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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

تعرف على األماكن التي ال حتتاج فيها تعرف على األماكن التي ال حتتاج فيها 
»شهادة تطعيم كورونا« في أونتاريو»شهادة تطعيم كورونا« في أونتاريو

توقعات ببداية مبكرة وقاسية ملوسم لشتاء توقعات ببداية مبكرة وقاسية ملوسم لشتاء 
في أونتاريوفي أونتاريو

»ترودو« يعلن تشكيل احلكومة اجلديدة خالل أيام»ترودو« يعلن تشكيل احلكومة اجلديدة خالل أيام

  

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

  Andrew 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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متى يعاني رجل الدين من البطالة؟
الرحيل،  وخوف  املوت  رعب  من  البشر  تخلص  الرحيل، إذا  وخوف  املوت  رعب  من  البشر  تخلص  إذا 
وسيتحول  الدين،  رجل  سطوة  من  العالم  وسيتحول سيتخلص  الدين،  رجل  سطوة  من  العالم  سيتخلص 
الدين إلى مجرد باعث طمأنينة و«طبطبة« أب رحيم، الدين إلى مجرد باعث طمأنينة و«طبطبة« أب رحيم، 
ولهيب  تنني  ونيران  دراكوال  وأنياب  رعب  بيت  ولهيب وليس  تنني  ونيران  دراكوال  وأنياب  رعب  بيت  وليس 
إلى  الدين  رجل  ويتحول  معذبة،  أجساد  وقلي  إلى شوي  الدين  رجل  ويتحول  معذبة،  أجساد  وقلي  شوي 
النفسي، هي مهمات حياتية  النفسي، هي مهمات حياتية مجرد مساعد للطبيب  مجرد مساعد للطبيب 
الذي  الوقود  هي  املوت  فزاعة  منية،  جنازات  الذي وليست  الوقود  هي  املوت  فزاعة  منية،  جنازات  وليست 
يجعل السيطرة الدينية دائماً مشتعلة وحاضرة بقوة، يجعل السيطرة الدينية دائماً مشتعلة وحاضرة بقوة، 
مجرد  أنه  على  املوت  مع  وتعاملنا  منها  تخلصنا  مجرد ولو  أنه  على  املوت  مع  وتعاملنا  منها  تخلصنا  ولو 
أن  بعد  رحيله  ميعاد  وأتى  احلياة  متع  ذاق  جسد  أن حتلل  بعد  رحيله  ميعاد  وأتى  احلياة  متع  ذاق  جسد  حتلل 
ألصبحنا  ذلك  فعلنا  لو  وعائق،  عبء  إلى  اجلسد  ألصبحنا حتول  ذلك  فعلنا  لو  وعائق،  عبء  إلى  اجلسد  حتول 

أفضل وأسعد.أفضل وأسعد.
سبب من أسباب تقدم الغرب هو تصاحلهم مع فكرة سبب من أسباب تقدم الغرب هو تصاحلهم مع فكرة 
بأنفسهم  أناس يذهبون  الذروة مع  والتي وصلت  بأنفسهم املوت  أناس يذهبون  الذروة مع  والتي وصلت  املوت 
وأوجاع  أالم  من  ليتخلصوا  الرحيم  للموت  مراكز  وأوجاع إلى  أالم  من  ليتخلصوا  الرحيم  للموت  مراكز  إلى 
املزمن وبكل قبول وراحة وسالم،  املزمن وبكل قبول وراحة وسالم، املرض املنهك وعذابه  املرض املنهك وعذابه 
عبر عن هذا املعنى األديب البرتغالي الشهير ساراماجو عبر عن هذا املعنى األديب البرتغالي الشهير ساراماجو 
في روايته »انقطاعات املوت«، حني توقف املوت عن حصاد في روايته »انقطاعات املوت«، حني توقف املوت عن حصاد 
األرواح في إحدى املدن فعانى احلانوتية ورجال الدين من األرواح في إحدى املدن فعانى احلانوتية ورجال الدين من 
البطالة وتكدست دور املسنني لدرجة التخمة وأفلست البطالة وتكدست دور املسنني لدرجة التخمة وأفلست 

شركات التأمني.شركات التأمني.
فاملهم هو أن تعيش احلياة وتستمتع بها حتى الثمالة، فاملهم هو أن تعيش احلياة وتستمتع بها حتى الثمالة، 
ال تتعامل مع احلياة على أنها جسر إلى املوت، بل تعامل ال تتعامل مع احلياة على أنها جسر إلى املوت، بل تعامل 

معها على أنها جسر إلى السعادة، احلياة تستحق أن معها على أنها جسر إلى السعادة، احلياة تستحق أن 
تعاش، وال تستحق أن تكون محطة انتظار طويلة تضع تعاش، وال تستحق أن تكون محطة انتظار طويلة تضع 

اخلوف  زرع  املوت،  ملالك  انتظارا  خدك  على  يدك  اخلوف فيها  زرع  املوت،  ملالك  انتظارا  خدك  على  يدك  فيها 
من املوت بواسطة رجال الدين يجعل اإلنسان مشلول من املوت بواسطة رجال الدين يجعل اإلنسان مشلول 
اإلرادة، محبطاً، مكتئباً، يعيش حالة تأجيل مزمنة حتى اإلرادة، محبطاً، مكتئباً، يعيش حالة تأجيل مزمنة حتى 
ينظر في املرآة فجأة فيكتشف أنه لم يعش، لم يحيا، ينظر في املرآة فجأة فيكتشف أنه لم يعش، لم يحيا، 
لم يطور نفسه، لم يشتغل على ذاته، اخلوف جعله فأراً لم يطور نفسه، لم يشتغل على ذاته، اخلوف جعله فأراً 
الكون مصيدة  ويتخيل  يأكل اجلنب،  أن  ، يخاف  الكون مصيدة مذعوراً  ويتخيل  يأكل اجلنب،  أن  ، يخاف  مذعوراً 

كبيرة ال حضناً واسعاً.كبيرة ال حضناً واسعاً.
هرم،  شكل  على  مقبرة  إجنازاتنا  أكبر  املصريني  هرم، نحن  شكل  على  مقبرة  إجنازاتنا  أكبر  املصريني  نحن 
هي معجزة، لكني أعتبر معجزة املصريني القدماء هي هي معجزة، لكني أعتبر معجزة املصريني القدماء هي 

نقوش  ألوان  بهجة  نقوش في  ألوان  بهجة  في 
أدوات جتميل  وفي  أدوات جتميل املعابد،  وفي  املعابد، 

رقصات  وفي  رقصات املرأة،  وفي  املرأة، 
رشيقات طيبة وفتيات رشيقات طيبة وفتيات 
جمال  في  جمال الكرنك،  في  الكرنك، 

وسحر  نفرتيتي،  وسحر عنق  نفرتيتي،  عنق 
حتشبسوت،  حتشبسوت، عيني  عيني 
من  أهم  عندي  من هذه  أهم  عندي  هذه 

الهرم واملومياء، ألنها رموز احلياة وطقوس احليوية، كفانا الهرم واملومياء، ألنها رموز احلياة وطقوس احليوية، كفانا 
تقديساً للموت وزرعاً للرعب منه، كفانا ترسيخاً جلذور تقديساً للموت وزرعاً للرعب منه، كفانا ترسيخاً جلذور 
السطوة الدينية من خالل أطنان احلبر التي نكتب بها السطوة الدينية من خالل أطنان احلبر التي نكتب بها 

برقيات العزاء وصفحات الوفيات.برقيات العزاء وصفحات الوفيات.
الفراق طبعاً صعب وهو أقسى ما في املوت، لكن امليت الفراق طبعاً صعب وهو أقسى ما في املوت، لكن امليت 
نفسه ال يحس بشيء، ولم يعد أحد من البرزخ ليخبرنا نفسه ال يحس بشيء، ولم يعد أحد من البرزخ ليخبرنا 
عن تفاصيل املوت، ولم يقابل أحد من أحبابنا الراحلني عن تفاصيل املوت، ولم يقابل أحد من أحبابنا الراحلني 
ومساحة  مالمحه  تفاصيل  ليشرح  األقرع  ومساحة الثعبان  مالمحه  تفاصيل  ليشرح  األقرع  الثعبان 
صلعته! ال جتعل حياتك تذبل قبل أن متتص كل الرحيق صلعته! ال جتعل حياتك تذبل قبل أن متتص كل الرحيق 
واجلذر  الساق  في  في خالياك،  يسري  إلى عطر  واجلذر وحتوله  الساق  في  في خالياك،  يسري  إلى عطر  وحتوله 
والثمار، نحن جنهل ما بعد املوت لكننا نعرف جيداً ما والثمار، نحن جنهل ما بعد املوت لكننا نعرف جيداً ما 
قبل املوت، نعرف احلياة، ولألسف نضحي بها وندهسها قبل املوت، نعرف احلياة، ولألسف نضحي بها وندهسها 
ونزهدها ونفسدها، أغلبية شعوبنا تعيش موتاً صامتاً ونزهدها ونفسدها، أغلبية شعوبنا تعيش موتاً صامتاً 
محفوظ  جنيب  قال  وكما  الدفن،  تاريخ  فقط  محفوظ وتنتظر  جنيب  قال  وكما  الدفن،  تاريخ  فقط  وتنتظر 

»اخلوف ال مينع املوت، لكنه مينع احلياة”.»اخلوف ال مينع املوت، لكنه مينع احلياة”.

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

التاريخ...  في  مرة  ألول 
كارثة  تواجه  أمريكا 
وقد  وشيكة  اقتصادية 

تتخلف عن سداد الديون
.....................................ص11

الى  يحتاجون  ال  الطالب 
للحصول  والديهم  توقيع 

على تطعيم كوفيد 19
.....................................ص12

اإلخوان  أغلق  هل 
في  االدبية  »دكاكينه« 

مصر؟
اخونة »االدب« املصري ودور 

النشر )2-1(
.....................................ص14 

لالستعداد  الوقت  حان 
القادمة..  للجائحة 
تصريح صادم من الصحة 

العاملية
.....................................ص11

هل مات عبد الناصر مسموماً كما قال هيكل؟هل مات عبد الناصر مسموماً كما قال هيكل؟

حسنني  محمد  الكبير  الصحفي  فجر   2٠1٠ سبتمبر  في 
القطرية  اجلزيرة  قناة  علي  هيكل«  »مع  برنامجه  في  هيكل 
هو  الناصر  عبد  جمال  موت  سبب  بأن  بالتلميح  مفاجأة 
وقال  أمامه.  الناصر  عبد  وشربه  السادات  أعده  قهوة  فنجان 
احتدم   19٧٠ سبتمبر  في  العربية  القمة  أثناء  »إنه  هيكل 
احلوار بينه وبني الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في جناح 
عبد الناصر بفندق النيل هيلتون، وتسبب هذا في ضيق لعبد 
»السادات  هيكل  وأضاف  جداً«.  منفعالً  بدا  والذي  الناصر 
الحظ انفعال عبدالناصر، فقال له يا ريس إنت حتتاج فنجان 
لهيكل-  -والكالم  وبالفعل  بنفسي«.  بإعداده  وسأقوم  قهوة 
دخل السادات املطبخ املرفق باجلناح الفندقي وأخرج الطباخ 
اخلاص بعبد الناصر من املطبخ، وأعد السادات فنجان القهوة 
بآالم مبرحة  الناصر  وبعدها شعر عبد  الناصر،  ليشربه عبد 
في صدره ولم يقوى علي السير وحاول طبيبه اخلاص تنشيط 
الناصر في مساء  وإنقاذ حياته دون جدوي، ليموت عبد  قلبه 

الثامن والعشرين من سبتمبر وعمره ٥2 عاماً. 
وقتها  كبرى  وإعالمية  صحفية  ضجة  أثارت  هيكل  رواية 
وحملت جدالً غير مسبوق بني مؤيد ومعارض ومتفق ومختلف 
لهيكل  السادات  عائلة  ومقاضاة  بل  نفي  ورغم  قيل.  ما  مع 
أو  التكذيب  يصعب  رمبا  أنه  إال  التلفزيوني  احلديث  هذا  بعد 

اإلستهانة مبا قاله هيكل لألسباب التالية:
يُكذب محمد حسنني  والطرح، فمن  القول  قدر صاحب  أوالً: 
هيكل رئيس حترير األهرام وأخبار اليوم في عصر عبد الناصر، 
بل ومحرر كتابه »فلسفة الثورة« -والذي قيل أن الذي كتبه هو 

هيكل وليس عبد الناصر- وكان وزيراً لإلعالم 
كان  هيكل  سبق،  ما  كل  وقبل  واخلارجية. 

يُلقب بـ »ظل عبد الناصر«، فكيف نسفه من كالم شخصاً 
بهذا احلجم والقدر والتاريخ

ثانياً: توقيت الطرح، فهيكل ذكر تلك الواقعة بعد أربعة عقود 
السادات.  اغتيال  ثالث عقود من  وبعد  الناصر  رحيل عبد  من 
وزمنية  عمرية  حقائق  جميعها  عام،   ٨٧ وعمره  هيكل  قاله 

جتعل صدقها أصعب من تكذيبها 
لشائعة  تأكيد  حمل  هيكل  قاله  فما  الطرح،  قٌدم  ثالثاً: 
عن  الناصر،  عبد  لرحيل  األول  اليوم  من  الكثيرون  تناقلها 
آنذاك  كان  والذي  السادات  يد  على  مسموماً  وفاته  إحتمال 
له والذي استفاد من موته ليخلفه في احلكم بحسب  نائباً 

رأي أصحاب تلك الرواية.
من  ساعات  فبعد  هيكل،  علي  الناصر  عبد  عائلة  رد  رابعاً: 
احلكيم  عبد  صرح  الكالم،  هذا  بها  قال  والتي  هيكل  حلقة 
جنل عبد الناصر إلحدى الصحف بأنه ال يستطيع أن يؤكد أو 
ينفي ما قاله هيكل وهو ما يحمل رمبا اتفاق ضمني مع هيكل
أم  حقيقة  سواء   ، خطأ  أو  صحيح  هيكل  قاله  ما  وسواء 
 ، حياته  في  اجلدل  كل  حمل  الذي  الناصر  عبد  فإن  أفتراض، 
وبني من يراه مالكاً وبني من يراه شيطاناً ، وهل رئيس ناجح أم 
فاشل؟ ، هل نكل مبحبيه قبل معارضيه لبلده أم لنفسه؟ ، 
هل مواقفه كانت جملد وطن أم جملد شخصي؟ ، هل حكمه دفع 
مصر لألمام أم للخلف؟. فمن أثار ومازال يثير كل اجلدل السابق 

عن حياته ليس غريباً أن يُثير جدالً كبيراً أخر عند موته 

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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جنوب  رئيس  أن  يُحكى 
»نيلسون  السابق  أفريقيا 
يوٍم  ذات  جلس  ماندياّل« 
ُمرافقيه  مع  الطعام  لتناول 
في أحد املطاعم؛ عندها وقع 
يجلس  شخٍص  على  بصره 
قبالته بانتظار قدوم الوجبة 
الرئيس  فأمر  طلبها،  التي 
أحد أفراد حمايته بأن يذهب 

منه  ويطلب  الرجل  ذلك  إلى 
الطعام  القدوم وُمشاركتهم 

على مائدتهم.
الرجل  يرفض  أن  املُمكن  من  يُكن  لم 
طلب رئيس البالد، فجاء وأجلسه ماندياّل 
بجانبه، وبدأ كل منهما يتناول طعامه، 
كان  العرق  أن  اآلخرون  الحظ  بينما 
يتصبب من جبني الرُجل، ويده املُرتعشة 
إلى  الطعام  إيصال  على  تقوى  تكاد  ال 
الرُجل  وغادر  املائدة  رُفعت  أن  وما  فمه، 
بقوله:  الشخصي  احلارس  عّلق  حتى 
مريًضا،  بيننا  كان  الذي  الرجل  أن  »يبدو 
اُه ترتعشان، ولم يستطع  فقد كانت كفَّ
»هذا  الرئيس:  فأجابه  القليل«،  إال  أكل 
االنفرادي  للسجن  حارًسا  كان  الرجل 
الذي ُكنُت حبيس ُجدرانه، وعندما ُكنُت 
أتعرض ألشد أنواع التعذيب كنُت أصرخ 
طالًبا القليل من املاء؛ فيأتي هذا الرُجل 
لذلك  مرَّة،  ُكل  في  رأسي  على  ويتبوَّل 
كان يرتعُد خوًفا من أن أُعامله بنفس ما 
لطُة بني  كان يفعل بي بعد أن صارت السُّ

يدي«.
ال شيء يضيُع أو يُنسى أو يفنى حًقا في 
وملسٍة  همسٍة  ُكل  الواِسع،  الكون  هذا 

تدويرها  يُعاد  وخطوٍة  وحرٍف 
من جديد لتعود بصورٍة أُخرى 
ملن أطلقها في الكون عاجالً 
أن  احلكمة  ومن  آِجالً،  أم 
رصيًدا  ملُستقبله  املرُء  خر  يدَّ
سواًء  الصاحلة  أعماله  من 
أم  اآلخرة  بالدار  مؤمًنا  كان 
احمُلاسبة  دورة  ألن  مؤمن  غير 
احلياة  في  والعقاب  والثواب 
قال  لذا  ُمستمرَّة،  الدنيا 
احلال  »دوام  أن  قدميًا  احلُكماء 
احمُلال«،  من  احلال  نفس  على 
تغيرات  دون  ُمستقرة  حلياٍة  ضمانات  وال 
جذرية ُمباغتة تقلبها رأًسا على عقب، 
حُتول الصغيرَ إلى كبير، واألمير إلى فقير، 
والوضيُع إلى رفيع، وهو ما يُذكرنا مبقولة 
»هيلني  األمريكية  واألديبة  املُفكرة 
أحد  وكان  إال  ملٌك  ُهناك  »ليس  ِكيلر«: 
أحد  وكان  إال  عبًدا  وال  عبًدا،  أجداده 

أجداده ملًكا«.
كبيرة  لطة  السُّ أشكال  ُمختلف  إن 
ُمقيدة،  أم  ُمطلَقًة  َصغيرة،  أم  كانت 
التي  الُعظمى  القوَّة  من  امتحاٌن  هي 
الذي ميتلكها،  للكائن  الكون  تُسيِّر هذا 
فإن كان حكيًما أدى أمانته بأقصى قدرٍ 
غاِفالً  أو  مظلوًما  يدهس  لئال  احلذر  من 
غاِشًما  كان  وإن  طريقه،  في  فيسحقه 
بها  واستقوى  األمانة  بتلك  استهَتر 
على رؤوس من اؤمُتَِن عليهم حتى تنقلِب 
في  ِمنَّا  وللُعقالء  معها،  وتُفنيه  عليه 
ال  وِعبرة  موِعظًة  السابقة  األمم  تاريخ 
والتزام  للتأمل  وتدعونا  نِسيان،  ميحوها 

جانب احلذر واألمان.

عندما تدوُر الدواِئر 
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من   .. طويل   .. لألقباط  السياسي  الدور  تنشيط  عن  احلديث 
حيث الطريق، ومن حيث الوقت، طاملا أن هناك إرادة سياسية 
مشاركة  كجالية  وتفعيلهم  الدور،  هذا  تنشيط  تستهدف 
أن  االعتبار  في  اآلخذ  مع  السياسي.  القرار  صنع  في  ومؤثرة 
النشاط  ألن  التأثير،  خللق  وحيدا  عنصريا  دائما  ليس  العدد 
عبر  التأثير  في  سبيال  يكون  قد  واجملتمعي  والسياسي  املدني 
آليات متنوعة، ولكننا بعد احللقتني األولي والثانية نحاول تبادل 
حول  للتفكير  الذهني،  العصف  من  عملية  إطار  في  األفكار، 
بيئة األقباط من الناحية السياسية، إذا أرادوا أن يكون صوتهم 

مسموع.
في املقالني السابقني حتدثنا عن بانوراما هذه البيئة وكذلك عن 
للعمل  املهمة  االقتصادية  واخللفية  واملصلحة  القطيع  فكرة 

السياسي. وهنا نحاول أن نركز على نقاط منها:
أعداد األقباط وأهمية التنظير واحلراك الفكري للجالية

األقباط جالية حتتاج إلى عدد من املنظرين لها، ألحداث حالة من 
احلراك الفكري والثقافي، مبعني الصدمات، خاصة وأن البعض 
ديني،  متطرف  من مجتمع  هاجر  أن  فوبيا  على  يعيش  منهم 
هضم حقوق املسيحيني، وكان يعاملهم على أن مواطنني من 
الوظائف  توزيع  خلريطة  ينظر  هذا  ينكر  ومن  الثانية،  الدرجة 
املناصب  توزيع  عن  فضال  منها،  احلساسة  وخاصة  العامة، 

احلزبية والسياسية واجملتمع املدني.
اجلالية  سلوك  عن  املعلوماتي  الفقر  من  غريبة  حالة  هناك 
العام  العمل  مستوى  على  الكندي،  اجملتمع  في  القبطية 
ووسائل  الباحثني  أن  فاملعروف  االقتصادي.  وحتى  والسياسي 
العدد  كبيرة  أو  املؤثرة  اجلاليات  على  الضوء  تسلط  اإلعالم 
أو  الرياضي  اجملال  في  مميزة  عناصر  لديها  التي  أو  واملؤثرة 
االقتصادي أو أي مجال آخر. ومعروف تاريخيا عن األقباط أنهم 
خاملة  ولكنها  مهنية،  وناجحة  مستقرة  غالبها  في  جالية 

مجتمعيا وفي اجملال العام.
من هنا تبرز أهمية التواصل في البداية وقبل الدعوة لتأسيس 
البحثية،  املراكز  بعض  مع  بحوث  وحدة  أو  دراسات  مركز 
القبطية  اجلالية  سلوك  دراسة  على  منها  البعض  لتشجيع 
تقوم  الدراسات  هذه  مثل  دوافع  ألن  ذلك،  في  أشك  كنت  وإن 
على أساس عوامل موضوعية، منها أن تكون اجلالية موضوع 
احمللي مجتمعيا  اجملتمع  أو  الكندي  اجملتمع  الدراسة مؤثرة في 
أو جتاريا أو اقتصاديا، وهذا وفق املؤشرات األولية ال ينطبق على 
اجلالية القبطية. فإذا تناقشت مع أي قبطي في مصر وطلبت 
سيقول  كلها،  مصر  في  اقتصادية  عائلة  أهم  يذكر  أن  منه 
وباإلعالم.  بالدراسات  صحيح  امر  وهذا  ساويرس  عائلة  لك 
أو مؤثرة قبطيا، ألن  اقتصادية  يوجد كيانات  أما في كندا فال 
غالبيتهم من املؤثرين من أصحاب املهن الطبية أو الهندسية، 
دون بلورة كيانات اقتصادية ظاهرة. ورمبا تكون هناك شخصيات 
بالتعتيم،  نفسها  حتيط  لكنها  اقتصادية.  مهمة  مواقع  في 
شخصيات  هناك  تكون  رمبا  شيئا.  عنهم  يعرفون  ال  وكثيرون 
فاعلة اقتصادية واستثماريا ولكن العدد قليل للغاية. ماذا عن 
بقية األقاليم في أونتاريو وغرب وشرق كندا والبراري. األسماء 

غير معروفة.
العليا  الدراسات  طلبة  من  فئة  تظهر  أن  املهم  فمن  ولذا 
القبطية، أو تشجيع عدد من طالب الدراسات العليا، بالقيام 
حول  وثقافية  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  بدراسات 

السلوك اجلميع للجالية القبطية.
كما أنه من املهم التواصل مع مراكز البحوث والدراسات في 
اجلامعات الكندية، لتشجيعها على عمل محاور بحثية تخص 
اجلالية القبطية، ولن يتم كل هذا ما لم تشعر هذه الوحدات 
هذه  وأهم  القبطي.  اجملتمع  سلوك  دراسة  بأهمية  بالبحثية 
الصور أن يقوم عدد من رجال األعمال األقباط برعاية الفاعليات 
البحثية، مثل تخصيص منحة دراسة باسم أحد الشخصيات 
في  املشاركة  أو  ندوة  أو  سيمنار  رعاية  أو  املرموقة،  القبطية 

رعاية مؤمتر.
إعادة النظر في تأكيد أو تعديل الصور الذهنية لدى األقباط

إعادة  املهم  من  التي  الذهنية،  الصور  عدد  عادة  األقباط  لدى 
تعديلها  أجل  من  أو  تأكيدها  أجل  من  إما  فيها،  التفكير 
تراكم  مدار  على  تكونت  هذه  الذهنية  والصور  وتغييرها. 
سنوات من املمارسة في مصر. أما اجملتمع الكندي فهو مجتمع 

مغاير متاما للمجتمع املصري.
من أهم هذه الصور الذهنية أن األقباط مجتمع منغلق على 
ذاته وال يسعي أو يحب التواصل أو االحتكاك مع اآلخرين، بفعل 
ما وجده من متييز وتعصب في اجململ من األغلبية املسلمة في 
اجملتمع املصري. لكن الوضع هنا في كندا مختلف، والتي هي 
باألساس مجتمع تكوينه بفعل التيارات املهاجرة. ومن املتفهم 
أن كل جالية تكون لديها درجة من درجات االنغالق على ذاتها، 
لكن من املفيد أن تتواصل وتتفاعل مع اجلاليات القريبة منها، 

خاصة فيما يخص القضايا أو املصالح املشتركة.
من ضمن هذه الصور كذلك، احلذر واحلرص، الذي يصل أحيانا 
إلى درجة منفرة في التعامل مع املسلمني، ملا عانوه في كثير 
من األحيان من اضطهاد وتعصب. هذه احلالة عانينا منها كلنا 
بال استثناء على مدار سنوات طوال. لكن من املهم إعادة دراسة 
وحتليل هذا األمر، ألن املسلمني هنا في كندا، بينهم املتشدد 
املتعصب، وبينهم املستنير، خاصة وأن املسلمني ليسوا كلهم 
التي  اإلعالم،  وسائل  ذات  تأثير  وحتت  اجملتمع  نفس  في  نشأوا 
دين.  لدين على حساب  الطائفية،  رسائل متطرفة، حتفز  تبث 
منطلق  من  األغلبية  يشكلون  ال  هنا  املسلمني  أن  عن  فضال 
أكثر  وهم  األم.  مجتمعاتهم  في  عددهم  كان  مثلما  عددي 
وعيا وإدراكا هنا أن قوانني الدولة الكندية لن تسمح وسيكون 
العقاب جسيم لكل من ميارس الطائفية أو العنصرية، مقارنة 
يتمتعون  املسلمني  بعض هؤالء  أن  عن  األم. فضال  باجملتمعات 
بدرجة من االستنارة والليبرالية في قبول اآلخر هنا في كندا، 

مقارنة مبجتمعاتهم األم، ومنها مصر.
مع التأكيد على ميزة أن األقباط يعرفون عن املسلمني أكثر مما 
أغلبية  ذو  أننا عشنا في مجتمع  يعرف املسلمون عنا، مبعني 
الدين  التعليم مواد من  ودرسنا في مختلف مراحل  مسلمة، 
اإلسالمية،  الدينية  للرسائل  جديد  متابعني  وكنا  اإلسالمي، 
بثها  أنواعها عن  األعالم على مختلف  تتوقف وسائل  ال  التي 
ليل ونهار. في حني أن املسلمني في مجتمعاتنا ال يعرفون إال 
وأن  مغلوطة، خاصة  معلوماتهم  من  وكثير  عنا،  القليل  أقل 
من يتحدث عنا أشخاص متطرفون ومتعصبون، وقليل منهم 
بالكثيرة  ليس  جمهورهم  املستنيرون  هؤالء  لكن  مستنير، 
لدينا  ثم  ومن  واملتعصبني.  املتطرفني  من  املؤثرين  هؤالء  من 
أعضاء  سلوكيات  وفهم  التواصل  كيفية  ملعرفة  أكثر  فرصة 
الفئات  مع  التعاون  وتطوير  واملسلمة،  العربية  اجلاليات  هذه 
املتطرفة  الفئات  وجتنب  باآلخر،  واملرحبة  احملبة  املستنيرة 

واملتعصبة، التي توجد بالطبع في اجملتمع الكندي.
مع األخذ في االعتبار إن جتديد اخلطاب الديني في عهد الرئيس 
مع  التعامل  في  اإليجابية  من  كبير  بقدر  يتسم  السيسي، 
في  األقباط  موقف  في  إيجابي  تغيير  وحدوث  املواطنة،  فكرة 
اإلخوان  أيام حكم  احلال  عليه  كان  مبا  مقارنة  املصري،  اجملتمع 

والسلفيني وقبلهما مبارك وغيره.
التي  املتشددة،  الفئات  غياب  بالضرورة  يعني  ال  هذا  كان  وإن 
التطرف  الكبير مبا مت بثه من سموم  لتأثرها  تكره اآلخر، نظرا 
خاصة  دينيا.  معهم  اخملتلف  وحتديدا  اآلخرين،  جتاه  والتشدد 
وأنهم يعيشون في مجتمع علماني، ولكنهم يدركون جيدا أن 

ثقافته وتاريخية مسيحي. 
وهذه نقطة أخرى، من الصور الذهنية، التي على األقباط إعادة 
كل  شأن  غربية،  علمانية  دولة  فكندا  ودراستها،  .مراجعتها 
الدول العلمانية، ليس للدولة دين. ولكنها دولة ذات أغلبية من 
الهوى واألساسات،  والتاريخ مسيحية  والتربية  الثقافة  حيث 
وهذه نقطة إيجابية ميكن أن تسمح بالتعايش املشترك، بعيدا 

عن »اجليتوهات« املغلقة.

عالوة على أن التجمعات اإلسالمية هنا، حتظي بنوع من الدعم 
والتمويل من جهات خارج كندا، مثل مؤسسات  اللوجيستي 
وأفراد في بعض دول اخلليج، وهو ما ميثل لها قوة متويلية قوية، 
في املقابل ال ينعم األقباط أو أي جالية مسيحية عربية مثل 
التمويلي،  الدعم  هذا  مبثل  املسيحيني  السوريني  أو  اللبنانيني 
هذه  أخاك..  ساند  ففكرة  احلسبان.  في  وضعه  يجب  الذي 
اجلاليات  في  احلال  هو  مثلما  القبطية،  اجلالية  لدي  توجد  ال 
املسلمة، ومنها اجلاليات العربية املسلمة. مع التأكيد على أن 
اجلالية القبطية، لدي نوع آخر من األخوة واحملبة والتضامن في 
دعم خاصة القادمني اجلدد عبر الدعم املعلوماتي واللوجيستي 
للغاية،  إيجابية  فكرة  وهي  اجلديد،  اجملتمع  في  ليستقروا 
ولكنها قصيرة اآلجل، تنتهي مبجرد مرور عدد قليل من الشهور 

أو األسابيع، واستقرار القادم اجلديد.
القادمني  مع  التضامن  أو  األخوة  فكرة  تطوير  املهم  من  ولذا 
بصورة  عليها  البناء  ميكن  مؤسسية،  فكرة  لتصبح  اجلدد، 
منتظمة سلوكيات وأمور تفيد اجلالية القبطية على املستوى 
التعبئة  منها  متنوعة،  أوقات  في  سواء،  واجلمعي  الفردي 

واحلشد خالل االنتخابات أو أي أحداث عامة.
في  للخروج  مييلون  ال  فاألقباط،  املشاركة،  ثقافة  حتفيز  مع 
متفهم  أمر  وهو  ما،  بأمر  للمطالبة  جتمعات  أو  مظاهرات 
نتيجة حذرهم من بطش السلطة في مجتمعهم األم، لكن 
الوضع مختلف متاما هنا، فالتظاهر حق رسمي وواقعي، ميكن 
فعليا  مت  أنه  طاملا  جماعة،  كل  حقوق  عن  للتعبير  به  التمتع 
في إطار القانون والقواعد املنظمة، ولن يكون هناك ترصد من 

جانب أي جهة... وللحديث بقية.

دعوة لتبادل األفكار )3(

كيف ينشط األقباط سياسيا في 
املجتمع الكندي؟

ما بني »عدد األقباط« و«التنظير لهم« 
و«الصور الذهنية عندهم«

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   ال نكلف أنفسنا العناء للنظر 
العميق املتأني؛ ألننا نظن أننا نعرف 

ماذا تشبه األشياء!

   لكننا إن انتبهنا إلى األلوان اخملتلفة، 
واألضواء، والظالل، وحتققنا من روعة 
جمال العالم؛ نكتشف وكأننا لم نر 

شيئاً بوضوح من قبل، واننا نحتاج إلى 
تعلم الرؤية!

   نحن كمشاهدين جزء من احلقيقة 
التي نشاهدها، ونوع الرؤية يتوقف على 

شخص الرائي: فإن كانت لشخص ما: 
»عني صاحلة«، أو: »عني حمامة«، كما 

يقول الكتاب، سوف يرى األمور تختلف 
عما يراها غيره من أصحاب العيون 

األخرى!

   فاألعداء، لن يخبروا بحقيقة 
الشخصية التي يتحدثون عنها، لكن 

يخبرون مبا تراه العداوة، واملرارة، والغيرة، 
في هذه الشخصية! 

   أما املعجبني بها، فيتحدثون عنها 
مبا يراه العقل املشبع باحلب الكبير، 
والتواصل احلقيقي، واخليال املقدس 

فيمن يحبه! 

   عندما سمع بطرس ويوحنا، أن يسوع 
قد قام، أسرعا إلى القبر، ودخال، فوجدا 

الكتان واملنديل.. والشئ سوى ذلك! 

   بعد حلظات، جاءت مرمي اجملدلية، 
ونظرت في نفس القبر؛ فرأت ما لم يره 

التالميذ، رأت مالئكة!

   لم تكتف بهذه الرؤية، ورمبا فكرت في 
نفسها، قائلة: حيث يوجد مالئكة ال بد 
أن يكون هناك شيء أفضل؛ فلم تعمل 
سوى أنها أدارت رأسها، فرأت الشخص 

الذي قام من األموات!

   يفتح يسوع أعني الذين يطلبون 
منه أن يبصروا، فيرون أنفسهم رؤية 

صحيحة!

   فأحياناً يكون مؤملاً لنا أن نرى أنفسنا: 
قساة على اآلخرين، أو خائفني، أو مرائني. 

ومع ذلك، فإن إنفتاح أعيننا الروحية؛ 
هي اخلطوة األولى، التي متكننا من رؤية 

العالم باعتباره عالم اهلل، فنرى اهلل 
حيث يوجد اهلل، وليس حيث نفتكر أنه 

يجب أن يكون!

   كثيرون يتأسفون؛ ألنهم لم يروا 
مالكاً على االطالق. أنهم مخطئون! 

   فأنك ترى مالكاً، مبجرد أن تقبل إنساناً 
ال حتبه، وجملرد أن حتب شخصا يوذيك! 

   أنك تراه، وترى يسوع في حياة 
القديسني الذين يعيشون بيننا، والذين 

سبقونا إلى اجملد، وال يزالوا يحيطون 
بنا!...

عـادل عطيـة

رؤيـة.. 
ورؤيـة

  اجلبل!

الساعة  قرابة   ظلت 
تشكره على ما فعله اليوم 
من أجلها فقد ذهب معها 
الدواء  إلى الطبيب وأحضر 
شكرته  إياه،  وأعطاها 
أمام  مر  وقد  إليها  فنظر 
الذي  اجلزء  فقط  ناظريه 
في  معاناتها  من  علمه 

احلياة ألجله )فقط اجلزء الذي علمه( نظر إليها 
بني؟  يا  ملاذا تصمت  له  وصمت، قالت 

أجاب حري بنا الصمت إذا لم جند 
الكالم يا أمي! ابتسمت وقالت 

فلماذا تنظر إلّي هكذا؟! قال 
يا  إليِك  أنظر  أكن  لم  لها 
اجلبل  إلى  أنظر  كنت  أمي، 
صخور  بضع  يشكر  الذي 

على  من  لتوها  سقطت 
كتفه ونسي أنه حملها كل هذا 

النكات  وقاال  سوياً  ابتسما  الزمن! 
وذهب إلى منزله وتركها.

وكان يجلس  املوت  ويزورها مرض  السنون  ومتر 
األخيرة  حلظاتها  في  وهي  باكياً  بجوارها 
فوجدها تفتح عينيها وتبتسم له وتقول: هل 
مازلت تنظر إلى اجلبل؟ قال لها نعم، قالت له 
إذن يا صخرتي الصغيرة أنظر إلى جبلك ألخر 
ودعها  تبتسم!  وهي  عيناها  وأغمضت  مرة 

باكياً!
اجلامعة  ويدخل  أبنه  ويكبر  السنون  ومتر 
على  األبن  ويصر  كبيراً  خالفاً  معه  ويختلف 
فيطمئنها  بحرقه  زوجته  تبكي  املنزل،  ترك 
حاول  سيعود،  حتما  سيعود،  أطمئني  قائالً: 
احلزن  من  يستطع  لم  ولكنه  للنوم  يخلد  أن 
والقلق والبكاء على ابنه، في فجر نفس الليلة 
يفتح أبنه الباب ويهرول إلى غرفة أبيه ويرمتي 
في  لي  جاء  جبلك  ويقول:  حضنه  في  باكياً 
حلم ألعود إليك مسرعاً ويقول لك ال حتزن ولو 
بعد  حتى  الصغيرة!  صخرتي  يا  واحدة  لليلة 

الرحيل حتملك على األكتاف يا أبي.... متت.

وتبقي كلمة
البركان  يثور  األم  ترحل  حني 
وتنشطر حياتك إلى نصفني! 
رحيل  بعد  ما  مرحلة  فتبدأ 
)اجملان(!  )احلب( وما بعد رحيل 
التي أحبتك  فقد رحلت تلك 
باجملان  بك  وآمنت  باجملان! 
وأعطتك  باجملان  وسهرت 
وحملك  وطيشك  جموحك  وحتملت  باجملان 
بل  باجملان  لها  سيداً  وجعلتك  باجملان 
ومتنت أن جتعلك سيداً لهذا الكون 
حني  باختصار  باجملان!  أيضاً 
ترحل األم يرحل )اجملان( ويرحل 

معه نصف اإلنسان!

وقت  خبزك  كسرة  إلى  أحن 
جوعي.

وقت  صدرك  وضمة  ماء  وشربه 
روعي.

وكلمة أمي تطرب لساني
وأسمي بني شفتيِك يرقص سمعي!

أحن إلى شجاري معكي.
إلى شكواكي مني!

إلى صلواتك عني وقت مرضي.
أحدث صورتك طوال يومي

أخالك ستردين فيخيب ظني.

أحن إليكي باكية يوم زفافي
أحن الي نور عينيكي الصافي

وإلى قطعة من هدب ثوبك
أحضنها وأنعم ملستها

تعد  لم  بأيام  ألذكرها،  ذكرى  يا  حنانيكي 
تذكرها

بطفل صغير تعلق في هدب ثوب
كم ملك الكون بيده حني كان يحضنها!

تعد  لم  بأيام  ألذكرها!  ذكري  يا  حنانيكي 
تذكرها!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

في هذ املقال سأعيد تعريفكم بكل اسرة ومدى تأثر افرادها بشبكة 
بــ »مونا« وهى شخصية قمرية مبعنى  التواصل االجتماعي ولنبدأ 
وليس  فيها  االخرين  رأى  من  وجمالها  بنفسها  ثقتها  تستمد  انها 
االجتماعي  التواصل  شبكة  الى  دائما  تسعى  هي  لذلك  ذاتها  من 
لتحصل على االطراء والثناء من االخرين فهي مرتبطة جدا بالشبكة 
العنكبوتية وكل ما ينشر عليها يكون له تأثير مباشر على قراراتها 
نادر  زوج  شخصية  فهو  »اسعد«  السابق  زوجها  اما  حولها  وما 
الوجود في هذه االيام فهو قليل االرتباط بامليديا ويستخدمها فقط 
في عمله وهو يعتبر ان أسرته هي اولى باهتمامه من االخرين على 
الزوجية  واحلياة  االسرة  يقدس  انه  االجتماعي كما  التواصل  شبكة 

ودائما يحب مساعدة الغير .
اما »سهى« صديقة »مونا« فهي شخصية موجودة بكثرة في ايامنا 
هذه وقد تكون موجودة داخل كل شخص منا، هي تهوى ما هو غير 
طبيعي وتسر ايضا بان تقود غيرها الى ذلك ال تنام قبل ان تطمئن 
انها غيرت تفكير أحدهم وأقنعته بفكرة احلرية من الزواج والتخلي 
عن املسؤوليات وتفعل أي شيء لتحقيق هدفها، مجال عملها هو 
من  احترافية  اكثر  بطرق  تستخدمها  وهى  العنكبوتية  الشبكة 

متابعيها ولديها من اخلبرة لتختار وتقنع متابعيها.

زمان  كل  في  املوجودة  الطفيلية  الشخصية  تلك  هو  »برنس« 
ودائما  يكتفى  ال  وامثالها  مونا  هناك  تكون  يحيا حيث  واي مكان 
يطلب املزيد ال يهتم بدمار اسرة بل املهم هو الوصول إلى هدفه 
التعامل  في  جدا  وصبور  الكالم  فن  يتقن  ضحاياه،  بكثرة  ويفرح 
التواصل االجتماعي هي مكان عمله ولديه  مع ضحاياه، شبكات 
القدرة واالحترافية لتتبع ضحاياه بأساليب جديدة تبهر من يتعامل 

معهم.
باللوم  تلقى  بل  ليست مخطئة  دائما هي  »اميى« شخصية سادية 
وتبحث عن من يتحمل ثمن اخطاؤها ال تعترف بانها مخطئة اعتقادا 
منها ان ذلك يحط من سيطرتها، شبكات التواصل االجتماعي هي 
عاملها الذى حتيا من اجله فهو مكان عملها وجتمع اصدقائها، حياتها 
بالكامل للنت حتى مشاكلها تعرضها على النت وتنتظر لها احلل 
من اصدقائها، ال تبدى اهتمام بعائلتها، بل ان عائلتها هي اصدقائها 

وشبكات التواصل االجتماعي.
بأسرته  عالقته  فكل  اآلن  االزواج  اغلب  ميثل  »عصام«  زوجها  اما 
تتلخص في توفير حياة الرفاهية لهم ال يسأل عما يدور في كواليس 
واالنستجرام  الفيس  على  يقضيه  عمله  من  فراغه  ووقت  أسرته 

وباقي انواع ووسائل التواصل االجتماعي.

أهم اسرة في مقالتي هي اسرة »طارق« 
املقهورة  العربية  للزوجة  مثال  فاألم 
ابنها في خطر وهى غير  ان  تعرف  التي 
على  زوجها  لتجبر  إنقاذه  على  قادرة 
بداعي  النت  تستخدم  قرارتها، هي  كل 
متابعة دروس الدين، ولكنها في احلقيقة 
الشبكة  على  تراه  مبا  وتتلذذ  تبحث 
ان  وتتمنى  بها  احمليط  اجملتمع  في  املرأة  إليه  وصلت  مما  العنكبوتية 
تصبح يوميا لديها حرية مثلهم ولكن قهر زوجها يخيفها اما والد 
»طارق« فهو متسلط على كل ما هو متحرك في بيته واستخدامه 
ديني  معلم  في  ضالته  ليجد  فقط  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
وكل  كذبا  املتدين  مجتمعه  من  به  اتى  الذى  املريض  عقله  يشبع 
العنكبوتية هو تغيير ما حوله من مظاهر  يبتغيه من الشبكة  ما 
االباحية واالنحالل حتى ولو بالقوة هو شخصية سيكوباتية تعيش 

املاضي السحيق في الواقع احلاضر.
في املقال القادم سأكمل التعريف باألبناء ومدى ارتباطهم بشبكات 
ورأى  وجورج  فيرونيكا  مع  حدث  ما  وسنكمل  االجتماعي  التواصل 

حسام اخوها ورأي والدها في موضوع ارتباطهما.

الطالق فى املهجر من السبب )الطالق فى املهجر من السبب )1616((
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالقتأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالق
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معروف  غير  فقدان  غامضة،  اختفاء  حاالت 
للوقت واالجتاه، تشوهات مغناطيسية، وضباب 
كثيف غير عادي يبتلع كل ما يخطو نحوه من 
هذا  في  ُجن  قد  بعضهم  وأشخاص  حيوانات 
املكان ألسباب مجهولة - كل تلك األلغاز حتيط 
 Black األسود  )البامبو(  اخليزران  وادي  مبنطقة 
املنطقة  تلك  الصني،  في   Bamboo Valley
الغريبة  األحداث  من  العديد  فيها  حتدث  التي 

والغير مبررة.
غرب  جنوب  متر  كيلو   100 حوالي  بعد  على 
Mount Emei  في مقاطعة Sichuan  جنوب 
والذي  األسود  البامبو  وادي  يقع  الصني،  غرب 
أيضاً  ويُعرف  الصني(،  )برمودا  باسم  يُعرف 

Heizhu Valley باسم وادي هيزو
شعب  األسود  البامبو  وادي  منطقة  يسكن 
»يي« الذي عاش في تلك املنطقة منذ العصور 

القدمية.
اخلرافات  من  العديد  »يي«  شعب  ميتلك 
واألساطير اخمليفة التي تدور حول واديهم، حيث 
يقولون أن هناك منطقة محرمة في هذا الوادي 
ممنوع دخولها، وأن الذين يحاولون الدخول إليها 

يعاقبون من ِقبل أرواح األجداد.
واملستكشفني  السياح  من  العديد  يحاول 
والعلماء الفضوليني معرفة أسرار هذا املكان، 
السياحيني  املرشدين  يقوم  ما  عادة  ولكن 
يُسمى  الوادي  من  جزء  إلى  رحالتهم  بتوجيه 
احلجر(،  بوابة  يعني  ما  )وهو   Shimenguan
ولكن ليس أبعد من ذلك! فوفقاً ملا يقوله كبار 
قبائل يي فإن بوابة احلجر تُعتبر مهد أسالفهم 

ومينع منعاً باتاً الوصول إلى داخل تلك املنطقة 
احملرمة.

حول  القصص  من  العديد  هناك  وكانت 
احلجر  بوابة  عبروا  الذين  واحليوانات  األشخاص 

ولم يعودوا أبداً ولم يتركوا أي أثر!
اخليزران  وادي  في  الناس  من  الكثير  اختفى 
تأسست  عندما   ،1949 عام  ففي  األسود، 
توجه  مرة،  ألول  الشعبية  الصني  جمهورية 
إلى  الكومينتانغ  جنود  من  جندي   30 حوالي 
يعودوا،  لم  ولكنهم  األسود،  اخليزران  وادي 
وعندما مت إرسال 3 جنود من الكشافة التابعة 
آثار  لتتبع  الصيني  الشعبي  التحرير  جليش 
واحداً  إال  أيضاً  يعودوا  لم  الوادي،  في  اجلنود 
كي  الوقت  بعض  استغرق  وقد  فقط،  منهم 

ذاكرته،  استعاد  وعندما  له،  حدث  ما  يتذكر 
حكى عن جتربته الغريبة في الوادي.

الغير  الطاقة  ببعض  شعر  أنه  اجلندي  قال 
والتي  الوادي،  في  ملنطقة  دخوله  عند  عادية 
اللحاق  حاول  وعندما  بالدوار،  يشعر  جعلته 
برفاقه، وجد أن آثارهم قد اختفت، وعندها فقد 

وعيه.
 100 إلى  يصل  ما  اختفى   ،1950 عام  وفي 

ال  والسبب  األسود،  اخليزران  وادي  في  شخص 
يزال مجهوال.

 في عام 1976، اختفى ثالثة أعضاء من فريق 
كما  الوادي.  في  سيتشوان  غابات  في  البحث 

فوق  حلقت  التي  الطائرات  العديد  اختفت 
الوادي، وكانت هناك تقارير ال تعد وال حتصى عن 
األشخاص املفقودين الذين لم يعودوا من هذا 

املكان اخمليف.
يعتقد البعض أن الضباب الكثيف الذي يلف 
السبب  هو  اليوم  طوال  األسود  اخليزران  وادي 
التي  واملاشية  البشر  اختفاء  حلاالت  املعقول 
الضباب  هذا  مينع  حيث  املنطقة،  في  حتدث 
طريقهم  على  والعثور  اآلثار  تقفي  من  الناس 
وادي  يشتهر  كما  الكثيفة،  الغابات  عبر 
احملفوفة  اجليولوجية  بأوضاعه  األسود  اخليزران 

باخملاطر واملعقدة.
وادي  اجليولوجيني  من  فريق  زار   ،1962 عام  في 
تلك  من  فقط  واحد  وعاد  األسود،  البامبو 
احلملة، وقال بأنه فقد الشعور بالوقت عندما 
تعمق وسط الضباب الكثيف في الوادي، كما 
وكان  غريبة،  مخيفة  أصوات  سمع  أنه  ذكر 

خائفاً لدرجة أنه لم يتحرك حتى هدأ الضباب 
من حوله.

فقدانهم  عن  األشخاص  من  العديد  أبلغ 
القدرة على معرفة الوقت واالجتاهات في نفس 
الشذوذ  من  نوعاً  هناك  أن  معتقدين  املكان 

املغناطيسي في الوادي.
ذلك،  اخلبراء  بعض  يستغرب  ال  الواقع،  في 
فليس من قبيل الصدفة أن يقع مثلث برمودا 
البامبو  ووادي  مصر  في  واألهرامات  الغامض 
العرض  خط  نفس  على  الصني  في  األسود 
اخليزران  وادي  أن  ذلك،  من  أكثر  هو  وما  املريب، 
 3999 ارتفاع  على  تقع  قمة  يحتضن  األسود 
الشكل  مثلثة  وهي  البحر،  سطح  فوق  متراً 

متاماً كما أهرامات اجليزة مبصر! 
ال يزال سبب كل األحداث الغريبة وغير املبررة 
وهناك  محددة،  غير  االسود  اخليزران  وادي  في 
توجد  ال  ولكن  التكهنات،  من  الكثير  بالطبع 
يلقي  حيث  اآلن،  حتى  وافية  علمية  إجابات 
الناس باللوم على قوى خارقة للطبيعة، لكن 

يجب أال نقلل من شأن قوة الطبيعة أيضاً.
الوفاة  حاالت  أن  إلى  الباحثني  بعض  يشير 
واالختفاء قد تعزى إلى عنصر سام غير معروف 
ولكن  الوادي،  أجزاء  بعض  في  الضباب  في 

لألسف ال يوجد دليل يدعم هذه النظرية. 
هناك  يكون  قد  بأنه  تكهنات  أيضا  هناك 
ميكن  حيث  الناس،  تبتلع  مجهولة  مجاري 
األرض  أعماق  حتى  الوقوع  ببساطة  للناس 
القاتلة  الظلمة  تلك  في  محاصرين  وبقاءهم 

ومن ثم املوت.

وادي اخليزران األسود ... اختفاءات وظواهر غامضة!وادي اخليزران األسود ... اختفاءات وظواهر غامضة!

مجلس إدارة و أسرة حترير مجلس إدارة و أسرة حترير »جود نيوز« »جود نيوز« 
يشاطرون األحزان يشاطرون األحزان 

في رحيل الفنان / إيهاب خورشيد في رحيل الفنان / إيهاب خورشيد 
جنل املنتجة / إعتماد خورشيد و املصور جنل املنتجة / إعتماد خورشيد و املصور 

السينمائي / أحمد خورشيدالسينمائي / أحمد خورشيد
والد كاًل من / عمر و وردة و احلسن و هاجر و والد كاًل من / عمر و وردة و احلسن و هاجر و 

عبداهلل و محمد خورشيد عبداهلل و محمد خورشيد 

    
خالص العزاء لكل األسرة واحملبني واألصدقاءخالص العزاء لكل األسرة واحملبني واألصدقاء
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

رغم ان سوق العقارات مازال يحقق أرقاما قياسية في حجم التعامالت وهناك تكالب 
الكبرى  لتورنتو  املالصقة  الضواحي  في  خصوصا  العقارية  األراضي  شراء  على  شديد 

والتي كانت قبل الكوفيد في صورة معاكسة متاما ملا يحدث اآلن.
 إال انني أتوقع ان الفترة القادمة ستكون حرجة وغير واضحة املالمح حتى يتضح ما إذا 
تدخل  من  االنتخابات  قبل  به  ما صرحوا  تنفيذ  مقدورهم  في  الليبراليني سيكون  كان 
حكومي في سوق العقارات يحد من حرية السوق وقد يعود بنتائج سلبية كما وضحت 

في احللقات السابقة. 
رمبا يكون االستثمار العقاري في شراء العقارات اجلديدة بأسعار ما قبل االنشاء هو األقل 
قد  اجليدة.  السمعة  ذات  الشركات  واختيار  جيدا  األسعار  دراسة  بشرط  اآلن  مجازفة 
نحتاج وقتا أكبر إلمكانية التنبؤ مبا قد يحدث، إذا استمر تخبطهم للتخطيط السليم 

ملستقبل العقارات في كندا.

فترة حرجة حتى تتضح الصورة كاملةفترة حرجة حتى تتضح الصورة كاملة

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

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؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

عقارات وإقتصاد
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صحيفة: »بيزنس ويك«:

اذا لم تفلح في بيع سيارتك فحولها الى ساعات اليد!

بارتريدج« بيع سيارته املستهلكة املغرقة في القدم  حاول »مری 
خمسة  من  اكثر  لها  ثمناً  عليه  يعرض  فلم  أودي،  طراز  من 
وعشرين جنيهاً .. وكان هذا بالنسبة له مأزقاً وقع فيه، فهو يريد 
بهذا  بيعها  عليه  يعز  الوقت  نفس  وفي  السيارة  من  التخلص 
الثمن البخس.. وهنا قفزت إلى رأسه فكرة عبقرية... فقد احضر 
السيارة  وحول قطع  ملولباً  والصواميل ومسماراً  البراغي  بعض 
فيما  الى ساعة قيمة وسوار قدرت قيمتها  له  مبساعدة شريك 

بعد بثالثمئة وخمسني جنيهاً.
واستملح  احلفالت...  في  لبيعها  ويدوران  املعصم  حول  يلبسانها  راحا  اخرى  ساعات  منها  صنعا  ثم 
الشريكان الفكرة، فأتيا على عربة كورتينا من طراز 68 وصنعا منها مجموعة اخرى من الساعات.. اقبلت 
على طلبها وشرائها بعض محالت بيع القطع الفنية.. وملا سئل من ذا الذي يشتري مثل هذه الساعات 

قال: »اصحاب املاليني كثيرون ومنهم من يحب قطعا كهذه« .
ويقول الشريكان اذا اراد احد صنع ساعات جميلة من اي طرز اخرى من السيارات غير األودي والكورتينا فال 

مانع لديهما من تلبية الطلب شريطة أن يجدا سيارة من الطراز املطلوب لدى احد اصدقائهما.

صحيفة »داتا آسيا«:

فالحون تقليديون

خالل رحلة قامت بها والدتي الى جزر الهند الغربية، سافرت في حافلة عبر منطقة ريفية في ترینیداد. 
األمر  فاستغربت  زراعية.  ألة  أي  تر  لم  أنها  احملروثة الحظت  الواسعة  احلقول  في  النظر  أنعمت  وبعدما 
والتفتت الى مواطن ترینیدادي كان يجلس الى جانبها وسألته: ”هل تفلحون هذه األراضي كلها بااليدي؟«

فأجابها: »كال يا سيدتي، فنحن نستعمل املعاول«.

سبكتايتور:

بورين: بايدن غير محترف في 
السياسة اخلارجية

ثمانية أشهر من  بعد  أنه  بورين  فان  بيتر  السياسي  الكاتب  يرى 
تقييم خطواته في  الرئاسة األمريكية، بات منطقياً  بايدن  تولي 

السياسة اخلارجية، خاصًة أنه انتخب جزئياً بناء على وعده بتصحيح أخطاء ترامب في هذا امليدان.
كتب فان بورين أن بايدن ارتكب سلسلة أخطاء من بينها افتراض أن أعداءه يشاطرونه األهداف نفسها 
ومن بينها أيضاً التفاوض بعد خسارة كل أوراق القوة، والفشل في التخطيط لألحداث املرتقبة، ثم لوم 

ترامب.
وبالنسبة إلى أي ديبلوماسي أجنبي في لندن، أو طوكيو، أو باريس أو بكني، سيكون السؤال »من املسؤول، 

إن ُوجد مسؤول، في واشنطن؟«.
ومن خطوات بايدن األخرى في السياسة اخلارجية االتفاق األخير مع أستراليا على بيعها غواصات جديدة، 

وتطرح هذه اخلطوة أيضاً سؤاالً مشابهاً حسب الكاتب.
رمبا كانت أهم مشكلة تواجهها واشنطن في السياسة اخلارجية، هي أن ال أحد يتولى املسؤولية وفقاً 

لفان بورين. اجلواب املوسع هو أن هنالك العديد من املسؤولني، لكن عن أجزاء من الكل.
أشار الكاتب إلى أن بايدن لم يظهر أي مهارة في السياسة اخلارجية في األشهر املاضية، وسلم تنفيذها 
في امللف األفغاني إلى سّذج أو عدميي كفاءة، وتفّرج على جيشه يرسم استراتيجية أمريكا األوسع ضد 

الصني، ويضعف حلف شمال األطلسي.

وكالة »يونايتد برس«:

من فم الى فم

جرت العادة ان ينبه اولئك الذين ينعشون ضحايا االختناق بنقل النفس عبر الفم الى تنظيف القصبة 
الهوائية للمريض قبل مباشرة االنعاش خوفاً من اختناقه. اما اآلن، ففي تقرير نشرته مجلة »نيو اجنلند 
الطبية« وجه خمسة اطباء من »مركز وايت الطبي التذكاري« في لوس اجنلس تنبيهاً مماثالً الى كل من 

يتولى عملية االنعاش من طريق الفم للتأكد من نظافة فمه وقصبته الهوائية اوالً . 
وهم يعطون مثل شخص في الستني يعاني مرضاً في قلبه وقد اصابته ازمة خالل حفلة اجتماعية. وهرع 
أحد النادلني الى انعاشه قبل نقله الى املستشفى، وما أن بلغ املستشفى حتى بّح صوته وانتابته حمى 
وألم في العنق وعسر في التنفس. وفي صورة باألشعة تبني ان ثمة جسماً غريباً يسد مدخل بلعومه، 

وكان ذلك اجلسم جسر اسنان اصطناعياً من فم النادل وبعد سحبه بریء املريض.

وكالة االنباء األملانية:

نصائح ذهبية لشراء مرتبة ألسّرة األطفال

الوالدين مراعاة نقاط مهمة عند شراء مرتبة لسرير  قالت جمعية »مزيد من األمان لألطفال« إن على 
الطفل، لينعم بنوم هانيء ومريح واحلفاظ على سالمته أثناء النوم.

وأوضحت اجلمعية األملانية أن املرتبة ال تكون طرية للغاية، حتى ال »تغطس« رأس الطفل ويتعرض خلطر 
االختناق. ويجب أن تسمح بتدوير الهواء بشكل مثالي، لذلك ال يجوز استخدام أغطية حماية من الرطوبة 

غير منفذة للهواء.
ومن املهم أيضاً أال تنبعث منها رائحة نفاذة، قد تشير إلى احتوائها على مواد ضارة بالصحة.

وتعد احلافة الثابتة مثالية للحيلولة دون انحصار األقدام بني قضبان السرير واملرتبة. كما يجب أن تشتمل 
.GS املرتبة على عالمات اختبار السالمة، مثل عالمة

ومن املثالي جتربة املرتبة قبل الشراء، بوضع الطفل عليها والتأكد من شعوره بالراحة أثناء النوم. 

قانون  على  تعمل  أنها  األوروبية  املفوضية  أعلنت 
الستحداث كبال شحن عاملي لكل الهواتف اجلوالة 
والهواتف اللوحية وغيرها من الوسائل اإللكترونية.
فترة طويلة هو  املنتظرة منذ  والغرض من اخلطوة 
اضطرار  عن  الناجت  الهائل  اإللكتروني  الهدر  جتنب 

كل أسرة للحصول على العشرات من الكابالت.
املاضي  العقد  خالل  هائل  لتغيير  السوق  خضع 
واآلن ثالثة أنواع فقط من بني العشرات من األقباس 
مازالت  قبل عشر سنوات  كانت مستخدمة  التي 
موجودة وهي »مايكرو- يو اس بي« واألحدث » يو اس 

بي - سي« ووصالت أبل األرفع »اليتنينغ«.  
ودعا البرملان األوروبي املفوضية إلى إدخال تكنولوجيا 
املسألة كانت  أن  شحن موحدة مطلع 2020 رغم 
فترة  منذ  األوروبية  املؤسسات  أنظار  محط  في 

طويلة.
اجلوالة  الهواتف  وافق 14 من مصنعي  وفي 2004، 

توفير  لوحدات  موحد  معيار  على  آبل  بينهم  ومن 
في  فيه  التوسط  جرى  طوعي  التزام  في  الطاقة 
ينتظر  حينها  ومن  املفوضية.  من  ضغط  ظل 

املستهلكون دون جدوى من أجل قابس معياري.
في  ترغب  التي  آلبل  سيء  نبأ  مبثابة  املقترح  وهذا 
املوجود  )البرقي(  الاليتنينج  مبوصلها  االحتفاظ 
»آي  حاليا في كل هواتف »أي فون« وبعض أجهزة 

باد«.
ملوصل  اإلجباري  االستخدام  إيقاف  إن  أبل  وتقول 
اليتنينغ سوف يتسبب في كمية هائلة من الهدر 
الكلي  الهدف  عكس  وهو  اإللكتروني  اإلضافي 

للمقترح. 

ديلي ميل البريطانية:

االحتاد األوروبي يكشف عن خطة 

الستحداث شاحن عاملي لكل األجهزة

أوف إنديا:
اجلراثيم

الساملونيال  مثل  للجراثيم  هاتفك  تعرض  أنت 
واإلشريكية القولونية، عندما تأخذه إلى املرحاض، 

مما يزيد من فرص إصابتك باألمراض.

خطر اإلصابة بالبواسير
عندما تأخذ هاتفك معك إلى احلمام، فإنك جتلس 
لفترة أطول مما ينبغي، مما يضع ضغًطا غير ضروري 
اإلصابة  إلى  يؤدي  قد  بدوره  وهذا  املستقيم،  على 

بالبواسير.

مشاكل اجلهاز الهضمي
اجللوس  إلى  احلمام  في  الهاتف  استخدام  يؤدي 
على  الضغط  إلى  يؤدي  وهذا  طويلة،  لفترة 

مشاكل  تفاقم  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  املستقيم 
اجلهاز الهضمي املوجودة مسبقاً.

إضاعة الوقت
عندما تأخذ هاتفك إلى املرحاض في الصباح، فإنك 
تقضي وقًتا أطول بكثير مما تقضيه بدون الهاتف، 
وهذا يؤدي إلى إضاعة وقتك، وميكن أن يتسبب ذلك 

بالتأخر عن عملك.

اإلدمان
فرصة  فهناك  احلمام،  إلى  هاتفك  تأخذ  كنت  إذا 
كبيرة لزيادة تعلقك بالهاتف وهذا يزيد من إدمانك 

عليه.
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 الصني تفرج عن الكنديني احملتجزين فيها ويعودان للوطن الصني تفرج عن الكنديني احملتجزين فيها ويعودان للوطن
وطنهم  الى  سبافور  ومايكل  كوفريج  مايكل  الكنديان  عاد 
بعد ثالثة سنوات تقريبا من احتجازهما ألول مرة في الصني، 
الرجالن في مطار كاجلاري مؤخرا، على منت طائرة  وقد هبط 
الوزراء  رئيس  وكان  الكندية  امللكية  اجلوية  للقوات  تابعة 
للترحيب  املطار  في  جارنو  مارك  اخلارجية  ووزير  ترودو  جسنت 

بالرجلني.
بعد  الصيني  اجلوي  اجملال  من  خرجا  الرجلني  أن  ترودو  وأعلن 

ساعات فقط من قرار قاضية محكمة في بريتش كولومبيا إسقاط قضية تسليم السيدة منج 
وانتشو بعد أن توصل مسؤولو وزارة العدل األمريكية إلى أتفاق إلسقاط التهم اجلنائية املوجه 
ضدها، األمر الذي سمح للسيدة منج وانتشو بالدخول في اتفاق مؤجل للمحاكمة ومغادرة كندا 
وإنهاء قضية استمرت ثالثة سنوات، وأطلق سراحها  البالد  بشروط معينة، وسمح لها مبغادرة 

بدون كفالة.
وقد غادرت السيدة منج وانتشو على منت رحلة إلى الصني، وكانت محكمة صينية قد اتهمت 
مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما ولم تصدر أحكام بحق مايكل كوفريج، 
ونفت السلطات الصينية باستمرار وجود صلة بني القبض على السيدة منج وانتشو والقبض 
على مايكل سبافور ومايكل كوفريج، ولكن قال العديد من الدبلوماسيني وخبراء السياسة إن 

توقيت أطالق سراح الرجلني الكنديني يظهر إن هناك صلة واضحة بني االثنني.
وقالت السيدة منج وانتشو قبل مغادرة كندا في مؤمتر صحفي إنها تقدر قضاة احملكمة واحلكومة 
على  اإلعالم  ووسائل  الكندي  للشعب  ممتنة  إنني  وقالت  القانون،  سيادة  لدعمهم  الكندية، 

احتمالهم واعتذرت على اإلزعاج الذي سببته لهم.
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اإلفراج بكفالة عن متهم بالقتل من الدرجة األولى لشرطي في تورنتواإلفراج بكفالة عن متهم بالقتل من الدرجة األولى لشرطي في تورنتو
تورنتو: مت أطالق سراح عمر زامير 31 عاما يعيش في ثورن هيل في اونتاريو من السجن مؤخرا بعد 
أن دفع أقاربه له الكفالة البالغة 335 ألف دوالر، وقد أتهم عمر زامير بالقتل من الدرجة األولى بعد 
أن دهس عمدا الكونستابل جيفري نورثروب بسارته في مراب للسيارات بالقرب من مبني البلدية 

يوم 2 يوليو املاضي.
وتوفي الكونسابل جيفري في املستشفى وكان قد قضي في اخلدمة 31 عاما وكان يرتدي مالبس 
مدنية عندما أستجاب هو وزميله الشرطي لنداء استغاثة وقد نقل الضابط األخر إلى املستشفى 
لعالج إصابات طفيفة قبل خروجه منها ولم تنشر الشرطة معلومات أخرى عن احلادث، وكتب 
رئيس جهاز شرطة تورنتو جيمس رامير يقول: أن قرار احملكمة اليوم هو خطوة واحدة في عملية 

قضائية طويلة.
وقال رئيس جمعية شرطة تورنتو »أنه من املروع أن يكون لدينا شخص متهم بالقتل من الدرجة 

األولى ناهيك عن قتل ضابط شرطة! وقد أفرج عنه بكفالة«.
وزراء  رئيس  فورد  دوج  وغرد 
»هذا  وقال  تويتر  على  اونتاريو 
غير  ومن  التصور،  يفوق  أمر 
يكون  أن  اإلطالق  على  املقبول 
اجلرمية  بهذه  املتهم  الشخص 
اآلن بكفالة،  البشعة قد خرج 
يحتاج  القضائي  نظامنا  وان 
والبدء  جهوده  توحيد  إلى 
وأسرهم  الضحايا  وضع  في 

قبالجملرمني«.
اإلفراج بكفالة عن  وقد خضع 
عمر زامير إلى 15 شرطا منها: 

البقاء في منزله في ثورن هيل في جميع األوقات باستثناء الذهاب من والي العمل أو الذهاب إلى 
املواعيد الطبية أو مواعيد طبيب األسنان، أو احلضور إلى مكتب محامي الدفاع عنه، وال يسمح 
له مبغادرة املقاطعة أو أن يكون على بعد كيلومترين من حدود أونتاريو ويجب عليه االمتناع عن 

تشغيل السيارة، ومصادرة جميع وثائق السفر لديه واملوافقة على مراقبته الكترونيا. 
جدا  مسرورة  زامير  عمر  عائلة  »ان  فيه  قال  بيانا  حسن  نادر  السيد  وهو  املتهم  محامي  وقدم 
بالنتيجة، وقال احملامي اجلنائي آري جولدكيند؛ هذا أمر غير عادي بشكل غير عادي في مدينتنا أن 
يتم اإلفراج بكفالة، عن شخص متهم بالقتل من الدرجة األولى، ومع ذلك رمبا ال يعرف اجلمهور 

القصة كاملة بسبب حظر النشر الذي فرضته احملكمة«.

األساقفة الكاثوليك يعتذرون للناجني من الشعوب األصليةاألساقفة الكاثوليك يعتذرون للناجني من الشعوب األصلية
 ويقدمون  ويقدمون 3030 مليون دوالر كــ«معونة« مليون دوالر كــ«معونة«

تورنتو: أصدر املؤمتر الكندي لألساقفة 
فيه  يعترف  مؤخرا  بيانا  الكاثوليك 
التي  اخلطيرة  باالنتهاكات  وصفه  مبا 
الطائفة  أعضاء  بعض  ارتكبها 
الداخلية  املدارس  في  الكاثوليكية 
باإلضافة إلى النظام القمعي في هذه 
املدارس الذي منع األطفال من التحدث 
الثقافة  اعتناق  أو  األصلية  بلغتهم 
والعقيدة اخلاصة بهم – وجاء أيضا في 

البيان.
وقدم  املدارس  هذه  وتشغيل  إدارة  في  مباشرة  الكاثوليكية  الكنيسة  السياق شاركت  ذات  في 
ونعتذر  العميق،  ندمنا  األساقفة في كندا عن  نحن  »نعرب  قائلني  القلبي،  اعتذارهم  األساقفة 
بشكل ال لبس فيه«. وأشار األساقفة إلى اجتماع مقبل بني البابا فرانسيس وأعضاء من السكان 

األصليني في ديسمبر القادم. 
مع  املصاحلة  ملشاريع  دوالر  مليون   30 بتقدمي  أيضا  الكاثوليك  لألساقفة  الكندي  املؤمتر  وتعهد 
مغزى  ذات  مشاريع  لدعم  األموال  هذه  وتخصص  سنوات،  خمس  مدي  على  األصليني  السكان 
وإحداث فرق ألولئك الذين يعانون من صدمات مستمرة ناجمة عن نظام املدارس الداخلية. وسيتم 
كل  في  امليتيس  وسكان  االنويت  وسكان  األولى،  األمم  مع  بالتشاور  للمشاريع  التمويل  توجيه 
منطقة، وهذه ليست املرة األولى التي تتعهد فيها الكنيسة الكاثوليكية بتقدمي أموال للناجني 
من املدارس الداخلية، فقد تعهدت عام 2005 بتقدمي 25 مليون دوالر ولم يدفع منها سوى أقل من 

4 ماليني دوالر.
ويأتي اعتذار األساقفة الكاثوليك والتعهد بتقدمي متويل للناجني من املدارس الداخلية من الشعوب 

األصلية قبل أيام من االحتفال باليوم الوطني للحقيقة واملصاحلة يوم 30 سبتمبر.

»ترودو« يعلن تشكيل احلكومة »ترودو« يعلن تشكيل احلكومة 
اجلديدة خالل أياماجلديدة خالل أيام

فاز  الذي  ترودو  جاستني  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 
حزبه الليبرالي في االنتخابات التشريعية األخيرة، أن 

احلكومة اجلديدة ستؤدي اليمني خالل شهر اكتوبر.
من  طلب  أنه  له،  صحفي  مؤمتر  خالل  ترودو  وأضاف   

خريتسيا فريالند استمرار أداء مهام نائبة رئيس الوزراء ووزيرة املالية، وهي وافقت على ذلك.
وتعهد ترودو باحلفاظ على التمثيل املتساوي للنساء في حكومته اجلديدة، وذلك بعد أن خسرت 

3 وزيرات مناصبهن.
وأشار إلى أن أولوية حكومته ستكون إلزام املوظفني الفدراليني بالتطعيم ضد فيروس كورونا 
في الوقت الذي تواجه فيه البالد املوجة الرابعة من الوباء وأضاف أنه سيعلن عن ذلك خالل األيام 

القادمة.
وأكد أيضا أن املشرعني سيعودون إلى مجلس العموم قبل انتهاء اخلريف، دون أن يحدد أي موعد 

لذلك.
 يذكر أن الليبراليني فازوا بــــــ 159 مقعدا في البرملان في االنتخابات التي جرت في 20 سبتمبر 
اجلاري، فيما حصل احملافظون على 119 مقعدا، والدميقراطيون اجلدد على 25، وتكتل كيبيك على 

33 مقعدا.

اعتقال قس كندي نشر أكاذيب حول كورونا في الواليات املتحدةاعتقال قس كندي نشر أكاذيب حول كورونا في الواليات املتحدة
اعتقل القس الكندي أرتور باولوفسكي على مدرج مطار كالغاري الدولي أثناء عودته إلى كندا، 

بتهمة نشر أكاذيب حول كورونا في الواليات املتحدة على مدار أربعة أشهر.
ووجهت إليه تهمة ازدراء احملكمة .

ومت القبض على باولوفسكي مع شقيقه داويد باولوفسكي لتنظيم وترويج وحضور جتمع غير 
قانوني، دون كمامات ودون احلفاظ على قواعد التباعد االجتماعي.

وأدين كالهما بتهمة االزدراء بعد جتاهل متعمد لقيود كوفيد-19. وطلبت محكمة ألبرتا هيلث 
يوما   21 ملدة  باولوفسكي  يسجن  أن  وقت سابق  في  باحلكم  النطق  سيرفيسيز خالل جلسة 

وتغرميه بـ2000 دوالر، وسجن شقيقه 10 أيام.

شتاءا  أونتاريو  تشهد  أن  املتوقع  من  تورنتو: 
باردة  أجواء  سيجلب  وهذا  العام  هذا  مبكرا 
األرصاد  هيئة  أصدرت  وقد  للمقاطعة،  وثلجية 
اجلوية توقعاتها لفصل اخلريف في كندا، وتتوقع 
منتصف  خالل  طبيعية  احلرارة  درجات  تظل  أن 

املوسم.
وقال عالم األرصاد دوج جيلهام »أنه من املتوقع 
الطقس  من  طويلة  فترات  أونتاريو  تشهد  أن 
النصف  دفئا خالل  أكثر  حرارة  ودرجات  املعتدل 
األمور  تتغير  قد  ولكن  أكتوبر،  شهر  من  األول 
بعد ذلك، في أواخر فصل اخلريف حيث سيصل 
طقس شتوي مبكرا إلى أونتاريو يشمل ظروفا 
اشد قسوة من املعتاد من حيث كميات الثلوج 
خاصة في جنوب شرق البحيرات الكبرى، وذلك 
وخاللها،  األعياد  تسبق  التي  األسابيع  اثناء 
ويؤدي هذا إلى بداية سريعة لفصل الشتاء عما 
كان متوقعا وما رأيناه خالل السنوات العشرين 

املاضية.

أونتاريو سوف تشهد بداية أونتاريو سوف تشهد بداية 
مبكرة وقاسية ملوسم الشتاءمبكرة وقاسية ملوسم الشتاء
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نصائحنصائح منزلية من هنا وهناك منزلية من هنا وهناك
 اشحذی، السكني على حافة قدر فخارية؛ فتصبح حادة مثل الشفرة القاطعة. احمليها بحيث 

يكون النصل مسطحاً فوق احلافة خالل الشحذ.
 اذا أضعت غطاء زجاجة الصمغ، فيمكنك منع الصمغ من اجلفاف با حکام رأس قلم حبر جاف 

فوق الفتحة.
 اذا تالشت رائحة خزانتك املصنوعة من خشب االرز، فيمكنك صقلها بالورق الرملي قليالً بحيث 

تفتح املسام ويستعيد خشب االرز رائحته الزكية.
من اجل احلصول على نور افضل في فترة انقطاع التيار الكهربائي ضعي شمعة طولها 25 الى 
املاء  امام مرآة. يعكس  باملاء وموضوع  احلاملة على صحن كبير ضحل مليء  في  30 سنتيمتراً 

واملرآة النور ويجعالن رؤية االشياء اكثر وضوحاً.

تكّيف مع البيئة اجلديدةتكّيف مع البيئة اجلديدة
منها  كثيرة،  ألسباب  فيها  نشأنا  التي  البيئة  تغيير  إلى  نضطر  قد 
اإلنتقال من بيئة ريفية إلى بيئة املدينة، أو انتقال الطالبة من حياة 
الدراسة إلى حياة العمل، أو تغيير البيئة بالزواج، أو االقامة في بلد 

أجنبي طلباً للعلم أو العمل، أو االنتقال من الريف إلى املدينة طلبا للعلم. وإليك بعض النصائح:
حيث  من  مسايرتها  ومحاولة  النواحي،  جميع  من  ودراستها  اجلديدة  البيئة  على  التعرف   -    

العادات والتقاليد واللغة.
   - االستفادة من كل ما هو جديد سواء في العمل أو طريقة املعيشة.

   - احترام شعور الغير، وحسن معاملتهم، والتعاون معهم، وكسب ثقتهم، واحترامهم، مع 
مراعاة اجملامالت التي تتطلبها الظروف اخملتلفة، على أال تكون اجملاملة على حساب املبادىء.

   - إذا كنت جتهل قواعد اللياقة، فكن على حذر، وعليك أن تنتظر حتى تالحظ كيف يتصرف 
اآلخرون. 

ما أنسب وقت ما أنسب وقت في اليوم لشراء حذائك؟!في اليوم لشراء حذائك؟!
يقول خبراء مصانع األحذية: »إن أفضل وقت لشراء حذائك هو بعد 

الظهر«!
ويعللون ذلك بقولهم، إن األقدام تكون أصغر من حجمها الطبيعي 
أنها  فستجد  الوقت  هذا  في  احلذاء  اشتريت  فإذا  الصباح...  عند 
أن  بعد  حذاءك  تشتري  أن  يحسن  وكذلك  املساء.  في  عليك  تضيق 

تقوم  ببعض النشاط لعدة ساعات حتى تضمن احلصول على حذاء يتسع لقدميك املتعبتني 
املنتفختني في نهاية اليوم، مما يضمن لك حذاء مريحاً طوال اليوم!

خبراء: كيف جتعل غرفة نومكخبراء: كيف جتعل غرفة نومك كغرفة الفنادق الفاخرة؟ كغرفة الفنادق الفاخرة؟
نظراً ألن الكثيرين أمضوا أوقاتاً طويلة في منازلهم خالل فترات اإلغالق املتعددة التي شهدها 
بالراحة على غرف املنزل  املزيد من الشعور  العالم بسبب وباء كورونا، بات من الضروري إضفاء 

كافة بشكل عام وغرفة النوم بشكل خاص.
وإلعطاء غرفة النوم صبغة مريحة شبيهة بتلك املوجودة في الفنادق، أوردت صحيفة ديلي ميل 

آراء بعض خبراء الديكور في هذا اخلصوص على النحو التالي:
السرير

يكون  موقع  في  السرير  بوضع  أنصح   « املنزلية:  لألدوات  شيريدان  متجر  من  روس،  جوانا  تقول 
فيه مركز االهتمام الرئيسي في غرفة النوم، وجعله نابضاً باحلياة من خالل إضافة ألوان وأمناط 

وأنسجة ملفتة للنظر”
وأضافت: “ ميكنك إضافة أمناط جريئة وألوان زاهية، وملسة حيوية للسرير الذي يجب أن يكون بحد 

ذاته ذو طبيعة توحي بالفخامة والرقي”
وسائد النوم

من  الكثير  باستخدام  الداخلية،  للديكورات  جيمس”  “ألكساندر  شركة  في  املصممون  يوصي 
الوسائد في غرفة النوم، ويقترحون استخدام وسادتني على كل جانب من السرير بدالً من وسادة 
واحدة إذا كان السرير كبيراً، أما إذا كان السرير مخصصاً لشخص واحد فيمكن وضع وسادتني 

فقط.
التي  الوسادة  نوع  حتديد  إلى  حتتاج  “سوف  كالرك:  راشيل  الشركة،  في  الديكور  خبيرة  وتقول 

ستستخدمها، إذ ميكن أن تستخدم وسائد ناعمة، ووسائد سميكة بحسب رغبتك.”
وسائد التزيني

الكبير إلعطائه  السرير  على  التزيني  وسائد  من  عدد  أكبر  بوضع  راشيل كالرك،  اخلبيرة  توصي 
ألوان ورسومات الوسائد مع لون السرير للحصول  مظهراً فخماً، وتنصح باحلرص على تناسق 

على مظهر غرفة نوم مثالي.
واخلريف إلضفاء  الشتاء  السرير في فضل  إلى  الوسائد  الكثير من  بإضافة  راشيل  كما تنصح 

املزيد من اإلحساس بالدفء إلى املكان.
األغطية

ميكن أيضاً استخدام األغطية املناسبة للسرير بألوان وأنسجة مختلفة، وبحسب خبراء شركة 
شريدان للديكور، فإن إضافة بعض األقمشة ذات امللمس الوثير إلى السرير، يعطيه مظهراً فاخراً 
مثالياً يتناسب مع فصل الشتاء الذي يحتاج اإلنسان فيه للشعور باملزيد من الدفء واأللفة في 

املكان.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

جامعة  في  أجريت  جديدة  دراسة  كشفت 
ميشيغان، أن األشخاص الذين يعتمدون على 
مقدار ما يكسبونه في تقييم أنفسهم، عادة 
للفشل في عالقتهم  أكثر عرضة  يكونون  ما 

مع الشريك.
مئات  على  بدراسة  الباحثني،  فريق  قام 
األشخاص املرتبطني بعالقة زوجية. ووجدوا أن 
احلياة الزوجية عادة ما تتأثر بتقييم أحد طرفي 
مما  مال  من  يكسبه  ملا  وفقاً  لنفسه  العالقة 
الطرف  وبني  بينه  مشاكل  نشوء  إلى  يؤدي 

اآلخر.
من  يتمكنوا  لم  الباحثني  أن  من  الرغم  وعلى 
إنه  قالوا  أنهم  إال  التأثير،  هذا  سبب  معرفة 
يولى  الذي  الشخص  يتجاهل  أن  احملتمل  من 
اخملتلفة  االحتياجات  باملال،  شديداً  اهتماماً 

لشريكه، مما يتسبب بنشوء املشاكل.
أخصائية  وارد،  إي  ديبورا  البروفيسورة  وقالت 
»اإلعجاب  مشيغان:  جامعة  في  النفس  علم 

أو  املال  على  احلصول  في  الرغبة  أو  التقدير  أو 
عندما  ولكن  سيئاً،  أمراً  ليس  املالي  النجاح 
أنه  على  املالي  النجاح  إلى  الشخص  ينظر 
إنساناً  منه  يجعل  الذي  األساسي  العنصر 
جيداً أو ذا قيمة، فإن ذلك يؤثر سلباً في الكثير 

من األحيان على عالقته بالشريك«.
مرتبطني  مشاركاً   434 بتجنيد  الباحثون  قام 
املتعلقة  بياناتهم  حتليل  ومت  زوجية،  بعالقة 
املالي،  لنجاحهم  وفقاً  ألنفسهم  بتقييمهم 
وإحصاء عدد املرات التي نشأت مشاكل بينهم 

وبني شركاء حياتهم.
لديهم  كانت  الذين  املشاركني  أن  اخلبراء  وجد 
الذي  الذات  تقييم  من  أعلى  مستويات 
أكثر عرضة  كانوا  املالي،  النجاح  يستند على 

للمشاكل الزوجية.
مجلة  في  نشرت  اجلديدة،  الدراسة  بأن  يذكر 
ما  وفق  والشخصية،  االجتماعية  العالقات 

أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تقييم نفسك وفق جناحك املالي يفشل عالقتك بالشريكتقييم نفسك وفق جناحك املالي يفشل عالقتك بالشريك

املقادير: 1 كيلو جرام من اللحم املفروم - بصلة 
مبشور   - ناعماً(  مبشورة  )أو  مفرومة  صغيرة 
أن  ويجب  املاء(  من  كوبني  )ملء  إفرجني  خبز 
 2  - )بایت(  أي  السابق  اليوم  من  اخلبز  يكون 
ملعقة شاي من امللح )أو أكثر حسب الرغبة( - 
نصف ملعقة شاي من الفلفل األسود – نصف 
مذاقاً  لتكسبها  القرفة  من  شاي  ملعقة 
بيضات   3   - عنها(  االستغناء  )وميكن  شهياً 

كبيرة احلجم.

الطريقة:
فرن  صينية  تدهن  ثم  جيداً،  املقادير  تخلط 
على  الكفتة  عجينة  فيها  وتوضع  بالسمن 
عدد  بحسب  أقراص  أو  كبير  قرص  شكل 
احلرارة  متوسط  فرن  في  بها  يزج  ثم  اآلكلني. 
ملدة ربع الساعة حتى يحمر الوجهان فتصبح 

تامة النضج .
مع  الثالجة(  )من  باردة  أو  ساخنة  تقدم     

بطاطس محمرة، والسالطة.

اصنعيها بنفسك:  اصنعيها بنفسك:  
كفتة سهلة الصنع و شهية املذاق!كفتة سهلة الصنع و شهية املذاق!
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علماء صينيون: من املرجح بدء انتشار 
كورونا في أمريكا في سبتمبر 2019

املستجد  فيروس كورونا  يكون  أن  فريق علماء صينيني  اعتبر 
الواليات  في  االنتشار  بدأ  قد  »كوفيد-19«  لعدوى  املسبب 
املتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من اإلعالن عن أول 

إصابة رسميا
وقال فريق العلماء في دراسة نشرت على موقع »ChinaXiv« التابع ألكادميية العلوم الصينية: 
األولى  اإلصابة  حتدث  أن  ميكن  للتحليل،  اختيارها  مت  متثيلية  أمريكية  منطقة   12 إلى  “استنادا 
بنسبة االحتمال 50% بني أغسطس وأكتوبر 2019، وهو أبكر مقارنة من التاريخ املعلن رسميا 

لترصد احلالة املؤكدة األولى في الواليات املتحدة، أي 20 يناير 2020«.
بيانات حول عدد اإلصابات  أو أخرى  التفشي في منطقة  بدء  تاريخ  العلماء لتحديد  واستخدم 
املؤكدة هناك، وبناء عليها مت استغالل حتليل رياضي لتقدير احلصيلة اإلجمالية احملتملة حلاالت 

املرض مبا في ذلك املسجلة وغير املكتشفة.
وأوضحت الدراسة: »بالنسبة إلى 12 منطقة متثيلية تتراوح معظم التواريخ حلدوث احلالة األولى 
باحتمال 50% بني أغسطس وأكتوبر 2019. والتاريخ األبكر هو 26 أبريل 2019 في رود آيالند، وتاريخ 

األبعد هو أواخر نوفمبر في ديالفير«.
وباء  أن  جدا  املرجح  من  أنه  إلى  تشير  احلساب  نتائج  أن  إلى  الصينيني  العلماء  فريق  وخلص 

كوفيد-19 بدأ االنتشار في الواليات املتحدة تقريبا في سبتمبر 2019

بريطانيا.. أزمة الوقود تتفاقم واحلكومة تستعني باجليش
املتحدة  اململكة  في  الوقود  نقص  أزمة  تفاقمت 
السيارات  سائقي  من  الذعر«  بدافع  »شراء  وسط 
من  طلبت  أنها  أعلنت  احلكومة  أن  لدرجة  القلقني 
لزم  إذا  التوصيل  بعمليات  للقيام  االستعداد  اجليش 

األمر.
من  محدوداً  »عدداً  إن  بيان،  في  الطاقة  وزارة  وقالت 
في  وضعهم  سيتم  العسكرية  الصهاريج  سائقي 
حالة تأهب ونشرهم إذا لزم األمر لتحقيق مزيد من 

االستقرار في سلسلة توريد الوقود”.
فقد  الهلع،  عدم  إلى  السكان  احلكومة  دعوة  ورغم 

تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل 
تؤثر على إمدادات املواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
كما اصطفت، في محطة في ليتون، أحد أحياء شرق لندن، 50 سيارة بدءاً من الساعة 06,30 ، 

فيما أمضى بعض املستهلكني قسماً من الليل في انتظار التزود بالوقود
وفي كل أنحاء البالد، تزايدت الفتات »ال وقود« أو املضخات املغطاة بالفتة تقول »خارج اخلدمة«، مبا 

في ذلك نحو 30% من محطات بريتيش بتروليوم )بي بي( العمالقة التي تأثرت بهذه األزمة.

حان الوقت لالستعداد للجائحة القادمة.. 
تصريح صادم من الصحة العاملية

في  التقنية  املسؤولة  كيركوف،  فان  ماريا  أكدت 
أن  كوفيد،  مكافحة  عن  العاملية  الصحة  منظمة 
هناك أهمية حقيقية لفهم كيف بدأ وباء كورونا ألن 
هناك ضرورة لالستعداد بشكل أفضل للوباء التالي.

وقالت كيركوف إن هناك الكثير من أنواع الفيروسات 
البرية،  احلياة  ومجموعات  احليوانات  بني  تنتشر  التي 
ومن بني هذه األنواع توجد فيروسات ميكن أن تنتقل 
احلدث  تسمى  ما  وهي  والبشر،  احليوانات  وإلى  من 
غير املباشر، والذي يعد أحدث مثال عليه هو فيروس 

سارس-كوف-2 املسبب ملرض كوفيد-19
يُذكر أن فيروس كورونا، الذي يعاني العالم منه حتى اآلن، قد تسبب بوفاة ما ال يقل عن 4,744,890 
شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية في الصني عن ظهور املرض نهاية 

ديسمبر 2019.
وأضافت الدكتورة كيركوف قائلة إنه في سياق التحرك جملابهة التهديد بظهور مسببات جديدة 
لألمراض، دعت منظمة الصحة العاملية واملدير العام للمنظمة األممية إلى إنشاء كيان استشاري 

.SAGO علمي لألبحاث عن أصول مسببات األمراض اجلديدة؛ وهو ما يطلق عليه اختصارًا
ومن  اإلنترنت  عبر  الدعوة،  وجهت  العاملية  الصحة  أن منظمة  إلى  الدكتورة كيركوف  وأشارت 
خالل الدول األعضاء، لالنضمام جملموعة SAGO، حيث مت حتديد اختصاصاتها وأهدافها، مؤكدة أن 
الدعوة عامة ومفتوحة لكافة أعضاء اجملتمع العلمي حول العالم، لضمان مشاركة علماء وخبراء 
االجتماعية  والعلوم  البيطري  والطب  األوبئة  علم  في  متنوعة  خلفيات  لديهم  واختصاصيني 
في  العاملية  اخلبرات  من  واسعة  مشاركة  على  احلصول  بهدف  البيولوجية،  والسالمة  واألمن 

الكيان اجلديد.

ألول مرة في التاريخ... 
أمريكا تواجه كارثة 

اقتصادية وشيكة وقد 
تتخلف عن سداد الديون 

قالت وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت يلني، 
لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
إن أمام الكونغرس أقل من ثالثة أسابيع 
التي  الديون  سقف  مشكلة  ملعاجلة 
تلوح في األفق وجتنب »كارثة اقتصادية« 

شبه مؤكدة.
أن  اآلن  »نقدر  رسالة:  في  يلني  وكتبت 

أو  لرفع  الكونغرس  يتحرك  لم  إذا  االستثنائية  إجراءاتها  تستنفد  أن  املرجح  من  اخلزانة  وزارة 
تعليق حد الديون بحلول 18 أكتوبر. في هذه املرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة اخلزانة مبوارد محدودة 

للغاية سُتستنفد بسرعة«، حسبما نقلت شبكة »سي إن بي سي”.
وحذرت يلني، في بيان منفصل للمشرعني من أن عدم تعليق أو رفع حد الدين سيؤدي إلى أول 

تخلف أمريكي عن سداد الديون وسيكون له عواقب وخيمة على االقتصاد األمريكي.

وقالت في مالحظاتها: »إذا لم يحدث ذلك، فسوف تتخلف أمريكا عن السداد للمرة األولى في 
التاريخ. اإلميان الكامل واالئتمان للواليات املتحدة سيضعف، ومن املرجح أن تواجه بالدنا أزمة 

مالية وركودا اقتصاديا”.
نظرا ألن الواليات املتحدة األمريكية لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل، يتعني على االقتصاديني 
االعتماد على التوقعات والتخمني عند محاولة تقدير التداعيات االقتصادية التي قد يجلبها 

التخلف عن السداد، بحسب الشبكة.
ومع ذلك، يقول معظم االقتصاديني إن مثل هذا التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة مالية 
قد ينجم عنها عمليات بيع واسعة النطاق في السوق وتدهور اقتصادي وسط ارتفاع في أسعار 

الفائدة.
يذكر انه قد سبق ووافق اجلمهوريون على ثالث زيادات في سقف الديون أو تعليقها خالل إدارة 

ترامب، والتي مبوجبها ارتفع الدين الوطني بنحو 8 تريليونات دوالر.

مصر تستلم 3 شهادت من موسوعة »جينيس« لألرقام القياسية

سلم الرئيس التنفيذي ملكتب املنسق ملوسوعة جينيس في مصر أحمد أبو بكر مقلد، كال من 
شركة املقاولون العرب وشركة أوراسكوم لإلنشاءات، 3 شهادات من موسوعة جينيس لألرقام 

القياسية.
وقال مسؤول باملوسوعة خالل افتتاح محطة معاجلة مياه بحر البقر بحضور الرئيس السيسي: 
وشركة  العرب  املقاولون  شركة  بها  قام  التى  الرسمية  محاولتكم  لتسجيل  الوقت  »حان 
أوراسكوم لإلنشاءات، وتلقينا األدلة والبراهني إلنشاء أكبر محطة معاجلة مياه وأكبر محطة 
واتخاذ  األدلة  بفحص  اخلبراء  من  متخصص  فريق  وقام  باألوزون  معاجلة  محطة  وأكبر  حتلية 
القرار، وبكل فخر أعلن أن محاولتكم الرسمية تكللت بالنجاح وحصولكم على 3 شهادات 
من موسوعة جينيس بخصوص إنشاء أكبر محطة معاجلة مياه وحتلية وأكبر محطة معاجلة 

باألوزون”.
من جانبها قالت مسؤولة عن املوسوعة: »باألصالة عن موسوعة جينيس أنه من دواعي سروري 

أن امنحكم شهادات التسجيل فى موسوعة جينيس لألرقام القياسية،
بكل صدق لقد ادهشتم املوسوعة نحن مسرورين ألنكم أصبحتم جزء من موسعة جينيس 

أمتنى حتقيق مزيد من اإلجنازات وحتطيم األرقام العمالية في املستقبل”.
املشروع  تكلفة  فإن  راضي،  السفير بسام  املصرية،  اجلمهورية  رئاسة  باسم  للمتحدث  ووفقا 

تبلغ 20 مليار جنيه )حوالي 1.27 مليار دوالر(.
سيتم  ثالثيا  املعاجلة  املياه  من  اليوم  في  مكعب  متر  مليون   5.6 انتاجية  »الطاقة  أن  وأضاف 
نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصالح 400 ألف فدان في اطار املشروع القومي 

لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة االستخدام األمثل للموارد املائية للدولة«.



Saturday, October 2, 2021 - Issue (196)السبت  2 أكتوبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد السادس والتسعون بعد املائة تقـــــــارير1212

االحتفال رسمياً بتسمية حديقة القمص أجنيلوس سعد بحضور مسئولني كنديني ومصريني

مطار »بيرسون« يحتل أدنى مرتبة بني 
املطارات العمالقة في امريكا الشمالية

العشرين  املطارات  بني  االخيرة  املرتبة  تورنتو  في  الدولي  بيرسون  مطار  احتل 
لتحليل  شركة  به  قامت  تصنيف  أحدث  في  الشمالية  امريكا  في  الرئيسية 
باور(  دي  )جي  باور  ديفيد  جيمس  تسمى  االستهالكية  واالستخبارات  البيانات 

ومقرها الرئيسي والية ميتشيجان في أمريكا.
وصنفت الشركة مطار بيرسون الدولي في دراستها لعام 2021 في أدنى مرتبة، 
بني املطارات العشرين والتي تشهد ما ال يقل عن 33 مليون مسافر سنويا، وقال 
إداء مطار  ان  باور(  دي  )جي  السفر في شركة  استخبارات  رئيس  تايلور  مايكل 
بيرسون كان ضعيفا نسبيا هذه السنة على وجه التحديد، بسبب سياسات 

كوفيد 19 ومنشأته التي حتتاج للتجديد.
االشخاص  بعدد  املتعلقة  والقضايا  االمتعة  وتأخير  االنتظار  أوقات  إن  وقال 
املسموح لهم بدخول قاعة السفر بسبب الوباء، كانت كلها عوامل ساهمت 
في انخفاض ترتيب مطار بيرسون وان هذه كانت سنة صعبة، وكان هناك قدر 
هائل من التحديات التشغيلية، وقد حصل مطار بيرسون علي 780 نقطة من 

اصل 1000 نقطة ممكنة، وهذا أقل من املتوسط القياسي البالغ 798 نقطة.
جائحة  االنتظار خالل  فترات  زيادة  من  املسافرون  حذر  قد  بيرسون  وكان مطار 
كورونا، بسبب احلاجة الى اجراء عمليات فحص وتفتيش إضافية، وقالت شركة 
االغذية  خدمات  درجات  انخفاض  على  ساعد  العمالة  نقص  ان  باور(  دي  )جي 

واملشروبات والبيع بالتجزئة في مطار بيرسون.
هذا وقد شهد مطار بيرسون انخفاض في عدد املسافرين خالل جائحة كورونا 
ففي الربع الثاني من عام 2020 لم يكن لديه سوى نصف مليون مسافر مقارنة 
بـــــــ 12،8 مليون مسافر خالل نفس الفترة من عام 2019، وشهد الربع الثاني 
بيرسون  مطار  سجل  حني  وفي  باملطار،  شخص  مليون  مرور  احلالي  العام  من 
درجات منخفضة في دراسة شركة )جي دي باور( فإن مجلس املطارات الدولي 
الشمالية  امريكا  في  كبير  مطار  أفضل  شهادة  العام  هذا  مطلع  في  منحه 

للسنة الرابعة على التوالي.

الطالب ال يحتاجون الى توقيع والديهم 
للحصول على تطعيم كوفيد 19

بالضيق  باونتاريو  وندسور  مدينة  في  واألمهات  اآلباء  شعر  أونتاريو: 
ميكنهم  عاما   12 اعمارهم  تتجاوز  الذين  أطفالهم  أن  علموا  عندما 

طلب احلصول على تطعيم كوفيد 19 بدون موافقة والديهم.
بأن  أسكس  وندسور  مدينة  في  الصحة  وحدة  في  مسؤول  أكد  وقد 
تلقي  يستطيعون  عاما   12 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  الطالب  جميع 

اللقاح باملوافقة الشفوية وال يشترط احلصول على توقيع الوالدين.
البيان الصادر من هيئة الصحة في مدينة وندسور أسكس قال  وفي 
البيان »انه يتم اعطاء لقاحات كوفيد 19 من خالل املوافقة الشفوية 
وقت التطعيم، وإن القائمني بعملية التطعيم سوف يوفرون معلومات 
ويجيبون على االسئلة املتعلقة بفوائد ومخاطر اللقاح قبل اعطاءه«، 
وينطبق هذا على جميع االفراد املؤهلني مبا فيهم االشخاص الذين تبلغ 
هذا  اتخاذ  على  القدرة  لديهم  دامت  ما  فوق،  فما  سنة   12 أعمارهم 
القرار، وهذا يعني انهم يدركون ما نوع اللقاح الذي سيحصلون عليه، 

ملاذا ينصح به، وما هي مخاطر وفوائد قبول او رفض التطعيم.
الشباب في  وندسور أسكس حق  الصحية في مدينة  الوحدة  وحتترم 
تتراوح  الذين  الشباب  جميع  وتوصي  الصحية،  الرعاية  على  املوافقة 
أعمارهم ما بني 12 و17 سنة بالتحدث عن هذا القرار مع أحد الوالدين 
او الوصي عليهم او شخص بالغ يثقون به، وإذا لم يتمكن الشباب من 
احلصول على املوافقة لتلقي اللقاح فانهم يحتاجوا الى موافقة صانع 

قرار بديل مثل أحد الوالدين او الوصي القانوني.
وقال متحدث باسم مجلس ادارة مدرسة وندسور اسكس الكاثوليكية؛ 
انهم لن يذهبوا من صف الى صف ليشجعوا الطالب على أخذ اللقاح 
الفريق  ويعمل  املدرسة  فناء  في  تقف  املتنقلة  اللقاح  حافالت  وإن 
إليهم  يأتي  ان  ينتظرون  وهم  الرياضية  االلعاب  صالة  داخل  الطبي 
الطالب ألخذ اللقاح وعلى الطالب الذي يقرر اخذ اللقاح ان يستأذن من 

مدرس الفصل ويذهب ألخذ اللقاح.
املدرسة رسائل صوتية ألولياء االمور وارسلت لهم رسائل  وقد تركت 
يكون  حتى  املدرسة  في  املتنقلة  التطعيم  حافلة  وجود  عن  تبلغهم 
ستيفرفيلدز  السيد  شجع  وقد  هذا  قرار.  التخاذ  وقت  العائالت  لدى 
واالمهات  االباء  أسكس  وندسور  مدارس  ادارة  باسم مجلس  املتحدث 
وسواء  أطفالهم،  تطعيم  في  يرغبوا  لم  إذا  املدرسة  مبدير  باالتصال 
وافق الطفل او لم يوافق فإن رغبات الوالدين ستنقل الى الفريق الطبي 
يقدمن  االتي  املمرضات  تدريب  مت  وقد  املتنقلة،  التطعيم  عيادة  في 
املوافقة  تقدمي  على  قادرا  الطالب  كان  إذا  ما  حتديد  على  التطعيمات 
على  يحصل  أن  فيجب  يكن كذلك  لم  وإذا  ال  أم  التطعيم  اخذ  على 

موافقة أحد الوالدين او الوصي البديل.

تعرف على األماكن 
التي ال حتتاج فيها »شهادة تطعيم 

كورونا« في اونتاريو
الى  أونتاريو  سكان  سيحتاج 
التطعيم  جتاه  وضعهم  اثبات 
معظم  لدخول   ،19 كوفيد  ضد 
غير  والشركات  املؤسسات 
واحلانات  املطاعم  مثل  االساسية 
والعروض  املوسيقي  وحفالت 
وحلقات  السينما  ودور  املسرحية 
االلعاب  ومناسبات  اخليل  سباق 

الرياضية وغيرها -ما لم يكن هناك استثناء طبي يثبت عدم امكانية 
اخذ التطعيم – ولكن هناك ايضا اماكن لن يحتاج األفراد فيها إلثبات 

حالة التطعيم لديهم وهي كاالتي:
عند استعمال دورات املياه بداخل شركة او مؤسسة

عند دفع ثمن طلبات
الفناء اخلارجي منه إال عن  الى  عند اخلروج من مبني ال ميكن الوصول 

طريق داخل املبنى
عند شراء تذاكر حلضور حفل ما او زيارة متحف مثال 5

عند الشراء بالتجزئة
عند الذهاب ملكان لغرض السالمة او الصحة

عند حضور مراسم للزفاف او اجلنازات، ولكن ال يستطيع الفرد حضور 
شهادة  بدون  احلفالت  صالة  داخل  االستقبال  او  االجتماعي  التجمع 
شهادة  لديهم  ليس  الذين  لألفراد  املقاطعة  سمحت  ولكن  تطعيم، 
تطعيم، بأخذ اختبار كوفيد 19 )سلبي( قبل احلفل بــــــ 48 ساعة 
حضور  ليمكنهم   ) أكتوبر   12 و  سبتمبر   22 بني  الفترة  في  فقط   (–
لهذه  احلكومة  بها  سمحت  الفترة  هذه  الن  وذلك  الداخلي،  احلفل 
الصاالت لتعد نفسها بأجهزة تستطيع قراءة الكود الرقمي لشهادات 

التطعيم.
االطفال االقل من 12 سنة لن يحتاجوا لتقدمي شهادات تطعيم

عند  تطعيم  شهادات  لتقدمي  يحتاجوا  لن  سنة   18 من  االقل  االفراد 
اشتراكهم في رياضة ترفيهية منظمة داخل مرفق 

أماكن  او  الصيدليات  او  البنوك  في  مطلوبة  غير  التطعيم  شهادات 
التجزئة  ومتاجر  الشخصية  واخلدمات  احلالقة  صالونات  او  العبادة 
للرعاية  االساسية  واالماكن  اخلارجية  واخلدمات  البقالة  ومتاجر 

الصحية.
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إنقاذ  في  يونيو   30 ثورة  جناح  من  الرغم  على 
اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  حكم  من  مصر 
الغاشم، إال أن بعض ذيول اجلماعة اإلرهابية ما 
واملؤسسات، ومن  اجملاالت  تتحرك في كل  زالت 
بني هذه اجملاالت، دور النشر، التي تنشر التاريخ 
من  جزء  أنها  على  اجلماعة  وتظهر  اإلخواني 
املعارض  في  وتشارك  بل  ملصر،  العريق  التاريخ 
اخملتلفة خارج البالد، ومتثل مصر في كثير منها 
وكذلك داخل مصر في معرض القاهرة الدولي 
القاهرة  معرض  اخرها  كان  والتي  للكتاب 

الدولي للكتاب 2021.
سامح فايز: الروايات األكثر مبيعا املنتشرة بني 
االخوان وسيد  تروج ألفكار  الشباب 90% منها 

قطب
والباحث  الصحفي  الكاتب  يقول  جانبه   من 
االخوان  ان  فايز  سامح  السياسي  اإلسالم  في 
على  فعال  موجود  يعد  لم  سياسي  كتنظيم 
ارض الواقع في مصر لكن افكار اجلماعة التي 
مازلت  سنني  من  املصريني  بني  يزرعونها  كانوا 

»معششة« في اذهان املصريني.
واشار الى ان في املدقق في معرض الكتاب خالل 
العشر سنوات املاضية سيكتشف إن الروايات 
منها   %90 الشباب  بني  املنتشرة  مبيعا  األكثر 
روايات دينية، ال تروج الى االسالم العام وقواعد 
ألفكار  صراحة  تروج  ولكنها  والفروض  الصالة 

اإلخوان وسيد قطب.
مشيرا على سبيل املثال انه اقيم مؤخرا صالون 
)ثقافي( في األوبرا املصرية والضيف املوسيقار 
االوبرا وصف  الكحالوي  احمد  الكبير  والشاعر 
غير احملجبة انها »مش حافظة نفسها« وإنها 
مثل  وأمثال  واملكشوفة  املغلفة  احللوى  مثل 
وهي  رشدي  اهلل  عبد  الداعية  يرددها  التي 
انه  الى  اخوانية وقطبية مشيرا  افكار  جميعا 
افكارهم  لنشر  والزوايا  اجلوامع  يكفيهم  لم 
التي من املفترض  انها وصلت لدار االوبرا  حتى 

انها رمز الثقافة والتنوير.
واضاف ان رغم محاوالت الدولة إليقاف سيطرة 
االخوان على دور النشر ولكن لألسف اجلماعة 
العام  اختراق االسواق املصرية هذا  استطاعت 
حتمل  روايات  عبر  وحتديدا  الكتاب  معرض  عبر 
وشخصيات  روايات  هيئة  في  ورسائل  خطبا 
وليس كتبا مباشرة كاملعتاد مثل رواية »شفرة 
بالل« و«كريسماس في مكة«، فأصبح شبابنا 
يقرأ ألمين العتوم من اخوان االردن وأدهم شرقاوي 
العمري  خيري  واحمد  فلسطني  اخوان  من 
ودار  املعرفة  دار  في  املطبوع  العراق.  اخوان  من 
البشير ودار عصير الكتب ودار كلمات الكويتية 
سواء  اإلخوان  تنظيم  لصالح  توظيفه  يتم 
يرى  الذي  »الكيوت«  املتدين  للشباب  قراءات 
ان تلك كتابات ذات طابع ديني وغيرها كتابات 
في  الكتب  تلك  بيع  توظيف  أو  وعيب«  »حرام 
وإسطنبول  والسودان  أفريقيا  شمال  معارض 

ألغراض أخرى.
سنجدها  اإلخوان  أفكار  ان  سامح  واستطرد 
البطل  فيها  التي جند  مبيعا  األكثر  روايات  في 
يصلى  لم  ولو  آلخرها  الرواية  أول  من  يصلى 
الرواية،  آخر  يتوب في  ان  والبد  يصبح »ملحد« 
مبشهد  تذكرنا  االحداث  تلك  ان  الى  مشيرا 

بفيلم »مواطن ومخبر وحرامي« عندما  درامي 
رواية  بحرق  الرحيم«  عبد  البطل »شعبان  قام 
خالل  ركعة  أي  يصلى  لم  فيها  البطل  الن 
ذلك  حتقق  عاما  عشرين  وبعد  الرواية،  احداث 
لو  التي  االخوان  روايات  في  الدرامي  املشهد 
شرب البطل فيها »بيرة« او فاته أحد الفروض 

يصبح »ملحد« يستوجب االستنابة.
حاليا  في مصر  نشر  دار  يوجد  ال  فايز  واضاف   
أو  األديان  ضد  اراء  له  رواية  بطل  يكون  ان  جترؤ 
يشتريها  من  يجد  لن  ألنه  السياسة  ينتقد 
فالكل يبحث بصورة تلقائية لألسف عن رواية 
او  كاتبها  ميول  يدري  ان  دون  إخواني  بطعم 
تنشر  دور نشر حتاول  أي  ان  الى  افكاره، مشيرا 
ادب متجاوز تلك التابوهات غالبا تغلق وتفلس 

سريعا.
املصري  العام  املزاج  ان  الى  اشار  النهاية  وفي 
أصبح اخوانيا دون ان يدري اجلميع نتيجة نشر 
»السينما  مثل  ومصطلحاتهم  افكارهم 
متجاوز«  الغير  »النظيف  واالدب  النظيفة« 
عقول  تغسل  االخوانية  النشر  دور  واصبحت 
املصري  العام  املزاج  في  ويتحكمون  املصريني 
وبراعة  بسالسة  رواياتها  فتنشر  روايات  عبر 
دينية  للقاءات  مالذا  اصبحت  املسارح  حتى 

وافكارا اخوانية.
منير اديب: اجلماعة تلجأ لتجار وبائعي الكتب 
بأسعار  وبيعها  كتبهم  لعرض  األرصفة  على 

زهيدٍة للعامة
شئون  في  الباحث  أديب  منير  أكد  البداية  في 
احلركات املتطرفة واإلرهاب الدولي أنَّه بعد ثورة 
اململوكة  النشر  دور  جميع  إغالق  مت  يونيو   30
إطار  تعمل خارج  التي  وكذا  التنظيم  لعناصر 
تقوم  كانت  والتي  عليها  والتحفظ  القانون 
بطباعة وتوزيع مؤلفات وُكتب عناصر اجلماعة 
جتار  إلى  التنظيم  عناصر  جلأ  وهنا  اإلرهابية، 
كتبهم  لعرض  األرصفة  على  الكتب  وبائعي 
وبيعها بأسعار زهيدٍة للعامة خاصة وأنَّ هؤالء 
الباعة اجلائلون أو بائعي الكتب على األرصفة ال 
يتم تعُقب مصدر هذه الكتب التي يعرضونها 
ومجلدات  كتب  هناك  أنَّ  نرى  حتى  للعامة 
البنا  حسن  أمثال  التنظيم  وقيادات  لعناصر 
منذ  ُطبعت  الهضيبي،  وحسن  قطب  وسيد 
عشرات السنني وما زال يتم طباعتها وتداولها 
النسخة  تقل  ال  فاخرة  بطباعة  اآلن  حتى 
جنيهاً   80 أو   100 عن  تكلفتها  في  الواحدة 

في حني يتم بيعها بـ 15 أو 20 جنيهاً، ورمبا 10 
جنيهات في محاولة إلدخال تلك الكتب جميع 

منازل املواطنني.
مادياً  دَعماً  ُهناك  أنَّ  يؤكد  ذلك  ان  الى  مشيرا 
من قبل تلك اجلماعة اإلرهابية لدعم وتخفيض 
القيمة املادية لسعر الكتاب بهدف غزو املنازل 
يتطلب  واألمر  ومنهجيتهم،  فكرهم  ونشر 
ومواجهة  الرد  فى  الدينية  املؤسسات  دَعم 
يستدل  والتي  والهدامة  الدموية  األفكار  تلك 
فيها أعضاء التنظيم بأحاديث ضعيفة وشاذة 
فكرهم  مع  تتماشى  ألنها  بها  يستندون 

املتطرف.
مفهوم  من  استفادت  االخوان  حافظ:  حامت 

القوى الناعمة وضرب الثقافة من داخلها
حافظ  حامت  الروائي  الكاتب  يقول  جانبه  من 
عن  الصادرة  فنون،  مجلة  حترير  ورئيس 
عقد  نهاية  حتى  انه  للكتاب  العامة  الهيئة 
املثقفني  املعركة بني  الثمانينيات تقريبا كانت 
واألصوليني حادة. كل طرف يعرف حدوده وتخوم 
موقعه وأسلحته. كانت دور نشر تطبع ماليني 
النسخ من الكتب التي تعزز السلفية الدينية 
والوهابية و االفكار االخوانية في مقابل الطبع 
احلكومي )ممثال في هيئة الكتاب وهيئة قصور 
»التنويرية«  كتبه  ينشر  كان  الذي  الثقافة( 

ضد  يتحركون  األصوليون  وكان  شديد،  بحذر 
الكتب التي لم تكن تروق لهم )ألف ليلة وليلة 
سيطر  فيما  كمثال(،  الثالث  الروايات  أزمة   –
اخلاص  النشر  على  السلفيون  املطابع  عمال 
لدرجة أن كثير من كتب إحسان عبد القدوس 
هذه  عن  البعض  وسكت  تشويهها،  مت  وغيره 
عمال  غضب  إثارة  أن  يعرفون  ألنهم  اجلرمية 

املطابع كان من شأنه إثارة السلفيني.
من  نال  املناخ  هذا  أن  املالحظ  من  انه  واضاف   

شجاعة الكتاب اجلادين لدرجة أن أكثر الكتب 
إعادة  كانت  التسعينيات  في  طبعت  التي 
وعلي  حسني  كطه  األول  اجليل  لكتب  طباعة 
يتمكن  لم  فيما  آمني،  وقاسم  الرازق  عبد 
في مصر  كتبهم  من طباعة  معاصرون  كتاب 

فطبعوها في لبنان واملغرب.
انتبهت  انه منذ نهايات األلفية تقريبا  واضاف 
املسلمني(  اإلخوان  )مثل  أصولية  جماعات 
داخلها،  من  الثقافة  ضرب  إمكانية  إلى 
الذي  الناعمة  القوى  مفهوم  من  مستفيدين 
داخلها  من  الثقافة  ضرب  خصومهم.  صكه 
مبعنى اإلنفاق على مشروعات ثقافية ذات طابع 
تابعة  نشر  دور  بدأت  ثم  ومن  خفي،  أصولي 
لهذه اجلماعات في نشر روايات وقصص لكتاب 
جدد مختارين )ويقال إن خيرت الشاطر نفسه 
الروايات(  نشر  في  متخصصة  نشر  دار  أسس 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  استفادوا  ثم 
للدعاية غير املباشرة لهذه الروايات وأصحابها. 
ويذكر حامت انه تأسست جماعات للقراءة تابعة 
لهم لتأدية هذه املهام، كما نشطت كتائبهم 
لتدعيم  األخرى  القراءة  جلماعات  التسلل  في 
هذه الروايات. األمر كان أشبه بنشاط شركات 
وأفالم للسوق  أنتجت مسلسالت  التي  اإلنتاج 
اخلليجي مبواصفات يعرفها كل الذين عملوا في 
هذا السوق، فكان محظورا مثال وجود مشهد 
كانوا  ولو  حتى  النوم  غرفة  في  وزوجته  لزوج 

يناقشون أمور أطفالهم. 
الثقافة  املال جنح في خلخلة  رأس  أن  موضحا 
اخلالية  النظيفة:  السينما  فظهرت  الدرامية 
فقد  الثقافة،  ومن  األفكار  ومن  القبالت  من 
كان جناح رأس املال مضمونا في خلخلة ثقافة 
أو اإلبداعية، ومت  الكتب، سواء الكتب الفكرية 
التنويرية،  الثقافة من كافة مضامينها  تفريغ 
وساعد على ذلك ظهور طبقة من الكتاب الذين 
ترضيه،  التي  الكتابة  ويكتبون  القارئ  يغازلون 
الكسالى  القراء  مع  الكتاب  هؤالء  فتماهى 
بعد أن كانت واحدة من أكثر أخالقيات الكتابة 
أذهانهم.  وحتريك  القراء  كسل  قلقلة  نبال 
ظهرت طبقة من الكتاب املسليني وطبقة من 
الكتابات املكتوبة بغرض تسلية جمهور ال يريد 
النظر في  أن يعيد  أن يفكر، وال   – يراد له  – وال 

واقعه كله.
بالطبع  املناخ  هذا  دعم  ان  الى  حامت  واشار 
سلطة استبداد سياسي تسيطر على الفضاء 
ديني  استبداد  وسلطة  وتبتلعه  السياسي 
وهي  وتبتلعه،  العام  الفضاء  على  تسيطر 
وتتقاسمانه  الفضاء  على  تتنازعان  سلطتان 
لهذا  نتيجة  وكان  الوقت.  نفس  في  طواعية 
أمام  يرقص  مهرجا  الكاتب  صار  أن  املناخ 
تارة أخرى،  تارة ويرقص أمام السلطة  جمهوره 
السلطة  ويغازل  الدينية حينا  السلطة  يغازل 
السياسية حينا ورمبا غازل السلطتني معا في 
طليعة  في  الكاتب  كان  أن  بعد  الرضا.  أوقات 
السياسية  اإلنسان  حرية  عن  يدافع  التنوير 
الكرامة  على  اجلمهور  ويحرض  واإلنسانية، 
باملعنى  مستقال  الكاتب  كان  حني  واحلرية. 
وال  السلطة  لرهاب  يستسلم  لم  احلقيقي 

لرهاب الرأي العام.

هل أغلق اإلخوان »دكاكينه« االدبية في مصر؟ اخونة »االدب« املصري ودور النشر )2-1(
االخوان استفادت من مفهوم القوى الناعمة وضربت الثقافة من داخلها 

الروايات األكثر مبيعا املنتشرة بني الشباب 90٪ منها تروج ألفكار االخوان وسيد قطب
اجلماعة تلجأ لتجار وبائعي الكتب على األرصفة لعرض كتبهم وبيعها بأسعار زهيدٍة للعامة

حتقيق: إيهاب أدونيا
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التراث  في  سليمان  امللك  بساط  اشتهر     
بسرعة  الرياح،  بواسطة  بالطيران،  العربي 
التي  االطنان  االف  من  الرغم  على  فائقة؛ 
انه  الكامل،  االثير في  ابن  تعتليه، فقال عنه 
وكان-  « بقوله:  ويصفه  خشب،  من  بساط 

أمر بعمل بساط من  الغزو،  أراد  إذا  سليمان- 
هم  عليه،  ويركبون  عسكره،  يسع  خشب 
الريح  أمر  ثّم  إليه،  يحتاجون  وما  ودوابهم 
فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي 
روحته كذلك ». ولكن ورد في سفر امللوك ان 
عهد سليمان كان عهد سالم ورخاء، ولم يكن 
عهد حروب، كعهد داود ابيه. كما لم يرد خبر 

البساط اخلارق وال خبر الرياح فائقة السرعة.
  وذكره ابن كثير، في البداية والنهاية، بقوله: 
ب من أخشاب، بحيث إنه  »كان له بساط ُمرَكَّ
املبنية  الدور  من  إليه  يحتاج  ما  جميع  يسع 
واجلمال  واخليول  واالمتعة  واخليام  والقصور 
واالثقال والرجال من االنس واجلان، وغير ذلك من 
احليوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو مستنزها 
أو قتال ملك أو أعداء من أي بالد اهلل شاء؛ فإذا 
أمر  البساط،  على  املذكورة  االمور  هذه  حمل 
فإذا استقل بني  الريح فدخلت حتته فرفعته؛ 
السماء واالرض، أمر الرخاء فسارت به؛ فإن أراد 
العاصفة فحملته أسرع  أمر  أسرع من ذلك، 
بحيث  أي مكان شاء،  في  يكون فوضعته  ما 
إنه كان يرحتل في أول النهار من بيت املقدس، 
مسيرة  باصطخر،  فتضعه  الريح،  به  فتغدو 

شهر؛ فيقيم هناك إلى آخر النهار«
تزوج  ملا  سليمان  ان  الثعلبي  عن  ونقل     
ُملكها،  في  اقرها  اليمن،  ملكة  بلقيس 
يزورها في كل  » وكان  الى مملكتها،  وارجعها 
يعود  ثم  أيام،  ثالثة  شهر مرة، فيقيم عندها 

على البساط. »
التاريخ،  بساطات  من  الثاني  البساط  واما    
اخر  السابعة،  كليوبترا  امللكة  بساط  فهو 
يذكر  البطاملة.  دولة  من  مصر  حكمت  من 
على  صراع  هناك  كان  انه  وبلوتارك  سترابون 
اخيها  وبني  السابعة  كليوبترا  بني  السلطة 
يوليوس  احتل  وملا  عشر.  الثالث  بطليموس 

في  ترغب  كليوبترا  وكانت  مصر؛  قيصر 
اليه  دخلت  انها  االسطورة  تقول  مقابلته، 
ملفوفة في بُساط )سجادة( يحمله خادمها 
بسط  وملا  لقيصر،  هدية  انه  على  ابولودور، 
القلوب  ساحرة  منه  خرجت  البساط،  اخلادم 
واالجناب،  احلمل  ثم  واالعجاب  اللقاء  فكان 
كليوبترا  بساط  فشهد  والغياب.  الغيلة  ثم 
سقوط الدولة البطلمية، وقيام االمبراطورية 
بعده  ومن  قيصر،  مصرع  ثم  الرومانية، 

كليوبترا وانطونيو. 
الذي شهد  الوحيد  البساط  هو  يكن  ولم     
السابع  القرن  ففي  دول،  وقيام  لسقوط 
الفراغ  العربية –بعد  الهجري توجهت اخليول 
عليه،  لالستيالء  العراق  الى  الردة-  من حروب 
تبلغ  ان  قبل  واملدن  القرى  من  عددا  فوطأت 
سقط  بسقوطها  والتي  كسرى،  مدائن 
عرش االمبراطورية الفارسية. ويقول الواقدي 
وجدوا  املدائن،  على  استولوا  ملا  العرب  ان 
صندوًقا  و«  طائلة،  وامواال  وحتفا  كنوزا  بها 
املذهب؛  بالديباج  وباطنه  ظاهره  عظيًما، 
وفي داخله بساط كسرى؛ وهو البساط الذي 
ذهب  كله  الدنيا.  ملوك  على  به  يفتخر  كان 
واليواقيت  بالدر  منظوم  باحلرير.  منسوج 
امللونة، واملعادن واجلواهر املثمنة والزمرد. وكان 
جانب  في  واحدة  قطعة  ذراًعا؛  ستني  طوله 
والرياض  كالشجر  جانب  وفي  كالصور؛  منه 
املقبلة  املزروعة  كاألرض  جانب  وفي  واألزهار؛ 
بالنبات في الربيع، وعلى ذلك من احلرير امللون، 
واملعادن على قضبان الذهب والزمرد والفضة. 
الشتاء  أيام  في  إال  يبسطه  ال  امللك  وكان 
يسمونه  وكانوا  للشراب  قعد  إذا  إيوانه  في 
شبه  لهم  فيكون  واملسرات  النزهة  بساط 
واهلل  قالوا :   العرب  رآه  فلما  الزهراء  الروضة 
على  سعد  قسم  وملا   .. . زينه  قطيفة  هذه 
ألف  اثنا عشر  الفارس  الغنائم، أصاب  الناس 
... وأراد أن يقسم  دينار. وكلهم كانوا فرسانًا 
البساط، فلم يدر كيف يقسمه، فقال سعد :  
معاشر اجملاهدين! إني رأيت من الرأي أن نرسله 
إلى عمر ليصنع فيه ما يختاره، فأجابوه على 

لسان واحد: نِعَم ما رأيت أيها 
صندوقه،  إلى  فردوه  األمير، 

وأَضاَفُه إلى اخلُمس«. 
   وهكذا شهد بساط كسرى 
االمبراطورية  لسقوط 
قيام  وبداية  الفارسية 
العربية  االمبراطورية 

االسالمية. 
   وعند غزو مصر، توجه قسم 

اعمال  –من  البهنسا  الى  العربي  اجليش  من 
الرومانية  احلامية  مع  فتقاتل  املنيا-  محافظ 
املرابطة هناك، فقتل من الرومان الكثير، وُقتل 
الواقعة  الواقدي  ويصف  القليل،  العرب  من 

بقوله: 
   »ملا وارى املسلمون شهداءهم، صعدوا إلى 
قصر البطليوس، وإلى قصور البطارقة ودورهم 
الذهب  آنية  من  فيها  فوجدوا  ومقاصيرهم، 
والفضة ما ال يوصف، ومن املتاع واحللي واحللل 
والوسائد  والبسط  واجلواهر  والنمارق  والآللئ 
محملة  بغلة  على  الروم  واقتتلت  واملساند. 
عليها  املسلمون  فغلبهم  السر  باب  عند 
أحجار  فإذا عليها صندوقان فيهما  وأخذوها، 
وكان  البطليوس،  بساط  وأخذوا   ... معادن 
مثل بساط كسرى، سداه حرير وذهب مرضع 

باملعادن، فأرسلوه مع اخلمس إلى املدينة«. 
االحتالل  زوال  البساط  هذا  شهد  وقد   
الروماني عن مصر وبداية االحتالل العربي لها، 
من  كسرى،  بساط  شهد  كما  م.   641 سنة 
وبداية  للعراق،  الفارسي  االحتالل  لزوال  قبل، 

االحتالل العربي له. 
   والبساط التالي الذي نذكره، شهد سقوط 
الدولة االموية، وقيام العباسية، وروى قصته 
عدد كبير من املؤرخني مثل الطبري وابن االثير 
وابن كثير، وابن اياس، وابن تغري بردي واخرون. 
فيقول املؤرخون انه بعد هزمية مروان بن محمد 
اخر خلفاء بني امية، فان ابا العباس السفاح 
أحس  وملا  االموي،  البيت  ابناء  ابادة  في  اخذ 
يبايعونه  عليه  قدموا  باخلطر،  جماعة منهم 
خوفا من بطشه فاعطاهم االمان واقام لهم 

اذ  انه  رجاله  الى  وسرى  مأدبة، 
ان  راسه  عن  عمامته  القى  ما 
وخناجرهم  سيوفهم  يعملوا 
نيف  وعددهم  الضيوف  في 
المره،  فامتثلوا  رجال،  وثمانني 
امر  ثم  آخرهم.  عن  وقتلوهم 
االنطاع)اجللود(  السفاح ببسط 
)السجاجيد(على  والبساط 
الطعام  باحضار  وامر  جثثهم، 
فعمل مأدبة على اجسادهم واكل وهم يئنون 

من حتته ويلفظون اخر انفاسهم.    
مسلم  ابي  بساط  هو  التالي،  والبساط   
اخلرساني ذلك الرجل الذي قتل ستمائة ألف 
انسان بدم بارد دون قتلى احلروب. ولواله ما بلغ 
العباسيون عرش اخلالفة. واما واقعة البساط، 
فيقول املؤرخون ان اخلليفة ابو جعفر املنصور 
َنه واستدعاه من خراسان، وملا مثل بني يديه  أمَّ

قتله وادرج جثته في بساط، ثم انشد يقول: 
زَعمَت أن الدين ال يُقتضى .. فاستوِف بالكيل 

أبا ُمجرم. 
ُسقيت كأساً كنت تَسقِي بها .. أمرُّ في احللق 

من العلقم.
  وآخر بساط نذكره، هو بساط اخلليفة املتوكل 
على اهلل العباسي؛ واما قصته فاتركها البي 
اوردها في  يرويها كما  بردي  ابن تغري  احملاسن 
النجوم الزاهرة. يقول ابو احملاسن عن اخلليفة 
املتوكل:« هو العاشر من خلفاء بني العباس، 
محمد  ولده  باتفاق  األتراك  مماليكه  قتله 
خلع  أراد  كان  املتوكل  ألن  ذلك،  على  املنتصر 
ولده املنتصر املذكور من والية العهد، وتقدمي 
فصار  ذلك،  املنتصر  فأبى  عليه،  املعتز  ابنه 
املأل،  في  محمًدا  املنتصر  ولده  يوبخ  املتوكل 
ويسلط عليه األحداث؛ فحقد عليه املنتصر. 
وباغر على  بغا  بن  واتفق مع وصيف وموسى 
الشراب،  منه  أخذ  وقد  عليه،  فدخلوا  قتله 
 .. نائم؛  وهو  خاقان،  بن  الفتح  وزيره  وعنده 
فقتلوه، ولُفَّ هو والفتح بن خاقان في بُساط، 
قبر  في  تغسيل  غير  من  بدمائهما  دُفنا  ثم 

واحد«. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

وقائع في بساط التاريخمن ذاكرة التاريخ:

بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

جدا  كبيرة  قيمة  تعتبر  احلّب  مشاعر 
ألشخاص  موجهة  كانت  إذا  وخاصة 
وال  مختلفة  وثقافية  عمرية  وفئات 
تعرفهم ولكنهم يلعبوا دورا كبيرا جدا 
وجناحك  النفسية  معنوياتك  رفع  فى 
املهني مثل عالقة الفنان بجمهوره سواء 
معنويا  مساندته  او  الفنان  بتشجيع 
حتت أي ظرف او نقده بشكل إيجابي فيه 

دفعة قوية للفنان في مجاله الفني.
الفنان  ايضا  بها  يقوم  املشاعر  وهذه 
جتاه جمهوره ودائما عزيزي القارئ عندما 
اتابع الصفحة الرسمية للفنانة »حورية 
فرغلي« على الفيس بوك اشعر بحضور 
قوى حلورية فرغلي وفعال في هذا العالم 
ولطيف  تواصل هادئ  االفتراضي فهناك 
على  تعرضه  ما  مع جمهورها من خالل 
صفحاتها واالحظ دائما حرصها الشديد 
على  تقدمه  ما  خالل  من  تظهر  بأن 
يرضى  الذي  بالشكل  ميديا  السوشيال 
الوقت  نفس  فى  ويسعدها  جمهورها 

فهي متلك بوصلة استشعار 
تعرف بها متى تغير الطريق 
يخدمها  بشكل  لصاحبها 
العريض  جمهورها  ويخدم 

ويفيدهم في نفس الوقت.
ان  للفنان  جدا  فمهم  
جمهوره  يقرأ  ان  يستطيع 
وخاصة  جيد  بشكل 

اجلمهور الصادم  في تعقيبه على بوست 
البعض  هؤالء  حتويل  وكيفية  صورة  او 
الى  اسميه  كما  الصادم  اجلمهور  من 
في  ليونة  وأكثر  ومساند  داعم  جمهور 
التعامل وهو قمة الذكاء الذى يتمثل في 
متلكه  ما  ذلك  على  ويساعدها  »حورية« 
جمال  في  متمثلة  جميلة  سمات  من 
متكلفة  غير  جميلة  ودودة  فهي  قلبها 
عشق  سمات  اهم  من  والتواضع  والرقى 
فهي  فرغلي«  »حورية  للفنانة  الكثير 
اإلنساني  اجلانب  وعلى  قلوبنا،  من  قريبة 
»حورية«  قدمت  الفن  مبذاق  واملغلف 

مواهب  ميلك  ملن  مسابقة 
فنية وكان األقبال على هذه 
فأصبحت  كبير  املسابقة 
بوك  الفيس  على  صفحتها 
طريق للبحث عن جنوم فنية 
حلم  حتقيق  وبداية  جديدة 
لكل موهبة تبحث عن طريق 
فــــــ«ساحرة   ، منه  تبدأ 
الفيس  على  إيجابي  سحر  لها  اجلنوب« 

بوك.
الفني  املستوى  على  لها  متابعتي  وعن 
ألداء  فرغلي«  »حورية  اجلميلة  فتستعد 
دور مختلف عن باقي ادوارها حيث جتسد 
أدلت  كما  املفترية«  »القوية  املرأة  دور 
خالل  من  وذلك  تصريحاتها  بعض  في 
صادق  انتاج   « وبنعشها  »أيام  مسلسل 
كلنا  أسامة،  محمد  واخراج  الصباح 
فرغلي«  »حورية  اجلنوب  ساحرة  ننتظر 
لنراها من جديد على شاشة التليفزيون 

مبدعة ومتألقة وجميلة. 

ساحرة اجلنوب والفيس بوك!
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تصريحات ميسي بعد هدفه األول مع باريس سان جيرمان تصريحات ميسي بعد هدفه األول مع باريس سان جيرمان 
والذي أثار إعجاب العالم والذي أثار إعجاب العالم 

وأفضل  األرجنتيني  النجم  عبَّر 
ميسيعن  ليونيل  بالعالم،  العب 
على  بالفوز  الكبيرة  سعادته 
وكذلك  سيتي،  مانشستر  فريق 
بقميص  األول  هدفه  بتسجيل 
باريس سان جيرمان بعد االنضمام.
موريسيو  املدرب  فريق  وفاز 
بهدفني  السيتي  على  بوتشيتينو 
ليونيل  و  جايي  إدريسا  سجلهما 
أسطورة  واستمتع  ميسي، 
برشلونة السابق بشعور تسجيل 
حديقة  ملعب  على  هدف  أول 

األمراء.
تصريحات  في  ميسي  وقال 
صحفية بعد املباراة : “من املهم أن 

نفوز على منافس من هذا العيار واملستوى، وخصوصاً بعد التعادل مع كلوب جروب في أول مباراة”.  وعن 
هدفه األول مع الفريق الفرنسي قال ليو : “نحن سعداء جداً..كانت لدّي رغبة كبيرة في اللعب مؤخراً وهذا 

كان هدفي..لقد كانت هذه هي املباراة الثانية على هذا امللعب وما يهم هو الفوز على أي حال”.
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يحررها سمير اسكندر 

في  مصدر  كشف 
باالحتاد  املسابقات  إدارة 
القدم  لكرة  األفريقي 
»كاف«، أنه مت تأجيل موعد 
األفريقي  السوبر  مباراة 
والذي سيجمع بني األهلي 
غير  ألجل  املغربي  والرجاء 

مسمى.
في  املصدر  وأضاف 

تصريحات صحفية أن التأجيل جاء بسبب 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  استقرار  عدم 
»فيفا« حتى اآلن على موعد ومكان بطولة 
فيها  يشارك  والتي  لألندية  العالم  كأس 
بالنسخة  ألفريقيا  بطالً  بصفته  األهلي 

األخيرة.
اجتماع  شهدت  املاضية  الفترة  وكانت 
حدد  حيث  »كاف«،  في  املسابقات  إلدارة 
والرجاء  األهلي  من  لكل  مقترح  موعد 
بإقامة املباراة أحد يومي 25 أو 26 ديسمبر 
بعد  سبتمبر   25 من  بدالً  الدوحة،  في 
اللجنة املنظمة، لكن حتى  التنسيق مع 

من  أي  يحل  لم  اآلن 
رسمي  قرار  على  الناديني 

مبوعد التأجيل.
إدارة  أن  املصدر،  وأكد 
تلقت  املسابقات 
الكوجنولي  من  تعليمات 
العام  األمني  أومبا  فيرون 
إرسال  بعدم  للكاف 
بشأن  رسمية  مواعيد 
كأس السوبر األفريقي خالل الفترة احلالية 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  استقرار  حلني 
كأس  بطولة  ومكان  موعد  علي  »فيفا«، 
ميعادين  وجود  ظل  في  لألندية  العالم 
النصف  في  األندية  ملونديال  مقترحني 
فيفا  كاس  عقب  ديسمبر  من  الثاني 
للعرب أو في منتصف فبراير عقب بطولة 

كأس األمم األفريقية في الكاميرون.
استئناف  موعد  أن  بالذكر  اجلدير 
وكأس  األبطال  لدوري  اجملموعات  دوري 
عقب  املقبل  فبراير   13 يوم  الكونفدرالية 

ختام كأس األمم األفريقية يوم 6 فبراير.

تأجيل السوبر األفريقي ألجل غير مسمىتأجيل السوبر األفريقي ألجل غير مسمى تعديالت هامة في قانون الكرة.. شروط للـ تعديالت هامة في قانون الكرة.. شروط للـ 
VARVAR ونص جديد للمسة اليد ونص جديد للمسة اليد

سيطبق  اجلديد،  املوسم  بداية  مع 
التعديالت  من  مجموعة  احلكام 
والتي  القدم،  كرة  بقانون  اخلاصة 
انطالق  مع  التنفيذ  حيز  دخلت 
بلد،  كل  في   2022-2021 موسم 

وعلى املستوى الدولي.
قوانني   3 السطور  هذه  في  ونرصد 
بداية  مع  القدم،  كرة  في  هامة 

املوسم اجلديد، وستكون كام يلي:
وطرأ تعديل على توصيف ملسة اليد، 
جعل  قد  الالعب  »يُعتبر  يلي:  كما 

جسمه أكبر بشكل غير طبيعي عندما ال يكون وضع )يده / ذراعه( متسق مع حركة 
جسم الالعب في هذا املوقف احملدد أو ميكن تبريره. ومن خالل وضع )يده / ذراعه( في 

مثل هذه الوضعية، يخاطر الالعب بلمس )يده / ذراعه( للكرة والتعرض للعقاب”.
وبناء على تلك املادة فإن أي ملسة يد خارجة عن نطاق جسم الالعب سواء متعمدة 
أن غير ذلك فإنها تعتبر مخالفة، وهو ما سيزيد من معدل احتساب ركالت اجلزاء في 

املوسم اجلديد.
أما عن التحايل من أجل اعادة الكرة للحراس، فجاء التعديل التالي: »البدأ في حيلة 
متعمدة لتمرير الكرة )مبا في ذلك من الركلة احلرة أو ركلة املرمى( إلى حارس املرمى 
بالرأس والصدر والركبة وما إلى ذلك للتحايل على القانون، سواء ملس حارس املرمى 

الكرة بيديه أم ال؛ يُعاقب حارس املرمى إذا كان مسؤوالً عن بدء اخلداع املتعمد”.
للشروط  وفقا  ليكون  املساعد،  الفيديو  بعناصر غرفة حكم  تعديل متعلق  وهناك 

التالية، في حالة غياب مشغل اإلعادة.
مشغل حكم الفيديو املساعد أو )مساعد حكم الفيديو( أو مسئول إعادة التشغيل 

غير املؤهل للعمل
القانون 6 - مسؤولو املباراة اآلخرون: »يجب أن تنص قواعد املنافسة بوضوح على من يحل محل مسؤول 
املباراة غير القادر على البدء أو متابعة أحداث املباراة« في املباريات التي تستخدم تقنية حكم الفيديو 

املساعد، ينطبق هذا أيًضا على مسئول إعادة التشغيل.
إعادة  / مسؤول   )VMO( فيديو  مباراة  لتكون مسؤول  ومؤهالت خاصة  تدريب  إلى  نظرًا ألن هناك حاجة 

تشغيل، يجب تضمني املبادئ التالية:
إعادة  أو مسؤول  الفيديو(  أو )مساعم حكم  املساعد  الفيديو  تقنية حكم  يجوز استبدال مشغل  • ال 

التشغيل الذي ال يستطيع البدء أو متابعة أحداث املباراة إال بشخص مؤهل لهذا الدور
• إذا لم يتم العثور على بديل مؤهل ملشغل حكم الفيديو املساعد أو إعادة التشغيل، يجب لعب / متابعة 

املباراة بدون استخدام )تقنية حكم الفيديو املساعد(
بدون  املباراة  / تستمر  تُلعب  أن  الفيديو(، يجب  لـ )مساعد حكم  بديل مؤهل  العثور على  يتم  لم  إذا   •
استخدام )تقنية حكم الفيديو( ما لم يتفق كال الفريقني، في ظروف استثنائية، كتابًة على أنه ميكن 

لعب / متابعة املباراة باستخدام )حكم فيديو مساعد( ومسؤول إعادة التشغيل
ال ينطبق هذا في حالة وجود أكثر من مشغل )مساعد حكم الفيديو(/ مسؤول إعادة تشغيل.

وبناء على هذا النص الوارد في القانون للموسم املقبل 2021-2022، فإن غياب أي شخص من عناصر غرفة 
حكم الفيديو املساعد، ال ميكن استبداله بآخر غير مؤهل للقيام بعمله.

حقيقة مفاوضات األهلي مع مدرب الزمالك حقيقة مفاوضات األهلي مع مدرب الزمالك 
السابق السابق 

إدارة  بأن  تفيد  األخيرة  اآلونة  في  إعالمية  أنباء  ترددت 
األهلي املصري بدأت البحث عن مدير فني أجنبي جديد 
إلقالة  حتسباً  األول  الفريق  تدريب  مسؤولية  ليتولى 

اجلنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وحتوم الشكوك حول استمرار اجلنوب أفريقي موسيماني 
على رأس اجلهاز الفني لألهلي بعد خسارته لقبي الدوري 

والسوبر احمللي، وأيضاً تراجع مستوى الفريق.
السويسري كريستيان جروس مدرب  األهلي يستهدف  أن  إلى  إعالمية  تقارير  وأشارت 
الفريق  لقيادة  ومناسبة  جيدة  ذاتية  سيرة  ميلك  والذي  السابق  جدة  وأهلي  الزمالك 

األحمر.
بينما نفى النادي األهلي اجراءه أي تفاوض مؤخرا مع السويسري جروس لتدريب املارد 

األحمر حال إقالة موسيماني.
غيره  أو  جروس  مع  مفاوضات سواء  أي  يخوض  لم  األهلي  النادي  أن  على  النادي  وأكد 

لتولي تدريب الفريق، كما أن فكرة إقالة موسيماني غير مطروحة أمام اإلدارة.
وجددت إدارة األهلي الثقة في املدرب موسيماني بسبب النتائج اجليدة التي حققها مع 
وتراجع في  أزمات  وذلك رغم وجود  األفريقي،  الصعيد  املاضي على  املوسم  الفريق في 

املستوى في الفترة األخيرة.
في سياق متصل، تغلب األهلي على إنبي بهدف نظيف سجله صالح محسن في مباراة 

دور الستة عشر من بطولة كأس مصر مؤخرا.

كارتيرون ينفي مخطط الهروب من الزمالككارتيرون ينفي مخطط الهروب من الزمالك
وكيل  تصريحات  على  الزمالك،  لنادي  الفني  املدير  كارتيرون،  باتريس  الفرنسي  علق 
أعماله حازم فتوح بشأن تخطيطه للرحيل عن الفريق خالل األسابيع املاضية من أجل 

قيادة الوحدة اإلماراتي.
وكان حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون صرح خالل الساعات القليلة املاضية، 

بأنه الفرنسي كان يخطط للرحيل عن الزمالك من أجل التوقيع مع الوحدة اإلماراتي.
وقال باتريس كارتيرون في تصريحات صحفية إنه ال يعلم أي شيء عما قاله حازم فتوح 
وهو مندهش للغاية من تصريحاته مشددا على أنه ال ميتلك وكيل أعمال حاليا وكل ما 

قاله حازم فتوح من نسج خياله.
وأوضح باتريس كارتيرون، أنه حسني لبيب، رئيس نادي الزمالك اتفق معه بخصوص متديد 
أزمات ألنه سعيد  أي  دون  بذلك  اجلاري وهو رحب  املوسم  نهاية  الفريق قبل  عقده مع 

بالعمل داخل املارد األبيض.
يشار إلى أنه إدارة نادي الزمالك أعلنت يوم اجلمعة املاضي، متديد عقد الفرنسي باتريس 

كارتيرون ملدة 3 مواسم بعد فوزه بلقب الدوري املصري باملوسم املاضي مع الفريق.
وعاد باتريس كارتيرون لقيادة نادي الزمالك في شهر مارس املاضي وسط غضب جماهيري 
نتيجة رحيله في سبتمبر من 2020 نحو التعاون السعودي قبل مباراتي نصف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا ضد الرجاء املغربي.
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تنظيف املنزل يحرق سعرات 
حرارية بقدر ممارسة التمارين

أن  ميكن  املنزل  تنظيف  عملية  إن  الصحة  خبراء  قول 
حترق كمية كبيرة من السعرات احلرارية، ما يجعله يقارن 

بجلسة متارين صغيرة إن لم يكن أفضل.
ويقول مدرب اللياقة، هنري سيبالجيفس: »ميكن ملتوسط 

جلسة تنظيف في املنزل أن حترق بسرعة سعرات حرارية أقل من جلسة متارين قصيرة«، وينصح 
من يفكرون في تنظيف املنزل أال يقللوا من قيمة ذلك.

وأفضل طريقة ملباشرة تنظيف املنزل هي باالستماع للموسيقى والرقص قليال أيضاً، وبالتالي 
قد ال يلحظ املرء أنه يقوم بالتنظيف، كما أن ذلك تعديل رائع إذا لم يكن يشعر مبيل ملمارسة 

رياضة معينة.
وعلى كل حال، من األفضل التحرك بطريقة يستمتع بها املرء بدالً من إجبار النفس على عمل 

ال تريده.
وكمية الدهون التي ميكن حرقها خالل مهام التنظيف البسيطة مرتفع على نحو مذهل. وفي 
املتوسط، حترق احلركات التي تتم لتنظيف النافذة، مثال، 320 سعراً حرارياً في الساعة عندما 

يتم فعلها بكثافة، بحسب رابطة املستهلك األملانية.
بينما  التحمل،  على  القدرة  ويحسن  الدرج  ونزول  صعود  مثل  فهو  السلم،  ونزول  صعود  أما 

محاولة الوصول للجزء العلوي من النافذة لتنظيفها، يعد نوعاً من متارين اإلطالة.
وإذا أراد املرء حرق املزيد من السعرات احلرارية من خالل عملية التنظيف، فإن 15 دقيقة من املسح 
حترق نحو مئتي سعر حراري، بينما تنظيف البالط أو ما شابه ميكن أن يحرق نحو 75 سعراً حرارياً 

في نفس الكمية من الوقت، وكالهما مبثابة مترين للذراعني.
وللتأكد من ذلك، ميكن تطبيق تلك األرقام على شخص يزن 70 كيلوجراماً.

تلوث الهواتف احملمولة تهدد بنشر األوبئة
الهواتف  أن  أستراليون  باحثون  يعتقد 
تؤثر بشكل كبير على  أن  احملمولة ميكن 

السيطرة على األوبئة في املستقبل.
بوند  جامعة  في  لعلماء  دراسة  وقالت 
في كوينزالند، إن الهواتف احملمولة ملوثة 
مبسببات األمراض اخلطرة مثل البكتيريا 
غسل  مزايا  تلغي  التي  والفيروسات 

اليدين. 
علم  في  املساعد  األستاذ  وقال 
الدكتور  بوند  بجامعة  اجلزيئي  األحياء 
احملمولة  »الهواتف  تاجوري:  لوتي 
متاًما  ملوثة  الدراسة  مسحتها  التي 
والفطريات  والفيروسات  بالبكتيريا 

وحتى الطفيليات”
ووجدت الدراسة أن 98% من العاملني في مجال الرعاية الصحية يعرفون أن الهواتف احملمولة 
لم  إنهم   %57 قال  و  احلمام،  في  وجودهم  أثناء  يستخدمونها  إنهم  منهم   %52 وقال  ملوثة، 

ينظفوها أبداً.
وأضاف الدكتور تاجوري أيًضا أن على األمن البيولوجي واخلطط التي يجب وضعها في املطارات 
واملرافق العامة، أن تأخذ في االعتبار إجراءات لتعقيم الهواتف احملمولة، بعد العثور على مسببات 

األمراض احليوانية والنباتية عليها حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

مع التقّدم في العمر تظهر األسنان بلوٍن أقل 
ويحدث هذا بشكٍل  األصفر  إلى  وأقرب  بياًضا 
وهي  األسنان  مينا  تآكل  بسبب  طبيعي 
الطبقة الصلبة اخلارجية لألسنان ومع الوقت 
تتراكم أسفل منها ترسبات وأنسجة مصفّرة 
تسّمى العاج، وميكن احلفاظ على لون األسنان 
ومستمر  متكّرر  بشكٍل  تنظيفها  خالل  من 
في  املنزلية  العالجات  لبعض  الناس  ويلجأ 
ولكن  األسنان  اصفرار  من  التخّلص  محاولة 
في مرحلة الشيخوخة ال بُد أن تصبح األسنان 
إلى  األسنان  اصفرار  أسباب  تُقسم  صفراء، 
وذلك  واجلوهرية،  اخلارجية  البقع  هما  فئتني 
صحّية،  وعوامل  والغذاء  احلياة  منط  يتضمن 
املينا  سطح  على  اخلارجية  البقع  تؤثر  حيث 
الذي ميكن تلّونه وتنظيفه بسهولة، أما البقع 
اجلوهرية فتحدث في الهيكل الداخلي للسّن 

مما يجعل إزالتها صعًبا.
أسباب اصفرار األسنان: 

اصفرار  وراء  األول  السبب  أّن  األطباء  يقول   
األسنان هو أسلوب احلياة مبا في ذلك األطعمة 
التي يتناولها الشخص أو املشروبات أو العادات 
اليومية مثل التدخني أو عدم تنظيف األسنان 
كلها تعتبر من أسباب اصفرار األسنان وفيما 

يأتي سيتم احلديث عنها بالتفصيل.
األدوية: 

بقع  بوجود  تتسبب  قد  األدوية  من  العديد   
مثل  حيوية  مضادات  األسنان،  على  جوهرية 
تعد  الدوكسيسيكلني  أو  التتراسيكلني 
األطفال  لدى  األسنان  اصفرار  أسباب  أحد 
ميكن  كما  الثامنة،  سن  قبل  يتناولونه  الذين 
تناول  بسبب  الطفل  أسنان  لون  يتغير  أن 
حمله  أثناء  والدته  قبل  من  التيتراسيكلني 
بعد الشهر الرابع أو خالل الرضاعة الطبيعية، 
ومضادات الهيستامني مثل البينادريل وبعض 
األدوية املضادة للذهان واألدوية املضادة الرتفاع 
ضغط الدم أيضا ميكن أن تسبب تلّون األسنان،  
السائلة  احلديد  مكمالت  ذلك  إلى  أضف 
الرقبة  أو  الرأس  وعالج  الكيميائي  والعالج 

باالشعاع .
األطعمة: 

يصبغ  أن  شراب  أو  طعام  ألي  ميكن  عموًما   
املالبس واألسنان، املشروبات ذات اللون الداكن 

مثل الشوكوالته، 
القهوة،  الكوال، 
مثل  والصلصات 
صوص،  الصويا 

والكرز  العنب  مثل  والفواكه  اخلضار  وبعض 
الكرومينات  على  حتتوي  فجميعها  والرّمان 
االلتصاق  ميكنها  لألصباغ  منتجة  ومواد 
واملشروبات  األطعمة  أن  كما  األسنان،  مبينا 
حيث  األسنان  تصّبغ  في  تساهم  احلمضية 
التانني  مرّكب  كذلك  املينا،  تآكل  تسبب 
املوجود في الشاي ميكن أن يصبغ األسنان لذا 
يُنصح بإضافة احلليب للشاي مما يجعل التانني 

يرتبط بالبروتينات ومينع التصبغ.
اسباب اخرى تؤدى الى اصفرار االسنان:

كيميائية  مواد  على  إلحتواءه  وذلك  لتدخني 

مثل القطران والنيكوتني.
األمراض قد يتأثر منو مينا األسنان للطفل إذا 

تعرضت األم للعدوى أثناء حملها.
الطبقة  تبدأ  السن  في  التقدم  مع  الُعمر 
بالتآكل  األسنان  على  املوجودة  اخلارجية 

فتنكشف طبقة العاج ذات اللون األصفر.
خلل  هما  وراثيان  اضطرابان  يوجد  الوراثة 
الناقص وعسر التخليق يتسببان في  التكاثر 
تغّير  إلى  يؤدي  مما  تطّور غير طبيعي لألسنان 
لونها، حيث يرتبط لون األسنان بسمك طبقة 
املينا وهي شّفافة لذا لو كانت رقيقة سيظهر 

اللون األصفر للعاج.
السقوط أو اإلصابة إن تعّرض الطفل إلصابة 
ما قد يضر بتكوين طبقة املينا لديه إذا كانت 
أسنانه ما تزال في طور النمو، وفي البالغني قد 
تُلِحق إصابتهم ضررًا في األعصاب، والضغط 
املينا  طبقة  يُزيل  النوم  أثناء  األسنان  على 
العاجية  الطبقة  فتنكشف  الوقت  مرور  مع 

الصفراء.

اسباب اصفرار االسنان

األطعمة اجلاهزة تؤثر على 
سلوك األطفال

مؤخراً  عقد  طبي  مؤمتر  خالل  األطفال  اخصائي  صرح     
في لندن حول األطعمة اجلاهزة، وما يضاف اليها من مواد، 
بأن األلوان االصطناعية التي تضاف الى الطعام تؤثر على 

األطفال، وتدفعهم الى تبني امناط غير محبوبة من السلوك، وهذا تصريح له قيمته في الوقت 
الذي يتخم فيه اطفال اليوم، طيلة الوقت، باصناف احللوى والبطاطا املقلية واملشروبات الغازية 

وغيرها وكلها مليئة باملواد االصطناعية الكيميائية املضافة اليها.
ومغلفات  على علب  املضافة  املواد  ذكر جميع هذه  العالم حتتم  في  القوانني  أن معظم  ورغم 
املأكوالت واملشروبات اال ان االطباء ما زالوا يتفقون على أن بعض هذه املواد التي تدخل في تركيب 

االلوان االصطناعية لها عالقة بحاالت النشاط املفرط لدى االطفال.
كما أن بعض املواد املضافة األخرى قد تسبب اإلسهال والغيثان والتقلصات العضلية.. ويذهب 
البعض، بناء على هذه التصريحات الطبية والعلمية، الى ان االجيال السابقة التي تعودت على 
تناول األطعمة الطبيعية الطازجة اخلالية من جميع املواد الكيميائية املضافة.. كانت اكثر هدوءاً 
نظراً  الطعام  وجبات  األسماك في  تناول  زيادة  االخر  البعض  ويقترح  املعاملة.  في  وحسناً  وادباً 
املياه  في  فحياتها  املضافة  الكيميائية  للمواد  تعرضا  املأكوالت  اقل  والنها  الصحية  لفوائدها 

نظيفة وحلمها مفيد وسهل الهضم.

أسباب وأعراض فقدان الشهية العصبي لدى الشباب
فقدان  إن  واملراهقني  األطفال  ألطباء  األملانية  الرابطة  قالت 
يُصيب  أكل  اضطراب   ،Anorexia nervosa العصبي  الشهية 

الشباب، خاصة الفتيات.
البيولوجية،  العوامل  في  تتمثل  أسبابه  أن  الرابطة  وأوضحت 
الوالدين،  انفصال  مثل  الصعبة  احلياتية  واألحداث  واجلينية، 
واجملتمع،  والرياضة،  الفن،  بنجوم  الشديد  التأثر  إلى  باإلضافة 

والرغبة في محاكاة مظهرهم وأجسامهم املثالية.
بالوزن، واحتساب السعرات  املبالغة في االهتمام  الدالة على اإلصابة به في  العالمات  وتتمثل 

احلرارية، واإلفراط في الرياضة، وتناول امللينات، والقيء املتعمد للتخلص من الوزن.
ومن العالمات التحذيرية األخرى تراجع الوزن رغم النمو، وانقطاع الدورة الشهرية لدى الفتيات، 
واالكتئاب، واالنعزال، والوسواس القهري، وانخفاض الثقة في النفس وتراجع تقدير الذات، وسرعة 

االستثارة، والعدوانية.
وعند مالحظة هذه األعراض يجب استشارة طبيب نفسي للعالج في الوقت املناسب، بالعالج 
السلوكي املعرفي، الذي يهدف إلى تغيير منظور احلياة وزيادة الثقة في النفس، ورفع درجة تقدير 
الذات بتقبل شكل اجلسم، وجتنب املقارنة مع املشاهير، وتفادي اإلفراط في الرياضة أو اتباع نظام 

غذائي صحي.
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غرائب اإلحصائيات

ثالث  تقضي  انك  تعلم  هل     
االنتظار..  في  عمرك  من  سنوات 
انتظار اي شيء، كانتظار شخص 
او  سيارة  او  طيارة  او  قطار  او  ما، 
اي شيء آخر، وانك تقضي خمسة 
أعوام من حياتك في عملية ارتداء 
انك  كما  واالستحمام،  الثياب 
تضيع سنة كاملة من حياتك في 

املكاملات التليفونية؟ 
تناول  لعملية  بالنسبة  أما 
االحصاء،  خبراء  فيؤكد  الطعام، 
باننا نقضي ستة أعوام على االقل 
املائدة  الى  اجللوس  عملية  في 
هذه  خالل  وفي  الطعام!  وتناول 
االكل  الطويلة من عملية  الفترة 
يتناول الواحد منا عشرين طناً من 
اخلبز و 30000 بيضة، و18 طن من 
الفاكهة واخلضروات! وهي مقادير 
مخيفة، تكفي لصرفك عن تناول 

الطعام مدي احلياة. 
خمسة  منا  الواحد  يضيع  كما 
أعوام من عمره في عملية السفر 
التسلية،  عملية  اما  والتنقل. 
حوالي  اإلنسان  عمر  من  فتأخذ 
خبراء  يؤكد  كما  سنوات.  ثماني 
الواحد  الفرد  بان  أيضاً،  االحصاء 
ينظر  حياته  من  يوماً   70 يقضي 
حسن  من  للتاكد  املرأة  في 
مظهره. ونعتقد ان هذا الرقم قد 
بالنسبة  أما  الرجل،  على  ينطبق 
انها تقضي سنوات  للمرأة، فالبد 
تتفحص  عمرها  من  عديدة 

وجهها في املرأة!

من اليمني ومن 
اليسار

فرسه،  الفاضل  القاضي  ركب     
بقصد السفر.. 

   فقال له العماد األصفهاني:
   »سر  فال کبا بك الفرس«

   ورد القاضي الفاضل:
   »دام عالء العماد«

العماد  ماقاله  أن  واملالحظ     
القاضي  قاله  وما  األصفهاني، 
اليمني  من  قراءته  ميكن  الفاضل، 

ومن اليسار أيضاً! 

القلم
 الرصاص

أي  الرصاص  القلم  في  ليس     
مادة  من  مصنوع  فهو  رصاص؛ 
أنواع  من  نوع  هو  الذي  اجلرافيت، 

الفحم!

مفرد أم مثنى؟..
املعلم للتلميذ: هل السروال )البنطلون(: مفرد أم مثنی؟

     التلميذ: مفرد من فوق، ومثنى من حتت! 

وزير املالية واخلزانة
اآلن  بدأنا   .. سيدتي  يا  »حسناً  زواجهما:  ليلة  لزوجته  الزوج  قال     

شركة زواجنا، هل ترغبني أن تكوني الرئيس.. أم نائبه؟«..
بأن أصبح  العروس في حياء، وردت بقولها: »سأكتفي     فابتسمت 

وزيراً للمالية واخلزانة«!
نصيحة عمرها مئات السنني

   یا قوم.. ال حتقروا صغار األمور.. فان أول كل كبير، صغير. ومتى شاء 
اهلل أن يعظم صغيراً، عظمه. وملن يكثر قليالً كثره.

   وهل بيوت األموال اال درهم الى درهم، وهل ماء البحر اال قطرة الى 
قطرة؟!!
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دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

))The ChosenThe Chosen( مسلسل اخملتار )مسلسل اخملتار

بقلم:  مينا ماهر

 The( اعتقد أن معظمنا قد سمع عن أو شاهد مسلسل »اخملتار« أو
املسيح  السيد  حياة  عن  جديد  أمريكي  مسلسل  وهو   )Chosen
يتكون من عدة أجزاء وهو من إنتاج عام 2017؛ مت عرض جزئيني إلى 
يتم  ال  املسلسل  هذا  أن  العجيب  اإلنتاج!  حتت  الثالث  واجلزء  اآلن 
عرضه على أي منصة أو قناة، بل عن طريق تطبيق )App( خاص به 

وأيضاً YouTube، ويتم متويله عن طريق التبرعات املالية! 
ومن عنوان املسلسل )اخملتار( قد تتذكر إشعياء 1:42: 

»ُهَوذَا َعْبِدي الَِّذي أَْعُضُدُه، )ُمْخَتارِي( الَِّذي ُسرَّْت بِِه نَْفِسي. وََضْعُت 
رُوِحي َعلَْيِه َفُيْخرُِج احْلَقَّ لأِلمَُمِ«. 

فمن البديهي جداً أن يسوع املسيح هو اخملتار الذي سمي املسلسل 
على اسمه! لكنك ال تلبث أن حتتار بعد أن تستمع ملقدمة املسلسل 

التي تقول:
»تعال يا ابني…
 اقفز في املاء!

 ليس لدي مشكلة مع الفوضى التي كنت بها
 امشي على املاء!!!«

وهو  لبطرس  املسيح  من كالم  مبهارة شديدة  املؤلف  يقتبس  وهنا 
املياه  على  ماشياً  إليه  ويأتي  يقفز  أن  إياه  مشجعاً  السفينة،  في 
أثناء العاصفة…ليتخيل وكأن املسيح له اجملد يخاطب شخصاً ما، 

متغاضياً عن كل ما فعل ومعطياً إياه سلطاناً ال يستحقه! 
 ويا لها من حيرة عبقرية من مجرد العنوان! فهل املقصود باخملتار 
هنا إذن هو املسيح، أم التالميذ، أم نحن؟ وستترسخ في عقلك تلك 
احليرة الشيقة بغزارة بعد متابعتك للمسلسل ألنه يسلط الضوء 
على التالميذ واختيارهم وتعامالتهم فيما بينهم، أكثر من تركيزه 

على السيد املسيح نفسه! ورغم عفوية وكاريزمية املمثل الذي قام 
بدور »يسوع«، إال أنه ال يظهر كثيراً في احللقات، موجهاً تركيزنا جتاه 
التالميذ في أوائل أيامهم مع السيد الرب! فنراهم ال زالوا ضعفاء، 
ديانني، حاقدين، منامني…الخ ومع هذا مت اختيارهم كتالميذ له! ألعلنا 
لنكون مثله  تأكيد، فقد خلقنا جميعاً  أيضاً مختارين؟ بكل  نحن 
وهو اخملتار األعظم! لكن من يدرك قيمة هذا االختيار غير املشروط، 
اإلكليل  سينال  من  فقط  هو  وبواسطته  فيه  يعمل  اهلل  ويترك 

بجدارة في النهاية!  
»وَأَْشَياُء أَُخُر َكِثيرٌَة َصَنَعَها يَُسوُع، إِْن ُكِتَبْت وَاِحَدًة وَاِحَدًة، َفلَْسُت 

أَُظنُّ أَنَّ الَْعالََم نَْفَسُه يََسُع الُْكُتَب امْلَْكُتوبََة.« يوحنا 21: 25!
في اعتقادي، أن هذه اآلية عينها هي ما بنيت عليها فكرة املسلسل! 
فاملسلسل في مجمله، ورغم تناوله ألحداث كتابية، يناقش بعمق 
عبارة  فهو  األناجيل!  في  يكتب  لم  ما  أي  األحداث!  تلك  وراء  ما 
أن  نعلم  كلنا  أحداث كتابية! فمثالً  تدور حول  عن مواقف خيالية 
السيد املسيح قام بإخراج سبعة شياطني من مرمي اجملدلية، فيقوم 
املسلسل بالتقاط حقيقة كهذه، وغزلها بأحداث من نسج خيال 
فيها شخصيات  مدمجاً  ذاتها،  النتيجة  تلك  إلى  لتوصلنا  املؤلف 
كتابية أخرى قد ال يكون تفاعلها وتوقيتها صحيحاً تاريخياً! ففي 
حياتها  وأسلوب  املعيشية  خلفيتها  لنا  يصور  اجملدلية،  مرمي  مثل 
وكيف كان نيقودميوس الفريسي يحاول إخراج تلك الشياطني - كما 
حاول غيره مراراً - بال فائدة، حتى قام السيد املسيح بشفائها أخيراً!

النص  لقراءة  اجلميع  لدعوة  اجلريئة  احملاولة  تلك  من  الرغم  وعلى   
منها  لنخرج  الفهم  حد  على  األحداث  ومعايشة  متفتح  بذهن 
باملراجع  االستعانة  عدم  أن  إال  أذهاننا،  إلى  أقرب  واقعية  بصورة 

الكلي  واالعتماد  اآلبائية  والتفسيرات 
على اخليال البحت، قد يؤدي في بعض 
احلقائق  بعد  تشتيت  إلى  األحيان 
)غير  مختلف  معنى  تقدمي  وبالتالي 

كتابي( للمشاهد! 
ذكرت،  كما  املسلسل،  في  اجلميل 
أحداث  تتخيل  أن  بلطافة  يدعوك  أنه 
طبيعي  قالب  في  املقدس  الكتاب 

ملن  للنقاش  جيدة  خامة  وهو  النوم!  قبل  ما  كــ«حدوتة«  وليس 
تستحق  لهم  أوسع  آفاقاً  يفتح  قد  حيث  األناجيل،  يدرسون  هم 
الكتابية مهم جداً وسيساعد  اخللفية  تلك  االستكشاف! فوجود 
قطعاً في استخالص ما هو نافع ومفيد، وجتاهل كل ما هو غير دقيق 

ومضاف جملرد احلبكة الدرامية!  
للتعرف  وحيد  كمصدر  اخملتار  مسلسل  على  فقط  سيعتمد  من 
على اإلجنيل، ستتشوش في ذهنه -بكل تأكيد- العديد من األحداث 
إلى اختالق إجنيل جديد في مخيلته!  لذا ال  واملواقف؛ بل قد تؤدي 
أنصح األطفال أو الشباب الصغار مبشاهدته ما لم يكوِّنوا بعد قاعدة 
واخليال!  احلقيقة  بني  للتمييز  تكفي  بها-  بأس  ال  -أو  قوية  كتابية 
ويجب على األهالي هنا اتخاذ احلكمة والوعي فيما يشاهده أوالدهم 
حتى ولو كان عن املسيح! فهناك العديد من األفالم املسيحية التي 

ال تتفق مع روح اإلجنيل وتعاليم املسيح! فوجب احلذر!
هم  ملن  تأكيد  بكل  وجميل  ناجح  مسلسل  »اخملتار«  النهاية،  في 
مستعدون أن يفكروا خارج الصندوق، متسلحني بالتعليم السليم 

الوافي إلبقاء اإلميان راسخاً وقوياً في قلوبهم! 

يتعامل اهلل مع اإلنسان من خالل اإلعالن. اهلل 
يعلن ذاته لإلنسان من خالل عمل الروح القدس 
الساكن في اإلنسان. هذا اإلعالن اليتم بفضل 
الروح  عمل  لكنه  و  إجتهاده  أو  اإلنسان  ذكاء 
تفسير  علم  هو  الالهوت  علم  يعتبر  القدس. 
علي  قاصرا  ليس  فهو  لإلنسان.  اهلل  إعالنات 
جلميع  لكنه  و   ، الدارسني  حتي  أو  الدين  رجال 
املؤمنني الذين يريدون أن تكون حياتهم الروحية 
حياة  ثابتة ومؤسسة علي الصخر. لذلك تعتبر 
دراسة الالهوت ، بل و معرفة قدر بسيط من هذا 
أن نسلط  لذلك سنحاول  أمر هام جدا.  العلم 
حياتنا  ميس  الهوتي  سؤال  علي  هنا  الضوء 
الروحية و جهادنا بل و خالصنا ايضا. السؤال هو 

ملاذا الصليب ؟ 
قبل أن نتكلم علي الصليب ، يجب أن نبدأ باحلوار 
املسيح  يسوع  الرب  جتسد  فقد  التجسد.  عن 
لتأليه اإلنسان ، أي لكي يكون اإلنسان مسيحا 
، له كل ما للمسيح  بل و له حياة املسيح . و 
هذا ما قاله معلمنا بولس الرسول :« لي احلياة 
الثاني  السبب    .)  21  :  1 في    (  « املسيح  هي 
يأخذ املسيح  جسدا  أن  ، هو  لتجسد املسيح 
بتجسد  املنظور.  غير  عن  لنا  ليعلن  منظورا 
املسيح ، أصبحت للبشرية  اإلمكانية أن جتيب 
يره  لم  اهلل   « اهلل؟  هو  من  القائل  السؤال  عن 
الذي هو في حضن اآلب  الوحيد  اإلبن  احد قط 
هو خبر.«  )يو 1 :18 ( و العجيب أنه في النص 
اليوناني ، ال تأتي األية هكذا بل » اهلل لم يره احد 
قط ،  اهلل اإلبن الذي في حضن اآلب هو خبر »  

 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
 μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν
 κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος

 )ἐξηγήσατο. )Jn. 1:18 BGT
اإلنسان  اعطاء  هو   ، للتجسد  الثالث  السبب 
كيف   لكن  و  األبدية.   احلياة  أي   ، اخللود  حياة 
الي  يحيا  كيف  و  املسيح  حياة  لإلنسان  تكون 
األبد و هو مريض ؟؟ نعم مريض ، فاخلطية التي 
تسربت الي البشرية هي مرض يسمي العصيان 

او التعدي ، و هذا املرض نتيجته املوت. فما هو 
احلل ؟  و نحن أمام خطيئة و موت.  ألعلك تقول 
، عزيزي القارئ ، أن محو اخلطية بالغفران كافيا. 
و لكن الغفران ال يكفي طاملا بقيت نتائج هذه 
أن  يجب  اخلطية  جتديد  إذا  املوت.  هو  و  اخلطية 
فاملوت  نتائجه.  و  السقوط  سبب  مع  يكون 
لذلك  يهزم.  أن  يجب  املوت  أي   . ميوت  أن  يجب 
، ليس  كان البد أن يدخل ضمن تدبير التجسد 
فقط اتخاذ إبن اهلل الطبيعة البشرية لنفسه 
، بل وايضا اتخاذه املوت البشري لنفسه ايضا.  

لذلك كان الصليب. 
لقد علموا اآلباء و شرحوا أن كل أداة للعقوبة 
صارت أداة في تدبير الفداء. يقول القديس يوحنا 
ذهبي الفم في عظته عن الصليب :«  اذا عرفت 
بأي طريقة انتصر املسيح ، سوف يصير إعجابك 
التي غلب الشيطان  أعظم. فبنفس األسلحة 
اسمع  و  عليه.  املسيح  انتصر   ، اإلنسان  بها 
كيف ؟ عذراء و خشبة و موت هي رموز هزميتنا . 
العذراء هي حواء ألنها لم تكن قد عرفت رجلها. 
آدم.  املوت كان عقاب  و  الشجرة  اخلشبة كانت 
ولكن هذه الرموز صارت رموزا لإلنتصار. ألن لدينا 
مرمي العذراء ، و لدينا خشبة الصليب ، و لدينا 
موت املسيح بدال من موت آدم. فالشيطان هزم 

بنفس األسلحة التي انتصر بها قدميا.« 
نعم فالصليب هو قوة اهلل في التغيير ، هو قوة 
اهلل التي حتول هزمية اإلنسان الي نصرة و مجد. 
عزيزي القاريء ، إذا اردت ان تبحث يوما عن حياة 
من  تتحرر  و  تتغير  ألن  اشتقت  إذا  و   ، التغيير 
الهزمية التي حتياها ، انظر الي الصليب و تأكد 

انه قوة اهلل التي تغيرك و تغير حياتك. 

قوة اهلل في تغيير اإلنسان قوة اهلل في تغيير اإلنسان 
بقلم: رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات 
الالهوتية - جامعة الڤال 
– كندا

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
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 اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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على قدر حساسية اجملتمعات الدينية في احلديث 
اهلل  جند  اننا  إال  واملرأة،  الرجل  بني  االرتباط  عن 
عندما بدأ تقدمي نفسه لإلنسان سواًء في العهد 
القدمي أو العهد اجلديد كانت عالقة احلب و االرتباط 

بني الرجل واملرأة أولوياته.
بداية  في  وحواء  آدم  خلق  أحداث  في  هذا  حدث 
الرجل  إلى  هلل  وصية  أول  وكانت  التكوين  سفر 
واملرأة »أثمروا وأملؤا األرض«. ثم في افتتاح العهد 
يسوع  الرب  أظهر  عندما  اإلنسان  مع  هلل  اجلديد 
اجلليل  قانا  بقرية  عرس  حفل  في  مجده  املسيح 

فآمنوا به.
واضحة  رسالة  اإللهي  التدبير  هذا  في  نرى  إننا 
يَستعلِن فيها اهلل لنا أن الرب خلق املرأة بعد خلقه 
ميتد  أن   - والرجل  املرأة   - اإلنسان  يعني  حتى  آلدم 
د حبه هلل من خالل حب شخصي وعالقة  ويُجسِّ
أن  صحيح  والعكس  واملرأة.  الرجل  بني  حميمية 
الزواج املسيحي هو، وسيبقي منارة للباحثني عن 

أيقونة احلب احلقيقي بني الرجل واملرأة.
إن احلديث يطول في شرح الزواج الطبيعي والزواج 
هو  الطبيعي  الزواج  املسيحي.  والزواج  الطائفي 
وأملؤا  »أثمروا  اخلليقة  بدء  في  اهلل  أسسه  الذي 
األرض« والذي هو حق طبيعي قدسه اهلل لإلنسان، 
وحتكمه حرية اإلنسان في اإلرادة واالختيار واحتياج 
احلب لالرتباط بني اجلنسني مع متطلبات صيانته. 
له  وَضَعت  طبيعي  زواج  هو  الطائفي  والزواج 
شروطاً  الدولة(  ضمنها  )ومن  اجملتمع  طوائف 
التي  تراثها ومعتقداتها  تختلف بحسب اختالف 
زواج  هو  املسيحي  والزواج  تاريخها.  تطورت خالل 

طبيعي يدعو إليه الزوجان شخص املسيح إلهنا 
ليكون فيه هو اجلسد الواحد اإللهي الذي يرتبط 

به وفيه الزوجان.
رؤيتي  من  جانب  على  حديثي  سأقتصر  ولكني   
أصحاب  دعوة  في  مَتثَّل  الذي  املسيحي  للزواج 
قام  وما  وتالميذه  وأمه  ليسوع  اجلليل  قانا  عرس 
العرس  خالل  جديد  خلق  معجزة  من  املسيح  به 
اجليدة  باخلمر  العرس  أصحاب  على  أنعم  عندما 
فرغت  أن  بعد  بالفرح  الوعي  لهم  جلبت  التي 
التي تتسلط على اإلنسان بالنشوة  الرديء  اخلمر 

الكاذبة التي ال تدوم بل تذهب بالوعي والفرح.
بني  الزواج  الذي نسميه  احلميم  االرتباط  إن  قلنا   
املرأة والرجل قد أسسه اهلل عندما خلق آدم وحواء 
االرتباط  هذا  االرض«.  وأملئوا  »اثمروا  لهم  وقال 
الطبيعي الذي تأسس عند خلق اإلنسان قد تدنَّي 
عن  تغربها  ثم  بالسقوط  البشرية  تدنِّي  بسبب 

اهلل مصدر احلب وحياة الشركة في اإلنسان.
د الرب يسوع املسيح »اهلل الذي ظهر في  ثم جتسَّ
باخلالص  اإلنسان  مع  اجلديد  عهده  وبدأ  اجلسد« 
وفتح باب النعمة على مصراعيه أمام املؤمنني من 
باحتادهم  وذلك  الساقطة  خالل جتديد طبيعتهم 
بالطبيعة اجلديدة لإلنسان التي أسسها الرب لنا 

في جسده. 
دعوة  هو  الذي  املسيحي  الزواج  صار  فقد  لذلك 
موجهة إلي الرب يسوع املسيح ليشترك ويتواجد 
كإساس في هذا االرتباط، هو مبثابة عودة بعالقة 
الرجل واملرأة إلى مجالها اإللهي الذي هو موطنها 

األصلي حني خلق اهلل آدم وحواء. 

فالزواج املسيحي يرتقي بالزواج الطبيعي بني املرأة 
والرجل. ألنه بدعوة العروسان للرب يسوع املسيح 
كان  مثاله  والذي  فيه،  واالشتراك  العرس  حلضور 
بالرب  العروسني  ارتباط  فإن  اجلليل  قانا  في عرس 
هو  ارتباطهما  في  ليشترك  له  ودعوتهما  اإلله 
معجزة الزواج املسيحي التي ال توجد في أي زواج 
ألنه  الكنيسة  في  مراسيمه  متت  لو  حتى  آخر 
للمسيحيني.  طائفي  زواج  مجرد  فقط  سيكون 
»ما  الرب  ]يقول  الكنائس:  قادة  أحد  وبحسب 
جمعه اهلل ال يفرقه أنسان«، لكن ليس كل زيجة 
أيضاً  يقول  املسيح  ألن  اهلل.  جمعها  بالكنيسة 
»أردت أن أجمع بنيك ولم تريدوا هوذا بيتكم يترك 

لكم خرابا«[. 
كل  وأحتاد  شركة  هو  املسيحي  الزواج  أساس  إن 
ثم  أوالً.  يسوع  املسيح  في  الزوجني  من  طرف 
يكون  حب  شركة  في  باالرتباط  بينهما  الوعد 
الكتاب  فبحسب  كشريك.  إليها  مدعواً  املسيح 
املسيح  فإن  واحد«  روح  فهو  بالرب  ألتصق  »من 
فيه  يتحد  الذي  الواحد  السري  اجلسد  هو  يصير 
ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  »يترك  الزوجني  من  كل 
سبق  قد  إذ  واحداً«  جسداً  االثنان  ويصير  بامرأته 
جسد  في  كعضو  املسيح  في  منهما  كٍل  احتاد 
فتأتي  فيه.  املؤمنني  يجمع  الذي  السري  املسيح 
مراسيم  خالل  من  به  وحتتفل  وتعلنه  الكنيسة 

الزواج الكنسية كطائفة في اجملتمع.
»اإللتصاق«  الزواج  تُعلن  الكنيسة  كانت  لهذا   
املسيحي بني املرأة والرجل أثناء مراسيم االحتفال 
في  باملسيح  »اإللتصاق«  هو  الذي  اإلفخارستي 

وممارسة  امتداد  هو  األول  حيث  اإللهي،  القداس 
فعلية للثاني.

شخص  واشتراك  وحضور  باملسيح  فاالحتاد 
الرب  ألن  الفرح،  دوام  ضمان  هو  اإللهي  املسيح 
هو اخلالق والواهب الفرح احلقيقي والذي مَتثَّل في 
املسيح ألصحاب عرس  التي خلقها  اجليدة  اخلمر 
قانا اجلليل. فاملسيح اإلله قد أستعلن لنا أنه هو 
)يو10(.  فيه  أغصانا  وجعلنا  احلقيقية«  »الكرمة 
ارتباط  عن  املسيح  إعالن  هو  املسيحي  فالزواج 
والتحام اثنني من أغصانه، يكون فيه هو أصل احلب 
وخلوده »أنا هو الكرمة احلقيقية وأنتم األغصان«.

أو الزوجة وبني   لذلك لو حدث انفصال بني الزوج 
القدمي  العهد  )مثلما فعلت اسرائيل في  املسيح 
طالق  كتاب  »أين  لليهود  اهلل  فقال  اهلل،  جتاه 
الزنا في مفهومه املسيحي  أمكم“( فإن هذا هو 
وبالتالي  اهلل  عن  النفس  تَغرُّب  أسبابه  من  الذي 
سهولة اقترافها كل ما يحزن قلب اهلل مع عدم 
سماع النصح واإلرشاد. مثل هذا اإلنسان قال عنه 
الرب »فليكن عندك مثل الوثني والعشار« أي ليس 
املسيحي  والزواج  االرتباط  ينحل  هنا  مسيحياً. 
الشركة في جسد  الزوجني قد خرج من  أحد  ألن 
الرجل  وحدة  أساس  كان  الذي  الواحد  املسيح 
املسيحية  الزيجة  فتصبح  ارتباطهما.  في  واملرأة 
غير قائمة. هنا تُعلن الكنيسة الطالق. لذلك فإن 
الزواج الثاني في املسيحية هو توبة ورجوع لالحتاد 
االرتباط  بعده  ميكن  السري،  املسيح  جسد  في 
الزيجي باآلخر في شخص املسيح ... والسبح هلل.

أجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني... املسيح في عرس قانا اجلليل )2(
حملة عن موقف اهلل من االرتباط بني املرأة والرجل

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلي النور  )145(

هل كان العهد املوسوي امتداد لعهد اهلل مع إبراهيم؟!
سوف  التي  السؤال  هذا  على  اإلجابة  القارئ  عزيزي  لك  ساترك 
اهلل  نبي  خالل  من  اهلل  عهد  عن  الكالم  نهاية  في  تكتشفها 

موسى!! 
كما تعلمنا سابقا أن للعهد طرفان هما طرفي العهد وذبيحة 
أَتِْقَيائِي،  إِلَيَّ  »اْجَمُعوا  املزمور  يذكر  كما  تُذبح  او  تُقطع  دموية 

الَْقاِطِعنَي َعْهِدي َعلَى ذَبِيَحٍة”. )مز 50: 5(
 وقسم اي تعهد من كال طرفي العهد ودم العهد شاهد بينهما. 

هذه كانت وال تزال متطلبات العهد.
 ذلك  يلزمنا أن نقترب بحذر وبقراءة متأنية من اإلصحاح 19 الى 
العهد  مفردات  علي  حتتوي   التي  اخلروج  سفر  من   24 اإلصحاح 
كله  الشعب  أذني  في  ـُسمع  لْي الرب  من  معروض  العهد  .كان 
لَِكْي  َحاِب  السَّ َظالَِم  ِفي  إِلَْيَك  آٍت  أَنَا  »َها  ملوسى:  الرب  قال  إذ 
يكون  ان  علي   )9  :19 )خر  َمَعَك«  أَتََكلَُّم  ِحيَنَما  ْعُب  الشَّ يَْسَمَع 
الوعد للشعب أن يجعله الرب مملكة كهنة و أمة مقدسة، لكن 
حدث بعد أن تكلم الرب بالوصايا العشر وبدأ اجلبل يدخن فارتعد 
مِلُوَسى: »تََكلَّْم  الشعب من منظر اجلبل ووقفوا من بعيد وََقالُوا 

أَنَْت َمَعَنا َفَنْسَمَع. واَلَ يََتَكلَّْم َمَعَنا اهلُل لَِئالَّ مَنُوَت”.
 )خر 20: 19(، فوقف الشعب من بعيد ومن هنا وقف الشعب من 
بعيد اكرر اجلملة عن عمد لتقرأها مرة أخرى!! وارتضوا بوساطة 
بدال من  الرب،  له  يقوله  وأن يسمعوا ملوسى في كل ما  موسي 
ان يسمعوا للرب مباشرة! هل تعتقد صديقي أن الرب كان يريد 
الرب عندما  أن  الشعب؟!، هل تعتقد  وبني  بينه  أن يضع وسيط 
وعدهم أنهم يكونون مملكة كهنة اي كل الشعب ملوك وكهنة 
كان غير صادق معهم؟! حاشا!!  لكن اختيار الشعب حدد طريقة 
التعامل إذ قال الرب مِلُوَسى: »اْصَعْد إِلَى الرَّبِّ أَنَْت وََهارُوُن وَنَادَاُب 
وَأَبِيُهو، وََسْبُعوَن ِمْن ُشُيوِخ إِْسرَائِيَل، وَاْسُجُدوا ِمْن بَِعيٍد«، وَيَْقَترُِب 
ْعُب َفالَ يَْصَعْد  ا الشَّ ، وَُهْم الَ يَْقَترِبُوَن. وَأَمَّ ُموَسى وَْحَدُه إِلَى الرَّبِّ

َمَعُه”. )خر24: 2-1(.
إذن من اآلن فصاعدا، وضع الشعب نفسه في مكان محدد من 

الرب اقرأ اآلية مرة أخرى، قال الرب ملوسى أما الشعب فال يصعد؟!، 
هكذا نحن إن لم ندرك كل معطيات العهد الذي قطع بني اآلب 
واالبن على الصليب، سنحدد مكاننا بأنفسنا كما الشعب في 
العاجز  الناموس  لعهد  وخضوعنا  للوراء  رجوعنا  عند  او  القدمي. 
سنضع أنفسنا في مكان خارج النعمة، وهو مكان روحي سوف 
يؤثر بالسلب على حياتي هنا أوال، مكان ليس بحسب فكر الرب 
لكن الهنا يحترم حريتنا الى أخر نفس، ويحترم ان تكون تبعيتنا 
له بإرادة حرة وليس خوفاً من عقاب او عذاب أبدي، وسيظل آمينا 

يطرق بوابة قلب كل شخص ليأتي إليه.
وََقرَأَ  الَْعْهِد  ِكَتاَب  »وَأََخَذ  العهد وتعهد الشعب  بنود   بعد تالوة 
ْعِب، َفَقالُوا: »ُكلُّ َما تََكلََّم بِِه الرَّبُّ نَْفَعُل وَنَْسَمُع  ِفي َمَساِمِع الشَّ

لَُه« )خر 24: 7(
 كان البد من توثيق العهد بالدم إذ جمع موسي الدم في أوعية 
خاصة وقسمه قسمني إحداهما صبه على املذبح، اشارة للقسم 
ليرشه  املرات  مئات  باملاء  اآلخر  النصف  يخفف  بينما  اإللهي 
موسى على الشعب أثناء مروره بني الذبائح حسب قول الكتاب 
ْعِب وََقاَل: »ُهَوذَا دَُم الَْعْهِد الَِّذي  َم وَرَشَّ َعلَى الشَّ وَأََخَذ ُموَسى الدَّ
َقَطَعُه الرَّبُّ َمَعُكْم َعلَى َجِميِع هِذِه األَْقَواِل« )خر 24: 8(. وبذلك 
بنود  بكل  ملتزمون  بأنهم  إعالن  يعني  وهذا  الدم  الشعب  ملس 
وشروط العهد. كان العهد يتضمن 613 وصية موزعه على أسفار 
مفهومة  غير  أنها  تبدو  الوصايا  بعض  هنالك  اخلمسة.  موسى 
أمر  أن اهلل عندما يعطي  أنه كما قلنا سابقاً  نتيجة  اآلن  لدينا 
ما يريد أن يكون هذا األمر مرتبط الى حد ما مبجتمعنا أو الثقافة 
التي نشأنا فيها إذ أن الرب يريد أن يقول لنا انا غير مفصول عن 
وتفسيرها  الوصايا  كل  في  نخوض  لن  بالطبع  اليومية!  حياتك 
لكن سوف نأخذ بعض األمثلة لكي ما ابرهن على صحة الكالم!

تَلَْبْس ثَْوبًا ُمْخَتلًَطا ُصوًفا  أوال: هناك ايه تبدو غريبة إذ تقول »الَ 
وََكتَّانًا َمًعا«.

إذا  اال  تدركه  لن  إذ  وبدائي جدا  غريب  يبدو معنى   ،)11  :22 )تث   
أدركت ماذا كان يحدث في العبادات الوثنية التي كانت منتشرة 

وممارسة  خرافه  هناك  كانت  إذ  حينذاك 
والكتان  الصوف  ارتداء  إن  باعتقاد  للسحر 

معا وسيلة للحماية من االرواح الشريرة.
حملو  كانت   )21  :14 )تث  ِه«  أُمِّ بِلنََبِ  َجْديًا  تَْطُبْخ  »الَ  كمثال  ثانياً: 
خرافه منتشرة في ذلك الزمان، بحسب طقوس العرافة الوثنية 
الشائعة آنذاك، فإن الزوجة التي ترغب في إجناب طفل ذكر يجب 

عليها ان تطبخ جدياً بلنب أمه.
ثالثاً: قد يتعثر البعض عند قراءة الشرائع املتنوعة اخلاصة بتطهير 
النساء مما يبدو انها وظائف حيوية طبيعية، إذ اعتقد رجال ذلك 
العصر باطال أن الدورة الشهرية للمرأة لعنة إلهية وعالمة على 
تدني مكانتها مقابل مكانة الرجل كإنسان امام اهلل، كان طقس 
بالفارق  االحساس  املرأة  لدى  ماحيا  اللعنة  هذه  يرفع  التطهير 
بينها وبني الرجل ويعطيها راحة بال بعد التطهير إذ تكون خالية 

من اي دنس.
أن ينفصل هذا  رأيت عزيزي القارئ كيف كان اهلل يحاول جاهداً 
يأتي جزافاً،  ال  االنفصال  به لكن  الشعب عن كل خرافات حتيط 
تقرأ كتابك  وكرامته، فعندما  وحريته  اإلنسان  يحترم عقل  اهلل 
املقدس وخاصة العهد القدمي ال تقيد نفسك بحرفية النص ألنك 
كما رأينا ستفقد الكثير وتضع نفسك في خانة التدين الزائف 

الذي مع كل األسف ممكن ان يؤدي بك الى حياة صعبة.

انظر الى املصلوب وصلي هذه الصالة: 
اشكرك إلهي ومخلصي يسوع 
ألنك أعتقتني من عبودية احلرف 

وذهني  عقلي  لينير  القدس  الروح  وموهبة  عطية  واعطيتني 
ألعرفك كما اردت منذ البدء

امالني بروحك القدوس لكي ما اقرأ كلماتك بعيون الروح القدس 
الساكن فّي

امالني بروح احلكمة واالعالن في معرفتك.... سيدي احبك.
آمني في اسم يسوع نصلي واثق انك استجبت.

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــمتد )30( ملــكوت اللـ
ْل َشْيًئا العهد املوسوي ...عهد لَْم يَُكمِّ
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لندن:

حارس الكتروني لنباتات الزينة
الكتروني«  »حارس  صنع  إلى  بالتوصل  بلندن  العلماء  بعض  قام 
على  باحملافظة  املنزل  أصحاب  غياب  أثناء  في  يقوم  الزينة  لنباتات 
النبات من اجلفاف ومن تسرب املاء منه. ويعمل ذلك »احلارس« بوضع 
إصيص النبات بداخله فيقوم بتزويد النبات بالقدر الالزم له من املاء 

في الوقت املناسب!

باريس:

مكتب خاص بزواج الكالب فقط!
  افتتح في باريس مؤخرا مكتب لزواج الكالب ومهمة هذا املكتب هو 
مساعدة كل من يرغب في البحث عن زوج لكلبته أو زوجة لكلبه 
من أصل أو من فصيلة معينة، ويستخدم العاملون في هذا املكتب 
عقل الكتروني لالسترشاد به في اختيار )الزوجة( أو )الزوج املناسب 

للكلب )الزبون(!

حول العالم:

أطول 5 شالالت طبيعية في العالم

حسب  العالم،  في  طوالً  األكثر  الشالالت  من  مجموعة  يلي  فيما 
صحيفة إنديان إكسبرس:

شالالت أجنيل... فنزويال
أطول  هي  ميور،  كيرباكوباي  باسم  أيضاً  املعروفة  إجنل  شالالت 
شالالت في العالم، يبلغ طولها 979 متراً، في منتزه كاناميا الوطني 

بفنزويال، يُعتقد أن أكثر من مليون شخص يزورونها كل عام.
شالالت تريس هيرماناس... بيرو

هذه الشالالت هي ثالث أطول شالالت في العالم يبلغ طولها 914 
متراً في حديقة أوتيشي الشهيرة في منطقة جونني.

شالالت أولو أوبينا... هاواي
تقع شالالت أولو أوبينا في أعلى منحدرات ساحلية في العالم في 
جزيرة مولوكاي في هاواي، ولكن ال ميكن رؤيتها إال من احمليط أو من 

اجلو، ويبلغ طولها 900 متر.
شالالت يومبيال... بيرو

تقع بالقرب من بلدة جيوسبيس في منطقة األمازون البيروفية، يبلغ 
ارتفاعها 896 متراً، في جبال األنديز في بيرو الشرقية، واملعروفة أيضاً 

باسم كورديليرا أورينتال.
شالالت فينوفوسن... النرويج

ساندالسورا  قرية  في  متراً،   865 طولها  يبلغ  أوروبا  شالالت  أطول 
بالنرويج، وهي جزء من نهر فينو الذي يتدفق من جبل فينوفغليت.

بنجالديش:

قطط تأكل الفاكهة
أعالي  يسكن  أن  يفضل  نوع  الكثيرة،  البرية  القطط  أنواع  بني     
في  يعيش  القطط  من  النوع  هذا  الفاكهة.  إال  يأكل  وال  األشجار 

بنجالديش بآسیا.

سیراماوري:

سحالى االيجوانا كعالج لالكتئاب
   يأكل سكان جبال سیراماوري باملكسيك،  نوعاً من أنواع السحالي 
بأن  الذيل، اعتقاداً منهم  يسمى »سحالي اإليجوانا« وهي شوكية 

فيها شفاء حلاالت اإلكتئاب!

العراق:

أجراس الكنائس تدوي في املوصل بعد صمت 7 
سنوات

تقرع أجراس الكنائس في مدينة املوصل العراقية القدمية من جديد 
بعد نحو 7 سنوات على صمتها و4 سنوات على حتريرها من قبضة 

تنظيم داعش اإلرهابي.
الكنيسة  من  قريبة  إعالمية  مواقع  نشرتها  صور  وأظهرت 
الكاثوليكية في العراق، جتمع عند فناء كنيسة مار توما التي تقع 
عند الساحل األمين من املوصل القدمية وهم يحتفلون بقرع اجلرس 

وسط زغاريد وفرح غمر وجوه احلاضرين.
وذكر موقع »قديسني كاثوليك«، في تعليق عبر صفحته في مواقع 
أجراس  عادت  سنوات   7 ملدة  توقف  »بعد  أنه  االجتماعي  التواصل 
كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك تقرع من جديد لتسمع صوتها 

للعصابات التي عاثت في املوصل فسادا ودمرت كل شيء جميل«.
وتابع املوقع الكاثوليكي، »شكراً من القلب لألب بيوس عفاص الذي 

يشرف على إعمار الكنيسة وأول من قرع هذا الناقوس«.
وقام  لبنان،  وقد صنع في  نحو 285 كيلوجراما،  الناقوس  وزن  ويبلغ 

فريق من احلدادين املوصليني بنصبه عند برج الكنيسة.
شهور  بضعة  قبل  الكنيسة  جرس  تنصيب  على  بدأ  العمل  وكان 
تعليقه في  بأعمال  وانتهاًء  ملراحل تدشينه  التقطت  بحسب صور 

أعلى البرج.
وتعرضت دور عبادة الطائفة املسيحية وآثارهم الدينية في املوصل 
استباحة  عقب  اإلرهابية  داعش  عناصر  يد  على  تام  شبه  لتدمير 

املدينة في يونيو 2014، واتخاذها عاصمة خلالفتهم املزعومة.
وكنيسة مار توما هي واحدة من مجموع دور دينية تابعة للطائفة 
مع  بالتعاون  إعمارها  بإعادة  تكفلت  فرنسا  كانت  املسيحية 

اليونسيف ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

الدمنارك:

أول دولة أوروبية تودع »كابوس كورونا«.. ال 
قيود بعد اليوم

انهت الدمنارك بالكامل صفحة القيود الهادفة إلى مكافحة تفشي 
وباء كوفيد-19.

وعادت  الصحي  التصريح  وال  الكمامات  وضع  يُفرض  يعد  لم  ف 
احلياة إلى املكاتب واستأنف عشرات آالف األشخاص حضور العروض 

املوسيقية.
لكنها  املاضي،  يونيو  في  القيود  جميع  رفعت  أيسلندا  وكانت 
اضطرت إلى إعادتها بعد بضعة أسابيع بسبب جتدد تفشي الوباء. 
وتعتبر الدمنارك هي الدولة الوحيدة في القارة التي عادت »إلى احلياة 

املعهودة«.
وفي كوبنهاجن، قال املوظف في قسم اإلعالنات في شركة »اليف 
»نحن  بيترسن:  أوروم  أولريك  املوسيقية،  العروض  لتنظيم  نايشن« 
بالتأكيد في الطليعة في الدمنارك ألنه لم تعد لدينا أي قيود، لقد 

انتقلنا إلى اجلانب اآلخر من الوباء بفضل التلقيح«.
نفدت  موسيقياً  السبت، عرضاً  للحفالت،  املنظمة  الشركة  حتّضر 
تذاكره سيحضره 50 ألف شخص، وهذه سابقة في أوروبا حيث ال 

تزال تُفرض قيود صحية.
نايشن«  »اليف  شركة  نظمت  أن  سبق  سبتمبر،  من  الرابع  في 
ألف شخص في  احلياة« جمع 15  إلى  »العودة  بعنوان  أول  مهرجاناً 

كوبنهاجن.
وقالت إمييلي بينديكس وهي شابة تبلغ 26 عاماً ذهبت إلى العرض: 
الغناء كما كّنا نفعل سابقاً، أمور جتعلني  »التواجد ضمن احلشد، 

أنسى كوفيد-19 تقريباً وكل ما عشناه في األشهر األخيرة«.
وُفرض التصريح الصحي في مارس للخروج من اإلغالق، غير أنه لم 
يعد إجبارياً منذ األول من سبتمبر إال في املالهي الليلية. ورُفع هذا 

اإلجراء األخير أيضاً مؤخرا.

عالم بال حدود2121

ستوكهولم:

عقول الكترونية تصنع املستحيل
    جتري حالياً األبحاث والتجارب على »زراعة« عقول الكترونية دقيقة 
على  املكفوف  مساعدة  ميكنها  البشري  املخ  داخل  جداً  وصغيرة 
الرؤية واألصم على السمع، كما سيصبح بإمكان هواة القراءة، قراءة 

كتبهم املفضلة في ثوان!

بون:

قطرة تكتشف امراض العيون عند الرضع

   توصلت معامل األدوية في املانيا إلى نوع جديد من القطرة ميكن 
بواسطته اكتشاف أمراض العني عند األطفال الرضع، بحيث توضع 
لنوع  لونها طبقاً  فيتغير  العني  في  القطرة  واحدة من هذه  نقطة 
املرض الذي يعاني منه الطفل. وتسهل هذه القطرة تشخیص املرض 
وعدم إحساس الطفل بأي ألم في أثناء توقيع الكشف على عينيه. 

اليابان:

أميرة تتنازل عن مليون دوالر لتتزوج شابا »من 
العامة«

أن  إعالم  وسائل  ذكرت 
ماكو  اليابانية  األميرة 
دوالر  مليون  عن  ستتنازل 
نظير  لها  مخصصة 
فقدان لقبها امللكي عند 
من  املقرر  زواجها  عقد 

زميل دراسة
وأعلنت ماكو البالغة من 
وحفيدة  عاما   29 العمر 
أكيهيتو  اإلمبراطور 
العرش  عن  تخلى  الذي 
خطبتها من كي كومورو 

في عام 2017، لكن الزواج تأجل بعد تقارير عن خالف مالي بني والدة 
كومورو وخطيبها السابق.

وقالت هيئة اإلذاعة اليابانية إن احلكومة ستوافق على تنازل األميرة 
نظير  دوالر(  مليون   1.35( ين  مليون   150 إلى  يصل  الذي  املبلغ  عن 
العامة، وذلك  ألقابهم للزواج من  أفراد عائلة اإلمبراطور عن  تخلي 

في ظل انتقادات الرأي العام خلطيبها.
كانت إحدى وسائل اإلعالم اليابانية توقعت أن يكون الزواج وشيكا، 
وقالت إن كومورو ظهر في نيويورك مؤخرا وكان شعره مصففا في 

شكل ذيل حصان مما أثار غضب بعض مستخدمي تويتر في اليابان.
في  العيش  يعتزمان  وخطيبها  ماكو  إن  إعالم  وسائل  وقالت 
الواليات املتحدة. ويقضي القانون الياباني الذي يقصر والية العرش 
اإلمبراطوري على الذكور بحرمان إناث عائلة اإلمبراطور من ألقابهن 

في حالة زواجهن من العامة.
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Look to the Lord!
When you need some 
encouragement...

·	 When we look 
at around us, we feel 
overwhelmed by the 
sadness, distress, 
strife, and struggles in 
the world (and in our lives). When we look 
at to God, we are filled with His presence 
and His peace

·	 We should not depend on ourselves, 
but rather, on God’s strength. If we focus 
too much on ourselves, we become aware 
of how weak and powerless we are. But 
when we shift the focus to God, we are 
reminded that we are not alone. We are 
reminded that we cannot do anything with-
out Him - and this drives us to pray to God 
and keep Him at the centre of our lives

·	 ‘To seek God’s face’ reminds me of 
the feeling of the longing and excitement 
when we see someone we love but have 

not seen for a while. When we see them 
again, we feel thrilled, happy, and cannot 
help but smile. For that moment, we are at 
peace and content. This is what happens 
when we seek - and find - God, too!

·	 If we look for God, we will find 
Him. This is a promise. He is never si-
lent, absent, or distant. All we have to do 

is call on Him and seek His face; in turn, we 

are given His strength and His peace. He 
always draws near to those who draw near 
to Him
Don’t look at yourself or your strengths. 
This will only lead to discouragement, wor-
ry, and doubt. Instead, look to the One who 
created you, who holds you in His palms. 
He will give you His strength which has no 
limits!

JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

drawings using AutoCAD.
• Conduct inspections and surveys of telecommunication sites.
• Prepare technical reports and deficiency reports of the inspected structures.
• Other duties, as assigned.
Educational background:
• Diploma in Civil Engineering / Architectural from an accredited College.
• Capability of working at heights under various weather conditions.
• Willing to work on a combination of field and office work. Travel will be required on 

ad-hoc basis.
• Knowledge of AutoCAD software.
• Knowledge of MS Office and Acrobat Adobe.
• Highly organized, detail oriented, and the ability to manage many projects 

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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Congratulations Tunisia, and the 
Tunisian people, for having the first 
female prime minister in the Arab 
world, Najla Bouden Romdhan. 
Tunisia have made an exceptional 
achievement and is making history.
Although through ancient and me-
dieval history, we have seen many 
women who ruled countries and 
kingdoms in what is now known as 
the Arab world, starting with Queen 
Kubaba of Sumer, and several 
Egyptian Queens like Sobekenefru, 
Hatshepsut and Cleopatra.
Then later in the beginning of the 
Islamic era there was Sett Al-Mulk 
in Egypt during the Fatimid era, 
followed a hundred years later by 
Shagaret El-Durr. In Algeria there 
was the last great Berber Queen Da-
hyia, famously known as Al-Kahi-
na, who led her kingdom and people 
to war defending their land from the 
Arab invasion in North Africa, but 
despite her defeat, she remains a re-

markable symbol of power and mil-
itary leader. Other female leaders 
appeared as well in North Africa, 
such as Sayyedda Al-Hurra, Queen 
of Tétouan in Morocco. Even Is-
lamic Yemen, thousand years after 
the biblical Queen Bilqis (Sheba), 
there were two renowned queens 
during the medieval times, Asma 
Bent Shibab and Arwa Al-Sulayhi. 
Surprisingly enough, the modern 
history gives us the story of Prin-
cess Fatima Al Zamil who ruled the 
Saudi province of Ha’il from 1911 
to 1914.
After many years of the absence of 
female leaders in the Arab/Islam-
ic world, such an appointment has 
a significant importance on many 
levels; First, it represents a real vic-
tory of equality, acceptance, and 
inclusion of women in that region. 
Since the region is well-known for 
demonstrating high discrimination 
towards women, specially in lead-

ing positions. Second, 
it is a clear success for 
liberating the Arab so-
cieties from the dogma 
of the incompetence and 
incapacity of women to 
be equal to men when it comes to 
ruling and decision making. Third, 
and foremost, it defies the rules and 
Fatwas (advisory opinions) of rad-
ical Islamists regarding the legiti-
macy of women to rule over men or 
to have the mandate in the govern-
ment or in a court of law.
Needless to mention that Tunisia 
had been the pioneer in creating 
change in the Arab world when the 
Arab spring movement was ignit-
ed there. However, they followed 
Egypt, which started first, in reject-
ing the attempts of the radical Is-
lamists to abduct their revolutions 
and steal their freedom.
We may view such a decision of 
appointing a woman as the Prime 

Minister in that region as an-
other revolution against the 
backwardness of some re-
gimes and societies, however 
we could still see it in more 
advanced and modern societ-

ies, even in the west. If we continue 
hearing voices calling for impartial-
ity between man and woman or for 
equal opportunities in some areas, 
then the flaw must still exist. 
Mankind is equal in all aspects of 
life, even as a child I was taught by 
my father that, a woman is;
my mother, the eternal uncondition-
al love, 
my sister, the absolute support and 
kindness, 
my daughter, the most priceless 
precious and greatest love in the 
universe,
my partner, the true companion in 
the journey of life.
Then she deserves to be bar none 
the better half of the world.

Emad BarsoumEmad Barsoum
The Better HalfThe Better Half

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

We have just emerged 
from a very inconclu-
sive federal election. 
Despite dramatically 
increasing government 
spending, and despite 
calling an election in 
the middle of the sum-
mer, Justin Trudeau 
failed to secure a major-
ity government. Liber-
als finished the election 
with less support than 
they had previously. On the other 
hand, no other party achieved the 
growth that it was hoping for. For 
the time being, in spite of the elec-
tion, things continue more or less 
as before, with a weakened Prime 
Minister heading into an almost 
identical Parliament.
During the election, I was pleased 
to champion a new bold Conser-

vative international hu-
man rights policy. This 
policy would reposition 
Canada as a global lead-
er on international hu-
man rights issues. I am 
hopeful that, despite not 
forming a government, 
we will be able to con-
tinue to push some of 
these ideas forward. In 
a minority Parliament, 
ideas can move forward 

even if they do not have the support 
of the government.
The Conservatives are commit-
ted to continuing to fight for the 
reopening of the Office of Reli-
gious Freedom. This office played 
a key role in advancing religious 
freedom during the tenure of the 
last Conservative government and 
this work needs to recommence. 

We also committed to shifting to 
a greater emphasis on private and 
joint sponsorship of refugees and 
to not being constrained by the UN 
refugee designation process. Many 
worthy refugees, especially Mid-
dle Eastern Christians and other 
ethnic and religious minorities, are 
not able to access that certification 
process. These refugees can instead 
be identified by communities in 
Canada and sponsored directly. The 
government should do everything it 
can to ease and improve the private 
sponsorship process.
Our human rights platform also 
commits to requiring the Minis-
ter of Foreign Affairs to table an 
annual report in Parliament about 
the government’s work on interna-
tional human rights and to create 
an advisory body made up of rep-
resentatives from different commu-

nities to advise the government on 
international human rights issues. 
These steps would improve the in-
formation and advice that the gov-
ernment is getting on human rights 
issues and increase the expectation 
of ongoing government action.
Our human rights policy further 
highlights the issues of forced la-
bour and of prisoners of conscience. 
We will change the law to prevent 
products made through slave labour 
from being imported into Canada. 
We will also create a public list of 
prisoners of conscience of particu-
lar concern – people who are arbi-
trarily imprisoned because of their 
political or religious convictions.
These are some of the key aspects 
of the Conservative human rights 
policy. We are committed to con-
tinuing to push these ideas forward 
in the new Parliament.

Conservatives Commitment 


