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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
خطط املقاطعات والأقاليم الكندية لإعطاء لقاحات كوفيد – 19

كيف �ضتالحق ال�ضرائب 

الكندية الأفراد الذين اأخذوا 

م�ضاعدات بدون حق

قواعد جديدة لل�ضفر اإىل كندا بداأت يف ال�ضابع من يناير
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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

العلمانية واخلال�ص من زفاف الدم

إذا أردت أن تعرف نعمة العلمانية وأياديها البيضاء فالبد أن تنظر وتتعمق في تلك اللوحة 
أو مجزرة  ، مذبحة  أوروبا  تاريخ  دينية في  والتي تخلد أشهر مذبحة  املقال  املرفقة مع 
»سانت بارتيليمي« والتي وقعت أحداثها في فرنسا سنة ١٥٧٢، علقوا تلك اللوحة على 
جدران بيوتكم أو ضعوها على » الديسك توب » للكمبيوتر أو احملمول ، فبرغم أنها لوحة 
مليئة بالدم واجلثث ، والحتمل جمال منظر طبيعي أو جاذبية بورتريه امرأة فاتنة، إال أنها 

كلمة  صارت  التي  العلمانية  هاهي   ، حلظة  كل  فينا  تصرخ  لوحة 
سيئة السمعة في عاملنا العربي ، أنقذت ومازالت تنقذ وكانت دوماً 
طوق النجاة ألوروبا وللغرب ، هي التي صنعت مجدها وتقدمها احلالي 
، عندما تخلصت سفينة أوروبا من أحمال وأعباء الفاشية الدينية ، 
إستطاعت أن تبحر إلى حيث شاطئ النور واألمان ، لكن ماهي تلك 
املذبحة ،وماهي مالبساتها؟، سنحكي حملات من أحداثها معتمدين 
واألصولية  التنوير  معركة  عن  مهم  كتاب  من  أكثر  ماوثقه  على 
بدأت بحفل  ، احلكاية  رأسها كتاب هاشم صالح   أوروبا وعلى  في 
زفاف في القصر امللكي بباريس ، متت دعوة زعماء البروتستانت إليه ، 
وإنتهى زفاف الدم هذا بأن إنقض عليهم اجلنود الكاثوليك ومزقوهم 
بسيوفهم ،هم يغطون في النوم !، ولكن هل إكتفى القتلة بالزعماء 
فقط ؟، إنها ساقية الدم التي ما أن بدأت في الدوران فلن تتوقف ، 

إنتابت الكاثوليكيني في شوارع باريس نوبة هياج هستيري ، وصار كل من يصادفه أي 
بروتستانتي في الشارع سواء امرأة أو عجوز أو طفل يقتله ويذبحه ، التفرقة والرحمة ، 
إمتد القتل من الشوارع إلى البيوت التي إقتحمت ، بلغت احلصيلة في ثالثة أيام فقط 
ثالثة أالف قتيل ، إشتعلت النار في املدن األخرى وإمتدت خارج باريس ، صار الثأر كرة بنزين 
...الخ  معلقة في ذيل قط مذعور داخل حقل قمح مشتعل ، صارت بوردو وتولوز وروان 
ساحات إعدام للبروتستانت ، إرتفع الرقم إلى ثالثني ألف قتيل ، وقد هنأ البابا غريغوار 
إستئصال  إلى  قال  كما  أدى  الذي  اجلليل  العمل  هذا  على  فرنسا  ملك  عشر  الثالث 
، وتلقى اخلبر بصفته عالمة على عناية  الزندقة » من مملكة فرنسا الطاهرة  »طاعون 

اهلل ورحمته ، وإشتعلت احلروب األهلية وبلغت ذروتها في 
البروتستانت  بسحق  أمر  الذي  عشر  الرابع  لويس  عصر 

هجرة  النتيجة  وكانت   ، الكاثوليكية  يعتنقوا  لم  إذا 
ستمائة ألف بروتستانتي ، وكان تعليق بوسويه زعيم 
عشر  الرابع  لويس  مخاطباً  الكاثوليكية  األصولية 

ياجاللة  اإلميان  أركان  ثبت  لقد   »:
امللك وإستأصلت الهراطقة ، وهذا 
في  يحصل  جليل  عمل  أكبر  هو 

عهدك ، فبك زالوا وإندثروا ، واهلل وحده أتاح لك هذا اإلجناز الذي يشبه 
املعجزة ،ياملك السماء إحفظ لنا ملك األرض » ، لكن هل األمر كان 
أو  دين  أي   ، ال  بالطبع  اإلجابة   ، بعينها  عقيدة  أو  بطائفة  متعلقاً 
األرض ستنتهي  السماء في شئون  وتقحم  تلعب سياسة  عقيدة 
املهرطقون   ، العكس  حدث  إجنلترا  ففي   ، املعتم  النفق  نفس  إلى 
فجأة،  ضدهم  البروتستانت  مع  اهلل  وصار   ، الكاثوليك  هم  صاروا 
الفوتوكوبي جملزرة سانت  األيرلندية هي  »دروكهيدا«  وكانت مجزرة 
بجيوشه  كرومويل  وصل  عندما   ،  ١٦٤٩ سبتمبر  في   ، بارتليمي 
بينهم  يكون  أن  املمكن  له من  ، وعندما قيل  الكاثوليك  بقتل  أمر 
،فاهلل يعرف عباده الصاحلني« !!،صار هو  ، كان رد كرومويل » إقتلوهم جميعاً  مؤمنون 
املتحدث الرسمي باسم اهلل ، قتل في تلك احلملة مااليقل عن نصف مليون كاثوليكي 
أيرلندي في دوركهيدا فقط ، ومت حرمان أي كاثوليكي من أي وظيفة ماعدا الطب!!، ومت 
منعهم من تدريس عقيدتهم ، ومنعوا من إمتالك أي سالح أو حصان يزيد ثمنه على 
خمسة جنيهات !، قام فولتير بعمل إحصائية تقريبية لضحايا القتل واحلرق والشنق 
باسم اهلل في أوروبا، فوجدهم تسعة ماليني وأربعمائة وثمانية وستني ألف شخص ، 
 ، تنتهي بنزيف األرض  ،إنها قصة إحتكار السماء التي دوماً  كلهم ذبحوا قرباناً  للرب 

فهل إستوعبنا الدرس ؟.

بقلم:  د. خالد منت�ضر
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

راأي املحـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

املقاطعات  على  يجب  هل 

ملن  الثانية  اجلرعة  توفير 

تلقوا االولى أم تطعيم أكبر 

عدد ممكن باجلرعة االولى؟

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

رثاًء على رحيله... صفحات 

حتتفى  ميديا  السوشيال 

بإبداعات وحيد حامد 

..................................... ص ١١

احلكومات  يحاسب  من 

والشعوب في عصر كورونا؟

.........................................ص4

التعلم  بدء  تؤجل  أونتاريو 

الشخصي في املدارس إلى 

١٠ فبراير

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

 وحيد حامد
ً
 اأخر الرجال املحرتمني .. وداعا

ً
وداعا

ما يف م�صر هم  �أجمل  ُمفكريها ومبدعيها،  ما يف م�صر هم  �أجمل  �أن  �أرى 

�لكاره  �لطائفي  �ل�صلفي  �ال�صتقطابي  باملناخ  يتاأثرو�  مل  و�لذين  ُمعتدليها٫ 

للأخر وللحرية و�حلد�ثة، ولهذ� �أحر�ص يف زيار�تي 

�أحد  وبالتاأكيد  ه�ؤالء.  مبقابلة  �أف�ز  �أن  �الأم  لل�طن 

�أف�صل ه�ؤالء ه� �لكاتب و�ل�صيناري�صت �لعظيم وحيد 

حامد، هذ� �لذي مل ن�صاهد �أفلمه فقط بل در�صناها، 

ومل ن�صمع فقط ح��ر�ته بل حفظناها، در�ما علمتنا و 

�متعتنا يف �ملا�صي وقر�أنا بها �مل�صتقبل. وبالفعل ومن 

�لكبري  �ل�صحفي  �لعزيز  وه�  م�صرتك  �صديق  خلل 

ل�ال  و�لذي  �للقاء،  هذ�  ترتيب  مت  �صعيب«  »�صعيد 

�إ�صفاقي على ظروف �الأ�صتاذ وحيد �ل�صحية لتجاوز �ل�صاعة �إيل �صاعات. 

�صبب  له  و�صرحت  �ل�رد  �أو�ن  م�صل�صل  عن  ف�صاألته  عدة،  �أم�ر  يف  حتدثنا 

غ�صب بع�ص �الأقباط من �مل�صل�صل -رغم �إعلن ندم �لزوجة �مل�صيحية من 

�لزو�ج من م�صلم- ه� يقني �الأقباط �أن �لدر�ما تتناول زو�ج م�صيحية مب�صلم 

بينما ال ميكن �أن تتناول �لعك�ص، �أي زو�ج م�صيحي من م�صلمة، فقال �أنه 

مل يق�صد دين دون �أخر بل الأنه �صاهد تلك �حلالة �أمامه من خلل م�نترية 

م�صيحية تزوجت م�صلم، فاألهمته تلك �ل��قعة للإ�صارة لها بـ »�أو�ن �ل�رد«. 

�أقباط  وكان �للقاء وقت حدوث �أحد ح��دث �العتد�ء�ت �ملتكررة علي 

�ملنيا، وحتدث عنه �الأ�صتاذ وحيد باإنفعال �صديد وقال »ال �أعلم ملاذ� متر تلك 

�حل��دث مرور �لكر�م؟ ، و�أ�صاف، »ملاذ� ال تعاقب �لدولة �جلناة بالقان�ن 

�أي معتدي على كني�صة  �لنار نح�  �ل�صرطة  ُتطلق  ملاذ� ال   ، �لعقاب؟  �أ�صد 

�لقبطي؟ .. و�إذ� حدث ذلك ف�قتها لن  �أو منزل جاره 

حتدث حالة �عتد�ء طائفي ، ووقتها لن ت�صمع عن تلك 

�الأم�ر مرة ثانية، تلك �حل��دث �لتي ت�صئ جد� مل�صر 

�مل�صئ�لني« .. ن�صًا بح�صب كلم وحيد  و�صط �صمت 

حامد. 

ويف �لدر�ما حتدثنا عن ر�ئعته فيلم »�الأرهاب و�لكباب« 

، وعن م�صل�صل »بدون ذكر �أ�صماء«، و�لذي كتبه بعد 

ث�رة ٢٥ يناير مبا�صرة، ومل يخل� �حل��ر من �حلديث عن 

�الأخرية. وقال يل  �لعق�د  �الأخ��ن وما فعل�ه مب�صر يف 

�الأ�صتاذ وحيد حامد �أن »�لف��صى لي�صت يف �ل�صارع«، 

فاأجبته على �لف�ر، »�لف��صى يف �لعق�ل« ، فقال يل »�أننا نفكر مثل بع�صنا 

قامة  يق�ل يل  �أن  �صهادة ح�صلت عليها،  �أرفع  �عتربتها  وبالطبع  �لبع�ص«، 

كبرية مثل وحيد حامد �أن تلميذ مثلي يف مدر�صته يفكر مثله. وحتدثنا عن 

م�صتقبل �لليرب�لية و�لعلمانية.. لقد كان وقت يف �صحاب �لفكر ورحاب 

�لتن�ير، كان وقت يف �أمتع �أوقات حياتي مع �أحد �أعظم �ل�صخ�صيات �لتي 

قابلتها.

مل يكن �لعام �جلديد �أ�ص��أ من �أن يحمل لنا خرب رحيلك يف ثاين �أيام �لعام، 

�أنرت عق�لنا ، ود�عًا يا جنيب حمف�ظ جيلنا ، ود�عًا يا من  ف�د�عًا يا من 

تكرم مهرجان �لقاهرة �ل�صينمائي بتكرميه ، ود�عًا يا �أخر �لرجال �ملحرتمني 

�أ�صتاذنا  وغريي،  �أنا  حييت  ما  و�ل�جد�ن  و�لعقل  �لقلب  يف  �صتبقي   ...

�لكبري وحيد حامد.

ابـرام مقــار
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تصرفات  ربط  أمر  جًدا  غريٌب 
مجتمعاتنا  في  الراشدة  املرأة 
الناطقة باللغة العربية بأقربائها 
جتاوزنا  بعد  حتى  الذكور  من 
الواحد  القرن  ِعقدين كاملني من 
تظل  املرأة  تلك  وكأن  والعشرين، 
تمع  اجملجُ في  األهلية  كتملة  مجُ غير 
قرارٍ  أي  التخاذ  مجُستحقة  وغير 
سنها،  كان  مهما  احلجُرة  بإرادتها 

العلمية  املراتب  من  بلغت  ومهما 
والعملية واملالية!

املقوالت  أطرف  من  يكون  قد 
احتشام  تنسب  التي  املقولة  تلك  املجُبتذلة 
املالبس  بنوع  املجُتمثل  احتشامها  عدم  أو  املرأة 
ومقاييسه  تمع  اجملجُ معايير  وفق  ترتديها  التي 
يجُسمى  ما  إلى  توارثه(  وما  عليه  اعتاد  ما  )أو 
زوجها،  ورجولة  أخيها،  وغيرة  أبيها،  »تربية 
وجدعنة  عمها،  ابن  وشهامة  جدها،  وأخالق 
أقرب  في  يجُقيم  الذي  الذكر  البلدي  القط 
مقولٌة  وهي  بيتها!«،  قرب  للنفايات  مكب 
من  »شكالً  باعتباره  مضمونها  يجُصنف 
في  العاملية  املقاييس  وِفق  التعنيف«  أشكال 
عصرنا احلاضر، ألنها تعتبر التعدي على حقوق 
بحت  نصري«  »عجُ نطلق  مجُ من  راشد  انسان 
عن  عدا  »أنثى«،  الراشد  اإلنسان  هذا  أن  جملرد 
كونها بعيدة عن واقع العصر الذي وهبت فيه 
العربية  البلدان  في  للمرأة  الرسمية  القوانني 
وقراراتها  حياتها  شؤون  بكل  االستقالل  حق 
مادامت  األهلية«  كاِملة  »مواِطنة  باعتبارها 
حدودها،  بني  تعيش  التي  الدولة  قوانني  حتترم 
التي تربط  الدافئة  تمعية  وما بقاء الصورة اجملجُ
ذكورًا  الواحدة  األسرة  أفراد  بني  العالقة  أواصر 
أو  بعًضا،  بعضهم  يجُحبون  الناس  ألن  إال  وإناثًا 
يحترمون بعضهم بعًضا، أو يحتاجون بعضهم 
يجُلزم كل  قسريًا  »فرًضا«  األمر  ال ألن  البعض، 

أجُنثى على »السمع والطاعة« كما يظّنون.
توفي  امرأة  أن  نتخيل  دعونا  آخر؛  جانب  من 
زوجها في حادث مؤسف بعد إجنابها طفلتها 

أن  واختارت  قليلة،  بأيام  األولى 
»ليلى«،  البنت  تلك  تجُسمي 
وليس  األب،  يتيمة  ليلى  ترعرعت 
لها  جد  وال  ذكور،  اشقاء  لها 
توفيا  وأبيها  ألمها  جديها  ألن 
عم  وال  بعيد،  بزمٍن  تولد  أن  قبل 
أما  أبويه،  وحيد  والدها  ألن  لها 
شقيقتني  إال  لها  فليس  والدتها 
سن  بلغت  ليلى  أن  ومع  أجُنثيني، 
مجُضي  بعد  القانوني  الرشد 
األعوام، وصارت موظفًة في إحدى 
لم  أنها  إال  املرموقة،  املؤسسات 
تجُقيم  التي  البناية  لم  سجُ أن  كما  بعد،  تتزوج 
فيها مع والدتها اعتاد أن يستضيف قطة أجُنثى 
مت اكتشاف أنوثتها بعد أن أجنبت خمسة هررة 
القط  هو  الهررة  هؤالء  والد  أن  يبدو  صغيرة، 
للنفايات؛  مكب  أقرب  في  يجُقيم  الذي  البلدي 
لكنه قٌط بعيٌد عن »اجلدعنة« ألنه ترك زوجته 

املسكينة تجُعاني مبجُفردها مع هؤالء »الِعيال«.
البشرية  الكائنات  عظم  كمجُ »ليلى«  تخرج 
القتناء  وآخر  حني  بني  السوق  إلى  الطبيعية 
اخلاص؛  ذوقه  انسان  لكل  وألن  املالبس،  بعض 
األكمام  ذات  املالبس  يجُفضل  كان  ذوقها  فإن 
لألمر  عالقة  وال  املجُلفتة،  غير  واأللوان  الطويلة 
تدينة« رغم  »غير مجُ بأي توجه ديني ألنها  هنا 
ال  التديُّن!  مجُخلصة  صاحلة  مؤمنة  والدتها  أن 
األب،  غيرة  أو  األب،  تربية  يجُسمى  ما  هنا  يوجد 
ابن  شهامة  أو  جد،  أخالق  أو  زوج،  رجولة  أو 
»خيارها  أو حتى جدعنة قط بلدي! إنها  عم، 
الشخصي« اخلالِص دون أدنى تدخل أو تطفل 

ذكوري.
حاوالت استعداء الذكور على اإلناث ببرمجة  مجُ
التطفل على  أن  لهم  توحي  برمجة  عقولهم 
أصيل  حق  النساء  بخيارات  اخلاصة  الشؤون 
من حقوقهم الشخصية أمٌر عفا على تأثيره 
خرية أي عاقٍل استطاع  الزمن، وغدا مثيرًا لسجُ
النجاة من أوهام املاضي ليواكب حقائق واقعنا 

عطياته وقوانينه. الطبيعي املجُعاش بكل مجُ

وللمراأُة ُحرية االختيار
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كورونا  بفيروس  املصابني  وأعداد  أيام  منذ 
في تزايد جتاوز كل احلدود والتصورات، لدرجة 
حكومة  ومنها  احلكومات،  بعض  جعلت 
الكيبيك، تعلن حظر التجول ملدة شهر، وهو 
باعتباره  اإلنسان،  حقوق  أنصار  عارضه  ما 
يتعارض مع الدستور الكندي واحلق في حرية 
قامت  أخرى  حكومات  واالنتقال.  التحرك 
غربا  العالم،  وفي  كندا  في  األمر  بنفس 

وشرقا.
حلاالت  الرهيب  التزايد  ظل  في  بالطبع 
أن  البديهي  من  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
لقاحات  لدينا  يكون  كيف  التساؤل،  يطرح 
عديدة، وأعداد املصابني أكثر بكثير من املوجة 
األولى، خاصة وأن يوجد أكثر من 3 لقاحات مت 
البريطاني  واللقاح  وموديرنا  لفايزر  اعتمادها 
إلكسترا. إذا كان من املتوقع أن تقع اإلصابات، 
أو...  أو..  احلاالت،  عالج  سرعة  األقل  على  أو 
كندا،  في  يحدث.  لم  هذا  هذا  لكن   ... أو 
إقليمني،  أكبر  وأونتاريو،  الكيبيك  وحتديدا 
كندا،  سكان  من   %٥8 من  أكثر  يتركز  حيث 
املستشفيات،  قدرة  املصابني  أعداد  فاقت 
نعم احلكومة،  على استقبال مصابني جدد. 
املصابني،  بعالج  متكفلة  الرفاهية  حكومة 
لكن النظام الصحي أكبر مشبعا، ولم يعد 
هناك مكان الستقبال املزيد من املصابني، بل 
الصحية  اخلدمات  معظم  تقريبا  وتوقفت 
عالج  مثل  مستعصية  ألمراض  األخرى، 
اجلراحية،  العمليات  إجراء  أو  السرطان 
واستقبال حاالت الطوارئ إال في احلاالت التي 

تتجاوز الطوارئ.
الفيدرالية  احلكومة  أن  األمر،  في  الغريب 
من  ضخمة  كميات  على  تعاقدت  الكندية 
وإكسترا  وموديرنا  فايزر  من  كورونا  لقاحات 
تتجاوز  جونسون،  أند  وجونسون  أوكسفورد 
التي  الكميات  بالفعل  السكان،  تعداد 
كندا  سكان  كل  حاجة  تكفي  ال  وصلت 
نسمة.  مليون   38 حوالي  عددهم  البالغ 
عملية  أن  األمر  في  والعجيب  الغريب  لكن 
سرعة  من  أقل  مبعدالت  بسرعة  التطعيم 
سلحفاة، وهو ما أدي إلى تبادل االتهامات بني 
الوزراء الكندي جاستون ترودو، ورؤساء  رئيس 
فرانسوا  خاصة  األقاليم  بعض  حكومات 
تذهب  إين  الكييبيك.  وزراء  رئيس  لوجو 
التطعيمات؟ هل تظل حبيسة الثالجات في 
وأعداد  املواطنني،  تطعيم  يتم  ال  ملاذا  اخملازن؟ 

املصابني في تزايد مستمر؟
دميقراطية،  عن  احلديث  يتم  ما  بكل  اإلعالم، 
»ال حس وال خبر«، تعتيم  ووقته في الغرب، 
رغم  وتطورها،  التطعيم  عملية  علي  غريب 
املسؤول  هو  الكندي  الفيدرالي  اجليش  أن 
خملتلف  اللوجستية  التوصيل  عمليات  عن 
الكندية. حالة غريبة وغير واضحة  األقاليم 
مبئات  متواجدة  التطعيمات  الغموض.  من 
اآلالف أو رمبا بضعة ماليني قليلة من اجلرعات، 

لكن عشرات املئات من يتم تطعيمها!
اخلناقة األخيرة بني ترودو ولوجو رمبا ستسرع 
كندا،  كل  في  التطعيم  عملية  وتيرة  من 
واألكثر  األكبر  اإلقليم  أونتاريو،  وأن  خاصة 
ثاني  الكيبيك،  قبل  كندا  في  وتأثيرا  نفوذا 

رئيس  صوت  كثيرا  يسمع  لم  إقليم،  أهم 
وزراءه اليميني احملافظ دوج فورد.

مع األخذ في االعتبار أنه لو حترك فورد ولوجو، 
اإلقليمني  باعتبارها  كلها  كندا  لتحركت 
األكثر وزنا من ناحية القوة السكانية والتأثير 
السياسي علي مؤسسات الدولة الفيدرالية 
وغير  واضحة  غير  أمور  هنا  لكن  الكندية. 

معلنة فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا.
كل ما يفعله رئيس الوزراء الكندي جوستان 
ترودو، هو منح األموال للمصابني أو املتضررين 
عن  يعبر  منها  جزء  صورة  في  كورونا،  من 
مجتمع الرفاهية املسؤول جتاه مواطنيه، وفي 
لشراء  غريب  سفه  عن  يعبر  منه  ثاني  جزء 
االنتقادات  بعد  خاصة  الناخبني،  أصوات 
قرار  بعد  ترودو،  لها  تعرض  التي  الفظيعة 
كندا لتقليل اإلصابات، بفرض تقدمي القادمني 
أر، حتى لو كانوا  إلي كندا، لتحليل بي سي 
في  االنتقادات،  حدة  ولتخفيف  كنديني، 
سباقة غير رشيدة وغير مسؤولة، يعلن ترودو 
عن دعم مالي ألف دوالر كل اسبوع خالل فترة 
العزل ١٤ يوما، بعد القدوم من السفر، لكل 
علما  الكنديني.  من  كندا  خارج  من  جاء  من 
بأنها فترة اجازات السنة اجلديدة وعيد امليالد 
التي  القشة  مبثابة  ترودو  قرار  وكان  اجلديد. 
أثارت الرأي العام الكندي خاصة ملن التزم بعد 
قراره  عن  ترودو  تراجع  بأيام  وبعدها  السفر، 
الغريب مبنح األلف دوالر لكل من ميضي فترة 
العزل ملدة ١٤ يوما، على أن يكون سفره خارج 
كندا ألغراض الضرورة وليس لقضاء االجازات 
في مناطق اجلنوب املشمسة. فكما لو كان 
باملكوث في كندا  يلتزم  لم  ترودو يكافئ من 

حماية لصحته والصحة العامة للمجتمع.
من ناحيتها فرضت الكيبيك حظر جتول بدءا 
فبراير  ملدة شهر حتى 8  يناير  السبت ٩  من 
صباحا،  اخلامسة  وحتى  مساء  الثامنة  من 

لتقليل أعداد املصابني.
خاصة وأن هناك أعداد يعتد بها، وحتديدا من 
ال  والذين  الراشدين،  غير  الشباب،  أوساط 
هذا،  موقفهم  في  مسؤولية  بأي  يتمتعون 
وهو  كورونا،  فيروس  بوجود  أصال  يعترفون  ال 
لصحتهم،  ليس  مباشرا،  تهديدا  ميثل  ما 
البعض  على  ثمينة  غير  أنها  يبدو  التي 
منهم، ولكنهم ايضا ميثلون تهديدا مباشرة 
ألسرهم وعائالتهم وكل من يحتكون به، في 

حالة حملهم للفيروس لعدوى اآلخرين. 
الذهنية  للصحة  اعتبارات  هناك  نعم 
للجميع، ومنهم الشباب، للخروج من دوامة 
هذا  لكن  املنازل،  في  واحلبسة  االكتئاب 
واملسؤولني،  األمور  أولياء  جانب  من  التفهم 
يجب أن يقابل مبسؤولية وتفهم للظروف من 
بصورة  يتصرفون  الذي  الشباب،  بعض  قبل 
من  ويضر  يضرهم  رمبا  مبا  مسؤولة،  غير 

حولهم.
يزداد  أن  القادمة  القليلة  األيام  في  ننتظر 
وأنه متاح، على  املتلقني للقاح خاصة  أعداد 
أن يسلط اإلعالم مزيد من األضواء على هذه 
العملية احملاطة بالغموض. ولنراقب ما حتمله 

لنا األيام.

من يحا�شب احلكومات وال�شعوب 

يف ع�شر كورونا؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   أال نفقد مكتبة من مكتباتنا القبطية، 
واحدة بعد األخرى، بانتقال كبير من عائالتنا!

   فماذا فعلنا، حتى ال تغيب ثقافتنا، وندمر 
تاريخنا، ونستأصل أنفسنا كأمة؟!..

   قالها »األنبا ميخائيل«، أسقف تنيس، الذي 
كان معاصراً للفاطميني:

   »إن احملبة املسيحية تتطلب منا أن نتتبع 
سیر آباءنا، ونسجل مالم يسجله الذين 

سبقونا؛ لكي نكون على علم مبحتويات األمور 
في كنيستنا احملبوبة«! 

   فإن كانت الكنيسة، كقادة ورعاة، تعطي 
املؤمن إحساساً عميقاً، بالسماء، فعلی 

الكنيسة، كآباء وأمهات، أن تعطي، باملثل، 
إحساساً رحباً باألرض، وبالوطن الذي ال يزال 

مكاناً نحيا فيه، ونحب، ومنوت!

   ان ملكوت اهلل يبدأ على األرض، موطن 
جتسده. وال ميكن أن يكون في قصد، ذلك الذي 

قيل عنه: »وخرج من هناك وجاء إلى وطنه 
وتبعه تالميذه«، أن ينسى املرء ماهو، وكيف 

كان، فيجُحرم من االحساس بهويته القومية 
التي حتقق ذاته، وعائلته!

    لنبادر بشجاعة على التشديد على 
استمرارية قوميتنا، وحفظها، من االبادة 

الذاتية! 

   ولننحني مبا يكفي؛ إلسماع أطفالنا ما لم 
يسمعوه عن تاريخ أمتهم القبطية!

   فكما نخبرهم عن قديسيها، نخبرهم 
كذلك عن مشاهيرها من العلماء، واألدباء، 

والسياسيني، والصحافيني، والفنانني، 
والرياضيني، والسينمائيني، وغيرهم ممن أثروا 

املاضي، ومازالت مثلهم العليا، واجنازاتهم، 
قادرة على تغذية املستقبل البعيد!

   إن احدى أعظم الهبات التي ميكننا تقدميها 
ألطفالنا، هي أن نفتح أعينهم، بحيث يرون 
عظمة وروعة تاريخهم، وأن يشعروا بوجوب 

االنتماء إليها؛ وبذلك ننشيء، ابتداء من 
أنفسنا، مكتبات متجددة في كيانهم، حتى 

ال يأتي اليوم الذي نخشاه، فنخبو، ونندثر!

عـادل عطيـة

على درب املستقبل 
البعيد...

لقاء 
في السماء!

هنا  يجري  نف�صه  وجد  حتى  �ل�صماء  و�صل  �أن  ما 

وهناك، بعينني حائرتني يجري ب�صع خط��ت تلك 

ب�صع خط��ت يف  �أدر�جه فيجري  يع�د  ثم  �لناحية 

�لناحية �الأخرى، يبدو يف عجله! ينظر هنا وهناك 

ما،  �صخ�ص  عن  لهفة  يف  ويبحث  �صديدة  حرية  يف 

ي�صت�قفه ملك ن�ر�ين ذو جمال �آخاذ قائًل؛ على 

�أر�ك مله�فًا تبحث عن �صخ�ص ما! يحيبه  ر�صلك 

�أين  ��صمه »فلن«!  �أخي  �أبحث عن  يف لهفة؛ نعم 

ه� �أبحث معي من ف�صلك، �أبحث معي، �نتظرت 

ط�يًل تلك �للحظة، �أبحث معي من ف�صلك! 

يف  �إليه  ينظر  هنا؟  �أنه  �أدر�ك  ومن  �مللك:  يجيب 

هنا  يق�ل  ثم  تت�صاعد  �أنفا�صه  وماز�لت  تعجب 

�إن  هنا،  يك�ن  و�أن  البد  كذلك؟!  �ألي�ص  �الأخيار، 

�أنه  فلبد  �صرور  من  �صنعت  ما  بكل  هنا  �أنا  كنت 

�أبحث  معي،  �أبحث  منى!  �أف�صل  دومًا  كان  هنا، 

»فلن«،  ��صمه  »فلن«،  ��صمه  ف�صلك،  من  معي 

منازل  هنا  قليًل،  �إهد�أ  ر�صلك،  على  �مللك  يجيبه 

مكان  يف  ه�  منك،  �أعلى  منزلة  ذو  و�أخيك  كثريه 

تق�صد؟  ماذ�  ويق�ل  بلهفة  للملك  ينظر  �آخر، 

خائبتني  بعينني  �أخي،  �أري  �أن  �أريد  �أر�ه،  �أن  �أريد 

و�صفتني مرتع�صتني يق�ل للملك مت��صًل: ح�صنًا، 

�أنا  �أتعلم،  هنا،  �أخيك  له  وقل  �إليه  �أذهب  �أرج�ك 

�أعلم عادته يف �الأيثار!  

ه�  �الأماكن!  وه�  �أنا  نتبادل  �أن  �صيرتجاك  رمبا 

يل  ويرتك  �الأدنى  مكاين  ياأخذ  �أن  منك  �صيطلب 

يف  ذلك  يفعل  دومًا  كان  تقبل،  فل  �الأعلى  مكانه 

�إليه،  �أذهب  دعني  �أو  �إليه  خذين  بربك  �لدنيا، 

�صيئًا،  منك  �أريد  �مللك،  �أيها  بربك  �أنتظر  �أنتظر، 

عينيه  يف  جيدً�  �أنظر  هنا  �أخيك  له  تق�ل  و�أنت 

�صتجدين يف �حلدقة، و�أنظر بني �صفتيه حني تق�ل 

وه�  �صرخته  �أ�صمع  بربك  ودعني  هنا  �أخيك  له 

�نتظرت ط�يًل من  �ل�صفتني،  بتلك  با�صمي  ينادي 

�أنا  �أو دعني  �إليه  �أجل تلك �للحظة، بربك خذين 

�أذهب �إليه!

يجيبه �مللك ولكن لي�ص هنا مكان من يحب �أحدً� 

�أنزع  �إذن  ويق�ل  �مللك  �إىل  ينظر  �لرب،  من  �أكرث 

قلبي من �صدري، قل لربي وربك �أنت من و�صعته 

هنا فاأنتزعه �إن �صئت �أو �أتركني �أذهب �ليه، قل�بنا 

�أنزع قلبي من  بيد مقلبها وربك وربي ه� مقلبها، 

�مللك  يجيبه  �أحتمل،  عدت  فما  بربك  �صدري 

ج�صد  يف  �أنت  �صدر!  لك  لي�ص  قلب!  لك  لي�ص 

ن�ر�ين وقد بليت كل �الأع�صاء!

يتملكني  حبه  وماز�ل  هذ�  كيف  �صائًل  يجيبه   

هكذ�؟ ينظر �إليه �مللك يف عينيه ويق�ل الأن �حلب 

رمبا  �أتعلم  �أبدً�،  ت�صقط  ال  فاملحبة  يبلي،  وال  باق 

�صاأذهب  هنا،  �إىل  �صفينتك  هي  �ملحبة  تلك  كانت 

�إىل �أخيك فانتظرين! بعينني حائرتني ينظر �مللك 

مبتعدً� يقطع م�صاحات خ�صر�ء ال يعلم لها مقيا�ص، 

غرفته  يف  نف�صه  فيجد  ن�مه  من  ي�صح�  فجاأة  ثم 

تنحدر  �لدمعة  تلي  دمعة  على  ي�صح�  �ل�صغرية، 

وجهه  �أمتلأ  وقد  وجنتيه  على  وت�صيل  عيناه  من 

بفي�ص من تلك �لدم�ع، ينظر ل�ص�رة �أخيه �ملعلقة 

نح�  متجهًا  �صريره  يغادر  وه�  معاتبًا  �حلائط  على 

�أخيه؛  �ص�رة  وي�صاأل  ببطء  منها  يقرتب  �ل�ص�رة، 

من �أيقظني؟ �أمل ت�صتطع �أن ترتجي ربك �أن يرتكني 

يقرتب  حلم؟  يف  �أر�ك  حتى  �أخرى  لث��ين  نائمًا 

�أكرث وينظر �إىل عيني �أخيه يف �ل�ص�رة �ملعلقة على 

��صمه  وي�صمع  �أخيه  مقلتي  يف  نف�صه  فيجد  �حلائط 

�نهمرت  وقد  �ل�ص�رة  يف  �أخيه  �صفتي  من  يخرج 

بله. �لدم�ع من عيني �ل�ص�رة ومالت نح�ه لتقَّ

متت

�صطرنا �ص�يًا كل حكايات �لعمر! 

فلماذ� ترحل تاركًا كاأ�ص ُمر !  

يف كل ركٍن من حياتي كنت ركن! 

كنت مر�صاي ، كنت �ل�صاطئ وكنت �لرب 

كل �صطر من كتابي �أنت فيه! 

�إذ� ر�أيتيه يا �أمي فا�صاأليه 

�أماز�ل يذكر؟! و�إن ن�صي يا �أمي فذكريه.

بقلم: 

جورج مو�ضى

اتصلت اميى بــــــ »أسعد« فبادرها »أسعد« 
شكوكه  بنشرها  فعلته  عما  استنكار  بسؤال 
اميى  فردت  صفحتها  على  زوجته  مع  وخالفاته 
مشاكلها  حل  في  االسلوب  هذا  تتبع  بانها 
ذكر  بدون  املشكلة  نشرت  وبانها  الشخصية 
اسماء واكدت له ان مشكلته مع زوجته مازالت 
في  تساعده  القتراحات  بحاجة  وإنه  موجودة، 
من  حصلت  قد  وهي  زوجته  مع  مشكلته  حل 
وإنها  مشكلته،  حلل  اقتراحات  على  اصدقائها 
على استعداد ملشاركته هذه االقتراحات واختيار 
ان  ما يناسبه منها واكدت له ان كل ما ترجوه 

يعود السالم الى أسرته.
كالم  ووجده  اميى  كالم  في  قليال  اسعد  فكر 
حتى  يقابلها  ان  على  معها  فاتفق  معقول 
يحددون انسب احللول واكثرها عملية ملا مير به من 
وطارق صديقها   اميى  بنت  .اما ساندى  مشاكل 
هو  االنستجرام  على  جروب  في  اعضاء   فهما  
العائلة  بترك  ينادون  وايضا  للملحدين  جروب 
سنا  االصغر  اخوها  اما  بهم،  االرتباط  وعدم 
واسمه فيلو فهو يقضى معظم وقته متقوقع 
رقابة  بدون  االليكترونية  أجهزته  مع  غرفته  في 
او حسيب والنتيجة انه دخل في بدايات التوحد 
زوجها  وعصام  اميى  ان  بالرغم  انه  املشكلة 
خارجية  عالقات  ولديهم  طبيعيني  اشخاص 
خالل  من  مستمر  تواصل  على  واصدقاء  كثيرة 
بأبنائهم  عالقتهم  ان  إال  التواصل  وسائل 
يرام  ما  على  ليست  حياتهم  بأمور  ومعرفتهم 
فبالرغم من توفير كل وسائل الرفاهية ألبنائهم 
تعطيهم  لم  اخلارجية  بالعالقات  فانشغالهم 
والنتيجة  اوالدهم  حياة  ملتابعة  ومساحة  وقت 

لترك  طريقها  وفى  ملحدة  اصبحت  ساندى  ان 
االخر دخل في مشكلة من اخطر  واالبن  املنزل، 

مشاكل العصر بالنسبة لألبناء.
على العكس منهم جند ان اسعد رغم ان لديه 
مع  يتفاعل  وإنه  االصدقاء  من  والعديد  العديد 
حلها  في  يساعد  ان  ويحاول  أصدقاءه  مشاكل 
في  انهم  خاصة  أبناءه  متابعة  يغفل  ال  انه  اال 
مجتمع يختلف كثير عن عاداتنا وهو يدرك جيد 
وشخصية  وذهن  فكر  تكوين  في  امليديا  تأثير 
االطفال والشباب فبحكمة وخفة اصبح قريب 
من أوالده هو لم مينع عنهم و سائل التواصل بل 
حصنهم منها فيما يضر فناقش معهم ما يقال 
لهم في مدارسهم عن الدين واجلنس واالخر ولم 
يفرض عليهم رأى ألنه هو مقتنع به بل بالبراهني 
هو  والواقعية  املنطقية  واملناقشات  واالثباتات 
لم ينتظر معجزة تبعد أوالده عن اخلط بل صنع 
هو معجزة لهم بان فجر فيهم ابداعات املعرفة 
روحي  وفهم  حكمة  كل  من  مليئني  فاصبحوا 
وغير روحي باإلضافة الى انه ساعدهم ليطلعوا 
ان يخفى عليهم شيء  الكامل بدون  على احلق 
اذهانهم  عيون  وانفتحت  بالنفس  ثقة  فازدادوا 
ما هو  بأنفسهم  ويختاروا  الطرق  ليختبروا كل 
صالح ومرضى امام اهلل وامام الناس ولذلك كان 
رد فعلهم عندما علموا مشكلة امهم وابيهم 

انهم متاسكوا وابتدأوا في وضع حلول.
هي  وما  معها  حدث  وما  مونا  ملشكلة  نعود 
اسعد  على  اميى  ستقترحها  التي  االقتراحات 
ساندى  ابنتها  مشكلة  عن  اميى  سيخبر  ومن 
وهل هذا سيكون قبل او بعد فوات األوان... في 

املقال القادم سوف نقرأ اجلديد.

الطالق يف املهجر ... من ال�ضبب )5(

تاأثري و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 

بقلم: جمدي حننيعلى الطالق  

الكاتب الكبري 

خالد منت�ضر 

يبداأ مقالته 

لـ »جود نيوز« 

من هذا العدد
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األطفال  من  ماليني  استمتع  طوية  لسنوات 
وديبسي  وينكر  تينكر  مبشاهدة  العالم  حول 
التي  الذهبية  الشمس  ومعهم  وبو  والال 
األسماء  وهذه  يضحك،  طفل  وجه  حتمل 
في  ظهرت  التي  الشهيرة  للشخصيات  هي 
بي  بي  قناة  أنتجته  الذي  األطفال  مسلسل 

سي البريطانية ”تيليتبيز” .
منها  لكل  بأن  تيليتبيز  شخصيات  متيزت 
على  لتساعده  ومميزة  خاصة  شخصية 
الرموز  بعض  واستخدام  العالم،  استكشاف 
تنكي  يد  حقيبة  مثل  األطفال  تعليم  بهدف 
وينكي والتي تكون من الداخل أكبر من اخلارج 
والتي  ال  ال  كرة  أو  احلجم،  عن  يتعلم  حتى 

تعكس افتتان األطفال بالكرات.
الند  ال  ال  أسمها  مزرعة  في  تيليتابيز  عاش 
يبدو  ما  هذا  األطفال  يحبه  رائع  مكان  وهي 
ذلك،  احلقيقة غير  أن  يبدو  البرنامج، لكن  من 
ألن قصة تيليتابيز احلقيقية رمبا تدمر ذكريات 

الطفولة اجلميلة لدى الكثيرين.
الحتجاز  معهد  كانت  احلقيقة  الند  فالال 
احلقيقي  واالسم  بلغاريا،  في  ذهنًيا  املعاقني 
لهذا املكان ليس معروف حتى اليوم والقصة 
مت  هناك  لكن   ، ١٩٩٥م  عام  حدثت  احلقيقية 
حبس مجموعة من األطفال في غرفة كبيرة 
الوحيدة  واملرة  رعاية،  أي  بدون  وباردة  مظلمة 
مقدمي  فيها  يزورهم  كان  التي  اليوم  في 
الرعاية القاسيني الذين يعملون باملعهد كانوا 
يقومن فيها غالًبا بضربهم بداًل من أن يقدموا 

لهم الطعام.
وشخصيات مسلسل تيليتابيز مقتبسة من 
املكان  بهذا  موجودين  كانوا  أطفال  مجموعة 
اليوم  سيئ السمعة وماتوا جميًعا في نفس 

في ظروف مروعة .
وأحد تلك األطفال وهي الال واسمها يعني زهرة 
وجهها،  في  تشوه  من  تعاني  كانت  اخلزامي 
وكأنها  فتبدو  الوقت  طوال  مشدودًا  جعله 
تبتسم دائًما، وقد أمضت حياتها كلها داخل 
غرفة فتحول لون بشرتها لألصفر بسبب قلة 

كانت  املسكينة  فإن  ذلك  مع  الشمس،  ضوء 
تتعرض  كانت  عندما  حتى  دائًما،  تبتسم 
حتى  إرادية  ال  ابتسامتها  كانت  فقد  لإليذاء، 
رعايتها  بهم  املنوط  األشخاص  كسر  عندما 
وحتى  الرقص  من  تتمكن  ال  لكي  ساقيها 
عندما قيدوها في سريرها لفترة طويلة كانت 

تبتسم وتغمغم بكلماتها غير املفهومة.
صبي  وهو   ، تووتي  هو  اآلخرين  األطفال  وأحد 
صغير كان في السابعة من عمره فقط حينها، 
ال  أياًما  يقضي  اآلخرين  األطفال  مثل  وكان 
نهاية لها حبيس غرفة ال ميلك أن يفعل فيها 
ويتمتم  وإيابًا  ذهابًا  يتأرجح  أن  أي شيء سوى 
مقدموا  بالطبع  لكن  مفهومة،  غير  بثرثرة 
طريقتهم  لهم  كان  املكان  ذلك  في  الرعاية 
للخارج  يأخذونه  فكانوا  التعامل،  في  اخلاصة 
شدة  من  بالرغم  املعهد  أسوار  في  ويقيدونه 
يتركونه مقيد  كانوا  أحيان طويلة  وفي  البرد، 
بقضمة  أصيب  أنه  لدرجة  طويلة  لفترات 
بسبب  األزرق  للون  أطرافه  فتحولت  الصقيع 

بقائه في الثلج.
أنهما  الال  وبني  بينه  املشترك  الشيء  وكان 
نصف  وجدوه  عندما  حتى  دائًما  يبتسمان 
متجمد وكاد أن ميوت كان يبتسم أيًضا، وحتى 
عندما كسر مقدموا الرعاية بعض أن عضهم 
ظل مبتسم، ويعتقد أن تلك الشخصية هي 

التي اقتبست منها شخصية تينكي وينكي.
منذ  مشوًها  كان  والذي  دونكا  كان  التالي 
عندما  تقريًبا  أعوام  ستة  عمره  وكان  والدته، 
توفي وكان طفاًل مريًضا كما أنه أمضى نصف 
حياته جائع، ألنه كان يرمي طعامه، وألنه كان 
ضعيًفا جدا لم يستطيع املشي، لذلك قضى 
الولد البائس كل سنوات حياته وهو يعاني من 
تقيؤه  بسبب  واملعدة  احللق  في  واحلرقة  اجلوع 
اإللهام  مصدر  هو  الطفل  هذا  وكان  الدائم، 

لشخصية ديبسي.
الطفلة  هي  بولينا  الطفلة  كانت  أخيرًا 
األصغر بني األربعة الذين توفوا في ذلك اليوم 
ورمبا  حني،  عمرها  من  فقط  الثالثة  في  كانت 

تكون قصتها هي األكثر، فذات يوم في شتاء 
أنها  وهو  بسيط  خطأ  بولينا  ارتكبت  بارد 
فيه  حتفظ  الذي  املستودع  من  بالقرب  نامت 
جذوع األشجار التي تستخدم لتدفئة مقدمي 
الرعاية بالدار، والذين لم يالحظوا أبًدا أن هناك 
طفلة بشرية من حلم ودم فقاموا وهم سكارى 
بإلقائها في نار التدفئة، فاستيقظت الطفلة 
جسدها،  يحرق  الذي  اللهب  إحساس  على 
املعهد،  في  املشرفني  فسحبها  وصرخت 
لكنها كانت أصيبت بالفعل بحروق جسيمة 
ومع ذلك عاشت حتى القت حتفها مع إخوتها 

الثالثة اآلخرين، لتكون ملهمة شخصية بو.
في هذا الوجود الكئيب لم يكن هناك أي شيء 
فيه،  يعيشون  الذي  احلالك  الظالم  هذا  ينير 
في  باستمرار  تعمل  كانت  تلفزيون  أجهزة  إال 
الذين  األطفال  انتباه  جلذب  كوسيلة  املعهد 
إلى  بها،  مهووسني  وكانوا  بالداخل،  يعيشون 
يصابون  األربعة  األطفال  جعل  أمر  حدث  أن 
عن  يتحدث  الدار  مدير  سمعوا  فقد  بالذعر، 
التلفاز،  هذا  بسبب  الكهرباء  تكلفة  ارتفاع 

وأنه سوف يتخلص منها.
أن  البريئة  بعقولهم  األربعة  األطفال  فكر 
عليهم سرقة أجهزة التلفزيون وإخفائها قبل 
بعيًدا، وألن األطفال جميًعا كانوا  يأخذوها  أن 
إال  نوافذ  ينامون في غرفة واحدة ال يوجد بها 

بعد  لذلك  لالختباء،  مكان  وال  مرتفعة  نافذة 
ماذا  يعرفوا  لم  التلفزيون  أجهزة  حملوا  أن 

سيفعلون بعد ذلك.
نظر األطفال لبعضهم وهم خائفني وخطرت 
املركز  في  األطفال  كان  فقد  فكرة،  ببالهم 
الصغيرة  األلعاب  بعض  بلع  على  معتادون 
املسئولني  عن  بعيًدا  بطونهم  في  إلخفائها 
الذين سيحرمونهم منها، لكن أجهزة التلفاز 

كبيرة، فماذا يفعلون.
إليقاظ  املشرفون  دخل  عندما  الصباح  في 
األطفال كاملعتاد كان جميع األطفال موجودون 
، إال أربعة أطفال، فقد وجدوهم  في أسرتهم 
متاًما  ممزقة  وبطونهم  الغرفة،  منتصف  في 
األطفال  أيدي  وكانت  مكان،  كل  في  والدماء 
وأظافرهم مازالت حتمل قطع من اللحم جراء 

متزيقهم لبطونهم.
املكان  من  الرعاية  مقدموا  هرب  الفور  وعلى 
خبر  تخفي  أن  البلغارية  الشرطة  وحاولت 
فقط  الناس  من  قليلة  قلة  وظلت  احلادث، 
تعرف عن احلادث املروع من بينهم سيدة تدعى 
تليتبيز  قصة  تؤلف  أن  قررت  والتي  وود  آن 
سحري  مكان  في  مًعا  يعيشون  لتجعلهم 
يضحكون ويلعبون ويكونوا سعداء بعيًدا عن 
الرعاية، ودون أن يضطروا إلخفاء أجهزة  مركز 

التليفزيون في معدتهم.

ق�شة تيليتابيز احلقيقية املاأ�شاوية 

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

هاتف بل
معلم  عن  طبية  محاضرة  ألقيت  مرة 
يصرف  الصم  على  الشديد  حدبه  جعله 
كل دقيقة من فراغه على اختبارات بغية 
تعلم  على  الصم  تساعد  وسائل  ايجاد 
دراسة  على  العمل  هذا  وحمله  النطق. 
الى  ذلك  به  فادي  كهربائياً  الصوت  نقل 
تعرف  اصبحت  التي  الثورية  اآللة  اختراع 
هو  املعلم  ذلك  بالهاتف.  بعد  فيما 

الكسندر جراهام بل )١8٤٧ - ١٩٢٢(. 
عظيم  رجل  لكل  املرأة  الهام  كان  وإذا 
حقيقة، فهذه احلقيقة مزدوجة بالنسبة 

الى الكسندر . ففي حياته امرأتان ألهمتاه االجنازات العظيمة هما: امه وزوجه. امه اليزا ساعدته 
في اثناء طفولته على تعلم االلقاء، وحيثما كان منشغالً مبشاريعه وهواياته كانت هي هناك 

لتشجعه.
اما زوجه انتر ميبل هبرد فالتقاها في بوسطن، وعلى منوال قصتهما نسجت الروايات الغرامية 
اخليالية في القرن التاسع عشر. وواجها معاً املوانع التقليدية التي تسببت في معارضة ابوية 
لزواجهما كما واجها معاً السخرية الشعبية عن عبقريته، لكنهما جنحا اخيرة. میبل الهمت 

بل، كما الهمته امه، بحبها واخالصها ورمبا بشيء آخر.
أال  القدر  أليس من سخرية  الذين ال يستطيعون السمع. ولكن،  أولئك  أوالً مع  عمل الكسندر 
يتمكن تالميذه من االفادة من اختراعه الشهير للهاتف؟ وهل هناك اكثر سخرية من ان نعرف ان 

االمرأتني اللتني الهمتاه لم تستطيعا ان تقّدرا ذلك االختراع النهما كانتا ايضا صّماوين؟
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة
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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

حققت مبيعات شهر ديسمبر للعقارات في الكثير من مناطق كندا أرقاما 
ومونتريال  وكاجلري  وادميتون  وفانكوفر  تورونتو  من  فكل  جديدة.  قياسية 
التي  التوقعات  ورغم  ال %30.   املباعة تفوق  الوحدات  زيادة في عدد  حققت 
سادت السوق في أوائل ازمة الكرونا بان املبيعات سوف تنخفض فان بعض 
التوقعات االن تفيد بان السوق سيحتفظ بقوة دفعة خالل عام ٢0٢١ حيث ان 
الفوائد على القروض العقارية تتناقص باإلضافة الى توقعات بنمو االقتصاد 
وباء  بشأن  متشائم  اجتاه  أيضا  هناك  ان  من  بالرغم  العام  خالل  أخرى  مرة 
وبالتالي  الفائدة  أسعار  ارتفاع  واحتمال  االقتصاد  علي  تأثيره  ومدي  الكرونا 
رمبا يؤثر سلبيا على سوق العقارات. ورغم كل التوقعات فهناك اتفاق شبه 
كامل بني احملللني ان عام ٢0٢١ سيشهد على أي األحوال ارتفاعا في األسعار 

ال يقل عن ٥%.
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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.

مازالت األسعار تواصل االرتفاع

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 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   ١٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

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

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات

To Advertise in 
Good News

Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939
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صحيفة »اجلارديان« البريطانية

انتهي ع�ضر العمل داخل املكتب

البريطانية،  »اجلارديان«  تناولت صحيفة 
على  املستجد،  فيروس كورونا  وباء  تداعيات 
نهاية  متوقعة  املكاتب،  داخل  العمل  مناخ 

عصر العمل داخل املكتب.
ونشرت الصحيفة مقاال لسيمون جينكينز 
املكتب«.  داخل  العمل  عصر  »ولى  بعنوان 
يحتاج  “هل  ويبدأ جينكينز مقاله متسائالً 
شركة  ومقر  مكتبي  مبنى  إلى  املوظف 

يعمل به؟
ويجيب أن وجود احليز املكتبي قد يساعد في 
التقريب بني األشخاص، لكن تفشي فيروس 
كورونا كشف لنا أن وجود املقر املكتبي ليس 
العمل،  إجناز  يتم  حتى  ملزماً  ضرورياً  أمراً 
أداء  ميكننا  أنه  احلديثة  التكنولوجيا  واثبتت 
معظم هذه املهام من أي مكان، مبا في ذلك 

املنزل.
في  األول  اإلغالق  بعد  إنه  الكاتب  ويقول 
إلى  الرأي  استطالعات  أشارت  بريطانيا، 
منذ  معدودة.  أصبحت  املكتب  أيام  أن 
املفترض  من  كان  املاضي،  القرن  تسعينيات 
أن حترر اإلنترنت املوظفني من مكاتبهم، لكن 
مع  إال  يحدث  لم  املكتب  أغالل  من  حتررهم 

الوباء.
األولي  اإلغالق  انتهى  عندما  إنه  ويضيف: 
أن  استطالعات  أفادت  املاضي،  الصيف  في 
بني  وقتهم  تقسيم  يريدون  العمال  معظم 
االعتقاد  ولكن  واملكتب.  املنزل  في  العمل 
السائد كان أنه على الرغم من رغبة الكثير 
من املوظفني في العمل من منازلهم، إال أن 
معظم الشركات ستعود في نهاية املطاف 

إلى العمل املكتبي.
حد  الثاني  اإلغالق  أن  الصحيفة،  وترى 
كثيراً من احتمال عودة العمل املكتبي، وأن 
احلكومي  يوجوف  موقع  أجراه  استطالًعا 
قبيل اإلعالن عن اإلغالق اجلديد خلص إلى أن 
تكاد  املكتب  إلى  العودة  املوظفني في  رغبة 

تكون منعدمة.

صحيفة »نيويورك تاميز«

احلياة العامة

أذهل السناتور االمريكي بول تسونفاس )٢3 
سنة( اجمللس، حني أعلن أنه لن يرشح نفسه 
مصاب  ألنه  املقبلة  الشيوخ  مجلس  لدورة 
بالسرطان. وقال ان مرضه ال يثير القلق، وانه 
يتيح له اكمال دورة تالية في اجمللس. لكنه 
نهاية  أمضي  بعدما  السياسة  هجر  ارتأی 
االسبوع في البيت مع زوجته وبناته الثالث. 

وقال ان بناته غفون على ذراعيه وانه ال يريد 
حرمانهن تلك املتعة. وأضاف: »من يعمل في 
الورود.  عبير  يتنشق  أن  ينس  العامة  احلياة 
فاتته من  لكنه، حني يعتزلها، يالحظ أموراً 
قبل، مثل شروق الشمس وابتسام االطفال«.

صحيفة »دايلي نيوز«

ترتيب اأقوى جوازات ال�ضفر... املركز الأول 

لليابان عامليا ولالإمارات عربيا

تصدرت اإلمارات العربية املتحدة قائمة أفضل جوازات 
بناء  عامليا،  الـ١٦  واملرتية  العربي،  الوطن  في  السفر 

على مؤشر حرية التنقل.
السويسرية،  االستشارات  شركة  لتصنيف  ووفقا 
يسمح  اإلماراتي  اجلواز  “فإن   Henley & Partners  «

بالدخول إلى ١٧3 دولة دون احلالة إلى التأشيرة.
و٥٦  عربيا  الثانية  املرتبة  في  القطري  اجلواز  وجاء 
عامليا، إذ يسمح هذا اجلواز بدخول ٩٥ دولة والبحرين 
)املرتبة ٦٤ - 83 دولة( وعمان )املرتبة الـ٦٥ - 80 دولة( 

والسعودية )املرتبة الـ٦٦ - ٧٩ دولة(.
وعزز جواز السفر الروسي مكانه في الترتيب العاملي 
إلى  واحدة  خطوة  متقدما  العاملية  السفر  جلوازات 

املركز اخلمسني عامليا.
السفر  جوازات  أهمية  قياس  على  املؤشر  ويقوم 
العاملية بناءا على مؤشر حرية التنقل ودخول البلدان 

دون تأشيرات أو اجراءات خاصة.
وأشارت الشركة أن حامل اجلواز الروسي بات قادرا على 
زيارة ١١٦ دولة في العالم دون احلاجة إلى تأشيرات أو 

إجراءات قبول من سلطات هذه الدول.
وتعود الصدارة في ترتيب جوازات السفر العاملي للربع 
جوازها  يتيح  التي  اليابان  إلى   ٢0٢١ عام  من  األول 
حلامليه زيارة ١٩١ دولة أخرى دون احلصول على تأشيرة 

أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.

صحيفة »لو فيجارو« الفرنسية

حتديث وات�ضاب.. اأزمة غ�ضب عاملية و«ما�ضك« يفكر 

يف بديل

إلى  »واتساب«  لتطبيق  مستخدم  مليار   ٢ يتعرض 
وإال  باإلجبار،  »فيسبوك«  مع  بياناتهم  مشاركة 
املستخدمون  واتساب. وسيجُمنع  يحرمون من خدمات 
من  اجلديدة  الشروط  على  املوافقة  يرفضون  الذين 

استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير. 
وأنستقرام(  وواتساب  )فيسبوك  مجموعة  وتهدف 
عبر  نقدية  إيرادات  حتقيق  إلى  اجلديدة  السياسة  من 
طريق  عن  زبائنهم  مع  بالتواصل  للمعلنني  السماح 
عبر  مباشرة  منتجاتهم  بيع  حتى  أو  »واتساب«، 

املنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.
وقال ناطق باسم »واتساب« في بيان، إن »التحديثات 
ونحن  القطاع  في  شائعة  اخلصوصية  إعدادات  على 
للتحقق  الالزمة  املعلومات  بكل  مستخدمينا  منّد 
من  الثامن  من  اعتبارا  ستحصل  التي  التغييرات  من 

فبراير«.
يجري  قد  التي  البيانات  أن  إلى  الشركة  ولفتت 
تطبيقات  ومنظومة  »واتساب«  بني  تشاركها 
تشمل  و«ماسنجر«  »أنستقرام«  بينها  »فيسبوك« 
ال  وهي  الشخصي،  امللف  ومعلومات  االتصال  جهات 

تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة.
وال تتشارك »واتساب« بيانات مستخدميها في أوروبا 
في  األخيرة  تستخدمها  لكي  إال  »فيسبوك«  مع 
حتسني منتجاتها أو إعالناتها، وفق ناطق باسم خدمة 

املراسلة.
وقال أرتور ميسو اخلبير القانوني في منظمة مدافعة 
برس  فرانس  لوكالة  اإلنترنت  مستخدمي  حقوق  عن 
التعديل  هذا  لرفض  الوحيدة  الطريقة  كانت  ما  »إذا 
هي بوقف استخدام واتساب، فإن عنصر الرضا يصبح 

باإلكراه ومعاجلة البيانات تكون غير قانونية«.
واشتكى مستخدمون كثر عبر »تويتر« في الساعات 
املاضية من منحهم املوافقة على شروط االستخدام 

اجلديدة من دون االطالع تفصيليا عليها.
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وكالة االنباء االملانية

كيف جتعل �ضوتك م�ضموعًا خالل ارتداء الكمامة دون �ضراخ

أصبحت الكمامة عنصراً ال غنى عنه في مكافحة فيروس كورونا. 
ولكن من اجملهد بشكل متزايد التواصل فيما توجد قطعة نسيج 

حتيط بالفم. غير أن التقنية الصحيحة ميكن أن تكون مفيدة.
بريجيتا  األصوات  مدربة  بحسب  الصراخ،  بدون  كاف  وبصوت  وبوضوح  بهدوء  التحدث  جتربة  املهم  من 
جومبريشت من أملانيا. وتقول إنه من الصعب بصفة خاصة التحدث بصوت مرتفع فيما هناك كمامة 
نظراً ألن النسيج مينع الصوت من االنتشار. وحتى ال جتهد أحبالك الصوتية يجب جتربة التحدث من البطن 

باستخدام احلجاب احلاجز إلعطاء الصوت مزيدا من القوة.
وتقول اخلبيرة: »إذا ما الحظت شيئاً في حنجرتك يؤملك ألنك تريد التحدث بصوت مرتفع فهذه عالمة 
على أنك بحاجة لالسترخاء«. وهذا يعني التحدث بهدوء أكثر »وليس بالضرورة فيما يتعلق بدرجة الصوت 

ولكن بالوتيرة وبدون ضغط من احلنجرة«، بحسب جومبريشت.
ولدى لونا ميتيج وهي مدربة أصوات وإلقاء تعيش في أملانيا، صيحة مماثلة جلعل صوتك مسموعاً خالل 
ارتداء الكمامة. وتقول ميتيتج: »يجب أن تدرب نفسك على التحدث مبزيد من البطء واستخدام جمل 
قصيرة واستخدام التنغيم أكثر لتوصيل املعنى الذي تريده«. وتضيف أنه يجب أيضاً استخدام اليدين 

للتعويض عن تعبيرات الوجه التي تغطيها الكمامة.

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية

2021 اأق�ضر عام منذ 50 �ضنة... واليوم اأ�ضبح اأقل من 24 �ضاعة

السنة  في  مرة   ٢8 فلكي  يوم  ألقصر  القياسي  الرقم  كسر  مت 
املاضية، حيث سجل أقصر يوم في ٥ يوليو

٢0٢0، عندما أكملت األرض دورة كاملة )١.0٥١٦ مللي ثانية( أسرع 
من متوسط   طول اليوم.

وذكرت  صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن »الوقت مير اآلن بشكل 
ونتيجة  املعتاد،  األرض أسرع من  دوران  املاضي، حيث أصبح  القرن  أي وقت مضى خالل نصف  أسرع من 
لذلك، فإن طول اليوم هو حاليا أقصر قليال من الـ ٢٤ ساعة املعتادة«. وفقا لصحيفة »راسيسكايا غازيتا« 

الروسية.
وسيستمر هذا التأثير في العام املقبل، وسيكون الفرق بني الوقت الفلكي املتغير والوقت الذري املستقر، 

الذي تسجله الساعة الذرية، ١٩ مللي ثانية.
ويالحظ أنه في وقت سابق، احتاج كوكب األرض إلى ما يزيد قليال عن ٢٤ ساعة، للقيام بدورة كاملة حول 
محوره، ولكن منذ بداية القرن احلادي والعشرين، تغير الوضع. حيث بدأ اليوم الفلكي في االنخفاض. فما 
السبب؟!. وفقا للعلماء، ميكن أن يكون بسبب االحتباس احلراري، فعندما تذوب األنهار اجلليدية، تؤدي إعادة 

توزيع الكتلة إلى دوران الكوكب بشكل أسرع حول محوره.
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»�شكريت �شانتا« ي�شلم هدايا ملئات املنازل يف 

اإدمنتون

ديسمبر   ٢٤ صباح  في 
املاضي و الذى يوافق عشية 
السيدة  وجدت  امليالد،  عيد 
على  خطاب  تينانت  اليشا 
منزلها  في  االمامي  الدرج 
بداخل   وكان   – إدمنتون  في 
هذا اخلطاب بطاقة هدية ب 
٢٥0 دوالر من متجر وول مارت 
وقصيدة »انتصار االمل خالل 
وعندما  املظلمة«  االوقات 
بدأت  الهدية  اليشا   وجدت 

وملس  قلبي  دفئ  الهدية  ارسل  الذي  الشخص  »إن  وقالت  البكاء،  في 
اخلطاب  تلقت  التي  الوحيدة  هي  اليشا  السيدة  تكن  ولم  مشاعري« 
أبواب  عند  مماثلة  خطابات  السري«  »سانتا  وضع  فقد  بداخله،  والهداية 

املنازل اجملاورة ملنزل السيدة اليشا في حي جلينورا الشمالي.
وأفاد العديد من سكان إدمنتون بانهم تلقوا نفس الهدية، ولهذا تواصل 
بعضهم مع وسائل االعالم ليعبروا عن دهشتهم وابتهاجهم، وبالنسبة 
كبيرا  فرقا  أحدثت  املفاجئة  الهدية  هذه  »إن  فقالت  اليشا  للسيدة 
ألسرتها خالل عطلة االعياد حيث إنه مت تسريحها من عملها اثناء الوباء، 
وهي تعيش مع امها التي لديها دخل صغير ثابت ولذا فإن هذه البطاقة 
وعن  لهم،  بالنسبة  البقالة  من  شهر  ثمن  هي  دوالر   ٢٥0 بــــــــــ 
القصيدة التي كانت ضمن اخلطاب فقد كانت تنتهي ببعض التعليمات 
ألولئك الذين تلقوا الهدايا وقد ال يحتاجوا اليها، فقالت القصيدة »مهما 
لهذه  تكن حتتاج  لم  فإذا  ثقة،  فانك محمل  الهدية  بهذه  تفعل  ان  تريد 
الطريق  هو  هذا  الن  اليها،  يحتاج  قد  ألخر  اعطها  فمن فضلك  الهدية، 

الذي يستمر به االمل«.
وبالفعل فإن كريستينا إغنا سيو التي تعيش في حي البرتا أفنيو، والتي 
وجدت خطاب سانتا السري عند منزلها، والتي ليس لديها عمل، ولكن 
دخل زوجها يكفي لتمرير احلياة أتبعت تعليمات الرسالة، وتبرعت بالهدية 
ملساعدة  يهدف  الذي  الربحي،  غير  بيسيل  مركز  وهو  يحتاجها  من  الي 
أولئك الذين يعانون من الفقر، وقال لها املركز انهم سيستخدمون تبرعها 
لشراء جوارب ومالبس داخلية لألشخاص املقيمون في املآوي الذي أقيم في 

مركز إدمنتون للمؤمترات.
هذا وقد توصلت وكالة أنباء سي بي سي الي معرفة شخصية »سكريت 
سانتا« وقد افاد بانه وزع ٤00 خطاب من الهدايا في الطرف الغربي وفي 
أحياء في شارع البرتا، وقال ايضا »إنه فعل ذلك ألنه يعرف أن الكثير من 
الناس يواجهون عاما صعبا حقا، وقال إن هذه هي وسيلته للمساعدة وانه 
يأمل أن تكون الهدايا قد أعطت الناس شعورا بأن العالم جيد، وأن هناك 

مستقبال أكثر إشراقا ليس بعيد عنا« ولكنه طلب عدم كشف هويته.

م�شروع  ينعتون  االعاقة  ذوي  حقوق  عن  املدافعون 

قانون »امل�شاعدة على املوت �شي-7« بــــ »الكابو�ص«

اخلطر،  ناقوس  االعاقة  ذوي  الكنديني  عن حقوق  واملدافعون  النشطاء  دق 
أنه  من  محذرين  سي-٧«  املوت  على  الطبية  »املساعدة  مشروع  بشأن 
سيحط من قيمة حياة األشخاص الضعفاء، ومن ضمن االشخاص الذين 
يناشدون احلكومة بعدم ادراج االشخاص الضعفاء وذوي اإلعاقة اجلسدية 
فبراير  والذي سيبت فيه في شهر  اجلديد  القانون  الذهنية ضمن هذا  او 
قابل  غير  عصبي  باضطراب  املصاب  سنة   ٤٥ فولي  روجر  السيد  القادم، 
»املساعدة  له  توفر  أن  السهل على احلكومة  إنه من  قال  والذي  للشفاء 

الطبية على املوت« من أن توفر له الدعم الذي يحتاجه.
على  من  زووم  تطبيق  عبر  السياسات  صناع  فولي  روجر  السيد  وناشد 
املنزلية  والرعاية  املساعدة  من  املزيد  يقدموا  بأن  املستشفى  في  سريره 
للكنديني ذوي االعاقة، وقال إنه حرم من الرعاية املناسبة وان املستشفى 
طلبت منه دفع ١800 دوالر في اليوم او سيضطرون إلخراجه منها او عليه 
في  العاملني  قدرة  تفوق  احتياجاته  ألن  طبية«  مبساعدة  »املوت  اختيار 
يستطيع  ال  انه  من  الرغم  على  له،  تهديدا  هذا  اعتبر  وقد  املستشفى، 
احلصول على الدعم الالزم للعيش في منزله حيث انه يعتمد متاما على 

مقدمي الرعاية الصحية في الغذاء والدواء وغيره.
وحث روجر فولي اعضاء البرملان على عدم توسيع نطاق »مشروع املساعدة 
والرعاية  املساعدة  من  املزيد  تقدمي  على  يركزوا  وان   « سي-٧  املوت  على 
ضد  قضائية  دعوي  فولي  روجر  رفع  وقد  االعاقة،  ذوي  للكنديني  املنزلية 
حكومات املقاطعات واحلكومة الفيدرالية ملنعه من احلصول على الرعاية 

الالزمة.
ذوي  الكنديني  عن  نيابة  تعمل  ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  نائبة  وقالت 
االعاقة »إن مجتمع الكنديني ذوي االعاقة واسرهم يخشون من ان يصبح 
االفراد ذوي االعاقة قادرين على االنتحار مبوجب القانون الذي توفره الدولة 
حياة  يهدد  القانون  هذا  ان  ايضا  وقالت  املوت«  على  الطبية  »املساعدة 
وهذا  املتساوية  باحلقوق  املوت مبساعدة طبية  يساوي  إنه  املعوقني حيث 

ميثل تهديدا لنا جميعا وهو إهانة أخالقية.

اأونتاريو توؤجل بدء التعلم ال�شخ�شي يف املدار�ص 

اىل 10 فرباير

تورنتو : اعلنت مقاطعة أونتاريو عن أن مواعيد بدء التعلم الشخصي 
االصابة  حاالت  الرتفاع  نظرا  فبراير   ١0 تؤجل حتي  املدارس سوف  في 
بكوفيد – ١٩ في املقاطعة، وكان وزير التعليم قد اكد أن املدارس ليست 
املقاطعة  وكانت  احمللية،  اجملتمعات  في  العدوى  الرتفاع حاالت  مصدرا 
قد دخلت في حالة اغالق من يوم ٢٦ ديسمبر مما أجبر الشركات غير 
املقاطعة  التي فرضتها  القيود  بني  وكان من  االغالق،  االساسية على 
الطالب عن  أن يدرس  يناير علي  يوم ١١  االبتدائية حتى  املدارس  اغالق 
بعد خالل االسبوع االول من شهر يناير، و يعود طلبة االبتدائي و الثانوي 
تورنتو  مناطق  في  فبراير    ١0 يوم  الشخصي  للتعلم  مدارسهم  الي 
تشهد  التي  املناطق  وهي  إسكس  ووندسور  وهاميلتون  ويورك  وبييل 

ارتفاع في االصابات بكوفيد – ١٩.
لرفاهية  ضرورية  املدارس  أن  بشدة  نعتقد  »إننا  التعليم  وزير  وقال 
لضمان  ثمن  بأي  عليها  احلفاظ  يجب  ولذا  العقلية  وصحته  الطفل 
بقائها مفتوحة للتعلم االمن في الصف ، وقال أيضا ؛ أريد أن أطمئن 
اولياء االمور بانه وفقا لكبار االطباء في املقاطعة فإن مدارسنا آمنة 
وان 8 من ١0 مدارس ليس بها اية حاالت من كوفيد – ١٩  وإنه استنادا 
الى تقرير فان ٩٩،٦٤% من الطالب لم يبلغوا عن اي حالة اصابة باملرض، 
واضاف بأن حكومة أونتاريو ستواصل تعزيز اختبارات كوفيد – ١٩ في 
املدارس وستخصص استثمارات جديدة وكبيرة لسالمة املدارس، مبا في 
ذلك حتسني جودة الهواء، واملزيد من معدات احلماية الشخصية، ومزيد 
استمرار  لضمان  يلزم  ما  كل  نفعل  وسوف  والتنظيف،  املوظفني  من 

أطفالنا في التعلم«

املقاطعات واالقاليم الكندية تنظم خطط الإعطاء 

لقاحات كوفيد – 19

على  كندا  وافقت  أن  بعد 
اعطاء لقاح مودرنا وهو اللقاح 
عليه  توافق  الذي  الثاني 
االمر  فإن  فايزر،  لقاح  بجانب 
متروك لكل مقاطعة واقليم 
كيفية  لتقرير  حدة  على 
بشكل  ولكن  اللقاح،  اعطاء 
التي  التوصيات  يتبعون  عام 
االستشارية  اللجنة  قدمتها 
الوطنية للتطعيمات التابعة 
الفيدرالية،  للحكومة 
اللجنة  هذه  نصحت  وقد 
االولى  املرحلة  تشمل  بان 
أربعة  للتطعيمات 

مجموعات وهي:
املقيمون والعاملون في دور الرعاية طويلة االجل.

البالغون من سن 80 سنة فما فوق ثم يتبعهم االقل بخمسة سنوات 
توفر  الي ٧٥ سنة بشرط  البالغون من سن ٧0 سنة  ثم  اي ٧٥ سنة 

اللقاحات.
العاملون في مجال الرعاية الصحية ومجال الدعم الشخصي الذين 

يتعاملون مباشرة مع املرضى.
تكون  ان  ميكن  حيث  االصليني  السكان  مجتمعات  في  السن  كبار 

للعدوي عواقب وخيمة.
وتشمل املرحلة الثانية من عمليات التطعيم:

العاملون في مجال الرعاية الصحية عامة
العمال  سكن  أماكن  مثل،  البيئات  جميع  في  واملوظفون  املقيمون 

املهاجرين، واملرافق االصالحية والسجون ومالجئ املشردين
العمال االساسيون مثل رجال الشرطة ورجال االطفاء والعاملون في 

انتاج املواد الغذائية.
املستشفيات  في  واسع  نطاق  على  متوفرة  اللقاحات  تكون  وسوف 
ستكون  التطعيمات  من  الثالثة  املرحلة  وفي  الصيدليات  وبعض 
وزارة  وقالت  والصيدليات،  االسرة  اطباء  اللقاحات متوفرة في مكاتب 
الصحة الكندية أن البالد بأكملها يجب أن يكون لديها جرعات كافية 
لتطعيم كل كندي يريد احلصول على التطعيم بحلول شهر سبتمبر 

القادم، وبالنسبة ملعرفة متي يحني الوقت ألخذ التطعيم؟
ففي املرحلة االولي يتم حتديد مواعيد مسبقة مع االشخاص املعينني 
عن طريق الهاتف وسيتم أطالق نظام جديد على االنترنت خالل هذه 
الذين ال يندرجوا في اجملموعات االربع  الناس  السنة، وبالنسبة لعامة 
لذلك  خطط  تضع  املقاطعات  تزال  فال  التطعيمات،  ألخذ  االوائل 
ولكن مقاطعة بريتش كولومبيا على سبيل املثال: تسمح للجمهور 

بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وزير مالية مقاطعة اأونتاريو ي�شتقيل 

بعد رحلته ال�شرية اىل »الكاريبي« اأثناء 

تف�شي كورونا

وزير  استقال  تورنتو: 
أونتاريو  مقاطعة  مالية 
رود فيليبس من منصبه 
بعد قيامه برحله سرية 
البحر  في  جزيرة  الى 
الكاريبي، وقد قبل رئيس 
فورد  دوج  أونتاريو  وزراء 

استقالته، وقال تعليقا على هذا » في الوقت الذي يضحي 
اليوم  املالية  وزير  استقالة  فإن  بالكثير  أونتاريو  فيه سكان 
هي دليل على أن حكومتنا تأخذ مسؤولياتها على محمل 

اجلد وتضع لنفسها معايير عالية«.
ووزير املالية املستقيل رود فيليبس هو ايضا نائب برملاني عن 
املنطقة،  هذه  عن  كنائب  يعمل  وسيظل  إجاكس  منطقة 
وكانت سبب استقالته ترجع الى سفره سرا في ١3 ديسمبر 
في رحلة الى جزيرة سانت بتريس والتي تضم أفخم الفنادق 
وهو  له  فيديو  مكتبه  نشر  نفسه  الوقت  وفي  واليخوت 
يجلس في منزله في اونتاريو ويحتسي شراب العيد ويحيي 

العاملني في الصفوف األولى.
وقد قال عن هذا » لم أكن أنوي أن أخدع احدا عندما ارسلت 
من  الكثير  أغضبت  أنني  أفهم  وانا  والتعليقات،  الفيديو 
بالسفر  قراره  إن  وقال  ثقتهم،  أستعيد  أن  ويجب  الناس، 
ولم  الرحلة  بهذه  فورد  دوج  يبلغ  لم  وانه  خاطئ  قرار  كان 
يكن يعلم أن املقاطعة ستدخل في مرحلة االغالق يوم ٢٦ 
ديسمبر«، وبعد قبول استقالة وزير املالية سينخفض دخله 
من ١٦٥٤٥0 دوالر الي ١١٦٥00 دوالر وسيكون في عزل ذاتي 

حتى يوم ١3 يناير.

هل يجب على املقاطعات توفري اجلرعة 

الثانية ملن تلقوا االوىل اأم تطعيم اكرب 

عدد ممكن باجلرعة االوىل؟

وجد باحثون في جامعة دال  النا للصحة العامة في تورنتو 
اآلن  للمواطنني   ١٩ – اعطاء كل  كمية لقاحات كوفيد  أن 
اجلرعة  تلقوا  ملن  إلعطائها  الكمية  نصف  توفير  من  بدال 
 – بكوفيد  اجلديدة  االصابات  من  كبير  عدد  مينع  قد  االولى 
أونتاريو لتوفير  ١٩، وجاءت هذه اآلراء وسط خطة ملقاطعة 
نصف الشحنة االولي من لقاحات كوفيد – ١٩ إلعطائها ملن 
تلقوا اجلرعة االولى خوفا من تأخر وصول االمدادات  من هذه 

اللقاحات الى املقاطعة.
وقالت عاملة االوبئة أشلي تويت؛ أن  توزيع اللقاحات ميكن أن 
مينع االصابات اجلديدة بنسبة ٢٥ الى ٤0%، وقال خبير االمراض 
أكبر  بتطعيم  القيام  يجب  فيسمان؛  ديفيد  دكتور  املعدية 
عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن الن حجز اللقاح قد 
يؤدي الى وفاة العديد من الناس النهم لم يتلقوا التطعيم،  
إلعطاء  رسمية  توصيات  تصدر  لم  إنه  املقاطعة:  وقالت 
حكومة  وافقت  أن  بعد  واآلن  اللقاحات،  الناس  من  مزيد 
وادارته  والذي يسهل تخزينه ونقله  كندا على لقاح مودرنا 
في  باإلسراع  املقاطعات  حكومات  على  ضغط  هناك  فان 
تطعيم عدد اكبر من الناس، ويعرف ان الفرد يحتاج جلرعتان 
أو مودرنا  حتى يحصل  بيونتيك   فايزر  لقاح سواء   اي  من 
ما  تفصل  أسابيع  عدة  هناك  وتكون  فاعليه،  أقصى  على 
االوائل  اخلمسة  وقد حصل  هذا  والثانية،  االولى  اجلرعة  بني 
الرعاية الصحية الشخصية العاملني في مركز  في مجال 
ريكاي والذين تلقوا اجلرعة االولى من لقاح فايزر بيونتيك في 
شهر ديسمبر املاضي على اجلرعة الثانية يوم االثنني ٤ يناير 
، وأعلنت مقاطعة اونتاريو إنها قامت بتطعيم 3٧٥٥١ فرد 

حتى يوم 3 يناير ٢0٢١.
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فن اختيار ا�شم احليوان االأليف

يرجع األمر لك في اختيار اسم حيوانك األليف اجلديد ومع 
يجب  قيود  توجد  ولكن  قواعد،  يوجد  ال  احليوانات  أسماء 
على  التعرف  األليف  احليوان  على  يسهل  حتى  اتباعها 

اسمه.
الكالب:  األملانية ملربيي  الرابطة  بيترا كاسبلهر من  وتقول 

»يجب أن يسهل لفظه وأن يتسن للكلب فهمه«.
وتنصح باستخدام أسماء من مقطعني ألنها مميزة وميكن 

لفظها أسرع من األسماء ذات الثالث مقاطع أو األربعة.
ويجب عليك أيضاً جتنب سوء الفهم أو االلتباس ألنه ميكن أن يحدث، فعلى سبيل املثال عندما 

يكون اسم الكلب يبدو شبيها السم أحد أفراد األسرة.
ليست الكالب فقط من تستجيب ألسمائها فالقطط واألرانب والقوارض والطيور تستجيب أيضاً. 

ويوجد الكثير من املشاعر في اختيار االسم ولكن يجب أيضا أن يكون عمليا.
يتعلم كل حيوان  أن  البيطري من هامبورج: »ميكن  الطب  في  املتخصصة  باربرا شونينج  وتقول 
بالتربيت  وتوصي  اسمه  على  يعتاد  احليوان  أهمية جعل  على  تشدد  ولكنها  االستماع السمه«. 

عليه خالل ترديد اسمه.

العائلــــــــة 10
من جتاربي: ار�شادات مطبخية 

يتربع البوت الشمواه على عرش موضة األحذية 
إطاللة  املرأة  ليمنح   ٢0٢١ شتاء  في  النسائية 

شتوية تنطق باألناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة »Elle” أن البوت الشمواه ميتاز 
باللون  الغالب  في  ويتحلى  طبيعي،  مبظهر 
الرمادي  أو  الدافىء  البني  أو  األيقوني  اجلملي 

األنيق أو الكرميي الهادىء.
وأضافت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال، أن البوت 
الشمواه يصل طوله غالباً إلى منتصف الساق، 
ويتناغم في املقام األول مع اإلطالالت ذات األلوان 

الترابية، حيث يبدو في غاية الروعة واألناقة مع 
درجات البني والبيج والكرميي.

البوت ال�شمواه الإطاللة �شتوية اأنيقة

طازجة  اخلس  حتفظي  کي   -  
اكياس  في  الثالجة  في  اخزنيه 
من ورق بدالً من السيلوفان )مادة 

شفافة شبيهة بالورق(. 
- اذا اشتدت ملوحة احلساء او اي 
اليه  أضيفي  آخر،  مطهو  طعام 

قطعة من البطاطا النيئة املقشرة. وبعد طبخ 
من  اسحبيها  امللح  وامتصاصها  القطع  هذه 

الطعام واطرحيها جانباً. 
- اغمري الليمونة باملاء الساخن مدة ١٥ دقيقة 

قبل عصرها، فتدر كمية اكبر من العصير.
رأساً  مقلوبة  )احللوم(  البيضاء  اجلبنة  اخزني   -

على عقب، فتضمنني سالمتها مدة اطول. 

الهشاشة  اعادة  امكانك  في   -
والبسكويت  املبتلة  احلبوب  الى 
دقائق  بضع  بتسخينها  البالي 
على صفيحة الفطائر في الفرن.

االسمر  السكر  اخشوشن  اذا   -
وأصبح صلبة كاحلجر، واحتجت 
عن  )حتفي(  تبشري  ان  اال  عليك  فما  حاالً،  اليه 

سطحه املقدار املطلوب. 
زجاجة جديدة،  الطماطم من  اخراج صلصة   -
بها  )ميتص  ورقية  انبوبة  الزجاجة  في  ضعي 
عبر  الزجاجة.  قاع  الى  وادفعيها  عادة(  الشراب 
االنبوبة فيدخل مقدار کاف من الهواء الى داخل 

الرجاجة مما يؤدي الى تدفق الصلصة.

دورك  تقدير  إلى  بحاجة  أنِك  في  تفكرين  هل 
واجملهود الذي تبذلينه من أجل األسرة؟ تأكدي 
يرغب في الشعور بتقدير  من أن زوجك أيضاً 
دوره وأن ما يقوم به من أجل أسرته ال يقابَل 
بأنه  يشعر  أن  الرجل  يحب  به.  مسّلم  كأمر 
بقيمته،  يشعره  هذا  بيته،  في  متألق  جنم 
مثل  السلبية  األفكار  ذهنه  عن  ويبعد 
محاولة احلصول على التقدير من أماكن أخرى 
كالعمل أو األصدقاء، وبالتالي ال يكون بحاجة 

إلى االبتعاد عن أسرته ليشعر بقيمته.
والشعور بالتقدير ال يحتاج إلى مجهود كبير، 
أن  ميكن  البسيطة  التصرفات  بعض  فقط 
جتعل زوجك يشعر أنه ملك. السطور التالية 
زوجك يشعر  أهم ٥ طرق لتجعلي  لِك  حتمل 

بقيمته وتقدير دوره في األسرة.
١- امنحيه فرصة إظهار قدراته

املنزل،  وأغراض  األجهزة  تدمير  تخشني  أنِت 
محاولة  عدم  زوجك  من  تطلبني  لذلك 
هو  عامل  استدعاء  أن  وتقتنعني  إصالحها، 
البسيطة مثل  األشياء  أماناً، ولكن  أكثر  أمر 
األعمال  من  غيرها  أو  املياه  صنبور  إصالح 
قدرات خاصة،  لديه  أن  زوجك  تشعر  املنزلية، 
لذلك ال حترميه من فرصة إظهار قدراته تلك، 
يدهشك  قد  أوالً،  احملاولة  فرصة  وامنحيه 

بالفعل.

٢- احتفي مبا يقدمه
املنزل،  في  شيء  إصالح  زوجك  استطاع  إذا 
العادية،  اليومية  مهامه  إحدى  أّدى  حتى  أو 
يجب أال تأخذي ما يفعله كأمر مسّلم به، بل 
احتفي مبا يفعله، واحرصي على إلقاء الضوء 
على إجنازاته مهما كانت بسيطة، سواء بينك 
وبينه، أو أمام أطفالكما، هذا يشعره بالتقدير، 

وبأنكم تعرفون قيمة وجوده في األسرة.
3- توقفي عن االنتقاد املستمر ألفعاله

تصرفاتك،  كل  ما  شخص  ينتقد  أن  تخّيلي 
يحاول  وأنه  باإلهانة  هذا  يشعرك  بالتأكيد 
التقليل من إجنازاتك، هذا بالضبط ما يشعر 
به زوجك عند انتقادك له باستمرار، فتوقفي 

عن هذه العادة السلبية.
٤- قدمي له كلمات املدح والثناء

لزوجك  تقديرك  مباشرة إلظهار  هذه طريقة 
له  قولي  أسرتكما،  أجل  من  به  يقوم  وما 
يقدمه  ما  وتثني على  كلمات متدح تصرفاته 
من أجل األسرة، خاصة أمام أطفالكما وأمام 

اآلخرين، هذا يشعره بأهميته في األسرة.
٥- اشعري أنِت بالتقدير أوالً

بتقدير  عليِك  بالتقدير،  زوجك  تجُشِعري  حتى 
ما  كل  بأهمية  تشعري  وأن  أوالً،  نفسك 
تقدير  بسيطاً،  كان  مهما  ألسرتك  تقدمنيه 

نفسك يساعدك على تقدير من حولك.

5 طرق ت�شعر زوجك بتقدير دوره يف االأ�شرة

كيفية ا�شتخدام الكون�شيلر الإخفاء الهاالت ال�شوداء

الكونسيلر  أن   ”Elle« مجلة  أوردت 
إلخفاء  سحرية  عصا  يعد 
شرط  العني  حتت  السوداء  الهاالت 

استخدامه بشكل صحيح.
بالصحة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
واجلمال أنه يجب اختيار الكونسيلر 
لون  من  أفتح  لونه  يكون  بحيث 
مشيرًة  درجتني،  أو  بدرجة  البشرة 
إلى أنه في حالة الهاالت، التي مييل 
يجب  البني،  أو  األزرق،  إلى  لونها 
أصفر،  لون  ذي  كونسيلر  استخدام 

حيث إنه يعمل على إخفاء الهاالت على نحو جيد وتفتيح البشرة بشكل رائع.
وعن كيفية التطبيق تنصح “Elle” بأال يتم وضع الكونسيلر حتت العني على شكل هالل كما هو 
معتاد، وإمنا على شكل مثلث بحيث تتجه قمته إلى اخلدود، مع مراعاة توزيع الكونسيلر بواسطة 
األصابع، حيث يعمل ذلك على توزيعه بشكل أفضل، ومن ثم احلصول على عيون مشرقة تشع 

نشاطاً وحيوية.

حتى يكف الطفل عن البكاء!

املسجل.  صوته  إلى  استمع  إذا  البكاء  عن  يكف  الوليد  الطفل  أن  العلماء  اكتشف     
والطريف أن الطفل يشتد في البكاء إذا استمع إلى صوت طفل اخر. وينفي األطباء ما يتردد 
حول فائدة بكاء الطفل في تدريب رئتيه. ويذهبون في القول إلى أن استمرار بكاء الطفل 
يؤدي إلى توتر رئتيه، فضالً على شعور الطفل بالضيق وإحساسه باإلهمال من جانب أمه. 
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تويرت وفي�ص بوك يعلقان ح�شابات ترامب الأجل غري م�شمى

وفيسبوك  تويتر  شركتا  علقت 
دونالد  األمريكي  الرئيس  حسابات 
شركات  سارعت  بينما  مؤقتا،  ترامب 
للتصدي  العمالقة  التكنولوجيا 
ملزاعمه التي ال تستند إلى أدلة بشأن 
انتخابات الرئاسة، وسط أعمال شغب 

في العاصمة.
لترامب  تغريدات  ثالث  تويتر  وأخفت 
وطلبت حذفها نتيجة الوضع العنيف 
العاصمة  في  املسبوق  وغير  املستمر 
محتجون  اقتحم  بعدما  واشنطن 
في  الكوجنرس  مبنى  لترامب  مؤيدون 

محاولة إلجبار الكوجنرس على تعطيل تأكيد فوز الرئيس املنتخب جو بايدن.
وقال فيس بوك في وقت الحق إنه سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات بسبب انتهاكني اثنني 

لسياسة املوقع.
وقال تويتر إنه علق حساب ترامب، وإنه إذا لم يتم حذف التغريدات فسيظل احلساب مقفال، وهو ما 

يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا احلساب.
وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في املستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق احلساب بشكل 

دائم.
وحذفت شركة فيس بوك وشركة يوتيوب، التابعة جملموعة ألفابت، تسجيال مصورا لترامب واصل 

فيه تقدمي مزاعم بال سند بأن االنتخابات قد زجُورت، رغم أنه طالب احملتجني باالنصراف.
وقال آدم موسيري، رئيس موقع انستجرام، اململوك لفيس بوك، إنه مت حذف الفيديو من انستجرام 

أيضا وإن حساب الرئيس عليه سيظل معلقا.
وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطا للتصدي للمحتوى املضلل على منصاتها بشأن االنتخابات 

األمريكية. ولم يرد متحدث باسم البيت األبيض على طلب للتعليق.
التواصل االجتماعي حذفت  وقال جاي روزين نائب رئيس فيس بوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة 

فيديو ترامب »ألننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدال من أن يقلصها«.
وقالت يوتيوب إن الفيديو ينتهك سياستها املناهضة للمحتوى الذي يزعم أن »تالعبا واسع النطاق 

أو أخطاء قد غيرت نتيجة االنتخابات األمريكية لعام 2020«.
كانت فيس بوك وتويتر قد وضعتها حتذيرات واتخذتا إجراءات في البداية إلبطاء انتشار الفيديو.

النائب العام ياأمر بالطعن على حكم براءة املتهمني بهتك 

عر�ص �شيدة الكرم

احلكم  على  بالطعن  العام،  النائب  املستشار  أمر 
ثالثة  ببراءة   ،2020 ديسمبر   17 بتاريخ  الصادر 
متهمني بهتك عرض سيدة »بقرية الكرم« بدائرة 
قسم شرطة »أبو قرقاص« بالقوة في غضون مايو 
 2016 لسنة   23668 رقم  القضية  في   2016 عام 
جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة املكتب الفني 

للنائب العام أسباب احلكم وأوجه الطعن عليه.
الصاوي،  حمادة  املستشار  العام  النائب  ووجه 
أوجه  بدراسة  مبكتبه  الفني  املكتب  بتكليف 

الطعن على احلكم الصادر ببراءة املتهمني في الواقعة املعروفة بواقعة »سيدة الكرم«، وذلك فور 
إيداع محكمة اجلنايات التي أصدرت احلكم أسبابه.

املستشارين صالح  املستشار أشرف محمد على، وعضوية  برئاسة  املنيا،  كانت محكمة جنايات 
الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، أصدرت أمس اخلميس حكما ببراءة 
املتهمني الثالثة املتورطني في قضية تعرية »سعاد. ث«، 70 سنة، املعروفة إعالميا بـ »سيدة الكرم«.

االأحدث على االإطالق.. اليابان تك�شف عن �شاللة جديدة من 

فريو�ص كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، عن اكتشاف ساللة جديدة من فيروس كورونا عند أربعة مسافرين 
قادمني من البرازيل. وأشار تاكاجي واكيتا، رئيس املعهد الوطني لألمراض املعدية في اليابان، إلى 

ن الساللة اجلديدة تختلف عن الساللتني، اللتني اكتشفتا ألول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
وكانت بريطانيا، قد أعلنت في 14 ديسمبر املنقضي اكتشاف ساللة جديدة من فيروس كورونا في 

جنوب شرق إجنلترا.
وفي 23 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، اكتشاف ساللة أخرى من الفيروس، 

مشيرًا إلى أن مصدرها جنوب أفريقيا.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن الساللة اجلديدة من فيروس كورونا قد ظهرت في 22 دولة حول 

العالم.
على  يربو  ما  بينها  من  مليونًا،  التسعني  حاجز  العالم  حول  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  وجتاوز 

مليون و900 ألف حالة وفاة مبرض »كوفيد19-«. 

فريو�ص خفافي�ص غام�ص جديد يظهر يف فرن�شا... ووفاة 

م�شن جراء التهاب باملخ

وتوفي  بالفيروس.  إصابته  بعد  شخص  وفاة  في  وتسبب  فرنسا  في  نادر  خفافيش  فيروس  ظهر 
متقاعد فرنسي بسبب نوع نادر من داء الكلب يقال إنه أصيب به من اخلفافيش التي كانت تعيش 

فوق سطح منزله.
أكد املركز املرجعي الوطني لداء الكلب أن الرجل في الستينات من عمره مت نقله إلى مستشفى 
جامعة ليموج بفرنسا في أغسطس 2019. واعتقد األطباء أن الرجل تعرض للعض أو اخلدش من 

قبل خفاش يعشش على منزله.
الرسمي  السبب  أن  الوقت  ذلك  في  األطباء  وذكر  املستشفى  في  مأساوي  بشكل  الرجل  وتوفي 

لوفاته هو التهاب في الدماغ، لكن خبراء طبيني قالوا إن السبب غير معروف.
ونظرا لعدم تفسير األصل، مت إرسال العينات إلى مستشفى نيكر الباريسي ومعهد باستور، بهدف 

حتديد أسباب التهاب الدماغ.
وأظهر التحليل أنه أصيب بفيروس ليسا، وهو فيروس اخلفافيش األوروبي من النوع EBLV-1( 1(، لدى 

اخلفافيش ومت تشخيصه بأثر رجعي بعد حوالي عام من وفاته.
ووفقا للباحث لوران داشي في معهد باستور، فإن هذه احلالة هي األولى لـ EBLV-1 املكتشفة في 
البر الرئيسي لفرنسا، وقال: “35 عاما مرت على آخر وفاة من هذا النوع في العالم، وفي فرنسا، هي 

بالفعل األولى من نوعها”.

رثاءا على رحيله... 

�شفحات ال�شو�شيال حتتفى 

باإبداعات وحيد حامد

وواجه  الظالم«  »طيور  من  يخف  لم 
»اجلماعة« بكل جرأة فـ »كشف املستور«، 
دخل فى دائرة »اللعب مع الكبار« ليصبح 
الرجال  »آخر  وداًعا  السيف«،  »حد  قلمه 

احملترمني«.
مبثل هذه الكلمات ال يزال رواد السوشيال 

مر  ميديا في مصر والعالم العربي، ينعوا وفاة »رجل هذا الزمان«، والذي غادر عاملًنا منذ ايام، عن عجُ
يناهز 77 عاًما بعد أن أغلق »ملف سامية شعراوى«.

أن وقف »معالي  الوداع، بعد  السينمائي، كانت كلمة  القاهرة  األخيرة في مهرجان  ولعل كلمته 
الوزير« يجُلقى كلمته متأثرًا مبرضه، »أنا حبيت أيامى معاكوا، أنتم اديتونى عمر جديد، واستمرارية أنا 
مكنتش متوقعها، أنا سعيد جًدا باحلب وبالدعم اللى أنا شايف«، رحل بجسده ولن يكون »املنسي« 

يوًما ما، وداًعا الكاتب الكبير وحيد حامد.

»زواج التجربة« ي�شل م�شر: زوجة ملدة 3 �شنوات قابلة 

للزيادة

أطلق أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة 
ارتفاع  من  للحد  مبادرة،  والقانونية،  السياسية  للدراسات 
نسب الطالق في مصر، على حد تعبيره، أطلق عليها »زواج 

التجربة«.
اإلحصاءات  أرقام  من  املبادرة  فكرة  »مهران«  واستنبط 
الرسمية، التي تشير إلى ارتفاع نسب الطالق في مصر خالل 
السنوات العشر األخيرة، مبعدل حالة طالق كل دقيقتني و١١ 

ثانية.
ودلل »مهران« على صحة األسس التي قامت عليها مبادرته، استنادًا ملوروث »قائمة املنقوالت«، التي 
توثق ملكية كل من الزوجني من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويلتزم كال الطرفني بردها 

إذا ما ٌطلب منه ذلك، ويوافق عليها طرفي عقد القران دون أي ضغينة.
ما هو »زواج التجربة«؟

على نفس منوال »قائمة املنقوالت«، سيوقع طرفي عقد القران، قسيمة قانونية، تتضمن بعض 
الشروط التي تنظم حياة كاًل منهما مع اآلخر وفًقا لرؤيتهما املشتركة، كاألمور املادية، أو أمور عمل 
الزوجة من عدمه، ومدى موافقة الزوجة لتعدد زيجات زوجها من عدمه، ومدى الرغبة املشتركة في 
اإلجناب، وغيرها من األمور التي تعد مبثابة دستور حياتهما، ويعد عقد القران الغًيا في حالة تراجع أيًا 

من الطرفني عن أي بنود تضمنها تلك الوثيقة.
في  معينة  مدة  الزواج  على  املقبلون  يحدد  أن  مبادرته،  خالل  »مهران«  أقترح  فحسب،  ذلك  ليس 
العقد، تكون مبثابة فترة معايشة أولية، تتراوح ما بني 3 إلى 5 سنوات، وال يجوز الطالق في هذه املدة، 
املعايشة،  فترة  اكتمال  بعد  نتائج حقيقية  وإصدار  التجربة،  احلكم على  الزوجان  لكي يستطيع 

ولكي طرف منهما احلق أن ينهي الزواج إذا أراد بعد تلك الفترة دون شروط.
ومينحها  الرجل هو من طلب،  كان  فإذا  املدة،  انتهاء  قبل  الطالق  الزوجان  أحد  في حالة طلب  أما 
نفقتها وعدتها ومتعتها كاملة ومؤخر صداق وقائمة املنقوالت كاملة، ومسكن الزوجية في حالة 

إذا كانت حاضنة، أما إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطالق فالبد أن تعيد الشبكة واملهر فقط.

تقـــــــارير
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عن الأقباط وترامب 

�لعمل  نظام  تاآكل  وبعد  �حلد�ثة  بعد  ما  مرحلة  يف 

�لطبقة  �لطبقي بني  �ل�صر�ع  �لقائم على  �لقدمي  مبفه�مه 

يبتعد  �لي�صار  بد�أ  �لربوليتاريا،  وطبقة  �لربج��زية 

�الأ�صلية  بتف�صري�تها  �ملارك�صية  �لنظريات  عن  تدريجيا 

جديد�  منحى  و�أخذ  �لطبقي  �القت�صادي  �ل�صر�ع  عن 

دعم  طريق  عن  �الجتماعية  �ملظامل  �صد  �لكفاح  يف 

�الأقليات و�لفئات �ملهم�صة لتح�صني م��قعهم يف �لبنية 

لل��قع  م�صايرة  �أكرث  هدفا  ذلك  باعتبار  �الجتماعية 

�الجتماعي.

ق�ي هذ� �مل�صار �لي�صاري ب�صكل كبري مع تنامي �لع�ملة 

�إعادة ترتيب �خلارطة �حلزبية  �لتي لعبت دور� هاما يف 

�لي�صار  �أحز�ب  فنجحت  �لت�ص�يت  �أمناط  تغيري  ويف 

�لع�ملة  من  �ملت�صررة  �لفئات  �جتذ�ب  يف  �لبد�ية  يف 

وذلك  وتعليما  ماال  �الأقل  �لفئات  وهي  �القت�صادية 

�صلبيات  من  �قت�صادية  بحماية  تعد  لرب�مج  بطرحها 

من  �لهجرة  عمليات  يف  �لت��صع  �زدياد  ومع  �لع�ملة. 

�لغنية  �لدول  �إىل  و�ل�صرق  �جلن�ب  يف  �لفقرية  �لدول 

�القت�صادية  �لع�ملة  هذه  تعززت  و�أمريكا  �أوروبا  يف 

ثقافيا و�جتماعيا  ثقافية �جتماعية خلقت و�قعا  بع�ملة 

�صر�ئح  وظهرت  �ملهجر.  دول  يف  جديد�  ودمي�غر�فيا 

�لتي حتظى  �لفئات  جمتمعية جديدة ال تندرج �صمن 

حماية  تريد  ذ�ته  �ل�قت  يف  ولكنها  �لي�صار  باهتمام 

عن  مبناأى  و�له�ياتية  و�لدينية  �لثقافية  خ�ص��صيتها 

تخ�صى  بدورها  كانت  �لتي  �ملتطرف  �ليمني  �أحز�ب 

على ه�يتها �لق�مية �ملحلية من �لتاآكل و�الندحار.

و�حلقيقة هي �ننا بقليل من �لتحليل للم�صهد �ل�صيا�صي 

م�صاره  عن  �لي�صار  حت�ل  كيف  نرى  �أن  ميكننا  �لعاملي 

ن�صري�  تدريجيا  �أ�صبح  �أن  �إىل  �لكادحة  للطبقة  �لد�عم 

ن�صف  �أنه  كما  �ملهاجرين،  عن  �صر�صا  ومد�فعا  للع�ملة 

مفه�م �مل�صاو�ة و��صتبدله مبنظ�مة �متياز�ت وتف�صيلت 

وكذلك  �لفر�ص  وتكاف�ؤ  �لعد�لة  ح�صاب  على  جاءت 

قام باإعلء قيمة �ل�ص��بية �ل�صيا�صية على ح�صاب قيمة 

ت��صيف  �أن  حتى  �لتعبري  وحرية  �ل�صخ�صية  �حلريات 

على  باالأكرث  ينطبق  �أ�صبح  �لقدمي  مبفه�مه  �ليمني 

برغم  بالت�صمية  تتم�صك  ماز�لت  �لتي  �لي�صار  �أحز�ب 

�أنها متثله وخا�صة من  �بتعادها �بتعاد� تاما عما يفرت�ص 

�لز�وية �لقيمية. فالنظم �لتي تنعدم فيها �حلرية �ملدنية 

و�لزعماء  للقياد�ت  �المتياز�ت  فيها  ومتنح  و�ل�صيا�صية 

هي ميينية بح�صب �ملفه�م �الأ�صلي للم�صطلح.

�لدعائي  �خلطاب  مع  �لي�صار  ت�جهات  تلقت  هكذ� 

ويتبنى  �الأقليات  حق�ق  ح�ل  يتمح�ر  �لذي  للع�ملة 

�صعار�ت �لدميقر�طية وحق�ق �الإن�صان كغطاء وت�ظيف 

ت�صيطر  �لذي  �ملت�ح�ص  �القت�صادي  للن�صاط  �صيا�صي 

�إىل  يهدف  و�لذي  �جلن�صيات  متعددة  �ل�صركات  عليه 

تفتيت �لبنى �لق�مية و�ل�طنية للدول �لغربية م�صتخدما 

�مل��طنة.  علقات  عن  كبديل  �له�ياتي  �لتق�صيم  �آلية 

كثرية  �أخرى  فئات  ح�صاب  على  �مل�صروع  هذ�  جاء 

ه�  هذ�  ولعل  و�مل�صيحيني.  و�لبي�ص  �لذك�ر  بينها  من 

�ل�صبب �لرئي�ص �لذي جمع ن�صبة كبرية جد� قد ت�صل 

تر�مب  ح�ل  �الأمريكيني  �ملنتخبني  عدد  ن�صف  �إىل 

ذلك الأن �صيا�صاته �أولت �هتماما بالفئات �لتي هم�صها 

تبحث  كانت  �لتي  �لفئات  �لع�ملي..  �خلطاب  هذ� 

خ�ص��صيتها  وحماية  �لق�مية  ه�يتها  لتاأكيد  مرفاأ  عن 

�لثقافية من �لتفتت و�لتحلل يف خ�صم �لثقافة �لك�كبية 

�ملهيمنة.

يف هذ� �لتحليل، ملن ال يعلم، �لرد على �لهج�م �لذي 

تاأييدهم  �أن  باعتبار  �ملهجر  �أقباط  على  �لبع�ص  �صنه 

�صخ�صه  يف  �ملتمثلة  للعن�صرية  دعم  ه�  لرت�مب 

منافق�ن  عن�صري�ن  �أو  �صيا�صيا  �أغبياء  �إما  وباعتبارهم 

يعان�ن من �ال�صطهاد يف �لد�خل ويدعم�نه يف �خلارج 

لهم  نف�صه  قدم  �أنه  ملجرد  عن�صريًا  �صخ�صًا  وي�ؤ�زرون 

�لدين  عن  و�ملد�فع  �مل�صيحية  حمى  حامي  �أنه  على 

�مل�صيحي �صد متدد م�صروع �الإ�صلم �ل�صيا�صي. وبغ�ص 

�لنظر عن �صخ�ص تر�مب وه� �لرئي�ص �الآتي من خارج 

الئق  ب�صكل  تروي�صه  يتم  مل  و�لذي  �ل�صيا�صي  �حلقل 

)وهذ� و��صح من خطابه �ل�صعب�ي �جللف �الأج�ص غري 

جنح  كثرية  ماآخذ  عليه  ت�جد  و�لذي  �صيا�صيا  �مل�صذب 

�صيطنته  يف  لي�صاهم  و��صتغللها  �لتقاطها  يف  �الإعلم 

ب�صكل ه�صتريي ممنهج( بغ�ص �لنظر عن �صخ�ص تر�مب 

�لذي لن �تعر�ص له يف هذ� �ملقال فاإن �التهام �لذي وجه 

ملنتخبيه ال يعك�ص ��صتعلء� �أخلقيًا معه�د� من �لي�صار 

يف مثل هذه �ل�صر�عات �النتخابية فح�صب و�منا يعك�ص 

�الأمريكية.  للدولة  �مل�ؤ�ص�صاتية  بالطبيعة  جهل  �أي�صا 

دولة  �لدميقر�طية-  �لنظم  -ك�صائر  هي  �أمريكا  �أن  �إذ 

و�حلرية  �لدميقر�طية  مبادئ  على  تق�م  م�ؤ�ص�صات 

�لفردية وحق�ق �الإن�صان، و�ل�صلطة فيها لي�صت مطلقة 

�أوحد كما ه� �حلال يف �لنظم �ل�صلط�ية،  يف يد رئي�ص 

تنظيمات  �إطار  يف  تتم  فيها  �لقر�ر  �صنع  وعملية 

�لتي  هي  وق��نني  ق��عد  حتكمها  ر�صمية  وم�ؤ�ص�صات 

�حلق  لل�صعب  وتكفل  باملجتمع  �لدولة  علقة  ت�صبط 

يف  مبن  وم�صاءلتهم  �ل�صلطة  يف  من  كل  حما�صبة  يف 

جم�حه  درجة  بلغت  مهما  �لذي  نف�صه  �لرئي�ص  ذلك 

ورع�نته فاإنه ال ي�صتطيع �أن يت�صرف خارج هذ� �الإطار 

�حز�ب  ت�جهات  فاإن  هذ�  �إىل  باالإ�صافة  �مل�ؤ�ص�صاتي. 

يف  عنها  تختلف  �ل�صمالية  �أمريكا  يف  و�ليمني  �لي�صار 

و�ليمني  �لدميقر�طي  �ليمني  فاأحز�ب  �الأوروبية  �لدول 

�إىل  �أكرث  متيل  وكند�  �ملتحدة  �ل�اليات  يف  �لليرب�يل 

�لفردية  �حلريات  وتدعم  بالدميقر�طية  وتقبل  �ل��صط 

�أفكار  عن  بعيدة  �حز�ب  �أنها  �أي  �ل�صلطة،  وتبادل 

جتاوزتها  �لتي  و�لديني  �لعرقي  و�لتمييز  �لعن�صرية 

وجمرمة  مد�نة  �أ�صبحت  و�لتي  �ملتح�صرة  �ملجتمعات 

و�ملجتمعي  بل  فح�صب  �لقان�ين  �مل�صت�ى  على  ال 

�الأمريكيني  �الأقباط  كر�هية  من  وبالرغم  �أي�صا. 

قطر  من  -�ملدع�م  �ل�صيا�صي  �الإ�صلم  ت�غل  لفكرة 

�أن  �إال  �الأمريكي،  �ل�صيا�صي  �مل�صرح  د�خل  وتركيا- 

نف�صه  قدم  �أنه  ب�صبب  يكن  مل  لرت�مب  معظمهم  دعم 

فيه �صخ�صا  ر�أو�  و�منا الأنهم  �مل�صيحية  لهم كمد�فع عن 

ي�صتطيع �أن يتحدى مافيا �لتحالفات و�صبكات �مل�صالح 

�ل�صيا�صي  �مل�صت�يات  �صن��ت ط�يلة على  منذ  �لقائمة 

و�القت�صادي و�العلمي و�لتي ت�صكل تهديد� وج�ديا 

حلياتهم كطبقة و�صطى وكاأقلية ال تن�ص�ي حتت مظلة 

�ملظامل  من  ط�يلة  �صن��ت  عان��  �لذين  هم  �لي�صار، 

�لتي تقع عليهم لك�نهم �أقلية مهم�صة ال حتظى باهتمام 

�لعملية  يف  �لتاأثري  على  قدرتهم  عدم  ب�صبب  �ل�صا�صة 

لدى  تر�مب  �نتخاب  م�صاألة  فاإن  وعليه  �النتخابية.  

�الأقباط-  فيهم  -مبن  منتخبيه  من  �لعظمى  �لغالبية 

ي�ص�رها  �أن  �لبع�ص  �أر�د  كما  �صخ�صه  يف  حبا  تكن  مل 

و�أوليات  �قت�صادية  وم�صالح  بقاء  م�صاألة  كانت  و�منا 

�لتي  �لديني  �لعاطفي  �ل�صحن  وت��زنات تتعدى فكرة 

خللها  من  �النتخابي  �مل�صهد  بتف�صري  كثريون  قام 

�أن  لنا  ينبغي  هنا  بدقة.  �ل��صع  تقييم  عن  �أعجزهم  مما 

 30 بني  ما  ترت�وح  �مل�صلمني  من  كبرية  ن�صبة  �أن  نذكر 

بانتخاب  قامت  �الإ�صلمية  �جلالية  �ملائة من  40 يف  �إىل 

تر�مب لنف�ص �الأ�صباب ورمبا يزيد عليها م�قف تر�مب 

�لد�عم مل�صلمي �اليغ�ر �مل�صطهدين يف �ل�صني حتى �أن 

�صالح هد�ير �أحد قادة �اليغ�ر قد �عرب عن قلقه من 

�أن تك�ن �إد�رة بايدن �جلديدة �أقل حدة يف �ل�صغط على 

كانت  مما  �الن�صان  حلق�ق  النتهاكها  �ل�صينية  �حلك�مة 

عليه �د�رة تر�مب وقال �أنه يخ�صى من �أن ي�صلك بايدن 

نف�ص م�صلك �وباما حيال هذه �ملظامل �أال وه� �ل�صمت 

وخا�صة �أن البنه هنرت بايدن م�صالح مادية و��صتثمار�ت 

يف �صركات �صينية.

�إال  �لنا�ص  روؤية  �لدميقر�طيني عن  �أن عجز  �حلقيقة هي 

�صل�ك  ذ�ته  حد  يف  له�  �له�ياتي  ت�صنيفهم  خلل  من 

�الإ�صباين  �ملجتمع  م�ؤخر�  �وباما  �أثار  وقد  عن�صري. 

لرت�مب  تاأييدهم  فيه  يدين  بت�صريح  �أدىل  عندما  �صده 

هي  �صدهم  �لعن�صرية  تر�مب  ت�صريحات  �إن  قائل 

نظرهم ح�ل  يدعم وجهة  لديهم من ك�نه  �أهمية  �أقل 

�أنه  يعتقد  �لرجل  فاإذ� كان  �ملثليني.  �الجها�ص وزو�ج 

ي�صتطيع �أن ميلي على �لنا�ص ما يجب عليهم �أن يقبل�ه 

�أو يرف�ص�ه بناء على ه�يتهم وحدها، فكيف ال ن�صف 

��صتخد�م  �لدقة يف  �إن ت�خي  بالعن�صرية.  �مل�صلك  هذ� 

�مل�صطلحات هي م�ص�ؤولية �جلميع وقد وعى �مل�ص�ؤول�ن 

ذلك  �الأمريكي  وب�صرت  مرييام  قام��ص  على  �مل�صرف�ن 

عن�صرية  لكلمة  �لقام��صي  �لتعريف  بتحديث  فقام�� 

حادث  بعد  وحتديد�  �حلايل،  �لعام  من  ي�ني�  �صهر  يف 

�الأمريكية،  مينياب�لي�ص  مدينة  يف  فل�يد  ج�رج  مقتل 

�ال�صتخد�م  مع  �للغ�ي  �ل��صف  يت��فق  �أن  بغر�ص 

بعد  ذلك  وكان  �ل��قع.  �أر�ص  على  للكلمة  �ملعا�صر 

عن  �مل�ص�ؤولية  حتملهم  ر�صائل  حمرروه  تلقى  �أن 

�أ�صحابها  ي�صت�صهد  �لتي  �لعن�صرية  �ل�صل�كيات  بع�ص 

�أنف�صهم  عن  �لتهمة  هذه  لنفي  �لقام��صي  بالتعريف 

وللتدليل على �أنهم ال يت�صف�ن بالعن�صرية، فجاء �لقر�ر 

بالتحديث بناء على تلك �ل��قعة. وبالرغم من خط�رة 

�ملدمر  و�أثره  للفظ  �مل�ص�ؤول  غري  �جلز�يف  �ال�صتخد�م 

�ل�صر�عية  و�لتجاذبات  �ال�صتقطابات  تعميق  على 

�لد�خلية وت�دي ب�حدة  تت�صبب يف �النق�صامات  �لتي 

وب�صكل  ب�فرة  ت�صتخدم  �لكلمة  جند  �أننا  �إال  �ملجتمع، 

لرتجيح  ي�صعى  مت��طئ  �إعلم  يغذيه  ومتطرف  حاد 

على  �النتخابية  �للعبة  يف  لها  يروج  �لتي  �لكفة 

نحن  علينا  يت�جب  لذ�  �ملجتمعية.  �ل�صلمة  ح�صاب 

�التهامات  من  �لن�ع  هذ�  يثريه  ما  �إىل  �النتباه  كاأفر�د 

كل  �صد  و�لتنمر  �لكر�هية  من  �صديدة  م�جات  من 

�أو �ملتبنني لقناعات مغايرة. فلي�ص  �ملختلفني يف �لر�أي 

ملي�ن   73 من  �أكرث  نتهم  �أن  �ملنطقي  �أو  �لطبيعي  من 

دون  عن�صرية  �صيا�صات  مبماالأة  �أو  بالعن�صرية  م��طن 

�لقناعة.  هذه  يف  دور  �لتاأكيدية  �النحياز�ت  يك�ن  �أن 

بعلقتنا  بد�ية  م�صي�صا  ح�لنا  �صيء  كل  �أ�صبح  لقد 

كل  نتنف�صه.  �لذي  بالنف�ص  و�نتهاء  و�الإله  بالك�ن 

�أو قطب من  �أو حزب  �صيء ي�صب يف م�صلحة رئي�ص 

�أو �القت�صاد. فدع�نا ال ننجرف ور�ء  �أقطاب �ل�صيا�صة 

حق  ندعم  ودع�نا  �أعمى  ب�صكل  �ملتعمد  �لت�جيه  هذ� 

�ملتاحة  �ل�صرعية  �حلزبية  �خليار�ت  حتديد  يف  �الآخرين 

مع  تت��فق  �لتي  �الأجندة  �نتقاء  ويف  تنا�صبهم  �لتي 

�أول�ياتهم وقناعاتهم ومبادئهم دون �أن نحقر من �صاأنهم 

�أو نعن�صرهم �أو نهينهم، �أولي�ص هذ� ه� �ملعنى �حلقيقي 

من  �أف�صل  �أنا�صا  �لطرفان  ي�صتحق  ولرمبا  للدميقر�طية؟ 

مر�صحيهم لكن ال ي�جد!

دول اأندراو�س
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قواعد جديدة لل�ضفر يف كندا بداأت يف 7 يناير
الى كندا باحلصول على  القادمني  الزوار  القواعد؛ مطالبة  أعلنت حكومة كندا عن قواعد جديدة للسفر في كندا وتشمل هذه 
وثيقة تثبت انهم اخذوا اختبار كوفيد – ١٩ ] بي سي أر [ وكانت نتيجته سلبية قبل الطيران ب ٧٢ ساعة، وأيضا أتخاذ تدابير 
قوية لتنفيذ احلجر الصحي عند الوصول الى كندا، وقد أوضحت حكومة كندا في بيان لها يوم 3١ ديسمبر ما يجب ان تكون عليه 
القواعد اجلديدة – وأعلن وزير الشؤون احلكومية الدولية دومينيك لوبالن انه اعتبارا من يوم ٧ يناير سيكون علي جميع املسافرين  
القادمني الى كندا، احلصول على وثائق تثبت نتيجة اختبار كوفيد – ١٩ السلبية ويتم تقدميها الي شركة الطيران قبل الصعود 

الي الطائرة املتجهة الي كندا.
ويجب أن يؤخذ هذا االختبار في غضون ٧٢ ساعة من املغادرة، وحتى مع وجود اختبار سلبي لكوفيد – ١٩ سيطلب من املسافرين 
اكمال فترة احلجر الصحي االلزامية التي تبلغ ١٤ يوما، عند وصولهم، وقد وعد املسؤولون الفيدراليون بالتدقيق بصرامة عندما 
يتعلق االمر باحلجر الصحي. وجاء في بيان احلكومة ان احلكومة ستزيد من جهود املراقبة على املسافرين لضمان ان يكملوا فترة 
احلجر الصحي االلزامي املعمول بها، وسوف يقرر املسؤولون احلكوميون ما إذا كان على الفرد البقاء في منشأة صحية فيدرالية ام ال، 
ويجب على هؤالء الذين يدخلون الى كندا استخدام تطبيق ]آرايف كندا[ او موقع الويب سايت احلكومي، لتوفير معلومات االتصال 
وخطة الوصول اخلاصة بهم قبل الدخول الى كندا، وسوف تنطبق هذه القواعد على املسافرين من كل بلد وعلى جميع شركات 
الطيران سواء االجنبية أو احمللية، ويعفي االطفال اقل من سن اخلامسة من هذه القواعد وكذلك مقدمو خدمات الطوارئ وأطقم 
شركات الطيران، ولن يطلب من االشخاص املسافرين ترانزيت او على طائرات تقف للتزود بالوقود االلتزام بهذه القواعد، وقد حث 
املسؤولون الفيدراليون أي شخص سيسافر للخارج حاليا ويخطط للعودة الى كندا، أن يبدأ علي الفور في الترتيب ألخذ اختبار 

كوفيد – ١٩ وبحث كيفية الوفاء مبتطلبات القواعد احلكومية قبل املغادرة .

توقعات بارتفاع اأ�ضعار املواد 

الغذائية هذا العام
صدر تقرير عن اسعار املواد الغذائية املتوقعة لعام ٢0٢١ من جامعة دالهوزي في 
هاليفاكس، يقول بأن هناك توقعات بزيادة اجمالية في أسعار املواد الغذائية بنسبة 
 %٦,٥ الي   ٤,٥ بنسبة  اللحوم  أسعار  في  ستكون  الزيادات  هذه  وأهم   %٥ الى   3
واخملبوزات بنسبة 3,٥ الى ٥,٥ % واخلضراوات خاصة الطماطم واخليار بنسبة ٤,٥ 
الى ٦,٥ %. وقال الدكتور سيلفان شارلبو مدير مختبر حتليالت االغذية الزراعية في 
اجلامعة »إن العائالت التي لديها موارد محدودة ستعاني بشكل كبير عام ٢0٢١ وإن 
التغلب على ارتفاع اسعار املواد الغذائية يتطلب املزيد من الطهي واالنضباط ومزيد 

من البحوث واالمر بهذه البساطة«.
االستهالك  نوعية  في  وتغير  واملنشأت  احلدود  أغالق  الي  كورونا  وباء  أدي  وقد  هذا 
وادي كذلك الي البطالة، فضال عن إدخال تعديالت على ممارسات االنتاج والتصنيع 
والتوزيع والبيع بالتجزئة لتعزيز السالمة، وكل ذلك أثر على أسعار املواد الغذائية 
على  هامة  اثار  النفط  أسعار  وحرب  الكندي  الدوالر  سعر  النخفاض  ايضا  وكان 
 ١3 األغذية ٩0٧  السنوي على  اإلنفاق  يبلغ  أن  املتوقع  ومن  الغذائية.  املواد  أسعار 
ألسرة  املاضي  بالعام  مقارنة   )%  ٥( دوالراً   ٦٩٥ إلى  تصل  بزيادة   ،٢0٢١ عام  دوالر 

مكونة من اب وام وطفلني.

بحجم  فارهة،  مبساحة  اخلدم  قبو  يتمتع 
مقسماً  بأكمله،  امللكي  القصر  محيط 
بعناية الى مطبخ شاسع، ومخازن، ومكاتب، 
وغرف، وعنابر نوم! ويقطن القبو العديد من 
من  يومياً  ينهضون  الذين  واخلادمات  اخلدم 
الساعة الرابعة صباحاً الى الساعة العاشرة 
مساًء، لتلبية طلبات القصر بحسب قوانني 
اللجنة اإلدارية التي يرأسها رئيس اخلدم الذي 
نوٍم  القبو في غرفة  في  ايضاً  يعيش معهم 

خاصة. 
من املفترض أنه في كل عام تجُخصص معونة 
امللكي،  العرش  من  للقبو  ضخمة  مالية 
وكانت تصلهم على يد شخص من احلاشية، 
لتفي باحتياجات القبو ومصروفاته. كان هذا 
يتم بشكل روتيني بحت، وببيروقراطية مملة! 
فعلى سبيل املثال، لم يكن هناك موعد ثابت 
للمعونة! فقد تأتيهم في مطلع العام، أو في 
وما  املقبل،  العام  الى  تؤجل  أو قد  منتصفه، 
على اخلدم املساكني اال االنتظار بذل ومهانة 
على  يعيشون  كانوا  احلال!  انفراج  حني  الى 
إليهم كل مندوب ملكي  يجلبه  الذي  األمل 
حامل للمعونة، وهو أنه سيتم تعيني مندوب 
ملكي ساٍم دائم ليقيم معهم في القبو، فال 
ذلك!  بعد  السنوية  للمعونة  عبيداً  يظلون 
وكان اخلدم - مع االسف- يتعلقون بأذيال ذلك 

االمل الذي ال يتحقق أبداً! 
قمة  في  امللكي  العرش  قاعة  بهو  في  أما 

القصر، صاح امللك في حاشيته قائالً:
مالية  معونات  بصرف  سأقوم  متى  -الى 
لكافة اجنحة القصر، دون ان أتواصل مباشرة 
فتواصلي  األجنحة؟!  تلك  في  العاملني  مع 
معهم سيساعد على إدراكي الحتياجاتهم، 

وبالتالي ألبيها كلها كما ينبغي!
بنزاهة...بال  التواصل  عملية  تتم  وحتى   
تامة  بسرية  امللك  قرر  تضليل،  وال  تالعب 
التخفي في شخصية أخرى حتى يستطيع أن 
يعيش وسط أهل قصره ليراقب احتياجاتهم 
هذه  عن  بالقصر  أحد  يسمع  ولم  قرب!  عن 

املهمة اخلطيرة غير وزرائه املقربني فقط! 
اخلدم، عن طريق تقدمي  الى قبو  بالفعل  ونزل 
اللجنة  الى  جداً  طبيعي  وظيفي  طلب 
عليه!  املوافقة  ومتت  للخدم،  االدارية 
يشك  ولم  ببراعة  اخلادم  شخصية  وتقمص 

اخلدم  بقية  بلطافة مع  اندمج  أحد قط!  به 
بدورهم  حوله  التفوا  ايضاً  وهم  وصادقهم، 
وأحبوه! كان هو الوحيد الذي يقف في وجه 
عندما  خاصة  اآلدمية،  غير  اللجنة  قوانني 
شخصياً  القوانني  قسوة  تنسب  كانت 
بسبب  بشدة  ويغتاظ  ينزعج  فكان  للملك؛ 

حتريفهم ملعاني قوانينه ويقول:
ذلك  يقصد  كان  امللك  جاللة  ان  اعتقد  -ال 

بهذا القانون، بل كان يقصد كذا وكذا!!
وتكرار  بل  اللجنة،  ومن كثرة حتدياته لفساد 
واملقصود  وخلفياتها  القصر  للوائح  شرحه 
املندوب  هو  انه  اخلدم  بني  االمر  شاع  منها، 
السامي املنتظر؛ فتشكلت له جلسة حتقيق 
الذي سأله على  اخلدم  رئيس  برئاسة  عاجلة 

املأل:  
املفترض  من  السامي؟!  املندوب  انت  هل   -
وليس،  امللك  جهة  من  املندوب  هذا  يكون  أن 

عفواً، بخادم مثلك! فهل أنت هو املندوب؟
فرد عليه بثقة:
- انت تقول!!!

القبو  ومت طرده من  نهائياً،  إجابته  تمل  حتجُ لم 
اخلدم  رفقائه  أصاب  مما  االبد،  والى  التو  في 

باحلزن والتعاسة، ومن ثمة اخلوف!
وبنفس الطريقة خرج امللك من القبو الفتقاد 
أنهي  ان  وبعد  االخرى،  القصر  أجنحة  بقية 
مهمته، قرر الرجوع الى قبو اخلدم من جديد 
ليكشف لهم عن حقيقته؛ فدخل القبو بزيه 
واحبائه  اصدقائه  بني  ووقف  البهي  امللكي 
امللوك،  برهبة  تلقائياً  له  انحنوا  وهم  اخلدم، 
دون أن يعرفوه! فخلع عنه الزي امللكي وطلب 
كمجُ  لينظروه!  رؤوسهم  يرفعوا  أن  منهم 
عندما  اكتنفتهم  قد  الغامرة  السعادة  من 
أمر  فهو  احلقيقية!  هويته  عن  لهم  كشف 
خارج نطاق العقل أن يكون امللك بكل مجده 
وسلطانه، هو ذاته هذا اخلادم الذي عاش بيننا، 
ونحبه  ويحبنا  يفهمنا  حتى  وسطنا،  في 
من  والظلم  الهوان  وقبل  بل  منا!  كواحد 
أجلنا! ومن ذا يستطيع أن يعقل هذا األمر؟!

للخدم،  االدارية  اللجنة  تدريجياً  وانحلت   
للوضع  اخلدم كنتيجة طبيعية  رئيس  وأقيل 
ادارية،  جلنة  الى  بعد  لهم  حاجة  فال  اجلديد، 
رأساً  ليصل  مباشر،  طريق  لهم  انفتح  فقد 
قبو اخلدم بقمة القصر، حيث العرش امللكي، 

بال وساطة وال نيابة! 
مشاعر  تهتز  ال  إذن  فكيف 
قصة  سماع  بعد  القبو  اهل 
يقومون  وال  الروعة،  بهذه 

بخلع قبعاتهم متجيداً لهذا امللك 
يأخذ  أن  ارتضى  الذي  العظيم 
إليه  يرفعهم  لكي  اخلدم  صورة 

كامللوك؟!

دردشة... بالعربي الفصيح:
اخلادم امللك!         

�ضروط وات�ضاب اجلديدة املتهمة باخرتاق اخل�ضو�ضية وما البدائل؟

 . رسالة جديدة تظهر من برنامج »واتساب«، تطالبك باملوافقة على عدة شروط لإلستخدام وإال 
سيحذف حسابك خالل الفترة القادمة. رسالة أثارت اجلدل في العالم والتي تسمح لـ«واتساب« 
للتطبيق وتخصيص مساحة  »فيسبوك« املالكة  بيانات مستخدميه مع شركة  مبشاركة بعض 

للتفاعل مع اإلعالنات.
وفي تغريدة مختصرة على تويتر، نصح رئيس تيسال، »ألون ماسك«، متابعيه الـ ٤0 مليون باستخدام 

تطبيق »سيجنال«.
وبحسب مادة نشرها موقع البي بي سي، تطلب الشروط اجلديدة جمع معلومات ومشاركتها مع 
شركات فيسبوك األخرى كرقم الهاتف، وصورة احلساب، ونشاطات املستخدم على التطبيق إضافة 
لتحديد املعرف الرقمي IP جلهاز احلاسوب أو هاتف املستخدم وموقعه ولغته. كما تشمل أيضا جمع 
معلومات حول معامالت الدفع والبيانات املالية اخلاصة باملستخدمني. وتهدف شركة فيسبوك إلى 
»تطوير خدمات البيع والكسب عبر السماح للمعلنني بالتواصل مع زبائنها عن طريق »واتساب«، 
»سيجنال  أكثر من ١00 ألف شخص تطبيق  بيع منتجاتهم مباشرة عبرها«. وقد حمل  أو حتى 
»تيليجرام« حوالي مليوني مرة، وفقا  املاضيني، في حني مت حتميل  اليومني  » على أجهزتهم خالل 

.Sensor Tower لشركة حتليل البيانات
وبدورها أعلنت شركة سيجنال عن وجود ضغط شديد على منصتها.

ما أوجه االختالف بني »سيجنال وواتساب«؟
طرح تطبيق »سيجنال« ألول مرة في عام ٢0١٤ ٬ تتلقى الشركة املالكة للتطبيق متويالً من منظمات 
غير ربحية معنية بضمان حرية التعبير. وهو تطبيق شائع االستخدام بني الصحفيني. ويجُعتقد أنه 
التجسس  شركات  إحدى  إدعاء  ورغم  »سيجنال«.  محادثات  اختراق  ثالث  طرف  على  الصعب  من 

جناحها في اختراق التطبيق، إال أن شركة سيجنال نفت ذلك.
نفس  يستخدم  و«سيجنال«، فكالهما  و«اتساب«  تطبيقي  بني  التشابه  أوجه  من  العديد  هناك 
بني  إرسالها  أثناء  الرسائل  تشفير  فك  ميكن  ال  أنه  يعني  مما  طرف«  إلى  »طرف  التشفير  تقنية 
األجهزة. لكن االختالفات بينهما جذرية بحسب ما قاله صانع احملتوى التقني أسامة عصام الدين 
في حديث مع مدونة ترند. ويفسر قائال »يستخدم تطبيق »سيجنال« نظام تشفير خاص مفتوح 
املصدر مما يتيح للخبراء فرصة فحص الكود األساسي في أي وقت، في حني ال يسمح تطبيق واتساب 
بفحص الكود اخلاص به بسهولة«. كما يسمح »واتساب« بتخزين كم هائل من البيانات املتعلقة 
باملستخدم ونشاطاته. وسيجمع املزيد من املعلومات مع التحديث القادم ملشاركتها مع مجموعة 
فيسبوك. ولن يجمع واتساب البيانات احلقيقية للمستخدم بل سيستعمل البيانات الوصفية وهي 
قاله  ما  ونشاطاتك بحسب  اهتماماتك  األخرى  فيسبوك  لشركات  خوارزميات ستصف  عبارة عن 

اخلبراء .
»فعلى سبيل املثال إذ أردت شراء جهاز معني أو زيارة مسرح، فيحلل واتساب اهتماماتك ويرسلها 
إلى فيسبوك لكي يستطيع عرض اإلعالنات التي قد جتذبك«. وعادة ما تستعني بعض الشركات 
التجارية بـ »واتساب« للتواصل مع عمالئها، لذلك طرحت مجموعة فيسبوك قبل سنوات تطبيق 
يحتفظ  فلن  سيجنال،  مع  متاما  يختلف  األمر  ولكن  األرباح.  من  املزيد  جلني  لألعمال«  »واتساب 

مبعلومات عنك أو نشاطاتك، ولن يشاركها مع طرف ثالث .
كما ينفي القائمون على التطبيق وجود خطة لتضمني اإلعالنات على األقل في الوقت احلالي. تأتي 
هذه التغييرات اجلديدة في ظل حرب تخوضها شركة فيسبوك املالكة لتطبيق واتساب مع شركة 

آبل، بسبب تعقب نشاطات املستخدمني.

بقلم: مينا ماهر
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في اجلزء االول من هذا التحقيق حتدثنا عن انواع 
لقاح  او  لقاح موديرنا  اخملتلفة سواء  اللقاحات 
الروسي،  اللقاح  او  استرزنيكا  لقاح  او  فايزر 
لقاح،  كل  فاعلية  ومدى  خواص  عن  وحتدثنا 
الصيني  اللقاح  اجلزء سو نتحدث عن  في هذا 
وموقف الدول من كل لقاح مبا في ذلك موقف 

مصر.
مناعة  يوفر  ال  سينوفارم«   « الصيني  اللقاح 

قوية وذو حتصني مؤقت
من  احملتمل  املصل  فان  اخرى  جهة  من 
أي يحتوي على  »سينوفارم« هو لقاح معطل، 
قجُتل،  ثم  اخملتبر  في  إنشاؤه  مت  الذي  الفيروس 
القوارض  على  وجرب  معد،  غير  فهو  وبالتالي 

واألرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية.
وجرى تصنيع اللقاح في معهد بكني للمنتجات 
البيولوجية التابعة لـ«CNBG”، باالعتماد على 

ساللة فيروسية واحدة من مريض.
في  تاريخ  لها  املعطلة  اللقاحات  ان  يذكر 
معروفة  تكنولوجيا  وهي  الناجح،  االستخدام 
مثل  ألمراض  لقاحات  صنع  في  استخدمت 
توفر  ال  لكنها  الكلب،  وداء  واحلصبة  اإلنفلونزا 
قد  لذلك  احلية،  اللقاحات  مثل  قوية  مناعة 
مبرور  جرعات  عدة  تناول  الضروري  من  يكون 

الوقت.
 ١١٢0 على  أجريت  دراسة  لنتائج  ووفقا 
جميع  فإن  اللقاح،  على  حصلوا  ممن  شخصا 
املتطوعني كونوا أجساما مضادة تقاوم العدوى 
الفيروسية بعد ٤ أسابيع من احلقن، وملن تزيد 
أعمارهم على ٦0 عاًما كان بعد ٧ أسابيع من 

احلقن.
أن  احملتمل  من  أنه  املصنعة  الشركة  وذكرت 
 ٢8 بفاصل  اللقاح  من  جرعتني  بأخذ  يوصى 
يوما، ألن األولى توفر حماية بنسبة ٩٧% فقط، 
لذا فإن التطعيم بجرعتني يرفع نسبة احلماية 

إلى ١00%.
للمرحلة  سريرية  جتارب   ،”Sinopharm“ أجرت 
الثالثة من اللقاح شملت نحو ٦0 ألف شخص 
والثانية  األولى  املرحلة  إجراء  بعد  دول،   ١0 في 

على ١00 ألف متطوع في الصني.
شياو  يانغ   ،”Sinopharm“ شركة  رئيس  وقال 
أجروا  إنهم  مؤخرا،  صحفي  مؤمتر  في  مينج، 
الثالثة  املرحلة  البيانات  من  جلزء  مراجعة 
للتجارب على اللقاحني مؤخرا، وكانت النتائج 

جيدة.
استخدمناه  الطارئ،  االستخدام  “في  وأضاف: 
على ما يقرب من مليون شخص ولم نتلق أي 
وقليل  أو خطيرة،  فعل سلبية  ردود  عن  تقارير 

منهم فقط لديهم بعض األعراض اخلفيفة”.
يذكر ان الّلقاح الّصيني أثبت قدرة كبيرة على 
الّتحمل مع عدم وجود تأثيرات سلبية خطيرة 

مرتبطة به”.
وأوضح أن شركة سينوفارم ستنتج نحو ١00 
العام،  نهاية  بحلول  اللقاح  من  جرعة  مليون 
في  جرعة  مليار  إنتاج  على  قدرتها  عن  فضال 
عام ٢0٢١. وذكر أن الشركات املصنعة ستكون 
اللقاح  مليون جرعة من  إنتاج ٢٢0  قادرة على 
التجارب األولية أظهرت  أن  إلى  سنويًا، مشيرا 

أن األشخاص قد يحتاجون جلرعتني أو ثالث حتى 
تكون فعالة.

أن  بالصني  رسمية  إعالم  وسائل  وكشفت 
لقاح “سينوفارم” احملتمل لعالج فيروس كورونا 
دوالراً،   ١٤٤ أي  يوان،  ألف  من  أكثر  يكلف  لن 

للجرعتني.
اللقاحات..  شركات  كافة  مع  تتعاقد  مصر 

وستصبح مركز تصنيع »سينوفارم« الفريقيا
لقاح  من  كبيرة  كمية  بحجز  مصر  بادرت 

بعدما  األمريكي،  »فايزر« 
مشجعة  نتائج  أظهر 
التجريبية،  مراحله  في 
احلكومة  تسعى  بينما 
مصر  احتياجات  سد  إلى 
مصادر  من  اللقاحات  من 
يعتبر  ما  وهو  متعددة. 
انتصارا  كونه  من  اكثر 
اال  للمصريني  صحيا 
انتصارا  أيضا  يعتبر  انه 
للرئيس  سياسيا 

السيسي.
الصحة  وزيرة  وأكدت 
هالة  املصرية  والسكان 
تصريحات  في  زايد، 
صحفية مؤخرا، أن الوزارة 
املئة  في   ٢0 بحجز  بادرت 
من  مصر  احتياجات  من 
تنتجه  الذي  كورونا  لقاح 
األمريكي،  فايزر  شركة 
لقاح  من  املئة  في  و30 

أوكسفورد في بريطانيا.
واتخذت مصر خطوات جادة ألن تصبح مركزًا 
ما  وهو  الصيني،  كورونا  لقاح  لصناعة  عاملًيا 
التقارير  من  وكثير  الصحة  وزارة  إليه  أشارت 
الضوء  سلّطت  التي  العالم،  حول  الصحية 
على خطط شركات األدوية الصينية والروسية 
لتوزيع  كقاعدة  مصر  الستخدام  والغربية 

اللقاحات على بقية دول القارة.
ري مصر حالًيا جتارب على لقاح »سينوفارم«  وجتجُ
الصيني، بينما وقعت روسيا صفقة مع شركة 
مصرية خاصة لتوزيع ٢٥ مليون جرعة من لقاح 
»سبوتنيك V”، إضافة خلوض احلكومة محادثات 
شركة  لقاح  من  اجلرعات  ماليني  الستيراد 

استرازينيكا،
أن تصبح مصر مركزًا  االتفاق على  مت  انه  كما 

كورونا  فيروس  لقاح  لتصنيع 
إلى  الفًتا  األفريقية،  القارة  في 
خطوط  وضع  تقييم  سيتم  أنه 
اجلودة  حيث  من  مصر  في  اإلنتاج 
واإلمكانية وذلك للبدء في تصنيع 

اللقاح مبجرد التوصل إليه.
على  الصني  مع  مصر  وتعاقدت 
التأكد  بعد  الصيني  املصل  إنتاج 
مؤكًدا  وأمانه،  فاعليته  من  التام 
في  طويلة  خبرة  لديها  مصر  أن 
تصنيع  وعند  اللقاحات،  تصنيع 
اللقاح سوف تكون مركزا إقليميا 
واحدة من  واألمصال. مصر  اللقاحات  لتصنيع 
لقاحات  تختبر  األوسط  الشرق  في  دول  أربع 
واإلمارات  البحرين  جانب  إلى  الصنع،  صينية 

واألردن.
جورنال”  ستريت  “وول  لفتت  الصدد  هذا  في 
األوسط  الشرق  في  دولة  أكبر  مصر،  أن  إلى 
الكثافة السكانية، عّززت إمكاناتها  من حيث 
إلنتاج لقاحات بعد أن واجهت تفشًيا إلنفلونزا 
نفذت  ومؤخرًا،  أعوام.   ١0 قبل   ”١ إن   ١ “إتش 

فيروس  الستئصال  وناجحة  واسعة  حملة 
التهاب الكبد الوبائي “سي” من خالل الفحوص 

والعالج.
يفكر  كيف  أوال...  اللقاح  على  سيحصل  من 

قادة الشعوب
منذ اإلعالن األول عن اول لقاح محتمل لكورونا 
وبدأت الدول تنص قوائم مبن سيتمتعون بأولوية 
احلصول على لقاح كورونا، وحتاول احلكومات في 
العالم أن توازن بني إنقاذ الفئات األكثر ضعًفا 
واألشد تعرًضا للخطر عند اإلصابة بالفيروس 
القوة  على  احلفاظ  وبني  السن،  كبار  مثل 

العاملة. فمن إذًا سيحصل على اللقاح أواًل؟
فناك دواًل تفّكر في استهداف اجملموعات األكثر 
املفرطة،  بالسمنة  كاملصابني  للخطر  عرضة 
مجموعات  استهداف  تفضل  أخرى  ودواًل 

كتالميذ  أوسع  بشكل  الفيروس  نشر  ميكنها 
إال  السجون.  ونزالء  اجلامعات  وطالب  املدارس 
أن ثمة شبه توافق دولي على أن تكون األولوية 
األولى للعاملني في احلقل الصحي في اخلطوط 
والطبيبات  كاألطباء  الفيروس،  بوجه  األمامية 
سيارات  في  والعاملني  واملمرضات  واملمرضني 

اإلسعاف التي تنقل مرضى كورونا.
في اليابان: أعلنت وزارة الصحة أنها تهدف إلى 
توزيع لقاحات تتماشى مع اخملاطر الطبية، مع 

وضع كبار السن في املقدمة.
الصحي  امللف  عن  املسؤولون  مييل  أوروبا:  في 
في  الرعاية  ومقدمي  املقيمني  تلقيح  نحو 
الفيروس  تسبب  حيث  أواًل،  املسنني  رعاية  دور 
في  احلكومات  وحيث تشعر  اخلسائر،  أكبر  في 
بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وأماكن أخرى باحلرج 

من التعامل معهم.
في بريطانيا: متيل احلكومة إلى تلقيح العاملني 
ثم  املسنني  رعاية  دور  في  واملقيمني  الطبيني 
من  أكثر  العمرية،  الفئة  حسب  اللقاح  توزيع 
80 عاًما، يليها أكثر من ٧٥ عاًما، وأكثر من ٧0 

عاما، قبل الفئات األخرى املعرضة للخطر. 
املوانئ  عمال  ضم  املسؤولون  يريد  الصني:  في 
لتحميل  احليوية  اخلدمة  يقدمون  الذين 
جتارتهم.  تشغل  التي  الشحن  سفن  وتفريغ 
العمال  حماية  احلكومة  تريد  إندونيسيا،  في 

الشباب للحفاظ على استمرار االقتصاد.
في امريكا: أكد بايدن رغبته في أن يكون اللقاح 
املشمولني  األميركيني، حتى غير  متاحاً جلميع 

في التغطية التأمينية.
أجل  -من  املتقدمة  الدول  حكومات  على 
البشر  بقية  بصحة  ناهيك  مواطنيها،  صحة 
خالل  من  تعمل  أن  العالم-  أنحاء  جميع  في 
»منظمة  كــــ  الدولية  احلكومية  املنظمات 
توزيع  استراتيجية  لوضع  العاملية«  الصحة 
القضاء  يتم  لم  إذا  ألنه  للقاح،  عادلة  عاملية 
أنحاء  جميع  في  كبير  حٍد  إلى  الفايروس  على 
موجات  حتدث  أن  املرجح  فمن  تقريباً،  العالم 
السكانية  الفئات  بني  ومتكررة  جديدة  عدوى 
اللقاح(،  على  حتصل  لم  )التي  احملصنة  غير 
وحتى بني الفئات احملصنة في حال كان اللقاح 
فعاالً بنسبة ٩0 في املئة تقريباً، كما يقال عن 

لقاح »فايزر«. 
إلى  احلاجة  أمس  في  هم  من  حتديد  قبيل  من 
وتوفير  اللوجستية،  الترتيبات  وحتديد  اللقاح، 
حيث  من  فعالة  بطريقة  املطلوبة  األشياء 
البنك  أعلن  وقد  واسع.  نطاق  وعلى  التكلفة 
مليار   ١٢ بقيمة  مساعدات  خطة  عن  الدولي 
دوالر لتوفير لقاحات مللياري شخص في البلدان 

الفقيرة والنامية.
ففي النهاية نتمنى ان تزال الغمة وان يجد كل 
انسان  مصري وليس كل مصري فقط بل كل 
على وجه االرض التحصني الالزم له مجاني او 
بسعر زهيد، واال تتدخل الظروف السياسية او 
أي  تلقى  امام  عائق  االجتماعية  او  االقتصادية 
نقول  ان  نستطيع  حتى  اللقاح  جلرعة  انسان 
أقرب  وفي  رجعة«  غير  والى  كورونا..  »وداعا.. 

وقت ممكن. 

من �ضيح�ضل على اللقاح اأول...؟ )2-2(

هل �ضتكون الكلمة العليا: للمال.. ام لل�ضيا�ضة.. ام لعدد ال�ضابات

كيف �ضتوزع كل دولة لقاحاتها: كبار ال�ضن.. ا�ضحاب المرا�س املزمنة.. الفرق الطبية على را�س القائمة

م�ضر تتعاقد مع جميع �ضركات اللقاحات.. لت�ضبح مركز ت�ضنيع اللقاح ال�ضيني لقارة افريقيا

حتقيق: إيهاب أدونيا
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في كتابه )الالهوت العربي واصول العنف الديني(، 
كالمه  زيدان  يوسف  الدكتور  االستاذ  يواصل 
موقف  من  كان  »ومهما  يقول:  املسيحية،  على 
املسيحية احلانق على اليهود، النهم ادانوا السيد 
ليقتله،  البنطي  بيالطس  الى  وقدموه  املسيح، 
موقف  من  كان  ومهما  االناجيل.  رواية  بحسب 
ما  بحسب   - ألنهم  اليهود؛  ادان  الذي  االسالم 
ذكره القران - حرفوا الكالم االلهي، وقتلوا النبيني 
ذلك  وغير  مغلولة..  اهلل  يد  ان  وزعموا  بغير حق، 
املسيحية  الديانتني،  ان  اال  االمور!  عظائم  من 
بالديانة  االعتراف  على  اجتمعتا  واالسالم، 
اليهود  انبياء  الى  تبجيل  بكل  ونظرتا  اليهودية، 

)الكبار(... »)صـ٢3(.  
ولم  احلنق،  تعرف  املسيحية ال  ان  احلقيقة  وفي    
تكن، وال كانت حانقة على احد، ال على اليهود، وال 
على الرومان، وال غيرهم، ممن قاوموها واضطهدوا 
اتباعها على مر العصور؛ والى اليوم وغدا.  وقد ولد 
تالميذه  واختار  يهودية؛  املسيح من عذراء  السيد 
احلواريون دعوتهم املسكونية  وبدأ  من وسطهم. 
باورشليم واليهودية والسامرة طاعة المر موالهم، 

قبل ان يتلقوا الى االصقاع البعيدة )اع١: 8(. 
لم  به  واملؤمنون  وتالميذه  املسيح  فالسيد      
كانوا  النهم  اليهود،  على  ال  احد:  على  يحنقوا 
يهوداً، وال على االمم، ألنه جاء ليخلص جميع الناس 
ولو انه حنق عليهم البادهم،  من ربقة شرورهم. 
االحياء.  ابادة  عن  يعجز  ال  االموات،  اقام  فالذي 
يعقوب  منه  وطلب  السامرة،  اهل  رفضه  وملا 
ان  قلوبهم-  في  االميان  يتأصل  ان  قبل  ويوحنا– 
 « لهم:  وقال  وبخهم،  فانه  وتأكلهم،  نار  تنزل 
بَْل  النَّاِس،  َس  أَنْفجُ لِيجُْهلَِك  يَأِْت  لَْم  اإلِنَْساِن  ابَْن  ألَنَّ 
الغفران  طلب  انه  ذلك  وفوق  »)لو٩(.  لِيجَُخلَِّص 
يعلمون  ال  ألنهم  لهم  اغفر  ابتاه  يا   « لصالبيه 

ماذا يفعلون«)لو٢3(. 
    واحتمل الرسل كذلك الظلم من اليهود ومن 
الرومان على حد سواء؛ ومع ذلك، ظلوا يكرزوهم 
الظاملني،  ظلم  احتمال  الى  داعني  ويبشروهم 
ذلك  ترجموا  وقد  واملسيئني.  االعداء  محبة  والى 
شهيد  اسطفانوس  هو  فها  عملي،  سلوك  الى 
عليه  انهالوا  ملن  الصفح  يطلب  االول  املسيحية 

باحلجارة ليرجموه. وكانت اخر جملة نطق بها: » 
يا رب ال تقم لهم هذه اخلطيئة«)أع٧(.

   لم تكن رسالة التالميذ، الذين اوتوا من سيدهم 
يكونوا  ان  اآليات،  ويصنعوا  االموات  يقيموا  ان 
ويبنوا  الرومان،  وغير  الرومان،  ويحاربوا  جيشا 
القصور، ويصبحون ملوكا، يعينون الوالة، وجتتمع 
في ايديهم السلطة واملال وطرائف السبايا؛ ويركع 
تكن  لم  اجلزية.  ودافعي  االسرى  ارجلهم  عند 
رسالتهم ان يجلسوا على العروش ويأكلون شهي 
من  ويشبعون  النساء،  أجمل  ويعاشرون  الطعام 
واجلنس.  واملال،  السلطة،  الباطلة:  الدنيا  حاجات 
كان  مطلبهم  الن  املادي،  الفقر  اختاروا  ولكنهم 
ادوات  بالفعل  كانوا  وقد  اهلل.  وملكوت  االخرة 
للبشارة،  القدس  الروح  يسوقهم  تعالى،  بيده 
غير مبالني بجوع وال عطش وال فقر وال اخطار وال 

اضطهادات.
يقول الدكتور زيدان: » يبدوا لنا     وفي )ص٢3(، 
)اليهودية،  الثالثة  الديانات  ان  النظر،  امعان  عند 
واملسيحية، واالسالم( هي في حقيقة امرها ديانة 
واحدة، جوهرها واحد، ولكن ظهرت بتجليات عدة، 
عبر الزمان املمتد بعد النبي ابراهيم)ابرام( امللقب 
املسيحية:  في  وهو  االنبياء،  بأبي  االسالم  في 
هذه  نتيجة  فكانت  المه.  املسيح  يسوع  جد 
الثالثة  التجليات  تلك  هي  الطويلة،  املسيرة 
منها  ديانة  كل  حتفل  التي  الكبرى)الديانات( 
بصيغ اعتقادية متعددة نسميها املذاهب، والفرق، 

والنحل، والطوائف».  
باله  االميان  على  الثالثة  الديانات  اتباع  اتفق  لقد 
ولكنهم  صفاته،  بعض  حول  واتفقوا  واحد، 
الى جانب االختالفات  اختلفوا في بعضها االخر. 
والتعبدية.  والطقسية  والعقائدية  التشريعية 
املسيحية  تقول  االعتقادية  الناحية  فمن 
للذات  املقنمة  وبالوحدانية  والفداء،  بالتجسد 
عن  وتنهى  االنبياء.  بعصمة  تقول  وال  االلهية. 
تعدد الزوجات، وال تقر جهاد الطلب، وال الطالق اال 
الكثيرة  االختالفات  الى ذلك من  وما  الزنى.  لعلة 
مسيحيا  واملسيحي  يهوديا  اليهودي  جتعل  التي 

واملسلم مسلما. 
   وخرج مخالفون عن كل ديانة: فأنكر الصدوقيون 

في  النساطرة  وغالى  القيامة؛ 
منكرين  التجريدي  التنزيه 
ما  املرمييون  والبس  التجسد. 
ثوب  املسيحية  من  ادركوه 
تزوج  اهلل  ان  وقالوا  وثنيتهم؛ 
منها  واجنب  مرمي،  العذراء 
القران  قال  وفيهم  املسيح. 
جُ يَا ِعيَسى  الكرمي: » وَإِذْ َقاَل اهللَّ
لِلنَّاِس  قجُلَْت  أَأَنَت  َمرمَْيَ  ابَْن 
دجُوِن  ِمن  إِلََٰهنْيِ  َي  جُمِّ وَأ ونِي  اتَِّخذجُ

ْبَحانََك«)املائدة١١٦(. ِ  َقاَل سجُ
اهللَّ

وتأولوا  التجريدي،  بالتنزيه  املعتزلة  وتأثر   
العلم  ونفوا  ظاهرها.  منكرين  اخلبرية  الصفات 
كالم  بحدوث  وقالوا  االلهية.  الذات  عن  واالرادة 
للخروج  العالم،  بقدم  بعضهم  وقال  اهلل. 
وبخالفهم،  افتعلوه.  الذي  التعطيل  مأزق  من 
هلل  بأن  فقالوا  التشبيه،  في  احلشوية  غالت 
ال  ودم،  حلم  من  مركب  وانه  كاألجسام،  ال  جسم 
كاللحوم والدماء، وجتوز عليه املصافحة واملعانقة 
بعض  على  عقيدتهم  بنوا  وقد  للمخلصني. 
وحديث  النزول،  حديث  مثل  الشريفة  األحاديث 
القائلة  واألحاديث  والنار،  الشفاعة، وحديث اجلنة 
القرآنية  واآليات  القيامة؛  يوم  هلل  املؤمنني  برؤية 
الكرمية، مثل قوله » الرَّْحَمنجُ َعلَى الَْعرِْش اْسَتَوى 
إِلَى  وَيجُْدَعْوَن  َساٍق  َعْن  يجُْكَشفجُ  يَْوَم  )طه٥(،”   “

وَن “ )القلم٤٢(. ودِ َفاَل يَْسَتِطيعجُ ججُ السُّ
التجسد  عقيدة  عن  احلشوية  اعتقاد  ويختلف    
التجسد  الن  وذلك  بيناً.  اخالفاً  املسيحية  في 
ملء  في  بالناسوت  احتد  الكلمة  الهوت  ان  يعني 
الزمان. فالكلمة ازلي؛ اما الناسوت فهو مخلوق. 
وعطش  جوع  من  لالعراض  قابل  والناسوت 
النقائص.  هذه  تعتريه  ال  الالهوت  لكن  وتعب؛ 
ان  وكما  فال يعطش وال يجوع وال ميرض وال ميوت. 
الروح االنسانية ال تتعظم بعظم البدن وال تتلحم 
بلحمه؛ كذلك الهوت املسيح احتد بالناسوت بغير 
اختالط وال امتزاج وال تغيير. فالفارق بني املسيحية 
واحلشوية يشبه الفارق بني قولنا:” زيد جلباب “، 
و” زيد يرتدي جلباباً “. املسيحيون يقولون ان اهلل 
روح اتخذ جسما واملشبهة يقولون ان طبيعة اهلل 

جسمانية. 
  وتوجد اختالفات كثيرة في االلهيات 
الديانات وبعضها؛ وبني اصحاب  بني 
ليس  الواحد؛  الدين  داخل  املذاهب 
باقي  وفي  بل  فقط؛  االلهيات  في 
والطقسية  التشريعية  اجلوانب 

والعقائدية...الخ
ان  يلبث  ال  امر،  على  اتفقوا  واذا     
يختلفوا في تفاصيله، فعلى سبيل 
واحلساب؛  بالقيامة  يؤمنون  املثال، 
تصور  عن  يختلف  لها  طائفة  كل  تصور  ولكن 
تكون  سوف  البعض  عند  فالقيامة  االخرى، 
طبيعتها،  على  تظل  وسوف  املادية  الجسامنا 
سوف  االخر،  البعض  وعند  وتتزوج،  وتشرب  تأكل 
وال  تأكل  ال  مالئكية،  نورانية  طبيعة  في  يبعث 
البعض،  عند  واجلنة  جتامع.  وال  تتزوج  وال  تشرب 
كانت في مكان معلوم على االرض؛ وعند البعض 
االخر، كانت، وال تزال في السماء وتتخللها االنهار، 

وتزينها احلور واالشجار والثمار. 
بني  االختالفات  تلك  الى  زيدان  الدكتور  واشار     
اختلفت  ولذلك   “ بقوله:  واملذاهب  الديانات 
املذاهب وتعددت الفرق الدينية في الديانات الثالث، 
حتى صار االختالف املذهب)ي( في الديانة الواحدة 
“-)صـ  ديانتني  بني  االختالف  من  اثرا  وابعد  اعمق 
٢٥(.  وختاما، ادعوا الى قبول االخر على الرغم من 
االختالف، والى اقامة حوار اكادميي متكافئ؛ واقدم 
يوسف  الدكتور  االستاذ  الى  والتقدير  االحترام 
اختلف  كنت  وان  التنويرية،  رسالته  على  زيدان، 
ومن  معه في حملته غير املبررة على املسيحية. 
املآذومة  القضايا  الى  اهتمامه  يوجه  ان  االفضل 
والعقول مثل  النفوس  التي تهدد اجملتمع، وتخرب 
والتعصب  واجلهل،  واالرهاب،  والتطرف  التكفير 
)اغتصاب( وزواج  التاريخ،  وتزوير  والعنصرية، 
املطلقات،  وكثرة  الزوجات،  وتعدد  القاصرات، 
والظلم  التربية،  الزيادة السكانية، وسوء  وتفاقم 
العقل  واعمال  احلرية  الى  يدعوا  وان  االجتماعي. 
الكراهية  وطيس  زيادة  من  بدال  الخ.  والعدل... 
عقيدتهم  وضد  االرض  في  املستضعفني  ضد 

السالمية. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
الالهوت الال-عربي واصول التسامح الديني (2)

واضطراب  ضيق  من  العالم  به  مير  ما  كل  مع 
وحزن بسبب جائحة الكورونا، أردت أن أقدم لك 
عزيزي القارئ شمعة مضيئة وسط هذا الظالم 

احلالك.
حينما خلق اهلل اإلنسان، وضعه في جنه عدن 
)تكوين ٢(. فكلمة عدن تعني »مسرة«. فاهلل 
خلق اإلنسان ووضعه في جنة املسرة وكما جاء 
اجلنة،  في  اإلنسان  دور  إن  التكوين،  سفر  في 
وأخذ   ( ويحفظها.  املسرة  هذه  يعمل  أن  هو 
الرب اإلله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها و 
يحفظها( ) تك ٢: ١٥(. ولكن لم تستمر هذه 
معه  البشرية  وسقطت  آدم  فسقط  املسرة، 
وطرد آدم حامال البشرية فيه خارج جنة عدن اي 

خارج املسرة. 
وملا ولد يسوع، الذي هو آدم الثاني كما نسميه 
في التسبحة، اعلنت السماء رجوع املسرة مرة 
املالئكه  هتفت  حينما  وذلك  للبشرية،  اخري 
قائلة »اجملد هلل في األعالي، وعلى االرض السالم، 
اخري  مره  املسرة  فرجعت  املسرة«،  الناس  وفي 
للبشرية. ولكن هذه املرة تختلف عن مسرة آدم! 
فآدم كان في وسط اجلنة، اي ان املسرة حوله وهو 
في وسطها ولكن هذه املسرة كانت خارج آدم. 
اما بوالدة املسيح اصبحت املسرة » في الناس« 

اي داخل اإلنسان. 
وكما اوضحنا في مقاالت سابقه أن املسيح جاء 
ويعطيه  بل  حياته،  ليعطيه  اي  اإلنسان،  ليؤله 
كل ما له، وكأن عمق مسرة اإلنسان هو ان يصير 
)لي  الرسول  بولس  عباره  فيه  تتحقق  مسيحا 

احلياة هي املسيح( )في ١ :٢١(.
يحمل يسوع املسيح البشرية فيه، ويذهب بها 
فيه  البشرية  تعتمد  لكي  املعمدان  يوحنا  الى 
اعتمدت  بل  فقط  يعتمد  لم  فهو  يوحنا!!  من 
اجلديد.  امليالد  ونالت  بل  البشرية فيه  ايضا كل 
هذا  وكان  اهلل،  على صورة  خلق  قد  اإلنسان  إن 
القدس  بالروح  اإللهية  للصورة  مالكا  اإلنسان 
أصبحت  السقوط  بعد  ولكن  فيه،  الساكن 
صورة اهلل باهتة، وسادت اخلطية، ونزعت النعمة 
اإلنسان.  القدس  الروح  وفارق  بل  اإلنسان  من 
في  وقتيا  حلوال  يحل  القدس  الروح  كان  حتى 
يسكن  ان  يستحق  ال  فاإلنسان  القدمي،  العهد 
اعتمد  لذلك  دائمة!  بصفه  القدس  الروح  فيه 
لكي  البشرية،  فيه  واعتمدت  يوحنا  من  يسوع 
القدس  الروح  ويحل  البشرية،  الطبيعة  تتجدد 
على املسيح، فقبول املسيح للروح القدس من 
يحفظ  لكي  منا  وكواحد  لنا  قبوله  هو  اآلب 
الروح القدس لطبيعة اإلنسان، اي لكي يسكن 

بدون  اإلنسان  في  القدس  الروح 
سبب للمفارقة او اإلنسحاب. 

يشرح القديس كيرلس الكبير هذا 
يوحنا  إلجنيل  تفسيره  في  املعني 
صار  ]ملا  فيقول:  األول  اإلصحاح 
الروح  واقتبل  إنسانًا،  اهلل  كلمة 
ليس  مّنا،  اآلب كواحد  من  القدس 
هو  أنه  إذ  لذاته،  شيًئا  يقبل  كمن 

الروح  بقبوله  لكي  بل  الروح،  يجُوزِّع  الذي  نفسه 
النعمة  ويجعل  لطبيعتنا،  يحفظه  كإنسان 
فهو  إذن،  فينا.  جديد  من  ل  تتأصَّ فارقتنا  التي 
يقبل الروح حلسابنا نحن بواسطة نفسه لكي 
ولذلك  األصلّي،  اخلير  ذلك  لطبيعتنا  يستعيد 
أيًضا قيل عنه إنه افتقر ألجلنا. فمع كونه غنًيا 
نفسه  جعل  اخليرات،  من  شيء  يجُعوزه  وال  كإله 
أنه مع كونه  إنسانًا مفتقرًا لكل شيء. فكما 
لكي  ألجلنا  باجلسد  مات  قد  بطبعه  احلياة 
معه  كلها  طبيعتنا  ويجُقيم  عنا  املوت  يغلب 
إنسانًا-  صار  قد  لكونه  فيه  كّنا  جميعا  -ألننا 
يجُقدِّس  لكي  الروح ألجلنا  يقبل  أيًضا هو  هكذا 
به طبيعتنا كلها. ألنه لم يأِت لكونه محتاًجا 
شيًئا لنفسه، بل قد جاء ليصير لنا جميًعا بابًا 

وبدايًة وطريًقا للخيرات السمائيَّة[. 

اآلب  فيها  يعلن  التي  اللحظه  وتأتي 
بل ومسرته  احلبيب  ابنه  مسرته من 
ابنه  يراه في  الذي  ايضا من اإلنسان، 
احلبيب، هذا اإلنسان املتجدد واملؤهل 
اآلب  إن  فيه.  القدس  الروح  لسكني 
يري ابنه احلبيب فينا !! لقد اصبحنا 
في املسيح موضع سرور اآلب !! لقد 
وال  فينا  القدس يسكن  الروح  أصبح 

يفارقنا!  ما أعظمها مسرة! 
ابن  جتسد  لقد  يؤلهني.  لكي  اإلله  جتسد  لقد 
في  جتسد  و  انسانيتي.  استرد  لكي  اإلنسان 
املنظور.  غير  عن  يخبرني  لكي  منظور  جسد 
لكي  للزمن  ذاته  الزمن مخضعا  و جتسد خالق 
يصير فيه الزمن خاضعا لي. لقد جتسد و أخذ 
معه.  كيانية  بعالقة  لي  يسمح  لكي  كياني 
وزمان  وأمه  اسمه  فاختار  العجيب  جتسد  لقد 
العجب  فيستمر  يولد،  أن  قبل  ميالده  ومكان 
فأصلب فيه وأقوم فيه، ليس هذا فقط بل انني 
اصعد واجلس فيه عن ميني اآلب. وها هو يعتمد 
فيه  فأقبله  القدس  الروح  ويقبل  فيه  فأعتمد 
جتسد  لقد  ابيه.  سرور  موضع  فيه  انا  وأصبح 
واعتمد املسيح فلم أجد إال منطقا واحدا وهو 

انني احبك ايها الكلمة املتجسد.  

بقلم: رامز أرمانيوسشمعة وسط هذا الظالم! 
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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يحررها سمير اسكندر 

�ضجة يف م�ضر... الأهلي يحذف فيديو عن تخطيطه 

ل�ضراء اأحد اأندية اأوروبا للمناف�ضة على ت�ضامبيونزليغ

إيهاب  األهلي  النادي  قناة  رئيس  أثار 
مواقع  على  واسعا  جدال  اخلطيب 
التواصل االجتماعي، بإعالنه أن إدارة 
أحد  لشراء  تخطط  األحمر  املارد 
دوري  على  للمنافسة  أوروبا  أندية 

أبطال أوربا »تشامبيونزليغ«.
إن  »األهلي«  قناة  عبر  اخلطيب  وقال 
في  ناديا  ستمتلك  احلمراء  القلعة 

أحد الدوريات األوروبية ويحمل اسم األهلي وسينافس على التأهل لبطولة 
دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن »هذا املشروع يتم التحضير له من جانب مجلس إدارة النادي 
األهلي برئاسة محمود اخلطيب وأعضاء اجمللس«.

التواصل  مواقع  على  الرسمية  القناة  صفحات  على  الفيديو  نشر  وبعد 
من  العديد  األمر  هذا  وأثار  السبب.  إلى  اإلشارة  دون  حذفه  مت  االجتماعي، 
التساؤالت بني جماهير الكرة املصرية واملتابعني لشأنها، فضال عن سخرية 

واسعة.
وفي السياق قال مصدر باألهلي املصري إنه ال صحة على اإلطالق ملا أعلن 
الفيديو  بحذف  اخلطأ  تدارك  النادي  أن  على  مشددا  اخلطيب،  إيهاب  عنه 

سريعا، بعد نشره بقرابة نصف ساعة فقط.
حقق  ثم  املصري،  الدوري  ببطولة  املاضي  املوسم  فاز  قد  األهلي  أن  يذكر 
بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة احلمراء، واختتم 

موسمه الناجح بالتتويج بكأس مصر للمرة الـ3٧ في تاريخ النادي.
وميتلك األهلي فرصة لتعزيز بطوالته هذا املوسم حال جنح في حتقيق لقب 

السوبر األفريقي وكذلك السوبر املصري ليجُكمل »اخلماسية«. 

التواصل  مواقع  على  مؤخرا  انتشرت 
أثارت  صورة  مصر،  في  االجتماعي 
مباريات  إحدى  حلكم  واسعا،  جدال 
أمامه  ويقف  امللعب  في  الناشئني 
أحد األشخاص يحمل في يده صينية 
تساؤالت  أثار  ما  شاي،  كوب  وعليها 
نشطاء  بعض  من  سخرية  وأحيانا 
عما  تداوله  مت  ما  إن  ويشاع  اإلنترنت. 
معلومات  هي  امللعب  أرض  في  جرى 

خاطئة.
وقال ساهر إن ما حدث كان أثناء مباراة 
مع  املنوفية  في  خاقان«  »ميت  فريق 
للناشئني  شبني«  لـ«جمهورية  فريق 

في دوري املناطق.
وعن الواقعة املثيرة، أوضح أنه »فوجئ 
الثاني  الشوط  لبدء  االستعداد  خالل 
أيام،  منذ  أقيمت  التي  املباراة  في 
)ميت  بنادي  العاملني  أحد  بدخول 
صينية  يحمل  امللعب  إلى  خاقان( 
أجل  من  الشاي،  أكواب  من  عدد  بها 

لتقدميها  الثانية  الناحية  إلى  املرور 
للعاملني في الفريق الضيف«.

العامل  من  »طلبت  قائال  وتابع 
االقتراب مني للحديث معه واعترضت 
بتلك  امللعب  أرضية  على وجوده على 
املكان،  من  مروره  ورفضت  الطريقة، 
سريعا  اخلروج  بضرورة  وأخبرته 
املباراة،  استكمال  لنا  يتسنى  حتى 

واستجاب الرجل فعال وعاد أدراجه«.
ووفقا له، يعمل ساهر أستاذ مساعد 
بجامعة  الرياضية  التربية  بكلية 
عام  منذ  مساعد  وكحكم  املنوفية، 
عام  الدولية  للقائمة  وانضم   ،١٩٩٩
في  له  سنة  اخر  هي  وهذه   ،٢0١٢

التحكيم ألنه أمت عامه الـ ٤٥.
الطاقم  ضمن  »شارك  أنه  وأكد 
أبطال  بدوري  ملباريات  التحكيمي 
أفريقيا، كأس الكونفدرالية، البطولة 
أفريقيا  شمال  وبطولة  العربية 

للشباب«.

�ضورة اأثارت جدل وا�ضعا... هل مت تقدمي »كوب �ضاي« 

حلكم اأثناء اإحدى املباريات يف م�ضر؟

جمموعات نارية... الإعالن عن نتائج قرعة دوري اأبطال اأفريقيا

»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  أعلن 
عن نتائج قرعة دور اجملموعات في دوري أبطال 
النتائج  أسفرت  حيث   ،٢0٢١ لعام  أفريقيا 
عن مجموعات نارية حتمل في طياتها الكثير 
القارة  في  الكرة  جلماهير  واإلثارة  املتعة  من 
مجموعات  جاءت  لـ«كاف«  ووفقا  السمراء. 

دوري أبطال أفريقيا كاألتي:
اجملموعة األولى A: األهلي )مصر( - فيتا كلوب 
)الكونغو( - سيمبا )تنزانيا( - املريخ )السودان(.

 - )الكونغو(  مازميبي   :B الثانية  اجملموعة 
صنداونز )جنوب إفريقيا( - الهالل )السودان( - شباب بلوزداد )اجلزائر(.

اجملموعة الثالثة C: الوداد )املغرب( - حوريا )غينيا( - بترو أتلتيكو )أجنوال( - كايزر تشيفز )جنوب 
إفريقيا(.

توجنيت   - )اجلزائر(  اجلزائر  مولودية   - )مصر(  الزمالك   - )تونس(  الترجي   :D الرابعة  اجملموعة 
)السنغال(.

وكان » كاف« قد أعلن عن تصنيف األندية كما يلي:
املستوى األول: األهلي )مصر( - الوداد )املغرب( - الترجي )تونس( - مازميبي )الكونغو(.

املستوى الثاني: الوعاء الثاني: الزمالك )مصر( - صنداونز )جنوب إفريقيا( - حوريا )غينيا( - فيتا 
كلوب )الكونغو(.

اجلزائر  - مولودية  )تنزانيا(  - سيمبا  )أجنوال(  أتلتيكو  بترو   - )السودان(  الهالل  الثالث:  املستوى 
)اجلزائر(.

املستوى الرابع: املريخ )السودان( - شباب بلوزداد )اجلزائر( - توجنيت )السنغال( - كايزر تشيفز 
)جنوب إفريقيا(.

كما حدد »كاف« مواعيد مباريات دور اجملموعات، لتكون في:
اجلولة األولى: ١3/١٢ فبراير ٢0٢١.

اجلولة الثانية: ٢3 فبراير ٢0٢١.
اجلولة الثالثة: ٦/٥ مارس ٢0٢١.
اجلولة الرابعة: ١٦ مارس ٢0٢١.

اجلولة اخلامسة: 3/٢ أبريل ٢0٢١.
من  األخيرة  النسخة  اللقب  حامل  هو  األهلي  أن  ٢0٢١.يذكر  أبريل   ١0/٩ السادسة:  اجلولة 
البطولة بعدما هزم غرميه التقليدي الزمالك في نهائي أطلق عليه »نهائي القرن«، وصاحب 

الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ)٩ ألقاب(.
وتوجت األندية العربية املشاركة في هذه النسخة، بـ٢١ لقبا لدوري األبطال، بواقع ٩ ألقاب 

لألهلي، و٥ للزمالك، و٤ للترجي، واثنني للوداد، ولقب وحيد للمولودية.
في املقابل، لم حتصد األندية الثمانية غير العربية، املشاركة في هذه البطولة، سوى ٧ ألقاب، 

بواقع ٥ ملازميبي، ولقب وحيد لكل من صن داونز وفيتا كلوب.

1-844-355-6939

الزمالك يعلن رحيل اأمين يون�س عن من�ضبه

أعلن نادي الزمالك رحيل أمين يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم، عن 
منصبة بعد الفترة القصيرة التي قضاها بالنادي.

تصريحات  في  العزيز،  عبد  عماد  الزمالك  بإدارة  املكلفة  اللجنة  رئيس  وقال 
والفترة  يونس  أمين  به  قام  الذي  الدور  »يثني على  إنه  لناديه  الرسمي  للموقع 

التي قضاها رئيساً للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي«.
وأكد عبد العزيز أن يونس لم يدخر جهداً خلدمة نادي الزمالك خالل فترة وجوده 
في منصبه وقام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد 
من امللفات التي ساهمت في مناخ االستقرار الذي ينعم به الفريق األول لكرة 

القدم الفترة احلالية.
وأضاف رئيس النادي أنه تثميناً لهذه اجلهود فقد حرصت اللجنة على تعيينه 
الفترة  في  أيضاً  بخبراته  لالستعانة  القدم  كرة  في شؤون  للجنة  مستشاراً 

املقبلة، فيما يخص ملف كرة القدم.
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ما هي متالزمة 

»لوجن كوفيد«؟

بعض  إن  ريتس  كاترين  البروفيسور  قالت 
آثار  من  يعانون  كورونا  بفيروس  املصابني 
طويلة األمد بعد التعافي من الفيروس فيما 
»لونغ  األمد  طويل  كوفيد  مبتالزمة  يعرف 
كوفيد« Long-covid syndrome أو متالزمة 

.Post-covid syndrome ما بعد كوفيد
أن  األملانية  األعصاب  طبيبة  وأوضحت 
الشعور  في  تتمثل  املتالزمة  هذه  أعراض 
على  القدرة  وتراجع  بالتعب،  املستمر 
العضالت،  وآالم  اجملهود،  وبذل  التحمل، 
الشم  حاستي  واضطرابات  واملفاصل، 

والتذوق، واضطرابات التركيز، واالنتباه.
حديثة  دراسة  نتائج  أن  ريتس  وأضافت 
شملت نحو ٢٥00 مريضاً أظهرت استمرار 
لعدة  التنفس  ضيق  من  املرضى  معاناة 

أسابيع بعد التعافي من كورونا.
شدة  أن  األملانية  البروفيسورة  وأردفت 
إلى  مريض  من  تختلف  ومدتها  األعراض 
آخر، مشيرة إلى أنه ال يزال هناك القليل من 
بسبب  املتالزمة  هذه  عن  املتوفرة  البيانات 

االفتقار إلى الدراسات طويلة األمد.
بتدوين األعراض  ريتس  وبشكل عام تنصح 
املتاعب  مسار  لرصد  يومياً  مفكرة  في 
متأرجحة،  كانت  إذا  حتى  أفضل،  بصورة 
تقييم  على  الطبيب  ذلك  يساعد  حيث 
سبيل  على  وميكن  أفضل،  بصورة  الوضع 
املثال عالج اآلالم باألدوية، أو إجراء اختبارات 
نفسية عصبية، واخلضوع للعالج النفسي 
حال  في  الوظيفي  العالج  أو  العصبي، 

املعاناة من اضطرابات التركيز، واالنتباه.

ح�شا�شية اأم كورونا؟... تعرف على كيفية التفرقة

املستجد  كورونا  فيروس  أن  األملانية  »فرويندين«  مجلة  أوردت 
»كوفيد ١٩« يسبب قلقاً بالغاً لدى مرضى حساسية األنف؛ نظراً 

لتشابه أعراض املرضني.
وأوضحت اجمللة املعنية بالصحة أن األعراض املتشابهة بني التهاب 
السعال  تتمثل في  التحسسي وفيروس كورونا املستجد  األنف 
اجلاف وضيق التنفس وسيالن األنف، مشيرة إلى أنه ميكن التفرقة 

بينهما من خالل أن أعراض فيروس كورونا تشمل باإلضافة إلى ذلك االرتفاع الشديد لدرجة احلرارة 
وفقدان حاستي الشم والتذوق على نحو مفاجئ وآالم العضالت واملفاصل.

رضة لإلصابة بفيروس كورونا املستجد،  وطمأنت »فرويندين« مرضى احلساسية بأنهم ليسوا أكثر عجُ
وبأن الفيروس ال يتخذ مساراً شديداً لديهم بصفة خاصة.

غذاء ودواء: الربتقال

   تفننت الصني في زراعته منذ أكثر من ٢٢00 عام، وأدخل الصينيون ثمر البرتقال في غذائهم 
اليومي، واستفادوا من زهوره وقشوره في عالج بعض األمراض.

   وعرفت بالد الشام ومصر وبقية أقطار الشرق األوسط البرتقال بأنواعه في القرن الثاني امليالدي، 
وبعد ذلك عرفته أوربا وبقية دول العالم.

   ويقال عن أشجار البرتقال أنها »أشجار الفاكهة املشمسة«، فهي ال تصلح، وال تثمر إال عندما 
القرن  »أعجوبة  هو:  البرتقال  فاكهة  في وصف  قيل  ما  وأحدث  الشمس.  أشعة  تعانق جذوعها 

العشرين«! 
   إذ تأكد مؤخرا أنه أغنى املواد الغذائية بفيتامني ج، وهو فيتامني أساس الصحة اإلنسان، فله دور 

فعال في منو العظام واألسنان لدى الصغار.
   وتناول اإلنسان البالغ ألربع برتقاالت متوسطة احلجم يومياً، يحميه من عدة أمراض بدءاً من نزالت 

البرد وانتهاء بالسرطان!
   واحلقيقة أن البرتقال يحتوي على ٢3 عنصراً، مغذياً، مبا في ذلك البروتني، والسكريات، والدهنيات، 

واحلديد، والفوسفور، والكالسيوم!
   ولفيتامني ج تأثير في ترطيب لثة أسنان اإلنسان، فهو يحمي أسنانه من النخر والتسوس، كما أن 
هناك نسبة من فيتامني ج في دماغ اإلنسان، وعدسة عينية، وبنكرياسه، وكبده، وكليتيه، وقلبه، 

وغيرها من األعضاء احلية.
   وملا كان اإلنسان هو اخمللوق الوحيد الذي ال يستطيع جسمه تكوين هذا الفيتامني احليوي، فمن 
الكرنب  سيما  وال  له،  سبحانه  اهلل  أعطاها  التي  اخليرات  مصادر  من  عليه  يحصل  أن  الضروري 

والطماطم وأهمها البرتقال، وكلها في متناول يد اإلنسان أينما كان. 

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

باإدارة: 

اأمين فرح

م�شتعدون لعمل 

كيك االعرا�ص 
واأعياد امليالد, 

واأول مناولة والعماد 

وجميع املنا�شبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 

واأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع االأجبان والزيتون 

واملخلالت

جميع انواع احللويات 

والبقالوة والكيك 
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لعبة اللودو

 لعبة اللودو أو »أنا ألعب« هكذا 
الالتينية،  باللغة  عليها  يطلق 
وفيه  خاص  مربع  لوح  لها 
أصفر،  )أحمر،  مربعات  أربعة 
الالعبون  يتسابق  أخضر(.  أزرق، 
إلى  للوصول  االثنان  أو  األربعة 
مركز اللوح وذلك بعد دورانهم 
دورة كاملة من مربعهم امللون 
التي  األرقام  على  معتمدين 
يحصلون عليها من زهرة النرد. 

واألسرع وصوال هو الفائز.
األولى  للمرة  اللعبة  ظهرت 
السادس  القرن  في  الهند  في 
بدليل   Pachisi باسم  وعرفت 
لوحاتها  تصوير  على  عثر  أنه 
 .Ajanta كهوف  جدران  على 
البريطاني  احلكم  وجود  ومع 
في الهند أدخلت تغييرات على 
اللعبة وسميت با »اللودو« عام 
اللعبة  هذه  وتشتهر   .١8٩٦
 t get« وتسمى  أملانيا  في 
ال  »الرجل   »›mad  Man , don

يغضب«.

بذور املوز

هناك أنواع كثيرة من املوز ينمو 
ولهذه  الدافئة،  املناطق  في 
وقدمياً  كبيرة.  بذور  األنواع 
كذلك،  املوز  اصناف  كل  كانت 
وبالتالي كان اكله صعباً، ولكن 
النبات  وعلماء  املزارعون  متكن 
جديدة  أصناف  استحداث  من 

دون بذور مثل املوز الذي نأكله.
يقطع  املوز  أن  املعروف  ومن     
إلى  يتحول  ثم  أخضر،  وهو 
قطعه  بعد  األصفر  اللون 

ويصبح صاحلاً لألكل.

�شيخ البخالء!

)مرو( في  أهل  من  أن رجالً  قيل 
البخالء.  من  وهو  خراسان، 
على  وينزل  ويتجر،  يحج،  كان 
فيكرمه  العراق،  أهل  من  رجل 
كثير  وكان  مئونته.  ويكفيه 
ليت   .. العراقي  لذلك  يقول  ما 
حتی  )مرو(؛  في  رأيتك  قد  اني 

اکافئك.
الى  العراقي  جاء  فترة،  وبعد 
)مرو( وذهب الى صديقه املروزی 
واخد   - مرو  بلدة  الى  نسبة   -
يعانقه. اال انه الحظ أن صديقه 

ال يعرفه. 
أن  العراقي  بخاطر  وجال 
ثياب  بسبب  ينكره  صديقه 
السفر؛ فرمی بقناعه ووجد أن 

صديقه ال يزال ينكره.
العمامة؛  بسبب  ذلك  ان  وظن 
كان  ما  اشد  فوجده  فننزعها، 

انکاراً.
ثم قال، ومبا ذلك اإلنكار بسبب 

القلنسوة، وهم بخلعها. 
املروزی: لو خرجت من  فقال له 

جلدك؛ لم أعرفك!!

ال�شاعة املفقودة

ذهب رجل إلى مركز الشرطة وأبلغ الضابط، قائالً:
   ـ »لقد سرقت ساعتي يا سيدي«

   ـ »ما أوصافها؟«
   ـ »لقد كانت متوقفة على سبعة وعشر دقائق«!

ب�شمات: ال�شداقة احلقيقية

صديقك  مع  تكون  حني  بارتياح  تشعر  هل  للصداقة:  اختبار 
دومنا حاجة الى ممارسة نشاط معاً، كالتزلج او مشاهدة فيلم 
سينمائي، أي دومنا حاجة الى عضو ثالث يشد انتباهكما؟ اذا لم 

يكن االمر كذلك فانه ليس بالصديق احلقيقي. 
   االختبار احلقيقي للصداقة: هل تقدر أن تتمتع مع صديقك 
تتمتعا  ان  ميكنكما  هل  االطالق؟  على  شيئاً  تفعال  أن  دون  من 
التي  اللحظات  هي  تلك  احلياة؟  من  البسيطة  باللحظات 
ويعتبرونها  حياتهم  أواخر  في  اليها  ويرجعون  الناس  يختزنها 

أقدس خبراتهم.                                 أوجني كينيدي

ال�شهور الثالث للموت!!

قام أحد علماء االجتماع االمريكيني بعمل احصائية عن املوتى!
 تبني من نتائج هذه اإلحصائية، إن نصف املتوفني ميوتون خالل 
ثالثة شهور من آخر عيد ميالدهم. وحوالي ثلث املتوفني، ميوتون 

في الثالثة الشهور التالية!! 
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لقد مر عام 2020 وها نحن نتطلع إلى عام 
أفضل  عاما  يكون  أن  الرب  من  نتمنى  جديد 
من السابق. وأثناء العام السابق ومع اشتداد 
العالم بأسره وكذلك على  أزمة كورونا على 
حزمة  بتقدمي  الكندية  احلكومة  قامت  كندا، 
من املساعدات خالل هذا العام وذلك لتعويض 
على  املترتبة  األثار  من  املتضررين  األشخاص 
هذه  بصرف  وقامت  وغيرها.  األعمال  غلق 
معينه  لبرامج  فترات طبقا  على  املساعدات 

ومنها على سبيل املثال:
 Canada Emergency Response  

 )Benefit (CERB
 )Canada Recovery Benefit (CRB

Canada Recovery Caregiving Ben-
)efit (CRCB

 Canada Recovery Sickness Benefit
))CRSB

)Canada Student Benefit (CESB
وكثير من هذه املساعدات مت صرفها بناء على 
التقدير الذاتي والشخصي لألفراد وفي احيان 
كثيرة كانت احلكومة تقوم بدفع املساعدات 
في  باملراجعة  تقوم  ان  على  كبيرة  بسرعة 

وقت الحق واآلن جاء وقت املراجعة 
الدخل  مراقبة  للحكومة  يتسنى  وحتى 

السابقة  املساعدات  تلقى  بتوقيت  ومقارنته 
اجرت احلكومة تعديالت على النموذج املعروف 
بــــــــــ T4 الذي يعطيه اصحاب االعمال 
للموظفني في نهاية العام والذي يرسل صوره 
هذا  ومبوجب  الضرائب  مصلحة  الى  منه 
البوكسس  من  مجموعة  اضافة  مت  التعديل 

)خانات( داخل هذا النموذج وهي كالتالي: 
الذي  الدخل  إجمالي  ويحتوي  بوكس 57   1-
حصل عليه املوظف في الفترة من 15 مارس 
على  ويحتوي   58 بوكس   2- مايو.    9 حتى 
إجمالي الدخل الذي حصل عليه املوظف في 

الفترة من 10 مايو حتى 4 يوليو.
-3  بوكس 59 ويحتوي على إجمالي الدخل 
 5 من  الفترة  في  املوظف  عليه  حصل  الذي 

29 أغسطس.   يوليو حتى 
الدخل  إجمالي  على  ويحتوي  بوكس 60   4-

من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر.  

وهنا ارجو ان تالحظوا انهم حددوا اليوم الذي 
بوكس  كل  في  للدخل  املوظف  عليه  حصل 
وبناء على هذه التعديالت فستقوم مصلحة 
الضرائب مبقارنة ما سجل في هذا البوكسات 
مع ما مت صرفه من مساعدات عن نفس الفترة 

مبالغ  وجدوا  فاذا 
مدفوعة كمساعدات 
الفترة  نفس  عن 

على  حصلوا  قد  االشخاص  هؤالء  فيكون 
سترسل  وبالتالي  حق  وجه  بدون  مساعدات 
لك مصلحة الضرائب تطالبك باسترداد تلك 
هذه  كل  ان  هنا  اإلشارة  ويجدر  املبالغ.  
اجلديدة  البوكسات  تلك  في  املوجودة  املبالغ 
 14 البوكس  في  األصل  في  موجودة  هي 
ولكن مت ادخالها بهذه الطريقة للرقابة فقط 
املساعدات  ان بعض هذه  أوضحنا  وألنه كما 
احلصول  معينة كمثل  تتطلب شروط  كانت 
على  احلصول  عدم  وكذلك  معني  دخل  على 
التوقيت  نفس  في  دخل  على  واحلصول  مزايا 
وبالتالي سيتم استرجاع هذه املبالغ املدفوعة 

بغير استحقاق.
يراجعوا  اجلميع  أرجو من  تقدم  ما  على  وبناء 
من  والتأكد   T4 بـــــــــ  املسماة  الفورمة 
بدون وجه حق  عدم احلصول على مساعدات 
 .... T4 في نفس الفترة املدرجة في الــــــ
وإن حدث ووجدوا ... عليهم سرعة ردها قبل 
الضريبي  ملفك  يكون  حتى  بها  مطالبتهم 

في صورة جيدة.   

كلنا يعيش بثقة أننا سنلتقي مع كل األحباء 
الذين سبقونا ورحلوا ورقدوا في املسيح. ولكن 
الذين  أين سنلتقي بكل أحبائنا  يبقي السؤال 

سبقوا ورحلوا عنا؟  
رحلة  وهي  لإلنسان  رحلة  أهم  تفصيالت  وعن 
ينشغل  أن  ينبغي  وال  ننتظرها  التي  األبدية 
أوال من  نقرأ  املؤمنني باسم املسيح،  عنها كل 
إنسانا  »اعرف   :١٢ إصحاح  الثانية  كورونثوس 
في املسيح قبل أربع عشرة سنة. أفي اجلسد؟ 
لست أعلم، أم خارج اجلسد؟ لست أعلم. اهلل 

يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة.
إلى  انه اختطف   ٤  .....  : اإلنسان  وأعرف هذا   3
الفردوس، وسمع كلمات ال ينطق بها، وال يسوغ 

إلنسان أن يتكلم بها«.
يؤمن املسيحيون ويتحدث اإلجنيل وفي مواضع 
كثيرة عن أحد ثالث سموات فقط محددة وهي: 
الغالف  وهي  األرض(:  )سماء  األولى  السماء   )١
وحيث  واألمطار  والغيوم  السحب  حيث  اجلوي 

تطير الطيور والطائرات.  
٢( السماء الثانية )سماء الكون( حيث اجملرات أي 

النجوم والكواكب والنيازك.  
3( السماء الثالثة وهي ما تهمنا في هذا التأمل 
)وهي خارج الكون املعروف( وهي مكان الفردوس 

وامللكوت وحيث سنلتقي باهلل.  
مكان  فهي  البعض  يعتقد  ما  عكس  وعلى 
حقيقي وليست مكان رمزي. وقد ذكر امللكوت 
والفردوس في الكتاب املقدس بعهديه أكثر من 
خمسمائة مرة 33 مرة في أسفار العهد القدمي 
وعددها 3٩، و٢١ مرة في أسفار العهد وعددها 

 ٢٧
نقرأ من يوحنا ١٤ ما يؤكد أنها مكان حقيقي 
وإال  كثيرة،  منازل  أبي  بيت  »في  رمزيا:  وليس 
فاني كنت قد قلت لكم. أنا امضي ألعد لكم 
آتي  مكانا  لكم  وأعددت  مضيت  وإن   3 مكانا، 
أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون 
أنتم أيضا، ٤ وتعلمون حيث أنا اذهب وتعلمون 

الطريق«.
سنري  هل  جدا  هاما  سؤال  البعض  ويتساءل 
اهلل هناك وفي أية صورة سوف نراه؟ سنرى اهلل 
كما رآه العالم مسبًقا في صورة املسيح يسوع 
ربنا وسنمكث معه هناك ومعلمنا بولس كان 
فاني   :١ فيلبي  فنقرأ من  ذلك  واضحا جدا في 
محصور من االثنني: لي اشتهاء أن انطلق وأكون 

مع املسيح، ذاك أفضل جدا.
األخرين  على  سنتعرف  هل  مهم  أخر  وسؤال 
واألحباء الذين سبقوا ورقدوا في املسيح والذين 

نشتاق جدا ملالقاتهم ثانية؟
قطعا هذا سيحدث وهذا هو رجائنا جميًعا جتاه 

أحبائنا الذين سبقوا ورحلوا. 
اننا سنتعرف علي كل من هم  فالكتاب يقول 
وهذا  ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  على  هناك 
يتضح ايضا في مثل احلديث بني الغني لعازر .  

أما ما هو شكل امللكوت؟ 
يفوق  امللكوت  لعظمة  احلقيقي  فالشكل 
من  منتلك  مبا  إدراكه  ميكن  وال  والتصور  اخليال 

عقل محدود.  
فقد قال عنه الكتاب: ما لم تره عني ولم تسمع 

به أذن ولم يخطر على قلب بشر. 
سفر  ففي  األشياء  بعض  عنه  نعلم  ولكننا 
مدينة  عن  اإلشارات  بعض  وهناك  الرؤيا: 
يساوي  املدينة  طول  فأن  السماوية  أورشليم 
األطوال  وتساوي  ارتفاعها  يساوي  عرضها 
الثالثة إشارة رمزية إلي تساوي االقانيم الثالثة 
فيها. وأن لها اثني عشر بابا وهذا إشارة رمزية 
كان  باملسيحية  والبشارة  الدخول  أن  إلي 
لعدم  واإلشارة  رسوال.  عشر  االثني  طريق  عن 
اخلروف  هو  املسيح  الن  ذلك  فيها  هيكل  وجود 

)الذبيحة( والهيكل موجود بنفسه معنا. 
وهو مكان سنتمتع فيه مبحضر الرب )املسيح(. 
يعتقد  كما  منل  لن  ولكن  ومنجده  ونسبحه 
ليس  الن   ١٤ رومية  في  وكما  الننا  البعض 
ملكوت اهلل اكال وشربا بل هو بر وسالم وفرح 

في الروح.   
في  هناك  سنكون  حال  أي  على  والسؤال 
ستقوم  الخ؟  وصحة...  وعمرا  شكال  امللكوت 

األجساد أوال. 
ويقول الكتاب: ألنه إن كان املوتى ال يقومون فال 
الثوب  هذا  سنخلع  ثم  قام.  قد  املسيح  يكون 
في  ونكون  األرضيات.  جسد  هو  الذي  القدمي 
ممجدة  نورانية  أجساد  في  ممجد  جديد  جسد 
الكتاب في ١كو ١٥ وكما لبسنا صورة  ويقول 

وهي  السماوي.  صورة  أيضا  سنلبس  الترابي 
أجسادا. ال تأكل وال تشرب وال تتزوج وال مترض وال 
كورونثوس  في  الكتاب  ويقول  العجز.  يصيبها 
واهلل  لألطعمة  واجلوف  للجوف  االطعمة   ٦

سيبيد هذا وتلك.  
من سيدخل امللكوت؟ 

مكتوبا  واسمه  يولد  إنسان  كل  أن  احلقيقة 
ما  يفعل  الشرير  واإلنسان  احلياة.  سفر  في 
يستوجب رفع اسمه من هذا السفر. وِفي ذلك 
أمه  إجابة على سؤال عن طفل مات في رحم 
أو مات بعد الوالدة فهؤالء جميعا اسمهم لم 

ميحي من سفر احلياة وسيرون ملكوت اهلل.  
هذا  امللكوت؟  في  واحد  لكل  رتبة  هناك  هل 
من  يتساوى  فال  اهلل  عدل  مع  ويتفق  صحيح 
استشهد بسبب االميان مع مجرد شخص أمن 
درجة  حسب  سيكافأ  شخص  وكل  باملسيح 
 ١ في  ويقول  أعماله  في  تظهر  والتي  اميانه 

كورونثوس ١٥: ولكن لكل واحد في رتبته ويقول 
: الن جنما ميتاز عن جنم في اجملد. واملقصود بذلك 
اهلل  ملكوت  معاينة  في  اختالف  أنه  االختالف 
كما  للتوضيح:  مثاال  وأعطي  به  واالستمتاع 
رائعة  مدينة  في  موجودة  كلها  منازل  تختلف 
ولكنها مازالت هناك اختالفات بينها في املوقع 
أبي  عندي  الكتاب:  يقول  لذلك  اجلودة.   وِفي 

منازل كثيرة 
وفي رؤيا يقول الكتاب عن امللكوت: ١ ثم رأيت 
سماء جديدة وأرضا جديدة، ألن السماء األولى 
واألرض األولى مضتا، والبحر ال يوجد فيما بعد. 
أورشليم  املقدسة  املدينة  رأيت  يوحنا  وأنا   ٢
السماء  من  عظيما  صوتا  وسمعت   3 اجلديدة 
وهو  الناس،  مع  اهلل  مسكن  »هوذا  قائال: 
سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، واهلل 
وسيمسح   ٤ لهم.  إلها  معهم  يكون  نفسه 
اهلل كل دمعة من عيونهم، واملوت ال يكون فيما 
بعد، وال يكون حزن وال صراخ وال وجع فيما بعد، 

ألن األمور األولى قد مضت«
كانت تلك املقالة محاولة لإلجابة عن بعض من 
أوصاف الهم رحلة يجب أن تشغلنا وهي رحلة 

امللكوت.
ونلتقي باذن اهلل في املقالة القادمة في احلديث 
يكون  وحيث  للملكوت  املناهض  الوجه  عن 
فعال  املقصود  هو  وما  األسنان.  وصرير  البكاء 
بكلمة جهنم واجلحيم والظلمة اخلارجية ؟ وما 
هي طبيعة النار التي ال تطفيء والدود الذي ال 

ميوت.  

ال�شماء الثالثة... مكان لقاء االأحباء الراحلني

ا.د. ناجي اسكندر

إرشادات ضريبية
كيف ستالحق مصلحة الضرائب احلاصلني على مساعدات بدون حق

بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا
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كنت انتوي اليوم أن اواصل معكم حسبما انهيت حديثي السابق عن العهود 
بداية من العهد مع آدم الى العهد الذي نعيش فيه اآلن وما يسمى بالعهد 
اجلديد. ولكنني أخضعت نفسي لقيادة الروح القدس وارشاده في ماذا اكتب 
حيث الروح يتكلم في هذه األيام عن حدث في الزمن منذ أكثر من ٢0٢0 سنة 
ولكنه  تأكيد!!   نعم بكل  الزمن  انه حدث في  يوم،  كل  ومازال يحدث جديداً 
حدث خارج الزمن أيضاً، حيث أنه »الرب« الذي ال يحده زمان وال مكان كيف؟!!  
، وَبَِنَسَمِة ِفيِه  َماوَاتجُ ِنَعِت السَّ وهو خالق املسكونة وما عليها »بَِكلَِمِة الرَّبِّ صجُ

نجُودَِها. )مز 33: ٦(«  لُّ ججُ كجُ
 أنه احلدث االعظم في كل التاريخ اإلنساني، أنه احلدث الذي قسم الزمن ومازال 
باإلميان في  ٓقٔبل  بني ما قبل وما بعد في حياة كل شخص  زمانا فاصالً  يضع 
قلبه هذا احلدث وٓقٔبل أن ميالد الطفل يسوع في بيت حلم في القدمي هو مبثابة 
ميالده اجلديد كابن في ملكوت االبن )يسوع( كما يقول الرسول »الَِّذي أَنَْقَذنَا 

وِت ابِْن َمَحبَِّتِه، )كو ١: ١3(« لَْمِة، وَنََقلََنا إِلَى َملَكجُ لَْطاِن الظُّ ِمْن سجُ
ِسرُّ  َو  هجُ َعِظيٌم  »وَبِاإلِْجَماِع  هو سر عظيم  املقدس  الكتاب  يقول  كما  أنه   ...

التَّْقَوى: اهللجُ َظَهرَ ِفي اجْلََسِد )١تيمو 3: ١٦(«
أنه سر من اسرار امللكوت املليء باألسرار لن ندركه بعقولنا البشرية املنطقية 
احملدودة ولكن الروح الذي فينا يفحص أعماق اهلل ويخبرنا بأسراره، ومن عظم 
محبة الرب الغير مشروطه للبشر يعلن نفسه ويتنازل في صورة إنسان عادي 
إنسان  الكلمة من معان مثلنا في كل شيء بال خطية،  جدا بكل ما حتمله 
كامل يحوي فيه كل ملء الالهوت كما يقول الكتاب املقدس »َفإِنَّهجُ ِفيِه يَِحلُّ 
وِت َجَسِديًّا. )كو ٢: ٩(« أنه اإلله املتأنس، واول من أطلق لفظ اإلله  لُّ ِمْلِء الالَّهجُ كجُ
املتأنس كان العالمة أوريجاينوس، اي إله كامل، وانسان كامل، بغير امتزاج وال 
تغير وال اختالط بني الالهوت والناسوت، نعم... إنه سر ولكن اهلل أعلن نفسه 
القدمي مرة في شكل  العهد  أن كان اهلل يتكلم في  مبيالده في اجلسد فبعد 
مالك ومرة في شكل لهيب في عليقة وبطرق آخرى كما تقول الرسالة الى 
العبرانني ١-١:٢. فالتجسد اإللهي هو إعالن عن توهج احلب االلهي في قلب 
تعبر  توجد كلمات  ال  ألنه  فيه كثيراً  أخوض  ولن  البشري كله،  للجنس  اآلب 

عن لهيب احلب الذي جتسد في ملء الزمان في صورة إنسان، كما يقول أحد 
اآلباء أن احلب صار إنسانا، ولكن ما أود أن اكتب فيه اليوم ماذا يعني التجسد 
تبدو  أمور  واتكلم عن  الروحية  اجتاوز قامتي  ولن  امليالد لي ولك كإنسان؟!   أو 
لي اعلى مني مثل تأله اإلنسان وخالفه... وإن أردت عزيزي القارئ متتلئ من هذا 
احلق اإللهي املًعلن في سر التجسد انصحك ان تقرأ آلباء كنيستنا الشرقيني 
واخص بالذكر هنا من تأثرت بهم في دراستي للكلمة املقدسة وهما القديس 

اثناسيوس الرسولي وكتابه جتسد الكلمة والقديس كيرلس الكبير! 
فسدت  آدم  بسقوط  أنه  يعلم  فالكل  ببساطة،  األمور  اتناول  دعوني  لكن 
طبيعتنا بل سقطت اخلليقة كلها، ففساد طبيعتنا كان يلزم تغير الطبيعة 
نفسها من الداخل وهنا نذكر قول للقديس اثناسيوس حامي اإلميان »واذ راي 
الكلمة ان ناموس فساد البشرية ال ميكن أبطاله إال باملوت وانه من املستحيل 
أن يتحمل الكلمة املوت ألنه خالد، باق، غير خاضع لناموس املوت، أخذ بنفسه 
اجلميع«  عن  ميوت  أن  جديرا  يكون  بالكلمة  باحتاده  حتى  للموت  قابال  جسدا 
في قصده  الذي  الكامل  النموذج  اإلنسان حسب  أوجد  قد  بتجسده  اهلل  ان 
ولنتذكر جميعاً ما هو أحب لقب كان قريب جدا الى قلب الرب يسوع وهو في 
اجلسد أنه »ابن اإلنسان« وهنا يحضرني قول بيالطس البنطي في محاكمته 
)يو ١٩: ٥(«، فاإلنسان بعد   .»! اإلِنَْسانجُ َوذَا  :«هجُ سجُ بِيالَطجُ ْم  لَهجُ َفَقاَل  للرب يسوع، 
التجسد صار حاضرا أمام اآلب كل حني وأصبح املسيح شفيعاً وحيدا ووسيطا 

وحيداً لدخول اإلنسان الي اقداس اآلب، 
أيضاً اإلنسان بعد التجسد وتغير الطبيعة، كما نقول في القداس الغريغوري 
»باركت طبيعتي فيك. واكملت ناموسك عني« أصبح ابن وهو أعظم واسمي 
ما يحصل عليه اإلنسان أن يكون ابن هلل بالتبني، حيث يسوع هو االبن الوحيد 
هلل اآلب ولكن كل من قجُٔبل االبن يسوع صار ابنا بالتبني وأصبح لك ولي احلق أن 
أدعو اهلل أبويا أنه امتياز خارج إدراكنا العقلي كما يصرح الكتاب املقدس »ثجُمَّ 
«. )غل ٤: ٦(«. ْم َصارًِخا:«يَا أَبَا اآلبجُ لجُوبِكجُ  رجُوَح ابِْنِه إِلَى قجُ

ْم أَبَْناٌء، أَرَْسَل اهللجُ مِبَا أَنَّكجُ
بتجسد االبن فينا انسكبت كل جمرات احلب اإللهي املتوهجة بني اآلب واالبن 
اإلصحاح  في  الصليب  قبل  األخيرة  في صالته  يسوع  أوضح  كما  داخلي  في 

مجُ  »وََعرَّْفتجُهجُ  ١٧ يوحنا  اجلديد  العهد  اقداس  قدس  أنه  االباء  عنه  يقول  الذي 
ِفيِهْم«.  أَنَا  وَن  وَأَكجُ بِِه،  أَْحَبْبَتِني  الَِّذي  احْلجُبُّ  ِفيِهمجُ  وَن  لَِيكجُ ْم،  وََسأجَُعرِّفجُهجُ اْسَمَك 

)يو ١٧: ٢٦(«
التجسد أيضاً فتح لنا اجملال ان نخرج خارج حدود بشريتنا احملدودة بالزمكان اي 
حدود الزمان واملكان، حيث احتادنا باهلل الغير محدود األزلي األبدي، اذن ال سقف 
وال حدود إلميانك وال تدع أحد اي من كان أن يضع حدود لك في عالقتك باهلل 
به في  ونتحد  الرب نفسه  نأخذ  إن كنا  الرب معك ألنه  وال فيما قد يصنعه 

االفخارستيا وهو اإلله العجيب كما يقول النبي في القدمي 
 )١٤  :٧ )إش  انجُوئِيَل«.  »ِعمَّ اْسَمهجُ  و  آيًَة:..وَتَْدعجُ هجُ  نَْفسجُ يِّدجُ  السَّ مجُ  يجُْعِطيكجُ »وَلِكْن 
بينا اسمه  باألحرى فينا، متحد  أو  أنه اهلل معنا  العجيب  اإلله  ما اسم هذا 
عجيب وعمله فينا ومن خاللنا عجيب أيضا.......أَنَّهجُ يجُولَدجُ لََنا وَلٌَد وَنجُْعَطى ابًْنا، 
ِشيرًا، إِلًها َقِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا،  هجُ َعِجيًبا، مجُ ونجُ الرِّيَاَسةجُ َعلَى َكِتِفِه، وَيجُْدَعى اْسمجُ وَتَكجُ
الَِم. )إش ٩: ٦(، إذن فلن يعود فيما بعد حجاب يحجز وال ناموس حرفي  رَئِيَس السَّ
يضع لي عراقيل ولست في حاجه الى وساطة للدخول الي أعماق اهلل إذ هو 

بنفسه متحد بًي.
عزيزي القارئ نحن ال نعيد بعيد امليالد أو جتسد ابن اهلل كطقس فقط لكن 
التجسد هو حدث فارق في طبيعتك، هو حدث اعلي من ادراكك لكنه متحد 
الزمن،  خالق  نفسه  االمم  كل  مشتهي  ظهور  أنه  حلظة،  كل  فيه  لتحيا  بك 
احملبة  اوضحه رسول  ما  وهذا  أيضاً  وفي جسدي وجسدك  الزمان  ظهوره في 
وَع امْلَِسيِح أَنَّهجُ َقْد َجاَء ِفي اجْلََسِد، َفلَْيَس  لُّ رجُوٍح الَ يَْعَترِفجُ بَِيسجُ يوحنا وقال »وَكجُ

َو رجُوحجُ ِضدِّ امْلَِسيِح... )١يو ٤: 3(« ِمَن اهلِل. وَهَذا هجُ
نعم كل من ال يعترف أن يسوع املسيح جاء في اجلسد، هو »اناثيما« اي محروم 
ونتهلل معا الن اهلل  فلنفرح  احلياة...  يتواجد اسمه مكتوبا في سفر  ان  من 
ارتضى بكل جالله وبهائه وجبروته أن يسكن فّي وفيك ونتغنى مع تسبحة يوم 
االثنني في كنيستنا األرثوذكسية قائلني »كل األنفس تفرح ومترح مع املالئكة 
مسبحني امللك املسيح صارخني قائلني اجملد هلل في األعالي...ألنه نقض احلاجز 

املتوسط وقتل العداوة بالكمال ومزق كتاب يد العبودية... وصيرنا احرار...«

ملكوت الله... �ضيمتد )12(

...... َو�ُضْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دان ٣: 100( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ
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في  كنت  أن  منذ  عرفتها  الطاهرة  النفس  هذه 
مرحلة الثانوي. كنت شاباً ال زالت بنيته الناضجة 
تتأسس في املسيح يسوع ربنا. فاإلنسان يتأسس 
يعيد  ما  غالباً  ثم  واجملتمع.  باألسرة  متأثراً  كيانياً 
املراهقة.  في  بدءاً  الشخصي  باختياره  التأسيس 
وكنت أواظب على كنيسة “العذراء واألنبا رويس” 
حولها  األرض  كانت  عندما  بالقاهرة،  بالعباسية 
بقايا مدافن لألقباط ثم أقيمت عليها الكاتدرائية 
املرقسية فيما بعد. وكنت أتسلل ألحضر اجتماعا 
يجُقام متأخراً بعد نهاية أنشطة اخلدمة في مساء 
اخلميس حني تجُطفأ معظم أنوار الكنيسة إال قليالً 
ال  خداٌم  يجتمع  القبلي حيث  الكنيسة  ركن  في 
إليهم  يجذبني  شيئاً  هناك  كان  فقد  أعرفهم. 
عرفت الحقاً أنه هو املسيح بعينه وال غيره. فكنت 
ال أغادر الكنيسة مخصوص بعد انتهاء نشاطات 
خدمة “مدارس األحد” وما خالفه ألري هؤالء القوم 
الشهيد،  عبد  نصحي  دكتور  أعرفهم:  ال  الذين 
كمال  األستاذ  موسي(،  )أنبا  عزيز  أميل  دكتور 

حبيب )أنبا بيمن املتنيح - أسقف ملوي( …إلخ.
وفي انتظار هذا االجتماع وقَعت عيناي على شاب 
أمام  ِحراك  دون  اجلندي  كما  يقف  القامة  قصير 
وفي  العينني  مفتوح   .. صامتاً  األيقونات..  حامل 
عينيه  زرقة  إلى  متطلعاً  بجانبه  حركتي  دََهش.. 
انتباهه احملِدقة  تأثير لها على  البيضاء ال  وبشرته 
في صورة العذراء والرب يسوع على حجاب الهيكل. 
اإلنسان  لهذا  الصالة  وقفة  كانت  أدري  أن  ودون 
دت  املنتِظر بدء ذلك االجتماع من بني أساسات تعدَّ
لوجوده كحقيقة  الرب لتشهد  يد  بها  وسَمَحت 
ملموسة دخلت كياني من وراء الوعي. فقد رأيت 
الرب يسوع دون أن أدري في أنسان ال أعرف َمن هو.

لي  زيارة  أول  في  أراه  أخرى  ومرة   … السنون  ومتر   
أن  يوم  عيده  وفي  الكبير  مقار  أبو  دير  وكان  لدير 
دخله أبونا متى املسكني مع أوالده املباركني وسط 
الكبير  أبونا فليمون  القدامى  الدير  تهليل شيوخ 
وأبونا متي وأبونا سمعان وأبونا عبد النور ...)وراهب 
يصغرهم سناً أسمه أبونا لوقا(. قضيت ثالثة أيام 

قلبي على  أتار  فتحرَكت  القديسني.  وسط هؤالء 
وهو يحرك  النبي  لداود  تسبيح أسمعه ألول مرة 
والثاني...   ... األول  الوتر  إللهه..  بالتسبيح  أوتاره 
الكنيسة  ألن  بجانبي  يقف  راهب  به  يصدح 
 … زرقاء  والعينان  بيضاء  البشرة  وكانت  صغيرة. 
كان  فهل  الصالة.  وانتباهه  اجلندي  وقفة  نفس 
احلبيب  األب  هو  كان  أو  نفسه،  الشاب  ذلك  هو 
ال  املقاري؟  كيرلس  أبونا  املتنيح  الهصور  واألسد 
أدري وقتها، فكل ما أعرف أن اللحظة كانت صدى 
مطابقاً للقاء ذلك الشاب الذي لم أعرف َمن هو، 
وإلى سنوات عديدة حتى أيقنت أن هذا الشاب هو 
يسري لبيب أو األب باسيليوس املقاري. فأمسكته 
حيَّاه  مجُ ِمن  مسيحه  على  تعرفت  ألني  أرخه  ولم 
في لقاء رؤيوي لم يتعدى دقائق في بكور شبابي.  
فِمن خالل وقفة صالته الصامتة مفتوح العينني 
وهو في دََهش بإلهه، صنع مسيحه ما صنع. الرب 
ربنا  أبي احلبيب في حضن املسيح  يا  ينيح روحك 
جزاء كل ما صنع الرب من خاللك وما أحمله لك 
وِمن خاللك خلبرة حية لشخص املسيح القدوس. 
أذكرني يا أبي في صالتك أمام عرش نعمة املسيح 

أمني. والسبح هلل. 

ملخص ملسيرة حياة الراهب باسيليوس املقاري
مسيحية  صحفية  كتابات  من  )مقتطفات 

مبناسبة انطالقه إلى الفردوس( 
تخرج يسرى لبيب من كلية التجارة وعرف طريقه 
مبكراً  الكنيسة  قضايا  مع  واالشتباك  للكتابة 
يقوده قلمه الى صفحات مجلة مدارس األحد حني 
كان االستاذ نظير جيد مديراً ثم رئيساً لتحريرها. 
وقد ابدى تقديره ملا يكتبه هذا الشاب الواعد منذ 
عام ١٩٥١ ولم تتخط سني عمره وقتها السابعة 
للرهبنة  جيد  نظير  االستاذ  اجته  حتى  عشرة، 
السرياني،  انطونيوس  الراهب  ليصير   ١٩٥٤ سنة 
فيما يعمق الشاب يسرى لبيب عالقته باألب متى 
املسكني. وكان لصدور كتاب »حياة الصالة« لألب 
كمحاسب  وظيفته  ترك  في  أثره  املسكني  متى 

ليتجه إلى التكريس. وأتفق هو وآخرون مع ابيهم 
تأسيس  على   ١٩٥8 عام  املسكني  متى  الروحي 
بالقاهرة.  القبة  حدائق  في  التكريس«  »بيت 
رحلة  لتنطلق  حلوان  ضاحية  إلى  انتقلوا  ثم 
إليهم حوالي مائة شاب وتبدأ  التكريس، وينضم 
مرحلة جديدة في اخلدمة التي جتمع بني الروحانية 
الكامل.  والتفرغ  األكادميي  واملنهج  األرثوذكسية 
الكنيسة  داخل  عديدة  جهات  هذا  أزعج  ولقد 
وخارجها. وحتت ضغط احلصار يتفرق ساكني بيت 
والبقية  الدير.  ابواب  بعضهم  فطرق  التكريس. 
التكريس  طريق  مبواصلة  متسكت  التي  القليلة 
ت حول املكرس الدكتور  خارج اسوار الرهبنة التفَّ
عن  مبجموعته  نأى  الذي  الشهيد،  عبد  نصحى 
احياء  في  جهده  وكرَّس  والصراعات،  املصادمات 
ثم  التكريس  بيت  اصدارات  وتتوالى  اآلباء.  تراث 
مركز دراسات اآلباء الذي أسسه الدكتور نصحي 
من  األرثوذكسي  الفكر  زخم  مع  التواصل  إلعادة 

منابعه.
متى  باألب  لبيب  يسرى  الشاب  عالقة  تعمقت 
على  ليطرحها  وافكاره  قلمه  فحمل  املسكني، 
أنبا مقار  صفحات مجلة مرقس ذات الصلة بدير 
ويرأس حتريرها الدكتور رؤوف جرجس، وبعد سنوات 
ويترهب  حتريرها.  إدارة  يسرى  الشاب  يتولى  قليلة 
متى  األب  اقامة  زمن  في  جرجس  رؤوف  الدكتور 
انبا  دير  الى  معه  وينتقل  بالفيوم  الريان  مبحمية 
سنوات  وبعد  املقاري،  يوحنا  الراهب  باسم  مقار، 
لبيب  يسرى  احملاسب  يلحقه   ١٩٧3 سنة  وحتديداً 
املقاري،  باسيليوس  الراهب  باسم  الرهبنة  في 
حترير  ورئاسة  ادارة  في  مبوقعهما  االثنان  ويستمر 

مجلس مرقس. 
الراهب باسيليوس املقاري عن اقتحام  لم يتوقف 
وامللتبسة،  الشائكة  الكنيسة  قضايا  ومناقشة 
واملزمنة عبر بوابة الكتابة بالتحليل وطرح احللول. 
وتشهد على ذلك كتاباته في مجلة مدارس األحد 
في اصدارها األول ، ومجلة مرقس، ثم مجدداً مجلة 
مدارس األحد في التسعينيات من القرن العشرين، 

الكنسية  القيادة  يؤرق  صداعاً  صارت  والتي 
الكنسية  القيادة  بسحب  األمر  لينتهي  اجلديدة، 
تَّابها ومحرريها من اخلدمة  اعترافها باجمللة ومنع كجُ
الدكتور  آنذاك  حتريرها  مدير  »كان  الكنسية 
شنودة  البابا  قداسة  درب  رفيق  نسيم،  سليمان 
الثالث، والذى قاد حمالت الدفاع عن قداسته حني 
كان اسقفاً للتعليم ، وحشد مظاهرة صاخبة في 
باحة البطريركية بكلوت بك، للتنديد بقرار البابا 

كيرلس السادس بإعادة االسقف للدير«. 
تولى الراهب باسيليوس املقاري مسئولية مكتبة 
الدير ومطبعته وقدم للمكتبة العديد من الكتب: 
القرن  )من  الثاني  اجلزء  القبطية،  الكنيسة  تاريخ 
تاريخ  امليالديني(.  العاشر  القرن  حتى  السادس 
الكنيسة القبطية، اجلزء الثالث )من القرن احلادي 
عشر حتى القرن السابع عشر امليالديني(. دراسات 
في آباء الكنيسة. اخلالص الثمني. عالمات األزمنة 
التدبير  كتابني(.  )في  املسيحي  إمياننا  األخيرة. 
التدبير اإللهي في  اإللهي في تأسيس الكنيسة. 
الكنيسة  في  الروحي  السلطان  الكنيسة.  بنيان 
واقامة  اختيار  في  الكنسي  القانوني  )التقليد 
بابا اإلسكندرية ـ بحث وثائقي كنسي(. والكتب 
الثالثة األخيرة تطرح اكثر القضايا اثارة للجدل في 
العقود األخيرة، خاصة فيما يتعلق بالعالقات بني 
الكنيسة وبني شعبها،  َمن يقود املؤسسة داخل 
واالرتباكات التي سيطرت على املشهد الكنسي، 
الراهب  الرغم من مواقف  وعلى  الديرى.  واملشهد 
والتي  واملوثقة  املعلنة  املقاري  باسيليوس  الراحل 
القيادة  من  واملدعوم  السائد  للفكر  تتصدى 
املتربصني،  من  أحد  منه  يقترب  لم  الكنسية، 
لم  التي  املرسلة  التهديدات  من  بسيل  واكتفوا 
لفتح  حتاشياً  رمبا  القيادة،  تلك  منابر  أثير  تتجاوز 
»صندوقه األسود« املليء باألسرار التي قد تعصف 

بهم.
الراهب  االب  يرحل   ٢0٢١ العام  هذا  مطلع  وفي 
باسيليوس املقاري، وتبقى كتبه ومقاالته وقضاياه، 

ويبقى حلمه باإلصالح الكنسي قائماً.   

هلموا أنظروا إنساناً عاينت فيه املسيح... 
ألعل هذا هو الراهب باسيليوس املقاري؟ نعم كان هو!!

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )١28(
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�ضنغافورة: 

لكل �ضلعة نغمة

طبول  أصوات،  بالفندق  بحجرتك  جالس  وأنت  سمعت  لوزرتها 
ودقاًغریباً طوال النهار، فإذا نظرت من النافذة ترى رجالً يدفع أمامه 
عربة حتمل أنواعاً من السلع، وتكتشف أن ما سمعته هو طريقة 
فهم  يبيعونها،  التي  السلع  على  للمناداة  هناك  اجلائلني  الباعة 
الينادون، ولكنهم يدقون لها األجراس والطبول، ولكل سلعة نغم!

مانهاتن:

ا�ضل ا�ضم منهاتن

يطلق الهنود احلمر اسم »مانهاتن« على مدينة »نيويورك«. وتعني 
كلمة »مانهاتن«: مكان شرب اخلمر.

ويعود هذا االسم الى عام ١٥٢٤، حينما نزل املستكشف اإليطالي 
مدينة  اآلن  أصبح  ملا  اجلنوبي  الطرف  على  مرة  ألول  زانو  فيبرا 
نيويورك.وقتها قدم ملن استقبلوه من الهنود )اخلمر(؛ فشربوا حتى 

سكروا، ثم اطلقوا اسم مانهاتن على هذا املكان »نيويورك«.

باراجوي:

علم الدولة

في  الوحيد  العلم  هو  اجلنوبية،  بامريكا  باراجواي  دولة  علم     
العالم، الذي تختلف صورة وجهيه. فعلى أحد الوجهني خامت وزارة 

اخلزانة، وعلى الوجه اآلخر، رمز الدولة.

اليابان:

حماربة الكورونا بالفخامة.. كمامات 

من الأملا�س واللوؤلوؤ

كورونا  فيروس  من  الوقاية  اليابان  في  املوضة  أليقونات  اآلن  ميكن 
بنوع من البذخ والترف.. كمامات مرصعة باألملاس والآللئ يبلغ ثمن 

الواحدة منها مليون ين )٩٦00 دوالر(.
لشركة كوكس  التابعة  كوم«  دوت  »ماسك  بدأت سلسلة  فقد 
إدخال  بهدف  املاضي  األسبوع  يدوياً  املصنوعة  األقنعة  بيع  في 
التي  األزياء  صناعة  في  املبيعات  وحتفيز  اليابانيني،  على  البهجة 

أصابها الكساد بسبب جائحة كورونا.
وتجُرصع كمامة األملاس بأملاسة 0.٧ قيراط وأكثر من 300 قطعة من 
كريستال سواروفسكي، بينما يزدان قناع اللؤلؤ بحوالي 330 من 

آللئ أكويا اليابانية.
وقالت أزوسا كاجيتاكا التي تعمل في متجر الشركة بالقرب من 
محطة طوكيو لرويترز اليوم األربعاء »معنويات اجلميع منخفضة 
بسبب كورونا، ومن اجلميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية 

واحد من هذه األقنعة املتأللئة«.
وأضافت »صناعة اجملوهرات والنسيج أيضاً في حالة ركود بسبب 
مشروع  إطار  في  اخلطوة  هذه  على  أقدمنا  لذا  كورونا،  فيروس 

للمساعدة في إنعاش اليابان«.
بالتجزئة،  للبيع  إيون  جملموعة  التابعة  كوكس،  شركة  وافتتحت 
موقع ماسك.كوم وستة متاجر منذ سبتمبر )أيلول(، حيث تقدم 
أكثر من ٢00 نوع من األقنعة يبدأ سعرها من ٥00 ين. وقال بعض 
بعيدة عن متناول  ين  املليون  إن كمامة  األربعاء  اليوم  املتاجر  زوار 

يدهم.
واألقنعة اليابانية ليست األغلى في العالم، فهناك قناع ثمنه ١.٥ 
مليون دوالر مصنوع من ٢٥0 غراماً من الذهب عيار ١8 قيراطاً من 

تصميم محالت إيفل للمجوهرات.

البو�ضنة والهر�ضك:

القهوة.. وقبول الزواج

يعامل  والهرسك،  البوسنة  للزواج في  املرشح  الشخص   
في  عشاء  حفل  الى  يدعى  فهو  للغاية.  مهذبة  بطريقة 
منزل الفتاة، حيث يناقش موضوع الزواج وامكانياته املادية. 
وفي آخر احلفل تقدم له القهوة، فاذا كانت محالة بالسكر 
فهذا يعني انه مقبول كعريس، واذا قدمت القهوة سادة، 

فهم العريس ان عليه ان يبحث عن عروس أخرى!!

ايطاليا:

غابة عمودية مده�ضة و�ضط مدينة 

ميالن

في  نوعه  من  فريد  سكني  مجمع  هو  فيريكالي  بوسكو 
بارتفاع  برجني  من  ويتكون  اإليطالية،  ميالن  مدينة  وسط 
80 و ١١٢ مترًا، وهومغطى بالنباتات واألشجار التي منحته 

لقب الغابة العمودية.
املهندسني  من  فريق  قبل  من  السكني  اجملمع  تصميم  مت 
بطريقة  املعمارية،  ستوديو  بويري  شركة  من  املعماريني 

فريدة ليكون مبثابة منزل لألشجار والبشر والطيور«.
نوفا  بورتا  منطقة  في   ،٢0١٤ أكتوبر  في  اجملمع  افتتاح  مت 
إيسوال في ميالنو. ويعد البرجان موطًنا ملا مجموعه 800 
 ٥000 و  معمر  نبات  األحجام، و١٥000   مبختلف  شجرة 
ألف متر مربع  املزروعة 30  املساحة  تبلغ  شجيرة صغيرة. 
من الغابات والنباتات، وتتركز على مساحة 3000 متر مربع 

من السطح احلضري.
أغراضاً  يخدم  بل  للعرض فقط،  ليس  النباتي  الغطاء  هذ 
أخرى تتمثل في تصفية أشعة الشمس، مما يخلق مناًخا 
اخلضراء  الستارة  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  صحياً.  داخلًيا 
أكسيد  ثاني  ومتتص  األكسجني  وتنتج  الرطوبة  تنظم 
الكربون واجلسيمات الدقيقة، وهي مجموعة من اخلصائص 

التي جلبت للمشروع عددًا من اجلوائز املهمة ».
السكني  اجملمع  هذا  عن  مقاالً  مؤخرًا   CNBC قناة  نشرت 
واستطلعت آراء السكان الذين كشفوا عن تأثيرات إيجابية 

كثيرة للغطاء النباتي الذي يحيط مبكان سكنهم.
قالت سيمونا بيزي وهي إحدى ساكنات املبنى: “أعيش في 
مجمع بوسكو فيريكالي منذ افتتاحه. ال أشعر أننا نعيش 
يسير كل شيء بسرعة  املزدحمة، حيث  ميالن  في وسط 
كبيرة. إن وجود هذه النباتات على الشرفة مباشرة، كان له 
بالتأكيد تأثير إيجابي على حياتي. الغطاء النباتي يخفض 
درجة احلرارة في الصيف، وفي الشتاء، نستخدم تدفئة أقل”
العالم،  في  نوعه  من  الوحيد  ليس  اجملمع  هذا  بأن  يذكر 
ففي بوغوتا الكولومبية، يتربع مبنى إديفيسيو سانتااليا 
يفاخر  الصينية،  تشنغدو  مدينة  وفي  بالنباتات،  املغطى 
نباتاته  بخضرة  غاردن”  فوريست  سيتي  “كوي  مجمع 

الرائعة، وفق ما أورد موقع “أوديتي سنترال” اإللكتروني.

تك�ضا�س:

مطار يبداأ ا�ضتخدام روبوت قاتل 

للفريو�ضات

التقنية لتنظيف  روبوت عالي  بدأ مطار في تكساس باستخدام 
املناطق األكثر استخداماً خالل وباء فيروس كورونا.

يشتري  العالم  في  مطار  أول  الدولي  أنطونيو  سان  مطار  ويعد 
روبوت Lightstrike والذي يقال إنه “يدمر” الفيروسات والبكتيريا.

األشعة  من  مكثفة  نارية  رشقات  باستخدام  الروبوت  ويعمل 
وميكن  والفيروسات،  اجلراثيم  على  للقضاء  البنفسجية  فوق 
املطار، مبا في ذلك مكاتب تسجيل  استخدامه في أي مكان في 
ومناطق  املغادرة  وقاعات  واملراحيض  األمتعة  واستالم  الوصول 

البوابات.
وميكن إمتام تطهير املنطقة خالل ١0-١٥ دقيقة حسب حجمها، 
دون احلاجة إلى وقت إحماء أو تبريد. وعندما مت اختبار هذه التقنية 
قللت بشكل  واعدة ألنها  تقنية  أنها  اخملتبر، مت حتديدها على  في 

كبير من انتشار فيروس كورونا على األسطح الصلبة.
روبوت  إنه   LightStrike وراء  تقف  التي  الشركة   Xenex وتقول 
التنظيف الوحيد من نوعه، ويتم استخدامه بالفعل في صناعة 

الرعاية الصحية في الواليات املتحدة األمريكية.
وقال الدكتور مارك ستيبتش كبير املسؤولني العلميني واملؤسس 
املشارك لشركة Xenex “تسبب فيروس كورونا في توقف صناعة 
وخاصة   - العامة  األماكن  لتطهير  التخطيط  ويعد  الطيران، 
املطارات التجارية - أولوية رئيسية للحد من خطر انتقال املرض. 
العدوى أمر ضروري، ونحن  إن وضع بنية حتتية فعالة للوقاية من 
فخورون بشراكتنا مع مطار سان أنطونيو الدولي لقيادة صناعة 

الطيران في هذا اجملال”.
نشر  فيها  يتم  التي  العام  هذا  األولى  املرة  هي  هذه  وليست 
العام،  هذا  من  سابق  وقت  ففي  التنظيف،  لتحسني  الروبوتات 
روبوتية  منظفات  تستخدم  أنها  إيرالينز  يونايتد  شركة  كشفت 
للميكروبات،  مضاد  برذاذ  الطائرات  كبائن  لرش  التقنية  عالية 
الدقة  فائق  ضباب  رش  طريق  عن   NovaRover الروبوت  ويعمل 
قدم،   ١٢ قطرها  نصف  دائرة  في  األسطح  جميع  تغطية  ميكنه 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

بريطانيا:

اأثقل قطة يف العامل

بليركاي  بلدة  في  تقطن  وهي  بريطانيا،  سيدات  إحدى  متتلك 
األليفة  القطط  أكثر  يعتبر  قطاً،  البريطانية  إيسكس  مبقاطعة 
وزناً في العالم! القط يزن: 50 , ١٩ من الكيلوجرام!  اسم القط: 

منر! 
أجرت له صاحبته نظام تغذية لينقص وزنه، فأسفر ذلك عن نقص 

٥/١ كيلوجرام على مدى ٦ أشهر من بداية النظام الغذائي.

هيلنيا:

الطائر الطنان اأ�ضغر طيور العامل

منطقة  في  تعيش   
أصغر  كوبا  في  هيلنيا 
في  حجماً  الطيور 
يبلغ  الطيور!  عالم 
الناضج  الطائر  طول 
ملليمتر!   ٥8 منها: 

زنته: نحو جرامني.
 االسم املعروف به: الطائر الطّنان أو الطائر الذبابي. 

عامل بال حدود
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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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My weakness, 
His strength

Ever had one of those mornings 
that starts your day off with the 
feeling that it’s going to be a 
tough day? You know the drill: 
your alarm rings, and you realize 
that you haven’t really slept all 
night because you were thinking 
about the pile of things you have 
to do. As you drag yourself out 
of bed, you feel the heaviness of 
your exhausted body weighing 
you down. You get ready in a 
hurry, hopeful that you can avoid 
the morning rush – which, of 
course, you cannot. Now you’re 
stuck in traffic, and you haven’t 
moved for the past ten minutes. 
Now you’re going to be late, your 
shoulders are aching, you forgot 
to pack your lunch, your head is 
pounding because you didn’t get 
a chance to stop for coffee, and 
your phone is constantly ringing 
with reminders for you to check. 
This day cannot possibly get 
more stressful.
And of course, it probably does. 
Your coworkers tell you that your 
boss is in a bad mood today. Or 
your peers let you know that you 
have a test next week. Your mom 
texts you and tells you that she 
isn’t feeling well and is going 
to the doctor again, for the fifth 
time this week. You get an email 
reminding that you haven’t paid 
your bill yet, and it’s long overdue 
with an incredibly high interest 
fee. You are tired, hungry, in pain, 
annoyed, confused, exhausted, 
and overwhelmed.
Yes, those are some of our 
toughest, darkest days. It is so 
difficult to carry on, as every 
minute feels as though things 
are constantly getting worse. 
Naturally, you break down.
God! Why is this happening? 
I am so tired. I am frustrated. I 
cannot do this. I need a break. 
I want to get away from all of 
this. I want for all of this to be 
taken away from me. Why aren’t 
you listening? Take it all away, 
please! God, why? I don’t have 
the strength to carry on, so why 
are You allowing this to continue?
And then through all the tears, 
screams, and anger, there’s a 
voice trying to talk to you. A 
reminder that God is trying to 
instill in you.
My child. I am here. And I am 
listening, as always. Did you 

ever consider that all of these 
circumstances are happening 
for a reason that you don’t see? 
Everything is serving a purpose 
in My plan for you. But you must 
be patient. You will see how it 
will unfold. But I also want to 
teach you an important lesson. 
You don’t feel strong. I know 
that. I feel your pain, and I see 
you struggling. But why are you 
relaying on your own strength? I 
am the Comforter. I will give you 
strength. But you are depending 
too much on yourself – I want 
to know that you need Me. 
My strength is made perfect in 
weakness (2 Corinthians 12:9).
And suddenly, it hits home. For 
the past few weeks, you’ve been 
so caught up in life that you 
neglected to ask God for His 
strength. You were so focussed 

on getting things done that you 
relied too heavily on yourself; 
you forgot to ask God to take 
control, to strengthen you with 
His amazing power. And that’s 
okay. We all fall into this trap. 
We become so entrapped in 
our worldly lives that we often 
forget that we are here to serve 
a purpose: to bring God glory 
in what we do. He has given us 
each our lives as He sees deem 
fit, and He is in control. That’s 
one reason why we often feel 
weak, tired, and hopeless – we 
have simply forgotten to depend 
on Him. We have forgotten to ask 
Him to strengthen us. We have 
become reliant on ourselves, and 
we have lost sight of Him.
God gives strength to the weary, 
and power to the weak (Isaiah 
40:29). He wants to help us. He 
wants us to enjoy our lives, to 
serve His name, to help others, 
and to have success. But we need 
to remember to trust in Him, to 
depend on Him, and to ask for His 
strength. We need to remember 
that we alone cannot do anything; 
all good things come from Christ. 
Even in our toughest moments, 
God uses things for the good. But 
we need to trust Him. To pray to 
Him. To depend on Him. To put 
all things in His hands – and not 
our own.
This is challenging. But prayer 
makes it a lot easier. Come to 
God in prayer and let Him know 
that you are struggling. That you 
realize you have been depending 
on yourself, and that you cannot 
do this on your own. That you 
need Him. And that you want 
Him to fill you with His never-
ending peace, strength, and hope.
And God will not let you down. 
He will never leave you or 
forsake you (Deuteronomy 31:6). 
He loves you so much, and He is 
watching over you at all times. 
You are inscribed in the palm of 
His hands – He will never forget 
about you, and He has the most 
amazing plan for you (Isaiah 
49:16; Jeremiah 29: 11). All you 
need to do is ‘let go and let God’. 
Surrender to Him. And He’ll do 
the rest.
Discussion: Have you ever had 
one of those days when you feel 
weak and cannot carry on? Did 
you talk to God about it?

When COVID-19 began spreading, 
Governments from across the 
globe had to quickly come up with 
new policies to combat the virus. 
They also had to start working 
on new programs to help those 
who could no longer work. It was 
unprecedented. Instead of working 
with the opposition parties, the 
Liberal Government decided to go 
at it alone. 
When the first programs were 
released, it was clear there were 
problems. Programs like the 
Commercial Rent Relief and the Commercial Emergency 
Wage Subsidy didn’t work well. The big loans to larger 
employers had almost no takers, even as companies 
struggled. The Liberal Government then had to backtrack 
and fixing each program with solutions that the other 
parties put forward. My Conservative colleagues and I led 
the charge on improving most of these programs. 
A year later and the Liberal Government is still making 
the same mistakes rushing forward programs designed 
without outside input.
 Look at the Canadian Recovery Sickness Benefit. The 
CRSB was intended to go to people who must miss work 
due to COVID-19 self-isolation. Recently, media have 
reported that the (CRSB) was being used to pay for the 
quarantine requirements of returning leisure travellers. In 
response to these media reports, the government has stated 
that they are “actively looking” at options to address this 
loophole.
You read that right. Someone could fly to a tropical island 
for a vacation and, when they returned, apply for the 
CRSB $1000 to help them quarantine. This is a massive 
loophole and should have been caught by the Government 
months ago. 
Another example is the new flying regulations. Over the 
Christmas holidays, the federal government announced 
that effective January 7, all passengers five years of age 
or older would be required to test negative for COVID-19 
before travelling by air from another country to Canada. 
This is in addition to the mandatory 14-day quarantine 
requirement.
The Liberals’ announcement is causing mass confusion 
among travellers and airlines alike because they have 
failed to answer the following questions:
 Given that the 14-day quarantine will still apply to 
returning travellers, will the government consider antigen/
rapid testing where PCR tests are difficult or impossible 
to obtain?
In some jurisdictions, PCR tests are several hundred to a 
thousand dollars. What should families currently abroad 
without the means to pay for the test do?
Given that the 14-day quarantine requirement still applies, 
will the government grandfather in people who were out of 
the country before the new requirement was announced for 
a set period of time, to allow people in areas with limited 
PCR testing availability and limited flight schedules the 
ability to get to Canada and quarantine at home?
If the Liberals had been willing to work with the opposition, 
there would already be answers to these questions. 
Let’s hope that in 2021 the government acknowledges this 
approach isn’t working for Canadians. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Getting Things Right the 
First Time

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

It is the morning of the first day of the New Year, 
my daughter, looking through the window towards 
the empty streets, and in a calm but gloomy voice, 
she said; a New Year dad but we are still wearing the 
mask, nothing changed! When she heard me coming 
in.
With a pretended cheerful voice I replied, it is a new 
year and a new hope, my princess. She turned to me 
and realized that I share with her the same feeling of 
despair.
Suddenly I noticed that if we cannot profoundly 
change our thoughts and act in a hopeful manner, 
then we will lose the faith for a better future, a fu-
ture where we can walk without the masks, shake 
hands with those whom we appreciate, embrace our 
beloved ones, forget the social distancing so we can 
dance again and become alive on more time.
The path to the new hope starts only within us, both 
people and governments, and the first thing that must 
change is the message of the media and the govern-
ments. Certainly to warn the people regularly about 
the dangers of the virus and how serious it is, yet 

do not illustrate it as a scary science fiction 
movie. The message has to come from offi-
cials who should be trained first by psychol-
ogists about how to address mass people in a 
positive manner, and building trust between 
them and officials. On screens we must see 
and hear more optimistic people rather than those 
who carry desolation in their eyes and voices
People must refrain from receiving the knowledge 
and information from others on the social media, 
which carries many false information, misleading 
and non-scientific ones, conspiracy theories, all com-
ing from people suffering from Histrionic Personal-
ity Disorder, those who want to be always noticed 
and become the center of attention.
We should not accept the fact that the future is only 
for online business, do not fall in this trap; we must 
walk out again to malls and stores with our families, 
looking at displays and trying on the clothes. Stop at 
the food courts and have a bite among other shop-
pers. Enjoy the real live shopping where we can see 
feel tough and smell the products, this is the enjoy-

ment of shopping which is a psychologi-
cal cure.
Families need to go to restaurants cel-
ebrating their special occasions, we 
should enjoy romantic evenings with our 
lovers and celebrating anniversaries to-

gether.
We must refrain from falling into the myth that this is 
the only future we should accept, social isolation, ab-
sence of emotions and humanity, life behind screens, 
virtual life and the list is long.
Let us fight back hard and should not surrender to the 
imposed fate, let us go to the beaches again, ski, take 
the children for swimming, go on cruises. We want 
to watch the movies on the silver screens, there are 
still wonderful musicals and concerts that we want to 
attend. We are looking to go to the weddings of our 
nephews and nieces and enjoy the parties again.
That is attainable if we stand together to defeat the 
pandemic on one side, and believe in the future, the 
one we want for our children and us, a future without 
a mask.

emad BarsoumA Year without a MASKA Year without a MASK


