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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew Tadros

عاصفة مدمرة ضربت عاصفة مدمرة ضربت 
»أونتاريو« خلفت »أونتاريو« خلفت 88 قتلى..  قتلى.. 

وانقطاع الكهرباء وانقطاع الكهرباء 
عن اآلالف من السكانعن اآلالف من السكان

JAY ContractorsJAY Contractors

Eddy - General ContractorEddy - General Contractor
Tel: 437-988-8488Tel: 437-988-8488

Email: Emadgawargious@gmail.comEmail: Emadgawargious@gmail.com

جميع انواع املقاوالت - منزلية وجتاريةجميع انواع املقاوالت - منزلية وجتارية
Basement - Additions Basement - Additions 
Kitchens - BathroomsKitchens - Bathrooms

»جدري القرود« »جدري القرود« 
ينتشر ... والعالم ينتشر ... والعالم 

يتخوف من وباء جديديتخوف من وباء جديد

استطالع: حزب احملافظني التقدمي برئاسة استطالع: حزب احملافظني التقدمي برئاسة 
فورد يتقدم في سباق االنتخاباتفورد يتقدم في سباق االنتخابات
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حياة يلهمها احلب وتقودها املعرفة
يقول برتراند راسل في كتابه الشهير »ما الذي أؤمن به؟«، يقول برتراند راسل في كتابه الشهير »ما الذي أؤمن به؟«، 

ان احلياة اجليدة هي تلك التي يلهمها احلب وتقودها املعرفة، ان احلياة اجليدة هي تلك التي يلهمها احلب وتقودها املعرفة، 
الكتاب على صغر حجمه غني جداً وفي غاية الثراء، وراسل الكتاب على صغر حجمه غني جداً وفي غاية الثراء، وراسل 

شجاع كعادته ال يبالي بأي هجوم على آرائه الصادمة شجاع كعادته ال يبالي بأي هجوم على آرائه الصادمة 
لألغلبية.لألغلبية.

تعالوا نقرأ بعض اقتباساته ونطرحها للمناقشة، عن خوف تعالوا نقرأ بعض اقتباساته ونطرحها للمناقشة، عن خوف 
الناس من العلم يقول »حتى لو جعلتنا النوافذ املفتوحة الناس من العلم يقول »حتى لو جعلتنا النوافذ املفتوحة 

للعلم نرجتف بعد الدفء احملبب ملنزلنا القابع في األساطير للعلم نرجتف بعد الدفء احملبب ملنزلنا القابع في األساطير 
التقليدية، ففي النهاية سيجلب الهواء الطلق النشاط التقليدية، ففي النهاية سيجلب الهواء الطلق النشاط 

والفضاءات الواسعة«، وعن األخالق والفضاءات الواسعة«، وعن األخالق 
يقول »نستطيع اختبار جميع القواعد يقول »نستطيع اختبار جميع القواعد 

األخالقية بأن نسأل هل تؤدي الى األخالقية بأن نسأل هل تؤدي الى 
حتقيق األهداف التي نرغبها، وليست حتقيق األهداف التي نرغبها، وليست 

األهداف التي يجب أن نرغبها، ألن األهداف التي يجب أن نرغبها، ألن 
ما يجب أن نرغبه ليس إال ما يتمنى ما يجب أن نرغبه ليس إال ما يتمنى 

شخص أو ترغبه سلطة«.شخص أو ترغبه سلطة«.
ومن ضمن انتقاداته أن« فكرة اخلالص ومن ضمن انتقاداته أن« فكرة اخلالص 

الفردي ال تستطيع أن تكون تعريفاً الفردي ال تستطيع أن تكون تعريفاً 

للحياة اجليدة«، ويقول أيضاً »إذا للحياة اجليدة«، ويقول أيضاً »إذا 
أردنا التقدم البد أن يهزم األمل أردنا التقدم البد أن يهزم األمل 

اخلوف«، ومن ضمن آراء راسل اخلوف«، ومن ضمن آراء راسل 
الصادمة للبعض قوله »ال أؤمن الصادمة للبعض قوله »ال أؤمن 

بأن أي شخص إنساني بحق بأن أي شخص إنساني بحق 
يستطيع االميان بعذاب أبدي«، يستطيع االميان بعذاب أبدي«، 

ويتعجب راسل من أن الدين قائم بشكل أساسي على اخلوف ويتعجب راسل من أن الدين قائم بشكل أساسي على اخلوف 
واخلوف من الغموض واالحباط واملوت، ويقول ال تبحثوا عن واخلوف من الغموض واالحباط واملوت، ويقول ال تبحثوا عن 
حلفاء في السماء بل ابحثوا على األرض في كيفية جعل حلفاء في السماء بل ابحثوا على األرض في كيفية جعل 

هذا العالم مناسباً للعيش فيه.هذا العالم مناسباً للعيش فيه.
يجب أن نقف على أقدامنا وننظر الى هذا يجب أن نقف على أقدامنا وننظر الى هذا 
العالم وحقائقه السيئة بجماله وقبحه، العالم وحقائقه السيئة بجماله وقبحه، 

أن نرى العالم كما هو وأال نخاف منه، أن نرى العالم كما هو وأال نخاف منه، 
نفتح العالم بالعقل ال باخلضوع بعبودية نفتح العالم بالعقل ال باخلضوع بعبودية 

للمخاوف التي تأتينا منه. هذا بعض ما للمخاوف التي تأتينا منه. هذا بعض ما 
قاله راسل في كتابه، أهم فيلسوف في قاله راسل في كتابه، أهم فيلسوف في 
القرن العشرين، وسنحاول االستكمال القرن العشرين، وسنحاول االستكمال 

في العدد القادم.في العدد القادم.

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

مظاهرة بوسط مونتريال 

مشروع  على  احتجاجا 

للغة   )96( رقم  القانون 

الفرنسية

.....................................ص9
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بسبب  جديد  عاملي 

الروسي  الصراع 

األمريكي في أوكرانيا؟ ....

.....................................ص4

سر  ما  السبب..  ليست 

القرود  جدري  تسمية 

بهذا االسم؟
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بني  احملادثات  انهيار 

للموظفني  نقابة  أكبر 

الفيدراليني  احلكوميني 

في كندا ومجلس اخلزانة

.....................................ص9

ليسوا مثلناليسوا مثلنا
تعقد العالقة بني املثليني واملؤسسات الدينية في الدول الغربية له 
ما يبرره من اجلهتني. فمن ناحية توجد نصوص صريحة في الكتب 
في  املتماثلني  بني  اجلنسية  املمارسات  عن  وتنهي  املقدسة تخطئ 
اجلنس، باإلضافة إلى تعارض هذه املمارسات مع الفهم الكالسيكي 
مع  تعارضها  وكذلك  البشر  بني  الطبيعية  اجلنسية  للميول 
في  تتمثل  التي  التقليدية  األسرة  وفكرة  الكتابية  األنثربولوجيا 
املثليون  يحاول  االخرى  الناحية  ومن  بحواء.  آدم  وعالقة  اخللق  قصة 
فرض تواجدهم داخل املؤسسة الدينية مدعني أنه ال يجب أن يكون 
على  وأنه  اجلنسية،  وهويتهم  الدينية  هويتهم  بني  تعارضا  هناك 
املؤسسات الدينية أن تقبلهم كما هم وأال حترمهم من ممارساتهم 
السلوك  هذا  في  ارى  شخصيا  اجلنسي.  ميلهم  بسبب  االميانية 
تعديا مضادا النه في الوقت الذي يطالب فيه املثليون بحقهم في 
عمل اخليارات التي تناسب أسلوب حياتهم، ينتزعون حق املؤسسة 
الدينية في االحتفاظ مبجموعة معتقداتها وثوابتها الرافضة لهذا 
النوع من املمارسات. وكان عليهم في إطار احلقوق واحلريات املكفولة 
ما  وأن يشكلوا  الدينية  املؤسسة  عن  ينفصلوا  أن  الغرب  في  لهم 

يريدون من كيانات ميارسوا من خاللها ما يريدون من عبادات.
حرج.   وال  فحدث  التعس  شرقنا  عن  أما  السعيد..  الغرب  عن  هذا 
فباالضافة إلى ما يعانيه عامة الناس من قهر وفقر واستبداد وقمع 
عقيمة  بالية  موروثات  وليدة  مشوهة  عفنة  ثقافة  جند  للحريات، 
وأذهان بليدة عاجزة عن اخلروج خارج صناديقها تطفو على السطح 
بني  مرعب  مزج  عن  عبارة  هي  ثقافة  ككل.  اجملتمع  علي  وتسيطر 
الدين والقانون والعادات والتقاليد واحلالل واحلرام واحلقوق والواجبات 
واملرفوض واملفروض. في هذا املناخ املشوش الذي يتسم بالغوغائية 
الدينية  املعتقدات  على  بناء  األفراد  على  عشوائيا  االحكام  تصدر 
ال بناء على أحكام القانون وسننه، املشكلة الكبرى أن هذا اخللط 

بها حفظ  املنوط  الدولة  أجهزة  لدى  موجود 
القانون وحماية املواطنني ولذلك يصعب جدا 

على أي أقلية احلصول على أية حقوق.
احملظورات  كثرة  مع  اجلنس  إلى  الدينية  النظرة  ساهمت  بالدنا  في 
الذهنية  في  عنه  مبهمة  صورة  تكوين  في  والتحرميات  واملمنوعات 
بالعهر  يوصم  أصبح  وبالتالي  اخلطيئة،  بني  و  بينه  ربطت  العربية 
نشأت  -أعتقد-  هنا  من  اجلنسية.  باحلرية  مطالب  كل  والفجور 
واستهجان  باحتقار  اليهم  ينظر  إذ  بالدنا  في  املثليني  مشكلة 
باعتبارهم فئة منحلة شذت عن العرف والدين، بل ويصل األمر إلى 
على  غصبا  اجبارهم  ومحاولة  معهم  اجلسدي  العنف  استخدام 
تغيير سلوكهم اجلنسي ليتماشى مع سلوك األغلبية. ومع الوقت 
والكثير من اجلهل حدث خلط بني التحرمي والتجرمي فأصبحت املثلية 
جرمية جنائية وأصبح من حق أي شخص له صفة قانونية أن يلقي 
بشخص مثلي في السجن وأن ميثل به بل وأن ينتهك عرضه باسم 
االنهيار  من  اجملتمع  ثوابت  وحماية  والشرف  الفضيلة  عن  الدفاع 
واصبح  االنسانية  حقوقه  كل  فقد  للدين  مبخالفته  أنه  معتبرا 

مستباحا.
مع  يتماشى  ال  ألنه  معينا  سلوكا  ترفض  أن  بني  كبير  فرق  هناك 
وقهره  اآلخر  انتهاك  لنفسك  تستبيح  أن  وبني  وقيمك  مبادئك 
والتنكيل بكرامته بسبب تبنيه لهذا السلوك. كن نفسك وحافظ 
على مبادئك وأفعل ما تراه صوابا لكن في نفس الوقت عليك أن تترك 
مساحة لغيرك ليكون نفسه هو أيضا. بهذا يتحقق العدل عندما 
واحلريات  للحقوق  اخملتلة  الرؤية  تلك  في محو  ونساهم  األخر  نقبل 
لنرسي  العامة  عقلية  في  املعششة  الشوائب  إزالة  على  ونعمل 
بذلك أساسات مجتمع سوى وقوي يحمي أقلياته ألنه يعي أهمية 

دورهم في حمايته من االنهيار.

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

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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سؤال جيوبوليتيكس يفرض نفسه مع تطورات احلرب 
الروسية األوكرانية، ورغبة أوكرانيا في االنضمام حللف 
الناتو »شمال األطلنطي« بتشجيع وضغوط أمريكية، 
وسط رفض روسي قاطع ألن موسكو تعتبر هذا مهددا 
ألمنها القومي. هل نتجه إلى نظام عاملي جديد؟ سؤال 
مهم أن نفكر فيه ونحلله؟ أم أننا يجب أن ننتظر اإلعالم 
املصالح  حسب  جديد  عاملي  بنظام  ليبشر  األمريكي 
األمريكان  نظريات  تناسينا  هل  املغرضة؟  األمريكية 
القرن  نهاية  فوكوياما  لفرانسيس  التاريخ  نهاية  حول 
أحد،  ينس  لم  والديانات؟  احلضارات  وصراع  العشرين، 
خاصة املهتمني بالشؤون السياسية والعالقات الدولية 
اإلعالم  يبشر  أن  الضروري  من  يعد  ولم  األمور.  هذه 
األمريكي املغرض، واملهيمن عليه ألغراض سياسية من 
اإلدارة األمريكية للتبشير مبا يحقق املصالح األمريكية 

حتى يهتم العالم مبا يحدث.
وخاصة  الدولية،  األحداث  لتطورات  قرب  عن  املتابع 
السنوات  أن  يجد  فيها،  طرفا  املتحدة  الواليات  التي 
العشر األخيرة، شهدت أوال انحسارا في الدول الدولي 
الدولية،  امللفات  من  التأثير  مستوى  علي  لواشنطن 
املتحدة  الواليات  حلفاء  من  بعض  أن  الثاني  واألمر 
قائدة  دولة  فيها  يثقوا  يعدوا  لم  التقليدين  األمريكية 
ومؤثرة للنظام العاملي أحادي القطبية، حتي لو كانت 

أمريكا تقوده والدول األوربية الغربية تسير في ركابها.
أهم حلفاء أمريكا التقليدين لم يعدوا يثقوا في دورها 
أو جدوى التحالف معها، ألنها في منطقة مثل الشرق 
العربية،  النظم  من  عدد  بخيانة  قامت  مثال،  األوسط 
ودعمت قوى مناوئة سياسيا وتاريخيا الستقرار النظم 
الشرق  العربية  املنطقة  في  احلاكمة  السياسية 
التي  اخلالقة،  الفوضى  بنظرية  عرف  فيما  أوسطية، 
الدوالرات،  مليارات  املتحدة  الواليات  عليها  صرفت 
عباءة  وراء  اخملتفية  الظالمية،  اإلرهاب  قوى  لتدعم 
وجماعات  النصرة  وجبهة  داعش  من  اإلسالمي،  الدين 
السلفيني واإلخوان املسلمني، فيما عرف حسب اإلعالم 
هدمت  فوضي  وكانت  العربي.  الربيع  بثورات  األمريكي 
دول مثل ليبيا وسوريا واليمن وهزت االستقرار التاريخي 

واالقتصادي والسياسي لدول مصر وتونس واملغرب.
وكان من الطبيعي أن تخشي قوى اخلليج البترولية أن 
الدول  هذه  إحدى  وأن  إليها، خاصة  الفوضى  هذه  متتد 
اخلليجية، وهي قطر، كانت تقوم بدور العراب األمريكي 
مقدمتها  وفي  الديني  اإلرهاب  جماعات  ومتويل  حلماية 
جماعة اإلخوان املسلمني واجلماعات املتطرفة اإلرهابية 
الساخنة،  النقاط  وغيرها من  أفغانستان  لطالبان في 
بدعم لوجيستي وعسكري من الطرف اآلخر العراب في 
منطقة الشرق األوسط للدور األمريكي التخريبي، وهي 
تركيا. إذ كانت قطر وتركيا أهم دولتني اعتمدت عليهما 
من  أي  واشنطن  حتقق  لم  املنطقة.  تدمير  في  أمريكا 
منطقة  في  التدميرية  الفوضوية  السياسية  هذه 
ولكنها  الدميقراطية،  من  قريبا  تكن  لم  نعم  لطاملا، 
ما  وهذا  واجملتمعي،  السياسي  باالستقرار  تنعم  كانت 
عانت منه على مدار السنوات العشر املاضية، بسبب 
برئاسة  الدميقراطية،  األمريكية  لإلدارة  التخريبي  الدور 
باراك حسني أوباما، ومعه هيالري كلينتون وجون كيري.

الشرق  العربية  املنطقة  حكام  ثقة  أمريكا  فقدت 
وزن  التي متتلك  اخلليج،  أوسطية، وخاصة في منطقة 
النظام  في  واقتصادي  وسياسي  جيو-استيراتيجي 
االقتصادي العاملي، خاصة بعد أن تغيرت دفة حتالفاتها 
من واشنطن، لتسير نحو الشرق إلي بيكني وموسكو 
املتحدة  للواليات  اللدودين  العدوين  وروسيا  الصني  في 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
اخلليجية،  النظم  ابتزاز بعض  األمريكية  اإلدارة  حاولت 
األمير  السعودية  عهد  ولي  مع  صريحة  معاداة  في 
في  عظيمة   نقلة  أحدث  الذي  سلمان،  بن  محمد 
اململكة، وتغييرات إيجابية كثيرة، ولكن القوة الشاملة 
والوزن النسبي العظيم للسعودية، التي ال تستطيع أي 
عني مراقبة أن تتجاهلها في أن تضع اإلدارة الدميقراطية 
مؤخرا  أنه  لدرجة  بل  صعب،  موقف  في  األمريكية 
الرياض شرقا نحو الصني وروسيا، وهو  وبسبب وتوجه 
ذكاء سياسي يحسب لكل من األمير محمد بن سلمان، 
وكذلك لرئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل 
الدميقراطية،  وحتديدا  األمريكية،  اإلدارة  وضع  نهيان، 

ضغوط  كل  فشلت  حيث  عليها،  حتسد  وضعا  في 
من  واإلمارات  السعودية  حصة  زيادة  في  األمريكيني 
سوق النفط العاملي، لتعويض موارد الطاقة الروسية، 
والسوق  عامة،  العاملية  األسواق  عن  انقطعت  التي 
األوربية خاصة، التي متولها روسيا مبصادر الطاقة والغاز 
الطبيعي لنحو 60% من احتياجاته، ومهما فعلت قطر 
احتياجات  تكفي  أن  من  أصغر  فهي  النقص  لتعويض 

السوق العاملي من الطاقة والغاز الطبيعي.
أكدت السعودية، وهي لديها مقومات القوة الشاملة 
األمريكية  السياسة  رشادة  استمرار عدم  أن  ذلك،  في 
وخيمة  نتائج  يرتب  أن  ميكن  واململكة  املنطقة  جتاه 

إذا  السعودية  ألن  األمريكي،  واجملتمع  االقتصاد  علي 
العاملية  الطاقة في األسواق  االرتباط بني أسعار  فكت 
في  أخري  عملة  تستخدم  بحيث  األمريكي،  والدوالر 
للدوالر  قاسمة  ضربة  هذا  سيمثل  الصفقات،  ابرام 
األمريكي، الذي يعتبر عملة االقتصاد العاملي، في ظل 
وأن روسيا  الروسي، خاصة  الصيني  التقارب السعودي 
بربطه  قامت  العاملية،  لألسواق  تصدره  ما  نفسها 
في  الغريب  باليوان.  والصني  الروبل  احمللية  بعملتها 
العملة  لكن  يعاني كثيرا،  األمريكي  االقتصاد  أن  األمر 
فشل  نتيجة  انتعاش  فترة  تشهد  الروبل،  الروسية، 

اإلدارة األمريكية في إدارة األزمة الروسية األوكرانية.
الصني وروسيا تهللتا بالتقارب مع الرياض ألن هذا ميثل 
تدفق لالستثمارات السعودية لكل منهما، فضال عن أن 
التنسيق بني الرياض وبيكني وموسكو سيحقق الكثير 
الثالث في مواجهة  الدول  النسبية لكل من  املزايا  من 
لم  أنها  مؤخرا  انكشفت  التي  األمريكية،  الغطرسة 
العاملي  النظام  في  املؤثر  األمن  رجل  أو  شرطي  تعد 
عاملي  لنظام  التحول  امكانية  عن  ينم  ما  وهو  احلالي، 

جديد، يصمت اإلعالم األمريكي كلية عن احلديث عنه.
من الغريب أن حلف الناتو »شمال األطلنطي« في ظل 
القرن احلادي والعشرين، ال يوضح ما الهدف من تهديد 
من  الغرب  سيكسبه  الذي  وما  العاملي،  االستقرار 
انضمام أوكرانيا ثم فنلندا والسويد للحلف، خاصة وأن 
هذا يثير حفيظة قوة عسكرية لديها القدرة علي الردع 
إذا  إال  االحتادية،  روسيا  وهي  العالم  وتدمير  بل  النووي، 
كانت قادت حلف الناتو لديها أسبابها ومبرراتها، التي ال 
تريد  االفصاح عنها من تقاري شرقي بني الصني وروسيا 
بقيادة  القائم  العاملي  للنظام  تهديدا  ميثل  أن  ميكن 
األوروبي«،  الغربية »االحتاد  أوروبا  املتحدة ودعم  الواليات 
وهذا األقرب للواقع، خاصة وأن الكل يعلم أن روسيا لن 
تصمت علي تهديد أمنها القومي، وأن الواليات املتحدة 
متر بواحدة من أسوء فترات قيادتها وتأثيرها علي النظام 

العاملي السياسي واالقتصادي. 
هذه  ولكن  األوكرانية،  الروسية  احلرب  أمد  يطول  قد 
سيدمر الكثير في أوكرانيا من بنية أساسية ومقومات 
اقتصادية يؤثر بالسلب عن النظام االقتصادي الغذائي 
هذا  في  مبا  سلبا،  كله  العالم  ويتأثر  عامليا،  والطاقة 
التي  األوروبي  االحتاد  ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اجلنوب  العالم في  دول  بقية  تعاني حاليا شأنها شأن 
والشرق من ارتفاع معدالت التضخم واألسعار، وانفالت 
الغذائية  املواد  أسواق  في  األسعار  علي  السيطرة 
والطاقة، التي وصل البنزين والغاز فيه ألسعار خيالية، 
وأوروبا  وكندا  أمريكا  في  الغربي  املواطن  فيها  يشعر 
في  السياسية  حكوماته  أداء  من  باالستياء  الغربية 
النظام العاملي، في حني أن دول اخلليج والصني وروسيا 
ال تعاني من نفس التداعيات. وال تزال تطورات األحداث 

مستمرة.......

هل نتجه نحو نظام عاملي جديد 
بسبب الصراع الروسي األمريكي 

في أوكرانيا؟ ...  )1(
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

أنقذوا املستقبل من خرابهم!
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التواُصل  ِمنصات  انطلقت 
نِعمة  باعتبارها  االجتماعي 
التعبير،  ُحرية  نِعم  من  حديثة 
تغدو  راقية  نعمة  ككل  لكن 
نهًبا بني أيدي من هب ودب حتولت 
ومعارك  ُمالسنة  ساحات  إلى 
العالم االفتراضي ذوي  رُعاع  بني 
أرض  على  املمسوخة  الهوية 
اخلطاب  ُمستوى  وتدنى  الواقع، 
إلى أدنى درجات االنحطاط، وهو 

املنطقة  بدأت  خطٌر  انحطاٌط 
خالل  املسمومة  ثماره  حتصد 

السنوات األخيرة.
يُقيم  مضى  فيما  املُتعلم  غير  اإلنسان  كان 
العادي  املُتعلم  وكان  للمتعلم،  كبيرًا  وزنًا 
يحترم املُثقف ويُقدر شخصيته االستثنائية، 
األغلبية  فيه  صارت  زمٍن  إلى  وصلنا  لكننا 
واعية،  ُمتعلمة  أقليَّة  على  تتطاول  اجلاهلة 
على  التكبُّر  أو  بالغطرسة  أحٌد  يتهمننا  وال 
ألنهم  »غالبة«  يعتبرونهم  الذين  أولئك 
ليسوا كذلك، يشهد على ذلك نفاد صبرهم 
وعدم  غيرهم  مع  الكالم  في  تأدبهم  وقلة 
واإلقناع  التفاهم  أهمية  ملدى  استيعابهم 
الُكتاب  بعض  سياسة  أن  ويبدو  واالقتناع، 
عند  هؤالء  إيقاف  في  الُقدامى  الساخرين 
حدودهم كانت صائبة، ألن التجربة الواقعية 
التي  اللغة  بتلك  إال  يفهمون  ال  أنهم  أثبتت 
بينما  شأنهم  من  تنتقص  أنها  ظاهريًا  يبدو 
الذي  باألسلوب  تخاطبهم  الواقع  في  هي 

يستحقونه وال يفهمون سواه.
لقد طفا على السطِح ما كاَن خافًيا، وفضح 
مدى تدني مستوى الوعي الفكري في املنطقة 
العربية عندما صار بيد كل مخلوٍق ال يعرف 
يُشخبط  غبًيا  هاتًفا  الطمسة  من  اخلمسة 
به على ُجدران العالم دون أن يحتاج إلى تعلم 
التعبير،  ُحسن  عن  فضالً  والكتابة  القراءة 
واحلُكماء  واملُفكرون  األذكياء  يتوارى  وبينما 

التأثير  مسرح  عن  والُبلغاء 
اجلُهالء  يتقدم  العام؛  الرأي  في 
حًقا  يعتبرونه  الذي  بتهورهم 
يستحقون  وشجاعة  ُمكتسًبا 
عليها تصفيًقا وصفيرًا! كل يوم 
املثقفني  الُكتَّاب  أحد  يختفي 
املُفكرين أو يخبو صوته خوًفا من 
هجوم الناعقني بينما ترتفع أبواق 
التافهني اخملدوعني بأنفسهم في 
وضاعت  الغربلة  فقدت  ساحٍة 

بعد انكسار البوصلة!
أليَس عارًا على البشرية في العقد 
الثاني من القرن الواحد والعشرين 
أن تكون أفالم وُصحف ومجالت بدايات القرن 
العشرين دليالً على أن اإلنسان في ذاك الوقت 
وأرقى  اإلنساني  الصعيد  على  تقدًما  أكثر 
على الصعيد املشاعري واألخالقي؟! إلى متى 
التدهور  نحو  احلُر  السقوط  هذا  سيستمر 
واالنحطاط والتيه والضياع؟ وبعد أن ُكنا نقرأ 
حروف  بضع  نرى  صرنا  الكالم  أحلى  ونسمع 
املضمون  ُمضعضعة  املعنى  ممزقة  وكلمات 
ومتتمات  تأتآت  وكأنها  الُبنيان  ُمتداعية 
حادة!  عقلية  بابتالءاٍت  املُصابني  وهمهمات 
فجأة يخرج من العدم مخلوًقا لم يفتح في 
من  بأنه  والظن  بالتنظير  ويبدأ  كتابًا  حياته 
للسفسطة!  املؤهلني  الفالسفة  ُعظماء 
أساس  ستكون  هؤالء  سخافات  أن  تخيلوا 

بُنيان الذخيرة الفكرية واللغوية جليٍل قادم!!
ما يحدُث غريٌب ُمريٌب أقرب النقضاض جحافل 
احلياة  ِقالع  ومناجلهم على  الرعاع مبعاولهم 
يُسدون  أنهم  منهم  ظًنا  أساساتها  وهدم 
ُمبدع  ُكل  وعلى  للبشرية،  جليلة  خدمة 
العربية  بلغتنا  ناطق  وُمثقف  وفنان  ومفكر 
الطريق  وقطع  املهزلة  تلك  إلنهاء  السعي 
الطريقة  تلك  تكون  وقد  مبوهبته،  عليها 
بني  الفرق  مُييزون  الناس  جتعل  التي  الوحيدة 
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   النهاية هي بداية جديدة!
   من سفينة النجاة، تطير حمامة في 

الهواء!
   يجيش في صدره: 

   »أرجوِك عودي«!
   »عودي ومعك أخبار سارة«!

   تنتظر مجموعة صغيرة من املؤمنني، 
عالمة واضحة على أن وعد اهلل صادق!

   في املساء..
   إذ كانت احلمامة حائمة، وهي 
في نهاية رحلة طيرانها، نزلت 

وحطت فوق يدّي نوح املتعطشتني، 
وفي منقارها ورقة زيتون.. لقد 

جاءت بالوعد!
   وقت االنتظار انتهى..

   إنه وقت اآلن للعيش مرة أخرى، في كنف 
الرضا واالزدهار، بعد الغضب، والطوفان!

* * *
   نرجع إلى زمن أبعد كثيراً... 

   إلى بداية اخلليقة املادية، حيث كان روح 
اهلل يرف على وجه املياه!

   كان احللول األول، في الطائر األول.. 
احلمامة!

   انها كانت الطائر الوحيد، الذي يُقدم 
ذبيحة!

   ففي شريعة التطهير، كان يأتي املريض 
بحمامتني: 

   احداهما تُذبح..
   والثانية تغمس في الدم وتطير..

   إشارة إلى املوت، والقيامة، واحلياة اجلديدة، 
بعد العار، واملوت، والنجاسة!

* * *
   نعود، فنقترب 

أكثر، وأكثر... 
   هذا زمن جتسد 

االبن!
   تتألأل املياه بتألق 

جديد، ويصعد يسوع من مياه نهر األردن!
   يُكرمه اهلل، ويعلن أمام الناس مجده، فإذا 

السماوات تنفتح له، ويرى روح اهلل ، نازالً 
مثل حمامة بيضاء، و آتيا 

عليه، وصوت من السماوات، 
قائالً: هذا هو ابني احلبيب 

الذي به سررت!
* * *

   بعد سنوات قليلة، جاء 
يوم اخلمسني، بعد القيامة اجمليدة..

   تنتظر مجموعة صغيرة أخرى، عالمة 
تعلن أن وعد اهلل ما يزال صادقاً، ويأتي في 

حينه!
   هم ال يعلمون ماذا تكون العالمة، 

ولكنهم يعلمون أنها سوف تأتي!
   حمامة الروح، تطلق من يد اهلل، تتحرك 
نحو العلية بسرعة كبيرة، حتى أنها تبدو 

وكأنها نار عندما تصل، حاملة: قوة، وجرأة، 
ومعجزات!

   إنه الوقت للذهاب قدماً، واإلعالن 
بشجاعة عن األخبار السارة، التي جاء بها 

يسوع إلينا!
* * *

   ال تقّسوا قلوبكم؛ حتى يترك روح اهلل 
الكفاح معكم!

طائر من نار! خطيئة 
عمرو واكد 

في حق املرأة 
املصرية!

أحد  وال  الرفيع  الطراز  من  فنان  واكد  عمرو 
وله  محترماً  فناً  قدم  فنان  كونه  عن  يختلف 
الثورة املصرية،  بصمة واضحة في فترة ما قبل 
السياسية  واكد  عمرو  مواقف  لألسف  ولكن 
مع  حدث  كما  مصر  في  الفنية  مسيرته  أنهت 
فنانني آخرين ولألسف خسرناه كما خسرنا غيره 
من فنانني بعضهم له بصمة في الفن املصري، 
وال شك أنه لم يكن من املناسب وال من العدل 
أن يوضع فناناً حتت املقصلة عقاباً علي مواقفه 

املعارضة  السياسية 
للنظام في مصر! ولكن 
واكد  عمرو  هذا  رغم 
خارج  فنه  يقدم  مازال 
جناحات  ويحقق  مصر 
علي  بالهينة  ليست 
الشاشات  غير  شاشات 
وهذا  والعربية  املصرية 
لم  أنه  له  يُحسب 

الفني كما حدث مع  يستسلم وينهي مشواره 
فنانني آخرين مروا بنفس ظروفه.

كعمرو  فنان  به  مير  ما  بصعوبة  اعترافي  ورغم 
واكد وشعوره بالظلم واالضطهاد ولكن كل هذا 
ال ميكن أن يكون سبباً في خروج عمرو واكد عبر 
الالئي  مصر  نساء  لينعت  تويتر  علي  صفحته 
السيسي  الفتاح  عبد  احلالي  الرئيس  يدعمن 
املرأة  بأنهن »عاهرات« وأنهن »مليت راجل« بينما 
-علي حد وصفه  راجل«  »مبيت  السيساوية  غير 
الغير موفق-  بل وأنه وصفاً قبيحاً متدنياً، ال شك 
ميكن  ال  املصرية  املرأة  حق  في  خطيئة  هذه  أن 
قبولها بحال من األحوال، وهذا يا عمرو فجراً في 

اخلصومة ال ميكن قبوله علي نساء بلدك.
ما  يوماً  الصفات  بأقذر  تنعتها  التي  املرأة  هذه 
مصر  فناني  مصاف  في  ووضعتك  لك  هتفت 
اإلهانة  هو  منك  جزاؤها  يكون  فكيف  النجوم 
بسبب خالفات سياسية؟! أنا أعارض هذا النظام 
من سنوات ولست معجباً بأغلب قرارته وأفعاله 
علي  تصريحات  وأجدها  الرئيس  تصريحات  وال 
أقل تقدير ال تصدر من رئيس جمهورية وال تليق 
بالرئاسة املصرية، وأرفض بشدة الهتاف املستمر 
نظامه  أو  الرئيس  لشخص  املستمر  والتطبيل 
وأنتقده  االنتخابات  جلان  أمام  الرقص  وأرفض 

بشده ولكن كل هذا ال يجعلني أخوض في عرض 
أمرأة واحدة تختلف معي في الرأي فما بالك مبا 

فعلته أنت حني أهنت املاليني منهن؟! 
كل  لهم  كثيرات  مصريات  نساء  عمرو....  يا  ال 
العيش  ومرارة  احلياة  مشقة  تتحملن  االحترام 
خوفاً  النظام  هذا  وتساندن  الطريق  ووعورة 
النظام  هذا  سقوط  حال  اجملهول  من  وخشية 
ابان  أمني  انفالت  من  ما حدث  وأخريات شاهدن 
التجربة  هذه  تكرار  ويرفضن  املصرية  الثورة 
مصريات  نساء  وهناك  أخري،  مرة 
عن  ويعتقدن  بالدهن  يعشقن 
الرجل  وهذا  النظام  أن هذا  قناعة 
الفترة  للبالد في هذه  األفضل  هو 
أحد  عليها  يالم  ال  قناعات  وهذه 
تنعتهن  أن  األخالق  من  فهل 
أعلم  وال  بالعهر خلالف سياسي؟! 
من  املاليني  يصف  أن  لفنان  كيف 

نساء وطنه بهذا الوصف؟!
والكثير  الكثير  املصرية حتملت  املرأة   ... يا عمرو 
وهي امرأة مظلومة بالكلية! مطلوب منها كل 
شيء،  كل  في  الفتات  علي  حتصل  يينما  شيء 
مساواة  فتات  وعلي  احترام  فتات  علي  حتصل 
وعلي فتات حماية وعلي فتات أنصاف وعلي فتات 
أن  تستطيع  التي  املرأة  وهي  احلياة  في  الفتات 
تغزل »برجل حمار« كما يقولوا في األمثال كناية 
أصعب  مع  والتعايش  التكيف  علي  قدرتها  عن 
دول  وأنت تعيش في  األنصاف  الظروف فهل من 
العالم املتقدم وفي فسحة من كل شئ أن تهني 
علي  أنهن سيساوية  ال لشيء سوي  الكادحات 

حد تعبيرك؟! 
وزوج  مصرية  أبن  بكوني  فخور  أنا  عمرو....  يا 
دون  وأخ ملصرية وقريب وصديق ملصريات  ملصرية 
أو  كان  سياسي  مقياس  أي  علي  بينهن  تفرقة 
اعتذرت  حني  عمرو  يا  فعلت  حسناً  ذلك!  غير 
ذلة  ولعلها  للمصريات  ومرات  مرات  ولتعتذر 
حدثت  لسان  ذلة  ولكنها  مقصودة  غير  لسان 
الفعل  رد  فكان  قدره عند جمهوره  له  فنان  من 
من االعالم علي قدر الفعل، وعلي قدر فاعله، وإن 
والتمادي  بك  التشهير  في  املبالغات  ضد  كنت 
يليق  ال  كتبته  ما  بأن  اعترافي  رغم  أهانتك  في 

باملرة مبكانة املرأة املصرية.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

التكوين،  فى  بدأ  اجلديد  العالم 
لن  القدمية  والتكتالت  فالقوى 
 ٢٤ قبل  وما  تستمر،  ولن  تكون 
فبراير ال ولن ومستحيال ان يستمر 
فالغرب لن يستمر بشكله القدمي 
والشرق  كان كقوى عظمى،  كما 
في  البطل  مساعد  دور  يقبل  لن 
قصة الفيلم الذي يعيشه العالم، 
تظهر  حقبة  اعتاب  على  فنحن 
لقيادة  تتصارع  قوى  عدة  فيها 

العالم، ولن يستمر القدمي بل سيضمحل.
نحن  فكرنا  هل  اآلن  يحدث  ما  خضم  في 
احلقبة؟  هذه  في  لنا  سيحدث  ماذا  كأقباط 
ام  لنا؟  يراد  كما  به  مفعول  سنستمر  هل 
اجلديدة  التوازنات  لعبة  تغيير  من  سنستفيد 
ونصبح فاعل مؤثر في االحداث وطرف له دور 

محفز فى املعادلة الدولية؟
في حقيقة االمر نحن بوضعنا احلالي ال ميكن ان 
يكون لنا أي دور او أي تأثير حتى لو كان في شأننا 
منقسمون  ببساطة  ألننا  الداخلي،  القبطي 
غير  ببعض  يربطنا  وال  أنفسنا،  على  بعنف 
اجلاليات  عكس  على  واخلصومات  االختالف 
االخرى االقل عدد وامكانيات منا، والذين كانوا 
ولكنهم  منا  بعضهم  مع  اختالفا  اشد  ايضا 
االلتفاف  خالل  من  اخلالفات  لهذه  حال  وجدوا 

وطيها  خصوماتهم  على 
ألنفسهم  انشأوا  بأنهم 
»لوبي« يلتقون فيه ومن خالله 
وخصوماتهم  باختالفاتهم 
وطموحاتهم  وآراءهم 

وتطلعاتهم ومشاكلهم.
هذا  في  يجدوا  ان  استطاعوا 
نحو  للتوحد  سبيل  اللوبي 
التنازل  دون  مشتركة  اهداف 
حتى  او  واالختالف  الهوية  عن 
اخلصومات فاضحوا قوة ال يستهان بها قادرة 
املكان  حتديات  مع  بعقالنية  تتفاعل  ان  على 
والزمان وان تكون خطوتهم القادمة قد اخذوها 
من عقود فأصبحوا فاعلني وليسوا مفعول به، 

وهذا ما نحن كأقباط فى اشد احلاجة إليه.
نعم إنه احلل لكل املشاكل القادمة خصوصا 
تنامى  الن  وذلك  ايضا  املهجر  وبالد  بالدنا  في 
اليمني املتطرف في كل بالد العالم ينذر بأحداث 
غير مضمونة عواقبها وان لم يكون لك كيان 
بحقوقك  يطالب  ان  ويستطيع  ميثلك  قوى 
فلن يكون لك وجود وال تطالب اآلخر باملطالبة 
سندا  سيكون  »اللوبي«  فهذا  بحقوقك، 
لألجيال القادمة وايضا سند ألوطاننا التي ومن 
خالل هذا اللوبي نستطيع ان نساعدها ونكون 
وجها وذراع لها امام العالم.... وللحديث بقية.

»اللوبي القبطي« أصبح ضرورة»اللوبي القبطي« أصبح ضرورة  

حتذيرات من أزمة غذائية عاملية... 

روسيا تطالب برفع العقوبات

لقد أحدثت احلرب في أوكرانيا زيادة عاملية تثير القلق في إجراءات الرقابة احلكومية على تصدير 
احتمال  يزيد  الذي  االجتاه  هذا  السياسات  واضعو  يوقف  أن  مبكان  األهمية  ومن  الغذائية.  املواد 
على  قيوداً  التي فرضت  البلدان  قليلة، شهد عدد  أسابيع  أزمة غذاء عاملية. في غضون  حدوث 
تصدير املواد الغذائية زيادة كبيرة بلغت ٢5%، ليصل إجمالي عددها إلى 35 بلداً.  وأظهرت أحدث 
البيانات أنه بنهاية شهر مارس/آذار، كان قد مت فرض 53 تدخالً جديداً على صعيد السياسات يؤثر 
على onscaجتارة املواد الغذائية - فرض 31 تدخالً منها قيوداً على الصادرات، وتضمنت 9 تدخالت 
نتائج عكسية  النوع حتدث  هذا  القيود من  أن  التاريخ  ويُظهر  القمح.  قيود على صادرات  فرض 
بأكثر الطرق مأساوية. فقبل عقد من الزمان، على وجه اخلصوص، أدت تلك القيود إلى تفاقم أزمة 

الغذاء العاملية، مما أحدث زيادة في أسعار القمح بنسبة هائلة بلغت %30.
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يغرق أثناء تقليد يغرق أثناء تقليد 
مشهد من »تيتانيك« مع حبيبتهمشهد من »تيتانيك« مع حبيبته

كان  بينما  مأساوي  بشكل  رجل  غرق 
يحاول تقليد وضع الطيران األيقوني في 

فيلم تيتانيك مع حبيبته.
وحبيبته  سيفتشي  فوركان  وسقط 
العمر  من  يبلغان  وكالهما  دينار،  ماين 
تركيا،  إزميت،  في  البحر  في  عاًما،   ٢3
بعد محاولتهما تقليد مشهد ليوناردو 
فيلم  في  وينسلت  وكيت  كابريو  دي 

التايتانيك الشهير.
وذكرت التقارير أن احلبيبني اختارا حافة 
مثالية،  صورة  على  للحصول  الرصيف 
سقط  عندما  وقعت  املأساة  لكن 
ورد،  ما  وبحسب  البحر.  في  كالهما 
أمنية  عبر سلسلة  وماين  فوركان  عبر 
ليقفا على حافة الرصيف، وسقطا في 
محاولتهما  من  قصير  وقت  بعد  املاء 

إعادة إنشاء املشهد األيقوني.
وبينما كان احلبيبان على وشك تقليد املشهد الشهير من الفيلم الطويل احلائز على جائزة األوسكار، سارت 

األمور بشكل خاطئ بشكل مأساوي، حيث غرق فوركان عندما سقط الزوجان من الرصيف.
أحد  قام  فيما  البحر،  في  فوركان  سقط  حيث  احلبيبني،  ملساعدة  اإلسراع  إلى  محلًيا  صيادًا  احلادث  ودفع 
الصيادين بإنقاذ ماين بعد أن أمسكت بنهاية قضيب الصيد، و مت سحبها إلى بر األمان، لكن حبيبها اختفى 

لألسف حتت األمواج، ومت استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان احلادث للبحث عنه.
وأخبرت ماين الشرطة أنها وشريكها اعتقدا أنه سيكون من املضحك إعادة إنشاء مشهد تيتانيك. وكان 

الزوجان قد عبرا السلسلة للوقوف على حافة الرصيف عندما فقدا توازنهما لألسف.
ومت التقاط اللحظات األخيرة للزوجني مًعا على كاميرات املراقبة، حيث شوهدا وهما يضعان الكراسي على 

الرصيف استعدادًا للصيد.
 وال تزال التحقيقات في احلادث جارية، حيث من املقرر أن تخضع جثة فوركان للتشريح قبل جنازته، بحسب 

صحيفة ميرور البريطانية.

منها املزدوجة واملكررةمنها املزدوجة واملكررة
رمزية األعداد.. حظ ونحس أم رهاب وشؤمرمزية األعداد.. حظ ونحس أم رهاب وشؤم

-8( الـ   – املزدوجة  األرقام  تعد     
أرقام احلظ  9( بشكل خاص ـ من 
إن  يقال  اذ  الصني،  في  السعيد 
شكل  على  تأتي  اجليدة  األشياء 
 )٢( الرقم  يعد  ال  ذلك،  مع  أزواج، 
تعد  املزدوجة  األرقام  ألن  سيئاً، 
مستقرة ومتوازنة. مع ذلك، هناك 
ترتبط  ما  غالباً  محددة  أرقام 
تكون  قد  لها  محتملة  بتأثيرات 
من  وتختلف  وسلبية  إيجابية 
ثقافة الى أخرى. ففي الهند، مثالً، 
يعد الرقم )8( مثاال للحظ السيئ، 
في حني أن الصني تنظر للرقم )٤( 

التشابه الصوتي بينه وبني كلمة تعني املوت. األمر ذاته موجود حتى خارج حدود  كجالب للنحس بسبب 
الصني، اذ يتحاشى الكثير من اآلسيويني الرقم ملدلوالته السلبية ففي املباني، على سبيل املثال، يلي الطابق 
الثالث الطابق اخلامس، وفي ناطحات السحاب، أحياناً، يتم تخطي الطوابق )٤0 الى ٤9(. وفي الصني، كما في 
تايلند وفيتنام أيضاً، ميثل الرقم )7( رمزاً لسوء احلظ، اذ يعد الشهر السابع هو شهر األشباح. وعلى العكس 
من ذلك، ينظر الى الرقم )7( في الثقافات املسيحية واملسلمة واليهودية على أنه رقم احلظ، ففي الكتب 
املقدسة لألديان املذكورة، هناك أمثلة عديدة يقترن فيها الرقم 7 بأشياء جيدة، كما ورد في اإلجنيل املقدس 

أن العالم خلق في سبعة أيام.
رهاب 13

   أما الرقم 13، في العديد من الثقافات، فهو رقم الفأل السيئ، فالرهاب اخلرافي من هذا الرقم أصبح له 
مصطلح خاص به هو تتريسكيديكا فوبيا triskaideka phobia، ولذلك فإن بعض شركات الطيران تستغني 
ليس فقط غير مفضل من قبل  »اجلمعة 13«  تأريخ  أن  الى  الصف 13 ضمن أسطول طائراتها. يشار  عن 
األزواج كيوم للزفاف، بل أصبح راسخاً في الثقافة الشعبية من خالل فيلم الرعب الشهير الذي حمل االسم 
نفسه. وقد يتعدى اخلوف من هذا التأريخ مسألة اخلوف ليتحول الى »فوبيا« لدى أولئك الذين يخشون حتى 
النهوض من الفراش في ذلك اليوم سبب معاناتهم من ما يسمى  paraskayedekatriaphobia«، التي تأتي 

من كلمتني باليونانية »«paraskevi وتعني يوم اجلمعة و«dekatria« «وتعني )13(.
عبارة  واألديان هي  الثقافات  »في معظم  األرقام  إن  الرموز«  »معجم  كتابه  في  بيكر،  أودو  الكاتب  يقول     
األرقام  أن الصلة بني  الى  عن رمز يحمل معاني غنية، وفي كثير من األحيان معقدة وغير شفافة، مشيراً 
منذ  السنني،  آالف  منذ  موجودة  واملعنى 
بني  ما  بالد  في  امليالد  قبل   ٢900 العام 
معاني  كانت  تقدير.  أقل  على  النهرين، 
فيثاغورس، كما  ثقافة  األرقام شائعة في 
يتم  صوفي  )تقليد  الكاباال  تعاليم  أن 
والتكهنات  اليهود(،  لدى  شفهياً  تناقله 
السحرية في العصور الوسطى، يعرف أن 
األرقام واملعنى. حتى يومنا  لها صالت بني 
ضمن  موجودة،  األرقام  رمزية  تزال  ال  هذا، 
لبيكر،  وفقاً  والذي  الباطني،  األعداد  علم 
ال  تكون  الغالب،  في  ”تكهنات«،  يضم 

أساس لها متاماً.
تواريخ مباركة

شهر  فإن  اإلحصائية،  الناحية  من      
شباط ال يحبذ إقامة حفالت الزفاف خالله 
و٢0٢0،   ٢011 العامني  فبني  أملانيا،  في 
من  فقط  باملئة  أربعة  من  أقل  إقامة  متت 
مجموع حفالت الزفاف في هذا الشهر من 
الشتاء مع ذلك، فإن التواريخ تصبح أكثر شيوعاً عندما تصبح األرقام متواليات متناظرة ومعكوسة ) أي تقرأ 
طرداً وعکساً(، فقبل عامني، سجل التأريخان ٢0٢0/٢/٢ و ٢0٢0/٢/٢0، ذروة في عدد الزيجات لشهر شباط. إال 
أن رمزية األرقام غالباً ما تأتي بعكس مصلحة األزواج، فقد كشف باحثون من جامعة ملبورن في العام ٢016، 
من خالل دراستهم لسجالت الزواج والطالق الهولندية لزيجات أقيمت في تواريخ ذات أرقام مزدوجة أو مكررة 

كانت معرضة للفشل بنسبة 18 باملئة أكثر. 
   يرى ولفغانغ کروجر، املعالج النفسي واملؤلف األملاني بأن سبب هذه الظاهرة هو أن األزواج الذين اختاروا 
مثل هذه التواريخ للزفاف، كانوا مهتمني باملظاهر اخلارجية، في الوقت الذي افتقروا فيه الى قوة البقاء معاً 
والتواصل الداخلي في ما بينهم في وقت األزمات. وسواء كان األمر يتعلق بالرمزية أم ال، فالتواريخ التي يقل 
فيها عدد األرقام تكون سهلة التذكر، لذا يختارها البعض موعدا لزفافهم ألسباب عملية بحتة، رمبا حتى 
أمالً منهم أال ينسوا هذه الذكرى بسهولة. فلعقد عهد احلب ال بد من اجتماع شخصني، لذا ال عجب أن 
ينظر الى الرقم ٢ على أنه رقم »احلب احلقيقي والعاطفة املتبادلة واالقتران واحلياة اإلجتماعية«، وهذا هو ما 
طرحه العالم األملاني، هاينريش كورنيليوس أغربيا فون نيتشامي، في كتابه »ثالثة كتب للفلسفة الغامضة 

في القرن السادس عشر«، والذي تناول فيه العالقة بني السحر والدين. وكان تأريخ ٢0٢٢/٢/٢٢،
فرصة لألزواج الذين رغبوا أن يعكس تأريخ موعد زفافهما، مدى قوة العالقة التي تربطهما. ويشار الى أن 
السكر  بحالة  األشياء مزدوجة  رؤية  ترتبط  ما  اذ غالباً  الثمالة«،  »رقم  أنها  أملانيا على  املزدوجة في  األرقام 

والثمالة، في ما يراها بأنها متثل رمزاً للقوة، اذ غالباً ما ينسب الناس اليها تأثير معني من احلظ. 

Needed 
Seasonable Graphic Designer

Full time Job
In Pickering, Ontario

Send your 
resume to: 

gnjournal@gmail.com
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Professional Real Estate Services
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

بعد أكثر من سنتني شهدت فيهم كندا سوق عقارات ساخن جدا، انخفضت ارقام مبيعات 
العقارات بكندا بأكثر من 1٢% خالل ابريل وذلك مقارنة بشهر مارس وذلك بالرغم من اننا اآلن 

في الربيع الذي من املعتاد ان يكون من أكثر أوقات العام حركة بالبيع والشراء.
التي  اجلديدة  العقارات  عدد  ان  أيضا  اضافت  التى  للعقارات  الكندية  الهيئة  ارقام  وحسب 
أضيفت الى السوق انخفضت أيضا خالل ابريل وبالرغم من ذلك فان متوسط سعر العقار 
قد ارتفع بنسبة 7% مقارنته بشهر أبريل ٢0٢1 )وصل متوسط سعر العقار في كندا الى 

76٤ ألف دوالر(.
وهذه األرقام تشير الي بدء هدوء سوق العقارات نظرا الرتفاع الفائدة على القروض العقارية 
ومشيرا الي قرب انتهاء موجة اجلنون وعودة السوق الي حالته التقليدية وتعطي للمشتريني 

فرص مرتاحة لالختيار واملقارنة واحلصول على العقار االكثر مالئمة لهم. 

هدوء سوق العقارات خالل ابريلهدوء سوق العقارات خالل ابريل

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

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

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

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

* Independently Owned and Operated
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عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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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نيويورك تاميز:

التغير املناخي يقلل ساعات نوم اإلنسانالتغير املناخي يقلل ساعات نوم اإلنسان
قالت دراسة جديدة إن زيادة درجات احلرارة مبعدل أكثر من 30 درجة مئوية يؤدي 
إلى تآكل 1٤ دقيقة من نوم اإلنسان في املتوسط، وإن تأثير التغيرات املناخية 

والنفسية  السلوكية  النتائج  اليومية األساسية مبا في ذلك مجموعة من  األنشطة  إلى  ميتد 
والفسيولوجية. بحلول عام ٢099 قد تؤدي درجات احلرارة إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم 
بيانات  واستخدموا  كوبنهاغن،  جامعة  من  باحثون  الدراسة  سنوياًوأجرى  الواحد  للشخص 
األساور الصحية التي ارتداها ٤7 ألف شخص من 68 دولة. وحّذرت الدراسة التي نشرتها مجلة 
»وان إيرث«، من أنه بحلول عام ٢099 قد تؤدي درجات احلرارة إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم 
للشخص الواحد سنوياً. ووجد فريق البحث أن تأثير درجة احلرارة املرتفعة على قلة النوم أكبر 

بكثير بالنسبة للمقيمني من البلدان ذات الدخل املنخفض وكذلك لدى كبار السن واإلناث.
البرودة  أفضل مع  التكيف بشكل  البشري  للنوم يستطيع اجلسم  بالنسبة  أنه  البحث  ورصد 
مقارنة باحلرارة املرتفعة. ولم تتضمن البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة تأثير مكيفات الهواء، 

لكن نّبهت نتائج البحث إلى تأثر ساعات النوم في البلدان ذات الطقس احلار والدخل املنخفض.

ناشونال إنترست:

بعد مسرحية هزلية.. هل يتجه األمير هاري إلى التمثيل؟بعد مسرحية هزلية.. هل يتجه األمير هاري إلى التمثيل؟
 ،»Girl Dad« عبارة  عليه  ومكتوب  اللون  رمادي  بـ«تيشيرت« 
أظهر األمير هاري مواهبه التمثيلية في إعالن جديد لشركة 
شارك  أيضاً،  كبيرة  واحترافية  وببساطة  به.  اخلاصة  السفر 
تلفزيونية  هزلية  مسرحية  في  التمثيل  في  هاري  األمير 
الناس  والتي تشجع  البيئي،  اجلديدة للسفر  للترويج حلملته 
على السفر املستدام، األمر الذي يفتح باب تساؤل الكثيرين 

عن هل ستكون هذه البداية الجتاه دوق ساسكس، للتمثيل.
البيئي  للسفر  الربحية  غير  منظمته  من  جزء  هي  والتي  حملته  به  أعلن  الذي  الفيديو  في 
Travalyst، التي أسسها في سبتمبر ٢019، على محطة تليفزيونية نيوزيلدينة، شوهد هاري، 
37 عاماً، بطل العمل وهو يركض في حديقة قبل مالحقته من قبل وكيل تصنيف وهمي يعمل 
 ،»!Harry! Hazza! H« لصالح نيوزيالندا والذي يقوم بدوره املمثل الكوميدي ريس داربي، وهو يصرخ
والذي يدعي أن الدوق ترك وراءه غالف مصاصة خالل جولته الرسمية مع زوجته ودوقة ساسكس، 
أن  في   Travalyst لـ  الكوميدية  الهزلية  املسرحية  فرضية  وتتمثل   .٢018 عام  ماركل،  ميجان 

الوجهات قادرة على مراجعة السياح وتقييمهم وفقاً ملدى احترامهم للبلدان التي يزورونها.
ومن غير الواضح سبب اختيار الدوق لنيوزيلندا للمشروع، لكن من املعروف أن هاري يحب هذا البلد 
وكان يفكر في االنتقال إلى هناك مع ميجان عندما استقالوا من العائلة املالكة البريطانية، قبل 
اختيار لوس أجنلوس. ولكن قالت سالي ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة Travalyst، إن نيوزيلندا 
كانت مناسبة متاماً للمشروع اجلديد، ألننا أردنا بدء هذه الرحلة في مكان تكون فيه االستدامة 

جزءاً ال يتجزأ من اجتاهنا– خاصة في اجملتمع احمللي.

نافذة على صحاقة العالم88

االنتخابية  للحملة  السابق  املدير  كشف 
هيالري  السابقة  األمريكية  اخلارجية  لوزيرة 
تلك  على  املشرفني  أّن  موك  روبي  كلينتون 
احلملة »نظموا عام ٢016 تسريباٍت عن عالقات 
بنك  ألفا  مصرف  مع  ترامب  لدونالد  مزعومة 

الروسي«.
روجتها  التي  وروسيا  ترامب  عن عالقة  الرواية 
كلينتون أحلقت أضرارًا جسيمة بالبالد وأهانت 
في حتقيق  البالد  وأدخلت  وأذلت  آي«  بي  »األف 
مداوالٍت  في  موك  وذكر  سنوات  ثالث  استمر 
خالل محاكمة في مقاطعة كولومبيا الكبرى، 
خطة  على  شخصياً  وافقت  »كلينتون  أّن 
تنظيم هذه التسريبات، عندما كانت مرشحة 
احلزب  عن  األمريكية  الرئاسية  لالنتخابات 

الدميقراطي«.
آخرين  أعضاء  مع  اجتماعاً  أّنه »حضر  وأوضح 
علموا  حيث  االنتخابية،  كلينتون  حملة  في 
بوجود نشاط إلكتروني مريب يشير إلى وجود 
وبنك   Trump Organization بني شركة  صلة 
قرروا  االجتماع  ذلك  »خالل  و  الروسي«،  ألفا 

تسريب هذه املعلومات إلى وسائل اإلعالم«.
إلى  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وخلصت 
املزاعم عن صالت  أن حملة كلينتون اختلقت 
فشلت  الساذجة  والصحافة  وألفا  ترامب  بني 
والترويج  بتبنيها  وعززتها  املزاعم  تأكيد  في 
كما  مشروعة.  أخبارًا  كانت  لو  كما  للقصة 
سلمت احلملة املزاعم إلى مكتب التحقيقات 
أخرى  ذريعة  الصحفيني  أعطى  مما  الفيدرالي 
ورمبا  خطيرة  أنها  على  االتهامات  لتصوير 

صحيحة.
املعلومات  ستتجاهل  الصحافة  أن  ورأت 
روسيا  بني  صالت  عن  الرواية  لكن  اجلديدة، 
باركتها كلينتون، أحلقت أضرارًا  والتي  وترامب 
وأذلت  آي«  بي  »األف  وأهانت  بالبالد  جسيمة 
استمر  حتقيق  في  البالد  وأدخلت  الصحافة 
ثالث سنوات، مضيفة: حتى فالدميير بوتني لم 

يلحق هذا القدر من الضرر اإلعالمي املضلل«.

وول ستريت جورنال:

 هيالري كلينتون أضّرت  هيالري كلينتون أضّرت 
بأمريكا أكثر من بوتنيبأمريكا أكثر من بوتني

صحيفة »بيزنس ويك«:

بائع البطيخبائع البطيخ
    أكد بائع بطيخ في الفليبني المرأة أن رأس البطيخ 
الداخل.  في  أحمر  أنه  الطعم  حلو  اياه  باعها  الذي 
نحو  املفتوحة،  الصغيرة  سيارتها  تقود  املرأة  وفيما 
أحد  عند  الطريق  على  البطيخ  رأس  سقط  املنزل، 
املنعطفات وانفلع. وإذ وجدت لونه مائالً الى البياض 
أكثر منه الى احلمرة، عادت به الى البائع وهي حتتج 
أنه خدعها. فما كان منه اال أن أجاب: »كوني حكيمة 
يا سيدتي! أليس السقوط من سيارة كافياً لشحوب 

الوجه؟«

مجلة »الرياضة املصورة«:

ود عملّيود عملّي
    كنت مع زوجي وسط حشد من الناس نغادر ملعب 
كرة القدم بعد انتهاء املباراة، عندما أخذ يدي مع أنه 
أميا  الود علناً من قبل. فسررت  أمارات  لم يظهر لي 
سرور. وان خرجنا من امللعب متشابكي اليدين رفعت 
اليه بصري مبتسمة، وسألته: »أال تريد أن تفقدني؟«.

   فقال: »بل ال أريد أن أبحث عنك«.

مجلة »علم النفس اليوم«:

أمراض غريبةأمراض غريبة
توجه احمللل النفسي ملريضه، وقال له: »أرى أنك في 
طريق الشفاء. فخالل هذه املدة القصيرة تطورت من 
إلى مرحلة:  الناس يضمرون لي شراً«،  مرحلة: »كل 

»لم يعد أحد يهتم بي«.  

مجلة »طبيب العائلة«:

مريض متفائلمريض متفائل
    دخل صديق املستشفى الجراء جراحة 
بسيطة، فسألته املمرضة: »من تريدنا أن 

نبلغ اذا ما حصل طاريء؟«
   - أتعنني اذا كنت سأموت؟ 

   »أعني اذا احتجنا الى االتصال بأحد«.
   - حسناً، أمتنى ان تعلموا طبيبي.

مجلة »العالم الساخر«:

قصاص املعلمةقصاص املعلمة
   اجتازت معلمة مدرسة بسيارتها 
اشارة مرور حمراء، فأوقفها شرطي 

السير. وملا عرف أنها معلمة، طلب منها 
أن تكتب: »علي أن أقود السيارة على 

مهل في املدينة«، مئة مرة قبل أن تتابع 
طريقها.
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استدعاءاستدعاء بعض منتجات زبدة الفول السوداني )بينات  بعض منتجات زبدة الفول السوداني )بينات 

بتر - جيف( بسبب تلوثهابتر - جيف( بسبب تلوثها بـــ«ساملونيال« بـــ«ساملونيال«

املصنعة  االمريكية  الشركة  استدعت 
بتر(  )بينت  السوداني  الفول  زبدة  ملنتجات 
حلوالي 11 نوعا من منتجاتها من زبدة الفول 
السوداني ماركة )جيف( التي تباع في كندا، 
بسبب احتمال تلوثها مبيكروبات الساملونيال.

وقالت الوكالة الكندية لفحص االغذية؛ إنه 
كتب  التي  العبوات  هذه  من  التخلص  يجب 
عليها االرقام ما بني 1٢7٤٤٢5 والي ٢1٤0٤٢5 
، ويأتي هذا االستدعاء الكندي بعد أن تفشي 
مرض مرتبط بتناول هذه املنتجات واصابة 1٤ 
شخصا باملرض ودخول اثنان الي املستشفى 
 1٢ عن  االبالغ  مت  وقد  املتحدة،  الواليات  في 
حالة إصابة بالساملونيال في 1٢ والية أمريكية 
االمراض  علي  السيطرة  مركز  ذكره  ملا  وفقا 
الذي   املتحدة   الواليات  في  منها  والوقاية 

أستدعي ما يقرب من 50 منتجا.

هذه  في  بالتحقيق  املنتجة  الشركة  وتقوم 
والدواء  الغذاء  ادارة  مع  بالتعاون  املسألة 

االمريكية لتحديد اخلطوات املناسبة.
واالسهال  احلمي  املرض؛  أعراض  وتشمل 
وفقا  البطن  واالم  والقيء  والغثيان  الدموي 
نادرة  حاالت  وفي  والعقاقير،  االغذية  إلدارة 
ميكن ان تتسبب السالمونيال في أمراض أكثر 

حدة مثل التهابات الشرايني واملفاصل.
ويوصي مركز السيطرة علي االمراض بغسل 
زبدة  ملست  تكون  التي  واحلاويات  االسطح 
باملاء  أستدعاؤها  مت  التي  السوداني  الفول 
الساخن والصابون، ويجب التخلص من هذه 
يريدون  الذين  للمستهلكني  وميكن  العبوات 
الذين  او  السلبية  الفعل  ردود  عن  االبالغ 

لديهم أسئلة االتصال بــــ ) جيف(.

»الصحة الكندية« تستدعي عبوات توت احمر بسبب »الصحة الكندية« تستدعي عبوات توت احمر بسبب 
تلوثها بــــ«نوروفيروستلوثها بــــ«نوروفيروس««

االحمر  التوت  عبوات  الكندية  الصحة  وزارة  استدعت 
الصفر/  )حتت  التجارية  العالمة  من  الطازجة  الكاملة 
مانتاب( بسبب تلوث هذه املنتجات بــــــ »نوروفيروس«.

أونتاريو  في  بيعها  ومت  جرام  كيلو   1 تزن  العبوات  وهذه 
وكيبيك والبرتا ونيوبرونزويك ونوفا سكوتيا وجاءت هذه 
املنتجات من الصني ومت توزيعها في جميع أنحاء كندا. 
املنتج  باستدعاء  طواعية  املنتجة  الشركة  قامت  وقد 

املعني وازالته من السوق الكندي.
وحتث وزارة الصحة الكندية االشخاص الذين لديهم هذا 

يبدو سيئا في مظهره، ولكنه  انه قد ال  الرغم من  الفور، علي  التخلص منه علي  املنتج على 
ال يزال ملوثا بــ«نوروفيروس«، وتظهر اعراض املرض بعد ٢٤ الي ٤8 ساعة من تناول هذا التوت 
وتشمل االعراض الغثيان والقيء واالسهال وتشنجات املعدة، وقد مت االبالغ عن عدة حاالت اصيبت 

بــــ«نوروفيروس«، ولهذا يجب التحقق من عدم تناول هذا املنتج والتخلص منه علي الفور.

مظاهرة بوسط مونتريال احتجاجا مظاهرة بوسط مونتريال احتجاجا 
على مشروع القانون رقمعلى مشروع القانون رقم ) )9696( للغة الفرنسية ( للغة الفرنسية 

امتألت شوارع وسط مدينة مونتريال باملتظاهرين الذين ميثلون اجملتمع الناطق باإلجنليزية مؤخرا 
إلصالح  كيبيك  حكومة  اقترحته  الذي  القانون  وهو   )96( رقم  القانون  مشروع  علي  لالحتجاج 

ميثاق اللغة الفرنسية.
وقام املتظاهرون بحمل الفتات كتب عليها )أحموا الفرنسيني ولكن ليس علي حساب احلقوق 
االجنليزية( واراد املتظاهرون ان يرسلوا رسالة الي حكومة كيبيك مفادها ان التشريع بصيغته 

احلالية )غير مقبول( .
وقال املعارضون أن هذا القانون سيقيد الوصول الي التعليم والرعاية الصحية والعدالة ألولئك 
الذين ال يتحدثون الفرنسية، ومشروع القانون رقم 96 الذي قدم قبل عام هو في املرحلة النهائية 
من متريره ومن املتوقع أن يطرح للتصويت في اجلمعية الوطنية في وقت الحق من هذا الشهر، 
ومن شأن هذا القانون أن يدخل تغييرات علي ميثاق اللغة الفرنسية لعام 1977 -  واملعروف ايضا 

باسم القانون رقم 101 - من خالل تعزيز وضع اللغة الفرنسية في جميع اجملاالت في اجملتمع.
وسيفرض هذا القانون لوائح أكثر صرامة علي الشركات الصغيرة والبنوك وشركات االتصاالت 
ولن تكون هناك بعد االن شركات معفاة من ميثاق اللغة الفرنسية، ويفرض هذا القانون علي 
الوافدين اجلدد الي كيبيك بتلقي اخلدمات احلكومية باللغة الفرنسية حصرا بعد ستة أشهر 
من قدومهم الي كيبيك، ويفرض علي الطالب املتحدثون باإلجنليزية ان يأخذوا ثالثة دورات اضافية 
باللغة الفرنسية وعدم التخرج اال بعد النجاح فيها، وليس هناك استثناءات للطالب من السكان 

االصليني.
وحتدد احلكومة العدد األقصى من الطالب املتحدثني باإلجنليزية املقبولني في اجلامعات وذلك ملنع 

الطالب املتحدثني بالفرنسية من التحول الي الدراسة باللغة االجنليزية.
وستفرض احلكومة التزامات جديدة علي الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بني ٢5 و٤9 موظف 
وذلك بان تكون هذه الشركات قادرة علي توظيف موظفني ثنائي اللغة وتقدمي اخلدمات باللغة 
االجنليزية للعمالء من خارج كيبيك، واستخدام اللغة الفرنسية في وثائق مختلفة مبا فيها عقود 
العمل. ومتنح احلكومة سلطات التفتيش واملصادرة بدون امر قضائي للقائمني على تنظيم اللغة 

في كيبيك.
50 موظفا  نحو  تضم  التي  الشركة  أن  إلى  املستقلة  لألعمال  الكندي  االحتاد  تقديرات  وتشير 
القانون.  مشروع  مبوجب  دوالر  مليون  و٢3.5  دوالر  مليون   9.5 بني  ما  املطاف  نهاية  في  ستدفع 
إنشاء تقييم  اإلدارية، مثل  واألعباء  القانونية  واخلدمات  الترجمة  النفقات رسوم  وتتضمن هذه 

ملكان العمل لضمان تغلغل اللغة الفرنسية في جميع أركان الشركة

للقطاع  فيدرالية  نقابة  أكبر  أعلنت  أوتاوا: 
العام في كندا عن الوصول الي طريق مسدود 
أوتاوا،  في  اخلزانة  صندوق  مع  املفاوضات  في 
وقالت النقابة » أن احلكومة الفيدرالية فشلت 
من  املوظفني  يحمي  لألجور  عرض  تقدمي  في 
 1٢0 من  اكثر  النقابة  ومتثل  التضخم،  ارتفاع 
الفيدرالية.  العامة  اخلدمة  في  موظف  الف 
في  زيادة  عرضت  أوتاوا  أن   « النقابة  وقالت 
االجور بلغ متوسطها 1،75 % سنويا ملدة اربعة 

سنوات.
وقال كريس ايلوارد الرئيس القومي للنقابة في 
واملرافق  والغاز  البقالة  »أصبحت محالت  بيان 
ال ميكن حتملها، واالن اكثر من أي وقت مضي 
عمل  وظروف  عادلة  أجور  الي  العمال  يحتاج 

التكاليف«.  ارتفاع  مواكبة  في  للمساعدة 
»أن  الكندي  اخلزانة  وقال متحدث من مجلس 
النقابة  ألن  أمل  بخيبة  شعر  التفاوض  فريق 

ابتعدت عن طاولة املفاوضات«.
مبا  متوسطة  سنوية  زيادة  النقابة  وتطلب 
وقالت   ،%1٤ الي  تصل  واحلوافز  االجور  فيها 
تشمل  األخرى  الرئيسية  املطالب  أن  النقابة: 
اخلدمة  في  املنهجية  العنصرية  معاجلة 
العامة الفيدرالية، وحتسني أماكن العمل بعد 
)في  العمل عن بعد  واملزيد من خيارات  الوباء، 
املنازل( واحلق في قطع التواصل، وانه إذا لم يتم 
سيصعدون  اعضاؤها  فإن  اتفاق  الي  التوصل 
ذلك  في  مبا  البالد  أنحاء  جميع  في  االجراءات 

إجراءات االضراب العام.

انهيار احملادثات بني أكبر نقابة للموظفني انهيار احملادثات بني أكبر نقابة للموظفني 
احلكوميني الفيدراليني في كندا ومجلس اخلزانةاحلكوميني الفيدراليني في كندا ومجلس اخلزانة
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نعلم أن من املفترض أن نتخلص 
التجميل  مستحضرات  من 
جتاوزها  مبجرد  بالبشرة  والعناية 
اخلبراء  ويحذر  صالحيتها،  مدة 
مستحضرات  استخدام  أن  من 
أن  ميكن  طويلة  لفترة  التجميل 
حساسية  تفاعالت  إلى  يؤدي 

وزيادة خطر اإلصابة بالعدوى البكتيرية. ولكن 
هل ينطبق هذا األمر على العطور؟

»نعم  هاموند  أليكسا  العطور  صانعة  تقول 
العطور ميكن أن تفسد، اعتمادًا على متغيرات 
معينة مثل الزجاجة وجودة املكونات والتعرض 
للضوء ومكان تخزينها، وميكن أن يفسد خالل 

مدة زمنية تتراوح بني سنة إلى 10 سنوات«.
مييل  الوقت،  مبرور  أنه  إلى  أليكسا  وأشارت 
إلى اخلضوع لعملية تسمى األكسدة،  العطر 
تتعرض  عندما  يحدث  كيميائي  تفاعل  وهو 

عوامل  أو  لألكسجني  املادة 
مؤكسدة أخرى.

سارة  العطور  خبيرة  وتقول 
أسباب  ثالثة  »هناك  مكارتني 
العطر:  لفساد  رئيسية 
والهواء،  واحلرارة  الضوء 
لم  إذا  األكسجني.  وخاصة 
تفتح عطرًا - وكانت الزجاجة محكمة اإلغالق 
لقد فتحت  لعقود.  أن تستمر  فيمكن   - متاًما 
ومثالية  رائعة  وكانت  عام  زجاجة عمرها 100 
متاًما. كان بها سدادة زجاجية محكمة اإلغالق 

ومت االحتفاظ بها في مستودع في الظالم«.
األكسجني  زاد  كلما  أنه  إلى  سارة  وأشارت 
تلفها.  سرعة  زادت  الزجاجة،  في  املوجود 
لذلك إذا كنت قد استخدمت أكثر من نصف 
الزجاجة، فال حتاول حفظها للمناسبات اخلاصة 

- فقط استخدمها«.

إذا كنت في حاجة إلنقاص وزنك فهذه النقاط 
تساعدك: 

   املرحلة األولى: قومي بإجراء حوار صريح مع 
التشوهات  أو  الصحية  املضار  حول  نفسك 
ما  تناول  بسبب  منها  تعاني  التي  اجلمالية 
اتفاق جاد  إلى  يوصلك  مما  يحلو لك من طعام 

مع نفسك على ضرورة االلتزام بالرچیم . 
   املرحلة الثانية: تتلخص في سرد الفوائد التي 

تعود عليك في حالة االلتزام بالرجيم. 
   املرحلة الثالثة: أكدي لنفسك أنك قادرة على 
االلتزام بالرجيم لتحقيق نصر جديد في مجال 

ضبط النفس والسمو على شهوة األكل. 
األول  اليوم  جتتازين  كيف  الرابعة:  املرحلة     
عمل  في  تستمرين  وكيف  بنجاح؟  للرجيم 
مرات على  نفسك عدة  بوزن  قومي   • الرجيم؟ 
مرة  كل  ألن  الرجيم  بدء  قبل  متقاربة  فترات 
تشعرين بالضيق عقب قراءة مؤشر امليزان تزيد 

من رصيد إصرارك على اجناح الرجيم. 
• قومي مبحاولة ارتداء بعض مالبسك اجلميلة 
البدانة  بسبب  استخدامها  من  حرمت  التي 
كفيل  وهذا  بها،  وضقت  عليك  هبطت  التي 

بتقوية عزميتك للبدء واالستمرار في الرجيم.
تناسب  ال  التي  األطعمة  شراء  عن  ابتعدي   •
الرچم وفقا لعدد باقي أفراد األسرة.. مما يجنبك 

التعرض للضعف أمامها عند تقدميها. 
• عندما تشعرين بالضعف أمام أصناف الطعام 
املفضلة لديك، ذكري نفسك أن جسمك ليس 
في حاجة إليها، وأن متعتك بها لن تتعدى حيز 
الفم وأنها سرعان ما ستتحول إلى كتل شحم 

زائدة تشوه جمالك أو تهدد صحتك وحياتك. 
• احرصي على عدم التردد على املطبخ دون داع، 
مهمتك.  انتهاء  فور  منه  اخلروج  على  واعملى 
صنف  كل  تذوق  عادة  لديهم  ممن  كنت  وإذا 
فمك  شغل  على  فاحرصي  الطهي،  أثناء  في 
األثناء،  هذه  في  )اللبان(  العلكة  من  بقطعة 
ألنه بالتذوق قد يسيل لعابك ويحطم الرجيم!

)الثالجة(  املبرد  فتح  عادة  عن  اإلقالع  حاولي   •
والتسلية  مأكوالت  من  بها  ما  الستعراض 

بالتقاط ما جتدينه أمامك.
متاماً  الغازية  املياه  شرب  عادة  من  تخلصي   •
تناول  أن  وتذكري  األكل،  أثناء  في  وبخاصة 
 10 من  يقرب  ما  التهام  يعني  منها  زجاجة 
مالعق سكر عالوة على كمية الغازات والسائل 
مما يساعد على متدد حجم املعدة، وبالتالي زيادة 

استعدادها لتقبل املزيد من كميات الطعام. 
الرجيم  • تشددي مع نفسك، فال تخرجي عن 
أو  اجلافة  الطعام  أنواع  بتناول  الوجبات  بني 
غير  والوجبات  املستمر  اجلوع  بحجة  اخلفيفة 

املشبعة. 
»لقد  رشيقة«،  أصبحت  »أنا  لنفسك:  رددي   •
أصبحت أخف حركة وأكثر نشاطاً«، » أنا أمتتع 

بصحة جيدة«.
   وهذه النتائج الرائعة تستحق انتصارك على 

رغبة تناول قطعة حلوى، أو فطيرة لذيذة!

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

كيف أحفز نفسي للرجيم؟كيف أحفز نفسي للرجيم؟

أصنعيها بنفسك:أصنعيها بنفسك:
قوالب اجليلي بالفواكهقوالب اجليلي بالفواكه

املقادير:  علبة )أو: کیسں چیلي( وتباع لدى البدال )البقال(.
وثالثة  الغليان  درجة  في  أرباعه  )ثالثة  املاء  من  ونصف  كوب 

أرباعه باردة(
الطريقة: 1- أذيبي محتويات العلبة في ثالثة أرباع كوب ماء في 

درجة الغليان )بدون أن تغلي اخلليط على النار( ثم أضيفي كوب املاء البارد، واخلطي املقادير جيداً 
في اجتاه واحد.

 ٢- أحضري الكئوس اخلاصة أو األكواب البلورية أو األطباق البللورية، وضعي بعض الفواكه بها )مثل 
املوز والشليك(، ثم غطي كمية الفواكه بسائل اجليلي املذاب متاماً.

3- صنعي كئوس اجليلي بالثالجة )ميكن وضعها بالفريزر( إلى أن يتماسك اخلليط، ويكون بارداً لذيذاً 
وهو صنف حلو عقب وجبة الغذاء تناسب الصيف، كما ميكن تقدميه للضيوف في أمسيات الصيف.

الزينة  أدوات  عن  الغبار  ازالة  طريقة  آمن   
من  قفازين  ترتدي  أن  هي  االنكسار  السهلة 

القطن، ومترري أصابعك برفق في الشقوق.
احلمامات  لتنظيف  مفيدة  البارافني.  مادة 
غثاء  عنها  تزيل  فهي  والصنابير،  واملغاطس 
بريقاً جذاباً.  والكلس وتضفي عليها  الصابون 
ولكن عليك شطفها بعناية لئال تترك رائحة. 
وفي بعض املناطق حيث املياه ماحلة أو كلسية، 
الصنابير  من  املتساقطة  املاء  قطرات  تترك 
واملتجمعة في املغاطس بقعة بنية اللون متكن 
اخلل  من  متساوية  كميات  من  مبزيج  ازالتها 
شطفها  قبل  دقائق  بضع  فوقها  يترك  وامللح 

باملاء.
في  الكروم،  من  املصنوعة  األدوات  لتنظيف 
املنزل أو في السيارة، أضيفي الى ماء الغسيل 
واشطفي  )أمونيا(  النشادور  مادة  من  قليال 
براقة. وطبقة  لتصبح  االدوات وجففيها جيداً 
الزجنار األخضر التي تتكون أحيانا ًعلى النحاس 
من  بقليل  وسرعة  بسهولة  ازالتها  متكن 

النشادر وامللح. اشطفيها وجففيها بعد ذلك.
املتسخة  الزهريات  تصبح  قليلة  دقائق  خالل 
نظيفة براقة إذا ملئت مباء مضاف اليه مقدار 

.)bleach( من مادة مبيضة
باناء  وحتتفظ  إال  قديرة  منزل  مدبرة  من  وما 
منه  قليالً  ألن  السجائر،  برماد  مليء  صغير 
مع مقدار مماثل من الزيت النباتي كفيل بإزالة 
الدوائر والبقع عن اخلشب املصقول القامت اللون. 
فيمكن  اللون  الفاحت  اخلشب  على  الدوائر  أما 
بالزيت،  الغني  البرازيل  بواسطة جوز  اخفاؤها 
وسر استخراج اجلوزة كاملة من داخل قشرتها 

هو جتليدها في الثالجة لبضع ساعات.

تدابير منزلية: نصائح لتنظيف املنزلتدابير منزلية: نصائح لتنظيف املنزل

كيف تعرف أن زجاجة العطر أصبحت منتهية الصالحية؟كيف تعرف أن زجاجة العطر أصبحت منتهية الصالحية؟

اجلمبسوت جنمة موضة الصيفاجلمبسوت جنمة موضة الصيف
النسائية في صيف  املوضة  اجلمبسوت متثل جنمة  أن   Instyle أوردت مجلة 
والراحة. وأوضحت اجمللة  األناقة  املرأة إطاللة عملية جتمع بني  ٢0٢٢ لتمنح 
املعنية باملوضة واجلمال أن اجلمبسوت تأتي هذا املوسم مصنوعة من القطن 
أو الكتان مع أرجل ذات قصة واسعة لتوفر للمرأة تهوية جيدة وراحة فائقة 
أثناء االرتداء. ومتتاز هذا الصيف بحّماالت عريضة وقصة تسلط الضوء على 
تكتسي  لأللوان،  وبالنسبة  الكاحل.  إلى  طولها  يصل  حني  في  الوسط، 
اجلمبسوت باأللوان الترابية والطبيعية مثل البيج والرمادي والكاكي. ومتتاز 
اجلمبسوت بتنوع إمكانيات تنسيقها مع األحذية، حيث ميكن احلصول على 

إطاللة كاجوال من خالل تنسيقها مع صندل مفتوح أو حذاء رياضي.
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أزمة نقص حليب األطفال تعصف بأمريكا.. وبايدن يلجأ لقانونأزمة نقص حليب األطفال تعصف بأمريكا.. وبايدن يلجأ لقانون  
من حقبة احلرب الباردةمن حقبة احلرب الباردة

الرئيس  أّن  األبيض،  البيت  أعلن 
جّوي  جسر  إنشاء  قّرر  بايدن  جو 
حقبة  إلى  يعود  لقانون  واللجوء 
منه  محاولة  في  الباردة،  احلرب 
األطفال  حليب  نقص  أزمة  حلّل 
الواليات  حالياً  منها  تعاني  التي 

املتحدة.
في  األميركية  الرئاسة  وقالت 
بيان إّن وزارة الدفاع »ستستخدم 
طيران  شركات  مع  عقودها 
األشهر  فعلت خالل  كما  جتارية، 
لنقل  كوفيد،  جائحة  من  األولى 
اخلارج«  في  مصانع  من  منتجات 

مبا يّتفق مع معايير السالمة األميركية.
وأضافت أّن هذا اجلسر اجلوي الذي أطلق عليه اسم »عملية طيران حليب األطفال« سيتيح »تسريع 
استيراد حليب األطفال وتوزيعه« وسيقّدم دعماً ملصّنعي هذا املنتج األساسي »الذين يواصلون زيادة 

إنتاجهم«.
وأوضح البيت األبيض في بيانه أّن بايدن قّرر أيضاً االستعانة بـ«قانون اإلنتاج الدفاعي« الذي أُقّر في 
حقبة احلرب الباردة، مشيراً إلى أّن اإلدارة ستطلب مبوجب هذا القانون من منتجي املكّونات الالزمة 

إلنتاج حليب األطفال إيالء األولوية في تسليم الطلبيات إلى الشركات املصّنعة لهذه املاّدة.
املكّونات  إلنتاج  )مواردها(  وتخصيص  أولوياتها  ترتيب  الشركات  من  »الطلب  أّن  إلى  البيان  ولفت 

الرئيسية حلليب األطفال سيسّهل زيادة اإلنتاج ويسّرع سالسل التوريد«.
واندلعت هذه األزمة بسبب مشكالت في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، 
لكّنها ما لبثت أن تفاقمت في فبراير عقب إغالق مصنع تابع جملموعة »أبوت« في ميشيغن وسحب 

منتجات للشركة بسبب االشتباه بتسّببها بوفاة طفلني رضيعني.
وأصبحت هذه األزمة مصدر صداع سياسي إلدارة الرئيس الدميوقراطي التي أخذ عليها منتقدوها 

تأّخرها في التحّرك حلّل املشكلة.

»جدري القرود« ينتشر في الغرب... »جدري القرود« ينتشر في الغرب... 
والعالم يتخوف من وباء جديدوالعالم يتخوف من وباء جديد

استيقظ العالم، على خبر انتشار فيروس جديد في كل من 
الفيروس  هذا  على  ويطلق  وأوروبا،  املتحدة  والواليات  كندا 
وسط  ومصدره   »Monkey Pox« أو  القرود«  »جدري  اسم 

وجنوب أفريقيا.
بلجيكا  من  كل  في  الفيروس  بهذا  إصابات  عدة  وُسجلت 
وإسبانيا  وإيطاليا  والسويد  وأملانيا  وأستراليا  وفرنسا 
والبرتغال وأميركا، في حني ُسجلت أول إصابة في أوروبا في 
اململكة املتحدة لرجل عاد لتّوه من نيجيريا. وأولى عالمات 

اإلصابة بهذا الفيروس وجود تغيرات جلدية واضحة ترافقها أعراض خفيفة للغاية من بينها وجع 
الرأس وارتفاع في درجة حرارة اجلسم، ولكن ميكن أن يكون للفيروس أيضاً دورات حادة.

وحسب منظمة الصحة الدولية، فالعدوى بجدري القرود تنتقل من شخص إلى آخر من خالل اجلهاز 
التنفسي وتنشق قطيرات منبعثة من شخص حامل للفيروس. وحسب العلماء، فهذا الفيروس ال 
ينتشر في اجلو وتتم العدوى في حال كان املريض على مسافة قريبة جداً من وجه الشخص اآلخر، 
كما تتنقل العدوى من خالل املالبس واملناشف وشراشف السرير، ومن املمكن أيضاً أن تنتقل العدوى 

عن طريق ممارسة اجلنس مع شخص حامل للفيروس.
التي انتشرت في العالم على مدى أكثر من  وفي وقت ال يزال العالم يتعافى من جائحة »كورونا« 
عامني، بدأت األسئلة تتعالى حول ما إذا كان من املمكن أن يتحول هذا الفيروس إلى جائحة عاملية 
متاماً مثلما حصل مع فيروس »كورونا«؟ ولكّن العلماء طمأنوا الناس بأن تأثير هذا الفيروس خفيف 

باملقارنة مع »كوفيد - 19«.
يشار إلى أنه ال يوجد لقاح لهذا الفيروس ولكّن التلقيح اخلاص بجدري املاء من شأنه أن يحمي الناس 

بنسبة 85 % من املرض ألن هناك أوجه تشابه ما بني الفيروسني.

بريطانيا: روسيا فقدت ثلث قواتها فيبريطانيا: روسيا فقدت ثلث قواتها في أوكرانيا أوكرانيا
قالت اخملابرات العسكرية البريطانية إن روسيا فقدت على 
األرجح نحو ثلث القوات البرية التي نشرتها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر »على الرغم من 
روسيا  األمر، فشلت  بادئ  نطاق محدود في  التقدم على 
في حتقيق مكاسب كبيرة على األرض في الشهر األخير 

في حني تتعرض ملستوى عال ومستمر من االستنزاف«.
وأضافت »من املرجح أن تكون روسيا قد فقدت اآلن ثلث 

قواتها املقاتلة على األرض التي نشرتها في فبراير ».
كبيرة  بدرجة  روسيا  تسرع  أن  املستبعد  من  أنه  وتابعت 

من وتيرة تقدمها في األيام الثالثني املقبلة.
اجليش  أجبر  املاضي  فبراير  في  الروسي  الغزو  بدء  ومنذ 

أن يتمكنوا من حتقيق  العاصمة كييف، قبل  التخلي عن هجوم على  الروس على  القادة  األوكراني 
املدن  أكبر  ثاني  خاركيف  عن  مبتعدين  التقهقر  وعلى  الشرقي،  الشمال  في  سريعة  مكاسب 

األوكرانية.
واكتسب الصراع الروسي األوكراني منعطًفا جديًدا فارًقا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
خطوٍة  في  أوكرانيا،  عن  مستقلتني  جمهوريتني  و«لوجانسك«  »دونيتسك«  بجمهوريتي  االعتراف 

تصعيديٍة لقت غضًبا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيني.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم اخلميس ٢٤ فبراير، في شن عملية عسكرية على 
شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندالع حرب عاملية »ثالثة«، ستكون األولى في القرن احلادي 

والعشرين.
وقال االحتاد األوروبي إن العالم يعيش »أجواًء أكثر سوادًا« منذ احلرب العاملية الثانية، فيما فرض االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 

دير الين بأنها »األقسى على اإلطالق«.

مصر: سد النهضة »قضية وجوديةمصر: سد النهضة »قضية وجودية«.. وندفع من أجل اتفاق ملزم«.. وندفع من أجل اتفاق ملزم
إثيوبيا  تبنيه  الذي  النهضة  أن سد  على  تأكيدها  جددت مصر 
فيما  وجودية« ملصر وشعبها،  بـ«قضية  يرتبط  النيل  نهر  على 
لم تسفر اجلهود حتى اآلن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق 

القاهرة واخلرطوم على حصصهما من املاء.
املنتدى  املصري سامح شكري، على هامش  اخلارجية  وزير  وقال 
االقتصادي العاملي »دافوس ٢0٢٢« إن اجلهود لم تسفر حتى اآلن 
عن اتفاق حول تشغيل السد، الفتا إلى أن القاهرة »تعمل بكل 
جد لدفع األمور لألمام من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 

يتيح إلثيوبيا التنمية ويحافظ على حق مصر«.
وبشأن مصير املفاوضات الثالثية بني مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، قال شكري: »نراقب 

ونتابع من خالل اتصاالتنا مع الشركاء الدوليني كيفية حتريك املفاوضات والتوصل التفاق«.
وفي فبراير املاضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدوالرات.

واتهمت وزارة اخلارجية املصرية إثيوبيا بانتهاك جديد لالتفاق األولي املوقع بني الدول الثالث عام ٢015، 
ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية اجلانب في استخدام مياه النهر.

 أسرة حترير »جود نيوز«  أسرة حترير »جود نيوز« 
يقدمون يقدمون 

خالص العزاء خالص العزاء 
لألستاذ الصحفي / مصطفىلألستاذ الصحفي / مصطفى بركات  بركات 

مدير حترير جريدة فيتومدير حترير جريدة فيتو
في انتقال في انتقال 

السيدة الفاضلة والدتهالسيدة الفاضلة والدته

خالص العزاء لكل األسرة واحملبني خالص العزاء لكل األسرة واحملبني 
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أونتاريو  مقاطعة  مدمرة  عاصفة  ضربت 
بعد فترة قصيرة من إصدار حتذيرا من هيئة 
االحتياط  أخذ  الي  السكان  ينبه  البيئة 
عاصفة  لقدوم  اخلارج  في  التواجد  وعدم 
رعدية وامطار شديدة، وكانت سرعة الرياح 
يقرب من 13٢ كيلومتر  الي ما  قد وصلت 

في الساعة بالقرب من مدينة كيتشنر بينما بلغت سرعة الرياح في مطار بيرسون في تورنتو 
حوالي 1٢0 كيلومتر في الساعة.

وتسببت الرياح واالمطار في سقوط العديد من االشجار واالسالك الكهربائية وبحلول مساء يوم 
السبت قالت شركة الكهرباء )هيدرو وان( ان أكثر من 350 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء 

بعد العاصفة.
واعلنت حالة الطوارئ احمللية في مدينة أوكسبريدج، بسبب االضرار الناجتة عن العاصفة وانقطاع 
الي أغالق العديد من الطرق، وخلفت هذه  التيار الكهربائي علي نطاق واسع مما أضطر املدينة 

العاصفة ثمانية قتلي في أونتاريو وقد يرتفع هذا العدد. 
وتقول شركة الكهرباء ان االمر قد يستغرق عدة أيام لتعود الكهرباء بسبب الضرر الهائل الناجت 
من العاصفة. ويقول السكان إنهم قلقون بشأن طول الوقت الذي سيستغرقه إصالح انقطاع 

التيار الكهربائي، مشيرين إلى أنه إذا استغرق األمر أياما، فإن الكثير من طعامهم سيسوء.

استطالع: حزب احملافظني التقدمي برئاسة فورد يتقدم في 
سباق االنتخابات

مع أقل من أسبوعني علي يوم االنتخابات، 
ال يزال زعيم حزب احملافظني التقدمي دوح 
منافسيه،  علي  بالصدارة  يحتفظ  فورد 
أجرته  للرأي  جديد  استطالع  وجد  فقد 
و  مايو   17 يوم  بني  )أيبسوس(  شركة 
التقدمي في  أن حزب احملافظني  19 مايو 
أونتاريو يتقدم منافسيه في العديد من 

املناطق في أونتاريو.
من   %38 فإن  غدا  االنتخابات  أجريت  وإذا 
سوف  رأيهم  استقر  الذين  الناخبني 
وان  يصوتون لدوج فورد وحزب احملافظني، 
٢8% سيصوتوا للحزب الليبرالي بزعامة 
سيصوتون  و٢3%  لوكا،  ديل  ستيفن 
للحزب الدميقراطي اجلديد بزعامة أندريا 

هورواث، وسيحصل حزب اخلضر علي 6% وقال 5% من املشاركني في االستطالع انهم سيصوتون 
لصالح أحزاب أخري، وبلغت نسبة االشخاص الذين قالوا انهم سيمتنعوا عن التصويت 6% من 

املشاركني في االستطالع بينما لم يحسم 13% أمرهم بعد.
هذا ولم تتمكن أحزاب املعارضة من عرض قضايا ميكنها كسر حزب احملافظني التقدمي، وقال 
داريال بريكر الرئيس التنفيذي للشؤون العامة لشركة )إيبسوس( » من الواضح ان هذه احلملة 
ليست قائمة على القضايا في الوقت احلالي، بل تتعلق مبا إذا كان الناس يفضلون الشخص الذي 

يشغل املنصب على اخليارات األخرى وهل يشعرون بان الوقت حان للتغيير أم أل؟ »
وقد ظهر من االستطالع ان الدعم حلزب احملافظني قد أنخفض مبقدار نقطة مئوية واحدة فقط 
منذ بداية احلملة، وحصل الليبراليون علي نقطتني اكثر وخسر احلزب الدميقراطي اجلديد نقطتان 

وكسب حزب اخلضر نقطة واحدة.
ويشير االستطالع الي أن اكثر من نصف الناس أو 5٢% يوافقون علي إداء دوج فورد وحزبه ، ومنهم 
15% يوافقون بشدة و37% يؤيدونه الي حد ما ويعتقد ٤1% ممن شملهم االستطالع ان حكومة 
دوج فورد قد قامت بعمل جيد وتستحق أعادة إنتخابها بينما يعتقد 56% ان الوقت حان للتغيير.
ويؤكد االستطالع الي أن حزب احملافظني سيحصل علي ٤٤% من االصوات وسيحصل الليبراليون 
علي 30% وسيحصل احلزب الدميقراطي اجلديد علي 17% ويتقدم حزب احملافظني علي منافسيه 
انهم سيدلون  الريف  الناخبني في  الريفية واحلضرية علي حد سواء وقال 53% من  املناطق  في 
بأصواتهم لصالح حزب احملافظني وقال ٢0% منهم انهم سيصوتون لصالح الليبراليون وقال %16  
من الناخبني في الريف انهم سيصوتون لصالح احلزب الدميقراطي اجلديد وفي املناطق احلضرية 

والضواحي يتراس حزب احملافظني االحزاب االخري  ايضا

اعـــــــالن1212

عاصفة مدمرة ضربت 
»أونتاريو« وخلفت 8 

قتلي... وانقطاع الكهرباء 
عن االالف من السكان

Happy 
16th 

Birthday

To / Mira

May your 
sweet sixteen come with 

newer Joy and 
excitement

Dad, Mom, sisters 
and brother

كندا ترسل املزيد من االسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

تستعد كندا إلرسال مزيد من االسلحة االضافية الي أوكرانيا الستخدامها في الدفاع املستمر 
ضد الروس، وتتبرع كندا بهذه الذخيرة، عيار 155 ملم باإلضافة الي صمامات واكياس الشحن 

وتبلغ تكلفة هذه التبرعات 98 مليون دوالر وفقا للحكومة.
وميكن اطالق هذه القذائف من مدافع الهاوتزر )أم 777( التي أرسلتها كندا بالفعل الي أوكرانيا، 
وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية السيدة أنيتا أناند أن شحنة املساعدات العسكرية االضافية هذه 
ستكون حاسمة في معركة أوكرانيا احلالية، وإن العمل جار بالفعل لتسليم هذه املساعدات 
الي أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وهذه هي أحدث جولة من املساعدات العسكرية التي قدمتها 

كندا ألوكرانيا منذ بداية املعركة.
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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 ٢٠٠٦ ، حيث كثرت في هذه 
ورمبا  األسلمة  و  االختفاء  مسلسل  االيام 
مادي  احتياج  او  عاطفية  ألسباب  تكون 
نوع  اي  او  ترغيب  او  ترهيب  تكون  رمبا  او 
بظهور  فترة  بعد  نفاجا  ثم  االغراءات   من 
ومتي   كيف  نعلم  ال  اسالم  اشهار  وثيقة 
االسر  بني  شديدة  احتقانات  يسبب  مما  مت 
بناتهن  مصير  معرفة  لتعذر  املسيحية 

اخملتفيات.
إلعادة  الدولة  مجلس  فى  قضائية  دعوى 

جلسات النصح واالرشاد
االحتاد  منظمة  رئيس  جبرائيل  جنيب  قام 
قضائية  دعوى  برفع  اإلنسان  حلقوق  املصري 
إلعادة جلسات النصح واإلرشاد امام محكمة 
القضاء اإلداري مبجلس الدولة واضاف جبرائيل 
انه ايضا هناك 100 شخصية عامة وحقوقية 
الدعوى ومنهم على سبيل  إلى هذه  انضموا 
املثال االستاذ محمد الغيطى والدكتور طارق 

حجي واالستاذ خالد منتصر
واشار جبرائيل ان هناك مجموعه كبيره جدا 
انضموا إلى هذه الدعوى اميانا منهم ان البد ان 
يزال هذا االحتقان والبد ان يعاد املوضوعات إلى 
ظاهرة  انتشار  بعد  خاصتا  الصحيح  نصابها 
اسلمة الفتيات القاصرات حيث ظهر في اقل 
من شهر اكثر من ست حاالت اختفاء وخطف 

ومنهم ثالث حاالت لفتيات قاصرات
في  اإلسالم  بإشهار  نفاجئ  جبرائيل  واضاف 
ايام قليلة او في نفس اليوم كما حدث مع مرمي 
في  يبحث  أن  جبرائيل  دعا  الذي  األمر  وهيب، 
اجراءات اعتناق اإلسالم او اشهار اإلسالم حيث 
نظم اعتناق االسالم املواد في الشهر العقاري 

وفيما ما يسمى بجلسات النصح واإلرشاد.
واشار جبرائيل لكن بعد الغاء جلسات النصح 
واختطافهم  البنات  باختفاء  نفاجئ  واالرشاد 
وتغيبهم عن اهلهم، فلماذا مت الغاء جلسات 
حيث  جبرائيل  ويوضح  واإلرشاد؟،   النصح 
حيث  قسطنطني  وفاء  حادث  إلى  ذلك  يعود 
ذلك  منذ  العادلي  حبيب  الداخلية  وزير  لغى 
الوقت جلسات النصح واإلرشاد ولذلك اضاف 
جبرائيل انه تقدم إلى مجلس الدولة إلى إعادة 
جلسات النصح واإلرشاد حتى يستقر اجملتمع 
قد  بحق  ونطالب  االجتماعي  السالم  ويسود 
وكل  السابق  الداخلية  وزير  قبل  من  استلب 
هذا من اجل استقرار األوضاع وازالة القلق لدى 

األسر لترى األم ابنتها ومعرفه مسير ابنتها.
وضعت  الوزارة  أن  دعواه  في  جبرائيل  وأكد 
منظمة  الئحة  من ٤0 عاماً  أكثر  منذ 
أهم  وكان  اإلسالم،  إشهار  وإجراءات  لطريقة 
أنه جتنباً  الشأن  الالئحة في هذا  ما تضمنته 

يتعني  اإلسالم  اعتناق  علي  الشخص  إلجبار 
واملتمثلة  لها،  التابع  الدينية  اجلهة  إخطار 
في وجود كاهن تختاره الكنيسة ليكون ممثالً 
علي  األمن  مديريات  من  مديرية  كل  لدي  لها 
مقابلة  مهامه  تكون  اجلمهورية،  مستوي 
اعتناق اإلسالم ويجلس معه منفرداً  يريد  من 
ليسدي إليه من عبارات النصح واإلرشاد لكي 
يعرف ما إذا كان دخول هذا الشخص اإلسالم 
أو  اقتناع،  وعن  منه  طواعية  أو  كرهاً  جاء  قد 
أن هناك دافعاً مادياً أو معنوياً آخر غير متعلق 

باعتناق الدين.
يتم  كان  ذلك  أن  دعواه  في  جبرائيل  وأضاف 
ويزيل  املصداقية،  ويؤكد  ويسر،  سهولة  في 
بالشفافية  الغموض، ويكون املوضوع محاطاً 
أن  إال  الطائفي،  االحتقان  تزيل  التي  الكافية 
وزارة الداخلية أصدرت قراراً سلبياً منعت فيه 
األمن  مديريات  داخل  اجللسات  هذه  انعقاد 
حتى أصبحت حاالت اعتناق اإلسالم وإشهاره 
الدين  رجال  ودون علم  اإلجراءات  اتخاذ  دون  متر 
بهذه احلاالت، مما زادت معه في اآلونة األخيرة، 
واملصادمات  الطائفي  االختناق  مساحات 
املضطربة بني األقباط واملسلمني بسبب وجود 

تعتيم شديد.
وأنهي جبرائيل دعواه قائالً: »ال ندري ملصلحة 
من مت إلغاء جلسات النصح واإلرشاد«، مشدداً 
قرار  بإلغاء  احملكمة  حتكم  أن  ضرورة  على 
الداخلية مبنع عقد هذه اجللسات ملا متثله من 
العقيدة  حرية  مبدأ  على  التأكيد  في  أهمية 
التي كفلها الدستور، وكذا منع تأجج الفتنة 

الطائفية والنيل من السالم االجتماعي.

أصبحت  القبطيات  شكري: اختفاء  نادر 
ظاهرة فال مير أسبوع دون وجود حالة جديدة
من جانبه اشار نادر شكري مدير موقع االقباط 
ال  القبطيات  الفتيات  كل  أن  إلى  متحدون 
في  لهن،  يحدث  ما  كواليس  اآلن  حتى  نعلم 
ظل عدم رغبة أهل الفتاة باإلفصاح عما حدث 

لهم خالل فترة االختفاء.
مبوقف  متحدون«،  حترير »األقباط  مدير  وأشاد 
األنبا  ونيافة  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة 
الصالة  وطلب  األمر  هذا  عن  باحلديث  رافائيل 
أن  يؤكد  ما  وهو  اخملطوفات،  عودة  أجل  من 
واحتواء  طويلة  صمت  فترة  بعد  الكنيسة 
وأن  تتغير  وال  حتل  ال  األمور  أن  تري  لألوضاع 
التي  القبطيات  الفتيات  اختفاء  تكرار ظاهرة 
دون  اثنني  أو  أسبوع  مير  فال  ظاهرة  أصبحت 

وجود حالة جديدة.
األسرة  كيان  تهدم  الظاهرة  هذه  أن  وأكد 
املصرية وتسبب توتر في املنطقة التي تعيش 
للهجرة  األسر  بعض  دفع  مما  األسرة،  فيها 
الي  باإلضافة  بها،  تعيش  التي  املنطقة  من 
املتطرفة  التيارات  من  االحداث  تلك  استغالل 
الوطن  أبناء  بني  الدينية  املشاعر  تأجيج  في 

الواحد.
النصح  جلسات  بعودة  شكري،  نادر  وطالب 
وأن تكون هناك جهة رسمية سواء  واإلرشاد، 

اجمللس القومي للمرأة أو اجمللس القومي حلقوق 
اإلنسان ملقابلة أي شخص يريد تغير دينه ثم 

يختار طريقه كما يشاء.

بغرض  وقسس  لرهبان  وهمية   حسابات 

اصطياد القبطيات
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
األقباط،  انتحالية الستهداف  حسابات 
التواصل  وشبكات  منصات  من  متخذين 
االجتماعي أداة للتسلل أو التحايل أو االبتزاز، 
حسابات  بإنشاء  احملاوالت  تلك  تبدأ  ما  وعادة 

توهم  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
رهبان،  أو  كهنة  أو  ألقباط  بأنها  البسطاء 
مصادقتهم  عبر  البسطاء  اصطياد  بغرض 
أسرارهم  لكشف  واستدراجهم  ومحاورتهم، 
ثم  االجتماعية،  وأحوالهم  الشخصية 
بفضح  بالتهديد  الضحايا  على  االنقضاض 
أسرارهم ومساومتهم علي ثمن السكوت أو 

التخطيط ملا هو أبعد من ذلك.
تلك  من  العديد  زيف  كشف  مت  وان  وسبق 
أن  صاحبه  أدعي  حساب  منه  احلسابات 
“ثيودورا”،  اسم  لها  واختار  لراهبة  احلساب 
وأدعي مؤسسة احلساب املزيف أنها سكرتيرة 
تسعى  وإنها  تواضروس،  البابا  قداسة 
فى معرفة  وتبدأ  املسيحيات فقط،  لتوظيف 
فى حوار معهم حول  وتدخل  الذاتية  السيرة 
وبكل  اخلاصة،  حياتهن  وتفاصيل  مشاكلهم 
معها  القبطيات  الفتيات  تتحدث  سذاجة 
مبطلق احلرية فى أمور ال يجب الكشف عنها 
لشخص غير معروف، ومت كشف هذه السيدة 
بعض  مساومة  حاولت  وكيف  ونصبها 

الفتيات على أسرارهن.
قام  مزيف  كاهن  عن  الكشف  اخرهم  كان 
بإنشاء صفحة على الفيس بوك، ووضع اسم 
لكاهن  وصورته  اجليزة  من  هو  حقيقي  كاهن 
صداقة  طلبات  إرسال  فى  وبدأ  بأسيوط،  اخر 
للتحدث  الشات  الى  يدخل  ثم  للقبطيات، 
معهن مدعًيا أنه يقيم بأمريكا ويبدأ فى طلب 
يطلب  ثم  باالعتراف،  أشبه  عنهن  معلومات 

صورهن.
أي  اضافة  من  الكنيسة  وحذرت  سبق   وقد 
شخص غير معروف وعدم احلديث مع أي كاهن 
اعترافك وعدم  اب  راهب غير معروف سواء  او 
الدخول فى صفحات تضع اسماء مسيحية او 

التأكد من هويتها، وعدم  صور مسيحية دون 
الذهاب ملكاتب توظيف غير معلومة، حتى ال 

يقع أحد حتت طائلة االبتزاز.

ماهية جلسات النصح واالرشاد ودورها
واالرشاد  النصح  جلسات  فكرة  تاريخ  يعود 
أول  يقرب من )1٤٢ عاما(، عندما صدر  ما  إلى 
باشا  إسماعيل  اخلديوي  عصر  في  لها  قانون 
إسالم  قبول  يتم  بأال  أقر  عندما  عام )1863(، 
ومسئول  قسيس  استحضار  قبل  شخص 
وعدم  الطلب  من جدية  للتأكد  قبطي  مدني 
هذا  أجبرت  نوع  أي  من  شبهة  أية  وجود 

الشخص على تقدمي طلبه.
تطبيق  مرة  ألول  بدأ  عهد »إسماعيل«،   وفي 
قبطي  أول  وكان  واإلرشاد  النصح  جلسات 
احلاوي  عوض  خليل  هو  الديانة  تغير  يطلب 
علي  اخلروج  فيه  يطلب  بعرض  تقدم  حيث 
واعتناقه  إجبار  ودون  برغبته  املسيحي  الدين 
الدين اإلسالمي، ومت إحضار قسيسا وعدد من 
راغب  بأنه  أمامهم  خليل  إقرار  ألجل  األقباط 
اعتناق دين اإلسالم من غير أن يجبره أحد في 
ذلك ألجل أال تكون هذه املسألة وسيلة فيما 
يصير  أمامهم  إقراره  وبعد  للتشكيك،  بعد 
التصديق منهم علي اإلقرار ويحفظ باملديرية.

وبعد ثورة 195٢ الغيت األوامر اخلديوية وحلت 
الوزارية  والقرارات  الدورية  التعليمات  محلها 
تنظيم  بشأن  العقاري  الشهر  ملأموريات 
الكتاب  ومنها  واإلرشاد  النصح  جلسات 
الدوري رقم ٤0 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة 
واملنشور  واملنشور 5 لسنة 1970،  الداخلية، 
إشهار  إجراءات  رقم 5 لسنة 1971 بتحديد 
التي عقدت  آخر جلسة، هي  وكانت  اإلسالم، 
للسيدة وفاء قسطنطني فى 8 ديسمبر ٢00٤، 
ومت إيقاف جلسات النصح واإلرشاد ليس بقرار 

وزاري امنا عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري.
إهدار  يعنى  واإلرشاد  النصح  جلسات  وإلغاء 
ملبادئ حقوق اإلنسان وألبسط قواعد العدالة، 
ومبوجب هذا القرار يتم حرمان األهل من رؤية 
ابنتهم القاصر، وهو ما يعني وجود سوء نية 
ُمبيت جتاه هذا األمر، وهذا ما يظهر بجالء من 
والتغرير  اخلطف  جرائم  على  التغطية  خالل 
املُساعدة  وتقدمي  القبطيات،  بالقاصرات 
على  أو  واضح  بشكل  البعض  من  للخاطف 
األقل باالمتناع عن ضبطه واحليلولة دون رؤية 
القانوني  السن  بلوغها  حتى  البنتهم  األهل 
واإلرشاد  الُنصح  جلسات  عودة  فإن  ولذلك 

ضرورة قانونية وإنسانية. 
وفي النهاية... فمن املعروف ان جلسات النصح 
بعض  عودة  في  كبيرا  دور  لها  كان  واالرشاد 
هويتهم  على  والثبات  اسرهم  الى  الفتيات 
املسيحية بينما بات االمر االن صعبا في ظل 
حبيب  اقره  والذي  اجللسات  تلك  الغاء  قرار 
الكاهن  زوجة  حادثة  عام ٢00٤ بعد  العادلى 
الكنيسة  ظلت  وقتها  ومن  قسطنطني  وفاء 
اجللسات  تلك  بعودة  تطالب  حادثة  كل  مع 

ولكن ليس من مجيب.

هل تنتهى ازمة االختفاء القسري للمسيحيات؟! )هل تنتهى ازمة االختفاء القسري للمسيحيات؟! )٢٢--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 ... »مرمي وهيب« و«سيمون عادل« تفتحان امللف الشائك من جديد ... 

وسط مطالبات بعودة جللسات النصح واالرشادوسط مطالبات بعودة جللسات النصح واالرشاد
حتقيق : إيهاب أدونيا
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أبوعاقلة،  شيرين  الشهيــدة«  اهلل  »رحم 
الترحم عليها وعلى كل من  نعم البد من 
يرحل عن عاملنا، إنه أقل شيء ميكن تقدميه 

إلى شهيدة اإلعالم والصحافة.
ينشغل  الذى  اليوم  أشهد  أن  أتصور  لم 
وهل  الترحم  بقضية  فيه  العربى  العالم 
ثم  ال،  أم  املسلمني  غير  على  الترحم  يجوز 
ميتد هذا النقاش من احمليط إلى اخلليج، ما 
ومؤيد  عليها  للترحم  بشدة  معارض  بني 
النهاية املصيبة واحدة  على استحياء. في 
وهي اننا نقاش أمر ال يجوز حتى ابداء الرأي 
فيه، ألنه أمر بديهى طلب الرحمة للراحلني.
مراسلة  أبوعاقلة  شيرين  الشهيدة 
بتغطية  تقوم  وكانت  للجزيرة  صحفية 
أخبار األرض احملتلة. هى فلسطينية وحتمل 
االحتالل  جيش  قتلها  االمريكية،  اجلنسية 
بتغطية  لقيامها  وعمدا  غدرا  االسرائيلى 

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

معه حتى املمات مت يالحقه إلى اللحد. 
الغريب  الفكر  هذا  لنا  ليظهر  حدث  ماذا 
والتظاهر له، ثم يدعون له على كل منصات 

كانت  الراحلة  وكأن  االجتماعى،  التواصل 
متثل خطرا على اإلسالم.

 وبالتبعية وعلى نفس القياس طالب كل 
من رفض الترحم عليها بأال يُطلق عليها 
عليها  تنطبق  ال  لهم  وفقا  ألنه  شهيدة، 
تدخل  لن  وبالتالي  الشهادة  مقومات 
املصريون  اجلنود  هل  نسألهم  وهنا  اجلنة! 
اللذين حاربوا منذ عام 1956 وحتى 1973 
العرب  هؤالء  كل  عن  دفاعا  واستشهدوا 
أيضا  يجوز  ال  الترحم  على  املعترضني 
الترحم عليهم أو احتسابهم شهداء من 

كان منهم غير مسلم؟
تُزّور  أن  حتاول  أخرى  مجموعة  تخرج  ثم 
التواصل  منصات  على  منشورات  وتفبرك 
االجتماعي تقول إن بابا اإلسكندرية أصدر 

اجلنة  تدخل  لن  الشهيدة  أن  فيه  قال  بيانا 
ألنها أرثوذكسية!! وليست كاثوليكية!!

حتى في الكذب واالفتراء فاشلون، جاهلون 
مباهية االرثوذكسية والكاثوليكية.

املوضوع،  هذا  في  احلديث  رفضت  طاملا 
هم  املُغرضني  هؤالء  مثل  أن  أعتقد  وكنت 
إلى  ينتموا  أو حتى  أو عقيدة  دين  أي  خارج 
التي  كالقشة  األمر  هذا  لكن  اإلنسانية، 
قبول  عدم  كفانا  البعير،  ظهر  قصمت 

أشياء  الى  والدعوة  كراهية،  كفانا  اآلخر، 
ليست من أي دين أو عقيدة و لكنها مجرد 
تفسيرات خاصة بأصحابها ألحداث وقعت 

بعينها في زمان و مكان آخرين.
رافضة  األغلبية  مازالت  أنه  الوحيد  العزاء 
وتقوم  مجتمع  ألي  املدمرة  العقلية  لهذه 

إفساده  مت  ما  إصالح  محاولة  في  بدورها 
والتشدد  والرجعية  التطرف  رعاة  يد  على 

والكراهية.
رحم اهلل الشهيدة شيرين أبوعاقلة، وعزاء 
لها  دعاءنا  مع  وزمالءها،  ألسرتها  خالص 

بالرحمة واحتسابها في اجلنة. 

رحم اهلل الشهيــدة
بقلم: عماد برسوم

نار في  لقي 19 طفال وبالغان مصرعهم في إطالق 
مدرسة ابتدائية في جنوب تكساس.

النار في مدرسة  أطلق  إن مسلحا  وقال مسؤولون 
روب االبتدائية - التي يرتادها أطفال تتراوح أعمارهم 
أن  قبل  أوفالدي،  مدينة  في   - سنوات   10 و   7 بني 

يقتله أفراد الشرطة.
ويقول احملققون إن املشتبه به، البالغ من العمر 18 
آلية  شبه  وبندقية  مسدس  حوزته  في  كان  عاما، 
كبيرة.  سعة  ذات  رصاص  وخزائن   ،15-ARطراز من 
قبل  جدته  على  النار  أطلق  الشاب  أن  في  ويشتبه 

توجهه إلى املدرسة.
رمبا كان طالبا في  أنه  إعالم محلية  وذكرت وسائل 

مدرسة ثانوية في املنطقة.
وقال رئيس شرطة منطقة أوفالد املوحدة املستقلة 
في  بدأ  النار  إطالق  إن  أريدوندو،  بيت  للدراسة، 
وإن احملققني  الثالثاء،  احمللي  بالتوقيت  الساعة11:3٢ 
هذه  خالل  مبفرده  »تصرف  املهاجم  أن  يعتقدون 

اجلرمية النكراء«.
مطلق  إن  أبوت،  غريغ  تكساس،  والية  حاكم  وقال 
ترك  راموس،  سلفادور  اسمه  إن  قال  الذي  النار، 
»بشكل  النار  إلطالق  املدرسة  دخول  قبل  مركبة 

مروع وغير مفهوم«.
وذكرت  ُمدّرسة.  ُقتلوا  الذين  البالغني  أحد  وكان 
ميريليس.  إيفا  اسمها  أن  أمريكية  إعالم  وسائل 
التعليمية  املنطقة  موقع  على  صفحتها  وتقول 

وإنها حتب  الكلية،  في  ابنة  لديها  إن  اإلنترنت  على 
الركض واملشي ملسافات طويلة.

وتضم املدرسة ما يقرب من 500 تلميذ، معظمهم 
غرب  كم   135 حوالي  وتبعد  إسبانية،  أصول  من 

مدينة سان أنطونيو.
ويدرك السياسيون أن هذه مشكلة تكاد تكون فريدة 
إطالق  حوادث  جتاوزت  حيث  أمريكا،  في  نوعها  من 
الرئيسي  السبب  باعتبارها  السيارات،  حوادث  النار 
في وفاة األطفال واملراهقني. لكنها مشكلة يبدو أن 
السياسة غير قادرة على حلها. إذ إن اآلراء الراسخة 
تتغير، في  لم  السالح  السيطرة على  بعمق بشأن 

أعقاب أحداث مثل مأساة أوفالدي.
يحدث  هذا  ندع  »ملاذا  بايدن:  الرئيس  وتساءل 
مع  للعيش  استعداد  على  نحن  »ملاذا  باستمرار؟« 

هذه املذبحة؟«
الدميقراطيني  أن  إلى  يشير  ما  هناك  ليس  لكن 
ملراقبة  صرامة  أكثر  تشريع  مترير  من  أكثر  يقتربون 
بالفعل  اجلمهوريني  بعض  ويتهمهم  األسلحة. 
لتعزيز  املدرسة  في  األخير  النار  إطالق  باستخدام 

أهدافهم السياسية.
وستنضم مدرسة روب االبتدائية إلى أسماء املدارس 
مقتل  أدى  وقد  وباركالند.  هوك  ساندي  في  األخرى 
بشأن  اجلدل  إثارة  إعادة  إلى  األبرياء  املدارس  تالميذ 
إلى  أقرب  يجعله  لم  لكنه  أمريكا،  في  األسلحة 

احلل.

حادث تكساس... ماذا نعرف 
عن حادث إطالق النار في املدرسة االبتدائية؟

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

من هو كاتب الرسالة من هو كاتب الرسالة 

إلى العبرانيني؟إلى العبرانيني؟

الُشراح  ببعض  دفع  الذي  السبب  أن 
كاتب  هو  لوقا  بأن  االعتقاد  الى  واملفسرين 
القيصرى  يوسابيوس  نقله  ما  هو  الرسالة 
فى  السكندري  اكليمندس  القديس  عن 
الى  الرسالة  إن  »ويقول  قائال:  تاريخه 
العبرانية،  باللغة  بولس  كتبها  العبرانيني 
الى  ونشرها  بدقة  ترجمها  لوقا  ولكن 
اليونانيني، ولذا فأنه يوجد فى هذه الرسالة 
سفر  فى  الذي  التعبير  أسلوب  نفس 

األعمال«.
فمجرد  أصحابه،  على  مردود  االعتقاد  وهذا 
وجود تشابه بني كتابات لوقا وكتابات بولس 
الرسول، يرجع إلى ان لوقا كان رفيقا لبولس 

واستمع الى تعاليمه وتأثر بها بكل تأكيد. كما أن لوقا كان 
وهذا  يتهود  أن  دون  املسيحية  الى  وأنتقل  األصل  فى  أمميا 

يستبعد متاما أي احتمال ان يكون هو كتب للعبرانيني.
الرسالة  لشرح  فى مدخله  املسكني  متى  القمص  يقول   
والتسليم  السكندري  التقليد  »بحسب  العبرانيني:  الى 
الكنسي، فإن كاتبها هو بولس الرسول، وأول من قال بذلك 
هو العالمة إكليمندس السكندري، ُمبينا ان بولس الرسول 
العبرانيني  إلى  ُمرسلة  كونها  العبرانية  باللغة  كتبها 
والذي قام بترجمتها الى اللغة اليونانية هو القديس لوقا 
اإلجنيلي، وذلك بسبب وجود تعبيرات لغوية وكلمات لم ترد 

قط في رسائل بولس الرسول«.
 أما قول العالمة إكليمندس أن الذي ترجمها هو القديس 
من  كثير  تواجد  بسبب  فذلك  بالذات  اإلجنيلى  لوقا 
التعبيرات اللغوية فى الرسالة مطابقة إلجنيل لوقا وسفر 
األعمال، مما حدا بكثير من الُعلماء الذين أقلعوا عن فكرة 
انه قد يكون هو  إلى  القديس لوقا هو مجرد مترجم  كون 
يُثبت  ما  يجدوا  لم  أنهم  بسبب  وذلك  اصال  كتبها  الذي 
لم ينشغل  لوقا  إن  القول  ينفى هذا  ولكن  انها مترجمة. 
اصال بالالهوتيات وشرحها بل كانت مواهبه مقتصرة على 
جمع وثَبت احلقائق والتسجيل الوثائقى فيما يخص سيرة 

املسيح.
الرسول  بان بولس  ان قول كليمندس السكندري  ومعروف 
استاذه  عن  مأخوذ  هو  امنا  للرسالة  االصلى  الكاتب  هو 
العالمة السابق عليه وهو العالمة بنتينوس مدير مدرسة 
العالمة  أن  واملعروف  عندنا  واحمُلقق  الالهوتية.  اإلسكندرية 
حوالى  بنتينوس  يدى  على  تعلم  إكليمندس  السكندري 

تُوفى  بنتينوس  ألن  سنوات،  عشر 
بعد سنة 190 م بقليل، إذ يقول عنه: 
بنتينوس(  )لقب  املُطوب  القس  »ن 
يؤكد و يُصر على أن بولس هو كاتب 
بان  علماً  العبرانيني«.  الى  الرسالة 
السكندرى  إكليمندس  العالمة 
التقليد  على  محافظا  استمر 
السابق عليه بكونه استشهد بآيات 
من الرسالة الى العبرانيني على أنها 

منسوبة لبولس الرسول.
اوريجانيوس  جاء  إكليمندس  وبعد 
أن  بل  فقط  اللغة  فى  ليس  ليرى، 
مطابقا  ليس  نفسه  االسلوب 
هى  فيها  االفكار  بأن  قال  ولكنه  الرسول  بولس  ألسلوب 
وحده  »اهلل  بأن:  القول  الى  إنتهى  و  الرسول،  بولس  أفكار 
اوريجانيوس  ظل  وقد  الرسالة«.  هذه  كاتب  هو  من  يعلم 
استشهد  فقد  عليه،  السابق  اآلبائى  بالتقليد  متمسكاً 
فى كتاباته بآيات من الرسالة الى العبرانيني لتأكيده على 
قول  على  بالتعليق  ينشغل  لم  ولكنه  الرسالة،  قانونية 
ُكتبت  العبرانيني  الى  الرسالة  كون  اكليمندس  العالمة 
اصال بالعبرية ثم تُرجمت الى اليونانية. كما جاء ايضا فى 
تعاليم اوريجانيوس ان رسائل بولس هى اربعة عشر رسالة 
وبذلك يضم الرسالة الى العبرانيني الى بقية رسائل بولس 

الرسول«.
ولكن الرأي القائل بأن ما بني ايدينا اآلن هو ترجمة ليس رأى 
يُذكر  »لم  الشأن:  بهذا  تاوضروس  موريس  د.  يقول  صائب، 
عن  فضال  األصلية  الُنسخة  هذه  عن  شىء  التقليد  في 
أنه ليس فى الرسالة ذاتها ما يدعم هذا الرأي، فال نصادف 
ذلك  عكس  وعلى  كثيرة،  عبرانية  كلمات  الرسالة  فى 
حتتوي الرسالة على كلمات يونانية كثيرة من غير املمكن 
استعمال  إن  باليونانية.  اصال  كتب  من  إال  يستعملها  أن 
الكاتب الى الترجمة السبعينية وخاصة فى العدد اخلامس 
من العدد العاشر من الرسالة الذي يشير فيه الرسول الى 
الترجمة  الكاتب فضل إستعمال  بأن  املزمور 39: 6 يقطع 
للعهد  العبري  األصل  إستعمال  اليونانية عن  السبعينية 
القدمي، وهذا دليل آخر على صحة اإلعتقاد بأن الرسالة الى 

العبرانيني ُكتبت اصال باللغة اليونانية. 
الرسول  بولس  القديس  أن  هذه مجرد حملة بسيطة إلثبات 

هو كاتب الرسالة الى العبرانيني.  
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بعد صفعة السنغال.. بلماضي بعد صفعة السنغال.. بلماضي 
يبحث عن حل قبل التوقف الدولييبحث عن حل قبل التوقف الدولي

يتجه مدرب منتخب اجلزائر، جمال بلماضي، ملراجعة حساباته، بعد 
الدولي،  التوقف  قبل  السنغال،  منتخب  من  تلقاها  التي  الصفعة 

الشهر املقبل.
وكان االحتاد اجلزائري لكرة القدم، عرض على نظيره السنغالي إقامة 
لقاء حتضيري بني آخر بطلني للقارة األفريقية، ولكن هذا املُقترح قوبل 

بالرفض من طرف »أسود التيراجنا«.
املاضية،  األيام  في  حدث  ما  بأن  »كومبيتسيون«،  جريدة  وكشفت 
دفع جمال بلماضي، إلعادة التفكير في مواصفات املنتخب املطلوب 

مواجهته، لضمان لعب لقاء ودي منتصف الشهر القادم.
أمام منافس عمالق متأهل للمونديال خارج  إما  اللعب  لـ«اخلضر«، يشترط  الفني  الطاقم  األول في  الرجل  وكان 

اجلزائر، أو أمام منافس أفريقي داخل اجلزائر، لتفادي إرهاق عناصر تشكيلته.
يونيو  أمام اخلضر، 1٤  يلعب  إيجاد منافس بشروطه  بلماضي يتخوف من عدم  أن  اجلزائرية،  وأوضحت الصحيفة 

القادم.
وأبلغ بلماضي احتاد الكرة اجلزائري، بأنه سيوافق على اللعب أمام منافس »محترم« من أي قارة، سواء داخل اجلزائر أو 

خارجها، تخوفا من تضييع توقف الفيفا القادم دون استغالله.
وكان املنتخب السعودي، املتأهل لكأس العالم، اقترح مواجهة اجلزائر، في التوقف املقبل، لكن األمور ما زالت في 

مرحلة التفاوض.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

ما هي حقيقة إعادة ما هي حقيقة إعادة 
مباراة اجلزائر مباراة اجلزائر 

والكاميرون في املجر؟والكاميرون في املجر؟
ال زالت قضية إعادة مباراة اجلزائر والكاميرون 

في تصفيات كأس العالم تصنع احلدث، من خالل بعض األنباء التي تتناثر من احلني إلى اآلخر.
من  احلاسمة  اجلولة  إياب  في  الكاميرون،  ضد  مباراته  إلعادة  بطلب  تقدم  اجلزائر  منتخب 
التحكيمية  بداعي األخطاء  العالم ٢0٢٢،  نهائيات كأس  إلى  املؤهلة  األفريقية  التصفيات 

التي ارتكبها احلكم باكاري جاساما، والتي أدت للهزمية 1-٢، بعد الفوز ذهابا 0-1.
االحتاد  بأن  زعم  جزائري  لصحفي  منشور  اجلزائر،  في  واسعاً  التي صنعت جدال  األخبار  آخر 
الدولي لكرة القدم »فيفا« سيقرر،  إعادة مباراة اجلزائر والكاميرون في اجملر، مع إقصاء احلكم 

اجلامبي باكاري جاساما من التحكيم في نهائيات كأس العالم ٢0٢٢.
من جانبها نفت مصادر رفيعة باالحتاد اجلزائري لكرة القدم صحة هذه املعلومات، وأكدت بأن 
االحتاد الدولي لكرة القدم لم يبلغ االحتاد اجلزائري بأي قرار أو موعد التخاذ قرار وفق ما تقتضيه 

اإلجراءات القانونية املعمول بها.
واعتبرت املصادر ذاتها بأن من يقف وراء هذه الشائعات أشخاص هدفهم البحث عن الشهرة 
على حساب املنتخب اجلزائري ومشاعر اجلماهير، وبأن االحتاد اجلزائري ال ميلك أي معلومة حول 

ما أثير في مواقع التواصل.
أشارت  فيفا،  قبل  من  نهائياً  ُطوي  قد  والكاميرون  اجلزائر  مباراة  إعادة  ملف  كان  إذا  وفيما 
املصادر اجلزائرية بأن البيان األخير لالحتاد اجلزائري واضح، ومنذ إصداره لم يصدر أي إشعار من 

الفيفا.

لنادي  البرازيلي  الرياضي  املدير  أقيل 
الدوري  بطل  جرمان  سان  باريس 
من  ليوناردو  القدم  لكرة  الفرنسي 
ضد  املباراة  عقب  السبت،  منصبه، 
متز )5-0( في املرحلة األخيرة، حسب 
مصدر مطلع على امللف مؤكدا خبرا 

نشرته وسائل إعالم عدة.
من  عاما(   5٢( ليوناردو  إقالة  وجاءت 
 ،٢019 عام  استلمها  التي  مهمته 
نادي  متديد  من  قليلة  ساعات  بعد 
مبابي  كيليان  لعقد جنمه  العاصمة 

حتى عام ٢0٢5.
الباريسي  الفريق  احتفاالت  تكد  ولم 
حتى  تنتهي  الدوري  في  العاشر  بلقبه 
نشرت وسائل اإلعالم »أمازون برامي فيديو« 
و«لو  باريس«  بلو  و«فرانس  سي«  إم  و«آر 
سان  باريس  قرار  و«ليكيب«  باريزيان« 
جرمان بالتخلي عن أحد رجاله الرئيسيني.

وأكد النادي الباريسي الذي يرأسه القطري 
جنمه  عقده  متديد  عقب  اخلليفي،  ناصر 
على املدى املتوسط، أنه سيقوم بتغييرات 
ملشروعه  جديدة  حياة  أجل  من  كثيرة 

الرياضي.
وهي املرة الثانية التي يقال فيها ليوناردو 
بعد  جرمان  سان  باريس  في  منصبه  من 
 ٢011 بني  استمرت  التي  األولى  فترته 

و٢013.
ودافع ليوناردو عن ألوان باريس سان جرمان 

في الفترة بني 1996 و1997.
وكان ليوناردو مهددا باإلقالة منذ أسابيع 
للفريق  األرجنتيني  املدرب  غرار  على  عدة، 
ماوريسيو بوكيتينو الذي قد يواجه املصير 
ذاته قريًبا، على الرغم من أن عقده ينتهي 

عام ٢0٢3.
ضم  في  كبير  بشكل  ليوناردو  وساهم 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الصيف 
املوسم  من  عانت  هالته  لكن  املاضي، 
خرجوا  الذين  للباريسيني  لآلمال  اخمليب 
من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 

على يد ريال مدريد اإلسباني.
وأوضحت وسائل إعالم عدة أنه من املرجح 
أن يخلفه البرتغالي لويس كامبوس الذي 
مبابي  وموناكو، حيث جاور  ليل  في  عمل 
فريق  ألوان  عن  يدافع  األخير  كان  عندما 
عام  جرمان  سان  إلى  انتقاله  قبل  اإلمارة 

٢017 مقابل 180 مليون يورو.

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يكون قادرا على املشاركة في مباراة مانشستر 
يونايتد اخلتامية هذا املوسم في الدوري اإلجنليزي.

وأفادت تقارير صحفية عديدة بأن صاحب رونالدو لن يتواجد مع الشياطني احلمر أمام 
باالس في اجلولة األخيرة بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات فريقه على مستوى الورك.
وال تعد هذه اإلصابة بجديدة على صاحب الـ37 عاما هذا املوسم، إذ تعرض لها مرتني 

هذا املوسم، أولها في يناير املاضي، مما أدى لغيابه عن مواجهة أستون فيال.
»الدون« بعدما كثرت إصاباته هذا  بدأ في طريقه نحو نهش جسد  العمر قد  أن  وبدا 

املوسم، على غير العادة.
مباريات  في  الفريق  مع  التواجد  من  منعته  التي  القوية  باإلصابات  ليست  أنها  ورغم 

كثيرة، إال أن رونالدو نفسه لم يعتد على كثرة الغيابات بسبب اإلصابات.
وعادت ذات اإلصابة إلبعاد رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي في مارس املاضي، لكنه 

تعافى سريعا بعدها وعاد للمشاركة أمام توتنهام.
وكان الهداف التاريخي لكرة القدم يتطلع لتعزيز سجله التهديفي في البرمييرليج هذا 
املوسم، أمال في حتقيق معجزة باجلولة اخلتامية عبر تسجيل رباعية »سوبر هاتريك« 

لزلزلة عرش املصري محمد صالح.
هدفا،   ٢٢ برصيد  املوسم  هذا  اإلجنليزي  الدوري  هدافي  قائمة  ليفربول  جنم  ويتصدر 

متقدما على رونالدو بفارق ٤ أهداف.

بعد متديد عقد مبابي.. »قرار مدوي« داخل بعد متديد عقد مبابي.. »قرار مدوي« داخل 
باريس سان جرمان باريس سان جرمان 

الدوري اإلجنليزي.. هل بدأ العمر في نهش الدوري اإلجنليزي.. هل بدأ العمر في نهش 
جسد كريستيانو رونالدو؟جسد كريستيانو رونالدو؟

رسميا.. إعالن حكم نهائي أبطال إفريقيا بني األهلي رسميا.. إعالن حكم نهائي أبطال إفريقيا بني األهلي 
والودادوالوداد

احلكم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أعلن 
نهائي  مباراة  حكام  أسماء  »كاف«، 
الذي  إفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة 
يقام مبلعب محمد اخلامس في الدار 
املصري  األهلي  بني  باملغرب  البيضاء 

والوداد البيضاوي املغربي.
احلكم  اإلفريقي،  االحتاد  واختار 
إلدارة  غوميز  فيكتور  إفريقي  اجلنوب 
وهما  مساعدين   ٢ ويعاونه  املباراة 
أخيلي سويال )جنوب إفريقيا( وسورو 
الرابع  أما احلكم  )ليسوتو(  فاتسوني 

فهو هيلدر مارتينيز )أنغوال(.
بامالك  »الفار«  الفيديو  تقنية  وعلى 
مساعد  ويعاونه  )إثيوبيا(  تيسيما 
اهلل  عبد  محمد  أول  فيديو  حكم 
حكم  ومساعد  )السودان(  إبراهيم 

فيديو ثاني هيثم قيراط )تونس(.
وسبق أن أدار غوميز مباراة األهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢0٢0 والتي انتهت بفوز األهلي 
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لهذا السبب جتنب تناول 
اآليس كرمي قبل النوم

من  رابعة  جرعة  أن  إلى  جديدة  دراسة  أشارت 
اللقاحات املضادة لكورونا متنح األشخاص حماية 

أعلى من تلك التي توفرها اجلرعات الثالث.
وتتواصل األبحاث لتقييم مستويات احلماية التي 
يتمتع بها األشخاص بعد التطعيم، وطول الفترة 
بحسب  احلماية،  هذه  فيها  تستمر  التي  الزمنية 

وكالة األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
في  مبا  زمنية مختلفة،  نقاط  في  الفحص  وجرى 
ذلك بعد ٢8 يوماً من إعطاء اجلرعة الثالثة، ومرة 
أخرى قبل إعطاء اجلرعة الرابعة مباشرة، وهو ما 
حدث في املتوسط بعد ما يزيد قليالً عن ٢00 يوم، 

ثم بعد 1٤ يوماً من تلقيهم اجلرعة الرابعة.
الفترة  في  املضادة  األجسام  وتضاءلت مستويات 
الرابعة.  التنشيطية  واجلرعة  الثالثة  اجلرعة  بني 
التنشيطية  اجلرعة  من  أسبوعني  بعد  ولكن 
الرابعة، ارتفعت مستويات األجسام املضادة أعلى 

من املستويات التي شوهدت بعد اجلرعة الثالثة.
الذين  األشخاص  عن  بيانات  الباحثون  وفحص 
جرعة  ثم  أسترازينيكا،  لقاح  من  جرعتني  تلقوا 
تنشيطية ثالثة من فايزر، والذين تلقوا بعد ذلك 
لقاح موديرنا  أو نصف جرعة من  فايزر  إما جرعة 
في اجلرعة التنشيطية الرابعة. ولم يتم تسجيل 
أبلغ  حيث  املشاركني،  بني  حادة  جانبية  آثار  أي 

البعض عن الشعور باأللم أو التعب.

علــــوم وصحة 1717

تناول وجبات طعامك في غضون 
1٢ ساعة يطيل عمرك

ينصح العلماء بتناول جميع وجباتك في نافذة زمنية مدتها 1٢ 
ساعة إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول.

الساعات نشاًطا  أكثر  الفئران للطعام على  تناول  تقييد  وأدى 
تقييد  أن  حني  في  الثلث،  مبقدار  عمرها  إطالة  إلى  يومها  في 

السعرات احلرارية فقط ساعدها على العيش ملدة أطول بنسبة 10 في املائة في املتوسط.
األمثل  هو  والصيام  احلرارية  السعرات  منخفض  غذائي  بنظام  االلتزام  بني  اجلمع  أن  الباحثون  ويقترح 
لطول العمر. وتظهر النتائج أنك إذا كنت تتبع نظاًما غذائًيا ولكنك تأكل في وقت متأخر من الليل فأنت 

ال حتصل على »الفوائد الكاملة«.
وأصبح تناول الطعام في إطار زمني صارم، واملعروف باسم نظام الصيام املتقطع، أحد أكثر بدع اللياقة 

البدنية شعبية في السنوات األخيرة.
وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Science نظر فريق الدكتور تاكاهاشي في تأثير كل من النظام 
الغذائي ووقت التغذية على أكثر من 500 فأر خالل فترة أربع سنوات. واستخدم العلماء مغذيات آلية 
للتحكم في متى وكم ميكن أن تأكل الفئران، ومت السماح لبعض القوارض بتناول الطعام بقدر ما تريد، 
بينما مت تقييد السعرات احلرارية اليومية لدى البعض اآلخر من 30 إلى ٤0 في املائة مما تاكله عادة. ومت 
تقسيم هذه اجملموعات أيًضا حسب وقت التغذية، حيث كان لدى البعض إمكانية الوصول إلى الطعام 

على مدار ٢٤ ساعة.
 ومت إطعام البعض اآلخر في فترة ساعتني في بداية الليل أو النهار، وأخيراً على مدار 1٢ ساعة خالل 

النهار أو الليل.
ومت وزن الفئران كل بضعة أسابيع ومتت مراقبة مستويات نشاطها بحًثا عن عالمات الشيخوخة. ومبجرد 
أن بدأت الفئران في تقليل استهالكها الغذائي أو مستويات نشاطها، خضعت للمراقبة عن كثب بحًثا 

عن عالمات األمراض املرتبطة بالعمر.
ووجد الباحثون أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي منخفض السعرات احلرارية في الليل، على مدار 

ساعتني أو 1٢ ساعة، عاشت الفترة األطول. 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أساسـيا  عامال  السليمة  األسنان  تشكـل 
اجلسدي  الطفل  منــو  علــى  ايجابا  يؤثــر 
يختصر  ال  مهما  دورا  فلألسـنان  والنفسي، 
بـل  املأكــوالت  مضغ  عمليـة  على  فقط 
والكـالم  النطق  عمليـة  ليشمل  يتــسع 

والتواصــل االجتمــاعـــي.
ال ترتبط صحة األسـنان بالعناية اليومية بها 
وطريقة  املأكوالت  بنـوعية  أيضا  بـل  فقط 
تنـاولها فمثال ان التنـاول املفرط للمأكـوالت 

بالسكـر التي  الغنية 
تلتصق على األسـنان 
ملـدة طويلــة تشكل 
لظهـور  سببـا 

عالمات التسوس. 
على  أشـدد  أن  اريـد 
ان  أساسـية:  نقطة 
احللويــات  كميـة 
يتنـاولها  التي 
مهمــة  الطفل 
هـي  األهـم  ولكـن 
توزيعهــا  طريقة 
فمـن  النهار:  خالل 
تنـاول  املستحب 

الرئيسـية  الظهــر  وجبـة  خالل  احللوى 
بيـن  او  النـوم  قبـل  تناولها  عـن  واالبتعـاد 
احلمضي  التآكل  (لتفـادي   caries( الوجبـات

لألسنان و بالتالي التسـوس.
حلظيا  االسنان  غسل  إمكانية  يتوفر  لم  وأن 
بعد  املاء  مـن  كـوب  شــرب  ميكن  فتجاوزا 
الالصقة  الترسـبات  الزالة  احللوى  تنــاول 
باألســنان وايضا تنــاول األجبــان البيضــاء 

احللوى  بعد 
جــدا  مفيــد 

احلمضى  مفعــول  تبطـل  أنهــا  بحيــث 
النــاجت عـن عمليـة تخمــر الســكر وبالتالي 

جتنــب التســوس.
 ويوجد خيـارات كثيرة صحية، طعمهـا لذيذ 
على  وتسـاعد  أقـل  حرارية  سعـرات  وذات 
الذي  لألسنـان  الذاتــي  التنظيف  عملية 
التسوس،  ويبعـد  الغذائية  الترسبـات  يـزيل 

واجلزر  التفاح  هـي  البديلة  املأكوالت  هذه  أبرز 
وانواع من السيريال.

وهو  باستمرار  أشاهده  خاطئ  مفهوم  هناك 
تناول  بإمكانهم  ان  يظنون  األطفال  بعض  ان 
الكاتشب والشيبس العتقادهم انها ال حتتوي 
على سكر وهـذا اعتقاد مغلوط ألن باإلضافة 
الى السكر اخملبأ والذي يلتصق على األسنـان 

ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس 
االسنان!

دراسة: اجلرعة التنشيطية الرابعة توفر حماية 
كبيرة من كورونا

حتذير جديد للحوامل من تناول املسكنات
الالتي  احلوامل  أن  جديدة  دراسة  وجدت 
تستلزم  ال  التي  املسكنات  يستخدمن 
مرة  مبعدل  تعّرضاً  أكثر  طبية  وصفة 
ونصف إلجناب طفل يعاني من مشاكل 
إعادة  إلى  البحث  فريق  ودعا  صحية. 
باستخدام  اخلاصة  التوصيات  تقييم 

احلوامل للمسكنات.
وتوصلت الدراسة إلى وجود مخاطر ترتبط بتناول 
ووفاة  املبكرة،  الوالدة  احلمل، مثل:  أثناء  املسكنات 

الطفل حديث الوالدة، والعيوب اجلسدية.
»ميديكال  موقع  نشرها  التي  النتائج  وأظهرت 
احلوامل حول  و80% من  ما بني %30  أن  إكسبرس« 
تتطلب  ال  التي  األلم  مسكنات  يتناولن  العالم 
اآلالم  خاصة  احلمل،  آالم  لتخفيف  طبية  وصفة 

التي ترتبط باإلنفلونزا وأمراض الروماتيزم.

أبردين  جامعة  من  البحث  فريق  وقام 
ألف   151 بيانات  بتحليل  البريطانية 
ونظرت  عاماً،   30 مدار  على  حامل 
الدراسة في املالحظات الطبية املرتبطة 
باراسيتامول  مسكنات  باستخدامهن 
ونابروكسني  وديكلوفيناك  وأسبرين 
هؤالء  من   %٢9 أن  وتبني  وأيبوبروفني. 
 1٢ الـ  أثناء  املسكنات  هذه  أحد  تناولن  احلوامل 

أسبوع األولى من احلمل.
املشاكل  وجود  احتمال  زيادة  النتائج  وأظهرت 
احتمل  بلغ  حيث  املسكنات،  تناول  عند  الصحية 
عند  املولود  وزن  وانخفاض   ،%56 املبكرة  الوالدة 
وجود  مع   ،%٢7 خلقي  عيب  ووجود   ،%٢8 الوالدة 
تظهر  ال  حالة  هي  اإلمالص،  مثل  أخرى  مخاطر 

فيها عالمات احلياة على الطفل عند والدته.

ميكن أن يكون للنظام الغذائي تأثير كبير على عدد 
من مجاالت الصحة، مبا في ذلك جودة النوم وطول 
العمر. ووفقاً للخبراء، هناك بعض األطعمة التي 
اجلسم  يحتاجه  ما  على  للحصول  جتنبها  يجب 

من النوم.
واخلبير  الغذائي  اخلبير  فيدال،  بيريز  دانييل  وقال 
في النوم » اآليس كرمي غني بالسكر الذي ميكن أن 
يزيد مستويات األنسولني التي ميكن أن جتعل من 

الصعب للغاية النوم«.
الرئيسية  واملشروبات  األطعمة  فيدال  حدد  كما 
ليلة  ننام  أن  أجل  من  جتنبها،  يجب  التي  األخرى 

سعيدة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
منشط،  هو  السكر  أن  فيدال  السيد  وأوضح 
وكذلك الكافيني، لذلك يجب جتنب كليهما. وقال 
»يجب أيًضا جتنب اجلنب والطعام احلار مثل الكاري 

واآليس كرمي والكعك«.
ال  بالطعام،  األمر  يتعلق  »عندما  فيدال  وأوضح 
من  بالقرب  عام  بشكل  الطعام  بتناول  ينصح 
وقت النوم. وعندما تأكل، يقوم جسمك بتحويل 
الطعام إلى طاقة يجب جتنبها عندما حتاول النوم، 
دوراً في عسر الهضم، مما يجعل من  ويلعب هذا 

الصعب عليك أن تشعر بالراحة«.

التوت األزرق يقلل اإلصابة بخرف الشيخوخة
ليس  التفاح  أن  أثبتت  حديثة  دراسة  ولكن  الطبيب،  زيارة  عن  تغنيك  اليوم  في  تفاحة  إن  قالوا  قدمياً 

الفاكهة الوحيدة التي تعود بالفائدة على صحة االنسان.
منتصف  في  األزرق  التوت  تناول  إن  االمريكية  سينسيناتي  بجامعة  الباحثني  من  فريق  توصل  فقد 
العمر رمبا يقلل احتماالت اإلصابة بخرف الشيخوخة في الكبر. ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية 

العلمية »نيوترينتس«.
ويقول الباحث روبرت كريكوريان إنه أجرى الدراسة على فوائد التوت األزرق بالنسبة لألشخاص الذين 

تتزايد لديهم احتماالت اإلصابة بالزهامير وخرف الشيخوخة.
وأضاف في تصريحات أوردها املوقع اإلليكتروني »ميديكال إكسبريس« املتخصص في العلوم الطبية أنه 
بالرغم من أن التوت األزرق ال يختلف كثيراً عن فواكه وخضروات أخرى مثل الكرنب األحمر على سبيل 

املثال، فإنه يحتوي على نسبة عالية من املغذيات الدقيقة ومضادات األكسدة مثل مادة األنثوسيانني.
وذكر الفريق البحثي أن هذه املادة هي التي تكسب التوت األزرق لونه الشهير، كما أنها تساعد النبات 
على مقاومة املواد املشعة وأمراض النبات ومخاطر أخرى، كما أنها تنطوي على فوائد مهمة للبشر مثل 

مقاومة االلتهابات وحتسني عملية األيض وانتاج الطاقة داخل اخلاليا.
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كلمة ومعنى:  ِبَلطكلمة ومعنى:  ِبَلط
قبطية  كلمة  هي  بلط،     
»مقعدة  وتعني  »بيلتی«  من 
املقصود  فيكون  اجلسم«، 
أو  اجللوس  كثير  أنه  بالكلمة 
التعبير  اشتق  ومنها  كسالن، 
مبعني  اخلط«  في  مبلط  »فالن 
ويقول  يعمل،  وال  كسالن 
السب  سبيل  على  البعض 

»فالن ده بلط بالطة«.

سؤال وجوابسؤال وجواب
الذابة  أفضل  مكان  أي  س. 
طاولة  االطعمة:  عن  اجلليد 

املطبخ أم البراد؟ 
املطبخ  فعلى طاولة  البراد؛  ج. 
وتسمم  اجلراثيم  تتكاثر  قد 
يقضي  ال  والطهو  الطعام، 

دائماً على اجلراثيم.

مفاجآت الطقس:  مفاجآت الطقس:  
األمطاراألمطار

سيالوس  في  للتنزه  ذهبتم  إذا 
للتنفس  أنبوبة  معكم  فخذوا 
املستوطنة  فهذه  املاء.  حتت 
ريونيون  جزيرة  في  القائمة 
بالرقم  حتتفظ  الهندي  باحمليط 
لسقوط  العاملي  القياسي 
وعشرين  أربع  خالل  املطر 

ساعة، اذ يبلغ ۱۸۸ سنتيمتراً.
في  تبلالً  االكثر  والبقعة     
في  واياليل  جبل  هي  العالم 
حيث  بهاواي  كواي  جزيرة 
ومبعدل  يومياً  املطر  يسقط 
1٢3٤ سنتيمتراً في السنة. أما 
حيث  بالهند  تشيرابنجي  في 
فبلغ  املوسمية،  الرياح  تهب 
مطر  من  هطل  ما  مجموع 
خالل سنة ٢6٤7 سنتيمتراً، مما 
طائرات  حاملة  لتعومي  يكفي 
الطوفان  جائزة«  لنيل  ويؤهلها 

السنوية.

مصورة ناجحةمصورة ناجحة
    وقف مئات السياح يراقبون 
)شعبياً(  فولكلورياً  عرضاً 
التقاط  أستطع  لم  بحيث 
صورة للمشهد. وبعد محاوالت 
تسلط  امرأة  شاهدت  يائسة 
على  التصوير  آلة  عدسة 
أن  وكدت  أمامها.   الرؤوس 
الصورة  التقاط  من  احذرها 
صوتها:  بأعلى  صرخت  حني 
واطاع  رؤوسكم«  »انزلوا 
منها  كان  فما  خوفاً،  اجلماهير 
التي عجز  الصورة  ان اخذت  إال 
الكثيرون عن اخذها ذلك اليوم.

مراهم الوجه املعطرة مراهم الوجه املعطرة 
منذ ثالثة آالف عام!منذ ثالثة آالف عام!

يستخدمون  الفراعنة  كان 
)الكرميات(  الوجه  مراهم 
آالف  ثالثة  نحو  قبل  املعطرة 
اآلثار على  عام. وقد عثر علماء 
آنية في ضريح توت عنخ آمون 
وبهذه   )۱۸ األسرة  من  )فرعون 
األريج  منه  ينبعث  كرمي  اآلنية 

الفواح للعطر الذي به!

لغة الدجاجلغة الدجاج
متكن أحد العلماء - ويدعى أريك بومر - من متييز ۳۰ جملة في 
الذي نسمعه  الصياح  أن  العالم  ذلك  إذ وجد  الدجاج!     لغة 
الدجاج،  لدى  مفهومة  لغة  هو  وامنا  صياحاً  ليس  الدجاج  من 
سواء  الدجاج  أسرة  تعيشها  التي  اليومية  باحلياة  وتتعلق 
ويلتقط  أبويه  بني  ينشأ  الذي  الكتكوت  أو  الدجاجة  أو  الديك 
تلك التعبيرات مع التقاطه احلبوب!    وقد سجل العالم هذه 
اللغة صوتياً على شرائط وشرح معني كل جملة، ووصف »لغة 

الدجاج«، بأنها بداية ملعرفة لغة احليوانات!

قصة جحا والذهبقصة جحا والذهب
في يوٍم من األيام باع جحا حماره في السوق مقابل مبلٍغ كبيٍر 
أن تأخذ زوجته الذهب وتصرفه من غير  من الذهب وخوًفا من 
تفكير، بدأ بالبحث عن مكاٍن يخفي فيه الذهب بعيًدا عن يد 
زوجته. وبعد طول تفكيٍر وتخطيط خطر على بال جحا مكاٌن 
ودفن  الصحراء،  إلى  فتوجه  اكتشافه  زوجته  تستطيع  لن 

الذهب في الرمل أسفل غيمة، معتبرها إشارًة خملبأ الذهب.
وواثًقا  مسرًعا  ملنزله  وعاد  املكان،  ذلك  في  الذهب  جحا  وترك 
بذكائه، وبعد أسبوع عاد لكي يُحضر الذهب، فبحث عنه وعن 
الغيمة طوياًل ولكن لم يجدها، فقد اختفت الغيمة واختفى 

مكان مخبأ الذهب.

بصمات فكريةبصمات فكرية
فسيجدك  ومبتكرة؛  جديدة  بطريقة  ممالً  تكون  ان  أمكنك  اذا 

الناس مسلياً.
بيتر أوستينوف- ممثل ومخرج بريطاني
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس محمد 
يناير   ٢5 ثورة  قبل  منها  وانتهيت  مبارك  حسني 

بأسبوع! 
اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
رامز  من  مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى  »كلمتني 
أم  والدته  عن  له  وراوياً  للهجرة  مشجعاً  املصري 
باعته  التي  األصل(  )واألرستقراطية  اخلادمة  دنيا 
هو وباقي اخوته وهم أطفال، وحني أراد أن يعود إلى 
تعرف  بالصدفة  لكن  رفضته،  شاب،  وهو  والدته 
على اخته دنيا ونشأت بينهما عالقة أخوية جميلة 
لكن مستترة؛ وبعد ان اكتشف ان حياته في مصر 
لن تطور من منط حياته، هاجر إلى الواليات املتحدة 
االمريكية ومن بعدها كندا وعمل كطبيب هناك! 
اخلير استفزه بشدة وسخف  ابو  املذيع هادي  لكن 

من اسبابه لطلب الهجرة!
حلقة 9:

الفاصل  انتهاء  الهواء فور  ابو اخلير علي  عاد هادي 
الغنائي مواصال حديثه مع رامز الذي ظل علي اخلط 

دون ملل، راغبا في االستمرار في احلديث:
- استاذ رامز إحنا اسفني اذا كنا ضايقناك، ونرجو 
البرنامج  من  هدفنا  إحنا  زعلت!  ماتكونش  انك 
مصداقية  عشان  للمستمع،  احلقائق  عرض  هو 

البرنامج...
هدأ حمو غضب رامز بعد الفاصل الغنائي فواصل 

حديثه:
- ما فيش مشاكل...ومع ذلك اذا كنت عايز اسباب 

اوجه... فانا لسه ماخلصتش كالمي…
االقل  اإلجابة على  لهذه  فريسة  يقع  أن  ابى هادي 

في الوقت احلالي،  فوجه احلوار في اجتاه اخر قائال: 
... رغم كل اللي انت حكيته دلوقتي  - استاذ رامز 
...تقدر  عن ماضيك...إحنا ماحلقناش نتعرف عليك 

تعرفنا بنفسك....
لم يتخيل هادي للحظة ما قاله رامز عن نفسه ردا 
على سؤاله، فقد ظن ان من يحدثه مجرد شخص 
موظف  مرتبة  إلى  خادم  مرتبة  من  ارتقى  بسيط 
مثال، فنراه يحدق اخملرج بـنظرة مندهشة حني قال 

رامز:
- يا سيدي أنا الدكتور رامز املصري... جراح انف وأذن 

وحنجرة!
لك  أقول  عمال  وانا  رامز...  دكتور  يا  موآخذة  ال   -

استاذ من الصبح...
- يا سيدي مشيها من غير القاب احسن...رامز بس 

كفاية..
اللي  السنني  طول  فكرتش  ما  دكتور...  يا  طب   -

قضيتها في الغربة، تنزل مصر؟
اوائل  في  الطب  خلصت  ما  بعد  لك؟  قال  مني   -  
االلفينات...حسيت بعدها بحنني غريب ملصر...ودنيا 

اختي.... وما اكدبش عليك ألمي كمان.
- غريبة! بعد اللي عملته معاك؟!

- الزمن برضه بيغير يا هادي...وانا ظروفي احتسنت، 
وحسيت ان ممكن اصلح من ظروف امي كمان ونبدأ 

صفحة جديدة... 
- خطوة جريئة...ها طيب وهل ياتري سافرت؟...  

- ال...بس كنت مسافر فعال في ٢003.. حلد ما عرفت 
اللي حصل....

*  *  * 
الكويت،  دولة  في  اجلو مقبوالً  يكون  ديسمبر  في   
فدرجة احلرارة تتراوح عادة ما بني 10 إلى 15 درجة 
النفسية  الضغوط  من  يقلل  مما  صباحا  سيليزية 
على العامة ويزيد من رحابة صدرهم. على نقيض 
-وأحيانا   50 الى  تصل  قد  احلرارة  فدرجة  الصيف، 
وانعدام  اخللق  ضيق  جالبة  سيليزية،  درجة   -60
الصبر. فكذا كان شتاء ٢003 شتاًء معتدالً وآمنا. 
ولهذا خرج خليل من شقته الصغيرة في منطقة 
وهو منتعش  الباص  الى محطة  الساملية متجها 
لكفيله  صباحا  يذهب  كعادته  فهو  العام،  باملناخ 
الليلة  عهدة  ليسلمه  حمادة  جاسم  الكويتي 

عبده  فخليل  البقالة.  محل  إيراد  من  السابقة 
املصريني  كمعظم  وبسيط  أمني  بقال  املصري 
أحد  فهو  اسمه  تلحظ  لم  كنت  وان  املغتربني، 

إخوان رامز ويكبره بخمس سنوات.
بيع خليل كبقية إخوته عندما كان سبع سنوات 
ونصف، لذلك كان أكثر إدراكا من رامز ملا يحدث من 
مما  بنفسه،  بيعه  آنذاك، فقد شهد صفقة  حوله 
زرع فيه مزيجاً غريباً من الغضب واخلضوع. اشتراه 
كمساعد  وقتها  مصر  في  االعمال  رجال  أحد 

جنائني، وبعد عدة سنوات من اخلدمة ناداه سيده:
- أخبارك ايه يا خليل؟
- متام يا سعادة البيه!
- حتب تسافر يا خليل؟
- اللي تشوفه يا بيه!

- خالص... أنا اتفقت مع واحد صاحبي في الكويت 
انه ميشيلك في اجراءات السفر للكويت..
- هو أنا زعلت حضرتك في حاجة يا بيه؟

أنا باعمل فيك معروف.  دا  يا عبيط؟  ايه  - زعلتني 
ان هناك  دا غير  ليها مستقبل كبير،  بلد  الكويت 

فيه مصريني كتير فمش حاحتس بالغربة...
ان رجال االعمال مما لهم من عالقات ونفوذ واسعة، 
ويخوت،  مراكب  البعض  بعضهم  بإهداء  يقومون 
وكله  أيضاً!  عاملة  قوى  وأحياناً  وقصور،  بيوت  او 
سافر  وهكذا  التجارية.  العالقات  إبقاء  سبيل  في 
خليل إلى الكويت ليعمل في بقالة جاسم حمادة. 
كل  من  الباكر  الصباح  في  العهدة  تسليم  وبعد 
يوم يذهب خليل الى البقالة ليفتحها ويبدأ يومه! 
ديسمبر   ٢٤ املوافق  األربعاء  يوم  يكن  لم  ولكن 
فعندما  السكينة؛  الشتاء  ايام  باقي  ٢003 كمثل 
دنت الساعة الثامنة مساًء، دخل البقالة خمسة 
مراهقني فلسطينيني لم تبدو عليهم أية شبهة 
البقالة  التردد على  قط، فهم في احلقيقة كثيري 
ومألوفي الوجه لدي خليل، لكنهم انتشروا ليلتها 
داخل البقالة بشكٍل مريب وإذ بأحدهم يستدعي 

خليل: 
- يا معلم، عندي سؤال!

ذهب اليه خليل قائالً:
- ايوة؟ 

وخلعوا  الغلمان  بقية  به  أحاط  ما  وسرعان 
احذيتهم وبدأوا ينهالون عليه ضرباً حتى نزف الدٍم 
يستغيث  أن  حاول  اليمنى.  عينه  جفن  حتت  من 
ولكن ليس من مغيث عدا خط الدم السائل على 
ركضوا  حتى  يتدفق  املراهقون  رآه  إن  فما  خده! 

سريعاً خارج البقالة قائلني له:
- تستحق أيها اخلائن...

لم يستوعب خليل متاماً ما قالوه، حيث كان شبه 
فاقد للوعي؛ و ما ان التقط انفاسه حتى ارمتى أرضا 

في سبات عميق...
قد يبدو هذا االعتداء الغوغائي مجرد حادث شغب، 
ولكن في حقيقة األمر كان له أبعاد سياسية؛ ففي 
اليوم السابق قام وزير خارجية مصري بزيارة القدس 
وفلسطني،  إسرائيل  بني  السالم  مباحثات  بهدف 
حمامة  دور  تلعب  مصر  أن  العادة  جرت  كما 
اإلسرائيلية.  العربية  االشتباكات  في  السالم 
حوله  التف  األقصى  املسجد  الوزير  دخل  وحني 
بعض الفلسطينيني ونازلني عليه بأحذيتهم ضرباً 
وداعيينه باخلائن، وقد أصيب الوزير باإلغماء بعدها 

ونقل رأسا للعالج.
كل  اال  منا  يستحق  ال  الفلسطيني  الشعب  ان 
البعض!  يظن  كما  الشفقة  االحترام…وليس 
من  الشعب  هذا  له  يتعرض  ما  كل  من  فبالرغم 
البأس(  )وشديد  قوي  شعب  أنه  إال  صعبة،  ظروف 
أعدائه  وجه  في  وحده  الوقوف  أيضاً  وبإمكانه 
ولكنه  العرب!  بقية  الى  احلاجة  دون  الصهاينة 
دور الضحية! فان تعاملت  لألسف أحب -إعالميا- 
فلن  امرأة-  أو  كان  -رجل  الفلسطينيني  أحد  مع 
على  اجلناح؛  مهيض  شخص  بأنه  للحظة  تشعر 

وناجحون  نابغون  أفراد  العكس، فهم 
في جميع اجملاالت، ولكن قد يؤدي بهم 
من  التحقير  إلى  أحياناً  كبرياءهم 
شأن االخرين -وباألخص املصريني- دون 
شخصية!  أو  تاريخية  اعتبارات  أي 
عند  باجلميل  االعتراف  يصنف  وقد 
لهذا  وحاشا  إنكساراً،  بعضهم 
اجلنس أن ينكس رأسه ألحد!   فحتى 

ينعمون  يزالون  ال  غاشم،  احتالل  من  يعانون  وهم 
)واإلسرائيليني  اإلسرائيليني  فاحتالل  احلظ!  بذروة 
بالذات( ألرضهم، هو سبب تعاطف العرب والعالم 
فلم  فيهم!  حباً  -وليس  معهم  كله  اإلسالمي 
مثالً  املسكينة  الكويت  دولة  احلظ  نفس  يحالف 
حينما احتلتها العراق في أغسطس 1990، وقسم 
وفرقة  مع  )فرقة  فرقتني  إلى  ذلك  نتيجة  العرب 
رأس  على  الفلسطينيون  أصدقاؤنا  وكان  ضد(. 
مؤيدي االحتالل العراقي للكويت آنذاك، وقتما قام 
رئيس  بسب  عرفات  ياسر  الراحل  املنظمة  زعيم 
العراق!  ضد  لوقوفه  املأل  على  املصري  اجلمهورية 
فما حدث إذن لوزير اخلارجية املصري وخلليل املصري 
جرأة  تثبت  التي  املواقف  أحد  إال  هو  ما   ٢003 في 

وجبروت هذا الشعب. 
راقدا  نفسه  ليجد  التالي  اليوم  في  خليل  آفاق 
له  فقال  جاسم،  كفيله  وأمامه  املستشفى  في 

جاسم:
- عسى أن يكون قد أصابك مكروه يا خليل؟

- هو ايه اللي حصل يا حاج جاسم؟
- لم تأت هذا النهار، فذهبت إلى حيث تسكن فلم 
الي البقالة وإذ بك مغشيا  أجدك، فتوجهت راساً 

عليك ودمك يسيل!
بكاٍء  في  فانفرط  حدث  ما  خليل  وقتها  تذكر 

هستيري وهو يدمدم:
والد  عيني  االرض...كسروا  بكرامتي  أمتسح  أنا   -

اللذيَن!
بتهدئته وجلس يسمع منه ما حدث؛  قام جاسم 
بالغا في نقطة  يحرر  ان  وقرر  فانزعج جاسم جدا 
الفضيحة  من  خلوفه  أبى  خليل  ولكن  الشرطة، 
وطلب منه مهلة ليفكر في األمر. حلسن احلظ أن 
قد  جاسم  كان  ما  واال  تسرق،  لم  البقالة  خزينة 

توانى للحظة في إبالغ الشرطة.
عاد خليل في نفس اليوم ملنزله بعدما أمره جاسم 
أن يأخذ اليوم كراحة حتى تستقر حالته النفسية، 
حتى  له  حصل  ما  خليل  ينس  لم  هيهات!  ولكن 
العمل. فكان يهيم بخياله بعيداً  الى  ان عاد  بعد 
احيانا، ثم ينفجر فجأة في البكاء.  بعد أربعة أيام 
إلى أقرب  من عودته إلى العمل، ذهب مسرعا ليالً 
سنترال في املنطقة طالباً أن يكلم ام دنيا هاتفياً؛ 
كان خليل يتابع ُخطى والدته عن بعد منذ كان في 
ولبساطة قلبه كان يكلمها من وقت آلخر  مصر، 
يتعسر  كان  وعندما  معه!  الفجة  معاملتها  رغم 
كان  هاتفها،  رقم  او يحصل على  يجدها  أن  عليه 
سيده رجل االعمال املصري ال يعجز في أن يحصل 
عليه ويدلي خليل باملعلومات الالزمة. وها هو مرة 
أخرى يعيد الكرة ليشكو لها حاله. ظل اخلط يرن 
مراراً حتى أنه ظن أنها غيرت رقم هاتفها، ولكن ما 

لبثت أن أجابت أخيراً:
- الو... 

- ايوة يا امه..
- امه؟ مني معايا ؟

- أنا خليل يا امه
أدركت عواطف صوته على الفور فقالت في برود:

- نعم يا خليل...هو انت في مصر؟
 أراد خليل أن يتمالك نفسه امام امه، ولكنه فشل 

فبكى مرة اخرى قائالً:
اهلي  بكرامة  أمتسح  أنا  امه،  يا  انكسرت  انا   -
جماعة  أمة  يا  تصوري  الكويت،  في  هنا  األرض 
فلسطينيني نزلوا في ضرب باجلزم وانا بأشتغل حلد 

ما خريت الدم! 
عواطف  شعرت  عابرة  للحظة 
ولكنها  الفطري  األمومة  بهاجس 

خنقته في التو وقالت:
النسوان  زي  تعيطش  ما  طب   -

كده... هو حصل ايه يعني؟
- أنا عايزك تاخديلي حقي يا امه! 

- اخدلك حقك يعني إيه يا وال...ال هو 
...دا الوزير نفسه ماحدش اخدله  انت فاكرني مني 

حقه
و  الشغل  اصحاب  حاكلم  مصر،  راجع  أنا  طب   -

اصفي حسابي، انا كرامتي اتهانت يا امة هنا! 
كرامتك...متهانة  ما  إيه؟  عندك...ترجع  اترزع  ال   -
احسن...  هنا  أن  يعني  فكرك  وهنا...انت  هناك 
ايديهم... علي  حتب  الشغل  لصاحب  تروح  اسمع 
كان  عليك...وانه  ايده  مد  ماحدش  ان  وتقولهم 
بيتهيأ لك...دا الوزير بجاللة قدره عمل كده برضه و 

نفى االعتداء... وال انت احسن مالوزير يا روح امك..
اغلق خليل اخلط آسفاً بعد سماعه ما قالته امه، 
دنيا  ام  خلدت  بينما  الذهن.  شارد  منزله  إلى  وعاد 
ما  ولكن سرعان  املكاملة،  انتهاء  بعد  فراشها  الى 

استوقفتها إبنتها دنيا قائلة:
- مني اتكلم يا امه؟ 

- نامي يا بت..مش وقته دلوقتي. الصباح رباح!
- كنت بتكلمي حد من اخواتي، صح؟

انفجرت فيها أمها بينما كانت حتاول جذب الغطاء 
عليها قائلة:

خليل  دنيا...ارحتتي؟  ست  يا  إخواتك  من  حد  اه   -
الكويت،  في  ضحضحوه  الفلسطينية  أخوِك 
خالص؟!  صغير....  مش  هو  يعني،  ايه  اعمله  بس 

اتخمدي بقى!  
جاسم  امام  خليل  وقف  التالي  اليوم  صباح  في 

كفيله الذي بادره بسؤال:
في  رسمياً  بأن ال حترر محضراً  رأيك  امازلت عند   -

الواقعة؟
بلع خليل ريقه وقال:

- واقعة ايه يا حج؟
- الضرب الذي تعرضت له؟ 

أنا وقعت يومها  دا  يا حاج!  - ما فيش حد ضربني 
من التعب!

خليل  إجابة  سماعه  عند  جدا  جاسم  غضب 
فعنفه قائال:

تكذب،  أنك  أعلم  يا خليل؟...أنا  مني  - هل تسخر 
وال اعلم لصالح من! ليلحق بك ما يلحق من اآلن 
فصاعداً إذن...وألنك تكذب ستتحمل نتيجة كذبك 
وسيخصم  لك من راتبك ذلك اليوم الذي تغيبته، 
األبد...لقد  الى  نظري  من  سقوطك  إلى  باإلضافة 

خذلتني يا خليل!
بكتابة  يهم  كندا،  في  منزله  في  وقتها  رامز  كان 
قائمة املشتريات التي سيشتريها قبالة سفره إلى 
كان  ما  تاركا  رامز  فأجابه  يرن،  بالهاتف  وإذا  مصر، 

بيده:
-الو؟

- ايوه يا رامز ...أنا دنيا!
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم. 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )99((

بقلم:  مينا ماهر
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ـًه ... سيـــــمتد )45( ملــــكوت اللـــ
إرهاصات ما بني التجسد ... والقيامة

التي  البرمائيات  السمندل، حيوان هو من  حيوان 
ارتباط  ويرجع  فيها  والتحرك  النار  حتمل  ميكنها 
الشديدة  بالبرودة  يتميز  أنه  إلى  بالنار  السمندل 
القديس  عنه  وحتدث  بالنار،  لالتصال  وحتمله 
إمكانية  عن  احلديث  سياق  في  اغسطينوس 
عذاب األجساد إلى األبد في النار في كتاب مدينة 

اهلل )كتاب ٢1 :٤(.
هكذا اخذ القديس اغريغوريس الناطق باإللهيات 
املوت  اقترب من  أن اهلل  ليؤكد  احليوان مثال  هذا 
يوذ،  ولم  األلم  دائرة  دخل  املوت،  به  ميسك  ولم 
فيقول »إذ كان السمندل أو كما يدعوه السلمندر، 
وهو حيوان خاضع للفساد، جعل قدرة احلرق التي 
للهب بال فاعلية بفضل القدر الكبير من البرودة 
أعلى  هو  الذي  اهلل  أن  ننكر  فكيف  لديه،  التي 
الهيئة  ويأتي في  ان يتجسد  واملوت.  الفساد  من 
ويشابه  اخلطية،  جسد  شبه  ويلبس  كإنسان 
البشر في كل شيء ما خال اخلطية وحدها ويذوق 

املوت وميينه ويقوم ظافرا حلساب اإلنسان«.
لعل يقول قائل أو قارئ، نحن املسيحيني ال ننكر 
هذا ونؤمن بهذا، دعني اقول لك إننا ولدنا من أب 
وأم مسيحيني لذا لم نبحث ولم نفهم التجسد 
وبالتبعية أهملنا فهم ما بعد التجسد واعتمدنا 
في مجلس  ولم جنلس  اآلخرين  من  السمع  على 
الرب لنفهم ونعي من هو اهلل الذي نؤمن به، وكال 
األسف  ومع  يعبده  الذي  اإلله  صورة  رسم  منا 

يشبهني  اعبده  الذي  اإلله  صورة  تكون  احيانا 
فعل  رد  وله  مثلنا  يفكر  اهلل  أن  فنتخيل  كثيراً، 
على أفعالنا، وهذه آفة اوالد حارتنا على رأي األديب 

الكبير جنيب محفوظ.
أن  احلقيقي  احلي  اهلل  مع  احلياة  خطوات  فأول 
القديس  يصف  تعبده،  الذي  اإلله  هو  من  تعرف 
اغريغوريس الناطق باإللهيات اهلل فيقول »اهلل هو 
جوهر واحد، ذات واحدة ال يوجد تعارض داخل اجلوهر 
الواحد، هو وحده الكمال واجلمال الالنهائيني، هو 
الذي يحوي كل شيء بصالحه، الذي كل األشياء 
موجودة  أو  املاضي  في  وجدت  سواء  منه  أدنى 
غير  فهمه  أن  إذ  شيء،  كل  فوق  هو  والذي  اآلن، 
فاسد، وغريب متاماً ومتعال عن كل شر، أنه وحده 
فقط بسيط وغير مركب، وغير مختلط بالشرور 
غير  صاحلة،  واحدة  بإرادة  جوهره  وحدة  بفضل 
يتزعزع،  وال  يضطرب،  وال  يُثار،  ال  لالنقسام،  قابل 
يُستغل، متعال عن كل  وال  يُهزم،  وال  يُخترق،  وال 
االنفعاالت، متسق مع ذاته في كل شيء، يخطط 
لعمله، ألنه ال يعاني من أي مقاومة خارجية أو من 
طبيعته. إذ هو بعيد متاما عن كل ضيق، وال يوجد 
شيء يحارب أو يصارع معه، أو يصنع مقاومة له، 
السلطان  وإرادته لها  باحلرية،  يتمتع  ولذلك فهو 
من  ُغلب  بل  قـيل  هذا  كل  ومع  شيء،  كل  فوق 
االثنني من  يوم  ثيوطوكية  تقول  أجل حتننه كما 
ألنه  البشر  جنس  يا  »وتهللوا  الكنيسة  صلوات 

هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه احلبيب عن 
من  غلَب  ألنه  األبد.  إلى  يحيوا  لكي  به  املؤمنني 
حتننه وأرسل لنا ذراعه العالية. أشرق جسديا من 

العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا«.
ونفس  روح  انسان مركب حتوي  القارئ  ايها  فانت 
وعكسه  الشيء  في  تفكر  أن  ميكن  لذا  وجسد 
في نفس الوقت يجوز أن حتب وتكره، لك طبيعة 
عاطفة  لك  كثيرة،  أحيانا  إرادتك  مع  تختلف 
تتعارض مع فكرك وهكذا...اما اهلل فليس هكذا.

وإرادتنا  لفكرنا  إسقاط  تعمل  أن  حذاري  لذا 
وتصورنا على من هو اهلل، فاهلل ظل طوال العهد 
القدمي غير مرئ للبشر حتى الذين متتعوا برؤية اهلل 
كانت رؤية وقتية أو رؤية في غيبة أو رؤية كإعالن 
عن ما سوف يكون في جتسد االبن الوحيد يسوع، 
نفسه  يظهر  القدمي  العهد  طوال  ظل  اهلل  لذا 
اشعياء  صرخ  وقد  البشر،  عن  محتحب  كإله 
ا أَنَْت إِلٌه ُمْحَتِجٌب يَا إِلَه  النبي هذه الصرخة »َحقًّ

َلَِّص«. )إشعياء ٤5: 15(. إِْسرَائِيَل اخمْلُ
تبحث  مازلت  و  لك  محتحب  مازال  اهلل  كان  اذ 
عنه في الطبيعة أو في نصوص الكتب والوصايا 
هذا  لترضي  تعمل  ماذا  أو  وكيف  والفرائض 
القدمي،  العهد  في  مازلت  فانت  الغاضب  اإلله 
االبن  جتسد  لك  يستعلن  لم  ان  الناموس،  عهد 
تنظر  ومازلت  فيه،  طبيعتك  أخذ  الذي  الوحيد 
إلي السماء وكآن اهلل املتعالي الساكن في أعلي 

عن  السماء  كبعد  عنك  بعيد  مازال  السموات 
االرض....فانت لم تدخل في شركة مع اآلب واالبن 
والروح القدس، فاحلبيب يوحنا خلص التجسد في 
الَِّذي  الَْبْدِء،  ِمَن  َكاَن  »اَلَِّذي  هكذا  األولى  رسالته 
َشاَهْدنَاُه،  الَِّذي  بُِعُيونَِنا،  رَأَيَْناُه  الَِّذي  َسِمْعَناُه، 
ومََلََسْتُه أَيِْديَنا، ِمْن ِجَهة َكلَِمِة احْلََياِة. الَِّذي رَأَيَْناُه 
أَيًْضا  لَُكْم  يَُكوَن  لَِكْي  بِِه،  نُْخِبُرُكْم  وََسِمْعَناُه 
ا َشرَِكُتَنا نَْحُن َفِهَي َمَع اآلِب وََمَع  َشرَِكٌة َمَعَنا. وَأَمَّ

ابِْنِه يَُسوَع امْلَِسيِح«. )1 يوحنا 1: 1، 3(.
فالتجسد هو مفتاح معرفتك باهلل الذي تعبده، 
ومنه يقودك إلى الفداء والقيامة، عزيزي.. اإلنسان 
تدرك  ال  مادمت  نفسك  بحقيقة  جاهالً  ستظل 
حقيقة احلب اإللهي وستظل جاهالً بحقيقة اهلل 
وحبه نحوك ما دمت جتهل مركزك كإنسان لدى 

اهلل !!
.... وللحديث بقية.

»16 قال لها يسوع: »اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى 
ههنا »، 17 »أجابت املرأة وقالت: »ليس لي زوج«. قال 
لها يسوع: »حسنا قلت: ليس لي زوج«، 18 »ألنه كان 
لك خمسة أزواج، والذي لك اآلن ليس هو زوجك. هذا 

قلت بالصدق.«
لرجٍل  وصفه  في  تعبير«زوجك«  الرب  استخدام  إن 
رغم   - وقتها  معه  عالقة  في  السامرية  املرأة  كانت 
هو  ليس  اآلن  لك  »الذي  زوجها  ليس  بأنه  ِعلمه 
زوجك« -إمنا يَسَتعلِن لنا أن عدل اهلل في املسيحية 
احلَّد  وإقامة  اإلنسان  لدينونة  وليس  للشفاء  هو 
العالم«  بل ألُخلِّص  العالم  آت ألدين  عليه »ألني لم 
يكن  لم  السامرية  من  الرب  فموقف  )يوحنا1٢(.  
يواجه  الذي  األرض  محاكم  في  االدعاء  ممثل  موقف 

املذنب باحلجة والدليل إلدانته. 
عدل  هو  ليس  املسيحية  في  املُعلَن  اهلل  عدل  إن 
هذه  اإلثنني.  بني  املقارنة  جتوز  وال  األرض.  محاكم 
رؤيتهم  في  كثيرين  مسيحي  دين  رجال  سقطة 
القاصرة لفداء املسيح وكأنه تطبيق لعدالة البشر، 
علي  يسمو  الذي  اهلل  بحسب  العدل  هو  بينما 
العدالة مبفهومها البشري القاصر كما سنوضح في 
املقال. إن محاكم األرض تطبِّق عدالً يعجز عن إصالح 
اإلنسان اخملطئ، بل فقط يعاقبه بخطيته. فاحملاكم 
من  اخملطئ  اإلنسان  طبيعة  تَُخلِّص  أن  تستطيع  ال 
السبب املُنِشئ خلطيته. كل ما تستطيعه هو إدانة 
الفساد  سلطان  حتت  يرزح  وتتركه  بجرمه  اخملطئ 
الذي تسلَّط عليه وأدي به إلي ارتكاب اجلرمية. احملاكم 
للخطية  املُنِشئ  السبب  أن  تعلن  ثم  تكتشف 
املذنب  اخلاطئ  لدي  احلياة  انعدام حاسة  هو  واجلرمية 
وتقضي  عليه  تسلط  الذي  املوت  ملصير  وتسلمه 

بإعدامه.
املذنب،  علي  احملكمة  تستحدثه  ال  اإلعدام  حكم  إن 
»حصل«  ما  أن  مبعني  حاصل«.  »حتصيل  هو  بل 
املوت  تسلط  وبالتالي  اهلل  حياة  عن  تَغرُّب  ِمن  آلدم 
وصار  آدم  ذرية  في  أستمر  قد  اإلنسان  طبيعة  على 
في  مميت  )اعوجاج(  تغيير  من  حصل  مِلا  »حتصيل« 

طبيعة آدم أصل اإلنسان.
في  البشر  يستخدمها  كتسمية  العدل«   « إن 
عدل  ألن  الدقيق.  التعبير  ليست  رمبا  محاكمهم 

وليس  اعوجاج  عن  إعالن  هو  األرض  ومحاكم  البشر 
تعديل مبعني َعَدَل هذا االعوجاج الذي أصاب طبيعة 
اإلنسان بسقوط آدم. وكل ما تستطيعه احملاكم هو 
على  املوت  اعوجاج  انتصار  او  بقاء  وعن  عنه  اإلعالن 

احلياة. 
عجز  دليل  ألنه  اإلعدام  حكم  ترفض  املسيحية  إن 
لتسّلط  أبداً  يستسلم  لم  اهلل  املوت.  أمام  وضعف 
املوت علي محبوبه اإلنسان لذلك فإن »اهلل ظهر في 
اإلنسان  موت  ملنازلة   )3 األولي  )تيموثاوس  اجلسد« 
اإلنسان  طبيعة  من  وألغاه  فهزمه  الصليب  علي 

بالقيامة.
ماته  الذي  املوت  إلي  العبرانيني  سفر  أشار  ولقد   
املسيح  أن  دقيق  بتعبير  الصليب  علي  املسيح 
»يذوق بنعمة اهلل املوت ألجل كل واحد« )عبرانيني٢( 
)ذاق( املوت فقط ألنه باحلقيقة قام. وأيضاً  فاملسيح 
نقول إن التعبير الدقيق عن قيامة املسيح هي كما 
لَيَس هو  األمواِت؟  بنََي  احلَيَّ  تَطلُنَب  املالك »ملاذا  قالها 

َهُهنا لكنَّه َقاَم« )لوقا ٢٤(.
من  قام  إنه  نقول  وال  األموات  بني  من  قام  املسيح 
إن  وألغاه.  املوت  هزم  بل  فيه  يبقي  لم  ألنه  األموات 
للسماء  املوت معروفة  املسيح على  انتصار  حقيقة 
واألرض بل ويؤمن بها غير املسيحيني أيضاً، ولكنهم 
إلغاء  حد  إلي  تصل  والتي  بطريقتهم  عنها  يُعبِّرون 
أو إنكار تلك املنازلة بني رب احلياة وبني موت اإلنسان 
علي الصليب، فيقولون عن صلب املسيح أنه »ُشبَِّه 
بغلبة  اليقني  شدة  علي  دليل  هذا  أليس  لهم«. 
إنكار  إلي  تصل  درجة  إلي  املوت  علي  اإلله  املسيح 

احلاجة إلى منازلة؟
املسيحية  صدر  في  ظهر  اليقني  لهذا  آخر  مثال 
كان  املسيح  بأن جسد  الهراطقة  بعض  قال  عندما 
منازلة  عن  وقوته  باإلله  ويترفعوا  ليرفعوا  خيالياً 
واحدة  رؤي مختلفة حلقيقة  املوت. كل هذه،  ضعف 
وغلبته  وتفوقه  وسلطانه  اإلله  املسيح  قدرة  هي 
ا شوكة  علي املوت الذي هو سبب خطية اإلنسان »أَمَّ
)فقد  موت؟«  يا  شوكتك  أين   .. اخلطية  فهي  املوت 
 .  )15 األولي  كورنثوس   ( اإلله(  املسيح  سحقهما 
الشوكة  اهلل، هي  حياة  عن  تَغرُّب  بكونها  فاخلطية 
أي الوسيلة لدخول املوت طبيعة اإلنسان. فإن خطية 

»بإنساٍن  البشرية  الطبيعة  في  املوت  أدخلت  آدم 
وباخلطية  العالم،  إلى  اخلطيُة  دخلت  )آدم(  واحٍد 
)رومية  الناس«  جميع  إلى  املوُت  اجتاز  وهكذا  املوُت، 
سهالً  للخطية  الناس  ارتكاب  أصبح  ثّمة  ومن   )5
بسبب سلطان املوت ال احلياة على طبيعة اإلنسان، 
اخلَطيُة  »َملََكت  أنه  والسبب  اجلميع«،  »أخطأ  لذلك 
ليخلصنا  املسيح جاء  أن  نفهم  املوِت«. من هنا  في 
الكنيسة  صالة  وتشير  للخطية،  كسبب  املوت  من 
إلي ذلك: »وال يقوي علينا موت اخلطية وال علي كل 

شعبك ».
ولقد وصف الرب البشر اخلطاة أنهم مرضى يحتاجون 
ملوت  الشافي  الطبيب  بأنه  نفسه  فوصف  عالجه 
اإلنسان »ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل املرضى. لم 
آت ألدعو أبراراً بل خطاًة إلى التوبة« )مرقس 1٢( ونفي 
ويحكم  ليدين  جاء  قاضياً  يكون  أن  نفسه  الرب عن 
باملوت على اخلطاة »لم آتي ألدين العالم بل ألُخلِّص 
أنها  الكنيسة  عن  اآلباء  وتعبير  )يوحنا1٢(.  العالم« 

مثل املستشفى وليس احملكمة.
اإلنصاف  من  ليس  إنه  أقول  أخرى  ناحية  من  ولكن 
وحكوماته  ومحاكمه  العالم  الكنيسة  تُطالب  أن 
بالتوقف عن تطبيق العدل البشري واحلكم باإلعدام، 
ألن العالم ليس كنيسة، ولم يَُسلِّم مقاليد احلكم 
شفاء  علي  القادر  اإللهي  الطبيب  للمسيح  فيه 
لألوراق،  خلط  فهذا  اخلطية«،  »موت  من  اإلنسان 
العدل  عجز  إلي  أشار  قد  نفسه  املقدس  والكتاب 
ال  »السلطان  بالقتل  تقتص  عقوبة  بكونه  البشري 
يحمل السيف عبثاً« )رومية 13( ولكنه ليس شفاء 

ألنه ال يستطيعه.
اإلعدام  عقوبة  ألغت  التي  األول  العالم  دول  عن  أما 
عقوبة  تطبق  التي  باحلكومات  وتندد  بلدانهم  في 
اإلعدام، فرمبا قول لبولس الرسول ينفع العالم األول 
إلى  يَرتَِئَي  بل  يَرتَِئَي،  أن  ينبغي  ما  فوق  يَرتَِئَي  »ال  أن 
ل« )رومية 1٢(. ألنه بينما يحاول العالم األول أن  التََّعقُّ
يرتقي مبواطنيه إلى مراحل ِمن اإلنسانية الناضجة، 
يعتقد  أن  السذاجة  من  أنه  إال  عظيم،  شيء  وهذا 
خالص  عن  كبديل  تَصلح  إنسانيته  أن  األول  العالم 
في  الكنيسة  نهج  ينتهجون  أنهم  حتى  املسيح 
هي  وظيفتها  بحسب  الكنيسة  إن  اإلعدام.  رفض 

جسر للحياة بإعالنها ملسيحها ويصعب على منهج 
إنسانية العالم األول أن يكون البديل.

هو  بلدانه،  في  اإلعدام  لعقوبة  األول  العالم  منع  إن 
عنه  نهي  وقد  واألرضي  السماوي  بني  لألوراق  خلط 
والذي  اجلميع،  فوق  هو  فوق  من  يأتي  »الذي  املسيح 
يأتي  الذي  يتكلم.  األرض  ومن  أرضي،  هو  األرض  من 
منهج  إن  )يوحنا3(.  اجلميع«.  فوق  هو  السماء  من 
اإلنسانية في منع اإلعدام هو محاولة تُظِهر اشتياق 
في  ما  رغم  املوت  على  احلياة  انتصار  إلى  اإلنسان 
في  اجلاثم  املوت  سلطان  علي  مكابرة  ِمن  احملاولة 
طبيعة اإلنسان. وعلى الرغم من إحصائيات أظهرت 
دول  في  اجلرمية  على  تقضي  لم  اإلعدام  عقوبة  أن 
العالم الثالث، إال أن إلغاء عقوبة اإلعدام في العالم 
ألن  بلدانه،  في  الفساد  من  املزيد  إلي  سيؤدي  األول 
النيات  استخدام  علي  قدرته  أثبت  وشيطانه  املوت 
»وََكانَِت  آدم  اإلنسان منذ  الطيبة في خداع سذاجة 
الرَّبُّ  َعِملََها  التي  البرِّيَِّة  َحَيَوانَاِت  َجميِع  أحَيَل  احلَيَّة 
أعلنه  الذي  إال  عالج  ِمن  فليس  )تكوين3(،  اإللُه« 
ُهَو  )املسيح(  املرأة  أن املسيح »نَْسل  اهلل ألدم وحواء 

يَْسَحُق رَأَْس احليَّة )الشيطان(« )تكوين 3(.
كفيلة  أنها  اإلنسانية  تعتقد  أن  السذاجة  من  إن 
رمبا  خالقه.  اهلل  عن  مبعزل  اإلنسان  طبيعة  بإصالح 
تطور  أن  احلقيقة  تبقي  ولكن  الشيء،  بعض  تنجح 
إلى  وسيظل  خلقته  منذ  كان  اإلنسان  ورقي  وسمو 
قيام الساعة هو حركة من أعلى )من عند اهلل( وإلى 
لكي  األرض(  على  غربته  في  اإلنسان  )حيث  أسفل 
يرتفع باإلنسان إلى مسقط رأسه عند اهلل: »وليس 
َماِء، ابُن  نَزََل ِمَن السَّ الَِّذي  إاِلَّ  َماِء  إِلَى السَّ أحٌد َصِعَد 
َماِء«  السَّ ِفي  ُهَو  الَِّذي  اهلل-  أبن  املسيح   - اإلنَساِن 

)يوحنا 3( ... والسبح هلل .

خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع .... أجنيل السامرية )3(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )1٦1(     
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أملانيا:

ملاذا منعت فالدرورف خروج القطط 
من املنازل حتى نهاية الصيف

القطط  أصحاب  األملانية،  فالدورف  بلدة  في  السلطات  أمرت 
املنازل حتى نهاية شهر أغسطس،  إبقاء قططهم داخل  األليفة 

وذلك حلماية صغار طائر القوبع، في موسم تكاثره.
يأتي هذا القرار بهدف حماية طائر القوبع )نسبة إلى قبعة(، والذي 
بحسب  للقطط،  سهلة  فريسة  ويعتبر  األرض  على  عشه  يضع 

»يورونيوز«.
يعتمد  »قد  أملانيا:  في جنوب غرب  الواقعة  والدورف  بلدية  وقالت 

بقاء هذا النوع من الطيور على حماية صغير واحد«.
انخفض عدد طيور القوبع في أوروبا الغربية بشكل حاد في العقود 

األخيرة.
خالل  يتكرر  وسوف  القطط  أنواع  جميع  على  القرار  ويسري 

السنوات الثالث القادمة.

فلوریدا:

عواطف مميتة!
نزلتا  املاء؛  فقد  املناسب من سلحفاة  الوقت  فتاتان في      جنت 
إلى مياه شاطئ فلوریدا مبالبس الضفادع البشرية، فطاردهما أحد 

ذكور سلحفاة املاء، ظناً منه أن كالً منهما أنئی سلحفاة املاء! 
املاء  سلحفاة  تزاوج  موسم  في  إن  اخملتصون:  العلماء  ويقول     
تتأثر قوة إيصار ذكر هذا الكائن املائي )۵۰۰ رطل( لبسبب التهاب 
اناثها!  من  أنثی  أنه  يتحرك  أي شيء  يتصور  يجعله  مما  عواطفه؛ 
في  الذي  وظفره  احلاد،  منقاره  مستخدماً  بعنف  عليها  فيقبل 

إصبع قدمه في التعبير عن عواطفه!

اليابان:

رحلة مخصصة للكالب على قطار سريع في اليابان

داخل  اليابان  في  القطار  تستقل  التي  الكالب  تسافر  العادة،  في 
االسترخاء  من  متكنت  احليوانات  هذه  لكن  خاصة...  أقفاص 
واالستمتاع باملناظر داخل مقصورة مخصصة لها في قطار فائق 

السرعة.
سريع  قطار  عربة  كلباً   ٢1 استقل  بطوكيو،  أوينو  محطة  ففي 
إلى  أصحابها  مع  نقلتها  ساعة  امتدت  رحلة  في  )شينكانسن( 

مدينة كارويزاوا السياحية.
منرح«،  »نحن  برس  فرانس  لوكالة  عاما(   ٤8( سينو  يوكاري  وقالت 
مداعبة كلبها البالغ سبعة أشهر من نوع شيواوا واملدعو تشوبي 

خالل استرخائه في حضنها.
وتابعت قائلة »لقد سافرنا كثيرا سويا لكني كنت أشعر بالسوء 
عند ترك كلبي في قفص«، مضيفة أن هذه الرحلة حتصل من دون 

مشكالت.
ملا  االفتتاحية  الرحلة  في  مختلفة  أنواع  من  كالب  شاركت 
املشروع  على  القائمة  اليابانية  احلديد  السكك  سّمته مجموعة 
منت  على  الكالب  باصطحاب  عادًة  يُسمح  الكالب«.  بـ«إجازة 
قطارات »شينكانسن« السريعة، لكن يجب أن تظل محتجزة في 
عشرة  القفص،  يشمل  مبا  وزنها،  يتجاوز  أال  ويجب  النقل  قفص 
أكبر  وأحد  بنظافتها،  اليابانية  القطارات  وتُعرف  كيلوغرامات. 

التحديات يكمن في احلفاظ على هذه السمعة، وفق فوروكاوا.
بالبالستيك  املقاعد  كل  تغطية  إلى  املوظفون  عمد  هنا،  من 
سُتنظف  التي  العربة  في  الهواء  لتنقية  أجهزة  أربعة  وتركيب 

بالكامل بعد الرحلة إلزالة أي أثر لوبر الكالب. 

باريس:

نوع اجلنني في قرص!
صرح أحد األطباء الفرنسيني، أنه توصل إلى معرفة نوع اجلنني قبل 
قرص  فمها  في  يوضع  حيث  احلامل  لعاب  باختبار  وذلك  يولد،  أن 
صغير عليه بعض املواد الكيماوية، فإذا تغير لون القرص كان اجلنني 

ذكراً، وإذا ظل لونه كما هو كان أنثي!

آيسلندا:

»سوبرماركت« تخفض األسعار ملن هم فوق الـ 6٠ عاماً

آيسلندا  في  سوبرماركت  محالت  سلسلة  تطلق  أن  املقرر  من 
مشترياتهم،  مجمل  على  للمتسوقني   %10 قدره  جديداً  خصماً 
لكن يشترط من أجل التأهل لهذا اخلصم، الذي سوف يسري فقط 

أيام الثالثاء، أن تكون أعمارهم 60 عاماً فما فوق. 
وفقاً  الستني،  فوق  هم  ملن  خصماً  يطلق  ماركت  سوبر  أول  وهذا 

لصحيفة »ذا ميرور« البريطانية، التي نقلت اخلبر. 
وسيتمكن كل من يبلغ من العمر 60 عاماً وما فوق املطالبة كل 
يوم ثالثاء اعتباراً من ٢٤ مايو، بهذا العرض في فروع سوبرماركت 

»ذا فوود ويرهاوس«، من خالل إظهار دليل يظهر عمره. 
على  يسري  اخلصم  وأن  لإلنفاق،  أدنى  حد  يوجد  ال  أنه  أفيد  وقد 

جميع املنتجات والنطاقات. 
ونقلت صحيفة »ذا ميرور« عن بائع التجزئة إنه قرر إطالق العرض 
بكبار  تعنى  التي  البريطانية،  اخليرية  املؤسسة  كشفت  أن  بعد 
اململكة  السن في  أرباع كبار  ثالثة  أن  يو كي« مؤخراً  »ايج  السن 
املتحدة، ما يعادل 9.٤ ماليني شخصاً، قلقون بشأن ارتفاع تكاليف 

املعيشة. 
وقال املدير اإلداري، ريتشارد ووكر، في آيسلندا: »لدينا تاريخ طويل 
سبيل  على  عاماً،   60 الـ  أعمارهم  تتجاوز  الذين  زبائننا  دعم  في 
الوباء«،  املثال، عندما أطلقنا مبادرة »ساعة كبار السن« في ذروة 
مضيفاً: »واآلن جعلت أزمة تكلفة املعيشة دعم هؤالء الزبائن أكثر 

أهمية«. 
وأشارت »ذا ميرور« إلى إجراء آيسلندا في نهاية العام املاضي جتربة 
إقليمية، قدمت خاللها ملن يتلقون معاشاً حكومياً قسائم تعادل 
أنها تستكشف اآلن طرحها وطنياً  استرلينياً، وأفادت  30 جنيهاً 

هذا الصيف. 
وكان محافظ بنك إجنلترا، أندرو بيلي، قد أطلق حتذيراً مروعاً أخيراً 
املستهلكني  على  املرتفعة  والتكاليف  الغذائية  اإلمدادات  بشأن 

في بريطانيا.

تورنتو:

كلب يتعاطى الشمبانيا!
   قام اثنان من مفتشي جمعية الرفق 
باحليوان في كندا بزيارة إحدى السيدات 
الثريات للتفتيش على حاله كلبها بعد 
أن شوهد ذلك الكلب يسير مترنحاً من 

الُسكر في الشارع!
إجراء  بعد  للمفتشني  واتضح     
التحقيق مع السيدة صاحبة الكلب أن:

 ۱۳ العمر  يبلغ من  الكلب بيسكس  ا- 
شهراً.

أكالته  مع  )الشمبانيا(  يتناول   -٢
الغذائيه.

3- له مالبس منها أربعة آالف دوالر؛ إذ لديه في خزانة مالبسه 15 
حلة ثمينة ولكل منها ربطة عنق خاصة، وست )بيجامات( وأربعة 

أزواج من األحذية املبطنة بالفراء!
أن صاحبة الكلب مدمنة على شرب     كما وجد املفتشان أيضاً 
اخلمر، ولكنها أكدت لهما أن ترنح الكلب ال يرجع إلى شربه اخلمر، 

بل حلذائه اجلديد الذي كان ينتعله!

بروكسل:

يقظة طويلة جدًا..
في  العاملي  القياسي  الرقم  درميرف«  »فان  السيدة  حطمت     

اليقظة، إذ ظلت مستيقظة دون نوم ۳۸۸ ساعة متواصلة!
   قالت: إنها ال تتأثر بالعقاقير املنومة، وإنا شفيت أخيراً من أرقها 

الطويل بالتخدير بالتبريد.

إيطاليا:

اتصل بالشرطة لإلبالغ عن 
غالء فنجان قهوة

اإليطالية  السلطات  فرضت 
أحد  على  يورو  ألف  قدرها  غرامة 
فلورنسا،  مدينة  في  املقاهي 

من  أكثر  بدفع  طولب  ألنه  بالشرطة؛  غاضب  زبون  اتصل  بعدما 
دوالرين مقابل فنجان من قهوة »إسبريسو«،.

اتصل  الزبون  فإن  البريطانية،  »الغارديان«  صحيفة  وبحسب 
داخل  القهوة،  يورو مقابل   ٢ بدفع  بالشرطة لإلبالغ عن مطالبته 

املقهى املعروف بـ»ديتا أرتخيانالي« في وسط املدينة.
ويعد هذا السعر مرتفعاً نسبياً عن متوسط سعر فنجان القهوة 

في إيطاليا.
في  القهوة  فنجان  سعر  يعرض  لم  املقهى  ألن  الزبون  واشتكى 
اعتبر خطأ،  أمر  وهو  اجلدار،  عادة معلقة على  تكون  التي  قائمته 
مسابقات  في  بجوائز  توجت  واسعة  شهرة  ذا  احملل  كون  رغم 

لتحضير القهوة.
وأبدى مالك املقهى فرانسيسكو سانابو غضبه إزاء الغرامة، قائالً 
إن السعر كان على قائمة رقمية، في إشارة إلى إمكانية احلصول 
الزبون اشتكى  أن  عليه من خالل رمز استجابة »باركود«. وأوضح 
ألنه طولب بدفع ٢ يورو مقابل قهوة منزوعة الكافيني يتم حتضيرها 
بعناية، من خالل استخراج املاء، وقال: »هل لكم أن تصدقوا األمر؟«.

السعودية:

أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء

أول  اململكة  بالسعودية، شهدت  وغير مسبوق  تاريخي  في حدث 
رحلة طيران بطاقم من النساء.

في  لها  رحلة  أول  أديل«  »فالي  السعودية  الطيران  شركة  وأنهت 
تاريخ البالد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد به مسؤولون.

والتابعة  التكلفة  منخفضة  أديل«  »فالي  شركة  رحلة  وأقلعت 
إلى  متوجهة  الرياض  العاصمة  من  السعودية  اجلوية  للخطوط 
محافظة جدة، كما ذكر املتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.
سبعة  من  املؤلف  الطائرة  طاقم  غالبية  أن  اسكندراني  وأضاف 
أشخاص كن من النساء، مبا في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا 

الكابنت التي كانت امرأة أجنبية.
أكدت  التي  السعودية،  في  املدني  للطيران  العامة  الهيئة  وأثنت 
إعالن شركة »فالي أديل« السبت، على توسع دور النساء في قطاع 

الطيران في السنوات األخيرة.
وفي عام ٢019، كانت الهيئة أعلنت عن أول رحلة طيران يوجد بني 

طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.
إطار  في  واملندرجة  الطيران  لقطاع  السعودية  األهداف  وتشمل 
إصالحات رؤية ٢030 زيادة حركة املسافرين سنوياَ بأكثر من ثالثة 

أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد احلالي.
وتسعى اململكة أيضاً إلى جذب استثمارات للقطاع بـ 100 مليار 
دوالر بحلول عام ٢030، وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة وبناء 
ماليني  خمسة  مبقدار  الشحن  وزيادة  الرياض،  في  ضخم«  »مطار 

طن كل عام.

تقـــــــارير2121
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Spring Cleaning
It might not look or feel 
like spring all the time 
right now, but spring 
is definitely upon us! 
(Well, it’s slowlyyyyy 
starting to warm up!)
There’s something 
beautiful about moving 
from winter into spring. 
My sister always says 
that every season is spe-
cial in its own way - and 
that is true! To me, spring represents 
new life. Winter is passing and ending 
- and with it, spring arrives. 
Spring brings new life. It brings 
hope. The snow gets cleared away to 
make room for grass and flowers. The 
weather turns from chilly to comfort-

able. The skies open up 
with light. The birds mi-
grate and sing. 
Hate you heard of ‘spring 
cleaning’? The idea is 
that with a new season, 
we clean out our homes 
to make them organized 
and ‘new’. The idea is that 
you are getting ready for a 

new season. 

What do you need to ‘spring clean’ 
right now? Does your physical space 
need cleaning? Do you need to get 
more organized? Does your schedule 
need to be revisited so that you can 
prioritize your values? 
Do you need to clean up your phone 

and delete apps that waste your time? 
Do you need to reflect on your attitude 
towards others and welcome some 
peace and kindness into your life? 
Do you need to spend more time with 
God and prayer? 
Spring is about new beginnings. It’s 
about hope. This spring, think about 
what you need to do to prepare for 
a new season. Choose something to 

clean up in your life, and watch as you 
enjoy the benefits of a brand-new sea-
son.  Dr Marina Malak

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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Amidst the advance voting for provin-
cial elections in Ontario, and on the 
way to the election day on June sec-
ond, many voters are still hesitant about 
whom they should trust with their fu-
ture and the future of the generations to 
come.
After the four parties’ leaders debates 
and the campaigning of candidates, we 
have not yet heard about any solutions 
or even frame of projects towards find-
ing future resolutions to several major 
pressing issues that affect the daily life 
of the province’s residents. 
Although these issues cannot be stated 
and resolved in few words here; it is in-
evitable to highlight and stress on two 
significant challenges that the province 
is facing, which require undelayedly ac-
tions for resolving them.
A few days ago, a shocking report was 
published in one of the most daily read 
newspapers, stating that: around 16,000 

children are waiting their delayed sur-
geries! Out of which about 5000 are in 
an immediate need of surgical interven-
tion before their cases deteriorate due to 
the long wait time! Evidently, we would 
say here that such a delay resulted from 
the backlog during the pandemic, yet it 
is still an unacceptable statement. 
In a modern civilized society and in the 
name of humanity, Children›s care and 
well-being are the prime concern, and 
above all other challenges, if medical 
care is a determinant of a nation›s ad-
vancement, sophistication, and civiliza-
tion. In that case, we should be ahead of 
all nations. Since our country is ranked 
number four among the top ten best 
public healthcare systems in the world. 
how do we have such a critical deficien-
cy in providing the required healthcare 
for our children, the future of the nation, 
the reason for our advancement and sta-
bility, healthcare is the factor that we 

use to sell to the world for attracting 
more and more immigrants, which 
is the prime fuel for our economy? 
The answer would be lack of fund-
ing… maybe!
In line with such horrific news con-
cerning the massive number of children 
needing immediate surgeries, we hear 
daily about an enormous number of sto-
len vehicles. Although it is a crime that 
has existed for a long time, the number 
of daily cases exceeds all expectations 
and statistics. 
Car theft has a sizable negative effect 
on the economy, yes, all vehicles are 
insured, however, such large amounts 
of compensation paid by the insurance 
companies are, in fact, representing 
considerable amounts of dollars taken 
out of investments and circulation of 
capital. 
Primarily, this phenomenon could be 
attributed to many reasons, mainly eco-

nomic and social. Nev-
ertheless, the increase 
in crimes like car theft 
and home invasions is 
directly related to lax se-
curity. Which is duly re-

lated again to lack of funding…! Unless 
there are many other reasons that could 
not be publicly divulged for political 
and electoral reasons.  
Around half billion dollars were the 
amounts of claims paid as claims for car 
thefts in 2021. January 2022 has wit-
nessed 71% increase in car theft from 
January 2021, then how much money 
the economy would loose by the end of 
2022 if no drastic measures are taken 
towards halting this attrition of money. 
The money that could be used to save 
children’s lives.
Before voting, call your candidates and 
find answers about how their parties 
would deal with those dilemmas. 

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Party at the Gate The Party at the Gate 
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