
 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121

www.good-news.caالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث و اخلمسون - السنة الثالثة

gnjournal@gmail.com

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

املخابرات املخابرات 
البريطانية تكشف البريطانية تكشف 
املستور: فيروس املستور: فيروس 
كورونا مصنوع كورونا مصنوع 

بشكل متعمدبشكل متعمد

تعرف على اإلجراءات اجلديدة بعد دخول تعرف على اإلجراءات اجلديدة بعد دخول 
أونتاريو املرحلة االولى من اعادة فتح االقتصادأونتاريو املرحلة االولى من اعادة فتح االقتصاد

إلغاء الـ إلغاء الـ 1٤1٤ يوم عزل للمسافرين  يوم عزل للمسافرين 
الكنديني احلاصلني علي الكنديني احلاصلني علي 

جرعتي لقاح »كوفيد-جرعتي لقاح »كوفيد-1٩1٩« « 
في يوليو القادمفي يوليو القادم
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األلتراس واألخوات بوابة عبور اإلخوان
مأساة  تتكرر  واحداً،  حصاناً  وليس  طرواده  أحصنة  التاريخ  في  هناك  مأساة دائماً  تتكرر  واحداً،  حصاناً  وليس  طرواده  أحصنة  التاريخ  في  هناك  دائماً 
غرة  حني  على  العمالق  الضخم  اخلشبي  احلصان  جوف  من  العدو  غرة هبوط  حني  على  العمالق  الضخم  اخلشبي  احلصان  جوف  من  العدو  هبوط 
مباغتاً سكان املدينة وهم نيام في غفوة ، يهبط العمالء واجلواسيس واخلونة مباغتاً سكان املدينة وهم نيام في غفوة ، يهبط العمالء واجلواسيس واخلونة 
 ، ، والطابور اخلامس ليتسلق األسوار الضعيفة ويحتل األرض والعقل والروح  والطابور اخلامس ليتسلق األسوار الضعيفة ويحتل األرض والعقل والروح 
واآلن يحاول اإلخوان العودة من خالل حصان طروادة اجلديد ، حصان األلتراس واآلن يحاول اإلخوان العودة من خالل حصان طروادة اجلديد ، حصان األلتراس 

وحصان األخوات.وحصان األخوات.
األلتراس  أفراد  اإلخوان،  تنظيم  وسيدات  وبنات  وأخوات  القدم  كرة  ألتراس  األلتراس   أفراد  اإلخوان،  تنظيم  وسيدات  وبنات  وأخوات  القدم  كرة  ألتراس   
خاصة املنتمني لألندية الكبرى في مصر هم صيد سهل للتجنيد واإلنخراط خاصة املنتمني لألندية الكبرى في مصر هم صيد سهل للتجنيد واإلنخراط 
في صفوف اإلخوان ، وهناك وجوه شبه كثيرة بني األلتراس واإلخوان ، كالهما في صفوف اإلخوان ، وهناك وجوه شبه كثيرة بني األلتراس واإلخوان ، كالهما 
يعبد الصنم ، سواء صنم كروي أم صنم ديني ، كالهما سهل اإلغواء وصعب يعبد الصنم ، سواء صنم كروي أم صنم ديني ، كالهما سهل اإلغواء وصعب 
منهما  كل  واإلقناع،  بالعقل  هزائمهم  تبرير  النستطيع   ، باملنطق  منهما اإلقناع  كل  واإلقناع،  بالعقل  هزائمهم  تبرير  النستطيع   ، باملنطق  اإلقناع 
مغيب بالالمنطق، حكم املباراة غلطان دائماً في حالة األلتراس وحاكم البلد مغيب بالالمنطق، حكم املباراة غلطان دائماً في حالة األلتراس وحاكم البلد 
مذنب دائماً  في حالة اإلخوان، أفضل وأنسب بشر للتجنيد في تنظيم ديني مذنب دائماً  في حالة اإلخوان، أفضل وأنسب بشر للتجنيد في تنظيم ديني 

هم مجانني ومهاويس كرة القدم. هم مجانني ومهاويس كرة القدم. 
 هناك« الكبو » الذي يعطي إشارات الهتاف والتشجيع ويخترع األغاني وهو  هناك« الكبو » الذي يعطي إشارات الهتاف والتشجيع ويخترع األغاني وهو 
املعنوي هنا وهناك، نفس األسلوب  واإلغتيال  التطاول   ، أمير اجلماعة  املعنوي هنا وهناك، نفس األسلوب مبثابة  واإلغتيال  التطاول   ، أمير اجلماعة  مبثابة 
والطريقة ، الهدف هو الفوز ولو على اجلثث ، الفوز بالدوري أو الفوز بالعرش، والطريقة ، الهدف هو الفوز ولو على اجلثث ، الفوز بالدوري أو الفوز بالعرش، 
األلتراس لديه طاقة رهيبة وجلد وحماس يشابه احلماس العقائدي لإلخوان ، األلتراس لديه طاقة رهيبة وجلد وحماس يشابه احلماس العقائدي لإلخوان ، 
احلوار هنا وهناك باب مسدود، العنف اللفظي واجلسدي مباح هنا وحالل هناك احلوار هنا وهناك باب مسدود، العنف اللفظي واجلسدي مباح هنا وحالل هناك 
، لذلك البد من اإلنتباه إلى األلتراس والترويض واالحتواء وعدم إستخدامهم ، لذلك البد من اإلنتباه إلى األلتراس والترويض واالحتواء وعدم إستخدامهم 
األخوات  إلى  نأتي   ، واملستفيدين  اإلدارات  مجالس  من  األندية  صراعات  األخوات في  إلى  نأتي   ، واملستفيدين  اإلدارات  مجالس  من  األندية  صراعات  في 

املسلمات زوجات وبنات أعضاء التنظيم.املسلمات زوجات وبنات أعضاء التنظيم.

التأكيد  أستطيع  شخصية  جتارب  خالل  ومن  التأكيد   أستطيع  شخصية  جتارب  خالل  ومن   
واجلزم بأنهن أكثر شراسة، بنات املرشد كما أطلق واجلزم بأنهن أكثر شراسة، بنات املرشد كما أطلق 

كثيراً  إستفدن   ، فاروق  عمرو  الباحث  كثيراً عليهن  إستفدن   ، فاروق  عمرو  الباحث  عليهن 
وخشية  عليهن  األمنية  املراقبة  ضعف  وخشية من  عليهن  األمنية  املراقبة  ضعف  من 
حرمة  على  املعتدي  صفة  إلصاق  من  حرمة األمن  على  املعتدي  صفة  إلصاق  من  األمن 

أو  أخت  على  القبض  يحاول  من  على  أو النساء  أخت  على  القبض  يحاول  من  على  النساء 
مجرد توجيه اإلتهام لها ، وبرغم أن واحدة مثل مجرد توجيه اإلتهام لها ، وبرغم أن واحدة مثل 

سندس شلبي كانت ضالعة في قضية تخابر ونقل معلومات أمن قومي ، إال سندس شلبي كانت ضالعة في قضية تخابر ونقل معلومات أمن قومي ، إال 
أن الوجدان اجلمعي مازال رافضاً إلتهام السيدات وتصديق أنهن من املمكن أن أن الوجدان اجلمعي مازال رافضاً إلتهام السيدات وتصديق أنهن من املمكن أن 

يخربن في مظاهرات وأن ميارسن العنف.يخربن في مظاهرات وأن ميارسن العنف.
 ، لهن  تدرس  جامعية  أستاذة  مالبس  يخلعن  وهن  األزهر  طالبات  شاهدنا    ، لهن  تدرس  جامعية  أستاذة  مالبس  يخلعن  وهن  األزهر  طالبات  شاهدنا   
هناك  الشرطة  قسم  على  الهجوم  تقود  كرداسة  في  إخوانية  هناك شاهدنا  الشرطة  قسم  على  الهجوم  تقود  كرداسة  في  إخوانية  شاهدنا 
رأينا   ، والتفجير  باحلرق  تهدد  أمين  أم  شاهدنا   ، النار  ماء  الضباط  رأينا وتسقي   ، والتفجير  باحلرق  تهدد  أمين  أم  شاهدنا   ، النار  ماء  الضباط  وتسقي 
طوابير املتظاهرات وهن يشتمن بأقذع األلفاظ أمام وزارة الدفاع ، مازلنا نتذكر طوابير املتظاهرات وهن يشتمن بأقذع األلفاظ أمام وزارة الدفاع ، مازلنا نتذكر 
تنظيم بنات الساعه سبعه الصبح الذي حاول تخريب وإحراق األسكندرية، تنظيم بنات الساعه سبعه الصبح الذي حاول تخريب وإحراق األسكندرية، 
كما تتلمذ صقور اإلخوان على أفكار سيد قطب ، تتلمذت األخوات على أفكار كما تتلمذ صقور اإلخوان على أفكار سيد قطب ، تتلمذت األخوات على أفكار 
زينب الغزالي ، وبعد أن كان مكتب اإلرشاد مهتدياً بكالم حسن البنا مصراً زينب الغزالي ، وبعد أن كان مكتب اإلرشاد مهتدياً بكالم حسن البنا مصراً 
على أن دور املرأة اإلخوانية هو البيت لتربية األطفال وتنشئة األسرة املسلمة، على أن دور املرأة اإلخوانية هو البيت لتربية األطفال وتنشئة األسرة املسلمة، 
حتول حتول ١٨٠١٨٠ درجة وإستغلوها في مقدمة املظاهرات وفي خيام رابعة ومذابح  درجة وإستغلوها في مقدمة املظاهرات وفي خيام رابعة ومذابح 
االحتادية ، وزرعوا من خاللها أفكار الثأر وأججوا نار املظلومية الكربالئية التي االحتادية ، وزرعوا من خاللها أفكار الثأر وأججوا نار املظلومية الكربالئية التي 

تنتقل من األم إلى األبناء واألحفاد في سلسلة جهنمية التنتهي.تنتقل من األم إلى األبناء واألحفاد في سلسلة جهنمية التنتهي.
إحذروا األلتراس واألخوات .إحذروا األلتراس واألخوات .

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 احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

أثيوبيا  النهضة...  سد 

تنفيذ  عن  تتراجع 
امللء الثاني كامالً

..............................ص11

مانيتوبا  سكان 

سوف  كامال  امللقحني 

احلجر  من  يعفون 

الصحي

............................. ص12

أونتاريو  مدارس 

حتى  مغلقة  ستظل 

سبتمبر القادم

............................. ص12

سفر  جواز  أول  طرح 

ضد  احملصنني  عربي 

كورونا

............................. ص11

هل قتل فيلتمان عائلة لندن بدافع الكراهية؟!هل قتل فيلتمان عائلة لندن بدافع الكراهية؟!
بيان  علي  الكنديني  أستيقظ  يونيو،  من  السابع  املاضي،  األثنني 
صاحب  الشاب  أن  لندن  شرطة  ويليامز«رئيس  »ستيفن  لـ  مرعب 
أربع أفراد من  العشرين عاماً، »ناثانيال فيلتمان« قد قتل بسيارته 
مديحة  والزوجة  أفضل  سلمان  األب  وهم  الديانة،  مسلمة  عائلة 
أثناء  مات  من  منهم  أفضل،  سلمان  ووالدة  مينى  وابنتهما  سلمان 
جنل  وهو  مصاب  إلى  باإلضافة  املستشفي،  في  مات  ومن  احلادث 
أن  من  ويليامز  قاله  مما  جاء  اخلوف  أعوام.  تسعة  وعمره  الزوجني 
احلادث املروري وراءه »الكراهية« وأن الهجوم ُنفذ بسبب دين األسرة 
املسلمة. وانطلقت بعدها عاصفة من التعاطف والقلق والتعجب، 
الذي  والطفل  والضحايا  البشع  املأساوي  احلادث  هذا  مع  تعاطف 
وعلي  انسجامه  وعلي  الكندي  اجملتمع  علي  وقلق  عائلته.  فقد 
تسامحه، وتعجب من أن الكنديني مساملني يقبلون األخر ويرحبون 
يرحب  مجتمع  الدين،  أو  اجلنس  أو  العرق  أو  اللون  في  باخملتلف 
باملهاجرين من قارات العالم أجمع. تعجب لم ميحوه بيانات رئيس 
والتي  الواضحة  فورد  أونتاريو  ورئيس حكومة  ترودو  الوزراء جاسنت 
وصفت الهجوم بالعمل الوحشي اإلرهابي اجلبان، تعجب البعض 
والقتل   ، الطرق  مكانها  ليست  الكراهية  جرائم  أن  سببه  كان 
العمد فعل ال يأتي صدفة في أماكن عبور املشاه، تعجب إزداد يوماً 
بعد يوم وخاصة بعد التصريحات األخيرة لرئيس شرطة لندن عن 
أن التحقيقات أثبتت أن املتهم غير متورط مع أي جماعات كراهية، 
قاله  ما  وأيضاً  أحد.  من  مساعدة  دون  مبفرده  تصرف  فيلتمان  وأن 
 - بها  القاتل يعمل  والتي كان  البيض  العمل بشركة تعبئة  زمالء 
والتي أصدرت بياناً تدين فيه احلادث وتقدم تعازيها - والذين أجمعوا 

يساعد  وكان  لطيفاً  شاباً  كان  فيلتمان  أن  علي 
األخرين، عاشق للحياة ويشارك في املاراثون، وتلك 

التصريحات لزمالئه وغيرهم نشرتها CTV News كذلك ما ذكرته 
صحيفة »فيري برس« نقالً عن جيران القاتل من أنه هادئ ومتدين 
وخجول وكان يعيش وحيداً، وأيضاً ما نشرته صحيفة »تورنتو صن« 
متطرف  أو  أرهابي  ليس  فيلتمان  أن  عن  بالعمل  آخرين  زمالء  عن 
عن  سلبياً  شيئاً  أحد  منه  يسمع  ولم  إسالموفوبيا،  لديه  وليس 
الشرق األوسط أو املسلمني. وأن املتهم ترك عمله مبكراً قبل يومني 
من احلادث بسبب وفاة جدته. وأن قبل ثالث أيام من احلادث كان لديه 

مشكلة في توجيه سيارته.
مما سبق ليس هناك ما يثبت بعد هل كانت اجلرمية بدافع الكراهية 
بتوقيع  أطالب ككثيرين غيري  القاتل  هو  فيلتمان  كان  ولو  ال؟.  أم 
العقوبة املستحقة عليه ليكون عبرة لغيره. ولكن نريد التأكد من 
أن ال تكون  نتمني  فأنا وكثير من األصدقاء املسلمني  دافع احلادث، 
بدافع الكراهية فمجتمعنا الكندي مسامح ومسالم مع اجلميع، 
من  اإلسالميني  املتطرفني  أن  املؤكد  فمن  األخر  اجلانب  علي  بينما 
يتمنون  قطب  سيد  أحفاد  ومن  اهلل  وحزب  وحماس  األخوان  أتباع 
مشروعهم  في  الغرب  ابتزاز  يتم  حتى  كراهية  جرمية  تكون  أن 
الغربية  اجملتمعات  مثالية  تستغل  والتي  الفاشية  واجندتهم 
في  ومواردها  وسريتها  أنشطتهم  حتفظ  استثنائية  قوانني  في 
اجملتمعات الغربية حتى ولو كانت علي حساب ضحايا ودماء ابرياء 
مساملني مثل عائلة سلمان... من كل قلوبنا نشاطر كل محبني تلك 

العائلة اآلحزان ونطلب السالم والعزاء لكل األصدقاء 

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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مقولة  يُخلد  التاريخ  مازال 
غيفارا:  تشي  الكوبي  الزعيم 
عيباً  ليس  الفقر  إن  قال  »الذي 
بل  ويقول:  يكملها  أن  يريد  كان 
قاطعوه  األغنياء  ولكن  جرمية؛ 
مقولة  ألنها  احلار«،  بالتصفيق 
من  حقيقة  تعرية  استطاعت 
»الفقر  أن  وهي  الواقع؛  حقائق 

أصل الشرور« وليَس العكس.
الفقر ليس فضيلة، بل إثم كبيٌر 
بعض  به  تبتلي  احلياة  آثام  من 
البشر كما تبتلي بعضهم اآلخر 
باملرض وتسلبهم عافيتهم شيًئا 

فشيًئا قبل أن تنتزع أرواحهم 
تتجاوز  آثاره  ألن  بشراسة، 
مسائل  إلى  املادية  املسائل 
وأخالقية  وعاطفية  معنوية 
وأنا  ُمدمرة،  وُمجتمعية 
تعافيُت  أنني  أحمد اهلل على 
ذات  عشته  الذي  الفقر  من 
للناس  أعود  كي  مضى  زمٍن 

املوت  العائدين من  يُحذر  وأحذرهم منه كما 
أقرانهم مما رأوه وراء بوَّابة العالم اآلخر.

ويغرس  بنفسه  اإلنسان  ثقة  يُدمر  الفقر  إن 
فيها مشاعر الضآلة وانعدام األمان وإن تظاهر 
بغير ذلك، وهو يستجلب املُشكالت بني أفراد 
األسرة الواحدة، فيدب بينهم النزاع وال يكاد 
أحدهم يُطيق اآلخر وإن مثلوا متثيلية »األسرة 
السعيدة« أمام الناس خشية الشماتة، وهو 
جتذب  التي  امللعونة  الشيطانية  الكف  مثل 
دائرته  كانت  وإن  امُلتمع«  »قاع  نحو  الفقير 
امُلتمعية قبله راقية ذات مستوى رفيع، إذ يرى 
نفسه فجأة بني زحام مخلوقات جاهلة تكره 
احلُرية،  ومضات  من  ومضة  وكل  جميل  كل 
ُمتسلطون  يفعله،  فعل  كل  على  يعترضون 
يعشقون للتحكم بتفاصيل كل من حولها، 
إلى  شيء  كل  في  منهم  أقل  أنه  ويعتقدون 

والرغبة  باالختناق  تُشعره  درجة 
احلِصار  هذا  من  الفرار  في 
الفرار  هذا  يأتي  وقد  النفسي، 

أحيانًا على صورة جرمية!
حقيقًيا  وزنًا  يُقيمون  ال  الناس 
للفقير سواًء كان شابًا أو كبيرًا 
في السن وإن كذبوا وزعموا أنهم 
يُحبون ويُقدرون الُفقراء، وسترى 
تقديرًا  ينهضون  كيف  بنفسك 
لذي الظروف املادية املُمتازة بينما 
كان  مهما  وجودك  يتجاهلون 
ُكنت  إن  وثقافتك  أدبك  مستوى 
الفقير  حيلة  قلة  أن  كما  فقيرًا، 
تدفعه للثقة بأشخاص أوغاد 
احلقيقية،  قيمته  يقدرون  ال 

وال يتورعون عن استغالله.
أما عالقاته العاطفية فغالًبا 
ُمحِبطة  نهاياتها  تكون  ما 
كان  إن  ملشاعره  ومدمرة 
بعد  للطالق  ومؤدية  أعزبًا، 
إن  املُشاحنات  من  سلسلة 
كان متزوًجا، وهو لعنٌة وحرماٌن للنفس والروح 
يستمتعون  الناس  ترى  معه  ألنك  واجلسد، 
بكل جميل بينما تعجز أنت عن الوصول إلى 
الستدانة  يحتاج  ما  كثيرًا  والفقير  القليل، 
التزاماته  من  كثيرًا  أقل  دخله  ألن  املال 
أو  مرَّة  لوه  حتمَّ إذا  منه  واملقرَّبني  واحتياجاته، 
مرتني فسيتهربون منه بالتدريج، أما الغرباء 
 - البداية، وهذا حقهم ألنه  فسيتهربون من 

في الغالب- لن يستطيع رد الدين.
ومع ُكل تلك الضغوطات؛ يتحول الفقر إلى 
األمراض  وأنواع  أشكال  خمُلتلف  دعوة  بطاقة 
النفسية واجلسدية التي تنخر كيان اإلنسان 
وصوالً إلنهاء حياته، إنه غوٌل ال يرحم، وحٌش 
إال  يستحق  ال  ُمستبٌد  وغٌد  ظالٌم  يشبع،  ال 
العيش  من  لنتمكن  منه  ونهرب  نكرهه  أن 

بُحرية وسالم.

الفقر أصُل الشرور
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متر الكيبيك هذه األيام بحالة من التفاؤل اجلم 
والسعادة بعد أن تسارعت معدالت التطعيم 
في هذا اإلقليم الفرانكفوني املتميز، ليس في 
الشمالية.  أمريكا  كل  في  ولكن  وحدا  كندا 
تطعيم  في  الكيبيك  حكومة  جنحت  فقد 
عدد  اجمالي  م  نسمة،  مليون   5.3 من  أكثر 
نسمة،  ماليني   ٨ حول  يدور  الدين  سكانها 
سن  في  بعد  ليسوا  الذين  األطفال،  شاملة 
التطعيم. وانخفضت معدالت االصابة بصورة 
وقت  وأعلنتها  أعلنها،  للغاية.  ملحوظة 
احلملة االنتخابية أنني من املعجبني واملؤيدين 
وأعطيت   ،CAQ الكيبيك  أجل  من  للتضامن 
بالفعل  األخيرة.  االنتخابات  في  للحزب  صوته 
كنت شأن الكثيرين، في بداية كورونا، مستاء 
كل  وأغلقت  حسبتنا  التي  احلكومة،  أداء  من 
وبل  متأخرة  التطعيم  حملة  وكانت  شئ، 

ووصلت إلي حد التخلف.
التأخير كان  الوقت اكتشفنا أن هذا  لكن مع 
بسبب أوتاوا، التي لم تكن قادرة علي احلصول 
وتوزيعه  التطعيم،  من  كافية  حصص  علي 

علي األقاليم اخملتلفة. 
في  الكيبيك  كانت 
كورونا  جائحة  بداية 
األقاليم  أولي  من 
تعاني  التي  الكندية، 
اصابة  معدالت  من 
وهو  للغاية،  مرتفعة 
السفر  حركة  بسبب 
عن  فضال  اخلارجي، 
االقليم  طبيعة 
عليها  يغلب  التي 
التنزه  أماكن  كثرة 

بقية  كانت  مونتريال.  في  وخاصة  واملتنزهات، 
االصابة  معدالت  ارتفاع  من  تتعجب  األقاليم 
في الكبيبك وأن احلكومة لم تتخذ االجراءات 

الالزمة لكبح جماح كورونا.
لكن مع الوقت أثبتت حكومة السيد فرانسوا 
األزمة  إدارة  علي  وقدرتها  نظرها  بعد  لوجو 
علي املدى املتوسط والبعيد بكفاءة متناهية. 
أقل  أن  تؤكد  اآلن  األرقام  أن  نعرف  أن  ويكفي 
االصابات توجد في الكيبيك، مقارنة باألقاليم 
في  التي  مانيتوبا،  أو  أونتاريو  وخاصة  األخرى 
وضع ال حتسد عليه بسبب اإلصابات املرتفعة 
للغاية. وكما طلبت الكيبيك في بداية األزمة 
دور  الكندي خاصة في  مساعدة ودعم اجليش 
فعلت  هكذا  السن،  وكبار  للمسنني  الرعاية 
اجليش  ومانيتوبا حيث طلبا مساعدة  أونتاريو 

الكندي ملواجهة كورونا.
بالطبع، هذا األداء والنجاح، يعود في جزء منه 
السيد  حكومة  أداء  في  الكبير  التحسن  إلي 
كميات  توفير  في  جنحت  التي  ترودو،  جوستان 
األقاليم  التطعيم، ساعدت  من  كبيرة مؤخرا 
أن  نعرف  أن  ويكفي  التطعيم.  توفير  في 
حكومة فرانسوا لوجو وضعت 24 يونيه اجلاري 
لتطعيم كل الكيبيكيني الراغبني في احلصول 
ومعدالت  التطعيم  وفرق  التطعيم،  علي 
أسابيع   3 متقدمة  بخطي  تسير  التطعيم 
الصحة  وزير  أن  لدرجة  له،  اخملطط  من  أكثر 

أنه  أعلن  دوبيه،  كريستيان  السيد  الكيبيكي 
منذ 7 يونيه اجلاري ميكن ملن يريد تعديل ميعاد 
اجلرحة الثانية ليقدم توقيتها، مع توضيح أنه 
ما  اجلرعتني  بني  فاصل  هناك  يكون  أن  يفضل 

بني  - ١6 أسبوعا. 
كانت هناك ضغوط من الشباب وبعض القوى 
السياسية، ومنها عمدة مونتريال فاليري بالنت 
القيود، لكنت لم تستمتع حكومة  بتخفيف 
لوجو أو وزير الصحة العبقري كريستيان دوبيه، 
يخفي  وال  للقيود.  تخفيف  أي  رفضا  واللذان 
كندا  وزراء  رئيس  والسيد  أوتاوا  أن  أحد  علي 
بضغط  الفندقي  احلجر  فرضا  ترودو  جوستان 
األزمة  منتصف  في  الكيبيك  حكومة  من 
كانت  التي  اخلارجي،  السفر  حركة  لتقييد 
أحد األسباب الرئيسية لتفشي كورونا بصورة 

كبيرة في املتمع الكبيبيكي والكندي. 
ومع االنخفاض الكبير ملعدالت االصابة، هناك 
توصيات من العديد من مستشاري رئيس الوزراء 
احلكومات،  من  تكون  ان  الطبيعي  ومن  ترودو، 
لطبيعتها  احلياة  عادت  التي  الكيبيك،  ومنها 
بل  يونيو،   7 يوم  كاملة 
التعليم  وزير  وأعلن 
الدراسي  املوسم  أن 
الربيع  في  القادم 
بدون  سيكون  القادم 
تباعد  وبدون  كمامات 
مترين.  ملدة  اجتماعي 
على  دائما  التأكيد  مع 
احلماية  شروط  مراعاة 

الصحية.
أن  الكثيرون  وينتظر 
ترودو  السيد  يفعلها 
ملن  خاصة  الفندقي،  احلجر  خطة  من  ويغير 
االكتفاء  يتم  بحيث  اجلرعتني،  على  حصل 
بعمل االختبار السريع لكوفيد والذي ال يتجاوز 
١5 دقيقة للحصول على نتيجته، ملعرفة اذا ما 
كان الشخص احلاصل علي جرعتي التطعيم 
الصيف  وأن  خاصة  ال؟  أم  للفيروس  حامل 
احلركة  ينتظر  واجلميع  األبواب،  علي  والربيع 
مارس  منذ  كورونا،  سجن  كآبة  من  واخلروج 

.2٠2٠
لوجو  فرانسوا  للسيد  كبيرين  وتقدير  حتية 
خاصة  حكومته  وكل  الكيبيك  وزراء  رئيس 
وزير الصحة السيد كريستيان دوبيه، والتقدير 
جوستان  السيد  كندا  وزراء  لرئيس  موصول 
ترودو، الذي حتسن اداء حكومته كثيرا في إدارة 
الشركات  من  اللقاح  علي  احلصول  سياسة 
علي  كورونا  لقاحات  توزيع  وحمالت  املنتجة 
وتأكيد  الدعوات  مع  الكندية.  األقاليم 
من  تعاني  تزال  ال  التي  األقاليم،  مع  التضامن 
ومانيتوبا.  أونتاريو  وخاصة  صعبة  مواقف 
وندعو اهلل أن يتم التخلص من هذا الكابوس 
وأن تعود احلياة إلي طبيعتها. مع التأكيد على 
طريق  في  والتي  الفقيرة  الدول  مع  التضامن 
التنمية للتضامن معها وتوفير قدر من اللقاح 
عدالة  من  قدر  هناك  يكون  حتى  لسكانها، 
التوزيع للتطعيم حلماية صحة البشر في كل 

مكان، مبا في هذا الدول الفقيرة والنامية.

هزمنا كورونا: 
عندما ترفع القبعة حتية للسيد 
لوجو ووزير الصحة العبقري

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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جورج وحسام وفيرونيكا فى جلستهم الكاشفة 
ألمور كثيرة كانت مختفية عن اذهانهم، تعاطفت 
استطرد  الذى  جورج  بكالم  واقتنعت  فيرونيكا 
والثالثة اسباب  والدتهم  في تفسير ما حدث مع 
ووقوعها  كلها  الدنيا  عن  النفصالها  ادت  التي 
فريسة سهلة لعالقة وهمية تخيلتها وعاشتها 
هذه  اجل  من  شيء  بكل  وضحت  بل  وصدقتها 

العالقة التي نشأت من خالل االنترنت.
التغيرات  عن  النظر  بغض  انه  كالمه  وأكمل 
سن  من  املرأة  جسم  على  تطرا  التي  الهرمونية 
ولكن  واخلمسني  اخلامسة  سن  حتى  االربعني 
للسيدات  خصوصا  ذلك  من  اقوى  عوامل  هناك 
لظروف  خاضعني  تربوا  انهم  املعروفني  العربيات 
واهم  االم،  بلدهم  في  بهم  احمليط  املتمع  وعادات 
مما  حياتها  على  الرجل  سيطرة  هو  الظروف  تلك 
يجعلها دائما تتوق لكسر ذلك النير والذى اعتبرته 
قيد هي لم تختاره، فتحيا وهى تكثر شبه يوميا 
اآلن  تعيش  انها  بالرغم  انها  الباطن  عقلها  في 
لظروف  عبدة  مازالت  انها  اال  متحرر  مجتمع  في 
تعبها  رحلة  خالل  انه  التانئ  والسبب  املاضي. 
ولهثها حلياة أفضل سوء مادية او اجتماعية تكون 

فيها قد نسيت نفسها ولم تعود تهتم بحياتها 
مبعنى  العالقاتية،  واالهم  والشكلية  العاطفية 
فقدت  قد  تكون  تقريبا  السن  هذا  فى  املرأة  ان 
كثيرا من قدرتها الفطرية على التمييز في اختيار 
العالقات والصداقات السليمة والصحيحة بعيدا 
عن عالقات العمل، وذلك نتيجة حصر حياتها فى 

العمل وتربية االوالد.
والسبب الثالث وليس االخير هو بداية شعور املرأة 
وقبولها  بدأت تفقد جمالها  بانها  السن  في هذا 
الوهمي  االحساس  الرجال،  وخصوصا  االخر  لدى 
اخلمسني،  اجتاه سن  في  عام  بعد  عاما  يزداد  الذى 
وخصوصا اذا كان شريك احلياة لم يدرك وينتبه الى 

هذا االحساس وال يعمل على تصحيحه.
ونتيجة لهذه االسباب الرئيسة واسباب اخرى يولد 
باختبار  فيوم  يوما  ويزداد  ينمو  احساس  املرأة  لدى 
دور  يأتي  وهنا  االخر،  عيون  فى  وجمالها  جاذبيتها 
الذين  والقراصنة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الوهمية  القصص  وتبدأ  امرأة مثل هذه  ينتظرون 

في اساسها ومضمونها ومستقبلها.
ان  قررت  التي  وسلوى  وعصام  اميى  الى  نعود 
تكشف ألختها وزوج اختها عما دمر حياتها وكاد 

وكانوا  احبت  مبن  تزوجت  انها  فقالت  يقتلها،  ان 
عملها  وبطبيعة  ولكن  حياتهم  في  جدا  سعداء 
التواصل  وسائل  عبر  عملها  بتسويق  املرتبط 
يدور  ما  كل  على  تقريبا  مطلعة  كان  االجتماعي 
من  يحدث  ما  وخصوصا  عائلية  مشاكل  من 
مع  وكنت  الطالق  الى  ويؤدى  االزواج  بني  خالفات 
حياتي  على  اطبقها   كنت  اقرأها  مشكلة  كل 
الشخصية وعالقتي بزوجي، ومع الوقت رويدا رويدا 
سيطرة تلك املشاكل على شخصيتي واصبحت 
حتى  تسوء  بزوجي  عالقتي  وجعلت  تطاردني 
وصلت الى حافة االنهيار ولم يعود احلب واالحترام 
بيننا موجود، وانتهى االمر بالطالق، وتدمير حياتي 
االمر الذى جعلني اعيش حالة من االكتئاب وصل 
االصدقاء  بعض  تدخل  ولوال  االنتحار،  حد  الى  بي 
من  مررت  حتى  ومساعدتي  واخمللصني  احلقيقيني 
كانت  كيف  اعلم  كنت  ملا  اخلسائر  باقل  التجربة 

أمورى ستنتهى.
مبشكلة  مير  من  كل  اساعد  ان  ذلك  بعد  وقررت 
يسرق  كيف  اعرف  ألني  مبشكلتي  مشابهة 
-اقصد  اللطيف«  »اللص  ذلك  ويهلك  ويحطم 
اعيش  انا  واآلن  االجتماعي-  التواصل  وسائل 

التواصل  وسائل  تأثير  عن  متاما  بعيدة  حياتي 
فقط  اتعايش  ان  وأستطيع  السلبية  االجتماعي 
مع تأثيراتها االيجابية، ثم قالت لهم اآلن حياتكم 
الذين  الوحيدين  وأنتم  احملك  على  ومستقبلكم 
ان  ان يقررون شكل ومستقبل عالقتكم  ميكنهم 
الى  باإلنترنت  عالقتكم  تخضعوا  ان  استطعتم 
عقولكم وليس الى قلوبكم ولكم حرية االختيار.

لوالدة  حسام  مكاملة  وبعد  االخر  اجلانب  فى 
صديقة طارق فهم حسام ان طارق كل يوم يحدث 
الدروس  خالل  من  الدماغ  بغسيل  يسمى  ما  له 
التي يتابعها والتي فرضها علية ابوه على االنترنت 
واحس من املكاملة ان والدته التي لم تخفى قلقها 
على ابنها انها متيل الى استمرار طارق في طريقه 
اظهرت  هي  اذ  طارق  ابو  غضب  من  خوفا  وذلك 
اعتراض على ذلك، بعد املكاملة قرر حسام مواجهة 
طارق والتحدث معه وجها لوجه مهما كلفة االمر 
سيكون  كيف  وفيرونيكا  جورج  مع  يرتب  واخذ 
املقبلة  املقالة  في  طارق....  مع  املواجهة  سيناريو 
سنعرف عن كيف واجهت مونا صديقتها سهى، 
وقرار عصام واميى، وكيف كانت املواجهة بني طارق 

وحسام.

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

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1٤1٤((
بقلم: مجدي حنني

   كم من املرات، تطلعت عبر النافذة 

الزجاجية املوصدة، التي تسمح بعبور 

النظر والرؤية، وال تسمح باجتياز 

األصوات املزعجة!

   وكم من املرات، استمتعت عيني 

برؤية جمال الطبيعة الذي يداعب 

الزجاج، دون أن يستمتع تفكيري 

بالتأمل في الزجاج ذاته!

   الزجاج صنع في النار، ويظهر 

إبداعه عندما يظهر النور من خالله!

   ومن خالله، نرى أننا نعيش في 

عالم ميكن أن نقول عنه إنه »نار ونور 

حبيسني«، على حد تعبير املفكر 

»جون ويتل«، وأن كل منهما يُنتج 

اآلخر!

   ان الرسالة الفعالة للنور والنار، 

ظهرت بصورة أكثر وضوحاً في 

تاريخنا الكتابي..

   .. روح اهلل الذي رّف يوماً على وجه 

املياه، ومحا الظالم بالكلمات األولى 

للخلق: »ليكن نور«!

   .. وموسى النبي، الذي سمع مرة 

صوت اهلل من عليقة تتوقد بالنار، 

ولكنها لم تكن حتترق. ويسمعه 

ثانية، وهو فوق جبل كله يدخن، إذ 

نزل الرب عليه بالنار، وأعطاه لوحي 

الشريعة. وعندما نزل من فوق اجلبل، 

كان جلد وجهه يلمع بنور مجد اهلل، 

وكان عليه أن يضع برقعاً على وجهه 

عندما كان يتكلم مع الشعب!

   .. وبعد أجيال بزغ نور عظيم فوق 

بيت حلم اليهودية، عندما ُولد: »نور 

العالم«!

   .. وعندما عاد »النور« إلى اآلب، 

انسكب » الروح« على مجموعة 

من املؤمنني يوم اخلمسني واستقرت 

عليهم ألسنة منقسمة كأنها من 

نار!

   وما يزال الروح، الذي منح ُصّناع 

الزجاج موهبة االبتكار واإلبداع، يعمل 

فينا ويستقر فوقنا مثل النار والنور، 

مساعداً أيانا على رؤية اهلل!..

عـادل عطيـة

رؤى على زجاج 
نافذة...

معذرة يا صحبتي ! 
معذرة يا صحبتي

لم تثمر األشجار هذا العام
فجئتكم بأردأ الطعام

و لست باخال, و إنما فقيرٌة خزائني
مقفرٌة حقول حنطتي

معذرة يا صحبتي, فالضوء خافت شحيح
و الشمعة الوحيدة التي وجدتها بجيب معطفي

أشعلتها لكم
لكنها قديمة معروقة

لهيبها دموع
معذرة يا صحبتي, قلبي حزين

من أين آتي بالكالم الفِرح! 

املسرحي  والكاتب  الشاعر  نسجها  األبيات  هذه 
العالم  في  احلر  الشهر  حركة  رواد  وأحد  املصري 
املولود  الصبور«  عبد  »صالح  املبدع  األستاذ  العربي 
في مدينة الزقازيق املصرية في الثالث من مايو عام 
١93١ والذي يتصادف مرور تسعون عاماً علي مولده 
االبيات  هذه   ! املاضي  مايو  شهر  من  الثالث  في 
التي بدأت بها املقال ، وضعتها ليس فقط لنتذكر 
مصرية  وشعرية  أدبية  قامة  مولد  ذكري  جميعاً 
كمثال  أيضاً  ولكن  الصبور  عبد  كصالح  رفيعة 
علي الفن احلقيقي الذي يعيش وال ميوت ! وال أعلم 
أو  قرأت قصيدة  للمقارنات كلما  يذهب عقلي  ملاذا 
رواية أو كلما شاهدت عمالً سينمائياً أو درامياً ألحد 
العظماء الراحلني ؟! أعذرني عزيزي القارئ ، فأنا أجد 
في  يقارن  عقلي  أجد   ! املاضي  علي  تبكي  نفسي 
حزن مقيت بني ماضي مجيد وحاضر مشوه ! شتان 
بني أبداع املاضي وتفاهة احلاضر ! بني عظماء املاضي 
ومن يطلق عليهم )عظماء( أو منبر وان احلاضر ، بني 
القارئ كم  ! عزيزي  الردئ  الزمن  وبني  اجلميل  الزمن 
مرة شعرت أنا وشعرت أنت أن األشجار لم تثمر هذا 
العام ورمبا لم تثمر منذ أعوام ؟! كم مرة شعرت أنا 
وشعرت أنت بأن الضوء خافت شحيح وأن املتاح لنا 
هو أردأ الطعام ولكنهم يقدموه لنا علي أنه أطيب 
طعام ورمبا يتوهمون أيضاً أنهم قادرين علي أقناعنا 
بأنه طعام اخلمس جنوم !!!! عزيزي القارئ ، كم مرة 
صالح  وأبداع  وأنتاج  أدب  بني  أنت  وقارنت  أنا  قارنت 
عبد الصبور و العقاد وطه حسني و جنيب محفوظ 
القدوس  عبد  أحسان  و  أباظة  ثروت  و  السباعي  و 
وبني أدب و أنتاج )………( ال تعجب عزيزي القارئ لهذه 
أضعه  واحداً  أسماً  ولو  أجد  فلم  أعذرني   ! النقاط 

تافهاً  ولو  يقدم شيئاً  في حاضرنا  ألديب  املقال  في 
مستحبة  وغير  بل  متكافئة  غير  ملقارنة  ولو  حتي 
وتذكرت  أنا  تذكرت  مرة  ، كم  القارئ  عزيزي   ! أيضاً 
املليجي  و محمود  و زكي رستم  أنت يوسف وهبي 
الشريف  عمر  و  عسر  الوارث  وعبد  طليمات  وزكي 
و أحمد زكي و نور الشريف وفاتن حمامة و فردوس 
محمد و ماري منيب و سميرة أحمد و نادية لطفي 
في  رمضان  تري مسلسالت  وأنت  وغيرهن  وغيرهم 
العام احلالي وتباهي منبر وان املستفز ؟! عزيزي القارئ 
أم  التي قدمت أصوات كصوت  أن مصر  أال تشعر   ،
كلثوم و حليم وشادية و جناة وعبد الوهاب ال يجب 
أن يكون الترند فيها حلمو بيكا وشاكوش ؟! ويبقي 
الضوء  وأن  األشجار  تثمر  تعد  لم  السؤال هل حقاً 
أصبح خافتاً شحيحاً ؟! أم أن األشجار مازالت تثمر 
أن  للضوء  أرادوا  يراه ألنهم  أحد  ال  ولكن  طيباً  ثمراً 
جيداً   نبصر  أن  نستطيع  فال  شحيحاً  خافتاً  يكون 
لنا  ويقدموه  أكثره  وما  الردئ  الثمر  فيلتقطوا 
أنني  تعجب  ال  القارئ  عزيزي  ؟!  الطعام  كأفضل 
وبلد  الفنون  وبلد  املوهبة  بلد  مصر  أن  أؤمن  الزلت 
قلما جتد  ناعمة  بقوة  بلد حباها اهلل  ! مصر  األدب 
خاطرك  في  التي  مصر   ، القارئ  عزيزي   ! نظير  لها 
وفي خاطري وفي خاطر الكثيرين الزالت قادرة علي 
ولكنه  الطيب  الثمر  أنتاج  وعلي  املواهب  أجناب 
متواري و مختفي ومحجوب و وال يظهر ألن البعض 
أراد للضوء أن يكون خافتاً شحيحاً علي الثمر اجليد 
و ساطعاً براقاً علي الثمر الردئ ! ويا بخت أللي كان 

جوزها اخملرج !!! 
أخيراً حتية لروح املبدع الكبير وأحد رواد الشعر احلر 

األستاذ الكبير »صالح عبد الصبور« .

بقلم: 
جورج موسى
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طفل خارق يشعل احلرائق بعينيه فقططفل خارق يشعل احلرائق بعينيه فقطبعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء

إنتاج شركتي »مارفل«  يعرف عشاق القصص املصورة وأفالم اخليال واملغامرة الشهيرة من 
و«دي سي«، كل من كالرك كنت الشهير بـ »سوبرمان« البطل الكريبتوني اخلارق وعضو فريق 
مان«  »إكس  فريق  أفراد  أحد  »سايكلوبس«  بـ  الشهير  سامرز  وسكوت  العدالة«،  »عصبة 

الشهير.
على  قدرة  في  »سايكلوبس«  مع  يشترك  إنه  إال  العديدة،  اخلارقة  »سوبرمان«  ورغم صفات 
إطالق األشعة التي تسبب اشتعال احلرائق من عينيهما، وهو ما اكتشفه كل منهما في سن 

مبكرة، واستغرق األمر وقتا حتى يسهل عليهما التحكم فيه.
ولم يكن يتخيل قراء القصص املصورة، وعشاق الشاشة الفضية، أن تتجسد تلك القدرة 
على أرض الواقع بالفعل، لذلك كانت الدهشة من نصيب اجلميع عندما قرأوا في الصحف 

اإليطالية عن الطفل بينيديتو سوبينو.
قصة  بدأت  للطبيعة،  اخلارقة  األحداث  في  املتخصص   mysteriesrunsolved ملوقع  وفقا 
بينيديتو في الثمانينيات، وهو في العاشرة من عمره عندما كان في عيادة لألسنان، وللتغلب 
على توتره الناجت عن لقاء الطبيب، أو الوحش املرعب لكل من هم في مثل عمره، أخذ يطالع 
أحد كتب القصص املصورة كأي طفل في مثل عمره، فجأة أحس برعب ال حدود له، فقد وجد 
أن صفحات الكتاب تشتعل قليال، ثم اكتشف أن األمر يحدث بسبب حتديقه فيها بعينيه، 

كما يفعل األبطال اخلارقون.
أن  إال  منه  كان  فما  اكتشفها،  التي  قدرته  في  التحكم  من  املندهش  الطفل  يتمكن  لم 
تظاهر بأنه ال يدري سبب اشتعال الكتاب، ولم يكن ذلك صعبا عليه، فمن الذي سيتوقع أنه 

املتسبب في اشتعال النيران؟
بعد تلك الواقعة بفترة ليست بالقليلة، استمرت الظواهر الغريبة في احلدوث بسبب الطفل 
اإليطالي الذي لم يكن يدرك كيف ميكنه التحكم في تلك القدرة غير املفهومة بالنسبة 
له، حيث وجد والداه أنه يتسبب في إشعال احلرائق دون استخدام أعواد الثقاب، وإمنا بعينيه 

فقط، وكأنه يتملك أشعة نظر »سوبرمان« و«سايكلوبس« اخلارقة.
طفلهما  على  وخوفهما  واألم،  األب  ذعر  وسط  األمر،  بداية  في  كثيرا  اخلارق  الطفل  وعانى 
سوبينو  بينيديتو  كان  حيث  واألشباح،  األرواح  بعالم  عالقة  له  األمر  أن  وظنهما  الصغير، 
يستيقظ ليجد النار مشتعلة في سريره ومالبس نومه، لدرجة أنه كان يصاب بحروق كثيرة 

نتيجة عدم قدرته على ترويض تلك القدرة اخلارقة والسيطرة عليها.
وبالطبع لم يعد في مقدرة األهل إخفاء األمر عن اجلميع، ففي إحدى املرات كان عم بينيديتو 
انتباه الطفل وأثار فضوله، فظل يحدق  ميسك جسما بالستيكيا صغيرا، وهو ما استرعى 

فيه كثيرا، حتى احترق بني يدي الرجل الذي تسمر مكانه من الرعب.
مع القدرات اخلارقة غير العادية، كان مصير أثاثات املنزل والورق والكتب، وكل ما يقوده حظه 
العثر للوقوع أمام عني الطفل اخلارق هو احلرق على الفور، حتى أن بعض اخملالطني له زعموا 

أنهم رأوا يديه تتوهج في اللحظات التي تسبق احتراق األشياء.
التيار  وقطع  بل  الصغير،  أينما ذهب سوبينو  أيضا  الكهرباء  األمر الشتعال صناديق  وتطور 
لألطباء،  إرسالة  من  بدا  األهل  يجد  ولم  إليها،  النظر  مبجرد  بأكملها  أحياء  عن  الكهربائي 
من  تامة  بعناية  الطفل  فحص  مت  وبالفعل  الرهيبة،  احلالة  تلك  سبب  اكتشاف  يتم  حتى 
احلالة  تلك  إلى  يؤدي  علمي  يتوصلوا ألي سبب  لم  لكنهم  أيضا،  والفيزيائيني  األطباء  قبل 
اخلارقة للطبيعة، ثم مت إرساله إلى رئيس األساقفة في املدينة للتأكد من أنه غير ممسوس، وال 

تستحوذ عليه أي قوى شريرة، فكانت النتيجة أيضا سلبية.
وبعد جهد ومعاناة، جلأت أسرة الطفل ألخصائي تخاطر يدعى الدكتور دمييتريو كروس، وبعد 

تدريب طويل، متكن بينيديتو أخيرا من تعلم التحكم في قدراته.
وشغلت قصة الطفل اإليطالي العديد من الصحف والكتاب وقتها، حتى أن الدكتور نبيل 
فاروق مؤلف سلسلة »رجل املستحيل« الشهيرة ذكرها في إحدى مقاالته في الثمانينيات، 
مؤكدا أن العلماء حاولوا جاهدين توظيف قدارت بينيديتو في أمور إجابية تخدم البشرية، 
بينما حاول العسكريون بدورهم استغالل ما حباه به اهلل من قوة خارقة خلدمة أهدافهم، 
لكنه بعد أن متكن من التحكم في نفسه، وجه قوته اخلارقة ملساعدة مرضى الروماتيزم على 

الشفاء من آالمهم.
لكن الغريب في األمر أنه على الرغم من أن قصة بينيديتو سوبينو الغريبة شكلت قدرا ال 
بأس به من اإلثارة في عناوين الصحف اإليطالية وقتها، إال أن مكان وجوده اليوم غير معروف 

ألحد.

في املرأب... إنكشف األمر!في املرأب... إنكشف األمر!

وكان  اجلنوب.  اجتاه  في  العامة  الطريق  على  في سيارته  رجل  انطلق  الليل  من  متقدمة  في ساعة 
مسرعاً؛ فطاردته سيارة شرطة وأوقفته، ونزل منها شرطي توجه اليه. واذ دنا منه ليكلمه وقع حادث 

اصطدام على اخلط الشمالي املقابل، فاجتاز الشرطي الطريق ليقدم يد العون.
   في تلك األثناء خرج الرجل من سيارته وبدأ يذرع املكان جيئة وذهاباً. أخيراً قرر العودة الى منزله. 
وهناك طلب من زوجته أن تقول للشرطة، إذا ما اتصلت، انه الزم املنزل طوال الليل وكان صاحياً طوال 

السهرة.
أنه الزم منزله طوال  وأفاد رجال الشرطة  الرجل  الباب؛ ففتح  التالي قرع جرس  اليوم     وفي صباح 
الليل. وأيدت زوجته الرواية. عندئذ طلب منه رجال الشرطة السماح لهم بتفتيش املرأب، فلم ميانع. 

فتوجهوا الى املرأب. وهناك عثروا على سيارة الشرطة ومصابيحها ال تزال مضاءة.

الكلب املختنقالكلب املختنق
القلق  بها  فاستبد  يختنق.  يكاد  الهثاً  االرض  على  ممدداً  كلبها  فوجدت  عملها  من  امرأة  عادت     
فحملته الى البيطري. فحص البيطري الكلب وقال للمرأة أنه سيدخل أنابيب في حلقه ملساعدته 

على التنفس، ونصحها بعدم رؤية هذا املشهد وترك الكلب في عيادته والعودة الى املنزل.
سمعت  السماعة  تناولت  واذ  انقطاع.  بال  يرن  الهاتف  جرس  فسمعت  منزلها  الى  املرأة  وصلت     

البيطري يقول لها محذراً: اخرجي من املنزل فوراً وإذهبي الى بيت اجليران واتصلي بالشرطة«.
   لقد عثر البيطري على ثالث أصابع بشرية عالقة في حلق الكلب، وخشي أن يكون الدخيل ما زال 

في البيت. وحني وصلت الشرطة وجدت في اخلزانة رجالً فاقداً الوعي وبال أصابع.

سجّل الثروة!سجّل الثروة!
   أمضى رجل يومه في السوق، ولم يجد مرحاضاً في أي من احملالت التي قصدها.

   أخيراً دخل مؤسسة تعني بدفن املوتى، فوجد مرحاضاً ولدى خروجه مر بغرفة فيها تابوت مفتوح. 
ولم ير أحدأ من أهل الفقيد.

   وان شعر بالذنب لدخوله املكان على هذا النحو، خطا داخل الغرفة ووقع سجل املعزين. ولم متض 
فترة وجيزة حتى تلقى اتصاالً من محام أخبره أن املتوفي، وهو رجل وافر الثراء، أوصي بتوزيع ثروته على 

الذين يحضرون جنازته. وكان هو الشخص الوحيد الذي حضر.

1-844-355-6939
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

رغم الهدوء النسبي لسوق العقارات بعد ارتفاع حاد، إال ان أسعار بيوت تورونتو حققت 
رقما قياسيا في إحصاءات شهر مايو 2٠2١. وصل متوسط سعر البيت الى مليون ومائة 
الفا بزيادة 2٨.4% وحققت البيوت املستقلة )Detached( زيادة 37% بينما حققت الشقق 
ارتفاعا قدره9% وذلك مقارنة بالعام املاضي. ورغم ان ارقام املبيعات التي اقتربت كثيرا من 

الــــــ ١2 ألف عقار، اال انها تقل عن شهر ابريل 2٠2١. 
ارتفاعا  ستشهد  التي  الصيف  أشهر  خالل  هذه  الدفع  قوة  تستمر  ان  احملللون  ويتوقع 
مستمرا في األسعار. وتشهد اإليجارات أيضا في تورونتو حتسنا ملحوظا بعد ان شهدت 

خالل الفترة الالحقة النتشار كورونا، انخفاضا حادا. 
 ومن املتوقع ان ترجع الى معدالتها األولى تدريجيا خصوصا بعد التوقعات بانحسار موجة 
الوباء خالل الشهور القليلة القادمة. وهذه انباء جيدة للمستثمرين في مجال العقارات.

رقم قياسي جديد ألسعار عقارات تورونتورقم قياسي جديد ألسعار عقارات تورونتو

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 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم املاني 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

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم في امتالك منزل االحالم
او البيع بافضل االسعار.. اتصل اآلن

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات
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مجلة »ريدرزدايجست«:

حاكم شابحاكم شاب
    »ايفان بايه«، كان في اخلامسة والثالثني من العمر، 
عندما حكم والية »انديانا« وكان يُعد من أصغر احلكام 
مارس  في  استقبال  حفلة  أقام  املتحدة.  الواليات  في 
في  جيداً  معروفاً  ليس  أنه  خاللها  له  فبان   ،١99٠

األوساط السياسية.
   فلدى استقباله الضيوف على باب احلاكمية، اعتقد بعض كبار املدعوين أنه موظف صغير هناك، فناولوه 

معاطفهم لتعليقها. وكم كانت دهشتهم عظيمة حني رأوه يعتلي املنصة ويلقي اخلطاب الرسمي.

مجلة »الصحة األمريكية«:

الطبيب احلق!الطبيب احلق!
    فيما همت املريضة اجلديدة باالنصراف من عيادتي وقفت تنظر إلي بغرابة. فسألتها: »ما االمر؟«

طويالً  وقتاً  وكّرست  الفور،  على  فاستقبلتني  موعدي،  من  دقائق  خمس  قبل  وصلت  »لقد  قالت:     
لتشخيص علتي، وأعطيتني تعليمات فهمتها كلها بوضوح تام، ثم كتبت لي وصفة أستطيع قراءتها 

كلمة كلمة... وهذا كله يجعلني أتساءل عما إذا كنت طبيباً حقاً«.

صحيفة هافنغتون بوست:

أيهما أفضل شرب القهوة في الصباح أم بعد الظهر؟أيهما أفضل شرب القهوة في الصباح أم بعد الظهر؟
طقوسه  القهوة  بشرب  مولع  إنسان  لكل  يكون  قد 
اخلاصة، ولكن قد يكون هناك وقت معني من اليوم هو 
للبقاء  القهوة  على  يعتمدون  الذين  فأولئك  األمثل، 
بفوائدها.  تامة  دراية  على  هم  العمل  في  متيقظني 
على  وتساعد  اجلسم،  في  العصبي  اجلهاز  حتفز  فهي 

التركيز بشكل أفضل.
وال يقتصر األمر على اجلانب اإليجابي إذ إن هناك جوانب 
سلبية أيًضا. فقد يعاني الذين يستهلكون الكثير من 
األفكار  تزاحم  مثل  سلبية  جانبية  آثار  من  الكافيني 

والكلمات، وتشنجات العضالت، والغثيان، والقلق، واألرق.
وفي املقابل، فمن املعلوم أن الشعور باليقظة بعد فنجان من القهوة ميكن أن يستمر ملدة متوسطها 
الذي  أو خالل بعد الظهر. لذلك فالسؤال املهم  التوقيت في الصباح  ست ساعات. وهنا تكمن أهمية 
ميكن طرحه: ما أفضل وقت في اليوم لشرب القهوة إذا كنا نرغب في احلصول على أفضل طاقة ممكنة 
في العمل؟ واجلواب عن هذا السؤال متوفر لدى الباحثني وخبراء التغذية الذين يرون أن التوقيت املثالي 

يتعلق بعمر اإلنسان.
بالنسبة للشباب أظهرت دراسة نشرت عام 2٠١6 أجريت على مجموعة طالب جامعيني يتناولون القهوة 
اختبار  مت  التي  االمتحانات  في  الصباح  في  القهوة  يشربون  الذين  أداء  تعزيز  في  أسهمت  أنها  بانتظام 
ذاكرتهم فيها بني الساعة السادسة صباحاً والثانية ظهراً على عكس الذين يشربون القهوة خالل فترة 

بعد الظهر.
أما فيما يتعلق بكبار السن الذين يعانون من انخفاض في أداء الذاكرة في الفترة الصباحية فقد أظهرت 
دراسة أجريت عام 2٠٠2 على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما أن فنجانًا واحًدا من القهوة، مت 

تناوله قبل 3٠ دقيقة من االختبار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في األداء.
ومن املعلوم أن الكافيني املوجود في القهوة يكون فعاالً بعد وقت قصير من تناوله، لذلك من املهم أن نضع 

في احلسبان الوقت الذي نحتاج إلى أن نكون يقظني فيه قبل الشروع في تناول القهوة .
أن  الكافيني، فيجب  »إذا كان لدى اإلنسان تفاعل متوسط   مع  تامار صامويلز:  التغذية  تقول أخصائية 
يشعر باليقظة والتركيز خالل ساعة إلى ست ساعات بعد تناول القهوة، سواء أكان ذلك في الصباح أم 

بعد الظهر”
وترى أيضاً أنه ال توجد أبحاث فاصلة في هذا املال. غير أن العمر والعرق والثقافة لها ثأثيرها جميعاً على 
الوقت األمثل لشرب القهوة من أجل حتسني األداء الوظيفي. بحسب ما أوردت صحيفة هافنغتون بوست.  

مجلة »العالم الساخر«:

الدب املدللالدب املدلل
    دخل رجل محالً لبيع احليوانات املدللة وقال: »أريد أن أشتري حيواناً مدلالً ال ميلك مثله سواي«.

أمراً     فوجلت صاحبة احملل غرفة خلفية وجاءته بدب قطبي قائلة: »اليك هذا«.. لكنها حذرته: »تذكر 
واحداً، ال تلمس أنفه أبداً. فاشتراه الرجل وذهب به إلى بيته.

   وذات يوم غلب عليه الفضول؛ فربت أنف الدب بلطف. فاهتاج هذا وزمجر وهجم، فراح الرجل يدور في 
البيت مذعوراً. واستند أخيراً الى جدار وصاح مستغيثاً: »أرجوك، ال تأكلني؟«

   فرفع الدب كفاً جبارة وربت أنف الرجل برفق وقال: »اآلن دورك، إلقطني!«.

صحيفة »بيزنس ويك«:

بقشيش للمديربقشيش للمدير
أنني أدفع اکرامیات )بقشيشاً( بسخاء. لكني لم أدرك مبلغ سخائي الى أن دعاني مديري  ُعرفت دائماً 
الى مكتبه مرة، وكنت قدمت يومذاك فاتورة غداء عمل. فرفع املدير نظره عن الفاتورة وقال لي: »في املرة 

املقبلة حني تدعو أحد زبائن الشركة إلى تناول الغداء، أريد أن أخدم على مائدتكما«.

نقل موقع »سي نت« اإللكتروني:

لهذا السبب جتنب زيادة حدة لهذا السبب جتنب زيادة حدة 
الصورة في شاشة التلفزيونالصورة في شاشة التلفزيون

قول اخلبراء، إن الكثير من مستخدمي شاشات التلفزيون يعتقدون أن رفع مستوى الوضوح إلى احلد االقصى لشاشة 
الكمبيوتر يعطي صورة أكثر وضوحاً ودقة وهذا اعتقاد خاطئ، ألنه يؤدي إلى تقليل دقة الصورة في الكثير من األحيان.

إذا مت ضبط حدة الشاشة على درجة عالية، فقد ال تستفيد من كل التفاصيل الواضحة التي ميكن احلصول عليها في 
شاشة التلفزيون. في معظم أجهزة التلفزيون يكون اإلعداد األفضل حلدة الشاشة هو %2٠.

احلدة تعني حتسني احلواف: في جميع أجهزة التلفزيون تقريًبا، يضيف التحكم في احلدة شيًئا يسمى »حتسني احلواف«. 
يتم حتسني احلواف في الصورة، بشكل أساسي عن طريق إضافة مخطط رفيع أو هالة لها جلعلها أكثر وضوحاً.

عند حتسني احلواف قد تظهر هالة حول الصورة تؤثر سلباً على دقتها، وبالتالي تكون الكثير من التفاصيل فيها غير 
واضحة.

ما هو أفضل إعداد تلفزيون إذن؟: أسهل طريقة للتحقق هي الذهاب إلى اإلعداد املسبق لصورة الفيلم أو السينما، 
ومعرفة مكان التحكم في احلدة في هذا الوضع.

حتتوي العديد من أجهزة التلفزيون وبعض أجهزة العرض املتطورة على ميزات معاجلة منفصلة للتحكم في احلدة. 
وعادة ما تكون هذه أعمق في قوائم اإلعدادات، أو في أقسام منفصلة »متقدمة«. ميكن لبعض هذه العناصر حتسني 

التفاصيل الواضحة دون إضافة كميات غير ضرورية من حتسني احلواف، وفق ما نقل موقع “سي نت” اإللكتروني. 

كشفت خبيرة تنظيف عن كيفية قيامها بتنظيف 
غرفتها في الفندق مبجرد الدخول إليها. وفي حديث 
التي  أمارو  فانيسا  أوضحت  إكسبريس،  لصحيفة 
توك  تيك  على  متابع  مليون   3.6 من  أكثر  لديها 
خطواتها األربع لتنظيف غرفتها في الفندق. ونشرت 
يوضح  العام  هذا  من  سابق  وقت  في  فيديو  مقطع 

هذه اخلطوات، وحصد أكثر من ١٠١ ألف إعجاب.
حتقق من وجود بق الفراش: أول ما تقوم به فانيسا هو 
ما توجد  الفراش، وغالباً  بق  السرير بحًثا عن  فحص 
املراتب والسجاد والبسط  هذه احلشرات في طبقات 
وأي شقوق صغيرة. وتعيش هذه احلشرات على األثاث 
في  آخر  إلى  مكان  من  السفر  وميكنها  الفراش  أو 
عن  بحًثا  الغرفة  فحص  املهم  من  لذلك   - األمتعة 

عالمات على بق الفراش قبل استخدام السرير.
وتشمل عالمات بق الفراش بقًعا من الدم على الفراش 

أو بقع بنية صغيرة )براز بق الفراش( على السرير.

بتطهير  ذلك  بعد  فانيسا  تقوم  األسطح:  تطهير 
النوم  طاوالت  وخاصة  األسطح،  جميع  وتعقيم 
يتم  شيء  وأي  والهاتف  بعد  عن  التحكم  وأجهزة 
اإلضاءة  مفاتيح  تنس  ال  الفندق.  زوار  من  ملسه 

ومقابض األبواب وكل شيء آخر في الغرفة.
احلمام: قد يبدو احلمام نظيفاً والمعاً، لكن ال ميكنك 
رؤية البكتيريا واجلراثيم. لذلك تقوم فانيسا بتعقيم 
املرحاض  تنظيف  قبل  احلمام  في  شيء  وكل  احلوض 
أيًضا  ميكنك  مثالًيا،  تكون  أن  تريد  كنت  وإذا  أيًضا. 
تنظيف الدش واألرضية مبناديل مبللة أو بخاخ مطهر.

األغطية  غسل  لفانيسا  ميكن  ال  واملناشف:  املالءات 
واملناشف في الغرفة عندما تصل إلى هناك، لذا فهي 
الفراش  بق  يتواجد  أن  وميكن  معها.  أغطيتها  حتضر 
وغيره من احلشرات واجلراثيم على األغطية واملناشف 
إذا لم يقم طاقم التنظيف بعملهم وفًقا للمعايير 

الصحيحة.

صحيفة إكسبريس:

٤٤ أشياء يجب أن تنظفها عند وصولك غرفة الفندق أشياء يجب أن تنظفها عند وصولك غرفة الفندق
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ترودو يعتذر للكنديني االيطاليني عن ترودو يعتذر للكنديني االيطاليني عن 
االعتقاالت خالل احلرب العاملية الثانيةاالعتقاالت خالل احلرب العاملية الثانية

اعتقال  العموم عن  امام مجلس  ترودو رسميا  الوزراء جسنت  رئيس  أعتذر 
احلرب  خالل  معاملتهم  سوء  وعن  ايطالي  أصل  من  الكنديني  من  االالف 
العاملية الثانية فقال »الى عشرات االالف من الكنديني االيطاليني االبرياء 
الذين حملوا  واالحفاد  االطفال  والي   – وأعداء  اجانب  بانهم  الذين وصفوا 
الكثير لبالدنا..... نحن  الذي قدم  الى مجتمعهم  املاضي وااللم  عار اجليل 

آسفون«.
نظام  علي  احلرب  كندا  في  العموم  مجلس  أعلن  »عندما  قائال  واضاف 
موسوليني في إيطاليا يوم ١٠ يونيو من عام ١94٠ لم يكن على كندا أن 
نقف  ان  الصح  وقد كان من  االيطاليني،  الكنديني  أيضا علي  احلرب  تعلن 
في وجه النظام االيطالي الذي انحاز الى املانيا النازية ولكن كان خطأ ان 
يؤخذ الكنديني االيطاليني ككبش فداء، وان املعتقلني لم مينحوا االجراءات 
مت  بابهم  الى  الكندية  السلطات  جاءت  عندما  وانه  الواجبة،  القانونية 
للدفاع  الفرصة  اعطوا  وال  رسمية  اتهامات  هناك  تكن  ولم  احتجازهم 
عن انفسهم في محاكمات علنية وعادلة، وال فرصة لتقدمي ادلة لدحض 

االدعاءات ضدهم ومع ذلك اقتيدوا للحجز«.
وكانت كندا قد اعتقلت اكثر من 6٠٠ شخص كندي من اصول ايطالية 
الكنديني  من  ألف   3١ من  يقرب  ما  ان  وأعلنت  احيانا،  سنوات  او  لشهور 
االيطالي  الديكتاتور  اشتراك  بعد  وذلك  وأعداء  اجانب  االيطاليني 
موسوليني في احلرب الى جانب املانيا النازية عام ١94٠، ووضع الرجال في 
معسكرات في عدد من املدن الكندية منها اونتاريو وكينجستون وبيتاواوا 

وفريدريكتون والتا .
الذين  االيطاليني  الكنديني  »ان  الميتي  ديفيد  الفيدرالي  الدفاع  وزير  وقال 
مجموعات  في  أعضاء  كانوا  او  االيطالي  االحمر  للصليب  تبرعات  قدموا 
عمالية معينة وضعت اسماؤهم على قوائم الشرطة«. ومن ناحية أخرى 
قال االستاذ الفخري في جامعة يورك السيد روبرتو بيرين انه في الثالثينات 
واالربعينات كان هناك حوالي 3 االف كندي يحملون بطاقات العضوية في 
احلزب الفاشي االيطالي، ومنهم بعض املعتقلني وتنص هذه البطاقات على 
أن حاملها سيكون مستعد لسفك دمه من أجل موسوليني وحكومته 

الفاشية.
واضاف السيد روبرتو قائال؛ إنه عندما نقول ان هناك أشخاصا اعتقلوا ملرد 
أنهم أيطاليون، فهذا هراء، وإنه مت اعتقالهم الن احلكومة كان لديها بعض 
االدلة، واالن يجب حتديد مدى خطورة هذه االدلة، وان الشرطة الفيدرالية 
باحلزب  صالت  لديهم  االشخاص  هؤالء  أن  على  ادلة  لديها  كان  الكندية 
ايطالي كندي  االيطالي«، وتعتبر كندا موطنا حلوالي ١.6 مليون  الفاشي 

وهي واحدة من اكبر التجمعات للمغتربني في العالم.

 إلغاء الـ  إلغاء الـ 1٤1٤ يوم عزل للمسافرين  يوم عزل للمسافرين 
الكنديني احلاصلني علي جرعتي الكنديني احلاصلني علي جرعتي 

لقاح »كوفيد-لقاح »كوفيد-1٩1٩« في يوليو القادم« في يوليو القادم
قررت احلكومة الكندية إلغاء الـ ١4 يوم عزل للكنديني وكذلك 
احلاصلني علي األقامة في كندا من املسافرين عند قدومهم إلي 
كندا بدأً من يوليو القادم حال حصولهم علي جرعتي اللقاح 
للشخص   PCR ال  أختبار  نتيجة  وكانت   ،»١9  - »كوفيد  ضد 

سلبية
ومن املتوقع أن يُِذيد هذا القرار من سفر الكنديني خالل الصيف 

بعد أن كان العزل الطبي عائق رئيسي ضد السفر
للعاملني  بدأت  قد  الثانية  اللقاح  جرعة  أن  بالذكر  واجلدير 
بالقطاع الطبي وكذلك من أعمارهم فرق الـ 7٠ عام ومستمره 

للمراحل العمرية األخري الحقاً

مسيرة تكرمي رفات اطفال مبقبرة جماعية مسيرة تكرمي رفات اطفال مبقبرة جماعية 
تابعة ملدرسة في كاملووبستابعة ملدرسة في كاملووبس

احتشد مئات االشخاص في وسط مدينة تورنتو لتكرمي حياة 2١5 طفال 
من السكان االصليني اكتشفت رفاتهم في مقبرة جماعية تابعة ملدرسة 

داخلية سابقة في مدينة كاملووبس في مقاطعة بريتش كولومبيا.
ضمن  من  واحدة  وكانت  املسيرة  منظمة  أولسون  بريانا  السيدة  وقالت 
الشعوب االصلية الذين انتزعوا من بني والديهم ليتعلموا في هذه املدارس، 
وهي  ديارهم«،  الي  اطفالنا  »أعيدوا  اطلق عليه  السلمي هذا  التجمع  إن 

مسيرة جمعت السكان االصليني مع كل املتضامنني معهم.
وقالت السيدة بريانا ؛ ان هذه فرصة للشعب الكندي لكي يفهموا شدة 
خطورة الوضع الذي عاش فيه أطفالنا، وإن 2١5 طفال ميثلون قصصا عاني 
منها شعبنا للعديد من السنني، وأضافت إن نبأ اكتشاف مقبرة االطفال 
مأساة،  ايضا  وهو  املدارس  هذه  من  الناجني  يقوله  ما  لصحة  اثبات  هو 
هذا وقد سارت املسيرة من وسط مدينة تورنتو وانتهت في حرم جامعة 
رايرسون حيث يوجد متثال السيد )أجيرتون رايرسون( والذي كان واحدا من 

ضمن الذين أنشأوا نظام املدارس الداخلية للشعوب االصلية في كندا.
وعند قاعدة التمثال وضع الناس مئات من االحذية لتشكيل نصبا تذكاريا 
لألطفال الذين فقدوا حياتهم في مدرسة كاملووبس الهندية والتي كانت 
تديرها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وكانت هذه اكبر مدرسة داخلية 
ألطفال الشعوب االصلية في كندا، وعند احلرم اجلامعي قام املشاركون في 
اسقطوا  ثم  رايرسون(  )اجيرتون  متثال  على  االحمر  الطالء  بإلقاء  املسيرة 
بحبل  وانزلوه  البحيرة  شاطئ  الى  الرأس  وحملوا  رأسه  وقطعوا  التمثال 

الى املاء.
يتم  لن  التمثال  أن  السيد محمد ال شيمي  رايرسون  رئيس جامعة  وقال 
ترميمه او استبداله، ويعرف أنه منذ القرن التاسع عشر وحتى إغالق اخر 
مدرسة عام ١996 التحق اكثر من ١5٠ الف طفل من الشعوب االصلية 
بهذه املدارس املسيحية والتي كانت متولها الدولة كجزء من برنامج إدماج 
الشعوب االصلية في املتمع الكندي، واجبروا على اعتناق املسيحية ولم 
الكاردينال  قال  وفي وقت سابق  االصلية،  بلغتهم  بالتحدث  يسمح لهم 
توماس كولينز رئيس أساقفة تورنتو للروم الكاثوليك »أن الكنيسة تعمل 
من أجل املصاحلة مع السكان االصليني حول االنتهاكات التي تعرض لها 

االطفال واالسر خالل نظام املدارس الداخلية« .

سكان مانيتوبا امللقحني كامال سكان مانيتوبا امللقحني كامال 
سوف يعفون من احلجر الصحيسوف يعفون من احلجر الصحي

بالكامل ضد  تطعيمهم  مت  الذين  مانيتوبا  وينيبيج: سكان 
لهم  تسمح  بطاقات  املقاطعة  لهم  تقدم  سوف  كورونا 
الذاتي  العزل  لفترة  يخضعوا  أن  دون  كندا  داخل  بالسفر 

االلزامية ومدتها ١4 يوما عند عودتهم.
النقل  مجال  في  العاملني  البطاقات  هذه  ستعفى  كما 
اتصلوا بشخص  ما  إذا  الذاتي  للعزل  االضطرار  والسفر من 
اثبات  بطاقات  يحملون  ملن  وسيكون   ،١9  – بكوفيد  مريض 
التطعيم الكامل لكوفيد – ١9 احلق في زيارة املستشفيات 

ودور الرعاية الشخصية.
أن هذا سيشجع  باليستر  بريان  املقاطعة  وزراء  رئيس   وقال 
سيكون  انه  وقال  التطعيمات،  اخذ  على  مانيتوبا  سكان 
هناك مزيد من التفاصيل حول ما ميكن السماح به حلاملي 
البطاقات من حضور االحتفاالت اجلماهيرية الكبرى في وقت 

الحق.
االعتراف  امكانية  اعضاء حكومته  مع  الوزراء  رئيس  وناقش 
 ١9  – كوفيد  لقاح  على  الكامل  احلصول  اثبات  ببطاقات 
التي تصدرها املقاطعات األخرى، وسيتمكن سكان مانيتوبا 
بطاقات  على  للحصول  االنترنت  عبر  بطلبات  التقدم  من 

التحصني بعد مرور أسبوعني من تلقي اجلرعة الثانية.
دعوي  بإقامه  القانون  انفاذ  مسؤولي  قام  أخرى  ناحية  ومن 
في  التجديد  وتعني  )ريستوريشن(  كنيسة  على  قضائية 
جنوب مدينة شتاينباخ لتحديها علنا اؤامر الصحة العامة 
ومع  للناس،  الشخصية  الروحية  خلدماتها  فيديو  ونشرها 
ان  عن  احلكومة  واعالن  الكنيسة  على  غرامات  فرض  تكرار 
العقوبات القصوى لالنتهاكات املتكررة هي مليون دوالر فإن 
الكنيسة اقسمت بانها سوف تستمر في خدماتها الروحية 

شخصيا.
في  صفحتها  على  الكنيسة  نشرتها  رسالة  في  وجاء 
لالعتراف  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  )نود  تقول  بوك  الفيس 
بحكومة مانيتوبا وشكرها على استهدافها لكنيستنا التي 
الروحية  االحتياجات  وتلبية  خلدمة  ومتاحة  مفتوحة  ظلت 
للمجتمع احمليط بنا، ومع استمرار تزايد الغرامات املفروضة 
علينا، فإن تصميمنا علي إطاعة اهلل بدال من الناس سيشتد 

ويتوطد.

تضامن كندي مع اجلالية املسلمة بعد اعتداء »أونتاريو«تضامن كندي مع اجلالية املسلمة بعد اعتداء »أونتاريو«
األعراق  مختلف  من  كنديون  تضامن 
واالجتاهات مع اجلالية املسلمة إثر حادثة 
مدينة  في  مسلمة  أسرة  على  االعتداء 
األحد،  مساء  أونتاريو،  مبقاطعة  لندن 
حول  جديدة  معلومات  تكشفت  فيما 

القضية.
وديانات  أعراق  من  املعزين  تدفق  واستمر 
مساء  من  متأخر  وقت  حتى  مختلفة، 
املروي  التقاطع  موقع  إلى  التالي،  اليوم 
حيث صدم املتهم بسيارته أفراد األسرة 
وأصاب  منها  أربعة  فقتل  املسلمة 

خامسا بجروح خطيرة.
 ومتكنت حملة أُنشأت على موقع جمع 

التبرعات الشهير   GoFundMe   لدعم أسرة الضحايا من جمع ما يقرب من ١2٠ ألف دوالر كندي في ساعة واحدة.
وبينما أصابت احلادثة املتمع الكندي بحالة من الصدمة، دعا مدافعون عن اجلاليات املسلمة في لندن إلى اتخاذ إجراءات ضد 
»العنصرية«. منير القاسم، إمام املركز اإلسالمي بجنوب غرب أونتاريو، قال لهيئة البث الكندية: »ال نريد أن ينفر الناس ويعيشوا 

في خوف«. وأضاف »علينا أن نتعامل مع الكراهية على الصعيد التربوي والسياسي واالجتماعي«.
، بينما قال عمدة أونتاريو إيد هولدر في مؤمتر صحفي: »هذا من أعمال القتل اجلماعي، والكراهية التي ال توصف، وهي لم   

تُرتكب ضد املسلمني، بل ضد سكان لندن« وقال إن الكلمات »ال تكفي. يجب أن نظهر هذه الكلمات ونتصرف بناء عليها«.
وتضامن عدد كبير من رواد وسائل التواصل االجتماعي من مسئولني وناشطني و مواطنني بعد هذا االعتداء. 
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نصائحنصائح منزلية:  منزلية: 
التخلص من الروائحالتخلص من الروائح

   للتخلص من روائح السجائر في الغرفة ضعي وعاء 
مليئاً باخلل أومحلول النشادر )االمونيا( واتركيه مفتوحاً 
طوال الليل. ومن املفيد ايضاً ان تلوحي في جو الغرفة 

مبنشفة مبللة باخلل.
كنسها  قبل  السجادة  على  الصودا  بيكربونات  رشي 
الكريهة.  الروائح  من  للتخلص  الكهربائية  باملكنسة 

تأكدي من ثبات ألوان السجادة برش رقعة صغيرة قبل رش السجادة بكاملها.
 ضعي قطع فحم داخل البراد او الثالجة، فهي تساعد في امتصاص الروائح الكريهة.

كيف تتصرف في املواقف احلرجة؟كيف تتصرف في املواقف احلرجة؟!!
يتعرض  منا  وكل  لشخصيتك  مفتاح  احلرجة..  املواقف 
في  اخلاصة  طريقته  منا  لكل  أن  كما  حرجة،  ملواقف 
التعبير عنها. وقد ثبت  املواقف وكيفية  االنفعال بهذه 
د.  األمريكية  النفس  عاملة  بها  قامت  التي  الدراسة  من 
الني كان أن طريقة الشخص في التعبير عن انفعاالته، 
انفعاالتك  فمن  لشخصيته.  اخملتلفة  اجلوانب  تعكس 

تستطيع أن تتعرف على منط شخصيتك. 
   وإليك أمثلة من ذلك:

   * الشخص الذي يغضب ويقيم الدنيا ويقعدها ألبسط 
األسباب، هو شخص عاطفي، وهو ال يتردد في اإلفصاح عما يدور بداخله لآلخرين.

   * الشخص الذي تظهر انفعاالته بصورة واضحة إزاء مشكلة ما، شخص رقيق املشاعر يتعاطف مع 
اآلخرين ويشاركهم مشكالتهم بعمق.

   * الشخص الذي يلجأ إلى تدوين املشكلة وأبعادها، هو في الواقع شخص منظم، يجيد التخطيط، كما 
أنه مثقف يراعي مشاعر اآلخرين.

   * الشخص الذي يعتمد على الهاتف في مواجهة مشكالته، شخص اجتماعي ويحب احلصول على 
نتائج سريعة، ومن السهل عليه أن يقنع اآلخرين برأيه. عالوة على أنه يجب معرفة آراء اآلخرين وما يدور 

بفكرهم.
   * الشخص الذي يواجه مشكالته بهدوء، هو شخص قوي اإلرادة، يصمد أمام األزمات بدون أن يفقد 
اتزانه، فهو يثق في أن كل موقف صعب، هو إلى زوال. وهو شخص ال يؤمن بأداء عملني في وقت واحد، ألنه 
يرى أن التركيز على أداء عمل واحد، هو خير وسيلة إلجنازه وإمتامه على أكمل وجه. كما يكون مصدر ثقة 

لكل احمليطني به.

لطاملا كان اجلمال والعناية الشخصية جزءاً مهماً 
من  الكثير  تأثر  الوباء  ظل  وفي  حياتنا،  من  جداً 
ترتبط  التي  اجللدية  احلاالت  من  بالعديد  املرضى 
في  الشديد  اجللدي  الطفح  مثل  كورونا  بفيروس 

جميع أنحاء اجلسم، وفرط احلساسية.
على  التعرف  الضروري  من  بات  املنطلق،  هذا  ومن 
حيوية  الستعادة  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات 

البشرة وصحتها بعد التعافي من كورونا.
بها  يوصي  التي  النصائح  يلي مجموعة من  فيما 
خبراء التجميل، لتعزيز صحة البشرة بعد التعافي 

من كورونا، وفق ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:
تناول السوائل

ابدأ يومك بتناول الشاي املنقوع باألعشاب، واحلساء 
مع القليل من التوابل مثل إكليل اجلبل، واخملفوقات 
والعصائر التي قد تعمل كفاحت للشهية وتساعد 

على ترطيب اجلسم.
إجراء تغييرات في النظام الغذائي

على  تساعد  الغذائي  النظام  في  تغييرات  إجراء 
إلى  باإلضافة  املغذية  األطعمة  وتشمل  الهضم 

ممارسة التمارين اخلفيفة.
العالجات الطبيعية

البشرة  عالج  يعد  األخصائيني،  لتوجيهات  وفًقا 
كجزء  إلزامياً  األوكالبتوس،  زيوت  مثل  الطبيعي، 

من النظام الصحي اليومي.
تعزيز النوم ومعاجلة األرق

املرميية  مثل  النوم  حتفز  التي  الزيوت  إضافة  ميكن 
إلى غطاء الوسادة إذا كان املريض يعاني من األرق. 
تعمل  الكركم  حليب  مثل  الطبيعية  العالجات 

أيًضا كمضاد ممتاز لاللتهابات وحتفز على النوم.
معاجلة تساقط الشعر

قد يعاني املريض من تساقط الشعر الشديد بعد 
٨ إلى ١2 أسبوًعا من اإلصابة، لذا يُنصح باخلضوع 

مكمالت  وأخذ  مختصني،  لدى  الشعر  لعالج 
البيوتني.

تناول املكمالت الغذائية
واملكمالت  الصحي  الغذائي  النظام  يعمل  ال 
بل  فحسب،  اجلسم  مناعة  حتسني  على  الغذائية 
الزنك  أيًضا. تساعد مكمالت  يحسن صحة اجللد 
على  املوضعي،   C فيتامني  ومصل   ،C وفيتامني 

حتسني صحة البشرة.
ترطيب البشرة

يساعد زيت التوت وجوزة الطيب في تعزيز تفتيح 
الذي يحتوي  املرطب  يعتبر  البشرة بسهولة، كما 
على حمض الهيالورونيك خيارًا جيًدا للبشرة. كما 
العني  حتت  مرطب  كرمي  باستخدام  اخلبراء  يوصى 
قبل النوم إلنعاش املنطقة حتت العينني وتفتيحها 

بشكل فعال.
عدم اإلفراط في استخدام املطهرات

إلى  للمطهرات  املفرط  االستخدام  يؤدي  أن  ميكن 
جفاف البشرة واإلصابة باألكزميا، لذا يُنصح بعدم 
اليدين،  على  املطهرات  استخدام  في  اإلفراط 
طفح  أي  ظهور  حال  في  املشكلة.  هذه  لتفادي 
من  معاجلته  يجب  اليد،  راحة  على  شديد  جلدي 

قبل طبيب األمراض اجللدية.

من  الرجال  من  نخبة  بني  رأي  استطالع  أسفر     
يتمنى  معينة  صفات  عن  اخملتلفة  احلياة  ميادين 
الرجل أن يجدها في املرأة التي يعتبرها مثالية. ومن 

هذه الصفات: 
اجلميل،  اإلنساني  والضعف  بالرقة،  تتميز  أن   *    
ضعف  وليس  القوة  ضعف  أي  أنوثتها،  يبرز  الذي 
االستكانة أو ضعف الشخصية. واملرأة الذكية هي 
أو بكلمة،  أنها أقل منه بحرف  الرجل  التي تشعر 
هذا  فإن  الذكي،  وشريكها  احلياة،  في  قائدها  وأنه 
قبطان  أنه  يشعر  الرجل  يجعل  الذكي  التصرف 

الباخرة واملسئول عنها.
  * أن تهتم بأناقتها. 
  * أن تهتم بثقافتها.

  * أال تتشبه بالرجال، سواء شكالً أو سلوكا.
  * أن تكون قوية الشخصية؛ فال تكون متأرجحة 

األفكار مترددة . 
عذوبتها  يفقدها  مما  عالياً  صوتها  يكون  أال   *   

کامرأة.
فتجدد  الرجل  تعب  وتقدر  حنونة  تكون  أن   *   

نشاطه بشحنات من املودة والرحمة.
 * أن تتسم بالعمق، فال تأخذ األمور بسطحية. 

* أال جتعل العمل خارج املنزل وسيلة لتحقيق الذات 
االرتفاع  ذلك  من  هدفها  يكون  بل  املظهرية،  أو 

مبستوى املعيشة.
مجتمع  في  ومهديء  ملطف  بدور  تقوم  أن   *

أمومتها  في  دورها  مثل  متاماً  وعصبي،  مضطرب 
من نحو أبنائها.

* أن تتجنب الدخول في صراع املاديات.
وسيلة  بكل  حتاول  بل  الرجل،  ألخطاء  تنقاد  أال   *

تقوميه وحتويله إلى الطريق الصحيح.
* أن تتمتع بنفسية متوازنة، وعقلية ناقدة.

تهمل  فال  والثقافة؛  املتمع  بقضايا  تهتم  أن   *
واالقتصاد  السياسة  شئون  على  االطالع 

والفلسفة.  
* أن تهتم بالشئون الدينية.

* أال تخجل من أمومتها والعناية بأطفالها.
* أن تكون ندا للرجل في مشوار احلياة.

هل تتمتع مبواصفات الزوج السعيد؟
تیقن  املواصفات،  ترى في نفسك هذه  إذا كنت     
أنك  أو  تزوجت،  قد  كنت  إذا  هذا  سعید.  زوج  أنك 

ستكون زوجاً سعيداً بعد زواجك:
١- رجل لديه إحساس كبير بالثبات.

2 - متعاون. 
3- ناجح في عمله.

4 - يتولى زمام املبادرة.

5 ـ يتحمل املسئولية.
6 - غير ثرثار. 

   أما إذا كانت إجابتك بالنفي. فلماذا ال حتاول لكي 
تكون ناجحاً سعيداً في حياتك الزوجية؟

مواصفات املرأة املثاليةمواصفات املرأة املثالية

نصائح مفيدة إلعادة احلياة لبشرتك نصائح مفيدة إلعادة احلياة لبشرتك 
بعد التعافي من كورونابعد التعافي من كورونا
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تقرير خطير من املخابرات البريطانية يعلن: 
فيروس كورونا مصنوع بشكل متعمد

أن  البريطانية  قال تقرير خطير صادر عن اخملابرات 
وأضاف  معتمد،  بشكل  مصنوع  كورونا  فيروس 
التاجي  الفيروس  وباء  أن  »املدي«  من  أنه  التقرير 

بدأ بتسريب من مختبر أبحاث في ووهان.
وكشفت وسائل إعالم بريطانية إن اخملابرات حتقق 
اآلن في احتمال أن يؤدي تسرب الفيروس من معهد 
بحثية  منشأة  وهو  الفيروسات،  لعلم  ووهان 
صينية، إلى اندالع األزمة العاملية التي تسببت في 

أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة.
االستخبارات  وكاالت  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
أن  في  »البعيدة«  الفرصة  شطبت  قد  الغربية 
في  البحوث  إجراء  يتم  -حيث  للمختبر  يكون 
اخلفافيش  من  املشتقة  التاجية  الفيروسات 
-دورًا، لكن إعادة التقييم األخيرة تعني أن نظرية 

التسرب تعتبر »ممكنة ».
ذكرت  حسبما  مش،  إلى  األمريكية  الدبلوماسية  املصادر  دفع  بغضب،  بكني  نفته  الذي  التطور،  هذا 

صحيفة »صنداي تاميز«.
قال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية، توم توجندهات: الصمت القادم من ووهان مقلق ونحتاج إلى فتح القبو 

ومعرفة ما حدث لنكون قادرين على حماية أنفسنا في املستقبل.
وهذا يعني بدء التحقيق مع شركاء من جميع أنحاء العالم وفي منظمة الصحة العاملية.

إلى جانب  اخملتبر،  في  التسرب  نظرية  النظر في  اخملابرات  وكاالت  بايدن من  األمريكي جو  الرئيس  وطلب 
األصول احملتملة األخرى لفيروس كورونا، وتقدمي تقرير إليه في غضون 9٠ يوًما، وتعمل اخملابرات البريطانية 

تعمل جنباً إلى جنب مع نظيراتها في الواليات املتحدة الكتشاف مصدر الفيروس.

الفاتيكان يعلن عن أكبر إصالح يطول القانون اجلنائي الكنسي
أكبر  عن  الفاتيكان،  بابا  فرنسيس،  البابا  أعلن 
ما  منذ  الكنسي  اجلنائي  القانون  يطول  إصالح 

يقرب 4٠ عاما.
قانون  في  تعديالت  عن  فرنسيس  البابا  وكشف 
الكنيسة الكاثوليكية، جتّرم االعتداءات اجلنسية 
إصالح  أكبر  التعديل  هذا  ويعّد  صريح.   بشكل 
يطول القانون اجلنائي الكنسي منذ ما يقرب 4٠ 

عاما مضت.
أصدر  البابا  أن  للفاتيكان  الرسمي  املوقع  وأورد 
دستورا رسوليا جديدا، يصلح الكتاب السادس من 
القانون الكنسي حول موضوع العقوبات اجلنائية، 
وسيدخل حّيز التنفيذ بدءا من ٨ ديسمبر املقبل.

التعديل  أهداف  أحد  »إن  فرنسيس:  البابا  وقال 
حتديد  فيها  يترك  التي  القضايا  عدد  خفض  هو 

العقوبة لتقدير السلطات”.
قد  اإلصالحات  تلك  تطوير  أن  الوكالة  وكشفت 

استغرق نحو ١١ عاما، وتضمنت توصيات من خبراء في القانون الكنسي والقانون اجلنائي. وكانت آالف 
التقارير حول اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة قد هزت الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، في السنوات 

األخيرة، خصوصا مع الكشف عن تسّتر كبار رجال الدين عن تلك اجلرائم.

طرح أول جواز سفر عربي للمحصنني ضد كورونا
جواز  أول  طرحها  عن  املغرب  أعلنت 
التي  لألفراد  العربي  العالم  في  سفر 
»كورونا«  فيروس  بلقاح  التطعيم  تلقوا 

املستجد.
أصدرت  إنها  املغربية  احلكومة  وقالت 
»جواز سفر تلقيحي« للذين تلقوا جرعتني 
املوقع  عبر  لكورونا،  املضاد  اللقاح  من 

اإللكتروني »لقاح كورونا”.
»ميكن حتميل  أنه  املغرب  وتابعت حكومة 
رمز  على  يحتوي  الذي  التلقيحي  اجلواز 
وميكن   ،)QR Code( السريعة  االستجابة 
التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص 
لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو 
على  عرضها  ميكن  إلكترونية  صيغة  في 

هاتف ذكي”.
سحب  أيضا  »ميكن  أنه  أوضحت  كما 

اجلواز التلقيحي في شكل ورقي لدى السلطات احمللية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح اخلاص 
بالشخص املعني”.

طرف  من  بها  ومعترفا  آمنة  رسمية،  وثيقة  يشكل  التلقيحي  »اجلواز  أن  املغربية  احلكومة  بيان  وشدد 
السلطات، تسمح حلاملها، دون احلاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب 

الوطني دون قيود، والتنقل بعد احلادية عشرة ليال وكذا السفر إلى اخلارج”.

سد النهضة... إثيوبيا تتراجع عن تنفيذ امللء الثاني كامال
الثاني لسد  تراجعت إثيوبيا عن امللء الكامل 
النهضة الذي يبدأ تنفيذه 22 يوليو املقبل، إذ 
إال  595مترًا،  ارتفاع  إلى  املليء  املقرر  من  كان 
إلى  االرتفاع  نسبة  تخفيض  قررت  إثيوبيا  أن 
في  كبير  مبقدار  انخفاض  ميثل  ما  573مترًا، 
دبلوماسًيا  تراجًعا  وميثل  الثاني،  املليء  نسبة 

إثيوبيا وخطوة للوراء.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ اجليولوجيا 
لن  إثيوبيا  أن  القاهرة،  بجامعة  املائية  واملوارد 
تستطيع امللء الثاني لسد النهضة فى املوعد 
احملدد لذلك، خاصة وأنه لم يبق سوى 3 أسابيع 

على تساقط األمطار وحدوث الفيضان.
نفق،   ١3 به  النهضة  سد  أن  شراقي،  وأضاف 
لإلنفاق،  بابا   ١3 أصل  من  أبواب   5 تركيب  ومت 

باإلضافة إلى أن السد ما زال يحتاج لوقت كبير لكي يكون جاهزا للملء الثاني.
وأوضح أستاذ اجليولوجيا واملوارد املائية بجامعة القاهرة، أن تعلية احلائط األوسط ليس هو األساس ألنه 
عبارة عن خرسانة مصمتة، وإمنا األهم هو بناء الـ ١3 نفًقا التي سيتم وضع بها ١3 تروبيًنا وفتح ١3 بوابة 

بها، مضيًفا أن اجلانب اإلثيوبي أعلن أمس أنه مت تركيب 5 تروبينات فقط.
وذكر أستاذ اجليولوجيا واملوارد املائية بجامعة القاهرة، أن املمر األوسط في سد النهضة كان من املفترض 
أن يتم تعليته إلى 3٠ مترًا إال أنه لم يحدث ذلك، ومت الوصول فقط إلى 4 أمتار، إضافة إلى أن وزير الري 
اإلثيوبي إنه من املتوقع تعليته ٨ أمتار أخرين وهو أمر صعب حتقيقه، مشيرًا إلى أن مستوى املياه املتوقع 

تخزينه يصل على 573 مترًا بداًل من 595مترًا أي بفارق يصل إلى ١7 مترًا.
وأوضح أستاذ اجليولوجيا واملوارد املائية بجامعة القاهرة، أن السودان سيواجه أزمة حقيقية بعد ملء 
سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعبث مبقدرات الشعوب، ورئيس وزرائها يتخبط، ومصر وضعت أسوأ 
سيناريو من ملء السد، مبنع زراعة األرز، والعمل على تبطني الترع، وانشأت العديد من محطات حتلية 

املياه.

للمرة األولي في تاريخ مصر.. 
بدء عمل النساء بالنيابة العامة أكتوبر املقبل

 قرر امللس األعلى للهيئات القضائية، 
عبد  الرئيس  برئاسة  اجتماعه،  فى 
ندب  تكرار  عدم  السيسي،  الفتاح 
من  أكثر  فى  الواحد  القضائي  العضو 
جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف 
للموافقة  باإلضافة  الندب،  ملدة  زمنى 
بالعاصمة  العدالة  مدينة  إنشاء  على 
اإلدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية 

موافاة وزارة العدل بطلباتها.
املتحدث  راضي،  بسام  السفير  وصرح 
بأن  اجلمهورية،  لرئاسة  الرسمي 
تاريخية  قرارات  عنه  »االجتماع صدرت 
طريق  على  مضيئة  عالمة  تشكل 
بدء  تشمل:  العريق،  املصري  القضاء 
مجلس  في  النسائي  العنصر  عمل 
الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من األول 

من أكتوبر املقبل، واعتبار هذا اليوم، من كل عام، يوًما للقضاء املصري. وكذلك توحيد املستحقات املالية 
اإلدارية،  النيابة  الدولة،  مجلس  )القضاء،  األربع  القضائية  والهيئات  اجلهات  فى  املناظرة  الدرجات  بني 

قضايا الدولة(«.
وقرر امللس عدم تكرار أسماء املقبولني للتعيني فى اجلهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة 
2٠١٨ بالنسبة مللس الدولة، والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2٠١3 بالنسبة لهيئة النيابة اإلدارية 

وهيئة قضايا الدولة.

 البنتاجون يرفض رفع علم املثليني 
واملتحولني جنسيا على املنشآت العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية، )البنتاجون( أنها لن تستثنى السماح للمنشآت العسكرية األمريكية برفع 
إعالم املثليني واملتحولني جنسيا ومزدوجي امليل اجلنسي، لتحافظ بذلك على السياسة التي وضعها 

الرئيس السابق دونالد ترامب والتي حدت من نوع اإلعالم التي ميكن أن ترفع على القواعد العسكرية.
وقال الرئيس األمريكي جو بايدن قبل أيام، أن ما يقرب من ١5٠٠ من املعينني من وكالته الفيدرالية هم 

من املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسية.
وفى يوليو 2٠2٠، أصدر البنتاجون في إدارة ترامب سياسة تسمح فقط برفع إعالم معينة على منشآت 
عسكرية، وكان يُنظر إليها على أنها وسيلة لوزير الدفاع آنذاك مارك إسبر إلصدار حظر فعلى على رفع 

علم الكونفدرالية دون ذكره على وجه التحديد.
 وقال املتحدث باسم البنتاجون جون كيربى »لن يكون هناك استثناء”.  وقال إن القرار اتخذ ألنه قد يفتح 

الباب أمام حتديات أخرى للقاعدة املوضوعة فى يوليو.
فى يومه األول فى منصبه، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكاالت الفيدرالية حلماية أفراد مجتمع »امليم« 
مبوجب جميع القوانني الفيدرالية التى حتظر التمييز على أساس اجلنس. كما ألغى بايدن احلظر املفروض 

على املتحولني جنسيا على التجنيد العلني واخلدمة فى اجليش.    
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مظاهرة في مونتريال ضد القيود مظاهرة في مونتريال ضد القيود 
املفروضة على الصحة العامةاملفروضة على الصحة العامة

الى  تدعو  مظاهرة  في  شخص  ألف  من  أكثر  شارك 
وقد  االلزامية في مونتريال،  الصحية  االجراءات  إنهاء 
جتمع املتظاهرون في حوالي الساعة ١:35 بعد الظهر 
تقع  حيث  املدينة  بوسط  فافرو  جاي  مجمع  امام 
مكاتب وزارة الصحة الكندية، وسار املتظاهرون على 
طول شارع سان لوران حتى وصلوا الى حديقة جاري 
منهم  واحد  وحمل  باألعالم،  ولوحوا  الفتات  وحملوا 
الفتة كتب عليها »أجعلوا احلرية قانونية مرة أخرى«، 

وحمل أخر الفتة تقول »جسدي هو اختياري«.
مختلفة  أسباب  املتظاهرون  من  للعديد  وكان 
كوالد  إنه  الجوي  رينية  وقال  املسيرة،  الى  لالنضمام 
يريد ان يتمكن أطفاله من خلع أقنعتهم في املدرسة، 
تنظيم  في  ساعدت  التي  ماندرفيلي  لوسي  وقالت 
الصحية  التدابير  يعارضون  ال  املتظاهرين  أن  احلدث 
بل يريدون فقط حرية اختيار القواعد التي يتبعونها، 
وقالت إنها تدافع عن الشركات واالشخاص العالقني 

بالداخل.
وقالت شرطة مونتريال أن املظاهرة انتهت سلميا وال 
الرغم من  غرامات على  او  اعتقاالت  تقارير عن  توجد 
ان الناس في املظاهرة لم يرتدوا االقنعة ولم يحترموا 
قواعد االبتعاد اجلسدي، وبينما كانت املظاهرة تتجه 
الذين لم  شماال اعترضت املظاهرة بعض االشخاص 
أن  اورالندو  ماثيو  وقال  املتظاهرين،  رسالة  تعجبهم 
الوقت  وأن  الصحيح،  الطريق  على  تسير  املقاطعة 
ليس مناسبا اآلن للتخلي عن االجراءات الصحية وإن 
ان يستعيدوا  أرادوا  إذا  اللقاحات  تأخذ  أن  الناس  على 

حريتهم.

تعرف على االجراءات اجلديدة تعرف على االجراءات اجلديدة 
بعد دخول أونتاريو املرحلة االولىبعد دخول أونتاريو املرحلة االولى

 من اعادة فتح االقتصاد  من اعادة فتح االقتصاد 
تورنتو: انتقلت أونتاريو الى املرحلة االولى من اعادة فتح االقتصاد بها ١١ يونيو ، 
وهذا استنادا علي معدل التطعيمات في جميع انحاء املقاطعة والتحسينات في 
املؤشرات الصحية، وتركز هذه املرحلة بشكل أساسي علي السماح باستئناف 

االنشطة في الهواء الطلق، وفتح الشركات الصغيرة.
وهذه قائمة مبا سيتم السماح به:

ميكن لـــ ١٠ افراد ان يتجمعوا معا في الهواء الطلق أو بسبب مناسبة عامة.
في  الدينية  االحتفاالت 
الزفاف  مثل  الطلق  الهواء 
تشمل  سوف  اجلنازات  او 
الذين  االفراد  من  عدد 
على  احملافظة  ميكنهم 
ملسافة  جسدي  تباعد 

مترين من بعضهم.
الدينية  اخلدمات 
مثل  الداخلية  واالحتفاالت 
يسمح  واجلنازات  االفراح 
من   %١5 يبلغ  عدد  بحضور 

سعة املكان.
غير  املتاجر  بفتح  يسمح 

االساسية واستقبال ١5% من سعة املكان من الزبائن دون قيود على السلع التي 
ميكن بيعها.

سوف يسمح ملتاجر السلع االساسية باستقبال 25% من سعتها من العمالء دون 
فرض قيود على السلع التي تبيعها.

يسمح بتناول الطعام في املطاعم بحيث يجلس كل 4 افراد على طاولة واحدة 
في الهواء الطلق باستثناء االسر الكبيرة.

يسمح بدروس اللياقة البدنية والتدريب الرياضي للفرد او مجموعة من ١٠ افراد 
في الهواء الطلق.

يسمح باخمليمات النهارية لألطفال في حدائق أونتاريو واماكن اخمليمات.
يسمح باخمليمات الليلية

يجوز فتح اماكن احلفالت املوسيقية وعروض السينما في الهواء الطلق ويسمح 
بفتح حلبات سباق اخليول والدرجات النارية بدون متفرجني.

وحدائق  التاريخية  واملواقع  احليوانات  حدائق  مثل  السياحي  اجلذب  مناطق  فتح 
النباتات.... وسوف تبقي أونتاريو في هذه املرحلة 2١ يوما على االقل قبل االنتقال 

الى املرحلة الثانية.

مدارس أونتاريو ستظل مغلقة مدارس أونتاريو ستظل مغلقة 
حتى سبتمبر القادمحتى سبتمبر القادم

تورنتو: أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد أن 
املدارس ستظل مغلقة امام التعلم الشخصي حتى 
شهر سبتمبر حتى تتمكن املقاطعة من الوصول الى 
املرحلة االولى من خطة اعادة فتحها في وقت أبكر مما 
التعليم  وزير  الى جانب  فورد  ذلك  أعلن  كان متوقعا. 

ستيفن ليتشي عقب اجتماع مع مجلس الوزراء.
تسمح  ان  املقاطعة  لفتح  االولى  املرحلة  شأن  ومن 
الى  الطلق  الهواء  في  املتمعني  االفراد  اعدد  بزيادة 
غير  التجزئة  ومتاجر  الباحات  فتح  واعادة  أفراد،   ١٠

االساسية بعدد من االشخاص ١5% من سعتها.
وقال دوج فورد ان قراره بإبقاء املدارس مغلقة مدفوع 
جزئيا بوجود فيروس كورونا املتحور الهندي في كندا 
وهو يجعل الشباب مرضى جدا، وهذه مخاطر ال يرغب 
تعريض  احلكمة  من  وليس  أخذها،  في  الوزراء  رئيس 
ساعات   ٨ ملدة  الدراسية  الفصول  في  طفل  مليوني 
للمدارس  فورد  وقد سمح  الفيروس،  هذا  يوميا خلطر 
جلميع  الطلق  الهواء  في  التخرج  حفالت  بإقامة 

مستويات الصفوف وليس فقط للمرحلتني ٨ و١2. 
تقدمي  سيتم  انه  التعليم  وزير  ليتشي  ستيفن  وقال 
والطالب  للمدرسني   ١9  – كوفيد  لقاح  من  جرعتني 
الشخصي،  التعلم  استئناف  قبل  لذلك  املؤهلني 
فورد  قرار  أونتاريو  في  االبتدائي  املعلمني  احتاد  وأنتقد 

بإبقاء املدارس مغلقة.

الفيروسات  عن  السابقة  االعداد  في  حتدثنا 
وخاصة  البشري  العقل  تصيب  التي  القاسية 
هذه  خطورة  وأوضحنا  القبطي،  العقل 
على  القاتل  تأثيرها  ومدى  الفيروسات وشدتها 
الفيروس االول هو فيروس اجلهل  اإلنسان.  كان 
الذي قام بفتح الباب للفيروسات األخرى، فدخل 
فيروس الغيبية كثاني فيروس يتسلل الى عقل 

اإلنسان لكي يفتك به. 
أما اليوم فنتحدث سويا عن فيروسا آخر شديد 
هذه  وأشد  أخطر  انه  اقول  ان  ابالغ  ال  اخلطورة، 
إن  الكامل«.  »االفتتان  فيروس  انه  الفيروسات. 
القبطي،  العقل  الكامل أصاب  االفتتان  فيروس 
فأصبح اغلب األشخاص يفتتنون بكل من هم 
الكاريزما  واصبحت  روحي.  مركز  او  في سلطة 
يجذب  الذي  الطعم  هي  هؤالء  يحملها  التي 
هذا الفيروس.  يفتنت اإلنسان بقائده او بخادمه 
فيلغي عقله متاما بل ويدخل في حوار عنيف مع 

عقله طالبا منه السكوت فقد تكلم القائد.
بعض  مع  اشترك  ان  فرصة  لي  سنحت  لقد 

اخلدام في إحدي اخلدمات التي يشرف عليها أحد 
اآلباء الكهنة ويعاونه أحد اخلدام. كانت اخلدمة 
ملدة ليست بقصيرة وكانت بها تفصيالت كثيرة 
االختالف  حتى  او  اخلدام  بني  االتفاق  الى  وحتتاج 

الذي يثري الفكر ويجد البدائل. 
اتذكر هذا القائد الذي كان يبدأ دائما حواره معنا 
قائال: »ابونا بيقول ....«  ثم يقوم بإعطاء قائمة 
وان  تنفذ  أن  يجب  التي  والطلبات  األوامر  من 
انه ال يوجد شخصا  أمكن في احلال. والعجيب 
واحدا يستطيع ان يفتح فاه باالعتراض او حتى 
االفتتان  انه  بيقول.....«.  »أبونا  ألن  بالنقاش 

الكامل!
نظر  وجهة  في  الذين  الدين  برجال  االفتتان 
البعض ال يخطئون ابدا والذين هم خارج سياق 
الكبرى  املصيبة  أن  ولألسف  اخلطأ.  او  النقاش 
كل  إن  البعض  اعتقاد  هي  العظيمة  والكارثة 
او  او االسقف هو صوت اهلل  الكاهن  يقوله  ما 
يتكلم  القدس  الروح  القدس. حقا  الروح  ارشاد 
على لسان الكاهن حينما ميارس االسرار. وانا ال 

أنكر هذا ابدا. ولكن في حدود األسرار والصلوات 
الكنسية او حتى على مستوى االرشاد الروحي.  
فقط  ورعويا  روحيا  دورا  ولألسقف  للكاهن  ان 
القرار،  واتخاذ  والتفكير  التحليل  اما  الغير. 
خصوصا في االمور الشخصية فهذا دور العقل. 
التي  املانية  والهبة  النعمة  هو  الذي  العقل 
اعطاها اهلل لنا... فهل استخدامه يزعج احدا؟ 

يدمر  ويظل  الكثيرين  دمر  قد  الفيروس  هذا  ان 
التعليم،  مستوى  فعلى  بالبسطاء،  ويفتك 
مبليء  قاموا  الذين  هؤالء  من  تئن  فالكنيسة 
كاريزمياتهم  على  معتمدين  كالما  الهواء 
وقبولهم لدي الغير.  فعند ظهور هؤالء أصحاب 
الشخصية الكاريزمية على املنابر، ويبدأ فيروس 
بعض  نفوس  في  يتغلغل  الكامل  االفتتان 
كما  يقال  ما  لكل  فيستسلمون  األشخاص، 
يستسلم الرضيع لثدي أمه دون اي تفكير نقدي 
عزيزي  معي  تخيل  يقال.  ملا  منطقي  حتليل  او 
على  معتمدا  يتغلغل  كهذا  فيروسا  القارئ، 
معدة  املائدة  اليست  والغيبية.  اجلهل  فيروس 

اختالل  هي  لألسف  والنتيجة  بالعقل؟  للفتك 
و حتول  املثقفني علماء  انصاف  فأصبح  املعايير، 

الدارسني و العلماء حقا الي هراطقة. 
الكامل  اإلفتتان  فيروس  ان  القاريء،  عزيزي 
كل  تدمير  عن  األول  املسؤل  هو  باألشخاص 
اننا  الكنيسة.  داخل  روحي سليم  الهوتي  فكر 
منيل الي الشخصانية دائما، فنمجد األشخاص 
متجاهلني التفكير املوضوعي. قد ال منلك أدوات 
التفكير النقدي، وال نعرف كيف نحلل منطقياً 
املرجع  منلك  نحن  األقل  على  ولكن  نسمع  ما 
ان  يجب  الذي  األساس  تعليم.  لكل  الرئيسي 

نقيس عليه كل تعليم، انه الكتاب املقدس.
ففي الكتاب املقدس يستعلن ابن اهلل لإلنسان. 
حقه  ولنعطيه  املقدس  الكتاب  الي  فلنرجع 
حقيقية  عالقة  ولنبدأ  حياتنا  في  ومكانته 
مينعوا  لم  الكنز  هذا  اكتشفوا  من  فكل  معه؛ 
انفسهم من اإلفتتان احلقيقي به، فهو يستحق 
النه الكتاب الوحيد الذي يستطيع ان يغير عقل 

اإلنسان.

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

فيروسات قاتلة )فيروسات قاتلة )٣٣((
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التي  األحداث  الفتنة  شيوخ  بعض  يستغل 
سمومهم  لبث  واألقباط  الوطن  لها  يتعرض 
والكراهية  للطائفية  والدعوة  البغيضة 
حملاولة  ديني  أساس  على  املتمع  وتقسيم 
الواحد  الوطن  أبناء  بني  والوقيعة  الفرقة 
وهذه االدعاءات الباطلة فيها ازدراء وحتقير من 

املسيحيني واإلضرار باملتمع ككل.
ذمة«..  »أهل  ليسوا  املسيحيون  األزهر:  شيخ 

و»اجلزية« كان لها سياق تاريخي وانتهى
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، إنه ال 
محل وال مجال أن يُطلق على املسيحيني أنهم 
في  متساوون  مواطنون  أنهم  وأكد  ذمة،  أهل 
احلقوق والواجبات، ورفض أي حديث عن اجلزية، 
وانتهى«،  تاريخي  سياق  لها  »كان  أنه  باعتبار 
وذكر أن رسول اإلسالم وضع أول دستور عندما 
قامت دولة اإلسالم في املدينة املنورة، ونص فيه 
متضمنة  واحدة،  أمة  املدينة  سكان  أن  على 
يهود بني عوف، وأشار إلى أن األزهر غير مسؤول 
أو يلبس زي األزهر  أزهريًا  عن أي شخص يكون 
وهيئة  اإلسالمية  البحوث  مجمع  دائرة  خارج 

كبار العلماء.
وأضاف شيخ األزهر، أن مصطلح األقليات ال يعبر 
عن روح اإلسالم وال عن فلسفته، وأن مصطلح 
األكبر  والعاصم  األنسب،  التعبير  املواطنة هو 
أن  وأوضح  املتمعات،  الستقرار  والوحيد 
املواطنة معناها املساواة في احلقوق والواجبات 
مصطلح  بخالف  جميًعا،  املواطنني  بني 
تبعث  سلبية  انطباعات  يحمل  الذي  األقليات 
نفسية  حواجز  وتضع  باإلقصاء،  الشعور  على 
تتداعى وتتراكم في نفس املواطن الذي يطلق 

عليه أنه مواطن من األقليات.
ونبه شيخ األزهر إلى أن املواطنة ال تتوقف عند 
اختالف دين أو اختالف مذهب، فالكل متساوون 
أمام  سواسية  واجلميع  والواجبات،  احلقوق  في 
القانون في الدولة، وعلى اجلميع أن يدافعوا عن 

هذا الوطن ويتحملوا املسؤولية الكاملة.
قائاًل: »لسنا مسؤولني عن كالم  الطيب  وتابع 
األزهر  زي  يلبس  أو  أزهريًّا  يكون  شخص  أي 
وهيئة  اإلسالمية  البحوث  مجمع  دائرة  خارج 
كبار العلماء، إذ ال يصح أن يكون األزهر سلعة 
تعرض كى جتذب مشاهدين أو إعالنات، وإذا كان 
يحدث هذا فهو شيء محزن ومؤلم، ويدل على 
أنه ال يوجد هناك أي انضباط ال على مستوى 
الكلمة وال على مستوى املسؤولية عن هموم 
أهل  مصطلح  أن  على  مشددًا  الوطن«،  هذا 
يقوله  ال  األزهر  وأن  مستعماًل،  يعد  لم  الذمة 

وال يصف به شركاء الوطن بحال من األحوال.
وتابع أن مصطلح أهل الذمة اآلن مصطلح غير 
مستساغ مع أنه كان في ذلك الوقت مفخرة 
حتفظ  حضارة  أول  ألنها  اإلسالمية؛  للدولة 
حقوق غير املسلمني وتؤكد املساواة التامة بني 
املواطنني من خالل الصيغة التعاقدية بني غير 
أنه  موضًحا  اإلسالمية،  الدولة  وبني  املسلمني 
محيطه  من  املصطلح  هذا  يُنتزع  أال  يجب  ال 
ولذلك  الناس،  بانطباعات  ويُحاكم  التاريخي 
الذين  بآخر  أو  بسبب  للتراث  الكارهني  فإن 
ليقولوا  عصيب  وقت  في  قيلت  بفتوى  يأتون 

واملتشددين  وتراثه  وفقهه  اإلسالم  هو  هذا 
أو  التتار  يواجه  كان  حكًما  يستوردون  الذين 
اآلن على  ليطبقه  اإلسالم  بالد  الصليبيني في 
غير املسلمني -كالهما كاذب؛ ألن اإلسالم غير 

ذلك متاًما.
فيها  ساد  التي  الفترة  أن  الطيب  وأوضح 
الغربيون:  عنها  قال  الذمة،  أهل  مصطلح 
ومبساواة  بحقوق  نعموا  املسلمني  غير  إن 
في  دينهم  في  إخوتهم  مع  بها  ينعموا  لم 
أهل  بني  تفرق  كانت  التي  الغربية  احلضارات 
بِدين  يَدين  َمن  وبني  عنها،  الغريب  وبني  البلد 
الدولة وَمن يَدين بغيره، بل إما أن يدخل في دين 

الدولة وإما أن يهاجر وإما أن يُقتل.
اإلسالمية  الدول  تفتتت  أنه حينما  إلى  وأشار 
الشعب  تُلزم  إسالمية  خالفة  هناك  تعد  ولم 
بتطبيق فلسفة اإلسالم -لم يعد هناك وجود 
ملصطلح أهل ذمة؛ لوجود أنظمة حديثة متاًما، 
وأكد الطيب أنه ال محل وال مجال أن يطلق على 
املسيحيني أنهم أهل ذمة بل هم مواطنون، وال 
مجال ألن يكون هناك كالم فيما يسمى باجلزية 
أو فيما يسمى بهذه املصطلحات التي كان لها 
نظام  وتبدل  اآلن،  انتهى  معني  تاريخي  سياق 
بأن  منوًها  احلكم،  فلسفات  وتبدلت  الدولة 
اإلسالم اآلن يتبنى مفهوم املواطنة الذي تبناه 
كان  حينما  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النبي 

رئيسا ألول دولة إسالمية ظهرت في التاريخ.
ماضوي  املصطلح  ذمة«  اهل   « كمال:  رباب 
حدود  ترسيم  و  اجلزية  بإلغاء  ظروفه  تغيرت 

جغرافية اسمها أوطان
من جانبها اشارت الكاتبة والناشطة احلقوقية 
غير  من  غيره  أو  املسيحي  ان  كمال  رباب 
املسلمني ليسوا من أهل الذمة، ألنهم ليسوا 
ماضوي،  املصطلح  فهذا  املسلمني.   ذمة  في 
حدود  وترسيم  اجلزية  بإلغاء  ظروفه  تغيرت 
جغرافية اسمها أوطان.  هكذا تبدد املصطلح. 
وال  وطن،  في  اآلخر  على  ملواطن  حكم  فال 
األقلية  )مصطلح  األقلية  من  مواطن  يعيش 
للتعبير عن املقارنة العددية   وليس التهميش، 
فاملواطنة   ال تقاس مببدأ األغلبية واألقلية( في 
على  املواطن  وأصبح  الدينية،  األغلبية  كنف 
الوطن، وحلت احلقوق  اختالف عقيدته يسكن 
فال  الذمة.  فكرة  محل  املساوية  والواجبات 

يوجد مواطن في ذمة مواطن آخر. 
بدون  جنب  إلى  جنبا  يعيشون  املواطنون 
ليست  واحلماية  درجة،  آخر  على  مواطن  علو 
حتت  تتم  ال  احلماية  تفضل.  وال  استعالئية 

مفهوم القبيلة بل الدولة. 
أو  املسيحي  ضريبة  نفس  هي  املسلم  ضريبة 
غيره من غير املسلمني، لم تعد اجلزية حسب 

العقيدة حاضرة في ظل الدولة املعاصرة.  
تلك  على  التأكيد  املؤسف  من  انه  وأضافت 
البديهيات وسط كل التحديات التي نعيشها 
لكن  النهضة،  سد  ومفاوضات  وباء  بني  ما 
املتطرفني،  نعرات  علت  كلما  ضروري  التأكيد 
يجب  وال  أهمية  تقل  ال  املواطنة  قضية  ألن 

تسطيحها. 
املسيحيني  من  فاحش  خطأ  لهو  انه  وأكدت 
 « النبوي  باحلديث  االستشهاد  املسلمني  قبل 
أذاني “ فأقباط مصر ليسوا  من آذي ذميا فقد 
بينه  الذي  املسلم  غير  تعني  فالذمي  ذميني، 
احلقوق  معه  تتحدد  وذمة  عهد  الدولة  وبني 
وكان  االسالمية  الدولة  بداية  في  والواجبات 
يدفعها  التي  الزكاة  مقابل  اجلزية  دفع  ابرزها 
وال  يحارب  ال  النه  له  تكرمي  وكانت  املسلم 
يؤمن  ال  عقيدة  اجل  من  وحياته  مباله  يضحي 
بها بينما يستفيد من نتائج احلرب، وفي حالة 
بينما  راتب من بيت مال املسلمني،   له  العجز 
يحاربون  املسلمني  مثل  مواطنون  مصر  أقباط 
مصر  شعب  وكل  الوطن  عن  الدفاع  اجل  من 
مسلمني ومسيحيني بل ان قائد اجليش الثاني 

في حرب اكتوبر 73 كان مسيحي. 
املسلمون واملسيحيون في مصر )أقباط( وتعني 
واحد،  نسيج  من  قبط(   - )جبت  من  مصريني 
لذلك من اخلطأ ايضا ان نقول عنصري األمة بل 

هم عضوي االمة. 
علي الشرفاء: مصطلح »أهل الذمًة« ال أساس 

لها فى اإلسالم
الشرفاء   محمد  على  اإلماراتي  املفكر  يبدا  

أَيَُّها  )يَا  تقول   التي  و  القران  من  بايه  تعليقه 
وََجَعلَْناُكْم  وَأُنَثٰى  ذََكٍر  ن  َخلَْقَناُكم مِّ إِنَّا  النَّاُس 
 ِ

ُشُعوبًا وََقَبائَِل لَِتَعارَُفوا »إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اهللَّ
َخِبيٌر((احلجرات:3١(  َعلِيٌم   َ اهللَّ إِنَّ   « أَتَْقاُكْم 
متسائال أليست هذه اآلية تبني للناس حكم اهلل 
بأن البشر جميعا متساوون في احلياة يتعارفون 
و  الدنيوية  مصاحلهم  يخدم  فيما  ويتعاونون 
أو  النار  يدخل  ومن  الطالح  أو  الصالح  تقييم 
اجلنة فذلك حكمه عند اهلل وحده  يدخل  من 
الصدور. تخفي  وما  األعني  خائنة  يعلم   الذى 
أهل  وصف  األزهر  شيوخ  استقى  أين  فمن 

الكتاب بـــ »أهل الذمة« وهل جاء حكم ذلك 
األوحد؟!  اإلسالم  مرجعية  الكرمي  القرآن  فى 
ليتخذ  واألحكام  اآليات  تلك  عنه  غابت  كيف 
موقفا سلبيا يتناقض مع شرع اهلل وأحكامه 
وهو فى مقام ميثل رسالة اإلسالم أمام العالم؟! 
وهل نسي شيوخ الفرقة بأن األقباط مواطنون 
لهم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني 
يجعل  ودليل  حق  فبأي  األديان  قبل  واملواطنة 
األقباط أهل ذمة يتكرم عليهم بتلك التسمية 
التي تدل على جهل برسالة  املحفة والظاملة 

اإلسالم ومقاصد آيات القرآن وأحكامه.
كتاب  ذكر  كما  ننسى  ال  النهاية...  وفي 
»هوامش الفتح العربي« للكاتبة سناء املصري 
»وفي سنة 235 هجرية أصدر اخلليفة املتوكل 
مرسوماً يهدف إلى حتقير )أهل الذمة( في كل 
مكان، وذلك بإلزامهم بارتداء زي معني ومظهر 
وحتصيل  اجلديدة  الكنائس  هدم  مع  معني، 
الضرائب والعشور من منازلهم وأن يجعل على 
أبواب بيوتهم صوراً للشياطني، ونهى املرسوم 
عن توظيفهم عند املسلمني، وتسوية قبورهم 
وأال  أعيادهم  فى  الصليب  يحملوا  وأال  باألرض 
يركبوا  وأال  احتفاالتهم  فى  املصابيح  يشعلوا 
اخليول.. وقد طبق الوالة ذلك على أقباط مصر 

وأصبحت سنة متبعة«.
وأخيرا فال أحد ينكر ان مصطلحات كـ«نصارى« 
أو »ذميني« هي مصطلحات عنصرية طائفية مت 
ويتم استخدامها من قبل اجلماعات اإلسالمية 
نهجها،  على  يسير  ومن  واتباعها،  املتطرفة، 
من  والتقليل  املسيحيني  شأن  من  للتحقير 
يستخدمها  ومن   .. ضدهم.  والتمييز  شأنهم 
هو شخص عنصري طائفي ينتهج نفس نهج 

اإلرهابيني واملتطرفني.

هل االقباط اهل ذمة؟! )2-2(
مصطلحات عفا عنها التاريخ: معاهدين... مستأمنني ...أهل الذمة... والفئة 

األدنى ... املطالبني باجلزية... وأخيرا والدعوة لهدم كنائسهم وقتلهم
بقلم: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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احدى  الى  استمع  كنت  تقريبا،  اسبوعني  قبل     
احملطات االذاعية الكندية حيث اجرت املذيعة حديثا 
انها  السيدة  قالت  السيدات.  احدى  مع  هاتفيا 
 André( توجهت بصحبة زوجها واوالدها الى حديقة
مدينة  في  لوران  سان  نهر  على  الواقعة   ،)J. Coté
ارجاء  اخمللفات في  وهناك، وجدوا بعض   .)Candiac(
اكياسا،  واحضر  البيت،  الى  الزوج  فرجع  احلديقة، 
وقفازات له ولزوجته وألبنائه. وشرع افراد االسرة في 

تنظيف حديقة مدينتهم.
كنت  عندما  املاضي  الى  الذاكرة  بي  وعادت     
احليوان  حديقة  الى  الصغيرة  ابنتنا  اصطحب 
وذوات  والزاحفات،  الطيور،  مقر  في  هناك،  باجليزة. 
االربع، كان عمال النظافة يبذلون من اجلهد في جمع 
في  يبذلونه  كانوا  مما  أكثر  القائمني  ذوات  مخلفات 

جمع مخلفات ذوات االربع قوائم.
قابضة  العامني،  ذات  طفلتنا،  ظلت  مرة  وذات      
قد  كانت  بونبونة،  غالف  على  الصغيرة  باناملها 
احلديقة،  الى  املترو، حتى وصلنا  ونحن في  قشرتها 
فوضعتها في اول صندوق قمامة صادفنا. هكذا رأت، 

وتعلمت، وبهذا اقتضت، وتصرفت. 
وكان  مبفرده،  يعيش  كان  اجليران  أحد  وتذكرت     
اجلنيهات  االمساك عن  الى حد  االنفاق  حريصا في 
عفوا،  للزبال-  يعطيها  ان  عليه  كان  التي  الثالثة 
ملنظف بيئتنا وحلامل مخلفاتنا- اول كل شهر، وكان 
انا عندي جردل زبالة؟ هل انت عمرك  يقول له: هل 

اخدت من عندي زبالة؟ 
يقول،  فيما  انه كان صادقا  امام اهلل  وانا اشهد     
النه كان يلقي مبخلفاته من شباك مطبخه- املقابل 
لشباك مطبخنا– في منور العمارة، اوال باول. وكم 
كان ارتطام اكياس الزبالة التي كان يلقيها، هو ومن 
االربعني  ذات  العمارة  منور  في  شاكلته،  على  هم 
االدرينالني في  ينابيع  ويدفق  يؤرق مضجعي،  شقة، 

جمجمتي.
عندما  موقف:  مخيلتي  سطح  على  وطفح     
شبرا،  شارع  الى  متجها  مسرة  بشارع  اسير  كنت 
أدركت خطواتي املتسارعة اسرة كانت تسير امامي 
يرتدون  االسرة  افراد  جميع  وكان  متهاودة،  بخطى 
مالبس انيقة. كانت اناقتهم تعلن عن دعوتهم الى 

مناسبة سعيدة كحفل زواج او خطبة. 
   وما لفت نظري، هو ان رب االسرة، صاحب البدلة 
السوداء االنيقة، كان ميسك بيده كيسا اسود اللون 
غير متناسق مع مظهره، وبعيدا كل البعد ان يكون 
حلظات  اال  هي  وما  املطبخ.  مخلفات  غير  بداخله 
حتى صح ظني وتيقن حدسي، واذا بالرجل املبتدل 
سلوكه،  في  واملبتذل  ملبسه،  في  البدلة(  )البس 
السيارات  احدى  وبني  الرصيف  بني  الكيس  يضع 
شاف،  من  وال  سريعة-  حركة  في  حزائه،  الصافة 
السائر  والعبد هلل  وزوجته،  اال اطفاله  دري-  وال من 

خلفهم؛ واهلل فوق اجلميع.
 ،١994 سنة  من  سبتمبر  الى  الذاكرة  بي  وعادت    
الفرنسية  اللغة  تدريس  في  عملي  بدأت  حيث 
اليوم  بداية  في  للبنات.  التجارية  املدراس  باحدى 
الفسحة،  وقت  حتى  نظيفة  الفصول  كانت  االول 
والشمعدان  اجليرسي  واغلفة  االوراق  بدأت  وبعدها 
وفناء  املباني  واروقة  الفصول  ارضية  ترصع  واحللوى 
القمامة  صناديق  كانت  بينما  وحديقتها؛  املدرسة 
اتساءل: كيف لالنسان  تبدو خاوية. وكنت  نفسها 
ان يجلس في مكان حتيط به اخمللفات من كل جهة 
عن ميينه وعن يساره، وخلفه وامامه وحتت مقعده 
وامام سبورته؟! وها هو شعار »النظافة من االميان« 
يفترش حوائط الفصول وجدران املدرسة من الداخل 

واخلارج.
ان  التلميذات  من  طلبت  هكذا،  الوضع  رأيت  ملا     
يرفعن اخمللفات امللقاة أسفل املقاعد التي يجلسون 
االكثرية  راحت  بينما  البعض،  فاستجاب  عليها، 
تبعدها املقاعد بأقدامها في جميع االجتاهات، وكأن 

شيئا لم يكن.
الواحدة منهن ال تقوى  اذا كانت      قلت لنفسي: 
فتدفعها  مقعدها  حتت  امللقاة  االوراق  رفع  على 
اليسار،  الى  او  اليمني  الى  او  االمام  الى  بحذائها 
ان  منهن  اذا طلبت  احداهن  فهل سوف تستجيب 
يرفعن القمامة املتناثرة امام السبورة وحول صندوق 
هذه  التقاط  من  مينعني  الكبرياء  كان  القمامة؟! 
من  بل  مخلفاتي  من  ليست  وإنها  خاصة  االوراق 
اليوم  اخر  الفصول  ينظفون  والعمال  مخلفاتهن. 

الدراسي وليس في اثنائه. 

والثاني  االول  اليوم  انقضى     
والثاني  االول،  واالسبوع  مثله، 
فصل  لكل  تقرر  ان  الى  مثله؛ 
من  غيري  ومثل  مشرف.  مدرس 
التلميذات  من  طلبت  الزمالء، 
ان يشترين مكنسة من محض 
يحافظن  لكي  مصروفهن، 
باملساهمة  وبادرت  عليها، 
تقوم  ان  على  ثمنها،  بنصف 
بنظافة  يوم  كل  تلميذتان 

الفصل. 
التعليم  التي عملت بها ما بني    وفي كل املدارس 
درجة  تكن  لم  واخلاص،  والعام،  والتجريبي،  الفني، 
من  تختلف  كانت  ولكنها  واحدة،  الفصول  نظافة 

فصل الى فصل، ومن مدرسة الى مدرسة. 
  واحلقيقة ان أكثر امناط التعليم فاعلية في التاثير 
تبدأ  ان  والقدوة  القدوة.  هو  املتعلم  سلوك  على 
بنفسي  وبدأت  كبريائي،  ودعت  ولهذا  بنفسك. 
مدير  اهلل-  رحمه   – محمود  االستاذ  اثر  مقتفيا 
نادر  اول مدرسة عملت بها، كان مثاال طيبا خلوقا 
اخمللفات  يجمع  املدرسة،  حوش  في  رايته  الوجود. 
اقدام  ستة  هناك  كانت  يوم،  وذات  بيده.  املتناثرة 
واغلفة  الشيبسي  اكياس  بني  الفناء،  في  تتجول 
الشيكوالتات واحللوى، وما شابه ذلك. فنادهن املدير 
قبلهن،  هو  وانحنى  الورق!«.  نلم  بنات  يا  »يال  وقال: 
االمر  يستغرق  ولم  االوراق،  هذه  جمع  في  وشرع 
في  احلصة  وقت  من  اضعن  ما  جملة  من  دقيقتني 

دورة املياة، ثم صرفهن الى فصولهن.
قاعات  من  قاعة  فيها  ادخل  كنت  مرة  كل  وفي     
الدرس، وبعد التحية، كنت ابادر بالتقاط ما اجده من 
مخلفات ملقاة في محيط السبورة قبل ان اطالب 
مخلفات.  من  بهم  يحيط  ما  يجمعوا  بان  الطالب 
وما ان يشاهدونني افعل ذلك، حتى يتحول الفصل 
الى خلية نحل يلتقطون ما كانوا يتأففون عنه من 
قبل. وكانت تلك هي الوسيلة الفعالة للتواجد في 

قاعة درس نظيفة. 
    وعندما هجرت التدريس وعملت مرشدا سياحيا، 
كنت اصطحب السائحني الى اهرامات اجليزة ومنها 

الى منطقة سقارة حيث ال يزال يرقد 
االف  اربعة  منذ  املدرج  زوسر  هرم 
به  وحتيط  عاما.  وخمسني  وستمائة 
واوسركاف  واوناس،  تيتي،  اهرامات 
مثل  القدمية  الدولة  نبالء  ومقابر 
وغيرهم.  وتي،  وبتاح حتب،  كاجمني، 
الى جانب مقبرة السرابيوم اخملصصة 
القطط  ومقبرة  ابيس،  للعجل 
االثري  منزل  أسفل  املوجود  احملنطة 

جان فيليب لوير. 
نحو  طوله  البالغ  الطريق  كان      
عشرين كيلومترا من هضبة اجليزة الى سقارة، يسير 
مبحازاة ترعة املريوطية، وحتى ال ينتابني اخلجل إذا ما 
وقعت اعني السائحني على القمامة وجيف احلُُصن 
سفح  على  العائمة  والقطط  والكالب  )االحصنة( 
اثرية  تاريخية  مبحاضرة  اشغلهم  كنت  املريوطية 
التوضيحية  والصور  الرسومات  ببعض  مصحوبة 
التي كنت احتفظ بها في دوسيه خاص باالهرامات. 
كنت اتعجب عندما ارى اجداددنا القدماء يحنطون 
اخواننا  بينما  الرمال؛  في  يدفنونها  او  احليوانات 
يلقون  السياحة-  من  يسترزقون  -الذين  املعاصرون 

اجليف في النهر والترع واملصارف.
   وتذكرت العديد من السياح الذين كانوا يقبضون 
باناملهم  يحجرون  او  ورقي  منديل  على  ايديهم 
حتى  السقارية  اجلولة  طيلة  صغيرة،  عالكة  على 
يضعونها في أقرب صندوق قمامة يصادفهم، ولم 
على  منها  شيئا  يلقي  ان  منهم  أحد  يجسر  يكن 
الصغيرة؛  امللعوكة  تلك  كانت  وان  حتى  االرض، 
ما  املكان  تفترش  اهالينا  مخلفات  كانت  بينما 
الـبني  مخلفات  بني  وما  واحلُُصن،  اجلِمال  روث  بني 
آدميني، على الرغم من ان السياح الكفار لم يقرأوا 
شعار«النظافة من االميان«، وال قرأوا كتاب الطهارة 
الذي تناهز صفحاته مائتي صحيفة. وإذا لم نتعلم 
دولة  سوى  هناك  فليس  والشعارات،  الكتب  من 
وعادت  اخمللفات  تلك  فيها  اختفت  التي  القانون 
املناطق االثرية والقاهرة الكبرى، بشوارعها العريقة، 
دولة  في  للمصريني  فخر  ومصدر  وجميلة  نظيفة 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- حفظه اهلل. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
النظافة من القانون 

رحلت في األول من يونيو احلالي عن عمر ناهز الثمانني عاما الفنانة 
بقرية  عاما   5٠ عاشت  التي  بوريه  ايفلني  السويسرية  التشكيلية 
مدرسة  وأسست  الفخار  عمل  طريقة  األطفال  وعلمت  بالفيوم، 
لتعليم صناعة اخلزف، وأصبحوا فنانني ولهم ورش ومحالت، وتغيرت 
ومقصد   عاملية  شهرة  لها  املنتجة  فريتهم  وأصبحت  حياتهم 

سياحي وبها فندق الستقبال مهرجان سنوي للخزف. 
قضت ايفيلني نحو نصف قرن من الزمان بني الفالحني املصريني في 
قرية »تونس« النائية بالفيوم. هناك ظلت بدأب وحب تعلم الفالحني 
أشكال  إلى  واخلزف  فنية  حتف  إلى  الطني  يحولون  كيف  وأبناءهم 

ساحرة. 
وحسب وصيتها دفنت ايفلني وهي السويسرية في القرية املصرية 
مدرسة  أنشأت  وألجلهم  معهم  عاشت  بسطاء  فالحني  مع 
لتعليمهم احلرف الفنية، عاشت ايفلني في القرية السنوات العشر 
أي مظهر من  أو  أو ماء نظيف  األولى على ملبة جاز من دون كهرباء 
وأتقنت  وإصرار،  وحب  بدأت  الفالحني  تعلم  وظلت  املدنية!  مظاهر 

اللهجة احمللية، وكان الفالحون ينادونها بالست »أم أجنلو«.
وعلى مدى نصف قرن لم تظهر إيفلني وال مرة على شاشة تلفزيون أو 
في برنامج أو صحف أو مراكز ثقافية وال سمع أحد صوتها عبر األثير، 
وكانت إذا طلب منها أحد حوارا تقول: » تكلموا مع أوالدي. أنا مش 
الزم«. ومثلما يحدث دائما، سوف تختفي تفاصيل حياة تلك السيدة 
الرائعة، وسيبقى فقط مغزى حياتها حني متسي حياة اآلخرين هي 

حياة املرء، وسعادتهم سعادته. 
بلدها  في  التطبيقية  الفنون  قسم  جنيف  جامعة  ايفلني  أنهت 
كان  الذي  والدها  مع  الستينيات  في  مصر  إلى  وجاءت  سويسرا 
الشاعر  إلى  وتعرفت  بالقاهرة،  السويسرية  الكنيسة  في  يعمل 
سيد حجاب وتزوجته رغم أنه كان فقيرا ال ميلك شيئا، وسرعان ما مت 
اعتقال حجاب مع األبنودي وصالح عيسى وآخرين في سبتمبر ١966، 

ومتكنت ايفلني وحدها من نقل رسالة إلى جان بول سارتر خالل زيارته 
للقاهرة عام ١967 تطلب منه التدخل لدى عبد الناصر لإلفراج عن 

ألنها  املهمة  بتلك  القيام  يستطيع  من  وحدها  وكانت  املعتقلني، 
أجنبية لن ينتبه إليها رجال األمن عند مصافحتها سارتر. 

وبالفعل مت اإلفراج عن املعتقلني، وصارت ايفلني أسطورة بني املثقفني. 
ميشال  الفرنسي  من  لتتزوج  حجاب  عن  انفصلت  ما  وسرعان 
باستوري الذي عاش معها حتى النهاية في القرية ذاتها، ومنه أجنبت 

ابنها » أجنلو« وابنتها.
وظلت تعلم الفالحني حرفة الفخار واخلزف وتساعدهم حتى أصبح 
القرية  حتويل  في  ايفلني  وأسهمت  خاصة،  ورشة  منهم  للغالبية 
النائية إلى مقصد سياحي عاملي. ولكم تبدو قصة ايفلني اآلن ونحن 

نحكيها بسيطة وقصيرة ولكم كانت في احلقيقة شاقة وطويلة. 
من  »مصر«  نّداهة  ندهتها  اللي  اجلميلة  السويسرّية  وهبت  فقد 

أكتر من نُص قرن حياتها بالكامل إلحدى قرى الفّيوم »قرية تونس« 
ويصنعوا  بالطني  يلعبون  األطفال  رأت  بديع.  سياحي  ملزار  وحّولتها 
منه أشكال جميلة فقررت إنشاء مدرسة الفّخار التى بتقوم بتعليم 
أطفال القرية حرفة صناعة الفخار واللي كانت نقلة كبيرة لتغيير 
وجه القرية الصغيرة وحتويلها ملركز فّني وسياحي له شكل واقتصاد 
للعطاء  أبدي  ورمز  األَُسر  ملئات  وراعية  أم  كانت  وبالتالي  وبصمة. 

والفن واجلمال.

بإحياء  قامت  بل  عباده،  دور  لتبني  تونس  لقرية  ايفيلني  تذهب  فلم 
بقريتهم  وصعدت  منها  يتكسبون  حرفه  الفالحني  وتعليم  التراث 

املغمورة إلى العاملية، و هذه تُعد أعلى درجات العبادة!!

وداعا...الفّنانة "إيفيلني بوريه"... سيدة اخلزف في مصروداعا...الفّنانة "إيفيلني بوريه"... سيدة اخلزف في مصر
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يحررها سمير اسكندر 

“الكاف« يؤجل قرعة كأس األمم األفريقية 
ألجل غير مسمى

األفريقية  األمم  قرعة كأس  تأجيل  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  أعلن 
املقرر إقامتها في الكاميرون عام 2٠22، ألجل غير مسمى.

وأرجع الكاف في بيان على موقعه الرسمي تأجيل القرعة، ألسباب لوجيستية، 
خاصة بالبلد املضيف »الكاميرون« تتعلق بجائحة فيروس كورونا املستجد 

املسبب ملرض »كوفيد ١9”.
وكان من املقرر إقامة القرعة اخلاصة بالبطولة األفريقية يوم 25 يونيو اجلاري، 

ولفت إلى أنه سيتم اإلعالن عن القرعة اجلديدة في الوقت املناسب.
وأكد أنه يواصل العمل مع شركائه في حكومة الكاميرون واللجنة املنظمة، 
بهدف جعل بطولة األمم األفريقية املقبلة حدثا ناجحا واحتفاال كبيرا بكرة 

القدم األفريقية.
يذكر أن الكاف سبق وأجل انطالق البطولة بدال من عام 2٠2١ اجلاري، إلى عام 

2٠22 املقبل في الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير املقبل.
وأرسل الكاف كذلك جلان تفتيش إلى الكاميرون، للوقوف على مدى جاهزيتها 
بسبب  ذلك،  قبل  التنظيم  منها  بعدما سحب  البطولة، خاصة  الستقبال 

عدم جاهزية املالعب الستقبال املسابقة.

رئيسة  هاشيموتو  سيكو  استبعدت 
 2٠2٠ طوكيو  ألوملبياد  املنظمة  اللجنة 
إلغاء أو تأجيل األلعاب رغم الشكوك بني 
املدن املضيفة والعاملني في املال الطبي 

بشأن إمكانية إقامة احلدث الرياضي.
نشرتها  مقابلة  في  هاشيموتو  وقالت 
ميكننا  »ال  سبورتس:  نيكان  صحيفة 

التأجيل مرة أخرى”.
من  أنه  إلى  »أساهي«  صحيفة  وذكرت 
رئيس  يوشيهيدي سوجا  يدعو  أن  املرجح 
بعد  مبكرة  انتخابات  إلى  اليابان  وزراء 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وألعاب  األوملبياد 
وهو ما يظهر عزمه على املضي قدما في 

تنظيم احلدث.
تستضيف  التي  املدن  اعتراض  وزاد 
من  مخاوف  وسط  واملنافسات  التدريبات 
نشر الزوار سالالت مختلفة من الفيروس 

واستنزاف املوارد الطبية.
وقالت وسائل إعالم إن حكومة مدينة أوتا 

املقيمني  من  الشكاوى  من  العديد  تلقت 
موظفي  تطعيم  تفضيل  قرار  بشأن 
البعثة  بها  تقيم  التي  والفنادق  املدينة 

األسترالية.
الكينية  األوملبية  اللجنة  وأضافت 
استضافة  ألغت  كورومي  مدينة  أن 

استعدادات كينيا قبل األوملبياد.
طبي  مستشار  أبرز  أومي  شيجيرو  وقال 
استضافة  إن  البرملان  في  للجنة  ياباني 
في  الطوارئ  حالة  خضم  في  األوملبياد 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  البالد 

»ليست طبيعية”.

رئيسة أوملبياد طوكيو تستبعد تأجيل األلعابرئيسة أوملبياد طوكيو تستبعد تأجيل األلعاب

1-844-355-6939

أفادت وسائل إعالم تونسية، بأن جنم خط 
ومنتخب  املصري  الزمالك  نادي  وسط 
قراره  حسم  قد  ساسي،  فرجاني  تونس 
بإنهاء مسيرته مع الفريق، مشيرة إلى أن 

وجهته املقبلة ستكون إلى قطر.
اتفق  تونيزيان«،  »فوتبول  ملوقع  ووفقا 
على  القطري  الريان  نادي  مع  ساسي 
الصيفية.  االنتقاالت  فترة  في  له  التوقيع 
رسمي  بشكل  التوقيع  أن  املوقع  وأضاف 

سيتم عقب فترة التوقف الدولي.
ربيع  عمر  املصري  اإلعالمي  أعلن  كما 
ياسني، انتقال ساسي بشكل رسمي إلى 
العقود  توقيع  أنه  القطري، مؤكدا  الدوري 

في تركيا.
وكتب ياسني عبر حسابه بتويتر »رسميا وعلى مسؤوليتي الشخصية، انتهى مشوار فرجاني ساسي مع 

نادي الزمالك والالعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري”.
وأضاف »مت توقيع العقود في تركيا، واإلعالن الرسمي من جانب النادي والالعب بعد التوقف الدولي مباشرة”.
وقال مسؤولني باحتاد الكرة املصري، إن »فرجاني ساسي إذا وقع ألى ناد يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية 
شهر يونيو اجلاري، كما يحق لناديه طلب بطاقته الدولية مع فتح باب القيد، وسيقوم احتاد الكرة مبخاطبة 

الزمالك إلرسال البطاقة للنادى اجلديد”.
وكان فرجانى ساسى قال في وقت سابق، فى تصريحات لوسائل إعالم تونسية، إنه سوف يعرض كافة 

التفاصيل التي تهم عالقته بالزمالك بعد نهاية مباريات املنتخب الوطني التونسي الودية.

وأكد ساسي أن هناك معلومات عديدة قد تداولت في الفترة األخيرة لم تكن صحيحة، وبالتالي فإنه من 
الضروري تفسيرها للرأي العام وأن كل االحتماالت واردة في عالقته مع الزمالك.

تفاصيل عقد ميسي املرتقب مع برشلونةتفاصيل عقد ميسي املرتقب مع برشلونة
أيام تفصل األرجنتيني ليونيل ميسي عن أن يكون »العبا حرا«، وهي املدة املتبقية على عقده احلالي 

الذي يربطه ببرشلونة، في ظل عدم تقدم النادي اإلسباني بعرض حتى وقت طباعة »جود نيوز«
ًوأكدت صحف إسبانية، أن العقد املرتقب مليسي لم يتم االنتهاء من جتهيزه ولم يرسل إلى قائد الفريق 

الكتالوني وجنمه األول، ومن املنتظر أن يقدم برشلونة عقدا ملدة عامني ، براتب سنوي يصل إلى 5٠ مليون 
يورو، باإلضافة إلي بنداً »مغريا« لألسطورة األرجنتيني، وهو العمل كسفير لنادي برشلونة ملدة ١٠ أعوام، 

بعد االعتزال، مقابل ١٠ ماليني يورو سنويا.
وذكرت صحف إن البورتا ناقش جميع البنود مع خورخي ميسي والد الالعب ووكيل أعماله، لكن لم يتم 

االتفاق بشكل نهائي حتى اآلن.
وباإلضافة لألمور املادية، من املتوقع أن يطلب ميسي إثباتات على نية برشلونة بالتعاقد مع جنوم كبار 

للعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

تقارير: فرجاني ساسي ينهي مسيرته في الزمالك 
املصري متجها إلى قطر

10 جنوم »سوبرستار« 
لن نراهم في بطولة أمم أوروبا

أوروبا،  أمم  بطولة كأس  انطالق  اقتراب  مع 
جتتاح  مضغوط،  موسم  بعد  تأتي  التي 
اجلماهير،  على  احلزن  مشاعر  من  بعض 
النجوم  من  كبير  عدد  غياب  بسبب 
ألسباب  البطولة  في  يشاركوا  لن  الذين 

مختلفة.
وأبعدت اإلصابة عدد هائل من النجوم عن 
بقيادة  كبار  جنوم  فشل  بينما  البطولة، 
منتخباتهم للتأهل، والنتيجة هي حرمان 
جنوم  أبرز  من  عدد  مشاهدة  من  اجلماهير 

اللعبة.
فيرجل فان دايك )هولندا(

جنم ليفربول كان يسابق الزمن للجهوزية 
واللعب مع منتخب هولندا في البطولة، 
لكنه لم يلحق للعودة للمالعب، وسيغيب 

عن املنتخب البرتقالي.
سيرجيو راموس )إسبانيا(

من  كثيرا  عانى  إسبانيا  منتخب  قائد 
الضربة  وكانت   ،2٠2١ في  اإلصابات 
لتمثيل  بدنيا  جاهزيته  بعدم  القاضية 

املنتخب في يورو 2٠2٠.
إيرلنغ هاالند )النرويج(

في  إثارة  املواهب  أكثر  أحد  هاالند  يعتبر 
أوروبا، لكن فشل النجم األشقر في قيادة 
للبطولة،  للتأهل  النرويج،  بالده  منتخب 
يعني أننا لن نشاهد ماكينة األهداف في 

احملفل األوروبي الكبير.
ماركو رويس )أملانيا(

مرة  سيغيب  رويس  األملاني  املنتخب  جنم 
هذه  لكن  كبرى،  دولية  بطولة  عن  أخرى 

اخملضرم  النجم  قرر  فقد  باختياره،  املرة 
وفضل  اللعب،  على  بدنيا  قادر  غير  أنه 
بوروسيا  مع  املقبل  للموسم  التحضير 

دورمتوند.
زالتان إبراهيموفيتش )السويد(

مع  توصف،  ال  اجلماهير  سعادة  كانت 
أخرى  مرة  إبراهيموفيتش  استدعاء 
الكبير  الهداف  لكن  السويد،  ملنتخب 
البطولة،  في  يشارك  لن  أنه  بعدها  أعلن 

بسبب اإلصابة.
ترينت ألكساندر أرنولد )إجنلترا(

اليمني  األظهرة  أفضل  أحد  أرنولد  يعتبر 
إصابته  لكن  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  في 
البطولة،  من  أيام  قبل  ودية  مباراة  في 
األسود  بقميص  نراه  لن  أننا  ستعني 

الثالثة.
أنسو فاتي )إسبانيا(

مشاهدة  تنتظر  برشلونة  جماهير  كانت 
املوهبة الفذة فاتي بشغف كبير، بقميص 
لكن  أوروبا،  أمم  خالل  إسبانيا  منتخب 
إصابته الطويلة ستمدد فترة غيابه حتى 

املوسم املقبل.
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7 خطوات إسعافية لعالج احلروق 7 خطوات إسعافية لعالج احلروق 
قبل الذهاب إلى املستشفىقبل الذهاب إلى املستشفى

قد يتعرض املرء للحروق التي تلحق األضرار 
املكواة  مثل  احلرارة  باجللد بسبب مصادر 
اجللد  أن تتضرر طبقات  النيران، وميكن  أو 
إذا لم يتم معاجلتها  الثالث بشكل دائم 

بشكل سريع.
تنجم  قد  دائمة  أضرار  أي  ولتجنب 
إكسبرس  صحيفة  أوردت  احلروق،  عن 
اخلطوات  من  مجموعة  البريطانية 
اإلسعافية التي ميكن إجراؤها قبل الذهاب 

إلى املستشفى، على النحو التالي:
على  املصاب  الشخص  بإباعد  قم   -١
الفور عن مصدر احلرارة، ثم قم بتريد احلرق 
مبياه جارية باردة أو فاترة ملدة 2٠ دقيقة. ال 
تستخدم الثلج أو املاء املثلج أو أي كرميات 

أو مواد دهنية مثل الزبدة.
مجوهرات  أو  مالبس  أي  بإزالة  قم   -2
بالقرب من املنطقة احملترقة من اجللد، مبا 
في ذلك حفاضات األطفال، ولكن ال تقم 

بإزلة أي شيء عالق على اجللد.
تأكد من تدفئة الشخص باستخدام   -3
مالمستها  عدم  على  واحرص  بطانية، 

للمنطقة احملترقة.
من  طبقة  بوضع  احلرق  بتغطية  قم   -4
الشاش فوقه. ميكن أيًضا استخدام كيس 

بالستيكي نظيف للحروق على يدك.
مثل  املسكنات  استخدم   -5
أي  لعالج  اإليبوبروفني  أو  الباراسيتامول 

ألم.
اتخذ  العينان،  أو  الوجه  احترق  إذا   -6
وضعية اجللوس بدالً من االستلقاء فهذا 

يساعد على تقليل التورم.
كيميائًيا،  أو  حمضًيا  حرًقا  كان  إذا   -7
املادة  إزالة  وحاول  باإلسعاف،  فاتصل 
بعناية،  ملوثة  مالبس  وأي  الكيميائية 
باستخدام  املصابة  املنطقة  واشطف 

أكبر قدر ممكن من املاء النظيف.

علــــوم وصحة 1717
أهمية الوجبة الكاملةأهمية الوجبة الكاملة

لسالمتك وحيويتك، احرص على أن تتناول طعامك 
في صورة »وجبة كاملة« أي الوجبة املتوازنة التي 

جتمع بني أنواع الغذاء الثالثة التالية:
طعام لبناء اجلسم: وهي األغذية التي تعمل على 
حتى  خالياه،  من  يتلف  ما  وتعويض  اجلسم  بناء 
بالصحة. وهي تفيد كذلك  يظل اجلسم متمتعاً 

في منو الصغار، كما في منو اجلنني داخل رحم أمه.
احلليب ومنتوجاته  والبيض.  والطيور  واللحوم  الطعام جتده في: األسماك  النوع من  هذا 

)لنب زبادي واجلنب بأنواعه(. البقول کالعدس والفول والفاصوليا اجلافة واللوبيا وغيرها.
املناعي  اجلهاز  قدرة  من  يزيد  الطعام  من  النوع  وهذا  األمراض:  من  اجلسم  لوقاية  طعام 
وبخاصة  اخلضر  أنواع  كل  في:  وجتده  اخملتلفة.   باألمراض  اإلصابة  من  يقيه  مما  للجسم، 
الورقية منها کاجلرجير واخلس واملقدونس وغيرها )على أن تغسل جيداً كل عود على حدة 
باملاء اجلاري وبعض اخلل(. وكذلك كل أنواع الفاكهة وبخاصة البرتقال واليوسفي والتمر 
والتني واملوز واجلوافة والتفاح وغيرها. طعام إلمداد اجلسم بالطاقة: وهذا النوع من الطعام 
والتفكير،  واالنتاج  والعمل  احلركة  في  االستمرار  من  متكنه  التي  الطاقة  للجسم  يوفر 
وكذلك القيام بالعمليات احليوية في جسم اإلنسان كالتنفس.  جتد هذا النوع من الطعام 
في: احلبوب: كاألرز والذرة والقمح ومنتوجاته كاخلبز والبليلة واملكرونة واخملبوزات والفطائر. 
وأنواع من اخلضر کالبطاطس والبطاطا والقلقاس. عسل النحل والعسل األسود )املوالس(. 
و مواد دهنية وزيوت؛ ويفضل النباتي منها، كزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس أو زيت الذرة 

. )يحتاج الفرد إلى ملعقة واحدة فقط يومياً(.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو تقومي االسنان ؟
 يعرف تقومي األسنان”Orthodontics” باستخداماته العالجية 
ويعالج  الفكني،  تشوهات  يعالج  فهو  األسنان،  طب  في 
اعوجاج األسنان، وعند تركيبه تأخذ األسنان الوضع الصحيح 

من اجلذور أي منطقة حتت اللثة، بدالً عن الوضع القدمي امللتوي، حتى يتم اإلصالح، وهو 
تصليح  في  يستخدم  وهو  الطعام،  مضغ  في  صعوبة  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
ازدحام األسنان، ألن تبديل األسنان لألطفال قد يؤدي إلى ظهور فراغ في الفكني حتى 

يتسع الفك لألسنان الزائدة ، فاالتساع هو ما يخلق أسنان زائدة ومزدحمة

كيف يتم إجراء عملية تقومي االسنان ؟
بالطرق الطبية عند  إال  ثابتة وهي غير قابلة لإلزالة  أو  دائمة  التقومي  أنواع من   هناك 
طبيب األسنان عند املتابعة، والثانية هي سهلة اإلزالة وغير دائمة في األسنان، وتتم 
العملية عن طريق استخدام جهاز يضبط عظام الفك ألخذ مقاس السن عند تركيب 

األسنان، وأفضل وقت إلجراء تقومي االسنان هو من عمر ١2 أو ١3 عاما .

تشخيص طبيب األسنان:
 ميكنك الذهاب إلى طبيب األسنان، والذي سيشخص حالتك، فإن كان هناك مشكلة 
عند  النطق  في  مشاكل  مالحظة  عند  أو  األسنان،  أو تطبيق  الفم،  حجم  كبر  في 

األطفال، ولكن هناك مشاكل قد تكون في عظم الفك:
قد يذكر لك الطبيب أنه يلزم عملية جراحية، قبل تركيب جهاز التقومي.

يقوم الطبيب بعمل أشعة سينية. 
على  مقطعية  أشعة  عمل 

الفك.
الفوتوجرافي  بالتصوير  القيام 
قياس  حتديد  الفك.  لشكل 
تتناسق  حتى  والفك،  الرأس 

عضلة الفكني مع الرأس. 
لتركيب  املناسب  القياس  حتديد 
الشخص  وحاجة   ، التقومي 
غير  املعدني  أم  الثابت  للتقومي 

الثابت

تقومي االسنان

4 مؤشرات تدل على اإلصابة بكورونا بعد أخذ اللقاح4 مؤشرات تدل على اإلصابة بكورونا بعد أخذ اللقاح
فرصة  من  كبير  بشكل  كورونا  فيروس  لقاحات  تقلل 
التقاط  املمكن  من  يزال  ال  ولكن  بالفيروس،  اإلصابة 

الفيروس بني جرعات اللقاح وبعدها مباشرة.
التطعيم  بعد  كورونا  فيروس  أعراض  تختلف  وقد 
أجراها  جديدة  دراسة  وسلطت  املعتادة.  األعراض  عن 
علماء في جامعة كينغز كوليج لندن الضوء على أحد 

األعراض األكثر شيوًعا لإلصابة بفيروس كورونا.
املاضي  ديسمبر  بني  تطعيمهم  مت  شخص  مليون   ١.١ حوالي  بيانات  في  الفريق  ونظر 
وانخفض  التطعيم.  بعد  إصابتهم  ثبتت  البالغني  من   227٨ أن  ووجدوا  مايو،  ومنتصف 

الرقم بالنسبة ألولئك الذين تناولوا جرعتني من اللقاح.
وفيما يلي أهم األعراض التي ميكن ن تشير لإلصابة بفيروس كورونا بعد أخذ جرعات اللقاح، 

بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:
العطس: كان العطس هو العرض الوحيد األكثر شيوًعا الذي مت اإلبالغ عنه لدى األشخاص 
ثبتت  الذين  أولئك  من  أكبر  بشكل  كورونا،  بفيروس  أصيبوا  والذين  تطعيمهم  مت  الذين 

إصابتهم ولكن لم يحصلوا على اللقاح.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين مت تطعيمهم كانوا أقل عرضة لإلبالغ عن أي من األعراض 

األصلية لفيروس كورونا إذا أصيبوا من أولئك الذين حصلوا على الفيروس قبل التطعيم.
وفيروس  التنفس،  ضيق  إلى  الصحية  احلاالت  من  عدد  تؤدي  أن  ميكن  التنفس:  في  ضيق 
كورونا هو أحدها. وإذا شعرت بضيق في التنفس بعد احلصول على اللقاح، فقد يكون من 
أبلغوا عن  مت تطعيمهم  الذين  األشخاص  إن  الدراسة  وقالت  اختبار كورونا.  إجراء  املفيد 
مستويات مماثلة من ضيق التنفس، لكن الباحثني الحظوا أن البالغني الذين مت تطعيمهم 
والذين أصيبوا بفيروس كورونا يعانون من أعراض أقل خطورة من أولئك الذين لم يحصلوا 
على اللقاح، لذلك هم أقل عرضة للدخول إلى املستشفى. ألم األذن: وفًقا للدراسة، فقد 
أن  أيًضا  املفيد  اللقاح من طنني األذن. لذلك من  الذين لم يتلقوا  اشتكى مرضى كورونا 
تكون على دراية بهذا األمر إذا كنت قد تلقيت اللقاح، فقد ال يكون اللقاح فعاالً بعد. تورم 
الغدد: أحد اآلثار اجلانبية األقل شيوًعا للقاح كورونا هو تورم الغدد في اإلبط أو الرقبة. وعادة 
ما تختفي هذه األعراض في غضون أيام قليلة، ولكنها قد تكون أيًضا عالمة على اإلصابة 
بعدوى كورونا. بالنسبة للذين حصلوا على اللقاح، يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من 
آثار جانبية، مبا في ذلك التعرق والقشعريرة والتعب. وعادًة ما تصل اآلثار اجلانبية إلى ذروتها 

في الـ 24 ساعة األولى وقد تستمر يوًما أو يومني.

زيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء املصابني بكورونازيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء املصابني بكورونا
في  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  في  والتغذية  الغذاء  أبحاث  دراسة حديثة ملعهد  توصلت 
التعجيل  الغذائية، من شأنه  الوجبات  إلى  البكر  الهند  زيت جوز  أن إضافة  إلى  الفلبني، 
بشفاء املشتبه في إصابتهم بكورونا. ونقلت صحيفة »مانيال تاميز« الفلبينية عن املعهد 
احملتمل  احلاالت  مع  مساعداً  غذائياً  مكمالً  البكر،  الهند  جوز  زيت  استخدام  »ميكن  أنه 
إصابتها بكورونا، وذلك بسبب خصائصه املناعية واملضادة للفيروسات«. وشملت الدراسة 
شخصاً،   63 الدولية،  فوودز«  فانكشونال  أوف  »جورنال  مجلة  في  نتائجها  نشرت  التي 
بإقليم الغونا.  روزا،  املصابني بكورونا في منطقة سانتا  كانوا مقيمني في مرفقني لعزل 
التي حتمل  وزارة الصحة اخملاوف من وصول ساللة فيروس كورونا  ومن ناحية أخرى، بددت 

خصائص ساللتي اململكة املتحدة والهند، إلى البالد.
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ألعاب لها تاريخ: 
أوراق اللعب

والسبائي   ،Spades البستوني 
 ،Diamonds والديناري   ،Hearts
أربعة  مجموعات   .Clubs واحلبه 
 ١ من  أوراق  منها  لكل  أساسية 
والولد  امللك  إلى  باإلضافة   9 إلى 
والبنت، وتكتمل ب 52 ورقة لعب. 
من  الورق  لعب  يأتي  تاريخياً 
تعكس  حيث  الوسطى،  العصور 
املتمع  طبقات  األربعة  األشكال 
الزراعة   clubs مثلت  فقد  آنذاك. 
طبقة   diamondsو واملزارعني، 
و الدين  رجال   heartو التجار، 

spades العسكريني.
ألعاب  أكثر  هي  اللعب  أوراق 
العالم  في  انتشاراً  التسلية 
وفيها متعة للصغار والكبار، ولك 
أن تلعب مئات األلعاب من خاللها 
لعبتك  تكتشف  أن  أيضاً  ولك 

اخلاصة.

الشجرة التي كانت 
سجناً

   هذه الشجرة تسمى )التبلدي(، 
وتتميز بأن لها جذعاً ضخماً جداً 
حتى ان إحدى هذه األشجار التي 
استخدم  قد  أستراليا  في  توجد 
بداية  جذعها املوف کسجن في 

اكتشاف أستراليا.

حقائق غريبة: 
لعبة االلفاظ

على  تدل  »جوجول«  لفظة  ان   •
الرقم ١ متبوعا مبئة صفر.

• محمد أكثر االسماء شيوعاً في 
العالم. 

)»تيب«  بقشيش  لفظة  ان   •
باالجنليزية( مركبة اصالً من اوائل 
ااآلتية:     الثالث  الكلمات  حروف 
 To Insure( االسراع   يتأمن  لكي 

.)Promptness

من الزمن 
اجلميل: 

حتى الضحكات، 
كانت حتوي أدباً

 سأل املعلم التلميذ: ما هو مثنی 
کتاب؟

 التلميذ: كتابان.
املعلم: وما هو مثنی دفتر؟

 التلميذ: دفتران.
املعلم: وما هو مثنی ملیم؟
التلميذ: »نكلة« يا أفندي!

هل تعلم؟
ان دقات ساعة )بيج پن( البريطانية تُسمع في استراليا التي تبعد ١3 
ألف ميل عن لندن قبل ان تُسمع في الشارع الذي يقع خلف الساعة!

األثير  موجات  عبر  الدقات  هذه  تنقل  البريطانية  اإلذاعة  ألن  وذلك 
بسرعة الالسلكي، وهو حوالي 3٠٠ ألف كيلو في الثانية.

بينما يسمعها رجل الشارع بسرعة الصوت، وهي حوالی 326 متراً 
في الثانية!

اعالن
نفساني،  وعالم  مؤلف  فيه:  مكتوباً  اعالناً  الصحف  احدى  نشرت 
يطلب سكرتيرة، تخرجت في اجلامعة، ومتخصصة في اي شيء اال: 

في علم النفس!!

البلوغ واحلكمة
مراهقاً،  يغدو  كاملني  ليسوا  جميعاً  البالغني  ان  الطفل  يعرف  يوم 
فهو  لنفسه  يغفر  حني  أما  بالغاً،  يغدو  سيئاتهم  لهم  يغفر  ويوم 

يغدو حكيماً.

بصمات
اننا نكون على شكل ُحبنا ومثاله.

 )جوته(
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تطبق  أن  ميكن  )نظرية  جمرك«...  نظرية   «
دينية،  سياسية،  قامعة:  منظومة  أية  على 

اجتماعية، تعليمية...الخ(

مرحلة ١: )جمرك(
- ماذا تقصد؟ ستمنعوننا من أن نفكر؟!

- اعوذ باهلل...بالطبع ال...فكر كما يحلو لك...
فنحن أبداً ما منعنا أحداً من التفكير!!

- إذن ماذا تسمون ما أنتم فاعلون؟
- نحن فقط مننع افكارك من الوصول الى الناس 
وهناك فرق! فكر كما حتب، ال أحد يستطيع أن 
مينعك...بينما إن أردت توصيل افكارك تلك الى 

الناس، فآسف...البد لنا من تقنينها!!
- هذه هي الدكتاتورية بعينها!!

- ال تعِط املوضوع أكثر من حجمه! ... قل لي إن 
شئت: هل اجلمارك ديكتاتورية؟!

- وما دخل اجلمارك في املوضوع؟!
يستخدم  عاملي…  قانون  عزيزي  يا  اجلمارك   -
حتى في اكبر دول العالم...و ال مينع األفراد من 
شراء سلع من اخلارج ...بل بالعكس، قم واشتر 
تفكر  أن  حر...لكن مبجرد  فأنت  لك...  يحلو  ما 
لها  فالبد  البالد...  داخل  السلع  هذه  نقل  في 
أيضاً... يتم مصادرته  ما  ...ومنها  تتجمرك  أن 

نظام عادل ال غبار عليه...واألفكار تشبه نظام 
اجلمارك متاماً...طاملا هي ال تزال في رأسك، ليس 
بها او منها أي ضرر! ولكن... ما إن خرجت...فقد 

وجب احلذر!!
مرحلة 2: )إفالس(

التفكير  من  متنعونا  ال  أنكم  ادعيتم  قد   -
مادمنا ال نشرك افكارنا مع الغير!!

ع ...بل تلك هي احلقيقة بعينها!! - لم ندَّ
- لكني ال أستطيع التفكير!!!

- وما املانع ال قدر اهلل؟!
- ال أجد أية أفكار!! أحس أنني قد أفلست!!
- وما العجيب في هذا؟! هذا طبيعي جداً!!

- طبيعي أال أجد األفكار؟!
مننع  ونحن  عزيزي،  يا  باألفكار  لك  أين  ومن   -
الفهم... تسيء  ال  الناس؟!  بني  األفكار  تداول 
التفكير،  حرية  بكامل  تتمتع  مازالت  فأنت 
يحتاج  املرء  لألسف،  لكن  مننعك!  لم  ونحن 
لسماع أفكار غيره حتى يكون قادراً على إنتاج 
أفكاره بذاته...فمن الطبيعي يا صاح أن تفلس! 

مرحلة 3: )جهل(
بعض  لك  أحضرت  خذ...لقد  حلالك!  حزنت   -

الكتب للقراءة! اقرأها وقل لي رأيك!!
- رأيي؟! ال رأي لي!...

- ماذا دهاك...كنت تشكو من االفالس الفكري، 
وها أنا أساعدك، أال تريد أن تفكر؟!

- لم أفكر منذ زمن بعيد…. بعيد جداً جداً!!...

األفكار... تداول  ومنعتم  تفضلتم  أن  منذ 
اليوم  أتأتيني  هلل!...  واحلمد  متاماً  وأفلسنا 

وتطلب مني أن أقول لك رأيي؟! 
على  لك  تشجيعي  عن  بشدة  أعتذر   -
أني مددت لك  إذن  التفكير!! وليشهد اجلميع 

يد العون، وأنت رفضت!
- لآلسف لم يعد هناك طاقة أو رغبة...وهل من 
والتفكير  للقراءة  الشخص  يعود  أن  السهل 
بعد سنني من اجلهل والتعتيم؟!.... بل اقرأ أنت 

وقل لي رأيك!
- أعتقد أنك مستعد!!

- مستعد؟!…لفعل ماذا؟!
مرحلة 4: )غسيل مخ(

- هل أنت جاهز؟!
- جاهز ملاذا أو ملن؟!

- أن تسمع رأيي كما طلبت...
- انا حتت امرك...فأنا ال أسمع ألحد غيرك!

- على شرط... أن تسمع دون أن تقاطعني؟
- ليس عندي ما أقوله حتى أقاطعك!!!

ال  أنت  لك...أوالً:  اقوله  ما  إذن  عظيم...كرر   -

شيء!
- شيء

- وأنا سيدك ورأسك!
- رأسي!!

- ال دميوقراطية!
- طية!

- رأيي فوق اجلميع!
- إيــع!

 - األرض ليست كروية
- وية!  

- انت من ساللة القرود
-  رود!

- أبغض غيرك..
- غيري

- اقتل غيرك
- غيري

- اذبح غيرك
- غيري

-  واالن قم وانشر هذا التعليم في كل االرض 
- أرض!!

- ورقصني يا جدع!!!
مرحلة 5: )يبدأ التطبيل(...... 

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

» نظرية جمرك«... » نظرية جمرك«...             
)حوار خيالي مقتبس من موقف حقيقي حدث لي( )حوار خيالي مقتبس من موقف حقيقي حدث لي(         

بقلم: 
مينا ماهر

ا.د. ناجي اسكندر

تأمالت اإلجنيل ال تنتهي واليوم نتأمل سويًا في املثل 
أنه  برغم  هذا  الضال«  االبن  »مبثل  للجميع  املعروف 
ابنني ضالني  املثل حتدث السيد املسيح عن  في هذا 
وهو موقف االبنني األكبر واألصغر وليس فقط موقف 
االبن األصغر الضال. فقد اتفق االبنان في نفس اخلطأ 
وهو ترك البيت )والبيت هنا ميثل امللكوت( واضطرار 
هنا  )وميثله  واخلروج  مكانه  لترك  احلالتني  في  األب 
ليأتي  وذلك  األرض(  إلى  املد  كل  له  املسيح  مجيء 

بهما إلى منزله ومكانه أي امللكوت.
االبن األصغر الضال وهو ميثل هنا »األمم« الذين ضلوا 
وركض  األب  وعادوا فخرج  تابوا  ولكنهم  العالم  في 

امللكوت. ويقيم احتفااًل  أي  املنزل  الى  به  ليأتي  اليه 
أفضل  يتوب  واحد  بخاطئ  تفرح  السماء  الن  خاًصا 

من تسعة وتسعني ال يحتاجون إلى التوبة. 
2 -  االبن األكبر الضال وهو ميثل هنا »اليهود« والذي 
بيت  بخراف   )١٠ )متي  في  ايضا  املسيح  يلقبهم 
عن  أيضا  يقول  املسيح  فالسيد  الضالة.  اسرائيل 
اليهود أنهم ضالون واليهود هو شعب اهلل وميثلهم 
هنا االبن األكبر واألقدم في عالقته مع األب والذي قد 
مترد أيضا وغضب وترك البيت وابتعد فاضطر األب ان 

يخرج لياتي به إلي املنزل أي )امللكوت(. 
واحًدا  الولدان  أخطأ  احلالتني  في  كيف  سويًا  ونقرأ 

األصغر  االبن  األب،  بعيًدا عن 
واألخر  األمم(  )وميثله  الضال 
ايضا  ولكنه  األب  من  قريبا 
وفي  اليهود(  )وميثله  غضب 

البعد  وهو  اخلطأ  نفس  في  الولدان  تشارك  احلالتني 
عن األب وترك املنزل حتى اضطر األب أن يخرج يترك 
ليأتي  األرض  إلى  وينزل  أي ملكوته ويتجسد  مكانه 

بهما )األمم واليهود( الى منزله أي إلى ملكوته. 
لهما  األب  ومالقاة  االبنني  عن  لوقا  إجنيل  من  ونقرأ 
خارج املنزل ليأتي بهما إلي الداخل في االصحاح ١5. 
لَْم  َكاَن  وَإِذْ  األصغر(  )االبن  أَبِيِه.  إِلَى  وََجاَء  َفَقاَم   2٠
َ )وركض( وَوََقَع َعلَى ُعُنِقِه  يَزَْل بَِعيًدا رَآُه أَبُوُه، َفَتَحنَّ

وََقبَّلَُه.
ِمَن  وََقُرَب  َجاَء  ا  َفلَمَّ احْلَْقِل.  ِفي  األَْكَبُر  ابُْنُه  وََكاَن   25

الَْبْيِت، َسِمَع َصْوَت آالَِت َطرٍَب وَرَْقًصا.
26 َفَدَعا وَاِحًدا ِمَن الِْغلَْماِن وََسأَلَُه: َما َعَسى أَْن يَُكوَن 

هَذا؟
َن،  27 َفَقاَل لَُه: أَُخوَك َجاَء َفَذبََح أَبُوَك الِْعْجَل امْلَُسمَّ

َُّه َقِبلَُه َسامِلًا. ألَن
يَْطلُُب  أَبُوُه  )َفَخرََج(  يَْدُخَل.  أَْن  يُرِدْ  وَلَْم  َفَغِضَب   2٨
)اليهود(  األكبر  االبن  إحساس  ايضا  نري  وهنا  إِلَْيِه. 
وهذا  )األمم(  األصغر  االبن  عن  االب  مع  عالقته  بتميز 
اإلحساس اخلاص بالتميز عند األب في حد ذاته خطأ 

نقع فيه فجميع األبناء متساوون في نظر االب. 
واعتقد  )اليهود(  األكبر  االبن  االبنان  مترد  اخلالصة:   
بتميزه. ومترد االبن األصغر )األمم( وترك منزل أبيه ولكن 
وخرج  األخر  عن  أحدهما  األب  مييز  لم  احلالتني  في 
منزله  إلى  بهما  ليأتي  لكليهما  )املسيح(  أباهم 

ومكانه )امللكوت(.  

قراءة جديدة في الكتاب املقدسقراءة جديدة في الكتاب املقدس
مثل االبنني الضالنيمثل االبنني الضالني
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مستقبل  جهة  من  تدبيره  في  اهلل  أهتم 
رعاة  من  جماعة  يختار  أن  األبدي  اإلنسان 
اليهود  فكان  له.  شعباً  ويجعلهم  الغنم 

وشعب بني إسرائيل. 
يرتقي  لم  عندئذ  اإلنسان  مستوي  وألن 
خيراتها  و  األرض  بعد  ما  إلى  التطلع  إلي 
وميراثها ولم يكن قد جاء بَعد عهد النعمة 
بتجسد املسيح حني وضحت الرؤية األبدية 
في  اآلتية  احلياة  في  اإلنسان  ملستقبل 
السماء، لذلك أهتم اهلل بأن يربطهم بأرض 
الرتقاء  كمقدمة   - كنعان  أرض   - امليعاد 
األبدية،  في  األحياء  بأرض  ليكون  االرتباط 
البشرية  لكل  اخلميرة  هم  يكونوا  وحتي 
احلياة  إلى  البشرية  وقيادة  باهلل  اإلميان  في 

األبدية.
اليهود  من  اهلل  شعب  اشتياق  كان  لذلك 
وعدهم  التي  امليعاد  بأرض  مرتبطاً  عندئذ 
للعودة  يتطلعون  دائماً  فكانوا  اهلل.  بها 
إليها مهما تغربوا عنها، مثلما حدث بعد 
أربعمئة سنة من تغربهم في مصر ثم عاد 
بهم موسي النبي إلى أرض كنعان املوعودة. 
ينقلوا  أن  يحرصون  فإنهم  ماتوا  لو  وحتى 
رفاتهم لدفنها في أرض امليعاد كما حدث 
مع يعقوب أبو اآلباء وأبنه يوسف الصديق. 
دولة  حرص  في  اآلن  إلى  أيضاً  نراه  وهذا 

إسرائيل بعودة رفات جنودها في احلروب.
صاعداً  دائماً-  هو  كما   - اهلل  قصد  وكان 
فإن  القول  لنا  ولو جاز  أعلى.  إلى  باخلليقة 

هذا هو ما أكتشفه العلم احلديث من تطور 
اإلنسان. لذلك خرجت الكنيسة املسيحية 
ما  وبحسب  اليهودي.  الهيكل  رحم  من 
كتاب  في  علينا  املقدس  الوحي  به  فاض 
نقرأ  املسيح،  نبوات عن مجيء  اليهود من 

باسم  اهلل  دعاه  )الذي  يعقوب  بينما  أنه 
جديد هو إسرائيل( يحط بقدميه في أرض 
مصر قادماً وبنيه )أسباط بني إسرائيل( من 
أرض كنعان في بداية األربعمئة سنة غربة، 
يتنبأ فقط بعودة شعب إسرائيل  إذا به ال 
احلدث  هذا  يتخطى  و  بل  امليعاد  أرض  إلى 
املسيح،  مجيء  وهو  النهائي  القصد  الى 
فيقول نبوءته ِمن علي فراش املوت »ال يزول 
رجليه  بني  من  ومشترع  يهوذا  من  قضيب 
السالم(  ملك  )املسيح  شيلون  يأتي  حتي 
ل باخلمر  وله يكون خضوع الشعوب«. غسَّ

لباسه وبدم العنب ثوبه )إشارة إلى صليب 
املسيح وأهمية اخلالص بدمه وسر القربان 

املقدس - أي األفخارستيا ( “.
هي  فما  املسياني،  العصر  في  ونحن  واآلن 

أرض امليعاد املسيحية؟

يقول الكثيرون إنها أورشليم السماوية أي 
احلياة األبدية. وهذا جيد وصحيح.

ولكني أري أرض امليعاد هي حياتي اليومية 
والتي لي فيها ميعاد مع الرب منذ اآلن علي 
الدنيا والتي ستمتد فيما بعد  هذه األرض 
املسيح  قال  األبدية.  في  العليا  األرض  إلي 

إلهنا »ها ملكوت اهلل داخلكم«.
فِمن املهم جداً عندما نستيقظ كل صباح 
أن يستيقظ فينا هذا الوعي املسيحي بأننا 
بل  معنا،  فقط  ليس  ألنه  امليعاد  أرض  في 
نحن فيه وهو فينا. قال املسيح إلهنا »من 

وأنا  فيَّ  يكون  دمي  ويشرب  جسدي  يأكل 
حياتنا  في  ما سنقابله  وكل  فيه«...  أكون 
اليومية من نشاط انساني بحالوته ومرارته، 
فلنتأكد أننا لسنا جنوزه وحدنا بل إننا على 
موعد مع الرب من خالل تلك األحداث، ألننا 
بالفعل معه، ونحن نخرج كل نهار لقضاء 
أخطأنا  لو  وحتى  معه.  سوياً  اليوم  هذا 
بسبب  عنا  يتخلى  لن  ألنه  عنه  نتخلى  ال 
يقبلنا  أن  مستعد  غيره  فليس  خطايانا.  
وليس  بل  خطايانا،  لنا  يذكر  وال  ويقوينا 
هو  بالرب  فارتباطنا  الرب.  عن  مبعزل  توبة 
ولو أخطأنا سبعة  التوبة  إلى  يقودنا  الذي 
مرات سبعني مرة فالذي يبدأ يومه ممسكاً 
في الرب تهون أمامه اخملاوف بأشكالها وأي 

احتياج مريض ليد بشر.
بني  ألجيال  عليه  يشدد  الرب  كان  ما  هذا 
إسرائيل القدمي دائماً وفي بداية كل مرحلة 
متكلني  يعيشوا  أن  يوم جديد،  كل  وبداية 
يشدد  الرب  فنسمع  معه،  وعاملني  عليه 
إلى  وذهابه  انتقاله  عند  اآلباء  أبو  يعقوب 

يوسف أبنه ليعيش معه في مصر :
إله  اهلل  أنا  يعقوب  يعقوب  )الرب(  »قال 
ألني  مصر،  الى  النزول  من  تخف  ال  أبيك. 
معك  أنزل  أنا  هناك.  عظيمة  أمة  أجعلك 

الى مصر وانا أصعدك أيضا«.
كائن  الرب  فإن  يكون،  وهكذا  كان  هكذا 
معك كل يوم في نزولك ورجوعك... أمني...  

والسبح هلل .

رؤية مسيحية ألرض امليعاد
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )137(

في مقاالت سابقه حتدثنا عن العهد بني 
عهد  ولكل  نوح،  مع  والعهد  وآدم  اهلل 
حرية  في  يشتركان  ولكن  مالمحه  له 
ًقبل  من  لإلنسان  مقيدة  الغير  االختيار 
أن  اإلنسان  و في كل منهما فشل  اهلل. 
ناحية  اإلنسان  مال  و  العهد  في  يثبت 
في  يستمر  ال  أن  اإلنسان  اختار  إذ  ذاته 
اآلخر  اجلانب  على  نري  اهلل  مع  العالقة 
وعادته  كان اهلل كرميا سخيا كطبيعته 
هو  هو  ألنه  االبد،  إلى  سيبقي  و  دائما 
أمس واليوم و الى االبد، فاذ لم ترد أن ال 
تكون لك شركة مع اهلل فلن يجبرك اهلل 
علي فعل ذلك علي أن اإلنسان قد يعاني 

من هذا االنفصال إذ متادي في ذلك؟! 
لكن اهلل ال يهدأ حتى يتمم االمر، إال وهو أن يتوج ملك اخلليقة 
َحتَّى  اإلِنَْساُن  ُهَو  »َفَمْن  املزمور  يذكر  يديه كما  اعمال  على كل 
تَذُكرَُه؟ وَابُْن آدََم َحتَّى تَْفَتِقَدُه؟ وَتَْنُقَصُه َقلِيالً َعِن امْلاَلَئَِكِة، ومَِبَْجٍد 
حَتَْت  ُكلَّ َشْيٍء  َجَعلَْت  يََديَْك.  أَْعَماِل  َعلَى  تَُسلُِّطُه  تَُكلِّلُُه.  وَبََهاٍء 
َقَدَمْيِه« )مز٨: 4-6( فمن فرط محبته لإلنسان ومن أجل صالحه 
الغريغوري نقول »كراعي صالح سعيت  القداس  فقط كما في 
سقطت،  الذي  انا  معي  تعبت  حقيقي  وكأب  الضال،  طلب  في 

ربطتني بكل األدوية املؤدية إلى احلياة، وباركت طبيعتي فيك«.
 قول من أجل صالحه ومحبته فقط أختار اهلل شخص ليكون أب 
جلمهور وأمم ليختار لنفسه شعبا ليكون هذا النسل نور وسبب 
َقْد  الرَّبَّ  »أَنَا  اإلجنيلي  النبي  يذكر اشعياء  االمم كما  خالص لكل 

وَأَْحَفُظَك  بَِيِدَك  َفأُْمِسُك  بِالِْبرِّ،  دََعْوتَُك 
ْعِب وَنُورًا لأِلمَُمِ، )إش 42:  وَأَْجَعلَُك َعْهًدا لِلشَّ
نسل  من  الشخص  هذا  اهلل  فاختار   »)6
سام من ساللة نوح من نسل عابر اسمه 

إبرام؟! 
هل  إبرام؟!  ملاذا  القارئ،  عزيزي  تتساءل  قد 
كان إبرام يعرف الرب سابقاً؟! ماذا ًميز إبرام 
القارئ  عزيزي  اوافقك  انا  اآلخرين؟!...  عن 
إذ  اصدمك  بل سوف  أسئلتك؟!...  في كل 
عرفت أن إبرام كان عابد لألوثان !!كما يذكر 

سفر يشوع
َقاَل  »هَكَذا  ْعِب:  الشَّ جِلَِميِع  يَُشوُع  وََقاَل 
َعْبرِ  آبَاُؤُكْم َسَكُنوا ِفي  إِْسرَائِيَل:  إِلُه  الرَّبُّ 
ْهرِ. تَارَُح أَبُو إِبْرَاِهيَم وَأَبُو نَاُحورَ، وََعَبُدوا آلَِهًة أُْخرَى.  النَّْهرِ ُمْنُذ الدَّ

)يش 24: 2(
 3 في  السؤال  هذا  علي  جنيب  أن  نستطيع  إبرام؟!  ًميز  ماذا  إذن 

إجابات حسب ما يعطينا الروح القدس:
العبراني أي ليس له  إبرام  إبرام كان من نسل عابر ولهذا سمي 
مكان يسكن فيه إذ أدرك أنه غريب ونزيل على األرض، لذلك في 

كل مكان نزل فيه إبرام كان يسكن في خيام.
»اب«  االول  املقطع  مقطعني،  إلى  ينقسم  علم  كاسم  إبرام   
 Pattar باإلجنليزية أو Father وهي من اللفظ الذي جاء من كلمة
باليونانية. أي أنه سيكون أب، املقطع الثاني هو »رام« تعني »أمم« 

أي أن إبرام سيكون أب ألمم.
السبب الثالث حسبما أعلن الروح القدس وهي بالنعمة والنعمة 

فقط.
وهذه االسباب تكاد تنطبق على كل مؤمن 

في املسيح فهو: 
١- ليس من هذا العالم..

2-مثمر اي لن يحيا في عقم روحي.
3- بالنعمة والنعمة فقط انت ٌمختار وٌمخلص.

إذن اختار اهلل إبرام وقال له أخرج من أرضك وعشيرتك ومن بيت 
أبيك وهنا جند تدرج في الدوائر التي يطلب الرب من إبرام اخلروج 
منها، االرض باملعني املتسع، ثم العشيرة واالرتباطات التي تعيق 
عزيزي  فكر  أبيك؟!  بيت  الى  الدائرة  تضيق  ثم  اهلل،  مع  العشرة 
القارئ في كل دائرة في حياتك تعيق املسير قدماً في حياتك مع 
الرب، في اي دائرة قدماك مغروسة للدرجة التي ال تستطيع الفرار 
منها، هل دائرة املمتلكات؟! هل دائرة األسرة والعالقات؟! هل دائرة 

االرتباطات الشخصية؟! هل دائرة الذات ومن تكون وماذا أجنزت؟!
اجلديدة  حياتك  مسيرة  في  قدماً  املضي  عن  تُعيقك  دائرة  كل 
وأعلن  الرب  امام  وتضعها  عليها  يديك  تضع  أن  البد  الروحية 
نعمة. وسلط شعاع من النور اإللهي ليكون سراج لرجلك ونور 
لكن حتتاج  تعيقك  دائرة  اي  يخرجك من  ان  يريد  الرب  لسبيلك، 
اي تكون حساس لصوته وتترجم ذلك الى إميان وطاعة وثقة في 
إلهك لكن كل ذلك لن يأتي اال إذ كنت قد تعرفت عليه سابقاً 
منفردا  معه  وقت  قضيت  هل  اختبرته؟!  هل  عرفته؟!...  فهل 

لتعرف أن متيز صوت الراعي؟! 
بنفسك  انت  لتجيب   ..... العزيز  ايها  لك  سأتركها  أسئلة 
اللقاء  والى  لنفسك... وكن صادقا مع نفسك كما هو صادق!... 

في العدد القادم. 

ملكوت اهلل... سيمتد )22(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: ١٠٠( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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باريس:

مالبس داخلية معطرة ت
دوم 6 شهور

بأنواع مختلفة من  انتاج مالبس داخلية معطرة للرجال     مت 
العطور. وتعلق املادة املعطرة لهذه املالبس مدة ستة شهور، وال 
تزول بعد غسلها. على الرجل أن يختار من هذه املالبس ما يروق 
ذوقه من العطر حتى ينسجم عطر مالبسه الداخلية والعطر 

الذي يستخدمه بعد احلالقة مثالً!

واشنطن:

عقول الكترونية
 الختيار انسب الهدايا

   مت تخصيص عدد من العقول االلكترونية لرواد احملال التجارية 
في قسم الهدايا، وميكن للعميل الذي يود شراء هدية لشخص 
ما أن يضع بطاقة مدون بها معلومات عن الشخص  املهدي 
إليه الهدية والثمن الذي حدده العميل لها، فتظهر فوراً على 
لذلك  هدية  أنسب  االلكتروني  بالعقل   امللحقة  الشاشة 

الشخص!
   ويستخدم هذا اجلهاز أيضاً في االستدالل على أنسب مكان 

لدعوة شخص على الغداء أو قضاء العطلة! 

كوبنهاجن:

أسعد الزوجات 
في العالم

تشير اإلحصاءات إلى أن الزوجة الدمناركية هي أسعد الزوجات 
في العالم حيث يشترك الزوج والزوجة في أداء جميع الواجبات 
في  معاً  لقضائه  الوقت  من  جانب  يتبقى  وبذلك  املنزلية، 
جلسة عائلية هادئة أو في النزهات مما يضفي عليهما السعادة 

وخصوصاً على الزوجة.
أما الزوجة األمريكية فتأتي في املرتبة الثانية في سعادتها. إذ 
تبلغ نسبة األزواج األمريكيني املتعاونني مع زوجاتهم 3 %، ثم 
تأتي الزوجة اإلجنليزية في املرتبة الثالثة من حيث سعادتها إذ 

يتعاون نحو 2٠ % من األزواج مع زوجاتهم .
لسعادة  القائمة  هذه  في  نسبة  أقل  يوفر  اإليطالي  والزوج 
مع  يتعاونون  االيطاليني  األزواج  من  فقط   %٨ فنحو  الزوجة 

زوجاتهم .
العربية  الدول  الزوجة في  أن  إلى  اإلحصاءات نفسها  وأشارت 
تتولى األمور املنزلية بنسبة قد تصل إلى ١٠٠ %...    فكم تكون 

نسبة سعادتها؟!

الواليات املتحدة: 

»أمازون« تدعم مشروع قانون لتقنني احلشيش
أمازون  مجموعة  أعلنت 
العمالقة في مجال التجارة 
تدعم  أنها  اإللكترونية 
أمريكيا  قانون  مشروع 
كل  في  احلشيشة  لتشريع 

أنحاء أمريكا.
إلى  سيفضي  إنه  وقالت 
اجلنائي  السجل  تنظيف 
هذه  في  كثيرين  ملدانني 

القضايا.
وشّرعت واليات أمريكية عدة احلشيشة، لكنها ال تزال محظورة 

على املستوى الفيدرالي.
في  لـ«أمازون«  العاملية  العمليات  رئيس  كالرك  ديف  وقال 
منشور على مدونة »نأمل أن حتذو الشركات األخرى حذونا وأن 

يتحرك السياسيون بسرعة لتمرير هذا القانون«.
وأضاف: »في املاضي، على غرار أرباب عمل آخرين كثر، استبعدنا 
تعاطيهم  ثبت  إذا  أمازون  في  املناصب  من  كثيرين  أشخاصا 
مختلفة  واليات  في  القوانني  لتطور  »نظرا  لكن  املاريجوانا«، 
من البالد، لن نضّمن املاريجوانا بعد اآلن في برامجنا الواسعة 

لفحص اخملدرات«.
على  العمال  سُيرغم  الكحول،  مع  احلال  وكما  ذلك،  من  بدال 

اخلضوع لالختبار فقط في حالة وقوع حادث.
حظر  أن  محليون  ومسؤولون  حقوقية  مجموعات  وتؤكد 
السود  على مجتمعات  متناسب  غير  يؤثر بشكل  احلشيشة 

واملتحدرين من أمريكا الالتينية.
ووّقع حاكم والية نيويورك قانونًا في آذار/مارس يسمح بتعاطي 
املاريجوانا لغايات الترفيه، لتنضم إلى ١4 والية أمريكية أخرى 

سلكت هذا املسار.

روما:

خطأ مطبعي ُيفِسد حدثاً حضره رئيس دولة
اسم  روما  بلدية  أطلقت 
كارلو  السابق  الرئيس 
على  تشامبي  أزيليو 
العاصمة  ساحات  إحدى 
هذه  لكن  اإليطالية. 
املراسم لم حتدث بالشكل 
خطأ  بسبب  لها  املرسوم 
مطبعي في صياغة االسم 
اللوحة املوضوعة في  على 

املكان.
تكرمياً  اجليري  تافرتني  حجر  من  املصنوعة  اللوحة  وبقيت 
لتشامبي الذي تولى رئاسة إيطاليا بني ١999 و2٠٠6، مغطاة 
بقطعة قماش باللونني األصفر واألحمر )رمز روما( خالل مراسم 
التدشني إثر اكتشاف خطأ مطبعي في صياغة كلمة »أزيليو«، 

االسم الثاني للرئيس.
واثنان  الرئيس احلالي سيرجيو ماتاريال  وشهد على هذا اخلطأ 
فيرجينيا  روما  بلدية  ورئيسة  تشامبي  أزيليو  كارلو  أبناء  من 
انتقادات  اإليطالية  العاصمة  لشؤون  إدارتها  تثير  التي  راجي، 

كبيرة.
وعزت بلدية روما اإلبقاء على اللوحة مغطاة خالل املراسم إلى 
ما قالت إنها أضرار حلقت بها خالل نصبها، غير أن األشخاص 
الغطاء  خلف  من  اخلطأ  هذا  الحظوا  املكان  في  املوجودين 

القماشي.
وقالت رئيسة البلدية املرشحة لوالية جديدة هذا اخلريف: »لم 
أوامري فوراً  اليوم. أعطيت  يتم إعالمي باملوضوع سوى صباح 
بإقامة لوحة جديدة، وهي باتت في مكانها«، وذلك بعد موجة 

تعليقات ساخرة عبر الشبكات االجتماعية إثر هذا اخلطأ.
وتولى كارلو أزيليو تشامبي الذي توفي سنة 2٠١6 عن 96 عاما، 
املصرف  ورئاسة  و١994،   ١993 بني  إيطاليا  وزراء  رئاسة  أيضا 

املركزي اإليطالي بني ١979 و١993.
تيبر عند سفح  نهر  له على ضفاف  الساحة اخملصصة  وتقع 

أفنتينو، إحدى تالل روما السبع.

جدة:

أضخم قلم حبر
   تفخر جامعة جدة بأطرف وأضخم قلم حبر. القلم العمالق 
العجيب  القلم  الفوالذ!  من  أطنان   3 ووزنه  أمتار   ١٠ ارتفاعه 

يرتفع في بهو اجلامعة كرمز للعلم والتعليم! 

لندن:

رقم قياسي في العطس
عدد  في  قياسياً  رقماً  کرونین«  »آدم  البريطاني  الشاب  حقق 
العطسات التي يعطسها في أثناء نوبات العطس التي تنتابه. 

إذ يعطس هذا الشاب ١٨ ألف مرة في خالل ١2ساعة! 

بنسلفانيا:

خدمة هاتفية ملساعدة األطفال
ملساعدة  هاتفية  خدمة  بنسلفانيا  جامعة  احتاد  ينظم     

األطفال على قضاء الوقت مبفردهم في أثناء تغيب والديهم.
   يتصل الطفل برقم هاتفي معروف فيجيبه شخص يعرف 
أو  املشوق  باحلديث  بتسليته  يقوم  الطفل«  »صديق  باسم 
بإجابة أسئلته املتنوعة كما ميكنه أن يشير عليه باحلل إذا وقع 
في مأزق، أو يصف له اإلسعافات األولية إذا تعرض حلادث بسيط. 

كما ميكن للطفل أن يستشيره في حل واجبه املدرسي.
   يقوم بهذه اخلدمة الهاتفية الناجحة فريق من األشخاص من 

املدربني والدارسني لعلم نفس الطفل!

إيطاليا: 

سر قطع آذان وذيول الكالب
اإليطالية،  الشرطة  قالت 
العديد من  إنها حتّركت ضد 
ومربي  البيطريني  األطباء 
األذن،  قطع  بسبب  الكالب 
مؤملة  جتميلية  ممارسة  وهي 

غير قانونية بالبالد.
في  الشرطة  وذكرت 
عامني  قضت  أنها  أنكونا 
حوالي  مع  التحقيق  في 
أطباء   ١٠ ونحو  مربياً   3٠
جراء  البالد،  بأنحاء  بيطريني 

هذه املمارسة، التي يتم فيها قطع األذنني والذيل.
وأكد املسؤولون أن الهدف من هذه املمارسة جعل الكالب تبدو 

أكثر عدوانية وجعلها أكثر جاذبية للمشترين.
لهذه  شهادات  بتزوير  أيضاً  قاموا  بهم  املشتبه  إن  وقالوا 
احليوانات. وأفادت الشرطة بأنه في حال إدانتهم، سيتعرضون 

لعقوبة السجن وغرامات ضخمة.

لندن:

احذية مطاطية للكالب
   يحرص بعض الصيادين على حماية أقدام كالبهم املرافقة 
لهم في رحالت الصيد وذلك بشراء أحذية من املطاط صنعت 
املناطق  من  بأقدامهم  رفقا  الصيد  لكالب  خصيصا  مؤخراً 

الوعرة!

بون:

سيارة تسير بزيوت اخلضروات
   بدأت إحدى شركات انتاج السيارات في صنع أول سيارة في 
اجلديد  الوقود  البنزين.  من  بدالً  بزيوت اخلضروات  العالم تسير 
الشمس  وعباد  الصويا  فول  من  مستخلص  السيارة  لهذه 

واللفت!

عالم بال حدود2121
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Information Overload - 
Becoming Aware 

of your Usage
Last time, we discussed the importance of 
turning social media/news off and stepping 
away for a while. Prior to that, we dis-
cussed some general tips on how to differ-
entiate between some reliable sources and 
some that are not great sources of informa-
tion.
Now, I’d like to go further into HOW ex-
actly we can stop ‘information overload’ 
from occurring to us, occupying our brains 
and lives, and becoming overwhelmed 
with all the news/stories around us.
The first step - like any habit that we would 
like (or need to!) change - is awareness. 
You need to step back and take a thorough 
- and honest - look at your social media 
consumption and usage. One way to do this 
is to think abut your day: how much time 
do you spend scrolling on Facebook, Twit-
ter, Instagram, etc.? How much time do 
you spend reading or listening to the news 
through various sources?

I know this sounds funny to some peo-
ple, as they may feel that they don’t spend 
‘dedicated’ time to these activities. For ex-
ample, not many people have a ‘Facebook 
time’ allocated in their day...they just open 
it whenever they want to or feel like it. For 
some, it becomes a ‘default’ to click on the 
Instagram icon when they are bored, to 
snap a picture of something and hit ‘post’, 
etc.
Now think about this: what do you use 
these for? Of course, we use social media 
to connect to people, to share parts of our 
lives, and to learn about others. We feel 
connected with people in this way, less 
alone, and sometimes we even learn new 
things (ex. what is happening around the 
world today, latest evidence, etc.). But 
sometimes, we need to question further 
than this. Is your use of social media 
always NECESSARY and/or HELPFUL? 
Sure, connecting to others is critical. Espe-
cially at a time as now where we are still 
needing to practice social distancing be-
cause of COVID-19. But, even this needs 
to be questioned a bit deeper. Do you 
feel MORE or LESS connected to peo-
ple when you are simply scrolling through 
your newsfeed on Facebook or Instagram 
stories? Does looking at people’s pictures 
and posts cause you joy, or does it force 

you to compare yourself to them?
When you read the news, do you feel more 
informed? Or do you feel more confused 
and conflicted because of multiple sources 
of information? Do you feel that you are 
hearing unbiased stories, or do you feel that 

the station/reporter is giving a one-sided 
story? Do you think about what you are 
hearing or reading, or do you take things 
by face-value?
One other helpful tip is to think about when 
you’re most likely to use social media. For 
example, do you find that there is a routine 
for you when you always open Facebook 
when you first wake up? If so, why is this 
so? Do you open Instagram each night be-
fore bed? Does this serve a function? 
Some people may say that it is a ‘habit’. 
Some people may say that opening social 
media at certain times helps them feel less 
lonely or bored throughout the day. 
But I’m going to challenge you to think 
about this honestly. When you open Face-
book right in the morning, does it spark 
joy? Does it start your day is a happy man-
ner? Or does it lead to comparison? Does 
it make you think about your own life and 
how it compares (or doesn’t!) to others? 
If you open stories at night, does it help 
clear your mind to sleep? Does it make 
you feel thankful and happy about your 
life? Or does it make you think about what 
you don’t have compared to others, does 
it accidentally cause you to judge other’s 
habits, etc? 
These are not easy questions to answer. The 
nice thing is that no one knows your true 
intentions and feelings around social media 
use. And no one has to. This is about YOU 
and your mental health and wellness. If 
you can identify how social media helps or 
harms you (and often, it’s a mix of both!), 
you can identify how or what you need to 
change about your consumption of it. 
In the next articles, we will discuss how 
to actually - and purposefully - use social 
media to help and enrich your life. We will 
delve deeper into how to manage your time 
and how to mindfully integrate social me-
dia in your life in a manner that ADDS to 
your wellness and does not deter from it. 
But before we do that, I challenge you to 
take the time between now and the next 
article to assess your social media. You 
should be able to determine this by asking 
yourself: (and write it down in a journal, 
notes app on your phone or laptop, etc.). 

1) What social media or similar apps do I 
use? List them here. 
2) When am I most likely to use these apps/
news? Is it at the same time (ex. Right away 
in the morning, before sleeping on my bed, 
during my break, etc) 
3) If I’m opening social media at certain 
tones, when is this the case? For example, 
does this happen when I’m feeling lonely 
working at home? Is it when I’ve taken a 
picture of something in my life that I want 
others to comment on? Is it when I’m bored 
of my life and frustrated, and need a laugh? 
4) After or during my use of social media, 
how do I feel? Does seeing other people’s 
lives and stories make me feel better about 
myself? Does it make me compare my 
achievements, possessions, etc. with oth-
ers? Does it make me think about what I 
don’t have that others do? Does it make me 
inadvertently judge others and their lives? 
5) This is likely the hardest, but most im-
portant question: how does my use of so-
cial media ENHANCE my life? How does 
my use of social media DISTRACT me 

from my life? Note that you’ll likely have 
answers to both these questions, because 
remember that things aren’t black or white. 
Social media can be helpful and harmful 
at the same time. Your task is to honestly 
outline how it does this. Only then can you 
determine your next steps, such as how to 
make social media work FOR your well-
ness, not against it! 
Take these next few days or weeks to re-
ceive on the questions above. Become 
more mindful of your use of social media. 
I guarantee that this will prompt you to 
realize how much - and for what reasons 
- you are using these apps or sites. If you 
want to go one step further, you might even 
notice that after reflecting on the above, 
you unfollow certain people or sites; you 
open apps at different times; you post less 
often about your personal life; etc. 
You may surprise yourself! Take a snap-
shot (haha!) into your social media use and 
become aware of how much you truly use 
these apps/TV/platforms - and how they 
add and/or subtract from you well-being 
and health.  

Bill C-233 is called the Sex Selective Abor-
tion Act and if enacted, it would amend the 
Criminal Code to make it an offence for a 
medical practitioner to perform an abortion 
knowing it is sought solely on the grounds 
of the child’s genetic sex. This practice of 
sex-selective abortion has been identified 
as a problem in Canada by the Canadian 
Medical Association.  I was pleased to vote 
against Sex Selective Abortion.
Sex-selective abortions disproportionally 
discriminate and target females.  Because 
we live in a country that values women and 
equality, I believe the problem of sex-selec-
tive abortion in Canada can no longer be 
ignored.
Regardless of anyone’s personal opinion on 
abortion, I believe that it is fundamentally 
wrong to terminate a pregnancy simply be-
cause the baby will be born a different sex 
than what is desired.  In fact, a majority 
(84%) of Canadians believe that it should 
be illegal to obtain an abortion if the family 
wants the child to be a certain sex.
Despite most Canadians viewing this bill as 
a common sense piece of legislation, it was 
rejected outright by the Liberals and NDP. 
This is yet another example of just how out 
of touch the Trudeau government (propped 
up by the NDP) is from ordinary Canadi-
ans.  Outside of Ottawa, there is a consen-
sus against this practice that includes peo-
ple from all walks of life across all political 
party lines. This includes those who have 
traditionally identified as pro-life as well 
as a majority of those who hold pro-choice 
views. This bill reflects the will of the ma-
jority of Canadians.
As such, I felt it was my duty as a Mem-
ber of Parliament to support this legislation 
which would make it illegal for doctors to 
perform Sex Selective Abortions.
I believe that Sex Selective Abortion is not 
permissible in a society that advocates for 
equality of the sexes. Bill C-233 addresses 
inequality between the sexes from the ear-
liest stages of life and underlines the fact 
that such inequality will not be tolerated in 
Canada. 
You can always count on me to take your 
views into consideration, and I will always 
fight to make sure your voice and the voice 
of the silent majority is heard. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Bill C-233 – Against Sex 
Selective Abortion

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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The mornings of this week carried hot air and 
unexpected high temperatures, mixed with the 
refreshing odors of the spring, although for the 
last spring and this one, and until the last week 
we did not pay enough attention to the beauty of 
the nature that we expect every spring and after a 
long cold winter, we were disheartened by all the 
measures taken to contain and prevent the spread 
of the Covid 19. 
The past months were felt like eternity, as if we 
have been trapped in time, one daily life cycle 
that repeats itself, a life carried less hope for to-
morrow, and lost enjoyment of the life’s bounties. 
Nonetheless, when the news of everyday low-
ered numbers of cases catching the virus, the 
talks about going back slowly to life again, air-
ports to be reopened, reduced travel restrictions, 
all seemed like a tense and overwhelming seen 
in a movie showing the rise of THE sun after an 
apocalypse or a calamity. Families started to plan 
for weekend visits and reunions, many started 

to discuss summer plans and vacations, what a 
wonderful world.
All the aspects of life that were missing for over 
a year is coming back to us, gradually, it is the 
power of survival that always give us the will, 
not only to fight for life, but to make continuous 
progression.
As we are going back to the life as we know it, 
we should not carry forward with us any of the 
habits that were enforced for our well being and 
developed during the social distancing, quaran-
tines, staying at home and all other protocols. We 
need to feel alive and true again, a handshake or 
a warm embrace must return, a smile without a 
mask, a walk in the mall with the children, buy-
ing them the ice cream after watching a movie in 
the theatre is deeply needed. 
We are longing for a shopping trip inside the 
mall, touching feeling seeing the true colours of 
the cloths, and the accessories we choose, rather 
than buying from behind a screen, which does 

not even give us the true co-
lour of what we will wear.
What a pleasure to shop live 
from the grocery store, go 
around different competing 

brands, sampling food again. Let us go back to 
have a discussion in the store, without fear, with 
another customer while we are picking our fresh 
produce.
How we miss the after-hours gatherings with our 
coworkers, chatting and laughing while we are 
sipping our favorite refreshments, and not going 
into online meetings again while everyone can 
watch our pets playing with us during the meet-
ing times.
A tribute to all the front liners who have been the 
main reason to hold on to life till the human race 
wins its battle against a 140 nano meter organism 
but could be deadly. 
It is the will of the people and their belief that the 
sun always shines, even after the long winter. 

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Sun always ShinesThe Sun always Shines

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


