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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

تنفيذ حكم اإلعدام تنفيذ حكم اإلعدام 
في قاتل القمص في قاتل القمص 

سمعان شحاتةسمعان شحاتة

احلدود تبدأ في تخفيف القيود للكنديني احلدود تبدأ في تخفيف القيود للكنديني 
الذين مت تطعيمهم بالكامل الذين مت تطعيمهم بالكامل 

دوج فورددوج فورد
 يعيد تشكيل  يعيد تشكيل 

وزارته وزارته 
قبل االنتخابات قبل االنتخابات 

القادمةالقادمة
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العلمانية وحرية الضمير وإحترام املعتقدات الدينية 
العلمانية حتترم كل املعتقدات الدينية ، لكن ماهو املعتقد العلمانية حتترم كل املعتقدات الدينية ، لكن ماهو املعتقد 
؟وكيف  تعريفه  ماهو   ، نحدده  أن  علينا  ؟،  بالضبط  ؟وكيف الديني  تعريفه  ماهو   ، نحدده  أن  علينا  ؟،  بالضبط  الديني 
نفرق بينه وبني اإلختيار الشخصي أو املزاج املتحيز ملا يتصور نفرق بينه وبني اإلختيار الشخصي أو املزاج املتحيز ملا يتصور 
مواطن  يطالب  وعندما  ؟  العقيدة  صلب  من  بأنه  مواطن املتدين  يطالب  وعندما  ؟  العقيدة  صلب  من  بأنه  املتدين 
الدولة  يطالب  طلباً  أو  إجتماعياً  تكيفاً  دينية  طائفة  الدولة يتبع  يطالب  طلباً  أو  إجتماعياً  تكيفاً  دينية  طائفة  يتبع 
إزاءه واإلستجابة له ألنه في رأيه فرض ديني ، هل  إزاءه واإلستجابة له ألنه في رأيه فرض ديني ، هل باخلضوع  باخلضوع 
يتواءم  حتى  كله  اجملتمع  ذراع  نلوي  أن  العلمانية  املرونة  يتواءم من  حتى  كله  اجملتمع  ذراع  نلوي  أن  العلمانية  املرونة  من 
العيش  مع  التكيف  أو  املطلب  هذا  إضرار  من  بالرغم  العيش معه  مع  التكيف  أو  املطلب  هذا  إضرار  من  بالرغم  معه 
املشترك للمجتمع ككل؟؟..كل هذه األسئلة وغيرها كانت املشترك للمجتمع ككل؟؟..كل هذه األسئلة وغيرها كانت 
شكلتها  التي  اإلستشارية  اللجنة  في  مناقشات  شكلتها مثار  التي  اإلستشارية  اللجنة  في  مناقشات  مثار 
في  الثقافية   باإلختالفات  واملتعلقة  الكندية  في احلكومة  الثقافية   باإلختالفات  واملتعلقة  الكندية  احلكومة 
وكان   ، وكان    ،  CCARDCCCARDC بإسم  إختصاراً  واملعروفة  بإسم   إختصاراً  واملعروفة   ٢٠٠٧٢٠٠٧ فبراير فبراير 
التقرير الذي أصدرته اللجنة هو موضوع كتاب ألفه عضوان التقرير الذي أصدرته اللجنة هو موضوع كتاب ألفه عضوان 
ولكن   ، تايلور  ولكن مشاركان فيها هما جوسلني ماكلور وشارلز   ، تايلور  مشاركان فيها هما جوسلني ماكلور وشارلز 
واألسماء  اجلبارة  واألدمغة  القامات  تلك  وجود  من  واألسماء بالرغم  اجلبارة  واألدمغة  القامات  تلك  وجود  من  بالرغم 
الالمعة ، إال أن املشكلة مازالت قائمة بل وتتفاقم في كل الالمعة ، إال أن املشكلة مازالت قائمة بل وتتفاقم في كل 
البالد الليبرالية ، وهي تظهر في كندا بصورة أعمق وأخطر البالد الليبرالية ، وهي تظهر في كندا بصورة أعمق وأخطر 
الثقافات  ومازالت  ما  نوعاً  حديثة  دولة  تعتبر  كندا  الثقافات ألن  ومازالت  ما  نوعاً  حديثة  دولة  تعتبر  كندا  ألن 
اخملتلفة فيها لم تشكل وتنصهر في بوتقة الهوية الكندية اخملتلفة فيها لم تشكل وتنصهر في بوتقة الهوية الكندية 
أجيال  التي حملتها  املتجذرة  الثقافات  ومازالت   ، أجيال املشتركة  التي حملتها  املتجذرة  الثقافات  ومازالت   ، املشتركة 
وأحياناً   ، العلماني  التصور  أمام  عائقاً  متثل  األولى  وأحياناً الهجرة   ، العلماني  التصور  أمام  عائقاً  متثل  األولى  الهجرة 
فزاعة  نتيجة  البعض  من  ديني  إلبتزاز  احلكومات  فزاعة تخضع  نتيجة  البعض  من  ديني  إلبتزاز  احلكومات  تخضع 
أحيان  في  وهو   ، الديني  معتقدي  في  يضطهدونني  أحيان هاهم  في  وهو   ، الديني  معتقدي  في  يضطهدونني  هاهم 
كثيرة ليس معتقداً بقدر ماهو تصور بشري خاص شكلته كثيرة ليس معتقداً بقدر ماهو تصور بشري خاص شكلته 
هذا  وخلطورة   ، متعددة  نفسية  وإنحيازات  تاريخية  هذا عوامل  وخلطورة   ، متعددة  نفسية  وإنحيازات  تاريخية  عوامل 
الوصول  حملاولة  العامة  للمناقشة  أطرحه  والذي  الوصول املوضوع  حملاولة  العامة  للمناقشة  أطرحه  والذي  املوضوع 
بعضها  النقاط  بعض  عجالة  في  وسأعرض   ، حل  بعضها إلى  النقاط  بعض  عجالة  في  وسأعرض   ، حل  إلى 

احلل  احلل للتوضيح كحقائق وبديهيات وبعضها كأسئلة طالباً  للتوضيح كحقائق وبديهيات وبعضها كأسئلة طالباً 
ممن يعيشون ويلمسون هذا الواقع في بالد يجمد فيها اجلليد ممن يعيشون ويلمسون هذا الواقع في بالد يجمد فيها اجلليد 

كل شئ إال فضيلة السؤال .كل شئ إال فضيلة السؤال .
: معاملة  تقوم على مبدأين هما  أو  لها غايتان  : معاملة العلمانية  تقوم على مبدأين هما  أو  لها غايتان  ٠٠العلمانية 
املواطنني بنفس القدر من اإلحترام ، ومنحهم احلق في حرية املواطنني بنفس القدر من اإلحترام ، ومنحهم احلق في حرية 
الضمير ، تتحققان من خالل إجرائني هما : الفصل بني الدين الضمير ، تتحققان من خالل إجرائني هما : الفصل بني الدين 
والدولة، واحلياد جتاه األديان وكل احلركات الفكرية والفلسفات والدولة، واحلياد جتاه األديان وكل احلركات الفكرية والفلسفات 

، واليجب أن نخلط بني الغاية والوسيلة أو اإلجراء. ، واليجب أن نخلط بني الغاية والوسيلة أو اإلجراء. 
يصطدم  الذي  العمومي  الفضاء  حياد  إلى  نصل  كيف  يصطدم •  الذي  العمومي  الفضاء  حياد  إلى  نصل  كيف   •
أو اإلعفاء أو طلبات التكيف التي  أو اإلعفاء أو طلبات التكيف التي أحياناً بطلبات اإلستثناء  أحياناً بطلبات اإلستثناء 
تطالب بها بعض الطوائف أو األقليات الدينية أو الثقافية أو تطالب بها بعض الطوائف أو األقليات الدينية أو الثقافية أو 

حتى األشخاص ؟حتى األشخاص ؟
طلبات  ضمن  من  مثالً  املدرسة  في  النقاب  نعتبر  هل  طلبات •  ضمن  من  مثالً  املدرسة  في  النقاب  نعتبر  هل   •
أساس  هو  الذي  التواصل  متنع  وهي  العقائدية  أساس التكيف  هو  الذي  التواصل  متنع  وهي  العقائدية  التكيف 
التعليم ؟!، هل نسمح ملواطن من طائفة شهود يهوه غير التعليم ؟!، هل نسمح ملواطن من طائفة شهود يهوه غير 
إلنقاذ حياته  الدم  نقل  من  مينع طفله  أن  الدم  بنقل  إلنقاذ حياته مؤمن  الدم  نقل  من  مينع طفله  أن  الدم  بنقل  مؤمن 
بحجة أنها عقيدة ؟، هل في ظل عدوى الكورونا يجب علينا بحجة أنها عقيدة ؟، هل في ظل عدوى الكورونا يجب علينا 
أن نخضع لكن يصرون على طقس املناولة بامللعقة ألنها من أن نخضع لكن يصرون على طقس املناولة بامللعقة ألنها من 
وإحترام  الضمير  حرية  بحجة  املرض  وننشر  العقيدة  وإحترام صلب  الضمير  حرية  بحجة  املرض  وننشر  العقيدة  صلب 
املهاجرين  ألن  لآلذان  الصوت  مكبرات  نترك  هل  ؟!  املهاجرين العقائد  ألن  لآلذان  الصوت  مكبرات  نترك  هل  ؟!  العقائد 
اليهودي  املوظف  غياب  هل  ؟!،  عقيدة  إعتبروها  اليهودي املسلمني  املوظف  غياب  هل  ؟!،  عقيدة  إعتبروها  املسلمني 
يوم السبت أو رفضه للعمل بحجة أن ذلك دين واليجب أن يوم السبت أو رفضه للعمل بحجة أن ذلك دين واليجب أن 
نحدش دينه ونضطهده….الخ ، ماهو الفاصل لني ماهو دين نحدش دينه ونضطهده….الخ ، ماهو الفاصل لني ماهو دين 
ماتعارض مع  إذا  تدين يجب عزله  وبني ماهو  إحترامه  ماتعارض مع يجب  إذا  تدين يجب عزله  وبني ماهو  إحترامه  يجب 
واجبات العيش العلماني املشترك وماهو املعيار حتى التقع واجبات العيش العلماني املشترك وماهو املعيار حتى التقع 

اجملتمعات العلمانية في فخ اإلبتزاز. اجملتمعات العلمانية في فخ اإلبتزاز. 
ضمن  من  إنسانية  إمكانية  الدين  بأن  نقتنع  أن  من  البد  ضمن •  من  إنسانية  إمكانية  الدين  بأن  نقتنع  أن  من  البد   •

ونافذة  أخرى  ونافذة إمكانيات  أخرى  إمكانيات 
نوافذ  ضمن  من  نوافذ نورانية  ضمن  من  نورانية 

خاص  وتصور  خاص متعددة  وتصور  متعددة 
للخير من ضمن تصورات للخير من ضمن تصورات 
هو  ومتباينة،  هو مختلفة  ومتباينة،  مختلفة 

الوحيدة  الوحيدة ليس اإلمكانية  ليس اإلمكانية 
أن  كفرد  حقي  ومن  أن ،  كفرد  حقي  ومن   ،
في  األعلى  أنه  في أتصور  األعلى  أنه  أتصور 
تلك اإلمكانيات والنوافذ تلك اإلمكانيات والنوافذ 

والتصورات ، ولكن ليس من حقي فرض كونه الوحيد .والتصورات ، ولكن ليس من حقي فرض كونه الوحيد .
تطوير  على  املواطن  مساعدة  هو  العلمانية  الدولة  تطوير •دور  على  املواطن  مساعدة  هو  العلمانية  الدولة  •دور 
حرية  في  حقه  وحماية  الفكرية  إستقالليته  حرية وتشكيل  في  حقه  وحماية  الفكرية  إستقالليته  وتشكيل 
واحداً  متثالً  أو  مصمتاً  قالباً  تفرض  أن  عليها  وليس  واحداً ضميره  متثالً  أو  مصمتاً  قالباً  تفرض  أن  عليها  وليس  ضميره 

للعالم وللخير وللحق على املواطنني.للعالم وللخير وللحق على املواطنني.
•البد أن بكون هناك مايسمى باإلجماع املتقاطع حول القيم •البد أن بكون هناك مايسمى باإلجماع املتقاطع حول القيم 

العمومية األساسية حتى يتحقق التعاون واإلستقرار .العمومية األساسية حتى يتحقق التعاون واإلستقرار .
•العلمانية هي جماع ثالث قيم أولها حرية الضمير القائمة •العلمانية هي جماع ثالث قيم أولها حرية الضمير القائمة 
ثانياً   ، اخلاص  فضائه  وحرمة  الفرد  إستقاللية  مبدأ  ثانياً على   ، اخلاص  فضائه  وحرمة  الفرد  إستقاللية  مبدأ  على 
املساواة بني املتدين وامللحد والالديني ، ثالثا: مراعاة شمولية املساواة بني املتدين وامللحد والالديني ، ثالثا: مراعاة شمولية 
خدمة   في  ليس  القانون  أن  يعني  وهذا   ، العام  خدمة  الفضاء  في  ليس  القانون  أن  يعني  وهذا   ، العام  الفضاء 

وملصلحة دين بعينه لكنه يخدم املصلحة املشتركة.وملصلحة دين بعينه لكنه يخدم املصلحة املشتركة.
• التحرر العلماني يستدعي اجلمع مابني سيادتني:• التحرر العلماني يستدعي اجلمع مابني سيادتني:

سيادة الشعب على نفسه سيادة الشعب على نفسه 
سيادة املواطن على أفكاره.سيادة املواطن على أفكاره.

•تأسيس العقل التنويري يحتاج دعامتني :•تأسيس العقل التنويري يحتاج دعامتني :
تخليص الدولة من الوصاية الدينية تخليص الدولة من الوصاية الدينية 

واألهم تخليص الفرد من نفس الوصاية.واألهم تخليص الفرد من نفس الوصاية.

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

قرار  تصدر  السعودية 

أحاديث  جميع  بإسقاط 

يضرب  وسلمان  اآلحاد 

أسس الفكر الوهابي  

...................................ص14

رئيس أساقفة الكنيسة 

مبونتريال  الكاثوليكية 

يعتذر للشعوب األصلية 

....................................ص ٩

برنامج  متدد  اونتاريو 

زيادة االجور العاملني في 

مجال الدعم الشخصي

.....................................ص٩ 

السعودية  األولى:  للمرة 

احلج..  شروط  تغير 

للمرأة  السماح 

التسجيل دون محرم

...................................ص11

ملاذا ال نكون مثل الكنديني؟ملاذا ال نكون مثل الكنديني؟
 Canada أو  لكندا  القومي  بالعيد  الكنديون  سيحتفل  أيام  بعد 
day، الـ 1٥4 علي إقرار األحتاد الفيدرالي الكندي والدستور العام في 
1٨٦٧. وقد شاهدت منذ أيام فيلم »أرجو« واحلاصل علي ثالث جوائز 
 »Canadian Caper« تًدعي  حقيقية  قصة  يتناول  والذي  أوسكار 
لتعاون احلكومة الكندية مع وكالة االستخبارات األمريكية في عهد 

سرية  عملية  في  كارتر  جيمي  الرئيس 
عقود،  ثالث  بعد  وثائقها  عن  االفراج  مت 
وذلك لتحرير ستة دبلوماسيني أمريكيني 
كانوا قد هربوا من السفارة األمريكية في 
طهران أثناء إقتحام مظاهرات اإلسالميني 
الرابع  في  االيرانية  الثورة  بعد  للسفارة 
والتي  التظاهرات  تلك  نوفمبر 1٩٧٩،  من 
مت فيها احتجاز معظم موظفي السفارة 
الشاه  بعودة  وطالبوا  كرهائن  األمريكية 

من الواليات املتحدة. ووقتها مت إيواء الدبلوماسيني األمريكان الستة 
في منزل السفير الكندي كني تايلور و دبلوماسيني كنديني أخرين 
الكندية  احلكومة  بني  التعاون  ومت  طهران،  االيرانية  العاصمة  في 
مت  حيث  املتحدة،  الواليات  إلي  الدبلوماسيني  إلعادة  واألمريكية 
مينديز«  »توني  وذهب  الستة،  لألمريكان  كندية  باسبورات  إصدار 
ضابط اخملابرات األمريكي إلي هوليود ومنها إلي اوتاوا ثم إلي إيران 
وشكل مع الدبلوماسيني الستة طاقم تصوير وهمي وصل إلي إيران 
للبحث عن مواقع مناسبة لتصوير مشاهد من فيلم اخليال العلمي 
»Argo«، ورغم اخملاطر وصعوبة األمر لكن جنح الكنديني واألمريكيني 

في  آباد«  »مهر  مطار  من  الدبلوماسيني  خروج  في 
كانت  سويسرية  طيران  رحلة  واستقالل  طهران 

األحد  صباح  في  املتحدة  الواليات  إلي  ومنها  زيوريخ  إلي  متجهة 
السابع والعشرين من يناير أي بعد ٨4 يوماً قضوها عالقني في إيران 
هو حالة  األمر  في  ما  أجمل  األمريكية.  السفارة  من  هروبهم  بعد 
للكنديني  األمريكي  والعرفان  التقدير 
األمريكي  واإلستقبال  احلادثة،  تلك  بعد 
رافعني  وهم  العائدين  للدبلوماسيني 
 ،»Thanks you Canada« عليها  الفتات 
حتى أن الفيلم األمريكي ذكر علي لسان 
العديد من أبطاله عن شجاعة الكنديني 
تكرمي  ومت  الكنديني«.  مثل  نكون  ال  »ملاذا 
وبعد  واشنطن.  في  سفيرها  عبر  كندا 
احلنجوري  اخلوميني  نظام  توعد  احلادثة 
أربعني عام ها هي  أكثر من  الثمن غالياً. وبعد  وأنها ستدفع  كندا 
كندا ، الدولة العظيمة أحد الدول السبع الصناعية االعلي بالعالم 
، أحد دول مجموعة الثمانية االعلي أقتصادياً وعسكرياً في العالم، 
حتتل  كندا  العالم.  في  جتارياً  االعلي  العشرين  مجموعة  دول  أحد 
و  الصحية  الرعاية  و  األمن  و  املعيشة  مستوي  في  األولي  املراكز 
احلريات، ومدنها حتتل املراكز األولي عاملياً ، وثاني أفضل دولة بالعالم 

في االستقرار االقتصادي، وثالث أفضل دولة للهجرة واللجوء.
كل عام وكندا بخير ، كل عام وهي مصدر فخر لكل مولود عليها 

وكل مهاجر إليها

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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بينما ُكنُت أتصفح العدد املاضي 
من صحيفة »جود نيوز الكندية«؛ 
العاشرة  الصفحة  استوقفتني 
املرأة  »مواصفات  عنوانها:  مبادٍة 
اهتمامي  عدم  ورغم  املثالية«، 
األمر  ألن  مثالية  امرأة  أكون  بأن 
يؤخر  وال  يُقدم  وال  منه  ال جدوى 
هذه  األنثوي  الكائن  حياة  في 
التسكع  قررُت  أنني  إال  األيام؛ 
املواصفات لعل  ببصري بني تلك 

مبعلومٍة  علي  يفتح  العاملني  رب 
ما ُكنُت أعلمها وبها أستفيُد ثم 

أنقلها إلى غيري واُفيد.
إلى أن استطالع  املادة  تُشيُر تلك 

أسَفر  قد  الرجال  من  جماعٍة  بني  أُجري  رأٍي 
يعتبرونها  التي  املرأة  صفات  اكتشاف  عن 
»مثالية«، وما كان مني حني قرأُت تلَك الصفات 
رومانسًيا  ُحلًما  أعيُش  أنني  شعرُت  أن  إال 
أنيًقا بني ديكورات أحد أفالم األسود واألبيض! 
من  وُمتطلباته  احلديث  العصر  صدمات  ألن 
النساء على هذا الكوكب لها حساباٌت أخرى 

في تكوين شخصية املرأة!
املثالية  املرأة  صفات  من  أن  االستطالع  يذكر 
اجلميل  اإلنساني  والضعف  بالرقة  تتميز  )أن 
الرجال  أن  الواضح  ومن  أنوثتها(،  يُبرز  الذي 
يعلمون  ال  اجلواب  بهذا  أجابوا  الذين  الطيبني 
أن  تتمنى  العربية  ُمجتمعاتنا  في  املرأة  أن 
ذلك  يسعها  ال  لكن  بسالم،  »رقَّتها«  تعيش 
ألن تلك الرقة وذاك الضعف سيتم اعتبارهما 
ممن  واملُتوحشني  للمفترسني  دعوة  بطاقتي 
يجب  ُمغفلة  سهلًة  فرسية  فيها  سيرون 
ثم  واستغبائها!  باصطيادها  املُسارعة 
يستطرد االستطالع: )واملرأُة الذكية هي التي 
بكلمة،  أو  بحرف  أقل منه  أنها  الرُجل  تُشِعر 
فإن  الذكي،  احلياة، وشريكها  قائدها في  وأنه 
أنه  الرُجل يشعر  الذكي يجعل  التصرف  هذا 
خرجت  ُهنا  عنها(؛  واملسؤول  الباخرة  ُقبطان 
قائلة  أعماقي  من  كامل«  »عبلة  شخصية 

خويا..  يا  عيني  على  »كان  مبلل: 
نعِمل  ومهما  نِفعش  وما  جربنا 
مش نافع..«، لو مت إجراء استطالع 
بني النساء بشأن تلك النصيحة 
أنهن  أكثرهن  جواب  سيكون 
حياتهن  في  الرُجل  إشعار  جرَّبن 
أنهن أقل منه بحرف، ثم بكلمة، 
ثم  بقصيدة،  ثم  بُجملة،  ثم 
ثم  كامل،  بكتاٍب  ثم  بجريدة، 
أو  جدوى  دون  ُمجلد  بعشرين 
قبطان  أنه  شعر  هو  فال  فائدة، 
باخرة األسرة، وال هو أدرك دوره في 

ل مسؤوليتها! أهمية حتمُّ
ثم يوغل االستطالع في نصائحه 
الطريفة قائالً: )أن تكون قوية الشخصية؛ فال 
يتضح  هنا  ُمترددة(،  األفكار  ُمتأرجحة  تكون 
لنا أن أولئك الرجال الطيبني ال يُدركون حجم 
القمع آلراء وخيارات األنثى منذ طفولتها في 
أسرتها العربية، وإنسانة ال يحق لها أن تُفكر 
وتختار وتُقرر بُحرية منذ الصغر من الطبيعي 
جريئٍة  قراراٍت  اتخاذ  عن  عاجزة  وهي  تكبر  أن 
باتِرة! ثم نصل إلى صفة )أن تتمتع بنفسية 
متوازنة وعقلية ناقدة(؛ وال ندري من أين مُيكن 
متوازنة  بنفسية  التمتع  املسكينة  لتلك 
ثم  واجملانني،  باخملبولني  املليئة  البيئة  تلك  في 
بنفسية  أصالً  حياتها  في  الرجل  يتمتع  هل 
ثم  النفسية!  بتلك  هي  متتاز  كي  متوازنة 
بأناقتها،  )تهتم  بأن  االستطالع  ينصحها 
تأخذ  فال  بالُعمق  وتتسم  بثقافتها،  وتهتم 
األمور بسطحية(، هذا على أساس أن الرجال 
يهتمون  املسكينة  املرأة  تلك  ُمجتمعات  في 
بالُعمق  ويتسمون  وثقافتهم  بأناقتهم 
هذا  في  والرجل  متى  منذ  النافذ!!  والذكاء 
اجمُلتمع »جورج كلوني« كي تُصبح املرأة ألجله 
»أمل علم الدين«؟! ال يُصلي املُصلي إال طمًعا 
الثواب،  رجاء  إال  العامل  يعمل  وال  باملغفرة، 
فليُكن الرُجل »رُشدي أباظة« كي تُصبح املرأة 

ألجله »سامية جمال«.

اُت للمثاليني!  وامِلثاليَّ

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

رئيس  ترودو  جوستان  حلكومة  الرائع  األداء  رغم 
توفير  بشأن  األخيرة،  األسابيع  خالل  كندا  وزراء 
وتطعيم  كورونا،  تطعيم  من  ضخمة  كميات 
أعداد  لتقليل  أدت  الكنديني،  من  كبيرة  أعداد 
املصابني بصورة ملحوظة، خاصة وأن إقليم مثل 
الكيبيك، وهو األسرع في عملية التطعيم في 
كندا، حصل أكثر من ٧5% من سكانه علي اجلرعة 

األولي للتطعيم، ويتم 
اجلرعة  مواعيد  تقدمي 
للتطعيم.  الثانية 
هو  احلال  هذا  ويعتبر 
من  الكثير  في  نفسه 
ألبرتا  أهمها  األقاليم 
كولومبيا،  وبريتش 
بفتح  تطلبان  اللتان 
ورفع  الدولية  احلدود 
باحلجر  اخلاصة  القيود 
املكلف  الفندقي 

لدى  يكن  لم  إن  أيضا،  املكلف  املنزلي،  واحلجر 
حيث  املرضية،  الرصيد  من  رصيد  الشخص 

سيكون احلجر املنزلي ملدة 14 يوما بدون رصيد.
فاجأنا السيد ترودو، منذ أيام مبد القيود املفروضة 
لغلق  بالنسبة  سواء  تغيير  دون  السفر  علي 
والواليات  االستيراتيجي  الشقيق  من  احلدود 
املتحدة حتى ٢1 يوليو القادم، وعدم تغيير قيود 
احلجر الفندقي ملدة 3 أيام، والعزل املنزلي ملدة 14 
يوما، دون تغيير ودون أي تفاصيل، ودون استجابة 
ألبرتا  في  األقاليم  وزراء  رؤساء  ملطالب عدد من 
أن  بعد  الكيبيك  ومرونة  كولومبيا  وبريتش 
وصلت علميات التطعيم ملراحل متقدمة فيها، 

مع انتظار تقدم مأمول في إقليم أونتاريو.
القيود  تستمر  أن  الكنديني،  من  الكثير  توقع 
أو  الكنديني  غير  من  كندا  إلي  القادمني  علي 
أو  الالجئني  أو  الدائمني  املقيمني  أو  املهاجرين 
العمالة املستقرة، ألن كل هذه الفئات حصلت 
املعتمدة  التطعيمات  من  األولي  اجلرعة  علي 
الفيدرالية  الكندية  الصحة  سلطات  من 
واإلقليمية، بل وبعض الفئات بدأت حتصل علي 
التطعيم  عمليات  تسير  التي  الثانية،  اجلرعة 
فيها بخطوات طيبة للغاية. توقعنا من السيد 
القيود  هذه  من  يعفي  أن  كندا  وزراء  رئيس 
الكنديني واملهاجرين املقيمني الدائمني والعمالة 
مبختلف أنواعها من هذه القيود طاملا أنه حصل 
على جرعتي التطعيم املعترف به من السلطات 
زينكا  وإكسترا  وموديرنا  فايزر  وهي  الكندية، 
في  يطرح  لم  الذي  جونسون،  أند  وجونسون 
السوق الكندية، رغم اعتماده من وزارة الصحة 
في  بوقفه  توصيات  ظهرت  أن  بعد  الكندية، 

الواليات املتحدة.
الذين  الكنديني،  من  كثير  آمال  خابت  لقد 
خالل  الذين  أو  التطعيم،  جرعتي  على  حصلوا 
أيام سيحصلون على اجلرعة الثانية، من أن تكون 
واستجابة  واقعية  أكثر  ترودو  السيد  قرارات 
عمليات  وتقدم  الكندي،  اجملتمع  ملعطيات 
ملطالبة  واالستجابة  واالستمتاع  التطعيم، 

الناخبني، خاصة وأن االنتخابات ليست ببعيدة.
فيما  الشفافية  عدم  أو  النية  سوء  نفترض  ال 
واضح  التبرير  وأن  خاصة  ترودو،  السيد  يفعله 
للكنديني  العامة  الصحة  علي  احلفاظ  وهو 
واجملتمع الكندي، ولكن عليه أن يأخذ في االعتبار 

التطعيم  من  اجلرعتني  علي  حصل  من  كل  أن 
للحفاظ  وكفاية  مطمئنة  بصورة  حتصن  فقد 
علي الصحة العامة في اجملتمع الكندي. ويكفي 
فريق  يعفي  أصبح  ترودو  السيد  أن  نعرف  أن 
من  وغيره  اجلليد  لهوكي  الكيبيكي  لوكنديان 
بقيود  يتعلق  فيما  اجلليد  هوكي  رياضة  فرق 
احلجر خالل سفرياتهم بني األقاليم ومع الواليات 
مباريات  في  املتحدة 
الشهيرة  كأس ستانلي 
الشمالية  أمريكا  في 

لهوكي اجلليد.
شركات  توقعات 
بأن  والطيران  السياحة 
املفترض  من  كان  ترودو 
قيود  من  يخفف  أن 
من  علي  والسفر  احلجر 
جرعتي  علي  حصلوا 
اعالنه  قبل  التطعيم 
واحلجر  السفر  قيود  سيمدد  أنه  يونيه   18 في 
الفندقي واملنزلي وغلق احلدود مع أمريكا، وقبلها 
برفع  الوزراء  رئيس  مستشاري  وتوصيات  تقارير 
الكنديني،  للمواطنني  تخفيفها  أو  القيود  هذه 
في  ونحن  السفر،  تذاكر  أسعار  من  كثيرا  رفع 

ذروة موسم السفر والصيف.
هل يدرس السيد ترودو قرار فرنسا، بوضع كندا 
كل  يحق  حيث  اخلضراء،  الدول  قائمة  على 
التطعيم  جرعتي  على  حصل  كندي  مواطن 
دخول فرنسا دون أي قيود أو اختبارات، طاملا أثبت 

أنه حصل على جرعتي التطعيم.
واحلال ال يختلف كثيرا بالنسبة لسلطات احلجر 
النظر في  التي عليها إعادة  الصحي في مصر، 
إر،  سي  بي  الختبار  بار  كود  عليه  اختبار  تقدمي 
علما بأن الكثير من دول العالم بدأت تتقدم في 
ضد  للتطعيم  الثانية  اجلرعة  اعطاء  عمليات 
أن  املستند  أو  الشهادة  يكفي  وبالتالي  كورونا، 
خاصة  التطعيم،  جرعتي  علي  حصل  املسافر 
والواليات  كندا  ومنها  الغربية  الدول  بعض  وأن 
فعاليتها  ثبتت  تطعيمات  تستخدم  املتحدة 
في  املستخدمة  التطعيمات  من  أكثر  علميا 
مصر، وبالتالي مع انفتاح العالم التدريجي، علي 
سلطات احلجر الصحي املصري، أن تدرس أهمية 
اعتماد السماح لدخول مواطني الدول الغربية، 
الذي حصلوا علي جرعتي تطعيم معتمد دوليا 
أو من منظمة الصحة العاملية، دخول مصر، دون 
احلاجة لهذا التحليل، والتي ميكن تطبيقها علي 
مواطني دول أخري تعاني من شح في التطعيم 

املتوفر.
في  بالبطيء  أحيانا  احلكومات  وتذكرني 
بصورة  املعطيات،  مع  والتعامل  االستجابة 
حالة  من  يعاني  الذي  للعالم،  مقيدة  أصبحت 
احلركة،  حرية  قيود  بسبب  االكتئاب  من  عامة 
فضال عن أن كل هذا يضع مصداقية احلكومات 
حافة  علي  جرعتي  بعد  التطعيم  جدوى  في 
عليه،  املليارات  صرف  أنها  رغم  الشك،  محك 

حماية لصحة مواطنيها.
هل ننتظر خالل أيام إجابات إيجابية واضحة من 

احلكومة املصرية وحكومة ترودو؟
* هذا املقال كتب يوم 19 يونيه قبل أن تتخذ 
أوتاوا قرار برفع احلجر الفندقي والعزل املنزلي 

ملن حصلوا على جرعتي التطعيم.

متى تعترف حكومة ترودو 
ومصر بجدوى ورفع قيود 

السفر عن »املطعمني«؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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امليديا  تأثير  اليوم عن تكملة مقالي عن  اعتذر 
وطارق  وحسام  واسعد  واميى  مونا  حياة  على 
اسبوع  ملدة  عطلة  في  يذهبوا  ان  ارادوا  ألنهم 
ان  وارادوا  الصحي  احلجر  اجراءات  تخفيف  بعد 
منها  احملرومون  الشمس  بنعمة  يستمتعوا 
وسوف  القادم،  العدد  سيعودون  ولكنهم 

نستكمل فى العدد القادم.
حدثت  مناقشة  على  أطلعكم  ان  اريد  واليوم 
بيني وبني ثالثة اصدقاء عن موضوع الطالق، وكل 
مختلف  وفكر  مختلفة،  بظروف  منهم  واحد 
عن االخر، فاألولى سيدة تعيش في كندا وارملة، 
ويعيش  ومطلق  مرموق  مركز  ذو  رجل  والثاني 
متزوجة  ناجحة  صيدالنية  والثالثة  مصر،  فى 

وتعيش في كيبك.
معهم  باحلديث  جدا  استمتعت  احلقيقة  وفى 
ولنبدأ  فعال  املمتعة  بآرائهم  فكرى  اثروا  وقد 
وبالرغم  الطالق  مشكلة  فعن  رأى،  اول  مع 
عن  تكون  ما  ابعد  انها  نعتقد  وقد  ارملة  انها 
بآرائها  اثرت عقلي  انها قد  اال  مشكلة الطالق 

لم  إنني  بعناية حتى  واخملتارة  واملرتبة  الواقعية 
ذلك  مبثل  موضوع  عن  أحد  مع  قبل  من  احتدث 
العمق، حقا يا سيدتي لقد استمتعت باحلديث 
ان  قبل  بانه  معي  حديثها  بدأت  وقد  معك، 
نتكلم عن مشكلة الطالق البد اوال ان نتحدث 

عن السبب الرئيسي للطالق وهو الزواج. 
مع  يعيشوا  ان  ارادوا  اثنني  يعد  لم  فالزواج 
اجلسدية  بعضهم  رغبات  ليشبعوا  بعضهم 
رجل  اعجاب  ليس  وهو  والعالقاتية،  والنفسية 
بامرأة، او حتى رجل برجل او امرأة بامرأة، ولكنه 
انسانية  روحية  اقتصادية  شراكة  أصبح  اآلن 
يستقوى  ان  لطرف  اآلن  فيها  ال مجال  متوازنة 
املعادلة  اختلت  وإذا  اخر،  يتحامل على طرف  او 
او قصر طرف في حق طرف اخر فالنتيجة هي 
اخالل ببنود الشراكة وكسر ملبادئها، والنتيجة 
هي الطالق وال مجال لتطييب اخلواطر او جلسات 
في  خلل  حدث  مدام  اللحى  وتقبيل  املصاحلة 
عقود االلتزام مبا يسمى الزواج مبفهومة القدمي. 
االعمال  رجال  من  فهو  االخر  صديقي  اما 

على  جدا  يخاف  اوالد  وله  مريحة  حياة  يعيش 
مختلف  رأى  وله  مطلق  ولكنه  مستقبلهم، 
الزواج هو  ان  راسخا  اعتقادا  يعتقد  فهو  متاما، 
كل  تلبية  في  الرجل  على  كاملة  مسؤولية 
احتياجات االسرة، وان املرأة مهما كانت متعلمة 
ان  لها  البد  وتبدع  لتعمل  املؤهالت  من  ولديها 
واعداد  وتربية  وتهذيب  لتعليم  بالبيت  تظل 
وهو  مجتمعهم،  في  جنوم  ليصبحوا  االوالد 
تنتظر من سيدة  ماذا  بقوله:  بذلك  يستشهد 
وشاق  مرهق  يوم  بعد  وعادت  لتعمل  خرجت 
فسيكون  اعطت  ان  وحتى  ألوالدها؟!  لتعطى 
الفتات الذي ال يسمن من جوع أي انها ستحقق 
طموحاتها على حساب مستقبل اوالدها ليس 
فقط الدراسي بل والنفسي والروحي والبدني. 

اسرية  حياة  تعيش  لسيدة  الثالث  الرأي 
رأى مختلف متاما، فالطالق بعد  مستقرة ولها 
زواج ممكن ان يأتي حتى بعد قصة حب بالرغم 
وبالرغم  او يتشاجرا،  يفترقا  الزوجني لم  ان  من 
انهم  او  بعضهم  مع  الكالم  دائمي  انهم  من 

التام  والتأقلم  التفاهم  يظهرون  الناس  امام 
اهتمام  لديهم  ليس  ولكن  شخصيتهم،  بني 
بعضهم لبعض فحينما يتحدث الزوج يجهل، 
وحينما تتحدث الزوجة ال جتد اهتمام او تقدير، 
احلياة،  وطريقة  املشاعر  في  اهتمام مشترك  ال 
ان  واظهار  الذات،  اثبات  على  صراع  فقط 
قيمة  ال  االخر  الطرف  ومشاركات  مجهودات 
بعضهم  اجللوس مع  فترة  ان طول  ويكون  لها، 
الناس  امام  بالتوافق  والتظاهر  املشاجرة  وعدم 
ساعة  نصف  ذلك  من  واالفضل  لها،  قيمة  ال 
احلقيقي،  واالهتمام  والتوافق  التفاهم  من 
واستدلت على ذلك بقصة سيدة مصرية توفى 
زوجها بعد اشهر من الزواج وهى حامل في تؤام، 
وبعد ان وضعت بفترة نصحها اقاربها بالزواج، 
فردت بان تلك االشهر القليلة التي قضتها مع 
زوجها هي كل كفايتها من احلياة فقد اعطها 
كل ما حتتاج... واآلن يا صديقي انت مع أي رأى؟... 
وان كنت لم تتزوج بعد فماذا ستختار ان يكون 

نوعية زواجك؟

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

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1515((
بقلم: مجدي حنني

   كثيراً ما نسمع اثنني يقوالن، 
بعبارة دارجة عامية: »أكلنا مع 

بعض عیش وملح«!

   فامللح ينطوي على رمز للعهد 
املقدس؛ ألنه بطبيعته ال يتغّير، 

ويدخل ضمن األشياء املباركة!

   وما أعظم أن نتعهد أمام اهلل، 
أن نكون على قول املُعّلم: »أنتم 

ملح األرض«!

   فنكون كامللح البللوري، في 
جماله، وصفائه، وبياضه، ونقاوته!

   وكامللح، الذي ال ينتشر تأثيره، 
إال إذا أخفي في الطعام واستتر، 
يكون تأثيرنا اخلفي والصالح في 

اجملتمع!

   وكامللح الذي البد أن يفني 
أوالً قبل أن نشعر بتأثيره، نبذل 

أنفسنا، ونضحي من أجل اآلخرين!

...،...،...،   

   قد نكون بصالحنا، موضع 
بغض وكراهية من أهل الشر، 

مثل امللح، الذي ليس عذب املذاق، 
وإذا وضع على اجلرح لنمنع عنه 
الفساد، شعر اجملروح حاالً بأالم 

مبرحة.. لكنها، حياتنا، ورسالتنا 
املقدسة، أن نظل ملحاً، بصلواتنا، 

وشهادتنا، وأعمالنا؛ لكي نقي 
العالم من الفساد قبل وقوعه. 

ولكي ننقي العالم منه؛ لئال 
يطغى عليه الفساد بعد حدوثه!

...،...،...،   

   املدهش، أن هذا امللح الذي 
ال تخلو منه مائدة للطعام، 

والذي يحفظ من الفساد، 
ويصلح الطعم واملذاق، يتكون 
من عنصرين، هما: الصوديوم، 

والكلور.. وهما من العناصر 
السامة جداً، والقاتلة لإلنسان. 

وهكذا نحن، بعد أن كنا فاسدين 
في ذاتنا كاألرض التي نشأنا منها، 

جعلنا اهلل - بعد أن نلنا فيه 
احلياة اجلديدة ـ: ملحاً حياً لألرض 

واإلنسان!... 

عـادل عطيـة

ملح من 
السماء!

هل جنحت الكنيسة فى التحديات املعاصرة ؟ 
مدى  مبقدار  تُقاس  املؤسسات  قوة  إن   
للقضايا  ومواجاهتها  إستيعابها 
العقل  أيضاً  كذلك  املعاصرة  والتحديات 
اإلنسانى نفسه  ميكن تقييم قدره ومكانته 
ملُشكالت  الشديد  وإدراكه  مرونته  بحجم 
الواقع وطريقة تعاطيه معها ووضع احللول 
املُنشىء  هو   كونه  والعلمية   املنطقية 
لكل املؤسسات ، فالتحديات املعاصرة هي 
خير إمتحان  وإختبار لكل عقل ومنظومة 
الكشف  على  القادرة  فهى  ومؤسسة 
نعرف  بواسطته  الذى  املعيار  وهى  والفرز 

ومنيزونفرق بني النجاح والفشل .
التحديات  إلى  العقل   بعني  نظرنا  وإذا 

املعاصرة التي تواجه الكنيسة وهنا أقصد بالكنيسة » 
كل الطوائف« في الشرق األوسط وإلى طريقة تعاطيها 
معها سنكتشف أن الكنيسة لألسف الشديد  فشلت 
وفى  التحديات  لهذه  العميق  الفهم  في  كبير  حد  إلى 
بعني  نظرنا  إذا  ولكن  حتدى  لكل  املناسبة  احللول  وضع 
الكنيسة في أفضل صورة  أن  والغيرة سنجد  العاطفة 
، وحتى يكون  أي وقت مضى  لها وعلى أحسن حال من 
الكل   وليس  التحديات  بعض  سأسرد  مبرهناً  الكالم 

وفشل الكنيسة في مواجهة هذه التحديات .
والتيار  الغالب  الصوت   « منوذجاً  كورونا   «  : األوبئة   -1
إلهية  الوباء هو عقوبة  أن هذا  ومازال  يرى   السائد كان 
نتيجة للشرور اإلنسانية وهذه النظرة تشوه صورة اهلل 
وغير علمية باملرة وقد كتبت مقاالً  بعنوان » الهوت الشر 
» أنتقد فيه هذه النظرة من عدة  جوانب  ميكن للقارى 
الكنيسة  في  املتشدد  التيار  وأيضاً   )1( إليه  الرجوع 
ممارسة  على  أيضاً صمم  لألسف  الغالب  وهو  القبطية 
إجراءات  أي  وبدون   « واحد  مباستير  اإلفخارستيا  سر   «
من  ينجيهم  الطقس سوف  أن  منهم  إعتقاداً  إحترازية 
الوباء والعدوى وهذا ساهم في إنتشار الفيروس مما أدى إلى 
موت العديد من الكهنة والشعب  ومع أن هذا التحدى 
باحلياة  واإلستهتار  واإللهية  والعلمية   الطبية  للقوانني 
في  تسببوا  هؤالء  لكن  اإلجنيل  عليه  اليوافق  وباآلخرين  
كوارث بسبب تصوراتهم الالهوتية اخلاطئة وايضاً كتبت 
مقاالً نقدياً لهذا الطقس بهذا األسلوب بعنوان »كورونا 
 )٢( إليه  الرجوع  للقارىء  وميكن   « اإلفخارستيا  وطقس  
والشريحة  اللقاح   « بني  ربطوا  املتدينني  من  أخرى  وفئة 
إليه  املُشار   « الوحش   « هو  اللقاح  هذا  أن  وأعتبروا   «
لتنفيذ  اإلنسان  برمجة  وأنه يعمل على  الرؤيا  في سفر 
خطط إبليسية شيطانية هؤالء أيضاً شاركوا في هذه 
اجلرمية » موت األبرياء » بحجج وتصورات الهوتية خرافية، 
إذن ميكننا القول وبكل ثقة أن الكنيسة بتيارتهااخملتلفة 
فشلت فشالً ذريعاً في مواجهة هذا امللف ومسؤولة عن 

دماء كثيرة بريئة .

ثقافة  على  نظرنا  إذا  اإلحلاد:   -٢
كل  في  الالهوتية  املسيحيني 
شبه  سنجدها  تقريباً  الطوائف 
تتحرك  القبطية  فالكنيسة  معدومة 
البروتستانتية  والكنائس  بالطقوس 
وكل  العاطفية  بالعظات  تتحرك 
أن طائفته  إلثبات  يهدر طاقته  منهما 
فشل  منهما  وكل  الصحيحة  هي 
أيضاَ في صناعة عقلية ُمثقفة ناقدة 
واعية لقضايا عصرها وميكن إكتشاف 
هذا بسهولة  فكم ميثلون املسيحيون 
الواعون والدراسون بالنسبة للمجموع 
الكلى من املسيحيني ؟ لألسف سنجد 
املسيحيني  من  األعظم  السواد  ألن  مخيفة  نسبة 
بخصوص  اإلميانية  قواعدهم  أبسط  حتى   اليعرفون 
مناقشة  لهؤالء  »فكيف  والثالوث  املسيح  »الهوت 
ترفض  التي  واملذاهب  والالدينية  كاإلحلاد  اخملالفة  األفكار 
األديان؟ كيف لهؤالء مواجهة األفكار املُسلحة  باملنطق 
والعلم والعقالنية وهو الميلكون إال العاطفة والطقس؟ 
العالم  على  ُمنفتحون  يكونوا  أن  كيف جنعل من هؤالء 
كيف  ؟  قبلية  ومناقشات  الطائفية   في  غارقون  وهو 
وألف كيف تثبت أن الكنيسة فشلت أيضاً في التعليم 

والتثقيف وصناعة عقل معاصر.
3- العلمانية : كما هو معروف أن العلمانية هي أفضل 
العالم  في  آثاره  ونشاهد  جناحه  ثبت  سياسى  نظام 
الكنيسة  لكن  ومساواة   وحقوق  حرية  من  الغربى 
التُرسخ لقيم اإلنسان احلر الذى يختار ويفكر ويقرر مبعزل 
عن رجل الدين لكن جندها هي التي حُترك اإلنسان في كل 
أمور حياته تقريباً وصار » املقدس » يدخل بصورة سافرة 
في حياة اإلنسان وهذا يتعارض مع قيم العلمانية التي 
كيفما  يختار  الذى  الوحيد  هو  أنه  على  لإلنسان  تنظر 
يشاء ، وهنا نستطيع أن نقول أن الكنيسة فشلت أيضاً 
أسست  لكنها  والفردانية  واإلختيار  احلرية  قيم  زرع  في 
لثقافة القطيع ، وهذه التحديات التي ذكرتها أثبتت عدم 
التحديات وهذه  الكنيسة في مواجهة هذه  جناح وقدرة 
والسؤال  واملوت  باحلياة  تتعلق  ألنها  مصيرية  التحديات 
الذى يدور في  ذهنى اآلن ماذا تنتظر الكنيسة حتى تدرك 
أنها بحاجة إلى اإلصالح بعد أن عجزت في معاجلة كل 

ما هو مصيرى؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقالة الهوت الشر
https://www.ahewar.org/debat/show.art.as-
p?aid=668639

-2 مقالة كورونا وطقس اإلفخارستيا
https://www.ahewar.org/debat/show.art.as-
p?aid=669459

منسي موريس
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لغز االحتراق البشرى الذاتيلغز االحتراق البشرى الذاتيبعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء
الذاتي  البشري  االحتراق 
 Spontaneous Human(
 SHC ويختصر   )Combustion
يشب  حريق  حدوث  عن  عبارة  هو 
دون  الشخص  جسد  في  تلقائياً 
أو  معروف  خارجي  مسبب  أي 
محدد وقد ينتج عن هذا االشتعال 
اجللد  في  البسيطة  احلروق  بعض 
وهذا  اجلسم،  كامل  يشمل  وقد 
األخير هو ما مييز ظاهرة االشتعال 

البشري الذاتي. 
ال  وغريبة  غامضة  ظاهرة  وهي 

يوجد لها أي تفسير علمي واضح حتى اآلن. اذ تتمثل في احتراق االنسان تلقائيا دون ان سبب 
واضح وال يتبقى من جسد الشخص احملترق اال اجزاء بسيطة.  ولقد حتدث عن هذه الظاهرة 

الكاتب اإلجنليزي )تشارلز ديكينز( بشيء من التفصيل في كتابه املعروف )البيت الكئيب(.
وتعتبر احلادثة التي وقعت في والية فلوريدا االمريكية من أشهر حوادث االحتراق الذاتي وذلك 
من  الصغيرة  االجزاء  بعض  اال  كليا  محترقة  شقتها  في  ريزر(  )ماري  االرملة  وجدت  عندما 
جسدها. كذلك وجدت جميع األواني في مطبخها في حالة انصهار. وقد قدر اخلبراء درجة 

احلرارة التي تعرضت لها ماري بــــــ 15٠٠ درجة مئوية!!
التي  و هي درجة حرارة هائلة ال ميكن افتعالها اال باستخدام محارق ضخمة احلجم كتلك 
اكثر  التي تعتبر  العديد من احلوادث االخرى  ان هناك  او اجلثث كما  النفايات  تستخدم حلرق 
غرابة،  لعل من اشهرها حادثة الراقصة )مابل اندروز ( عندما احترقت بصورة مفاجئة امام 
على  شيئا  منها  يتبقى  ولم   193٠ عام  وذلك  الليلية  النوادي  احد  فى  اجلمهور  من  حشد 
نهر  قارب على  تلقائيا فى  احترقت  التي  )ميرى كاربنتر(  ايضا مأساة  ان هناك  االطالق كما 
)نورفولك( علم 1938 وحتولت الى رماد امام زوجها واوالدها دون ان يصاب أي من افراد عائلتها 

او القارب مبكروه.
 في الواقع هناك أكثر من ٢٠٠ حادثة سجلتها مراجع الطب الشرعي حلاالت احتراق مشابهة. 
كاحلادثة التي وقعت عام 1956 عندما احترقت سيدة عجوز حتى اسفل ركبتيها بينما هي 
جالسة على مقعدها اخلشبي، والغريب ان املقعد لم يحترق حتى ان احلريق لم يترك عليه أي 
اثر، وقدرت درجة احلرارة التي احرقت جسد هذه السيدة بحوالي 18٠٠ درجة مئوية، وفى عام 
1966 احترق الدكتور )جون بنتلى( كليا وحتول الى رماد عدا اجزاء صغيرة من جسده وكالعادة 

لم يتأثر منزله باحلريق وال حتى االشياء التي كانت على مقربة منه!

رداء من سبعة ألوان رداء من سبعة ألوان 
   عندما تسقط األشياء، فقد تنكسر وتصبح حطامأ مشوهاً. لكن هناك شيئاً واحدة إذا 

سقط وانكسر، يصبح أكثر جماالً مما كان عليه!
   - هل هذه فزورة؟

هو: »شعاع  احلكاية  هذه  وبطل   .٧ الرقم  من طرائف  علمية  إنها مجرد حقيقة  كال..   -    
الضوء«!

   فقد يحدث أحياناً أن يخرج شعاع من الشمس، متجهاً إلى أرضنا في رحلة طولها 15٠ 
ألف كم. لكنه ـ لسوء حظه - يسقط في نهاية الرحلة فوق مخروط من الزجاج في يد طفل 

عابث، »فينكسر« هذا املسكني!
   وهنا تأتي املفاجأة!، فالشعاع املنكسر، يخرج من اخملروط الزجاجي مختاالً كالطاووس، وقد 
لبس رداء من سبعة ألوان رائعة، هي: األحمر، والبرتقالي، واألصفر، واألخضر، واألزرق، والنيلي، 

والبنفسجي! إنه وهو »مكسور« أكثر جماالً مما كان عليه وهو »صحيح«! 
األيام  السماء في  نراها في  التي  ذاتها  السبعة اجلميلة هي  األلوان  املناسبة، فإن     وبهذه 
الهواء، فتصنع »قوس  العالقة في  املاء  الشمس على قطرات  املطيرة، حني تسقط أشعة 

قزح« بألوانه الساحرة!

77 مرات حول العالم!  مرات حول العالم! 
   هذه قصة من قصص املغامرات التي لم تكتمل، كانت مجرد حلم لم يتحقق. واحلكاية 

بدأت يوم اشتريت سيارتي اجلديدة، وقررت أن أقوم برحلة حول العالم!
   وفي نشوة اخليال، قلت لنفسي: »سأقود السيارة ليالً ونهاراً، لن أستريح ولن أتوقف، سأصعد 

بها اجلبال، وأنزل بها - البحار، وسأحتمل األهوال في صبر، حتى أجنز مهمتي في أقصر وقت!«
   وأجريت بعض احلسابات، فوجدت إنني سأدور حول األرض في أسبوعني بال توقف! 

فلن  العالم،  حول  دورات  بسبع  قمت  إذا  وقلت  أحالمي،  في  فتماديت  بنفسي،  وأعجبت     
يستغرق ذلك أكثر من أربعة شهور.. شيء رائع! فسوف أسجل رقماً قياسياً جديداً، وستكتب 

املوسوعات العلمية قصتي!
   وبينما أنا غارق في أحالمي، قرأت أن مسافرأ آخر سبقني في رحلة مماثلة، فقد دار حول األرض 

٧ مرات في زمن أقل كثيرامًما تصورت. بل إنه اعتاد أن يقوم بهذه الرحلة كثيراً!
   كان هذا املسافر املنافس لي هو »شعاع ا الضوء«!

   والزمن الذي يستغرقه للدوران حول األرض سبع مرات هو: ثانية واحدة فقط! سبحان اهلل!

شهر )شهر )77( أنسب وقت للسفر إلى الشمس!( أنسب وقت للسفر إلى الشمس!

تدور األرض حول الشمس في مدار »بيضاوي« الشكل. لذلك فاملسافة بينهما ليست ثابتة 
على مدار السنة، بل تتغير من وقت إلى آخر.

لذلك، فإذا أردت أن تسافر إلى الشمس، فعليك باختيار الوقت املناسب الذي تكون فيه األرض 
ففي  الشمسية.  السنة  من   7 رقم  الشهر  في  يحدث  وهذا  الشمس.  من  يكون  ما  أقرب 
هذا الشهر تكون األرض على بعد 14٧ ملیون کیلومترة فقط! فانتهز الفرصة، ووفر وقتك 

ونقودك!
أما إذا أردت أن تسافر في الشتاء، فتحمل نفقات السفر اإلضافية. فإنك ستسافر حوالي 6 

مليون كم أكثر! وعلى العموم، فهذه تضحية معقولة في سبيل الدفء!

األسبوع ال يساوي األسبوع ال يساوي 77 أيام! أيام!
ذهب أحد »العبرانيني« القدماء، لزيارة صديق من اليونانيني القدماء، ومعه هدية صغيرة. وقال 

الضيف العبراني لصاحب البيت: سأبقى عندك أسبوعاً واحدأ.
   ومضى أسبوعان، ولم يرحل العبراني، حتى اغتاظ صاحب البيت، وقال لصديقه: »لقد جئت 

لتمكث في بيتي أسبوعاً، وها قد مضى أسبوعان، ولم ترحل«!
   قال العبراني: »أنت تغالطني، فاألسبوع لم ينته بعد«!

   واحتكم الرجالن إلى التاريخ، فقال التاريخ: »كالكما على حق«!
   فما هي حكاية األسبوع؟

   كلمة »أسبوع« التي نستخدمها في أيامنا هي صيغة مستخرجة من »سبع« والذي يشتق 
منه الرقم ٧، لذلك كان األسبوع - قبل تسمية األيام ـ يدل على أية سبعة أيام متتالية. أما 
في أيامنا فقد أصبح األسبوع محدداً بأيام لها أسماء يبدأ باألحد وينتهي بالسبت، ثم تتوالى 

األسابيع.
   فماذا عن )أيام زمان(؟

   األسبوع القدمي لم يكن بالضرورة مؤلفاً من سبعة أيام. بل كان مجموعة من األيام يختلف 
القدماء  الرومانيني  وعند  أيام،  أربعة  اليونانيني  بعض  عند  فاألسبوع  آلخر!  بلد  من  عددها 
تسعة أيام، وهو عند قدماء العبرانبني عشرة أيام! ومن هنا نعرف سر اخلالف الذي حتدثنا عنه 

في احلكاية السابقة.
   هل أحسست أن هذا شيء غريب؟ إنه بعض ما حدثنا به شيخنا العالم العربي الكبير 

»البيروني« في كتابه: »اآلثار الباقية عن القرون اخلالية«.

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

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

بعد  التوالي  على  الثاني  للشهر  ملحوظا  ارتفاعا  تورونتو  في  العقارات  ايجارات  شهدت 
توقعات انحسار كورونا خالل الشهور القليلة القادمة مما يبشر برجوعها قريبا الي معدالتها 

السابقة لبداية الوباء. 
وقد حدث ذلك لكل من الشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتني بداية من شهر مارس بعد ان 

كان االنخفاض في اإليجارات يجرى بصفة منتظمة منذ ديسمبر ٢٠19. 
وهذه هي احصائيات مايو ٢٠٢1: ارتفع ايجار ذات الغرفة الواحدة بنسبة ٠.9% مبتوسط ايجار 

18٠٠ دوالر شهريا بينما الغرفتني 1.9% مبتوسط ٢455 دوالر شهريا.
ويتوقع املراقبون ان ارقام مايو تشكل عالمة بارزة في حتول سوق ايجار العقارات بتورونتو من 
الهبوط الي الصعود. وهذا يعززه االقبال املتزايد على تأجير الشقق.  وقد حتقق ايضا نفس 
االجتاه بالنسبة للعديد من املناطق حول تورونتو مثل مسيسوجا وماركهام وبرلنجتون. وهذا 
مؤشر مشجع للمستثمرين وللشراء اآلن قبل بدء موجة مرتقبة من االرتفاع احلاد في أسعار 

الشقق متوقع في تورونتو.

ارتفاع اإليجارات للشهر الثاني علي التواليارتفاع اإليجارات للشهر الثاني علي التوالي

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 اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية
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و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر 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
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مجلة »ريدرزدايجست«:

عالم بال ترقبعالم بال ترقب
هل ميكن ان نتصور عاملاً اختفت قصص اجلرائم من صحفه وبات جميع اهله كليي القدرة بحيث غابت 
حرائق املنازل وحوادث السيارات والطائرات واخليانات، ولم يعد اّي ملك يتخلى عن عرشه الرواء نزواته، وصار 
اجلميع يحفظون العهود، ويضع كل لنفسه صورة وهو في العاشرة ملا يريد أن يكون، ويحافظ عليها حتى 

النهاية؟
ان عاملاً كهذا متأله الرتابة وامللل وتختفي منه بهجة الترقب. ومبوت اخلطيئة والضعف البشري، ميوت االدب 

ويذوي العمران وتنطفىء جذوة احلماسة في النفوس.

صحيفة »ذا فاميلي داي« األمريكية:

هدية الزوجهدية الزوج
   دخلت شابة محالً نسائياً شهيراً واختارت معطف فرو باهظ الثمن، طالبة من املوظفة أن تلفه في 
غالف خاص بالهدايا، وقالت: »انه هدية مني إلى زوجي في عيد ميالده؛ ذلك أّنه، في عيد ميالدي األخير، قّدم 

إلى لوحة أراد أن يقتنيها قبل وقت طويل«.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

جهاز يكتشف كورونا من رائحة املريضجهاز يكتشف كورونا من رائحة املريض
طّور فريق من الباحثني البريطانيني »مستشعر كوفيد« 
ميكنه اكتشاف ما إذا كان شخص ما في الغرفة مصابًا 

بفيروس كورونا في أقل من 15 دقيقة.
ميسورة  طريقة  اجلديدة  التقنية  هذه  توفر  أن  وميكن 
التكلفة لفحص أعداد كبيرة من األشخاص في أماكن 
والفصول  الرعاية  ودور  الطائرات  كبائن  مثل  معينة، 

الدراسية واملكاتب.
ومقرها   RoboScientific شركة  ابتكرته  الذي  اجلهاز، 
ميكنها  استشعار  أجهزة  يستخدم  كامبردجشاير، 
التغيرات  عن  تنتج  التي  املميزة  الرائحة  اكتشاف 

الكيميائية في اجللد أو في أنفاس األشخاص املصابني بفيروس كورونا.
رائحة اجلسم، مما يؤدي إلى  التي تتكون منها  ويتسبب الفيروس في تغيير املركبات العضوية املتطايرة 
إنشاء »بصمة« ال ميكن اكتشافها من قبل البشر، ولكن ميكن اكتشافها بواسطة اجلهاز عندما ميتص 
إلى  تلقائًيا  إيجابية  نتائج  إلرسال  مبرمج  السقف،  أو  احلائط  على  تثبيته  ميكن  الذي  اجلهاز،  الرائحة. 
الشخص املعني عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني، وعلى الرغم من أن البحث الذي أجرته كلية 
لندن للصحة والطب االستوائي وجامعة دورهام ال يزال في مراحله املبكرة، إال أنه يُظهر أن اجلهاز يتمتع 

مبعدل دقة يتراوح بني 98 و1٠٠ في املائة.
وتبلغ تكلفة اجلهاز 5٠٠٠ جنيه إسترليني )6٢٠٠ دوالر(، وعلى الرغم من أنها ليست تكلفة رخيصة، إال 
أن اجلهاز ميكن أن يقلل احلاجة إلى اختبار بي سي آر املتكرر على نطاق واسع، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

صحيفة »الشرق األوسط« السعودية:

عظيم!عظيم!
    ابتهج آل كامل عندما رزقوا صبياً بعد انتظار طويل. وشاؤوا أن يختاروا له أحسن االسماء. وبعد مراجعة 

أسماء كثيرة واستشارة العديد من االصدقاء والكتب واجملالت، قّر رأيهم على تسمية املولود »عظیم«.
   وعاش عظیم کامل طفولة سعيدة لم يعكرها شيء سوى سخرية أترابه من اسمه. وهكذا شّب على 
كره هذا االسم الذي لم تكن له يد في اختياره. ثم تزوج وأجنب أوال داً وأسس جتارة ناجحة، لكنه ما انفك 
ميقت اسمه حتى النهاية. وملا تقدمت به السن أصابه داء عياء. وذات يوم استدعي زوجته وقال لها: »احس 
وأن يكتفي  أال يذكر اسم »عظیم« على شاهدة ضريحي،  أرجو  املنية،  توافيني  أجلي قريب. وعندما  أن 
بكامل«.    ومات صا حبنا. وكانت زوجته أمينة على رغبته. لكنها رأت ان عبارة »كامل« وحدها ال تكفي، 
فأضافت اليها اآلتي: »لقد عاش حياة زوجية طويلة من غير ان ينظر الى امرأة اخرى«... واليوم، كلما مر 

أحد بضريحه، وقف متمتماً: »عظیم !«.

صحيفة ذا صن البريطانية:

حيلة لفتح جهاز آيفون وأنت ترتدي النظارات الشمسيةحيلة لفتح جهاز آيفون وأنت ترتدي النظارات الشمسية
مع حلول فصل الصيف، يضطر الكثيرون الرتداء النظارات الشمسية حلماية أعينهم، ويشكل هذا عائقاً 

عند محاولة فتح جهاز آيفون مبيزة التعرف على الوجوه.
وتعيق بعض أنواع النظارات الشمسية وخاصة الداكنة منها ميزة Face ID عن العمل، الن الهاتف ال 

ميكنه معرفة ما إذا كنت تنظر إليه أم ال وأنت ترتدي النظارة.
ويحتوي جهاز آيفون على إعداد يسمى Require Attention for Face ID وعندما يكون في وضع التشغيل، 
ستوفر كاميرا ترو ديبث مستوى إضافي من األمان من خالل التحقق من أنك تنظر إلى الهاتف. وقد تكون 

هذه مشكلة إذا كنت ترتدي نظارة شمسية مما يعني أنه من الصعب رؤية عينيك.
وإليقاف تشغيل هذا اإلعداد، افتح اإلعدادات أوالً وانتقل ألسفل إلى »معرف الوجه ورمز املرور«، وانقر فوقه 
وسُيطلب منك إدخال رمز املرور اخلاص بك. قم بالتمرير ألسفل إلى قسم »االنتباه« وستتمكن من إيقاف 

.Require Attention for Face ID تشغيل التبديل بجوار
ومبجرد االنتهاء من جميع اخلطوات املذكورة أعاله، ميكنك التحقق مما إذا كانت ميزة التعرف على الوجوه 
تعمل اآلن مع النظارات الشمسية. وفي بعض األحيان يتم إيقاف تشغيل هذا اإلعداد افتراضًيا، وإذا لم 
تكن ترغب بارتداء النظارات الشمسية، فقد ترغب في إعادة تشغيل هذا اإلعداد مرة أخرى ملزيد من األمان، 

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.  

عشاق  من  الكثير  يرغب  الصيف  فصل  قدوم  ع 
املفضلة  أغانيهم  إلى  االستماع  في  املوسيقى 
التجول  أثناء  أو  احلدائق  في  أو  الشواطئ  على 
وسط املناظر الطبيعية اخلالبة. وهنا تظهر أهمية 
بتقنية  املزودة  املدمجة  الالسلكية  السماعات 

البلوتوث، 
»كمبيوتر  مجلة  من  شولديت،  راينر  وأوضح 
املدمجة  البطاريات  »بفضل  قائالً:  األملانية  بيلد« 
متطلبات  تكفي  البلوتوث  سماعات  معظم  فإن 

املستخدم أثناء التنقل والتجوال«.

فترة تشغيل البطارية
معايير  أهم  من  البطارية  تشغيل  فترة  وتعد 
هانسن،  سيفني  وأوضح  البلوتوث.  سماعة  شراء 
»هناك  قائال:  األملانية   »c’t« الكمبيوتر  مجلة  من 
فيما  البلوتوث  بني سماعات  كبيرة جداً  اختالفات 
يتعلق بفترة تشغيل البطارية، التي تتراوح ما بني 

1٠ و٢5 ساعة«.
غرض االستعمال

شراء  عند  مراعاتها  الواجب  املهمة  األمور  ومن 
استعمال  غرض  من  التأكد  البلوتوث  سماعات 
السماعة الالسلكية. ونصح راينر شولديت قائال: 
»إذا رغب املستخدم في استعمال سماعة البلوتوث 
فالبد  السباحة،  حمامات  على  أو  الشواطئ  على 
احلماية  لفئة  وفقاً  املاء  رذاذ  تكون محمية ضد  أن 
حتى  أو  الرذاذ  من  القليل  يتسبب  فقد  وإال   ،IP
السقوط في املاء لوهلة قصيرة في تلف السماعة 

الالسلكية«.

اإللكترونيات  أسواق  أن  هانسن  سيفني  وأضاف 
وإذا  تقريباً،  االستعمال  أغراض  تزخر مبوديالت لكل 
املستخدم في شراء سماعات السلكية من  رغب 
الفنية  الورش  في  املوسيقى  إلى  االستماع  أجل 
مقاومة  وظيفة  مراعاة  من  فالبد  العمل،  ومواقع 

الغبار واألتربة.
ومتثل فئة احلماية IP معيار مقاومة املاء، وعادة ما 
الرقم  يشير  حيث  رقمني؛  من  احلماية  فئة  تتكون 
في  الغريبة،  األجسام  توغل  ضد  للحماية  األول 
وكلما  املاء،  مقاومة  إلى  الثاني  الرقم  يشير  حني 
يشير  فمثالً  أفضل،  ذلك  كان  أعلى،  الرقم  كان 
الرقم ٠ إلى عدم توافر أية حماية، والرقم 1 يوضح 
عموديا،  املتساقط  املاء  قطرات  ضد  حماية  توافر 
الالسلكية  السماعة  أن  يوضح  فإنه   8 الرقم  أما 
ميكنها حتمل الغمر في املاء بشكل دائم دون حدوث 

أية تلفيات بها.

جودة الصوت
هانسن  سيفني  فإن  الصوت  جلودة  وبالنسبة 
أوضح هذه النقطة بقوله: »قد يتفاجأ املستخدم 
السماعات  من  تصدح  التي  الصوت،  جودة  من 
الالسلكية الصغيرة«، ولكنه نصح بضرورة جتريب 
سماعات البلوتوث قبل الشراء. وبطبيعة احلال فإن 
للسماعات  التقنية  التحديات  من  يعتبر  الصوت 
الالسلكية؛ نظرا ألن النغمات العميقة تنشأ من 
املستخدم  رغب  إذا  ولذلك  السماعة،  خالل حجم 
في االستماع إلى النغمات العميقة بجودة فائقة، 

فعندئذ سيضطر إلى دفع تكلفة باهظة.

مجلة »كمبيوتر بيلد« األملانية:

معايير مهمة معايير مهمة 
لشراء سماعات لشراء سماعات 

البلوتوثالبلوتوث
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أونتاريو متول برنامجا لتدريب أونتاريو متول برنامجا لتدريب 

وتوظيف مدرسني جدد للغة الفرنسيةوتوظيف مدرسني جدد للغة الفرنسية

اعلنت مقاطعة أونتاريو عن نيتها في استثمار 1٢.5 مليون دوالر على مدى 

وذلك  الفرنسية،  للغة  وتدريب مدرسني  لتوظيف  املقبلة  االربع  السنوات 
في محاولة لسد النقص في عدد املدرسني لهذه اللغة والذي صار واضحا 

بسبب الطلب املتزايد على االلتحاق ببرامج تعليم اللغة الثانية.
االستراتيجية  هذه  إن  ليتشي  ستيفن  املقاطعة  في  التعليم  وزير  وقال 
من  واحلد  مرونة  اكثر  الفرنسية  اللغة  معلمي  تدريب  جعل  الى  تهدف 
االحتياجات  تلبية  على  نعمل  إننا  أيضا؛  وقال  تواجههم،  التي  العقبات 
أونتاريو  في  عقود  منذ  اجملال  هذا  في  املستمر  النقص  واصالح  الواضحة 
وتهدف أونتاريو الى تعيني ما يصل الى 5٠٠ مدرس جديد للغة الفرنسية 
وتتعاون  الوقت،  بعض  يستغرق  سوف  هذا  ان  من  الرغم  وعلى  عام،  كل 
في  بالفرنسية  الناطقة  الثالث  التعليم  كليات  مع  املقاطعة  حكومة 
املقاطعة، لتعزيز عملية القبول في برامج اعداد املدرسني االولية وسوف 
اونتاريو علي مدي تسعة  تشهد اخلطة التي مت وضعها من قبل حكومة 
أشهر تعيني مدرسني للغة الفرنسية من اجملتمعات الناطقة بالفرنسية 

من داخل وخارج كندا.
االجنليزية  املدارس  علي  الفرنسية  اللغة  مدرسني  في  النقص  اثر  وقد 
الف طالب مسجلني في  املقاطعة، وهناك أكثر من 11٠  والفرنسية في 
مدارس اللغة الفرنسية هذا العام وفقا لوزارة التعليم، واكثر من مليون 
طالب مسجلون في برنامج تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية ومن هؤالء 

٢5٠ الف شخص متميزون في دراسة اللغة.

مصابني بسبب إطالق نار خالل حفل مصابني بسبب إطالق نار خالل حفل 
لألطفال في تورونتولألطفال في تورونتو

بينهم  األقل  على  أشخاص  أربعة  أن  الكندية  الشرطة  أعلنت 
نار وقع خالل حفل لألطفال  ثالثة أطفال أصيبوا جراء حادث إطالق 
أن  تورونتو،  شرطة  أكدت  صحفي  مؤمتر  وفي  تورونتو.  مدينة  في 
عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم وفروا من موقع احلادث ولم تتوفر 
معلومات عنهم حتى اآلن، الفتة إلى أن اجلرحى هم رضيع في سن 
عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي 

وشاب في سن ٢3 عاما.
وأوضحت الشرطة أن احلادث وقع أثناء حفل نظم مبناسبة أول عيد 
ميالد لطفل، دون توضيح ما إذا كان احلديث يدور عن الرضيع املصاب 

أو آخر.
ولم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

رئيس االساقفة الكاثوليك مبونتريال رئيس االساقفة الكاثوليك مبونتريال 
يعتذر للشعوب االصلية بسبب املعاناة يعتذر للشعوب االصلية بسبب املعاناة 
التي حلقت بهم من املدارس الداخليةالتي حلقت بهم من املدارس الداخلية

السكان  جملتمعات  اعتذارا  مونتريال  في  الكاثوليك  االساقفة  رئيس  قدم 
داخلية  ملدرسة  ٢15 طفال في موقع  رفات  اكتشاف  أعقاب  في  االصليني 

سابقة في كاملوبس في مقاطعة بريتش كولومبيا.
)ماري  الكاثوليك خالل قداس في كاتدرائية  االساقفة  رئيس  اعتذار  وجاء 
ملكة العالم( وسط مونتريال، وفي بيان مكتوب اعترف رئيس االساقفة بأن 
املدارس الداخلية ألطفال الشعوب االصلية دمرت حياة العديد من االسر 
وقال رئيس االساقفة الكاثوليك »إنني حزين للغاية ملعرفة اننا ككاثوليك 
وككنديني تعاونا فى نظر اهلل والعالم فى سياسة الستيعاب شعوب االمم 
االولى حتت ستار التعليم، و يجب أن نعترف بالضرر الذي سببناه ويجب أن 
نلتزم مبساعدة كل عائلة ال تزال تبحث عن احلقيقة حول أحباؤهم الصغار 
الذين اختفوا دون أثر، حتى ميكنهم في النهاية من احلزن، ويجب ان نقدم 

اعتذارا عن اخملالفات التي ارتكبت«.
الكاثوليكية  الكنيسة  ترودو من  ان طلب جسنت  ويأتي هذا االعتذار بعد 
االعتراف بدورها في االضرار التي سببتها خالل إدارتها للمدارس الداخلية، 
البابا  ولكن   – بعد  اعتذارا  كمؤسسة  الكاثوليكية  الكنيسة  تقدم  ولم 

فرانسيس أعرب عن أمله ودعا الى احترام حقوق وثقافة السكان االصليني.

اونتاريو متدد برنامج زيادة اونتاريو متدد برنامج زيادة 
االجور العاملني في مجال االجور العاملني في مجال 

الدعم الشخصيالدعم الشخصي
قالت حكومة أونتاريو إنها 
الزيادة في  برنامج  ستمدد 
مجال  في  العاملني  أجور 
حتى  الشخصي  الدعم 
من  أغسطس   ٢3 يوم 
أجل االستمرار في )حتقيق 
االستقرار وجذب واستبقاء 
القوي العاملة الالزمة( في 
فيه  تناضل  الذي  الوقت 
املقاطعة وباء كوفيد – 19.

توفير مبلغ 141  اليوت عن  الصحة كريستني  وزيرة  وأعلنت 
الرعاية  في  العاملني  اجور  زيادة  برنامج  لدعم  دوالر  مليون 
او 3 دوالر في الساعة. وبدأ  الزيادة ٢  الشخصية وتبلغ هذه 
هذا البرنامج في اكتوبر املاضي واستفاد منه اكثر من 158 
هذا  متديد  ومت  الشخصية،  الرعاية  في  العاملني  من  الف 

البرنامج عدة مرات.
»ان  لها  بيان  في  اليوت  كريستني  الصحة  وزيرة  وقالت 
حكومة املقاطعة ملتزمة بدعم العاملني في مجال الرعاية 
الشخصية« ويأتي هذا االعالن عن متديد برنامج زيادة االجور 
بعد ان قالت املقاطعة انها ستستثمر أكثر من 115 مليون 
دوالر لإلسراع في تدريب اكثر من 8٠٠٠ فرد من العاملني في 
وقطاع  االجل  طويلة  الرعاية  دور  في  الشخصية  الرعاية 
توفي  وباء كوفيد 19 حيث  التي عانت بشدة من  و  الصحة 
االالف من املقيمني في دور الرعاية طويلة االجل وانخفضت 

اعداد العاملني بشكل كبير.
التي ساهمت في نقص  العوامل  انخفاض االجور من  وكان 
عدد العاملني في الرعاية الشخصية، وقال النشطاء ان زيادة 
هذا  في  العاملني  من  املزيد  جذب  في  تسهم  سوف  االجور 

اجملال.

حرائق منفصلة تدمر كنيستان كاثوليكيتان في جنوب مقاطعة بريتش كولومبياحرائق منفصلة تدمر كنيستان كاثوليكيتان في جنوب مقاطعة بريتش كولومبيا
جنوب  في  االصلية  الشعوب  زعيم  قال 
مقاطعة بريتش كولومبيا السيد جريج 
جابرييل؛ أن هناك مشاعر مختلطة بعد 
احتراق كنيسة كاثوليكية بالكامل اثناء 
الليل في وقت مبكر  مؤخرا لتكون ثاني 
الوقت  نفس  في  بحريق  تدمر  كنيسة 
تقريبا في حرائق تعتبرها الشرطة حرائق 

متعمدة.
وقال زعيم الشعوب االصلية إن كنيسة 
بنيت  عام 191٢  التي   املقدس(  )القلب 
الشعوب  ألطفال  نهارية  مدرسة  بجوار 
في  مهم  بدور  تقوم  كانت  االصلية، 
واجلنازات  االفراح  وتستضيف  اجملتمع 

ولكن الكثير من الناس يشعرون باأللم واحلزن بسبب دور الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إدارة املدارس الداخلية ألطفال 
الشعوب االصلية والتي اكتشف مؤخرا  في واحدة منها وهي مدرسة كاملوبس الهندية مقبرة جماعية مجهولة  لـــــ ٢15 

طفل من الشعوب االصلية.
وظلت هذه املدرسة مفتوحة من عام 189٠ وحتى عام 1969، وقال السيد جريج جابرييل ايضا؛ ان هناك الكثير من الغضب في 
كل قبائل الشعوب االصلية في كل أنحاء كندا ولكنه لم يتكهن بأسباب احلرائق، هذا وحتقق الشرطة الفيدرالية في أسباب 

احلرائق باعتبارها حرائق مشبوهة.

كندا تقبل املزيد كندا تقبل املزيد 
من الالجئني هذا العاممن الالجئني هذا العام

قال وزير الهجرة والالجئني واجلنسية »ماركو ميندتشينو« إن كندا ستقبل 
املزيد من الالجئني وأسرهم هذا العام في إطار جهودها حلل أزمة عاملية.

وأضاف أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد األشخاص املشمولني باحلماية، 
إلى  الوصول  بعد  الجئ  وضع  على  وحصلوا  جلوء  بطلبات  تقدموا  من  وهم 

البالد، وكذلك أقاربهم من الدرجة األولى في اخلارج.
بإمكاننا  يكون  بأن  »نأمل  الالجئني:  أسر  أفراد  إلى  وقال ميندتشينو مشيرا 
تسهيل سفرهم، مع األخذ في االعتبار بشكل واضح قيود السفر السارية«.
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نصائحنصائح منزلية:  منزلية: 
األثاثاألثاث

 يستعمل الشاي كمادة منظفة في تلميع االثاث.
البريق  على  لتحصلي  االثاث  سطح  وافركي  االثاث  تلميع  بعد  فالور(  )كورن  النشوي  الذرة  دقيق  رشي 
املطلوب. بعد ذلك امسحي الالثاث بقطعة قماش لتتخلصي من بقايا الدقيق الذي ميتص الزيت ويترك 

االثاث المعاً براقاً خالياً من البصمات.
الشرفة  على  والصابون  الساخن  باملاء  اغسليه  مجدولة،  أماليد  من  املصنوع  االثاث  في  االرتخاء  لشد 

واتركيه ليجف حتت أشعة الشمس بعد غسله جيداً من الصابون.

شخصيتِك من دموعِك!شخصيتِك من دموعِك!
من  يتخلص  يبكي،  عندما  ألنه  لإلنسان،  البكاء ضروري 
جزء كبير من املشكلة بالتنفيس عن نفسه. واملقصود 
بالبكاء هنا هو الدموع الناجتة عن العصبية، او الغضب 

أو املناقشات احلادة...الخ. 
   ويختلف الناس عن بعضهم في مواجهة املشكالت، 
فمنهم من يواجهها بصبر ومنهم من يواجهها بالبكاء 

ومنهم من يواجهها بالبرود! فاي واحدة من هؤالء تكونني؟
   إذا كنت ممن ينفعلون سريعاً، فإليك بعض التدريبات البسيطة لتتحكمي في دموعك:

 * حاولي أال تظهري دموعك أمام اآلخرين وبخاصة إذا كانت الدموع بسبب مناقشة أو دفاعاً عن النفس، 
حتى ال يفسر بكاؤك بأنه ضعف. 

* سيطري على انفعالك، وذلك بأن تثبتی نظرك على شيء معني في املكان املوجودة به، وحاولي أال حتركي 
عينيك عن هذا الشيء، ثم »صري« على أسنانك واصمتي لفترة، وستجدي نفسك بعد دقائق من هذا 

التدريب وقد زالت رغبتك في البكاء ولو لفترة، وأصبحت في حالة أهدأ. 
* تذكري دائماً أن البكاء يؤثر على جمال الوجه مما يجعله متورماً، ويؤدي الحمرار العني، فبمجرد تفكيرك 

في ذلك سيجعلك حترصني على أال تسقط دموعك.
   جربي هذه التدريبات البسيطة، وستشعرين بتقدم بعد ذلك، حتى إذا جلست مع مجموعة؛ ال | يقال 

عنك إنك سريعة االنفعال والبكاء.

تختاري  أن  قبل  العالى  الكعب  تعرفي على مضار 
يحدثها  التي  العيوب  األطباء  لك  ويقدم  حذاءك. 

الكعب العالي في اجلسم ومنها:
عاهة بالساق:

   يؤدي الكعب العالي إلى التواء الساقني وجعلهما 
مشدودتني دائماً، مما يشوه منظرهما. 

تشويه اجلزع:
ارتداء الكعب  إلى األمام عند     مييل اجلزع تلقائياً 
اجلسم،  توازن  على  احملافظة  حملاولة  وذلك  العالي 
اجلسم  منظر  وتشويه  الظهر  التواء  إلى  يؤدي  مما 

ككل.
عبوس الوجه:

ارتداء  نتيجة  األلم،  أو  بالتعب  تشعرين  عندما     
الكعب املرتفع؛ فأول شيء يظهر عليه الضيق هو 
نفسك  وجتدين  ابتسامته،  تختفي  الذي  وجهك 

تخلعني حذاءك في أقرب فرصة جتدينها.
يالئمك  الذي  املتوسط  الكعب  اختاري  ولذلك     
فهو  عاملة،  امرأة  أو  جامعة  وكطالبة  کفتاة 

يؤدي  ال  الوقت  وفي نفس  املشي،  أثناء  يريحك في 
إلى حدوث تشوهات باجلسم.

يسمى عصرنا احلالي بعصر السرعة والتكنولوجيا، 
أي أن كل شيء يعمل بنظام وبسرعة، كي يوفر لنا 

الوقت ألعمال أخرى.
بسرعة  نفعلها  أن  علينا  يجب  أشياء  وهناك     
معقولة دون مبالغة وعلى سبيل املثال: املشي، أو 
الكالم، أو اللحاق بالقطار... الخ، لكن بعض األشياء 
حتتاج إلى شيء من الروية والهدوء في عملها، مثل:

القراءة:
إلى  حتتاج  القراءات  من  معينة  أنواع  فهناك     
وهناك  بالصحف،  اليومية  األحداث  مثل  السرعة 
أو  األدب  قراءة  مثل  تركيز،  إلى  حتتاج  أخرى  أنواع 
الشعر أو الدراسات املطولة، فهي حتتاج إلى تأمل 
في  القراءة  أن  كما  واستيعابها،  دراستها  في 
إلى  التعليم حتتاج  األكادميية في مجال  الدراسات 

روية ومتحيص بالقراءة.
الغضب:

التسامح  في  وسريعاً  الغضب  في  بطيئا  کن     
مشکالت  يجنبك  الغضب  في  فالبطء  والصفح، 
والصياح.  الثورة  أو  اللسان،  زالت  منها  عديدة 
عن  إليك  اخملطيء  الشخص  يعرب  أن  ويكفي 

اعتذاره لتصفح عنه سريعا.
اتخاذ القرار:

بعد تفكير  تؤخذ  التي  القرارات  أن غالبية  ثبت     
ودراسة، هي قرارات ناجحة، أما القرارات التي تؤخذ 
بسرعة - وبخاصة املتعلقة مبوضوعات مستقبلية 
تعقب  متسرعة  قرارات  ستكون  أنها  شك  فال   –

الندم! 
تناول الطعام:

   تأمل في طريقة تناولك لطعامك، فإذا كنت ممن 
يتناولونه وهم واقفون وبسرعة، فجرب أن جتلس وأن 
تهديء من سرعتك، وانظر النتيجة، فستجد أنك 
تستمتع بالتذوق أكثر من ذي قبل، كما أنك تعطي 
فرصة ألسنانك أن متضغ جيداً وملعدتك أن تهضم 

بطريقة أفضل!
األشياء  أداء كل  تغير من سرعتك في  أن     حاول 
في  وتأن  يوم،  كل  سريعاً  تنهيها  أن  تعودت  التي 
بطيئا!  أن تصبح  دون  أي  النقيض  بلوغ  دون  أدائها 
إلى  بالتأكيد نتيجة أفضل، ولن تصل  ترى  وسوف 
كما  السرعة  من  منهكاً  تلهث  وأنت  اليوم  آخر 

كنت تفعل قبالً!

هل تعيش وكأنك يجب أن تلحق بقطار سريع؟!هل تعيش وكأنك يجب أن تلحق بقطار سريع؟!

جتنبي احلذاء ذا الكعب العاليجتنبي احلذاء ذا الكعب العالي

عادات يومية حتافظ على نظافة منزلك باستمرارعادات يومية حتافظ على نظافة منزلك باستمرار
يعتبر احلفاظ على ترتيب ونظافة املنزل من أكثر املهام التي قد تقض مضجع ربة املنزل، وخاصة إذا كان 

لديها عائلة كبيرة.
ومن هذا املنطلق، شاركت األسترالية كارولينا في حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عاداتها 

التي تتبعها بشكل يومي للحفاظ على نظافة وترتيب املنزل بشكل دائم، على النحو التالي:
ترتيب السرير كل صباح

توصي كارولينا، بترتيب السرير بعد االستيقاظ مباشرة، وعدم تأجيل هذه املهمة حتى إجناز املهام األخرى. 
يساعد ترتيب السرير مباشرة على احلفاظ على مظهر الئق لغرفة النوم.

احلفاظ على نظافة حوض املطبخ
تقول كارولينا، إن احلفاظ على نظافة حوض املطبخ وجلي األطباق واألواني بعد استخدامها على الفور 
يحافظ على نظافة املطبخ ويساعد على إبعاد احلشرات منه قدر املستطاع. وتنصح كارولينا، بعدم ترك 
األطباق في حوض املطبخ لفترة طويلة ألن بقايا الطعام قد تلتصق باألطباق، ما يجعل عملية تنظيفها 

أكثر صعوبة.
ترتيب الغرفة بانتظام

االنتهاء منها مباشرة،  بعد  أماكنها  إلى  يتم استخدامها  التي  األغراض  بإعادة جميع  تنصح كارولينا، 
حالة  في  املكان  تُظهر  التي  األشياء  تراكم  لتجنب  النوم،  غرفة  أم  املعيشة  غرفة  في  ذلك  أكان  سواء 

فوضى كبيرة، وبالتالي تصبح مهمة الترتيب والتنظيف أكثر صعوبة.
طي الغسيل على الفور

تقول كارولينا، إن تأجيل طي الغسيل بعد جتفيفه، قد يجعل مهمة طيه وترتيبه في خزانة املالبس صعبة 
ومنهكة لربة املنزل، لذا ال بد من أن يتم طيه فور جتفيفه، ووضعه في اخلزانة بشكل مرتب.

متى تقبل النصيحة ومتى ترفضها؟!متى تقبل النصيحة ومتى ترفضها؟!
بعض  منه  واستخلصت  املوضوع،  يتناول جوانب هذا  بحث  بنشر  األمريكية،  قامت مجلة »جالمور«     

النقاط الهامة، منها:
• عادة من يقوم بالنصح يكون األكبر سناً؛ مثل الوالدين، املعلم، رئيس العمل ... الخ. أي من ذوي اخلبرة 

واملثل األعلى بالنسبة لك. 
• هناك فرق بني النصح واالنتقاد، فاالنتقاد هو التعريف بالعيوب، أما النصيحة فهي املعاجلة وإيجاد احللول 

للوصول، مبن يتلقى النصح، لألفضل. 
• يجب أال تكون النصيحة في صورة كالم جارح أو هجوم، بل تأتي بالتدريج. مثل ذكر الصفات الطيبة أوال 

ثم العيوب، وبعدها يأتي دور النصيحة. 
• من األفضل أال تأخذ النصيحة بطريقة حساسة أو عاطفية، بل مبوضوعية، وأن تنظر في داخلك جيداً. 
وتبحث عن هذا اخلطأ أو التقصير، فمن من الناس بال عيوب؟! وإن فشلت في تقبل النصح، فال تغضب من 

الذي أسدى لك النصح، واشكره ألنه يود أن يساعدك ويريد لك األفضل.
   ففي املستقبل ستصبح أنت مثالً أعلى وتقدم النصيحة لغيرك، فهذا من واجبات أصحاب اخلبرة واحملبة 

نحو األصغر سناً.
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للمرة األولى: السعودية تغير شروط احلج.. السماح للمرأة التسجيل 
دون محرم

السعودية  والعمرة  احلج  وزارة  نشرت  تاريخية  سابقة  في   
حلجاج  اإللكتروني  املسار  عبر  التسجيل  وآلية  االشتراطات 
الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون 

محرم »مع عصبة النساء” 
الرابط  عبر  التسجيل  الوزارة،  أعلنتها  التي  اآللية  وتضمنت 
االشتراطات  مراعاة  مع  الداخل،  حلجاج  اإللكتروني  املسار  و 
عاما،   65 إلى   18 من  العمرية  الفئات  تكون  »أن  التالية: 
ويشترط التحصني بأنواعه الثالثة )محصن - محصن جرعة 

واحدة - محصن متعاف«، واخللو من األمراض املزمنة”.
اململكة  داخل  من  للمقيمني  التسجيل  الوزارة  وأتاحت 
 5 الـ  خالل  احلج  لهم  يسبق  لم  ممن  السعوديني،  واملواطنني 

سنوات األخيرة، كما أكدت وزارة احلج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل 
دون محرم »مع عصبة النساء«.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناء على حتقيق املعايير الصحية والتنظيمية، واألولوية ملن لم يسبق له 
الباقات  الباقة والسداد خالل 3 ساعات من اختيار  أداء فريضة احلج، مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء 

جتنبا لإللغاء.

الهند تعلن ظهور طفرة جديدة 
لفيروس كورونا يطلق عليها »دلتا بلس”

والية ماهاراشترا  قالت سلطات  في تطور جديد، 
إنه مت اكتشاف ٢٠ حالة إصابة بساللة  الهندية، 
املستجد يطلق عليها  جديدة من فيروس كورونا 

اسم »دلتا بلس “ )
 وذكر مسؤول هندي، أنه مت تسجيل 5 حاالت إصابة 
بالساللة اجلديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، 
وخالل ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنني 
الطفرة  انتشار  ملنع  أنه  موضحا  املصابني،  من 
ومت  احتواء  مناطق  السلطات  أنشأت  اجلديدة، 
تطويق املناطق التي مت العثور على الطفرة فيها. 

 1.61٧.B ساللة  اكتشاف  مت   ٢٠٢٠ أكتوبر   5 في 
في والية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه 

الساللة في العديد من البلدان، ووفقا لألطباء احملليني، قد تكون هذه الطفرة أحد أسباب املوجة الثانية 
من فيروس كورونا في الهند، سابقا مت اكتشاف 3 أنواع فرعية من هذه الساللة، وتتميز األنواع الفرعية 
اجلديدة بوجود طفرة K41٧N في بروتني سبايك، الذي ميكن أن يقلل من نشاط اللقاح واألجسام املضادة 
لدى األشخاص الذين أصيبوا باملرض ومن ثم تطعيمهم، ومت اكتشاف هذه الساللة ألول مرة في أوروبا في 

مارس من هذا العام”.

تنفيذ حكم اإلعدام في قاتل القمص سمعان شحاتة 
أكد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية املصرية تنفيذ حكم اإلعدام في أحمد سعيد السنباطي 
لتسليمها  للمشرحة متهيدا  نقل جثته  ومت  املرج،  القمص سمعان شحاته كاهن كنيسة  بقتل  املدان 

لذويه.
بعدما  اإلعدام  وجاء 
أوراق  احملكمة  أحالت 
القس  بقتل  شحاته 
في  شحاتة  سمعان 
املعروفة  القضية 
بـ«مقتل  إعالميا 
كاهن املرج« إلى مفتي 
وأصدرت  اجلمهورية، 
على  باإلعدام  حكمها 

املتهم. 
وجاء في أمر اإلحالة أن 
تتهم  العامة  النيابة 
إبراهيم  سعيد  أحمد 
سنة،   19 السنباطي 

فني صناعي، مقيم باملرج بقيامه، في أكتوبر املاضي، بقتل القمص سمعان شحاتة رزق اهلل عمدا مع 
العزم على قتل القمص، وأعد لذلك الغرض، سالح أبيض،  النية وعقد  بأن بيت  سبق اإلصرار والترصد، 
وتربص له باملكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه باجملني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من 

جسده، وأجهز عليه بالسالح األبيض، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سالحا أبيض.
وكشفت حتقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مع املتهم أنه ال يعاني من أي مرض نفسي، وكان في 
كامل وعيه أثناء قتل اجملني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم احلادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.
وقال املتهم في اعترافاته، إنه اشترى سالح أبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن ملح 
اجملني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكًدا أنه ال يعرف اجملني عليه معرفة شخصية، إال 

أنه رأى شخًصا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.

صدق أو ال تصدق..
 مهربو البنزين بلبنان يحتجون على منعهم من التهريب

في واقعة غريبة من نوعها، قطع مهربو البنزين طريق املصنع بني لبنان سوريا محتجني على إجراءات 
السلطات اللبنانية ملنع تهريب الوقود إلى سوريا.

متطلبات  مشدد  بشكل  ستطبق  أنها  لبنان  شرقي  البقاع،  منطقة  في  اجلمارك  سلطات  وأعلنت 
تصاريح املركبات املتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود.

وقالت وكالة األنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات احملتجني من مهربي الوقود قطعوا الطريق بإطارات 
سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبني بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني احلكومة لتأمني الوقود ودعم الواردات التي تتضمن 
معظم السلع األساسية واألدوية في البالد.

وظهرت صفوف طويلة أمام محطات الوقود في املدن والبلدات في لبنان، ما زاد من االختناقات املرورية.  
في  الهواء  في  النارية  األعيرة  البعض  أطلق  فيما  االنتظار  طول  بسبب  كبيرة  توترات  الزحام  وشهد 

محاولة لتجاوز الصف أو املطالبة مبزيد من الوقود.

ألول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرملان اإلسرائيلي
في سابقة هي األولي من نوعها، أعلن حساب »إسرائيل 
عضو  أن  اإلسرائيلية  اخلارجية  لوزارة  التابع  بالعربية« 
مواطنة  أول  أصبحت  زعبي،  ريناوي  غيداء  الكنيست 

عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرملان اإلسرائيلي.
أكبر  الناصرة  مدينة  في  ولدت  »غيداء  أن  البيان  وأوضح 
املائة  بني  من  اختيارها  ومت  إسرائيل،  في  عربية  مدينة 
شخصية املؤثرة في البالد«، مشيرا إلى أنه في خطابها 
بني  متساوية  هنا  أقف  »أنا  قالت:  أيام  عدة  قبل  األول 

متساوين”.

الرئيس اإليراني السابق: 
أعلى مسئول ملنع التجسس كان جاسوًسا إلسرائيل

قال الرئيس اإليراني السابق، محمود أحمدي جناد، في تصريحات صحفية، عن سبب النفوذ اإلستخباراتي 
اإلسرائيلي وتأثيره في جهاز اخملابرات واألمن في النظام اإليراني.

وأشار جناد إلى أن »أعلى مسؤول ملكافحة التجسس اإلسرائيلي في وزارة االستخبارات اإليرانية كان هو 
نفسه جاسوسا إلسرائيل”.

وقال جناد: إن »ذلك جعل إسرائيل تنجح بتنفيذ عمليات جتسس کبیرة في إيران، من بینها االستيالء على 
وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة”.

أمنية«  وجود »عصابة  إلى  إيران، الفتا  داخل  املكثفة«  إسرائيل  أسماه »عملية  ما  تفاصيل  إلى  وأشار 
رفيعة املستوى في بالده.

وأضاف: »هذه العصابة األمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويني والتفجيرات 
في نطنز. لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء. هذه ليست مزحة، هذه 

وثائق أمن البالد، لقد جاؤوا وأخذوها”.
وحتدث جناد عن سرقة وثائق من منظمة الفضاء اإليرانية قائال: »إن وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة 

مكتب رئيس هذه املنظمة، فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا اخلزنة وأخذوا الوثائق”.
نفوذ  عن  كوهني،  يوسي  السابق،  املوساد  رئيس  حديث  من  يومني  بعد  جناد  أحمدي  تصريحات  وجاءت 
اخملابرات اإلسرائيلية في البرنامج النووي اإليراني، مبا في ذلك قوله إن »املوساد كان يراقب العالم النووي 

محسن فخري زاده لسنوات، وکان قریبا منه جسديا قبل اغتياله في ديسمبر املاضي”.
وبشأن عملية املوساد في 31 يناير ٢٠18 وسرقة عدد كبير من الوثائق النووية اإليرانية من مستودع في 
ضواحي طهران، قال كوهني إن العملية، التي كان من املفترض أن تنتهي في سبع ساعات، كان فيها ٢٠ 
شخصا من عمالء املوساد حاضرين في موقع العملية ولم يكن أحد منهم إسرائيليا، وكل هؤالء العمالء 

على قيد احلياة وبعضهم غادر إيران.  
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كندا ترحب بــــــــ كندا ترحب بــــــــ 4545 ألف الجئ  ألف الجئ 
هذا العامهذا العام

الهجرة  وزير  أعلن 
ماركو  الفيدرالي 
خططا  ميندويتشينو 
في  النظر  لتسريع 
وزيادة  الهجرة  طلبات 
الي  الالجئني  أعداد 
صحفي  مؤمتر  في  كندا 

االفراد  عدد  ستزيد  البالد  أن  الوزير  وقال  مؤخرا،  عقد 
املقبولني من ٢35٠٠ فرد الى 45 الف وسوف تسرع في 

معاجلة طلبات االقامة الدائمة.
شخص  الف   4٠ من  اكثر  حاليا  كندا  في  ويعيش 
واسرهم من الالجئني الذين ينتظرون تصريح باإلقامة 
على  شخص   1٧9٠٠ اآلن  حتى  حصل  وقد  الدائمة 

االقامة الدائمة.
وقال الوزير ان هناك سببا أخر لتسليط الضوء بشكل 
جديد علي هذا وهو املساهمات الكثيرة التي قدمها 
هؤالء الالجئني في اجملتمع خالل اجلائحة، واعلن الوزير 
ايضا عن مشروع الهجرة االقتصادية التجريبي الذي مت 
متديده ملدة عامني اخرين، لقبول ما يصل الي 5٠٠ فرد 

وهو مشروع يعترف مبواهب ومهارات الالجئني.
ذلك  في  مبا  جديدة  تدابير  عن  ايضا  الوزير  وأعلن 
االعفاء من الرسوم وتسريع النظر في طلبات االقامة 
الدائمة وامور أخرى، وكذلك أعلن عن توفير املزيد من 
الدعم لبرنامج كندا اخلاص برعاية الالجئني من خالل 
استثمار ما يقرب من 3 ماليني دوالر على مدي عامان 
وتورنتو،  فانكوفر  في  لالجئني  منظمات  تسع  لدعم 
العاملي  اليوم  قبل  هذه  الهجرة  وزير  اعالنات  وجاءت 
لالجئني الذي يوافق يوم ٢٠ يونيو، هذا وقد أعادت كندا 
من  وأكثر   ٢٠19 عام  الجئ  ألف   3٠ من  أكثر  توطني 

9٠٠٠ الجئ عام ٢٠٢٠ وسط وباء كورونا

احلدود تبدأ في التخفيف للكنديني الذين مت احلدود تبدأ في التخفيف للكنديني الذين مت 
تطعيمهم بالكاملتطعيمهم بالكامل

ما  احلكومة  إن  بلير في مؤمتر صحفي؛  بيل  الفيدرالي  العامة  السالمة  وزير  قال 
زالت حتث املواطنني على عدم السفر دوليا اآلن، وأشار الى أن القيود احلدودية التي 
بدأت منذ أكثر من 15 شهرا لم يكن املقصود منها ان تكون دائمة، ولن يضطر 
قبل  بالكامل  مت تطعيمهم  والذين  الى كندا  يعودون  الذين  برا  او  املسافرون جوا 
احلجر  فندق  في  وقت  اي  قضاء  الي  كندا  الي  عودتهم  من  االقل  على  أسبوعني 

الصحي، طاملا جاءت نتيجة اختبارات كوفيد 19 سلبية قبل وبعد الوصول.
وقالت وزيرة الصحة باتي هاجدو ؛إنه سيتم اجراء املزيد من التعديالت علي قواعد 
السفر على أساس معدالت االصابة بفيروس كورونا في كندا ودوليا وسوف تتغير 

تؤثر  ولن  يوليو   5 يوم  السفر  قواعد 
اال على املوطنني الكنديني واملقيمون 
والطالب  الالجئني  وبعض  الدائمني 

الدوليني وبعض الرعايا االجانب.
وتشمل القواعد اجلديدة االتي؛ يجب 
كندا  الى  املسافرين  لدى  يكون  أن 
وثيقة تثبت حصولهم علي التطعيم 
حتميلها  ويجب   19 لكوفيد  الكامل 
على التطبيق احلكومي )أرايف كندا( 
الورقية  بالنسخة  االحتفاظ  وايضا 
إلظهارها عند وصولهم، ويجب على 
املسافرين احلصول على اختبار سلبي 
 ٧٢ بــــ  وصولهم  قبل   19 لكوفيد 
ثانية  مرة  اختبارهم  وسيتم  ساعة 

عند وصولهم ويجب ان يكون لديهم خطة للحجر الصحي في حالة جاء االختبار 
الثاني ايجابيا.

الزائفة  التطعيم  التحقق من شهادات  من  انها ستتمكن  الصحة  وزارة  وقالت 
او السجن 6 شهور – ولن  وسوف يغرم من يحمل شهادة مزيفة ٧5٠ ألف دوالر 
يضطر االطفال االكبر من 1٢ سنة واملطعمني كامال من البقاء في فندق احلجر 
الصحي واما االطفال االقل سنا فسوف يختبروا لفيروس كورونا عند وصولهم 
لهم  يجري  ايام   8 وبعد  والديهم  منزل  في  صحي  عزل  في  يوما   14 ملدة  ويبقوا 
متديد  احلكومة  اعلنت  وقد  هذا  للفيروس،  عدم حملهم  من  للتأكد  ثاني  اختبار 

احلظر على الطيران القادم من الهند ملدة شهر أخر على االقل.

دوج فورد يعيد تشكيل وزراته دوج فورد يعيد تشكيل وزراته 
قبل االنتخابات القادمةقبل االنتخابات القادمة

تورنتو: أعاد رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو تشكيل وزارته 
قبل االنتخابات القادمة في العام القادم، وظل بعض 
ستيفن  التعليم  وزير  ومنهم  مناصبهم  في  الوزراء 
اليوت  كرسيتني  الصحة  وزيرة  ايضا  وبقيت  ليتشي 
سيلفيا  العامة  احملامية  ظلت  وايضا  منصبها  في 
جونز في منصبها وظل وزير املالية بيتر بيثلينفالفي.

وانتقلت وزيرة دور الرعاية طويلة ميرلي فوليرتون الى 
وحل  االجتماعية  واخلدمات  واجملتمع  لألطفال  وزارة 
املقاطعة  مالية  وزير  فيليبس  رود  السيد  مكانها 
السابق الذي أجبر على االستقالة من منصبه العام 
املاضي بعد ان سافر الى سانت باتريس خالل  عطلة 
حيث  اخلارج  الى  السفر  قواعد  وانتهك  امليالد  عيد 
البقاء في منازلهم، بسبب  اونتاريو  طلب من سكان 
الدميقراطي  الوطني  احلزب  انتقد  وقد  جائحة كورونا، 
احلكومة  الى  فيليبس  رود   عودة  اونتاريو  في  اجلديد  
حلزب  االنتخابي  البرنامج  تشكيل  فى  اجلديد  ودوره 

احملافظني التقدمي باعتباره »خيارا سيئا«.

HAPPY HAPPY 
CANADA DAY!CANADA DAY!
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في  متسارعاً  حراكاً  السعودية  خاضت 
مستويات  على  املاضية  اخلمس  السنوات 
عدة، إال أن الشق الفكري والديني منه ظل 
من بعض  اليقني، خصوصاً  بعدم  محفوفاً 
احملافظني وجماعات اإلسالم السياسي التي 
مُتني نفسها بالعودة إلى ما كانت عليه ولو 

بعد حني.
لكن احملور الفكري في احلوار األخير مع ولي 
بن سلمان   األمير محمد  السعودي  العهد 
عن  كشف  الذى  و  تلفزيونيا  اذيع  الذى 
السياق،  هذا  في  الدولة  مشروع  مالمح 
بها  بدأت  عدة  حتوالت  مع  منسجماً  وجاء 
نفوذ  إلغاء  مثل   ٢٠3٠ السعودية  رؤية 
الفن  مع  والتصالح  باملعروف«  األمر  »هيئة 
الرفض  من  عقود  بعد  والترفيه  والسينما 
بأكثر  احلائط  بعرض  ضاربا  فجاء  والتحرمي، 
من 9٠% من االحاديث التي وضعها البخاري 
و ابن تيمية )احاديث االحاد( و التي يعتبرها 
اإلرهابية  للحوادث  االرهابيني سندا شرعيا 
والقتل و غيرها من األفعال الغير إنسانية، 
ولكن هل تخلو االحاديث املتواترة من احلث 
تنقيح  الى  أيضا  حتتاج  اما  العنف  على 
تلك  من  االزهر  موقف  هو  وما  جتديد،  و 

التصريحات؟!
الدين  عالقة  صياغة  تعيد  السعودية 

بالدولة
صرح ولي عهد السعودية األمير  في حديث 
األسس  فيه  زلزل  للغاية  تليفزيوني صريح 
الوهابي  الفكر  على  املبنية  الفكرية 
املتشدد حيث قام فيها باإلعالن صراحة عن 
عدم االلتزام باحاديث االحاد و التي تشكل 
على  يقوم  التي  االحاديث  من  كبيرا  جزءا 
»نحن  قال   حيث  الوهابي  الفكر  اساسها 
أو  معينة  مبدرسة  نفسنا  ألزمنا  ما  متى 
بعالم معني، فإن ذلك يعني أننا قمنا بتأليه 
الناس  وبني  بينه  يضع  لم  واهلل  البشر، 
أنزل قرآنه على رسوله وهو طبقه  حجاب، 
األبد  إلى  مفتوح  واالجتهاد  األرض،  على 
من  خرج  لو  عبدالوهاب  محمد  والشيخ 
قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا 
أول  أو نضخمه لكان  ونؤلهه  االجتهاد  عن 
مدرسة  توجد  فال  الشيء،  هذا  عارض  من 
ثابتة وال يوجد شخص ثابت، القرآن موجود 
سنة  وكذلك  فيه،  مستمر  واالجتهاد 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أما الفتاوى 
فهي بحسب كل زمان ومكان، وبحسب كل 

فهم«.
في الشأن االجتماعي والشخصي، فإن ولي 
العهد أوضح أن الدولة تقوم فقط »بتطبيق 
القرآن بشكل واضح،  الواردة في  النصوص 
أن أطرح عقوبة شرعية من  يعني ال يجب 
من  صريح  نص  أو  واضح،  قرآني  نص  دون 

أتكلم عن نص صريح من  وعندما  السّنة، 
احلديث مثل مسلم  فأغلب مدوني  السّنة 
)صاحب صحيح مسلم( إلى حديث صحيح 
أو حسن أو ضعيف، لكن هناك تصنيفاً آخر 
وهو األهم، هو احلديث املتواتر واآلحاد واخلبر، 
األحكام  استنتاج  في  الرئيس  املرجع  وهو 

واستنباطها من ناحية شرعية”.
واستفاض في شرح الكيفية التي باتت في 
اعتقاده هي املثلى في التعامل مع مدونات 
واملتواتر،  اآلحاد  بني  التفريق  وهي  السنة، 
كإلزامية  ملزم  غير  اآلحاد  »حديث  وأن 
احلديث املتواتر إال إذا اقترن بنصوص شرعية 
إن  هذا  راجحة،  دنيوية  ومبصلحة  واضحة 
الذي هو عن فرد  اخلبر  بينما  كان صحيحاً، 
عن  جماعة  عن  أو  الرسول  حتى  فرد  عن 
يشكل  فهذا  النبي،  عن  فرد  عن  جماعة 
بهذا  األحاديث، وهي  العظمى من  النسبة 

الشكل غير ملزمة«.
وأحاديث  املتواترة  األحاديث  بني  الفرق 

االحاد واخلبر
التي وصلت  الوسيلة  النبوي« هو  »احلديث 
ينقل  راوي  الرواية،  طريق  عن  الُسنة  بها 
يعرف  ما  وهو  اخر  راوي  الي  ينقل  راوي  الي 
بالعنعنة او سند احلديث )عن فالن عن فالن 
من  سمع  من  الي  نصل  ان  الي  فالن  عن 

رسول االسالم مباشرة(
حيث  من  ينقسم  النبوي  احلديث  هذا 
طريقة وصوله للوقت احلالي الي ثالث أنواع 

)متواتر – أحاد – خبر( 
من  اكثر  من  وصلنا  ما  هو  املتواتر:  حديث 
مصدر ينتهي الي الرسول.. فمثال عن فالن 
عن فالن عن عمر بن اخلطاب عن النبي ثم 
فالن  عن  فالن  عن  ثم   ... احلديث  نص  يأتي 
عن أبو بكر عن النبي ثم ياني نفس النص 
ابي  بن  علي  عن  فالن  عن  فالن  عن  ثم   ..
طالب عن النبي ثم يأتي نفس النص ....اي 
وهو  مصدر  من  اكثر  من  وصلنا  احلديث  ان 
اعلي درجات احلديث صحة و ثبوت من حيث 
صحة السند  واالحاديث املتواترة قليلة جدا 

مقارنة بغيرها . 

حديث األحاد: وهو ما وصلنا عن الرسول من 
عن  فالن  عن  فالن  عن  مبعني  واحد،  مصدر 
...فقط  مثال  الرسول  عن  اخلطاب  بن  عمر 
.. و هذا  ال مصدر اخر غير عمر بن اخلطاب 
كتب  في  ما  واغلب  االحاديث  غالبية  ميثل 
و  مسلم  و  البخاري  مثل  املعروفة  احلديث 

كتب الصحاح. 
و ينقسم حديث األحاد الي قسمني رئيسني 
بينهم  و  ضعيف  حديث  و  صحيح  حديث 
عدة تقسيمات اخري و الصحة و الضعف 
فال  )عن  العنعنة  او  السند  مصدرهم  هنا 

فعال  هذا  الرسول  قال  هل  أي  فالن(  عن 
محور  هو  هذا  و  منه  الرواة  سمعه  هل  و 
عمل كتاب كتب احلديث املعروفة، فمسلم 
من  التأكد  علي  قائمة  كتبهم  البخاري  و 
صحة احلديث أي ان اغلب ما جمعوه فيها 
وفق  للنبي  نسبتها  صحة  أحاد  احاديث 
من  اقل  درجة  هو  و  احلديث  علم  قواعد 

املتواتر 
يختص  ال  و  األقل  الدرجة  هو  اخلبر:  حديث 
عن  روي  ما  بكل  بل  فقط  النبوي  باحلديث 
املاضي حتي لو كان قبل اإلسالم من سير و 
تاريخ و غيره وهو غالبا تنقطع فيه سلسلة 
الرواة وال تتصل )عن فالن عن فالن فقط وال 

يصل الي احد معروف(.
فقط...األحاديث  االحاد  أحاديث  ليست 
تنقيح...  و  لتجديد  أيضا  حتتاج  املتواترة 

وموقف الشيخ العزالي
ومدير  الصحفي  الكاتب  يوضح  جانبه  من 
موقع مصر املدنية مؤمن سالم ان حذف او 
جعل احاديث االحاد غير ملزمة هي خطوة 
االحاديث  ان  ينفى  ال  هذا  لكن  و  جيدة 
في  النظر  إعادة  الى  حتتاج  أيضا  املتواترة 
و  الكثير  حتمل  حيث  التنقيح  و  التجديد 
الكثير من ذات املعاني التي حتملها احاديث 

االحاد معطيا العديد من األمثلة.
في  املتناثرة  »األزهار  كتاب  يذكر  فمثال 
الدين  جالل  لإلمام  املتواترة«  األحاديث 
املتناثر  »نظم  وكتاب  املصري،  السيوطي 
من احلديث املتواتر« لإلمام محمد بن جعفر 
التي  حتث  األحاديث  املغربي نفس  الكتاني 
حتتاج  و  االخر  وبغض  القتل  و  العنف  على 
أيضا الى جتديد مثل » أُمرت أن أُقاتل الناس 
ماعز  »قصة  اهلل«،  إال  إله  ال  يقولوا  حتى 
واألمر  اخلوارج  ذم   « الرجم«،  في  مالك  بن 
والنصارى  اليهود  اهلل  لعن   « بقتالهم«، 
أنه   « مساجد«،  أنبيائهم  قبور  اتخذوا 
الرسول مكاثر األمم بهذه األمة« )حترمي حتديد 
اخلروج  والنهى عن  احلكام  »طاعة  النسل(، 
عليهم«، »من شرب اخلمر فاجلدوه«، »نفى 

العدوى« )ال يوجد مرض معدي(
أحاديث  حجية  حول  اخلالف  الى  مشير 
موقف  أخذ  من  واشهر  قدمي،  خالف  اآلحاد 
احلديث  العصر  في  اآلحاد  أحاديث  ضد 
حتى اتهمه السلفيني بانكار السنة كلها 
لسنوات  دخولها  من  السعودية  ومنعته 
في  الغزالي  محمد  الشيخ  هو  طويلة، 
الفقه  اهل  بني  النبوية  »السنة  كتابه 
و رغم رفض الشيخ محمد  واهل احلديث« 
الغزالي ألحاديث اآلحاد اال ان ذلك لم مينعه 
من تأييد قتل فرج فودة بعد تكفيره وتكفير 
منيري  وتأييد جعفر  والعلمانيني،  العلمانية 
و  اإلسالمية،  الشريعة  قوانني  تطبيق  في 
اإلميان أن اإلسالم دين ودولة، والسعى إلحياء 
الزوجات  أن منع تعدد  دولة اخلالفة، والقول 
وحترمي حتديد  اإلسالم،  مؤامرة صليبية على 
تأليه  باعتبارها  الوطنية  وتكفير  النسل، 
له،  عبادة  بالوطن  والتعلق  تراب  حلفنة 
باملعارف  املدنية  العلوم  لدمج  والدعوة 
وحترمي  فريضة،  احلجاب  أن  القول  و  الدينية، 
توظيف  شركات  ودعم  البنوك  فوائد 
يكتب  وأن  اإلسالمية،  والبنوك  األموال 
كتابه »قذائف احلق« وهو عبارة عن منشور 
حتريضي ضد كل ما هو ليس اسالمي وعلى 
والفاتيكان  املسيحيني  املصريني  رأسهم 

والقومية العربية.  

السعودية تصدر قرار بإسقاط جميع أحاديث اآلحاد
سلمان يضرب أسس الفكر الوهابي ويجرد االرهابيني من اي سند شرعي )3-1(

ليست أحاديث االحاد فقط...«املتواترة« حتتاج أيضا لتجديد وتنقيح
بقلم: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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ويستحلفون  يحلفون  الناس  كان  القدمي  في 
امللوك،  وبحياة  االلهة  بأسماء  بعضا  بعضهم 
على  وكانوا  العهود.  ولتوثيق  الوعود  لتوطيد 
من  ينجوا  ال  يحنث  او  يكذب  من  بأن  قناعة 

غضب االلهة، وال من بطش السالطني. 
   وكان نبي اهلل ابراهيم يتبع سنن قومه فكان 
فقال  االحد.  الواحد  باهلل  ويستحلف  يحلف 
اله  بالرب  »فاستحلفك  بيته:  على  للقائم 
االنبياء  وكان  االرض..«.)تك٢4(.  واله  السماء 

يقسمون بقولهم: »حي هو الرب«. 
عن  النهي  النبي  موسى  شريعة  وقرنت     
الكذب بالنهي عن احلنث بالوعد وعن اخللف في 
الهك  الرب  باسم  تنطق  »ال  والعهد:  القسم 

باطال«)تث5(. 
  ولكن هل كان القسم دائما للخير ؟ ام انه كان 
نقلب  دعنا  وللغير؟  لالنا  الضرر  احيانا  يسبب 

معا صفحات التاريخ.
   قبل اكثر من ثالثني قرنا، جاء بسفر القضاة، 
ان يفتاح اجللعادي قاد حربا ضد بني عمون الذين 
اصطفوا عند املصفاة طمعا في االستيالء على 
وقبل  اليبوق.  الى  ارنون  من  املمتدة  املنطقة 
بدء املعركة نذر يفتاح انه في حال انتصر على 
اخلارجني  بأول  يضحي  سوف  فانه  العمونيني، 

للقائه قربانا. 
خارجة  بابنته  »اذا  فـ  منتصرا  رجوعه  وعند    
للقائه بدفوف ورقص. وهي وحيدة، لم يكن له 
ثيابه،  انه مزق  راها  ابنة غيرها. وكان ملا  ابن وال 
بني  وصرِت  حزنا،  احزنتني  قد  بنتي  يا  اه  وقال: 
مكدري، الني قد فتحت فمي الى الرب وال ميكنني 
الى  فاك  ابي هل فتحت  يا  له:  فقالت  الرجوع. 
الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، مبا ان الرب 
قد انتقم لك من اعدائك بني عمون. ثم قالت 
شهرين  اتركني  االمر  هذا  لي  فليفعل  البيها 
انا  عذراويتي  وابكي  اجلبال  على  وانزل  فاذهب 
شهرين  الى  وارسلها  اذهبي  فقال  وصاحباتي. 

وبكت عذراويتها على  فذهبت هي وصاحباتها 
رجعت  انها  الشهرين  نهاية  عند  وكان  اجلبال. 

الى ابيها ففعل بها نذره الذي نذر«)قض11(.
اهلل،  حرمه  شئ  على  اجللعادي  اقسم  لقد     
وكانت تفعله بعض االمم الوثنية، ومن اجل ذلك 
بهم،  االختالط  عن  كثيرة  مرارا  الرب،  نهاهم 
وملا  بعبادتهم.  والتعبد  بعادتهم  التعود  وعن 
واختبر  ابنته،  في  ُجرب  الناس  بارواح  استهان 
على  يجلبها  ان  ينوي  كان  التي  واحلسرة  احلزن 

غيره...  
    وفي سلطنة طيباريوس قيصر، كان هيرودس 
القى  قد  الكبير،  انتيباتر  هيرودس  ابن  انتيباس 
القبض على يوحنا املعمدان النه كان قد وبخه 
اخيه  بزوجة  باقترانه  الشريعة  مخالفته  على 
احلياة، وهي  قيد  يزال على  ال  الذي كان  فيلبس 
ايضا ابنة اخيهما الثالث ارسطوبوليس. وحدث 
ان اقام هيرودس احتفاال مبناسبة مولده. واثناء 
اخيه،  من  زوجته  ابنة  سالومي  رقصت  احلفل 
فاعجبته، فأقسم انه سوف يعطيها ما تطلب، 
 « املعمدان،  رأس  تطلب  ان  امها  من  فتلقنت 
فاغتم امللك؛ ولكن من اجل االقسام واملتكئني 
يوحنا  راس  وقطع  فارسل  تعطى.  ان  امر  معه 
في السجن. فاحضر راسه على طبق. ودفع الى 

الصبية، فجاءت به الى امها »)مت 14(.
اجليش  بلغ  وملا  امليالدي،  السابع  القرن  وفي      
من  فرغ  ان  بعد  اليمامة)البحرين(  احلجازي 
مستغال  العراق،  لغزو  توجه  املرتدين،  اخضاع 
في  بالفرس  حل  الذي  والضعف  االنقسام 
الشرق، وبالروم في الغرب. وتقدم  يُخضع البلدة 
تلو االخرى، ويقتل ويسبي ويجمع االموال، فلما 
بلغ اجليش موضعا يدعى الثني، يقول ابن االثير: 
» قتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثالثني 
ألفاً سوى من غرق ... وكانت الغنيمة عظيمة، 
وسبى عياالت املقاتلة، وأخذ اجلزية من الفالحني 

وصاروا ذمًة »)صـ ٢4٠(.

    واحتدت قبائل عجل، وتيم 
بن  وجابر  وضبيعة،  الالت، 
من  الضاحية  وعرب  بجير، 
أهل احليرة مع الفرس اليقاف 
يصيبهم  ال  حتى  الفاحتني، 
فاقسم  البكريني.  اصاب  ما 
انتصر  اذا  انه  املغوار  القائد 
يجري  سوف  فانه  عليهم 
وانتصر  نهرهم.  دمائهم  من 
على  أُليس  عند  عليهم 

الفرات. وكان عليه ان يفي بقسمه فأمر بقتل 
االسرى. 

   ويروي ابن االثير الواقعة بقوله: »واقتتلوا  قتاالً 
شديداً .. فقال خالد: اللهم إن هزمتهم فعلي أن 
ال أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجري من 
منادي  فنادى  فارس  فانهزمت  نهرهم.  دمائهم 
فاقتلوه.  امتنع  من  إال  األسراء  األسراء  خالد: 
من  بهم  ووكل  أسراء،  املسلمون  لهم  فأقبل 
القعقاع  له  وليلًة. فقال  يوماً  أعناقهم  يضرب 
دماؤهم،  جتر  لم  األرض  أهل  قتلت  لو  وغيره: 
فأرسل عليها املاء تبر ميينك؛ ففعل، وسمي نهر 
الدم .. وبلغ عدد القتلى سبعني ألفاً.. »)الكامل، 

جـ ٢، صـ ٢4٢(.
    وفي خالفة عبد امللك ابن مروان، تولى احلجاج 
والية العراق وسار الى الكوفة وفي اليوم الثالث 
 « السوق،  في  الناس  تكبير  سمع  واليته،  من 
أهل  يا  فقال:  املنبر  على  جلس  حتى  فخرج 
العراق وأهل الشقاق والنفاق ومساوئ األخالق! 
إني سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذي يراد به 
وجه اهلل ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب.. 
فأقسم باهلل ألوشك أن أوقع بكم وقعة تكون 
في  »)الكامل  بعدها  ملا  وأدباً  قبلها  ملا  نكاالً 

التاريخ، جـ4 صـ14٠(.
   وقد فعل، واوفى بوعده، فُقتل في واليته مائتي 
املناحة  فعمت  وامراة،  رجل  بني  ما  انسان  الف 

اال  العيون  تقر  ولم  الرافدين،  ارض 
زوجته  قالت  كما  احلجاج،  مبوت 

هند وهي تخاطب جثمانه: 
 اال ايها اجلسد املسجى.. لقد قرت 

مبصرعك العيون.
وكنت قرين شيطان رجيم .. فلما 

ُمَت َسلِمَك القرين.
العراق،  اهل  عيون  قرت  فبموته   

وجنا الشيطان من رفقته. 
   ومن غريب القسم، ما اقسمت 
بني  على  اخلارجني  شبيب-احد  زوجة  غزالة  به 
امية- يقول املقدسي: » وكان شبيب هذا احد 
الرجال املذكورين بالباس والنجدة؛ وبلغه تهديد 
فوارس  في  غزالة  امراته  مع  فجاء  اياه،  احلجاج 
بباب  ووقفوا  الكوفة،  دخلوا  حتى  عشرين  دون 
قصر احلجاج. ونادته غزالة: يا حجاج هل لك في 
غزالة  وكانت  وحتصن.  فهابها  ؟  البراز)املبارزة( 
الناس  جعل  ثم   ... منبره  على  تبول  ان  نذرت 
لها  تغفر  ال  رب  يا  نذرها،  غزالة  اوفت  يقولون: 

»)البدء والتاريخ، جـ 6، صـ 33(. 
  ولهذا، ولغيره الكثير، فقد نهى السيد املسيح 
عن القسم في الوعود، ودعى الى التزام الصدق 

في العهود مبا يعود باخلير على الناس، قال:  
اوف  بل  حتنث  ال  للقدماء  قيل  انه  »سمعتم    
حتلفوا  ال  لكم:  فاقول  انا  واما  اقسامك؛  للرب 
البتة؛ ال بالسماء النها كرسي اهلل؛ وال باالرض 
النها موطئ قدميه؛ وال باورشليم النها مدينة 
امللك العظيم. وال حتلف براسك، النك ال تقدر ان 
ليكن  بل  او سوداء.  بيضاء  واحدة  جتعل شعرة 
كالمكم نعم، نعم، ال، ال. وما زاد على ذلك فهو 

من الشرير«)مت5(. 
   وقال القديس يعقوب: »ال حتلفوا ال بالسماء 
نعمكم  لتكن  بل  اخر؛  بقسم  وال  باالرض  وال 

نعم، والكم ال، لئال تقعوا حتت دينونة«)يع5(. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
»اقسام« في مجرى التاريخ

حثت كندا و4٠ دولة أخرى الصني على السماح »بوصول 
فوري وغير مشروط« إلى منطقة شينجيانغ غربي الصني، 
حقوق  انتهاكها  على  كندا  بانتقاد  الصني  ردت  فيما 

اإلنسان على أراضيها.
مبعوثة  من  اعترافات  سبق  الذي  االتهامات  تبادل  وجاء 
كندا بوجود قصور في سجل بالدها حلقوق اإلنسان خالل 

مداولة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
وانتقد مبعوث الصني جيانغ دو آن، معاملة كندا في املاضي 
للسكان األصليني، وأشار الكتشاف رفات أكثر من مائتي 
طفل في مدرسة داخلية للسكان األصليني بكندا مؤخرا.

كما دعا »إلى حتقيق دقيق ومحايد« في اجلرائم التي ارتكبت 
ضد السكان األصليني، مهاجما العنصرية في كندا.

اإلنسان  انتهاكات حقوق  وقف  »نحث كندا على  وأضاف: 

املتحدة  األمم  وكاالت  على  »يتعني  أنه  على  مشددا  فورا«، 
االستمرار في متابعة قضايا حقوق اإلنسان في كندا«.

كما ذكر جيانغ أن »كندا استخدمت مرارا حقوق اإلنسان 
أيضا كأداة للترويج ألجندتها السياسية«.

أغلبها غربية،  دولة  بيانا من 41  من جانبها، قدمت كندا 
يعكس اخملاوف املوسعة بني جماعات حقوق اإلنسان بشأن 
مراكز االحتجاز في شينجيانغ، حيث يحتجز مئات اآلالف 

من مسلمي الويغور وأقليات أخرى.
على  الصني  »نحث  نورتون:  ليزلي  كندا،  سفيرة  وقالت 
للمراقبني  مقيد  وغير  وجاد  فوري  بوصول  السماح 
السامية،«  املفوضة  ومنهم  شينجيانغ،  إلى  املستقلني 
في إشارة إلى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ميشيل 

باشيليت.

خالف بني الصني وكندا في مجلس حقوق اإلنسانخالف بني الصني وكندا في مجلس حقوق اإلنسان
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يحررها سمير اسكندر 

تصريح رسمي يكشف كواليس »حفل شواء« 
امللعب األوملبي اجلزائري

كشف مرابط منصف مدير امللعب األوملبي اجلديد مبدينة وهران اجلزائرية عن 
تفاصيل واقعة حفل الشواء التي أثارت اجلدل خالل الساعات املاضية.

صورا  املاضية  القليلة  الساعات  خالل  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت 
ومقاطع فيديو حلفل شواء أقيم في امللعب األوملبي اجلديد، الذي مت افتتاحه 
أثار  مما  الليبيري،  نظيره  ضد  للمحليني  اجلزائر  منتخب  جمعت  ودية  مبباراة 
صحفية  تصريحات  في  منصف،  مرابط  وأوضح  اجلماهير.  بني  كبيرا  جدال 
إدارة امللعب األوملبي، التي لم  أن: »حفل الشواء لم يكن بترخيص من طرف 
تتسلم بعد مهام تسيير امللعب، مبا انه ال بزال حتت تصرف الشركة املكلفة 
بإمتام مشروع بنائه”. وأضاف: »الشركة املنجزة ملشروع امللعب هي املسؤولة 
عن هذه األحداث، حيث حاول العمال االحتفال بنجاح تنظيم املباراة الودية، 
عن طريق حفل شواء، ومباراة ترفيهية بني عمالها وعمال الشركة املكلفة 
بصيانة أرضية امليدان”. واختتم: »إدارة امللعب ليس لها دخل بهذه القضية، 
بعد مسؤولية  اإلدارة  تتسلم  ولم  العطلة،  اجلمعة  يوم  أقيمت  أنها  خاصة 
بـ5  ليبيريا  للمحليني جنح في سحق  اجلزائر  منتخب  أن  يذكر  امللعب”.  إدارة 
أهداف مقابل هدف واحد، خالل املباراة الودية التي أقيمت في افتتاح امللعب 

األوملبي اجلديد. 

أكد االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
أن هناك مناقشات أولية بشأن كيفية 
املمتاز«  األفريقي  السوبر  »دوري  تنفيذ 

خالل الفترة املقبلة.
باتريس  أفريقي  اجلنوب  وأصدر، 
األفريقي لكرة  االحتاد  رئيس  موتسيبي 
يحدد  رسمياً،  بياناً  »كاف«،  القدم 
خالله األنشطة والتعديالت واحلوكمة 
التي تقدما قيادة »كاف« اجلديدة، منذ 
من   ،٢٠٢1 مارس  في  انتخابهم  مت  أن 
قادرة  األفريقية  القدم  كرة  جعل  أجل 

على املنافسة عاملياً، ومكتفية ذاتياً.
وأشار رئيس »كاف« في بيانه، أن أصبح 
بعد  لـ«كاف«  اجلديدة،  للقيادة  واضحاً 
الرعاة  مع  االجتماعات  من  عدد  إجراء 
اخلاصة  والقطاعات  واحملتملني  احلاليني 
ومسؤولي  الدولي  رؤوساء  وبعض 
وأصحاب  أفريقيا  في  احلكومات 
املصالح املتعلقة بكرة القدم، أن هناك 
فيما  »كاف«  عن  وسلبياً  سيئاً  تصوراً 
والتدقيق  »كاف«  بالتزامات  يتعلق 
واملمارسات األخالقية واملالية واإلدارية.

تقييم  هناك  فإن  للبيان،  ووفقاً 
تنفيذ  بدء  بشأن  أولية  ومناقشات 
املمتاز«،  األفريقي  السوبر  »دوري 
اجلميع،  ويُفيد  ومدعوم  بشكل شامل 

بعض  محاوالت  تابع  »كاف«  وأن 
السوبر  لتنفيذ »دوري  األوروبية  األندية 
تلك  من  التعلم  وسيتم  األوروبي«، 

التجربة واالستفادة منها.
اإلدارة  أن  الى  »كاف«  بيان  وأشار 
بتنفيذ  ملتزمة  أصبحت  التنفيذية 
توصيات تقرير “PWC” النهائي، والتأكد 
من عدم تكرار املعامالت والسلوك غير 
الالئق،  وغير  األخالقي  وغير  املنتظم 
اعتبار »كاف«  الى  يؤدي ذلك  أن  ويجب 
يلتزم بأفضل املمارسات العاملية  احتاداً 
واألخالقيات  باحلوكمة  يتعلق  فيما 
املالية واإلدارية، مما يجعلها جتذب الرعاة 

والشركاء سواء احلاليني أو احملتملني.
وأكد »كاف« أنه من املهم أيضاً أن تكون 
مبعرفة  تنظم  التي  البطوالت  جودة 
»كاف« لها طابع تنافسي عاملي ويجذب 
املشاهدين وكل األطراف املهتمة بكرة 
هذا  وفي  والعالم.  أفريقيا  في  القدم 
الصدد كشف »كاف« أنه بصدد اتخاذ 
خطوات من أجل، حتسني كفاءة العمل 
»كاف«  ومسابقات  »كاف«  داخل 
البنية  في  واالستثمار  واملوظفني، 
من  والتأكد  األفريقية  للكرة  التحتية 
وجود ملعب معتمد من »فيفا« في كل 

احتاد بـ«كاف”.

كاف يعلن أولى كاف يعلن أولى 
خطواته الرسمية خطواته الرسمية 

بشأن »دوري بشأن »دوري 
السوبر األفريقيالسوبر األفريقي””

1-844-355-6939

يبدو أن خسائر الترجي التونسي، لن تتوقف عند 
بهدف  املصري،  األهلي  من  ملعبه،  على  الهزمية 

دون رد، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
بذهاب  أقيمت  مباراة  في  بهدف  الترجي  وخسر 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سبقتها أحداث 

شغب، تسببت في تأجيل انطالقها ملدة ساعة.
وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس 
وقوات  الترجي  جماهير  بني  عنيفة  اشتباكات 
انتهت  عنيفة،  وفر  كر  عمليات  تبعها  األمن، 

بإطالق قنابل الغاز املسيل بالدموع.
ورفض  امللعب،  أرض  من  انسحب  األهلي  وكان 
األفريقي  باالحتاد  الطبي  املسؤول  مع  بالتنسيق 
الستكمال  مجددا  العبيه  نزول  القدم  لكرة 
بعد  سالمتهم،  على  حرصا  اإلحماء،  عمليات 
تعرضهم لالختناق وعدم قدرتهم على التنفس.

أفريقي  اجلنوب  بقيادة  التحكيم  طاقم  وعقد 
ورياض  واملنسق،  املباراة  ومراقب  جوميز،  فيكتور 
وسيد  التونسي،  بالترجي  الكرة  مدير  نور  بن 
عبداحلفيظ مدير الكرة باألهلي، اجتماعا التخاذ 
النادي  تسليم  يتم  أن  قبل  املباراة،  بشأن  قرار 
املصري تعهدا مكتوبا من األمن التونسي بتأمني 

الفريق واحلفاظ على سالمته.
واعتبر السوداني عبداملنعم شطة، عضو اللجنة 
أن  القدم،  باالحتاد األفريقي لكرة  الفنية السابق 

اقتحام اجلمهور للملعب يعد مخالفة صريحة.
السابق  املصري  الدولي  احلكم  قال  جهته  من 
ناصر عباس إن كل ما حدث في اللعب خالف ما 
الذي سبق  الفني،  االجتماع  االتفاق عليه في  مت 
واملراقب  الناديني  في  املسؤولون  وحضره  املباراة، 

العام واملنسق واملنسق األمني.
واعتبر ناصر أن اخملالفة األبرز كانت في دخول عدد 
كبير من اجلماهير أكثر من املوافقة التي أصدرها 

االحتاد األفريقي لكرة القدم )5٠٠٠ مشجع(.
موعد  بتنسيق  قام  الفني  »االجتماع  وتابع: 
إقامته،  مقر  من  األهلي  النادي  حترك  وكيفية 
وكيفية تدريبه في امللعب، وموعد عودته، وبداية 
ذلك كان  وكل  اجلماهير،  وتنظيم عملية  املباراة 

مخالفا للواقع”.
مخالفات  رصد  مت  فإنه  بالكاف  مصدر  وحسب 
منظمني  ومن  الترجي،  جماهير  قبل  من  كثيرة 

املباراة.
أكد  املصدر 
مراقب  أن 
حكم  و

قرار  اتخاذ  قبل  باألحداث،  كاف  أبلغا  املباراة، 
بالتأجيل ملدة ساعة، مضيفا: »هناك مخالفات 
شيء  أي  عليها  وسيضاف  املباراة  في  رصدناها 

جديد ظهر في تقرير املراقب”.
اللجنة  قال عبداملنعم شطة، عضو  من جهته 
الفنية السابق، باالحتاد األفريقي لكرة القدم، أن 

النادي التونسي تنتظره عقوبات باجلملة.
وقال في تصريحات تلفزيونية: »ال توجد جلان في 
االحتاد األفريقي حاليا بعد حلها، وعليه فإنه من 
القرار،  باتخاذ  االنضباط  جلنة  تقوم  أن  املفترض 

والالئحة واضحة”.
خارج  مباريات  عدة  سيخوض  »الترجي  وأوضح: 
مع  األقل،  على  مباريات   1٠ إلى   4 من  تونس 

حرمانه من أنصاره، ألن األمر تكرر كثيرا”.
اتخاذ  األهلي  على  صارم،  قرار  من  »البد  وواصل: 
بتغيير  مطالبا  قوية،  شكوى  بتقدمي  موقف 
أزمات  تتكرر  التي  الفريق  وحرمان  الالئحة 

جماهيره من املشاركة في البطولة ملدة عام.
االكتفاء  يتم  أن  عباس  ناصر  توقع  جهته  من 
بتغرمي الترجي ونقل بعض مبارياته خارج تونس، 
مضيفا: »هذه هي العقوبة القصوى رغم التأثر 
بسبب  األهلي  على  الواقع  والصحي  النفسي 

تلك األحداث”.
كبيرة  العقوبات  تكون  أن  توقع  بالكاف  مصدر 
ومشددة على الترجي، ألنه سبق حتذيره من جلنة 
االنضباط من قيام جماهيره بأي مخالفات أخرى.
املصري  األهلي  مدرب  موسيماني  بيتسو  وكان 
أكد أن ما حدث أمر وارد في أي ملعب في العالم، 
مضيفا: »األهلي والترجي لديهما اخلبرة الكافية 

للتعامل مع  مثل هذه الظروف”.
الكرة  مدير  عبداحلفيظ  سيد  قال  جهته  من 
كبير  حتٍد  أمام  كان  فريقه  إن  املصري،  بالنادي 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  املباراة  بخوض 
على  بشدة  حريًصا  كان  أنه  مؤكًدا  سبقتها، 
الفريق  تعرض  بعدم  كتابي  تعهد  على  احلصول 

ألي سوء، وذلك حفاًظا على سالمة الالعبني.

مخالفات باجلملة.. ماذا ينتظر 
الترجي بعد أحداث رادس؟

رسمياً.. الزمالك يعلن متديد عقد الونش حتى 2025
أعلن نادي الزمالك، متديد عقد مدافعه 
سنتني  ملدة  الونش،  حمدي  محمود 

قادمتني حتى ٢٠٢5.
على  رسمي  بيان  عبر  الزمالك  وقال 
نادي  بإدارة  املكلفة  اللجنة  أن  موقعه، 
جنحت  لبيب،  حسني  برئاسة  الزمالك 
الونش  حمدي  محمود  عقد  متديد  في 

مدافع الفريق حتى عام ٢٠٢5.
الونش  أن  الرسمي،  املوقع  وأضاف 
وقعا  يحيى،  احمد  أعماله  ووكيل 
ايديتا  شركة  مع  إعالني  عقد  على 
ملنتجات  للترويج  الغذائية  للصناعات 

الشركة في الفترة القادمة.
حضور  في  الونش  عقد  متديد  وجاء 

املدير  السمري  حسني  الدكتور 
املدير  جبريل  وطارق  للنادي  التنفيذي 
بيرزي  هاني  اللجنة  وعضوي  املالي 

وحسني السيد.
إلى  انضم  الونش  أن  بالذكر  جدير 
 ٢٠16 عام  صيف  في  البيضاء  القلعة 

قادما من طالئع اجليش.
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كيف حتسن وظائف رئتيك بالعالج الطبيعي؟

العناية  أصبحت  كورونا،  جائحة  ظل  في 
الذين  لدى  خاصة  ضرورة  الرئتني  بصحة 
يلي  الشديدة. فيما  تعرضوا لعدوى كورونا 
وظائف  لتحسني  الطبيعية  الطرق  أهم 
صحيفة  وفق  الطبيعي،  بالعالج  الرئتني 

إنديان إكسبرس: 
التخفيف من ضيق التنفس:

- الوضع املائل لألمام
بوسادة  احتفظ  اجللوس على كرسي،  أثناء 
الركبتني،  على  مرفقيك  وأرح  حضنك  في 
وعند الوقوف ميكن االنحناء إلى األمام على 

احلائط.
- االستلقاء على البطن

الوضعية  بهذه  بشدة  األطباء  يوصي 
املصابني كورونا ذوي احلاالت احلرجة لتحسني 

وظائف الرئة، واحلصول على األكسجني.

السعال وإزالة البلغم الرئوي
تنتج  فإنها  بكورونا،  الرئتان  تتأثر  عندما 
بلغماً أكثر من الطبيعي، لتسهيل التنفس.

االستعانة  ميكن  املواقف،  هذه  مثل  في 
وهي  التنفس،  لتقنيات  النشطة  بالدورة 

متارين تنفس تكون على النحو التالي:
- التحكم في اجلهاز التنفسي

إلراحة  جلوساً  التمارين  بهذه  يُنصح 
العضالت الثانوية، خاصة في الرقبة. تنفس 
أزفر  ثم  اثنني،  حتى  وعد  األنف،  من  ببطء 
على  ضغط  مع  الفم،  من  شديد  ببطء 

الشفتني مثل النفخ على شمعة. 
-  التنفس العميق

خذ أنفاساً طويلة وبطيئة باألنف، وحافظ 
على ارتخاء الصدر والكتفني. أزفر ببطء، بني 

3 و مرات. 

علــــوم وصحة 1717
5 أطعمة سوداء يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي

على  األسود  اللون  ذات  األطعمة  تنتشر 
اإلنترنت بسبب لونها املثير لالهتمام وأيًضا 
ألنها مليئة بالعناصر الغذائية التي ميكن أن 
تساعدنا في مكافحة أمراض مثل السكري 
بعض  إليك  القلبية.  والنوبات  والسرطان 
األطعمة السوداء التي يجب عليك تناولها 
ومحاولة دمجها في نظامك الغذائي، وفق 

ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:
التني األسود

التني األسود هو فاكهة حلوة ولذيذة وطازج، 
وهو مصدر غني للبوتاسيوم ويحتوي على 

نسبة عالية جًدا من األلياف التي متكن من الهضم اجليد. ومن املعروف أيًضا أن هذا التني 
يساعدنا في إنقاص الوزن. 

التوت األسود
ميكن أن يكون هذا التوت منافساً كبيراً ألنواع التوت األخرى مثل الفراولة والعنب البري 
عندما يتعلق األمر بالفوائد الصحية. من املعروف أنه يعزز صحة القلب ألنه يقلل االلتهاب 
ويعزز مناعتنا. يجب تناول هذه الفاكهة من قبل النساء اللواتي لديهن مشاكل في تدفق 

الدورة الشهرية أو حدوثها بشكل غير منتظم. 
بذور السمسم األسود

مثل  الكبيرة  باملعادن  جًدا  غنية  وهي  آسيا  في  الغالب  في  األسود  السمسم  بذور  تزرع 
الكالسيوم واملغنيسيوم التي تساعد في حتسني صحة القلب واألوعية الدموية وارتفاع 
ويبقي  األكسجني  دوران  البذور  هذه  في  واملنغنيز  والنحاس  احلديد  ينظم  الدم.  ضغط 

معدالت التمثيل الغذائي لدينا حتت السيطرة.
الثوم األسود

الثوم مفيًدا  أن يكون هذا  الذاكرة. ميكن  الثوم األسود في منع االلتهاب وتقوية  يساعد 
ملرضى الزهامير ألنه يحسن الذاكرة قصيرة املدى. أظهر الثوم األسود من خالل الدراسات 

أنه أفضل من الثوم النيء بسبب مضادات األكسدة وخصائصه املضادة للسرطان.
األرز األسود

يتكون من مركبات اللوتني والزياكسانثني التي حتمي شبكية العني من الضوء القاسي. 
الذين  أو  الغلوتني  حساسية  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األمثل  اخليار  هو  األسود  األرز 

يتبعون نظاًما غذائًيا خاٍل من الغلوتني.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

كيف تتم عملية تبديل االسنان عند االطفال؟
تبدأ عملية تبديل األسنان عند األطفال في عمر الـ6 سنوات 
األسنان  تبدأ  ثم  السقوط  في  اللبنية  األسنان  تبدأ  حيث 

الدائمة في الظهور
وهذا التغيير قد يكون مصحوبا ببعض املشكالت الصحية لدى الطفل لذلك البد أن 
يحصل الطفل على العناية اجليدة خالل هذه الفترة حتى تظهر أسنانه الدائمة بشكل 

كامل
ما هي األسنان اللبنية عند األطفال؟

تظهر  أسنان  أول  هي  اللبنية  األسنان 
لدى األطفال وتكون بدايتها عندما يكون 

الطفل في عمر الـ6 شهور
ولونها  احلجم  صغيرة  أسنان  وتكون 
أبيض وشكلها مميز حيث تبدأ سنتني  في 
الظهور في الفك العلوي ثم تظهر سنتني 
في الفك السفلي ثم تبدأ بقية األسنان 

في الظهور
 6 الـ  إلى  الطفل  عمر  يصل  وعندما 
األسنان  هذه  تبديل  في  يبدأ  سنوات 

وتظهر األسنان الدائمة 
مرحلة تبديل األسنان العلوية اللبنية:

عندما يبلغ الطفل عمر 6-٧ سنوات يبدأ في تبديل األسنان العلوية اللبنية, والتي تبدأ 
بالقواطع األمامية ثم يليها بعد ذلك األسنان اجلانبية وذلك يكون بالتبادل مع الفك 
العلوي والسفلي ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة وهي تبديل األسنان في الفك العلوي 

والضروس واألنياب.  
مرحلة األسنان السفلية اللبنية:

في هذه املرحلة تبدأ األسنان السفلية اللبنية في التساقط وذلك بعد سقوط األسنان 
ثم  السقوط  في  األمامية  السفلية  القواطع  تبدأ  حيث  العلوي  الفك  في  األمامية 

الضروس و األنياب 

االسنان اللبنية 

امتحنوا معلوماتكم الغذائية
على  حتتوي  أن  يجب  »خفيفة«،  املصنفة  االطعمة  س: 
نسب قليلة من: )أ( الوحدات احلرارية. )ب( الدهون املشبعة. 

)ج( الكولسترول. )د( الصوديوم. )هـ( ال شيء مما سبق.
الغذائية  املنتجات  غالبية  ففي  سبق.  مما  شيء  ال  ج: 
التي  بالطريقة  العبارة  باعتماد هذه  للمصنعني  يسمح 
يرونها مناسبة. فلفظة »خفيف« املطبوعة على ملصق 
صنف من زيت الزيتون قد تعني املذاق ال احملتوى الدهني أو 
الوحدات احلرارية. وتصنیف »خفيف« ليس له مدلول اال 

في ما اختص بلحوم املاشية والدجاج.
س: أيهما أغنى بالوحدات احلرارية؟ )أ( الدهن املشبع. )ب( الدهن غير املشبع. )ج( كالهما 

متعادالن.
ج: انهما متعادالن. ميكن تصنيف املواد الدهنية »مشبعة« أو »غير مشبعة« تبعاً حلالتها 
في حرارة الغرفة العادية، فهي ”مشبعة« اذا كانت جامدة و«غير مشبعة« اذا كانت سائلة. 
وللمواد الدهنية دور مهم في تزويد اجلسم طاقة مكثفة، وهي حتتوي على تسع وحدات 
أربع وحدات حرارية  والكربوهيدرات فتحتوي على  البروتيني  أما  الواحد.  الغرام  حرارية في 

فقط في الغرام.
س: هل صحيح أن النساء يحتجن الى كمية احلديد ذاتها التي يحتاج اليها الرجال يومياً؟

ج: خطأ. الكمية املوصى بها يومياً هي عشرة مليغرامات للرجال و15 مليغراماً للنساء 
تناول كمية كافية من احلديد، وقد رفعت  البالغات. وعلى احلوامل احلرص على  والفتيات 
الكمية التي يجب أن يتناولنها يومياً الى 3٠ مليغراماً. ومن مصادر احلديد حلم البقر وبعض 
أضيفت  التي  )فليكس(  احلبوبية  والرقائق  واحلبوب  واخلبز  واللوبياء  واحملار  االسماك  أنواع  

إليها الفيتامينات واملعادن.
)أ(  للذوبان؟  القابلة  غير  األلياف  من  مرتفعة  على معدالت  يحتوي  املواد  هذه  من  أي  س: 

نخالة القمح. )ب( دقيق الشوفان. )ج( كالهما. )د( كالهما خاليان منها.
ج: نخالة القمح. تشكل االلياف أكثر من 4٠ في املئة من الغالف اخلارجي حلبة القمح، وهي 

في غالبيتها غير قابلة للذوبان. أما دقيق الشوفان فمصدر جيد لاللياف القابلة للذوبان.
س: أي من هذه املكمالت الغذائية أكثر فاعلية؟ )1( الفيتامينات الطبيعية. )ب( الفيتامينات 

االصطناعية. )ج( للنوعني فاعلية متساوية.
ج: للنوعني فاعلية متساوية. فأياً يكن مصدر الفيتامني، أكان مختبرأ أم مصدرأ طبيعياً، 

فاملادة متشابهة كيميائياً ولها الوظيفة ذاتها في اجلسم.
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ألعاب لها تاريخ: 
دبدوب

  

على الرغم من أنه اللعبة األكثر 
جدید  أنه  إال  العالم  في  شعبية 
ففي  الدمي.  عالم  في  نسبياً 
رتشارد  أراد   ٢٠ الـ  القرن  بداية 
لعبة  هناك  تكون  أن  ستيف 
لينة وقادرة على حتريك مفاصلها 

بليونة وخفة.
جتاربه  أول  هو  »الدبدوب«  وكان 
اليبزغ  معرض  في  عنه  وكشف 
 19٠3 مارس  في  أملانيا  في  للعب 
نسبة  »تيدي«  لقب  عليه  وأطلق 
املتحدة  الواليات  رئيس  إلى 
روزفلت«  »تيدي  آنذاك  األمريكية 
الذي كان في إحدى رحالت الصيد 
يصطاده،  دب  على  له  يعثر  ولم 
إلى أن وجد مساعدوه دباً صغيراً 
عليه  ليطلق  بربطه  فقاموا 
ذلك  رفض  ولكنه  النار،  الرئيس 

قائالً بأن ذلك قتل وليس صيداً. 
وسرعان ما انتشرت الدمية الدب 
في نيويورك من خالل محل ميلكه 
موریس وروز میتشوم، وانتقل بعد 
ظل  العالم.  دول  جميع  إلى  ذلك 
الرأس  ذات  الدب  الدمية  شكل 
تعدد  ومع  عقود  لعدة  املثلث 
العالم  حول  املصنعة  الشركات 
على  التغييرات  بعض  إدخال  بدأ 
أحجام  وكذلك  وألوان  شكل 

الدببة.

العالم الساخر
والدة »الماز«:

بعد اطالعي على طريقة »ال ماز« 
ألم،  غير  من  الطبيعي  للتوليد 
زوجتي  مع  بالدخول  لي  سمح 
بدا  وقت  ومّر  التوليد.  غرفة  الى 
دهراً قبل ان يعلن الطبيب: »لقد 
اخرجت الرأس، والبقية تأتي خالل 

دقائق« 
ام  صبي  »أهو  بانفعال:  وسألته 

بنت؟«
من  ذلك  معرفة  أستطيع  ال   -

األذنني.

سكرتيرة نفسها:
لسكرتيرته  اعمال  رجل  قال      
بغيظ: »ملاذا ال تردين على اخملابرات 

الهاتفية؟ هل انت صماء؟«
سيدي،  يا  جيداً  اسمع  إني   -    
لكن مخابرة واحدة من كل عشر 

مخابرات هي لي.

دبلوماسية طبيب:
ذهب رجل الى عيادة طبيبه الجراء 
معاينة سنوية. وبعد ظهور صور 
األشعة ونتيجة تخطيط القلب، 
قال له الطبيب: »عندي لك أخبار 
أن  تود  طيبة وأخرى سيئة، فأيها 

تسمع أوالً؟«. 
   - األخبار الطيبة.

   »حسناً. لقد قبل ابني طالباً في 
كلية الطب«.

   - والسيئة؟. 
   »أنت من سيدفع أقساطه«.

حقائق غريبة:

حملة عن احلظ
هناك ما ال يقل عن 170،000،000،000،000،000،0

في  االولى  العشرة  احلجار  لنقل  طريقة   00،000،000
مباراة الشطرجن. 

املتقابلني من مكعب  الوجهني  النقاط على  ان مجموع 
النرد هو دائماً 7.

أنثى العنكبوت 
وبقية احلشرات:

بعد  ذكرها  تلتهم  السوداء  االرملة  العنكبوت  انثى  ان 
اجلماع )وفي وسعها ان تقتل 20 طالب جماع في اليوم 

الواحد(.
تقدر النملة أن ترفع ثقالً يعادل 50 ضعف وزنها. 

يستطيع البعوض ان يعيش في املناخ البارد، فقد وجدت 
اجناس منه على مقربة من القطب الشمالي.

قد تعمر ملكة النمل األبيض قرابة خمسني عاماً. 
يشتمل اليسروع على زهاء 2000 عضلة.
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ا.د. ناجي اسكندر

الرفض  من  تبدأ  مراحل  بسبع  املؤمن  غير  مير  اإلميان  رحلة  في 
لألخرين.  الكرازة  إلى  اليقني  من  وتنتهي  الشخصي،  واإلنكار 
هذه  ندرس  املقدس  الكتاب  في  جديدة  قراءة  سلسلة  وفي 
املراحل السبعة والتي تبدو مفصلة وواضحة جدا في مثل املرأة 

السامرية؛ والذي كتب عنه إجنيل يوحنا في اإلصحاح الثالث.
املراحل السبعة لإلميان: 

· مرحلة الرفض واإلنكار: 	
يَُسوُع:  لََها  َفَقاَل  َماًء،  لَِتْسَتِقَي  اِمرَِة  السَّ ِمَن  اْمرَأٌَة  َفَجاَءِت   ٧

»أَْعِطيِني ألَْشرََب«
َُّة: »َكْيَف تَْطلُُب ِمنِّي لَِتْشرََب، وَأَنَْت  اِمرِي 9 َفَقالَْت لَُه امْلَرْأَُة السَّ

اِمرِيِّنَي. يَُهودِيٌّ وَأَنَا اْمرَأٌَة َساِمرِيٌَّة؟« ألَنَّ الَْيُهودَ الَ يَُعاِملُوَن السَّ
·  مرحلة الشك: 	

وََمْن  اهلِل،  َعِطيََّة  تَْعلَِمنَي  ُكْنِت  »لَْو  لَهاَ:  وََقاَل  يَُسوُع  أََجاَب   1٠

ُهَو الَِّذي يَُقوُل لَِك أَْعِطيِني ألَْشرََب، لََطلَْبِت أَنِْت ِمْنُه َفأَْعَطاِك 
َماًء َحيًّا«.

أَيَْن  دَلَْو لََك وَالِْبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن  امْلَرْأَُة: »يَا َسيُِّد، الَ  11 َقالَْت لَُه 
؟ لََك امْلَاُء احْلَيُّ

وََشرَِب  الِْبْئرَ،  أَْعَطانَا  الَِّذي  يَْعُقوَب،  أَبِيَنا  ِمْن  أَْعَظُم  أَلََعلََّك   1٢
ِمْنَها ُهَو وَبَُنوُه وََمَواِشيِه؟«

· مرحلة القبول: 	
13 أََجاَب يَُسوُع وََقاَل لَهاَ: »ُكلُّ َمْن يَْشرَُب ِمْن هَذا امْلَاِء يَْعَطُش 

أَيًْضا.
إِلَى  َفلَْن يَْعَطَش  أَنَا  أُْعِطيِه  الَِّذي  امْلَاِء  ِمَن  َمْن يَْشرَُب  14 وَلِكْن 
امْلَاُء الَِّذي أُْعِطيِه يَِصيُر ِفيِه يَْنُبوَع َماٍء يَْنَبُع إِلَى َحَياٍة  األَبَِد، بَِل 

أَبَِديٍَّة«.
15 َقالَْت لَُه امْلَرْأَُة: »يَا َسيُِّد أَْعِطِني هَذا امْلَاَء، لَِكْي الَ أَْعَطَش واَلَ 

آتَِي إِلَى ُهَنا ألَْسَتِقَي«.
· القلب 	 انفتاح  مرحلة   

والبصيرة: 
وَادِْعي  »اذَْهِبي  يَُسوُع:  لََها  َقاَل   16

زَوَْجِك وَتََعالَْي إِلَى هُهَنا«
1٧ أََجابَِت امْلَرْأَُة وََقالْت: »لَْيَس لِي زَوٌْج«. َقاَل لََها يَُسوُع: »َحَسًنا 

ُقلِْت: لَْيَس لِي زَوٌْج،
زَوَْجِك.  ُهَو  لَْيَس  اآلَن  لَِك  وَالَِّذي  أَزْوَاٍج،  لَِك َخْمَسُة  َكاَن  َُّه  18 ألَن

ْدِق«. هَذا ُقلِْت بِالصِّ
! 19 َقالَْت لَُه امْلَرْأَُة: »يَا َسيُِّد، أَرَى أَنََّك نَِبيٌّ

·  مرحلة اجملادلة: 	
٢٠ آبَاُؤنَا َسَجُدوا ِفي هَذا اجْلََبِل، وَأَنُْتْم تَُقولُوَن إِنَّ ِفي أُورَُشلِيَم 

امْلَْوِضَع الَِّذي يَْنَبِغي أَْن يُْسَجَد ِفيِه«.
َُّه تَأْتِي َساَعٌة، الَ ِفي هَذا  ِقيِني أَن ٢1 َقاَل لََها يَُسوُع: »يَا اْمرَأَُة، َصدِّ

اجْلََبِل، واَلَ ِفي أُورَُشلِيَم تَْسُجُدوَن لآِلِب.
ا نَْحُن َفَنْسُجُد مِلَا نَْعلَُم.  ٢٢ أَنُْتْم تَْسُجُدوَن مِلَا لَْسُتْم تَْعلَُموَن، أَمَّ

ألَنَّ اخْلاَلََص ُهَو ِمَن الَْيُهودِ.
احْلَِقيِقيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ ِحنَي  اآلَن،  وَِهَي  َساَعٌة،  تَأْتِي  وَلِكْن   ٢3
هُؤالَِء  ِمْثَل  َطالٌِب  اآلَب  ألَنَّ   ، وَاحْلَقِّ بِالرُّوِح  لآِلِب  يَْسُجُدوَن 

اِجِديَن لَُه. السَّ
أَْن  يَْنَبِغي  وَاحْلَقِّ  َفِبالرُّوِح  لَُه  يَْسُجُدوَن  وَالَِّذيَن  رُوٌح.  اهلَُل   ٢4

يَْسُجُدوا«.
·  مرحلة اإلقناع واإلميان الشخصي: 	

امْلَِسيُح،  لَُه  يَُقاُل  الَِّذي  َمِسيَّا،  أَنَّ  أَْعلَُم  »أَنَا  امْلَرْأَُة:  لَُه  َقالَْت   ٢5
يَأْتِي. َفَمَتى َجاَء ذَاَك يُْخِبُرنَا بُِكلِّ َشْيٍء«.

٢6 َقاَل لََها يَُسوُع: »أَنَا الَِّذي أَُكلُِّمِك ُهَو«.
· من اإلميان واالقتناع الشخصي إلى مرحلة 	

الكرازة والبشارة لألخرين: 
٢8 َفَترََكِت امْلَرْأَُة َجرَّتََها وََمَضْت إِلَى امْلَِديَنِة وََقالَْت لِلنَّاِس:

ُهَو  أَلََعلَّ هَذا  َفَعلُْت.  َما  َقاَل لِي ُكلَّ  إِنَْسانًا  انُْظُروا  وا  ٢9 »َهلُمُّ
امْلَِسيُح؟«

3٠ َفَخرَُجوا ِمَن امْلَِديَنِة وَأَتَْوا إِلَْيِه.

قراءة جديدة في الكتاب املقدس )2( قراءة جديدة في الكتاب املقدس )2( 
مثل املرأة السامرية ومراحل اإلميان السبعةمثل املرأة السامرية ومراحل اإلميان السبعة

الفيروسات  هذه  حول  حوارنا  القارئ  عزيزي  نستكمل 
عن  حتدثنا  فقد  العقول.  أغلب  دمرت  التي  العقلية 
توقفنا عند  وأخيرا  الغيبية،  فيروس اجلهل، ثم فيروس 
فيروس االفتتان الكامل باألشخاص والسيما الذين هم 
في سلطة أو مركز روحي. نظرا خلطورة هذا الفيروس 
األخير، سنتحدث سويا عن اسباب تفشي هذا الفيروس 

اللعني مما أدى الي تدمير حقيقي ألغلب العقول.  
اننا  حيث  حضاري  وموروث  ثقافية  خلفية  هناك  اوال: 
شعب مييل دائما الى الشخصانية. فثقافة األشخاص 
النظام.  ثقافة  حتى  او  املؤسسات  ثقافة  محل  حلت 
فتجد ان هناك عصورا قد انتسبت لألشخاص او القادة 
الروحيني الذين عاشوا فيها، السيما لو قام هؤالء القادة 
بعمل بطولي او حتي كانوا يتمتعون بكاريزمية طاغية، 

مما يؤدي الى االجنذاب العاطفي لهم من قبل الشعب. 
»الرجل  نظرية:  الروحني  القادة  بعض  اتباع  ثانيا: 
 ,La théorie du grand homme )Labelle العظيم« 

 .)٢٠٠6
نظريات  أهم  أحد  هي  العظيم  الرجل  نظرية  تعتبر 
القيادة، والتي تتبنى املفهوم القائل بأن القادة يولدون 
والتي  األفراد  من  غيرهم  عن  املميزة  السمات  ببعض 
تؤهلهم لكي يكونوا قادة فعالني، وتشير النظرية إلى 
منحة  فهي  السمات  تلك  اكتساب  الصعب  من  أنه 
يد  على  النظرية  نشأت  وقد  الفرد.  بها  يولد  ربانية 
عشر  التاسع  القرن  في  كارليل«  »توماس  الفيلسوف 

امليالدي. 

هامة  مبكانة  العظيم  الرجل  نظرية  حظيت  وقد 
من  العديد  في  تطبيقها  مت  وقد  القيادة،  نظريات  بني 
اجملاالت  مثل  في مجاالت مختلفة  والدراسات  األبحاث 
االجتماعية والسياسية والعسكرية. وعلى الرغم من 
االنتقادات التي واجهت نظرية الرجل العظيم إلى أنها 
تعتبر أبرز النظريات القيادية وأشهرها. ويعتمد تطبيق 
نظرية الرجل العظيم بشكل أساسي على الفرضية 
القائلة بأن القادة هم أفراد غير عاديون وميتلكون عدداً 
وهي  للقيادة  تؤهلهم  والتي  الفريدة  السمات  من 

سمات فطرية ال ميكن اكتسابها.
القيادة  في  العظيم  الرجل  نظرية  أصبحت  وقد 
ساعدت  حيث  عشر.  التاسع  القرن  خالل  الشعبية 
العالم  زعماء  أشهر  بعض  وراء  تقف  التي  األساطير 
غاندي  املهامتا  قيصر،  يوليوس  لنكولن،  أبراهام  مثل 
العظيم  الرجل  نظرية  دعم  على  األكبر  واالسكندر 
ولدوا  الكبار  والقادة  الزعماء  أن  فكرة  في  واملساهمة 

ولم يصنعوا.  
القيادة  نظريات  إحدى  النظرية  هذه  تعتبر  لآلسف 
والتي واجهت الكثير من االنتقادات بل واصبحت إحدى 
النظريات القدمية التي نادرا ما يتم االستعانة بها في 
يعتقد  كما  قائدا  يولد  ال  فالقائد  الكبرى.  املؤسسات 
عن  مختلفا  جتعله  فذة  امكانيات  ميلك  وال  البعض. 
فإذا  اإلنسان.  عليه  يتدرب  فنا  القيادة  إن  بل  اآلخرين، 
اغلب  يعتقد  لآلسف  انه  جند  الكنيسة،  الى  نظرنا 
الشعب في هذه النظرية ومييل أغلب القادة الي تقمص 

اغلب  العظيم فينجرف  الروحي  الرجل  شخصية هذا 
تعقل.  او  بحث  دون  العظيم  الرجل  هذا  وراء  الشعب 

فيتفشى فيروس االفتتان الكامل سريعا. 
لآلسف  للكنيسة.  الرهباني  واألدب  الفكر  غزو  ثالثا: 
لم اجدا تعبيرا أفضل من تعبير غزو! فالفكر الرهباني 
الذي ال يناسب اغلب الشعب أصبح هو الفكر السائد 
جدا  والبطاركة  واالساقفة  الرهبان  شأن  رفع  مما  اآلن. 
وأصبحوا عند بعض العقول مالئكة ال تخطيء. فهؤالء 

الذين اختاروا النصيب الصالح فكيف يخطئون.
 وإن اخطأوا وأصبح هذا جليا واضحا كوضوح شمس 
واتهام  األعذار  فنجد  الصيف،  شهور  في  الظهيرة 
سيد  هو  الظلم  من  الشكوى  الي  اللجوء  او  الظروف 
في  الرهبان  اال  يناسب  ال  الرهباني  األدب  إن  املوقف. 
ان  يجب  ال  الرهبان  هؤالء  وسير  وقصص  فقط.  االديرة 

حتكي للشباب او االطفال واحتي البالغني. 
التي  الفكرية  للحرية  وتقييد  الناس  لعقول  وأد  انه 
توجه العقول بطريقة غير مباشرة الي تقديس طريقا 
الطريق  وكأنه  الناس،  من  واحدة  ومجموعة  واحدا 
الوحيد للخالص. ما فائدة االقتداء التام ببعض الكتب 
الرهبانية النسكية و التي تقع في ايدي الشباب وذلك 
دون بحث او تفكير نقدي لهذه الكتب؟ ما فائدة سماع 
نسكهم  و  فضائلهم  و  البراري  رهبان  سير  قراءة  او 
يبدأ  حينما  وذلك  احلياة،   عن  وزهدهم  جدا  الشديد 
اغلب  سيصاب  طريقهم؟  العمر  مقتبل  في  شبابا 
باطلة  احلياة  بأن  باإلحباط وسيقتنعون  الشباب  هؤالء 

وال داعي لتحقيق االهداف التي وضعوها حلياتهم. 
واألساقفة  الرهبان  هؤالء  رؤية  هي  احملزنة  والنتيجة 
كنجوم تتألأل داخل عقولهم، فهي الفئة الوحيدة التي 
استطاعت ان حتيا هذه احلياة الشاقة، وبالتالي ال يجد 
واعتبارهم  بهم  الكامل  االفتتان  إال  الضحايا  هؤالء 

امثوالت غير قابلة للخطأ.
إعالء  في  اإلعالم  وسائل  دور  هو  هنا  بالذكر  واجلدير   
بصفة  القديسني  او  الرهبان  هؤالء  قداسة  نبرة 
تقدمي صورة  الي  الدينية  األفالم  أغلب  فتحولت  عامة. 
اظهار  في  البعض  وتفنن  يخطئ،  ال  الذي  السوبرمان 
في  تدعو  بطريقة  دراميا  ومعاجلتهم  القديسني  سير 
صورة  يقدمون  حيث  السخرية،  الي  األوقات  بعض 
مثالية جدا عن قديس او قديسة الفيلم، وهذه الصورة 
الكتاب  قدم  فقد  عجبا  احلقيقة.  عن  كثيرا  تبعد 
الكل  ان  صراحة  وأعلنها  القديسني  اخطاء  املقدس 
عزيزي  معي  فتخيل  اهلل.  مجد  اجلميع  واحتاج  أخطأ 
كامال  افتتانا  إال  النتيجة  تكون  أن  عسى  ما  القارئ، 

بهؤالء القديسني والقديسات. 
 سنكمل عزيزي القارئ بحثنا عن هذه الفيروسات في 

العدد القادم إن أحبت نعمة الرب وعشنا. 
املراجع 

شبكة املعلومات العربية )مكتبتك( 
 Les quatre générations du leadership )François

.)Labelle

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

فيروسات قاتلة )فيروسات قاتلة )44((
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يوحنا  أجنيل  في  حديثه  املسيح  يسوع  الرب  بدأ 
عدد  قلوبكم«  تضطرب  »ال  بعبارة   14 اصحاح 
بل  اإلنسان،  إزالة شكوك  بصدد  كان  ألنه  وذلك    .1
التي  باهلل،  عالقته  ناحية  من  مفاهيمه  تصحيح 
أن  الرب  فلقد شرح  اإلنسان.  حياة  في  األساس  هي 
القصد من خلق اإلنسان هو دخوله في شركة حياة 
بشرية  في  احتاده  الثالوث، من خالل  الواحد  اهلل  مع 
أبن اهلل املتجسد يسوع املسيح »اهلل الذي ظهر في 

اجلسد«.
ففي حديثه بهذا اإلصحاح يُخبر املسيح تالميذه عن 
صعوده امُلرتَقب إلي السماء و الهدف منه: »أنا أمضي 
ألعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي 
، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم  أيضا وآخذكم إليَّ
أيضا« عدد ٢. فاملسيح يقول عالنية أن هدف جتسده 

هو أن يكون لإلنسان حياة شركة مع اهلل. 
توما  لسان  على  اإلنسان  شكوك  تظهر  بدأت  هنا 
تلميذ املسيح »قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين 
تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟« عدد 5.   إنها 
مشكلة املعرفة والتي بدأت برغبة آدم وحواء أن يعرفا 
كل شيء مثل اهلل. وبسببها أكال من شجرة معرفة 

اخلير والشر بغواية من الشيطان.
م الرب يسوع املسيح الرؤية اإللهية لكيفية  لذلك قدَّ
التوفيق بني معرفة اإلنسان احملدودة التي تريد أن حتيط 
أو  الشركة  فحياة  محدود.  الغير  اهلل  حقيقة  بكل 
شركة احلياة بني اهلل واإلنسان هي احلل ملعضلة عجز 
معرفة اإلنسان عن إدراك حقيقة اهلل. مثلما الطفل 
في رحم األم، فهو جزء منها وهي حتتويه، ولكن تظل 
معرفته قاصرة عن اإلدراك الكلي باألم. فعلي الرغم 
من القصور املعرفي فإن مرحلة حياة اإلنسان، عندما 

من  وعظم  حلمها  من  وحلم  أمه  رحم  من  جزءاً  كان 
عظامها، هي أسعد مراحل حياة اإلنسان، لدرجة أن 
Nos- بها خاصا  مصطلحا  لها  وضع  النفس   علم 

حلياة  واشتياقه  اإلنسان  حنني  به  يصف   ،talgia
وصفه  وقد  أمه.  مع  كانت  مثلما  ُمشبعة  شركة 
»ال  األغاني  بعض  في  كما  اخلاصة  بطريقته  الفن 
أعرف من أين، ولكني أتيت«. ورمبا تكون شركة الزواج 
التي  الشركة  حلياة  اإلنسان  الشتياق  محاكاة  هي 
أساساتها في اهلل ثم متثلت في األم وبعد ذلك الزواج 

»ويصير االثنان جسداً واحداً ». 
بني  الشركة  حياة  عن  املطوَّلة  املسيح  إجابة  وفي 
عن  املسيح  يسوع  الرب  لنا  أستعلن  واإلنسان،  اهلل 
املصدر األزلي حلياة الشركة هذه، وهي حياة الشركة 
اآلب  في  أنا  »أني  الواحد  اهلل  أقانيم  أشخاص/  بني 
« عدد 1٠. إنها حياة الشركة التي يريد اهلل  واآلب فيَّ
في  آدم  فشل  فلما  مجالها.  إلى  اإلنسان  يُدِخل  أن 
بلوغ تلك الشركة كانت مبادرة اهلل ومحبته بافتقاد 
اجلسد  اإللهي. فبظهور اهلل في  بالتجسد  اإلنسان 
حقق تلك الشركة بني اإللهي واإلنساني في شخص 
اإلنسان«.  أبن  اهلل/  »أبن  هو  الذي  املسيح  يسوع 
لذلك، فكل َمن يتحد ببشرية يسوع »أبن اإلنسان«، 
تتحقق له الشركة باملسيح »ابن اهلل«، »ليس أحد 
يأتي إلى اآلب إال بي«عدد 6. فاهلل ال يفشل حتى لو 

فشل اإلنسان. 
وتعود شكوك اإلنسان املتولدة من رغبته في معرفة 
ما ال طاقة له به بسبب محدودية طبيعته اإلنسانية 
عن اإلحاطة بالكيان املطلق هلل: »قال له فيلبس: يا 
سيد، أرنا اآلب وكفانا« عدد 8. هنا تظهر املفارقة بني 
يريد أن  طموح اإلنسان ِمن جهة عالقته باهلل، فهو 

احملدود  اإللهي غير  العطاء  وبني  الغير محدود،  يعرف 
يكون  أن  ويريد  وخلقه  اهلل  أحبه  الذي  اإلنسان  جتاه 
له شركة في حياة الثالوث القدوس من خالل االحتاد 
لنا  جاز  فإذا  اجلسد.  في  ظهر  الذي  اهلل  ببشرية 
التشبيه نقول إنها املفارقة بني أم تشتاق أن يتكوَّن 
وبني  يوجد،  أن  قبل  أحبته  ألنها  أحشائها  في  أبنها 
أبن يرى نفسه منفصال عن أمه ويريد أن يعرف عنها 
الكثير دون شركة معها. واملفارقة أنه بدون أن يكون 
جزءاً من حلمها وعظامها فليس له فرصة الوجود من 
القليل  ولو  ولن تكون له فرصة ليعرف  بل  األساس، 

عنها وعن احلياة التي ستكون له من خاللها. 
حاجته  أن  إلى  اإلنسان  فكر  توجيه  الرب  أعاد  هنا 
تفوق طبيعة  ألنها  اهلل  عن  اجملردة  للمعرفة  ليست 
دخول مجال  إلى  احلاجة هي  ولكن  احملدودة.  اإلنسان 
حياة الشركة مع اهلل الواحد وأقانيمه الثالثة والتي 
تكشف عن محبة اهلل غير احملدودة: »أني أنا في أبي، 
في  الشركة  بهذه   .٢٠ عدد  فيكم«  وأنا  في،  وأنتم 
خالدة  أي  حقيقية،  حياة  لإلنسان  تكون  اهلل  حياة 
فأنتم  حي  أنا  »إني  العمر  بانتهاء  تنتهي  ال  وأبدية 
بأنه  القديسون  وصفه  ما  هذا   .19 ستحيون«عدد 
بالطبيعة  احتادنا  من خالل   »Theosis اإلنسان  »تأله 

البشرية اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع اإلله. 
إن هذه الشركة تبدأ منذ اآلن بأن يفتح اإلنسان قلبه 
أبن اهلل، فيرسل  املسيح  بالرب يسوع  اإلميان  لَيقَبل 
»إن  اإلنسان  قلب  ليسكن  القدوس  روحه  اآلب  اهلل 
كنتم حتبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من اآلب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى األبد، روح 
احلق الذي ال يستطيع العالم أن يقبله، ألنه ال يراه وال 
يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون 

فيكم« عدد 15. عندئذ يحقق الروح القدس لإلنسان 
أحبني  »إن  األقانيم:  مثلث  الواحد  اهلل  مع  شركته 
وعنده  نأتي،  وإليه  أبي،  ويحبه  كالمي،  يحفظ  أحد 

نصنع منزال« عدد ٢3.
إن حياة الشركة هذه بني اهلل واإلنسان قد بدأها الرب 
يؤمنون  الذين  أن  أعلن  عندما  وهذا واضح جداً  فعالً 
إلى  صعوده  بعد  األرض  على  له  امتدادا  يكونون  به 
السماء »احلق احلق أقول لكم: من يؤمن بي فاألعمال 
أعظم  ويعمل  أيضا،  هو  يعملها  أعملها  أنا  التي 
باسمي  سألتم  ومهما  أبي.  إلى  ماض  ألني  منها، 
شيئا  سألتم  إن  باالبن.  اآلب  ليتمجد  أفعله  فذلك 

باسمي فإني أفعله« عدد 1٢.
إن اهلل في املسيحية ليس نهاية رمبا قد نصل اليها 
أو ال نصل. أنه البداية وهو الذي يضمن النهاية. لذلك 
قال »أنا هو البداية والنهاية، األول واآلخر«. وقد أكد 
أنه الضامن والضمان ملصيرنا السعيد معه قائال »انا 
اليَّ … حيث أكون  امضي ألعد لكم مكانا وآخذكم 
أنا تكونون أنتم ايضا. وتعلمون حيث اذهب وتعلمون 
لسنا  سيد  »يا  توما  تساءل  فلما   .3 عدد  الطريق« 
نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق« عدد 
5، قال له يسوع »انا هو الطريق واحلق واحلياة …الذي 
« عدد 6. هذا  رآني فقد رأي اآلب.. أنا في أبي وابي فىَّ
والطريق  الرب  في  البداية  جعل  الرب  من  التصريح 
في  نحن  طاملا  أكيدة  معه  السعيدة  والنهاية  معه 
»التضطرب  بطمأنتنا  حديثه  بدأ  لذلك  املسيح. 
ختم  ثم  بي«.  فآمنوا  باهلل  تؤمنون  أنتم  قلوبكم، 
ليس  أعطيكم.  سالمي  لكم.  أترك  »سالما  حديثه 
كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ال تضطرب قلوبكم 

وال ترهب« عدد ٢٧... والسبح هلل.

تفسير يوحنا 14
بني رغبة التراكم املعرفي عن اهلل »أرنا اآلب وكفانا«.. وبني حياة الشركة معه »أني أنا في أبي وأنتم فيَّ وأنا فيكم«

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )138(

في  ذكرناها  والتي  فيها  وترعرع  نشأ  التي  حياته  دوائر  من  إبرام  خرج 
الوقت وهي  ذاك  العظيمة في  إبرام من مدينته  السابق، خرج  املقال 
اور الكلدانني، وهي ذات الصيت والغني سواء في الناحية االقتصادية 
أو السياسية أو االجتماعية، فهي كانت متثل نيويورك العصر احلالي! 

لو جاز التعبير! 
خرج إبرام وهو لم يعلم إلى اين يذهب؟! تخيل هذه دعوة اهلل إلبرام، 
اي  وعلى  األرض؟!  هذه  تقع  اين  إياها؟؛  أريك  التي  األرض  إلى  أخرج 
األرض  في  لك  دعوته  ينفذ  أن  الرب  استطاعة  في  أليس  مسافة؟!  
انا  إبرام نفسه  وإذ سأل  اخلروج من أساسه؟!  وملاذا  التي تعيش فيها 
اعرف أهل اور الكلدانني فلماذا أخوض مخاطرة لم اعلم »بكرة بتاعي 
بداية  في  وإلبرام  ولك  لي  مشروعة  األسئلة  هذه  كل  أليس  فيها«؟! 

الدعوة؟! 
ليس  الكلدانني  أور  من  تخرج  أن  وطلبه  مختلف  اهلل  مقياس  لكن 
إلذاللك ولكن هناك رؤية غير منظورة وغير معلومة لك لكنها معلومة 
بالكامل لدى من معه أمرك لكن األمر يتطلب منك ما فعله أبو االباء 

.... إبراهيم أو إبرام في ذلك الوقت!!
َّا دُِعَي  ولكن ماذا فعل إبرام ؟! تقول رسالة العبرانني »بِاإلمِيَاِن إِبْرَاِهيُم مَل
أََطاَع أَْن يَْخُرَج إِلَى امْلََكاِن الَِّذي َكاَن َعِتيًدا أَْن يَأُْخَذُه ِميرَاثًا، َفَخرََج وَُهَو الَ 

يَْعلَُم إِلَى أَيَْن يَأْتِي. )عب 11: 8(«.
فهذه هي بداية دعوة إبرام وهو ما سوف يتغير اسمه فيما بعد إلى 
بدايته  املشوار  هذا  و  اهلل،  مع  مشوار  ميشي  أن  البد  ولكن  إبراهيم 
أو  إبرام  في  بر  ليست ألجل  ولكنها مضمونة  غير معلومة  مخاطرة 
حسبما  امني  هو  وعد  من  الن  مضمونة  ولكن  الدعوة  َقبل  من  غيره 
الَِّذي وََعَد ُهَو أَِمنٌي.  الرََّجاِء رَاِسًخا، ألَنَّ  بِإِْقرَارِ  ْك  يذكر الكتاب »لَِنَتَمسَّ

)عب 1٠: ٢3(«.
إذن هذا هو تعريف بسيط لإلميان املسيحي هو مخاطرة غير معلومة 

ولكنها مضمونه بضمان صاحب الدعوة!!
خرج إبرام من أرضه ولكن يكاد يكون شيء ما مثقل حركته، فاستقر 
في  استراحة  فقط  كانت  أنها  تبدو  وحاران  حاران  ارض  في  احلال  به 
الطريق أو شيئا ما أعاق تقدم إبرام إلى املضي قدماً أو كبر سن تارح 

ومرضه اعاقهم من التقدم؟! 
بل كانت مرحلة،  الذي رسمه اهلل إلبرام  الهدف  وحاران لم تكن هي 

والسؤال هنا هل كانت حاران عائق في مسيرة إبرام؟!
أال  األهم  لكن  دعوته،  طريق  وفي  طريقه  في  حاران  يجد  منا  كثير   
تستريح في حاران ألنها ليست هي الهدف، ممكن تكون مرحلة جتهيز 
من الرب، ممكن أن تكون مرحلة لتتميم االخالء الذي يريده لك الرب او 

تكون هي املكان الذي يختلي فيه الرب معك.

أو يجوز أن تكون حاران معطل في حياتك الروحية ولذا يتطلب األمر 
منك صحوة روحية وسماع لصوت الرب بحساسية! و في كل طريق 
مؤمن هناك حاران، فبولس الرسول أعظم رسول من اهلل انفرد به الرب 
ملدة ثالثة سنوات في البرية، و غالباً هذه الفترة تكون سرية ما بني الرب 

وبني من اختاره للدعوة، هل في حياتك حاران؟
أن تكون حساس  يلزم  الرب لالنطالق فيما بعد لكن  فانت مدعو من 
الذين كانوا  الوقت كبني يساكر  متيز  أن  الرب لكي تستطيع  لصوت 
املقدس عنهم  الكتاب  يذكر  القدمي كما  العهد  في  باألوقات  خبيرين 
اَكرَ اخْلَِبيرِيَن بِاألَوَْقاِت مِلَْعرَِفِة َما يَْعَمُل إِْسرَائِيُل، رُُؤوُسُهْم  »وَِمْن بَِني يَسَّ
ِمَئَتاِن، وَُكلُّ إِْخَوتِِهْم حَتَْت أَْمرِِهْم. )1أخ 1٢: 3٢(«، و معرفة متييز األوقات 
ومشيئة الرب هي كما يذكر بولس الرسول في رسالة افسس عكس 
 . الغباء »ِمْن أَْجِل ذلَِك الَ تَُكونُوا أَْغِبَياَء بَْل َفاِهِمنَي َما ِهَي َمِشيَئُة الرَّبِّ

)أف 5: 1٧( «.
الرب كما يلخص  بيد  الرحيل ولكن  انتهت مرحلة حاران وجاء وقت   
القديس اسطفانوس أول شهداء املسيحية في اخلطاب الوداعية أمام 
أَرِْض  ِمْن  ِحيَنِئٍذ  »َفَخرََج  محكمة السنهدرمي قبل رجمه وموته فقال 
إِلَى  أَبُوُه،  َماَت  َما  بَْعَد  نََقلَُه،  ُهَناَك  وَِمْن  َحارَاَن.  الَْكلَْدانِيِّنَي وََسَكَن ِفي 

هِذِه األَرِْض الَِّتي أَنُْتُم اآلَن َساِكُنوَن ِفيَها. )أع ٧ : 4( «.
فنقل الرب إبرام إلى ارض املوعد، االرض التي وعده بها قبل ذهابه من 

أور الكلدانني، االرض التي تفيض لبنا وعسال!!
إبرام،  بها  املوعود  األرض  في  مجاعة  حدثت  غريبا!!  شيئاً  حدث  لكن 
كثيراً ما يحدث ذلك في مسيرتك الروحية وهنا حتدي آخر بعد حاران! 
فال تتعثر في الرب، ولكن صدق وثق فيه إلى املنتهى، فماذا فعل إبرام؟ 
االستراتيجية  اخلطة  استلم  قد  كان  وال  العهد  يستلم  لم  إبرام 
اجملاعة  وملاذا  األرض،  هذه  الى  أرضه  من  الرب  به  جاء  أجلها  من  التي 
إبرام؟، هل ليست هذه هي األرض؟، هل عالمة  في البداية، هل أخطأ 

فيه هو خطأ هل.... الذي  الطريق  أن  الرب  من 
وهل.....؟! اسئلة كثيرة تدور في ذهني وذهنك 

ارض  في  احلياة  بداية  في  إبرام  واجهه  ما  نواجه  القارئ عندما  عزيزي 
املوعد وحتى بعد التقدم في احلياة الروحية البد أن نواجه ابواب مغلقة 

مثل ذلك، فماذا نفعل؟! 
ماذا فعل إبرام، و هل ما فعله إبرام كان في خطة اهلل معه أم أنه خرج 
عن املسار، وماذا لو خرج عن املسار، هل سينهي الرب الوعد الذي وعده 
به،  و مبا  أن الكتاب املقدس كتاب ال يُخفي سقطات وزالت رجال اهلل ال 
في العهد القدمي وفي العهد اجلديد، فكاتب الكتاب املقدس ال يخشي 
ونور سبيل   لنا سراج  ليكون  يُجمل شيئا  وال  يخفي شيئاً  وال  شيئاً 
لكل من يريد أن يسير في الطريق، لكن يذكر املكتوب ما يخدم طريق 
خالصنا وال يخشي أن يظهر  رجال اهلل في ضعفهم وحيرتهم و ذا ما 

فعله إبرام و ما سوف نتناوله في العدد القادم.
ولكن قبل ان انهي مقالي هذا اود ان أشير أن الهنا يعرف جبلتنا ألنه 
أمام  تتجمل  ال  وبالتالي  الناس  أمام  تتجمل  ال  وجابلها،  صانعها  هو 
التمثيل،  رداء  اخلع  بل كن حقيقي جدا،  يعرفك بجملتك  إلهك ألنه 
أن  ارفض  واجهة،  من  اكثر  لها  حياة  لتعيش  األرض  على  لست  انت 
اجلميلة  الكلمات   ،139 مزمور  يذكر  كما  دورك.....  ليس  دور  تتقمص 
التي اختم بها وأدعوك لتقرأ هذا املزمور كامالً أكثر من مرة وتعطي 
مساحة لروح الرب ان يتجول داخل أعماقك من خالل كلماته....ونلتقي 

في العدد القادم
َمْسلَِكي  بَِعيٍد.  ِمْن  ِفْكرِي  َفِهْمَت  وَِقَياِمي.  ُجلُوِسي  َعرَْفَت  »اَنَْت 
إاِلَّ  لَِسانِي،  ِفي  َكلَِمٌة  لَْيَس  َُّه  ألَن َعرَْفَت.  ُطُرِقي  وَُكلَّ  ذَرَّيَْت،  وََمرْبَِضي 
اٍم َحاَصرْتَِني، وََجَعلَْت َعلَيَّ  وَأَنَْت يَا رَبُّ َعرَْفَتَها ُكلََّها. ِمْن َخلٍْف وَِمْن ُقدَّ
يََدَك. َعِجيَبٌة هِذِه امْلَْعرَِفُة، َفْوِقي ارْتََفَعْت، الَ أَْسَتِطيُعَها. أَيَْن أَذَْهُب ِمْن 
اْمَتزُْت َعَجًبا.  َقِد  أَنِّي  أَْجِل  أَْحَمُدَك ِمْن  أَْهُرُب؟  أَيَْن  رُوِحَك؟ وَِمْن وَْجِهَك 

َعِجيَبٌة ِهَي أَْعَمالَُك، وَنَْفِسي تَْعرُِف ذلَِك يَِقيًنا. )مز139: ٢-٧، 14(«.
صالة: 

يا روح اهلل أعمل فّي ألكون حقيقي كما في الداخل هكذا في اخلارج 
كما انت هو احلق الساكن فّي، يا روح اهلل اعمل فّى ألكون شبه االبن 
يسوع ... يا روح اهلل اعمل فّي لكي اصير واحدا في اآلب واالبن والروح 

القدس... في اسم يسوع اصلي... ولك كل اجملد ....آمني .

ملكوت اهلل... سيمتد )٢3(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 1٠٠( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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احمليط الهادي:

غير مسموح بالعدوان عليه!
   يعيش في مياه احمليط الهندي حيوان بحري يشبه كلب البحر 
يطلق عليه اسم »األطوم«. إذا تعرض هذا احليوان خلطر الصيد 
فإن باقي أفراد جماعته تسرع بضرب املاء بذيولها القوية في 

كل اجتاه النقاذ هذا احليوان من خطر الصيد.
   وإذا ضل أي أطوم طريقه في دروب البحر بعيداً عن جماعته 
فإن كل عضو فيها يبحث عن الشقيق الضال، حتى العثورعليه 

والترحيب بعودته!

راجستان:

ياشحاذي العالم احتدوا
حتت شعار: »ياشحاذي العالم احتدوا«، شكل الشحاذون بوالية 

راجستان الهندية أول احتاد للشحاذين في العالم!
   وصرح رئيس االحتاد أن برنامجه يتضمن تشجيع الشحاذين 
عقوبات  وفرض  مماثلة،  منظمات  تأسيس  على  مكان  كل  في 

مشددة على الشحاذين اخملالفني! 

شنغاهاي:

زراعة لسان
عملية  بعد  صينية  سيدة  لسان  زراعة  في  اجلراحون  جنح 
بشنغاهاي.  عسكري  مستشفى  في  ساعة   16 استمرت 

متكنت املريضة من الكالم بعد شهر واحد من زراعته.
   أما سبب استئصال لسانها فألنه كان مصاباً مبرض خطير.

 إيطاليا:

موقع اغتيال يوليوس قيصر في روما يتاح 
للجمهور سنة 2022

زيارة  التاريخ اعتباراً من سنة ٢٠٢٢  أن تتاح لهواة  املتوقع  من 
اجملمعات  أقدم  أحد  تُعّد  التي  الشهيرة  »أريا ساكرا«  منطقة 
األثرية في روما وفيها اغتيل يوليوس قيصر، إذ ستصبح متحفاً 
راجي  فيرجينيا  روما  بلدية  رئيسة  وأعلنت  الطلق.  الهواء  في 
الرغو  مرّبع  في  الكائن  املوقع  هذا  استصالح  على  العمل  أن 
معابد  أربعة  أطالل  يضم  والذي  روما  بوسط  األثري  أرجنتينا 

سيبدأ في مايو.
القرنني  إلى  تاريخها  ويعود  املوقع  يضمها  التي  املعابد  وبني 
الثالث والرابع قبل امليالد، نصب تذكاري دائري مخصص إللهة 
احلظ املعروض رأسها الرخامي الضخم في متحف »شنترالي 
أعمال  خالل  اآلثار  هذه  واكُتِشَفت  روما.  في  مونتمارتيني« 
تنقيب أجريَت عام 19٢6 وأتاحت بفضل هدم مباٍن من العصور 

الوسطى العثور على آثار العصر الروماني.
وقالت رئيس بلدية روما إن العاصمة اإليطالية املهجورة منذ 
أكثر من عام تستعد »الستقبال سياح جدد بعد انتهاء أزمة 
قيصر  يوليوس  اغتيل  املؤكدة،  غير  الرواية  وبحسب  كورونا«. 
خالل في 15 مارس من عام 44 قبل امليالد على أيدي مجموعة 
نفسه  يعلن  أن  يخشون  كانوا  الشيوخ  مجلس  أعضاء  من 
ملكاً على روما. وتلقى يوليوس قيصر ٢3 طعنة، وعندما رأى 

بروتوس، وجه إليه عبارته الشهيرة »حتى أنت يا بنّي!«
وتولى ثالثة عبيد نقل جثته إلى منزله في وقت الحق من ذلك 
أولئك  فيهم  مبن  الشيوخ،  مجلس  أعضاء  جميع  أن  إذ  اليوم، 

الذين لم يشاركوا في اغتياله، كانوا قد الذوا بالفرار.

کیونر:

انتحار جماعي!
   اجته نحو مائة حوت إلى شاطىء کيونر جنوبي اليابان، فيما 
وصفه الصيادون هناك بأنها ظاهرة انتحار جماعي. وقد حاول 
مياه  من  اخلروج  عاودت  لكنها  البحر،  إلى  دفعها  الصيادون 
احمليط إلى الشاطيء مرة أخرى وعثر على عدد كبي منها ميتاً!

لندن:

خامت الطالق!
ليضعه  جدید  خامت  ابتكار  في  البريطانيني  الصياغ  أحد  فكر 
املطلقون - أو املطلقات - في األصبع البنصر ليدهم اليسرى، 
أن صاحبه مطلق،  على  يدل  في تصميمه  املبتكر  اخلامت  وهذا 

وبذلك يتيح له فرص زواج جديدة مالئمة. 

بروکسل:

وعاء من ثالث طوابق
الطعام مكون من 3 طوابق ميكن طهي  وعاء لطهي  انتاج  مت 
أي  تتأثر  وال  واحد  وقت  في  به  اخملتلفة  األطعمة  من  أنواع   3
انتاج هذا الوعاء هو اإلقالل  طبقة بطعم األخرى. الهدف من 
تبني  إذ  الطعام،  طهي  أثناء  في  املتصاعد  البخار  نسبة  من 
للباحثني املتخصصني أن نحو 5٠% من قيمة الطعام الغذائية 

يفقدها الطعام في البخار املتصاعد منه في أثناء الطهي!

جالنسيا:

سيرك من األطفال
من  العبيه  كل  سيرك،  بإسبانيا  جالنسيا  مبقاطعة  اقيم 
جنسيات  من  1٢٠طفل  نحو  عددهم  ويبلغ  األيتام،  األطفال 
مختلفة . ويتراوح عمر هؤالء األطفال بني 11 و 14 عاماً، ولكل 
منهم قدراته اخملتلفة، فمنهم العب اجلمباز واألكروبات واملهرج.
   هدف ذلك السيرك في جالنسيا هو أن يبدأ هؤالء األيتام حياة 

جديدة يعتمدون فيها على أنفسهم.

بون:

قيادة بال زراعني!
لقيادة  نوعها  من  رخصة  أول  ذراعني  بال  فتاة  استخرجت     
رخصة  على  ذراعني  بال  إنسان  يحصل  مرة  فألول  السيارات، 
لتناول  نتيجة  ذراعني  بال  الفتاة  تلك  ولدت  السيارات.  لقيادة 

أمها األقراص املهدئة في أثناء فترة احلمل.
   انتجت الشركة سيارة بتصميم خاص بحيث ميكن قيادتها 
بالساقني فقط، وقد جنحت الفتاة متاماً في قيادة السيارة بال 

أية صعوبات.

أبو ظبي:

القط األرنب!
   ولد مخلوق غريب من تزاوج 
بجسم  وهو  وأرنب،  قطة 
ماتت  وقد  قط.  ورأس  أرنب 

)القط  أمه القطة بعد والدته مباشرة وقد اطلق عليه اسم: 
األرنب(.

   يتميز هذا احليوان باالنطواء والشراسة، وله اذنان وفم وأسنان، 
وشعره مثل شعر األرنب. أما أرجله فهي جتمع بني أرجل القط 
ميشي  كما  وميشي  القط.  مخالب  مثل  مخالب  ولها  واألرنب 
األرنب.    أما طعامه فهو مزيج من طعام األرنب )النباتي( مثل 
مثل  والبيض  اللحوم  ياكل  أنه  كما  واألرز،  والبرسيم  اخلضر 
دولة  أبحاث جامعة  مركز  في  األرنب  القط  ايداع  مت  القط!    
اجلامعة  علماء  من  عدد  عليه  يجري  حيث  العربية  اإلمارات 

والعلماء املتخصصني دراسات.

باريس:

تكرمي الكلب!
بالعاصمة  البوليس  مراكز  أحد  في  شهر  منذ  احتفل     
اجنليزي(  )وهو  الثالث(  )رکس  البوليسي  بالكلب  الفرنسية 
القبض على نحو 4٠٠  البوليس في  رجال  إذ ساعد  له  تكرمياً 

مجرم. 

Airbnb تدفع لك لإلقامة لعام كامل في أي مكان 
بالعالم

العطالت  منازل  لتأجير  الشهيرة   Airbnb منصة  أطقت 
مخططاً جديداً أطلقت عليه تسميه »العيش في أي مكان« 
أصدقائهم  من   3 مع  اإلقامة  فرصة  األشخاص  بعض  مينح 

ومعارفهم ملدة عام كامل في أي مكان بالعالم.
وسيتمكن أولئك الذين يتم اختيارهم للمخطط من العيش 
في أي مكان يريدون في العالم، بشرط أن يقيموا في عقارات 
ذلك  بعد  الشركة  وستقوم   Airbnb منصة  على  مدرجة 

بتغطية تكلفة اإلقامة، وتوفير بدل مواصالت لهم.
وهذا يعني أنه ميكنك التقدمي لهذه الفرصة إذا كنت تعمل عن 
إلى مكان عمل جديد سواء كان ذلك في مدينة  بُعد، وحتتاج 
اختيار 1٢ مشارًكا من  البحر. وسيتم  أو على شاطئ  جديدة 
قبل جلنة خاصة في يوليو وسُيسمح لكل واحد منهم بإحضار 

ما يصل إلى ثالثة من رفاقهم لهذه املغامرة.
سيطلب  حيث  مقابل،  بدون  العطلة  هذه  تكون  لن  وبالطبع 
بعض  مشاركة  االختيار  عليهم  يقع  الذين  األشخاص  من 
التعليقات على مدار العام. والفكرة هي أن املشاركني ميكنهم 
تقدمي رؤى حول كيفية العيش في املنازل املستأجرة، والتحقق 
من امليزات واخلدمات التي ميكن أن تكون مفيدة، إلى أنواع أماكن 
اإلقامة املثالية للمسافرين املنفردين و العائالت، واملشاركة في 

اجملتمع احمللي.
ويأتي هذا البرنامج بعد تقرير صادر عن Airbnb وجد زيادة في 
اإلقامات ملدة ٢8 يوًما أو أكثر في املنازل املدرجة على املنصة، 
في  االستطالع  شملهم  الذين  املستهلكني  من   %٧4 وأعرب 
خمسة بلدان عن اهتمامهم بالعيش في مكان آخر غير املكان 
بحسب  الوباء،  انتهاء  بعد  العمل  صاحب  فيه  يوجد  الذي 

صحيفة ميرور البريطانية.

الصني:

مطار ووهان يسجل رقماً قياسياً 
في عدد املسافرين

بوسط  هوبي  مقاطعة  حاضرة  ووهان،  مدينة  مطار  شهد 
الصني، ذروة عدد املسافرين عبره يومياً، مع حلول عطلة عيد 
العمال التي تستمر خمسة أيام في البالد، وذلك منذ استئناف 
وباء  السيطرة على  أعقاب  التشغيلية قبل عام في  عملياته 

كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة عن ليو روي، مدير التسويق 
في شركة مجموعة مطار هوبي، قوله اليوم السبت، إن مطار 
ووهان تيانخه الدولي تعامل مع 615 رحلة جوية للمسافرين، 

حيث جرى نقل 8٢6٠٠ مسافر أمس األول اخلميس.
وأضاف أن عدد املسافرين سجل رقماً قياسياً منذ أعاد املطار 
عندما   ،٢٠٢٠ عام  أبريل   8 يوم  العمل  الستئناف  أبوابه  فتح 
إلى  هدفت  عزل  فترة  يوماً   ٧6 الضخمة  ووهان  مدينة  أنهت 

كبح تفشي فيروس كورونا املستجد.
وأضاف ليو أن ذروة السفر ستتواصل خالل فترة العطلة، حيث 
يتوقع املطار أن يتعامل مع نحو 59٠ رحلة جوية للمسافرين 
يومياً، خالل الفترة من 3٠ أبريل إلى 5 مايو، بارتفاع بنسبة 6.٧% 

مقارنة بالفترة املقابلة من عام ٢٠19.
عبر  ألف مسافر   8٠ نقل حوالي  إنه سيتم  بالقول  ليو  وتابع 
بارتفاع  املذكورة،  الفترة  الرحالت اجلوية من املطار يومياً خالل 

نسبته 9% عن املستوى املسجل في عام ٢٠19.

عالم بال حدود2121
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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Remember the GOOD 
stuff in the world!

There is so much going on in the world 
today. From political issues to world 
hunger, from cancers to illnesses, from 
human rights to tragedies, from income 
disparities to unexpected losses...
It can get quite depressing, to be honest. 
I mean, when was the last time you heart 
some GOOD news on the TV or radio? 
There is not much to go around, it seems.
One thing that I wanted to highlight, 
however, is that there is a lot of good going 
on in the world today. There are neighbours 
who help their friends pay their debts when 
they cannot afford it. There are random 
strangers who pay for the coffee for the 
person ahead of them in drive-through. 
There are happy stories where a lost child 
is once again found. There are cases of 
human rights prevailing, of cancers being 
cured, of countries supporting others, of 
people going into rehab and feeling better, 
and so forth.
But we don’t hear about them often...and 
remember that the news picks and chooses 
what news they actually tell us. For 
example, turn on the TV news. You will 
hear tragedy after tragedy, problem after 

problem. Maybe one good story...but not 
much more than that. Don’t be a passive 
consumer or viewer - know that this is not 
the only news in the world. The media 
chooses what - and HOW - they portray 
things to us.

Get the whole story. Do not settle for 
what the TV or radio tells you. Because 
this can be biased, despite all the work 
done to make is ‘standard’ as possible. For 
example, a story on the news might tell you 
that a new study found that %90 of flu-shots 
are not effective.
But really...where did this come from? One 
study? One study IS NOT enough to support 
not taking a flu shot. One study presented 
on the news is not enough research or 
evidence to combat all the issues one might 
acquire if you DO NOT take the shot and 
end up getting the flu. One story about 
someone who had complications from the 

flu shot does NOT mean that everyone 
will. (Note: I am using the flu shot as an 
example. There are many, many more!).
So, remember not to be a passive consumer 
of the news - both in terms of negative 
things portrayed (ex. tragedies, accidents, 
and so on) and ‘evidence’ or ‘research 
studies’. Be an ACTIVE consumer and 
individual. 
And remember the good things that happen 
daily, the things NOT included in the news. 
Remember how kind people can be to one 
another. Remember that miracles happen 
everyday, that people get cured from their 
illnesses, and that genuine kindness and 
love exist in the world today. This will 
make you feel a lot better about life in 
general, and learning to be positive is just 
one way to do this!
P.S. Try to find the not-so hidden message 
in the picture below (HINT: It says more 
than ‘Believe there is good in the world’!)

Minister Harjit Sajjan has a terrible record 
in politics as Minister of National Defense.  
Sajjan has walked into scandal after scandal. 
Sajjan as a former Lieutenant-Colonel in 
the armed forces, was expected to hit the 
ground running at the Ministry of National 
Defense.  On paper Sajjan had much more 
experience than many former Ministers of 
National Defense.  However instead, the 
Minister began playing up his military re-
cord.  He claimed that he was the architect 
of Operation Medusa in Afghanistan.  Ac-
cording to the CBC, “At the time, Operation 
Medusa was the most significant land battle 
ever undertaken by NATO.”  But Sajjan was 
not the architect.  As a Major, he may have 
given input, but people higher ranking than 
him were making the calls.  Claiming he 
was the architect was shameful, and Minis-
ter Sajjan apologized. 
The next scandal Sajjan walked into in-
volved military pay.  He cut tax-free bene-
fits to military members serving abroad in 
Operation Impact.  When confronted about 
the decision in the House of Commons, 
Sajjan blamed the previous Conservative 
Government.  That was determined to be 
false, and it was ruled that Sajjan had misled 
the House.
Recently, Minister Sajjan found himself in 
the middle of a sexual misconduct scandal. 
His top soldier General Vance has been ac-
cused of sexual misconduct, and instead of 
getting to the bottom of it, Sajjan stopped 
meeting with the Ombudsman, who brought 
the concern forward.  Now the accusations 
against Vance have grown, and no one can 
understand why the Minister ignored all 
the signs that something was wrong.  When 
asked what he knew, Sajjan denied knowing 
anything.  Sajjan was unwilling to take any 
accountability for ignoring the issue. 
There have been countless promises made 
to tackle sexual misconduct in the military 
by the Liberal Government since 2015.  A 
recent report on the military by a former 
Supreme Court justice said sexual conduct 
in the military remains just as rampant in 
2021 as it was in 2015.  What does that say 
about Minister Sajjan?  He has failed to do 
anything to improve a problem the Liberal 
Government promised to address. 
Minister Sajjan should have resigned long 
ago.  His record is shameful.  The Conser-
vatives have called on him to resign, but 
Minister Sajjan has ignored those calls.  
One has to wonder how many more scan-
dals Prime Minister Trudeau is willing to 
tolerate.  Maybe firing Sajjan would be ad-
mitting failure.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Scandals Continue With 
Minister of Defense

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Ottawa, ON – Today, Conser-
vative Members of the Standing 
Committee on Public Safety 
and National Security issued 
the following statement regard-
ing the tabling of their supple-
mental report on systemic rac-
ism:
«Canada›s Conservatives rec-
ognize that systemic racism 
exists in the legacy of Canada›s 
history, including the Feder-
al government›s involvement 
in the tragedy of residential 
schools, forced relocations, and 
a failure to respond adequately 
to cases of missing and mur-

dered Indigenous women and 
girls.
«After months of work on a 
report examining systemic rac-
ism, the Conservative members 
of the committee believe that 
a number of the recommenda-
tions in the committee›s main 
report on systemic racism in 
policing stray beyond the scope 
of the study into ideological is-
sues which we cannot endorse. 
This includes the recommenda-
tions to defund the police and 
decriminalize hard drugs. 
«Canada›s Conservatives are 
the only choice for those con-
cerned with the Trudeau Liber-
als› efforts to defund the RCMP 

rather than implement effective 
actions to address systemic rac-
ism. That›s why Conservatives 
on the committee have submit-
ted a brief supplemental report 
to clarify our significant differ-
ences of opinion.
«As the former chief of the 
Toronto Police Service, Liber-
al Public Safety Minister Bill 
Blair designed and implement-
ed a policy that led to racial 
profiling. How can this Liberal 
government honestly say that 
they›re working to stamp out 
systemic racism when their own 
Minister was behind the carding 
policy that disproportionately 
targeted Black Canadians and 

subjected them to arbitrary de-
tention by the police?
«Canada›s Conservatives be-
lieve that there is a need for real 
political leadership in address-
ing systemic racism in policing, 
increasing Indigenous and ra-
cialized Canadian participation, 
and regaining public trust.
«Only Canada›s Conservatives 
are willing to put in the hard 
work to eliminate the root caus-
es of systemic racism, without 
sacrificing the safety of our 
communities, attacking our na-
tional law enforcement service, 
or resorting to radical policies 
that do nothing to address the 
issue.»

Conservative statement on Public Safety 
Committee’s systemic racism report
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The nation woke up to horrifying news, the dis-
covery of yet another unmarked mass grave in Sas-
katchewan that contained over seven hundred and 
fifty bodies of indigenous children. Such discovery 
took place just a month after a similar mass grave 
was discovered in another site in British Colombia, 
and as some observers stated, these are not the only 
sites, there could be more.
What a shocking and dreadful discovery that made 
us realize that many of us were living an illusory 
life, believing that we are exempt from committing 
any sort of racism, apartheid, or genocide. Unlike 
the United States that witnessed massive terrorizing 
acts against its indigenous people, as history tells 
us.
Our appall is greater because we lived believing 
that such deeds never happened on our land, while 
the States never denied the genocides and ethnic 
cleansing that was performed against its natives. 
Even Australia was not free from a systematic eth-
nic cleansing against their indigenous groups.
Remarkably enough the new world has been the 
arena for the acts of ethnic cleansing, simply be-

cause the immigrants were taking land that they did 
not have the right to in the first place, and they have 
seen themselves as a superior species from the na-
tives.
 Indeed, they had the inventions of gunpowder, the 
wheel, and other objects that allowed them to pre-
vail, however, they lacked any form of humanity 
and civility. 
While Europe at the time of new world discovery 
was fighting religious oppression, welcoming the 
renaissance, revolutionizing the arts, and establish-
ing the very basis of civilization and sophistication, 
their pioneers on the far side of the world were 
exterminating other human beings, who had done 
them no wrong and simply inhibited their own land.
As we speak about discovering those unmarked 
mass graves, we must remember that such geno-
cides happened in the twentieth century, while the 
world had already established its codes of humanity 
and ethics, yet it was not applicable to the indige-
nous people of the New World.
It is very ironic to witness those who have practiced 
all acts of racism are now calling for diversity and 

inclusion, the inclusion that 
they could not achieve with the 
indigenous, and the diversity 
that is laminating a massive 
ethnic and religious division, 
that has distanced its people 

and isolated them in closed communities. 
Each community is carefully watching the other 
while avoiding social or economic interactions with 
them. One group will not see physicians from a dif-
ferent ethnic background or even religion, another 
group will not purchase products or services from a 
provider from the opposite group. 
Even more, ironically, some business owners would 
tend to hire people from certain ethnic backgrounds 
to attract customers from within those groups, how-
ever deep inside them the business owners are not 
accepting others or believe in diversity and inclu-
sion. Our society is suffering from the buried fire 
under the ashes, and it is the duty of all who believe 
in a better, safe, and prosperous future to stand up 
against all forms of hypocrisy and create the future 
we look for.

Emad BarsoumEmad BarsoumIn the times of Inclusion and DiversityIn the times of Inclusion and Diversity

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


