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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

احلكومة متول بناء احلكومة متول بناء 
مساكن اقتصادية مساكن اقتصادية 

للتأجير في للتأجير في 
برامبتون مببلغ برامبتون مببلغ 
120120 مليون دوالر مليون دوالر

»لن نكون مجتمع منقسم«... »لن نكون مجتمع منقسم«... 
فورد يستبعد إصدار شهادة إلزامية فورد يستبعد إصدار شهادة إلزامية 

كدليل على تلقي التطعيم الكاملكدليل على تلقي التطعيم الكامل

 حرق كنيسة  حرق كنيسة 
قبطية مبقاطعة قبطية مبقاطعة 

بريتش كولومبيا بريتش كولومبيا 
الكنديةالكندية
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فنانــة وأفتخـــر
هذه هي كلمات حال شيحة تعليقاً على فيلمها مع هذه هي كلمات حال شيحة تعليقاً على فيلمها مع 

تامر حسني: تامر حسني: 
ربنا ومنبقاش  اللي بيخلينا نبعد عن منهج  ربنا ومنبقاش »والفن  اللي بيخلينا نبعد عن منهج  »والفن 

قدوة لوالدنا يبقي باطل وميبقاش فن«قدوة لوالدنا يبقي باطل وميبقاش فن«
•«الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت ألني شفت •«الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت ألني شفت 
نتيجة ظروف  زلة  دي، دي كانت  املشاهد  نتيجة ظروف نفسي في  زلة  دي، دي كانت  املشاهد  نفسي في 
أنا تبت  أنا مش هتكسف  أنا تبت مريت بيها وكلنا بنغلط،  أنا مش هتكسف  مريت بيها وكلنا بنغلط، 

من املشاهد دي وهي ال تصح وأنا غلطت وبصلح«.من املشاهد دي وهي ال تصح وأنا غلطت وبصلح«.
مشاهد  يجمع  كليب  بنزول  جدا  اتفاجئت  مشاهد •«أنا  يجمع  كليب  بنزول  جدا  اتفاجئت  •«أنا 

متفرقة من الفيلم في أيام ذي احلجة املباركة«متفرقة من الفيلم في أيام ذي احلجة املباركة«
•«الفيلم جنح مبقاييس الدنيا، بس لم ينجح مبقاييس •«الفيلم جنح مبقاييس الدنيا، بس لم ينجح مبقاييس 

اآلخرة«.اآلخرة«.
أفكرك  وأحب  الدنيا،  في  اختبار  عندنا  كلنا  أفكرك •«إحنا  وأحب  الدنيا،  في  اختبار  عندنا  كلنا  •«إحنا 
بتمنى  مش  أنا  فيه  قولت  اللي  تامر  يا  ده  بتمنى بالفيديو  مش  أنا  فيه  قولت  اللي  تامر  يا  ده  بالفيديو 
أموت وأنا مطرب، أنا داميا خايف من كده، كالم أكيد أموت وأنا مطرب، أنا داميا خايف من كده، كالم أكيد 
قولته في حلظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني قولته في حلظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني 
وكلنا  وأنا  صراع،  فيه  أكيد  جواك  إن  يفكرك  وكلنا ميكن  وأنا  صراع،  فيه  أكيد  جواك  إن  يفكرك  ميكن 

بنغلط بس املهم في اآلخر نتدارك الغلط ونصلح«.بنغلط بس املهم في اآلخر نتدارك الغلط ونصلح«.
كم  من  دهشتي  ولكن  شيحة  حال  كلمات  كم انتهت  من  دهشتي  ولكن  شيحة  حال  كلمات  انتهت 
تنتهي!، خلط  لم  الكالم  واملغالطات في هذا  تنتهي!، خلط اخللط  لم  الكالم  واملغالطات في هذا  اخللط 
يذكرني بسندوتشات »احلواوشي« في بعض املناطق يذكرني بسندوتشات »احلواوشي« في بعض املناطق 
الشعبية التي فيها كل شيء إال اللحمة، ممكن داخل الشعبية التي فيها كل شيء إال اللحمة، ممكن داخل 
الساندوتش جتد غطا كازوزة أو تفاجأ بنعل كوتشي الساندوتش جتد غطا كازوزة أو تفاجأ بنعل كوتشي 
أو تقرقش مسمار قالووظ لكن أن جتد حلمة فهذا هو أو تقرقش مسمار قالووظ لكن أن جتد حلمة فهذا هو 

رابع املستحيالت مثل اخلل الوفي والعنقاء.رابع املستحيالت مثل اخلل الوفي والعنقاء.
ما  الفن!  ماعدا  الفن  عن  شيء  كل  في  حال  ما حتدثت  الفن!  ماعدا  الفن  عن  شيء  كل  في  حال  حتدثت 
توقيت عرضه  وما عالقة  الرب؟  برضا  الكليب  توقيت عرضه عالقة  وما عالقة  الرب؟  برضا  الكليب  عالقة 
بالشهر املبارك »ذي احلجة«! هل لو كان الكليب قد بالشهر املبارك »ذي احلجة«! هل لو كان الكليب قد 

عرض في غير األشهر احلرم، في برمهات أو طوبة مثالً عرض في غير األشهر احلرم، في برمهات أو طوبة مثالً 
كنت حضرتك وافقتي؟! ما هذا العبث؟ وما سر هذه كنت حضرتك وافقتي؟! ما هذا العبث؟ وما سر هذه 

احلملة لتأثيم الفن واعتباره جناسة وخطيئة؟احلملة لتأثيم الفن واعتباره جناسة وخطيئة؟
اليونان هو  أدبيات  اليونان هو الفن غرضه وهدفه األساسي في  أدبيات  الفن غرضه وهدفه األساسي في 
التطهر، املسرح كان أساساً ليتطهر املتفرجون فيه التطهر، املسرح كان أساساً ليتطهر املتفرجون فيه 
روحياً، إذن الفن هو املطهر وليس هو الذي يتطهر منه، روحياً، إذن الفن هو املطهر وليس هو الذي يتطهر منه، 
وإذا كان هذا الكليب ما يرضيش ربنا فإن الطريق إلى وإذا كان هذا الكليب ما يرضيش ربنا فإن الطريق إلى 
اهلل مفروش بالصدقات وأعمال اخلير، تصدقي بأجرك اهلل مفروش بالصدقات وأعمال اخلير، تصدقي بأجرك 
وال  للغالبة،  مستشفى  لبناء  كمقدم  الفيلم  وال عن  للغالبة،  مستشفى  لبناء  كمقدم  الفيلم  عن 
الطريق إلى اهلل مفروش بأقمشة الطرح واإلسداالت الطريق إلى اهلل مفروش بأقمشة الطرح واإلسداالت 

بس؟!بس؟!

باب  تغلقني  وأنت  لكن  قرارك  في  حره  أنت  باب إعتزلي  تغلقني  وأنت  لكن  قرارك  في  حره  أنت  إعتزلي 
املكان  املوعظة في  ريح  ترشي  أرجوك ال  وراءك  املكان الفن  املوعظة في  ريح  ترشي  أرجوك ال  وراءك  الفن 
منهم  إمياناً  أكثر  وأنك  األدب  الناس  تعلمي  منهم وحتاولي  إمياناً  أكثر  وأنك  األدب  الناس  تعلمي  وحتاولي 
وإن معاكي مفاتيح اجلنة اللي استلمتي فيها قصر وإن معاكي مفاتيح اجلنة اللي استلمتي فيها قصر 
اللي بتطمني  اللي بتطمني ع احملارة، بالش وسواس هداية اآلخرين  ع احملارة، بالش وسواس هداية اآلخرين 
الداعية  حلرمي  االنضمام  بعد  قرارك  على  نفسك  الداعية بيه  حلرمي  االنضمام  بعد  قرارك  على  نفسك  بيه 

»شهريار«.»شهريار«.
شيحه  حال  مع  شيحه وقفت  حال  مع  وقفت 

قد  أنك  تصورت  قد عندما  أنك  تصورت  عندما 
الفن  بدور  الفن اقتنعت  بدور  اقتنعت 
وسأقف  وسأقف التنويري،  التنويري، 
تريدين  عندما  تريدين ضدك  عندما  ضدك 

واعتباره  الفن  واعتباره تأثيم  الفن  تأثيم 
وخطيئة،  عار  وخطيئة، وصمة  عار  وصمة 
حال  قبل  من  حال البداية  قبل  من  البداية 

بتعبير  وفرحنا  وروجنا  قبلنا  أن  منذ  البداية  بتعبير شيحه،  وفرحنا  وروجنا  قبلنا  أن  منذ  البداية  شيحه، 
فيلم  بعد  ما  جيل  صكها  التي  النظيفة  فيلم السينما  بعد  ما  جيل  صكها  التي  النظيفة  السينما 
حمامه  فاتن  سينما  وكأن  جاي«،  رايح  حمامه »إسماعيلية  فاتن  سينما  وكأن  جاي«،  رايح  »إسماعيلية 
وشادية كانت سينما متسخة!! كان تعبيراً مخادعاً وشادية كانت سينما متسخة!! كان تعبيراً مخادعاً 
للمزاج  مستجيباً  للعامة  مزغزغاً  للوعي  للمزاج مزيفاً  مستجيباً  للعامة  مزغزغاً  للوعي  مزيفاً 
ويستفحل  ويسود  يغزو  بدأ  قد  كان  الذي  ويستفحل السلفي  ويسود  يغزو  بدأ  قد  كان  الذي  السلفي 

ويتوغل.ويتوغل.
فالفن مثل أي مهنة لها شروط، وأنت متارسه وتدخله فالفن مثل أي مهنة لها شروط، وأنت متارسه وتدخله 
تعرف جيداً تلك الشروط، لكن أن تتلبسك روح رابعة تعرف جيداً تلك الشروط، لكن أن تتلبسك روح رابعة 
العدوية في منتصف الرحلة فهذا خرق للكونتراتو، ال العدوية في منتصف الرحلة فهذا خرق للكونتراتو، ال 
الذي  الشارع املصري  الذي تتطهروا على قفانا كما يقول  الشارع املصري  تتطهروا على قفانا كما يقول 
بات يشم اخلداع والزيف من على بعد أميال  فلترفعوا بات يشم اخلداع والزيف من على بعد أميال  فلترفعوا 
من  ..أنا  وأفتخر  ..فنانة  وأفتخر  فنان  مصر  فناني  من يا  ..أنا  وأفتخر  ..فنانة  وأفتخر  فنان  مصر  فناني  يا 
القوة الناعمة ملصر ..أنا من طابور سيد درويش وعبد القوة الناعمة ملصر ..أنا من طابور سيد درويش وعبد 
وشاديه  وفاتن  الشريف  وعمر  احلليم  وعبد  وشاديه الوهاب  وفاتن  الشريف  وعمر  احلليم  وعبد  الوهاب 
الذي  مصر«  »عطر  هو  طابور  حسني..الخ،  الذي وسعاد  مصر«  »عطر  هو  طابور  حسني..الخ،  وسعاد 
الفواح  أريجه  الدخل،  وشح  املوارد  نضبت  الفواح مهما  أريجه  الدخل،  وشح  املوارد  نضبت  مهما 
يغمرنا ، نحن فجر الضمير ومعد الفن يا »حال«، نحن يغمرنا ، نحن فجر الضمير ومعد الفن يا »حال«، نحن 

جمهور ولسنا مصحة نفسية.جمهور ولسنا مصحة نفسية.

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

على  احلظر  متدد  كندا 
الرحالت اجلوية من الهند 

إلى 21 أغسطس
...................................ص12

يليق  »ال  النهضة..  سد 
 ... يقلقوا«  أن  باملصريني 
وعلينا أن نقف وراء مصر
.....................................ص4

مصري  مذهل..  إجناز 
املتحكم  للجني  يتوصل 
األول«  بـــــــــ«القاتل 

للبشر
...................................ص11

عليك  األسباب  لهذه 
القناع  بارتداء  االستمرار 

بعد تلقي لقاح كورونا
...................................ص17

ما بعد حرق الكنيسة القبطية ببريتيش كولومبيا ما بعد حرق الكنيسة القبطية ببريتيش كولومبيا 
بينما ترودو وحكومته يستعدون لعقد مؤمترات برعايتها ضد 
تشتعل  النيران  كانت  واإلسالموفوبيا،  السامية  مكافحة 
بسيري  األرثوذوكسية  القبطية  مارجرجس  كنيسة  في 
مبقاطعة بريتش كولومبيا، يوم األثنني املاضي، نيران التهمت 
املقدسة  األواني  فيها  مبا  بالكامل  ومحتوياتها  الكنيسة 
ذكريات  وقبلهما  القديسني  ورفات  بالصالة  املستخدمة 
لتكون  معتقده.  ممارسة  في  حريته  عن  بحثاً  هاجر  شعب 
والتي  كندا  في   4٨ الـ  الكنيسة  هي  مارجرجس  كنيسة 
تعرضت أما للحرق أو الطالء أو كتابة عبارات مسيئة بحسب 
لدمج  بشائر  أية  توجد  وال  اإللكتروني،   »True North« موقع 
املسيحيني  املصلني  ضد  احلالية  الكراهية  موجة  مكافحة 

وكنائسهم ضمن مؤمترات ترودو وحكومته.
من  أكثر  وضع  كولومبيا  ببريتيش  مارجرجس  كنيسة  حرق 
الكندية  األمنية  السلطات  إبالغ  مت  فقد  إستفهام،  عالمة 
من  أيام  قبل  أمرأة  قبل  من  الكنيسة  حلرق  فاشلة  مبحاولة 
أيام.  بخمس  الواقعة  تلك  بعد  احلرق  مت  ذلك  ومع   ، حرقها 
وليست  أرثوذوكسية  كنيسة  مارجرجس  كنيسة  كذلك 
طرفاً في اجلدل احلالي بني الكنيسة الكاثوليكية والسكان 
التي  املناطق  بني  من  ليست  املنطقة  أن  كما   ، األصليني 
من  الفاعل  جتعل  قرائن  وهي  األصليني،  السكان  يسكنها 
السكان األصليني بعد ظهور رفات أطفال املدارس الداخلية 

أمر بعيد
تلك املوجة العدائية جتاوزت كل اخلطوط احلمراء ، ولن يجدي 

اليوم  تتوقف  أن  ويجب  الصمت  ذلك  معها 
قبل غد، من خالل أمرين:

األمر األول: إحتاد جميع قيادات الكنائس املسيحية في كندا 
رئيس  علي  والضغط   ، الشر  هذا  ضد  طوائفهم  بإختالف 
الوزراء »جاسنت ترودو« للقيام مبسؤولياته، وإجباره علي وضع 
والعمل علي وقفه، فالكنائس في  أولوياته  تلك اجلرائم بني 
ويتبعها  وروحياً  إجتماعياً  ناجحة  قوية  مؤسسات  كندا 
اجملتمع  في  مهم  رقم  وهي  الكنديني  املواطنني  من  املاليني 

السياسي واالجتماعي.
عزيز،  ماهر  د.  لي  أرسله  الذي  االقتراح  وهو  الثاني:  األمر 
حيث  املناخ،  وتغير  والبيئة  للطاقة  املتحدة  األمم  إستشاري 
طالب الكنيسة الكاثوليكية بتشكيل جبهة دفاع من عدد 
من احملامني والقانونيني لتفيد االدعاءات املوجهة للكنيسة 
املدارس  إدارة  وقت  األصليني  السكان  حق  في  الكاثوليكية 
ودحض  األوائل  املهاجرون  بل  الكنيسة  فليست  الداخلية، 

االدعاءات ضدها والتي يساندها ترودو.
وال  خطير  واألمر  جرمية،  بل  غضب  موجة  ليس  يحدث  ما 
يجب تعامل رئيس الوزراء معه مبا يحب ويكره ، أو بترتيبات 
إنتخابية جملموعات دينية دون غيرها ، أو مبن سيصوت للحزب 
تقوم  آن  يحتاج  األمر  املقبلة،  االنتخابات  في  الليبرالي 
احلكومة الكندية احلالية مبسئوليتها جتاه مواطنيها، فهم 
يتلقون رواتبهم من ضرائب املواطنني كافة للقيام بدورهم، 

وهذا هو االلتزام الذي يجب أن نراه في األيام القادمة

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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مينع  الذي  احلاجز  أن  يبدو 
التواُصل املُباشر خالل التفاُعل 
سمح  الناس  بني  اإللكتروني 
مشاعر  من  كثيٍر  بسقوط 
كانت  التي  والتعُفف  احلياة 
تستر كرامة بعضهم، فصاروا 
ال يخجلون من تسول املعونات 
هب  ممن  اخمُلتلفة  واملُساعدات 
يعرفون،  وال  يعرفون  من  ودب، 

التي  النظرة  يتخيلوا  أن  دون 
لهم،  الناس  أولئك  بها  ينظر 
ُمحتالني،  يعتبرونهم  وكيف 
ُمثيري  أو  ُكسالى،  ابني،  نصَّ

شفقة من املُستعدين ألكل أوساخ الناس 
املُتمثلة بصدقاتهم التي قد ال تستحقها 

ظروفهم فعالً!
لطاملا كان يُطلق على اإلنسان الذي يعيُش 
في  وجهه  ماء  يُريق  أن  دون  يومه  كفاف 
األسرة  أما  »مستور«،  اآلخرين  من  الطلب 
فُيطلق  الكرمية  الصفة  بتلك  متتاز  التي 
عليها أُسرًة »مستورة«، ألنها حرصت على 
ستر نفسها عن ذل التسول من خلق اهلل، 
سعيدة  وعائالت  أفرادًا  اليوم  نرى  لكننا 
بهتك سترها عن نفسها بنشر املنشورات 
مبلغ  لها  يحول  من  فيها  تطلب  التي 
وكذا،  كذا  فواتير  لها  يدفع  أو  وكذا،  كذا 
رغم  وكذا،  كذا  مصاريف  عنها  يُسدد  أو 
يستحق  مما  ليس  وكذا«  »كذا  الـ  ذاك  ّان 
أكره  تدبر  مُيكن  أو  اآلخرين،  من  التسول 
االعتماد  من  شيًئا  تتطلب  أخرى  بُطرٌق 
الناس،  على  االعتماد  بدل  النفس  على 
فيه  غرق  الذي  االفتراضي  العالم  لكن 
البشر جعلهم يستسهلون األمور أكثر مما 
الغتراف  فرصة  أمامهم  ومادامت  ينبغي، 
ال  أشخاٍص  جيوب  من  بسهولة  األموال 

يعرفونهم فلماذا ال يغترفونها 
ضحايا  عن  بحًثا  يهربون  ثم 

ساذجٍة أُخرى؟!
اإللكتروني  التسول  ظاهرة 
خالل  تتفاقم  بدأت  التي 
ُمقتصرة  غير  األخيرة  األعوام 
الظروف  ذات  الُبلدان  على 
قد  كما  املُعقدة  االقتصادية 
ُكل  في  بل  البعض،  يتصور 
أولئك  بعض  العربية،  الُبلدان 
حًقا  ُمحتاجني  املتسولني 
املُستسِهل  النوع  من  لكنهم 
اآلباء  ُطرق  اتباع  يريد  ال  الذي 
األغلب  أما  ُمشكالته،  حل  في  واألجداد 
وال  لهم  ضمير  ال  ُمحتالون،  كاذبون  فهم 
تكون  قد  أبرياء  خداع  عن  تردعهم  ذمة 
ظروف  من  كثيرًا  أسوأ  املادية  ظروفهم 
وأعلى  قلًبا  اخمُلادعني لكنهم أطيب  أولئك 
حكاياٍت  من  نسمعه  ما  إن  بل  كرامة، 
عبر  املُتسولني  عصابات  عن  عجيبٍة 
احمُلتاجني  نسبة  أن  نظن  جتعلنا  اإلنترنت 
باملائة  الواحد  تتجاوز  تكاد  ال  احلقيقيني 

ُمقارنة باللصوص األفَّاقني.
قد ال يطول الوقت حتى تبدأ مواقع التواُصل 
االجتماعي مبنع كافة املنشورات والرسائل 
التي تتسول ماالً منًعا باتًا وتوقف حسابات 
القائمني عليها، وتصدر قوانني صارمة في 
اإللكتروني  التسول  متنع  العربية  البلدان 
وجُترمه وتُغلظ بحقه األحكام والعقوبات، 
ألموال  حماية  سريًعا  ذلك  يتم  أن  ونأمل 
العام،  امُلتمعي  للمظهر  وحماية  األفراد 
ال سيما وأن ُسبل اخلير كثيرة وُمتاحة من 
قبل والدة اإلنترنت، واجلمعيات واملؤسسات 
اخليرية املُرخصة ال تُقصر عن ُمساعدة كل 

من يثبت لها احتياجه باألدلة القاطعة.

وباء التسول اإللكتروني
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يليق  ال  أنه  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  قالها 
باملصريني أن يقلقوا فيما يتعلق بسد النهضة، وأن 
هناك أمور ميكنه اإلعالن عنها، وأمور أخري ال ميكن 
الرئيس  السيد  يتسم  العتبارات.  عنها  اإلعالن 
معاجلته  في  الرشيد  والسلوك  والتروي،  باحلكمة 

مللف سد النهضة رغم حساسيته 
وطنية،  فرصة  وهي  الكبيرة. 

ليعلن كل محب وعاشق ملصر 
نفس  في  يقف  أنه  احملروسة 

مصر  مع  والصف  اخلندق 
احملروسة،  مصر  الغالية، 
الوطني  الرئيس  ومع 

السيسي،  الفتاح  عبد 
كثيرة،  إجنازات  حقق  الذي 

وإنسانية  مبسؤولية  وتعامل 
الغالبية  جتعل  ورشادة، 

العظمي، نعم الغالبية العظمي، 
وإدارته  ورشادته  حكمته  في  تثق 

امللف  لهذا  املصري  القرار  صناعة  دوائر  بقية  مع 
املصيري.

بعيد  باحلكمة،  الرئاسي  اخلطاب  نغمة  تتسم 
كل  فرغم  الرنانة،  اخلطب  وإطالق  العصبية  عن 
إثيوبيا بشأن عمليات  استفزاز من  يحدث من  ما 
امللء الثاني للسد، أو توقيع اتفاقية عسكرية مع 
روسيا أو املواقف الباهتة لبعض الدول في مجلس 
األمن، إال أن الرصانة والرشادة والهدوء احلكيم هي 
السمة املميزة للخطاب املصري والرئيس الوطني 

عبد الفتاح السيسي. 
مع  أقف  أنني  أعلنها  مصري،  كمواطن  وأنني 
مصر والرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي في 
كل قرارته، وفيما يتخذه من قرارات حلماية مصر 
واملصريني. وكما قالها بصدق وأمانة، ونفذها بعد 
واملصريني من مصير  بحياته إلنقاذ مصر  اخملاطرة 
اختطاف  تريد  كانت  التي  واإلرهاب،  الظالم  قوى 
 30 ثورة  في  للمصريني  استردادها  مت  التي  مصر، 
الرئيس  ومواقف  قرارات  في  أثق  فإنني  يونيو. 
فدا ملصر.  واجليش  أنه هو  أكدها  الذي  السيسي، 
وإذا حتدثنا عن القوات املسلحة املصرية، فهي من 
دائما  تتحرك  التي  الوطنية،  املؤسسات  أعظم 
العظيم  املصري  الشعب  مصلحة  يحقق  فيما 
في  واملذكورة  واحملروسة  العريقة  املصرية  والدولة 
كل األديان والكتب السماوية، فهذا وعد إلهي أن 

اهلل يحرس مصر ويبارك شعبها.
حتالف روسيا مع إثيوبيا، هو أمر ليس بالصادم ألن 
في  أقدامها  فيها  تضع  نقاط  عن  تبحث  روسيا 
أوكرانيا  في  أو  سوريا  في  فعلت  مثلما  العالم، 
أن  جيدا  يدرك  بوتني  بوريس  والرئيس  غيرها.  أو 
في  حساسة  نقاط  في  مصر  مع  مصاحله  دوائر 
من  مجملها  في  أهم  اخلليج  ودول  وليبيا  سوريا 
التي تعد من أكثر دول  إثيوبيا،  مجرد عالقاته مع 
أفريقيا عدم لالستقرار بسبب صراعاتها القبلية 

الداخلية، وفقر مواردها باستثناء املياه.
اصطفاف  يؤكده  ووزن  قوة  متتلك  مصر  نعم 
الشعب املصري في أغلبه، بعيدا عن قوى التطرف 
وعدم  ملصر  العداء  تكن  التي  اإلرهابية  الدينية 
االنتماء للهوية املصرية، فضال عن بعض التيارات 
وهي  املغايرة،  مواقفها  لها  التي  األيديولوجية، 
التي  املصريني،  مباليني  مقارنة  صغيرة،  أعدادها 
حققها  التي  الكثيرة،  اإليجابية  باإلجنازات  تشعر 
الرئيس السيسي، من استرداد األمن مبعدالت أكثر 
من قبل ثورة يناير، واسترداد االقتصاد املصري جلزء 
املصري  املواطن  استفادة  وبدء  عافيته،  من  كبير 

من ثمار التنمية، رغم املعاناة النسبية، التي عاني 
ارتفاع األسعار منذ سنوات.  منها املتمع بسبب 
لكن األمور حاليا مستقرة للغاية أمنيا واقتصاديا 

في مصر. 
الرئيس السيسي، ودوائر صنع القرار املساعدة له 
في القوات املسلحة املصرية الباسلة 
والوطنية، وأجهزة اخملابرات املصرية 
لديها  وغيرها،  القومي،  واألمن 
من احلكمة والرشادة والرصانة 
هذه  مثل  إدارة  في  واخلبرة 
بعد  األزمات  من  النوعية 
أبعاد  لكل  رصينة  دراسة 
القرار  واتخاذ  القضية 
املناسب، سواء كان باستمرار 
مصر  حصة  لتأكيد  التفاوض 
وفي  العسكري،  القرار  أو  اآلمنة 
يشعر  أن  املهم  من  األحوال،  كل 
والقوات  السيسي  الرئيس  ويتأكد 
األجهزة  ومختلف  الباسلة  املصرية  املسلحة 
والرئيس  مصر  خلف  كلنا  أننا  للرئيس  املعاونة 
وقواتنا املسلحة في السلم واحلرب، وأننا علي ثقة 
يدافع عن مصالح  اتخاذه  الذي سيتم  القرار،  بأن 

مصر واملصريني.
والهدوء  بالرصانة  يتمتع  السيسي،  الرئيس 
الكبيرة كقائد مخابراتي  والرشادة بفضل خبرته 
دولة  شؤون  يدير  أنه  يدرك  محنك،  وسياسي 
بلده  لتراب  عظيمة اسمها مصر وشعب عاشق 
محسوبة  تكون  أن  يجب  وقرارته  احملروسة،  مصر 
من كل األبعاد، وهذا ما تعودنا عليه، ولنتذكر ما 
بني  محتملة  حرب  فتيل  ليبطل  غزة،  في  فعل 
إسرائيل وغزة، كانت تل أبيب ستعاني منها بصورة 
الفلسطيني  العربي  للشعب  وحمايته  عميقة، 

في غزة من بطش اآللة العسكرية اإلسرائيلية.
اململكة  مع  قادرة  مصر  أن  ننسي  أن  يجب  وال 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة علي 
إحداث تأثير إقليمي كبير في املنطقة، حتي لو كان 
ذلك أمام الواليات املتحدة أو روسيا نفسها، والتي 
ولكنها  وعسكريا،  سياسيا  عظمي  دولة  تعتبر 
ومجتمعيا،  اقتصاديا  النامي  العالم  دول  من 
وتعامل  الغربية،  املتمعات  في  عاش  ملن  وخاصة 
مع أصدقاء روسيني، وباملناسبة الشعب الروسي، 
معها  تتعامل  التي  الطيبة،  الشعوب  أكثر  من 
وتكون معها صداقات، خاصة ظروفهم كمنتمني 
جتعلهم  والتي  واملتوسطة،  الفقيرة  للطبقات 
الطبقات  شعوب  مع  التعامل  في  قريبني 

املتوسطة بأريحية.
التفاوض  تدعو الستمرار  ولندن  وباريس  واشنطن 
مصر  جتاه  موقفا  روسيا  سلمي،  حلل  والوصول 
هامش  هناك  مازال  ولكن  مشجع،  غير  مؤخرا 
علي  للضغط  نعم  موسكو،  على  للضغط 
من  مباشرة  بصورة  األمر  يكون  ال  رمبا  موسكو، 
أخري،  عواصم  عبر  رمبا  ولكن  القاهرة،  خالل 
خاصة وأن روسيا تاريخيا متيل للتواجد في الشرق 

األوسط أكثر من أفريقيا.
بالطبع قضية سد النهضة لم تنته، ولن تنتهي 
املسلحة  والقوات  السيسي  الرئيس  ولكن  قريبا، 
قادرة  للرئيس  املعاونة  القرار  صنع  ودوائر  املصرية 
قرارات  وفق  واملصريني  مصر  مصالح  حماية  علي 
رشيدة ورصينة ولكنها حاسمة في نفس الوقت، 
خلفها،  شعبها  لوحدها،  ليس  مصر  وأن  خاصة 
واإلمارات،  السعودية  في  أشقاءها  ووراءها كذلك 

وبعض الدول األخرى.

سد النهضة.. »ال يليق 
باملصريني أن يقلقوا« ... 
وعلينا أن نقف وراء مصر

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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اعتذر اليوم عن تكملة مقالي األسبوعي عن 
وسأعاود  السبب«،  من  املهجر  في  »الطالق 
اهلل.  شاء  إن  القادم  العدد  في  تكملته 
في  غاية  موضوع  عن  سأتكلم  اليوم  ولكنى 
األهمية واخلطورة لدرجة قد تؤثر على السالم 
صامت  فالكل  كلها،  كندا  في  االجتماعي 
أو  السعودية  ليس في  عن حدث جلل يحدث 
كندا  في  يحدث  انه  أفغانستان  أو  الصومال 
ارض الــــ«هيومان ريت وتش« املتأخونة، والتي 
اجلنسيات  أرض  أنها  ترودو  السيد  يقول عنها 
وملاذا  حدث  فماذا  العقائد،  واحترام  املتنوعة 
يحدث أصال وما هي اخلطوة التالية بعد حرق 

الكنائس؟
ملاذا لم يخرج أحد ليندد مبا يجرى؟! أين البرملان 
حاكمة  أين  الشيوخ؟!  مجلس  أين  الكندي؟! 
الوزراء  رئيس  على  كثيرا  أعول  ال  انا  كندا؟!... 
كل  يهمه  ال  بل  الكنائس  حرق  يهمه  ال  ألنه 
ويدعمه  ويسانده  سانده  من  الن  املسيحيني 
املسيحيني  أن  كما  مبسيحيني  ليسوا  ماليا 
بسبب  وحلزبه  له  مزمناً  صداعاً  يسببون 
معارضتهم لقوانني املثلية واإلجهاض وبعض 
الكنديني  املسيحيني  يعتبرها  التي  األمور 
احلزب  يتبناها  والتي  عقيدتهم  توافق  ال 
موقف  هو  يدهشني  ما  ولكن  الليبرالي، 
الهائل  العدد  هذا  حرق  من  اخملتلفة  الكنائس 
رؤساء  من  أحد  يتحرك  أن  دون  الكنائس  من 

الكنائس اخملتلفة. وماذا سيكون رد فعل نفس 
هؤالء لو الذي احترق مسجد أو معبد يهودي أو 

معبد بوذي أو هندوسي.

انا أحتدى إن رؤساء هذه الكنائس سوف يكونوا 
ذلك  إن  عليكم  وعار  لهم،  متلقاً  املنددين  أول 
حرق  من  يحدث  ما  صامتون،  وأنتم  يحدث 
الكندي  للدستور  واضح  اختراق  هو  كنائس 
الكنائس  وحلقوق اإلنسان، ما يحدث من حرق 
هو متييز ديني صريح يستوجب إقالة احلكومة 

الكندية ومحاسبتها.
السيد  علينا  يخرج  لم  ملاذا  أتساءل  ولكنى   

فعل  ماذا  لنا  ليوضح  الكندي  الوزراء  رئيس 
هي  وما  الكنائس؟  حرق  موضوع  في  حتديداً 
هل  اآلن؟  يحدث  ما  على  احلكومة  فعل  ردة 

يدري السيد رئيس وزراء كندا أن بداية العنف 
هل  اآلخر  بعقائد  املساس  من  تبدأ  الطائفي 
يقوم متعصبون  أن  املمكن  أنه من  هو مدرك 
عقباها  يحمد  ال  قد  فعل  بردة  مسيحيون 
ويكون هو بذلك املسؤول األول عما يترتب بعد 
ذلك من أحداث أم أن أصوات الناخب اآلخر اهم 

عنده من السالم االجتماعي الكندي؟!
نحن  منا  اخلطأ  إن  وأقول  أعود  ولكني 

سكتنا  ألننا  املسيحيني 
كنيسة  أول  حرق  على 
الدنيا  نقيم  ولم  لنا 
غيرنا  بينما  وجنلسها، 

بسبب فتاة كاذبة صور للعالم انهم شهداء 
في  اإلعالم  وسائل  وتسابقت  ومضطهدون 
الشجب واالعتذار، أين هذه امليديا من حرق كل 
هذه الكنائس؟ هل أصبح إعالم كندا مسيس 
احلالية؟  الكندية  واحلكومة  الليبرالي  للحزب 
هل ألغى السيد ترودو جزء من امليثاق الكندي 
أنى  اخلاصة،  ألسبابه  العقيدة  وحماية  حلرية 
من خالل هذه املقالة أدعو كل الشعب الكندي 
بكل دياناته وحفاظاً وحماية حلرية العقيدة أن 
ملا  الكندي  البرملان  أمام  تنديد  بوقفة  يبادروا 
يحدث من حرق للكنائس وحلث احلكومة على 
حماية هذه الكنائس والكشف بشفافية عن 

املسؤول عن حرق تلك الكنائس ومحاسبته.
أما كلمتي لكل رؤساء الطوائف املسيحية في 
للمحيط  احمليط  من  اتساعها  على  كندا  كل 
صامتون  وأنتم  للكنائس  حرق  من  حدث  ما 
عليكم  شاهد  سيكون  ساكناً  حتركوا  ولم 
ليدينكم  تقفون  حينما  األبيض  العرش  أمام 
تقصيركم  على  املسيح  يسوع  الرب  السيد 
وتقاعسكم، انا اعرف انى لن أجنو بهذا املقال 

ولكنى اشهد به أمام الرب.

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

بقلم: مجدي حننيوماذا بعد حرق الكنائس في كندا؟!وماذا بعد حرق الكنائس في كندا؟!

   تنتشر الشوارعية على طرقات املواقع 
املتناثرة على كوكبنا األثيري، ملثمني 

باسماء مستعارة، تشعرهم بإحساس ثابت 
باالفالت احلتمي من العقاب! 

   تعرفهم من خالل الغتهم السوقية 
التي تنطق بها تعليقاتهم الهزيلة، 

وتظهر تفاهتهم أكثر من خالل كتاباتهم 
الغامضة، وتطاير حروفها في كل مكان دون 

الكثير من املعني!

   ترحب بهم، بأذرع مفتوحة، مواقع 
مسكونة بكائنات من اجلحيم، تنقل ببراعة 
شريرة معاركها املدنسة كما هي من حيث 
موضع أقدامنا إلى عاملنا اجلديد االفتراضي!

   كل يومياتها: مسممة، وملوثة، ومحترفة 
اختطاف املبادئ والقيم، واملثل األخالقية، 
ويزداد مع كل بث حدة ظالمها وإظالمها 

على االنترنت!

   لكن قبل أن تتخذ قرارك بأن ال تبقى في 
أماكن ال تنتمي إليها، جتد مواقع أخرى، 
تطلق النور؛ ليتدفق وينتشر ويعثر على 

قلبنا، ويأخذ بأصابعنا إلى فرادیسها 
الرحبة!

   مواقع تعكس بصوفية وإسكيمية، صورة 
اإلنسانية كما خلقها اهلل في اسمی 

مكانتها؛ فتشعر وكأنك في معبدك، وفي 
بيتك، ومع نفسك!

   وراءها اناس في رسالتهم قوة وأصالة 
سماوية، وتكشف أفكارهم عن أوراق اعتماد 

ال توجد إال في الكتب املقدسة، يعبرون 
من خاللها عن قربهم منك، وعاطفتهم 

اجلياشة من نحوك، وحلم أكيد بأن يعيدوا 
احلقيقة والصالح إلى عالم اإلنسان!

   قدم أوراق صداقتك إلى مثل هذه املواقع، 
وتأمل كيف تغمرك باحملبة وكيف تستقبلك 

بحفاوة وبعبارات رقيقة من الشعر أو 
كالشعر، ترافقك من حيث بدأت من على 
لوحة مفاتيحك التي حتمل نقرات املودة، 

وأثناء عرضهم خلريطتهم الكرمية املضيافة، 
وتستمر مع كلمة الترحيب التي تطالعك 

دائماً فور ولوجك من كلمة املرور، وإلى 
كلمة الوداع التي تصاحبك عند خروجك، 

لتجد بعد ذلك على بريدك مفكرتهم التي 
حتمل لك يومياً أحدث ما وصلهم من فواكه 

قلمية، وفكرية!

   وبينما أنت تنتشي بهذا احللم اجلميل، 
الذي يصنعونه لك كل يوم، جتد نفسك 

مستدركاً: ليست كل املواقع على االنترنت، 
مسكونة بالقبح والشر.. فنوع منها 

مسکون باجلمال، واخلير!...

عـادل عطيـة

أصابع 
ومشاعر

بني 
برين

 دعيني يا أمي فالبر الشرقي ما 
عاد لي عيش فيه! 

كم حلمت بالبر الغربي يحتضن 
حلمي ويحتويه! 

قالت يا ولدي هنا أنا!  

قلت يا أمي وأين أنا؟ 

قالت وقبر أبيك؟ 

وحضن أختك وكتف أخيك؟ 

دعيني يا أمي دعيني!

حلمي هناك!!  

البر الغربي يناديني 

يا ولدي هذا احللم سيضنيك

 ستكون وحيداً والوحدة جبارة 

ستفرح تارة وحتزن ألف تارة 

ستحن إلى كوب الشاي 

وكسرة خبزي 

 وصوت الناي 

ستبحث عن صوتي في الطرقات 

ستتلمس وجهي في البنايات 

ولكن أعلم يا ولدي أن قلبي هنا 

فإن رحلت فقلبي سيكون 
هناك! 

سأكون بجوارك يا ولدي 

حتى في البر الغربي 

أرحل يا ولدي وال تنسي 

قلبك سينشطر نصفني 

وسيتعلق بني البرين 

ستهاجر وستهجر وسترحل 

ولن جتد اجلنة يا ولدي في أحد 
البرين!! 

بقلم: 
جورج موسى
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سرير وسرير و88 نائمني! نائمني!بعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء
لو كان لديك سرير واحد و8 أفراد يريدون النوم، فكيف تتصرف؟

أحد احللول السهلة هو أن ينام اثنان فوق السرير، واثنان حتته، وأربعة حوله من جوانبه األربعة!
حل سخيف - أليس كذلك؟ لذلك فإن جناراً من القرن السادس عشر وجد حالً أفضل.

ويتسع  ونصف،  أمتار  ثالثة  حوالي  عرضه  سرير  يوجد  لندن،  في  وألبرت«  »فيكتوريا  متحف  ففي 
لثمانية أفراد!

يأتي ذکر  أن  أنسب  الثانية عشرة« لشکسپیر. ما  »الليلة  السرير في مسرحية  وقد جاء ذكر هذا 
»السرير« في مسرحية عن »الليل«!

صاحب األذرع الـ صاحب األذرع الـ 88  
    جلست إلى مكتبي أعد هذه الصفحة 
أسندت رأسي على كفي، فهذه طريقتي 
احتجت  قليل  بعد  لكنني  أفكر.  حني 
إلحدى اليدين ألكتب، ثم احتجت لألخرى 
ألسند الورق. ثم أحسست باحلر، فمددت 
يدي اليمني ألدير املروحة القريبة، فسقط 
القلم،  أللتقط  انحنيت  وحني  القلم. 
يبعد  ضيق  مكان  في  وانحشر  تدحرج 
عني مسافة مترين! فلما قمت إلحضاره 
أطار هواء املروحة جميع األوراق، وفي ذات 

اللحظة رن جرس الباب والتليفون معاً.
   ومتنيت لو أن لي أكثر من يدين، فلكي أسيطر على املوقف يعوزني ثالثة أو أربع أذرع، على أن يكون 

طول الواحد منها مترين على األقل!
   وتذكرت »األخطبوط« - هذا اخمللوق العجيب، صاحب الثمانية أذرع، والذي يصل طول الذراع الواحد 

منها أحياناً إلى ثالثة أمتار، أو أكثر!
  قلت آه لوكان للجراحني والفنانني والعازفني ثمانية أذرع ، ملألوا الكون بالراحة والنغم!

   وفي تلك اللحظة، تذكرت ذلك اليوم املشئوم حني امتدت ذراع نشال ماهر إلى حقيبتي، فاغتالت 
نقودي في »خفة يد« مذهلة!

   فكرت في هذا النشال، وحمدت اهلل على حكمته فما لدينا يكفي ویزید!

الشهر رقم الشهر رقم 88  )احملترم( ...  ملاذا جعلوه   )احملترم( ...  ملاذا جعلوه 3131 يوماً؟ يوماً؟
الشهر رقم 8 في التقومي امليالدي اسمه أوغسطس. وكلمة أوغسطس معناها )املبجل( أي احملترم. 

فلماذا سمي هكذا؟ 
   الواقع أن احملترم ليس هو الشهر، بل صاحبه! فمن هو، وما حکایته؟

   لعلكم تذكرون قصة امللكة املصرية کلیوپاترة السابعة. في هذه القصة نقرأ عن القائد الروماني 
أوكتافيوس، الذي جاء إلى االسكندرية ليحارب كليوباتره وصديقها أنطونيوس؛ فانتصر عليهما.

   إن أوكتافيوس هذا بعد انتصاراته العديدة، سمي أوغسطس، ثم قرر مجلس الشيوخ أن يطلق 
اسمه على أحد شهور السنة الرومانية، فاختاروا له الشهر ) السادس الروماني(، الذي أصبح فيما 

بعد ) الثامن امليالدي(، ألنه حقق فيه أعظم انتصاراته.
   لكن بقيت مشكلة، فقد كان هذا الشهر يتكون من 30 يوما فقط، وبالطبع فإنه اليليق بعظمة 
أوغسطس قيصر أن يكون شهره أقصر من شهر )يوليو( الذي يحمل اسم سلفه يوليوس قيصر! 

لذلك جعلوه 3١ يوم أيضاً!

فنان وفنان و88 عيون عيون
هو مهندس فنان، يقيم أحياناً في نفس البناية التي أعيش فيها. ولكن السكان يكرهونه – وخاصة 

البواب – الذي يسيء معاملته دائماً، وكثيرا ما يطرده!
   وهو »فنان شامل«؛ يقوم بأعمال معمارية وتشكيلية، فهو يصمم املساكن وينفذها، كما ميارس 

أعمال »النسجيات« بدقة وبراعة. و يساعده في ذلك أن له ثمانية عيون! 
   إنه العنكبوت صاحب العيون الثمانية، واألرجل الثمانية أيضأ.

موتا نافاس ... قصة الرجل الذي كان يقتل ضحاياه موتا نافاس ... قصة الرجل الذي كان يقتل ضحاياه 
باحلجر!!باحلجر!!

بوالية  كوالم  مقاطعة  من  املنحدر  موتا 
كان   .١966 عام  ولد  الهند،  في  كيراال 
للمخدرات،  مدمًنا  نفسًيا  مريض  نافاس 
في  ويستيقظ  مساًء،  الثامنة  في  ينام 
خارًج  ويتنزه  الليل  منتصف  في  ما  وقت 
يرتكب  النزهات  هذه  إثناء  وكان  منزله 

جرائمه. 
نافاس كان قد أدين مرتني بالفعل بتهمة 
القبض  مت   ١996 عام  في  العمد.  القتل 
في  راجاسيكاران  قتل  بتهمة  عليه 
أربع  ملدة  وسجن  كوالم  في  مونداكال 
شهود.  وجود  لعدم  تبرئته  متت  سنوات. 
وفي عام 2007 مت القبض عليه مرة أخرى 
بتهمة قتل شامير في كاريكود باملدينة، 

وخرج مره أخرى.
احلادثتني  تلك  لعرض  لسنا  هنا  ولكننا 
من  سلسلة  بعرض  سنهتم  ولكننا 

جرائم القتل الوحشية التي هزت مدينة كوالم واملناطق املاورة في يونيو 20١2، حيث تعرض متسولي 
األرصفة واألكواخ للضرب حتى املوت أثناء نومهم. ووقعت جميع جرائم القتل في الليل ومت ارتكابها 

باستخدام احلجارة أو أدوات صلبة غير حادة. 
كان نافاس مدمًنا على اخملدرات يستيقظ عند منتصف الليل ليتجول في املدينة ويستهدف الضحايا، 
مت ارتكاب جرمية القتل األولى في ليلة 6 يونيو 20١2. الضحية البالغ من العمر 65 عاًما، أصيب في 

  .Sp رأسه بحجر ضخم أثناء نومه حتت اجلسر العلوي ملكتب
املتاجر. حيث مت ضرب الضحية،  التالية على شرفة أحد  الليلة  الثانية في  القتل  ارتكاب جرمية  ومت 

أبوكوتان أشاري، في مؤخرة رقبته بحجر، مما أدى إلى إصابة العمود الفقري بأضرار قاتلة. 
ووقعت جرمية القتل الثالثة في ليلة ١8 يونيو، أيًضا حتت اجلسر العلوي ملكتب Sp. بوندان كومار، 65 

عاما، أصيب في رأسه بحجر أيضا.
وفي 3 أغسطس مت العثور على ثانكابان، 55 عاًما، وهو مواطن من ساثامكوتا ، ميًتا داخل سقيفة 

انتظار احلافالت. كان نائماً في السقيفة عندما هاجمه نافاس. 
وقد ارتكبت جرمية القتل اخلامسة ليلة 2١ أغسطس في شرفة مبنى البلدية في تشيناكادا. أصيب 

سودارسنان، 45 عاماً، بحجر في رأسه. حاول نافاس قتل أخريني، لكن الضحايا جنوا مع إصابات.
بعد وقت قصير من جرمية القتل الثانية، اشتبهت الشرطة في نافاس واحتجزته. تظاهر نافاس بأنه 
معاق عقلياً، ولذلك منحته الشرطة قبوله في مصحة لألمراض العقلية في ثيروفانانثابورام. أثناء 
وجوده هناك، وجده األطباء النفسيون الئًقا عقلًيا ومت تسريحه. عاد إلى كوالم وزُعم أنه ارتكب جرائم 

القتل األخرى.
الحظت فرق الدوريات الليلية التابعة للشرطة أن نافاس كان يتسكع في املدينة في تلك األيام، لكن 

عند رؤيته لفريق الشرطة تظاهر مبرض عقلي وجتاهلته الشرطة. 
بعد التحقيقات التي استمرت حوالي أسبوعني، قام فريق من الشرطة بقيادة مفتش الدائرة الشرقية 
كوالم ف.سوغاثان ، واملفتش الفرعي جي جوباكومار ، وكبير ضباط الشرطة املدنية براسانا كومار 
باعتقال نافاس من منطقة نهرو بارك في املدينة.. وبالتأكيد مت إيداعه مصحة عقلية بعد كل هذه 

اجلرائم!

1-844-355-6939

كندا متدد احلظر على الرحالت اجلوية من الهند كندا متدد احلظر على الرحالت اجلوية من الهند 
إلى إلى 2121 أغسطس أغسطس

الغبرا عن متديد  الفيدرالي عمر  النقل  وزير  أعلن 
القادمة  اجلوية  الرحالت  على  احلظر  لقرار  كندا 
من الهند ملدة شهر أخر، وكان احلظر الذي بدأ في 
بسبب  ولكن  يوليو   2١ إلى  امتد  قد  أبريل  شهر 
انتشار مرض كوفيد ١9 في الهند الذي نتج عن 
الساللة املتحورة )دلتا( والتي تعتبر هي الساللة 
جميع  في   ١9 كوفيد  مرض  على  اآلن  املهيمنة 
أنحاء العالم، وبسبب أن الوضع في الهند ما يزال 
خطيرا للغاية، فقد مت متديد احلظر مرة أخرى على 
 2١ يوم  حتى  الهند  من  القادمة  الركاب  طائرات 

أغسطس.
وقال الوزير؛ أن قراره هذا يستند إلى مشورة وكالة الصحة العامة الكندية، وان هذا القرار سيحمي 
الكنديني من دخول الساللة املتحورة من فيروس كورونا )دلتا( السائدة في الهند، كما وسعت وزارة 
النقل الكندية شروط السفر إلى كندا من الهند عبر بلد أخر، فيجب اآلن على املسافر الذي يأتي 
إلى كندا من الهند عبر بلد أخر أن يحصل على اختبار سلبي من كوفيد ١9 في هذا البلد اآلخر، 

قبل مواصلة رحلته إلى كندا.
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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

عبر  املتنقلة  القبائل  استخدمته  األول  التاريخ  فجر  منذ  املساكن  من  اساسني  نوعني  هناك  كان 
الصحراء وهو اخليام والثاني االكواخ البدائية. تبنى اخليام أساسا من االقمشة او جلود احليوانات التي 

تكسو هياكل من جذوع االشجار او سيقان النباتات الكبيرة مثل البامبو والبوص.
 بينما حوائط االكواخ البدائية تبني من النباتات او خلطة من الطني مسلحة بألياف نباتية )فكرة 

اخلرسانة املسلحة( واالسقف من جذوع األشجار وااللياف النباتية.
وذلك الن احلوائط تتعرض فقط لقوى الضغط بينما االسقف توجد فيها قوى ضغط وشد حيث 
احلوائط كما في  بناء  بعد في  فيما  األحجار  الشد. وكذلك استخدمت  االلياف ميكنها حتمل قوى 
احلضارات القدمية مثل الفراعنة بل استطاع الفراعنة أيضا ابتكار طرق انشائية الستخدام االحجار 

لألسقف وهي ما تعرف بالقباب. 
وتطور استخدام الطني الي تقطيعه لوحدات خفيفة وجتفيفه )الطوب اللنب( وتطور بعد ذلك بحرقة 
)الطوب األحمر( ليزداد قوة وسهولة في جتميعه مع بعضة ولصقه مبواد طبيعية مستخلصة من 

التربة.
ومع تطور ادوات القطع اليدوية مت تقطيع األشجار الضخمة الى اشكال مختلفة من اخلشب سهلت 

عملية بناء املساكن اخلشبية وكل هذه املساكن حتتاج الى اساسات مناسبة حلجم كل منها.

تطور مواد البناء تطور مواد البناء 

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated
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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

هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات
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عقارات وإقتصاد
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صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

»نائب« واسع االطالع»نائب« واسع االطالع
لدى عودتي الى فندقي في اسكوتلندا كانت مجموعة من النواب البريطانيني على وشك انهاء العشاء. 
وسألت صديقي رئيس البلدية عن الزيارة، فقال أن أعضاء امللس البلدي دهشوا لسعة اطالع النواب، وال 

سيما أحدهم الذي كان لديه جواب عن كل سؤال . 
   وتقدم رئيس البلدية من ذلك الشخص وسأله: »أي مقاطعة متثل يا سيدي؟« فقال: »أنا لست نائباً، 

لكني سائق احلافلة التي نقلت الوفد«.

ديلي ميل البريطانية:

الكلمات املتقاطعة تؤخر الزهاميرالكلمات املتقاطعة تؤخر الزهامير
أظهرت دراسة حديثة أن احلفاظ على نشاط العقل في وقت الحق 
الزهامير ملدة تصل  تأخير ظهور أعراض مرض  إلى  يؤدي  من احلياة 

إلى خمس سنوات.
ألعاب  العقل:  تنشيط  على  تساعد  التي  النشاطات  وتشمل 
وقراءة  املتقاطعة،  والكلمات  األلغاز  وحل  الورق،  وألعاب  الطاولة 

الرسائل وكتابتها.
األنشطة  بهذه  القيام  في  أمضوها  التي  املدة  عن  السن  كبار  من   2000 من  يقرب  ما  دراسة  وسألت 
وأنشطة مماثلة في العام السابق، ومن بني أولئك الذين أصيبوا باخلرف، تطور املرض لدى األشخاص الذين 

أمضوا معظم الوقت في احلفاظ على نشاط عقولهم في سن 93 في املتوسط.
كما وجدت الدراسة أن األشخاص الذين أمضوا وقًتا أقل في األنشطة التي تتطلب جهًدا عقلًيا يعانون 

من مرض الزهامير مبتوسط عمر 88، أي قبل خمس سنوات من الفئة األولى.
وقال البروفيسور روبرت ويلسون، املؤلف الرئيسي للدراسة من املركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو 
»اخلبر السار هو أنه لم يفت األوان أبًدا للبدء في القيام بأنواع األنشطة غير املكلفة التي ميكن الوصول 
إليها بسهولة والتي نظرنا إليها في دراستنا، حيث تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون من 

املفيد البدء في القيام بهذه األشياء، حتى في الثمانينيات من العمر، لتأخير ظهور خرف الزهامير«.
وخلصت الدراسة إلى أن األشخاص الذين ينخرطون في أنشطة حتفيز معرفي أكثر قد يؤخرون السن الذي 

يصابون فيه باخلرف، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مجلة »جلوبال فايننس«:

الدول األكثر أمانا في العالم... الدول األكثر أمانا في العالم... 
كندا التاسعة عاملياكندا التاسعة عامليا

تصنيف الدول العشرين األكثر أمانا في العالم لعام 202١، 
سنوي،  بشكل  فايننس«  »جلوبال  مجلة  تصدره  والذي 

ويتضمن هذا العام بيانات حول مخاطر الوباء.
وقالت امللة في تقريرها إن التصنيف العاملي الذي تصدره تضمن أيضا بيانات من مصادر محدثة، وإطارا 

زمنيا جديدا، كما دمج جتربة كل بلد مع الوباء واخملاطر التي واجهتها، لتحدد الدول األكثر سالمة.
ومثل التصنيفات السابقة، أخذ تصنيف هذا العام في االعتبار ثالثة عوامل أساسية، هي احلرب والسالم، 

واألمن الشخصي، ومخاطر الكوارث الطبيعية مبا في ذلك عوامل اخلطر الفريدة الناجمة عن الوباء.
تتنوع البلدان ذات التصنيف األعلى بني أوروبا وآسيا، ومن بني العشرين األولى، جاء تسعة منهم من أوروبا 
وأربعة من شمال أوروبا حيث اجتلت كندا املركز )9( وأستراليا املركز )١١( بينما جاءت اإلمارات في املركز )2( 
وقطر في املركز )3( وأملانيا في املركز )20(. الدول الـ١١ املتبقية من أصل 20 هي في األساس دول في الشرق 

األوسط أو جنوب شرق أو شرق آسيا.
غاب العديد من الدول األوروبية األخرى عن املراكز العشرين األولى التي كان أداؤها جيدا في التصنيفات 
السابقة، حيث عانت دول مثل البرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بشكل كبير في التصنيف العاملي 

ألن حكوماتها تعاملت مع األزمة الوبائية بشكل سيئ.
ُصنفت البرتغال )املركز: 29( وإسبانيا )4١( وسلوفينيا )47( وبلجيكا )66( سابقا في أفضل 20 دولة آمنة، 
لكنه األزمة الوبائية أثرت بشدة على تصنيفها هذا العام، كما عانت دول أخرى مثل اململكة املتحدة )38( 

والواليات املتحدة )7١( وإيطاليا )84( بسبب ارتفاع وفيات الوباء.

الرحالت  أسعار  ترتفع  الصيف  فصل  حلول  مع 
السفر  على  اإلقبال  زيادة  نتيجة  السياحية 

والعطالت خارج البالد.
للحصول  النصائح  من  مجموعة  يلي  وفيما 
بحسب  الصيف،  هذا  السفر  عروض  أفضل  على 

صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:
إعطاء األولوية للتكلفة على التاريخ والوجهة

في  متخصص  عضو  وهي  فالنتي  دارسي  تقول 
»حلجز   Scott’s Cheap Flights في  العمليات 
الرحالت  جتعل  أن  يجب  رخيصة،  طيران  رحالت 
من  كثير  »في  وأوضحت  أولوية.  الرخيصة  اجلوية 
األحيان عندما يفكر الناس في حجز إجازة، يفكرون 
في املكان والوقت الذي يريدون الذهاب فيه. تخيل 
برحلة  للقيام  األصدقاء  بعض  مع  تخطط  أنك 
األسبوعني  في  اليونان  إلى  نذهب  دعنا  مثال:  مًعا 
لذلك،  ونتيجة  أغسطس،  شهر  من  األخيرين 
عندما تذهب حلجز رحلتك، فمن احملتمل أن ينتهي 
بك األمر لدفع ١200 دوالر ذهابًا وإيابًا مقابل تذكرة 

واحدة إلى أثينا في التواريخ التي اخترتها«.
بتكلفة  رحلة  هناك  أن  جتد  »قد  دارسي  وأضافت 
األولني  األسبوعني  في  متاحة  روما  إلى  دوالر   480
رائع في  بوقت  )آب(، استمتع  من شهر أغسطس 
إيطاليا، ووفر 720 دوالرًا لكل شخص على تذكرة 

الطيران«.
إعداد التنبيهات

ليس لدى اجلميع الوقت الكافي للتحقق من مواقع 
يوم،  كل  اجلوية  الرحالت  لصفقات  اخملتلفة  الويب 

وحتى إذا قمت بذلك، تظهر أحيانًا عروض محدودة 
وتختفي بسرعة. هذا هو السبب في أنه من املفيد 
إعداد التنبيهات باستخدام النظام األساسي الذي 
إشعارًا  أو  إلكترونًيا  بريًدا  تتلقى  بحيث  تختاره، 

فوريًا عندما تنخفض األسعار.
كن مرنًا مع شركات الطيران

إذا كنت حتاول العثور على صفقة جيدة، فكن مرنًا 
البديلة.  الطيران  وشركات  واملطارات  التواريخ  مع 
فكر في السفر بالطائرة في تواريخ مختلفة، داخل 
شركة  على  والسفر  مختلفة،  مطارات  وخارج 
أو  طيران مختلفة قد ال تسافر على متنها عادًة، 
حتى اجلمع بني شركات مختلفة في نفس الرحلة.

ال تتجاهل األماكن األقل شعبية
باهظة  املشهورة  الوجهات  من  العديد  بالطبع، 
الوحيدة  األماكن  أنها  يعني  ال  هذا  لكن  الثمن، 
التي ميكنك قضاء إجازة رائعة فيها، حيث ميكنك 
تقدم  لكنها  شعبية  أقل  أماكن  عن  البحث 
رحلتك  في  تنسى  ال  وذكريات  ساحرة  أجواء  لك 

القادمة.
انتبه إلى وقت احلجز

يوصي اخلبراء باحلجز املبكر من شهر إلى 3 أشهر 
قبل موعد الرحلة، والنسبة للرحالت الدولية، من 
األفضل احلجز من 3 إلى 8 أشهر قبل الرحلة، كما 
أمكن،  إن  األحد  أو  اجلمعة  رحالت  بتجنب  يُنصح 
ألن عطالت نهاية األسبوع هي أكثر األيام ازدحاًما 
االرتفاع مع  إلى  األسعار  ومتيل  الطيران،  لشركات 

الطلب املتزايد.

صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:

نصائح للحصول على نصائح للحصول على 
أفضل عروض السفر هذا أفضل عروض السفر هذا 

الصيفالصيف

مجلة »العالم الساخر«:

ديفيد نيفنديفيد نيفن
املمثل  عبر  اعماله،  جميع  في 
موهبته  عن  نيفن  ديفيد  الراحل 
الذين  الناس  ضحك  إثارة  في 
يستمعون  أو  أفالمه  يشاهدون 
كتبه.  يقرأون  أو  محاضراته  الى 
ويتذكر أحد االصدقاء الذين رافقوه 
احلرب  خالل  النورماندي  حملة  في 
العاملية الثانية أنه حث رجاله على 
احلرب باآلتي: »تقدموا أيها االبطال، 
بالنسبة  ليست عسيرة  فاملسألة 
كل  أعيد  أن  فعلّي  أنا  أما  إليكم. 

شيء الحقاً مع املمثل ارول فلني«.

صحيفة »باريد«:

نقابة النملنقابة النمل
كانت املعلمة تعطي درساً 
الطبيعية  العلوم  في 
االبتدائي  الصف  لتالميذ 
»إن  لهم:  فقالت  االول. 
النمل العامل يحمل أحياناً 
تفوق  الطعام  من  قطعة 
وزنه بخمسة أضعاف. فما 
من  تستخلصونه  الذي 

ذلك؟«
التالميذ  أحد  فأجابها     
على الفور: »نستخلص أن 

ال نقابة لديه«.

النفس  »علم  مجلة 
اليوم«:

حماة في حماة في 
السينماالسينما

وزوجي  ذهبت  مساء  ذات 
معنا  وكانت  السينما  الى 
على  غرام  مشهد  ومّر  أمه. 
أرتبك  جعلني  الشاشة 
فكر  في  يدور  ما  وأتخيل 
اللحظة  تلك  وفي  حماتي. 
يدي  متسك  يدها  أحسست 
فيما بقيت عيناها مسمرتني 
على املشهد وهي تقول: »ان 
بديعة  السرير  هذا  أغطية 
حقاً! ترى من أين جاءت بها؟«.
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دوج فورد يتعهد بدعم املتضررين من دوج فورد يتعهد بدعم املتضررين من 

إعصار »باري«إعصار »باري«

ملن  التعافي  جهود  بدعم  فورد  دوج  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  تعهد 
تضرروا بشدة من اإلعصار الذي مزق حي في مدينة باري في جنوب أونتاريو.

وقال دوج فورد؛ أنه صدم لرؤيته شارع ملئ باحلطام وعدة منازل محطمة 
سنمكنهم  لكننا  دقائق،  غضون  في  حياتهم  تغيرت  الناس  هؤالء  وقال؛ 
من الوقوف على أقدامهم ثانية، وأعرب دوج فورد عن ارتياحه لعدم وجود 

ضحايا لهذه الكارثة واصفا إياها بانها معجزة.
ما  احلقيقية حول  الصعبة  األشياء  من  واحد  إن  باري؛  مدينة  وقال عمدة 
أو  اختفت  ممتلكاتهم  اختفت وكذلك  إن حياتهم  وجودوا  الناس  أن  حدث 
تضررت بشدة بسبب اإلعصار، لكن جهود التنظيف بدأت، وانه مت نقل ١0 
عدا  ما  منها  جميعا  خرجوا  وقد  اإلعصار  بعد  املستشفى  إلى  أشخاص 

اثنان ولم يصب أي منها بجروح تهدد احلياة.
وإن أكثر من ١00 شخص تركوا منازلهم وذهبوا للبقاء مع عائالتهم، هذا 
وقد قامت وزارة البيئة الكندية بتصنيف هذا اإلعصار بــــــــ »أي أف 2«، 
مما يعني أن احلد األقصى لسرعة الرياح به كانت 2١0 كيلومتر/الساعة وقد 
بلغ طوله 5 كيلومتر وعرضه ١00 متر، هذا وقد شكرت شرطة مدينة باري 
كل من قدم تبرعات لدعم املتضررين من اإلعصار، وقالت إنها ال تستطيع 

قبول املزيد من التبرعات في الوقت احلالي.

احلكومة متول بناء مساكن اقتصادية احلكومة متول بناء مساكن اقتصادية 
للتأجير في برامبتون مبلغ للتأجير في برامبتون مبلغ 120120 مليون دوالر مليون دوالر

سوف  الفيدرالية  احلكومة  أن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  قال  برامبتون: 
تضح ما يقرب من ١20 مليون دوالر لبناء وحدات تأجير بأسعار معقولة في 

منطقة برامبتون في أونتاريو.
ومن املقرر أن تستخدم هذه األموال لبناء مبنى مكون من 26 طابقا )متعدد 
االنتقال  من  أسرة   300 من  أكثر  تتمكن  وسوف  للطاقة،  وموفر  الشقق( 
لبناء  الفيدرالية  الوحدات، وهذا االستثمار جزء من خطة احلكومة  لهذه 
مع  املتوسطة  الطبقات  وتنمية  أكثر  عمل  فرص  وخلق  أقوى  مجتمعات 

دعم الكنديني الضعفاء واملساعدة في إنهاء التشرد.
يأتي هذا اإلعالن في إطار مبادرة لتمويل بناء مساكن جديدة لإليجار في 
عليها  ومؤمن  الفائدة  منخفضة  قروض  تقدمي  وأيضا  كندا  أنحاء  جميع 

للمطورين وللمدن التي حتتاج إلى املزيد من املساكن املؤجرة.

ضابط جيش سابق يفوز بــــــــ ضابط جيش سابق يفوز بــــــــ 6565 مليون دوالر  مليون دوالر 
في اليانصيب... و يعتبرها »هبة من اهلل«في اليانصيب... و يعتبرها »هبة من اهلل«

جن  جانسني  الكندية  املسلحة  القوات  في  السابق  الضابط  فاز  تورنتو: 
واملقيم في منطقة يورك باجلائزة الكبري »لوتو ماكس« والتي تبلغ قيمتها 

65 مليون دوالر يوم اخلميس ١5 يوليو.
وقد تلقي جانسني جائزته التي غيرت حياته بعد أن كان يعمل في متجر 
للبيرة وبعد أن كان تقريبا بال مأوي بعد تقاعده من اجليش على أثر إصابة 

في الدماغ.
وقال جانسني البالغ من العمر 4١ عاما انه كان ميشي بالقرب من محطة 
وقود يوم 6 يوليو حوالي الساعة ١0:30 مساء عندما قرر شراء تذكرة »لوتو 
ماكس«، وبعد بضعة أيام ذهب إلى احملطة ليفحص التذكرة ولكنه واجه 
مشكلة مع زوجني فذهب إلى بائع في متجر جتزئة، والذي قال له البد إنك 

كسرت اآللة ألنك فزت باجلائزة الكبرى.
وقال جانسني بعد أن علم بفوزه »أن هذه هبة اهلل« وان اهلل أعطاني إياها 
العتني بها بعض الوقت، ولهذا كان قس الكنيسة هو أول من علم بفوزه 

ولم يعلم والديه بهذا حتى شاهدوا األخبار.
ووصف جانسني نفسه بانه إنسان روحاني وقال انه ال يريد للمال أن يغيره 
شيء  أول  وان  بنفسه،  شعره  يقص  الذي  الرجل  نفس  يظل  سوف  وانه 
سيفعله هو سداد فواتير بطاقات االئتمان التي تراكمت عليه طوال فترة 
الوباء، وانه سوف يدعم املنظمات غير الربحية، وأفراد اجليش مثله الذين 
الدم  يتطوع في خدمات  ما  أنه غالبا  أيضا  وقال  إصابات كبيرة  عانوا من 

الكندية التي تلمس قلبه.

األكبر عددا منذ األكبر عددا منذ 3535 عاما... كندا  عاما... كندا 
تشارك بــــــ تشارك بــــــ 371371 رياضيا في  رياضيا في 

اوملبيات طوكيواوملبيات طوكيو

فريق  ستأخذ  كندا  أن  عن  الكندية  األوملبية  اللجنة  أعلنت 
مكون من 37١ رياضيا إلى األلعاب األوملبية في طوكيو وهذا 
أكبر فريق رياضي كندي يشترك في األوملبياد منذ عام ١984.

ويضم هذا الفريق 40 رياضيا حاصلني على ميداليات أوملبية، 
اإلناث، و١46  الرياضيني  رياضي مبتدئ، وأيضا 225 من  و226 

من الرياضيني الذكور، وسيرافقهم ١3١ مدربا.
وقال أريك مايلز كبير مسؤولي الرياضة في اللجنة األوملبية 
لهؤالء  بالنسبة  للغاية  جدا  خاصة  حلظة  »إنها  بيان  في 
األكثر  الظروف  بعض  واجهوا  والذين   37١ الـــــ  الرياضيني 
حتديا على مدى الـــ ١6 شهرا املاضية حتى مت قبولهم في 
فريق  أكبر  لدينا  وإن  األوملبية،  لأللعاب   2020 طوكيو  دورة 
واملرونة  التركيز  يدل على  وهذا  عاما،   35 منذ  رياضي  كندي 
تبدأ  » هذا وسوف  الكندي  واملتمع  الكنديني  الرياضيني  من 
دورة األلعاب األوملبية في 23 يوليو وتستمر حتى 3 أغسطس 
وهذه هي املرة الثانية التي تستضيف فيها طوكيو األلعاب 

األوملبية.

»لن نكون مجتمع منقسم«... فورد يستبعد اصدار شهادة إلزامية كدليل على »لن نكون مجتمع منقسم«... فورد يستبعد اصدار شهادة إلزامية كدليل على 
تلقي التطعيم الكاملتلقي التطعيم الكامل

تورنتو: قال رئيس وزراء اونتاريو دوج فورد بأقوى العبارات أن املقاطعة لن تصدر شهادات لألفراد تفيد حصولهم على التطعيم 
الكامل والتي قد تطالب بها الشركات واملنظمات حني تقدم خدماتها للمجتمع.

عندما  بتطعيمهم  وثيقة  على  يحصلون  الناس  وإن  منقسم،  لدينا مجتمع  يكون  لن  وإننا  ذلك...  نفعل  »لن  فورد  دوج  وقال 
يحصلون على جرعتني من اللقاح، واعترف فورد بان البعض قد يزور هذه الوثيقة ولكن املقاطعة لن تصدر شهادة رقمية كما 
يريد بعض الناس، إال إذا كانت احلكومة الفيدرالية تريد ذلك لعبور احلدود فهذا ألمر متروك لهم، وأستبعد دوج فورد إمكانية 

جعل التطعيمات إجبارية، مبا في ذلك العاملني في مجال الرعاية الصحية«.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيفكر في هذه اخلطوة، فأجاب: ال ، وأشار إلى أن ما يقرب من 80% من سكان أونتاريو املؤهلني  
حصلوا على جرعة واحدة على األقل من اللقاح بينما حصل 59،5% من السكان على التطعيم بالكامل، وان املقاطعة ستواصل 

تشجيع كل مقيم بها للحصول علي التطعيم«.
وفي حني تقوم احلكومة الفيدرالية بتطوير وثيقة ثبت حصول األفراد على اللقاح كامال، فقد دعا البعض بإنشاء وثيقة محلية 
لكل مقاطعة، ودعا عمدة مدينة تورنتو جون توري إلى تطوير هذه الوثيقة، وقالت بعض املؤسسات إن الطالب سيحتاجون إلى 
ما يثبت التطعيم الكامل من أجل العودة إلى احلرم اجلامعي شخصيا، وقالت مقاطعة كيبيك إنها تخطط الستخدام نوع من 
الشهادات كدليل على التطعيم، وقال كبير مسؤولي الصحة في أونتاريو الدكتور كيران مور »إنه ال يؤيد مثل هذا النظام وال 

يؤيد احلصول على شهادة إلزامية بتلقي التطعيم«.
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منمن آداب املائدة آداب املائدة
فوط الطعامفوط الطعام

این توضع الفوطة؟ 
في  هاماً  املائدة بعد جزءاً  الفوطة على  إن وضع     
الفوطة  ترضع  رسمية  الوجبة  كانت  فإذا  إعدادها، 
على الصحن، أما في حالة الوجبة العادية فتوضع 

الفوطة على ميني الصحن.
كيفية طي الفوطة:

    ميكنك طيها بحيث تكون مربعة أو مستطيلة، 
کما لم تعد الفوطة ذات حجم کبير، کما كانت سابقاً، بل أصبح حجمها صغيرا، بحيث تؤدي الغرض 

املراد منها فقط، ومن السيدات من يفضلن الفوط الورقية. 
كيف تضعني الفوطة؟

  إذا كنت مدعوة فال تفردي الفرطة إال بعد أن تقوم ربة البيت بفرد فوطتها إيذاناً ببدء الطعام، وال تفردي 
ربطها  ويراعي عدم  الركبتني،  على  اجعليها على هيئة مستطيل فقط وضعيها  ولكن  متاماً،  الفوطة 

بالعنق بتاتاً أو إدخالها في فتحة اجلاكيت أو الفستان! 
کیف تستعملني الفوطة؟

الفوطة في تنظيف الصحن الذي أمامك او األكواب على املائدة؛ إذ إن ذلك يوحي     ال تستعملي بتاناً 
بانك تشكني في نظافتها! وميسح الفم بالفوطة قبل الشرب، کما تستعمل الفوطة ببساطة وحكمة. 

کیف تترکین الفوطة؟
   ال تطوي الفوطة بعد االنتهاء من الطعام وال تلقيها وال تفرديها! امنا اتركيها بلطف على يسار الصحن، 

لكن ليس من احملتم غسلها بعد كل استعمال.
   وعن ترك الفوطة في أثناء تناول الوجبات العائلية، يحسن ان يقوم كل فرد بطي الفوطة اخلاصة به، 

ووضعها في مكانها بدالً من اهمالها في أي مكان على املائدة او على املقعد!

اصنعيه بنفسك:  الفول املدمساصنعيه بنفسك:  الفول املدمس
املقادير:

كوب ونصف الكوب من فول ناشف )اخلاص بالتدميس(.
2 ملعقة )شوربة( مألى بالعدس األصفر.

2 ملعقة )شوربة( مألى باألرز.
7 إلى 8 أكواب ماء )كما ميكنك اضافة ثمرة طماطم صغيرة ناضجة لتكسبه لوناً أحمر وميكن االستغناء 

عنها(.
الطريقة: 

   بعد غسل خليط الفول والعدس واألرز جيداً، أضيفي املاء، ثم اغلي هذا اخلليط اجلديد، وضعيه على نار 
هادئة 8 ساعات علماً بأن استخدام القدر اخملصوصة لصنع الفول والسخان الكهربي الهادئ اخملصوص 

للغرض نفسه، ميكنانك من احلصول على أفضل نتيجة لطهي الفول املدمس باملنزل.
 التقدمي:

   الطريقة التقليدية معروفة بإضافة الزيت النقي والليمون وامللح، وهناك من يضيف بدل الزيت، السمن 
أو القشدة.

من جتارب من جتارب األخرياتاألخريات
دليلك للتنظيف الطارىء للبقع الشائعةدليلك للتنظيف الطارىء للبقع الشائعة

عالج البقعة )اللطخة( دائماً بسرعة قبل أن تصبح ثابتة، ونظفها 
بالتجفيف عند أول فرصة مناسبة.

ومن البقع الشائعة:
• األثر الناجت من الشريط الالصق: ضع بخفة قليالً من قطرات سائل 
تنظيف غير قابل لالحتراق. أو سائل إزالة دهان أظافر السيدات على 

مكان البقعة. 
• الدم وعصارة اللحم: ينقع في ماء بارد، وإذا لم يزل بذلك، ينقع في محلول النوشادر ثم يغسل الثوب 

بعد ذلك. 
• الزبد والسمن: يغسل جيداً مباء ساخن بالصابون. 

• اليود: يغسل مباء الصابون الساخن.

هل تعانني من الشعر الدهني؟هل تعانني من الشعر الدهني؟
من جمال  يقلل  الشعر  في  الدهون  ووجود  الدهني،  من شعرهن  يشكون  والفتيات  السيدات  من  كثير 

مظهر املرأة، ويعوق منو الشعر، النمو الطبيعي للشعر سنتمتر واحد في الشهر، ويؤدي إلى تساقطه.
الغدد  بإفرازات  وثيقة  لها صلة  الشعر  80% من حاالت سقوط  أن  احلديثة  العلمية  األبحاث  أثبتت  وقد 
حالة  إلى  يصل  ال  أن ساقط شعورهن  النساء  وحلسن حظ  اإلنسان  جلد  في  الدهون  لتكوين  املسبية 

الصلع كما يحدث للرجال!
 نصيحة األطباء:  وينصح األطباء النساء ذات الشعر الدهني بعدم تناول أدوية مضادة لسقوط الشعر 
عن طريق الفم، حتى ال تسري في الدورة الدموية وتؤثر على الغدد اجلنسية، وإمنا تستعمل مستحضرات 

مثل الكرميات عن طريق التدليك املوضعي.
منك  يتطلب  إذ  للعالج؛  األول  الشهر  خالل  وخصوصاً  ومثابرة  صبر  إلى  الدهني  الشعر  عالج  ويحتاج 
استخدام املستحضر كل يوم بال ملل، بأن تغمسي قطعة قطن في املستحضر، وتدلكي بها فروة رأسك 
دقيقة أو دقيقتني على االكثر لكي يصل املستحضر إلى جذور شعرك، ويأتي بالنتيجة املرجوة منه. وفي 
الشهر الثاني من العالج استعملي الطريقة نفسها، ولكن على فترات متباعدة، وليكن في األسبوع مرة 
أيام - وهي مدة مناسبة  أربعة  )الشامبو( الذي تستعملينه في غسل شعرك كل  واحدة. وعند اختيار 
للشعر الدهني - الحظي عدم وجود دهون في تركيبه. وبذلك تتخلصني من الدهون التي تؤذي شعرك 

وتؤدي إلى سقوطه، فيعود إليه جماله وحيويته.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

كيفكيف ميكن للصراخ أن يضر بصحة طفلك العقلية؟ ميكن للصراخ أن يضر بصحة طفلك العقلية؟
الصراخ رد فعل طبيعي للغضب؛ والغضب واإلحباط والعصبية ردود فعل طبيعية لسوء السلوك وهي 

غالباً ما تأتي في شكل صراخ يبدو أنه أسهل طريقة لتأديب الطفل.
الطفل  املدى على نفسية  تأثير ضار طويل  له  الطفل قد يكون  لتأديب  الصراخ  إن  يقولون  اخلبراء  لكن 

وهناك عدة أسباب مهمة لتجنب ذلك.
تشير األبحاث إلى أن الصراخ ليس طريقة مناسبة لتأديب 
املشكالت  من  مزيد  إلى  يؤدي  أن  ميكن  ذلك  ألن  الطفل؛ 
أطفالهم  على  يصرخون  الذين  فاألهل  السلوكية؛ 
يدفعونهم إلى فعل الشيء نفسه؛ ألنهم يعتقدون أنه ال 

مشكلة في الصراخ ويكررون األمر نفسه الحقاً.
إلى  الطفل،  سلوك  سوء  على  هذا  الفعل  رد  يؤدي  وقد 
أكبر.  عمرية  مراحل  إلى  يرافقه  أن  ميكن  الذي  االكتئاب 
كثيرة  جسدية  مشاكل  إلى  يؤدي  أن  للصراخ  وميكن 
وآالم  والرقبة  الظهر  ومشاكل  السيء  كالصداع  ومؤثرة 

مزمنة أخرى.
وميكن أن يكون األثر أبعد من ذلك، فيغير الصراخ أجزاء من 

الدماغ مسؤولة عن معاجلة األصوات واللغة. لذلك ينصح أن يلجأ الوالدان إلى حل املشكالت بالفكاهة 
أو باحلوار الفردي وتوضيح السلوك اإليجابي وتعزيز القيمة التربوية اإليجابية، وفق ما أوردت صحيفة تاميز 

أوف إنديا.

احلذاء املفتوح جنم احلذاء املفتوح جنم املوضة في صيف املوضة في صيف 20212021
ميثل احلذاء املفتوح أو ما يُعرف بـ »الشبشب« جنم موضة 
تتمثل  مزايا  من  به  يتمتع  ملا   202١ صيف  في  األحذية 
في التهوية اجليدة والراحة الفائقة خالل املشي في ظل 

ارتفاع درجات احلرارة.
املعهد  لدى  االجتاهات  محللة  شولتس،  كالوديا  وقالت 
األملاني لألحذية، إن »الشبشب« يطل هذا املوسم مبظهر 
جذاب وأنيق بحيث ميكن ارتدائه في أنشطة احلياة اليومية 

اخملتلفة، وليس في حمامات السباحة والشواطئ فقط.
إليه  األنظار  يخطف  الشبشب  أن  شولتس  وأوضحت 
والسماوي  كالبنفسجي  الزاهية  بألوانه  الصيف  هذا 

والبرتقالي، كما أنه يزدان باحلليات مثل الآلليء السميكة والبرشام.
ميكن  أنه  إلى  مشيرة  وفخامة،  أناقة  املوديالت  أكثر  يعد  اجللد  من  املصنوع  املوديل  أن  شولتس  وأكدت 
احلصول على إطاللة أنيقة من خالل تنسيقه مع بليزر وسروال طويل للغاية، بينما ميكن احلصول على 

إطاللة كاجوال وجريئة من خالل تنسيقه مع شورت جينز وتوب كاشف للبطن.
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إثيوبيا: اكتمال امللء الثاني لسد النهضة ... 
والسيسي يرد »بالش هري«

سد  مبلء  يتعّلق  فيما  الثاني  للعام  هدفها  إثيوبيا  حققت 
النهضة املطل على النيل األزرق والذي يثير نزاعات مع دولتي 

املصب مصر والسودان.
ومتّت  املاضي.  العام  األولى  امللء  عملية  »متّت  املسؤول  وقال 
الثانية اليوم، مضيفا أن السد بات يخّزن ما يكفي من املياه 

لبدء إنتاج الطاقة«.
للملء  صور  أحدث  إثيوبية  إعالم  وسائل  نشرت  قد  وكانت   
الثاني، كاشفة أنه يسير مبعدل ال يتجاوز 50% من املقرر، وأن 

نسبة التخزين وصلت إلى ١,5 مليار متر مكعب.
إعالميني  وحسابات  صفحات  نشرتها  صور  كشفت  كما 
إثيوبيني على مواقع التواصل التقطت لبحيرة السد، ارتفاع 

منسوب املياه بشكل كبير، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيدات إدارة سد الروصيرص السوداني أن هناك 
انخفاضاً بنسبة 50% من املياه الواردة من النيل األزرق.

وفي سياق متصل قال الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، إن املساس بأمن مصر القومي خط أحمر 
وال ميكن اجتيازه.

وأضاف »السيسي«، خالل كلمته باملؤمتر األول للمشروع القومي »حياة كرمية«: »دائما بنتعامل في كل 
القضايا بعقل راشد وتخطيط عميق وعمرنا ما عشنا الوهم وال حاولنا نقدم الوهم للشعب وال نصدره 

للشعب«.
نتوني على املياه وهقول يارب يعيّني على هذه األمانة«، مردفا: »بفضل اهلل لم نحاول  وتابع: »مش انتوا أمِّ

أن ندغدغ مشاعر الناس.. والقلق فيما يخص املياه قلق مشروع«.
وأشار: »إحنا ملا اتكلمنا مع اإلثيوبيني والسودانني كنا بنتكلم على إننا نخلي نهر النيل للشراكة واخلير، 

وقولنا وأكدنا أن إحنا مش عايزين اخلير لينا لوحدنا إحنا عايزين اخلير للكل«.
إليه من خالل  وصلنا  الذي  والنجاح  العمل،  يتم من خالل  والشعوب  البالد  السيسي: »مستقبل  وتابع 

وحدتنا، ولو حصل حاجة ملصر الزم أنا واجليش نروح عشان البلد دي تعيش«.
وتابع للمصريني: »متقلقوش من حاجة بشأن سد النهضة، وعيشوا حياتكم«، قائاًل: »بالش هري«.

فيروس كورونا في الهند: دراسة ترجح جتاوز الوفيات خالل الوباء
خلصت دراسة جديدة إلى أن جائحة كوفيد-١9 في الهند أدت إلى زيادة عدد الوفيات مبا يزيد على أربعة 

ماليني شخص.
بالسنوات  مقارنة  التوقعات  خالف  نحو  على  توفوا  الذين  األشخاص  عدد  الزائدة  الوفاة  حاالت  وترصد 
املاضية. وعلى الرغم من صعوبة حتديد عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة بكوفيد-١9، إال أنه مبثابة مقياس 

ملدى التأثير الشامل الذي سببته اجلائحة.
حتى  رسميا  الهند  وسجلت 
اآلن ما يزيد على 4١4 ألف حالة 

وفاة بسبب كوفيد-١9.
مركز  من  باحثون،  واستعان 
ومقره  العاملية  التنمية 
الواليات املتحدة، بثالثة مصادر 
تقدير  بغية  للبيانات  مختلفة 
عن  الناجمة  الزائدة  الوفيات 
جميع األسباب في الهند خالل 

اجلائحة.
تسجيالت  الباحثون  ودرس 
متثل  واليات،  سبع  في  الوفيات 

نصف سكان الهند.
ودأبت الهند على إجراء مسح سنوي لرصد حاالت الوفاة، بيد أنها نشرت البيانات حتى عام 20١9 فقط.

وخلص الباحثون، بناء على نتيجة مجمعة، إلى أن عدد الوفيات الزائد بلغ ما بني 3.4 مليون إلى 4.7 مليون، 
على نحو يفوق ١0 مرات عدد الوفيات الرسمي بكوفيد-١9 املعلن في الهند.

وميثل ذلك رقما أعلى بكثير من تقديرات سابقة لعلماء األوبئة، الذين اعتقدوا أن عدد الوفيات الزائد في 
الهند أعلى بخمس إلى سبع مرات مقارنة بالرقم الرسمي املعلن.

جامعة  من  أناند،  وأبيشيك  العاملية،  التنمية  مركز  من  سانديفور،  جاستني  بينهم  من  الباحثون،  وقال 
وبدا معدل  يُعتقد عموما،  أكثر فتكا مما كان  املاضي بدت  العام  التي شهدها  األولى  املوجة  إن  هارفارد، 

الوفيات معتدال بسبب »توزيعه من حيث الزمان واملكان«.
وأضافوا أن »االستنتاج األكثر أهمية، بغض النظر عن املصادر والتقديرات«، هو أن الوفيات الفعلية خالل 

جائحة كوفيد -١9 »من املرجح أن تكون أكبر بكثير من العدد الرسمي«.
وقالوا: »قد يكون عدد الوفيات الفعلي باملاليني، وليس مئات اآلالف، مما يجعل هذه أسوأ مأساة إنسانية 

تشهدها الهند منذ التقسيم واالستقالل«.

ألول مرة في تاريخ السعودية.. 
السماح رسميا بفتح احملال التجارية في أوقات الصالة

في  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في 
تاريخ اململكة العربية السعودية، أصدر 
قطاع  مظلة  السعودية،  الغرف  احتاد 
اململكة،  في  التجارية  والغرف  األعمال 
احملالت  أصحاب  من  يطلب  تعميًما 
فتح  استمرار  التجارية  واألنشطة 

احملالت خالل أوقات الصلوات.
في  السعودية  الغرف  احتاد  وأضاف 
االزدحام  ملظاهر  تفادياً  »بأنه  له  بيان 
والتجمع واالنتظار لوقت طويل والعمل 
كورونا  فيروس  من  الوقائية  بالتدابير 
وللحفاظ على صحة املتسوقني نهيب 
التجارية  واألنشطة  احملالت  بأصحاب 

باستمرار فتح احملالت خالل أوقات الصلوات«.
العالقة«، مؤكًدا  ذات  بالتنسيق مع اجلهات  التسوق  يأتي لتحسني جتربة  »أن ذلك  الغرف  احتاد  وأوضح 
»على اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتنظيم العمل، وتقدمي اخلدمات والتناوب بني العاملني، مبا ال يتعارض مع 

أداء العاملني واملتسوقني والعمالء للصلوات«.
السعوديني حول قضية  بني  واسع جديد  نقاش  مع  يتزامن  لكنه  اإللزامية،  التعميم صفة  يحمل  وال 
إغالق احملالت وقت الصالة، والتي طاملا أثارت نقاشات كثيرة، السيما في مواقع التواصل االجتماعي وسط 

مشاركة كبيرة وانقسام واضح بني السعوديني.
ومن غير الواضح إن كان التعميم كافًيا لتجنيب احملالت التجارية التي ستلتزم به مخالفات من جهات 

حكومية أخرى.

إجناز مذهل.. مصري يتوصل للجني املتحكم 
بـــــــــ«القاتل األول« للبشر

 28 عمره  مصري  طبيب  حنا..  أنيس 
كلية  في  علمي  فريق  مع  جنح  عاما 
في  نيويورك،  في  أينشتني  ألبرت 
التوصل للجينات املتحكمة في شفاء 
جلطة القلب، القاتل األول للبشر في 

العالم.
حتقيقه  في  ساهم  الذي  اإلجناز 
في  املولود  الشاب  املصري  العالم 
به  احتفت  مصر،  جنوبي  أسيوط 
املتخصصة  العلمية  الدوريات  كبرى 
بالواليات املتحدة، وكذلك حصل على 
األميركية،  القلب  منظمة  من  إشادة 
التخصص  هذا  في  منظمة  أكبر 
متويل  على  للحصول  وقاده  عامليا، 
حتى  أبحاثه  الستكمال  ضخم  مالي 

استكمال العالج املنشود.
وعن هذا اإلجناز العلمي حتدث حنا، قائال: »طاملا سمعت تعبيرا مخيفا يصاحب كثيرا من حاالت 
الوفاة في قريتنا في أسيوط وهو اجللطة أو النوبة القلبية، واحلقيقة أن جلطة القلب لها تأثير 
معنوي ومادي شديد على مجتمعات القرى في مصر ألن الكثير منها تبعد ساعات عن أقرب 
املرضى للمستشفى بعد  الفوري، وغالبا يصل  للتدخل  مستشفى مزود بتجهيزات متقدمة 

فوات األوان«.
وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن أمراض القلب تظل القاتل األول في العالم، وقد تسببت 
باملئة من  الوفاة، و85  باملئة من كل أسباب  وفاة ١8 مليون شخص عام 20١9 بنسبة 32  في 

الوفيات بسبب أمراض القلب كانت نتيجة اجللطات.
ويقول الباحث املصري الذي تخرج في كلية طب اإلسكندرية عام 20١7، إن اخلطر األكبر يتمثل 
في أن الدراسات العلمية تتنبأ بأن أمراض القلب ستكون »الوباء القادم«، ورغم أن أمراض القلب 
أكثر شيوعا في الدول املتقدمة بسبب منط احلياة فإن النسبة األكبر من الوفيات بسبب أمراض 
القلب )حوالي الثلثني( حتدث في الدول النامية، ألن كثيرا من مرضى اجللطة يصعب إنقاذهم 

بسبب ضعف اإلمكانيات في هذه الدول.

وفاة أول رجل مصاب بفيروس »هربس« القردة في الصني
توفي طبيب بيطري في بكني بعد إصابته بفيروس »هربس ب« )الفيروس القردي B(، وهي أول حالة إصابة بشرية به.

يتضح أن أولى أعراض املرض ظهرت على شكل غثيان وقيء بعد شهر من تشريح قردين ميتني.
وطلل الطبيب البيطري العالج في عدة مستشفيات، ولكنه توفي في النهاية . وأضافت أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا بهذا 

الفيروس في الصني من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري متثل أول حالة إصابة بشرية به، مت حتديدها في الصني.
ميكن أن ينتقل الفيروس، الذي مت عزله في األصل عام ١932، عن طريق االتصال املباشر وعن طريق إفرازات اجلسم. ويذكر أن معدل الوفيات به تصل 

إلى %80-70.
وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كّثفت الصني مراقبة قرود املكاك اخملتبرية واملوظفني العاملني مع القرود.
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الثالثة  بريتش كولومبيا في  االرثوذوكسية مبقاطعة  القبطية  النيران في كنيسة مارجرجس  اندلعت  فانكوفر:   - نيوز  جود 
والنصف صباح االثنني املاضي. ووصلت فرق اإلطفاء، بينما كانت النيران مشتعلة باملبنى ومت منع ألسنة اللهب من االنتشار 

إلى املنازل املاورة. وبحسب التقارير احلادث لم يصاب به أحد. 
وذكرت تقارير صحفية نقالً عن شهود عيان أنه كانت هناك محاولة إلشعال النار في الكنيسة األسبوع قبل املاضي. حيث 
للمبنى  األمامي  الباب  من  تقترب  امرأة  يوليو،  من  عشر  الرابع  األربعاء،  صباح  الثانية  في  بالكنيسة،  املراقبة  شريط  أظهر 

وتشعل النار فيه. وقامت الكنيسة بإبالغ السلطات الكندية وقتها
اجلدير بالذكر أن كندا تواجه ظاهرة حرق الكنائس منذ يونيو املاضي بعد اكتشاف رفات أطفال الشعوب األصلية من تالميذ 

املدارس الداخلية والتي كانت الكنيسة الكاثوليكية تشرف عليها على مدى عقود وحتى نهاية القرن املاضي
وقال شهود عيان أن النيران التهمت حوائط الكنيسة واأليقونات وأواني املذبح وأجساد القديسني والكتب وغيرها

ومن جانبها أصدرت أبرشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا بياناً طالبت فيه رئيس الوزراء وجميع السلطات في مقاطعة 
كولومبيا البريطانية إلى إنهاء التحقيقات على وجه السرعة.

دائًما للجميع، وستظل منارة  البناء، وستكون كنيستنا مفتوحة  اليوم يوم حزن لكننا سنعيد  البيان »أنه وإن كان  وأضاف 
للضوء واألمل للجميع في مجتمعنا«.

ومن املنتظر تواصل أباء الكنيسة مع شركة التأمني والبدء في إعادة بنائها مرة أخرى.

حرق كنيسة قبطية مبقاطعة بريتش كولومبيا الكندية
بيان إليبارشية فانكوفر.. وهذا ما فعلته النيران بكنيسة مارجرجس

ترودو يعلن عن استثمار ترودو يعلن عن استثمار 440440  
مليون دوالرمليون دوالر

 في صناعة الطائرات  في كيبيك في صناعة الطائرات  في كيبيك
أعلن رئيس الوزراء جسنت ترودو عن أن حكومته ستستثمر 440 مليون 
كيبيك،  في  جديدة  عمل  فرص  وخلق  الطائرات  صناعة  لدعم  دوالر 
إلى  االستثمارات  أجمالي  سيصل  كيبيك  حكومة  مساهمة  ومع 
تكسترون  بيل  لشركة  سيسمح  االستثمار  وهذا  دوالر  مليون   693
كندا و)سي أيه أي( وشركة برات اند ويتني كندا مبواصلة االبتكارات 

واقتحام أسواق جديدة.
صناعة  مستقبل  أيضا  ستتضمن  هذه  االستثمارات  إن  وأضاف 
مشاريع  تطوير  خالل  من  كندا،  في  الطويل  املدى  على  الطائرات 
الطائرات والتقنيات النظيفة، ومن املتوقع أن تخلق هذه االستثمارات 

١2 ألف فرصة عمل و6200 فرصة تدريب داخلي للطالب.
قائال  كيبيك  في  الصناعة  هذه  أهمية  على  الضوء  ترودو  وسلط 
تصميم  على  القادرة  القليلة  األماكن  من  واحدة  هي  املقاطعة  إن 
الطائرات من األلف إلى الياء وجعلها تطير وتوثيق شهادة الصالحية 
الصغيرة  للشركات  مالي  دعم  تقدمي  عن  أيضا  ترودو  وأعلن  لها، 

واملتوسطة احلجم في هذا القطاع في جميع أنحاء كندا.
الطيران  صناعة  أن  جولي  ميالني  االقتصادية  التنمية  وزيرة  وأكدت 
تضررت بشدة خالل الوباء، وأن الشركات الصغيرة واملتوسطة حتتاج 
وزراء  رئيس  وقال  أخرى،  مرة  قدميها  علي  الوقوف  في  املساعدة  إلى 
خلق  إلى  فقط  يؤدي  لن  االستثمار  هذا  أن  ليجول  فرانسوا  كيبيك 
وظائف جديدة ولكن أيضا وظائف تدفع جيدا وان هناك ١000 وظيفة 
ستكون في كيبيك وان زيادة فرص العمل ستمكن الناس من احلصول 

على دخل مقداره 70 ألف دوالر أو 80 ألف دوالر في السنة.

ا.د. ناجي اسكندر

من الواضح أنه لن يكون هناك خالصا قريبا من 
القطيع،  مناعة  إلى  الوصول  بدون  الوباء  هذا 
والتي تستلزم تلقيح 70% على األقل من سكان 
النسبة  وهذه  مليار.   7.9 عددهم  البالغ  العالم 
األسرع  دلتا  املتحور  مع  خاصة  للزيادة  قابلة 
زادت  كلما  أنه  الكثيرون  يعلمه  ال  فما  انتشارا. 
الواجب  النسبة  زادت  املرض  انتشار  سرعة 
وبني  القطيع.  مناعة  إلى  للوصول  تلقيحها 
يتم  مما  التخوفات  وحرب  اللقاحات،  نقص  حرب 
من  حق  وجه  بدون  أو  علم  غير  عن  إما  إطالقه 
احتمال تغير اللقاحات للكود الوراثي لإلنسان أو 
بالتضخيم من بعض األعراض اجلانبية اخلطيرة 
- والتي تختلف من لقاح إلى أخر - واألهم أنها 
نادرة احلدوث جدا وكما سنعرض في هذا املقال. 

 EMA فقد حدث وأن أعلنت وكالة الدواء األوربية
وذلك  بالقلب  خاصة  جانبية  أعراض  حدوث  عن 
فقط مع اللقاحات التي تعمل بخاصية مرسال 
وهما  ؛   mRNA املستحدثة  النووي  احلمض 
اجلانبية  األعراض  وهذه  ومودرنا.  فايزر  لقاحي 
القلب  عضلة  في  التهاب  هي  احلدوث  والنادرة 

والغشاء التاموري املغلف للقلب.
مع  احلدوث  نادر  العرض  هذا  أن  بالذكر،  واجلدير 
هذه اللقاحات؛  فقد أصاب حوالي 300 شخص 
فقط حتى أول يونيو 202١ هذا برغم بلوغ عدد 
جرعات فايزر التي مت حقنها ١77 مليون، وجرعات 
يونيو  أول  حتى  وذلك  جرعة  مليون   20 مودرنا 
الوكالة  نفس  أقرت  فقد  وعليه   ،202١ لعام 
األوربية للدواء: أن فوائد هذين اللقاحني تتخطى 

مبا  احملتملة  اجلانبية  أعراضهما  كل  يقارن  ال  مبا 
الناس  جتاهل  ذلك  ومع  القلب  التهاب  فيها 
وظلوا  اللقاحات  تلقي  بأهمية  الثاني  التصريح 
على تخوفهم من التصريح األول بحدوث التهاب 

في القلب رغم ندرته وعدم تسببه في الوفاة . 
من  أسبوعني  حوالي  بعد  يحدث  العرض  فهذا 
في  الثانية  اجلرعة  بعد  وخاصة  اللقاح  تلقي 
هذا  أعراض  وتشمل  السن.   وصغار  الرجال 
العرض نهجان وخفقان القلب وألم في الصدر.  

ولكن من األخبار املطمئنة جدا، أن معظم هذه 
منها  املرضى  تعافي  ومت  خفيفة،  كانت  احلاالت 
وذلك بعد فترة قصيرة من التزام الراحة والعالج 

التقليدي اللتهاب القلب.  
أما مع لقاحي جونسون اند جونسون وأسترازينكا 
 adenovirus وهما عبارة عن فيروس غير معدي -
حامل لألشواك البروتينية لفيروسات كوفيد ١9 
- فهناك أوال إحتماال نادرا حلدوث جلطات في الدم 
يحدث أكثر عقب إعطاء اجلرعة األولى خاصة في 
وتبلغ  عام  اخلمسني  عمر  يبلغن  لم  ممن  النساء 
األكبر  النساء  في  وتقل  املليون  في   7 نسبته 
عمرا وفي عموم الرجال عن هذه النسبة.  كما 
من  بالتأكد  منعها  ميكن  اجللطات  هذه  تلك  أن 
اللقاح في العضل وليس باخلطأ في وعاء  حقن 
بجامعة  األملان  العلماء  أقر  وكما  صغير،  دموي 
ميونخ بذلك. ثانيا هناك احتمال نادر أيضا حلدوث 
 Capillary الدموية  الشعيرات  رشح  متالزمة 

بعد  حتدث  والتي   leak syndrome
إلى  وتؤدي  اللقاح  تلقي  من  يومني 
في  مفاجئة  زيادة  األطراف،  تورم 

الوزن، وانخفاض في ضغط الدم. 
نبهت   ،202١ يوليو   ١2 االثنني  يوم 
 FDA إدارة الغذاء والدواء األمريكية
مؤكدة  غير  زالت  ما   - زيادة  بني 
مرض  حدوث  نسبة  في  متاما- 
لقاح  تلقوا  من  بني  نادر  عصبي 

اللقاح  هذا  جونسون؛  اند  جونسون 
اإلدارة في 23  أقرته نفس هذه  الذي 

إبريل من هذا العام.    
 Guillain  هذا املرض اسمه متالزمة جوليان باري
إلى  نسبة  االسم  بهذا  تسمي  وقد    Barré
 ،١9١6 عام  في  الذي وصفاه  الفرنسيني  العاملني 
تهاجم  الذي  الذاتية  املناعة  أمراض  أحد  وهو 
فيه األجسام املضادة األعصاب الطرفية؛ فيؤدي 

ذلك إلى ضعف ورمبا شلل مؤقت في العضالت 
وميتد  األطراف  في  بالشكشكة  وإحساس 
من  العلوي  اجلزء  ليصيب  أسفل  من  الضعف 
جزع اجلسم، ويحتاج ١5% من املرضي إلى أجهزة 
التنفس الصناعي، ويؤدي هذا املرض إلى وفاة %5 
من املصابني. ولكن يتعافى من هذا املرض معظم 
املرضي متاما بعد أسابيع أو عام من اإلصابة به.  

إلى  العموم  النادر تصل نسبته في  املرض  وهذا 
واحد في كل مائة ألف من البشر.     

إصابة  ألي  كنتيجة  املرض  هذا  يحدث  أن  وميكن 
بعض  مع  أو  جراحة،  إجراء  عقب  أو  فيروسية، 
اللقاحات وأشهرها لقاح االنفلوانزا حيث تصل 
نسبته إلى واحد في املليون بني من يتلقون لقاح 

اإلنفلونزا. 
هوامش:

* احتمال الوفاة من فيروس اإلنفلونزا واحد لكل 
جاليان  مبتالزمة  اإلصابة  واحتمال  آالف،  عشرة 
أضعاف  عشرة  اإلنفلونزا  مرض  بسبب  باري 
احتمال اإلصابة به بسبب لقاح اإلنفلوانزا وهذا 

يؤكد على أهمية اللقاحات. 
* أما في حالة لقاح جونسون اند جونسون فقد 
بلغت نسبة اإلصابة باملرض ضمن من تلقوا هذا 
به حوالي ١00  املليون فقد أصيب  اللقاح 8 في 
فرد من بني ١2.8 مليون ممن تلقوا اللقاح. وحتدث 
تعاطي  من  أسابيع   6  -3 بعد  باملرض  اإلصابة 
اللقاح، وال تزيد نسبة الوفاة بينهم وكما ذكرنا 

عن %5. 
املرض  بهذا  املصابني  * معظم 
عاما   50 سن  فوق  الرجال  من 
كلما  اإلصابة  احتمال  ويزداد 
تقدم عمر اإلنسان وحيث يزيد 
بنسبة  املرض  حدوث  احتمال 

20% لكل عقد من العمر. 
احلساسية  حاالت  عن  أما   *
حتدث  أن  ميكن  والتي  املفرطة 
الكوفيد  لقاحات  من  كثير  مع 
من  الكثير  مع  وأيضا  وغيرها 
املصاب  بحقن  معها  التعامل  فيمكن  األدوية 

بعقار األدرينالني.  
اخلالصة: 

ال  وحيث  وندرتها  اللقاحات  حرب  وسط  في   *
لقاح  فأفضل  اللقاحات  بني  االختيار  ترف  يوجد 

هو اللقاح املتاح. 
كوفيد  وباء  بسبب  الوفاة  احتمال  مازال   *
سريع  دلتا  املتحور  وجود  مع  ١9وخصوًصا 
انتشار  سرعة  ضعف  من  أكثر   - االنتشار 
يقارن  ال  ومبا  كثيرا  أكبر    - األصلي  الفيروس 
عن  ذكره  مت  ما  كل  بسبب  الوفاة  احتمال  من 
االلتفاف  يجب  ال  وعليه  اللقاحات  مضاعفات 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  يذكر  ملا 
ندرة  توضح  دقيقة  إحصائيات  أو  علم  وبغير 
ملعظم  التعافي  وإمكانية  اخلطيرة  املضاعفات 

من يتعرضوا لها. 
* ال يوجد لقاح، بل وال دواء طبي في العالم بدون 
أعراض جانبية؛ وعليه فنحن نضاهي في النهاية 
املزايا في مواجهة األضرار لهذا الدواء أو اللقاح.   
وعليه ال داعي ألن يتملكنا الرعب من فكرة تلقي 

اللقاحات؛ فكل اللقاحات في العموم:
 أوال: فعالة بنسبة معتبرة ضد الفيروس األصلي 
املتحور  خاصة  املتحورات  من  عائلته  أفراد  وكل 

دلتا.
األدوية  من  بكثير  ومقارنة  اللقاحات  كل  ثانًيا: 
الطبية الضرورية تعتبر أمنة جدا؛ وفي النهاية 
تقارن  أن  ميكن  ال  اللقاحات  تلقي  خطورة  فان 
بفيروسات  العدوي  بخطورة  األحوال  من  بحال 
كوفيد ١9. مع هذا الوباء العاملي؛ فبدون لقاحات 
واستنادا إلى منوذج اإلنفلونزا األسبانية. فانه من 
املنتظر إصابة ربع العالم بفيروس كوفيد ١9 أي 
250,000 من كل مليون فرد وبتطبيق إحصائيات 
املائة  في  واحد  وهي  الكوفيد  حاالت  في  الوفاة 
من  مليون  كل  من  ميوت  سوف  لقاحات  فبدون 
نسبة  بينما  الكوفيد  وباء  بسبب   2500 البشر 
مجمل  وبأخذ  اللقاحات  تلقي  بسبب  الوفاة 
فالنسبة  مجتمعة  اللقاحات  مضاعفات 

بالقطع ستكون أقل من واحد في املليون. 
أخذ  أهمية  على  بالتشديد  للجميع  فأتوجه 
اللقاحات حماية للنفس وللغير وإليقاف انتشار 
ميكن  وحتى  التحويرات  منع  وعليه  العدوي 
االقتصادية  الصحية  األزمة  هذه  جتاوز  للعالم 

النفسية غير املسبوقة. 

العالم بني حرب نقص اللقاحات وحرب إثارة التخوفاتالعالم بني حرب نقص اللقاحات وحرب إثارة التخوفات
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في  متسارعاً  حراكاً  السعودية  خاضت 
مستويات  على  املاضية  اخلمس  السنوات 
منه ظل  والديني  الفكري  الشق  أن  إال  عدة، 
بعض  من  خصوصاً  اليقني،  بعدم  محفوفاً 
التي  السياسي  اإلسالم  احملافظني وجماعات 
مُتني نفسها بالعودة إلى ما كانت عليه ولو 

بعد حني.
مع  األخير  احلوار  في  الفكري  احملور  لكن 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي 
كشف  والذى  تلفزيونيا  أذيع  سلمان  الذى 
السياق،  هذا  في  الدولة  مشروع  مالمح  عن 
بها  بدأت  عدة  حتوالت  مع  منسجماً  وجاء 
رؤية السعودية 2030 مثل إلغاء نفوذ »هيئة 
األمر باملعروف« والتصالح مع الفن والسينما 
والتحرمي،  الرفض  من  عقود  بعد  والترفيه 
فجاء ضاربا بعرض احلائط بأكثر من 90% من 
تيمية  وابن  البخاري  وضعها  التي  االحاديث 
اإلرهابيني  يعتبرها  والتي  اآلحاد(  )احاديث 
والقتل  اإلرهابية  للحوادث  شرعيا  سندا 
وغيرها من األفعال الغير إنسانية، ولكن هل 
تخلو االحاديث املتواترة من احلث على العنف 
هو  وما  وجتديد،  تنقيح  إلى  أيضا  حتتاج  أما 

موقف األزهر من تلك التصريحات؟!
خالد منتصر: تصريحات سلمان زلزال 

فكري يضرب التفسيرات املتشددة 
والفتاوي التكفيرية املعتمدة على أحاديث 

اآلحاد في مقتل

من جهة أخرى يعقب املفكر الصحفي خالد 
منتصر – من خالل مقال له بعنوان »تصريح 
نشر  الذى  و  التجديد«  وحراك  العهد  ولى 
في جريدة األهرام - على تصريح ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان في حواره 
التليفزيوني األخير بانه أثار ردود فعل عاصفة، 
وأحدث حراكاً في األوساط الثقافية والدينية 
عن  والواضح  احلاسم  فكالمه  والسياسية، 
أن أحاديث اآلحاد ليست ملزمة، وأن األحاديث 
املمكن  من  التي  وهي  جداً  قليلة  املتواترة 
تلك  التشريع معتبرا  في  بها  يستعان  أن 
عانى  بلد  زلزال فكري في  التصريحات مبثابة 
والفتاوي  املتشددة  التفسيرات  من  كثيراً 
النابعة  التكفيرية والتضييقات االجتماعية 
املعتمدة في معظمها  الوهابية  األفكار  من 

التصريح  بذلك  وهو   ، اآلحاد  أحاديث  على 
وهو  يقتلها  مقتل،  في  األفكار  تلك  يضرب 
بسالم،  املتشددين  على  متر  لن  أنها  يعرف 
تلك  على  فعل  كرد  حدث  الذي  واحلراك 
املؤسسات  ومن  السلفيني  من  التصريحات 
كثير  مع  وتعارض  للنظر،  الفتاً  كان  الدينية 

من املواقف والتصريحات السابقة.
وبرغم  التصريحات  تلك  إن  خالد  ويرى 
أهميتها إال أنها تعتبر مجرد بداية ، خربشة 
من  الكثير  ينتظره  صلب  فوالذي  جدار  على 
الضربات القوية والصدمات املتتالية، مؤكدا 
ولهجة  خطاب  جتديد  من  أكبر  القضية  أن 
منطق  وثورة  فكر  جتديد  قضية  فهي  ولغة، 
اجلميل  من  انه  إلى  مشيرا  علم،  وصدمة 
جداً أن جندد لغة التراث، لكن األجمل أن جندد 
العقيم  الفكر  على  نثور  ،أن  القدمي  الفهم 
الذي أخر وشل وأعاق أمتنا عن اللحاق بركب 
منشي  وجعلنا  تفاهات،  في  وأغرقنا  احلداثة، 
إلى األمام وعيوننا مشدودة إلى اخللف حيث 
املاضي املقدس، املاضي الذي يستغرقنا حتى 
والدينية  السياسية  بخالفاته  حتى  الثمالة 

التي مازلنا نتقاتل حولها حتى اليوم.
 مضيفا ان جتديد الفكر الذي هو مبثابة الثورة 
احلقيقية يعني الفصل ما بني الدين والتدين، 
وأخالقيات  عامة  مقاصد  الدين هي  فقواعد 
فهو  التدين  أما  ثابتة،  وعبادات  مشتركة 
ممارسات تاريخية ال تتصف باألزلية أو الثبات 
هو  والتغيير  الواجب،  الفرض  أو  الدميومة  أو 
الثابت الوحيد في الكون والذي نعتمد عليه 
هو  الذي  التدين  مع  والتعامل  املعامالت  في 
ظاهرة تخضع للتاريخ األرضي أكثر مما تخضع 

للمطلق السماوي.
هي  الواجبة  الثانية  التفرقة  ان  موضحان 
ال  املدنية  فالدولة  والقانون،  الفتوى  بني  ما 
تخضع لفتوى هيئات دينية أو أهل حل وعقد 
كهنوت،  مؤسسات  أو  ماللي  مجالس  أو 
يحكمها  احلديثة  الليبرالية  املدنية  فالدولة 
ال  برملان،  لها  يشرع  مواطنة،  قانون، حتكمها 

تديره فتوى مهجورة أو تراث جتاوزه الزمن.
بني  ما  هي  الثالثة  التفرقة  إن  مستكمال 
قاموس املاضي وقاموس احلداثة، فما يحكم 
ميثاق  هو  للحريات  بالنسبة  اآلن  قاموسنا 
يصلح  وال  ينفع  ال  ولذلك  اإلنسان،  حقوق 

واجلهاد  والغزو  السبي  ألفاظ  نستخدم  أن 
والكافر  والذمي  والبراء  والوالء  والردة  واجلزية 
احتالل  هو  اآلن  أخرى  دولة  غزو   ، ....الخ 
 ، الدين  نشر  راية  حتت  كان  ولو  حتى  غاشم 
حقوق  على  تعٍد  مبثابة  هو  اآلن  اجلزية  طلب 
احلياة  في  الكافر  وصف  استخدام  املواطنة، 
حتى  أو  وظيفة  يستلم  لشخص  املدنية 
يتحدث معك أو يبيع لك أو يشتري منك ،هذا 
لهذا  وحتقير  وتنمر  عنصرية  هو  االستخدام 

الشخص.
الدينية  الشخصيات  بان  حديثه  مختتما 
شخصيات  أو  نعاصرهم  دين  رجال  سواء 
لكن  االحترام،  كل  لهم  عنها،  نقرأ  تاريخية 
ليست لهم كل القداسة، فهم في النهاية 
بشر، قابلون للنقد واملراجعة، فهناك سيوف 
صحابة،  ضد  صحابة  من  املاضي  في  رفعت 
وهناك دماء أريقت بينما وفاة الرسول لم متر 
عليها سنوات قليلة، وهناك رجال دين أصدروا 
فتاوي قتل وتكفير، وهناك من صدر عنه كالم 
في الطب والعلوم ال يصمد ملناقشة تلميذ 
بالقداسة  نحصنهم  فهل  االبتدائية،  في 
ال  مسمومة  حلومهم  العلماء  ونصرخ 
واملناقشة  واملراجعة  النقد  منهم!  تقتربوا 
واجب، والقداسة هي فقط حلرية البحث عن 

احلقيقة.
 املفكر املصري األملاني حامد أبو الصمد: 

تصريحات سلمان سالح ذو حدين

من جانبه يؤكد املفكر املصري األملاني حامد 
غير  محالة،  ال  قادم  التغيير  ان  الصمد  أبو 
مراهنا يوماً على رجال الدين لعمل إصالحات، 
ما  بقدر  للتغيير  يسعون  ال  الدين  رجال  ألن 
يسعون ألحكام قبضتهم على الناس باسم 
الدين. وغير مراهنا أيضاً على رجال السلطة 

الدين  يستغلون  أيضاً  ألنهم  بالدنا  في 
لترسيخ سلطتهم«.

العقول  في  يحدث  التغيير  ان  مضيفا 
فالناس  املتمع.  حركة  وفي  االقتصاد  وفي 
بطبيعتهم يحبون احلياة ويريدون احلرية واحلب 
والغناء والرقص، لكن رجال الدين يخدعونهم 
طبيعتهم  ضد  يعيشون  ويجعلونهم 
والفن  والسياحة  حرية  العبودية  فيعتبرون 
حرام واملوت في سبيل اهلل حياة. ولكن غريزة 
احلياة وعجلة التاريخ واالقتصاد والبراجماتية 

السياسية أقوى على املدى البعيد.
ومع ذلك فقد يلعب رجال السلطة دوراً، وقد 
رغماً  أو  بإرادتهم  الدين  رجال  بعض  يساهم 
عنهم في التغيير، وأيضاً للتنويريني والفنانني 
دور مهم. لكن لن يقوم رجل واحد بالتغيير إال 
أيضاً.  شعبية  إرادة  هو  التغيير  هذا  كان  إذا 
وفي النهاية ال يستطيع أحداً مقاومة فكرة 

جاء وقتها.
األخيرة  سلمان  تصريحات  على  معقبا 
مثل  بلد  في  للغاية خاصة  مهمة  واعتبرها 
السعودية كان يجري فيه مطوعو هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر في الشوارع خلف 
الرجال وقت الصالة ليدفعوهم للمساجد أو 
يخاطنب  ال  حتى  املوالت  في  النساء  يراقبوا 
احلجري  العصر  في  يعيش  بلد  في  الرجال. 
ثورة  فعالً  سلمان  بن  كالم  فإن  هذا،  مثل 

ويستحق أن نعتبره خطوة هامة جداً. 
مشيا الى ان بن سلمان يريد أن يحتكم جلزء 
من نصوص اإلسالم كي يحارب جزء آخر من 
ألنك  حدين،  ذو  سالح  وهذا  النصوص،  هذه 
فأنت  احلكم،  هو  القرآني  النص  جتعل  حني 
حتت سلطة هذا النص، وبالتالي مازلت حتت 
احلديث  حتتاج  زلت  وما  املفسرين،  سلطة 
ان  ثم  النص.  في  والغموض  اللبس  إلزالة 
فريق  لكل  يعطي  نفسه  القرآني  النص 
للمسلم  فيعطي  تبريرات،  من  يريده  ما 
بقوله  املسيحي  ليصادق  رخصة  املتسامح 
تعالى ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم 
املتعصب  للمسلم  ويعطي  الدين،  في 
ولن  تعالى  بقوله  املسيحي  ملعاداة  رخصة 
تتبع  حتى  النصارى  وال  اليهود  عنك  ترضى 
ملتهم، ويعطي املسلم تبرير ملعاشرة زوجته 
بضربها،  تصريحاً  أيضاً  ويعطيه  باملعروف 
اآلخر  مع  سالم  في  للعيش  تبريراً  ويعطي 
ويعطي ترخيصاً لداعش ملقاتلة من يحاربون 

اهلل والرسول ولو بالكالم.
بان اإلصالح ال يعني حتكيم  مختتما حديثه 
نص مقدس كويس وإلغاء نص آخر إشكالي 
حتكيم  وإمنا  احلديث،  فوق  القرآن  إعالء  أو 
العقل وإعالء حقوق اإلنسان وحريته فوق أي 

نصوص!
  ويبقى السؤال.. هل تصريحات سلمان تعنى 
وابراهيم  بحيري  إسالم  خطي  على  السير 
أو غير مباشر وضرب  عيسي بشكل مباشر 
ويحذف  والعباسي  األموي  الفكر  أسس 
احاديث اآلحاد ليهدم أسس املذهب الوهابي؟!

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

خالد منتصر: تصريحات سلمان زلزال فكري يضرب التفسيرات املتشددة والفتاوي التكفيرية املعتمدة على أحاديث اآلحاد في مقتل
املفكر املصري األملاني حامد أبو الصمد: تصريحات سلمان سالح ذو حدين

بقلم: إيهاب أدونيا
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البن  الطب  في  القانون  كتاب  يطالع  من    
ابن  براعة  اولها  امور:  عدة  يالحظ  سينا، 
زمانه  في  املعروف  الطب  مجال  في  سينا 
وااللهيات-  بالفلسفة  علمه  جانب  –الى 
خالل  ومن  اخلاصة  خبراته  من  بلغها  والتي 
ومن  االطباء،  من  ايديهم  على  تتلميذ  من 
ما  وهو  االغريق،  كتب  على  اطالعه  خالل 
املوضوعات  لذات  تناوله  في  جليا  يظهر 
بقراط  مثل  القداماء  تناولوها  التي 
وارسطو وجالينوس. وثاني املالحظات هو ان 
املوضوعات التي تناولها والتي كانت جليلة 
للغاية  بسيطة  تبدوا  زمانها،  في  القدر 

مقارنة مبا بلغه الطب في العصر احلديث.
بعرض  كتابه  سينا  ابن  استهل  وقد     
الطب  علم  يتناولها  كان  التي  املوضوعات 
بسطها  والتي  االقدمون؛  وضعها  كما 
اجتمع  فقد   « قال:  صفحاته،  في  تباعا 
واملزاجات،  األركان،  في  ينظر  الطب  ان  لنا 
واملركبة،  البسيطة  واألعضاء  واالخالط، 
واحليوانية  الطبيعية  وخواصها  واالرواح، 
من  البدن  وحاالت  واالفعال،  والنفسانية، 
من  واسبابها،  والتوسط،  واملرض  الصحة 
والبلدان  واملياه  واالهوية  واملشرب  املاكل 

واملساكن واالستفراغ واالحتقان..«. 
   واالركان هي العناصر االولية االربعة التي قال 
انكسمانس  األيونية:  املدرسة  بها فالسفة 
وهذه  وبارمنيدس.  وطاليس  وانكسمندر 
وهما  خفيفان  اثنان  منها  االربعة  العناصر 
النار والهواء واثنان ثقيالن وهما املاء والتراب. 
هذه  من  ان  االيونية  اقطاب  اعتقاد  وكان 
واحليوان  اجلماد  املوجودات:  تكونت  العناصر 
الختالف  وتنوعت  واختلفت  واإلنسان. 
والذرة  العناصر.  هذه  ذرات  ونسب  كميات 
أصغر  وهو  العنصر)الغبار(  هي  عندهم 
أما  املردة.  بالعني  رؤيته  املادة ميكن  جزء في 
نواة  من  املكونة  احلقيقية  )االتوم(  الذرة 
والكترونات، فلم تكن  بروتونات  تدور حولها 

معروفة عندهم.
ابن  يقول  )العناصر(  االركان  هذه  وعن     
االنسان  لبدن  اولية  اجزاء  هي   « سينا: 
اليها؛  املركبات  تنقسم  التي  وهي  وغيره؛ 
ويحدث بامتزاجها االنواع اخملتلفة الصور من 

الطبيعي  من  الطبيب  فيتسلم  الكائنات. 
انها اربعة ال غير.. ».  

     وكما تختلف نسبتها فتؤدي الى اختالف 
على  كيفيتها  تختلف  فكذلك  الكائنات؛ 
هذا  وان  للشخص؛  العمرية  احلالة  حسب 
االختالف هو املسؤول عما يحدث في البدن 
واالمراض،  النمو  مثل  مادية  تغيرات  من 

وتغيرات مزاجية كالغرائز واالنفعاالت. 
اطباء  اراء  اختالف  الى  ابن سينا  واشار       
عنصر  كل  عمل  وطبيعة  دور  في  اليونان 
على  املزاجي  اثره  والى  العناصر؛  هذه  من 

االنسان، يقول: 
قوة  من  فليس  الصبيان  في  النمو  واما   «   
حرارتهم؛ ولكن لكثرة رطوبتهم. وايضا فان 
كثرة شهوتهم تدل على نقصان حرارتهم. 
واما  واحتجاجهما؛  الفريقني  مذهب  هذا 
الطائفتني جميعا؛  على  يرد  فانه  جالينوس 
وذلك انه يرى ان احلرارة فيهما متساوية في 
االصل؛ لكن حرارة الصبيان أكثر كمية واقل 
اقل كمية  الشبان  وحرارة  اي حدة.  كيفية، 

وأكثر كيفية، أي حدة«.
سينا  ابن  ارجع  تقدمه،  من  نهج  وعلى      
افعال االنسان الى قوى نفسية وبدنية، قال: 
  »فاجناس القوى واجناس االفعال الصادرة 
النفسانية،  القوة  عند االطباء ثالثة: جنس 
القوى  وجنس  الطبيعية،  القوى  وجنس 
احليوانية. وكثير من احلكماء وعامة االطباء 
واحدة  لكل  ان  يرى  جالينوس  وخصوصا 
وعنه  هو معدنها؛  رئيسا  القوى عضوا  من 
النفسانية  القوة  ان  ويرون  افعالها.  تصدر 
مسكنها ومصدر افعالها الدماغ؛ وان القوة 
حفظ  غايته  نوع  نوعان:  لها  الطبيعية 
النوع  هذا  ومسكن   ... وتدبيره،  الشخص 
ومصدر فعله الكبد. ونوع غايته حفظ النوع 
هذا  ومسكن   ... الناس  امر  في  واملتصرف 
االنثيان)اخلصية(.  هو  افعاله  ومصدر  النوع 
والقوة احليوانية؛ وهي التي تدبر امر الروح ... 
ومسكن هذه القوى ومصدر فعلها القلب. 
الفاضل ارسطو طاليس فيرى  واما احلكيم 

ان مبدا جميع هذه القوى القلب«. 
واعراضها  واسبابها  االمراض  وذكر       
وانواعها: »ومنها امراض املقدار، والتي ينتج 

او  االعضاء،  ضمور  عنها 
الفيل.  كداء  تضخمها 
تسمى  التي  واالمراض 
باسماء االعضاء احلاملة لها 
وبالتشبيه  الرئة؛  كمرض 
 ... الفيل؛  وداء  االسد،  كداء 
االمراض  ان  جالينوس:  قال 
حسا؛  فتسمى  ظاهرة  إما 
الوقوف  سهلة  باطنة  واما 
املعدة  كاوجاع  عليها 

والرئة؛ وعسرة الوقوف عليها، كافات الكبد، 
ومجاري الرئة. وإما غير مدركة اال بالتخمني 

كاالفات العارضة ملاري البول ».
الطب من  اقطاب  بدور  ابن سينا  واشاد      
اليونانيني، مثل ابقراط الذي سماه » مقدم 
االطباء«، وارسطو الذي وصفه بـ » الفاضل 
االوردة  عن  كالمه  في  وذكره  به،  وتأثر   «
واما الشريان االخر، وهو   ..« والشرايني، قال: 
االكبر، ويسميه ارسطوطاليس اورطي، فاول 
ما ينبت من القلب يرسل شعبتني اكبرهما 
اجزائه  في  وتتفرق  القلب  حول  تستدير 
واالصغر يستدير ويتفرق في التجويف االمين 

 .«
فاضل   « بـ  وصفه  الذي  جالينوس  وأما      
معارفه  جل  منه  استلهم  فقد   « االطباء 
اقامة  حاول  اذ  وجالينوس   « قال:  الطبية، 
موضوعات   – االول  القسم  على  البرهان 
جهة  من  ذلك  يحاول  ان  يجب  فال   – الطب 
انه طبيب ولكن من جهة انه يجب ان يكون 

فيسلسوفا يتكلم في العلم الطبيعي ». 
 ...« قال  »املزاج«،  عن  كالمه  نهاية  وفي     
ما  حسب  على  املزاج  في  القول  هو  فهذا 
تكفل جالينوس ببيانه وعبرنا عنه ». وختم 
الكالَم في االخالط، بقوله: »قال جالينوس: 
الطبيعي هو  اخللط  ان  زعم  يُِصب من  ولم 
الدم ال غير، وسائر االخالط فضول ال يحتاج 
اليها البتة؛ وذلك الن الدم لو كان وحده هو 
في  لتشابهت  االعضاء  يغذو  الذي  اخللط 

االمزجة والقوام ...«. 
قال:  نات،  املَُسخَّ اسباب  عن  كالمه  وفي     
ان يحصر جميع هذه  عادة جالينوس  »ومن 
غير  احلركة  اجناس:  خمسة  في  االسباب 

ال  ن  يَُسخِّ ما  ومالقاة  املفرطة، 
يتناول،  مما  احلارة  واملادة  بافراط، 

والتكاثف، والعفونة«. 
في  القدماء  قاله  وما      
به  يقول  مما  قريب  »االخالط«، 
عصارة  فمن  احلديث،  الطب 
ميتص  املهضومة  االطعمة 
اجلسم العناصر الالزمة لنموه، 
يقول:  وفيه  الباقي،  ويطرد 
سيال  رطب  جسم  »اخللط: 
خلط  فمنه  اوال.  الغذاء  اليه  يستحيل 
ان يصير جزءا  الذي من شانه  محمود، وهو 
من جوهر املتغذي ... ومنه فضل وخلط ردي 
... ويكون حقه قبل ذلك ان يدفع عن البدن 

ويُنَفْض«.
»اجسام  انها  البدن  اعضاء  عن  ويقول       
االخالط  )امتزاج(  مزاج  اول  من  متولدة 
احملمودة. كما ان االخالط اجسام متولدة من 
اول مزاج األركان )النار والهواء واملاء واالرض( 
.. وقال جالينوس ان من االعضاء ما له فعل 
ومنها  فقط؛  منفعة  له  ما  ومنها  فقط؛ 
كالقلب،  االول  معا.  ومنفعة  فعل  له  ما 
انه  واقول  كالكبد،  والثالث  كالرئة،  والثاني 
يجب ان نعني بالفعل ما يتم بالشئ وحده 
او  الشخص  حياة  في  الداخلة  االفعال  من 
الروح.  توليد  في  للقلب  ما  النوع مثل  بقاء 
وان نعني باملنفعة ما هي لقبول فعل عضو 
افادة  في  تاما  الفعل  يصير  حينئذ  اخر 
الرئة  كاعداد  النوع  بقاء  او  الشخص،  حياة 

للهواء«.
الطبية  املعلومات  ان  من  الرغم  وعلى       
التي تضمنها »القانون في الطب« – وغيره 
بعض  في  الواقع  وتخالف  تبدوا بسيطة،   -
احلديث؛  الطب  اليه  آل  مبا  مقارنة  االحيان؛ 
اال انها كانت متقدمة في زمانها ومبقاييس 
وهي  هامة  حقيقة  يؤكد  وهذا  عصرها. 
بالتطور  متتاز  البشرية  والعلوم  املعارف  ان 
بالبنيان؛  اشبه  وهي  التراكمي.  وبالنمو 
صف  فكل  خواء.  على  صفوفه  تستوي  ال 
البناء  يكتمل  حتى  حتته  الذي  الى  يستند 

الذي ال ينتهي اال بنهاية االنسان.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
القانون في الطب

  معرض غريب 
وسط النيل 

نسرين عيسى
لكل  وسياحى  ثقافى  فنى  جتمع 
الشعوب بالعالم )مصر وفلسطني 
والهند  واملغرب  واليمن  واالردن  

والنرويج (
تتحرك  مصرية  باخرة  منت  على 
فن  متنها   على  العظيم  بالنيل 
اربع ساعات  الشعوب  ملدة  جميع 
مساء  الرابعه  الساعة  من  ابتداء 
فكرة  .تعود  اغسطس   8 يوم 
املعرض وسط النيل والهواء الطلق 
الذى  منير  خالد  املتميز  للرسام 
يهتم بنشر الفن التشكيلى بطرق 
ابداعيه جديدة وتشجيع الفناننني 

اجلدد.
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يحررها سمير اسكندر 

أبطال  دوري  لقب  املصري  األهلي  حصد 
على  تغلبه  عقب  القدم،  لكرة  إفريقيا 
إفريقي  اجلنوب  تشيفس  كايزر  نظيره 
ملعب  على  مقابل،  دون  أهداف  بثالثة 
البيضاء  الدار  في  اخلامس«  »محمد 

باملغرب.
مع  بهدوء  املباراة  الطرفان  واستهل 
في  األهلي  للفريق  نسبية  أفضلية 
بني  والترابط  الكرة  على  االستحواذ 
على  حقيقية  فرص  دون  لكن  الصفوف، 

مرمى اخلصم.
فرصة  أول  ظهور   ١6 الدقيقة  وعرفت 
حقيقية في النهائي، عن طريق كرة قوية 
لها  وتصدى  ناركوفيتش  الصربي  سددها 

محمد الشناوي باقتدار.
وجاء الرد من جانب األهلي بعرضية متقنة 
كايزر،  مرمى  باجتاه  معلول  علي  أرسلها 
أن  قبل  اخلطر  وأبعد  تدخل  احلارس  لكن 

تصل الكرة ألحد املهاجمني.
بحالة  متثلت  املباراة  في  التحول  نقطة 
ماشيان،  هابي  لها  تعرض  التي  الطرد 
العب كايزر تشيفس، بعد تدخله العنيف 
على أكرم توفيق، في الدقيقة الثانية من 

الوقت البديل لعمر الشوط األول.
وجنح األهلي في استغالل النقص العددي 
الثاني  الشوط  وبدأ  منافسه  صفوف  في 
مهاجما، ما أسفر عن هدف أحرزه املهاجم 
بعدما   ،52 الدقيقة  في  شريف  محمد 
توفيق  أكرم  من  رائعة  متريرة  استثمر 

أسكنها الشباك بطريقة جميلة.

مجريات  على  لألهلي  املطلقة  السيطرة 
إضافة  من  اللقب  حامل  مّكنت  اللعب 
إثر كرة ال  هدف ثان جاء عند الدقيقة 64 
تُصد وال تُرد سددها محمد مجدي أفشة 
من على حدود جزاء كايزر، عانقت شباك 

احلارس دانييل أكبيي.
بهدف  تقدمه  يُعزز  أن  األهلي  واستطاع 
كرة  بعد   ،72 الدقيقة  حلول  مع  ثالث 
حسن  إلى  وصلت  معلول  من  طويلة 
متريرة  قدم  الذي  للشريف  ثم  الشحات 
السولية ليضعها  لزميله عمرو  بالكعب 
األخير بحرفية داخل املرمى اجلنوب إفريقي.
في  العاشر  لقبه  األهلي  منح  االنتصار 
التوالي،  على  له  والثاني  املسابقة  تاريخ 
الفرق  القياسي كأكثر  معززا بذلك رقمه 
املتوجة باللقب القاري، موسعا الفارق مع 
مازميبي  نادي  وأيضا  الزمالك،  وغرميه  جاره 
الكونغولي، حيث توج كل منهما باللقب 

5 مرات.
كأس  في  املشاركة  األهلي  ضمن  وبهذا 
العالم لألندية للمرة الثانية على التوالي 
في  املاضية  النسخة  في  شارك  بعدما 

قطر وجنح في حصد املركز الثالث.
كما أن الفوز بدوري األبطال أعطى األهلي 
السوبر  كأس  لقب  على  احلفاظ  فرصة 
الرجاء  فريق  سيواجه  حيث  اإلفريقي 

املغربي بطل الكونفدرالية.
في  اإلفريقي  السوبر  لقب  األهلي  ونال 
فريق  على  الفوز  بعد  األخيرة  نسخته 

نهضة بركان املغربي بهدفني دون رد.

األهلي بطل أفريقيا األهلي بطل أفريقيا 
للمرة الــــــ للمرة الــــــ 1010 في تاريخ النادي في تاريخ النادي

أوملبياد طوكيو.. كورونا يتوغل ويصل إلى 
كرة القدم

املستجد  كورونا  فيروس  واصل 
الفرق  صفوف  في  توغله 
طوكيو،  أوملبياد  في  املشاركة 
انطالق  من  قليلة  أيام  قبل 

املسابقة األعرق في العالم.
أوملبياد  منافسات  وتنطلق 
يوم  رسمي  بشكل  طوكيو 
وتستمر  اجلاري،  يوليو   23
املقبل،  أغسطس   8 حتى 
اإلجراءات  من  سلسلة  وسط 

االحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد في الفترة األخيرة.
وقبل أيام من انطالق األوملبياد، ظهرت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا بني الرياضيني 

املقيمني في القرية األوملبية بطوكيو.
وأكد منظمو أوملبياد طوكيو تعرض 2 من الرياضيني من نفس الدولة وفي الرياضة 
هارومي في  البحرية  الواجهة  يقيمان في منطقة  وهما  بالفيروس،  لإلصابة  ذاتها 

العاصمة اليابانية، دون الكشف عن املزيد من التفاصيل.
وكشف املنظمون عن وجود ١0 حاالت إصابة جديدة ألشخاص يرتبطون باألوملبياد، 
منهم حالة ثالثة لرياضي ال يقيم في القرية األوملبية، بينما ظهرت ١5 حالة إصابة 

يوم السبت.
إيجابية،  الدولية  األوملبية  اللجنة  من  جنوبي  كوري  مسؤول  اختبار  نتيجة  وجاءت 
الطاولة،  تنس  في  سابق  أوملبي  بطل  وهو  سيوجن-مني،  ريو  املسؤول  لهذا  وسبق 
احلصول على التطعيم، ليتأكد بالتالي أن خطر اإلصابة بالفيروس ليس ببعيد حتى 

ملن حصلوا على اللقاح.
من ناحية أخرى، أكدت جنوب أفريقيا ظهور 3 حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
في منتخبها األوملبي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في أوملبياد طوكيو، من 

بينهم الالعبان تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهالتسي.
وتزيد معدالت اإلصابة بالفيروس في الشعب الياباني في العاصمة، وزاد العدد على ألف حالة جديدة ملدة 

أربعة أيام متتالية، وأظهرت استطالعات معارضة الكثيرين من اليابانيني إقامة األلعاب.
وفي ظل هذه التطورات يتساءل الرياضيون عن جدوى بعض القرارات التي اتخذها مسؤولو األلعاب، بينما 
الدورة  اليابان لكرة القدم للرجال، إلى السماح باحلضور اجلماهيري في  دعا مايا يوشيدا، قائد منتخب 

والتخلي عن قرار إقامتها خلف أبواب مغلقة.

كم عدد مشاركات الزمالك في كأس العالم لألندية؟
يعد نادي الزمالك أحد عمالقة الكرة املصرية والعربية على مر التاريخ، وأحد أكثر األندية حصوال على 

البطوالت القارية واحمللية وحتى العربية.
الكثير من األلقاب حصدها الزمالك طوال تاريخه، وقد تخطى عددها السبعني لقًبا، متفوًقا بذلك على 
السواد األعظم من األندية من احمليط للخليج، بل وحتى في أوروبا وأمريكا اجلنوبية وقارات العالم األخرى.

من  عددًا  يُنشئ  ما  وهو  األحمر،  اللدود  جاره  بتاريخ  يصطدم  ما  عادًة  األبيض  للفارس  الطويل  التاريخ 
النزاعات بني جماهير الناديني، ولعل أبرزها مسألتان، األولى هي لقب نادي القرن، والثانية هي مشاركات 

األهلي والزمالك في كأس العالم لألندية.
لم يسبق للزمالك املشاركة قط في كأس العالم لألندية في تاريخه، وذلك على الرغم من أنه كان أول 

ناد مصري يتأهل للمونديال على مر التاريخ.
فاز نادي الزمالك بكأس الكؤوس األفريقية في عام 2000، وبحسب نظام كأس العالم في ذلك الوقت فإنه 

بطل  بجانب   ،200١ ملونديال  بالفعل  تأهل 
دوري أبطال أفريقيا أيضا، لكن لسوء حظه 

ألغيت البطولة.
العالم  لكأس  املتأهلة  الفرق  أن حتددت  بعد 
200١ التي كان من املقرر أن تقام في إسبانيا، 
مت  البطولة،  مجموعات  حتى  وحتددت  بل 

إلغاؤها دون سابق إنذار.
بجانب الزمالك، تأهل لكأس العالم لألندية 
والكبير  مدريد،  ريال  اإلسباني  العريق   200١
وصل  كذلك  جونيورز،  بوكا  األرجنتيني 
للمونديال نادي الهالل السعودي الذي يُطلق 

عليه كبير آسيا.
وقع نادي الزمالك في املموعة األولى رفقة بوكا جونيورز وديبورتيفو الكورونيا اإلسباني وولفجاجن وولفز 

األسترالي، لكن لم يشارك أي فريق في أي مباراة.
التوقيت إفالسها،  الفيفا في ذلك  التي كانت ترعى بطوالت   ISL البطولة، أشهرت شركة  إقامة  قبل 
عام  إال في  تعد  ولم  العام  ذلك  فألغيت في  أمراً مستحيالً،  البطولة  إقامة  أصبحت مسألة  وبالتالي 

2005، وشارك فيها في ذلك الوقت النادي األهلي.
وأصبح بذلك الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لألندية، بينما أصبح األهلي أول فريق مصري 

يشارك فيها.

غادر املنتخب األوملبي األملاني لكرة القدم 
للرجال امللعب قبل خمس دقائق من نهاية 
مباراته الودية أمام هندوراس في واكاياما 
جوردان  مدافعه  تعرض  بعد  اليابان،  في 

تورنايجا إلساءة عنصرية مزعومة.
أقيمت خلف  التي  املباراة،  نتيجة  وكانت 
حدوث  عند   ١-١ التعادل  مغلقة،  أبواب 
هندوراس  منتخب  وصفها  التي  الواقعة، 

بأنها كانت نتيجة سوء تفاهم.
وقال املنتخب األملاني عبر حسابه »تويتر«: 
من  دقائق  خمس  قبل  انتهت  »املباراة 
وقتها األصلي والنتيجة كانت ١-١. العبو 
جوردان  تعرض  بعد  امللعب  غادروا  أملانيا 

تورنايجا إلساءة عنصرية«.
منتخب  مدرب  كونتس،  شتيفان  وقال 
»عندما  السابق:  والدولي  األوملبي  أملانيا 

يتعرض أحد العبينا إلهانة عنصرية، فإن 
االستمرار في اللعب ليس خيارا«. 

وتبدأ أملانيا مشوارها في املموعة الرابعة 
املقبل،  اخلميس  يوم  طوكيو،  أوملبياد  في 
هندوراس  ستواجه  بينما  البرازيل،  أمام 
في  مبارياتها  أولى  في  رومانيا  منتخب 

املموعة الثانية.

منتخب أملانيا األوملبي يرفض استكمال مباراة 
إثر تعرض العبه إلهانة عنصرية مزعومة
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غذاء ودواء:
 الفلفل

شديدة  قصيرة  »الُفلُفل«  أو  »الِفلِفل«  شجيرات 
وفي  أسيا،  جنوبي  في  تنتشر  للبرودة،  احلساسية 
األلوان؛  متعددة  الفلفل،  وثمار  اجلنوبية.  أمريكا 

منها: األحمر، واألخضر، واألصفر، والبرتقالي!
التي  »الكايني«  »الشطة«  احلار  أو  احلريف،  ومنها: 

تتحول إلى اللون األحمر الالمع عندما تنضج. 
وثمار الفلفل الرومي كبيرة منتفخة جوفاء، تؤكل 

خضراء مع السالطة، كما حتشى وتطبخ. 
جتفيفه  بعد  يستخدم  »بابريكا«،  احللو  والفلفل 

كمادة مكسبة للطعم احلريف. وثمار فلفل )البيمنت( احلمراء السميكة اجلدار، تابل شهير.
والفلفل، في كل أشكاله، يفيد اجلسم، وينشط املعدة، ويقوي حركاتها، ويخفف من آالم املغص 

املعوي، ويساعد على تهدئة آالم األسنان واللثة.
إال أن االعتدال في تناول الفلفل؛ وبخاصة »الشطة« مطلوب؛ حرصاً على سالمتنا.

لهذه األسباب عليك 
االستمرار بارتداء القناع 

بعد تلقي لقاح كورونا
وكأنه  الوباء  يبدو  قد  العالم،  أنحاء  في بعض 

على وشك االنتهاء، حيث يتم تطعيم املزيد واملزيد من األشخاص ضد فيروس كورونا، وتنخفض 
أعداد احلاالت، ويتم رفع القيود. ولكن قبل التخلص من مجموعة األقنعة اخلاصة بك، ضع في 

اعتبارك هذه األسباب التي أوردها موقع “إم إس إن” اإللكتروني، لالستمرار في ارتداء القناع:
احلماية من اللقاح ليست فورية

وفًقا للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها )CDC(، يستغرق األمر حوالي أسبوعني 
بعد كل جرعة من اللقاح حتى ينتج اجلسم أجساًما مضادة حتمي من العدوى.

يتم اعتبارك محصًنا بالكامل فقط بعد أسبوعني من اجلرعة الثانية. في غضون ذلك، من املهم 
أن تستمر في ارتداء قناع بينما يبني جسمك مناعته.

ال يوجد لقاح فعال بنسبة ٪100
على الرغم من أن اللقاحات التي مت تطويرها حملاربة كورونا توفر درجة كبيرة من احلماية، إال أنها 
ال حتمي ١00%. على سبيل املثال، تتراوح فعالية اللقاحات التي تنتجها موديرنا وفايزر، وبيونتيك، 

بني 86 و%95.
لم يتم تطعيم معظم سكان العالم بعد

أن  إال  عالية،  وكندا، شهدت معدالت تطعيم  املتحدة  اململكة  البلدان مثل  أن بعض  في حني 
الدول األخرى بالكاد حتصل على اللقاحات. تلقى ما يزيد عن 24% من سكان العالم جرعة واحدة 
على األقل من لقاح كورونا، حيث مت إعطاء معظم اجلرعات في البلدان ذات الدخل املرتفع. أقل من 

١% من األشخاص في البلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على األقل.

ما هي أسباب الصداع 
الذي يصيب البعض بعد التمرين؟

قد يعاني البعض من ألم نابض في أحد جانبي الرأس أو كالهما، بعد االنتهاء من ممارسة التمارين 
الرياضية. ويعود ذلك إلى العديد من املمارسات اخلاطئة التي قد يرتكبها املرء أثناء التمرين. فيما 
يلي أهم األسباب التي قد تؤدي إلى اإلصابة بالصداع بعد التمرين، بحسب ما أوردت صحيفة 

تاميز أوف إنديا:
التنفس غير السليم

ميكن أن يؤدي حبس األنفاس أثناء القيام بالتمارين الرياضية املكثفة، إلى إجهاد القلب. هذا ميكن 
أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويسبب الصداع.

التأثير على الدماغ
ميكن لبعض اجللسات الهوائية املكثفة مثل اجلري واملشي وركوب الدراجات أن تزعج الدماغ مما 

يؤدي إلى صداع نابض.
جتنب اإلحماء

قد يؤدي عدم اإلحماء قبل البدء في أي مترين إلى زيادة تدفق الدم في الرأس بشكل مفاجئ، مما 
يتسبب بآالم في الرأس.

اختياراتك الغذائية
إلى حدوث  أيًضا  األمينية  التيرامني  أحماض  الذي يحتوي على  الطعام  تناول  يتسبب  أن  ميكن 

صداع لدى بعض األشخاص، خاصًة لدى أولئك الذين يعانون مسبقاً من الصداع النصفي.
وضعيات التمرين السيئة

غير  وضعيات  في  الرياضة  ممارسة  عن  الناجت  العضالت  توتر  بسبب  الرأس  في  بآالم  تشعر  قد 
صحيحة.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو جير األسنان؛
 ( املعدنّية  والرواسب  الطبقة  أنه  األسنان على  يُعتبر جير   
طبقة لزجة وشفافة أو باللون األبيض( التي تتكّدس و تتراكم 
على الطبقة اخلارجية من األسنان نتيجة بعض املشروبات 

أو األطعمة التي نتناولها يوميا ، باإلضافة إلى اإلهمال في تنظيف األسنان واالعتناء 
ذلك هو  واألهم من  األسنان مبظهٍر سيء،  إلى ظهور  يؤدي  اجلير  إّن هذا  بها؛ حيث 
باللثة واألسنان نحن في غنًى عنها مثل تسّوس األسنان  حدوث أمراض ومشاكل 

وفقدانها، لذلك يجب التخلص من هذه الطبقة في أسرع وقت ممكن.

ملاذا يجب التخلص من اجلير
 يسبب اجلير العديد من املشاكل التي تصيب اللثة واألسنان: 

تشكل بيئة مالئمة لعيش البكتيريا وتكاثرها، مما يسبب التهاب اللثة وانتفاخها 
وحتول لونها إلى األحمر بدل اللون الزهري أو الوردي الفاحت، وفي حاالت متقدمة نزيف 
اللثة، عند تنظيف األسنان، أوعند األكل أحياناً، خاصة اخلضار أو الفواكه القاسية 

عند قضمها. 
يؤدي  مما  واألسنان  اللثة  بني  الفراغ  اجلير  ميأل 
إلى تراجع اللثة لألسفل نحو جذور األسنان، 
ممّا يضعف اجلذور، ويؤّدي إلى تخلخل األسنان 

وارتخائها ومن ثم تساقطها.
بسبب  األسنان  تسوس  يسبب 
يؤّدي  ممّا  حولها،  البكتيريا  تراكم 
الفم. من  كريهة  رائحة  انبعاث   إلى 

كيف أتخلص من اجليراألسنان:
فمن  صلبة  طبقة  اجلير  فإن  ذكرنا  كما   

الصعب إزالتها وتفتيتها، خاصة أّنها بني األسنان وفي مناطق ضيقة جداً، فينصح 
بزيارة طبيب األسنان، وعندها سيخلصك من اجلير بشكٍل كامل، إّما بواسطة أدوات 
يدوية رفيعة امنة  تدخل بني األسنان وبني اللثة، فيتفتت اجلير امللتصق على األسنان، 
و  اجلير   بتفتيت  أيضاً  تقوم  اهتزازات فوق صوتية  األلتراسونيك، وهي  أو عن طريق 

ايضا يجب استمرارية و مواظبة زيارة طبيب االسنان بشكل دورى و منتظم .

الطريقة الصحيحة الزالة جير االسنان 

في  سيئة  سمعة  البطاطس  اكتسبت 
من  عالية  نسبة  على  حتتوي  ألنها  الوزن  زيادة 
الكربوهيدرات، لكن اختصاصية التغذية كيت 
كوفال أوضحت كيف ميكن للبطاطس أن تعزز 

عملية فقدان الوزن.
الكربوهيدرات  كل  تعتبر  ال  كوفال  وبحسب 
والبسيط  والكامل  املعقد  فمنها  متساوية، 
مثل  املعقدة،  فالكربوهيدرات  واملكرر. 
منخفضة  الكاملة،  واحلبوب  البطاطس 
السعرات احلرارية وغنية باأللياف، لذا فإن تناول 
هذه األطعمة ميكن أن يساعدك على استهالك 

سعرات حرارية أقل والشعور بالشبع.
مثل  واملكررة  البسيطة  الكربوهيدرات  أما 
تتم  اإلفطار،  وحبوب  والبسكويت  املعجنات 
معاجلتها وبالتالي تكون أكثر كثافة من حيث 
لذلك  األلياف.  بدون  وتكون  احلرارية  السعرات 

من  الكثير  تستهلك  فأنت  تأكلها،  عندما 
السعرات احلرارية دون الشعور بالشبع، وينتهي 
زيادة  إلى  يؤدي  قد  مما  املزيد،  بتناول  األمر  بك 
البطاطاس  من  كالً  أن  كوفال  أوضحت  الوزن. 
وتعتبر  الوزن  لفقدان  مفيدة  واحللوة  البيضاء 
احلرارية.  السعرات  منخفضة  األطعمة  من 
على  البطاطس  من  غرام  كيلو  يحتوي نصف 
نصف  يحتوي  حني  في  حرارية،  سعرة   400
كيلو من اخلبز ١200 سعرة حرارية. هذا يعني 
احلصول  دون  البطاطس  تناول  ميكنك  أنه 
الذي  األمر  احلرارية،  السعرات  من  الكثير  على 
يساعدك على إنقاص الوزن. وتعتبر البطاطس 
املسلوقة من أكثر األطعمة التي تساعد على 
فقدان الوزن ألنها تعزز الشعور بالشبع، ويقول 
اخلبراء إنها تساعد على الشعور بالشبع أكثر 

من اخلبز مبقدار 3 مرات تقريباً.

هكذا تساعد البطاطس 
في فقدان الوزن

اجلنسنج ...أفضل النباتات!
واليابان وكوريا وبلغاريا  املانيا وبريطانيا والسويد وفرنسا  العلماء من كل من  اشترك فريق من 
في دراسة جذور نبات معني، وبعد أن أجروا أبحاثاً وجتارب خاصة، على احليوانات مستخدمني تلك 

اجلذور، أكدوا أن ذلك النبات يستحق بجدارة لقب أفضل النباتات!
وسبب ذلك أن من يتناول جذور هذا النبات تتجدد أنسجة جسمه ويقاوم التعب واإلجهاد، كما 
أن بذلك النبات ما يزيد على عشرة عناصر فعالة من شأنها تنشيط القدرة العضلية والذهنية، 
واملساعدة على التحكم في اجلهاز العصبي، كما أنها تبعد عمن يتناوله القلق والتوتر وتؤخر 
اسيا  مناطق  بعض  وموطنه  »اجلنسنج«  به  عرف  الذي  النبات  هذا  اسم  الشيخوخة!  مرحلة 

وخاصة الصني وكوريا.



Saturday, July 24, 2021 - Issue (191)السبت  24 يوليو 2021 - السنة الثامنة -  العدد الواحد والتسعون بعد املائة جــــود تاميــز1818

اخلرافة.. 
كلمة لها تاريخ

احلديث  هي  اللغة  في  اخلرافة     
وغالباً  الكذب.  من  املستملح 
اللغة  إلى  الكلمة  هذه  دخلت 
بني  من  رجل  قصة  بعد  العربية 
إن  قال  »خرافة«.  اسمه:  عذرة، 
اجلن اختطفته، ثم رجع إلى قومه 
الناس  فتعجب  رآه،  مبا  يحدثهم 
مما قال وكذبوه، وجرى على ألسنة 
أو  خرافة«  »حديث  القول:  الناس 
كاذب  حديث  أي  خرافي«  »حديث 

خيالي.

دراكوال.. 
ليس خرافة!

رادو  الدكتور  املؤرخان  روى  فقد 
فلورسکا والدكتور رميون ماکالی، 
انه عاش في رومانيا في منتصف 
يُعرف  أمير  عشر،  اخلامس  القرن 

باسم »دراكوال«.
عدد  بقتل  أمر  األمير  أن  ويحكى 
 ١456 عامي  بین  البشر  كبيرمن 
بسعادة  يشعر  وكان   .١462 الى 
فائقة عند إجالسهم على خوازيق 

حتى املوت!

رؤساء بعض األقطار 
ومرتباتهم

احلالي  األمريكي  الرئيس  يحصل 
رئيس  يتقاضاه  راتب  أكبر  على 
دوالر،  ألف   200 وقدره  منتخب، 
املرتب مستشارة  حيث  من  ويليه 
السنوي ١20  راتبها  يبلغ  إذ  املانيا 
النمسا  مستشار  ثم  دوالر.  ألف 
رئيس  ثم  دوالر.  ألف   ١١7 وراتبه 
السنوي  ومرتبه  اليابان  وزراء 
التحويل  حسب  دوالراً   92090
إلى  الياباني  الني  من  الرسمي 

الدوالر األمريكي.
الرئيس  جميعاً  هؤالء  ويلي 
دوالر.  ألف   90 ومرتبه  الفرنسي 
ثم رئيس وزراء كندا الذي يتقاضى 
رئيسة  ثم  دوالر.  ألف   54 نحو 
ألف   53 ومرتبها  بريطانيا  وزراء 
أفريقيا  جنوب  وزراء  فرئيس  دوالر. 
ويتقاضى 45 ألف دوالر. ثم الرئيس 
دوالر  ألف   24 ومرتبه  اإليطالي 

فقط.
الصني  رئيس  هؤالء  بعد  ويأتي     

إذ يتقاضى 3828 دوالراً في العام!
   وبعد ذلك يأتي راتب رئيسة وزراء 
الهند الذي يبلغ 3000 دوالر فقط 

في السنة!
رئيس  يتقاضاه  راتب  أصغر  أما     
فهو راتب رئيس سيري النكا وقدره 

233 دوالراً!

سائحة ونائحة
طموح  والدتي  حققت  أخيرا 
حياتها بأن تشاهد مبنى األكروبول 

في أثينا حتت ضوء القمر.
على صخرة  جالسة  كانت  وفيما 
أخذت  وقد  الفرح،  دموع  تذرف 
اقتربت  اخلالب،  املنظر  بجمال 
»أفهم  لها:  وقالت  سائحة  منها 
شعورك متاماً يا سيدتي. فقدماي 

أنا أيضاً متورمتان«.

دبلوماسية البحر
الدبلوماسي وسرطان البحر کائنان متشابهان، فهما يتحركان على 

نحو يستحيل معه متييز ما إذا كانا مقبلني أم مدبرين.

البادىء أظلم
قال رجل جلاره: »هل لك أن حتل مسألة كلبك؟ انه لم يكف عن النباح 

طوال مساء أمس، مما حرم زوجتي العزف على البيانو«.
   فأجابه صاحب الكلب: »املعذرة ايها اجلار، ولكن من كان الباديء؟«.

شعر مسروق
جاء في باب »الطرائف« في احدى الصحف: »اليوم سرقت ثالثة أطنان 
الشرطة  ومتشط  املستعار،  الشعر  لصنع  مخصصة  الشعر  من 

املنطقة بحثا عنها«.

بصمات
   معظم الناس يريدون اخلالص من االغراء، ولكن ليس إلى األبد.

         »روبرت أوربن«

من عجائب النباتات:
يغطيه  عمالق  مثل  بعيد  من  اللوبيال  شجرة  تبدو  اللوبيال:  شجرة 
حيث  كينيا  في  العالية  اجلبال  فوق  تنمو  وهي  الكثيف،  الشعر 
تنخفض احلرارة ليالً لدرجة أن املاء يتجمد، وترتفع احلرارة احلارقة في 
التي  الرقيقة  زهورها  رائعة حلماية  الشجرة طريقة  ولهذه  النهار.   
الزهور  تغطي  الفراء  ذات  الكثيفة  فاألوراق  ساقها،  وسط  في  تنمو 
مثل معطف ثقيل تدفئها أثناء الليل البارد، أما في النهار فأوراقها 
ذات األهداب الفضية تعكس معظم األشعة الضارة فال تؤذي الزهور.
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جورج  أبدع  احليوان«،  »مزرعة  الرائعة  روايته  في   
نهتم  ال  »اننا  الشهيرة:  عبارته  ذكر  حني  اورويل 
باإلنسان إال حينما يكون جثة«. ولعل هذا ما حدث 
أسقف  ابيفانيوس  االنبا  استشهاد  بعد  بالفعل 
ورئيس دير األنبا مقار، الذي نعيد بتذكار نياحته في 
التاسع والعشرين من شهر يوليو احلالي.  فأنا اعرف 
جيداً قيمة وحجم هذا الرجل الذي يعتبر ظاهرة في 
الكنيسة القبطية، ولكن ما أدهشني هو رد فعل 
غير متوقع لبعض األشخاص الذين قد ال يعرفونه. 
في  وكتبه  عظاته  بدأت  وقد  نياحته،  يوم  فمنذ 
التواصل  على صفحات  السريع خصوصاً  االنتشار 
الشعب  وكعادة  ذلك،  من  واألكثر  بل  االجتماعي 
وفي  في شخصه  الكثيرة  التأمالت  بدأت  القبطي 
في  فأين كان كل هذا حينما كان  وعلمه.  خدمته 

وسطنا؟ 
هذا  وحجم  بقيمة  وعلمي  تقديري  كامل  ومع  انه 
الرجل، أود ان أقول كفى!! كفانا تأمالت في شخصه 

وخدمته، ألن األهم من ذلك هو ان نحقق له ما أراد 
قال  اخلدام،  أحد  له مع  لقاء  به. ففي  أوصى  بل ما 
انها  ترجموا...«  ادرسوا،  »اقرأوا،  ابيفانيوس:  األنبا 
وصية بل من وجهة نظري الشخصية انه أمر لكل 
دعوة  للعلم...  دعوة  انها  اآلن...  الكنيسة  في  فرد 
غرقاً  كفانا  ألنه  روحية  عقلية  علمية  ثورة  حلدوث 
في بحر التأمالت السطحية والتغني بفولكلورات 
األحالم فقط.  إال في  معجزية قد ال يكون وجودها 
التعاليم  بعض  من  لنستيقظ  اآلن  ساعة  انها 
الغريبة التي مألت اذهاننا وعقولنا كمن يعلم مثالً 
بعقوبة  حتقيقهم  مت  والكفارة  واخلالص  الفداء  ان 
العدل  السترضاء  اخلطاة،  نحن  منا  بدالً  املسيح 
والغضب اإللهي، بدفع ثمن اخلطية غير احملدود لآلب. 
أو من يقول ان اخلطية هي إهانة غير محدودة ألنها 
اتخذت  وبذلك  عليه،  املني  هلل،  مباشرة  إهانة 
غير  هلل  موجهة  ألنها  الالمحدودية  صفة  اخلطية 

احملدود!!! 

من أي اتينا بهذا التعليم؟ أليس هذا تأليهاً للشر؟! 
حتقيقهم  مت  والكفارة  واخلالص  الفداء  ان  احلقيقة 
باحتاد اهلل مع االنسان، بتجسد وموت وقيامة الرب 
له  الذي  وإبليس  املوت  يبيد  باملوت  لكي  بناسوتنا، 
سلطان املوت، وينعم لنا باحلرية واحلياة األبدية. كما 
ان اخلطية هي اختيار لإلنسان احلر، فبكامل حريته 
تعدى االنسان احلر على أرادة اهلل اخليرة له. فأصبحت 
اخلطية هي املرض الذي أصاب االنسان وبها أصبحت 
اخلليقة هي املني عليها وليس اهلل. انه ليس تأمالً 
 ،2 )راجع تكوين  كتابياً،  تعليماً  بل  رأياً شخصياً  او 
تثنية 30، ارميا 2، حزقيال ١8، احلكمة ١و2، رسالة 

يعقوب ١، وأيوب 35(. 
لذلك يجب ان نعطي اهتماماً للمعرفة، فاملطلوب 
منا نحن املسيحيني ان نبدأ أوالً مبعرفة من نحن، ان 
نعرف هويتنا، ان نعرف ما فعله اهلل جتاهنا، ان ندرك 
اهلل  ملد  فنصلي  تألهنا،  قد  اهلل  ابن  باملسيح  اننا 
الذي آلهنا في املسيح، ونتعمق في معرفة ما انعم 

به اهلل علينا، ويرافقنا في االسرار فنحتفل باألسرار 
لنتابع من خاللها هذا التأله. 

ان املعرفة دعوة كتابية، »فقد هلك شعبي من عدم 
او  تأمالتنا  تنفع  ولن  لم  لذلك   .)6  :4 )هو  املعرفة« 
في  اآلن  الكنيسة  ان  بل  نحيبنا،  حتى  او  فضولنا 
اشد االحتياج لكل انسان مستنير. ارجوكم اعتبروا 
وخسارتنا  بشاعتها  من  بالرغم   – اجلرمية  هذه 
للخروج  دعوة  للمعرفة...  دعوة  انها   – الرجل  لهذا 
لتصحيح  دعوة  انها  املعرفي...  الظالم  جحور  من 
املفاهيم. فإن كان البسطاء يتسللون إلى ملكوت 
يرفضون  من  يراه  ولن  اجلهالء،  يراه  فلن  السماوات 
عنها  يعطون  سوف  التي   – عقولهم  استخدام 
حساباً يوم الدين – بحجة ان البساطة ما اروعها!! 

انها ليست بساطة، عفواً انها السذاجة بعينها. 
اخيراً... إن شهادة األنبا ابيفانيوس هي مبثابة عهداً 
جديداً قد سفك فيه دم إنساناً متمثالً بسيده ابن 

االنسان. 

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

ثورة في العقل القبطيثورة في العقل القبطي

مرة  ألول  كندا  إلى  وابنه  وزوجته  هلباوي  كرمي  وصل 
كمهاجرين ودخلوا ملقابلة ضابط الهجرة في املطار...
الضابط: “welcome to Canada” ...اتفضلوا اقعدوا...

)يجلسون جميعهم(
الضابط: أهال وسهالً أستاذ هلباوي...

هلباوي: أهال بيك
ابنك  فيها  هنا...مثبت  أوراقكم  معايا  انا  الضابط: 
مراتك... و  االبن(  سليم  إلى  )ينظر  الهلباوي  سليم 
)ينظر إلى امرأته فيتوقف لبرهة و يطلب منها( ممكن 
تقلعي النضارة السودة دي لو سمحتي...)تقوم بخلع 
النظارة لكنه ال ينتبه لها كثيراً و يسترسل القراءة في 

ملفه( مراتك سوسن الهلباوي  
هلباوي: سوسن البهنساوي...

الضابط: البهبهـ...بهبه...
هلباوي: البهنساوي...

الضابط: غريبة؟! هي مش مراتك؟!
هلباوي: ايوة

اسم  على  مش  عيلتها  اسم  ازاي  طب  الضابط: 
عيلتك؟!

اسم  تغير  الزم  مش  الست  عندنا  احنا  أصل  هلباوي: 
العيلة لعيلة جوزها!

الضابط: غريبة احنا العادة عندنا ان الست الزم تغير 
)ينظر  دي حاجة مخلياكي مبسوطة  اسمها... طبعاً 
حوالني  اللي  الزرقان  ايه  دا؟!  ايه  ويصدم(  الزوجة  الى 

عنيكي دا؟! )ينظر جتاه هلباوي شزراً(
هلباوي: دا دا ...دا كان خالف عائلي!!!

الضابط: ضربتها؟!!!
اتنني  اللي  احنا  ايه؟!  فندم...ضربتها  يا  ال  هلباوي: 

مسكنا في خناق بعض!!!
دي  بعض؟!  خناق  في  مسكتوا  االتنني  انتم  الضابط: 

جرمية!!!
هلباوي: ال يا فندم جرمية ايه بس؟! املوضوع ابسط من 

كدة...وبعدين احنا اتصاحلنا خالص...
الضابط: اتصاحلتم في قسم البوليس؟! 

هلباوي: ال يا فندم...و مال البوليس بس ومال اخلالفات 
العائلية....احنا اتصاحلنا ودي...و احلمد هلل كله رجع زي 

األول واكتر!!
دا  الكالم  جديد(  من  الزوجة  إلى  )ينظر  الضابط: 

صحيح؟!  
الزوجة: صحيح!!!

ماسمعتش  كأني  حاعمل  نهايته...انا  الضابط: 
املوضوع دا خالص مبزاجي!!! قوللي استاذ هلباوي...ليه 

كنت عايز تهاجر كندا؟؟
اإلنسان  حرية  بتأييد  معروفة  كندا  عشان  هلباوي: 

واملواطن!!
الضابط: ممكن توضح اكتر!!! حرية ايه؟

هلباوي: زي مثالً في السياسة!!!
الضابط: )يبتسم( و ايه تاني؟! 

هلباوي: وبرضه حرية اني امسك ايد مراتي في الشارع...
احضنها...ابوسها من غير سخافات!!!

تبوس مراتك في  عايز  انت  و  )اتفرج مقلتاه(  الضابط: 
الشارع؟

هلباوي: آه ليه أل؟
الضابط: مراتك مني؟! )يلتفت للزوجة( دي؟

هلباوي: ايوة يا فندم!!! 
علقة  ساكعها  لسه  انت  اللي  الضابط: 
البيت األول قبل ما  ومضحضحها؟! طاب بوسها في 

تبوسها في الشارع!!!
هلباوي: يافندم...انا حاسس ان املوضوع 
ان  بإيه  أحلفلك  مضايقك؟!  لسة  دا 
حاشرحلك...أصل  بسيط...انا  املوضوع 

الشغالة بتاعتنا؟!
الشغالة  واحدة!!  ثانية  الضابط: 

بتاعتكم؟!
هلباوي: ايوة!

الضابط: انتم عندكم شغالة؟! 
هلباوي: آه...

الضابط: دا انتم اغنيا على كدة!!!
بتجيلنا  غلبانة  ست  حاجة...دي  وال  اغنيا  ال  هلباوي: 

مرتني في األسبوع!!!
الضابط: و بتدفعلها كام على كدة!

هلباوي: كالم فاضي...مالليم...و احياناً بتيجي تشتغل 
بلقمتها!!!

يعني  بلقمتها...تقصد  تشتغل  )يتعجب(  الضابط: 
بتشتغل من غير فلوس؟!!!

هلباوي: تقريباً!!!
بتاعتكم  الشغالة  كمل...  حالوة...طب  يا  الضابط: 

مالها؟!
ماكنتش  يوم...وأنا  في  ابنها  جايبة  آه...كانت  هلباوي: 
موجود...فتخيل حضرتك...مراتي سابت ابني يلعب مع 

ابن الشغالة!!! تصور!!!
الضابط: )باستنكار( وفيها ايه؟!

هلباوي: ازاي ابني انا يلعب مع ابن الشغالة!!!
الضابط: استاذ هلباوي...هو انت طبقي؟!

هلباوي: طبقك إزاي يا فندم اسم اهلل عليك...؟!!!
الضابط: يعني ضد الفقراء واألقليات؟!

هلباوي: ال يا فندم...بس املقامات محفوظة برضه!!!
الضابط: )باستنكار( طب كمل...بعد ما مراتك سابت 

ابنك يلعب مع ابن الشغالة...حصل ايه؟!  
كنت  انا  حصل...أصل  اللي  وحصل  اتخانقنا  هلباوي: 
قدامي  سايقة  كانت  جارتنا  الن  متعصب  يوميها 

العربية فرحت سرحت و بُستها من غير قصد!!

...هو ايه حكاية البوس معاك... الضابط: اهللَّ
يعني تبوس جارتكم و تضرب مراتك؟!!!!

مش  جارتنا  عربية  بُست  يافندم  هلباوي: 
جارتنا نفسها!!!

الضابط: )يتعجب مرة أخرى( بست العربية 
ازاي يعني؟!

هلباوي: يعني خبطت العربية!!!
الضابط: يا نهار اسود...

هلباوي: ال خبطة صغيرة يعني!!!
الضابط: ولو ... وطبعاً بلغت شركة التأمني!!!

مافيش  فندم؟!  يا  بوسة  التأمني على  هلباوي: شركة 
الكالم دا!!! 

الضابط: )يذهل( كمان دي أل؟! 
وال البوليس؟ 

هلباوي: يا فندم بُست عربية…
البوليس  آداب!!!  قضية  مش 

ماله؟
التغاضي  )يحاول  الضابط: 

عما يسمعه( طب كمل!!
فندم..ما  يا  ايه  اكمل  هلباوي: 

خالص!!!
مابلغوش  مراتك...جيرانكم  ضربت  ملا  طب  الضابط: 

عنكم البوليس؟!
هلباوي: ما قلنا البوليس مالوش دعوة!!

عشان  اخلناقة...عاالقل  عشان  بالش  طب  الضابط: 
اإلزعاج!!!

البوليس  بلغوا  اجليران  لو  دا  فندم  يا  ازعاج؟!  هلباوي: 
بتهمة  هم  عليهم  اإلزعاج...حايتقبض  بسبب 

اإلزعاج!!! 
الضابط: )مذهول( للدرجة دي!!!

والد  اننا  عارفني  اجليران  بعدين  فندم...و  آه...يا  هلباوي: 
خالة، فمهما حصل...الضفر مايطلعش م اللحم!!!

الضابط: انت و مني والد خالة؟!
هلباوي: انا و مراتي!!!

الضابط: يا دي املصيبة!!
هلباوي: ايه وحشة دي كمان؟!!! 

زي  دي  متوحش!!!  يا  خالتك  بنت  متجوز  الضابط: 
اختك!!! والبوليس شم خبر!!!

دا  البوليس  ان  يا فندم هو ليه حضرتك فاكر  هلباوي: 
متجوز  اني  البوليس  مال  خلفوني؟!  اللي  عند  شغال 
بنت خالتي وال أل؟! شوية شوية تقوللي هل البوليس 

عارف اني متجوز على مراتي!!! 
الضابط: هو انت متجوز على مراتك؟!

هلباوي: آه!!!
الضابط: وعادي؟!

هلباوي: يا فندم من حقي شرعاً اجتوز أربعة كمان!!!

مش  الواحد  دا  أربعة؟!  الضابط: 
مالحق على واحدة!!! وهي فني؟!

ابدأ  كدة  في مصر...شوية  هلباوي: 
في اإلجراءات وأجيبها كندا!

انت  دا  شيخ!!!  يا  ال  الضابط: 
ابن  إلى سليم  )ينظر  قوي!!!  طيب 

هلباوي( مش بابا طيب يا سليم؟!
سليم: يعني...ملا بيبقى رايق...بس ملا بيبقى متعصب 

بقى!!!
الضابط: بيحصل ايه ملا بيتعصب!!!

سليم: باجلزمة على طول!!!
الضابط: بيضربك انت كمان؟! )ينظر إلى هلباوي( ايه 

استاذ هلباوي؟! بتضرب ابنك كمان؟!
هلباوي: ملا يغلط بس!!!

الضابط: طب و البوليـ...
هلباوي: )يقاطعه( إطمن والبوليس برضه مايعرفش...

ولو عرف مش بعيد ييجي يضربه معايا!! 
هلباوي...عادة... استاذ  شوف  )مذهول(  الضابط: 
بيهاجر...بس  ملا  حضارية  صدمة  املهاجر...بيجيله 
صدمة  جتيله  اللي  هو  الهجرة  ظابط  اشوف  مرة  اول 
دي...هي  لكندا  هجرتك  ان  حاعتبر  انا  حضارية...بس 
فرصتك عشان تفتح صفحة جديدة في حياتك....بس 

من هنا و رايح في املقابل:
ماتضربش مراتك!
ماتضربش ابنك! 

ماتتجوزش اكتر من واحدة!
ماتتجوزش بنات خالتك!!!

ماتزعجش جيرانك!!!...
لو جبت شغالة الزم تدفعلها مبلغ محترم!!!

مافيش طبقية او عنصرية
ملا تخبط عربية الزم تبلغ على طول!!!

اي حاجة من دول تعتبر جرمية يعاقب عليها القانون...
السياسة  في  تتكلم  هتبوس...و  ماتخافش  بس 

براحتك.. ويلكم تو كندا
هلباوي: )يصدم( يعني ايه؟! يعني عشان أبوس و اتكلم 
دا  حرياتي؟!  سقف  من  دا  كل  انتقص  السياسة  في 
أنا كنت حر اكتر وانا في بلدنا!!! ال يفتح اهلل!!! دا ايه 

القمع دا؟!
الضابط: يعني ايه قمع؟!

هلباوي: يعني اختزال للحريات!!!
أول  في  قايل  لسه  انت  دا  كذاب؟!  وكمان  الضابط: 
املقابلة أن كندا معروفة بتأييد حرية اإلنسان واملواطن!!
مش  بالقاف  اقصد...«تقييد«  كنت  أنا  ما  أل  هلباوي: 
نفس  املصرية  بالعامية  هم  باأللف...بس  »تأييد« 

النطق!!! 

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

يا »ويلكم« في كندا يا »ويلكم« في كندا             
بقلم: 

مينا ماهر
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إن صالة الرب يسوع املسيح إلى اآلب في إجنيل 
املسيحي  اإلميان  حقيقة  تستعلن   ١7 يوحنا 
من جهة طبيعة الرب يسوع املسيح أنه »اهلل 
الظاهر في اجلسد«. فال ميكن فهمها إال على 
الذي  الرؤية الصحيحة للتجسد اإللهي  ضوء 
شخص/ في  بالناسوت  الالهوت  أحتاد  مت  فيه 
الوقت  نفس  وفي  هو  والذي  اهلل«،  »ابن  أقنوم 

»ابن اإلنسان«.
في اآلية األولى نرى أن السيد املسيح بصفته 
بشريتنا  في  اآلب  لدى  يتشفع  اإلنسان«  »ابن 
»أيها  بها:  وأحتد  مرمي  العذراء  من  أخذها  التي 
د ابنك ليمجدك ابنك  اآلب قد أتت الساعة مجِّ
خالص  أن  كيف  بوضوح  تُظهر  واآلية  أيضا«. 
النعمة  مبادرة  هو  املد  إلي  ودخوله  اإلنسان 
ابنك«.  د  ... مجِّ اآلب  »أيها  وأخيراً:  أوالً  اإللهية 
ابنك  »ليمجدك  الروحي:  اإلنسان  جهاد  وأن 
وقبوله  اإلنسان  استجابة  نتيجة  هو  أيضاً« 
وشكر  متجيد  ِمن  الروحي  جهادنا  إن  للنعمة. 
وتسبيح وسعي ال يهدأ هو للثبات في نعمة 

اهلل وليس استحداثات لها.
حيثيات  الصالة،  بقية  في  املسيح  يقدم  ثم 

طلبه لقبول اإلنسان في املد مرة ثانية.
جسد  كل  على  سلطاناً  أعطيته  »إذ   2 عدد 
ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته« هنا يبدأ 
مرحلتني  إلى  اإلشارة  في  املسيح  يسوع  الرب 
لنا  أعلن  فلقد  اإلنسان.  خلق  في  مهمتني 
خلق  أن  كثيرة  مواضع  في  املقدس  الكتاب 
الواحد من خالل  ثالوثي هلل  اإلنسان هو عمل 
شخص وأقنوم »ابن اهلل«. فمكتوب عن أقنوم 
»ابن اهلل« أنه »صورة اهلل ورسم جوهره«. وأن 

»نخلق  اإلنسان  اهلل  خلق  الصورة  تلك  على 
ِخلقة  تشوهت  فلما  صورتنا«.  على  اإلنسان 
طبيعة  دخل  الذي  املوت  بفساد  اإلنسان 
اإلنسان بسقوط آدم، عاد اهلل وأفتقد البشرية 
الساقطة من خالل جتسد األصل الذي تصوَّرت 
عليه لكي يجدد خلقتها. من هنا كان حتمية 
ابن  يسوع  هو  الذي  اهلل«  »ابن  املسيح  جتسد 
اجلديد  اإلنسان  ذلك  هو  ليكون  العذراء  مرمي 
اإللهي.  األصل  نفس  على  اخمللوق  الثاني  وآدم 
ولكي يبقي هذا االحتاد ويدوم إلى اآلبد بعد أن 
نؤمن  إذ  ونحن  املوت.  فساد  وداس  الشر  غلب 
ثانية  والدة  نُولَد  اهلل  البن  اإللهي  بالتجسد 
اهلل  هو  رأسها  جديدة  خليقة  ونصير  روحية 

الظاهر في اجلسد يسوع املسيح ابن اهلل.
أعطيته سلطاناً  »إذ  املسيح  قول  ونفهم من 
اإلنسان«  »ابن  بصفته  أنه  جسد«  كل  على 
فقد اجنمعت فيه كل البشرية لكون بشريته 
غير محدودة إذ هو »ابن اهلل« أيضاً. ثم أوضح 
اإلنسان  خلق  من  اهلل  هدف  أن  يسوع  الرب 
أن مينحه  ابن اهلل، هو  وجتديد خلقته بتجسد 
أبدية  حياة  لُيعطي   ..« األبدية:  واحلياة  اخللود 

لكل َمن أعطيته«.
يعرفوك  أن  األبدية  احلياة  هي  »وهذه   3 عدد 
املسيح  ويسوع  وحدك  احلقيقي  اإلله  أنت 
اهلل  معرفة  أن  الرب  يقول  أرسلته«.  الذي 
لإلنسان.  األبدية  احلياة  هي  الثالوث  الواحد 
لإلنسان  األبدية  احلياة  لنعمة  الرب  وبتعريف 
أنها هي معرفة اهلل الواحد الثالوث يتضح أن 
عن  لإلنسان  املردة  املعرفة  هو  ليس  املقصود 
اهلل وعبادته، ولكن معرفة اإلله احلقيقي هي 

شركة  ليعطي  كأصل  منه  ميتد  أبدي  وجود 
لإلنسان في هذا الوجود اإللهي. واملثال القريب 
إلى فهمنا هو انتقال احلياة من األم إلى ابنها. 
فاالبن يحتاج أن تكون له شركة وجود مع أمه، 
هي  هكذا  وعظامها.  حلمها  ِمن  بها  متحداً 
معرفة اهلل الواهبة للحياة األبدية التي تكلم 
عنها الرب والتي من أجل حتقيقها جتسد »ابن 
دتك  اهلل« كما أشار إلى ذلك في عدد 4 »أنا مجَّ
ألعمل  أعطيتني  الذي  العمل  األرض.  على 
اإلنسان  خلقة  جتديد  أكمل  إذ  أكملته«.  قد 
كابن  هو  خالله  من  اجلديد  البشرية  ومخاض 

اإلنسان.
عدد 5 »واآلن مجدني أيها اآلب عند ذاتك باملد 
نري  العالم«.  كون  قبل  عندك  لي  كان  الذي 
 - أجلنا  من  يطلب  اهلل«  »ابن  املسيح  أن  هنا 
بكونه »ابن اإلنسان«. فهو ال يطلب فقط عودة 
اإلنسان إلى مكانته األولي التي َخلق اهلل فيها 
آدم، ولكننا - إن جاز لنا القول - نالحظ ارتباط 
اإلنسان.  وابن  ابن اهلل  بني  له صبغة مصيرية 
تقول  إذ  هذا  من  أبعد  إلى  تذهب  فالِطلبة 
هذا  أن  أيضا  وتذكر  بل  ذاتك«.  عند  »مجدني 
»قبل  هو  اهلل  ذات  عند  لإلنسان  احملفوظ  املد 

كون العالم«. أي قبل خلق آدم. 
اللقب  هذا  أعماق  إلى  مستيكية  إشارة  هنا 
املسيح  أحبه  الذي  اإلنسان«  »ابن  السرائري 
ألنه  اهلل«،  »ابن  لقبه  من  أكثر  يردده  وكان 
»قبل  لإلنسان  األولى  اخللق  مرحلة  يستعلن 
ة  ثمَّ ومن  آدم.  خلق  قبل  أي  العالم«  كون 
يشرح ملاذا كان التجسد اإللهي ضرورة خلالص 
اإلنسان. ويصعب الكالم عن تفاصيل خلق اهلل 

لإلنسان ألنه موضوع مستيكي سرائري جتلَّت 
فيه طبيعة »اهلل احملبة«. 

املشفوع  االجتهاد  بعض  لنا  جاز  لو  ولكن 
»ابن  إن  نقول  احملبة«  »اهلل  في  بالشغف 
»أنا  وذريته:  آدم  خلق  في  األصل  هو  اإلنسان« 
أصل ذرية داود«. فسفر دانيال يتكلم عن »ابن 
وأنه  األيام«  قدمي  إلى  »قربوه  وكيف  اإلنسان« 
عن  اإلنسان«  »ابن  وقال  اهلل«.  خلق  »أول  كان 
في  ومكتوب  أنشأني«.  قناني/  »الرب  نفسه 
العهد اجلديد أن ابن اإلنسان هو »بداءة خليقة 
اإلنسان«  »ابن  إن  القول  ميكننا  لذلك  اهلل«. 
قد تصوَّر »قبل كون العالم« على »صورة اهلل 
املسيح  صورة  على  تكوَّن  أي  جوهره«.  ورسم 

»ابن اهلل«.
ذرية  كأول  آدم  خلَق  فقد  اهلل  تدبير  وبحسب 
اهلل  خلق  من  والهدف   - أصلها(  )وليس  داود 
اخمللوق  اإلنسان«  »ابن  بأصله  يتحد  أن  آلدم هو 
على صورة »ابن اهلل« الغير مخلوق والواحد في 
جوهر اهلل الثالوث. فلما سقط أدم، ظهر »ابن 
اهلل« في الزمن اخمللوق وأخذ الطبيعة البشرية 
لكي  مرمي  القديسة  العذراء  من  وذريته  آلدم 

يوحدها ببشريته هو »ابن اإلنسان«.
مسيرة  أوقفت  قد  آدم  خطية  كانت  فإن 
احلب  فإن  اهلل،  حياة  مجال  في  للشركة  آدم 
احلب هو طبيعة  ألن  يزول  لم  لإلنسان  اإللهي 
اهلل. ولهذا أكمل اهلل تدبيره الصالح بتجديد 
على  مرمي  العذراء  من  أخذها  التي  بشريتنا 
»ابن  صورة  على  اخمللوق  اإلنسان«  »ابن  أصلها 
اهلل« األزلي غير اخمللوق...   والُسبح هلل...  )يُتبع(

صالة الرب يسوع ...  إجنيل يوحنا 17... )1(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )140(

عشر  اخلامس  اإلصحاح  ثنايات  بني  اليوم  هذا  في  سويا  سنُبحر 
من سفر التكوين ملا يحمله هذا الفصل من كلمة اهلل من بداية 
لعهد جديد بني اهلل وممثل البشرية اجلديد بديال عن آدم القدمي وكأب 
ورمز اإلميان لكل أديان العالم، لقد أطاع إبرام الرب واخذ احليوانات 
في  الشمس  وارتفعت  األمر،  ليراقب  وجلس  الوسط  من  وشقها 
كبد السماء رويداً رويداً واحليوانات ملقاة على الرمال وال صوت وال 
رؤيا وال خطة مستقبلية استلمها من الرب عن ماذا سوف يحدث؟! 
وهذا هو اهلل عندما يعطي عهدا أو وعدا ال تنتظر من أن يعطيك 
بهذا  ُمطالب  ليس  )أوال(  ببساطة  ألنه  وتوقيته  األمر  تفاصيل 
)وثانياً( ألنه يطلب أن تؤمن وتثق به، نحن هنا ال نستطيع أن نتكهن 
عما ما كان يدور في مخيلة إبرام وهو يقول في داخله ماذا سوف 
أنا  ما  أنا فيه وهم؟! هل  ما  الرب؟ هل  يحدث وهل أخطأت صوت 

فاعله أمام زوجتي وغالماني يليق؟! 
أتخيل أن كل هذا األسئلة وأكثر كانت تدور في مخيلته، أما علي 
انا وأنت القارئ العزيز فحدث وال حرج في وقت انتظار الرب تدور في 
و  االنتظار  وقت  على  بكثير، عالوة  ذلك  من  أكثر  أسئلة  مخيلتنا 
صعوبته وفيه متر الثواني كأنها ساعات بل أيام، هنالك تظهر في 
األفق الطيور اجلارحة النجسة التي حتوم حولي وحول أدوات العهد، 
فماذا نفعل في وقت االنتظار، ليس علينا أال أن نتمسك بالصبر و 
أن ننتظر النهاية إلى أن تأتينا النعمة وننتهر اجلوارح من األفكار 
ومن الناس من حولي ممن يشككون في العهد و في أن غياب الرب 
ما  بعد  يظهر  ولم  تغيب  أن  النهار  شمس  وكادت  النهار  حر  في 
كمال العهد والوعد في حياتي !! علَي في ذلك الوقت الصعب أن 
أرمي نفسي بالكامل على النعمة وكلمة اهلل وأقول مع حبقوق 
بان كل ما قاله لي الرب سيتحقق في وقته »»َعلَى َمرَْصِدي أَِقُف، 
َعْن  أُِجيُب  وََماذَا  لِي،  يَُقوُل  َماذَا  ألَرَى  وَأُرَاِقُب  أَنَْتِصُب،  احْلِْصِن  وََعلَى 
َشْكَواَي...ألَنَّ الرُّؤْيَا بَْعُد إِلَى امْلِيَعادِ، وَِفي النَِّهايَِة تََتَكلَُّم واَلَ تَْكِذُب. 

ُر. )حب2: ١، 3( إِْن تََوانَْت َفانَْتِظرَْها ألَنََّها َسَتأْتِي إِتَْيانًا واَلَ تََتأَخَّ

أخيرا...غابت الشمس وأرخي الليل سدوله وما أدراك عندما تغيب 
استجابة  أو  الوعد  أو  الرؤيا  دون حتقق  الليل  ويأتي ظالم  الشمس 
الصالة أو ما انتظره من الرب، انه ألمر صعب معه يفقد املرء كل 
رجاء، وهنا تعب إبرام ونام بل يقول الوحي انه وقع على إبرام سبات 
أروع  وما   )١3-١5 )تكوين  عليه  واقعه  عظيمة  مظلمة  رعبة  وإذ 
الغير منظور!  العالم  اإللهي عندما يصف ظلمة  الوحي  كلمات 
أما الرؤيا التي أعلنت إلبرام كانت فيها تاريخ مظلم لنسله انهم 
سوف يكون غريباً ملدة 400- 430 سنة وسوف يستعبدون ويذلون 
ويزرحون من العبودية القاسية وصغر النفس ويكونون عبيدا المة، 
وكعادة الرب ال ينهي املشهد هكذا بل ظهر بشعاع نور إلبرام من 
يخرج  سوف  هذه  والسخرة  العبودية  فترة  بعد  إن  الظلمة  خالل 
نسله من هذه األرض بثروة غنية وسوف يرثون هذه األرض، وملاذا كل 
هذا؟! الن اهلل هل اهلل لكل البشر ال مييز أمة عن أمة وال شعب عن 
شعب وال إنسان عن إنسان بل اهلل صالح للكل ليس عنده تغيير 
لم  إذ  لألموريني  الفرصة كاملة  يعطي  أن  أراد اهلل  دوران!  وال ظل 
يكن قد مأل كأس خرابهم، أي عندما أصبح إصالح ذلك الشعب 
مستحيالً وأصبح بقاؤهم خطراً على سالم وطهارة البشرية وصار 
النِْكَسارَِك.  َجْبٌر  »لَْيَس  الكتاب  يقول  كما  الشفاء  عدمي  مرضهم 
ُقوَن بِأَيِْديِهْم  َفاِء. ُكلُّ الَِّذيَن يَْسَمُعوَن َخَبرََك يَُصفِّ ُجرُْحَك َعِدميُ الشِّ

وَاِم؟ )نا 3: ١9(« َُّه َعلَى َمْن لَْم مَيُرَّ َشرَُّك َعلَى الدَّ َعلَْيَك، ألَن
ملا استيقظ إبرام وغابت الشمس إذ بالرب يعبر بني القطع كتنور 
نار وهنا ألول مرة بعد خروج آدم من جنة عدن أن يظهر نور مجد 
الرب كمصباح نور أو نار وصار العهد يتخلله الوعد إلبرام إن نسله 
سوف يرث األرض »ِفي ذلَِك الَْيْوِم َقَطَع الرَّبُّ َمَع أَبْرَاَم ِميَثاًقا َقائاِلً: 
نَْهرِ  الَْكِبيرِ،  النَّْهرِ  إِلَى  ِمْصرَ  نَْهرِ  ِمْن  أُْعِطي هِذِه األَرَْض،  »لَِنْسلَِك 

الُْفرَاِت. )تك ١5: ١8(«
مبا  انا  يعنيني  أم ماذا  اجلديد  العهد  قائل ماذا عنا نحن في  يقول 

في  لك  أقول  القدمي؟!  في  إبرام  مع  حدث 
بعض نقاط

 إن إلهنا إله عهود أي إن لم تدخل معه في عهد فانت في اخلارج
العهد مع إبرام هو أساس للعهد الذي نحن فيه اآلن وهو ما نسميه 
بالعهد اجلديد الن إبرام لم يعمل عمالً ما ليحصل على هبات هذا 
العهد إال انه صدق وأطاع الوعد وهكذا العهد الذي نحن عليه اآلن 
هو بني اآلب واالبن بالروح القدس وانا وأنت داخل هذا العهد ألننا 

في االبن يسوع
كان هذا العهد قبل أن يغير الرب اسم إبرام إلى إبراهيم؟! إذا قبل 

ينال كل مفردات الوعد 
كان هذا الوعد قبل أن يأمر الرب إلبرام أن يختنت هو وكل بيته في 
تكوين ١7، وهذا يعني إننا في العهد من قبل أن يحدث ختان وإذ 
اخلتان يرمز إلى املعمودية أي إننا داخل العهد إذ نحن في املسيح 
يسوع من قبل تأسيس العالم كما يقول العظيم بولس الرسول 
لتلميذه تيطس »َعلَى رََجاِء احْلََياِة األَبَِديَِّة، الَِّتي وََعَد بَِها اهلُل امْلَُنزَُّه 

َعِن الَْكِذِب، َقْبَل األَزِْمَنِة األَزَلِيَِّة، )تي ١: 2(«
أيها العزيز... يا من قرأت هذه السطور ادرك وافهم ما يقوله الوحي 
اإللهي عنك وعني كما يقول أيضا بولس »اْفَهْم َما أَُقوُل. َفلُْيْعِطَك 
الكتاب  في  وعد  كل  إن   )7  :2 )2تيمو  َشْيٍء.  ُكلِّ  ِفي  َفْهًما  الرَّبُّ 
املقدس هو لي ولك ليس ألخر وال لشخص عن شخص، انزع عنك 
كل كذب من العدو إذ يقول لك إن هذا الكالم ألشخاص معينني 

وليس لك إنه كذاب وأبو كل كذب.
أنت ُمعني ومدعو للحياة األبدية.

أنت ُمختار لتكون في عهد مع اآلب في اإلبن يسوع بالروح القدس.
صخر  في  وساكن  ثابت  دمت  ما  دينونة  عليك  ليست  أنت 

الدهور،يسوع.
أنت محبوب علي قلب إلهك وبال عيب في عينيه.

افرح بخالصك ومبن خلصك!

ملكوت اهلل... سيمتد )25(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: ١00( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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الفلبني:

كرم شرقي
اليك،  اهدوه  بشيء  اعجبت  فاذا  رائعة.  عادة  الفيليبني  ألهل 
احببت  اني  لهم  قلت  وحني  احلال.  في  ذلك  يكون  ما  وغالباً 
في  الينا  قدمت  والتي  »مانغوستني«  تسمی  التي  الفاكهة 
فندقنا  باب  م  اما  كان  حتى  ساعة  نصف  متض  لم  الطائرة. 
اذا كان  املضيفة  الفاكهة. وعندما سألت  ثمرة من هذه   500
فيليبيني،  زي  في  املوسيقية  في حفالتي  الظهور  بي  يحسن 
أرسلت الي اربعة اردية جميلة. ولم يسمح لي بأن ادفع شيئا 
في مقابل ذلك . وقد وصلنا الى الفيليبني بثماني حقائب سفر، 

وغادرناها بسبع عشرة حقيبة ».

فرنسا:

ديزني الند باريس تفتتح أول فندق في العالم 
مخصص لعالم مارفل

سيصبح »نيويورك ذا آرت أوف مارفل« لشركة ديزني الند باريس 
اعتباراً من األسبوع اجلاري أول فندق في العالم مخصص لعالم 
مارفل والذي يعرض أكثر من 350 عمال فنياً مرتبطاً باملنتيمون، 
من  فنانني   ١١0 رسمها  والتي  األولى،  للمرة  تعرض   50 منها 

جنسيات مختلفة.
اجلاري،  الشهر  من   2١ في  رسمياً  افتتح  الذي  الفندق،  وكان 
مدينة  من  ومستلهم  »نيويورك«  السابق  في  عليه  يطلق 
نيويورك، لكن جرى جتديده اآلن وتزويده بعالم مارفل مع اتباع 
ديزني في منشآته على غرار فندق  تناول قصص  استراتيجية 

شايان بشخصيات فيلم )حكاية لعبة( للرسوم املتحركة.
واحتاج الفندق، ذو النجوم األربع، عامني من اإلصالحات لفتحه 
مطعمني  يضم  غرفة،   56١ وبجانب  الضيوف.  أول  الستقبال 
السلة  لكرة  وملعب  سباحة  وحمامي  ألعاب  وصالة  وحانة 
لألطفال  مخصصة  ومنطقة  مارفل،  ألفالم  برسومات  وقاعة 

إلمكانية تعلم رسم األبطال الفائقني وكذلك قاعة مؤمترات.

اثيوبيا:

أكل اللحم نيئاً!
العصور  إلى  تعود  عادة  وهي  نيئاً،  اللحم  يأكلون  اثيوبيا،  في 
هجمات  كانت  فقد  األول  منليك  االمبراطور  أيام  الوسطى 
املعارضني تُشن على معسكرات القوات التابعة لإلمبراطورية 
األحباش  مفاجأة  في  ينجحون  املعارضون  وكان  احلبشية، 
منليك  االمبراطور  حتري  وقد  اخلسائر،  أفدح  بهم  ويوقعون 
مواقع  يتعرفون على  املعارضني  أن  إلى  فتوصل  األسباب  األول 
املعسكرات من دخان طهي اللحوم، فأصدر أوامره بعدم إيقاد 
النار وأكل اللحوم نيئة. وهكذا تعذر على املعارضني مباغتتهم 
األحباش،  ملعسكرات  كشافيهم  أرسلوا  وعندما  بالهجوم. 
يأكلون  أنهم  وظنوا  فارتاعوا  نيئة  اللحوم  يأكلون  وجدوهم 
إثيوبيا على  بالفرار وحافظت  البشر من أعدائهم، والذوا  حلوم 

استقاللها من الغزاة.

أستراليا:

حبل احلرية قصير
في محاولة هروب جريئة من احد سجون سيدني في اوستراليا، 
توقفت  وعندما  نقل.  عربة  محرك  غطاء  حتت  سجني  اختبأ 
العربة جاهد للخروج من مخبئه، ليجد نفسه في فناء سجن 

آخر يبعد عن األول ستة كيلومترات ونصف كيلومتر.

أملانيا:

لوفتهانزا تتخلى عن صيغة الترحيب »سيداتي 
وسادتي«

األعزاء« جزءا من  الترحيب »سيداتي وسادتي  عبارة  ستصبح 
املاضي على منت رحالت مجموعة »لوفتهانزا« األملانية للطيران 

في املستقبل.
فقد أكد متحدث باسم الشركة في فرانكفورت أنه بدالً من 
ذلك، سيتعني على أطقم العمل الترحيب بضيوفهم على منت 

الطائرة بصياغات محايدة بني اجلنسني.
التابعة  الطيران  شركات  جميع  على  الالئحة  وتنطبق 
للمجموعة، مبا في ذلك شركات »أوستريان« و«سويس« و«يورو 

وينجز« و«بروسلز« للطيران.
وقال متحدث باسم لوفتهانزا في تصريحات لصحيفة »بيلد« 
األملانية: »من املهم بالنسبة لنا أن نراعي اجلميع في خطابنا«، 
مضيفا أنه ميكن التفكير في مجموعة متنوعة من التعبيرات 
على  أو ببساطة »مرحباً  اخلير«  أو »مساء  مثل »نهار سعيد« 
املناسبة  الصيغ  استخدام  قرار  أن  إلى  مشيراً  الطائرة«،  منت 

سيتخذه قائد أو قائدة مقصورة القيادة.

إيطاليا:

قرى تدفع 33 ألف دوالر لثالث سنوات ملن ينتقل 
للعيش فيها

حيث  إيطاليا،  جنوب  أقصى  في  مذهلة  إيطالية  قرى  متنح 
يكون اجلو دافئا طوال العام تقريبا، فرصة ذهبية ملن يرغب في 
االستقرار فيها. وتخطط منطقة كاالبريا لتقدمي ما يصل إلى 
28 ألف يورو )33 ألف دوالر( على مدى ثالث سنوات كحد أقصى 
لألشخاص املستعدين لالنتقال إلى القرى شبه املهجورة فيها، 
والتي بالكاد يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة حاليا، على أمل 

عكس سنوات من االنخفاض السكاني.
سفوح  على  أو  البحر  من  بالقرب  مواقع  القرى  هذه  وتشمل 
في  جديدة  حياة  في  يرغبون  الذين  وأولئك  كليهما.  أو  اجلبال 
عاما،   40 من  أقل  يكونوا  أن  يجب  إيطاليا  جنوب  »جنة« 
ويحتاجون إلى بدء عمل جتاري جديد في محاولة إلعطاء دفعة 

للبلدة »النائمة«، والتي يتناقص عدد سكانها.
احمللي،  االقتصاد  على  السكاني  التراجع  من  سنوات  وأثرت 
التجارية  أعمالهم  بدء  إما  اجلدد  السكان  على  يجب  ولذلك 

اخلاصة من الصفر، أو تنفيذ مشاريع موجودة مسبقا.
وهناك مشكلة أخرى أيضا، وهي أنه يجب أن تكون قادرا على 
االنتقال إلى كاالبريا في غضون 90 يوما من طلبك املوافق عليه. 
وأطلق على املشروع اسم »دخل اإلقامة النشط«، ويهدف إلى 

الترويج لكاالبريا كموقع لـ«العمل اجلنوبي«.
ومن املتوقع أن يتم إطالق الطلبات عبر اإلنترنت في األسابيع 
 700 مبلغ  بالفعل  املنطقة  خصصت  حيث  املقبلة،  القليلة 

ألف يورو للمشروع، والذي ظل قيد العمل منذ شهور. 

فنلندا:

حمامات السونا

مزودة  الفنادق  فجميع  السونا؛  بالد  فنلندا  على  يطلقون 
بحمامات »السونا«، وال يخلو منزل فنلندي ريفي في الغابات، 
على البحيرات، أو على ساحل بحر البلطيق أو في اجلزر املتناثرة 
على طول ذلك الساحل، من كابينة »السونا«. وال تخلو األحياء 
من حمامات السباحة املدفأة املغطاة امللحق بها عدد كبير من 
حمامات »السونا« أحدها مخصص للرجال ، واآلخر مخصص 

للنساء.
تغذي  التي  املواقد  كانت  أن  فبعد  »السونا«،  تطورت  وقد     
غرفة البخار توقد باخلشب أصبحت تشعل بالكهرباء ، ويوضع 
فوقها أحجار خاصة تساعد على رفع درجة احلرارة في الغرفة. 
وما زالت تلك »السونا« القدمية موجودة ببعض املناطق بالريف 
ويخرج منها الشخص مغلفاً بالسواد من هباب األخشاب من 
في  البعض  زال  وما  السوداء،  السونا  وتسمى  األشجار  جذوع 

فنلندا يقول إنها أصح من »السونا« ذات املوقد الكهربائي.

طوكيو:

أطول الناس عمرًا
دلت أحدث اإلحصائيات التي قامت بها وزارة الصحة اليابانية 
العالم، فقد بلغ  الناس عمراً في  اليابانيني هم أطول  أن  على 

متوسط عمر الذكور هناك 73عاماً، واإلناث 78 عاماً.
زاد طوله  الياباني قد  أن املواطن  ودلت اإلحصائيات أيضاً على 

عنه في ربع قرن مقدار يعادل 8 سنتميترات.
ويفسر العلماء هذه الزيادة في الطول بأن اليابانيني لم يعودوا 
مبمارسة  اهتموا  أنهم  كما  األرض،  على  القرفصاء  يجلسون 
التمرينات الرياضية التي تشد فيها عضالت الساقني والذراعني.

بكني:

أطول امرأة 
في العالم

فازت زينج جینلیان ) ١7 سنة( بلقب »أطول امرأة في العالم«؛ 
إذ يصل طول هذه الفتاة الصينية، مترين وأربعني سنتيميتر! 
وهي سعيدة بهذا الطول غير العادي الذي مييزها من غيرها من 

الصينيات.
اختيار  في  متاعب  من  طولها  لها  يسببه  ما  برغم  هذا     
مالبسها وأحذيتها وفي تعديل مقاس سرير نومها؛ ومستقبالً 

في اختيار زوجها!

اسالم آباد:

أطول رجل في آسيا
   أما أطول رجل في آسيا، فهو الشاب محمد عالم نشانا، إذ 

يصل طوله مترین 43 سنتيمتر!   
   والطريف أن هذا الرجل الطويل غير سعيد بارتفاعه الكيرعن 
مالي  بتعويض  البالد  في  املسئولني  طالب  وقد  األرض  سطح 

عن املتاعب التي يسببها له طوله!
التعويض املطلوب، فضالً  إذ تقاضى     وبالفعل اجيب طلبه، 

على 50 دوالراً كعالوة شهرية!

عالم بال حدود2121
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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Look to the 
Lord!

When you need some encour-
agement...
When we look at around us, we 
feel overwhelmed by the sad-
ness, distress, strife, and strug-
gles in the world (and in our 
lives). When we look at to God, 
we are filled with His presence 
and His peace
We should not depend on our-
selves, but rather, on God’s 
strength. If we focus too much 
on ourselves, we become aware 
of how weak and powerless we 
are. But when we shift the focus 
to God, we are reminded that we 
are not alone. We are remind-
ed that we cannot do anything 
without Him - and this drives us 
to pray to God and keep Him at 
the centre of our lives
‘To seek God’s face’ reminds me 
of the feeling of the longing and 
excitement when we see some-
one we love but have not seen 
for a while. When we see them 
again, we feel thrilled, happy, 
and cannot help but smile. For 
that moment, we are at peace 

and content. This is what hap-
pens when we seek - and find - 
God, too!
If we look for God, we will find 
Him. This is a promise. He is 
never silent, absent, or distant. 
All we have to do is call on Him 
and seek His face; in turn, we 
are given His strength and His 
peace. He always draws near to 

those who draw near to Him
Don’t look at yourself or your 
strengths. This will only lead 
to discouragement, worry, and 
doubt. Instead, look to the One 
who created you, who holds you 
in His palms. He will give you 
His strength which has no lim-
its!

Unemployed Canadians are 
hoping to find work.  Workers 
have had their wages cut due 
to lockdowns.  Families are 
hoping for lower taxes to pay 
down their mortgage or save 
for their children’s post-sec-
ondary education.  All these 
Canadians are being let down 
by this Liberal budget.
This risky Liberal budget is 
nothing more than a series of 
untested and incompetent eco-
nomic schemes that will harm 
the financial security of Ca-
nadians and add a staggering 
$330 billion to our national 
debt over the next 5 years.
Justin Trudeau’s ideologi-
cal schemes, like abandoning 
Canada’s world leading and 
sustainable natural resource 
industries, will only lead to 
higher taxes and will do noth-
ing to create jobs. 
Unlike Justin Trudeau’s un-
tested and incompetent eco-
nomic schemes, Erin O’Toole 
and Canada’s Conservatives 
will implement a Canada Re-
covery Plan that secures your 
personal finances by recover-
ing millions of jobs, introduc-
ing policies that result in wage 
growth, and lowering taxes.

.Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Liberal Budget Letting 
Down Canadians

By: Bob Saroya, MP for 
Markham-Unionville

This year, the Coptic community 
celebrated 56 years in Canada. 
The majority of Copts, myself in-
cluded, emigrated to Canada not 
only in search of better econom-
ic opportunity, but more impor-
tantly in search for a society that 
respected religious freedom. 
Canada’s promise of tolerance 
and inclusivity was what encour-
aged many of us to uproot our-
selves from the society we knew, 
and embark on a journey to re-
build our lives from scratch in 
our newly chosen home.

Last Monday, July 19, 2021, our 
oldest Coptic church in Surrey, 
BC was burnt to the ground. 
This act of terrorism came only 
five days after church officials 
reported a vandalism attempt 
to the RCMP, which was caught 
on camera, and which came in 
the wake of 45 other attacks on 

churches all across western Can-
ada.

For the most part of their histo-
ry, Coptic Christians have been 
victims of violence and persecu-
tion, yet, have chosen to respond 
with peace, prayers, and by seek-
ing justice through its legitimate 
channels. We view the latest 
tragedies with the exact same 
lens, whether it is the recent-
ly discovered graves of indige-
nous children, or the cowardly 
attacks on Catholic and Ortho-
dox Churches. We renounce all 
forms of violence, and expect 
nothing less from our govern-
ment. To-date, we have only 
heard lukewarm remarks from 
the Prime Minister, and noth-
ing from his cabinet members. 
The burning down of the Coptic 
church has even gone unnoticed. 
This is concerning since impu-

nity is known to promote more 
atrocities.

Minister Blair,
Our country is going through 
an existential moment in 
her history, and all eyes are 
on you and the Trudeau gov-
ernment to see which direc-
tion you will take. As Min-
ister of Public Safety, you 
need to condemn these at-
tacks on churches as a hate 
crime (Christophobia), and 
to designate a special task 
force to investigate these 
acts of terrorism and bring 
the perpetrators to justice.

I look forward to hearing 
from you very soon.

Regards,
Ghada Melek
Mississauga, ON

An Open Letter from Ghada Melek to Bill Blair
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
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My colleague came to me with a deep look in her eyes, 
revealing some distress mixed with bewilderment, after 
a few seconds of staring, she questioned me firmly; So, 
don’t you believe in Inclusion and Diversity?
With a big smile and confident voice, I replied, unques-
tionably I believe in inclusion, diversity, multicultural-
ism, acceptance of the other, and freedom of speech on 
top of all, without fear of being labeled by any of the in-
quisition or apostasy accusations, or any kind of phobias. 
But why are you questioning me? I asked.
Because in your last article you stated that reaching total 
and true inclusion and diversity is impossible! She said, 
and added, look at our country!
I asked her to have a seat and confirmed what I stated, 
and, I will give my reasons why. 
First, we all believe or were told to believe that it is pri-
marily the governments’ responsibility to lay the bases 
and foundations of inclusion and diversity, which they do 
not carry in the right way.
It is evident that some governments practice what contra-
dictory to their declarations and slogans are, and we may 
observe such contradiction when they tend to stand heav-

ily behind some movements or organizations that do not 
believe in inclusion and diversity or organizations that 
fight the principle. 
When we shed some light on the second factor, those 
organizations, we instantly realize how extensively they 
support governments with donations and volunteer work 
to help parties win the elections, consequently, the elect-
ed government must payback, however, the payment is 
extremely heavy to the extent that they allow such or-
ganizations to receive government funds, where these 
funds are used to battle inclusion and diversity! In addi-
tion, laws and regulations may be passed as well to serve 
other interests but the inclusion and diversity.
The third party that creates hurdles in front of inclusion 
and diversity is the people themselves, ordinary people 
with good intentions and kind behavior, but they have a 
very narrow vision about inclusion and diversity. They 
shorthand it in the diversity of food they can try from 
different ethnic backgrounds, or meeting people with dif-
ferent costumes or celebrations, forgetting that food does 
not create social balance or equality. Those same people 
who welcome the diversity of food they do not include 

people from different origins or 
ethnic backgrounds in their life. 
They go and dine in a restaurant 
with ethnic cuisine, but they in-
cline not to invite the people from 

this ethnic group to their house.
The anti-inclusion and diversity behavior takes its worse 
form when it touches the jobs and people’s right to find 
a job that matches their qualifications and expertise, de-
priving them of a sense of equality and justice.
The moment I finished explanation to colleague and 
friend, she stood up and moved away very slowly like a 
robot with eyes sad but wide opened, then she turned to 
me and said, I’m now more confused and lost, why we 
grew up with such principles and attitudes where many 
others are destroying them.
True democracy, inclusion, diversity, equality, and free-
dom of speech are going to be extinct very soon, as long 
as we cannot speak out loud about it without fear of multi 
accusations that were used during the times of the Iron 
Curtain, the Mccarthyism and the exploitation of human 
rights.

Emad BarsoumEmad BarsoumIn The Time of Inclusion and Diversity ( 3 )In The Time of Inclusion and Diversity ( 3 )

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


