
 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121

www.good-news.caالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث و اخلمسون - السنة الثالثة

gnjournal@gmail.com

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

  

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

أسعار الوقود قد تصل إلىأسعار الوقود قد تصل إلى
  ٢٢ دوالر للتر وأكثر في بعض املناطق الكندية دوالر للتر وأكثر في بعض املناطق الكندية

طارق العوضي لـ«جود طارق العوضي لـ«جود 
نيوز« لدينا أمل أن نيوز« لدينا أمل أن 

يتم غلق قضية احلبس يتم غلق قضية احلبس 
االحتياطي مبصر االحتياطي مبصر 

وإنهاء كل اشكالياتهوإنهاء كل اشكالياته

تورنتو تنهي تورنتو تنهي 
الطوارىء التي الطوارىء التي 
اعلنتها بسبب اعلنتها بسبب 

وباء كوروناوباء كورونا
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اإلنسان حيوان حكاء
ارتقينا من مرتبة احليوان الى االنسان  أننا  ارتقينا من مرتبة احليوان الى االنسان يؤكد املؤرخ يوفال نوح هراري على  أننا  يؤكد املؤرخ يوفال نوح هراري على 
وصنعنا  وارتقينا  احلكي  هذا  خالل  من  متيزنا  احلكي،  على  بقدرتنا  وصنعنا العاقل  وارتقينا  احلكي  هذا  خالل  من  متيزنا  احلكي،  على  بقدرتنا  العاقل 
وهمية،  معظمها  التي  احلكايات  نسج  على  وقدرتنا  خيالنا  قادنا  وهمية، احلضارة،  معظمها  التي  احلكايات  نسج  على  وقدرتنا  خيالنا  قادنا  احلضارة، 
يشطح  لم  باملاليني،  جماعات  تكوين  لنستطيع  مشتركة  خرافات  يشطح الختراع  لم  باملاليني،  جماعات  تكوين  لنستطيع  مشتركة  خرافات  الختراع 
هراري في هذا التحليل، فبالفعل ال يستطيع القرد قيادة أكثر من خمسني أو هراري في هذا التحليل، فبالفعل ال يستطيع القرد قيادة أكثر من خمسني أو 
مائة من قطيع أو قبيلة القرود، لكن لكي تنشئ قرية أو تكون مدينة أو تبني مائة من قطيع أو قبيلة القرود، لكن لكي تنشئ قرية أو تكون مدينة أو تبني 
بعض  البد من  املاليني،  وأساطير جتمع حتت سقفها  البد من حكايات  بعض خالفة  البد من  املاليني،  وأساطير جتمع حتت سقفها  البد من حكايات  خالفة 

النميمة وبعض الكذب لكي تصنع احلضارات!! النميمة وبعض الكذب لكي تصنع احلضارات!! 
أن  قليالً ستجد  فيه  فكرت  لو  لكن  االستنتاج،  هذا  يصدمك  أن  املمكن  أن من  قليالً ستجد  فيه  فكرت  لو  لكن  االستنتاج،  هذا  يصدمك  أن  املمكن  من 

األصوات  لغة  أما  الكذب،  بهارات  فيها  عندنا  األصوات اللغة  لغة  أما  الكذب،  بهارات  فيها  عندنا  اللغة 
واالشارات عند احليوان فهي لتوصيل رسالة سريعة واالشارات عند احليوان فهي لتوصيل رسالة سريعة 
ليلتهمنا  قادم  النمر  يصرخ  القرد  وواقعية،  ليلتهمنا صادقة  قادم  النمر  يصرخ  القرد  وواقعية،  صادقة 
بجانب البحيرة، أما االنسان فقد زاد وجّود وأضاف من بجانب البحيرة، أما االنسان فقد زاد وجّود وأضاف من 
خياله حكاية أخرى وهي أن النمر أو الذئب له بركات خياله حكاية أخرى وهي أن النمر أو الذئب له بركات 

ومعجزات فلنعبده إذن ولنقدم له القرابني!!ومعجزات فلنعبده إذن ولنقدم له القرابني!!
ومريدين  أتباعاً  وجتند  واألساطير  احلكايات  ومريدين تتراكم  أتباعاً  وجتند  واألساطير  احلكايات  تتراكم 
مقتنعني ومصدقني بل مستعدين للموت في سبيل مقتنعني ومصدقني بل مستعدين للموت في سبيل 
اخلرافة  أو  اجلمعية  احلكاية  أو  األسطورية  اخلرافة الفكرة  أو  اجلمعية  احلكاية  أو  األسطورية  الفكرة 

يهرب  هو  النمر،  تقديس  سبيل  في  للموت  مستعد  قرد  يوجد  ال  يهرب املشتركة،  هو  النمر،  تقديس  سبيل  في  للموت  مستعد  قرد  يوجد  ال  املشتركة، 
استطاع  الذي  الوحيد  فهو  االنسان  أما  مفترس،  أنه  يعرف  ألنه  فقط  استطاع منه  الذي  الوحيد  فهو  االنسان  أما  مفترس،  أنه  يعرف  ألنه  فقط  منه 
إقناع جماعته بأن املوت في سبيل رضاء النمر عنهم هو الغاية والهدف، وأن إقناع جماعته بأن املوت في سبيل رضاء النمر عنهم هو الغاية والهدف، وأن 
األسطورة  صنعت  التي  للعشيرة  املفترس  النمر  من  مغرية  مكافأة  األسطورة هناك  صنعت  التي  للعشيرة  املفترس  النمر  من  مغرية  مكافأة  هناك 

ادمني  البني  بسمكرة  قام  التطور  ادمني وصدقتها،  البني  بسمكرة  قام  التطور  وصدقتها، 
نتاج طفرات جينية،  تعديالت جوهرية  نتاج طفرات جينية، وإجراء  تعديالت جوهرية  وإجراء 

االنسان  وجه  مقدمة  في  العيون  االنسان فظهرت  وجه  مقدمة  في  العيون  فظهرت 
احليوان،  في  الوجه  جوانب  عن  احليوان، بديالً  في  الوجه  جوانب  عن  بديالً 
السافانا  عالم  مراقبة  االنسان  السافانا واستطاع  عالم  مراقبة  االنسان  واستطاع 

االنسان  ترك  األبعاد،  ثالثية  رادارية  االنسان بعني  ترك  األبعاد،  ثالثية  رادارية  بعني 
املشي على أربع وانتصب واقفاً وحتررت يداه املشي على أربع وانتصب واقفاً وحتررت يداه 

فاستطاع اكتشاف النار وصناعة األدوات من احلجر، واستطاع بهذه الوقفة أن فاستطاع اكتشاف النار وصناعة األدوات من احلجر، واستطاع بهذه الوقفة أن 
يستكشف ما هو أمامه، استطاع من خالل النار أن يطبخ وأن يخفض عدد يستكشف ما هو أمامه، استطاع من خالل النار أن يطبخ وأن يخفض عدد 
الدماغ  الى  الطاقة  والهضم، لتذهب  الدماغ ساعات املضغ  الى  الطاقة  والهضم، لتذهب  ساعات املضغ 
ويكبر حجم املخ وتتكون قشرة دماغية مكثفة وفص ويكبر حجم املخ وتتكون قشرة دماغية مكثفة وفص 

أمامي مدرك ومبدع.أمامي مدرك ومبدع.
كل هذا جعلنا سادة العالم، لكنه في نفس الوقت كل هذا جعلنا سادة العالم، لكنه في نفس الوقت 
تناقلنا  وخداعاً،  كذباً  الدنيا  كائنات  أكثر  تناقلنا جعلنا  وخداعاً،  كذباً  الدنيا  كائنات  أكثر  جعلنا 
مجرد  جتاوزت  لكنها  السمر،  ليالي  في  مجرد احلكايات  جتاوزت  لكنها  السمر،  ليالي  في  احلكايات 
وسياسات  وفرمانات  مقدسات  لتصبح  وسياسات احلكايات  وفرمانات  مقدسات  لتصبح  احلكايات 
التدفئة  قعدات  جتاوزت  وخرافات،  وأساطير  التدفئة وقوانني  قعدات  جتاوزت  وخرافات،  وأساطير  وقوانني 
وتأكل  واحلروب  النار  تشعل  أوهام  إلى  النار  وتأكل حول  واحلروب  النار  تشعل  أوهام  إلى  النار  حول 
األخضر واليابس، فهل يلجأ االنسان في تلك األيام إلى تقويض كل تلك األوهام األخضر واليابس، فهل يلجأ االنسان في تلك األيام إلى تقويض كل تلك األوهام 
والعيش كفرد في حلظة صدق مع النفس وحترر من أغالل املزيد من اخلدع؟ أم والعيش كفرد في حلظة صدق مع النفس وحترر من أغالل املزيد من اخلدع؟ أم 
سيظل أسيراً في سجن األكاذيب التي تستمد قوتها من أننا قد اتفقنا على سيظل أسيراً في سجن األكاذيب التي تستمد قوتها من أننا قد اتفقنا على 

عدم املساس بها؟! عدم املساس بها؟! 

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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اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

لعام  اونتاريو  ميزانية 
تدابير  تتضمن   2022
لكبار السن والعمالة 

منخفضة الدخل
...............................ص9

ازمة  تنتهى  هل 
القسري  االختفاء 

للمسيحيات؟! )2-1(
 ... االمن؟  يتؤاطؤ  هل 
في  تشارك  الدولة  ام 

متييع القضية؟!
.............................ص14

بزيارة  يقوم  ترودو 
ألوكرانيا  مفاجئة 

ويتقابل مع رئيسها
...............................ص9 

االعانات  توقف  كندا 
اخلاصة  الفيدرالية 

بـــ »كورونا«
.............................ص12

اإلمام الطيب و الشرساإلمام الطيب و الشرس
علينا  خرج  لألزهر,  اخلمسني  الشيخ  الطيب  أحمد 
طريق  علي  هامة  خطوات  متثل  مؤخراً  بتصريحات 
معتنقي  من  وغيرهم  املسلمني  بني  للتعايش  طويل 
واملسيحيني  واملسلمني  عامة،  بصفة  األخرى  الديانات 
الطيب  أحمد  الشيخ  صرح  خاصة،  بصفة  مصر  في 
جوهر  من  فارغة  شكليات  أسير  املتشددين  خطاب  أن 
ما  والسنة  القرأن  في  يوجد  ال  وأنه  احلقيقي.  اإلسالم 
هو  كنيسة  أمام  مسجد  بناء  وأن  الكنائس،  بناء  يحرم 
التضييق  هذا  وإن  املسلمني  غير  التضييق علي  من  نوع 
وأضاف  اإلسالم.  في  عنه  منهي   - تصريحاته  بحسب   -
القرأن ديانات مختلفة لكن توجد  أنه ال يوجد في  أيضاً 
رساالت لدين إلهي واحد. وحتدث األمام الطيب عن طهارة 
التصريح  وكان  اإلسالم.  نظر  وجهة  من  والتوراة  االجنيل 
الوصف  وهو  زمة،  أهل  ليسوا  املسيحيني  أن  هو  األقوى 
وجماعات  واملتطرفني  املتشددين  استخدمه  طاملا  الذي 
علي  للتأكيد  اإلرهابية  واجلماعات  السياسي  األسالم 
عدم املواطنة الكاملة لألقباط. كذلك صرح األمام مؤخراً 
املسلمني  غير  على  التضييق  أن  األزهر  صوت  جلريدة 
الصيام  بدعوى  رمضان  بنهار  ومشربهم  مأكلهم  فى 
من  لإلسالم  وال ميت  يليق  ال   - - سخف  -بحسب وصفه 
قريب أو بعيد. وهي القضية التي تثار في شهر رمضان من 

كل عام في الشارع املصري. 
للشيخ  املطمئنة  التنويرية  التصريحات  كل  ورغم 

الطيب، إال إن له تصريحات أخري شرسة 
وحتمل وجه مغاير ملا سبق وأبعد ما تكون 
التنوير، مثل فتواه بإجازة ضرب املرأة  عن 

من  األسرة  حماية  حالة  وفي  والتكبر  النشوز  حالة  في 
بني  الكاملة  املساواة  رفضه  كذلك  والتشرد،  الضياع 
أية  التنويريني ضد  معاركه ضد  عن  واملرأة. فضالً  الرجل 
الرئيس  ضد  ومعركته  للتراث.  حديثة  مختلفة  قراءة 
به  ندد  الذي  الشفهي  الطالق  علي  للتأكيد  السيسي 

السيسي. 
أما عن تصريحاته ضد الغرب فحدث وال حرج فهو دائم 
مع  متوازية  واالسالموفوبيا،  بالعنصرية  للغرب  الوصف 

مدح دائم للغزو العربي. 
واألحداث  والقضايا  املواقف  في  لإلمام  التباين  نفس 
السياسية، فهو عضو احلزب الوطني قبل سقوط مبارك 
التهنئة للمسؤولني وللشعب في  الذي يقدم  أيضاً  وهو 
ذكرى بثورة »25 يناير«. هو الذي شارك في بيان الثالث من 

يونيو وهو أيضاً الذي إنتقد فض رابعة 
ولهذا من الصعب علي أحد التنبؤ مبواقف أو تصريحات 
قادمة، فمن املاضي واحلاضر ترى لألمام وجه طيب تنويري 
معادي  شرس  أخر  وجه  أيضاً  وله   ، اآلخر  مع  متعايش 
تتبادر  وهنا  الغرب.  مع  والتعايش  والتجديد  للحداثة 
للشيخ  معه  وتقول  السيسي  الرئيس  كلمة  لذهنك 

الطيب »أتعبتنا يا فضيلة األمام«.

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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ضجيج مواقع التواصل االجتماعي 
وحتوله  احلوادث  من  حدث  جتاه 
العام«  »الرأي  تُشغل  مادة  إلى 
مثيرًا  أمرًا  يكون  قد  تفاهته  على 
مقياًسا  باعتباره  أحيانًا،  لالهتمام 
من  األعظم  السواد  تفكير  ألمناط 
الذي  الواقعي  اجمُلتمع  في  الناس 
اإللكتروني  االفتراضي  اجملتمع  ُيثل 
لذا  ذهنه،  في  يدور  ملا  انعكاًسا 
كان لغط اجلماهير حول إعالن خبر 

الفن  عالم  إحدى جنمات  بني  الطالق 
الشابات وأحد مشاهير رجال األعمال 
مدى  على  الضوء  تُسلط  مسألة 

الفراغ واأللم وامللل الذي يعيشه اجمُلتمع في عاملنا 
احليلة  وقلة  اإلحباط  العربي، حيث تسود مشاعر 

املشاهير  حياة  فيعيشون  الناس،  عامة  بني 
ويتناولونها  وأوهامهم،  أحالمهم  في 

واألمل  والسخرية  واحلقد  بالغيرة 
كلماتهم  خالل  من  واألمنيات 
في  النسيان  رياح  تذروها  التي 

غضون أيام أو أسابيع.
العالم من أقصاه إلى أدناه مليء 

يُكتب  لم  التي  الزواجية  بالتجارب 
منذ  األسباب  ملاليني  التوفيق  لها 

الطبقات  ُمختلف  من  أزواج  السنني،  آالف 
يتطلقون  الراشدة  الُعمرية  والفئات  اجمُلتمعية 
على  قادرًا  يُعد  لم  أحدهما  أو  الطرفني  ألن  يومًيا 
يتم حتليل  ال  إذن  ملاذا  العالقة،  تلك  في  االستمرار 
حكايات عشرات األزاج الفقراء والزوجات املغمورات 
)غير املشهورات( ومتحيصها وتفصيصها والتطفل 
والنجمة  املليونير  حكاية  مع  حدث  كما  عليها 
يُطلق  الذي  الفقير  اتهام  يتم  ال  ملاذا  الصاعدة؟ 
باعتباره  الزفاف  من  أسابيع  أو  أيام  بعد  زوجته 
املغمورة  الزوجة  تُتهم  وال  الناس«  ببنات  »يلعب 
باعتبارها استغاللية بسبب أيام استفادتها ماديًا 

من زواجها به؟!
االنفصال في كل العالقات العاطفية مؤلم وليس 

بطبعهم  البشر  معظم  كبير،  له 
مهما  وهشة  ضعيفة  مخلوقات 
تبادل  حتتاج  الظاهرية،  قوتها  بدت 
احلياة  تفاصيل  وُمشاركة  املشاعر 
وأفراحها وأتراحها مع انسان يقويها 
االستناد إليه، لذا من النادر أن يُقدم 
ارتباط  خطوة  على  الناضج  االنسان 
جادة وُمعلنة بهدف العبث أو قضاء 
أوطار مؤقتة، لكن يجب النظر بعني 
االعتبار إلى أن لكل طبقة ُمجتمعية 
وبينما  بغيرها،  ُمقارنة  خصوصيتها 
في طبقة ما ال يتم الطالق إال بصياح 
عاطفي  واستنزاف  وفضائح  وجنون 
ومعنوي ومادي لآلخر على صعيد احلي أو املنطقة 
بهدف إيذائه وتنشيف ريقه؛ يتم في طبقة أخرى 
بأوسع مساحة ُمتاحة من السهولة والهدوء 
اإلنساني  املستقبل  على  ُمحافظة 
كل  مصلحة  يعيان  لشخصني 
املصلحة  جيًدا فضال عن  منهما 

املُشتركة.
تستهدف  الزواج  حاالت  كل 
واملصالح  ما،  نوٍع  من  مصلحة 
ذوي  من  املتزوجني  بني  املتبادلة 
بني  املصالح  من  أكثر  احملدود  الدخل 
حتتاج  األولى  الفئة  ألن  واملشاهير؛  األثرياء 
بينما  اآلخر،  الطرف  من  أكثر  ُمساعدات  وتتوقع 
الفئة الثانية أكثر وعًيا مبا ينسجم معها ويتالءم 

مع طبيعة حياتها ويُحقق لها التكاُمل.
من الطريف أن عامة الناس ال ينظرون إلى ُمختلف 
حياة  ُسمعة  يلوكون  بل  الفاشلة؛  حياتهم  زوايا 
املشاهير التي تنتقل من جناح إلى جناح رغم مراحل 
تقدمي  عدم  احلكمة  من  أن  ويبدو  املؤقتة،  التعثر 
النصيحة لهؤالء كي يلتفتوا لفشلهم ويُحاولوا 
إصالحه لئال يفيقوا من الغيبوبة، ويتوفر لهم ما 
النقمة  أو  باالكتئاب  للشعور  الوقت  من  يكفي 
أكثر  تغييره  تغدو ُفص  واقع  الثورة على مرارة  ثم 

صعوبة يوًما بعد آخر.
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اميــــــل حـــــبيب 
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عليها  الترحم  من  البد  نعم  أبوعاقلة،  شيرين 
شيء  أقل  إنه  عاملنا،  عن  يرحل  من  كل  وعلى 

يكن تقديه إلى شهيدة اإلعالم والصحافة.
لم أتصور أن أشهد اليوم الذى ينشغل العالم 
العربى فيه بقضية الترحم وهل يجوز الترحم 
النقاش  ثم يتد هذا  ال،  أم  املسلمني  على غير 
بشدة  معارض  بني  ما  اخلليج،  إلى  احمليط  من 
في  استحياء.  على  ومؤيد  عليها  للترحم 
ال  أمر  نقاش  اننا  وهي  واحدة  املصيبة  النهاية 
يجوز حتى ابداء الرأي فيه، ألنه أمر بديهى طلب 

الرحمة للراحلني.
صحفية  مراسلة  أبوعاقلة  شيرين  الشهيدة 
األرض  أخبار  بتغطية  تقوم  وكانت  للجزيرة 
اجلنسية  وحتمل  فلسطينية  هى  احملتلة. 
االسرائيلى  االحتالل  جيش  قتلها  االمريكية، 
العملية  بتغطية  لقيامها  وعمدا  غدرا 

العسكرية ضد مخيم جنني.
هو  الوحيد  أبوعاقلة  شيرين  الشهيدة  خطأ 
أصبحت  الزمان  هذا  في  نعم  مسيحية!  أنها 
حتى  معه  يحمله  لصاحبه  خطأ  العقيدة 

املمات مت يالحقه إلى اللحد. 
الغريب  الفكر  هذا  لنا  ليظهر  حدث  ماذا 
منصات  كل  على  له  يدعون  ثم  له،  والتظاهر 
الراحلة كانت متثل  وكأن  االجتماعى،  التواصل 

خطرا على اإلسالم.
القياس طالب كل من   وبالتبعية وعلى نفس 
رفض الترحم عليها بأال يُطلق عليها شهيدة، 
مقومات  عليها  تنطبق  ال  لهم  وفقا  ألنه 
وهنا  اجلنة!  تدخل  لن  وبالتالى  الشهادة 
نسألهم هل اجلنود املصريون اللذين حاربوا منذ 

عام 1956 و حتى 1973 و استشهدوا دفاعا عن 
كل هؤالء العرب املعترضني على الترحم ال يجوز 
أيضا الترحم عليهم أو احتسابهم شهداء من 

كان منهم غير مسلم؟
ثم تخرج مجموعة أخرى حتاول أن تُزّور و تفبرك 
االجتماعى  التواصل  منصات  على  منشورات 
فيه  قال  بيانا  أصدر  اإلسكندرية  بابا  أن  تقول 
أن الشهيدة لن تدخل اجلنة ألنها أرثوذكسية!! 

وليست كاثوليكية!!
جاهلون  فاشلون،  واالفتراء  الكذب  في  حتى 

مباهية االرثوذكسية و الكاثوليكية.
وكنت  املوضوع،  هذا  في  احلديث  رفضت  طاملا 
أعتقد أن مثل هؤالء املُغرضني هم خارج أي دين 
لكن  اإلنسانية،  إلى  ينتموا  حتى  أو  عقيدة  أو 
البعير،  التي قصمت ظهر  هذا األمر كالقشة 
كفانا عدم قبول اآلخر، كفانا كراهية، والدعوة 
الى أشياء ليست من أي دين أو عقيدة و لكنها 
ألحداث  بأصحابها  خاصة  تفسيرات  مجرد 

وقعت بعينها في زمان و مكان آخرين.
العزاء الوحيد أنه مازالت األغلبية رافضة لهذه 
بدورها  وتقوم  مجتمع  ألى  املدمرة  العقلية 
رعاة  يد  إفساده على  مت  ما  في محاولة إصالح 

التطرف والرجعية و التشدد و الكراهية.
وعزاء  أبوعاقلة،  شيرين  الشهيدة  اهلل  رحم 
لها  دعاءنا  مع  وزمالءها،  ألسرتها  خالص 

بالرحمة و احتسابها في اجلنة. 

$40

»رحم اهلل الشهيــدة«
بقلم: 

عماد برسوم

كندا توقف االعانات كندا توقف االعانات 
الفيدرالية اخلاصة الفيدرالية اخلاصة بـــ بـــ 

»كورونا«»كورونا«
انتهت أخر اعانات الطوارئ املتبقية لـــ كوفيد 19 في كندا منذ 7 مايو اجلاري، وقالت احلكومة انه ال تخطط لتجديد 
برامج الدعم التي مت انشاؤها استجابة لوباء كورونا، وقالت وزيرة املالية كريستيا فريالند ان معدل البطالة انخفض 

بشكل قياسي وهذا دليل على انه لن تكون هناك حاجة إلى دعم مستمر للوباء بعد هذا التاريخ.
وقال السكرتير الصحفي لوزيرة املالية »إنه منذ بداية الوباء كان تركيزنا على احملافظة على توظيف الكنديني وابقاء 
العالمات  بشأن  بحذر   متفائلون  ايضا  »إنهم  العامة  الصحة  وقال مسؤولو  قدميهم«.  واقفني على  العمل  اصحاب 
التي تشير إلى انخفاض مستويات انتقال العدوى«، وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة الدكتورة تريزا تام »إن كندا 
تشهد انخفاضا في انتقال العدوى في العديد من املناطق،  ويعني انتهاء االعانات الفيدرالية؛ أن احلكومة لن تدفع بعد 
اآلن معونة للموظفني الذين يحتاجوا لعزل أنفسهم بسبب اصابتهم بكوفيد 19، او إذا اضطروا لترك العمل لرعاية 
طفل بسبب املرض، او بسبب اغالق املدارس املرتبط بالوباء، كما انتهت ايضا برامج اعانة املوظفني الذين أجبروا على 
ترك العمل بسبب عمليات االغالق احمللية، وانتهت أيضا البرامج املصممة لدعم الشركات االكثر تضررا، مثل البرامج 
التي دعمت جزءا من رواتب املوظفني، وايضا انتهت برامج انعاش السياحة والضيافة«. ويكن ملن يستحقوا هذه االعانات 
التقدم بطلب للحصول عليها بأثر رجعي، وستستمر احلكومة في قبول الطلبات بعد 7 مايو، وامام املتقدمني للحصول 
على إعانة العمال 60 يوما للتقدم بطلباتهم، ولدى الشركات التي تضررت من الوباء 180 يوما للمطالبة باإلعانة بأثر 

رجعي.

تورنتو تنهي الطوارئ تورنتو تنهي الطوارئ التي اعلنتها بسبب وباء كوروناالتي اعلنتها بسبب وباء كورونا
الطوارئ  حالة  اعالن  توري  جون  تورنتو  مدينة  عمدة  أنهي 
اخلاصة بوباء كوفيد 19 في بيانا صحفي اقيم مؤخرا، وكانت 
مدينة تورنتو قد اعلنت حالة الطوارئ ألول مرة في 23 مارس 

عام 2020.
تاريخ  في  رسمية  طوارئ  حالة  أول  هذه  ان  املسؤولون  وقال 
للقلق  مصدر   19 كوفيد  يزال  ال  حني  وفي  تورنتو،  مدينة 
في  املدينة  جهود  فإن  ويقظة  مستمرة  جهودا  ويتطلب 
حالة  انهاء  فيه  يكن  وضع  في  املدينة  وضعت  مكافحته 
الطوارئ. وقال عمدة املدينة انه أتخذ هذا القرار بالتشاور مع 

املسؤولني في الصحة في تورنتو الدكتورة أيلني دي فيال والدكتور كريس موراي الذين قالوا »ان اللقاحات ال 
إيلني دي فيال »انه في  الدكتورة  تزال متوفرة للسكان«. وقالت  أداة ملكافحة كوفيد 19 وهي ال  تزال أفضل 
الوقت الذي ال يزال فيه الفيروس نشيط في املدينة فانه بفضل العلم الذي تطور بسرعة وزيادة فهم كوفيد 

19 واجلهود التي بذلها االفراد حلماية بعضهم البعض فإن مدينة تورنتو في مكان أفضل بكثير مما قبل«.
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    ثقفوا أوالدكم، عن طريق الكلمات 
املُنّغمة؛ فاإليقاعات املتدفقة، هي لغة 

مشاعرهم األولى، واألبدية!
   اقرأوا ألطفالكم، أعمال الشاعر 

الفرنسي الفونتني، الذي تقف حكاياته 
لألبناء إلى جوار آثاره األدبية!

   اقرأوا ألطفالكم، أعمال الشاعر 
األسباني خوان رامون خمنيث، الذي 
لم تصرفه أحداث عصره عن كتابة 

ملحمة: »أنا وحماري«، فكانت قمة من 
قمم األدب األسباني على لسان حماره 

الفضي »بالترو«، وهو يطوف أسبانيا، 
فيتأمل الوردة، والفراشة، والتل، والشروق، 

والغروب، وكل أوجه ومشاعر الطبيعة!
   اقرأوا ألطفالكم، أعمال طاغور، شاعر 

الهند العظيم، الذي خصص أكثر 
من ديوان لألطفال، ليعيش معهم في 
حبهم، وخيالهم، ولعبهم، ويوشك أن 

يكون الطفل، 
لديه، رمزاً للحياة 

اخلالدة!
   اقرأوا 

ألطفالكم، أشعار 
محمد الهراوي، أول من التفت بجد إلى 

شعر األطفال في عاملنا العربي، وأبدع 
فيه، ونّوع أساليبه!

   اقرأوا ألطفالكم، أشعار أمير الشعراء 
أحمد شوقي، الذي وضع األناشيد التي 
تؤكد الوطنية، وحب الناس، في وجدان 

الطفل!
   اقرأوا ألطفالكم كل تاريخكم، 

وتراثكم، وتعاليمكم، عبر موسيقى 
من الكلمات، وكلمات من املوسيقى؛ 

فتجعلوا بيوتكم غنية بالثقافة 
واملعرفة، بأغاني األطفال، وباملوشحات، 

والترانيم!...

على أوتار الشعر...   
وجع احملروسة!             ثقفوا أوالدكم!

حكاية طفل من 
أطفال »الكفاتسة« !  

فكرة  أن  لك  قلت  لو  تصدقني  لن  رمبا  القارئ  عزيزي 
الهجرة قد سيطرت على تفكيري منذ كنت صغيراً، 
وجوداً  أنه  على  مصر  في  وجودي  إلى  أنظر  كنت 
استكمال  أحتمل  لن  أنني  أعلم  فقط! كنت  مرحلياً 
حياتي في مجتمع هكذا ال يعترف بي كفرد متساوي 

احلقوق مع أقراني! 
منذ الصغر أدركت أنه يوجد شيئاً ما ال يجعلني فرداً 
فلماذا  احملروسة!  في  احلقوق  وكامل  األهلية  كامل 
أن  والبد  به  أومن  ال  لدين  آيات  يجبرونني على حفظ 
من  والبد  إجبارية  أسئلة  االمتحان  في  منها  يأتي 
في  احلفظ حتى أجنح! في مقابل هذا ندرس جميعاً 

ومن  اإلعدادية  بعدها  ومن  االبتدائية  املدرسة 
بعدها الثانوية أن ديني الذي أؤمن به وولدت 

وكفر  وحتريف  هراء  محض  هو  عليه 
مبني وبالطبع كان لهذا عظيم التأثير 
البعض  فكان  لي  زمالئي  نظرة  على 
بكل  »الكفاتسة«  نحن  يعايرنا 
أنواع النقائص املوجودة في أذهانهم 
زمالئهم  الطلبة  يزف  فتارة  فقط، 
تربينا  التي  باألغنية  »الكفاتسة« 

والقسيس  وقعت  »الكنيسة  عليها 
كريهة  رائحتنا  بأن  معايرة  وتارة  مات«، 

زيست،  بصابون  املتكرر  االستحمام  رغم 
وتارة بأننا نقبل بعضنا في الكنائس، وتكتمل 

املعاناة حني تأتي حصة الدين فأخرج مع ثالثة أو أربعة 
حصة  لنأخذ  عليهم  املدعوا  الكفاتسة  زمالئي  من 
االجتماعية  الدراسات  مدرسة  فالنة  أبلة  مع  الدين 
جميعاً  نفترش  وكنا  العلوم  مدرسة  عالنة  أبلة  أو 
حصة  نأخذ  حتى  احلوش  أرض  أو  املدرسة  ساللم 
املدرسة  بعدها  من  ثم  االبتدائية  املدرسة  في  الدين 

اإلعدادية ثم الثانوية!
على  أسبوع منظر كهذا! جنلس  نُهان كل  كنا  نعم 
الساللم بينما يرانا الصاعد والهابط والبعض يطلق 
الساللم  درجات  يفترشون  الذين  هؤالء  على  النكات 

من أجل دراسة دين محرف على حد فهمه! 
من  وهجرتي  العمر  هذا  بعد  القارئ  عزيزي  أتعلم 
تنمر  املنظر ولم أنسى  يوماً هذا  احملروسة لم أنسى 
بعض الزمالء وبعض األساتذة وبعض املعلمات وفراش 
أنسى كيف  الناظر! لم  إلى حضرة  املدرسة ووصوالً 
ألطفال  املشهد  هذا  فيكفيك  بدونية،  نتعامل  كنا 
أقرانهم  بينما  دينهم،  لدراسة  األرض  يفترشون 
يجلسون معززين مكرمني في فصولهم! ال أعلم ملاذا 
ظن البعض أنني حني نشرت قصيدة »أنا اللي أخدت 
الوصف!  في  أبالغ  كنت  السلم«  على  ديني  حصة 
يعلم اهلل أنها احلقيقة بل أقل من احلقيقة بدرجات 
ودرجات! كانوا يخلقون فينا شعور الدونية بتصرفات 
أدميتنا  ممنهجة متواترة مستمرة كهذه حتى نفقد 
أعلم  بالفتات، ال  باملساواة فنكبر نرضى  وأحساسنا 
إلى اآلن كيف حتمل أبي وحتملت أمي حكاياتي لهما 
الغير  األبنية  هذه  داخل  وتنمر  تفرقة  من  نراه  عما 

تعليمية التي كانت تسمى »مدارس«!
 أتعلم عزيزي القارئ وأنا أكتب هذه احلروف شرد ذهني 
نفسي  في  وقلت  وبنتي  أبني  فاحتضنت  للحظة 
من  هاجرت  أنني  أبنتي  ويا  ولدي  يا  ربي  رحمة  أنها 
أبي  حتمله  ما  ألحتمل  أكن  لم  فيقيناً  احملروسة  هذه 
وحتملته أمي لو بقيت في هذه احملروسة وحدث لكما 
أسأل  كنت  أنني  القارئ  عزيزي  أتعلم  لي!  حدث  ما 
نفسي مراراً وتكراً وألوم إلهي مراراً وتكراراً على هذا 
إلى  نذهب  كنا  كله  هذا  بعد  ثم  البغيض!  الشعور 
الكنيسة فيقولون لنا ال حتزنوا فمكتوب في العالم 
أجد  وال  الرد  أستطيع  ال  فكنت  ضيق  لكم  سيكون 

منطقاً للحوار.

فترات  من  صغيرة  لفترة  أنه  القارئ  عزيزي  أتعلم 
األطفال  مع  ألعب  صغير  كطفل  كنت  الطفولة 
أقرانه  مع  يلعب  طفل  بنفسية  الشارع  في  جيراني 
وجيراني  زمالئي  وكان  ذلك،  غير  شى  وال  وكفى 
كأطفال مثلي ال يشعرونني بأي تفرقه فالطفل )أي 
البشرية بفطرة  طفل( يولد على سجيته وطبيعته 
بني  يفرق  وال  اجلميع  مع  ويلعب  اجلميع  يحب  طفل، 
اجلميع! وياليت اجلميع يظل على فطرة األطفال هذه 

فيصبح العالم هو اجلنة بعينها!
عشت هكذا مع جيراني األطفال فترة ليست بطويلة 
ولكنها فترة جميلة في حياتي أتذكرها بكل خير إلى 
اآلن حتى ظهر في املنطقة مجموعة من 
يرتدون  الذين كانوا  امللتحيني  الشيوخ 
كانوا  و  القصيرة  البيضاء  اجلالليب 
في  والشقق  البيوت  على  يرون 
الناس للصلوات  املنطقة لدعوة 
وتوزيع األذكار أو ما شابه، وحدث 
فقالت  بيتنا،  على  مروا  أنهم 
لهم والدتي أننا أقباط وأِسقط 
وجدتهم  حني  أمي  يدي  في 
ويتحدثون فيما  للهداية  يدعوننا 
ال شأن لهم به، ولكن أمي العزيزة 
أغلقت الباب في أدب شديد ال يخلو 
من حزم، بعد أن قالت لهم بنفس األدب 
املمتزج باجلدية الشديدة كلمات لن أنساها ما 
ملثلها من جديد، وأحسب  يعودوا  حييت جعلتهم ال 
ميزان  في  سيظل  اليوم  ذلك  في  أمي  قالته  ما  أن 
حسناتها، ألنه الرد املناسب على من يعطي لنفسه 
احلق في اختراق خصوصيتك بكل وقاحة إلي هذا احلد! 
املهم بعد ظهور هؤالء األخوة حدث ذات يوم أنني كنت 
ألعب مع جيراني لعبتي احملببة آنذاك وهي كرة القدم 
بينما كان صديقي وجاري  وحدث أنني سجلت هدفاً 
الذي كان أقرب اجلميع إلى قلبي وكنت األقرب له يرى 
أن الهدف ليس صحيحاً فما كان مني أن حلفت باهلل 
فقال لي صديقي بعفوية غادرة:  الهدف صحيحاً  أن 
تلك  نزلت  يعلم اهلل كيف  باهلل!  أنت كافر ال حتلف 
الكلمات على قلبي وعقلي اللذان بكيا قبل أن تدمع 
العني! لم أحتدث معه تركته وسرت في طريقي ولم 
أذهب إلى املنزل! كنت أسير حزيناً ال أعلم ماذا تغير 
فترة  وطوال  محباً  حليماً  لطيفاً  كان  صديقي!  في 
معرفتي به لم يتفوه بكلمة أكرها وال أنا فعلت ذلك! 
لم أري يوماً بيننا اختالف في شئ! كنا نتكامل حني 
واحداً فكان اجلميع يهاب  كنا نلعب سوياً في فريقاً 
هذا الفريق الذي يلعب فيه هذان الصديقان! إلى اآلن 
ال أنسى صديقي هذا الذي ما عادت لي صلة به بعد 

ذلك! 
وهكذا عزيزي القارئ كان حلم الهجرة إلى بالد حتترم 
االختالف والتعددية هو حلم العمر إلى أن هاجرت إلى 
كندا حيث أعيش في بالد حتترم اجلميع، وال تفرق بني 
اجلميع، وحتب اجلميع، وتقف على مسافة واحدة من 
وأقول لكم  به لي وألسرتي!  اجلميع، وهذا ما حلمت 
بكل صدق وبعيداً عن أي زيف ومزايدات كم متنيت أن 
باملساواة  أنعم  حتى  أبنائي  عمر  في  وأنا  لكندا  آتي 
على  يعيش  من  كل  يعيشها  التي  واحملبة  والعدالة 
أرض كندا! وبرغم هذا كله مازلت أحمل لوطن املولد 
مصر  أحب  نعم  الطيبة،  واألمنيات  واحلب  االحترام 
ولكني ال أحب العيش فيها وما متنيت يوماً أن أعيش 
عن  بعيداً  جداً  نفسي  مع  صادقاً  وأحسبني  فيها 
الرائجة  البضاعة  أنها  الوطنية رغم  وادعاء  املزايدات 
اآلن!... نعم يا عزيزي القارئ أحب احملروسة ولكنني ال 
أحب العيش فيها... وللحديث بقية لو كان في العمر 

بقية.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

انه  الرئيس  فخامة  يا  اذكرك 
عليك،  »جمايل«  ألحد  يوجد  ال 
سيادتك  صحيح  العكس  بل 
وطني  كل  على  »جمايل«  لك 
مصري عربي يحب بالده، واألهم 
إلى  مديون  غير  سيادتك  ان 
شيء  بأي  مصر  فى  شخص 
لسيادتكم  مديونون  نحن  بل 
واحلرية  واالمن  الوطن  بنعمة 

وخصوصا مسيحيو مصر.
قلب  من  جدا  يحبونك  مصر  فمسيحيو 
ومحبة  رياء  بال  وبضمير  وبشدة،  طاهر، 
العالم  كل  عن  يختلفون  مصر  مسيحيو 
الن محبتهم صادقة نابعة من إلههم الذى 
فما  اعداءهم،  يحبوا  بان  تالميذه  يوصى 
بد  وانصفهم، فال  إليهم  بالك مبن أحسن 
ان تكون احملبة لهذا الشخص مكتملة غير 
ناقصة، وهذا ما نكنه لسيادتك يا سيدى 
بعد  شكواي  أرفع  ان  أريد  ولكن  الرئيس 
مسيحيو  فأحباؤك  سيادتكم،  الى  إلهنا 
وممنهجة  مدروسة  خلطة  يتعرضون  مصر 

الديني  للتمييز  وممولة 
الصريح.

وبناتنا  استبيحت  فحرمنا 
ونحن  اغتصبوا  القصر 
هذا،  بهم  فعل  من  نعلم 
املطالبة  على  نقدر  وال 
حق  استرداد  او  مبحاكمة 
مصر  امل  اجلميل  شبابنا 
يقتل  الذي  ومستقبلها 
النهار،  وضح  في  بارد  بدم 
قساوستنا يهانون ويجبرون 
ما  اقل  اشياء  فعل  على 
امتهان  انها  عنها  يقال 

رجال  وكرامة  لهيبة  علني 
الدين.

جميعنا  الرئيس  سيدي  يا 
ويحرض  حرض  من  نعرف 
على هذه املؤامرة التي حتاك 
ملصر وتغزل خيوطها بعناية 
تريد  ال  دول  في  شديدة 

االستقرار ملصرنا احلبيبة.
لم  ان  احلبيب  أخي  يا   
على  حرضوا  من  يحاكم 
هذه اجلرائم، وإن لم تطلق يد التنويرين إلى 
ما ال نهاية، وبقوة، وإن لم يخرج شيوخنا 
ان  للغوغاء  ويوضحون  والوطنيني  االجالء 
بل  او مسلم  في مصر مسيحي  يوجد  ال 
شعب واحد قاهر للظالم ومنبت احملبة بني 
سيدى  السالمة،  مصر  على  فنقل  أبناءه 
مصري  مسيحي  من  شكوى  ليست  هذه 
لرئيسنا  مبحبة  الطلبة  هذه  اطلق  بل 
املواطنة  تفعل  بان  قلوبنا  على  احملبوب 
والقوانني كما ينبغي بدون محاباة  كاملة 

جلهة معينة.

مسيحيو مصر ال يستحقون هذا سيدي الرئيسمسيحيو مصر ال يستحقون هذا سيدي الرئيس
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وظيفة نادرة تشمل عد طيور البطريق وظيفة نادرة تشمل عد طيور البطريق 
في أبعد مكتب بريد بالعالمفي أبعد مكتب بريد بالعالم

أعلن أبعد مكتب بريد في العالم في 
القارة القطبية اجلنوبية عن وظيفة 
األشخاص  تناسب  نوعها  من  فريدة 
هذه  مهام  وتتضمن  املغامرين، 

الوظيفة عد طيور البطريق.
 Port في  البريد  مكتب  وأطلق 
باسم  أيضاً  املعروف   Lockroy
دعوة  البطريق«  بريد  »مكتب 
وقوي«  »ملهم  فريق  قائد  لتوظيف 
خمسة  إلى  أربعة  على  ليشرف 
إدارة  في  ويساعدهم  أشخاص 

العمليات املوسمية للموقع.
القاعدة  في  العمل  فإن  ذلك،  ومع 
ينطوي على بعض التحديات، وعالوة 
والتي  املتجمدة،  احلرارة  درجات  على 
فوق  فقط  درجات  بضع  ستكون 
يعيش  األيام،  معظم  في  الصفر 
املبني  نيسني  كوخ  في  املوظفون 

لهذا الغرض، ولديهم اتصاالت محدودة مع العالم اخلارجي وال يكنهم الوصول إلى املياه اجلارية.
وستقدم السفن الزائرة خدمة االستحمام للموظفني كل بضعة أيام، ولكن عندما تكون الظروف سيئة، قد يضطر 
املوظفون للبقاء ملدة تصل إلى أسبوعني دون استحمام. وفي حالة الطوارئ ، قد تستغرق عمليات اإلجالء الطبي إلى 

املستشفى ما يصل إلى سبعة أيام.
ووفًقا للوصف الوظيفي، يجب على أي شخص يرغب في العمل في Port Lockroy أن يكون قادراً جسدياً وعقلياً على 
الطوابع  وبيع  البريد  وفرز  البطريق،  وعد طيور  املوظفني،  إدارة  املسؤوليات  بعض  تشمل  فريق،  وكقائد  بذلك.  القيام 

واإلشراف على عرض املتحف.
وأعلن صندوق تراث أنتاركتيكا البريطاني الذي يدير املوقع عن الوظيفة على تويتر »هل حتلم باالستيقاظ ورؤية القارة 
لك  نقدم  الثلوج،  تعلوها  التي  اجلبال  فوق  تتألأل  والشمس  تتجول،  البطريق  طيور  مجدها؟  بكل  اجلنوبية  القطبية 

وظيفة ال مثيل لها. انضم إلينا وساعد في حماية تراث القارة القطبية اجلنوبية واحلفاظ على بيئتها الثمينة«.
 Port وأعرب مئات األشخاص عن اهتمامهم بالعمل في مكتب بريد البطريق. و يتدفق كل عام أكثر من 18000 زائر إلى
Lockroy وهو أحد أكثر املواقع زيارة في أنتاركتيكا واملصدر الرئيسي للدخل للصندوق االستئماني، بحسب صحيفة 

ميرور البريطانية.

قصة »كعكة« من احلرب العاملية الثانية قصة »كعكة« من احلرب العاملية الثانية 
عادت لصاحبتهاعادت لصاحبتها

سعيد«  ميالد  »عيد  عبارات  مع    
أهدى  واإلجنليزية،  اإليطالية  باللغتني 
إيطالية  سيدة  األميركي  اجليش 
كعكة عيد ميالد، بدالً من تلك التي 
عندما  األميركيون،  اجلنود  أكلها 
املعارك  إحدى  خالل  بلدتها  دخلوا 

األخيرة في احلرب العاملية الثانية.
   ميري ميون، احتفلت بعيد ميالدها 
ابريل   28 يصادف  الذي  التسعني، 
تلقت  عندما  الدموع  ذرفت   ،2022
الكعكة في حفل أقيم في فيتشنزا، 

شمال غرب البندقية.
الذكرى  احلدث  هذا  ويصادف     
السنوية لليوم الذي شقت فيه فرقة 
املشاة الثامنة والثمانني طريقها إلى 

املدينة في 28 أبريل1945.
بيترو  قرية سان  في  مزرعتهم  علية  في  والدتها مختبئة  مع  الليلة  تلك  ميون  أمضت  األميركي،  للجيش  ووفقا     
القريبة، وكان اجلنود األملان املنسحبون يطلقون النار على املنزل، وعندما استيقظت ميون في صباح يوم عيد ميالدها 

الثالث عشر، كان اجلنود األميركيون قريبون من املنطقة.
   وقالت حامية اجليش األميركي في إيطاليا، إن والدة ميون أعدت لها كعكة عيد ميالد، وتركتها على حافة النافذة 
لتبرد، لكنها اختفت على ما يبدو من قبل اجلنود األميركيني اجلياع الذين استقبلهم املواطنون اإليطاليون بالنبيذ واخلبز 

أثناء دخولهم فيتشنزا على طول الطريق الرئيسي.
وبدت ميون مندهشة من إعادة اجلنود األميركيني الكعكة بعد 77 عاًما، وشعرت بالسعادة الغامرة عندما غنى حشد 

صغير يضم قادة أميركيني ومسؤولني إيطاليني “عيد ميالد سعيد”.
وقالت ميون، وفقا للجيش األميركي: »اليوم، سنأكل تلك احللوى مع جميع أفراد عائلتي لتعيد إلي ذكرى هذا اليوم 

الرائع الذي لن أنساه أبدا«.

جزيرة غامضة تظهر وتختفي على جزيرة غامضة تظهر وتختفي على 
خرائط جوجل حتير العلماءخرائط جوجل حتير العلماء

في  شبحية«  بـــ«جزيرة  الغموض  يحيط 
اخلبراء  ترك  الذي  األمر  الهادئ،  احمليط  جنوب 

في حيرة من أمرهم.
باسم  يُعرف  األرض،  من  غريب  قطاع  ظل 
بعد  عديدة  لسنوات  لغزًا  ساندي،  جزيرة 
ذلك  في  مبا  اخلرائط،  من  العديد  في  إدراجه 

غوغل، ملدة عقد من الزمان على األقل.
أستراليا  بني  مظلمة  نقطة  ظهرت 
وكاليدونيا اجلديدة على برنامج جوجل إيرث، 
وعلى  اجملاورة.  اجلزر  عن  مختلفة  تبدو  والتي 
واخملططات  اخلرائط  عبر  رصدها  من  الرغم 
ولم  املنطقة،  إلى  العلماء  توجه  البحرية، 

يجدوا شيًئا سوى موجات البحر الزرقاء.
في 26 نوفمبر 2012، أزالت جوجل ما يسمى 
غوغل،  خرائط  خدمة  من  ساندي  جزيرة 

لكنها استمرت بالظهور بشكل متقطع.
بالذهول  إيرث  جوجل  مستخدمو  أصيب 
»اجلزيرة  اكتشفوا  عندما  السنني  مر  على 
الوقت  إلى  تاريخها  يعود  والتي  الوهمية«، 
البريطاني  املستكشف  فيه  رسم  الذي 
الكابنت جيمس كوك رسم جزيرة »ساندي« 

األول قبالة الساحل الشمالي الشرقي ألستراليا.
نُشر االكتشاف في »مخطط االكتشافات في جنوب احمليط الهادئ« لكوك في عام 1776. مرة أخرى، مت رصدها بعد 

أكثر من 100 عام في عام 1895.

مت الكشف عن اللغز في 22 نوفمبر 2012، قبل أربعة أيام فقط من إزالته من خرائط غوغل، عندما لم يكتشف العلماء 
األستراليون اجلزيرة، ولم يجدوا شيًئا سوى البحر.

توجه العلماء إلى املنطقة وسجلوا أن أعماق احمليطات جتاوزت 4300 قدم، مما يشير إلى عدم وجود أي فرصة لوجود أي 
شيء حتت املاء.

وقالت ماريا سيتون من جامعة سيدني لوكالة فرانس برس »أردنا التحقق من ذلك ألن خرائط املالحة على منت السفينة 
أظهرت عمق املياه 1400 متر )4620 قدما( في تلك املنطقة«

وأضافت: »كانت اجلزيرة موجودة على جوجل إيرث وخرائط أخرى، لذا ذهبنا للتحقق ولم تكن هناك جزيرة. نحن في حيرة 
من أمرنا حقاً، إنه امر غريب جداً.«

ال يوجد تفسير رسمي لسبب املشاهدات العديدة جلزيرة ساندي على مر السنني، ولكن النظرية الرائدة هي أن اجلزيرة 
رمبا كانت بقايا عائمة لبركان مغمور أو ثوران ساحلي. يكن لهذه البقايا أن تسافر أحيانًا آالف األميال، وفق ما أوردت 

صحيفة ميرور البريطانية.

Needed 
Seasonable Graphic Designer

Full time Job
In Pickering, Ontario

Send your 
resume to: 

gnjournal@gmail.com
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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

ارتفعت تكلفة البناء في الربع األول من العام احلالي 2022 بنسبة 5.6% مبا يعادل 22.6 % نسبة 
ارتفاع سنوية مقارنة بالعام املاضي.

 ويرجع هذا إلى: 
زيادة تكلفة العمالة نظرا الرتفاع األجور نتيجة لندرة األيدي املدربة وكذلك انخفاض مستوى 

املهارة املهنية. 
ارتفاع أسعار الوقود الذي أثر كثيرا على ارتفاع تكلفة نقل مواد البناء 

مواد  بينما  زادت %19  التي  الصحي  الصرف  مواد  واهمها  البناء نفسها  مواد  أسعار  ارتفاع   -3
الكهرباء شهدت صعودا بنسبة 20.9% سنويا، بينما زادت املواد البالستيكية واملطاطية بنسبة 

19% وهي اعلى زيادة منذ 27 عاما. 
وبهذا فهناك توقعات بزيادات في أسعار العقارات السكنية اجلديدة التي سيتم طرحها للبيع 

في الشهور القادمة. 
وهذا رمبا يبطئ قليال من حركة بيع العقارات اجلديدة مما يزيد من أعباء شركات البناء ويساهم 
اآلن في شراء  باإلسراع  املستثمرين  انصح  البيع.  أسعار  زيادة  وبالتالي  التكلفة  زيادة  في  أكثر 

العقارات حتت االنشاء.

5.65.6% ارتفاع في تكلفة البناء في الربع األول من العام% ارتفاع في تكلفة البناء في الربع األول من العام

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد 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
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nagigirguis.com  |  nagi.girguis@century21.ca
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165 Main Street North
Markham, ON. L3P 1Y2
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* Independently Owned and Operated
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تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

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

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 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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ناشونال إنترست:

املكسيك قد تكون إيران املكسيك قد تكون إيران 
جديدة على أبواب أمريكا؟جديدة على أبواب أمريكا؟

سياسات  تتبنى  دولة  إلى  املكسيك  حتول  من  اخملاوف  عن 
مناهضة للواليات املتحدة على غرار فنزويال، تساءل الزميل في 

مركز »وودرو ويلسون« بواشنطن ريتشارد م. ساندرز هل يكن أن تنزلق املكسيك بقيادة أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور إلى سياسات سياسية وإقتصادية خبرتها أمريكا في فنزويال بقيادة هوغو تشافيز، وفي نيكاراغوا 

بقيادة دانيال أورتيغا، وفي األرجنتني في ظل حكم نيستور كيرشنر ومن بعده زوجته كريستينا كيرشنر؟
بعدما أثبت أوبرادور أنه يتمتع مبهارة في جتييش عناصر االستياء، هل يسعى إلى انتهاز الفرصة للمضي 
ليس في تنفيذ برنامجه فحسب، وإمنا في حتقيق طموحاته الشخصية،وبعد ثالثة أعوام من رئاسة أوبرادور 
من أصل ستة أعوام هي املدة الكاملة للوالية الرئاسية، أظهر ميوالً غريزية نحو اإلستبداد. لكن يكن توافر 

قوى مناهضة له بحيث تتجنب املكسيك األسوأ، وتالياً عدم التسبب بأضرار جانبية للواليات املتحدة.
ذات طبيعة  املكسيك  املتحدة في  الواليات  إن مصالح  إنترست«  »ناشوال  الكاتب في مقال مبجلة  وقال 
متقطعة على رغم املشاركة في احلدود الطويلة. وعادة ما تهيمن قضية واحدة على العناوين الرئيسية. 
وهي تتراوح بني التجارة واخملدرات والهجرة- ودائماً من حيث انعكاسها الفوري على الواليات املتحدة. بيد أنه 
لم يتم إيالء إال القليل من اإلهتمام املتواصل للقضية األشمل التي تتمثل في االستقرار السياسي وآفاق 

استمرار احلكم الديقراطي.
ويتساءل الكاتب: »هل يتحول أوبرادور إلى تشافيز؟«، ليضيف أن االنتقاد القاسي الذي يوجهه خلصومه، 
الفورة  بعودة  واألمل  الكبيرة،  الدولة  ورؤية  واملنتخبة،  القضائية  املؤسسات  على  للسيطرة  محاولة  في 
اآلن  يتخذ حتى  لم  لكنه  االجتاه.  في هذا  املضي  إلى  تشير  السبعينات، كلها  في  التي حدثت  النفطية 

خطوات ال رجوع عنها لكسر احلكم الديقراطي وفرض منوذج استبدادي على بالده.
ومن الناحية السياسية، توجد في املكسيك مؤسسات أقوى مما في فنزويال. وقبيل صعود تشافيز، كانت 
الوسط  يسار  إلى  ينتمي  أحدهما  وجود حزبني مستقرين،  مع  الالتينية،  أمريكا  دول  بني  استثناء  فنزويال 
واآلخر إلى يني الوسط. وقد تفتت احلزبان نتيجة الفساد واالقتتال الداخلي، وانهيار االقتصاد القائم على 
)احلزب  املكسيك  في  حزبني  أكبر  فإن  وباملقارنة  تشافيز.  وجه  في  الوقوف  من  أعجز  جعلهما  مما  النفط، 
املؤسساتي واحلزب الثوري الديقراطي( ال يزاالن سليمني. وينص الدستور على أن الرئيس ال يحكم سوى 

والية واحدة من ستة أعوام، وهي مادة مترسخة بعمق في الثقافة السياسة املكسيكية.

وكالة االنباء األملانية:

التطعيم ضد التهاب الكبد التطعيم ضد التهاب الكبد 
AA ضروري قبل السفر لهذه  ضروري قبل السفر لهذه 

البلدانالبلدان
أكد مركز طب السفر األملاني على ضرورة تلقي التطعيم ضد 

وكذلك  املتوسط،  األبيض  البحر  دول  املثال  احلارة، على سبيل  البلدان  إلى  السفر  قبل    A الكبد  التهاب 
الواليات املتحدة األمريكية.

وأوضح املركز أن التهاب الكبد A املعروف أيضا »بيرقان السفر« يكن أن يشكل خطراً على حياة األشخاص 
املصابني بأمراض الكبد املزمنة، مشيراً إلى أنه ينتقل عبر األغذية ومياه الشرب امللوثة، وكذلك عبر االتصال 

اجلنسي. وتتمثل أعراض اإلصابة بالتهاب الكبد أ في احلمى والغثيان وآالم البطن.
جدير بالذكر أن فترة حضانة الفيروس تتراوح من أسبوعني إلى ستة أسابيع، علما بأن األجسام املضادة 

تتكون في اجلسم خالل فترة تتراوح من 12 إلى 15 يوماً بعد تلقي اجلرعة األولى من اللقاح.
وبعد حوالي ستة إلى 18 شهراً من التطعيم األولي ضد التهاب الكبد أ، يتم احلصول على جرعة أخرى. 

وبعد ذلك، تستمر حماية اللقاح ملدة 25 عاماً على األقل.

نافذة على صحاقة العالم88

حّذر بيل جيتس مؤسس شركة »مايكروسوفت«، ، 
من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

تايز«  »فاينانشيال  صحيفة  مع  مقابلة  في  وقال 
إنه ال يزال من املمكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر 

انتقاال وأكثر فتكا.
وأضاف أنه ال يسعى أن يكون متشائما لكن العالم 
لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في اجلائحة، مؤكًدا 
عن  كثيرا  يزيد  ضراوة  أكثر  متحور  ظهور  خطر  أن 

.%5
يولد  الذي  الوباء،  خلطر  معرضني  زلنا  »ما  وتابع: 
متحورا يكن أن يكون أكثر قابلية لالنتقال بل أكثر 
فتكا«، مضيفا أن هناك حاجة عاجلة للقاحات ذات 

تأثير طويل األمد ملنع العدوى.
يضم  الدوليني،  اخلبراء  من  فريق  بتشكيل  وطالب 

في  املتخصصني  من  بداية  العلماء  من  كوكبة 
وبرامج  أجهزة  مصممي  إلى  ووصوال  األوبئة 
التنسيق  وحتسني  التهديدات  لتحديد  الكمبيوتر، 

الدولي.
على  تساعد  ال  العصرية  احلياة  أن  جيتس  وأضاف 
في  يعمل  من  »كل  إن  إذ  كورونا،  فيروس  مكافحة 
مجال األمراض املعدية لديه هذا اخلوف من فيروسات 
اإلنسان.  طريق  عن  تنتقل  التي  التنفسي،  اجلهاز 
وكلما زاد عدد األشخاص الذين يسافرون، وكلما زاد 
التفاعل بني األنواع البرية والبشر، زاد خطر اإلصابة 

باألمراض املشتركة بني أنواع احليوانات والبشر«.

صحيفة »فاينانشيال تاميز«:

بيل جيتس يصدم العالم: بيل جيتس يصدم العالم: 
أسوأ ما في كورونا أسوأ ما في كورونا 

لم نره بعدلم نره بعد

موقع »هو وات وير«:

جتّنب هذه املالبس على جتّنب هذه املالبس على 
الطائرة.. الطائرة.. 55 نصائح من  نصائح من 

مضيفة طيرانمضيفة طيران
يكن  طويلة  سفر  برحلة  تليق  مالبس  اختيار  الصعب  من 
ارتداؤها على الطائرة والشعور بالراحة طيلة ساعات السفر.
م موقع »هو وات وير« األمريكي نصائح مضيفة طيران  ويقدِّ

حول ما يجب وما ال يجب ارتداؤه على الطائرة.
1- جتنب املالبس التي تقّيد احلركة

نصحت مضيفة الطيران أندريا فيشباخ بأهمية عدم ارتداء 
مالبس تقّيد احلركة وتعوق حركة الدماء في اجلسم، ألنا قد 

تسبب انتفاخاً أو تورماً لألطراف.
فيها  التحرك  يكن  مريحة  مالبس  ارتداء  أهمية  وأكدت 
خاصًة  مطاطي،  برباط  متتاز  مالبس  ارتداء  ويفضل  بحرية، 

السراويل التي متتلك وسطاً مطاطياً يسمح بالتمدد.
2- جتّنب مالبس البوليستر

لالشتعال،  قابلة  مالبس  أي  ارتداء  بتجّنب  أندريا  نصحت 
موضحة أن حدوث حريق في الطائرة احتمالية بعيدة لكنه 

احتمالية يجب وضعها في االعتبار.
3- جتّنب األحذية ذات الكعب العالي

وقالت أندريا أن ارتداء حذاء بكعب عال قد يجعل من الصعب 
احلركة خالل حاالت إجالء الطائرة، لذلك ينصح بارتداء أحذية 

رياضية يسهل احلركة فيها.
4- جتّنب اجملوهرات واملعادن

املعادن  عن  الكشف  أجهزة  عبر  املرور  إجراء  البعض  ينسى 
هذا  في  طويل  وقت  يضيع  أن  ويكن  الطائرة،  صعود  قبل 
اإلجراء بسبب ارتداء مجوهرات وإكسسوارات معدنية كثيرة، 
لذلك ينصح بالتخلي عنها حلني االنتهاء من تفتيش السفر.

5- جتّنب ارتداء طبقة مالبس واحدة
لإلصابة  جتنباً  مالبس  قطعة  من  أكثر  بارتداء  أندريا  تنصح 
يبردون لياًل ويطلبون  بالبرد على الطائرة ألن املسافرين عادة 

غطاًء، بينما ال توجد كمية كافية.

صحيفة »بيزنس ويك«:

مثلث االشغالمثلث االشغال
    سألت السكرتيرة الّرجل الذي يتكلم 
على الهاتف: »أأنت بائع، أم جابي ضرائب، 

أم صديق لرب العمل؟«.
   - إنني الثالثة معا. 

   »إذاً هو في اجتماع، وهو مسافر خارج 
البالد، وهو سيراك بعد ربع ساعة«.

مجلة »فاميلي ويكلي«:

الطفل املقنعالطفل املقنع
التي  للسمنة  لنا  اصدقاء  قلق      
له  يصفون  وراحوا  والدهم،  على  ظهرت 
ضرب  انه  غيير  احلمية.  وسائل  افضل 
جاءه  ان  الى  احلائط..  عرض  بنصائحهم 
احد احفاده يوماً، وقال بعدما راقب عمة 
له خالل حملها: »أهناك طفل يا جدي في 

الداخل؟«.
ليقتنع  كافية  املالحظة،  تلك  وكانت     
التمارين  ويباشر  اوالده،  بنصائح  الرجل 

الرياضية في اقرب ناد.
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ترودو يقوم بزيارة مفاجئة ألوكرانيا ويتقابل مع ترودو يقوم بزيارة مفاجئة ألوكرانيا ويتقابل مع 

رئيسهارئيسها
بزيارة  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  قام 
نائبة  برفقة  مؤخرا  أوكرانيا  الي  مفاجئة 
رئيس الوزراء كريستيا فريالند ووزيرة الشئون 
الزيارة  توقيت  وكان  جولي  ميالني  اخلارجية 
ان  من  واضح  خوفا  هناك  كان  حيث  مهما 
وجاءت  أوكرانيا  على  حربها  روسيا  تصعد 
فيه  اجتمعت  الذي  اليوم  نفس  في  الزيارة 
في  احلرب  ملناقشة  دول   7 الـــــ  مجموعة 

أوكرانيا.
ووعدوا بالتضامن والدعم الكامل للدفاع عن 
أوكرانيا ووعد قادة  شجاعة وسيادة وسالمة 
االلتزامات  من  مبزيد  دول   7 الـــــ  مجموعة 
احلر  مستقبلها  تأمني  في  أوكرانيا  ملساعدة 
املساعدات  بشأن  إجراءات  اتخاذ  ذلك  في  مبا 
السيبراني  والدفاع  والعقوبات  العسكرية 
انتهاكات  في  والتحقيقات  املالي  والدعم 

حقوق االنسان.
التقي  زيارة رئيس وزراء كندا الي كييف  وفي 
زيلينسكي  فلوديير  االوكراني  الرئيس  مع 
تعرضت  التي  الضواحي  في  بجولة  وقام 
للبالد  دائم  دعم  بتقدمي  وتعهد  للقصف، 
احملاصرة، وايضا أعاد افتتاح السفارة الكندية 
في كييف ورحب بالسفير مرة اخري وقام برفع 
جسنت  وكان  السفارة  فوق  الكندي  العلم 

ترودو يتصرف مثل )الدرع البشري( على االقل 
 – أوكرانيا  عاصمة  كييف  ملنطقة  بالنسبة 
علي افتراض ان روسيا ال تريد ان تقتل زعيم 
دولة أجنبية علي االراضي االوكرانية - ولهذا 

يستحق ترودو الثناء.
أشاد  أوكرانيا  رئيس  مع  صحفي  مؤمتر  وفي 
ترودو بقيادة زيلينسكي وشجاعة االوكرانيني 
جميع  ان  عن  وأعلن  بالدهم،  عن  الدفاع  في 
االوكرانية  الواردات  على  املفروضة  الرسوم 
الي كندا ستلغي بداية من العام املقبل وإن 
على  عقوبات  ستفرض  الفيدرالية  احلكومة 
زيلينسكي  وقال  الروسية.  والكيانات  االفراد 
ردا على هذا »انه يرحب بالدعم الكندي واشار 
كل  قدمت  قد  دولة  زعيم  هو  ترودو  أن  الي 
ان  اوكرانيا  تستطيع  وال  الوكرانيا  لديها  ما 

تطلب منها املزيد«.

احصائية: ارتفاع عدد املعمرين الكنديني الذين احصائية: ارتفاع عدد املعمرين الكنديني الذين 
يعيشون يعيشون 1٠٠1٠٠ عاما وأكثر عاما وأكثر

وصل عدد الكنديني الذين يعيشون إلى سن الــــ100 عاما واكثر إلى مستوى قياسي عام 2021 
وقال بعض املعمرين ان سر الوصول إلى سن 100 سنة يكون في وجود اسرة محبة لك وتبقي 

يديك مشغولتان ويكون لديك شخصية ايجابية وتتمتع مبا لديك.
 وتظهر االرقام اجلديدة الصادرة عن هيئة االحصاء الكندية ان عدد الكنديني الذين تتراوح أعمارهم 
بني 100 عاما وأكثر قد أرتفع من 1065 عام 1971 الي 9545 فرد في تعداد عام 2021، ومعظم 
املعمرين الكنديني 7715 من النساء وال يكن تفسير هذا بالنمو السكاني البسيط، فقد كان 
هناك 4،9 فرد في عمر 100 واكثر لكل 100 الف كندي عام 1971 وفي عام 2021 بلغ العدد 25،8 

فرد معمر لكل 100 الف كندي.
التي  بنوفا سكوتيا  بيرتون  عاما من كيب   101 ليدبيتر  ميلدريد  السيدة  االفراد  بني هؤالء  ومن 
قالت انها تتطلع لالحتفال بعيد ميالدها 102 في يونيو القادم ، وقالت انه ال تتناول الكحوليات 
اال بكمية قليلة في عطالت نهاية االسبوع وان طبيب قال لها » اذا شربت سكوتش فستعيش 
حياة طويلة بدون اي امراض عادية » ولذا فهي تفعل ذلك وهي تعيش في منزل أبنتها، وقد ولدت 
هذه السيدة عام 1920 ألبوين مهاجرين من اسكتلندا وكانت الطفلة السادسة ، وماتت والدتها 
عند والدتها  فتبنتها عائلة اجليران وهي نفسها  ام لسبعة اطفال وتقول انها ظللت طول عمرها 
تعزف علي البيانو وحتتفظ بروح إيجابية وتضحك علي الكثير من االشياء وال تهتم كثيرا،  وان 
الرب أعطاها شخصية جيدة وهذا ساعدها علي طول الطريق ، وقالت املديرة العلمية ملؤسسة 
الشيخوخة في املعاهد الكندية للبحوث الصحية » انه في حني تسير السيدة ميلدريد علي 
الطريق الصحيح فإن علم الوراثة يلعب دورا ايضا ، وان طول العمر هو مزيج من اجلينات اجليدة 

والروح االيجابية ومنط احلياة الصحي »

كندا تخصص كندا تخصص ٢٢9٢٢9  
مليون دوالر ملساعدة مليون دوالر ملساعدة 

ضحايا النزاع السوري ضحايا النزاع السوري 
والالجئنيوالالجئني

الدولية  التنمية  وزير  قال    : أوتاوا 
ستقدم  كندا  أن  ساجان  هارجيت 
دوالر  مليون   229 بقيمة  مساعدات 
االردن  مثل  لها  اجملاورة  والدول  لسوريا 
من  الجئني  تستضيف  التي  ولبنان 
وتشمل  احلرب،  مزقتها  التي  سوريا 
دوالر  مليون   169 املساعدات  حزمة 
والنظافة  النظيفة  واملياه  للغذاء 

واخلدمات الصحية فضال عن دعم للنساء اللواتي يواجهن العنف اجلنسي واملنزلي.
وتلعب كندا دورا رئيسيا في مؤمتر دولي في بروكسل إليجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا، 
وسوف تساعد هذه االموال لبنان واالردن والعراق حيث فر العديد من الالجئني السوريني اليها، 
من  املستورد  القمح  على  تعتمد  التي  للمنطقة  احلبوب  لشراء  املساعدات  هذه  بعض  وتوجه 
أوكرانيا كمصدر غذائي اساسي، ومن املقرر ان يتم توجيه هذه املساعدات من خالل االمم املتحدة، 

ووكاالت املعونة الدولية مبا في ذلك الصليب االحمر والهالل االحمر.

عن  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
قبل   2022 لعام  ميزانيتها 
يونيو،   2 في  االقليمية  االنتخابات 
وتعد امليزانية البالغة 198,6 مليار 
أونتاريو  تاريخ  في  االكبر  هي  دوالر 
عام  وين  كاثلني  ميزانية  متجاوزة 

.2018
هو  اونتاريو  ميزانية  في  واجلديد 

السن  كبار  يستهدف  الذي  الضريبي  االئتمان 
ويتلقون  الذين يعيشون في منازلهم  الضعفاء 
رعاية طبية من ممرضة او شخص مؤهل لذلك، 
كبار  لرعاية  اجلديد  الضريبي  االئتمان  فسيقدم 
ما  وأكثر،  عاما   70 أعمارهم  تبلغ  الذين  السن 
يصل الى 25% من التكاليف الطبية حتى 6000 
السن  وكبار  اقصى،  بحد  دوالر   1500 يرد  دوالر 
غير  دوالر  ألف   65000 سنوي  دخل  لهم  الذين 

مؤهلني لهذا االئتمان الضريبي.
دوالر  مليون   110 احلكومة  هذا  وسيكلف 
ويستفيد منه حوالي 200 ألف من كبار السن، 
واكبر وعد قدمه دوج فورد هو إنهاء رسوم جتديد 
واعادة  السيارات  تراخيص  لوحات  ملصقات 
 1,8 احلكومة  هذا  ويكلف  ألصحابها  الرسوم 

مليار دوالر.
ضريبي  ائتمان  ايضا  اجلديدة  امليزانية  وقدمت 
لذوي الدخل املنخفض ووضعت خططا لتوسيع 
أهلية االئتمان الضريبي وهو يشمل االفراد ذوي 
الدخل السنوي 50 ألف دوالر او االسر ذات الدخل 
السنوي 82500 دوالر في السنة، ويصل االعفاء 
الضريبي لهؤالء إلى 875 دوالر ويستفيد من هذا 
حوالي 700 ألف فرد ويكلف هذا احلكومة 400 

مليون دوالر في السنة.
وايضا من املقرر أن يتم خفض الضرائب االقليمية 
على البنزين في شهر يوليو القادم بنسبة %11 
وسوف   ،2022 عام  بنهاية  وينتهي  الواحد  للتر 

يكلف هذا احلكومة 645 مليون 
دوالر من االيرادات املفقودة.

وتضمنت امليزانية اجلديدة ايضا 
اضافية  دوالر  مليون   3,5 مبلغ 
الطوارئ  التأهب حلاالت  لتدابير 
لتجهيز  دوالر  مليون  و96 
الشرطة  خدمات  وتدريب 
في  لالحتجاجات  لالستجابة 
ميزانية  وبلغت  البرية،  احلدود  عند  املستقبل 
التعليم 1,3 بليون دوالر ويرجع ذلك إلى انخفاض 
االلتحاق باملدارس عما هو متوقع، وبلغت قيمة 
اخلدمات االجتماعية ورعاية االطفال 632 مليون 
الطفل  إعانة  الي  احلاجة  انخفاض  دوالر بسبب 
في  االجتماعية  املساعدات  طلبات  وانخفاض 
أونتاريو. وال تزال اونتاريو تخصص ميزانية قدرها 
1,1 مليار دوالر الختبارات كوفيد 19 لعامي 2022 

و2023.
البنية  على  كبير  بشكل  فورد  حكومة  وتراهن 
التحتية مع 10 مليارات دوالر لبناء مستشفيات 
جديدة في برامبتون ومسيسوجا واعادة تطويرها 
وهناك  املقبلة  سنوات  العشرة  مدي  على 
الطرق  لبناء  دوالر  مليارات   4 من  يقرب  ما  ايضا 
السريعة. ورفعت حكومة اونتاريو الضرائب على 

املستثمرين االجانب اصحاب العقارات الفارغة.
امليزانية  املقاطعة عن  وزير مالية  دافع  وقد  هذا 
اجلديدة التي تبلغ 200 مليار دوالر والتي تقضي 
حتى  مالي  عجز  من  تعاني  املقاطعة  تظل  بان 
وقال  ذلك،  بعد  او   2026 عام  املقبلة  االنتخابات 
قبل  العجز  على  ستقضي  اجلديدة  امليزانية  ان 
عامني مما هو متوقع، وبينما سيرتفع العجز املالي 
هذا العام الي 19,9 مليار دوالر فانه سينخفض 
الي 10,8 مليار دوالر في عام 2023-2024 ثم يقل 
بعد ذلك إلى 5 مليارات عام 2025 – 2026 ثم إلى 

700 مليون عام 2027  .

ميزانية اونتاريو لعام ميزانية اونتاريو لعام ٢٠٢٢٢٠٢٢ تتضمن تدابير لكبار السن  تتضمن تدابير لكبار السن 
والعمالة منخفضة الدخلوالعمالة منخفضة الدخل
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هناك الكثير من األشياء القدية أو البسيطة 
احملببة إلى نفسك، والتي حترصني على االحتفاظ 
بها. ولكن هل تعلمني أن هذه األشياء تعبر عن 

شخصيتك وطبيعتك؟!
   - املالبس ذات الطابع القدمي: تدل على متتعك 
باألعمال  القيام  بشخصية متفائلة، تفضلني 
التي تقتنعني بها فقط، عملية في تصرفاتك، 
مصروفاتك،  في  واالقتصاد  التوفير  تفضلني 

تستفيدين من خبرات املاضي.
شخصية  أنت  باخلطابات:  االحتفاظ   -    
تتأثرين من مشاهدة األفالم  عاطفية وخيالية 
لكل  األول  اليوم  دائماً  تتذكرين  احلزينة، 
أنباء  معرفة  على  حترصني  أنك  كما  مناسبة، 

زميالتك القدامی.

   - اإليصاالت والفواتير القدية: أنت شخصية 
واقعية، نادراً ما تفقدين أعصابك، منظمة في 

حياتك، محل ثقة ويعتمد عليك.
تدل  القدية:  والصحف  واجملالت  الكتب   -    
لديك  والتراخي،  الكسل  حتبني  ال  أنك  على 
حتبني  جيداً  منزلك  شؤون  إدارة  على  املقدرة 
اجليد  والتخطيط  بالذكاء  وتتمتعني  النظام 

للمستقبل.

التواصل  موقع  مستخدمات  إحدى  شاركت 
األخطاء  من  مجموعة  توك  تيك  االجتماعي 
سروال  ارتداء  عند  الكثيرات  ترتبكها  التي 

اجلينز وتؤثر على مظهرهن وأناقتهن.
األخطاء  أحد  أن   Style pro Blair وكشفت 
الرئيسية التي تراها طوال الوقت يتعلق بزوجك 
في  ترغبني  كنت  وإذا  األحذية.  من  املفضل 
ارتداء مجموعة األحذية واجلينز الكالسيكية، 
فتجنبي ارتداء بنطال اجلينز الستريت أو البوي 
وكأنك حمقاء  األمر  بك  فرند، حيث سينتهي 

أوقدية بعض الشيء.
إن إظهار الكثير من ساقيك  وتقول بلير أيضاً 
فقد  خاطئاً  أمرًا  أيًضا  يعد  اجلينز  ارتداء  عند 

وكأنك  تبدين  جعلك  إلى  األمر  بك  ينتهي 
كانت  وإذا  أحد.  يريده  ال  ما  وهو  تستحمي، 
تفضليه،  الذي  الشيء  هي  اخلام  احلواف 

فتجنبي تكبيلها داخل احلذاء.
املناسب  الطول  على  احلصول  إن  بلير  وتقول 
سيئياً  يبدو  فلن  اجلينز،  لنمط  املفتاح  هو 
فقط إذا كان طويالً جداً، لكنه سوف يجر على 
صن  ذا  صحيفة  بحسب  أيضاً،  ويتمزق  األرض 

البريطانية.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

عند  الكثيرات  ترتكبها  عند أخطاء  الكثيرات  ترتكبها  أخطاء 
ارتداء سروال اجلينزارتداء سروال اجلينز

نصائح الختيارنصائح الختيار أحمر اخلدود املناسب أحمر اخلدود املناسب
اخلدود  أحمر  اختيار  يكن  أنه   Instyle ستايل  إن  مجلة  أوردت 

املناسب بناء على لون البشرو والعينني.
اخلدود  أحمر  ألوان  تغازلها  الفاحتة  البشرة  أن  اجمللة  وأوضحت 
الناعمة مثل الوردي واملوف وخشب الورد واخلوخي؛ حيث متنح 

هذه الدرجات اخلدود مظهراً وردياً مفعماً بالرقة واألنوثة.
واملرجاني  التوتي  درجات  مثل  كثافة  األكثر  األلوان  مع  رائعة  اللون  متوسطة  البشرة  وتبدو 
والبرتقالي املدخن. أما البشرة الداكنة فتداعبها درجات البرتقالي واملشمشي، ال سيما الدرجات 

ذات البريق الذهبي.
وتتناغم العيون ذات اللون البني الداكن مع أحمر اخلدود بدرجات التوتي والبنفسجي، في حني تبدو 

العيون ذات اللون البني الفاحت رائعة مع درجات الوردي واخلوخي والبنفسجي أو الذهبي اخلفيف.
ذات  املنتجات  وكل  والوردي  واخلوخي  البرتقالي  بدرجات  اخلدود  أحمر  مع  الزرقاء  العيون  وتتناغم 

البريق الذهبي.
واملوف ودرجات  والبنفسجي  الدخاني  العيون اخلضراء فيغازلها أحمر اخلدود بدرجات األحمر  أما 

التوتي الداكنة.

كيف تستعدين دائماً الستقبال الضيوف؟كيف تستعدين دائماً الستقبال الضيوف؟
لها كعودة  تكوني مستعدة  لم  مبواقف  أحياناً  تفاجئني  قد     
زوجك إلى املنزل وفي صحبته ضيف على الغداء أو العشاء، أو 
بقدوم قریب لكما بعد رحلة أو سفر. فكيف تتصرفني في هذه 

املواقف؟
   أوالً: البد أن يكون البيت مرتباً ومنظماً دائما حتى في حالة عدم 

توقعك قدوم الضيوف.
مسبقاً،  معدة  أطعمة  على  الثالجة  حتتوي  أن  يجب  ثانيا:     

وموضوعة بالفريزر، كبعض الفطائر أو بعض قطع اللحم أو الدجاج املعدة للطهي مباشرة، حتى 
ال تستغرق منك وقتاً كبيراً في نظافتها وإعدادها. كما يجب أن يكون هناك بعض أكياس اخلضر 

املعبأة واجلاهزة للطهي السريع، وبعض اخلضر الطازجة إلعداد السالطة اخلضراء. 
إذا تعرضت  كل هذه األطعمة اجملهزة واملعدة للطهي املباشر تريحك وجتنبك الشعور باإلحراج 
لزيارة مفاجئة على الغداء أو العشاء، وفي الوقت نفسه ال تستهلك وقتك أو مجهودك، كما 

تعطي انطباعاً حسناً لدى زوجك وأقاربك أو ضيوفك.

متر جميع العالقات العاطفية بتقلبات عديدة، 
وهو أمر طبيعي وصحي ألي عالقة، لكن عندما 
تفتر العالقة لوقت طويل، فهذا مؤشر على أن 

األمور وصلت إلى طريق مسدود.
وشارك عالم الطب الشرعي والطب النفسي 
خمس  أرينزو  دي  جاسنت  الدكتور  السريري 
عالمات حتذيرية على تيك توك، تدل بشكل ال 
يترك مجاالً للشك بأن العالقة العاطفية على 
وشك االنهيار، بحسب موقع ميترو البريطاني.
اجلسدية  احلميمية  بالعالقة  مهتماً  تعد  لم 

والعاطفية
العالقة احلميمة العاطفية تدور حول مشاركة 
مشاعرك. لذلك إذا لم تعد تشعر أنك تريد أن 
أو اخلوف مع شريكك -  الفرح  أو  تشارك احلزن 

فقد يكون ذلك عالمة حمراء.
مع  الوقت  قضاء  على  وحيداً  تكون  أن  تفضل 

شريك حياتك
تخيل أن لديك يوم إجازة من العمل، وال توجد 
دفتر  في  خطط  توجد  وال  روتينية،  أعمال 
اليوميات. كيف تريد أن تنفقه؟ القيام بشيء 
نزهة  في  الذهاب  تفضل  أم  الشريك،  مع  ما 

على األقدام أو مشاهدة فيلم مبفردك؟
ووقتا  اخلاصة  مساحتنا  نريد  جميًعا  نحن 
ألنفسنا بني احلني واآلخر، ولكن إذا كنت تفضل 
مع  البقاء  من  بدالً  باستمرار  مبفردك  البقاء 
شريك حياتك، فهذا يعني أن األمور قد انتهت 

بينكما.
إلى  تؤدي  أن  بدون  محادثة  إجراء  يكنك  ال 

الشجار

إذا كان كل تفاعل يؤدي إلى اجلدل، فهذه ليست 
عالمة جيدة، ويقول الدكتور دي أرينزو أنه يجب 
أن تكون على دراية مبا إذا كنت تتنفس في كل 
مرة تتحدث فيها مع بعضكما البعض. اجلدل 
مرة  كل  في  ليس  لكن  العالقات،  في  طبيعي 

تتحدث فيها مع الشريك.
 - شريكك  يفعله  شيء  كل  على  حتكم  أنت 

وحتى األشياء التافهة تزعجك
هل جتد نفسك منزعًجا بشكل غير متناسب 
حتى من أصغر األشياء التي يفعلها شريكك؟ 
إذا كان األمر كذلك، فقد يكون هذا النوع من رد 

الفعل عالمة على أن الوقت قد حان لالبتعاد.
لم تعد تهتم بشريكك أو مبا يفعله بعد اآلن

إن االهتمام بشريكك - بحياته وأهدافه وحياته 
منه  مفروغ  أمر  كبير  حد  إلى  هو   - املهنية 
لعالقة سعيدة وصحية. وإذا وجدت أنك فقدت 
عن  السؤال  عن  وتوقفت  بالشريك،  االهتمام 
عمله وصداقاته، فمن املرجح أن عالقتكما لم 

تعد كما كانت من قبل.

55 مؤشرات على انتهاء عالقتك العاطفية مؤشرات على انتهاء عالقتك العاطفية

هذه األشياء الصغيرة تعبر عن شخصيتك!هذه األشياء الصغيرة تعبر عن شخصيتك!
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ترامب يعترض على اتهامه باقتراح إطالق النار على املتظاهرينترامب يعترض على اتهامه باقتراح إطالق النار على املتظاهرين
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  انتقد 
بأنه  ووصفه  إسبر  مارك  السابق  الدفاع  وزير 
جمهوري  وأنه  اخلفيف«،  الوزن  »من  شخص 
املدوية  مزاعمه  ينف  لم  أنه  بيد  باالسم فقط، 
بأنه أراد إطالق النار على املتظاهرين الذين طالبوا 
من  املظاهرات  اقتربت  العرقية عندما  بالعدالة 
جتار  على  الصواريخ  إطالق  أو  األبيض،  البيت 

اخملدرات في املكسيك.
الصمت  بالتزام  إسبر  السابق  الرئيس  واتهم   
حريًصا  كان  ألنه  غرابة  األكثر  اقتراحاته  بشأن 

على إرضائه.
وقال ترامب في بيان:»كان مارك إسبر جامداً، وكان مستميتاً في أال يفقد وظيفته. كان سيفعل أي 

شيء أريده، ولهذا السبب وصفته بأنه«مطيع».
وأضاف ترامب: »لقد كان من الوزن اخلفيف وقائدا صورياً، وأدركت ذلك في وقت مبكر جداً«.

ولم ينكر ترامب العديد من مزاعم إسبر املدوية، مثل أنه أراد التذرع بقانون التمرد لقمع االحتجاج 
السلمي أو إطالق الصواريخ على املكسيك.

كما أنه لم يشرح ملاذا لم ينفذ هذه اإلجراءات فعلياً إذا كان إسبر مرناً للغاية.
وقال ترامب »احلقيقة هي أنني لم أكن بحاجة إلى القيام بهذا الفعل ولم أفعل ذلك أبداً«

رسميا.. تأجيلرسميا.. تأجيل زيارة البابا إلى لبنان ألسباب صحية زيارة البابا إلى لبنان ألسباب صحية
قال مصدر إن زيارة البابا فرنسيس للبنان املقررة الشهر املقبل ستؤجل على األرجح ألن البابا يعاني 

من صعوبة في املشي.
وكانت احلكومة اللبنانية قد أعلنت، أن البابا سيزور البالد يومي 12 و13 يونيو .

 ولم يعلن الفاتيكان رسمياً بعد عن الزيارة، لكن البابا كان قد أشار إلى اعتزامه القيام بها في هذا 
املوعد خالل مقابالت في الفترة األخيرة.

وأُلغيت بالفعل خطة البابا للتوجه من لبنان إلى القدس يوم 14 يونيو للقاء األسقف كيريل بطريرك 
الكنيسة األرثوذكسية الروسية بسبب احلرب في أوكرانيا.

وعانى البابا )85 عاماً( في األسابيع األخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى، باإلضافة إلى حالة عرق 
النسا املزمنة التي تسبب أملاً في الساق كذلك.

اخلاصة  لقاءاته  في  احلني  ذلك  منذ  ويستخدمه  مرة،  ألول  علناً  متحركاً  كرسياً  البابا  واستخدم 
والعامة.

ومن املقرر أن يقوم البابا برحلتني في يوليو واحدة إلى جنوب السودان والكونغو الديقراطية واألخرى 
لكندا .

بوتني مغطيا ساقيه في يوم النصر.. هلبوتني مغطيا ساقيه في يوم النصر.. هل يعاني باركنسون؟ يعاني باركنسون؟
غطاء  بوتني  فالديير  الروسي  الرئيس  وضع  أثار 
على قدميه في استعراض يوم النصر الشكوك 

مجددا حول صحة سيد الكرملني.
نشرتها  التي  والصور  فيديو  مقطع  وأظهر 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية بوتني وهو يعرج 
وجالس وبطانية فوق قدميه خالل احتفاالت يوم 

النصر في موسكو.
وحضر الزعيم الروسي، 69 عاًما، االحتفال - الذي 
 1945 عام  النازية  أملانيا  استسالم  ذكرى  يحيي 
العسكرية  والقوة  واستعراض  خطاب  إللقاء   -

الروسية على الرغم من احلرب املتعثرة في أوكرانيا.
ولكن صحة الرئيس الروسي أثارت شكوك احملللني عندما بدا بوتني وكأنه يسير بخطوات متثاقلة، 
كما لو كان يحاول إخفاء عرج، أثناء مغادرته املنصة وتوجهه إلى قبر اجلندي اجملهول لوضع إكليل 

من الزهور.
قدامى  جلوس  من  الرغم  على  ركبتيه  على  ثقيلة  وبطانية  جالسا  شوهد  نفسه،  العرض  وخالل 

احملاربني القدامى.
وتدور شائعات منذ سنوات بشأن معاناة بوتني من مشاكل صحية، وازدادت حدة هذه الشائعات عقب 

بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أنه رمبا يكون مصابًا بسرطان باركنسون، مدعمني وجهة  أشار محللون ومصادر في الكرملني إلى 

نظرهم بلقطات تظهر الزعيم يرجتف ويسك بطاولة خالل لقائه وزير الدفاع سيرجيو شويجو د.
وخالل هذا اللقاء أمسك بوتني بالطاولة ملدة 12 دقيقة بينما كانت قدمه ترتعش في واحدة من أكثر 

األمور داللة على احتمال سوء حالته الصحية.
كما أشار عدد من اخلبراء في حينه إلى أنه يبدو »ضعيًفا« في الظهور العام األخير، بل زعم بعضهم 

أن طبيباً متخصصاً في سرطان الغدة الدرقية عاينه.
إلى  األولى  للمرة  اخلارجية  للشؤون  احلكومي  موسكو  معهد  في  األستاذ  سولوفي،  فاليري  وأملح 

مشاكل بوتني الصحية، في عام 2020، حيث قال إن بوتني خضع لعملية جراحية لعالج السرطان.
وأشار مصدر آخر رفض ذكر اسمه إلى أن بوتني أجرى عملية في البطن. ودأب الكرملني على نفي 

الشائعات بشأن صحة بوتني.

السيسيالسيسي يكلف بإجراء حوار وطني  يكلف بإجراء حوار وطني 
مع كافة القوى دون استثناء أومع كافة القوى دون استثناء أو متييز متييز

السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  كلف 
إدارة املؤمتر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة 
إلدارة  والشبابية  احلزبية  السياسية  التيارات 
أولويات العمل الوطني خالل  حوار سياسي عن 

املرحلة الراهنة.
ووجه الرئيس برفع نتائج احلوار الوطني إليه ووعد 

بحضور املراحل النهائية من جلساته.
وأطلق السيسي مبادرة لدعم وتوطني الصناعات 
خالل  من  احمللي  املنتج  على  لالعتماد  الوطنية 
القاعدة  توسيع  في  اخلاص  القطاع  دور  تعزيز 

الصناعية للصناعات الكبرى واملتوسطة.
برنامج  تنفيذ  عن  الناجمة  اآلثار  حتمل  املصري  املواطن  إن  املصرية،  األسرة  إفطار  حفل  خالل  وقال 

طموح وضروري لإلصالح االقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

هزمية انتخابية لبوريس جونسون وحزبه وسط فضائحهزمية انتخابية لبوريس جونسون وحزبه وسط فضائح أضعفت  أضعفت 
موقعهموقعه

الوزراء  رئيس  بقيادة  احملافظني  حزب  تكبد   
في  كبرى  هزائم  جونسون  بوريس  البريطاني 
تاريخي  بتحول  تنذر  انتخابات محلية،  لندن في 

في إيرلندا الشمالية.
اعتيادياً  تراجعاً  يواجه  جونسون  كان  وسواء 
بداية  أنها  أم  واليته  منتصف  في  شعبيته  في 
هزائم  أن  املؤكد  من  احملافظ،  للزعيم  النهاية 
رئيس  مبعسكر  حلقت  كبرى  رمزية  قيمة  حتمل 
النتائج  صدور  بانتظار  العاصمة،  في  الوزراء 

النهائية بعد انتهاء عمليات الفرز.
وفازت املعارضة العمالية مبجلس ويستمنستر الذي هيمن عليه احملافظون منذ إنشائه في 1964، 

ومبجلس بارنيت ومجلس واندسوورث، »اجمللس املفضل« لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر.
وخارج العاصمة، لم يحقق حزب العمال حتى اآلن سوى مكاسب محدودة فيما حققت أحزاب صغرى 

مثل الليبراليني، الديوقراطيني، واخلضر تقدماً.
وحتدث جونسون من دائرته في غرب لندن عن نتائج »متباينة«، وأقر بـ«أمسية صعبة« للمحافظني 

في بعض املناطق، غير أنه أشار إلى تقدم في مناطق أخرى.
وفي ضوء النتائج األولية، رحب زعيم حزب العمال كير ستارمر بـ«منعطف« وقال: »وجهنا رسالة إلى 

رئيس الوزراء، بريطانيا تستحق أفضل من ذلك« قبل أن يكتب في تغريدة »التغيير يبدأ اآلن«.
وبسب النتائج اجلزئية، خسر احملافظون 11 مجلساً وأكثر من 170 مقعداً مقارنة مع 2018، فيما يفوز 

حزب العمال بـ7 مجالس وأكثر من 110 مسؤولني منتخبني إضافيني.
وإن كانت هذه االنتخابات تطغى عليها تقليديا قضايا محلية بامتياز وتشهد عادة نسبة مشاركة 
متدنية، إال أنها هذه السنة تعكس أول تقييم حلجم األضرار بعد فضيحة احلفالت في مقر رئاسة 

الوزراء في ظل احلجر الصحي، وتغرمي بوريس جونسون في إجراء فريد.
وبعد حوالي 3 أعوام في السلطة، انهارت شعبية بوريس جونسون إثر فضيحة »بارتي غيت«، ولو 
أنه جنا حتى اآلن من العاصفة، مشدداً على دوره األساسي في تقدمي الدعم الغربي ألوكرانيا، وعلى 

تصميمه على البقاء في السلطة وقيادة معركة االنتخابات التشريعية املقبلة في 2024.
ويلوح زلزال سياسي في األفق إذ تشير استطالعات الرأي إلى تصدر حزب شني فني في البرملان احمللي 

للمرة األولى منذ 100 عام من تاريخ املقاطعة البريطانية التي تشهد توترا منذ بريكست.
اجلمهوري  اجليش  العسكرية  شبه  للمنظمة  السابقة  السياسية  الواجهة  فني،  شني  انتصر  وإذا 
األيرلندي، فإن ذلك سيدفع نائب رئيس احلزب ميشيل أونيل إلى رأس احلكومة احمللية التي يفترض أن 

يتشارك القوميون والوحدويون في قيادتها مبوجب اتفاق السالم املوقع في 1998.
وقد يؤدي ذلك إلى إعادة رسم وجه اململكة املتحدة، إذ يدعو شني فني إلى إعادة الوحدة مع جمهورية 

إيرلندا، ولو أنه يعطي األولوية حالياً للمسائل االجتماعية.

مصر: إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء أودى بحياة مصر: إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء أودى بحياة 1111 عسكريا عسكريًاً
أحبط اجليش املصري هجوماً إرهابياً على إحدى محطات 

رفع املياه مبنطقة شرق القناة في غرب سيناء.
العناصر  من  مجموعة  أن  العسكري  املتحدث  وذكر   
شرق  مياه  رفع  نقطة  على  بالهجوم  قامت  التكفيرية 
من  لها  والتصدي  االشتباك  ومت  سيناء  غرب  القناة 
العناصر املكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن مقتل 

ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
اإلرهابية  العناصر  مطاردة  حاليا  يجري  أنه  وأضاف 

ومحاصرتهم في إحدى املناطق املنعزلة في غرب سيناء.
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املصرية، كنيسة  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
لها  مؤسسة  وأعرق  أقدم  وتعد  حية،  معززة  شابة 
األعوام  منتهي  وإلى  الزمن،  من  عام  ألفي  من  أكثر 
كنيسة أبية حية شابة معززة بفضل آبائها األجالء 
وكذلك  الثاني  تواضروس  البابا  البطريرك  أبونا  من 
أخواته في اخلدمة الرسولية، ونذكر منهم هنا نيافة 

احلبرين اجلليلني األنبا بولس واألنبا رافائيل.
أبينا  نيافة احلبر اجلليل  زيارة  انتهت  أيام قليلة  منذ 
احلبيب واملكرم األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس 
شرق القاهرة لكنائس شرق كندا بدعوة أخوية من 
بولس  األنبا  واملكرم  احلبيب  أبينا  اجلليل  احلبر  نيافة 
»أسقف العمران« أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال 
وشرق كندا على مدار عدة أيام كانت هناك صلوات، 
كنائس  من  كبير  عدد  في  عشيات،  قداسات، 
محاضرة  أو  عشية،  أو  صالة  كل  وفي  اإليبارشية، 
يكن  لم  بحيث  الكنيسة،  يلئ  الشعب  روحية، 
روحية  نهضة  فيها  أيام  كانت  لقدم.  موطئ  هناك 

وبركة وكلمات منفعة. 

  نهضة روحية وعمرانية .. رجل اهلل .. رجل 
صوم وصالم 

أبونا األسقف جزيل االحترام األنبا بولس  يعرف عن 
دائما  يذكرني  اهلل،  رجل  أنه  العمران«،  »أسقف 
البابا كيرلس السادس، فهو من  بشفيعي وحبيبي 
والصالة  للصوم  محب  رجل  العامر،  البراموس  دير 
اجلميع  يعامل  املقدس،  الكتاب  وقراءة  والتسابيح 
أبوة  بكل  األعمار  مختلف  من  وبناته  أبنائه  من 
يستمر  أن  أجل  من  يصلي  وتدبير.  وبصيرة  وتواضع 
إنسان مسيحي لتكون  القدس في كل  الروح  نور  ا 
مع  األبدية  احلياة  نحو  السبيل  األرض  على  حياته 
نيافته جتد  املسيح. عندما تستمع لعظات  السيد 
والعقل  اإليان  املعتمد على  القدس  الروح  نور  فيها 
بتفهم  اآلباء  دائما  يطالب  طبيب.  نيافته  باعتبار 
واملثل  القدوة  وأن يعطوا  وبناتهم،  األبناء  احتياجات 
تخطي  على  قادرا  البيت مسيحيا حقيقيا،  ليكون 

العقبات واملشاكل.
واملكرم  احلبيب  أبينا  اجلليل  احلبر  نيافة  أن  جند  كما 
شرق  لكنائس  العام  األسقف  رافائيل  األنبا  نيافة 
رجل صالة  ودينية،  ومكانة كنيسية  قامة  القاهرة، 
ومتفقه في األمور اإليانية والعقيدة بصورة تذكرنا 
أبناء  يتجمع  لكي  يسعي  األوائل،  الكنيسة  بآباء 
ولذا  الصالح.  أبيهم  حول  املسيح  السيد  وبنات 
كان  كنيسة  كل  في  أنه  املستغرب  من  يكن  لم 
يذهب إليها نيافتهما، ال يوجد مكان والناس تقطع 
مسافات طويلة بني مدن إقليم الكيبيك، لكي تأتي 
املفرحة  األيام  هذه  في  روحية  جرعة  على  وحتصل 

للخماسني املباركة بعد قيامة السيد املسيح.
مت  التي  الدينية،  والعظات  الروحية  احملاضرات  كل 
االحترام  جزيلي  األسقفني  أبوينا  قبل  من  إلقائها 

إيبارشية  كنائس  في  رافائيل  واألنبا  بولس  األنبار 
تطيب  كالم  فيها  جتد  كندا  وشرق  ومونتريال  أوتاوا 
نفسك أن تستمع إليه وترتاح روحك معه، حيث أنه 
متسق مع العقل ونور الروح القدس. مت طرح العديد 
من القضايا التي تشغل الراي العام املسيحي داخل 

مصر وفي بالد املهجر.
جزيل  األسقف  ألبونا  الرعوية  الزيارة  هذه  خالل 
هدية  مبثابة  كانت  والتي  رافائيل،  األنبا  االحترام 
بولس  األنبا  االحترام  جزيل  األسقف  أبونا  يقدمها 
لشعبها،  اإليبارشية،  أسقف  العمران«  »أسقف 
القاصي  يعرفها  وكنسية  دينية  قامة  بدعوة 
والداني، ومدى تفقهها في األمور الروحية والدينية 
كل  جتد  أن  الطبيعي  من  كان  ولهذا  والعقيدة، 
الكنائس التي يزورها نيافة احلبر اجلليلني األنبا بولس 
موطئ  هناك  يكن  لم  بحيث  ممتلئة،  رافائيل  واألنبا 
نوال  على  الشعب  من  الكبير  االقبال  بسبب  قدم 

البركة واالستفادة من كلمة املنفعة.
 من يتحدث عن اهلل أو إليه تصعب عثرته

متت  التي  املفصلية،  القضايا  من  العديد  طرح  مت 
العام  الرأي  اهتمام  لبيب  متس  وتناولها،  تغطيتها 
القبطي والشارع املسيحي، في مصر وبالد املهجر. 
من بينها قضية اإلحلاد والعثرات التي يكن أن يكون 
احلبر  وأكد  لنفسه.  أو  لآلخرين  فيها  اإلنسان سببا 
عندما  الذي  هو  اهلل  رجل  أن  رافائيل  األنبا  اجلليل 
فإنه  يصمت  وعندما  اهلل،  عن  يتكلم   .. يتكلم 
يتحدث إلى اهلل، ومن الصعب أن يعثر إنسان يفضل 
الصمت، وفي صمته وكالمه يتحدث عن أو إلي اهلل. 
كما أنه ويل لإلنسان الذي تأتي منه العثرات، خاصة 
احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  أن  مؤكدا  لآلخرين. 
وفرت لنا وسائل عديدة من أجل التحقق مما نسمع، 
اإليان  عن  تشتيتنا  البعض  يحاول  عندما  خاصة 
الصحيح، خاصة وأن املسيحية ديانة معروف عنها 
احملبة والسالم ولذا تتعرض للهجوم ممن تأتي منهم 
مبوقفهم  مقارنة  وغيرهم،  امللحدين  مثل  العثرات 

من ديانات أخرى يعرف عن انصارها الرد العنيف.
والصلح  والطالق  االنفصال  الزوجية:  املشاكل   

بالصبر واحلب وطول األناة

كما كان من بني القضايا احملورية املشاكل الزوجية 
بني الزوجني خاصة في بالد املهجر، حيث تكثر حاالت 
االنفصال والطالق. وأكد احلبر اجلليل أبونا األسقف 
جزيل االحترام األنبا رافائيل أنه يحب الصلح والسالم 
بني الزوجني إذا كانت يبنهما مشاكل، إما إذا رفضا 
وصمما علي االنفصال أو الطالق فاجمللس اإلكليريكي 
ليست  قضايا  وهي  الظروف،  هذه  في  اخملتص  هو 
انتقادات  احيانا،  قراراته  تالقي  ما  وعادة  بالسهلة، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وأن  خاصة  طرف،  من 
النقدية  املقاالت  كتابة  يستسهل  البعض  جعلت 
كان  لو  هذا  يفعل  ال  أنه  رغما  وعي،  أو  أساس  دون 
القرار صادر عن قاضي محكمة، مع التأكيد علي أننا 
جناهد ونسعي لكي نصلح بني األزواج املتخاصمني، 
وال نحبذ االنفصال وال الطالق، ألن ما جمعه اهلل ال 
يفرقه إنسان. وعلينا أن نراعي حساسية االنتقادات 
والتعليقات، الن هذا بدون وعي أو دراسة يعد حماقة 
كما ذكر في الكتاب املقدس، فضال عن إن اإلنسان 
شؤون  في  التدخل  ويريد  شيء  كل  في  يفتي  الذي 
وأنه  خاصة  حياتنا  في  اهلل  ودور  دراية  دون  اآلخرين 
خلقنا على صورته ومثاله، فكما قال الكتاب »قال 

اجلاهل في قلبه ليس إلها«.

احتياجاتهم  بأوالدكم...استوعبوا  اوصيكم 
وفق القيم املسيحية

أوصي األنبا بولس واألنبا رافائيل كذلك كل من الزوج 
اجبار  دون  اختيارهما  بكامل  تزوجا  الذين  والزوجة، 
ويحترم  اآلخر،  منهما  كل  يحب  أن  الكنيسّة،  من 
اآلخر مع نفسه وأمام أوالدهما واآلخرين، ويعود كل 
منهما لقراءة وصايا عهد الزواج واإلكليل، التي فيها 
الزواج عالقية  أن  دائما  ولنتذكر  املشاكل،  حل لكل 
املسيح،  السيد  وبينهما  والزوج  الزوج  بني  ثالوثية 
العالقة بسبب  فإذا سقط السيد املسيح من هذا 
أخطاء من جانب الزوج أو الزوجة هنا سيبتعد البيت 
والبيت  الشيطان.  فيه  وسيحل  الكنيسة،  عن 
الكتاب  وفتح  ينقطع  ال  الذي  البيت  هو  املسيحي 
والتسابيح  والتراتيل  والصلوات  باستمرار  املقدس 
القدس  بالروح  ينعموا  حتى  األسرة،  أعضاء  لكل 
أن  منهما  كل  وعلي  أعضائها،  جميع  بني  ونورها 
اينما  املشاكل، ألنه  األناة حلل  بالصبر وطول  يتمتع 

وجد احتكاك بني شخصني، وجدت املشاكل، ولكن 
حلها أمر ممكن بالتواضع والصبر واحلب.

االحترام  جزيل  األسقف  أبونا  نيافة  كذلك  وأوصي 
أوالدهم  إلى  ينزلوا  أن  واألمهات  اآلباء  بولس  األنبا 
وبناتهم ويتفهموا احتياجاتهم ويستوعبونهم، ألن 
املصرية  والعقلية  بالشخصية  التعامل  استمرار 
مع  املشاكل  من  الكثير  يسبب  أن  يكن  كندا  في 
أبنائهم وبناتهم، مع الضروري أن يكون االستيعاب 

الكنيسة  وحب  املقدس  الكتاب  قراءة  علي  املبني 
والتراتيل وتفهم احتياجات األبناء والبنات، األساس 
واألمهات  اآلباء  بني  العالقة  تقوم عليه  الذي  القوي 
وأوالدهم، حتي ال نفقدهم في مجتمع كله حتديات.

مجموعة  حاليا  تشكل  اإليبارشية  أن  إلى  مشيرا 
من اخلدام واخلادمات من ذوي املؤهالت للمساعدة في 
حل بعض هذه األمور مبا يتسق مع القيم املسيحية 
املهجر  في  املسيحية  األسرة  ترابط  علي  ويحافظ 

وكندا.

 شموسية املرأة ... وعدم دخولها الهيكل ال 
عالقة مبا يقال بأنه مسألة »النجاسة«

أكد كذلك أبونا األسقف جزيل االحترام األنبا بولس 
»أسقف العمران« أسقف إيبارشية أوتاو ومونتريال 
للهيكل  املرأة  دخول  عدم  قضية  أن  كندا  وشرق 
ليست لها أي عالقة مبا يقال حول مسألة النجاسة، 
الذكر  واملرأة،  الرجل  من  كل  بأن  يرتبط  األمر  لكن 
منهما  ثم فكل  ومن  لكل منهما طبيعة،  واألنثى، 
أن  للمرأة  ويحق  طبيعة.  تناسب  خاصة  خدمة  له 
يتم سيامتها علي رتبة الشموسية مع وجود بعض 
الشروط، لكن اإليبارشية تضع حاليا مجموعة من 
القواعد التي بناء عليها يكن سيامة عدد من اإلناث 

علي رتبة الشموسية مستقبال.
 اللغة القبطية وهويتنا الكنيسية

أبونا األسقف جزيل االحترام نيافة احلبر  كما حتدث 
العام لكنائس وسط  رافائيل األسقف  األنبا  اجلليل 
القبطية  اللغة  وهي  محورية  قضية  عن  القاهرة، 
في الصلوات بالكنيسة، مؤكدا أنه يعرف أن هناك 
كنيستنا  ولكن  القبطية،  اللغة  من  متأذية  ناس 
ومن  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  اسمها 
اللغة  في  ممثلة  وثقاقة،  هوية  هنا  فالقبطية  ثم 
نحافظ  أن  املهم  ومن  والتراتيل  واألحلان  واأليقونات 

لغات  نستخدم  أننا  االعتبار  في  اآلخذ  ومع  عليها، 
واالجنليزية  العربية  املهجر  في  القداس  في  عديدة 
والفرنسية وهناك شاشات في الكنائس بكل هذه 
اللغات، يكن لكل واحد يتابع القداس باللغة التي 
ترتاح إليها. وكنيستنا القبطية كنيسة شابة حية 
بل  املسيح عززها،  السيد  قوية معززة ألن عريسها 
جند في الدول األوربية، التي يكثر فيها اللغات أكثر 
من أمريكا الشمالية، فهناك الهولندية وااليطالية 
والصلوات  القداسات  وغيرها،  واألملانية  والفرنسية 

متت ترجمتها لهذه اللغات احمللية.
احلبيب  أبينا  اجلليل  احلبر  نيافة  يتوقف  ال  بالفعل 
أسقف  العمران«  »أسقف  بولس  األنبا  واملكرم 
تقدمي  عن  كندا  وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية 
الهدايا لشعب اإليبارشية، ألنه رجل محب للصالة 
البنائية.  والعمرانية  الروحية  والنهضة  والصوم 
واملكرم  احلبيب  أبينا  اجلليل  احلبر  نيافة  زيارة  وكانت 
ذو القامة واملكانة الدينية والروحية والكنيسة األنبا 
رافائيل أحد هذه الهدايا القيمة، التي جعلت شعب 
روحية  ونهضة  عظيم  بفرح  يشعر  اإليبارشية 

جميلة في هذه األيام املفرحة للخماسني املباركة.

اعـــــــالن1212

أسعار الوقود قد تصل إلى أسعار الوقود قد تصل إلى 22  
دوالر للتر وأكثر في دوالر للتر وأكثر في بعض بعض 

املناطقاملناطق
إذا كانت سيارتك فارغة من البنزين فهناك اخبار سيئة عن اسعار 

الوقود في املستقبل، فسوف تستمر اسعار الوقود في أونتاريو في االرتفاع خاصة خالل عطلة نهاية االسبوع 
وقد يصل سعر اللتر من الوقود إلى 2.10 دوالر للتر خالل عطلة نهاية االسبوع الطويلة في شهر مايو.

وقد وصل سعر اللتر الواحد في أوتاوا يوم 8 مايو إلى 199.9 سنتا وارتفع اربعة سنتات بني عشية وضحاها، 
أوتاوا حيث كان السعر سابقا 82 سنتا للتر في مايو  وهذا يعد سعرا قياسيا للوقود العادي في العاصمة 
عام 2020، ونفس القصة حتدث في تورنتو حيث وصل سعر اللتر إلى 196,10 سنتا يوم 8 مايو. وارتفعت باملثل 

االسعار في اماكن أخرى في كينجستون ولندن اونتاريو وكتشنر وواترلو وجولف وغيرها.
ووفقا حمللل الوقود السيد دان ماك فإن هذه االسعار املرتفعة لن تذهب إلى أي مكان قريبا، وقال »نحن ننظر إلى 
2.10 دوالر للتر في االسبوعني املقبلني وقال إن هناك فرصة لتغيير هذا اعتمادا على الصراع الدائر في أوكرانيا، 
واذا قررت روسيا التراجع عن احلرب فإن أسعار الوقود ستنخفض وكذلك النفط، ويبلغ سعر اللتر من الوقود  
حاليا في مونتريال 202,8 سنتا للتر وفي فانكوفر وصل سعر اللتر إلى 215,7 سنتا وفي مدينة كيبيك وصل 
سعر اللتر إلى 196,9 سنتا يوم 8 مايو وكانت اسعار الوقود في نياجرا اون ذي الك اقل وبلغت 185,90 سنتا 

للتر وفي مدينة سارنيا 180,90 سنتا للتر.

األنبا بولس واألنبا رافائيل ... حكمة اآلباء في تناول قضايا تهم الرأي العام القبطي

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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وسيدات  فتيات  اختفاء  مسلسل   عاد 
اجملتمع  في  جديد  من  للظهور  قبطيات 
بنى  سيدة  اختفاء  اخرها  املصري كان 
وأم  متزوجة  وهيب« وهى  سويف » مرمي 
قبطية  الفتاة  عادل«  و«سيمون  لطفلني، 
من  التي  الوراق  منطقة  من  التي  القاصر 
مواليد ديسمبر 2006 ، حيث كثرت في هذه 
ورمبا  األسلمة  و  االختفاء  مسلسل  االيام 
تكون ألسباب عاطفية او احتياج مادي او رمبا 
تكون ترهيب او ترغيب او اي نوع من االغراءات  
اشهار  وثيقة  بظهور  فترة  بعد  نفاجا  ثم 
يسبب  مما  مت  ومتي   كيف  نعلم  ال  اسالم 
املسيحية  االسر  بني  شديدة  احتقانات 

لتعذر معرفة مصير بناتهن اخملتفيات.
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
مصر، خالل األيام القليلة املاضية، سجاالت 
محمومة وحالة من الغضب بسبب اختفاء 
مرمي  أشهرهن  املسيحيات،  النساء  بعض 
من  متزوجة،  شابة  سيدة  وهي  وهيب 
تشهر  وهي  ظهرت  أسيوط،  محافظة 
من  العديد  أثار  فيديو  مقطع  في  إسالمها 
يعتليها  التي  مالمحها  بسبب  التساؤالت، 
بصوت  تصرخ  طفلة  صوت  وظهور  احلزن، 
مرتفع في اخللفية، يقول مقربون منها إنها 

ابنتها.
مواقع  مستخدمو  نشر  مرمي  جانب   وإلى 
بعودة  تدوينات تطالب  االجتماعي  التواصل 
فتاتني قاصرتني، وهما مهرائيل صبحي من 
منطقة شبرا اخليمة في القاهرة، وسيمون 
عادل من منطقة الوراق في محافظة اجليزة.
 وكان قبل 2003 هناك قانون يسمي جلسات 
النصح واالرشاد مبوجبه تطمن األسرة عما 
اذا كانت بنتهم اخملتفية قد ذهبت برغبتها 
ام  ال، إال ان منذ حادثة وفاء قسطنطني زوجة 
كاهن ابو املطامير وكانت ثورة االقباط آنذاك 
عقاب  فكان  قسطنطني  وفاء  عادت  حتي 
العمل  اوقف  ان  االقباط  العادلي  حبيب 
ذلك  يلك  ال  وهو  واالرشاد  النصح  بقانون 
ألنه قانون مقر من الدولة ال يلغيه إال قانون، 
التي  املسيحية  االسر  اصبحت  ثم  ومن 
قام  وقد  حقيقية،  ازمة  في  بناتها  تختفي 
بعض احملامون برفع طلب في مجلس الدولة 
إلعادة قانون جلسات النصح واالرشاد إال ان 
ألن  الصفة   توافر  لعدم  تقبل  لم  الدعوى 

هذا االمر يخص الرئاسة الدينية.
 البابا تواضروس: حاالت االختفاء واخلطف 

تؤثر سلبا على متاسك ووحدة الوطن
بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة   علق 
االسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، على 
ظهرت  والتي  وهيب  مرمي  القبطية  اختفاء 
اسالمها  تشهر  فيديو وهي  مقطع  في 
تظهر  وهى  مرمي  وحتدثت  حمايتها  وتطلب 
حالة  فى  وهى  يلقنها  احد  وكأن  بشكل 
طفلتها  صراخ  الفيديو  فى  ويظهر  خوف 

اخملتفية معها.

وقال خالل اجتماعه االسبوعي مبركز لوجوس 
النطرون:  بوادي  بيشوي  االنبا  القديس  بدير 
إلى  حتتاج  اخلطف  وحاالت  االختفاء  »حاالت 
تؤثر  التي  حلساسيتها وهي  نظرا  شفافية 
الوطن.  مشددا:  ووحدة  متاسك  على  سلبا 
ان  اعلم  انا  جادة،  وقفات  إلى  يحتاج  »األمر 
كثيرة  حاالت  في  قامت  األمنية  اجلهات 
التي  السلبية  االثار  وتالفت  طيب  مبجهود 
تأتي من وراء هذه احلوادث، ونتعشم ان تبذل 

نفس اجملهود مع احلاالت اجلديدة«.   
 تاريخ جلسات النصح واالرشاد

مع بناء الدولة احلديثة حملمد على باشا، وجد 
أن ارساء املواطنة من اهم الدعائم لتحقيق 
تدريجيا  فبدء  لدولته،  والنجاح  التقدم 
في  وادراجهم  لألقباط  احلقوق  بعض  مبنح 
على  وسار  اخملتلفة،  واملصالح  الوظائف 

نهجه بعض أبناءه.
إسماعيل 1863،  اخلديوي  أقره  القانون  في 
وقرر ان من يتحول ويترك املسيحية ال يقبل 
قبطي  مدني  ومسؤول  كاهن  بحضور  اال 
للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود شبهة 
واستمر  االجبار  او  الضغط  من  نوع  أي  من 

القانون سنني
اخلديوية  االوامر  الغاء  -       سنه 1952 مت 

والقرارات  الدورية  التعليمات  وحلت محلها 
بشأن  العقاري  الشهر  ملأمورية  الوزارية 

تنظيم جلسات النصح واالرشاد.
الذى  الدوري  -       سنه 1969 الكتاب 
اهميه  على  نص  الداخلية  وزاره  اصدرته 
حلضور  االمن  مديريه  من  وجود »مندوب 
مهمته  واالرشاد »تكون  النصح  جلسه 
يجرى،  ما  وصحه  الهدوء  حفظ  من  التأكد 
املسيحية  في  االستمرار  الشخص  قبل  اذا 
يتم حفظ الطلب. واذا اصر الشخص على 

التحول يتم توثيقه في الشهر العقاري
بعد  وكان  القرار ،  -       سنه 2004 الغى 
وفاء قسطنطني وهى قصة معروفة  قصة 
وهي  النتيجة  شنودة  البابا  لسعى  وكان 
امام  بنفسها  قسطنطني  وفاء  احضار 
مسيحية  انها  واقرت  وصرحت  النيابة 

وستظل مسيحية.
لشخص  قرار، كان  اول  ان  يذكر 
معه  احلاوى« ومت  عوض  يسمى » خليل 
حتدث  ولم  بتحوله  االقرار  ومت  اإلجراءات  كل 

مشاكل بسبب الشفافية وهو حر باختياره
لــــــ »وفاء  كان  اقرار  اخر  بينما 
مازالت  انها  اقرت  فسطنطني »وقد 
الكثيرين  ومنذ 2004 سعى  مسيحية، 
مع  بعودته  اخرين  وطالب  القانون،  لعوده 
حلقوق  القومي  للمجلس  تابعة  جلنة  وجود 

االنسان.. ومازال املطالبات مستمرة. 
هام  امر  احلقيقة  مجاهد: استجالء  منير 

الستقرار الوطن
ومن جانبه أكد الدكتور منير مجاهد رئيس 

انه  الديني  التمييز  مجموعة مصريون ضد 
ال يستطيع أي شخص ذو ضمير أن ينكر أن 
قد تسربت  والغلو  التطرف  أفكار  كثير من 
يستحلون  من  منهم  وظهر  املسلمني  إلى 
دماء وأعراض وأموال مخالفيهم في العقيدة 
وارد على األقل  وبالتالي فاالحتمال  الدينية، 
التي  املريضة  النفوس  من  هناك  يكون  أن 
السؤال  ولكن  الدعوات،  هذه  مثل  تتبنى 
الشارع  العام في  االجتاه  هو هل يثل هؤالء 

اإلسالمي؟  أزعم أن اإلجابة هي ال.
واضاف: عندما تختفي فتاة أو سيدة قبطية 
فهناك عدد كبير من االحتماالت فيمكن أن 
تكون قد تعرضت حلادث سير، ويكن أن تكون 
بواسطة  عليها  االعتداء  ومت  اختطفت  قد 
في  يوميا  عنهم  نقرأ  ممن  منحرف  شباب 
الضحية  دين  يهمهم  ال  وهؤالء  اجلرائد، 
احليوانية، ويكن  إرضاء غرائزهم  فاملهم هو 
كزوجة  زوجها  تكون »غضبانة« من  أن 
في  دخلت  قد  تكون  أن  ويكن  الكاهن، 
دين  أو  دينها  من  شاب  مع  عاطفية  عالقة 
مخالف وتورطت في عالقة جنسية دفعتها 
للهرب، ... الخ. لكن ملاذا يكون أول ما يقوله 
بهدف  اختطفت  قد  أنها  واألصدقاء  األهل 

إجبارها على اإلسالم؟
غير  مصر  في  مجاهد »فالدولة  ويكمل 
ولكنها  املتقدمة  كالبلدان  دينيا  محايدة 
دولة ذات طابع ديني واضح، وقد سمعت أكثر 
من مرة أنه حينما تقوم أجهزة األمن بإخطار 
أهل فتاة دخلت اإلسالم، فالضابط املسئول 
عقبالك«،  هداها  ربنا  لألب »بنتك  يقول 
بالدنا  في  املسموح  غير  من  فإنه  وبالطبع 
للمسيحية  مسلمة  بنت  ربنا  يهدي  بأن 
كما  كثيرة  ملضايقات  تتعرض  أن  ويكن 
فإن  وبالتالي  التبشير،  اسمها  تهمة  توجد 
بالدنا  في  اجلارية  والتنصير  األسلمة  مباراة 

بفظاظة  الدولة  وتتدخل  بحيادية  جتري  ال 
فأن  لذا  آخر،  طرف  على  طرف  لنصرة 
استجالء احلقيقة في كل حوادث »اختطاف 
الستقرار  هام  وأسلمتهن« أمر  املسيحيات 

هذا البلد الذي عاش آمنا آلالف السنني«.
اغواء  بل  اختفاء  شفيق: ليس  سليمان 

عبر مؤسسات متأسلمة
الصحفي  الكاتب  علق  االخر  اجلانب  وعلى 
والباحث القبطي سليمان شفيق ان العدد 
من  املسيحيات  والنساء  للبنات  التقريبي 
ماليني  خمسة  حوالي   45 وحتى   16 سن 
يختفني  من  ومنذ 2010 متوسط  امرأة، 
سنويا يتراوح من 20 إلى 30 نصفهن يعدن 
خمسة  من  وسيدة  فتاة   15 حوالي  أي 

ماليني؟!
يحدث  ما  نسمى  ان  يكن  ال  انه  واضاف 
أما يطالبون لها  بــ »اختطاف«، فاخملتطفة 
بفدية أو تغتصب وتلقي في مكان ما، ولكن 
يوجد اغواء عبر مؤسسات متأسلمة وتواطؤ 
من بعض الضباط، ولكن كل ذلك يبدأ بعد 
عالقة عاطفية بني البنت املسيحية والولد 
وارتباط  اآلباء  مشاعر  أقدر  وانا  املسلم 
على  الطائفي  العار  واعالء  بالدين  الشرف 

العار االجتماعي.
مجلس  نواب  يتولى  ان  شفيق  واقترح 
من  الديني  للتحول  قانون  االقباط  الشعب 
سن 21 سنة وامام محكمة مختصة على 
عاطفية  ألسباب  ليس  التحول  يكون  أن 
القانون يجب عودة جلسات  وحلني سن هذا 

النصح واإلرشاد.
يسمى  فيما  النظر  إعادة  من  كذلك لألبد 
حتى  والئحته  اسمه  وتغيير  امللي  اجمللس 
نضمن وصول نخب جديدة وإعطاء قداسة 
من  جلنة  عمل  الثاني  تواضروس  البابا 
ملعاجلة  والنواب  امللية  باجملالس  العلمانيني 
مبا  لألمهات  توعية  وعمل  القضايا  تلك 

يكفل لهم حماية بناتهم
القاصرات  قانونا عن حقوق   ودعونا نتحدث 
التي ال تنطلي على أحد،  األكاذيب  بدال من 
نطالب  القانونية  السن  في  هم  من  أما 
صدر  واتساع  واإلرشاد  النصح  جلان  بعودة 
للمشاكل  حلول  عن  بالبحث  الكنيسة 
الهموم  من  العديد  لدينا  كذلك  الزوجية. 

واملظالم شبة اليومية يلجأ فيها.
 االنبا مكاريوس: جلسات النصح ستحل 

كثيرا من املشاكل
األسقف  مكاريوس،  األنبا  طلب  جانبه  من 
جلسات  بعودة  وأبوقرقاص  للمنيا  العام 
أزمات  التي حتل كثيرا من  واإلرشاد،  النصح 
وتسمح  األقباط  من  الفتيات  اختطاف 
وأهل  الدين  رجال  جللوس  أخيرة  بفرصة 
الدين،  تغيير  في  نيتها  من  للتأكد  الفتاة، 
كما طالب االنبا اغاثون أسقف مغاغة بذات 
املطلب خاصة بعد حادثة ميراى التى اشيع 

انها اسلمت عام 2018

هل تنتهى ازمة االختفاء القسري للمسيحيات؟! )هل تنتهى ازمة االختفاء القسري للمسيحيات؟! )11--٢٢((
هل يتؤاطؤ االمن؟ ... ام الدولة تشارك في متييع القضية؟!هل يتؤاطؤ االمن؟ ... ام الدولة تشارك في متييع القضية؟!

»مرمي وهيب« و«سيمون عادل« تفتحان امللف الشائك من جديد ...
 وسط مطالبات بعودة جللسات النصح واالرشاد

تقرير: إيهاب أدونيا
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مصر  فى  محام  أكثر  العوضي  طارق 
هناك  تكون  عندما  اسمه  يذكر 
حقوق  عن  دفاع  قضية  أو  رأي  قضية 
وأبرزها  واحلريات،  والعمال  الفالحني 
قضايا املعتقلني، وكان له عدة مواقف 
املاضية،  الفترة  خالل  بارزة  معارضة 
الليبرالية  رواد  من  العوضي  ويعد 
التعبير،  حلرية  رسخ  حتى  املصرية 
العوضي  طارق  احملامي  ضم  قرار  وجاء 
إعادة  بعد  الرئاسي،  العفو  للجنة 
الرئيس السيسي  تشكيلها بعد قرار 
في حفل إفطار األسرة املصرية والذي 

بالشارع  كبيرا  وارتياحا  استحسانا  لقي 
السياسي املصري.

عنهم  املفرج  عدد  أن  يرى  البعض   -  
إلجمالي  بالنسبة  قليلة  نسبتهم 
ترى هذا  رأي… كيف  احملبوسني في قضايا 

األمر؟
اآلن  حتى  جدا،  قليل  العدد  ان  متفق  انا 
خطوات اإلفراج خطوات بطيئة، ورمبا يرجع 
هذا إلى أن امللفات يعاد دراستها مرة أخرى، 
وامللفات كتيرة جدا، وبالتالي نأمل أن تكون 
عن  افراجات  فيها  تكون  القادمة  املرحلة 
اعداد اكبر لكل املسجونني على ذمة قضايا 

الرأي.
-خرج الناشط حسام مؤنس مؤخرًا والذي 
تأسيس  محاولة  قضية  في  متهمًا  كان 
في  األمل«  »حزب  يسمى  سياسي  حزب 
»خلية  باسم  إعالميًا  املعروفة  القضية 
زمالئه  خروج  في  أمل  هناك  فهل  األمل« 
زياد  مثل  القضية  نفس  في  املتهمني 

العليمي وأخرون؟
فيما يتعلق بالعفو عن الصحفي والناشط 

القضية  ناقشت  اللجنة  مؤنس،  حسام 
أكثر  في  املوضوع  عن  تكلمت  وانا  كلها، 
من حوار، البد من غلق قضية »حزب األمل« 
ذمة هذه  على  احملبوسني  عن  واإلفراج  متاماً 
القضية سواء حبس احتياطي او الذين صدر 
أخبار  نشر  بتهمة  نهائية  أحكام  بحقهم 
كاذبة، ولدينا أمل أن يتم غلق قضية احلبس 
اخلاصة  اإلشكاليات  وإنهاء كل  االحتياطي 
اللجنة  وبالفعل  قرييا،  االحتياطي  باحلبس 
أخذت خطوات عملية وسهلت لهيئة دفاع 
القضية  نفس  في  املسجون  العليمي  زياد 
بانطباع  وخرجت  العيد  إجازة  خالل  زيارة 

جيد عن الزيارة.
صدر  والذي  الصحافة  حرية  تقرير  في   -
حدود  بل  مراسلون  ملؤسسة  مؤخرًا 
وضعت مصر في الترتيب ١٦٨... هل تتوقع 

حتسنًا في هذا األمر على نهاية العام؟
سمعناها  التى  الوعود  و  احلالى  املشهد 
للمجال  فتح  ستشهد  القادمة  الفترة  ان 
عن  اإلفراج  من  العديد  وستشهد  العام، 
الرأي، والشخصيات احملسوبة على  سجناء 
وسائل  في  تظهر  بدأت  املصرية  املعارضة 

بشكل  وتتحدث  اإلعالم 
ما  كل  هذا  وليس  كبير، 
كل  ان  نريد  فنحن  نتمناه 
حرية  لها  يكون  املواطنني 
بحرية شديدة  برأيها  االدالء 
وجهات  تسمع  والسلطة 
نظر مختلفة، ونتمنى تغير 
في منظومة الصوت الواحد 
هناك  ويكون  الواحد  والرأي 
النظر،  وجهات  لكل  عرض 
في  النية  حسن  وافتراض 
اجلميع، واننا جميعاً نسعى 

لوطن يتسع للجميع.
-في تصريح لصحيفة اليوم السابع قلت 
املتاجرين  حجة  ستبطل  العفو  جلنة  أن 
هؤالء  من  وامريكا…  اوروبا  في  بامللف 
وكيف  الوصف،  بهذا  وصفتهم  الذين 
يريد  من  وبني  املتاجر  بني  شخصيًا  تفرق 
ودميقراطية  رأي  بحرية  يتمتع  مجتمع 
الرئيس  اجلميع-كوصف  يتسع  ولوطن 

السيسي-؟
مما ال شك فيه أن هذا امللف ده يتم املتاجرة به 
شكل كبير وقوي جداً في محاولة للضغط 
على النظام في مصر من منظمات حقوق 
اإلنسان ويتم الضغط على أن هذه االعداد 
ولذلك  رأي  قضايا  ذمة  على  محبوسة 
تأكيدنا على اهمية األفراج عن سجناء الرأي 

مبفهومها الواسع سيبطل هذه االدعاء.
يريد  ومن  يتاجر  من  بني  افرق  شخصيا  انا 
أجهزة  يتعاون مع  بأن كل  مجتمع مصري، 
خارجية »مخابرات او دول او منظمات« فهو 
متأجر بالوطن، وكل من استفاد من هروبه 
خارج الوطن وجمع فلوس وتبرعات وسكن 

القصور وحصل علي جنسيات يتاجر بهذه 
القضية، ودعني اقول بشكل واضح ان األمر 
حتول من اختالف مع النظام  الي اختالف مع 
خطاب  وهناك  الناس  مع  واختالف  الوطن 
من  كل  مواجهة  في  جدا  عالي  كراهية 
ينتقد االخوان او ذيولهم التي حتركهم في 
اخلارج، وهذا الكالم ال يتناقد مع الكالم رئيس 
اجلمهورية نفسه عن وطن يتسع للجميع 
داخل  واالختالف  التعايش  فكرة  يقبل  ملن 
الوطن، ولكن من يحمل سالح ومن يحرض 
الشاشات  خلف  جلس  وهو  العنف  على 
للحصول  الوطن  بقضايا  وامن فهو متاجر 
او  سياسية  كانت  سواء  خاصة  مكاسب 

منفعة من املنافع
تعطي  ضمانات  على  حصلتم  -هل 
العفو  للجنة  حقيقية  صالحيات 

الرئاسي؟
واللجنة  باخلير،  مبشر  الكالم  اآلن  حتى 
لها اسبوعني تقريباً من اسبوع اجازة عيد 
الفطر، ثم حدثت العملية اإلرهابية بسيناء 
وهى برأيي رد علي دعوة احلوار الوطني بسبب 
القوى  غالبية  من  له  كبير  ترحيب  وجود 
شروط  وضع  البعض  كان  وأن  السياسية 
احلوار  مبدأ  النهاية  في  ولكن  ده  للحوار 
لم يتم رفضه ألن هناك أصوات في اخلارج 
قالت انها مستعدة للحوار وحتى وأن كانت 
ترفض  لم  لكنها  للحوار  شروط  وضعت 
الضمانات  وبالتالي   ، املبدأ  حيث  من  احلوار 
اننا  ونتمنى  القادمة  املرحلة  في  ستظهر 
نستطيع نشر حالة من الطمأنة خصوصا 
و أن سقف األمل عن أهالي السجناء ارتفع 
جدا بعد تصريحات رئيس اجلمهورية وإعادة 

تشكيل اللجنة .

طارق العوضي لـ«جود نيوز« : لدينا أمل أن يتم غلق قضية احلبس االحتياطي مبصر وإنهاء كل اشكالياته

شفيع بيه
نسرين عيسى- ساسكاشوان

الدرامية  االعمال  في  شخصيات  هناك 
وتشعر  مشاعرك  تستقطب  قد  احيانا 
يصل  وقد  وجدانك،  من  قريبه  فعال  انها 
األمر بك عزيزي القارئ ان تتمنى ان تكون 
هذه الشخصية تعيش معك في واقعك 
الدرامية  الشخصيات  هذه  ضمن  من 
مسلسل  في  بيه«  »شفيع  شخصية 
»فاتن امل حربي«، الذي مت عرضه في شهر 
رمضان وقام بتجسيد الشخصية الفنان 

القدير محمد التاجي.
»دكتور  أو  بيه«  »شفيع  الى  نظرنا  وإذا 
األسر  سليل  البيطري  الطبيب  شفيع« 
القلب  صاحب  الثرى  والرجل  العريقة 
املليء بالرحمة واإلنسانية والذى استطاع 
صفات  ينقل  ان  التاجي  محمد  الفنان 
الرحمة واإلنسانية ليس فقط في اعماله 

اخليرية، وامنا ترجمها مبالمح وانفعاالت وجهه، وهنا يتجلى 
واملمثل  احملترف  املمثل  بني  الفرق  بوضوح  املشاهد  امام 

في  التميز  في  يكمن  الذى  العادي 
طريقة األداء.

التاجي  محمد  الفنان  بها  قام  كما 
فقد  التمثيل  في  واحترافية  ببراعة 
الدور  لهذا  كمتابعة  انتباهي  شد 
التاجي  محمد  الفنان  به  يقوم  الذي 
الشخصية  تفاصيل  بكل  واهتمامه 
من  يدعمها  وما  الكالسيكية  الثرية 
التي  العصا  حتى  الدور  تخدم  مالبس 
كان يسكها طول الوقت كانت قطعة 
فنية في يده لم تكن كأي عصا والتي 
املادية  وإمكاناته  مقوماته  تعكس 
االشياء  امتالك  في  الرفيع  وذوقه 
تفاصيل دقيقة تشعرك إنك امام فنان 

يقدس عمله ويحترم جمهوره. 
 الفنان محمد التاجي قام بأداء العديد 
ولديه بصمة خاصة متيزه  اخملتلفة متاًما،  من الشخصيات 
عن غيره. طريقته املميزة في نطق الكالم، ونبرة صوته هي 

خاصة  جتارية  عالمة  مبثابة 
تعبيرات  لديه  كذلك  به. 
وجه مميزة، كل هذا يتيح له 

حضورًا مميزًا بني اآلخرين. 
التاجي  محمد  الفنان   

يدرس  انه  تعرف  ان  تستطيع  ألدواره  جتسده  خالل  من 
كلمة  يقرأ كل  انه  الوضح  فمن  فائقة  بعناية  السيناريو 
في النص بتركيز في تفاصيل الشخصيات األخرى، فتلك 
الفيلم  وشخصيات  معها،  سيتعامل  الشخصيات 
التي  شخصيته  تكوين  في  بآخر  أو  بشكل  مؤثرة  هي 
ذهن  في  يدور  ما  إلى  يصل  ان  يستطع  فهو  سيجسدها 
للشخصية  األساسية  املالمح  ويتص  السيناريو،  كاتب 
اإلتقان  حلد  يصل  أن  إلى  التقمص  مرحلة  الى  بها  ويصل 

الكامل لدور الشخصية.
فينا  مؤثرة  بصمة  يترك  ان  التاجي  محمد  الفنان  جنح 
وهذه  بيه«  »شفيع  شخصية  خالل  من  كمشاهدين 
فهو  ادواره  جميع  في  به  عهدنا  فهذا  األولى  املرة  ليست 

ممثل عظيم!

القاهرة- حوار : جرجس ابراهيم
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كأس إيطاليا.. إنتر يتّوج بطاًل على حساب يوفنتوسكأس إيطاليا.. إنتر يتّوج بطاًل على حساب يوفنتوس
االولى  للمرة  إيطاليا  كأس  لقب  إنتر  حقق 
بعد   2-4 النهائي  في  بفوزه   2011 منذ 
امللعب  على  يوفنتوس  غريه  على  التمديد 
حظوظه  على  مبقًيا  روما،  في  االوملبي 

بتحقيق الثالثية احمللية.
إال   ،)6( باريال  نيكولو  عبر  باكرًا  إنتر  تقدم 
في  الطاولة  قلب  العجوز«  »السيدة  أن 
الثاني  الشوط  في  باكرًا  دقيقتني  غضون 
والصربي   )50( موراتا  ألفارو  اإلسباني  عبر 
يفرض  أن  قبل   ،)52( فالهوفيتش  دوشان 
نفذها  جزاء  بركلة  التمديد  »نيراتسوري« 

التركي هاكان تشالهان أوغلو )80(.
وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز إلنتر 

إنتر لقبه  رائعة )102(، ليحقق  في الشوط االضافي االول بهدف من ركلة جزاء )98( وآخر من تسديدة 
الثامن في املسابقة.

وكانت هذه املرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي الكأس، وكان الفوز من نصيب يوفنتوس في 
أول مناسبتني عامي 1959 و1965.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

بعد قرار الفيفا.. بلماضي يقاطع منتخبات بعد قرار الفيفا.. بلماضي يقاطع منتخبات 
كأس العالم كأس العالم ٢٠٢٢٢٠٢٢

جمال  اجلزائر،  منتخب  مدرب  عاد 
طاويا  الواقع،  ألرض  بلماضي، 
صفحة التصفيات املونديالية، بعد 
رد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

القاطع.
وأبلغ الفيفا احتاد الكرة اجلزائري بأن 
االنضباط  جلنتي  لدى  املُقدم  امللف 
أي  يحمل  لم  الدولتني،  والتحكيم 
أدلة تُذكر بخصوص حدوث جتاوزات 
في حق منتخب اخلضر، ليتم رفضه 

موضوعا بعد أن ُقبل شكال.
رسمية،  وبصفة شبه  قّرر  بلماضي  بأن جمال  »كومبيتسيون«،  وكشفت صحيفة 
املؤهلة  التصفيات  في  األفريقية،  املنتخبات  ُمالقاة  التركيز, من هنا فصاعدا, على 

لكأس أمم أفريقيا، من أجل إعادة الروح لتشكيلته.
وأشارت الصحيفة لعدم رغبة بلماضي في لعب مباريات ودية مع املنتخبات املتأهلة 
لكأس العالم القادمة، باعتبار أن ذلك لن يعود بأي فائدة على مجموعته، التي ينوي 

ضخ دماء جديدة فيها قريبا.
وستكون فترتا التوقف الدولي القادمتني، مزدحمة باملواعيد الهامة بالنسبة ملنتخب 
أمم  كأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  إطار  في  لقاءات  أربع  سيلعب  الذي  اجلزائر، 

أفريقيا أمام كل أوغندا، تنزانيا والنيجر, ابتداء من يونيو، املقبل.

املباراة  إقامة  املصري  األهلي  طلب  بعد 
مصر،  في  إفريقيا  أبطال  لدوري  النهائية 
لكرة  اإلفريقي  االحتاد  الرد سريعا من  جاء 

القدم )الكاف(.
الطلب  )الكاف(  رفض  رسمي،  بيان  وفي 
في  النهائية  املباراة  إبقاء  وأكد  املصري، 
مركب  ملعب  على  البيضاء،  الدار  مدينة 
اجلاري، حيث  مايو   30 يوم  اخلامس  محمد 
املصري  األهلي  بني  جتمع  أن  احملتمل  من 

والوداد البيضاوي املغربي.
التقدم  أعلن  املصري قد  الكرة  احتاد  وكان 
مصر  استضافة  بطلب  رسمي  بشكل 
لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد طلب من 

األهلي.
وجاء رد )الكاف( في بيان بعد ساعات من 
الطلب املصري: »يقّدر كاف ويتفهم متاما 
الشكاوى واخملاوف التي أثارها نادي األهلي 
مببادئ  ويلتزم  القدم  لكرة  املصري  واالحتاد 
جميع  بني  واملساواة  والعدالة  اإلنصاف 

األندية واالحتادات األعضاء«.
ملزما  كاف  كان  ذلك،  »ومع  وأضاف: 
قيادته  اتخذته  الذي  بالقرار  بااللتزام 
السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن 
نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا 

ذهابا واحدا بدال من النهائي املعتاد بنظام 
الذهاب واإلياب.«

أيضا  ملزم  كاف  فإن  ذلك،  على  »عالوة 
تسمح  ال  التي  فيفا  وقواعد  بقواعده 
بدء  مبجرد  املنافسة  قواعد  بتغيير 

البطولة.«
هما  والسنغال  املغرب  أن  )الكاف(  وأكد 
معايير  استوفيا  اللذان  الوحيدان  البلدان 
االحتاد  أن طلب  بعد  املضيف،  البلد  عرض 
اإلفريقي لكرة القدم من االحتادات األعضاء 
البالغ عددها 54 تقدمي عروض الستضافة 
نهائي دوري أبطال إفريقيا. ولم تقدم مصر 

محاولة.
كما قدمت مصر عرضا الستضافة نهائي 
كأس الكونفدرالية لكنها لم تفي مبعايير 

تقدمي البلد املضيف، وفقا للبيان.

دخل النجم املصري، محمد صالح، هداف نادي ليفربول، ضمن قائمة املرشحني اخملتصرة 
جلائزة أفضل العب في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم للموسم )2022-2021(.

صالح أبرز املرشحني جلائزة أفضل العب في الدوري اإلجنليزي.. وغياب جنمني بارزين!سون 
يهدد بشكل مباشر عرش محمد صالح على لقب الهدف!

ويتنافس صالح )29 عاما( مع كل من النجم البلجيكي كيفني كيفني دي بروين، صانع 
ألعاب مانشستر سيتي، وترنت-ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، إضافة إلى اخلماسي، 
اإلجنليزي بوكايو ساكا )أرسنال(، اإلجنليزي جيمس وارد براوس )ساوثهامبتون(، البرتغالي 
جارود  واإلجنليزي  )توتنهام هوتسبير(،  هيونغ مني  اجلنوبي سون  اجلوري  جواو كانسيلو، 

بوين )وست هام يونايتد(.
وامللفت هو غياب الثالثاء: السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، والنجم البرتغالي 
على  املنافسني  قائمة  عن  توتنهام،  مهاجم  كني  هاري  واإلجنليزي  رونالدو،  كريستيانو 

اجلائزة رغم تألقهم الالفت مع أنديتهم.
 وتألق رونالدو بشكل الفت، رغم األداء املتواضع لفريقه، وأحرز 18 هدفا خالل 30 مباراة 

في الدوري، ومت اختياره مرتني كالعب الشهر في املسابقة.
بينما سجل ماني 15 هدفا في 33 مباراة بالدوري خالل املوسم احلالي، كما أحرز هاري 

كني 15 هدفا أيضا.
منذ  بها  األخير  توج  فقد  الثانية،  للمرة  باجلائزة  الفوز  بروين  ودي  ويأمل كل من صالح 

عامني، بينما نال جنم ليفربول هذا اللقب عام 2018.
وبفارق  هدفا،   22 برصيد  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  هدافي  ترتيب  صالح  محمد  ويتصدر 
هدف وحيد عن وصيفه سون هيونغ مني، ويليهما رونالدو في املرتبة الثالثة برصيد 18 

هدفا.
أوروبا  أبطال  دوري  هدافي  ترتيب  سلم  على  الرابع  املركز  املصري  »الفرعون«  ويشغل 

برصيد 8 أهداف.

الكاف يرفض طلب إقامة نهائي األبطال مبصر الكاف يرفض طلب إقامة نهائي األبطال مبصر 
»فورا«.. ويكشف السبب »فورا«.. ويكشف السبب 

صالح أبرز املرشحني جلائزة أفضل العب في صالح أبرز املرشحني جلائزة أفضل العب في 
الدوري اإلجنليزي.. وغياب جنمني بارزين!الدوري اإلجنليزي.. وغياب جنمني بارزين!

مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. 
والزمالك في طريقه لنفق مظلموالزمالك في طريقه لنفق مظلم

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن ناديه لن يلعب على استاد 
القاهرة مرة أخرى مشيرا إلى أن األبيض في طريقه لنفق مظلم جديد.

تليفزيونية: »تنبأت مبا حدث في مباراة  وقال مرتضى منصور في تصريحات 
إنبي قبلها ألن عالقتي بربنا جميلة وقلت بأنهم يرغبون في هزية الزمالك«.

وأضاف »أمتنى أن يلعب حلمي طوالن أمام األهلي بنفس الطريقة واحلماس، 
قام بدوره على أكمل وجه اليوم وهو مدرب زملكاوي محترم. إنبي لو لعب أمام 

األهلي بنفس الطريقة أمام الزمالك سينافس على الدوري«.
وواصل »األمر تخطى مرحلة العتاب مع الالعبني، آخر نصف ساعة من املباراة 
كنت »بكسر كل حاجة قدامي. أحمل اجلميع املسئولية، الالعبون اعتذروا لي 

في غرفة املالبس وطلبت منهم االعتذار للجماهير«.
وتابع »لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى، لم نحقق أي فوز هناك من مارس، أي العب يتحرك في امللعب 

يقع«.
واستكمل »الالعبون في امللعب كانوا تائهني وحتت ضغوط كبيرة، ال أعرف ملاذا التعثر في املباريات السهلة 

من الالعبني؟، هذه ظاهرة غير طبيعية«.
وأردف »التفرقة التي حدثت في العقود والشروط اجلزائية جعلت الفريق مهلهل وقسمته إلى أحزاب«.

وأمت »60% من الالعبني في كل األلعاب مبا فيها كرة القدم طلبوا سحب عقودهم بعد معرفتهم بحكم 
احملكمة ضدي، الزمالك في طريقه لنفق مظلم جديد«.
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اكتئاب ما بعد الوالدة... متى يحتاج 
إلى استشارة الطبيب؟

أن  املتحدة  الواليات  في  األخيرة  األبحاث  تقول     
االشخاص الذين يتمتعون بنظرة متفائلة للحياة 
عموما هم اکثر سعادة وجناحاً وصحة من رفاقهم 

الذين ينظرون بتشاؤم الى احلياة. 
بد  فال  ينويه،  امر  في  اخلير  اإلنسان  توقع  فاذا    
من  العديد  اجتذبت  فلسفة  وهذه  مالقيه..  انه 
الفالسفة الى ما يعرف بالتفكير االيجابي وقوته 
االفتراض  هذا  يبدو  وقد  املصير.  توجيه  على 
منطقياً ألول وهلة. ولكن من الصعب أن يرى املرء 
أية عالقة بني ما هو مجرد تفكير، وما هو احداث 
هذه  وجود  يؤكدون  من  فهناك  ذلك  ومع  واقعية. 

العالقة.
اقل  عموماً،  املتفائلني  أن  تبني  ابحاث  وهناك     
فشل  ألي  أنفسهم  على  اللوم  اللقاء  میالً 
مواجهة  على  أشجع  فهم  لذلك  يواجههم. 
وهذا  الفشل.  وجه  في  يستسلمون  وال  اخلطوب، 
ما يدفعهم للكفاح بعناد واصرار الى ان يتغلبوا 
على ضائقتهم في آخر األمر. وهذه إحدى وجهات 
النظر التي تفسر كيف يؤثر التفاؤل على مجرى 

األحداث.
 MARTIN اما ابحاث الدكتور مارتن سیلیجمان   
أن  فتبني  بنسلفانيا،  جامعة  في   SELIGMAN
هما  بعاملني  وثيق  ارتباط  له  احلياة  في  النجاح 
املوهبة والنظرة للحياة. فاملواهب غير املصحوبة 

بالتفاؤل تولد شخصيات اما حتبط من اول الطريق 
او تفشل في مساعيها عندما تشتد الصعاب.

   وتفاؤل املرء يعود عليه بالنفع صحياً، فيزيد من 
أجريت  دراسة  اظهرت  فقد  جناحه.  وفرص  قدراته 
على مائة طالب في جامعة هارفرد أن اجتاه الفرد 
الفكري للحياة في سن اخلامسة والعشرين يؤثر 
الكهولة.  في  الصحية  حالته  على  كبيراً  تأثيراً 
فنجد ان االفراد ذوي النظرة التشاؤمية ييلون إلى 
بضعف  واالصابة  والشراب،  التدخني  في  االفراط 
ذات  جميعها  العوامل  وهذه  املناعة.  جهاز  في 

عالقة كبيرة بتعّرض اإلنسان لالمراض .
النفسي  الطبيب  يحث  االساليب  أحد  وفي 
التي  افكارهم  وتسجيل  مراقبة  على  املرضى، 
واجهوها،  التي  البسيطة  الفشل  حوادث  رافقت 
لهم.  وتصحيحها  االفكار  بتحليل هذه  يقوم  ثم 
الذي  التحسن  ان  سيليجمان  الدكتور  ويقول 
يحرزونه في نظرتهم لألمور من خالل هذا العالج 

يظل معهم مدى احلياة.

علــــوم وصحة 1717

التهاب الكبد الغامض.. ذعر 
عاملي من »املعلومات اخلاطئة«

أشعلت التهابات الكبد احلادة لدى األطفال موجة من القلق 
املصدر حول  إصابات مجهولة  بعد رصد  وأمريكا  أوروبا  في 

العالم.
عبر شبكة  تنتشر  مغلوطة  معلومات  من  اخملاوف  وتزايدت 
السلطات  وكانت  اإلصابة.  حاالت  زيادة  مع  اإلنترنت 
البريطانية أول من أبلغ عن إصابات مصدرها اسكتلندا في 

نهاية مارس املاضي.
وبلغ عدد احلاالت املسجلة في العالم في الوقت الراهن 191 
)بينها 111 في بريطانيا و55 في 12 دولة أوروبية أخرى، و12 

في الواليات املتحدة، و12 في إسرائيل، وواحدة في اليابان(، وفقاً للمركز األوروبي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها.

وكانت أغلب حاالت اإلصابة املكتشفة بني أطفال حتت اخلمس سنوات. وظهرت عليهم في البداية 
أعراض مثل اإلعياء، واإلسهال، والغثيان، بعدها تطورت األعراض.

أمر غير صحيح ألن  ولقاح فيروس كورونا، وهو  اإلصابة  وانتشرت شائعات حول وجود عالقة بني 
اإلصابات سجلت، في أغلبها، بني أطفال دون اخلامسة، ومن ثم فإنهم غير مؤهلني للحصول على 

اللقاح، بحسب مسؤولني صحيني.
ورجحت السلطات الصحية األمريكية، وقوف فيروس غدي وراء التهابات الكبد احلادة لدى أطفال 

صغار جدا في الواليات املتحدة.
ورغم تلك الترجيحات، فإن السلطات الصحية لم تصل ملرحلة اجلزم بأن ذلك الفيروس هو املتسبب 

األكيد وراء هذه احلاالت الغامضة.
وأكدت ميرا تشاند، املسؤولة في هيئة األمن الصحي ببريطانيا، أنه رمبا لدى اآلباء مبرر للقلق حيال 
هذه املشكلة في الوقت احلالي، مشيرة إلى أن احتماالت إصابة األطفال بالتهابات الكبد ضعيفة 

للغاية، بحسب هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«.
بالتهابات  إصابة  أعراض  أي  إلى  باالنتباه  واألمهات  اآلباء  نذكر  أن  البد  ذلك،  »رغم  تشاند:  وقالت 
الكبد، خاصة اليرقان - الذي يكن التعرف عليه بسهولة من ظهور بقع صفراء في بياض العينني 

- وعليهم أن يتصلوا بالطبيب إذا ما كانت لديهم مخاوف حيال اإلصابة بهذا املرض«.
وشددت على أهمية مراعاة قواعد النظافة والصحة وغسل اليدين بانتظام، مشيرة إلى أن هذا 

األمر يساعد في منع انتشار الكثير من أنواع العدوى.
ونصحت بأن يبقى األطفال الذين تظهر عليهم أعراض اإلسهال والقيء في املنازل وأال يعودوا إلى 

املدارس أو رياض األطفال إال بعد مرور 48 ساعة من اختفاء تلك األعراض.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ابدأ في وقت مبكر وسيضمن هذا االجراء اعتياد 
طفلك على وجود فم نظيف. وفي سن 3 أشهر، 
بواسطة  بلطف  لثته  مبسح  تبدأ  ان  يكنك 
كل  بعد  القماش  من  مبللة  نظيفة  قطعة 

وجبة. 
معرفتها  اآلباء  على  هامة  نصائح  عدة  هناك 

والتركيز عليها:
لتنظيف  األولى  اخلطوة 
هي  بها  والعناية  األسنان 
أن  منذ  األسنان  تنظيف 
تظهر األسنان األولى في عمر 
أقل من السنة رمبا في الشهر 
أو ما بعد ذلك حسب  الثامن 
كل طفل، وعلى األم أن تفعل 
وجبة  أو  رضعة  بعد كل  ذلك 
يتناول  عمر  في  يصبح  ألنه 

تلف  أن  األم  على  الصلب.  الطعام  بعض  فيه 
مبللة  النظيف  الشاش  من  بقطعة  أصبعها 

باملاء ودعك األسنان برفق.
قدرة  من  والتأكد  األسنان  اكتمال  متام  بعد 
الطفل على فتح فمه مبا نستطيع به تفريشها 

السنتني  عمر  في 
األم  على  تقريًبا 

األطفال  بفرشاة  األسنان  تفريش  في  البدء 
صغيرة الرأس مع معجون خاص باألطفال.

يجب تعليم الصغار طريقة التفريش السليمة 
لألسنان ويكن ذلك من خالل عدة وسائل منها 

األفالم الكارتونية والتدريب وغير ذلك.
أن  يجب  األسنان  تفريش 
 2 أو  يومًيا  مرات   3 يكون 
املرة  تكون  وأن  األقل  على 
األخيرة لياًل باستخدام خيط 

األسنان أيًضا.
احلفاظ على األسنان اللبنية 
سليمة بدون تسوس أو خلع 
مهم  األوان  قبل  سقوط  أو 
األسنان  ظهور  لتجنب  جًدا 

الدائمة معوجة أو غير منتظمة.
مثل  الطفل  لعادات  االنتباه  أيًضا  األبوين  على 
شيء  أو  قلم  على  العض  أو  األصابع  مص 
صلب أو أي عادات أخرى يكن أن تؤثر على فمه 

وأسنانه،  

متى وكيف تبدأ 
فى تنظيف اسنان طفلك؟

التفاؤل وأثره على الصحة النفسية واجلسمية

هل يقلق فقدان الشهية أثناء احلمل؟
في  هائالً  تغييراً  احلمل  يحدث 
مستويات  ترتفع  اجلسم،  نشاط 
الشكل  ويتغير  الهرمونات، 
الدم، وتعمل  ويزداد حجم  والوزن، 
جميع أجهزة اجلسم بجدية أكبر. 
متنوعة،  أعراض  إلى  ذلك  ويؤدي 
وتشعر  مريح.  غير  منها  الكثير 
أو  الرغبة  بعدم  عديدات  نساء 

أثناء  آلخر  وقت  من  الطعام  تناول  على  القدرة 
احلمل.

أثناء  وقت  أي  في  الشهية  فقدان  يحدث  وقد 
النساء يعتبر ذلك  وبالنسبة لكثير من  احلمل. 

أحد األعراض املبكرة، منذ األسبوع الرابع.
االحتفاظ  في  صعوبة  احلامل  جتد  قد  كذلك 
الشعور  والسبب  أشهر،   3 أول  خالل  بالطعام 
من  كثير  عن  املرأة  تتخلى  قد  كما  بالغثيان. 

خالل  املفضلة  أطعمتها 
هذه املرحلة.

املدة
الشهية  تتحسن  ما  عادة 
من  الثاني  الثلث  خالل 
فقدان  يعود  وقد  احلمل. 
خالل  أخرى  مرة  الشهية 
األشهر الثالثة األخيرة، ورمبا 
يكون السبب حموضة املعدة، أو نتيجة االنتفاخ 

واالمتالء.
احلل

طريقة  أفضل  املتكررة  الصغيرة  الوجبات 
على  واحلصول  الشهية،  فقدان  مع  للتعامل 
واجلنني. كما  األم  املطلوبة الحتياجات  املغذيات 
الغثيان  عالج  على  الزجنبيل  شراب  يساعد 

وتخفيف آثاره، واستعادة الشهية.

تشعر بعض النساء باحلزن والتوتر والقلق بعد 
هذا  ويعرف  والسعادة.  الفرح  من  بدالً  الوالدة 
الشعور باسم »اكتئاب ما بعد الوالدة«، والذي 
قد يؤدي في بعض احلاالت إلى اكتئاب حقيقي.

والعالج  للطب  األملانية  اجلمعية  وأوضحت 
الوالدة  بعد  املرأة  تعاني  ما  عادة  أنه  النفسي 
جانب  إلى  النوم،  وقلة  الشديد  اإلنهاك  من 
عليها،  تطرأ  التي  الهرمونية،  التغييرات 
واملساعدة  الدعم  تتلقى  ال  أنها قد  عن  فضالً 
قد  ما  بصورة مستمرة،  عائلتها  أو  زوجها  من 

يتسبب في إصابتها باكتئاب ما بعد الوالدة.
نوبات بكاء

الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  أن  اجلمعية  وأضافت 
األكثر،  على  أسبوعني  أو  أيام  لعدة  يستمر 
مشيرة إلى أن أعراض هذا االكتئاب تتمثل في أن 
تصبح األم شديدة احلساسية وسريعة الغضب 

تعرضها  مع 
االكتئاب  هذا  أن  إلى  مشيرة  بكاء،  لنوبات 
النساء  كل  من   %15 إلى   10 سوى  يصيب  ال 
إلى  يتطور  أن  يكن  لكن  الوالدة،  حديثات 

اإلصابة باكتئاب حقيقي.
قسط كاف من النوم

أنه  اجلمعية  أوضحت  األعراض،  هذه  وملواجهة 
من  كاف  قسط  على  املرأة  حتصل  أن  ينبغي 
النوم، كما يكن للزوج أن يلعب دوراً مهماً من 
خالل حتمله بعض املسؤوليات لتخفيف األعباء 

الواقعة على األم.
احلالة،  الوسائل في حتسني  وإذا لم تفلح هذه 
نفسي  طبيب  استشارة  حينئذ  فينبغي 
احلاالت  وفي  النفسي.  للعالج  للخضوع 
النفسية  األدوية  إلى  اللجوء  يكن  الشديدة 

كمضادات االكتئاب.
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ملاذا سمى البيت ملاذا سمى البيت 
األبيض بهذا االسم؟!األبيض بهذا االسم؟!

 

رئیس  مقر  طالء  يتم  ملاذا 
الواليات املتحدة باللون االبيض؟ 
الواليات  حكومة  أعلنت   ...
بريطانيا  على  احلرب  املتحدة 
التالي  العام  وفي   ،۱۸۱۲ عام 
كندا،  غزو  في  أمريكا  فشلت 
بريطانيا  غزت   1814 عام  وفي 
من  عدداً  وأحرقوا  واشنطن 
سكن  فيها  مبا  العامة  املباني 

الرئيس.
سكن  طالء  مت  لذلك،  ونتيجة 
الرئيس باللون األبيض، لتغطية 
الوقت  ذلك  ومنذ  احلرائق.  آثار 
الواليات  رئیس  مقر  أصبح 

املتحدة يعرف بالبيت األبيض.

أول برقية في العالمأول برقية في العالم
أرسل صموئيل مورس، مخترع 
آلة البرق )التلغراف(، أول رسالة 
تلغرافية ملسافة بعيدة في يوم 
24 مايو 1844 م . وكان مضمون 
الكتاب  من  آية  الرسالة 

املقدس.

القمر والبدرالقمر والبدر
أكثر  بدر،  وهو  القمر  يكون     
أضعاف  تسعة  ونوراً،  إشراقاً 

إشراقه ونوره وهو هالل.

كلمة ومعنىكلمة ومعنى
وتعني  قبطية  كلمة  »أتول«، 
والكلمة  أو«جاهل«،  »مغفل« 
عدمي،  مبعنى  »أت«  من  مركبة 
»وال«  ومن  للنفي.  وتستخدم 
وتعني »عني« أو »نظر«، فيكون 

املعنى عدمي النظر.

كيف يغير الثعبان جلده؟كيف يغير الثعبان جلده؟
   

جلده  الثعبان  يغير  أن  قبل 
من  نوعاً  يفرز  أيام،  ببضعة 
بني  جسمه  به  يغطي  الزيت 
للجلد.  اخلارجيتني  الطبقتني 
وعندما يحني موعد خلع جلده 
فمه  الثعبان  يفتح  اخلارجي، 
في  اجللد  ليخلع  يتثاءب  وكأنه 
منطقة الفم. ثم يحك جسمه 
يتم  إن  وما  خشنة.  بشجرة 
الطريقة،  بهذه  اجللد  تقشير 
الثعبان خارجأ من  حتى يزحف 
جلده القدمي. ويبدو اجللد اجلديد 
المعاً  الثعبان  جسم  على 

وجذاباً.

سؤال وجوابسؤال وجواب
س. انك تستمد غذاء أكثر من طعامك اذا مضغته جيدة. 

صواب أم خطأ؟
ج. خطأ. ان مضغ الطعام جيداً له تأثير ضئيل في مقدار 
الهضم  عملية  معظم  الن  اجلسم،  يتصه  الذي  الغذاء 
تتم في املعدة واالمعاء الدقيقة ولكن اذا مضغت طعامك 
يقلل  مما  تناوله  في  أطول  وقتاً  تستغرق  فانك  على مهل 

احتمال افراطك في االكل.

األرملة السوداء!األرملة السوداء!
   يطلق على أنثى أحد أنواع العناكب اسم األرملة السوداء 
للونها األسود، وألنها غالباً ما تعيش وحيدة، بعدما تلتهم 
ذكرها عقب موسم التزاوج. والسم الذي يفرزه هذا النوع 
العدو  السوداء هي  »فاألرامل«  لذلك  زعاف،  العناكب  من 

األول لإلنسان في جمهورية جنوب أفريقيا. 
اضحك..في التمدد واالنكماش

احلرارة  تأثير  الطالب عن  املعلم  الفيزياء، سأل  درس  خالل 
والبرودة في األشياء، فأجابه:

فتجعلها  البرودة  أما  طويلة.  األشياء  جتعل  »احلرارة   -
قصيرة«.

• هذا صحيح أعطني، مثاالً على ذلك.
- »في الصيف حيث درجات احلرارة مرتفعة تطول األيام، أما 

في الشتاء حيث يكون اجلو بارداً، فإن األيام تقصر!«.
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الرئيس  عهد  في  الرواية  هذه  كتبت  مقدمة: 
ثورة  قبل  منها  وانتهيت  مبارك  حسني  محمد 

25 يناير بأسبوع! 
اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
»كلمتني فى حب مصر« وتلقى مداخلة من رامز 
املصري مشجعاً للهجرة و راوياً له عن والدته أم 
دنيا اخلادمة )و األرستقراطية األصل( التي باعته 
هو و باقي اخوته و هم أطفال، و حني أراد أن يعود 
إلى والدته و هو شاب، نهرته بقسوة و امرته ان 
يعود من حيث جاء، و بالصدفة تعرف على اخته 
دنيا و أقام في البنسيون الذي كانت تعمل فيه 
دنيا كعاملة نظافة بعد انتهاء يومها الدراسي؛ 
و جنح أيضاً في أن يعمل كموظف استقبال في 
ان حياته في  ان اكتشف  البنسيون؛ بعد  نفس 
الهجرة  طلب  قدم  سر،  محلك  ستظل  مصر 
أشهر  وبعد ستة  اللوتري،  األمريكية عن طريق 

قبل الطلب، وهو اآلن مستعد للرحيل!
حلقة 8:

قبل  حتى  رامز  لرحيل  نفسياً  ممهدة  دنيا  كانت 
أن يفاحتها في موضوع الهجرة ألنها كانت تقرأه 
جيداً، ولكنها متنت أن تكون مخطئة او أال يتم 
به عاطفيا  ارتبطت  السرعة، فقد  بهذه  سفره 

جداً في هذا الوقت القصير!
في حلظة استالم رامز جواب قبول هجرته، ركض 
سريعا الى طابق البنسيون العلوي بعد أن طلب 
من فراش البنسيون أن يحل محله ملدة دقائق الى 
أن يخبر أخته مبا حدث! كانت دنيا تقوم بورديتها 
ينادي  ان سمعته  العلوية وما  الغرف  في إحدى 

حتى خرجت مسرعة قائلة:
- فيه ايه يا رامز؟ 

- اتقبلت في الهجرة
ملحوقة  رقيقة  كدغدغة  اخلبر  عليها  وقع 
بصفعة قوية، مزيج غريب من السعادة واحلزن، 

إخفاء  محاولة  مفاجئ،  بسؤال  رامز  فبادرت 
سماعه  عند  رامز  وجه  فأشحب  دموعها، 

السؤال:
- معاك متن التذكرة؟

- حتدبر!
- طب إستني

غرفة  وذهبت  العلوي  الطابق  رواق  في  تركته 
التنظيف حيث تركت متعلقاتها.

في تلك الفترة القصيرة غاب رامز في عالم من 
وهو  يسافر  أن  له  أين  فمن  والتشاؤم،  الكآبة 
التذكرة  ثمن  وهو  جنيه،  آالف  خمسة  يلك  ال 
و  اخلليج  من  ادخر  مما  معه  تبقى  فما  آنذاك؟ 
فحتي  جنيه،  االف  اربعة  عن  يزيد  ال  البنسيون 
ذلك؟   بعد  يعيش  ان  له  اين  فمن  الفرق  دبر  لو 
النقطة حسابا  لهذه  رامز  لم يحسب  لألسف 

ً، فما فائدة الهجرة دون املال!؟
دنيا مسرعة ومعها كيس صغير اعطته  عادت 

لرامز قائلة:
- خد دول!
- ايه دول؟

- دي فلوس كنت محوشاها من جمعيات دخلت 
فيها حوالي ألفني جنيه...واسورتني دهب متّنهم 

وشوف يطلعوا كام وكمل عليهم؟
- أنا مش ممكن أخد الفلوس دي...

يا  اخوات  أحنا  عربي...  فيلم  حاتعملي  انت   -
ياسيدي  وبعدين  ماتعرفش؟  انت لسة  رامز...وال 
اعتبرهم سلف، ملا ربنا يوفقك في امريكا ابقي 
لسان  ثقل  دلوقت.  محتاجاهم  مش  أنا  ردهم. 
رامز عن الشكر ولكن بال شعور تعانقا الول مرة 
وكأن عالقتهما االن ختمت رسميا كأخ واخت! 
ان تخفي  دنيا  املرهفة احبت  ومن فرط املشاعر 

خجلها فقالت مقتضبة حلظة العناق: 
مش  معاك  اللي  الفلوس  لسه  لو  باحلق...  اه   -

مقضية ...قوللي وانا حاتصرف.
في  انفرطا  ثم  ثانيتني  ملدة  صمتا 

ضحك عذب. 
يدفع  أن  رامز  استطاع  بهذا  و 
ألفني  حوالي  معه  وتبقى  التذكرة 
تاخذهما،  ال  أن  دنيا  أصرت  جنيٍه 
رامز  متكن  قد  وها  كذلك!  فكان 
أخيرا بكل ثقة ان يتواجد في مطار 

الذي  اجلوازات  ظابط  امام  وَمثل  الدولي.  مصر 
نظر الي جواز سفره ورمقه بنظرة حتمل الكثير 

من املعاني واستطرد قائال: 
- ايه موقفك من التجنيد يا رامز؟

السن  وهو  عشر  الثامنة  جتاوز  قد  رامز  كان 
أي  ُينع  قد  ولكن  للتجنيد،  املفترض  القانوني 
شخص من السفر حتى قبل بلوغ الثامنة عشر 
تبعا ملزاج ضباط اجلوازات! فـان إلزامية التجنيد 
إحساس  األشخاص  بعض  داخل  تزرع  في مصر 
االحساس  وهذا  اإلجباري،  الوطني  بالواجب 
وهناك  يحترم!  ان  ويجب  بل  بخطيئة،  ليس 
التجنيد  من  إعفاءات  حتصيل  وراء  يلهجون  من 
إما  اإلعفاء  على  احلصول  يتم  وقد  ألوالدهم؛ 
التصاق  أو  عاهة  كوجود  بحت  قانوني  بشكل 
أو  والنفوذ  بالوسائط  أو  الفخذين...الخ،  في 
الرشاوى- أي احلصول على إعفاء قانوني، بشكل 
غير قانوني! و إن فشل أحدهم في احلصول على 
أن  برتبة جندي، حيث  ُقبل  اإلعفاء، فيا حبذا لو 
اجلندي يجند ملدة سنة واحدة فقط؛ بينما يخدم 
نرى  نحن  وها  متواصلة!  سنوات  أربع  الضباط 
وحمايتها  بالبلد  باالستهانة  الناس  بدأ  كيف 
كرد فعل لسوء استغالل النفوذ و السلطة. وما 
هي   ليست  التجنيد  إلزامية  أن  البراهني  أكثر 
و  فاقوى  البلد؛  حماية  لضمان  املثلى  الوسيلة 
نظام  تتبع  ال  أمريكا-  -وهي  البالد جيشا   اكبر 
مواطنوها  مازال  هذا   مع  و  اإللزامي،  التجنيد 
يقبلون بارادتهم لتحمل حق اخلدمة العسكرية 

يوميا!
*** 

 استرسل رامز حديثه مع هادي ابو اخلير:
- أنا ماكانش عندي اعفا!

- وعملت ايه؟ 
- اول ما اتختمتلي فيزة امريكا عالبسبور...رحت 

حطيت ختم مهاجر...
- ودا يعمل ايه؟

- يعتبر بديل لالعفا! أصل البلد بتعتبر املهاجر 
معندوش والء!

الزم  بلده  بيسيب  حد  اي  ما  يعني  إسمحلي   -
يكون ماعندوش والء!

- استاذ هادي...انت راجل مثقف...هل وجود الوالء 
او عدمه بينشا من فراغ؟ 

- يعني ايه؟ 
سواء  مشاعر  اي  ورا  سبب  فيه  أكيد  يعني   -
إيجابية او سلبية، ومع ذلك أنا باختلف معاك...

عنده  أكيد  والء..و  عندوش  ما  مهاجر  كل  مش 
اسبابه  اخلاصة!

دي  والتعليم  البياعني  غش  زي  اسباب  هي  و   -
اسباب  انها  شايف  أنا  اعذرني  معلش  اسباب؟ 
هايفة جدا...دا حتى حتة قضية التعليم دي أنا 
من هب  نظام كويس عشان مش كل  شايفها 

ودب ييجي عايز يتعلم!
انزعج رامز من اسلوب هادي فانفجر غاضباً: 

- ملا امك اللي غايب عنها سنني ترفضك دي مش 
اسباب؟ ملا تكون ضحية نظام قذر مالكش ذنب 
فيه...بس عاالقل عملت اللي عليك...وما حدش 

مدلك ايده، دي مش اسباب؟ 

رامز  فعل  رد  من  اخلير  ابو  ارتبك 
املطلة  النافذة  عبر  عفويا  فنظر 
اخملرج  نحو  االنتاج  غرفة  علي 
الهدوء  يلزم  ان  بعينيه  أمره  الذي 
والسكينة ويستمر في البرنامج و 

كأن شيئا لم يحدث! 
فواصل هادي حديثه علي الهواء:

- طب نسمع اغنية ونرجع بعدها 
ألستاذ رامز!!

***
وقبل ان تنتهي االغنية سأطلعكم سريعا علي 
ما مر به رامز في الواليات املتحدة االمريكية؛ فقد 
عند  تنفيذهما  يجب  هدفني  أمامه  رامز  وضع 
وصوله، اوال ان يجد عمالً ما حتى يتسنى له ان 
يعيش، و ثانيا أن يبدأ في الدراسة. في بادئ األمر 
الرخيصة  الصغيرة  الفنادق  أحد  في  مؤقتا  نزل 
إلى أن يجد عمال مناسباً؛ وفي خالل أربعة أيام 
من البحث الشديد جنح أن يعمل كعتال في أحد 
ورديات  اختار  هناك.  املعروفة  ماركتات  السوبر 
املدرسة  على  يواظب  أن  يستطيع  حتى  ليلية 
قريبة  مدرسة  في  أيضاً  وفق  فقد  الصباح،  في 
في  االولى  دراسته  بسنني  اعترفت  سكنه؛  من 
التي  الرسمية  شهاداته  على  معتمدة  اخلليج 
امتحانات  وجناحه  خوضه  إلى  باإلضافة  قدمها 
املستوي. قبلته املدرسة في السنة االخيرة من 
املرحلة الثانوية، أما سكنه فقد كان  في غرفة 
للطلبة.  اخملصصة  العمارات  إحدى  سرداب  في 
ولكنه  أشهر  ثالثة  أول  في  عائقا  اللغة  كانت 
يصبح طبيبا  ان  كان حلمه  أتقنها.  ما  سرعان 
عاد  الثانوية،  املرحلة  من  تخرجه  وبعد  ما.  يوما 
حتى  املال،  بعض  ليدخر  مكثف  بشكل  يعمل 
يستطيع أن ينفق على دراسته اجلامعية، بجانب 
للطالب  واملتاحة  اخملصصة  الدراسية  القروض 
في  العليا  شهادته  أنهى  هناك،  ما  إلى  هناك. 
في  فالقبول  نيويورك؛  جامعة  من  البيولوجي 
كلية الطب في اخلارج، يتطلب شهادة جامعية 
في أي مجال كان، ولكن بتقدير عال جدا!  ويجب 
ان يُدعم طلب املقدم بأنشطة اجتماعية شتى 
وخبرات عمل تطوعية؛ هذا غير امتحان الـ » ام 

كات« وهو امتحان القبول.
فالطب هو اجملال الوحيد الذي يتم فيه التعامل 
من  رفع  مما  مباشر  بشكل  البشر  صحة  مع 
األكاديية  ال  متطلباته،  وبالتالي  أهميته، 
فحسب بل االجتماعية أيضاً؛ لذلك ير الطالب 
تصفية  بعملية  الطب  مزاولة  في  الراغبني 
كفاءتهم  لضمان  حادة،  ومنافسة  شديدة 

كأطباء!
علي  فثابر  املهنة،  هذه  هدف  نبل  رامز  ادرك  قد 
في   1998 عام  في  قبل  حتى  والعمل  الدراسة 
كلية طب جامعة نيويورك. ولكن ثمة شيء كان 
امريكا  في  الصحية  الرعاية  نظام  في  يزعجه 
الكثير  رأى  فقد  العالج!  مجانية  عدم  وهو  اال 
اليها  النظر  يتم  ال  التي  اخلطيرة  احلاالت  من 
بسبب بهاظة العالج وعدم قدرة بعض املرضى 
على حتمل النفقات. فبدأ يعن النظر في فكرة 
الهجرة إلى كندا حيث مجانية الرعاية الصحية 
السامي.  الطب  هدف  تخدم  نظره-  -في  والتي 
عام  في  كطبيب  هجرته  أوراق  قبلت  وبالفعل 
إلى  برونزويك«  »نيو  محافظة  في  وأقام   2002
أسفل  من  بذاته  ارتقى  قد  هو  وها  هذا.  يومنا 
ورعاية  عزيته  بفضل  اشمخها  إلى  املناصب 

اهلل...

يتبع في احللقة التالية من العدد القادم. 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )88((

بقلم:  مينا ماهر
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ـًه ... سيـــــمتد )44( ملــــكوت اللـــ
إرهاصات ما بني التجسد ... والقيامة

املقدس،  الكتاب  الفهم في  أشياء كثيرة عثرة 
معنا  ويتفق  القول  هذا  مع  متاما  اتفق  نعم، 
ويخص  الثانية  رسالته  في  بطرس  القديس 
بالذات رسائل القديس بولس فيقول »وَاْحِسُبوا 
َِّنا َخالًَصا، َكَما َكَتَب إِلَْيُكْم أَُخونَا احْلَِبيُب  أَنَاَة رَب
َكَما  لَُه،   امْلُْعَطاِة  احْلِْكَمِة  بَِحَسِب  أَيًْضا  بُولُُس 
ِفي الرََّسائِِل ُكلَِّها أَيًْضا، ُمَتَكلًِّما ِفيَها َعْن هِذِه 
األُُمورِ، الَِّتي ِفيَها أَْشَياُء َعِسرَُة الَْفْهِم، يَُحرُِّفَها 
َغْيُر الُْعلََماِء وََغْيُر الثَّابِِتنَي، َكَباِقي الُْكُتِب أَيًْضا، 

لَِهالَِك أَنُْفِسِهْم.«
 )2بط3: 15-16(، فالكتاب املقدس يحوي أشياء 
تبدو انها عثرة الفهم ككل شيء في املسيحية 
فهو عثر الفهم، ولكن ان اكملت اآلية وتتبعت 
اإلجنيل  كالم  ان  ستدرك  الرسول  بطرس  كالم 

عثر الفهم على َمن؟! 
يكنني ان اسرد كثير من اآليات حتى اقنع القارئ 
بسبب  وذلك  هذا  افعل  لن  ولكني  االمر  بهذا 
اإلجنيل  قارئ  معظم  ان  وهو  أال  جدا  بسيط 
الشديد  اآلسف  مع  ولكن  النص  في  يتعثرون 
بدالً من ان نحاول ان  نفهم و نصلي ان يعطينا 
املعرفة  مع  االستعالن  روح  الفهم،  روح  الرب 
الروحية  املعرفة  بل  الذهنية  العقلية  ليست 
اي التي مصدرها روح احلكمة واإلعالن كما ذكر 
بدال  افسس،  إلى  رسالته  في  بولس  احلكيم 

الكتاب  نحول  باننا  هذا،  كل  نستبدل  هذا  من 
اي  جبري  قانون  اي  وضعي  ناموس  إلى  املقدس 
اصبحنا نحن نصنع stuck   في النص و نحرف  
املعنى الذي اراده الروح القدس وهو يكتب اآليات 
كارثية  نتائج  إلى  ادى  هذا  كل  الكاتب،  مع 
وفي  املسيحي  الشخص  حياة  على  انعكست 

هذا املقال سوف اسرد البعض وليس الكل .
قيلت  آيات  إلى  املقدس  الكتاب  آيات  قسمنا   
للبعض وهم صفوة؟  وآيات قيلت للعامة وهذه 
عنده  اهلل  أن  إذ  حتريفا،  واكثرها  العثرات  أولى 
محاباة، مبعنى إذ اخذت آية قيلت ليشوع، وقلت 
إن هذه اآلية تخص يشوع او ارميا وهكذا ...إذن 
لقد حرفت املعنى ألن الكتاب املقدس هو كلمة 

اهلل للجميع. ليس عند اهلل محاباة. 
 حتويل املسيحية إلى دين، أدى إلى استبدال لفظ 
رجل اهلل إلى رجل دين، ونتج عن ذلك استبدال 
العالقة الشخصية والصداقة الشخصية بني 
وسماع  القدس  الروح  مع  اهلل،  ابن  املسيحي، 
صوت الروح القدس بشكل يومي، فاستبدل كل 
هذا مبا يخص الدين، وهو الفتوى، فاعتمدنا على 
يجوز او ال يجوز، وكأن املسيح لم يأت في اجلسد 
بال  شخص  كل  في  القدس  الروح  يسكن  ولم 
تفريق وال كأن الروح القدس اختار ان يسكن في 

البعض ورفض ان يسكن في البعض اآلخر!!!

اي  املقدس  الكتاب  آيات  بعض  شخصنة   
شخص  من  تلك  او  اآلية  هذه  سمعت  انني 
ان  رغم  التفسير،  او  املعنى  بهذا  وتشبثت  ما 
...مياه  الرب  عند  جارف،  كنهر  اإللهي  اإلعالن 
الرب  السيد  فعند  حلظة،  تتوقف  ال  النهر  هذا 
جديد كل مرة تقرأ نفس اآلية ألنها كلمة اهلل 
احلية ... ال يوجد بها موت وال ركود.... والفعالة... 
أي العاملة داخل كل قلب يريد ان يصير مسكن 

للروح القدس بجد.
ان  القدس  الروح  يريده  الذي  املعنى  تسطيح 
إلى  ادى  التعليم،  في  البساطة  بحجة  يعلنه، 
خروج جيل من املسيحيني »االسميني« الذي ال 

يرتقون ان يكونوا يهودا او مسلمني.
كتاب،  درس  اجتماع  في  مرة  ...سمعت  مثال 
وَِمْن  حَلِْمِه  ِمْن  ِجْسِمِه،  أَْعَضاُء  ََّنا  »ألَن آية  ان 
ِعَظاِمهِ«. )أف 5: 30(، هذا املعنى مجازي ...وبهذا 
حبر  متثل  واصبحت  متاماً  معناها  اآلية  فقدت 
اننا  اي  الكلمة،  جتسد  لغينا  إننا  ورق،  على 

حكمنا على ان املسيح لم يأتي في اجلسد.
تاريخي  حدث  لنا  متثل  هل  يسوع  الرب  قيامة 
الرب  قيامة  ان  اما  فقط  الزمان  في  حدث  قد 
يسوع هي قيامتنا كلنا كما نصلي في صلوات 
كلنا  وخالصنا  كلنا  حياتنا  هو  انت  الكنيسة، 
قارئ  لكل  السؤال  او  قمنا  هل  كلنا،  وقيامتنا 

منفردا، هل قمت فعالً مع الرب، فال يعود للموت 
ان  بعد  ان  تؤمن  هل  بعد،  فيما  عليك  سلطان 
قمت مع املسيح، صعدت معه ايضاً وجلست 

معه باألحرى فيه في حضن اآلب في العرش.
رسائل  كأنها  بولس  القديس  رسائل  تقرأ  ام 
عثرة الفهم او تأخذ املعنى مجازيا كما البعض، 
ام تقول كما قال أحدهم قريباً عن القديس مار 

مرقس إنه لم يكن خريج كليات الالهوت.
اعلم عزيزي القارئ، انه في امللكوت ليست هنا 
كليات  من  علمية  درجات  او  الهوتية  شهادات 
إيانك  هي  الدخول  شهادة  لكن  وجامعات، 
وصلبنا  البشرية  بناسوت  الهوته  احتد  بالذي 
معه وقمنا معه فصرنا له ابناء بالنعمة، خطة 
بالنعمة..  لآلب  ابن  تكون  ان  شهادة  أعظم 
بقبولك لعمل االبن الوحيد الكامل الذي قدمه 

ألجلك.

اهلل،  عطية  تعلمني  كنت  »لو  لها:  وقال  يسوع  أجاب   10
أنت منه  الذي يقول لك أعطيني ألشرب، لطلبت  وَمن هو 

فأعطاك ماًء حياً ».
       ذكرنا في مقاالٍت سابقة أن معرفة اإلنسان هلل وتََعرُّفه 
على اإلله احلق هو عطية اهلل بالدرجة األولي لإلنسان، ألن 
اهلل أعلي من قدرة العقل البشري أن يعرفه. وأن اهلل هو الذي 
يُعلِن ذاته لإلنسان - علي سبيل النعمة - التي تنسكب في 
اختبار قلبي يؤِسس عالقة خاصة مستيكية )باطنية( مع 
اهلل يكشف فيها عن مجده لإلنسان فيعرف الفائَق الذي ال 

. Gnosticism  »تدركه معرفة عقلية »الغنوسية
      وقد بدأ هذا املنهج اإللهي من تدبير اخللق عندما أنعم 
اهلل آلدم وحواء أن يعيشا بالقرب منه في شركة حياة معه 
إلي ملكوت  االنتقال  تتيح لهما  في جنة عدن على األرض 
السموات باالختيار احلر ليتحقق وعد اهلل لهما باالحتاد باهلل 

ونوال اخللود واحلياة األبدية.
تنتظر قبول  دائماً حاضرة  إن عطية اهلل لإلنسان هي       
قبول  أن  يوضح  السامرية  مع  املسيح  ولقاء  اإلنسان. 
شخص املسيح ليس معضلة حتتاج طاقات بشرية فائقة 
ألن اهلل بسيط واإليان به هو ببساطة دعوة منه »يا أبني 

أعطني قلبك، ولتالحظ عيناك ُطرقي« )أمثال23( . 
ألنه  وحده  اخلالق  عمل  هو  بالرب  وإيانه  اإلنسان  قبول  إن 
الَْغارُِس  لَْيَس  »إِذًا  حياة  إلى  موٍت  ِمن  وانتقال  قيامة  ِفعل 
اِقي، بَِل اهلُل الَِّذي يُْنِمي« )كورنثوس األولي3(.  َشْيًئا واَلَ السَّ
فعمل خادم الرب )الغارس( في توصيل بذرة اإليان، ومجهود 
اخملدوم )الساقي( في عنايته بها ليس ُمنِشئ للحياة ولكنه 
كاشف لنعمة اهلل باحلياة بقيامة اإلنسان من موت اخلطية 

التي تظهر ثمارها في مسيرة اإلنسان الروحية ومسيرته.
11 »قالت له املرأة: يا سيد، ال دلو لك والبئر عميقة. فمن 
أين لك املاء احلي؟ 12 ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، الذي 

أعطانا البئر، وشرب منها هو وبنوه ومواشيه«.
      لقد طرحت املرأة السامرية تساؤالً يراود اإلنسان على 
في  اهلل  مع  احلياة  شركة  من  خروجه  منذ  تاريخه  مدى 
 - األرض  صارت  حتى  طالت  التي  غربته  وبسبب  عدن  جنة 
وليس جنة عدن - هي الفردوس في نظر اإلنسان. ببساطة 
ماذا  ُمفاده:  بتساؤل  لها  الرب  دعوة  أجابت  السامرية  فإن 
ستعطيني أنت ولم يستطع العالم أن يعطيني إياه؟! إنه 

تساؤل مشروع رغم أنه مزعوم كما سنرى!
      فلقد عقدت املرأة مقارنة صريحة بني عطية اهلل في 
املسيح، وبني ما يتمتع به اإلنسان من خيرات مادية ملموسة 
في حياته على األرض أستطاع من خاللها الوصول بالقدرات 
واإلمكانيات البشرية في العالم احلاضر إلي ما يفوق اخليال. 

تلك  سُتنِهي  أنها  األولي  للوهلة  تبدو  املقارنة  هذه  ورمبا 
الرجاء  وليس  احلاضر  العالم  صالح  في  املزعومة  املنافسة 

فيما يقدمه املسيح!
     ولكن العجيب في األمر أن الرب يسوع املسيح قد أجاب 
في موضٍع آخر مبا ال يتعارض مع هذا التساؤل بل رمبا يوافقه، 
إذ قال له اجملد »ألن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في 
حياة  علي  انقالبا  ليست  فاملسيحية  )لوقا16(.  جيلهم« 
اإلنسان احلاضرة أو دعوة للخروج من العالم احلاضر وتكفيره 
اهلل،  ِمن  نَحُن  أننا  »نَعلَُم  العالم  في  التي  الشرور  بحجة 
والعالََم ُكلَُّه قد ُوِضَع ِفي الشرِّير« )يوحنا األولى: 5( إن اهلل 
جعل  وقد  شر.  فيه  ليس   - سبحانه   - ألنه  الشر  يخلق  ال 
آدم  ومَلّا سقط  األرض.  في  اخلليقة  عن  ومسئوالً  آدم كاهناً 
به، فصار  مرتبطة  ألنها  اخلليقة  تبعته  للشيطان،  وخضع 

العالم في قبضة الشرير.
الفردوس كان جزءاً  أن  أنه وبالرغم  إلى         وجتدر اإلشارة 
أو  أن هذا لم يحمي  إال  الشرور،  األرض ومتيَّز بخلوه من  من 
مخلوق  اإلنسان  ألن  حينئذ،  الشر  يختار  أن  اإلنسان  ينع 
ال  العالم  إلي  والشرير  الشر  تسلل  فإن  وبامِلثل  اإلرادة.  حر 
يُحتِّم وال يُجِبر اإلنسان علي اختيار الشر »أنت باِلَ ُعذرٍ أيها 
اإلنسان«. )رومية :2( وقد كان أخنوخ البار الذي أخُتِطَف إلي 
ألَن  يُوَجد  وَلَم  اهلل،  َمَع  أَخُنوُخ  »وََسارَ  لذلك  مثاالً  السماء 
َّا َجاَء ِمْلُء الزَماِن أَرَسَل اهلُل  اهلَل أَخَذُه« )تكوين: 5(. ولِكن مَل
ابَنُه َمولُودًا ِمِن امرَأَة )غالطية 4( لُينهي هذا الوضع الغريب 
والشاذ لإلنسان اخمللوق أصالً للخلود واحلياة األبدية، وأنتصر 
الرب ألجلنا - كإنسان - على الشيطان وقال الرب بلسان كل 
إنسان: »رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شيء« )يوحنا: 
14(. هذه النصرة أستعلنها الرب لنا وأعطانا إياها سالحاً 
في حياتنا على األرض، بعدما هزم الشيطان الذي جاء يجرب 

الرب يسوع املسيح على اجلبل )اجنيل متى 4(.
       إن تدبير الرب خلالص اإلنسان الذي حتقق بالتجسد اإللهي 
ش وقيَّد الشيطان كرئيٍس لهذا العالم »فَقبض على  قد همَّ
التنني، احلية القدية، الذي هو إبليس والشيطان، وقيده ألف 
للرب  األرض  وتصير  املنتَهي  يأتي  أن  وإلى   )20 )رؤيا  سنة« 
ومسيحه مبجيئه الثاني. هذه األلف سنة رمزياً هي »امللك 
األلفي للمسيح« تعيشها الكنيسة ومؤمنوها اآلن في هذا 
العالم احلاضر وخيرات الرب فيه منتظرين مجيئه وليسوا 
حتت عبودية الشيطان رغم استمراره في خداع البشر لكي 
خدع  مثلما  الشر  في  األرض  على  اهلل  خيرات  يستخدموا 
اهلل  لعطايا  خاطئ  استخدام  في  وأوقعهما  سابقاً  أبوينا 

اخلّيرة في الفردوس.
املاء  هذا  من  يشرب  من  كل  لها:  وقال  يسوع  أجاب   13

يعطش أيضاً. 14 ولكن َمن يشرب ِمن املاء الذي أعطيه أنا 
فلن يعطش إلى األبد، بل املاء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع 
ماء ينبع إلى حياة أبدية. 15 قالت له املرأة: يا سيد أعطني 

هذا املاء، لكي ال أعطش وال آتي إلى هنا ألستقي.
أي  حتمل  ال  السامرية  تساؤل  على  املسيح  إجابة  إن        
ايانه  بني  اإلنسان  داخل  أو عداوة  تناقض  أو  دعوة النفصام 
وحياة الشركة في املسيح ِمن جهة، وبني متطلبات حياته 

اليومية وسعادته في دنياه ِمن جهٍة أخرى.
      فالرب لم يثني السامرية عن عزمها أن متأل جرتها ماًء من 
البئر لتستقي. إن قصد الرب كان واضحاً وصريحاً وهو عودة 
وعي اإلنسان حلقيقة مصيره أنه ليس محصوراً في األرض 

بل هو أيضاً ممتٌد إلى ملكوت اهلل في السموات .
          فبينما انشغلت السامرية باملقارنة بني العطايا … ماء 
البئر.. أو املاء احلي »ِمن أين لك املاء احلي؟ ألعلك أعظم من 
أبينا يعقوب، الذي أعطانا البئر؟«، فإن الرب أيقظ وعيها مِلَا 
وراء كل عطية ِمن حيث دوامها وثبات طبيعتها. لقد دخل 
الرب إلي العمق بتوجيه املقارنة لتكون نحو مصير األمور، 
تكون  قد  التي  احلقيقة  يكشف  بالنهايات  إستبصارنا  ألن 
خافية في البدايات: »نهايُة أَْمٍر خيٌر ِمن بدايته« )اجلامعة: 7(.
        كان حديث الرب عن املاء أنه يروي عطش اإلنسان وإال 
ِمثل عدمه  نهايته فيه، هو  الذي  املاء  وأن  بانقطاعه.  هلك 
ألنه ينتهي حيث العطش والفناء والَعَدم: »كل من يشرب 
من هذا املاء يعطش أيضاً«. والعكس صحيح، فضمان احلياة 
واخللود هو ينبوع يفيض ماًء حياً إلي األبد: »ولكن من يشرب 
من املاء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد، بل املاء الذي 

أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية«. 
     هنا بدأ وعي املرأة يستيقظ .. فسقط بعض صدودها 
غير  وبني  يفني  الذي  املتغير  بني  الفرق  إلي  انتبهت  عندما 
املتغير الذي يبقي خالداً. لقد بدأت السامرية تتجاوز إلي ما 
بعد حكمة البدايات التي فيها يربط اإلنسان مصيره فقط 
املرأة: »يا سيد أعطني هذا  بضمانات علي األرض قالت له 

املاء، لكي ال أعطش وال آتي إلى هنا ألستقي «. 
نكررها كثيراً خالل مسيرتنا   )15 )عدد  السامرية  ِطلبة  إن 
مع الرب. وهذا ال مانع منه.. وهو جيد.. فنحن نقصد الطب 
في  وجنتهد  الرب.  من  الشفاء  نطلب  أننا  رغم  للعالج 
التحصيل الدراسي لننجح ولكننا ال نتوقف أن نطلب من 
الرب التوفيق في االمتحان …إلخ إلخ … فال ينبغي أن نقلل 
املادي  خيره  طالبني  نقصده  عندما  بالرب  إياننا  شأن  من 
هنا على األرض فهو كثير، وأوصى الرُب اإلله آدَم قائالً »من 
جميع شجر اجلنة تأكل أكالً« )تكوين 2(. إن خيراته وعطاياه 
وتشير  السماء  في  الرب  خيرات  من  قبٌس  هي  األرض  على 

إلى فضله وكرمه ومحبته »خيراتك جديدة في كل صباح… 
يديه«  بعمل  يخبر  والَفلك  اهلل  مبجد  ث  حُتدِّ السموات 

)املزامير(.
       وقد يتحير املرء - وهو علي حق في ذلك - أمام حوار 
مثل هذا عن ماء من البئر وماء من السماء. ويعترض على 
ما يظنه خلطاً غير مفهوم بني ما هو أرضي ملموس وما هو 

إلهي غير ملموس. 
غموضها  يفك  ما  يوجد  وال  مشروعة  احليرة  هذه           
تاريخ  في  اهلل  دخول  هو  والذي  اإللهي  التجسد  سر  إال 
اإلنسان واخلليقة املادية من أجل العودة باملادة واجلسد إلى 
ليكونوا  ذاتي  أنا  أقدس  »وألجلهم  األولى  القداسة  حالة 
املقصود  هو  و   .)17 )يوحنا  احلق«  في  ِسنَي  ُمَقدَّ أيضاً  هم 
وِمن  يسوع«.  املسيح  في  والعالم  املادة  »َمسَحنة  بعبارة  
خالل مسيرة اإلنسان مع اهلل في هذا العالم الذي متسحن 
وتنمو  اإلنسان  ينمو  املسيح  يسوع  الرب  في  بالقداسة 
يحمل  الذي  باملاء  اهتماماته  وتتضاءل  املسيح  في  سيرته 
نهايته فيه - رغم أهميته - ألنه أرتفع فوقه إذ قد وجد املاء 

احلي.
املرأة  مع  الرب  لقاء  ختام  في  االستعالن  هذا  جتلي  لقد 
السامرية. فقد تركت جرَّتها عند البئر وذهبت تكرز باملسيح 
لقريتها. فأصبحت مثاالً للذين تقابلوا مع الرب وأمتلؤا باملاء 
احلي حتى تضائل بالتدريج شغفهم وانحصارهم وقلقهم 
مبتطلبات احلياة الزمنية ومياه في بئر مقارنًة. وهذا التغيير 
حد  في  شراً  احلياة  متطلبات  وكأن  هرباً  ليس  قبل  ذي  عن 
مسئولية  عن  تخلِّي  أو  طموح  ِقلة  لتغطية  وليس  ذاتها؛ 
النجاح في الدنيا بحسب طاقة كل فرد )دراسة أو عمل أو 
عالقات.. إلخ(، ولكن ببساطة ألن الذي يشرب املاء احلي يرتوي 
للجميع.  ضرورية  هي  الدنيا  في  ألمورٍ  عطشه  فيتضائل 
ويحققها  طلباتهم  مع  يقصدونه  الذين  يَقبل  الرب  إن 
هكذا  فوقها.  يرفعهم   - إنسان  كل  سعة  وبحسب  لهم، 
متسحنت ِطلبة املرأة السامرية »يا سيد أعطني هذا املاء، 
لكي ال أعطش و ال آتي إلى هنا ألستقي« ...  يُتَبع... والُسبح 

هلل  

خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع .... أجنيل السامرية )2(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٦٠(     
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اليابان: 

مقهى »اللحظة األخيرة« للمهام املؤجلة.. لن تخرج 
إال بعد كتابة مقالك

يقدم مقهى ياباني خدمة فريدة، تتمثل في الضغط على الُكتاب 
إلنهاء أعمالهم املمرتبط تسليمها بوقت محدد متفق عليه )ديد 

.)deadline الين
وطور مقهى يقع في العاصمة اليابانية طوكيو حالً إلبقاء الكتاب 
على  للضغط  املوظفني  دفع  خالل  من  املكان  في  شخص(  أي  )أو 
إنسايدر«  »بيزنيس  ملوقع  وفقاً  عملهم،  وإنهاء  إلكمال  العمالء 

األمريكي.
ويحتوي »مقهى كتابة اخملطوطات Manuscript Writing« النظيف 
واملضاء جيداً، والذي يقع في منطقة كوينجيكيتا باملدينة على 10 
مقاعد مخصصة لفناني املاجنا )مصطلح يستخدم لفنان يكتب 
الذين  واحملررين  والكتاب  الكوميكس(  الهزلية،  الرسوم  يرسم  أو 
يرغبون في احلصول على كمية غير محدودة من القهوة والشاي، 
وعدم السماح للشخص بحزم أمتعته واملغادرة، حتى ينتهي من 

عمله.
عالية  فاي(  )واي  إنترنت  خدمة  على  احملتوي  املقهى  يوفر  كما 
كتابة  العمالء  من  يطلب  حيث  األهداف،  لتتبع  نظاماً  السرعة، 

أهداف عملهم لليوم قبل اجللوس.
وإلى جانب كتابة العمالء أسمائهم والوقت الذي يخططون فيه 
موظفي  إخبار  أيضاً  العمالء  على  يتعني  عملهم،  من  لالنتهاء 
العمل  باالنغماس في  يرغبون من خالله  الذي  النمط  املقهى عن 
أو  معتدلة  مراقبة،  درجات  بني  االختيار  خالل  من  مهامهم  إلجناز 

عادية أو صعبة.

إيطاليا:

بحيرة كومو .. ِقبلة النجوم واألثرياء
تشتهر بحيرة كومو اإليطالية بأنها ِقبلة النجوم العامليني واألثرياء 

والصفوة لالستمتاع »باحلياة احللوة«.
أعمق  ومن  إيطاليا  في  البحيرات  أكبر  ثالث  كومو  بحيرة  وتعتبر 
البحيرات في أوروبا؛ حيث يصل عمقها إلى 400 متراً ومتتاز بالعديد 

من املناظر الطبيعية اخلالبة.
في  السياحية  األنشطة  من  بالكثير  االستمتاع  للسياح  ويكن 
وينعم  املائية.  بالطائرات  جوالت  في  االنطالق  مثل  كومو  بحيرة 
األزقة  من  متاهة  على  رائعة  بإطاللة  اجلوالت  هذه  في  السياح 
اجلبال  البديع  املشهد  هذا  ويضم  الكاتدرائية،  وقبة  الضيقة 

املغطاة بالغابات، والتي حتيط باملدينة من جميع اجلهات.
مقلوب،   Y حرف  كأنها  اجلنوب  في  اجلو  من  كومو  بحيرة  وتبدو 
وعند منطقة بيالجيو يخرج فرع »الجو دي كومو« بطول 51 كلم، 
وينتهي الذراع الشرقي عند منطقة »ليكو«، ويصل الذراع الغربي 

إلى منطقة »كومو«.
الغنية  لومباردي  من  والنبالء  األثرياء  املنطقة  هذه  في  ويسكن 
وكذلك العبو كرة القدم من أندية »إي سي ميالن« و«إنتر ميالن«، 
باإلضافة إلى الكثير من النجوم العامليني والصفوة واملشاهير من 
جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الفيالت ال تقدر بثمن، مثل فيال 
»تراميزو«،  منطقة  في  عشر  الثامن  للقرن  تعود  التي  »كارلوتا«، 

والتي حتولت حاليا إلى متحف به حديقة رائعة.
مت  وقد  »تشرنوبو«،  منطقة  في  فيال  أقدم  »ديستي«  فيال  وتعتبر 
النهضة  عصر  إلى  ترجع  التي  الفيال،  لهذه  األساس  حجر  وضع 
املتأخر، في عام 1442، وقد كانت مقر إقامة الكرادلة وامللوك قبل 
أن يتم حتويلها إلى فندق فاخر في عام 1873. كما يعد فندق »جراند 
املعالم  أبرز  البحيرة من  أوتيل« مع حمام السباحة اخلاص به في 

السياحية، التي يجب زيارتها أثناء جولة مشاهدة املدينة.
ومن املشاهير العامليني، الذين قصدوا هذه الفيال، جاري كوبر وليز 
جاجا  وليدي  نيرو  دي  روبرت  يأتي  ما  ودائما  وفرانك سيناترا،  تايلور 

وبروس سبرينجستني إلى الفيال لالستمتاع باألجواء الراقية.
ويتلك النجم السينمائي العاملي جورج كلوني فيال »أولياندرا« في 

قرية »الجيلو« بالقرب من كومو منذ عام 2003.

ريودي جانيرو:

نافخ البوق... حارساً
»نافخ  باسم  البرازيل  في  املعروفة  الطيور  من  عدد  تدريب  مت      
الطيور  أبواب احلظائر، حلراسة مجموعات  البوق« لتستخدم على 
والدواجن، إذ تصدر صوتاً يشبه النفخ في البوق، فتطرد احليوانات 

املفترسة، وتنبه أصحاب احلظيرة ملواجهة السرقات!

الواليات املتحدة:

تطبيق تروث سوشيال لترامب سيكون متاحا نهاية 
مايو

سوشيال(  )تروث  لتطبيق  التنفيذي  الرئيس  نونيس  ديفني  قال 
التطبيق  إن  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  للرئيس  اململوك 

سيكون متاحاً على متصفح لإلنترنت في نهاية مايو .
لم  التطبيق  أن  )تروث سوشيال(  نونيس في منشور على  وأضاف 
يحصل بعد على املوافقة إلطالقه على متجر جوجل بالي اخلاص 

باألجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وكتب يقول »سندشن في نهاية مايو متصفحا لإلنترنت مبا يتيح 
الوصول إلى التطبيق من أي جهاز..وبعد ذلك سنشرع في تطبيق 

ألندرويد.. بانتظار املوافقة من جوجل!«
حاسم  أمر  ستور  وأبل  بالي  غوغل  متجري  في  التطبيق  ووجود 

بالنسبة لقدرته على زيادة رقعة انتشاره.
وأُطلقت مجموعة ترامب ميديا اند تكنولوجي، الشركة األم لتروث 
الكبرى  التكنولوجيا  شركات  وجه  في  الوقوف  بهدف  سوشيال، 
بعد حظر ترامب على تويتر وفيس بوك ويوتيوب ملزاعم عن حتريضه 
يناير  من  السادس  شغب  أعمال  خالل  له  متجيده  أو  العنف  على 

كانون الثاني في مبنى الكونغرس.

باريس:

هنا أمهر خياط!
    علق أحد اخلياطني في فرنسا، الفتة على زجاج باب محله تقول 

هنا أفضل خياط في فرنسا!
   على حني کتب خياط ثان في الشارع نفسه - بعد أن رأى الفته 
منافسه ـ، عباره علقها على باب محله تقول: »هنا أحسن خیاط 

في العالم«!
   وملا قرأ منافسهما، وهو خياط ثالث في الشارع نفسه، ماکتبا..  

علق بدوره الفته کتب فيها:
»هنا أمهر خیاط في هذا الشارع!«. 

فرانکفورت:

بالدمية...
 ليس وحيدًا!

وهو  عليه  اللصوص  العتداء  مرتني  األملان  أحد  تعرض  عندما      
يقود سيارته ليالً بني مدينة وأخرى بأملانيا، فكر في أنه لو كان أحد 
إلى جواره بالعرية ما استفرد به اللصوص، فلجأ إلى شراء دمية 
باحلجم الطبيعي لإلنسان من أحد اخلياطني، وألبسها إحدى حلله 

وأجلسها إلى جواره؛ ليوهم اللصوص بأنه ليس وحده في عربته!

\الدمنارك:

أول دولة في العالم 
تتخلى عن لقاحات 

كورونا.. فما السبب؟
بالعالم  دولة  أول  الدمنارك  اجلاري، ستصبح  مايو  بحلول منتصف 
أن  مؤكدة  كورونا،  لفيروس  املضادة  اللقاحات  توزيع  عن  تتوقف 

الوضع حتت السيطرة.
توزيع  برنامج  إنهاء  قررت  إنها  الدمناركية  الصحة  هيئة  وقالت 
اللقاحات بدءا من 15 مايو، بعد أن »حصل كثيرون على اللقاح«، 
االستشفاء  ومعدالت  تتراجع  اجلديدة  »اإلصابات  أن  إلى  مشيرة 

مستقرة«.
وكانت كوبنهاجن قد رفعت جميع القيود املتعلقة بفيروس كورونا 
في فبراير املاضي، بعد نهاية املوجة الثالثة من الوباء. وقالت مديرة 
األمراض املعدية بهيئة الصحة الدمناركية بوليت سوبورغ: »لذلك 

نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل«.
وتلقى نحو 81 % من سكان البلد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة 

جرعتي لقاح، فينا حصل 62 % على جرعة معززة.
من  العاملية،  الصحة  منظمة  حتذير  رغم  الدمنارك،  خطوة  وتأتي 
خطورة التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد التي يتم إجراؤها، 
الفيروس  تطور  استمرار  حيال  عمى  حالة  في  العالم  ترك  ما 

وحتوراته اخلطيرة احملتملة.
وتسبب وباء كورونا وفق االرقام الرسمية في وفاة أكثر من 6 ماليني 
لكن   ،2019 عام  أواخر  الصني  في  مرة  ألول  ظهوره  منذ  شخص 

يُعتقد أن العدد احلقيقي أكثر بثالثة أضعاف على األقل.
وفي حني أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وحتاول العودة 
إلى ما يشبه احلياة الطبيعية، إال أن منظمة الصحة العاملية تؤكد 

أن الوباء لم ينته بعد.

برلني:

اعالن تبادل األحذية
نشرت إحدى الصحف األملانية إعالناً، جاء فيه:

   سيدة فقدت ساقها اليمنى في احلرب، تود مصادقة سيدة فقدت 
ساقها اليسرى لتتبادال األحذية! )مقاس القدم ۳۸(.

البرازيل:

بناء أكبر متثال جديد 
للمسيح في العالم.. 

ارتفاعه 43 مترا
لتمثال  منافس  هناك  أصبح 
دي  ريو  في  الشهير  املسيح 

متثاال  البرازيل  في  الصغيرة  إنكانتادو  بلدة  بنت  فقد  جانيرو، 
للمسيح أطول منه جلذب السياحة.

ارتفاعه 43  ويبلغ  احلامي«،  اجلديد اسم »املسيح  التمثال  ويحمل 
مترا، بينما يبلغ ارتفاع متثال ريو 38 مترا، واالرتفاع في كلتا احلالتني 

يشمل القاعدة.
بناء  رعت  التي  اجلمعية  رئيس  نائب  جونزاتي،  روبيسون  وقال 
التمثال، إنه بُني من اخلرسانة فوق هيكل معدني، وأقيم بالفعل 
في  إال  للجمهور  يُفتح  لن  املكان  لكن  البلدة،  على  يطل  تل  فوق 

العام املقبل. وأضاف »إنه أكبر متثال للمسيح في العالم«.
التمثال  املطل عليه  املنظر  أيضا على صعيد  واملنافسة ستكون 
مقابل املشهد الرائع الذي يطل عليه السياح على خليج جوانابارا 

من مكان متثال املسيح على قمة جبل كوركوفادو في ريو.
واستغرق  األملس،  واحلجر  املسلحة  اخلرسانة  من  ريو  متثال  وبني 
جانيرو  دي  لريو  رمزا  ليصبح   ،1931 في  بنائه  إلمتام  سنوات  تسع 

وأحد عجائب العالم.

أسكتلندا:

اختراع للبخالء!
   جنح اخملترع األسكتلندي »جافيز« في اختراع جهاز غريب من نوعه، 

يؤكد به ما عرف عن األسكتلنديني بالبخل الشديد.
إعادة مايزيد على حاجتك من معجون األسنان،     اجلهاز مهمته 

الذي يخرج عند االستعمال إلى األنبوبة مرة أخرى!
   والعجيب أن اخملترع األسكتلندي يطالب العالم كله أن يشكره 

على اختراعه، على حني يتهمه الناس بالبخل واحلرص الزائد!  

تقـــــــارير2121
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When will the Pandemic end?
 It’s a question we all 
have right now: when 
will the pandemic end? 
Will COVID-19 ever fi-
nally leave us?
And if it DOES end, 
will - and when?! - will 
life ever return ‘back to 
normal’?
I don’t have the an-
swers to these questions, 
and to be honest, no amount 
of scientific or mathematical predic-
tions can ever get the answers 100% 
correct. This pandemic has changed 
so much about what we know about 

medicine, about life, 
about one another, etc.
The pandemic has 
changed much of our 
routines, ranging from 
how and where we work, 
with whom and how we 
socialize, how we spend 
our money, our hobbies 
and habits, etc. For some, 

this has meant a shift in 
work location, a change in 

income, new decisions around career 
choices, variations in how we spend 
our free time, and more.
For others, the pandemic has meant 
dealing with feelings of uncertainty, 
fatigue, stress, loneliness, and loss. 
Actually, many of us can resonate 
with at least one of those emotions 
in that sentence. The pandemic has 
certainly made us realize how much 
we took for granted before. Simple 
activities such as going to the grocery 
store are now much less frequent. At-
tending large gatherings are a defini-
tive ‘no’. Wearing a mask is as com-
mon to human nature as getting ready 
for work. 
Coronavirus: Simple guide to stay-
ing safe - BBC NewsI know we are 
all grieving many losses right now - 
some individuals more than others. 
Whatever your experience is (or was) 

during the pandemic, please know that 
you are not alone. And while I know 
that we all want to know when it will 
be over, the reality is: we don’t know. 
Ah, yet more uncertainty!
Remember the concept of locus of 
control? You can only control certain 
things in your life. When the pan-
demic will end is, sadly, not one of 
them. But, you can your part to help 
stop the spread of the virus: get vac-
cinated, wear your masks, wash your 
hands, watch your distance, etc. You 
can encourage your friends and fam-
ily members to do the same. You can 
mourn your losses, but also count the 
blessings that the pandemic has high-
lighted to you.
Maybe the pandemic will end soon - 
but then the question will be, ‘when 
(or will) things go back to normal’?. 
And yet again, no one has the answer 
for this either. 
Uncertainty again! Locus of control 
again!
Let us, instead, focus on stopping the 
spread of the pandemic, and enjoying 
our lives as much as we can during 
this present moment. Thinking to the 
past (how things were) or to the future 
(what will things be like?) is not going 
to help change things. Nor will it al-
low you to enjoy the present moment, 
or be mindful in it. 

Spoken.ly is For Sale | BrandBucket 
| Knowing god, Inspirational words,  
Christian lyrics
Live for now. Yes, we are in the midst 
of a pandemic that seems to have 
come out of nowhere. Yes, we don’t 
quite see an end in sight.
But that doesn’t mean you cannot 
choose to live mindfully today. In 
fact, the more you decide today that 
you will live according to your values, 
that you will do what you can to stop 
the spread of the virus, and the more 
you will be grateful and mindful of 
how you spend your days…the easier 
the uncertainty will be to accept.
Don’t live today mourning the loss-
es, or imagining what tomorrow will 
bring. Instead, take note of where you 
are today, and live for today. Make 
goals for the future - but keep your fo-
cus on what today holds. 
I don’t know what tomorrow holds, 
but I know Who holds tomorrow.
And I trust that it will according to His 
wonderful plan for you and I. 

Dr Marina Malak

The Conservative party under the leadership of 
Doug Ford has the right plan to build Ontario 
and to meet all the needs of both businesses and 
residents.  The plan will seize the opportuni-
ties in critical minerals, batteries, both electric 
and hybrid vehicle manufacturing, help deliver 
better jobs and bigger paycheques for workers, 
keep costs down for families and get shovels in 
the ground for highways, transit, hospitals and 
other key infrastructure. 
Rebuilding Ontario’s Economy is the first pillar 
of the Conservative plan. The Ontario PC Party 
plan will bring good manufacturing jobs back 
to the province.  We will unlock the economic 
potential of the Ring of Fire and northern min-
erals by connecting them to the future of elec-
tric vehicles and the batteries that power them.
Building Highways and Key Infrastructure is 
the second pillar in the Conservative plan. For 
too long, the people of Ontario have been stuck 
in gridlock, with thousands of hours wasted on 
packed trains, or behind the wheel in bumper-
to-bumper traffic, costing billions to the prov-
ince’s economy and time spent on the roads 
away from families. This has to change. A 
Conservative government will build highways, 

transit and key infrastructure projects, in-
cluding Highway 413 and the Bradford 
Bypass.  We will keep expanding public 
transit and bring GO Train service to Bowman-
ville and London.   
Working for Workers is the third pillar of the 
Conservative plan. We will never stop work-

ing for workers by getting more people into the 
skilled trades.  We will invest in training and 
make it easier for newcomers to start careers.  
We will expand college degrees and increase 
the minimum wage.  
Keeping Costs Down is the fourth pillar in the 

Conservative plan. We will keep 
costs down by cutting the gas tax 
and scrapping license plate sticker 

fees.  We will keep tolls off Highways 412 and 
418 and build 1.5 Million homes over 10 years 
so more people can afford to buy a home. 
Plan to Stay Open is the fifth pillar in the Con-
servative plan. Our plan will hire more doctors, 
nurses and personal support workers.  We will 
help seniors stay in their own homes longer and 
produce more PPE and vaccines right here in 
Ontario so we don’t have to rely on other coun-
tries ever again.  
A Conservative government will continue its 
excellent track record of strong fiscal man-
agement. The plan includes increases to base 
program spending at an average annual rate of 
about five percent over the next three years. It 
also includes a recovery plan that will eliminate 
Ontario’s deficit two years earlier than previ-
ously projected.  The future looks very bright 
for Ontario under a Conservative government. 
Sincerely, 
Billy Pang
Ontario PC Candidate for
Markham-Unionville  

The Right Plan to Build Ontario
BByy: B: Billyilly P Pangang, , 
MPP MPP forfor  
MMarkhaMarkhaM-U-Unionvillenionville
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The world is still divided between the global 
warming issue, the environmental challeng-
es, and the earth›s future all the while man 
is destroying it with fossil fuels. We are not 
going to take any sides or add any scientific 
input or theories. Instead, it is a conversa-
tion around Fuel vs. Electric vehicles and 
the future of the automotive industry. 
Automotive buyers have been demonstrat-
ing impulsive and emotional responses to 
any change in gas prices. Since the first Hy-
brid vehicle appearance in 1996 in Japan, 
then in 2000 in the USA and later 2004 in 
Canada, and until today, automotive buyers 
or leasees are frequently questioning which 
way they should go! The choice became 
even more challenging after the emergence 
of fully Electric vehicles and the Plug-in/
Hybrid.
In reality, some buyers are missing several 

factors around how to reach the best deci-
sion. Because almost all makers now build 
all types of vehicles, whether they run on 
Gas, are Hybrid, Electricity, or a mix of all. 
In return, automakers would not reveal all 
the facts, as long as no one is asking, about 
the pros and cons of different types of pow-
er used to drive their vehicles.
It is important to note and consider three 
factors that might determine the feasibility 
of using one type of vehicle over another. 
First, the return on investment and cost of 
ownership, or in other words, are buyers 
able to recover the difference in a higher 
price paid for an electric vehicle versus the 
cost of gas savings! This could be deter-
mined by simple calculations of expected 
kilometers to be driven within a certain pe-
riod, average fuel consumption, and aver-
age gas prices. In addition, the technology 

is not yet fully affordable to many buy-
ers, which will change to be more af-
fordable by the technological progress 
and innovations.
Second, the infrastructure and technol-
ogy using electric vehicles require having 
enough charging stations nationwide, since 
the current driving ranges might not be 
compatible with the required distances re-
alized by many drivers, which might have a 
negative economic impact on owning such 
a vehicle and is obvious if a driver has to 
wait longer times, on a business or import-
ant trip, to recharge the vehicle and contin-
ue the journey. Besides we are still waiting 
for the technology to advance to provide 
batteries with higher capacity and longer 
ranges.
Third, there are many studies about the dan-
gers surrounding the production and dis-

posal of the rechargeable 
Lithium-Ion batteries used 
in electric vehicles; hence 
there are still destructive 
environmental impacts 

associated with the type of salt that comes 
from the mines, which could contaminate 
the water, and the highly poisonous and ra-
dioactive nature of the batteries if wrongly 
disposed or destructed. Therefore, many 
voices still call that the growing environ-
mental risk of such batteries is not worth 
their utilization.
Nevertheless, we cannot diminish the speed 
and accuracy of scientific research and de-
velopment toward efficient, safe energy and 
the protection of mother nature. There are 
still hopes in using the Green Hydrogen as 
a clean and safe energy source to power ve-
hicles.  

Emad BarsoumEmad BarsoumTorn between two… Gas or ElectricTorn between two… Gas or Electric
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