولذلك    
باإلساءة هو خروج صريح على 
تعاليم املسيحية، ولكن رفض 
الظلم واالضطهاد واالحتجاج 
ال  املشروعة  بالطرق  عليهما 
وال  االنسانية  مع  ال  يتعارض 

مع روح املسيحية. 
مارقة  قلة  كانت  وإذا     

ضد  مقدساتها  عن  للدفاع  العنف  انتهجت 
امللكاني قبل نحو خمسة عشر قرنا-  االسقف 
وهي الواقعة التي يطنطن بها زيدان على الدوام 
في كتاباته وفي لقاءاته - فهذا ال يعطيه احلق ان 
ينسب العنف الى املسيحية التي نهت عن كل 
اشكاله. كما ال يعطيه احلق في تعميم احلكم 
املنطقني:  بذلك  مخالفا  املسيحيني،  كل  على 
ال  اجلزء  بأن  يقران  اللذان  والوضعي،  الصوري 

يستغرق الكل.  
في  والظلم  للتمييز  املسيحيون  تعرض  لقد    
والعربي،  الروماني  االحتاللني:  اوطانهم في ظل 
واللعن  واالقصاء  التمييز  من  يعانون  يزالوا  وال 
وقتنا  الى  والدونية  بالذمية  والنعت  والتكفير، 
الغزاة  نشرها  التي  االستعالء  ثاقفة  جراء  هذا 
تسد-  فرق  منطلق  -من  وعمدوا  البلدان.  في 
ابناء الوطن، وجعلوا املصري  الى زرع الفرقة بني 
مر  على  ويضطهده  ويذله  املصري،  اخاه  يكفر 
التاريخ، كما رواه املقريزي وغيره. وكان خليقاً به 
يزيد  ان  ان يدافع عن املستضعفني في االرض ال 
عقيدتهم  وضد  ضدهم  الكراهية  وطيس  من 
السالمية. وهو يعلم متام العلم انهم ال يلكون 
مساحة احلرية في الرد على الطعون التي تطال 
واملستأسدين  املتنمرين  قبل  من  مقدساتهم 
مثله. ناهيك عن ان من ينتقد املسيحية يُْجزَُل 
ال  امر  وهو  النفطية؛  الدول  قبل  من  العطاء  له 

يجهله مرتزقة القلم.
كانت  وبعده،  الكتاب،  تأليفه  وقت  وحتى    
االعالم:  وسائل  جميع  عبر  تنتقد  املسيحية 
كتبهم  وتنعت  واملريئة.  واملسموعة  املقروءة 

ويعنتون  والتأليف.  بالتحريف 
بالكفر والذمية والدونية. ويُلَْعنون 
ومع  والكتب.  واخلطب  املآذن  عبر 
هذا لم جتر منهم انهار عنف كما 

يدعي االستاذ الدكتور.  
املبرر كل  اال يشفي غلكم غير     
وما  التاريخ،  مر  على  اصابهم  ما 
ثقافة  جراء  االن  الى  يصيبهم 
ايضا،  انت  إنك،  تعلم  اال  التعالي. 
اجلزية  ادوا  اجدادك  وان  الذمة،  اهل  احفاد  من 
العهدة  شروط  تقرأ  الم  صاغرين.  اذالء  للغزاة 
باملظالم  املكتظ  التاريخ  تقرأ  الم  العمرية؟ 
واالعتداءات التي طالت املسيحيني وغيرهم في 
وشمال  وخراسان  وفارس  والعراق  والشام  مصر 
التي  الفتوحات  جراء  وغيرها،  واسبانيا  افريقيا 
النساء  وسبت  االموال،  ونهبت  الرجال،  قتلت 
في  واحلكام  الوالة  فعله  ما  تقرأ  الم  والعيال؟ 
حق اجدادك املصريني من الظلم والقمع والنهب 
واالذالل والسبي والوطيء واالسترقاق حتى اجبر 
وترك  اوالدهم  وبيع  ارضهم  هجر  على  اكثرهم 
الم  االن.  عليه  انت  ما  على  فأصبحت  عقدهم 
السنوات  في  لهم  حدث  ما  عينك  بأم  تشاهد 
وسلفيني  اخوان  من  املاهدين  قبل  من  االخير 
وداعشيني وبوكراميني وبيت مقدسيني وغيرهم.

   ملاذا تضع الظالم واملظلوم، املعتدِي واملعتدَى 
عليه في سلة واحدة يا استاذ املنطق ويا معلم 
الفلسفة ويا رجل املبادئ، ويا من تدعو الى اعمال 
العقل والعدل؟! اين ما تدعيه في حق املسيحية 

واملسيحيني تاريخيا وعقائدياً؟!  
ذلك  ومع   « بوذا  متثال  هدم  حادثة  في  تقول     
احتفظ البوذيون الذين هم أكبر عددا في العالم 
الذي  النفسي  بهدوئهم  جميعا،  املسلمني  من 
على  عميقا  حزنا  وحزنوا  ديانتهم،  به  أمرتهم 
احتفظ  مرة  كم  تر  ألم   .« باهر  انساني  تراث 
املسيحيون بهدوئهم فيما تعرضوا له في العقود 
املنصرمة: السابقة والالحقة لنشر ارهاصاتك؟ 
ناهيك عن اربعة عشر قرنا من التمييز واالقصاء، 

والقتل والتهجير، واللعن والتحقير؟!!!  

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
الالهوت الال-عربي واصول التسامح الديني

ممهداً  يتساقط  والثلج  نافذتي  بجوار  أجلس 
سجادة  وكأنه  الكريسماس  ألجواء  الطريق 
وتزحف  األرض  تفترش  البيضاء  القطيفة  من 
مدفأتي  وأمامي  األشجار  أفرع  على  بنعومتها 
النار  تستعر  حتترق،  خشبية  وكتل  احلجرية 
االحتراق  الدافئة، فيتمازج صوت  بألوانها  فيها 
الوجد  من  لتكون حالة  منها،  املنبعثة  باحلرارة 
ليس  وهو  كتاب  يدي  وفي  بذكريات  املصحوب 
كتاب عادى وملا ال؟! فهو من مؤلفات مفكر غير 
السياسي  واملفكر  الليبرالي  الكاتب  أنه  عادى، 
بأن  وملعرفتي  حجي«  »طارق  الدكتور  الكبير 
املوسيقى  عاشقي  من  حجي  طارق  دكتور 
فقررت  موتسارت  أعمال  وخاصة  الكالسيكية 
ان تكون خلفية هذه االجواء احدى سيمفونيات 
العقل  »سجون  كتاب  قراءة  وبدأت  موتسارت 

العربي«.
الكتاب ليس مجرد سرد فقط للحقائق ولكنه 
البشرية  النفس  لطبيعة  بعمق  يتعرض 
ملمح  هي  التعددية  وأن  تفكيرها،  وطريقة 
هي  التعددية  فإن  وبالتالي  احلياة  مالمح  من 

ظاهرة صحية بدون شك. ودعني عزيزي القارئ 
كتابه  في  طارق  دكتور  قاله  مما  جزء  أقتبس  أن 
العربي  العقل  »أن  يقول:  فهو  معك  وأشاركه 
املعاصر هو أسير ثالثة سجون سميكة اجلدران 
وسجن  للدين،  البدائي  الفهم  سجن  هي 
أثمرتها  التي  الثقافية  واملفاهيم  املوروثات 
الفزع  سجن  ثم  التاريخية،   - الثقافية  جتربتنا 
بحجة  واملعاصرة  احلداثة  من  والرعب  واجلزع 
الضياع  الثقافية من  التخوف على خصائصنا 
الشريفة  الدماء  امتزاج  أو  والزوال  واالختفاء 

غير  بالدماء  اخلصوصيات  لهذه 
الشريفة لثقافات وافدة«. 

أن كتاب »سجون العقل العربي« ال 
بد أن يحظى باالهتمام فهو كتاب 
لكشف احلقائق وقراءة مستقبلية 
ملريات األمور، كما أنه مبثابة مرجع 
التساؤالت  مهم لإلجابة على كل 
العربية  العقلية  بتراجع  اخلاصة 
والتطور  املعاصرة  في سباقها مع 
يقدم  فأنه  فحسب  هذا  ليس 

مدروسة  علمية  بطريقة  املشاكل  لكل  حلول 
بعناية وفهم واهتمام بدء من مساوئ التعليم 
والكفاءة املفقودة والعوض عنها بكوادر بشرية 

اختيرت لوالئها...الخ.
سطر  كل  عن  بالتفصيل  أحتدث  ان  أود  وكنت 
املساحة  لك  اترك  أن  راعيت  ولكنى  بالكتاب 
به  وتستمتع  القارئ،  عزيزي  بنفسك  لتقرأه 
رائعة من مؤلفات دكتور طارق حجى  فالكتاب 
سيمفونية  أنه  إال  املوضوع  أهمية  من  بالرغم 
وتكوين  برقى  للمفردات  اختياره  في  جميلة 

وعدم  وابداع  تناغم  في  اجلملة 
سطر  كل  في  فتجد  التكرار، 
غير  فكرة  أو  جديدة  معلومة 
كلمة  أول  بداية  منذ  تقليدية، 
حتى أخر كلمة وهنا أعدك عزيزي 
بالوقت  تشعر  لن  أنك  القارئ 
من  بالرغم  الكتاب  جلاذبية  أبداً 
األدبي  محتواه  ودسامة  عمق 
املعاصر  والثقافي  والعلمي 
تركز  عام  وبشكل  والتنويري 
نشر  على  حجى  طارق  دكتور  كتابات  معظم 
وحقوق  التسامح  الديقراطية،  احلداثة،  قيم 
عاملية  افكار  باعتبارها  األوسط  بالشرق  املرأة 

والسبيل إلى تقدم املنطقة. 
كتابات  في  والتنوير  احلداثة  عن  نتحدث  ونحن 
طارق حجي يجب أن نشكره لكل ما يقدمه من 
لي  أفضل  حلياة  الثمني  وتفكيره  وجهده  وقته 
منه  اتعلم  كبيرة  لقامة  وتقديري  حتياتي  ولك 
كل يوم شيء جديد وفى يدي كتاب جديد من 

كتابات دكتور طارق حجي.

يف يدي كتاب!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

�حتاد �لكرة �مل�سري يح�سم �جلدل ب�ساأن نقل مبار�ة 

�ل�سوبر �الأفريقي من م�سر

حسم احتاد الكرة املصري اجلدل بشأن التقارير التي حتدثت عن إمكانية نقل 
مباراة السوبر األفريقي بني األهلي املصري ونهضة بركان املغربي من مصر 

إلى دولة أخرى.
وأكد عمرو اجلنايني، رئيس اللجنة الثالثية املكلفة بإدارة احتاد الكرة املصري 
في تصريحات إذاعية، أن مباراة السوبر األفريقي بني األهلي ونهضة بركان 
املغربي سُتقام في مصر، نافًيا بذلك التقارير التي حتدثت عن إمكانية نقلها 

مجددًا.
وأضاف اجلنايني “اللقاء سيقام في مصر على ملعب برج العرب أو السالم”. 
وكان االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن في وقت سابق، نقل مباراة 

كأس السوبر األفريقي 2020 من قطر إلى مصر.
ونشر االحتاد األفريقي، بيانا أوضح فيه أنه بناء على التنسيق املشترك بني 
االحتاد األفريقي لكرة القدم واالحتاد القطري لكرة القدم، فيما يتعلق بأجندة 
األحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، 
والتي كانت مقررة في الفترة ما بني 14-16 أغسطس 2020. وأكد البيان أن 

النسخة الـ 29 من كأس السوبر األفريقي 2020 ستقام في القاهرة.
مباراة  من  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  ينظمه  الذي  السوبر  كأس  ويقام 
واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري األبطال. وجتمع مباراة السوبر 
أبطال  دوري  بلقب  والفائز  األفريقية،  الكونفدرالية  بكأس  الفائز  األفريقي 

أفريقيا.
يُذكر أن نهضة بركان تُوج بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز بفوزه 
بهدف نظيف، فيما تُوج األهلي بدوري األبطال على حساب الزمالك بفوزه 

على ملعب ستاد القاهرة بهدفني لهدف.

كلل النادي األهلي جهوده في املوسم 
بالتتويج بلقب كأس  املاراثوني  احلالي 
طالئع  على  الصعب  الفوز  عبر  مصر 
اجلزاء  بركالت   )2-٣( بنتيجة  اجليش 
النهائية  املباراة  في  الترجيحية 
العرب  برج  استاد  على  جرت  التي 

باإلسكندرية مؤخرا.
للمرة  مصر  كأس  لقب  األهلي  ونال 
عام  منذ  واألول  تاريخه  في  الـ٣7 
بضربات  الطالئع  حساب  على   2017
انتهت  بعدما  الترجيحية،  اجلزاء 
املباراة والشوطني اإلضافيني بالتعادل 
املارد  يحسم  أن  قبل   ،)1-1( بنتيجة 

األحمر اللقب لصاحله.
الدوري  ثالثية  بذلك  األهلي  وحصد 
في  افريقيا  أبطال  ودوري  والكأس 
احلمراء،  للقلعة  استثنائي  موسم 
في  الـ42  للمرة  بالدوري  فاز  حيث 
تاريخه قبل 7 جوالت من النهاية، قبل 
أن يُتوج بطال إلفريقيا للمرة التاسعة 

على حساب الزمالك.
الثالثية الثالثة:

الثالثة  للمرة  بالثالثية  األهلي  تُوج 
اإلجناز  حقق  بعدما  النادي،  تاريخ  في 
 2006/2005 موسمي  في  نفسه 
املباراة  كانت  حيث  و2007/2006، 
تُلعب  إفريقيا  أبطال  لدوري  النهائية 
بنهاية  ينتهي  الذي  املوسم،  وسط 

الدوري والكأس.
وحصد األهلي في موسم 2006/2005 
لقب الدوري برصيد 72 نقطة، قبل أن 
يُتوج بكأس مصر بالفوز على الزمالك 
)٣-0(، ويحرز لقب دوري أبطال إفريقيا 
حساب  على   2005 نوفمبر   12 يوم 

النجم الساحلي التونسي )٣-0(.
األهلي  فاز   ،2007/2006 موسم  وفي 
بالدوري برصيد 7٣ نقطة، وبلقب كأس 
بنتيجة  الزمالك  حساب  على  مصر 
بدوري  وفاز  النهائية،  املباراة  )4-٣( في 
 2006 نوفمبر   11 يوم  إفريقيا  أبطال 
التونسي  الصفاقسي  حساب  على 

.)0-1(
وبالتالي يتجاوز األهلي فريقي برشلونة 

األملاني،  ميونيخ  وبايرن  اإلسباني 
اللذين حققا الثالثية التاريخية مرتني 
برشلونة  إذ حققها  في مسيرتيهما، 
في عامي 2009 و2015، بينما حققها 
العمالق البافاري بطل أوروبا في عامي 

201٣ و2020.
سيتي  أوكالند  مع  األهلي  وتساوى 
الثالثية  حقق  الذي  النيوزيالندي، 
مواسم  خالل  تاريخه  في  مرات   ٣
2006/2005، 2014/201٣ و2015/2014 
ليتقاسم  أوقيانوسيا،  قارته  في 
الفريقان اإلجناز الذي لم يحقق أي ناد 

آخر في التاريخ.
الثنائية امللية رقم 14:

الدوري  ثنائية  حتقيق  في  األهلي  جنح 
للمرة  واحد  موسم  في  مصر  وكأس 
إجناز  في  تاريخه،  في  عشرة  الرابعة 
تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى 

البطل التاريخي للكرة املصرية.
الدوري  يجمع  أن  األهلي  واستطاع 
تاريخه  في  األولى  للمرة  وكأس مصر 
موسم 1949/1948، وعاد ليكرر اإلجناز 
 ،5٣-52  ،51-50  ،50-49 مواسم  في 

55-56 و61-60.
وانتظر األهلي حتى مطلع الثمانينات 
ليحصد الثنائية السابعة في تاريخه 
وحتديًدا في موسم 80-81، وعاد ليكرر 
و89-88،   85-84 مواسم  في  اإلجناز 
في  العاشرة  الثنائية  تتحقق  أن  قبل 

موسم 96-95.
حتى  األهلي  انتظر  الـ21،  القرن  وفي 
لقبي  ليجمع   2006/2005 موسم 
الدوري وكأس مصر، قبل أن يكرر اإلجناز 
ثم   ،2007/2006 التالي  املوسم  في 
جمع الثنائية امللية الـ1٣ في تاريخه 

مبوسم 2017/2016.
االستثنائي  موسمه  وخالل 
ليحقق  األهلي  عاد   ،2020/2019
بالفوز  تاريخه  في  الـ14  الثنائية 
بالدوري وكأس مصر، ولم يكتف بذلك 
األغلى،  اللقب  إليهما  أضاف  حيث 
موسم  في  إفريقيا،  أبطال  دوري 

تاريخي سيظل خالدا. 

�لثلثية �لثالثة 

و�لثنائية �لـ14 

تخلد�ن مو�سما 

��ستثنائيا للأهلي

»كنز خمفي يف حجرة مار�دونا«... ماذ� وجدو� بعد رحيل �الأ�سطورة؟

»الكنز  عن  النقاب  أرجنتينية،  إعالم  وسائل  كشفت 
ويخص  األرجنتينية،  بيكار  بلدة  في  املجوز«،  اخملفي 

األسطورة الراحل دييغو مارادونا.
“في مكان  إنه  األرجنتينية،   ”Infobae« وقالت صحيفة 
محجوز،  مخفي  كنز  يوجد  بيكار،  بلدة  في  للتخزين 
بوينس  إلى  دبي  أشياء سافرت من  فيه  مارادونا،  يخص 
نادي  بتدريب  الراحل  النجم  جتربة  توقف  بعد  آيرس 
الفجيرة اإلماراتي، وتلك األشياء متثل حلم كل مشجع 

لكرة القدم”.
دائم  أنه “عندما غادر دبي بشكل  وأوضحت الصحيفة 

)بعد كأس العالم 2018 في روسيا(، قامت دائرته املقربة بعمل جرد لكل ما تبقى في اإلمارات 
وجمعها في األرجنتني، مشيرة إلى أنه “من بني السيارات الفارهة التي امتلكها مارادونا كانت 

واحدة من موديل رولز رويس غوست بقيمة ٣00 ألف يورو، وبي إم دبليو بسعر 145 ألفا”.
وقالت الصحيفة األرجنتينية إنه “بعد وفاة مارادونا، استدعى محاميه ماتياس مورال مكتب 
القانونية  اإلجراءات  بدء  حتى  االحتجاز  رهن  وبقيت  اخملزن  إغالق  ومت  لتوثيقهما،  العدل  كاتب 
حلصر اإلرث”، مؤكدة وجود حوالي 200 عنصر، ويستحيل حساب قيمتها، فعلى سبيل املثال 

قميص مارادونا الذي يحمل رقم 10”.
وقال ماتياس، إنهم “سيقومون بجرد هذه الهدايا لتأسيس متحف يجمع متعلقات جنم كرة 

القدم الراحل”، ولم يُذكر بعد ما إذا كان ذلك سيتم بإشراف املامي أو العائلة أو احلكومة.
ومن بني املقتنيات رسالة كتبها الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو والغيتار الذي ألف به 
إنه رجل متصل بكرة  التي تقول “مارادونا ليس مجرد شخص،  أندريس كاالمارو أغنيته، تلك 
جلدية، ولديه موهبة سماوية تتمثل في التعامل مع الكرة بشكل جيد للغاية، إنه محارب”، 
إضافة لهدية أرسلها له الرئيس البرازيلي السابق لوال دا سيلفا، ومقاعد فخمة بذراعني كان 

يلكها في قصره بدبي وهي عبارة عن هدايا من شيوخ اإلمارات.
ومن بني املقتنيات اخلاصة مبارادونا، كرات من جميع األشكال واأللوان من نابولي وبوكا وبرشلونة، 
وهناك سترة Xeneize موقعة من قبل مارادونا، وقميصان موقعان ملانشيستر سيتي، وهدية 
التي  املالبس  إلى  باإلضافة  رونالدو،  البرازيلي  النجم  من  وهدية  البرازيلي،  املنتخب  من  أخرى 
اجلوائز،  توزيع  حفالت  بها  حضر  التي  كالثياب  حياته،  في  مميزة  محطات  في  استخدمها 
والبيجامة املطبوعة على شكل حيوانات التي احتفل بها بعيد ميالده عام 2016، وسترة عليها 
صورة ظلية على الظهر والرقم 10، إضافة لقمصان فريدة، كواحد مطبوع عليه صورته وكلمة 

األسطورة.
رياضات  جنوم  له  قدمها  التي  األحذية  بعض  على  العثور  مت  أنه  إلى  الصحيفة  أشارت  كما 
مختلفون، من قميص Lioness من قبل فريق هوكي ميداني ولوحة قدمها له االحتاد الدولي 

لكرة القدم “فيفا” خالل مونديال روسيا 2018.
وتوفي األسطورة دييغو مارادونا، الشهر املاضي، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت 
من  األخيرة  اآلونة  في  مارادونا  وعانى  أيام،   ٣ ملدة  البالد  في  العام  احلداد  األرجنتينية  الرئاسة 
أزمات صحية، وخضع جلراحة طارئة لعالج جتمع دموي باملخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعالم 
أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس.

1-844-355-6939
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dental advice

  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

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

الطبيعي ال يكن تعويضه بأي شكل من األشكال.
نصائح ما بعد اخللع

خللع  يتعرضون  الذين  املرضى  األطباء  ينصح   
أضراسهم لاللتزام بالعديد من النصائح واإلرشادات 
الطبيب اخملتص، لتجّنب حدوث  تقّدم من قبل  التي 

أي أضرار جانبية ناجتة عن عملية اخللع وهي:
القطن  أو  الشاش  من  قطعة  بوضع  املريض  قيام 
على مكان اخللع، ويجب أن توضع بعد القيام بعملية 
اخللع بشكل مباشر، وقيامه بالعض اجلّيد على هذه 

القطعة، من أجل توّقف نزول الدم من مكان اجلرح.
داخل  املياه  إدخال  أو  باملضمضة  املريض  قيام  عدم 
بعد  ساعة  وعشرين  األربع  عن  تقّل  ال  ملدة  الفم 

القيام بعملية خلع الضرس.
باألصبع  أو  باللسان  سواء  اخللع  مكان  إصابة  جتّنب 
اليد، جتّنباً حلدوث نزيف مضاعف في املنطقة املصابة.

عدم القيام بشرب أي من السوائل عن طريق املصاصة 

ساعة  والعشرون  األربعة  في 
األولى من عملية اخللع، وذلك 
من  النزيف  توّقف  أجل  من 

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

النصائح فى العدد القادم.

tooth extraction خلع األسنان

فتح نوافذ الف�شول الدرا�شية اأف�شل من 

اأجهزة تنقية الهواء

أن  أملانيا،  في  لالهتمام  حديثة ومثيرة  دراسة  أظهرت 
الفصول  نوافذ  فتح  على  احلرص  للمدارس  األفضل  من 
احلني  بني  النقي  الهواء  بدخول  والسماح  الدراسية، 
الهواء. تنقية  أجهزة  في  االستثمار  بدل   واآلخر، 
ودرس أستاذان في إحدى اجلامعات التقنية في وسط أملانيا، 
فصل  داخل  يطلق  الذي  اجلوي  الغبار  على  اخليارين  تأثيرات 

دراسي غير مستخدم، وانتشر في املكان بواسطة مروحة.
الرئيسية  »النتائج  أن  بهسن،  التقنية  اجلامعة  وأوضحت 
دقائق،  ثالث  النوافذ  جميع  بفتح  الغرفة  تهوية  أن  أظهرت 
في ظل درجة حرارة تتراوح في اخلارج بني 7 درجات و11 درجة 
مئوية، كانت كافية خلفض تركيز الغبار اجلوي بنسبة تصل 

إلى %99.8«.
الهواء  لتنقية  متنقلة  وحدات  أربع  خفضت  املقابل،  وفي 
بعد   %90 بنسبة  اجلوي  الغبار  تركيز  الغرفة،  داخل  وضعت 
مرور ٣0 دقيقة. كما أشار العلماء إلى الضجيج الناجم عن 

هذه الوحدات، وارتفاع تكاليف صيانتها.
من  بالفعل،  اخلطر  ناقوس  األملانية  البيئة  وكالة  ودقت 
الفصول  داخل  املتنقلة  الهواء  تنقية  أجهزة  استخدام 
الكافي  القدر  توفر  ال  ألنها  اجليدة،  للتهوية  بديالً  الدراسية، 

من الهواء اخلارج.

�شبع خطوات للتخل�س من ال�شموم

تعتبر إزالة السموم من اجلسم أمراً ضرورياً للغاية للحفاظ 
الهضمي  اجلهاز  وصحة  عام  بشكل  اجلسم  صحة  على 

بشكل خاص.
من  للتخلص  خطوات  سبع  من  مكونة  خطة  يلي  فيما 
السموم التي يكن أن تتراكم في اجلسم، بحسب ما أوردت 

صحيفة تايز أوف إنديا أونالين:
اليوم األول

نصف  عصر  مع  الدافئ  املاء  من  كوب  بشرب  يومك  ابدأ 
من  صغيرة  ملعقة  إضافة  أيًضا  يكنك  فيه.  ليمونة 
العسل. بعد ذلك يكنك املشي أو الهرولة أو ممارسة نوع 

من التمارين ملدة ٣0 دقيقة.
والسبانخ  اجلزر  بعض  مزج  يكنك  اإلفطار  وجبة  على 
والكزبرة والنعناع، مع بعض عصير الليمون وامللح األسود 
جيداً  املكونات  بخلط  وقم  مميزة،  نكهة  إلضفاء  والفلفل 

لتحصل على مشروب إفطار صحي.
على وجبة الغداء، يكنك تناول اخلضروات املطبوخة على 
واجلزر  والفطر  السبانخ  اخلضروات  هذه  تشمل  البخار. 
وامللفوف والفليفلة. يكنك أيضاً مزجها مع بعض البصل 

والثوم.
أما على وجبة العشاء يكنك إعداد أي حساء خضار. جتنب 

إضافة الكرية الزائدة أو دقيق الذرة إلى احلساء.
 اليوم الثاني

متبوًعا  اختيارك،  من  عشبي  شاي  بشرب  يومك  ابدأ 
مبمارسة الرياضة ملدة ٣0 دقيقة. على وجبة اإلفطار، تناول 
الشيا  وبذور  الفواكه  بعض  عليه  وضع  الزبادي  من  وعاء 
واجلوز. يكن أيًضا رش ملعقة صغيرة من العسل إلضافة 

مذاق حلو للوجبة.
أما على وجبة الغداء، اصنع وعاء كينوا، مع بعض اخلضار 

املوسمية من اختيارك. الكينوا مليئة باأللياف وستبقيك 
ممتلًئا لفترة طويلة.

على وجبة العشاء، اختر إما حساء اخلضار أو البصل املقلي 
والفليفلة والثوم والقرنبيط في مكعب من الزبدة.

اليوم الثالث
متبوًعا  الدافئ،  الليمون  ماء  من  كوب  بشرب  يومك  ابدأ 
عصيرًا  اصنع  اإلفطار،  على  القفز.  أو  الركض  أو  باملشي 
عن طريق مزج اجلزر والبرتقال والشمندر مًعا. يكنك أيًضا 
تناول وعاء صغير من الشوفان إذا شعرت باجلوع بعد تناول 

العصير.
من  مليء  وعاء  على  احلصول  يكنك  الغداء،  وجبة  على 
السلطة. وينصح بعدم تناول األرز. أما وجبة الغداء، يكنك 
اخلطها  اخلس.  وبعض  واجلزر  النيئة  البابايا  سوتيه  تناول 
خضار  بسلطة  واستمتع  الليمون  عصير  وأضف  معاً 

صحية.
اليوم الرابع

في  األعشاب  أو شاي  الليمون  ماء  روتني شرب  نفس  اتبع 
الصباح ثم ممارسة الرياضة.

في وجبة اإلفطار، اصنع عصير موز عن طريق مزج املوز مع 

حليب جوز الهند أو اللنب. في الغداء يكنك بسهولة تناول 
وعاء من اللنب الرائب. في العشاء، اصنع وجبة خفيفة من 

البذور مع بعض اخلضار.
اليوم اخلامس

الذي  الغذائي  النظام  نفس  اتبع  اخلامس،  لليوم  بالنسبة 
اجلوع  بآالم  شعرت  إذا  الثالث.  اليوم  في  بالضبط  تناولته 
تبدأ في منتصف النهار أو املساء، فمن اجليد تناول بعض 
وجبات خفيفة صحية  تناول  تأكد من  اخلفيفة.  الوجبات 
فقط ألنها ستساعد في التخلص من السموم. استخدم 

ألواح الطاقة والفواكه اجلافة املمصة.
اليوم السادس

الغذائي  النظام  خطة  اتبع  السادس،  لليوم  بالنسبة 
ال  السموم  من  التخلص  بأن  تذكر  الثاني.  لليوم  املقدمة 
يعني جتويع نفسك. حتتاج إلى االستمرار في تناول الطعام 
ستصبح  األيض  عملية  فإن  وإال  منتظمة،  فترات  على 
تناول  هي  اجلوع  آالم  من  للتخلص  طريقة  أفضل  بطيئة. 
الفاكهة  عصائر  تساعد  السوائل.  من  مختلفة  أنواع 
واحلساء وحتى ماء جوز الهند في إزالة السموم من اجلسم 

واحلفاظ على نشاط التمثيل الغذائي.
اليوم السابع

التي قمت بها  اتبع اخلطة  بالنسبة لليوم السابع،  أخيرًا، 
في اليوم األول. هذا هو اليوم األخير للتخلص من السموم، 
يعني  األخيرة. ال  الوجبة  بدقة حتى  اتباعها  تأكد من  لذا 
تناول  في  البدء  يكنك  أنه  السموم  من  التخلص  إنهاء 
األطعمة املقلية والسكرية من اليوم التالي. يكنك اللجوء 
إلى نظامك الغذائي املعتاد، ولكن تأكد من استمرار تناول 
مشروب الصباح الباكر جنًبا إلى جنب مع بعض التمارين 

البدنية.
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يويو

أنها  يعتقد  جداً،  قدية  لعبة 
القدية.  الصني  في  اكتشفت 
هي عبارة عن وجهني متقابلني 
منهما  كل  يتصل  دائريني، 
باآلخر من املور الداخلي لهما، 
سلسلة  أو  خيط  بها  ويثبت 
أصبع  حول  يلف  نهايتها  في 
»الیویو«  أن يدحرج  وله  الالعب 
صعوبة  تكمن  يشاء.  كيفما 
لدى  التوازن  اهمية  في  اللعبة 
من  عدد  أكبر  لتنفيذ  الالعب 
معین  وقت  خالل  احلركات 
وبطوالت  مسابقات  وهناك 
انحاء  جميع  في  لليويو  تقام 
»الیویو«  حظيت  العالم. 
بريطانيا  في  كبيرة  بشعبية 
و19،   18 القرنني  خالل  وأوروبا 
خالل  املفضلة  اللعبة  وكانت 
الثورة الفرنسية لدى املهاجرين 
طورت  احلديثة«  »يويو  النبالء. 
في الفلبني وبيعت في الواليات 
قبل  من  األمريكية  املتحدة 
وخالل   .19٣0 في  دنكان  دونالد 
باليويو  االهتمام  جتدد   1990
تتطلب  إصدارات  منها  وأنتج 

مهارة وقدرة أقل ألداء احليل.

النبات الذي ت�شقيه 

ال�شفادع!

في  ينمو  صغير  نبات  هناك 
أفريقيا.  جنوب  ناميبيا  صحراء 
الضفادع!  تسقيه  النبات  هذا 
من  الضفادع  تخرج  فعندما 
املبللة،  بأجسامها  البحر 
قليلة  قطرات  منها  تتساقط 
من املاء فوق سيقان هذا النبات. 
تشبه  التي  ساقه  فوق  فتنمو 
فقط،  عريضتان  ورقتان  القمع 
ببطء  ينمو  املعّمر  النبات  هذا 
سنتيمترات  ينمو  إنه  شديد، 
قليلة بعد عشرات من السنني.

�شهرًا �شجن!

لن  إنك  ملوكله:  املامي  قال 
تستطيع أن تنجو هذه املرة من 
القاضي  أن  شك  وال  السجن! 
بسنتني  عليك  سيحكم 

أشغاالً شاقة على االقل! 
ألن  مستعد  إني  املتهم: 
إذا  أتعابك  لك  أضاعف 
مدة  جتعل  أن  استطعت 

العقوبة شهرين فقط!
وبدأت املاكمة، وتخلف املتهم 
احلكم،  جلسة  حضور  عن 
وجلس في منزله ينتظر بفروغ 
صبر محاميه الذي عاد متأخراً 
وقال  عليه،  ظاهراً  واإلجهاد 
حكم  لقد  مبروك  ملوكله: 

القاضي بشهرين فقط!
متاعب  صادفتك  وهل  املتهم: 

للحصول على هذا احلكم؟ 
أقنع  ظللت  لقد  املامي: 
ليقبل  كاملة؛  ساعة  القاضي 
بشهرين  البراءة  حكم  إبدال 

سجناً.

اأحجية

الريفييرا  منطقة  الى  باريس  من  لعائلته  رحلة  فيليب  خطط 
قّدر  وهو  واحد.  يوم  املسافة في  يجتازوا  أن  فرنسا، على  جنوب 
الوقت الذي سيصلون فيه إذا قاد سيارته بسرعة منتظمة على 

الطريق الرئيسية.
أنه  يعرف  السابعة صباحاً، كان فيليب  باريس في  لدى مغادرة 
متى حان الغداء يكون قطع أكثر من نصف املسافة. وبعد ثالث 
ساعات سألته ابنته ألكسندرا: »متى نتوقف لتناول الغداء يا 

أبي؟« فأجابها: »بعد ساعتني نكون في املطعم«.
وبعد اجتياز 150 کیلو متراً أخرى قال ابنه ألكسندر: »أماه، إني 
جائع«؛ فهدأته أمه: »انتظر قليال يا حبيبي، سنصل الى املطعم 
بعد نصف ساعة«.  لدى وصولهم الى املطعم، تناولوا الغداء 
ومكثوا نصف ساعة، ثم عاودوا السير.  بعد برهة نظر فيليب 
الى ساعته وقال: »لقد مضت ساعة على توقفنا في املطعم«.

أن  »أبي،  هتف:  ثم  ذهنية  حسابات  في  ألكسندر  غرق  وهنا 
فهتف  كيلومتر!    400 هي  والريفييرا  املطعم  بني  املسافة 
أبوه: »أحسنت!«. هل يكنكم حتديد ساعة وصول العائلة الى 

الريفييرا، واملسافة التي اجتازتها؟
اإلجابة )مقلوباً(

   يذكر من احلديث قبل الغداء أن قطع مسافة 150 کیلومتراً، استغرق ساعة 
وثالثني دقيقة، وأن الوقت الذي استغرقته املسافة من باريس الى املطعم هو 
خمس ساعات. وهكذا تكون العائلة قطعت 500 كيلومتر من السابعة صباحاً 
الى الظهر. فاذا اعتبرنا أن الغداء استغرق ساعة وبقيت مسافة 400 كيلومتر، 
فستصل العائلة إلى الريفييرا في اخلامسة بعد الظهر، قاطعة ما مجموعه 

900 کیلو متر.
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في أيام زهو وازدهار شارع محمد علي، 
كان هناك صالة رقص متتلكها راقصة 

تدعى األُسطة جليلة وشهرتها 
»جالجل العاملة«...كان بصحبتها فرقة 

موسيقية كبيرة...وكانت صالتها 
حتشد بجمهور غفير! مع مرور الزمن 

وتدهور حال الشارع،  لم تزل صالة 
جالجل حتفل بعدد من الزبائن ال 

بأس به، لكن لم تعد تكفي لتغطي 
احتياجات الفرقة املادية! فباتت الفرقة 

أياماً بنصف يومية ... وأياماً أخرى بال 
أي مقابل!

وررغم أن جمهور الصالة قد قل 
بشكل ملحوظ، لكن ال تزال األُسطة 

جالجل تهتم بنفسها ورشاقتها 
ولياقتها على خشبة املسرح! بينما 

الفرقة املوسيقية تتدهور حاالً...

من سيء ألسوأ! فاجتمع العازفون 
)اآلالتية( سراً يوماً ما واتفقوا أن يعلنوا 
إضرابهم عن العزف جلالجل حتى تقوم 

بتحسني وزيادة يومياتهم! وكان االتفاق 
ان يتم االضراب فجأة على املسرح 
امام اجلمهور، حينما تبدأ جالجل 

فقرتها بالتمايل والتراقص اللعوب، 
فيمتنعون وقتها هم بروح واحدة عن 

العزف، بغرض احراجها علناً! والشرط 
هو أن يتم تعديل األجور اليومية 

لتتناسب مع ظروف احلياة الصعبة أو 
التنازل الكامل عن الصالة لغيرها من 

الراقصات االخريات!!!
وبالفعل...دخلت جالجل على خشبة 

املسرح بدالل وخالعة كعادتها، 
وعلت مع خطواتها الناعمة أصوات 
و تصفيق  تصفير الزبائن امللهوفة...

بينما ظلت الفرقة من خلفها مضربة 
عن العزف حسب االتفاق! بعد عشر 

ثواٍن بالضبط…ما لبث الطبَّال أن ابتدأ 
يدق لها كالعادة على الطبلة...وبعد 

عشرين ثانية بالتحديد، قام نصف 
الفرقة تدريجياً بالعزف لها - كالعادة 
- دون نقاش، اما النصف اآلخر فالتزم 

باالضراب التام! وانتهت احلفلة بسالم!!
بعد السهرة، صاح عبده عازف القانون 

في ›زيطة‹ الطبال!
عبده: هو دا اللي اتفقنا عليه؟! ايه 

اللي خالك تطبل يا مغفل؟!
زيطة: عشان نعيش يا سي عبده!

عبده: وهي دي عيشة دي يا عم زيطة!!
زيطة: اهي اسمها عيشة والسالم، 
وكل واحد فينا بيرجع بيته كل ليلة 

وعارف يكفي والده! لو ما طبلتش كان 

زماننا بنشحت 
دلوقتي... 
عبده: ما 

امثالك هم 
اللي خاربينها...

عشان كدة ما فيش تغيير!
زيطة: وهو انت والَّ انا والَّ حد من 

اآلالتية دول، جاب أُسطة تانية غيرها 
نطبل وراها وانا قلت أل؟!! تقدر تقوللي 
لو ما كنتش طبلت كان هيحصل فينا 

ايه؟
عبده: ما اعرفش، بس اهي خطوة!

زيطة: خطوة غشيمة ومش 
محسوبة!!! ماينفعش ما نطبلش 
طول ما احنا مش عارفني اللي جاي 

ايه!!! عايزينَّا نبطل تطبيل، روحوا االول 
شوفوا لنا بديل!

دردشة... بالعربي الفصيح:
األُسطة والطبَّال!

بقلم: مينا ماهر

إرسال  وبعد  األيام،  أخر  في  اهلل  ان 
أنبيائه فعل ما كان مقررا أن يفعله منذ 
البدء وهو أن يتواصل بنفسه مع جبلة 
وخلقة يديه وحبيبه وهو اإلنسان. ففي 
املسيحيون  يؤمن  املسيحية  العقيدة 
بإله جتسد، ولكننا ال نؤمن وكما يتصور 
إله  إنسان  من  جعلنا  باننا  البعض 

لنعبده.  
يتواضع  أن  للملك  يكن  هام:  مثال 
في  ويشاركهم  رعيته  بني  ويشي 
ملكا.   يظل  ولكنه  حياتهم  تفاصيل 
يرفع  أن  الرعية  ولكن ال يكن ألحد من 
امللك  كرسي  على  ويجلس  نفسه  من 
كبير  فارق  وهناك  امللك.  مهام  ويارس 
بني  ويجلس  يتنازل  إن  يكن  فامللك 
الرعية، ولكن مرفوض أن يدعي أحد من 
على كرسيه  ويجلس  امللك  انه  الرعية 

ويارس مهام امللك. 
وعليه فاملسيح امللك االله والذي جتسد 
ابن اهلل،  لقبان  له  اإلنسان  واخذ صورة 
صار  الذي  اإلله  ألنه  ذلك  اإلنسان  وابن 
في  الظاهر  اهلل  اَي  إنسان  صورة  في 
إله  فهو  إلينا  ليصل  اإلنسان  جسد 

كامل وانسان كامل.  
ولكن في فترة وجوده على األرض أظهر 
ولكن  وأكدها  ألوهيته  ومجد  حقيقة 
ألوهيته  حق  باستخدام  يسمح  لم 
وهذا  انسانيته  ضعف  على  للتغلب 
وعطش  جاع  بيننا  كان  فعندما  واضح 
وتألم مثل البشر وسمح للشيطان أن 
يجربه كإنسان الن اهلل غير مجرب وهذا 
معني »اخلى نفسه« فاملعني احلقيقي 
وليس  األلوهية  حقوق  ترك  أنه  لذلك 
عن  تنفصل  لم  والتي  األلوهية  مجد 

إنسانيته حلظة واحدة وال طرفة عني.  
والسؤال ملاذا فعل اهلل ذلك؟:

عن  فداءا  وعنا  لنا  بنفسه  ليكون  اوال: 
حياة  لنا  ويكون  نهلك  لكيال  خطايانا 

ابدية.  
كبشر  مثلنا  جرب  انه  لنعرف  ثانيا: 

وعليه يقدر أن يعني املربني منا.   
انتظره  بلقاء  اإلنسان  ليتمتع  ثالثا: 
احبه  الذي  االله  اإلنسان  وليري  طويال 
أن  أجمل  فما  لرؤيته  واشتاق  وعبده 
يجتمع األحباء فلم يكن ممكنا ان نحب 
بوجوده  ونتمتع  نعاين  وال  إله  ونعبد 

معنا وبيننا.  

اإلثبات على ألوهية املسيح:
أن  حلقيقة  إثبات  أهم  االول:  االثبات 
اجلسد  في  الظاهر  اهلل  هو  املسيح 
قال  والذي  املفلوج  هو في قصة شفاء 
خطاياًك  لك  مغفورة  أوال  املسيح  له 
مغفرة  ألن  ذلك  على  اليهود  واعترض 
ولكنه  اهلل  اال  عليها  يقدر  ال  اخلطايا 
اجاب أيهما أيسر ولكن لكي تؤمنوا أني 
قادر علي مغفرة اخلطايا اَي أني انا اهلل 
الظاهر في اجلسد؛ لك أقول قم احمل 

سريرك وأمشي.  
عملها  التي  املعجزات  الثاني:  االثبات 
السر  في  أو  اخلفاء  في  تكن  لم  وكلها 
إشباع  ومنها  األلوف  شاهدها  وإمنا 
اجلموع، وشفاء املرضي، وقيامة األموات، 
ال  وعددها  الطبيعة  على  وسلطانه 
يكن حصره وقد أتي بها املسيح وقال: 
انه هو اهلل  اَي  انا هو.  أني  لكي تؤمنوا 

الظاهر في جسد اإلنسان.    
صريحة  قالها  انه  الثالث:  االثبات 
انا  األب،  رأي  فقد  راني  من  لتالميذه 
سأله  أن  بعد  وهذا  في  واألب  األب  في 
فيلبس يا سيد ارنا األب وكفانا فأجابه: 
أنا معكم زمان هذه مدته ولم تعرفني 
يا فيلبس الذي راني فقد رأي األب فكيف 

تقول انت: أرنا األب الست تؤمن أني انا 
فصدقوني  وإال   ... في  واألب  األب  في 

لسبب األعمال نفسها.  
الذين  تالميذه  جميع  الرابع:  االثبات 
عليه  القبض  وقت  ولعنوه  أنكروه 
قوة  شهدوا  ملا  وصلبه  ومحاكمته 
مبا  وبشروا  انطلقوا  والتقوه  قيامته 
فقط  ليس  وشاهدوه  وعاينوه  عرفوه 
جميعهم  استشهدوا  بل  فقط  هذا 
لم  الذي  و   - الرسول  بولس  ومعهم 
من  قيامته  بعد  اال  املسيح  يقابل 
األموات وهو في  الطريق الى دمشق  - 
ومن اجل شهادتهم جميعا له بانه اهلل 
الظاهر في جسد اإلنسان، استشهدوا 
جميعا فيما عدا القديس يوحنا - الذي 
مات شيخا -  فهل يوت جميع التالميذ 
باطال  ايانا  اجل  من  بولس  ومعهم 
استشهادهم  عن  يتلقوا  لم  وحتى 
هذا أي مكافأة ارضية بل على العكس 
متاما فقد تركوا بيوتا وإخوة وأباء وأبناء 
الذي  اهلل  أنه  الشهادة  هذه  اجل  من 
فداءا  نفسه  ليقدم  اجلسد  في  ظهر 
يهوذا  أن  أيضا  ونالحظ  خطايانا،  عن 
الذي أسلمه أحس بجرمه فمضي وندم 

وشنق نفسه. 

كيف سنعاين اهلل في امللكوت في 
املستقبل؟

هذا سؤال هام جدا: في صورة املسيح 
صعود  وقت  لتالميذه  قاال  فاملالكني 
الرجال  أيها  السموات:  إلى  املسيح 
إلى  تنظرون  واقفون  بالكم  ما  اجلليلني 
ارتفع  الذي  هذا  يسوع  إن  السماء؟ 
كما  هكذا  سيأتي  السماء  إلى  عنكم 
في  أي  السماء  إلى  منطلقا  رأيتموه 
املسيح،  يسوع  صورة  الصورة.  نفس 
وقال املسيح انا ذاهب ألعد لكم مكانا 

أي  أيضا  انتم  تكونون  انا  اكون  فحيث 
ألنه  امللكوت  في  املسيح  مع  سنكون 
ملكوت  في  نعيش  ان  املقبول  غير  من 

اهلل دون ان نعاين ونشعر بوجود اهلل.  
احلقيقة أن اإلنسان رأي اهلل في املسيح 
عند جتسده، وعند عودته سيكون أيضا 
سننتقل  وعندما  املسيح،  صورة  في 
ونرحل من هذه احلياة لنسكن معه في 
امللكوت سنراه أيضا في صورة املسيح، 
ويؤكد على ذلك معلمنا بولس الرسول 
بقوله: لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع 
املسيح ذاك أفضل جدا. أي اننا سنكون 
مع وسنعاين اهلل الظاهر في اجلسد أي 

مع املسيح. 
حل  اهلل  أن  لإلنسان  اهلل  محبة  فمن 
املسيح،  صورة  في  مثلنا  وصار  بيننا 
املسيح،  صورة  في  للقائنا  وسيعود 
في  املسيح  مع  ونعيش  وسنلقي 
التي  اهلل  صورة  هو  الذي  اهلل  ملكوت 
البشر  من  اخملتارون  كل  يراها  سوف 
ليسكنوا معه ونكون له شعبا ويكون 
لنا إله نشعر به ونراه ومنلك معه كأبناء 

فأي امتياز هذا. 
أن  املسيحي  اإليان  حقيقة  هي  هذه 
قد  اجلسد  في  الظاهر  اهلل  اَي  املسيح 
عند  املسيح  وسيالقيه  لإلنسان  ظهر 
معنا  املسيح  وسيكون  الثاني  مجيئه 

والى األبد في امللكوت السماوي.

حقيقة االإميان امل�شيحي اأم�س واليوم وغدا:

ال�شوؤال الهام جدا هل �شريى املوؤمنون الله يف امللكوت؟ ويف اأية �شورة �شوف نرى الله؟

ا.د. ناجي اسكندر
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إذ تخطينا مرحلة الصراع القائم داخل القديس 
والروح  املاء  من  ُولد  من  كل  داخل  بل  بولس 
تعبير  بحسب  داخله  اجلديد   اإلنسان  وأصبح 
ْلُوَق  اخمْلَ اجْلَِديَد  بولس الرسول »وَتَلَْبُسوا اإلِنَْساَن 
. )أف 4 : 24(    بَِحَسِب اهلِل ِفي الِْبرِّ وََقَداَسِة احْلَقِّ
بطرس  تعبير  بحسب  اخلفي  القلب  إنسان  أو 
الَْعِديَِة  ِفي  اخْلَِفيَّ  الَْقلِْب  إِنَْساَن  »بَْل  الرسول 
اَم  الَْفَسادِ، زِيَنَة الرُّوِح الَْودِيِع الَْهادِِئ، الَِّذي ُهَو ُقدَّ

اهلِل َكِثيُر الثََّمِن. )1بط ٣ : 4(.
وهي  هذه  اخملاض  مرحلة  تخطينا  إذ  أقول 
ينبرئ بوضوح في  مرحلة تتسم بصراع داخلي 
اإلصحاحني السابع و الثامن من رسالة رومية، 
واستطعنا أن نعبر داخلنا من اإلصحاح السابع 
إليه  نصبو  ما  نختبر  سوف  بنجاح  الثامن  إلى 
إال وهي جملة ذكرتها في مقال سابق، إال وهي» 
احلياة  في  النضوج  أو  القدس«  بالروح  القيادة 
أو بتعبير آخر،  تٓسيد اإلنسان اجلديد  الروحية،  
دعوني  لكن   .8 روميه  موضوع  هو  داخلنا وهذا 
من  واحدة  عن  املقال  هذا  في  معكم  أخوض 
النضوج  إلي مرحلة  الوصول  أسباب عدم  أهم 
الروحي إال وهو فهمنا للناموس مقابل النعمة.

أسلوبان  أنهما  بوضوح  املقدس  الكتاب  يشرح 
ال يكن اجلمع بينهما، فإن كنت تطلب وتبتغي 
خالل  من  الروحي  النضوج  أو  للبر   الوصول 
بالناموس  جزءا  تعيش  أن  أردت  إن  أو  الناموس 

وجزءا بالنعمة  فتفشل حتما .
الناموس  للناموس،  تعريف  أعطي  دعوني 
عن  عبارة  تنفيذه  أو  الالزم  اجلبري  القانون  هو 
أن  عليك  القواعد  و  الشرائع  من  مجموعة 
حتفظها وتسلك فيها  كل الوقت ليس لبعض 
تكون  لكي  إذن  الوقت،  كل  اعني   بل  الوقت 
بارا عليك أن حتفظ  كل الناموس طوال الوقت،  
إذ  أنه  تعلم  عندما  أيضاً  ستصطدم  لكنك 
القوانني هذه  واحد من كل  قانون  سقطت في 
ستصير مجرما في الكل حسب املكتوب » ألَنَّ 
َا َعَثرَ ِفي وَاِحَدٍة، َفَقْد  َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّاُموِس، وَإمِنَّ

. )يع 2 : 10(«. َصارَ ُمْجرًِما ِفي الُْكلِّ
أيضاً  احلق،  هذا  يعقوب  الرسول  أوضح  وكما 
تعبر  أن  يجب  ال  إلهي  حق  الرسول  بولس  ذكر 
عليه دون أن تتأمل فيه ونضعه نصب أعيننا أال 
وهو أن عدم حفظك للناموس، واقصد بها عدم 
السلوك كما هو مكتوب في الناموس، يضعك 
الَِّذيَن  َجِميَع  »ألَنَّ  لعنة  حتت  نعم  حتت لعنة، 
ألَنَُّه  لَْعَنٍة،  حَتَْت  ُهْم  النَّاُموِس  أَْعَماِل  ِمْن  ُهْم 
يَْثُبُت ِفي َجِميِع َما  َمْكُتوٌب: »َملُْعوٌن ُكلُّ َمْن الَ 
ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِكَتاِب النَّاُموِس لَِيْعَمَل بِِه«. )غل 
٣ : 10(، لهذا إن أردت أن تتجنب اللعنة وتعيش 
حتت البركة  فعليك أن تستمر طوال الوقت في 
ليس  الناموس،  في  املذكورة  فعل كل   األشياء 
بإمكانك أن حتفظ الوصايا التي تعتقد   مهمة 
يوجد  ال  القارئ،  عزيزي  األخرى،  تترك  و  فقط 
شخص واحد أكمل الناموس أو جنح  في حفظ 
الناموس كامال على اإلطالق مبا فيهم  كل رجال 
اهلل علي مدار الكتاب املقدس كله بال استثناء،,، 
وهذه   ،،، الناموس  حفظ  في  فشلوا  اجلميع 
»اجْلَِميُع  قال  الرسول  بولس  أوضحها  احلقيقة 
زَاُغوا وََفَسُدوا َمًعا. لَْيَس َمْن يَْعَمُل َصالًَحا لَْيَس 

واَلَ وَاِحٌد. )رو ٣ : 12(
 لذلك جتد بولس يصرخ صرخة مدوية في روميه 
والدة  مولود  هو  من  كل  حال  الصرخة  وهذا   ،7
ثانيه لكن لم يُعلن له احلق الكامل، رجاء اقرأ  
اآليات من عدد 7 إلى العدد 20  أكثر من مرة »ألَنِّي 
لَْسُت أَْعرُِف َما أَنَا أَْفَعلُُه، إِذْ لَْسُت أَْفَعُل َما أُرِيُدُه، 

أَْفَعُل. َّاُه  َفإِي أُبِْغُضُه  بَْل َما 
لَْسُت  َما  أَْفَعُل  ُكْنُت  َفإِْن 
لَْسُت  َفإِن......َفاآلَن  أُرِيُدُه، 

. الساكنة ِفيَّ بَِل اخْلَِطيَُّة  أَنَا،  ذلَِك  أَْفَعُل  بَْعُد 
ِفي  أَْي   __، ِفيَّ َساِكٌن  لَْيَس  َُّه  أَن أَْعلَُم  َفإِنِّي 
َحاِضرٌَة  اإلِرَادََة  ألَنَّ  َصالٌِح.  َشْيٌء  َجَسِدي__، 
أَِجُد.ألَنِّي  َفلَْسُت  احْلُْسَنى  أَْفَعَل  أَْن  ا  وَأَمَّ ِعْنِدي، 
الَِّذي  رَّ  بَِل الشَّ أُرِيُدُه،  الَِّذي  الَِح  أَْفَعُل الصَّ لَْسُت 

َّاُه أَْفَعُل. )رو7: 19-15(.  لَْسُت أُرِيُدُه َفإِي
علي  ْمحتمل  وغير  يبدو  ُمرا  صراع  هنالك  إذن 
الثانية  بالوالدة  وامُلدد  ـُخلص  امل اإلنسان  ضمير 
إمكانية  بسبب  ذهنه أيضاً  أو  فكره  وعلى 
السقوط في الشر مع وجود روح القداسة في 
العنيف إشارة  الصراع  داخله، وهذا  الوقت  ذات 
دليل  الروح وذلك  من  ُولد  من  لكل  جدا  جيده 
بدأ  والنعمة  القداسة  روح  بأن  وواضح  قوي 
يأخذا طريقهما داخل اإلنسان، هنا ينبرئ لنا دور 
الذهن لكن قد يسأل سائل  النعمة في جتديد 
هذا  علي  عزيزي  ؟! سأجيبك  إذن  الناموس  ملاذا 
اختم  أن  القادم، ولكن قبل  السؤال في مقالي 
تعريف  واعطي  النعمة  إلى  أشير  أن  هنا يجب 
ال  ملن  مجاناً   املُعطي  اهلل  صالح  إنها  النعمة 
القوة   انها  عمقاً  أكثر  بتعريف  أو  يستحقه 
القوة   وهذه  مجاناً  يقبلها  من  لكل  املعطاة 
في  مظلتها   حتت  يعيش  من  حتفظ  أن  قادرة 
مكتوب  ألنه  أيضا  تخلص  بل  اإللهية  املشيئة 
»ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإلِيَاِن، وَذلَِك لَْيَس 
ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة اهلِل. )أف 2 : 8(« بل تعطيك 
َصارَ  َقْد  أَيًْضا  بِِه  »الَِّذي  أيضا  اإلقامة فيها  حق 
الَِّتي نَْحُن  ُخوُل بِاإلِيَاِن، إِلَى هِذِه النِّْعَمِة  لََنا الدُّ
ِفيَها ُمِقيُموَن، وَنَْفَتِخُر َعلَى رََجاِء َمْجِد اهلِل. )رو 

 )2 : 5
بل  الناموس  حتت  لست  انت  القارئ  عزيزي 
املسيح  في  انت   ،»14-6 »روميه  النعمة  حتت 
الناموس، لست حتت وصايا وشرائع  لست حتت 
أن  الذين سمعوها  وقوانني فشل كل  ونصوص 
يثبتوا فيها بل استعفوا من أن تزاد لهم كلمة 
النعمة  انت ُمقيم ومغموس في  »عب 12« بل 
بطرس  يذكر  كما  بل  هي  حتفظك  أن  القادرة 
هنالك عمل كامل للنعمة، هنالك أربعه أفعال 
يذكرها الرسول هنا  »وَإِلُه ُكلِّ نِْعَمٍة الَِّذي دََعانَا 
بَْعَدَما  يَُسوَع،  امْلَِسيِح  ِفي  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِلَى 
لُُكْم، وَيَُثبُِّتُكْم، وَيَُقوِّيُكْم،  ُْتْم يَِسيرًا، ُهَو يَُكمِّ تَأمَلَّ

ُنُكْم. )1بط 5 : 10( وَُيَكِّ
فالنعمة  قادرة  أن:

1-   تُكملكم... تُكمل كل عمل خالصي قدمه 
لك الرب مجانا علي الصليب

القدس  الروح  يزرعه  ما  تثبت    ... تُثبتكم    -  2
داخلك لكي ال حُتمل بكل روح تعليم غريب 

َعٍة وََغرِيَبٍة، ألَنَُّه َحَسٌن  ُمَتَنوِّ بَِتَعالِيَم  تَُساُقوا  الَ 
يَْنَتِفْع  لَْم  بِأَْطِعَمٍة  بِالنِّْعَمِة، الَ  الَْقلُْب  يَُثبََّت  أَْن 

بَِها الَِّذيَن تََعاَطْوَها. )عب 1٣ : 9(
والقدرة »2بط  القوة  .... تعطيك  تُقويكم    -  ٣ 
امللوكي  الناموس  بحسب  تسلك  أن   »٣-1
وليس   »8-2 »يع  يعقوب  القديس  تعبير  حسب 
بحسب ناموس الوصايا والشرائع، وأخيراً وليس 

آخرا  حيث عمل النعمة ال ينتهي  
اإللهية  النعمة  أي   - كأنها  اي   مُتكنكم...   -4
الــــ  عمل  تشبه  هنا  وكأنها  أي  مُتكنك    -
وديعة  كل  وتُثبت  لُتمكن    .»screw driver  «
سماوية داخلك ... اتغطي قارئ احلبيب بالنعمة، 
اطلب نعمة فوق نعمة كل الوقت من إله كل 

نعمة... يتبع... بنعمة الرب. 

ملكوت �لله... �سيمتد )10(

...... َو�ُسْلَطاُنُه �إَِل َدْوٍر  َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت �أََبِديٌّ

َفَدْوٍر. )د�ن 3: 100(
بقلم: عاطف حنا

اخلالئق  معا  تتحد  فيه  الذي  املكان  فهو  عالم صغير  اإلنسان 
املنظورة و غير املنظورة، اخلالئق املادية و غيراملادية. فاإلنسان هو 
همزة الوصل بني  العاملني املادي و الروحي. أن كل ما خلقه اهلل 
كان حسنا ، أما اإلنسان ، فرأي اهلل انه حسن جدا ) تكوين 1 
: ٣1 (.  فهو اخمللوق الوحيد الذي خلق علي صورة اهلل و مثاله 
) تكوين 1 : 26 (.  ألهمية هذا اخمللوق الفريد ، تخصص بعض  
الهوتي الشرق و الغرب في دراسة هذا اخمللوق الرائع ، و هو ما 

     )l‹anthropologie – anthropology ( يسمي بعلم اإلنثروبولوجيا
 فيقول الكتاب املقدس :« نعمل اإلنسان علي صورتنا كشبهنا ، فيتسلطون علي 
، و علي جميع  البهائم، و علي كل األرض  و علي  البحر و علي طير السماء  سمك 
أن استخدام لفظ اجلمع هنا ليس   .  )  26 :1 ) تك:  األرض.«  التي تدب علي  الدبابات 
للتعظيم ، فاللغة العبرية ال تستخدم اجلمع للتعظيم مثل اللغة العربية. بل اجلمع 
هنا إلشتراك الثالوث في خلق اإلنسان. و هذا اإلنسان هو نتيجة حوار ثالوثي مت بني 
أقانيم الثالوث القدوس !!  يقول في هذا الصدد ، ق.يوحنا ذهبي الفم : »إن اهلل ضمن 
مشروعه االسخاتولوجي أراد أن يختلف اإلنسان عن باقي اخلليقة وهذا يبدو واضحاً 
في سفر التكوين أن كل األشياء األخرى قد صارت بأمر واحد من اهلل. لتكن سماء، 
ليكن نور… ولكن عندما يصل إلى خلق اإلنسان يقول اهلل :«لنصنعّن اإلنسان« وكأنه 
يتشاور مع أشخاص آخرين لهم نفس الكرامة اإللهية  »  و السؤال هنا ، يا تري من 
القديس  يجيب  ؟  اإللهية  الكرامة  نفس  لهم  الذين  األخرين  األشخاص  هؤالء  هم 
باسيليوس الكبير ، في عظته حول أصل اإلنسان قائال : »إن اهلل قال لنصنع ولم يقل 
ألصنع ويتضح من هذا أن الثالوث كله اشترك في خلق اإلنسان، وعندما قال الكتاب 
»وخلق اهلل اإلنسان« دّل بذلك على وحدة األلوهة رغم وجود ثالثة أشخاص ) أقانيم 
( فهناك قوة فاعلة واحدة جتمع بينهم وحتملك إلى عبادة إله واحد لكنه في ثالثة 
أقانيم«  و لئال يتوه البعض فكلمة أشخاص  هنا املقصود بهم األقانيم. فالتعريف 

السليم لكلمة أقنوم هو : ما يقوم فيه أو ما يقوم عليه اجلوهر اإللهي.   
فاإلنسان لة نكهة و ميزة عن باقي اخمللوقات ، هذه املسحة هي طابع الصورة اإللهية 
فيه . و عن هذه الصورة اإللهية ، يقول  القديس غريغوريوس الالهوتي: » هذه النسمة 
هي من روح اهلل، وهذه النعمة اإللهية اخلاصة باإلنسان يسميهما جزءاً من األلوهة. 
أو تدفقاً من الالهوت غير املنظور. أي اإلنسان منذ خلقه يحمل اهلل في قلبه ويحافظ 

عليه حتى يستقر أخيراً هو في قلب اهلل، 
إلهياً فهذا ال يعني أنه قطعة من جوهر اهلل، الفرق  ولكن كون اإلنسان يلك جزءاً 

بينه وبني اهلل أن اإلله غير مخلوق أما اإلنسان فموجود باخللق.” 
 ما أبدع اعمالك يا اهلل ، ما أرقي ما صنعته يديك !! هل تدرك هذا عزيزي القاريء ؟ أن 
اإلنسان يلهث و يجري هنا و هناك بحثا عن قيمته ، و بحثا عن إثبات ذاته ، متناسيا 
و متجاهال أن القيمة احلقيقية لإلنسان ليست فيما يصنعه ، بل فيما صنع ألجله.  
    لقد وهب اهلل العقل لهذا اإلنسان و هذا العقل في حاجة دائمة ملا يشبعه، و أكثر 
ما يشبع هذا العقل هوالعلم. نعم العلم الذي لألسف أصبح هذه األيام سجينا في  
قفص اإلتهام. ملاذا يعتمد البعض علي إهانة العلم مرددين كالببغاوات ان املهم فقط 
هو قلب اإلنسان مع اهلل ؟ ملاذا يتعمد الكثير من األشخاص علي اإلستهزاء بالعلم 
بحجة إن البسطاء هم من يتسللون الي ملكوت السموات ! الويل و الشقاء لكل 
من يحاول أن يقترب الي منطقة التفكير النقدي في مناقشة املسلمات. و من يحاول 
البساطة.  العقيدي.  كفانا سطحية بحجة  اإلنحراف  و  بالهرطقة  يتهم  اإلقتراب 
كفانا جهال بحجة أن اإليان هو سيد املوقف. لقد اصبح غالبية الشعب في غيبية 
تامة ، و أصبحت املسيحية بالنسبة للبعض مجرد ممارسات طقسية فقط ، فتبني 
البعض ذهنية الطقوس ، فمن ناحية انتجت لنا هذه الذهنية العنف و عدم قبول 
اآلخر ، و من ناحية أخري متكن اجلهل من الكثيرين حتي أصبحوا في موقف املستعد 
االستراتيجيات  مستخدما  الكنسي  التعليم  مبستوي  يرتقي  ان  يفكر  من  ملاربة 
احلديثة في التعليم كالتفكير النقدي او حتي البحث في جذور املسلمات أو العقائد 
او املتعلم  بل و  إننا حقا  في زمن عجيب،  فيه يسخر اجلاهل من املثقف  املوروثة. 
يتهمه بأقسي انواع االتهامات و هي انه يفكر و يحلل و يلهث وراء العلم منتناسيا 
ان املهم هو القلب فقط ،  و ليس القلب و العقل معا و كأنه ال وجود للعقل في حياة 

اإلنسان املؤمن !! 
العقائد  غياهب  ومن  الغيبيات  سجون  من  العلم  سراح  فلنطلق   ، القارئ  عزيزي 
الكتاب  استخدم  لقد  اإليان.  بساطة   مع  يتعارض  العلم  أن  تتخيل  التي  املوروثة 
املقدس العلم حني قال املرمن :” السموات حتدث مبجد اهلل و الفلك يخبر بعمل يديه” ) 
مز  19: 1(. اننا امام وصية بل مسؤلية اإلجابة عن أي سؤال نتعرض له )1بط ٣ : 15 (. 
نحن ال ننكر عمل الروح فينا وفيضه علينا ولكن فلنحذر اننا امام وزنة تسمي العلم 
، و سيسألنا اهلل عنها في اليوم األخير . وإن لم نتاجر بها  بل و نربح ايضا ، حينئذ 

سنجر  أذيال اخليبة ، و سنعلن فشلنا اننا لم نتمكن حتي من  مجاوبة طفال.

 يا له من زمن عجيب ! 
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

atefhanna6@gmail.com
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

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

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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�لهيئة �لقبطية �لكندية

تقدم 

خال�س �لعز�ء

جلميع �الأقباط يف كند� 

وم�سر وجميع �أنحاء �لعامل

يف �إنتقال 

�سيخ كهنة �ملهجر 

وموؤ�س�س �لكني�سة �لقبطية 

يف �سمال �أمريكا

ى �إَِل َبْيِتِه«  اُم ِخْدَمِتِه َم�سَ »َومَلَّا َكِمَلْت �أَيَّ

)لو 1: 23(

عز�ء خا�س 

للزوجة / �سوزي مرق�س

و�الأبناء

جريج مرق�س

دينا مرق�س
�لقم�س / مرق�س مرق�س
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Striving for Excellence, 
Not Perfection - 

Part One: What is the difference?

This is Part One in a series on Ex-
cellence vs. Perfection. It is one of 
my favourite topics, so please join 
me in this journey!
Strive for Excellence, Not Per-
fection”. Read that sentence over 
a few times. It is kind of confus-
ing, isn’t it? When I first heard 
this phrase, I struggled. What is 
the difference between the two? I 
mean, we have all heard ‹practice 
makes perfect›. But then, we also 
hear ‹no one is perfect›. So, what 
do we make of this?
Let’s talk about perfectionism for 
a bit. We get really hung up on the 
definition of perfectionism - when 
honestly, all of us have some com-
ponent of perfectionistic tenden-
cies. Some of us insist that our 
days follow strict routines, while 
others want tasks to be done a cer-
tain way. Some individuals suffer 
from moments or times when they 
need to engage in routines and 
gestures, otherwise they will en-
dure severe distress (which can be 
a signal of obsessive-compulsive 
disorder - and this will NOT be 
discussed here).
But then, we hear that if we keep 
practicing habits, we will be ‹per-
fect›. This follows from the 
sheer fact that the more you 
do something - such as prac-
tice playing an instrument, 
change a habit, etc. - your 
brain and body will get used 
to it. You will become better 
at that habit/skill. But, here is 
where the fallacy lays - will 
you ever be ‹perfect›?
What IS perfect? We hear so 
often that we have to have the 
perfect body, the perfect life, 
the perfect job, the perfect rela-
tionship, etc. I will argue, as many 
have, that perfect does not exist. 
Perfection is relative. Perfection 
means you are comparing yourself 
to another (and likely unrealistic) 
standard. Which truly only sets us 
up for failure. Because once you 
‘reach’ perfectionism, either of 
two things happen:
1) You reach perfection (whatever 
that means to you) and you think: 
hey, if I could do that, it must have 
not been enough. No, I have to do 
MORE. (and this sets you up to be-

ing too hard on your-
self...setting unreal-
istic goals, and then 
not achieving them 
because they are too 
hard. Which rein-
forces the negative 
cycle of you feeling 
bad about yourself)
OR
2) You never reach 
‘perfection’, and you 
think that you are a 
failure. You feel bad 
about yourself and 
your abilities.
So...how do we ap-
proach this conundrum? Do we 
never set goals, and never try 
to get things done because per-
fect doesn’t exist? Or, do we just 
set super easy standards for our-
selves, and never push ourselves 
to achieve our potentials?
The answer is actually easier than 
what we may think. The balance is 
to aim for excellence. Not perfec-
tion. What is the difference? Excel-
lence doesn’t compare. Excellence 
does not demand unrealistic stan-
dards. If perfect is 100%, which is 
not achievable or sustainable, ex-

cellence may be 80% to 90%.
Am I promoting laziness? No. Am 
I suggesting that you not complete 
your work or assignments on time? 
No. Am I saying that you should 
never stick to your goals because 
perfect and success are impossible? 
No. What I am really saying is that 
flexibility is important here. For 
example, you ought to finish your 
assignment on time. But reading it 
over five times is a bit too much. 
Making a goal to exercise each day 
is wonderful, but unrealistic - so 
why not aim to work-out five times 

a week instead? Wanting 
to please your family and 
friends 100% of the time 
is not doable, so why not 
try your best, admit your 
mistakes, and work on 
finding solutions?
The main difference be-
tween excellence and per-
fection can also be seen 
through the lens of self-
compassion. While per-
fection demands us to be 
hard on ourselves, excel-
lence takes an approach 
of self-compassion. No 
one is ‘perfect’. We are 

all learners, and we all make mis-
takes. This is the beauty and chal-
lenge of life. If perfection was 
attainable, life would be boring. 
We would never have anything 
to learn, or anything to strive to 
achieve. We would never see that 
we capable of struggling, rum-
bling, falling...and getting back up. 
Although these dark moments are 
tough, they teach us wonderful les-
sons that are critical for our growth 
and health. 
And so, rather than being hard on 
ourselves and feeling ‹not enough›, 

we take the view of a compas-
sionate friend. ‘I may not have 
achieved 100% today, but I did 
90% and that is enough. If I 
truly did not put in al my effort, 
what can I do to change this? 
If I did put it in all my effort, 
and still did not get the results 
I was hoping for, was my ex-
pectation too unrealistic? Or is 
there something that I need to 
change? What did I do really 
well today? How can I thank 

myself for this?’
I challenge you to pick one habit 
or goal in your life and think about 
it: are you striving for excellence 
or perfection? What would ex-
cellence look like? How can you 
change your view and approach of 
this aspect of your life to be more 
compassionate, more realistic, and 
more sustainable? How would this 
change your life?
See you in part two, where we will 
discuss more about why excel-
lence - and not perfection - is more 
sustainable.

More than three 
weeks ago, the 
House of Com-
mons passed a 
motion to pause 
Justin Trudeau’s 
punishing audits 
on small and 
medium busi-
nesses.
And yet the Lib-
erals have com-
pletely ignored the democratic will 
of Parliament and failed to stop puni-
tive audits on businesses struggling 
to survive past Christmas.
There is no Canadian economy 
without small and medium busi-
nesses. It’s as simple as that. That’s 
why Conservatives are committed 
to getting results for entrepreneurs 
and workers in Markham Union-
ville. They are the backbone of the 
Canadian economy, and the own-
ers, workers and customers of these 
small businesses are our neighbours 
and our friends.  Yet, Justin Trudeau 
wants to send the tax collector after 
them and burden them with more pa-
perwork.
We shouldn’t be surprised. When 
the pandemic first hit, the small and 
medium business programs were 
riddled with holes. Instead of fixing 
the holes, the Government pretended 
they didn’t exist for months. The 
commercial rent subsidy was a good 
example. Every piece of data showed 
no one was using it, but Minister af-
ter Minister would talk about how 
proud they were of the program. 
The Liberal Government didn’t seem 
to realize that hundreds of thousands 
of people depend on small and me-
dium-sized businesses for their jobs. 
When people get off CERB they 
need a position to go back to. Many 
no longer have that option. 
Erin O’Toole and Canada’s Conser-
vatives will continue to stand up for 
workers and entrepreneurs and urge 
Justin Trudeau to end the punitive 
audits on small and medium busi-
nesses.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Trudeau is 
Failing to Act for 
Small Businesses

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

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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me

In a banana republic you may wake up everyday 
with a new law, or even a new government, where 
those who wake up first claim authority.
However, this phenomenon is on its way to disap-
pear, due to the increasing awareness of citizens of 
those small countries, and their quest for modern 
and civilized life.  A life that is governed by democ-
racy yet with discipline, a state of institutions, that 
respects the law and place it ahead of the individual.
Disturbingly, we woke up one day and learned 
through social media that a ridiculously small group 
of individuals, have submitted a request to their 
very modern, civilized, business oriented, and un-
contaminated city, to allow them to raise “Poultry” 
in their backyards, because it is economic and pro-
vides fresh eggs!
Some might laugh out loud thinking it is a joke, 
or even go further and say, it is OK, let them have 
their fresh eggs, because we all do love the fresh 
eggs. However, desolately this is not amusing news. 
Since the city council have decided to include this 

request on their agenda. Additionally, some 
of the counselors are already in favor of 
granting this right and change the by-laws 
accordingly, under this new by-law, let the 
chicken cross the road...
Despite the health issues that would be re-
lated to growing chicken in the backyards, 
and eventually the basements due to the 
cold weather. Also, regardless of the noise, pollu-
tion, and the disposal of the chicken waste, even re-
gardless of the changes in the Eco system that will 
occur by attracting larger number of animals that 
may feed on chickens, including dangerous rodents 
that feed on their food, waste, and the remains of 
slaughtering poultry in houses. 
Yet, there is a bigger eminent danger.
The greatest hazard of all is the fall of the Authority 
of the State. When a society reaches the stage where 
they would request to trespass all rules, laws, and 
customs of a civilized urban community, hereby be-
gins the decline of civilization as we know it.

If we stood for a while and think deeply 
about pressing issues here and ask why 
would some citizens ask for passing 
such a by-law...? 
The simple answer that everyone avoids 
is; Abuse of democracy and human 
rights. This is due to many precedents 
where a minor group of individuals de-

mand change to regulations, to suit their own per-
sonal agendas, regardless of the wellness and the 
freedom of the majority, and get their request ful-
filled. Consequently, the other pressing issue will 
always be “Votes”!
This thin line between the public interest and the 
sacrifice of the authority of the state for a few more 
votes.
Politicians always tend to ignore history, and they 
tend to have a noticeably short sight which revolves 
only around their political career, but they totally 
ignore the interest of the generations to come, and 
how to preserve the Authority of the State.
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