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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

»يوم املوت أو احلياة«.. »يوم املوت أو احلياة«.. 
ماذا حدث في مطار كابول؟ماذا حدث في مطار كابول؟

ترودو يعلن بدء احلمالت ترودو يعلن بدء احلمالت 
االنتخابية الفيدرالية في كندا االنتخابية الفيدرالية في كندا 

تشويه كنيسة تشويه كنيسة 
أرثوذكسية أرثوذكسية 

بكتابة تهديدات بكتابة تهديدات 
على اجلدران في على اجلدران في 
بريتش كولومبيابريتش كولومبيا

Law Professional Corporation
647-402-7949
andrewtadroslpc@outlook.com
Barrister & Solicitor

Andrew TadrosAndrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939
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محاولة اختطاف سلفية لألوملبياد
بامليداليات  بطالتنا  بفوز  كمصريني  فرحنا  بامليداليات كلنا  بطالتنا  بفوز  كمصريني  فرحنا  كلنا 
طالبة  بطلتنا  كسبتها  التي  الذهبية  طالبة خاصة  بطلتنا  كسبتها  التي  الذهبية  خاصة 
لكن  أشرف،  فريال  الكاراتيه  والعبة  لكن الصيدلة  أشرف،  فريال  الكاراتيه  والعبة  الصيدلة 

نوع  من  كانت  فرحتهم  نوع السلفيني  من  كانت  فرحتهم  السلفيني 
آخر فقد أقاموا األفراح والليالي املالح آخر فقد أقاموا األفراح والليالي املالح 
محجبات  بطالت  ثالث  هناك  محجبات ألن  بطالت  ثالث  هناك  ألن 
شرفونا  فريال  رأسهن  شرفونا وعلى  فريال  رأسهن  وعلى 
تلك  اختطاف  فحاولوا  تلك بامليداليات،  اختطاف  فحاولوا  بامليداليات، 
إلى  وحتويلها  واستثمارها  إلى الفرحة  وحتويلها  واستثمارها  الفرحة 
ابتزاز سلفي وترويج أنه انتصار لهذا ابتزاز سلفي وترويج أنه انتصار لهذا 
الشكل من الزي الذي ظلوا يروجون الشكل من الزي الذي ظلوا يروجون 
على أنه الزي الوحيد الشرعي الذي على أنه الزي الوحيد الشرعي الذي 
سافرات  زي  هو  وغيره  اهلل،  سافرات يقبله  زي  هو  وغيره  اهلل،  يقبله 

كافرات مارقات.كافرات مارقات.
والسلفية  اإلخوانية  الدينية  الفاشية  والسلفية متسكت  اإلخوانية  الدينية  الفاشية  متسكت 
ألنها  بالنواجذ  عليها  وعضوا  الفرصة  ألنها بتلك  بالنواجذ  عليها  وعضوا  الفرصة  بتلك 
فرصتهم األخيرة وطوق جناتهم الوحيد بعد ضياع فرصتهم األخيرة وطوق جناتهم الوحيد بعد ضياع 
»لوجو«  احلجاب  وألن  املصريني،  عند  »لوجو« رصيدهم  احلجاب  وألن  املصريني،  عند  رصيدهم 
سياسي بالنسبة لهم حاربوا من أجله طويالً وقد سياسي بالنسبة لهم حاربوا من أجله طويالً وقد 
صرح عصام العريان من قبل في حوار له بأن احلجاب صرح عصام العريان من قبل في حوار له بأن احلجاب 
كان أهم معاركهم التي خاضوها إلعالن سطوتهم كان أهم معاركهم التي خاضوها إلعالن سطوتهم 

هذا  وشق  اجلمعي،  والعقل  املصري  الشارع  هذا على  وشق  اجلمعي،  والعقل  املصري  الشارع  على 
الشارع ومتييزه إلى مسلمة وغير مسلمة كنوع من الشارع ومتييزه إلى مسلمة وغير مسلمة كنوع من 
الفرز الطائفي املعلن، ولكن أتت الرياح التنويرية مبا الفرز الطائفي املعلن، ولكن أتت الرياح التنويرية مبا 
السلفية،  السفن  تشتهي  السلفية، ال  السفن  تشتهي  ال 
الغراب  خدها  مامتت  فرحة  الغراب و«يا  خدها  مامتت  فرحة  و«يا 
وطار« كما يقول املثل الشعبي، وطار« كما يقول املثل الشعبي، 
فأوالً لم يكن ما ترتديه البطلة فأوالً لم يكن ما ترتديه البطلة 
حجاباً  أوليمبية  بطلة  حجاباً أي  أوليمبية  بطلة  أي 
به  يتمسك  الذي  من  به شرعياً  يتمسك  الذي  من  شرعياً 
وال  يصف  ال  والذي  وال السلفيون  يصف  ال  والذي  السلفيون 
يشف وال يشبه لباس الكافرات يشف وال يشبه لباس الكافرات 
…الخ، يعني ال بنطلون وال بدلة …الخ، يعني ال بنطلون وال بدلة 
كاراتيه وال رقبة تظهر وال كعب كاراتيه وال رقبة تظهر وال كعب 
يبان، وكانت هناك حركات التحام وقفزات ..الخ، مما يبان، وكانت هناك حركات التحام وقفزات ..الخ، مما 
يثير حفيظة السلفيني  يثير حفيظة السلفيني يهتز معه اجلسم وهو ما  يهتز معه اجلسم وهو ما 

الذين يثارون ويتهيجون من أي هزة.الذين يثارون ويتهيجون من أي هزة.
وجاءت الطامة الكبرى مع احلضن األبوي من املدرب وجاءت الطامة الكبرى مع احلضن األبوي من املدرب 
للبطلة وهو بالطبع ما تهتز له السبع سموات عند للبطلة وهو بالطبع ما تهتز له السبع سموات عند 
عمنا السلفي الذي ال يفهم هذه املشاعر، فمجرد عمنا السلفي الذي ال يفهم هذه املشاعر، فمجرد 
يعني  زنا!!  مقدمة  هي  السلفي  عند  يعني املصافحة  زنا!!  مقدمة  هي  السلفي  عند  املصافحة 
الشعر  يغطي  »بونيه«  على  رسيت  املسألة  الشعر كل  يغطي  »بونيه«  على  رسيت  املسألة  كل 

فهل هذا »البونيه« هو فهل هذا »البونيه« هو 
عند  الشرع  يبتغيه  عند ما  الشرع  يبتغيه  ما 

إذن  الشرع؟  إذن متبعي  الشرع؟  متبعي 
التي  التي فالسباحة  فالسباحة 
في  شعرها  في تغطي  شعرها  تغطي 

هي  األوملبياد  هي بيسني  األوملبياد  بيسني 
محجبة بإمتياز!!محجبة بإمتياز!!

احلجاب  ترويج  في  والسلفيون  اإلخوان  احلجاب اضطرب  ترويج  في  والسلفيون  اإلخوان  اضطرب 
»اللوجو« عند املصريني وقت األوملبياد، وطلع نقبهم »اللوجو« عند املصريني وقت األوملبياد، وطلع نقبهم 
على شونه، فالسلفيون كلنا نعرف أفكارهم ولم على شونه، فالسلفيون كلنا نعرف أفكارهم ولم 
يعد من السهل خداعنا، فالكيبورد عندنا، واليوتيوب يعد من السهل خداعنا، فالكيبورد عندنا، واليوتيوب 
هذا  ونبي  العصر  قديس  وجوجل  فيه،  اهلل  هذا بارك  ونبي  العصر  قديس  وجوجل  فيه،  اهلل  بارك 
الزمان وموسوعة املوسوعات عند أطراف أصابعنا، الزمان وموسوعة املوسوعات عند أطراف أصابعنا، 
ونعرف أن تراثهم يقول أن عالج الزوجة ليس فرضاً ونعرف أن تراثهم يقول أن عالج الزوجة ليس فرضاً 
عقد  هو  الزواج  ألن  تكفينها،  وحتى  الزوج،  عقد على  هو  الزواج  ألن  تكفينها،  وحتى  الزوج،  على 
نكاح واستمتاع، والعطر زنا، ونتف احلواجب لعنة، نكاح واستمتاع، والعطر زنا، ونتف احلواجب لعنة، 
غواية،  والضحك  للشيطان،  استشراف  غواية، واخلروج  والضحك  للشيطان،  استشراف  واخلروج 
واملشية وشاية عن ميعاد غرام، وظهور حلمة األذن واملشية وشاية عن ميعاد غرام، وظهور حلمة األذن 
مبثابة ليلة حمراء …الخ فكيف نصدق أيها السلفي مبثابة ليلة حمراء …الخ فكيف نصدق أيها السلفي 
إذا  الرياضة  البنات على ممارسة  إذا العزيز أنك تشجع  الرياضة  البنات على ممارسة  العزيز أنك تشجع 

كنت متنعهم من احلياة والتنفس أصالً؟!كنت متنعهم من احلياة والتنفس أصالً؟!

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

بني  املسافرين  تلزم  كندا 
والعاملني  املقاطعات 
احلكومية  الوظائف  في 

بالتطعيم
........................................ص12

عملياتها  تعلق  كندا 
في  مؤقتا  الدبلوماسية 
مقاتلو  دخول  بعد  كابول 

طالبان
..........................................ص9

التنديد  بوقفة  قوي  حضور 
كندا  في  الكنائس  بحرق 

رغم األمطار الغزيرة
........................................ص12

 
األقباط  ينشط  كيف 
اجملتمع  في  سياسيا 
لتبادل  دعوة   ... الكندي؟ 

األفكار
..........................................ص4

لم أنزعج ألن األكثرية طالبان .. لم أنزعج ألن األكثرية طالبان .. 
ولكن بنسبة!ولكن بنسبة!

التواصل  مواقع  علي  املصريني  املتعاطفني  كم  من  أنزعج  لم 
حلكم  املتطرفة  الدموية  طالبان  حركة  عودة  مع  اإلجتماعي، 
دولة أفغانستان، لم أنزعج من استمرار هذا التعاطف رغم ما 
نقلته شاشات وكاميرات املواقع والصفحات للشعب األفغاني 
وهم يتركون سياراتهم وبيوتهم وأموالهم، ويهرولون نحو مطار 
فيديوهات  وكذلك   ، والشريعة  طالبان  حكم  من  هرباً  كابول 
علي  يركبون  لبشر  قبل  من  واإلنسانية  البشرية  تعرفها  لم 
حلظات  بعد  حتفهم  سيلقون  أنهم  عاملني  الطائرة  أجنحة 
فقط هرباً ورعباً من طالبان. حتى لم أنزعج من تبرير األخوان 
وجلانهم االلكترونية وموقع رصد املتحدث باسمهم بأن هؤالء 
تبرير  األمريكان، وهو  الهاربني هم خونة متعاونني مع  األفغان 
ينفيها،  وال  الفكرة  ويثبت  أخالقي  وغير  حقيقي  وغير  ساذج 
بأنه ال عدالة في حتقيقات التنظيمات املتطرفة حال حكمهم 

بالشريعة كما يدعون. 
لم أنزعج من كل ما سبق، ببساطة شديدة ألنني أعلم أن كلنا 
ونحن  أفغانستان  في  الدينية  املدارس  نبت  طالبان  طالبان، 
لدينا 24 ألف مدرسة ومعهد ديني في مصر يتعلم بهم قرابة 
من عددهم  أكبر كثيراً  بالطبع عدد  وهو  2٦ مليون طالب،  الـ 
بأفغانستان قبل وصولهم للحكم في منتصف التسعينيات 

من القرن املاضي.
لم أنزعج ألنه ماذا تفعل طالبان لم نفعله نحن ولم نؤمن به 
نحن، العداء للمرأة بدأً من خمس عقود بتحجيبها أو تنقيبها 
، أو حتى إزالة صورة وجهها من الشوارع، ألم يضع حزب النور 
عام  البرملانية  اإلنتخابات  في  بالشوارع  قائمته  في  السلفي 

نسمة  مرشحته  صورة  من  بدالً  »وردة«   2٠12
احلزب  هذا  نفس  يُحجب  ألم  الرحيم.  عبد 

هذه  وبالطبع  باألسكندرية،  البحر  حوريات  متثال  السلفي 
ليست تصرفات فردية أو سلوك جملموعات صغيرة، فحزب النور 
السلفي بتلك السلوكيات حصل علي املركز الثاني -بعد حزب 
تلك  أن  أي  االنتخابات،  تلك  مقاعد  عدد  في  وقتها-  اإلخوان 

األفعال لها قبول عند كثيرين.
ليس كلنا طالبان عبارة صحيحة لكن العبارة األصح هي أننا 
كلنا طالبان ولكن بنسب، فلدينا جميع املستويات في التطرف 
دارها  من  املرأة  يرفض خروج  من  لدينا  أدناها،  إلي  أقصاها  من 
حتى من ال ميانع خروجها ولكن بلباس معني لدرجة أنه ينتقد 
ملبس املرأة الضحية حال تعرضها للتحرش، بني متطرف يكره 
 ، عباداتهم  أماكن  رؤية  أو  رؤيتهم  يريد  وال  األقباط  مثل  األخر 
ومتطرف أقل يوافق علي اضطهادهم فقط، بني متطرف يريد 

قتل التنويريني والعلمانيني ، ومتطرف أقل يشتمهم فقط.
من كل ما سبق تعرف أن ما حدث من تعاطف وتأييد وفرحة هو 
الطبيعي واملنطقي واملنتظر فاألغلبية طالبان، فقط مبقادير، 
علي  تتفق  األغلبية  تلك  من  األعظم  السواد  ولكن  مختلفة 
منهم  واملتوقع  فعلوها  التي  جرائمهم  كل  رغم  هؤالء  تأييد 

فعلها. 
األفغانية  املرأة  ومع  القادم  من  األفغاني  الشعب  مع  قلوبنا 
والتي ستخسر بال شك حقوق كثيرة حصلت عليها حني مت 
التعامل معها كشريك في اإلنسانية وليس مجرد تابع للرجل 

في تلك اجملتمعات الذكورية الدموية املتطرفة  

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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انتَشرَت في عاملنا العربي ظاِهرة بحث 
أن  بذريعة  موظفة  زوجة  عن  الرُجل 
احلياة  مشاق  ل  حتمُّ في  »تُساعده« 
ال  هؤالء  أكثر  أن  الطريف  لكن  املاديَّة، 
يُطلقون  ا  عمَّ للبحث  حًقا  يطمحون 
حتمل  امرأة  عن  بل  ُمساعدة؛  عليه 
آخر  ونصيًبا  املسؤولية  من  نصيبها 
فوقه دون أن يبذلوا ُجهًدا كافًيا يُثبتون 
ال  »رجولتهم«،  امُلتمع  يعتبره  ما  به 
األوسط  الشرق  مجتمعات  في  سيما 
الرُجل  مازال  التي  إفريقيا  وِشمال 

في  متشي«  أن  يجب  »كلمته  أن  يتوقع 
البيت على طول اخلط، بينما املرأة تتوقع 
القرارات  اتخاذ  حق  معه  تتقاسم  أن 

مادامت تقاسمت معه اإلنفاق.
هذه الظاهرة قد تكون من أهم أسباب 

قبولها  رغم  الرُجل  عن  املرأة  انفصال  في  الرغبة 
االرتباط به في البداية.. يبدأ األمُر لطيًفا، امرأة بأحالم 
باحلُب  مليئة  حياًة  تتوقع  بنفسجية  ُمستقبلية 
طوال  منه  ُحرَمت  أن  بعد  واالهتمام  والرومانسية 
السابقة في ُمجتمٍع ُمحاِفظ، عدا عن  أعوام حياتها 
األسرة  بها  تسببت  التي  الداخلي  التحطيم  جوانب 
وامُلتمع مؤدية إلى شعورها بعدم استحقاق األفضل 
مُلرد أنها امرأة! تقبل املرأة هذا احلل باعتبارها ستكون 
الزواجيَّة  النضال  ومسيرة  الِكفاح«  في  »شريكة 
على  راتبها  من  ُجزًءا  سُتنفق  أنها  وتظن  العظيمة! 
تستمتع  بينما  فقط،  زوجها«  »ُمساعدة  يُسمى  ما 
الشخصية،  احتياجاتها  على  منه  تبقى  ما  بإنفاق 
وباملُقابل حتصل على ما تتمناه من حماية ورعاية وُحب 

ورومانسية.
لدفع  ُمضطرة  أنها  املرأة  تلك  تكتشف  بالتدريج 
فواتير الكهرباء، املاء، الهاتف، اإلنترنت، نفقات البقالة 
على  تُنفق  صارَت  أنها  أي  املسَكن،  إيجار  اليومية، 
نفسها وعلى البيت، ثم تكتشف أنها ُحبلى بجنينها 
األول، وتتوقع أن خبرًا كهذا سيجعل األب اجلديد أكثر 
إجناب  بعد  تُصَدم  لكنها  املسؤولية،  حتمل  في  رغبًة 
ألن  الكثيرة  مصاريفه  ل  لتحمُّ ُمضطرة  أنها  الطفل 
والده ليس ُمعتادًا على االجتهاد في العمل أكثر جلني 
األسرة..  احتياجات  تلبية  على  القادر  املال  من  املزيد 
شيًئا فشيًئا تتضاءل ُقدرتها على تلبية نفقات البيت 
فقط،  الطفل  احتياجات  على  فُتركز  مًعا،  والطفل 
وتتراكم فواتير اخلدمات إلى أن تُقَطع عنهم ويُنذرهم 

صاحب البيت بإخراجهم منه إن لم يدفعوا.
الزوج  وبني  بينها  الشجار  فيدب  الزوجة  صبر  ينفد 

على أمل أن يفعل شيًئا إلنقاذ األسرة 
على  ُمعتاد  غير  أنه  ومبا  الصغيرة، 
إجهاد عقله وجسده أكثر سيلجأ إلى 
من  »االستدانة  احللول:  وأقرب  أسهل 
مرَّة،  املال  يُقرضونه  وأصدقائه«،  أهله 
إقراضه  من  يتهرَّبون  ثم  ثالث،  مرَّتان، 
إلى  أنه حتول  وُمالقاته حني يكتشفون 
ثُقب أناني في حياتهم يستنزفهم دون 
هذا  ويُغلق  منهم،  يأخذه  ما  يُرِجع  أن 

الباب في وجهه.
الزواجية  واجباته  تأدية  الزوج عن  عجز 
في اإلنفاق على املنزل والطفل والزوجة 
مبا  املرأة  ُمطالبة  عن  يتنازل  يجعلُه  ال 
يعتبره واجباتها الزواجية؛ فهي يجب أن 
تُعطيه حقوقه اجلسدية كاملة، ويجب 
أن تُدلل وتُدلع، ويجب أن تخضع وتُطيع 
انزعاجها  يزداد  بينما  أهله،  وحتترم  كالمه  وتسمع 
شيًئا فشيًئا مما تعتبره في داخلها »وقاحته« و«انعدام 
منها  ويتوقع  رُجالً  نفسه  يعتبر  كيف  إذ  إحساسه«، 
كذا وكذا بينما َسقَطت رجولته من عينها منذ زمن 

بعيد!
حتبل الزوجة بطفٍل آخر، ومع قدومه تتعملق املصاريف 
لهم  يرد  أن  دون  الُغرباء  من  لالستدانة  فُيضطر 
بقبضاتهم  الُغرباء  أولئك  قرعات  تتكرر  حقوقهم، 
عن  هو  يجنب  بينما  بأموالهم  ُمطالبينه  الباب  على 
اخمللوق  هذا  مع  األمان  بعدم  الزوجة  تشعر  املواجهة، 
العاجز عن حمايتها وحماية طفليها،  الرعديد  اجلبان 
ومع هذا يستمر ُمطالًبا إياها مبا يعتبره حقوقه فيُجن 
جنونها وتبدأ بالتساؤل جديًا: » ماذا أفعل هنا مع هذا 
وصحتي  وأموالي  طاقتي  كل  يستنزف  الذي  اخمللوق 
وحياتي؟ كنت مرتاحة سعيدة أنفق على نفسي إلى 
والعيال  املال  مني  يُريد  وصار  ودمرها  حياتي  دخل  أن 
ويأمرني  مالبسه  وغسل  والتنظيف  والطبخ  واجلََسد 
أن  دون  كلمته  وسماع  بطاعته  ويُطالبني  وينهاني 
منه  أرى  وال  يحميني  وال  ألجلي  مفيًدا  شيًئا  يفعل 
ال  أريده..  ال  أحتاجها!  التي  والطبطبة  الرومانسية 
أريده.. ال أريده.. أريد الطالق. سأُصبح »سنجل ماذر«؟ 
فليُكن! أنا اآلن سنجل ماذر وفوقها أعول بغالً بحجم 
ُمتبادلة،  منافع  ذات  شركة  الزواجية  احلياة  اجلدار!«. 
وحني تكون تلك الشركة خاِسرة ويشُعر أحد الطرفني 
اآلخر  بينما  كاهله  على  ُملقاة  كلها  خسائرها  أن 
يستفيد من تلك الشراكة دون أن يتحمل نصيبه من 
املسؤولية، من الطبيعي أن يثور عليها ويرغب بإنهائها 

كي ال يخسر ما تبقى من نفسه.

ة أم استنزاف؟  ُمشاركة زواجيَّ
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عندما كنت طالبا للدراسات العليا في معهد 
املركز  في  شابا  وباحثا  السياسية  العلوم 
فرنسا،  في   CNRS العلمي  للبحث  القومي 
أساتذتي  في  أمرين  وأري  اسمع  دائما  كان 
األول  األمر  جدا،  استعجبهما  الفرنسيني، 
كله  بيضك  تضعك  »ال  يقولون  دائما  أنهم 
الرهان  عدم  علي  للداللة  واحدة«  سلة  في 
على أمر واحد في حياتك، دون أن تكون هناك 
شابا  كنت  وأنني  خاصة  الثاني،  واألمر  بدائل. 
تقليدي،  مجتمع  من  قادم  العمر،  مقتبل  في 
عندما أرى أحدهم يحدد مواعيده مع اآلخرين، 
شهور   6 من  ألكثر  ملدة  فرنسا  وداخل  خارج 
من  والزمن  الوقت  لعنصر  حتدي  في  قادمة، 

وجهة نظري. 
املعيشة  من  سنوات  عدة  بعد  فيما  أنني  إال 
املتمعات  من  وغيرها  فرنسا  في  واملعايشة 
الغربية، أن هذا هو التخطيط السليم، الذي 
الصورة  يضع  أنه  إال  تعديالت،  عليه  تطرأ  رمبا 
نسبيا واضحة أمامك، وفق نظرية االحتماالت 
حصان  رهينة  ليست  حياتك  وأن  والبدائل، 
الثقافة  بشدة  أحب  أنني  أننكر  ال  واحد. 
فيه  عشت  الذي  الفرنسي،  املتمع  واحلضارة 
وكان  كبيرا،  تأثرا  بها  وتأثرت  طويلة،  سنوات 
وليس  حتديدا،  للكيببك  اختياري  أسباب  أحد 
الواليات  حتى  أو  اجنلوفوني  آخر  إقليم  ألي 

املتحدة.
عما  للتعبير  املقدمة،  هذه  أمام  نفسي  أجد 
لفهم  جادة  ومحاولة  تساؤالت،  من  بداخلي 
الذين  أغلبهم،  في  األقباط،  سيكولوجية 
احملافظ،  اليميني  التيار  على  فقط  يراهنون 
وأتفهم هذا متاما، ملا يتسق معهم في قيمهم 
من  وغيرها  والدين  بالعائلة  اخلاصة  احملافظة 
األمور. وهذا اتساق منطقي وطبيعي واتقبله 
حفيظتي  يثير  ما  ولكن  واحترمه.  واتفهمه 
آخر  رهان  أي  مطلقة  بصورة  يرفضون  أنهم 
مثل  احملافظني،  سلة  غير  أخرى،  سلة  على 
من  رجسا  ويعتبرونه  الليبرالي،  احلزب  سلة 
عمل الــــــ...... وأختلف متاما مع هذا الطرح.
األقباط،  من  الكثير  وأشجع  أدعو  أنني  بل 
الفاعلة في  لالنتشار في األحزاب السياسية 
املتمع الكندي واالمريكي وغيره من املتمعات 
كبيرة  ديناميكية  هناك  وأن  خاصة  الغربية، 
االشتراك،  نوعية  حسب  االحزاب،  هذه  داخل 
في  تتراوح  والتي  االشتراك،  قيمة  وفق  احملددة 
لعضوية  دوالرات   5 بني  ما  الكندية،  األحزاب 
مشاركة  فاعلة  لعضوية  دوالرا   25 أو  عادية، 
على  والتصويت  واملؤمترات  االجتماعات  في 

القرارات احلزبية. 
السياسة،  ميارسوا  أن  األقباط  حق  من 
كمواطنني، كاملي املواطنة الكندية، شأنهم 
واملسلمة  العربية  اجلاليات  بقية  شأن 
واإليطالية  واألوكرانية  واليونانية  والهندية 
وغيرها. ويجب أن تكون هناك عمليات تنشئة 
دوائر  توجد  أن  على  النخبة،  لهذه  سياسية 
مختلفة منها، لديها قدر من املرونة والفهم 

للعمل السياسي. 
رغبة  لديه  من  كل  ليس  فالسياسة، 

كل  بل  فيها،  النجاح  على  قادر  ملمارستها، 
من لديه فهم وتراكم خبرات مع الوقت، قادر 
على التطور والرقي في السلم احلزبي والعمل 

العام.
ناجحة  فئات  األقباط،  أن  املعروف،  من 
خالل  املهم  من  لكن  ومهنيا،  مجتمعيا 
كندية  قيادات  تظهر  أن  القادمة،  السنوات 
أصول  من  اخملتلفة،  الدوائر  في  سياسية 
مصرية قبطية، وهذه عملية لن تتم بني ليلة 
املدى  على  سنوات،  تستغرق  ولكن  وضحاها، 
املتوسط والبعيد، على أن يكون هناك تكاتف 
القبطية،  والسياسية  املتمعية  الكوادر  بني 
سياسية  وأطياف  ألوان  من  كانت  لو  حتى 
أو  الصراع  بالضرورة  يعني  ال  فذلك  مختلفة، 
يحقق  أن  ميكن  إيجابي  توزيع  ولكنه  اخلالف، 

نتائج طيبة على مختلف اجلبهات. 
ثقافة  األقباط  يتعلم  أن  املهم  من  أنه  كما 
التبرع لألحزاب واحلمالت االنتخابية، حتي يبرز 
وزنهم النسبي لدي القيادات احلزبية، لدي أكثر 
3 أحزاب سياسية، وهي احلزب الليبرالي واحلزب 
االجتماعي  الدميقراطي  واحلزب  احملافظني، 
اجلديد. أما بقية األحزاب فهي صغير، وتأثيرها 
النسبي ضعيف على املستوى الفيدرالي. وما 
ينطبق على املستوى الفيدرالي، ينطبق على 
أحزاب  فيها  توجد  والتي  األقاليم  مستوى 
احلال  مثلما هو  وفاعلية،  تأثير  أكثر  رمبا  أخري 
من  التضامن  الكيبيك حيث حزب  إقليم  في 
وزراء  رئيس  برئاسة  الكيبيك،  مستقبل  أجل 
واألكثر  األقوى  يعد  لوجو،  فرانسوا  الكيبيك 
تأثيرا حاليا من احلزب الليبرالي وحزب احملافظني 

في اإلقليم.
بصورة  السياسة  ممارسة  في  األقباط  جناح 
واملعمول  املعتمدة  قواعدها،  وفق  صحيحة، 
يتطلب  السياسي،  احلقل  اجلميع في  بها من 
التي  القيم  مجموعة  في  قليال  يفكروا  أن 
يتبعونها في ممارسة السياسية، والتي تتنافي 
مع قاعدة املصلحة واستراتيجياتها. وهذا أمر 
املتمع  عناصر  بني  وحوار  نقاش  فتح  يتطلب 
التي  واملقترحات،  األفكار  اثراء  ليتم  القبطي، 
تستهدف في النهاية، تشكيل نخبة قبطية 
في االحزاب واملتمع املدني، فضال عن تشكيل 
العمرية  والفئات  الشباب  من  ثانوية  نخب 
النخبة  أداء  حتسني  هدفها  يكون  اخملتلفة، 

القبطية على املدى املتوسط والبعيد.
ودون أن يلعب األقباط السياسية، فال تنتظروا 
بأولويات املتمع  الكندي  القرار  يأخذ صانع  أن 
املتمع  هذا  يظهر  أن  يتطلب  وهذا  القبطي، 
من  السياسي،  ووزنه  أهميته،  القبطي 
في  واملساهمة  األحزاب،  في  العضوية  خالل 
واحلمالت  لألحزاب  والتمويل  التبرع  حمالت 
صانع  يستطيع  وبعدها  الخ،  االنتخابية..... 
النسبي  الوزن  حسبانه  في  يضع  أن  القرار 
للمجتمع القبطي في قراراته، ولنبدأ عملية 
األفكار  لنتبادل  مرتفع  بصوت  التفكير 
واملقترحات، من أجل تنشيط اجلالية القبطية 
الكندي،  الفيدرالي  املستوى  على  سياسيا 

وكذلك داخل األقاليم.

كيف ينشط األقباط سياسيا 
في املجتمع الكندي؟ ... 
دعوة لتبادل األفكار )1(

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

“ال تضع بيضك كله في سلة واحدة« حتي ال 
تخسر »اجللد والسقط”
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   تقابلت، يوماً، مع شاب سوري مسيحي، وعندما 
علم انني قبطي، قال لي على استحياء: »هل تعلم 

اننا في سورية، نصفكم باجلبناء؟«!

   لم اتفاجيء بهذه الوصمة، فكثيراً ما يطلقها 
علينا أخواننا املسلمني. ولكني شعرت بضراوة 

هذا التعبير، ألنه على لسان اشقاء لنا في سورية، 
ولبنان!

   وقبل أن أحكي له عن شهداء األقباط، وعن 
شجاعتهم وبطوالتهم عبر التاريخ، قّص الشاب 

السوري، هذه الواقعة:

   »في إبان حكم الرئيس املصري السابق جمال عبد 
الناصر، صدر كتاب مليء بالنفاق الوضيع، نِكاية 

في األقباط، بعنوان: »محمد.. الرسول والرسالة«، 
من تأليف مسيحي اعتنق اإلسالم، يدعى: »نظمي 

لوقا«!

   وإلذالل األقباط، أكثر، فرضه وزير التعليم ـ في 
ذلك الوقت ـ »كمال الدين حسني« على طلبة 

املدارس!

   وعندما قامت الوحدة بني مصر وسورية، حاول 
هذا الوزير فرضه على مدارس سوريا؛ فإذا بالسريان 

يتظاهرون بغضب مقدس، رافضني بكل شجاعة 
وإرادة وتصميم، أن يُفرض على أوالدهم هذا الكتاب 
اللعني، الذي يهاجم املسيحية، وقاموا بحرقه علناً 

في شوارع دمشق؛ مما جعل »عبد الناصر«، يأمر 
بسحبه من املدارس، بينما مت متريره في مصر، وكأن 

األمر ال يعني األقباط في شيء!«.

   وسألت نفسي: منذ متى أصيب األقباط بضربة 
اخلوف؟! 

   فالذي كتبه التاريخ بأحرف من نور: أن االمبراطورية 
الرومانية بكل قوتها وجبروتها واقتدارها 

ووحشيتها، لم تستطع القضاء على إميان وقوة 
وصالبة األقباط، بل وحتولت كل آلة صورت ضدهم 

إلى وسيلة فعالة في انتشار املسيحية، كمّد ال 
يُحّد!

   في تصوري أن ضربة اخلوف التي أصابتنا، ووصلت 
إلى ذروتها في أشخاص محسوبني علينا، حتى انهم 

صاروا کارزین لنا بفكر وإرادة الشيوخ، ترجع إلى 
سببني:

    األول، وأرجو أن يكون تصوري هذا خاطئاً: أنه في 
الوقت الذي رّحب فيه أجدادنا باجليوش العربية، 

باعتبارها عدواً لعدوهم، واعتقاداً منهم أن العرب، 
سوف ينتشلونهم من البطش الروماني. في هذا 
الوقت عينه، وقت االعتماد على ذراع بشر، حلت 

اللعنة،  وتخلت النعمة اإللهية عنهم، وتركتهم 
ألمة غبية تغيظهم! 

   أما الثاني، فهو استمرارنا في أن نعيش في ظل 
خدعة من صنع خيالنا املريض، اسمها: »مشيئة 
اهلل« )وهي غير املشيئة احلقيقية، كما صورتها 

لنا الكتب املقدسة(، نُحّملها جبننا وخنوعنا 
وخضوعنا!

    فليس من مشيئة اهلل الصاحلة، أن يدير اإلنسان 
ظهره للحياة على األرض، وكأنها رجس من عمل 

الشيطان. فلو كانت كذلك، وبال قيمة، وبال معنى، 
وبال هدف، ملا خلق اهلل كل هذا اإلبداع اجلمالي في 
كل الكون، ليستمتع به اإلنسان الذي مهما طال 

عمره أو قصر سوف يتركه يوماً ما، ليستقر جسده 
حتت الثری، وملا أودع فيه كل هذه املواهب والقدرات 

الفائقة، بل ومشاركة اهلل في اخللق عن طريق 
عملية اإلجناب، وملا ترك لنا تعاليمه السامية، التي 

تنظم العالقة بني االنسان وأخيه اإلنسان! 

   وليس من مشيئة اهلل الصاحلة، أن يظل شعبه 

وغنم مرعاه، مسحوقاً حتت األقدام البربرية بال 
حقوق، وبال كرامة في وطنه. فإن كانت إرادته 

احلسنة أوجدت لكل الكائنات احلية، مهما كانت 
ضئيلة وال تُرى بالعني املردة، وسيلة للدفاع عن 

نفسها؛ فكم باحلرى مع الذين خلقهم على صورته 
ومثاله، وجعلهم أوالداً ُمكّرمني؛ ألم يعطنا سلطانأ 
لندوس احليات والعقارب وكل قوة العدو، ووعدنا بأال 
يضرنا شیء؟.. لكننا ال نستخدم هذا السلطان، وال 

حتى سلطان النطق بالكلمة!

    إن الذي أمرنا قائالً: »من لطمك على خدك األمين 
فحول له اآلخر أيضاً«، هو نفسه، الذي قال للخادم 
الذى لطمه أثناء استجوابه في دار رئيس الكهنة: 

»إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن 
حسناً فلماذا تضربني؟!«.

   ولكنه يطيب لنا، دائماً، أن نستخدم وصية اخلد 
اآلخر تدعيماً لضعفنا، مع أن إدارة اخلد اآلخر البد وأن 
تكون من موقع القوة والسلطان واإلرادة املتسامحة؛ 

لننال من أجلها الطوبی!

   وبولس الرسول، الذي كان أكثر الرسل تعرضاً 
لإلهانات وللتعذيب ولآلالم، وقد قبلها كلها بصبر 
وفرح، هو نفسه الذي قال لقائد املئة عندما مدوه 

للسياط  بأحد معسكرات أورشليم: »أيجوز لكم أن 
جتلدوا إنساناً رومانياً غير مقضى عليه؟!«.. وللوقت 

تنحى عنه الذين كانوا مزمعني أن يفحصوه، 
واختشي األمير ملا علم أنه روماني، وألنه قيده!

   فهذه اذن هي مشيئة اهلل وارادته املُلّحة أن نصير 
أقوياء باملسيح، وأن نُغّير أوضاعنا الصعبة واملهينة 

إلى حياة أفضل؛ بتغيير الدساتير القاصرة، وكل 
القوانني املقيدة حلريات أوالده!

    إن خطورة ضربة اخلوف، ليس في أنها تبقينا أذالء 
حتت سطوة معاندينا، ولكن باعتبارها كسراً لوصية 

إلهية، ومدعاة للموت الثاني في البحيرة املتقدة 
بنار وكبريت مع غير املؤمنني، والرجسني، والقاتلون، 

والزناة، والسحرة، وعبدة األوثان، وجميع الكذبة. 

   ولكي نقتحم هذه الروح اخمليفة، وننزعها من 
أعماقنا؛ يجب علينا التخلي عن روح التواكل، ونحيا 

حياة االتكال، بحفظ وصايا الرب، وعدم كسرها، 
وعدم تفسيرها مبا يوافق مشيئتنا الضعيفة، 

واخلضوع باإلميان حتت سلطانه وعلى قدرته واقتداره 
في حياتنا. وأن ننضم إلى قافلة الفتية الثالثة، 
الذين رفضوا أن يخروا ويسجدوا للتمثال الذي 

نصبه نبوخذ نصر امللك، وقبلوا أن يلقوا في وسط 
أتون النار املتقدة واحملماة سبعة أضعاف، وحتدوا 

وعيده: »من هو اإلله الذي ينقذكم من يدي« فإذا 
بهم ينجون وينتصرون، وإذا بامللك يصرخ: »تبارك 
إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، الذي أرسل مالكه 

وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه، وغيروا كلمة امللك، 
وأسلموا أجسادهم لكيال يعبدوا أو يسجدوا إلله 

غير إلههم«.. بل وأصدر أمره: »كل من يتكلم 
بالسوء على إلههم، فإنهم يصيرون إرباً إرباً وجُتعل 

بيوتهم مزبلة«. وان نكون أيضاً »دانياليون«، فيقر 
كل »داريوس«: »بأنه في كل سلطان مملکتی 

پرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، ألنه هو اإلله احلي 
القيوم إلى األبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى 
املنتهي، هو ينجي وينقذ ويعمل اآليات والعجائب 

في السموات واألرض، هو الذي جنی دانيال من يد 
األسود«.

   ان الذي غير طبيعة النار من أجل عبيده الذين 
كانوا في السبي، والذي غير قوانني امللك، لقادر أن 

يُغّير اليوم، بنا ولنا، طبيعة املعاندين ألوالده وآالتهم 
الشريرة، والذي جنی »دانيال« من يد األسود، لقادر 
أن يسد أفواه أسود كل سلطة، وينجينا من جب 

التعصب، واملوت!...

عـادل عطيـة

ضربة 
خوف!!

الهروب 
)إلى( املوت

منسوبة  مقولة  في 
لصاحب نوبل األديب العاملي 
عن  يقول  محفوظ«  »جنيب 
مفهوم الوطن )إن وطن املرء 
لكنه  والدته،  مكان  ليس 
كل  فيه  تنتهي  الذي  املكان 
محاوالته للهروب( وفي ظني 

الساعات  للوطن! في  تعريف  أن هذا هو أفضل 
القليلة املاضية وقبل كتابة هذا املقال مباشرة 
مشهد  أجمع  العالم  شاهد  كما  شاهدت 
طائرة  جناح  على  من  أفغان  مواطنون  سقوط 
راحلة  السماء  إلى  صاعدة  وهي  حتليقها  أثناء 
يائسة  محاولة  في  رجعة  بال  أفغانستان  عن 
حكم  جحيم  من  للهروب  املواطنني  هؤالء  من 

طالبان.
ذاكرة  في  عالقاً  سيظل  الذي  املشهد  هذا 
من  كل  ينساه  ولن  العالم  حول  املليارات 
أنهم  األشخاص  بعض  قرار  كان  شاهدوه! 
طائرة  جناح  على  من  سقوطاً  املوت  يفضلون 
وال  العيش في وطٍن كالقبر حيث ال حرية  على 
حياة وال لقمة عيش بكرامة! نعم حينما تتحول 
األوطان إلى قبور فال تتعجب أن ترى هذا املشهد 
مشهد  بأنه  نصفه  أن  له  يصلح  والذي  احلزين 
رأيناه  الذي  الشخص  هذا  املوت،  )إلى(  الهروب 
جناته  فرصة  أن  يعلم  كان  السماء  من  يسقط 
حتلق  طائرة  جناح  على  صاعداً  وهو  معدومة 
ل املوت ساقطاً من  لتوها في السماء ولكنه فضَّ
وطنه!  في  احلياة  على  الطائرة  هذه  جناح  على 
نعم فحينما تكون األوطان قبوراً ال قيمة للعيش 

داخل القبور! فكيف يكون 
يهربون  أبنائه  جعل  من  وطناً 

منه إلى املوت؟!
وطن املرء يحتضنه، يحميه

وطن املرء، يطعمه، يرويه
يشبعه بكسرة خبٍز

ويروي ظمأه بشربة ماء!
وطن املرء ليس أرضاً تعلوها سماء

وطن املرء يعيشه، يكفيه!
يحفظ كرامته! يلبسه رداء!

وطن املرء صورته في املرآة
قد يتغرب عنه يوماً

فيسمع صوته يناديه
فيعود أليه يوماً ما

وطن املرء كرامته
شرفه في الدنيا

حضن أبيه
وطن املرء ال يهرب منه
بل يجري أليه ليستره

ويطعمه ويسقيه!
ويربت على كتفيه
ليطمئنه ويحميه!

وتبقي كلمة، إن اإلنسانية كلها البد أن تتوقف 
الساعات  في  مشاهد  من  رأيناه  ما  أمام  كثيراً 
يد  تقدم  وأن  الشاشات  على  املاضية  القليلة 
وعلى  أمره  على  املغلوب  الشعب  لهذا  العون 
ويرسل  مسؤولياته  يتحمل  أن  الدولي  املتمع 
رأيناه  الذي  الشعب  هذا  إلى  طمأنينة  رسائل 

يهرب في خوف وذعر مما قد يأتي به املستقبل!

بقلم: 
جورج موسى
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تعرف على قصة سفاح كرموز الذي اثار الذعر تعرف على قصة سفاح كرموز الذي اثار الذعر 
باإلسكندرية!!باإلسكندرية!!

سعد اسكندر عبد املسيح )سفاح كرموز( شابا 
وسيما، صاحب شخصية جذابة، لم يتوقع أحدا 
تسبب  آدميا،  وحشا  الوجه  ذلك  وراء  يكون  ان 
سنني  خمس  ملدة  االسكندرية  اهالي  رعب  في 
كاملة من عام 1948 وحتى عام 1953، وذلك بعد 
سلسلة جرائم قتل، ال تقل دموية عن جرائم ريا 

وسكينة بل أشد دهاء وأكثر عنفا!!
»سعد«  كان  حيث  أسيوط  من  احلكاية  تبدأ 
للغزل  صغير  مصنع  في  يعمل  الصعيد،  ابن 
وهناك  األكبر،  شقيقه  ميتلكه  كان  والنسيج، 
السن، جعلها  ثرية تكبره في  أرملة  تعرف على 
شديد،  بدهاء  حاكها  التي  شباكه  في  تقع 
على  وأمنته  متلك،  ما  كل  السيدة  فأعطته 
إحدى  في  إسكندر  سعد  ليقوم  اموالها،  مكان 
السيدة  تلك  مبباغتة  الغرامية  األمسيات 
في  قتيلة  لتسقط  اخللف،  من  نافذة  بطعنات 
إلى  ويهرب  ومقتنياتها  أموالها  ليجمع  احلال، 
لسفاح  األولى  اجلرمية  هذه  وكانت  اإلسكندرية 

كرموز!!
مخزنا  باستئجار  سعد  قام  االسكندرية  وفي 
صغيرا للقطن وغزل النسيج في حي راغب باشا 
في كرموز، ليصبح ذلك اخملزن فيما بعد مسرحا 
جلرائمه الوحشية، ومقبرة لبعض جثث ضحاياه 
براثن  في  تقع  التي كانت  الفتيات  التعساء من 
حوادث  تعدد  ومع  اآلدمي!!  الوحش  هذا  غرام 
أثر إلحداهن حية  أي  وجود  دون  الفتيات،  اختفاء 
أو ميتة، انتشر الرعب بني االهالي في »كرموز«، 
ال سيما وان تلك احلوادث اعادت لألذهان، حوادث 
اختفاء الفتيات على يد السفاحتني الشهيرتني 

»ريا وسكينة«!!
»غبريال  حي  وفى   1948 عام 
الشعبي«، ارتبط إسكندر بعالقة 
»فاطمة«،  تدعى  بفتاة  غرامية 
واعتادا املقابلة في منزلها ليرتاب 
فزعمت  سلوكها،  من  اجليران 
فاطمة أن سعد شقيقها، حتى 
إحدى  وفي  امرها!!  يفتضح  ال 
من  السفاح  علم  األمسيات 

املنزل املاور  أن  »فاطمة« ومن خالل حديث عابر، 
لها تسكن فيه السيدة »مببة«، وهي عجوز في 
ال حصر  نقودا  ومتتلك  مبفردها  تعيش  التسعني، 
لها. لم مير ذلك احلديث ببال »سعد« مرور الكرام، 
إسكندر«  يدخل »سعد  لم  التالية  الليلة  ففي 
مببة«  »الست  منزل  دخل  بل  »فاطمة«،  منزل 
حامال ساطوره، وقد هم به على راسها فتناثرت 
الرأس في كل مكان، ليأخذ مال السيدة املغدورة 
جارتها  به  فشعرت  باخلروج،  وَهمَّ  منزلها  من 
عليها،  لالطمئنان  فَهّمت  »قطقوطة«،  وتدعى 
على  األخرى  هي  بالساطور  سعد  فعاجلها 
رأسها وفر هاربا ظنا منه أنها ماتت، لكنها جنت 
أخو  هو  القاتل  أن  الشرطة  وأخبرت  بأعجوبة، 

فاطمة، فاعترفت فاطمة على سعد إسكندر.
إسكندر«  »سعد  وكله  الذي  احملامي  استغل 
التناقض الذي ورد على لسان »قطقوطة«، وأقنع 
غرفة املشورة بعدم وجود مبرر إليقافه على ذمة 
القضية، وبالفعل مت اإلفراج عنه مؤقتا بضمانة 
ذاع  والتي  الوحشية  اجلرمية  هذه  وبعد  مالية، 
عن  وابتعد  قليال  جرائمه  هدأت  بعدها،  صيته 
األنظار، فرحل عن اإلسكندرية في اخلمسينيات.

لكي  احملمودية  ترعة  على  شونة  سعد  استأجر 
أمامه  من  ومر  النسيج  وخيوط  الغالل  يخزن 
تاجر أقمشة متجول، فدعاه إلى الدخول وقتله 
بساطوره قاطعا رأسه ودفنه في أرض الشونة. 
لم يكتف هذا السفاح بذلك، بل قام باستدراج 

عدة  بطعنه  وقام  للشونة  شهير  حبوب  تاجر 
طعنات متتالية واستولى على مبلغ 500 جنيها 
كانت بحوزته وقبل أن تلفظ أنفاس التاجر جرى 
وأجهز  خلفه  السفاح  فأسرع  وصرخ،  مسرعا 
راقد  وهو  ما حدث،  رأى  العمال  أحد  لكن  عليه، 
الشونة  أمام  باملصادفة  مرت  نقل،  سيارة  فوق 
في ذلك الوقت، فأبلغ العامل الشرطة عما رأى 
الضحية  ووجدوا   ، املكان  إلى  البوليس  ، فأسرع 
رجال مضرجا بدمائه في أرض الشونة، ليختفي 
السفاح ويعثر رجال الشرطة على حفرة غريبة 
احلفرة  تلك  الشرطة  رجال  ليحفر  األرض،  في 
آدمية،  وعظاما  متعفنة  جثة  ليجدوا  الغريبة 
لينتشر اخلبر بعدها كالنار في الهشيم وتطلق 
ويتصدر  كرموز«،  »سفاح  لقب  عليه  الصحافة 
ذلك العنوان في الصحف واملالت ولم يعد ألحد 
 ، كرموز  سفاح  اسكندر  سعد  عن  اال  حديث 
تتناقل حكايته االلسنة ويتملك الرعب القلوب 

وتتضخم اسطورة ذلك القاتل يوما بعد يوم!!
»سعد  قرر  امره،  افتضاح  بعد 
بلده،  إلى  يعود  أن  إسكندر« 
ليختبئ هناك من عيون الشرطة، 
ففي  بانتظاره،  مفاجأة  ليجد 
مشارف  وعلى  بلدته،  إلى  طريقه 
التي  احلافلة  توقفت  أسيوط 
شرطة  كمني  حيث  يستقلها، 
برئاسة  روتيني  بتفتيش  يقوم 
وقعت  إن  ما  والذي  امللك«  عبد  »فخرى  املالزم 
فقال:  اسمه  عن  سأله  حتى  سعد  على  عينه 
فقال:  أخرى  مرة  فسأله  السالم،  عبد  جورج 
جورج عبد امللك، هنا انتبه الضابط إلى اختالف 
وحدق في  الركاب،  الضابط سائر  فترك  اإلجابة، 
سعد جيدا قائال له: أنت »سعد إسكندر« سفاح 

كرموز، وقام باعتقاله.
مرات،  أربع  للمحاكمة  اسكندر  سعد  تقدمي  مت 
وأصدرت احملكمة أول حكم لها باألشغال املؤبدة 
وتاجر  احلبوب  تاجر  مقتل  قضيتي  في  مرتني 
حكمني  ضده  ذلك  بعد  صدر  ثم  األقمشة، 
محامى  إسكندر  سعد  عن  ترافع  باإلعدام. 
اإلسكندرية املشهور في ذلك الوقت وهو »ألبرت 
يعطل  أن  واستطاع  اجلنسية،  الفرنسي  بدار« 

تنفيذ حكم اإلعدام لوقت طويل. 
وفي صباح يوم 25 فبراير عام 1953 دخل املتهم 
سجن  في  اإلعدام  حجرة  إلى  إسكندر«  »سعد 
تنفيذ  جلنة  أمام  ليمثل  باإلسكندرية،  احلضرة 
دقائق  بعد  احلكم  تنفذ  سوف  التي  األحكام 
وكان شاردا، غارقا في التفكير ورمبا الندم، وعند 
فأجاب:  اإلعدام،  قبل  شيئا  يريد  كان  إذا  سؤاله 
»كوب ماء وسيجارة«، فأجابوا طلبه، ليتم بعدها 
مباشرة تنفيذ حكم االعدام على سفاح كرموز، 
من  سفاح  حياة  على  بذلك  الستار  لينسدل 
أخطر السفاحني الذين عرفتهم مصر في القرن 

العشرين!

يعيشان حياتهما كأنهما في ثالثينيات القرن العشرينيعيشان حياتهما كأنهما في ثالثينيات القرن العشرين

القرن  من  الثالثينيات  إلى  تعود  ومالبس  قدمي  طراز  ذو  منزل  مع  حياة كالسيكية  بريطانيان  زوجان  عيش 
املاضي.

املاضي عندما  العيش في  )27 عاماً( يشتركان في شغف  أوستمان  روبرت  وزوجها  )28 عاماً(  روث شيلي 
يتعلق األمر مبالبسهما ونظامهما الغذائي وخياراتهما املوسيقية، وعندما يخرجان إلى الشارع، يظهران 
وكأنهما خرجا للتو من آلة الزمن، وغالباً ما يوقفهما املارة اللتقاط الصور بصحبتهما بسبب مظهرهما 

الغريب.
ويستمتع روبرت بالطهي ويحب جتربة الوصفات من القرن الثامن عشر، وتقول روث وهي مؤرخة أبحاث من 

ويست ميدالندز، إن الزوجني يرتديان مالبس عتيقة طوال الوقت، وهما مفتونان كثيراً بتاريخ تلك احلقبة.
إلى  الثالثينيات  من  مالبس  روث  ترتدي  بينما  مسطحة،  وقبعة  بدلة  أساسي  بشكل  روبرت  ويرتدي 

األربعينيات، لكنها ال حتب أزياء اخلمسينات التي تتضمن الكثير من السراويل التي ال تفضل ارتداءها.
ويلتزم الزوجان متاًما باحتضان حياة الثالثينيات من القرن املاضي حيث قاما بدمجها في أسلوب حياتهما، 
اقتصادية  إحياء سيارة موريس مينور وهي سيارة  روبرت حالًيا على  دراجات قدمية، ويعمل  وميلك كالهما 

بريطانية كالسيكية.
ولم يقف الزوجان عند هذا احلد، بل بلغ بهما األمر في احتضان حياة املاضي إلى التخلي عن جهاز التلفزيون، 
إلى املوسيقى فقط من خالل جهاز احلاكي، لكنهما ميلكان هواتف ذكية فقط للبقاء على  ويستمعان 

تواصل مع اآلخرين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

تسديد دين بعد سبعة قرون!!تسديد دين بعد سبعة قرون!!
   أخيراً، سددت وزارة اخلزانة البريطانية ديناً قدمياً عليها جلامعة 
وثالثني  ثالثة  مببلغ  شيكاً  اجلامعة  سلمت  أن  بعد  أوكسفورد 
جنيهاً. أما تاريخ ذلك الدين فيعود الى سبعمئة وسبعني عاماً 
الى  احداثها  ادت  مثيرة  قصة  الزمن  ذلك  في  له  وكان  خلت، 

انشاء ثاني أعرق اجلامعات البريطانية »جامعة كيمبردج«.
اوكسفورد  قام سكان مدينة  1214، عندما  عام  القصة  بدأت 
قد  كان  آخر  طالباً  ان  ذلك  اجلامعة.  طلبة  من  طالبني  بشنق 
قتل امرأة باملدينة ومتكن من الهرب، فحلت نقمة اهليها ورئيس 
بلديتها على اثنني من االبرياء وكانت النتيجة أن اشتعلت احلرب 
األهلية في مدينة اوكسفورد، على شكل تظاهرات ومناوشات 
ووسط  اجلامعة.  وطلبة  األهالي  هما  متخاصمتني،  فئتني  بني 

موجة االضطرابات او التوتر، جلأت بعض اقسام اجلامعة الى الهروب من اوكسفورد الى مناطق اخرى 
في اجنلترا كان من بينها مدينة كيمبردج.

   ال غرابة أذن أن تكون سمة املنافسة احلامية في جميع املاالت بني جامعتي اوكسفورد وكيمبردج 
والتي تبدو مظاهرها واضحة حتى يومنا هذا، تعود اساساً الى تلك احلادثة التي مضى عليها سبعمئة 
وسبعون عاماً، رغم ان اقساماً كثيرة من جامعة أوكسفورد عادت من موطن هجرتها كيمبردج الى 

حيث كانت وبقيت اقسام اخرى كانت النواة للجامعة اجلديدة انذاك، كيمبردج. 
واجلدير بالذكر أن جامعة أوكسفورد ظلت بعد هذه احلادثة ردحاً من الزمن تعيش على الغرامات التي 
ايضا  بل  االثنني من طلبتها فحسب،  األهالي على دفعها للجامعة، ال تعويضاً عن شنقهم  اجبر 
للتخريب الذي اصاب اجلامعة نفسها. قام بفرض هذه الغرامة انذاك وفد رسمي من قبل البابا نيقوال، 
وكانت تقدر بثالثة جنيهات سنويا، وهو مبلغ باهظ في هذا الوقت، وكانت الغرامة تسلم الى وزارة 
اخلزانة التي تقوم بتسليمها للجامعة كل عام. ومبرور الوقت أصبح هذا املبلغ ال قيمة له على االطالق 
مما دعا الوزارة الى ايداعه صندوقاً خاصاً بالكنيسة احمللية، وأصبح يصرف منه ألعوام عديدة ملساعدة 
الفقراء من الطلبة، وانتهى األمر بان احتفظت وزارة اخلزانة مببلغ ثالثة وثالثني جنيهاً لم تسلمها 
للجامعة، وهو مبلغ يسدد الغرامة على اجلامعة ملدة أحد عشر عاماً، واثباتا حلسن النية وتعبيراً عن 
كفاءة ودقة وامانة وزارة اخلزانة، فقد قامت مؤخراً بتسليم هذا املبلغ الى اجلامعة أوكسفورد التي 
قبلته آسفة، وبطبيعة احلال لم يعد أحد يفكر في أمر اجلرمية التي ارتكبت منذ مئات السنني، فقد 
صفت النفوس وعمت نعمة النسيان على اجلميع، ورغم ذلك فقد دخلت قصة هذا الدين الطويل 

االجل تاريخ جامعة أوكسفورد.
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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

بالرغم من الهدوء النسبي ملبيعات البيوت في تورونتو خالل الصيف اال ان هناك توقعات 
بعودة معدالت الصعود السابقة في اخلريف. فقد انخفضت مبيعات يوليو 15% وزادت 
األسعار 12.6% مقارنة بالعام املاضي. وهناك توقعات بصعود األسعار تدريجيا في األشهر 
القليلة القادمة بحيث يصل متوسط سعر البيت في أكتوبر القادم الى مليون ومائة 
زال،  وما  الفترة.  هذا حدث  نفس  في   %1 بنسبة  املبيعات  توقع هبوط  برغم  دوالر  ألف 
خالفا ملا توقعه الكثيرين من املستثمرين منذ عامني مع بداية وباء الكرونا من ان سوق 
العقارات سيكون صعبا وغير آمن. ولكن ما حدث من قفزات عند محطات كانت تفتح 
فيها تورونتو بعد شهور من االنغالق و تخف القيود على القادمني من خارج كندا، ما حدث 
هذا كان يفوق التوقعات وخصوصا ما شهدناه في شهر ابريل من هذا العام حيث حققت 
املبيعات رقما قياسيا في تورونتو الكبرى وجتاوز متوسط سعر العقار هناك املليون دوالر. 

ومازلت أشجع املستثمرين على الشراء اآلن.

توقعات زيادة أسعار بيوت تورونتوتوقعات زيادة أسعار بيوت تورونتو

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ 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   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated
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بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
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موقع »بزنس إنسايدر«:

عليه طلب »هائل«.. صورة ملنزل إيلون ماسك الصغير

عصريا  وبديال  كبيرة،  شعبية  ذا  بديال  الصغيرة  املنازل  أصبحت 
ملنزل العائلة الكالسيكي أو الشقة، وهو ما تبناه أحد أغنى رجال 

العالم، إيلون ماسك.
كتب  قد  ماسك،  إيلون  إكس«،  »سبيس  شركة  مؤسس  وكان 
في  يعيش  أنه  املاضي،  يونيو  في  تويتر  موقع  في  حسابه  على 
وحدة سكنية صغيرة بقيمة 50 ألف دوالر، استأجرها من شركة 

»سبيس إكس« في تكساس.
مؤسس  تيراماني،  غاليانو  قال  إنسايدر«،  »بزنس  ملوقع  ووفقا 

يكون  أن  جدا  املثير  »من  إنه  املتحدة،  الواليات  في  الصغيرة  املنازل  هذه  بناء  على  املسؤولة  »بوكسبل« 
ماسك زبوننا األول.. أعتقد أن هذا يشير إلى أن الناس يتفقون على أننا نعمل على مشروع كبير هنا.«

فيغاس، عندما الحظوا  مبدينة الس   2017 الصغيرة في  املنازل  بالعمل على مشروع  »بوكسبل«  وبدأت 
البناء املكلفة  إلى منتجات تصنع في مصانع، على عكس مشاريع  املنازل  فرصة مغرية لتحويل عالم 

والكبيرة.
وعلى عكس املنازل اجلاهزة األخرى، ميكن طي هذه املنازل الصغيرة من 6 أمتار إلى 2.5 مترا، ونقلها على 
شاحنات صغيرة. وتبلغ مساحة املنزل الصغير 6 أمتار في 6 أمتار، ويتضمن سريرا للنوم ومطبخا وحماما 

وساحة معيشة.

صحيفة »دير شتيرن« املانيا:

املريض واحلبوب امللونة

    وقف الطبيب يكرر تعليماته: »احلبوب الصفراء ملعدتك، واحلمراء لكبدك، والبيضاء لقلبك. هل فهمت 
االمر جيداً؟« 

   - بالنسبة إلّي، ال مشكلة، ولكن هل فهمت احلبوب نفسها الى أين تذهب؟

مجلة »ديسكافر«:

اللحن والصورة

كان آنسل آدامز عازف بيانو في فرقة موسيقية عندما اتخذ التصوير الفوتوغرافي هواية. وكان خلبرته 
السلبية  الصورة  الى  ينظر  أن  علمته  اذ  التصوير،  الى  بالنسبة  خطاه  توجيه  في  كبير  أثر  املوسيقية 
كمفتاح موسيقي والى الصورة املظهرة كلحن ناجز. واذا شاء املرء أن يصبح عازف بيانو، فعليه أن يتمرن 
على العزف نحو ثماني ساعات يومياً الى أن ميتلك السيادة على مفاتيح آلته. أما اذا شاء أن يكون مصوراً، 
مع  يتعامل  املوسيقي  أن  رغم  وعلى  ويديه.  لعينيه  امتداداً  التصوير  آلة  تصبح  حتى  يتدرب  أن  فعليه 
الصوت واللحن في حني يتعامل املصور مع النور والوضوح، فان الكمال في كلتا احلالني هو الهدف وحتقيقه 

ال يتم بسهولة.

رويترز:

ملاذا توصي املراكز األمريكية احلوامل 
بتلقي لقاحات كورونا؟

نصحت املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها، اليوم 
فيروس  من  الواقية  اللقاحات  بتلقي  احلوامل  السيدات  األربعاء، 
كورونا. وبحسب »رويترز«، فإن النصيحة جاءت استنادا إلى حتليل 
جديد لم يظهر أي زيادة في احتماالت اإلجهاض بسبب التطعيم.

وقالت املراكز األوروبية إنها لم تعثر على أي مخاوف مرتبطة بسالمة احلوامل سواء في التحليل اجلديد 
أو الدراسات السابقة. وأوضحت املراكز أن معدالت اإلجهاض بعد تطعيم لقاحات فيروس كورونا متاثل 
املعدل املتوقع بدونه. وعلى هذا األساس، ميكن للحوامل تلقي أي نوع من اللقاح حصل على إذن االستخدام 
الطارئ في البالد وهي فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون. وهذه هي املرة األولى التي توصي فيها املراكز 

األمريكية احلوامل بتلقي اللقاح لكنها نصحت مبناقشة ذلك مع مقدمي الرعاية الطبية لهن.
تزيد  احلمل، كما  تزيد مع  أعراض حادة  إلى  بعدوى كورونا  اإلصابة  تطور  احتماالت  فإن  املراكز،  وبحسب 
اإلصابة به أثناء احلمل احتماالت الوالدة املبكرة. تأتي التوصية اجلديدة في ظل زيادة أعداد اإلصابات واحلاالت 

التي تتطلب العالج في املستشفيات في أنحاء البالد على مدى الشهر املنصرم.

واشنطن بوست:

خبراء يحددون العمر املثالي للزواج

شرح عاملان في كتابهما اجلديد اخلوارزميات التي تساعد على حتديد العمر املثالي للزواج.
ووفًقا للعالم توم غريفيث واملؤلف براين كريستيان، فإن العمر املثالي للزواج هو 26 عاًما. ويقول اخلبراء 

أنك تبلغ العمر املناسب عندما تكون على بعد 37 باملائة من إطار زمني محدد.
ويقدر املؤلفان أنه إذا كان الشخص العادي يبحث عن تطابق مثالي بني سن 18 و40، فإن 26 هو العمر 
إكسبريس  صحيفة  بحسب  عام،   22 البالغ  الزمني  اإلطار  من  املائة  في   37 لـ  واملوافق  للزواج،  املثالي 
البريطانية. لكن عالم االجتماع نيكوالس وولفينغر من جامعة يوتا يعارض هذه النظرية، حيث اكتشف 

في يوليو 2015 أن أفضل سن للزواج لتجنب الطالق هو 28-32، وهو ما يعادل 45 %.
وبالطبع، قاعدة 37 في املائة ليست مثالية، ألنها ال تأخذ في احلسبان حقيقة أن أذواقنا قد تتغير بني سن 

18-40، ورمبا نبحث عن شيء مختلف.
وقالت إبريل ديفيس، مؤسسة LUMA Luxury Matchmaking »ليس هناك بالضرورة أفضل سن للزواج، 
ولكن هناك بالتأكيد أفضل وقت للزواج. أفضل وقت للزواج هو عندما تشعر بالراحة والثقة في عملك 

وحياتك الشخصية«. 

ميكن الستخدام إعدادات خاطئة على هاتف آي فون 
أن تدمر البطارية خالل عملية الشحن.

ومن املهم التحقق مما إذا كنت حتتفظ بجهاز آي فون 
للغاية،  األمر مكلفاً  يكون  قد  أو  حالة،  أفضل  في 
ويرتبط ذلك بكيفية تدهور البطاريات مبرور الوقت، 
استخداماً  جيداً  املستخدمة  اخلاليا  متنحك  حيث 

أقل جلهاز آي فون بني عمليات الشحن.
بعمرها  البطارية  عمر  »يرتبط  آبل  شركة  وقالت 
منذ  الوقت  طول  مجرد  من  أكثر  وهو  الكيميائي، 
جتميع البطارية. وينتج العمر الكيميائي للبطارية 
عن مجموعة معقدة من عدة عوامل، مبا في ذلك 

سجل درجة احلرارة ومنط الشحن«.
وأضافت الشركة »جميع البطاريات القابلة إلعادة 
وتصبح  لالستهالك،  قابلة  مكونات  هي  الشحن 
للبطارية.  الكيميائي  العمر  تقدم  مع  فاعلية  أقل 
كيميائًيا،  أيون  الليثيوم  بطاريات  عمر  تقدم  ومع 
التي ميكن أن حتملها، مما يؤدي  تقل كمية الشحن 

إلى تقليل عمر البطارية وتقليل ذروة األداء«.
 Optimized Battery Charging لذلك عندما يكون
نشطاً، فإن جهاز آي فون سيؤخر الشحن بعد %80، 
ولكن فقط في مواقف محددة، وسيتعرف جهاز آي 
للقيام  بك  اخلاص  اليومي  الشحن  روتني  على  فون 

بتوصيل  دائماً  إذا قمت  املثال،  فعلى سبيل  بذلك. 
في  واستيقظت  مساًء   11 الساعة  في  هاتفك 
الساعة 6 صباًحا، فسيعرف جهاز آي فون ويفهم 
يوقف  ثم   %80 حتى  اجلهاز  يشحن  وسوف  ذلك، 

الشحن قبل أن تقوم بفصله.
إلى  ذلك بنسبة تصل  بعد  آي فون  وسيتم شحن 
100% في الوقت املناسب عندما تقوم عادًة بفصل 
االتصال. وسيتم تنشيطه أيضاً فقط عندما تكون 
في مكان عادي، مثل املنزل أو العمل، وعندما تعمل 
شحن  انتهاء  مبوعد  يخبرك  إشعاراً  سترى  امليزة، 

البطارية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

صحيفة ذا صن البريطانية:

خطأ في شحن هاتف آي فون يدمر البطارية

صحيفة »وول 
ستريت«:

طريقة تستحق

حال  لتحسني  الطرق  احدى 
نظرة  تلقي  ان  هي  سيارتك 
على اسعار السيارات اجلديدة 

.

مجلة »علم النفس اليوم«:

منطق التسعني

بعد مرور وقت قصير على وفاة والدي، أحلت جدتي البالغة 90 عاماً على 
والدتي كي تذهب الى املستشفى من أجل كشف طبي عام. وبعد نقاش 
قصير، قبلت امي األمر على مضض. ولم يكتف الطبيب باعطائها نتيجة 

طبية ايجابية، بل أضاف أنها قد تعيش لتبلغ العام العاشر بعد املئة.
بالنتيجة. وبعد برهة من  رأينا أن جدتي لم تسر كثيراً  وقد دهشنا حني 

الصمت، تنهدت وقالت: »وما افعل بابنة عمرها 110 سنوات؟«.
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محكمة صينية حتكم على الكندي سبافور محكمة صينية حتكم على الكندي سبافور 
بالسجن بالسجن 1111 عاما وعلى الكندي شيرلينبرج  عاما وعلى الكندي شيرلينبرج 

باإلعدامباإلعدام

أسرار  وتقدمي  بالتجسس  سبافور  مايكل  الكندي  صينية  محكمة  أدانت 
عاما   11 بالسجن  عليه  وحكمت  أخرى  لبالد  قانوني  غير  بشكل  الدولة 
ومصادرة ما يقرب من 10 االف دوالر من امواله الشخصية وترحيله، وليس 
تنفيذ عقوبة  بعد  او  قبل  الترحيل سيحدث  هذا  كان  إذا  ما  الواضح  من 

السجن 11 عاما.
وقد شجبت أوتاوا ومراقبون أخرون هذا احلكم ودعت أوتاوا حكومة الصني 
اللذان  كوفريج  مايكل  االخر  والكندي  سبافور  مايكل  سراح  أطالق  الى 
اعتقال فيما يعتقد أنه انتقاما من كندا بسبب القبض على مديرة االعمال 

)منج وانتشو( لشركة هواوي الصينية في فانكوفر. 
هو  كوفريج  مايكل  وأن  أعمال  رجل  هو  سبافور  مايكل  بأن  أوتاوا  واكدت 
دبلوماسي سابق وانهم اعتقال تعسفا، وجاء احلكم علي مايكل سبافور 
على  باإلعدام  أخرى  صينية  محكمة  حكم  من  ساعة   24 من  اكثر  بعد 
من  وعدد  كندا  ودعت  مخدرات  تهريب  بتهمة  شيلينبرج  روبرت  الكندي 
حلفائها الدوليني الصني الى استعمال الرأفة في هذه القضية، حيث أن 
رفعت  ثم  عاما   14 بالسجن  البداية  في  روبرت  على  حكمت  قد  احملكمة 
العقوبة الى االعدام بعد اعادة محاكمته التي استمرت يوما واحدا، ووصف 
وزير الشؤون اخلارجية الكندي مارك جارناو هذا احلكم بانه »اعتباطي« وردت 

السفارة الصينية قائلة »إن احلكم واحملكمة يتفقان مع القانون«.

كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية مؤقتا في كابول بعد دخول كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية مؤقتا في كابول بعد دخول 
مقاتلو طالبانمقاتلو طالبان

علقت كندا مؤقتا عملياتها الدبلوماسية في كابول عاصمة أفغانستان وسط مخاوف تتعلق بالسالمة 
الشؤون  وزارة  من  صادر  بيان  وذكر  احلكم،  على  للسيطرة  االفغانية  العاصمة  طلبان  مقاتلو  دخل  حيث 

العاملية الكندية يقول إن العاملني في السفارة الكندية في طريقهم للعودة الى كندا.
وقال البيان »إن الوضع في أفغانستان يتطور بسرعة ويطرح حتديات خطيرة لقدرتنا على ضمان سالمة وآمن 
مهمتنا، وإنه بعد التشاور مع السفير الكندي لدى أفغانستان مت اتخاذ قرار بتعليق عملياتنا الدبلوماسية 
مؤقتا في كابول. وأضاف البيان قائال : أن السفارة الكندية ستستأنف عملياتها فور أن يسمح لنا الوضع 

االمني في أفغانستان بضمان اخلدمة املناسبة واالمن املناسب ملوظفينا ».
وتنضم كندا الى الواليات املتحدة والعديد من الدول الغربية األخرى التي سحبت افراد بعثاتها الدبلوماسية 
من كابول، وفي هزمية مذهلة لقوات االمن االفغانية استولت  قوات طالبان علي جميع أنحاء أفغانستان 
املتحدة  الواليات  أنفقتها  التي  الدوالرات  مليارات  من  الرغم  على  فقط،  واحد  أسبوع  غضون  في  تقريبا 
وحلف شمال االطلسي لبناء قوات االمن االفغانية على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، هذا وقد دخلت 
قوات طالبان الي كابول العاصمة في وقت مبكر صباح يوم االحد 15 أغسطس وقال مسؤول في اجلماعة 
هرب  ان  بعد  وذلك  الرئاسي  القصر  من  االسالمية  أفغانستان  أمارة  عن  قريبا  أنهم سيعلنون  املسلحة 

الرئيس االفغاني أشرف غاني خارج البالد.
هذا وقد آدان رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو تصاعد العنف في افغانستان وتعهد بإجالء الكنديني بأمان 
منها وقال »سنواصل العمل إلخراج أكبر عدد ممكن من املترجمني االفغان واسرهم -الذين كانوا يعملون مع 
القوات الكندية- في أسرع وقت ممكن، وسنواصل العمل خالل االشهر املقبلة إلعادة توطني الالجئني الذين 

يهربون من أفغانستان والذين يتطلعون الى امليء لكندا لبدء حياة جديدة ».

متظاهرون يطيحون بتمثال السير جون ايه متظاهرون يطيحون بتمثال السير جون ايه 
ماكدونالد في حديقة بـــ«هاميلتون«ماكدونالد في حديقة بـــ«هاميلتون«

بتمثال  متظاهرون  اطاح 
السير جون أيه ماكدونالد 
في حديقة جور في وسط 
وشارك  هاميلتون  مدينة 
مئات  العمل  هذا  في 
االشخاص الذين ساروا في 
مظاهرة للمطالبة بإزالته، 
من  افراد  املظاهرة  ونظم 
مجتمع السكان االصليني 
مجلس  أمام  من  وبذات 
أن  املنظمون:  وقال  املدينة 
الهدف من هذه املسيرة هو 
االعتراض علي قرار مجلس 

املدينة الصادر في 8 يوليو بعدم ازالة متثال السير جون أيه مكدونالد )وهو 
أول رئيس وزراء لكندا( وصوت 12 فرد باإلبقاء علي التمثال مقابل 3 اصوات 

وقتها.
وقبل يوم من املظاهرة ارسل املنظمون للمسيرة  رسالة الى مجلس املدينة 
للسكان  للغاية  مقلق  التمثال  ازالة  بعدم  امللس  قرار  »ان  فيها  يقولون 
وتعزيزها  الثقافية  القيم  تأكيد  هو  التمثال  من  الغرض  وإن  االصليني، 
واالحتفال بها – وانه باإلبقاء على هذا التمثال في مكان عام فهذا يذكرنا 
وتدمير  االصليني  السكان  القسري ألطفال  االبعاد  الى  تؤدي  التي  بالقيم 
صور  استعادة  على  املتمع  أفراد  ويجبر  لنا  كبيرا  املا  يسبب  وهذا  االسر، 
مؤملة كان السير جون ماكدونالد جزئيا سببا فيها،  وإن ازالة التمثال يتيح 
فرصة مللس املدينة إلثبات انهم يستمعون الى أصوات السكان االصليني، 
انه  تثبت  التمثال  ازالة  وأن  مغزى،  ذات  إجراءات  التخاذ  الوقت  حان  فلقد 

بينما ال ميكن أن نغير تاريخنا، فإننا كمجتمع نعزز اآلن قيما مختلفة«.
وقال منظمو املظاهرة أيضا »ان املظاهرة اقيمت إلظهار تأييدهم لدعوات 
املتظاهرون من مبنى  العمل«، هذا وقد سار  الى  واملصاحلة  احلقيقة  جلنة 
مجلس املدينة حتى حديقة جور، حيث مت ربط حبل حول عنق التمثال ومت 
سحبه فسقط على االرض، ويعتبر السير جون أيه ماكدونالد هو اخملطط 
تأخذ  كانت  والتي  كندا  في  الشهيرة  الداخلية  املدارس  لنظام  واملصمم 

أطفال السكان االصليني من اسرهم لتعيد تثقيفهم.

 كندا تتبرع بـــــ  كندا تتبرع بـــــ 1010 مليون جرعة  مليون جرعة 
لقاح »جونسون أند جونسون« لقاح »جونسون أند جونسون« 

للبالد الفقيرةللبالد الفقيرة

إضافية  بجرعات  ستتبرع  انها  عن  كندا  حكومة  أعلنت 
جونسون  لقاح  من  جرعة  مليون   10 الى  تصل   19 لكوفيد 
جولد  كارينا  الدولية  التنمية  وزيرة  وقالت  جونسون،  اند 
ب  ستتبرع  كندا  ان  أعلن  أن  »يسرني  صحفي  مؤمتر  خالل 
أند جونسون لتوزيعها  10 ماليني جرعة من لقاح جونسون 
على البالد منخفضة ومتوسطة الدخل وبهذا التبرع يصل 
اجمالي تبرعات كندا ألكثر من 40 مليون جرعة من لقاحات 
كوفيد 19، مما يجعل كندا واحدة من الدول الرائدة في التبرع 

باللقاحات«.
وقد أذنت وزارة الصحة الكندية باستخدام لقاح جونسون اند 
جونسون في أوائل شهر مارس املاضي ولكنه لم يستخدم 
التي استلمتها  الوحيدة  الشحنة  واحتجزت  قط في كندا، 
كندا في أواخر شهر أبريل في احلجر الصحي بسبب مخاوف 
من تلوثها في مرفق لإلنتاج في بالتيمور، وقررت وزارة الصحة 
في نهاية املطاف ان هذه اجلرعات ال ميكن التحقق منها ومتت 
من  فائض  وجود  ومع  واآلن  املنتجة،  الشركة  الي  أعادتها 
اللقاحات من منتجني أخرين فقد قررت كندا ارسال لقاحات 

جونسون اند جونسون الى البالد الفقيرة احملتاجة.

وزير دفاع كندا: طائرتان عسكريتان تتجهان إلى كابول وزير دفاع كندا: طائرتان عسكريتان تتجهان إلى كابول 
إلجالء املدنينيإلجالء املدنيني

قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، إن طائرتني عسكريتني كنديتني من املقرر أن تستأنفا »حتليقهما 
بانتظام« إلى كابول كجزء من اجلهود الدولية إلجالء املدنيني واملواطنني الفارين من سيطرة طالبان.

ويأتي هذا التطور بعد أن توصلت كندا والواليات املتحدة إلى اتفاق للسماح للطائرات الكندية بالبدء في 
الطيران من وإلى كابول. لكن ال توجد تفاصيل حتى اآلن حول موعد بدء الرحالت اجلوية في كابول أو العودة 

إلى كندا.
وغرد ساجان قائال: »رحالت القوات املسلحة الكندية من وإلى مطار حامد كرزاي الدولي ستستأنف قريبا«. 
الوضع  أن  »طاملا  اجلوية ستستمر  الرحالت  إن  الدفاع،  وزارة  باسم  املتحدثة   ، الميراندي  وقالت جيسيكا 
واملواطنني  الدائمني  واملقيمني  الكنديني  املواطنني  إجالء  على  وستركز  بذلك،  يسمح  األرض  على  األمني 

األفغان الذين تربطهم عالقة دائمة ببعثة كندا في أفغانستان.”
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أصول ولياقة:  أصول ولياقة:  
آداب احملادثةآداب احملادثة

   إذا کنت تراعني هذه النقاط األساس في أثناء محادثتك 
وإليك  ناجحة محبوبة،  أنك متحدثة  فثقي  اآلخرين  مع 

هذه النقاط:
1 ـ النظر في وجه الشخص الذي يُتحدث إليه، فإن عادة 
النظر إلى أي اجتاه آخر عند محادثة شخص معني عادة 
غير مستحبة، وتوحي بعدم االكتراث باحلديث، وتدل على 

عدم اللياقة في التعامل.
2- عدم التحدث بصوت عاٍل. فليس الشخص املتحدث إليه باألصم، ولكن ال يعني ذلك خفض الصوت 

جداً بحيث ال يسمع املتحدث إليه الكالم، فاالعتدال مفضل
3- عدم االقتراب بالوجه من املتحدث إليه، حتى لو كان املتحدث يستعمل أفضل أنواع معجون األسنان، 

ولوكنت متيقنة من أنك التنثرین رذاذاً من فمك في أثناء الكالم.
4 - عدم الكالم بسرعة؛ إذ إن ذلك يزعج السامع، على أال يكون الكالم ببطء شدید، بحيث ميله املتحدث 

إليه.
املقاطعة  ولكن  عادة سيئة جداً،  يعتبر  ذلك  فإن  ما،  في موضوع  يتحدث  اليزال  من  ـ عدم مقاطعة   5

مستساغة في حالة حدوث شيء خطير، أو إذا كان هناك أمر هام.
6 - احلرص الدائم على أن يكون التحدث لآلخرين في العمل في الفترة الصباحية بعد تناول الفطور، إذ إن 

رائحة الفم تكون غير مقبولة لآلخرين مع اجلوع.
7- عدم استخدام األيدي كثيراً في أثناء التحدث إذ يعني ذلك عجز الكلمات وحدها عن التعبير!

نصائح منزلية:  نصائح منزلية:  
مالحظات مطبخيةمالحظات مطبخية

   من اجل اضافة نكهة الى الرز اطبخيه مع مرق اخلضر او 
مرق الدجاج بدالً من استعمال املاء العادي.

طبخ  عند  مقفلة  شای  مصفاة  داخل  الغار  اوراق  ضعي     
الطعام  من  استخراجها  ليسهل  الصلصة  او  اليخنة 

املطبوخ.
   اشتري البيض االسمر في اسبوع واالبيض في اسبوع آخر بذلك ميكنك أن تعرفي البيض الذي يجب 

استعماله.
   هل تعرفني ان البقدونس الطازج يزيد من نكهة بقية الالعشاب ونضارتها؟ افرمي كميات متساوية من 

البقدونس مع البقل واحلبق.

أصنعيها بنفسكأصنعيها بنفسك:  :  
ُمشّهي احُلمصُمشّهي احُلمص

باملفرمة  ناعماً  يفرى  أو  جرن  أو  اخلالط  في  ويفرم  ويقشر  يسلق  ثم  الشام،  ُحمْص  من  مقدار  ينقع     
ويصفى مبنخل سلك، ثم يضاف إليه فص ثوم مفري ناعماً وبعض عصير الليمون وامللح والفلفل األسود 

والطحينة. 
   يخفق اخلليط باخلالط أو مبلعقة خشبية ثم يضاف قليل من الزيت النقي. يغرف في صحن عميق أو في 

صحون فردية صغيرة ويزين الوجه باملقدونس املفري . هناء وعافية لك وألسرتك!

هل تستطيع التحكم في أعصابك؟هل تستطيع التحكم في أعصابك؟
أعصابهم  في  حتكمهم  عدم  من  الشباب  بعض  يشكو     
واالحتفاظ بهدوئهم في مواجهة األحداث اليومية واملواقف 
ال  أمور  مواجهة  في  أحياناً  نثور  إننا  فيقولون  الطارئة، 
درجة  إلى  وقد نصل  العصبية،  أو  الثورة  تستدعي كل هذه 
أو فاتراً  الصياح أو البكاء. وأحيانا يكون رد  فعلنا هادئاً جداً 

جتاه أحداث أخرى كانت تستدعى ما سرعة التحرك، أو سرعة اتخاذ القرار. فكيف نتحكم في انفعاالتنا 
وعواطفنا؟

   ويقول علماء النفس إن احلياة بدون انفعاالت، ال ميكن تصورها، ألن االنفعاالت تعطي لوناً وطعماً لإلنسان، 
األلم  طعم  يذق  لم  ما  الراحة  طعم  يعرف  وال  احلزن.  يجرب  لم  إذا  بالفرح  اإلحساس  يستطيع  ال  فهو 
... وهكذا. ولكن غير الطبيعي هو سيطرة انفعال معني على شخص ما بحيث ال يتغير مهما تغيرت 
الظروف، کالعصبية الدائمة مثالً أو احلزن واأللم املستمرين أو الالمباالة مهما جد من أحداث. فال بد أن 
ينفعل اإلنسان مع كل ما يحيط به، ولكن يجب أال يزيد هذا االنفعال إلى درجة مبالغ فيها، مما يصعب 

معه السيطرة على أعصابه.

جلمالكجلمالك
• حرصاً على كعبي قدميِك من التشقق سواء نتيجة نقص فيتامني )أ( و )ب( أو نتيجة العمل في املنزل 
داومي على نقع القدمني في املاء الساخن املضاف إليه بعض اجللسرين ملدة نصف الساعة كل ليلة، ثم 
استعملي احلجر اخلفاف إلزالة الطبقة اخلشنة وبعد شطفهما وجتفيفهما جيداً ادهنيهما حتى التشبع 
بخليط عصير الليمون واجللسرين. وفي الصباح اشطفيهما وادهنهما بنوع من الكرمي املزود بفيتامني )ا(.

   كرري العملية ملدة أسبوع وسوف ترین النتيجة!
إذا اعتنيت به بقناع مصنوع من ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسه جيداً مضافاً  • يزداد وجهك نضارة 

إليها بعض ماء الورد .. ضعي هذا القناع مدة تتراوح بني 15 و 30 دقيقة مرة كل أسبوع!

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

من املعروف أن الناس ينجذبون إلى ديكور املنزل الذي 
اختياراتنا  تقول  ماذا  ولكن  شخصيتهم،  يناسب 

لتصميمات الديكور عن شخصياتنا؟
الداخلية  التصميمات  أمناط  بعض  يلي  فيما 
اخملتلفة وما تخبره عن شخصياتنا، بحسب ما أورد 

موقع “إم إس إن” اإللكتروني:
التصميم البسيط

الضروريات،  على  البسيط  التصميم  يقتصر 
ويستثني الكثير من األلوان واألشياء البراقة. مييل 
األشخاص الذين ينجذبون إلى هذا التصميم إلى أن 
يكونوا واثقني من أنفسهم ومنظمني وانطوائيني.

التصميمات االنتقائية
العديد  بني  االنتقائي  الداخلي  التصميم  يجمع 
األشخاص  مييل  واأللوان.  واالجتاهات  األمناط  من 
يكونوا  أن  إلى  التصميمات  هذه  يفضلون  الذين 

اجتماعيني ويتمتعون بحرية التفكير.
النمط الكالسيكي

جميع  الكالسيكي  الداخلي  التصميم  يحتضن 
»قواعد التصميم« النموذجية. مييل هذا الشخص 

إلى أن يكون تقليديًا وأصيالً وذكًيا.
منط فن البوب  

يعتمد أسلوب فن البوب   للتصميم الداخلي على 
القطع اجلريئة والرائعة واألنيقة للغاية. األشخاص 

يحبون  الذين 
من  النمط  هذا 
مييلون  الديكور 
يكونوا  ألن 

مغامرين وذوي جاذبية.
النمط االسكندنافي

وينم  البساطة،  االسكندنافي  التصميم  يتبع 
بالراحة  بالشعور  الشخص  رغبة  عن  النمط  هذا 

والرضا الذي يثري رفاهيته.
النمط احلديث

يتميز هذا النمط باالبتعاد عن الفوضى، وباخلطوط 
املعدن  من  واألنيقة  احملايدة  واأللوان  النظيفة 
هذا  التصميم  أسلوب  يتيح  والصلب.  والزجاج 
قيم  ولديك  وعاطفي،  مثالي،  أنك  معرفة  للناس 

راسخة.
النمط العصري

استخدامه  في  احلديث  التصميم  عن  يختلف 
تتخللها  التي  احملايدة  واأللوان  النظيفة  للخطوط 
أسلوب  ُولد  فقد  األلوان،  من  جريئة  لقطات 
القرن  من  األخير  النصف  في  املعاصر  التصميم 
عالية  وأسقف  عارية  نوافذ  ويتضمن  العشرين 
إذا كان هذا هو أسلوبك، فمن  أنيقة.  وتشطيبات 

احملتمل أن تكون ذو وعي جيد ودقيق املالحظة.

ما الذي يخبره ديكور منزلك عن شخصيتك؟ما الذي يخبره ديكور منزلك عن شخصيتك؟

املتواصل  اإلجهاد  أو  االستذكار  كثرة  تؤدي  قد 
تورم  إلى  الهموم  في  واالفراط  والتعب  والسهر 
األجفان. ومن أسهل الطرق لعالج االجفان املتورمة: 

   • املقدونس وشيح البابوجن:
   اغلي بعض أعواد املقدونس الطازجة في كمية 
أو  القطن  من  قطعة  فيها  أغمسي  ثم  املاء،  من 
من  كمادات  لعمل  النظيف  القماش  أو  الشاش 
مع  ساخنة  بالتبادل  تكون  بحيث  املقدونس،  مياه 
ذلك  فيحدث  مرات،  عدة  العملية  هذه  تكرر  باردة. 
باألوعية  احمليطة  العصبية  الشبكة  في  تنبيهاً 

الدموية للعني فتندفع الدماء في شرايني األجفان 
فيزول التورم واالنتفاخ.

البابوجن  شيح  من  جراماً   50 غلي  ميكن  كذلك     
)ويشتري من الصيدالني أو العطار( في لتر ماء ثم 
يستخدم بعد أن يهدأ لعمل كمادات دافئة للعني. 

• مغلي الورد:
   يغلى مقدار أربعني جراماً من أوراق الورد األحمر 
درجة  تهبط  أن  وبعد  املاء  من  جراماً  أربعني  في  
وسالمة  للجفن.  كمادات  لعمل  يستخدم  حرارته 

جفنيِك!

كيف حتافظني على جمال جفونك!كيف حتافظني على جمال جفونك!
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عام على انفجار بيروت.... لبنان يغرق في العتمة
من  عددا  محتجون  قطع  بيروت،  انفجار  على  عام  بعد 
الطرقات في املناطق اللبنانية احتجاجا على االنقطاع التام 
املولدات  من  املقدمة  الكهرباء  وخدمة  الكهربائي  للتيار 

اخلاصة.
ضد  العشرات  احتج  لبنان،  شمال  طرابلس  منطقة  وفي 

االنقطاع الكامل للكهرباء.
وسمع في املدينة إطالق رشقات نارية في الهواء احتجاجا 
على العتمة الشاملة التي تعم عاصمة الشمال في ظل 
بشكل  حملركاتها  اخلاصة  املولدات  وإطفاء  الكهرباء  أزمة 

كلي.
وقطع محتجون من منطقة باب التبانة وجوارها مستديرة أبو علي في طرابلس احتجاجا على انقطاع 

التيار الكهربائي وامتناع أصحاب املولدات عن تزويدهم التيار بسبب فقدان مادة املازوت.
وتسيطر على طرابلس العتمة شبه الشاملة مما خلق حالة من الغضب والتوتر تزامنا مع إطالق األعيرة 

النارية في الهواء من بعض املواطنني.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تسمية جنيب ميقاتي رئيسا مكلفا تشكيل حكومة، وهو أين مدينة 

طرابلس واحد أثرى الشخصيات في املدينة ولبنان.
بيروت غارقة في العتمة

وفي العاصمة بيروت قطع محتجون منطقة جسر الرينغ احتجاجا على انقطاع الكهرباء.
 وعلى وسائل التواصل االجتماعي ألقى ناشطون ومستخدمون اللوم على اإلدارة السياسية التي أوصلت 

البالد إلى اإلفالس التام والشامل.
ويتحدث آخرون عن جلوسهم لساعات في العتمة وسط حرارة مرتفعة يشهدها لبنان.

وتغرق كل املناطق اللبنانية بعتمة شبه شاملة بسبب عدم توافر املازوت وانقطاع خدمة الكهرباء بشكل 
كلي.

ورصدت عدة حاالت تسمم بني املواطنني نتيجة انقطاع التيار وتلف املواد التي حتتاج إلى تبريد.
وغياب  الفيول  مادة  نفاد  بسبب  ملولداتها  الكهرباء  لتوليد  معامل  عدة  إطفاء  بعد  العتمة  هذه  وتأتي 

الصيانة.
وانقطاع الكهرباء عن بيوت الناس تسبب في وفاة أكثر من 4 اشخاص قبل أيام بسبب غياب التغذية 

وعدم قدرة املرضى على التزود باألوكسجني نتيجة العتمة.

اعتراف االحتاد األوروبي بـ »طالبان« 
مشروط بحماية واحترام حقوق اإلنسان

االحتاد  في  اخلارجية  للسياسة  األعلى  املمثل  قال 
بحركة  األوروبي  االحتاد  اعتراف  إن  بوريل  جوزيب  األوروبي، 
واحترام  حماية  بينها  بأشياء  مشروطا  »طالبان«سيكون 

حقوق اإلنسان.
لوزراء  طارئ  اجتماع  عقب  صحافي  مؤمتر  في  بوريل  وقال 
خارجية االحتاد: »لم أقل أننا سنعترف بحركة »طالبان«، نحن 

حريصون على حماية النساء والفتيات ويستدعي ذلك التواصل معهم”.
وتابع: »أي اعتراف سيكون مشروطا، وسنحاول توظيف كل أدوات الضغط بحوزتنا حلماية حقوق اإلنسان 

واحترامها”.
وأّكد بوريل أن »طالبان فازت باحلرب، نقّر بهذا ونتواصل مع السلطات هناك ونراقب الوضع عن كثب وعلينا 

أن نحول دون تأزم الوضع اإلنساني”.
وأضاف بوريل: »ناقشنا التزامنا مبحاربة وتدمير القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر2001، ثم عزمنا إلعادة 
بناء البالد وضمان حماية حقوق اإلنسان خاصة النساء، ولكن اجلزء األول جنحنا به ولكن قسم احلقوق لم 

ننجح به”.
وأّكد أن »االحتاد األوروبي سيواصل تقدمي مساعداته اإلنسانية إلى أفغانستان بينما املساعدات التنموية 

ستكون وفق معايير محددة مثل احترام حقوق اإلنسان

»يوم املوت أو احلياة«.. 
ماذا حدث في مطار كابول؟

دخول  من  طالبان  حركة  مقاتلي  متكن 
األفغانية  العاصمة  في  الرئاسي  القصر 
كابل، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، صوب 

طاجيكستان، في وقت سابق.
األميركي  السفير  غادر  ذلك،  غضون  في 
كابل،  في  السفارة  مقر  أفغانستان،  لدى 
الدولي،  كرزاي  حامد  مطار  إلى  متوجها 

ألجل مغادرة البالد.
وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على اإلطاحة بها من قبل حتالف 

عسكري بقيادة الواليات املتحدة.
وشجعهم انسحاب القوات األمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم اآلن يسيطرون على جميع املدن 

الرئيسية، مبا في ذلك العاصمة كابل.
وسيطر مقاتلو على مزار شريف، آخر معقل للحكومة األفغانية في شمال أفغانستان التي كانت ال 

تزال حتت سيطرة احلكومة.
لسيطرة  اخلاضعة  األخرى  الرئيسية  املدن  إلى  لتنضم  كابل  شرقي  أباد  جالل  مدينة  على  وسيطروا 

طالبان مثل قندهار وهرات.
من هم طالبان؟

 ظهرت حركة طالبان فى التسعينيات فى أفغانستان، وتكونت من مقاتلني شاركوا فى إخراج قوات 
السوفييت فى العقد السابق بدعم من السى أى إيه وأجهزة االستخبارات الباكستانية.  وأغلب أعضائها 

من الباشتو، وهم أكبر جماعة إثنية فى البالد. ويعنى اسمها طالب )جمع طالب( بلغة الباشتو.
أسس احلركة املال محمد عمر، الذى كان أحد قادة املقاومة ضد السوفييت، وأسس احلركة عام 1994 

لتأمني مدينة قندهار التى تقع جنوب شرق البالد والتى غرقت فى حالة من اجلرمية والعنف.
القانون  الوقت  هذا  فى  أرادوا  الناس  إن  اخلارجية  للسياسة  نيوالينز  من معهد  بوخارى،  كامران  ويقول 

والنظام، فلم يكن هناك أى منهما
حكم  وكان  إسالمية.  إمارة  أفغانستان  وأعلنت  كابول  على  طالبان  استولت   ،1996 عام  خريف  وفى 
طالبان وحشيا وقمعيا، فلم يكن للنساء أى حقوق تقريبا، ومت منعهن من التعليم وإجبارهن على ارتداء 

البرقع، ومت حظر املوسيقى واألشكال األخرى من اإلعالم.
وكانت إيديولوجية طالبان مشابهة لتنظيم القاعدة، رغم أن اهتمامات احلركة كانت قاصرة على حكم 

أفغانستان.
البالد، وفر قادة طالبان مأوى لزعيم  املتحالفة مع حكومة  القوات  وفى مقابل املساعدة على محاربة 
القاعدة آنذاك أسامة بن الدن وغيره من أعضاء التنظيم املتورطني فى أحداث 11 سبتمبر. وأطاح الغزو 

األمريكى بنظام طالبان فى وقت الحق عام 2001.
فى أواخر يوليو 2015، أكدت احلكومة األفغانية أن املال عمر مات فى إبريل 2013 فى كراتشى بباكستان.

كيف استعادت طالبان قوتها؟
ووجد  طالبان،  تشتت  بها،  اإلطاحة  مت  بعدما 
بدأوا  حيث  باكستان  فى  مالذا  القادة  بعض 
املؤسسة  من  مبساعدة  أنفسهم  تدعيم  فى 
سمح  أفغانستان،  وفى  الباكستانية.  األمنية 
بحشد  للحركة  األمريكية  القوات  وجود 
الفساد  وأيضا  االستعمار،  حملاربة  مجنديني 

املستشرى.
ويقول روبرت كروز، اخلبير فى شئون أفغانستان 
عقدين،  مدار  على  إنه  ستانفورد  جامعة  فى 
تلو  كانت حركة طالبان تسحب تدريجيا قرية 
لعبة  فى  للغاية  متطورة  طريقة  وهي  قرية، 

احلشد على املستوى الشعبى.
وأعاد املسلحون أيضا تنظيم صفوفهم من خالل حملة من اخلوف والعنف. فتم اغتيال من انضموا إلى 

الشرطة واجليش.
املدنى  للمجتمع  الشاب  الوجه  عن  يعبرون  الذين  واإلعالميني  واملفكرين  الصحفيني  استهداف  ومت 

األفغانى.
ما هو هدف طالبان حاليا؟

إنهم  األلفية. فيقول كروز  إن هدف احلركة بسيط، وهو استعادة ما خسرته فى مطلع   يقول اخلبراء 
يريدون استعادة اإلمارة اإلسالمية ويريدون رؤيتهم للشريعة، وال يريدون برملانا أو السياسات االنتخابية، 

فلديهم أمير ومجلس ماللى ولديهم الرؤية التي يعتقدون أنها األفضل لإلسالم.
 من يقود طالبان اآلن؟

يتولى هبة اهلل أخوند زادة زعامة طالبان منذ مايو 2016، ومت تعيينه فى املنصب من قبل مجلس شورى 
احلركة خلفا لزعيمها السابق اختر محمد منصور

اخلوف يسيطر
حدث استيالء »طالبان« على العاصمة، كما هو احلال في العديد من املدن األخرى، دون إراقة الدماء التي 

كان يخشى الكثيرون.
 لكن كانت هناك مشاهد يائسة في مطار كابول، حيث حاول الناس الصعود على منت الرحالت القليلة 

املتاحة
وأرسلت الواليات املتحدة 6000 جندي إلى املطار لضمان اإلخالء اآلمن ملوظفي السفارة، وكذلك األفغان 

الذين عملوا كمترجمني أو في أدوار دعم أخرى.
كما نظمت حكومات أخرى، مبا في ذلك فرنسا وأملانيا وأستراليا، رحالت طيران لإلجالء.

وقالت احلكومة األمريكية إنها قامت بتأمني املطار، لكن الفوضى ال تزال قائمة حيث أفاد شهود بسقوط 
قتلى بعدما أطلق اجلنود أعيرة نارية لدرء احلشود. ثم ألغت السلطات جميع الرحالت اجلوية التجارية 

املتبقية، بحجة تهديد اللصوص
األكثر من ذلك، كان حادث سقوط مواطنني أفغان عن الطائرات األمريكية بعد أن حاولوا الفرار من البالد.
 تشبث املواطنون بإحدى الطائرات األمريكية أثناء إقالعها، لكنهم سقطوا في النهاية مع تسارعها 

وبدء الطيران.

فرنسا واليونان تكافحان حرائق الغابات.. 
وتدمير 12 ألف فدان فى الريفيرا

شهدت فرنسا، اندالع حرائق الغابات، فيما تواصل اليونان مكافحة احلرائق املشتعلة بها، ويكافح رجال 
اإلطفاء في البلدين، ملواجهة حرائق الغابات هناك فى محاوالت إلطفائها مع إجالء اآلالف من السكان.

ودمرت احلرائق، التي تغذيها رياح البحر املتوسط القوية، حوالي 5000 هكتار مبا يعادل 12 ألف فدان من 
في  منازلهم  من  شخص  آالف   6 لنحو  إجالء  عمليات  الفرنسية  احلكومة  أجرت  فيما  بحلول،  الغابات 
اخلطوط  ملوظفي  تابع  عطالت  قضاء  مركز  في  مصطافني  ووضعت  اخمليمات،  عشرات  وأقامت  املنطقة، 

اجلوية الفرنسية.
ومنعت السلطات احمللية الوصول إلى الغابات في جميع أنحاء املنطقة، وطلبت من السكان توخي احلذر.

وفى اليونان، حاول املئات من رجال اإلطفاء احتواء حريق غابات ضخم والذي أدى إلى إخالء دار رعاية وعدة 
قرى شمال غربي العاصمة أثينا.

اندالع حريق  فترة وجيزة من  بعد  فيليا،  احلريق في غابة كثيفة مبنطقة  بدأ  اليونانية،  ووفقا للسلطات 
غابات آخر في منطقة كيراتيا جنوب شرقي العاصمة.

وأوضحت إدارة اإلطفاء إن احلريقني هما األشد من بني العشرات من حرائق الغابات التي اندلعت بجميع 
أنحاء البالد.

واندلعت حرائق الغابات الصيف اجلاري في عدد من دول العالم، وضربت احلرائق غابات اجلزائر وروسيا وأمريكا 
وتركيا وإيطاليا وأودت بحيات املئات تزامنا مع االرتفاعات القياسية فى درجات احلرارة والتي ضربت أوروبا 

وعددًا من دول العالم
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ترودو يعلن بدء احلمالت االنتخابية 
الفيدرالية في كندا لعام 2021

كندا  وزراء  رئيس  أكد 
ان  على  ترودو  جسنت 
احلاكمة العامة )ممثلة 
ساميون  ماري  امللكة( 
على  وافقت  قد 
احلكومة  عمل  وقف 
والتي  الليبرالية 
يقودها منذ عام 2019 
واالستعداد النتخابات 
النتخاب  عامة 

االنتخابية  احلمالت  ان  يعني  مما  سبتمبر،   20 يوم  جديدة  حكومة 
لألحزاب املتنافسة تستمر خمسة اسابيع فقط.

ما  ولدينا  تاريخية  بلحظة  منر  »نحن  للصحفيني  ترودو  جسنت  وقال 
بلدنا  مستقبل  اختيار  في  احلق  لك  وانت  املوضوع،  هذا  حول  نقوله 
سواء كان ذلك مواصلة جهودنا في مجال التطعيمات لكوفيد 19، 
او مواصلة برامج الدعم لدينا«، وسلط ترودو الضوء على دعوة حزبه 
الى  بحاجة  الكنديني  إن  وقال  الطفل  لرعاية  وطنية  خطة  لوضع 

اختيار الطريقة التي يريدون بها أنهاء احلرب ضد وباء كوفيد 19.
عام  االصوات  بأغلبية  فازت  قد  الليبرالية  ترودو  حكومة  وكانت  هذا 
الي  االستطالعات  وتشير   2019 عام  أقلية  ثم كونت حكومة   2015
السيما  االسئلة  من  كثير  هناك  ولكن  االغلبية  من  يقترب  قد  أنه 
حول مخاطر الذهاب الى صناديق االقتراع خالل موجة رابعة من وباء 
كورونا والتي قد تؤثر نتائجها علي نتيجة االنتخابات، هذا ولم يجب 
ترودو علي االسئلة املتكررة حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا 
فشل بالفوز باألغلبية هذه املرة، وسوف يتوجه الكنديون الي صناديق 
السنوات  في  كما  لالنتخابات  السابقة  القواعد  بنفس  االقتراع 
التصويت  او  االقتراع املسبق  او  بالبريد  االقتراع  السابقة، فيمكنهم 

شخصيا في يوم االنتخابات.
وقد أشترت هيئة االنتخابات الكندية 18،8 مليون قناع طبي، وحوالي 
41 الف درع للوجه، و40 الف عبوة مناديل مطهرة، و حوالي 6 مليون 
زجاجة مطهر لليدين، و16 مليون قلم رصاص، وسيطلب من جميع 
ارتداء  املرشحني  وممثلي  واملرشحني  االنتخابية  الدوائر  في  العاملني 
أقنعة الوجه في جميع االوقات داخل مراكز االقتراع، ومن املتوقع ان 
التعامل  في  جناحه  على  االنتخابية  حملته  في  الضوء  ترودو  يسلط 
مع الوباء، والتغير املناخي، والقدرة على حتمل تكاليف احلياة اليومية 

واملستقبل االقتصادي االوسع للبالد، ونظام الرعاية الصحية.

تقـــــــارير1212

نظمت منظمة »سيفيك ريفايفال« حتت رعاية املهندسة غادة 
ملك رئيسة املنظمة، ود. سامي سعد عضو مجلس اإلدارة وقفة 
للتنديد بحرق الكنائس في كندا، وذلك  يوم السبت 7 أغسطس 
2021  وقد كانت وقفة وصفت بأنها تاريخية، حيث جتمعت فيها 
كندا  شعب  مع  للتضامن  ودياناتها  أطيافها  بكافة  اجلاليات 
املسيحي ضد الهجوم املنظم والذي استهدف الكنائس باحلرق 

والتخريب.
كانوا  أن منظموها  إال  السياسيني  تواجد عدد من  وبالرغم من 
أكبر مبشاركة  اهتمامهاً  الوقفة  ستولي  أن  أعلنوا مسبقاً  قد 
أفراد املتمع املدني وإعطائهم منبر للتعبير عن رأيهم بدالً من 
إعطاء األولوية للسياسيني. ورغم األمطار الغزيرة لم تنجح تلك 

األمطار في التأثير على احلضور وعدد املشاركني في الوقفة.
ومن جانبهم عبر عدد كبير من احلضور عن غضبهم  من الصمت 

احلكومي الغير مبرر
من  اكثر  وتخريب  حرق  من  أسابيع  غضون  في  الوقفة  وجاءت 
بينها  من  كان  قليلة،  أسابيع  مدار  على  كندا  في  كنيسة   55
كولومبيا  بريتيش  مبقاطعة  االرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 

والتي مت حرقها بالكامل بدون سبب يذكر.
املوقع اإللكتروني للمنظمة:

https://www.civicrevival.ca

حضور قوي بوقفة التنديد بحرق الكنائس في كندا رغم األمطار الغزيرة

كندا تلزم املسافرين بني املقاطعات 
والعاملني في الوظائف احلكومية 

بالتطعيم

احلكومة  أن  عن  الغبرا  عمر  الفيدرالي  النقل  وزير  أعلن 
الفيدرالية ستطلب من جميع املسافرين على منت الطائرات 
بني  السياحية  السفن  او  القطارات  منت  على  او  التجارية 
املقاطعات اخذ التطعيمات بالكامل وهذا الشرط ساريا حتى 

اخر شهر أكتوبر.
عند  بالثقة  يشعروا  أن  يستحقون  الكنديني  »إن  الوزير  وقال 
لألشخاص  وبالنسبة  آمنة،  بهم  احمليطة  البيئة  وبان  السفر 
الذين ال يستطيعون احلصول علي التطعيم بسبب إعفاءات 
مثل  اخرى  بدائل  او  لهم  اقامة  اماكن  تدبير  فيمكن  طبية 

االختبار والفحص من أجل احلد من خطر كوفيد 19«.
الزامية  ستكون  التطعيمات  ان  عن  أيضا  احلكومة  وأعلنت 
اعتبارا  الفيدرالية  العامة  اخلدمات  في  العاملني  للموظفني 
من هذا اخلريف، وقال دومينيك لوبالن وزير الشؤون احلكومية 
العمل  هذا  يبدأ  ان  »البد  صحفي  مؤمتر  في  الكندي  الدولية 
على الفور – فلدى احلكومة قوة عاملة كبيرة وحتتاج الى قوة 
فرصتنا  وإنها   –  19 كوفيد  مكافحة  في  للمساعدة  كبيرة 
وايضا واجبنا ان نقدم قدوة للشعب«. وينطبق شرط التطعيم 
العامة  اخلدمات  في  العاملني  جميع  على  اجلديد  االلزامي 
البحري  او  البري  او  اجلوي  النقل  في  والعاملني  الفيدرالية 

اخلاضع للحكومة الفيدرالية.

تشويه كنيسة أرثوذكسية بكتابة 
تهديدات على اجلدران في بريتش 

كولومبيا
االفراد  بعض  قام 
كنيسة  بتشويه 
في  أرثوذكسية 
كاملوبس  مدينة 
في مقاطعة بريتش 
بكتابات  كولومبيا، 
تقول  اجلدران  علي 
او  أذيت  »إذا  أحدها 
قتلت أطفاال فيجب 
وقالت  حيا«،  حرقك 
هناك  الشرطة 
الى  استدعوا  إنهم 

كنيسة )جميع القديسني( االوكرانية االرثوذكسية بعد االبالغ 
املبني  يرفضوا مغادرة  عن وجود أشخاص غير مرغوب فيهم 

وقد تركوا هناك قمامة وكتابات على اجلدران.
وقال مدير الصيانة في الكنيسة السيد هاري كوشاروك »أن 
الكنيسة تعرضت للتخريب من قبل من اشخاص يقيمون في 
خيام من عدة سنوات بالقرب من الكنيسة، ولكن الهجمات 
طفال   215 لــــ  مجهولة  مقبرة  اكتشاف  منذ  سوء  تزداد 
في  االصلية  الشعوب  ألطفال  داخلية  مدرسة  من  بالقرب 

كاملوبس في مايو املاضي.
واضاف »بدأنا نخاف على حياتنا » الن هؤالء االفراد يعتقدون 
بريتش  مقاطعة  شهدت  وقد  هذا  املكان،  ميلكون  انهم 
مختلف  من  كنائس  على  الهجمات  من  سلسلة  كولومبيا 
حرق  ومنها  املاضية  القليلة  االشهر  مدى  على  الطوائف 
وقال  في مدينة ساري،  االرثوذكسية  القديس جورج  كنيسة 
كاهن كنيسة )جميع القديسني( انه عندما نتعرض للهجوم 
أفراد  لدينا  ولألسف  أوال  بأنفسنا  نعتني  أن  علينا  فيتعني 

يخطفون هذه احلوادث ويدلون ببيانات خاطئة.
وأعرب الكاهن ومدير الصيانة في الكنيسة عن قلقهما بشأن 
سالمتهم والتحديات التي يواجهونها في محاولة إلعادة بناء 
عالقات طيبة مع املتمعات التي ال تثق في الكنيسة، هذا وال 

تزال الشرطة حتقق في هذه احلادثة.
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مصر  أقباط  بات  اجلدل،  من  طويلة  عقود  بعد 
أحوالهم  سينظم  جديد  قانون  مع  موعد  على 
به  أوصى  الذي  التحرك  هذا  وميثل  الشخصية، 
الفتاح السيسي نقلة نوعية  الرئيس املصري عبد 
في تاريخ األسر املسيحية، ال سيما بعد اخلالف على 
 1982 في  تعديالت  عليها  أُجريت  التي   )38( الئحة 
الطالق،  وأسباب  الكنسي،  الزواج  لشكل  احملددة 
تواكب  ال  ألنها  فيها  بالنظر  الدائمة  واملطالبات 

الزمن.
منصف سليمان: سبب تأخر املشروع ارسال نسخة 
ونقاط  البنود  على  والرد  وترجمتها  الفاتيكان  إلى 

االختالف
املستشار  سليمان  جنيب  منصف  املستشار  أكد 
وعضو  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  القانوني 
إعداد  جلنة  في  الكنيسة  وممثل  النواب  مجلس 
املصرية  الكنائس  توقيع  بالفعل  مت  أنه  املشروع 
والروم  األرثوذكسية،  »القبطية  وهم  اخلمس 
والكاثوليكية  األرثوذكس،  والسريان  األرثوذكس، 
القانون،  مشروع  على  التوقيع  ومت  واإلجنيلية«، 
قبل  الوزراء  ومجلس  العدل  لوزير  إحالته  وسيتم 
رفعه إلى مجلس النواب إلقراره بشكل نهائي حيث 
مت مؤخرا االنتهاء من مراجعة قانون األسرة )األحوال 
 16 بعد  العدل  وزارة  في  لألقباط(،  الشخصية 
جلسة جمعت مسؤولي الوزارة مع ممثلي الطوائف 
املسيحية، للتوافق حول كافة املواد اخلاصة مبشروع 

القانون..
وأضاف أن سبب تأخر املشروع بسبب ارسال نسخة 
ونقاط  البنود  على  والرد  وترجمتها  الفاتيكان  إلى 
وأن  وخاصة  كبيرا  وقتا  استغرق  ذلك  وأن  االختالف 
املساس  االيتم  أن  على  اتفقوا  اخلمسة  الكنائس 
بالعقيدة وحقوق واإلنسان وأن الرئيس عبد الفتاح 
بهذا  اهتمامه  على  الشكر  يستحق  السيسي 
حقيقي  مشروع  تقدمي  على  وإصراره  الهام  امللف 

جاءت  وبالفعل  املسيحي  املصري  املواطن  خلدمة 
املادة  مع  ومتوافقة  مثمرة  واجللسات  احملادثات 
الثالثة من الدستور التي متنح األقباط حق االحتكام 

لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
واختتم: أن القانون سيكون على أكمل وجه ويأمل 
أسرع  في  النواب  مجلس  إلى  رفعه  سرعة  في 
وأنه  دستوريا  ليكون  مراجعته  مت  وأنه  خاصة  وقت 
شخصيا يدرس هذا املشروع قرابة االربعني عام من 
العمل والبحث ليكون قانون يخدم األجيال القادمة 
وانفراجة وطاقة نور لألسرة املصرية املسيحية ومن 

يعاني من تعثر في بداية حياة جديدة
للمتضررين  جناه  طوق  اجلديد  القانون  عزت:  هانى 
خطأ  أو  بوصمة  يشعروا  أن  دون  جديدة  حياة  لبدء 

نتيجة قوانني خاطئة
األحوال  منكوبي  رابطة  رئيس  عزت  هاني  وقال 
شهر  في  أطلقها  التي  االستغاثة  إن  الشخصية، 
املياه  حتريك  في  كبير،  أثر  لها  كان   ،2016 يناير 
الشخصية  األحوال  قانون  إقرار  بشأن  الراكدة، 

للطوائف املسيحية، ووضع صياغة موحدة له. 
إبراهيم  املستشار  مع  مقابلتي  »عقب  وأضاف 
 ،2015 أبريل  في  األسبق،  العدل  وزير  الهنيدى، 
توقفت الطوائف عن االجتماعات، لوجود كثير من 
كان  لكن  التطليق،  بخصوص  العقائدية  اخلالفات 
هناك إجماع في التوافق على امليراث، إلى أن جاءت 

هذه االستغاثة لتحرك املياه الراكدة مرة أخرى«.
بحسب  ثابتة،  التطليق  أسباب  أن  إلى  ولفت 
بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة  أعلنه  ما 
وأهمها  املرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية، 
سنوات،  الثالث  تتراوح  ملدة  الزوجني  بني  الفرقة 
أوالد، واإلدمان، واإلساءة  وخمس سنوات ملن لديهم 
والسجن  املٌعدي،  واملرض  احلٌكمي،  والزنا  اجلسدية، 

ملدة طويلة، وغيرها.
من   %80 من  أكثر  يحل  الفانون  هذا  أن  وأضاف، 
على  فقط  االعتراض  أن  إلى  مشيرًا  املشكالت، 

يكون  أن  يجب  حيث  القانون،  إصدار  في  املماطلة 
األكليريكية،  للمجالس  ُملزما  احملكمة  ُحكم 
كيرلس  الراحل  البابا  عصر  حتى  يحدث  كان  كما 

السادس.
إرسال  بسرعة  العدل،  وزير  عزت،  هاني  وطالب 
املسودة النهائية مللس النواب، لسرعة الفصل في 
أبواب  على  املصلوبني  أجل  من  النهائي،  التشريع 
املستشار  إليه  أشار  ما  وهو  والكنيسة؛  الدولة 
القبطية  الكنيسة  مستشار  سليمان،  منصف 
وسيتم  البرملان  في  القانون  أن  األرثوذكسية، 

مناقشته في دورة االنعقاد الثاني.
إصدار  تنتظر  املسيحية  األسر  آالف  إن  الى  مشيرا 
لطوائف  انضمام  من  حدث  ما  وأن  القانون  هذا 
مبشر  أمر  األرثوذكس  والروم  األرثوذكس  السريان 
إعداده بحرفية ومهنية ويحل  القانون مت  أن  ويؤكد 
أمر  وأنه  الشخصية  األحوال  أزمة  من  كبير  جزء 
ال  مبا  حاربنا وخوضنا معركة حقيقية حتى يصدر 
املقدس  الكتاب  مع  يتعارض  وال  الدستور  يخالف 
حياة  بدء  للمتضررين  يتثنى  وحتى  والشريعة 
جديدة دون أن يشعروا بوصمة أو خطأ نتيجة قوانني 

خاطئة.
جلسات  في  القانون  بطرح  اطالب  زاخر:  كمال 

استماع على اخملتصني قبل اقراره
التيار  ومؤسس  القبطي  املفكر  أبدى  جانبه  من 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  في  العلماني 
كمال زاخر، قلقه من املسودات املُعلن عنها، إذ يرى 

أنها »مجرد تسريبات غير مضمونة«.
أو  القانون  سن  »قبل  أنه  حديث  في  زاخر  وأوضح 
في  طرحه  من  بد  ال  النواب  مجلس  في  مناقشته 
جلسات استماع، وهذا نسق تشريعي ُمتفق عليه 
ميس  القانون  أن  بخاصة  العالم،  برملانات  كل  في 
مبستقبلهم،  ويتعلق  الناس،  من  عريضة  قاعدة 
وظل لسنوات محل جدل، وآخر تعديل مت نشره على 

القانون في عام 2008«.
القانون في جلسات استماع  وطالب بضرورة طرح 
االجتماع،  علوم  وفي  القانون  في  اخملتصني  على 
واملهتمني بالقانون واخمُلاطبني به، حتى ال تنتج منه 

آثار سلبية ال ميكن تداركها بعد ذلك.
وتساءل زاخر: »ماذا لو مت سن القانون من دون طرحه 
في جلسات االستماع، وكانت له آثار سلبية... هل 

سننتظر 12 عاماً أخرى لتعديل القانون؟«.
وقال إنه »مت التعتيم على القانون والتعامل بسرية 
تامة أثناء مناقشته داخل الكنائس اخملتلفة الثالث 
واآلن  واألرثوذكسية.  والبروتستانتية  الكاثوليكية 
تعد  لم  الرقمية،  والثورة  املعلومات  ثورة  ظل  في 
النظم القدمية في طرح القوانني تساير متطلبات 

اللحظة«.
بأنه »يخلق حالة من اجلدل  ووصف زاخر ما يحدث 
أن  إلى  الفتاً  نتيجة«،  دون  من  الّدوامية  والدوائر 
مخالف  غير  يكون  أن  ينبغي  القانون  »مشروع 
مع  ومتوافقاً  عليها،  املتفق  املسيحية  للقواعد 

البعد اإلنساني واالجتماعي املطلوب لألسرة«.
الزواج،   ويعتبر زاخر أن »االستقرار هو األساس في 
الزواج  ألن  بالطالق،  فقط  متعلقاً  ليس  واألمر 
أن  يصح  وال  ليبقى،  ُخلق  والشرائع  األديان  كل  في 
يعني  فهذا  الطالق،  نيته  وتكون  الشخص  يتزوج 
في  وال  األسرة،  في  استقرار  هناك  يكون  لن  أنه 
كارثية  للطالق  السلبية  النتائج  وستكون  املتمع، 

وسيتضرر ألطفال«.
واختتم: »القضية تستحق الدراسة من وجهة نظر 
أصحاب املشاكل، لكن هذا البعد غائب جداً عن كل 
من يناقشون القانون، وال بد من أن نعود مرة أخرى 
الى هدف املتمع األساسي من قوانني األسرة، ال بد 

من االنتباه للبعد االجتماعي.«
في  حربي  كسر  يعامل  املشروع  ابراهيم:  اسحق 
ظل وجود أوامر مشددة من الوزارة ملمثلي الكنائس 

بعدم احلديث عن مضمون املشروع
ابراهيم  احلقوقي اسحق  الناشط  يؤكد  من جانبه 
مشروع  من  نهائية  نسخة  توجد  ال  اآلن  حتى  انه 
معتمدة  للمسيحيني  الشخصية  األحوال  قانون 
ورسمية أو شبه رسمية، وما يتم نشره هو نسخة 
 .2020 أكتوبر  في  العدل  وزارة  إلى  قدمت  قدمية 
أوامر  وجود  ظل  في  حربي  كسر  يعامل  املشروع 
احلديث  بعدم  الكنائس  ملمثلي  الوزارة  من  مشددة 

عن مضمون املشروع.
مشيرا الى ان ما يحدث خلف األبواب املغلقة يؤشر 
جلرمية سترتكب في حقوق املواطنني تزيد مشاكل 
األحوال الشخصية تعقيًدا. ال يرجى خيرًا أو شيًئا 
التضليل  من  عقود  عبر  األزمة  صنعوا  ممن  جيًدا 
الشخصية  األحوال  مشاكل  تصوير  والتلفيق 
للمسيحيني باعتبارها مشاكل في اجراءات وإتاحة 
الطالق أو التطليق، فاملشاكل تطول ملفات كثيرة 
منها الزواج للمرة الثانية والنفقة وحضانة األطفال 
وحدود حقوق والتزامات الزوجني وامليراث وغيرها من 

القضايا املهمة.

بعد 76 عاما من مطالب الكنيسة وانتظار لــــ 7 سنوات من النقاش بني الكنائس لالتفاق على بنوده )2-2(

سبب تأخر املشروع ارسال نسخة إلى الفاتيكان وترجمتها والرد على البنود ونقاط االختالف
القانون اجلديد طوق جناه للمتضررين لبدء حياة جديدة دون أن يشعروا بوصمة أو خطأ نتيجة قوانني خاطئة
حتقيق: إيهاب أدونيا

ا.د. ناجي اسكندر

من  املسيح  السيد  ميالد 
يكن  لم  مرمي  البتول  العذراء 
ولكنه  عظيما،  تكرميا  فقط 
صعبا  اختبارا  أيًضا  كان 

وقاسيا جدا.   
- كان تكرميا: 

أََمِتِه.  اتَِّضاِع  إِلَى  نََظرَ  َُّه  “ألَن
األَْجَياِل  َجِميُع  اآلَن  ُمْنُذ  َفُهَوذَا 

تَُطوِّبُِني،« )لو 1: 48(.
اختبارًا  أيًضا  كان  ولكنه   -

قاسًيا: 
1-  التجربة االولى: امليالد من عذراء وتوابعه:  

أَْن  يََشأْ  وَلَْم  بَارًّا،  َكاَن  إِذْ  رَُجلَُها  “َفُيوُسُف 
يُْشِهرََها، أَرَادَ تَْخلَِيَتَها ِسرًّا.« )مت 1: 19(.

2- التجربة الثانية: الهروب الشاق إلى مصر: 
َظَهرَ  َقْد  الرَّبِّ  َمالَُك  إِذَا  انَْصرَُفوا،  وَبَْعَدَما 
ِبيَّ  الصَّ وَُخِذ  »ُقْم  َقائاًِل:  ُحلٍْم  ِفي  لُِيوُسَف 
ُه وَاْهُرْب إِلَى ِمْصرَ، وَُكْن ُهَناَك َحتَّى أَُقوَل  وَأُمَّ
ِبيَّ  الصَّ يَْطلَُب  أَْن  ُمزِْمٌع  ِهيُرودَُس  ألَنَّ  لََك. 

لُِيْهلَِكُه«.« )مت 2: 13(.
3-  التجربة الثالثة رعاية السيد املسيح مع 

صعوبة دوره منذ أن كان صبيا:
 ، ُه: »يَا بَُنيَّ ا أَبَْصرَاُه انَْدَهَشا. وََقالَْت لَُه أُمُّ  »َفلَمَّ

مِلَاذَا َفَعلَْت بَِنا هَكَذا؟ ُهَوذَا أَبُوَك 
بنَْيِ!«« )لو  وَأَنَا ُكنَّا نَْطلُُبَك ُمَعذَّ

)48 :2
واألكثر  الرابعة  التجربة    -4
محاكمة  معاينة  شدة: 
احلبيب  االبن  وصلب  وتعذيب 

املسيح يسوع:
َصلِيِب  ِعْنَد  وَاِقَفاٍت  »وََكانَْت 
َمرمَْيُ  ِه  أُمِّ وَأُْخُت  ُه،  أُمُّ يَُسوَع، 
َْدلِيَُّة.« )يو  امْلَ زَوَْجُة ِكلُوبَا، وََمرمَْيُ 

.)25 :19
جاز في نفسي سيف ملا شفته على الصليب

مسحوق من االالم
جاز في نفسي سيف

صلبوا ابني احلبيب
صلبوا رئيس السالم

فتحت  ياما  اللي  االيدين  سمروا  باملسامير 
عينني

واللي رفعت كل قلب حزين... 
الرسل  مشاركتها  اخلامسة:  التجربة   -5
علي  وقعت  التي  االضطهادات  واملؤمنني كل 

الكنيسة في سنواتها األولى.
فالسالم ألم رئيس السالم.

ميالد املسيح من العذراء مرمي كان ميالد املسيح من العذراء مرمي كان 
تكرميا واختبارا قاسياتكرميا واختبارا قاسيا
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  كثيرا ما نقرا ونسمع عن املعاملة الال-انسانية 
اقامته  والذي  جوتانامو،  في سجن  التي حتدث 
اراضيها، وخصصته  االمريكية خارج  احلكومة 
في  وللمتورطني  االجرامية  االعمال  ملرتكبي 

اعمال ارهابية.
يعد  املساجني  تعذيب  ان  من  الرغم  وعلى    
وصمة عار في جبني القائمني به؛ لكن االمر ال 
يقتصر على جواتانامو؛ وال يقارن مبا حدث على 
مر التاريخني: القدمي واملعاصر، ال في الكيف وال 
في الكم؛ وليس فقط ضد املرمني، وامنا ايضا 

ضد االبرياء. 
   وقد رأينا القتل والتعذيب في سجون النازية 
تاريخ  في  قرأناه  كما  والشيوعية،  والفاشية 
االشوريني والرومان والتتار، وفي خالفة احلاكم، 
وبرقوق  قالوون،  سلطنة  وفي  احلجاج،  ووالية 
السعادات،  ابي  وابنه  وقايتباي  فرج،  وابنه 
من  الرغم  وعلى  وغيرهم.  بك  وخاير  والغوري، 
ان ما فعله هؤالء وغيرهم باملذنبني واالبراء قد 
فاق ما يفعل بسجناء جواتاناموا، اال ان التاريخ 
ونعتهم  االشداء.  االقوياء،  باالبطال،  وصفهم 
والتسامح  بالعدل  الشعراء  من  املنتفعون 

واجلود. 
    وكان بعض السالطني واالمراء يتفننون في 
تعذيب املذنبني، حتى كان الشخص الواقع حتت 
التعذيب يترجى املوت على احلياة. وكانت عقوبة 
واخلوذقة  بالتوسيط  مقارنة  رحيمة  الشنق 

واحلرق والسلخ وتقطيع االوصال وغير ذلك. 
   ولم تكن عقوبة املوت بكل اشكالها تطبق 
ال  امور  في  وامنا  فقط؛  القصاص  حال  في 
وقد  والرشوة.  السرقة،  مثل  القتل،  تستوجب 
حدث ذلك مرارا وتكرارا، ومنه قيام طومان باي 
الوراث، »  ابن  الدوادار بالقبض على لص يدعى 
فُقطع لسانه واُكحلت عينه باملراود احملمية ». 
طهم-  ط االشرف قايتباي –من بني من وسَّ ووسَّ
احمد  يدعى  كان  املنسر)اللصوص(  كبار  احد 
بن  املدعو حسني  القاهرة  والي  الدنف. ووسط 
الكوراني ثالثة من املماليك النهم سرقوا خيول 
االمير آقتمر احلنبلي. وامر خاير بك بشنق رجل 

النه سرق بعض خيار من حديقة.
 وكان التعذيب هو الوسيلة املعتادة عند احلكام 
واملباشرين،  االمراء  من  االموال  الستئصال 
به  قام  ما  حصرها،  يصعب  التي  االمثلة  ومن 
السلطان قالوون جتاه االمير سنجر الشجاعي، 
فانه »استصفى امواله بعد ان عصره باملعاصير 

وضربه بالكسارات« –بدائع الزهور. 
برقوق، وعذب ما ال يحصى   وسجن السلطان 
من اخللق، ومنهم االمير عالء الدين بن الطبالوي، 
عاقبه بالضرب وسجنه وصادر امواله، ثم كلف 
»عصره  فـ  بتعذيبه،  االحمدي  يلبغا  االمير 
وامللح،  باجلير  واسقاه  اكعابه،  في  باملعاصير 
وضربه كسارات، واذاقه ما كان يفعله بالناس«.
القاضي  على  الدوادار  يشبك  االمير  وقبض     
املال،  بيت  وكيل  النابلسي،  الدين  برهان 
ليستخلص منه امواال فرضها عليه السلطان 
حتت  مات  حتى  تعذيبه  في  فاخذ  قايتباي، 
في  وتفنن  العذاب  انواع  اذاقه  وقد   « العقوبة 
من  نحوا  مرار  عدة  ضربه  قيل  تفنينا:  عذابه 
الفني وستمائة عصاة، وقلع اضراسه ودسهم 
في راسه، وغير ذلك من انواع العذاب »- بدائع 

الزهور، جـ3.  
فخر  االمير  ايضا  التعذيب  حتت  ماتوا  وممن     
فقد  شعبان،  االشرف  وزير  قروينة  بن  الدين 
يده  اصابع  ولفت  باملقارع،  مرة  ما  غير  ُضرب   «
بعد  ثم  الزيت،  في  وغمست  باملشاق،  اليمنى 
ذلك اشعلت بالنار حتى احترقت يده كلها«،  و« 
احمى له خوذة فوالذ بالنار والبسها له. واقترح 
العذاب حتى مات  انواع  اشياء شنيعة من  له 

حتت العقوبة« - بدائع الزهور، جـ2.   
مزهر  بن  الدين  بدر   « كاتبه  الغوري  وعاقب   
اصابعه  في  القصب  ودق  اكعابه.  في  وعصره 
ثم  اصابعه.  عقد  وقعت  حتى  بالنار  واحرقها 
حبل  له  اخذوا  ثم   ... العذاب؛  انواع  له  نوعوا 
قنب ولووه على اصداغه حتى نفرت عيناه من 
خير  ال  ما  وقاسى  خديه.  على  وسالت  وجهه، 
فيه، وعذب بانواع العذاب الشديد ... وقد مات 

حتت العقوبة » – بدائع الزهور، جـ4. 

السعادات محمد  ابو  وكان     
املساجني  يخرج  قايتباي،  ابن 
القتل،  توجب  ال  ذنوب  في 
قاعة  في  بيده  ويوسطهم 
املشاعلي- »وعلمه  البحرة، 
كيف  الوقت-  ذلك  عشماوي 
ايديهم  قطع  ثم  يوسط؛ 
بيده«-  والسنتهم  واذنهم 

بدائع الزهور، جـ3.
يشبك  االمير  عن  وروى     

بني  شيخ  محمود  بالنار  شوى   « انه  الدوادار 
جلد  وسلخ  جماعة،  العربان  من  وخوزق  عدي؛ 
احياء«.  وهم  التراب  في  ودفن جماعة  جماعة، 
ولذلك كافأه السلطان قايتباي، » واخلع عليه 
خلعة سنية ونزل الى داره في موكب حافل«- 

بدائع الزهور، جـ3. 
عنيدا  جبارا   « كان  انه  بك  خاير  عن  وقيل     
.. شنق ووسط وخوزق  للدماء  عسوفا سفاكا 
اشياء  لهم  واقترح  كثيرة؛  جماعة  الناس  من 
اضالعهم،  من  يخوذقهم  فكان  عذابهم،  في 
ويسميه شك الباذجنان فقتل مبصر وحلب فوق 
العشرة االف انسان وغالبهم راح ظلما«- بدائع 
عرب  من  ستة  على  قبض  كما  جـ5.   الزهور، 
تبنا.  بالشرقية وسلخهم وحشاهم  السوالم 
على غرار ما كان فعله قانصوه العادلي كاشف 
الغربية في صالح ابن قرطام؛ وما فعله االمير 
آقبردي الدوادار جتاه االحامدة، فقد »عذب منهم 
جماعة بالنار. وطم منهم جماعة بالتراب، وهم 
فعله  وما  تفنينا«؛  عذابهم  في  وتفنن  احياء؛ 
فكان   « الشرقية  في  الرماح  باي  قاني  االمير 
يوسطه  الضعفاء  الفالحني  من  باحد  ظفر  اذ 
وكان  اقدامه..  عند  الى  راسه  من  يسلخه  او 

شديد القسوة كثير اجلهل »- جـ4،صـ451.
    ومات في سجن احلجاج ابن يوسف، ثمانون 
الف انسان من اجلوع والعطش، وفي ذلك يقول 
القرماني: »مات في سجنه خمسون الف رجل 
وثالثون الف امراة. وكان حبس الرجال والنساء 
في موضع واحد. ولم يكن حلبسه سقف يستر 

وُعرضت  والبرد.  احلر  من  الناس 
ثالثة  فيها  فوجد  بعده  سجونه 
الفا لم يُجب على واحد  وثالثون 
منهم قطع وال صلب، فاطلقهم 
تاريخ   -« امللك..  عبد  بن  الوليد 
يصفه  ذلك  ومع  جـ2.  الدول، 
املؤرخون بأنه كان شجاعا مهيبا، 

وعاملا فصيحا.
   وكان احلاكم بامر اهلل يعاقب 
ابن  ويقول  بالقتل.  اللصوص 
احد من عبيده،  ملا كان يغضب على  انه  اياس 
ويشق  اجلامع،  باب  على  ارضا  ويطرحه  يأخذه 
ويرميهم  بيده  مصارينه  يخرج  ثم  بطنه؛ 
كان  و«  بالنار.  بعضهم  يعذب  وكان  للكالب. 
يطوف اسواق القاهرة ومصر العتيقة، فان وجد 
امر عبدا  السوقة غش في بضاعته،  احدا من 
الفاحشة  به  يفعل  بان  مسعود  يدعى  اسود 
دكانه،  على  به  فيفعل  اللواط،  وهي  العظمى 
ذلك،  من  يفرغ  حتى  اليه  ينظرون  والناس 
واحلاكم واقف على راسه »- بدائع الزهور، جـ1.

ان  االن  الى  يعتقدون  البهرة  فان  ذلك،  ومع     
السماء،  الى  حيا  صعد  اهلل  بامر  احلاكم 
وينتظرون عودته ليقيم العدل وينشر السالم، 
ذلك الذي طال ظلمه االنام تارة مبسعود واخرى 

باحلسام. 
الفقراء  على  يتصدقون  السالطني  وكان    
ويحررون العبيد واالماء لكي يريحوا ضمائرهم 
اياس«  ابن  يقول  وفيهم  اجلم،  ظلمهم  من 
وغالب هؤالء امللوك ما يعرفون اهلل اال وهم حتت 
مصيبة،  عليهم  جرت  اذا  الشدة-  احلِمل-وقت 
بدائع  اخلير«-  ويفعلون  الناس  حق  في  يجودون 

الزهور، جـ 5، صـ481.  
نظرة  التاريخ  الى  ننظر  ان  لنا  بد  ال  وختاما    
من  انطالقا  نقيمه  وان  احادية،  ال  شمولية، 
والفطرة  االنسانية،  والقيم  الربانية،  املقاصد 
البريء  ومذنب  املذنب  مبرئ   « الن  البشرية، 

كالهما مكرهة الرب« )ام17(. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ  )2(..جواتانامو في ميزان التاريخ

بقلم: مجدي حنني

يحدث  اليوم  عاملنا  في  شيء  ال 
بالصدفة ال مجال للخطاء فكل حركة 
بعناية  محسوبة  العاملية  اللعبة  في 
ويجيدها  اللعبة  قواعد  يعرف  ومن 
االحياء  بني  ليس  البقاء  في  سيستمر 
ولكن بني من ميلكون ويسودون املوضوع 
تتخيل  مما  بكثير  اكثر  جدا  معقد 
وال  وتكتالت  دول  مصالح  به  تتشابك 

مكان لألغبياء هي محرقة وقودها اجلهالء وعدميي الفائدة و 
مدعو التدين ال رحمة فيها.

ان ما فعلته امريكا والغرب مع افغانستان ما هو اال تقليم 
الذى  نفسه  األفغاني  للشعب  اولهم  اطراف،  لعدة  اظافر 
وبالرغم من املساندة الغربية الهائلة والدعم املادي واملعنوي 
االنسان  حقوق  مجال  في  يحرز  تقدم  أي  وبشراسة  يقاوم 
الضاربة  الدينية  أسبابه  له  وهذا  املدنية،  نحو  التقدم  او 
حداثة  لكل  امللتهم  االسود  الثقب  تعتبر  والتي  القدم  في 
وهذا ليس فى افغانستان فقط ولكن في دول عربية كثيرة 
بعضها بدأ ينتبه خلطورته ويحاول جاهدا اخلروج من مجاله 
املميت، والبعض االخر استسلم  متاما له وليس ادل على ذلك 

اجتاحت  التي  العارمة  الفرحة  من 
كل البالد الواقعة حتت حكم االسالم 
للحكم.  طالبان  بعودة  السياسي 
فالذين  األفغاني  الشعب  عن  اما 
سيعيشون  طالبان  حكم  يرفضون 
كالجئون في عدة دول والذين يريدون 

حكم طالبان فقد نالوا ما يستحقون.
بعودة  امريكا  لسماح  االهم  والسبب 
في  استخدامها  موعد  جاء  »طالبان«  حركة  ان  هو  طالبان 
املرحلة  فى  طالبان  فدور  والصني  روسيا  مع  التوازنات  لعبة 
الغاية  املنطقة  لهذه  االستقرار  عدم  اعادة  هو  القادمة 
وروسيا  الصني  على  املباشر  التأثير  وبالتالي  االهمية  في 
احلركة  فأعضاء  طالبان؟  ملاذا  جدا:  ملح  سؤال  هناك  ولكن 
ليكونوا  وذلك  اجلبال  في  السكنى  يعشقون  بطبيعتهم 
كانوا  وهم  لهم  جدا  املربحة  احلشيش  وجتارة  زراعة  بجوار 
في سكون لفترة طويلة مع احلكومة االفغانية املعترف بها 
املتواجدة  االمريكية  للقوات  مشاكل  اية  يفعلوا  ولم  دوليا 
هناك، فلماذا بدأت احلركة بالزحف على املدن االفغانية؟ وملاذا 

انسحبت القوات احلكومية دون قتال يذكر.

من  االنتهاء  قرب  مع  ان  واالجابة 
العالم  يكون  لن  الكوفيد  فيروس 
كوفيد  بعد  ما  مثل  كوفيد  قبل 
ساخنة  وبؤر  جديدة،  خرائط  هناك 
جديدة، وقوى سوف تقلم اظافرها 
وحكومات  متاما  ستختفي  وقوى 
اوراق  من  لديه  ما  الستخدام  يسعى  قطب  وكل  ستنهار 

لكسب اللعبة.
ان  قوة  أي  فال تستطيع  ورقة مهمة ألمريكا  هو  و«طالبان« 
والصني  معهم  االمرين  عانت  »روسيا«  فـــ  طالبان،  متحى 
ستعاني ايضا معهم فان اردت ان حتارب طالبان فاذهب لهم 
طالبان  اخلالصة  معهم.  وحاول  يختبؤون  حيث  اجلبال  الى 
شرك كبير ستجر إليه بالد كثيرة من ضمنها بالدنا العربية 
فان كان اخلريف العربي قد فشل فليبدأ اذن شتاء طالبان وما 

أقساه. 
فى  الطالق  عن  مقاالتي  سلسلة  سأتابع  القادم  العدد  فى 
املهجر، ومن السبب؟... فهناك تطورات جديدة مثيرة حدثت 
مع مونا بعد عودتها من االجازة واميى اخذت قرارها املصيري 
وطارق لم يعد موجود بإرادته واحداث اخرى في املقال القادم.

»طالبان«...  العصى واجلزرة»طالبان«...  العصى واجلزرة
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يحررها سمير اسكندر 

كشف تقرير صحافي عن مبيعات قميص 
باريس  نادي  مع  ميسي،  ليونيل  النجم 
سان جيرمان، بعد طرحه في املتاجر، وعبر 
املوقع اإللكتروني، فور انتقاله رسمياً الى 

ملعب حديقة األمراء.
قمصان ميسي ترفرف بالفعل في باريس، 
بعد وصول النجم األرجنتيني في صفقة 
انتقال حر، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

اجلارية.
باريس  في  العباً  رسمياً  ميسي  وأصبح 
هذا  من  سابق  وقت  في  جيرمان،  سان 
األسبوع، بعد أن تأكد أنه لن يجدد عقده 
 21 فيه  قضى  الذي  النادي  برشلونة،  مع 
ملدة  عقداً  اخملضرم  املهاجم  وقع  عاماً. 
ليختتم  الفرنسي،  العمالق  مع  عامني 
كيليان  جانب  إلى  الرائع،  الهجوم  خط 
مع  التوقيع  يكن  ولم  ونيمار.  مبابي، 
تسجيل  رسوم  مع  متاماً،  مجانياً  ميسي 
دخول كبيرة مستحقة، وأجر ضخم، لكن 

األرجنتيني يحقق الكثير من اإليرادات.

الكثير  يجلب  جتعله  التي  األسباب  أحد 
من الدخل، هو الطلب على قمصان حتمل 

اسمه على ظهره.
وبعد أن أصبح توقيعه رسمياً، ُغمر باريس 
قمصان  شراء  بطلبات  جيرمان  سان 

جديدة مزينة برقم ميسي اجلديد 30.
في الواقع، وفقاً لصحيفة آس، باع بسان 
هذه  من   150.000 من  أكثر  جيرمان 

القمصان في سبع دقائق فقط.
وبالنظر إلى أن أرخص قميص للرجال مع 
وجود اسم ميسي في اخللف هو 158 يورو، 
فإن هذا ميثل ما يقرب من 23.7 مليون يورو 

في مبيعات القمصان في سبع دقائق.
مع  صفقة  الفرنسيني  العمالقة  لدى 
شركة نايكي حيث يتلقون 80 مليون يورو 
مقدماً كل عام، بدالً من 10-15 % من أندية 
املبيعات النهائية التي حتصل عليها عادًة.

ستجري  جيرمان  سان  أن  التقرير  يزعم 
هيكلة  إلعادة  نايكي،  مع  مناقشات 

صفقتها لتعكس زيادة الدخل.

في في 77 دقائق.. سان جيرمان يربح  دقائق.. سان جيرمان يربح 23.723.7 مليون  مليون 
يورو من قمصان ميسييورو من قمصان ميسي

»كاف« يعلن موعد ونظام قرعة بطولة كأس 
األمم األفريقية »الكاميرون 2021«

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، 
تفاصيل قرعة بطولة كأس األمم األفريقية 
في   2022 يناير  في  ستقام  التي   ،2021
الكاميرون، بعد تأجيلها ملدة عام بسبب 

جائحة كورونا.
إنه  الرسمي،  موقعه  عبر  »كاف«  وقال 
سيتم وضع املنتخبات الـ 24 املتأهلة في 

4 »أوعية« يضم كل منها 6 منتخبات.
بناء  جاء  التصنيف  حتديد  أن  إلى  وأشار 

على تصنيف »فيفا«، الذي صدر مؤخرا هذا الشهر )الترتيب األخير الذي صدر قبل 
تاريخ سحب القرعة(.

التصنيف
الوعاء األول: الكاميرون – اجلزائر – السنغال – تونس – املغرب – نيجيريا.

الوعاء الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.
الوعاء الثالث: كاب فيردي – اجلابون – موريتانيا – سيراليون – زميبابوي – غينيا بيساو.

الوعاء الرابع: ماالوي – السودان – غينيا االستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.
سيتم وضع املنتخبات الـ4 األولى في الوعاء 1 جنًبا إلى جنب مع املضيفة، الكاميرون 
وحامل اللقب اجلزائر، سيتم تخصيص الفرق الـ 18 املتبقية لألوعية الـ3 املتبقية )2 

و3 و4( حسب ترتيبهم تنازلياً.
وشرح »كاف« األمر بأنه سيتم تسمية األوعية الـ4 التي متثل املنتخبات من 1 إلى 4، 

.F إلى A فيما سيتم تسمية األوعية الـ6 التي متثل املموعات من
املموعات،  أحد  من  بكرة  متبوعة  الفريق،  وعاء  من  كرة  سحب  سيتم  أنه  وأوضح 

وبالتالي حتديد املركز الذي سيلعب فيه الفريق املعني.
ولفت إلى أنه سيتم تسكني الكاميرون مسبًقا في املركز A1 بوصفها البلد املضيف، 
وسيتم سحب الفرق الـ5 املتبقية في الوعاء 1 تلقائًيا إلى املركز 1 من كل مجموعة 

)من B إلى F(. سيتم تكرار نفس اإلجراء لألوعية املتبقية.

السيسي يجيب عن السؤال الصعب.. األهلي أم الزمالك؟
تلقى الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي سؤاالً بشأن انتمائه 

الكروي بني األهلي والزمالك، ليرد بشكل مفاجئ.
ويستحوذ ناديا األهلي والزمالك على اهتمام قطاع عريض من 

الشعب املصري، منذ العقد األول من القرن العشرين.
مع  السيسي  إفطار  حفل  خالل  احلضور  أحد  من  السؤال  جاء 
افتتاح عدد من مشروعات اإلسكان  أسر مصرية، على هامش 

االجتماعي.
ورد السيسي بقوله: »ال أفكر بهذه الطريقة. ليس لدي الوقت 

ملتابعة كرة القدم”.
وأضاف مازحا: »أنا مصري فقط، لكنني أحب األهلي والزمالك 

وكافة األندية، حتى نرضي اجلميع”.
وبسؤاله عن آلية التغلب على أزمة التعصب بني اجلماهير في الوقت الراهن، قال: »ال منتلك حال سحريا 

لتلك املشكلة، لكننا نبحث عنها بالفعل”.
واختتم مستدركا: »رغم ذلك، أرى أن التعصب القائم حاليا بني اجلماهير، أقل بكثير مقارنة مبا كان عليه 

الوضع قبل 5 سنوات«.

تقدم الزمالك وتراجع األهلي في أحدث تصنيف ألقوى 
األندية عامليا

تقدم نادي الزمالك 5 مراكز دفعة واحدة في أحدث تصنيف ألقوى أندية العالم والذي صدر في منتصف 
شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز واحتل املركز 127 حاليا بدال من املركز 132 في السابق، 
النادي األهلي املصري بصدارته لألندية العربية واإلفريقية، ولكن مع تراجعه مركز واحدا  بينما احتفظ 

محتالً املركز 28 عامليا حيث كان يحتل املركز 27 عاملياً في آخر تصنيف له.
اما إفريقًيا، جاء نادي الزمالك املتقدم الى املركز 127 عامليا، وظل كما هو في املركز الثاني إفريقيا خلف 
النادي األهلي ويصبح الفارق بينه وبني النادي األهلي 99 مركز بدال من 105 مركز في خر تصنيف، ثم جاء 
نادي صن داونز اجلنوب إفريقي ثالثا على املستوى االفريقي وتراجع الى املركز 139 على املستوى العاملي ثم 

الترجي التونسي املتراجع في املركز 142 عاملياً والرابع إفريقيا.
اما عامليا، حدث تغيير طفيف على املراكز العشرة األولى، وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ 
نقطة   1946 بـ  مدريد  ريال  ثم  نقطة   1962 بـ  مانشستر سيتي  يليه  نقطة   2043 بـ  متفوقا  الترتيب 
واملتقدم مركز واحدا يليه إنتر ميالن الذي تبادل املراكز مع ريال مدريد في املركز الرابع ولديه 1944 نقطة 
يليه فريق تشيلسي جامعا 1921 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1903 نقطة يليه من السابع إلى 

العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

محمد صالح يدخل التاريخ في الدوري 
االجنليزي... يحقق رقما قياسيا

حقق العب نادي ليفربول اإلجنليزي محمد صالح رقما قياسيا، أثناء مشاركته في مبارة 
فريقه أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري اإلجنليزي املمتاز للموسم 

اجلديد 2022/2021.
ومتكن الالعب املصري احملترف في صفوف ليفربول من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في 

الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة اجلزاء.
االفتتاحية  اجلولة  في  يسجل  »البرمييرليغ«  تاريخ  في  العب  أول  صالح  يكون  وبذلك 

للدوري اإلجنليزي املمتاز في خمسة مواسم متتالية.
 وكان صالح قد سجل أمام فريق نادي واتفورد في مباراة افتتاح موسم »2018-2017«، 
وكرر األمر ذاته في افتتاح موسم »2018-2019« أمام وست هام يونايتد، ثم سجل من 
جديد أمام نورويتش سيتي في »2019-2020«، وفي املوسم املاضي متكن من التسجيل 

في شباك ليدز يونايتد.
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احذر إدمان األدوية
أوربية،  دولة  إلى  منا  أي عربي  ينتقل     عندما 
إذ قد  التطبب هناك،  بنظام  أو يضيق  يندهش 
يفاجأ بأن كل دواء ال يباع بالصيدلية إال بوصفة 
قد  مما  املعالج،  الطبيب  من  بتذكرة  طبية، 
يشعر معه املرء منا بأنه تضييق أكثر مما يجب 
للحياة  الضرورية  البسيطة  األدوية  هذه  على 

اليومية!
كيف تعرف أنك أدمنت عقاراً ما؟!

   وقد وصف متخصصو علم العقاقير اإلدمان بأنه يتصف بظهور أعراض االمتناع عن 
تعاطي عقار ما؛ فإن عانيت أعراض االنقطاع بعد التوقف عن استعمال مادة ما، فإنك 

تكون مدمناً لها.
وإليك بعض األدوية التي يجب االحتراس منها: 

أو املتواصل قد يؤدي  املسهالت: رغم التحذير الواضح على العلبة »االستعمال املتكرر 
إلى اإلدمان«، يقدر اخلبراء أن ماليني الناس يتحولون إلى »مدمني مسهالت«.

ويحذر املتخصصون في أمراض املعدة واألمعاء: »في آخر األمر، قد تنحل خاليا األعصاب 
قبل  كان  مما  أسوأ  اإلمساك  يجعل  مما  مشلولة،  شبه  األمعاء  فتصبح  دائم،  بشكل 

استعمال املسهالت«.
رشاش األنف: ال يستغرق هذا الدواء وقتاً طويالً قبل التعلق به. وتشير التعليمات على 
وبعد  األيام، وهو حتذير جتاهلته.  الثالثة  األنف  تتعدى مدة استعمال رشاش  بأال  العلبة 
بضعة أشهر، احتجت إلى ستة أمثال اجلرعة املوصوفة لليوم الواحد، إضافة إلى جرعة 
في الثالثة صباحاً. إن من يسيئون استعمال الدواء يعرضون أنفسهم خلطر احتقان أنفي 
يسوء باستمرار، وضرر طويل األمد في األغشية األنفية، ونزف مفرط، وجیوب ملتهبة، بل 

وفقدان حاسة الشم كلياً أو جزئیاً.
قطرات العني: تُقّلص هذه القطرات األوعية الدموية فتبدو العني أكثر بياضاً. واستعمالها 
تكراراً، أي ثالث أو أربع مرات يومياً، طوال أسابيع، قد يسبب ظاهرة ارتدادية. ويوضح أطباء 
العيون »أن استعمال القطرات من حني إلى آخر أمر ال بأس به، ولكن إذا أسأت استعمالها 
فقد جتد أنك في حاجة إليها كل بضع ساعات للتخلص من االحمرار في عينيك. وعندما 

حتاول التوقف، تصبح عيناك أكثر احمراراً مما كانت قبالً«. 
األقراص املنبهة: وحتتوي هذه املنبهات على الكافيني، وهو مادة يعتاد اجلسم عليها إن هي 
وجدت في الشراب أو في األقراص. ويقول الصيادلة: »حني تعتاد تناول جرعات كبيرة منها 

ثم تتوقف فجأة، فقد تظهر عليك أعراض انقطاع، وأكثرها شيوعاً آالم رأس مبرحة«.
األقراص املنومة: جميع األدوية املنومة املتوافرة في الصيدليات موافق عليها من جانب 
في  هو  األقراص  هذه  ومعظم  العرضي«.  أو  الظرفي  »لالستعمال  اخملتصة  السلطات 
کمفعول  النوم،  عنها  ينتج  للحساسية  أدوية  وهي  »للهستامني«،  مضادات  احلقيقة 
من  حترمهم  االنزعاج  من  درجة  إلى  أحياناً  يتوصلون  احلساسية  يعانون  فالذين  جانبي. 
النوم، فيلجأون إلى تناول قرص للحساسية سواء أكانوا منزعجني من احلساسية أم ال. 

وعلى نحو مماثل، قد تتحول األقراص املنومة إلى عادة لدى بعض األفراد.
أدوية السعال: إن احلصول على أدوية لسعال التي حتتوي على »الكوديني« اخملدر - وهو مادة 
فعالة تخمد السعال - يبدو أمراً مشروعاً متاماً في بعض املناطق، فهو مخدر غير مؤذ 
ولكن اإلكثار منه يسبب اإلصابة بالغثيان واإلمساك. ومع ذلك فإن بعضهم »يكتسب 

قدرة على احتمال هذه التأثيرات اجلانبية ، فيصل إلى حال إدمان الكوديني«. 
أقراص تخفيف اآلالم: ثبت أن بالواليات املتحدة األمريكية وحدها نحو 20 مليون شخص 
يدمنون تعاطي أقراص األسبرين مبشتقاته في محاولة للقضاء على األلم ابتداء بالصداع 

الدماغي إلى آالم املفاصل. 

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

القائل:  اخلاطئ  االعتقاد  مجتمعاتنا  فى  اخلاطئة  االعتقادات  من  كثير 
ما  القيمة  من  لها  وليس  واخللع،  السقوط  مصيرها  اللبنية  األسنان  بأن 
يستدعي االهتمام بها ومعاجلتها> لذلك ال بد هنا من اإلشارة إلى أن االسنان 

اللبنية  ليست مجرد أسنان مؤقتة، بل تتطلب منا العناية بها، واحملافظة عليها، لتبقى بصورة سليمة، 
ألنها تشكل إحدى أساسيات اإلنسان.

 أهمية دور األسنان اللبنية:
أواًل:  األسنان اللبنية مسؤولة عن احلفاظ على الفراغات الصحيحة حتى بزوغ األسنان الدائمة، وكذلك 

هي مسؤولة عن توجيه األسنان الدائمة ملواقعها الصحيحة.
مبكر،  وقت  اللبنية في  األضراس  األسنان أو  مت خلع  اذا 

فستترك مكانًا فارًغا مما يؤدي إلى حترك األسنان املاورة 
املساحة  في  ضيًقا  مسببًة  احلاصل  الفراغ  نحو  وميالنها 
عدم  الى  يؤدي  بدوره  وهذا  للبزوغ،  الدائم  للضرس  الالزمة 
الذي  األمر  صحيح.  غير  اجتاه  في  بزوغه  أو  الضرس  بزوغ 
لظهور  املساحة الالزمة  التقوميية إلعادة  يستدعي املعاجلة 
السن. وهذه احلالة عادة ما تصيب األضراس اخللفية، والوقاية 

منها تكون باحملافظة على الضرس و عالجه بإعادة ترميمه، أو خلعه وتركيب جهاز تقوميي يسمى »حافظ 
..”space maintainer“ املسافة

ما هو حافظ املسافة ؟
حافظ املسافة هو جهاز يصنع من الستني لس ستيل، و يحيط باألسنان املاورة للسن املفقود واملسافة 
الفارغة، وله أشكااًل متعددة، وهو يضمن احملافظة على هذا الفراغ حتى يظهر السن الدائم مما مينع األسنان 
املناسب. ويتطلب هذا اجلهاز مراجعة مستمرة لطبيب أسنان  اللبنية املاورة من االنحراف عن مكانها 

األطفال وعناية من حيث التنظيف ألنه قد يسبب جتمع الطعام حول األسنان، مما يؤدي إلى تسوسها .
ثانيا: تساعد و تؤثر في منو الوجه والفكني إن االضرابات في عملية منو األسنان الدائمة والفكني غالًبا ما 

يتسبب بها
اخللع املبكر للسن اللبني. مما يتطلب في بعض احلاالت حاجة ملحة لعمل تقومي لألسنان في املستقبل، 

.كما هو معروف عمليًة مكلفًة ماديًا وطويلة املدى في بعض احلاالت    . 
,و التجاويف داخل األسنان بسبب التسوس يؤدي إلى جتمع الطعام بها، فيسبب ااّلًما للطفل أثناء األكل. 
لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي غالباً ما يكون من احللويات والكيك والكوكيز وغير ذلك. فتتأثر عضالت 

الفكني محدثًة إضرابًا في منو األسنان الدائمة و الفكني . 

Baby Tooth
أهمية األسنان اللبنية وأسلوب العنايه بها

األمراض  ضبط  »مراكز  لـ  دراسة  أظهرت 
اجلمعة،  نشرت  األمريكية  منها«  والوقاية 
كورونا  ضد  امللقحني  غير  األشخاص  أن 
لإلصابة مجدداً  الضعف  من  بأكثر  عرضة 

بالوباء مقارنة بأولئك الذين تلقوا اللقاح.
النتيجة  هذه  إن  الصحية  الوكالة  وقالت 
لقاح  اعطاء  يتم  »بأن  توصيتها  تدعم 
بصرف  املؤهلني،  األشخاص  جلميع  كورونا 
بسارس- سابقاً  إصابتهم  عن  النظر 

كوف-2«.
ويعتبر العديد من االشخاص الذين أصيبوا 
ألخذ  حاجة  ال  انه  كورونا  بفيروس  سابقاً 
من  املناعة  الكتسابهم  كورونا  لقاح 

اإلصابة السابقة.
غير  االشخاص  أن  الى  الدراسة  وتوصلت 

امللقحني كانوا 2.34% أكثر عرضة لإلصابة 
بالفيروس مرة ثانية مقارنة مبن تلقوا لقاح 
املناعة  مدة  أن  إلى  وأشارت  كامالً.  فايزر 
تزال  ال  اإلصابة  من  اكتسابها  يتم  التي 
غير مفهومة، ورمبا تتأثر بالطفرات األحدث 

للفيروس.
على سبيل املثال أظهرت دراسات مخبرية 
أن عينات الدم املأخوذة من أشخاص أصيبوا 
بالنسخة األصلية التي ظهرت في  سابقاً 
استجابتها  مضادة  أجسام  لديها  ووهان 
ضعيفة للمتحورة بيتا التي ظهرت للمرة 

األولى في جنوب إفريقيا.
لكن من بني سلبيات الدراسة، أنها أجريت 
قبل ظهور املتحورة دلتا التي تشكل حالياً 

النسخة السائدة في الواليات املتحدة.

املتعافون بكورونا عرضة بأكثر من الضعف 
لإلصابة مجددًا

دور البطاطس في عالج ارتفاع ضغط 
الدم

اكتشف العلماء األمريكيون أن االستهالك املنتظم للبطاطس 
املسلوقة يساهم بشكل كبير في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

أثبت الباحثون التأثير املفيد للبطاطس على نظام القلب واألوعية الدموية من خالل وجود 
البوتاسيوم فيها. حيث مينع هذا املعدن النادر احتباس الصوديوم في اجلسم، والذي يلعب 
دورًا مهًما في التحكم في ضغط الدم. في الوقت نفسه، يالحظ اخلبراء أنه من املهم ترك 
الطبق غير مملح. وعلقت خبيرة التغذية الروسية، سفيتالنا إيساكوفا، على نتائج هذه 
الدراسة، وأوضحت أنه على الرغم من أن التغذية تلعب دورًا مهًما في صحة اإلنسان، فال 

ينبغي ألحد أن ينسى األدوية اخلاصة.
وقالت بحسب صحيفة »آيف«: »ما زلت أحذر من االعتماد فقط على البطاطس ملكافحة 
البطاطس املسلوقة في  إدخال  الدم، ولكن  األدوية تقلل من ضغط  الدم.  ارتفاع ضغط 
النظام الغذائي يساعد على التحكم في ضغط الدم ومنع ارتفاعه لدى األشخاص الذين 

مييلون إلى ارتفاع ضغط الدم«.
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كلمات لها تاريخ:  
مهندس

»اندازة«  فارسي  الكلمة  أصل 
هندسة،  إلى  ُعّربت  »القياس«، 
مهندس.  كلمة  منها  اشتق  ثم 
ومازالت »الزاي« ماثلة في اللهجة 

العامية.
االجنليزية  في  الكلمة  أما     
»اجننير«، فهي مشتقة من كلمة 
وتعني  »اجنيم«،  أصلها  التينية 
اجلمع بني القدرة واملوهبة والعمل.

عجيبة حقاً..!!
     تالحظ أن العدد 74 لو ضرب في 
متوالية حسابية حدها األول 5ر1 
النتيجة  لكانت  5ر1؛  واالساسي 

عجيبة حقاً:
74×5ر1  =111 
222=  3    ×74
74×5ر4  =333
444=  6    ×74
74×5ر7  =555
666=  9    ×74
74×5ر10=777
888=12    ×74
74×5ر13=999

أضخم ورقة في 
العالم

العالم  في  نبات  ورقة  أضخم 
تنمو  التي  الرافيا  نخيل  ورقة  هي 
الهادي  احمليط  جزر  بعض  في 
والرطوبة،  الشديدة  احلرارة  حيث 
وبالتالي فهذه النخلة ذات ارتفاع 
كبير لتتمكن أوراقها من احلصول 
عن  بعيدا  النقي  الهواء  على 

األرض.
   ويصل طول هذه الورقة إلى أكثر 
من عشرين متراً وعرضها أكثر من 

عشرة أمتار! 

فرن بارد
لتنظيف  العامل  جاء  عندما      
عن  سألته  مطبخنا  في  الفرن 
عمله  يستغرقه  الذي  الوقت 
صديقة  الى  رسالة  اكتب  حتى 
اجاب:  وبعد تفكير  ذلك.  اثناء  في 
»اجل، اكتبي، وال تنسي شيئاً من 

التفاصيل«.

موظفو البيت االبيض
في  حفلة  في  الضيوف  راح      
فقال  الطرائف،  يروون  واشنطن 
آخر  »اسمعت  لآلخر:  أحدهم 
فقال  االبيض؟«  البيت  من  طرفة 
أن  أود  ترويها،  أن  »قبل  أحدهم: 
قصر  في  موظف  اني  اخبرك 

الرئاسة«. 
   - اذاً، سأرويها لك على مهل.

282 ساعة نوم
    اطول فترة نامها شخص في العالم ومسجلة حتى اآلن، كانت 
282 ساعة، و55 دقيقة.. قامت بهذه التجربة تطوعاً وحتت االشراف 
الطبي مسز بيرتا فان دیر، وهي ربة منزل بجنوب أفريقيا حيث ظلت 

نائمة 11 يوماً، 18 ساعة، و55 دقيقة .

هل تعلم؟..
عیادة  من  أكثر  املتحدة  بالواليات  فرانسیسکو  سان  بوالية  ان     
تصاب  األخرى  هي  الكالب  بدأت  فقد  الكالب..  لعالج  )نفسية( 
باالضطرابات واالرهاق واالنهيارات النفسية من جراء الضجيج واكل 

اللحوم املعلبة.
   وقد أنشأ الدكتور )جون کرنیل( االخصائي عدة عيادات يقوم فيها 

بعالج الكالب من األمراض النفسية التي تصاب بها.

من نوادر البخالء
في  ترفقوا  إذا  عاداتهم  من  إن  ويقال  البخالء.  من  )مرو(  أهل  كان     
خيط  في  ويشبكها  حلم  قطعة  منهم  واحد  کل  يشتري  أن  سعر، 
ويجمعون اللحم كله في قدر، وميسك كل واحد منهم خيطه، فاذا 

استوي اللحم، جر كل منهم خيطه، وأكل قطعته!!

بصمات
الواجب شأن شخصي. وحتسسه هو إدراك املرء وجوب قيامه بالعمل 

ال حض اآلخرين عليه.

 »األم تريزة«
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موسم  على  مقبلني  اننا  حيث 
مختلفة،  كندية  انتخابات 
في  سوياً  نتأمل  أن  بنا  جدير 
نالحظ  و  املرشحني،  هم  من 
و  وأديانهم،  أجناسهم،  اختالف 
توجهاتهم مما يجعلنا ال نستطيع 
والتقدير  االعجاب  كل  إبداء  إال 
بكل  اآلخر  احترام  مبدأ  بتنفيذ 
وليس  عملياً  ومذاهبه،  ألوانه 
بالشعارات الفارغة! األمر الذي ال 
الى  اقدامنا  تنزلق  أن  دون  يتركنا 
سير  بني  فطرية  مقارنة  خوض 
االنتخابات الكندية ومثيالتها في 

بالدنا! 
احلوار  وسأدع  والتفصيل  الشرح  أطيل  لن 

التالي يلخص لكم الفكرة ببساطة:
- صباح اخلير يا فندم

- زفت!...انا في حالة كآبة ال حتتمل!!
- ليه يا فندم؟

فترة  بقى  عارف  انت  ما  بتسأل؟!  انت   -
االنتخابات و قرفها!!

برضه  خبر  ليك  عندي  انا  فندم  يا  بصراحة   -
مش لذيذ!!! 

- ايه تاني؟! هو انا ناقص؟
ابراهيم  نبيل  سامي  اسمه  مرشح  فيه   -

اجلوهري!!
- ماله دا راخر؟!  

- ال مافيهوش حاجة، بس....طلع قبطي!
- يا نهار اسود؟ قبطي و رشح نفسه ازاي دا؟ و 

ازاي فاتت عليكم انتم دي يا اساتذة! 
االسم  فندم...أصل  يا  مقصود  غير  خطأ   -
الرباعي محايد جداً وما كناش واخدين خوانة!! 

بس حترياتنا عنه كشفت لنا القصة!!!  
- بس  ماينفعش!!! دا ضد الدستور!!!

- خالص يا فندم مننعه!!
- بعد ايه؟ ما خالص...اسمه طلع...لو منعناه 
دلوقتى حنفتح علينا فتوحة... حقوق اإلنسان 
بقى يطعنوا في الدستور...و االقباط والثوريني 
مش  باملواطنة  املؤمنني  املسلمني  وكمان 

حايسكتوا....
- طب خالص…نخليه!!! 

والية  ...ال  فالح  يا  ينفعش  ما  برضه  ماهو   -
لغير مسلم على مسلم!!

- بس احنا دولة مدنية مش إسالمية!
مسلم  بلد  برضه  احنا  بس  حبيبي  يا  ايوة   -
واملتشددين مش حايسيبونا في  واإلسالميني 

حالنا!!! 
انه  مانقولش  نخليه…بس  احنا  ما  طب   -

قبطي!
دي... البلد  في  بتستخبى  حاجة  فيه  هو   -
األقباط  دخل ممكن يكسب!!! كل  لو  وبعدين 
مستهون  انت  اكيد...هو  صوتهم  حايدوله 

بتعداد األقباط؟! دا ممكن يكتسح بالراحة!  
-طب العمل؟!

- مش عارف...كان مستخبي لي فني دا يا رب.
- احنا ممكن نشتري انسحابه!

- قدمية...حيعرفوا وحيشتمونا برضه!!
عشان  حواليه  اللي  نرشي  طب   -

ماينتخبهوش!!
دي؟! حاجنيب  بقى عاحلملة  انت  و حتصرف   -
اقوللك…. ابونا؟!  جيب  من  دا؟!  كل  منني 
عليه  منسك  ملفاته...ممكن  في  دعبسوا 

غلطة! 
- دعبسنا يا فندم...هو في احلقيقة راجل كفء 

رئاسية  خطة  عنده  وبصراحة 
من  أحسن  بطالة...عاالقل  مش 

غيره!
- عمر الكفاءة ما كانت مقياس!!!
- طب ما نحاول نهديه لإلسالم...

و  التقال  من  كدة  شيخ  جنيب 
نقعده معاه!!

- و حياة امك؟!
- ما انا بأحاول اساعد حضرتك...

نخلص  اننا  غير  مافيش  يبقى 
منه!!

ال…إنسى  احنا...ال  ناقصني   -
املوضوع دا!

- طب ممكن نغير الدستور!!
- نغيره تاني؟ يا راجل قول كالم غير دا!

- أو نلغي االنتخابات...
- طب ما نغير الشعب اسهل!!! 

- أو نستقيل و نخلي غيرنا يشربها!!!
- مال خيالك خصب كدة النهاردة؟!  و النبي 
ناقص...لسه  انا  هو  بسكاتك!!  نقطني 

باقولك مكتئب تقوم جايبلي خبر زي دا!!
- طب ما نعمله زي ما االمريكان عملوا وقت 

اوباما؟!
- اوباما ايه انت اهبل وال بتستعبط!!! شعبنا 

لسه مش مستعد انه يقبل حد مختلف!
ما  برضه  أمريكا  أقصدش...اقصد  ما   -
الدنيا  وقلبت  يحكموا  املسلمني  بتسمحش 
بجميع  وقامت  مسلم  عليه  قالوا  اوباما  ملا 
اإلجراءات الالزمة على املأل!!! وال همها حقوق 

إنسان وال دياولو! 
االنسان... أمريكا هي حقوق  يا حبيبي  بس   -

ما حدش حيقولها  تكسرها  و  احلقوق  تعمل 
مب! إحنا املوضوع معانا مختلف!

- طب نقول عليه مجنون!
- هو من جهة مجنون فهو اكيد مجنون انه 
انه  نثبت  وقت  فيش  ما  بس  نفسه!!  رشح 

مجنون!
- طب احلل ايه يا فندم في احلوار دا؟

- مالوش حل!
- )يبتسم بخباثة( أل فيه حل!!

- ايه هو؟!
جملي  حلم  آكل  خليتني  ملا  سعادتك  فاكر   -

؟! عادي على انه حلم غزال وضحكت عليَّ
ونطبخه  ندبحه  ايه؟  تقصد  فاكر...بس  آه   -

يعني وال ايه؟!  مش فاهم ايه العالقة!! 
املقلب...  لك  بأرد  انا  فندم...ان  يا  العالقة   -

مافيش حد قبطي مرشح نفسه!!!
- ورحمة ابوك!!!

- واهلل العظيم...
- يعني مافيش أقباط مترشحني؟

- و ال بيفكروا حتى يا فندم!! 
وأشكر  شيطانك....أحمدك  يجازي  اهلل   -

فضلك يا رب...
- يا ترى حاسس بإيه دلوقتي؟!

حاطير  السعادة!  غاية  في  اني  حاسس   -
مالفرحة!!

ان  احسسك  مكتئب،  كنت  طاملا  قلت  انا   -
احنا  ماللي  اكتر  حتصل  ممكن  مصايب  فيه 

فيها!!! 
كل  انزاح....فعالً  و  هم  جداً...ياه  اشكرك   -
حاجة تانية تهون...بينا بقى نروح نتعشى برة 

احتفاالً باملناسبة الهايلة دي!!
- حاتأكلني ايه يا فندم؟!

- اقل منها؟! حلم غزال طبعاً!!

إلى الكلمة  »نأتي  ابيفانيوس:  االنبا  يكمل 
لم  والتي  »تاج«،  إلى  تُرجمت  الثانية والتي 
تَرِد في العهد اجلديد سوى ثالث مرات، وهي 
كلمة »ديادميا«، والتي كانت عبارة عن شريط 
أزرق يُلَبس فوق العمامة عند ملوك الُفرس 
كدليل على امللوكية، لذلك كان من املمكن 
أن يوضع على الرأس عدة شرائط أو تيجان 
من هذا النوع. فعندما غزا امللك بطليموس 
أنطاكية ودخلها منتصراً، كان  ملك مصر 
به  يُعلن  أحدهما  تاجني:  رأسه  على  يضع 
ملوكيته على آسيا، واآلخر دليل ملوكيته 

على مصر« )سفر املكابيني األول 11: 13(.
خرج  الذي  التنني  نرى  الرؤيا  سفر  وفي 
سبعة  رأسه  على  يضع  الكنيسة  حملاربة 
أو  ملوكيته  على  كدليل   )7  :12 )رؤ  تيجان 
حتارب  التي  السبعة  امللوك  على  سيطرته 
كنيسة اهلل )رؤ 17: 10(. وضد املسيح الذي 
له  كان  البحر،  من  خرج  الذي  الوحش  هو 
عشرة تيجان ملوكية على رأسه )رؤ 13: 1( 
دليل على ملوكيته على ملوك األرض الذين 
املسيح،  ململكة  املضادة  اململكة  ميثلون 
)رؤ  وسلطانه  الوحش  بقوة  ستملك  التي 

.)13،12 :17
أما الرب يسوع فقد وصفه سفر الرؤيا قائالً: 
»ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض 
واجلالس عليه يُدعى أميناً وصادقاً، وبالعدل 
وعلى  نار،  كلهيب  وعيناه  ويحارب.  يحكم 
هذه   .)12،11  :19 )رؤ  كثيرة«  تيجان  رأسه 
هامة  تُزين  التي  )ديادميا(  الكثيرة  التيجان 
والشعوب  املمالك  كل  متثل  يسوع  الرب 
التي سيملك عليها الرب يسوع، ألنه باحلق 
أخذ لقب »ملك امللوك ورب األرباب« )رؤ 19: 

.)16
أشغل  »إن  باخوميوس:  القديس  قال   
طاقتك،  تفوق  بأتعاٍب  قلَبك  الشياطنُي 
اإلنسان  قلَب  يُشغلون  تُطعهم ألنهم  فال 
وقع  َضُعَف  إذا  حتى  عليها  يقوى  ال  بأمورٍ 
في أيديهم، فيضحكون عليه ألن كلَّ أمورِ 
العدو هي بال نظام وبال حدود. ولكن ُكْل مرًة 
حاجته  جسَدك  وأعِط  النهار،  في  واحدًة 
بقدرٍ بحيث تكفَّ عن الطعام وأنت ال زلت 
تشتهيه. كذلك سهرك يكون بقدرٍ، اسهر 
اآلخر  والنصف  الصالِة  في  الليِل  نصَف 
اسهر  تنام  أن  قبل  ومن  جسِدك.  لراحة 
طوَل  اقتنيَت  وإذا  ومزمراً،  مصلياً  ساعتني 
وإن  واجتهاد،  بحرٍص  قانونك  فاصنع  الروح 
»أتريد  له:  فُقل  قد كسل  أبصرَت جسَدك 
أن تستريح في هذا الزمان اليسير وتذهب 
إلى الظلمِة اخلارجية، أليس من األفضل لك 
أن تتعب زماناً يسيراً لتتنيَّح مع القديسني 
الكسُل  يذهب  الكالم  وبهذا  األبد«.  إلى 

.)47-43 ,4 Isaiah, logos( وتأتيك املعونُة
وقال أيضاً: »إن األسَد شجاٌع مهاب، ولكنه 
 ، الفخِّ في  يقُع  ورغبتِه  شهوتِه  أجِل  من 
كذلك  للناس،  هزءاً  ويصير  قوَّتُه  فتبطل 
وتَِبَع شهوتَه أهلك  إذا فقد قانونَه  الراهب 
108ظ(  )س5:  أحٍد«[  لكل  ُهزًءا  وصار  وقارَه 

)28 Abc. John Colobos(
يكون  »كيف  باسيليوس:  القديس  ُسئل    
التوبِة«؟  قانوِن  إمتاُم  عليه  َصُعَب  من  حاُل 
يكوَن  أن  يجب  ذاك  »حاُل  وقال:  فأجاب 
كحاِل ابٍن مريٍض وفي شدِة املوِت بالنسبِة 
يرغب  والذي  الطبِّ  بصناعِة  اخلبير  ألبيه 
وصِف  بصعوبِة  فلمعرفِته  مداواته،  في 

األدويِة والتعِب الكثير في 
صناعتها، وبخبرِة أبيه في الطِب، وألن قلَبه 
في  كذلك  ولرغبتِه  له،  أبيه  مبحبِة  يطيُب 
يرسخ  جتعله  العوامل  هذه  فكلُّ  الشفاء، 
نه من نفِسه ليتداوى ويحيا،  ملداواته، فيمكِّ
لذلك من يَْصُعب عليه قانون التوبِة، فليترك 

األمرَ بني يدي معلمِه«[ )س5: 132ظ(.
أو  النوِم  ثَِقُل  أصابني  »إن  لشيٍخ:  أٌخ  قال 
انتبهُت ولم تنبسط  ثم  فاتني وقُت صالٍة 
فقال  أعمل«؟  فماذا  حزناً،  للصالة  نفسي 
له: »ولو منَت إلى الصباح فقم وأغلق بابك 
يقول مخاطباً  داود  فالنبي  قانونك،  واعمل 
لكثرِة  وإلهنا  الليل،  ولك  النهار  لك  اهلل: 
أجاب«[  دُعَي  وقٍت  أي  في  ورحمِته  جودِه 

.)230 .An( )س5: 139ج(
من  إنه  ديٍر  في  ساكناً  كان  أٍخ  عن  قيل 
مراراً  الزنى  في  يسقط  كان  القتال  شدة 
كيال  ويصبر  نفَسه  يُكره  فمكث  كثيرًة. 
قانونَه  الرهبنة، وكان يصنع  يترك إسكيم 
»يا  صالتِه:  في  ويقول  بحرٍص،  وسواِعَيه 
حزني،  وشدة  حالي  شدة  ترى  أنت  ربُّ 
فانتشلني يا ربُّ إن شئُت أنا أم لم أشأ، ألني 
ولكن  اخلطيَة،  وأحبُّ  أشتاُق  الطني،  مثل 
النَجس،  هذا  عن  اكُفْفني  اجلبار  اإلله  أنت 
فقط  القديسني  ترحم  إمنا  كنَت  إن  ألنك 
تخلِّص  إمنا  كنَت  وإن  بعجيٍب،  هذا  فليس 
األطهار فما احلاجة، ألن أولئك مستحقون، 
أرِ  سيدي  يا  املستحق  غير  أنا  فيَّ  ولكن 
عجب رحمتك ألني إليك أسلمُت نفسي«. 
لم  أو  أخطأ  يوٍم،  كلَّ  يقوله  كان  ما  وهذا 
يخطئ، فلما كان ذات يوم وهو دائٌم في هذه 
الصالة، أن ضجرَ الشيطاُن من ُحسن رجائِه 
لوجه  وجهاً  له  فظهر  احملمودة،  ووقاحتِه 
أن  تخزى  »أما  له:  وقال  مزاميره،  يرتل  وهو 
تقف بني يدي اهلل باجلملِة وتسمي اسَمه 
بفِمك النجس«؟ فقال له األخ: »ألسَت أنت 
تضرُب مرزّبًة وأنا أضرُب مرزبًة؟ أنت توقعني 
أن  الرحوم  اهلل  من  أطلب  وأنا  اخلطيِة،  في 
، فأنا أضاربك على هذا الصراع  يتحنن عليَّ
من  رجائي  أقطع  وال  املوُت،  يدركني  حتى 
إلهي، وال أكف من االستعداد لك، وستنظر 
فلما سمع  رحمة اهلل«.  أو  أنت  يغلب:  من 
الشيطاُن كالَمه قال: »من اآلن ال أعود إلى 
رجائك  في  أكاليل  لك  أسبب  لئال  قتالك، 
ذلك  من  عنه  الشيطان  وتنحى  بإلهك«. 
ينوح  وأخذ  نفِسه  إلى  األُخ  ورجع  اليوم، 
كان  فإذا  السالفة،  خطاياه  على  ويبكي 
ا ألنك تبكي«. فكان  »نِعمَّ له:  الفكُر يقول 
الفكُر  قال  وإذا  بِذكرِ خطاياه.  يجيب فكرَه 
له: »أين تذهب ألنك فعلَت خطايا كثيرة«، 
ووجود  امليِّت  بحياِة  يفرُح  »الربُّ  يقول: 

الضال«[ )س5: 143ظ(. 
املراجع
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عدد 20-21: »ولست أسأل من أجل هؤالء 
يؤمنون  الذين  أجل  من  أيضا  بل   ، فقط 
بي بكالمهم ، ليكون اجلميع واحداً ، كما 
ليكونوا  فيك،  وأنا  فيَّ  اآلب  أيها  أنت  أنك 
أنك  العالم  ليؤمن  فينا،  واحداً  أيضاً  هم 

أرسلتني«.
»الذين يؤمنون بي بكالمهم«: نري هنا دقة 
املسيحي  اإلميان  أساس  أن  املسيح  تعبير 
هو شخص املسيح »يؤمنون بي« والعالقة 
حياة  شركة  هي  التي  به  الشخصية 
اخلادم  أن  املسيحية  منهج  هو  هذا  معه. 
يقدم  بل  الناس  إلي  يقدم شخصه هو  ال 
شخص  ويحمل  يُعلن  الذي  املسيح  كالم 
هدف  يكون  فعندما  الناس.  إلى  املسيح 
املسيح وحده، عندئذ  اخلدمة هو شخص 
يتحقق هدف املسيح من إرسالية جتسده 
اآلية:  بقية  في  أوضح  كما  العالم  في 
أيها  أنت  أنك  كما  واحداً،  اجلميع  »ليكون 
اآلب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحداً 
انقسام  سبب  فهو  العكس  أما  فينا«. 

الكنيسة والتكتل والطائفية والتحزب.

فعندما يكون شخص املسيح هو »الكل 
رعاة  من  الكنيسة  حياة  في  الكل«  في 
امتداد  هي  الكنيسة  تصير  ورعية، 
ملسيحها في العالم، عندئذ يؤمن العالم 
أرسلتني«.  أنك  العالم  »ليؤمن  باملسيح 
لهذا كان طلب املسيح أن نكون واحداً فيه 
)ع 23-21(.  4 مرات في 3 كلمات متتالية 
املسيحية  قادة  من  كثير  جند  الزلنا  بينما 
وخداع  اإلميان  حماية  بحجة  منقسمني 

الشيطان.
الذي  املد  أعطيتهم  قد  »وأنا   :22 عدد 
نحن  أننا  كما  واحداً  ليكونوا  أعطيتني 

واحد«.
املسيح هو »أبن اهلل« الوحيد اجلنس، واحٌد 
مع اآلب في اجلوهر. حيث ليس هناك سابق 
وبالتالي  الواحد.  اهلل  ثالوث  في  الحق  وال 
فإن مجد »أبن اهلل« هو مجد اآلب ومجد 
الروح القدس. إن مجد » أبن اهلل« هو مجد 
يُشارَك خارج  ِمن آخر وال  يُعَطي  و ال  ذاتي 

مجد طبيعة اإللوهة .
قالها  التي  اآلية  وكلمات هذه  إن مفردات 

إلى  بالضرورة  تشير  اهلل«  »ابن  املسيح 
حقيقة  وعن  أيضاً.  اإلنسان«  »أبن  كونه 
َخلق أبن اإلنسان علي صورة أبن اهلل قبل 
خلق  »قبل  أنه  الكتاب  يقول  آدم،  خلق 
سفر  في  املسيح  كشف  وقد  العالم«. 
»أبن  أيضاً  هو  اهلل«  »ابن  أن  كيف  الرؤيا 
»أنا أصل  اإلنسان« عندما قال عن نفسه 

وذرية داود«.
هو   22 عدد  في  هنا  احلديث  فإن  وبالتالي، 
إلى  اآلب  أعطاه  الذي  املد  عن  بالضرورة 
صورة  على  خلقه  عندما  اإلنسان«  »إبن 
من  وآدم.  العالم  خلق  قبل  اهلل«  »أبن 
كلمتني  بني  التفرقة  أهمية  كانت  هنا 
داود«.  وذرية  أصل  »أنا  اآلية  في  محوريتني 
»أبن  بكونه  داود  ذرية  أصل  هو  فاملسيح 
ِمن  هو  واملسيح  آدم.  أصل خلق  اإلنسان« 
ذرية داود بسبب والدته من العذراء مرمي في 

ملء الزمان والتاريخ اإلنساني.
املسيح  يتكلم   22 عدد  اآلية  هذه  ففي 
إرسالية جتسده  هدف  عن حتقيق  املد  له 
آدم  جسد  لبس  عندما  اهلل  كإبن  اإللهي 

وصار من ذرية داود بالوالدة من مرمي العذراء. 
وبخالص املسيح رجعت ذرية آدم إلى املد 
التجسد  ففي  بالسقوط.  فقدته  الذي 
اإللهي جتددت طبيعة آدم وذريته برجوعها 
إلى أصلها في »أبن اإلنسان« اخمللوق على 
صورة »أبن اهلل« واملتحد به قبل خلق آدم.  
وأبن  اهلل  »أبن  ظهور  كان  هذا  أجل  ومن 
ليفتح  اخمللوق.   الزمان  ملء  في  اإلنسان« 
إمكانية  وبالتالي  به  اإلميان  باب  للبشر 
جتديد طبيعتهم البشرية التي ورثت املوت 
وتغربه  بسقوطه  آدم  طبيعة  دخل  الذي 
يؤمن  أنسان  فأي  باخلطية.  اهلل  حياة  عن 
باملسيح أبن اهلل املتجسد، يتحد ببشرية 
قد  األول  آدم  كان  فإن  فيه.  اإلنسان  أبن 
خلقه اهلل على صورة اهلل »نخلق اإلنسان 
على صورتنا كشبهنا«، وسقط دون حتقيق 
قد  اهلل  أبن  اإلنسان/  أبن  أن  إال  »الشبه«. 
جاء وحقق ما فشل فيه آدم. وأعطانا نحن 
البشر املد الذي أعطاه اآلب ألبن اإلنسان 
هلل... والسبح  اهلل...  بابن  احتاده  بسبب 

)يتبَع(

أجنيل يوحنا 1٧... صالة الرب يسوع إلى اآلب )٣(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلي النور  )142(

في حياة اي رجل من رجال اهلل.... يوم خالد!!  لذا سوف ابدا 
العظيم موسي، ليكون  اليوم عن رجل اهلل  معكم حديثي 
فيها  يطول  متوالية  مقاالت  لعدة  مدخل  هو  املقال  هذا 
اسفار  اربعة  القدس  الروح  له  افرد  الذي  العهد  عن  احلديث 
من اسفار العهد القدمي، وبكل تأكيد كان محور هذا العهد 
ومقدمه للشعب كان رجل اهلل العظيم موسي النبي الذي 
قال الكتاب عنة »وَلَْم يَُقْم بَْعُد نَِبيٌّ ِفي إِْسرَائِيَل ِمْثُل ُموَسى 

الَِّذي َعرََفُه الرَّبُّ وَْجًها لَِوْجٍه« )تث 34: 10(.
لذا فلزامنا علينا ان نفرد لهذا الرجل الفريد من نوعه حلقة او 
حلقات من احلديث عنه و كل هذا ايضا في اعتقادي لم نعط 
لهذا البطل حقه، ليس تعظيما و ال متجيدا ملوسي كشخص 
ولكن لصورة اهلل امليدة التي رُسمت علي هذا الوجه الذي 
وَِعْشرِيَن  ِمَئٍة  ابَْن  ُموَسى  »وََكاَن  موته  قبل  الوحي  عن  قال 
ذََهَبْت نََضارَتُُه.«)تث 34 :  َسَنًة ِحنَي َماَت، وَلَْم تَِكلَّ َعْيُنُه واَلَ 
7( انه لم تكل عينه و ال ذهبت عنه نضارته و كل هذا نتيجة 
حتميه ملن يرى الرب وجها لوجه ويكلم الرب كما كان موسي 
يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه، انها تعبيرات ممكن ان 
تعبر عليها عبور الكرام بدون استيعاب ولكن حينئذ ستفقد 
الى  القدس  الروح  توقفت عندها سيدخلك  اذ  ولكن  املعنى 

عمق!

موسي كان رجل كباقي الرجال اتصف بصفات كانت حتتاج 
الي تهذيب و ايضا توفرت فيه النقائص والعيوب التي كانت 
بالكلية  اعتماده  لوال  ضعيفا  هزيال  جتعله  ان  املمكن  من 
علي النعمة الغنية املعروضة له ووضع حياته بالكلية حتت 
تصرف اله كل نعمة، اما والدة موسي فالكل يعلم  كم كان 
وقت صعب على  الشعب العبراني في مصر، ارض العبودية، 
اذ قام فرعون اخر وامر ان كل ولد ذكرا يولد للنساء العبرانيات 
البد ان يُقتل، وبهذا تشبه موسى بسيده عندما امر هيرودس 
الطفل،  والدة يسوع  وقت  دون سنتان  ما  االطفال  بقتل كل 
اعظم  في   وتعلم  وتهذب  فرعون  قصر  في  موسى  فتربي 
حضارة في ذلك الوقت، احلضارة الفرعونية، ودعي موسى ابن 

ابنة فرعون اي وريث عرش مصر !! 
التوقف  دون  الكلمات  تلك  عليك  متر  ان  القارئ  عزيزي  احذر 
عندها، اذ اتيحت لي ولك كل هذا الرغد واحلياة املريحة في 
السلطة  وسائل  كل  فيه  مستقبل  من  ينتظرك  وما  قصر 
واملال واالمان، هل سنفكر يوما ما ان نترك انا وانت!  كل هذا 
الخ   .... املضمون  واملستقبل  اجلسدية  والراحة  والغني  املد 
وأفضل ان اُذل وانضم الى شعب كان عبيد حتت يد املصريني؟! 
أنفسنا؟ توقف حلظة  ان نطرحه على  املهم جداً  سؤال من 

عن القراءة وفكر؟!!
وعلم  حكمة  بكل  وتعلم  امللكي  القصر  في  موسى  تربى 
وفلسفة املصريني وبكل تأكيد عبادة اًلهة املصريني؛ لم يذكر 
وراء  احلقيقي  الدافع  ان  اخلروج  في سفر  نفسه  عن  موسي 
تركه لقصر فرعون وانضمامه لشعب العبرانيني كان االميان 
لكن يذكر هذا كاتب رسالة العبرانيني في االصحاح الشهير 
َّا َكِبرَ أَبَى أَْن يُْدَعى ابَْن  اصحاح االميان و يقول ِ»اإلمِيَاِن ُموَسى مَل
بِاألَْحرَى أَْن يَُذلَّ َمَع َشْعِب اهلِل َعلَى أَْن  الً  ابَْنِة ِفرَْعْوَن،  ُمَفضِّ
يَُكوَن لَُه مَتَتٌُّع وَْقِتيٌّ بِاخْلَِطيَِّة،  َحاِسًبا َعارَ امْلَِسيِح ِغًنى أَْعَظَم 
َازَاِة.  بِاإلمِيَاِن تَرََك ِمْصرَ  َُّه َكاَن يَْنُظُر إِلَى امْلُ ِمْن َخزَائِِن ِمْصرَ، ألَن
َُّه يَرَى َمْن الَ يُرَى.«..  دَ، َكأَن َُّه تََشدَّ َغْيرَ َخائٍِف ِمْن َغَضِب امْلَلِِك، ألَن

)العبرانيني 11: 27-24(
 40 كانت  مرحلة  كل  مدة  ثالثية!!  في  حياته  موسى  عاش 
شخص  مع  تتعامل  و  ترى  وكأًنك  مرحلة  كل  في  و  سنة، 

مختلف. 
فقضى االربعني سنة االولى من حياته في بيت احلكم، قصر 
ويستثمر  امللكي  القصر  في  يبقي  ان  اخليار  له  كان  فرعون، 
او  املصريني  لرمبا أصبح كاهنا آللهة  وينتظر  علمه وموقعه 
لرمبا جلس على عرش مصر، فكان سينتهي به احلال الى ان 

يكون مومياء في قبر!!
بقوته  شعبه  لتحرير  يتدخل  ان  قرر  املدة  هذه  نهاية  في 
قاتل  و  مطارد  اصبح  بل  ذريعا  فشال  ففشل  الشخصية 

نفس؟!!
حماه  غنم  يرعى  البرية  في  قضاها  الثانية  سنة  االربعني 

يثرون، متغرب، وحيد، ال يعلم ماذا تخبئ 
له االيام املقبلة، لكنه ترك العرش إلميانه 

ورؤيته ملا ال يُري كما يقول الكتاب!
 االربعني سنة االخيرة من عمره عاش موسى كقائد لشعب 
يتراوح تعداده حوالي 2 مليون شخص ما بني الرجال والنساء 
واالطفال، حتمل مسؤولية هذا الشعب كما سوف نرى الحقاً.
ان  ميكن  القارئ  عزيزي  وهكذا  خالد،  يوم  هنالك  كان  لكن 
تشرق  عادي  يوم  انه  شخص،  كل  حياة  في  خالد  يوم  يكون 
التي  اليوم يبدا بداية كباقي االيام  فيه الشمس كعادتها و 
تسبقه لكن اذا انتبهت لصوت القدير سوف يكون يوم خالد 
الشجيرة  اشتعلت  متاما،  حياتك  تتغير  سوف  حياتك  في 
بضوء ونار داخلها، فماذا فعل موسى كان له االختيار ان مييل 
تاركا  في حال سبيله  يذهب  و  عيناه  و  اذنه  يغلق  او  لينظر 

االمر بدون فحص!! 
موسي اختار ان مييل الى العليقة املشتعلة ليرى، فلما راي 
ان  فرجاء  واالمتحان!  االختيار  هو  وهذا  لينظر،  مال  انه  اهلل 
مُنيل اذاننا لصوت القدير، فكان يوما خالدا في حياة موسي 
وتكلم مع اهلل ومن هنا بدأت حياة موسي رجل اهلل، البطل 
َفَكاَن  ُموَسى  الرَُّجُل  ا  وَأَمَّ الكتاب  عنة  قال  الذي  العظيم 
األَرِْض...  وَْجِه  َعلَى  الَِّذيَن  النَّاِس  َجِميِع  ِمْن  أَْكَثرَ  ا  ِجدًّ َحلِيًما 

)العدد 12: 3(.
في حياتي و حياتك يوم او ايام ميكن ان تكون خالدة تتغير فيها 
حياتنا، لكن االمر يلزم حساسيه لصوت الرب وعدم مقاومته 
و اذ كان هذا االمر في بداية العهد القدمي فكم باألحرى وانت 
كخليقه جديدة، ان يكون كل يوم من حياتنا هو يوم خالد، 
يوم نتغير فيه من مجد الى مجد و من قوة الى قوة و من اميان 
الى اميان لكي نشارك صورة االبن يسوع، فقط االمر يتطلب 

ان منيل لننظر و نسمع ما يقوله الروح القدس لنا كل يوم
بدون  املقدس،  الثالوث  ننغمر في  ان  الن هذه هي مسيحتنا 
قدمنا  لو  حتى  شيئاً  ننتفع  ولن  نتغير  لن  للثالوث  معرفة 

اجسادنا لتحترق.... للحديث بقية!!

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com
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حول العالم: أين يقضي زعماء أوروبا عطالتهم 
الصيفية؟ ... وهل يلتزمون بقيود السفر 

املفروضة بسبب كورونا؟
جائحة كورونا التي ما تزال تؤرق العالم، وموجاُت 
احلّر التي خّلفت اندفاعاتُها حرائَق التهمت غابات 
البحر  دول حوض  وأحراج في مناطق متفرقة من 
املتوسط، دفعت الكثير من احلكومات إلى الطلب 
من مواطنيها عدم السفر إلى اخلارج »إال ألسباب 

محددة وضرورية«.
والسؤال: هل ينسحُب األمُر على قادة الدول واحلكومات الذين أطلقوا 
تلك املناشدة وألزموا الناس بجملة من القيود واإلجراءات التي اختزلت 
خيارتهم بشأن العطلة الصيفية ونزعت منها بعضاً من أوجه املتعة 

والبهجة والفرح.
أوالً: رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون

بوريس  رئيسها  قيام  تستبعد  لم  البريطانية،  احلكومة  في  مصادرٌ 
جونسون بقضاء عطلته الصيفية خارج البالد، لكّن، حتى اآلن، يبدو أن 
خيارَ جونسون وزوجته كاري سيموندز احلامل وابنهما الصغير ويلفريد، 
هو لصالح قضاء العطلة في اململكة املتحدة، وعدم املغادرة إلى اخلارج 

جتنباً لتعقيدات السفر الدولي.
املاضي في  العام  الصيفية  العطلة  وكان جونسون وسيموندز أمضيا 
متاماً  يخالف  نحو  على  وذلك  اسكتلندا،  في  أبليكروس  جزيرة  شبه 
رغبته في التمّتع بأشعة الشمس واملناخ الدافئ، وجاء اختيار جونسون 
السكتلندا، مكاناً لالصطياف، العام املاضي، بعد أن خضع لتحقيق حول 
متضية إجازة فاخرة في جزيرة »موستيك« اخلاصة في أرخبيل غرينادين 

الكاريبي بعد فوزه في االنتخابات التشريعية نهاية العام 2019.
املتحدة،  اململكة  أنحاء  جميع  في  الداخلي  السفر  أن  بالذكر  ويجدر 
غير مقّيد، لذا فإن جونسون لن يخالف القواعد في حال اعتزم قضاء 
عطلته في بالده، لكّن يبقى عليه اإلسراع في حجز مكاٍن له في مناطق 
في  الصيفية  العطلة  قضاء  إلى  وزوجته  يّضطر  ال  لكي  االصطياف، 

املنزل.
ثانياً: رئيس الوزراء اإلسباني، بيدرو سانشيز

يقضي رئيس احلكومة اإلسبانية، بيدرو سانشيز عطلته الصيفية، في 
سباحة«،  وبحوض  العامودية  للطائرات  مبهبط  مجّهز  مذهل  »موقع 
سانشيز  غادر  هل  لكّن،  إسبان،  وسياسيون  إعالميون  يقوله  ملا  وفقاً 
البالد؟، اجلواب: ال إنه لم يغادرها، فهو موجوٌد حالياً في منطقة ال ماريتا، 
اإلسبانية،  الكناري  جزر  من  الشرق  أقصى  الواقعة  النزاروت  جزيرة  في 
كما سيقضي بعض الوقت في بالسيو دي ال ماريسميمالس، وكوتا دي 

دونانا، جنوب إسبانيا.
ويجدر بالذكر أن سانشيز يتمتع بحقوقه في السفر إلى جزء آخر من 
جميع  في  الداخلي  السفر  ألن  ذلك  الصيفية،  عطلته  خالل  إسبانيا 

أنحاء البالد غير مقيد.
ثالثاً: الرئيس اإليطالي، سيرجيو ماتاريال

الرئيس اإليطالي ذهب لقضاء إجازته الصيفية في جزيرة سردينيا قبل 
حلول موعد فيراجوستو الذي يحتفل فيه اإليطاليون بصعود السيدة 
العذراء، والذي يصادف اخلامس عشر من شهر أغسطس اجلاري، الرئيس 
عطلته  قضى  كان  الثمانني  ميالده  بعيد  مؤخراً  احتفل  الذي  ماتاريال 

الصيفية في جزيرة سردينيا اإليطالية في العام 2018 والعام 2019.
رابعاً: الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون

العطلة  بريجيت،  وزوجته  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  يقضي 
الصيفية في وفور دو بريغانسون، املقر الصيفي لرؤساء اجلمهورية في 
فار جنوب فرنسا منذ العام 1968، وهو عبارة عن حصن يعود تاريخه إلى 

القرون الوسطى، ويقع في جزيرة قبالة الريفيرا الفرنسية.
خامسا: الرئيس الروسي، فالدميير بوتني

عطلة  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  أمضى  املاضي،  مارس  شهر  في 
الدفع  رباعية  مركبة  قاد  حيث  السيبيرية  التايغا  في  األسبوع  نهاية 

وتنزه في الثلوج بصحبة وزير الدفاع.
البالغ من العمر  الروسي  الرئيس  وبنّي تسجيل مصّور نشره الكرملني 
68 عاما ووزير الدفاع سيرغي شويغو، 65 عاما مرتديني سترات شتوية 
بنية، وهما يتنزهان وسط الغابات املكسوة بالثلوج ويراقبان احليوانات 
البرية باملنظار لدى عبور جسر. وزار الرجالن بعدها مشغال في التايغا 
حيث عرض شويغو أمام بوتني القطع اخلشبية التي كان يصنعها خالل 

أوقات فراغه.
من  قوي  رجل  صورة  تقدمي  على  سنوات  منذ  الروسي  الرئيس  ويحرص 

خالل التركيز باستمرار على لياقته البدنية.
سادساً: الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان

من غير الواضح أن كان إردوغان يعتزم أخذ إجازة صيفية هذا العام، لكّن 
بيرقية صوراً  البلجيكي شفيق  التركي  املعماري  نشر املهندس  مؤخراً 
جديدة لقصر الرئيس خالل الصيف، ويحتوي القصر الذي تبلغ مساحته 
شاطئه  عن  فضالً  ومسبح،  مباٍن  خمس  على  مربع،  متر  ألف   85

االصطناعي اخلاص، علماً أن القصر قريب من مياه ساحل مارماريس.
ووفقاً لصحيفة »ناشيونال« فإن تكلفة بناء القصر الرئاسي بلغت 640 
أثارت صور القصر  يورو. وقد  مليون ليرة تركية، أي ما يعادل 62 مليون 
موجة غضب في األوساط الشعبية في تركيا حيث يكافُح املواطنون 
العاديون بضراوة من أجل تأمني لقمة العيش لعائالتهم، وفقاً للمصدر 

املذكور.

الصني:

دراجات شنغهاي

االولى من حيث  العالم، وهي  اكبر مدن  الصينية من      شنغهاي 
اليومية  رحالتها  عدد  يبلغ  إذ  فيها  العاملة  الهوائية  الدراجات 
املدينة  جادات  في  املرء  يرى  أن  غريباً  وليس  مليون.  ونصف  مليونني 
الطريق  عرض  في  باملناكب  ركابها  يتزاحم  دراجة  عشرين  الكبيرة 

ويعرقلون حركة السيارات. 
وفي شنغهاي خمسون الف آلية معظمها حافالت وشاحنات ومنها 
سيارات ذات عجالت ثالث تؤمن اجلزء االكبر من املواصالت العمومية. 
وعلى رغم قلة عدد سياراتها فان شنغهاي اكثر ضجيجاً من املدن 
باستمرار  الزمامير  اطالق  الى  السواقون  اذ يضطر  الكبرى،  الغربية 

خوفاً من دهس اصحاب الدراجات.

البرازيل:

سّكر للسيارات
البرازيل  باطراد عمدت  املرتفعة  النفط  أسعار  اجل معاجلة  من      
الى استخدام وقود آخر هو الكحول )السبيرتو( املستخرج من قصب 
ما  الكحول  فان  البرازيل  في  النبات  هذا  غزارة  رغم  وعلى  السكر. 
زال يستمد منه على نطاق ضيق والسيارات التي يحركها الكحول 
على  أدخلت  طفيفة  تعديالت  ان  علماً  العادية،  كالسيارات  تبدو 

محركاتها.

املانيا:

األجدر باملساعدة
   إذا أصيبت سيارتك بعطل في احدى الطرق العامة املزدحمة في 
املانيا، فان حظك في احلصول على مساعدة اذا كنت شيخاً او راهباً 
»كويك«  مجلة  تفيد  حسبما  حسناء،  امرأة  كنت  اذا  حظك  يفوق 
االسبوعية االملانية. فقد أجرت هذه اختباراً للتعرف على استجابة 
يطلقها  التي  املساعدة  طلب  الشارات  األملان  السيارات  أصحاب 
املرتبة  في  جذابة  شابة  حلت  أن  وكان  الناس.  من  أصناف  ثمانية 
الرابعة، فيما احتل املركز األول »شيخ وقور« في السبعني من عمره، 

واملركز الثاني »راهبة«. وجاءت »امرأة حامل في املرتبة الثالثة.

البرازيل:

مغاور رييودي جانيرو

    هل تعلم أن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تقع في مهد بركان 
قدیم خامد؟ لقد اكتشف عالم اآلثار كارلوس مانیس باندیرا عدداً 
مذهالً من املغاور حتت تلك املدينة الشهيرة يجهل وجودها كثير من 
السكان. وهناك كهوف كبيرة يبلغ ارتفاعها أربعني متراً، ونهر جوفي 
يكسوها  خضراء  كبيرة  ومغارة  ضخم،  شالل  هيئة  على  ينتهي 
سهلة  وكلها   ،84 هو  جانيرو  دي  ريو  في  الكهوف  وعدد  الطحاب. 
البلوغ. وفي رأي بانديرا أن الدعاية املدروسة لهذه االمكنة من شأنها 

أن جتتذب أعداداً هائلة من السياح.

أمريكا:

نظافة الثلج
يوتاه  والية  أعمال  آلتا من  بلدة  في  للتزلج  ادارة منتجع  توصلت     
االمريكية الى حل ملشكلة تراكم القمامة في السفوح. فاذا قبض 
عدته  صودرت  اخلارج  في  القمامة  يلقي  وهو  املتزجلني  أحد  على 
وأجبرعلى ملء كيس كبير بالقمامة التي خلفها هو وسواه كشرط 

الستعادة عدته وأستئناف التزلج.

كوريا اجلنوبية:

أبناء العائالت الكبيرة
املرء قمة  اذا تسلق  أنه     في سيول، عاصمة كوريا اجلنوبية، يقال 
جبل نامسان، وهي أعلى نقطة في املدينة، ورمی حجرة على جانب 
اجلبل، فالراجح أنه سيقع على شخص يحمل أسم »كيم« أو »لي« 
أو »بارك ». وجدير بالذكر أن أسماء العائالت ال تتجاوز الـ 249  في 
والثالثني مليون نسمة. وفي طليعتها  ذات اخلمسة  اجلنوبية  كوريا 
عائلة كيم التي تبلغ نسبتها 9ر21 في املئة من عدد السكان ، تليها 
5ر8  ونسبتها  بارك،  عائلة  ثم   . املئة  في  9ر14  ونسبتها  لي،  عائلة 

في املئة.

عالم بال حدود2121

أبوظبي:

»جزيرة ياس« حتتضن أكبر حوض مائي في العالم
أكبر   ،2022 بحلول  اكتماله  عند  أبوظبي«  وورلد  »سي  مشروع  سيحتضن 

األحواض املائية للحياة البحرية على مستوى العالم.
أعلنت شركة »ميرال« مطور الوجهات في أبوظبي بالشراكة مع »سي وورلد 
باركس وانترتينمنت« عن تقدم كبير في سير األعمال اإلنشائية ملشروع »سي 
وورلد أبوظبي« اجليل اجلديد من املدن املتخّصصة في احلياة البحرية، وأضخم 

وأحدث مشروع على جزيرة ياس.
كما أعلنت عن إجناز 64% من األعمال اإلنشائية في مدينة احلياة البحرية التي 

تستعد الحتضان احلوض املائي األكبر واألوسع على مستوى العالم. 
ويتوقع اكتمال املشروع في عام 2022، ومت حتى اآلن االنتهاء من تشييد الدعامة الفوالذية األساسية وقرب االنتهاء من أعمال اإلنشاء اخلارجية 
باملدينة املتخّصصة في احلياة البحرية، باإلضافة إلى العمل حالياً على واجهة املشروع وتثبيت ما يزيد على 70% من ألواح األكريليك في 

املدينة.
وسيحتضن »سي وورلد أبوظبي« عند اكتماله أكبر األحواض املائية للحياة البحرية على مستوى العالم، حيث يحتوي على 25 مليون لتر من 

املياه ويضم أكثر من 68 ألف كائن بحري، مبا في ذلك أسماك القرش وأسراب األسماك وأسماك مانتا راي والسالحف البحرية.
وسيركز احلوض املائي في عرضه للزائرين بصورة رئيسية على »إطاللة بال حدود«، وهي نافذة عمودية يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا ضمن طوابق 

متعددة، تكشف عن مشاهد مائية مذهلة .
ويجسد مفهوم احلوض املائي »احمليط الالنهائي« مدى اتساع وحجم املشهد البحري املعروض للزائرين، وهو أحد العناصر املميزة في تصميم 

جتربة »احمليط املوحد« التي تربط بني ستة مناطق غامرة في أنحاء املدينة.
أحدث  واستخدام  الغامرة،  القصص  تقنيات سرد  املاء، من خالل  الطبيعية حتت  البيئات  استكشاف هذه  الضيوف على  وسيتم تشجيع 

التقنيات املتطورة، مبا يزيد من عمق معرفتهم وتقديرهم لقيمة احلياة البحرية.
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Let go and Let God...

I’ll admit it: I’m a wor-
rier. No, not someone 
who worries too much 
over everything. But I 
am someone who, when 
faced with many tasks or 

situations, begins to worry. 
The typical scenario is that I have a lot of things I’m 
‘waiting on’ to get done. I might be waiting to hear back 
about an interview, a mark from a test, or a health result. 
I might be hoping that my family is still safe. I might be 
thinking about my future, my health, friendships, etc. 
That’s all on top of my daily tasks to do, such as clean-

ing, cooking, and more.
Some days it’s tolerable. I 
feel like I have a lot to do, 
but it’s ‘not that bad’. I’m 
busy but I feel that things 
are manageable. But some 
days, I feel like my brain is 
going to crack. My head is 
jumping from task to task.  
-What do I have to do 
next? 
-How will I finish this all? 
-What will happen? 
-Will it work out? 
-Will I be okay? Will my 
family be okay? 
And the list goes on and 
on. I hate these feelings. 
My ‘go to’ is to pray. I try 
to breathe. And then I pray to God, to calm me down. I 
tell Him that I trust Him. I ask Him to help me. 
But deep down - really deep down - I don’t feel calmer. 
The thoughts start again. The worries. The jumping 
from thing to thing. The predicting the future. 
So the question begs - have I really given it to God? Did 
I really ‘let go and let God’? 
Clearly not. To let go and let God means to pray about 
my worries and then be at peace. To know that I’m not 
letting go into the unknown - I’m giving my worries to 
the One who holds them in His hands. He never fails. 
He made the world. He knows the future and isn’t wor-

ried - so why should I be? 
Jesus told us not to worry about tomor-
row because today is sufficient for it’s 
own worries (Matthew 6:34). That is 
indeed true. Today is for today. Tomorrow 
is for tomorrow. 
To really trust God is to give Him all 
my worries. When I pray, I want to do 
this having full faith and confidence that 
I’ve let my concerns fall into His capa-
ble hands. I want to rest in His comfort, 
knowing that while I still don’t have 
answers, I can have His peace. 
God, please help me trust in You. 
While I may say that I do, I want to 
truly have peace in my heart. I want 
to be able to give my anxiety to You 
and know that I don’t need to think 
any more. Please fill me with peace. 

Still and quiet the storm in my heart. Take away 
the thoughts that plague me and fill me with 
worry and panic. Calm my soul and mind down. 
When I start to get overwhelmed, flood me with 
Your peace and silent my thoughts.  Fill me with 
Your perfect peace. I let go and give it all to 
You. I trust that You’ll do what’s best for me - 
You always have and You will forever continue 
to. Thank You for Your endless love and protec-
tion. Your promises remain true forever. 
In Jesus’ name, 
Amen. 

اعـــــــالنات
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By Nada Bakhoum
Garnett Genuis MP of Sherwood Park—Fort Sas-
katchewan, in Alberta. Born in 1987 and in the House 
of Commons of Canada since 2015 federal election 
till now. Garnett writes article in Good 
News since 2017. In good news’s Head 
office in Markhan, we had the opportu-
nity to interview him and below are the 
questions with his responses:
• What is your view about the 
phenomena of burning the churches in 
Canada and the reactions of the liberal 
government? 

I share the significant concerns 
people have about the destruction of 
churches and other acts of violence and 
vandalism targeting the Christian com-
munity in particular. I think it’s part of 
what has been a rising tide of political or 
sectarian violence we have seen, what 
seemed to be a rise of incidents target-
ing people from other communities as well. Yet the 
political reaction has been particularly muted when 
it comes to responding to anti-Christian violence. I 
think our leaders need to do a better job of very clear-
ly rejecting acts of violence and rejecting the idea of 
collective guilt - the idea that somehow entire groups 
of people are responsible for actions that may have 
been done by individuals within those communities. 
Resolving differences through dialogue seeking rec-
onciliation and holding individuals accountable but 
not whole groups accountable is really foundational 
to a peaceful and orderly community life in a mul-
ticultural society. Despite that you hear some voices 
justifying these accidents, we have some people say-
ing maybe it is wrong, but it is understandable and 
certainly from our Prime Minister and the liberal gov-
ernment we often see a lack of response. I think that 
is concerning because it is failing to send that clear 
message that violence against any community is to-
tally unacceptable and unjustifiable. If we do not have 
leaders at all levels sending these clear messages, then 
the risk is just an increasing 
use of violence for people 
to express their anger and 
it is going to come from all 
sides. If we go down this 
road of violence being seen 
as a solution to legitimate 
working in frustration, then 
that violence is going to be 
multidirectional, so I think 
it is time for these attacks to 
stop and for leaders to clear-
ly communicate the need for 
them to stop. 
• Former prime min-
ister Harper has apologised 
for the indigenous peoples 
back in 2008 concerning 
the residential Schools but 
many people believe that 
prime minister Trudeau 

didn’t do the same, Therefore he is trying to 
transfer the blaming to Catholic Church in-
stead of him, Do you agree with that?

I think it’s important to understand the context 
of what happened with the residential 
school system which was that this was 
an evil government policy in which 
churches cooperated and certainly were 
wrong to do so. There is responsibility, 
there is a need for apology and recon-
ciliation from all of those who were in-
volved. The policy was put in place by 
the government and the government was 
the really the primary initiator of this 
policy, it was the force of law that took 
these children away from their parents 
and understandably the truth and recon-
ciliation processes led to calls to action 
for all actors involved for churches as 
well as for government. Now govern-
ment has been slow to respond to many 

of those calls to action and the Trudeau government 
has moved forward on some issues that are I think rel-
atively less in importance whereas they have failed to 
take on some fundamental issues especially actually 
making the kind of achievements in terms of qual-
ity-of-life improvements for indigenous people that 
is required. So I do think it was very intentional that 
the government immediately tried to shift the conver-
sation from what government needs to do to try to 
point fingers at other institutions. There is an ongoing 
process of dialogue between church leaders and in-
digenous leaders and survivors and as a politician I 
hope to see that dialogue continue to grow and more 
to come out of that but as a politician I am focused 
on what the federal government needs to do because 
there has been a real failure in federal action in terms 
of achieving the kind of concrete results in terms of 
reconciliation. I think we need to have a government 
that is not focused on pointing fingers at others but is 
actually focused on taking responsibility for what it 
can do to move progress forward.

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

The last thing that Canadi-
ans expect their leader to be 
doing in the middle of a pan-
demic is campaigning. This 
is an election that no one 
wants. 
However, this election is 
critical for Canada’s future, 
to re-establish the country as 
one of the best places to live, 
work, and raise a family.
It’s necessary for better child 
benefits that work, better 
healthcare, and a dignified 
path to retirement.  It’s nec-
essary for lower taxes, incen-
tives to grow our local econ-
omy and to have a real plan 
to get people healthy and 
back to work. 
Those are the reasons we 
are fighting this campaign. 
Justin Trudeau has a differ-
ent reason.  He is hoping to 
ask for your vote before he 
will hand you a bill for all of 
his reckless spending. 
Wanting more power and 
less accountability are the 
wrong reasons for an elec-
tion. Doing it in the midst of 
a pandemic is reckless.
This election should not be 
about Justin Trudeau’s pow-
er grab. It should be about 
securing our country’s fu-
ture.
I will see you at the doors!

.Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

It’s Official - Election 
Day is on September 

20th

By: Bob Saroya, MP for 
Markham-Unionville

MP, Garnett Genuis to Good News:
I share the significant concerns people have about the destruction of churches and vio-

lence targeting the Christian community
we need to have a government that is not focused on pointing fingers at others but is 

focused on taking responsibility
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In only five days, the whole country 
fell into the hands of the guardians of 
darkness, a country with hope for a 
brighter future, where girls and women 
had a right to education, work, and 
equality. Everyone could listen to 
music, watch movies, and read. This 
is what makes a society able to live 
in stability, humanity, and equality, if 
we consider that these conditions are 
the basic needs for a nation to exist, 
then the elements are different for the 
progress and stability of a democratic, 
modern, and civilized nation.
The true north presented to the world 
a great example of how a nation from 
the new world has placed itself on 
the top of the world’s democracies, 
economies, and practices of human 
rights. The fuel for a nation to achieve 
such success is a mix of understanding 
its present and a clear vision for the 
future. However, these attributes need 
a strong catalyst for progress to take 

place; a government with the capabil-
ity to cognize and anticipate its road 
map, true equality and justice, and 
candid freedom. The latter is a title for 
a broad spectrum of conditions and 
practices, which is primarily freedom 
of speech.
Freedom of speech should never be 
taken as a privilege but rather an 
absolute right, it is the freedom of 
speech that caused the drastic change 
in Europe in medieval times to move 
from the darkness of feudalism, the 
sovereignty of the church, and the 
inquisition into the exemplary democ-
racies and humanity as we witness it 
now. The freedom of speech when it 
started took several forms, it was in 
literature, art, music, and ideas of great 
philosophers, all poured in that pot of 
progressiveness.
As we are getting closer to the federal 
elections to choose the government 
that we will put all our aspirations 

into, the history of how 
the modern world moved 
from darkness to such a 
great progression must 
have crossed many minds 
and became a pressing matter, and 
the question would be how could we 
choose the new government! While the 
two major parties are not presenting 
any sort of clear vision for the future 
of our nation, they have failed to 
attract most of their citizens to a clear 
road, however instead they derailed 
the future by focusing on matters that 
controvert the progressiveness and 
modernity, and what they hit first was 
the simplest right of humanity, the 
freedom of speech.
They turned a blind eye to many 
attempts to slain democracy and 
exterminate the freedom of speech, by 
allowing bills and laws to act against 
the original rights of humans, and by 
discriminating against certain ideolo-

gies in favor of others.
The incumbent government has 
created a crack in the society by 
its favoritism and its attempts to 
mute the voices of people, using 

the same methods that were applied 
under the totalitarian regimes, where 
there is an army of dark guards within 
our democratic society waiting to 
prosecute any loyal citizen who would 
speak about the future of the coun-
try by questioning or criticizing the 
thoughts and doings of others.
On the other side, the opposition had 
also stood still and did not present any 
program or platform that would give 
hope for a better future, one that would 
resolve all the downfalls of the current 
government.
The opposition is in total accord with 
the government in rushing us back to 
the past, where darkness one day could 
cover the skies of a progressive mod-
ern nation, the true north.

Emad BarsoumEmad BarsoumProgression to PastProgression to Past

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


