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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

وقفة مبسيساجا وقفة مبسيساجا 
للتنديد بظاهرة حرق للتنديد بظاهرة حرق 

الكنائس في كنداالكنائس في كندا

تقرير: ارتفاع حوادث الكراهية بكندا في تقرير: ارتفاع حوادث الكراهية بكندا في 20202020  
على الرغم من انخفاض اجلرائم األخرىعلى الرغم من انخفاض اجلرائم األخرى

وزيرة املالية وزيرة املالية 
تعلن متديد تعلن متديد 

برامج املساعدات برامج املساعدات 
املالية حتى املالية حتى 

أكتوبر املقبلأكتوبر املقبل
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لكم ربيعكم ولنا ربيعنا 
يؤكد  التونسي  الشارع  رفعه  عبقري  يؤكد شعار  التونسي  الشارع  رفعه  عبقري  شعار 
فيه على أن ربيع الشعوب احلقيقي هو يوم فيه على أن ربيع الشعوب احلقيقي هو يوم 
هو  هذا   ، الدينية  الفاشية  من  هو تخلصهم  هذا   ، الدينية  الفاشية  من  تخلصهم 
الربيع الذي يزهر فيه العقل وتنتشر في اجلو الربيع الذي يزهر فيه العقل وتنتشر في اجلو 
اإلستفهام  وعالمات  التساؤل  لقاح  اإلستفهام حبوب  وعالمات  التساؤل  لقاح  حبوب 
ورياح خماسني الثورة على كل ماهو محنط ورياح خماسني الثورة على كل ماهو محنط 
 ، الزمن  جتاوزها  متحفية  أفكار  من  ، وراكد  الزمن  جتاوزها  متحفية  أفكار  من  وراكد 
أوروبا  ربيع   ، األنتيكات  مخزن  مكانها  أوروبا وصار  ربيع   ، األنتيكات  مخزن  مكانها  وصار 
أزهر يوم أن ولدت العلمانية ووقف املثقفون أزهر يوم أن ولدت العلمانية ووقف املثقفون 
وربيع   ، الكنيسة  سطوة  ضد  وربيع والفالسفة   ، الكنيسة  سطوة  ضد  والفالسفة 
تتصدي  عندما  إال  يولد  لن  أيضاً  تتصدي العرب  عندما  إال  يولد  لن  أيضاً  العرب 
يدعي  بشري  فقهي  ديني  لتراث  يدعي الشعوب  بشري  فقهي  ديني  لتراث  الشعوب 
اهلل  بإسم  احلديث  يحتكر  الذي  الوحيد  اهلل أنه  بإسم  احلديث  يحتكر  الذي  الوحيد  أنه 
، ويريد أن يضع عقل املسلمني في مايشبه ، ويريد أن يضع عقل املسلمني في مايشبه 
البنت  ترتديه  كانت  الذي  احلديدي  البنت احلذاء  ترتديه  كانت  الذي  احلديدي  احلذاء 
برغم  صغيرتني  قدماها  لتظل  برغم اليابانية  صغيرتني  قدماها  لتظل  اليابانية 

تشويه العظام ! تشويه العظام ! 
الذي  العربي  الربيع  مايسمى  اإلخوان  الذي سرق  العربي  الربيع  مايسمى  اإلخوان  سرق 
اإلخوان  ركوب  أن  اجلميع  ، وظن  تونس  اإلخوان بدأته  ركوب  أن  اجلميع  ، وظن  تونس  بدأته 
منه  الفكاك  الذي  اإلغريقي  القدر  مثل  منه هو  الفكاك  الذي  اإلغريقي  القدر  مثل  هو 
والفرار إال إليه ، لكن كان في رحم الغيب ربيع والفرار إال إليه ، لكن كان في رحم الغيب ربيع 

آخر ، هو ربيع التخلص من اإلخوان والذي لن آخر ، هو ربيع التخلص من اإلخوان والذي لن 
يكون سهالً على اإلطالق وفي تونس بالذات يكون سهالً على اإلطالق وفي تونس بالذات 
الشعب  على  الغنوشي  أتباع  فقد ضحك  الشعب ،  على  الغنوشي  أتباع  فقد ضحك   ،

اجلدد  الكيوت«   « اإلخوان  بأنهم  اجلدد وأقنعوهم  الكيوت«   « اإلخوان  بأنهم  وأقنعوهم 
وإتضح   ، الفرنسية  بالثقافة  تأثروا  وإتضح الذين   ، الفرنسية  بالثقافة  تأثروا  الذين 
بعدها أنهم إخوان » فرز ثالث« ، لهم نفس بعدها أنهم إخوان » فرز ثالث« ، لهم نفس 
 ، ورداءة  سوءاً  أكثر  كواليتي«  وب«  ، الصفات  ورداءة  سوءاً  أكثر  كواليتي«  وب«  الصفات 
الشعب  ستواجه  التي  األخطر  الشعب والصعوبة  ستواجه  التي  األخطر  والصعوبة 
جتذرهم  هو  اإلخوان  إقتالع  في  جتذرهم التونسي  هو  اإلخوان  إقتالع  في  التونسي 
مناحي  ومختلف  السيادية  املؤسسات  مناحي في  ومختلف  السيادية  املؤسسات  في 
العقل  كضرس  صاروا  حتى  الدولة  العقل وهيئات  كضرس  صاروا  حتى  الدولة  وهيئات 
املسوس جذوره عميقة برغم القيح والصديد املسوس جذوره عميقة برغم القيح والصديد 
ومن  العاصفة  اإلقتصادية  الضائقة  وتأتي  ومن ،  العاصفة  اإلقتصادية  الضائقة  وتأتي   ،
إخترعه  الذي  العجيب  الدستور  قيد  إخترعه بعدها  الذي  العجيب  الدستور  قيد  بعدها 

اإلخوان هناك وقسم اإلخوان هناك وقسم 
بشكل  بشكل السلطة  السلطة 

يفتت  يفتت ثالثي  ثالثي 
السياسي  السياسي القرار  القرار 
ويجعل القرار في ويجعل القرار في 

لعصابة  لعصابة النهاية  النهاية 
اإلخوان.اإلخوان.

كان الشعب التونسي عنيداً  وسباقاً كزرقاء كان الشعب التونسي عنيداً  وسباقاً كزرقاء 
الشريعة  مادة  فرض  رفض  عندما  الشريعة اليمامة  مادة  فرض  رفض  عندما  اليمامة 
اإلسالمية كمصدر للقوانني كما في مادتنا اإلسالمية كمصدر للقوانني كما في مادتنا 
الثانية ، وهذا بسبب الفكر البورقيبي الذي الثانية ، وهذا بسبب الفكر البورقيبي الذي 
إستطاع أن يخلق شعباً مقتنعاً به ومؤمناً إستطاع أن يخلق شعباً مقتنعاً به ومؤمناً 
بورقيبه  إستطاع  والتي  العلمانية  بورقيبه بأفكاره  إستطاع  والتي  العلمانية  بأفكاره 
أن يدخلها ويدمجها في الچينات التونسية أن يدخلها ويدمجها في الچينات التونسية 
أن تكون مجرد طالء على السطح مثل  أن تكون مجرد طالء على السطح مثل ، ال  ، ال 
غياهب  في  تترنح  مازالت  أخرى  غياهب شعوب  في  تترنح  مازالت  أخرى  شعوب 
تونس  ربيع   ، الدينية  الغيبوبة  تونس وسراديب  ربيع   ، الدينية  الغيبوبة  وسراديب 
ومن  صعب  اخملاض  لكن  بدأ  قد  ومن احلقيقي  صعب  اخملاض  لكن  بدأ  قد  احلقيقي 
املمكن أن تكون هناك دماء لألسف ، وأمتنى املمكن أن تكون هناك دماء لألسف ، وأمتنى 
أن متر تلك املرحلة بأقل قدر من اخلسائر وأن أن متر تلك املرحلة بأقل قدر من اخلسائر وأن 

تكون فعالً اإلجابة تونس.تكون فعالً اإلجابة تونس.

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 



Saturday, August 7, 2021 - Issue (192)السبت  ٧ اغسطس 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثاني والتسعون بعد املائة 33

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

يحتجون  البرتا  سكان 
القواعد  إلغاء  على 
بـــ  املرتبطة  الصحية 
»كورونا«......................ص9

يتهم  كاثوليكي  كاهن 
املدارس  من  الناجني 
حول  بالكذب  الداخلية 
سوء املعاملة............ ص9

االول من نوعه في كندا... 
العبي  لهجرة  برنامج 

االوملبياد من الالجئني
.................................. ص12

 
بالده  وقوف  يعلن  بايدن 
سراح  إلطالق  كندا  مع 

محتجزيها بالصني
.................................. ص11

اللي بنى مصراللي بنى مصر
رمبا يكون اللي بنى مصر حلواني، لكنه بكل تأكيد كان حلوانًيا 
ظريًفا َفِكًها خفيف الظل وصاحب نكتة. فلقد ترك إرثا غنيا من 
الضحك والفكاهة في التركيبة الثقافية للمصريني وخّلف وراءه 
شعًبا ال يستطيع العيش في عالم َعبوس متجهم وال يقدر على 

االستمتاع بحياة مجدبة ال ضحك فيها وال مرح. 
لقد سخر املصري من كل شئ، حتى من نفسه، ومن بيئته، ومن 
أحوال مجتمعه وسلبياته.. بدءا باحلاكم وانتهاًء برغيف العيش. 
فكره  فعكست  شديدة،  بحساسية  هذا  كل  النكتة  ورصدت 
اليومية  حياته  على  يطرأ  ما  حيال  املزاجية  وحالته  ومشاعره 
واالقتصادية.  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  في  تغيرات  من 
في  الباحثني  من  العديد  اهتمام  الشعبية  النكتة  نالت  ولذا 
الشأن املصري، فقاموا بدراستها بصفتها مرآة صادقة عاكسة 
يشهده  وما  ومعتقدات  قيم  من  حتمله  وما  اجملتمعية  للثقافة 
واجتماعية  سياسية  وجتاذبات  اضطرابات  من  املصري  الشارع 
حتى  السنوات  آالف  امتداد  على  النكتة  صاحبتنا  لقد  وفكرية. 
تداخلت سيكولوجيتها في نسيج الشخصية املصرية وأصبح 
كاستراتيجيات  استخدمناها  بينهما.  الفصل  الصعب  من 
دفاع وهجوم ملواجهة الضغوط الداخلية واخلارجية، واطلقناها 
عندما تعذرت علينا الرؤية وحاوطتنا األوضاع املعقدة وتطاوحتنا 
منظومة القيم املتشابكة فإذا بها تبلغ بسالسة ويسر إلى جوهر 

األشياء وتساعدنا على تقييم ما يحدث لنا وحولنا بسهولة. 
الدقة،  وجه  على  النكتة  عمر  حتديد  نستطيع  ال  كنا  وإن  ونحن 
مال  الضحك،  قدم  قدمية   أداة  أنها  جنزم  أن  نستطيع  أننا  إال 
املرحة وحسهم  إلى طبيعتهم  إليها املصريون كنتيجة لقربها 
الفكاهي الذي ينزع إلى تخطي األلم والسخرية من احملن بدالً من 

اإلغراق في الهموم واالنخراط في األحزان. 
على  مقصود  هجوم  فهي  ثورة..  والنكتة 

أوضاع سائدة غير مرضي عنها بغية تغييرها ولذلك فهي فعل 
حترري. وتعتبر النكتة نوعا من أنواع املقاومة الثقافية والنشاط 
السياسي لكونها متثل واقع العالقة بني الشعب واحلاكم وشكل 
على  حتث  لكونها  وكذلك  السلطة  ضد  النضال  أشكال  من 
التنوير واإللهام والتطوير من الثقافة اجملتمعية املتراجعة حاليا 
تنادي  أصواتاً  احلالي  عصرنا  في  أجد  أن  يذهلني   . مؤلم  بشكل 
بقمع النكتة وخاصة عندما تقترب من ثوابتهم الدينية من منا 
يستطيع أن ينسى حوادث مثل حادثة شارل ابدو أو حادثة مقتل 
ناهض حتر التي راح ضحيتها رسامو كاريكاتير على يد إرهابيني 
على  فأخذوا  أيضا  اهلل  أوجعت  أنها  وظنوا  النكتة  أوجعتهم 

عاتقهم مسؤولية االنتقام إلله ال يضحك.  
احلق أننا نحتاج الضحكة أيا ما كان اسمها نكتة، مزحة، دعابة، 
فكاهة، سخرية، ألشة.. نحتاجها سالًحا ملقاومة بطش احلاكم، 
وأداة للتواصل مع اجملتمع، وطريقة للجهر بالرأي بشكل لطيف 
وحيلة  والصراعات،  التوترات  على  للتغلب  وأسلوب  مقبول، 
النظر  املؤملة، ومحفز على إعادة  لتخطي األزمات واحملن واملواقف 
في االمور والتمرد على التقاليد البالية ووسيلة للخروج من أسر 

القناعات اجلامدة وللتالمس مع انسانيتنا. 
في  إيجابية  تغييرات  إحداث  على  قادرة  جبارة  طاقة  النكتة 
على  مرحة  لطيفة  ملسة  تضفي  فيه  الذي  الوقت  في  اجملتمع، 
احلياة وتصبغها بلون الفرح. فدعونا نضحك أبهجكم اهلل دون أن 
نضع للنكتة أجندات خاصة أو خطوطا حمراء أو جنعلها مسرحاً 

لتصفية احلسابات. 

دوال اندراوسدوال اندراوس
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فيه  ما  بُكل  العالم  ُخلَِق هذا 
لنستمتع  وجمال  اختالٍف  من 
أبصارنا  وتغترف  بتفاصيله، 
ونغوص  جماله،  من  وبصائرنا 
املعرفية  البحث  رحالت  في 
حظنا  وكان  أسراره،  كنوز  عن 
العربية  للمنطقة  باالنتماء 
بلدان  أكثر  من  ألنها  كبيرًا 
املعرفة  بأسرار  ثراًء  العالم 

وكنوز التاريخ، لكن حالًة سائدًة 
من اجلهل اجلمعي تتجاهل تلك 
بتبددها،  عابئٍة  غير  النعمة 
ُمستجدة  غريبًة  أُخرى  وحالًة 

بلٍد  جتاه  طيٍب  شعورٍ  كل  ملُكافحة  جتنُح 
اإلنسان  يولد فيه  أن  الذي شاءت  آخر غير 
أو  إعجاٍب  ُكل  أن  بذريعة  باسِمه  ويُختم 
أو  مشاعر  وراءهما  يكون  وأن  بد  ال  محبٍة 
نوايا سياسية كامنة! وهذه – لَعمري- من 
أقبح صور التشوه والتلوث املشاِعري الذي 

بدأنا نغرق فيه ونختنق!
اللهجة  والفكري،  التاريخي  املوروث  ثراء 
اللذيذة، األجواء اللطيفة، الطبيعة اخلالبة، 
األطعمة  العريقة،  احمللية  الصناعات 
عنفوان  ورقتهن،  النساء  جمال  اللذيذة، 
األدب  األصيل،  الفن  وشجاعتهم،  الرجال 
النفس،  في  الدهشة  إيقاظ  على  القادر 
الوسيمون،  املمثلون  الكرمية،  األحجار 
التلفزيونية  الدراما  اجلذابات،  املُمثالت 
هناك،  الناس  أرواح  السينمائي،  واإلبداع 
بعضها،  أو  األسباب،  هذه  كل  أشكالهم، 
في  للوقوع  شخًصا  تدفع  قد  غيرها،  أو 
بتوجهاته  ُمهتًما  يكون  أن  دون  بلد  غرام 
السياسية، فللمحبة حساباٌت مشاعرية 
اإلنسان  قلب  مصالح  على  تعتمد  أُخرى 
على  ال  مكان،  بسبب  بهجًة  يخفق  الذي 

ال  من  بني  املُعقدة  املصالح 
يعرفهم هنا وهناك.

ممارسة  من  الناس  حرمان 
ولو  احملبة  في  حقهم 
ُمفزًعا  أمرًا  ليس  بالكلمات 
فيه  بل  وحسب؛  وبشًعا 
الفطرية  بالبرمجة  عبٌث 
لإلنسان الذي يُفترض أن احلُب 
واألماكن  واألشياء  لألشخاص 
لروحه  اليومي  الوقود  واملعاني 
يتنفس  ال  وحني  ووجدانه، 
يتداعى  احلُب  هذا  من  كفايته 

ويتبلد وميرض ثم ميوت!
يُقدس  جديًدا  عاملًيا  نظاًما  أن  يبدو 
إلى  البشر  بتحويل  ويتلذذ  »الروبوتيَّة« 
عن  وتكف  زر،  بضغطة  تشعر  روبوتات 
الشعور بضغطة زر، ُتب اليوم باألمر وتكره 
غًدا بالنهي، ثم تكره بعد غٍد باألمر وبعده 
تكريس  ومع  بالنهي!  شعورها  تعكس 
ظاهرة »الببغائية« بني اجلماهير التي تُكرر 
ما تسمع دون تفكير، تتحول فردية املشاعر 
املشاعر  ذو  الشخص  ويُصبح  رماد،  إلى 
أو  للسخرية  مثارًا  به  اخلاصة  األصيلة 

الريبة!
ال يوجد بلد على وجه األرض ليس فيه ما 
عادالً  ومازال-   – اخلالُق  احملبة، كان  يستحق 
في  واملعنوية  املادية  ثرواته  توزيع  في  جًدا 
كل مكان، وإن كان بصرك وبصيرتك عاجزان 
ُحًبا  يخفق  اآلخر  قلب  جعل  ما  رؤية  عن 
ألجل مكان فهذا ال يعني أن ليس فيه ما 
يستحق احلُب، بل أنك أنَت شحيح املعرفة، 
تتاج  األحاسيس،  ُمتجلد  املشاعر،  بليد 
إنسانيتك  السترداد  هائل  مجهود  بذل 
من  اآلخرين  جتريد  محاوالت  عن  وتكف 

انسانيتهم املُرهفة.

ة ال لتسييس احملبَّ
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جتلس على  عندما  خاصة  حلظات  في 
لك  املقابل  املكان  في  وزوجتك  الـــــ«صوفا« 
له  تكون  قد  مهم،  امر  بشان  معها  لتتحاور 
بعض االثار، سواء البسيطة او املهمة، جتد ان 
التراجع  او  او التغيير  موقفك يحتاج للتعديل 
كلية عنه، لذا اعشق ان افكر بصوت عالي مع 

زوجتي، ألنها العقل املعدل ألفكاري.
عالي  بصوت  التفكير  وهذا 
او  اللحظة  وليد  ليس 
الصدفة، ولكنه نتاج سنوات 
ومواقف،  وجتارب  عشرة 
 .... املرأة  ان  فيها  تكتشف 
الزوجة سند حقيقي .... قد 
تكون هناك حلظات او اوقات 
وهذا   ... االتفاق.  عدم  من 
الن   .... ومفيد  صحي  امر 
او  االبناء  يخص  موضوع  اي 
 ... او احلياة  العمل  او  االسرة 
وميس االخرين في ذات املركب 
فيه  التفكير  املهم  من   ...
الشريك  مع  عالي  بصوت 
 ... عقلني  عمل  الن  االخر... 

أفضل من توظيف عقل واحد ... والزوجة تنظر 
لألمور من زوايا عادة مغايرة للرجل ... وبالتالي 
صفرية  غير  مباراة  في  االخر  يكمل  فكالهما 
النتيجة ... الكل فيها كسبان ... الزوجة والزوج 

واالوالد وكل االسرة.
من خالل تفكيري الدائم مع زوجتي ... او عقلي 
منها  اخرج   ... املؤثر  املستشار  او   ... املعدل 
 ... اجلرانيت  علي  كالنقش  وتعبيرات  بكلمات 
اولي  دا   ... دمنا  دا ال من حلمنا وال من   ... منها 
دا علطول القيينه في دهرنا ... بالش نعمر بس 
في حيطان ونهمل النفوس ... االصل مش كالم 
بالذات  الصعبة  االوقات  في  وسلوك  فعل  دا 
واملوضوعات،  املواقف  من  وغيرها  وغيرها   ...
ما  وكثيرا   ... احلديث عنها  نتوقف عن  ال  التي 
عدلت من موقفي جتاه بعض االمور والناس ... 
متباينة  مجتمعات  في  احلياتي  خبراتي  رغم 
عن  ... فضال  وهنا  واالمارات  وفرنسا  في مصر 
طبيعة عملي السابقة ... التي جعلتني اسافر 
النهاية  في  لكنني   ... لفترات  الدول  عشرات 
عالي  بصوت  للتفكير  مرتاحا  نفسي  اجد 

معها. 
 ... ... ليس فقط جميلة  جميل ان تري زوجتك 
كالشمس  مشرقة   ... اجلمال  فاتنة  ولكنها 
نهارا ... وتضيء حياتك كالقمر املكتمل ليال ... 
تشعر بانك دائما في صحبتها مع املرأة الوحيدة 
في الكون ... وان كانت هناك نساء اخريات فهي 
اجملهن ... واكثرهن عقال وجاذبية ... متجددة 
كالدماء في شرايني جسدك وعقلك ... تشعر 
 ... بجانيك  تكون  عندما  وبهجتها  باحلياة 
وكتفها بكتفك ...وتتوقف او تتأخر هذه احلياه 
 ... ... تعب  ... مرض  ... عندما يصيبها مكروة  
 ... ... جتد نفسك حزينا  أو مشاكل في عملها 
ألنها هي   ... وفكريا  معنويا  لدعمها  ومسرعا 
 ... كله  للبيت  وابتهاج  وفرح  سعادة  مصدر 

وتعبها مؤثر علي املنزل واحلياة بأكملها.

في  وجتد   ... وراءها  تذهب  واخري   ... متر  سنة 
بكتفك  كتفها   ... االصيلة  االنسانة  زوجتك 
... لتسندك في سقطاتك ... وال يراها احد في 
القائمة   ... الفقري  ... لكنها عمودك  جناحاتك 
احلياة  مواجهة  في  وصالبتك  قوتك  عليها 
ومجرد   ... اليوم  لك  تنير  منها  ابتسامة   ...
حزنا  اليوم  لك  تقفل   ... منها  عابرة  تكشيرة 
عليها ... خاصة اذا رفضت 
ان تشاركك ملاذا هي زعالنة 
تدي  تملك  ال  حتى   .....
املشبع  يومك  في  اخر 

باملسؤوليات ...
من املهم ان جتلس قريبا من 
زوجتك ... ووسط اوالدك ... 
عينيها  في  بتركيز  تنظر 
املشرق  ووجها  اجلميلتني 
... لتعطيك طاقة ايجابية 
املبهجة  احلياة  وتري   ...
اليوم  تديات  عن  بعيدا 
حضرة  في  ألنك  والغد... 
 ... الكون  في  امرأة  اجمل 
وتناقش  تفزك وتشجعك 
الدراسية  اوالدها تفاصيل حياتهم  معك ومع 
حياتهم  وتفاصيل   ... االسرية  اجتماعاتنا  في 
 ... أحيانا  عندك  بعيدا  معهم  الشخصية 
وتدعونا  عنهم...  بعيدا  بينكما  بها  لتخطرك 
... وتطلب من كل منا تفسير  جميعا للصالة 
وهذا   ... املقدس  الكتاب  في  قرأه  ما  وشرح 
–اهلل  فلي«  »عم  ابي  يفعله  كان  مبا  يذكرني 
يرحمه- معنا ونحن صغار ... حيث كان عاشقا 
لقراءة الكتاب املقدس ... وخاصة مزامير داوود 

النبي وامللك.
منذ  أغسطس   3 منذ   ... احلبيبة  زوجتي 
معشوقتي   ... حبيبتي  وانت  طوال  سنوات 
سمسمتي   ... كوكبي   ... عزوتي   ... قوتي   ...
برشادتك  لعصبيتي  املتحملة   ... الفاتنة 
بجمالك  عليا  واملؤثرة   ... وحكمتكوأصالتك 
يخليكي  ربنا   ... جوازنا  عيد  في   ... وسحرك 
املنيرة والقمر املضيء في حياتنا  لنا الشمس 
واملتابع   ... والروحي  النفسي  اتزاننا  ومصدر   ...
عن قرب لتفاصيل كل واحد في مملكتك ... لن 
اقولك لك فقط احبك ... الن هذا من بديهيات 
في  شيء  كل  انت  لك  اقول  ولن   ... حياتي 
حياتي ... ألنني بدونك كالباحث عن امه ... عن 
اجلميل  ونسه  عن   ... حبيبته  عن   ... صديقته 
عشرته  سنوات   ... حياته  معشوقة  عن   ...
في   ... وغيرها  املشرقة  الوانها  بكل  الطويلة 
حياة تدياتها كثيرة وصعابها تتاج الي امرأة 
قوية ... اصيلة ... عاقلة ... تسندك في ضعفك 
... وتكون  ... تقويك وال تضعفك  ... قبل قوتك 
لو  حتي  دائما   وتكون   ... عليك  وليس  معك 
وابناءك  انت  وقودك   ... والسنون  العمر  بك  مر 

للطموح والتطور ... 
عام  كل   ... أغسطس   3  ... جوازنا  عيد  في 
دنيتي   ... صديقتي   ... زوجتي   ... حبيبتي  وانت 
سمسم  يا   ... عيالي  وأم   ... معشوقتي   ...

)سامية(.

“علمتني زوجتي .... 
ألني أفكر معها 

بصوت عالي”
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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منذ أسبوعني ونحن في مصر نتابع تداعيات 
شيحة،  حال  مرتني  املعتزلة  املمثلة  موقف 
وما احدثه رد فعلها على ما كتبته تعليقاً 
وقبضت  مثلت  الذى  كليب  الفيديو  على 
ثمنه من املنتج ووافقت مبحض ارادتها على 
 ، حسنى  تامر  املطرب  مع  فية  دورها  تأدية 
ورد فعلها على تعليق والدها الذى اعلن فية 
ان ابنته الفنانة حال شيحة مخطوفة وما 
احدثة من رد فعل للمجتمع املصرى، والذى 
معترض  واحد  نصفني،  الى  انقسم  بدورة 
بالتذبذب  ويتهمها  حال  تصريحات  على 
ما  أن  ويعتبر  يؤيدها  واألخر  املوجة  وركوب 
النظر  بغض  للدين  نصرة  امنا  حال  فعلتة 
اليوم  او ذاك فانى ساتكلم  الفريق  عن هذ 
عن حال شيحة كمثال للشخصية املصرية 
وتاثير  وتقلباتها  وتناقضاتها  جمالها  بكل 
افعالها  ردود  على  تعيشة  الذى  الواقع 
في مالمحها  فتاة مصرية  فحال  وقراراتها. 
ليست  هي  هدوءها  وفى  جداً  الفرعونية 
حضورها  ولكن  كممثلة  جدا  جيدة 
أدوارها  تؤدى  بانها  تقنعك  وكاريزمتها 
مبالمحها  النها  جداً  عالية  باحترافية 
وطبعها الهادىء جتعلك تشعر بانها واحدة 
من عائلتك أو احدى اقاربك هي موجودة في 
كل بيت في مصر، اى ان كل اسرة في مصر 
لديها حال شيحة ولذلك هي ال متثل بل تؤدى 

مبصداقية ونحن نستمتع مبا تقدمة سواء 
كانت اخت او زوجة او ام ولكن ما يهمنى ان 
اوضحة ان ما حدث في حياة الفنانة حال هو 

شأن خاص بها وحدها وال ميكن الحد منا ان 
يلومها علية الن التذبذب في حياة املصريني 
جميعاً بني احلالل واحلرام اصبح جزًء ومكون 
اجلمعية  املصرية  الشخصية  في  اساسى 
واختالط الدين باحلياة اليومية اصبح صورة 
بكل  املصرى  الشعب  كل  عند  مرضية 

اطيافه ودياناته وتدخل رجال الدين في حياة 
املصريني  تفكير  عمق  في  جعل  املصريني 
كلهم وأقصد كلهم متاماً منقادين ملا ميليه 

فأصبح  القس  هذ  او  الداعية  ذلك  عليهم 
املصرى ينتظران يعرف ما هو احلالل واحلرام 
من خالل ذلك الشيخ او هذا الواعظ والذى 
قد تتغير فتواة بني ليلة وضحاها وبالتالي 
واحلرام  احلالل  بني  املصرى  وعى  يتذبذب 
حالل  وغدا  بفتوة  حرام  الفن  يكون  فاليوم 

املالبس  آخرى  بفتوى 
واملوسيقى  والرياضة 
والكسب  والعمل 
واألصدقاء.  واالكل 

ال  ومسيحيني  مسلمني  اصبحنا  وهكذا 
حضارتنا  تاريخنا  ثقافتنا  وعينا  يحكم 
قوميتنا علمنا تعليمنا بل ما يحكم وعيًنا 
فتحول  لنا.  يفتوا  من  هم  قرارتنا  وبالتالي 
الفنانيني الى دعاة وتركوا الفن ثم معظم 
من ترك الفن ندم وعاد مجدداً ملا كان ينادى 
شيوخ  الى  الرياضيني  وتول  حرام  بانة 
وحولوا  اجلاد  والعمل  واملثابرة  اجلهد  وتركوا 
بدل  واملوظفون  للدعوة  منابر  الى  املالعب 
من ان يجتهدوا مبا يكسبون من مال وينهوا 
وتوجهوا  تركوا مكاتبهم  مصالح اجلمهور 
الصالة،  بداعي  والكنائس  املساجد  الى 
تذبذب في كل نواحي حياة املصريني ولكن 
الشيطانية  الهجمة  انها  السبب  ما 
الوهابية البدوية التي اثرت على املسيحيني 
املصرى  والتي قسمت حياة  املسلمني  قبل 
الى  قبلها  واملنظمة  الطيبة  البسيطة 
على  تعتمد  سلبية  عقيمة  تابعة  حياة 
فالنتيجة  وعينا  تكوين  في  غيرنا  تفكير 
مخادع  اتكالى  متذبذب  مجتمع  النهائية 
لنفسة بانة متدين وهو بعيد متاما عن ذلك 

فهل من منقذ 

بقلم: مجدي حننيحال شيحة مثال للشخصية املصرية حال شيحة مثال للشخصية املصرية 

   بذرة الطالق تكون مستعدة للنمو 
واالكتمال، مع بداية اختيار شريك احلياة 

بعيداً عن اهلل!

   وقد تأتي كثمرة فاسدة ملمارسات 
الحقة لإلرادة البشرية 

الساقطة!

   في كل األحوال، ال 
يجب أن نصغي إلى نداء 

االنفصال، ونستجيب 
إلى هذه البدعة الرديئة 

بامتنان أو بامتعاض، 
ونقول: »آمین«!

   قد يؤكد البعض، أن الطالق 
الرحب دعوة ملحة لزواج صار ميتاً، لكن 
اإلميان واحملبة والتسامح، هي الرد األمثل 

على املطالبني باطالق حريته؛ ذلك ألن 
هناك من آمنوا بأن الزواج عهداً وليس 

عقداً؛ فانتصروا على كل اغراءات الطالق 
وحتميته!

   فقد عرفنا عن آدم، أنه لم يفكر في أن 
يطلق زوجته، مع انها كانت السبب في 
طرده من جنة عدن؛ ألنه أدرك أن الطالق 

في ذلك الوقت، يعني توقف احلياة 
البشرية!

   وقرأنا في سيرة أم عبد السيد، كيف 
كان زوجها قاسياً في اهانتها وضربها 

إلى املدى، وعاصياً يسرع وراء نزواته 
وشهواته، ولكن باحلب والصالة من أجله 
سنوات طوال، ربحته زوجاً من 

جديد، وربحته أبنا مخلصاً 
للمسيح!

   أما األمريكية مارلني 
فيلبس، فتسرد في 

كتابها املسمى: 
»االسعافات األولية 

لزواج جريح«، كيف أن 
زوجها مايك كان مغرماً 

بالنساء، وكان يخطط  لزواجه 
من امرأة أخرى، لكنها صرخت بإميان: »لن 

أسمح للشيطان أن يأخذ زوجي مني«. 
وقد جنحت في ذلك، حتى انها وزوجها 

اسسا الحقاً برنامج اخلدمة العاملي: 
»نحو زواج وأسرة أفضل«! 

   ان لم تدهشنا هذه النماذج البشرية 
التي كانت تت التجربة، أفال تدهشنا 

هذه احلقيقة: أنه مع تسهيل أمر الطالق 
في الشريعة املوسوية، لم يذكر لنا 

الكتاب املقدس حادثة طالق واحدة؟!... 

عـادل عطيـة

ملاذا 
الطالق؟!

لص 
األيام
لص األيام يتربص فأخشاه

ليس غريباً يطرق باب

وليس قربباً من أحباب

لص األيام داخلك يعيش

يعبث في الداخل

يوماً ما ستبحث عنه ولن جتده

فلصك يعبث وداخلك قد تاه

لص األيام داخلك فأخشاه

لص األيام صديقك

شريكك في الغرفة

يشرب قهوته كل صباح

يجلس معك في الشرفة

لص األيام حنوناً كالنسمة

حذارٍ فلصك مولع بالسرقة

يسرق عمرك بكل حنان

يسرق عمرك في رقة

ويضيع العمر وال  تياه

لص األيام جزاراً فأخشاه

يجزر داخلك بال شفقة

فتستيقظ يوماً دون غطاء

وقد سرق عمرك دون عناء

ويضيع عمرك في حلظة

يوماً ما

ستنظر في املرآة

مشيب الشعر سيصرخ فيك

حذرك أبيك

من سنوات

أحذر يا ولدي لص األيام

يسرق عمرك واألحالم

ويضيع العمر وال تياه

لص األيام يتربص فأخشاه!

هي دعوة لي ولكم جميعاً أن نعيش 
العمر بلحظاته وال نتركه يُسرَق منا أو 

يضيع دون أن نحياه بكل تفاصيله! 

بقلم: 
جورج موسى
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غرائب اجلرائم في زمن كوروناغرائب اجلرائم في زمن كورونا
شهدت فترة تفشي كورونا جرائم متنوعة حول العالم، ففي إسبانيا ألقت الشرطة القبض في 

أبريل املاضي على سبعة أشخاص يرتدون زي عمال ديليفري في فالنسيا بتهمة توصيل الكوكايني 
واملاريجوانا بالدراجات النارية والسيارات اخملصصة خلدمات التوصيل. وفي أيرلندا، عثرت الشرطة 

على أسلحة نارية وكوكايني مخبئة في قاع علب بيتزا مت توصيلها عبر عمال الديليفري. 
كما حّذرت الشرطة الدمناركية الناس من اللصوص الذين يضعون أقنعة واقية ويزعمون أنهم 

يقومون بإجراء فحص لفيروس كورونا من أجل سرقة املنازل، وفي جنوب أفريقيا، تنكر أفراد عصابة 
في زي مفتشي صحة مبعاطف بيضاء وأقنعة طبية، ودخلوا »سوبر ماركت«، على اعتبار أنهم 

يرصدون تطبيق اإلجراءات االحترازية اخلاصة بفيروس كورونا، ومتكنوا من االستيالء على 12 ألف دوالر 
من خزانة »السوبر ماركت«. 

كما أصدرت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية »اإلنتربول« تذيرًا شديًدا من استخدام املنظمات 
اإلجرامية خلدمات توصيل األغذية، التي تصاعدت وتيرتها في كل أنحاء العالم بسبب بقاء 

املواطنني في بيوتهم، لنقل اخملدرات وغيرها من املواد والسلع املمنوعة. كما مت تأسيس موقع 
»كورونا فرود« أو »احتيال كورونا« في أواخر شهر مارس املاضي من قبل معهد مكافحة اجلرمية 

االقتصادية التابع جلامعة الفنون والعلوم التطبيقية في سويسرا. ورصد املوقع املئات من عمليات 
االحتيال التي تستخدم تقنيات متقدمة 

ينفذها مجرمون بالغو الذكاء عبر 
اإلنترنت. وأغلب احلاالت جتري عن طريق 

اإلعالن عن سلع وهمية.

جرائم شهدتها الدول في جرائم شهدتها الدول في 
فترة الوباءفترة الوباء

إسبانيا
القبض على 7 أشخاص يرتدون زي عمال 

ديليفري في فالنسيا بتهمة توصيل 
الكوكايني واملاريجوانا بالدراجات النارية.

وعثرت الشرطة على أسلحة نارية 
وكوكايني مخبأة في قاع علب بيتزا مت 

توصيلها عبر عمال الديليفري.

الدمنارك
 ضبط لصوص يضعون أقنعة واقية 
ويزعمون أنهم يقومون بإجراء فحص 
لفيروس كورونا من أجل سرقة املنازل.

الهند
اإلبالغ عن عروض وهمية عبر اإلنترنت جلمع تبرعات مالية لتوفير الضروريات ملتضررين من اإلغالق، 

وملصابني في العزل املنزلي، ولتوفير معدات ومستلزمات طبية.

سويسرا
رصد املئات من عمليات االحتيال التي تستخدم تقنيات متقدمة ينفذها مجرمون بالغو الذكاء عبر 

اإلنترنت.

عمان
رصد جرائم تقوم باستغالل احملادثات أو املتاجر اإللكترونية أو التطبيقات الذكية للنصب على 

املواطنني ومحاولة سرقة بياناتهم الشخصية.

مصر
ضبط أطنان أقمشة وخيوط في مصنع مالبس لتصنيع كمامات وتعبئتها في عبوات تمل أسماء 

وعالمات جتارية وهمية.

جنوب أفريقيا
تنكر أفراد عصابة في زي مفتشي صحة مبعاطف بيضاء وأقنعة طبية، ودخلوا »سوبر ماركت«، 

على اعتبار أنهم يرصدون تطبيق اإلجراءات االحترازية، ومتكنوا من االستيالء على 12 ألف دوالر من 
اخلزانة.

صيني يلتقي ابنه املختطف بعد صيني يلتقي ابنه املختطف بعد 2424 عاماً من البحث عنه عاماً من البحث عنه
عثر صيني على ابنه الذي اخُتطف عندما 
كان طفالً بعد عملية بحث عنه استمّرت 
الكيلومترات  24 عاماً قطع خاللها آالف 
على منت دّراجة نارية في الصني، وفق ما 

أعلنت السلطات.
العمر  من  يبلغ  غانغتانغ  غو  ابن  كان 
اخُتطف  عندما  أشهر  وخمسة  سنتني 
)شرق(  منزله في مقاطعة شاندونغ  من 
وقت كان يلعب وحيداً. وقد باعه خاطفوه 
لعائلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن 

الوزارة الصينية لألمن العام.
وبعد فحص للحمض النووي، أعلنت الشرطة لغو إن مدّرساً في السادسة والعشرين من العمر في 
مقاطعة هينان )وسط( هو ابنه. وجرى اللقاء بينهما األحد، بحسب الوزارة. وعرض تلفزيون الصني 

املركزي »سي سي تي في« مشاهد ألب وأّم يبكيان وهما يعانقان ابنهما.
وكان غو في السابعة والعشرين من العمر عندما اخُتطف ابنه، فاستقال من عمله ليجول البلد 
ابنه. وهو قطع 500 ألف  النارية التي وضع عليها أعالما كبيرة وصورة  بحثا عنه على منت دّراجته 

كيلومتر واضطر أحيانا إلى النوم تت جسور واالستجداء. وقد شّكلت قّصته محور فيلم.
وسمح نضال غو غانغتانغ برفع الوعي مبشكلة اختطاف األطفال في الصني التي ما زالت مسألة 

حّساسة. وأثار هذا النبأ السار موجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي.
وقد انتشر االجتار باألطفال في الصني في الثمانينات وخالل بضعة عقود في أعقاب تطبيق ما يعرف 
بسياسة »الطفل الواحد«. وزادت عمليات خطف الفتيان الذين كانوا يباعون لعائالت تريد ورثة ذكور 

من جّراء محاباة الفتيان وعدد األوالد احملدود املفروض في البلد.
الشرطة  ساعدت   ،2016 سنة  املسألة  لهذه  مخصصة  نووي  حمض  بيانات  قاعدة  إطالق  ومنذ 
الصينية أكثر من 2600 شخص اختطفوا عندما كانوا أطفاالً على العثور على أهلهم احلقيقيني، 

وفق أرقام وزارة األمن العام.

الرجل الذي أكل كلماته!الرجل الذي أكل كلماته!
   في لغات معظم الشعوب عشرات من التعابير املركبة 

والتي يقصد منها معان قد تغاير املعنی اللفظي االساسي 
للكلمات التي تشكلها تلك التعابير. ومنها التعبير الذي 

يطلق على انسان يقول شيئا ما او يعد بشیء ما ثم ما يلبث 
أن يفعل شيئاً مغايراً ملا قال او انه ال يفي بالوعد الذي قطعه 

على نفسه. وهنا يقال عن هذا الشخص انه تراجع بكالمه. 
وفي بعض االحيان انه حنث بوعده. 

واحيانا ما يستعمل تعبير ينص على أن ذلك الشخص قد 
اكل كلماته. مبعنى انه انكر او تراجع عما قاله فعالً. غير ان »اتيللوجیانتي« االيطالي قد اكل 

كلماته فعالً وكان احلادث موضوع قضية شهدتها احدى احملاكم االيطالية مؤخراً. اجل اكل كلماته 
ولم يتراجع عما قاله النه لم يقل الكلمات التي اكلها بل كتبها في رسالة.

   »اتيللوجيانتي« شاب انيق املظهر وناجح في عمله كمدير مبيعات في احدى وكاالت السيارات 
في صقلية. وقد اراد ان يغير مجرى حياته وطلب نقله الى احدى املدن االيطالية بعيداً عن محيط 

صقلية الضيق. وبعد ان وصل املدينة التي نقل اليها كان اول ما قام به هو البحث عن سكن يقيم 
فيه. وبعد ايام قليلة وجد ضالته وكان سعيداً جداً ألن الشقة التي سكنها كانت تقع في منطقة 

جيدة واألهم أن ايجارها كان مناسباً جداً له. واألهم أكثر انه القی مساعدة كبيرة من جارته التي 
تقع شقتها بجانب شقته. 

وارتبط »اتيللو« بجارته. كان االمر في البداية مجرد صداقة تولت الى نوع من العالقة العاطفية 
السيما بعد أن علم »اتيللو« ان جارته منفصلة عن زوجها منذ فترة طويلة. وفعالً فقد القت 
عواطف »اتيللو«، ترحيباً من جارته التي كانت تعيش وحيدة بعد انفصالها عن زوجها وكانت 

اجراءات خالفها معه جتري منذ فترة وطال أمدها النها كانت تطالب الزوج بتعويض مالي كبير النه 
اراد التخلص منها للتزوج من زميلة له.

   ذات يوم زار الزوج زوجته في شقتها حملاولة ثنيها عن مطالبتها بالتعويض الكبير وبينما كانت 
تهيء له فنجان قهوة لفت انتباهه مظروف موضوع على جانب املائدة ففتحه وكانت رسالة من 

»اتيللو« الى زوجته مملوءة بتعابير احلب والوله كان »اتيللو«، قد بعثها لها بعد سفره الى العاصمة 
روما لقضاء بعض اعماله.

   اخذ الزوج الرسالة ووضعها في جيبه وغادر منزل زوجته دون انتظار فنجان القهوة. حيث رأی في 
الرسالة مخرجاً لكل متاعبه ألن باستطاعته عند ابرازها للمحكمة اثبات ان زوجته على عالقة 

برجل اخر وهذا يبطل مطالبتها بتعويض عن طالقه.
   قدم الزوج الرسالة الى محاميه. واستدعی احملامي الزوجة واعلمها بالرسالة فذهبت الى مكتبه 
بصحبة »اتيللو«، لتوضح له أن عالقتها به لم تتجاوز اجليرة والصداقة وعلى أي حال فحتى لو كان 

هناك ارتباط عاطفي بني اجلانبني فان ذلك قد مت بعد انفصالها عن زوجها وبعد رفع دعوى الطالق 
ضده.

   وفي مكتب محامي الزوج طلب »اتيللو« االطالع على الرسالة ليتأكد انها نفس الرسالة التي 
بعث بها الى الزوجة وامام دهشة اجلميع وضعها في فمه ومضغها ثم بلعها.

   وفي احملكمة بعد ايام رفض القاضي املضي بالدعوى لعجز محامي الزوج عن تقدمي املستند 
الرسمي وهو »الرسالة«. 

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

انه رقم قياسي في العشر سنوات املاضية طبقا إلحصاءات مؤسسة البناؤون )BILD(. وكان 
مجموع العقارات السكنية اجلديدة التي مت بيعها خالل تلك الفترة قد وصل الى 24,060 في 
تورنتو الكبرى. ومازال االقبال على الشراء كبيرا رغم الصعوبات التي واجهها هذا السوق في 

العام املاضي.
الـــــــ  من  املباعة  العقارات  معظم  وكان  عقارا.   3860 وحده  يونيو  شهر  في  بيع  وقد 
)Townhouses(. بينما حققت الشقق اجلديدة نسبة زيادة في املبيعات قدرها %13 مبتوسط 
سعر بيع مليون وستون الفا من الدوالرات. بينما حققت البيوت متوسط سعر بيع مليون 

واربعمائة الفا من الدوالرات بزيادة سنوية 23%. 
ويعزي صمود االقتصاد الكندي رغم جائحة كورونا، الي ثبات حركة البناء وعدم تأثرها كثيرا 
كما حدث في القطاعات األخرى. ويأمل املراقبون ان تنموا أكثر صناعة البناء في املستقبل 
القريب بعد االنتهاء من وباء كورونا ورجوع اجملتمع الي حاالته الطبيعية وبالتالي يتبعه منو 

االقتصاد، خصوصا ان التوقعات بعودة مستويات الهجرة الي كندا كما كانت من عامني. 

2525% ارتفاع مبيعات عقارات تورونتو اجلديدة في النصف األول من العام% ارتفاع مبيعات عقارات تورونتو اجلديدة في النصف األول من العام

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات
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املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 
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:Windows Latest موقع

إعالن موعد إطالق النسخة الكاملة من »ويندوز 11«

أحدث  الكاملة من  النسخة  إطالق  مايكروسوفت  تعتزم شركة 
إصداراتها من نظام التشغيل »ويندوز«، وهو »ويندوز 11«، بحلول 

اخلريف املقبل.
شركة  تبدأ  أن  املقرر  من  أنه   Windows Latest موقع  وذكر 
مايكروسوفت طرح اإلصدار الكامل من »ويندوز 11« خريف العام 
احلالي، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي ملايكروسوفت، ساتيا ناداال.

وأشار ناداال إلى أن »النسخ التجربية من نظام التشغيل ويندوز 
11، حظيت بشعبية كبيرة، إذ يتم تميلها من قبل املستخدمني 

أكثر من أية إصدارات أخرى ألنظمة تشغيل احلواسب«.
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن التحديث اجلديد من نظام تشغيل مايكروسوفت فقد الكثير من 

امليزات التي اعتاد عليها مستخدموه.
من  السفلي  اجلزء  باستثناء  مكان  أي  في  املهام  شريط  استخدام  استحالة  امليزات  هذه  بني  من  ويأتي 

الشاشة، وفي »ويندوز 11«، ال ميكنك سحب ووضع اختصارات التطبيقات لتثبيتها على سطح املكتب.
باإلضافة إلى ذلك، فقد نظام التشغيل القدرة على نقل امللفات من خالل اختصار التطبيق، والذي يسمح 

في »ويندوز 10« بفتح املادة املطلوبة بسرعة.
وحظي برنامج »ويندوز 11«، بعدم الرضى لدى الكثيرين من مستخدمي النظام، ولم يعجبوا بأداء عمله 

في اإلصدار األولي، وأكدت مايكروسوفت أن امليزات معطلة، لكنها وعدت باالستماع إلى املستخدمني.

مجلة »العالم الساخر«:

الزواج

   الزواج سجن اختياري، يدخله اإلنسان مبحض ارادته، ثم يندم عليه طول عمره!

مجلة »فاميلي سايفتي«:

أستاذ بابا

   في السنة األولى من دراستي اجلامعية، تابعت مقرراً دراسياً عن احلضارات الغربية. وكان االستاذ أبي. 
ومرة سئلت عن شعوري حيال تتلمذي على أبي، فأجبت: »ليس األمر بالغرابة التي تتصّورون. فقد أمضيت 

حياتي أصغي إلى محاضراته، إال انني لم اضطر قبل اليوم إلى تدوينها«.

صحيفة »وول ستريت جورنال«:

معاقبة »أمازون« بأكبر غرامة مالية على اإلطالق من االحتاد 
األوروبي تتعلق باخلصوصية

قالت شركة »أمازون« األمريكية، إنه مت تغرميها بأكبر غرامة على اإلطالق مبوجب قانون حماية البيانات في 
االتاد األوروبي. وأشارت الشركة التي أسسها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، إلى أنه مت توقيع غرامة 
عليها بقيمة 888 مليون دوالر، من قبل منظم اخلصوصية في االتاد األوروبي، بسبب االنتهاكات املتعلقة 

بإعالناتها ملستهلكيها، بحسب صحيفة »وول ستريت جورنال« األمريكية.
من ناحيتها، رفضت شركة »أمازون« الغرامة املوقعة عليها من جانب االتاد األوروبي، وأكدت في تصريحات 
لـشبكة »بلومبرغ« األمريكية أنه »لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العمالء ألي 

طرف ثالث، هذه احلقائق ال جدال فيها، ونحن نعارض بشدة احلكم«.
وأوضحت أن قرار منظم اخلصوصية في االتاد األوروبي املتعلق بكيفية عرض إعالناتها ذات الصلة للعمالء 
يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون اخلصوصية األوروبي، والغرامة املقترحة »ال تتناسب متاما 
مع هذا التفسير«. وستمثل غرامة هيئة تنظيم اخلصوصية في لوكسمبورغ نحو 4.2 في املئة من صافي 

دخل »أمازون« البالغ 21.3 مليار دوالر لعام 2020، و 0.2 في املئة من مبيعاتها البالغة 386 مليار دوالر.

مجلة »ريدرزدايجست«:

في خبر كان

    تسلم محرر زاوية »القلوب احلائرة« في مجلة اسبوعية الرسالة اآلتية من قارئة: »أهدى إلي صديقي 
قالب حلوى، لكن امي أنبتني على ذلك قائلة ان على فتاة في مثل سني أن ترفض هدايا الفتيان فماذا 

أفعل؟« وجاء جواب احملرر كاآلتي: »أن والدتك على حق. أعيدي الهدية«.

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

مدبرة البيت األبيض

   االقتصادي االمريكي الشهير جون كينيث غالبريث، الذي كان سفيراً في الهند بني في اربعينات القرن 
املاضي، كتب في سيرته »حياة في زماننا« عن وفاء مدبرة شؤون منزله: »كان ذلك النهار مرهقاً، وسألت 
اميلي ويلسون أن تجب عني جميع املكاملات الهاتفية خالل قيلولة قصيرة. وبعد قليل رن الهاتف، وكان 
على اخلط الرئيس ليندون جونسون من البيت االبيض فقال لها: »نادي كني غالبريث. هنا لیندون جونسون«. 

   - لكنه نائم يا سيدي الرئيس، وقد طلب مني عدم ازعاجه. 
   ـ »قلت لك: أيقظيه، فإني اريد ان أكلمه«. 

   - املعذرة يا سيدي الرئيس، لكني أعمل عنده ال عندك. 
   وعندما خابرت الرئيس في ما بعد لم يسعه متالك مشاعره، بل مضي يقول: »أخبر تلك املرأة أني اريدها 

هنا، في البيت األبيض«.

حلت منذ ايام الذكرى الـ40 لزواج األمير تشارلز من 
في  ضيف   3500 حضره  الذي  احلفل  ديانا،  الراحلة 

كاتدرائية القديس بولس في لندن.
في عام 1981 تابع أكثر من 750 مليون شخص حول 
العالم األمير تشارلز وهو يتزوج أميرة ويلز، وبحضور 
الكاتدرائية  في  الضيوف  من  الضخم  العدد  هذا 
أن  املستغرب  من  ليس  التاريخية،  البريطانية 
العروسني كانا متوترين في ليلة عمرهما األسطورية 
والتي اعتبرت أحد أكثر األحداث مشاهدة في التاريخ 

البريطاني، وفقاً لصحيفة »ميرور« البريطانية.
بالتوتر  وديانا  تشارلز  العروسني  لشعور  ونتيجة 
الكبير، ارتكبا بعض األخطاء أثناء عهود زفافهما، إذ 
قال دوق كورنوال نذوره أوالً وبدالً من تالوة »ممتلكاتي 
قال   »my worldly goods الدنيوية  بضاعتي  أو 
)اجلملة   »thy worldly goods الدنيوية  »ممتلكاتك 

التي تقال عادة في نذور الزواج بني العروسني(.
وفي هذه األثناء، تعثرت ديانا في ترتيب اسم تشارلز، 
فاسمه  خاطئ،  باسم  مبناداته  األمر  بها  وانتهى 
عند  ولكن  جورج  آرثر  فيليب  تشارلز  هو  الكامل 
فيليب  اسم  عليه  ديانا  أطلقت  لنذورها،  تالوتها 

تشارلز.
وخالل حفل الزفاف األسطوري، ارتدت األميرة الراحلة 
ثوباً ضخماً من قماش التفتا احلريري باللون العاجي، 
على  ويلز  أميرة  فستان  تصميم  مهمة  وكانت 
ديفيد  البريطانيني،  األزياء  مصصمي  من  كل  عاتق 

وإليزابيث إميانويل.
إبقاء  لضمان  جهدهما  قصارى  املصممان  وبذل 
بعد  مباشرًة  رسوماتهما  ودمرا  بل  سراً،  التصميم 
عرضها على ديانا للتأكد من عدم عثور أي شخص 
كخيار  لديانا  آخر  زفاف  فستان  وصنع  عليها. 

احتياطي في حالة تسريب التصميم.
البريطانية،  املالكة  العائلة  من  داخلي  ملصدر  وفقاً 
بينما كانت ديانا ترتدي فستان زفافها الرائع، سكبت 

زجاجة عطر كاملة على ثوبها األسطوري.
الرسمية  امللكية  العطور  دار  قبل  من  العطر  صنع 

.House of Houbigant
رحب  اخليالي،  زفافهما  حفل  على  عام  مرور  وبعد 
هاري،  األمير  ذلك  وبعد  ويليام  باألمير  وديانا  تشارلز 
انهيار  بعد   1992 عام  في  انفصال  الزوجني  لكن 

زواجهما.

صحيفة »ميرور« البريطانية:

في ذكرى الزواج.. 
أخطاء تشارلز وديانا في »الزفاف األسطوري«
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كاهن كاثوليكي يتهم الناجني من املدارس كاهن كاثوليكي يتهم الناجني من املدارس 

الداخلية بالكذب حول سوء املعاملةالداخلية بالكذب حول سوء املعاملة
كاهنا  وينيبيج  إيبراشية  منعت 
كاثوليكيا من الوعظ والتعليم علنا بعد 
من  الناجني  االصليني  للسكان  اتهامه 
املدارس الداخلية بالكذب بشأن االعتداء 
من  املزيد  على  للحصول  وذلك  اجلنسي 

االموال من تسويات احملاكم.
مدى  على  التصريحات  بهذه  أدلى  وقد 
في  القاها  التي  العظات  في  أسابيع 
الكاثوليك  للروم  أميل  القديس  كنيسة 
اشرطة  على  العظات  هذه  ووضعت 
بوك،  الفيس  في  صفحته  على  فيديو 

»ان  فيها:  قال  يوليو   10 يوم  عظة  القي  قد  فورست  راهيال  القس  وكان 
بشأن  كذبوا  االصلية  الشعوب  افراد  من  الداخلية  املدارس  من  الناجني 
خالل  االموال،  من  املزيد  على  يحصلوا  حتى  اجلنسي  لالعتداء  تعرضهم 
على  احلصول  ارادوا  اذا  وانهم  الفيدرالية،  احلكومة  مع  التسوية  عملية 
امواال إضافية فعليهم ان يكذبوا احيانا، وإنه من الصعب نوعا ما أال تكذب 

اذا كنت فقيرا«.
عاما   22 خالل  عرفهم  الذين  االصليني  السكان  جميع  »إن  قائال:  وأضاف 
قليال  عددا  هناك  بان  فورست  القس  واعترف  الداخلية،  املدارس  يحبون 
منهم تعرض ملعاملة سيئة، وإن ذلك لم يكن بسبب الراهبات او الكهنة 

بل بسبب احلراس الليلني«.
محلية  بكنيسة  مر  عندما  باحلزن  احساسه  فورست  القس  ووصف 
تعرضت للتخريب وكتب عليها جملة »أنقذوا االطفال« بانه اراد ان يرهب 
املعتدي بإطالق النار لو أمكن، ثم ضحك وقال لكن هذا لن يساعد، وسوف 
اذهب للتحدث معه، ومضي القس في القاء اللوم على وسائل االعالم التي 
جعلت اخملربني يعتقدون ان الكنيسة الكاثوليكية قتلت أطفال الشعوب 

االصليني.
ويذكر أن جلنة احلقيقة واملصاحلة اقرت في تقريرها عام 2015 أن هناك اكثر 
من 40 اتهاما ملوظفي املدارس الداخلية باالعتداء اجلنسي او اجلسدي على 
الطالب، هذا وقد أزيلت مقاطع الفيديو التي عليها عظات القس فورست 
وقدم اعتذارا عن تعليقاته وايضا منعته االيبراشية من الوعظ والتدريس 

علنا.

وقفة مبسيساجا للتنديد بظاهرة حرق الكنائسوقفة مبسيساجا للتنديد بظاهرة حرق الكنائس
منظموا الوقفة: ال يليق بكندا أن تكون مكاناً للكراهية وحرق دور العبادةمنظموا الوقفة: ال يليق بكندا أن تكون مكاناً للكراهية وحرق دور العبادة

جود نيوز - تقارير: بينما يتم اإلستعداد لوقفة سلمية للتنديد بظاهرة حرق الكنائس الذي يحدث 
في كندا في األسابيع األخيرة، أصدر منظموا الوقفة بياناً جاء فيه:

لإلعتداءات  كندا  في  كنيسة   50 عن  تقل  ماال  تعرضت  املاضية،  القليلة  االسابيع  »في غضون 
واحلرق. نتج عن هذه االعتداءات تخريب ودمار شامل ليس فقط لبعض الكنائس األثرية املنتمية  
للكنيسة الكاثوليكية والتي يعود تاريخ بنائها الى 100 او 200 عام مضت، وإمنا امتد لينال كنائس 
االرثوذكسية  القبطية  مارجرجس  كنيسة  كانت  وقد  بالهجرة.  العهد  حديثة  اجلاليات  بعض 
مبدينة سوري مبقاطعة بريتيش كولومبيا مبثابة املثال الصارخ لتلك األضرار حيث مت حرقها بالكامل 

وتسويتها باالرض يوم  اإلثنني املوافق 19 يوليو 2021« 
وأضاف البيان: »في الوقت الذي أظهر فيه بعض السياسيون  تضامنهم مع  اجلاليات املسيحية 
املتضررة، الزالت العديد من األسئلة ال جتد لها إجابات حيث لم تستطع السلطات تديد اجلناه 

بعد.
وإن بلد مثل كندا التي تعد الراعي التاريخي حلفظ السالم في العالم، ال يصح أن تفسح مكاناً 

للكراهية الدينية او التعدي على دور العبادة على أراضيها
ومن هذا املنطلق تدعو منظمة »Civic Revival«  رئيس الوزراء جاسنت تردو  بإدانة تلك االعتداءات 
وتمل املسؤولية في  إعالء وثيقة احلقوق واحلريات الكندية. كما تدعو احلكومة لعمل كافة ما في 

وسعها للعثور على و محاسبة املسؤولني عن تلك اجلرائم
عن  تعبر  وقفة  في  للخروج  العام  بالشأن  املهتمني  الكندي  الشعب  أفراد  جميع  ندعو  وأخيراً 

استيائهم وتضامنهم مع املتضررين، وللمطالبة بتفعيل سيادة القانون في اجملتمع الكندي«
االستياء  حلالة  نظراً  بها  أعداد كبيرة  املتوقع مشاركة  والتي من  الوقفة  تفاصيل  البيان  وحمل 

احلالية ضد ما يحدث بحق الكنائس
 تفاصيل الوقفة:

املكان: ميدان االحتفاالت مبدينة مسيساجا - بجوار مول سكوار وان
املوعد: السبت ٧ أغسطس من الساعة 2:00 الى 4:00 ظهراً

لالستعالم رجاء التواصل مع املهندسة غادة ملك او عن طريق البريد االلكتروني 

info@civicrevival.ca
الصفحة االلكترونية للمنظمة

civicrevival.ca

حكومة ترودو توقف ارسال املعونات حكومة ترودو توقف ارسال املعونات 
الصحية ملقاطعة نيوبرونزويك بسبب الصحية ملقاطعة نيوبرونزويك بسبب 

قوانني »االجهاض«قوانني »االجهاض«
كندا  وزراء  رئيس  قال 
مقاطعة  أن  ترودو  جسنت 
تفي  ال  نيوبرونزويك 
قانون  مبوجب  بالتزاماتها 
ألنها  الكندي  الصحة 
على  الصعب  من  جتعل 
عمليات  اجراء  النساء 
لذلك  ونتيجة  االجهاض، 
احلكومة  ترسل  لن 
املالي  الدعم  الفيدرالية 
 140216 وقدره  للصحة 
دوالر وقال ترودو » أن التأكد 
في  امرأة  كل  حصول  من 

جميع أنحاء البالد على خدمات اجنابية موثوقة أمر بالغ االهمية بالنسبة 
للحفاظ  نيوبرونزويك  حكومة  اقناع  على  بقوة  نعمل  السبب  ولهذا  لنا، 

على التزاماتها مبوجب قانون الصحة الكندي«.
من  »إنه  برونزويك  مقاطعة  وزراء  رئيس  مكتب  باسم  متحدث  وقال 
جتعل  ان  ترودو  حكومة  تريد  جديدة  انتخابات  كل  في  انه  لآلمال  اخمليب 
التمويل  نيوبرونزويك  )اإلجهاض( قضية »هذا ويحظر قانون مقاطعة  من 
التي تتم خارج ثالث مستشفيات معتمدة  احلكومي لعمليات االجهاض 
االجهاض  عمليات  تكاليف  نيوبرونزويك  تغطي حكومة  وال  احلكومة  من 
التي تتم في عيادة تسمى )554( في منطقة فريدريكتون باملقاطعة، ولهذا 
قال ترودو »أن حكومته ستعمل علي ضمان حصول اجلميع في البالد علي 

االجهاض مبا في ذلك في عيادة )554( ».
نيوبرونزويك  قانون مقاطعة  بان  املدنية  للحريات  الكندية  الرابطة  وقالت 
واملهمشني. هذا  للفقراء  بالنسبة  وال سيما  االجهاض  امكانية  يحد من 
على  قانوني  طعن  لتقدمي  اجلماعة  هذه  املقاطعة  قضاة  أحد  شجع  وقد 

قانون االجهاض في املقاطعة.

الصحة الكندية حتقق في تفشي الصحة الكندية حتقق في تفشي 
الكبدي الوبائي )الكبدي الوبائي )AA( وتستدعي ( وتستدعي 

عبوات املاجنو املتسببة في املرضعبوات املاجنو املتسببة في املرض
مت استدعاء العديد من العالمات التجارية من عبوات املاجنو 
اجملمدة التي ثبت انها تسببت في اصابة بعض االفراد في نوفا 
سكوتيا وكيبيك بالتهاب الكبد الوبائي )أيه( وأعلنت وكالة 
فحص االغذية الكندية عن استدعاء لعبوات املاجنو اجملمدة 
التجارية  العالمات  من  الطبيعية  حالتها  على  تباع  التي 
تشويس«،  »ناتشر  »كومبليمنتس«،  تشويس«،  »بريسيدنت 
اونتاريو  في  ايضا   العبوات  هذه  بيعت  وقد  »يريسيستابل« 
يوليو   31 يوم  وحتى  ومانيتوبا  ونيوبرونزويك وساسكتشوان 

من هذا العام ال تزال هناك حاالت مرضية من هذه العبوات.
الوبائي حلالتني  الكبد  التهاب  في مختبرات  وجتري تقيقات 
من املرضي احدهم في نوفا سكوتيا واألخرى في كيبيك وقد 
مت جمع بقايا املاجنو اجملمدة من منازلهم وثبت تلوثها بفيروس 
التحقيقات  نتائج  الى  واستنادا  )ايه(  الوبائي  الكبد  التهاب 
محتمل  كمصدر  اجملمدة  املاجنو  من  العبوات  هذه  تديد  مت 
لإلصابة، ولم يدخل احد من االفراد املصابني بهذا املرض الى 

املستشفى، ولم يتوفى منه احد.
وتواصل جلنة فحص االغذية الكندية تقيقاتها مما قد يؤدي 
الى استدعاء منتجات اخرى، وبالنسبة ألعراض املرض فهي 
قد تظهر بعد 14 الى 28 يوما وميكن ان تظهر بعد 50 يوما من 
تناول املاجنو اجملمدة، واعراض املرض هي البول الداكن والغثيان 
واليرقان وفقدان الشهية والتشنجات وتستمر االعراض عادة 
لفترة اقل من شهرين، وعلي اولئك الذين يشكون من انهم 
اصيبوا باملرض االتصال بطبيبهم املعالج على الفور، واي فرد 
يديه  يغسل  وان  يتخلص منها  ان  يجب  العبوات  لديه هذه 
املنتج  هذا  المسها  التي  االسطح  ويطهر  والصابون  باملاء 
ومن املستحسن أن يسأل االشخاص الذين يتناولون الطعام 
في املطاعم عما إذا كان جزء من هذه العبوات قد دخل فيما 

يطلبونه .

سكان البرتا يحتجون على الغاء القواعد الصحية املرتبطة بـــ سكان البرتا يحتجون على الغاء القواعد الصحية املرتبطة بـــ 
»كورونا«»كورونا«

من  شخص   200 من  يقرب  ما  توجه 
سكان البرتا الى مقر الهيئة التشريعية 
القيود  احلكومة  رفع  علي  لالحتجاج 
 ،19 كوفيد  بسبب  املفروضة  الصحية 
وهذا بعد ان أعلن وزير الصحة هناك تايلر 
شاندرو بانه بداية من يوم 16 أغسطس 
لن يكون مطلوبا قانونيا من سكان البرتا 
كورونا  لفيروس  إيجابيا  اختبروا  الذين 
الصحي  احلجر  في  انفسهم  يعزلوا  ان 
ان  ولن يكون مطلوبا من اخملالطني لهم 

يعزلوا انفسهم ايضا، ولن يقوم املسؤولني الصحيني بتتبع هذه احلاالت او االتصال بهم او أجراء 
اختبارات كوفيد 19 الروتينية ملن ال تظهر عليهم اعراض املرض، ولم يعد مطلوب ارتداء أقنعة 
الوجه  في املواصالت العامة او في سيارات االجرة والسيارات اخلاصة او في املدارس ولكن يوصي 
31 اغسطس وسيسمح  يوم   19 اختبارات كوفيد  مراكز  واغلقت  للمرض.  انتشار  اذا حدث  بها 

بإجراء االختبارات في مكاتب االطباء للمرضي اللذين يعانون من أعراض حادة.
وتعتبر البرتا هي أول مقاطعة تتخذ هذه اخلطوات وقد دافع وزير الصحة تايلر شاندرو عن خطة 

املقاطعة هذه قائال » انها تستند الي العلم والبيانات ووصفها بانها اخلطوة التالية احلتمية«.
وقد تلقي نحو 76% من سكان البرتا جرعة واحدة من التطعيم ونحو 65% منهم جرعتان – وقد 

جرت احتجاجات سلمية علي هذه التغييرات في القيود الصحية.
وقال السيد البرت نوبس منظم االحتجاجات »أن بقية العالم تنظر الى املقاطعة على إنها جتربة 
وتراقب عن كثب وبفضول ورعب ما سوف يحدث بها، وإن حكومة املقاطعة تراهن على نتائج هذا 
الوضع من اجل مصلحتها السياسية اخلاصة وهذا غير منطقي، وهم يعرضون أطفالنا للخطر، 
ويعرضون نظامنا للخطر ويعرضون موظفينا العموميني للخطر وعلينا أن نقول )ال( هذا شيء لن 

نسمح لكم بالقيام به«.
هذا وقد بعثت جمعية العاملني الطبيني في منطقة أدمنتون برسالة الى وزير الصحة تقول »إن 
الغاء القواعد الصحية سابق ألوانه وأن واحد من كل اربعة بالغني وجميع االطفال دون سن 12 
سنة ال زالوا غير مطعمني، وقد ثبت بالدليل ان ساللة الفيروس املتغيرة )دلتا( تقلل من كفاءة 
لم  احلكومة  أن  قائلة  مفتوحة  االختبارات  مراكز  ابقاء  الى  احلكومة  الرسالة  ودعت  اللقاحات، 

تستشير االطباء احملليني في ذلك.”
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نصائحنصائح منزلية:  منزلية: 
حفظ االقمشةحفظ االقمشة

الوالدي  اجلينز  سروال  ركبة  داخل  قماش  رقعة  ألصقي 
عندما يكون جديداً، فذلك يحفظه من البالء بسرعة. 

   خيطي زراً اضافياً داخل السترة او على حاشية الثوب، 
ضياع  حال  في  زر  عن  التفتيش  عناء  عليك  يوفر  فذلك 

أحد االزرار.
   احفظي مرفقي الكنزة بخياطة قطعة من جوارب النايلون النسائية داخلهما. الرقعة ناعمة وشفافة 

وال تظهر، لكنها قوية.
   بعد غسل حذاء القماش باليد احشري حصاة ناعمة داخل مقدمه ليحتفظ احلذاء بشكله بعد جفافه 

فال يتجعد مقدمه.

حتذير وإتيكيتحتذير وإتيكيت
عدم ثني أي إصبع إلصدار صوت؛ فهي عادة عصبية غير مستحبة اجتماعياً، كما أنها تؤدي إلى جتعيد 

بديك!

الرجل املثالي
   في استطالع رأي أجمع عدد من بنات حواء على أن الرجل املثالي يتمتع بصفات وتصرفات معينة منها:

• يتعامل مع املرأة كإنسان لها نفس احلقوق التي له دون أنانية.
• أن يكون صادقاً مع نفسه ومع اآلخرين. 

• أن ميلك حاسة االستشعار عن بعد.
• يشعر باملرأة التي ارتبط بها سواء في سعادتها أو محنتها.

• أن يكون طموحاً ناجحاً على أسس من اخللق القومي.
• يوفر للمرأة الطمأنينة واألمان واحلب حتى في أحرج األزمات.

• أن يعتني مبظهره دون مبالغة.
• أن يكون لبق احلديث والتصرف.

• أن يتفهم املرأة ويقدر مجهوداتها خارج املنزل وداخله.
• أن تكون صورته في اجملتمع وفي العمل غير مخالفة لصورته 

في املنزل.
• ال يتحدث فقط عن معاناة املرأة ومشكالتها األسرية والعملية، بل يكون مشاركاً لها في مشكلتها 

إليجاد حل لها ومعاونتها.
• أن يكون رحيماً في تعامالته مع اجلميع.

• أن يبادل املرأة االحترام والفهم الصحيح لألدوار اخملتلفة لكل منهما.
• أن يترك متاعبه خارج عتبة بيته.

• أن يتخلى عن دكتاتوريته وأنانيته.
• أن يجيد االستماع بقدر ما يجيد احلديث اجلذاب.

• أن يعرف أن الكلمة احللوة هي مفتاح سحري لقلب زوجته أو مخطوبته أو أفراد أسرته.
• أن يؤكد للمرأة التي اختارها زوجة له، أنها أفضل النساء وأجملهن في عينيه حتى لو ساء قوامها.

• أن ال يلجأ للصياح في أسرته، فالصوت الهاديء أكثر تأثيراً من الصوت املرتفع.
• أن ينجح في أن يكون شعور أسرته األول نحوه، هو احملبة وليس الرهبة واخلوف.

جمالِك باخليار!جمالِك باخليار!
   اكتشف خبراء التجميل أن اخليار من أفضل مستحضرات التجميل، وذلك کاالتي:

   تخلط كمية من عصير خيار باللنب احلليب وملعقة صغيرة من الزبد، ثم يوضع على الوجه ملدة ساعة 
أسبوعياً. وفيه عالج للوجه اجلاف.

   أو تعمل عجينة من اخليار املطحون مع النشا، وتوضع على الوجه فتعمل على تفتيح لون البشرة، وغلق 
املسام املتفتحة.

هكذاهكذا تواجهني البثور الناجمة عن ارتداء الكمامة تواجهني البثور الناجمة عن ارتداء الكمامة
أوردت مجلة »فرويندين« األملانية أن ارتداء الكمامة قد يتسبب في 
البشرة  تتنفس  أن  دون  تول  إنها  حيث  البثور؛  من  البشرة  معاناة 
جيداً، ومن ثم تتعرض املسام لالنسداد، السيما في الوجنات والذقن 

وحول الفم.
املعنية  اجمللة  تنصح  الكمامة  ارتداء  عن  الناجمة  البثور  وملواجهة 
ترطيب  ينبغي  حيث  بالبشرة؛  اجليدة  بالعناية  واجلمال  بالصحة 
البشرة جيداً من خالل تطبيق كرمي عناية نهاري يحتوي على حمض 

الهيالورونيك، الذي يتمتع بتأثير مرطب.
عن  االبتعاد  ينبغي  حيث  املكياج؛  من  القليل  وضع  ينبغي  كما 
املستحضرات احملتوية على الزيت وكذلك كرمي األساس ذي التغطية 

.CC أو كرمي BB الكثيفة. وبدال من ذلك ينبغي استخدام كرمي نهاري ملون أو كرمي
ومن األفضل أن يسلط املكياج الضوء على العيون بدال من الوجنات. وبالنسبة للشفاه، فإنه من األفضل 
استعمال بلسم شفاف بدالً من أحمر الشفاه؛ حيث يحول البلسم دون تعرض الشفاه للجفاف والتشقق.
ولتخليص املسام املسدودة من األوساخ الناجمة عن العرق وبقايا املكياج ينبغي إجراء تقشير للبشرة 

مبعدل مرة إلى مرتني في األسبوع على أقصى تقدير.
ومن املهم أيضا إزالة املكياج قبل النوم للحيلولة دون تعرض املسام لالنسداد، وذلك باستخدام حليب 

تنظيف أو رغوة تنظيف، ثم شطف الوجه بواسطة ماء فاتر.
وبعد ذلك ينبغي تنظيف البشرة بواسطة ماء ميسيالر، وفي اخلطوة األخيرة ينبغي تطبيق كرمي ليلي 

غني مبواد فعالة ترطب البشرة ومتنحها ملمساً مخملياً.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

السروال السروال اجلينز األبيض جنم موضة الصيفاجلينز األبيض جنم موضة الصيف
 2021 صيف  في  النسائية  املوضة  جنم  األبيض  اجلينز  السروال  ميثل 

ليمنح املرأة إطاللة مشرقة تتسم بالبساطة واألناقة.
املوسم  هذا  يأتي  األبيض  اجلينز  السروال  أن   »Elle« مجلة  وأوضحت 

بأرجل ذات قصة واسعة ليوفر للسيقان حرية احلركة والتهوية اجليدة.
تزهو  فوقية  قطع  مع  األبيض  اجلينز  السروال  تنسيق  ميكن  أنه  واجلمال  باملوضة  املعنية  اجمللة  وأضافت 
باللون األحمر أو تكتسي باللون األسود خللق تباين مثير يخطف األنظار. وَمن ترغب في إطاللة أكثر هدوءاً، 

فيمكنها تنسيق السروال اجلينز األبيض مع قطع فوقية تتألق بدرجات البيج والكرميي.

كيف تقللني امتصاصكيف تقللني امتصاص األطعمة للزيت أثناء القلي؟ األطعمة للزيت أثناء القلي؟
بغض النظر عن مدى وعينا بالصحة، فمن الصعب مقاومة إغراء املقبالت املقرمشة 
لإلغراء  الناس  معظم  ويستسلم  اخلفيفة،  والوجبات  بالزيت  املقلية  كالفطائر 
ولكنهم يشعرون الحًقا بالذنب بسبب تدمير خطط النظام الغذائي. ولتجنب أي 

آثار سلبية على الصحة، أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا مجموعة من الطرق التي ميكن من خاللها تقليل 
امتصاص األطعمة للزيت أثناء قليها، على النحو التالي:

اختيار مقالة نظيفة
اختاري مقالة نظيفة، من احلديد الصلب وتأكدي من عدم احتوائها على رواسب أو طبقات طعام محترقة، 
إلى  يؤدي  هذا  ألن  بالدقيق،  املغموسة  اخلفيفة  الوجبات  أو  الفطائر  لطهي  تخططني  كنِت  إذا  خاصة 
امتصاص مفرط للزيت ويفسد نكهة الطعام، يضاف إلى ذلك أن الرواسب املوجودة في املقالة ميكن أن 

تلتصق بالفطائر، ويصبح القلي أمرًا صعًبا ويؤدي إلى امتصاص املزيد من الزيت.

احلذر من تغليف احلذر من تغليف الفطائر بالكثير من الدقيقالفطائر بالكثير من الدقيق
في  الزيت  امتصاص  تقليل  في  ترغبني  كنت  إذا 
الفطائر أو الوجبات اخلفيفة، فتأكدي من تغطيتها 
مبزيج رفيع من الدقيق جلميع األغراض أو دقيق األرز أو 
دقيق الذرة؛ ألنه يحتوي على الغلوتني، الذي يساعد 
في ربط الوجبات اخلفيفة وتقليل امتصاص الزيت. 
الدقيق  كثرة  ألن  الدقيق،  من  الكثير  وضع  جتنبي 

يؤدي إلى امتصاص مفرط للزيت.
سلق األطعمة قبل قليها

فإن  املقلية  األطعمة  الزيت في  امتصاص  لتقليل 
جزئًيا  اللحوم  أو  اخلضار  سلق  هي  طريقة  أفضل 

قبل قليها.

مسح الزيت باملناشف الورقية
باملناشف  الزائد على األطعمة  الزيت  ميكن مسح 
الورقية أو املناديل، لتقليل االستهالك الزائد للزيت.

درجة احلرارة العالية
الوجبات  قلي  قبل  الزيت  حرارة  درجة  من  تققي 
عالية  حرارة  درجة  على  الطهي  يساعد  اخلفيفة. 
في تقليل امتصاص الزيت، وأفضل طريقة للقيام 
بذلك هي االحتفاظ مبيزان حرارة املطبخ في متناول 
اليد قبل قلي املقبالت. هذا ال يضمن فقط طهي 
الطعام بشكل مثالي من الداخل للخارج، ولكنه 

في نفس الوقت يجعل الطعام هش وغير دهني.
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ألول مرة الكوجنرس يعترف بتسريب »كورونا« 
من الصني بتمويل أمريكي

األولى  للمرة  األمريكي،  الكوجنرس  اعترف 
بتمويل  الصني  من  كورونا  فيروس  بتسريب 
أمريكيون  جمهوريون  نواب  واعتبر  أمريكي، 
في تقرير إن »أدلة كثيرة« تثبت أن الفيروس 
قد  كوفيد-19،  جائحة  فى  تسبب  الذي 

تسرب من مؤسسة أبحاث صينية.
ماكول،  مايك  قدمه  الذي  التقرير،  وأشار 
كبير اجلمهوريني في جلنة الشؤون اخلارجية 
وافرة« على  »أدلة  إلى وجود  النواب،  مبجلس 
 - الفيروسات  لعلم  ووهان  علماء معهد  أن 
ومبساعدة خبراء أمريكيني وبتمويل حكومي 
صيني وأمريكي - كانوا يعملون على تعديل 

فيروسات كورونا إلصابة البشر في جتارب رمبا جترى فى اخلفاء
مليون   4.4 بحياة  أودت  التى  كورونا  فيروس  جائحة  أصول  فى  احلزبني  من  إجراء تقيق  إلى  التقرير  ودعا 

شخص فى جميع أنحاء العالم
ووجه الرئيس األمريكي جو بايدن وكاالت اخملابرات األمريكية باإلسراع فى البحث عن أصل الفيروس وتقدمي 

تقرير فى غضون 90 يوما
ولم تتوصل اخملابرات األمريكية إلى استنتاج محدد حول ما إذا كان الفيروس قد جاء من احليوانات أو من 

معهد ووهان.

الرئيس التونسي يقيل احلكومة ويجمد البرملان... 
والغنوشي يرد: هذا انقالب

سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  أعلن 
عن  احلصانة  ورفع  البرملان  عمل  جتميد 
املفسدين  مبالحقة  وتعهد  النواب، 

والتعامل بحزم مع »الساعني للفتنة”.
بثها  كلمة  في  التونسي  الرئيس  وقال 
احلكومة  رئيس  أعفى  إنه  التلفزيون 

هشام املشيشي من منصبه.
أتولى  أن  »قررت  سعيد  كلمة  في  وجاء 
رئيس  مبساعدة  التنفيذية  السلطة 

حكومة أعّينه بنفسي”.
وأوضح أنه جّمد كل اختصاصات اجمللس 
أعضاء  كل  عن  احلصانة  ورفع  النيابي، 
اإلجراءات  هذه  أن  إلى  وأشار  اجمللس. 
ومصالح  الدستور  حلماية  ضرورية 

الشعب.
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بــــــ«التشاور« مع رئيس احلكومة ورئيس البرملان وأضاف 

أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم االجتماعي للبالد.
وأعلن سعّيد هذه اإلجراءات مبوجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما 

تُواجه البالد أزمة صّحية غير مسبوقة بسبب تفّشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
الثورة  على  »باالنقالب  سعيد  قيس  الرئيس  الغنوشي  راشد  التونسي  البرملان  رئيس  اتهم  جانبه  من 

والدستور”.
ونقلت عنه وسائل اعالم محلية قوله »نحن نعتبر املؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب 

التونسي سيدافعون عن الثورة”.

بايدن يعلن وقوف بالده مع كندا إلطالق سراح محتجزيها بالصني
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن التزام بالده بالوقوف بقوة مع كندا لتأمني إطالق سراح مواطنني كنديني 

محتجزين بالصني.
الكندي،  الوزراء  رئيس  ترودو،  وبني جاسنت  بايدن  بني  اتصال هاتفي  إن هذا جاء خالل  األبيض  البيت  وقال 
حيث أدان خالله احتجاز املواطنني الكنديني مايكل كوفريج ومايكل سبافور، احملتجزين لدى الصني بصورة 

يعتبرها البيت األبيض تعسفية.
كما ناقش بايدن وترودو التعاون االقتصادي الثنائي وااللتزام املشترك بتعزيز املرونة والتنافسية لالقتصادين 

األمريكي والكندي، وشددا على التوافق الوثيق والصداقة بني البلدين.

أحمد كرمية لــــــــ«جود نيوز«: 
املنفعة العامة تقتضي حتديد وتنظيم النسل

أشاد الدكتور أحمد كرمية، أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر، بخطاب 
املدينة  افتتاح  خالل  النسل  وتنظيم  تديد  عن  السيسي  الرئيس 

الصناعية الغذائية )سايلو فودز( باملنوفية.
وأضاف كرمية في تصريحات خاصة لـمراسل »جود نيوز« بالقاهرة جرجس ابراهيم، أن مسالة تنظيم 

النسل في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البالد أصبح »فرض عني«.
وأضاف كرمية بأن املنفعة العامة للمواطنني مقدمة على املنفعة الشخصية واملنفعة العامة تقتضي 

تديد وتنظيم النسل للحفاظ على اجملتمع من االنفجار السكاني.
وقال ان حديث »تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهى بكم األمم يوم القيامة«، هو حديث ضعيف، ولكن 
بعض اجلماعات املتشددة والسلفيني روجوا على أنه أصل من أصول الدين، مطالبا رجال الدين بضرورة 

توعية الناس حول مفاهيم اإلجناب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد خالل االفتتاح على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم 
اإلجناب في مصر، قائال: »تنظيم اإلجناب فى مصر بيَسمع في موضوعات كبيرة وتدى في موضوعات 
كثيرة أيضا، والتعدي على األراضي الزراعية عبارة عن منو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن، 

وتساءل: »يا ترى محتاجني نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟”.
وأضاف الرئيس خالل افتتاح شركة سايلو فوودز: »قضية النمو السكاني في منتهى اخلطورة، ملا نيجي 
من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى األسعار بتبقا غالية ليه ألن حجم الطلب 
بيزيد.. وبالطريقة اللى احنا ماشيني فيها في النمو السكاني كل اجلهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن 

على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين منشى«.

السيسي: »حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش«
املتزايد  النمو السكاني  الفتاح السيسي عن خطورة  الرئيس عبد  تدث 

على الدولة املصرية.
الغذائية  الصناعية  املدينة  افتتاحه  خالل  كلمته  في  الرئيس  وقاطع 
»سايلو فودز« مبدينة السادات مبحافظة املنوفية، عرض وزير التعليم طارق 
قائاًل:  الصحية واجلسدية،  الطالب  وأوضاع  املدرسية  التغذية  شوقي عن 
وأن  نظاًما غذائًيا صحًيا جيًدا،  يتبعوا  وأن  أوالدنا،  وزن  ونراقب  نقف  »الزم 

يلعبوا الرياضة وميارسوا أنشطة رياضية مناسبة طبقاً لهوايتهم«.
وأضاف الرئيس: »تكرار حديثي عن الزيادة السكانية وعدد األطفال مهم، 

ولكي نسجل ونوضح مدى الدور ليس على احلكومة فقط بل على جميع األسر في رعاية أطفالهم«.
وكشف الرئيس عن حرص الدولة املصرية على توفير وتقدمي وجبة غذائية مناسبة جلميع الطالب في 
جميع املراحل التعليمية، قائالً: »حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن 

سيجارة، هذا األمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا األمر يجب أن يتوقف«.

سفن فقدت السيطرة على القيادة ولندن تفتح حتقيًقا.. ماذا حدث 
في خليج عمان؟

بعد أيام من حادث ناقلة النفط اإلسرائيلية »ميرسر ستريت« قبالة ساحل عمان والذي أسفر عن مقتل 
شخصني بريطاني وروماني، تعرضت سفن قبالة ساحل منطقة الفجيرة باإلمارات لـ«عملية خطف 

محتملة«.
وذكرت وكالة التجارة البحرية البريطانية أن »عملية خطف محتملة« تتكشف قبالة ساحل الفجيرة، 

وذلك بعدما أصدرت تذيرًا للسفن بتوخي احلذر الشديد في تلك املنطقة.
ذكرت وكالة »رويترز« لألنباء، أن 5 سفن على األقل في اخلليج أصدرت إنذارات تفيد بأنها »فقدت السيطرة 
على القيادة« وتشير تلك احلالة إلى أن السفينة غير قادرة على املناورة بسبب ظروف استثنائية، وذلك 

.”Refinitiv“ وفًقا لبيانات تتبع السفن من موقع التتبع
ذاته  الوقت  أفادت في  والناقلة »كامدهينو« و«جاج بوجا«، و«أبيس«  بريليانت«  وكانت السفن »جولدن 

تقريًبا عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي اخلاصة بها أنها »ليست تت القيادة”.
لم تستبعد الهيئة البريطانية، وقوع حادث »خطف محتمل« موضحة أن عددًا من السفن في خليج 

عمان ليست في األماكن التي تتداولها األخبار حالًيا.
ونقلت صحيفة »تاميز« البريطانية، عن مصادر أمنية بحرية، قولها إنه ثمة اعتقاد بأن قوات إيرانية أو 

وكالء لطهران استولت على السفينة.
من جانبها، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تقيًقا عاجالً بشأن حادث السفينة »أسفلت برينسيس« في 

خليج عمان، معربة عن اعتقادها بتعرض السفينة للخطف.
العرب لهجوم بطائرة مسيرة،  أيام في بحر  ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت قبل  وكانت 
أسفر عن مقتل شخصني، أحدهما بريطاني والثاني روماني. وألقت إسرائيل وبريطانيا والواليات املتحدة 

باللوم على إيران، التي تنفي أي عالقة لها بالهجوم.  

حالة تأهب في اليونان بعد وصول حرائق الغابات إلى أطراف أثينا
وطائرات  إطفاء  باستخدام طائرات  النيران  اليونانيون الحتواء  اإلطفاء  رجال  يكافح  ألثينا،  الشمالية  الضواحي  إلى  امتد  غابات  أعقاب حريق  في 
التلفزيون احلكومي  إلى منزل في ضواحي فاريبوبي وأشارنيس وبث  النيران من منزل  املاء على احلريق. وتنتشر  اللترات من  مروحية إلسقاط آالف 
اليوناني لقطات منازل تشتغل فيه النيران. وفي تصريحات على شاشة التليفزيون احلكومي، دعا سبيروس فريتوس عمدة أشارنيس سكان الضاحية 
الدخان  اثينا سحب  بواسطة رسائل نصية، وشاهد سكان  أكارنيس  املدني سكان  الدفاع  ترك منازلهم بشكل فوري.  كما حذرت سلطات  إلى 
الكثيفة وهي تتصاعد من املنطقة. ويحذر خبراء االرصاد اجلوية من احتماالت اشتعال حرائق ضخمة، في الوقت الذي تتعرض فيه البالد ملوجه طقس 
حار من املتوقع أن تستمر طوال األسبوع، حيث ستتجاوز احلرارة 40 درجة مئوية. وفي مناطق أخرى من البالد، يكافح رجال االطفاء حريق ضخم في 
جزيرة رودس، حيث اضطر السكان في الكثير من املناطق السكنية إلى الفرار من منازلهم. وحذرت السلطات املواطنني من أن مخاطر اشتعال 

احلرائق مازالت مرتفعة للغاية حتى بعد انتهاء موجة الطقس احلار، نظرا الستمرار حالة اجلفاف في البالد واحتماالت هبوب رياح قوية.
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التخلص  ترودو  حكومة  تاول  أوتاوا: 
الطارئة  املالية  املساعدات  برنامج  من 
هذا الصيف ولكنها قررت بدال من ذلك 
مستوياتها  عند  االستحقاقات  جتميد 
احلالية حتى شهر سبتمبر مما سيؤجل 

االنخفاض اخملطط له سابقا.  
ملدة  املساعدات  متديد  يتم  وسوف 
سابقا  املقرر  املوعد  بعد  أضافي  شهر 

للشركات  وااليجارات  االجور  اعانات  ان  القرار  هذا  ويعني  النتهائها، 
ودعم الدخل للعمال املتوقفني عن العمل او الذين يحتاجون الي أخذ 
أكتوبر،  اجازة مرضية ستستمر حتي 23  او اخذ  لرعاية االسرة  اجازة 
احلالي  وااليجارات عند مستواها  االجور  دعم  وسوف تستمر معدالت 
وباملثل فإن استحقاقات فائدة التعافي للعاملني والتي تبلغ 300 دوالر 
اربعة اسابيع اخري حتي تكمل 54  في االسبوع سوف تستمر، ومتتد 
اسبوعا كحد أقصى، وستتاح نفس هذه الفترة من االسابيع االضافية 

للعمال الذين استنفذوا استحقاقات التامني علي العمل.
ومتديدها  جتديدها  مت  التي  املساعدات  مجموع  ان  احلكومة  وتقدر 
ستكلف 3,3 مليار دوالر اضافية، منها ثلثني لفوائد االنعاش والتعافي 
وثلث لدعم الشركات التجارية، وحتى يوم 18 يوليو كانت حكومة كندا 
قد دفعت 87,1 مليار دوالر لدعم االجور و5,24 مليار دوالر للمساعدة في 

االيجارات.
جدا  كبير  عدد  هناك  مازال  أنه  فريالند؛  كريستيا  املالية  وزيرة  وقالت 
من الشركات والعمال الذين لم يقفوا على اقدامهم الي اآلن بشكل 
املتوقع  عن  قليال  أطول  وقتا  استغرقت  البالد  أن  الي  وأشارت  كامل، 
للقضاء على املوجة الثالثة من وباء كورونا، وقالت انها تعرف أن اجلميع 
يراقبون بعناية ما سوف يحدث بسبب الفيروس املتغير )دلتا( وقلقون 
استحقاقات   بتمديد  الليبرالية  احلكومة  خطة  وتعتبر  هذا  بشأنه، 
الدعوة  قبل  وذلك  أكتوبر حركة سياسية     23 املالية حتي  املعونات 
في  امال  املقبل  الشهر  جديدة  فيدرالية  انتخابات  إلجراء  املتوقعة  

النجاح في االنتخابات.

االوملبي  الفريق  اعضاء  من  لثالثة  الدائمة  االقامة  كندا  منحت 
لالجئني على أساس القدرة الرياضية، وهؤالء الثالثة كانوا يتنافسون 
االوملبي  الفريق  في  كأعضاء  طوكيو،  في  االوملبية  االلعاب  دورة  في 
لالجئني املكون من 29 رياضي وجميعهم هاربون من القتل والعنف 

من 11 بلد.
ووفقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن كندا 
هي أول بلد يعتمد هذا البرنامج للتوطني، وقد تغلب الالعبون الثالثة 
القادمون  لوكونني  ناثيك  وروز  نياجن  وجيمس  جينزر  ستيفاني  وهم 
وعاشوا  صغار  كانوا  عندما  منها  فروا  والذين  السودان  جنوب  من 
التي  في مخيم كاكاوما في كينيا – تغلبوا على معظم العقبات 

يواجهها معظم العبي االوملبياد.
ومن املتوقع أن يصل الثالثة إلى أونتاريو في شهر أغسطس وسوف 
أونتاريو  أوكفيل مبقاطعة  في منطقة  في كلية شيريدان  يدرسون 
العاملية في كندا وهي  وذلك على نفقة منظمة خدمات اجلامعات 
منظمة غير ربحية، وتساعد أكثر من 130 طالبا الجئا كل عام على 

القدوم إلى كندا والدراسة.
الثالثة  من  واحد  وهو  29 سنة  العمر  من  البالغ  نياجن  وقال جيمس 
رياضيني القادمني الي كندا » إنه يتعني علينا االن أن نتأكد من أننا 

سنبذل قصارى جهدنا ونعيد اجلميل “.

كندا  إلحصاءات  تقرير  أحدث  في 
الكراهية  حوادث  ان  البيانات  وجدت 
 %37 بنسبة  ارتفعت  كندا  في 
كورونا  لوباء  االولى  السنة  خالل 
األخرى  احلوادث  انخفضت  بينما 
بنسبة 8%، وقال الباحثون ان حوادث 
الي  حاد  بشكل  ارتفعت  الكراهية 
عام  عددها  وكان   2020 عام   2669

2019 هو 1901 وتضاعفت حوادث الكراهية التي تستهدف العرق من 
عام الي أخر.

وباء  تطبيقها خالل  مت  التي  العامة  الصحة  تدابير  أن  الباحثون  وذكر 
عدد  من  قللت  الصحي  واحلجر  املنازل  في  البقاء  أوامر  مثل  كورونا 
هذه  ان  بيد  والسرقات،  القتل  جرائم  الرتكاب  للناس  املتاحة  الفرص 
ولذا  االنترنت،  الي  اللجوء  الي  الكنديني  دفعت  الصحة  علي  القيود 

ارتفعت اجلرائم املتعلقة باإلنترنت مع زيادة العنف االسري واملنزلي.
وقد شهدت أونتاريو اكبر زيادة في حوادث الكراهية حيث وقعت فيها 
321 حادثة كراهية وجاءت بعدها بريتش كولومبيا وكان بها 196 حادثة 
ثم البرتا وشهدت 105 حادثة كراهية، وارتفعت حوادث الكراهية ضد 
السود بنسبة 92% وضد سكان شرق أسيا او جنوب شرق أسيا بنسبة 

301% وارتفت حوادث الكراهية بني السكان االصليني بنسبة %152.
وقال مسؤولة في مركز الكراهية والتحيز والتطرف »إن الناس عندما 
يخافون او يكون لديهم شعور بالظلم او شعور بفقدان احلرية مييلون 
الى اللجوء الى نظريات املؤامرات او يعتقدوا ان هناك من يتحكم فيهم 
سيء  شيء  حدوث  او  بالكوارث  مستمر  شعور  هناك  يكون  -وعندما 
يحاولون العثور علي شخص ليلقوا عليه باللوم وتنتشر فكرة كبش 
إن اجلرائم غير  الباحثون  وبالنسبة للجرائم األخرى فقد قال  الفداء«. 
العنيفة مثل االقتحام والدخول، والسرقة التي تقل قيمتها عن 5000 
دوالر، والسرقة وسرقة املتاجر بقيمة 5000 دوالر أو أقل، انخفضت في 

عام 2020، لكن جرائم القتل ارتفعت للعام الثاني على التوالي.

وزيرة املالية تعلن متديد برامج املساعدات 
املالية حتى أكتوبر املقبل

االول من نوعه في كندا... برنامج 
لهجرة العبي االوملبياد من الالجئني 

تقرير: ارتفاع حوادث الكراهية في 2020 
على الرغم من انخفاض اجلرائم األخرى

ا.د. ناجي اسكندر

لقاح نوفافاكس هو اللقاح االمريكي الرابع فهل يكون هو اللقاح الذهبي 
في احلرب ضد وباء COVID19 ؟ 

وهل سيكون هو اللقاح األفضل بني كل اللقاحات ) A1 فاكسني( وخاصة 
عند مقارنته باللقاحات األكثر كفاءة وهما لقاحي فايزر ومودرنا ؟ 

في البداية يجب التنبيه علي أنه هناك سباق بني سرعة إعطاء اللقاحات 
وسرعة ظهور املتحورات وأخرها املتحور دلتا والذي أعلنت منظمة الصحة 
بان ظهور   : املعروف  الفيروسات  انتوني فاوتشي عالم  ود   WHO العاملية
وأن   .19 وباء كوفيد  املعركة ضد  احلقيقي في  التحدي  دلتا ميثل  املتحور 
هذا املتحور قد غير من قواعد اللعبة وذلك لسرعة انتشاره والتي تعادل 
وأيضا  الضعف.  أكثر من  أي  األصلي؛  الفيروس  انتشار  114% من سرعة 
الشخص  فبينما  اإلكثار  أي   Reproduction وتعني    R معدل  الرتفاع  
املصاب بالفيروس األصلي ينقل العدوي إلي 2 الي 3  أفراد في املتوسط، 

فان املصاب باملتحور  دلتا ينقله إلي 5 إلي 7 أفراد في املتوسط.
أن املتحور دلتا يؤدي إلي إصابات  أنه لم يثبت بعد  : نحمد اهلل  هوامش 
معقولة ضد  بدرجة  فاعلة  اللقاحات  زالت معظم  ما  أنه  واألهم  أشد، 

هذا املتحور.  
وجذور املشكلة بني اللقاحات واملتحورات يرجع سببها إلي إمتناع وعزوف 
اإلصابات،  عدد  زيادة  إلي  يؤدي  سوف  مبا  اللقاحات  أخذ  عن  الكثيرين 
قدر  ال  نفاجأ-  وقد  املتحورات،   إحتمال حدوث  زيادة  إلي  بالتبعية  وعليه 
اهلل -مبتحور أكثر ضراوة من املتحور دلتا من حيث سرعة االنتشار، وشدة 

اإلصابة ,أو ضعف فاعلية اللقاحات ضده.      
أما عن أسباب امتناع الكثيرين عن أخذ اللقاحات فأستطيع أن أجملها 

في األسباب الثالثة األتية : 
أخذت  التي  اللقاحات  من  مستقبلية  مضاعفات  حدوث  من  اخلوف   )1
موافقة اإلستخدام الطارئ لها بسبب ظروف الوباء، وخاصة مع لقاحات 
التقنية احلديثة مرسال احلمض النووي mRNA وهما لقاحي فايزر  ومودرنا. 
هوامش : هذان اللقاحان هما األكثر فاعلية حتي االن بني كل اللقاحات 
التي مت تطويرها وميثال إختراق في عالم اللقاحات واآلفاق املستقبلية لهذه 
التقنية االن تطوير لقاح  : يتم بهذه  التقنية احلديثة واسعة جدا مثال 
 .melanoma ملنع اإلصابة باخطر سرطانات اجللد وهو السرطان امليالنيني
وبالتحديد  القدمية  التقنيات  بعض  مع  خطيرة  مضاعفات  حدوث   )2
لقاحي استرا زينكا، وجونسون وجونسون وهي حدوث جلطات الدم والتي 

قد يؤدي بعضها إلي الوفاة .  
هوامش : هذه املضاعفات نادرة جدا ونسبتها 7 في املليون في السيدات 
تت عمر 50 عاما، وأربعة في املليون في الرجال والسيدات فوق 50 عاما. 

3( حدوث مضاعفات جانبية ملدة يومني في أول ثالثة أيام بعد تلقي اللقاح، 
وإن كانت هذه األعراض غير خطيرة، ولكنها قد متنع املتلقي من العمل 

لفترة اليومني وحتي زوال األعراض وتشمل ألم في مكان 
احلقن واالم في العضالت وارتفاع في حرارة اجلسم وإرهاق 
وصداع... الخ. وتدث هذه األعراض في 65% من متلقي 
لقاح مودرنا، وأكثر من 55% من متلقي لقاح فايزر. وقد 
أدي اخلوف من حدوث تلك األعراض إلي إمتناع الكثيرين 

عن تلقي اللقاحات، 
البلد  اإلمريكية وهي  املتحدة  الواليات  : في حالة  مثال 
أنواع  ألربعة  إنتاجها  حيث  من  للقاحات،  انتاجا  األكثر 

غيرها.  عن  لقاحاتها  كفاءة  إرتفاع  حيث  ومن  مختلفة، 
فانه علي الرغم من كل ذلك؛ فان عدد البالغني الذين تلقوا اللقاحات في 

عشر واليات وحتي نهاية مايو املاضي لم يبلغ نسبة  %34.   
وفي عموم الواليات بلغ فقط 50% حتي أنه لتشجيع املواطنني علي تلقي 

اللقاحات مت أغراء من يسارع إلي تلقي اللقاح بإعطائه مبلغ 100 دوالر.
من   %  75 تطعيم  إلي  نحتاج  سوف  القطيع  ملناعة  للوصول   : هوامش 
البشر، ورمبا سنحتاج ألكثر من ذلك مع ظهور املتحورات سريعة اإلنتشار.   
 A1 أما ملاذا يتميز لقاح نوفافاكس عن بقية اللقاحات حتي أنه قد يصبح

فاكسني، أو اللقاح الذهبي بني كل اللقاحات  ؟ ! 
فهذا مرده يعود إلي األسباب اخلمسة األتية : 

أي  قدمية؛  تقنية  فهي   : املستخدمة  بالتقنية  متعلق  األول  السبب   )1
ضد  اللقاح  إنتاج  في  جتربتها  مت  التقنية  وهذه  وأمنة  مسبقا  مجربة 
عاما،   35 منذ  أي   ،1986 عام  منذ  وذلك   ،B الفيروسي  الكبدي  االلتهاب 
الديكي  السعال  ضد  األطفال  لقاح  في  التقنية  هذه  تستخدم  وأيضا 
مناسبا  يجعله  رمبا  وذلك   . املدارس  أطفال  معظم  في  يستخدم  والذي 
لتأمني عودة   COVID19 فيروس األطفال في حالة  في  أيضا لالستخدام 

هؤالء األطفال إلي املدارس .  
وهذه التقنية هي تقنية لقاح وحدات البروتني الفرعية

الضار  غير  اجلزء  تستخدم  التقنية  وهذه   .Protein subunit vaccine
يتم حقنه في متلقي  والذي  الكوفيد  البروتينية لفيروس  من األشواك  
اللقاح؛ وذلك لتحفيز جهاز املناعة إلنتاج األجسام املضادة وخاليا الذاكرة 
والتي  البروتينية  أشواكه  ضد  وبالتحديد   ،19 كوفيد  فيروس  ضد  بالدم 

يستخدمها الفيروس في إقتحام خاليا اجلسم .  
: فاعلية لقاح نوفافاكس تبلغ %96  2( السبب الثاني متعلق بالفاعلية 
أو أعلي من غيرها  ضد فيروس كوفيد 19 األصلي؛ وهو  نسبة مساوية 
في كل اللقاحات األخري وأهمها لقاحات التقنية اجلديدة األكثر فاعلية 
تبلغ فاعليته  والذي  تبلغ فاعليته 95% ومودونا  وهما لقاحي فايزر حيث 
94% .كما تبلغ فاعليته ضد املتحورات من فيروس كوفيد 19 إلي 93% وفي 
عموم البشر تبلغ فاعليته 90 %. وأيضا تبلغ فاعليته في منع اإلصابات 

الكامل  املنع  حد   19 كوفيد  بفيروس  والشديدة  املتوسطة 
أي %100.  

3( السبب الثالث : متعلق باملضاعفات واألعراض اجلانبية 
أواًل : لم يثبت حدوث مضاعفات خطيرة مع هذا اللقاح مماثلة 
ملا يحدث مع لقاحي استرا زينكا ولقاح جونسون وجونسون 

والتي كان منها جتلط الدم.  
ثانيا : األعراض اجلانبية والتي تدث بعد تلقي اجلرعة الثانية 
ولكن  بالتعب  اإلحساس  واهمها   ، نفافاكس   لقاح  من 
.. الخ  تشمل أيًضا إرتفاع طفيف في حرارة اجلسم والوعكة 
فهذه األعراض نسبتها أقل من نسبتها مع لقاحي التقنية احلديثة حيث 

تدث فقط في 40% في حالة لقاح نوفافاكس . 
املنزل وعدم  واألهم أن شدة هذه األعراض طفيفة مبا ال يستلزم مالزمة 

الذهاب للعمل. 
4( السبب الرابع متعلق بطريقة التخزين : حيث يتم تخزين هذا  اللقاح 
لقاحي  عكس  علي  وذلك   regular refrigerator العادية  املبردات  في 
خاصة  مبردات  إلي  تتاج  والتي   ) ومودرنا  فايزر   ( النووي  احلمض  مرسال 
رائعة  اللقاح ميزة  ؛ وهذا يعطي هذا  ولدرجات حرارة شديدة اإلنخفاض 
حيث يسهل جدا نقله وتخزينه؛ وهذا مناسب جدا في حالة بلدان العالم 

الثالث. 
التسعير؛  وانخفاض  التصنيع  بسهولة  متعلق  اخلامس  السبب   )5
فقد  التصنيع  في  سهولة  تتيح  اللقاح  هذا  في  املستخدمة  فالتقنية 
وعدت الشركة املنتجة بتصنيع 100 إلي 150 مليون جرعة شهريا،كما 
سيتم تصنيع هذا اللقاح في كوريا اجلنوبية والهند. ويتميز هذا اللقاح 
ايضا بإنخفاض ثمنه مقارنة بلقاحي فايزر ومودرنا املنافسني لهذا اللقاح 

من حيث الكفاءة العالية جلميعهم . 
هوامش : هذا هو اللقاح األمريكي الرابع، حيث تقع الشركة املنتجة في 
والية ميريالند ومياثل في طريقة التعاطي معظم اللقاحات؛ وتتمثل في 

إعطاء املتلقي جرعتني بينهم فاصل زمني مقداره 3 أسابيع. 
من  أيام  بعد سبعة  األقصى  اللقاح حدها  هذا  حالة  في  املناعة  وتصل 

إعطاء اجلرعة الثانية. 
بني كل  األفضل  اللقاح  هو  نوفافاكس  لقاح  إعتبار  ملاذا ميكن   : اخلالصة 
مع   ، وأمنة  معروفة  قدمية  لتقنية  إستخدامه  بسبب  ذلك  ؟  اللقاحات. 
إمتالكه لفاعلية عالية جدا ضد فيروس كوفيد 19 األصلي ومتحوراته، 
واألهم  نسبة  والنخفاض  متلقيه،  بني  مضاعفات  حدوث  لعدم  وأيضا 
تصنيعه  ولسهولة  بغيره،  مقارنة  اللقاح  لهذا  اجلانبية  األعراض  شدة 
واالنخفاض النسبي في سعره، وأخيرا بسبب سهولة تخزينه ونقله في 

مبردات عادية.

Novavax Vaccine اللقاح الذهبي اللقاح الذهبي
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أقباط  بات  اجلدل،  من  طويلة  عقود  بعد 
مصر على موعد مع قانون جديد سينظم 
التحرك  هذا  وميثل  الشخصية،  أحوالهم 
عبدالفتاح  املصري  الرئيس  به  أوصى  الذي 
األسر  تاريخ  في  نوعية  نقلة  السيسي 
املسيحية، ال سيما بعد اخلالف على الئحة 
أُجريت عليها تعديالت في 1982  التي   )38(
وأسباب  الكنسي،  الزواج  لشكل  احملددة 
فيها  بالنظر  الدائمة  واملطالبات  الطالق، 

ألنها ال تواكب الزمن.
بعد أكثر من 76 عاما على مطالبة الكنائس 
الشخصية  لألحوال  بقانون  املصرية 
الئحة  عن  بديال  مصر،  في  للمسيحيني 
املصرية،  احملاكم  في  بها  املعمول   1938
مشروع  على  واحلكومة  الكنائس  توافقت 
بعد  مصر،  في  للمسيحيني  األسرة  قانون 
شهور من االجتماعات بني جهات حكومية 
التشريع  إدارة  في  املصرية  الكنائس  وممثلي 
الذي  القانون  مشروع  وهو  العدل،  بوزارة 
إلى  الوزراء  مجلس  من  رفعه  املقرر  من 
مجلس النواب إلقراره في دور االنعقاد الثاني 
للفصل التشريعي احلالي، طبقا لنص املادة 
الثالثة من الدستور التي تعطي املسيحيني 
أحوالهم  في  لشرائعهم  االحتكام  حق 

الشخصية.
يأتي  للمسيحيني،  األسرة  قانون  ومشروع 
املصرية  للدولة  السياسية  لإلرادة  ترسيخا 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  قيادة  تت 
الذي أمر في 2014 جلنة اإلصالح التشريعي 
باحلكومة بالعمل على خروج القانون للنور، 
وبالفعل أرسلت وزارة العدل مشروع القانون 
داخلها  جلانا  لت  شكَّ التي  الكنائس  إلى 
خاصة  لوائح  على  لتتوافق  سنوات  أخذت 
بها، وفشلت الطوائف املسيحية في مصر 
لألحوال  موحد  مشروع  على  التوافق  في 
الشخصية للمسيحيني الختالف تعاليمها 
بخصوص الطالق والزواج الثاني، لتقوم تلك 
الكنائس بإرسال لوائحها اخلاصة إلى وزارة 
العدل التي عملت على جتميع تلك اللوائح 

اخلاصة في مشروع قانون .
الكنائس  توافق  حول  الواردة  األنباء  ورغم 
أرسلت  أن  وبعد  القانون،  هذا  على  الثالث 
إلى  نقاطه  الكاثوليكية  الكنيسة 
زال  ما  عليها،  املوافقة  ومتت  الفاتيكان، 
ومسوداته  القانون،  يكتنف  الغموض 

املُسربة غير دقيقة ومثيرة للجدل.
اهم بنود مشروع قانون األسرة للمسيحيني

متت  للمسيحيني،  األسرة  قانون  مشروع 
ملناقشة  املسيحية  الطوائف  كل  دعوت 
مواده داخل مقر إدارة التشريع بوزارة العدل 
على  املاضي  العام  نهاية  منذ  عملت  التي 
من  أربعاء  يوم  كل  دورية  اجتماعات  عقد 
النهاية  في  توصلت  حتى  أسبوع،  كل 
متت  والذي  القانون  بنود  لكل  عام  لتوافق 
املصرية  الكنائس  على  وعرضه  صياغته 
القانون  مشروع  على  ممثلوها  وقع  التي 

األرثوذكسية،  القبطية  »الكنيسة  وهم: 
اإلجنيلية،  الطائفة  الكاثوليكية،  الكنيسة 
كنيسة الروم األرثوذكس، كنيسة السريان 
مواد  على  التوافق  مت  حيث  األرثوذكس«، 
قبل  من  ورفعه  عليه  التوقيع  ومت  القانون 
جلنة التشريع إلى وزير العدل الذي سيحيله 
بالتالي إلى مجلس الوزراء بصورته النهائية 
إلقراره خالل اجتماع جمللس الوزراء ورفعه من 
احلكومة إلى مجلس النواب عمال بنصوص 

الدستور.
وبحسب مصادر كنسية شاركت في إعداد 
مشروع  مواد  عدد  تبلغ  القانون،  مشروع 
مادة،   284 للمسيحيني  األسرة  قانون 
ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل 
وأركان  خطبة  من  به  يتعلق  وما  )الزواج 
وإجراءات  الزواج  وموانع  وشروطه  الزواج 
اخلطبة والزواج وحقوق الزوجني وواجباتهما، 
الولد لوالديه..  والنفقات، وفيما يجب على 
النسب،  ثبوت  من  عليهما  له  يجب  وما 
التوسع  مت  حيث  -الطالق-  الزواج  وانحالل 
في أسبابه لتشمل الزنا احلكمي واالنحالل 

املدني للزواج بالفرقة(.
جلان  حول  بابا  القانون  مشروع  تضمن  كما 
تسوية املنازعات يصدر بتشكيلها قرار من 
وزير العدل وقراراتها استرشادية للمحكمة 
في القضايا املعروضة عليها، مشيرا إلى أن 
مشروع القانون بشكله النهائي مت إلغاء باب 
اقترحته  الكنائس  كانت  الذي  منه  التبني 

في السابق.
األسرة  قانون  مشروع  مواد  أبرز  ومن 
لشريعة  »االحتكام  اجلديد:  للمسيحيني 
شهادات  مافيا  لوقف  الطالق  في  العقد 
تغيير امللة، منع الزواج الثاني ملن طلق لعلة 
زناه أو غّير الدين أو انضم لطائفة مسيحية 
من  الزواج  يكون  أن  على  االقتصار  أخرى، 
نفس الطائفة، النص على موانع الزواج التي 
أبرزها اإلصابة باإلدمان املزمن، النص على 10 
بالتطليق  السماح  الزواج،  لبطالن  أسباب 
إذا ترك الزوج املسيحية إلى اإلحلاد، السماح 
بالطالق املدني بسبب )الفرقة( مع استحالة 
في  للكنيسة  احلق  إعطاء  الزوجية،  احلياة 
الزواج الثاني من عدمه، توسيع مفهوم الزنا 
احلكمي وعدم قصرها فى العالقة اجلنسية 

)املكاملات  احلكمي  الزنا  شمل  حيث  فقط 
الهاتفية واملكاتبات اإللكترونية والتحريض 
على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ(، عدم 
جواز الطعن على قرارات اجمللس اإلكليريكى 
أمام  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة 

القضاء«.
األسرة  قانون  مشروع  اشتمل  كما 
للمسيحيني في شكله النهائي على عدم 
ذكر أسماء الطوائف املسيحية األخرى في 
مثل  الكنائس  بها  تعترف  ال  والتي  مصر 

)طائفة السبتيني أو شهود يهوه... الخ(.
الطالق  فإن  الكنسية  املصادر  وبحسب 
مادة  في  القانون  عليه  نص  الذي  املدني 
)الفرقة( هو منح الطالق في احملاكم للزوجني 

إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة احلياة 
الزوجية بني الطرفني بشرط مرور 3 سنوات 
حالة  في  سنوات  و5  أطفال  بدون  متصلة 
بالتطليق  احملكمة  فتحكم  أطفال،  وجود 
يجوز  وال  للزواج،  املدني  االنحالل  أي  املدني 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية أن تصرح 
أو ال تصرح للطرفني أو كليهما وفَقا ألحكام 

الشريعة املسيحية بالزواج مرة أخرى.
البابا تواضروس: ال أقبل أن يقول مسيحي إن 

الكنيسة ظلمته
من جانبه فقد كرر البابا تواضروس أكثر من 
إن  أن يقول مسيحي  أقبل  مرة مقولته »ال 
منذ  جاهداً  عمل  فقد  ظلمته«،  الكنيسة 
معاجلة  في  البابوي  الكرسي  على  جلوسه 
جديدة  منظومة  ليطلق  املشكلة،  تلك 
لألحوال الشخصية عملت على حل األزمة 

ملتزمة  إصالحية  ورؤية  انفتاحية  بعقلية 
ظروف  وتراعى  املقدس،  الكتاب  بتعاليم 
العصر ومتغيراته، وتّوجت املنظومة بتوافق 
القانون  مواد  على  املسيحية  الطوائف 
إلرساله  متهيداً  النهائية،  بصيغته  املوحد 

إلى الدولة إلقراره.
الكنيسة  مطالب  من  عاماً   57  فبعد 
القبطية األرثوذكسية، للدولة، بإقرار قانون 
املذكرة  عبر  الشخصية،  لألحوال  موّحد 
السادس  كيرلس  الراحل  البابا  رفعها  التي 
الطوائف  اّتفقت  العدل،  لوزارة   1962 عام 
الذي  القانون،  مشروع  على  املسيحية 
الدولة  رغبة  توافقت  أن  بعد  انتظاره،  طال 
الذي  القانون،  هذا  إصدار  على  والكنيسة 
والزواج  »الطالق  أزمة  حلل  أمل  بارقة  يُعد 
صداع  إلى  تولت  التي  لألقباط،  الثاني« 
العقود  طوال  الكنيسة  رأس  في  مزمن 

املاضية.
على  قائمة  بقوانني  نطالب  سليمان:   عزة 

مبادئ العدالة واملواطنة
احملامية  سليمان  عزة  قالت  جانبها  من 
قضايا  مؤسسة  أمناء  مجلس  ورئيسة 
املرأة املصرية »نحن نعمل من أجل املطالبة 
املواطنات  كافة  على  يطبق  موحد  بقانون 
العدالة  مبادئ  على  قائم  واملواطنني 
مؤسسة  فى  ونحن  واملواطنة،  واإلنصاف 
عملنا  بداية  منذ  املصرية  املرأة  قضايا 
نعمل  نحن  و  م   1995 عام  فى  والتأسيس 
على قوانني األحوال الشخصية للمسلمني 
املؤسسة  قامت  كما  املسلمني،  وغير 
موائد  بإجراء  السنوات  هذه  كل  مدار  على 
املصريني  حق  لدعم  الكنيسة  مع  حوارية 
املسيحيني فى قانون أحوال شخصية أكثر 
احلضانة،  سن  حول  بحمالت  وقمنا  عدالة، 
خاصة وانه كان يختلف بني األم املسيحية 
واألم املسلمة سن حضانة األطفال وكانت 
لها”  دين  ال  األمومة  بعنوان”  احلملة  هذه 
سن  نفس  فى  املسيحية  األم  حق  لدعم 

احلضانة لألطفال كما لألم املسلمة. 
على   2003 عام  منذ  املؤسسة  قامت  كما 
أكثر  شخصية  أحوال  قانون  مبقترح  اخلروج 
عدالة جلميع أفراد األسرة، وكان هناك بعض 
أجرتها  التى  احلوارية  واجللسات  الندوات 
مع  طويلة  سنوات  مدار  على  املؤسسة 
الطوائف املسيحية الثالث من أجل الوصول 
لألحوال  موحد  قانون  ملشروع  مقترح  إلى 

الشخصية.
وأضافت سليمان قائلة:” اجلهات التشريعية 
لكافة  قوانني  إقرار  فى  دور  عليها  بالدولة 
العدالة  لتحقيق  واملواطنات  املواطنني 
باألحوال  يتعلق  فيما  واملواطنة  واإلنصاف 

الشخصية”.
كما طالبت عزة سليمان فى نهاية حديثها 
نص  التي  التمييز  منع  مفوضية  بانشاء 
الدستور على انشائها منذ عام 2014 و لكن 

لم يتم انشائها حتى اآلن.

بعد ٧6 عاما من مطالب الكنيسة وانتظار لــــ ٧ سنوات من النقاش بني الكنائس لالتفاق على بنوده )2-1(
خروج مشروع قانون األحوال الشخصية للمسيحيني للنور

أبرز مواده: االحتكام لشريعة العقد في الطالق لوقف مافيا شهادات تغيير امللة، 
منع الزواج الثاني ملن طلق لعلة زناه أو غّير الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى

بقلم: إيهاب أدونيا
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ثالثة  بشنق  حكم  صدر   ،1906 سنة  في    
آخرين  وجلد  وسجن  دنشواي،  قرية  رجال  من 
اجنليزية،  كتيبة  ضباط  على  التعدي  بتهمة 
كان  الضباط  أحد  الن  وذلك  قائدها،  وموت 
احدى  اخلطأ  بطريق  فأصاب  احلمام،  يصطاد 
نساء القرية مما اثار حفيظة الفالحني فهجموا 

على الضباط بالطوب والنبابيت. 
من  واحدة  هي  دنشواي  حادثة  ان  وال شك     
احملتل  مارسه  الذي  والقهر  الظلم  حوادث 
يقول  وفيها  املستضعفني.  حق  في  االجنليزي 
بدوي  جمال  الدكتور  الكبير  واملفكر  املؤرخ 
 )20 صـ  مصر«  تاريخ  في  »نظرات  كتابه  في 
»ينفرد حادث دنشواي مبكانة خاصة في تاريخ 
الكفاح املصري، بسبب الفظائع التي ارتبطت 
به، والبشاعة التي مت بها تنفيذ احكام اجللد 
املصريني، على مشهد  الفالحني  في  والشنق 
من اهليهم في أحد اجران القرية البائسة..«.

   ولم تكن دنشواي هي املظلمة الوحيدة التي 
سبقتها  ولكن  الضعفاء،  بالفالحني  حلقت 
املصريني  اصابت  عديدة  اخرى  وجرائم  حوادث 
ولصعوبة  لكثرتها  ونظرا  تاريخهم.  طوال 
زمانها  واختالف  اشكالها،  ولتنوع  حصرها 

ومكانها، لذا فاكتفي بسرد بعضها:
   يقول محمد ابن اياس في في بدائع الزهور، 
مصر،  على  منصور  ابن  عيسى  والية  في  ان 
زاده عليهم من  ما  املصريون ضده بسبب  ثار 
الظلم والتعسف واجلور، فلما عجز عن اخماد 
بغداد  من  املأمون  اخلليفة  حضر  ثورتهم، 
و  بابن منصور  والتقى  راس جيش كبير،  على 
»وبخه بالكالم وقال له هذا كله بسوء تدبيرك 
وجورك على اهل القرى وقد حملت الناس ما ال 
يطيقون«، وبدال من ان يرفع الظلم عن الناس، 
طائفة  فاخذ   « االفشني  عليهم  سلط  فانه 
من العسكر وتوجه الى اعلى الصعيد وحارب 
واسر  كثيرة؛  جماعة  منهم  وقتل  اهلها؛ 
النساء والصبيان، واحضرهم بني يدي املأمون، 
والصبيان.  النساء  وبيع  الرجال  بقتل  فامر 

وكان اكثرهم من القبط واحلوف..«.
     ونددت الصحف االجنليزية واملصرية واالوربية 
مزيد  على  املصريون  وحصل  دنشواي؛  بحادثة 

من احلريات؛ واقيل اللورد كرومر. اما في واقعة 
ابن  أثني  حيث  الفعلة  تكرمي  فتم  املأمون، 
بطال  كان  بأنه  ووصفه  االفشني،  على  اياس 
شجاعا. ورجع املأمون الى مقر خالفته محمال 
باألموال اجلزيلة، حيث »دخل عليه من املال في 
دينار، غير  الف  االف  اربعة  السرحة نحو  هذه 
رجع  ملا  ففرق على عسكره  والتحف،  الهدايا 
دنانير  واحد منهم ملئ كفه  الى بغداد لكل 

ذهبا«، اضافة الى ما سلبه من هرم خوفو.
   وكما هرع املصريون قدميا الى تقدمي االموال 
والهدايا للمأمون خوفا من بطشه، فقد بادرنا 
بإطالق  به،  واعتزازنا  فخرنا  شدة  من  نحن، 
تكرميا  اجلديدة  مصر  شوارع  أحد  على  اسمه 
له على ما فعله بأجدادنا. وهو لم يشنق ثالثة 
ولكنه  دنشواي،  في  حدث  كما  املصريني  من 
قتل عشرات االالف، وذبح الرجال امام ابنائهم 
اسواق  في  واالطفال  النساء  وباع  ونسائهم. 

النخاسة. 
     ومن املظالم العديدة التي طالت املصريني 
في عصر املماليك، ما وقع في سلطنة قالوون 
ورشقوهم  جتاوزاتهم،  من  الناس  ثار  حيث 
باحلجارة، فقابل السلطان حجارتهم بالسيف، 
من  وجدوه  من  كل  يقتلوا  ان  املماليك  »وامر 
ثالثة  فيهم  يعمل  السيف  فاستمر  العوام، 
ايام؛ فقتل في هذه املدة ما ال يحصى عددهم 
بالطالح.  الصالح  وراح  وغيرهم.  العوام  من 
فلما تزايد االمر طلع القضاة ومشايخ العلم 
بكف  فامر  فيهم؛  وشفعوا  السلطان  الى 

القتل عنهم«- بدائع الزهور، جـ1،ص354ـ
قالوون،  ابن  الناصر محمد  االمراء  عزل  وملا     
منه،  بدال  سلطانا  اجلاشنكير  بيبرس  وعينوا 
هتف الناس ضد السلطان اجلديد ونائبه. فلما 
الوالي على ثلثمائة  العوام، قبض  بلغه كالم 
من العوام، » فرسم السلطان بضرب جماعة 
على  القاهرة  في  واشهارهم  باملقالع،  منهم 
اجلمال؛ ورسم بقطع السنة جماعة منهم«- 

بدائع الزهور، جـ1، صـ425
   وفي ذي القعدة من سنة 770ه ثارت العوام 
بهادر  واالمير  هو  ورشقوه  القاهرة  والي  ضد 
السلطان  »رسم  فــــــ  باحلجارة  اجلمالي 

الطباق  في  الذين  للماليك 
فنزلوا  إليهم،  ينزلوا  بان 
العامة  على  وحطوا  إليهم، 
بالنشاب  شنيعة  حطة 
منهم  فقتلوا  والرماح، 
وقبضوا  كثيرة،  جماعة 
ركب  ثم  منهم،  اخرين  على 
االمير اجلاي اليوسفي ... وامر 
الناس  في  السيف  بوضع 
ذلك  بسبب  وجرت  قاطبة 

في  فقتل  وضيعة؛  وامور  شنيعة،  خطوب 
هذه املعركة من الناس ما ال يحصى عددهم. 
منهم  آخرين  وسجنوا  هدرا.  دماؤهم  وذهبت 
)املماليك(  االتراك  ايدي  وامتدت  احلبوس.  في 
الى  يدخل  اجلندي  كان  انه  حتى  العامة  الى 
حانوت البائع من املتسببني ويذبحه في دكانه 
وميضي، وحكى بعض املماليك انه قال: قتلت 
بيدي من العوام في هذه املعركة سبعة عشر 
رجال، وصارت جثث العوام مرمية في الطرقات 

على بعضها«- بدائع الزهور، جـ2، صـ89، 90
أحد  ُقتل  خشقدم،  السلطان  ايام  وفي    
مقات  حارس  يد  على  مشاجرة  في  املماليك 
بطيخ، الن اململوك انتهب منه. ولكي ال يظهر 
على  القبض  في  للسلطان  عجزه  الوالي 
ثالثة  للسلطان  أحضر  فانه  الهارب،  القاتل 
ابرياء، »فلما احضرهم بني يدي السلطان، امر 
ذنب، وال حضروا  بتوسيطهم، ولم يكن لهم 
الزهور،  بدائع  ظلما«-  فقتلوا  اململوك،  قتلة 
جـ2، صـ 428. ولم تكتف خشداشيته بذلك، 
لكنهم نهبوا مصر العتيقة عن اخرها بسبب 
الى  السلطان  توجه  ذلك  وبعد  اململوك.  قتل 
فقابلوه  الناس،  خاطر  ليطيب  القدمية  مصر 
بحفاوة بالغة واخذوا في الدعاء له، الن شدة 

اخلوف من احلكام تولد الرهبة والقداسة.  
االمالك  اصحاب  الزم  الغوري  زمن  وفي     
والدكاكني  البيوت  اجرة  بتسديد  املستأجرين 
بشكواهم  فتوجهوا  مقدما،  أشهر  عشرة 
الى  يلتفت  فلم  الرجى(،  )قيت  االتابكي  الى 
واالمير  هو  باحلجارة،  فرشقوه  كالمهم، 
سلوا   « ذلك  املماليك  عاين  فلما  طراباي، 

 ... العوام  في  ووقعوا  اسيافهم 
واستمر النهب والقتل عماال الى 
مال  للناس  ونُهب  املغرب.  قريب 
فلما   .. كثيرة  وبضائع  صورة  له 
القاهرة  والي  ركب  االمر  تزايد 
الزعر  من  جماعة  على  وقبض 
من  نحوا  منهم  ووسط  والعبيد 

اربعة عشر انسانا«. 
االول،  سليم  سلطنة  وفي     
ونيابة خاير بك على مصر، زحفت 
إليهم  فاخرج  الصاحلية،  الى  العربان  جحافل 
لكنهم  والكمولية؛  االصبهانية  اجلنود  خاير 
عاثوا الفساد هناك اكثر من العربان، »وصاروا 
ينهبون الضياع التي حول بلبيس والصاحلية، 
والشعير  واالوز  الدجاج  من  فيها  ما  ويأخذون 
الفالحون  فأتى  الضياع،  اهل  فضج  والتني، 
وشكوا الى ملك االمراء )خاير بك( من ذلك، بان 
وفسقوا  )غاللهم(،  مغلهم  نهبوا  التركمان 
 ،5 جـ  الزهور،  بدائع   - وبناتهم«  نسائهم  في 

ص379.
     واستعني مبا قاله الدكتور بدوي عن مرتكبي 
مظلمة دنشواي واقول: تقتظ كتب التاريخ مبا 
املصريني- طالت  التي  املظالم  من  يحصى  ال 
هذه  دوي  وظل  العصور.  مر  على  وغيرهم- 
يجرؤ  ال  التاريخ  جدران  بني  محبوسا  احلوادث 
الناس  يعرف  ال  حتى  املنافقون  اظهاره  على 
وكانت  العزل.  الوطنيني  جتاه  احملتلني  وحشية 
اساليب االذالل والقمع والتنكيل هي الوسيلة 
التي احكم بها الطغاة قبضتهم على البالد. 
حق  في  الشعراء  امير  قول  ينطبق  وعليهم 

اللورد كرومر واالجنليز:  

  أنتم بشر ام انتم شياطني   
... ام انتم طغاة يسودون الوطن  

 كنتم حكام ظلم وجبابرة    
  ... وحلت بحلولكم كل احملن

امن صخور ُقدت قلوبكم ام .
.. من فوالذ ال يرق وال يلن  

سبيتم الثيب والعذارى       
... ولم ترحموا طفال وال شيخا طعن.  

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ )1( ... دنشواي في ميزان التاريخ

نسرين عيسى- ساسكاشوان

نكتشف  جتعلنا  التي  الكذبة  هو  »الفن 
الذي  والسؤال  بيكاسو«  قال«  كما  احلقائق« 
يقصد  كان  ماذا  نفسي  على  اطرحه  كنت 
منكم  البعض  يرى  رمبا  القول؟  بهذا  بيكاسو 
انها جمل واضحة ال يشوبها أي غموض ورمبا 
جملة  انها  في  معي  منكم  البعض  يتفق 
اآلن  ومنكم  وتفسير  بحث  تتاج  مطاطه 
مثلى يتمنى ان يكون بيكاسو على قيد احلياة 

ليقتصر علينا الطريق ويوضح ما قاله.
عندما نتأمل حياة أكثر الفنانني شهرة على مستوى الكتابة 
العصور جند صفة مشتركة  مر  على  والرسم بشكل خاص 
بينهم وهي احلياة االجتماعية والعائلية السيئة، بل لم تكن 
نظرنا  لو  البشر.  كسائر  وطبيعية  حقيقية  حياة  لديهم 
بإجماع  يُعد  وهو  ديكنز«  »تشارلز  اإلجنليزي  الكاتب  إلى  مثال 

العصر  في  اإلجنليز  الروائيني  أعظم  من  النقاد 
الفيكتوري. 

عابة البارعة، والسخرية الالذعة  متيَّز أسلوبه بالدُّ
البؤس  كم  على  الضوء  يسلط  أن  واستطاع 
الذي يحيا به الفقراء في ذلك الوقت تديداً وفي 
زاخرة  األدبية  حياته  فكانت  وزمان.  مكان  كل 
املؤسف  الشيء  ولكن   ... والشهرة  بالنجاحات 
كان زوج سيء ووالد مهمل ألبنائه حتى كتبت 

بؤس  يفوق  شيء  )ال  مرة  ذات  ابنته 
كان  الذي  الوقت  في  منزلنا(  وتعاسة 
روايات  يؤلف  ديكنز  القارئ  عزيزي  فيه 
ال مثيل لها عن احلب والدفء والسعادة 
عند  الشيء  نفس  ايضا  وجند  األسرية 

همنجواي«  إرنست  األمريكي«  الكاتب 
فهو مثال حي على صفحات أدبه الناجح 
والتعيسة.  الفاشلة  األسرية  وحياته 
اليس هذا بغريب؟! ولكن نستطيع ان نعلل وال جنزم كما تقول 
الدراسات البحثية في هذا الشأن أن الفن العظيم النابع من 
الفنان العبقري يتطلب مستويات عالية من التركيز على أدق 
والتفكير  والذات  الروح  وتكريس  املستمر  وااللتزام  التفاصيل 
الفنان  األنانية وهذا ما يجعل  حتى يصل لدرجات عالية من 
ما يغفل  زاوية غالباً  اخلاص ومنظوره من  قانونه  له  شخصاً 

عنها األشخاص العاديني.
عن  تفكيره  في  واخلارج  املميز  الفنان 
من  ميتلكه  وما  البشر  عقول  صندوق 
عند  تتوافر  ال  عادية  غير  ابداعيه  قوة 
ذلك  منهم  يتطلب  العاديني  األشخاص 
استغراقا تام في ذواتهم لدرجة جتعلهم 
يبدون ال إنسانيني في كثير من األحيان. 
فيكون الفن هنا نقمة تسرق قدرة املبدع 

بها  ليهنأ  هانئة  العيش حياة  على 
الفن  يكون  قد  ورمبا  عنه..  بدالً  فنه 
نكتشف  جتعلنا  التي  الكذبة  هو 
فعال..   بيكاسو  قال  كما  احلقائق 
الرسام ليس  ينقله  ان ما  إذ يقصد 
حقيقي هو صورة شبه الواقع ولكنها ليست حقيقة ولكن 
من خالل البحث والتحليل واالستكشاف قد تصل من خالل 

كذبه الى احلقيقة 
انها معقدة  اال  بيكاسو  وبالرغم من سهولة كلمات جملة 
جدا في التفسير وعميقة في املعنى حسب كيف تفسرها 
اخملتلفة  التحليالت  كمية  نرى  عندما  نندهش  ال  لذلك  انت 
بيكاسو  يقصد  كان  ماذا  لتفسير  املتخصصني  قبل  من 
يعيش  يكن  لم  الرسم  فى  الفذة  عبقريته  من  بالرغم  الذى 
مثله  سعيدة  عاطفية  حياة 
وإرنست  ديكنز  تشارلز  مثل 
همنجواي وكثير من الفنانني 
الفن  جلنون  ارضاء  العباقرة 
خاللها  من  تكتشف  وكذبة 
شكل  فى  سوء  احلقيقة 
كتاب أو رواية أو قصة أو شعر 
أو لوحة أو قطعة موسيقية 

... ففي اجلمال معاناة.

في اجلمال معاناة!
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يحررها سمير اسكندر 

رسميا،  بيانا  املصري،  الزمالك  نادي  أصدر 
أبناء  عن حقوق  الدفاع  مواصلة  فيه  أكد 
الصغار،  للغة  االنزالق  ورفضه  النادي، 

معتبرا أن البعض غره حسن اخللق.
وقررت اللجنة املكلفة بإدارة نادي الزمالك 
في  لبيب  حسني  الكابنت  برئاسة  املصري 
إلى  شكوى  بتقدمي  الطارئ،  اجتماعها 
على  التجمهر  واقعة  بشأن  العام  النائب 
كوبري اجلالء، وما صاحبها من إساءة لنادي 
القدم  لكرة  األول  الفريق  وكابنت  الزمالك 

محمود عبدالرازق شيكاباال.
اتاد  إلى  شكوى  تقدمي  النادي  قرر  كما 
الكرة بشأن واقعة التجاوز احلادث من مدير 
شكوى  وتقدمي  األهلي،  النادي  في  الكرة 
النادي  قناة  لإلعالم ضد  األعلى  للمجلس 
ومقدم  البرامج  أحد  ترير  ورئيس  األهلي 
الزمالك  لنادي  اإلساءة  بشأن  البرنامج 

واالتاد املصري لكرة القدم.
وقرر أيضا شكوى للمجلس األعلى لإلعالم 
واملواقع  األهلي  النادي  قناة  موقع  ضد 
اإللكترونية التابعة له عما صدر منها من 
املنظومة  وتكليف  الزمالك،  بحق  جتاوزات 
لتوثيق  دائمة  جلنة  بتشكيل  اإلعالمية 
ورصد أي جتاوزات بحق الزمالك، ومنتسبيه 
على  بشأنها  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 
كافة األصعدة، كما كلف اإلدارة القانونية 
بتقدمي  اإلعالمية  املنظومة  بالتنسيق مع 

كل سبل الدعم القانوني.
أبدى  بيانا  األهلي  النادي  اصدر  جانبه  من 
الصادر  الثالثي  البيان  على  اعتراضه  فيه 
من قناة النادي بالتعاون مع قناتي أون تامي 

سبورتس والزمالك.

»النادي  أن  على  بيانه  في  األهلي  وأكد 
األهلي،  قناة  لكامل  الوحيد  املالك  هو 
بإدارتها  له  املرخص  أو  للقناة  يجوز  وال 
واستثمارها احلديث باسم النادى أو اخلروج 
فى  جاء  »ما  أن  وأوضح  سياساته«.  عن 
البيان الثالثي الذي تداولته وسائل اإلعالم 
متاًما  يتنافى  األهلي  قناة  اسم  وتضمن 
وملكيته  الراسخة  النادي  سياسات  مع 

الكاملة للقناة”.
كافة  اتخاذ  »بصدد  النادي  أن  إلى  وأشار 
من  البعض  ضد  القانونية  اإلجراءات 
اخملتلفة،  القنوات  في  البرامج  مقدمي 
والتجاوز في  الفتنة  إثارة  دأبوا على  الذين 
إلى  الفتا  ومنتسبيه«،  األهلي  النادي  حق 
أن »هؤالء املقدمني اعتادوا الكيل مبكيالني 
التصريحات  بتجاهلهم  الشاشات،  عبر 
التي تثير الفنت وترض على الكراهية التي 

تصدر عن اآلخرين”.
للرد  قرارا   ، األهلي  النادي  إدارة  أصدر  كما 
على بيان غرميه الزمالك املصري، وجاء قرار 
األهلي مبنع العاملني بالقناة من إصدار أي 
تصريحات أو احلديث عن أندية منافسة أو 
اتادات سواء الدفاع عن النادي أو الرد على 

أي هجوم.
ودرء  التعصب  لنبذ  ذلك  أن  البيان  وأكد 
االحتقان بني صفوف الشعب املصري الذي 
وإعالء  املتكامل  الواحد  بالنسيج  يتسم 
مصلحة الوطن على أي أهواء أو انتماءات.
وشدد قرار األهلي على أن من يخالف هذا 
التي  اجلزاءات  إلى  يتعرض  سوف  القرار 
داخل  العمل  من  الفصل  حد  إلى  تصل 

القناة.

الزمالك يشكو األهلي إلى النائب العام واملجلس الزمالك يشكو األهلي إلى النائب العام واملجلس 
األعلى لإلعالم ... واألهلي يرداألعلى لإلعالم ... واألهلي يرد

املشاركة النسائية في »أوملبياد طوكيو«.. 
جدل لم يسبق له مثيل

اللباس  بحرية  طالنب  نساء  بني 
الذهبية  عن  تنازلن  وأخريات 
صحتهن  على  للحفاظ 
بُحّلة  املرأة  أطلت  النفسية، 
بأوملبياد  اجلدل  أثارت  جديدة 

طوكيو 2020.
في  اجلنسني  متثيل  أن  صحيح 
محبو  اعتاده  تقليد  األوملبياد 
ألعاب  مختلف  ومشجعو 
لكن  عقود،  منذ  األوملبياد 

املشاركة النسائية في احلدث الرياضي األبرز حالياً هي األعلى في تاريخه بنسبة %49.
اإلمارات األولى عربيا في متثيل املرأة باملناصب العليا

أوملبياد  للمرأة، فإن نحو %49 من املشاركني في  املتحدة  األمم  أعلنته هيئة  ملا  ووفقاً 
طوكيو من النساء، أي أكثر من 5 آالف سيدة من إجمالي 11 مشارك، وهي نسبة غير 
مسبوقة في تاريخ احلدث الرياضي األضخم عاملياً، في خطوة لتحقيق املساواة بني 

اجلنسني ومتكني النساء والفتيات.
الذي  اجلدل  لكن  فقط،  املسبوقة  غير  هي  األوملبياد  في  املرأة  متثيل  نسبة  ليست 

صاحب العديد من املشاركات بألعاب مختلفة هو اآلخر غير مسبوق.
انسحاب للحفاظ على الصحة النفسية

بإعالن  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  بايلز  سيمون  األمريكية  اجلمباز  أسطورة  فجرت 
انسحابها من نهائي املسابقة الكاملة لفرق السيدات في أوملبياد طوكيو، الثالثاء، 

خملاوف حيال »الصحة النفسية”.
بايلز كانت تتطلع إلى زيادة حصيلتها األوملبية إلى 6 ذهبيات بعد حصولها على 4 

في دورة ريو دي جانيرو 2016.
حرية اللباس في أوملبياد طوكيو

فاجأت العبات منتخب اجلمباز األملاني متابعي اللعبة بتغيير الزي الذي اعتاده اجلميع 
وارتداء آخر غير تقليدي، بهدف محاربة أي طابع جنسي مييز رياضة األجساد الرشيقة واألوزان اخلفيفة.

ورفعت الالعبات األملانيات راية التغيير وإحالل ثقافة نسائية مختلفة تناشد بإتاحة حرية ارتداء املالبس 
الالتي تناسب كل سيدة وفقاً لثقافتها ومعتقداتها ورغبتها.

وأطلت سيدات منتخب أملانيا للجمباز مرتديات زياً كامالً بدالً من آخر طاملا ارتدينه على مر عقود يكشف 
عن الساقني بالكامل.

حق الرياضيات في إرضاع أطفالهن
شجبت األمهات الالتي يتنافسن في ألعاب هذا العام سياسة األوملبياد التي منعتهن من إحضار أطفالهن 

إلى طوكيو، ليتراجع منظمو الدورة أمام ضغوطهن.
وارتفع صوت املرضعات املشاركات في أوملبياد طوكيو 2020 وتدثن بجرأة عما يزعجهن من قرارات رأين 
أنها غير منصفة، كسياسة منعهن من اصطحاب صغارهن الرضع وحرمانهم من حقهم الطبيعي في 

الرضاعة بدعوى مشاركة أمهاتنا في احلدث الرياضي.
ومن ضمن املعترضات العبة املاراثون األمريكية أليفني تولياموك، التي وجهت حديثها لطفلتها قائلة: »إذا 

كنت سأقدم أفضل ما لدي، فستكونني هناك معي”.
أيضاً قالت العبة كرة السلة الكندية، كيم جوشر إن القرار يعني أنها مضطرة »لالختيار بني أن تكون إما 

مرضعة أو رياضية أوملبية”.
الرضع  لألطفال  للسماح  عدلوا سياستهم  أنهم  األوملبياد  أعلن منظمو  النسائي،  الضغط  وقع  وتت 

ومقدمي الرعاية بالسفر إلى طوكيو. 

“فيفا« يقرر إيقاف عيسى حياتو وتغرميه ماليا
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتاد  قرر 
السابق  الرئيس  حياتو،  عيسى  إيقاف 
ملدة  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  لالتاد 
رياضي، وتغرميه  عام عن ممارسة أي نشاط 

30 ألف فرانك سويسري.
اليوم  الرسمي  موقعه  عبر  »فيفا«  وقال 
 15 املادة  انتهك  حياتو  عيسى  إن  الثالثاء، 
االتاد  في  بها  املعمول  األخالقيات  ملدونة 

الدولي.
وأضاف أن »حياتو انتهك مدونة األخالقيات 

مبشاركته في التفاوض وإبرام وتوقيع اتفاقات تتعلق بحقوق التسويق للمسابقات التي نظمتها الـ«كاف« 
مع شركة »الغادير« الفرنسية بني عامي 2014 و2017”.

وأوضح أنه »بعد عقد جلسة استماع موسعة، أكدت الغرفة القضائية أنه اخترق واجبه في الوالء ملنصبه 
رئيًسا للكاف، بعدما دخل نيابة عن »كاف«، في اتفاقية مخالفة للقانون مع الشركة املذكورة، وتسببت 

في أضرار جسيمة لالتاد األفريقي، وصلت إلى 200 مليون جنيه مصري وأساءت لسمعة كاف”.
وأشار البيان إلى أنه »تقرر  معاقبة حياتو مبنعه من املشاركة في أي نوع من األنشطة املتعلقة بكرة القدم 

على املستويني احمللي والدولي ملدة عام واحد، بجانب فرض غرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري”.

 رسمياً رحيل ميسي عن برشلونة بعد  رسمياً رحيل ميسي عن برشلونة بعد 2121 عاماً عاماً
- أعلن نادي برشلونة اإلسباني في بيان يوم اخلميس 
النجم  رحيل  أغسطس،  من  اخلامس  املاضي، 
األرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بسبب »عقبات 
عقد  توقيع  من  الطرفني  منعت  وهيكلية«  مالية 

جديد بينهما.
نادي  توصل  »رغم  بيان:  في  برشلونة،  نادي  وقال 
برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة 
ال  هذا  فإن  اليوم،  جديد  عقد  لتوقيع  الطرفني  لكال 
والهيكلية  املالية  العقبات  بسبب  يحدث  أن  ميكن 

)لوائح الدوري اإلسباني(«.
وأضاف النادي في بيانه: »نتيجة لهذا املوقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. يأسف 

الطرفان بشدة ألن رغبات الالعب والنادي لن تتحقق في النهاية«.
البيان: »يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه لالعب ملساهمته في رفع اسم  وتابع 

النادي ويتمنى له كل التوفيق باملستقبل في حياته الشخصية واملهنية«.
وحطم ميسي في مسيرته مع برشلونة العديد من األرقام القياسية وفاز بالكثير من 

األلقاب، منها 10 ألقاب في الدوري اإلسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
وكان ميسي قد انتقل إلى إسبانيا لينضم إلى برشلونة عام 2000 في سن 13 عاماً، 

حيث شارك ألول مرة في الدوري عندما كان عمره 17 عاماً في أكتوبر 2004
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غذاء ودواء: 
القلقاس

و  الكاريبي.  منطقة  في  ماالجنا«،   « باسم:  يُعرف   
؛ و»داشني«  باإلجنليزية  الناطقة  البالد  »کوکو« في 
العربية.  األقطار  في  و»القلقاس«  الشرق.  بالد  في 

أما اسمه العلمي فهو »تارو«.
واملناطق  واليابان  الصني  في  لألرز  بديل  غذاء 
العربية  الدول  في  اخلضر  من  وكنوع  االستوائية 
نوع  منه  يستخلص  العالم.  من  أخرى  ومناطق 
اخلبز  عمل:  في  ويستخدم  الفاخر!،  الطحني  من 

والفطائر، والبسكويت، وكذلك العصائر والشربات، والبودجن. 
تؤكل درنات القلقاس: مسلوقة أو مشوية، كما أنها جتفف، وتسحق، وتمر على شكل رقائق 

هشة لذيذة. وفي بعض بقاع العالم تستخدم أوراقه وأعناقه كغذاء لإلنسان.
 قليل الدهون، غني بالبروتني، والكالسيوم، والفوسفور، واحلديد، والبوتاسيوم، وفيتامينات أ، ب، 

ج.  وهو عالج لبعض حاالت االضطرابات املعوية، ومفيد كغذاء لسهولة هضمه.

حاجة اإلنسان إلى امللح
   يحتاج أي إنسان سلیم بالغ إلى قدر من ملح الطعام يتراوح بني ثالثة إلى خمسة جرامات في 
اليوم الواحد، على حني يحذر العلماء من تناول األطعمة ذات امللح الكثير إذ انها تعرض حياة 

اإلنسان للخطر.

منو األظافر
    ثبت علمياً أن أظافر أصابع اليد تنمو مبعدل نصف ملليمتر في األسبوع، ولكن العلماء الحظوا 
أن ظفر األصبع الوسطى أسرع منواً من باقي األظافر. كما أن أظافر اليد اليسرى تنمو أسرع من 

أظافر اليد اليمني.

مع تفشي املتحور دلتا.. هل يتعني 
على من تلقوا طعومهم وضع كمامة؟

أخرى  وأماكن  املتحدة  الواليات  في  كورونا  حاالت  ظهور  عودة  مع 
بسبب املتحورة دلتا، يتساءل من تلقوا طعومهم بالكامل عما إذا 

كان ينبغي عليهم االستمرار في وضع الكمامة في الداخل.
97% ممن لم يتلقوا اللقاح في مايو تخلت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، وهي هيئة 
الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الواليات املتحدة، عن نصائحها بشأن وضع الكمامة ملن 
مت تطعيمهم بالكامل. بحلول ذلك الوقت، كان عدد اإلصابات يتراجع بسرعة، وكانت إدارة بايدن 

متيل إلى إعالن العودة إلى احلياة الطبيعية عقب حملة تطعيم مكثفة.
ارتفاع احلاالت بشكل رئيسي إلى  البالد أكثر من 50 ألف إصابة بكوفيد ونُسب  لكن سجلت 
وقالت  التطعيم.  معدالت  أدنى  سجلت  التي  املناطق  في  كبير  بشكل  وتركزت  دلتا،  املتحورة 
سي(  دي  )سي  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  مديرة  والينسكي  روشيل  الطبيبة 
األسبوع املاضي إن أكثر من 97% من حاالت االستشفاء هي بني أشخاص لم يتلقوا اللقاح، بينما 
قال رئيس األطباء األميركيني فيفيك مورثي إن 99,5% من الوفيات ُسجلت أيًضا بني أشخاص 
غير ملقحني. ودافعت روشيل والينسكي اخلميس عن موقف »سي دي سي« من وضع الكمامة، 
وأصرت على أن الهيئة قالت دائًما إن األفراد يجب أن يأخذوا الظروف احمللية في االعتبار. وقالت 
»إذا كنت في منطقة فيها معدل إصابات مرتفع ومعدل تطعيم منخفض وحيث تتزايد حاالت 
اإلصابة باملتحورة دلتا، فيجب عليك بالتأكيد وضع كمامة إذا كنت لم تتلق اللقاح«. وأضافت 
»إذا تلقيت اللقاح، ستحصل على حماية استثنائية بفضله. لكن لك احلرية في أن تقرر إضافة 

طبقات حماية إضافية«.

تغيير التعليمات محبط
إذا كانت منظمة الصحة العاملية ما زالت تض األشخاص الذين تلقوا طعومهم بالكامل على 
يتم تطعيم سوى  لم  إذ  العام  الوضع  في ضوء  الكمامة، فهذا خصوصاً  االستمرار في وضع 
13,4% من سكان العالم بشكل كامل. وقال ألني »بالنسبة إلّي، فإن الهدف من كل اللقاحات 
كان دائًما تفادي احلاالت الشديدة والوفيات، وهذا بالضبط ما نحصل عليه منها وبشكل جيد 
حقاً«. وفي ما يتعلق بالعدوى بني األشخاص الذين تلقوا اللقاح، تناولت دراسة حديثة في أحد 
السجون 27 حالة إيجابية بني مجموعة من 2380 شخصاً مت تطعيمهم ووجدت أن 1,1% أصيبوا 
بالفيروس وكانوا جميعهم بدون أعراض ومت اكتشاف حالتهم أثناء اختبار كشف روتيني. لكن، 
الذين  أولئك  بني  أيًضا  إصابات  تسجيل  احتمال  ازداد  ما،  بيئة  في  الفيروس  انتشار  ازداد  كلما 
أعادت  فيالدلفيا،  أو  أجنليس  لوس  مثل  املتحدة  الواليات  في  األماكن  بعض  في  تطعيمهم.  مت 

السلطات احمللية فرض إلزامية وضع الكمامة في الداخل.

ربط الكمامة مبعدالت االستشفاء
قالت مونيكا غاندي، الطبيبة املتخصصة في األمراض املعدية في جامعة كاليفورنيا في سان 
فرانسيسكو، إن »التغير املستمر في اإلجراءات محبط جداً للناس«. ولذلك تقترح وضع عالمات 
إحصائية تربط على سبيل املثال إلزامية وضع الكمامة مبعدالت االستشفاء. وعلى غرار غيرها 
من اخلبراء، تقترح مونيكا غاندي على سبيل املثال أن تعتمد عتبة استئناف النشاط الطبيعي 

أن ال يزيد عدد من يدخلون املستشفيات عن خمس حاالت لكل 100 ألف نسمة.
وتؤيد مونيكا غاندي وجوزف ألني وآخرون أن تستخدم هذه العتبة أيضاً في املدارس عند إعادة 
فتحها في اخلريف، بينما تدعم األكادميية األمريكية ألطباء األطفال وضع الكمامة بشكل عام 

للجميع، حتى لألساتذة والتالميذ الذين تلقوا طعومهم بالكامل.
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ايجابا  يؤثــر  أساسـيا  عامال  السليمة  األسنان  تشكـل 
علــى منــو الطفل اجلسدي والنفسي, فلألسـنان دورا مهما 
ال يختصر فقط على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل يتــسع 
ليشمل عمليـة النطق والكـالم والتواصــل االجتمــاعـــي.

املأكوالت  بنـوعية  أيضا  بـل  فقط  بها  اليومية  بالعناية  األسـنان  صحة  ترتبط  ال 
وطريقة تنـاولها فمثال ان التنـاول املفرط للمأكـوالت الغنية بالسكـر  التي تلتصق 

على األسـنان ملـدة طويلــة  تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس. 
الطفل  يتنـاولها  التي  احللويــات  كميـة  ان  أساسـية:  نقطة  على  أشـدد  أن  اريـد 

توزيعهــا  طريقة  هـي  األهـم  ولكـن  مهمــة 
خالل النهار: فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل 
وجبـة الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد عـن تناولها 
(لتفـادي   caries( الوجبـات بيـن  او  النـوم  قبـل 

التآكل احلمضي لألسنان و بالتالي التسـوس.
حلظيا  االسنان  غسل  امكانيية  يتوفر  لم  أن  و 
فتجاوزا ميكن شــرب كـوب مـن املاء بعد تنــاول 

احللوى الزالة الترسـبات الالصقة باألســنان و ايضا تنــاول األجبــان البيضــاء بعد 
احللوى مفيــد جــدا بحيــث أنهــا تبطـل مفعــول احلمضى النــاجت عـن عمليـة 

تخمــر الســكر  وبالتالي جتنــب التســوس.
 و يوجد خيـارات كثيرة صحية، طعمهـا لذيذ وذات سعـرات حرارية أقـل وتسـاعد 
ويبعـد  الغذائية  الترسبـات  يـزيل  الذي  لألسنـان  الذاتــي  التنظيف  عملية  على 

التسوس، أبرز هذه املأكوالت البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع من السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده باستمرار وهو ان بعض األطفال يظنون ان بامكانهـم 

تناول 
ketchup” وال “chips”   ال  

  العتقادعم انها ال تتوى على سكر و هـذا اعتقاد مغلوط ألن باالضافة الى السكر 
اخملبأ والذى ، يلتصق على األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس االسنان!!!

بعض  زيف  رائدة  تغذية  مختصة  كشفت 
ما  غالًبا  التي  الطعام  عن  الشائعة  اخلرافات 

يتم إساءة فهمها أو اعتبارها حقائق غذائية.
بعض  عن  سيدني،  من  بوريل،  سوزي  وتدثت 
بالضرورة  تنطبق  ال  التي  اخلاطئة  املفاهيم 
على جميع األشخاص، والتي لقيت رواجاً هذا 
العام 2021، وفيما يلي أهم اخلرافات الغذائية 
التي كشفت سوزي عن عدم صحتها، بحسب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

البيض يزيد الكوليسترول
بأن  القائلة  الغذائية  تناولت سوزي األسطورة 
تناول البيض يزيد من مستويات الكوليسترول 
الضار في اجلسم، وأكدت أن ذلك غير صحيح، 
وشرحت كيف ميكنك االستمرار في االستمتاع 
أو  اإلفطار  وجبة  على  اثنتني  أو  بيضة  بتناول 
الكوليسترول  نسبة  على  التأثير  دون  الغداء 

في الدم.
نظامنا  في  الدهون  »توازن  سوري  وقالت 
جانب  إلى  احلرارية  السعرات  وتناول  الغذائي، 
العوامل الوراثية الفردية هي التي ستحدد ما 
إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول 

في الدم أم ال«.

الفواكه غنية بالسكر ويجب جتنبها
من  صحي  نوع  هي  الفواكه  أن  املعروف  من 
األطعمة التي يجب تناولها يومًيا، لكن البعض 
مييلون إلى تقليل تناول الفواكه بسبب ارتفاع 
مستويات السكر. وقالت سوزي إن هناك فوائد 
أكثر  الفواكه  تناول  من  عليها  احلصول  ميكن 
للفيتامينات  الرئيسي  املصدر  هذا  إزالة  من 
واأللياف من نظامك الغذائي. عالوة على ذلك، 

يرتبط تناول الفواكه بانتظام بفقدان الوزن.
الفركتوز،  سكر  على  الفواكه  تتوي  وبينما 
األلياف  من  الكثير  على  أيًضا  تتوي  أنها  إال 
من  قطعتني  وتناول  الرئيسية،  واملغذيات 

الفواكه يومًيا لن يسبب أي ضرر.

ال يجب تسخني زيت الزيتون
رائع  خيار  هو  الزيتون  زيت  إن  سوزي  قالت 
لالستخدام عند الطهي ألن مضادات األكسدة 
وزيت  االحتراق،  من  الزيت  متنع  فيه  املوجودة 
هو  اخلصوص  وجه  على  املمتاز  البكر  الزيتون 
والقلب  للدماغ  فوائد  يوفر  مثالي  صحي  زيت 
الزيتون  زيت  ويعتبر  والعضالت.  واملفاصل 
عباد  بزيت  مقارنة  وأفضل  صحًيا  خيارًا  أيًضا 

الشمس والزيوت النباتية األخرى.

خرافات غذائية 
في 2021 توقف 

عن تصديقها
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أشهر سؤال في 
التاريخ

كنت مع مني؟!..، هو السؤال الذي 
عند  آدم  به  تقابل  حواء  كانت 

عودته في كل مرة!!

آيس كرمي

استخدامه  غلب  اجنليزي  لفظ 
الدول  تعريبه  في  حارت  ان  بعد 
العربية؛ فأحياناً يطلق عليه اسم 
إيطالي.  لفظ  وهو  »اجليالتي«، 
ما  وقت  في  عليه  أطلق  كما 
لهذا  نعلم  وال  »الدندرمة«..  اسم 
اللفظ مصدراً محدداً. وفي املغرب 
وهو  »جالس«  يسمونه  العربي، 
لفظ فرنسي. وفي الشرق العربي 
لفظ  وهو  »بوظة«..  يسمونه 

فارسي معناه اجلليد.
   ورغم كل التسميات، فان لفظ 
األكثر  اللفظ  هو  كرمي«،  »آيس 

شيوعاً.

الزوجة وتخفيف 
الوزن

تقرأ  وهي  شهرين  امرأة  امضت 
وكلما  الوزن.  تخفيف  حول  كتاباً 
تضع  كانت  عملية  فكرة  راقتها 
لتعود  املعنية  الصفحة  في  ورقة 
الكتاب،  زوجها  فتح  ومرة  اليها. 

فوجده مليئاً بأوراق الشوكوالتة.
وصية زوجة!

    دعا رجل على فراش املوت زوجته 
وقال لها : »سلمي ابننا فريداً ادارة 

احملل بعد وفاتي« 
   - فريد؟ أو ليس سامر أفضل منه 

في ادارة احملالت؟ 
سليماً  اعطي  ولكن  »أجل...  ـ     

السيارة الكبيرة«.
اليها  يحتاج  لكن مصطفى   -    

اكثر من أجل عائلته.
ولكن  له.  أعطيها  حسناً،  ـ     
لتأخذ ابنتنا سميرة املنزل الريفي.
تب  ال  سميرة  ان  تعرف  أال   -    
الختها  البيت  لُتعط  الريف؟ 

سعاد...
    وهنا قاطع الرجل زوجته قائالً : 

»تری من الذي ميوت: انِت ام أنا؟«!

دبلوماسية
بعض  عشر  الرابع  لويس  عرض 
ابيات شعرية نظمها علی شاعر 

من رجال حاشيته، قائالً:   
     ـ ما رأيك في هذا الشعر؟ 

    فتأمل الشاعر األبيات الشعرية 
برهة، ثم قال:

على  يستعصي  شيء  من  ما     
اردمت  إال  أحسبكم  فما  جاللتكم. 
ان تنظموا ابياتاً ركيكة لتسخروا 
فوفقتهم  والشعراء؛  الشعر  من 

كل التوفيق!! 

الفيل.. شجرة!!

توجد في غابات االمازون بامریکا اجلنوبية، شجرة تسمي )فيل(. وقد 
سميت بالفيل الن اسفل جذعها بشبه إلى حد كبير اطراف الفيل.

   والغريب أن هذه الشجرة تبعث برائحة كريهة جداً اذا ما قضمت 
احليوانات أوراقها!!

هذه  له  زیتی  سائل  ظهور  الى  يرجع  الرائحة؛  هذه  في  والسبب     
الرائحة الكريهة  من املكان الذي قضمته احليوانات.

بصمات
هو  السكر  يكون  حني  امللح  استعمال  ميكنك  ال 

املطلوب 
»مثل قدمي«     
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بشدة  االحتياج  عن  السابق  العدد  في  تدثنا 
القبطي  العقل  تهيأ  ثقافية  روحية  ثورة  الي 
باألنبا  باالستشهاد  قمنا  وقد  تشكيله.  إلعادة 
بالدراسة  ووصيته  كلماته  وتذكرنا  ابيفانيوس، 
مثاال  الرجل  هذا  كان  فقد  والترجمة.  والقراءة 

حيا ملا يجب عليه ان يكون اي انسان مسيحي. 
القارئ بعضا من كتاباته  انقل لك عزيزي  اليوم 
لك  تضيء  شمعة  تكون  لعلها  جدا  القيمة 

طريقا جديدا نحو املعرفة الروحية املستنيرة. 
بولس  القديس  »يضع  ابيفانيوس:  االنبا  يقول 
الرسول هذه القاعدة: وَأَيْضاً إْن َكاَن أَحٌد يَُجاِهُد 

الَ يَُكلَُّل إْن لَْم يَُجاِهْد َقانُونِّياً«.
األصول  حسب  اإلنسان  يجاهد  لم  إن  أي 
القانونية املتعارف عليها، لن ينال إكليل النصرة. 
فما املقصود بكلمات اإلكليل واجلهاد القانوني؟

العهد  كتاب  في  تتكرر  إكليل  أو  تاج  وكلمة 
اجلديد عدة مرات، وإذا رجعنا إلى النص اليوناني 
إلى  العربية  في  تترجمان  كلمتني  هناك  جند 
في  واضح  اختالف  وهناك  وإكليل.  تاج  كلمتي 
معنى الكلمتني. وِكالَ الكلمتني كانتا تُستعمالن 
في احلياة العامة في القرن األول املسيحي أثناء 
اجلديد.  العهد  لغة  اليونانية،  باللغة  ث  التحدُّ
حتى  كلمة  كل  معنى  معرفة  األفضل  ومن 
العهد  آليات  ودقيق  كامل  على مفهوم  نحصل 

اجلديد التي تتكرر فيها هذه الكلمة.
“στέφανος – ستفانوس“  هي  األولى  الكلمة 
والتي تُرجمت في العهد اجلديد بكلمة “إكليل“، 
وهي تشير إلى اإلكليل الذي يحصل عليه الفائز 
اء الذي  في املباريات الرياضية اليونانية، مثل العدَّ
يصل  الذي  القرص  ورامي  أوالً،  السباق  يُنهي 
يصرع  الذي  واملصارع  مسافة،  أبعد  إلى  برميته 
خلادم  مُينح  أيضاً  وكان  أرضاً.  ويطرحه  منافسه 
يلبسه  كان  كما  التكرمي،  يستحق  الذي  الدولة 
يُعقد  الذي  الزيجة  سرِّ  طقس  في  العروسان 

رمزاً  )ستفانوس(  اإلكليل  يُعتبر  لذلك  عليهما. 
وكان  السعيدة.  ولالحتفاالت  وللتكرمي  للنصر 
شجر  أفُرع  من  كضفيرة  يُصنع  اإلكليل  هذا 
السنديان والزيتون وبعض أفرع الزهور والنباتات 
اخلضراء مثل الريحان والبنفسج والورود. وكانت 
أو  املكافأة  معنى  تُعطي  “ستفانوس“  الكلمة 

اجملازاة أكثر من كونها مجرد إكليل من الزهور.
أما الكلمة األخرى التي تُترجم إلى كلمة “تاج“ 
“διάδημα – ديادميا“.  فهي  اجلديد  العهد  في 
معناه:  فعل  من  مشتق  اليوناني  االسم  وهذا 
ُمحلَّى  أزرق  شريط  إلى  يشير  وهو  معاً“،  “يربط 
فوق  الُفرْس  امللوك  يلبسه  كان  بيضاء  بعالمات 
وكتعبير  للرأس  كزينة  الرأس  لباس  أو  العمامة 

عن امللوكية .
النصر،  هي إكليل  “ستفانوس“  األولى  فالكلمة 
بينما الثانية “ديادميا“ فهي تاج امللوكية. وسوف 
نورد بعض اآليات التي وردت بها هاتان الكلمتان 

للتمييز بينهما.
إلى  األولى  الرسول  بولس  القديس  رسالة  ففي 
حديثه  أثناء  يذكر   )24-27  :9( كورنثوس  أهل 
اليونانية  السباق  املسيحية حلبة  عن اخلدمة 
لسيده  خدمته  في  املسيحي  لنشاط  كرمز 
الذين  أن  تعلمون  »ألستم  فيقول:  املسيح. 
ولكن  يركضون،  جميعهم  امليدان  في  يركضون 
هنا  يشرح  فهو  اجلعالة«؟  يأخذ  منهم  واحداً 
ينال  لكي  السباق  في  يجري  اليوناني  اء  العدَّ أن 
وبعض  الشجر  أفرع  من  مصنوعاً  يفنى  إكليالً 
املسيحي  أما  سريعاً.  تذبل  سوف  التي  الزهور، 
يفنى:  ال  إكليالً  ينال  سوف  خدمته  نهاية  ففي 
فلكي  أولئك  أما  تنالوا…  لكي  اركضوا  »هكذا 

يأخذوا إكليالً يفنى، وأما نحن فإكليالً ال يفنى«.
هذا  ينال  أن  يشتاق  الذي  املسيحي  هذا  فعلى 
الطويل  اجلهاد  على  يُداوم  أن  الدائم،  اإلكليل 
نشاط  إلى  يحتاج  اجلهاد  وهذا  أمامه،  املوضوع 

بولس  تعبير  وحسب  مستمرة.  ومتارين  ويقظة 
الرسول في نهاية هذه اآليات: »بل أَقمع جسدي 
واستعبده )أي أُصيِّره عبداً لي(، حتى بعد ما كرزت 
وكلمة  مرفوضاً«.  نفسي  أنا  أصير  ال  لآلخرين 
من  مشتقة  اليونانية  اللغة  في  هنا  “مرفوضاً“ 
اجتيازه  وبعد  االختبار،  تت  “يوضع  معناه  فعل 
االختبار يُرفض ألنه لم يكن صاحلاً لهذا االختبار“.
أيضاً يستعير هذه الصورة من  والقديس بولس 
حلبات السباق اليونانية، فهو تعبير فني معناه 
“رَفض املتسابق وعدم نواله اإلكليل خلرقه قواعد 
السباق“. فإن لم مُيارس بولس ما يكرز به، فسوف 
الذي  اإلكليل  في  احلق  له  يكون  ولن  يُرفض، 
سيناله َمن يقوم باخلدمة املسيحية. فهو يخاف 
آلخر.  وتُعَطى  الرسولية  خدمته  منه  تؤخذ  أن 
الكنيسة  مؤمني  أحد  النص  هذه  يقرأ  عندما 
األولى، فسوف يفهم ما يقصده بولس الرسول، 
اليونانية  األلعاب  لقواعد  وذلك بسبب معرفته 
في أيامه، وسيدرك أن الرسول ال يتكلَّم هنا عن 
»ألنني  آخر:  في موضع  قال  ألنه  األبدي،  خالصه 
عالٌم مبَن آمنت، وموِقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي 
إلى ذلك اليوم« )2تي 1: 12(؛ بل الرسول هنا يضع 

عينه على املكافأة التي هي إكليل الرسولية.
وفي رسالته إلى أهل فيلبي )4: 1( يدعو القديس 
يا إخوتي  »إذاً  “إكليله“:  بأنهم  القديسني  بولس 
سروري وإكليلي«.  يا  إليهم،  واملشتاق  األحبَّاء 
بعض  مع  السنديان  شجر  أغصان  جُتدل  فكما 
هكذا  الرأس،  على  يوضع  إكليالً  لتصنع  الزهور 
أيها  “أنتم،  فيلبي:  ملؤمني  الرسول  بولس  يقول 
انتصاري  إكليل  في  معاً  مجدولون  الفيليبيُّون، 
كرمز دائم لنصرتي على أعوان إبليس في فيلبي 

ودليل مكافأة خدمتي الرسولية عندكم“.
أما عن أهل تسالونيكي الذين ربحهم للمسيح، 
فهم ميثلون إكليل فرح يُزين به هامته في مجيء 
وَإِْكلِيُل  وََفرَُحَنا  رََجاُؤنَا  ُهَو  َمْن  »ألَْن  يسوع:  الرب 

يَُسوَع  َِّنا  رَب أََماَم  أَيْضاً  أَنُْتْم  لَْسُتْم  أَْم  اْفِتَخارِنَا؟ 
امْلَِسيِح ِفي َمِجيِئِه؟ ألَنَُّكْم أَنُْتْم َمْجُدنَا وََفرَُحَنا« 

)1تس 2: 20،19(.
أما في رسالته لتلميذه تيموثاوس )2تي 4: 6-8(، 
فهو يتكلَّم عن إكليل البر، وأيضاً ما يزال في فكر 
القديس بولس الصورة الرياضية اليونانية، فهو 
يجاهد  لم  احلسن«.  اجلهاد  جاهدُت  »قد  يقول: 
“جهاداً حسناً“ كمجهود شخصي يُشكر عليه، 
بل “اجلهاد احلسن“، أي اجلهاد الرسمي أو القانوني 
املطلوب منه. وهنا صورة االستاد الرياضي حيث 
املصارعني  من  اثنني  ليروا  املشاهدون  ع  يتجمَّ
حسب  قانونياً  يُصارع  أو  يجاهد  منهما  وكل 
قوانني اللعبة، وذلك لكي ينال إكليالً من الزهور 
ر أنه “حسن“، ليس  يُزين به هامته. واجلهاد يُصوَّ
نظر  وجهة  من  بل  املتصارع،  نظر  وجهة  من 
ام. ثم ينتقل بولس الرسول إلى  املشاهدين واحلُكَّ
وهو هنا  السعي«.  »أكملت  ويقول:  أخرى  صورة 
يُصوِّر حلبة سباق وهو يجري في مضمار وقد أتى 
إلى نهايته. أما النهاية التي ينظر إليها فسوف 
تتحقق في روما عندما ينال إكليل االستشهاد 
بعد فوزه في هذا السباق »وأخيراً ُوضع لي إكليل 

البر«.   
 سنكمل اجلزء الثاني من هذه الدراسة الشيقة 

في العدد املقبل ان احبت نعمة الرب وعشنا. 
املراجع  
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بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

اجلهاد القانوني )اجلهاد القانوني )11((

حلوة«  تطلع  الصورة  »اضحك  فيلم  إنتاج  مت 
آنذاك   !1998 عام  زكي،  أحمد  الراحل  بطولة 
الى  يرنو  وحيد حامد  العظيم  السيناريست  كان 
أجمل  في  للظهور  الناس  حب  ظاهرة  مناقشة 
نفسياً  ومطلوب  بل  جداً،  طبيعي  وهذا  صورة، 
األوقات،  ميارَس في جميع  أن  يجب  ال  لكنه  أيضاً! 
فال نرتطم بواقعنا في النهاية ويلقي بنا أرضاً بال 

هوادة!
اجلميل أن الكاتب وحيد حامد ربط تلك امللحوظة 
بحياة مصور بسيط، صميم مهنته  االجتماعية 
هو أن يجمل صور زبائنه كما يحلو لهم، ومع هذا 
كان يقظاً أال يقع هو نفسه فريسة لصورة كاذبة 

غير حقيقية في حياته اخلاصة! 
 - الفيلم  إنتاج  وقت  الفوتوغرافي  التصوير  كان 
سواء كهواية أو مجرد ممارسة اجتماعية - له وقته 
التصوير  يكن  فلم  املقدسة!  وطقوسه  اخلاص 
متوفراً لكل شخص وفي كل وقت كما هو احلال 
حقاً  الهاتفية  الكاميرات  أصبحت  فاليوم  اآلن! 
مكتسباً لكل أحد، ومن الصعب علينا أن نتخيل 
التصوير يتطلب بكرة  احلياة بدونها! وبعدما كان 
وحذر  ودقة  وآلة تصوير متخصصة  فيلم خاصة، 
في التعامل مع الفيلم املصور، غدى التصوير مجرد 
زر رقمي بسيط في الهاتف وفي متناول يد اجلميع! 
ومع وجود مواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة، لم 
خاصة  مناسبة  على  فقط  يقتصر  التصوير  يعد 

أو ظرف معني، بل انتهكت تلك القدسية ليمارس 
نبتسم  كنا  أن  فبعد  أي مكان!  وفي  وقت  أي  في 
ما،  مناسبة  في  رقيقة  صورة  لتجميل  فقط 
أصبح البد لنا أن نبتسم للعدسة كل يوم لنخبر 
من حولنا أننا على أحسن حال؛ وكأننا نهرب من 
لكنه  زائف،  افتراضي  عالم  داخل  لنعيش  واقعنا 
انتباه  اجتذب  إذا  وشهي  لذيذ  نفسه  الوقت  في 

فصاروا  نحونا،  الناس 
معنا  يتفاعلون 
اعجابهم،  ويسجلون 
ايضاً  نحن  فنزداد 
وكبرياًء  نشوًة 

ونرجسية! 
مير  أحدهم  كان  فإن 
فليبتسم  بضيقة، 
الكاميرا  امام  كثيراً 
أنه  للجميع  ليوحي 
السعادة!  قمة  في 

تضحك  فاشلة،  زوجية  عالقة  من  تعاني  ومن 
عدسة  إطار  في  زوجها  بجانب  باستمرار  بعذوبة 
غاية  في  انهما  للعالم  تثبت  حتى  هاتفها 

االنسجام! 
ما  هذا  أليس  هذا؟!  في  الضرر  ما  تتساءل…  ورمبا 

كان يقصده الكاتب وحيد حامد؟!
 بالقطع ال!  ما أراد توضيحه حامد اننا أحياناً نلجأ 

بغرض  معينة  مواقف  في  هذا  لفعل 
لم  تأكيد  بكل  لكن  الوجه،  ماء  حفظ 
التصرف منط  هذا  يكون  أن  يقصد  يكن 
حياة! لكن اليوم قد تول هذا السلوك - 

مع األسف الشديد - إلى هذا احلد! 
كم هائل من اخلداع يتم أمام العدسات! ورغم أنه 
قد يظن البعض أنه ال ضرر وال ضرار من هذا االجتاه، 
أود أن أجزم أن تأثيره قد يكون 
وسائل  تأثير  من  بكثير  أخطر 
واالعالنات!  التلفزي  االعالم 
فكم من بيوٍت خربت من وراء 
هذا اخلداع الصريح الرخيص! 

فهذه االبتسامات الباكية قد 
والغضب  الغيرة  نيران  تشعل 
جاهداً  يحاول  آخر  بيت  في 
حوائطه!  ثبات  على  احلفاظ 
السلبية  املقارنات  ولألسف 
مفر  ال  بشرية  فطرة  هي 
منها! فتنهار أركان هذا البيت بسبب صورة غبية 

تعكس عالم مثالي ال وجود له على أرض الواقع!
أفراح  أنه ال يجب علينا مشاركة  هل معنى هذا 
كانت  وإن  حتى  الغير،  مع  بيوتنا  ومناسبات 
حقيقية وصادقة؟! قبل االجابة بنعم أو بال، يحتم 
علينا االمر أن نسأل أنفسنا اوالً ما هو الغرض من 

املشاركة ما دام الشأن يخص العائلة؟! 

 تلك العالقات واملشاعر العائلية 
وحميميتها!   خصوصيتها  لها 
للمشاركة  الدافع  يكون  وقد 
بينما  األمر،  أول  في  جداً  بريئاً 
ننخرط  أن  من  احلقيقي  اخلوف 
املشاركة  على  فنعتاد  احلالي  التيار  مع  تدريجياً 
أو  األزواج  بعض  غضب  فنثير  التباهي،  جملرد 
مع  مشاعرهم  مبشاركة  يقومون  ال  ممن  الزوجات 
اللعينة!  السلبية  املقارنة  وتبدأ  حياتهم  شركاء 
النوع من  هذا  على  العائلة  أفراد  ايضاً  يعتاد  وقد 
التهاني املعلنة على العموم، فال تصبح التهنئة 

اخلاصة كافية بعد هذا!   
مبواقع  نتمتع  ال  الزلنا  أننا  للحظة  نتخيل  دعونا 
نكن سنكتفي  لم  او  اجتماعي كاملاضي،  تواصل 
نطاق  داخل  أسرتنا  أفراد  على  باملعايدة  فقط 
املدينة  أركان  في  سنطوف  كنا  هل  أم  العائلة! 
هاتفني باملعايدات والتهاني العائلية؟! بالطبع ال! 

في  نستمر  أن   - رأيي  في   - لنا  األفضل  من  إذن 
وال  الصحيح،  إطارها  في  خصوصياتنا  تكريس 
نطلع العامة عليها، للحفاظ على السالم العام، 
األول!  املقام  في  األسرية  املشاعر  ومصداقية 
فهناك أناس - مع االسف - يظهرون ما ال يبطنون، 
وجوههم  في  أصرخ  أن  أحياناً  اود  يجعلني  مما 
الصورة  لتظهر  يضحكوا،  أال  إليهم  واتوسل 

طبيعية!!!

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

ماتضحكش…الصورة تطلع طبيعية! ماتضحكش…الصورة تطلع طبيعية!     
بقلم: 

مينا ماهر



الراعي والرعيةSaturday, August 7, 2021 - Issue (192)السبت  ٧ اغسطس 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثاني والتسعون بعد املائة 2020

نسـتكمل شـرح صـالة الـرب یـسوع املسـیح إلـى اآلب فـي إنـجیل 
حـقیقة  تسـتعلن  أنـھا  الـسابـق  الـعدد  فـي  وقـلنا   .  ١٧ یـوحـنا 
»اهلل  املسـیح  یـسوع  الـرب  طبيعة  جـھة  مـن  املسيحي  اإليمان 
یـمكن  فـال   .)٣ األولـى  )تـیموثـاوس  الجسـد«  فـي  ظھـر  الـذي 
فـھم ھـذه الـصالة إال عـلي ضـوء سـر التجسـد اإللھـي الـذي فـیه 
تـم أتـحاد الـالھـوت بـالـناسـوت فـي شخص/أقنوم »أبن اهلل« 

الذي ھو في نفس الوقت »ابن اإلنسان«.
عدد٩: »من اجلهم أنا اسال لست اسال من اجل العالم بل من 
اجل الذين اعطيتني ألنهم لك«. فھـذا الـقول ھـو الـدلـیل لـفھم مـا 
تـعنیه كـلمات الـرب یـسوع املسـیح فـي صـالتـه إلـى اآلب وعـلى 
الجسـد.  فـي  وظھـر  اهلل  تجسـد  أجـله  مـن  كـإنـسان  لـسانـه 
بـالـتالـي فـال یـمكن االستدالل الخاطئ بـكلمات فـي ھـذه الـصالة 

إلنـكار الھـوت املسیح اإلله بدون وجه حق.
عدد ٦ ”أنا أظھرت أسمك للناس”. لـم یـكن الـرب یـسوع املسـیح 
ألن  عـنه  األدبان  بـعض  تـقول  كـما  األنبياء  مـن  واٍحد  مجـرد 
»اهلل، بـعد مـا كـلم اآلبـاء باألنبياء قـدیـما، بـأنـواع وطـرق كثيرة، 
كـلمنا فـي ھـذه األيام األخـیرة فـي ابـنه... الـذي بـه أیـضا عـمل 
الـعالـمین، الـذي ھـو بـھاء مجـده ، ورسـم جـوھـره ، وحـامـل كـل 

األشـیاء بـكلمة قـدرتـه« )عـبرانـیین ١(. 
فـاملسـیح ھـو ” اهلل الـذي ظھـر فـي الجسـد”. والـرب یـسوع 
املسـیح یـؤكـد لـنا فـي عـدد ٦ أن ”أسـم اهلل” یحـمل الـحضور 
”الـكلمة كـان اهلل”  تـمامـًا مـثل كـلمة اهلل   .  i الـفعلي والـحي
واستعالن  ظـھور  ھـو  املسـیح  یـسوع  فـإن  وبھـذا  )یـوحـنا ١(. 

كیان اهلل الحي في التاریخ اإلنساني.
عـدد ٧& ٨: یسـتكمل الـرب حـدیـثه عـن الـناس ”٦. أنـا أظھـرت 
أسـمك لـلناس الـذیـن أعـطیتني. كـانـوا لـك وأعـطیتھم لـي وقـد 
مـن  ھـو  أعـطیتني  مـا  كـل  أن  عـلموا  واآلن   .٧ كـالمـك  حـفظوا 
قبلوا  وھم  أعطیتھم،  قد  أعطیتني  الـذي  الـكالم  ألن   .٨ عـندك 
أرسلتني.  أنت  أنك  وآمنوا  عندك  من  خرجت  أني  یقینا  وعلموا 
یـكشف عـن مـكانـة اإلنـسان عـند  لـك“ ھـو  تـصریـح  ”كـانـوا 
اهلل فـي تـدبـیر الخـلق. فـاإلنـسان مخـلوق إلھـي أراده اهلل أن 

یـكون فـي شـركـة مـعه عـن حـب ولـیس عـبودیـة بـل وبـملء حـریـة 
وتـتدخـل  اإلنـسان  یـكون  أن  الخـلق  مـن  فـالـقصد  اإلنـسان. 
تـالـیًا  الـخالص  تـدبـیر  كـان  لـذلـك  الـخ.  اهلل...  إرادة  مـبادرة 
آدم.  بـسقوط  عـن اهلل  الخـلیقة  ربـت  تـَغّ عـندمـا  الخـلق  لـتدبـیر 

فـلم یـجبرھـا اهلل عـلى الـبقاء.
فـي الشـركـة مـعه، ولـكنه أفـتقد اإلنـسان فـي غـربـته بـأن تجسـد 
یـوضـحه  مـا  ھـذا  املسـیح.  یـسوع  ھـو  مـثلنا  كـإنـسان  وظھـر 
الـقول بـعد ذلـك ”وأعـطیتھم لـي«. ”كـانـوا لـك” = تـدبـیر الخـلق 

. ”وأعـطیتھم لـي” = تـدبـیر الـخالص.
البشریة ألنه ناسوت  بالذكر أن ناسوت یسوع یضم كل  وجدیر 
متحد بالھوت املسیح الغیر محدود. ثـم یـوضـح الـرب فـي بـقیة 
الـحیاة مـع اهلل مـرتـبطة  إلـى شـركـة  اآلیـة أن عـودة اإلنـسان 
بإيمان اإلنـسان بـتدبـیر اهلل لـخالص البشـر الـذي تـم بإرسالية 
قـبلوا  ”وھـم  اإللھـي  التجسـد  فـي  املسـیح  یـسوع  لـإلبـن  اآلب 

وعـلموا یـقینا أنـي خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني”.
أنا  و  لي  فهو  لك  هو  ما  و  لك  فهو  لي  هو  ما  وكل  عدد١٠:” 
ممجد فيهم”. الـذي لـآلب والـذي لـألبـن الـذي تـذكـره اآلیـة ھـنا 
ھـم البشـر الـذیـن خـلقھم اهلل الـواحـد الـثالـوث وأشـار إلـیھم 
بـقولـه ”فـیھم”. وقـد یـتسائـل أحـد بـأنـه كـان یـكفي أن یـقول أن 
الـناس ھـم فـقط لالبن، ألن اآلب لـم یتجسـد بـل اهلل االبن. ولـكن 
قـول اهلل االبن أن البشـریـة املتحـدة بـه فـي تجسـده إنـما ھـي 
لـآلب أیـضًا ھـو داللـة عـلي أن البشـریـة بـإتـحادھـا بـاإلبـن فـي 
التجسـد قـد نـالـت حـیاة الشـركـة مـع اآلب والـثالـوث األقـدس. 
إلـه واحـد ووسـیط  یـوجـد  ”ألنـه  لـذلـك مـكتوب عـن اهلل اإلبـن 
واحـد بـین اهلل والـناس: اإلنـسان یـسوع املسـیح” )تـیموثـاؤس 
األولـي٢(. وألن الـمحصلة الـنھائـیة لشـركـة اإلنـسان فـي بشـریـة 
اهلل املتجسـد ھـي نـعمة املجـد اإللھـي لـتلك البشـریـة الـتي أتحـد 
نـفھم  بـذلـك  فـیھم”.  جد  مَمّ ”وأنـا  قـال  لـذلـك  االبن،  اهلل  بـھا 
الـتي  للبشـریـة  أسـتعلنه  الـذي  املجـد  ھـذا  سـبب  ھـو  اهلل  أن 
تجسـد فـیھا لننالھا نحن على سبیل النعمة عندما نؤمن بخالص 

املسیح ھذا.

فـي  فـھم  ھـؤالء  وأمـا  الـعالـم  فـي  بـعد  أنـا  ولسـت   ” عـدد١١: 
الـعالـم وأنـا آتـي إلـیك. أیـھا اآلب الـقدوس أحـفظھم في أسمك 
املسـیح  قـول  إن  نحن“.  كما  واحدًا  لیكونوا  أعطیتني  الذین 
”ولسـت أنـا بـعد فـي الـعالـم وأمـا ھـؤالء فـھم فـي الـعالـم وأنـا 

آتـي إلـیك..”.
قـد یشـیر إلـي إنـفصال مـؤقـت بـین نـاسـوت املسـیح املتجسـد 
ونـاسـوت تـالمـیذه مـن البشـر بسـبب صـعود املسـیح إلـي اآلب 
البـسًا نـاسـوت اإلنـسان. ربـما كـان ھـذا ھـو سـبب قـول املسـیح 
لـمریـم املجـدلـیة بـعد قـیامـته مـن األمـوات ”ال تلمسـیني” بسـبب 
أن بشـریـتنا الـتي تـبررت وتـقدسـت فـي املسـیح املتجسـد الـقائـم 
مـن األمـوات لـم یـكن قـد قـدمـھا املسـیح َبـعد إلـي أبـیه لـیقبلھا 
فـي وجـه أبـنه وبـالـتالـي فـإن بشـریـة مـریـم املجـدلـیة لـم تـكن 
قـد قـبلھا اآلب بـعد فـي وجـه یـسوع املسـیح أبـنه املتجسـد. ھـذا 
نـفھمه مـن تـكملة مـا قـالـه املسـیح لـمریـم املجـدلـیة ”ال تلمسـیني 
ألنـي لـم أصـعد بعد إلي أبي“. إن قـول املسـیح ”ولسـت أنـا بـعد 
فـي الـعالـم وأمـا ھـؤالء فـھم فـي الـعالـم وأنـا آتـي إلـیك..” یـتكلم 
عـن دخـولـه الـمزمـع إلـي األقـداس الـسماویـة حـامـاًل عـلي یـدیـه 
فـیه  وتـقدسـت  تـبررت  الـتي  الـسماوي بشـریـتنا  ومـقدمـًا ألبـیه 
لـیصالـحنا مـع الـثالـوث األقـدس بـعد غـربـتنا الـطویـلة مـنذ أن 

خـرج أبـونـا آدم وأمـنا حـواء مـن ھـناك بـالـمعصیة.
فـالـقول ” أنـا آتـي إلـیك “ تشـیر إلـي صـعود بشـریـة املسـیح، 
یحـدث  ولـم  واألرض،  الـسماء  یـملئ  فـھو  املسـیح  الھـوت  أمـا 
تـصریـح  بحسـب  التجسـد  أثـناء  اهلل  الھـوت  عـن  أنـفصل  أن 
املسـیح عـن الھـوتـه ونـاسـوتـه فـي تـعبیر واحـد”.  »لـیس أحـد 
اإلنـسان  ابن  الـسماء  مـن  نـزل  الـذي  إال  الـسماء  إلـي  صـعد 
الـذي ھـو فـي الـسماء” )أنـجیل یوحنا ١(، حیث نجد الالھوت 
والناسوت متحدان في كل حركة صعود ونزول. ومـتى تـم قـبول 
اآلب لـإلنـسان مـرة ثـانـیة فـي وجـه املسـیح املتجسـد فـي دخـولـه 
ببشـریـتنا إلـى األقـداس، حـینئذ زالـت الـعداوة وأنـشق حـجاب 
ھـیكل الـیھود مـن الـوسـط ضـمن أحـداث صـلب وقـیامـة املسـیح 
لـذلـك  لـنا الـطریـق مـرة أخـرى إلـى اآلب  بـعد أن فـتح املسـیح 

یـكتب اإلنـجیل أن مـریـم املجـدلـیة ملسـته بـینما أنـجیل آخـر یـقول 
أنـه مـنعھا أن تـلمسه.

 ھـذا مـا أشـار إلـیه قـول الـرب ”أیـھا اآلب الـقدوس أحـفظھم 
لـیكونـوا واحـدًا كـما نـحن“. فـقد  الـذیـن أعـطیتني  فـي أسـمك 
تـحقق لـنا فـي املسـیح نـحن البشـر أن نـصیر ”أھـل بـیت اهلل” 
ومـحسوبـین مـن الخـلیقة الجـدیـدة لـإلنـسان فـي املسـیح یـسوع 
ولـیس بـعد مـن بشـریـة اإلنـسان الـعتیق آدم األول بـعد الـسقوط. 
فـقد صـارت بشـریـتنا واحـدة مـع بشـریـة املسـیح. وقـد أشـار 
الھـوتـه  وحـدانـیة  مـثال  عـلي  ھـذا  بـه  إتـحادنـا  إلـي  املسـیح 
یـتكلم  فـعندمـا  نـحن“.  كـما  واحـدًا  ”لـیكونـوا  أبـیه  مـع الھـوت 
كـونـه واحـدًا مـع اآلب  الـجنس عـن  الـوحـید  أبـن اهلل  املسـیح 
إتـحاد   - مـباشـر  بـطریـق   - یـخص  أمـرال  فھـذا  الـالھـوت  فـي 

اإلنـسان بـناسـوت املسـیح الـذي حـققه تجسـد املسیح .
عدد١٣: ”أما اآلن فإني آتي إلیك. وأتكلم بھذا في العالم لیكون 
ھـنا  املسـیح  یـسوع  ربـنا  حـدیـث  إن  فیھم”.  كاماًل  فرحي  لھم 
عـن ” فـرحـھ الـكامـل” الـذي سـیكون لـإلنـسان بسـبب صـعوده 
بـل   ، یتجـزأ  ال  جـزء  ھـو   (  ١١ عـدد   ) اآلب  لـیقبلھ  بـاإلنـسان 
ھـوتـكملة لحـدیـثھ عـن املجـد الـذي ذكـره فـي خـتام (عـدد ١٠) 

” وأنـا
ُمَ م َ ّجد فیھم”.

عدد١٧: ”قدسھم في حقك . كالمك ھو حق” عدد١٩: ”وألجلھم 
أقدس أنا ذاتي لیكونوا ھم أیضًا مقدسین في الحق”. إن ھـذا 
الـفرح بمجـد عـودة اإلنـسان إلـى اهلل الـواحـد الـثالـوث )عـدد 
١٣،١٢،١١(.  ھـو الـنتیجة الـحتمیة للتجسـد اإللھـي الـذي فـیه 
حـقق ”اهلل الـذي ظھـر فـي الجسـد” الـتبریـر والـتقدیـس واملجـد 
نـاسـوت  فـي  أواًل  تـحقق  ھـذا  لـإلنـسان.  البشـریـة  لـلطبیعة 
مـقبولـین  لـذلـك صـرنـا  ذاتـي”.  أنـا  أقـدس  ”وألجـلھم  املسـیح 
عـند اهلل اآلب فـي وجـه أبـنه یـسوع املسـیح كـما یفسـره قـول 
املسـیح لـه املجـد إلـي أبـیه الـصالـح عـن بشـریـتنا الـتي حـملھا 
إلي أبـیه ”قـدسـھم في حقك« املسیح ھو الحق )كالمك( املسیح 

ھو كلمة اهلل )ھو حق(... و السبح هلل دائما.. يتبع.

صالة الرب يسوع ...  إجنيل يوحنا 1٧... )2(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلي النور  )١٤١(

قبل ما أن أبدأ معكم في حلقة جديدة وعهد جديد من عهود اهلل 
وباألحرى  قبلما نغوص سويا في العهد املوسوي وهو ما سوف يأخذ 
منا وقتا وجهدا لكي ما نستطيع أن نغطي العهد الذي جاء في اربع 
أسفار كاملة من الكتاب املقدس وهم من سفر اخلروج_ الالويني _
العدد _التثنية... و هو ما سوف نبدأ في تفاصيله في العدد القادم 
أن أقف وقفة قصيرة منها  أود   الرب و عشنا،  لذلك هنا  إن شاء 
الطريق  نراجع ما نحن عليه وما هو  أنفاسنا سويا ومنها  نلتقط 
الذي نسير فيه لذا سوف أطرح بعض اخلواطر واألسئلة على اجلميع 
سواء كنت من قارئ الكتاب املقدس أو مسيحي باالسم  أو حتى لو 
انت من خلفيه غير مسيحية لكي اعطي فرصة للعقل أن يفكر 

فيما نؤمن.
امر  اإلميانية  األمور  في  التفكير  إذن  العقل،  ليس ضد  اإلميان  أن  مبا 
الرب يسوع للشاب الذي  مهم جدا والزم الختبار إميانك وكما قال 
أجاب الرب في مرقس 12، عندما فكر الشاب في كالم الرب عما هي 

أعظم وصية تلخص الكتاب والناموس!!
َُّه أََجاَب بَِعْقل، َقاَل لَُه: »لَْسَت بَِعيًدا َعْن َملَُكوِت  ا رَآُه يَُسوُع أَن »َفلَمَّ

اهلِل««. مر )12: 34(. 
إذن الرب لم يلغي العقل بل بالعكس أشاد به لذا اختبر إميانك ومبن 

تؤمن وفكر؟! 
سوف اضع بني ايديكم هنا أسئلة فقط...لن تسمح مساحة املقال 
هنا  وحياتك  إميانك  في حدود  نفسك  اختبر  ولكن  عليها  أن جنيب 

واحلياة األبدية التي إليها دُعيت!!!

1-  إذ ُطلب منك أن ترسم صورة في مخيلتك لإلله الذي تعبده؟! يا 
ترى ماذا سوف تكون؟! وانا ال أقصد صورة أو متثال لكن من هو اإلله 

الذي تنتمي له؟!
الن الصورة التي في ذهنك عن اإلله الذي تعبده تدد طريقة عبادتك 

وطريقة تفكيرك في كل أمور حياتك.
أن هنالك  أم  البشر ليعبدوه فعالً؟!  ملاذا ُخلقت؟ هل اهلل خلق   -2

غرض أعظم.
3- هل عبادتي انا أو انت تقدم شيء هلل؟! أم األمر كله ملصلحتك 

انت.
السؤال  هذا  على  جتيب  أن  حاول  البشر؟!  الى  يحتاج  اهلل  4-هل 
من خالل حفظك القداس االلهي »مختار هو نور جوهريتك. وغير 
أن  يستطيع  النطق  من  شيء  وليس  حكمتك،  قوة  هي  موصوفة 

يحد جلة محبتك للبشر. خلقتني إنساناً كمحب للبشر، ولم تكن 
أنت محتاجاً إلى عبوديتي، بل أنا احملتاج إلى ربوبيتك«.

5-هل اهلل يتلذذ مبعاقبة اخملطئني؟! هل تؤمن بإله سادي؟!...  حاشا.
6-هل عندما خلق اهلل اإلنسان من العدم كان يريد منه شيء ما! 
أم أن اهلل جوهر كامل في ذاته، كامل في كل شيء؛ حي اي ينبوع 
احلي، كامل في محبته  الينبوع  لهذا  لنهاية  وال  له  بداية  ال  جاري 
في ذاته الن آب و ابن وروح القدس، قدوس= آجيوس =اي غير ارضي، 
آثاناطوس =اي ال ميوت، ال يحتاج الي اي عامل خارجي ألنه منه وله 

وبه كل االشياء.
السقوط أضر  اإلنسان، من ماذا سقط وهل هذا  7-عندما سقط 

اهلل في شيء؟!
ماذا لو أراد اهلل أن يخلق جنسنا آخر غير آدم بعدما سقط؛ جنس 
أعد  قد  كان  األقل  على  أو  باهلل  منا  وإحساسا  طاعة  واكثر  أنبل 
شخصاً ال يكلفه الثمن الغالي، ال يكلفه آالم جثسيماني، وعناء 

وعار الصليب ... ترى ماذا؟!
8- قبل سقوط اإلنسان، خلق اهلل كائنات روحية منها من أكمل 
الطريق مع اهلل في طاعة القدوس وفضل أن يكون خادم للرب ومنها 
من سقط، من ماذا سقطت هذه الكائنات؟! و هل تكرار السقوط 
اهلل  مشروع  أن  يعني  اإلنسان  من  أو  الروحية  الكائنات  من  سواء 

فشل -بالطبع ال أستطيع أن أقول أن الرب فشل- حاشا!!

اإلنسان كل هذا  الرب خالص  ملاذا كلف  باخلالص،  تؤمن  9-اذ كنت 
العناء وكل هذا الوقت من الزمن لتدبير اخلالص؟!

الوصايا والشرائع استطاعت أن تصلح اإلنسان على مر  10 - هل 
العصور؟!

يكن  لم  هل  فهم؟!  بدون  فقط  تطيعه  عبيد  يريد  اهلل  هل   -11  
في إمكان اهلل أن يخلق Robots  تنفذ أوامره إذ أراد ذلك ولكن هذا 
عكس طبيعته؛ فإذا أردت أن تبقي كعبد أو Robots فأنت تهني اهلل 

!!!
11-ماذا عن خلقتنا على مثال اآلتي.. من هو اآلتي؟!

12- إن كانت نبوات العهد القدمي تشير إلى أن اآلتي هو املسيا فهل 
جاء املسيح بجديد؟

ولكي  اخالقك  يحسن  لكي  وجتسد  السماء  من  الرب  جاء  هل 
يعطيك بعض الفروض والوصايا إن فعلتها ستحيا بها أم أنه جاء 

بخلقه جديدة لم تكن موجودة أصالً في آدم االول؟!!

وعدم  اخللود  مقومات  كل  لديه  كانت  فآدم 
يأكل  ال  كان  اخلارج،  من  لكن  السقوط 

اللحوم، كان يتمشى مع الرب يومياً لكن كان البد أن ينمو مع الرب 
فرفض النمو وأراد أن يكون إلها على طريقة احلية املتحوية، ام أن 
اهلل لديه أديان سماوية انزلها علي بني البشر ويريد مني ومنك أن 
األرض؛ وعلى هذا  دين ستسلك وتكمل حياتك على  اي  تختار في 

األساس سوف يتحدد إلى اين سوف تذهب في احلياة األخرى.
 13-هل تصوراتك عن السماء أنها مكان بعيد فيها عرش الرحمن 

وهي  املالذ لكل من جاهد على األرض لكي يصل الى السماء؟!
وماذا يدور في مخيلتك عندما تصل إلى السماء؟ هل كما قيل إننا 

سوف نقضي األبدية في هتاف وتسبيح؟! 
أم أنت مازلت تعتقد أن اهلل  14- هل تؤمن بصداقة اهلل لإلنسان 
تعالى في السموات؛ هو ساكن في اعلى السموات و نحن هنا علي 
أن  اليهود يخافون  أن تنطق باسم يهوه كما كان  ام تخاف  األرض 

ينطقوا بهذا االسم واستبدلوه بـــ »اودناي« أو »ايل شداي«؛
أم تستكثر عل نفسك أن تدعى خليل اهلل أن آمنت إنك ابن إبراهيم 

باإلميان!!
أو  روح اهلل  القدس في حياتك وهو  الروح   15- هل تؤمن بصداقة 
يُكْم َعِبيداً بَْعُد، ألَنَّ  روح املسيح الذي قال في إجنيل يوحنا »اَل أَُسمِّ
ْيُتُكْم أَِحبَّاَء  الَْعْبَد اَل يُْطلُِعُه َسيُِّدُه َعلَى َما يَْفَعلُُه. وَلِكنِّي َقْد َسمَّ

}اصدقاء{ ألَنِّي أَْطلَْعُتُكْم َعلَى ُكلِّ َما َسِمْعُتُه ِمْن أَبِي«.
متيقن  وانا  الكل  من  أسئلة كجزء  عينة من  ختاماً.... هذه مجرد 
بأن داخل كل منا أسئلة أعمق من هذا، ال تخرج وال توقف عقلك 
وتفكيرك قبل أن تسأل هل انا في اإلميان الذي يؤدي بي الى احلياة؟ 
العبادة  اقصد طريقة  ال  انا  للخالص؟!  أكثر من طريق  هنالك  هل 

بالطبع لكن اقصد ان الطريق هذا هو شخص؟!
ملاذا تنازل العلي جتيب صالة الكنيسة الشرقية على هذا السؤال 

كالتالي!!
املسيح - كما تقول ثيؤطوكية يوم االثنني – »ألنه ُغلِب، من رأفته، 
وأرسل لنا، ذراعه العالية. دافعه االول واألخير هو محبة أبدية غير 
مشروطة بعمل أو بشيء لكن يحتاج منك أن تلتصق به ليغيرك 
هو الي صورته، ضع أسئلتك وخواطرك في مجال النور اإللهي بدون 
تيز وشخصنة التعليم وترر من كل قيود الضمير الشرير او ضمير 
اخلطايا وانفض عنك كل تراب وغبار الذهن القدمي والطفولة الروحية 

وحارب احملاربة احلسنة في الكلمة املقدسة القادرة ان تخلصنا«.

ملكوت اهلل... سيمتد )26(

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

أحدث حيل التشجيع على التطعيم.. وزير يحقن 
زميلته بلقاح كورونا

رّوج وزيران في احلكومة الفرنسية للقاحات املضادة لكوفيد-19 
اجلرعة  أحدهما  أعطى  إذ  الثالثاء،  اخلاصة،  طريقتهما  على 

لألخرى.
األمر  أصال،  طبيب  فيران  أوليفييه  الفرنسي  الصحة  فوزير 
الذي جعله مؤهال حلقن زميلته أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة 

لالقتصاد االجتماعي.
وبينما كان يستعد حلقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في 
قفاز  وضع  في  صعوبة  فيران  وجد  بباريس،  نيكر  مستشفى 

جراحي البتعاده عن املمارسة العملية.
من  الثانية  جرعتها  تأخذ  وكانت  حامل  وهي  مريضته،  لكن 
املهنية،  قدراته  بخصوص  قلقة  ليست  إنها  قالت  اللقاح، 

وأضافت الوزيرة: »أثق فيه متاما«.
ويستهدف التطعيم أمام الكاميرات تشجيع الناس على أخذ 
في  العامة  الصحة  مسؤولي  بعض  حذر  ما  لتفادي  اللقاح 

فرنسا من أنه قد يتحول إلى موجة رابعة من الوباء.

السويد:

»ابصموا » على لوحاتكم
ملكافحة  طريقة  لیندستروم،  بنت  األسوجي  الفنان  اعتمد 
بعد  ابهامه  ببصمة  الرسم  مهر  وهي  الفنية،  السرقات 
توقيعه. وهذه الطريقة اقترحها عليه املفتش الشرطي غيرت 
أن  يأمل  الذي  للفنان  لوحات  ثالث  تزوير  أعقاب  في  دانيلسون 

يتبع زمالؤه طريقته. 
ميكن  االبهام،  بصمة  تليل  طريق  عن   « دانيلسون:  ويقول 

كشف صحة اللوحة في خمس دقائق«.

الهند:

املال مقابل »سيلفي«.. 
وزيرة تضع شروط التقاط صورة معها

صورة  التقاط  يكلف 
ثاكور  أوشا  مع  سيلفي 
والثقافة  السياحة  وزيرة 
الهندية  ماديا  والية  في 
 1.34( هندية  روبية   100

دوالر أمريكي(.
يراه  ملن  غريبا  اخلبر  يبدو 
ولكن  األولى،  للوهلة 
قالت  الهندية  الوزيرة 
فرض  في  »ستبدأ  إنها 

صورة  كل  على  أمريكي(  دوالر   1.34( روبية   100 قدرها  رسوم 
شخصية معها »سيلفي«.

وبحسب موقع »تاميز أوف إنديا«، أكدت أوشا ثاكور أن األموال 
والذي  مودي  الوزراء  لرئيس  تابع  رعاية  صندوق  إلى  ستذهب 

تنتمي هي أيضا حلزبه.
وقالت وزيرة السياحة والثقافة في والية ماديا الهندية: »نعلم 
الوقت.  من  الكثير  يستغرق  سلفي  صورة  التقاط  أن  جميعا 
في بعض األحيان، نتأخر عن العمل لعدة ساعات بسبب هذا«.
وأضافت: »لذا، فإن فكرة جمع الرسوم اللتقاط صورة شخصية 
سيلفي  يريد  من  تنظيمية،  نظر  وجهة  من  طرحها  مت  قد 

سيضطر إلى دفع 100 روبية«.

إيطاليا:

شمعة تضيء ملدة 1800 سنة!
شمعة  بصنع  فنان  ذكرى  بإيطاليا  الشمع  صناع  أحد  خّلد 
بوضع  وقام  سنة،   1800 مضيئة  تظل  أن  لها  قدر  كبيرة 

الشمعة في ضريح الفنان.
   الطريف أن هذا الفنان كان قد توفي في عام 1929 ومازالت 

الشمعة تضيء إلى هذا اليوم!

كوبا:

همنغواي يتفوق على كاسترو
الروائي  صور  عدد  يفوق  كوبا،  في  الصحف  بيع  أكشاك  في 
لألدب  نوبل  جائزة  احلائز  همنغواي،  أرنست  الراحل  االمريكي 
الذي عاش مدة هناك، عدد صور الرئيس الكوبي السابق فیدل 

کاسترو.

اسبانيا:

محطة قطارات تتحول إلى فندق أشباح

كانت مدينة كانفرانك، وهي مدينة إسبانية ليست بعيدة عن 
احلدود مع فرنسا، واحدة من أكثر املدن سحرًا في العالم.

إسبانيا  كانفرانك  قطار  محطة  ربطت  طويلة،  ولسنوات 
جاءت  ثم  البيرينيه،  جبال  عبر  مذهل  امتداد  على  وفرنسا 
ثابتة لعقود،  القطارات، وظلت احملطة  واحلروب وكارثة  األزمات 

ولكن اآلن تتشبث بحياة جديدة في شكل فندق فاخر.
القطارات  حملطة  جديدة  خطط  هناك  احلالية،  الفترة  وفي 
املنسية، كما ذكرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية، إذ تنوي 
احلكومة اإلسبانية تويل مبنى احملطة األنيق إلى فندق 5 جنوم، 

وجتري حاليا عملية جتديد واسعة للمبنى.
يورو،  مليون   27 تكلف  الذي  التجديد،  يكتمل  أن  املقرر  ومن 
بنهاية عام 2022، على أن يضم املوقع مركزا للمؤمترات يتسع 

لـ200 مقعد، ومتحفا للسكك احلديدية ومتاجر.
كانفرانك  في  احلديد  السكة  محطة  افتتاح  جرى  وعندما 
البناء، كانت  رسمًيا في عام 1928 بعد أكثر من 20 عاًما من 

شهادة مذهلة لعصر جديد.
 3 من  وتتكون  مترًا،   241 طولها  يبلغ  التي  العمالقة  فاحملطة 
طوابق وأبواب ال حصر لها ونوافذ، كانت قلب طريق جديد في 

ذلك الوقت بني إسبانيا وفرنسا.
وفي عام 1936 اندلعت احلرب األهلية اإلسبانية، ودمر جزء كبير 

من طريق السكك احلديدية احمليط باحملطة.
وخالل احلرب العاملية الثانية، مرت محطة قطار كانفرانك بوقت 
آخر مليء باألحداث، إذ استخدم عدد ال يحصى من الناس طريق 
واستخدم  النازيني.  من  للفرار  سرقسطة  إلى  باو  من  القطار 
حيث  والبرتغال،  إسبانيا  إلى  الذهب  لشحن  احملطة  النازيون 

حصلوا مقابل ذلك على املواد اخلام األساسية للحرب.
وعندما ُهزمت أملانيا في احلرب، فر عدد غير قليل من املسؤولني 
رفيعي املستوى في النظام النازي، عبر محطة قطار كانفرانك 

هربا من العقاب.
يكن  لم  لكنه  العمل،  اخلط  استأنف   ،1948 عام  من  وبداية 
مربًحا في السنوات التالية لذلك، وجاءت النهاية في 27 مارس/ 
آذار 1970، عندما خرج قطار شحن محمالً بـ320 طًنا من الذرة 

عن القضبان في اجلزء الفرنسي من اخلط.
شركة  استخدمت  شخص،  أي  إصابة  عدم  من  الرغم  وعلى 
إلغالق  كذريعة  احلادث   »SNCF« الفرنسية  احلديدية  السكك 
الطريق أخيرًا، والذي كان بالفعل ال يحظى بشعبية ألنه كان 
غير مربح، وتولت احملطة إلى مبنى منسي يرتبط به أساطير 

عن األشباح.

ساندويل:

آلة تدخن سجائر!
   في بلدة ساندویل االجنليزية شخصان آليان الكترونيان، بأسم 
سالي وكارل، يساعدان املراهقني في التخلص من عادة التدخني. 
الصحية  التربية  أبتكرهما موظف في مصلحة  والشخصان 
أسمه روبرت بلدينغ، وهما يبدآن التدخني لدى تشغيلهما. وفي 

أمكان املراهقني أن يروا أثر النيكوتني والقطران في الرئتني.

سريالنكا:

بنك للعيون
أعطت  لكنها  العالم.  دول  أفقر  احدى  هي  سريالنكا  جزيرة 
الدولي«  العيون  العطف بفضل »بنك  في  املتطورة درساً  األمم 

ملؤسسه ورئيسه الدكتور هدسون سيلفا.
العالم،  حول  مدينة  مئة  في  شخص،   7500 نحو  وهناك 
أْعني  عليهم  أغدقتها  التي  البصر  بنعمة  اليوم  يتمتعون 
مليون  نصف  من  أكثر  تبرع  وقد  النكا.  سري  من  املتطوعني 
مواطن من هذه اجلزيرة بأعينهم بعد الوفاة ليهبوا مزيداً من 

األكفاء هذه النعمة.

طوكيو:

القلم املضيء
انتجت إحدى الشركات اليابانية قلما جافاً مضيئاً!

التي يتحرك  البقعة  تنير  القلم اجلديد يصدر إشارات ضوئية 
فوقها ومن ثم ميكن استخدامه في الكتابة في حالة انقطاع 

التيار الكهربي ليالً.

لبنان:

رغم أزمات االقتصادية.. حقن البوتوكس 
والفيلر تنافس لقمة العيش

ومنها  الكماليات  تبقى  لبنان،  بها  مير  التي  األزمات  كل  رغم 
من  واللبنانيات  اللبنانيني  بعض  عند  التجميل،  عمليات 

أساسيات حياتهم اليومية.
تعتبر ضرورة ال  بل  الترفيه  باب  تدخل فقط ضمن  وكأنها ال   
بعالم  يتعلق  ما  منها  ظروف،  أي  تت  عنها  االستغناء  ميكن 
التجميل واالعتناء باملظهر اخلارجي، السيما اللجوء إلى حقن 

البوتوكس والفيلر والعمليات اجلراحية لتحسني الشكل.
واالعتناء  للجمال  حبهن  لبنان  سيدات  عن  عرف  لطاملا 
بأنفسهن، فما زال بإمكانهن االستمرار على ذات الدرب وبذات 
ذلك  في  مبا  الذي طال كل شيء،  الكبير  االرتفاع  بعد  الوتيرة 
ويبقي  التجميل؟  وعمليات  والفيلر  البوتوكس  حقن  أسعار 
الكماليات  املوازنة ما بني  السيدات  التسلؤل كيف تستطيع 
الدواء  وانقطاع  اخلبز  أسعار  ارتفاع  ظل  في  واألساسيات 
والكهرباء والبنزين؟ ومن هي الفئة التي تقبل على هذا النوع 

من اخلدمات التجميلية حتى اليوم؟ 

عالم بال حدود2121
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Congratulations 
Mina Gerges 
on Being Admitted to 
Waterloo’s Pharmacy
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What happens if I turn back to a habit 
I’ve been trying to break?

We have talked a lot about how to break 
habits that have been annoying or both-
ering us in our daily lives. Now, let’s say 
that you have done an outstanding job of 
breaking a habit. You are exhausted and 
anxious, but you did it! Then....life hap-
pens.
What does that mean? You get stressed. 
You hear bad news. You are simply having 
a tough day and the last thing you want 
to do is continue fighting your battles. The 
‘easy’ option is to fall back into the habit 
that was routine, that brought you com-
fort. This could be anything from using 
substances, to eating too much/too little, 
to neglecting to do your work, to isolating 
yourself, to not taking care of yourself or 
others, etc.
But then deep inside, you KNOW that this 

is not what you want. You don’t want to go 
‘back’ into using the habit that - although 
was momentarily helpful - brought you 
long-term pain, distress, and consequenc-
es. But right now, you are tired and every 
inch of you can’t fight. You simply don’t 
have the strength or peace of mind to chal-
lenge yourself. And before you know it, 
you have ‘went back’ into your old habit 
(that you tried so hard to break before).
What now? You might feel relieved short-
term, but after a while, you will be an-
gry at yourself. You might feel guilty, or 
blame yourself for ‘giving up’ or ‘messing 
up’. You might even think that you ‘broke 
your record or streak’ and that you are a 
failure. You might feel hopeless that you 
will never change.
Well, I’m here to tell you that these 
thoughts are NOT TRUE! We all have 
moments when we are tired of fighting, 
when things are ‘too much’. And during 
these times, the last thing you need is to be 
telling yourself negative statements about 
your worth or ability to succeed. Instead, 
although this is extremely hard in the mo-
ment - you ought to practice compassion 
for yourself.
Yes, you might not be able to pat your-

self on the back for going back to your 
‘bad’ habits. But you CAN acknowledge 
that today was a tough day. And you were 
stressed, so you inevitably went back to 
your old ways of doing things. BUT this 
does not mean you are a failure. It doesn’t 
mean you need to ‘start all over’, nor does 
it mean you are weak. Instead, take it as a 
chance to learn something and grow. What 
triggered you? What were you thinking 
or feeling at that time? Instead of using 
an old habit to cope, what could you have 
done instead? How can you make a ‘safety 

plan’ for the future to avoid this from hap-
pening again?
Remember this in times of ‘relapses’ or 
‘slips’. You are not defined by these mo-
ments. You are defined by your strength, 
your worth, and your uniqueness. One 
tough moment, or one break into your 
old ways of coping, is not a sign that you 
‘need to start all over again’. It is a les-
son to be learned. It is an opportunity for 
growth. Learn, and move on. Continue 
to look into the future, and keep making 
progress. It is in these times when you will 

truly learn your strength. You can destroy 
what destroys you. You can do hard things. 
You can learn new ways of seeing, think-
ing, and doing. You are not your habits or 
thoughts. You are YOU, and I believe in 
YOU.
‘No temptation has seized you except 
what is common to man. And God is 
faithful; He will not let you be tempted 
beyond what you can bear. But when you 
are tempted, He will also provide a way 
out so that you can stand up under it’. (1 
Corinthians 10:13).

Statement from MP Bob Saroya on 
the attack on the St. George Coptic 
Orthodox Church in Surrey
Bob Saroya, MP for 
Markham-Unionville
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This time the Olympic games has unique 
conditions, the games that were delayed 
for a year because of the pandemic, the 
games that are held without spectators, 
the games that have strict measures for 
protection against infections with the 
Covid, that makes life hard for athletes, 
their coaches, judges, and the organizing 
team.
At the opening ceremony, Japan has 
shown the world its spectacular techno-
logical capabilities, as usual, yet mixed 
with a fascinating show that narrates the 
history of Japan, and how it was built by 
research, inventions, and progressive-
ness. Indeed, that is not obscure for a 
country like Japan. Though the message 
reached its climax when we watched a 
group of around One Thousand and Eight 
Hundred drones that appeared in the sky 
above the stadium where the ceremo-
ny is being held, and those drones have 
formed many shapes in a brilliant show, 
ended by forming the shape of the globe, 

telling us we are one united body made 
of billions of bonds, whether the modern 
highly sophisticated technology or united 
by the classical five circles, the flag of the 
Olympics.
Later, watching all the Olympic teams 
marching in the stadium from the four 
corners of the earth demonstrated a true 
portrait of inclusion and diversity, impar-
tiality, and humanity. Even some teams 
from countries in conflicts have stood 
side by side in the arena of sports, for-
getting their conflicts and their political 
disputes or racial and ideological differ-
ences.
One of the facts that demonstrated how 
sports and clean and honorable compe-
tition is elevated far above conflicts and 
crimes against humanity was the partici-
pation, for the second time in the history 
of Olympic games, of the Refugee Olym-
pic Team that is composed of Twenty 
Nine athletes from Eleven countries but 
united by the Olympic Flag.

Contemplating this supreme 
illustration and thought, 
what if we can make the 
earth living in a daily Olym-
pic games’ atmosphere! 
Wouldn’t be heaven on earth, neverthe-
less, the reality stroke my mind harder 
reminding me that we cannot even forget 
our differences and unit to reject any form 
of exclusion and bias in our community. 
Since we are still witnessing every day 
how different groups are trying to acquire 
more privileges over others by misinter-
preting and twisting facts to serve indi-
vidual interests. While the governments 
and their oppositions are playing the 
same non-Olympic game of hypocrisy 
and leading a double standard situation.
The reality is that the Olympic games 
are like watching a movie or going to a 
concert, where you spend the time of the 
show indulged in a different glamourous 
world, a fiction created temporarily by 
talented artists, where you forget about 

the real world during that show, 
and when it’s over we return to 
the agonizing realism of the ab-
sence of true inclusion and real 
diversity. Whilst listening, during 

the opening ceremony, to the great eter-
nal song by John Lennon “Imagine”, I 
wished to witness the day where such a 
legendary song would be the national an-
them of the world…
Imagine there’s no countries
 It isn’t hard to do
 Nothing to kill or die for
 Imagine all the people
 Living life in peace
Imagine no possessions
 No need for greed or hunger
 A brotherhood of man
 Imagine all the people
 Sharing all the world
You may say I’m a dreamer
 But I’m not the only one
 I hope someday you’ll join us
 And the world will be as one

Emad BarsoumEmad BarsoumInclusion and Diversity ( 4 ) …. Tokyo 2020Inclusion and Diversity ( 4 ) …. Tokyo 2020

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


