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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

 للحق.. 
ً
بعد 4 �سنوات اإنتظارا

الق�ساء امل�سري ُيحطم رجاء 

»�سيد الكرم« ويحكم برباءة 

املتهمني )2-1(

الكنديون الذين ق�سوا اأجازاتهم 

خارج البالد لن يح�سلوا على 

اإ�ستحقاقات احلجر بعد العودة

علن تاأخر و�سول جرعات اللقاح 
ُ
فايزر ت

لـــ »اونتاريو«.... 
ودوج فورد يغري خطة التطعيم
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اإخلعوا الأقنعة

لو  الذي  السبب  ماهو  سألتني  ولو   ، املهاجرة  الطيور  من  هم  املقالة  تلك  سيقرأون  من  معظم 
أتيحت لك الهجرة لسافرت من أجل حتقيقه؟، لقلت لك على الفور ، سأسافر لكي أخلع األقنعة !!، 
فالهجرة من أجل املال ليست هي السبب ألن هنا في مصر مجال خصب لإلستثمار والكسب ، ومع 
فارق األسعار ستجد أن مصاريفك هنا في مصر أقل من الدول الغربية ، والهجرة من أجل السيستم 
الصارم ونفاذ القانون في بالد الغرب مهم ولكنه  ليس هو املراد من رب العباد ،فمن املمكن أن يتحقق 
هنا في وطنك مبنظومة قانونية فاعلة وناجزة ، وغالباً مايتحمل املرء هذا البطء القانوني وثغراته 

في سبيل الدفء اإلنساني واللمة والصحبة في الوطن األم ، لكن مايؤرقني 
فعالً هو أنني طوال الوقت في بلدي أرتدي قناعاً ، منذ والدتي وحتى املمات ، 
الطفل  لقب  على  وأحصل  من حولي  أرضي  حتى  قناعاً  أرتدي  في طفولتي 
الشاطر ، وهذا اللقب معناه الطفل الصامت، األخرس، املشلول، الهادئ، الذي 
اليتحرك من مكانه ، بالش شقاوة وعفرته ، هكذا أكون طفالً مزعجاً ، وأحياناً 
من فرط شقاوتي ومرحي وبهجتي يسمونني »طفل موت«!!، الفضول ممنوع ، 
والدعبسة واللعب في متعلقات األب واألم عيب وقلة أدب وبوادر سرقة مبكرة 
، أضطر إلى إرتداء قناع الطفل اللذيذ املقبول إجتماعياً بكل بالدته املعهودة 
، في املراهقة والشباب البد من احلصول على كارنيه املواطن الصالح األمير 
هي  أعلم،  اهلل  ؟؟،  الثوابت  تلك  ماهي   ، اجملتمع  ثوابت  على  احملافظ  الطيب 
أن  ، هي كتالوج البد  أن تكون على مقاسها  مازورة وضعها اجملتمع البد من 
والكارثة  يناسبك،  تناسبه حتى ولو لم  أن  باترون البد   ، تروسه  تضبط على 
لو أنك بنت ، لو حظك السئ جعل منك تاء تأنيث على شكل شيطان مزمن 

إغوائي ، عليك وقتها إرتداء ألف قناع ، لو إبتسمت فأنت  في سبيلك إلصطياد رجل ، لو ضحكت 
فأنت تتلظني في نار اجلنس ، لو تأنقت فأنت متشني على حل شعرك ، لو تنمصت فأنت ملعونة، لو 
تعطرت فأنت زانية ، لو تبخترت فأنت عاهرة!!، لو تدللت فأنت في قاع جهنم ، لو متنعت فستلعنك 
املالئكة حتى الصباح ، فلكي تكوني شريفة عليك إرتداء كل تلك األقنعة حتى حتصلني على صك 
، نتحدث عن كل شئ من »  السيدة العفيفة األليفة الشفيفة  ، عند احلب يرتدي كل منا قناعاً 
ملة السرير والنيش » حتى » جزمة الفرح والدي جي »، كل شئ إال احلب ، ندخل في ماكينة اجملتمع 
ونتهرس فيها ، ننفذ كل مايطلبه منا من خطط إستراتيجية للزواج ، ترقص الفتاة في كل األفراح 
 ، بسواريه  ترقص  مرة   ، العريس  إصطياد  عليها  يجب  وأنه   ، العنوسة  أمها حذرتها من خطر  ألن 
تختار عروسة، على  الولد يحمل معه كتاب كيف   ،!! الفرح  ، حسب ظروف  ترقص بحجاب  ومرة 

مزاج األهل، واألصدقاء، والشيخ ، والكاهن ، ومجلس اآلباء، وشلة 
نشيخ  حتى  نظل   ،!!! هو  مزاجه  إال  شو،  التوك  وبرامج   ، النادي 

من  لنرضي   ، القناع  تلو  القناع  نرتدي  التجاعيد  وتهاجمنا 
حولنا ، إال ذواتنا ، النسأل أنفسنا مرة هل نحن حققنا وفعلنا 
بالد  الذي جتده هناك في  اجلوهري  الفارق  ؟، هذا هو  مانحب 
الثلج والضباب والجتده هنا عندنا في بالد احلر والوهج ، ترتدي 

أن  تريد  وأنت  والتيبس  التخشب  قناع 
ترقص ، جسدك يريد أن يحلق وأن يطير 
وأن يتمايل وأن يتحقق ، لكنك تعلمت 

أن عشق اجلسد فاني وأن العشق احلقيقي هو عشق الروح ، وأن جسدك هو 
العائلة  احلفاظ على  قناع  ترتدي   ، والرذيلة  واخلطيئة  والنجس  الرجس  منبع 
إال ألن  ، ال لشئ  باردة  أو حتتفظني  مبشاعر   ، بعالقة مزيفة  وتظل محتفظاً 
هناك أوالد ، بالطبع أجمل شئ هو عالقة حب في دفء أسرة ، لكن لو لم يكن 
هناك حب بل كراهية مكتومة فما فائدة هذا الزيف األسري ؟!، ترتدي قناع 
الشيخوخة املبكرة حتى التتهم بالتصابي ، مادمت حتس بأنك مازلت شاباً 
من الداخل فلماذا تلك الكآبة ؟؟!، تضطر آسفاً إلرتداء قناع » الراجل البركة« 
، ويبدع  ، وتنسى أن بيكاسو ظل شاباً حتى مشارف التسعني ، وكان يحب 
بسبب ومن أجل احلب ، تنظر إلى املرآة بعد املعاش وتسأل نفسك ، هل هذا 
الوجه وجهي ؟!، هل وأنا في حصة الرسم عندما كنت طفالً رسمت شجرتي 
أم الشجرة التي يريدها مدرس الرسم ؟، هل وأنا في حصة التعبير كتبت نفسي وتعبيري أم عبرت 
عما يريده » خوجة« العربي من كليشيهات وسجع وجناس لزج ؟، هل أحببت كمراهق فتاتي منوذجي  
أم منوذج اجملتمع؟، هل درست كشاب ما أحبه أم مايحبه لي اجملتمع واألهل ؟، هل عملت في وظيفة 
 ، أمتناها وأعشقها من داخلي أم هو الروتني والعادة؟؟؟!!، شعيرات بيضاء نبتت في ذقنك ياعزيزي  
وشعيرات بيضاء نبتت في مقدمة شعرك ياعزيزتي ، إكتشفت وإكتشفِت أن كالكما مزيف، أنت لم 
تكن أنت ، وأنِت لم تكوني أنِت ، إخلعوا األقنعة حتى ولو إضطررمت إلى سلخ جلد دفء العادة وأمان 
، إخلعوا األقنعة لتعودوا إلى رحابة ذواتكم بدون أسوار والجدران وال رضاء العامة  نسيج القطيع 
، قبل الرحيل  ، إخلعوا األقنعة وإفرجوا عما في الصدور ، ستجدون أنفسكم أخيراً  وغزل الشارع 

كنسخ باهتة ، إكتشفوا أنفسكم كطفرة متمردة مشعة متألقة ومتفردة.

بقلم:  د. خالد منت�سر

جمل�س اإدارة واأ�سرة حترير 

»جود نيوز« 

يقدمون خال�س العزاء 

للكاتب الزميل / د. خالد منت�سر

يف وفاة حماته 

الكاتبة الكبرية / كوثر هيكل

عزاء للزوجة / 

�سماح اأبو بكر عزت 

والأبناء / عمر وعلي
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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

الـــ  تستخدم  كيف 
RRSP في تخفيض العبء 
أهميتها  وما  الضريبي.. 
وصغار  الدخل  حملدودي 

السن في كندا
.......................................ص19

الثانوي  طالب  أمور  أولياء 
في أونتاريو ميكنهم التقدم 

باحلصول على 200 دوالر
.......................................ص12

كوفيد«:  يحاسب  »من 
احلياة  لقاح  على  الصراع 

بني الدول الغربية
.........................................ص4

 
كورونا..  من  خطورة  أكثر 
الصني  في  جديد  فيروس 

يهدد العالم
.......................................ص11

املادة الثانية ون�سف قرن

اأحد امل�سلمني  ميخائيل عزت �ساب فقري يعي�ش فى منطقة اخلانكة، ن�سب 

�سباكه حول زوجته حتى �سقطت معه فى الزنا وتركت طفلتها ذات الأربع 

�سنوات ووبدًل من القب�ش على الزوجة لأن الزنا جرمية يف القانون امل�سري، 

اأبلغه الأمن باأن عليه اأن ُيطلق زوجته بالأمر لأنها حتولت لالإ�سالم، لترتك الأم 

الزوج واأبنتها الوحيدة.

بعدها بثالث �سنوات اأجنبت الزوجة طفاًل من زوجها امل�سلم، والذي رف�ش 

امل�سيحي  اأبيها  من  الطفلة  اإنرتاع  ليتم  الديانة  م�سيحية  اأبنه  اأخت  يكون  اأن 

لإعطائها لزوج اأمها امل�سلم رغم اأن احل�سانة لالأب لأن الأم هي التي تزوجت. 

تلك واحدة من ع�سرات الق�س�ش الظاملة والتي ل ت�ستند مل�ساواة اأو مواطنة 

بل اإيل املادة الثانية من الد�ستور والتي يعاين منها املجتمع امل�سري ب�سفة عامة 

والقبطي ب�سفة خا�سة والتي تخدم الأخوان والتيارات املتطرفة كما قال وزير 

الثقافة الأ�سبق، »جابر ع�سفور« لربنامج احلكاية الأ�سبوع املا�سي 

الأمر بداأ عام ١٩٧١ ولغر�ش �سيا�سي للرئي�ش اأنور ال�سادات ولأخذ م�سروعية 

»ال�سريعة  مادة،  و�سع  النا�سر  عبد  �سلفه  م�سروعية  عن  بعيدًا  دينية  جديدة 

اأن  اأراد  �سنوات وحينما  بت�سع  وبعدها  للت�سريع«،  رئي�سي  الإ�سالمية م�سدر 

املتطرفة  التيارات  غازل  مبدتني،  الرئا�سة  مدد  بح�سر  اخلا�سة   ٧٧ املادة  ُيغري 

الرئي�سي  امل�سدر  الإ�سالمية  »ال�سريعة  لتكون،  والالم  الألف  باإ�سافة 

نزلت  التي  املاليني  تفائل   ٢٠١٣ عام  يونيو  من  الثالثني  وبعد  للت�سريع«. 

لُت�سقط حكم الإخوان امل�سلمني بدولة جديدة حديثة علمانية اأو علي الأقل 

يونيو مل تكن  الثالثني من  اأن  لنفي تهمة  الدولة ويف حماولة  اأن  اإل  مدنية، 

حربًا علي الإ�سالم بل علي الإخوان، وتقديرًا لدور قيادات ال�سلفية والذين 

هي.  كما  الثانية  املادة  وُتركت  يونيو.  من  الثالثني  ثورة   - ظاهريًا   - اأيدوا 

لت�ستمر املعاناة، فاملادة الثانية لها تداعيات ج�سيمة علي الدولة وعلي باقي 

مواد الد�ستور كالتايل:

مفاهيم  جميع  ين�سف  دينية  ب�سبغة  الدولة  �سبغ  اأوًل: 

الدولة املدنية والدميقراطية واملواطنة 

ثانيًا: ت�سبغ الدولة بو�سف هالمي غري حقيقي، فالدولة كائن اعتباري لي�ش 

له دين ول ميار�ش طقو�سه اأو و�سائطه

ثالثًا: التعار�ش وتعطيل املواد الأخري اخلا�سة بحرية العتقاد وحرية ممار�سة 

ال�سعائر الدينية وامل�ساواة بني امل�سلم وغري امل�سلم

وما �سبق لي�ش علي �سبيل ال�سرد فالتايل حدث يف وقائع ق�سائية ويف حيثيات 

اأحكام اإ�ستنادًا للمادة الثانية:

عدم قبول �سهادة غري امل�سلم

عدم تنفيذ حكم الإعدام يف قاتل غري امل�سلم 

عدم تغيري جواز تغيري الديانة من الإ�سالم اإىل دين اأخر

اأزمة العائدين اإيل امل�سيحية، ومنعهم من تغيري ديانتهم مرة ثانية اإيل امل�سيحية 

بعد عودتهم لدينهم الأول 

قرارالزي  خمالفة  يف  منقبتني  طفلتني  بحق  املحكمة  حكمت   ١٩٩٤ عام 

احلكم  جاء  النق�ش  يف  بينما   ، الثانية  للمادة  اإ�ستنادًا  التعليم  لوزير  املوحد 

ل�سالح وزير التعليم لأن املادة الثانية ُتلزم امل�سرع ولي�ش القا�سي

ال�سيدة  زيد وزوجته  اأبو  امل�سلم حامد  الباحث  بني  التفريق  مت   ١٩٩٥ عام  يف 

ابتهال يون�ش بعد اعتباره مرتد ب�سبب اأفكاره

يف هذا العام مير خم�سون عامًا علي تلك املادة، ن�سف قرن واملجتمع باأكمله 

يدفع ثمن هذه املادة ولي�ش الأقليات الدينية فقط، وبالتاأكيد ل نحتاج ملادة 

ثانية اأو ثالثة ، ول نحتاج ملادة خا�سة ب�سريعة اإ�سالمية اأو م�سيحية، فكل ما 

نحتاجه هو دولة علمانية لن�سري يف ركب الدول املتقدمة واملتح�سرة. 

ابـرام مقــار
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ما أن يكتب املرء مقاالً يستطيع 
أكثر الناس القادرين على قراءته 
وسماعه فهمه؛ حتى يقفز أحد 
بالغنب  يشعرون  الذين  أولئك 
كالمهم  يسمع  أحد  ال  ألن 
موجهني  مقاالتهم  يقرأ  أو 
لهذا  “السطحية”  تُهمة 
املقال وفكر كاتبه، في ُمحاولة 
الكاتب  شأن  من  لالنتقاص 

أنفسهم  وإقناع  ُقرَّائه،  أمام 
وُحب  وجماهيريته  شعبيته  أن 
فقاعة  ُمجرد  لكلماته  الناس 

الفكر  أباطرة  ُهم؛  بينما  ة،  ُمسَتحقَّ غير 
العلم  ُمدن  أبواب  وملوك  اللغة  وقياصرة 
الذين  الكون،  فناء  حتى  اخللق  حلظة  منذ 
جمعاااااء  البشرية  تلتفت  أن  يستحقون 
)مع التحية للفنان محي إسماعيل( لكنوز 
مواهبهم اخملبوءة في دياجير الغموض األزلي 
بانتظار من يبذل الغالي والنفيس للتنقيب 

عنها واكتشافها!
من  هؤالء  سيخرج  متى  يعلم  وحده  اإلله 
ال  أننا  حقيقة  ويواجهون  املاضي  كهوف 
شهادات  يحملون  ربعهم  بشٍر  بني  نعيش 
املخ  األمين من  الفص  الدكتوراة في تشريح 
الفلسفة  في  بروفيسور  الثاني  وربعهم 
في  ُمتخصصني  الثالث  وربعهم  املُعاصرة، 
البشرية،  املورثات  لعلم  الدقيقة  األبحاث 
دراسة  في  أنفسهم  يُفنون  الرابع  وربعهم 
أننا  يكتشفون  متى  األنثروبولوجيا!  علم 
الهموم  من  حياتهم  تخلو  بشٍر  مع  نعيش 
ال  الُعظمى،  واألهداف  العميقة  الوجودية 
ميتازون بالعقلية الفلسفية لـ “ألبير كامو” 
أو”ابن رشد”، وال الذائقة اللغوية لـ “تشارلز 
ديكنز” أو”طه حسني”، وال العبقرية الفنية 
الذين  ألن”،  أو”وودي  دالي”  “سلفادور  لـ 
ساندوتش  يريدون  اليوم  معهم  نعيش 
وإذا  بسهولة،  يقرؤونها  وكلمة  يأكلونها 
مُيكن  الذي  النوع  ذاك  من  نًصا  صادفوا 

عنه  انصرفوا  عميًقا  اعتباره 
مفهوم،  غير  ُمعقًدا  باعتباره 
قراءته  في  ُجهًدا  بذلوا  وإذا 
تُفقده  بسطحية  فهموه 
إلى درجة  تسعة أعشار معناه 
جتعل كاتبه يندم ألنه لم يكتبه 
من  بأكبر قدرٍ  البداية  لهم من 
تشويه  يتم  لئال  السطحية 

فكرته بفهمهم القاصر!
دون  الكاتب  قلم  من  جدوى  ال 
وجود قارئ ُمتفاعل مع ما يكتبه، 
توفَّق  إن لم  العميقة  والكتابات 
إليجاد قارئ يفهمها ويُقدرها ويستفيد من 
محرومة  ُمجهضة،  كتاباٌت  هي  مضمونها 
أخرى  عقول  إلى  باالنتقال  احلياة  نعمة  من 
وتتبنى  بها  تتأثر  ومشاعر  تستوعبها 

معانيها.
ألكبر  فكرته  إيصال  على  الكاتب  ُقدرة 
حتريض  على  قادرة  بصورة  البشر  من  عدد 
عقولهم ودفعها للتفكير ولو قليالً من أهم 
عوالم النجاح في عالم االتصال اجلماهيري 
عصرنا  في  سيما  ال  الكلمات،  طريق  عن 
املشحون باملشاغل وتشتت األذهان وتكاسل 
واحد  نٍص  على  التركيز  عن  الناس  أكثر 
الواحدة،  اليد  أصابع  عدد  عن  تزيد  لدقائق 
فكريًا  ُجهًدا  يبذلوا  لن  الناس  فأكثرية 
االستنجاد  يتطلب  مقاٍل  الستيعاب  هائالً 
معاجم  وثالثة  علمية  موسوعات  بعشر 
لغوية وخمسة قواميس لفهم ُجملة منه، 
بأبصارهم  للتسكع  عنه  سينصرفون  بل 
ومنصات  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الدردشات اخلفيفة بلهجتهم احملكية، وحني 
يُحقق مقاالً فشالً ُمدويًا إلى تلك الدرجة ال 
يُكون القاء اللوم على املُتلقني الذين يُفترض 
بالكاتب أن “يُخاطبهم على قدر عقولهم”، 
واختار  الواقع  عاند  الذي  الكاتب  على  بل 

ُمخاطبتهم بلُغة ال يفهمونها.

ة! �ُسكًرا على نعمة ال�سطحيَّ
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ال تندهش وأنت تري الدول الغربية تتصارع وال 
تتعاون من أجل احلصول علي اللقاح اخلاص 
وموديرنا  فايزر  وخاصة  الشركات،  من  بأي 
حلد  يحصل  صراع  هو  نعم  زينكا.  وأسترا 
مكسب  أي  يحقق  من  الصفرية،  املباراة 
دولة،  فكل  لآلخرين.  فادحة  خسارة  يعتبر 
أو باألحرى، كل رئيس دولة أو رئيس حكومة 
من  األسد  نصيب  علي  يحصل  أن  يريد 
التي  بالشركة،  اخلاصة  التطعيم  جرعات 

حتمل جنسية بلده األم.
وزراء  رئيس  جونسون  بوريس  بريطانيا  في 
تخصص  بأن  استرا  شركة  يهدد  بريطانيا 
في  واملقيمني  للبريطانيني  األسد  نصيب 
هذا  وأدي  يأتي.  من  يأتي  بعدها  بريطانيا 
في  القرار  متخذي  كبار  غضب  إلي  األمر 
حصصهم  ينتظرون  الذين  األوربي،  االحتاد 
من اللقاح، لكنها متأخرة وال تصل. لدرجة 
هذا  أن  األوربي  االحتاد  مسؤولي  أحد  جعلت 
السلوك غير محمود وأنه ال يعبر عن رشادة 
ألننا لسنا في سوق أمام محل من يصل أوال 
العامة  الصحة  إنها  اخلدمة.  على  يحصل 

للمجتمع العاملي. 
أتعتقد أن تصريحات مسؤولي االحتاد األوربي 
مست شعرة واحدة من عند بوريس جونسون، 
بالتأكيد ال، فهو ال يبالي إال بشعبه، وناخبيه، 
الذين في يديهم بقاءه في كرسي السلطة 
من  ميكن  محورية  فترة  وهي  فترة،  ألطول 
من  السياسيني  املسؤولون  يزيد  أن  خاللهم 

أسهم حالل اقتراب مناسبات االنتخابات.
ال يختلف احلال بالنسبة جلوزيف بايدن، الذي 
الواقع،  أرض  نتائج على  نر  ولم  حتدث كثيرا، 
إال أن تصريحاته بأن أول 100 يوم من رئاسته، 
ستشهد تطعيم 100 مليون أمريكي، وهذا 
فايرز  توريدات  في  ما جعل هناك نقص حاد 
العاملية،  األسواق  في  الشهير  لقاحها  من 
الدول  حكومات  بني  املبرمة  االتفاقيات  رغم 
الغربية،  الدول  وخاصة  فايزر،  وشركة 
واجلار  الشقيق  األخ  نفسها،  كندا  ومنها 
االستراتيجي للواليات املتحدة. ولكن عندما 
للمجتمع  العامة  بالصحة  األمر  يتعلق 
واللي  اآلخرين،  على  السالم  »فيال  الوطني، 

مش عاجبه يخبط دماغه في احليط«.
الظروف  عن  كثيرا  يختلف  ال  احلال  هذا 
فايزر  مع  تعاقدت  التي  كندا،  في  احلالية 
كبيرة  كميات  على  زينا  واسترا  وموديرنا 
ما  وهو  جرعة،  مليون   87 تتجاوز  للغاية 
يزيد عن تعداد سكان كندا، ومع تصريحات 
جوستان ترودو رئيس وزراء كندا، كان اجلميع 
اللقاح  مخزون  أن  من  باالطمئنان  يشعر 
سيكفي الكنديني واملقيمني من املهاجرين. 
مع  لكندا  الكبيرة  التعاقدات  هذه  وأدت  بل 
كبار منتجي لقاح كورونا، إلى تصريح ترودو 
اجلرعات  مباليني  سيتبرع  بأنه  مرة،  من  أكثر 
الفقيرة،  للدول  كندا  حاجات  عن  الزائدة 
حملة  في  اللقاح،  توفير  تستطيع  ال  والتي 
إنسانية معتادة من ترودو وذكاءه السياسي 
في استغالل املناسبات والظروف. ولكن تأتي 
متأخرة  فايزر  السفن،  تشتهي  ال  مبا  الرياح 
إلى  عليها  املتفق  الشحنات  توريد  في  جدا 
كان  يناير  من  األخير  األسبوع  فخالل  كندا، 

 400 من  يقرن  ما  نحو  وصول  على  االتفاق 
ألف   70 يتجاوز  ال  وصل  ما  وال  جرعة،  ألف 
املسؤولني  بعض  تصريحات  رغم  جرعة. 
في  التأخير  وعدم  باالطمئنان  الكنديني 
األول  النصف  خالل  اجلرعات  بقية  استقبال 
هذه  أن  إال  التأخير،  وتعويض  فبراير  من 
السياسيني  تصريحات  أصبحت  العملية 
في  ليس  القرار  ألن  كبير،  شك  محك  فيها 
أيديهم، وقرارات مسؤولي الشركات املنتجة 
من  سياسية  لضغوط  يخضع  للقاحات، 

لندن وواشنطن وعواصم أخري.
وهي  أملانيا،  مثل  دولة  أن  األمر  في  الغريب 
وبيونتيك  فايزر  لقاح  إنتاج  في  املشاركة 
املنتجة  اللقاح  في  حاد  نقص  من  تعاني 

بشراكة مع بيونتيك األملانية. 
السوية  أفكارك  لكل  العنان  تطلق  أن  ولك 
واملؤامراتية، إذا كان احلال كذلك صراع شديد 
جرعات  على  للحصول  الغربية  الدول  بني 
متلك  التي  الفقير،  بالدول  بالنا  فما  اللقاح، 
التأثير  أو  الغربية،  الدول  مثل  املوارد  وفرة 
السياسي لتوجيه قرارات الشركات املنتجة 
والهالمية،  الغموض  من  حالة  للقاحات. 

تهيمن على سوق اللقاحات. 
أطلقته  لعني،  فيروس  بسبب  هذا  وكل 
املعطيات  وفق  تفكيرين  أغلب  وهذا  الصني، 
الفيروس  هذا  سيطرة  أن  فبعد  املتوفرة، 
الصني  أن  جند  وحبسه،  العالم  علي  اللعني 
بكل تعداد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة، 
أصابات ال  تعلن عن  الشاسعة،  ومساحتها 
تتجاوز 35 حالة .. يا سالم، وهذا عدد إصابات 
ميكن أن يحدث في دور من بيوت املسنني في 
الكيبيك، بكل تقدمها واجراءاتها االحترازية.

العالم النامي ودوله الفقيرة، قررت أن تأخذ 
باللقاح الصيني لشركة سينوفارم، وبعض 
أقل  وهو  الروسي،  باللقاح  أخذت  الدول 

اللقاحات رواجا في األسواق.
متامي  الغربي،  اإلعالم  أن  التساؤل  يثير  ما 
أي  يبذل  وال  الصني،  في  يحدث  عما  أعمي 
هذه  ملاذا  وحتليلها،  األمور  رصد  في  جهد 
هو  ما  أو  اإلصابات،  من  القليلة  االعداد 
للقاح  واملوضوعي  احملايد  العلمي  التقييم 
الصيني، الذي لم تتعاقد للحصول عليه أي 
أمريكا  في  وخاصة  الغربية،  الدول  من  دول 
الشمالية أو االحتاد األوربي، علما بأن اللقاح 
وهي  مغايرة،  تكنولوجيا  يستخدم  الصيني 
وهي  اللقاحات،  لعمل  التقليدية  الطريقة 
في  املستخدمة  التكنولوجيا  متاما  عكس 
وموديرنا  فايزر  من  لكل  الغربية  اللقاحات 

واسترا زينكا وجونسون أند جونسون. 
ويبقي التساؤل من يحاسب الصني على ما 
فعلته؟ وما هو أصل هذه الفيروس؟ وهل هو 
طبيعي أم مصنع؟ وإذا كان مصنع »فأكيد 
يصرفه«،  إزاي  يعرف  العفريت  أطلق  من 
مبعني أن الصني لديها اللقاح الفعال للقضاء 
على الفيروس؟ وملاذا حاالت اإلصابة في دولة 
ال  نسمة  مليون  و300  مليار  يتجاوز  تعدادا 
يتجاوز في املتوسط 35 حالة يوميا، في حني 
أن إقليم مثل أونتاوريو أو الكيبيك اإلصابات 
في كل منهما تدور ما بني 2500 إلى 1400 

حالة تقريبا في اليوم.

»من يحا�سب كوفيد«: ال�سراع على 

لقاح احلياة بني الدول الغربية

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   يا إلهي، وخالقي، ومعيني!

في  أبي  عناية  أفقد  أن  لي،     سمحت 
. ولكن  مقتبل عمريـ  حلكمة ال أدركهاـ 

بحنانك الفياض؛ منحتني عنايتك 
احملبة،  الفائقة  الشخصية 
أمي.  قلب  في  إليها  وأضفت 

لذلك؛ أشكرك يا إلهي!

أن أعيش على  لي،     سمحت 
أصير  أن  تشأ  لم  ألنك  الكفاف؛ 

غنياً يبذر ماله في مواخير الفساد، 
عن  بعيداً  املادة  أصفاد  في  مسبياً  أو 
حريتك. لقد حميتني من ضعفي، ومن 
الصحة  منحتني  بأن  وزدت  ضياعي، 

والعافية؛ لذلك أشكرك يا إلهي!

جحيم  في  أتعذب  بأن  لي،  سمحت     
استمتع  لكي  إنسان؛  وجه  يحمل  من 
أشعر،  حيث  ووصالك،  قربك  بنعيم 
لذلك؛  كأبنك.  تعاملني  كأنك 

أشكرك يا إلهي!

يجتاز  أن  لي،  سمحت     
الفراق،  سيف  نفسي  في 
األقرباء،  رحيل  اختبرت 
واألحباء؛ فأيقنت أنني مجّرد 
يبقى  لن  األرض.  على  سائح 
غير  آخذ  ولن  بك،  امياني  سوى  لي 
فرصة  أعطيتني  لقد  فيك.  أعمالي 
األرض؛ لكي ما تصير  احلياة معك على 
لذلك؛  السماء.  في  معك  حياة  لي 

أشكرك يا إلهي!

عـادل عطيـة

لذلك؛ أشكرك 
يا إلهي...

دعوة للتعايش... و رسالتي إلى 

منتخب مصر لكرة اليد!

عزيزي القارئ، كم مرة قرأت أنا وقرأت أنت خبراً 
في صحيفة أو سمعت مقطع صوتي مصّور أو 
غير مصّور ألحدهم يحض على الكراهية وعدم 
والتمييز  العنصرية  على  يحض  أو  اآلخر  قبول 
بالدنا  في  معينة  أقلية  أو  معينة  فئة  ضد 

احلبيبة مصر؟!
   وكم مرة ارتعبت أنا وارتعبت أنت خوفاً على 
مستقبل بالدنا ومستقبل األجيال القادمة من 
األثر املدمر لهذا الفكر املقيت؟! وكم مرة متنيت 
أنا ومتنيت أنت أن يصل صراخنا إلى أولي األمر 
في بالدنا حني نقول إن هذا الفكر هو فكر مدمر 
للبالد وأن أي تنمية لن جتدي نفعاً في ظل وجود 
بينك  أقسمت  مرة  وكم  الكريه!  الفكر  هذا 
البلد على احملك  وبني نفسك أن مستقبل هذا 
بسبب خطاب الكراهية ونعرات الطائفية الذي 

أحترفها البعض ليل نهار على الشاشات؟! 
    يا عزيزي في بالد تعدادها فاق املائة مليون وجود 
الرقم فقط يسمعون لهذا اخلطاب  ُعشر هذا 
قابلة  الكريه يعني وجود عشرة ماليني نسمة 
وهذا  الفكر  هذا  تتبنى  املستقبل  في  للزيادة 
الرقم وحده قادر على جعل مستقبل هذا البلد 
بأكملها على احملك بل ومستقبل املنطقة كلها 
على نفس احملك! فماذا نحن فاعلون؟! أرجوكم 
واملساواة  والتعايش  احملبة  فكر  تكريس  ضعوا 
البشر  بني  والتمييز  العنصرية  ونبذ  والعدالة 
مشروعكم  أجعلوه  عندكم!  أولى  كأولوية 
املشروع  هذا  على  املليارات  واستثمروا  القومي 
فهو الباقي وهو الضامن ملستقبل هذه الوطن! 
  أرجوكم نقحوا املناهج التعليمية قبل فوات 
األوان وال جتعلوا من بعض األفكار التي تتعارض 
نفسية  تدمر  أن  البشر  بني  التعايش  مع 
عن  سيئة  ذهنية  صورة  يكّون  وجتعله  الطفل 
مما  الرأي  أو  العقيدة  أو  الدين  في  يخالفه  من 
يجعله ينفر منه وال يستطيع أن يتعامل معه 
نقحوا  مستقبالً!  اإلنسانية  في  وشريك  كأخ 
املناهج التعليمية قبل فوات األوان وال تسمحوا 
ألحد بنشر أي فكر يحض على الكراهية وعلى 
التمييز وعلى العنصرية ضد أي كائن علي هذا 

وقبل كل شيء  أوالً  الكوكب، ضعوا اإلنسانية 
اجلميع  وتقبل  اجلميع  جتمع  اإلنسانية  فالقّيم 
وتضم اجلميع وتعدل بني اجلميع ومن املفترض 

أن ال يختلف عليها أحد من هذا اجلميع!
وقيم  اإلنسانية  أن  ثقة  بكل  لكم  وأقول     
الوحيد  واحلل  الوحيد  املالذ  هي  اإلنسانية 
الستمرار احلياة على هذا الكوكب! نحن نعيش 
سوياً على هذا الكوكب والبد لنا من التعايش 
رغم االختالف! وال أجد أي غضاضة في أي خالف 
في  اخلالق  أحد سنن  هو  فاالختالف  اختالف،  أو 
املفترض  ومن  لإلنسانية  ثراء  هو  و  الكون  هذا 
عائقاً  وليس  اإلنسانية  لتقدم  سبباً  يكون  أن 
املقال هو دعوة  أن يكون، هذا  أمامها وال يجب 
للتعايش واحملبة ولن أجد خلتام هذا املقال أفضل 
من مقولة الفيلسوف الكبير محيي الدين أبن 

عربي حني قال:
كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
لقد صار قلبي قابالً كل صورة

فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وبيت ألوثان وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين احلب أني توجهت ركائبه

فاحلب ديني وإمياني
حتية  اليد،  لكرة  ملنتخب مصر  أخيرة  كلمة     
تقدير واحترام لهذا الفريق الرائع فرداً فرداً، هذا 
الفريق الذي قدم لنا ما يجعلنا نفخر به رغم ما 
جابه من حتديات وصعوبات قبل البطولة وأثناء 
مصري  كل  جعل  الفريق  هذا  أيضاً،  البطولة 
ويصرخ ويصفق ويضحك  يفخر  في كل مكان 
الدامنارك  مباراة  بعد  اخلروج  عند  أيضاً  ويدمع 
واحترام  تقدير  جدارة  عن  وأستحق  التاريخية 
اجلمهورية  رئيس  له  فأرسل  املصري  الشعب 
رسالة تقدير واحترام فور انتهاء مباراة الدامنارك 
العودة  منكم  وننتظر  نحييكم  الهزمية،  رغم 
مبيدالية أوملبية في األوملبياد القادمة في طوكيو 
تستحقونها  وأنتم  ميدالية  تستحق  فمصر 

أيضاً ولن نرضي بأقل من ذلك لنا ولكم.

بقلم: 

جورج مو�سى

مع  عالقتها  وتطور  مونا  مع  حدث  ما  إلى  نعود 
برنس فقد أصبح يشكل 95% من اهتمام وتفكير 
مونا بل انه صار هو كل احالمها وبسببه نسيت 

انها زوجة وام.
  اما بالنسبة لبرنس فكونه شخصية انتهازية، 
لــ«مونا«،  نفسه  صور  فقد  الذكاء  شديد  وألنه 
صارت  وانها  بدونها،  العيش  يستطيع  ال  انه 
يرتبطا سويا  ان  البد  وانه  احلياة،  فى  امل  له كل 
التمتع  هو  كله  هذا  من  االساسى  هدفة  وكان 
ممتاز  دخل  متتلك  طبيبة  فهى  »مونا«  بامكانيات 
برنس  والن  مريحة،  حياة  له  تؤمن  ان  تستطيع 
من  تتحرك  املرأة  فاصبحت  جيدا  القصة  َحبك 
عن  االنفصال  تطلب  ان  قررت  انها  حتى  خالله 
ولكنها  باألسرة  وال  باملاضى  تهتم  ولم  »اسعد« 
على  وجدته  الذى  احالمها  بفتى  فقط  اهتمت 
ولكن  االجتماعي...  التواصل  مواقع  من  موقع 
كيف ستبرر مثل ذلك االنفصال الوالدها واألقارب 
انها قبل ان تتعرف على برنس  والزمالء خصوصا 

كانت حياتها مستقرة و هادئة؟!
   هنا تدخل »برنس« وطلب منها ان تضغط على 
سبب  انه  للناس  ليبدو  املشاكل  وتثير  اسعد 
االكاذيب  تنسج  ايضا  جعلها  وهذا  املشاكل، 
اوالده  امام  اسعد  عن  الكاذبة  والروايات  امللفقة 
ارسلت  االثناء  هذه  في  واالهل.  األسرة  واصدقاء 
ملواجهة  اقتراحات  ثالثة  لــ«اسعد«  »اميى« 
هو  منهم  واحد  وكان  زوجته  مع  مشكلته 
املواجهة املباشرة مبا يحدث ولكن »اسعد« اضاف 
شئ اخر، وقرر ان تكون املواجهة فى وجود االوالد 
الفرصة  »مونا«  يعطى  انة  يعلم  يكون  لم  وهو 
واحتدمت  املواجهة  وحدثت  االنفصال،  لطلب 
ال  انها  واعلنت  املوقف  »مونا«  واستغلت  االمور 
تستطيع ان تكمل مع »اسعد« وانها ستبدأ فى 
تريد كل شئ فى سرية  وانها  االنفصال  إجراءات 
نهائى  قرار  هذا  وان  االوالد  مشاعر  على  حفاظا 

هنا تدخل حسام وطلب من امه بهدوء ان تعطى 
ملوقفها  ومراجعة  كاختبار  يكون  شهر  فرصة 
وموقف ابيه حتى ال يكون مثل ذلك القرار متسرع 
وحتى تكون هناك فرصة لتدبر وتدارك االمر وحتت 
انتقالية  فترة  على  »مونا«  وافقت  حسام  إحلاح 
ملدة شهر، وقام اسعد من هذا االجتماع العائلي 
فى  انهارت  قد  حياته  كل  ان  يرى  فهو  مذهول 
حلظة وان اسرته اجلميلة قد وقفت كقصاصة ورق 
عقله  فى  الظنون  واستشاطت  الريح  مهب  فى 
ذهنه..  فى  شاخصة  حقائق  الشكوك  واصبحت 

كيف؟ وملاذا؟ سؤالني يكادا ان يقتاله 
إلى حسام،  اتصال من طارق  االثناء جاء  فى هذة 
يقوى  حتى  يكن  ولم  مصدوم  كان  حسام  وألن 
على النطق لم يرد على مكاملة صديقة الذي ترك 
اكلمك لألهمية  ان  اريد  رسالة حلسام قال فيها 
بخصوص امر خطير يخص ساندى. وكان واضح 
حسام  فاستجمع  مرتبك  انه  طارق  صوت  من 
االمر  واتصل على طارق صديقه، وسئل عن  قواه 
فحكى له طارق ان ساندى تعرفت على مجموعة 

من االنستجرام وهذه اجملموعة لها افكار غريبة.
بافكارهم بل  ان ساندى مقتنعة متاما   ولالسف 
بعيدا  وستذهب  جدا  قريبا  البيت  ستترك  انها 
التى  بالطريقة  احلياة  اجملموعة  هذه  مع  لتعيش 
يساعده  ان  طارق  منة  وطلب  تعيشها  ان  ترغب 
لطارق  قال  ثم  االمر  فى  حسام  فكر  يفعل  ماذا 
قوية وهم  والدة ساندى  »اميى«  بــ  ابى  ان عالقة 
اصدقاء منذ زمن طويل واقترح ان يجعل ابيه يبلغ 
طارق  فوافقه  تفعله  ان  تنوى  مبا  ساندى  والدة 
ليحذر  بسرعة  والده  اسعد  يخبر  ان  منة  وطلب 
ليخبره  والدة  الى  سريعا  حسام  ذهب  »اميى« 
عليه...  تقدم  ان  ساندى  تنوى  وما  باملوضوع 
فماذا سيكون تصرف اسعد؟ وما هى ردة الفعل 
ستفعل  وماذا  ابنتها؟  جتاه  اميى  من  املتوقعة 

ساندى؟... هذا ما سنعرفه فى العدد القادم.

الطالق يف املهجر ... من ال�سبب )5(

تاأثري و�سائل التوا�سل االجتماعي 

بقلم: جمدي حننيعلى الطالق  

كبرية م�سئويل ال�سحة الكندية: اأخبار 

�سارة ولكن حذرة ب�ساأن »كوفيد - 1٩«
، الدكتورة تيريزا تام، يوم  قالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا 
الثالثاء، الثاني من فبراير احلالي، إن عدد احلاالت اليومية املصابة بـ »كوفيد 
 ، 19« في كندا قد انخفض خالل األسبوعني إلى الثالثة أسابيع املاضيني 

واصفة ذلك بأنه »أخبار سارة ولكن حذرة«.
مت   ، املاضية  أيام  السبعة  مدار  على  إنه  تام  قالت   ، الصحفي  املؤمتر  وفي 

اإلبالغ عن 4368 حالة يومية جديدة في جميع أنحاء البالد ، وهو ما يشير إلى انخفاض عدد احلاالت 
اليومية بحوالي 4000 حالة عما كان مسؤولو الصحة يشاهدونه قبل ثالثة أسابيع.

للسيطرة على  املوضوعة  اجملتمعية  اإلجراءات  أن  واضحة« على  األرقام هي »عالمة  إن هذه  تام  وقال 
االنتشار السريع للفيروس لها تأثير.

ومع ذلك ، قالت تام إنه يجب على الناس االستمرار في »التمسك« مبثل هذه اإلجراءات للحد من انتشار 
املرض ومنع إعادة تسريع احلاالت.

وأشارت تام إلى أن االنخفاض في عدد احلاالت ، صاحبه انخفاض تدريجي في النتائج اخلطيرة ، مثل 
الوفيات ، بسبب املرض. فعلى مدار األسبوع املاضي، انخفض متوسط العدد اليومي لألشخاص الذين 
يدخلون املستشفى بسبب اإلصابة بفيروس »كوفيد - 19« وذلك بنسبة 12% إلى أقل من 3900 مريض 
ما  إلى   %20 بنسبة  الفيروس  الوفيات بسبب  انخفضت  احلرجة. كما  الرعاية  في   820 ذلك  مبا في   -

معدله 128 حالة وفاة يتم اإلبالغ عنها كل يوم.
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العبد  زيد  ابو  رمضان  النصاب  بطلها  كان 
الساذج )حفظ اهلل سليمان(    القروي  والفالح 

... ودارت احداثها عام  1948 .
 )30( رقم  الترام  ينتظر  العبد”  “رمضان  كان 
القصر  شارع  من  يومياً  كعادته  يركب  لكى 
اقترب منه واحد من  الوقت  العيني، وفى هذا 
وصول  موعد  عن  وسأله  البسطاء،  الفالحني 
“سيجارة”  واعطاه  امليعاد  له  فقال  الترام، 
بينهم  دار  الذى  احلوار  و  السجارة  تلك  وكانت 
هم اول الطعم النه شعر من كالمه مع الفالح 
ما  وهو  خداعه  وسهل  ساذج  شخص  انه 
شجعه ليصنع من تلك الفرصة اكبر عملية 
نصب خلدها التاريخ سينمائيا واصبحت مثال 

عن  وكناية  الترام”  اشترى  “من  املصريني  بني 
السذاجة.

والفالح  العبد”  “رمضان  بني  الكالم  بدأ 
“حفظ  اسمه  انه  منه  عرف  الذي  البسيط 
عن  ليبحث  للقاهرة  وجاء  سليمان”،  اهلل 
فرصة عمل الن قريته البسيط لم يكن فيها 
للقاهرة  اهلل  حفظ  جاء  للعمل،  جيدة  فرص 
محمال مببلغ لكي يبدأ مشروعه ليكون اساس 

لكسب الرزق بالقاهرة.
يطمع  بأن  كفيلة  املعلومات  تلك  وكانت 
“رمضان” في فريسته والذي ميلك ماال ومخدرا 
بحسن النية والسذاجة أي انه “فرصة ذهبية 

للنصب واالحتيال”.

كثيرة  جتارية  مشاريع  عليه  رمضان  عرض   
لكى ينفذها في القاهرة، لكنه رفضها كلها، 
وكادت خطة رمضان في النصب على الفالح ان 
تبوء بالفشل؛ إال أنه وفيما هم يتحدثون وصل 
فشعر  للغاية،  مزدحم  وكان   )30( رقم  الترام 
رمضان بتضرر “حفظ اهلل” من الترام املزدحم، 
وهو ما جعل احملتال ان يعرض عليه شراء الترام 
كونه سلعة جتارية رابحة يجنى امواال طائلة 
من االزدحام املستمر، ولم يكن رمضان يتوقع 

ان يصدقه حفظ اهلل و يوافق بتلك السرعة، 
فرح  اهلل”  “حفظ  فرح  املوضوع  لغرابة  ولكن 
كبير ووافق على الفور على هذا العرض طمعا 

في املكسب الذى يجنيه الترام بشكل يومي.
على  اهلل”  و”حفظ  “رمضان”  بني  االتفاق  بعد 
وكتابة  الصفقة  عقد  قرروا  التفاصيل  كل 
صديق  كان  محامي  ملكتب  وذهبوا  العقود، 
للنصاب، وهناك وقعوا عقود بيع وشراء الترام 
مقابل مبلغ مالي قدره 200 جنيه، وهو مبلغ 

كبير للغاية آنذاك.
اخذ منهم النصاب 80 جنيه الذين كانوا بحوزة 
الـ120  املبلغ  وباقي  محفظته،  في  الفالح 

جنيه، كتب بهم على نفسه “كمبياالت”.
وانهوا  العقود  كتابة  من  انتهوا  ما  ومبجرد 
في  العتبة  مليدان  ذهبوا  الوهمية  اإلجراءات 
ملشروعه  البسيط  القروي  استالم  انتظار 

اجلديد الذي هو “ترام القاهرة«.....
النصاب  وذهب  الترام،  والفالح  النصاب  ركب 
واوصاه  صاغ،  قرش  واعطاه  للــــ”كمسرى” 
على الفالح القروى، وأكد له أنه سوف ينزل في 
عاد  ثم  حلو،  يعامله  منه  وطلب  اخلط،  نهاية 

للفالح القروى، وقاله بأنه سيأخذ قيمة األجرة 
كاملة من الـ”كمسرى” في نهاية اخلط، وطلب 
منه مراقبة الركاب وهم يدفعون األجرة، وقال 
له “اوعى يتنصب عليك من الكمسري”، واكد 
له انه  في أقل من ساعة سوف يعود الى جيبه 
جزء من املبلغ اللي سبق أن دفعه نظير شرائه 

الترام.
في نهاية اخلط ذهب الـ”كمسرى” لــــ “حفظ 
يطالبه  به  فتفاجئ  النزول،  منه  وطلب  اهلل” 
من  الـ”كمسرى”  تعجب  التذاكر،  بأموال 
بينهم،  واجلذب  الشد  وبدأت حالة من  كالمه، 
مجنون  شخص  انه  الكمسري  اعتقد  بعدها 
يريد  الـ”كمسرى”  أن  اهلل”  “حفظ  ظن  بينما 
ان ينصب عليه، ولم يتركوا بعضيهما إال في 

قسم الشرطة.
وانكشفت  ما حدث،  قال “حفظ اهلل”  وهناك 

تفاصيل املؤامرة التى حبكت ضده.
الشرطة  رجال  على  الصعب  من  يكن  ولم 
عرضوا  ان  فبعد  النصاب،  شخصية  معرفة 
 “ هوية  يعرف  ان  استطاع  الصور  بعض  عليه 
رمضان” احملتال، الن لديه “سوابق” كانت كفيلة 
بأن توجه ليه أصابع االتهام، وخالل فترة قليله 
مت القبض عليه، ومتت مواجهته بـ”حفظ اهلل” 
بالنصب واالحتيال  واتهمه  اتعرف عليه،  الذي 
جنيًها   80 مبلغ  على  منه  وحتصله  عليه، 

مقابل بيعه “الترام« ....
ونص  سنتني  ملدة  باحلبس  القضية  وانتهت 
قضاهم “رمضان العبد” دخل السجن وكانت 
تلك القضية واحدة من أشهر قضايا النصب 

في القرن العشرين.
وبعد  حوالى 10 سنوات حتولت القضية لعمل 
سينمائى، تصدر بطولة الفنانني أحمد مظهر 
وإسماعيل ياسني، وهو فيلم “العتبة اخلضراء” 

والذي أنتج في سنة 1959.

الق�سة احلقيقية لبيع ترام العتبة

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

2 يف واحد

توأم.  طفالن  الصني  في  ولد   1811 سنة  في   
الواحد »شاجن«، واسم اآلخر »واجن«. لكن  اسم 
بل  الكلمة،  مبعنى  اثنني  يكونا  لم  وواجن  شاجن 

كانا ملتصقني، كانا اثنني في واحد.
التوائم  فصل  يكن  لم  الوقت،  ذلك  في 
و  واجن،  في  عاش شاجن  لذلك  ممكنة،  امللتصقة 

واجن في شاجن!
إذا جرى أحدهما يجري اآلخر، وإذا وقف أحدهما 
وقف اآلخر..! الطريف أنهما تزوجا من عروستني 

شقيقتني، وأجنبا 22 وليداً .
يطلق  واآلن  سنة!   62 سن  في  معاً  ماتا  ثم 
اسم بلدتهما )سیام( على أي توأم من نوع )2 

في واحد(.

قمرين

عندما تصل رحالت الفضاء إلى كوكب املريخ، 
فإن املسئولني في الكوكب، سيرحبون بالناس، 
وسيفتحون أبواب الهجرة الستقبال الشعراء 

من سكان األرض!
الشعراء  ماليني  يعيش  األرض  كوكب  فعلى 
يغنون للقمر بكل لغات العالم، ومع ذلك لم 

يشبع القمر! وهذه مشكلة فنية أرضية!
أما في املريخ، فاملشكلة أكبر، فهم يحتاجون 
ألن  األرضيني،  شعرائنا  عدد  ضعف  إلى 

كوكبهم له 2 قمر!
املريخ،  إلى  يذهبون  حني  الشعراء  أن  وأظن 
سيكتبون أغنيات مثل: »كلنا نحب القمرين«! 

أو »هلت ليالي القمرين«! وهكذا.
في  كوكب  كل  فإن   )2( رقم  ومبناسبة 
يدور  أكثر  أو  قمر  له  الشمسية،  مجموعتنا 
أقمار  أية  لهما  ليس  كوكب   2 ماعدا  حوله، 
 . »عطارد«  وكوكب  »الزهرة«  کوکب  هما: 
أحد  الكوكبني ليس بهما  فإن هذين  وبالطبع 

اسمه »بدر« أو »هالل«!

اإله له وجهني!

القدمية،  األساطير  في  اآللهة  مئات  بني  من 
كان هناك إله على هيئة إنسان، لكنه يحمل 
وجهني! في اجتاهني مختلفني. وكان هذا اإلله 
الروماني يدعي: “يانس”، أما عمله فهو حراسة 

البوابة الكبيرة، وحراسة جميع البوابات!
يرى  أنها وظيفة مناسبة ملؤهالته؛ فهو  واحلق 
بأربع عيون، ويری مایدور خلف ظهره، مثلما يرى 

ما يدور أمامه!
أول  يوافق  يانسن  جعلوا  أنهم  أيضا  الطريف 
أيام السنة، وقد اختاروه لهذه املناسبة بسبب 
ينظر  الوجهني  أحد  أن  باعتبار  )الوجهني(، 
إلى  ينظر  واآلخر  املاضية،  القدمية  السنة  إلى 

السنة اجلديدة القادمة.

والعمر كله 2 �سنة!

أرضنا  في  تعيش  التي  الكثيرة  احليوانات  بني 
وهو  »الّزبابة«،  اسمه  صغير  حيوان  العامرة، 
تشبه  رائحته  إن  ويقولون  الفأر،  يشبه  حيوان 
املسك، لكنه حیوان عصبي املزاج، شره، شرس، 
وأقصرها  احليوانات حجماً،  أنه من أصغر  رغم 
احلشرات،  آالف  ويأكل  ويكبر  يولد  فهو  عمراً! 
ويتزوج، ويرضع صغاره، ويعلمهم ثم ميوت، كل 

ذلك قبل أن يبلغ من العمر 2 سنة!

الفدان بـ 2 مليم

»ولیم  األمريكي  الدولة  وزير  الروس  غش 
سنت   2 بسعر  »أالسكا«  له  وباعوا  سیوارد«، 

للفدان.
أموال  فقد ضيع  غبي،  إن سیوارد  الناس  وقال 
الذهب،  )ومناجم  الثلج  واشترى جبال  الدولة، 
الثمن  بهذا  الفراء(  السمك، ومصادر  ومصايد 

املرتفع!
   كان هذا في 18 أكتوبر سنة 1867.

   كم يساوي كوب املاء املثلج في أيامنا؟ 
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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

أعلنت مدينة تورنتو عن مشروعها اجلديد إلنشاء حديقة وشاطئ جديدين بشرق 

املدينة يقعا علي مساحة 2 فدان تقريبا باسم:«ليسلي سليب لوك آوت«. ويقع 

الشاطئ وستكون مفتوحة  للمدينة وعلى  الشرقي  الطرف  نهاية  املشروع على 

للجمهور طوال العام خالل برامج تشمل احتفاالت ومهرجانات موسمية وكذلك 

عروض فنية وموسيقية تتيح الفرصة لسكان املدينة للتمتع باملوقع الفريد للمكان 

للمدينة  الرئيسية  للمالمح  منظر  تشمل  كاملة  لدائرة  بانوراما  يغطي  الذي 

وميناء “بورتالند” واملناظر الطبيعية اجلميلة التي تقع في اجلهة الشمالية وكذلك 

املنشئات الصناعية. وقد وقع االختيار في تصميم املشروع، على مؤسسة »كلود 

كورمير« املعمارية من مونتريال بعد فوزها على منافسيها في املسابقة التي سبق 

اعدادها خصيصا للمشروع. وسوف يبدأ تنفيذ املشروع في مارس 2021.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

انشاء حديقة وشاطئ شرق تورونتو

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات

To Advertise in 
Good News

Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939



Saturday, February 6 , 2021 - Issue (179)ال�صبت  6 فرباير 2021 - ال�صنة الثامنة -  العدد التا�صع وال�صبعون بعد املائة نافذة على �صحافة العامل8

مجلة »ال سيمانا«... املكسيك:

ال�سعي اىل فوق

    قال رجل البنه حول فضيلة العمل: »ال تدع 
شيئا يثبط عزمك. وليكن هدفك نصب عينيك 
من  أرفع  هدف  كل  جتعل  أن  على  الدوام،  على 
سابقه. وفي كل ما تسعى اليه، اسع الى فوق« 

   - ولكن ماذا لو أحببت أن أحفر بئراً؟

ديلي ميل:

هل كانت الدينا�سورات اأول كائنات حية 

تزور القمر واملريخ قبل 66 مليون �سنة!

وطأت  إنسان  أول  كان  أرمستروجن  نيل  أن  رغم 
أن  إال   ،1967 عام  في  القمر  سطح  قدمه 
سنة،  مليون   66 قبل  سبقته  رمبا  الديناصورات 
أو على األقل بعض كائنات ما قبل التاريخ فعلت 

ذلك.
بعنوان  برانني  بيتر  كتاب  من  االدعاء  هذا  وينبع 

“نهاية العالم« ) The End of the World(، الذي 
صدر عام 2017  لكنه انتشر مؤخرا بعد ظهور 
مقتطفات منه على “تويتر” بواسطة املدون مات 
أوسني، حيث يروي كيف كشف العلماء عن أدلة 
حول سبب خمس كوارث جّرت احلياة على األرض 

إلى حافة االنقراض.
املرجح  من  أنه  الكتاب  من  مقتطفات  وتقول 
سافرت  كوكبنا  سكنت  التي  احليوانات  أن 
عن  الناجم  احلطام  على  اخلارجي  الفضاء  إلى 
الكويكب العنيف الذي قضى عليها، لذلك لن 
مدار  إلى  وصلت  عندما  احلياة  قيد  على  تكون 

األرض.
وأشار إلى أن الديناصورات رمبا كانت أول أشكال 
ميتة  كانت  وإن  واملريخ،  القمر  تزور  التي  احلياة 
ومسطحة على شكل فطيرة. ووفقا للفرضية 
بيتر  العلمي  الصحفي  اقترحها  التي  الغريبة 
إلى  انتقلت  الديناصورات  بقايا  رمبا تكون  برانني، 
كواكب أخرى في النظام الشمسي في أعقاب 
حدوث انقراض العصر الطباشيري والباليوجيني 
الذي حدث منذ نحو 66 مليون سنة ومحى %80 

من احلياة على األرض.
في  للخبراء  وفقا  الكارثي  الكويكب  واصطدم 
“الزاوية األكثر دموية املمكنة” عندما وصل إلى 

ما يعرف اآلن بشبه جزيرة يوكاتان املكسيكية.
وأشار إلى أن الكويكب “في هبوطه شبه الفوري، 
ضغط الهواء حتته بعنف لدرجة أنه أصبح لفترة 

وجيزة أكثر سخونة من سطح الشمس«.
إلى  أدى  االصطدام  أن  إلى  الصحفي  ويشير 
أن  وكتب  الفضاء.  إلى  الديناصورات  انقالب 
الكويكب أحدث ثقبا في فراغ الفضاء اخلارجي، 
ومت طرد كميات هائلة من األرض )مع ما تبقى من 

الديناصورات( إلى املدار وما بعده.
ويتضمن الكتاب تعليقات من اجليوفيزيائي ماريو 
ريبوليدو في مركز البحوث الذي أخبر برانني: “بدأ 
حفر  في  الكويكب  أمام  اجلوي  الغالف  ضغط 
الفوهة قبل أن تصل إلى هناك. ثم، عندما المس 
ضخما  وكان  متاما.  سليما  كان  األرض،  النيزك 

لدرجة أن الغالف اجلوي لم يخدشه«.
هذه  إلغالق  السماء  اندفاع  “مع  برانني:  وأوضح 
احلفرة، مت طرد كميات هائلة من األرض إلى املدار 
وما وراءه، كل ذلك في غضون ثانية أو ثانيتني من 

االصطدام«.
وتساءل برانني: من احملتمل أن تكون هناك أجزاء 
صغيرة من عظام الديناصورات على القمر؟، ورّد 

ريبوليدو: “نعم، على األرجح«. 

وكالة »بلومبرج«:

ت�سميم اأول نظارة واقع افرتا�سي حتمل تفاحة اأبل

تعمل أبل األمريكية على تصنيع أولى نظارات للواقع 
املعزز حتمل شعارها. ومت الكشف عن بعض املواصفات 
طرحها  املرتقب  النظارات  بهذه  تتوفر  أن  يتوقع  التي 

بحلول عام 2022.
موقع  نقله  “بلومبرج”  وكالة  عن  صادر  لتقرير  ووفقا 
“زا فيرج” املتخصص بأخبار التقنيات، فإن نظارات أبل 
النسيج  من  منها  أجزاء  ستصنع  االفتراضي  للواقع 

املصنع.
كما يتوقع أن حتتوي على مروحة لم يستدل حتى اآلن 
على الغرض الرئيسي منها، ما إن كان لتوفير تهوية 
اجلزء  تغمر  التي  النظارات،  استخدام  أثناء  للوجه 
مروحة  تكون  قد  أو  ارتدائها،  عند  الوجه  من  العلوي 
داخلية لتوفير التهوية للدوائر الداخلية للنظارة حتى 

ميكن استخدامها ألطول وقت ممكن.
للواقع االفتراضي  النظار اخملصص  بأن  “زا فيرج”  وأفاد 
من أبل، ستتوفر أيضا للبيع بسعر باهظ وفقا لتقرير 

“بلومبيرج”، وستطرح للبيع كجهاز مستقل.
ذكاء، ستكون  تطوير شريحة  حاليا على  أبل  وتعمل 
لنظارتها  لتضاف  تاريخها،  في  تطرحها  التي  األٌقوى 

املرتقبة.

صحيفة »سلكتا«... املانيا:

ادارة جديدة

   قال نزيل الفندق ألحد املوظفني: »جاء في إعالنكم 
أي  أالحظ  لم  اني  اال  جديدة.  بأدارة  يعمل  الفندق  أن 
وظيفته  يحتل  يزال  ال  القدمي  واملدير  اإلدارة،  في  تبدل 

ومكتبه«.
   - هذا صحيح. لكنه تزوج قبل أيام.

مجلة “ريدرزدايجست”:

عهد االأمانة

بوابة  تصليح  منه  وطلب  جناراً  بناية  وكيل  استدعى 
في منزل سيدة. وطلب النجار 500 دوالر أتعاباً. فأجابه 
واستدعى  اجلواب«  وأعطيك  األمر  في  »أفكر  الوكيل: 
نفسه،  األمر  عليه  وعرض  كهربائياً  عامالً  ذلك  بعد 
مرتفع  ثمن  »هذا  اجلواب:  وجاءه  دوالر.   5000 فطلب 
متعهداً،  الوكيل  قصد  ثم  جوابي«.  انتظر  ولكن 

فطلب 500ر20
دوالر. وصرخ فيه: »أتقصد حقاً ما تقول؟«.

   - أجل، أني أعني متاماً ما أقول. وقد وزعت املال كاآلتي: 
وخمسمئة  لي  آالف  وعشرة  لك  دوالر  آالف  عشرة 

للنجار لكي ينجز العمل املطلوب.

مجلة »جيو«:

الفنان ال يتقاعد

    النحات االمريكي هنري مور بلغ اخلامسة والثمانني 
ولم يتوقف عن العطاء. وحني ُسئل عما اذا كان يعتزم 

التقاعد قال:
رمبرانت  أن  ولنذكر  التقاعد.  يستطيع  ال  »الفنان     
بقي يرسم حتى اليوم األخير من حياته. وهكذا فعل 
يسأل  أن  أحدنا  فكر  وهل  وبيكاسو...  آجنلو  مايكل 
كونه  عن  يكف  أتراه  سيتقاعد؟  كان  اذا  عما  شاعراً 
التي تدور في وجدان  ان األفكار  وهو ال يكتب؟  شاعراً 

الشاعر والفنان جتعل فكرة تقاعدهما مستحيلة«.
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بي بي سي:

االأ�سخا�ص الذين ح�سلوا على التطعيم �سد كورونا ميكن اأن 

ينقلوا العدوى الآخرين

اململكة  في  الصحية  للرعاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  نائب  حذر 
املتحدة جوناثان فان تام من أن األشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا مازال من املمكن 

أن ينقلوا العدوى ألخرين، مضيفا أنهم عليهم االستمرار في اتباع قواعد اإلغالق.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” عن تام القول إن العلماء” ال يعلمون بعد تأثير اللقاح على 

انتقال العدوى«. وقال إن اللقاح يقدم “أمالً” ولكن يجب أن تنخفض معدالت اإلصابة بسرعة.
وأضاف: “من احملتمل التقاط العدوى خالل فترة أسبوعني لثالثة بعد احلصول على اجلرعة األولى من اللقاح”، 
موضحاً: “من األفضل االنتظار لفترة ال تقل عن ثالثة أسابيع من أجل تعزيز رد فعل املناعي بصورة كاملة 

لدى األشخاص األكبر سناً.
وتابع” حتى إذا حصل املرء على جرعتي اللقاح، مازال ميكن أن ينقل العدوى لشخص أخر، وبذلك سوف 

تستمر سلسلة انتقال العدوى«.

موقع تيك إكسبلور:

منظومة ذكاء ا�سطناعي تقدم و�سفات �سحية ح�سب الذوق

للذكاء  منظومة  املتحدة  الواليات  في  الباحثني  من  فريق  طور 
األطعمة  وصفات  بشأن  نصائح  تقدمي  ميكنها  االصطناعي 

الصحية حسب أذواق واحتياجات كل مستخدم.
بني  من  الصحيحة  الوجبة  اختيار  حول  املنظومة  فكرة  وتدور 
يقدمها  أسئلة  على  ردا  الغذائية،  للوصفات  بيانات  قاعدة 

املستخدم بلغة سهلة وبسيطة«.
)أي. شركة  أبحاث  ومركز  التطبيقية  للفنون  رينسالر  معهد  في  ابتكرت  التي  املنظومة  هذه  وتهدف 
بي.إم( للتكنولوجيا في نيويورك إلى مساعدة املستخدم للوصول إلى الوجبة الصحية التي تلبي ذوقه 
واحتياجاته الصحية، مع جتنب بعض املكونات التي رمبا تكون ضارة بسبب ظروف مرضية معينة، مثل 
جتنب السكريات والنشويات في حالة مرضى السكري، أو جتنب بعض أنواع الفواكه أو املكسرات مثال، في 

حالة إصابة املستخدم بحساسية غذائية معينة جتاه هذه األصناف.
ويوضح ذكي في تصريحات للموقع اإللكتروني “تيك إكسبلور” املتخصص في التكنولوجيا إن “الفكرة 
الرئيسية هي تقدمي نصيحة غذائية مختلفة لكل مستخدم، وهي مهمة شاقة السيما عند التعامل 
مع ذوق كل مستخدم واملكونات املمنوعة عنه بشكل متفرد«. وتتضمن قاعدة بيانات منظومة “بي.فود.
الوصفات  العالقة بني هذه  توضح  بيانية  أكثر من 67 مليون وصفة غذائية فضال عن رسومات  ريكيو” 

ومكوناتها الغذائية، فضالً عن بيانات إضافية تتعلق بخصائص هذه املكونات وقيمتها الغذائية.
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»فايزر« تعلن تاأخر و�سول جرعات اللقاح لـــ 

»اونتاريو«.... ودوج فورد يغري خطة التطعيم

مقاطعة  وزراء  رئيس  قال  تورنتو: 
نقص  من  جدا  منزعج  انه  أونتاريو 
مؤخرا،  عنه  أعلن  الذي  فايزر  لقاح 
التطعيم  خطة  سيغير  إنه  وقال 
اعطاء  لضمان  باملقاطعة  اخلاصة 
الثانية  اجلرعة  ضعفا  الفئات  أكثر 

الالزمة من اللقاح. 
كشف  من  قصير  وقت  بعد  صحفي  مؤمتر  خالل  فورد  دوج  أعلن  وقد 
مصنعها  في  مشاكل  بسبب  االنتاج  بإبطاء  قرارها  عن  فايزر  شركة 

في بلجيكا، مما يؤدي الي نقص في كميات اللقاحات املفروضة لكندا.
وقال دوج فورد: أن هذا أمر مقلق جدا، الن هذا اللقاح هو الفرق بني احلياة 
واملوت بالنسبة للفئات االكثر ضعفا، وان هذا يجعله غاضبا جدا، وقال 
أن سؤاله لشركة فايزر هو؛ ملاذا حتصل دول اخرى على التطعيم مثل 
إن  الصحة  مسؤولو  وقال  كندا؟  عليه  حتصل  وال  االوربي!  االحتاد  دول 
احلصة االسبوعية من جرعات اللقاح التي تصل من شركة فايزر الى 

كندا سوف تنخفض بنسبة 80% خالل الشهر املقبل.
وقالت احلكومة الفيدرالية؛ إنه من غير املتوقع أن تعود كمية الشحنات 
الى مستواها الطبيعي قبل أؤاخر فبراير واوائل شهر مارس، هذا وقد 
ناشد دوج فورد الرئيس االمريكي جو بايدن املساعدة في تأمني مليون 
في  ميتشيجان  والية  في  تصنيعها  يتم  التي  فايزر-  لقاح  من  جرعة 

أمريكا -  ملقاطعة أونتاريو. 

ال�ستغناء عن الرئي�س مركز العلوم ال�سحية يف لندن 

بعد قيامه بـــ 5 رحالت لأمريكا خالل الوباء

وودز  بول  الدكتور  عن  االستغناء  مت 
العلوم  ملركز  التنفيذي  الرئيس 
الصحية في لندن، وهذا بعد ضغوط 
التي  والنقابات  اجلمهور  من  متزايدة 
الرعاية  مجال  في  العاملني  متثل 
للواليات  سفره  بسبب  الصحية 
وباء  إثناء  مرات  خمسة  املتحدة 
كورونا، والتي بررها بانه يعيش مبفرده 

هنا وكان يزور عائلته هناك.
لندن  مستشفى  ادارة  مجلس  وقال 

قد  الوضع  هذا  »إن  بول  الدكتور  عمل  علي  يشرف  التي   - -أونتاريو 
وودز«  بول  الدكتور  قيادة  في  واجملتمع  واالطباء  املوظفني  ثقة  على  أثر 
وعقد عمل الدكتور بول وودز يخوله احلصول على راتب ال يقل عن 12 
شهرا بعد إنهاء خدمته دون سبب، ويبلغ راتبه السنوي 605 ألف دوالر 
باإلضافة الى مكافأته السنوية البالغة 20% وجميع الفوائد، واذا كان 

انهاء اخلدمة مسببا فلن يحصل على اي شيء.
الشخصية  بالظروف  يعلم  املستشفى  إدارة  مجلس  كان  حني  وفي 
للدكتور بول فهو لم يكن لديه علم مسبق بسفرة خارج كندا ولم 
يوافق عليه – هذا وينوي الدكتور بول الدفاع عن نفسه ضد هذا الفصل 

واحلصول على راتبه كامال حتى نهاية عقده في يناير 2023

الكنديون الذين ق�سوا اجازاتهم خارج البالد لن 

يح�سلوا على ا�ستحقاقات احلجر بعد العودة

أوتاوا: بينما تنصح احلكومة الكندية الناس بعدم السفر للخارج وتقول 
ان من يختار مغادرة كندا وسط وباء كوفيد – 19 فعليه حتمل نتيجة 
ذلك، الن احلكومة الكندية ال تعتزم إعادة الكنديني الذين يحتجزون في 

اخلارج كما فعلت في االشهر االولى من الوباء.
وكانت احلكومة الكندية قد قدمت دعما ألول مرة لهؤالء الذين يجب 
عليهم عزل أنفسهم ملدة اسبوعني بسبب كوفيد – 19 ومت إنشاء هذا 
للعناية  العمل  لترك  يضطروا  او  ميرضون  الذين  الناس  ملنح  البرنامج 
صاحب  يستطيع  لم  اذا  مرضية  اجازة  ملعونة  او  االسرة،  في  مبريض 
الذين يقضون  الناس  العمل توفيرها، ولم يكن الغرض منها تعويض 
عند  الصحي  احلجر  في  أسبوعني  يقضوا  ثم  البالد  خارج  عطلة 
الفيدرالية سوف  ترودو »أن احلكومة  عودتهم لكندا، ولذا قال جسنت 
دوالر   1000 قيمته   يبلغ  الذي  املرض  استحقاق  علي  بتغييرات  تقوم 
غير  ألسباب  للخارج  يسافر  شخص  اي  على  الثغرة  سد  يتم  حتي   ،
اساسية – وهؤالء لن يتمكنوا من احلصول علي تغطية تكاليف احلجر 
دوليا  الذين سافروا  اولئك  ترودو  وأدان جسنت   – الصحي عند عودتهم 

خالل موسم العطالت .

“وي�ست جيت” تعيد ا�ستخدام طائرة 
بوينج 737 ماك�س 8 امل�سطربة يف الطريان التجاري

بعد ما يقرب من عامني على توقف 
استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 
بسبب  العالم  انحاء  جميع  في   8
والتكنولوجي  امليكانيكي  اخللل 
طائرتني  سقوط  الي  أدي  الذي 
واحدة  شهور   خمسة  مدة  في 
أندونسيا  في  واألخرى  أثيوبيا  في 
تعود  راكب،   350 عن  يزيد  ما  وقتل 

مكثفة  مراجعة  بعد  كندا  في  للعمل   8 ماكس   737 بوينج  طائرات 
الطيران خطوة  واتخذت وكالة  الكندية،  النقل  لها من جانب شركة 
يقرب  ما  قضت  ان  بعد  للطائرة  مستقل  تصريح  بإصدار  عادية  غير 
من 15 الف ساعة في مراجعة عمل الطائرة واصدرت أوامر بتغييرات 
التي  االمريكية  الفيدرالية  الطيران  وكالة  طلبته  ما  تتجاوز  محددة 
طلبت اصالح اجهزة االستشعار لسرعة الهواء والبرمجيات اخلاطئة 
حادثتني  في  وتسببت  لألسفل  لالنحناء  الطائرة  مقدمة  دفعت  التي 

مدمرتي.
ورغم موافقة هيئة الطيران الكندية على اعادة استخدام طائرة بوينج 
الي  كاجلاري  من  مؤخرا  لها  جتارية  رحلة  بأول  وقيامها   8 ماكس   737
فانكوفر، فإن هناك حتدي كبير إلقناع العمالء بالسفر على هذا النوع 
من الطائرات، وقد وجدت ابحاث داخلية عن عمالء شركات الطيران، ان 
اثنان من كل خمسة من العمالء أصبحوا أقل ثقة في السفر على هذا 

النوع من الطائرات، وثلثني الكنديني سيتجنبوا السفر عليها.
الكوجنرس  من  وجلنة  االمريكية  الفيدرالية  الطيران  ادارة  وكانت 
ووجد  18 شهرا  ملدة  بوينج  بالتحقيق مع شركة  قاموا  قد  االمريكي 
ان هناك أخفاقات كبيرة من قبل العاملني في تصميم الطائرة وتوثيق 
شهادات الكفاءة وكان هذا هو السبب وراء كارثتني لتحطم الطائرات، 
معلومات  حجبت  بوينج  شركة  ان  التحقيقات،  بعد  تقرير  في  وجاء 
مهمة عن ادارة الطيران الفيدرالي وعن عمالئها وعن الطيارين الذين 
وقد  والبرمجيات،  االستشعار  اجهزة  اخفاقات  حول  الطائرات  قادوا 
نشرت شركة بوينج مئات الرسائل التي وصلت لها تعلق وتنتقد طائرة 
بتصميم  قاموا  املهرجني  »إن  منها  واحد  وقال   8 ماكس   737 بوينج 

الطائرة واشرف علي عملهم القرود«.

كندا ت�سنف »براود بويز« تنظيما اإرهابيا

بشكل  صنفت  أنها  كندا  أعلنت 
بويز«  »براود  حركة  رسمي 
اليمينية املتطرفة تنظيما إرهابيا 
مبوجب قانونها اجلنائي، في خطوة 
أي  مبعاملة  للشرطة  تسمح 
جرائم يرتكبونها على أنها نشاط 

إرهابي.
مكافحة  قانون  ألحكام  ووفقا 

التنظيم  ممتلكات  أن تستولي على  للحكومة  الكندي، ميكن  اإلرهاب 
واألفراد املرتبطني به.

بويز«  »براود  تصنف  دولة  أول  هي  كندا  إن  وقال مسؤولون حكوميون 
واشنطن  في  املاضي  الشهر  أحداث  أن  إلى  وأشاروا  إرهابية،  جماعة 

ساهمت في هذه اخلطوة التي كانت قيد الدراسة.
التي مت احلصول عليها  أن املعلومات  إنه في حني  وقال مسؤول كندي 
الكابيتول في واشنطن كانت »عامال  الهجوم على مبنى  أعقاب  في 

مساهما في اتخاذ هذا القرار، إال أنه بالتأكيد ليس القوة الدافعة«.

اخلطوط املك�سيكية 

تعلق رحالتها اإىل كندا بعد اإعالن ترودو

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية املكسيكية )ايرو مكسيكو( أنها ستعلق 
رحالتها إلى كندا ابتداء من األسبوع الثاني من شهر فبراير وحتى 30 
من مارس، بعد أن أعلنت كندا أن شركاتها الرئيسية ستعلق رحالتها 

إلى املكسيك والكاريبي لثالثة أشهر .
وافقت  التي  اإلجراءات  عن  ترودو  جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
وباء  انتشار  الحتواء  محاولة  في  الكندية  الطيران  شركات  عليها 
املضادة  اللقاحات  لطرح  البالد  حملة  تواجهه  ما  مع  كورونا،  فيروس 

للفيروس من انتكاسة جديدة.
وفي بيان صدر في مؤخرا، قالت اخلطوط اجلوية املكسيكية إنه سيجري 
تعليق رحالتها إلى تورونتو في الثامن من فبراير ، كما ستعلق رحالتها 

إلى مونتريال وفانكوفر بدءا من العاشر من فبراير.

“فورد” يطرد ع�سو يف الربملان لنتقاده اغالق 
املقاطعة واعتبارها اأكرث فتكا من كورونا

حزب  من  البرملان  عضو  بابير  رومان  قام  أن  بعد  تورنتو: 
من  خطاب  بإرسال  أونتاريو  مقاطعة  في  احملافظني 
يوما  بعد  فورد  دوج  املقاطعة  وزراء  رئيس  الي  صفحتني 
واحدا من اعالن قانون عدم مغادرة املنازل، والذي كتب فيه 
انتحار  في  ويتسبب  يعمل  ال  املقاطعة  أغالق  »إن  يقول 
بأطفالنا،  هائلة  ويلحق خسائر  والطالق  واالفالس  الناس 
وأن أغالق املقاطعة يقتل الناس بدال من انقاذهم وناشد 
رئيس الوزراء دوج فورد بان ينهي هذا االغالق وأن تعود احلياة 

الى طبيعتها«.
قام دوج فورد بإصدار قرار يقول »أن السيد رومان بايبر لن 
وانه  اآلن،  بعد  احملافظني  حزب  جتمع  في  كعضو  يجلس 
بالسعي  له  يسمح  لن  أونتاريو  ملقاطعة  وزراء  كرئيس 
إلعادة انتخابه كعضو في حزب احملافظني«، وقال أيضا؛ إن 
نشر  خالل  من  وانه  مسؤولة  غير  بابير  السيد  تعليقات 
يبذلها  التي  الدؤوبة  اجلهود  يقوض  مضللة  معلومات 
العاملني في مجال الرعاية الصحية وفي اخلطوط االولي 
، في هذا الوقت احلرج ، وهو يعرض حياة الناس للخطر ، 
وقال دوج فورد ايضا »أنا لن أعرض حياة واحد من سكان 
العامة  الصحية  املشورة  بتجاهلي  للخطر  أونتاريو 
حزب  جتمع  من  عزله  قرار  بابير  رومان  السيد  ووصف   «
علي  نادما  لست   « يقول  وكتب  مؤسف  بانه  احملافظني 
التحدث علنا نيابة عن ماليني الناس وسبل العيش التي 
دمرتها الصحة العامة ، فانني أخدم اجلماهير ، وإن االغالق 
يستند الي سرد زائف للصحة العامة ، وسوء التخطيط 
املعاناة  هذه  مشاهدة  أستطيع  أعد  ولم  سيئة  وبيانات 
من  صفحة  أونتاريو  في  الصحة  وزارة  نشرت  وقد  هذا   «

الوقائع التي تنفي فيها ادعاءات السيد بابير.

»قمي�س اخلفا�س« ي�سعل اأزمة دبلوما�سية بني 

كندا وال�سني

عن  كندا  أعربت  البلدين،  بني  التوتر  حلقات  أحدث  في 
أسفها إزاء »سوء الفهم« الذي حدث مع الصني وتسبب 

به أحد دبلوماسييها.
وتعود القصة إلى إعادة دبلوماسي كندي تصميم شعار 
تانغ  “وو  نفسها  على  تطلق  أميركية  “هيب هوب”  فرقة 

كالن” وتتخذ من اخلفاش شعارا لها.
وأزال البدلوماسي اسم الفرقة )WU-TANG( املكتوب عن 
إلى  إشارة  في   ،)WUHAN( كلمة  مكانه  ووضع  الشعار، 

مدينة ووهان، التي يعتقد البعض أنها مهد وباء كورونا.
الكندية  احلكومة  إلى  رسمية  شكوى  الصني  وقدمت 
على خلفية األمر. وقال متحدث باسم احلكومة الكندية: 

“نحن آسفون لسوء الفهم هذا«.
وقدم املتحدث فرضية جديدة، مؤكدا أن شعار القميص 
بل  اخلفاش  ميثل  ال  السفارة  موظفي  أحد  صممه  الذي 
حرف »W«، مشيرا إلى أن التصميم منح ألعضاء السفارة 
الذين علموا على إعادة كنديني من ووهان في مطلع عام 
2020. ويعتقد البعض أن فيروس كورونا املستجد أصاب 
اخلفافيش قبل انتقاله إلى البشر، في مدينة ووهان وسط 

الصني.
ولم يتضح كيف انتشرت صورة القميص على شبكات 
إن  قالت  الكندية  السفارة  أن  غير  االجتماعي،  التواصل 

قصة القميص تعود إلى العام املاضي.
االجتماعي  التواصل  على شبكات  الصورة ضجة  وأثارت 
الشبيه  الصيني  “ويبو”  موقع  على  خاصة  الصني،  في 

مبوقع “تويتر”، خالل األيام األخيرة.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية: “لقد صدمنا 
كندا،  إلى  احتجاجا  وقدما  األمر،  هذا  جراء  من  للغاية 
ربط  ينبغي  “ال  أنه  مؤكدا  بإجراء حتقيق شامل”،  وطلبنا 

دول أو مناطق بعينها بالفيروس«.
الوباء،  مصدر  إزاء  شديدة  حساسية  الصني  وتبدي 

وتشكك في الفرضية التي تقول إنه نشأ في أراضيها.
خلفية  على  وكندا  الصني  بني  متوترة  أصال  والعالقات 
بكني  في   2018 عام  منذ  اثنني  كنديني  مواطنني  اعتقال 
بتهمة التجسس، وذلك بعد فترة وجيزة من إيقاف أوتوا 

ابنة مدير شركة “هواوي” الصينية.
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ال  أنه  االجتماعية  واألبحاث  الدراسات  تؤكد 
توجد مشكلة في خروج األم للعمل، وال داعي 
ألن تشعر بالندم لترك طفلها في دار احلضانة 
األم  تعامل  كيفية  هو  املهم  وإمنا  املناسبة 
ومحاولة  العمل  من  رجوعها  بعد  طفلها  مع 

تعويضه عن الفترات التي ال تقضيها معه.
فقد تبقى األم ساعات النهار كله مع الطفل، 
ولكنها ال تشارکه هواياته أو ألعابه، أو تتفهم 
على  فقط  تركز  وإمنا  النفسية،  احتياجاته 

إطعامه ونظافته وإدارة شؤون بيتها.
ومن الطبيعي أن تشعر األم ببعض القلق جتاه 
أطفالها، وأن تتساءل هل تؤدي واجباتها جتاههم 
شعورها  مع  تتعامل  أن  بشرط  وذلك  كاملة؟ 
بالقلق على أنه عالمة إيجابية وصحية مادامت 

حتقق مزيدا من الرعاية واحلب واالهتمام.
ومن املفيد لألبناء أنفسهم أن حتقق األم ذاتها 

األن اإلنسان غير الناجح، غير قادر 
على العطاء أو التفهم ملن حوله. هذا باإلضافة 
إلى أهمية غرس احترام قيمة العمل في نفس 

الطفل، وتعويده االعتماد على نفسه. 

تشرکي  وأن  وقتك،  تنظمي  أن  يفيدك  كذلك 
باألعباء  معك  النهوض  في  أسرتك  أفراد  بقية 
تندمجي  أن  على  كذلك  احرصي  املنزلية. 
معه  حتدثي  به،  اخلاص  عامله  في  طفلك  مع 
على  تصبحي  حتى  وهواياته،  ألعابه  وشاركيه 
مما  والنفسي،  البدني  منوه  تطورات  بكل  علم 
واحترام.  بتفاهم  معه  التعامل  عليك  يسهل 
عالقة  ووجود  العاطفي،  االستقرار  أن  كما 
بالتالي  تنعكس  زوجك،  وبني  بينك  متفهمة 
على طفلك فيشعر باألمن واحلب واحلنان، وهذا 
في  حتى  له  النفسي  التوازن  بتحقيق  كفيل 

أثناء غيابك في عملك.

املراأة بني العمل والأمومة!

    هناك رأي يقول إن الطفل الواحد في األسرة 
قضاء  في  غيره  على  يعتمد  مدلالً،  عادة  ينشأ 
مع  التكيف  قليل  يشب  أنه  كما  متطلباته، 

اجملتمع الذي يعيش فيه. 
   ولقد أثبتت األبحاث احلديثة في علم النفس 
أن الطفل الوحيد قد تتاح له الكثير من الفرص 
والداه  وعى  إذا  اآلخرين  األطفال  عن  متيزه  التي 
بألوان  إحاطته  على  وحرصا  توجيهه،  أصول 

االهتمام الصحيح دون مبالغة. 
الطفل  أن  النفسية  الدراسات  أكدت  وقد     
للنضج  عديدة  بفرص  يتمتع  ألسرته  الوحيد 
أكثر  أنه  كما  حوله.  من  مع  التكيف  وحسن 
الناحية  من  املراهقة  مرحلة  في  استقراراً 
االنفعالية وأقل توتراً من طفل األسرة الكبيرة. 
كما قد يسبقه أيضاً في خبراته ونضجه بسبب 

احتكاكه دائما مع من يكبرونه في العمر. 
الوالدين  على  النفسيون  املتخصصون  ويشير 
بضرورة احترام طفلهما الوحيد ومعاملته على 
اإلفراط  جتنب  بشرط  ولكن  دميقراطية،  أسس 

في تدليله وخوفهما

املبالغ فيه عليه، وذلك حتى ال يطالب الطفل 
مطالبه  كل  وتلبية  بتدليله  حوله  من  جميع 
فينشأ عاجزاً عن االعتماد على نفسه وغير قادر 

على حتمل املسئولية. 
   أما واجبات الوالدين إزاء وحيدهما حتى يوفرا 

له التربية النفسية السليمة فهي:
   ـ جتنبا أن تلبيا كل مطالبه وبخاصة املادية، 
وعلماه أن ليس كل شيء متاح في واقع احلياة 

التي نعيش فيها..
    ـ عوداه أن يتقبل الفشل والرفض أو اإلخفاق 
ضروري  فهذا  والنجاح  املوافقة  يتقبل  كما 

لتربية الشخصية السوية. 
    ـ ال حتاوال التدخل في كل صغيرة وكبيرة في 
حياته بقصد حمايته، بل اتركا له الفرصة في 

التعود على اتخاذ قراراته. 
.    ـ علماه منذ طفولته مبدأ األخذ والعطاء 

جتاه أسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه 
    ـ أتيحا له فرصة االختالط مبن هم في مثل 
يعتاد  حتى  املدرسة  إلى  ذهابه  وقبل  عمره 

التعامل مع الصغار مثله.

جتنبا زيادة تدليل الطفل الوحيد

هكذا حتاربني جتاعيد اليد

اليدين؛  التجاعيد سرعان ما تظهر على  أن   »Instyle« أوردت مجلة
نظراً ألن بشرة اليدين رقيقة وحساسة للغاية، فضالً عن أنها أكثر 
وما  الصحون  وغسل  الشمس  أشعة  مثل  اإلجهاد  لعوامل  ُعرضة 

شابه. وأضافت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أنه ميكن محاربة التجاعيد من خالل العناية اجليدة 
باليدين، وذلك بواسطة مستحضرات العناية احملتوية على مواد فعالة مضادة للشيخوخة مثل 
 E الذي يعمل على جتديد البشرة وترطيبها. وباعتباره مضادا لألكسدة يحارب فيتامني ،E فيتامني
ما يعرف باجلذور احلرة )Free Radicals(، التي تُعّجل بالشيخوخة وظهور التجاعيد. كما تساعد 
مرونة  حتسني  على  اجلوجوبا  زيت  يعمل  حني  في  البشرة،  جتدد  على  الدقيقة  الطحالب  خالصة 
البشرة ومظهرها املشدود املفعم بالشباب واحليوية. ومن املهم أيضاً أن يوفر مستحضر العناية 

حماية فعالة من األشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي تعجل أيضا بظهور التجاعيد.

عودا طفلكما على الدخار

ومصروفاتهم  األطفال  احتياجات  تتزايد 
الصيفية، ويجد  اإلجازة  الشخصية مع شهور 
مصروف  بزيادة  مطالبني  نفسيهما  الوالدان 
الطفل ليشتري ما يريده من حلوى ولعب... الخ، 
ولكن من املمكن للطفل أن يتعلم منذ طفولته 
كيف يدخر جزءاً من مصروفه فال يصرفه كله. 

ومن املمكن أيضا أن يتعاون مع والديه في شراء 
اللعب املفضلة إليه وذلك من املبلغ الذي اذخره، 
فيشعر بقيمة هذه اللعبة ويحافظ عليها أكثر 

من غيرها.
علم  على  دائما  يكونا  أن  الوالدين  على  ويجب 
بكل ما يشتريه الطفل وبكل ما يصرفه حتى 

يستطيعا توجيهه التوجيه السليم.
كما ميكن توجيه الطفل منذ طفولته إلى أهمية 
مساعدة احملتاج، من مصروفه الشخصي، حتى 

ال ينمو الطفل أنانياً محباً لذات.
الوالدين إعطاء الطفل مصروفه    ويجب على 
إذا  كانت هناك  وبخاصة  املادية  تبعا حلالتهما 
مصروف  يصبح  ال  حتى  عليهما،  أخرى  أعباء 
الطفل  على  ويجب  عليهما.  آخر  عبئاً  الطفل 
له  بشرحها  وذلك  املادية  والديه  حالة  يقدر  أن 
بطريقة مبسطة، فال يبالغ في مصاريفه، وفي 
له  يقدمه  ما  يقدر  يتعلم كيف  الوقت نفسه 

والداه بكل محبة.
يتحول  أن  يتجنبا  أن  الوالدين  على  ولكن    
الطفل  يعطى  أال  أي  »رشوة«،  إلى  املصروف 
عمل  أو  ما،  بخدمة  القيام  مقابل  مصروفه 

عن  الطفل  مكافأة  تكون  أال  يجب  كما  معني. 
كل جناح أو تقدم يحرزه على هيئة صورة نقدية. 
نزهة  إلى  بالذهاب  تكون  أن  املمكن  من  ولكن 
محببة إليه أو بكلمات الثناء والشكر، وبخاصة 

أمام أصدقائه وزمالئه. 
الطفل منذ طفولته  يتعلم  أن  املمكن     ومن 
أولويات  حتديد  وكذلك  ملصروفه،  ميزانية  عمل 

متطلباته واحتياجاته. 
الطفل مصروفه،  أما أفضل طريقة إلعطاء     
صغيراً  كان  فإذا   عمره.  مرحلة  على  فتتوقف 
يصعب عليه التفكير والتخطيط، فمن األفضل 
مالحظته  ضرورة  مع  يومياً  املصروف  إعطاؤه 
فيما يصرفه وذلك حتى نهاية املرحلة االبتدائية. 
أما األبناء في املرحلة اإلعدادية فيمكن أن يكون 
مصروفهم أسبوعياً، ويظل يتدرج حتى يصلوا 
ليصبح  فوق  ما  أو  عشرة  اخلامسة  سن  إلى 

املصروف شهرياً.

ال�سروال الريا�سي جنم املو�سة يف 2021

ميثل السروال الرياضي جنم املوضة 
املرأة  ليمنح   2021 في  النسائية 
وإحساساً  أنيقة  عصرية  إطاللة 

بالراحة.
األملاني  املوضة  خبير  وأوضح 
ازدهار السروال  كارل تيليسني أن 
اجتاه  إطار  في  يأتي  الرياضي 
املوضة »Athleisure« الرائج بقوة 
حالياً، وهو اجتاه يجمع بني املالبس 

الرياضية واملالبس الكاجوال.
وأضاف تيليسني أن السروال الرياضي يأتي هذا العام مصنوعاً من خامة اجلرسيه، وغالباً ما يحتوي 

على رباط للوسط، مشيراً إلى أنه يتألق مبظهر أنيق لدرجة أنه ال يبدو كسروال رياضي.
الراحة واالستلقاء  أوقات  أو في  الشارع  أو في  املنزلي  العمل  أثناء  الرياضي  السروال  ارتداء  وميكن 

على األريكة.
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الق�سة الكاملة ملقتل مهند�سة قبطية علي يد جنل 

امللياردير كامل ابو علي

حالة من الغضب تسيطرت علي املصريني منذ انتشار قصة مقتل 
مهندسة قبطية دهًسا في حادث على طريق مدينة الغردقة على 
ساحل البحر األحمر على يد حفيد امللياردير كامل ابو علي، والذى 

أسفر عن مصرعها.
الفور  على  مصرعها  جيد  إسكندر  ماري  املهندسة  لقيت  حيث 
دهسا،  حتت عجالت سيارة فارهة كان سائقها يقود بسرعة جنونية 

عكس اجتاه السير على طريق سهل حشيش مبدينة الغردقة.
وتبني أن السيارة يقودها شاب ثِمل يدعى هيثم كرمي كامل أبو علي 
مشروعات  ميتلك  الذي  علي  أبو  كامل  امللياردير  رجال  حفيد  وهو   ،
سياحية عدة بالغردقة وشرم الشيخ ، باإلضافة إلى شركة  لإلنتاج 

السينمائي.
القاهرة،  في  واملقيمة  عاًما،  إسكندر،43  ماري  املهندسة  وكانت 

سافرت إلى الغردقة في مهمة عمل.
أوبر   ” بسيارة  للفندق  عودتها  فعند  القدر،  يتغير  ما  سرعان  لكن 
”  وقع احلادث فلقيت مصرعها على الفور وذلك بسيارة مليونية  ” 
BMW X6 ”  يتخطى سعرها املليون وثمان مائة ألف جنيه ، تصل 
سرعتها القصوى إلى 280 كيلو مترا في الساعة الواحدة ، كانت 

سبب فى انهاء حياة فتاه .
أمسك به من شاهدوا احلادث ومت سليمه للشرطة، ومت القاء القبض 
حتت  الشاب  هذا  قيادة  عن  املباحث  حتريات  وكشفت  املتهم،  على 
ذمة  على  يوما   15 حبسه  املعارضات  قاضى  وجدد  اخملدرات،  تأثير 
الواقعة  في  جارية  العامة  النيابة  حتقيقات  ومازالت  التحقيقات، 
وانتظار تقرير الطب الشرعي وحتريات املباحث وتقرير الفني للمرور 

وسماع أقوال الشهود جلمع االدلة.
ليست األولى البن رجل االعمال كامل ابو علي

لم تكن هذه املرة االولى حلفيد امللياردير كامل أبو علي، حيث أكد 
رودا وسائل التواصل االجتماعي، أنها ليست احلادثة األولي لهيثم، 

فحادث السير لديه مثل شرب كوب قهوة.
السادسة،  احلادثة  انها  على  االجتماعي،  التواصل  رواد  أكد  حيث 
فكل مره يتم دفع مبالغ مالية للضحايا من أجل التنازل عن حقهم 

في التقاضي، فكل ذلك يجعلُه يطمئن
ألنه وجد من يسانده ويخرجه من كل جرمية يرتكبها.

 دية قدرها 10ماليني.. أسرة القتيلة ترفض
من  العديد  أكدت  حيث  فعل،  لكل  نهاية  يكون  ما  دائما  لكن 
رفضت  انها  إسكندر،  جايد  ماي  الضحية  والدة  أن  الصريحات 
التصالح أو التنازل أو تغيير األقوال، ورغم كونها ربة منزل واصابتها 
أسرة  عرض  تقدمي  ورغم  بنتها،  حق  أخد  من  مينعها  لم  بالشلل 
املتهم الذي وصل إلى 10 ماليني جنيه الي انها الزلت تريد القصاص 

من أجل ابنتها.

حادث �سهل ح�سي�س

فيه  املتهم  حشيش  سهل  حادث  حول  الروايات  من  العديد  أكدت 
حفيد امللياردير كامل أبو علي، كان مخمور وميشي بسيارته عكس 
االجتاه وذلك يؤكد مخالفته لقيادة السيارة مما اودى بحياة املهندسة 

ماي اسكندر.
حاله من الغضب على منصات التواصل االجتماعي

يد حفيد  على  اسكندر  ماي  املهندسة  وفاه  عن  االعالن  مت  ان  منذ 
امللياردير كامل أبو علي، وانقلبت وسائل التواصل االجتماعي رأسا 

على عقب، حيث طالبوا بضرورة إحالة املتهم للمحاكمة اجلنائية.

�سابط �سوفيتي �سابق: رو�سيا جندت ترامب 

منذ 40 عاًما لي�سبح رئي�ًسا للوليات املتحدة

ادعى ضابط سابق في االستخبارات السوفيتية، برتبة رائد، يدعى 
الروسية »كي جي بي« هو من زرع  يوري جينتس، أن جهاز اخملابرات 
فكرة الترشح ملنصب رئيس الواليات املتحدة في عقل دونالد ترامب.
وأوضح الضابط املقيم في أمريكا، أن االستخبارات الروسية كانت 
تراعي ترامب على مدى 40 عاما، معتبرة إياه من األصول القيمة لها، 
مؤكدا أنه كان هناك أشخاص جندوا عندما كانوا طلبة، ثم تولوا 

مناصب مهمة، وحدث شيء من هذا النوع لترامب.
وادعى جنيتس الذي عمل في 1985-1987 في واشنطن حتت غطاء 
منصب مراسل وكالة »تاس« الروسية، أن ترامب ظهر في شاشة 
زوجته  تزوج من  بي« ألول مرة في عام 1977 عندما  رادار »كي جي 
أن  مضيفا  زيلنيتشكوفا،  إيفانا  التشيكية  األزياء  عارضة  األولى 
أطلق  تفكيكها  قبل  تشيكوسلوفاكيا  في  االستخبارات  جهاز 

حينئذ عملية مشتركة مع »كي جي بي« للتجسس على ترامب.
وبعد 3 سنوات، افتتح ترامب أول مشروع عقاري كبير له، أي فندق 
»جراند حياة« في نيويورك، واقتنى 200 تلفاز من رجل األعمال من 
 Joy-Lud أصول سوفيتية سيميون كيسلني، أحد أصحاب شركة
التي كانت خاضعة، حسب ادعاءات الضابط السابق، لسيطرة »كي 

جي بي«.
املتحدة  الواليات  إلى  عودته  بعد  ترامب  أن  إلى  »اجلارديان«  وأشارت 
عن  الرئيس  منصب  إلى  الترشح  إمكانية  دراسة  بدأ   1987 عام 
وقال  بورتسموث،  في  انتخابيا  جتمعا  نظم  وحتى  اجلمهوري  احلزب 
جنيتس إن قضية ترامب أصبحت جناحا غير مسبوق لالستخبارات 
ترامب  أنقذت  الروسية  االستخبارات  أن  إلى  مشيرا  السوفيتية، 

مرات عديدة من اإلفالس.

فر�س احلرا�سة الق�سائية 

على ممتلكات الفنان الراحل اأحمد زكي

فرض  على  االستئناف  برفض  اجليزة  مستأنف  محكمة  قضت 
وتأييد  الراحل أحمد زكى،  الفنان  القضائية على ممتلكات  احلراسة 

فرض احلراسة.
احلراسة  بفرض  حكما  سابق  وقت  في  اجليزة  محكمة  وأصدرت 
السيارات  يشمل  زكي،  أحمد  الراحل  الفنان  تركة  على  القضائية 

والشقق وما بداخلها من مقتنيات.
واستأنف رامي عز الدين جنل الفنانة الراحلة هالة فؤاد على احلكم، 

لتصدر احملكمة حكمها املتقدم.
احلراسة  بفرض  حكما  سابقا  اجليزة  شمال  محكمة  وأصدرت 
قضائي  حارس  وتعيني  الراحل،  الفنان  ممتلكات  على  القضائية 

لتسلم التركة.
الفنان  وفاة  عن  أعلن  قد  التمثيلية  املهن  نقيب  زكي  أشرف  وكان 
الشاب هيثم أحمد زكي جنل الفنان الراحل أحمد زكي في 7 نوفمبر 

عام 2019، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بعد جدل ..البنتاغون يرتاجع ويوقف تطعيم 

معتقلي غوانتانامو

أوقفت  أنها  )البنتاغون(  األميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
في  للسجناء  كورونا  فيروس  ضد  لقاحات  لتقدمي  خطة 

غوانتانامو بعد مواجهة موجة من االنتقادات.
تغريدة  في  كيربي  جون  البنتاغون  باسم  املتحدث  وقال 
سالمة  على  باحلفاظ  بالتزاماتنا  ملتزمني  نزال  ال  “نحن 
نحن  أي من معتقلي غوانتانامو  يتم تطعيم  لن  قواتنا” 
حماية  بروتوكوالت  نراجع  حيث  اخلطة  إيقاف  بصدد 

قواتنا«.
الدفاع  وزارة  إعالن  من  أيام فقط  بعد  التراجع  هذا  ويأتي 
في  للمحتجزين  كورونا  فيروس  لقاحات  ستقدم  أنها 

خليج غوانتانامو.
وال يُعرف عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا التي حدثت 
أمام  عقبة  شكل  الوباء  لكن  العسكرية،  القاعدة  في 
إجراء اإلجراءات القانونية العسكرية، مبا في ذلك قضية 
املدبرة  العقول  أحد  بأنه  املتهم  محمد  شيخ  خالد 
للهجمات على األراضي األميركية في 11 سبتمبر 2001.

املشرعني  بردود عنيفة، ال سيما من قبل  وقوبلت اخلطة 
نقص  في ضوء  إيقافها، خاصة  يتم  أن  قبل  اجلمهوريني، 

اللقاحات في جميع أنحاء البالد.

اأكرث خطورة من كورونا.. فريو�س جديد يف 

ال�سني يهدد العامل

فيروس  لغز  فك  العالم  فيه  يحاول  الذي  الوقت  في 
اجلائحة،  تلك  من  اخلالص  أجل  من  ويصارع  كورونا، 
الصني،  من  قادًما  »نيباه«  باسم  جديد  وباء  يهاجمه 

ليعاد كابوس كورونا من جديد.
تفشي  احتمال  من  العاملية  الصحة  منظمة  وحذرت 
جائحة جديدة بسبب فيروس “نيباه« )NiV( في الصني 
مبعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عاملية 

مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.
ويسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضال عن التهاب 
إلى   %40 من  به  الوفيات  معدل  ويتراوح  الدماغ،  وتورم 

.%75
 ويعد نيباه واحدا من 10 أمراض معدية مت حتديدها من 
قبل منظمة الصحة العاملية على أنها أكبر خطر على 
الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات 

األدوية العاملية الكبرى للتصدي.
ويعد فيروس نيباه أحد العوامل املعدية التي اكتشفت 
في األعوام املاضية، حيث مت العثور عليه عام 1999 خالل 
العصبية  األجهزة  وإصابة  ماليزيا  في  املرض  تفشي 

والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115.
ويعاني املصابون بعدوى فيروس نيباه من حمى وسعال 
البلع  في  ومشاكل  وقيء  وغثيان  بطن  وآالم  وصداع 

وعدم وضوح الرؤية.
ويدخل حوالي 60% من املرضى املصابني بالفيروس في 
حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس احلاجة إلى مساعدة 
في التنفس، ويعاني املرضى الذين تطور لديهم املرض 
خفقان  معدل  وارتفاع  الدم  لضغط  حاد  ارتفاع  من 

القلب وارتفاع حرارة اجلسم.
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48 األف كندي ي�سرتكون يف ابحاث عن االج�سام 

امل�سادة لفريو�ص كورونا

أرسلت  نوعها  من  دراسة  أول  في 
حتمل  طرود  الكندية  االحصاءات  هيئة 
لفيروس  املضادة  لألجسام  اختبارات 
كورونا الي عشرات اآلالف من الكنديني 
البالد  في  الفيروس  انتشار  لدراسة 
من  االحصائي  املسح  هذا  ويطلب   –
الدم  من  عينة  إعطاء  كندي  الف   48
ثم  معينة  بالة  االصبع  وخز  عن طريق 
الوطني  اخملتبر  الي  العينة  هذه  أرسال 
حيث  وينيبيج  في  للميكروبيولوجيا 

نتائج  اجل حتقيق  ومن  كورونا،  لفيروس  املضادة  االجسام  لوجود  اختبارها  يتم 
جيدة تأمل هيئة االحصاءات في احلصول على معدل استجابة ال يقل عن %45، 
وقد بدأت هيئة االحصاءات الكندية في أرسال طرود االختبارات التي حتتوي على 
قفازات ومسحات كحول وأبرة لوخز االصبع وورق لعينة الدم منذ شهر نوفمبر 

املاضي وسوف تستمر الدراسات االستقصائية حتى شهر مارس.
وقد فوجئت السيدة ليان موراي وهي واحدة من 3500 فرد من سكان جزيرة االمير 
أدوارد - وهم مستهدفني باملسح االستقصائي - بتلقي هذا الطرد بالبريد ولم 
وتأكدت  االخبار  في  عنه  سمعت  حتي  رسمي  او  مشرع  انه  من  متأكدة  تكن 
من  متحدث  وقال  الكندية،  االحصاءات  بهيئة  أتصلت  عندما  مشروعيته  من 
ورسمية  الدراسة هذه مشروعة  أن  بيتر جياو؛  وهو  الكندية  االحصاءات  هيئة 
وان خصوصية النتائج ستكون محمية بقانون االحصاءات الفيدرالي، باإلضافة 
الى البروتوكوالت املعتادة التي تستخدمها الهيئة وان الهيئة تشاورت مع وزارة 
الصحة الكندية العتبارات اخالقية جلمع هذا النوع من املعلومات الصحية، وال 

حتتوي الطرود املرسلة على معلومات يعرف منها شخصية املرسل.
وهذه االختبارات ستحدد ما إذا كان املرسل قد أصيب بكوفيد – 19 ام ال؟ وما 
إذا كانت  إذا كانت قد ظهرت عليه اعراض املرض ام ال؟ كما سيتم معرفة ما 
وسوف  باملرض!  االصابة  ام  التطعيم  ألخذ  نتيجة  املتكونة  املضادة  االجسام 
تصدر هيئة االحصاءات الكندية تقريرا عن النتائج ينشر على املستوي الوطني، 
وسوف يتلقى املتطوعون رسالة عن حالة االجسام املضادة لديهم، هذا وكان رد 

فعل اجلمهور حول هذه االختبارات ايجابيا بشكل عام.

ال�سرطة ال متلك ال�سلطة لتوقيف 

النا�ص ع�سوائيا اثناء اأمر 

البقاء يف املنازل الذي فر�سته 

حكومة اأونتاريو

تورنتو: بينما دخل أمر البقاء في املنازل الذي فرضته 
ليس  الشرطة  فإن  التنفيذ،  حيز  اونتاريو  حكومة 
بشكل  الشوارع  في  الناس  لتوقيف  السلطة  لها 
العامة  احملامية  باسم  متحدث  وقال  عشوائي، 
سيلفيا جونز »إن االمر لسكان أونتاريو بالبقاء في 
أو  املنازل  دخول  سلطة  الشرطة  يعطي  ال  املنازل 
توقيف السيارات او الناس في الشوارع عشوائيا، وال 
يطلب من الناس الذين يخرجون الي العمل احلصول 
ملزمني  انهم  علي  العمل  صاحب  من  دليل  علي 
باحلضور الي مكان العمل، وإن البقاء في اخلارج ليس 
وحده دليال كافيا على كسر اوامر البقاء في املنازل«.

ليس  املنازل  في  البقاء  أمر  إن  النقاد  بعض  وقال 
مقاطعة  وزراء  رئيس  فورد  دوج  »وطلب  واضحا 
لديهم  حكم  افضل  استخدام  الناس  من  أونتاريو 
يخرجوا  ان  لهم  البد  كان  إذا  ما  بشأن  قرار  التخاذ 
رابطة  باسم  متحدث  وأكد  ال«،  ام  الشارع  الي 
الشرطة  ضباط  إن  أونتاريو؛  في  الشرطة  رؤساء 
الكبيرة  االجتماعية  التجمعات  سيستهدفون 
حول  شكوى  وصلتها  إذا  اال  الشرطة  تتدخل  ولن 
املشاة  او  السائقني  توقف  ولن  صحية،  انتهاكات 
تركز فقط على ضمان  يذهبون، وسوف  إين  ملعرفة 
املتاجر  في  الوجه  ألقنعة  والعمالء  املوظفني  ارتداء 
واتباع  اجلسدي،  االبتعاد  على  واحلفاظ  الكبيرة 
أغالق  الشرطة بسلطة  وتتمتع  السالمة،  إرشادات 
من  اكثر  تضم  مجموعات  وتفريق  ملبنى  مؤقت 

خمسة أشخاص .

اأولياء  اأمور طالب الثانوي يف 

اأونتاريو ميكنهم االآن التقدم 

باحل�سول على مبلغ 200 دوالر

تورنتو: أصبح بإمكان أولياء أمور طالب الثانوية في 
أونتاريو اآلن التقدم بطلب احلصول على 200 دوالر ملرة 
تكاليف  تعويض  في  للمساعدة  لكل طفل  واحدة 
املقاطعة  وزراء  رئيس  وكان  الوباء،  خالل  التعليم 
دوج فورد قد أعلن في ديسمبر املاضي عن أن اولياء 
بطلب  التقدم  من  سيتمكنوا  الثانوي  طلبة  أمور 
للحصول على معونة حكومية في الفترة ما بني 1 
يناير الى 8 فبراير وسوف يتم إيداع االموال مباشرة 
تقريبا  بعد أسبوعني  لآلباء  املصرفية  في احلسابات 
لطلبة  املبالغ  وستدفع  الطلب،  علي  املوافقة  من 
الثانية  املرحلة  وحتى  سنة   13 سن  من  الثانوي 
كان  إذا  عما  النظر  بغض  وهذا  الدراسة،  من  عشر 
خاصة  مدارس  أو  عامة  مبدارس  ملتحقني  الطالب 
أمور طالب  اولياء  وقد متكن  املنازل،  في  يتعلمون  او 
املدارس االبتدائية من التقدم بطلب للحصول على 
وميكنهم  سابق،  وقت  في  للطفل  دوالر   200 مبلغ 
وقد  ثانية  دفعة  على  للحصول  بطلب  التقدم  اآلن 
املدارس  طالب  امور  ألولياء  النهائي  املوعد  متديد  مت 
االبتدائية حتى يوم 8 فبراير للحصول على الدفعة 

الثانية من املعونات احلكومية .

ال  اجلميلة،  االحلان  وترمن  املوسيقى  تعزف  حينما 
ان يعجب بهذه االحلان ويستمتع  اال  يجد اإلنسان 
تشبع  حتى  متشوقا  متلهفا  وينتظرها  بل  بها، 
نفسه منها. فها مطرانية اجليزة كانت ترمن اروع و 
اعمق حلن عرفته الكرازة املرقسية في هذا الزمان. 
عاما.  خمسني  عن  تزيد  ملدة  تعزف   و  ترمن  ظلت 
العظيم  والنغم  البديع  اللحن  هذا  توقف  ولكن 
يرمن  يظل  لكي  السماء.  في  ترنيمه  واستكمل 

ويسبح الي االبد.
القيثارة  وهذه  العمالق  اللحن  هذا  تنيح  فقد     
الدياكون  تنيح  احللو.  اسرائيل  مرمن  تنيح  الفريدة. 
الكنيسة  مرتلي  كبير  يعقوب  عريان  املرتل 
كنيسة  ومرتل  مبصر  األرثوذكسية  القبطية 
الشهيد مارجرجس مطرانية اجليزة. تنيح  املعلم 
راجعا  تنيح  الصوت.  شجي  الترتيل  حسن  عريان 
جدا  تباركت  لقد  االصلي.  موطنه  السماء  الي 
ألنني تعلمت الكثير والكثير منه. منذ الصغر وانا 
ارتوى من بحر روحانية هذا القديس. لذلك لن أنقل 
لك عزيزى القاريء ما يقوله الناس عنه بل سأنقل 
لك ما عاينته وشاهدته بنفسي ملدة تزيد عن 35 

عاما. 
بل هو  السماء.  املعلم عريان هو حقا ساكن       
احد  السماء  لنا  ارسلت  فقد  سكانها.  اهم  احد 
لنا  ليقدم  الزمان  من  مدة  بيننا  ليحيا  سكانها 
اجمللدات.  و  العظات  اآلف  ان تسعها  ،هيهات  حياة 
موطنه  الي  عريان  املعلم  السماء،   ساكن  رجع 
االصلي ، فقد كان ضيفا عندنا في هذه االرض قدم 
فيها مسيحا متضعا محبا باذال مسبحا مصليا 
و خادما للكل. رجع ساكن السماء الي الشاروبيم 
كان  حينما  لهما  صديقا  كان  الذي  والسيرافيم 

يشترك معهما مسبحا. رجع ساكن السماء الي 
الذين متثل بهم طوال حياته فقد كان  القديسني 
ينطق فمه بأسمائهم يوميا. رجع ساكن السماء 
الي العذراء مرمي التي استقبلته، ففرح قلبه مثلما 
اونوهيلبيس،  بلحن  نهضتها  في  يفرحنا  كان 
لتسمع  بالناس  املكتظة  الكنيسة  فيسكت 
نبضات قلبه مصليا بهذا اللحن، فتشعر ويشعر 
انه يتجاذب احلديث سرا مع  كل من يقف بجانبه 

الثيؤطوكوس! 
   ال ابالغ انني اقول ان السماء ستدخل الي نطاق 
الزمن مرة اخرى لتتوقف حلظة الستقبال احد اهم 
طبع  قد  الذي  ذاته  اجملد  رب  من  متوجا  سكانها 
ايتها  لسعادتك  يا  فيه.  محبته  و  اتضاعه  صورة 
اما  و  سكانك  اهم  احد  اليك  رجع  فقد  السماء 
نحن فقد كسبنا شفيعا. كنا نعرف قيمة صالتك 
فكم  االرض  هذه  في  غريبا  هنا  انت  و  نلمسها  و 
كنت  وألنك  موطنك.  في  هناك  وانت  احلال  يكون 
املعلم  ، فقد كان  و مازلت رجل صالة  رجل صالة  
عريان من أعظم الالهوتيني في الكنيسة القبطية 
في هذا الزمان ،  علي الرغم من انه لم يقدم عظة 

اآلباء  اعطي  فقد  تعليما.  او  واحدة 
تعريفا  ملن هو الالهوتي ؟ ان الالهوتي 
احلقيقي هو من يعرف كيف يصلي. و 
هو كان يعرف كيف يصلي. فكان من 
املمكن ان يصلي 3 قداسات يوميا و 
حينما يقود الشعب كانت الكلمات 
و االحلان تخرج من القلب ال من الفم. 
كم كانت املشاعر تهتز  حينما كان 

القلوب  اهتزت   كم  او  ارحم«  »يارب  قائال  يصلي 
الراقدين  اوشية  في  قائال  صوته  يرفع  كان  حينما 
و  كان يشعر  رحمة«.  ايضا يصنع معنا  نحن  و   »:
يصدق و يختبر ما يقوله. كذلك حينما كان يطلب 
له  يقول  كان  االحلان،  بأداء  يقوم  ان  الشماس  من 

»صل يا شماس«. 
بل  صالة  هي  واالحلان  صالة،  هي  فاخلدمة       
مرة  من  كم  صالة.  كانت  له  بالنسبة  واحلياة 
تتحدث  ان  تريد  جالسا،  جتده  عنه  تبحث  كنت 
والتعزية  الراحة  من  بفيض  لتشعركاملعتاد  معه 
الرائعة متحدثا لك  بابتسامته  حينما يستقبلك 
او  تتراجع  االوقات  بعض  في  ولكنك  حانية،  بأبوة 
تقف حلظات في مكانك ألنك تشعر انه في حالة 
او  السمائيني.  يتحدث مع  اآلن كعادته  صالة فهو 
او في صلوات  القداسات  حينما تقف بجانبه في 
مصليا  فتجده  اليه  النظر  فتختلس  البصخة 
باكيا متآمال فيما يصليه. ففي حلن امونوجينيس 
في اجلمعة العظيمة او حلن فاي ايتاف انف كانت 
احلقيقي  الالهوتي  هو  كلماته.هذا  تسبق  دموعه 
!  فالالهوت حياة و الالهوت إختبار و ليست مجرد 
هي  بل  عقائدية  مصطلحات  او  اكادميية  نظريات 
حياة ليتورجية معاشة. كم نحتاج الي هذا املثال 

هذا  في  خصوصا  احلقيقي  الالهوتي 
والعنف  اجلدال  فيه  كثر  الذي  الزمان 

كغطاء مزيف للدفاع عن اإلميان. 
    أما عن اتضاعه فساكن السماء كان 
رب  فيه  طبع  فقد  لإلتضاع.  حيا  مثاال 
صورها.  بأبهي  املتضعة  صورته  اجملد 
فكان رئيس رابطة املرتلني و كبير مرتلي 
يترك مكانه  القبطية مبصر  الكنيسة 
و  ورائه لكي يشجعه  و يقف من  لشماس صغير 
الذات  إنكار  املرتلني مدرسة في  يعلمه. كان كبير 
الصوت  كموهبة  الكثيرة،  مواهبه  من  بالرغم 
إال  األحلان  من  جدا  املتمكن  واالداء  الرائع  الروحاني 
الغير  ويقدم  يهتم  االتضاع،  في  مدرسة  كان  انه 
لذلك  احبه.   الذي  على نفسه، فكان مثل سيده 
كان  وألنه  الكل.  ورثاه  استثناء.  بال  اجلميع  احبه 
مدرسة في اإلتضاع فقد نشأ اوالده باجلسد مثله. 
تباركت  وقد  قوية  بأوالده عالقة صداقة  فتربطني 
جدا باخلدمة معهم، فبالرغم من املواهب والوزنات 
الكثيرة التي وهبها اهلل لهم اال انهم مثل يحتذي 

به في االتضاع لكل خدام هذا اجليل.
    سيدي ومعلمي واستاذي بل واستاذ هذا اجليل، 
قد تبارك اليوم قلمي حينما كتبت عنك. فبالرغم 
ان ما كتبته هو فتات ساقط في بحر ما سيكتب 
معك  تقابل  من  فكل  فيك.  سيقال  ما  و  عنك 
قلما  التي  الروحية  الظاهرة  هذه  عن  سيتحدث 
التاريخ عن هذه  الزمان. وسيشهد  تتكرر في هذا 
الظاهرة فلن يجد امامه إال اإلنحناء لك يا ساكن 
التاريخ انك تستحق ان يسمي  السماء. وسيعلن 
هذا الزمان بإسمك. انه زمان املعلم عريان ساكن 

السماء! 

بقلم: رامز أرمانيوسساكن السماء 
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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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
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»سيدة  بقضية  إعالمياً  عرفت  ثابت،  سعاد 
مت  مصر  صعيد  من  مسنة  سيدة  الكرم«.  
منازل  ومت حرق  قريتها  في  تعريتها وسحلها 
ألنها  حقها  تترك  لم  القرية.  أهالي  بعض 
امنت ولو في حلظة ان القضاء سوف يرد لها 
رغم  و  االثمة،  االيدي  اغتالته  الذى  شرفها 
جلسة  إلجراء  املتتالي  و  املستمرة  احملاوالت 
فكان  بالفشل  باءت  انها  اال  عرفي  صلح 
املها و رجائها في القضاء املصري الشامخ و 
العادل بعد اهلل لتستر كرامتها و تستطيع 
بعد  لكن  و  الناس،  بني  راسها  رفع  تعاود  ان 
احملافظات  في  احملاكم  أروقة  في  سنوات   4
أولها  الثانية،  للمرة  القضاء  حذلها  اخملتلفة 
عندما قضى بحبس ابنها عاما بني القضبان 
حادثة  عن  بصره  غض  عندما  ثانيهما  و 

تعريتها و امر ببراءة اجلناة.
القضاة  استشعار  حول  تساؤالت  وسط 
للحرج مرتني للحكم في تلك القضية وعلى 
مدار 4 سنوات و يلقى بالضوء على التساؤل 
امليول  بسبب  القضاء  رد  كان  هل  األهم: 

الدينية او الطائفية؟
مسئولية  الدولة  ذلك  سيحمل  احلكم  هذا 
الذي  بدستورها  بدءاً  الدولة  ألن  خطيرًة، 
صريحة  لنصوص  كامالً  خضوعاً  يخضع 
تثبت »انحيازية« الدولة، ثم بسيطرة الشأن 
اجملتمع،  فى  احلياة  مناحي  كل  على  الديني 
مدنية  غير  لدولة  مطلقاً  تكريساً  تصنع 
الذي  العنصري  الفرز  يسود  حيث  ِصرْف.. 
طبيعياً،  استحالالً  كله  احلدث  من  يجعل 
تطالبهم  مقدساً  واجباً  بل  واجباً،  وحقاً 

بالبطش بالغير خاصة النساء منهم.
بني  خصومة  ليست  حتديدا  القضية  فتلك 
لشهود  القاضي  فيها  يستمع  شخصني 
مجتمع  جرمية  ولكنها  يكذبون؛  او  يصدقون 
وصورة، واحلكم فيها  شواهدها مثبتة صوتاً 
الذى  للطعن  ر  َسُيَقدَّ فهل  يختلف!  حتماً 
تقدم به النائب العام أن يغطى عوار القانون 

الذى تََعرَّى؟

حيثيات القضية في احملاكم.. 3 
قضايا.. النتيجة الوحيدة حبس ابن 

السيدة ملدة سنة
في 20 مايو 2016، شهدت قرية الكرم مبركز 
أبو قرقاص محافظة املنيا، اعتداءات طائفية 
على عدد من سكان القرية املسيحيني، على 
سنة   11 عمرها  طفلة  من  أقوال  خلفية 
أمها وشخص  بني  عن وجود عالقة عاطفية 
مسيحي، االعتداءات شملت االقتحام وحرق 
مسيحيني،   3 وإصابة  للمسيحني  منازل   5
تعدوا  عندما  بشاعة  األكثر  املشهد  لكن 
على بيت املسيحي الذي تدور حوله الشائعة 
من  االثنني  وجردوا  وزوجته،  أمه  وأمسكوا 

مالبسهم في الشارع.
مختلفة،  قضايا   3 حتركت  االعتداءات  بعد 
واللي  سعاد  السيدة  البن  زنا  قضية  اولهم: 
مسلمة  سيدة  بجانب  فيها  عليه  احتكم 
تخفيفها  مت  سجن  بسنتني  غيابيا  أخرى 
مثل  باحلكم  اشكاليات  وجود  رغم  لسنة، 
ان الشاهد الوحيد طفلة 11 سنة، وال يوجد 

عاقل يأخذ بشهادة طفلة منفردة في واقعة 
زنا، لكن الذى حدث انه مت احلكم عليه وأمضى 
خارج  تهجيره  مت  وبعدها  بالفعل،  عقوبته 

القرية.
في  املسيحيني  منازل  حرق  قضية  ثانيهم: 
املتهمني  كل  سبيل  اخالء  مت  وفيها  القرية، 
باملؤبد  عليهم  احلكم  مت  ثم   ،24 وعددهم 
واحلكم  عليهم،  القبض  يتم  ولم  غيابيا، 
تعرض للنقض، ومازالت القضية في احملاكم 

مع ترك احملكوم عليهم باملؤبد أحرار.
ثابت،  سعاد  السيدة  تعرية  قضية  ثالثهم: 
ابنها  زوجة  تعرية  شملت  الواقعة  ان  ورغم 
تبلك  البالغ،  قدمت  التى  فقط  هي  لكنها 
القضية ظلت في احملاكم اربعة سنوات ومرت 
الشرطة  قسم  إن  منها  كثيرة،  بتفاصيل 

رفض حترير محضر للسيدة سعاد بعد وقوع 
رقم  بطاقة  باستخراج  واكتفى  الواقعة 
قومي وقالو لها ان تنتظر لتهدأ االمور، ثم مت 
القبض على متهمني من الطرفني فتم اخذ 

اقوالها على ان بيتها قد احترق.
وبعدها متت املوافقة على طلب دفاع املتهمني 
ودمج  املنازل..  حرق  لقضية  قضيتها  ضم 
الشاهد  وهي  جارتها،  جعل  مما  القضيتني 
الرئيسي، تتراجع عن أقوالها لتبرئة إثنني من 

أقاربها في قضية حرق املنازل..
وبعدما ادى الدمج دوره في تغيير الشهادة، مت 

ثانية، وبعد الفصل، تنحت  فصل القضيتني 
»الستشعارها  القضية  نظر  عن  احملكمة 
احلرج« رغم أنه نفس الهيئة كانت تنظر في 

القضية حوالي سنتني!!
وفي 16 إبريل 2018، بدأت جلسات محاكمة 
3 من املتهمني بتعرية سيدة الكرم، وفي يناير 
ونص،  سنة  من  أكثر  تأجيالت  وبعد   2020
أصدرت الدائرة الثامنة مبحكمة جنايات املنيا 
سنوات   10 املُشدد  بالسجن  غيابي  حكم 
تعويض  جنيه  ألف  و100  الثالثة  للمتهمني 
طلب  على  املوافقة  مت  وبعدها  مؤقت،  مدني 
دفاع املتهمني بإعادة احملاكمة، والتى علي إثرها 
محكمة  حكمت  حيث  األخير  احلكم  صدر 
جنايات املنيا برئاسة املستشار أشرف محمد 

على ببراءة كل املتهمني الثالثة

كانت  الفترة من 2016 - 2020  انه  وال نسى 
مبعرفة  العرفي  للصلح  محاوالت  مليئة 
االمنية،  واالجهزة  النواب،  مجلس  أعضاء 
وممثلني عن بيت العائلة، وصدر تصالح عرفي 
بني املتهمني بحرق املنازل وأصحاب املنازل من 
املسيحني، وتنازلوا عن حقهم.. ونتيجة لهذا 
املنازل  بحرق  املتهمني  على  أحكام  تنفذ  لم 

رغم حكم املؤبد.
مبعنى ان احلكم الوحيد الذي نفذ في القضايا 
الثالثة املرتبطة بالواقعة، هو احلكم ضد ابن 
أحد  رفعها  زنا  قضية  في  سعاد  السيدة 

التي  طفلته  بشهادة  القرية  في  املسلمني 
فكمية  لذا  احملاكم!  في  بشهادتها  تؤخذ  ال 
مما  اكبر  السيدة  تلك  شهدتها  التى  الظلم 
االعالم  وسائل  لنا  توصله  مما  اكبر  و  نتخيل 

اخملتلفة.

السيسي في فيديو سابق جابرا 
بخاطر سيدة الكرم: أي حد 

هايغلط هايتحاسب
على  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وعّلق 
وقال:  الكرم«،  »سيدة  على  االعتداء  واقعة 
ده  حصل  اللى  أن  يليق  ال  فضلكم،  »من 
يحصل في مصر، أو يتكرر مرة تانية، أي حد 
هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة املصرية 
كل  وال  هي  وال  خاطرها(،  على  )متاخدش 
أن إحنا في مصر نكّن  سيدات مصر، تأكدوا 
يتكشف  نقبل  وال  واالحترام،  التقدير  لكم 
سترنا بأي شكل وألي سبب، محدش يفّرق بني 
مجراه،  هياخد  والقانون  وبعضهم،  املصريني 

كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب«.

النائب العام يأمر بدراسة أوجه 
الطعن فى حكم براءة املتهمني 

بتعرية سيدة الكرم
الفني  املكتب  بتكليف  العام  النائب  أمر  
احلكم  على  الطعن  أوجه  بدراسة  مبكتبه 
املعروفة  الواقعة  في  املتهمني  ببراءة  الصادر 
إيداع  فور  وذلك  الكرم«،  »سيدة  بواقعة 
محكمة اجلنايات التي أصدرت احلكم أسبابه.
تطعن  سوف  العامة  ان النيابة  يعنى   وهذا 
والتى  النقض،  محكمة  أمام  احلكم  على 
بدورها لو قبلت الطعن سوف يعاد محاكمة 
و  النقض  محكمة  أمام  أخري  مرة  املتهمني 
محكمة  عن  صادر  حكم  أي  وقتها  سيعتبر 
النيابة  لكن  نهائي.  و  حكم  هو  النقض 
العامة في انتظار صدو حيثيات حكم البراءة 
تلك  كتابة  حتى  للنور  يظهر  لم  الذى  و 
 60 خالل  عليها  الطعن  يحق  التي  السطور 
يوًما من تاريخ احلكم وإال يعتبر احلكم نهائي.

 املبادرة املصرية تعرب عن قلقها 
من احلكم وتطالب النيابة العامة 

بالتقرير بالطعن
النيابة  املصرية  املبادرة  طالبت  جانبها  من 
واستخدام صالحيتها  دورها  بتفعيل  العامة 
التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 
بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في 
إعمااًل  املتهمني  ببراءة  اليوم  الصادر  احلكم 
ضرورة  على  تؤكد  كما  منه.   30 للمادة 
بحقهم  الصادر  املتهمني  على  القبض 
حكًما غيابًيا بالسجن في قضايا حرق املنازل 
ومحاكمتهم  املواطنني،  وترويع  وتهديد 
حضوريًا في التهم املنسوبة إليهم، مع عدم 
اجملني  بني  جرى  الذي  العرفي  بالصلح  األخذ 
عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت 
أن  إلى  إضافة  للعدالة،  حتقيًقا  واملتهمني   –
محاكمة املتورطني في االعتداءات الطائفية 
هذه  تكرار  لعدم  األساسية  الضمانة  تعد 

االعتداءات.

بعد 4 �سنوات انتظارا للحق.. 

الق�ساء امل�سري يحطم رجاء »�سيد الكرم« ويحكم برباءة املتهمني )1-2(

النائب العام ياأمر بدرا�سة اأوجه الطعن بالق�سية 

و�سط توقعات باإلغاء احلكم واعادتها للمحاكمة بدائرة اأخرى
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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   إذا سالت يهوديا عما إذا كان يعتقد ان الُعزير 
ابن اهلل، لتعجب من سؤالك. فلعل جماعة من 
االسالم،  صدر  في  به  قالت  املستعربية  اليهود 

وانتهى امرهم.
بأن  إذا كان يعتقد  عما  مسيحيا  سألت  ولو     
اهلل أجنب املسيح من صاحبة لزاد عجبا. فالقران 
الكرمي لم يقصد كل اهل الكتاب؛ بل طائفة من 
واخرى  اليهودية،  صحيح  عن  خرجت  املبتدعة 
ذلك  على  والدليل  املسيحية.  جوهر  عن  مرقت 
اميانهم  الكتاب، وعلى  أثنى على عموم اهل  انه 

وكتبهم: 
وَالنََّصارَى  َهادُوا  وَالَِّذيَن  آََمُنوا  الَِّذيَن  إِنَّ   «   
وََعِمَل  اآْلَِخرِ  وَالَْيْوِم   ِ

بِاهللَّ آََمَن  َمْن  ابِِئنَي  وَالصَّ
َصاحِلًا َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم واََل َخْوٌف َعلَْيِهْم 
واََل ُهْم يَْحزَنُوَن« )البقرة 62(. » واََل جُتَادِلُوا أَْهَل 
َظلَُموا  الَِّذيَن  إاِلَّ  أَْحَسُن  ِهَي  بِالَِّتي  إاِلَّ  الِْكَتاِب 
إِلَْيُكْم  وَأُنْزَِل  إِلَْيَنا  أُنْزَِل  بِالَِّذي  آََمنَّا  وَُقولُوا  ِمْنُهْم 
 « ُمْسلُِموَن  لَُه  وَنَْحُن  وَاِحٌد  وَإِلَُهُكْم  وَإِلَُهَنا 

)العنكبوت 46(.
ان عزرا  اسفار الكتاب  في  يوجد  ال  انه  كما      
فهو  اهلل؛  ابن  هو  العرب-  لسان  في  -العزير 
بالقطع خروج على التوراة التي قالت فقط ببنوة 
الشرك  عن  ونهت  هلل)تك2:6(؛  اجملازية  املؤمنني 
الهنا  الرب   « الوحدانية:  الى  ودعت  به)خر20(، 
رب واحد« )تث6(. وأكدت باقي االسفار عليها: 
اله اال  » ليس  يا رب«)سي36(،  اله اال انت  » ال 

انت« )حك12(، »الن اهلل واحد »)رو3(...الخ 
   وحاولت جماعة املرمييني التوفيق بني وثنيتها 
وبني معرفتها السطحية عن املسيحية، وألهت 
منها  وأجنب  تزوجها،  اهلل  بأن  وقالت  العذراء 
 ُ عيسى. وفيهم قال القران الكرمي: » وَإِذْ َقاَل اهللَّ
اتَِّخُذونِي  لِلنَّاِس  ُقلَْت  أَأَنَْت  َمرمَْيَ  ابَْن  ِعيَسى  يَا 
ِ َقاَل ُسْبَحانََك »)املائدة 

َي إِلََهنْيِ ِمْن دُوِن اهللَّ وَأُمِّ
 .)116

  وخرجت عن االسالم جماعة وصفهم ابو حامت 
الرازي بالغالة، قال:

النبي)ص(،  االمة في  قالت غالة هذه  وقد   «    

وعن علي كرم اهلل وجهه، واالئمة من بعدهما، 
أعظم من هذا. فانهم قالوا انهم آلهة – ال إله 
اال اهلل سبحانه – بل كثير منهم ادعوا لسلمان 
به.  القول  يطول  باب  وهذا  ذلك.  مثل  وغيره 
وفي  االمة،  هذه  في  مشهورة  الغالة  ومقاالت 
اعالم   (.« البشر  بإلهية  االمم في قولهم  جميع 

النبوءة، صـ 129(. 
باحلشوية،  عرفت  اخرى  طائفة  وظهرت    
واجملسمة، قالت بان » اهلل جسم، ال كاألجسام. 
والدماء.  كاللحوم  ال  ودم،  حلم  من  مركب  وانه 
للمخلصني«.  واملعانقة  املصافحة  عليه  وجتوز 
وقد بنوا معتقدهم على الصفات اخلبرية الواردة 

في القران الكرمي واألحاديث الشريفة مثل: 
 « استوى«)طه5(،  العرش  على  الرحمن   «   
ِستَِّة  ِفي  وَاأْلَرَْض  َماوَاِت  السَّ َخلََق  الَِّذي  وَُهَو 
يوم   « »)هود7(.  امْلَاِء  َعلَى  َعرُْشُه  وََكاَن  َّاٍم  أَي
فال  السجود  الى  ويدعون  ساق  عن  يُكشف 
يستطيعون«)سورة القلم 42(، »وَيَْحِمُل َعرَْش 

رَبَِّك َفْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ ثََمانَِيٌة »)احلاقة17(...الخ
    وأنكر الصفاتية على املعتزلة تأويلهم لآليات، 
فقال ابن خزمية في )كتاب التوحيد واثبات صفات 
ان  –جل وعال-  بخبر اهلل  نؤمن  فنحن  الرب(: » 
خالقنا مستو على عرشه، ال نبدل كالم اهلل، وال 
نقول قوال غير الذي قيل لنا، كما قالت املعطلة 
استوى.  ال  عرشه،  على  استولى  انه  اجلهمية 

فبدلوا قوال غير الذي قيل لهم«) صـ 233(. 
  وذكر األحاديث الذي تؤكد حقيقة العرش:

فاقع ساجدا  العرش  فأتي حتت  فانطلق   ...«   
وسل  راسك!  ارفع  يا محمد!  قال:  ثم   ... لربي 
حملة   « تشفع..«)ص595(.  واشفع  تعط، 
على  والثاني  انسان،  على صورة  أحدهم  العرش 
صورة ثور، والثالث على صورة نسر، والرابع على 

صورة اسد«)207(.
   وعن العباس بن عبد املطلب: » انه كان جالسا 
اهلل  ورسول  البطحاء في عصابة)جماعة(.  في 
السماء  فوق  قال:  ثم   ... فيهم  جالس  )ص( 
بني  ما  مثل  واسفله  اعاله  بني  بحر  السابعة 

سماء الى سماء. ثم فوق ذلك 
ثمانية اوعال، ما بني اظالفهن 
سماء  بني  كما  وركبهن، 
ظهورهن  فوق  ثم  وسماء. 
ما  واسفله  اعاله  بني  العرش، 
واهلل  سماء.  الى  سماء  بني 

فوق ذلك«)صـ234، 235(.
ما   « اخرى:  رواية  وفي      
اخرى  الى  سماء  كل  بني 
عام،  خمسمائة  مسيرة 

خمسمائة  مسيرة  واالض  السماء  بني  وما 
الكرسي  الى  السابعة  السماء  بني  وما  عام، 
الى  الكرسي  بني  وما  عام،  خمسمائة  مسيرة 
املاء؛  على  والعرش  عام،  املاء مسيرة خمسمائة 
)كتاب  اعمالكم«  ويعلم  العرش؛  على  واهلل 
عباس)ر(  ابن  عن   « و   .)243 صـ242،  التوحيد، 
يقدر  ال  والعرش  قدميه،  موضع  الكرسي  قال: 

قدره«)صـ249(.
    وحتت عنوان: باب ذكر إثبات الرِْجل هلل عز وجل، 
اورد حديث اجلنة والنار برواياته، ومنها: »... واما 
النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون 
فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع اجلبار فيها 
بعض  الى  بعضها  ويدنوا  متتلئ،  هناك  قدمه. 

وتقول قط قط »)صـ207، 208(.
  وتعقيبا على روايات حديث النزول قال ابن خزمية: 
» رواها علماء احلجاز والعراق عن النبي )ص( في 
كل  الدنيا  السماء  الى   – وعال  –جل  الرب  نزول 
ليلة ... فنحن مصدقون مبا في هذه االخبار من 
ذكر النزول، غير مكلفني القول بصفته، او بصفة 

الكيفية »)289، 290(.
   وذكر حديث رؤية املؤمنني هلل في يوم القيامة: 
جلوسا  كنا  قال:  اهلل  عبد  بن  جرير  عن   ...  «
فقال:  البدر  ليلة  القمر  الى  نظر  اذ  النبي،  عند 
انكم سترون ربكم –عز وجل- كما ترون هذا، ال 

تضامون في رؤيته«. )صـ 408(. 
»... ثم يتبدى اهلل  ابي سعيد اخلدري       وعن 
لنا في صورة غير صورته التي رايناه فيها اول مرة، 

فيقول: ايها الناس! حلقت كل امة 
مبا كانت تعبد، وبقيتم ... فيقول: 
باهلل  نعوذ  فيقولون:  ربكم.  انا 
وبني  بينكم  هل  فيقول:  منك. 
نعم.  فنقول:  تعرفونها؟  اية  اهلل 
سجدا  فنخر  ساق،  عن  فيكشف 

اجمعني.. »)صـ377(.  
هذه  من  العلماء  موقف  وتباين 
االخذ  املعتزلة  النصوص. فرفضت 
انكر  بينما  وتأولتها.  بظاهرها 
في  للنصوص  اقحامهم  الصفاتية  عليهم 
ونعتوهم  باملعطلة  ووصفوهم  مغايرة؛  معاني 
يوم  قوله:«  من  املقصود  كان  فلو  بالضالل. 
يكشف عن ساق«، هو: يوم يكشف عن قوته. ملا 
عجز الوحي ان يقول ذلك. وملا جاء احلديث ليؤكد 
ظاهر االية. ولو كان املقصود من االستواء على 

العرش هو االستيالء عليه، لقاله الوحي. 
االبصار،  تدركه  وال  ليس بجسم،  اهلل  ان  وحيث 
فكيف يستوي على العرش، ويكشف عن ساق، 
في  للمؤمنني  ويتصور  النار،  في  قدمه  ويضع 

االخرة، وينزل الى السماء الدنيا..؟  
مجهول،  غير  االستواء   « مالك:  االمام  يقول   
ونحن  واجب«.  به  واالميان  والكيف غير معقول، 
نقول: التجسد غير مجهول، وليس في الكيف 
ضلول، ولك ان تؤمن به ولك ان ترفضه. فضال عن 
ان التجسد يرفع التشبيه، ويجعل هذه االفعال 
ممكنة. خاصة وان الفارق بني التجسد، وبني قول 
احلشوية بالتجسيم هو مثل الفارق بني ان نقول: 

» زيد جلباب »، و » زيد يرتدي جلبابا ». 
اختلفت  مهما  انه  بها،  نخلص  التي  واحلقيقة 
من  تغير  ال  فانها  اهلل،  عن  والتصورات  االقوال 
قصور  عن  يحاسبنا  ال  تعالى  وانه  طبيعته- 
عقولنا، بل عن حسن او سوء اعمالنا، فليعتقد 
شرط  على  يعتقد،  ان  له  يروم  كما  انسان  كل 
والتحقير،  االمر وسيلة لالستعالء  يتخذ من  اال 
 - اخرى  قضية  وتلك  والتكفير؛  وللتحريض 

)وللحديث بقية(. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
التجسد والتجسيم بني التكفير والتبرير

عب: 9: 22 »بدون سفك دم ال حتدث مغفرة«، رؤ 6: 
23 »الن أجرة اخلطية هي موت«. 

وعليه كانت خطة اهلل منذ البدء ملغفرة خطايانا 
هي أن يبذل ابنه الوحيد عنا ويسفك دمه على 

عود الصليب من أجل غفران خطايانا. 
املقدس  الكتاب  احتواء  هو  واملعجزي  والعجيب 
وبداية بسفر التكوين على أربعة إشارات واضحة 
ومنذ بدأ اخلليقة تدل أن خطة الفداء كانت في 
فكر اهلل ومنذ حدوث خطية أدم وحواء يحب أن 

نتنبه اليها وهي: 
* حينما حدثت اخلطية االولي وأخطأ أدم وحواء 
وأحسا بالعري، البسهما اهلل قمصان مصنوعة 
دم  لسفك  احتاجت  القمصان  وهذه  جلد  من 
بدون  ال متحي  اخلطية  الن  واضحة  إشارة  حيوان 

سفك دم. 
تك 3: 21 وصنع الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة 
من جلد وألبسهما.   ولم يقبل اهلل باملآزر التي 

صنعاها هما من أوراق التني. 
*   يتساءل البعض ملاذا قبل الرب تقدمة هابيل 
ولم يقبل تقدمة قايني؟ ذلك الن هابيل قدم من 
أبكار غنمه اي ذبيحة حيوانية )وهي هنا إشارة 
للفداء بدم املسيح( اما قايني فقد قدم من أثمار 

األرض فلم تقبل تقدمته.
“َفَقاَل:    2  :22 تك  إلبراهيم  الرب  قال  عندًما    *

»ُخِذ “ ابَْنَك وَِحيَدَك”، الَِّذي حُتِبُُّه، إِْسَحاَق، وَاذَْهْب 
َّا، وَأَْصِعْدُه ُهَناَك ُمْحرََقًة َعلَى أََحِد  امْلُرِي أَرِْض  إِلَى 
واضحة  إشارة  ذلك  كان  لََك«  أَُقوُل  الَِّذي  اجْلَِباِل 
لفداء املسيح ومبطابقة غريبة بني االبن الوحيد 

هلل واالبن الوحيد إلبراهيم.  
يو 3: 16 “ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اهلُل الَْعالََم َحتَّى بََذَل “ 
ابَْنُه الَْوِحيَد “، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل 

تَُكوُن لَُه احْلََياُة األَبَِديَُّة.
إبراهيم  بطاعة  اهلل  يكتفي  ان  ميكن  وكان 
املطلقة له بان بكر بالذهاب بتقدمة ابن الوعد 
الفداء  لضرورة  ثالثة  واضحة  وبإشارة  ولكن 
لإلنسان والذي ميثله هنا إسحاق أحتاج إسحاق 
نفسه إلى سفك دم فكان البد من تقدمي الكبش 

واخذ  إبراهيم  فذهب   13  :22 تك 
عن  عوضا  محرقة  وأصعده  الكبش 

ابنه.  
*  طريقة فداء أبكار اليهود في مصر 
أيضا عن  العاشرة كانت  في الضربة 
طريق سفك الدم، فهل مالك الرب لم 
يكن يستطيع التميز بني بيوت اليهود 
يستطيع  كان  بالقطع  واملصريني، 
يؤكد  رابعة  إشارة  وفي  ولكنه  ذلك. 
أن  املقدس،  الكتاب  في  ويرمز  اهلل 
 :12 دم: خر  الي سفك  يحتاج  الفداء 
هِذِه  ِمْصرَ  أَرِْض  ِفي  أَْجَتازُ  12َفإِنِّي 
اللَّْيلََة، وَأَْضرُِب ُكلَّ بِْكٍر ِفي أَرِْض ِمْصرَ ِمَن النَّاِس 
وَالَْبَهائِِم. وَأَْصَنُع أَْحَكاًما بُِكلِّ آلَِهِة امْلِْصرِيِّنَي. أَنَا 
الُْبُيوِت  َعلَى  َعالََمًة  ُم  الدَّ لَُكُم  وَيَُكوُن   13  . الرَّبُّ
َم وَأَْعُبُر َعْنُكْم، َفالَ يَُكوُن  الَِّتي أَنُْتْم ِفيَها، َفأَرَى الدَّ
َعلَْيُكْم َضرْبٌَة لِلَْهالَِك ِحنَي أَْضرُِب أَرَْض ِمْصرَ. 14 
ِعيًدا  َفُتَعيُِّدونَُه  تَْذَكارًا  الَْيْوُم  هَذا  لَُكْم  وَيَُكوُن 

. ِفي أَْجَيالُِكْم تَُعيُِّدونَُه َفرِيَضًة أَبَِديًَّة. لِلرَّبِّ
فكان ذلك تذكارا ورمزًا لفداء البشرية بدم يسوع 
االشارات  وهذه  الصليب  عود  على  املسفوك 
األربعة تظهر بوضوح أن خطة اهلل كانت معدة 
منذ البدء ومتت اإلشارة إليها وقبل ظهور املسيح 
في اجلسد ومنذ بدأ اخلليقة للتأكيد والتنبيه أنه 

بدون سفك دم ال حتدث مغفرة.  
اإلشارة  متت  اجلديد:  العهد  أسفار  أخر  ومع  ثم 
للتنبيه  وذلك  املذبوح  اخلروف  بانه  للمسيح 
لسفك  وإشارة  رمزا  كان  احليوان  دم  سفك  بان 
مغفرة  أجل  من  الصليب  عود  على  املسيح  دم 
َعِظيٍم:  بَِصْوٍت  12َقائِلنَِي   :5 ورؤيا  خطايانا 
الُْقْدرََة  يَأُْخَذ  أَْن  امْلَْذبُوُح  اخْلَرُوُف  ُهَو  »ُمْسَتِحٌق 

َة وَالَْكرَاَمَة.  وَالِْغَنى وَاحْلِْكَمَة وَالُْقوَّ
تعقيب هام:

محور  هي  )والتي  الفداء  قصة  عن  ذكره  مت  ما   
الكتاب املقدس( يبرهن ايضا على شيء أخر هام 
جدا وهو وحدة وانسجام ووضوح الهدف في كل 

أسفار الكتاب املقدس. 
اإللهي  الوحي  وجود  ايضا على قطعية  ويبرهن 
لكل كاتبي أسفار الكتاب بداية من سفره االول 
رؤيا  وهو  األخير  بسفره  وانتهاءا  التكوين  وهو 

يوحنا الالهوتي. 

اأهم التاأمالت حول حمور الكتاب املقد�س... وعلى الدليل القاطع للوحي الإلهي لكاتبيه 

ا.د. ناجي اسكندر
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الدمنارك تتوج بكاأ�ص العامل 

لكرة اليد 

للمرة الثانية يف تاريخها

العالم  الدمناركي بكأس  املنتخب  توج 
تغلبه  بعد   »2021 »مصر  اليد  لكرة 

على نظيره السويدي في املباراة التي جمعتهما في نهائي املونديال.
التي يتوج فيها  الدمناركي  التوالي للمنتخب  الثانية على  املرة هي  وتعد هذه 

بطال ملونديال اليد بعد تتويجه بنسخة عام 2019.
قدم املنتخبان مباراة كبيرة تليق بتاريخهما املشرف احلافل بالبطوالت واأللقاب 
التي  الكبيرة  الندية  رغم  لصاحله  املباراة  الدمناركي  املنتخب  خبرة  وحسمت 

شهدها الشوط األول الذي انتهى بالتعادل 13-13 .
فشل الدفاع السويدي في التصدي خلطورة العبي الدمنارك في الشوط الثانى 

خاصة الثالثي الرهيب هانسن ويونيسن وهالد.
وتأهل املنتخب الدمناركي إلى نهائي مونديال اليد بعد فوزه على إسبانيا بطل 
فرنسا  على  فوزها  بعد  للنهائي  السويد  تأهلت  فيما   ،33-35 بنتيجة  أوروبا 

بنتيجة 26/32 بعد غياب دام 20 عاما.
وسبق ملنتخب السويد احلصول على بطولة العالم لكرة اليد 4 مرات من قبل، 
كان آخرها في 1999، عندما استضافت مصر البطولة آنذاك، وتغلب املنتخب 

السويدي في نهائي البطولة على منتخب روسيا بنتيجة 24-25.

ريا�صــــــــــة 16

يحررها سمير اسكندر 

احتاد الكرة امل�سري يعلق بقوة على “اأزمة التحكيم” 

وينتقد “الهجوم غري املربر”

أصدر االحتاد املصري لكرة القدم، بيانا قويا، يرد فيه على االتهامات املتتالية 
التي يتعرض لها احلكام في مباريات الدوري املصري.

وقال االحتاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “التحكيم 
املصري يعد األعرق واألفضل في أفريقيا، وإن مصر متتلك ذخيرة من احلكام 

األكفاء، سواء كانوا دوليني أو غير دوليني«.
وأوضح البيان: “يؤكد االحتاد املصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام، 
وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات 
اللجنة  تولت  منذ  األحيان،  بعض  في  املبرر  غير  الهجوم  حد  إلى  وصلت 

الثالثية املكلفة بإدارة االحتاد مسئولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك«.
أنه في الوقت نفسه، ال ميكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما  وأضاف: “إال 
كل  بعد  املتعمد  التشويه  من  الكم  لهذا  املصري  التحكيم  له  يتعرض 
مباراة، وهذا الكم من اختالق األخبار واإلدعاءات غير الصحيحة التي تنال 

احلكام املصريني«.
وتابع: “يهم االحتاد املصري في هذا املقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم 
األفريقية”، مشيرا  القارة  واألفضل على مستوى  األعرق  يعد  الذي  املصري 

إلى امتالكه “ذخيرة من احلكام األكفاء سواء من الدوليني وغير الدوليني«.
التحلي  إلى  الكروي  الوسط  في  العاملني  “جميع  املصري  االحتاد  ودعا 
إليه  جترفهم  عما  بعيدا  التحكيم،  شؤون  تناولهم  لدى  باملوضوعية 
املنافسات الرياضية، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسية لهذا العنصر 
العالم  في  التحكيم  أخطاء  أن  أيضا  اعتباره  في  اجلميع  يضع  وأن  املهم، 
أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم، مهما اتسعت مساحة االستعانة 

بالتقنيات احلديثة«.
كما “ناشد االحتاد املصري لكرة القدم اإلعالم الرياضي على وجه اخلصوص، 
االستمرار في دعم احلكام املصريني كما اعتدنا منه، والتمسك مبصداقيته 

التي متيزه، والتأكد من صحة األخبار التي تتناولهم عقب كل مباراة«.
املصري  الدوري  مباريات  مميزة ملعظم  التحكيم سمة  االعتراض على  وبات 
األهلي  أصدر  فيما  )الفار(،  الفيديو  حكام  تقنية  دخول  بعد  حتى  مؤخرا، 
“أخطاء  اعتبراه  ما  على  احتجاجا  املاضية  األيام  خالل  بيانني  والزمالك 

حتكيمية”. 

أعلنت اللجنة املنظمة لكأس العالم 
لألندية لكرة القدم، السماح بحضور 
املقرر  البطولة  مباريات  في  اجلماهير 
العاصمة  املقبل، في  الشهر  إقامتها 

القطرية الدوحة.
رسمي:  بيان  في  اللجنة  وقالت 
األندية  مونديال  بطولة  “منافسات 
جماهيري  بحضور  ستقام  املقبلة 
الطاقة  من  باملئة   30 بنسبة 
االستيعابية لكل ملعب من امللعبني 

املستضيفني للمسابقة«.
أنه  املنظمة،  اللجنة  وأوضحت 

الراغبني  املشجعني  على  سيتعني 
تقدمي  إما  التذاكر،  على  احلصول  في 
جرعتني  على  حصولهم  يثبت  ما 
أو  كورونا،  لفيروس  املضاد  اللقاح  من 
من  األول  بعد  الفيروس  من  تعافيهم 

أكتوبر 2020.
وستقام مباريات البطولة في ملعبي 
“أحمد بن علي”، و”املدينة التعليمية”، 
ألف   40 لنحو  منهما  كل  ويتسع 
األندية  مونديال  ويشكل  مشجع. 
اختبارا لألمور التنظيمية، قبل إقامة 

كأس العالم 2022 في قطر

ر�سميا.. كاأ�ص العامل لالأندية يف قطر بح�سور 

جماهريي

مرت�سى من�سور يهدد بـ«مقطع فيديو« يثبت 

احقية الزمالك ببطولة ابطال افريقيا

جدد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك املستبعد، تشكيكه 
إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  بلقب  االهلي  النادي  أحقية  في 

التي توج بها على حساب نادي الزمالك.
وقال منصور، في فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، “الزمالك تعرض ملؤامرة في نهائي 
أفريقيا واجلميع تآمر عليه كي ال يفوز باللقب السادس حتي ال أمتكن من الوقوف على منصة 
التتويج”، معتبرا أن أفضل دليل على حديثه هو املستوى الرائع واالنتصارات املتتالية في الدوري 
وعدم الهزمية فضال عن املستوي املميز الذي يقدمه الالعبني الذين تعاقد معهم هو وجنله أمير.

وتوعد رئيس نادي الزمالك السابق، مقدم البرامج في قناة النادي، خالد الغندور، بنشر فيديو له 
وهو يبكي من أجل االنضمام للقناة، وأكد أنه ال يعترف بثورة 25 يناير، بل يعتبر هذا اليوم عيد 

الشرطة مهنئا رجال الشرطة بهذه املناسبة«.
التعادل أمام أسوان سلبا،  الزمالك بعد  الفيديو، العبي وجمهور  وواسى منصور، في مقطع 
والرياضة  الشباب  وزارة  وأعلنت  املمتاز.  املصري  الدوري  بلقب  الفريق  بتتويج  ثقته  وأعرب عن 
برئاسة املستشار مرتضى  الزمالك  نادي  إدارة  املاضي، حل مجلس  املصرية، في شهر نوفمبر 

منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيني جلنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

حممد �سالح يفوز بجائزة جديدة

الفريق، بجائزة  النجم املصري محمد صالح مهاجم  تتويج  نادي ليفربول اإلجنليزي، عن  أعلن 
جديدة. ووفقا للحساب الرسمي لليفربول على “تويتر”، فاز محمد صالح، بجائزة أفضل العب 

في صفوف الريدز عن شهر ديسمبر املاضي.
وقال صالح عقب تسلم اجلائزة “شكرًا جزيالً لكم.. إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز 
ببعض املباريات املقبلة«. وأضاف “الوضع ليس رائًعا في الوقت احلالي، لكننا نحتاج فقط إلى 

التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين واحلفاظ على االستمرارية«.
وأمت “أريد شكر اجلماهير كثيرًا، وأقول لهم شكرًا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء 

مًعا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب«.
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب  جدول  في  الرابع  املركز  يحتل  اللقب،  حامل  ليفربول  أن  يذكر 
برصيد 34 نقطة. وسجل صالح 6 أهداف خالل 8 مباريات خاضها خالل شهر ديسمبر، ليضع 

نفسه كهداف للريدز خالل هذا املوسم. 

1-844-355-6939
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طبيبة رو�سية حتذر من خطورة 

ال�ستخدام املفرط للمطهرات على 

اجلهاز املناعي

أجل  من  يوميا،  التعقيم  وسائل  األشخاص  الكثير من  يستخدم 
استعمال  زاد  وقد  وامليكروبات،  البكتيريا  على  والقضاء  السالمة 
هذه املطهرات إلى حد كبير بعد انتشار فيروس »كورونا« املستجد 
يدمر  أن  املمكن  من  استخدامها  في  اإلفراط  لكن  السنة،  هذه 

الطبقة اخلارجية للجلد.
أوضحت اختصاصية املناعة الروسية، إيرينا يارتسيفا، أن “اإلنسان 
التطهير  وسائل  استخدام  في  حذرا  أكثر  يكون  أن  إلى  بحاجة 
وأشارت إلى أنه رغم فائدتها في القضاء على البكتيريا واملكروبات، 
املناعة واجلسم ككل”،  لها يضر بجهاز  املفرط  أن االستخدام  إال 

حسبما نقله موقع “تي في زفيزدا” الروسي.
وقالت يارتسيفا: إنه “إذا أسأنا استخدام املواد الكيميائية املطهرة، 
اخملاطي  والغشاء  لألنف  اخملاطي  الغشاء  على  سلبا  يؤثر  فإنه 
للغاية،  سامة  املواد  هذه  فكل  حوله،  ومن  للشخص  التنفسي 
فهي ليست طبيعية وليست فسيولوجية بالنسبة لنا، ومزعجة 

لآلخرين«. 
وقد الحظت يارتسيفا أن مظاهر هذا التهيج غالبا ما يتم اخللط 
استخدام  الناس  أساء  “إذا  إنه  وقالت:  احلساسية.  وبني  بينها 

املطهرات، فسيتم تدمير حاجز اجللد لديهم«.
كما أوضحت يارتسيفا بأن “اجللد مغطى بعدد كبير من الكائنات 
الصحية  البكتيريا  باستمرار  تقتل  كنت  فإذا  الدقيقة،  احلية 
لوجود  الطبيعي  التوازن  على  يؤثر  هذا  فإن  لإلنسان،  الطبيعية 

البكتيريا في اجلسم«.
الظهور  إلى  اللجوء  في  للفطريات  الفرصة  يتيح  “هذا  وأضافت: 
اجلافة، ما  البشرة  وباألخص  اخلارجية  البشرة  والنمو على سطح 

يسبب أمراضا جلدية مختلفة«.
وكانت خبيرة املناعة يارتسيفا، في وقت سابق، قد لفتت إلى أنه 
عند  لإلنسان  املناعي  اجلهاز  يتكون  والنمو  التطور  عملية  “في 
اخلصوص  وجه  وعلى  به  احمليط  العالم  من  لعوامل  مالمسته 
وهذا  اإلنسان،  وداخل  خارج  تعيش  التي  والبكتيريا  الفيروسات 
النظام لن يتطور ولن يكون في حالة استعداد إذا استمر التعقيم 

املفرط”.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عصب السن هو عبارة عن عصب ميتد إلى جذور السن يحتوي 
هذا  يصاب  أن  املمكن  ومن  داعم،  ونسيج  دموية  أوعية  على 
العصب بااللتهاب وذلك نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية، إال 
اإللتهاب  هذا  صعوبة  وتكمن  له  اجملاورة  املناطق  إلى  ميتد  أنه 
انحصار  إلى  فيؤدي  والعاج  املينا  منطقة  إلى  ميتد  بكونه 

االلتهاب ويزيد معه ألم األسنان.
أسباب التهاب عصب األسنان:

سنقوم  األسنان،  عصب  اللتهاب  أسباب  عدة  هنالك  يوجد 
بذكر أهم هذه األسباب:

االسنان  اصابة  الى  يؤدي  واألسنان ولذلك  الفم  إهمال نظافة 
بالتسوس

مما  االلتهاب  القيام مبعاجلة هذا  بااللتهاب وعدم  السن  إصابة 
يؤدي إلى وصول االلتهاب الى عصب السن والتهابه

التعرض لكسور مختلفة تصل إلى لب السن وعصبه
إلى جذور  تصل  قد  التي  بااللتهاب  اللثة  إصابة 

االسنان ومنها يصل إلى لب األسنان وعصبها
يسبب  مما  األسنان  تسوس  عالج  بإهمال  القيام 

تعرضك الى مشكلة التهاب عصب االسنان.
أعراض التهاب عصب األسنان

من  عدد  مع  األسنان  عصب  بالتهاب  اإلصابة  ترافق 
األعراض اخملتلفة، ونذكر منها:

ً وجود ألم متواصل في السن ليالً ونهارا
حدوث انتفاخ وتورم في اللثة

حدوث خراج )مدة( في األسنان أو اللثة.
كيفية عالج التهاب عصب األسنان

اخلطوات  على  باطالعكم  سنقوم 
التهاب  عالج  في  املستخدمة 

عصب االسنان:
عن  الناجت  األلم  يختفي  ال  بالعادة 
يفتح  ان  بعد  اال  العصب  التهاب 
ويقوم  السن  لب  االسنان  طبيب 

بالتخلص من االلتهاب.
امللتهب  العصب  بتنظيف  القيام 
حشوه،  يتم  ثم  ومن  البكتيريا  من 
البداية  في  الطبيب  ينظف  حيث 
السن من التسوس بشكل كامل، ثم يفتح فتحة صغيرة ليصل 
و ذلك  السني،  العصب  القنوات في  اللب وينظف جميع  إلى 
ألن نسيان اي قناة من السن أو عدم تنظيفها وحشوها يؤدي 
إلى فشل عملية العالج، وبعد عملية احلفر يتم 

تنظيف القنوات و من ثم توسيعها .
تلبيس السن املصاب بالتاج الصناعي، وذلك الن 
يصاب  وحفره  العالجية  العمليات  بعد  السن 

بالترقق واللني مما يسهل كسره.
السينية  األشعة  فإن  العلم  لتطور  نتيجة 
أصبحت تستخدم لتحديد عمق اجلذور وبالتالي 

تنظيف كامل لللب
بحشو  القيام  تتطلب  جلسات  عدة  بإجراء  الطبيب  يقوم 
التنظيف بشكل كامل  بعملية  الطبيب  قيام  وبعد  العصب 
الى  الفتحة  هذه  تصل  األسنان  لب  داخل  فتحة  بعمل  يقوم 

جذور األسنان واللب.

التهاب عصب االسنان 

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�ستعدون لعمل 

كيك العرا�س 
واأعياد امليالد, 

واأول مناولة والعماد 

وجميع املنا�سبات 

الخري 

منتجات غذائية يونانية 

واأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع الأجبان والزيتون 

واملخلالت

جميع انواع احللويات 

والبقالوة والكيك 
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مكعب الألوان

روبيك  مبكعب  يسمى  كما  أو 
اخترعها نحات واستاذ هندسة 
معمارية اسمه إيرنو روبيك في 
بودابست، وهو لغز على شكل 
مکعب وفي كل جهة 9 مربعات 
أن  الالعب  على  ملونة،  صغيرة 
وفقا  ترتيبها  ويعيد  يحركها 
أللوانها. بیعت في محالت دمى 
األطفال الهنغارية للمرة األولى 
عام 1977، وانتشرت في الغرب 
وأصبحت  ذلك عام 1979.  بعد 
بريطانيا  في  األولى  اللعبة 

عامي 1980 و1981. 
مكعبات  انتشرت  ذلك  بعد 
من  متكن  من  أول  أن  إال  روبيك 
حلها باتريك بوسیرت ذو الـ 12 
باتريك  ترتيب مكعب  في  عاماً 
األلعاب  أكثر  من  فوراً  وجعلها 
عديدة  إصدارات  هناك  مبيعاً. 
مايسمى  ومنها  املكعب  من 
االنتقام«  أو  »الثأر  مبکعب 
كل  على  مربعاً   16 من  تتكون 
أسود  مثلثاً   24 وفيه  جانب 

وأبيض.
على  التنافس  يعد  لم  واليوم 
حل لغز مكعب روبيك بل على 
سرعة احلل، ففي 2006 متكنت 
طالبة أمريكية من االنتهاء من 
قياسية  زمنية  فترة  في  اللغز 

بلغت 13. 11 ثانية.

عقل الأمري!

بن مروان على     وقف معاوية 
يدور  حماراً  فرأى   .. طحان  باب 
جلجل.  عنقه  وفي  بالرحى 

فقال للطحان:
في عنق  اجللجل  لم جعلت     

احلمار؟
أو  سآمة  ادرکتنی  رمبا  قال:     
صوت  اسمع  لم  فاذا  نعاس 
اجللجل؛ علمت أن احلمار واقف... 
فصحت فيه فيستأنف السير.

أدراك؟،  ومن  معاوية:  فقال     
فرمبا وقف وحرك رأسه باجللجل 

هكذا ... وحرك معاويه رأسه. 
   فقال الطحان: ومن لي بحمار 

يكون عقله مثل عقل األمير؟

»نوبل« رجعي

االقتصاد  علم  في  أستاذ  كان 
أساتذته  أحد  أن  للصف  يروي 
سولو،  م.  روبرت  السابقني، 
منح عام 1987 جائزة نوبل في 
االقتصاد عن أبحاث كتبها في 

أوائل اخلمسينات.
فسأله طالب: »ملاذا لم يعترف 
حققها  باجنازات  اخيراً  اال  له 

قبل وقت بعيد؟«
أن  لالستاذ  يتسنى  أن  وقبل 
رأيه:  الطالب  أحد  أبدى  يجيب 
»يبدو أن مؤلفاته كانت صعبة 

الفهم!«.

مقابلة من نوع اآخر!

ألح مندوب االعالنات على مقابلة املسئول عن الشركة؛ فقال 
له املسئول: ارجوك أن تأخذ موعداً مع السكرتيرة.

فأجاب املندوب: لقد حدث يا سيدي في األسبوع املاضي وقضينا 
وقتاً جميالً. لكنني اريد مقابلتك أنت.

ق�سة »مثل« ابن الوز عوام

نريد احلديث عن موهبة شخص ما  املثل عندما  نستخدم هذا 
موجودة أيضاً عند والده أو ملديح االبن واألب معاً. 

فأخذ  وماتت،  بيضتني  وضعت  إوزة  عن  فهي  املثل  قصة  أما 
صاحب األوزة هاتني البيضتني ووضعهما مع بيض دجاجة لكي 
تفقس معاً، وبعد أن فقس البيض عاشت األوزتان مع الدجاج. 
وفي يوم من األيام اقتربت الدجاجة مع أبنائها من حوض للمياه، 
فقفزت األوزتان إلى املياه وأخذتا بالعوم بدون أي تدريب مسبق، 

فقال صاحب الدجاجة »بن الوز عّوام«.

كلمات خالدة

ان معظم األصوات في العالم، مبا فيها أصوات املدينة وأصوات 
الريف ال تثير من اإلهتمام ما يثيره قرع على الباب. ......

      تشارلز الم- كاتب وناقد بريطاني     
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العام  هذا  خاصة  أهمية   RRSPالـــــ تكتسب 
وذلك ألن كثير من الشباب ومحدودي الدخل قدموا 
على الدعم احلكومي املسمى بـــــ                         

 Canada Emergency Response Benefit
  )CERB( 

الى  البعض على مساعدات قد تصل  وقد حصل 
خصم  بدون  املبالغ  تلك  صرف  ومت  دوالر   14000
للضرائب  خاضع  املبلغ  هذا  ذلك  ومع  ضرائب  أي 
بالكامل ومع اقل تقدير فهؤالء الذين حصلوا هلي 
بدفع  مطالبون  أنفسهم  يجدون  قد  املبلغ  هذا 
نهاية  في  الضريبي  االقرار  عمل  عند  الضرائب 
دوالر وهنا قد يكون  الى 600-700  العام قد تصل 
شراء  هو  كله  الضريبة  دفع  لتفادى  األمثل  احلل 
بــــ   املقصود  هو  ما  س:  شهادات االدخار 
 Registered Retirement Saving RRSP؟ 

  Plan
يقصد بــــ RRSP املبلغ الذي تشتري به شهادات 
التقاعد  قبل  ما  فترة  اثناء  املعاش  في  االستثمار 
يسمح  حيت  التقاعد  بعد  بصرفها  تقوم  والتي 
للضريبة  اخلاضع  املرتب  من  بخصمها  القانون 
وبالتالي تخفيض الضريبة في السنة التي قمت 

فيها بشراء هذه الشهادات.
والسؤال هو كيف ميكن االستفادة من RRSP في 

تخفيض الضريبة وتقسيم الدخل؟
وهناك 4 طرق لتحقيق ذلك:

صندوق  في  األقصى  احلد  شراء  األولى:  الطريقة 
RRSP استثمار معاش التقاعد

التقاعد معاش  صندوق  في  االستثمار  يعتبر   
RRSP  أحد الوسائل األساسية التي يستخدمها 
الضريبي  الوعاء  تخفيض  في  املرتفع  الدخل  ذو 
وتقليل الضريبة وفى بعض األحيان-كما في حالة 

قبل  منهم  الضرائب  خصم  الذين يتم  املوظفني 
استالم املرتب – يقوم هؤالء باسترداد جزء كبير من 

الضرائب اخملصومة.
ان  وهي  بها  يستهان  ال  أخرى  ميزة  هناك  ان  كما 
الدخل املتراكم طوال فترة االستثمار معفى أيضا 
من الضريبة طوال فترة االستثمار والتي ميكن ان 
تصل إلى أكثر من 30 سنة. لهذا يعتبر االستثمار 
وأعظم  إدخارى  وعاء  أعظم  التقاعد  معاش  في 

وسيله لتخفيض الضريبة ملعظم الكنديني.
س: ما هو احلد أألقصى املسوح لعام 2020؟

وحد  الدخل  من  نسبه  الضرائب  مصلحة  حتدد  
الضريبة  بتأجيل  املسموح  للمبالغ  أقصى 
من   %  18 هي  والنسبة    RRSP لشراء  عليها  
هو   2020 لسنة  األقصى  واحلد  السنوي  الدخل 
بتحويل  املصلحه  تسمح  ....كذلك    $27,230.00
اجلزء الذى لم يستعمل من كل عام الى السنوات 
القادمة وبالتالي قد يحق لك شراء اكثر من احلد 
بقيمة  تشترى  لم  كنت  إذا  السنوي  األقصى 
السابقة  األعوام  او  املاضي  للعام  ألقصى  احلد 
املصلحة  اقرار  الى  بالرجوع  ذلك  معرفة  وميكنك 
العام  عن  لك  املرسل   Notice of Assessment  
الذى  األقصى  احلد  ملعرفة   1 رقم  صفحه  املاضي 
 Your  RRSP ميكنك شراؤه هذا العام بالنظر الى

 deduction limit
س: كيف حتقق أعلى وفر ضريبى؟

قمت  إذا  ضريبى  وفر  أعلى  حتقيق  تستطيع 
العام  بداية  في    RRSP  الــــ في  باالستثمار 
عائد  تراكم  من  تستفيد  حتى    2020 يناير  أي 
قد  تكن  لم  فإذا  الضرائب  من  املعفى  االستثمار 
    RRSP شراء  فيمكنك   2020 إثناء  ذلك  فعلت 

قبل نهاية فبراير2021 .  

نقدية  سيولة  لدي  يكن  لم  إذا  أفعل  ماذا  س: 
لشراء RRSP؟

الـــ  لشراء  الكافية  السيولة  لديك  يكن  لم  إذا 
RRSP فيمكنك التفكير في االقتراض من البنك 
على أن تقوم بتسديد جزء من هذا القرض عندما 
فعلى  الضرائب،  مصلحة  من  الضريبة  تسترد 
سبيل املثال إذا قمت بشراء RRSP مبقدار 10,000 
$ من الدخل وبافتراض وقوعك في شريحة ضريبيه 
املدفوعة  الضريبة  تسترد  فسوف   ،45% مقدارها 
ومقدارها 4,500 فاذا كنت قد اقترضت هذا املبلغ 
من البنك حينئذ قم بتسديد جزء من القرض مبجرد 
الطريقة  االسترداد وبهذه  مبلغ  على  حصولك 

تكون استثمرت 10,000$ بتكلفة $5,500.
او  الزوجه  باسم   RRSP  شراء الثانيه:  الطريقه 

 Spousal RRSPالزوج
احلقيقة إن االستثمار في  RRSP  يعطيك فرصة 
     Income Splitting الدخل   لتقسيم  ذهبية 
ويتحقق ذلك إذا قمت بشراء  RRSP  باسم قرينك 
)الزوج او الزوجة( خاصة إذا كان هذا القرين ال يعمل 
أى  املبالغ  تلك  فعند سحب  دخل منخفض  ذو  أو 

عند التقاعد ستفرض الضريبة عليه بسعر أقل.

لشراء  والتخطيط    RRSP  :الثالثة الطريقه 
  Home Buyer’s planالبيت

في  املشترك  للشخص  الضرائب  قانون  يسمح 
نظام التقاعد   RRSP بان يسحب جزء من املعاش 
)عادة  املسحوب  املبلغ  على  ضريبة  أي  دفع  بدون 
يتم فرض ضريبة على الدخل املسحوب من الـــ
RRSP( إال في بعض احلاالت االستثنائية املنصوص 
عليها في القانون، مثل ان يتم دفع املبلغ املسحوب 
وهذه  ضريبة،  فرض  يتم  فال  األول  للبيت  كمقدم 

خفضنا  اننا  حيث  بها  يستهان  ال  أخرى  ميزة 
 RRSP فيها  اشترينا  التي  السنة  في  الضريبة 
نعيد  ان  بدون  املبلغ  نفس  نسحب  اآلن  نحن  وها 
عمالئنا  ننصح  دائما  ونحن  للحكومة  الضريبة 
الذين لم يشتروا بيت بالتريث إلى ان يكتمل املبلغ 
املطلوب  املبلغ  من    RRSP الــــ فى  املستثمر 

دفعه كمقدم للبيت. 
الذين لم ميتلكون بيت حتى  لهذا فان األشخاص 
فى لهم  املتاح  األقصى  احلد  شراء  ميكنهم  اآلن 

 RRSPقبل فبراير 2021 حتى ميكنهم سحب مبلغ 
الزوجية  لعش  كمقدم  املبلغ  هذا  دفع   $35000
على أن يتم تسديد هذا املبلغ على 15 سنة وبهذا 
على  حصل  فقد  واحد  بحجر  عصفورين  يضرب 
املبلغ املطلوب كمقدم للبيت وجتنب دفع الضريبة 

عليه في نفس الوقت.
الطريقة الرابعة: RRSP وتوقعات الدخل 

املبلغ  إدراج  على  الكندى  القانون  يشترط  لم 
املستثمر في الـــ  RRSP   في نفس السنة التي 
من  كنوع  ذلك  استغالل  وميكن  الشراء  فيها  مت 
وفر  أعلى  حتقيق  فى  الضريبى  التخطيط  أنواع 
ضريبى خاصة إذا أستطعنا معرفه الدخل املتوقع 
دخل  حققوا  الذين  أألشخاص  فمثال  مستقبال 
أكبر  دخل  ويتوقعون   2020 سنة   في  منخفض 
  RRSP الــ  شراء  يستطيعون  القادم  العام  في 
)حتى يجنون عائد االستثمار معفى من الضريبة( 
القادم  حتى  العام  الى    RRSP  ويؤجلون خصم

يستردوا مبلغ اكبر من الضريبة املدفوعة. 
استعمال  خاللها  من  ميكن  كثيرة  امثلة  وهناك   
او  ضريبي  وفر  أعلى  حتقيق  فى   RRSP  الـــ
الضريبي  التخطيط  انواع  من  استخدامها كنوع 
وتقسيم الدخل ال يتسع مساحة النشر لسردها.

إرشادات ضريبية
كيف تستخدم ال RRSP في تخفيض العبء الضريبي

وما أهميتها حملدودي الدخل وصغار السن
بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا

الذي  املذهل  املبهج،  العالم  هذا  ديزني...  عالم 
يخطف العقول وخصوصاً مدينة البط!... من منا ال 

يتمنى احلياة في عالم ديزني الساحر؟!! 
هذا بالضبط ما متنته وسعت إليه جماعة من البط 
وراحة  ومرعى  زادٍ  من  أفضل،  حياة  املهاجر...راجني 
ويختلط  مختلفة،  بالد  يطوف  املهاجر  فالبط  بال! 
مرور  مع  محطة!  كل  في  البط  من  أخرى  بأنواع 
بطبطتهم  اسلوب  تأثر  قصد-  دون  ورمبا   - الزمن 
رويداً حتى أصبحوا يبطبطون بلغة مختلفة  رويداً 
متاماً! قليلون جداً منهم من حافظ على البطبطة 
بلغة  يبطبطون  غدوا  كلهم  االصلية...لكن 
االسف  - مع  األصلية  حديثة...واندثرت بطبطتهم 
- وانحصر استخدامها فقط في إطار مراسيمهم 
اجلماعية الرسمية، كأوقات تناول الطعام اجلماعي، 
البط  أثناء تعليم فراخ  أو في  التزاوج،  وفي موسم 
على الطيران وهكذا! بينما خالل حياتهم اليومية، 

فهم يبطبطون بلغة معاصرة مختلفة متاماً. 
املراسيم  أثناء  االصلية  البطبطة  جهة  من  أما 
يرددون  منهم  قليل  بعض  فبات  أعاله،  املذكورة 
ويفهمون اللغة في إطار تلك املراسيم، وبعض آخر 
أكثر حفظها عن ظهر قلب، لكن بال فهم للمعنى 
كالبغبغاوات، والغالبية العظمى أضحت بال حفظ 
مفترق  في  استثناء،  بال  اجلميع،  وأصبح  فهم!  وال 

طرق!!
املهاجر  البط  وليلة هبطت جماعة  يوم  بني  فجأة، 
الراحة  حيث  الساحر،  ديزني  عالم  أرض  على 
ايتها  فوداعاً  املعهود؛  احللم  وحتقيق  والسعادة 

الهجرة الشيقة، ومرحباً بحالوة االستقرار االبدي!

التوتر!  من  يخلو  يكن  لم  ديزني  عالم  حتى  لكن 
ويأكل  يتحدث وميشي  الذي  املسحور  البط  فهناك 
وعم  بطوط  أمثال  كالبشر،  ثياباً  ويرتدي  ويشرب، 
غير  الطبيعي  البط  ايضاً  وهناك  وغيرهما!  دهب 
املسحور الذي ال يزال يسبح ويبيض، ويطير كالبط 

املهاجر!

فابتدأ البط املهاجر من اجليل األول يشعر بفرق عرقي 
أدى  وهذا  املسحور؛  ديزني  عالم  بط  وبني  بينه  حاد 
الى أن بعضهم وصف اجملتمع بالعنصرية، والبعض 
اآلخر ارتضى املعيشة هناك كقضاء وقدر، ومنهم 
الظالم... الطبيعة  قانون  قمع  على  سخط  من 

من  اجلديد  الثاني  اجليل  بينما  الخ؛ 
البط املهاجر لم يرى في حياته غير 
أن  جداً  الطبيعي  ومن  ديزني،  عالم 
االندماج  نحو  بكل جوارحه  يسعى 
بروح  اخلالب  العالم  بهذا  والتمثل 

ايجابية ملحوظة! فمن حق اجليل الثاني كغيره أن 
يتأقلم مع ظروف احلياة احمليطة به؛ فهم ال يريدون 
جار  الذين  كأهلهم  والبيض  والبطبطة  السباحة 

عليهم الزمن! 
الشكلي  بالتراث  املهاجر  البط  متسك  لألسف، 
ألهاهم  البطبطة االصلية لفراخهم، قد  كتعليم 
البط  مميزات  على  اجلديدة  اجيالهم  توعية  عن 
حلم  وهو  مثالً  كالطيران  املسحور،  غير  الطبيعي 
يغني  الذي  امللون  الطبيعي  ريشه  وجمال  العاملني، 
الى  حتتاج  ال  التي  الفطرية  والسباحة  رداء،  أي  عن 
مدرب، وأهمها هو حمل الهوية األصلية للبط وهو 
وهم  املسحور  البط  إليه  يفتقر  هذا  االساس! كل 
غير مدركني قيمته! لذلك أمسى اجليل الثاني غير 
هويتهم  أساس  ألن  كينونته كبط،  ألهمية  مقدراً 
املستمدة من خالل ممارستهم الفطرية ملراسيمهم 
حفظاً  مفهومة...  غير  ببطبطة  تقام  الغريزية، 

للتراث، لكن بال إدراك للهدف!
من أجل ذلك حوصر اجليل األول من البط بني نارين: 
تراث  حلفظ  اجلامحة  رغبتهم  هي  االولى  النار 
على  احلفاظ  نار  و  منقرضة،  بطبطة  في  متمركز 
هويتهم كبط حقيقي وسط عالم ساحر مغرِ...و 
النار االولى تشتهي ضد االخرى و العكس صحيح! 
افهمها  ان  البد  كبطة،  هويتي  فهم  أجل  فمن 

وسيلة  اال  اللغة  وما  مفهومة!  بلغة 
الوسيلة  فإن صارت  والفهم،  للتفاهم 
عبء،  ذاتها  حد  في  للفهم  الوحيدة 
هويتهم؟!   يدركوا  أن  للبط  إذن  فكيف 
أن  األول  اجليل  وعلى هذا كان على بط 
يختار  ان  الثاني  للجيل  أيسمحون  يختار معركته: 
اللغة التي يجيدها ويحلم بها اثناء النوم، مع شرط 
احلفاظ على هويتهم كبط طبيعي، أم يجب عليهم 
على  وطني  كواجب  االصلية  البطبطة  يعلموه  أن 

حساب فهمهم لهويتهم؟!  
غضب جداً شيوخ البط من االجتاه األول وقالوا:

فبطبطتنا  البطبطة؟...  يهجرون  ملاذا  ال...و  ال   -
باقي  متيزنا عن  والتي  هويتنا  يتجزأ من  ال  هي جزء 
كانت  مهما  يتعلموها  وأن  واخمللوقات...البد  البط 

الظروف!!! 
على  واخلالف  الرأي،  وصالبة  الرؤية  ضياع  وبسبب 
الفصيلة، وسط  أم  الهوية  اللغة هي  إذا كانت  ما 
البط  جيل  أن  بالفعل  ديزني...حدث  عالم  مغريات 
وكيانه  املشوشة ألصله  - في ظل معرفته  الثاني 
الزائد على بطبطة مندثرة  وسبب وجوده والتركيز 
كمجهود زائد عليه بال فائدة - ما عاد يحتمل كل 
بإرادته  يذهب  أن  آسف  غير  فاختار  الضغوط،  تلك 
للساحرة الشريرة املعروفة...حتى تسحره هو اآلخر 
فيتكلم وميشي ويأكل كما البط املسحور، وضاعت 
البط  هوية  معها  وضاعت  االحالم  ارض  سعادة 
ضحل،  بتراث  التشبث  نتيجة  هي  وهذه  احلقيقية 

دون اخلوض بفهم في أعماق وأصالة ونبل الهدف! 
فكيف هو احلال ايها البط وماذا أنتم فاعلون؟؟!!

دردشة... بالعربي الفصيح:
عالم ديزني...         
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في  اهلل  وظهور  الكلمة  جتسد  علي  نعبر  أن  الصعب  من 
من  البشر  نحن  إلينا  آل  وما  امليالد  بعيد  واحتفالنا  اجلسد 
املقال  في   ذكرنا  كما  العجيب  التجسد  هذا  من  هبات 
اإلعالن  ولو بشكل مبسط على  أيضاً  نعبر  أن  دون  السابق، 
عن هذا الظهور اإللهي للعامة واخلاصة، اقصد ما حدث يوم 
العريس،  األردن في حضور صديق  نهر  في  الرب يسوع  عماد 
يوحنا املعمدان. وقد حدث ميالد الرب باجلسد في صمت لم 
يشعر به إال بعض الرعاة ومجوس من املشرق قادهم النجم 

ملعرفة مكان املولود.
في  السماء  أصبحت  باجلسد  يسوع  الرب  ميالد  منذ  نعم 
عمل دوؤب وأصبح الطريق بني السماء واألرض ممهد ومفتوح 
بعد كان قد أغلق منذ سقوط ممثل البشرية، آدم االول، و طرده 
في  وسيف  كروبيم  الرب  ووضع  اهلل،  لذة  اي  عدن،  من جنة 
وجه البشرية لئال يأكل من شجرة احلياة ويحيا آدم في فساده 
الى االبد... وهنا يتجلى لنا صالح اهلل »فطرد اإلنسان وأقام 
حلراسة  متقلب  سيف  ولهيب  الكروبيم  عدن  جنة  شرقي 
طريق شجرة احلياة )تك 3 : 24(« ومنذ ذلك احلني يسيطر على 
بأن اهلل ساكن سماوته وسط عظمته  اإلنسان شعور عام 
وجبروته يترقب اخطاء البشر ليعاقبهم ، لذلك كان ومازال 
كل ما يشغل فكر وذهن الشخص الغير ٌمجدد بكلمة احلق 
يتجنبوا غضبه حتى ال  اإلله حتى  ارضاء هذا  وروح احلق هو 

ينتقم منهم، وهذا الفكر خارج مسيحيتنا بالكلية؟! 
  اقول أصبح الطريق ممهد للعمل االعظم الذي سيضع حدا 
لتوهان ووزيغان وبَعد واغتراب  البشرية عن خالقها إال  وهو 

الفداء وعمل الصليب الكامل. 
وهنا يتجلى لنا اول إعالن للعالم عن قرب خالصه من براثن 
اخلطية وعبوديته ألفكاره وخضوعه لرئيس قاس واالهم من 
بني  الشركة  اي  للسماء  الطريق  أن  عن  إعالن  هو  وذاك  هذا 
األرض  بني  العداوة  وان  الظهور  في  بدأ  قد  وخالقه  اإلنسان 
كما  الزوال  الى  طريقها  في  تكون  تكاد  القدمية  والسماء 
هدمتها،  القدمية  “والعداوة  الغريغوري  القداس  في  نصلي 

واصلحت االرضني مع السمائيني وجعلت االثنني واحدا” 
إذن لقد كان نزول الرب يسوع في نهر األردن هو مبثابة إعالن 
هنا  الوسيط  وكان  عليها  والساكنني  لألرض  سماوي  إلهي 
آخر نبي ميثل العهد القدمي، كان يوحنا املعمدان صادقا وامينا 
في خدمته لم يطلب لنفسه مجد وكرامة، كان صوت صارخ 
إلعداد الطريق للمخلص قالها مرة ومرات انا لست املسيح.

أجاب يوحنا اجلميع قائال “أنا أعمدكم مباء ولكن يأتي من هو 
أقوى مني الذي لست أهال أن أحل سيور حذائه هو سيعمدكم 
في  نبي  اعظم  هو  من  اراد   ”)16  :  3 )لو  ونار  القدس  بالروح 
العهد القدمي أن يحول عيني املارة وأرجو أن يحول عيني كل 
العالم  الذي يرفع خطيه  الى احلمل احلقيقي  من يقرأ أيضاً 
عريسها  عن  تبحث  و  جائعه  نفس  لكل  يَصرح  مازال  الذي 
احلقيقي قائالً “ اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي 
شعبك وبيت أبيك...  فيشتهي امللك حسنك ألنه هو سيدك 

فاسجدي له )مز 45 :10- 11(”.
 وهنا أيضاً إعالن عن بزوغ عهد جديد ونهاية حلقبة الناموس 

وسلطانه على النفس البشرية .
يوم ذلك  باجلسد قبل  املعمدان لم يكن يعرف يسوع  يوحنا 
اليوم كي ال يقال إن صديقه قبال  وشهد له  لكن من أرسل 
احلبيب،  يوحنا  االجنيلي  يقول  كما  العالمة  له  اعطي  يوحنا 
باملاء ذاك قال  “وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني ألعمد 
لي الذي ترى الروح نازال ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد 

بالروح القدس )يو 1 : 33(”
الكنيسة  أو كما يطلق عليه في  اإللهي  الظهور  إذن عيد  
اإلبيفانيا، هو ظهور معلن للعالم وإعالن موثق من السماء 
بصوت اآلب و في حضور االبن باجلسد  وسط مياه نهر األردن 
الذي يرمز للموت في رحلة الشعب في القدمي واستقرار الروح 
خرجت  أن  بعد  حمامه  صورة  في  يسوع  االبن  على  القدس 
احلمامة من فلك نوح في القدمي ولم جتد مستقراً لها لكن 
على  له  مستقراً  القدس  الروح  وجد  قد  اإلبيفانيا  في  اآلن 
االبن يسوع، وصار  البشرية ممثال في  الطبيعة  اي في  االرض 

ظهور وحضور الثالوث اآلب واالبن والروح القدس.
 ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان 
صوت من السماء قائال أنت ابني احلبيب بك سررت )لو 3 : 22(، 
ومن االرتباط الوثيق بني امليالد ومعمودية يسوع في نهر األردن 
مليالد  تعَيد  الرابع  القرن  نهاية  قرب  حتى  الكنيسة  كانت 

املسيح وعماده معا في يوم واحد وهو عيد اإلبيفانيا.
الشرارة  إطالق  مبثابة  كان  األردن  نهر  في  يسوع   الرب  نزول 
األولى في مواجهة مملكة الظلمة، إذ بعد خروج الرب من نهر 
األردن ممتلئاً من الروح القدس، حلساب الطبيعة البشرية في 
جسده ممثال البن اإلنسان أو اإلنسان اجلديد بحسب فكر اهلل 
منذ خلق اإلنسان، ابن اإلنسان الذي متت فيه والدة البشرية 
والدة جديدة من اهلل ليصير املسيح وإلى االبد رأس اإلنسانية 

اجلديدة املدعوين قديسي العلي حسب تعبير دانيال 
وبلغ  العلي  لقديسي  الدين  وأعطي  األيام  القدمي  جاء  “حتى 

الوقت فامتلك القديسون اململكة )دا 7 : 22(”
أقول منذ ذلك احلني بدأ دحر مملكة الظلمة وإعالن لتأسيس 
في  اجلديد  اإلنسان  واعطاء  األرض  على  السموات  ملكوت 
املسيح يسوع الغلبة مرة أخرى ورد السلطان الذي ُسلب منة 
في جنة عدن.. إذ بعد خروج الرب يسوع من األردن حدث أنه 
اُصعد بالروح الي البرية ليجرب من إبليس حلساب البشرية، 
اذ يقول القديس كيرلس الكبير “أن جتسد الكلمة جعل كل 

ما يحققه في ذاته له أثر نافذ في كل الطبيعة البشرية.
والذي  التجربة  جبل  على  املسيح  في  نحن  غلبنا  فقد  اذن 
قد متكن من آدم في القدمي “الشيطان” قد ذهب خائبا لكي 
ندوسه حتت أقدامنا الن الذي غلب وانتصر هو بكرنا وأخونا 
االكبر يسوع إذ هو رأس وبداية كل خليقة جديدة إذ هو بكر 
بثقة  الرب  ونردد قول  ونتهلل معا  أخوة كثيرين فلنفرح  بني 
ودخول إلى عمق االنتصار والغلبة علي إبليس جنوده  “ها أنا 
أعطيكم سلطانا لتدوسوا احليات والعقارب وكل قوة العدو 
وال يضركم شيء )لو 10 : 19(”... نحن في املسيح أعظم من 

منتصرين ما دمنا نحيا اإلبيفانيا أو الثيوفانيا!! 

ملكوت الله... �سيمتد )13(

...... َو�ُسْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دان 3: 100( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ
بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

)اجنيل  كاحلمام”  وبسطاء  كاحليَّات  حكماء  “كونوا 
متي 10(

إلهنا  احليَّات ليست هي حكمة  أن حكمة  واضح   
الذي دعاه الوحي املقدس بأنه احلكمة ذاتها كما في 
سفر األمثال 9 “احلكمة بََنْت بيتها. نََحَتت أعمَدتَها 
املطلقة،  احلكمة  هو  إلهنا  فاملسيح  بعة“.  السَّ
وبيته الذي بناه هو الكنيسة املسيحية املقدسة. 
وبسطاء  كاحليَّات  حكماء  “كونوا  اجملد  له  وقوله 
في  املسيحي  املنهج  تعارض  يُظِهر عدم  كاحلمام” 
العالم  هذا  بحكمة  العالم  هذا  شر  مع  التعامل 

والتي ليست هي حكمة ملكوت السموات .
املسيحي  املنهج  أن  جند  اآلخر  اجلانب  على  ولكن 
أن تكون حكمة  الرسول  بولس  يدعونا على لسان 
أساس  هي  العالم-   حكمة  -وليست  امللكوت 
التعامل بني بني امللكوت وبعضهم البعض. وذلك 
شيء  كل  في  يحكمون  وهم  اهلل  روح  فيهم  ألن 
روحياً بروح اهلل. وعلى ذلك فإنهم مؤهلون لتقدير 
مُتيِّز  ال  كخنازير  وليسوا  السماوية.  احلكمة  هذه 
“ال   )7 )متي  الرب في  احلجارة كما شرح  الآللئ من 
قدام  دُرَرَُكْم  تطرحوا  وال  للكالب،  الُقدَس  تُعُطوا 
اخلنازير، لئال تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم” ... 
فاخلنازير - من أهل العالم - ليس فيها روح اهلل، وال 
أبناء  استخدمها  إذا  امللكوت  حكمة  مُتيِّز  وال  ر  تُقدِّ

امللكوت في التعامل معهم.
لهذا فعندما يتورط أبناء امللكوت في مشكلة مع 
بأدهى  يستعينون  فإنهم  العالم،  هذا  في  أشرارٍ 
احملاماة  أالعيب  كل  يستخدمون  الذين  احملاميني 

احليَّات  دهاء  هو  والذي  العالم،  هذا  ودهاء  ِحَيل  ِمن 
واألفاعي التي سمح الرب لنا أن نستعني بهم.

قول  هو  واملعني  املفهوم  هذا  يُثبت  الذي  ودليلنا 
ْهرِ أَحَكُم ِمن أَبَْناِء النُّورِ ِفي  الرب: “ألَنَّ أبَناَء هذا الدَّ
ِجيلِِهم.” )لوقا 16(. أي أن أبناء هذا العالم أحَكم ِمن 
فترة  في  الدنيا  أمور  وامللكوت من جهة  النور  أبناء 
املكر  صنوف  من  به  متوج  وما  األرض  على  حياتهم 
جليل  الرب  وصف  مع  يتفق  والذي  واخلداع  والدهاء 
اإلنسان - أي غربته على األرض “فأجاب يسوع وقال: 
أيها اجليل غير املؤمن وامللتوي إلى متى أكون معكم 

وأحتملكم؟” )لوقا 9( 
إلزالة  بالطبيب  امللكوت  إنسان  يستعني  وكما 
بعملية  اجلسم  من  امللتهبة  الدودية  الزائدة 
جراحية، وال يكتفي فقط بالصالة طلباً ملعونة اهلل، 
فإنه أيضاً يستعني بحكمة أهل العالم “احليَّات” في 

التعامل مع “احليَّات” األخرى من أهل هذا العالم.
 ومن جهة أخري، جند أن القديس بولس الرسول يلوم 
يلجئون  وأنهم  خصومات  بينهم  أن  امللكوت  أبناء 
في حلها إلى حكمة “حيَّات” هذا العالم. وقد حزن 
امللكوت  أبناء  من  جماعة  تُوَجد  أن  بولس  الرسول 
يستطيع  بالتقوي  له  مشهوٌد  إنساٌن  فيها  ليس 
ليتمسكوا  السماء  حكمة  لهم  يَسَتعلِن  أن 
كجماعة  بينهم  فيما  مشاكلهم  حل  في  بها 
إلهية  حكمتهم  تكون  أن  آخر  مبعني  مقدسة. 
“احلكمة  هو  قدير  إله  أبناء  أنهم  باعتبار  املصدر 
“ذاتها، وحتى ال يلجأوا إلي حكمة “احليَّات” من أهل 
آخر  على  دعوى  له  أحد  منكم  “أيتجاسر  العالم: 

القديسني؟  عند  وليس  الظاملني،  عند  يَُحاَكَم  أن 
العالم؟   سيدينون  القديسني  أن  تعلمون  ألستم 
غير مستأهلني  أفأنتم  بكم،  يَُداُن  العالم  كان  فإن 
سندين  أننا  تعلمون  ألستم  الصغرى؟  للمحاكم 
ليس  احلياة.…أهكذا  هذه  أمور  فباألولى  مالئكة؟ 
بينكم حكيم، وال واحد يقدر أن يقضي بني إخوته؟ 
 .“ املؤمنني!  غير  عند  وذلك  األخ،  يَُحاِكُم  األخ  لكن 
)كورنثوس األولي6(                                                                                         

وهذا الوضع الذي أحزن القديس بولس الرسول قد 
املسيحية  اجملتمعات  من  الكثير  حال  لألسف  صار 
تهديد  الي  األمر  وصل  حتى  اليوم،  الكنيسة  في 
بحكمة  ورعية، مستعينني  رعاًة  البعض  بعضهم 
ومحاميني.  ومحاكم  شرطة  من  العالم  “حيَّات” 
ناهيك عما وصل إليه احلال داخل األسرة املسيحية 
وبني األزواج والزوجات فيما نسميه زيجة مسيحية! 
“َمن لطمك على خدك األمين فحوٍّل له اآلخر أيضاً “

ه به إلى اإلنسان املسيحي أن ال  هذا قول للرب يتوجَّ
يفقد محبته املسيحية حتت وطأة قسوة شر هذا 
العالم الذي يلطم إنسان امللكوت علي خده األمين. 
أما الشخص الذي يلطم إنسان امللكوت على خده 
فهو غير معنِي هنا. ألن الهدف ليس هو حتويل اخلد 

اآلخر له أو عدم حتويله
 وأكرر، أن هذا القول ليس املقصود منه حتويل اخلد 
الهدف منه هو منو  اآلخر لكي يلطموننا عليه. بل 
محبتنا نحو أعدائنا الذين يلطموننا ظلماً، بصرف 
اخلارجي منهم وكيف سيكون.  النظر عن موقفنا 
فاملعني هو أن حتويل اخلد اآلخر للضاربني هو موقف 

النظر  بصرف  اآلخرين  أساسه محبة  داخلي  قلبي 
والدليل  معهم.  اخلارجي  التعامل  كيفية  عن 
الرب نفسه عندما لطمه عبد رئيس  أن  على ذلك 
الكهنة، لم يَُحوِّل خده اآلخر له بل دافع عن نفسه.
احملبة  مفهوم  قمة  هو  وهذا  محبة.  اهلل  إن   
طريق  هي  املسيحية  فاحملبة  وبالتالي  املسيحية، 
نعيش  فسوف  منتهي.  بال  وينمو  توقف  بال  صاعد 
وبال  احملبة  في  وننمو  نرتقي  واآلتي  احلاضر  زماننا 
األبدية  وشركتنا  ذاته  اهلل  هي  احملبة  ألن  نهاية 
اإلله  أنت  يعرفوك  أن  األبدية  احلياة  هي  “هذه  فيه 

احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته”. 
 واملطلوب أن نحب وأن ننمو في احلب ألن احلب هو 
ترتقي.  درجات  احلب  فإن  لذلك  نهاية.  بال  وهو  اهلل 
وبالتالي فإن درجاته األقل ليست خطية بل فضيلة. 
فأول درجات احلب هو عدم وجوده بل مجرد االشتياق 
اآلتي  والدهر  األبدية  مشوار  هو  والذي  اختباره  إلى 

وإلى ملء قامة املسيح.
نفسك  تلوم  فال  اآلخرين  حب  في  أخفقت  فإن 
كفاعل أثم، بل ليشتعل قلبك باشتياق النمو أكثر 
الطريق  فسمات  وكماله.  احلب  طريق  في  وأكثر 
املسيحي ومنهجه تشرحه التطويبات في موعظة 
لك  كانت  لو  لك”  فــ”طوبي  اجلبل.  على  املسيح 
لك  كانت  لو  بختك”  “يا  معناها  لآلخرين،  محبة 
محبة في قلبك لآلخرين. وبذلك فهي دعوة للترقي 
في احملبة. أما تعليم الفرائض وأسلوب “ويٌل لك” لو 
فهذا  يلطمونك،  للذين  خدك  حُتَوِّل  أن  في  فشلت 

ليس تعليم املسيح... والسبح هلل. 

ل له اآلخر أيضا”  بني قول املسيح “َمن لطمك على خدك األمين فحوٍّ
وبني قوله “كونوا حكماء كاحليَّات وبسطاء كاحلمام”

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )129(
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الواليات املتحدة االأمريكية:

�سر�سار االأر�ص اأناين!

اكتشفت مجموعة من علماء احلشرات بالواليات املتحدة أن إناث 
تشجع  فال  األنانية،  صفة  لها  وراثية  جينة  حتمل  األرض  صرصار 
وإذا  الصراصير.  من  أخرى  أنواع  من  والتزاوج  اخلارجي  التهجني 
تقوم  فإنها  اجلينة،  هذه  يحمل  ال  نسلها  أن  اإلناث  اكتشفت  ما 

بالقضاء عليه!

بريطانيا: 

احذر!... منطقة عبور ال�سفادع

توضع عالمات على بعض الطرق في املناطق الزراعية في بريطانيا 
املهاجرة،  الضفادع  قتل  يتفادوا  حتى  السيارات،  سائقي  لتحذير 

وتتكون فرق من املتطوعني من أبناء تلك
أثناء  في  الطريق  عبر  نقلها  و  سالل  في  الضفادع  جلمع  املناطق 

الليل لتكون آمنة.

االمارات:

اال�ستعانة بالكالب للك�سف عن امل�سابني 

بفريو�ص كورونا

اإلمارات  سلطات  بدأت 
استخدام  في  العربية 
على  للتعرف  الكالب 
املصابني بـ«كوفيد – 19«.

الشأن  بهذا  جتربة  وأجرت 
الكالب  استطاعت  حيث 
من   %71 على  التعرف 
تلك  وبلغت  املرضى. 

النسبة في بعض األحيان 100%. وقد نشر موقع vixRoib العلمي 
مقاال وصف فيه التجربة.

يذكر أن العلماء أجروا في اآلونة األخيرة جتارب عديدة من شأنها 
التأكد من قدرة الكالب على التعرف على الروائح املتعلقة بسرطان 
الكالب  فإن  ذلك  على  وعالوة  السكري.  ومرض  والرئة  البروستات 
تعلمت التعرف على بكتيريا تقتل احلمضيات وجتعل البرتقال مرا.
الفرنسية  البيطري  العلم  مدرسة  في  العلماء  من  فريق  وأكد 
ميكن  الكالب  أن    2020 عام  ربيع  في  غراجنان،  دومينيك  برئاسة، 
استخدامها للبحث عن املصابني بفيروس كورونا. وجمع األطباء 

اإلماراتيون عينات العرق لدى 1700 متطوع.
 واستخدم جزءا منها في تدريب الكالب. أما اجلزء اآلخر فاستخدم 
اإلماراتي  اجلمارك  في  جتربة  أجريت  ثم  مباشرة،  التجربة  في 
والشرطة اإلماراتية في 3 مطارات إماراتية دولية شارك فيها 21 

كلبا.
وجنح 15 كلبا بنسبة 90% في التعرف على عينات العرق املقدمة 
بنسبة  فيروس كورونا  رائحة  اكتشاف  3 كالب  واستطاعت  لها. 

80%. أما جناح بقية الكالب فتراوح بني %71 %79.
إمتام  بعد   %100 تبلغ  أن  ميكن  النسبة  تلك  أن  العلماء  ويعتقد 

عملية تدريب الكالب.

الهند: 

النجوم واالطفال

يوقع  أن  منه  وطلبت  المع  سينمائي  جنم  نحو  طفلة  ركضت 
اسمه على دفترها. وبادرته بنعومة وبراءة: »هل لك، يا سيدي، ان 
تهبني توقيعك؟« وما أن هم بالتوقيع حتى قاطعته بهذا السؤال 

البسيط: »ما اسمك يا سيدي؟«
واغتاظ النجم الشهير وانقلبت سحنته، ثم صرخ في وجه الفتاة: 
»اذا كنت ال تعرفني اسمي، فلما ذا تسألينني أن أمنحك امضائي؟«

أما هي فسألته بدورها: »ولم ال؟ وهل تعرف انت اسمي؟«        
الفتاة  يد  من  اخرى  مرة  الدفتر  وأخذ  جواباً.  الالمع  النجم  وحار 

وكتب اسمه وأتبعه با مضائه.

حول  السفر  في  األشياء  أفضل  أحد 
العاملية  املأكوالت  جتربة  هو  العالم 
من  أفضل  شيء  يوجد  وال  الرائعة، 
أثناء  والطازج  الساخن  الشارع  طعام 
القيام بالتجوال في األماكن السياحية 

واألسواق الشعبية.
التي  الوجبات  أفضل  بعض  يلي  فيما 
ما  وفق  العالم،  حول  الشوارع  في  تباع 

أورد موقع “ميترو” اإللكتروني:
سنغافورة

في  اللذيذ  الطعام  جتربة  ميكنك 
القرن  إلى  تاريخه  يعود  الذي  سنغافورة 
مكانتها  كانت  عندما  عشر،  التاسع 
األعمال  رواد  تدفق  تعني  جتاري  كمركز 
أقيمت  املاليو.  أرخبيل  أنحاء  جميع  من 
وأصبح  الطعام  أكشاك  من  العديد 
اآلن  سنغافورة  في  الطعام  مشهد 
في  تنوًعا  األماكن  أكثر  من  واحًدا 
العالم، إذ يحتوي على األطباق الصينية 
والهندية واإلندونيسية. في أواخر القرن 
العشرين، بدأت احلكومة في بناء مراكز 
املراكز  هذه  وستجد  املتجولني،  الباعة 

في جميع أنحاء سنغافورة.
تشمل األطباق، أرز دجاج هاينانيز )دجاج 
على  مشوي  أو  البخار  على  مطهو 
احلار(،  الفلفل  صلصة  مع  أبيض  أرز 
ووجبة هوكيني مي )نودلز بيض الروبيان 
وكعكة  واحلبار  اللحم  مع  تقدم  املقلي 
)الدجاج  الساتيه  وأسياخ  السمك(، 
املشوي وحلم البقر أو حلم ضأن يقدم مع 

صلصة الفول السوداني(.

ليما... البريو
تفتخر ليما ببعض من أفضل األطعمة 
ويعد  اجلنوبية.  أمريكا  في  الشوارع  في 
قطع  عن  عبارة  وهو  سيفيتشي  طبق 
بعصير  املعاجلة  النيئة  األسماك  من 

الليمون، الطبق املفضل في ليما، ويليه 
البطاطا  وكعك  )اليقطني  البيكارونات 
طعام  وهو  مورادا،  ومازامورا  احللوة(، 
شهي حلو مصنوع من الذرة األرجوانية.

اأم�سرتدام... هولندا
تشمل األطباق املميزة في هولندا سمك 
الرجنة النيء، والذي يتم تقدميه في عربات 
الرجنة في جميع  أو عربات  الهرينجاندز، 
 ( وافلز  ستروب  وجبة  و  املدينة،  أنحاء 
وهي طبقة من الكراميل محصورة بني 
اللحم  )كروكيت  كروكيتني  و  الرقائق( 

والبطاطا يؤكل مع اخلردل(.

�ساو باولو... الربازيل
ساو  مغادرة  الطعام  لعشاق  ينبغي  ال 
شوارع  في  الطعام  تناول  دون  باولو 
املدينة، وخاصة في سوق طعام ميركادو 
مونسيبال الذي يعج باملئات من الباعة. 
تناول  ميكنك  حيث  هوكا،  ببار  ابدأ 
واجلنب  اخلردل  مع  اللحم  شطائر  إحدى 
باستيس  فطيرة  أو  باملدينة،  الشهيرة 
القد  سمك  فطيرة  وهي  باكالهاو،  دي 
تناول  ميكنك  آخر،  مكان  في  اململح. 
العجني  من  كرات  وهي  الكوكسينها 
من  متنوعة  مجموعة  مع  املقلية 
إضافة  الدجاج،  حشوة  مثل  احلشوات، 
عن  عبارة  وهي  الباستيل،  وجبة  إلى 
معجنات لذيذة تغلف اللحم أو اجلنب أو 
الروبيان أو احلشوات احللوة مثل معجون 

اجلوافة، واملوز والشوكوالتة.

اأو�ساكا... اليابان
الطهي،  في  مبهاراتها  أوساكا  تشتهر 
سوجي  شينسايباشي  شارع  ويعد 
املغطى واحداً من أفضل األماكن لتجربة 
معروف  وهو  أوساكا،  اللذيذة  األطعمة 
ومجموعة  البحرية  املأكوالت  بعالمات 
في  الطعام  يُباع  املذهلة.  األطعمة  من 
ماكينات  ومطاعم  الصغيرة  األكشاك 
ويدفعون  العمالء  يطلب  حيث  البيع، 
ال  التي  األطباق  تشمل  الدخول.  قبل 
اللذيذة  )الفطائر  أوكونوميياكي  تُفوَّت 
مع امللفوف املبشور( وتاكوياكي )وجبات 

خفيفة من حلم األخطبوط(.

فيتنام
أشهى  من  بعضاً  فيتنام  في  يوجد 
األطعمة التي تباع في الشارع، مثل بون 
كان  بانه  أو  البقري(  اللحم  )مرق  هو  بو 
كوا ) حساء السلطعون(، وكعكة النب. 
على  بصمتهم  الفيتناميون  وضع  كما 
الفلفل  مضيفني  الفرنسي،  الرغيف 
أفضل  األخرى.  احمللية  واملكونات  احلار 
هو  الشارع  بأطعمة  لالستمتاع  مكان 
ستدفع  حيث  هوينه«  مي  »بانه  سوق 
باغيت  خبز  مقابل  بنًسا   80 حوالي 

ساخن وطازج محشو باللذة.

نورمربج... اأملانيا
يجعل  الذي  الطعام  نوع  هو  النقانق 
في  الرائعة.  الطعام  مدينة  نورمبرغ 
نورنبيرغ  وجبة  أصبحت   ،2003 عام 
إلى  تضاف  نقاق  أول  بروتراتورست، 
سجل االحتاد األوروبي )IGP(، تُباع النقانق 
أكشاك  من  املئات  في  اإلصبع  بحجم 

النقانق في جميع أنحاء نورمبرغ.

عامل بال حدود

حول العامل:

اأف�سل ماأكوالت ال�سارع حول العامل

الواليات املتحدة:

»�سربة حظ« اأمريكي يربح مليار 

دوالر بني ليلة و�سحاها!

فاز العب يانصيب محظوظ 
ميشيغان  والية  من 
باجلائزة  مؤخرا،  األمريكية 
قيمتها  تبلغ  التي  الكبرى 

مليار دوالر أمريكي.
املنظمني،  وبحسب 
 « الكبرى  اجلائزة  فإن 
أكثر  من   »   MegaMillions

اجلوائز قيمة على اإلطالق في اليانصيب.
 24 و   62 و   4 الستة  األرقام  جميع  واحدة  تذكرة  وتطابق 
مبليار  املقدرة  باجلائزة  للفوز  وهي ضرورية   42 و   60 و   50 و 
دوالر. وميكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، 
االختيار بني املدفوعات طويلة األجل أو دفع مبلغ إجمالي له 

قدره 6.937 مليون دوالر، بعد قطع قيمة الضرائب.
 .2016 عام  منذ  لوتو  جائزة  أكبر  ثالث  اجلائزة  هذه  وتعتبر 
 »Powerball« في  القياسية  الكبرى  باجلائزة  الفوز  وذهب 
من  أشخاص  ثالثة  إلى  دوالر،  1,586مليار  قدرها  البالغ 
األرقام  منهم  لكل  وكان  وكاليفورنيا،  وفلوريدا  تينيسي 

الفائزة في عام 2016.
أرقام  الفردية  الكبرى  باجلائزة  فائز  أكبر  حقق  وقد 
عام  أواخر  في  دوالر  مليار   1,537 مقابل   ”MegaMillions“

.2018

�ستوكهومل:

بطاط�ص اأم بطيخ!

حجم  في  البطاطس  من  جديداً  نوعاً  السويد  استنبطت 
البطيخة الصغيرة ميكن أن تظل طازجة ملدة ستة أسابيع. ومما 
يذكر أن السويد تنتج سنوياً حوالي 600 ألف طن من البطاطس.

تركيا:

»التيوليب« 

زهرة تركية

نظراً لشهرة هولندا بزهور التيوليب، رمبا نظن أنها هي املوطن 
إلى  ُجلبت  أنها  احلقيقة  ولكن  اجلميلة،  الزهور  لهذه  األصلي 
هولندا عام 1562م قادمة من تركيا موطنها األصلي، واسم هذه 

الزهرة مأخوذ من كلمة تركية تعني )العمامة(.

بريطانيا:

رقم قيا�سي يف �سغل الرتيكو

بسرعتها  ببريطانبا،  فيزرستون  من  ماثيومان  جوين  اشتهرت 
في  غرزة   111 سرعتها  بلغت  إذ  التريكو.  أشغال  في  الفائقة 
الدقيقة حققتها في اثناء اختبار أجراه محل فيلدار لبيع أصواف 

التريكو في 29 سبتمبر من عام 1980.
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that are not easily accessible to those interested in culture.
17- how do you see the reconciliation initiative between 
egypt and Qatar?
I was, and still am, rejecting and opposing this 
reconciliation, as I classify Qatar as an enemy of Egypt 
just like Turkey.  Of course, I mean the ruling regime in 
the two countries.
18- what is your assessment of the recent parliamentary 
elections?
No one can evaluate these elections and their fruits 
before monitoring the performance of the new members 
of Parliament.  We can only hope that the performance 
of the new council will be better than the very poor 
performance of the previous one.
19- Do you have an explanation that for five decades we 
have been calling for the development of education and 
we are still in a state of confusion?
Educational levels in Egypt have continued to decline for 
nearly seventy years.  The reason is the lack of a political 
cadre with the vision and ability to provide an educational 
system that is similar to the most advanced education 
systems in our world, such as the education systems in 
Finland, Singapore and Japan.

20- what rituals do you perform when you prepare 
psychologically, mentally and emotionally to write a 
new book?
There are no rituals.  I write as I breathe.  And I write 
daily.  I write even while I›m on a plane.  It did not happen 
that I wrote and then revised what I wrote.
21- what is the dream of your life that you would like to 
see a tangible reality?
My life›s dream is for Egypt to become a modern society 
joining the ranks of advanced humanity.
22- the egyptian woman and her role in society, is one 
of your most important intellectual concerns. how do 
you see her now?
The most important axes of my writing aim at promoting 
the status of «women» and «non-Muslim Egyptians.»  
By this I mean that the state works to achieve their full 
citizenship.  I am certain that the progress of Egypt 
depends on several things, the most important of which 
is the breaking down of the barriers that prevent women 
and non-Muslim Egyptians from enjoying all the rights 
of citizenship.
23- as we know, you love poetry. what are the lines 
closest to the heart and mind of dr. tarek heggy? 

I have memorized hundreds of poems by Al-Mutanabi, 
Al-Maari, Shawqi, Al-Sayyab, Nizar Qabbani, Amal 
Dunqul, and many others, so it is very difficult to have 
a favorite verse or poem.  But there could be a poet who 
was raised in my opinion, and for me, one of the ancients 
al-Ma›ari and contemporary, Badr Shakir al-Sayyab.
24 - are you preparing to publish a new book soon?
I have a final draft of a thousand-page novel titled 
«Mhazelistan» which I personally translated into English 
and titled Farce-land ... and it may be my next book, i.e. 
the thirty-fifth.
25- You have visited many countries. what is your 
favourite country or country?
Britain
26- in your spare time, dr. tarek, what do you do?
There is no free time in my life.
27- what are your other interests dr. tarek?
Reading, music, symphony, opera and visual arts.
28- music and theater play an important role in 
forming the personality of the great thinker dr. tarek 
heggy. talk to me about them?
Symphony music was one of the most important 
emotional and tasteful formation tools.

22 Articles

Some things to 
remember during the 

pandemic...
Now is a stressful time for all of 
us. The changes and challenges 
that the pandemic has brought 
upon are innumerable. Whether 
it is losing a job, adjusting to 
working from home, taking care 
of loved ones, online-schooling, 
not seeing friends or families, 
struggling with mental health or 
fatigue...the list goes on.
So, I think now is the perfect 
time to remind each and every 
one of you - and to say this to 
ourselves:
-These are TRULY valid experi-
ences and emotions we are all 
facing.
-This is a time of uncertainty, 
change, and unpredictability. 
-There is so much going on in 
the world today.
-Too much news and informa-
tion, including bad news/stories, 
is overwhelming.
-It is okay if we are ‘slower’ than 
usual. This is an unusual time to 
be living in.
-It is okay if work doesn’t get all 
done today. Tomorrow awaits.
-A difficult experience or mo-
ment does not mean the entire 
day, week, month, etc will be 
horrible.
-The words you speak to yourself 
matter - speak with kindness.
-Learn to say no to things that 
are draining you now. You can-
not do everything at once.
-Be kind to your body. It is the 
only home you will forever have.

-Know that each person is strug-
gling in ways you might not see.
-Follow Public Health Guide-
lines. They may be hard, but they 
are for the safety of everyone.
-Your temper and mood might be 
vastly different these days. That’s 
okay. But be mindful of this.
-Now is not the time to be a criti-
cal parent to yourself.
-Give other people space if they 
need it. You might need to take 
some time away from people, 
too.

-Find something to do for your-
self that slows you down, and 
gives you peace.
-Clear your mind at night, and at 
times during the day. Your heart 
will thank you for it.
-Don’t lose hope. This will end. 
When? I don’t know. And that 
doesn’t matter. Because we need 
to live each day for the pres-
ent day. The past is in the past. 
The future is unknown. Today is 
Today.

COVID-19 continues to spread. 
Here in Ontario, we are facing 
stricter and stricter rules. In 
Quebec, they have already 
implemented a curfew and have 
begun fining people $1500 for 
violations. Businesses across the 
country have declared bankruptcy, 
and many Canadians have lost 
their jobs because of it. Every day 
Canada creeps closer to 20,000 
COVID-19 deaths. The vaccine 
that can help is still months away, 
with the Liberal Government 
claiming everyone who wants the vaccine will have it by 
September. 
The COVID-19 situation is evolving every day. Just when 
we thought we were out of the woods, a new strain of the 
virus came out of the United Kingdom that spread even 
quicker than the original. Some reports say the new strain 
spreads 50% quicker. 
Instead of the Liberal Government focusing on relief for 
Canadians, they are eyeing another election. The Hill 
Times reported that Prime Minister Trudeau told the 
National Board of Directors that it looks like a spring 
election. 
Does this seem like a good time for an election to you?
The amount of time spent planning for an election instead 
of working on relief programs should concern you. There 
have already been dozens of mistakes in COVID-19 
programs. This split focus can only make things worse. 
The Prime Minister may say he needs more power to 
deliver results. That claim could not be further from the 
truth.  Without opposition parties, the Liberal Government 
would have gone on even longer, claiming terrible 
programs were working as intended. 
Right now, I am focused on delivering results for Canadians 
on COVID-19 relief programs. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

The Wrong Priorities 

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Dr. Tarek Heggy to «Good News»: 
Political Islam as the greatest threat facing humanity
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1- the term secularism is still ambiguous to a large 
number of people, while others have an incorrect 
definition or concept of secularism as blasphemy. What 
is secularism, dr. tarek?
Secularism is not the separation of religion from society, 
but the separation of religion from the state, and that 
the state be «civil», and that the reference therein is the 
constitution and the law. In practice, secularism means 
removing the clergy from managing and running the 
affairs of society.  Therefore, the clerics have been, up to 
now, in a state of war with secularism because it reduces 
their power and influence.
2- in one of your television interviews, i was struck by a 
very important sentence that you mentioned, which is: 
“we did not grow humanly within a tenth of what we 
had financially grown.” Please clarify this expression?
I intended that the progress and growth of human beings 
in the various fields of science was not accompanied by 
human progress and growth.  There are tens of evidences 
for this, but I am satisfied with a very clear evidence, 
which is that what was spent on weapons was and still is 
many times that of health and education.
3- in your wonderful book “a Look at the egyptian 
Mind”, in which you point out that the Muslim 
Brotherhood does not demonstrate any features capable 
of progress and modernization, you also state they are 
just a movement and are not a party. this is a criticism 
or extremely important conclusion, but there are some 
who wonder upon what the pillars of this criticism were 
built?
My study of the Brotherhood’s thought and my follow-up 
on their path both assured me that their vision is purely 
past.  They revere ideas and people from the distant past.  
This is a complete contrast to the spirit of modernity.  
They believe that ideas from an ancient time are eternal, 
and this is contrary to scientific thinking.  These ideas, 
which they find to be sacred, are products of a certain 
time (history) and a certain (geography) environment.
4- what is the effect of wahhabism on understanding 
islam?
Wahhabi ideas, such as the Brotherhood’s ideas, have 
the greatest impact on the alienation of Islam, or rather 
Muslims, from the march of human progress.  This 
distancing is an undeniable phenomenon. While I am 
currently witnessing a significant decline in Wahhabism, 
it cannot be said that there has been a similar decline of 
the Brotherhood.
5- how do you see political islam?
I see political Islam as the greatest threat facing humanity, 
progress, modernity and science.  And the terrorist 
operations that occurred during the last two decades, such 
as the events of September 11th and what happened more 
than once in France, are «some» of what the world will 
see at the hands of political Islam groups.
6- often when we look at day-to-day life matters in 
egypt, we see economic, social, and medical matters 
referred to al-azhar to be decided upon and taken into 
account. how do you see this doctor tarek?
This phenomenon is a stab in the back of the «civil state», 
and I blame the state for not dealing with this pathological 

phenomenon, which will make the process of developing 
society almost impossible.
7- what is your idea of the egyptian identity?
Egypt, Egypt. Although Islam, Christianity and the Arabic 
language are components of its identity, it is a special 
case and a product of history and geography.  In short: 
Egypt›s identity is the fruit of Egyptian history in all its 
aspects, and at the same time it is a product of Egypt›s 
geographical location as a country in the Mediterranean.
8- how do you see the arab Spring?
Change, development and modernization were, and are, 
required and desired.  But it is normal for this to happen 
from the inside, not from the outside. The so-called 
Arab Spring was directed by external forces such as the 
administration of US President Obama, which made it 
not in the interest of its societies, but only in the interest 
of the Brotherhood.
9- how do you see the oriental model in management 
in egypt?
I have a history of practicing management, as for about a 
decade I was the CEO of a well-established international 
company, and I have also written several books on 
management. Against this background, I do not believe 
in the existence of an Eastern model and other models 
of management. The modern administration has no 
nationality. Management is either scientific and modern, 
or it is backward.
10- what do you mean when you describe this current 
religiosity as a ritual religion?
Religiosity is either dominated by spirituality or rituals.  
The first is individual in nature.  As for the second, it 
invokes the cleric who interferes in all matters to the 
scene. The current religion in Egypt is mostly of the 
second type.  It is a situation that the clerics and religious 
institutions fight to continue.  As for the Friday sermon, 
it must be standardized and issued by a high level of 
knowledge.  The opposite is very harmful.  In Egypt, 
there are about 200 thousand mosques and zawiyas in 
which ten million Friday sermons are delivered annually.  
How can we leave this influential tool to the imams, most 
of whom are of modest culture and knowledge, and most 
of them have reactionary tendencies?
11- Some say that there is a brutal war on islam being 
waged by secular thinkers - your comment?
There is no war against Islam, but rather against its frozen 
and non-modern model.  The real war is a follower of this 
model frozen over modernity and its values and scientific 
thinking.

12- how do you see the situation of the Copts in post-
arab Spring societies?
The situation of Christians in Arabic-speaking societies 
is getting worse and worse.  This has nothing to do with 
the so-called Arab Spring, as it is one of the fruits of the 
reactionary ritual religiosity wave prevailing in varying 
degrees in these societies.  The situation for Christians 
is aggravated by the failure of most of these societies to 
impose a «civil state».
13- how does the west receive the channels in which 
the Koran appears?
“The trap was broken, and we set off like a bird.” Does 
this sentence bring to mind any situation you mention? 
The Brotherhood media, on top of which are the television 
channels in Turkey and Qatar, have nothing to do with 
the media.  In fact, it is one of the weapons within the 
Brotherhood’s arsenal.  I do not think that the West is 
upset with it!  The reason is that the West does not have a 
unified position on the Brotherhood. France’s position on 
them does not resemble Britain’s position.
14- His Holiness Pope Shenouda is a very close friend 
of your honor. talk to us about the side that we do not 
know about, which perhaps without a doubt it would be 
a great addition to us?
The aspect that most people who talk about Pope 
Shenouda III do not deal with is the aspect due to which 
I found such a close friendship between him and me. By 
this I mean his fondness and the richness of his knowledge 
and cultural crop in the history of Egypt in general and 
the history of Egypt-Muhammad-Ali in particular, along 
with poetry and literature. During a quarter of a century, 
I was happy and honored spending countless hours 
with him, as the dialogue between us was always either 
historical or literary.
15- There is a critical period in which Pope Shenouda 
was forced at the beginning of his pontificate to confront 
this tide of political islam. how do you monitor this 
critical period?
A little less than fifty years ago, with the encouragement of 
Saudi Arabia, the former President of Egypt Anwar Sadat 
not only released thousands of Brotherhood members, but 
also absorbed many of them in the Egyptian state, like the 
Brotherhood member who was appointed as the governor 
of Assiut. From the first day of this move, Pope Shenouda 
saw its repercussions on Egypt and its society and on the 
Christian Egyptians. This was the starting point of the 
dispute between the Pope and Sadat.  Unfortunately, this 
error in the calculations on the part of Sadat had the most 
severe consequences, including his assassination and the 
strong presence of the Brotherhood in Egypt since Sadat 
opened the doors for them.
16- Your honor, you said before that you met his 
Holiness Pope Shenouda for nearly a thousand hours 
of time during his lifetime. what did you gain from this 
great stature?
Culturally, I am the fruit of four things: reading, travel, 
my career, and the exceptional personalities I dealt with.  
Although I have dealt with dozens of very special people, 
Pope Shenouda is one of the most important of them.  
Through him, I learned pages from the history of Egypt 

Dr. Tarek Heggy to «Good News»: 
Political Islam as the greatest threat facing humanity

Nesrin Essa

dr. tarek heggy is an egyptian liberal author, political thinker . heggy is one of egypt›s  more prominent authors on the subject of 
egypt’s need for political reform. his extensive writings advocate the values of modernity, democracy, tolerance, and woman›s rights 
in the middle east advancing them as universal values essential to the region›s progress. he has lectured at universities throughout 
the world and various international institutions . heggy›s main themes are the need for economic, political, cultural and educational 
reforms in egypt and the middle east
this is my second time to have the chance to do an interview with dr tarek heggy , and every time i feel excited talking and discussing 
different subjects with him , and my first question was about  secularism.



Saturday, February 6 , 2021 - Issue (179)

1 844 355 6939

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

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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me

A friend came to me one day, from my age group, 
with a careworn face and with muttered words, why 
do they not listen? he said. I turned to him wondering, 
as he is known to be very sarcastic when he shares 
with his friends any worries or concerns. My friend 
believes that handling problem with less stress and 
through a bit of sarcasm helps overcome most of the 
tension that we might go through while solving our 
issues.
What is the problem my friend? I inquired, 
My son, who is in his early twenties cannot establish 
with me a peaceful wise conversation, he must argue 
and tends to correct me, he challenges his father in 
the discussions as an opponent not his father, and his 
best friend! 
I smiled, with a gentle tap on his shoulder trying 
to calm him down, my friend it is the difference in 
generations, I stated.
If these differences in generations would end here, 
between a father and son then there would be no 
major stress, however, the clash between generations 
is taking serious turns when it comes to workplace 

and professional relationships. Ambition is 
great, it is the fuel for progress and success, 
yet it is a mixed blessing. Young generations 
try to move up in much bigger steps than 
they could handle, and sometimes either 
they stumble or step on others’ necks.
Younger generations perceive elders as a hurdle in 
their path to realize their ambition, they regard them 
as the old guard that must give them the way and step 
aside for them, forgetting that the elders are those 
who have delivered the organization to the current 
state of success, and now they are paving the future 
for the young.
The grand surprise in such clash is the significant role 
played by business owners and entrepreneurs within 
their organizations to deploy the youngers’ limitless 
ambition towards getting rid of the elders, but with 
a different perception, hiding the true intentions of 
supporting the young.
Business owners or top management believe that the 
young are much easier to control and direct, they 
seldomly argue or refrain from following orders, 

even if orders are not in its right place. 
Owners find in them cheaper labour, who 
would accept tasks at less pay than the 
elders. 
Blind owners and entrepreneurs would 
fall in this trap, while they are saving 

partial expenses, they are slowing down their 
progress and growth, and by building a loyal team 
with no experience, they are demolishing the long-
term success of their organizations. 
Nevertheless, it is very crucial to acknowledge 
the role of the younger generations in the progress 
and development of all organizations and in many 
aspects of life, once utilized correctly and away from 
the misguidance and misperception of few business 
owners and entrepreneurs. The young generation is 
the leader of the future, same as elders nowadays. Both 
cannot function without close and direct cooperation. 
The progress and development require, the creativity 
and energy of the young together with the experience 
and wisdom of the elders, then the clash would turn 
into total harmony and compatibility.

emad BarsoumThe Clash of GenerationsThe Clash of Generations


