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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

ملاذا يشمت بعض ملاذا يشمت بعض 
الشيوخ في موت الشيوخ في موت 

املفكرين...املفكرين...
 »نوال السعداوى«  »نوال السعداوى« 

منوذجاًمنوذجاً

أونتاريو تعلن أونتاريو تعلن 
حالة الطوارئ حالة الطوارئ 

الثالثة الثالثة 
حتى حتى 66 مايو مايو

بعد دراسة لـ بعد دراسة لـ 7٨7٨ دولة:  دولة: 
كندا أفضل دولة بالعالم لعام كندا أفضل دولة بالعالم لعام 20212021
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القوة الناعمة اخلشنة وأنيميا الثقافة 
في حمام سباحة قصره  الدوالرات  ببعثرة  وينتشي  يتلذذ  وهو  رمضان  في حمام سباحة قصره مشهد محمد  الدوالرات  ببعثرة  وينتشي  يتلذذ  وهو  رمضان  مشهد محمد 
على  رمضان  أهانه  الذي  للطيار  جنيه  ماليني  بستة  تعويض  حكم  صدور  بعد  على املنيف  رمضان  أهانه  الذي  للطيار  جنيه  ماليني  بستة  تعويض  حكم  صدور  بعد  املنيف 
الفضائيات والسوشيال ميديا، مشهد يلخص عصراً بأكمله ، ال يهم إن كانت الدوالرات الفضائيات والسوشيال ميديا، مشهد يلخص عصراً بأكمله ، ال يهم إن كانت الدوالرات 
حقيقية أم مزيفة ، املهم داللة هذا السلوك، املهم أن الفن صار مزيفاً، املهم اإلستهانة حقيقية أم مزيفة ، املهم داللة هذا السلوك، املهم أن الفن صار مزيفاً، املهم اإلستهانة 
بالقضاء وأحكامه، املهم ثقافة التعالي مع غياب اخللفية الثقافية وعدم الوعي بدور بالقضاء وأحكامه، املهم ثقافة التعالي مع غياب اخللفية الثقافية وعدم الوعي بدور 

الفنان.الفنان.
، اليسعى لذلك، واليحس بأي  ، اليسعى لذلك، واليحس بأي رمضان رمز جيل لألسف ال يشتغل على نفسه ثقافياً  رمضان رمز جيل لألسف ال يشتغل على نفسه ثقافياً 

غضاضة في أن يجهل تاريخه ومخزونه الثقافي ، بل ويتفاخر بأنه غضاضة في أن يجهل تاريخه ومخزونه الثقافي ، بل ويتفاخر بأنه 
نوستاجليا  ليست   ، حادة  ثقافية  أنيميا  من  يعاني  لألسف  نوستاجليا اليقرأ،  ليست   ، حادة  ثقافية  أنيميا  من  يعاني  لألسف  اليقرأ، 
أن أحتدث عن اجليل املاضي ، ذلك اجليل الذي كان يثقف نفسه إلى أن أحتدث عن اجليل املاضي ، ذلك اجليل الذي كان يثقف نفسه إلى 
جتيد  تكن  لم  حسني  سعاد  الثقافية.  بالصالونات  القراءة  جتيد جانب  تكن  لم  حسني  سعاد  الثقافية.  بالصالونات  القراءة  جانب 
فوتوغرافية  كاميرا  إلى  تتحول  كانت  لكنها  والكتابة،  فوتوغرافية القراءة  كاميرا  إلى  تتحول  كانت  لكنها  والكتابة،  القراءة 
املثقفني  في صالونات  وحملة  لكل كلمة  ورادار القط  تنصت  املثقفني وجهاز  في صالونات  وحملة  لكل كلمة  ورادار القط  تنصت  وجهاز 
الشناوي  احلليم وكامل  إلى جانب عبد  التي كانت تضمها  الشناوي الثرية  احلليم وكامل  إلى جانب عبد  التي كانت تضمها  الثرية 
..الخ،  إدريس  ويوسف  جاهني  وصالح  وبهاء  القدوس  عبد  ..الخ، وإحسان  إدريس  ويوسف  جاهني  وصالح  وبهاء  القدوس  عبد  وإحسان 
يجلس الفنان إلى موسوعات بشرية ومجلدات ثقافية من حلم ودم يجلس الفنان إلى موسوعات بشرية ومجلدات ثقافية من حلم ودم 

ال من أوراق وأحبار. اجليل احلالي كاره لتلك الصالونات بل  ويسخر منها ، هم يجلسون ال من أوراق وأحبار. اجليل احلالي كاره لتلك الصالونات بل  ويسخر منها ، هم يجلسون 
كشلة مع بعضهم البعض، يجترون ثقافتهم احملدودة فيضيق األفق أكثر وأكثر، لألسف كشلة مع بعضهم البعض، يجترون ثقافتهم احملدودة فيضيق األفق أكثر وأكثر، لألسف 
الشديد تؤرقني تلك املشكلة ألنني شاهدت مكتبة حمايا أبو بكر عزت وعرفت أصدقاءه الشديد تؤرقني تلك املشكلة ألنني شاهدت مكتبة حمايا أبو بكر عزت وعرفت أصدقاءه 
احلميمني ، فاروق شوشه وصالح عبد الصبور ومحمود السعدني وكوكبة من املثقفني، احلميمني ، فاروق شوشه وصالح عبد الصبور ومحمود السعدني وكوكبة من املثقفني، 
شاهدت محمود مرسي يجلس على خشبة املنصة املتسخة بالتراب وآثار األحذية في شاهدت محمود مرسي يجلس على خشبة املنصة املتسخة بالتراب وآثار األحذية في 
 ، أدارها سمير سرحان  التي  املناظرة  إلى  ليستمع  الكتاب،  في معرض  فوده  فرج  ، ندوة  أدارها سمير سرحان  التي  املناظرة  إلى  ليستمع  الكتاب،  في معرض  فوده  فرج  ندوة 
إستمعت إلى نور الشريف وهو يتحدث عن حلمه بتجسيد شخصية احلسني وكيف إستمعت إلى نور الشريف وهو يتحدث عن حلمه بتجسيد شخصية احلسني وكيف 
الذي يصل حلد الشبق حني يقتني من املكتبات  ، وشاهدت نهمه  الذي يصل حلد الشبق حني يقتني من املكتبات درس كل تفاصيلها  ، وشاهدت نهمه  درس كل تفاصيلها 
فناناً،  تكون  أن  قيمة  يعرفون   ، بجد  مثقفون  فنانون  اجملاالت،  كافة  في  الكتب  فناناً، أحدث  تكون  أن  قيمة  يعرفون   ، بجد  مثقفون  فنانون  اجملاالت،  كافة  في  الكتب  أحدث 

تشكل عقل ووجدان أمة ، سميحة أيوب جتلس مع سارتر تشكل عقل ووجدان أمة ، سميحة أيوب جتلس مع سارتر 
التاريخ  يدرس  السالم  عبد  شادي   ، بوفوار  دي  التاريخ وسيمون  يدرس  السالم  عبد  شادي   ، بوفوار  دي  وسيمون 

أجل فيلم، عبد  للدكتوراه من  أجل فيلم، عبد الفرعوني كأنه يحضر  للدكتوراه من  الفرعوني كأنه يحضر 
 ، كلمة  لتعديل  بالساعات  قباني  نزار  يهاتف  ، احلليم  كلمة  لتعديل  بالساعات  قباني  نزار  يهاتف  احلليم 
عمر الشريف يتقن خمس لغات ويتحدث بهم كأبناء عمر الشريف يتقن خمس لغات ويتحدث بهم كأبناء 

بالدهم ، محمود ياسني ينتفض وكأن عقرباً لسعه إذا بالدهم ، محمود ياسني ينتفض وكأن عقرباً لسعه إذا 
إستمع إلى ضمة مكان فتحة أو إعراباً خاطئاً ، حسني إستمع إلى ضمة مكان فتحة أو إعراباً خاطئاً ، حسني 
فهمي يسافر إلى أشهر معهد فهمي يسافر إلى أشهر معهد 

تذهب  لطفي  ناديه  الفن،  أبجديات  يتعلم  لكي  أمريكي  تذهب سينما  لطفي  ناديه  الفن،  أبجديات  يتعلم  لكي  أمريكي  سينما 
ويستقبلها  للمذابح  يتعرضون  وهم  الفلسطينيني  ويستقبلها ملساندة  للمذابح  يتعرضون  وهم  الفلسطينيني  ملساندة 
الناصر  عبد  ليشبه  أنفه  كسر  يريد  زكي  أحمد   ، عرفات  الناصر ياسر  عبد  ليشبه  أنفه  كسر  يريد  زكي  أحمد   ، عرفات  ياسر 
صارت  التي  الناعمة  القوة  هم  ،هؤالء  املصداقية  على  صارت ويحصل  التي  الناعمة  القوة  هم  ،هؤالء  املصداقية  على  ويحصل 
اآلن خشنة، صارت في يد جيل يؤمن معظمه بفتح املندل ووجود اآلن خشنة، صارت في يد جيل يؤمن معظمه بفتح املندل ووجود 
اجلن والعفاريت، يذبحون العجل أمام باب االستوديو لتحل البركة، اجلن والعفاريت، يذبحون العجل أمام باب االستوديو لتحل البركة، 
ميارسون السفه بإلقاء الفلوس في البيسني، يتفاخرون بأن بيوتهم ميارسون السفه بإلقاء الفلوس في البيسني، يتفاخرون بأن بيوتهم 
النظيفة  ، يتبنون مايطلقون عليه السينما  النظيفة خالية من املكتبات  ، يتبنون مايطلقون عليه السينما  خالية من املكتبات 
نفاقاً ورياء للمزاج السلفي املصري، يقدمون كل الرداءة في أفالم ومسلسالت غير صاحلة نفاقاً ورياء للمزاج السلفي املصري، يقدمون كل الرداءة في أفالم ومسلسالت غير صاحلة 
لإلستهالك اآلدمي، ثم يقولون يكفي أنها خالية من القبالت !، منهم من يكسل عن لإلستهالك اآلدمي، ثم يقولون يكفي أنها خالية من القبالت !، منهم من يكسل عن 
حالقة حليته وهو بطل مسلسل فرعوني وكأنه سيقدم  مسلسل أحمس في قريش !!، حالقة حليته وهو بطل مسلسل فرعوني وكأنه سيقدم  مسلسل أحمس في قريش !!، 
هم بالطعم أو لون ، مكسبات طعم ثقافي والميثلون أصالة ثقافية ، مزاجهم سلفي وإن هم بالطعم أو لون ، مكسبات طعم ثقافي والميثلون أصالة ثقافية ، مزاجهم سلفي وإن 
إرتدوا اجلينز املقطع أو البكيني املفتوح ، صراع داخلي ألن الفن سبوبة يعتبرونها جناسة إرتدوا اجلينز املقطع أو البكيني املفتوح ، صراع داخلي ألن الفن سبوبة يعتبرونها جناسة 

مجبرين عليها وخطيئة مضطرين إلقترافها حتى يحني أوان الهداية .مجبرين عليها وخطيئة مضطرين إلقترافها حتى يحني أوان الهداية .
املوهبة وحدها التكفي، املوهبة بدون حاضنة ثقافية ترعاها هي حقل ألغام وسفينة املوهبة وحدها التكفي، املوهبة بدون حاضنة ثقافية ترعاها هي حقل ألغام وسفينة 
كل  جوفها  في  تبلع  متحركة  ناعمة  رماالً  صارت  الناعمة  قوانا   ، بالنابالم  كل محملة  جوفها  في  تبلع  متحركة  ناعمة  رماالً  صارت  الناعمة  قوانا   ، بالنابالم  محملة 

محاوالت ومجهودات التنمية ، فالبشر قبل احلجر ، أفيقوا يرحمكم اهلل.محاوالت ومجهودات التنمية ، فالبشر قبل احلجر ، أفيقوا يرحمكم اهلل.

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

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

اآلثار اجلانبية االكثر شيوعاً 
بعد تلقي لقاح كوفيد – 19
.........................................ص12

والتصرف  األثيوبي  التعنت 
سد  في  السوداني  املصري 

النهضة
......................................... ص4

أرقاما  تكشف  دراسة 
فعلته  ما  هذا  صادمة: 

»كورونا« بالبشر
........................................ ص11

لقاح فايزر بيونتاك قد يكون 
لألطفال  يعتمد  لقاح  اول 
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مستقبل االنتخابات املبكرة في كندامستقبل االنتخابات املبكرة في كندا
البرملان الكندي القادم، البرملان الرابع واألربعني منذ قيام الدولة 

الكندية ودستورها في يوليو 1٨٦٧، هو حديث العديد من الكنديني 

ورمبا أصبح ال يقل أهمية عن جائحة وباء »كوفيد - 19« هذه األيام. 

كثير من الكنديني يتساءلون عن هذا البرملان وعن انتخابه، ومتى 

والقراءات  التحليالت  معظم  األنتخابات.  هذه  سُتجري  وكيف 

أقلية  الفيدرالي احلاكم بحكومة  الليبرالي  احلزب  أن  إلي  تتجه 

بعدد 1٥٦ مقعد األن، يريد إجراء انتخابات هذا العام، وأصحاب 

هذا الطرح يستندون ملا قاله ترودو نفسه في يناير املاضي بأنه من 

احملتمل أن تقام انتخابات فيدرالية هذا العام 2٠21. وكذلك رغبة 

احلزب الليبرالي في اإلستفادة مبا أعلنته بعض استطالعات الرأي 

إذا متت إنتخابات اآلن فمن املتوقع أن يفوز بها  أنه  والتي زعمت 

الليبراليون. تلك االستطالعات التي أشارت  إلى رغبة الكنديني 

احلالي.  الربيع  من  بدالً  القادم  اخلريف  في  االنتخابات  إجراء  في 

والذي  األخير  الليبرالي  احلزب  ووقائع مؤمتر  إلي سلوك  باإلضافة 

جري الشهر احلالي والذي كان أقرب إلي املؤمتر اإلنتخابي، حيث  

اشتمل خطاب رئيس احلزب واحلكومة، جاسنت ترودو علي احلديث 

حكومته  فعلته  ما  مثل  االنتخابية،  الوعود  إلي  أقرب  أمور  عن 

ملواجهة الوباء من دعم لألجور واإليجارات وقروض األعمال، كذلك 

كما  املناخي،  والتغيير  والصحة  االقتصاد  لدعم  حزبه  خطة 

هاجم ترودو في هذا املؤمتر زعيم املعارضة وزعيم حزب احملافظني 

»ايرين أوتول«، وكذلك رئيس حزب الكتلة الكيبيكية. 

وإن كان كل ما سبق هو مجرد تكهنات أو قراءة ملا قيل إعالمياً 

يحتمل  شك  وبال  والذي  احلزب،  مبؤمتر  دار  وما 

أحزاب  قررت  إذا  بالطبع  ولكن  اخلطأ،  أو  الصواب 

اجلديد  الدميقراطي  و  احملافظني  الثالث،  املعارضة 

والكتلة الكيبيكية رفض ميزانية الليبراليني والتي سُتقدم في 

إختياراً  وليس  إجباراً  االنتخابات  إجراء  القادمة، سيصبح  األيام 

مؤكد  غير  يعتبر  الذي  األمر  وهو  احلالية.  الكندية  للحكومة 

احلدوث بسبب حديث »جاجميت سينج« رئيس احلزب الدميقراطي 

اجلديد في مارس املاضي عن أن حزبه لن يُجري إنتخابات في ظل 

عدم السيطرة علي وباء »كوفيد-19« احلالي، وأن حزبه لن يقبل 

بدفع الكنديني لإلنتخاب في تلك الظروف واخملاوف، وخاصة مع 

فشل حكومة الليبراليني في معركة اللقاح والتي أدت إلي تأخر 

العام.  نهاية هذا  قبل  لطبيعتها في كندا  احلياة  لعودة  احللول 

ورمبا تصريحات جاجميت هي ما دفعت احلزب الليبرالي إلي طرح 

فكرة التصويت بالبريد كأحد احللول التصويتية في ظل الوباء

هذا  فيدرالية  أنتخابات  إجراء  فرص  تكون  سبق،  ما  علي  بناء 

كل  تقريباً  التوافقي بني  بناء علي املشهد  وغالبة  قائمة  العام 

األحزاب علي إقامتها، هذا إال إذا حدث أحد أمرين، أولهما أن يوافق 

احلزب الدميقراطي اجلديد علي امليزانية الليبرالية املقدمة وحتظي 

امليزانية باألغلبية املطلوبة إلقرارها، أو أن يخشي الليبراليني من 

الفشل في الفوز بحكومة أغلبية فال يتم يطرح أمر األنتخابات 

من  الثالث  االثنني  حتى  عليه  هو  كما  الوضع  ويستمر  املبكرة 

أكتوبر 2٠2٣ هذا ما ستكشفه األسابيع القادمة 

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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إياه  ُمكرًما  اإلنسان  اهلل  خلق 
أن  وشاء  تقومي،  وبأحسن  بالعقل 
األرض،  هذه  على  خليفته  يجعله 
اخلير  ومصادر  النِّعم  من  وهبه  ثم 
لعله  احصائه  عن  العد  يعجز  ما 
اإللهية  الِهبات  تلك  من  يتخذ 
رسالته  لتأدية  وسائل  العظيمة 
بعقله  ُمستعيًنا  األرض،  على 
في  ربه  على  توكله  بعد  وعمله 

األرض  ظروف  لتطوير  سعيه  رحلة 
باستمرار،  لألفضل  وتطويعها 
ورغباته  أحالمه  من  ُمتخًذا 
وتطلُّعاته حلياٍة أكثر يُسرًا ورفاهية 
نُقطة بداية تدفعه لبناء ما يتخيله 

احليوان  به من مصاف  وترتفع  الواقع،  أرض  على 
مع  رحلته  بدأت  ُهنا  ومن  اإلنسان،  مكانة  إلى 
احلضارة، تلك الرحلة الشيقة التي قد ال تنتهي 

حتى يرث اهلل األرض وما عليها ومن عليها.
العظيم  خالقنا  ُصنع  إبداع  في  التفكر  إن 
اإلنسان هو حضارة  أن جسد  يجعلنا نكتشف 
ُمتكاملة بحد ذاتها، لكن تلك احلضارة لم تنشأ 
إال عن طريق تفاُعل معنوي وبيولوجي سابق، وال 
مُيكنها البقاء على قيد احلياة إال بتفاعل ُمستمر 
اجلسد،  ذاك  في  املُقيمة  الدقيقة  الكائنات  بني 
وبني أجهزته الداخلية واعضائه اخلارجية، بني كل 
جزء منه مع اجلُزء اآلخر، وبينه كُكل مع العوامل 
بحضارته  اجلسد  أن  ومثلما  األخرى،  اخلارجية 
عدة  عوامل  تتدخل  إلهًيا  املصنوعة  العظيمة 
ثم  وازدهاره  وتقدمه  ومنوه  ونشأته  وجوده  في 
تقهقره وانحداره، فإن احلضارة اخلارجية الُكبرى 
من  باقٍة  بضلوع  إال  وتتطور  تتقدم  ثم  تنشأ  ال 
العناصر املؤثرة في تلك العملية؛ واتي من أبرزها: 
اإلنسان، العقل، االجتماع البشري، البيئة، الزمن.

)بني  الوحيد  اخمللوق  بكونه  اإلنسان  ينفرد 
األرض  ُسكان  من  املرئية(  املادية  الكائنات 
في  والبحث  وتطويرها  احلضارة  بُصنع  املُهتم 
العقلية  خصائصه  ذلك  على  تُساعده  شأنها، 

املِطواعة،  واجلسدية  واملشاِعرية 
املُستمرة  طموحاته  إلى  إضافة 
في حتسني ظروفه املعيشية على 
لكل  أن  ورغم  األصِعدة،  ُمختلف 
جماعة من اخمللوقات األخرى قوانني 
اإلنسان  أن  إال  اخلاصة؛  حياتها 
التكيف  على  بقدرته  ينفرد 
واستغالل  اخملتلفة  الظروف  مع 
إلى  بتحويلها  األرض  ثروات 
عنه  تعجز  ما  آخر،  نوع  من  ثروات 
اخالفها،  على  احليوانية  اجمُلتمعات 
احمُليطة  بالظروف  للرضا  فُتضطر 
لتلبية  بالسعي  ُمكتفية  بها 
من  الغريزية  اليومية  احتياجاتها 
محدودة،  وتسلية  ونوم  وإجناب  وحماية  غذاء 
وهو ما أشار إليه الباحث املُفكر فؤاد زكريا في 
كتابه )اإلنسان واحلضارة( بقوله: »فاحلضارة إذن 
صفٌة لإلنسان بوجٍه عام، وهي التي ُتيز ُمجتمع 
احلياة  كانت  وإذا  احليوان،  ُمجتمع  عن  اإلنسان 
احليوان؛  أنواع  لبعض  صفٌة  اجمُلتمع  يُشبه  فيما 
إليه  ذهب  ما  إلى  نذهب  أن  ُوسعنا  في  فليس 
بعض الُكتَّاب الذين أضفوا على احلضارة معنى 
نُطلق  أن  أن في ُوسعنا  االتساع، فقالوا  عظيم 
اسم  احليوانية  اجملموعات  بعض  سلوك  على 
احلضارة. وإمنا األصح أن يُقال أن ظاهرة احلضارة 
ذلك  في  وإنها  البشري،  اجملال  في  إال  تتمثل  ال 
ة؛ أعني ظاهرة ال يخلو منها أي  اجملال ظاهرة عامَّ

ُمجتمع بشري«.
وأن  بد  ال  والتقدم  االستمرار  تنشد  كل حضارة 
احلضارات  تاريخ  من  والعبرة  املوِعظة  تستقي 
الغارِبة، وال تكتمل االستفادة من تلك املوعظة 
فيها،  املؤثرة  العناصر  بتحليل  إال  والِعبرة 
واالستزادة مما كان أثره إيجابي عليها، وجتنب ما 
احلكمة  من  ولعل  وتقهقرها،  خمولها  إلى  أدى 
بعني  احلضارات  ُصنع  في  املؤثرة  العناصر  أخذ 
التحليل والبحث واالهتمام استزادة من حضارات 

الزمن املاضي، وحفًظا حلضارة زمننا احلاضر.

اإلنساُن واحلضارة 
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بالنسبة حلياة  النيل  مياه  أهمية  يعلم مدى  الكل 
منطقة  في  احلرب  وأن  والسودان،  مصر  شعبي 
الشرق األوسط وأفريقيا ليست على ثروات البترول 
اشتعال  أن  ينكر  أحد  ال  املياه.  على  وإمنا  والغاز، 

احلروب أمر سهل، ولكن حتملها 
عبر سنوات، وانهاءها، أمر ليس 
نقيس  أن  يجب  ال  باملرة.  يسير 
القوة  مبعايير  فقط  األمور 
الشاملة، ومصر هنا تتفوق كل 
ولكن  املعايير.  كل  في  أثيوبيا 
كما يبدو أن القيادة السياسية 
في مصر، وفي مقدمتها الرئيس 

العسكرية،  والرشادة  باحلنكة  تتمتع  السيسي 
وتعرف أن احلرب رمبا تكون خيار، ولكنه األخير.

في  السالم  آلمال  مخيبا  موقفا  تتخذ  أثيوبيا 
املنطقة، وتتعنت بصورة مجحفة أمام حقوق مصر 
اخلارجية  وزارة  مسؤولي  أحد  أن  لدرجة  والسودان، 
األثيوبية حتدث عن أن الرأي العام األثيوبي يرى أن كل 
مياه النيل، هي مياه أثيوبية، وال يحق للمصريني أن 
يحصلوا عليها بدون مقابل، وهو ما يعني مطامع 
ملصر  وبيعها  النيل  مياه  في  للتحكم  أثيوبية 
فكرة  باألساس  هي  املياه،  بيع  وفكرة  للسودان. 
إسرائيلية، حينما في فترة من الفترات حتدث اإلعالم 
اإلسرائيلي عن مساعي تل أبيب لشراء مياه النيل، 
القناة  أسفل  مير  ضخم  وأنبوب  السالم،  ترعة  عبر 
كانت  وبالطبع  إسرائيل.  إلى  ليصل  سيناء  ويعبر 

مآل هذه األحالم والتهيأت اإلسرائيلية الفشل.
بني  كبير  داخلي  استقرار  عدم  من  تعاني  أثيوبيا 
يتمرد  تيجراي  إقليم  وأن  خاصة  هناك،  القبائل 
باألساس  أن هناك  االنفصال، فضال عن  في  ويرغب 
ومناوشات  والسودان،  أثيوبيا  بني  حدودية  مشاكل 

عسكرية حدودية بني الدولتني من وقت آلخر.
القاهرة تعلن دائما أن خيار السلم هو اخليار األهم 
واملتبع، دون أن يجحف باحلقوق التاريخية والواقعية 
النيل. ومنذ عدة سنوات  للشعب املصري في مياه 
عندما  باآلن،  مقارنة  مغايرا  السودان  موقف  كان 
جماعة  وتأثير  البشير  حكم  حتت  اخلرطوم  كانت 
في  الثورة  قامت  أن  ومنذ  هناك.  املسلمني  اإلخوان 
السودان علي البشير، بدأت اخلير تعود إلى امتدادها 
استراتيجيني.  وحلفاء  كأخوة  مصر  في  الطبيعي 
بني  بالعالقة  اشبه  والسودان،  مصر  بني  فالعالقة 

الواليات املتحدة وكندا، فهما أخوة اشقاء. 
ورشادتها،  رشدها  إلى  عادت  الثورة  بعد  والسودان 
احلقوق  عن  والدفاع  القاهرة  مع  حتالفها  مؤكدة 
التاريخية لكل من القاهرة واخلرطوم في مياه النيل 

في مواجهة انفالت أديس أبابا.
قام الرئيس السيسي مؤخرا بزيارات مهمة لكل من 
اخلرطوم وجوبا في السودان وجنوب السودان. وحاليا 
يقوم وزير اخملابرات عباس كامل بزيارة لعدد من دول 
التنمية  في  األثيوبي  دائما حق  تؤكد  اخلليج. مصر 
األمن  حساب  على  هذا  يكون  أن  دون  واالستقرار 

القومي املصري والسوداني.
بايدن،  جو  إدارة  حتت  غامض  دول  تلعب  واشنطن 
القاهرة  األبيض  البيت  باسم  املتحدث  دعا  حيث 
دبلوماسي  حل  إلى  الوصول  أبابا  وأديس  واخلرطوم 
لهذه األزمة، التي تشارف على وقوع حرب بني مصر 

والسودان ضد أثيوبيا.
أفريقيا  من  اإلقليم  هذا  فإن  احلرب  هذه  قامت  وإذا 
سيتأثر كثيرا، وليس من املستبعد أن تتدخل دول ذات 
أطماع في املنطقة منها إسرائيل والواليات املتحدة، 
ولكن هذا ال يعني أن روسيا االحتادية وخاصة الصني 
األسواق  من  أفريقيا  وأن  خاصة  عاجزة،  ستقف 

الناشئة والقوية لالستثمارات الصينية.
األراضي  من  انطالقا  حرب،  شن  على  قادرة  مصر 

ساعات،  خالل  النهضة  سد  لتهدم  السودان، 
وبالطبع ستكون هناك توازنات إقليمية ودولية ملثل 
املصرية  القيادة  رشادة  ولكن  املصيري،  القرار  هذا 
والدبلوماسية،  السلمية  السبل  كل  تتبع  جتعلها 
حيث أن جتبر أديس أبابا اجلميع 
مع  احلرب،  خيار  إلي  للجوء 
التدخل  ان  االعتبار  في  اآلخر 
األمريكي واإلسرائيلي في مثل 
حدود،  له  سيكون  احلرب  هذه 
وبيكني  موسكو  وأن  خاصة 
األيدي جتاه  لن تقفا مكتوفتي 
وقوع  حال  املتحاربة،  األطراف 
هذه احلرب، التي نري انها اخليار املر، الذي يدفع املوقف 
األثيوبي اجلميع للجوء إليه، حال فشل الوصول إلى 

حل سلمي.
ناقة له وال جمل.  االحتاد األوربي في هذا الصراع، ال 
إسرائيل  من  بكل  مقارنة  متغير  موقفه  وبالتالي 

وأمريكا من ناحية وروسيا والصني من ناحية ثانية.
مصر تدرك تاما قواعد اللعبة وبالتالي فهي تتروى 
وعي  عدم  ذلك  يعني  ان  دون  التفاوض،  عملية  في 
القاهرة واخلرطوم بخطورة املوقف، خاصة وأن أديس 

أبابا تتبع سياسة املماطلة وتضييع الوقت.
الواقع واملنطق يقول إن حل معضلة سد النهضة 
ولكن  التقليدي،  باملعني  املباشرة،  باحلرب  يكون  لن 
التفاوض  خالل  من  سيكون  للواقع،  األقرب  احلرب 
السياسي، أو عمل مخابراتي، ال يعلم أحد من قام 
به، إال من خالل تكهنات وتوقعات. وأثيوبيا لوحدها 
أضعف من أن تقف أمام مصر، التي ستتمتع مبيزة 
األراضي واجملال اجلوي السوداني دون قيود  استخدام 
لكن  األثيوبية.  واألراضي  لألجواء  للوصول بسهولة 
املشكلة في أن احلرب التقليدية لم يعد في الوقت 

احلالي من األعمال احملبذة إقليميا ودوليا.
من  واملماطلة  الطويل  الوقت  من  الكيل  فاضل 
في  والسوداني  املصري  العام  والراي  أثيوبيا،  جانب 
سد  يسوي  عسكري  لعمل  ومؤيد  محبذ  مجمله 
النهضة باألرض، ولكن األمر سيكون من السذاجة 
السياسية أن يتم حاليا، وإن كانت أثيوبيا تستحق 
بأن  تتعامل  ألنها  العسكرية،  الضربة  هذه  مثل 
منابع نهر النيل، ملكية خاصة ألديس أبابا، وهذا أمر 
بعيد عن التاريخ والواقع. األشقاء في السودان، يرون 
في املوقف املصري القوي والشجاع، مثلما كان احلال 
في ليبيا ضد القوات التركية الغازية، أمر قويا لكي 
أبابا،  أديس  تأديب  شأن  من  بأعمال  السودان  تقوم 
أيام، استردادها  أن أعلنت اخلرطوم منذ  خاصة بعد 
ألكثر من 95% من األراضي احلدودية، التي سبق وأن 
من  شجاعة  خطوة  في  أثيوبيا،  عليها  استولت 
أبابا،  أديس  من  النيل  على  قادرة  أنها  في  السودان، 
قويا  وظهيرا  حليفا  أصبحت  القاهرة  وأن  خاصة 

ميكن االعتماد عليه.
إعالن  مع  اآلخر،  بعد  يوما  سخونة،  تزداد  األمور 
خزان  مللء  الثانية  املرحلة  موعد  اقتراب  عن  أثيوبيا 
وهو  والسودان،  مصر  مع  االتفاق  دون  النهضة  سد 
األمر الذي من شأن أن يشعل فتيل احلرب او القيام 
بعمل مخابراتي للتخلص من سد النهضة، على أن 
يكون ذلك حتت غطاء من قبل روسيا والصني اللتان 

تتمتعا بعالقات قوية مع القاهرة.
جميع  أن  تؤكد  التي  األحداث،  تطورات  ولنتابع 
العالم،  دول  مختلف  وفي  مصر  داخل  املصريني 
سيكونون  مصر،  وتراب  ألرض  احملبني  الوطنيني،  من 
خلف مصر والرئيس السيسي في الدفاع عن حياة 
والصلف  التعنت  ضد  القومي  وامنهم  املصريني 
مياه  منابع  أن  بدعوى  النيل،  مياه  لسرقة  األثيوبي 
النيل، منابع أثيوبية، وأن ألثيوبيا وحدها حق التصرف 

فيها وبيعها ملصر أو غيرها من الدول!

فاض الكيل... التعنت األثيوبي والتصرف 
املصري السوداني في سد النهضة

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   أيها اآلباء!

   ال تزجروا دمعات رقيقة حتاول اخلروج 
من مآقي أطفالكم إلى مقاصد 

احلرية!

   ال تنالوهم بسياط السخرية،

   زاعمني:

   .. ان الدموع عار.

   .. ان الدموع نسائية!

   الدموع، يا آباء، حتية احلياة، ودرب 
احملبة احلانية!

   الدموع، يا آباء، نعمة سماوية!

   ُخلقت لتفيض في أفراحكم، وفي 
أحزانكم رقراقة سخّية!

   تطفيء جراح الروح املتأملة،

   وتغسل النفوس امللوثة،

   وتذيب قلوب حجرية!

   هي قوة ضعفكم، وصالة مقدسة، 
تهز شفاعتها عرش الرحمة اإللهية!

   الدموع، يا آباء، أزلية!

   وهي أكثر املعاني تسكاً بأهداب 
األبدية!

   فقد ننسى ضحكات رّنت في 
أفراحنا،

  ولكننا ال ننسى دمعة ذُرفت وقت 
آالمنا،

   وأحزاننا الطاغية!

   ال ترغموا عيون أطفالكم، أن تكون 
بال دموع..

   فقد بكي يسوع!

  وكلنا يولد على صوت األلم، 
وسكيب الدموع!

عـادل عطيـة

أطلقوا سراح 
دموعهم!

رسالة إلي املجتمع الدولي : حقوق مصر رسالة إلي املجتمع الدولي : حقوق مصر 
املائية ملف هام ال يحتمل التأجيل املائية ملف هام ال يحتمل التأجيل 

بالغ  بأهتمام  أتابع  املصريني  من  كغيري 
كثيراً  ويؤملني  النهضة  سد  ملف  تطورات 
ورغم  السطور  هذه  كتابة  أننا حتي حلظة 
مع  املفاوضات  علي  وسنوات  سنوات  مرور 
اجلانب األثيوبي لم نصل إلي أتفاق في ملف 
أتعجب من صمت  إذ  وأنني   ! النهضة  سد 
علي  أراه  فال  امللف  هذا  عن  الدولي  اجملتمع 
أقل تقدير يولي ملف سد النهضة األهتمام 
أطالب  لذلك  خطورته  رغم  له  الكافي 
الفوري  و  املباشر  بالتدخل  الدولي  اجملتمع 
من  فليس   ، امللف  لهذا  جذري  حل  أليجاد 
مليون  مائة  من  أكثر  يتعرض  أن  األنصاف 
مواسم  في  والعطش  اجلوع  خلطر  مصري 
الدولي  اجملتمع  أطالب  إذ  وأنني   ! اجلفاف 
بتحمل مسؤولياته أود أن ألقي الضوء علي 
عدة نقاط في هذا امللف رمبا تكون مغلوطة 
أو غير واضحة للجميع ! فمصر ليست ضد 
بناء سد النهضة وال تقف عقبة أمام خطة 
، لم يكن هذا  أثيوبيا  التنمية لألشقاء في 
موقف مصر ولن يكون أبداً ! فكل ما تريده 
الثالثة مصر  أتفاق ُملزم لألطراف  مصر هو 
 ، اجلميع  صالح  أجل  من  وأثيوبيا  والسودان 
وال توجد دولة في العالم تقبل علي نفسها 
أو شعبها أن تتحكم دولة أخري في شريان 
سياسي  قرار  رحمة  حتت  تكون  أو  حياتها 
حلكومة أخري وال أعتقد أن هذا أمراً تقبله 
أي دولة في العالم ، كما أن سياسة الوعود 
أتفاقية  أمضاء  دون  ألحد  ملزمة  الغير 
علي  مقبولة  فليست  احلقوق  تضمن 
توقيعها  يتم  أتفاقية  تريد  مصر   ، األطالق 
قبل ميعاد امللء الثاني للسد تكون ملزمة 
جلميع األطراف . لقد أثبتت مصر علي مدار 
السنوات املاضية حسن نيتها في التوصل 
ألتفاق عادل و منصف للجميع دون املساس 
بحقوقها املائية التاريخية ، وال يخفي علي 
أحد أن السد بالنسبة لدولة أثيوبيا مصدر 
ملصر  بالنسبة  أما  وللتنمية  للكهرباء 
التي تعاني من فقر مائي من األساس فهو 
تهديد ملصدر املياه والغذاء لشعبها، ومصر 

التنسيق مع  و  التوافق  أن يتم  إال  ال تطلب 
ال  حتي  السد  خزان  ملء  مدة  علي  أثيوبيا 
يكون التأثير عظيماً عليها ! فهل هذا كثير 
؟! مصر ال تنكر أبداً حق أثيوبيا في بناء سد 
يساعدها علي التنمية وال تتدخل في الشأن 
الداخلي األثيوبي ولكن مياه النيل األزرق هي 
مجري  وهي  املصري  للشعب  احلياة  شريان 
دولي وحسب كل القوانني واألعراف الدولية 
الدولية  بناء السدود علي األنهار  ال يخضع 
ألجراءات أحادية اجلانب من دولة املنبع والتي 
املصب.  دول  علي  مباشر  بشكل  تؤثر  قد 
مصر  إن   ، الدولي  اجملتمع  إلي  رسالة  هذه 
األخيرة  سنوات  العشر  مدار  علي  واجهت 
والشعب  ومؤملة  قاسية  وحتديات  مشاكل 
ثورتني  بعد  والكثير  الكثير  حتمل  املصري 
الرفاهية  متتاليتني واملصريون ليس لديهم 
التي جتعلهم يتحملون املزيد خاصة لشعب 
فرض  إن   ! املائي  الفقر  من  أساساً  يعاني 
سياسة األمر الواقع علي مصر هو أمر جد 
من  مطالبة  املصرية  فاحلكومة   ، خطير 
و  املائية  بحماية حقوق مصر  قبل شعبها 
الشعب املصري ينتظر من حكومته حل هذه 
املشكلة منذ سنوات وسنوات ولم يتحقق 
أي تقدم في ملف املفاوضات حتي اآلن ، وال 
كدولة  مصر  أستقرار  أن  أحد  علي  يخفي 
علي  ينعكس  األوسط  الشرق  في  محورية 
العالم  من  املتوترة  املنطقة  تلك  أستقرار 
يتدخل  حتي  الدولي  اجملتمع  ينتظر  فماذا 
حلل تلك األزمة بشكل يحفظ حقوق جميع 
األطراف ويضمن أستقرار املنطقة ؟! أخيراً 
كلمتي للشعب االثيوبي الصديق والشقيق 
مياه  جمعتنا  الزمان  من  قروناً  مدار  علي   ،
في  كاألشقاء  جميعاً  منها  شربنا  واحدة 
بيت واحد نشرب من نفس الكوب وكان فيه 
نحن   ، األشقاء  لباقي  و  ولكم  لنا  الكفاية 
نحبكم وال نريد خالفات أو نزاعات معكم ، 
نريد اخلير لنا ولكم ، فلنتواصل و لنتكامل 
طريق  هو  فهذا  البعض  بعضنا  ولنساعد 

اخلير والنهضة احلقيقية.

بقلم: 
جورج موسى

املنزل  خارج  مونا  مقابلة  بعد  البيت  الى  اسعد  عاد 

وفى كل خطوة يخطوها في اجتاه منزله يتذكر موقف 

فعلى  أسرته،  مع  حدثت  التي  السعيدة  املواقف  من 

خطواته  اولى  ابنه  حسام  خطى  السلم  هذا  درجات 

الركن من  وفى هذا  درجاته،  الصعود هنا على  وتعلم 

الصالة كان يجلس مع زوجته يتناولون القهوة وحتكى 

له عن متاعبها في العمل، وفى هذه الغرفة وعلى هذا 

دروسها  لتذاكر  فيرونيكا  ابنته  جتلس  كانت  املكتب 

أوالده   مع  وقت  اجمل  قضى  االرجوحة  تلك  وعلى 

كانوا  املائدة  هذه  وعلى  ويلهون  يضحكون  وزوجته 

احلديقة  تلك  وفى  ومحبة  بشكر  الطعام  يتناولون 

كانوا يقضون اجمل السهرات مع اصدقائهم.

جزء  العمر  من  اخذت  ذكرى  املنزل  في  شبر  كل  في   

امام  واحزان السنني كانت تر  وافراح  واآلالم  ضحكات 

عينيه وهوا يجمع متعلقاته ويلملم أحزانه ويتحدث 

قد  بان كل شيء  ومتقطع  بصوت مخنوق  أوالده  الى 

انتهى... وإن عليه الرحيل، وانهم إذا ارادوا ان يأتوا معه 

ارادوا  واذا  لهم  عمره  من  تبقى  ما  سيمنحهم  فانه 

البقاء فلهم حرية االختيار، وهنا سأله حسام: ما ومن 

بهذا  االيقاع  من  تكن  وكيف  هذا؟  كل  فى  السبب 

مرتبطني  أفراده  كل  كان  الذي  واآلمن  الهادئ  البيت 

انسان  كسرة  عينيه  وفى  ابوه  اليه  نظر  ومتحابني؟ 

عزيز النفس وقال له ستعرفك االيام.

نرجع الى منزل اميى وعصام، فقد حتول املنزل الى منزل 

اشباح ال صوت وال كالم بل بكاء ال حياة بل احياء، موتى 

املنتشرين  اصدقاءهم  كثرة  معهم  ينفع  لم  نفسيا، 

من  وغيره  والواتساب  واالنستجرام  الفيسبوك  على 

التي  الطويلة  االوقات  املنزل  ذلك  الى  احلياة  ارجاع 

ذواتهم  االنترنت اصبحت قضبان جللد  اضاعوها على 

مشاكل  حلل  الشاشات  امام  بالساعات  وجلوسهم 

غيرهم دون االلتفات ملشاكل ابنائهم. بات شاهدا على 

تقصيرهم فى حق بيوتهم.

واآلن املواجهة احملتومة بني اميى وعصام البد ان حتدث، 

والبد ان يكون هناك طرف جانى يلقى عليه كل تبعات 

املشكلة،  في  له  ذنب  ال  برئ  وطرف  ساندى،  هروب 

واصدرت  احلمالن  ثوب  لبست  فقد  إلميي  بالنسبة 

حكمها على عصام انه السبب، اما عصام فمن داخله 

هي  انها  على  إلميي  ينظر  ساندى  هروب  قبل  وحتى 

واالنانية  الكبرياء  ونتيجة  سبب كل مشاكل االسرة، 

املطلقة ال يعترف أي منهما مبسؤوليته عن ما حدث 

االخر  بإدانة  واحد منهم جيش مبرراته  بل كل  البنته 

والنتيجة ان املواجهة تكون نتيجتها شبة محسومة 

اال اذا؟!

على اجلانب االخر عادت مونا من اخلارج بعد مقابلتها 

في  فيرونيكا  واخته  حسام  ابنها  فوجدت  اسعد  مع 

انتظارها وعندما فتحت الباب وجدت شاب وفتاة ملء 

الرقيقة  ومالمحهم  رعب  نظرات  اجلميلة  اعينهم 

ان  بعد  اجملهول  من  واخلوف  اليائس  يعلوها  والشابة 

النظر  اطالوا  منزلهم  وفى  ابيهم  مع  امان  في  كانوا 

تضي  اال  يستعطفوها  كأنهم  كالم  دون  امهم  نحو 

بنظرة  اصطدموا  لكنهم  عليه،  مقدمة  هي  فيما 

مبا  فازت  كأنها  امهم،  اعني  في  والكبرياء  االنتصار 

ارادت، حينذاك انفجر حسام باكيا وسأل امه ملا حدث 

كل هذا؟ هل انهم السبب فيما حدث؟ ردت عليه مونا 

بصوت كله حسم هذه حياتي وسأعيشها كما يحلو 

لي ومع من أحب ان اعيشها ولن يفرض علّي أي انسان 

لم  ومن  به  مرحب  فهو  يقبل  ان  اراد  من  ولذلك  رأيه، 

فانت  اذن  فيرونيكا  ابنتها  عليها  فردت  فليرحل  يريد 

اخترتى مع من حتبى ان تعيش ولذلك ال مجال للكالم 

بخطأ  امه  يقنع  ان  حسام  حاول  وحينما  واملناقشة 

هذا  يجدى  لن  له:  وقالت  فيرونيكا  تدخلت  موقفها 

نفعا فقد اختارت املرأة وافهمت حسام ما فهمته هي 

كونها انثى، واخذا القرار مبغادرة املنزل والذهاب للعيش 

مع والدهم...... انتظروا في املقال القادم جلسة نارية 

بني جورج وحسام ومواجهة عاصفة ولكن مثمرة بني 

اميى وعصام وصدمة غير متوقعة ملونا .  

الطالق في املهجر ... من السبب الطالق في املهجر ... من السبب 

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1111((
بقلم: مجدي حنني
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قصة فيلم “قصة فيلم “SevenSeven” أو “سبع خطايا”” أو “سبع خطايا”
هل سمعت من قبل عن هذه القائمة: اجلشع 
 ،Sloth الكسل   ،Gluttony الشراهة   ،Greed
 ،Envy Lust، احلسد  الشهوة   Wrath الغضب، 
قائمة  هذه  ليست  إنها  Revenge؟  االنتقام 

سوداء، ولكنها أخطر من ذلك بكثير.
شعرت  مرة  ألول  الفيلم  هذا  شاهدت  عندما 
أن أصعد  أريد  أنني  وأنا أطالع مشهد نهايته، 
إلى  وأتطلع  العالية  اجلبال  أحد  قمة  على 
منظاراً  مستخدماً  بعيد  من  األرضية،  الكرة 
املدى  بعيدة  الرؤية  على  تساعد  عدسات  ذو 
إليها  وصل  التي  اإلنسانية  األزمة  ألفحص 
اجملتمع اإلنساني بعامة في كل مكان على وجه 
جنوب  ومن  أمريكا،  وحتى  الصني  من  األرض، 
امتألت  فقد  الشمال..  أقاصى  حتى  أفريقيا 
األرض بالظلم.. واجلشع والسرقة.. أصبحا من 
الشديد في  النهم  نتيجة  املتفشية  األمراض 
محبة املال والتي تقود اإلنسان لفعل أي شيء 
والدعارة،  واجلنس  الشهوة  منه..  تلكت  متى 
سماعها  اعتدنا  التي  األمور  من  أصبحت 
بصورة  الصحف  في  يوميا  عنها  القراءة  أو 

متكررة.
جرائم X جرائم 

حتليلية،  نظرة  الفيلم  لهذا  تنظر  أن  أردت  إذا 
تنظر  بأن  البداية  في  ملزماً  نفسك  فستجد 
له من حيث القصة وكلها جرائم في جرائم.. 
فالفيلم يبدأ بداية غريبة ومشوقة إذ نكتشف 
فجأة أن هناك جرمية قتل غريبة من نوعها، قد 
حيث  األمريكية،  الواليات  إحدى  في  ارتكبت 
البدانة،  شديد  شخص   جثة  البوليس  وجد 
مائدة  على  وجالس   ، والقدمني  اليدين  مقيد 
الطعام اخلاصة به في منزله بعد أن أكل حتى 

كلمة  ووجدت   ... وقتل  االختناق 
مكتوبة   »Gluttony« أو  الشراهة 
على أحد جدران منزله. ويبدأ احملقق 
املمثل  دوره  يلعب  والذي  العجوز 
العاملي »مورجان فرميان« في محاولة 
أنها  على  اجلرمية،  أبعاد  تقصى 
األحداث  أن  إال  طبيعية.  قتل  جرمية 
ينضم  أن  بعد  تتسارع  أن  تلبث  ال 
إليه احملقق الشاب، والذي يلعب دوره 
الفنان »براد بيت«، حيث يحدث عدد 
يرتبط  التي ال  القتل  آخر من جرائم 
بأية  فيها،  قتلوا  الذين  األشخاص 
رابطة جتعل التحقيقات تتجه اجتاهاً 
معيناً. إال أن الرباط الوحيد الذي بدأ 
أن  هو  اجلرائم،  هذه  كل  بني  يتضح 
كل جرمية قتل كان احملللون التابعون 
كل  في  يجدون  اجلنائي،  للمكتب 
مكان حدثت به جرميه، كلمة معينة 
مكتوبة مثل كلمة »الشراهة« التي 
وجدت في أول جرمية... فوجدوا كلمة 
الكسل  وكلمة  أخرى،  في  اجلشع 
في جرمية ثالثة، والغضب في جرمية 
رابعة... وهكذا يتوصل احملققون إلى 
هذه  القتل  جرائم  يرتكب  اجملرم  أن 

ليس لالنتقام من القتلة أو لسرقة األموال، أو 
ألي غرض من أغراض القتل املعروفة في عالم 
اجلرمية، ولكنه يرتكب هذه اجلرائم ).. لكي يعظ 
السيناريو، على لسان  قول كاتب  ..( على حد 
تتجمع  اخليوط  تبدأ  وبالفعل  احملققني.  أحد 
في  احملققان  ويبدأ  اجملرم،  حول  اخلناق  ليضيق 

مطاردته، إال أنه ينجح في الهرب منهما..
االكتشاف املذهل

   وبالدراسة املتأنية، يكتشف احملققان أن اجملرم 
اخلطايا  قائمة  استكمال  إلى  يسعى  سوف 
القرون  كتاب  عند  املعروفة  القاضية  السبع 

الوسطى ... ويكتشفان أنه قد ارتكب خمسة 
توازي  اجلرائم  وتلك  عنها.  االعالن  مت  جرائم 
الشراهة   : وهي  القائمة  من  خطايا  خمسة 
 .. الشهوة   - الكسل   - الغضب   - الطمع   -
واالنتقام«،   – »احلسد  هما  خطيئتان:  وتتبقى 

لم ترتكب باسمهما أية جرائم. 
املفاجأه الغريبة 

واخملرج بصدمة  الفيلم  ويفاجئنا مؤلف قصة 
توقع  بها  يكسر  الطريق،  منتصف  في 
آخر حلظة  انتباهه حتى  إثارة  بهدف  املشاهد، 
إلى  اجملرم  الكاتب  يدفع  حيث  الفيلم..  في 
تسليم نفسه قبل أن يستكمل قائمة اجلرائم. 
وأن  اجلرائم،  بأنه هو مرتكب كل هذه  ويعترف 
هدفه هو أن يوقظ اجملتمع اإلنساني ويخلصه 
من هؤالء األفراد الذين قتلوا. وقد فعل هو هذه 

اجلرائم لكي يخلص البشرية من هؤالء األفراد 
األشرار الذين تتضح في حياة كل منهم إحدى 
السؤال معلقا في ذهن  ويبقى  هذه اخلطايا... 
ننتظر  وال  الباقيتان؟!..  اجلرميتان  أين  املشاهد: 
على  اجملرم  يصر  حيث  اإلجابة،  ملعرفة  كثيراً 
والشاب  األسود  العجوز  احملققني  من  أخذ كل 
أن  قبل  األعني،  عن  بعيد  موقع  إلى  األبيض 
الصحراء  في  وهناك  وإعدامه  محاكمته  تتم 
وهي  السادسة  بجرميته  للمحققني  يعترف 
باسم خطيئة »احلسد » حيث يقول للضابط 
اجلميلة  زوجتك  على  أحسدك  »إني  األبيض: 

وقتلها..  عليها  باالعتداء  قام  بأنه  ويخبره   »...
إليهم  رأسها  يصل  سوف  لكالمه  وتأكيداً 
يصل  وبالفعل  قليلة.  حلظات  خالل  طرد  في 
ويقول   .. احملقق  زوجة  رأس  على  يحتوي  طرد 
له اجملرم: »هيا .. أيها احملقق .. فلترتكب اجلرمية 
»االنتقام«  وهي  السابعة،  واخلطيئة  السابعة 
وتقتلني انتقاماً لزوجتك .. وبالفعل يثور احملقق 
ويغضب، ويبكي ملقتل زوجته.. ويعد مسدسه 
أن  العجوز  احملقق  يحاول  بينما   .. لالنتقام 
الفيلم،  ذروة  هو  حوار،  في  االنتقام،  عن  يثنيه 
حيث جنح اخملرج أن يجسد احلوار الذي قد يدور 
داخل عقل املتفرج عندما يكون في صراع مع 
نفسه أمام اختيارين، أحدهما خير واآلخر شر.. 
وبالفعل تتم خطة اجملرم بنجاح ليرتكب احملقق 
رصاصات  بإفراغ  يقوم  حيث  السابعة،  اجلرمية 

لزوجته.  انتقاما  اجملرم،  جسد  في  مسدسه 
وهكذا تنتهي هذه القصة املثيرة الغريبة..

الشخصيات ... أنت واحد منها
عن  الرئيسي  املعبر  فهي  الشخوص  وأما 
ميثل  العجوز،  فاحملقق  الفيلم.  هذا  فلسفة 
اخلطأ  مع  التعامل  في  الرصني،  العقل  صوت 
ويحللها  األمور،  في  يفكر  فهو  البشري، 
الشاب  زميله  إثناء  يحاول  مثالً  وهو  بهدوء.. 
لن  االنتقام  إن  يقول  العقل  ألن  االنتقام،  عن 
ضاع..  قد  ما  يعيد  لن  وبالطبع  شيئاً..  يفيد 
وفي هذا محاولة واضحة من كاتب السيناريو 

القناع املشاهد بأن يبتعد عن اتخاذ أي رد فعل 
في  يحدث  أو  يراه  قد  الذي  اخلطأ  ضد  سلبي، 
حقه.. واحملقق الثاني الشاب ميثل ثورة اإلنسان 
بكل  االجرام  وضد  اخلطأ،  وضد  الظلم،  ضد 
بشاعته، إال أن أفعاله تؤكد أن الطريق لعالج 
ال  اخلطأ  وأن  العنف،  هو  دائما  ليس  العنف، 

يجب أن نواجهه أو نحاول عالجه بخطأ مثله.
ماذا يقول الفيلم؟

بني  والربط  اخملتلفة،  األحداث  طريق  فعن  إذاً، 
على  احلديث  طريق  وعن  بالكتابة،  اجلرائم 
ألسنة الشخوص الرئيسية في الفيلم، وهي 
وأفعال  واجملرم.  الشاب،  واحملقق  العجوز،  احملقق 
كل منهم.. عن طريق كل هذه األمور مجتمعة، 
حاول الفيلم توصيل فكرة محتواها أن العالم 
مع  نتعامل  كيف  ولكن   .. شريراً  أصبح  قد 
بالعنف لدرجة  أم نتعامل  باملثل؟  أنرد  الشر؟.. 
قتل اخملطىء؟ أم بالثبات على مبادئنا؟ فتلك هي 
ردود األفعال الثالثة التي وجدت في الفيلم وفي 
حياة األشخاص الرئيسيني فيه، فالفيلم كله 
يدور حول هذا السؤال: »هل اخلالص باستئصال 
األشرار؟.. أم أنه باستئصال الشر من نفوسنا، 
والتحكم فيها، مثلما حاول احملقق العجوز أن 

يجعل احملقق الصغير يفعل في النهاية؟
األولى،  بالدرجة  إنساني  اجتماعي  فيلم  فهو 
وعلى  الصدمة،  على  تعتمد  التي  األفالم  من 
معينة،  فكرة  بشاعة  من  املشاهد،  ترهيب 
السينمائي،  الفن  أدوات  كل  استخدام  وحتاول 
من صورة وصوت وحوار ومؤثرات صوتية، لدعم 
إال   .. فيه  الفيلم  ينجح  ما  وهو  الفكرة.  هذه 
فو  الفيلم  عناصر  أقوى  أن  في  شك  ال  أنه 
عنصر القصة التي تذهل وجتذب املشاهد منذ 
أن عنصر  النهاية. كما  أول حلظة حتى 
إذ  الفيلم،  هذا  في  بالقوة  تيز  املمثل 
لعب العجوز )مورجان فرميان( أحد األدوار 

الرائعة،
كاحملقق العجوز الذي ميثل صوت العقل، 
نسج  كما  ببراعة..  تقمصه  في  وجنح 
من  خيطاً  العوامل  هذه  كل  من  اخملرج 
اجلرائم بنی عليه األحداث بحنكة تبقي 
تشوق  في  لألحداث  مترقباً  املشاهد 

حتى حلظات النهاية ...
وماذا عنك

الفيلم،  وأنت تشاهد  بك  يجدر  رمبا      
أين  نفسك:  تسأل  أن  قصته  تقرأ  أو 
أصبحت  التي  اخلطايا  هذه  من  أنت 
أنت  أين  احلديث؟  شائعة في مجتمعنا 
محب  أنت  هل   .. واجلشع؟  الطمع  من 
للمال، أم أنك حتب الناس، أكثر من حبك 
أنت  الكسل؟ فهل  أنت من  أين  للمال؟ 
عملك،  أو  دراستك  في  أمني  مجتهد 
الشهوة؟  من  أنت  أين  مسئولياتك؟  أو 
أنت من  وأين  أم تسايرها؟  تقاومها  هل 
أم  األسباب؟  ألتفه  تثور  هل  الغضب؟ 
أنك إنسان حليم صبور، مترفق باآلخرين 

في املواقف التي حتتاج إلى انضباط؟
ترى  كيف  األسئلة:  هذه  كل  من  واألخطر     
إمكانية اخلالص من كل هذه اخلطايا.. هل هو 
بقتل نفسك واالنتحار، إن كانت فيك وعجزت 
اآلخرين  على  بالقضاء  هو  أم  تغيرها؟  عن 
كانت  لو  قتلهم  أو   ، ومقاومتهم  وحتجيمهم 
باستئصال  منها  اخلالص  ترى  أنك  أم  فيهم؟.. 
الشر من داخل قلبك أنت، والتعامل معه قبل 
أن يستفحل ويخرج إلى حيز التنفيذ؟ ... إنها 
أسئلة كثيرة يسعدني - عزيزي القاريء ـ ، أن 

أتركك غارقاً في محاولة اإلجابة عليها.
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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

االجراءات اجلديدة املقترحة من السلطات الكندية املنظمة للتمويل سوف تضع قيودا 

املقترض  “أهلية  بأختبار  يسمى  ما  على  وبالتحديد  العقاري.  اإلقراض  على  جديدة 

أوائل عام 2018 لتقليل  املستقبلية” وهو االجراء الذي قدمته السلطات الفدرالية في 

مخاطر اإلقراض العقاري على السوق. واجلديد املقترح هو زيادة نسبة الفائدة املستقبلية 

املتوقعة والتي يحسب على أساسها أهلية املقترض. وسوف تكون هذه الزيادة مقتصرة 

على القروض التي تزيد عن 80% من قيمة العقار والتي بالتالي تخضع للتأمني االجباري 

عليها وسوف ترفع هذه النسبة من 4.79% الي 5.25%. ويقول أحد احملللني االقتصاديني ان 

معظم املشتريني لن يتأثروا كثيرا بهذا االجراء. ويتوقع اخلبراء ان قوة الشراء للعقارات لن 

تنخفض بأكثر من 2% بينما لن تؤثر على الزيادة املضطردة في األسعار. ومن املتوقع ان 

يبدأ العمل باألجراء اجلديد في األول من يونيو القادم.

القيود اجلديدة على قروض العقاراتالقيود اجلديدة على قروض العقارات

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكنديةإعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ 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 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية
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صحيفة »ايكونوميست«:

معاقبة املزروعات
الشمندر  على  اليابانيون  املزارعون  يقسو 
»يعذبونه«  انهم  يزرعونه.  الذي  السكري 
الى  املشاتل  من  ينقلوه  أن  قبل  باملكانس 
احلقول. وقد أجريت أبحاث عرفت بـــــ »االرهاق 
امريكا  في  العلماء  جعلت  للنبات«  املصطنع 
ويلوونها  مزروعاتهم  يدلكون  واليابان  وبريطانيا 
ويهزونها بقسوة على مدى بضع دقائق كل يوم 

ويبدو أن هذه املعاملة تعود باخلير. 
فالقنبيط واخلس والكرفس التي ينكل بها هكذا 
في املركز الوطني البحاث اخلضر« في بريطانيا، 
أصغر  بقائها  )مع  وأقوى  أصلب  نحو  على  تنمو 
جماعياً  املزروعات  »تأديب«  تيسر  واذا  حجماً(. 
على هذا النحو، فان »االرهاق املصطنع« سيعود 
يهيئون  الذين  املزارعني  على  جزيلة  بفائدة 
مزروعات البيوت الزجاجية لصدمة االنتقال الى 

احلقول.

صحيفة »التاميز«:

جتريد 70 شخصا من ألقاب 
شرفية منحتها لهم ملكة 

بريطانيا.. ماذا فعلوا؟

أنه مت جتريد 70 شخصا من  كشف تقرير صدر، 
إليزابيث  امللكة  لهم  منحتها  شرفية  ألقاب 
يأتي  سنوات.   10 خالل  بريطانيا،  ملكة  الثانية، 
أحكام  صدور  أو  السلوك  سوء  بسبب  ذلك 

بالسجن بحقهم.
ومت العام املاضي جتريد 9 أشخاص من ألقابهم، 
وفقا  شخصا،   70 إلى  اإلجمالي  العدد  ليصل 

لإلحصاءات التي نشرتها صحيفة »ذا تاميز«.
األلقاب  من  جتريدهم  مت  الذين  أولئك  بني  ومن 
السينمائي  املنتج  املاضي  العام  الشرفية 
هارفي وينستني، الذي أدين باالغتصاب واالعتداء 
بحقه  ُحكم  وصدر   2020 فبراير  في  اجلنسي 

بالسجن 23 سنة بأحد سجون نيويورك.
الشرفي   »CBE« وسام  نال  وينستني  وكان 
ملساهمته في صناعة السينما البريطانية، في 

عام 2004.
روبرت  السابق  زميبابوي  رئيس  جتريد  مت  كم 
نيكوالي  الراحل  الروماني  والديكتاتور  موجابي، 

تشاوتشيسكو، من ألقاب شرفية.
من  عدد  أكبر  أن  »التاميز«  صحيفة  وذكرت 
بعد  تكرميهم  إلغاء  مت  قد  األشخاص  هؤالء 
جنسي  حترش  جرائم  بسبب  بالسجن  أحكام 
من   %37 وراء  السبب  شكلت  والتي  باألطفال، 
حاالت إسقاط األلقاب الشرفية خالل السنوات 
املركز  في  االحتيال  وجاء  املاضية.  العشرين 
الثاني بني أسباب التجريد من األلقاب الشرفية 

بنسبة %21.
اإلجنازات  على  مكافأة  األلقاب  منح  ويتم 
الشخصية لألفراد أو تقدمي اخلدمات لبريطانيا أو 

أقاليمها اخلارجية.

صحيفة »إنسايت«:

جبال في باطن األرض
كيلومتر،   3000 من  أكثر  عمق  على  االرض،  قلب  في 
جبال وأودية مترامية من صخور ذائبة. وقد وضع علماء 
للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  في  االرض  طبيعة 
وجامعة هارفرد خريطة لداخل االرض بطريقة الرسم 
الباحثون  ولقم  السينية.  باالشعة  الطبقي  الزلزالي 
التي  الضغط  ملوجات  تسجيالت  االلكتروني  الدماغ 
التي حدثت خالل  الزالزل  أثر  األرض على  داخل  تولدت 

السبعينات. 
فعالً  هي  العلماء  اكتشفها  التي  واالودية  واجلبال 
قلب  بني  احلدود  على  واقعة  وانخفاضات  ارتفاعات 
كرة  انه  سابقاً  االعتقاد  ساد  الذي  السائل  االرض 
هذا  ساعد  ورمبا  اجلامد.  نصف  وغالفها  ملساء، 
سرعة  في  الطفيف  التغير  تفسير  في  االكتشاف 
السائل  للقلب  املنتظم  غير  اجملرى  ان  اذ  األرض،  دوران 
الغالف، قد يجعل  احتكاكه بحدوده اخلشنة مع  في 

األرض تدور على نحو مترجرج.

وكالة انباء الشرق األوسط:

في سابقة تاريخية.. قاض مصري 
يعاقب نفسه

التحقيق  إلى  املصرية  القضائية  السلطات  أحالت 
رن  عندما  اجللسة  بنظام  إلخالله  نفسه  غرَّم  قاضياً 

هاتفه، في سابقة تاريخية بالقضاء املصري.
بإحالة  قراراً  مصر،  في  الدولة  مجلس  رئيس  وأصدر 
القاضي محسن كلوب، رئيس محكمة القضاء اإلداري 
قيامه  عقب  التحقيق  إلى  البالد،  جنوبي  أسوان،  في 
جلسة  نظره  أثناء  جنيه   500 مبلغ  نفسه  بتغرمي 
هاتفه  رن  عندما  اجللسة  بنظام  إلخالله  احملكمة 

احملمول أثناء انعقادها.
نقل  مصر  جنوب  أسوان  في  الدولة  مجلس  وقرر 
املستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء 
القضاء  محكمة  في  عضو  إلى  أسوان  في  اإلداري 

اإلداري بالقاهرة.
كما قرر رئيس اجمللس في أسوان إسناد رئاسة محكمة 
القضاء اإلداري في أسوان إلى املستشار إيهاب مختار، 
إحالة  مع  لكلوب،  خلفاً  الدولة،  مجلس  رئيس  نائب 

األخير للتحقيق على خلفية الواقعة.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

هذا ما تدل عليه رغبتك بتناول 
بعض األطعمة

يقول اخملتصون بالتغذية إن الرغبة الشديدة في تناول 
الطعام حتاول إخبارك مبعلومات مهمة حول ما يحدث 

داخل جسمك.
أليسا  األستراليتان  الغذائيتان  املدونتان  وأوضحت 
وداني »أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام ناجتة عن 
إلى مشاكل  يؤدي  قد  الذي  األساسية،  املعادن  نقص 

صحية خطيرة مبرور الوقت«.
وتقول أليسا إن الرغبة الشديدة في تناول الشوكوالتة 
املغنيسيوم،  تناول  زيادة  إلى  هي عالمة على حاجتك 
تنظيم  على  يساعد  أساسي  غذائي  عنصر  وهو 
في  السكر  ومستويات  واألعصاب  العضالت  وظائف 

الدم وضغط الدم.
يشعر  التي  األطعمة  من  مجموعة  يلي  وفيما 
ذلك،  عليه  يدل  وما  تناولها  في  بالرغبة  الكثيرون 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:
الشوكوالتة

ماذا يريد جسمك: املغنيسيوم
واخلضروات  والبذور  املكسرات  تأكله:  أن  يجب  ما 

والفواكه ذات اللون األخضر الداكن
األطعمة واملشروبات السكرية

ماذا يريد جسمك: الكروم والتربتوفان والفوسفور
ما يجب أن تأكله: اخلضروات اخلضراء الداكنة، الدجاج، 

العنب، البطاطا احللوة، البيض، اجلوز واحلبوب
اخلبز واملعكرونة

ماذا يريد جسمك: البروتني والنيتروجني

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

واشنطن بوست:

100 دوالر وإجازات مدفوعة.. حوافز لتشجيع 
املوظفني على التلقيح

من منح تصل إلى 500 دوالر إلى تسديد بدل النقل مرورا بساعات عمل مدفوعة 
تقدمي  على  األمريكية  الشركات  مديري  بعض  يتنافس  التعويض  سبيل  على 

محفزات لتشجيع موظفيهم على تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا أمال في استعادة األنشطة بصورة 
التزمت تشغيلها خالل  إذا ما  طبيعية. في الواليات املتحدة، ميكن للشركات استحداث مراكز تطعيم 

ساعات العمل وبصورة مجانية جلميع العمال، املوظفون منهم واملتعاقدون الفرعيون.
على سبيل املثال، تقدم مجموعة »جي بي إس« العمالقة في مجال إنتاج اللحوم 100 دوالر لكل موظف 

يتلقى اللقاح، وهي وزعت وثائق بلغات عدة للتشديد على سالمة التلقيح وفعاليته.
وفي منتصف مارس، كان ما يقرب من ثلث موظفيها البالغ عددهم 60 ألفا قد تلقوا اجلرعة األولى من 
اللقاح. كذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة تعويضات ملوظفيهم الراغبني بتلقي اللقاح، هي عبارة عن 

ساعتني أو 4 ساعات عمل مدفوعة.
وقال املسؤول عن شبكة متاجر »ألدي« للمنتجات الرخيصة في الواليات املتحدة في يناير/ إن هذا األمر 
»يلغي احلاجة إلى االختيار بني كسب الرزق وحماية الصحة«. كذلك تدفع سلسلة متاجر »تارجت« بدل 

تنقالت مبقدار 30 دوالرا ملوظفيها الراغبني في تلقي اللقاح.
يرفضون  الذين  وأيضا ألولئك  امللقحني  دوالر لألشخاص  أما متاجر »كروجر« فتقدم عالوة مقدارها 100 

تلقي اللقاح ألسباب طبية أو دينية، شرط أن يخضعوا لبرنامج تربوي بشأن الصحة.
إذ إن منصة توصيل املشتريات »إنستاكارت« تقدم 25  كما أن »األشغال البسيطة« تؤخذ في االعتبار، 

دوالرا للعاملني معها، وهم ال يحملون صفة موظفني.
التلقيح  جعل  إمكان  عن  يناير  في  حتدث  كيربي  سكوت  إيرالينز«  »يونايتد  الطيران  شركة  رئيس  وكان 

إلزاميا للطيارين وأفراد طواقم الرحالت وسائر املوظفني.

مجلة »ريدرزدايجست«:

مستشفى املباحث
هاتفية  مكاملات  أتلقى  كثيرة  أحيان  في  كنت   )FBI( االحتادي  التحقيق  مكتب  في  ليلياً  كاتباً  بصفتي 
يقصد بها مستشفى يشبه رقم هاتفه رقم مكتبنا. وحني رفعت السماعة ذات ليلة وأجبت: »مكتب 
التحقيق االحتادي« تناهت الي شهقة دهشة من اجلانب اآلخر. وأدركت أن املتكلم أخطأ الرقم وحاولت 
مساعدته فقلت: »ال بأس، أنت تريد مستشفي نورث كانساس، أليس كذلك؟« وقبل أن أتكن من اعطائه 
الرقم الصحيح للمستشفى سمعت شهقة أخری وصوتاً متلعثماً: »عجباً، انكم معشر رجال املباحث 

تعرفون كل شيء حقاً«.
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أونتاريو تعلن حالة الطوارئ الثالثة حتى أونتاريو تعلن حالة الطوارئ الثالثة حتى 66 مايو مايو

أخر  وأمر  الثالثة  الطواريء  حالة  عن  أونتاريو  أعلنت 
بالبقاء في املنازل للحد من ارتفاع حاالت املرض بكوفيد 
– 19 ودخل هذا االمر حيز التنفيذ يوم اخلميس 8 أبريل 
وسوف يستمر ملدة 28 يوما على االقل وحتى يوم 6 مايو 

املقبل.
في  البقاء  أمر  ومبوجب  ضروري،  انه  احلكومة  رأت  إذا  االمر  تديد  وميكن 
مثل  فقط  أساسية  منازلهم ألسباب  مبغادرة  للمواطنني  يسمح  املنازل 
شراء الطعام واالدوية والرعاية الصحية واخذ اللقاحات وممارسة الرياضة 

والعمل عندما ال يستطيع الشخص العمل من املنزل.
وهذه بعض احلقائق عن هذا االمر: ميكن مغادرة املنزل عدد من املرات في 
البقاء  ينبغي  وال  ضرورية  الرحالت  جميع  ان  اعتبار  على  الواحد  اليوم 
التسوق  امام  االساسية  غير  املتاجر  جميع  وتغلق  املنزل،  خارج  طويال 
جانب  على  من  مشترواتهم  بالتقاط  لألفراد  فقط  ويسمح  الشخصي 
الرصيف ما بني الساعة 7 صباحا و8 مساء او قد يتم توصيل املشتروات 
ملنازلهم، وتغلق مراكز التسوق وتفتح فقط ألغراض محدودة مثل التقاط 
البضائع في موعد محدد، وتظل محالت البقالة الكبيرة مفتوحة للبيع 
الشخصي بقدرة استيعابية 25% فقط ما بني 7 صباحا و8 مساء وتظل 
واجهزة  الطبية  االجهزة  تؤجر  التي  والشركات  السالمة  امدادات  متاجر 
التنقل، وتصليحها مفتوحة وكذا شركات بيع او تأجير السيارات واآلالت 
الطبية  النظارات  بيع  متاجر  تظل  وايضا  واملعدات.  اخلفيفة  الصناعية 
واملعدات مفتوحة وكذلك  املركبات  وتؤجر  القوارب  تبيع  التي  والشركات 
تبيع اجهزة  والتي  االتصاالت  تديرها شركات  التي  بالتجزئة  البيع  متاجر 
النباتات  او تدعمها فنيا، وتظل مراكز بيع  او تصلحها  الهواتف احملمولة 
بقدرة استيعابية  الزراعية مفتوحة  واملراكز  النباتات  وزراعتها وحضانات 
في  الدينية  الشعائر  من  وغيرها  واجلنازات  الزفاف  حفالت  وتخضع   ،%25
ويجب  للمبنى،  الداخلية  االستيعابية  القدرة  من   %15 استيعاب  حدود 
وال  الوجه.  اقنعة  وارتداء  اجلسدي  بالتباعد  االحتفاظ  املشاركني  على 
تشجع اونتاريو املواطنني على الرحالت غير االساسية الى خارج املقاطعة 
فال توجد قيود قانونية ضدها، وتغلق اماكن احلفالت املوسيقية واملسارح 
او  املشتريات  لتسليم  مفتوحة  والبارات  املطاعم  وتبقي  والسينما، 
يعرف نفسه  ان  الفرد  باملنازل سيكون على  االقامة  أمر  توصيلها وخالل 
لضابط الشرطة الذي يكون لديه - سببا معقوال ينتهك االوامر-  إليقاف 
الفرد، وقال دوج فورد »ليس لدى املقاطعة ما يكفي من ضباط الشرطة 

ملطاردة الناس، ولذا يجب ان يتعاون اجلمهور في هذا االمر«. 

موظفي التعليم في »تورنتو« موظفي التعليم في »تورنتو« و«بييل« سيحصلوا على و«بييل« سيحصلوا على 
اللقاح قريبااللقاح قريبا

مجال  في  العاملني  أن  عن  أونتاريو  مقاطعة  حكومة  أعلنت  تورنتو: 
في   19  – بكوفيد  االصابة  فيها  ترتفع  التي  املناطق  بعض  في  التعليم 
نقابية  دعوات  وسط  قريبا،   19  – كوفيد  لقاح  على  سيحصلوا  أونتاريو 

مجال  في  العاملني  جلميع  اللقاح  إلعطاء 
التعليم مع ارتفاع االصابات باملرض في جميع 

أنحاء املقاطعة.
أي  »إن  ليتشي  ستيفن  التعليم  وزير  وقال 
منطقة  في  يعيش  التعليم  في  موظف 
أعلى  بهما  اللتان  بييل  منطقة  او  تورنتو 
للحصول  مؤهلني  يكونوا  سوف  االصابات 

على التطعيم خالل عطلة الربيع للمدارس، وايضا املوظفني الذين يعملوا 
مباشرة مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وايضا سيكون املوظفني في 
ودورهام  وهالتون  وهامليتون  وأوتاوا  يورك  مثل  أخري  مناطق  في  التعليم 
اخلطة  االمدادات وستتوسع  اللقاح كما تسمح  للحصول علي  مؤهلني 

فيما بعد في جميع أنحاء املقاطعة.
وقال ايضا وزير التعليم »اني سنواصل العمل باملشاركة مع وزارة الصحة 
لتطعيم أكبر عدد ممكن من املوظفني في مجال التعليم وقال أريد أن أوكد 
املدرسية  احلافالت  يقودون  والذين  املقاطعة  لكل عامل في مدارسنا في 
جاري  يزال  ال  املواعيد  حجز  كيفية  وان  اللقاح،  على  ستحصلون  انكم 
الوزير أيضا عن تدابير سالمة إضافية مبا في ذلك  العمل عليها«، وأعلن 
الربيع، وتقدمي اختبارات كوفيد  التنظيف االلزامي للمدارس خالل عطلة 
– 19 لكل من يريد وملن ال يبدو  عليهم اعراض املرض، وجتديد بروتوكوالت 
السالمة وتوسيع متطلبات الفحص االلزامي قبل دخول املدارس وتشجيع 

التعليم في الهواء الطلق«.
مجال  في  العاملني  »إن  وقالت  االنباء  بهذه  التعليم  نقابة  أشادت  وقد 
التقدير  على  أخيرا  ملدارسنا سيحصلون  ذاتها  الروح  الذين هم  التعليم 
ناضلنا  التي  جهودنا  لرؤية  سعداء  ونحن  يستحقونه،  الذين  والدعم 
في  العاملني  الى  الستماعها  باحلكومة  ونشيد  ثمارها،  تؤتي  أجلها  من 

اخلطوط االمامية ».
يذكر ان املقاطعة أعلنت منذ 7 أبريل عن امر البقاء في املنازل، لكن تبقي 
املدارس مفتوحة للتعلم داخل الصفوف ما لم تقرر وحدة الصحة احمللية 

العامة غير ذلك.

بعد دراسة لـ بعد دراسة لـ 7٨7٨ دولة:  دولة: 
كندا أفضل دولة بالعالم لعام كندا أفضل دولة بالعالم لعام 

20212021

احتلت كندا ألول مرة املركز األول بني أفضل دول العالم بحسب تقرير 
وقام   .  2021 لعام  بالعالم  الدول  أفضل  ألختيار  الدراسة  بتلك  قام 

بالتصنيف والدراسة صحيفة  
أخرى  ومنظمات  األمريكية  بنسلفانيا  وجامعة   US News & World
األفضل.  إلختيار  والتحليل  بالدراسة  التقرير  شملهم  دولة   78 لعدد 
االجتماعية.  والعدالة  احلياة  نوعية  في  األولى  املرتبة  كندا  واحتلت 
، واهتمام بحقوق اإلنسان وكذلك املساواة،  وتتمتع بسوق عمل جيد 
واألكثر  فساداً  األقل  الدول  في  األول  املركز  علي  كندا  حصلت  كما 
إحتراماً للملكية. وجاء في املركز الثاني اليابان وفي املركز الثالث املانيا 

تالها سويسرا ثم استراليا ثم الواليات املتحدة األمريكية 

االثار اجلانبية االكثر شيوعا بعد تلقي لقاحاالثار اجلانبية االكثر شيوعا بعد تلقي لقاح كوفيد  كوفيد ––  1919
لها  املعتمدة  اللقاحات  كل 
اثار جانبية مماثلة، ونتحدث هنا 
فايزر  وهي  لقاحات  ثالثة  عن 
وجونسون  ومودرنا  بيونتاك 
الرغم  فعلى  جونسون،  اند 
قليال،  تختلف  قد  إنها  من 
بعدم  أن تشعر  الطبيعي  فمن 

الراحة بعد أخذ احلقنة.
اخلاليا  وتهرع  الدم  تدفق  يزداد  ذراعك  الى  اللقاح  يدخل  أن  فبمجرد 
املناعية الى مكان احلقنة وهذا ميكن أن يؤدي الى الم في موقع احلقنة، 
هو  وهذا  اللقاح  ضد  كيميائية  مواد  املضادة  االجسام  تطلق  حيث 
السبب في أن بعض الناس قد يشعرون بارتفاع في درجة احلرارة او ألم 
في العضالت او تعب وارهاق او صداع بعد وقت قصير من أخذ اللقاح.

بالتعب واالرهاق وشعر  الذين أخذوا لقاح مودرنا  وقد شعر 69% من 
63% ممن اخذوا لقاح فايزر بيونتاك بالتعب بينما شعر 38% ممن اخذوا 
بالصداع،  و39% منهم شعروا  بالتعب  أند جونسون  لقاح جونسون 
الثانية من  اجلرعة  أخذ  بعد  أكثر شيوعا  والصداع هو  التعب  ولكن 

اللقاح.
فقد أبلغ ما يقرب من 82% ممن أخذوا اجلرعة الثانية من مودرنا عن الم 
او احمرار او حكة او تورم في مكان احلقنة، وابلغ 60% منهم عن تعب 
وارهاق و53% منهم شعروا بصداع وابلغ 69% ممن تلقوا اللقاح الثاني 
من فايزر بيونتاك عن نفس االعراض اخلاصة مبكان احلقنة بينما أبلغ 

40% منهم عن الشعور بالصداع و48% ابلغوا عن الشعور باإلرهاق.
االعراض  أكثر  هو  العضالت  الم  كان  الثالثة  اللقاحات  جميع  وفي 
هناك  تكن  ولم  شيوعا  اقل  القشعريرة  وكانت  شيوعا،  اجلانبية 
مشاكل مرتبطة باجلهاز الهضمي مثل الغثيان او القيء او االسهال 
لقاح  تلقوا  ممن   %14 ذكر  بينما  ومودرنا  فايزر  للقاحي  بالنسبة 
جونسون اند جونسون انهم شعروا بالغثيان، وذكر ثلث الذين أخذوا 
اللقاح انهم شعروا بألم في العضالت، وقال اغلب املتلقني للقاحات 
ان االثار اجلانبية بدأت في اليوم االول لتلقي اللقاح واستمرت يومان 

بعد كل جرعة.

كنداكندا تنكس االعالم وتدق االجراس حدادا على  تنكس االعالم وتدق االجراس حدادا على 
وفاة االمير فيليبوفاة االمير فيليب

بعد أن أعلن قصر باكنجهام صباح 9 أبريل عن وفاة االمير 
فيليب دوق أدنبرة وزوج ملكة بريطانيا امللكة اليزابيث، 

نكست االعالم في جميع انحاء كندا وظلت منكسة حتى 
غروب الشمس يوم اجلنازة وقرعت أجراس برج السالم في 

أوتاوا 99 مرة وهي عدد سنني حياة االمير فيليب.
من  مجموعة  ومعه  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  وأشاد 
الشخصيات الفيدرالية واالقليمية باألمير فيليب والعالقة 
اخلاصة بينه وبني كندا، ووصف ترودو االمير فيليب بانه »رجل 
خدم االخرين بقوة، وذو هدف وكان مدفوعا بشعوره بالواجب 
جتاه االخرين«. وقال ترودو »اننا سوف نتذكره باعتزاز باعتباره 
رفيق احلياة مللكة إجنلترا وهو كان دائما الي جانبها يقدم لها 

الدعم الذي ال يكل بينما كانت تقوم بواجباتها«.
وقد تزوج االمير فيليب من االميرة اليزابيث عام 1947 وأجنب 
تسعة  احفاده  وأجنب  احفاد  ثمانية  وله  أطفال   4 منها 
ودخل  العامة عام 2017  املهام  تقاعد من  وكان قد  اطفال، 
إثر وعكة صحية ليس  املستشفى في لندن يوم 17 فبراير 
لها عالقة بكوفيد – 19 وامضي شهرا في املستشفى بعد 
جراحة في القلب، ثم خرج منها الى قصر وندسور يوم 16 

مارس وتوفى يوم 9 ابريل في نفس القصر.

وكالة خدمات التبرع بالدم الكندية: وكالة خدمات التبرع بالدم الكندية: تبرعات تبرعات 
املتعافني من كورونا آمنةاملتعافني من كورونا آمنة

الكندية  بالدم  التبرع  خدمات  وكالة  طمئنت  كاجلاري: 
اجلمهور بأن الدم الذي يتبرع به اي فرد اصيب بكوفيد – 19 
او أخذ التطعيم هو آمن، وقالت » نظرا ألن كوفيد – 19 هو 
فيروس يصيب االجهزة التنفسية فال يوجد اي تأثير له على 

الدم لنقل العدوي، ولهذا فليس هناك قلق من هذا«.
وقال أستاذ في كلية كيومينج للطب في جامعة كاجلاري 
»إنه ال يوجد قلق بشأن الدم الذي يتبرع به شخص اصيب 
وإن تركيزنا هو على فيروس  اللقاح،  او اخذ  بفيروس كورونا 
نقص املناعة وأنواع معينة من العدوي الطفيلية والتي يتم 

استبعاد املصابني بها من التبرع بالدم«.
سابقني  مرضي  به  تبرع  الذي  الدم  أستخدم  وقد  هذا 
االجسام  الستخالص  جتريبي  مشروع  في  كورونا  بفيروس 
بها  وحقن  منه،  تعافوا  الذين  اولئك  من  للفيروس  املضادة 
ويتعافوا  مناعتهم  يعزز  حتى  بالفيروس  مرضي  اشخاص 
بسرعة، وقد أنتهى هذا املشروع التجريبي االن ويجري حتليل 
البيانات، ويتقدم حوالي 400 ألف شخص من سكان كندا 
للتبرع بالدم على أساس منتظم، وتخدم وكالة التبرع بالدم 

الكندية أكثر من 600 مستشفى.      
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طريقك إلى عالقة صحية مع مديركطريقك إلى عالقة صحية مع مديرك
على  يعمل طرفاها  أن  يجب  عالقة  أن كل  تذكر 

إجناحها. 
 تذكر أن املدير ليس نصف إله... انظر إليه كإنسان 

له نقاط قوة ونقاط ضعف. 
قم بأداء املسئوليات املوكلة إليك باجتهاد والتزام، 
دون احلاجة ألن يذكرك مديرك ما يجب أن تفعله 

خطوة خطوة. 
تعرض  أن  قبل  لألمور،  مديرك  نظر  وجهة  احترم 

وجهة نظر مختلفة أو تقدم اقتراحاتك. 
أظهر احترامك املديرك، واحترم رأيه وحقه في أن 

يسأل أو يعترض أو يختلف معك أو حتى يغير موقفه من أي أمر. 
أحسن استقبال أفكاره وآرائه؛ وكن منفتحاً ومشجعاً القتراحاته.

كن متعاوناً ومشجعاً لبقية زمالئك.. فهذا من شأنه أن يكسبك احترام مديرك لك. 
کن مقدرة لعامل اختالف اللهجة أو اللغة إذا كنت تتكلم بلسان آخر غير لغة مديرك. 

کن اجتماعياً وصديقاً في حدود حجم العالقة والوقت املتاح. 
 ال تكن جاداً جداً دائماً إلى درجة الصرامة، حتى ال تفقد الود مع من حولك ومنهم مديرك.

ال تقل : »ال«! لطلب ال ميكنك حتقيقه.. بل عبر عن رأيك باستخدام.. لو.. إذا. 
ال تسمح لنفسك بضياع وقت العمل في الدردشة.

العائلــــــــة 1010

تغسل  جميلة  كلمة  »عفواً«،  كلمة  عفو:   
أو ضغن،  وتزيل ما قد شابها من حقد  القلوب 
العفو  أن  تنس  وال  مناسباتها.  في  فرددها 
الفعلي عمن أساء إليك، خلق نبيل يغرس حبك 

في قلوب اجلميع، فالعفو من شيم الكرام. 
الصابون، فال  إذا استعملت قطعة من  صابون: 
تترك عليها الرغاوي بل اشطفها لتبدو نظيفة 

المعة سواء أكنت في منزلك أو ضيفاً.
اللون  هو  لشعرك  لون  وأجمل  أحلى  صبغة:  
الذي خلقه اهلل سبحانه إذ إن اللون الطبيعي 
للشعر يناسب البشرة دائماً. فإذا ما اضطررت 
لونه مع  يوماً؛ فاحرصي على انسجام  لصبغه 

بشرتك.
صوت: كلما كان صوتك هادئاً رقيقاً كنت قريباً 
من القلوب، وكان حديثك خفيفاً على األسماع.
شرب: اجتهد في أال يترك فمك في أثناء تناولك 

الطعام أثراً من فمك على الكوب بعد الشرب، 
ألن منظر الكوب ملوثة غير مستحب.

شهادة: ال تفخر مبا حتمل من شهادات، فليست 
الواسعة بل  الثقافة  على  دليالً  دائماً  الشهادة 
الدليل عليها هو حديثك وسلوكك وأدائك. كما 
أن تفاخرك يحمل معنى التكبر، وقد يحط من 
شأن اآلخرين الذين لم يوفقوا في احلصول على 

قدر ماحصلت عليه من تعلم.   

عبارات جتترح املعجزاتأصول ولياقةأصول ولياقة
»تأخذ ثانية من وقتك لكن تأثيرها يبقى أبدًا«

اآلتية:  العبارات  الى جارتها     أسّرت مدبرة منزل شابة 
أبلغ  عندما  به  أقوم  مبا  اآلخرين  المباالة  على  اعتاد  »قد 
املئة من عمري. ولو أن زوجي يطريني بني حني وأخر لكانت 

حياتي أسعد بكثير.
الى  بحاجة  نحن  كم  يدركون  الذين  بيننا  قليلون     
آخر،  إلى  وقت  من  التنعم،  علينا  أن  في حني  التشجيع 

بحرارة الثناء واال فقدنا ثقتنا بأنفسنا.
اعجاب  مثار  بأننا  يشعرنا  من  الى  بحاجة  جميعنا     

لم نسمع كلمات  اذا  تقدير  أصدقاء، موضع  أو  زمالء  أننا،  ندرك  أن  لنا  ولكن كيف  عون.  ومصدر 
املديح؟

   على من يريد حتسني عالقاته باآلخرين أن يبدي لهم تفهماً ووداً خالصاً. وتعبيراً عن هذا التفهم، 
ومن اجل منح اآلخرين شعوراً باالهمية والتقدير، ال بد أن نبرز فيهم ميزات  تستثير االعجاب والثناء 

ونعددها لهم.
   يحتفظ كل منا بصورة ذهنية عن ذاته. وعلينا أن نعايش هذه الصورة الذاتية ونحبها حتى جند 
احلياة مرضية الى حد ما. وعندما تصبح هذه الصورة مدعاة فخر، منتلىء ثقة ونشعر بأننا أحرار في 
أن نكون ما نحن ونعيش حياتنا على افضل وجه. ولكن حني نخجل من صورتنا الذاتية نعمل على 

إخفائها بدالً من التعبير عنها ونتحول اشخاصاً عدائيني يصعب التعاطي معهم.
   وحتدث معجزة للمرء الذي يجزل احترام ذاته، إذ يصبح، فجأة، أكثر لطفاً وتعاوناً ويزداد حبه للناس. 

فاملديح هو مبثابة عملية صقل تبقي الصورة الذاتية ملاعة متألقة.
   ولكن، ما عالقة هذا بثنائك على اآلخرين؟

   إنها، في الواقع، عالقة وثيقة جدأ. فانت تلك القدرة على اجتراح هذه املعجزة لدى اآلخرين، وحني 
تزيد من احترامهم ألنفسهم، تدفعهم إلى التعلق بك والتعاون معك.

   نصح اللورد شسترفيلد ابنه أن يحذو حذو دوق دي نیفرنوا الذي قال: »سوف تدرك أن من يحمل 
الناس على الشعور بالرضا عنه هو الذي يجعلهم يرضون أوالً عن أنفسهم«

   ميكن تأثيرات املديح ان تكون كبيرة جداً في الواقع. فقد أوفد مرشد روحی لالهتمام بشؤون رعية 
لقبت »الثالجة« ملا عرف عن أفرادها من حتفظ حیال الغرباء، فارتأى حتاشي توجيه االنتقادات إليها 
وشرع، عوض ذلك، يرحب بالزوار اثناء القائه عظاته ويثني على ابناء رعيته لسلوكهم الودي. ومع 
الوقت تكن من رسم الصورة التي أرادها أن تترسخ في اذهان ابناء الرعية مانحاً اياهم شهرة في 

اجلوار جتعلهم قدوة لآلخرين األمر الذي دفعهم إلى التخلي عن عدائيتهم ازاء لغرباء.
   تزداد فاعلية املديح اذا ما تالزم والصدق. فبعد يوم عمل شاق، ليس هناك ما يثلج صدر االب مثل 
التقدير  النافذة مترقبني عودته بصمت يضج بصدق  بزجاج  التصقت وجوههم  وقد  اوالده  رؤيته 

واالعجاب.
   ويساعد االطراء في إزالة التوتر الذي يولده االحتكاك اليومي مع الناس. وال يصح هذا في أي أمر 
كما في الزواج. اال ان االطراء قد يحظى بأقل نسبة من التقدير في املنزل الزوجي بخالف أماكن 
أخرى. والزوج احلريص دائماً على التفوه بعبارات التشجيع في الوقت املناسب يبدو أنه ألم باحدى 

اهم متطلبات احلياة العائلية السعيدة.
لدى  الثناء  يستحق  ما  ايجاد  على  احرصوا  والتقدير.  للثناء  متعطشون  خصوصاً،  واألطفال،     

أوالدكم وستكتشفون حتسناً ملحوظاً في تصرفاتهم وقدراتهم.
   ان التشجيع، من خالل االطراء، هو الوسيلة االفعل جلعل اوالدكم يبذلون أفضل ما في وسعهم.

   وكما يجد الفنانون متعة في اضفاء اجلمال على اآلخرين، كذلك سيجد من ميارس فن االطراء أن 
هذا عطية للواهب واملتقبل على حد سواء. وقد صح املثل القائل : ”ان األزهار تترك بعض أريجها 

في يد من يهبها«.

نصائح منزلية:نصائح منزلية:
التنظيفالتنظيف

األملنيوم  ورق  من  طبقة  ضعي  الفضية  االدوات  لتلميع 
في وعاء زجاجي. صفي الفضيات في الوعاء مع التأكد 
من عدم مالمسة احداها االخرى. صبي فوقها ليتراً من 
بيكربونات  بأربع مالعق كبيرة من  املمزوج  الساخن  املاء 
الصودا. اتركي الفضيات لفترة من الزمن في احمللول قبل 

تشطيفها باملاء جيداً وجتفيفها. تتفاعل الفضة مع االملنيوم مما يساعد في التخلص من االوساخ 
العالقة. )يحذر من تلميع الفضيات املزخرفة او ذات املقابض املصنوعة من مواد أخرى بهذا احمللول( .

لتنظيف زجاج لوحة فنية؛ امسحي عنه الغبار بدقة ثم ملعيه بقطعة قماش خاصة من النوع الذي 
يستعمل في تنظيف النظارات الطبية. جتنبي السوائل املنظفة كي ال ترشح من جوانب اإلطار 
وتتلف اللوحة الفنية. ولكن ميكنك بل قطعة قماش بهذه السوائل وتنظيف الزجاج بواسطتها.
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ترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى »ترامبسنيترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى »ترامبسني””

اعتبر الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب أنه ساهم في تطوير 
يجب  إنه  قائال  كورونا،  لفيروس  املضادة  اللقاحات  من  العديد 

تسميتها »ترامبسني”.
مار  في  اجلمهوري«  »احلزب  رعاة  أمام  ألقاه  ترامب في خطاب  وقال 
أالغو بوالية فلوريدا، إن شخصا أسماه »سيدي« جاء إليه وقال إن 

اللقاح يجب أن يسمى »ترمبسني”.
أطلقتها  التي   Warp Speed مبادرة  إلى  أشار  ترامب  أن  وأضافت 

احلكومة األمريكية في عهده لتسريع تطوير لقاحات كورونا.
أنتوني فاوتشي بسبب  األوبئة  ترامب خبير  من جهة أخرى، هاجم 
توصيته بعدم استخدام الكمامات في بداية الوباء، قبل أن يوصي 

بـ«خمس« كمامات في األشهر األخيرة.

أزمة سد النهضة.. حترك مصري وخطاب إلى ثالث جهاتأزمة سد النهضة.. حترك مصري وخطاب إلى ثالث جهات

وجه وزير اخلارجية املصري سامح شكري خطابات إلى كل من األمني 
العام لألمم املتحدة ورئيس مجلس األمن ورئيس اجلمعية العامة حول 

سد النهضة.
مت  رسمي  اخلطابات كمستند  تعميم  املصري  اخلارجية  وزير  وطلب 
التفاوض  ومراحل  النهضة  ملف سد  أبعاد  كافة  من خالله شرح 

اخملتلفة وآخر التطورات.
كما مت التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية 
وأمن  استقرار  على  ذلك  وأثر  التفاق  التوصل  دون  الثاني  امللء  نحو 
املنطقة، فضال عن أهمية دور األمم املتحدة وأجهزتها في اإلسهام 
نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى االتفاق املنشود، وتوفير الدعم 

لالحتاد اإلفريقي في هذا الشأن.

وسط تكتم إعالمي.. مقتل وإصابة وسط تكتم إعالمي.. مقتل وإصابة 1111  
في اعتداء في اعتداء علي أقباط قرية املدمرعلي أقباط قرية املدمر

وقعت اشتباكات بقرية املدمر مركز طما بسوهاج، وأسفر عن وفاة 
اجلامعي  ملستشفى  نقلهم  مت  اخرين  10شخص  وإصابة  شخص 

بأسيوط .
بني طرفني  وقع  بخالف  بدأت  األحداث  ان  املدمر  بقرية  وقال مصدر 
مسلم  شخص  هناك  فكان  بينهما  ملشاجرة  االمر  تطور  قبطيني 
حاول التدخل للواسطة فتم االعتداء عليه او انه تلقى ضربة باخلطأ، 
فقام باالتصال بأسرته لرد حقه وهم اطراف من عائلة العيساوية 
املنطقة  االقباط  باالشتباك مع  وقامت  الفور وصلت عائلته  وعلى 

واغلبهم من عائلة شكل.
وتابع ان األحداث أسفرت عن مقتل قبطي وإصابة عدد من االقباط 
بينهم 6، وعلى الفور انتقلت قوات االمن للقرية وأحكمت السيطرة 

بني العائلتني . 

محكمة مصرية تأمر بالتحفظ على سفينة »إيفرجيفن« محكمة مصرية تأمر بالتحفظ على سفينة »إيفرجيفن« 
حتى سداد حتى سداد 900900 مليون جنيه تعويضات مليون جنيه تعويضات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس املصرية، أسامة ربيع، أن السفينة 
» ايفرجيفن« موجودة في منطقة البحيرات القريبة من القناة، ولن 
تستكمل رحلتها إال بعد إنهاء ملف التعويضات، وقال إن »اخلسائر 
املبدئية قرابة مليار دوالر، لكن بعد حساب اخلسارة بشكل رسمي، 

قد يزيد املبلغ أو يقل قليال”.
عالقة  كانت  التي  السفن  »منح  دراسة  حاليا  يجري  أنه  وأضاف 
جنوح  بسبب  أليام،  انتظارها  بعد  حوافز  األزمة،  وقت  القناة  في 

السفينة”.
باحلجز  أمرا  اإلقتصادية،  اإلسماعيلية  محكمة  أصدرت  كما 
قناة  هيئة  قدمته  طلب  على  بناء  السفينة،  على  التحفظي 

السويس.
قضائيا،  السفينة  على  التحفظ  سيتم  األمر،  ذلك  مبوجب  وانه 
من  لها  املشّغلة  الشركة  ومنع  احملكمة،  سلطة  حتت  بوضعها 
التصرف فيها تصرفا يضر مبستحقات هيئة قناة السويس لديها، 

حلني سداد ما عليها من مستحقات”.
والسفينة مملوكة لشركة »شوي كيسن« اليابانية، ومسّجلة في 
بنما، ومستأجرة من شركة »إيفرغرين« التايوانية، وحتمل نحو 220 

ألف طن من البضائع.
وأدى جنوح السفينة إلى إرباك حركة التجارة العاملية، إذ تستحوذ 
قناة السويس املصرية والتي تعد أحد أهم املمرات املائية في العالم 

على نحو 12 في املئة من حركة التجارة العاملية.
السفينة  أن  إلى  تشير  األولية  التحقيقات  أن  الشركة  وأضافت 
جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية، وقالت إنه من غير املرجح أن احلادث 

نتج عن عطل ميكانيكي.
تدرس  زالت  ما  إنها  وقت سابق  في  قالت  املصرية  السلطات  لكن 
السفينة  أو خطأ بشري من جانب طاقم  وقوع خلل فني  احتمال 
وقوع  ساعة  السفينة  منت  على  كانا  اللذين  املصريني  الدليلني  أو 

احلادث.

اتهامات للرئيس بايدن بالتآمر مع »فايزر« اتهامات للرئيس بايدن بالتآمر مع »فايزر« 
لتعطيل لقاح »جونسون آند جونسون«لتعطيل لقاح »جونسون آند جونسون«

اتهم الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب الرئيس جو بايدن بـ«التآمر« مع 
لقاح  توزيع  لتعطيل  »فايزر«  شركة 
جونسون«  آند  »جونسون  شركة 

لـ«أسباب سياسية”.
والدواء  الغذاء  إدارة  إعالن  أن  واعتبر 
ومراكز  أنها   )FDA( األمريكية 
منها  والوقاية  األمراض  مكافحة 
مشتركا  بيانا  أصدرت   )CDC(

استخدامه  بتعليق  يوصي  جونسون«،  آند  »جونسون  لقاح  حول 
»العتبارات احترازية«، »له أهداف سياسية، أو ألن إدارة الغذاء والدواء 

األمريكية حتب شركة »فايزر”.
التي  »فايزر«  مع  تعمل   FDAالـ أن  دليل  هو  اإلعالن  »هذا  وأضاف: 
الرئاسية  االنتخابات  من  يومني  قبل  اللقاح  على  املوافقة  أعلنت 

لعام 2020.. هم لم يحبوني ألنني كنت أدفعهم بشدة”.

وقال ترامب إنه لوال جهوده، ملا طورت شركات األدوية والتكنولوجيا 
احليوية األمريكية لقاح كورونا قبل 3 إلى 5 سنوات، مضيفا: »كان 

سيستغرقهم األمر سنوات حتى يتصرفوا”. 

أديس أبابا: عاجلنا مخاوف السودان املتعلقة أديس أبابا: عاجلنا مخاوف السودان املتعلقة 
بسد النهضة ومصربسد النهضة ومصر فشلت في االعتراف بكرمنا فشلت في االعتراف بكرمنا

كل  عاجلت  أبابا  أديس  أن  اإلثيوبية  اخلارجية  قالت 
وتبادلت  النهضة،  بسد  املتعلقة  السودان  مخاوف 
معها املعلومات حول ذلك، مشددة أنه سيتم االعتناء 

مبسألة أمان السد ألمان أثيوبيا أوال.
وذكر احلساب الرسمي للخارجية األثيوبية على موقع 
أن »أثيوبيا عاجلت كل  توتير في عدة تغريدات متتالية 
وتبادلت  النهضة،  بسد  املتعلقة  السودان  مخاوف 
معها املعلومات، وأكدت أن مسألة أمان السد سيتم 
االعتناء بها من أجل أمان أثيوبيا في املقام األول، فمن 

املستفيد من رفض السودان مللء سد النهضة”.
وأضافت اخلارجية األثيوبية »لسنوات كان املسؤولون في 
السودان ميتدحون أهمية سد النهضة ملنع الفيضانات 
وتنظيم تدفق املياه وتوفير طاقة رخيصة، فكيف ميكن 
حتقيق مصلحة الشعب السوداني برفض ملء السد”.

وتابعت »ال يوجد جتربة ميكن مقارنتها بتجربة أثيوبيا، 
لتوليد  سد  حول  التفاوض  إلى  املصب  دول  بدعوتها 
أراضيها،  من  مياهه  تنبع  نهر  من  الكهربائية  الطاقة 
مصر فشلت في االعتراف بكرم أثيوبيا وفهم تفاوضها 

بحسن نية”.
اخلط  شكري،  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  وكشف 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وضعه  الذي  األحمر 

بشان أزمة سد النهضة.
حتدث  »عندما  اعالمية  تصريحات  في  الوزير  وقال 
)الرئيس( عن اخلط األحمر، فهو حتدث عن حدوث الضرر 

بأى مساس بحصة مصر من املياه”.

دراسة تكشف أرقاما صادمة: هذا ما فعلته دراسة تكشف أرقاما صادمة: هذا ما فعلته 
»كورونا« »كورونا« بالبشربالبشر

ما  أرقاما صادمة، حول  دراسة علمية حديثة  كشفت 
ملرض  املسبب  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  فعلته 
تراجع  الدراسة،  تلك  وأظهرت  بالبشر.   ،»19 »كوفيد 
أعداد البشر بصورة كبيرة على كوكب األرض. وأوضحت 
وفيات  إلى  راجع  ليس  البشر  عدد  تناقص  أن  الدراسة 

»كوفيد 19« املتزايدة.
كوكب  على  البشر  أعداد  تناقص  الدراسة  وأرجعت 
وزيادة  املنازل،  في  الصحي  احلجر  فرض  إلى  األرض، 
تناقص  إلى  أدى  واالكتئاب،  والقلق  السلبية  املشاعر 

حاالت احلمل.
وأظهرت البيانات اخلاصة بـ9 أشهر من اجلائحة وفرض 
اإلغالق على معظم دول العالم، إلى انخفاض حاد في 
وبعض  املتقدم،  العالم  أنحاء  املواليد في جميع  أعداد 

الدول النامية أيضا.
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  أنه  الدراسة  ورصدت 
إلى  وصلت  والتي  املواليد  نسبة  في  انخفاضا  رصدت 

7.7%، مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.
أريزونا  مثل  األمريكية  الواليات  من  عدد  سجل  كما 
 ،%9 نسبته  إلى  وصل  انخفاضا  وفلوريدا  وأيوا  وأوهايو 
فيما وصلت النسبة في والية كاليفورنيا بنسبة %19.

انخفض  اجملر  في  املواليد  فعدد  أوروبا،  لقارة  وبالنسبة 
بنسبة 9.4%، فيما انخفض في روسيا بنسبة %10.3، 
 ،%13.2 إلى  االنخفاض  نسبة  فوصلت  فرنسا  في  أما 
النسبة  ارتفعت  بولندا  وفي   ،%20 بنسبة  وإسبانيا 
بصورة هائلة إلى 24.7%، وفي السويد وصلت النسبة 
املواليد في  انخفاض عدد  الدراسة  إلى 6.4%. وتوقعت 
أوروبا بعدد يصل إلى 400 ألف نسمة بنهاية عام 2021.

وفي قارة آسيا، كانت كوريا اجلنوبية واليابان، هما من 
أما   ،%8 بنسبة  املواليد  عدد  في  انخفاضا  الدول  أكثر 
بني  ما  نسبته  ووصلت  هائال  كان  فاالنخفاض  الصني 
التاريخ،  مدار  على  إنه  الدراسة  وقالت   .%33 إلى   19
حدثت انخفاضات كبيرة في أعداد املواليد في العالم، 
االقتصادية  األزمات  أو  اخملتلفة  باألوبئة  واملرتبطة 

الطاحنة. 
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لقاح فايزر بيونتاك قد يكون اول لقاح يعتمد لقاح فايزر بيونتاك قد يكون اول لقاح يعتمد 
لألطفال فيلألطفال في كندا كندا

املستشارين  كبيرة  قالت 
الدكتورة  كندا  في  الطبيني 
سوبريا شارما انه من احملتمل 
فايزر  شركة  لقاح  يكون  أن 
هو   19  – لكوفيد  بيونتاك 
يعطي  معتمد  لقاح  أول 
للمراهقني االصغر سنا، حيث 
األخرى  اللقاحات  شركات  أن 
نتائج  عن  بعد  تعلن  لم 

جتاربها على األطفال.
عن  فايزر  شركة  واعلنت 
كورونا  لفيروس  لقاحها  ان 
وفعالة  آمنة  نتائجه  كانت 
مضادة  اجسام  عنه  ونتج 
بلغت  الذين  االطفال  في 
اعمارهم من 12 الى 15 عاما 
ان  شارما  الدكتورة  وقالت 
بيانات  كندا سوف تستعرض 
املراهقني  على  فايزر  لقاح 
وسوف تستخدم البيانات من 
ان  من  للتأكد  سابقة  جتارب 

اللقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.
و16 سنة   12 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  مراهقا   2260 على  التجارب  اجرت  قد  فايزر  وكانت شركة 
جانبية  اثار  مع   – الشركة  ذكرت  حسبما  الفيروس  من  الوقاية  في   %100 اللقاح  فاعلية  وكانت 
محتملة تتفق مع تلك التي شوهدت بني الذين تتراوح اعمارهم ما بني 16 سنة و25 سنة – وليست 
شركة فايزر بيونتاك هي الوحيدة التي تسعي إلعطاء اللقاح ملن هم أصغر سنا، ولكن يتوقع أيضا 
ان تكون نتائج لقاح شركة مودرنا على االطفال من سن 12 سنة الي 17 سنة قريبة من نتائج 

شركة فايزر.

الرعايةالرعاية املركزة بـــ »سيك كيدز« تستقبل الشباب  املركزة بـــ »سيك كيدز« تستقبل الشباب 
املصابني بفيروس كورونااملصابني بفيروس كورونا

قالت مستشفى االطفال في تورنتو »سيك كيدز« إنها تستعد لفتح وحدة العناية املركزة بها 
الستقبال البالغني االقل من 40 سنة املرضي بكوفيد – 19 - ومستشفى االطفال لديها القدرة 

على عالج البالغني الن وحدة العناية املركزة لديها بها عدد قليل من املرضى.
وقال بيان للمستشفى على موقعها على االنترنت »حلسن احلظ ليس لدينا اطفال يعانون بشدة 
من كوفيد – 19 االمر الذي يسمح لنا باملساعدة في تخفيف بعض الضغوط التي تواجهها وحدات 

العناية املركزة في بقية املستشفيات«.
االستيعابية  القدرة  استنفاذ  بعد  إال  الوحدات  هذه  الى  املرضى  ننقل  لن  »اننا  أيضا  البيان  وقال 
للمستشفيات األخرى في تورنتو«، وبالفعل قامت بعض املستشفيات في تورنتو بتحويل بعض 
احلاالت الي مناطق مجاورة – وكانت املقاطعة قد سجلت يوم 7 ابريل 504 حالة في العناية املركزة 

و311 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.
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    اعرف المزيد عن لقاحات COVID-19 على الرابط 
Canada.ca/covid-vaccine

1-833-784-4397

كيف يمكنني أن أعرف أن 
لقاحات COVID-19 آمنة؟

ال ُتصّرح وزارة الصحة الكندية إال باستخدام اللقاحات التي 
تتسم بأعلى مستويات السالمة والفعالية والجودة؛ إذ تشتهر كندا 

حول العالم بمعاييرها العالية وعملية التقييم الصارمة التي تتبعها 
الختبار اللقاحات. 

تساؤالتك
  عن لقاحات

.COVID-19
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نوال  املصرية  املفكرة  وفاة  إعالن  عقب 
لعناصر  تابعة  السعداوي ضجت حسابات 
ومتطرفني  وأنصارهم  اإلخوان  جماعة  من 
بعبارات  التواصل  مواقع  على  ومتشددين 
في  الشماتة  بل  والرجم  والقذف  السب 
بالهالكة  وصفوها  حيث  الراحلة،  وفاة 
اإلسالم  حاربت  التي  والكافرة  واملنحرفة 
واحلجاب واألخالق لكونها نادت بحرية املرأة 

ووقف جرمية ختان اإلناث.
نوعها  من  األولى  احلادثة  تلك  تكن  لم 
و كلمات  اظهار عالمات  املتشددون  فاعتاد 
عنهم  مختلف  راحل  كل  على  الشماتة 
في الفكر أمثال املفكر الشهيد فرج فودة 
والسيناريست  زيد  أبو  حامد  نصر  واملفكر 
و  جنم  فؤاد  احمد  والشاعر  حامد   وحيد 
الدكتور احمد زويل و الشاعر عبد الرحمن 
و  الثالث  شنودة  البابا  ونياحة  االبنودي 
احملاكمة  لهم  اقاموا  كثيرين،  غيرهم 
معهم  وكأن  املوت  بعد  مصيرهم  مقررين 
مفاتيح اجلنة والنار او كأن اخبرهم اهلل سرا 
بقائمة اخلالدين باجلنة و النار، ال نعرف من 
اين استقوا ارائهم و من اخبرهم ان يقوموا 
النار-  و  بعمل اهلل – من حيث دخول اجلنة 
أفكارهم؟!  و  اخملتلفني  أقالم  يرعبهم  ملاذا  و 
وكانهم  لفكرهم  انتصارا  موتهم  وكأن 

مخلدون؟!
ومؤيدو  محبو  تبارى  االخر  اجلانب  على 
الكاتبة الراحلة في الرد على هؤالء وفندوا 
بالكثير  ضحت  والتي  املشرفة،  مواقفها 
املفارقات  من  أنه  مؤكدين  لها،  ثمنا 
الالفتة أن السعداوي والتي كانت أما لكل 
عيد  يوم  في  توفيت  واملثقفني  التنويريني 
توقيت  نفس  في  أنفاسها  ولفظت  األم 
إقرار مجلس الشيوخ املصري لقانون يغلظ 
عقوبة جرمية ختان اإلناث، وهي التي كانت 
اجلرمية منذ  بوقف هذه  املطالبني  أوائل  من 

سنوات وعقود طويلة.
وبني هؤالء وأولئك نشعر باالسى والشفقة 
حالة  من  به  البعض  البه  وصل  ما  على 
باخلوف  يشعرك  الذي  وخطابها  الكراهية 
والرعب من القادم، سيما ان هؤالء ينشطون 
ينكروا  بتعليقات  االخرين  صفحات  عبر 
ناعتني  املتوفي  على  يترحم  من  ويهاجموا 
النفق  النافق«-   « او  الهالك«   « بالـــ  إياه 
بل  احليوانات-  موت  على  يطلق  مصطلح 
يصل االمر ان هذه العقلية تارس الترهيب 
والنزق  واللمز  بالغمز  وينكرون  باأللفاظ 
الرحمة  عن  يتحدث  من  اجلارحة  والعبارات 
والتشفي  الشماتة  وكان  التشفي؟!  وعدم 
اتباعها  من  البد  »االله«  تسعد  سمة  هي 
اتبعها  اخوانية  بينما هي فكرة شيطانية 

االخوان منذ مقتل النقراشي باشا؟!
ما يستند اليه املتشددون في الشماتة في 

موت املفكرين

في  والتشفي  للشماتة  الداعية  الثقافة 
بفقه  التمسك  على  حترص  الكافر  اآلخر 
الكراهية لآلخر  احلريص على تصدير  البراء 
لتجد  اهلل«  في  والبغض  اهلل  فى  »احلب 
سيل من الفتاوى من كبار الشيوخ ُمدعمة 
مشروعية  لتعطى  واألحاديث  باآليات 
وتلك  والكراهية...  والشماتة  للتشفي 

بعض االمثلة: - 
سال  وجواب«  سؤال  »االسالم  موقع  ففي 
في  بالفرح  التشفي  حكم  ما  أحدهم 
اإلسالم  مبعاداة  يجاهرون  الذين  من  موت 
ويحرصون على الكيد له وللمسلمني سواء 
التي  باألفكار  أو  حواراتهم  أو  بكتاباتهم 
يطرحونها والتي تشكك في ثوابت اإلسالم.

أعداء  مبهلك  الفرح  ان  اإلجابة:  فجاءت 
اجملاهرة  وأهل  املغلظة  البدع  وأهل  اإلسالم 
بالفجور أمر مشروع، وهو من نَِعم اهلل على 
أهل  إن  بل  والدواب،  الشجر  وعلى  عباده 
وسجنهم  أولئك  مبرض  ليفرحون  السنَّة 

وما يحل بهم من مصائب.
واستشهد على رايه بنصوص وآثار ووقائع، 

ومنها:
اذُْكُروا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  تعالى  قوله   .1
ِ َعلَْيُكْم إِذْ َجاَءتُْكْم ُجُنوٌد َفأَرَْسلَْنا 

نِْعَمَة اهللَّ
ُ مِبَا  َعلَْيِهْم رِيحاً وَُجُنوداً لَْم تَرَوَْها وََكاَن اهللَّ

تَْعَملُوَن بَِصيراً( األحزاب/ 9 .
تعالى  اهلل  أعداء  إهالك  أن  بيان  اآلية  وفي 
من نَعم اهلل على املسلمني التي تستوجب 

ذِكراً وشكراً.
ُ َعْنُه قال: َمرُّوا  2. عن أَنََس بَْن َمالٍِك رَِضَي اهللَّ
بَِجَنازٍَة َفأَثَْنْوا َعلَْيَها َخْيرًا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى 
بِأُْخرَى  َمرُّوا  ثُمَّ  )وََجَبْت(  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ
َفأَثَْنْوا َعلَْيَها َشرًّا َفَقاَل )وََجَبْت( َفَقاَل ُعَمُر 
َقاَل:  َعْنُه: َما وََجَبْت؟   ُ اِب رَِضَي اهللَّ بُْن اخْلَطَّ
اجْلَنَُّة  لَُه  َفَوَجَبْت  َخْيرًا  َعلَْيِه  أَثَْنْيُتْم  )َهَذا 
وََهَذا أَثَْنْيُتْم َعلَْيِه َشرًّا َفَوَجَبْت لَُه النَّارُ أَنُْتْم 

ِ ِفي اأْلَرِْض(. رواه البخاري )1301( 
ُشَهَداُء اهللَّ

ومسلم )949( 
ُث أَنَّ  َُّه َكاَن يَُحدِّ 3. َعْن أَبِي َقَتادََة بِْن رِبِْعيٍّ أَن
ِ صلى اهلل عليه وسلم ُمرَّ َعلَْيِه 

رَُسوَل اهللَّ
ِمْنُه(،  وَُمْسَترَاٌح  )ُمْسَترِيٌح  َفَقاَل:  بَِجَنازٍَة 
ِ َما امْلُْسَترِيُح وَامْلُْسَترَاُح 

َقالُوا: يَا رَُسوَل اهللَّ
ِمْن  يَْسَترِيُح  امْلُْؤِمُن  )الَْعْبُد  َفَقاَل:  ِمْنُه؟ 
ِمْنُه  يَْسَترِيُح  الَْفاِجُر  وَالَْعْبُد  نَْيا،  الدُّ نََصِب 

. ) وَابُّ َجر ُ، وَالدَّ الِْعَبادُ، وَالِْباَلدُ، وَالشَّ
وبوَّب   ،)950( ومسلم   )6147( البخاري  رواه 
»باب   :)1931( سننِه  في  النسائي  عليه 

االستراحُة من الكفارِ“.
كما يجيب الشيخ الراحل عبد الرحمن بن 
عبد اهلل السحيم الداعية السابق في وزارة 
الشؤون اإلسالمية في الرياض على سؤال: 
هل يُفرح املسلم مِبوت الكافر؟ ليدعم فتواه 
املصطفى  النبي  وسيرة  وأحاديث  بآيات 
الكافر، وهو  الفرح مبوت  ليقول: نعم يجوز 
كثيرة،  أدلة  عليه  دلَّت  وقد  مشروع،  أْمر 
من  والترمذي  أحمد  اإلمام  رواه  ما  منها: 
حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي 

اهلل  أغرق  َّا  مَل قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
آمنت  الذي  إال  إله  أنه ال  آمنت  قال:  فرعون 
به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد، َفلَْو 
ِفي  ُه  َفأَدُسُّ الَْبْحرِ  َحاِل  ِمْن  آُخذ  وَأَنَا  رَأَيَتِني 

ِفيِه َمَخاَفَة أَْن تُْدرَِكُه الرَّْحَمُة.!
تتناول  بشاعة  أكثر  أخرى  فتوى   وفى 
سأل  الكفار  مبصائب  والفرح  اإلنسانية 
هل  السيحم:  عبدالرحمن  الشيخ  سائل 
تعاطف  أم  اآلخرين  مبصائب  الفرح  يجوز 
ما  هذ  الشيخ:  رد  ليأتي  إنسانيا  معهم 
الصحافة  وأقالم  العلمانيون  به  يُدندن 
يُدندنون  الذين  يَعرفون،  يَْهرِفون مبا ال  الذين 
إحسان  مسألة  في  اآلَخر  مسألة  حول 
املعاملة مع الكّفار الذين لم يُحارِبونا، ال في 
محّبتهم ورجاء سالمتهم، وال في اتِّخاذهم 
كما  ظاهرة،  ُمعاملة  هي  وإمنا  أصدقاء! 
ألسماء  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  قال 
رواه  أمك.  ِصلِي  املشرِكة:  أمها  ِصلَة  في 
البخاري ومسلم. فهذا إحسان معاملة، ال 
دخول محبتهم إلى القلب، ألن الكافر يجب 
.قال تعالى : ) ال جَتُِد َقْوًما  أن يُبغض شرعاً 
َحادَّ  َمْن  يَُوادُّوَن  اآلَِخرِ  وَالَْيْوِم   ِ

بِاهللَّ يُْؤِمُنوَن 
أَبَْناَءُهْم  أَوْ  آَبَاَءُهْم  َكانُوا  وَلَْو  وَرَُسولَُه   َ اهللَّ
ِفي  َكَتَب  أُولَِئَك  َعِشيرَتَُهْم  أَوْ  إِْخَوانَُهْم  أَوْ 
ُقلُوبِِهُم اإلمِيَاَن وَأَيََّدُهْم بُِروٍح ِمْنُه(، ومسألة 
بغض الكافر مسألة من صميم اإلميان، ومن 

مسائل العقيدة الكبرى، ألن محبة الكافر 
قد تُخرِج من املّلة ، وألن بُغض الكافر َمبني 
تبارك  لِربِّه  ومظاهرته  الكافر  محاّدة  على 
َظِهيرًا(،  رَبِِّه  َعلَى  الَْكاِفُر  )وََكاَن  وتعالى 
فُبغض الكافر ملا يَحمله من مبدأ وعقيدة 
ُكّفار، سواء  ألنهم  الكّفار  أصاب  مبا  الَفرَح 
مبا  والَفرَح  ُمساملني،  أو  لنا  ُمحارِبني  كانوا 
ُمصاب  أن  وذلك  اإلميان،  لوازِم  من  أصابهم 
ُمصاب  أن  كما  اإلميان،  ألهل  نُصرة  الكّفار 
وبني  اإلميان  وبني  للكّفار  رِفعة  اإلميان  أهل 
فإن  تاَلزُم.  وأهله  الُكفر  بانخفاض  الفرح 
ألهل  رِفعة  فيها  الكّفار  شوكة  انكسار 
اإلميان وتَقوٍّ لهم ... البقية في العدد القادم.

ملاذا يشمت بعض الشيوخ في موت املفكرين... )3-1(
 نوال السعداوى... منوذجا

حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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مقدمتها  وفي  احلياة،  ومحن  هموم  وسط  في     
بذنبها منذ  العالم  التي أطلت على  جائحة كورنا 
علينا.  عزيزة  كثيرة  ارواح  وحصدت  عام.  من  أكثر 
القتل  وحوادث  املفجعة؛  القطار  بحادثة  ومرورا 
في  السد.  وازمة  واالغتصاب؛  والتحرش  واخلطف 
االشراقة  في  االمل  من  بريق  يظهر  احملن،  هذه  كل 
التنويرية التي يقودها مفكرون اجالء، والتي تواكب 
النهضة العمرانية والتنموية الشاملة التي تقودها 
الرئيس  السيد  ورعاية  بتوجيه  املصرية  احلكومة 

عبد الفتاح السيسي-حفظهم اهلل جميعا.
نشاهد  ونحن  املاليني،  وسعدت  سعدت،  وكم     
البالد  طول  في  قامت  التي  العمالقة  املشروعات 
متحف  افتتاح  اآلن-  -حتى  اخرها  وكان  وعرضها، 
احلضارة. وكم فرحت، وفرحت املاليني، ونحن نشاهد 
من  تنطلق  وهي  احلبيبة  مصرنا  ملوك  مسيرة 

املتحف املصري الى مقرها اجلديد. 
واملشاركني  املسؤولني  وصغار  كبار  ادى  وقد      
بتوجيهات  االكمل،  الوجه  على  ادوارهم  والفنانني 
الرئيس، وبإشراف الدكتور خالد عناني وزير  السيد 
في  املناسب  الرجل  يعد  منهما  وكل  السياحة، 
من  الرغم  الرئيس-وعلى  فالسيد  املناسب.  املكان 
التحديات الصعبة- قد اقام من املشروعات أكثر مما 
مت اجنازه منذ قيام ثورة يوليو52، وحتى توليه مهام 
العمل  بدأ  الذي  عناني،  الدكتور  واجنازات  منصبه. 
في مجال السياحة واالثار من اوله كمرشد سياحي 
تخفى  ال  وزيراً،  ان يصبح  قبل  ثم كأستاذ جامعي 
على أحد.واضافة الى مجهودات السادة املسؤولني، 
وهم   - املومياوات  نقل  حفل  في  واملشاركني 
خاطري  في  مرت  والثناء-  املدح  جزيل  يستحقون 
تاريخ  قرأنا عليها  التي  اجلليلة  االسماء  قائمة من 
وحضارة ولغة اجدادنا مثل الدكتور عبد احلليم نور 
ومؤلف  القدمية  املصرية  واللغة  االثار  استاذ  الدين 
احمد  والدكتور  اجملال؛  هذا  في  الكتب  من  العديد 
ومصر  املصرية،  االهرامات  كتابي  صاحب  فخري 
موسوعة  صاحب  حسن  سليم  والدكتور  القدمية؛ 
االساتذة  من  الكثير  وغيرهم  القدمية؛  مصر 

املصريني االجالء.

   وطفت على سطح ذاكرتي قائمة ثانية من اسماء 
وال  لغة  عرفنا  ما  لوالهم  الذين  القدامى  العلماء 
تاريخ اجدادنا، والذين كشفوا النقاب عن اثار مصر، 
اغوراها،  وسبروا  اطاللها،  ورموا  هديدها،  واقاموا 
فرانسوا  جان  ومنهم  وبقيمها.  بقيمتها  وعرفونا 
وغيرهم  وجاردنر،  وزيته،  يوجن،  توماس  شامبليون، 
الهيروغليفية، ودرسوا لغة اجدادنا،  رموز  ممن حلوا 
وترجموا  وقواميسها،  وصرفها،  نحوها،  ووضعوا 

نصوصها. 
عن  النقاب  كشف  الذي  كارتر  هاورد  وتذكرت     
مضنية  سنوات  بعد  آمون  عنخ  توت  امللك  مقبرة 
كارنرفون.  اللورد  نفقة  على  والتنقيب،  البحث  من 
واملقبرة تعد أعظم كشف أثرى في القرن العشرين 

ان لم يكن في العصر احلديث كله. 
   وتذكرت جان ماسبيرو الذي دخل اهرامات اوناس، 
في  الثاني،  وبيبي  رع،  ومري  االول،  وبيبي  وتيتي، 
االبحاث  من  مئات  وعمل  متونها،  وترجمة  سقارة 
العلماء  من  كثيرون  وخلفه  واالثار.  اللغة  في 
النهضوية مثل  الذين أكملوا مسيرته  الفرنسيني 
لوريه، وموريه، ودي مرجان، والكو، وجان فيليب لوير 
دراسة  في  عمره  من  عاما  خمسني  أمضي  الذي 
هرمه  راسها  وعلى  زوسر  امللك  مجموعة  وترميم 
املدرج. وامانويل دي روجيه الذي دون تاريخ مصر من 
البردية. كما  واالوراق  االثارية  النقوش  ترجمة  خالل 

وضع مؤلفا قيما عن جغرافية الوجه البحري.
في  الفضل  اليه  يرجع  الذي  مارييت  واوجيست     
معابد  عن  والذي كشف  املصري.  املتحف  تأسيس 
ومقابر كثيرة في سقارة، وفي غيرها. واماط اللثام 
الضخمة.  التوابيت  ذات  السيرابيوم  مقبرة  عن 
العلماء  من  غيره  والى  اليه  الفضل  ويرجع 
املصرية،  االثار  مصلحة  انشاء  في  الفرنسيني 
بالقاهرة  الشرقية  للعاديات  الفرنسي  واملعهد 
ونشر  وبطباعة  االثارية  باحلفائر  يقوم  كان  والذي 

نتائج اعمال احلفر والتنقيب.
بشكل  ساهموا  الذين  االملان  العلماء  وتذكرت     
واعمالهم  بأبحاثهم  املصريات  اثراء علم  كبير في 
جاء  الذي  لبسيوس  ريتشارد  ومنهم  الكشفية 

بعثة  راس  على  القطر  الى 
ملك  نفقة  علمية-على 
مصر  اثار  لدراسة  بروسيا- 
ابحاثها،  نتائج  ونشرت  والنوبة، 
جزءا،  اثني عشر  في   1849 عام 
لكل  مرجعا  تزال-  وكانت-وال 

مشتغل باآلثار. 
الذي  بروكش  هنري  والعلم     
جنح عام 1849 في قراءة الكتابة 
الدميوطيقية، ووضع لها قواعد، 

القدمية،  املصرية  اللغة  في  قاموسا  وضع  كما 
الذي  ارمن  وادولف  مصر.  جلغرافية  اخر  وقاموسا 
عن  وكتابا  القدمية.  املصرية  للغة  قاموسا  وضع 
على  وتتلمذ  وقته.  في  فريدا  كان  املصرية  احلياة 
يديه كل من شتيندروف وزيته، وينكر، وشبيجلبرج، 
وشيفر.     والعلماء االجنليز مثل ولكنسون صاحب 
كتاب العادات واالخالق في مصر القدمية، واالستاذ 
الهيروغليفية  النصوص  ترجم  ممن  وهو  جرفث 
والدميوطيقية. والعالم جاردنر الذي يعد املرجع االول 

لدارسي اللغة املصرية القدمية.
وبخالف من سبق ذكرهم، فقد جذبت حضارة      
اجدادنا علماء اخرين من مختلف االجناس واالعراق 
مثل الروسي جولنشيف، واالمريكي ريزنر الذي نقب 
عديدة  كتبا  ووضع   1903 عام  منذ  كنوز مصر  عن 

اهمها كتابه عن ثالث اهرام اجليزة.
   والعالم الكبير جيمس هنري برستيد الذي قدم 
أكبر املراجع في تاريخ مصر القدمي منذ عصر ما قبل 
خالصة  وهو  ملصر.  الفارسي  الغزو  وحتى  االسرات 
ما قام به العلماء حتى زمانه. ولم يترك شاردة وال 
واردة خاصة بالتاريخ اال وضعها في مؤلفه هذا. وال 
ننسى دور ثالثني عاملا من اجملمع العلمي االملاني في 
فيه  العمل  بدأ  والذي  املصرية  للغة  قاموس  عمل 
منذ عام 1897، وجمع مواده من كل متاحف العالم، 

ومما كشف من االثار املصرية حتى وقته. 
    وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ وبينما 
مصر  وجغارفية  تاريخ  يدرسون  الغرب  علماء  كان 
عام  في  كتابا  وضع  الذي  دارفيل  بورجوينيون  مثل 

1765 حتدث فيه عن اقاليم مصر في 
العصور القدمية معتمدا على كتابات 
وبليني  واسترابون  الصقلي  ديدور 
كما  اجملسطي؛  صاحب  وبطليموس 
انه الف الكتاب الثاني من موسوعة 
وصف مصر والتي شارك في وضعها 
البعثة  اعضاء  هم  عاملا  ثمانون 
والتي  نابليون،  حملة  رافقت  التي 
املصرية   واالثار  احلياة  جوانت  درست 
الشهيرة؛  موسوعتها  في  ودونته 
احمد  الشيخ  اجلليل  العالم  رأينا  الفترة  تلك  في 
املصريني  يتحف  الشريف  االزهر  شيخ  الدمنهوري 
كتابا  ويؤلف  الباهرة  احلضارية  بحجته  والعالم 
كنائس  هدم  على  الباهرة  احلجة  اقامة  عنوانه« 
الرديكاليني  لدى  العمدة  يزال  ال   .« والقاهرة  مصر 
الفكرية  احلضارة  اركان  تقويض  وفي  الهدم  في 
فيه  قامت  الذي  الوقت  وفي  واملادية.  واالنسانية 
بترميم  وقامت  الغارقة؛  معابدنا  بانقاذ  اليونسكو 
تالميذ  رأينا  الرافدين،  وبالد  مصر  اثار  من  العديد 
مصر  في  واالثار  الكنائس  يهدمون  املبجل  التراث 

وبالد الرافدين.
   وتذكرت-ويا ليتني ما تذكرت-اليوم الذي رافقت 
جولته  في  اجلوار  دول  احدى  من  الزوار  أحد  فيه 
السياحية في منطقة اهرامات اجلزية. وما ان حط 
بقدميه على سفح الهضبة، وشاهد الهرم االكبر 
فاغرا  الهرم  قمة  الى  عيناه  رفع  حتى  كثب،  عن 
البالد علشان نشوف  شفتاه قائال: »جايني من آخر 

شوية حجارة«! 
الى كل  والتقدير     واختم مقالتي بتقدمي الشكر 
وحضارة  لغة  عن  اللثام  اماطة  في  ساهم  من 
اجدادنا، والى كل مصري يعتز مبصريته، وال يتمسح 
في ثقافة ولغة دول اجلوار التي غزى سلفهم بالدنا 
وقطعونا عن لغة وتاريخ وحضارة اجدادنا املصريني؛ 
عن  وابعدونا  اجلهل  خزانة  في  عقولنا  وحبسوا 
اسباب العلم لعدة قرون. وال يزال دعاتهم يجروننا 
الى اخللف، ألنهم لم يدركوا من احلضارة سوى عورة 

شعر املومياء، وكومة احلجارة! 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
احلضارة ... و)كومة( احلجارة

زقزقة  صوت  على  الشمس  شروق  قبل  صباحاً  استيقظت 
الكون،  حتيِّي  اجلميلة  العصافير  زقزقة  وأصوات  العصافير، 
وتتجدد بالتالي معه مشاعري وحتيِّي من جديد كل حواسي 
صغيرة  عصافير  فيها  العازفون  طبيعية،  سيمفونية  أنها 
في  وتقترب  تبعد  األشجار،  بني  تتنقل  وهي  أراقبها  جميلة، 
عن  معلنه  الصغيرين  بجناحيها  حتدثها  رشيقة  حركات 
سعادتها بيوم جديد مع اشراقة شمس جديدة ومتخذة فروع 

األشجار استراحة لها.
بسعادٍة  أشعر  وأنا  منزلي  بجوار شرفة  أجلس  وقتها  وكنت 
نقلتها الى العصافير، وبشعورٍ ملئ بالرضا، وفي حالِة شرودٍ 
وأستمتع باالستماع الى زقزقة العصافير في هذه اللحظات 
مرت أمام شرفتي جارتي وهي جترى ففي خطوات متحفظة 
تؤمن  اجلميلة  وجارتي  الصباح،  بجمال  مستمتعة  منتبهة 
بشعار »أنِت ال تكبري في السن، بل تصبحي أفضل حاالً« وأنا 

أتفق تاماً مع هذا الشعار. 
يجب أن ندرك أن السن مجرد رقم ال يشكل حقيقتك أبداً، رمبا 
تكون »طفالً بسن الستني« أو »شيخاً بسن العشرين«، هكذا 
وصف شمس التبريزي »الرقم« الذي يصف كم سنة لك على 

هذه األرض، فالعمر ما أحياه قلبك وليس سنك.
في  هي  صباح  كل  اجلري  رياضة  تارس  والتي  اجلميلة  جارتي 
الدائم  الشباب  فكرة  تتبنى  والتي  العمر  من  الثامن  عقدها 
النساء  من  العامة  تشبه  أال  واصرارها  العمر،  تقدم  مهما 

الالتي يحرجن من ذكر عمرهن، فجارتي سنها كاسمها تعلنه 
بصراحة، وعن روتني احلياة اململ بعد سن املعاش، فقد كسرته 
لم تنتظر ماذا ستفعل بها احلياة، فكانت هي محرك حلياتها. 
أود  بريطانية  دراسة  احلياة هي  يؤكد فلسفة جارتي في  وما 
ان اشاركها معك عزيزي القارئ بّينت دراسة موّسعة أجراها 
فريق من العلماء البريطانيني أّن الناس يصبحون أكثر سعادة 

عندما يقتربون من سن السبعني. 
وذكرت صحيفة Journal of Experimental Psychology أنه 
سعادة  أكثر  يصبح  عمره،  من  السبعني  اإلنسان  بلوغ  بعد 
الباحثون  وجد  حيث  السابقة  العمرية  باملراحل  مقارنة 
القائمون على الدراسة أنه مع تقدم اإلنسان بالعمر، يتوقف 
عن مالحظة غضب األشخاص من حوله، تاًما مثل األطفال. 

السعادة  أن  الباحثون  وأضاف 
تزداد مع التقدم بالعمر، األمر 
على  اإلنسان  يشجع  الذي 
وأوضح  أكبر.  بشكل  احلياة 
الباحثون أن اإلنسان مبنتصف 
العمر يكون أقل سعادة، كما 

تكون مستويات الغضب واخلوف أكبر.
من أجل التوصل إلى هذه النتائج استهدف الباحثون حوالي 
إلى  وخضعوا  العمرية،  املراحل  بكافة  مشترًكا   10,000
 Laura( سلسلة من األبحاث والدراسات. وقالت البروفيسورة
واحلزن يصبح  الغضب  اإلنسان ملشاعر  إدراك  »إن   :)Germine
أي  للسعادة،  إدراكه  يزداد  حني  في  بالعمر،  التقدم  مع  أقل 

يصبح اإلنسان أكثر تفاؤاًل«.
اخلعي  امرأة  لكل  ببساطة  تقول  هامة  لدراسات  رائع  كالم 
والتي قد تكون مبثابة موروثات  املزيفة  السن  ثياب كبر  عنك 
ال  رقم  عن  الناجت  فالكبر  بداخلك  مجتمعك  زرعها  خاطئة 
الربيع وال  ألوان  ميثلك داخليا ونفسيا وارتدى ثوب يحمل كل 
صدرك  فاحتة  وانطلقى  رقم  اال  هو  فما  عمرك  من  تخجلي 
سعيدة،  تكوني  ان  يجب  العمر  هذا  في  فأنِت  احلياة  لهواء 
محبة  سيدة  اجلميلة،  كجارتي  كوني  ذلك...  بغير  ترضى  ال 
»زقزقة  الطبيعة  بسيمفونية  مثلى  واستمتعى  للحياة، 

العصافير«. 

زقزقة العصافير!زقزقة العصافير!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

بعد رميه شارة قيادة منتخب بالده على األرض.. 
رونالدو يكرر فعلته بقميص يوفنتوس

رمى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس قميص »السيدة العجوز« 
على األرض عقب نهاية املباراة التي جمعت فريقه مع الضيف جنوى ضمن اجلولة 

الـ30 من »الكالتشيو«.
نهاية  صافرة  احلكم  إطالق  عقب  فإنه 
يوفنتوس  قميص  رونالدو  خلع  املباراة، 
شدة  من  امللعب  أرضية  على  ورماه 
رغم  هدف،  ألي  تسجيله  لعدم  غضبه 

فوز فريقه بنتيجة 1-3.
وركض أحد جامعي الكرات والتقط على 
الفور قميص النجم البرتغالي ليحتفظ 

به للذكرى.
في املقابل، ذكرت العديد من التقارير أن رونالدو ألقى بقميصه عمدا باجتاه جامع 

الكرات الذي طلبه من »الدون”.
وتأتي حادثة رمي رونالدو لقميص يوفنتوس على األرض بعد أقل من أسبوعني على 
رميه شارة قيادة منتخب البرتغال أثناء مشاركته مع منتخب بالده في التصفيات 

األوروبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

املصري  باالحتاد  االنضباط  جلنة  أصدرت 
خلفية  على  صارمة  قرارات  القدم  لكرة 
مواليد  للشباب  مصر  منتخب  انسحاب 
للنهائيات  املؤهلة  البطولة   ،2001
وعلى  تونس،  في  أقيمت  والتي  اإلفريقية 
للمنتخب  السابق  املدرب  إيقاف  رأسها 
يتعلق  نشاط  أي  ممارسة  عن  ياسني  ربيع 
مبلغ  وتغرميه  أشهر،  لستة  القدم  بكرة 

مائتي ألف جنيه.
اإلعالمي  يقول  القرار،  هذا  على  وتعليًقا 
عمر ربيع ياسني إن والده سيتقدم بطعن 
التظلمات  جلنة  أمام  العقوبة  قرار  على 
باحتاد الكرة،  مما سيجعل مصير العقوبة 
وقرار  حكم  إلى  الوصول  حلني  التجميد 

جديد.
تُرفق  لم  املعلنة  »العقوبات  وأضاف: 
مباشرة  اتهامات  أو  القرارات  بحيثيات 
لربيع ياسني، كما أن هناك من تسببوا في 
املشهد املأساوي الذي خرجت به مصر من 
أي  إليهم  توجه  ولم  اإلفريقية  البطولة 

عقوبة”.
لنادي  ياسني  ربيع  تدريب  مصير  وعن 
بتروجيت، يقول: »العقوبة تنع ربيع ياسني 
من الوجود داخل امللعب سواء على مقاعد 
تنع  ال  لكنها  املدرجات،  في  أو  البدالء 

لنادي  الفني  اجلهاز  قيادة  في  استمراره 
بتروجيت، كما أن الطعن الذي سيقدمه، 

سيجمد العقوبة مؤقًتا”.
في  حتديًدا  الوراء،  إلى  بالزمن  ونعود 
ديسمبر من عام 2020، حيث كانت مصر 
تستعد خلوض أولى مباريات بطولة شمال 
إفريقيا للشباب أمام منتخب ليبيا، لكن 
املسحات الطبية أظهرت إصابة 16 العًبا 
إلى  املنتخب املصري، باإلضافة  من العبي 

مدرب الفريق ربيع ياسني.
املنتخب  اعتبار  مت  الواقعة،  تلك  إثر  على 
اجلولة  في  ليبيا  أمام  ٌمنسحًبا  املصري 
األمم  لكأس  املؤهلة  البطولة  من  األولى 

اإلفريقية للشباب 2021 مبوريتانيا.

بعد عقوبة انسحاب منتخب مصر.. ماذا سيفعل 
ربيع ياسني؟

1-844-355-6939

مصر.. قرار تعيني »فينغادا« يثير اجلدل في 
األوساط الرياضية

القدم  لكرة  املصري  االحتاد  أعلن 
نيلو  البرتغالي  مع  تعاقده  عن 
املدير  منصب  ليشغل  فينغادا 
للمصري  خلًفا  لالحتاد  الفني 
فعل  ردود  وسط  سعد،  محمود 
أسرة  من  ومعارضة  مؤيدة 

الرياضة املصرية.
وتداولت صحف محلية أن الراتب 
 65 سيكون  لفينغادا  الشهري 
ألف دوالر شهريًا، أي ما يقرب من 
رئيس  لكن  مصري،  جنيه  مليون 
مجاهد  أحمد  الثالثية  اللجنة 
نفى ذلك في تصريحات إعالمية، 
»أقل  فينغادا  مرتب  أن  وأكد 

بكثير”.
مجاهد  أوضح  فينغادا،  دور  وعن 
سيضع  البرتغالي  املدرب  أن 
احمللية،  املسابقات  لتطوير  خطة 
ويساهم في إعداد املدربني، ويضع 
تخص  املقبلة  لسنوات  خطًطا 

املنتخبات الوطنية مبختلف أعمارها.
وواجه قرار احتاد كرة القدم املصرية عددا من االنتقادات اخملتلفة بعضها يخص القيمة 
مسيرة  في  األخيرة  بالسنوات  يتعلق  وبعضها  البرتغالي،  املدرب  مع  للتعاقد  املادية 
عن  ابتعد  حيث  تدريجًيا،  بريقه  البرتغالي  املدرب  خاللها  فقد  التي  الفنية،  فينغادا 
كيرال  لفريق  الفنية  القيادة  مقعد  خسر  عندما   ،2019 عام  منذ  التدريبية  الساحة 

بالسترز الهندي، الذي استمر معه ملدة شهرين فقط.
 ،2004-2003 موسم  في  الزمالك  نادي  تدريب  تولى  البرتغالي  املدرب  أن  بالذكر،  جدير 
العربية، وكأس السوبر  املمتاز، بطولة األندية  الدوري املصري  ألقاب:  وحقق معه ثالثة 

السعودي املصري.
كما عمل كمدير فني ملنتخب مصر األوليمبى فى الفترة من 2004 إلى 2005، لذا يعرف 

اجلمهور املصري فينغادا جيًدا.
ليبقى السؤال األهم، هل »فينغادا« الرجل األمثل لتولى منصب املدير الفني الحتاد كرة 

القدم املصري؟

فرنسية،  إعالم  وسائل  كشفت 
املقبلة  القرن«  »صفقة  تفاصيل 
نادي  وخطط  القدم،  كرة  عالم  في 
واملشروع  جيرمان،  سان  باريس 

الرياضي املستقبلي.
 ”Téléfoot“ شبكة  وقالت 
سي  »بي  »مسؤولي  إن  الفرنسية 
الالعبني  من  العديد  لديهم  جي« 
محل  ليحلوا  سيتبعونهم  الذين 

هذا  مغادرة  حال  في  مبابي  كليان  مهاجمهم 
النجم، الذي ينتهي عقده في يونيو 2022، وما زالت 
مفاوضات اإلدارة مع وكيل الالعب الشاب مستمرة 

داخل »حديقة األمراء”.
وحتى اآلن، لم يتخذ مبابي أي خطوات فعلية حلسم 
املوسم  مباريات  على  التركيز  في  منه  رغبة  األمر، 
احلالي مع باريس سان جيرمان وعدم تشتيت ذهنه 

بأي أزمة تخص العقد.
ويسعى سان جيرمان لتدعيم الفريق بالعبني مميزين، 
ويتابع املدير الرياضي للنادي، ليوناردو أروخو، موقف 
اتصاالت  جانب  إلى  برشلونة  مع  ميسي  ليونيل 
مع  بوتشيتينو،  ماوريسيو  املدرب،  قبل  من  أخرى 
مهاجم توتنهام، هاري كني جلس نبضه في االنتقال 

إلى بطل فرنسا.
أن  التي فجرتها شبكة »تيليفوت«  ولكن املفاجأة 
الصفقة املفضلة لدى مالك النادي في الدوحة هي 
التعاقد مع جناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد 
عام  حتى  »الريدز«  مع  عقده  استمرار  رغم  صالح، 

.2023
قد  جيرمان  سان  باريس  »إدارة  أن  التقرير،  وأكد 
شهر  في  الالعب  بوكيل  فعال  اتصاالتها  بدأت 
مارس املاضي ملعرفة شروطه لالنضمام إلى الفريق 

الفرنسي”.

»الديلي  صحيفة  وكانت 
إكسبريس« البريطانية نشرت 
ريال  ناديي  جتهيز  عن  تقريرا 
سان  وباريس  اإلسباني  مدريد 
أطلق  ما  الفرنسي،  جيرمان 
التي  القرن«،  »صفقة  عليه 
محمد  سينتقل  خاللها  من 
الباريسي،  النادي  إلى  صالح 
الديوك  جنم  سينتقل  فيما 
مبابي  كيليان  العالم،  احلائز على كأس  الفرنسية 

إلى النادي امللكي.
احتمال  عديدة  عاملية  صحفية  تقارير  وتوقعت 
املوسم  نهاية  ليفربول  عن  صالح  محمد  رحيل 

اجلاري، بسبب سوء نتائج الريدز.

وأملح التقرير إلى أن »صفقة القرن« ميكن أن تكتمل 
بعودة األورجواياني لويس سواريز ومهاجم أتليتكو 
مدريد اإلسباني إلى ليفربول، خالل فترة االنتقاالت 
في  مصدر  عن  التقرير  ونقل  املقبلة.  الصيفية 
النادي الباريسي قوله إنه قد يضطر إلى بيع مبابي، 
بسبب عدم توصل الطرفني إلى اتفاق بشأن تديد 
عقد املهاجم الشاب، ليصبح ريال مدريد الوجهة 

املثالية له.
ويرتبط محمد صالح بعقد مع ليفربول يظل وفقا 
له في صفوف الريدز حتى عام 2023، ولكن تقارير 

عديدة  أحملت مؤخرا إلى احتمال رحيله.
وانتقل محمد صالح، 28 عاما، إلى صفوف ليفربول 
اإلجنليزي  الفريق  مع  ليحقق   ،2017 صيف  في 
وكأس  أوروبا  أبطال  دوري  ولقب  الدوري  بطولة 
السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية، ونافس على 
لقب  على  وحصل  العالم،  في  العب  أفضل  لقب 

أفضل العب في أفريقيا.

بدء مفاوضات »صفقة القرن« الكروية مع محمد صالح
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ماذا تأكل قبل وبعد لقاح كورونا ماذا تأكل قبل وبعد لقاح كورونا 
للتخفيف من األعراض؟للتخفيف من األعراض؟

بعد  متفاوتة  جانبية  أعراض  من  األشخاص  من  الكثير  يعاني 
أن  األطعمة  لبعض  وميكن  كورونا،  فيروس  لقاح  على  احلصول 

تساعد على التخفيف من هذه األعراض.
واالحمرار  باأللم  الشعور  للقاحات  اجلانبية  اآلثار  أن تشمل  وميكن 
والتعب  والصداع  احلمى  إلى  باإلضافة  احلقن،  موقع  في  والتورم 
والغثيان والقشعريرة وآالم العضالت. هذه األعراض هي في الواقع 
عالمة جيدة على أن جسمك يبني املناعة ضد الفيروس، وعادة ما 

تر في غضون أيام قليلة.
للقاح،  اجلانبية  اآلثار  مع  للتعامل  املفيدة  واملشروبات  األطعمة 

بحسب صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:
شاي الزجنبيل للغثيان

يتمتع الزجنبيل بسمعة طيبة كعالج تقليدي ممتاز وآمن للشكاوى 
املعدية املعوية. ومن السهل صنع شاي الزجنبيل، وميكن تناوله قبل 

وبعد احلصول على اللقاح للتخفيف من بعض األعراض.
رطب جسمك بالسوائل الصحية

الفوارة املفضلة لديك، احرص على  املياه  إلى  إلى الشاي  املاء  من 
قد  التي  احلمى  تؤدي  أن  ميكن  حيث  السوائل،  من  الكثير  شرب 

يسببها اللقاح إلى اجلفاف.
التقليل من السكريات

يحافظ اتباع نظام غذائي منخفض السكرات على استقرار نسبة 
السكر في الدم. وأظهرت األبحاث التي تركز على مرض السكري 
أن مستويات اجللوكوز املنخفضة تساعد على محاربة االلتهابات. 
الدم  في  السكر  نسبة  على  حتافظ  التي  األطعمة  عام،  وبشكل 
والفاصولياء،  اخلضراء،  اخلضروات  تشمل  صحية  مستويات  عند 
التوت  مثل  والفواكه  احلبوب،  متعدد  واخلبز  الكاملة،  واحلبوب 
والتفاح، وبالطبع البروتينات الصحية اخلالية من الدهون والبيض 

واملكسرات.
تعزيز صحة األمعاء

ويعتمد  آلخر،  شخص  من  للقاحات  املناعية  االستجابة  تختلف 
هذا على العمر - مع تقدمنا في السن، تتضاءل مناعتنا. وبعضها 

يعتمد على االختالف الفردي ونوعية اللقاح.
واألطعمة  باأللياف  غني  غذائي  نظام  باتباع  الباحثون  ويوصي 
مخمرة، والبدء بتناولها قبل أسبوعني من اللقاح واالستمرار ملدة 

أسبوعني على األقل بعد ذلك.

علــــوم وصحة 1717
من منافع الثوم لالشجارمن منافع الثوم لالشجار

األجسام  بعض  تنضحه  الذي  السيلينيوم  عنصر  يحوي  الثوم 
غازاً. وقد بني العالم ديفيد غوستافسون من جامعة واشنطن في 
سياتل أن هذا الغاز يرد الغزالن البرية عن أشجار التنوب الصغيرة. 
احلكومة  يكلف  التنوب  باشجار  الغزالن  تلحقه  الذي  والذي 
وأوريغون  واشنطن  واليتي  في  الدوالرات سنوياً  االمريكية ماليني  

وحدهما. 
السيلينيوم  مادة  حتوي  كبسولة  غوستافسون  صمم  وقد     
يسقط  أن  وما  األشجار.  مع  غرست  هي  اذا  مهل  على  وتعتقها 
املطر حتى تذوب الكبسولة وتتشّربها جذور الغرسة، ثم تستحيل 
غازاً يخرج من أماليدها. وهذا يرد أذى الغزالن عن األشجار بنسبة 

80 في املئة سنوياً.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

قروح  على شكل   )Mouth ulcers الفم:)  تقرحات  تظهر 
تكون  ما  وغالباً  اللثة،  قاعدة  وفي  الفم،  في  بسيطة 
غير  القروح  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر  احلجم،  صغيرة 
معدية وال تتسبب بالضرر الكبير، إال أّن الشخص املصاب 
يجد بعض الصعوبة في تناول الطعام والشراب باإلضافة 
أو  أسبوٍع  خالل  الفم  قرح  تختفي  ما  وعادًة  الكالم،  إلى 
عند  الفم  تقرحات  ظهور  ويكثر  الوقت،  من  أسبوعني 
النساء، واملراهقني، واألشخاص الذين لديهم تاريٌخ عائلٌي 
 ( القالعية  الفم  تقّرحات  وتعد  الفم،  بتقرحات  لإلصابة 
الفم  تقرحات  أنواع  أكثر  من   )aphthous mouth ulcers
أنواٍع  ثالثة  التقرحات  من  النوع  ولهذا  وتكراراً،  شيوعاً 

رئيسيٍة كما يلي:

 Minor aphthous  ( الصغيرة:  القالعية  1-التقرحات 
ulcers( يبلغ قطر الواحدة منها أقل من 10مم، وتكون عادًة 
دائريًة أو بيضاويًة، ومييل لونها إلى األصفر احملاط مبنطقة 
حمراء منتفخة، وتستغرق مدة شفائها 7-10 أياٍم تختفي 
فيها التقرحات دون أن تترك ندباً، ويعد هذا النوع من أكثر 

أنواع القروح الفموية القالعية انتشاراً. 

  :)Major aphthous ulcers (2-التقرحات الكبيرة املعقدة
تظهر  ما  وعادًة  أكثر،  أو  10مم  منها  الواحدة  قطر  :ويبلغ 
ويجد  الفم، وهي مؤملٌة جداً  داخل  اثنتني منها  أو  واحدة 

صعوبًة  بها  املصاب  الشخص 
وعندما  الطعام،  تناول  في 
في  ندبًة  تترك  فإّنها  تُشفى 

مكانها.

الشكل)  حالئية  3-لتقرحات 
:ويبلغ    :)Herpetiform ulcers
1-2مم،  منها  الواحدة  قطر 
الواحدة  العدد،  كثيرة  وتكون 
وقد  الدبوس،  رأس  بحجم  منها 
مكونًة  منها  مجموعة  تندمج 
مدة  وتستغرق  منتظم،  غير  شكل  ذا  كبيراً  تقرحاً 
الشفاء أسبوعاً إلى شهرين، ويجدر بالذكر أّن هذا النوع 
 herpes ( من التقرحات ليس له عالقة بفيروس الهربس

.)virus

تقرحات الفم 

الصحة العقلية وباء جديد بعد كوروناالصحة العقلية وباء جديد بعد كورونا
العقلية  الصحة  ملشكالت  سيكون 
تكلفة  كورونا  فيروس  عن  الناجمة 
إلى  الوصول  بعد  وستستمر  »ضخمة« 
الناجمة عن  تلك  املناعة، خاصة  مرحلة 
االجتماعية  والتأثيرات  الصحية  األزمة 

واالقتصادية للوباء.
وتأتي هذه االستنتاجات في إطار دراسة 
أجراها معهد برشلونة للصحة العاملية 
يحظى  علمي  مركز  وهو   ،)ISGLobal(
اإلسبانية،  كايكشا‹  ›ال  بدعم مؤسسة 
من  املزيد  تخصيص  بضرورة  تنادي  حيث 
الصحة  خدمات  مع  والتعامل  املوارد 

العقلية على أنها أساسية.
االنفصال عن الطبيعة

في  العميقة  التغييرات  تكون  وقد 
التعامل  طريقة  وفي  اليومية،  العادات 
واخملاطر  العدوى،  من  واخلوف  والتفاعل، 
املرتبطة بـ »االنفصال عن الطبيعة« من 

بني أسباب مشكالت الصحة العقلية.
القلق والعنف األسري

على  طرأت  التي  التغييرات  أن  كما 
من  املزيد  مع  األسرية،  السلوكيات 
والوحدة  والعزلة  املنزلي  العنف  حاالت 
املتوفني،  واألصدقاء  األقارب  على  واحلداد 
وقلق العاملني في األنشطة االقتصادية 
وحتى  املهني  »اإلرهاق  مع  األساسية، 
اإلجهاد الالحق للصدمة‹‹ من بني عوامل 
أخرى تخلق املزيد من القلق واالضطرابات.

على  املتزايد  الضغط  فإن  وكذلك، 
كل  وقبل  للمرضى،  الرعاية  مقدمي 
شيء »التغيرات االجتماعية واالقتصادية 
تسبب  أخرى  عناصر  هي  العميقة« 
لها  أن  العقلية. كما  الصحة  مشكالت 
»تأثيرات عميقة« على الفئات املهمشة 
لألشخاص  العقلية  احلالة  وعلى 

املعرضني خلطر االقصاء.
األطفال  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
واملراهقني والشباب والنساء وكبار السن 
مشكالت  من  يعانون  الذين  واألشخاص 
والالجئني  واملهاجرين  سابقة،  صحية 

األمامية«  اخلطوط  »في  والعاملني 
من  تضرراً  األكثر  هم  املرض  ملكافحة 

االضطرابات النفسية.
ومع هذه األوضاع، التي يصعب حتديدها، 
»ضخمة«  تكاليف  الباحثون  يتوقع 
الصحة  مشكالت  أن  من  ويحذرون 
على  بالتطعيم  تنتهي  لن  العقلية 
الناجمة  املشاكل  ألن  واسع  نطاق 
االجتماعية  والعواقب  الصدمات  عن 

واالقتصادية ستستمر.

خبيرة: خطة غذائية للتخلص من الوزن الزائد خالل أسبوعخبيرة: خطة غذائية للتخلص من الوزن الزائد خالل أسبوع
شاركت خبيرة تغذية أسترالية خطة تغذية رائعة على اإلنترنت، لتخفيض الوزن بنسبة 2 كغ خالل 

أسبوع واحد فقط.
وقالت ريهان آلني، إن تناول وجبات اإلفطار والغداء والعشاء الغنية بالبروتني ملدة سبعة أيام، مفيدة 

للصحة العامة وتساعد في فقدان ما يصل إلى 2 كغ.
السلمون  مع  املسلوق  والبيض  بالشوكوالتة  الشيا  وبودينغ  البيتا  خبز  اإلفطار  وجبات  وتشمل 

والهليون. أما وجبات الغداء فتشمل على حلم الضأن، وشرائح الديك الرومي ولفائف الدجاج.
وتسمح اخلطة بتناول وجبتني خفيفتني كل يوم، والتي ميكن أن تشمل كرات األرز واخلضار والفراولة 
املغطاة بالشوكوالتة. وبالنسبة لوجبة العشاء، يُنصح بتناول بعض الدجاج وشرائح اللحم والفطر.

كما تتضمن اخلطة الغذائية احللوى مثل الشوكوالتة اخملبوزة وكعكة اجلنب والتوت.
باإلضافة إلى اخلطة الغذائية، شاركت ريهان آلني، بعض النصائح التي تساعد على حتديد السعرات 

احلرارية التي يحتاجها اجلسم، كما يلي:
- يجب معرفة احتياجات اجلسم من الطاقة لكل يوم، وهذا يساعد على حتديد كمية السعرات احلرارية التي يحتاجها اجلسم.

- يساعد التخطيط الدقيق للوجبات على احلصول على العدد املناسب من السعرات احلرارية.
- يساعد شرب املاء على إنقاص الوزن وتخفيض نسبة السعرات احلرارية التي يتلقاها اجلسم.
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ألعاب لها تاريخ:
سالنكي

املهندس  ببال  يخطر  يكن  لم   
أنه  جيمس  ريتشارد  البحري 
هدفه  كان  بل  لعبة،  سيخترع 
التخفيف من حدة توتره وهو على 
كان  البداية  ففي  السفينة.  منت 
بلفائف معدنية  يلهو  يسير وهو 
وما إن سقطت على األرض حتى 
الى  وحتولت  مرونتها  الى  انتبه 

أحد أكثر األلعاب مبيعاً. 
بيع   1945 عام  في  أنه  يذكر 
دقيقة   90 خالل  سالنكي   400
اسم  وحول  فيالدلفيا.  في 
زوجة  أطلقته  فقد  »سالنكي« 
بأن  املهندس جيمس حني علمت 
باللغة السويدية  سالنكي تعني 

»الرشيقة«.

أغرب من اخليال
في  العنب  من  حبة  سقطت  اذا 
كأس من الشمبانيا الباردة، اخذت 
تتحرك صعوداً وهبوطاً باستمرار. 
عندما تدار البيضة املسلوقة في 
على  تقف  فانها  لولبي  شكل 
احد رأسيها، واما البيضة النيئة 
أو »النيمرشت« فال تقف كذلك. 

ان كرة الفوالذ تثب الى علو يفوق 
وثوب كرة املطاط. 

يفرقع السوط الن طرفه املستدق 
سرعة  تفوق  بسرعة  يتحرك 

الصوت. 
في  مرة  مئة  االرض  البرق  يصعق 

الثانية.

منزل احلالق

وسأل  حالقة  محل  رجل  دخل 
صاحبه عن عدد الزبائن املنتظرين. 
ان  وقال  »ستة«  اجلواب:  فجاءه 

ذلك حسن وانصرف.
نفسه  الرجل  عاد  ايام  وبعد     
الذين  الزبائن  عدد  عن  ليسأل 
انهم  احلالق  قال  وملا  سبقوه. 
عظيم،  ذاك  ان  اجاب  تسعة، 

وغادر.
الرجل  عاد  اذ  التالي  اليوم  وفي 
يطرح السؤال نفسه قال صاحب 
غريباً  امراً  جتد  »أال  ملعاونه:  احملل 
ال  ملاذا  صاحبنا؟  تصرفات  في 

تتبعه لترى این يذهب؟«.
وفعل املوظف ما اقترحه معلمه. 
باآلتي:  بادره  احملل  الى  عاد  وملا 

»أعرفت الى این ذهب صا حبنا؟«
- اجل، الى منزلك.

بصمات
أن  تعتقد  أن  العبث  من    
تعاستك  سبب  هم  اآلخرين 
السعادة  ألن  سعادتك؛  أو 
نتيجة  دائماً  هما  والتعاسة، 
سلوكنا نحن، وشهواتنا نحن.   

»بوذا«

اضحك مع جحا وبرج 
التيس

ما  له:  فقيل  يوماً  جحا  سئل 
التيس  برجي  فقال  برجك؟ 
بني  يوجد  ال  ولكن  له:  فقالوا 
األبراج برج يسمى بهذا االسم.

صدقتم  نعم  لهم:  فقال 
صغيراً  كنت  عندما  ولكني 
قالوا لي: إن برجك اجلدي ولكن 
ملا كبر هذا اجلدي أصبح تيساً.

ابِك تبِك وحدك
   ان حبك الشراك صاحب في 
همك ليس دليالً على انه يحب 
النفساني  العالم  طلب  ذلك. 
جامعة  من  كوني  ت.  جيمس 
ميامي، من 45 طالبة جامعية 
الهاتف  بواسطة  يتحدثن  أن 
نساء  مع  دقيقة   20 وملدة 
أخريات يعاني بعضهن حاالت 
دون  من  وذلك  سيئة،  نفسية 
هذه  على  الطالبات  اطالع 

احلاالت.
الطالبات  وقد أفصحت هؤالء 
اهتماماً  اقل  كن  أنهن 
النساء  الى  بالتحدث 
اللواتي  الى  منهن  املكتئبات 

لسن كذلك.
   وردود الفعل هذه ما هي اال 
باتت  مفرغة  حلقة  من  جزء 
امراً مألوفاً. فالتعساء يدفعون 
الى  احلاجة  اشد  في  هم  من 
عطفهم الى التهرب منهم مما 
بالتالي  ويزيد  تعاستهم  يزيد 

حاجتهم الى املساعدة.
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كتاب  مع  الرائعة  الرحلة  هذه  نهاية  الى  نأتي 
الرسولي.  اثناسيوس  للعظيم  الكلمة  جتسد 
السابق عن كيفية جتسد  املقال  في  توقفنا  قد 
العظيم  هذا  الى  سويا  فلنذهب  اهلل.  كلمة 
بحر  ونرتوي من  نتعلم  قلوبنا لكي  آذان  ولنفتح 

تعاليم آباء الكنيسة. 
جتسد كلمة اهلل:

لقد أخذ املسيح جسداً من جنسنا، وليس ذلك 
لم  نقية  طاهرة  عذراء  من  أخذه  بل  فحسب، 
تعرف رجالً، جسداً طاهرًا وبدون زرع بشر. ألنه وهو 
الكائن الكّلى القدرة وبارئ كل شئ، أعد اجلسد 
جسده  له وجعله  هيكالً  ليكون  العذراء  في 
أداة ليسكن فيه ويُظهر ذاته  إياه  اخلاص متخًذا 
به. وهكذا إذ اتخذ جسداً مماثالً لطبيعة أجسادنا
فقد  والفساد،  للموت  خاضعني  اجلميع  كان  وإذ 
وقّدمه  اجلميع،  عن  عوضاً  للموت  جسده  بذل 

لآلب. كل هذا فعله من أجل محبته للبشر
أوالً: لكي إذ كان اجلميع قد ماتوا فيه، فإنه يُبطل 
عن البشر ناموس املوت والفناء، ذلك ألن سلطان 
املوت قد اسُتنَفذ في جسد الرب، فال يعود للموت 
سلطان على أجساد البشر )املماثلة جلسد الرب(.
ثانياً: وأيضاً فإن البشر الذين رجعوا إلى الفساد 
ويحييهم  الفساد  عدم  إلى  يعيدهم  باملعصية 
اخلاص،  جسده  جعله  الذي  املوت باجلسد،  من 

وبنعمة القيامة يبيد املوت منهم كما تُبيد النار 
القش.

ثالثا: أتي إلى عاملنا كلي القداسة ابن اهلل وهو 
مرة  خلق  الذي  اإلنسان  يجدد  لكي  اآلب  صورة 
علي صورته ويخلص ما قد هلك مبغفرة اخلطايا، 
”إن كان أحد ال يولد ثانية“ )يو 5،3:3( .. فالبد من 
صورة  على  خلقتها  النفس وجتديد  ميالد  إعادة 

اهلل ومثاله..
جسدا  لنفسه  كون  كإنسان،  وظهر  رابعا: ولد 
أنه  للجميع  ليثبت  رجل  بدون  وحدها  عذراء  من 
اإلله صانع جميع األشياء، وأظهر سلطانه على 
كل األشياء )حول املاء إليى خمر، وأظهر سلطانه 
على البحر، وشفى األمراض وطهر البرص وجعل 
العمي يبصرون والعرج ميشون وأقام املوتى وأظهر 
يبصروا  حتى  النجسة(  على األرواح  سلطانه 
األعمال التي عملها بااجلسد ويعرفوا أنه كلمة 

اهلل املتجسد ومن خالله يعرفون اآلب.
موته وقيامته من بني األموات

هو احلياة وكلمة اهلل، ولكن كان من احملتم أن ميوت 
نيابة عن اجلميع، لهذا وألنه هو احلياة والقوة فقد 
نال اجلسد منه قوة. ولكن ال ميكن أن تكون هناك 
قيامة ما لم يسبقها موت. ولذا فهو مات أمام 

شهود، لتكون قيامته أيضاً معلومة للجميع.
فسادا.  ير  لم  لكنه  اجلميع،  فداء  ألجل  مات  قد 

سوى  يكن  لم  إذ  تاماً  سليماً  جسده  قام  فقد 
جسد ذاك الذي هو احلياة عينها.

وميوت  اآلخرين  على  املستحق  املوت  ليقبل  أتى 
على  دليالً  قيامته  مقدماً   ُ املوت  على  لينتصر 

انتصاره األكيد على املوت.
ترقب مجيئه الثاني ويوم الدينونة

سيأتي  اهلل  كلمة  بأن  املفدسة  الكتب  تخبرنا 
الثاني اجمليد، اإللهي واحلقيقي. حيث  في ظهوره 
ال يظهر بعد في فقر بل في مجد، وال يظهر بعد 
سيأتي  وهو  عظمته.  في  بل  متواضعاً  متخفياً 
صليبه،  ثمر  للجميع  بل ليقدم  ثانية  ليتألم  ال 
أي القيامة وعدم الفساد. وال لكي يُحكم عليه 
بعد بل ليدين اجلميع بحسب ما صنع كل واحد 
في اجلسد خيراً كان أم شراً حيث أعد للصاحلني 
عملوا السيئات  للذين  أما  السموات،  ملكوت 
فالنار األبدية والظلمة اخلارجية. ألنه هكذا يقول 
ابن اإلنسان  تبصرون  اآلن  ”من  أيضاً  نفسه  الرب 
جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء 
أيضاً  جند  عينه  السبب  اآلب“. ولهذا  مجد  في 
يقول  إذ  اليوم  لذلك  تهيئنا  لص   ّ للمخ  كلمة 
يأتي في ساعة  واسهروا ألنه  ”كونوا مستعدين 
بولس  الرسول  قول  بحسب  ألنه   .“ تعلمونها  ال 
”ألنه البد أننا جميعاً نُظهر أمام كرسي املسيح 
لينال كل واحٍد ما كان باجلسد بحسب ما صنع 

خيراً كان أم شراً “ 
عزيزي القارىء، لقد وصلنا الي نهاية هذه الرحلة 
املقال  بهذا  العظيم.  القديس  هذا  مع  الرائعة 
االعداد  في  السابقني  املقالني  الي  وبالعودة 
تستطيع  الغراء  نيوز  جود  جريدة  في  و182   181
الكتب  أهم  من  لكتاب  ملخصا  علي  حتصل  ان 
ان  مسيحي.  إنسان  اي  عنها  يستغني  ال  التي 
حذرنا  وقد  الهالك.  نهايته  واجلهل  وصية  العلم 
الكتاب املقدس حينما اوضح ذلك بقوله: “هلك 
انتهز  وانني   .)6  :4 )هو  املعرفة”  شعبي من عدم 
هذه الفرصة لكي اشجعك عزيزي القاريء علي 
وتعاليم  املقدس  الكتاب  في  والدراسة  العلم 
تقوم  العالم  ومعاهد  كليات  ان  صدقني  اآلباء. 
بتدريس كتب آباء الكنيسة والتي ال يعلم اغلبنا 
بداية  هي  الرحلة  هذة  فلتكن  اسمائها!  حتى 
الذي هو  الالهوتي  العلم  الي  الطريق نحواالجتاه 
رحالت  في  اللقاء  والى  الروحية.  احلياة  اساس 

أخري. 
املراجع:

موريس  جوزيف  د.  إعداد  من  1-ملخص 
أثناسيوس  للقديس  الكلمة  )كتاب جتسد 
مركز  موريس،  جوزيف  د.  ترجمة  الرسولي، 

دراسات اآلباء بالقاهرة(  
2- موقع فريق الالهوت الدفاعي.

فكرة عن جتسد الكلمة )فكرة عن جتسد الكلمة )٣٣((

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

وبحذر  متوجسة،  بخطوات  يخطو  األسد  كان 
شديد، في أجواء حديقة حيوانات مفتوحة، حيث 
بجسده  فدنى  الغزالن،  مبنطقة  فمر  جائعاً!  كان 
الهجوم...ثم  متأهباً  ببطء،  يزحف  وهو  الضخم 
قفز فجأة برشاقة وهدوء على الغزالن وأفتك بهم!

رآه عن بعد هذا القرد من تلة القرود، فهلع صارخاً: 
-األسد املفترس في املنطقة…

يصفه  القرد...فكيف  قاله  مما  جداً  األسد  استاء 
وقتله!  القرد  ذلك  نحو  بجنون  فركض  باملفترس؟ 
لم تهدأ بعدها للحظة تلة القرود واستمروا بنعت 
في  واثبني  وجالوا  ومتوحش  مفترس  بأنه  األسد 

بقية  يحذرون  احلديقة  أنحاء 
احليوانات!

في  بلدي  لقط  اخلبر  وصل   
وهو  املزارع،  حيوانات  قسم 
عما  البعد  كل  بعيد  قسم 
احلديقة!  بقية  في  يحدث 
على  يقال  عما  كثيراً  فحزن 
األسد!  وتوحش  شراسة 
الفصيلة،  نفس  من  فهما 
واملعروف اجتماعيا أن »القط 

شرف  ميس  االسد،  شرف  ميس  فما  أسد«!  أصله 
حيوانات  كل  القط  مع  فتعاطفت  أيضاً!  القط 
املزارع، بل وأطلقوا حملة مضادة للدفاع عن األسد 
يزال يبطش  أن األسد نفسه ال  ووداعته، في حني 
مبا  يكترث  أن  دون  أمامه من حيوانات،  يراه  ما  كل 

يهتف به البعض! 
ملا  عيان  كشهود  احلديقة،  حيوانات  تصرخ  تارة 

يحدث من مهازل بسبب األسد الهائج، قائلني: 
-شوفوا بيعمل ايه!! االسد الزم ميوت!

بحبهم  أخرى،  تارة  املزرعة،  حيوانات  فتهتف   
صديقهم  للقط  متحيزين  عنه،  والدفاع  لألسد 

األليف، الودود:
-االسد مش مفترس، االسد دا وديع...كفاية تفرقة 

بني احليوانات وبعضها!
الى  االسد  بطش  من  هرباً  القرود  بعض  وصلت 
من  يقال  ما  أن  للقط  فشرحوا  املزارع،  منطقة 

»القط  أن  جهة 
غير  أسد«  أصله 
علمياً،  بل  صحيح! 
الذين  هم  األسود 
بأصولهم  يرجعون 
لعائلة القطط، لكن يجب أن نفهم أن تكوينهم 
طبيعة  فهي  القطط؛  عن  تاماً  يختلف  الوراثي 
القرود  التماس  ورغم  تتغير!  ولن  شرسة...فطرية 
العذر حليوانات املزارع في حسن النية وبراءة الفكر، 
عن  أخفت  مساملة  بيئة  في  نشأتهم  بسبب 
أن  يلبثوا  أنهم لم  إال  مخيلتهم وحشية األسود، 
لكن  املطلوب،  الوعي  نشروا 

بال جدوى!
معرفتهم،  انعدام  فبسبب 
للتوعية،  ورفضهم  بل 
املزارع  قسم  حيوانات  قامت 
حيوانات  بقية  مبقاطعة 
القط  مع  تضامناً  احلديقة 
مع  متعاطفاً  يزال  ال  الذي 
بعرض  ضارباً  األسد،  قريبه 
عن  البحث  دعوة  احلائط 

حقيقة أصله وفصله.
إلى  ذاتها  الليلة  تلك  في  الهائج  األسد  فوصل 
محطته األخيرة، وهي قسم حيوانات املزارع، وقام 
بالقضاء على كل ما فيه بوحشية، الى أن بلغ الى 
عظيم…  صمت  وقتها  وصار  فصيلته،  ابن  القط 
فوقف القط أمام األسد وقال له مخاطباً احليوان 
األليف الذي قد يسكن في أعماق، أعماق أحشائه:
- انت مش متوحش، ليه بتعمل كدة؟...انت عارف 
مفترس!  مش  اقولك إنك  وأقدر  قرايب؟!  احنا  ان 
ضدك...بس  الكل  الن  شوية  متعصب  بس  ...انت 
ضد  ميكن  بس  انا  جداً،  بحبك  انا  ضّدك،  مش  انا 
وكويس  كويس  جواك  من  انت  اعمالك...صدقني 

جداً كمان!!!
الهزيل،  القط  هذا  أمام  الضخم  االسد  تصلب 
في  الشجاع  القط  يأخذ  به  وإذ  دمعتني  وأدمع 

أحضانه ….وإلَتَهَمُه! 

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:
                

القط أصله أسد!القط أصله أسد!
 :بقلم

مينا ماهر
بديالً  يخلقوا  أن  ال  القدس،  بالروح  احملبة  موهبة  من 
لهم  تخلق  قانونية  سلطة  طريق  عن  للمحبة 
»سلطان الكهنوت« في الكنيسة: »وال تتسلطوا عل 

رعيتكم، بل كونوا قدوة للقطيع« )1بط: 5(
خلسة  دخل  فقد  الكهنوت«  »سلطان  مبدأ  عن  أما 
تأسيساً  وكان  كنيستنا  في  البعض  مفاهيم  إلى 
لسلطان ذو صبغة قانونية ناموسية كشريعة العهد 
تعني  اهلل  رعية  على  األمرة  أو  فالتسلط  القدمي. 
س على احملبة. لذلك فإن  استعمال سلطان غير مَؤسَّ
ما يقال عنه »سلطان الكهنوت« هو رِدة إلى عبودية 
اجلديد  العهد  بينما  القدمي.  العهد  ناموس  او  قانون 
َسة على احملبة. هذا هو اخليط  يقوم على اخلدمة املؤسَّ
الكنيسة  في  سلطة  تنشأ  قطعناه  لو  الذي  الرفيع 
َسة على احملبة، فتنحسر النعمة عن الرعاية  غير مؤسَّ
يعطيه  ال  الذي  املسيح  سلطان  واغتصبنا  حدث  لو 
املتبادلة  احملبة  موهبة  هذا  بسلطانه  مينح  بل  ألحد، 
سلطان  كل  من  أقوي  هي  والتي  والرعية  الراعي  بني 
الدخيلة  النزعة  هذه  إن  أو شريعة.  قانون  أو  بناموس 
على منهج العهد اجلديد الذي أسسه املسيح جندها 
عن  التخلي  عدم  في  التعثر  في  السبب  هي  أيضاً 
ناموس موسي وشرائعه املتمثلة في تطهيرات للمرأة 
بعد الوالدة وأثناء الدورة الشهرية، وال نزال جند البعض 
األسرار  وبقية  التناول  عن  املرأة  مبنع  فرضاً  يفرضها 
»سلطان  لتعليم  استمرار  فهذا  الفترات.  هذه  في 

الكهنوت« الذي دخل خلسة في الكنيسة.
اجلديد  العهد  في  املسيح  وكنيسة  املسيحية  إن   
ألنها  وعلمانيني  أكليروس  بني  الفصل  تعرف  لم 
وكل  األساس  في  )الئيكوس(  علمانيني  كنيسة 
)وله  العلي  اهلل  كهنة  ضمن  هو  الكنيسة  في  فرد 
وهي  آلئيكوس.  العلماني:  رتبة  هي  كهنوتية  رتبة 
الترابي(.  العالم  بكلمة  لها  عالقة  ال  كهنوتية  رتبة 
فاملسيح نفسه لم يكن رجل دين بل علماني. كذلك 
علمانيني  بل  فقط  كهنة  ليسوا  الكنيسة  آباء  فإن 
طلبة  في  نراه  هذا  الئيكوس(.  هو  منهم  )وكل  أيضاً 

أوشية الراقدين. 
وإليكم هذا الشرح عن كلمة اإلكليروس وكيف أنها 

في العهد اجلديد صارت تخص كل الشعب:

أوالً: في العهد القدمي:
أسرائيل  بني  بني  من  الالويني  لي  »وتفرز  اإلله  قال 
هم  الالويون  فكان   .)14:8 )عدد  لي«  الالويون  فيكون 
قنية اهلل وميراثه = نصيب Kleros اهلل من دون بقية 

أسباط شعب اليهود. 
أيضا نصيب  التخصيص متبادَل. فكان اهلل  بل وكان 
Kleros لسبط الوي وحده »في ذلك الوقت أفرز الرب 
)تثنية  ويخدموه«  الرب  أمام  يقفوا  لكي  الوي  سبط 
األرض  في  نصيباً  الوي  لسبط  يكن  لم  لذلك   .)8:10

مثل باقي األسباط، ألن الرب كان هو نصيبهم.
ثانياً: ملا جاء العهد اجلديد:

فعلي عكس العهد القدمي الذي كان فيه سبط الوي 
شعب  كل  فإن  له،  كنصيب  هلل  اخملصص  فقط  هو 
Kleros اهلل  يؤلِف نصيب  - صار  الكنيسة  أي   - اهلل 
هلل«  واملسيح  للمسيح  »أنتم  املسيح  بواسطة 

1كو23:3. 
)أو  شيوخاً  كنيسة  كل  في  القدس  الروح  فيقيم 
شعب  قطيع  من   Kleros النصيب  لرعاية  أساقفة( 
اهلل الذي أقامهم عليه. فكل عضو في شعب اهلل هو 

Klerikos عضو في نصيب اهلل = أكليريكي
” أَطلب إلى الشيوخ الذين بينكم ، أنا الشيخ رفيقهم، 
يُعلَن،  أن  العتيد  اجملد  املسيح، وشريك  والشاهد آلالم 
نظارا،  إليكم(  )املوكولة  بينكم  التي  اهلل  رعية  أرعوا 
ال عن أضطرار بل باالختيار، وال لربح قبيح بل بنشاط، 
)وال تتسلطوا   Klerikoi األنصبة  وال كمن يسود على 
)بطرس  للرعية.“  أمثلة  بل صائرين   ، أنصبتكم(  على 

األولي3-1:5(.
وصار الرب نصيب Kleros لكل شعب اهلل، وعلى نفس 
منهج اهلل من جهة خاصته سبط الوي، فإن شعب 
باقية،  مدينة  األرض  علي  له  تعد  لم  اهلل  كنيسة 
أورشليم  املستقبل  مدينة  إلي  ويسعي  يطلب  بل 
السماوية: ”ألن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب 

العتيدة“ )عبرانيني 14:13(.
وألن نصيب املسيحيني هو عبادة اهلل، فإنهم يكونون 
بالضرورة في عهدة اهلل، وال ينتسبون إال إليه. وبذلك 

فهم يصيرون نصيب  Kleros الرب... والسبح هلل .

»مصر التي في خاطري«... وفي سفر أشعياء اصحاح 19
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كل فكرة رئيسية في الكتاب املقدس هي مرتبطة ارتباط وثيق بالعهد 
بطريقه او بأخرى وكل فكرة ال ترتبط بالعهد فهي فكرة دينية فذكرنا 
على سبيل املثال بعض املفردات الكتابية في العدد السابق مثل » اهلل، 

االنسان، شعب اهلل«.
املفردات  بعض  نستكمل  وهنا  العهد،  بكلمة  املفردات  هذه  وارتباط 

الكتابية وكم ارتباطها بالعهد فعلى سبيل املثال ال احلصر: -
+ البر: هو حفظ العهد كما ذُكر في العهد القدمي. »وإنه يكون لنا بر إذا 
حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. )تث 
6: 25(«، وأيضاً في العهد اجلديد »من يفعل البر فهو بار، كما أن ذاك 

بار. )1يو 3: 7(«.
كل  وكانت  العهد،  إله  ضد  عصيانا  أو  للعهد  خرقا  هي  اخلطية:   +
ولكنها  الرب  عهد  ناموس  كسر  بسبب  تقدم  والذبائح  التقدمات 
ابطلت ببطالن ناموس الشرائع، وقد عرف القديس يوحنا اخلطيئة على 

انها التعدي اي التعدي على العهد.
+ الناموس: كان الناموس وثيقة شروط العهد بني اهلل وشعب اسرائيل 
املُلزم لكال  القانون  تعبير عن  بأكثر تفصيل... وهو  نأتي الحقاً  وسوف 
طرفي العهد فكل شيء لم يكن ممنوعا في شروط الناموس كان مباحاً 
وهذا ظال لنعمة اهلل في العهد القدمي، كمثال في العهد مع آدم قال 
أكال،  تأكل  اجلنة  شجر  جميع  »من  قائال:  آدم  اإلله  الرب  »وأوصى  اهلل 
منها  تأكل  يوم  ألنك  منها،  تأكل  فال  والشر  اخلير  معرفة  وأما شجرة 
موتا توت«. )تك2: 16-17(« كان آلدم كل شيء مسموحا ما عدا شجرة 
في  احلرية  وحواء  آدم  استخدم  األسف  ومع  للعهد  شرطا  هي  واحدة 
اختيار املمنوع وتناسوا املسموح؟! وهذا حالنا اليوم أيضاً؟!  إذ أن الرب 
قد منحنا في املسيح يسوع كل شيء بغني للتمتع، ليس لتستخدم 
الرب  لك  مُنٓ عندما  ولكن  سيد  بال  لنعيش  كتصريح  النعمة  أو  احلرية 
سيد ورب على حياتنا سوف يضئ الروح القدس كمصباح على طريقنا 
سندرك  معانا  القدس  الروح  معية  تداركنا  إذ  حياتنا،  ملسيرة  وكقائد 
وال  ذواتنا  على  من  أنظارنا  نرفع  وسوف  فيه،  نعيش  الذي  الغني  مدي 

نشعر بأي حرمان كما شعر آدم!!
هو  بل  متصوفني  حاملني  القدمي  العهد  في  االنبياء  يكن  لم  االنبياء:   +
العهد ومساندون لقضية اهلل ضد أمة كاسرة لعهدة  مدافعون عن 

معهم!!
العهد  حلفظ  كمثال  اهلل  استخدمهم  من  هم  االنبياء  كانوا  وهكذا 
وإظهار بشاعة كسر العهد من جهة الشعب، مثال اشعياء الذي كان 
اية واعجوبة ومشي عاريا وحافيا ملدة ثالثة سنوات..  راجع اشعياء 20، 
»فتخرج  الكتاب  يذكر  كما  إسرائيل  لشعب  آية  حزقيال.   كان  أيضا 
عيونهم  قدام  اجلالء  كأهبة  أغراضك(  وكل  وشنطك  )عدتك  أهبتك 
وانقب  اجلالء.  إلى  كاخلارجني  عيونهم  قدام  مساء  تخرج  وأنت  نهارا، 
لنفسك في احلائط قدام عيونهم وأخرجها منه. واحمل على كتفك 
قدام عيونهم. في العتمة تخرجها. تغطي وجهك فال ترى األرض. ألني 
جعلتك آية لبيت إسرائيل«. )حز12: 4-6(، أيضا في سفر هوشع يذكرنا 
الرب بفعل الشعب الذي ذهب وراء آلهة أخرى ويطلب من نبيه هوشع 
أن يتزوج بامرأة زانية!!   كما هو مكتوب »أول ما كلم الرب هوشع، قال 
الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأوالد زنى، ألن األرض قد زنت 

زنى تاركة الرب«. )هو 1: 2(.
 ويعوزنا الوقت إذ ذكرنا ارميا ويفتاح وشمشون وآخرين ... وقد ذكر دانيال 
كسر العهد من جهة الشعب واجلزاء الذي جلب الشعب على نفسه 
شريعتك،  على  تعدى  قد  إسرائيل  »وكل  فقال  العهد  لكسر  نتيجة 
وحادوا لئال يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة واحللف املكتوب في 

شريعة موسى عبد اهلل، ألننا أخطأنا إليه. )دان 9: 11(«
+النعمة: ترتبط ارتباطا وثيقا في العهد القدمي بفكرة العهد وكانت أول 
مرة تُذكر النعمة باملفهوم املعروف ِقيلت على نوح كحافظ للعهد وأما 
نوح فوجد نعمة في عيني الرب. )تك 6: 8(، أما مفهوم النعمة بحسب 
فكر اهلل لم تظهر بقوة إال مع ظهور املسيح يسوع في اجلسد، ألنه 
قد ظهرت نعمة اهلل اخمللصة، جلميع الناس )تي 2: 11( ومن هنا عرفنا 
اخلالص بالنعمة والتبرير وامليراث وكل مفردات إجنيل امللكوت التي سوف 

نتطرق إليها الحقاً، كما يقول الكتاب املقدس 
»حتى إذا تبررنا بنعمته، نصير ورثة حسب رجاء 

احلياة األبدية. )تي 3: 7(«.
وثيق  ارتباط  مرتبط  الوعد  ولكن  العهد  هو  ليس  املوعد  أو  الوعد:    +
بالعهد ، فالوعد أحياناً يأتي في صورة كلمة منطوقة من فم الرب  أو 
كحدث فارق في تاريخ العهد بني اهلل والناس مثال موعد الروح القدس 
في أعمال 2 و بداية لعهد النعمة ووالدة الكنيسة، وكما قال الكتاب 
يدعوه  من  بعد، كل  على  الذين  ولكل  وألوالدكم  لكم  هو  املوعد  »ألن 

الرب إلهنا« )أع 2: 39(.
بالعهد في جنة  ونبدأ  اإلنسان  بداية عهود اهلل مع  الى  نأتي  من هنا 
عدن وما يطلق عليه البعض عهد البراءة أو العهد مع آدم، ولن أخوض 
اليوم بشرح وافي لهذا العهد، وسنبدأ في العدد القادم - ان شاء الرب 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تتلوه  ما  ذكرنا سابقا  وعشنا- كما 
في صلواتها في ثيؤطوكية اإلثنني لبش آدم 2  أن اهلل خلق آدم في اليوم 
فحظى  عدة  مواهب  له  ووهب  بالبهاء،  وسترة  صورته  على  السادس 
يأكل  أن  عدا  شيء  كل  يفعل  أن  فله  احلرية،  من  جدا  كبير  بقدر  آدم 
لم  آدم  ألن  ليس  التنويه  وجب  وهنا  الشر،  و  اخلير  معرفة  شجرة  من 
تكن عنده موهبة التميز بني اخلير و الشر ولكن هذا التحذير من الرب 
الصالح الن أن أكل آدم من هذا الشجرة وكأنه إعالن واضح من آدم  أنه 

صار لي سلطان تقرير ما هو اخلير و ما هو الشر؟! وهذا هو السقوط! 
فرجاء  والكثير  الكثير  يعلمنا  اهلل  في كلمة  اخلوض  أن  القارئ  عزيزي 
لعدم  الكثير  هلك  »ألنه  املقدس  الكتاب  تفتش  أن  من  تل  ال  محبة 
املعرفة«! إذ يقول الكتاب »إنسان في كرامة وال يفهم يشبه البهائم 
التي تُباد« مزمور 49، وأيضاً يقول الكتاب. »أنظر كيف تقرأ!«  لوقا 10؛ 
وأيضاً »امسك بكلمة اهلل ألنها هي احلياة«؛ واتبع نصيحة رسول األمم 
العظيم لسان العطر كما يطلقون عليه اباء الكنيسة، بولس الرسول 
عندما قال لتلميذة تيموثاوس »افهم ما أقول. فليعطيك الرب فهما 

في كل شيء«. )2تيمو 2: 7( ... يتبع في العدد القادم. 

ملكوت اهلل... سيمتد )18(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
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وكان  القدمي  العهد  في  إال  خاص  كهنوت  يوجد  لم 
بني  بني  من  الالويني  لي  »وتفرز  الوي  سبط  في 
كان  فقد   .)14:8 )عدد  لي«  الالويون  فيكون  إسرائيل 
الشعب  عن  ومنفصالً  خاصاً  اليهودية  في  الكهنوت 
كهنة  يفصل  حداً  هناك  وكان  عليه.  ومحظوراً  بل 
األقداس.  قدس  يحجب  وستاراً  الشعب  عن  الهيكل 
العهد  في  الوي  في سبط  الكهنوت محصوراً  فبقي 

القدمي ولم يشمل كل شعب إسرائيل.
فيه  يكون  جديد  بعهد  وعده  أعطي  اهلل  ولكن 
الكهنوت للشعب جميعه وليس لفئة خاصة: »فاآلن 
لي  تكونون  عهدي  وحفظتم  لصوتي،  سمعتم  إن 
األرض.  كل  لي  فإنَّ  الشعوب.  جميع  بني  من  خاصة 
وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي 
)خروج 19(.  بني إسرائيل«.«  بها  التي تكلم  الكلمات 
العهد  يتحقق في  لم  أن هذا  تاريخياً  وطبعا معروف 
إسرائيل  مملكة  شعب  كل  أن  يحدث  لم  ألنه  القدمي، 
في  محصوراً  الكهنوت  ظل  بل  كهنة.  مملكة  صاروا 

سبط الوي حتى زوال العهد القدمي.
بني  التفرقة  املوت هو عقوبة كسر هذه  كان  وقد  بل 
بزوال  الوعد  أوان حتقيق  وقبل  والشعب قدمياً  الكهنة 
قورح  حادثة  في  هذا  رأينا  اجلديد.  العهد  في  التفرقة 
موسي  واجهوا  فقد   .)16 العدد  )سفر  وأبيرام  وداثان 
الكهنوت  أن  بعد  يتحقق  لم  الذي  اهلل  بوعد  النبي 
الوعد  مضمون  كان  فقد  اهلل.  شعب  لكل  سيكون 
في  الرب  ألن  العلي،  هلل  كهنة  سيكونون  اجلميع  أن 
وال  وكهنة،  قديسون  اجلميع  يصير  وبذلك  وسطهم، 
أحد فوق شعب اهلل بسبب كهنوت خاص كما حدث 
األرض  فتحت  لذلك  الزمان.  ذلك  في  الوي  سبط  في 

فمها وابتلعت قورح وجماعته.
ثم جتسد املسيح وأفتتح العهد اجلديد، عهد النعمة، 
بسبب  اهلل  شعب  لكل  بالكهنوت  الوعد  وحتقق 
الوعد عن طريق  أن فشل حتقيق  بعد  النعمة،  تدخل 
الذاتي لإلنسان وفشلهم  بالبر  جهاد شعب إسرائيل 
الناموس  وتكميل  الشريعة  تطبيق  محاولة  في 
باجلهاد دون النعمة. ففي العهد اجلديد أصبح شعب 

الكنيسة هو شعب اهلل وكهنته دون تفرقة بني كهنة 
كان  كما  إسرائيل  اهلل  شعب  وبقية  الوي  سبط  من 
بيتاً  حية   كحجارة  مبنيني  أيضاً  أنتم  كونوا   « قدمياً 
مقبولة  روحية  ذبائح  لتقدمي  مقدساً،  كهنوتاً  روحياً، 
عند اهلل بيسوع املسيح...9 وأما أنتم فجنس مختار، 
لكي  اقتناء،  شعب  مقدسة،  أمة  ملوكي،  وكهنوت 
نوره  إلى  الظلمة  من  دعاكم  الذي  بفضائل  تخبروا 
اآلن  وأما  شعباً،  تكونوا  لم  قبالً  الذين  العجيب..10 
فأنتم شعب اهلل. الذين كنتم غير مرحومني، وأما اآلن 
فمرحومون.« )بطرس األولي 2(. أنظر أيضا سفر الرؤيا 

ص6:1 & ص 10:5& ص 6:20 .
شعب  كل  كهنوت  هو  اجلديد  العهد  فكهنوت 
الكنيسة وليس فيه اختالف كياني بني سبط وسبط 
آخر أو فصيل دون فصيل. بل هو كهنوت عام ملوكي. 
وكلمة ملوكي أي يتبع امللك املسيح في ملكه األلفي 
الذي بدأ بقيامته من األموات ليملك على كل أعضاء 
وكهنته  املسيح  مملكة  ونون  يُكَّ الذين  الكنيسة 

مون التسبيح مللكهم املسيح  ويقدِّ
فكنيسة العهد اجلديد هي كنيسة مواهبية، نسبًة 
الكنيسة  شعب  فجميع  القدس.  الروح  مواهب  إلي 
دون  خاصة  لفئة  وليس  القدس  الروح  مواهب  لهم 
أجل  من  املواهب  في  تنوع  بينهم  يوجد  ولكن  أخري. 
تقدمي خدمات وظيفية متنوعة. فالقسوس واألساقفة 
ال زال كهنوتهم هو الكهنوت العام املتساوي مع كل 
كهنوت  لهم  ليس  أنه  أي  الكنيسة.  شعب  كهنوت 
خاص بهم. ولكنهم يتميزون بأن لهم وظيفة خاصة 
بهم ”ال يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل املدعو 
من اهلل“، مثلما هو احلال لكل فرد في شعب اهلل في 
الكنيسة له وظيفة خاصة به، وألجلها يأخذ موهبة 
الكنيسة،  في  واحد  فالكهنوت  القدس.  الروح  من 
شعب  أفراد  بني  تتنوع  ومواهبها  الوظائف  ولكن 
املسيح.  جسد  الكنيسة  خدمة  أجل  من  الكنيسة 
وتعريف وظيفة القسوس واألساقفة هي أنهم خدام 
أسرار املسيح رئيس الكهنة األعظم، حيث الكهنوت 

جلميع شعب اهلل وليس لفئة بعينها دون أخرى.

وكما قلنا فإن الكهنوت في العهد اجلديد، هو كهنوت 
اهلل  شعب  لكل  امللوكي  الكهنوت  وهو  فقط.  واحد 
بالتساوي. وقد كان على مستوي الوعد فقط في العهد 
القدمي. فلم يُسَمح لغير الكهنوت الالوي باخلدمة في 
أو الهيكل في العهد القدمي. أما في  خيمة االجتماع 
العهد اجلديد فقد صارت اخليمة »حية وغير مصنوعة 
فشعب  الكنيسة.  أعضاء  جلميع  وِملكاً  بشر«  بيد 
وهو  وكهنة.  ملوك  من  يتألف  اجلديد  العهد  في  اهلل 
شعب مقدس بسبب حضور املسيح في وسطه متى 
أجتمع »إن اجتمع اثنان أو ثالثة بإسمي، فهناك أكون 
النار  تبدده  تبتلعه األرض وال  في وسطهم«. ولهذا ال 

كما حدث لقورح وجماعته. 
شعب اهلل في العهد اجلديد ال يعبد اهلل في ساحة 
احلاجز  ألن  األقداس،  قدس  في  بل  خارجاً  الهيكل 
املتوسط قد أنشق من الوسط » وإذا حجاب الهيكل 
قد أنشق نصفني من أعلي إلى أسفل« )متى 27(، وصار 
اهلل  شعب  األقداس.  قدس  الي  دخوالً  كله  للشعب 
لم يستطع شعب اهلل  يدخل حيث  أن  اجلديد ميكنه 
القدمي الدخول إلى قدس األقداس. هذا صار ممكناً لكل 
الشعب بتجسد املسيح الذي صار جسده طريقنا إلي 
قدس األقداس عندما أنشق جنبه علي الصليب وسال 
دمه »فإذ لنا أيها اإلخوة ثقة بالدخول إلى »األقداس« 
باحلجاب،  حياً،  حديثاً  لنا  كرَّسه  طريقاً  يسوع،  بدم 
العهد  للمؤمنني في  10(. فقد صار  )عب  أي جسده« 
ألن  احلي،  اهلل  هيكل  أقداس  قدس  الي  دخوالً  اجلديد 
قدس أقداس هيكل اهلل في العهد اجلديد هو جسد 
املسيح: »فأجاب اليهود وقالوا له: »أية آية ترينا حتى 
هذا  »أنقضوا  لهم:  وقال  يسوع  أجاب  هذا؟«.  تفعل 
»في  اليهود:  فقال  أقيمه«.  أيام  ثالثة  وفي  الهيكل، 
ثالثة  أفأنت في  الهيكل،  بُِنَي هذا  وأربعني سنة  ست 
أيام تقيمه؟«. وأما هو )يسوع( فكان يقول عن هيكل 
امللوكي  الكهنوت  صار  وهكذا   .)2 )يوحنا  جسده.« 
في  املسيح  بنعمة  الكنيسة  حلياة  وأساساً  حقيقًة 

العهد اجلديد.
أن  قبل  القدمي  العهد  إلى مفاهيم  االرتداد  فإن  لذلك 

تتكمل في العهد اجلديد، وذلك بالفصل بني كهنوت 
وكهنوت في كنيسة اهلل، هو في حقيقته ارتداد عن 

نعمة العهد اجلديد وبالتالي هو تغييب للنعمة. 
في  ما  لفئة  وسلطان  هيبة  الستجداء  محاولة  وأي 
الكنيسة على غير أساس موهبة احملبة التي هي من 
مواهب الروح القدس، الذي ليس بني مواهبه سلطة أو 
سلطان أو شريعة أو قانون، سينتج عنه غياب النعمة.  
فموهبة احملبة التي هي موهبة من الروح القدس الذي 
الهيبة  تضمن  التي  هي  سلطان،  مواهبه  بني  ليس 
على  القائمة  الهيبة  أما  اجلديد،  العهد  في  والطاعة 
تنشق  أرض  من  خوف  أو  قانون  أو  سلطان  ِمن  اخلوف 
وتبتلع اخملالفني كما في حادثة قورح وداثان وأبيرام في 

العهد القدمي، فليس لها مكان في العهد اجلديد. 
إن اهلل ال يعهد بسلطته وسلطانه إلى إنسان مهما 
البشر  كل  يُخِضع  اهلل  أن  صحيح  العكس  بل  كان. 
للمسيح »آلنه وَضع كَل شيء حتت قدمي املسيح“. وال 
يوجد في الكنيسة سوى سلطة وسلطان احملبة، ألن 
فليس  املسيح«.  الكنيسة »جسد  احملبة هي طبيعة 
السلطة  ألن  للكهنوت«.  »سلطان  الكنيسة  في 
والسلطان والتسلط ليس من مواهب الروح القدوس. 
الرعاة والكهنة سلطة و سلطان، بل  إن اهلل ال مينح 
مينحهم موهبة احملبة، التي بواسطتها يَخضع الناس 

لهم »كَمن له سلطان«.
فال ميكن إعطاء أي أساس آخر للسلطة في الكنيسة 
إال لسلطان احملبة. وبالتالي فليس هناك ما يُشاع عن 
»سلطان الكهنوت« ألن األساس الوحيد للسلطة في 
الكنيسة هو وجود املسيح فيها. واملسيح لم يعطي 
قانون أو شريعة أو ناموس أو حق يخلق سلطة قانونية 
في الكنيسة، بل إن املسيح رفض مثل هذه السلطة 
مثاالً:  محبته  وسلطان  نفسه  وجعل  القانونية، 
»تعلموا مني ألني وديع ومتواضع القلب« )متى 29:11(. 
سلطة املسيح في الكنيسة، هي سلطة احملبة التي 
يحملها. واألساقفة ميكنهم أن ينالوا فقط ما يعطيه 

املسيح للكنيسة 
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حول العالم
بريطانيا:

لوحة مبساحة ملعبي 
كرة قدم في مزاد علني

   

يُعرض مزاد علني أجزاء من أكبر لوحة في العالم، التي حتمل عنوان 
وذلك جلمع ماليني  مربع،  متر   1500 ويبلغ حجمها  البشرية«  »رحلة 
دول  في  لألطفال  خيرية  أعمال  لدعم  ستخصص  التي  الدوالرات 

فقيرة، حسب ما أعلن أعلن الفنان البريطاني ساشا جافری.
   وقد قسمت اللوحة إلى 70 لوحة مختلفة األحجام، عرضت للمرة 
األولى في إحدى فنادق دبي، على أن تباع باملزاد العلني خالل السنتني 
املقبلتني، وعمل الفنان البريطاني ساشا جافري خالل العام الفائت 
على إجناز اللوحة املرسومة على القماش، وهي بحجم ملعبني لكرة 

القدم.
دوالر  مليون   30 جمع  إلى  العمل  هذا  خالل  من  جافري  وهدف     
دول  في  أطفال  منها  يفيد  صحية  أو  تعليمية  ملبادرات  يخصصها 
تكون  أن  أريد  ال  الفنان  وقال   ،24 ووام  فرانس  ذكر  ما  حسب  فقيرة، 
هذه املبادرة معزولة، بل أطمح حقاً إلى املساعدة في تغيير العالم، 

والسبيل إلى ذلك هو توفير اإلنترنت للفئات األكثر فقرا في اجملتمع.
أشهر  سبعة  طيلة  اللوحة  هذه  على  البريطاني  الفنان  عمل     
مبعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، وهي تتألف من نحو 300 طبقة من 
ونحو  الرسم  مواد  ليتر من  آالف  أكثر من خمسة  استلزمت  األلوان 
ألف فرشاة، وأجنز جافري العمل في نهاية سبتمبر املاضي، وسجلت 
أنها أكبر لوحة  اللوحة على  القياسية  موسوعة »جينيس« لألرقام 
فنية في العالم، وكانت أطفال من 140 بلداً مشاركة غير مباشرة 

في العمل من خالل إرسال رسومهم إلى جافري.
   ويوضح الفنان أن اجلائحة جعلته يفكر في طريقة إلقامة تواصل 
أولئك الذين يعيشون  بني الناس بهدف مساعدة األطفال، خصوصاً 

في املناطق األكثر فقراً في العالم.

سويسرا:
ثقوب »الغرويير« تختفي

جبنة  خسارة  سر  اكتشفوا  أنهم  سويسريون  علماء  يعتقد      
 ،1980 العام  منذ  لوحظت  الظاهرة  هذه  وكانت  ثقوبها.  »غرويير« 
بنسبة  ثقوبها  نقصت  الغرويير  من  شائعة  عينات  أن  آنذاك  وتبني 
املئة عن عدد ثقوب عينات مماثلة فحصت قبل عشر سنني.  10 في 
وأعلن االحتاد السويسري ملنتجي االجبان أن اخلبراء كانوا يتتبعون هذه 
املسألة بقصد اجراء حتسني مستمر في طرائق التعقيم. وال يقتصر 
تلك  تدمير  على  أيضاً  بل  املضادة  اجلراثيم  تدمير  على  هنا  التحول 
لیزبت  وتقول  اجلنب.  انضاج  أثناء  في  الثقوب  تكون  غازات  تولد  التي 
ستاهلي املتحدثة باسم االحتاد: »مع أن غياب الثقوب ال يحدث أي فرق 
في الطعم واجلودة، فسيفتقد الزبائن رمز بصرياً عزيزاً على قلوبهم«.

بريطانيا:
بيوت من قش

بريطانية  عائلية  للبناء هي شركة  الدولية«  »ستراميت      شركة 
ظلت خمسني سنة تشجع الناس على بناء بيوت من القش. وقد باعت 
الصينيني آلتني لصنع ألواح من القش مببلغ مليون جنيه استرليني. 
يضغط  هناك  العالم.  أنحاء  في  عامالً  مصنعاً   12 الشركة  تلك 
القش ويحمى حتى يرشح منه صمغ، ثم تصنع منه الواح عازلة جداً 

ميكن استعمالها بدل القرميد )اآلجر( أو اخلشب أو االسمنت.
في السنوات االخيرة حازت شركة »ستراميت الدولية« جناحاً ملحوظاً 
في تزويد البلدان النامية في االقاليم احلارة مواد مصنعة لبناء املنازل، 
ميكن تشييدها في بضعة أيام. وهي تتاز برخصها وبقدرتها الشديدة 
على العزل احلراري. ويكلف منزل مساحته حوالی 80 متراً مربعاً نحو 

ألف جنيه استرليني .

تونس:
أغلى بيتزا في أفريقيا

أمريكياً،  دوالراً   360 بقيمة  بيتزا  اإليطالي  دابييترو  مطعم  اخترع 
مؤسس  كان  لألكل.  الصاحلة  الذهب  وأوراق  الفاخرة  باألطعمة 
املطعم، أحمد هرقال، هو من رغب في حتطيم الرقم القياسي ألغلى 

بيتزا في أفريقيا.
هذه البيتزا مغطاة بورقة ذهب عيار 24، لكن ليس هذا كل شيء، إذ 
تدخل في مكوناتها زبد الكمأة )الترافل( وجنب املوتزاريال وصدور البط 

املدخن.
صاحلة  زهرة  مع  رذاذ  أو  ذهبية  رقائق  شكل  في  الذهب  فوقها  يلمع 

لألكل فوق عجينة البيتزا الشهيرة.
كثير من الناس على وسائل التواصل االجتماعي لم يعجبهم السعر. 
يقول هرقال »اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات 

فاخرة وعالية اجلودة وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها«.
التواصل  مواقع  على  السعر  بشأن  االنتقادات  على  هرقال  ويعلق 
هذه  فهموا  الذين  األشخاص  من  العديد  »هناك  قائال  االجتماعي 
املبادرة بطريقة مختلفة ويقولون ملاذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت 
تعيش في بلد مير بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها موجهة في 
الغالب لألشخاص الذين يأتون من اخلارج أو للتونسيني الذين يريدون 
الثمن،  باهظة  أغذية  لشراء  يسافرون  أشخاص  يوجد  حيث  ذلك، 
بسبب  السفر  يستطيعون  ال  اآلن  ألنهم  هنا  لهم  نحضرها  فنحن 

وضع كورونا«.
يؤكد هرقال أن الطلب على هذه البيتزا الفاخرة ال يزال حتت سقف 
تطلعاته للمطعم الذي يتشارك في ملكيته مع اثنني من أصدقائه. 

لذلك يقدمون أحياناً بيتزا ذهبية في إطار إعالن للعمالء املميزين.

عمان:

فنادق الطني مقصد سياحي يستقطب الزوار 
في قرية عمانية

مقصداً  جعلها  في  العمانية  العبريني  مسفاة  قرية  سكان  جنح 
سياحياً إثر حتويل املنازل القدمية والتقليدية املصنوعة من الطني إلى 
مبسارات  تشتهر  منطقة  إلى  الزوار  آالف  استقطبت  صغيرة  فنادق 

املشي اجلبلي وقصص اجلن.
وقبل ست سنوات، فتحت القرية التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة 
وتقع في منطقة ذات طبيعة أشبه بأخدود غراند كانيون في الواليات 
عن  الباحثني  احملليني  والسكان  لألجانب  الضيقة  حاراتها  املتحدة، 

املغامرة في الصحارى والزوايا اخلضراء في السلطنة اخلليجية.
اقترح  عندما   2010 عام  في  بدأ  شيء  كل  أّن  العبري  يعقوب  ويروي 
عمه على العائلة العودة إلى استخدام املنازل الطينية بعد إهمالها 

لسنوات في املنطقة القدمية من القرية، إمّنا بغرض الضيافة.
مضت  قرون  إلى  بناؤها  تاريخ  يعود  التي  املنازل  هذه  أصحاب  وكان 
قد هجروها خوفا من انهيارها، وانتقلوا للعيش في اجلانب اآلخر من 

القرية حيث بنوا مساكن جديدة.
املصنوعة  البنية  اجلدران  ذات  املنازل  بلورة فكرة حتويل  وبدأت حينها 
باخلشب  مفروشة  وأنيقة  بسيطة  نزل  إلى  والطوب،  الطني  من 

واملنسوجات التقليدية.
وتشغيله،  للعائلة  »بوتيك«  فندق  أول  أنشئ  سنوات،  خمس  وبعد 

من  مختلفة  أجزاء  في  األخرى  والقرى  اجليران  من  العديد  ألهم  مما 
أماكن  إلى  منازلهم  محولني  ذاته  النهج  على  فساروا  السلطنة 

ضيافة.
ألف متر عن سطح  يزيد عن  بارتفاع  املمتدة على قمة جبل  القرية 
عشرات  في  متناثرة  تقليدية  منازل  مجموعة  عن  عبارة  هي  البحر، 
واملوز  الليمون  املزروعة بأشجار  األراضي  األزقة الصغيرة املطلة على 

واحلمضيات والنخيل.
ووفقاً ملالك الفندق، فقد نزل 5500 سائح من أملانيا وفرنسا واخلليج 
إشغال  مبعدل   ،2019 عام  في  منزله  في  العالم  من  أخرى  ومناطق 

سنوي بلغ 90% ، مقارنة بـ800 فقط خالل العام األول في 2015.
وتتراوح أسعار الغرف وبحسب املوسم واحلجم ما بني 90 و180 دوالراً.

فيتنام:

كل عني بلون.. ما احلقيقة العلمية وراء الظاهرة 
النادرة؟

بعدسة  لفتاة  صورة  التقطت  فيتنام،  في  نائية  منطقة  في 
التصوير  مبجتمع  الصورة  نُشرت  فيت.  توان  تران  الفيتنامي  املصور 
الفوتوغرافي في »ناشيونال جيوغرافيك« في 11 يونيو 2020، وأحدثت 
ضجة، ال لشيء غير أن كل عني للفتاة بلون، واحدة زرقاء واألخرى بُنّية.
وفتحت الصورة التي تعود لفتاة من قومية شمس الفيتنامية، أبوابا 
تلك  إلى  تؤدي  التي  العلمية  األسباب  ماهية  حول  التساؤالت  من 
احلالة؛ خاصة أن الصورة ال تزال تلقى رواًجا كبيرًا عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، إلى جانب صور أخرى حليوانات تعاني نفس احلالة الطبية 

النادرة.
وتنتشر هذه الظاهرة على نطاق واسع، بني احليوانات خاصة في بعض 
إال  األقارب،  تزاوج  واملاشية واخليول، بسبب  والكالب  القطط  سالالت 
أن تباين األلوان غير شائع لدى البشر؛ إذ يؤثر على أقل من 200 ألف 
شخًصا في أميركا، وال يرتبط بنقص التنوع اجليني بحسب املكتبة 

الوطنية للطب بالواليات املتحدة.
يذكر ان صبغة »امليالنني« هي املسؤولة عن حتديد لون العني، فكلما 
زادت كمية تلك الصبغة أصبح لون العني أغمق، وكلما قلت أصبحت 
الوراثة  لقوانني  ذلك  ويخضع  الصبغة،  درجة  حسب  ملونة  العني 

واجلينات، على حسب لون عني األب واألم.

let’s chat 
 “Dardashah “

With Nesrin Essa 
A new live show 

in Arabic 
Every Tuesday 11 am 

on Know YXE



Saturday, April 17, 2021 - Issue (184)السبت  17 ابريل 2021 - السنة الثامنة -  العدد الرابع والثمانون بعد املائة اعـــــــالنات2222

لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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It’s Okay to 
not be Okay

We all struggle with moments and experiences that challenge 
us. That make us scared. Times when we feel frozen, stuck, 
and hopeless. We feel lost and confused.  
Think about a time when you felt this way. What was going on 
in your head? What emotions were you feeling? 
I’m sure I’m not the only one who has felt this way before. 
A few days ago, I was feeling sick of everything. There was 
too much to do. I felt like I was 
running from one thing to the 
next - and not just physically, but 
mentally as well. I felt angry at 
the circumstances I was in, and I 
desperately wanted it all to just 
STOP. I needed quiet, peace, and 
comfort. But in the hustle and 
bustle of life, I found none. 
I felt anxious. Tired. Scared. An-
gry. Confused. At one point, I even 
felt that there was simply no point 
of doing anything at all. Sleep? 
No. Eat? No. Play? No. Work? 
No. On the outside, I am sure I 
looked okay. I can hold things 
together quite well in times of 
stress, you see. And so can many 
of us. We have trained ourselves to 
appear well and ‘put together’ in these moments because we 
know that despite feeling frustrated and tired, life still moves 
on. And so, we ‘suck it up’ and try to carry on. 
But inside, I felt awful. I wanted to scream. To tell someone 
that I was TIRED. I was SAD. I felt so confused at the way I 
was feeling - I did not want to study or go to work, and yet, I 
loved these things dearly. I did not want to play or talk to my 
loved ones or friends, although I knew that these people cared 
for me. I did not want to sleep, because doing so made me feel 
like I was running away from my challenges. So, what could 
I do? 
At that moment, I burst. I cried and cried and cried. And you 
know what? I felt better afterwards. I realized that for so long, 
I had been holding this pain and stress inside. I was trying so 
much to show that I was strong, to not let anyone feel my pain. 
I did not want to hurt my loved ones around me and make 
them feel sad or worried about me. But crying was immensely 
therapeutic. I discovered that though I am strong, I am also 
capable of feeling emotions. I am allowed to release my anger, 

sadness, and frustrations by crying - and that doesn›t make me 
weak or vulnerable. I am entitled to tell myself when things 
are tough now, I can still feel worried and scared - and that is 
normal. 
I am learning to let myself feel emotions and express them. 
This is a big change for me. For so long, I have huddled these 
feelings inside of me, worried that I will make my family and 

friends sad. I told myself that I could not 
cry or be sad because that meant I was 
weak. But I am learning that all emotions 
are healthy, as long as I express them in 
positive and meaningful ways.  
And so after I cried, I felt relieved. Did 
my problems magically disappear? No. 
But I felt honest with myself. I realized 
that I am a strong individual who is not 
afraid to express sadness, frustration, and 
fatigue. I am human and I am capable of 
feeling a range of emotions. That is what 
makes me in touch with my brain, body, 
and soul. It is not shameful to cry, just 
like it is appropriate to laugh. There is a 
season for all emotions, and expressed 
appropriately, this can be therapeutic and 
healthy. And although crying may seem 
like a ‹depressing› activity, it is actually 

very therapeutic to let yourself feel these emotions and take 
the time to acknowledge that things are tough right now. One 
day they will get better - and inside, you know that this is 
true. Your prior experiences have shown you that you are able 
to defeat these tribulations, and that you are strong enough to 
pass through your obstacles.  
You are okay, just the way you are. Positive emotions, and 
difficult emotions. Moments of sadness and frustration, and 
moments of happiness and laughter. You are human - and you 
are allowed to feel this way. It is okay to not be okay. 
But just remember, after you are not ‘okay’, think about what 
makes you OKAY. Think about how strong, beautiful, capable, 
and amazing you are. Think about the things that make you 
proud of yourself. Think about the blessings you have, and the 
talents you own. Think about the beauties you have experi-
enced, the treasures that make you smile, and the warmth that 
fills your heart. 
Things will be okay. You will be okay. Keep fighting, dear 
warrior. Because the battle may be tough, but you are tougher.

Hard decisions were made as 
Governments around the world 
tackled COVID-19. Each one of 
those Governments passed budgets 
with historic spending and new 
measures to tackle the pandemic. 
The Canadian Government led by 
Prime Minister Justin Trudeau was 
different. Instead of a plan, they 
asked for unprecedented spending 
powers to navigate the pandemic as 
they say fit. The opposition pushed 
back, but the Liberal Govern-
ment still controls the day-to-day 
spending of billions. The money 
being spent is also difficult to track. 
Transparency has largely gone out the window. 
Canadians have not seen a budget in more than two whole 
years. The Liberal Government has enjoyed being able 
to spend without the accountability of a budget. That will 
change on April 17 when the Government introduces its first 
pandemic budget.
At their annual convention, Minister after Minister teased 
at what would be in the next budget. Everything from green 
infrastructure to expanded childcare. For the Liberal Gov-
ernment, this is another chance for unprecedented spending 
to sculpt the economy.  
Canadians should be concerned. As money pours out of 
the Government at a record pace, the debt is also growing. 
The next budget needs to kick start the economy and assure 
Canadians there is a plan to get spending back to a level that 
can be managed. Canadians are beginning to wonder what 
the price will be for this spending down the road. Most bets 
are on huge tax increases like a hike in the General Sales 
Tax or some tax on home sales.  
There is also concern about where all the money is going 
right now. Programs like CERB and the emergency wage 
subsidy were sorely need. What is not needed is billions of 
dollars invested in certain businesses. The Government has 
a poor track record in picking winners and losers. This Gov-
ernment has a history of going to their friends and support-
ers first with taxpayer money. Regardless, huge handouts to 
corporations are as effective at generating jobs and growth 
as burning tons of money in your backyard. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

The Long Awaited Budget

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament

National Security is a vital issue and one that we can 
never take for granted. Canadian security depends on 
constant vigilance. Today, the biggest threats to our se-
curity come from the action of state-backed actors in 
Canada, who are often seeking to infiltrate our insti-
tutions.
National security has been a key issue at the Special 
Committee on Canada-China Relations. I am the Vice-
Chair of this committee and our mandate is to analyze 
and propose a path forward for Canada-China rela-
tions. We recently released a detailed report on the sit-
uation in Hong Kong, and are currently in the middle 
of a study on the national security dimensions of the 
Canada-China relationship.
As part of a recent meeting with senior officials from 
the Public Health Agency of Canada (PHAC), we tried 
to get to the bottom of a long-simmering question 
about the transfer of deadly viruses from a lab in Cana-
da to the Chinese military-affiliated Wuhan Institute of 
Virology. Here, in a nutshell, is the backstory.
The Wuhan Institute of Virology is a lab in Wuhan 
which does a great deal of research on coronaviruses 

as well as other dangerous viruses. It also participates 
in so-called “gain of function” experiments. These are 
experiments which seek to make viruses more deadly 
or more contagious for research purposes – in order to 
understand how viruses could or would operate follow-
ing certain mutations or under certain conditions. The 
potential benefits as well as the risks of such research 
are clear. 
American authorities had in recent years raised con-
cerns about security protocols at the Wuhan lab. There 
has been some speculation that the COVID-19 pan-
demic itself came about as a result of a leak from the 
Wuhan lab. A recent World Health Organization report 
says that the so-called “lab leak” theory is unlikely, 
but speculation has been fueled by the Chinese gov-
ernment’s lack of transparency around the origins of 
COVID-19.
In 2019, Dr. Xiangguo Qiu, a Chinese national and a 
scientist at a Canadian lab, sent Ebola and Henipah 
viruses to Wuhan. A few months later, she and her 
husband as well as a number of Chinese students 
were expelled from the lab. Two years later, the public 

were told that they no longer 
worked at the lab. The pub-
lic has also been told that the 
expulsion of these scientist 
from the lab had nothing to 
do with the transfer of dead-
ly viruses to Wuhan, but no 
further explanation has been 
provided.
This case raises serious ques-
tions about how our national 
security interests are protected. Why were these viruses 
transferred, and why were security concerns about the 
lab not considered? If there really was no problem with 
the transfer of deadly viruses to a Chinese lab that en-
gages in gain of function experiments, then why were 
the scientists expelled shortly afterwards? Was there 
some other breach that we are not aware of?
Committee members have been working to get to the 
bottom of these issues and have given the government 
until April 20th to present all documents on this to the 
committee. 

Transfer of Deadly Viruses to Chinese Lab Raises QuestionsTransfer of Deadly Viruses to Chinese Lab Raises Questions

Garnett Genuis 
Member of Parliment 



Saturday, April 17, 2021 - Issue (184)

1 844 355 69391 844 355 6939

Every day I spend some time on social media 
to get an idea about current trends, conspiracy 
theories and how it transformed the earthlings to 
captives of screens. Few days ago I found quite a 
number of comments and criticisms of a spectac-
ular event that took place in Cairo, Egypt lately. 
It was the Royal Parade, a celebration that was 
performed amidst the transportation of twenty 
two mummies for Queens and Kings of ancient 
Egypt, from the old Egyptian museum in down-
town Cairo to a new modern museum with high 
technology for the control of temperature, hu-
midity and light towards the conservation of the 
mummies.
The parade was part of a masterpiece of artistic 
show that was made of magical tunes and voices 
which take you back to the ancient times, fabu-
lous lights and customs, a true dazzling show.
A worthy majestic parade for paying homage 
to the queens and kings, who brought into the 
world “the dawn of conscience”.

Although the parade and the event have 
been performed with full consideration 
to the health and safety measures against 
the Covid 19, there were few comments 
that questioned that matter. Others in-
quired if it is the right time to have such an event 
while the world is busy with a pandemic, or 
were wondering if the expenses incurred could 
be employed towards other pressing issues.
However those pessimistic voices overlooked 
the fact that when we honour our great ancestors 
we are in fact respecting our present and our fu-
ture. These mummies are priceless cultural trea-
sures that belong to all humanity; the parade was 
a symbol of civilization and enlightened culture. 
The world needs such a spirit to overcome those 
tough times that it goes through, which is no 
bigger or tougher than other calamities that the 
world has faced. But only persistence, hope, and 
belief in humanity are capable to conquer all. 
Same as those Queens and Kings are witness to 

the power of human beings and deter-
mination to keep humanity eternal. It is 
very stressful to hear and watch some 
social media users practicing the same 
passive and depressive attitude when 

discussing the Covid 19, and how they spread 
the bitterness about using the vaccines. 
A very shameful behaviour when a mass number 
of people create lies and myths about the pre-
vention of Covid, building conspiracy theories 
similar to the low budget science-fiction mov-
ies, and imagining that some countries want to 
watch and control billions of people, with even 
they go beyond and deny that the virus exists.
Great civilizations were built by unity and col-
laboration between people and leadership in 
times of catastrophes, and to put aside political 
differences or struggles, for the sake of public 
interest, that’s what ancient people did with their 
Queens and Kings who are now glorified for 
their achievements

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Parade of the CenturyThe Parade of the CenturyThe Parade of the CenturyThe Parade of the Century

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


