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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 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(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

عائلة الفنان أحمد خورشيد ما بني املاضي واحلاضر عائلة الفنان أحمد خورشيد ما بني املاضي واحلاضر 
في حوار خاص لــ »جود نيوز« )في حوار خاص لــ »جود نيوز« )11((

أعضاء مجلس الشيوخ الكندي يوافقون علي أعضاء مجلس الشيوخ الكندي يوافقون علي 
تعديل في قانون املوت الرحيم تعديل في قانون املوت الرحيم 

كندا تطلق أول صندوق بيتكوين كندا تطلق أول صندوق بيتكوين 
في البورصة بالعالمفي البورصة بالعالم
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أصعب رقابة
يشكو املبدعون في مصر من جهاز الرقابة ،ويقولون ملاذا هناك جهاز رقابة على املصنفات يشكو املبدعون في مصر من جهاز الرقابة ،ويقولون ملاذا هناك جهاز رقابة على املصنفات 
الفنية؟ ،وأنه يجب ترك احلرية لضمير الفنان ،ويصفون تلك الرقابة بأنها أصعب رقابة ،وأنا الفنية؟ ،وأنه يجب ترك احلرية لضمير الفنان ،ويصفون تلك الرقابة بأنها أصعب رقابة ،وأنا 
معهم في رفضهم جلهاز رقابة فوقي يتعامل مع اإلبداع باملسطرة والكيلو، وأن اجملتمع الذي معهم في رفضهم جلهاز رقابة فوقي يتعامل مع اإلبداع باملسطرة والكيلو، وأن اجملتمع الذي 
مناعته عالية وحاصل على الفاكسني الثقافي الصحيح اليحتاج إلى مثل تلك الرقابات، مناعته عالية وحاصل على الفاكسني الثقافي الصحيح اليحتاج إلى مثل تلك الرقابات، 
لكني مختلف مع الشق الثاني القائل بأن ذلك اجلهاز احلكومي الرقابي هو أصعب رقابة لكني مختلف مع الشق الثاني القائل بأن ذلك اجلهاز احلكومي الرقابي هو أصعب رقابة 

،فاألصعب من ذلك اجلهاز الرقابي احلكومي ،هي الرقابة الذاتية ، الرقابة ،فاألصعب من ذلك اجلهاز الرقابي احلكومي ،هي الرقابة الذاتية ، الرقابة 
التي جتعل قلمك مكسوراً ولسانك مشلوالً وفكرك أخرس،واملصيبة أن التي جتعل قلمك مكسوراً ولسانك مشلوالً وفكرك أخرس،واملصيبة أن 
اجلاني الذي يكسر واملتهم الذي يشل واجملرم الذي يخرس هو أنت! ، تلك اجلاني الذي يكسر واملتهم الذي يشل واجملرم الذي يخرس هو أنت! ، تلك 
بعيداً  وحيداً  حجرتك،تكتب  في  أنك  من  بالرغم  جتعلك  التي  بعيداً الرقابة  وحيداً  حجرتك،تكتب  في  أنك  من  بالرغم  جتعلك  التي  الرقابة 
عن العيون ،ومن املمكن أن متزق الورقة التي كتبت عليها أو تشطب عن العيون ،ومن املمكن أن متزق الورقة التي كتبت عليها أو تشطب 
الكلمات التي سطرتها ،أو حتذف ديليت ماهو أمامك على الشاشة ،جتد الكلمات التي سطرتها ،أو حتذف ديليت ماهو أمامك على الشاشة ،جتد 
صوت رقابتك الداخلية مينعك من البوح،يحرمك من الصدق، يكتم كل صوت رقابتك الداخلية مينعك من البوح،يحرمك من الصدق، يكتم كل 
مفردات احلقيقة والشفافية في حياتك ، تخرج أيادي تربيتك القمعية مفردات احلقيقة والشفافية في حياتك ، تخرج أيادي تربيتك القمعية 
كاألخطبوط خلنقك ، تطل أحداق املدرسني ورجال الدين واجليران ورفاق كاألخطبوط خلنقك ، تطل أحداق املدرسني ورجال الدين واجليران ورفاق 
احلديدية  املألوف  قضبان  عن  لك  مروق  أي  تصف  وهي  اللزجة  احلديدية العمل  املألوف  قضبان  عن  لك  مروق  أي  تصف  وهي  اللزجة  العمل 
باحلرام والعيب واجلنون واحلماقة،إنها رقابة التربص الداخلي،إنه اخلوف باحلرام والعيب واجلنون واحلماقة،إنها رقابة التربص الداخلي،إنه اخلوف 
،الذعر من اإلستثنائي،الرعب من اخملتلف، التوجس من أن تكون نفسك ،الذعر من اإلستثنائي،الرعب من اخملتلف، التوجس من أن تكون نفسك 
تقرأ  أن  جزب  ثمناً،  وأفدحها  الرقابات  أقسى  ،هذه  حقيقتك  تقرأ وتعلن  أن  جزب  ثمناً،  وأفدحها  الرقابات  أقسى  ،هذه  حقيقتك  وتعلن 

الذي اليستطيع  الوحيد  هو  العربي  املبدع  أن  ، ستكتشف  عربية  أو  ذاتية مصرية  الذي اليستطيع سيرة  الوحيد  هو  العربي  املبدع  أن  ، ستكتشف  عربية  أو  ذاتية مصرية  سيرة 
التعري والنبش داخل أعماق سراديبه والبحث في سندرة كراكيبه النفسية ، ملاذا؟، ألن لديه التعري والنبش داخل أعماق سراديبه والبحث في سندرة كراكيبه النفسية ، ملاذا؟، ألن لديه 
أكاذيب  ، فتصبح حفنة  الصدق  الذاتية طعم  التي تفقد سيرته  والكوابح  الفرامل  أكاذيب تلك  ، فتصبح حفنة  الصدق  الذاتية طعم  التي تفقد سيرته  والكوابح  الفرامل  تلك 
بني غالفني ، عندما تفقد حنجرتك وأناملك، أنت تفقدها ليس بسبب جهاز حكومي قامع بني غالفني ، عندما تفقد حنجرتك وأناملك، أنت تفقدها ليس بسبب جهاز حكومي قامع 
، لكنك تفقدها قبل ذلك بسبب شارع قامع،ورأي عام قامع ، وجمهور قامع ،وكله بإسم ، لكنك تفقدها قبل ذلك بسبب شارع قامع،ورأي عام قامع ، وجمهور قامع ،وكله بإسم 
الثقافية التي كنت  الثقافية التي كنت األغلبية وحتت شعار الدميقراطية، إستيقظت ذات يوم ألجد مجلتي  األغلبية وحتت شعار الدميقراطية، إستيقظت ذات يوم ألجد مجلتي 
أشتريها بإنتظام ، مجلة إبداع ، غير موجودة في السوق ألن أحد اللوحات املنشورة آنذاك لم أشتريها بإنتظام ، مجلة إبداع ، غير موجودة في السوق ألن أحد اللوحات املنشورة آنذاك لم 
تعجب عضو مجلس الشعب !،اللوحة عارية ،حاول الوزير الفنان فاروق حسني الدفاع عنها تعجب عضو مجلس الشعب !،اللوحة عارية ،حاول الوزير الفنان فاروق حسني الدفاع عنها 

بعيداً  فنية  لوحة  تتذوق  كيف  وشرح  احلقيقة  بعيداً وتوضيح  فنية  لوحة  تتذوق  كيف  وشرح  احلقيقة  وتوضيح 
احلزب  أن  ،والغريب  بالفائدة  السلفي،ولكن  منظارك  احلزب عن  أن  ،والغريب  بالفائدة  السلفي،ولكن  منظارك  عن 

الوطني حينذاك في هذا املوقف فقط حتول إلى معارضة الوطني حينذاك في هذا املوقف فقط حتول إلى معارضة 
أتذكر  مازلت  للشرع،  وحماية  الدين  عن  أتذكر شرسة،ذوداً  مازلت  للشرع،  وحماية  الدين  عن  شرسة،ذوداً 
أحد  طباعة  رفض  الذي  الكتاب  هيئة  مطبعة  أحد عامل  طباعة  رفض  الذي  الكتاب  هيئة  مطبعة  عامل 

اليرتكب  مؤمن  رجل  ألنه  اليرتكب املؤلفات  مؤمن  رجل  ألنه  املؤلفات 
احلرام !، مما ذكرني باملشهد العبقري احلرام !، مما ذكرني باملشهد العبقري 
داود  املبدع  الفنان  داود الذي كتبه اخملرج  املبدع  الفنان  الذي كتبه اخملرج 

عبد السيد في فيلم  »مواطن ومخبر وحرامي« الذي أحرق فيه احلرامي عبد السيد في فيلم  »مواطن ومخبر وحرامي« الذي أحرق فيه احلرامي 
الرواية  املواطن ألن  رواية  الرحيم  دوره شعبان عبد  الرواية والذي كان يجسد  املواطن ألن  رواية  الرحيم  دوره شعبان عبد  والذي كان يجسد 
أو يعمل  والبطل فيها لم يحج   ، واحدة  أو صالة  واحد  آذان  بها  أو يعمل ليس  والبطل فيها لم يحج   ، واحدة  أو صالة  واحد  آذان  بها  ليس 
عمرة !،مازلت أتذكر مظاهرات املصريني في الشارع ضد رواية أعشاب عمرة !،مازلت أتذكر مظاهرات املصريني في الشارع ضد رواية أعشاب 
أتذكر اإلنتفاضة ضد  ،وكأنهم خارجون لتحرير القدس، مازلت  أتذكر اإلنتفاضة ضد البحر  ،وكأنهم خارجون لتحرير القدس، مازلت  البحر 
،مازلت  املسيحي   البطل  صورة  خدشت  ألنها  السيما  بحب  ،مازلت فيلم  املسيحي   البطل  صورة  خدشت  ألنها  السيما  بحب  فيلم 
أتذكر إجبار األزهر للتليفزيون على اإلعتذار عن مشهد إنكار محمود أتذكر إجبار األزهر للتليفزيون على اإلعتذار عن مشهد إنكار محمود 
مرسي لعذاب القبر في مسلسل العائلة ، وكتابة مشهد جيد مبمثل مرسي لعذاب القبر في مسلسل العائلة ، وكتابة مشهد جيد مبمثل 
جديد يعلن فيه أن عذاب القبر موجود وحقيقي !، هذه ليست رقابات جديد يعلن فيه أن عذاب القبر موجود وحقيقي !، هذه ليست رقابات 
من جهاز الرقابة على املصنفات ولكنها رقابات شارع سلفي ومجتمع من جهاز الرقابة على املصنفات ولكنها رقابات شارع سلفي ومجتمع 
خانقة،وفوقك  زنزانة  جدران  وحولك  تكتب  والتجديد،أن  التغيير  يكره  متشرنق  خانقة،وفوقك متحفظ  زنزانة  جدران  وحولك  تكتب  والتجديد،أن  التغيير  يكره  متشرنق  متحفظ 
سقف ضاغط ،ويدك مغلولة،وكاميرات السجن مفتوحة وموزعة على كل الزوايا، ستجعل سقف ضاغط ،ويدك مغلولة،وكاميرات السجن مفتوحة وموزعة على كل الزوايا، ستجعل 
إبداعك مدرسياً ممالً مثل نشرات أنشطة احملافظ أو برقيات التعازي، الصوبة ليست مكاناً إبداعك مدرسياً ممالً مثل نشرات أنشطة احملافظ أو برقيات التعازي، الصوبة ليست مكاناً 
الصوبة  واجلديد،  املتفرد  لإلبداع  املستفز  هو  الرحب  البراح  احلقل  بينما  للكتابة،  الصوبة مناسباً  واجلديد،  املتفرد  لإلبداع  املستفز  هو  الرحب  البراح  احلقل  بينما  للكتابة،  مناسباً 
اإلبداع  الطيور،حرارة  كل  محطة  هو  البكر  احلقل  العصافير،بينما  فيها  التطير  اإلبداع املعقمة  الطيور،حرارة  كل  محطة  هو  البكر  احلقل  العصافير،بينما  فيها  التطير  املعقمة 
املصنفات  رقابة  تلعن  أن  املقاييس،قبل  كل  ،تتخطى  العالم  ترمومترات  كل  على  املصنفات تتمرد  رقابة  تلعن  أن  املقاييس،قبل  كل  ،تتخطى  العالم  ترمومترات  كل  على  تتمرد 
اخلارجية ، إلعن قبلها رقابة املكبالت الداخلية ،إفتح مسام العقل والقلب حتى التصاب اخلارجية ، إلعن قبلها رقابة املكبالت الداخلية ،إفتح مسام العقل والقلب حتى التصاب 

بأسفكسيا جفاف اإلبداع وبوار اخليال.بأسفكسيا جفاف اإلبداع وبوار اخليال.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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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
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النصوص الدينية بالتعليم وثقافة اإلستعالءالنصوص الدينية بالتعليم وثقافة اإلستعالء
بحذف  قرارًا  وقتها  القاهرة  جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  أصدر  بحذف   قرارًا  وقتها  القاهرة  جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  أصدر   ٢٠١٦٢٠١٦ أكتوبر  أكتوبر في  في 
خانة الديانة بجميع الأوراق الرسمية بالجامعة ووصف وقتها القرار لمراسل صحيفة خانة الديانة بجميع الأوراق الرسمية بالجامعة ووصف وقتها القرار لمراسل صحيفة 
صوت الأمة بأنه أفضل قرار منذ الثلاثين من يونيو. وفي الأسبوع الماضي ظهرت بادرة صوت الأمة بأنه أفضل قرار منذ الثلاثين من يونيو. وفي الأسبوع الماضي ظهرت بادرة 
حميدة أخري من روح الثلاثين من يونيو حيث وأثناء إجتماع للجنة الدفاع والأمن حميدة أخري من روح الثلاثين من يونيو حيث وأثناء إجتماع للجنة الدفاع والأمن 
التطرف  لمواجهة  والثقافة  التعليم  وزارات  خطة  لمناقشة  الماضي،  الأحد  التطرف القومي  لمواجهة  والثقافة  التعليم  وزارات  خطة  لمناقشة  الماضي،  الأحد  القومي 
والأرهاب، وردًا علي طلب للنائب فريدي البياضي بإزالة النصوص الدينية من مواد والأرهاب، وردًا علي طلب للنائب فريدي البياضي بإزالة النصوص الدينية من مواد 
اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا لأنها تُعطي مجالًا لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا لأنها تُعطي مجالًا لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا 
المتشددة،  الأفكار  لنشر  مصدرًا  تصبح  وبالتالي  متطرفة  تفسيرات  النصوص  المتشددة، تلك  الأفكار  لنشر  مصدرًا  تصبح  وبالتالي  متطرفة  تفسيرات  النصوص  تلك 
بموافقة  التعليم،  لوزير  كنائب  بالاجتماع  شارك  والذي  حجازي  رضا  الدكتور  بموافقة صرح  التعليم،  لوزير  كنائب  بالاجتماع  شارك  والذي  حجازي  رضا  الدكتور  صرح 
الوزارة علي مقترح تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة الوزارة علي مقترح تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة 
بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، كذلك أشار الدكتور بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، كذلك أشار الدكتور 
مادة  على  الدينية  النصوص  لاقتصار  توجيهات  توجيهات  هناك  أن  إلي  مادة حجازي  على  الدينية  النصوص  لاقتصار  توجيهات  توجيهات  هناك  أن  إلي  حجازي 

الدين فقط.الدين فقط.
علي المستوي الشخصي كنت أُفضل تنحية الأديان بعيدًا عن الدراسة، فبينما الأديان علي المستوي الشخصي كنت أُفضل تنحية الأديان بعيدًا عن الدراسة، فبينما الأديان 
تُفرقنا فأن مصريتنا تُجٌمعنا، فضلًا عن أن جميع الأديان تُعطي لأتباعها ثقافة استعلاء تُفرقنا فأن مصريتنا تُجٌمعنا، فضلًا عن أن جميع الأديان تُعطي لأتباعها ثقافة استعلاء 
التوجهات  مثل  متغيرة  وليست  الكثيرين  عند  ثابتة  فكرة  والأديان  الأخرين،  التوجهات عن  مثل  متغيرة  وليست  الكثيرين  عند  ثابتة  فكرة  والأديان  الأخرين،  عن 
السياسية والثقافية والأقتصادية، فمن الممكن أن تكون محافظ اليوم وليبرالي غدًا ، السياسية والثقافية والأقتصادية، فمن الممكن أن تكون محافظ اليوم وليبرالي غدًا ، 
رأسمالي اليوم واشتراكي غدًا، لكن سهولة التحول في الأفكار لا تشمل الأديان، فجميع رأسمالي اليوم واشتراكي غدًا، لكن سهولة التحول في الأفكار لا تشمل الأديان، فجميع 
الأديان هي أفكار صلبة لأصحابها ويتجاوز الإيمان بها إلي اليقين الذي لا يقبل الشك الأديان هي أفكار صلبة لأصحابها ويتجاوز الإيمان بها إلي اليقين الذي لا يقبل الشك 

أوالتشكيك أو المناقشة عند الكثيرين من أتباعها. ولكن مع كل أوالتشكيك أو المناقشة عند الكثيرين من أتباعها. ولكن مع كل 
ما سبق فما حدث بتلك اللجنة البرلمانية هو أمر جيد وخطوة ما سبق فما حدث بتلك اللجنة البرلمانية هو أمر جيد وخطوة 

الثلاثين من  الملايين في  لها  التي خرج  القرارات  الطريق الصحيح، وتلك هي  الثلاثين من علي  الملايين في  لها  التي خرج  القرارات  الطريق الصحيح، وتلك هي  علي 
إجتماعية  حياتية معيشية  ثورة  يناير  والعشرين من  الخامس  ثورة  كانت  فإذا   ، إجتماعية يونيو  حياتية معيشية  ثورة  يناير  والعشرين من  الخامس  ثورة  كانت  فإذا   ، يونيو 
ضد الفساد وسوء توزيع الثروات وغياب العدالة الإجتماعية ، فأن ثورة الثلاثين من ضد الفساد وسوء توزيع الثروات وغياب العدالة الإجتماعية ، فأن ثورة الثلاثين من 
يونيو كانت ثورة فكرية تنويرية ضد إيديولوجية وتوجه ديني كنا نعلم علم اليقين أن يونيو كانت ثورة فكرية تنويرية ضد إيديولوجية وتوجه ديني كنا نعلم علم اليقين أن 
آخره نفق مظلم.. فما فائدة أن تزيح الأخوان من الحكم أو تضعهم حتي داخل أسوار آخره نفق مظلم.. فما فائدة أن تزيح الأخوان من الحكم أو تضعهم حتي داخل أسوار 

بينما تترك أفكارهم خارج تلك الأسوار؟!. بينما تترك أفكارهم خارج تلك الأسوار؟!. 
يعيشون  ولمن  المجتمع  هذا  لسلامة  جيدة  خطوة  هي  الحكومية  الاقتراحات  يعيشون تلك  ولمن  المجتمع  هذا  لسلامة  جيدة  خطوة  هي  الحكومية  الاقتراحات  تلك 
وإحتقار  الدين  هذا  لأتباع  استعلاء  يعطي  آخر  دون  لدين  دينية  نصوص  فوجود  وإحتقار   الدين  هذا  لأتباع  استعلاء  يعطي  آخر  دون  لدين  دينية  نصوص  فوجود  بهبه٫٫ 
للدين الأخر، وبزيادة الإستعلاء لأغلبية وانزواء لأقلية، ظهرت الاعتداءات الطائفية للدين الأخر، وبزيادة الإستعلاء لأغلبية وانزواء لأقلية، ظهرت الاعتداءات الطائفية 
و المتشنجين لبناء كنيسة، وحجب وظائف عليا ورياضات عن الأقلية، وخطاب و المتشنجين لبناء كنيسة، وحجب وظائف عليا ورياضات عن الأقلية، وخطاب 
الحقوق  في  متساوي  كمواطن  وليس  كلاجئ  الأقلية  لتلك  ينتمي  من  يتعامل  الحقوق ذمي  في  متساوي  كمواطن  وليس  كلاجئ  الأقلية  لتلك  ينتمي  من  يتعامل  ذمي 
بعضهم  داخل  الأقلية  تقوقعت  ولهذا  الأغلبية،  من  الوطن  في  كشريكه  بعضهم والواجبات  داخل  الأقلية  تقوقعت  ولهذا  الأغلبية،  من  الوطن  في  كشريكه  والواجبات 
البعض، والكثير منها هجر بلاده الأم بحثًا عن حقوق متساوية. كل هذا حدث فقط البعض، والكثير منها هجر بلاده الأم بحثًا عن حقوق متساوية. كل هذا حدث فقط 
علي  المواطنين  من  لمجموعة  بالمدارس  سيما  ولا  الإستعلاء  ثقافة  ترسيخ  علي بسبب  المواطنين  من  لمجموعة  بالمدارس  سيما  ولا  الإستعلاء  ثقافة  ترسيخ  بسبب 
مواطنين آخرين في نفس الوطن. وإذا كان قرار د. نصار السابق ذكره هو أفضل قرار فما مواطنين آخرين في نفس الوطن. وإذا كان قرار د. نصار السابق ذكره هو أفضل قرار فما 
قاله ممثل التعليم مؤخرًا للجنة البرلمانية هو أفضل اقتراح منذ الثلاثين من يونيو فقط قاله ممثل التعليم مؤخرًا للجنة البرلمانية هو أفضل اقتراح منذ الثلاثين من يونيو فقط 

ننتظر ونتمنى ونرجو تنفيذه.ننتظر ونتمنى ونرجو تنفيذه.

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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بعض  طرائف  أطرف  من 
عاملنا  في  اجلُدد  املُتحاذقني 
املرأة  بأن  االدعاء  العربي 
التفكير  إال  العربية ال هم لها 
باألجنبيات  ُمقارنة  بالتفاهات، 
اللواتي ُجل همهن  العظيمات 
وبعيًدا  وعملًيا،  علمًيا  االرتقاء 
التعميم  هذا  طرافة  عن 
املُتشدقني  بأن  يوحي  الذي 

شاشات  وراء  مغروسني  به 
حواسيبهم وهواتفهم احملمولة 

عالم  إلى  االفتراضي  عاملها  يُفارقون  ال 
مكافحات  عربيات  بنساء  املُزدحم  الواقع 
و«أجنيال  كوري«  »ماري  غير  أجنبيات  ونساء 
ميركل«، نرى هذه الفئة املُتناقضة تُهاجم 
تكون من  وفكريًا حني  علمًيا  املُتميزة  املرأة 
فيما  وقتها  تقضي  وال  منطقتها  نفس 
ومساحيق  كاألزياء  »تفاهات«  يعتبرونه 
ُمناسب  »عريس«  عن  والبحث  التجميل 
وقد  بل  األطفال،  إجناب عدد مقبول من  ثم 
كما  لتنمرهم  مثالية  فريسة  يعتبرونها 
حدث مؤخرًا البنة فنانني مشهورين في بلد 

ناطق باللغة العربية.
سنكتفي  لكننا  البنت،  اسم  نذكر     لن 
بحرف اسمها األول وندعوها »اآلنسة/نون«، 
مشهور  ُمطرب  ابنة  نون  اآلنسة  أن  ورغم 
بُشهرة  تكتِف  لم  أنها  إال  وممثلة محبوبة؛ 
اختارت  بل  بسهولة،  طريقها  لشق  أبويها 
إدارة  فدرست  ذاتها،  لبناء  عصامًيا  طريًقا 
األعمال، وحتمل شهادة في علم البيولوجيا، 
في  املاجستير  لنيل  باجتهاد  وانطلقت 
بثالث  إملامها  عن  عدا  التسويق،  مجال 
واإلسبانية،  اإلجنليزية،  العربية،  لُغات حية: 
وإتقانها لُغة اإلشارة، وتعمل مبوهبتها في 
كل  رغم   – أنها  إال  األزياء،  تصميم  مجال 
االستهزاء  من  هائالً  قدرًا  املُنجزات-  تلك 

شكلها  من  والسخرية 
شكالً  يُعتبر  الذي  البسيط 
الفعلية،  باملقاييس  جميالً 
ملعايير  ُمنساق  غير  لكنه 
مبقاييس  فيها  املُبالغ  األوهام 
الذي  ميديا  السوشيال  جيل 
ُمضاعف  جهد  ببذل  يُطالب 
لُيعلن  املُصطنع  الشكل  على 
واعتباره  عليه  موافقته  عن 

جميالً!
ما  مُمجًدا  دائًما  يتشدق  اجمُلتمع 
الشخصية«،  و«جمال  »األخالق«  يُسميه 
أن  الصعب  من  الواقع  أرض  على  لكن 
مهنًيا  تستحقه  الذي  القبول  األنثى  تنال 
تُركز  لم  ما  انسانًيا  وأحيانًا  بل  ومجتمعًيا 
يُعتبر  ما  على  واهتمامها  وقتها  من  ُجزًءا 
التفاهات  تلك  أن  واملُشكلة  »تفاهات«، 
ارتفاع  مع  عام  بعد  عاًما  تزداد  املطلوبة 
سقف توقعات اجمُلتمع وُمتطلباته الشكلية 
تلك  يُحارب  تيار صغير  ُوجد  وإن  اإلناث،  من 
الظاهرة من باب الشعور بالظلم؛ فإن تلك 
احلرب تظل ضجة مثل وخزة دبوس صغيرة 
نحو  املندفع  الهادر  التيار  هزمية  عن  عاجزة 

غريزته البصرية على أرض الواقع.
الذين  أولئك  أكثر  أن  األمر  في  الغريب 
أشكالهم  تكون  بأن  اجمُلتهدين  يُطالبون 
أجمل ومظاهرهم أكثر أناقة، ويُطالبون ذوي 
األشكال اجلميلة واملظاهر األنيقة باجتهاد 
أنفسهم  هم  أعمالهم؛  في  أكثر  وإتقان 
بال جمال وال أناقة وال علم وال عمل متميز! 
والتفاهة  بالسخف  متتاز  مخلوقات  جّلهم 
مبا  اململوءة  غير  الفراغ  وأوقات  والكسل 
عن  فضالً  مجتمعهم  يفيد  أو  يفيدهم 
خواء  يرون  ال  لكنهم  البشرية،  يُفيد  أن 
أنفسهم ويتصيدون ما يعتبرونه نقًصا في 

آخرين أفضل منهم!

أنتم سبب تفاهتها!

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

منذ أن بدأت أزمة كورونا، وحكومة جوستان ترودو رئيس 
وزراء كندا تبذل كثير من اجلهد من أجل حماية اجملتمع 
املزيد  وحتتاج  واضحة  غير  أمور  هناك  لكن  الكندي، 
بسياسة  يتعلق  ما  أهمها  والشفافية،  الوضوح  من 
التطعيم. بريطانيا، درة تاج الكومنولث قامت بتطعيم 
30 مليون بريطاني، وإسرائيل قامت بتطعيم أكثر من 
لكن  متقدمة،  مرتبة  في  واإلمارات  السكان،  من   %30
في  يقال  ما  كل  دقيقة،  أرقام  أي  لديه  أحد  ال  كندا 
أن يختبر صحتها،  اإلعالم تصريحات ال أحد يستطيع 
تسريع  على  وموديرنا  فايزر  مع  اتفقت  احلكومة  أن 
وال  حدث   .. تطعيم  يوجد  هل  لكن  الشحن؟  عملية 
.. حدث وال حرج؟  التطعيم  اناس اخذت  نرى  حرج، هل 
.. حدث وال حرج؟ ورغم  هل هناك عملية تطعيم تتم 
بنهاية  أنه  الثانية  للمرة  ترودو  السيد  يقول  هذا  كل 
الراغبني  الكنديني  القادم سيتم تطعيم كل  سبتمبر 

في احلصول على التطعيم .. كيف؟
ترودو  للسيد  األخير  بالتصريح  الكبرى،  الطاقة  كانت 
الذي أعلن فيه حلماية كندا والكنديني، أن كل من يأتي 
من خارج كندا، حتي لو كان كندا ان يقوم بتقدمي اختبار 
سلبي لكورونا، فضال عن اقامته ملدة 3 أيام في فندق 
األربع  للمطارات  كم،   10 حدود  في  املطار  نطاق  في 
وكاجلاري  ومونتريال  تورنتو  وهي:  كندا  في  الرئيسية 
حماية  أنه  ثوب  في  العقاب  هذا  ملا  لكن  وفانكوفر. 

الكنديني واجملتمع الكندي؟
في  للغاية  كرميا  كان  ترودو،  السيد  أن  وأعترف  أقر 
بدعوى  أعمالهم،  ترك  في  الكنديني  من  عدد  تشجيع 
مواجهة كورونا، باملعونة التي قدرت بنحو 2000 دوالر، 
يستحقها،  لم  من  أو  استحقها،  من  عليها  وحصل 
دوالر   2000 على  يتحصلوا  يكن  لم  هناك عديدون  ألن 
نوع من  الدعم  هذا  كان  وبالتالي  االستقطاعات.  بعد 
من  العديد  في  البطالة  معدالت  زيادة  على  التحفيز 
األقاليم الكندية. ال نستطيع أن ننكر أن احلكومة أبدت 
في  الذين  خاصة  املواطنني،  لدعم  املرونة  من  الكثير 
حالة احتياج حقيقي، هو أمر له كل التقدير، لكن هل 
أعتقد،  ال  الدعم يستحقه،  كل من يحصل على هذا 
الوكالة  اكتشفتها  تالعب  حاالت  هناك  وأن  خاصة 

الكندية الفيدرالية لإليرادات.
بعد  أيام   3 ملدة  الفندقي  العزل  لقصة  بالنسبة  أما 
فيهم  مبا  كندا،  خارج  من  املسافرين  لكل  القدوم 
أي  جتب  ال  استفهام  عالمات  هناك  فإن  الكنديني، 
الفندقي  العزل  يطبق  ملاذا  بينها  من  إيجابيات، 
األربعة  املطارات  عبر  القادمني  دوالر على   2000 مقابل 
الطرق  عبر  القادمني  أن  حني،  في  كندا.  في  الرئيسية 
البرية، ال يطبق عليهم هذا العزل الفندقي، ويلزمهم 
ملدة  عزلهم  خطة  عن  دقيقة  معلومات  تقدمي  فقط 
أن  املمكن  فمن  وبالتالي  اقامتهم.  في مكان  يوما   14
املتحدة،  للواليات  وجهاتهم  املسافرين  بعض  يحول 
لو  حتى  كندا،  لدخول  بريا  الرحلة  بقية  ليستكملوا 
هناك  لكن  املتحدة،  الواليات  مع  مغلقة  احلدود  كانت 
من  ملزيد  حتتاج  األمور  احلدود.  عبور  تستطيع  حاالت 

التوضيح.
تعداد  بني  من  متقدمة،  كدولة  كندا  آخر،  جانب  على 
قادرة  غير  هي  ملاذا  العظمي،  الصناعية  السبع  الدول 
على انتاج التطعيم على أراضيها مثل الصني والواليات 
املتحدة وبريطانيا؟ وملاذا لم يوقع السيد ترودو اتفاقيات 
للتطعيم،  املنتجة  الشركات  مع  كندا  في  للتصنيع 
التطعيم،  شحنات  وصول  تأخير  من  املعاناة  من  بدال 
العبوة  لتشمل  الشحنات  لزيادة  فايزر  مع  واحلديث 
في  احلكومة  اجلرعات.  عدد  لزيادة   5 من  بدال  عبوات   6
تصريحاتها غير واضحة فيما يتعلق بعملية التطعيم، 
يشرف  الذي  هو  الكندي  اجليش  أن  من  الرغم  على 
عليها، وعلى الرغم من التصريحات بأن هناك حوالي 6 
ماليني جرعة ستصل كندا بحلول نهاية مارس القادم. 
التحقق  أحد  يستطيع  ال  تصريحات  كلها  اآلن  حتى 
 5 على  تعاقدت  احلكومة  أن  تصريحات  شأن  منها. 
ماليني جرعة اضافية مع شركة موديرنا، فضالنا عن 80 
مليون جرعة اخرى سبق وأعلن عنها السيد ترودو قبل 
اشتداد خطورة كورونا، وكان يتباهى بأن جزء من هذه 

في  حاليا  ونحن  الفقيرة.  للدول  به  سيتبرع  اجلرعات 
كندا ال نعرف مصير هذه اجلرعات، وهو ما جعل رئيس 
احلزب املعارض احملافظ، يطالب احلكومة باحلصول على 
املنتجة  الشركات  مع  احلكومة  تعاقدات  من  نسخة 

للتطعيم.
وكشف موقع Our World in Data لتتبع جهود رصد 
عمليات التطعيم الدولية لـ COVID-19 عبر صفحة 
اإلمارات  أن  األرقام  أوضحت  موثوقة،  ومبصادر  رسمية 
من  نسمة   100 لكل  التطعيم  معدالت  تتصدر 
السكان، عند 2.88 مقارنة بنحو 1.47 في إسرائيل، مبا 
يعادل نصف السكان في اإلمارات وثلث السكان في في 
الربع األول من 2021. وذكرت وكالة بلومبرج األمريكية، 
أن عدد األمريكيني الذين حصلوا على جرعة واحدة من 
املصابني  عدد  عن  يزيد  املستجد  كورونا  فيروس  لقاح 
به، وهو ما ميثل عالمة هامة في السباق للقضاء على 
حول  املاليني  وإصابة  مقتل  في  تسببت  التي  اجلائحة 
أو  جرعة  أمريكي  مليون   26.5 نحو  تلقى  إذ  العالم، 
كلتا اجلرعتني من اللقاحات اجلارية. وأكدت الوكالة أن 
السلطات الصحية في أمريكا تقوم بإدارة التطعيمات 
يوميا مبعدل يفوق أي دولة على مستوى العالم، إذ تقوم 
ويشار  يومي،  بشكل  جرعة  مليون   1.34 نحو  بتقدمي 
إلى أن طرح اللقاح تعثر في أول 6 أسابيع حيث حصل 
7.8% من الشعب األمريكي على جرعة واحدة، بينما لم 
تتجاوز نسبة الذين حصلوا على جرعتني من التطعيم 

1.8%. ولكن أين كندا من كل هذا؟
اختبارات  أين  يتسألون  الكنديني،  من  الكثير  أن  كما 
واعتمادها  ساعة  خالل  تتم  التي  السريعة،  كورونا 
الصحة الكندية، ملاذا ال يتم اللجوء إليها للتحقق من 
كورونا،  فيروس  من  إلى كندا  القادمني  املسافرين  خلو 
على  واجبارهم  أيام   3 ملدة  الفندقية  االقامة  من  بدال 
اين  اجلو.  طريق  عن  قادم  مسافر  لكل  دوالر   2000 دفع 
هذه االختبارات، وأين يذهب األموال اخملصصة للمراكز 
البحثية الكندية، وملاذا يتم اإلعالن عن اعتماد اختبارات 
يتم  وال  ساعة  خالل  تتم   PCR لفيروس  سريعة 
وغير  املعلومات غير متاحة  أن  املشكلة  استخدامها؟ 
متوفرة واملسؤولني عنها في احلكومة ال يعطون الكثير 

من املعلومات. 
هذه األمور مقبولة ومحبذة في مسائل األمن القومي 
للمواطنني  العامة  بالصحة  يتعلق  ما  لكن  الكندي، 
أن  ترودو  أن يصل هذا للسيد  الكندي، فيجب  واجملتمع 
الكل  والطبع  والتخبط.  الرضا،  عدم  من  حالة  هناك 
عنه  أعلن  وان  سبق  الذي  الغريب،  التصريح  يتذكر 
السيد ترودو منذ أسابيع، من أن احلكومة ستقدم 500 
بالعزل في  أو مهاجر مقيم، سيقوم  دوالر لكل كندي 
وسائل  بضراوة  تهاجم  أن  قبل  اسبوعني.  ملدة  منزله 
الكنديني  الذي يشجع  ترودو  السيد  واملعارضة  اإلعالم 
الضرائب.  دافعي  نفقة  على  واالستمتاع  السفر  على 
التصريح  هذا  عن  ترود  السيد  تراجع  بأيام  وبعدها 

الغريب.
 3 ملدة  الفندقي  العزل  لقرار  بالنسبة  األمر  نفس  وهو 
 PCR أيام ونفقات إجبارية تقدر فقط للفندق واختبار 
الصحة  اعتماد  من  الرغم  علي  دوالر.   2000 بنحو 
والتي  كورونا  لفيروس  السريعة  لالختبارات  الكندية 
باسم  االختبارات  وتعرف هذه  أقل  أو  تتم خالل ساعة 
 20 خالل  االختبار  نتيجة  ملعرفة  تؤدي  وهي   ID NOW
االختبار  ويستخدم  أونتاريو،  في  توزيعها  وبدأ  دقيقة، 
اختبار  أو  احللق.  أو  األنفي  البلعوم  أوو  األنف  مسحة 
ولكن  فقط.  األنف  مسحة  يستخدم  الذي   Panbio
أين هذه االختبارات السريعة؟ وملاذا ال يتم استخدامها 
على نطاق واسع بدال من االختبارات اخملتبرية البطيئة، 
دقائق  بدال من  نتيجة  إلي  للوصول  أيام  التي تستغرق 

معدودة؟
أن  وندعو  االنتظار،  إال  منلك  وال  شحيحة،  املعلومات 
وصول  وتسريع  وعودها  ترودو  السيد  حكومة  تنجز 
من  ممكن  عدد  أكبر  وتطعيم  التطعيم  شحنات 
الكنديني كلهم  أن  مرتني  وأعلن  الكنديني، كما سبق 
القادم...  سبتمبر  نهاية  بحلول  تطعيمهم  سيتم 

»واملية تكدب الغطاس«.

حد فاهم حاجة مما يفعله السيد 
ترودو؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   بعض صفحات »الفيسبوك«، جتعل 
اخليارات السبعة، املتاحة لك، غير 

كافية للتعبير الكامل عن مشاعرك، 
ورأيك، جتاه سطورها املتوهجة بتفاهتها 

املفرطة، أو عنصريتها البغيضة!

   وبكل أسف، جند ان بعض اصحاب 
هذه الصفحات، يبدون لك وكأنهم 

ُمصّرون على جلب »لعنة البغضاء« 
على أنفسهم، من خالل سطورهم 

العدائية!

   أعني بذلك، وعلى سبيل اإلشارة، ما 
كتبته األخت إميان )أعتقد أن هذا هو 

إميانها(، فقد كتبت على صفحتها، هذا 
البريد: »نحن نهنيء اخوتنا املسيحيني 

بعيدهم: كل سنة وأنتم طيبون يا 
كفرة يا أوالد الـ...« )ال تقصد ـ باالتأكيد 

ـ إخالصه، ووفائه(!

   لذلك، امتنى من قلبي اجملروح، أن 
يضيف فريق العمل بالفيس بوك، 

خاصية: »ابغضه«!

   وأمتنى أال يتهمني أحد، بالتحريض 
ضد تعاليم احملبة؛ فأنا أبغض كل قول 

سيء، أو فعل مشني، ال الشخص الذي 
أتي بالسيء واملشني. كما أن البغض ـ 
أحياناً ـ يقودك إلى احملبة، أال نقول في 

مثلنا السائر: »ما محبة إال بعد عداوة«!

   وأجدني أتذكر الزوجة )ليست زوجتي(، 
التي تصرخ في وجه زوجها )لست أنا(، 

بالصوت احلّياني: »أبغضك، أبغضك، 
أبغضك!

   فأدركت أن خاصية »أبغضه« ُمفعلة 
بالفعل في تكوين اإلنسان. ومع انني 
ال أعرف مكانها بالتحديد، لكن األمر 
يتم، على كل حال، بنجاح، عن طريق 

التحكم في املشاعر عن بعد!

   ولعل هذا الزوج، جعل زوجته ـ من 
فرط أفعاله السيئة ـ، تبغضه مبا ليس 

مثله بغض، وتبغض حياتها، وحتى حياة 
اآلخرين؛ فكان لها هذا التعبير املبغوض، 

وكانت لي هذه املشاركة املؤملة!...

عـادل عطيـة

خاصية: 
»أبغضه«...

كلمتني علي السريعكلمتني علي السريع

بأن  يتعلل  مصر  يحكم  رئيس  كل 
 ! اخلراب  سبب  هي  السكانية  الزيادة 
علي فكرة سيادتك ملا رشحت نفسك 
عنك  يخفي  لم  الشعب  للرئاسة 
 ، واألجناب  الزواج  في  الشريرة  نواياه 
يعد  لم  الشعب  علمي  حد  وعلي 
ويقطع  حوله  سينظر  بأنه  سيادتك 
بينظر  حالياً  الشعب  أن  ولو   ! اخللف 
يتحدث  حني  وحتته  وفوقه  حوله 
ينتهي  أن  من  بكلمة محظورة خوفاً 

به احلال باألنتماء للمحظورة ! 
- دكتور »علي عبد العال » واخد علي 
الذهاب للمجلس من  خاطره ويرفض 
يوم حلف اليمني ! الرجل ال يستطيع 
أن يري أحداً غيره يجلس علي كرسي 
رئاسة سيد قراره ! بصراحة الغلطة 
و  علي«   « دكتور  يا  سيادتك  غلطة 
أنت بتبذل مجهودك اخلارق في تعديل 
يحكم  الريس حتي  لسيادة  الدستور 
إلي األبد ، كان البد تعدل مادة أو أتنني 
لسيادتك ويبقي شغل املعلم لنفسه 

وجتلس رئيساً للمجلس إلي األبد ! 
هذا   ، فرغلي«  »البدري  اهلل  رحم   -
ينساه  ولن  الفقراء  ينساه  لن  الرجل 

أصحاب املعاشات ولن تنساه مصر. 
األهلي حصوله  للنادي  مبروك  ألف   -
العالم  كأس  بطولة  برونزية  علي 
لألندية وهارد لك للزمالك اخلسارة من 
تصريح  علي  تعليق  وال   !! احمللة  غزل 
الزمالك  بأن  التابعي«  »بشير  الكابنت 
لو كان الفريق الذي واجه بايرن ميونخ 
صالح  في  ستكون  النتيجة  كانت 
تأكيدي  من  الرغم  وعلي   ! الزمالك 
وجب  لكن  تعليق(  )ال  كلمة  علي 
التعليق ألسباب تتعلق مبرارة الكاتب ) 
عندك حق يا كابنت وال نستبعد هزمية 
سته  بنتيجة  الزمالك  من  البايرن 

واحد( !
- توقفت كثيراً أمام مطالبة الكابنت » 
محمود اخلطيب« رئيس النادي األهلي 

املسيحية  والثقافة  التاريخ  بتدريس 
! هل هذا معناه  التعليم  في مناهج 
في  آخر  رمزي«  »هاني  نري  رمبا  أننا 

األهلي بعد طول أنتظار ؟! 
- أختلف بشكل كبير مع احملتوي الذي 
ولكن  أديب«  »عمرو  األعالمي  يقدمه 
تعرض  الذي  السير  حادث  خلبر  حزنت 

له وأمتني له السالمة.
سيدة  علي  أعتدي  الذي  الرجل   -
وزوجته  هو  وحشية  بطريقة  قبطية 
فيي منطقة )الطالبية( وكان األعتداء 
ظهر   ، الكاميرات  أمام  مسجل 
كحمل وديع ناشراً الغسيل في غرفة 
»ريهام  مع  ساحته  ليبرأ  املعيشة 
القبطية  السيدة  أن  مدعياً  سعيد« 
 ! نومه  غرفة  ملراقبة  كاميرا  تثبت 
و  ريهام سعيد عنه  دفاع  وظهر جلياً 
ولهذا   ! مستفزة  بطريقة  له  حتيزها 
أعتدي  الذي  الرجل  شبه  أو  الرجل 
يكفي   : أقول  رحمة  دون  أمرأة  علي 
دفاع »ريهام سعيد« عنك حتي يعلم 
سعيد  ولريهام   ! حقيقتك  اجملتمع 
أقول ما تفعليه ليس جديداً عليكي! 
- السيد النائب العظيم احملترم الرجل 
الشجاع الشامخ شموخ األبراج و الذي 
وال هادن ووقف نصيراً  يوماً  ينافق  لم 
السيد »مصطفي  رجال  وقفة  للحق 
صاحب  هو  »مبارك«  أن  يقول  بكري« 
وصنافير  تيران  جزيرتي  تبعية  قرار 
وليس  باشا  بكري  !! فعالً  للسعودية 
السعودية  أن  وأعتقد   ! باشا  أقل من 
تركت اجلزيرتان عندنا السنني املاضية 
للتسمني ليس أكثر ! وأعتقد أيضاً أن 
السعودية تعجلت موضوع األسترداد 
هذا ! لو متهلت وتركت اجلزيرتني عندنا 
ستحصل  كانت  أخري  سنوات  بضع 
علي ثالثة جزر أكس الرچ أو علي أقل 

تقدير أتنني كومبو !
- أعظم الكلمات كلمة تقولها وأنت 
حر ، علمتني احلياة أن شهد الذل ُمّر .

بقلم: 
جورج موسى

يُبلغ اميى بأن  تكلم حسام مع والده أسعد لكى 
بعيد  وتذهب  املنزل  تترك  سوف  ساندى  ابنتها 
عليهم  تعرفت  الذين  أصدقاءها  مع  لتعيش 
أخذ  فى  أسعد  تردد  البداية  فى  االنستجرام.  من 
هذه املبادرة وطلب من حسام وقت ليفكر، ولكن 
فى  يتأخر  لم  بها  مير  التى  املشاكل  من  وبالرغم 
كان  ما  بكل  واخبرها  اميى  بصديقتهم  االتصال 
مبن  يخبرها  لم  ولكنة  املوضوع،  هذ  عن  يعرفة 
تكون  ان  اميى  نفت  البداية  فى  بذلك.  ابلغة 
بل  مرفهة  حياة  تعيش  وانها  بذلك  تفكر  ابنتها 
احتدت على اسعد واتهمته بأنه يُحاول ان يسئ 
ان  بهدوء  اسعد  منها  فطلب  بنتها  سمعة  الى 
تتاكد من االمر حتى لو كان خطأ، الن ما سيحدث 
ميكن  ال  املنزل  ساندى  ابنتها  تركت  إذا  ذلك  بعد 
استاذنت  ثم  قليال  اميى  اميى. سكتت  تتحمله  ان 
من اسعد واغلقت التليفون واجتهت مباشرة الى 
رتبت  قد  تقريبا  ان ساندى  غرفة ساندى فوجدت 
ابنتها  غرفة  فى  اميى  جلست  للرحيل.  شئ  كل 
مزهولة وبدأت تتذكر االحداث وكيف كانت ابنتها 
تتواصل  ان  تريد  كانت  وكثير  اليها،  حاجة  فى 
ال  بأن  اميى كانت تصدها متحججة  ولكن  معها 
بالساعات  انها كانت متضى  وقت لديها فى حني 
وزمالؤها،  اصدقاؤها  مع  التواصل  مواقع  على 
حق  فى  اجرمت  انها  الوقت  هذ  فى  اميى  وادركت 
ونسيت  الناس  مبشاكل  اهتمت  وانها  صغيرتها 
امور اوالدها معتقدة أن ما تقدمة لهم من الهدايا 
املدارس كافياً عن  باعلى  وااللتحاق  املادية  واالمور 
اهتمامها بهم ولكن ما ميكن ان تفعلة اميى األن 

النقاذ بنتها 
بيت  فى  سريعا  مير  الوقت  كان  االثناء  هذة  فى 

اقترحها  التى  الشهر  مهلة  وكانت  واسعد  مونا 
إجراءات  فى  مونا  تبدأ  ان  قبل  كهدنة  حسام 
االنفصال متضى سريعا بالنسبة السعد بداء فى 
مراجعة نفسة محاوال تزكر االشياء التى فعلها 
التى  االشياء  فى  ركز  وايضا  مونا  تغضب  وكانت 
ان  وحاول  الهدايا  الى  البرفانات  انواع  من  حتبها 
جانبة  ومن  لديها  املفضلة  االماكن  الى  يدعوها 
وحتدثا  والدتهم  مع  وحسام  فيرونيكا  جلست 
القرار  ذلك  وراء  االسباب  يدركون  لعلهم  طويال 
بان  والدتهم  واخبروا  حياتهم.  سيقصم  الذى 
القرار  اتخاذ ذلك  ان يكونوا طرف فى  من حقهم 
ولكنهم فوجئا بتعنت واصرار غريب من والدتهم 
وستنفذة  ايام  مجرد  وانها  االنفصال  قرار  على 
وانها متحملة كل تبعاتة حتى لو اضطرها االمر 
على  وافقت  وانها  كلها  الدنيا  امام  تقف  ان  الى 

مهلة الشهر نتيجة الحلاح حسام 
فى هذة االثناء اراد حسام ان يتحدث مع صديقة 
من  نفسه  فى  ما  نفسه  عن  يُفرج  حتى  طارق 
الى  االقرب  صديقه  طارق  ان  وخصوصاً  ضيق 
مرات  منه  يتهرب  طارق  بان  تفاجئ  ولكن  نفسة 
فوجد  لوجه،  وجها  مقابلته  الى  فذهب  ومرات 
واملالبس  املظهر  حيث  من  متاما  مختلف  انسان 
ال  بانه  ويخبرة  بدونية  وايضا  بتعالى  ويكلمة 
وكانت  تستمر  ان  كأصدقاء  لعالقتهما  ميكن 
يعرف  ان  ولكنة صمم  اخرى حلسام  هذة صدمة 

االسباب التى غيرت طارق 
فعل  رد  سيكون  ما  سنعرف  القادم  العدد  فى 
فى  ملونا  النهائي  والقرار  ساندى  ابنتها  جتاة  اميى 
االنفصال عن اسعد والسر وراء عدوانية طارق جتاة 

صديق عمرة حسام

الطالق في املهجر ... من السبب )الطالق في املهجر ... من السبب )77((

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت 
الطالق )الطالق )٧٧((

بقلم: مجدي حنني

إستمرار إغالق تورنتو و بييل حتي التاسع من مارس إستمرار إغالق تورنتو و بييل حتي التاسع من مارس 
  ، أوصت منطقتي تورنتو و بييل بتمديد إجراءات اإلغالق الصارمة احلالية ملدة أسبوعني إضافيني. وأعلن 
عمدة تورنتو »جون توري« أن ذلك لتجنب موجة ثالثة من »كوفيد - 19« في تورنتو، كذلك بناء علي 
نصيحة كبير أطباء مدينة تورنتو. وحال موافقة املقاطعة ستظل تورنتو وبيل في حالة إغالق كامل 

حتى 9 مارس.
وفي تصريحات للدكتورة »إيلني دي فيال« ، املسؤولة الطبية للصحة في تورنتو ، قالت، لم أكن قلقة 
انتشار متغيرات »كوفيد - 19« اآلن في مقاطعة  أنه مع  اليوم، محذرة من  أنا  بشأن املستقبل كما 
أونتاريو ، قد ترتفع اإلصابات اجلديدة إذا أعيد فتح املدينتني بسرعة. وحذرت إيلني من أنه قد تظهر حاالت 

كثيرة جديدة ونري موجة ثالثة سيئة مثل التي منر بها اآلن«.
أي  جتنب  على  سيساعد  إضافيني  أسبوعني  ملدة  مغلقة  تورنتو  إبقاء  إن  توري  جون  أكد  جانبه  ومن 
عمليات إغالق في املستقبل. وأضاف توري: أعلم أن متديد اإلغالق سيؤدي إلى استمرار الضرر للعديد من 

الشركات« ولكن نريد أن يكون هذا اإلغالق احلالي هو األخير .
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األخت انطونیا
تدعو نفسها »سجينة احملبة« فيما يدعوها السجناء 

»املالك االبيض ».

انها االخت انطونيا بريز التي تعيش طوعاً في اصالحية ال میسا في تيخوانا )املكسيك( من أجل 
خدمة النزالء. وهي تتناول معهم الطعام وتنام في زنزانة وتستيقظ كل صباح على نداء احلارس، 
كما يفعل اآلخرون . واالخت انطونيا مواطنة من كاليفورنيا في السادسة واخلمسني من عمرها، 
أجنبت سبعة أوالد وربتهم قبل انضمامها الى منظمة للخدمة. وهي تقول: »أؤدي عملي ليس 

کوظيفة، بل كدعوة«.
   وبعد نوبة التفقد الصباحية تدخل االخت انطونيا جناح الرجال من غير رفقة أحد. واذا عرفت 
احتاج  وكلما  املؤاساة.  الى  تهب  فهي  توفي،  له  قريباً  أن  أو  مريضة  السجناء  أحد  ام  أن  هناك 
احدهم الى خدمة قانونية أو دواء أو حتى فرشاة أسنان فما عليه اال أن يطلب مساعدة االخت 

انطونيا.
له في  والواقع انها تتعامل مع املساجني الذين يفوق عددهم األلف على نحو فذ ال جند وصفاً 
كما  برفق،  وحتدثهم  العصاة  الرجال  تتملق  فهي  السجون.  بادارة  اخلاصة  والنظريات  الكتب 

تتصرف كأم حيال ولد صعب املراس.
   واذا رماها أحد بالسذاجة، فهي تكتفي بهز رأسها. وترسم نقطة على منديل أبيض وتقول: »ما 
الذي تراه هناك؟ انك ال ترى بياض املنديل، بل تلك اللطخة الصغيرة وحدها. وهذه هي حال الرجال 
الذين أعني بهم. فاآلتي من خارج ال يجد هنا إال مجرمین او لصوصاً. أما أنا فأری اجلانب الشرير 

في الناس كما اری اجلانب الطيب، اجلانب األكثر اشراقاً«.

القاتلة الصغيرة... قتلتهم ألنها تكره يوم اإلثنني

مواليد  من  سبنسر  بريندا  تدعى  قصتنا  بطلة 
والية  في  امريكا  في  ولدت  1962م  سنة  ابريل   3

كاليفورنيا..
البيت  وكان  اهلها  بيت  في  بريندا  تعيش  كانت 
كليفالند  اسمها  ابتدائية  مدرسة  من  قريب 
االبتدائية، انفصل والديها وظلت تقيم مع والدها 
الفقير والسكير الذي اصرف ماله كله على شرب 
اخلمر ومن شدة فقرهم كانوا ينامون على مرتبة 
واحدة في »الصالة« اللي كانت مليئة بالقمامة.

وكانت  املدرسة  اليوم في  تنام طول  بريندا كانت 
في  جداً  موهوبة  كانت  انها  اال  جداً  عدائية 

التصوير.
اخبرت بريندا ذات يوم زميلها في الصف انها سوف تقتل أحدهم قريبا وسوف جتعل كل االخبار 
واالعني عليها وتتحدث عنها، وصل هذا احلوار الحد املدرسني الذي ابلغ االخصائي النفسي لكي 
يفحصها، والذي اكتشف بدوره وجود اصابة في راسها نتيجة حلادث عجلة مما ترك أثر إصابة في 

» الفص الصدغي« باملخ وهو ما جعل لديها اضطراب في املشاعر.
في يوم عيد ميالد بريندا سنة 1978 اشترى لها والدها بندقية صيد هدية فيها 500 طلقة مع 
انها كانت قد طلبت منه » راديو« كهدية عيد ميالدها، ولكنها في نهاية املطاف اخذت البندقية 
في  وايداعها  عليها  القبض  مت  حتى  طيور  تصطاد  وبدأت  للشباك  وذهبت  كهدية  بها  وقبلت 

مصحة نفسية لفترة قصيرة تركوها بعدها واعادوا لها بندقيتها.
بريندا لم تكن حتب املدرسة وكانت تكره يوم اإلثنني جداً الن اجازتها سبت واحد ويوم اإلثنني هو 

اول يوم دراسي بعد االجازة األسبوعية.
قامت بريندا من النوم يوم اثنني وهي متعصبة لم تكن ترغب في الذهاب الى املدرسة، فقامت 
واخذت بندقيتها وذهبت ملدرستها وقامت بالضرب عشوائيا في كل من حولها باملدرسة، اصابت 
بريندا 8 اطفال وقتلت مدرسة وحارس املدرسة اللذان كانا يساعدا في هروب األطفال منها حتى 

ال يالقوا حتفهم.
ان  وبعد  االبتدائي،  في  واطفال  مدرسني  على  طلقة   30 من  اكتر  بندقيتها  من  بريندا  ضيعت 
امتت مهمتها الشنيعة الدموية ذهبت الى منزلها بكل هدوء واتصلت بالصحف وابلغتهم عما 

فعلته واضافت ان السبب وراء ذلك »انها تكره يوم االثنني«.
واالعتداء  القتل  بتهمة  25 سنة  ملدة  بالسجن  عليها  احلكم  ومت  بريندا  على  القبض  مت  بعدها 

وشخصوا حالتها بالصرع.
سنة 1993 كانت بريندا مؤهلة جللسة استماع والذي كان سيسمح لها بإفراج سراح مشروط، 
االدلة  ولكن  اخلمر،  تأثير  حتت  كانت  وإنها  احلادثة  وقت  واعية  تكن  لم  انها  بريندا  قالت  وقتها 
تأثير للحوليات على وعييها، بل ان  كذبتها الن الفحوصات وقت القبض عليها لم تسجل أي 

التحريات اكدت انها كانت في كامل وعيها فكذبوها وعادت مرة اخرى للسجن.
وفي عام 2001 قالت بريندا انها تعرضت العتداء من ابوها في محاولة الستعطاف القضاء لكن 
الطب الشرعي كذبها حتى والدها انكر ذلك، و في عام 2009 طلبت جلسة استماع ثانية لكن 

احملكمة رفضت.

اثمن سيارة قدمية

طوال 28 سنة، ظل واین بريتشارد، وهو امريكي ميلك مرآباً للسيارات، يعمل على تفكيك سيارة 
بالية من طراز بيرس – آرو، تعود الى عام 1920، كان كلفه شراؤها 5، 62 دوالراً. ثم كسا كل قطعة 
فيها بالفضة والنيكل او الذهب من عيار 23 قيراطاً، واعاد تركيب كل تلك القطع الثمينة بحيث 

باتت هذه السيارة، الوحيدة املصنوعة من النيكل والذهب والفضة في العالم. 
  وقد اشتراها منه متحف جتاري في النكاستر )والية بنسلفانيا( بسعر 180 ألف دوالر، وهو أعلى 

سعر على االطالق.

إليوت الشهم

خالل مباراة في كرة املضرب )التنس( اجريت في شهر يناير 1982 في حديقة ماديسون سكوير 
)مدينة نيويورك( تعادل البطالن فيتاس غيروال يتيس وإليوت تلتشر في اجلولة قبل النهائية. كما 
استبسل  الثامنة  الضربة  وفي  احلاسمة.  الثالثة  اجلولة  من  االولى  السبع  الضربات  في  تعادال 
غيروال يتيس لنيل قصب الفوز. وضرب الكرة التي المست  طرف الشبكة و وتوجهت نحو االرض 
بسرعة ال في مجال معها لإلخفاق. اال أن تلتشر انقض على الشبكة واستطاع قذف الكرة فوق 

رأس خصمه غيروال يتيس وتراجع مذهوالً ولم يقو على شيء.
أعلن  وملا خفت حماستهم  االعجاز.  من  ذلك ضرباً  وهم يحسبون  اجلمهور  هتافات  وتعالت     
ألصول  خرقاً  يشكل  وهذا  الشبكة،  ملس  خصمه،  ملعب  الى  الكرة  رده  في  أنه،  بهدوء  تلتشر 

اللعبة.
   أجل، اعترف تلتشر بتجاوزه االصول على رغم أن احلكم لم يالحظ ذلك وأن عدم فوزه يعني 
قوانني  يبدالن  ال  تلتشر  الى  بالنسبة  االمران  املالية فهذان  اجلائزة  األكبر من  النصيب  خسارته 
اللعبة التي ترتكز قبل كل شيء على الشهامة. ثم صا فح غيروال يتيس ولوح للجمهور وغادر 

احللبة محققأ النصر في الهزمية.

عزاء لألسرة واحملبني عزاء لألسرة واحملبني 
في كندا ومصرفي كندا ومصر

مجلس إدارة »جود نيوز« مجلس إدارة »جود نيوز« 
يقدمون خالص العزاء يقدمون خالص العزاء 
للمهندس / أكرم حناللمهندس / أكرم حنا

في أنتقالفي أنتقال
الوالدة / فيبي نصيفالوالدة / فيبي نصيف
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب
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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.

416.889.4296416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.comsam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ارقام تورونتو بعد الشهر والنصف من بداية عام 2021 تشير الي تزايد قوة الدفع 
في اجتاه التصاعد في االقبال على الشراء والبيع مع تكهنات ان يحقق عام 2021 
نفس مبيعات 2016 وهو اعلي عام في تاريخ عقارات تورونتو. فقد حققت البيوت 
في تورونتو طبقا ألرقام يناير زيادة في متوسط سعر البيت تصل الي 15% مقارنة 
بالعام السابق. ورغم هبوط اسعار الشقق بحوالي 8% اال ان ارقام املبيعات ارتفعت 
بنسبة 85% مما يشير الي ان سوق الشقق سوف يعوض ذلك قريبا مع توقعات عودة 
اإليجارات الي مستواها العالي كما كان قبل الكوفيد. لذلك انصح املستثمرين 
نظرا  جيد  البيوت  في  االستثمار  أيضا  كان  وان  تورونتو.  في  اآلن  شقق  بشراء 
لتوقعات استمرار زيادة أسعار البيوت ولكن يجب اختيار املناطق الواعدة بزيادات 
كبيرة. مازلت اكرر ان أفضل استثمار هو في العقارات الن نسبة اخملاطرة تكاد تكون 

معدومة مع املستثمرين ذوي النفس الطويل.

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
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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.

عقارات تورونتو في ال عقارات تورونتو في ال 4545 يوم االولي  يوم االولي 

من من 20212021  

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية

حتصل علي ما يلي:
أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 

املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 
و أتاوا

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
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معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم في امتالك منزل االحالم
او البيع بافضل االسعار.. اتصل اآلن
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موقع »تومز غايد« اإللكتروني:

أهم التسريبات حول آيباد 
2021 اجلديد

من املتوقع هذا العام، وصول طراز آيباد 21 اجلديد، 
آبل  أجهزة  من  التاسع  اجليل  إلى  ينتمي  الذي 
اللوحية. وعلى الرغم من الكثير من التكهنات 
املؤكدة حوله  املعلومات  أن  إال  اجلهاز،  حول هذا 

غير متوفرة حتى اآلن.
بأنها  يعتقد  التي  التسريبات  بعض  يلي  فيما 
حقيقية، حول آيباد 2021 اجلديد، بحسب ما أورد 

موقع »تومز غايد« اإللكتروني:
تاريخ اإلصدار

نتوقع جهاز آيباد جديد هذا العام ألن آبل عادة ما 
نحو سنوي، حيث  اجلديدة على  أجهزتها  تصدر 
عام  كل  جديد  آيباد  جهاز  إصدار  على  اعتادت 
ميكن  التكهنات،  وبحسب   .2015 عام  باستثناء 
أن يصدر اجلهاز اجلديد في النصف الثاني من هذا 

العام أو في سبتمبر )أيلول( القادم.
سعر اجلهاز

يبدو أن شركة آبل حريصة على االحتفاظ بسعر 
جهاز آيباد الذي يبلغ 329 دوالراً، ولكن لن يضطر 
الكامل في معظم  السعر  دفع  إلى  املستخدم 
صفقات  وغيرها  أمازون  تقدم  ما  غالًبا  األوقات. 
قوية بتخفيضات ال تقل عن 30 دوالراً إن لم يكن 

أكثر.
تسريبات أخرى عن آيباد 2021

وزناً،  أرق وأخف  آيباد اجلديد  أن يكون  املتوقع  من 
ويعمل مبعالج A13، ويحتوي على شاشة مقاس 
10.5 بوصة، ومن املعروف بأن آبل انتقلت بجهاز 
طراز  في  بوصة   9.7 مقاس  شاشة  من  آيباد 
مقاس  شاشة  إلى   2018 في  السادس  اجليل 
10.2 بوصة في طرازي اجليل السابع والثامن من 

العامني املاضيني.

صحيفة »اجلارديان« البريطانية:

انتهي عصر العمل داخل املكتب
تداعيات  البريطانية،  »اجلارديان«  صحيفة  تناولت 
العمل  مناخ  على  املستجد،  كورونا  فيروس  وباء 
داخل  العمل  نهاية عصر  املكاتب، متوقعة  داخل 
لسيمون  مقاال  الصحيفة  ونشرت  املكتب. 
جينكينز بعنوان »ولى عصر العمل داخل املكتب«. 
ويبدأ جينكينز مقاله متسائالً “هل يحتاج املوظف 
إلى مبنى مكتبي ومقر شركة يعمل به؟«. ويجيب 
أن وجود احليز املكتبي قد يساعد في التقريب بني 
األشخاص، لكن تفشي فيروس كورونا كشف لنا 
أن وجود املقر املكتبي ليس أمراً ضرورياً ملزماً حتى 
يتم إجناز العمل، واثبتت التكنولوجيا احلديثة أنه 
ميكننا أداء معظم هذه املهام من أي مكان، مبا في 
األول  اإلغالق  بعد  إنه  الكاتب  ويقول  املنزل.  ذلك 
في بريطانيا، أشارت استطالعات الرأي إلى أن أيام 
القرن  تسعينيات  منذ  معدودة.  أصبحت  املكتب 
املاضي، كان من املفترض أن حترر اإلنترنت املوظفني 
من مكاتبهم، لكن حتررهم من أغالل املكتب لم 

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

نهاية املطاف إلى العمل املكتبي.
من  كثيرا  حد  الثاني  اإلغالق  أن  الصحيفة،  وترى 
احتمال عودة العمل املكتبي، وأن استطالًعا إجراه 
اإلغالق  عن  اإلعالن  قبيل  احلكومي  يوجوف  موقع 
اجلديد خلص إلى أن رغبة املوظفني في العودة إلى 

املكتب تكاد تكون منعدمة.
املوظفني  من  فقط   %7 فإن  لالستطالع  ووفقا     
يريدون العودة إلى املكاتب. وخلص االستطالع إلى 
أن 50% من املوظفني يجدون استخدام املواصالت 
أمراً  العمل  وإلى  من  الذهاب  في  ساعات  وإهدار 

بغيضاً.

صحيفة »وول ستريت«:

»تيك توك« يتنفس الصعداء مع 
بايدن.. ماذا فعل؟

تعليق  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  قررت 
الصيني،  توك«  »تيك  تطبيق  بيع  فرض  خطة 
لشركات أمريكية، حلني مراجعة خطورته األمنية. 
بيع  لفرض  خطة  األمريكية  السلطات  وعّلقت 
»تيك توك« ملستثمرين أمريكيني، حسب ما ذكرت 
الرئيس  إدارة  تقوم  »وول ستريت«، فيما  صحيفة 
بشأن  املثارة  األمنية  اخملاطر  مبراجعة  بايدن  جو 
تطبيق الفيديو الشهير الذي متلكه شركة »بايت 

دانس« الصينية.
مصادر  عن  نقالً  األمريكية،  الصحيفة  وقالت 
غير  أجل  إلى  أوقفت  بايدن  إدارة  إّن  تسمها،  لم 
إلى شركة  توك«  »تيك  بيع  مسمى خطة طلب 
مع  للتكنولوجيا  العمالقة  األمريكية  أوراكل 

ووملارت كشريك للبيع بالتجزئة.
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  خطة  كانت 
واخلدمات  توك«  »تيك  أن  من  مبخاوف  مدفوعة 
مخاطر  تشكل  اإلنترنت  عبر  األخرى  الصينية 
أمنية بسبب عالقاتها مع حكومة بكني، وهو ما 

تنفيه الشركة.
وقالت الصحيفة إن اإلدارة اجلديدة بصدد مراجعة 
أمن البيانات وطرق منع وصول احلكومة الصينية 
عن  توك«  »تيك  جتمعها  التي  املعلومات  إلى 
هناك  يكون  لن  لكن  األمريكيني،  املستخدمني 

حترك وشيك لفرض البيع.
الواسع  االنتشار الذي  ودافع تطبيق »تيك توك« 
نفسه  عن  أمريكي  مليون   100 نحو  يستخدمه 
احلكومة  إلى  البيانات  نقل  مزاعم  ضد  مرارًا 
املستخدم  معلومات  يخزن  إنه  قائالً  الصينية، 

على خوادم في الواليات املتحدة وسنغافورة.
ترامب حينها عن صفقة مبدئية  إدارة  وكشفت 
فالي،  سيليكون  عمالق  أوراكل،  ستجعل  كانت 
كيان  في  توك«  »تيك  لـ  التكنولوجي  الشريك 

جديد يُعرف باسم »تيك توك جلوبال«

صحيفة »ذي أوبزرفر«:

لصوص »مهتمون«
محطمة  أعيدت  ثم  مرأب  من  سيارة  سرقت 
ومصحوبة برسالة من السارقني، جاء فيها: »انها 
تسير مرتاحة بسرعة 185 كيلومتراً في الساعة، 

ولكن يجب االهتمام بصيانة الكوابح«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

رويترز:

املتعافون من كورونا محصنون من 
الفيروس 6 أشهر

خلصت دراسة بريطانية كبرى مؤخرا إلى أن جميع املتعافني من 
فيروس كورونا تبقى لديهم مستويات عالية من األجسام املضادة ملدة ستة أشهر على األقل حتميهم 

على األرجح من اإلصابة مرة أخرى.
وقال العلماء إن الدراسة، التي تقيس مستويات اإلصابة السابقة بكورونا وسط السكان في جميع أنحاء 
بأن  الطمأنينة  بعض  تقدم  املصابني،  لدى  املضادة  األجسام  فيها  استمرت  التي  املدة  وكذلك  بريطانيا 

اإلصابة مرة ثانية سريعاً ستكون نادرة.
مضمون الدراسة

وقالت نعومي ألني، األستاذة وكبيرة العلماء في البنك احليوي في اململكة املتحدة، حيث أجريت الدراسة 
»حتتفظ الغالبية العظمى باألجسام املضادة التي ميكن رصدها ملدة ستة أشهر على األقل بعد اإلصابة 

بفيروس كورونا«.
وأظهرت النتائج أن من بني املشاركني الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في السابق، احتفظ 99% باألجسام 
املضادة ملدة ثالثة أشهر. وبعد ستة أشهر كاملة من املتابعة خالل الدراسة، ظلت األجسام املضادة لدى 

.%88
وقالت ألني »برغم أننا ال نستطيع التأكد من عالقة ذلك باملناعة، إال أن النتائج تشير إلى أنه ميكن حماية 

األشخاص من العدوى مرة ثانية ملدة ستة أشهر على األقل بعد اإلصابة«.
تأكيد دراسات سابقة

وقالت إن النتائج تتفق أيضاً مع نتائج دراسات أخرى في اململكة املتحدة وأيسلندا، خلصت إلى أن األجسام 
املضادة لفيروس كورونا تبقى على األرجح عدة أشهر في املتعافني.

كانت دراسة أجريت على العاملني في مجال الرعاية الصحية في اململكة املتحدة ونُشرت الشهر املاضي، 
لكنها  األقل،  على  أشهر  خمسة  ملدة  األرجح  على  حماية  لديهم  رمبا  كورونا  من  املتعافني  أن  كشفت 

أشارت إلى أن هؤالء ما زال بإمكانهم حمل الفيروس ونشر العدوى.

صحيفة »ذي فاميلي توداي«:

وقت املتسول
قال املتسول للسيدة في احد الشوارع املزدحمة: »أرجو املعذرة يا سيدتي، هل لك أن تعطيني دوالراً؟«

فأخذت السيدة تفتش في حقيبة يدها علها جتد ما تعطيه. لكنها تأخرت في العثور على النقود لكثرة 
ما حوت حقيبتها من أشياء.

فما كان من املتسول اال ان قال لها بنفاذ صبر: »أرجوك يا سيدتي، أنا ال يسعني االنتظار النهار بطوله!«.
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عمدةعمدة مسيسوجا السابقة ماكاليون حتتفل بعيد ميالدها  مسيسوجا السابقة ماكاليون حتتفل بعيد ميالدها 

املائة يوم عيد املائة يوم عيد احلباحلب

احتفلت مدينة مسيسوجا يوم عيد احلب بعيد امليالد املائة لعمدتها 
السابقة هازل ماكاليون وقد عملت هازل كعمدة ملدينة مسيسوجا 
في  يقضيها عمدة  مدة  اطول  وهذه   2014 عام  وحتى   1978 عام  من 
منصبه. وقالت هازل ماكاليون في مقابلة لها مع دوايت درموند مقدم 
أن  السن علي  أن نشجع كبار  املهم جدا  انباء سي بي سي »من  في 
يعيشوا احلياة على أكمل وجه، وان يعيشوا احلياة مع الرغبة في جعل 
كل يوم مفيد حتى أخر يوما لهم«، وقد شغلت هازل ماكاليون منصب 
طويلة  الرعاية  ودور  التقاعد  دور  تدير  شركة  في  املسؤولني  كبيرة 
االجل ، وتعمل ايضا مستشارة لكلية شيريدان ، وقد أحتفلت مدينة 
مسيسوجا وعمدتها احلالية بوني كرومبي ومجلس املدينة بعيد ميالد 

هازل.
 واصدرت املدينة شريط فيديو يصور اعمالها وقالت عمدة املدينة بوني 
كرومبي عن هازل ماكاليون » إن مدينة مسيسوجا تدين بقدر كبير من 
االمتنان للخدمة العامة التي قدمتها هازل بال كلل وبفخر لعدد من 
السنني الكثيرة لسكان هذه املدينة العظيمة »هذا وقد أعيد تسمية 
املكتبة املركزية في املدينة  الي اسم مكتبة  هازل ماكاليون املركزية 
تكرميا لها ، وأصدرت شركة تريليوم كتابا عن حياتها واجنازاتها ،  وسوف 
تستخدم عائدات بيع الكتاب في إعادة بناء مستشفي مسيسوجا ، 
وقد قدم دوج فورد رئيس وزراء اونتاريو، وجون توري عمدة مدينة تورنتو 

التهاني لهازل ماكاليود بعيد ميالدها .

كندا تطلب املزيد من لقاحات كندا تطلب املزيد من لقاحات مودرنا... والشركة تؤكد مودرنا... والشركة تؤكد 
التسليم وفق اجلدول الزمني التسليم وفق اجلدول الزمني 

طلبت كندا مزيدا من اللقاحات من شركة مودرنا وتلقت جدوال زمنيا 
حديثا من شركة فايزر لتسليم اللقاحات املطلوبة، وقال جسنت ترودو  
»ان كندا سوف تتلقي 10.8 مليون جرعة من شركة فايزر خالل الفترة 
من ابريل الى شهر يونيو ، وإن اجلرعات املتبقية ستدخل كندا في الربع 

الثالث من هذا العام«.
باإلضافة الي ذلك طلبت حكومة كندا جرعات اضافية أكثر من شركة 
الصيف،  خالل  وصولها  املتوقع  من  جرعة،  ماليني  أربعة  تبلع  مودرنا 
ويعني هذا أن كندا ستكون قد حصلت على ما مجموعه 23 مليون 
الربع الثاني من العام واالجمالي  جرعة لقاح من شركة فايزر بنهاية 

التراكمي 84 مليون جرعة بحلول نهاية شهر سبتمبر.
وأضاف ترودو قائال »إن هذا جزء من السبب الذي يدفعنا الى القول بأن 
اللقاح في كندا ميكن ان يحصل عليه  أي شخص يريد احلصول على 
بحلول شهر سبتمبر«، وعلى الرغم من التأخير في تسليم اللقاحات 
اهدافه  عن  ترودو  دافع  فقد  املصنعني،   الى  االتهام  أصابع  وتوجيه 
من  لقاح  جرعة  مليون   84 لديها  سيكون  كندا  أن  وقال  وتكررا،  مررا 
أخرى من شركة  أية جرعات  وإن  بنهاية شهر سبتمبر،  ومودرنا  فايزر 
أسترازينيكا او جونسون أند جونسون أو غيرهم التي سيتم املوافقة 
تتخذ  ولم  هذا  ذلك،  الى  أضافة  ستكون  املقبلة  االشهر  في  عليها 
هيئة الصحة الكندية بعد قرار بشأن اللقاحات األخرى احملتملة، وقالت 
لقاحات أسترازينيكا وهو  ملراجعة  النهائية  إنها في مراحلها  الهيئة 

يستعمل بالفعل في عدة بالد أخرى.

هل ال تزال رخص القيادة وامللصقات هل ال تزال رخص القيادة وامللصقات والبطاقات الصحية والبطاقات الصحية 
املنتهية سارية لعام املنتهية سارية لعام 20212021؟؟

تورنتو: بسبب وباء كورونا حثت حكومة أونتاريو الناس علي االبتعاد عن 
القيادة  ورخص  الصحية  البطاقات  لتجديد  أونتاريو«  »خدمة  مكاتب 
وملصقات لوحات القيادة املنتهية صالحيتها ولكن هذا لم مينع الكثير 
من الناس من االصطفاف خارج تلك املكاتب، والذين يقولون إنهم يشعرون 

باالحتياج للتأكد من أن هويتهم احلكومية محدثة.
شرط  عن  وتنازلت  الصالحية،  انتهاء  تواريخ  أونتاريو  حكومة  مددت  وقد 
حتديث صور رخص القيادة، وستظل ملصقات لوحات القيادة والبطاقات 
الصحية صاحلة حتى إشعار أخر. وال يسمح للشرطة بتغرمي أي شخص 
بسبب وجود ملصق منتهية صالحيته، ولكن عندما تقوم بتجديده في 
االمر  يتعلق  أيضا، وعندما  املاضي  العام  اي عام سيطلب منك دفع ثمن 
بزيارة طبيب او مستشفى قال متحدث باسم وزارة الصحة »إن معظم 
على  للحصول  صاحلة  تزال  ال  صالحيتها  املنتهية  الصحية  البطاقات 
البطاقة  جتديد  يجب  كان  وإذا  احلكومة«.  من  املؤمنة  الصحية  اخلدمات 
الصحية ينصح باالتصال مبكتب »خدمة أونتاريو« ويحث املسؤولني الناس 
رخص  وجتديد   19  – كوفيد  انتشار  ملنع  طوابير  في  الوقوف  جتنب  على 

القيادة وامللصقات عبر االنترنت اذا أمكن ذلك.

الشرطة حتقق في واقعة إزالة مقابض ابواب غرف الشرطة حتقق في واقعة إزالة مقابض ابواب غرف 
املقيمني في املقيمني في دار للرعاية في أونتاريودار للرعاية في أونتاريو

تورنتو: قالت الشرطة إنها حتقق في تقارير تفيد بأن مقابض االبواب قد 
أزيلت من غرف بعض املقيمني في دار لرعاية املسنني في أونتاريو، مما يعني 
منع السكان من اخلروج من غرفهم اال إذا فتح لهم أحد الباب من اخلارج.

دور هام أن شخص ما قدم معلومات للشرطة  وقال ضابط في منطقة 
عن هذه الواقعة ، وقد أرسلت دار الرعاية خطابات الي عائالت املقيمني في 
الدار تقول »إن عددا صغيرا من مقابض االبواب قد أزيلت من غرف بعض 
املقيمني بالدار وإن هذا انتهاك لبروتوكوالتنا وممارستنا، ومبجرد علمنا بهذا 

مت إعادة تثبيت جميع املقابض اخلاصة باملقيمني بالدار علي الفور«.
وقال  االمر،  هذا  في  التحقيق  يتم  حتي  اجازة  املنزل  مدير  اعطاء  مت  وقد 
التنفيذي للدار »إنه ال يوجد أي عذر علي االطالق إلزالة مقابض  الرئيس 
من  أي  يصب  لم  وانه  بالدار،  السكان  تنقل  حرية  مننع  ال  ونحن  االبواب، 
السكان بأذي نتيجة إزالة مقابض االبواب«، ويحاول احملققون معرفة املدة 
في  السن  كبار  وزارة  وأصدرت   ، مقابض  بدون  االبواب  فيها  ظلت  التي 
أونتاريو بيانا حول هذا يقول »إن هذا النوع من االجراءات غير مقبول ولن 

يتم التسامح معه«.

أعضاء مجلس الشيوخ الكندي يوافقون علي تعديل في قانون املوت الرحيمأعضاء مجلس الشيوخ الكندي يوافقون علي تعديل في قانون املوت الرحيم
 السماح للمرضي الذين يخشون من فقدان القدرة العقلية  السماح للمرضي الذين يخشون من فقدان القدرة العقلية 

تقدمي طلباً للمساعدة الطبية علي املوت تقدمي طلباً للمساعدة الطبية علي املوت 
صٌوت أعضاء مجلس الشيوخ باملوافقة علي إدخال تعديل في قانون ] سي 
-7[ الذي يسمح باملساعدة الطبية علي املوت، وهذا التعديل يسمح لألفراد 
تقدمي طلبا مسبقا  علي  العقلية  القدرة  تدهور  من  تاريخ  لديهم  الذين 
للحصول علي املساعدة الطبية إلنهاء حياتهم في الوقت الذي يقررونه 
، ومتت املوافقة علي التعديل وهذا بنسبة 47 صوتا الي 28 صوتا وامتنع 
ثمانية أعضاء عن التصويت , وقالت عضوة مجلس الشيوخ باميال والني 
التي اقترحت التعديل اجلديد » أن الشخص الذي يصاب بالسرطان الغير 
قابل للشفاء يستطيع تقدمي طلب املوت الرحيم , في حني أن الشخص 
املصاب بالزهامير أو حاالت ضعف االدراك قد يفقد القدرة العقلية لطلب 
املوت الرحيم بحلول الوقت الذي يتحتم فيه طلب ذلك. وإن تقدمي طلب 
ُمسبق باملساعدة علي املوت سيكون فيه راحة لهذا الشخص » وقالت 
أيضا إن أعطاء الناس فرصة لتقدمي طلبات مسبقة توضح متي يرغبون 
في احلصول علي مساعدة طبية للموت من شأنه ان يعطي أولئك الذين 
أن تتدهور  ، وذلك قبل  الواعية االرتياح  يخشون فقدان قدرتهم العقلية 
حالتهم وال ميكن املوافقة علي طلبهم , وقد وسع مشروع القانون ]سي-
7[  قاعدة احلصول علي املساعدة الطبية علي املوت بأن سمح لألفراد الذين 
مت تشخيص  والذين   ، املتوقع  او  الطبيعي  املوت  يكونوا علي حافة  ال  قد 
 ، بعد عدة  سنوات  وفاتهم  النهاية فى  بحالة ستتسبب فى  إصابتهم 
بتقدمي طلب مسبق النهاء حياتهم مبساعدة طبية ، وأيضا الغي القانون 
اجلديد شرط القدرة علي إعطاء موافقة نهائية قبل تقدمي املوت الرحيم ،  
وقال عضو في مجلس الشيوخ وهو فرانسيس »إن كل مقاطعة وأقليم 
لديها بالفعل لوائح تسمح للمسؤولني بوضع توجيهات مسبقة بشأن 
العالج في نهاية العمر، مبا في ذلك رفض اجلهود اجلبارة البقاء املريض علي 
قيد احلياة باستخدام انابيب التغذية والهواء علي سبيل املثال. وقد رفض 
مجلس الشيوخ اقتراح لتعديل آخر علي القانون ] سي – 7 [ قدمه واحد 
من االعضاء واقترح جترمي مناقشة املوت الرحيم مع املريض من قبل االطباء 
واملمرضني ، إال إذا أثار املريض هذا املوضوع أوال – وفي رفضهم لهذا االقتراح 

قال الرافضون ان االطباء واملمرضني لديهم التزام مهني مبناقشة

الهند تقول إنها سترسل لقاحات استرازينيكا الهند تقول إنها سترسل لقاحات استرازينيكا 
الي كندا في أقل من شهرالي كندا في أقل من شهر

ذكرت اكبر شركة لصناعة اللقاحات في العالم والتي تسمي 
 19  – كوفيد  لقاحات  سترسل  انها   ] العاملية  الصيدلية   [
هذه  وجاءت   ، شهر  من  اقل  في  كندا  الي  استرازينيكا  من 
خالف  عقب  البلدين  زعيمي  بني  هاتفية  مكاملة  بعد  االخبار 
دبلوماسي حول احتجاجات املزارعني الهنود علي قوانني زراعية 
جديدة , وكشفت شركة سيروم التي تعتبر معهدا لالمصال 
إنها  عن  العالم  في  صيدلية  واكبر  احليوية  والتكنولوجيا 
تنتظر موافقة اجلهات التنظيمية الكندية الرسال اللقاحات 
قصاري  ستبذل  بالده  »إن  الهندي  الوزراء  رئيس  وقال   , لكندا 
جهدها لتسهيل أمدادات اللقاحات التي تريدها كندا » وذلك 
في أعقاب محادثة هاتفيه بينه وبني رئيس الوزراء جسنت ترودو 
, وذكرت صحيفة هندية ان الشحنة االولي الي كندا  تتكون 
من 500 الف جرعة , ويذكر انه في شهر ديسمبر املاضي كانت 
كندا علي خالف دبلوماسي مع الهند وذلك عندما كتب ترودو 
للمزارعني  السماح  ينبغي  »أنه  يقول  تويتر  علي  له  تغريدة 
تنظيم  اجلديدة  الزراعة  قوانني  ضد  الهند  في  احملتجني 
احلكومة  التصريحات  هذه  وأغضبت   « سلمية  مظاهرات 
وحذرت   , لديها  الكندي  السفير  أستدعت  والتي  الهندية 
من االضرار اجلسيمة التي حلقت بالعالقات الدبلوماسية بني 
ولكن في   – قاله  التراجع عما  ترودو  , ورفض جسنت  الدولتني 
مظاهرات  تذكر  لم  الزعيمني  بني  االخيرة  الهاتفية  املكاملة 
املزارعني , ولكن صدر بيان يقول »أن القادة ناقشوا التزام كندا 
، واهمية  , واالحتجاجات االخيرة  والهند باملبادئ الدميقراطية 

حل القضايا من خالل احلوار

ترودو يتطلع للبقاء مبنصبه ترودو يتطلع للبقاء مبنصبه لسنوات... ويستبعد لسنوات... ويستبعد 
إلزام املواطنني بحمل وثيقة تثبت تلقيحهمإلزام املواطنني بحمل وثيقة تثبت تلقيحهم

وزراء  رئيس  قال  أوتاوا: 
في  ترودو  جسنت  كندا 
جريدة  مع  له  حديث 
نيكست«  »رويترز 
يريد  إنه  االلكترونية، 
لعدة  منصبه  في  البقاء 
وجتنب  اخرى،  سنوات 

احلكم،  في  يخلفه  أن  يجب  انه  يعتقد  من  الى  االشارة 
اقلية،  حكومة  الليبرالية  ترودو  حكومة  تكون  وبينما 
 - احلكم  في  املعارضة  االحزاب  على  يعتمد  إنه  يعني  مما 
فانه ميكن اسقاطه في أي وقت- ويقول كبار الليبراليني 
في  جديدة  انتخابات  يتوقعون  انهم  املعارضة  واالحزاب 

وقت ما من هذا العام.
ويبلغ جسنت ترودو من العمر 49 سنة ولديه ثالثة اطفال 
في سن الدراسة، وقد تولي منصب رئيس وزراء كندا عام 
ازمة  وسط  االحيان  بعض  في  متعبا  ظهر  وقد   ،2015
كوفيد – 19 وأعترف بأن التعامل مع الوباء صعبا، ولكنه 
مازال  »أن  وقال  قريبا،  منصبه  ترك  يعتزم  ال  بانه  أوضح 
أمامي الكثير للقيام به من خدمة هذا البلد ولذا فأنني 
الكنديني«،  القادمة خلدمة  السنوات  الى عدد من  أتطلع 
السياسية  الي طموحاته  إشارة  التعليقات  وكانت هذه 
التي لم تستنفذ بعد، خاصة ان ترودو جاء الي السلطة 
واعداً بالتركيز على قضايا مثل احلركة النسائية والبيئية، 
ولكنه سرعان ما وجد نفسه يتعامل مع قضايا مثل وباء 
دونالد  السابق  االمريكي  الرئيس  مع  والتعامل  كورونا 
ترامب، وأصبح يعتمد بشكل كبير على نائبته كريستيا 
فريالند التي أصبحت تشغل منصب وزيرة املالية بجانب 

منصبها كنائبة لرئيس الوزراء.
يعطيها  أن  ان هذا من شأنه  الليبراليون  املطلعون  وقال 
سؤل  وعندما  املستقبل،  في  القيادة  سباق  في  ميزة 
تصبح  قد  فريالند  كريستيا  كانت  إذا  عما  ترودو  جسنت 
أتكهن  »لن  اجاب  املستقبل،  في  الليبرالي  احلزب  زعيمة 
أنفقت  وقد  هذا  قادمة«،  لسنوات  يحدث  أن  ميكن  مبا 
في  كندي  دوالر  مليار   200 من  اكثر  الليبرالية  احلكومة 
شكل مساعدات مباشرة للناس والشركات ملساعدتهم 
إنفاق  أوتاوا تعتزم  ان  ترودو  ، وكرر   19 – وباء كوفيد  خالل 
لبدء  القادمة  السنوات  مدى  على  اخري  دوالر  مليار   100
حمل  فكرة  يعارض  انه  واوضح  االقتصادي،  االنتعاش 
قائال   19 – لتطعيم كوفيد  اخذهم  تثبت  لوثيقة  الناس 

»إن هذا محفوف بالتحديات “.
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فاجلوارب  املشي؛  طفلك  يتعلم  أن  قبل   -
واألحذية اخلفيفة الطرية هي أنسب شيء له. 

باملشي  له  اسمح  املشي  في  يبدأ  عندما   -
مع  البيت  في  الوقت  بعض   - القدمني  عاري   -
األشياء  أو  العقبات  من  األرض  تأمني  مراعاة 
احلادة ، ثم اختر له احلذاء ذا النعل اخلفيف حتى 
يقوي  فهذا  قدميه،  حتت  األرض  مبلمس  يشعر 

قدميه وساقيه معاً. 
على  السير  في  األطفال  من  كثيرون  يبدأ   -
بطريقة  السير  يعتادون  ثم  أصابعهم،  أطراف 
املناسب  احلذاء  فتخير  احلذاء،  ارتداء  بعد  عادية 
لطفلك بحيث ال يكون ذا نعل سميك يضايقه 
تبرز  بحيث  األمام  من  زائدة  بدرجة  مفتوحاً  أو 
الطفل  يشعر  أن  فيجب  أصابعه،  كل  منه 
إذا الحظت أنه  باالرتياح وهو مرتدي حذاءه، أما 
يسير بطريقة غير طبيعية فاستشر الطبيب 

املتخصص. 
مقاس  من  قليالً  أكبر  احلذاء  يكون  أن  احرص   -
بادخال  يسمح   ( معقولة  بدرجة  الطفل  قدم 
وأال   ،) بسهولة   - احلذاء  مؤخرة  في   - إصبعك 

يكون احلذاء بكعب عالي ) بالنسبة لإلناث (.
)حوالي  شهور  عدة  كل  قدميه  منو  راقب   -
قدميه  على  احلذاء  يضيق  ال  حتى  شهور(   3

ويؤذيهما دون أن تتنبه لذلك.

كيف تختار حذاء طفلك؟ كيف تختار حذاء طفلك؟ 

آخر الدراسات النفسية التي قام بها فريق من 
علماء النفس حول شخصية املرأة تركزت حول 
بها  اخلاص  للصوان  حواء  ترتيب  بني  العالقة 
هذه  على  وأشرف  شخصیتها،  وبني  )الدوالب( 
وكوبنج،  ريك  فريد  ود.  هيوز،  دیريك  د.  الدراسة 
و ميكنك حتديد نوع شخصيتك بعد قراءة هذه 

السطور:
ويحتوى  في محتوياته،  دوالبك بسيطاً  إذا كان 
تتمتعني  فأنت  الضرورية،  حاجاتك  على 
أنك  كما  قيادية،  ومقدرة  قوية  بشخصية 
األشياء  وليست  بدقه،  ألهدافك  تخططني 

املادية هي اهتمامك األول. 
التي  مالبسك  جداً.  ممتلئاً  الدوالب  كان  إذا  أما 
لها؛  استخدامك  توقف  والتي  تستخدمينها 
بخيلة  أو  وخيالية  عاطفية  أنك  يعني  فهذا 

تضنني على احملتاجني مبا الحتتاجني إليه!
بامللصقات  الدوالب  ملء  هواة  من  كنت  وإذا 
وحتبني حفظ  عاطفية،  فأنت  العائلية،  والصور 

أسرار الناس.
يبدو  حتى  دوالبك  محتویات  تكثر  حالة  وفي 
أنه مخزن، سواء باملالبس أو حقائب يد، أو علب 

فهذا  قدمية،  قالئد  أو  وفارغة  ممتلئة  مختلفة 
وعندما  للماضي،  وحنينك  إخالصك  على  يدل 
تسافرین خارج بلدك فإن احلنني يجرفك للعودة 

إليه!
تقييم  على  وقادرة  النظام  حتبني  أنك  اعلمي 
في  ودقيقة  مستقلة  وشخصيتك  ممتلكاتك، 
عملك إذا كان دوالبك منظما للغاية، وحتتفظني 

بكل شيء في مكانه اخملصص له.
. الشابة الفوضوية يتسم دوالبها بالفوضي أي 
غير مرتب، وتخرج منه ما حتتاج إليه بصعوبة، 
الدرجة  لهذه  املنظم  غير  الدوالب  وصاحبة 

سطحية، والتهتم مبالبسها، وال باآلخرين!

اعرفي شخصيتك من »دوالبك«!اعرفي شخصيتك من »دوالبك«! من جتاربي

إلزالة بقع احلبر اجلاف: استعملي الكحول.إلزالة بقع احلبر اجلاف: استعملي الكحول.
ملعاجلة وعاء الطهي احملروق: ينظف بوضع 
كمية من املاء إلى ثلثيه ثم إضافه مقدار 
ثم  النار،  على  ويُغلى  خل،  كوب  نصف 
يدعك بالسلك واملسحوق اخلاص بتنظيف 

أواني الطهو
فيمكنك  احلياكة  هاويات  من  كنت  إذا 
استخدامها  بعد  )بالباترونات(  االحتفاظ 
حجم  من  ظرف  في  منها  كل  بوضع 
والتاريخ،  املقاس  عليه  ومكتوب  مناسب 

وثبتي قطعة قماش من قماش الرداء الذي نفذته على الظرف فهذا يساعدك من النظرة األولى 
فيما بعد على تذكر )الباترون( عندما حتتاجني إليه فيما بعد.

العطر وأناقتك!
دائماً  تكون  أن  على  األنيقة  الشابة  حترص 
املرأة  عطر  مصادر  أهم  وبني  مقبولة،  رائحتها 
فجسم  الشخصية،  النظافة   - الطبيعية 
فصل  في  يومي  حمام  إلى  يحتاج  اإلنسان 
غسله  إلى  فيحتاج  شعرك  أما  احلار،  الصيف 
إحساسك  حسب  على  أسبوعياً  مرتني  أو  مرة 
بحاجته لذلك، وفي الشتاء يكون غسل الشعر 

مرة في األسبوع.
   أما عن استعمال العطر املصنع فمن املفضل 
أنك  أي  اخلاص  املفضل  عطرك  لك  يكون  أن 
تختارين نوعاً معيناً من ماء )الكولونيا( للصباح، 
و ميكنك استخدام ماء )التواليت( في الصباح أو 

في املساء.
    واستعمال »البخاخة« لنثر )الكولونيا( على 
أما  الستخدامها.  وسيلة  أفضل  هو  اجلسم 
أماكن  فمعرفة  البارفان(   ( أو  )التواليت(  ماء 

وراء  وخاصة  باجلسم،  رائحتها  بنفاذ  االحتفاظ 
أذنيك.

 ( من  واحداً  نوعاً  تستخدم  األنيقة  والشابة     
الكولونيا( وأيضا نوعاً واحداً من )البارفان(، وهي 
تستطيع أن تستخدم كالً منهما جيداً، وحترص 

دائماً على أن تكون رائحتها مقبولة بال إتارة.
   والعطور حتتاج دائماً حلفظها في مكان رطب 
ومظلم، كما ال تخلطني عطرین بعضهما على 

بعض، فلكل عطر خصائصه وشخصيته.

نصائح ذهبية لتجنب مشاكل البشرة عند ارتداء الكمامةنصائح ذهبية لتجنب مشاكل البشرة عند ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة قد يتسبب لدى بعض األشخاص في حدوث  قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر إن 
مشاكل بالبشرة، خاصة لدى األشخاص، الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب اجللد العصبي.

وأوضحت طبيبة األمراض اجللدية األملانية أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه من خالل التنفس تنشأ 
حتت الكمامة »غرفة رطبة«، فضالً عن تعرض البشرة الحتكاك ميكانيكي.

ولتجنب ذلك، تنصح الطبيبة األملانية بعدم ارتداء الكمامة ملدة تزيد عن ساعتني بشكل متواصل، 
مع مراعاة االكتفاء بوضع كرمي ترطيب خفيف وال يحتوي على نسبة عالية من الدهون، واالستغناء 

عن املكياج، كي ال تتم تغطية البشرة بشكل مزودج )طبقة املكياج والكمامة(.
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مجلس الشيوخ يبرىءمجلس الشيوخ يبرىء ترامب من تهمة التحريض على  ترامب من تهمة التحريض على 
التمردالتمرد

سيدخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يحاكم مرتني في الكونغرس، 
السلطة.  خارج  وهو  يحاكم  رئيس  كأول  التاريخ  سيدخل  كما 
من  ينجو  رئيس  كأول  أيضا  التاريخ  سيدخل  األهم،  وهذا  أنه،  بيد 

محاكمتني وتتم تبرئته، إنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
الرئيس  تبرئة  على  األمريكي  الشيوخ  مجلس  في  أعضاء  صوت 
العنف  على  التحريض  بتهمة  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 

والتمرد، وذلك في ثاني محاكمة غير مسبوقة له.
وقد صوت 57 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ بإدانة ترامب فيما 
صوت 43 ببراءته. وقد صوت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ من 
احلزب اجلمهوري لصالح إدانة ترامب. وتتطلب إدانة الرئيس األمريكي 

أغلبية الثلثني أي 67 نائبا.
ترامب أن محاكمته كانت مرحلة أخرى  رد فعل له اعتبر  أول  وفي 
من »أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا”. وقال في بيان إن »حركتنا 
التاريخية والوطنية واجلميلة جلعل الواليات املتحدة عظمية مجددا 

قد بدأت لتوها”.

في أول مهمة عربية.. »مسبار في أول مهمة عربية.. »مسبار 
األمل« اإلماراتي يصل املريخاألمل« اإلماراتي يصل املريخ

وصل »مسبار األمل« الذي أطلقته 
املريخ،  كوكب  إلى  اإلمارات،  دولة 
ليكون بذلك أول مهمة عربية حتقق 

هذا اإلجناز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر ُقطعت خاللها مسافة 494 
مليون كيلومتر.

ويجعل هذا اإلجناز من اإلمارات، خامس دولة تصل إلى املريخ، وسيتيح 
للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغالف اجلوي واملناخ هناك.

ويأتي برنامج املريخ في إطار جهود اإلمارات لتطوير قدراتها العلمية 
لبناء  طموحة  خطة  للفضاء  اإلمارات  ولوكالة  والتكنولوجية. 

مستوطنة على املريخ بحلول عام 2117.
تبدأ  املريخ،  حول  االلتقاط  مدار  األمل  مسبار  دخول  مع  أنه  يذكر 
 18 إلى  الساعة  في  ألف كيلومتر   121 ذاتيا من  بالتباطؤ  سرعته 
ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك خالل 27 دقيقة تعرف باسم 
»الـ27 دقيقة العمياء«، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي 

الستة »دلتا في« املزود بها املسبار.
وخالل الدقائق العمياء هذه يعالج »مسبار األمل«، كافة التحديات 
إذ يكون االتصال مبركز التحكم في احملطة األرضية  بطريقة ذاتية، 

باخلوانيج في دبي متأخرا.
وتعد اللحظة احلاسمة، هي عندما يتمكن فريق احملطة األرضية في 
اخلوانيج من استالم اإلشارة من املسبار فور تخطيه الدقائق الـ27 

العمياء إيذانا بإعالن جناح املهمة في هذه املرحلة.
األرض  إلى  املريخ  من  الراديو  إشارات  استقبال  أن  بالذكر  اجلدير 
يستغرق نحو 20 دقيقة، ولتخطي هذا التحدي فقد صمم »مسبار 
األمل« بطريقة يستطيع من خاللها إكمال عملية االلتقاط بشكل 

آلي دون احلاجة للتحكم من احملطة األرضية.
ومن املقرر أن يظل مسبار األمل في مداره حول املريخ فترة عامني، 
وجو  بطقس  عالقة  له  ما  كل  خاللها  يدرس  مريخية«،  »سنة  أو 
هي  متطورة،  علمية  أجهزة  بثالثة  مستعينا  األحمر،  الكوكب 
املقياس الطيفي باألشعة حتت احلمراء، واملقياس الطيفي باألشعة 

فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.

حتذير من هالك األرض.. بيل جيتسحتذير من هالك األرض.. بيل جيتس يكشف حتديات ما  يكشف حتديات ما 
بعد كورونابعد كورونا

املاضية،  األشهر  خالل 
على  العالم  تفكير  ترّكز 
الذي  املناسب  اللقاح  إيجاد 
انتشار  مأساة  سينهي 
العالم  حول  كورونا  فيروس 
أن  دون  املاليني،  طال  بعدما 
يلتف أحد إلى احلياة ما بعد 

اجلائحة.
واليوم بعد خروج الشركات بعدد من االحتماالت حول اللقاحات، حان 
الوقت للتفكير باحلياة بعد كورونا، ليطل علينا امللياردير األمريكي 

بيل جيتس ويطلق حتذيراته.
فقد سّلط مؤسس شركة »مايكروسوفت« األميركية، بيل جيتس، 
القضاء على  العالم، بعد  التي سيواجهها  التحديات  الضوء على 
املاضية،  األشهر  خالل  البشر  حياة  معالم  غير  الذي  كورونا  وباء 
كاشفاً عن حتديني رئيسيني سيتوجب على الناس مواجهتهما بعد 
التعافي من كوفيد-19 بشكل نهائي، وهما التغير املناخي واحلروب 

البيولوجية.
تؤثر  التي  الدفيئة  الغازات  حجم  تنامي  إلى  األشهر  الرجل  وأشار 
االنبعاثات،  تلك  إيقاف  إلى ضرورة  الفتا  اجلوي سنويا،  الغالف  على 
للحيلولة دون هالك األرض بسبب ظاهرة االحتباس احلراري، داعياً في 
مقابلة مع صحيفة »ذا جارديان« البريطانية، للعمل على الوصول 

بهذه االنبعاثات إلى الصفر، الفتا إلى صعوبة هذه املهمة.
كما أوضح أنه وبسبب كورونا تراجعت النشاطات الصناعية حول 
 ،%5 بنسبة  الغازات  حجم  في  انخفاضا  سبب  الذي  األمر  العالم، 
وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مبا هو مطلوب حلماية كوكبنا، 

بحسب قوله.

األزهر مازال يعارضاألزهر مازال يعارض.. جدل الطالق الشفهي يتجدد في .. جدل الطالق الشفهي يتجدد في 
مصر بعد قرار السعوديةمصر بعد قرار السعودية

أعلن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، عدم متكن الراغبني في 
ليفتح  احملاكم،  أمام  زوجاتهم  إال بحضور  رغباتهم  بتنفيذ  الطالق 
جدال كبيرا حول الطالق الشفوي، ومدى إمكانية تطبيقه في الدول 

العربية.
وتقول وزارة العدل السعودية إن حظر الطالق الشفوي هو انتصار 
للمرأة وكرامتها، ألنه يتم استخدام هذا احلق على نحو غير مشروع 
لإلضرار بالغير، فاحتشدت البيوت باملطلقات، ألسباب ومسوغات ال 

ترتقي إلى هدم البنيان على رؤوس ساكنيه.
الطالق  أن  األزهر،  علماء  أحد  أحمد كرمية،  الدكتور  أكد  من جانبه 
أو  زواج  سواء  اإلسالمية  املعامالت  في  األساس  ألن  يقع،  الشفوي 

طالق أو بيع أو شراء هو القول.
وأضاف كرمية أنهم ال مينعون توثيق هذا الطالق بالكتابة، لكنه شدد 
على أن ذلك ال يلغي وقوع الطالق بالقول، مشيرا إلى أن هذا ما مت 

االتفاق عليه منذ عهد النبي محمد.
في يناير 2017، وقع خالفا شديد بني الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
واألزهر الشريف، بعد دعوة السيسي إلى إصدار قانون يقضي »بأال 

يتم الطالق إال أمام مأذون« أي حظر الطالق شفويا.
للتعبئة  املركزي  اجلهاز  إلحصاءات  طبقا  إنه  السيسي  وقال 
اخلمس  السنوات  خالل  يطلقون  املتزوجني  من   %40 فإن  واإلحصاء 
األولى للزواج معتبرا أن هذه »نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على 

األسرة واألجيال« املقبلة.
الطالق  أن  األزهر  علماء  كبار  هيئة  وأكدت  األزهر،  عارضه  ما  وهو 
»وقوع  إن  الهيئة  وقالت  النبي«،  عهد  منذ  عليه  »مستقر  شفويا 
الزوج عن  أركانه وشروطه والصادر من  الطالق الشفوي املستوفي 
ما  الطالق، هو  الدالة على  الشرعية  وباأللفاظ  واعية  وإرادة  أهلية 
أو  إشهاد  اشتراط  دوَن   ... النبيِّ  عهد  منذ  املسلمون  عليه  استقرَّ 

توثيق”.
اشتراط  عليها  يقضي  ال  الطالق  شيوع  »ظاهرة  أن  الهيئة  وترى 
أن  يعيبه  ال  الطالق  بأمر  املستخف  الزوج  ألن  التوثيق،  أو  اإلشهاد 
يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طالقه، علما بأن كافة إحصاءات 
أمام  أو  املأذون  لدى  إما  سلفا  وموثقة  مثبتة  عنها  املعلن  الطالق 

القاضي”.

كندا تطلق أول كندا تطلق أول صندوق بيتكوين في البورصة صندوق بيتكوين في البورصة 
بالعالمبالعالم

أول  بإطالق  سمحت  أنها  الكندية  السلطات  أعلنت 
العالم،  في  البورصة  في  للبتكوين  استثماري  صندوق 
أكبر  إمكانية  التجزئة  جتارة  في  املستثمرين  مينح  مما 

للوصول إلى هذه العملة الرقمية املزدهرة.
التي تشرف  أونتاريو«،  املالية في  األوراق  ومنحت »جلنة 
على بورصة تورونتو، موافقة على إطالق هذا الصندوق 
»بربوس  شركة  اقترحته  الذي  املتداولة  للمؤشرات 

اينفستمنتس انك”.
وصرح متحدث باسم اللجنة أن الصندوق سيدرج في 

البورصة حتت شعار »بي تي سي سي”.
وستكون منصة »جيميناي تراست« للعمالت الرقمية 
املشرف الفرعي على الصندوق الذي ستديره الكندية 

»سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز”.
وأطلق البتكوين في 2009 ولم تكن قيمته كبيرة في 
دوالر  ألف   45 األسبوع  هذا  جتاوز  سعره  لكن  البداية، 
السيارات  لصناعة  »تسال«  شركة  بإعالن  مدفوعا 
دوالر  مليار   1.5 بقيمة  كبير  استثمار  عن  الكهربائية 
في أول عملة رقمية، مؤكدا أنه ينوي قبل هذه العملة 

كوسيلة دفع.

كندا تطلق مبادرة تضم كندا تطلق مبادرة تضم 5858 دولة تدعو لوقف  دولة تدعو لوقف 
االحتجاز التعسفياالحتجاز التعسفي لألجانب لألجانب

الدول  ملنع  تهدف  دولة   58 تضم  مبادرة  كندا  أطلقت 
كورقة  الستخدامهم  أجانب  مواطنني  احتجاز  من 
وواشنطن  أوتاوا  تقول  دبلوماسي، وهي ممارسة  ضغط 

إن الصني ودوال أخرى تستخدمها.
مبا  للتنديد  ملزم  غير  إعالن  على  اخلارجية  وزراء  ووقع   
غير  بالسلوك  جارنو  مارك  كندا  خارجية  وزير  وصفه 
املقبول، وقال »انتزاع الناس من عائالتهم واستخدامهم 
مع  ويتنافى  القانون  يخالف  أمر  مساومة  كورقة 

األخالق«، واصفا هذه املبادرة بأنها األولى من نوعها.
ومن بني املوقعني اآلخرين على املبادرة اليابان وبريطانيا 
 27 عددهم  البالغ  األوروبي  االحتاد  وأعضاء  وأستراليا 

دولة، واإلعالن ال يستهدف أي دولة.
وقال جارنو إن الهدف منه هو زيادة الضغط الدبلوماسي 
تلك  أجانب وكذلك  التي حتتجز مواطنني  البلدان  على 

التي قد ترغب في القيام بذلك.
لكن مسؤوال كنديا قال إن املبادرة جاءت بسبب مخاوف 
الشمالية  وكوريا  وروسيا  وإيران  الصني  احتجاز  من 
نقلت  رسميا،  اإلعالن  تدشني  وقبل  أجانب،  ملواطنني 
صحيفة جلوبال تاميز الصينية املدعومة من الدولة، عن 
خبراء لم تسمهم قولهم إن املبادرة »هجوم عدائي غير 

مدروس يهدف إلى استفزاز الصني”.
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أحياناً قد منر بظروف تعكر 
علينا صفو احلياة، وتسلب 
حلمنا  طاملا  سعادة  منا 
املاضي،  .الن  بتحقيقها 
صاخباً،  مدّوياً،  كان  وإن 

مفرحاً، وحزيناً، فهو في النهاية يظل له طابعه 
اخلاص،  حكايات املاضي،  و أشجانه ، وذكرياته 
املؤملة  الذكريات  تكون  عندما  اجلميلة ولكن 
للحياة  تصبح  جميل  شيء  كل  على  طاغيه 
إلى  القارئ  يقودني عزيزي  ، وهذا  آخر  شكل 
الراحل  الفنان  جنل  إيهاب«  استاذ«  مع  احلديث 
العديد  حول  معه  لنتحاور  خورشيد«  »أحمد 
وأحالم  طريق  مجرى  غيرت  التي  األحداث  من 
اسرة كاملة فنيه أضافت وساهمت فى تطوير 
صناعة السينما فى مصر ولكن الرياح تأتى مبا 

السفن.. نحاول  تشتهى  ال 
أكثر  أن نقترب  احلوار  هذا  في 
لنعرف منه بداية ما ال يعرفه 
أحمد  الفنان  عن  الكثيرين 

خورشيد.
حديث  خورشيد  أحمد  عن عائلة  احلديث   
دعني أسافر بالزمن  لكن  متعدد األبعاد 
نشأة  للماضي ونقف عند  حضرتك  مع 

الفنان أحمد خورشيد؟  
اسمه  اما  الشهرة  اسم  هو  خورشيد   احمد 
ينحدر  وهو  خورشيد  عمر  محمد  هو  األصلي 
عمر(  )جدي  األب  جهة  من  تركيه  أصول  من 
االم  جهة  من  أملانية  أصول  من  أيضا  وينحدر 

)جدتي عزيزه(. 
باشا  خورشيد  عمر  عن  عرف 
انه كان من مالك األراضي وكان 
قصر  بجوار  قصر  في  يسكن 
أمراء  به  يقطن  الطاهرة الذي 
أسره محمد علي ورغم زواجه 

تريزا  انه لم ينجب اال بعد زواجه من  اال  مرتني 
في  النازي  حكم  من  الهاربة  األملانية  املمرضة 
والتي  الثانية  العاملية  احلرب  احداث  ومن  املانيا 
اسلمت فيما بعد وسميت عزيزه، اجنبت عزيزه 

ولد  وبهذا  وفاطمة  احمد  »عمر«  جدي  من 
»احمد خورشيد« سنه 1912 في حي القبة في 

القاهرة.
 كيف كانت بدايته مع التصوير؟

له  اشترت  عندما  التصوير  مع  بدايته  كانت 
فوتوغرافي  تصوير  كاميرا  »عزيزة«  جدته 
أصدقائه  بتصوير  له وبدأ   هواية  فأصبحت 
لطاملا  الهواية  وهذه  واألمراء  البشوات  من 
أغضبت منه ابوه »عمر« مما ادي به ان يستقل 
بذاته ويستأجر شقه يقيم بها مبفرده في حي 
عابدين مقررا االستغناء عن دعم ابيه واالعتماد 
ابتعثه طلعت  ذاع صيته  علي نفسه  وعندما 
واملمثل  هو  املصري  االقتصاد  رائد  باشا  حرب 
لدراسة  املانيا  الي  سالم«  احمد  السنيمائي« 
عودتهم  وفور  السنيمائي  واإلخراج  التصوير 
من دراستهم باخلارج مت تأسيس ستوديو مصر 
ليكون منارة في اإلنتاجات الروائية بعد ان كانت 

صناعه السنيما في مصر 
حكرا علي األجانب.

خورشيد  احمد  الفنان   
اجتوز اكتر من مرة. .. كلمنا 
الزيجات وصوالً  هذه  عن 

بزواجه من مدام اعتماد؟
 اشتهر صيت احمد خورشيد كأحسن مصور 
واملشاهير  الفنانات  و اخذت  وقتها  في  بورتريه 
تصوير  من  صورة  لهم  يكون  ان  يطلبون 
»والتي  عواطف   « السيدة  ومنهم  خورشيد 
اثناء  بها  اغرم  ان  بعد  له  زوجه  اول  أصبحت 
اجليتار  وعازف  جيهان  منه  واجنبت  تصويرها 
واستمرت  بعد  فيما  خورشيد  عمر  الشهير 
الزيجة ملده عامني، ونظرا لهذا االنفصال  هذه 
السريع تدخل ابوه وأمه لتزويجه مره اخرى من 
من  اختيارهم وهى سيدة 
أسرة مرموقة تدعي مدام 
تعمل  وهي  »سميرة« 
املتحدة  باألمم  موظفه 
ولرغبتها  لألسف  ولكن 
في عدم ترك وظيفتها الهامه مت الطالق سريعا 

ميالد  عن  اسفر  ان  بعد 
املهندس »شيرين« .

في عام 1951 انتج ابي فيلما 
»السبع  اسمه  طويال  روائيا 
أفندي« وكان من املفترض ان 
احمد  عمره  صديق  يخرجه 

سالم ولكن القدر لم ميهله حيث وافته املنبه 
احمد  فقرر  مبكرا  سن  في 
خورشيد ان يتولى هو اخراج 
يهديه  وان  الفيلم  وتصوير 
صديقه احمد  روح  الي 
الفيلم  تصوير  أ ثناء  سالم، 
السيدة  االستوديو  دخلت 
استوديو  في  يعمل  لها  قريبا  مع  »اعتماد« 

الثالثة  الزوجة  لتكون  مصر 
استمر  والتي  ابي  حياة  في 
زواجه منها 18 عام واجنب منها 
ايهاب  نيفني،  الهامي،  احمد، 
في  امي  مثلت  وادهم. وفعاًل 

هذا الفيلم.
احمد  الفنان  رفض  ملاذا   
خورشيد عمل اعتماد خورشيد 

بالفن؟
ان  خورشيد  احمد  يرفض  لم 
وأكبر  الفن  في  اعتماد  تعمل 
انتجت  انها  ذلك  علي  دليل 
الهامي  انتاج  من  تنفيذيا 
احمد  وتصوير  حسني  باشا 
الوثائقي  خورشيد الفيلم 
والذي  الطني«  اعماق  »من 
مهرجان  علي جائزة من  حصل 

استحسان  عليه  فيينا السينمائي ونالوا 
الباشا.

هو  ما  به  الفن  دائما رأى ان  له  والدى كان 
عندما  وبالفعل  التمثيل،  من  اكبر واهم 
لشراء  مزاد  في  دخلت  الفرصة  لها  سنحت 
كان  والتحميض  للطبع  معامل أنور وجدي 
املنتجة الشهيرة »ماري  املزاد  مشارك في هذا 
كويني«. استقر املزاد ورسا لتصبح اعتماد اول 
السنيمائي  التصنيع  مجال  تقتحم  سيده 

وجنحت جناحاً باهرا.
فى مدام  خورشيد يرى  أحمد  استطاع  كيف 
وان  املشروعات  التجارية إلدارة  اعتماد العقلية 

سنها  من  بالرغم  اعمال  سيدة  منها  يخلق 
الصغير في ذلك الوقت؟

من  كل  ابهر  اعتماد  حققته  الذي   النجاح 
حولها فليس من السهل مقابلة وزير الصناعة 
الصناعي  البنك  رئيس  ومقابلة  صدقي  عزيز 
لتوفر التمويل الالزم لبناء هذا الصرح الضخم 
وتركيب  ومونتاج  عرض  قاعة  يضم  الذي 
لم  الذي  موسيقى وحتميض رغم صغر سنها 

يتجاوز الـــ 24 عام.
ان  يعنى  ذلك  هل 
الفنان احمد خورشيد كرس 
للفن وترك  تفكيره 

االدارة ملدام اعتماد؟ 
حديقة  حولت  بل  صحيح 
مكان  الى  أيضا  الڤيال 

والشعراء  الكتاب  به كل  يلتقي 
وعبد  كلثوم  ام  أمثال  واملشاهير 
احلليم وعبد الوهاب واحمد رامي 
ومن الكتاب احسان عبد القدوس 

ومصطفي امني وغيرهم كثير.
تأسيس  في  كبير  دور  خورشيد  ألحمد  كان 
كلمنا   1959 سنة  الناطقة«  »مصر  جريدة 
فى  املهمة  املرحلة  تلك  عن 

مشواره؟
احمد  دور  قبل  من  كما ذكرت 
في تأسيس وتركيب  خورشيد 
األجهزة التي استوردها طلعت 
في  دوره  هو  وكما  حرب  باشا 
اإلنشاء كان دوره في التشغيل 
انتاج  فكرة  فكانت  التجريبي 
على  مصوره  اخبارية  جريدة 
التي  العاملية  احلرب  اخبار  غرار 
فيلم  اَي  قبل  تعرض  كانت 
األفالم  وقبل  السينمات  في 

األمريكية.
خورشيد رئيس   تولى احمد 
وكان  باملعهد  التصوير  قسم 
تغذية  فى  الرائد  الدور  ليه 
بكثير  املصرية  السينما 
بدأوا  من  منهم  السينمائيني  املصورين  من 
اهم  من  وأصبحوا بعد ذلك  له  مساعدين 
مصورين السينما املصرية... من تتذكر منهم؟  

عبد  عادل  فهمي،  العزيز  عبد  تالميذه  من 
فوزي  بكر،  محمود  ابراهيم،  رمزي  العظيم، 

ابراهيم، وديد سرى.
أحمد  الفنان  صورها  التي  األفالم  أبرز  ما 

خورشيد؟
األربعة،  املينا، جوز  في  الوادي، صراع  في  صراع 
يعيش  البعض  اخلوف،  من  شيء  البوسطجي، 
مرتني، انت حبيبي، بنات اليوم، شاطئ األسرار، 
غيرك،  مليش  الشيماء،  االختيار،  ايديك،  بني 

السوق السوداء

اسم مدير  أطلق  من  أول  أنه كان  هل صحيح 
التصوير على املصورين السينمائيني؟ 

حتريك  مهامه  من  املصور  كان  البداية  في 
موضوع  اإلضاءة  مدير  ويتولى  فقط  الكاميرا 
بني  جمع  الذي  خورشيد  مجيء  حتي  النور 
اضاءة  نظام  وضع  وايضاً  الكاميرا  حتريك 
للمشهد ال يتغير مع زاوية التصوير وهذا وضح 
واجتاه  الشمس  وحركة  للظل  استخدامه  في 
بنفسه  التحميض  يتولى  كان  انه  ثم  اإلضاءة 
ففي املعمل كان اول من ادخل اخلدع البصرية 
والتروكاج ولهذا اطلق عليه مدير التصوير وهو 

فيلم  الطبيعية  باأللوان  صور  من  اول  أيضا 
الشيماء

اهلل  الكبير رحمة  اخوك 
فما  أحمد...  اسمه  عليه كان 
السبب في تسميته على اسم 

الوالد؟
العائلة  في  احمد  اسم  تكرار 
لشجرة  وضع عالمة  لسبب  هو 
لإلسكندرية  أول محافظاً  الى  املمتدة  العائلة 
أيضا  اسمه  كان  حيث  العثمانية  الدولة  إبان 
ارث  حقنا في  إثبات  ولسبل  ومحمد  احمد 

ووقف احمد خورشيد باشا الكبير
ملقتنيات  متحف  عمل  في  فكرت  االسرة  هل 

الفنان أحمد خورشيد؟ 
علينا  فرضت  التي  الهجرة  ونتيجة  لألسف 
بعد وفاة الرئيس ناصر ولتعدد الزوجات والبيوت 
فقدت معظم تلك املقتنيات ولم يتبقى منها 
سوى قليل القليل ومع ذلك كلي امل ان تظهر 

بعض مقتنياته خاصة النيجاتيف.
احمد خورشيد  الفنان  اسرة  متى حتولت جنة 

وزوجته اعتماد خورشيد إلى جحيم؟
سنة 1964 مت وضع املعمل حتت تصرف الشؤون 
بطلب  تقولي  كما  املسلحة  للقوات  العامة 
أنا سمعت مقابالت في  و  العامة  اخملابرات  من 
التليفزيون اعترفوا فيها إنهم كانوا محتاجني 
التي  األفالم  فيه  يحمضوا  لكى  املعمل 
الرسمية وبعيد عن  صوروها بعيداً عن اجلهات 
مملوكه  تكون  معامل  أي  أو  السينما  معامل 
خاص  قطاع  معمل  يكون  ففضلوا  للدولة، 
حيازتهم  في  واستمر  املعمل  أخدوا  ملا  وطبعاً 
ملدة سنتني أو تالته تقريباً دون ان يدفعوا إيجار.

انفكت من  بعدما  النكسة  بعد  املعمل  ورجع 
عليه احلراسة وكان متهالك ومهمل و متراكم 
عليه ديون للبنك الصناعي فاضطرينا ان نبيعه 
خارج  هجرنا  وبعدها  البنك  دين  نسدد  لكى 
كانت  والدتى  الن  الناصر  عبد  وفاة  بعد  مصر 
تخشى ان يخرج صالح نصر يخرج من السجن 

وينتقم منها.
 وللحديث بقية... انتظرونا العدد القادم 

عائلة الفنان أحمد خورشيد ما بني املاضى واحلاضر 
حوار مع إيهاب خورشيد )1(

أحمد خورشيد وقرار 
االستغناء عن دعم أبيه

السبع افندى اهداء إلى 
روح أحمد سالم

اجلنة التى حتولت 
إلى جهنم

أجري احلوار: نسرين عيسى

 تريزا املمرضه االملانيه 
الهاربة من حكم النازي 

مارى كوينى فى مزاد 
أنور وجدى

حــــــــوارات
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ايهاب رمزى: احلكم بالبراءة فيه عوار 
كبير ... وأجهزة الدولة اكدت واقعة 

التعري
مجلس  عضو  رمزى  ايهاب  الدكتور  علق 
قرار  على  الكرم  سيدة  ومحامي  النواب 
ثابت  سعاد  السيدة  بتعرية  املتهمني  تبرئة 
“ان اغلقت األرض باب احلق  بأنه صادم، قائال 

والعدل فباب السماء لن يغلق ابدأ”.
وتابع كيف لطوائف الشعب املصرى باكمله 
يعتذرون للسيده عن واقعة التعرية ويتحدث 
عنها رئيس اجلمهورية ، هل كل ذلك لواقعة 

لم حتدث حتى يتم تبرئة املتهمني.
وأشار  ان املتهمني قاموا بالطعن في احلكم 
الذى صدر من احملكمة مبعاقبتهم 10 أعوام 
سماع  وبعد  احملكمة  أمام  ومثلوا  غيابيا، 
املرافعات حكمت ببراءتهم، رغم عدم ظهور 
تودع  ولم  احلكم،  بهذا  للنطق  جديدة  أدلة 
بالبراءة  ونطقه  احلكم  حيثيات  في  احملكمة 

مباشرة.
احلكم  هذا  من  ذهول  في  أننا  رمزي  وأضاف 
ومفاجأة  التوقعات  كل  عكس  كان  الذى 
للجميع، رغم كل الدالئل قائمة في القضية 
من خالل حتريات الشرطة، التي أكدت صحة 
من  جردت  التي  السيدة،  وأقوال  الواقعة 
القرية  وتركت  اجلميع،  أمام  متاما  مالبسها 

بسبب تلك احلادثة.
حني  موكلته  تعرية  واقعة  بداية  عن  ويروى 
شهدت حيرة األسرة في التقدم ببالغ وحتمل 
إلى  تنتمي  أنها  وعار كبير، خاصة  فضيحة 
مترددة  السيدة  جعل  ما  وهو  مصر،  صعيد 
األمر  هذا  أن  كما  حقها،  على  احلصول  في 
 3 بنحو  تقدر  ملدة  بأقوالها  تدلي  ال  جعلها 
جتريدها  مت  أمه  أن  أكد  ابنها  لكن  أيام،   4 أو 
للمحام  تليجراف  في  متاما  مالبسها  من 
العام في نفس اليوم، واتخذت السيدة القرار 

بتحمل الفضيحة وتقدمي البالغ.
عرضها  هتك  امرأة  موكلته  ان  وأضاف 
وجردت من مالبسها في مجتمع ريفي، وهذا 
أعتقد  ما  على  أخرى  مرة  يتكرر  لن  األمر 
املسلمة  وجارتها  اجلرمية،  صعوبة  بسبب 
وابنها  املالبس،  ومنحتها  أنقذتها  من  هي 
كان متهما في القضية وقال إن والدته هي 
بسبب  لكن  الضحية،  وسترت  حمت  من 
التي  السيدة  ابن  واتهام  املصالح  تعارض 
غيرت  فإنها  القضية،  في  بها  استشهدت 
أقوالها في الواقعة وقالت إنها لم جترد من 

مالبسها.
ضمد  العام  النائب  قرار  أن  إلى  وأشار، 
أن حتصل  في  األمل  وأعطى  الكثيرين  جراح 

سيدة  رفض  مؤكدا  حقها:  على  موكلته 
الكرم التصالح مع املتهمني في واقعة حريق 
وصمدت  آخرين،  تصالح  من  بالرغم  منزلها 
أمامهم ورفضت التنازل عن حقها. وأردف، أن 
الطعن  ميلك  الذي  الوحيد  هو  العام  النائب 
احلكم  أن  إلى  مشيرًا  احلكم،  هذا  على 
بالبراءة كان فيه عوار كبير، وسينظر الطعن 

إذا مت تقدميه أمام محكمة النقض.
األمن  ورجال  الدولة  أجهزة  ان  الى  مشيرا 
العام واألمن الوطني اجتهدت وأكدوا صحة 
في  موجود  الكالم  وهذا  للتعري،  تعرضها 
املنزل  في  عليها  تعدوا  حيث  القضية، 
وأخرجوها منه وكل من جتمهروا أمام املنزل 
النظر  ميكن  ال  لكن  املتهمني،  أقارب  كانوا 
مسلمني  بني  أزمة  أنها  القضية  هذه  على 
لها  اعتذرت  الدولة  أن  بدليل  ومسيحيني 

واعتذر الرئيس السيسي لها أيًضا.
مشيرا الى ان احلكم السابق مبعاقبة اجلناة 
ثالث  من  ألكثر  معاناة  بعد  سنوات جاء   10
سنوات ، بعد أن مت حفظ القضية في بدايتها 
وإحالة  قبولها  ومت  بالتماس  التقدم  ثم 
املتهمني حملكمة اجلنايات ، ثم تنحى القاضي 
السابق عن القضية الستشعار احلرج ، لتعود 
القضية ويظهر حق السيدة في احلكم وهو 
عنوان احلقيقة ، بعد محاوالت كثيرة لدفاع 
ولكن  الواقعة  في  التشكيك  املتهمني 
احلكم جاء رد اعتبار للسيدة وللمرأة املصرية 
بتحقيق  الشامخ  القضاء  على  وتأكيد 
كل  لينسف  اليوم  حكم  ياتى  ثم  العدل، 

شيء و يعرى تلك السيدة من جديد .
 هاني صبري: لم يتم إسدال الستار 
بعد عن قضية سيدة الكرم ويكون 

الطعن بالنقض جأيزًا
احملامي  األستاذ هاني صبري  من جانبه علق 
انه قد صدر حكم غيابي على املتهمني في 
وقاموا  بالسجن 10 سنوات،  يناير 2020   11
حكم  صدر  حيث  احملاكمة  إجراءات  بإعادة 

بتاريخ 17 /12 /2020 بالبراءة.
الطعن  وحاالت  إجراءات  رسم  القانون  لكن 
للقانون  وفقاً  وذلك  النقض  محكمة  أمام 
املادة  رقم 57 لسنة 1959 وتعديالته وتنص 
) 33(  منه » للنيابة العامة واملدعي باحلقوق 
املدنية واملسئول عنها كل فيما يختص به 
الطعن بطريق النقض في احلكم الصادر من 

محكمة اجلنايات...«.
في  يكون  بالنقض  الطعن  أن  كر  بالذِّ جدير 
األحكام النهائية الصادرة من اخر درجة في 
األحوال  في  وذلك   ، اجلنح  أو  اجلنايات  مواد 
األتية: )1( إذا كان احلكم املطعون فيه مبنياً 
في  خطا  على  أو  للقانون  مخالفة  على 
تطبيقه أو في تأويله. )2( اذا وقع بطالن في 

احلكم. 
واملراد باحلكم النهائي هو احلكم الذي انسد 
قابالً  واصبح  العادي  الطعن  طريق  فيه 
البراءة  حكم  ريب  وال   ، بالنقض  للطعن 
ورفض الدعوى املدنية من هذا القبيل ، فهو 
حكم نهائي من وقت صدوره ؛ ألنه ال يعتبر 
أنه أضر بهم ألنه لم يدنهم بشيء، حسبما 
املادة  يبني من صريح نص الفقرة األولى من 
395 من قانون اإلجراءات اجلنائية - املستبدلة 
ومن   ،  2003 لسنة   95 رقم  القانون  مبوجب 
ثم فهو حكم نهائي، ويكون للنيابة العامة 
عنها  واملسئول  املدنية  باحلقوق  واملدعي 

الطعن بالنقض.
عن  بعد  الستار  إسدال  يتم  لم   بالتالي 
قضية سيدة الكرم ويكون الطعن بالنقض 
الطعن  العامة  النيابة  حق  فمن  جائزا، 
دور  إن  حيث  بالبراءة،  احلكم  علي  بالنقض 
اإلنابة عن اجملتمع ومتثيل  العامة هو  النيابة 
املصالح العامة والسعي إلى حتقيق موجبات 
املسؤول  اجلهاز  كونها  منطلق  من  القانون 
حتريكها  في  سواء  اجلنائية  الدعوي  عن 
وهي  القضاء،  أمام  ومباشرتها  رفعها  أو 
بالنقض  الطعن  وتقرير  الشعب  محامي 
املالذ  يعتبر  للقانون،  وفقاً  احلكم  حملاكمة 

األخير لسيدة الكرم وللمجتمع .
الطعن  املدني  باحلق  املدعية  حق   ومن 
بالنقض علي الدعوي املدنية وفقاً للنصاب 
القانوني للطعن بالنقض وذلك في األحوال 
اآلتية: 1. إذا كان احلكم املطعون فيه مبنياً 
على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو 
في تأويله. وذلك وفقاً للمادة 248 من قانون 

املرافعات.
اسحق إبراهيم: واقعة »التعرية« 

يتقاطع فيها االستضعاف الديني 
والتمييز ضد املرأة والطبقة 

االجتماعية
الباحث  إبراهيم  اسحق  يقول  جانبه  من 
الشخصية  للحقوق  املصرية  املبادرة  في 
مثالية  حالة  كانت  الكرم  سيدة  ان قضية 
للمرأة  القومي  اجمللس  من  فعال  لتدخل 
واجمللس القومي حلقوق اإلنسان لكن هذا لم 
يحدث.. واقعة »التعرية« مرفوضة اجتماعًيا، 
ويتقاطع فيها االستضعاف الديني والتمييز 
كبار  االجتماعية،  والطبقة  املرأة  ضد 
ورئيس  بها  اهتمامهم  أعلنوا  املسئولني 
اجلمهورية حتدث عنها، وقبل كل هذا اجملني 
وقوية  شجاعة  سيدة  ثابت  سعاد  عليها 
ومتمسكة بحقها ومستعدة لدفع تكلفة 

هذا التمسك باحلق.
ان أشكال تدخل اجمللسني بسيطة  مضيفا 
وفي املتناول، أهمها الدعم القانوني بانتداب 
محامي للدفاع عنها باإلضافة حملاميها اثناء 
التحقيقات واحملاكمة، حتى ال متوت القضية 
احملاكم،  في  ونصف  سنوات  أربع  وتستنزف 
الدعم النفسي واملالي خصوصا أنها تركت 
أخر  مكان  إلى  وانتقلت  القرية  في  منزلها 
اجمللسني يطرح  تدخل  ابنائها. عدم  وتشتت 
التي  القضايا  ونوعية  دورهما  حول  أسئلة 

يعمالن عليها.
مشيرا الى ان أدلة وقرائن الثبوت في قضايا 
املرأة تختلف في طبيعتها عن  العنف ضد 
باقي القضايا، فما بالك لو كانت مسيحية 

وصعيدية وفقيرة.
غياب  ان  نتذكر  ان  علينا  النهاية   في 
احملاكمات العادلة الناجزة، وتقدمي احلماية 
أمام  الباب  يفتح  للضحايا،  املالئمة 
ارتكابها مرة أخرى كما يجعل من خطوات 
غير  خطوات  املواطنة  قيم  لتعزيز  الدولة 
استمرار  ويشجع  فعالة،  أو  مكتملة 
األقليات  من  وخاصة  النساء  استخدام 
الدينية كأداة للعقاب اجلماعى والتشهير، 
وتستبدل فيها منظومة العدالة بجلسات 
املتضررين  تسلب  التي  العرفية  الصلح 
حزم من احلقوق يصعب استردادها في ظل 
اختالل موازين القوة ألطراف هذه اجللسات 
بالرغم من توفير الدستور والقانون ضمانة 
فى غاية األهمية وهى مساواة األشخاص 

أمام القانون.
نوعية  املشكلة في  السؤال:... هل  ويظل 
تطبيق  على  القدرة  فقدوا  الذين  القضاة 
مشكلة  أنها  أم  القانون؟  عبر  العدل 
للقضاة  تعطي  التي  القوانني  صياغة 
من  للتنصل  بنصوصه  التذرع  إمكانية 

احلكم مبا هو فعالً عادالً؟

بعد 4 سنوات انتظارا للحق.. 
القضاء املصري يحطم رجاء »سيد الكرم« ويحكم ببراءة املتهمني )2-2(

إيهاب رمزى: احلكم بالبراءة فيه عوار كبير ... وأجهزة الدولة املختلفة اكدت واقعة التعري
اسحق إبراهيم: واقعة »التعرية« يتقاطع فيها االستضعاف الديني والتمييز ضد املرأة والطبقة االجتماعية

حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير

سعاد ثابت، عرفت إعالميًا بقضية »سيدة الكرم«.  سيدة مسنة من صعيد مصر مت تعريتها وسحلها في قريتها ومت حرق منازل بعض أهالى القرية. لم تترك حقها النها امنت ولو في 
حلظة ان القضاء سوف يرد لها شرفها الذى اغتالته االيدي االثمة، و رغم احملاوالت املستمرة و املتتالي الجراء جلسة صلح عرفي اال انها باءت بالفشل فكان املها و رجأيها في القضاء 
املصري اللشامخ و العادل بعد اهلل لتستر كرامتها و تستطيع ان تعاود رفع راسها بني الناس، و لكن بعد 4 سنوات في أروقة احملاكم في احملافظات اخملتلفة حذلها القضاء للمرة الثانية، 

أولها عندما قضى بحبس ابنها عاما بني القضبان و ثانيهما عندما غض بصره عن حادثة تعريتها و امر ببراءة اجلناة.
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في كتابه )ارشاد اولي االلباب الى ما صح من 
جمال  االستاذ  يقول  الكتاب(،  اهل  معاملة 
محمد اسماعيل: »ال يجوز توليتهم )اي اهل 
االمارة  مثل  املسلمني:  امور  من  امرا  الكتاب( 
بالبراءة  إال  االميان؟  يتم  وال  وغيرها..  والكتابة 

منهم »)صـ 40(. 
وائتمانهم،  بهم  الثقة  عدم  عنوان:  وحتت 
قوله   ،75 عمران  ال  بسورة  ورد  مبا  يستشهد 
»ومن اهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده اليك 
ومنهم من ان تأمنه بدينار ال يؤده اليك ...«، قال 
االمام القرطبي في تفسيره: أخبر اهلل تعالى 
واملؤمنون  واخلائن؛  االمني  الكتاب  اهل  في  ان 
 .« جميعهم  اجتناب  فينبغي  ذلك،  مييزون  ال 
بعد  »فهل  بقوله:  ذلك  على  املؤلف  ويعقب 
يستحلون  الذين  هؤالء  في  املسلم  يثق  ذلك 

ظلم من خالفهم ...« )صـ 55(. 
وبداية اقول ان املسيحيني مطالبون بتنفيذ امر 
موالهم الذي قال لهم: »أحبوا اعداءكم باركوا 
وصلوا  مبغضيكم  الى  احسنوا  العنيكم 
ويطردونكم..«  اليكم  يسيئون  الذين  ألجل 
من  الى  يحسنوا  أن  أُمروا  ملن  فكيف  )مت5(؛ 
ماله  على  ائتمنهم  من  يخونوا  ان  عاداهم 
واعماله؟! ومع ذلك ال ازعم ان كل املسيحيني 
– وانا اولهم - عملوا بكل ما امرهم به، وانهم 

انتهوا عن كل ما نهاهم عنه. 
اهل  في  »ان  القرطبي:  قاله  ما  وتعقيبا على 
مييزون  ال  واملؤمنون  واخلائن؛  االمني  الكتاب 
اذا  اقول:  ؛  جميعهم  اجتناب  فينبغي  ذلك، 
العرب  في  »ان  وقالوا  املبدأ  بهذا  الفرس  اخذ 
فيجب  ذلك،  مييزون  ال  والفرس  واخلائن،  االمني 
دول  حكومات  قالت  واذا  جميعاً«؛  اجتبانهم 
واملعتدل،  الصالح  املسلمني  في  ان  العالم 
وفيهم الداعشي والبوكو حرامي والطالباني 
فهل   –  « جميعاً  اجتنابهم  فيجب  واجلهادي، 
ان يعمموا احلكم ويأخذوا  من العقل والعدل 
املؤلف  يدعوا  مثلما  االرهابي،  بذنب  املعتدل 
الى اجتناب اجلميع لوجود قلة غير امناء؛ مع 
وال  الكتاب«،  اهل  »من  تقول  الكرمية  اآلية  ان 
تقول » اهل الكتاب » وتخص بعضاً ممن كانوا 
وليس  ونواحيها  واملدينة  مكة  في  يعيشون 

العالم سواء  كل اهل الكتاب في جميع دول 
التي غزاها االوائل، او التي لم يبلغوها! 

    وملاذا يهمل املفسرون نصف اآلية الكرمية 
»من تأمنه بقنطار يؤده اليك«. ويستمسكون 
بدينار  تأمنه  ان  من  »ومنهم  االخر  بنصفها 
يقتصران  ال  واخلائن  االمني  ؟!،  اليك«  يؤده  ال 
على اهل الكتاب؛ فهذان الصنفان من الناس 
الرغم  امللل. وعلى  اتباع كل  يوجد منهم في 
صاحلون،  مواطنون  املسلمني  أكثر  ان  من 
االعزاء،  واالصدقاء  والزمالء  اجليران  ومنهم 
جهلي،  وعلمهم  شري،  خيرهم  فاق  الذين 
يخرج  من  ايضا  منهم  لكن  بخلي؛  وكرمهم 
عن القانون مثلهم في ذلك مثل اي طائفة من 
ونحلهم  مللهم  اختالف  على  الناس  طوائف 
واجناسهم. وان قضايا الفساد التي تعج بها 
واجملالت،  الصحف  تلطخ  والتي  احملاكم،  اروقة 
على  تقتصر  ال  واملرئيات،  السمعيات  وتلوث 
وحدثنا  بل  والكتابيني.  والبوذيني  امللحدين 
التاريخ االسالمي عن امراء ووالة وشخصيات 
مصادرة  ومتت  االمانة  بعدم  اتهمت  معتبرة 
اموالها ومعاقبتها ومنهم على سبيل املثال 
فقد  وولداه  نصير  ابن  موسى  احلصر-  –ال 
اتهمهم سليمان ابن عبد امللك بعدم االمانة 

وسجن موسى وقطع راس ولديه.    
االشغال،  في  الناس  استعمال  منعنا  ولو 
كوننا نشك في عدم امانتهم، ملا عمل انسان 
واحد على وجه االرض. وهذا ال يجهله مؤلف 
جدار  لتدعيم  سببا  منه  يتخذ  الذي  الكتاب 
الكراهية الذي بناه التراثيون جتاه غير املسلمني 
على  واالستيالء  لبالدهم  السلف  غزو  لتبرير 
اموالهم، واستعبادهم على مدى تاريخ طويل؛ 
ففي دعوته هذه ظلم عام، ال ترضى به سماء 
الغش  عن  تنهى  كتبنا  ان  وخاصة  ارض؛  وال 
واخليانة وتامر بالصدق واالمانة. وهو ما صدق 
السابقة  لآلية  تفسيره  في  كثير  ابن  عليه 
بقوله: »... فان اهلل حرم عليهم اكل االموال اال 
بحقها«. فالكتابي يؤمن بانه سوف يحاسب 
ومن  به،  أُمر  خير  من  اتاه  عما  الدين،  يوم  في 
على  »اتكل  باألمانة:  أُمر  وقد  عنه.  نُهي  شر 
االمانة«  وارع  االرض  اسكن  اخلير  وافعل  الرب 

)مز37(. »كن اميناً الى املوت« 
)رؤ 2(. ونُهي عن كل اشكال 
»)خر  تسرق  ال   « االبتزاز: 
تكذبوا  وال  تسرقوا  »ال   ،)20
»ملعون  )ال19(؛  تغدروا«  وال 
)تث27(،  رشوة«  يأخذ  من 
متحى،  ومظلمة  رشوة  »كل 
االبد«  الى  تبقى  واالمانة 
ال  »فضتك  40(؛  )سيراخ 

تعطه بالربا« )ال25(... الخ 
املؤلف:  يقول  الُظلموية،  حلملته  واستكماال 
»انه ال يجوز ان يتصدر اجملالس رجل يهودي او 
واالجالل،  التعظيم  باب  من  هذا  الن  نصراني، 
واذله؛ ولكن نعجب  ابعده اهلل  يُقرَّب وقد  فال 
تولى  قد  النصراني  ان  نرى  حينما  كثيرا 
املسلمني؛  بالد  بعض  في  والريادة  القيادة 
بلسان  يتكلم  انه  بل  فحسب؛  هذا  وليس 
هذا  كان  فاذا  وجهتهم.  عن  ويعبر  املسلمني، 
حال املسلمني، فنقول: ال حول وال قوة اال باهلل 
العلي العظيم ... وقول عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنه، اذلوهم وال تظلموهم، فهذه اشارة 
واذاللهم  اهانتهم  الى  تدعوك  نيرة  اسالمية 

من غير ظلم »)صـ 91(. 
   ويتعجب املؤلف من ان النصارى تولوا القيادة 
في بعض بالد املسلمني، وصحيح القول انهم 
تولوا القيادة في اوطانهم التي احتلها الغزاة 
وحريتهم  كرامتهم  وسلبوهم  بالسيف، 
وخيرات ارضهم التي كانت تذهب الى حواضر 
السلطة خارج البالد على مدى قرون، ثم ذهبوا 
بعد ان وضعوا بذور الفرقة بني الشعوب، في 
مصر والشام والعراق وشمال افريقيا وفي كل 

البالد التي احتلوها بالسيف. 
غزو  يبارك  انه  كيف  كثيرا  أعجب  وانني       
العباد، واذاللهم في اوطانهم؟!  البالد، واهانة 
– حماها  بالدنا  االرض غزت  أمُم  أُمة من  ان  ولو 
شعبنا  بإذالل  وأمرت  معتدي-،  كل  من  اهلل 
برصاص  وختمها  رقابنا،  على  اجلزية  وضرب 
واالتراك  والعرب  الرومان  فعل  كما  االهانة، 
ويتفاخر  اذاللها،  في  سيتغزل  فهل  بأجدادنا، 
اوطانهم،  في  لألحرار  واستعبادها  بقهرها 

كما يفعل االن؟!
  وعلى الرغم من ان حكم مصر 
يوليو  ثورة  منذ  ابنائها  الى  رجع 
52، بعد ان ُسلب منهم على مدى 
حكمهم  قرنا،  وعشرين  خمسة 
الفرس،  من  الغرباء  خاللها 
والعرب،  والرومان،  والبطاملة، 
واملماليك،  واالكراد،  والفاطميون، 
واالتراك. اال انهم ذهبوا، ولم يبقى 
لنا سوى ثقافة الكراهية تنضح 
في  وتتبعثر  اخلطب،  من  وتفيض  التراث،  من 
مناهج التعليم، وتعبد سماء امليديا. وجعلت 
املصري ينقلب على اخيه املصري ويسئ اليه، 

ومينعه حقوقه الوطنية.  
    ان عجب العجاب ان يقوم املؤلف – وغيره 
مئة  الثالث  يقارب  كتاب  بوضع   - كثيرون 
والعنصرية  الكراهية  شرعنة  على  صفحة 
الكوارث  تاركا  الظلم،  قواعد  وتدعيم 
كاجلهل  الناس  مضاجع  تؤرق  التي  اجملتمعية 
االحوال  وتأزم  والغالء  والتلوث  واالمراض 
املعيشية. وكلها من تداعيات ثقافة الكراهية 
الضعفاء  عقول  في  تُبث  التي  والعنصرية 
من خالل تلك النوعية من الكتب التي حتمل 
افكارا وروى هدامة لكل شيء نبيل، وال تكدس 
الكراهية  مزيد من  مريديها سوى  نفوس  في 
والتخريب النفسي، والعماء الفكري واالعتالل 
بقهر  يتباهى  االنسان  جعل  الذي  الضميري 
النموذج  اذالله  ويرى في  واذالل اخيه االنسان، 

االكمل للعدل! - وللظلم بقية.
  )تنويه: ان هذه النوعية من الكتب هي مبثابة 
قنابل موقوتة، وهي صانعة التطرف. وارجوا اال 
يتهمنا أحد باننا نثير الفتنة الن الفتنة قائمة 
في مثل هذا الكتاب الذي نفككه لكي نحمي 
الفتنة هم من  واصحاب  اخطاره.  اجملتمع من 
وضعوا هذه الكتب، ومن وافقوا وأنفقوا على 
ان  امتنى  ولهذا  ينقدها.  من  وليس  طباعتها، 
واحدة  مسافة  على  املسؤولون  السادة  يقف 
يحموا  وان  الفكرية،  االجتاهات  جميع  من 
واعداء  الظلم،  دعاة  من  واملفكرين  الباحثني 

االنسانية(. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
تضليل اولي االلباب مبا ال يصح من معاملة اهل الكتاب )1(

العرب،  مطربي  أعظم  يعاصر  لم  جيل  إلى 
فنانة  الشرق،  كوكب  العربي،  الغناء  سيدة 
أكبر  صاحبة  كلثوم.  أم  الست،  الشعب، 
سياسية  غير  لشخصية  التاريخ  في  جنازة 
وافتها  4 مليون وذلك في3 فبراير 1975 وقد 
يناهز  عمر  عن  كلوي  لفشل  كنتيجة  املنية 

77 عاما. 
كثيرة،  وأزمنة  أشياء  في  العرب  اختلف 
ألم  عشقهم  في  جميًعا  توحدوا  ولكنهم 
السماء  في  يدوي  صوتها  كان  فلقد  كلثوم؛ 
ليلة  مع  اخلليج  الى  احمليط  من  العربية 
كل  وتتوقف  شهر  كل  من  األولى  اخلميس 
مظاهر احلياة من بغداد مرورا بالقاهرة وحتى 
الدار البيضاء وتتوجه كل األذان مصغية إلى 

شدوها، فكان من ألقابها اجلامعة العربية.
أم كلثوم لم تكن فقط مطربة ولكنها كانت 
أيًضا ممثلة وملحنة وعازفة على العود.  وتعد 
من أشهر إن لم تكن هي أشهر مطربي القرن 
أغنية   800 من  أكثر  غنت  فقد  العشرين. 
أكثر  وكان  وامللحنني،  املؤلفني  من  للعديد 
من كتب لها هو شاعر الشباب أحمد رامي، 
رياض السنباطي ومحمد  وأكثر من حلن لها 

القصبجي، وكان يعمل أيًضا ضمن العازفني 
فنًيا  إعدادها  في  بدأ  الذي  وهو  فرقتها،  في 

ومعنويًا وأسس لها فرقتها املوسيقية.
وقد اختيرت أغنية »األطالل » كأفضل أغانيها 
من احلان رياض السنباطي، أما أطول أغانيها 
أحلان محمد عبد  أغنية »فكروني« من  فهي 
بلقاء  والتي سميت  أغانيها  وأشهر  الوهاب، 
السحاب بني أم كلثوم وعبد الوهاب وهو لقاء 
وانت  و«انا  عمري«،  »انت  عاما  أربعون  تأخر 

ظلمنا احلب«،   و«احلب كده«، و«هجرتك« وأخر 
أغانيها »ليلة حب« من أحلان عبد الوهاب في 
عاشقة  كلثوم  أم  وكانت   1972 نوفمبر   17
لوطنها فلقد غنت متبرعة بأجرها للمجهود 
احلربي بعد نكسة1967 وبعد انتصار أكتوبر 
أعدت أغنية مبناسبة عيد النصر ولكن وافتها 

املنية قبل أدائها. 
والدها  مع  سنًة   12 سن  في  الغناء  بدأت 
الشيخ إبراهيم الذي كان يعمل كمنشد في 
حفالت الزواج للقرية، ثم أصبح األب ذاته في 
بطانة فرقة ابنته الصغيرة وكانت أم كلثوم 
تعرف  أن  إلى  األوالد،  ومالبس  العقال  تلبس 
والدها على الشيخني زكريا أحمد وأبو العال 
ومعه  للقاهرة  باالنتقال  األب  وأقنعا  محمد 
أم كلثوم في عام 1922 حيث بدأت مشوارها 
واملعراج  اإلسراء  ليلة  أحيت  حينما  الفني 
بقصر عز الدين يكن بأجر ثالثة جنيهات، ثم 
بدأت طريقها للقمة لتحقق اسطوانتها »إن 
كنت أسامح وانسي األسية« أعلي املبيعات 
كانت   1934 في  املصرية  اإلذاعة  افتتاح  ومع 
أسست   1943 عام  وفي  فيها  غني  من  أول 
أول نقابة للموسيقيني برئاستها وظلت في 

منصبها عشرة سنوات . 
    وقد مثلت أم كلثوم 6 أفالم، وحلنت لنفسها 
أغنيتني »على عيني الهجر »، وأغنية »يارتني 
من   1954 عام  تزوجت  وقد  النسيم«.   كنت 
وكانت  احلفناوي،  حسن  الدكتور  االستاذ 
البلدان  زعماء  من  الكثير  من  جدا  مقربة 
العربية ونالت العديد من األوسمة من مصر 

والعراق واالردن وتونس ولبنان.
وحينما تصدر خبر وفاة أم كلثوم الصفحات 
من  والكثير  العربية  اجلرائد  كل  من  األولى 
الوطن  على  الوجوم  سيطر  األجنبية  اجلرائد 
الشرق«،  »كوكب  كوكبه  فقد  الذي  العربي 
وفقدت مصر هرمها الرابع، ورحلت عن عاملنا 

أعظم مطربي العرب »الست أم كلثوم«.

الهرم الرابع... الست أم كلثوم الهرم الرابع... الست أم كلثوم 

ا.د. ناجي اسكندر
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يحررها سمير اسكندر 

كأس العالم لألندية: األهلي يخطف املركز 
الثالث من بامليراس البرازيلي

األهلي  النادي  فريق  توج 
في  الثالث  باملركز  املصري 
بطولة كأس العالم لألندية 
فوزه  بعد  بقطر،  املقامة 
البرازيلي  بامليراس  نادي  على 

بضربات الترجيح.
بطل  بني  املباراة  وانتهت 
أمريكا  وبطل  أفريقيا 
في  أهداف  بال  الالتينية 

وقتيها األصلي واإلضافي.
وجلأ الفريقان إلى ضربات الترجيح لتحديد صاحب املركزين الثالث والرابع. 
ومتكن حارس مرمى األهلي وقائد الفريق محمد الشناوي من التصدي بنجاح 

للضربة األخيرة، ومنح بذلك الفوز لفريقه بثالث ضربات مقابل اثنتني.
من  كل  سجل  فيما  للشناوي،  األيسر  القائم  بجوار  أدريانو  لويز  وسدد 

غوستافو سكاربا والبارغوياني غوستافو غوميز.
أما في صفوف األهلي، فسجل املغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري 
لها حارس  السولية ضربة تصدى  الالعب عمرو  أهدر  أجايي، فيما  جونيور 

مرمى بامليراس ويفرتون، وسدد مروان محسن في القائم.

ميار  املصرية  التنس  العبة  ودعت 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  شريف 
كاجا  أمام  اخلسارة  بعد  للتنس، 
الثاني  الدور  في  السلوفينية  جوفان 
الهزمية،  ورغم  املسابقة،  ملنافسات 
من  بحروٍف  اسمها  شريف  كتبت 
مصرية  أول  كونها  اللعبة،  في  ذهب 
لبطولة  الرئيسي  اجلدول  في  تشارك 

أستراليا املفتوحة.
في  شريف  ميار  فوز  املباراة  وشهدت 
قبل   ،3-6 بنتيجة  األولى  اجملموعة 
كاجا  السلوفينية  الالعبة  تعود  أن 
جوفان -املصنفة رقم 104 عاملًيا- في 
الثانية  اجملموعتني  في  وتفوز  اللقاء، 

والثالثة بنتيجة 7-6 و2-6.
املواجهة،  نتيجة  حتليل  سياق  وفي 
سالم  محمد  الرياضي  الناقد  يقول 
رغم  قويًا  أداًء  قدمت  شريف  ميار  إن 
طرف  من  املباراة  تكن  »لم  اخلسارة، 
للفوز  فرصة  متلك  ميار  وكانت  واحد، 

باجملموعات التي ُهزمت خاللها”.
ورغم الهزمية، قفزت شريف من املركز 
العاملي،  التصنيف  في   114 إلى   131
قدرة  إلى  الرياضي  الناقد  ويشير 
كل  أمام  الفوز  على  املصرية  الالعبة 
التصنيف  في  منها  األقل  الالعبات 
مؤكًدا  األخيرة،  الفترة  خالل  العاملي 
أنها تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون 

ضمن قائمة املائة األوائل في اللعبة.
وفوزها  البطولة،  في  ومبشاركتها 
منافستها  على  السابق  اللقاء  في 
الفرنسية كلوي باكيه، جنحت شريف 
في حتقيق أكثر من رقم قياسي؛ حيث 
تشارك  مصرية  تنس  العبة  أول  تعد 
في اجلدول الرئيسي لبطولة أستراليا 

املفتوحة، وأول فوز مصري في »اجلراند 
بطولة  وفي  عاًما،   44 منذ  سالم« 

أستراليا املفتوحة منذ 50 عاًما.
ويرى سالم أن ما تفعله ميار شريف 
أكبر من مجرد املشاركة في البطوالت 
»كنا  اللعبة،  في  الكبرى  األربعة 
التنس  عالم  في  قدوة  لوجود  نفتقد 
مبصر، خاصًة على املستوى النسائي، 
في  بالفعل  ذلك  حتقق  شريف  وميار 

األيام احلالية”.
أنس  بدور  تقوم  اآلن  »ميار  ويوضح: 
حتقيق  في  تفشل  فرمبا  بامتياز، 
البطوالت العاملية؛ ألنه ليس منطقًيا 
أن تفوز من مشاركاتها األولى، لكنها 
األمل  صناعة  وهو  األهم،  في  تنجح 
في  املزيد  لتحقيق  القادمة  لألجيال 
»التنس«، وإزالة خيوط العنكبوت عن 
اللعبة محلًيا، وجذب قطاع جماهيري 
متصل،  سياق  وفي  ملتابعتها”.  أكبر 
للتنس،  املصري  االحتاد  رئيس  أكد 
شريف  ميار  أن  الشافعي،  إسماعيل 
من  تُستخدم  رياضية،  أيقونة  باتت 
الناشئني نحو  املدربني لتشجيع  قبل 
بعد  حتقيق مسيرة مشابهة، خاصًة 
االنطالقة الصاروخية لالعبة املصرية، 
من  لتتمكن  اآلن،  وحتى  البداية  منذ 
االقتراب من قائمة أفضل مائة العبة 

في العالم.
وتستعد ميار شريف للمشاركة في 
 ،2021 طوكيو  األوملبية  األلعاب  دورة 
املقرر إقامتها في يوليو املقبل، بعدما 
ملنافسات  الذهبية  امليدالية  حصدت 
اإلفريقية،  األلعاب  دورة  في  التنس 
تتأهل  مصرية  العبة  أول  لتكون 

لألوملبياد في تاريخ اللعبة.

املصرية ميار شريف تودع املصرية ميار شريف تودع 
بطولة أستراليا املفتوحةبطولة أستراليا املفتوحة

أكثر من نصف الشركات اليابانية ترغب في إلغاء 
أو تأجيل دورة األلعاب األوملبية

الشركات  نصف  من  أكثر  أن  عاملية،  صحفية  تقارير  ذكرت 
األوملبية  األلعاب  دورة  تأجيل  أو  إلغاء  في  ترغب  اليابانية، 

املقبلة في طوكيو.
شوكو  »طوكيو  األبحاث  مؤسسة  أجرته  استطالع  أظهر 
ريسيرش«، نقلته وكالة »رويترز«، أن أكثر من نصف الشركات 
اليابانية تعتقد أنه يجب إلغاء أو تأجيل دورة األلعاب األوملبية 

في طوكيو.
وأوضح االستطالع، الذي مت إجراؤه عبر اإلنترنت في الفترة من 

1 إلى 8 فبراير، أن 56.0% من الشركات التي شملها االستطالع تشعر أنه يتعني على اليابان 
إلغاء أو تأجيل األلعاب، ارتفاًعا من 53.6% في االستطالع السابق في أغسطس.

وقال االستطالع إن 7.7% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة أن األلعاب يجب أن تستمر 
كما هو مقرر هذا العام، بانخفاض من 22.5% في االستطالع السابق.

جائحة  بسبب  املاضي  العام  تأجيلها  مت  التي  الصيفية،  األوملبية  األلعاب  افتتاح  املقرر  ومن 
التزامها  تؤكد  أنها  أعلنت  الدولية، قد  األوملبية  اللجنة  يوليو. وكانت  فيروس كورونا، في 23 

بإقامة دورة األلعاب األوملبية، ولن تتأثر باستقالة رئيس اللجنة املنظمة.
وأشارت اللجنة األوملبية الدولية أنها »ملتزمة متاما« مثل أي وقت مضى، بإقامة األوملبياد هذا 

الصيف، ولن تتأثر باستقالة رئيس اللجنة املنظمة احمللية أللعاب طوكيو 2020.
على  أشهر  خمسة  قبل  سابق،  وقت  في   ،2020 طوكيو  رئاسة  من  موري  يوشيرو  واستقال 

انطالق األلعاب، بعد تعليقات أدلى بها ضد النساء، أثارت غضبا في اليابان وخارجها.

وزير الرياضة: فك جتميد أرصدة الزمالك خالل أيام.. 
ولن نسمح باإلضرار بالنادي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، قرب انتهاء أزمة جتميد أرصدة نادي الزمالك 
البنكية بعد التواصل مع أكثر من جهة مسؤولة.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن دور وزارة الشباب والرياضة بشأن 
للنيابة  وإرساله  التقرير  إعداد  فور  انتهى  قد  السابق  الزمالك  إدارة  مبجلس  اخلاصة  اخملالفات 
العامة املصرية. وقال وزير الرياضة: »جلنة إدارة نادي الزمالك تواصلت معنا وأبلغتنا بعدد من 

املشاكل وقمنا بحلها، ولكن ال نتحدث أو نكشف عن هذه األمور بشكل دائم”.
وأضاف: »تواصلنا مع عدد من اجلهات حلل مشكلة جتميد أرصدة نادي الزمالك، املوضوع منتهي 
وسيتم فك التجميد خالل أيام قليلة”. وأوضح: »ما يهمنا أن كيان نادي الزمالك يظل مستمرًا، 

ولن نسمح بأي مشكلة أن تضر به”.
وأردف: »األندية دوًما تكون املصروفات اخلاصة بها أكبر من دخلها، حتى وإن كان الدخل كبيرًا 

لكن سقف التعاقدات خاصة في كرة القدم يكون عاِل للغاية”.
واختتم: »دور وزارة الشباب والرياضة بشأن اخملالفات في نادي الزمالك انتهى عند التقرير الذي 

مت إعداد وتقدميه للنيابة واجلهات اخملتصة، نحن لسنا جهة إصدار أحكام”.
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كيفية تعزيز اجلهاز املناعي في وقت قياسيكيفية تعزيز اجلهاز املناعي في وقت قياسي
العديد  أن هناك  إال  لدينا  املناعة  تعقيد جهاز  الرغم من     على 
من العادات اليومية تساعد في تعزيز وتقوية اجلهاز املناعي والتي 

تتضمن اآلتي:
احملافظة على نظام غذائي صحي وسليم، حيث أن يعتبر هذا من 

أهم املفاتيح التي تعمل على تقوية مناعتك.
واحلبوب  والبقوليات  والفواكه  اخلضروات  من  الكثير  تناول  عليك 

الغذائية، وكذلك البروتينات التي تخلو من الدهون.
تناول الدجاج والسلمون والتونة واملوز الحتوائهم على فيتامني ب 

الذي يحتوي على العديد من الفوائد جلسمك.
أحرص على التمرن بشكل منتظم، فقد يساعدك النشاط البدني 

على التمتع بصحة جيدة ودعم نظام مناعتك الصحي.
يومي،  بشكل  املاء  من  كافية  كميات  شرب  على  حترص  أن  يجب 

حيث أنه يلعب دوراً مهماً في جسمك.
احلصول على قسط كافي من النوم، فيتم تكوين جزيئات مهمة 

تعمل على مكافحة العدوى أثناء النوم.
حاول أن تقلل توترك وكذلك اإلجهاد ألنه يؤثر بشكل سلبي على 

حالتك الصحية.

الصحة العاملية: تأثير كارثي لفيروس الصحة العاملية: تأثير كارثي لفيروس 
كورونا على مكافحة السرطانكورونا على مكافحة السرطان

صرح رئيس املكتب اإلقليمي ألوروبا مبنظمة الصحة العاملية اليوم 
اخلميس بأن أوروبا »ال ميكنها جتاهل« احلاجة إلى مواصلة مكافحة 

مرض السرطان رغم استمرار جائحة كورونا.
مكافحة  على  اجلائحة  تأثير  وصف  ميكن  ال  إنه  كلوج  هانز  وقال 
السرطان في املنطقة إال بـ »كارثي«. ولفت إلى أن اجلائحة تسببت 
في تعطيل اخلدمات املقدمة ملرضى السرطان وتأخير التشخيص 

والعالج.
وبالتالي  التشخيص،  ومعدالت  األدوية  في  نقص  رصد  عن  وأبلغ 
فإن هناك توقعات بوجود مصابني لم يكشفوا، إلى جانب توقعات 

بارتفاع الوفيات.
وأشار املسؤول إلى أن السرطان يودي في العام العادي بحياة نحو 
2.2 مليون شخص في املنطقة. وتضم منطقة أوروبا في منظمة 
الصحة العاملية 53 دولة. وحسب كلوج، زاد مستوى التفاوت في 

الرعاية في العام املاضي في املنطقة.
مبادرة  اليوم  بأوروبا  اإلقليمي  املكتب  أطلق  الفجوات،  ولتلقليص 
إقليمية، تركز على خمسة مجاالت، هي الوقاية، والكشف املبكر، 
وجتميع  التلطيفية،  والرعاية  والعالج،  التشخيص  إلى  والوصول 

البيانات.
األطفال،  ينصب على سرطان  األّولي  التركيز  أن  إلى  ولفت كلوج 

وسرطان عنق الرحم، والثدي.

علــــوم وصحة 1717
أشهر األطعمة التي تعزز نظام املناعة أشهر األطعمة التي تعزز نظام املناعة 

بشكل طبيعيبشكل طبيعي
عن  عبارة  املناعة  جهاز  يعتبر     
وشبكات  خاصة  أعضاء  من  مزيج 
على  تعمل  وبروتينات  معقدة  خاليا 
مكافحة  على  أجسامنا  مساعدة 
العدوى، وميكننا أن نقوم ببناء جهاز 
مكافحة  يستطيع  قوي  مناعي 
األطعمة  نتناول  بأن  الفيروسات، 

التي حتتوي على الفيتامينات الالزمة ألجسامنا فعلى سبيل املثال:
البطيخ:

يحتاج  التي  بالفيتامينات  اجلسم  التي متد  الفواكه  يعتبر من     
البوتاسيوم،  املاء و270 ملليجرام من  إليها. يحتوي على 90% من 

وحوالي 18% من فيتامني أ و21% من فيتامني سي.
البرتقال والليمون:

ينتميا إلى فئة احلمضيات ويحتوي كالً منهما على فيتامني سي.
الكيوي:

   يحتوي على فيتامني سي الذي يقوم بتقوية جهاز املناعة. أيًضا 
جند كل من البروكلي والطماطم والفراولة والبطاطس والسبانخ 

والبازالء اخلضراء.
الفلفل األحمر:

من  الكثير  على  يحتوي  كما  سي  لفيتامني  آخر  مصدر  يعتبر     
فيتامني أ. هو مفيد في الرؤية الطبيعية واجلهاز املناعي وأيضاً في 

احلياة اجلنسية.
الثوم:

القلب  بأمراض  لإلصابة  التعرض  من  احلماية  في  كبير  دور  له     
والسرطان ويقوم بتحفيز اخلاليا املناعية.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

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

عن األسباب :

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

االنتظار حتى تظهر أسنانه بالوقت احملدد لها طبيعياً. 
عدم حصول الطفل على الكميات والنوعيات املناسبة من الطعام، 
وتنمو  تظهر  لكي  معينة  غذائية  عناصر  إلى  حتتاج  األسنان  ألّن 

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

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

قوية وأسنان طبيعية.

تأخر  مشكلة  عالج 
ظهور األسنان 

لدى  التسنني  تأخر  حال  في 

الطفل بعد بلوغه ثالثة عشر شهراً، 
إلى  طفلهم  أخذ  الوالدين  من  بد  ال 
بعض  بإجراء  يقوم  لكي  الطبيب 
على  لإلطمئنان  الالزمة  الفحوصات 
عدم  من  والتأكد  الطفل  صحة 
الغدة  كقصور  مرضية  أسباب  وجود 
بفحص  الطبيب  ويقوم  الدرقية، 
لدى  د  وفيتامني  الكالسيوم  نسبة 
الطفل، ومن ثم يقوم الطبيب بإعطاء 
املناسب في حال كان  العالج  الطفل 
سبب  يظهر  لم  وإن  واضحاً،  السبب 
الوالدين االنتظار حتى تظهر أسنانه وحدها.  واضح سيطلب من 
ميكن أن تظهر بعض األسنان وتتوقف عن الظهور ملدة زمنية معينة، 
فإن كانت هذه املدة قصيرة ليس هنالك داٍع للقلق أما في حال كانت 
املدة طويلة جداً، فقد يكون هذا بسبب صغر الفك، أو التليف في 
إلى الظهور مرة أخرى.  اللثة، مما يدعي العالج حتى تعود األسنان 

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

بذلك، ومنها: 
القيام بتظيف اللثة يومياً باستخدام املاء. 

احلليب  ألن  الطفل  إرضاع  بعد  اللسان  تنظيف  على  املداومة 
سيبقى عالقاً عليه في حال عدم إزالته بواسطة الفرشاة اخلاصة. 
عدم استخدام معجون األسنان قبل العام، وجتنب تعريض الطفل 

للفلوريد قبل الست شهور. 
جتنب تعويده على الرضاعة ألّنها تسبب مشاكل عديدة . 

رعاية األسنان من خالل زيارة الطبيب من فترة لفترة.

تأخر ظهور األسنان عند األطفال

كمامة واحدة أم اثنتان؟ ... خبراء الصحة يجيبونكمامة واحدة أم اثنتان؟ ... خبراء الصحة يجيبون
من  متحورة  سالالت  أي  من  نفسك  بحماية  األمر  يتعلق  عندما 

فيروس كورونا، رمبا كان وضع كمامتني أفضل من االكتفاء بواحدة.
وشوهد عدد من الساسة، من بينهم نائبة الرئيس األمريكي كامال 
هاريس والسناتور ميت رومني، وهم يضعون كمامتني. كما أن كبير 
خبراء األمراض املعدية بالواليات املتحدة أنتوني فاوتشي أوصى بأن 

يستعني األمريكيون بكمامتني يومياً.
وفي إطار سلسلة )#اسأل رويترز( على تويتر، جمعت رويترز مجموعة 
تلك  ومن  كورونا.  فيروس  عن  أسئلة  على  للرد  الصحة  خبراء  من 

األسئلة ماذا يعتبرونه »األصوب« في وضع الكمامات على الوجه.
قال أطباء وخبراء في الصحة العامة إن أي نوع من احلماية أفضل 
من عدم االكتراث املطلق. وقال الدكتور مات بينيكر رئيس اجلمعية 
هو  اجليد  الكمامة  »نوع  اإلكلينيكي  الفيروسات  لعلم  األمريكية 
الذي تضعه باستمرار على األنف والفم متى كنت في مكان  ذلك 

عام... عند هذه النقطة، علينا أن نركز على حتقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع كمامتني«.
فإن كنت أكثر ميالً لوضع أكثر من كمامة، فهناك بعض اإلرشادات التي قد تهمك:

البيئة اخلطر
قال الدكتور دوش شيفر األستاذ مبركز فريد هاتشينسون ألبحاث السرطان إن نوع الكمامات التي تستخدمها وعددها يتوقف 
على املكان الذي تنوي الذهاب إليه. وأضاف »من الضروري جداً أن تضع الكمامة على النحو املناسب وباستمرار عندما تكون في 

أجواء عالية اخملاطر حيث ميكن أن يكون الفيروس أسرع انتشاراً«.
ويوصي شيفر باستخدام كمامة من القماش عندما يتمشى املرء في أجواء مفتوحة مثالً واالستعانة بكمامتني أو بأنواع متميزة 

من الكمامات مثل )كيه.إن95( أو )إن95( أو كمامتني عند الذهاب ألماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات واملستشفيات.
خامة الكمامة حتدث فرقاً

بالطريقة  الكمامة  »إذا وضعت  بجامعة جورجتاون  والعاملي  الوطني  الصحة  لقانون  أونيل  لورانس جوستني مدير معهد  قال 
الصحيحة، فستكون كل األنواع فعالة«. غير أنه أشار إلى أن خامة الكمامة ونوعيتها ميكن أن حُتدث فارقاً أكبر من عددها.

وأضاف »وضع كمامتني أمر غير مفهوم ألننا ال نعرف نوع اخلامة وال نوعيتها«، مشيراً إلى أن الكمامات الطبية املستخدمة في 
العمليات اجلراحية أو الكمامات من نوع كيه.إن95 أفضل.

التنفسية  األمراض  معهد  رئيس  الدويك  رائد  الدكتور  وقال  طبقات.  عدة  من  تتكون  الفعالة  الكمامة  أن  على  اخلبراء  واتفق 
مبستشفى كليفالند كلينيك »إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن غير الضروري استخدام كمامتني«.

ترتيب وضع الكمامات
عند استخدام أكثر من كمامة، يوصي الدكتور تشارلز هوملز مدير مركز االبتكار في الصحة العاملية بجامعة جورجتاون بوضع 
الكمامة األجود أوالً ثم الكمامة األقل جودة فوقها. على سبيل املثال، ينبغي وضع الكمامة اجلراحية فوق الكمامة كيه.إن95، أو 

وضع الكمامة القماشية فوق الكمامة اجلراحية.
ومع هذا، كانت أهم نصيحة قدمها هوملز هو أن يغطي املرء وجهه، أياً ما كان الشكل. قال »أفضل كمامة هي تلك التي تضعها 

باستمرار على النحو املضبوط«.
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الكيرم »البليارد«

اجلزيرة  شبة  دول  به  تشتهر 
من  أيضاً  قريبة  وهي  العربية، 
لعبة البلياردو الشهيرة. تتكون 
من لوح خشبي مربع وفي زواياه 
تسمی«جيوب«  ثقوب  األربع 
خاص  تصمیم  سطحه  وعلى 
يصف  دائري  شكل  يتوسطه 
صغيرة  سوداء  أقراص   9 علیه 
ويتوسطه  بيضاء،  ومثلها 

قرص واحد أحمر اللون. 
اربعة  أو  بالعبني  اجلولة  وتبدأ 
»مضرباً«  أحدهم   يستخدم 
عبارة عن قرص ناعم ومسطح 
األقراص  من  مساحة  أكبر 
وزناً.  وأثقل  والسوداء  البيضاء 
في  مهارة  الى  حتتاج  الكيرم 
لتحريك  اليد  أصابع  استخدام 
بواسطة   19 الى  االقراص 

القرص االكبر »املضرب«.
أكبر  تدخيل  الالعبني  وعلى 
السوداء  األقراص  من  عدد 
والبيضاء على أن يكون آخر ما 
يتم تدخیله هو القرص االحمر. 
الباودر  مبسحوق  يستعان  عادة 
لوح  على  االقراص  انزالق  لزيادة 

الكيرم.

العصا ملن عصى
صحتها  أُنكرت  االمثال  بعض 
مقداراً  سببت  هي  او  كلياً 
هذا  كحال  االذي  من  كبيراً 
من  يقرب  ما  اظهر  فقد  املثل. 
أن العصا  البحث  40 سنة من 
اطفال  نشأة  الى  إال  تؤدي  ال 
نظائرهم.  من  شراسة  اكثر 
قد  اجلسدي  العقاب  أن  ومع 
في  االنحراف،  على  يقضي 
يذكي  انه  إال  القصير،  املدى 
في الطفل روح التصميم على 

التفلت من العقاب.
   عام 1960 درس ليونارد ايرون 
جامعة  في  النفسي  الباحث 
االحوال  بشيكاغو  ايلينوي 
في  طفل   860 لـ  النفسية 
ان  فاكتشف  الثامنة،  عمر 
درجة  بني  واضحة  هناك عالقة 
تعرض  الذي  اجلسدي  العقاب 
الشراسة  ودرجة  االطفال  له 
التي حكم بها عليهم اطفال 
ثبتت  عاماً   22 وبعد  آخرون. 

صحة بعض هذه احلاالت.
االطفال  ان  عموماً،  ثبت،     
عند  كذلك  صاروا  الشرسني 
ما  وغالباً  الرشد  بلوغهم سن 
هم  شرسني  اطفالهم  يكون 

ايضاً.

اذكري انِك...
خامتاً؛  أشعب  من  امرأة  طلبت 

فسألها عن السبب؟
فقالت: الذكرك به!

انك  اذكري  أشعب:  لها  فقال 
سألتيني اياه، ومنعته عنِك!

صفعة جحا
اخللف وصفعه على  رجل من  يوم فجاء  ذات  يتسّوق  كان جحا 
خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه ولكّن الرجل اعتذر 
يا سيدي فقد ظننتك فالناً، فلم يقبل  إني آسف  بشدة قائالً: 
جحا هذا العذر وأصّر على محاكمته وملّا عال صياحهما اقترح 
الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهبا إلى القاضي، 
وصادف أن يكون ذلك القاضي قريباً للجاني وملّا سمع القاضي 
القصة غمز لقريبه بعينه )يعني ال تقلق فسأخلصك من هذه 
الورطة(.     ثّم أصدر حكمه بأن يدفع الرجل جلحا مبلغ 20 ديناراً 
كعقوبة على ضربه، فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي ليس 
واحضرها  أذهب  له  يغمز  وهو  القاضي  فقال  اآلن،  شيئا  معي 
حاالً وسينتظرك جحا عندي حتى حتضرها، فذهب الرجل وجلس 

جحا في مجلس القاضي ينتظر غرميه حتى يحضر املال.
    ومرت الساعات ولم يحضر الرجل، ففهم جحا اخلدعة خاصة 
أنًه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي وجهها القاضي 
قام  وقريبه  القاضي  ِقبل  من  ُخدع  أّنه  أدرك جحا  فلما  لغرميه، 
منها  طارت  صفعة  خده  على  وصفعه  القاضي  إلى  وتوّجه 
عمامته وقال له: إذا أحضر غرميي الـ 20 ديناراً فخذها لك حالالً 

طيباً وانصرف.

قول مأثور
 وردة واحدة إلنسان على قيد احلياة أفضل من باقة كاملة على 

قبره.
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Ontario Small Business Support Grant
برامج  ضمن  األعمال  ألصحاب  املقدمة  املنحة 

مساعدات متضرري كورونا
بقلم احملاسبة: آمال يوسف

املساعدات  برامج  فورد عن بعض  دوج  السيد  أعلن 
التى تقدمها حكومة اونتاريو منها على سبيل املثال 
البرنامج اخلاص باأليجار وبرنامج تخفيض الكهرباء 
واخيرا منحة الـــــ  20000 دوالر ألصحاب األعمال 

التي تأثرت بقرار األغالق في 26 ديسمبر 2020.
احلكومة  قدمتها  التى  تلك  غير  املساعدات  وهذه 
الفيدرالية لألفراد والشركات تعاونا منها لتخفيض 
العبء املادى واألقتصادى للمتضررين بسبب جانحة 
املقدمة  املنحة  عن  اليوم  وسنتحدث   ... كورونا 

ألصحاب األعمال.       
.ما هى هذه املنحة؟                                                               

مقاطعة  فى  األعمال  ألصحاب  مقدمة  منحة  هى 
التي  املالية  األضرار  عن  لتعويضهم  وذلك  أونتاريو 
تشهده  التى  التام  األغالق  تأثير  من  بهم  حلقت 
حلقت  وقد   2020 ديسمبر  منذ  أونتاريو  منطقة 
حتاول  ...هنا  كبيرة  مادية  بخسائر  األعمال  اصحاب 
فى  هؤالء  ومساعدة  املساهمة  اونتاريو  حكومة 
حتمل املصاريف األساسية من أيجار وضرائب عقارية 

أو كهرباء ودفع مرتبات وغيرها.
ما هو مبلغ املنحة؟

دوالر   20000 الى   10000 من  املنحة  مبلغ  يبدأ 
لتغطية عجز األيرادات واملبيعات فى هذه الفترة.

من هو املستحق لهذه املنحة؟
كل اصحاب األعمال أمثلة :

وورش  محالت  انواعها،  بكل  التجزئة  جتار 
والشخصية  اخلاصة  العناية  محالت  التصليحات، 
من صالونات وغيرها، الصاالت الرياضية، برامج قبل 

دور  اصحاب  القيادة،  تعليم  مدارس  الدراسة،  وبعد 
السينما، قاعات املناسبات، احلضانات.

ماهى شروط األستحقاق؟
الصادرة  األوامر  على  بناء  مت  االغالق  يكون  أن   -

للمقاطعة فى ديسمبر 26 2020.
- أن يكون هناك تأثير على الدخل ال يقل االنخفاض 

بالدخل عن 20%
مصلحة  مع  اكونت  بيزنيس  هناك  يكون  أن   -

الضرائب
بطلب  التقدم  أو  االستفادة  يتم  كيف  واآلن 

للحصول على هذه املنحة؟
املنحة  بطلب  التقدم  األعمال  أصحاب  األفراد  على 

عن طريق هذا اللينك 
https://www.app.grants.gov.on.ca/msrf/#/

requirement
أو األتصال مع   :

Tel: 416-325-6691               
Toll-free: 1-855-216-3090

Ontario Small Business Support Grant
 Which helps small businesses that are required
 to close or significantly restrict services
 under the Province wide Shutdown effective

?December 26, 2020
 Starting at $10,000 for all eligible businesses,
 the grant provides businesses with funding to
 a maximum of $20,000 to help cover decreased
.revenue expected as a result of the Shutdown

 The business must demonstrate they
 experienced a revenue decline of at least 20
 % when comparing monthly revenue in April

 .2019 and April 2020

 New businesses established since April 2019
 are also eligible provided they meet the other

.eligibility criteria
 Small businesses not in operation in April 2019
 or April 2020 will be able to select alternative
 months for comparing revenue decline through

.the application portal
 Businesses will have to have a business

.number in order to be eligible
:Eligible Businesses

 Before- and after- school programs • Day  •
camps for children

 • Cell phone and computer providers & repairs 
 Community centres and multi-purpose
 facilities • Conference centres and convention
 centres • Outdoor sports and recreation

facilities
 Domestic services • Drive-in cinemas• Driving
 instruction Facilities for indoor sports and
 recreational fitness activities Restaurants and

bars
 Vehicle and equipment repair services  
 • Veterinary services Garden centres •
 Hardware stores Pet/animal food and services

 •• Photography
التقدم  عند  الدقة  حترى  بضرورة  التنويه  لزم  وهنا 
اونتاريو  اوضحت حكومة  فقد  املنحة  لهذه  بطلب 
ست  ملدة  الطلبات  هذه  مراجعة  فى  احلق  لها  ان 
سنوات وقد تطالب باسترداد املبلغ من الذين ليسوا 
رجاء  ...لذا  ذلك  املراجعة  أثبتت  إذا  فيها  احلق  لهم 

حترى الدقة من فضلكم.

إرشادات ضريبية

كيف تستخدم ال RRSP في تخفيض العبء الضريبي
وما أهميتها حملدودي الدخل وصغار السن

بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا

ظهور  أن  القارئ  عزيزي  تعلم  هل 
ما  »املتكلمة«  أو  الناطقة  السينما 
و1940 سبب غضباً   1920 عامي  بني 
السينمائي  الوسط  في  عارمة  وثورة 

في هوليوود؟!!
أن  علينا  يجب  انه  تقصد  »ماذا 
نتكلم؟!« ... »وملاذا يجب على اجلمهور 
لتلحق  هراء!!!  »هذا  يسمعنا؟«...  أن 

بهم لعنات السماء!!!«
أفعال معظم  ردود  بعض  هذه  كانت 

ممثلي السينما الصامتة...آنذاك!!
وقد تتعجب من هذا الشأن وتسأل: ما 
املعارضة  هذه  سبب  يكون  أن  عسى 
الساذجة؟! فمن يكره أن يصل بصوته 
أمامهم  ليتجسد  للجماهير  أيضاً 
الذي  ذا  من  معاً؟!  والصوت  بالصورًة 
والتكنولوجيا  التقدم  وجه  في  يقف 
ال  بعيدة  آفاق  الى  بنا  تخطو  وهي 

تخطر على بال أحد؟! 
ما لم نكن نعلمه انا وانت يا عزيزي، ان السينما 
األقليات  من  العديد  حتتضن  كانت  الصامتة 
التي قد ال تتحدث اللغة االجنليزية أو ال جتيدها 
على اإلطالق- إن صح التعبير- فكانوا يعتمدون 
املعنى  لتوصيل  أجسامهم  حركة  على  كليًة 
للمتفرج! لذلك جاءت عليهم السينما الناطقة 

كنكبة وبالء!

أما من كان يتقن اللغة سواء كان من األقليات 
ام ال، فكان األرق بالنسبة لهم من نواحي تقنية 
أخرى! فالتركيز في األداء التمثيلي في ظل هذا 
احلركة  موازنة  نحو  يتجه  اجلذري سوف  التغيير 

مع الصوت أكثر من التركيز على حركة فقط!
قد يبدو االمر هيناً للقارئ، ولكن بالنسبة حملترفي 
املهنة كان يعتبر وثبة ضخمة في عالم التمثيل! 
من  العديد  بوقوع  تسمع  حينما  تتعجب  فال 

وقتها  املؤسفة  احلوادث 
وشغب  كانتحارات 
سلمية  غير  وتظاهرات 
وحرائق في سبيل إخماد 
وإبقاء  التغيير  حركة 

حالة الصمت السائدة على حالها!   
العقل  تصليب  عن  نتجت  خسائر  من  كم 
بأن  الزمان  عليها  حكم  قد  بعادات  والتشبث 
التقدم مجراه...وحدث  أخذ  النهاية  في  تنتهي! 
عن  رغماً  احلديثة  القوانني  لت  وُفعِّ التغيير 
وزهق  السينما،  ونطقت  السلبية!  العواقب 
مع   - حرق  ما  وحرق  مات،  من  ومات  الصمت! 
االسف - واستمرت احلياة! وعلى رغم ما نشعر 
التقدم  حركة  من  املتضررين  على  أسى  من  به 
مدركني  أماكنهم،  في  أنفسنا  واضعني  وقتها 
به  مؤمنني  هم  عما  التنازل  صعوبة  مدى  متاماً 
شئنا  مجراه  سيأخذ  التطور  أن  جند  امياٍن،  أشد 
فطرتنا  نقمع  أن  هو  والفيصل  أبينا!  أم  هذا 
اجلامحة املتعلقة بشدة بأذيال املاضي، ما دامت 
قبل  العام،  للصالح  هو  ملا  ترنو  التطور  خطى 

حدوث خسائر فادحة يندم عليها اجلميع!
السطور...وأنا  هذه  كتبت  ملاذا  تتساءل  وقد 
لهذه  اختياري  سبب  عن  أصفح  لن  بالطبع 
تكون(  ال  )او  تكون  قد  التي  التاريخية  النبذة 
احلرية... كامل  لك  تاركاً  لك،  بالنسبة  شيقة 

الستنباط الهدف.

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:
بقلم: مينا ماهر      السينما الصامتة!!      السينما الصامتة!!

للمحكمة.  اللجوء  استلزم  مما  وتكرارا،  مرارا  بذلك 
امام  دعوي  برفع  السطور  هذه  كاتب  قام  وعليه 
بتاريخ 1/11/1102  االداري ُحِكم فيها  القضاء  محكمة 
الصادر  والعزل  الفرز  )قرار  فيه  املطعون  القرار  بإلغاء 
اإلدارية  احملكمة  من  احلكم  وتأيَّد  الكنسية(  االدارة  من 
التنفيذ  إجراءات  واتُخذت   .3102 مايو   82 بتاريخ  العليا 
اجلبري ضد االدارة الكنسية، ولكن الدكتور جورج بباوي 
من  بحبس  ستنتهي  ألنها  اإلجراءات  استكمال  رفض 
يرفض تنفيذ حكم احملكمة )سيتم نشر كتاب يحتوي 
القضاة  وتعليقات  ومالبساتها  الدعوي  أوراق  كل  على 
بجلسات املرافعة، واالوراق املزورة املقدمة من دفاع االدارة 

الكنسية(. 
  ُصلب جورج غريبا فوق صليب الكلمة، وهو يدافع عن 
احلق والنور واحلرّية. وظن َمن صلبوه انهم تخلصوا منه، 
تنير  البلدان  كل  في  كلماته  وانتشرت  انتصر،  ولكنه 
واحد،  جورج  من  بدال  وأصبح  املستعبدين  وحترر  الظالم 

يوجد مليون جورج .
الستني  عن  يزيد  الكتب  من  وفيرا  عددا  جورج  كتب   
كتابا، فضال عن احملاضرات، واملقاالت واألحاديث والتي من 
خاللها فتح لنا خزائن االباء وخاصة اثناسيوس الرسولي، 
وكيرلس عامود الدين، حتى صار بحق معلم املسكونة 
ومرشد االرثوذكسيني.  وأصبح َمن ال يقرا جورج بباوي ال 
يفهم الالهوت األرثوذكسي، بل لم يقرأ اإلجنيل معاشا 

من خالل اباء الكنيسة.
 معلٌم انت علي خطي املسيح املعلم، عاشرته، حتاورت 
معه، عشقته، شربت من قداسته فصرت قديسا تزرع 
القداسة في كل من يعاشرك ويتعلم منك، فالقداسة 
إمنا  مميزة،  مالبس  وال  قيادات،  وال  كنسية،  رتبا  ليست 

القداسة حب وسالم، رجاء واميان، تسامح واتضاع.
املسيحي  ميارسها  ان  ينبغي  التي  املفاهيم  غيَّرت 
فهي  املسيحية،  الصالة  مفهوم  عن  فمثال  احلقيقي. 
جهاد دائم لالحتاد مع اهلل، وليست صلة روحية بني اخلالق 
واخمللوق، الن اهلل داخلنا وليس بعيدا نحتاج ان نقيم معه 
صلة. وأيضا نقلنا د. بباوي بتعليمه من ممارسة ان االبوة 
لالكليروس فقط، إلى أنها للعلمانيني أيضا، ويستشهد 

في ذلك بصلوات الكنيسة واالباء. 
واخوتنا  آبائنا  عن  نصلي  الراقدين  ألوشية  فبالرجوع 
البدء  منذ  باملسيح  اإلميان  في  وتنيحوا  رقدوا  الذين 
العلمانيني  وآبائنا  الرهبان  وآبائنا  الشمامسة  واخوتنا 

)الحظ القول آبائنا(.
السكندري  اكليمنضس  القديس  املعني  هذا  ويؤكد   
بقوله، من علمني حرفا صرت له ابنا، وصار لي ابا. ولقد 
أكدت لنا كلمات الالهوت والتعليم الصحيح، ثابتة في 
صلوات البيعة وأقوال وحياة االباء، وأن االرثوذكسي في 
صالته يتجه الى الثالوث. لذلك حني نشر أحد األساقفة 
االبن  فيها  يخاطب  تأليفه  من  قسمة  صالة  احلاليني 
د. بباوي يشرح له اخلطأ ويرشده الى  اليه  فقط، أرسل 
والراي،  الهرطقة  بني  الفرق  عن  كتابا  كتبت  الصواب. 
تشرح فيه ان الهرطقة هي هدم كامل للبناء العقيدي، 
ببقية  مساس  دون  واحدا  ركنا  تنكر  هرطقة  توجد  فال 

البناء.
للتجسد  يتعرض  لآلب  األبن  مساواة  إنكار  إن  فمثال 
الرأي ينسحب على التفسير  والفداء والثالوث … بينما 
وهو من حق كل مسيحي. أعدت مفهوم السلطة في 
الكنيسة الي تعليم املسيح الذي كان زاهدا في ممارسة 
تعاليمه  فرض  الى  ابدا  يسعى  لم  أنه  حتى  السلطة 
على الناس، كما قال لنا الرب يسوع ان السلطة خارج 
ولكن  يسودونهم«،  األمم  »رؤساء  سيادة  هي  الكنيسة 
فليصر  عظيما  يكون  ان  أراد  »من  هي  الكنيسة  في 
رجال  )بعض(  مع  وهو مفهوم متضاد  للجميع«،  خادما 
اإلكليروس الذين يتصورون أنفسهم أوصياء على الناس 

وعقولهم وضمائرهم. 
كما  الصحيحة  املسيحية  املفاهيم  عن  جورج  دافع    
تعلمها من الرب، وعاشها مع اآلباء، ورفض ان يكون اداة 
في يد )بعض( اإلكليروس مهما كانت رتبهم، كما رفض 
لغير  الطاعة  ورفض  السعيد،  النمل  طابور  في  السير 
املسيح، رفض ثقافة الفتاوي التي كانت متارسها االدارة 
الي  ويعلِّم  يكتب  ظل  وانتقدها.  بل  وقتئذ،  الكنسية 
النفس األخير، وترك لنا ثروة الهوتية عظيمة. ستظل يا 
دكتور بباوي حّيا تعيش فينا بتعاليمك. وها انت تسبقنا 
الي الرب املعلم، ياَمن أرشدتنا الي االله احلقيقي، احملب 
والغافر واخمللِّص. وهاأنت تسبقنا الي احضان االباء، ياَمن 
األشياء.  من  أقدس  االنسان  وأن  االنسان،  قيمة  علمتنا 
اطمأنت  ان  بعد  احلمل  حفلة  الي  تسبقنا  أنت  وها 

نفسك بأن املسيرة مستمرة وأن الشعلة ستستمر.

كلمة في رحيل الالهوتي املنير دكتور 
جورج حبيب بباوي

بقلم: د. رءوف إدوارد 
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ان الطريق الكتشاف ومعرفة أسرار الهدف األسمى الذي ميأل 
الرؤيا  صفحات الكتاب املقدس من سفر التكوين الى سفر 
إال وهو: ملكوت السموات أو ملكوت اهلل أصبح على األرض 
وطأت  أن  منذ  حقيقي  مؤمن  كل  داخل  أصبح  باألحرى  أو 
قدم الرب يسوع باجلسد علي األرض، كما يقول الرب نفسه 
َملَُكوُت اهلِل  َها  ُهَناَك! ألَْن  ُهَوذَا  أَوْ:  ُهَوذَا هُهَنا،  يَُقولُوَن:  »واَلَ 

دَاِخلَُكْم«. )لو 17: 21(.
رحلة  األرض  على  املسيحي  حياة  رحلة  هو  الطريق  هذا     
الى منو أعظم، ومن  الي مرحلة، ومن منو  تأخذك من مرحلة 
أعظم...  قوة  الى  الرب  شخص  في  والثبات  اإلميان  في  قوة 
هذه الرحلة هي اسلوب حياة، انها حياة السماء على األرض 

»كأيام السماء على األرض« )تث 11: 21(. 
»ملكوت  لفظا  أحيانا  البعض  على  اختلط  قد  كانا  وان     
فرق  أن هناك  البعض  واعتقد  »ملكوت اهلل«،  أو  السموات« 
يحمال  السموات«  »ملكوت  و  اهلل«  »ملكوت  لكن   ،!! ما 
يأتي لفظ ملكوت السموات إال في إجنيل  نفس املعني ولم 
اليهود  اليهود وكان  الى  إنه كتب إجنيله  البشير حيث  متى 
قد استبدلوا كلمة اهلل، يهوه!! الي ادوناي أو السيد نتيجة 
خوفهم من يكتبوا اسم اهلل وحفظا وتقديسا لهذا االسم 
واستناداً إلى اآلية »الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّبِّ إِلِهَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّبَّ 
الَ يُْبرُِئ َمْن نََطَق بِاْسِمِه بَاِطالً« )خر 02: 7( أما باقي األناجيل 
رفنا ملكوت اهلل في  جاء فيها لفظ ملكوت اهلل، وكما قد َعٓ
مقاالت سابقة أنه مجال حكم وسلطان اهلل.. أيضاً يتضح 
املسيح  يسوع  الرب  علمها  التي  الوحيدة  الصالة  من  جلياً 

لتالميذه حينما طلبوا منه أن يعلمهم أن يصلوا.
» وإذ كان يصلي في موضع ملا فرغ قال واحد من تالميذه يا 
)لو 11:  أيضا تالميذه«  يوحنا  أن نصلي كما علم  رب علمنا 
»أبانا  الربانية  بالصالة  لدينا  معروف  هو  ما  لهم  فقال   .)1
الذي.... « ليأت ملكوتك كما في السماء كذلك على األرض... 
وبعد كل صالة  تقريبا قبل  الصالة  أننا نصلي هذه  واجلميل 
وبعده  األكل  وقبل  والقداس  االجبية  صلوات  في  ونصليها 
بالروح  املُرشدة  والكنيسة  وهكذا!!    ... مناسبة  كل  وفي 
القدس وضعت لنا هذه الصالة بشكل متكرر؟ وسواء صلينا 
اي  محورية  صالة  فهي  إدراك  بعدم  أو  بإدراك  الصالة  هذه 
احلال في  يأتي ملكوت اهلل كما هو  أن  أننا كل وقت نصلي 
السماء كذلك يأتي علي األرض و كأن الرب يضع علي عاتق 

...هو في  يأتون بامللكوت علي األرض كما هو  أن  وقلب اوالده 
السماء...كذلك علي أرضنا.

بامللكوت  يأتي  أن  وكل شخص  مؤمن  كل  إذن مسئولية     
االنضواء  قبول  في  تباطأ  قد  العالم  كان  إذ  و  األرض؟!  على 
ككنيسة  مسئوليتنا  هي  فهذا  اهلل،  ملكوت  رعاية  حتت 
إذ  الناس،  اتيان امللكوت داخل قلوب  وكشعب مسئولني عن 
املسيح يدعو في هدوء وبغير قسر، ويلح في الدعوة للجميع 
بغير خوف أو اضطراب ويقنع باحلب، يظهر كانه يلزم بالدخول 
له،  يفتح  من  يقرع منتظراً  و  الباب  واقف على  أنه  اليه مع 
يتودد إلينا كمن هو في حاجة إلي خالصنا ينادي و يقول »أيها 
العطاش جميعا هلموا إلى املياه والذي ليس له فضة تعالوا 
ولبنا  خمرا  ثمن  وبال  فضة  بال  اشتروا  هلموا  وكلوا  اشتروا 
: 1(«،  فاملسيح يعرض ملكوته من خالل كنيسته  )إش 55 
علي العالم كله، ومن خالل قراءتنا املتأنية للبشاير يستطع 
القارئ الذي يقرأ كلمة اهلل ليس كحبر علي ورق و ال كأنها 
قصص ولكن كلمة اهلل هي أنفاس اهلل و كل ما كتب في 
الكتاب يريد اهلل توصيل رسالة لكل قارئ كل حسبما اتسع 
قلبه ورؤيته و اعطي مساحة للكلمة ان تعمل بداخله، اقول 
من  في شركة حقيقية  والدخول  للكلمة  قراءتنا  من خالل 
 ycamitnI احلميمة  الشركة  تتجلي  فيها  نقاط  أربع  خالل 
سريعة  عجالة  في  هنا  اسردهم  القدس،  الروح  وبني  بينا 
بدون اسهاب:  وهم احملبة & و املودة املتبادلة بينك وبني الروح 
القدس، واالمتياز الذي  نلناه نحن  بهذه الشراكة، كل هذا 

يقود الى النقطة الرابعة وهي  املسئولية.
اوال: احملبة:

محبة  أبدية،  محبة  احبني  اهلل  أن  أدرك  أن  البد  األمر  بادئ 
ِعيِد  َقْبَل  يَُسوُع  ا  »أَمَّ احملبة  يقول رسول  غير مشروطة كما 
هَذا  ِمْن  لَِيْنَتِقَل  َجاَءْت  َقْد  َساَعَتُه  أَنَّ  َعالٌِم  وَُهَو  الِْفْصِح، 
الَْعالَِم،  ِفي  الَِّذيَن  َتُه  َخاصَّ أََحبَّ  َقْد  َكاَن  إِذْ  اآلِب،  إِلَى  الَْعالَِم 
أََحبَُّهْم إِلَى امْلُْنَتَهى«. )يو 13: 1( إذن محبة اهلل لنا حتتاج إلى 
إدراك وقلب يستقبل. هذه احملبة، وشكراً هلل أن هذه احملبة قد 
انسكبت في قلوبنا بالروح القدس املعطي لنا »رومية 5«، إذن 
حتى أن نبادل الرب محبته لنا ليس فضل منا ولكنها عطية 

وهبها لنا من خالل الروح القدس.
ثانيا: املودة املتبادلة:

إذ  الوثيقة،  املتبادلة  املودة  عمق  الي  املتبادلة  احملبة  تقودنا 

عندما ننفرد بالرب سواء في مخادعنا أو في اجتماع الصالة 
أن  يجب  العالم  في  ما  الكنيسة حينئذ كل  أو في صلوات 
ينتظر خارج نفسي وكياني وال ميأل عقلي وذهني إال مشهد 
امللك يسوع و كما يقول الكتاب ميلئ قلبي الفرح بالرب كمن 
وجد غنيمة وافرة »مزمور119«، و تتحول العالقة بيني وبينه 
الي عالقة مودة وثيقة ومعرفة شخصية ترتقي الي شركة 
واحتاد وثيق...مع كل األسف كثيرين التقوا بالرب على قارعة 

الطريق لكنهم افتقدوا الى هذا الشركة!
ثالثا: االمتياز: 

املتبادلة  الثقة  امتياز  الدخول في  الي  الشركة  تقودنا حياة 
و يا له من امتياز أن ندخل في شركة محبة و ثقة مع ملك 
امللوك و رب االرباب، وهذا الثقة هي الذراع الذي استند عليه 
حق  و  جرأة  تعطيني  الثقة  هذه  األزمات،  أو  التجارب  وقت 
الدخول الي العمق الَِّذي بِِه لََنا َجرَاَءٌة وَُقُدوٌم بِإمِيَانِِه َعْن ثَِقٍة. 
)أف 3: 12( الي مكان أجد فيه راحة و يجد الرب أيضاً راحة في 

»وَأَرَاَحُهُم الرَّبُّ ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة«. )2أخ 15: 15(.
رابعا: املسئولية:

كل هذا يقودنا الى حجم املسئولية امللقاة على عاتقنا كأوالد 
منوطني بأن نحيا ملء امللكوت على األرض، إذ أن الرب يبحث 
عن اوالد ناضجني يعملوا معه في حقله كفعله وكخميرة 
ٔتخمر العجني، وكنور وملح للعالم. إذن قصد اهلل لكنيسته 
املسؤولية  يدركوا حجم  و  أنفسهم  أن يخرجوا من  اوالده  و 
و اهم هدف لوجودنا  النفوس و هذا أعظم  إال و هي خالص 
فينا  املسيح  يحيا  باألحرى  أو  للمسيح  ننتمي  كمسيحيني 
وبك  فيك  الرب  يعمل  أن  صلي  خاللنا،  من  للعالم  يتراءى  و 
عمال عظيماً وضع في قلبك أن كل عمل تعمله يحمل الـــ 
ycamitni   بينك و بني الرب الروح القدس، هو عند الرب كثير 
الثمن، وتكون هذا العبد األمني الذي اقامة سيده، و وضع يده 

في يد السيد و عمل معه بكل أمانة.
: »َفَمْن ُهَو الَْوِكيُل األَِمنُي احْلَِكيُم الَِّذي يُِقيُمُه َسيُِّدُه  َفَقاَل الرَّبُّ
َعلَى َخَدِمِه لُِيْعِطَيُهُم الُْعلُوَفَة ِفي ِحيِنَها؟ )لو 12: 42(، إرادة 
أبناء ناضجني، رجال وكلمة رجل في  أن نكون  الرب لي ولك 
الكتاب املقدس ال حتمل املعني اجلنسي احلرفي لكنها حتمل 
ونتخلى عن كل  املسئولية  الروحية؛ في حتمل  احلالة  معني 
وْا«. )1كو  طفولة روحية، كما قال الرسول »ُكونُوا رَِجاالً. تََقوَّ

.)13 :16

ملكوت اهلل... سيمتد )14(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

»رُّب ميٍت صار بالعلم حيا. 
يا. وباٍق مات جهالً ويَحِسب نفسه وعِّ  

فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً. 
  ال تعدو احلياة في اجلهل شيئا«

ليس من احلكمة ابداً أن يبتلع اجملتمع الكنسي القبطي 
دكتور  الالمع  الالهوتي  هذا  انتقال  يخص  فيما  لسانه 
جورج بباوي بسبب خالف شخصي إلدارة كنسية معه. 
متي  األب  إنتاج  مع  بباوي  الدكتور  وسيرة  انتاج  فإن 
سبعة  خالل  لكنيستنا  الوحيدة  الثمار  هو  املسكني 
الوشيجة  هو  إنتاجهما  أن  عن  فضالً  األقل،  على  قرون 
العالم  مواجهة  في  باملسيحية  تربطنا  التي  الوحيدة 
هذا  إهدار  فإن  الليتورجيا.  أستثنينا  إذا   - املسيحي 
بها، ألنه  لنا  تُغَتفر ال طاقة  ال  الالمع هو جرمية  اإلنتاج 
لم يَُعد هناك مزيد من اإلنطفاء. فالضوء االخير يتسرب 
نّعض  أن  الفاهمني  نحن  علينا  ويجب  أيدينا،  بني  من 
في  مماثلة  أزمات  لنا  ينقل  التاريخ  إن  بالنواجذ.  عليه 
الكرام  البابا دميتريوس  ظروف مشابهة نذكر منها قرار 
بحرمانه العالمة أوريجينوس، ولقد دفع أبطال كل شئ 
دفاعاً عن املظلوم اوريجينوس إحقاقاً للحق. ألن من شأن 
الظلم وأثره أن تنطفئ منارة وجذوة الروح رويداً رويداً في 
الكنيسة. ولذلك لم تعد كنيستنا ابداً بعد هذا الصراع 
بحرمان  ثاؤفيلس  البابا  قرار  أيضاً  نذكر  كانت.  كما 
القديس يوحنا ذهبي الفم والذي بسببه نُِفَي القديس 

بأمر اإلمبراطور ومات. وألن ما حدث كان ظلماً فإن البابا 
القديس كيرلس الكبير )وأبن أخت البابا ثاؤفيلس( جاء 

بعده و رفع احلرم عن القديس يوحنا ذهبي الفم.
عون أنهم ال يؤمنون مبا تؤمن  ورغم أن أغلبية االقباط يدَّ
به الكنيسة الكاثوليكية في عقيدة »عصمة التعليم 
حتى  غارقني  واقعياً  أنهم  إال  البابا«،  من  رسمياً  املُعلَن 
وقاحة  مع  املتنيح«  البطريرك  »تأليه  كارثة  في  أذنهم 
تدًّعي  جماعات  من  احلالي«  البطريرك  على  »التطاول 

حماية اإلميان.
الالهوت  علم  في  بروفيسور  هو  بباوي  الدكتور  إن 
درجة  يحمل  مصري  وأكادميي  وعالَّمة  األرثوذكسي 
جامعة  من  األرثوذكسي  الالهوت  في  الدكتوراة 
كامبريدج ومدرس ومحاضر ومعلم لالهوت األرثوذكسي 
العالم ملدة 05 سنة في  الالهوتية في  بأرقي اجلامعات 
وحديثة،  قدمية  لغات   01 من  يقرب  ما  ويجيد  الغرب 
انتاجه  بغزارة  ومتيز  والعلم  للدراسة  حياته  وهب  وقد 
كأفضل  ُمصنَّف  وهو  املسيحي.  والفلسفي  الالهوتي 
ومن  االقل.  على  العشرين  القرن  في  قبطي  الهوتي 
أال  احلكمة  فمن  لذلك  أعماله.  كافة  إحصاء  الصعب 
نتسرع في أحكامنا اجلمعية كمجتمع قبطي معتمدين 
على الثقافة السماعي خاصة عندما تكون العقول قد 
يأتي  عندما  الفكر  مراجعة  أساسيات  فيها  تخلخلت 

من مصادر بعينها في اإلدارة الكنسية. 

بباوي  الدكتور  عن   - بصحته  أعتقد   - دفاعاً  هذا  ليس 
وهي  خطيرة  ظاهرة  من  مجتمعنا  على  حفاظاً  ولكن 
»قالوا  على  اعتمادا  متحيص  دون  بالوكالة  احلكم 
والباحث  احملامي  مبقال  لكم  أتيت  لهذا  بيقولوا«.  و 
الالهوتي نبيل منير حبيب الذي دافع عن الدكتور بباوي 

في مناسبة رحيله · 
جورج بباوي لم ميت

القبطية  الكنيسة  عشق  شابا  كان  حني  البدء  في 
ام  اسمها  له  يحلو  وكان  تاريخها  فقرا  االرثوذكسية 
بالكلية  فالتحق  الالهوت  يدرس  ان  وقرر  الشهداء. 
من  دراسية  منحة  علي  وحصل  وتفوق  اإلكليريكية 
جامعة كمبردج ونال شهادة الدكتوراه. ثم عاد ليعمل 
ثم  اإلكليريكية،  بالكلية  الالهوت  في كنيسته مدرس 
األرثوذكسي،  الالهوت  أحب  املسائي.  للقسم  عميدا 
تلميذا  )كان  االباء وعاشرهم  االول. صادق  لباسه  فكان 
ان  منهم  فتعلم  وأخرين(  السادس  كيرلس  للبابا 
ومن  يصلي  من  هو  األرثوذكسي  املفهوم  في  الالهوتي 
يحيا اإلجنيل ويقتدي باملسيح فيتمسحن كيانه ويصير 

املسيح روح فمه على حد قول ارمياء النبي.
بالنور  آمن  املسيح.  كانت  واحلياة  احلياة،  فاضت  فيه    
فأضاءت كلماته للجالسني في الظلمة فاستناروا. عاش 
ر بضرورة احلرية للخالص  حرا والعبودية لم تدركه. وبشَّ
تعلم  ألنه  االنسان،  سر  الي  الدخول  في  املفتاح  ألنها 

من اآلباء ان صورة اهلل في االنسان متثل احلرية والعقل، 
مبعني ان االنسان ال يكون إنسانا إال باحلرية، لذلك خلقنا 
اهلل احرارا لنبادله احملبة. وبدون احلرية ال توجد محبة. فال 

محبة بدون اختيار. وال يوجد اختيار بدون حرية.
  كان إنسانا مرسال من اهلل اسمه جورج جاء للشهادة، 
يسمع  من  كل  ِمن  يُْؤ لكي  واحلرّية  واحلق  للنور  ليشهد 
كلمات النور اخلارجة من فمه حتمل املسيح اخمللِّص. لم 
النور بل كان شاهدا للنور في زمن عزَّت فيه  انه  عي  يدَّ

الشهادة.
الى كنيسته جاء، واإلدارة الكنسية لم تقبله، أما الذين 
وولدوا  نفوسهم،  واستنارت  عيونهم  فانفتحت  قبلوه 
الذي كان مفروضا  العبودية  في احلرية، ورفضوا ناموس 

عليهم.
من  وارتعبت  كراسيها  اهتزت  الكنسية  االدارة  ولكن   
ضياع سلطانها القائم علي الترهيب والطاعة واحلفاظ 
من  وتكفير  والتفسير  التعليم  بحق  استئثارها  علي 

يحاول اخلروج من حتت سلطانهم.
لذلك قررت االدارة احلكم بعزله وأبعاده مبقولة كاذبة بانه 
ِمن  عزل نفسه بانضمامه لكنيسة اخرى، وترهيب من يُْؤ
الكنسية  االدارة  أن  وحيث  ايضا.  والعزل  بالفرز  بأفكاره 
على  جتروء  فلم  احلقيقة  يخالف  مبا  تدعي  انها  تَعلم 
مواجهته في محاكمة علنية علي الرغم من مطالبته 
التتمة ص 19

كلمة في رحيل الالهوتي املنير دكتور جورج حبيب بباوي
عن محنة احلكم بالوكالة في مجتمع الكنيسة                                                                                                      

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )130(
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جزر تاهيتي:

في انتظار من يطلب يدها

إذا  الفتاة  ولكن  والرقص..  باجلمال  تاهيتي  جزر  فتيات  تُعرف 
اليمنى؛  أذنها  فوق  متفتحة  بزهرة  شعرها  زينت  وقد  رقصت 

فهي تعلن بذلك: أنها تنتظر الشاب الذي يطلب يدها! 

نيويورك:

مزحة على الهواء

كان مذيع يقدم برنامجاً غنائياً ذات ليلة حني أخذت االسطوانة 
تنزلق من مكانها. وقبل أن تتاح له فرصة معاجلة االمر قفزت 
يصيب  ما  أسوأ  وهذا  البث.  وانقطع  االسطوانة  فوق  االبرة 
منكم  من  »حسناً،  وهتف:  باملذياع،  صاحبنا  وأمسك  مذيعاً. 
أيها املستمعون خبط جهاز الراديو في بيته وجعل االسطوانة 

تنزلق من مكانها؟«.
وعقب هذه املزحة التي شاء بها أن ينجو من املأزق تابع البرنامج 

بأغنية ثانية.
وبعد دقائق جاءه عامل الهاتف يقول ان ثالثة أشخاص اتصلوا 

باحملطة؛ ليعتذروا عما بدر منهم!

ريو دي جانيرو:

مدينة على مهد بركان خامد

هل تعلم أن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تقع في مهد بركان 
بانديرا  مانیس  کارلوس  اآلثار  عالم  أكتشف  لقد  خامد؟  قدمي 
عدداً مذهالً من املغاور حتت تلك املدينة الشهيرة يجهل وجودها 
أربعني  ارتفاعها  يبلغ  كبيرة  وهناك كهوف  السكان.  من  كثير 
متراً، ونهر جوفي ينتهي على هيئة شالل ضخم، ومغارة كبيرة 
خضراء يكسوها الطحلب وعدد الكهوف في ريو دي جانيرو هو 
48، وكلها سهلة البلوغ، وفي رأي بأنديرا ان الدعاية املدروسة 

لهذه االمكنة من شأنها أن جتتذب اعداداً هائلة من السياح.

لندن:

منزل االشباح

ذلك »املنزل« الواقع في الرقم 32 من شارع »لنستر غاردنز« في 
ليس  الواقع  لكن  ويساره،  ميينه  عن  املنازل  كبقية  يبدو  لندن 
من  رأس  أي  يطل  وال  بريد.  علبة  وال  له  باب  ال  فاملنزل  هكذا. 
نوافذه. وااللوف الذين يعبرون أمامه يومياً ال يدركون أنه صورة 

بيت، وليس بيتا حقيقياً.
    و »املنزل« أبتكره مكتب املواصالت في لندن لكي يستر مدخل 
منظر  املدخل  هذا  يشوه  لئال  األرض،  حتت  قطار  محطة  الى 
أبوابه  أبقيت  قدمي  منزل  واجهة  اال  ليس  وهو  االخرى.  البيوت 

ونوافذه وشرفاته.

هوجن كوجن:

على بطاقتك الشخصية... أبرز أسنانك!

بطاقة  يحمل  من  كل  يلزم  قراراً  باجلزيرة  األمن  إدارة  أصدرت 
ابتسامة  حتمل  بالبطاقة  املثبتة  صورته  تكون  أن  شخصية 
فقد  األمامية..  األسنان  عن  يكشف  مفتوحاً  وثغراً  كبيرة 
توصل خبراء رجال الشرطة إلى أطرف وأحدث وسيلة للكشف 

والتعرف على املتهمني في أحداث العنف أو الشغب أو اإلجرام.. 
للتعرف  األمامية  األسنان  شكل  على  الشرطة  رجال  يعتمد 

على املتهمني املطلوب القاء القبض عليهم! 

فيوجي:

تسلق املسنني

قياسي  رقم  تسجيل  في  عاماً(   69  ( إيجاراتشي  الياباني  جنح 
يبلغ  والتي  باليابان  فيوجي  جبل  قمة  تسلق  في  املسنني  بني 
ارتفاعها نحو 0004 متر. وإيجاراتشي عضو بجمعية تشجيع 
املسنني على ممارسة رياضة تسلق اجلبال، ويشترط في أعضائها 

أال تقل أعمارهم عن 07 عاماً. 

القاهرة:

عسل اآلثار!

عثر علماء اآلثار في أحد قبور الفراعنة على وعاء به كمية من 
آالف  ثالثة  إلى  العسل  هذا  حفظ  زمن  ويرجع  النحل.  عسل 

وثلثمائة سنة تقريباً.
   وقد مت إجراء حتليل معملي لعينة من ذلك العسل ) الفرعوني ( 
فوجد أنه ظل محتفظاً بعناصره فضالً عن نقاوته وحالوته، وأن 
التغيير الوحيد الذي طرأ عليه هو استمرار لونه وتكاثف قوامه.

والية ميسيسيبي األمريكية:

عاصمة البسكويت تبحث عن سكان.. 6 آالف دوالر ملن 
ينتقل إليها

إغراء  األمريكية  ميسيسيبي  والية  في  أمريكية  بلدة  حتاول 
آالف   6 إلى  قيمتها  تصل  مالية  حزمة  تقدمي  عبر  جدد  سكان 

دوالر ملن ينتقل للعيش فيها.
ووفقا لعمدة بلدة  ناتشيز، دان جيبسون، فإن الهدف هو »خلق 
حياة جديدة في املنطقة من خالل جذب العمال الذين لم يعد 
يعجبهم بريق املدن الكبيرة ويفضلون اإلقامة هنا في جوهرة 

املدينة.
املسيسيبي  نهر  طول  على  مدينة  أقدم  تعد  ناتشيز  وبلدة 
منزل   0001 من  أكثر  تضم  حيث  التاريخية  مبنازلها  وتشتهر 

مدرج في السجل الوطني لألماكن التاريخية.
وجهة  أيضا  وهي  نسمة   00051 حوالي  سكانها  عدد  ويبلغ 
في  البسكويت  »عاصمة  تسميتها  مت  وقد  الطعام،  لتناول 

العالم«.
ووضع اجلهاز املسئول عن املدينة العديد من الشروط للراغبني 
وأن  أكثر،  أو  عاًما  املتقدم 81  يبلغ  أن  ،أهمها  العيش فيها  في 

يكون مؤهال للعمل في الواليات املتحدة.
ومن الشروط أن ميتلك منزال في املدينة، حيث يببلغ سعره 051 
ألف دوالر أو أكثر، والعيش ملدة عام على األقل في »ناتشيز« كما 

يجب أن يكون مؤهال للعمل عن بعد.

أونيفيري:

بأمر حكومي.. منع سكان بلدة إيطالية من املرض

يبلغ  التي  اإليطالية،  سردينيا  بجزيرة  أونيفيري  بلدة  أصدرت 
عدد سكانها 009 نسمة أمراً باالحتجاج على نقص املساعدة 

الطبية بها.

ستيفانيا  اإليطالية،  البلدية  رئيسة  بدأت  ساخرة،  وبعبارة 
بيراس، خطابها الذي حتتج فيه على عدم توفير طبيب لبلدتها 
وجود  الستحالة  نظراً  املواطنني،  »أعزائي  قالت:  إذ  الصغيرة، 

طبيب عام، أوصيكم أال مترضوا«.
اختارت  لـ«أونيفيري«،  طبيب  إليجاد   0001 رقم  النداء  وفي 
أصدرت  إذ  اخملتصة،  اجلهات  استفزاز  أسلوب  البلدة  رئيسة 

قرارا غير منطقي، قائلة خالله: »مينع متاماً على مواطني بلدة 
أونيفيري أن ميرضوا، أو يحتاجوا إلى العالج واألدوية، أو أن يصابوا 

بفيروس كورونا«.
قرارها  من  صورة  البلدة  رئيسة  أرسلت  االستفزاز،  من  وملزيد 
إلى إقليم سردينيا ومحافظ مدينة نوورو، وإلى الشرطة احمللية 

أيضا.  
طبيب  غادر  عندما  املاضي،  الصيف  إلى  األزمة  تفاصيل  تعود 
اخلريجني  من  العديد  تناوب  احلني  ذلك  ومنذ  أونيفيرى منصبه، 
اجلدد مع تكليف كل منهم لبضعة أشهر، حتى تلقت عمدة 
يدير  كان  طبيب  من  »واتساب«  على  استقالة  رسالة  البلدية 

العيادة الوحيدة في املنطقة.
حتدد  لم  أنها   stA’l احمللية  الصحة  شركة  أعلنت  ذلك،  وبعد 
بعد بديالً لضمان حق املواطنني في الصحة، حتى في البلديات 

اجملاورة.
أي  تعيني  شهور  منذ  »نطلب  البلدة:  رئيسة  بيراس،  وقالت 
طبيب، لكن لم يسمعنا أحد والوضع على احملك، ولهذا السبب 
أو  باملرض  اإلصابة  مبنع  يقضي  مرسوم  على  التوقيع  قررت 

بفيروس كورونا«، 
وأضافت: »ليس لدينا أي بدائل وال ميكننا االتصال بأي طبيب في 
البلدان اجملاورة، ألنهم لم يبدوا أي استعداد للمساعدة، نظرا ملا 
يتعرضون له من ضغوط نتيجة طوارئ الفيروس التاجي املنتشر 

في البالد«.
وتابعت مستنكرة: »كان من الرائع لو استطعنا منع الناس من 
اجلميع  املرسوم نظر  يلفت  أن  نأمل في  لكننا  باملرض،  اإلصابة 

إلينا ويكشف مدى يأسنا«.

بريطانيا:

عرض أضيق منازل لندن للبيع بـ 1.3 مليون دوالر

منازلها  أضيق  أحد  عرض  لندن  البريطانية  العاصمة  شهدت 
ألف   059 بنحو  للبيع 
 3.1( إسترليني  جنيه 
أمريكي( رغم  دوالر  مليون 
 6.1 يتجاوز  ال  عرضه  أن 

متر.

»ذا  صحيفة  ذلك  ذكرت 
مشيرة  البريطانية،  صن« 
يحتوي  املنزل  هذا  أن  إلى 
لتصفيف  صالون  على 
الشعر وعيادة طبيب، وهو 
مؤلف من خمسة طوابق.

في  الضيق  املبنى  ويقع 
حي »شيبردز بوش« وفيه مستودعات لتخزين البضائع ومساكن 
في الطوابق العليا وكان في األصل متجرا للقبعات الفيكتورية، 

وفيه نافذة صغيرة مزينة مبصباح على شكل قبعة مستديرة.
وتقول الصحيفة إن هذا املنزل مت بناؤه في نهاية القرن التاسع 
من  جزءا  ميثل  أنه  إلى  مشيرة  العشرين،  القرن  بداية  أو  عشر 
بعرض  املنزل حديقة  وميتلك  لندن،  البريطانية  العاصمة  تاريخ 

5.2 متر خلف نوافذ زجاجية.

عالم بال حدود

حول العالم
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

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

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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It’s okay if the start 
of the year looks 

Different…
There is no doubt that Christmas 
and the New Year looked different 
to us this past year. The pandem-
ic means that we cannot engage 
in what we might have normally 
done, such as have large gather-
ings, parties, meals, games, trav-
els, etc. during the Christmas sea-
son. And that is difficult for many 
of us. The change in routine, the 
cancellation of traditions...it is 
challenging for us to feel ground-
ed. 
I know that past Christmas looked 
different this year. I know that this 
entire year, 2020, has been chal-
lenging. And right now, 2021 looks 
like it is quite similar to what we 
have seen last year. I know that 
you might not be able to meet 
your family and friends. You might 
not be able to enjoy meals that 
you look forward to each year. You 
might not be able to attend parties 
that sparks teamwork among your 
coworkers. You might not be able 
to travel to a warm climate and 
swim in the pool. 
I know that this is tough. I don›t 
have words to change the out-
come. But this one thing I know: 
you are not alone. The chal-
lenges we have all faced during 
COVID-19 have not been easy. 
We have had routines changed, 
plans cancelled, obstacles sur-
face, and more. During these 
times, it can be especially diffi-
cult when we feel as though we 
cannot connect with our loved 
ones. But here’s the thing - you 
still CAN connect with others. 

Yes, not face-to-face. But virtu-
al options are endless. You can 
play virtual games, or even watch 
a movie together. You might not 
be able to eat meals as a large 
group, but you can still surprise 
one another with drop-off meals, 
or order someone a surprise de-
livery meal. You might not be able 
to travel to a warm country, but 
you can plan one awesome stay-
at-home day (and trust me! all it 
takes is some creativity and stay-
ing home can truly be an amazing 
experience!).
I wish that COVID-19 would be 
sooner done than later. I wish that 
things were different. That people 
would not be in the hospital, dying 
because of the virus. But, while 
wishing this, I cannot deny reality. 
We are in the midst of a pandemic 
– and the actions we need to take 
in solidarity against the virus are 
out of my control.

The key, I have found, to manag-
ing this pandemic is focussing on 
what I have and what I can control 
- not the other way around. 
I can take time to remember that 
this year and the pandemic has 
shaken my routines, but it has 
forced me to grow and appreci-
ate the simple things. This year, I 
can honestly say that never have 
I ever been so thankful for the 
safety of my home. Or the ability 
to get up each day and have the 
ability to breath freely, to smell, to 
taste, to walk, etc. I never realized 
how much of a gift it is to have 
friends and family that text or call 
me - or schedule a Zoom date - 
to simply ‹chat›. I have realized 
how supportive all my mentors 
and coworkers are. I have seen 
the gratitude of my patients who 
thank healthcare providers for 
the work we do. I have noticed 
how much of a blessing it is that 
another year has passed by us. 
I’m looking forward to 2021 - not 
because that means ‘2020’ is 
over, but because it means I have 
been given the blessing to live 
another year. Yet again, I have 
the chance to be a better doctor, 
daughter, friend, and person. I 
have another chance to learn new 
things, to excel at things I want to, 
to hope, and to develop positive 
and stronger relationships with 
others. I have the chance to con-
tinue to spread the message that 
we will all survive this pandemic. 
It takes patience, cooperation, 
hope, trust, wisdom, and love.

Justin Trudeau’s failure 
to deliver vaccines means 
another 213,000 Canadians 
lost their jobs in January. 
Without a vaccine, life will 
not get back to normal. New 
strains of the virus that spread 
quickly and are more deadly 
have increased the chances 
of more lockdowns.  More 
businesses may close.  Jobs, 
savings and lives are at risk.  
The lost jobs mean more 
households will be forced 
to take on staggering credit card debt just to get 
through the month. 
Concerns are growing because after this week, 
there are no confirmed shipments of Moderna’s 
vaccine, and the Liberals’ plan to make vaccines 
in Canada won’t churn out doses until the end of 
the year.  Prime Minister Trudeau has left Canada 
with the lowest vaccination rate, the biggest 
deficit, and one of the highest unemployment rates 
in the G7. 
There are businesses at risk in Markham.  I have 
spoken to many owners struggling to get by and 
they are looking for something to looking for 
help.  The programs in place are not enough to 
keep them out of crushing debt. 
This isn’t how it should be.  To recover from 
the biggest economic crisis since the Great 
Depression, we need to get Canadians back to 
work in every sector. 
Conservatives will continue to work for those left 
behind by Justin Trudeau and focus on getting 
Canadians working again. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Too Little Too Late

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament

The Canadian government has been falling seriously 
behind on vaccine distribution. But this failure is not 
just hurting Canadians. The government is now trying 
to make up for their own failures at home by drawing 
vaccination supply from poorer countries. This is ex-
acerbating global supply challenges, undermining our 
international reputation, and hurting the world’s most 
vulnerable. 
Canada will be the only G-7 country to receive vac-
cines from something called COVAX. The history and 
structure of COVAX is somewhat complicated, but it 
will have profound implications for the global fight 
against this virus.
COVAX was not originally intended to deliver vaccines 
only to developing nations. Rather, COVAX was de-
signed to be a global vaccine procurement mechanism 
which all countries would buy into. The theory was that 
if COVAX was the only buyer of vaccines on the mar-
ket, the global price would be driven down. COVAX 
could therefore procure all the vaccines at a low price 
and distribute them equitably among participating na-
tions. 
This origin proposed approach of COVAX required 

most countries to be involved, and the com-
mitment of those countries to obtain vac-
cines solely through COVAX. If rich coun-
tries bought into COVAX, yet simultaneously 
negotiated independent vaccine deals pri-
vately with pharmaceutical companies, CO-
VAX would no longer be the sole buyer of 
vaccines and the price of vaccines would be 
driven up by competition. 
Of course, countries were always welcome 
to choose not to participate and to produce 
or otherwise acquire vaccines on their own. If they 
were taking steps to ramp up and rely on their own do-
mestic production, then they would not be in any way 
undermining global supply. Like any global agreement 
or mechanism, governments had to decide whether it 
aligned with their values and interests to participate. 
But any country which chose to draw vaccination sup-
ply from COVAX while simultaneously cutting extra 
deals directly with manufactures AND failing to ramp 
up domestic production would be directly undermining 
COVAX’s efforts to increase global supply and promote 
equitable distribution.

Most wealthy nations have decided to 
negotiate their own vaccine deals, while 
still donating some money to COVAX. 
This has meant that COVAX will primar-
ily be providing vaccines to developing 
nations instead of acting as a global 
hub for all vaccine procurement. Unfor-
tunately, Canada is the only G-7 nation 
which is engaging in the kind of “dou-
ble-dipping” described above, drawing 
from COVAX and striking its own deals 

on the side. We are undermining the ability of COVAX 
to function properly and equitably distribute vaccines to 
all participating nations.
The federal government claims that this was their plan 
all along. I’m a bit skeptical about that. But in any event, 
in addition to drawing vaccine supply away from low-in-
come countries, this plan clearly is not working. We are 
far behind peer countries in terms of our distribution of 
vaccines – so we are effectively trying to cut in line, 
and then are still finding ourselves way at the back. 
Canadians rightly expect much better from their gov-
ernment.

Canada’s Vaccine Challenges Hurt Everyone Canada’s Vaccine Challenges Hurt Everyone 

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

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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me

It was unlikely to receive, from the young generation, 
responses and feedback on the previous article about the 
differences and struggle between generations. Howev-
er, and regardless of the slight positive responses versus 
enormous negativity, it carried for me much delight to 
see such interaction and concern to participate in the di-
alogue. 
What dominated the young generation ideas is the sense 
of conceit that was clear in their tone of voice, which 
drove me to discuss the matter deeply with a young lady 
and young man, to discover more about their fashion of 
thinking.
The young lady expressed her power in acquiring knowl-
edge because of the extensive use of the internet, claim-
ing that older generations do not have the ability to use 
these tools, however I mentioned some facts which was 
a surprise to her, that the older generations spent longer 
hours going through books in libraries, reading all pub-
lications and listening to the radio to obtain knowledge. 
They listened attentively to their teachers and their el-
ders with life experience, thus their acquired knowledge 

was stronger and more reliable, simply because 
it was not an easy come easy go matter.
On the other hand, and although, the internet 
carries massive amount of information, and it 
is the greatest invention connecting people to-
gether, educating them, and delivering all sort 
of knowledge and news, it is still unreliable and gives 
out misleading information. In addition, social media 
opens the doors for huge volume of false information 
and experiences, because it always represent the opinion 
of its writer only, and those who provide opinions are 
most likely unqualified to offer any  idea or thought. 
While the young lady was left puzzled, trying to find a 
way to argue, since the young generation does not be-
lieve in loosing any debate to the older, I turned to the 
young man and asked him what he thinks about the clash 
of generations, and impulsively with a fuming voice he 
answered, your generation does not understand us! You 
always tend to advise and show us that we know noth-
ing, and you know everything, although we know a lot 
and we have significant experience. 

I smiled in a way to calm him down and 
said, that was our mistake too when we 
were young. We thought the same way, 
but that does tell you one thing, we are the 
same, no differences, it is only a stage in a 
person’s life journey. 

The one thing I want you to know my son is that we are 
patient with you to show you our experience and knowl-
edge, same as our elders were with us, but also, we leave 
you the right to choose your path, since we know that the 
best way to learn is the hard way. 
We understand you, we only provide wisdom and ex-
perience, yet you choose how to use it. We have great 
hopes for you, since your generation is our future who 
will look after us and after those who will be your young-
er generation. It is a tough duty to be responsible for two 
different generations, the older and younger.
That is why I want you always to remember, that prog-
ress in life, economy, science, and society require both 
your energy, creativity, and enthusiasm, together with 
our experience and wisdom.
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