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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

إضاءة برجإضاءة برج
CN TOWERCN TOWER  

   بألوان علم مصر تزامناً  بألوان علم مصر تزامناً 
مع بدأ شهر التراث مع بدأ شهر التراث 
املصري بأونتاريو املصري بأونتاريو 

إثيوبيا بدأت امللء الثاني.. ومصر ترد: إثيوبيا بدأت امللء الثاني.. ومصر ترد: 
تهديد لألمن والسلم.. تهديد لألمن والسلم.. 
والواليات املتحدة حتذروالواليات املتحدة حتذر

إعالن إعالن 
ماري سيمونماري سيمون

 أول حاكم عام  أول حاكم عام 
في تاريخ كندا في تاريخ كندا 

من الشعوب من الشعوب 
األصليةاألصلية
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صراع الفستان والبوركيني 
 « العام  السلفي  املزاج  باألدق  أو  اإلخوان  إستطاع  » كالعادة  العام  السلفي  املزاج  باألدق  أو  اإلخوان  إستطاع  كالعادة 
طنطا  اداب  طالبة  حبيبة  فستان  قضية  على  طنطا الغلوشة«  اداب  طالبة  حبيبة  فستان  قضية  على  الغلوشة« 
، بدأت  الكندية  دينا املصرية  ، بدأت بإختراع وإفتعال قضية بوركيني  الكندية  دينا املصرية  بإختراع وإفتعال قضية بوركيني 
 ، بذاك  هذا  ومساواة  والضجيج  بالصراخ  ميديا  ، السوشيال  بذاك  هذا  ومساواة  والضجيج  بالصراخ  ميديا  السوشيال 
ووضع القضيتني وكأنهما بنفس احلجم والوزن واخلطورة ، وهذا ووضع القضيتني وكأنهما بنفس احلجم والوزن واخلطورة ، وهذا 
فقضية   ، رؤية  وضبابية  ضمير  وتدليس  وعي  تزييف  فقضية لألسف   ، رؤية  وضبابية  ضمير  وتدليس  وعي  تزييف  لألسف 
فستان حبيبة المقارنة إطالقاً بينها وبني قضية بوركيني دينا فستان حبيبة المقارنة إطالقاً بينها وبني قضية بوركيني دينا 
، فحبيبة طالبة طنطا هي بنت جاءت من اإلسكندرية حلضور ، فحبيبة طالبة طنطا هي بنت جاءت من اإلسكندرية حلضور 
إمتحانها في جامعة طنطا بفستان عادي جداً يحترم كود الزي إمتحانها في جامعة طنطا بفستان عادي جداً يحترم كود الزي 
، اجلامعة هي املكان الوحيد لديها الذي البد أن  ، اجلامعة هي املكان الوحيد لديها الذي البد أن اجلامعي متاماً  اجلامعي متاماً 
يعقد فيه اإلمتحان والبديل له ، واجلامعة مكان عام حكومي يعقد فيه اإلمتحان والبديل له ، واجلامعة مكان عام حكومي 
ملكنا جميعاً نحن الشعب والطلبة واألساتذة ، إذن حبيبة لو ملكنا جميعاً نحن الشعب والطلبة واألساتذة ، إذن حبيبة لو 
فتاة  أما   ، مستقبلها  ويضيع  الشارع  إلى  ستطرد  متتحن  فتاة لم  أما   ، مستقبلها  ويضيع  الشارع  إلى  ستطرد  متتحن  لم 
دخلت  التي  هي  لشخصها  إحترامنا  كامل  مع  دخلت البوركيني  التي  هي  لشخصها  إحترامنا  كامل  مع  البوركيني 
إلى كومباوند خاص مع صديقة أو زميلة أو قريبة ، هي مجرد إلى كومباوند خاص مع صديقة أو زميلة أو قريبة ، هي مجرد 
ضيفة على هذا الكومباوند الذي وضع قواعد خاصة به بداية ضيفة على هذا الكومباوند الذي وضع قواعد خاصة به بداية 
وليس  املكان  بأصحاب  كروت خاصة  لها  التي  األمن  بوابة  وليس من  املكان  بأصحاب  كروت خاصة  لها  التي  األمن  بوابة  من 
وزارة  وليس  أن هذا مكان سكني  إقتحامها بحجة  وزارة من حقك  وليس  أن هذا مكان سكني  إقتحامها بحجة  من حقك 
سيادية أو مكان أمني ، هذا من حق أصحاب الكومباوند ، وحتى سيادية أو مكان أمني ، هذا من حق أصحاب الكومباوند ، وحتى 
ومنعك  حتديدها  في  احلق  لهم  الكومباوند  داخل  ومنعك ممارساتك  حتديدها  في  احلق  لهم  الكومباوند  داخل  ممارساتك 
، ومن ضمن تلك  ، ومن ضمن تلك منها كضيف البد أن يحترم قواعد املضيف  منها كضيف البد أن يحترم قواعد املضيف 
كل  فيه  دفع  الذي  الكومباوند  هذا  أصحاب  حرص  كل املمارسات  فيه  دفع  الذي  الكومباوند  هذا  أصحاب  حرص  املمارسات 
وطبقاً  يريد  كما  هو  حريته  ميارس  لكي  املاليني  وطبقاً مالك عشرات  يريد  كما  هو  حريته  ميارس  لكي  املاليني  مالك عشرات 
ملا إتفق عليه املالك من شروط وقواعد ، هذا بالطبع من حقه ، ملا إتفق عليه املالك من شروط وقواعد ، هذا بالطبع من حقه ، 
لكن أن يقتحم عليه ضيف مكانه ويصرخ ملاذا التطبق قواعد لكن أن يقتحم عليه ضيف مكانه ويصرخ ملاذا التطبق قواعد 
، فهذا هو قمة  ، فهذا هو قمة حياتي وتسمح لي بكسر شروطك وقواعدك  حياتي وتسمح لي بكسر شروطك وقواعدك 
الالمنطق خاصة إذا كان حتت شعار الدين واألخالق  ، وكأن لسان الالمنطق خاصة إذا كان حتت شعار الدين واألخالق  ، وكأن لسان 
احلال يقول أنتم يامجتمع العراة يامن الحتترمون الدين والشرع احلال يقول أنتم يامجتمع العراة يامن الحتترمون الدين والشرع 
أمامها  البوركيني  ، صاحبة  للبحر  الشرعي  اللباس  أمامها ، هذا هو  البوركيني  ، صاحبة  للبحر  الشرعي  اللباس  ، هذا هو 

شاطئ ألف كيلو على البحر األبيض ومثله على البحر األحمر شاطئ ألف كيلو على البحر األبيض ومثله على البحر األحمر 
من  هائل  وعدد  البوركينات،  أنواع  بكل  براحتها  فيها  من لتسبح  هائل  وعدد  البوركينات،  أنواع  بكل  براحتها  فيها  لتسبح 
حمامات السباحة في الفنادق والنوادي والتي تسمح لها أيضاً حمامات السباحة في الفنادق والنوادي والتي تسمح لها أيضاً 
بذلك بل حتدد أياماً خاصة للسيدات ، إذن املقارنة فيها مغالطة بذلك بل حتدد أياماً خاصة للسيدات ، إذن املقارنة فيها مغالطة 

كبيرة واليصح مقارنة هذا بذاك.كبيرة واليصح مقارنة هذا بذاك.
 صاحبة الفستان تعرضت لقهر حقيقي حني سئلت عن ديانتها  صاحبة الفستان تعرضت لقهر حقيقي حني سئلت عن ديانتها 
في سخرية واضحة وإشارة إلى أنها قد تركت قواعد دينها حني في سخرية واضحة وإشارة إلى أنها قد تركت قواعد دينها حني 
سئلت  حني  السخرية  نغمة  تصاعدت  ثم   ، الفستان  سئلت إرتدت  حني  السخرية  نغمة  تصاعدت  ثم   ، الفستان  إرتدت 
املوظفة  وبالطبع  ؟،  الفستان  حتت  البنطلون  ترتدي  لم  املوظفة ملاذا  وبالطبع  ؟،  الفستان  حتت  البنطلون  ترتدي  لم  ملاذا 
املنتقبة وصديقتها كانتا من البداية تعتبران صاحبة الفستان املنتقبة وصديقتها كانتا من البداية تعتبران صاحبة الفستان 
الترتدي  ألنها  أخالق  وبال  الدين  عن  خارجة  الشعر  الترتدي مكشوفة  ألنها  أخالق  وبال  الدين  عن  خارجة  الشعر  مكشوفة 
الطرحة املقدسة التي هي مسطرة األخالق لديهما ولدى كل الطرحة املقدسة التي هي مسطرة األخالق لديهما ولدى كل 
بأنه ليس  التقريع  إنتهت وصلة  ثم   ، اجلامعة  بأنه ليس طقم موظفات  التقريع  إنتهت وصلة  ثم   ، اجلامعة  طقم موظفات 
يعني   ،!! اخلارجة  التصرفات  هذه  إسكندرية  بنات  على  يعني غريباً   ،!! اخلارجة  التصرفات  هذه  إسكندرية  بنات  على  غريباً 
ببساطة   ، وعرقية  وجنسية  دينية   ، ثالثية  قوة  ذات  ببساطة عنصرية   ، وعرقية  وجنسية  دينية   ، ثالثية  قوة  ذات  عنصرية 
وصلت درجة التنمر إلى أقصى سقف من القسوة والشراسة وصلت درجة التنمر إلى أقصى سقف من القسوة والشراسة 
لها  اإلعتذار  مت  فقد  البوركيني  صاحبة  أما  والسواد،  لها والغل  اإلعتذار  مت  فقد  البوركيني  صاحبة  أما  والسواد،  والغل 
ورفض طلبها بكل تهذيب ألنه بديهية وهذا من قواعد املكان ورفض طلبها بكل تهذيب ألنه بديهية وهذا من قواعد املكان 

املعروفة للجميع هناك والواضحة وضوح الشمس.املعروفة للجميع هناك والواضحة وضوح الشمس.
 أما عن رفع فزاعة املايوه اإلسالمي في وجوهنا فهذا من باب  أما عن رفع فزاعة املايوه اإلسالمي في وجوهنا فهذا من باب 
اإلسالمي  املايوه  لهذا  إشارة  أي  أجد  فلم  السوداء،  اإلسالمي الكوميديا  املايوه  لهذا  إشارة  أي  أجد  فلم  السوداء،  الكوميديا 
أن  املمكن  من  وهل   ! فقه  كتاب  أو  حديث  أو  آية  في  أن املزعوم  املمكن  من  وهل   ! فقه  كتاب  أو  حديث  أو  آية  في  املزعوم 
الشيخ  دي  سي  تشغيل  وأطلب  مثالً  راقص  ديسكو  الشيخ أدخل  دي  سي  تشغيل  وأطلب  مثالً  راقص  ديسكو  أدخل 
عبد الباسط أو احلصري ؟ هل من املمكن في بار أن أطلب بيرة عبد الباسط أو احلصري ؟ هل من املمكن في بار أن أطلب بيرة 
إسالمية مثالً ؟ هل في نادي القمار من املباح للمقامر أن يلعب إسالمية مثالً ؟ هل في نادي القمار من املباح للمقامر أن يلعب 
ينفذوا  لم  إذا  بالقهر  يحس  وأن  اإلسالمي  بالروليت  ينفذوا مايسمى  لم  إذا  بالقهر  يحس  وأن  اإلسالمي  بالروليت  مايسمى 
توصيفاً  أو  إسماً  عليه  وأطلقت  شيئاً  إخترعت  إذا   !! توصيفاً طلبه  أو  إسماً  عليه  وأطلقت  شيئاً  إخترعت  إذا   !! طلبه 
اليوجد إال في ذهنك فقط وداخل حدود جمجمتك فقط مثل اليوجد إال في ذهنك فقط وداخل حدود جمجمتك فقط مثل 
فهذا   ، والعافية  بالقوة  فرضه  وتريد  اإلسالمي  املايوه  فهذا وصف   ، والعافية  بالقوة  فرضه  وتريد  اإلسالمي  املايوه  وصف 

نوع من التحرش الديني وجر نوع من التحرش الديني وجر 
الشكل العقائدي.الشكل العقائدي.

في  ليست  املشكلة  في   ليست  املشكلة   
في  ولكنها  في البوركيني  ولكنها  البوركيني 
التحرشية  الثقافة  التحرشية هذه  الثقافة  هذه 
تغلف  دوماً  تغلف التي  دوماً  التي 

 ، ديني  بسيلوفان  ، نفسها  ديني  بسيلوفان  نفسها 
إلى  يصعد  شخص  إلى فهذا  يصعد  شخص  فهذا 
امليكروباص  أو  امليكروباص األتوبيس  أو  األتوبيس 
تشغيل  في  تشغيل ويبدأ  في  موبايله  بصوت عالي على موبايله  بصوت عالي على ويبدأ 

الصمت  الركاب  ويطلب من جميع  دينية  أو خطبة  مثالً  الصمت قرآن  الركاب  ويطلب من جميع  دينية  أو خطبة  مثالً  قرآن 
إلى  اإلستماع  اليريدون  فاسقون  كفرة  فهم  وإال  إلى واإلنصات  اإلستماع  اليريدون  فاسقون  كفرة  فهم  وإال  واإلنصات 
له  اهلل  كالم  إلى  اإلستماع  أن  يتناسى  أو  وينسى  اهلل  له كالم  اهلل  كالم  إلى  اإلستماع  أن  يتناسى  أو  وينسى  اهلل  كالم 
املناسب البد من  املناخ  ، وأن هذا  أن يناسبه  الذي البد  املناسب البد من مناخه  املناخ  ، وأن هذا  أن يناسبه  الذي البد  مناخه 
الذي  وليس حضرتك فقط  ونقبله جميعاً  الذي أن نصنعه جميعاً  وليس حضرتك فقط  ونقبله جميعاً  أن نصنعه جميعاً 
حتدد ألنك بلحية أو جلباب أو بوركيني ولك أو لِك حق الوصاية حتدد ألنك بلحية أو جلباب أو بوركيني ولك أو لِك حق الوصاية 
علينا نحن اخلارجني عن الصراط!  تدخل إلى مكان فيه أجانب علينا نحن اخلارجني عن الصراط!  تدخل إلى مكان فيه أجانب 
وتصرخ ممنوع املشروبات الروحية فنحن في رمضان ، وبرغم أنك وتصرخ ممنوع املشروبات الروحية فنحن في رمضان ، وبرغم أنك 
تعرف أن رمضان يخصك أنت كمسلم واليخص األجانب الذين تعرف أن رمضان يخصك أنت كمسلم واليخص األجانب الذين 
تدعوهم  أو  تؤدبهم  وليس لكي  بلدك لإلستمتاع  إلى  تدعوهم سافروا  أو  تؤدبهم  وليس لكي  بلدك لإلستمتاع  إلى  سافروا 
بها  تقتنع  التي  شروطك  فرض  تريد  فأنت  دينك  إلى  بها للدخول  تقتنع  التي  شروطك  فرض  تريد  فأنت  دينك  إلى  للدخول 
مواطن  فأنت   ، الكون  على  فرضها  يجب  قواعد  وليست  مواطن أنت  فأنت   ، الكون  على  فرضها  يجب  قواعد  وليست  أنت 
ال مبشر ، وهكذا تنتشر كالسرطان ثقافة احلشرية والتحرش ال مبشر ، وهكذا تنتشر كالسرطان ثقافة احلشرية والتحرش 
الديني املفتعل والذي دائماً يبدأ بشرارة وينتهي بحريق األخضر الديني املفتعل والذي دائماً يبدأ بشرارة وينتهي بحريق األخضر 
واليابس، دائماً اإلسالم السياسي يطبق شعار تديهم صباعك واليابس، دائماً اإلسالم السياسي يطبق شعار تديهم صباعك 
فيطلبون  البسيط  الفتات  عن  لهم  تتنازل   ، دراعك  فيطلبون ياكلوا  البسيط  الفتات  عن  لهم  تتنازل   ، دراعك  ياكلوا 
 ، األمر  نهاية  في  أنت شخصياً  يلتهمونك  ثم  األكبر   ، الوجبة  األمر  نهاية  في  أنت شخصياً  يلتهمونك  ثم  األكبر   الوجبة 
هذه هي الكارثة األساسية التي هي أكبر من فستان وأخطر هذه هي الكارثة األساسية التي هي أكبر من فستان وأخطر 

من بوركيني.من بوركيني.

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

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial 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

ميكن  ما  حول  إرشادات 
احلاصل  به  يقوم  أن 
الكامل  التطعيم  على 

لكوفيد 19
...................................ص12

احلكومة  يصفع  قاضي 
دعم  منح  لرفضها 
الصيفية  الوظائف 

جلامعة مسيحية
.....................................ص9

أعلى  تسجل  الكويت 
عاملياً..  حرارة  درجة 
الـ60  جتاوز  من  ومخاوف 

درجة بعد 50 عاماً
...................................ص11 

العام  النقل  وسائل 
مونتريال  في  مجاناً  اآلن 
لألطفال في عمر 11 عام 

أو أقل
...................................ص12

حرق الكنائس وتصريحات ترودو حرق الكنائس وتصريحات ترودو 
السكان  أبناء  من  طفل   215 رفات  عن  الكشف  مت  املاضي  مايو  في 
مبقاطعة  الداخلية  إنديان«  »كاملوبس  مدرسة  موقع  في  األصليني 
وفي    ،19٧٨ عام  إغالقها  مت  التي   املدرسة  وهي  كولومبيا  بريتش 
يونيو املاضي مت اكتشاف رفات ٧51 طفل في موقع مدرسة داخلية 
مبقاطعة ساسكاتشوان. وبالطبع احلادثني تسببا في صدمة كبيرة 
للكنديني بسبب ما عاناه السكان األصليني أو الـ »Indigenous« في 

تلك املدارس الداخلية.
إلي عام  األصليني في كندا  الداخلية للسكان  املدارس  تاريخ  ويعود 
1٨٧6، حينما قرر جون ماكدونالد أول رئيس وزراء في كندا ما يُسمى بـ 
»قانون الهنود« وذلك إلدماج السكان األصليني في اجملتمع الغربي عبر 
تعليم السكان األصليني ذلك النمط من احلياة. وعهد بتلك املدارس 
إلي الكنيسة الكاثوليكية والتي كانت أحد مؤسسات الدولة وقتها. 

واستمرت تلك املدارس حتى عام 1996. 
ورغم تبريرات السياسيني بأن تلك القوانني كانت في إطار احلرب علي 
أرض بني مستعمر و ساكنها األصلي. لكن اجملتمع الكندي اإلنساني 
السيئة  األخبار  تلك  بعد  أنتفض  واآلخرين  نفسه  مع  املتصالح  و 

بشأن ما حدث لسكان كندا األصليني.
وألن املسئول األول عن تلك القوانني والتجاوزات هو الدولة، فكان أول 
من أعترف بتلك اجلرائم وبشجاعة هو رئيس الوزراء األسبق »ستيفن 
األمر  هذا  في  للتحقيق  جلنة  هاربر  أسس  كما   ،  200٨ عام  هاربر« 
السكان  تاريخ إضطهاد  لبحث  واملصاحلة«  »التحقيق  ُسميت جلنة 
إبادة  ميثل  األصليني  للسكان  حدث  ما  أن  إلى  وخلصت  األصليني 

جماعية ثقافية   

ترودو  سلفه  موقف  كان  هاربر  موقف  نقيض  وعلى 
الكنيسة  علي  باللوم  ترودو  ألقي  فقد  وحكومته، 

الكاثوليكية ليحول املعركة ضدها بديالً للحكومات الكندية. فبعد 
حادث كاملوبس خرج ترودو منتقداً الكنيسة الكاثوليكية وقال »أنه 
تاريخ مخجل لبالدنا ويجب علي الكنيسة الكاثوليكية أن تتحمل 
مسئوليتها عن دورها في إدارة هذه املدارس«، بينما قال وزيره »مارك 
وأن عدم  الكنيسة مخطئة في تنفيذ سياسة احلكومات  أن  ميلر« 
بتأجيج  ترودو  جنح  وبذلك  مخزي«  أمر  هو  والبابا  الكنيسة  إعتذار 
احلكومة  من  بدالً  الكاثوليكية  الكنيسة  ضد  الغضب  مشاعر 
كاثوليكية  كنائس  أربع  حرق  التصريحات  تلك  بعد  ليتم  الكندية، 
في بريتش كولومبيا ونوفا سكوشيا والبرتا، ويخرج »ترودو« بعد تلك 
الكارثة التي تدل علي حتول اجملتمع الكندي نحو العنف واالنقسام 
والكراهية، بتصريح فاتر ضعيف »بأن حرق الكنائس لن يجلب العدالة 
ويجب أن يتوقف«، ومع هذا الضعف احلكومي املقصود مت حرق ثمان 
كنائس جديدة بعد تصريحات ترودو األخيرة، ليصل اجملمع حتى كتابة 
»بيلي  أدانها  والتي  احلرائق  تلك  كنيسة.  عشر  إثني  إلى  املقال  هذا 
اإلدانة  عبارات  بكل  األصليني  السكان  قيادات  من  وغيره  بيلجرد« 

وكانوا أكثر حرصاً علي كندا وعلي وحدتها من حكومتها احلالية. 
تُرحب، وجناح  ورمبا  متانع  الكنائس سيستمر طاملا احلكومة ال   حرق 
هو  فقط  الكاثوليكية  الكنيسة  ضد  السخط  تأجيج  في  ترودو 
تلك  عن  باملسئولية  وحكومته  الوزراء  رئيس  وإلقاء  بعينه،  الفشل 
اجلرائم علي مؤسسات أخري هو جتاوز اخلطأ إلي اخلطيئة ، وبال شك 

عمل غير أخالقي 

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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بها  يُستهان  ال  أهميَّة  للدين 
على  امُلتمعات  ُمختلف  في 
وجه األرض رغم اختالف مكانه 
الدين  هذا  يكون  قد  وزمانه، 
عن  موروثًا  اإلنسان  حياة  في 
والديه، أو يكون ناجتًا عن برمجة 
الطفولة  منذ  لها  تعرَّض 
للدولة  السائد  اخلط  بسبب 
ونظامها  فيها  يعيش  التي 

التعليمي، أو يكون نتيجة خياره 
الرشد  سن  بلوغه  بعد  اخلاص 
والتمييز  البحث  على  وُقدرته 
واملُقارنة واملُفاضلة، وأيًا ما كانت 

لكل  روحانيَّة«  »ُحريَّة  الدين  يظل  النتيجة 
فرد مادامت بني حدود إطارها اخلاص، دون أن 
تتجاوزه ُمتسلطة على اخليارات الشخصية 
البشرية  أن  يبدو  لكن  لآلخرين،  املؤذية  غير 
مازالت تُعاني اُميًَّة حادة في مستوى الوعي 
بهذه املسألة الضرورية، ال سيما مع تطورات 
عصرنا احلديث الذي اتسعت فيه رُقعة توق 
اإلنسان للُحرية مبُختلف صورها وأشكالها.

اليوم-  حتى   – الناس  إصرار  غريًبا  يبدو  كم 
على لي ذراع أفكار اآلخرين واملُعتقدات التي 
يرتاحون لها رغم أن تلك األفكار واملُعتقدات 
ال تسيء حلياتهم اخلاصة وال تؤثر عليها من 
األديان  أن  رغم  الدين  بذريعة  بعيد  أو  قريب 
ما  إذ  اإلكراه!  ترفض  احلقيقية  أصولها  في 
موسيقي  مبقطٍع  إعجابه  عن  املرء  يُعبر  أن 
املولولني:  ويولول  الصارخني  يصرخ  حتى 
من  وقعَت  لقد  عار،  عيب،  فسق،  »حرام، 
أن  وما  وحتترمك«،  جُتّلك  التي كانت  أبصارنا 
يُعلن عن رأي من آرائه احلُرة النابذة للتخلف 
اقبضوا  للعار!  »يا  هاتفني:  جنونهم  يجن 
على الفاسق املارق الزنديق«! واألغرب أن هذه 
األرواح التائهة ال تُطلق شظايا جنونها على 
من يأتون إلى مكانها، بل هي التي تأتي إلى 

مواطن  إلى  وتتسلل  أماكنهم 
مواقع  أخذنا  وإذا  تواجدهم! 
التواُصل االجتماعي مثاالً على 
يدخلون  جندهم  الظاهرة؛  هذه 
إلى صفحات األغاني ويشتمون 
اجلمهور  ويُهددون  املُغني 
يدخلون  ثم  النار،  بعذاب 
ويعيبون  الفنانني  صفحات 
وسلوكهم  لباسهم  عليهم 
انحطاطهم  يعتبرونه  وما 
إلى  ويتسللون  حيائهم،  وقلة 
حسابات اآلراء اجلريئة الصريحة 
لإلبالغ عنها بعد شتم أصحابها 

وتهديدهم والتقليل من شأنهم!
أن  في  ُحريته  من  محروًما  اإلنسان  مازال 
احلرمان  وهذا  وأفكاره،  مشاعره  يختار 
اختيار  على  قدرته  استحالة  إلى  يقود 
من  أكثر  »ُمسير«  إلى  فيحوِّله  سلوكياته، 
وكأن  ويبدو  أمره،  زمام  ميلك  »ُمخيرًا«  كونه 
ما يُطلق عليه »بلوغ سن الُرشد« في عاملنا 
فأنَت مهما كبرت تظل  وهٌم كبير،  العربي 
الذي  اجلمعي«  »العقل  عني  في  »قاِصرًا« 
يتحكم بروحك ويُصر على بقائها في سجن 
عاداته وتقاليده ورؤيته الضيقة غير القادرة 

على احتواء مساحات أحالمك وطموحك!
اإلنسان سبًبا في  لروح  القهر  رمبا كان هذا 
بعيدة  بالدٍ  إلى  الهجرة  قرار  كثيرين  اتخاذ 
يشاؤون،  كما  يحلموا  أن  فرصة  تهبهم 
ويشعروا كما يرغبون، ويُفكروا كما يأملون، 
لكن  يؤمنون،  ما  املُعتقدات  من  ويختارون 
تغلغلت  قد  تكون  ذاته  القهر  هذا  جذور 
معها  يتحملون  ال  درجة  إلى  أعماقهم  في 
امُلتمعات،  تلك  في  العالية  احلُرية  جرعات 
وفشلهم  وخيبتهم  أمتعتهم  فيحزمون 
بني  ممزقة  بأرواٍح  بلدانهم  إلى  راجعني 

قدراتهم وأمنياتهم.

دعوا لنا ُحريتنا..

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

نعم أثبت العلماء، وحتديدا في الدول الغربية، 
هزمية  على  وبريطانيا،  وأملانيا  أمريكا  وخاصة 
الصني،  من  املنطلق  اللعني،  كوفيد  فيروس 
أطلقتها  الفيروسات  من  رصيد  أكبر  صاحبة 
على العالم. على الرغم من أن بكني ال تعترف 
حتى اآلن صراحة أن الفيروس مت إطالقه بفعل 
حربها  نطاق  في  ووهان  معمل  من  فاعل 
التجارة مع اإلدارة األمريكية إبان حكم الرئيس 
دونالد ترامب. إال أن العلماء في أمريكا وأملانيا 
إلى  التوصل  على  قدرتهم  أثبتوا  وبريطانيا 
وبدأت  الكبيرة،  فاعليتها  أثبتت  لقاحات 
وبدأت  أخرى.  مرة  طبيعتها  إلى  تعود  احلياة 
الدول، بعضها، يكتفي باحلصول على جرعتي 
كود  بواسطة  عليها  احلصول  مثبت  تطعيم، 
احلدود  بعبور  للشخص  السماح  يتم  لكي  بار 

والسفر.
لم  وإن  حتي  الصني،  بأن  قناعة  علي  أنا  نعم 
عمدا  أطلقت  أنها  علي  معلنة  دالئل  توجد 
البيولوجية،  احلرب  إطار  في  الفيروس  هذا 
وهزمية القوى الغربية، في ذروة حربها التجارية 
ترامب  إبان  األمريكية  واإلدارة  الغرب عامة  مع 
في  وتباطؤها  الصني،  تواطئ  أن  إال  خاصة. 
املعلومات  ومشاركة  العالم،  مع  التعاون 
نية  سوء  تؤكد  بدايته،  في  بالفيروس  اخلاصة 
أجهزة  كل  فشل  أن  كما  ومقصود.  مبيت 
األمريكية  مقدمتها  وفي  الغربية،  اخملابرات 
من  الكثير  يطرح  والفرنسية،  والبريطانية 
الغموض  حول  واألسئلة  التعجب  عالمات 
األمني، الذي يحاط بهذا الفيروس اللعني، في 
الصني  شنتها  التي  البيولوجية،  احلرب  إطار 

ضد الغرب.
كان من املفترض في ظروف اإلمكانات الهائلة 
السلطات  وتعاون  الغربية،  اخملابرات  ألجهزة 
العالم،  مصلحة  تريد  كانت  إذا  الصينية، 
من  أكبر  قدر  يتوفر  أن  بالشفافية،  وتتسم 
هذا  ومصدر  وبدايات  ماهية  عن  املعلومات 

الفيروس اللعني. ولكن ما تقوم به السلطات 
مخابراتية،  أمنية  بصورة  تديره  وما  الصينية، 
»اللهو  بــــــ  اشبه  الفيروس  هذه  من  جعل 
اخلفي«، ال أحد يعرف كيف ظهر، وكيف انتشر 
حبس  مت  وكيف  القش،  في  كالنار  العالم  في 
الصني  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  العالم، 
لم  الصني  أن  تتعافي منه بسرعة، كما  بدأت 
الغربية  السلطات  في  كافية  بصورة  تتعاون 
للمساعدة منذ البداية في مواجهة الفيروس 

اللعني.

السياسة ال تبنى على حسن النوايا، أو توسم 
السلطات  فعلي  ولهذا  اآلخرين،  في  اخلير 
عن  تبحث  أن  مخابراتها  أجهزة  عبر  الغربية، 
تقييد  من  الصني  بها  خرجت  التي  املصالح 
منذ  شهرا،   18 من  أكثر  مدار  على  العالم 
حركة  لتتوقف   ،2020 يناير   –  2019 ديسمبر 
املتمعات واالقتصاديات والبشر، ومير االقتصادي 
العاملي بحالة التردي والركود. الشعوب ذاكرتها 
قوية عبر وسائل التوثيق، لكن نظم احلكم في 
الدول الغربية، عبر النخب السياسية ال يجب 

أن جتعل هذا األمر مير مرور الكرام.
كوفيد  فيروس  فيها  أطلق  التي  الظروف  إن 
على العالم، ميكن أن تتكرر مستقبال، من قبل 
احلكم  نظم  إدارة  في  وأنه  خاصة  أخرى،  دولة 
والسياسة والعتبارات األمن القومي، ليس كل 
املعلومات املتاحة ميكن مشاركتها عبر وسائل 
اإلعالم. ولذا يبقي السؤال: متى يتحرك الغرب 
مصدر  بشأن  حاسمة  نتائج  إلى  للتوصل 
حتسبا  الفيروس،  بهذا  الصني  وعالقة  كوفيد 
السيطرة  إطار  في  جديد  لفيروس  إطالق  ألي 
على االقتصاد العاملي وحركة التجارة العاملية؟ 
بايدن  جو  العجوز  األمريكي  الرئيس  إدارة  هل 
احلكومات  بقية  مع  بهذا  القيام  على  قادرة 
الغربية، وكشف حقيقة هذا الفيروس اللعني؟ 

... سنرى خالل األيام القليلة القادمة.

بعد الفشل في محاسبة الصني 
... هل ميكن أن يتعرض 

العالم لفيروس جديد؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني



Saturday, July 10, 2021 - Issue (190)السبت  10 يوليو 2021 - السنة الثامنة -  العدد التسعون بعد املائة 55

مواجهات  ثالثة  إلى  السابق  قبل  العدد  في  وصلنا 
بان  معرفتها  بعد  وبرنس  مونا  بني  األولى  مصيرية 
ظلت  وقد  ببرنس  معرفة  على  كانت  سهى  صديقتها 
أن  كاد  الشك  شيطان  ولكن  ذلك  نفسها  في  تنفى 
وتركيزها  وزنها  من  كثيرا  فقدت  بسببه  والذي  يقتلها 
في عملها حتى إقبالها على احلياة وملا ال وهي قد ضحت 
فيهم  مبا  حياتها  فى  وثمني  غالى  بكل  برنس  اجل  من 
أبناؤها وزوجها وعالقتها املتمعية، ولكنها أخيرا قررت 
املواجهة ليس مع برنس لكيال تفقده فهي ال متلك غيره 
في احلياة اآلن، بل مع سهى لعلها جتد إجابة عن قلقها 

عندها.
كل  في  لها  والداعمة  اخمللصة  صديقتها  إلى  فذهبت 
تعرف  كانت  إذا  مباشرة  وسألتها  اإلنترنت  على  شيء 
وبطبيعتها  اآلن  مونا  معه  تعيش  الذي  الرجل  برنس 
األنيقة واملتحررة أجابت سهى: ومن من الرجال لم اعرف، 
فان اعرفهم كلهم وبرنس بالذات اعرفه جيدا، فقد كان 
أول صداقة لي خالل شبكات التواصل االجتماعي ولكن 

وقتها،  من  عالقتنا  وانتهت  عديدة  سنوات  قبل  ذلك 
ولكن استمرت صداقتنا.

ولكنى اعرف كل األسئلة التي تدور في ذهنك وسأجيبك 
إلّي لكى تساليني  عنها كله،ا فانا علمت انك ستاتي 
الن مديرة مكتبي أخبرتني بانها ذهبت إليك في مكتبك 
معه  تعيشني  الذى  الرجل  برنس  اعرف  بأنني  وأخبرتك 
من  وانا  طريقك  في  برنس  وضعت  من  انا  نعم...  اآلن، 
وانا من طلبت  واألكالت،  األغاني  أخبرته عما حتبني من 
وألنك  بك،  يهتم  وان  صداقة،  طلب  لك  يرسل  أن  منه 
جربت  قد  ألنى  كله  ذلك  فعلت  جدا  العزيزة  صديقتي 

العيش بحرية فأريدك أن حتيى أنِت أيضا بحرية.
فقد عرفت منك انك متلني حياتك الرتبة ومقتنعة بعدم 
أهمية وجدوى االهتمام الزائد بأبنائك الذين سيتركونك 
يوما ما وحيدة في هذه احلياة، ورق قلبي ملعاناتك فحاولت 
صرحتي  عندما  حتى  حريتك  لتستعيدي  مساعدتك 
الطبيعية وتقطعي  إلى حياتك  العودة  تريدي  بانك  لي 
عالقتك ببرنس وترجعي إلى زوجك وأبناؤك،  انا من رتبت 

بعكس  ويقنعك  بك  يتصل  برنس  وجعلت  شيء  كل 
ذلك ولكنى أريد أن أسالك سؤال: هل انتى نادمة على 
ما حدث؟، واذ كنتى نادمة وهذا مستبعد فقد فقدتك 
متأكدة  وانا  نادمة  غير  كنتي  وان  األبد،  إلى  كصديقة 
من ذلك ألنك تستمتعي اآلن اكثر من ذي قبل، فها هي 
استطاعتك  قدر  منها  تشبعي  وال  منها  انهلى  احلياة 
ولكى  »صدفة«  اسمه  شيء  هناك  فليس  عزيزتي،  يا 

تكسبي البد أن تستغني وتخسري بعض األشياء أوال .
هنا سألت مونا سهى سؤال: وما الذي جعلك متأكدة 
إنني غير نادمة؟، هنا ردت عليها سهى رد أجلمها وقالت: 
سبيل  في  وأوالدها  بزواجها  تضحى  من  عزيزتي  يا 
من  كان  لو  حتى  وتعشقه  له  أسيرة  إنها  البد  رجل 
لك...  نصيحتي  العنكبوتية،  الوهمية  الشبكة  خالل 
أن  أريد  فانا  آخرين مثلك يستمتعون  وادعى  استمتعي 

يكون كل الناس مثلى.
بني  خيرتهم  فسلوى  وعصام  اميى  مأساة  إلى  نعود 
واحد  كل  ويعيش  هدوء  في  ينفصال  أن  إما  اختيارين 

فرصة  لنفسيهما  يعطيان  أن  أو  له  يحلو  كما  حياته 
أخرى جديدة ببداية جديدة تكون الهدف األساسي جمع 
التعلق  قبل  وحية  موجودة  كانت  أسرة  وبقايا  أشالء 
ينجو  لكي  املريض  الصغير  ابنهم  باإلنترنت ومساعدة 
عصام قبل الفكرة ووافق على الفور، أما اميى فكانت لها 

تفكير مختلف.
تبادل  جورج من كثرة اجلالت مع حسام وفيرونيكا ومن 
األحاديث احلية واالحتكاك املباشر معهما تعلقت نفسه 
بفيرونيكا ألنه وجدها إنسانة على حسب ما يريده قلبه 
ألنها كانت صادقة وأمينة جدا الستعادة أسرتها وألنها 
العالقات  أخطاء  من  مباشرة  غير  بطريقة  مثله  عانت 

الوهمية عبر وسائل التواصل االجتماعي
ما رد فعل مونا جتاه سهى وبرنس بعد علمها وتأكدها 

من انهما قاما بخداعها؟
ما هو تفكير اميى من استمرار زواجها من عصام؟

ما ردة فعل فيرونيكا وحسام على إحساس جورج جتاه 
فيرونيكا؟ ... سنرى في العدد القادم. 

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

بقلم: مجدي حننيتاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1616((

   ال أستطيع أن أكتب عن بعض 
عجائب اهلل، دون أن أحتدث عن: 

»احلّبة«، التي كتب عنها املفكر 
املصري أنيس منصور، قائالً: »لم 

نكن نعرف ونحن صغار - ألننا صغار 
-، أن احلّبة معجزة في ذاتها، وأن 
اهلل ليس في حاجة إلى أن يوقع 

بإسمه الكرمي عليها. كم حبة - بل 
کم معجزة ... كم بذرة في ماليني 

املاليني من األشجار.. وكم لوناً.. 
وكم شكالً، وحجماً، وطعماً، ووزناً، 

وحالوة، ومرارة.. كم عدد هذه احلبوب 
الالنهائية.. وكلها أدلة على عظمة 

اهلل«!

   وال أستطيع أن أعبر عن مدى 
اساءات فهمنا لبعضنا البعض، 

وعن اخلصام الذي ال ينتهي، بسبب 
تنّوع لغاتنا، وتعدد لهجاتنا، واختالف 

معانيها، دون التحدث عن مفهوم 
احلّبة عند أهل بحري وأهل قبلي. فإذا 

قالت فتاة بحراوية لتاجر صعيدي: 
»اديني حّبة«، جنده يسيء الظن بها؛ 
فكلمة حّبة عند البعض في بحري 

تعني شيئاً يزاد فوق شيء يزان. 
أما في قبلي، فهي »البوسة«، أي 

القبلة!

   وال أستطيع أن أصف لكم قيمة 
وأهمية بعض األشياء الصغيرة في 

حياتنا، دون أن أحتدث عن حبة اخلردل. 
فحبة اخلردل أصغر جميع البزور، 

لكن متى ألقيت في األرض، تضرب 
بجذورها في التربة، وتنبت، وترتفع 

فروعها إلى فوق، وتصبح شجرة 
كبيرة، مثمرة، تتآوي إليها طيور 

السماء!

   وال أستطيع ـ أنا اجلالس عند 
بوابة الوطن، منتظراً مجيء 

السياح، واملستثمرين من كل فج 
عميق، وعبور السفن في مجری 

قناة السويس -، أن أحلم بإقتصاد 
ثري لبالدي، دون أن أحتدث عن 

عقول أبناءنا، واستثمار أفكارهم 
االستثنائية في النهوض مبصر. 

ولتكن ثمرتها األولى: »حّبة دواء« 
- لم تكتشف بعد - ملرض مزمن، 

أو عاٍت مميت. فهذه احلّبة، عند 
تسويقها حول العالم؛ لقادرة على 

جلب ما ال يحصى من املليارات 
النقدية، التي تغني اقتصادنا 
وتعافيه وتشفيه، مثلها مثل 

احلّبة، التي توضع حتت لسان مرضى 
القلب؛ لإلنفالت من أزماته املؤملة، 

والقاتلة!...

عـادل عطيـة

حّبة دواء
األسبوع األول 
بعد األربعني!   

بدأت  التي  بأناملي  األربعني  ها قد ملست 
تظهر عليها عالمات اجلفاف بفعل تعريات 
الزمن! نعم مر أربعون عاماً على تواجدي 
في هذه احلياة اللطيفة بزيادة والتي أعيش 

املتبادل  االستلطاف  من  بحر  في  غارقاً  فيها 
بيننا منذ أربعني عاماً ورغم أنني ال أعلم إلى 
اآلن ما هي إجابة هذا السؤال السخيف الذي 
البسيط  السؤال  هذا  دوماً!  داخلي  في  يتردد 
ولكنه املعقد! السهل ولكنه املمتنع! الوجيه 

وهو ال يخلو من البالهة! 
وهل  بشر؟!  يا  ليه  هنا  أنا  هو:  السؤال  وهذا 
الكوكب  هذا  سطح  على  تواجدي  كان  حقاً 
وماذا كان سيحدث في  الدرجة!  لهذه  مهماً 
هذا الكوكب املكلوم من غير مناسبة لو لم 
باملرة  مدروس  الغير  قرارهما  وأمي  أبي  يتخذ 
األقل  )على  التاريخية  الليلة  تلك  بإجنابي في 
بالنسبة لي(! بالقطع ال شيء ورمبا كان خيراً 
لي وللعائلة وللبشرية جمعاء لو مت تأجيل أو 
)على  باملرة  به  مرحب  الغير  القرار  هذا  إلغاء 

األقل بالنسبة لي( ولكنها تصاريف األقدار! 
كل ما هناك أنه في تلك الليلة املوعودة التي 
موعداً  هناك  كان  ميالدي  يوم  مجازاً  تسمي 
يكتب  أحدهم  هناك  يكون  حتى  القدر  مع 
هذه السطور التي تقرأها اآلن يا عزيزي! على 
أية حاِل، نعود لعنوان املقال وهو عن األسبوع 

األول بعد األربعني! 
في  يأتي  بالقطع  الذي  األسبوع  هذا  في 
ناظري  أمام  مير  كان  فقط  واحدة  مرة  العمر 
على  عشتها  عاماً  أربعني  ذكريات  شريط 
سطح هذا الكوكب كشريط متسلسل من 
األحداث الهالمية! وجدت نفسي وقد تغيرت 
تتغير  أن  قبل  داخلي  تغير  لقد  نعم  وتبدلت، 
قسمات وجهي! لم أعد هذا الطفل املبتسم 
في  يزورني  مازال  الذي  الظل  خفيف  الشقي 
وأتوحشه  فأتذكره  واحلني  احلني  بني  أحالمي 
وتدمع عيناي حني أستيقظ من هكذا أحالم 
من  بعض  عليها  سقط  وقد  وسادتي  فأجد 
يتغير  لونها  بدأ  الذي  الصغيرة  الشعيرات 
اهلل  )رحم  املفرقا  كلل  الذي  الشيب  بفعل 

شاعرنا الكبير أبراهيم ناجي(!

أعد  لم  تغيرت  نعم 
لم  كنت!  كما  بشوشاً 
كنت!  كما  أحلم  أعد 
احلياة  أتنفس  أعد  لم 
كما كنت! لم أعد أنصت كما كنت! لم أعد 
شجاعاً ومقبالً على احلياة كما اعتدت نفسي! 
باختصار لم أعد )أنا( بل أصبحت )أنا واأليام( 
يا  أتعلم  القاسية!  األيام  تلك  بي  فعلته  وما 
عزيزي بعض الوقت أشعر أن هذا الطفل الذي 
مختفي  ولكنه  داخلي  في  مازال  يوماً  كنته 
في بقعة ما حتت جلدي وأجده يقف صامتاً! 
مكتوماً وصوته مخنوق وقد ضعفت وترهلت 
أجنحته ولم يعد يستطيع الطيران كما كان!

چل  األيام  من  يوم  في  كان  الذي  الطفل  هذا 
أحالمه أن يكبر! ويا له من حلم! كان ينتظر 
ويرتدي  يكبر  حتى  األيام  متر  أن  الصبر  بفارغ 
الكبار!  يفعل  كما  معصمه  تزين  ساعة 
في  أضحك  نفسي  إلى  أخلد  حني  واليوم 
ساذجاً  كنت  كم  سكون  في  أكرر  وأنا  مرارة 
حني حلمت هذا احللم وها أنذا كبرت ووجدت 
نفسي ال أطيق ارتداء أي شيء يقيد معصمي 

ومن ضمنها الساعات! 
أن  أعلم  أكن  ولم  أكبر  أن  أحلم  كنت  نعم 
هذا احللم كان حلماً للتوهان! تغيرت وتغيرت 
بفعل  هل  ملاذا!  أعلم  ال  شخصيتي!  مالمح 
الزمن؟ أم املسؤوليات؟ أم بفعل رحيل األحباء؟ 
أم تغيرت ألنني هنا وحيداً بعيداً عن أصدقائي 
وكبرت  معهم  وفرحت  معهم  تربيت  الذين 
حني  أحضانهم  في  ما  يوماً  وبكيت  معهم 
مرت من عمري  أربعون عاماً  للبكاء!  احتجت 
حتقق  قد  وها  أبداً!  السنوات  هذه  تعود  ولن 
حتى  كبر  أن  وما  يكبر  بأن  الطفل  هذا  حلم 
كان  كما  أدراجه  يعود  أن  يتمني  نفسه  وجد 
واحدة  لساعة  رمبا  أو  واحداً  ليوماً  ولو  طفالً 
لروح هذا الطفل  وبالقطع لن يعود! فسالماً 
والذي  يوماً  كنته  الذي  الضاحك  البشوش 
حتت  تستتر  ورمبا  داخلي  في  بقاياه  مازالت 
كل  فشيئاً  شيئاً  تتالشي  أراها  والذي  جلدي 
يوم من قسوة احلياة ومن مرارة التجارب ومن 

شراسة األيام!

بقلم: 
جورج موسى
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قصة الببغاء الذي كشف لغز جرمية قتل قصة الببغاء الذي كشف لغز جرمية قتل بعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء
بعد عامني من وقوعهابعد عامني من وقوعها

تنتشر جرائم القتل في كل مكان 
الشرطة  رجال  ويسعى  بالعالم؛ 
إلى  السريع  الوصول  إلى  جاهدين 
اجلاني؛ وذلك من أجل أن ينال عقابه 
وتركت  جرميته،  من  يهرب  وأال 
اجلرائم مبختلف أنواعها وأدائها أثرًا 
سيًئا على النفوس، وهناك العديد 
من اجلرائم التي باتت لغزًا بال حل، 
الشرطة  رجال  جنح  من  وهناك 
فترة  خالل  اجلاني  إلى  الوصول  في 

زمنية قصيرة للغاية.
أيًضا ما هو غريب في عالم  يوجد 
التي  القضايا  أغرب  ومن  اجلرمية، 

شهدها املتمع األمريكي؛ قضية مقتل أحد مواطنيها؛ وليس مقتل الشخص هو الغريب؛ 
ولكن الغريب في األمر هو أن يقوم ببغاء بكشف لغز جرمية قتل ذلك املواطن بعد عامني من 

وقوع اجلرمية؛ حيث كان يعيش معه في البيت.
قد عثرت السلطات األمريكية على مواطن يُدعى »مارتن دورام« مقتواًل داخل شقته؛ نتيجة 
تلقيه خمس رصاصات اخترقت جسده، ولم يكن يوجد في مسرح اجلرمية سوى اجلاني واملني 
حياة  في  األخيرة  اللحظات  شهد  الذي  وهو  »بود«؛  اسم  عليه  يُطلق  الذي  والببغاء  عليه 

الضحية.
كان الببغاء يردد الكلمات األخيرة التي جاءت على لسان القتيل قبل وفاته بلحظات؛ مما أدى 
إلى سهولة الوصول إلى القاتل عن طريق ذلك الببغاء الذي ساعد رجال الشرطة في كشف 

حقيقية مقتل مارتن.
استطاع رجال الشرطة التأكد من أن زوجة القتيل والتي تُدعى »جلينا دورام«، هي التي قامت 
بتنفيذ جرمية قتل زوجها؛ بإطالق خمس رصاصات متتالية باجتاه جسده، كما أثبتت الشرطة 
أن القاتلة حاولت أن تنتحر بعد أن انتهت من جرميتها باستخدام نفس املسدس الذي قتلت 

به زوجها؛ غير أن محاولة االنتحار قد باءت بالفشل.
كانت محاولة انتحار الزوجة قد جعلت السلطات تعتقد أنها ضحية لهجوم غاشم؛ أطاح 
بزوجها وكاد أن يقتلها؛ مما جعل الشبهات املتعلقة باجلرمية تبتعد عنها، كانت القاتلة تؤكد 
إلى حقيقة  بالوصول  أن الشرطة ستقوم  القتيل، ولم تفكر ُمطلًقا  براءتها من دم زوجها 

إدانتها بسبب ذلك الببغاء.
كانت املفاجأة صادمة وساحقة بالنسبة للقتيلة؛ التي وجدت نفسها مدانة في قبضة رجال 
الشرطة؛ الذين قاموا بتوجيه االتهام إليها بقتل زوجها مع سبق اإلصرار والترصد، لم يكن 
يخطر ببالها أن الببغاء الذي كان يعيش معهما؛ قد حفظ كلمات زوجها األخيرة واستمر 

في ترديدها.
كان الببغاء يكرر في نهاية كالمه عبارة »ال تُطلقي....«، ومن الواضح أنها العبارة التي كان 
يأمل بها القتيل العفو من زوجته؛ مما جعله يتوسل إليها بعدم إطالق النيران؛ غير أنها لم 
غير  كانت  اجلرمية  ولكن  تردد،  بال  جرميتها  بتنفيذ  وقامت  البائسة؛  التوسالت  لتلك  تخضع 

كاملة ألنها حدثت في وجود ببغاء ذكي يردد الكالم.
لم يتراجع رجال الشرطة في قرار القبض على القاتلة وتوجيه االتهام إليها اعتمادًا على كالم 
الشاهد الوحيد الذي حضر وقت وقوع اجلرمية؛ وهو الببغاء، وبالفعل أخذت احملكمة بشهادته، 

ومت التأكد من أن الزوجة هي القاتلة بالفعل.
بعد مقتل مارتن؛ قامت زوجته السابقة »كريستينا كيللر« بأخذ الببغاء ليعيش معها؛ من 
أجل أن تعتنى به، فالحظت ما يقوله الببغاء وما يردده من عبارات تدل على طريق الوصول 
إلى اجلاني في قضية مقتل مارتن، لم تتوانى السيدة كريستينا في الذهاب إلى السلطات 
وقوع  دار قبل  الذي  احلوار  بترديد  الببغاء  قام  القضية، وهناك  املسئولة عن ملف  األمريكية 
اجلرمية، وذلك ما أثبت تورط زوجته جلينا؛ مما أدى إلى القبض عليها؛ التخاذ اإلجراءات املناسبة 

لتنفيذ العقوبة القانونية التي تستحقها.
القتل  جرائم  من  واحدة  في  تاريخًيا؛  حدثت  التي  األمور  أغرب  من  الببغاء  شهادة  أصبحت 
ودائًما يوجد  األركان،  العالم غير مكتملة  أن معظم اجلرائم في  األمريكية، وذلك يدل على 
على  الزمنية  الفترة  طالت  مهما  القاتل؛  إلى  الشرطة  رجال  خالله  من  يصل  الذي  الدليل 

حدوث اجلرمية.

عودة األرنب!عودة األرنب!
ذات يوم هلعت امرأة لرؤية كلبها يعض أرنبا نافقاً. وكان جيرانها يربون أرنبا في قفص خلف 
منزلهم. فأدركت أن األرنب النافق هو أرنب اجليران. فعمدت إلى تنظيفه وجتفيف فروته. ثم 

تسللت إلى حديقة اجليران وأعادت األرنب إلى القفص.
الفضول  بها  وإذ استبد  اجليران.  أمام منزل  رأت سيارة شرطة متوقفة  التالي  اليوم     وفي 
خرجت تستفسر األمر. فأخبرها الشرطي: »جيرانك يتهمون، مجهوالً بإزعاجهم. لقد نفق 

أرنبهم قبل أيام، وإذا مبجهول ينتشله من حتت التراب ويعيده إلى قفصه«.

احلل بعد رحيل أينشتاين!احلل بعد رحيل أينشتاين!
النوم  في  فاستغرق  الرياضيات،  في  االمتحان  يعد  وهو  ليلته ساهرأ  أمضى طالب جامعي 
صبيحة اليوم التالي. وملا دخل قاعة االمتحان متأخرأ رأي ثالث معادالت مكتوبة على اللوح. 
فحل أول معادلتني بسرعة، غير أن الثالثة بدت مستحيلة. فعكف عليها بجهد حتى متكن 
من حلها قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت احملدد . في تلك الليلة تلقي الطالب اتصاالً هاتفياً 

من أستاذه الذي صرخ فيه: »هل تدرك ماذا فعلت اليوم؟«.
ففكر الطالب: »يا إلهي، لقد رسبت!«.

وأكمل األستاذ حديثه: »كان يفترض بك أن حتل أول مسألتني فقط، أما االخيرة فهي معادلة 
استعصت على علماء الرياضيات منذ أيام أينشتاين. لكنك أنت وجدت احلل؟

وتستند هذه احلكاية الى حادث حصل فعالً:
وصل جورج ب. دانتزيغ )الذي عرف الحقا بلقب »أبي البرمجة الطولية«( إلى صف االحصاء 
خالل سنته األولى في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. ورأى على اللوح مسألتني. وان وصل 

متأخرأ ظن أنهما أعطيتا فرضاً، فنقلهما وسلم احللول بعد أيام.
ملوحأ  دانتزيغ  منزل  الى  االستاذ  حضر  أسابيع،  ستة  مضي  بعد  أحد،  يوم  صبيحة  وفي 

مبخطوطة.
ما حصل هو أن االستاذ كان كتب على اللوح منوذجني من املسائل التي ال حل لها. أما اخملطوطة 

فكانت حلول دانتزيغ التي أعدت للنشر.

1-844-355-6939

ساعة أبل تنقذ حياة امرأة من نوبة قلبية قاتلةساعة أبل تنقذ حياة امرأة من نوبة قلبية قاتلة
ساعد جهاز مراقبة معدل ضربات القلب 
على ساعة أبل امرأة أمريكية على النجاة 

من نوبة قلبية خطيرة.
على  احلياة  إنقاذ  ميزات  جميع  بني  ومن 
استخداًما  أكثرها  يكون  رمبا  أبل،  ساعة 
ألنه  القلب  ضربات  معدل  مراقب  هو 
وعندما  والفهم.  االستخدام  في  أسهل 
مستوى  عن  قلبك  ضربات  معدل  يرتفع 
مستوى  دون  ما  إلى  ينخفض  أو  معني 
زيارة  إلى  بحاجة  أنك  يعني  فهذا  معني، 

غرفة الطوارئ على الفور.
وذكرت قناة ABC13 في ميشيغان قصة 
ديان فينسترا، وهي امرأة من نورتون شورز، 

والتي سمحت لها ساعة أبل بالبقاء على قيد احلياة من نوع خطير للنوبات القلبية، ال يزيد 
معدل النجاة منها عن 12% وفًقا جلمعية القلب األمريكية. وهذا النوع من النوبات القلبية، 
خارج  يحدث  عندما   %88 بنسبة  قاتالً  يكون  األرملة،  شريان  باسم  يعرف  ما  يصيب  الذي 

املستشفى.
وتشرح ديان ما حدث في 22 أبريل اليوم الذي كادت أن متوت فيه »في ذلك اليوم كشفت ساعة 
أبل أن معدل ضربات قلبي 169 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أن أقوى مترين قمت به هو 
املشي 12 خطوة. لذلك اتصلت بزوجي في العمل وقلت هل تعتقد أن هذا مثير للقلق؟ قال 

اتصلي بطبيبك«.
الكهربائية، لكن  باملكنسة  التنظيف  ناجت عن قليل من  األلم في كتفها  أن  ديان  وأوضحت 
تلك  أن  »أعتقد  وقالت  تهدد حياتها.  تعاني من حالة طبية طارئة  أنها كانت  احلقيقة هي 

الساعة قامت بتنبيهي إلى حقيقة أن قلبي ال يعمل بشكل صحيح«.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

تكلفة  ازدياد  وأيضا  عامة،  الشمالية  وامريكا  كندا  في  اخلشب  أسعار  تصاعد  مع 
العمالة في هذا املال، كنت اتسأل: هل سنرى قريبا استبدال مواد البناء الطبيعية 

واهمها اخلشب بتلك الصناعية مثل اخلرسانة ومنتجات البالستيك؟
يالحظ أن عملية االستبدال هذه بدأت من عقود كما نرى في االساسات التي استبدلت 
من حجر طبيعي الي خرسانة والشبابيك واالبواب واالرضيات واالسقف الي أنواع من 
البالستيك وااللياف الصناعية وحتى الهياكل اخلشبية للبيوت يتم استبدالها من 

اخلشب الطبيعي الى اخلشب الصناعي املضغوط واملصنع من مواد أخرى. 
البيوت.  بناء  الغالبة في  املادة  أن تزحف اخلرسانة املسلحة قريبا لتكون هي  وأتوقع 
التجهيز  سابقة  وخصوصا  املسلحة  اخلرسانة  ميكنة  في  الكاسح  التقدم  ولعل 
موقع  في  تركيبها  ويتم  األجزاء  تنقل  ثم  خاصة  مصانع  في  تصنيعها  يتم  بحيث 
البناء باستعمال آالت تشييد ضخمة ال حتتاج استخدام الكثير من األيدي العاملة مما 
يضغط تكلفة البناء ويسرع مدة التنفيذ، وسوف افرد مقالة أخرى إللقاء املزيد من 

الضوء على تكنولوجيا اخلرسانة املسلحة وآخر تطوراتها.

مستقبل املباني اخلشبية في كندامستقبل املباني اخلشبية في كندا

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
nagigirguis.com
nagi.girguis@century21.ca
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165 Main Street North, Markham, ON. L3P 1Y2
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Office Fax: 905.471.0832
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Nagi Girguis
Sales Representative

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

Buy, Sell, Lease, Invest
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تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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مجلة »بانش« البريطانية:

الكلمة املكتوبةالكلمة املكتوبة
أن نأخذ تلك العالمات السوداء على الورق كأمر مفروغ منه؟ تلك احلروف الهجائية التي     أليس غريباً 
تتفاعل في ما بينها لتؤلف كلمات ال حدود لها تبقى مجهولة الى أن تقع العني عليها. وإذ ذاك حتدث 
معجزة، فتنتقل هذه الرموز الصغيرة بسرعة الضوء الى أعصاب البصر، ومنها الى الذهن حيث تستحيل 
افكاراً ومفاهيم ومعاني. وهذا يحدث تغييراً في صاحب العني أيضاً. فالرموز السود الضئيلة قادرة على 
أو الرفض ولكن ماذا نسمي هذه املعجزة؟ إنها  أو البكاء، القبول  أن تثير فيه احلب أو البغض، الضحك 
القراءة. فالكلمة املنطوقة تتالشی وتزول. أما الكلمة املكتوبة فتبقي، وهي ال تكف عن اجتراح املعجزات.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

أقنعة وجه ُتشخص إصابتك أقنعة وجه ُتشخص إصابتك 
بكورونا بتغير لونهابكورونا بتغير لونها

ماساتشوستس  ومعهد  هارفارد  جامعة  من  باحثون  طور 
اإلصابة  تشخيص  على  قادرة  وجه  أقنعة  للتكنولوجيا 
دقيقة،   90 غضون  في  املريض  أنفاس  داخل  كورونا  بفيروس 

وفي الوقت ذاته مبستويات دقة عالية مماثلة الختبارات التشخيص القياسية القائمة على احلمض النووي، 
مثل اختبارات تفاعل البوليميراز املتسلسل »بي سي آر« داخل اخملتبرات.

البيولوجيا  على  قائم  صغير  مستشعر  داخل  كامل  تشخيصي  مختبر  تقليص  من  الباحثون  ومتكن 
االصطناعية، مت دمجه داخل أنسجة القناع املصنوع منها، إذ يتغير لونه من الداخل عند اكتشاف جزيئات 

فيروس كورونا في أنفاس املريض، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وقال الباحثون إن القناع يُعد مبثابة أول اختبار ميكن أن يعطي نتائج بدقة عالية مثل االختبار القياسي، 
التكنولوجيا داخل  النوع من  الباحثون أيضاً كيفية دمج هذا  الغرفة، كما اختبر  ولكن في درجة حرارة 

املالبس.

وكالة بلومبرج لألنباء:

»تيك توك« يحذف أكثر من »تيك توك« يحذف أكثر من 77  
ماليني حساب لقاصرينماليني حساب لقاصرين

قال تطبيق تيك توك للتواصل االجتماعي، وهو منصة مقاطع 
إنه  املراهقة،  الشائع بني من هم في سن  القصيرة  الفيديو 
حذف أكثر من 7 ماليني حساب تخص أطفاالً أقل من 13 عاماً 

خالل الربع األول من العام اجلاري، في خطوة مهمة تتعلق بتطبيق املرحلة السنية املطلوبة ملستخدمي 
التطبيق.

11.1 مليون حساب مت حذفها  بني  إن من  قولها في منشور  الشركة  لألنباء عن  بلومبرج  وكالة  ونقلت 
النتهاكها توجيهات التطبيق، كان هناك 7.26 مليون حساب ملستخدمني يعتقد أن أعمارهم دون العمر 

املسموح به. وهذه هي املرة األولى التي ينشر فيها تيك توك عدد حسابات القاصرين التي قام بحذفها.
وفي الواليات املتحدة، يتعني على مواقع اإلنترنت احلصول على تصريح من الوالدين قبل جمع املعلومات 
أن العديد  اخلاصة باألطفال أقل من 13 عاماً، وفقا لقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت. إال 
مثل  االجتماعي،  التوصل  مواقع  مختلف  على  حسابات  وينشئون  عمرهم  بشأن  يراوغون  األطفال  من 

إنستجرام ويوتيوب.

صحيفة »لوماتان« الفرنسية:

الوردة الصفراءالوردة الصفراء
    اليوم االول في أي عمل جديد تالزمه صعوبة. لذلك درجت مديرة احدى املؤسسات على وضع وردة صفراء 

على طاولة كل موظفة جديدة مع املالحظة اآلتية: »أهالً وسهالً. نتمنى أن تستمتعي بالعمل معنا«.
   وعلى رغم الشكر الذي كانت تسمعه، اال انها لم تدرك االثر احلقيقي لبادرتها حتى كان يوم استقالت 
احدى املوظفات بعد ثماني سنوات من العمل في املؤسسة، بسبب زواجها وانتقالها الى منطقة بعيدة.
لقد  »وداعاً.  اآلتية:  العبارة  وحتتها  املديرة،  طاولة  على  صفراء  وردة  املوظفة  وضعت  اليوم  ذلك  في     

استمتعت حقاً بالسنوات التي أمضيتها هنا«.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

مسحة الهاتف أحدث طرق كشف كورونامسحة الهاتف أحدث طرق كشف كورونا
طور باحثون بجامعة كوليدج لندن، طريقة جديدة وفريدة للكشف عن فيروس كورونا، بواسطة الهاتف 
الذكي، بعيداً عن املسحات غير املريحة من األنف واحللق وغيرهما، باإلضافة إلى تكلفتها الزهيدة، التي 

تبلغ 6 جنيهات إسترلينية
ووجد الباحثون أن املرضى املصابني بكورونا يخرجون ما يكفي من الفيروس على شاشة هواتفهم أثناء 
لتلك  مماثل  كان  احملمولة  الهواتف  على  الفيروس  تركيز  أن  إلى  مشيرين  خالله،  من  التحدث  أو  اللمس 

املوجودة في األنف، وكانت نتائج اختبار »الهاتف الذكي« دقيقاً بنسبة تراوحت بني 81 إلى %100.
وقال الفريق إنه ميكنهم تغيير مدة االختبارات لتظهر النتيجة في غضون 6 ساعات، مقارنة مبا ال يقل 
عن 24 ساعة التي تستغرقها نتيجة تفاعل البوليميراز املتسلسل، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل 

البريطانية.
نهاية  يعني  قد  الهاتف  عبر  كورونا  اختبار  إن  للدراسة،  الرئيسي  املؤلف  يونغ،  رودريغو  الدكتور  وقال 
استخدام مسحات األنف في املدارس وأماكن العمل، وأشار إلى فائدة استخدامه داخل املدارس واملكاتب، 
باإلضافة إلى إمكانية بيعه مباشرة إلى األشخاص، إلجرائها داخل املنازل، من ثم إرسال االختبارات املنزلية 

إلى اخملتبرات، والتي ال تستغرق وقتاً طويالً للحصول على نتائج دقيقة.

مع قدوم الصيف ترغب عائالت كثيرة في االنطالق 
السياحية،  واملنتجعات  الشواطئ  إلى  بسياراتهم 
مثل  صفو  تعكر  التي  األمور،  بعض  هناك  أن  غير 
هذه الرحالت مثل بكاء األطفال أو شعورهم بامللل 
الشديد خالل الرحالت الطويلة أو اإلصابة بالغثيان 
والدوار، كما أن قيادة السيارة بتركيز لفترة طويلة 

تكون مجهدة بدرجة كبيرة.
للتخلص  واإلرشادات  النصائح  بعض  يلي  وفيما 
أسرية  رحالت  في  واالنطالق  الصعوبات  هذه  من 

بالسيارة بشكل مريح.
الوقت املناسب

األطفال  أو  للرضع  اليومي  الروتني  اتباع  ضرورة 
بالسيارة،  الرحلة  لبدء  التخطيط  عند  الصغار 
وذلك في رده على استفسار بشأن املوعد املناسب 
أو  الباكر  الصباح  الرحلة سواء كان ذلك في  لبدء 
في فترة ما بعد الظهيرة أو حتى أثناء الليل. وعند 
االنطالق في الصباح الباكر ميكن لألطفال مواصلة 

النوم في السيارة.
فترات الراحة

بغض النظر عن الوجهة السياحية، التي يقصدها 
 5 عن  السيارة  قيادة  فترة  تزيد  أال  ينبغي  املرء، 
»أوروبا«  سيارات  نادي  وينصح  اليوم.  في  ساعات 
بضرورة أخذ فترات راحة بصورة منتظمة، وخاصة 

عند اصطحاب األطفال بالسيارة.
املاء والفاكهة

بالسيارة  الرحلة  في  االنطالق  عدم  األفضل  من 
ذلك يساعد في  متاماً، ألن  ممتلئة  أو  واملعدة خاوية 
جتنب اإلصابة بدوار السفر والشعور بالغثيان، ومن 
األفضل اصطحاب شرائح من اخلضروات والفاكهة 

أو  املاء  الكثير من  بالسيارة مع شرب  أثناء السفر 
الشاي.

املالبس املناسبة
عند قيادة السيارة لفترة طويلة يجب احلرص على 
ارتداء املالبس املناسبة لكي ينعم املرء بالراحة أثناء 
من  الفضفاضة  القطنية  املالبس  وتعتبر  السفر، 
امتصاص  على  الكبيرة  لقدرتها  املثالية  اخليارات 

العرق وتهويتها اجليدة.
وسائل الترفيه

الرحالت  أثناء  امللل  أجواء  من  التخلص  ميكن 
الراديو  إلى  االستماع  خالل  من  بالسيارة  الطويلة 
أو الكتب الصوتية أو املوسيقى أو ألعاب التخمني 
الشائعة، والتي تعمل على خلق أجواء ممتعة أثناء 

السفر.
تكييف الهواء

على  بالسيارة  الهواء  مكيف  ضبط  بعدم  ينصح 
بني  الفرق  يزيد  أال  ويجب  للغاية،  درجة منخفضة 
احلرارة  ودرجة  السيارة  مقصورة  في  احلرارة  درجة 
الدورة  تتعرض  ال  حتى  درجات،   6 عن  اخلارجية 
السيارة،  من  النزول  عند  شديد  إلجهاد  الدموية 
ولتجنب اإلصابة بنزالت البرد وتيبس الرقبة، عالوة 
أجزاء  إلى  الهواء  تيار  توجيه  عدم  ينبغي  أنه  على 

اجلسم مباشرة.
التخطيط الذكي

مع  بالسيارة  الطويلة  الرحالت  يحول  التخطيط 
ميكن  فمثالً  ممتعة،  أجواء  إلى  أطفال  اصطحاب 
بعد  صباحاً  التاسعة  متام  في  بالسيارة  االنطالق 
إعداد  يتم  أن  األفضل  ومن  مريح،  إفطار  تناول 

احلقائب وأغراض السفر في مساء اليوم السابق.

وكالة األنباء األملانية:

كيف تستمتع مع أطفالك كيف تستمتع مع أطفالك 
خالل الرحالت الطويلة خالل الرحالت الطويلة 

بالسيارة؟بالسيارة؟
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كندا تدعو أريتريا إلى سحب قواتها من كندا تدعو أريتريا إلى سحب قواتها من 

اثيوبيااثيوبيا
دعت كندا إريتريا إلى سحب قواتها 
في  تيجراي  منطقة  من  املسلحة 
وقف  إعالن  من  يومان  بعد  أثيوبيا 
أدى  الذي  النزاع  لوقف  النار  إطالق 
منذ  العالم  في  مجاعة  أسوأ  إلى 
الشئون  وزير  وقال  سنوات،  عشر 
اخلارجية مارك جارنو ووزيرة التنمية 
أن  بيان:  في  جولد  كارينا  الدولية 
النار  إطالق  بوقف  ترحب  كندا 
السماح  على  األطراف  وحتث جميع 
دون  اإلنسانية  املساعدات  بوصول 

عوائق ويقولون إن أريتريا التي لديها قوات تقاتل مع احلكومة األثيوبية ضد 
متمردي تيجراي يجب أن تسحب قواتها من املنطقة فورا.

وقد أعلنت احلكومة اإلثيوبية إنها أوقفت إطالق النار من جانب واحد في 
املنطقة وذلك بعد فرار إدارة تيجراي املؤقتة التي عينتها احلكومة اإلثيوبية 
املتمردة  تيجراي  قوات  رفضت  وقد  اإلقليمية ميكيلي، هذا  العاصمة  من 
وتعهدت  »مزحة«  هو  النار  إطالق  وقف  إن  وقالت  إثيوبيا  مع  املفاوضات 
مبطاردة القوات اإلثيوبية واإلرتيرية، وقال متحدث باسم قوات تيجراي انه 
لن تكون هناك مفاوضات مع إثيوبيا حتى يتم استعادة االتصاالت واخلدمات 

األخرى التي قطعت أو دمرت بسبب احلرب.
وتعتبر أثيوبيا من اكبر الدول املستفيدة من املساعدات الدولية الكندية 
وقد حصلت على نحو ملياري دوالر كمساعدات من كندا ما بني عامي 1010 
الدوالرات  ماليني  إرسال  لوقف  اإلنسان  حلقوق  النشطاء  دعا  وقد   2019 و 
للحكومة اإلثيوبية من اجل الضغط عليها للسماح بإقامة منطقة حظر 
جوي حتي ميكن  تقدمي مساعدات غذائية من اجلو لسكان تيجراي املهددون 
مبجاعة منذ عدة اشهر ، هذا  وقد يؤدي وقف اطالق النار الذي قالت عنه 
إلى تهدئة  الزراعة في سبتمبر  نهاية موسم  انه سيستمر حتى  إثيوبيا 
احلرب التي زعزت استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان 
وهددت بزعزعة االستقرار في القرن األفريقي،  وقال وزير الشئوون اخلارجية 
مارك جارنو :إن كندا مستعدة لدعم حكومة وشعب إثيوبيا في السعي 
إلى عملية سياسية وطنية شاملة ومصاحلة تعكس إرادة جميع املواطنني

األميران ويليام وهاري يجتمعان إلزاحة األميران ويليام وهاري يجتمعان إلزاحة 
الستار عن متثال األميرة دياناالستار عن متثال األميرة ديانا

لتكرمي  هاري في قصر كينسنجتون  األمير  أخيه  ويليام مع  األمير  أجتمع 
والدتهما الراحلة األميرة ديانا في ذكري عيد ميالدها الستون وإزاحة الستار 
عن متثال لها يصورها مع ثالثة أطفال مما يعكس عمل ديانا لدعم ورعاية 

األطفال في جميع أنحاء العالم.
وقال األمير ويليام واألمير هاري في بيانا مشترك لهما صدر مؤخرا » في 
عيد امليالد الستون لوالدتنا نتذكر حبها وشخصيتها وقوتها وهي الصفات 
التي جعلتها قوة للخير في جميع أنحاء العالم، وقوة لتغيير حياة العديد 
من الناس نحو األفضل، وكل يوم نتمنى لو كانت ال تزال معنا وأملنا هو أن 

يُنظر إلى هذا التمثال إلى األبد كرمز حلياتها وارثها«.
 وقد شكر األخوين الفريق الذي ساعد في إقامة التمثال واحلديقة احمليطة 
به،  واعربوا عن تقديرهم جلميع الذين يحافظون على ذكرى والدتهم حية 
العالم، وقد اجتمع األخوين معا في مودة ألول مرة منذ  أنحاء  في جميع 
جنازة جدهم األمير فيليب في شهر مايو، وتبادلوا احلديث معا ومع أفراد 
عائلة األميرة ديانا مبا فيهم أشقاؤها وشقيقاتها ولم يحضر هذا احلفل 
زوجة ويليام كيث ميدلتون وال زوجة األمير هاري ميجان ماركل التي بقيت 
في كاليفورنيا مع طفليها أرشي البالغ من العمر سنتان وطفلتها احلديثة 
األمير  وال  اليزابيث  امللكة  احلفل  يحضر  لم  وأيضا  ديانا  ليليبيت  الوالدة 

تشارلز وزوجته كاميال  .

إضاءة مبني إضاءة مبني CNCN  TowerTower بعلم مصر تزامناً  بعلم مصر تزامناً 
مع بدء االحتفال بشهر احلضارة املصرية مع بدء االحتفال بشهر احلضارة املصرية 

مبقاطعة أونتاريومبقاطعة أونتاريو

مت يوم اجلمعة، الثاني من يوليو احلالي إضاءة برج الـ CN Tower باإلضاءة 
احلضارة  شهر  بدأ  مع  تزامناً  واألسود  واألحمر  األبيض  مصر  علم  بألوان 
املصرية مبقاطعة أونتاريو والـي مت إقراره من قبل برملان أونتاريو قبل ثالث 

أعوام بطلب من النائب شريف سبعاوي
اجلدير بالذكر أن فعاليات االحتفال هذا العام تقام حتت إشراف احلكومة 
املصرية ممثلة في رئيس الوزراء املصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة 
زيد  أبو  أحمد  كندا  في  املصري  والسفير  مكرم  نبيلة  السفيرة  الهجرة 
للتراث  الكندية  الهيئة  بحسب  وذلك  محرم  حسام  العام  والقنصل 

املصري

الناجون من املدارس الداخلية من الناجون من املدارس الداخلية من 
الشعوب األصلية يدعون إلى وقف الشعوب األصلية يدعون إلى وقف 

التخريب املتعمد على الكنائسالتخريب املتعمد على الكنائس

أفراد  من  الداخلية  املدارس  من  الناجني  من  مجموعة  دعت 
الهجمات  وقف  إلى  صحفي  مؤمتر  خالل  األولى  الشعوب 
املتعمدة واحلرق على الكنائس، بعد أن دمرت وأحرقت العديد 
من الكنائس الكاثوليكية واالجنليكانية في أعقاب اكتشاف 
في  األصلية  الشعوب  وأفراد من  بدون شواهد ألطفال  قبور 
كولومبيا  بريتش  في  السابقة  الداخلية  املدارس  مواقع 
وساسكاتشوان، وأدانت السيدة جيسي مالكولم التخريب 

واحلرق املتعمد للكنائس قائلة »إن هذا لن يعيد أحد«.
وقالت سيدة أخرى وهي جني االن رايلي وهي من ضمن األفراد 
الذين نشأوا في املدارس الداخلية في الستينيات وابنة الحد 
الناجني من مدرسة داخلية »أن أعمال التخريب واحلرق تزرع 
وهذا  كندا  سكان  وبقية  األصليني  السكان  بني  الشقاق 
األصليني،  السكان  نحن  معنا  التضامن  يعني  ال  التخريب 
ومن يريد أن يتضامن معنا فليشعر باحلزن معنا، وأيا كان من 

يفعل هذا فسوف يوقظ روح شريرة وقبيحة في البالد«.
هذا وقد أدرجت جلنة احلقيقة واملصاحلة في تقريرها النهائي 
دورها  عن  الكاثوليكية  الكنيسة  من  رسمي  باعتذار  طلبا 
الكنيسة  تعتذر  لم  وبينما  الداخلية،  املدارس  إدارة  في 
السكان  قادة  يجتمع  أن  املقرر  فمن  بعد،  الكاثوليكية 
شهر  في  الفاتيكان  في  فرانسيس  البابا  مع  األصليني 

ديسمبر املقبل.

قاضي يصفع احلكومة لرفضها منح دعم الوظائف الصيفية جلامعة مسيحيةقاضي يصفع احلكومة لرفضها منح دعم الوظائف الصيفية جلامعة مسيحية
في  »جامعة  بان  فيدرالي  قاضي  حكم 
الدعم  على  احلصول  من  منعت  قد  أونتاريو 
الكندي  الصيفية  الوظائف  لبرنامج  املالي 
مؤسسة  إنها  حقيقة  وهو  صغير  لسبب 
حكم  مؤخرا  صدر  قرار  وفي  مسيحية«، 
احلكومة  بأن  موزلي  ريتشارد  القاضي 
اإلجرائية(  )العدالة  انتهكت  قد  الفيدرالية 
اخمللص  )ريدمير(  جامعة  مع  معاملتها  في 
املسيحية اخلاصة للفنون احلرة في هاملتون 
حكومي  متويل  من  وحرمتها  باونتاريو، 
اجلامعة  أن  بسبب  الصيفية  للوظائف 
الزواج من نفس اجلنس، وفي خطوة  تعارض 
احلكومة  موزلي  ريتشارد  القاضي  أمر  نادرة 
القانونية  التكاليف  بدفع  الفيدرالية 
الف   102 بلغت  والتي  للجامعة  الكاملة 

دوالر.
وكانت جامعة اخمللص قد تقدمت بطلب عام 

2019 للحصول على 104187 دوالر من برنامج الوظائف الصيفية الكندي لدعم 11 وظيفة مؤقتة، وفي ذلك الوقت كانت اجلامعة تشارك 
في برنامج الوظائف الصيفية منذ عام 2016 دون انقطاع، وفي غضون شهرين رفضت احلكومة الطلب على أساس أن اجلامعة املسيحية 
لم تتمكن من إثبات أنها تنفذ تدابير لتوفير مكان عمل خال من التحرش والتمييز، ويعرف أن اجلامعة تطلب من طالبها وهيئة التدريس 

بها واملوظفني جتنب املمارسات اجلنسية التي حتدث خارج إطار الزواج بني الذكر واألنثى.
ومع أن اجلامعة تعهدت صراحة بانها ستقوم بتوظيف املثليني جنسيا في الوظائف الصيفية وإنها تلتزم بقانون أونتاريو حلقوق اإلنسان وان 
احلرم اجلامعي خالي من التمييز والتحرش، إال أن دائرة اخلدمات الكندية رفضت طلب اجلامعة مشيرة إلى أن قانون جامعة اخمللص يقول بأن 

املمارسات اجلنسية املثلية واحدة من املمارسات غير املقبولة للطالب ولهيئة التدريس واملوظفني بها.
ولهذا جاء قرار قاضي احملكمة؛ بأن احلكومة لم ترفض طلب اجلامعة بسبب أي شيء غير قانوني ولكنها رفضته بسبب قلقها من أن تقوم 
اجلامعة بالتمييز على أساس التوجه اجلنسي، وال يوجد دليل معاصر على ذلك في ملف اجلامعة، وأيضا ال يوجد دليل على أن دائرة اخلدمات 

الكندية قامت مبحاولة للنظر في حقوق جامعة اخمللص في حرية الدين أو حرية التعبير عند النظر في طلبها.
وخلص محامي اجلامعة السيد البرتوس موقف احلكومة بقوله )إنها ال حتب موقف اجلامعة من األخالق اجلنسية ولهذا حترم اجلامعة من 
التمويل احلكومي للوظائف الصيفية(، ويعرف إنه في عام 2018 تعرض برنامج الوظائف الصيفية في كندا ملوجة من الدعاوي القضائية 
بعد أن قامت وزيرة العمل وقتها باتي هاجدو بجعل التمويل لهذه الوظائف مشروطا بتعهد املؤسسات بدعم اإلجهاض، وقد تراجعت 
احلكومة الفيدرالية عن هذا وبحلول عام 2019 كانت دائرة اخلدمات الكندية قد فرضت سياسة اكثر عمومية وهي أن يكون مكان العمل 
آمن وشامل وصحي وخال من التحرش والتمييز ، وعندما تقدمت جامعة اخمللص بطلب عام 2020 للحصول على دعم برنامج الوظائف 
الصيفية، أجلت دائرة اخلدمات الكندية النظر في الطلب إلى أن نفذ املال من البرنامج، وعندما قامت اجلامعة بتقدمي طلب للدعم عام 

2021 متت املوافقة عليه، ولهذا بدأت جامعة اخمللص في تعيني موظفني لبرنامج  الوظائف الصيفية.
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آدابآداب التعامل التعامل
رأي  أو  اقتراح  كل  أمام  املُعارض  مبظهر  تظهر  ال   *
معتقداً بأن ذلك يؤكد شخصيتك.. فذلك مظهر ال 
يليق، وبعيد عن األصول. إذا أردت املعارضة، فاحرص 
على أن تكون طريقتك مهذبة بعيدة عن الغرور أو 

جتريح أحد.
العمل  بسبب  تعبهم  ينعكس  من  الناس  من   *
ابتسامتهم،  فتذبل  اآلخرين،  مع  تصرفاتهم  على 
من  كل  ويظن  والضيق،  بالعصبية  ويتسمون 
أحد  تكون  أن  احذر  ضيقهم.  سبب  أنه  حولهم 

هؤالء، ألن ذلك ينعكس على عالقاتك باآلخرين، بل يجعل املسئولني في العمل، يعيدون النظر في وضعك 
في مكان املسئولية. ضع نفسك مكان الشخص اآلخر قبل أن تتصرف معه، حتى وأنت في قمة التعب، 

فقد يكون هو أيضاً متعباً مثلك أو أكثر!
* إذا كنت من النوع االجتماعي من الناس، الذي يتمتع بعدد كبير من األصدقاء والصديقات، فحاول في هذه 
احلالة مراعاة الدقة في معاملة اآلخرين، تأكد أن اجللسة املمتعة هي التي يشعر فيها اجلميع بالبهجة 

واملرح، أما التهكم على شخصية من الشخصيات املوجودة فإنه يخلق جواً من التوتر بدالً من املرح.

نصائح منزلية:نصائح منزلية:
 احليوانات  احليوانات املدللةاملدللة

ميكنك تنظيف بول القطة على السجادة بتجفيف 
قماش  بقطعة  مسحها  ثم  ورقية  مبحارم  البقعة 
واخلل  املاء  من  متساو  مبزيج  او  الصودا  مباء  مبللة 
باملاء  قليالً  البقعة  رطبي  البول،  جف  وإذا  االبيض. 

قبل معاجلتها مباء الصودا.
لبضع  منفرداً  املنزل  في  كلبك  تتركي  ان  ميكنك 
مما  منخفض  بصوت  الراديو  جهاز  أدرت  إذا  ساعات 

يخفف عليه الشعور بالوحدة.
أزيلي وبر احليوانات من االثاث بواسطة اسفنجة مبللة باملاء او بواسطة ورق السلوفان الرقيق.

هل تعانني من آالم الظهر... هل تعانني من آالم الظهر... 
وانت تتوقعني حادثاً سعيدًا؟وانت تتوقعني حادثاً سعيدًا؟

    تتعرض السيدة احلامل في الشهر السادس لبعض آالم 
على  مباشر  بشكل  اجلنني  الى ضغط  يرجع  وذلك  الظهر، 
االعتقاد  )بعكس  أنثى  أم  ذكراً  اجلنني  كان  سواء  الكليتني 

اخلاطئ بأن هناك صلة بني كون اجلنني ذكراً وآالم الظهر!(.
   وتنصح الطبيبة الفرنسية املتخصصة »دينس کوليه« 
حالته  إلى  الظهر  ليعود  البسيط  التمرين  هذا  بعمل 

الطبيعية:
   قفي مستندة إلى حائط مع احتضان البطن إلى األمام 
مبقدار 10 سنتيمترات، ثم ضعي يدك اليسرى على البطن 
عميق  شهيق  مع  اخللف  من  الكليتني  على  اليمني  واليد 

كرري هذا التمرين 10 مرات في اليوم.

الليمون بداًل من حباتالليمون بداًل من حبات األسبرين! األسبرين!
أن يشتد ويصبح     عندما تشعرين بصداع خفيف، وقبل 
غير محتمل، متددي على سرير أو اجلسي جلسة استرخاء 
الصقى  ثم  االستطاعة،  قدر  اخللف  إلى  رأسك  ميل  مع 
تثبيتها  على  واعملي  املستديرة  الليمون  بجبهتك شرائح 
عصير  يتمكن  ريثما  دقائق  عدة  عينيك  واغمضي  مبنديل، 
الصغيرة في اجلبهة  الدموية  األوعية  الليمون من تقليص 
فيخف نبض الدم املؤلم فال يلبث أن يزول الصداع، وتشعري 

باالنتعاش.

جمال يديك برغم الصيف!جمال يديك برغم الصيف!
   تتأثر بشرتنا بفعل حرارة اجلو، وبرغم ذلك ميكنك االحتفاظ بأيد ناعمة رشيقة مع اتباع هذه اخلطوات:

انتقي صابوناً جيداً لغسل يديك، واحرصي على جتفيفهما جيداً بفوطتك اخلاصة.
ادهني يديك بكرمي خاص في الصباح وفي املساء. 

إذا كنت تعانني من جفاف اليدين غير العادي فضعيهما ربع ساعة في ماء دافئ به قليل من الصابون اجليد 
وبعض النقط من اجللسرين، أو أدهنيهما مرتني في األسبوع من زيت الزيتون الدافئ. 

دلكي يديك في الصباح مبستحضر غير دهني إذا كنت تعانني من إقرارهما للعرق الكثير.
بني وقت وآخر على مدى األسبوع دلكي يديك ببعض عصير الليمون.

التنزعجي إذا الحظت بعض التجاعيد في يديك، وجهزي لهما القناع اآلتي:
   ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة جيداً، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من اجللسرين وملعقة من عصير 

الليمون وغطي يديك بهذا القناع 20 دقيقة، ثم اشطفيهما وجفيفيهما جيداً.

عبارات يقولها اآلباء تضر بالصحة النفسية لألطفال عبارات يقولها اآلباء تضر بالصحة النفسية لألطفال 
في الكثير من األحيان، قد يُقدم اآلباء على توجيه 
مدى  يدركوا  أن  دون  ألطفالهم،  معينة  عبارات 

خطورتها على صحة أطفالهم النفسية.
أوردت  املنطلق  هذا  ومن 
بوست«  »هافينغتون  صحيفة 
التي  الضارة  العبارات  بعض 
يجب جتنب توجيهها لألطفال، 

على النحو التالي:
مشكلة  ليست  »إنها   .1

كبيرة«
غالباً ما يبكي األطفال بسبب 
أشياء قد تبدو سخيفة للكبار، 
التقليل  إلى  اآلباء  يدفع  مما 
عبر  األشياء،  هذه  أهمية  من 
ال  األمر  »هذا  مثل  عبارات 

كبيرة«.  مشكلة  ليست  و«إنها  البكاء«  يستحق 
أن  ميكن  العبارات  هذه  مثل  فإن  اخلبراء،  وبحسب 
يؤثر  تقلل من شأن مشاعر األطفال احلقيقية، مما 

سلباً على صحتهم النفسية.
يبكي  التي  املشكلة  شأن  من  التقليل  من  وبدالً 
فهم  محاولة  لألبوين  ميكن  أجلها،  من  الطفل 
عبارات  وتوجيه  الطفل،  نظر  وجهة  من  املشكلة 

توحي باهتمامهما مبشكلة الطفل.
»أنت  أو  أبًدا«  تفعله  أن  تفعل ما يجب  »أنت ال   .2

دائًما تفعل كذا«
ينصح خبراء التربية، بعدم استخدام العبارات التي 
توحي باحلكم على الطفل، مثل » أنت دائماً تفعل 
كذا«، دون أخباره مبا يتوجب عليه فعله بالطريقة 

الصحيحة.
في  الطفل  انخراط  سبب  مبعرفة  اخلبراء،  ويوصي 
بشكل  توجيهه  ومحاولة  معني،  سلبي  سلوك 
سليم ليكف عن هذا السلوك، ويستبلده بسلوك 

سوي.
3. »أنت جتعلني حزيًنا عندما تفعل ذلك«

قد تشعر باالنزعاج عندما ال يستمع طفلك إليك، 
ولكن من املهم عدم إقحام مشاعرك في هذا األمر، 

فهذه املشاعر قد تنطوي على الكثير من الطاقة 
طفلك  صحة  على  تؤثر  أن  ميكن  التي  السلبية 

النفسية.

تُقحم  التي  العبارات  باستبدال  اخلبراء،  وينصح 
تساعد  وحكيمة  منطقية  بعبارات  املشاعر، 

الطفل على الكف عن سلوكه السلبي.
4. »يجب أن تعرف أفضل«

أفضل«  تعرف  أن  »يجب  مثل  شيًئا  تقول  عندما 
لطفلك، فإن ما حتاول فعله في النهاية هو إدخال 
أو اخلزي لطفلك، وكأنك تقول له  بالذنب  الشعور 
بشكل غير مباشر: »أنت غبي«. هذا يضع الطفل 
في موقف دفاعي قد مينعه من االمتثال ملا تقوله، 

ويقوض ثقته بنفسه.
يقترح اخلبراء، بالتركيز على احللول ألي مشكلة قد 
يواجهها الطفل، بدالً من إلقاء اللوم عليه، وإسداء 
النصيحة له حول الطرق األمثل حلل املشكلة التي 

يواجهها.
5. » دعني أقوم بذلك عوضاً عنك«

املهام  بعض  تولي  في  صعوبات  الطفل  يجد  قد 
إلى  له، مما يدفعهما  األبوين  يوكلها  أن  التي ميكن 
إقصائه والقيام باملهام عوضاً عنه، وهذا أمر خاطئ 
الطفل  بترك  يوصون  الذين  التربية  رأي خبراء  وفق 
حتى يتمكن من إجناز املهمة املوكلة إليه، ومد يد 

العون له أو إرشاده عند مواجهة أي صعوبات.
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إثيوبيا بدأت امللء الثاني.. ومصر ترد: تهديد لألمن والسلم.. 
والواليات املتحدة حتذر

في تصعيد خطير ومتوقع، أعلن وزير الري املصري محمد عبد 
العاطي، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره اإلثيوبي يفيد ببدء 

إثيوبيا في عملية امللء الثانى لسد النهضة.
بدوره، وجه وزير املوارد املائية والري املصري خطابا رسميا إلى 
الوزير اإلثيوبي أخطره فيه »برفض مصر القاطع لهذا اإلجراء 

األحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً التفاق إعالن املبادئ«.
واألعراف  للقوانني  انتهاكاً  تعد  اخلطوة  هذه  أن  اعتبر  كما 
األحواض  على  املقامة  املشروعات  حتكم  التي  الدولية 
تنظم  الذي  النيل  نهر  فيها  مبا  الدولية  لألنهار  املشتركة 
استغالل موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق 

مصر ومصاحلها املائية ومتنع اإلضرار بها.
من جهتها، أرسلت وزارة اخلارجية املصرية نفس اخلطاب، إلى رئيس مجلس األمن إلحاطته باإلجراء اإلثيوبي.
وأوضحت اخلارجية املصرية أن هذا التطور اخلطير يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ 
الثالث  الدول  يراعي مصالح  اتفاق  دون  النهضة  الواقع وملء وتشغيل سد  األمر  أحادية لفرض  إجراءات 

ويحد من أضرار هذا السد على دولتي املصب.
كما أوضحت أن هذا األمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في املنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد األمن 

والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
في السياق نفسه، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، االثنني، أن بالده متتلك 

عدة خيارات للتعامل مع امللء الثاني لسد النهضة، مضيفاً »سنعلن خياراتنا في الوقت املناسب
ومن جهتها حذرت الواليات املتحدة، من أن قيام إثيوبيا ببدء امللء الثاني خلزان سد النهضة هو إجراء أحادي 

يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في املنطقة.

وأكد نيد برايس املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية، في تصريحات للصحفيني، ضرورة امتناع كافة 
األطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية اجلانب، مشددا على أهمية العمل على التوصل حلل تفاوضي مقبول 

من اجلميع.
وإثيوبيا  مصر  املعنية،  الدول  جانب  من  والبناءة  املتعاونة  اجلهود  دعم  تواصل  بالده  أن  املتحدث،  وأوضح 

والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.

اعتداء بالضرب على عبير موسي حتت قبة البرملان التونسي.. 
واألمم املتحدة تندد

شهد البرملان التونسي حادثة ال سابق لها، 
رئيسة  موسي،  عبير  النائبة  تعرضت  إذ 
والركل  الدستوري احلر، للضرب  كتلة احلزب 
من نائب آخر بعد جدل بينهما عقبه هجوم 

لفظي من النائبة.
النائبة  أن  البرملان  داخل  وذكرت مصادر من   
اجللسات  عمل  سير  في  تدخلت  قد  كانت 
حق،  وجه  دون  البرملان  منصة  واعتلت 
بحادث  التونسية  الرئاسة  نددت  فيما 
بالتنديد  آخرون  قام  موسي،  على  االعتداء 
املؤسسة  على  واعتداءاتها  بـــ«موسي« 

التشريعية
وفي سياق متصل دان فريق األمم املتحدة في تونس، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب 
الدستوري احلر في برملان تونس عبير موسي من قبل أحد زمالئها من النواب في امللس أثناء اجللسة العامة 

يوم 30 يونيو املاضي
إلى هذا، قال مكتب املنسق املقيم ملنظمة األمم املتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيان إن »فريق األمم املتحدة 
يتابع بقلق ما يحصل في البرملان التونسي، السيما وأن احلادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب 
تكرار حاالت أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرملانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في 

مجال السياسة في تونس«.
وأضاف أن »األمم املتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا 
أو لفظيا، ال ميثل انتهاكا حلقوق اإلنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للدميقراطية واملشاركة 

املرأة في احلياة العامة«. 
نواب  أعضاء مجلس  داعيا  اجلناة،  املناسبة ضد  اإلجراءات  اتخاذ  السلطات على  األممي  الفريق  كما حث 
املعايير  بأعلى  التحلي في سلوكهم  إلى  واملواطنات،  للمواطنني  املنتخبني  املمثلني  الشعب، بصفتهم 

األخالقية.

تعدد األزواج للمرأة.. قانون مقترح يثير غضبا وجدال بجنوب 
افريقيا

أثار اقتراح حكومة جنوب أفريقيا إضفاء الشرعية على تعدد األزواج، أي جمع املرأة بني أكثر من زوج في 
الوقت نفسه، احتجاجات شديدة في األوساط احملافظة في البالد، خاصة متعددي الزوجات من الرجال.

ويفسر كوليس ماتشوكو، األستاذ األكادميي املعروف باهتمامه بهذا املوضوع، أسباب االعتراضات على 
هذا االقتراح بأنها »تتعلق بالسيطرة« على النساء.

وأضاف: »املتمعات األفريقية ليست مستعدة للمساواة احلقيقية. فنحن ال نعرف ماذا نفعل بنساء ال 
ميكننا السيطرة عليهن«.

بني  بالزواج  يعترف  فهو  الزواج،  بقوانني  يتعلق  فيما  انفتاحا  الدساتير  أكثر  أحد  أفريقيا  جنوب  ولدى 
شريكني من نفس اجلنس، وبتعدد الزوجات بالنسبة للرجال.

وتكون املرأة في تعدد األزواج هي املبادرة عادة، وتختار الرجال وتدعوهم إلى االنضمام إلى أزواجها. وميكنها 
إبعاد أي زوج إذا اعتقدت أنه يزعزع استقرار عالقاتها األخرى.

وأجرى ماتشوكو أبحاثًا حول تعدد األزواج في بلده األصلي، زميبابوي املاورة، وشملت 20 امرأة و45 زوًجا، 
يعيشون حالة تعدد أزواج بشكل سري ألن هذه الزيجات محرمة اجتماعًيا وغير معترف بها قانونيا.

ويعد احلب السبب الرئيسي لقبول الرجال بهذا الزواج، ألنهم ال يريدون اخملاطرة بفقدان زوجاتهم. كما 
يقول ماتشوكو.

وقد يكون عدم قدرة بعض الرجال على إرضاء زوجاتهم جنسًيا أحد أسباب الرجال لقبول هذا الزواج، 
لتجنب الطالق أو اخليانات الزوجية.

أما السبب الرئيسي الـ3 فهو العقم لدى بعض الرجال، الذين وافقوا على أن تتزوج زوجاتهم من رجال 
آخرين لكي ينجنب أطفاالً، وبهذا يتجنبون الوصم االجتماعي الذي »يقلل من رجولتهم«.

أعالن »ماري سيمون« أول حاكم عام في 
تاريخ كندا من الشعوب األصلية

   أختار رئيس الوزراء »جاسنت ترودو« زعيمة اإلنوك والسفيرة السابقة »ماري سيمون« لتكون احلاكم 
العام القادم - وتعتبر سيمون أول شخص من السكان األصليني يتم تعيينه حاكماً عاماً وممثالً للملكة 

في كندا.
وفي مؤمتر صحفي مت أمام البرملان، أعلن جاسنت ترودو إن امللكة قبلت توصيته بتعيني سيمون - الرئيس 

السابق إلنويت تابيرييت كاناتامي ، منظمة اإلنويت الوطنية - حاكًما عاًما رقم 30.
وأضاف ترودو: سيمون كرست حياتها للنهوض بالقضايا االجتماعية واالقتصادية وقضايا حقوق اإلنسان 
لإلنويت الكنديني والشعوب األصلية، وأنا واثق من أنها ستخدم الكنديني وتعزز قيمنا املشتركة بتفاٍن 

ونزاهة«.
وستكون ماري ممثلة امللكة في كندا. واحلاكم العام الثالث عشر الذي عينته امللكة إليزابيث خالل 69 

عاما على العرش، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.
 وفي بيان ذكر أنه على مدى أربعة عقود، شغلت ماري سيمون العديد من املناصب القيادية العليا، مبا في 
ذلك رئيس شركة ماكيفيك، حيث ساعدت في حماية وتعزيز حقوق اإلنويت - مجموعة من الشعوب 
األصلية - من خالل تنفيذ اتفاقية جيمس باي وشمال كيبيك. كما شغلت فترتني رئيسًة ملؤمتر إنويت 

القطبي، املعروف اآلن باسم مجلس إنويت القطبي.
تاريخية وملهمة  إن تعييني هو حلظة  أقول بثقة  أن  ومن جانبها قالت ماري سيمون: »أنني أستطيع 

لكندا وخطوة مهمة إلى األمام على الطريق الطويل نحو املصاحلة«.
وأضافت احلقيقة يأتي تعييني في وقت انعكاس وديناميكي بشكل خاص في تاريخنا املشترك.

الكويت تسجل أعلى درجة حرارة عامليا.. ومخاوف من جتاوز الـ60 درجة بعد 50 عاما
ال حديث يعلو فوق ارتفاع درجات احلرارة في الوقت احلالي، ليس فقط فى مصر، ولكن في العديد من البلدان األخرى، في ظل مخاوف كبيرة إثر حالة 

الطقس وما ميكن أن ينجم عنها من كوارث.
وتعد دولة الكويت أحد أكثر الدول التي تشهد حالة من االرتفاع الكبير في درجات احلرارة، وجتاوزت درجة احلرارة في املوجة احلالية 54 درجة مئوية، 

بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير في السنوات املقبلة.
ففي تقرير نشرته وسائل اعالم كويتية، قالت إن درجات احلرارة رمبا تتجاوز الـ60 درجة مئوية خالل حوالى 50 عاما، حيث شدد عدد من اخلبراء على 
ضرورة االلتفات الرتفاع درجات احلرارة، واألخذ بعني االعتبار التوسع في عملية التشجير خلفض االنبعاثات الكربونية واملساهمة في تقليل االحتباس 
احلرارى. وقالت الهيئة العامة لألرصاد اجلوية بالكويت إن البالد شهدت صيفا شديد احلرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح 

اعلى درجة حرارة في العالم. 
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وسائل النقل العام اآلن مجانا وسائل النقل العام اآلن مجانا 
في مونتريال لألطفال في مونتريال لألطفال 
في عمر في عمر 1111 سنة أو أقل سنة أو أقل

لن يضطر األطفال الذين يبلغون من العمر 11 سنة أو 
اقل إلى شراء تذاكر للنقل العام عبر مدينة مونتريال 
عندما  وذلك  الشهر  هذا  من  األول  من  بداية  الكبرى 
أو  سنة   14 العمر  من  يبلغ  شخص  برفقة  يكونوا 
أكثر ولدية تذكرة صاحلة لوسائل النقل، وينطبق هذا 
شبكات  ذلك  في  مبا  النقل  وسائل  كل  على  اإلجراء 
تغييرات  من  جزء  وهذا  والقطارات  واحلافالت  املترو 
جديدة اتخذتها هيئة النقل اإلقليمية في العاصمة.

تبلغ  الذين  املتفرغني  الطالب  أيضا  يستفيد  وسوف 
علي   %40 يبلغ  خصم  من  واكثر  سنة   18 أعمارهم 
الشمالي  الشاطئ  وفي  الشهرية،  النقل  تصاريح 
تصلح  واحدة  بطاقة  ستمنح  ملونتريال  واجلنوبي 
للوصول إلى جميع أنواع املواصالت وسيتم اطالق هذه 
ولوجنويل  والفال  مونتريال  في  القادم  العام  البطاقات 
أنواع  وتقليل  األسعار  جداول  تبسيط  هو  والهدف 
التذاكر املباعة من 700 إلى 100 وتنفذ هذه اإلجراءات 

على مراحل حتى عام 2024. 

ترودو يندد بتخريب الكنائس ويصفها بـــ ترودو يندد بتخريب الكنائس ويصفها بـــ 
»األعمال اخلاطئة وغير املقبولة«»األعمال اخلاطئة وغير املقبولة«

حتدث رئيس وزراء كندا جسنت ترودو ضد 
وقعت  التي  املتعمدة  التخريب  أعمال 
في جميع أنحاء كندا من حرق الكنائس 
وإلقاء طالء أحمر على املباني والتماثيل، 
غير  من  »إنه  صحفي  مؤمتر  في  وقال 
تخريب  أعمال  نرى  أن  وخاطئ  املقبول 
وحرائق متعمدة في جميع أنحاء البالد 

مبا في ذلك الكنائس الكاثوليكية«.
ضد  املوجه  الغضب  يفهم  »انه  وقال 
ومؤسسات  الفيدرالية  احلكومة 
يفهم  وهو  الكاثوليكية،  الكنيسة 

ذلك بسبب التاريخ اخملزي الذي أصبحنا علي وعي به، وقال نحاول ككنديني القيام 
بعمل أفضل، وقال انه يعتقد أن حرق الكنائس يحرم الناس الذين يلتمسون العزاء 
واحلداد من األماكن التي ميكنهم فيها احلزن والتأمل والبحث عن الدعم، وال ينبغي 

أن نهاجم املباني التي ميكن أن توفر العزاء لبعض مواطنينا.
أراضي  في  كاثوليكية  كنائس  مؤخرا  دمرت  قد  مشبوهة  حرائق  وكانت  هذا 
منطقة  في  كنيستان  حرقت  فقد  كولومبيا  بريتش  في  األصلية  الشعوب 
سيكاسيكا للشعوب االصلية في البرتا، واحرقت كنيسة سانت جون بابتيست 
في البرتا وكنيسة سانت كاتري في منطقة تيكاكاوثا للشعوب االصلية وحتقق 
شرطة كاجلاري في أعمال تخريب لـــــ 10 كنائس مختلفة وقعت ليلة 30 يونيو 

املاضي.
لكنيسة  اخلارجي  السطح  علي  وبرتقالي  احمر  طالء  بإلقاء  األفراد  بعض  وقام 
وكسرت احدى النوافذ والقي بالطالء داخل الكنيسة، وطبعت رسوم أليدي كثيرة 
العثور  على  ردا  كان  هذا  التخريب  أن  على  يدل  مما  املبنى،  على   215 رقم  وكتب 
على رفات 215 طفال في مقبرة مجهولة تابعة ملدرسة داخلية ألطفال الشعوب 
امللكة  بتمثال  باإلطاحة  األفراد  بعض  قام  وأيضا  بريتش كولومبيا،  في  األصليني 
ومت  مانيتوبا،  في  التشريعي  امللس  ارض  على  اليزابيث  للملكة  ومتثال  فيكتوريا 
تخريب مبنيان ومتثال لقوات الشرطة بطالء احمر وال تزال جميع هذه احلوادث قيد 

التحقيق.

إرشادات حول ما ميكن أن يقوم به إرشادات حول ما ميكن أن يقوم به 
احلاصل على التطعيم الكامل لكوفيد احلاصل على التطعيم الكامل لكوفيد 1919

أوتاوا: قال مسؤولو الصحة العامة إن الكنديني الذين 
مت تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 19 ميكنهم معانقة 
بعضهم البعض أو حضور حفالت الشواء وإقامة حفل 
العشاء  لتناول  األصدقاء  من  صغيرة  مجموعة  يضم 

دون ارتداء أقنعة الوجه أو البقاء متباعدين.
وأصدرت وكالة الصحة العامة الكندية مؤخرا  ارشادات 
حول ما ميكن أن يفعله الذين حصلوا على جرعتني من 
لقاح كوفيد 19، وقالت رئيسة الصحة العامة الدكتورة 
تريزا تام ؛ إنه اذا مت تطعيمك بالكامل فهناك الكثير مما 
ميكنك القيام به اآلن، مع انخفاض اخملاطر، فعلي سبيل 
املثال ؛ ميكن لألشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل 
وال  صغيرة  مجموعات  في  الطلق  الهواء  في  التجمع 
وميكن  اجلسدي،  التباعد  أو  األقنعة  الرتداء  يحتاجون 
للفرد الذي تلقي التطعيم كامال الذهاب إلى منزل به 
مجموعة صغيرة من األصدقاء أو أفراد العائلة الذين مت 
تطعيمهم بالكامل وتناول العشاء معهم أو مشاهدة 
أو  اجلسدي  التقارب  بشأن  قلق  بدون  رياضية  مبارايات 
في  مختلفة  بأسر  االختالط  وميكن  األقنعة،  ارتداء 
حفل زفاف أو في مشاهدة مباراة رياضية دون االحتياج 
الداخلية  األماكن  جتنب  يجب  ولكن  الوجه  لقناع 
املزدحمة مثل حفالت املوسيقي أو املناسبات الرياضية، 
وبالنسبة الماكن العبادة وصاالت الرياضة فيجب ارتداء 
وبالنسبة  مفتوحة  والشبابيك  األبواب  وترك  األقنعة 
ملن لم يتلقوا بعد التطعيمات فيجب أن يرتدوا اقنعة 
الوجه في هذه األماكن وقالت الدكتورة تام: إن فيروس 
كورونا املتحور )دلتا( هو الساللة األكثر انتشارا  حتى 
اآلن، وتظهر البيانات أن معظم اإلصابات بهذا الفيروس 
الذين  أو  املطعمني  غير  األشخاص  في  وجدت  املتحور 

حصلوا على جرعة واحدة من التطعيم.

أحد  يضع  أن  هذا:  من  أعظم  »ليس ألحد حب   
معقول  غير  هذا  ولكن  أحبائه«.  ألجل  نفسه 
أن  نفهم  هذا  من  بشر.  استطاعة  خارج  ألنه 
وصية احملبة ليست جهاد بل نعمة ودعوة لدخول 
اإللهية  الطبيعة  مجال  في  البشرية  طبيعتنا 
التي هي احلب بال حدود. فاحتادنا كبشر، بالطبيعة 
في  الظاهر  اهلل  للمسيح يسوع  التي  البشرية 
اجلسد يتيح لنا النمو إلى »ملء قامة املسيح«. 
اإلنسان على  الرب عدم قدرة جهاد  ولقد أوضح 
يأتي  أن  يقدر  ال  »الغصن  قائالً  »امللء«  هذا  بلوغ 
بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم 
. أنا الكرمة وأنتم األغصان  أيضا إن لم تثبتوا فيَّ

… ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا«.
فاحلب واحملبة احلقيقية هي طبيعة، قبل أن تكون 
طبيعة  مع  تتفق  ال  وهي  وعمل.  وشعور  حالة 
غريبة عن طبيعة اهلل. لذلك كشف الرب كيف 
عن  »تغيروا  طبيعته  تتغير  به  يؤمن  الذي  أن 
شكلكم« وذلك عندما قال في عدد 15 » ال أعود 
يعمل  ما  يَعلَم  ال  العبد  ألن  عبيدا،  أسميكم 
سيده، لكني قد سميتكم أحباء ألني أعلَمتكم 
في  أدخلنا  قد  ألنه  أبي«.  من  سمعته  ما  بكل 
شركة مجال حياة اهلل الواحد الثالوث. »أني أنا 

في أبي وأنتم فيَّ وأنا فيكم« )يوحنا 20:14(.
أن  كيف  ونتذكر  قليالً  نعود  النقطة  هذه  عند 
ضرورة  على  يركز  كان  احلقيقية  الكرمة  َمثل 
الثمر وأن الغصن الذي ال يأتي بثمر يقطعه، وأن 
الثمر يعتمد على الثبات في الكرمة، وأن الغصن 
ال يقدر أن يأتي بثمر من ذاته. ثم يختم الرب كل 
هذا باحلديث عن محبته وكيف أنه يبذل ذاته عن 
اإلنسان. ويطالبنا أن يكون لنا نفس احلب بعضنا 

لبعض وهذا مستحيل على بشر. 
فالذي ينصت لروح اهلل في تسلسل حديث الرب 

هذا، فإن روح اهلل يستعلن له أن وصية الرب الذي 
تكلم عنها هي ليست أعمال نعملها، ولكن هي 
طبيعته اإللهية، يقدمها لنا لنتحد به من خالل 
احتادنا في طبيعته البشرية. وبذلك نصير أغصاناً 
في الكرمة وامتدادا لطبيعتها التي تستمر في 
يأتي  بالثمر »وكل ما  النمو فينا وتشهد لذاتها 
املعني  ليأتي بثمر أكثر«. وهو نفس  بثمر ينقيه 
الذي قاله الرب في موضع آخر »الذي له يُعطي 
فهو  الكرمة  طبيعة  يحمل  ال  َمن  وكل  ويُزاد«. 
ليس غصنا وال يأتي بثمر، لذلك يسقط ويجف 

»ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه«.
يوحنا35-18:15

عبارة »قوموا ننطلق من ههنا« كانت آخر جملة 
لسان  عن  يوحنا  القديس  وكتبها   .14 بإصحاح 
كل  خلَّصت  ألنها  ولكن  اعتباطا.  ليس  املسيح 
التي تكلم  أقوال املسيح في أصحاحي 14 و15 
فيها الرب عن األساس حلياة الشركة بني املسيح 
وكيف  احلقيقية.  الكرمة  مثل  في  به  واملؤمنني 
أن  هو  سببها  وأن  النعمة  هو  األساس  هذا  أن 
»اهلل محبة«، إذ متتد طبيعته إلى أغصانه فتحيا 
وتثمر. وتكلَّم الرب عن صعوده إلى اآلب وإرساله 
كتطبيق  املؤمنني  نحن  ليمالنا  القدس  الروح 
قد  اآلب  » ألن محبة اهلل  األساس  لهذا  وحتقيق 

انسكبت في قلوبنا بالروح القدس«. 
مبقابله  قارنه  بأن  األساس  هذا  الرب  أكد  ولقد 
العكسي في العالم )18:15-35(: »العالم يحب 
بل  العالم  من  »لستم  أنتم  ولكن  خاصته« 
»العالم  فإن  لذلك   ،« العالم  من  أخترتكم  أنا 
يبغضكم«. لكننا ال نستطيع أن نوصف ما يربط 
العالم بأنه حب مقابل ومساوي للحب اإللهي، 
الذي هو أساس حياة  باحلب احلقيقي  نقارنه  ثم 
به ككنيسة  تربطنا  التي  املسيح  في  الشركة 

ة بالثالوث القدوس. ومن ثمَّ
ال  احلقيقي  احلب  طبيعة  أن  بسيط،  والسبب   
عكسها  طبيعة  إلى  تتحول  أو  متتزج  أن  ميكن 
وقوامها بغضة وكراهية. فرابطة العالم ال تخلو 

من هذا »أبغضوني أنا وأبي« )35:15(. 
هو  ما  وكل  متغير.  العالم  يربط  الذي  احلب  إن 
الكرمة   « أنه  الرب  قال  لذلك  حق.  ليس  متغير 
هذا  استحالة  الرب  أوضح  وقد  احلقيقية«. 
التغيير أو اخللط بني احلب احلق واحلب الزائف في 
يأتي  العالم  هذا  رئيس  »ألن  متتابعتني  جملتني 
)السبب(  العالم  وليفهم  شيء،  فيَّ  له  وليس 
أني أحب اآلب« )31:14( فالعالم ورئيسه ليس له 
هذا احلب احلقيقي الذي هو طبيعة اهلل الواحد 
»قوموا  الرب  قال  اجلملة  هذه  وبعد  الثالوث. 
هذا  في  أمل  هناك  فليس   .« ههنا  من  ننطلق 
العالم الذي وَضع ذاته في قبضة شرير هو رئيس 
تينا،  الشوك  من  يجتنون  ال  »إنهم  العالم  هذا 
السبب  العليق عنبا«. هذا هو  يقطفون من  وال 
أن الرب بدأ حديثه في أصحاح 14 » ال تضطرب 
قلوبكم، أنتم تؤمنون باهلل فآمنوا بي«. ثم ختمه 
في نهاية أصحاح 15 بوعد إرساله الروح القدس 
وِمن  العالم  في  ويحفظها  الكنيسة  ميأل  الذي 
العالم وكان قد طمأننا على مصيرنا بقوله »آتي 
تكونون  أنا  أكون  حتى حيث  إليَّ  وآخذكم  أيضاً 

أنتم أيضا » )2:14(.
التي  احلياة«  »شجرة  املسيح  يسوع  هو  هذا 
غرسها اآلب في وسط اجلنة لنأكل منها ونحيا 
إلى األبد. هذا هو يسوع املسيح »الغصن« الذي 
وفيها  احلقيقية«  »الكرمة  ليكون  اآلب  غرسه 
امتداد  هي  كأغصان  اهلل  في  كينونتنا  تتحقق 
للكرمة اإللهية. هذا هو يسوع املسيح »ابن اهلل 

/ابن اإلنسان«... فسبحوه لألبد. 

َمثل »الكرمة احلقيقية« ... وتفسير املسيح له في يوحنا 15
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس             تتمة ص 22

أكثر من أكثر من 700700 حالة وفاة وسط موجة  حالة وفاة وسط موجة 
حر غير مسبوقة في كنداحر غير مسبوقة في كندا

أفادت سلطات مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، بأن 
الغير  احلر  مبوجة  مرتبطة  وفاتهم  تكون  قد  شخصا   719

طبيعية التي تشهدها املقاطعة في األيام األخيرة.
في  الشرعي  الطب  هيئة  رئيسة  البوينت،  ليزا  وقالت 
املقاطعة، »أننا نقوم بنشر هذه املعلومات إذ يعتقد أنه من 
بريتيش  شهدته  الذي  املتطرف  الطقس  يكون  أن  احملتمل 
كولومبيا في األسبوع املاضي، عامالً مهماً رمبا ساهم في 

زيادة عدد الوفيات«.
األيام  وفاة خالل  اإلعالن عن تسجيل حوالي 486 حالة  ومت 
اخلمسة األولي هذا الشهر في مقاطعة بريتيش كولومبيا 
وحدها، بزيادة قدرها 195% عن املعتاد خالل تلك الفترة من 

العام.
السن،  كبار  من  الضحايا  أغلب  فإن  السلطات،  وحسب 
يعيشون  كانوا  احلر  موجة  في  حتفهم  لقوا  ممن  والعديد 

مبفردهم، ومنازلهم لم تتم تهويتها.
رقم  تسجيل  مت  أنه  احمللية  اجلوية  األرصاد  خدمة  وذكرت 
التاسع  الثالثاء،  يوم  احلرارة  لدرجات  تاريخي  قياسي 
والعشرين من يونيو املاضي عندما وصلت احلرارة إلى 49.5 

درجة مئوية.
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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   2030 السعودية  رؤية 
الفن  مع  والتصالح  باملعروف«  األمر  »هيئة 
الرفض  من  عقود  بعد  والترفيه  والسينما 
بأكثر  احلائط  بعرض  ضاربا  فجاء  والتحرمي، 
من 90% من االحاديث التي وضعها البخارى 
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؟!
شيخ األزهر: إضفاء قدسية الشريعة على 
معوقات  من  السابقني  الفقهاء  اجتهادات 

التجديد
 ، األزهر  شيخ  الطيب،  أحمد  الدكتور  اكد 
تعقيبا على تصريحات امللك سلمان بحذف 
معوقات  التجديد،  أول  ان  االحاد  احاديث 
اإلسالمي  فقهنا  في  التفرقة  إغفال   وهو 
املعاصر بني ثوابت الشريعة  ومتغيراتها اما 
التفرقة  »عدم  هو:   االهم  و  الثاني  العائق 
القرآن  من  إلهية  كنصوص  بني  الشريعة، 
الكرمي، أو نبوية  من السنة الصحيحة، وبني 
الفقه كاستنباطات العلماء واجتهاداتهم 
األحكام  واستخراج  النصوص،   في  هذه 
دورًا  ذلك  يلعب  العائق  وذلك  منها«، 
»التجديد«،  جتميد  حركة  في  خطيرًا 
والتعصب،   وإضفاء  التقليد  نزعات  وبعث 
فقهائنا  اجتهادات  على  الشريعة  قدسية 
السابقني، واستدعاء   فتاواهم وآرائهم التي 

قالوها ليواجهوا بها مشكالت عصرهم. 
 وأضاف أن  الفقهاء السابقني  كانوا يعلمون 
علم اليقني أنها اجتهادات بشرية،  ليست 
منزلة  نصوص  في  هي  وال  معصومة، 
قطعي  كان  منها  ما  سواء  الشريعة، 
ظني  كان  ما  أو  الداللة،  ظني  الثبوت 
ما  كانوا  أنفسهم  والداللة،  وأنهم  الثبوت 
مذاهبهم  أو  فتاواهم  تغيير  في  يترددون 
جد  ما  إذا  فتاواهم  عليها  التي  استقرت 
جديد في أمور املسلمني يتطلب  تغيير  هذه 
وال  حرج  يصيبهم  ال  حتى  تلك،  أو  الفتوى 

امنت اهلل عليهم  الدين  بعدما  مشقة في 
ال  يتحمل  وحتى  ذلك،  لهم  يريد  ال  بأنه 
الفقهاء  األجالء مسؤولية هذا الضرر أمام 

اهلل يوم القيامة.  
نصوص  الشريعة  أن  األزهر  شيخ  وأكد 
إلهية معصومة من اخلطأ، أما الفقه فهو 
العلماء  استنبطها  بشرية   استنباطات 
 اخملتصون في هذا احلقل العلمي  الدقيق من 
خلط  أي  وأن  املعصومة  اإللهية  الشريعة 
تأليه  -  إلى  محالة  ال  سيؤدي   -  بينهما 
معتبرًا  اإلنساني ،  الفكر  وتقديس  البشر 
اإللهية  الشريعة  بني  احلاسم  الفصل  أن 
والفقه البشري، مبا  يقوله  العلماء من جواز 
-تعالى-  اهلل  على  الشريعة  وصف  إطالق 
عليه  »الفقه«  وصف  إطالق   واستحالة 
لهذه  هو  الشارع  فيقال:   «اهلل  -تعالى- 
يقال:  أن  يستحيل  يقال،  بل  األحكام«،  وال 

»إنه -تعالى!- فقيه«. 
بينما  مقدسة،  الشريعة  نصوص  أن  وبنّي 
وأصوليني  فقهاء  من  العلماء  استنباطات 
ومتكلمني  معارف  ومحدثني   ومفسرين 
وهذه  منه  ويترك،  يؤخذ  تراث  أو  بشرية، 
على  للمسلمني  توفرت  التي  االستباطات 
ما  من  الزمان هي  قرنًا  مدى خمسة  عشر 
كما  التراث  أن  وأوضح  ب«التراث«   يسمى 
إنه ليس مقبوال كله اليوم، فهو أيضا ليس 
مرفوًضا  كله اليوم أيضا، كما يرى املتهورون 
التراث  هذا  بقيمة  لهم  معرفة  ال   ممن 
تراثنا  نعم  اخلافقني،  في  منزلته   وشموخ 
مواجهة  مشكالت  على  قادرًا  كله  ليس 
العصر،  لكنه ليس كله بعاجز عن التعامل 
على  أسالفنا  تركيز  هنا  كان  ومن  معها، 
هذا  خاصة  هي  التي  املتجددة  احلركة 
التراث  التراث،   والتي تتطلب الستمرار هذا 
حًيا مؤثرًا- فيما حوله- إلغاء  عناصر وإبقاء 
ثالثة  من  عناصر  واستدعاء  أخرى،  عناصر 
اإلسالمية  املتمعات  خارجه  حسب حاجة 

ومصلحتها. 
الدائم  في  التجديد  أن  األزهر  شيخ  وأكد 
ديًنا حًيا  بقاء اإلسالم  به  املنوط  التراث هو 

أن  قوله  األكبر  اإلمام  واختتم  متحرًكا 
اإللهي؛  الوحي  صدى  لنصوص  هو  التراث 
معني،  عصر  في  معينة  بطريقة  مفهوًما 
النص حترك  فإذا   اختلفت طريقة استلهام 
التراث، وإذا ثبتت ثبت التراث  وجتمد، وثمتئذ 
ال  في  املتوقف  التراث  في  العيب  يكون 
النص، مبيًنا أن اخللط بني الفقه والشريعة 
أدى إلى الوقوع في التقليد  واتخاذه منهًجا 
حلول  ملشكالتنا  عن  البحث  في  ثابًتا 
مبسرح  اآلفة  هذه  وقد  استبدت  املعاصرة، 
جتلياتها؛  من  كثير  في  اإلسالمية  الثقافة 

فما زلنا نبحث  في آراء  القدماء عن إجابات ال 
تتطابق مع أسئلة القرن احلادي  والعشرين، 
ورمبا قصدنا إلى الرأي األكثر حرجا ومشقة، 
في  رغبة  وقشوره؛  وروجناه   بشكلياته 
اخملالفة،  والتأكيد  أجل  من  واخملالفة  التميز 
ال  ومذاهب  وتيارات  ألجندات  الوالء  على 
داعي  للخوض  في تفصيلها، وهذا األسلوب 
التراث  وال  ال يكشف عن شيء من عظمة 
على  إحداث  بقدرته  رهن  التي هي  حيويته 
في  تتمثل  جديدة  للنصوص،  جتليات 
مستجدة؛  حاجات  تلبي  أحكام  استخراج 
 ليست هي بالضرورة تلك  احلاجات القدمية، 
وأن  املوت،  سمات  من  اجلمود  أن  مشددًا 

وأن  األولى  للحياة،  اخلاصية  هي  احلركة 
القرآن العظيم نعى في  كثير من آياته على 

التقليد  واملقلدين«. 
رباب كمال: التجديد احلقيقي هو بقاء الدين 
كحق  للبشر،  الشخصية  املساحة  في 

اعتقاد وفصله عن املال العام والتشريعي
في  والباحثة  الكاتبة  اكدت  جانبها  من 
الشئون اإلسالمية رباب كمال ان ما يعرف 
جماهيريا بتجديد اخلطاب الديني...ال يحدث 
الدين  ارتبط  إن  و  خاصة  ذاته  من  تلقائيا 
التجديد  كان  إن  و  خاصة  و  بالتشريعات، 
تتنازل  فلماذا  دينية.  سلطة  من  نابعا 
سلطة عن سطوتها وحقوقها الدستورية. 
وأشارت الى ان هناك جتديد اضطر ملسايرة 
التغيرات  و  الثقافي  احلقوقي  احلراك 
املتمعية، فما كان يرفضه اخلطاب الديني 
أصبح  النص،  مخالفة  بند  حتت  الرسمي 
اخلطاب  عجز  حني  أي   آخر،   بنص  يؤيده 
الديني  عن التصدي له،  تبناه حتت مسمى 
عديدة  أمثلة  التاريخ  في  ولدينا   شرعي.  
شاهدة على ذلك.  و قمنا بتأريخها خاصة 
النسوية،  أو  الدينية  احلريات  قضايا  في 
سواء احلقوق النسوية الطبقية األوفر حظا 
أو احلقوق الشخصبة و األحوال الشخصية 

األقل حظا. 
وأضافت انه من جهة أخرى فان هناك جتديد 
آخر،  يساير  التوجهات الرأسمالية في إطار 
اقتصاديات بعينها و التبعية لها ،  لكن حتى 
للدراسة  املثير  األمر  متغيرة،  التبعية  هذه 
البحثية هو أن دعوات التجديد األكادميية و 
املتمعبة  تنتهي بسجن الداعيني للتجديد 
الذي يظل  األديان  إزدراء  حتت مسمى قانون 
قرارات  أو  دعوات  بينما   ، لألقالم  مهددا 
 ( ما  دولة  تتبناها  التي  النوعية   التجديد 
السلطة  نفس  تقابلها  منوذجا(  السعودية 
راس  حفاوة  الغالب  في  باحلفاوة-  الدينية  
املال- النه على الرغم أن التغيرات اإلقليمية 
سيشهد   النفط  اقتصاديات   مستقبل  و 
تغيرات كثيرة، لكنه حتى اآلن مؤثر، و لهذا 
من  كجزء  مؤثرة.   املال   رأس  سطوة  فإن 

اقتصاديات التدين. 
إلى  يحتاج  املتمعي  التطور  بان  واختتمت 
االحتفاء  فإن  لهذا  و  مدنية،   تشريعات 
احلقيقي ليس بالتطور و التجديد النوعي و 
التبعية له ،  و إمنا بالفصل التام  بني الدين و 
التشريعات،  فيبقى الدين عقيدة شخصية 
حتق للبشر في إطار حرية االعتقاد ) أيا كانت 
منحازة  التشربعات  تصبح  و    ، العقيدة( 

للحقوق بدون حتفظات فقهية. 
لذا فان التجديد احلقيقي هو بقاء الدين في 
املساحة الشخصية للبشر، كحق اعتقاد،  

و فصله عن املال العام و التشريعي. 

السعودية تصدر قرار بإسقاط جميع أحاديث اآلحاد
سلمان يضرب أسس الفكر الوهابي ويجرد االرهابيني من اي سند شرعي )3-2(

شيخ األزهر: إضفاء قدسية الشريعة على اجتهادات الفقهاء السابقني من معوقات التجديد
رباب كمال: التجديد احلقيقي هو بقاء الدين في املساحة الشخصية للبشر كحق اعتقاد وفصله عن املجال العام والتشريعي

بقلم: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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   إن مهنة القضاء هي من اجل املهن على مر 
مثل  ذلك  في  مثلها  اجلغرافيا،  ومدى  التاريخ 
واألمراء،  وامللوك  للسالطني،  كان  وقد  الطب. 
من  وعدد  يطببونهم،  األطباء  من  مجموعة 
القدمية  ملصر  وكان  لهم.  يشرعون  القضاة 
اثنان وأربعون قاضيا ميثلون أقاليم مصر العليا 
في  سلطتهم  ميارسون  وكانوا  والسفلى. 
الدنيا، كما في اآلخرة- على ما تذكر أسطورة 

احملاكمة االوزيرية.
اجلليل  قدرهما  والطب  للقضاء  يزال  وال     
أن  من  الرغم  على  العالم،  دول  جميع  في 
األبدان،  حركة  ضبط  على  يقوم  الطب  هدف 
ويهدف القضاء إلى ضبط سلوك اإلنسان؛ وان 
الطبيب تخرج من كلية الطب، والقاضي درس 
في كلية احلقوق؛ وان كلية الطب ال تقبل إال 
احلاصلني على أعلى الدرجات، وكلية احلقوق ال 
وما  احلاصلني على متوسطها  متانع من قبول 

دون املتوسط في بعض األحيان.  
    ونظرا خلطورة مهنتي الطب والقضاء لذلك 
جعل لكل منهما َقَسْم يُلزم القاسم بالتزام 
العالم  شرائع  واحتوت  عمله.  في  األمانة 
الظلم  عن  ونواهي  بالعدل  أؤامر  على  القدمي 
بهم.  خاصة  ومحاذير  وصايا  للقضاة  وأفردت 
اآليات  عشرات  األنبياء  وأسفار  التوراة  وأفردت 
»ال  ومنها:  األحكام،  في  بالعدل  القضاة  تأمر 
حترف  »ال   ،)91 القضاء«)ال  في  جورا  ترتكبوا 
القضاء، وال تنظر إلى الوجوه، وال تأخذ رشوة 
القضاء؛  في  الوجوه  إلى  تنظروا  »ال  »)تث61(. 
وجه  تهابوا  ال  تسمعون؛  كالكبير  للصغير 
إنسان، الن القضاء هلل«)تث1(. »أنقذ املظلوم 
في  النفس  صغير  تكن  وال  الظالم  يد  من 
القضاء« )سيراخ4(، »العدل العدل تتبع لكي 
األرض«  قضاة  يا  العدل  »أحبوا  حتيا«)تث61(، 

)احلكمة1(.
   والبد للقاضي أن تتوفر فيه شروط معينة 
بها،  يحكم  التي  بالقوانني  العلم  أهمها 
عليها.  يحكم  التي  النفوس  بأحوال  والدراية 

وان يتصف باحلكمة والنزاهة والفراسة وسعة 
أحكامه  يصدر  وان  التقدير؛  وحسن  االطالع 
في تؤدة وفي حيادية تامة؛ وان تكون أحكامه 
وال  املقترف.  اجلرم  العقوبة  تتجاوز  فال  عادلة 
لهوى  أو  ملصلحة  مذنبا  يبرئ  وال  بريئا  يذنب 

شخصي. 
والقاضي يحكم من خالل القوانني ومن خالل 
واإلثبات  النفي  وأدلة  واملالبسات  التحقيقات 
ومن خالل  التحقيق؛  إليه من جهات  املقدمة 
التزوير  من  تخلوا  ال  وهذه  الشهود،  شهادة 
فعندما  األحيان.  بعض  في  احملكم  والتلفيق 
أو  سيارته  في  ممنوعة  مواد  ما  خلص  يوضع 
التي  األدلة  يقدم  أن  يستطيع  وال  بيته،  في 
القانون  أمام  مدانا  يكون  لها،  امتالكه  تنفي 
األمر  حقيقة  في  بينما  القضاء؛  ساحة  وفي 
ميكن  فانه  ولهذا  اهلل،  أمام  وبرئ  ضحية  هو 
فيأتي  بالقانون  يحكم  الذي  القضاء  تضليل 
للواقعة  ومطابقا  للحقيقة،  مخالفا  احلكم 
امللفقة. ومن هنا شاعت بني الناس عبارة )ياما 
في احلبس مظاليم(. ولذلك فقد صدق ما نقله 
الراحل الكبير األستاذ هيكل عن أحد القضاة 
األمريكيني انه قال إن القاضي ال يحكم بالعدل 
وإمنا يحكم بالقانون، وهذه العبارة ال حتط من 
فالقاضي  إمكاناته،  حتدد  وإمنا  القضاء  شأن 
اخلطأ؛  عن  معصوما  وليس  الغيب،  يعلم  ال 
بعض  أن  األفعال؛ كما  في  وال  األحكام  في  ال 
تشوبها  خاللها  من  يحكم  التي  القوانني 
العام  اململ  في  ولكنها  والثغرات؛  النقائص 
النسبية  العدالة  لتحقيق  القضاء  يسعي 
الذي  الظلم  على األرض، وللتقليل من حجم 
ولواله  اإلنسان؛  أخيه  حق  في  اإلنسان  يجريه 
البشرية،  والعدالة  غابة.  إلى  الدنيا  لتحولت 
في مجملها، نسبية وليست مطلقة؛ والعدل 
على  وليس  السماء  في  فقط  يوجد  املطلق 

األرض.
ال  بعقاب  املذنب  يعاقب  ال  العادل  والقاضي    
يتناسب مع اجلرم املقترف، وال يتخذ منه كبش 

العقوبة  عليه  فيغلظ  فداء 
ليكون  يستحق  ما  فوق 
إصالح  بدعوى  لآلخرين  عبرة 
املذنب  على  فليس  املتمع. 
أن يتحمل وزره وأوزار اآلخرين. 
فاذا فشت في املتمع ظاهرة 
فليس  السرقة  مثل  معينة 
تغليظ  يتم  أن  العدل  من 
العقوبة إلى حد قتل السارق 
بدعوى أن يكون عبرة لغيره. 

وليس من مهام القاضي أن يرضي الرأي العام 
وال الرأي اخلاص، وال تأويل الذنوب واألفعال، وإمنا 

فقط تطبيق القانون.  
بعض  في  البني  الظلم  من  الرغم  وعلى    
األحكام ما بني حبس املظلومني، وإطالق سراح 
املرمني- لعدم كفاية األدلة- فان هذا ال يشني 

القضاء بل من قام بتضليله.
ولوجود  القضاء،  تضليل  إلمكانية  ونظرا     
األحكام  بعض  وخملالفة  القوانني،  في  ثغرات 
للواقع، فهذا يؤكد على أن األحكام القضائية 
ليست وحيا مقدسا معصوما عن اخلطأ ولهذا 
نفسها  تصحح  القضائية  املنظومة  فان 
احلكم«،  على  »الطعن  خالل  من  بنفسها 
وتوجد  احلكم«.  و«تخفيف  احلكم«،  و«نقض 
مهمتها  النقض  محكمة  تسمى  محكمة 
احملاكم  من  الصادرة  األحكام  نقض  أو  تثبيت 
االبتدائية. ومتى توفر للدفاع دليل ينفي حكما 
قضائيا، يحق له أن يطعن في ذلك احلكم الن 
الهدف هو حتقيق العدالة، وليس هو أن نضع 
وهذا  بتحقيقها.  املكلفني  األشخاص  فوقها 
العدالء  الشرفاء  القضاة  جيدا  يدركه  األمر 

وهم كثر.      
وال يحق للقاضي أن يهن في العقوبة إلى حد 
يغلظها  أن  وال  الضحية،  حق  في  التفريط 
أن  له  يحق  وال  املقترف.  الفعل  يتجاوز  مبا 
أو  العصبية،  أو  الدينية،  لنزعته  وفقاً  يحكم 
القبلية، أو العرقية. فال يعفو عن قاتل بدعوى 

ال  القاتل  وان  كافر  الضحية  إن 
العقوبة  يغلظ  وال  بدمه.  يؤخذ 
لونه  أو  دينه  على  ليس  من  على 
فال  بالوجوه  يحابي  وال  عرقه.  أو 
هو  ملن  أو  جلاره  أو  لقريبه  ينحاز 
يغير حكما ألجل  وال  ملته.  على 
حتصيل املنفعة أو لتجنب املضرة. 
لومة  يخشى  وال  يرتشي،  فال 
الئم وال نقمة ظالم. فان العمود 
بني  املساواة  للعدالة هو  الفقري 
ألوانهم  اختالف  على  التقاضي  في  البشر 
ومللهم ونَِحلِِهْم، ليس أمام القضاء وحسب، 

ولكن في كافة احلقوق وجميع الواجبات. 
فتاة  قضية  امليديا  مواقع  تصدرت  ومؤخرا     
لقرار  الكامل  احترامي  ومع  توك«؛  »التيك 
على  التعقيب  في  أهليتي  ولعدم  احملكمة، 
لست  ألنني  الفتاة،  ضد  عنها  الصادر  احلكم 
محاميا، وال قاضيا، ولم أطالع أوراق القضية. 
لكن ما لفت نظري هو أن الذي رفع الدعوة ضد 
الفتاة بتهمة التحريض على اخلالعة وإفساد 
السينمائية  لألعمال  يلتفت  لم  املتمع، 
املثير.  وبالرقص  الساخنة  باملشاهد  املكتظة 
بتهمة  القضاء  إلى  الفتاة  اشتكى  والذي 
برفع دعوى قضائية  يتطوع  بالبشر لم  االجتار 
ضد فضيلة الشيخ احلويني الذي حرض على 
من  واحدة،  خطبة  في  جرائم  عدة  ارتكاب 
بدعوى  الناس  على  االعتداء  استحالل  بينها 
واسترقاق  رجالهم،  قتل  واستباحة  كفرهم، 
واخذ  نسائهم،  ووطئ  وسبي  أطفالهم، 
اجلهاد،  بدعوى  وذلك  باإلكراه...الخ،  أموالهم 
الوطن،  عن  الدفاع  في  يكون  اجلهاد  بان  علما 
وتعمير  والسبي  والقتل  االعتداء  في  وليس 

السواق النخاسة!! 
فضيلة  ضد  قضائية  دعوى  أحد  يرفع  لم     
الشيخ املبجل عند الكثيرين من مريديه، الن 
على  تراث مبجل  من  تعاليمه  يجتر  فضيلته 

منابر اخلطباء، ومعتبر في ساحة القضاء. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
القضاء ... في ساحة العدل

أن  متاماً  يدرك  و هو  قد كبر  أننا جيل  ينكر  أحد  ال 
اجمل من في احلفلة »…هي دبدوبة التخينة!…اللي 

البسة…فستان….و…چيبونة!«.
اليوم  مبفهومنا   - األغنية  هذه  أن  نعلم  نكن  ولم 
 … واخلالعة!  اإلباحية  على  األطفال  حتث  كانت   -
فكيف لدبدوبة التخينة أن ترتدي فستاناً…بل ولم 
يكفهم هذا، فألبسوها چيبونًة ايضاً!... فمنذ متى 

أصبح الفستان شبهًة يهاجم عليها املتمع؟!
فالفستان زي طبيعي اعتادت عليه املرأة منذ قدمي 
أو دخيٍل على املتمع! فحتى  الزمان، وليس ببدعة 
دورات  لتمييز  تستخدم  التي  اإلرشادية،  العالمات 
مياه الرجال عن النساء، تفرِّق عالمة املرأة عن الرجل 
بإضافة فستان لها! وهذه العالمات التوضيحية ال 
تزال تستخدم في العالم كله-  وفي الغرب املنفتح 
أيضا - كصورة منطية للرجل واملرأة، إلى يومنا هذا! 
ارتباط  هو  بالفستان  املرأة  ارتباط  أن  على  يدل  مما 
رسمي ومتفق عليه دولياً، وهو ليس مبذمٍة أو تقليل 

من الشأن أو إسفاٍف- ال سمح اهلل-!
أتذكر في بدايات التسعينيات، حينما بدأت ثقافة 
تدخل   - للسهولة  »البنطلون«  أو   - »البنطال« 
املناقشات  من  العديد  أن  النسائية،  املوضة  عالم 
بالظهور  بدأت  الغريبة  الصرعة  البريئة حول هذه 
على السطح…وطبعاً كانت هناك فئة ما تعترض 
جسم  مفاتن  يظهر  البنطلون  الن  عليها  بشدة 
الغالب  هو  البنطلون  أصبح  أن  بعد  لكن  املرأة! 

الزي  يكون  أن  املفترض  وهو  الفستان،  حتول  اليوم، 
للرجل،  إثارة جنسية  أداة  إلى  للسيدات،  الرسمي 
ومثال لعدم االحتشام!! وأتساءل…ملاذا بلغت األمور 

أقصاها إلى هذا احلد اليوم؟! 
يحضرني موقف لفت نظري يوم كنت أشاهد على 
سبيل التسلية برنامج الكاميرا اخلفية الثمانيني 
أن  صادف  وقد  املهندس؛  فؤاد  تقدمي  من  القدمي، 
حتت  من  املمثلة  به  تقوم  مقلب  تتضمن  احللقة 
لطلب  بالشارع  املارة  أحد  بإيقاف  العمارات  إحدى 
املساعدة، وهي أن ينادي على زوجها في شقتهما 
صوتها  أن  بحجة  العليا،  الطوابق  أحد  في  التي 
أن  يجب  مبا  الشخص  بتلقني  فتقوم  »مبحوح«! 
عليها  تغلب  الطلبات  وبالطبع  لزوجها،  يقوله 
اخلصوصية ولكن مع االلتزام باآلداب…فتطلب منه 

مثالً: 
- »قول له: يَنزِّل صاحبه الغلس اللي عنده« 

فنرى الرجل املصري احملترم آنذاك يقول لزوجها: 
- » بتقول لك نزل صاحبك!« 

ولكن  »الغلس«،  كلمة  له  تكرر  أن  املمثلة  فتصر 
املهيمنني  احلميدة  باألخالق  والتمسك  األدب  قمة 
على الشارع املصري في الثمانينيات لم متكن هذا 
»الغلس«!  ككلمة  سافرة  كلمة  قول  من  الرجل 
املمثلة  هذه  أن  األمر  في  والعجيب  هذا؟!  أيعقل 
كانت ترتدي فستاناً، وهي غير محجبة كمثيالتها 
من السيدات العابرات في الشارع من حولها، ولم 

يجرؤ أي من املارة أن يتنمر عليهن أو يتحرش بهن! 
يا للعجب!!! 

أما اليوم…فأصبحت املرأة تغازل في الشارع ويُنظر 
لها بنظرات شهوانية علناً، وهي في حضرة زوجها، 
بل وقد تتعرض لسماع أبشع الكالم واملصطلحات 
على املأل! وإن حاول هذا الزوج الغيور التدخل، فقد 

يكون مصيره أن يضرب أو يطعن بقرن غزال!
أتالحظون فرق الثقافة الرهيب بني املاضي واحلاضر؟! 

ترى ما السبب؟!!
الذكوري،  الشهواني،  الشعب  هذا  أن  والعجيب 
فترى  التدين!  املدعي  الشعب  ذاته  هو  الفاسق 
احلاج إبراهيم، ذا زبيبة الصالة وسط جبهته، وهو 
ال يخجل أن يطلب رشوة لتخليص أوراق حكومية 
يوم  يتأخر  الذي  بجانبه  بيشوي  واألخ  للعمالء؛ 
يتوانى  ال  القداس الصباحي، وأيضاً  األحد ليحضر 
للحظة في إظهار االنتهازية والرغبة في الوشاية 
الوقورة، لكنها  إذا لزم األمر؛ والست زينب احملجبة 
في الوقت نفسه أيضاً تتلفظ بأسفل املسبات بال 
حياء؛ ومدام كريستني ذات الصليب الذهبي الكبير 
املتمع  بأمانة خلدمة  تؤدي عملها  ال  على صدرها، 
في  قمة  أكثر!   دينها  ألبناء  االنحياز  دائمة  ألنها 
فساد  عن  هنا  أتكلم  ال  وأنا  السلوكي!  التناقض 

سياسي لدولة، بل عن فساد الشعب نفسه!
لآلسف هذا التدين الظاهري الزائف، ما هو إال أحد 
يستخدمها  التي  النفسية  الدفاعات  أساليب 

خلداع  الشخص 
الِبر  من  بحالة  نفسه 
فيظهر  اللذيذ،  الذاتي 
في  صالح  كشخص 
بينما  نفسه،  نظر 
داخله  في  يبطن 
وال  توصف!  ال  جناسة 
يلبث أن يقوم بتصديق كذبته، فيرى عيب اآلخرين 
خلف  مستترة  فهي  هو  عيوبه  تالل  أما  فقط، 

واجهة التدين السطحي!
ورجوعاً لقضية الفستان، فاملوضوع ليس هو خطأ 
العيب، في  العيب، كل  وإمنا  املالبس  أو  املوضة  في 
وغير  احملكومة  غير  اللعينة  احليوانية  الغريزة  تلك 
عرضة  دائماً  ستظل  ولذا  املواطن!  عند  املروضة 
صحيح!  بأسلوب  تكبح  لم  ما  احمليطة،  للظروف 
ميكن أن يثيرها الفستان اليوم، وغداً قد يستثيرها 
البنطلون من جديد، وال تتعجب حني يغريها النقاب 
مصداقيتها،  مكتسبة  لها،  رادع  ال  دام  ما  أيضاً، 
لآلسف، من التخفي…إما خلف حلية طويلة، أو في 

صليب موشوم على معصٍم!
إذن…السبب في هذا الفرق الشاسع في السلوكيات 
بني األمس واليوم، أعزائي، هو أنه في املاضي كانت 
تُستر  كانت  أنها  مكشوفة…إال  نساءنا  رؤوس  كل 
بأخالقنا فقط ال غير…فلم يثننا فستان أو بنطال، 

ولم يحكمنا حجاب أو نقاب! 

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:
بنطلون وفستان وحجاب! بنطلون وفستان وحجاب!           

بقلم: 
مينا ماهر
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يحررها سمير اسكندر 

تخفيض  في  الزمالك  نادي  إدارة  جنحت 
جاميي  البرتغالي  طلبها  التي  الغرامة 
للفريق،  السابق  الفني  املدير  باتشيكو 
ملف  النادي  إدارة  قدمت  بعدما  وذلك 
يتضمن  كان  باتشيكو  رحيل  عن  كامل 
تثبت حق  التي  الهامة  املستندات  بعض 
من  مزايدات  دون  باتشيكو  وحق  الزمالك 

الطرفني.
وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن امللف 
تضمن الرسائل املرسلة من الزمالك إلى 
الرسمي  االمييل  عبر  والعكس  باتشيكو 
للنادي وللمدير الفني، حيث مت وضع عنوان 
البريد اإللكتروني »االمييل« لباتشيكو في 
اخملاطبات  كل  تكون  أن  االتفاق  ومت  عقده، 

عبر هذا امليل.
النادي  إدارة  قامت  باتشيكو  إقالة  وعند 
السابقة بإرسال إخطار رسمي لباتشيكو 
بفسخ التعاقد نتيجة سوء النتائج، وهو 
تعسفية  ألسباب  إقالته  فكرة  ينفي  ما 
باتشيكو  عليها  يستند  كان  والتي 

للحصول على قيمة تعاقده كاملة.
في نفس السياق أكد عمرو أدهم، عضو 
تصريحات  في  الزمالك  إدارة  مجلس 
تليفزيونية، أن اللجنة جنحت في تخفيض 
من  باتشيكو  جاميى  البرتغالى  عقوبة 
مليون و700 ألف يورو إلى 450 مليون يورو، 

وهذا موقفنا من فرجانى ساسى.
وقال عمرو أدهم: »باتشيكو طالب مبليون 

طلب  وده  الزمالك  من  يورو  ألف  و700 
وليس حكم على الزمالك، ومنح الزمالك 
لم  الزمالك  ولكن  للسداد،  شهر  مهلة 
شكوى  إلى  أدى  مما  االتفاق،  بهذا  يلتزم 

باتشيكو للفيفا«.
غادر  »باتشيكو  الزمالك:  عضو  وأضاف 
أن  يجب  كان  والنادي  مارس   13 الزمالك 
أبريل،  في  مستحقاته  باقي  له  يدفع 
يورو  ألف  باقي مستحقات 400  له  وكان 
عقده،  مدة  بجانب  راتبه  من  وشهرين 

ليصبح املبلغ مليون و700 ألف يورو«.
فيفا  إلى  مذكرة  »أرسلنا  واستطرد: 
مذكرة في 27 يونيو املاضي لشرح كافة 
شكوى  على  الزمالك  رد  عدم  املالبسات 
باتشيكو في 13 مايو، بأن مجلس اإلدارة مت 
جتميده وجاءت جلنة مؤقتة تدير النادي ثم 

استقالت وجاءت اللجنة احلالية«.
وأردف: »احلكم جاء بــــــــ450 ألف يورو 
وهى قيمة مستحقات باتشيكو املتأخرة 
بجانب الشهرين الشرط اجلزائي، واللجنة 
احلالية تسعى بكل قوة حلل أزمة فرجانى 
عن  تنازل  لن  ولكن  ودى  بشكل  ساسى 

حق الزمالك«.
وقال أدهم: »فرجانى ساسى سيظل العبا 
املقبل،  أغسطس   26 حتى  الزمالك  في 
فرجانى  موضوع  في  سليم  وموقفنا 
ساسى ألن عقده مع الزمالك ولن نفرط 

في حق الزمالك«.

كيف جنحت إدارة 
الزمالك فى إنهاء 

أزمة باتشيكو 
مقابل 450 ألف 

يورو فقط؟

قفازات دوناروما تخطف األضواء في لقاء 
بلجيكا ... فيها 288 مسمار

الى  إعالمية  تقارير  أشارت 
حارس  ارتداها  التي  القفازات 
جانلويجي  إيطاليا،  منتخب 
دوناروما، في لقاء بلجيكا والذي 
اإليطالي  املنتخب  بفوز  انتهى 

بهدفني لهدف.
صن«  »ذا  صحيفة  فبحسب 
البريطانية فإن احلارس اإليطالي، 
بلجيكا  مباراة  في  ارتدى 
قفازات رائعة بقيمة 100 جنيه 

إسترليني.
على  وحتتوي  كما  حذائه،  مع  لتتناسب   Predator من  بأنها  القفازات  هذه  وتتميز 
288 مسمارا، ملساعدة احلارس دوناروما على لكم الكرة بطريقة قوية، وإبعاد الكرات 

العرضية.
وحسب املصدر فإن جنم مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا والعب إجنلترا الشاب آرون 

رامسدال، يرتديان هذا النوع من القفازات.
بعدة  قام  وبلجيكا، حيث  إيطاليا  مباراة  مميز خالل  دوناروما قدم مستوى  بأن  يذكر 
تصديات جيدة، وحافظ على تقدم األتزوري حتى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة العبور 

إلى نصف النهائي.

صحيفة: وكيل رونالدو يطلب من يوفنتوس 
متديد عقد الالعب حتى 2023

ديللو  »الغازيتا  صحيفة  أفادت 
البرتغالي  أعمال  وكيل  بأن  اإليطالية،  سبورت« 
كريستيانو رونالدو خورخي مينديز، وجه طلبا إلدارة 

يوفنتوس بالبدء في متديد عقده ملوسم إضافي.
وأوضحت الصحيفة، أن املفاوضات الرسمية لم تبدأ 
بعد، لكن مت إبالغ يوفنتوس بأن رونالدو لديه رغبة في 

متديد تعاقده ملوسم جديد.
اإليطالية،  سبورت«  ديللو  »الغازيتا  صحيفة  أفادت 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  أعمال  وكيل  بأن 
خورخي مينديز، وجه طلبا إلدارة يوفنتوس بالبدء في 

متديد عقده ملوسم إضافي.
وأوضحت الصحيفة، أن املفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن مت إبالغ يوفنتوس بأن رونالدو لديه رغبة 

في متديد تعاقده ملوسم جديد.
وأشارت إلى أن مسؤولي يوفنتوس طلبوا بعض الوقت للرد على مينديز، خاصة وأنهم يعلمون أن باريس 
سان جيرمان ومانشستر يونايتد غير مهتمني بالالعب، خاصة أن رونالدو صاحب أعلى دخل في الفريق 

براتب 31 مليون يورو سنويًا، وهو أمر يشكل عبء على خزينة النادي.
هذا وأنهى نادي يوفنتوس املوسم في املركز الرابع وفقد لقبه بطال للدوري اإليطالي، كما خرج من دور 
الــــ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وفاز فقط بكأس إيطاليا، وفي بداية املوسم املاضي 

بلقب السوبر اإليطالي.

الصفقة متت.. تفاصيل 
رحلة راموس املقبلة

يقترب،  اإلسباني  ريال مدريد  مشهد حزين جلماهير 
سيرجيو  التاريخي  الفريق  قائد  سيكشف  حيث 
وكان  بالفعل،  حتددت  التي  اجلديدة،  وجهته  راموس 
رحيل  املاضي  يونيو  شهر  في  أعلن  قد  مدريد  ريال 

راموس، بعد 16 عاما مع النادي امللكي.
أن  اإلسبانية  الرياضية  »ماركا«  صحيفة  وأكدت 

النجم اخملضرم سيصل للعاصمة الفرنسية، إلجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد جديد مع باريس سان 
جرمان.

إمتام  بعد  جرمان،  باريس سان  بقميص  يظهر  قد  عاما،  الـــــ35  الالعب صاحب  إن  الصحيفة  وقالت 
االتفاق متاما مع النادي الباريسي.

وأشارت »ماركا« إلى أن راموس سيوقع عقدا مدته عامان مع سان جرمان، لكنها لم تكشف عن راتبه 
الذي يتوقع أنه لن يقل عن 12 مليون يورو سنويا.

وكان ريال مدريد عرض على راموس متديد عقده لعام واحد مع تخفيض راتبه بنسبة 10 باملئة، رغم أن 
املدافع كان يريد عقدا ملدة عامني على األقل.

حصلت بطالت مصر على املركزين الثالث والرابع في سباق 800 متر بالزعانف املونو في 
بطولة العالم لسباحة الزعانف للكبار والتي تقام حاليا بروسيا، وحصلت جميلة على 
بنت بورسعيد على املركز الثالث وامليدالية البرونزية في سباق 800 م، وتليها باملركز 

الرابع ندا مجدي أبو مسلم باملركز الرابع في ذات السباق.
 جدير بالذكر أن ندا أبو مسلم قد حصلت على املركز الثاني وامليدالية الفضية مؤخرا 

في سباق 1500 م سباحه بالزعانف املونو.
وعضو  واإلنقاذ  للغوص  والعربي  املصري  االحتادين  رئيس  الشاذلي  سامح  أعرب  وقد   
خاصة  مسبوق  الغير  الفوز  بهذا  سعادته  على  للغوص  الدولي  االحتاد  إدارة  مجلس 
وأن سباحات املنتخب املسرى ندا أبو مسلم وجميلة على ال تتعدى أعمارهم 16عاما 
للكبار  العالم  بطولتي  في  نتائجهم  حيث  من  اآلن  العالم  أنظار  محط  وأصبحوا 

والناشئني.

مصر حتقق املركز الثالث والرابع لسباق 800 متر 
فى سباحة الزعانف للكبار
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غذاء ودواء: 

األناناس
ملك  بأنه  واشتهر  امللوك،  بفاكهة  لقب 
كوزموس.  أناناس  العلمي  اسمه  الفاكهة. 
واجلنوبية.  الوسطى  أمريكا  األصلي  موطنه 
الهند  مثل  االستوائية  باملناطق  زراعته  تنتشر 

وجزر هاواي والفيليبني.
النضج،  عالمة  األناناس  ثمرة  عيون  تتفتح 
أو معلباً  فيقبل اإلنسان على تناوله إما طازجاً 
أو على شكل عصير. كما يستخدم األناناس في 

إعداد ألوان شهية من الطعام واحللوى.
بالفيتامينات وبخاصة فيتامني   واألناناس غني 
البرد.  أمراض  من  يقي  الذي  »ج«،  وفيتامني  »أ«، 
مينع  للبروتني،  هاضم  إنزمي  على  يحتوي  وهو 

اإلصابة بتصلب الشرايني.
يستخدم قشر الثمار في حالة التعرض للدغة 

نبات  أوراق  من  يصنع  للماشية.  شهي  كطعام  جتفيفه  بعد  يستعمل  كما  الثعبان،  
األناناس نوع متميز من املنسوجات،  كما متزج أوراق األناناس بالقش والبامبو لصناعة نوع 

خاص من الورق يستخدم في الرسوم الصينية.

تناول الشوكوالتة عند االستيقاظ يساعد على حرق 
الدهون

وجبة  تناول  إن  حديثة  دراسة  تقول 
الشوكوالتة  من  سكرية  خفيفة 
في  له  يكون  أن  ميكن  اإلفطار  على 
خالل  من  متوقعة  غير  فوائد  الواقع 

مساعدة اجلسم على حرق الدهون.
بوسطن،  في  الباحثون  وأعطى 
من  غرام   100 ماساتشوستس 
بعد  امرأة   19 لـ  احلليب  شوكوالتة 
ساعة  غضون  في  الطمث  انقطاع 
واحدة بعد االستيقاظ وساعة واحدة 
تقريًبا  يعادل  وهذا  النوم،  وقت  قبل 

قطعتني قياسيتني من ألواح مارس.
اكتشف  للدهشة،  مثير  وبشكل 
احلليب  شوكوالتة  تناول  أن  الفريق 
إلى  يؤد  لم  الليل  في  أو  الصباح  في 
كان  ألنه  األرجح  على  الوزن،  زيادة 

مبثابة مثبط للشهية. وفي الواقع، تبني أن تناول شوكوالتة احلليب خالل ساعات الصباح 
يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم. ورمبا كان هذا بسبب املواد 
والتي  الكاكاو  في  املوجودة بشكل طبيعي  الفالفانول  التي تسمى  املفيدة  الكيميائية 

تزيد من أكسدة الدهون.
ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على النساء بعد انقطاع الطمث، لذلك ينبغي إجراء مزيد 
من الدراسات على الرجال والنساء األصغر سنا لتأكيد هذه النتائج، كما يقول الباحثون. 
من  العالي  محتواها  فإن  الشوكوالتة،  حملبي  بالنسبة  لألسف  إنه  آخرون  خبراء  ويقول 

الدهون والسكر يعني أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.
عند  خاصة  الطويل،  املدى  على  الوزن  بزيادة  بانتظام  الشوكوالتة  تناول  عادة  وارتبطت 
النساء بعد سن اليأس الالئي ميكن أن يكن عرضة لزيادة الوزن. وكشفت التجارب أن تناول 

الشوكوالتة في الصباح أو في املساء كان قادرًا على التأثير على اجلوع والشهية.
ومن املثير لالهتمام، أن سجالت النوم أظهرت أن تناول الشوكوالتة في الليل تسبب في 
في  الشوكوالتة  بتناول  مقارنًة  النوم،  بداية  في  أقل  تباين  مع  النوم  فترات  انتظام  زيادة 

الصباح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كيف تعيش عمرا طويال؟!
أجمع العلماء واألطباء على أن مبقدرة اإلنسان أن يعيش ظروف حياة أفضل وأطول اذا اتبع 

النقاط التالية:
اإلقالع عن التدخني. 

العمل على تخفيض وزن اجلسم. 
ممارسة بعض التمرينات الرياضية. 

تناول األطعمة التي ال حتتوي على كميات كبيرة من الدهنيات، ومن األفضل أن يكون املرء 
نباتياً.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

 بعض حاالت اجلز على األسنان خفيفة بحيث ال تستدعي 
عالجاً إال أن الغالبة العظمى منها تكون عنيفة ومتكررة 
عنها من  ينتج  قد  ملا  التجاهل  معها  يصعب  لدرجة 
أخرى  ومشاكل  األسنان  وتلف  الصداع  الفك  اعوجاج 

نفسية وبدنية.
أعراض مشكلة اجلز على األسنان:

1- صرير واحتكاك بني األسنان بشكل مزعج مما قد يوقظ من ينام بجانب املريض.
2-تآكل األسنان أو انكسارها.

3-تآكل غطاء األسنان مما يكشف عن العصب.
4-ازدياد حساسية األسنان.

5-ألم في عضالت الفك.
6-آالم األذن الناجتة عن انقباضات عضالت الفك بشكل عنيف.

7-صداع عند االستيقاظ من النوم.
8-ألم فى الوجه بشكل عام ومزمن.

9-تآكل نسيج اخلد الداخلي نتيجة لوقوعه حتت حركة األسنان.
أسباب اجلز على األسنان:

1-  القلق والضغط النفسي والعصبية.
2- الغضب أو اإلحباط.

3-  الشخصيات العدوانية أو التنافسية أو النشيطة بشكل زائد.

grinding ...اجلز على األسنان

يواجهها  التي  األعراض  معظم  أن  حني  في 
استجابات  هي  التطعيم  بعد  األشخاص 
التهابية،  استجابة  تبني  أساسية  مناعية 
مزعجة  تكون  أن  ميكن  األعراض  بعض  أن  إال 
في  األلم  مثل  الوقت حللها،  بعض  وتستغرق 

موقع احلقن واالحمرار.
لتقليل  الطرق  أفضل  أحد  إن  اخلبراء  يقول 
يجب  لذا  العضالت،  تنشيط  هو  الذراع  ألم 
ممارسة العديد من التمارين الرياضية اخلفيفة 

لتخفيف آالم الذراع بشكل أسرع.
بعد  الذراع  وجع  لتقليل  متارين   5 يلي  فيما 
التطعيم ضد كورونا، وفق ما أوردت صحيفة 

ديلي ميل البريطانية:
مترين التمدد اجلانبي

اجلس على جانب منضدة وضع يد ذراعك التي 
وثنيها  الذراع  مبد  قم  عليها.  للقاح  خضعت 
التمرين  وكرر  البداية  وضعية  إلى  ُعد  ببطء. 

لثالث مجموعات مؤلفة من 10 عّدات.
مترين متدد الكتف

كتف  أمسك  ثم  األمام،  نحو  ذراعك  ارفع 

الذراع الذي تلقيت فيه اللقاح، بذراعك اآلخر 
واضغط برفق. خذ أنفاًسا عميقة وانتظر ملدة 

30 ثانية. كرر التمرين ثالث مرات.
مترين ثني الكتف

قف في وضع منتصب. ضع يديك على احلائط 
ببطء  اليدين  حرك  الكتف.  مستوى  عند 
استقامة  على  احلفاظ  مع  احلائط،  أعلى  إلى 
التمرين  وكرر  البداية  إلى وضعية  الكوع. عد 

عدة مرات.
مترين التمدد الدائري

اثِن جذعك لألمام. احتفظ بأحد الذراعني على 
تتدلى  بينما  الدعم  على  للحصول  الطاولة 
في  استمر  األرض.  نحو  املؤملة  األخرى  الذراع 
دع  دائري.  اجتاه  في  ببطء  جسمك  وزن  تغيير 
ذراعك تتأرجح في حركة دائرية. قم بأداء ثالث 

مجموعات من 10 عدات.
مترين الصدر

ضع يديك أمام صدرك مع ثني املرفقني. ارفع 
ثالث  بأداء  قم  املرفقني.  لفرد  ألعلى  ذراعيك 

مجموعات من 10 عدات.

5 متارين مفيدة 
لتخفيف آالم الذراع 

بعد التطعيم ضد 
كورونا
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قالوا..
فاحلوت  باحلجم؛  ليست  املسألة 
بينما  العالم،  في  عدده  يتناقص 

يعيش النمل في أمان!...

األدب ليس جتارة!
لي  »ان  شو:  لبرنارد  رجل  قال    
يريدون  منهم  ستة  أوالد.  سبعة 
أن  يريد  والسابع  أدباء،  يكونوا  أن 

يكون صانعاً«.
»ولكن..  ضاحكاً:  شو،  فقال     
واحد  يصبح  أن  العدل  من  هل 
اخوته  باعالة  مكلفاً  أوالدك  من 

الستة؟!«.

حقائق غريبة:
رياضيات

   تقول النظرية احلديثة للنسبية 
أقصر  هو  املنحني  أن  العامة 
وانه من  بني نقطتني،  ما  مسافة 
املمكن خلطني متوازيني أن يلتقيا، 
محدود  وغير  محدود  الفراغ  وان 

في آن. 
   إذا ذاب مكعب جليدي في كأس 
من املاء فانه ال يرفع منسوب املاء، 
املكعب  يزيحه  الذي  احلجم  ان  اذ 
في  يشغله  الذي  احلجم  يعادل 

حالة السائلة.  
   إذا بدأ شخص العد منذ حلظة 
والدته واستمر كذلك حتى بلوغه 
السن اخلامسة والستني، فانه لن 
يصل في عده الى البليون )مليون 

مليون(. 
   أقوى مجموعة لونية في أثرها 
البصري هي التي جتمع بني االسود 

واألصفر. 

عالمات طبيعية
نفقاً  يحفر  أن  اخللد  وسع  في 
ليلة  غضون  في  متراً   90 طوله 

واحدة. 
الروائح  االفاعي  تستشم     
من  تلتقطها  التي  بالسنتها 

االرض او من الهواء. 

كون عجيب:    
األشجار املصغرة

   أشجار البونساي اليابانية عبارة 
يتجاوز  ال  مصغرة  أشجار  عن 
سنتيمترات،  بضعة  طولها 
الصورة  هذه  على  تنمو  ال  وهي 
ذلك  يتم  وإمنا  طبيعية،  بطريقة 
يستخدمها  ألساليب  نتيجة 
للوصول  اليابانيون  البستانيون 

إلى هذا احلجم الصغير.

العالم الساخر

عجوز
   أوقف والدي سيارته أمام حديقة 
وأشعل أخر سيجارة لديه ثم رمي 
وإذا  احلديقة.  في  الفارغة  العلبة 
وتسأله:  تلتقطها  عجوز  بامرأة 
فأجاب:  العلبة؟«  هذه  تريد  »هل 
»كال«. فهتفت العجوز: »وال نحن 

نريدها«. ورمتها داخل السيارة.

طريقة لوقف 
التدخني

راح أحد ركاب الطائرة ينظر الى 
ساعته من حني الى آخر ثم يضع 
السجائر  منفضة  في  اصابعه 
في  راكب  فسأله  ويفتلها. 
املقعد املاور عما يفعله، فأجاب: 
»أني أحاول التوقف عن التدخني. 
برغبة ملحة في  فكلما شعرت 
أطفيء  بأني  تظاهرت  سيجارة 

واحدة«.
   - وهل تفيدك هذه الطريقة؟ 

  ـ  بكل تأكيد. فقد كنت أطفيء 
علبتي سجائر يومياً في األسبوع 
الى  العدد  تدني  واآلن  املاضي، 

علبة واحدة«.

ضحكة صديقة
»ملاذا  صاحبه:  أحدهم  سأل     

توقفت عن زيارة صديقتك؟« 
ضحكتها  أحتمل  أعد  لم   -    

السخيفة.
فيها  ذلك  أالحظ  لم  حقا؟  ـ     

أبداً.
عندما  تكن حاضراً  لم  انت   -    

طلبت يدها.

سلف صديقك ... 
تفقده

أن  »أتعتقد  لزميله:  رجل  قال     
أنا؟  أقول  ماذا  مشاكل؟  لديك 
أربعة آالف  لقد أقرضت شخصاً 
دوالر لكي يجري جراحة جتميلية، 
شكل  أعرف  أعد  لم  واآلن 

وجهه«.

بصمات: املوافقة 
والالمباالة

املوافقة  بني  الناس  بعض  ميزج 
بينهما  الفرق  أن  مع  والالمباالة، 
فالالمباالة  الكون.  وسع  واسع 
ميكن  ما  بني  التمييز  في  تفشل 
بينما  يساعد،  أن  ميكن  ال  وما 
التمييز.  هذا  تقيم  املوافقة 
والالمباالة تشل ارادة العمل، اما 
بتخليصها  فتحررها  املوافقة 

من أعباء مستحيلة.
 »آرثور جوردون«
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ا.د. ناجي اسكندر

 تتلخص مشكلة فادي أمين الطالب بكلية 
طب القاهرة في االتي: أنه عندما ذهابه ألداء 
واجه  عندما  وذلك  الذعر  أصابه  االمتحان 
قائمة  ضمن  جلوسه  رقم  غياب  مفاجأة 
املتقدمني لالمتحان، فسارع باالتصال بوالده 
وعند  ملساعدته.  الفور  على  حضر  والذي 
رقم  وجود  عدم  في  السبب  عن  السؤال 
لالمتحان،  املتقدمني  قائمة  ضمن  جلوسه 
غموض  لكشف  الطالب  شئون  ومبراجعة 
غياب  أن  بالقول:  العاملون  أجاب  الواقعة 
كان  القائمة،  من  أمين  فادي  الطالب  أسم 
أوراقه  بسحب  قام  قد  الطالب  أن  بسبب 
أن  املفترض  من  طلبا  وأظهروا  الكلية  من 
فادي هو الذي قد قام بتقدميه، وموقع عليه 
إلى  وأقرب  واضح  غير  باإلجنليزية  بإمضاء 
الشخبطة، ولشدة غرابة هذا املوقف - وحلني 
إزالة الغموض حول ذلك الوضع - فقد سمح 
له املسؤولون مشكورين بإداء االمتحان وحلني 

التوصل إلى حقيقة األمر. 
وقد اتضح فيما بعد، شيء أغرب من اخليال 
وهو أن أحدهم قد قام بإلغاء هوية الطالب 
نتيجة  الشخص  هذا  واستخدم  أمين  فادي 
مت  أن  بعد  العامة؛  الثانوية  في  أمين  فادي 
استبدال االسم األصلي باسم هذا الطالب 
وبنفس رقم جلوس ودرجات فادي أمين، ثم قام 
النتيجة  الطالب األخر باستخدام هذه  هذا 

وبعد  األسنان.  بطب  وبالتزوير  هو  ليلتحق 
العديد من املتابعات والتدخل السريع لوزراء 
جازاهم   - القاهرة  جامعة  ورئيس  التعليم 
اهلل كل اخلير - سمحوا للطالب باالستمرار 
استكمال  وحتى  االمتحانات  أداء  في 
احلادثة  هذه  مالبسات  وكشف  التحقيقات 

اإلجرامية. 
حترك  لسرعة  موصول  الشكر  كل  والشكر 
مشكلة  حلل  بالدولة  التعليم  رجاالت  كبار 

فادي أمين... ولكن يبقي السؤال األهم؟ 
هذه التصرفات في التالعب في أوراق الهوية 
التخطيط  في  مسبوقة  غير  التعليمية 
املتمع  يعرفها  ولم  ملرتكبيها  اإلجرامي 
متابع  ألي  الواضح  ومن  قبل.  من  املصري 
وفي  فرد،  من  أكثر  ضلوع  الذكاء  ضعيف 
مواقع حساسة جدا حتى ميكن تنفيذ أركان 

هذه اجلرمية اخلسيسة الشيطانية. 
اجلرمية  في  أنه  أيضا،  الواضح  من  ولكنه 
األولى  عكس  وعلي   - أمين  لفادي  الثانية 
للطالبة مرمي - فإننا في األخيرة منسك بأول 
ومنه  األسنان  طالب  وهو  يدينا؛  بني  اخليط 
األصح  بل  اخليط  نهابة  إلى  الوصول  ميكن 
مبحو  قامت  التي  اإلجرامية  الشبكة  لكل 
على  من  باخر  وباستبداله  أمين  فادي  اسم 
نتيجته بالثانوية العامة، ثم مت قبول الطالب 
املزور بطب األسنان، ثم مت سحب أوراق فادي 
التحقق  وبدون  القاهرة  طب  كلية  من  أمين 
التسلسل  وهذا  الطالب.  شخصية  من 

يتطلب تعاون عصابي إجرامي. 
العدالة تقتص  نرى  أن  ننتظر  ونحن جميعا 
اجلرمية  هذه  ونفذوا  خططوا  الذين  كل  من 
وراء  وتضعهم  املتمع  لتعزلهم عن  القذرة، 

إليه  تسول  ملن  عبرة  وليكونوا  القضبان، 
البشر.  مبصائر  يتالعب  بان  مجددا  نفسه 
فهذه التصرفات اإلجرامية تهدم كل أسس 

االستقرار التي تقوم عليها املتمعات.      
أهم  اجلرمية  هذه  ملرتكبي  الوصول  أن  وأكرر 
ألف مرة من رجوع احلق لصاحبه؛ فباستخدام 
لغة الطب، فان رجوع احلق لصاحبه هو مبثابة 
من  واستئصال  حتديد  أما  العرض،  تسكني 
ومعاقبتهم  اإلجرامي،  العمل  هذا  وراء  هم 

فهو ميثل العالج ألصل املرض.
بنتيجة  التالعب  موضوع  حول  أخير:  خاطر 

الثانوية العامة:  
كنت وما زلت وسأظل أباهي مبصرنا العزيزة 
منشأ احلضارة اإلنسانية. وضمن هذا الكثير 
النظام  احلبيبة هو:  به عن مصرنا  أباهي  مما 
لاللتحاق  العامة  الثانوية  المتحان  العادل 
عدله  في  يفوق  والذي  املصرية،  باجلامعات 

كل النظم في كل بلدان العالم األول. 
فأرجو من رجال التعليم الشرفاء واخمللصني 
مبصرنا العزيزة، وما أكثرهم العمل على وضع 
املستقبل  في  تضمن  التي  الضوابط  كل 
أما  العامة...  الثانوية  بنتيجة  التالعب  عدم 
فيما يخص هؤالء املفسدون فجزائهم اخلزي 

والعار في الدنيا واألخرة.    
حفظ اهلل مصرنا العزيزة من كل سوء... حتيا 

مصر ....

بني تسكني العرض وعالج أصل املرض!بني تسكني العرض وعالج أصل املرض!
وهل يصح أن يلدغ املؤمن من جحر مرتني؟!وهل يصح أن يلدغ املؤمن من جحر مرتني؟!

بني صفر الثانوية العامة ملرمي ... وإلغاء الهوية التعليمية لفادي أمينبني صفر الثانوية العامة ملرمي ... وإلغاء الهوية التعليمية لفادي أمين

حول  املمتع  حوارنا  القارئ  عزيزي  نستكمل 
اإلنسان.  تدمر عقل  التي  العقلية  الفيروسات 
فقد حتدثنا عن فيروس اجلهل ثم فيروس الغيبية 
وأخيرا عن فيروس االفتتان الكامل باألشخاص. 
يدمر  رابعا  فيروسا  عن  سويا  سنتحدث  اليوم 
هذا  إن  اخلوف.  فيروس  وهو  العقول،  أغلب 
انه  كما  مختلفة،  وأبعاد  ظواهر  له  الفيروس 
أو حتت  أخرى،  األحيان مبظاهر  أغلب  في  يظهر 
مظاهر  لآلسف  تكون  قد  أخرى  مسميات 
إلى  الوعاظ  أو  اخلدام  استخدام  إن  روحية. 
إرهاب الناس فكريا عن طريق زرع مبدأ اجلحيم 
والنار األبدية بهدف التوبة وتغيير االجتاه يعتبر 
واحد.  آن  في  والروحية  الفكرية  اجلرائم  إحدى 
لست ضد فكرة وجود اجلحيم أو حتى العقاب 
األبدي للخاطئ، فقد أكد املسيح وجوده مرارا، 
مستمرة  بطريقة  استخدامه  ضد  ولكنني 

كحافز للتوبة.  
على  قصة  دوستويفسكي  فيودور  كتب 
)الكاهن  عنوان  1849حتت  عام  زنزانته  جدران 

والشيطان(  
األب  أيها  »مرحبا  للكاهن:  الشيطان  قال   
الصغير السمني! ما الذي جعلك تكذب هكذا 
على هؤالء الناس املساكني املضللني؟ أي عذابات 
من اجلحيم صورت لهم؟ أال تعلم أنهم يعانون 
أصالً عذابات اجلحيم في حياتهم على األرض؟ 
مندوباي  الدولة  وسلطات  أنت  أنك  تعلم  أال 

آالم  يعانون  من جتعلهم  أنت  إنك  األرض؟  على 
اجلحيم الذي تهددهم به. أال تعلم هذا؟ حسنا 

إذاً، تعال معي!«.
ياقته، ورفعه عالياً  الكاهن من  شد الشيطان 
في الهواء، وحمله إلى مكان سبك احلديد في 
مصنع. وهناك رأى العمال يركضون على عجل 

ذهاباً وإياباً، يكدحون في احلرارة احلارقة.
احلرارة  مع  الثقيل  الهواء  يفوق  ما  وسرعان 
الشيطان  إلى  فيتوسل  الكاهن،  احتمال 
أترك  دعني  أذهب!  »دعني  عينيه:  في  والدموع 

هذا اجلحيم!«.
أماكن  أريك  أن  يجب  العزيز،  صديقي  يا  »آه، 
أخرى  مرة  الشيطان  به  وميسك  كثيرة«.  أخرى 
ويسحبه إلى مزرعة. وهناك يرى العمال يدقون 
احلبوب. الغبار واحلرارة ال يحتمالن. ويأتي املراقب 
حامالً سوطاً، يهوي به بال رحمة على كل من 
يقع على األرض عندما يغلبه اإلرهاق من العمل 

الشاق أو اجلوع.
التي يعيش  األكواخ  إلى  الكاهن  يأخذ  وبعدها 
قذرة،  جحور  أسرهم.  مع  العمال  أولئك  فيها 
الرائحة.  وكريهة  بالدخان،  مفعمة  باردة، 
مشيراً  عريضة،  ابتسامة  الشيطان  يبتسم 

إلى الفقر واملشقات في تلك البيوت.
ويسأل: » حسنا، أليس هذا كافيا؟«.. ويبدو أن 

حتى الشيطان نفسه، مشفق على الناس.
يديه  فيرفع  يكاد يحتمل،  التقي ال  وخادم اهلل 

ويتضرع »دعني أخرج من هنا، نعم، نعم! هذا 
هو اجلحيم على األرض!«.

»حسناً إذاً، ها أنت ترى، وال تزال تعدهم بجحيم 
آخر. تشق عليهم، تعذبهم حتى املوت معنوياً، 
كل  في  أصالً  ميتون  فيه  هم  الذي  الوقت  في 

سأريك  بنا!  هيا  اجلسدي!  املوت  عدا  شيء 
أسوأ  أخيراً…  واحداً  جحيماً  آخر…  جحيماً 

جحيم على اإلطالق«.
أخذه إلى سجن، وأراه زنزانة، بهوائها الفاسد، 
كل  املسلوبة  الكثيرة  البشرية  والهيئات 
واملغطاة  أرضها،  على  امللقاة  والقوة،  الصحة 
األجسام  على  تتغذى  التي  والهوام  باحلشرات 

الضعيفة، العارية، الهزيلة.
مالبسك  عنك  »اخلع  للكاهن:  الشيطان  قال 

ثقيلة  سالسل  كاحليك  على  وضع  احلريرية، 
استلق  البائسون،  هؤالء  يلبسها  التي  كهذه 
على األرض الباردة القذرة، وعندها حدثهم عن 

اجلحيم الذي ال زال ينتظرهم!«.
التفكير  أستطيع  ال  ال!  ال،   « الكاهن  فأجاب 
في أي شيء أكثر ترويعاً من هذا. أتوسل إليك، 

دعني أخرج من هنا!«
»نعم، هذه هي جهنم. ال ميكن أن يكون هناك 
جهنم أسوأ منها. ألم تكن تعلم بها؟ ألم تكن 
تعلم عن هؤالء الرجال والنساء الذين ترعبهم 
بصورة جحيم آخروّي … ألم تكن تعلم أنهم في 

اجلحيم اآلن، قبل موتهم؟«. 
وسالح  اجلحيم  استخدام  إن  القارئ،  عزيزي 
على  دليال  مستمرة،  بطريقة  املوعوظني  خوف 
حوله  تدور  الذي  املركز  أصبحت  اخلطية  أن 
الذي  األصدقاء  أحد  أبدا  أنسي  فال  الكنيسة! 
اخلطيئة  كلمة  يسمع  ال  بانه  يوما  لي  صرح 
عن  ولنبتعد  فلنكف  الكنيسة.  في  إال  بكثرة 
الفكري  اإلرهاب  وهذا  العقلي  الفيروس  هذا 
الذي جعل الكثيرين يتركون املسيح وكنيسته 
ال  الذين  هؤالء  والسبب  رجعة.  بال  ويذهبون 
والعقاب وكأن  املوت واجلحيم  إال عن  يتكلمون 
املسيح قرر أن يضم ذراعيه على عود الصليب 
رافضا للبشرية. فاخلطية ليست محور ومركز 
الكنيسة بل املسيح هو وحده رأس الكنيسة 

ومركزها وهدفها، وال شيء سواه.

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

فيروسات قاتلة )فيروسات قاتلة )55((
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يوحنا 8-1:15
الكرمة  أنا   … الكرام  وأبي  احلقيقية  الكرمة  »انا   -

وأنتم األغصان »:
الكرمة  هو  ]أنا  املد  له  املسيح  يسوع  الرب  يقول 
َمن  كل  لكي  الكرام،  اآلب  غرسها  التي  احلقيقية 
طبيعتها  فيه  متتد  احلقيقية  الكرمة  بهذه  يتحد 
وجتري فيه عصارة حياتها، فيصير غصناً في الكرمة 
وامتداداً لها ويأتي بثمر. فالكرمة تعطي ذاتها ممتدة 
في أغصانها[. إن عطية اهلل لنا هي ذاته. لكي ننال 
» التأله » Theosis باالحتاد به: » ألم أقل لكم أنكم 

آلهة وبنو العلي تُدَعون؟ ».
الذي كلمتكم  الكالم  لسبب  أنقياء  اآلن  أنتم   «  -

به »:
»احلق«  استعالن  بسبب  أنقياء  تصيرون  ]فأنتم 
فيكم من خالل كلمتي. أنا هو »اهلل الكلمة«. َمن 
امتدادا  ويصير  خليقته  تتجدد  وبكلمتي  بي  يؤمن 
للكرمة وله شركة في حياة الكرمة » نحن حلم من 

حلمه وعظم من عظامه«[. 
بني »شجرة احلياة« و«الكرمة احلقيقية«

اجلنة  وسط  في  احلياة«  »شجرة  اهلل  غرس  لقد 
لكي يأكل منها اإلنسان »ويحيا إلى األبد«. هذا هو 
تدبير اهلل من جهة اإلنسان الذي خلقه لكي يكون 
من  اهلل  حياة  مجال  في  الشركة  هو  مستقبله 
الذي  احلياة«  »شجرة  املسيح  ببشرية  االحتاد  خالل 
هو واحد في الطبيعة اإللهية هلل. فبشرية املسيح 
عليه  اهلل  َخلق  الذي  األصل  هي  اإلنسان«  »ابن 
املكتوب  في  هذا  نقرأ  به.  يتحد  ما  لكي  اإلنسان 
اخمللوقة  بشريته  عن  األزلي  اهلل«  »ابن  لسان  على 
قبل الزمان اخمللوق »الرب قّناني/أنشأني أول أعماله« 
واملُشار إليها بشجرة احلياة »وغرس الرب اإلله جنة 

وشجرة احلياة في وسط اجلنة«.
فآدم مخلوق على صورة املسيح »ابن اإلنسان« لكي 
يدخل في شركة مجال حياة اهلل الثالوث القدوس 
باالحتاد »Theosis« في أصل بشريتنا التي أنشأها/
األزلي:  اهلل  أبن  املسيح  في  الثالوث  اهلل  قنَّاها 

مخلوقني في املسيح يسوع قبل األزمنة األزلية.
إن فشل آدم وحواء، لم مينع أن يستمر أو أن يتحقق 
The-  تدبير اهلل من جهة احتادنا وشركتنا في اهلل
بيننا  اهلل  وظهور  إرسالية  كانت  لذلك   .osis
بالتجسد اإللهي في يسوع املسيح. فبعد أن تغربنا 
عن شجرة احلياة منذ سقوط آدم، عاد اهلل وافتقدنا 
احلقيقية  الكرمة  »أنا  أخري  مرة  وسطنا  في  بها 
وأبي الكرام«. إن من يأكل من شجرة احلياة اإللهية 
»َمن  اهلل  أبن  املسيح  ببشرية  يتحد  املتجسدة 
التي  احلياة  شجرة  ِمن  يأكل  أن  فسأعطيه  يغلب 
في وسط فردوس اهلل«، وتكون له شركة في حياة 
يحيا  يأكلني  »َمن  األبد  إلى  األبدية فيحيا  الثالوث 
بي … َمن يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فّي وأنا 

أكون فيه«.
يوحنا 11-9:15

في  أثبتوا  أنا.  أحببتكم  كذلك  اآلب  أحبني  »كما 
محبتي،  في  تثبتون  وصاياي  حفظتم  إن  محبتي. 
كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. 
ويكمل  فيكم  فرحي  يثبت  لكي  بهذا  كلمتكم 

فرحكم«.
فقد  احلقيقية«.  »الكرمة  مثل  الرب  يشرح  هنا 
بني  العالقة  من جهة  الالهوتية  أصوله  إلى  أنتقل 
اهلل  عالقة  وبني  الواحد،  اهلل  في  الثالثة  األقانيم 

الواحد وأقانيمه الثالثة باإلنسان من جهة أخرى. 
»اهلل  أن  هو  احلقيقية  الكرمة  مثل  في  األصل  إن 

محبة«. فاحملبة هي طبيعة اهلل وهي غير مخلوقة 
احملبة  كانت  تزول سواء  ال  لذلك هي  متغيرة.  وغير 
أحبني  كما   « الواحد  اهلل  في  الثالثة  األقانيم  بني 
اآلب » عدد9. أو محبة اهلل الواحد وأقانيمه الثالثة 
علي  األول  آدم  اهلل  َخلق  بسببها  التي  لإلنسان 
صورة اهلل في املسيح يسوع »نخلق اإلنسان على 
َعَملُُه،  نَْحُن  ََّنا  »ألَن )تكوين(.  كشبهنا«  صورتنا 
»الذي   ،)2 )أفسس  يَُسوَع«  امْلَِسيِح  ِفي  َمْخلُوِقنَي 
أعمالنا،  ال مبقتضى  دعوة مقدسة،  ودعانا  نا  خلصَّ
بل مبقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في 
املسيح يسوع قبل األزمنة األزلية، وإمنا أُظِهرت اآلن 
املوت  أبطل  الذي  املسيح،  بظهور مخلصنا يسوع 
)تيموثاوس  اإلجنيل«.  بواسطة  واخللود  احلياة  وأنار 

الثانية: 1(.
كان آدم األول هو الغصن الذي َقَطع نفسه بتغربه 
عن اهلل. فإن محبة اهلل تنحجب بسبب عدم البر 
ال  فهي  اهلل  طبيعة  هي  احملبة  ألن  ولكن  والشر. 
تزول. لذلك أصلح اهلل التشويه الذي حدث بسبب 
الذي  األصل  إلي  بالرجوع  وذلك  األول،  آدم  سقوط 
يسوع  هو  والذي  صورته،  علي  اإلنسان  اهلل  َخلق 
»ويخرج قضيب من  اإلنسان  وأبن  أبن اهلل  املسيح 
جذع يسى، وينبت غصن من أصوله … ويحل عليه 
…األرض  الرب  مخافة  في  تكون  ولذته   … الرب  روح 
اليوم  ذلك  في  ويكون   … الرب  معرفة  من  متتلئ 
شعبه«  بقية  ليقتني  ثانية  يده  يعيد  السيد  أن 

)أشعياء 11(.
على  أخرى  مرة  اآلب  اهلل  محبة  انسكبت  عندئذ 
أصل اإلنسان الذي هو يسوع املسيح »هذا هو أبني 
األول  آدم  حجبها  أن  بعد  سررت«،  به  الذي  احلبيب 
بتغربه عن اهلل، فعاد روح اهلل الذي فارق آدم بسبب 

السقوط، ورأينا الروح ينزل في شكل حمامة علي 
إن  األردن.  نهر  في   - يسوع  املسيح   - الثاني  آدم 
لم  يسوع  املسيح  في  واإلنسان  اهلل  بني  املصاحلة 
ولكن  االبن«،  يحب  »اآلب  اهلل  أبن  ألنه  فقط  تكن 
ألنه أيضاً » أبن اإلنسان الذي أكمل كل بر« باعتباره 
آدم  اهلل  َخلق  الذي على صورته  واألصل  الثاني  آدم 
مستيكياً/سرياً  املعمدان  يوحنا  أعلنه  هذا  األول. 
عندما رأي يسوع املسيح »هذا صار قدامي ألنه كان 

قبلي«.
األول  آدم  وأصل  الثاني-  -آدم  املسيح  يسوع  فإن 
يبكتني  منكم  »من  خالقه  عن  يتغرب  لم  وذريته، 
 - احتفظ  فقد  اآلب.  يحبه  لذلك  خطية«  على 
حفظت  قد  أنا  »إني  به  املتحد  اهلل  ببر   – كإنسان 

وصايا أبي وأثبت في محبته« ع10. 
اهلل«  »ابن  املسيح  ليسوع  اآلب  محبة  خالل  ومن 
سررت«،  به  الذي  احلبيب  أبني  هو  »هذا  بالطبيعة 
الذي  اإلنسان«  »أبن  املسيح  ليسوع  ومحبته 
كل  أكمل  أن  »ينبغي  كإنسان  اهلل  بر  كل  أكمل 
ويشق  يلغي  أن  املسيح  يسوع  الرب  أستطاع  بر«، 
آدم »كما  ذرية  الذي يحجز محبة اآلب عن  احلجاب 
أحبني اآلب كذلك أحببتكم أنا. أثبتوا في محبتي« 
نظل  معه،  املتبادل  واحلب  املسيح  فبدون   .8 ع 
محجوبني عن محبة اآلب. لكن في املسيح يسوع 

أزال اهلل الثالوث هذا احلاجز إلى اآلبد. 
يوحنا 17-12:15

»الكرمة  َمثل  تفسير  في  املد  له  الرب  ويستمر 
احلقيقية« قائالً »هذه هي وصيتي أن حتبوا بعضكم 
نكون  أن  منا  يطلب  فالرب  أحببتكم«.  بعضا كما 

ِمثله ولنا نفس حبه
البقية ص 12

َمثل »الكرمة احلقيقية« ... وتفسير املسيح له في يوحنا 15
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )139(

نزل إبرام إلى مصر - إذ كنت قارئ جيد للكتاب املقدس سوف تدرك 
به  نقصد  والعالم  العالم  إلى  تشير  املقدس  الكتاب  في  مصر  أن 
أو كل  بعض  مقابل  في  ترغب  ما  لك  يقدم  ما  أي  املادي  العالم  هنا 
انحسر  إنه  كانت  إبرام  قدمها  التي  التنازالت  هذه  وأول  التنازالت- 
مع  اتفق  هذا  يضمن  ولكي  الشخصية  سالمته  إلى  ونظر  ذاته  في 
ساراي امرأته إن تقول إنها أخته؟! نعم هي أخته ولكن العالقة التي 

جتمعهما هي إنها امرأته.
وننحاز   االمتحان  هذا  جنوز  استثناء  بال  كلنا 
للذات وخاصة في بداية دعوتنا، يقول قائل هذا 
حدث مع إبرام قبل العهد معه الذي حدث في 
تكوين 15، أقول لهذا مع كل آسفي لقد كرر 
إبرام هذا الفعل في تكوين 20 ، إمام ابيمالك 
ملك جرار،، ما أود أن أقوله هنا أن كلنا نسقط 
إلى  وسقوطك  ضعفك  يقودك  فال  ونضعف 
ومتسك  للنعمة  انحاز  وأبدا  دائما  بل  اليأس 
تثبت ميراثك  أن  القادرة  أي كلمة اهلل  بالوعد 

وَلَِكلَِمِة  هلِل  إِْخَوتِي  يَا  أَْسَتْودُِعُكْم  »وَاآلَن  األعمال  سفر  يقول  كما 
ِسنَي«. )أع  نِْعَمِتِه، الَْقادِرَِة أَْن تَْبِنَيُكْم وَتُْعِطَيُكْم ِميرَاثًا َمَع َجِميِع امْلَُقدَّ

)32 :20
ولكي ال اعرج بعيداً عن املوضوع الرئيسي لسلسلة العهود وأذكرك 
عزيزي القارئ باننا ما زلنا في العهد مع إبراهيم، و في بداية العهد 
احب أن أشير إلى قانون اإلميان الذي كان يردده اإلسرائيلي أو اليهودي 
وهذا ما يسمى في كتب اليهود بـــــ »شماع إبراهيم« أي »اسمع يا 
إبراهيم«، وهذا القانون مذكور في سفر التثنية اإلصحاح 26 وسأذكر 
األَرَْض  دََخلُْت  َقْد  أَنِّي  إِلِهَك  لِلرَّبِّ  الَْيْوَم  »أَْعَترُِف  اآليات هنا  لك بعض 
الَِّتي َحلََف الرَّبُّ آلبَائَِنا أَْن يُْعِطَيَنا إِيَّاَها.....ثُمَّ تَُصرُِّح وَتَُقوُل أََماَم الرَّبِّ 
نََفٍر  ِفي  ُهَناَك  وَتََغرََّب  ِمْصرَ  إِلَى  َفانَْحَدرَ  أَبِي،  َكاَن  تَائًِها  أَرَاِميًّا  إِلِهَك: 
ًة َكِبيرًَة وََعِظيَمًة وََكِثيرًَة. َفأََساَء إِلَْيَنا امْلِْصرِيُّوَن،  َقلِيل، َفَصارَ ُهَناَك أُمَّ
ا َصرَْخَنا إِلَى الرَّبِّ إِلِه  ًَّة َقاِسَيًة. َفلَمَّ لُوا َعلَْيَنا وََجَعلُوا َعلَْيَنا ُعُبودِي وَثَقَّ

َتَنا وَتََعَبَنا وَِضيَقَنا. َفأَْخرََجَنا الرَّبُّ  آبَائَِنا َسِمَع الرَّبُّ َصْوتََنا، وَرَأَى َمَشقَّ
وََعَجائَِب،  وَآيَاٍت  َعِظيَمٍة  وََمَخاوَِف  رَِفيَعٍة  وَذِرَاٍع  َشِديَدٍة  بَِيٍد  ِمْصرَ  ِمْن 
وََعَسالً«.  لََبًنا  تَِفيُض  أَرًْضا  األَرَْض،  هِذِه  وَأَْعَطانَا  امْلََكاَن،  هَذا  وَأَدَْخلََنا 

)تث26: 9-3(
والعهد مع إبراهيم هو البداية الفعلية في الزمن لتاريخ اخلالص الذي 
بدأ فعلياً بذبيحة املسيح الذي قدم نفسه بروح أزلي أي قبل تأسيس 
َم  َقدَّ أَزَلِيٍّ  بُِروٍح  الَِّذي  امْلَِسيِح،  العالم كما تذكر رسالة العبرانني »دَُم 

نَْفَسُه هلِِل« )عب 9: 14(
لذا يحظى العهد مع إبراهيم بأهمية خاصة 
العهد؟! كان هذا  في رسالة اخلالص، فما هو 
يرث  لن  إبرام  إن  الرب  من  برهان  مبثابة  العهد 
بيته شخص آخر غير الذي يأتي منه كما أكد 
يَْخُرُج  الَِّذي  بَِل  هَذا،  يَرِثَُك  »الَ  قائال:  الرب  له 
كان  إذن   )4  :15 )تك  يَرِثَُك«.  ُهَو  أَْحَشائَِك  ِمْن 
الرب  به  اقسم  الذي  القسم  هو  العهد  هذا 
ليبرهن إلبرام على أن هذا الوعد سوف يحدث 
كما يذكر الوحي اإللهي قائالً »َفلِذلَِك إِذْ أَرَادَ اهلُل أَْن يُْظِهرَ أَْكَثرَ َكِثيرًا 

َط بَِقَسٍم« )عب 6: 17( لَِورَثَِة امْلَْوِعِد َعَدَم تََغيُّرِ َقَضائِِه، تََوسَّ
ونستطيع أن نلخص العهد مع إبراهيم في عدة نقاط للتسهيل على 

القارئ: 
أول،  كطرف  القدوس  الثالوث  أي  )ايلوهيم(  اهلل  العهد:  أطراف   #

وإبراهيم كطرف ثان، مبا أن العهد البد أن يكون بني طرفني 
# الشروط: أن يثق إبرام أو إبراهيم في الرب وحده

- اخلارج من صلب إبراهيم أي إسحاق هو الوارث للعهد 
غريبة  ارض  في  مستعبدا  غريباً  سيكون  نسله  إن  إبراهيم  يعلم   -

وبعد فترة معينة سيخرجهم الرب بيد شديدة وذراع ممدودة 
- بعد إمتام العهد امر الرب أن يختنت كل ذكر لتكون عالمة عهد 

# املواعيد:
-يرث إبراهيم األرض

- يصبح هو ونسله آمة عظيمة 
إلى  يشير  ما  وهو  النسل  يكون  -بإسحاق 

املسيح يسوع باجلسد 
بل  وليست إسرائيل فقط  األرض  قبائل  إبراهيم جميع  تتبارك في   -

كل األمم
- إسماعيل يصبح أبا الثنتي عشر آمة 

#كيف مت العهد؟
اقسم له اهلل بشكل رسمي على هذا العهد وطلب من إبرام أن يجهز 
من  ويشقها  حيوانات  إبرام  يحضر  أن  وهي  بالقسم  اإلدالء  حيوانات 

الوسط وهم 
- عجلة ذات ثالثة سنوات

- عنزة ذات ثالثة سنوات
- كبشا ذات ثالثة سنوات

- ميامة وحمامة )ال يشقوا من الوسط( 
ونزل الرب في صورة تنور دخان ومصباح نار يجوز بني القطع، فما هو 
هو  و   15 تكوين  في  املقدس  الوحي  ذكره  ما  كل  من  الروحي  املعني 
إصحاح العهد بني اهلل وإبرام في ذلك الوقت ... سوف أجيب علي هذا 
السؤال في القالب القادم، ولكن قبل أن اختم كالمي أريد أن أشير أن 
إلهنا هو إله عهود والعهد قائم مادام اهلل قائم، فعالقتنا بالرب هي 
قائمة على العهد الذي أخذه واقسم بنفسه على أن يكون لنا مرساة 
للنفس مؤمتنة وثابتة، إذ دخل يسوع بجسده كسابق ألجلنا كرئيس 
كهنة على طقس جديد ال وجود لك في عهد موسي والناموس بل 
طقس ابدي أزلي ليخلق لنفسه كهنة يقدمون ذبائح روحية في كل 
اآلب...  عرش  وبني  بينك  يفصل  كان  الذي  احلجاب  شق  إنه  إذ  حلظة 
فمعروض لك ككاهن مختفي في رئيس كهنتك يسوع للدخول إلى 
ْم بِِه ِفي ُكلِّ ِحنٍي هلِِل ذَبِيَحَة التَّْسِبيِح، أَْي  عرش اآلب كل حني »َفلُْنَقدِّ

ثََمرَ ِشَفاٍه ُمْعَترَِفٍة بِاْسِمِه. )عب 13: 15(«
فال حاجز وال عائق وال حجاب وال شيئا ما حتى اخلطية! يستطيع أن 
يفصلنا فيما بعد لتتقابل مع اآلب في يسوع املسيح بالروح القدس.

ملكوت اهلل... سيمتد )24(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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املانيا:

بيع طابع بريد بأكثر من 8 ماليني يورو

أقيم مؤخرا مزاد علني في مدينة لودفيجسبورج األملانية لبيع 
طابع بريد أحمر اللون يعود ملستعمرة موريشيوس البريطانية 
في  ندرة  وأكثرها  البريدية  الطوابع  أشهر  أحد  وهو  السابقة، 

العالم ومت البيع مقابل 8 ماليني يورو.
وأعلنت دار املزادات أن املالك اجلديد للطابع هو هاوي جمع حتف 

وأشياء نادرة مشيرة إلى أنه أوروبي يتكلم األملانية.
أربعة  مببلغ  السابق  مالكه  جانب  من  عرض  قد  الطابع  وكان 

ماليني يورو.
الطابع  وال  الطابع  مظروف  مالك  يتغير  ال  املزادات  لدار  ووفقا 
الراغبني في الطابع  القيمة إال كل عدة عقود. وبلغ عدد  بالغ 

بعد عرضه ثالثة أشخاص.
بريدية  طوابع  أول  والزرقاء  احلمراء  موريشيوس  طوابع  تعد 
وقد  سابقا،  البريطانية  موريشيوس  مستعمرة  في  طبعت 
منطقة  سابع  موريشيوس  صارت  وبها   ،1847 عام  طبعت 

تصدر طوابع البريد عامليا.
ولم يعد متبقيا من مجمل 500 طابع من طوابع موريشيوس 
التي صدرت في ذلك الوقت إال 12 طابعا من الطوابع الزرقاء، 

بينما لم يتبق من الطوابع احلمراء إال 15 طابعا.

اليمن:

»الشوكوالتة« بديال 
للعملة.. القصة الكاملة 

لـ«استبدال الفكة«
سائقو  يستخدمها  التي  الفكة  أصبحت  »الشوكوالتة« 
املركبات، واحملالت التجارية، الختفاء الفئات الصغرى من العملة 

اليمنية، بسبب »التضخم«.
سائقو  يرجعها  »شوكوالتة«  سوى  تكن  لم  العملة  تلك 
من  الصغرى  الفئات  تواجد  اختفاء  بسبب  للركاب،  املركبات 

العملة اليمنية، بسبب ما يصفه اقتصاديون »بالتضخم«.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذه احلالة التي طرأت على سوق تداول 
العمالت في اليمن إلى تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة تصل 

إلى 300%، مقارنة عما كانت عليه العملة احمللية قبل احلرب.
وجتاوز سعر صرف العملة الوطنية حاجز 900 ريال ميني مقابل 

الدوالر األمريكي الواحد، في العاصمة املؤقتة عدن.
اليمنية، بعدم طباعة  السلطات  إقرار  التدهور مع  ويأتي هذا 
العمالت الصغيرة، فئات )10 - 20 رياالً املعدنية(، أو فئات )50 - 

100 رياال الورقية(، إذ انعدمت في األسواق بشكل كبير.

زیونزفیل:

أكل رجل الشجرة كلها!
    أكل الرجل الشجرة كلها! نعم فقد كلها وكسب اجلائزة 

األولى للمسابقة اخملصصة لذلك، وهي عشرة آالف دوالر!
إنديانا  بوالية  زيونزفيل  منطقة  في  فالحاً  يعمل  الرجل     
وأوراقها  وفروعها  جذعها  التهم  التي  والشجرة  األمريكية، 

وجذرها من أشجار البتوال.
    علق الرجل على أكله للشجرة بقوله: »إن أسوأ جزء أكلته 
في الشجرة إمنا هو حلاؤها؛ فهو مّر وغير مقبول الطعم مطلقاً 

لكنني حتملت ذلك ألفوز باجلائزة«!

روسيا:

 تلّقح واحصل على شقة مجاًنا!

السكان  إقناع  موسكو  الروسية  العاصمة  سلطات  تواصل 
بالتطعيم ضد فيروس »كورونا«، وهذه املرة عن طريق مسابقة 
وفًقا  روبل،  ماليني   3 نحو  قيمتها  تبلغ  سكنية  بشقة  للفوز 

ملوقع »سبوتنيك«.
وبّثت قناة »⁰360« الروسية حلقة اإلعالن عن أسماء الفائزين 
املشاركني والذين تلقّوا اللقاح املضاد لفيروس كورونا املستجد، 
وتبلغ  مربعا  مترا   75 نحو  مساحتها  تبلغ  سكنية  بشقة 
قيمتها نحو 3 ماليني روبل، حتت شعار: »تلّقح واحصل شقة«.

وخالل احللقة مت الكشف عن اسم الفائز بطرق طريفة للغاية، 
حيث مت االستعانة باألطفال عن طريق فرقعة البالونات امللونة 

واالستعانة بكلب ليختار الطبق الذي يحوي اسم الفائز.
الروسية،  العاصمة  وخاصة  روسيا،  شهدت  أن  بعد  هذا  ياتى 
في  املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  في  كبيرا  ازديادا 
باإلجراءات  االلتزام  الروسية  السلطات  فرضت  األخيرة،  اآلونة 
االحترازية والصحية ودعت مواطنيها إلى تلقي اللقاح املضاد 
حدة  وتخفيف  سالمتهم  لضمان  املستجد  كورونا  لفيروس 

اإلصابات.

طوكيو:

سر رشاقة اليابانيات
وقيمة  بالغذاء  اهتمامهن  في  اليابانيات  رشاقة  سر  يكمن 
كميات  أكل  إلى  اليابانيون  والمييل  طهيه.  وكيفية  عناصره، 
يحتفظ  حتى  نييء  نصف  يأكلونه  الذي  اللحم  من  كبيرة 
نيئة  نصف  تطهی  اخلضراوات  وكذلك  الغذائية،  بقيمته 
تناول  اليابانيون  ويفضل  الزيوت،  من  كمية  وبأقل  وبالبخار 

طعامهم ببطء ليستمتعوا بهذا الغذاء الصحي!

زامبواجنا: 

سيدة اإلقليم هي قاتلة الفئران
    تزايدت أعداد الفئران في إقليم زامبواجنا في جنوبي الفلبني 
بشكل يدعو للذعر! فلقد تسببت الفئران في احداث خسارة 
فادحة في اإلنتاج القومي لهذا اإلقليم؛ إذ التهمت جزءاً كبيراً 
37 قرية األمر الذي دعا املسئولني  من احملصوالت الزراعية في 
على  القضاء  أجل  من  السيدات  بني  مسابقة  تنظيم  إلى 
الفئران واجلاة هي خلع لقب )سيدة إقليم زامبواجنا ( على كل 
سيدة قامت بقتل عدد كبير من الفئران، واحتفظت بذيولها 

إلثبات عدد الفئران التي مت صيدها!

لندن:

التشخيص املبكر للسرطان 
عبر بصمات األصابع

کشف طبي هام توصل إليه األطباء البريطانيون في جامعة 
»درهام« في إجنلترا، وهو وجود خطوط غير طبيعية في بصمات 
الدراسات  ومازالت  السرطان  يعانون من مرض  الذين  األطفال 
األصابع،  وبصمات  املرض،  عالقة  لبيان  مستمرة  واألبحاث 
وإمكان استخدام هذا الكشف اجلديد في التشخيص املبكر 

للمرض وعالجه.

كندا:

كيف أصبحت ليتون 
من أكثر األماكن حرارة في العالم؟

دق مجموعة من العلماء ناقوس اخلطر مجدداً بسبب ظاهرة 
أن أصبحت بلدة  املناخي، وذلك بعد  االحتباس احلراري والتغير 
من  واحدة  كندا،  في  فانكوفر  قرب  الصغيرة  اجلبلية  ليتون 
أكثر األماكن سخونة في العالم، في أواخر يونيو املاضي حيث 
وصلت درجة احلرارة فيها إلى 47.9 درجة مئوية وفقاً ملا أوردته 

صحيفة اجلارديان.
وسلط تقرير »اجلارديان« الضوء على هذه احلادثة النادرة، التي ال 
تتكرر سوى مرة كل عدة آالف من السنني، خاصة أن ليتون تقع 
عند خط عرض 50 درجة شماالً، تقريًبا مثل لندن، وال تتعرض 

هذه املناطق لدرجات حرارة كهذه.
ظاهرة  إلى  يعود  احلادثة  هذه  سبب  فإن  التقرير،  وبحسب 
معروفة باسم القبة احلرارية، التي تترافق مع مرتفع جوي يؤدي 

إلى احتباس الهواء احلار في املنطقة.
وأضافت الصحيفة أن تغير املناخ ال يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
ارتفاع درجة حرارة  إلى  إنه يؤدي  سطح الكوكب فحسب، بل 
طبقة التروبوسفير بأكملها، وهي الطبقة الدنيا من الغالف 
اجلوي التي حتدث فيها جميع األحوال اجلوية. وساهمت اجلبال 
األكثر دفًئا جنًبا إلى جنب مع اجلفاف الهائل الذي يعاني منه 
على  انتشارًا  األكثر  اجلفاف  وهو  الشمالية،  أميركا  غرب  اآلن 
هذا  نفسها  عززت  التي  احلرارية«  »القبة  ظهور  في  اإلطالق، 
األسبوع لتخلق ظروًفا قاسية على طول ساحل احمليط الهادئ.

الواليات املتحدة: 

تقرير رسمي يؤكد وجود أطباق طائرة غامضة
أعلنت اإلدارة األمريكية أنها ال متتلك تفسيرا محددا لظاهرة 
مشاهدات األطباق الطائرة املتكررة بالعشرات من قبل اجلنود 

واألفراد العاملني في اجليش األمريكي.
مشاهدة   144 بني  من  أنه  إلى  الدفاع  لوزارة  تقرير  وخلص 
ألجسام طائرة غير محددة الهوية، منذ عام 2004، ال يوجد أي 
تفسير إال ملشاهدة واحدة فقط، كما ال يوجد دليل على أن هذه 

األجسام الطائرة من خارج كوكب األرض.
وطلب الكونغرس بإجناز التقرير بعد كم كبير من البالغات من 
فائقة  طائرة  أجسام  مشاهدات  حول  األمريكي،  اجليش  قبل 

السرعة في السماء.
ظاهرة  في  حتقيق  جلنة  الدفاع  وزارة  شكلت  ذلك  على  وبناء 
األجسام الطائرة مجهولة الهوية، في شهر أغسطس املاضي، 

لتقصي احلقائق.
املشاهدات  هذه  تتبع  على  تقتصر  اللجنة،  مهمة  وكانت 
األجسام  وأصل  طبيعة  حتليل  على  عالوة  ووصفها،  وحتليلها 

الطائرة، غير محددة الهوية، حسب ما قال البنتاغون.
الطائرة  األجسام  مشاهدات  أغلب  إن  صدر  الذي  التقرير  قال 
غير محددة الهوية، وقعت خالل العامني املاضيني، بعدما أقرت 

البحرية األمريكية، استخدام آلية لإلبالغ عن األحداث.
تكون  أن  ميكن  املشاهدات،  هذه  بعض  إن  أيضا  التقرير  وقال 
ملؤسسات  تابعة  سرية،  تكنولوجية  »ببرامج  مرتبطة 

أمريكية«.
التقرير إن ظاهرة األجسام الطائرة غير معلومة الهوية  وقال 
ورمبا تشكل تهديدا  الطيران،  تشكل تهديدا صريحا لسالمة 

لألمن القومي األمريكي«. 

عالم بال حدود2121
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It’s Okay to 
not be Okay

We all struggle with moments 
and experiences that challenge us. 
That make us scared. Times when 
we feel frozen, stuck, and hope-
less. We feel lost and confused.  

Think about a time when you felt this 
way. What was going on in your head? 
What emotions were you feeling? 
I’m sure I’m not the only one who has 
felt this way before. A few days ago, I 
was feeling sick of everything. There 
was too much to do. I felt like I 
was running from one thing to the next 
- and not just physically, but mentally as 
well. I felt angry at the circumstances 
I was in, and I desperately want-
ed it all to just STOP. I needed 
quiet, peace, and comfort. But in the 
hustle and bustle of life, I found none.
I felt anxious. Tired. Scared. Angry. 
Confused. At one point, I even felt that 
there was simply no point of doing any-
thing at all. Sleep? No. Eat? No. Play? 
No. Work? No. On the outside, I am 
sure I looked okay. I can hold things 
together quite well in times of 
stress, you see. And so can many of 
us. We have trained ourselves to 
appear well and ‘put together’ in 
these moments because we know 
that despite feeling frustrated 
and tired, life still moves on. And 
so, we ‘suck it up’ and try to carry on. 
But inside, I felt awful. I wanted to 
scream. To tell someone that I was 
TIRED. I was SAD. I felt so confused 
at the way I was feeling - I did not 
want to study or go to work, and yet, 
I loved these things dearly. I did not 
want to play or talk to my loved ones 
or friends, although I knew that these 
people cared for me. I did not want 
to sleep, because doing so made me 

feel like I was running 
away from my challeng-
es.So, what could I do? 
At that moment, I burst. I 
cried and cried and cried. And 
you know what? I felt better 
afterwards. I realized that for so 
long, I had been holding this pain 
and stress inside. I was trying so 
much to show that I was strong, 
to not let anyone feel my pain. I did not 
want to hurt my loved ones around me and 
make them feel sad or worried about me. 
But crying was immensely therapeutic. 
Idiscovered that though I am 
strong, I am also capable of feel-
ing emotions. I am allowed to release 
my anger, sadness, and frustrations by 
crying - and that doesn›t make me weak or 
vulnerable. I am entitled to tell myself when 
things are tough now, I can still feel wor-
ried and scared - and that is normal. 
I am learning to let myself feel emo-
tions and express them. This is a big 
change for me. For so long, I have 
huddled these feelings inside of me, 
worried that I will make my family 
and friends sad. I told myself that 
I could not cry or be sad because 
that meant I was weak. But I am 
learning that all emotions are 
healthy, as long as I express them 
in positive and meaningful ways. 
And so after I cried, I felt relieved. Did 
my problems magically disappear? No. 
But I felt honest with myself. I realized 
that I am a strong individual who is not 
afraid to express sadness, frustration, 
and fatigue. I am human and I am 
capable of feeling a range of emo-
tions. That is what makes me in touch 
with my brain, body, and soul. It is not 
shameful to cry, just like it is appropriate 
to laugh. There is a season for all emotions, 

and expressed appropriately, this can be 
therapeutic and healthy. And although 
crying may seem like a ‹depressing› 
activity, it is actually very therapeutic 
to let yourself feel these emotions and 
take the time to acknowledge that things 
are tough right now. One day they will 
get better - and inside, you know that 
this is true. Your prior experienc-
es have shown you that you are 
able to defeat these tribulations, 
and that you are strong enough 
to pass through your obstacles. 
You are okay, just the way you are. 
Positive emotions, and difficult emo-
tions. Moments of sadness and frus-
tration, and moments of happiness 
and laughter. You are human - 
and you are allowed to feel this 
way. It is okay to not be okay.
But just remember, after you 
are not ‘okay’, think about what 
makes you OKAY. Think about 
how strong, beautiful, capable, 
and amazing you are. Think about 
the things that make you proud of your-
self. Think about the blessings you have, 
and the talents you own. Think about 
the beauties you have experienced, 
the treasures that make you smile, 
and the warmth that fills your heart. 
Things will be okay. You will be 
okay. Keep fighting, dear warrior. 
Because the battle may be tough, 
but you are tougher.

On June 25th the House of Commons officially 
adjourned for the summer. It was a very busy 
session over the past several months and very 
hectic during the last few days as the Liber-
als teamed up with the NDP and Block to ram 
through several pieces of legislation. 
Conservatives were happy to work with the 
government to help pass legislation that 
would provide support to Canadians during 
the COVID-19 pandemic. However, we also 
worked very hard to try and stop some bills 
from passing such as Bill C-10 (the internet 
censorship bill) which gives the government 
sweeping new powers to regulate and control 
online content shared by Canadians. 
Despite being in Opposition, Conservative 
Members of Parliament were able to get done 
quite a bit to help average Canadian families. 
Some of our accomplishment that I am most 
proud of include:
Identifying flaws in the various financial 
support programs announced by the federal 
government and successfully pressuring the 
Liberals to make important changes to these 
programs, including CERB, CEWS, EI, and 
small business support programs
Holding the government to account for their 
communication failures on recommendations 
from NACI, issues surrounding the dosing 
interval delay, and the failure to provide clear 
communication on the AstraZeneca vaccine
Conservatives passed a motion, earning 
all-party support, to take immediate action and 
establish a national suicide prevention hotline 
that consolidates all suicide crisis numbers into 
one easy to remember three-digit number (9-
8-8)
Conservatives introduced a bill in Parliament 
that would ban the dumping of raw sewage 
into Canada’s rivers, lakes, and oceans. Since 
2013, nearly 900 billion litres of raw sewage 
have been pumped into Canadian waterways 
and the amount of raw sewage being vented is 
increasing every year.
This was most likely the last time the House of 
Commons will be sitting before a possible Fed-
eral Election is called. In Canada, the Prime 
Minister can call an election at anytime and it 
looks like Justin Trudeau is planning on forc-
ing Canadians to go to the polls soon despite 
our ongoing struggles with COVID-19.
The last thing Canadians expect right now 
from their leaders and elected representatives 
is to be spending their time electioneering. We 
need to focus on getting our country and econ-
omy back on track. 
Instead, Justin Trudeau wants to take advan-
tage of his high poll numbers, and ask for your 
vote before he has to hand you the bill for the 
hundreds of billions of dollars he has burned 
though over the past 6 years.
As the Member of Parliament for 
Markham-Unionville, I will continue to work 
hard focusing on the needs my constituents. 
If Justin Trudeau decides he wants to force an 
election, I hope that I can count on your sup-
port to ensure I can keep fighting for you in 
Ottawa

.Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Parliament Adjourns 
for the Summer

By: Bob Saroya, MP for 
Markham-Unionville

I am hearing growing concern 
about the record high prices of real 
estate and other goods. These are 
symptoms of the ramping up of in-
flation in our economy. In May, the 
annual rate of inflation was at its 
highest since 2008 at 3.6%, when 
in a typical year, the Bank of Cana-
da aims for a rate of 2%.
Inflation is calculated by creating a 
sample of goods used by Canadians 
in their everyday lives and tracking 

the costs of those goods. When inflation increases it is a di-
rect representation of how much more the average Canadian 
is paying to live. 
Although there are other factors such as supply that are 
contributing to this rise in prices, an important influence is 
the pandemic monetary policy of printing of new Canadian 
dollars, typically known as quantitative easing. This policy 
utilizes newly printed money to buy government debt and 

financial assets so that money can be injected into the econ-
omy through government spending and the financial market.
In theory, the money from quantitative easing is locked away 
into financial assets which prevents the inflation we’ve seen 
in other countries when printed money flows straight into the 
money supply. Still, we are seeing higher than expected infla-
tion and an increased cost of living for everyday Canadians.
Inflation reduces the value of money, and therefore reduces 
the value of your savings. Also, the money being printed goes 
into buying financial assets, increasing the wealth of those 
who own the assets. Through higher inflation, the wealthi-
est owners of assets become wealthier, while many everyday 
savers see the real value of what they own go down. 
Everyday Canadians are hurt by inflation, and yet record-set-
ting amounts of money have been printed to finance govern-
ment debt. Good government involves taking responsibility 
for the situation and protecting the interests of all Canadians. 
The economic management of this government has been dis-
appointing, and it is starting to take its toll on the pocket-
books of the middle class.

Prices Are Going Up

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan
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Why the society, when it drifts from the truth, it 
tends to hate those who speak it! It is a fact that 
was thought about by the very renowned English 
novelist, journalist, and critic, George Orwell.
If we try to expose the weaknesses in our society 
the majority would rush to hide their heads in the 
sand, others will declare war against those who 
speak the truth, simply because truth mostly hurts. 
Ignoring reality or conceal it will eventually lead 
to the inner destruction of society, no matter how 
long it takes but it is an inevitable future.
Creating a society based on equality, inclusion, 
diversity, and acceptance of the other is almost an 
impossible status. A status that defies human na-
ture and its complexity, its prejudice and partiali-
ty, and above all the deeply rooted ideologies and 
doctrines. If we take a basic example and compare 
how two groups of people from the same land, of 
the same race and speaking the same language, 
but one group from the northern region and the 
other from the southern one, we will immediately 
realize the amount of discrimination between both 

when someone from the first group would get 
into a minor conflict with a person from the sec-
ond. Same as in a Football match (soccer), where 
teams from two different regions within the same 
city are playing together in a tournament, we have 
witnessed how on some occasions the game ends 
in violence and physical injuries just because one 
of the teams lost, although it is the nature of the 
sport, it is against the nature of human beings.
Certainly, the level of tolerance and acceptance 
between people from different neighborhoods, 
cities, cultures, or nations is related to the degree 
of education and knowledge as well as the level 
of civility and progressiveness, nevertheless, the 
ongoing fact of bias and preconception is wide-
spread and cannot be negated.
Then what would be the role of the governments 
or regimes to guarantee as much as possible the 
social peace, tolerance, and acceptance within 
vast and widely diversified races, languages, reli-
gions, and cultures, which is known in the modern 
days as inclusion and diversity!

There is not much that could 
be done once the governments 
or regimes are themselves bi-
ased or partial. Acceptance, 

inclusion, and diversity are total and whole re-
quirements for a healthy and productive society, it 
is the way for any system to progress and survive 
the economic, social, and environmental chal-
lenges.
If the system cannot absorb all differences and 
create one unified identity of a nation, then there 
will be no Nation. If diversified groups of people 
cannot comply with or adhere to the laws and reg-
ulations of the place, then the system has failed. 
When double standards are realized in official 
announcements when governments take sides in 
social disagreements, or when evident preference 
is manifested in trying to pass Bills or Laws fa-
voriting certain groups among others then we can 
stridently announce the death of civilization, mo-
dernity, equality, and Democracy.

Emad BarsoumEmad BarsoumIn The Time of Inclusion and Diversity ( 2 )In The Time of Inclusion and Diversity ( 2 )

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


