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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

في حضور السيسي.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة في حضور السيسي.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة 
الديانة من الهوية الشخصية.. ووزير العدل يردالديانة من الهوية الشخصية.. ووزير العدل يرد

أونتاريو تعطي جرعة ثالثة من لقاح كورونا أونتاريو تعطي جرعة ثالثة من لقاح كورونا 
لآلالف من الفئات األكثر عرضه لإلصابة لآلالف من الفئات األكثر عرضه لإلصابة 

أونتاريو ستطلب من سكانها شهادة تطعيمات أونتاريو ستطلب من سكانها شهادة تطعيمات 
بلقاح كورونا بداية من بلقاح كورونا بداية من 2222 سبتمبر سبتمبر

  

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

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939
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هل تتوب طالبان؟؟
اإلستراتيجيون  اخلبراء  ،وتنافس  السياسيون  احملللون  اإلستراتيجيون تبارى  اخلبراء  ،وتنافس  السياسيون  احملللون  تبارى 
للتأكيد على أن طالبان قد تغيرت ، طالبان ستتوب ، مراجعات للتأكيد على أن طالبان قد تغيرت ، طالبان ستتوب ، مراجعات 
،ولألسف  جديدة...الخ  مرحلة  ستدخل  طالبان   ، ،ولألسف طالبان  جديدة...الخ  مرحلة  ستدخل  طالبان   ، طالبان 
،والفاشيات  مراجعات  التعقد  ،واملافيات  التتوب  ،والفاشيات العصابات  مراجعات  التعقد  ،واملافيات  التتوب  العصابات 
التغير إستراتيجيتها ،من املمكن أن تغير التكتيك ، سكون التغير إستراتيجيتها ،من املمكن أن تغير التكتيك ، سكون 
عن  تنازلت  قد  أنها  معناه  ليس  الرقطاء  احلية  عن وصمت  تنازلت  قد  أنها  معناه  ليس  الرقطاء  احلية  وصمت 
حتى  الكمون  ،ولكنه  جثة  يصبح  حتى  الضحية  حتى تسميم  الكمون  ،ولكنه  جثة  يصبح  حتى  الضحية  تسميم 
الفريسة  بضعف  حتس  حتى  الكمون   ، اإلنقضاض  الفريسة حلظة  بضعف  حتس  حتى  الكمون   ، اإلنقضاض  حلظة 
الدينية مع شعوبها  الفاشيات  ، وهذا ماتفعله  الدينية مع شعوبها وتهالكها  الفاشيات  ، وهذا ماتفعله  وتهالكها 
مقابر  على  املرة  صبارها  زهور  فتثمر  أطالالً  الدولة  تنهار  مقابر ،  على  املرة  صبارها  زهور  فتثمر  أطالالً  الدولة  تنهار   ،
البشر ،وتبرز وتغرز أنيابها الوحشية في حلم الناس، احلرباء البشر ،وتبرز وتغرز أنيابها الوحشية في حلم الناس، احلرباء 
عندما تأخذ لون ورقة الشجر أو تتموه كرمال الصحراء ، هي عندما تأخذ لون ورقة الشجر أو تتموه كرمال الصحراء ، هي 
تتالءم وتتواءم مع السائد لكنها التتنازل عن هويتها كحرباء تتالءم وتتواءم مع السائد لكنها التتنازل عن هويتها كحرباء 
، هكذا طالبان واإلخوان والقاعدة وداعش ..الخ، نفس املعني ، هكذا طالبان واإلخوان والقاعدة وداعش ..الخ، نفس املعني 
واملنبع ، إياك أن تتخيل للحظة أن مصطلح التوبة العقلية واملنبع ، إياك أن تتخيل للحظة أن مصطلح التوبة العقلية 
من خالل التنقيح الفكري موجود في قاموسهم الشيطاني من خالل التنقيح الفكري موجود في قاموسهم الشيطاني 
، إنها مجرد توبة أمنية ، نوع من أنواع التقية املؤقتة ، هاهي ، إنها مجرد توبة أمنية ، نوع من أنواع التقية املؤقتة ، هاهي 
املانيكانات  وحتطم  اإلعالنات  في  البنات  صور  متحو  املانيكانات طالبان  وحتطم  اإلعالنات  في  البنات  صور  متحو  طالبان 
في احملالت ، ومتنع النساء من العمل ، هاهي ثالث تفجيرات في احملالت ، ومتنع النساء من العمل ، هاهي ثالث تفجيرات 
بعدم سماع  األفغان  أنها ستقنع  تقول   ، كابول  بعدم سماع في مطار  األفغان  أنها ستقنع  تقول   ، كابول  في مطار 
مازالت   ! إقتناع  عن  آذانهم  وتقطع  ،سترهبهم  مازالت املوسيقى   ! إقتناع  عن  آذانهم  وتقطع  ،سترهبهم  املوسيقى 
طالبان تطارد حمالت تطعيم شلل األطفال ، كم مرة قتلت طالبان تطارد حمالت تطعيم شلل األطفال ، كم مرة قتلت 
األميال  أالف  وقطعوا  إليهم  سافروا  ومتطوعني  األميال ممرضني  أالف  وقطعوا  إليهم  سافروا  ومتطوعني  ممرضني 
لينقذوا أطفالهم وأطلقوا عليهم الرصاص ! مازالوا مينعون لينقذوا أطفالهم وأطلقوا عليهم الرصاص ! مازالوا مينعون 
بنقول  لسه   ، املصريون  يقول  وكما   ، ..الخ  األعضاء  بنقول زراعة  لسه   ، املصريون  يقول  وكما   ، ..الخ  األعضاء  زراعة 

ياهادي و بسم اهلل الرحمن الرحيم ! تذكرون وقت أن راهنا ياهادي و بسم اهلل الرحمن الرحيم ! تذكرون وقت أن راهنا 
على توبة ومراجعات جماعات التكفير واجلهاد في السجون على توبة ومراجعات جماعات التكفير واجلهاد في السجون 
ذات  أحزاب  في  ،وإنخرطوا  اإلخوان  عصر  في  عنهم  ذات ،وأفرج  أحزاب  في  ،وإنخرطوا  اإلخوان  عصر  في  عنهم  ،وأفرج 
فودة  وفرج  احملجوب  رفعت  قتلة  وجدنا  ثم  مدنية،  فودة الفتات  وفرج  احملجوب  رفعت  قتلة  وجدنا  ثم  مدنية،  الفتات 
السادات  الرصاص على  أطلقوا  ومن  أسيوط  السادات وقادة مذبحة  الرصاص على  أطلقوا  ومن  أسيوط  وقادة مذبحة 
التكفيرية  التفخيخية  العقلية  نفس  إلى  عادوا  قد  التكفيرية ،  التفخيخية  العقلية  نفس  إلى  عادوا  قد   ،
مع  الطبلية  نفس  على  أكلوا  قد  أنهم  برغم  مع التفجيرية  الطبلية  نفس  على  أكلوا  قد  أنهم  برغم  التفجيرية 
الرئيس مرسي في القصر، أجلس اإلخوان قتلة قائد أكتوبر الرئيس مرسي في القصر، أجلس اإلخوان قتلة قائد أكتوبر 
الزمر  آل  رأسهم  وعلى  أكتوبر  نصر  إحتفاالت  الزمر في مدرجات  آل  رأسهم  وعلى  أكتوبر  نصر  إحتفاالت  في مدرجات 
،أظهروا  والدلع  التدليل  هذا  كل  من  وبالرغم  ولكنهم  ،أظهروا !  والدلع  التدليل  هذا  كل  من  وبالرغم  ولكنهم   !
رميا  ،وعادت  والتقية  النفاق  بقناع  وألقوا  القبيح  رميا وجههم  ،وعادت  والتقية  النفاق  بقناع  وألقوا  القبيح  وجههم 
في  ،رأيناهم  الشعبي  املثل  في  يقال  كما  القدمية  في لعادتها  ،رأيناهم  الشعبي  املثل  في  يقال  كما  القدمية  لعادتها 
على  شكراً  هلل  ويسجدون  القتل  على  يحرضون  على رابعه  شكراً  هلل  ويسجدون  القتل  على  يحرضون  رابعه 
وصول األسطول األمريكي لشواطئ األسكندرية إلنقاذهم وصول األسطول األمريكي لشواطئ األسكندرية إلنقاذهم 
كم  تفضح  ،لكنها  وهالوس  ضالالت  مصر،  أرض  كم وإحتالل  تفضح  ،لكنها  وهالوس  ضالالت  مصر،  أرض  وإحتالل 
اخليانة والعمالة وإنعدام الوطنية املتأصل في خاليا ونخاع اخليانة والعمالة وإنعدام الوطنية املتأصل في خاليا ونخاع 
تلك اجلماعة،  تذكروا يوم أن أعلن اإلخوان عن توبتهم  فأعاد تلك اجلماعة،  تذكروا يوم أن أعلن اإلخوان عن توبتهم  فأعاد 
اليسار في أكبر خطأ  اليسار في أكبر خطأ السادات تدويرهم السياسي لضرب  السادات تدويرهم السياسي لضرب 
أنهم  النتيجة  ،وكانت  تاريخية  خطيئة  باألصح  أو  أنهم تاريخي  النتيجة  ،وكانت  تاريخية  خطيئة  باألصح  أو  تاريخي 
قتلوه ، ربوا في رحمهم املسموم جماعات التكفير ، وكانت قتلوه ، ربوا في رحمهم املسموم جماعات التكفير ، وكانت 
الغزالي هي ملهمة ومعلمة صالح سرية  زينب  الغزالي هي ملهمة ومعلمة صالح سرية أيقونتهم  زينب  أيقونتهم 
شكري  عقل  وتشكل  العسكرية،  الفنية  إقتحام  شكري قائد  عقل  وتشكل  العسكرية،  الفنية  إقتحام  قائد 
السجن  في  والهجرة  التكفير  تنظيم  قائد  السجن مصطفى  في  والهجرة  التكفير  تنظيم  قائد  مصطفى 
الستينات  منتصف  إعتقاالت  بعد  اإلخوان  قيادات  الستينات مع  منتصف  إعتقاالت  بعد  اإلخوان  قيادات  مع 
وكانت   ، عينه  في  برصاصة  الذهبي  الشيخ  ليقتل  وكانت وخرج   ، عينه  في  برصاصة  الذهبي  الشيخ  ليقتل  وخرج 

محاضرات اإلخوان وكتبهم محاضرات اإلخوان وكتبهم 
هي مرجع عبد السالم فرج هي مرجع عبد السالم فرج 

واإلسالمبولي والظواهري واإلسالمبولي والظواهري 
 ، وغيرهم  إمام  ، وسيد  وغيرهم  إمام  وسيد 
أعدم  من  منهم  أعدم أعدم  من  منهم  أعدم 

هاجر  من  منهم  هاجر وهاجر  من  منهم  وهاجر 
في  بعضهم  في وإستقر  بعضهم  وإستقر 
الزمار  ميوت  ولكن  الزمار مصر  ميوت  ولكن  مصر 
،وميوت  بيلعب  ،وميوت وصباعه  بيلعب  وصباعه 

اإلرهابي وحزامه الناسف بيلعب وبيفجر !، ولنتذكر جيداً أن اإلرهابي وحزامه الناسف بيلعب وبيفجر !، ولنتذكر جيداً أن 
الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد وهو الذي ذهب إليهم الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد وهو الذي ذهب إليهم 
إمكانية إصالحهم كان  إمكانية إصالحهم كان ليحاورهم داخل السجون متخيالً  ليحاورهم داخل السجون متخيالً 
بل  اليتحاورون  ،إنهم  اإلغتيال  حملاوالت  تعرضوا  ممن  بل واحداً  اليتحاورون  ،إنهم  اإلغتيال  حملاوالت  تعرضوا  ممن  واحداً 
يحورون ،يراوغون ،لغة الرصاص هي األصل ولغة احلروف هي يحورون ،يراوغون ،لغة الرصاص هي األصل ولغة احلروف هي 
اإلستثناء ،طالبان ستعود إلى التفجير والقتل والذبح ، هل اإلستثناء ،طالبان ستعود إلى التفجير والقتل والذبح ، هل 
يتصور أو يتخيل أحد أن تنظيماً دموياً يرجم املرأة ويضعها يتصور أو يتخيل أحد أن تنظيماً دموياً يرجم املرأة ويضعها 
في حفرة ويقيم إحتفالية تقذف فيها األحجار على جمجمة في حفرة ويقيم إحتفالية تقذف فيها األحجار على جمجمة 
املرأة حتى تتهشم وتختلط أشالؤها بدمها املتجلط ، هل املرأة حتى تتهشم وتختلط أشالؤها بدمها املتجلط ، هل 
تتصورون أن هذا التنظيم سيطبق الدميقراطية ويتسامح تتصورون أن هذا التنظيم سيطبق الدميقراطية ويتسامح 
مع الشيعة أو اخملتلف عنه في الفكر؟، هل تتخيلون أن من مع الشيعة أو اخملتلف عنه في الفكر؟، هل تتخيلون أن من 
مبنطق  العالم  مع  سيتواصل  اللحية  بطول  اإلميان  مبنطق يقيس  العالم  مع  سيتواصل  اللحية  بطول  اإلميان  يقيس 
النحت  وعدو  املوسيقى  كاره  أن  تتخيلون  النحت احلداثة؟،هل  وعدو  املوسيقى  كاره  أن  تتخيلون  احلداثة؟،هل 
بوجدانه  سيسمو  املوت  بثقافة  واملغرم  الرسم  بوجدانه وخصم  سيسمو  املوت  بثقافة  واملغرم  الرسم  وخصم 
الشادور  األنثى في كفن  يدفن  أن من  تتخيلون  الشادور وروحه؟ هل  األنثى في كفن  يدفن  أن من  تتخيلون  وروحه؟ هل 

من املمكن أن يحترم وثيقة حقوق اإلنسان؟.من املمكن أن يحترم وثيقة حقوق اإلنسان؟.

بقلم:  د. خالد منتصر

م. ابرام مقار               م. حسام إبراهيم

وحرمه د. شيرين مقار      وحرمه ا. سالي عبد المالك

يهنئون

الدكتور / أيمن عوض و حرمه / د. لوسي عوض 

بإكليل 

أندرو و ساندرا
الرب يبارك حياتهما
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

تسجل  أونتاريو  مدارس 
بعد  بكورونا  إصابة   189
الدراسة  بدء  من  أيام 

وإغالق ملدرسة واحدة 
.......................................ص9

األقباط  ينشط  كيف 
اجملتمع  في  سياسيا 
الكندي؟.......................ص4

كندا  أمازون  شركة 
موظف  ألف   15 ستعني 
أنحاء  جميع  في  جديد 

كندا
.....................................ص12

األصول  في  تأمل 
من  لسبعة  املسيحية 
اجملتمعي  السلوك  قواعد 

الراقي 
.................................... ص19

عن أحداث احلادي عشر من سبتمبر في ذكراها العشرينعن أحداث احلادي عشر من سبتمبر في ذكراها العشرين

منذ أيام شهد العالم الذكرى العشرين ألحداث احلادي عشر 
ثمانية  ومعه  عطا  محمد  اختطف  حينما   سبتمبر،  من 
عشر إرهابي أخر علي طائرتني تابعتني للخطوط » طائرتني 
أرقام 11 و ٧٧ و طائرتني  إيرالينز«  تابعتني لشركة »أمريكان 
و 9٣ لتصطدم طائرتني  أرقام 1٧5  يونايتد،  تابعتني لشركة 
األمريكية  الدفاع  بوزارة  والثالثة  التجارة  ببرجي  منهم 
»البنتاجون«، والرابعة رقم 9٣ أجبر ركابها وطاقمها األبطال 
بوالية  بحقل  السقوط  علي  األربعة  اخلاطفون  الشجعان 
هؤالء  مع  احملتوم  مصيرهم  من  تأكدوا  أن  بعد  بنسلفانيا 
طائرات  الثالث  إصطدام  أنباء  وصلتهم  أن  بعد  االرهابيني 
األخري. لتكون احلادثة التي غيرت وجه أمريكا والعالم متاماً. 
هذا احلادث اإلرهابي البشع أثبت خطورة اإلرهاب اإلسالمي 
علي الغرب والعالم، وخطورة شيوخ ومساجد التطرف التي 
بهذه  األخرين  وحياة  بحياته  ليلقي  شباب  عقول  تغسل 
والرجل  اجلرمية  لتلك  املدبر  فالعقل  والبشاعة،  الدموية 
شيخ  »خالد  األصل  الباكستاني  هو  الدن  بن  بعد  الثاني 
محمد«، وهو الذي غسل عقول خمسة من التسعة عشر 
من اخلاطفني ودفعهم للقيام بعمليات انتحارية ومن بينهم 
مسجد  في  وذلك  عطا«  »محمد  املصري  اجملموعة  قائد 
علي  قدرته  في  وصل  والذي  محمد  شيخ  بأملانيا،  القدس 
غسل عقول اآلخرين إلي أنه إستطاع إقناع عريس أن يفجر 

نفسه في حفل زفافه.
احلقيقة أن ضحايا ذلك اليوم املشئوم ليسوا ضحايا إرهابيوا 
األجهزة  تراخي  ضحايا  بل  فقط  محمد  وشيخ  الدن  بن 

تراخوا  الذين  األمريكية  واألمنية  اخملابراتية 
فشيخ  اإلرهابيني،  هؤالء  مع  التعامل  في 

منتصف  من  األمريكية  اخملابرات  لدى  معروف  كان  محمد 
والتقارير اخملابراتية هو  التحقيقات  التسعينيات، وبحسب 
العاملي عام 199٣ وإعتداءات  التجارة  مخطط تفجير مركز 
دانيال  األمريكي  الصحفي  ذبح  عن  واملسئول  وكينيا  بالي 
بيرل ولكنه أستطاع الهرب إلى قطر ويبدو أن أحداً في قطر 
علم بتحركات اخملابرات األمريكية للقبض عليه وساعده في 
الهرب إلى باكستان واالختفاء هناك حتى مت القبض عليه 
في عام 2٠٠8 و وإستمراراً في التهاون، شيخ محمد رغم كل 
ما سبق لم يتم البت في قضيته بعد الدعائه أن اعترافاته 
متت حتت التعذيب، بل ظهر في أخر محاكمة سعيداً وقيل 

أن سبب سعادته هو سيطرة طالبان علي أفغانستان
املوت  دعاة  وسيذهب  واحلداثة  واحلضارة  احلياة  ستستمر 
مت  القدمي  العاملي  التجارة  مركز  من  وبدالً  واخلراب،  والتخلف 
بـ 124 متراً. وحياة  القدمي  أعلي من  بإرتفاع  آخر جديد  بناء 
بعد  أماناً  أكثر  أصبحت  العالم  في  املسافرين  مليارات 
 11 بعد  املطارات  في  حدثت  التي  االمنية  االحتياطات  كل 
التدمير  ومكان  للضحايا.  مدينون  جميعاً  فنحن  سبتمبر، 
ضحايا   29٧٧ الـ  للشهداء  ومتحف  تذكارياً  نصباً  هناك 
بنسلفانيا مكان سقوط  بوالية  وفي شانكسفيل  احلادث. 
أربعون جرس  به  تذكاري  يوجد نصب   »9٣ »يونايتد  الطائرة 
في إشارة للـ ٣٣ راكب والسبعة من طاقم الطائرة، أجراس 

تدق لُتنبه العالم وتوقظه حتى ال ينسى ما حدث.

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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يومنا  حتى  التاريخ  ينَس  لم 
هذا ِحكمة أول رئيس للواليات 
واُشنطن«  »جورج  املُتحدة 
ُحرية  ُسلِبت  »إذا  قال:  حني 
فسنصير  الرأي  عن  التعبير 
تُقاد  التي  البكماء  الدابة  مثل 
التعبير  فُحرية  املَسلَخ«،  إلى 
ام أماٍن ضروري لشعور  هي صمَّ
ال  ومقياس  بالكرامة،  اإلنسان 

الشعوب، ال  لتقدم  به  يُستهان 
بّناًء  احلُر  التعبير  كان  إن  سيما 
ام، إنه الصوت الذي يُنبه  غير هدَّ
وإذا  الغافني،  ويوقظ  الغافلني 

جاء هذا الصوت من ُمفكر أو ُمبدٍع حقيقي 
بالعنفوان؛  تنبض  روحه  مازالت  ُمثقٍف  أو 
فال بد من تقديره وأخذه بعني االعتبار ألنه 
ناقوس خطٍر أمني ومؤشر على اقتراب رياح 

العاصفة.
واملُفكر  واملثقف  للُمبدع  كان  مضى  فيما 
ة الناس له إجالالً  رأيًا تقف قلوب وعقول عامَّ
وثقة، كان الناس يحترمون من رفعهم اهلل 
بالعلم درجات، اليوم بسبب فوضى اختالط 
انعدام  وصار  االحترام  ر  تبخَّ الطبقات 
التقدير عنوانًا رئيسًيا لتعامل من هبَّ ودب 
مع الُعلماء والُكبراء، وصارت ُحرية الوقاحة 
بينما  البشر،  ألسافل  ُمتاحة  احلياء  وقلة 
فنان  ألي  ُمتاحة  غير  املؤثر  التعبير  ُحرية 
اجلماهير  هياج  من  خوًفا  حقيقي  ُمبدع  أو 
الراكضني بعينني معصوبتني وراء كل ناعق، 
غير  وطاقاتهم  كثيرة،  فراغهم  فأوقات 
أمامهم  تسلية  من  وما  كبيرة،  املُستثَمرَة 
سيما  ال  اآلخرين،  إيذاء  من  إبهاًجا  أكثر 
من  يحميهم  جماعًيا  اإليذاء  هذا  جاء  وإن 

القصاص!
أو  للمفكر  تبقى  ال  أن  يُخشى  ما  أخشى 

في  مسموعة  كلمة  املُبدع 
الثقل  ذات  احلساسة  القضايا 
يعني  هذا  امُلتمع،  في  الهائل 
مما يصنع  نراه حولنا  ما  أن كل 
يؤثر  أو  يوجهه  أو  العام  الرأي 
متثيلية  ُمجرد  سيكون  عليه 
جهاٌت  ُمتقنة،  سينمائية 
مبُمثليها  تأتي  متخصصة 
يُصفق  أشياء  لقول  املأجورين 
لها ممثلون مأجورون آخرون، بينما 
بقية القطيع املُغفل يُشاركهم 
صفقوا،  إن  تصفيقهم 
وبكاءهم  إن صرخوا،  وصراخهم 
إن بكوا، وزغاريدهم إن زغردوا، دون أن يسأل 
إال  البصير  للفاهم  يبقى  وال  ملاذا!  نفسه 
الفهيم  لعل  والتلميح  بالرموز  التحدث 
يخرس،  الذكي  يتكلم،  الغبي  يفهم! 
الشاعر  نصيحة  سامًعا  يتغابى  والفِطُن 
أحمد مطر حني قال: »في أي ُقطٍر عربي/ إن 

أعلن الذكي عن ذكائه.. فهو غبي!«.
يقول املؤلف األمريكي »نيل بورتز«: »تهدف 
)غير  التعبير  حماية  إلى  التعبير  ُحرية 
 – فيه  املرغوب  التعبير  أما  فيه(،  املرغوب 
إلى  يحتاج  ال  والتعريف-  االسم  فبحكم 
حماية«، ووفق هذا الرأي من الصعب القول 
ُمجتمعاتنا  في  محميَّة  التعبير  ُحرية  أن 
أي تعبير يُضيف معلومة غير  العربية، ألن 
معروفة للناس أو يُساهم في توعيتهم مبا ال 
يعلمون هو تعبير غير محمي وإن مت تقدميه 
قائله  يُعرِّض  بل  ُمحترمة،  راقية  بصيغة 
للمخاطر التي تتبع هياج الناس وجنونهم 
دون أن يجد من يُدافع عنه، واألسوأ أن مواقع 
التواُصل االجتماعي التي اعُتبرت في بدايات 
التعبير؛  حلُرية  أُكسجينيَّة  نوافذ  ظهورها 

حتولت إلى بؤر إلخماده وقمعه.

أيَن ُحرية التعبير؟

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

جتري  التي  الكندية،  الفيدرالية  االنتخابات 
املهم  ومن  احليوي  من  اجلاري،  سبتمبر   20 يوم 
انتماءاته  حسب  كل  اجلميع،  فيها  يشارك  أن 
وأهوائه، سواء كانت للحزب احملافظ وهو األقرب 
في الهوى لغالبية األقباط أو احلزب الليبرالي أو 
حزب  كذلك  أو  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  حتى 
الصعب  الرقم  ميثل  والذي  الكيبيكية  الكتلة 
في إقليم الكيبيك، ثاني أقوي إقليم من حيث 

الكتلة التصويتية بعد أونتاريو في كندا. 
تتناول  أسبوعني،  منذ  األولى  احللقة  كانت 
خلفية عامة حول إطار املتمع احمللي القبطي 
املالني  في  املشاركة  وأهمية  كندا،  في 
في  ممثال  املدني  واملتمع  كاألحزاب،  السياسي 
في  املدنية  األهلية  واجلمعيات  التنظيمات 

مختلف املاالت. 
 »القطيع« و«املصلحة« ليس أمرا سلبيا 

في السياسة
أن  املهم  من  سياسيا  األقباط  ينشط  وحتى 
يكون هناك إطار تأصيلي نظري، يحدد اخلطوط 
العامة االرشادية للفعل السياسي، أو التصرف 
»القطيع«،  سياسية  عن  بعيدا  السياسي، 
وباملناسبة هل املصطلح ليس مصلحا سلبيا، 
ألنه يشير إلي اتخاذ مجموعة من األفراد نفس 
القرار  أنه  قرارهم  في  توسما  منهم،  قلة  قرار 

األصوب. 
وان  خاصة  للبعض  صدمة  كالمي  يكون  قد 
السياسة ال يجب ان متارس من منطلق القيم 
نعم  ما هي مصلحتي..  انطالقا  وامنا  واملبادئ.. 
 .. منه  البد  شر   .. ميكيافيللي  منظور  من 
سيظل  ذلك  خالف   .. الوسيلة  تبرر  والغاية 
األمر مجرد حكاوي داخلية ال يدري أحد عنها .. 
واألحد املقصود هنا هو صانع القرار السياسي 

علي املستوي الرسمي.
كما أنه من املهم أن تكون هناك نخبة قبطية، 
ودميقراطيني  وكبيبكية  وليبرالية  محافظة 
فيدراليني،  حزبني  أكبر  في  األقل  على  أو  جدد، 
وبللوة  السياسي،  العمل  فهم  علي  قادر 
القبطي،  املتمع  ومصالح  أهداف  وتأصيل 
أن  دون  واألهداف،  املصالح  هذه  حتقيق  وآليات 
النخبة  مع  واالتصال  التواصل  حبال  تقطع 

احمليطة بهذه النخبة السياسية أو البرملانية. 
أعضاء  بني  ما  النخبة،  دوائر  تتنوع  أن  أهمية 
وأعضاء  واألحياء،  للمدن  احمللية،  املالس  في 
في  وكذلك  لألقاليم،  اإلقليمي  البرملان  في 
والشيوخ.  النواب  مبجلسيه  الفيدرالي  البرملان 
يعتد  قبطي  تواجد  هناك  يكون  أن  مراعاة  مع 
وكما  احلزب،  للتنظيمات  األولي  الدوائر  في  به 
عليها  التركيز  املهم  من  أحزاب   3 هناك  قلت 
الليبرالي،  واحلزب  احملافظ،  احلزب  هي:   4 أو 
وحزب الكتلة الكيبيكية أو التحالف من أجل 
مستقبل الكيبيك احلاكم حاليا في الكبيبك، 

واحلزب الدميقراطي اجلديد. 
الكيببك  في  الكاك  حزب  على  ينطبق  وما 
األخرى  األقاليم  أحزاب  بقية  علي  ينطبق 
العشرة في كندا، والتي يوجد فيها حزب ثالث 
احملافظ  الفيدراليني  احلزبني  من  أقوى  إقليمي 

والليبرالي.
العالقات وشبكة التحالفات مع اجلاليات 

األخرى
النسبية  القوة  يشتت  لن  احلزب  االنتشار  هذا 
مثل  السياسية  العكس،  علي  بل  لألقباط، 
إلي شبكة عالقات، سيوسع  احلياة في حاجة 
جاليات  من  وحتالفاتهم  عالقاتهم  شبكة  من 
عمل  هناك  وأن  خاصة  مناظرة.  أخري  وجهات 
كبير ومسؤولية كبيرة على االقباط في كندا 
ليصل صوتهم الي صانع القرار ويكونوا مؤثرين 

سياسيا. 
السياسي،  احلراك  قوة نسبية في  لكي متتلك 
عليك أن تكون متواصال مع بوابات صنع القرار، 
اجلاليات  بعض  في  الفاعلني  األشخاص  أو 
العقيدة  أو  التوجهات  في  القريبة منك سواء 
أو املوقع اجلغرافي في نفس املنطقة. من حيث 
اجلالية  من  به  يعتد  لقطاع  احملافظ  الهوى 
مناظرة  جاليات  عن  احلديث  ميكن  القبطية، 
مفيدا،  معها  التحالف  يكون  أن  وميكن  قوية 
شريطة أن يكون األقباط كالتجار .. قادرين على 
تسويق قوتهم ودورهم لزيادة قوة هذا احلليف، 
أخرى،  جالية  مع  تتحالف  أو  تتعاون  ملاذا  ألنه 
ما  وفق  عيوني«  »سواد  بسبب  ليس  بالتأكيد 

يقول املثل املصري.
ميكن  التي  نسبيا،  واملؤثرة  القوية  اجلاليات  من 
فتح قنوات تواصل معها، بعد أن يشكل األقباط 
نخبتهم األولي املؤثرة، اجلالية اليونانية، اجلالية 
اإليطالية، جاليات دول االحتاد السوفييتي سابقا 
وخاصة أوكرانيا وروسيا، واجلالية األرمينية وهي 
واملتجانسة  املؤثرة،  الغربية  اجلاليات  أقوى  من 
تعد  التي  املسيحية،  اخللفية  مع  واملتناسقة، 

امللمح اجلوهري للجالية القبطية.
على اجلانب األخرى، ال ميكن أن تعيش كل حياتك 
في املهجر بنفس الفكر االنغالقي، الذي هيمن 
مع  التعامل  في جتنب  في مصر،  البعض  على 
العربية  اجلالية  احلدود.  أضيق  إال في  املسلمني 
عقليتها  منها،  كبيرة  قطاعات  هناك  حتديدا، 
تسيطر  التي  األم،  مجتمعاتها  عن  مختلفة 
بالطبع  والتطرف،  التعصب  جماعات  عليها 
البعض منها موجود هنا في كندا. لكن هناك 
االستنارة  من  درجة  على  واسعة  قطاعات 
جتديد  أفكار  عن  وتدافع  وتنعم  األخر،  وقبول 

اخلطاب ليعيش اجلميع في سالم.
ومن أهم اجلاليات العربية، التي ميكنك التواصل 
لهم  وأن  خاصة  اللبنانيني،  املقدمة  في  معها 
ويأتي  به،  يستهان  ال  واقتصادي  عددي  وزن 
أبواب كندا  فتح  بعد  السوريني، خاصة  بعدها 
منذ  اللجوء  مستوى  على  السوريني،  لألشقاء 
سنوات، وهي جالية معروفة بأعدادها الكبيرة 
بقيم  تسمكها  بفضل  ومستقبال  حاليا، 
املتمع السوري املرتبك بفكرة العائلة املمتدة، 
السوريني  من  الكثير  عن  فضال  األفراد،  كثيرة 
الشمل،  لم  مظلة  حتت  وأقاربهم  هم  جاءوا 
وبالتالي فالتواصل والتأثير، لن يستغرق الكثير 

من الوقت واجلهد. 
أن تكون قادرا على تقدمي ما يجذبهم للتواصل 
والتحالف معك لتحقيق مصالح مشتركة في 
املدني.  واملتمع  واحلزبي  السياسي  العام  املال 
بعيدا عن التحرك في الفردي، الذي ال يقدم وال 

يؤخر... وللحديث بقية.

دعوة لتبادل األفكار )2(

كيف ينشط األقباط سياسيا في 
املجتمع الكندي؟

ما بني »القطيع« و«املصلحة« 
مونتريال – عبد املسيح يوسفو«شبكة التحالفات”

عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   منذ البدء، ونهر النيل املتفجر 
من الفردوس، مير مبدينتي الهادئة 

الوديعة »بنها«، جاعالً أرضها: 
خضراء، نضراء، خصبة!

   وككل يوم، أقف أمامه بإحترام، 
وتقدير!

   وأتذكر تلك الترنيمة املصرية 
القدمية، املدوّنة على ورقة من أوراق 

البردي، اخلالدة:

   »أسبح لك أيها النيل املتفجر 
من عمق األرض لتطعم مصر. 

إنك تفيض على احلقول. وتعطي 
رطوبة لألراضي القاحلة البعيدة 

عن املاء. إنك الندى املتساقط 
من السماء. الندي الذي يصنع 

الشعير ويخلق القمح. حني 
تفيض تتهلل األرض وتبتهج. 

فيفرح جميع الناس...«.

   تبكيني الكلمات، مرتني: مرة 
تأثراً من عمق هذه احملبة الفائقة 
العشق للنيل. ومرة ثانية خلياتنا 

لهذا النهر العظيم، وازدرائنا 
بأجدادنا الفراعني، الذين طاملا 

انحنوا بوقار أمام ذلك الذي يجعل 
األرض خضراء!

   فلم نكتف بتلويثه بكل 
أنواع امللوثات، وبترکه للنباتات 

املتسلقة، تستنزفه، وتشوه 
جماله، مع تقاعسنا الغبي عن 

تعميقه، فإذا بجرأتنا الشريرة 
تصل إلى املدى الذي نحذف اسمه 

من أهم شوارعنا، في رعونة، 
واستخفاف مقزز!

   فقد قام أحد املسئولني في 
مدينتي، بالعبث باللوحات املعلقة 
على أهم وأطول شوارعها، واملمتد 

مبحازاة النهر، وحتمل هذا االسم 
اجلميل: »كورنيش النيل«، بعد أن 

قام بتقسيمه بحسب املناطق 
التي مير بها، ووضع الفتات جديدة 
حتمل اسماء لبعض الشخصيات 

الوطنية، خالية من عبارة: 
»كورنيش النيل، سابقاً«!

   ومع انني أحترم هذه 
الشخصيات، وأقّدرها، وأعتز 

بعطائها الكرمي النبيل، في خدمة 
الوطن، فمن الظلم لها وللنيل، أن 
تكون في وضع املقارنة معه. وكان 

ميكن وضع هذه األسماء، التي 
نريد تكرميها على شوارع أخرى 

رئيسية، إال هذا الشارع بالتحديد!

  أرجوك.. أعد للشارع اسمه 
»كورنيش النيل«؛ لنستعيد - أنا 

ومدينتي -: »حلن النيل«!

عـادل عطيـة

بكائيات على 
»حلن النيل«..

غبي حتت 
الشجرة

حتت  فجلس  التعب  أعياه 
رأسه  وضع  تفاح،  شجرة 
الشجرة،  إياها على  سانداً 
وتذكر  قليالً  بذهنه  وشرد 
وإخفاقاته  انكساراته  كل 
وخيباته! تذكر كيف مضى 
وضاعت  العمر  قطار  به 
حلم  وراء  حلماً  أحالمه 

وراء حلم، كان قطار العمر ميضي وكان قطار 
وبلغ  منه  اإلحباط  متلك  ميضي!  أيضاً  أحالمه 
من  به  شعر  أن  يسبق  لم  مبلغاً  منه  اليأس 
اإلعياء  وبلغ  الظهيرة  شمس  لسعته  قبل! 

مداه كما بلغ يأسه منتهاه!
هيهات  ولكن  املوت  متمنياً  عيناه  أغمض 
فاملوت ال يأتي ملن يتمناه بل يأتي في موعده ال 
يتقدم وال يتأخر حسب أماني بني البشر! مرت 
رأسه  على  يسقط  بشيء  شعر  ثم  حلظات 
فشعر ببعض األلم فغضب وانهمرت الدموع 
من عينيه وقال محدثاً نفسه حتى الطبيعة 
ما  يكفيها  أال  معاناتي  في  تشترك  أن  تريد 
ماذا سقط  ليرى  عيناه  يفتح  ولم  به!  أشعر 

على رأسه! 
الدموع  تنهمر  وبينما  مغلقتان  عيناه  ظلت 
نفس  آخر على  عينيه سقط شيء  من كلتا 
مازال  كان  الذي  رأسه  محيط  من  البقعة 
وبكي  أكثر  فتألم  فيها  األلم  ببعض  يشعر 
أكثر ولكنه لم يفتح عينياه ليرى ماذا سقط 
على رأسه ثانية! تكرر ما حدث لعشرات املرات 
أما هو فلم يحرك ساكناً سوى أنه ظل يبكي 
على  وحنقه  ومرارته  يأسه  ويزداد  ويكتئب 
اشتياقه  ورمبا  طلبه  ويزداد  والطبيعة  احلياة 
للموت الذي يعلم جيداً أنه لن يأتي ملن يطلبه 

أو يريده ولكنه لن يأتي إال في موعده! 
له  يقول  أذنه  وفجأة سمع صوت يهمس في 
بسرعة  عينيه  ففتح  عينيك!  أفتح  بهدوء 
فوجد  نظر  ثم  شديدين  وخوف  اضطراب  في 
فرع من شجرة التفاح التي يجلس حتتها مييل 
املفاجأة  عقدت  ويحدثه!  اليمني  أذنه  نحو 

نفسه  حدث  لسانه! 
على  مييل  شجرة  فرع  قائالً 
إلّي! اشتهيت  ويتحدث  أذني 
وبينما  اجلنون!  وليس  املوت 
الفرع  وجد  يتعجب  هو 
هل  له  ويقول  ثانية  يهمس 
الذي  الشيء  هو  ما  تعلم 
نفس  على  سقوطه  تكرر 
تهتم  ولم  املرات  عشرات  رأسك  في  البقعة 
الشيء  هذا  هو  ما  لترى  عينيك  بفتح  حتى 
الذي تكرر سقوطه على رأسك بل أخترت أن 

تبقي عينيك مغلقتني؟!
السؤال  من  نفسك  حرمت  بنفسك  أنك  بل 
رأسك!  على  الشيء  هذا  سقوط  يتكرر  ملاذا 
كنت  ألنك  السؤال  من  نفسك  حرمت  نعم 
تعتقد أنه حتى الطبيعة تريد أن تشترك في 
كانت  رأسك  على  يسقط  كان  الذي  عذابك! 
منذ  أتعلم  التفاحة!  تلو  تسقط  تفاحة 
عشرات السنوات سقطت تفاحة واحدة على 
وبعدها  نيوتن  أسحق  الفيزيائي  العالم  رأس 
بدأ يفكر ثم سأل نفسه ملاذا سقطت ألسفل 
أكتشف  النهاية  في  ثم  ألعلى  تسقط  ولم 
اجلاذبية األرضية وتغير العالم بأكمله بسبب 
نظريات نيوتن الذي لم يحرم نفسه وال سمح 
ألحد وال حتى الطبيعة أن حترمه من السؤال!

 فالذي يحرم نفسه أو يسمح ألحد أن يحرمه 
من السؤال لن يصل لشيء في هذه احلياة! يا 
عزيزي كان أمامك خياران أما أن تبقي وتسأل 
الذي  املكان  هذا  من  ترحل  أن  أو  نيوتن  مثل 
أخترت  ولكنك  ويتكرر  يتكرر  أملاً  لك  يسبب 
نفسك  وحرمت  وتتألم  وتتألم  لتتألم  البقاء 
تتألم  أنت  األلم مضاعفاً!  فنلت  السؤال  من 
ألنك أخترت هذا! أبقي لتنجز شيئاً ما أو أرحل 
في  الشجرة  فرع  إلى  نظر  األلم!  يتوقف  كي 
نومه  من  أستيقظ  فجأة  ثم  وحزن  تعجب 
سريعاً  نهض  ثم  احللم  هذا  من  متعجباً 
يومها  ومن  أخرى  تفاح  شجرة  حتت  ليجلس 

ينتظر سقوط تفاحة على رأسه!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

اجازتها  تقضية  اثناء  الفندق  بهو  فى  نرجس  مع  مونا  تقابلت 
الصيفية االولى مع صديقها اجلديد برنس وفى اثناء لقاءهما نزل 
برنس من الغرفة وتقابل مع مونا صديقته ونرجس، وقدمت مونا 
برنس لصديقتها نرجس على انه صديقها ففهمت نرجس ان مونا 
انفصلت عن اسعد واوالدها فأوقفت احلديث عن اسرة مونا وابتداء 
اجلمال  نرجس ألنها كانت على قدر كبير من  التعرف على  برنس 
وواضح ان سنها صغير كما انه من استيل مالبسها واضح عليها 

الثراء.
وجود  ونسى  نرجس  على  والتعرف  احلديث  فى  برنس  واسترسل 
مونا التي الحظت اهتمام برنس الكبير بنرجس؟! وبسرعة ودعت 
مونا صديقتها نرجس وطلبت منها ان يتواصال واخذت برنس الذى 
بدى عليه االمتعاض، واخبرت مونا برنس عن نرجس وقصت عليه 
بانتباه  لها  يستمع  وكان  ارملة  اصبحت  وانها  معها  حدث  ما 

وانصرفت.
اليوم  وابتدأت عملها  برنس  مع  بيتها  الى  اخرى  مرة  مونا  وعادت 
كاملعتاد بعد االجازة ولكنها فوجئت باتصال من نرجس صديقتها 

التي اخبرتها بخجل واستحياء عن ان صديقها برنس حاول مرارا 
تكون  لم  نيته  بان  احست  وعندما  اليها  والتقرب  بها  االتصال 

جيدة اتصلت على مونا لتحزرها من هذا االنسان.
سهى  لصديقتها  امييل  وكتبت  برنس  يفعله  مما  مونا  صدمت 
وممكن  طبيعي  ذلك  بان  سهى  عليها  فردت  ذلك  لها  لتشكو 
ان يحدث وان لم تكوني راضية عن ما يحدث ميكنك ان تبحثي 
عن انسان اخر فانتي حرة وتستطيعي ذلك وابتدأت مونا رحلة 

اخر  احالم  فتى  لتجد  االجتماعي  التواصل  شبكة  على  البحث 
افضل من برنس وقررت مونا التخلص من برنس.

والتي  ابنة مونا  فيرونيكا  الصحفي  الفترة صارح جورج  في هذه 
تعيش حاليا مع والدها واخوها حسام بانه مهتم بها، ويكن لها 
كانت  االخرى  هي  وفيرونيكا  بها،  االرتباط  يريد  وانه  وتقدير،  حب 
لديها عالمات استفهام عن ماضي  ولكن كانت  مهتمة بجورج، 

جورج، وهى تريد ان تأخذ رأى احد.
وراسخ  حقيقي  شعور  كان  جورج  نحو  شعورها  ان  تؤمن  كانت 
ألنه كان نتيجة جتربة وتفاعل حقيقي ملواقف حياتية عشتها هي 

واختبرتها بنفسها معه لم يكن هناك 
واخفاء  اجلميل  الوجه  او اظهار  تصنع 
والدتها  السيء، كما حدث مع  الوجه 
شكال  مزيفة  عالقة  صدقت  التى 
شبكة  على  معها  حدث  وموضوعا 
واستبدلت  االجتماعي،  التواصل 
عالقتها االسرية الطبيعية واحلقيقية 

بعالقة وقتية مجهولة لها طابع النزوة وحب الذات.
والدتها  بادرتها  لها  لتحكي  بوالدتها  فيرونيكا  اتصلت  وعندما 
بالشكوى من برنس وباألزمة العاطفية التي تعيشها وإنها قررت 
ان تتخلى عن برنس وتبحث عن شخص اخر يحقق طموحاتها، هنا 
قررت فيرونيكا ان امها ال تصلح الن تأخذ دورها كأم وال تستطيع 
قرار  هو  ما  سنعرف  القادم  العدد  في  نصيحة...  منها  تأخذ  ان 
ان  فيرونيكا  تستطيع  ومن  بجورج  لالرتباط  بالنسبة  فيرونيكا 
تأخذ نصيحته بعد ان اكتشفت ان والدتها غير صاحلة لذلك وما 

هو قرار اميى النهائي للطالق او االستمرار مع عصام.

الطالق فى املهجر من السبب )الطالق فى املهجر من السبب )1٥1٥((
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالقتأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالق
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حصان باريس املزعجحصان باريس املزعج
أزعج كل من  أن  ما لبث هذا احلصان  فرنسيا حصاناً  اشترى رجالً 
العجيبة  بالرفس والصهيل واحلركات  حوله في احلي من السكان 
في  دعوى  أقاموا  قد  الباريسي  احلي  سكان  أن  والغريب  األخرى. 

القانون  أن  ذلك  من  واألغرب  نفسه.  احلصان  ضد  ولكن  احلصان  صاحب  ضد  ال  احملكمة 
الفرنسي قد أباح مثل هذه الدعوى.    استغرقت محاكمة احلصان عاما بأكمله. فال شك 
أن قضية من هذا النوع هي قضية معقدة حتتاج إلى قضاة ومحامني عباقرة يستطيعون 
أن ينفذوا إلى صلب القانون ومفاهيمه األساسية لكي يستطيعوا أن يحاكموا حصاناً. 
ونستطيع أن نتصور استدعاء شهود اإلثبات والدفاع وحاجة احملكمة إلى مترجم ينقل 
أقوال احلصان في الدفاع عن نفسه.     إحدى الباريسيات ممن اشتركن في اتهام احلصان، 
قالت في محضر ادعائها أنها في ليلة كذا من تاريخ كذا وبعد االغتسال بأشهر عطور 
القاضي  سعادة  يا  باحلصان  وإذ  الزفاف  ليلة  عريسها  الستقبال  تستعد  كانت  باريس 

يصهل. وجفل العريس ولم تقم له قائمة.
   القاضى يلتفت غاضباً إلى احلصان. في قفص االتهام: )هل صحيح أنك فعلت ذلك في 
تلك الليلة؟( واحلصان ينظر طويالً إلى القضاة واحلضور وال يفهم فيخيل اليهم أنه يفكر. 
وتقع ذبابة فينغضها برأسه فيصرخ املترجم: »أرأيت يا سعادة القاضي« احلصان يقول إن 
هذا غير صحيح. قد يفعل هذا في أي وقت سوى وقت استقبال عروس لعريس. وهو يقول 
إنني قبل كل شيء وبعده حصان. ال أدري ماذا يعني هذا بالنسبة إليكم ولكنه بالنسبة 

لى يعني كل شيء«.)تصفيق في احملكمة(. 
   املهم أنه بعد عام كامل من محاكمة احلصان على هذا املنوال تقدم شهود دفاع كثيرون 
من احلي الباريسي يقولون إن احلصان قد غير من طبائعه وعاداته وأنه قد أصطلح. أكثر 
من ذلك، فالذين رفعوا الدعوى راحوا يجربون جهدهم السقطها قائلني إنهم ال يريدون أن 

يفارق احلصان حيهم ألنهم تعودوا عليه وعلى حركاته.
الذين اعتادوا صهيل  الذين تغيروا هم سكان احلي     احلقيقة أن احلصان لم يتغير. وأن 
احلصان وصار الرفس عندهم نوعاً من التعويض في التنفيس وتفريغ الكبت. وخرج احلصان 
من احملكمة بريئاً. واحتفل به الباريسيون في الشوارع يربتون على رقبته زاعمني أنه تغير. 

احلصان لم يتغير وكل ما فعله هو أنه ظل حصاناً ولم يتحول إلى نعجة.

البلد  ذلك  اليابان،  في  أعوام،  عدة  قبل 
بني  العالية  االنتحار  بنسبة  املعروف 
سكانه، اقدمت فتاة رسامة على االنتحار، 
يقال إنها فعلت ذلك بسبب موت حبيبها 
دوامة  في  أدخلها  مما  مأساوية  حادثة  في 

كبيرة من احلزن والكآبة، وأن آخر 
هو  تنتحر  أن  قبل  فعلته  شيء 
االنتهاء من رسم إحدى لوحاتها 
ذات  غامضة  فتاة  تصور  التي 
زرقاء  وعيون  طويل  أسود  شعر 
يعرف  أحد  ال  طبعا  واسعة، 
في  الظاهرة  الفتاة  تكون  من 
أنها  الواضح  من  لكن  الصورة، 

حزنا  وتقطر  تشع  فنظراتها  سعيدة،  غير 
وكمدا.

اللوحة  تلك  من  الرسامة  انتهت  ان  وبعد 
ورفعتها  لها  صورة  بأخذ  قامت  الكئيبة 
ساعات،  بعدة  ذلك  وبعد  االنترنت،  على 
عند منتصف الليل، انتحرت الفتاة بشنق 

نفسها في حجرة نومها.
إلى هنا تبدو القصة عادية، فتاة مهمومة 
لكنه  محزن  شيء  االنتحار،  على  اقدمت 

ليس حدثا فريدا وال نادرا.
لكن الغريب في القصة هو أن اللوحة التي 
رفعتها الفتاة الرسامة إلى االنترنت قبيل 
وضجة،  لغطا  تثير  بالتدريج  بدأت  موتها 
غامرا  شعورا  أن  من  يشتكون  الناس  أخذ 

اطالوا  بعدما  أصابهم  والكآبة  باحلزن 
فحسب،  هذا  ليس  اللوحة،  إلى  النظر 
في  التركيز  عند  أنه  قالوا  منهم  فالعديد 
الرائي  فأن  الوقت  من  لبرهة  الفتاة  عيون 
سيالحظ ابتسامة خفيفة تظهر تدريجيا 
عند طرفي شفة الفتاة، وهالة 
سوداء تظهر حول عينيها، ال بل 
ذلك  من  أبعد  ذهب  البعض  أن 
الفتاة  عيون  أن  على  فأقسم 
وبأن  باحلركة،  تبدأ  وشفتيها 
احلياة  فيها  تدب  ككل  اللوحة 

كلما أطال املرء النظر إليها.
أما اجلزء األكثر رعبا في القصة 
حاالت  وقوع  حول  تقارير  انتشار  فهو 
املراهقني  خصوصا  األشخاص،  بني  انتحار 
اللوحة  إلى  النظر  اطالوا  الذين  والشباب، 
ملا يزيد عن خمسة دقائق! ... لكن هل هذا 

حقيقي؟ 
تلك  صحة  مدى  ندري  ال  احلقيقة  في 
شعورا  ان  ينكر  أجد  ال  ولكن  االقاويل، 
مخيفا ينتاب كل من اطال النظر في تلك 

اللوحة.
مجرد  إنها  يقولون  فالبعض  النهاية  وفي 
إشاعة سخيفة ال أساس لها من الصحة، 
سبب  وأن  واقعية،  أنها  آخرون  يرى  فيما 
رمبا  أو  ممسوسة،  اللوحة  ان  هو  يحدث  ما 

مسكونة بروح الفتاة التي انتحرت!

لغز لوحة الفتاة اليابانية املنتحرةلغز لوحة الفتاة اليابانية املنتحرة

الدكتور نبيل عبد المسيح

 والصيدالنية سامية صهيون

يهنئون 

المهندس/ جمال بولس 

وحرمه/ إيمان

بزفاف

مينا و كاترين  

أطيب التمنيات بحياة سعيدة 
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Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

ان احلد من شراء األجانب للعقارات في كندا واملتوقع ان يقدم علية تيودور في حالة فوزه 
في االنتخابات له تأثير سلبي على سوق العقارات وأيضا على االقتصاد الكندي.

والذين  األجانب  وهم  العقارات  في  املستثمرين  من  كبير  قطاع  استبعاد  ذلك  سيتبع 
وهذا  كندا.  في  العقاري  لالستثمار  العالم  انحاء  جميع  من  أموالهم  بغزاره  تدفقت 
سيترتب عليه انكماش حركة تشييد العقارات اجلديدة وبالتالي تأثر االقتصاد الكندي 
بدرجة كبيرة حيث ان صناعة البناء من اهم العوامل التي لها تأثير خطير على النمو 
الرأسمالية  األرباح  أيضا بتحصيل ضريبة  الى ذلك فهناك وعود  باإلضافة  االقتصادي.  
على بيع وشراء العقارات املعاد بيعها حتى لو كانت محل االقامة األساسي وهذا معناه 
و من  والبيع  الشراء  لتكاليف  تقدم حسابا  ان  عليك  بيتك  فيها  تبيع  مرة  في كل  انه 
املواطن  إلى  الذي ستدفع عنه ضريبة دخل وهذه أعباء أخرى تضاف  الناجت  ثم املكسب 

الكندي إلى جانب تأثيرها السلبي على حركة بيع وشراء العقارات. 

فوز »تيودور« سيؤثر سلبا على سوق العقاراتفوز »تيودور« سيؤثر سلبا على سوق العقارات

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

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

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد
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مجلة »العالم الساخر«:

العصفور والطائرة

عادية.  ذات صباح في مهمة  للتحليق  ونحن نستعد  مروحية عسكرية  املالحني في طائرة  رئيس  كنت 
الثلجية  الريح  الى نحو 1500 متر وغطت  الرؤية  وظلت االحوال اجلوية تسوء باطراد حتى تقلص نطاق 
زجاج الطائرة االمامي. ومتنينا كلنا الغاء الرحلة، لكن كلمة األمر جاءت باالنطالق. وأكملنا االستعداد حتت 
املطر، ثم صعدنا الى الطائرة ونحن ننتظر وننظر بخوف الى اخلارج. وفجأة قفز عصفور من حقل جانبي 
ووقف على املدرج قرب الطائرة. عندئذ استدار الطيار نحونا وقال: »اجليش وحده يرغمنا على التحليق حني 

متشي الطيور على األرض«.

وكالة »فرانس برس«:

دراسة تكشف عن عارض جانبي نادر للقاح »أسترازينيكا«

تلقي  نتيجة  جانبي  عارض  عن  األوروبية  األدوية  وكالة  كشفت 
لقاح »أسترازينيكا« املضاد لفيروس »كورونا«، يستهدف األعصاب 
بهولندا،  أمستردام  في  مقرها  يقع  التي  الوكالة  وأفادت  حتديدا. 
أمس األربعاء، بأنها أدرجت االضطراب العصبي النادر، وهو متالزمة 
»غيالن باريه« كأثر جانبي »نادر جدا« للقاح »أسترازنيكيا«، الذي 

يسبب شلال مؤقتا، بحسب وكالة »فرانس برس«.
وأشارت إلى أنه مت اإلبالغ عن إجمالي 833 حالة من متالزمة »غيالن 
باريه« في جميع أنحاء العالم مع حلول 31 يوليو املاضي، مما يقرب 

من 592 مليون جرعة من جرعة »أسترازينيكا« التي مت إعطاؤها للعالج من فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن متالزمة »غيالن باريه« كانت عرضا جانبيا »نادرا جدا« يحدث في أقل من واحد من بني كل 
10 آالف شخص. وطالبت وكالة األدوية األوروبية أنه يجب ذكر ذلك العارض اجلانبي في املعلومات اخلاصة 
بلقاح »أسترازينيكا«، وكذلك بكتابة حتذير يوجه بضرورة طلب العناية الطبية إذا وقعت إصابة بالضعف 

وشلل في األطراف، ألنها قد تنتقل إلى الصدر والوجه.

مجلة »يو«:

العني بالعني

بأعمال تصوير مستقلة لبعض الصحف واملالت.. وأفتخر كثيراً بهذه األعمال. وذات مساء  أقوم أحياناً 
تعرفت في حفلة الى رجل متبجح يحرر مقالة أسبوعية في مجلة نشرت إحدى الصور التي التقطتها.

وبعدما أخبرني أنه أعجب بتركيبة الصورة وانسجامها »املمتعني الى حد ما »، قال: »ال بد من أنك متلك 
آلة تصوير رائعة«. وعلى الفور أخبرته أنني استمتعت بقراءة مقالته األخيرة، وأضفت: »ال بد من أنك متلك 

برنامج  رائع  للكتابة على الكمبيوتر«.

موقع »فان بيدج« اإليطالي:

كيف ساعد األمير ويليام في 
هروب عائلة من كابول؟

بشكل  ويليام  البريطاني  األمير  كامبرديج،  دوق  تدخل 
السابقني  األفغان  زمالئه  أحد  أسرة  ملساعدة  شخصي 

بأكادميية ساندهيرست، في الهرب من كابول.
أحد  كان  طالبان،  سيطرة  بعد  البالد  من  بالهروب  حلموا  الذين  األفغان  املواطنني  من  الكثير  بني  ومن 

الضباط وعائلته محظوظني مبا يكفي لنجاتهم مبساعدة دوق كامبريدج.
أيام  عرفه  ضابط  أسرة  إلخراج  شخصي  بشكل  ويليام  األمير  تدخل  اإليطالي،  بيدج«  »فان  موقع  وفق 
له  اآلمن  املرور  لتأمني  األمير جهوداً  بذلك  امللكية ساندهيرست، حيث  العسكرية  انضمامه لألكادميية 
وألسرته. الضابط املعني هو طالب سابق في أكادميية ساندهيرست العسكرية في مقاطعة باركشير 
»البلوز  فوج  في  رائداً  ليصبح  بها  نفسه  ويليام  التحق  حيث  املتحدة،  اململكة  في  األرقى  البريطانية، 
عاماً   23 العمر  يبلغ من  ويليام  األمير  البحرية(. كان  إلى  )لينضم الحقاً   »Blues and Royals والرويالز 
عندما تدرب في األكادميية العسكرية، وتخرج منها عام 2006. وذكرت صحيفة »تليجراف« البريطانية، 
أنه بسبب عمل الضابط األفغاني مع اجليش البريطاني، كانت عائلته عرضة لالضطهاد من قبل طالبان، 

ولهذا السبب لم يكن لدى العائلة مخرج آخر سوى الهرب من كابول.

موقع »يو بي آي« األمريكي:

دراسة حتذر من خطر السجاد في املدارس ومكاتب العمل

وجد فريق من العلماء األمريكيني أن السجاد الذي يحتوي على مواد كيميائية أبدية ميثل خطورة شديدة 
على األطفال في املدارس. حذرت دراسة جديدة من مخاطر استخدام السجاد في املدارس ومكاتب العمل، 
في  الهواء  في  بـ«األبدية«،  وصفها  يتم  التي  الضارة  الكيميائية  املواد  انتشار  في  يتسبب  قد  إنه  قائلة 
األماكن املغلقة، وفقاً ملوقع »يو بي آي« األمريكي. وقال املوقع، في تقرير، إنه باستخدام تقنية قياس جديدة، 
اكتشف الباحثون تركيزات عالية بشكل مثير للدهشة من هذه املواد الكيميائية األبدية التي يطلق عليها 
»PFAS«، في عينات الهواء املأخوذة من فصول رياض األطفال ومكاتب اجلامعات واخملتبرات وأماكن أخرى. وتابع 
لومان: »بالنسبة لألطفال في املنازل أو املدارس التي لديها سجاد قدمي ُمعالج بـPFAS ، فإن استنشاقهم 
للهواء في هذه األماكن يعد أكثر خطورة من التعرض للغبار، وذلك ألن الهواء يكون محمالً مبواد كيميائية 
أبدية متطايرة ميكن أن تؤدي في نهاية املطاف إلى تأثير أكثر ضرراً«. ووجد الباحثون أن العديد من الفصول 
الدراسية واخملتبرات كانت لديها تركيزات أعلى من هذه املواد الكيميائية الضارة من تلك التي مت تسجيلها 
في غرفة التخزين في متجر املالبس، فيما وجدت أعلى تركيزات PFAS في مخازن السجاد. ونصحت الدراسة 
بضرورة تقليل التعرض ملواد الـPFAS عن طريق االمتناع في أسرع وقت ممكن عن استخدام املنتجات التي 

تنبعث منها هذه املواد الضارة، مبا في ذلك املالبس واألحذية ومنتجات البناء واألثاث.

تتميز أحدث سيارة ذاتية القيادة من مرسيدس بنز 
الدماغ  بني  التواصل  حتقق  بواجهة   Vision AVTR
امليزات  في  بالتحكم  للركاب  لتسمح  واحلاسوب 

اخملتلفة بأفكارهم.
األضواء  على  املستخدمون  يركز  وللتشغيل، 
املوجودة على لوحة القيادة الرقمية، ويتعرف الذكاء 
االصطناعي للسيارة على اختيارهم ويبدأ وظيفة 
محددة مسبًقا. وميكن أن يشمل ذلك تغيير محطة 
أو  الرد على مكاملة هاتفية،  أو  أو فتح نافذة،  راديو، 

توجيه السيارة على طريق محدد بشكل مسبق.
ومت تقدمي السيارة ألول مرة في معرض اإللكترونيات 
ولكن  فيجاس،  الس  في   2020 لعام  االستهالكية 
في  للسيارات   IAA Mobility معرض  لزوار  ميكن 
الدماغ  واجهة  اختبار  األسبوع  هذا  ميونيخ 

والكمبيوتر ألول مرة.
يقوم  واحدة،  دقيقة  مدتها  معايرة  عملية  وبعد 
موجات  بتحليل  املستخدم  برأس  متصل  جهاز 
ماركوس  وقال  محددة.  وظيفة  ويطلق  دماغه 
كل  إن  مرسيدس-بنز  في  العمليات  مدير  شيفر، 
تشغيل  تبسيط  محاولة  حول  تدور  العناصر  هذه 

السيارة بشكل جذري«.

وبدالً من عجلة القيادة التقليدية، يضع السائقون 
وهو  الوظائف،  متعددة  حتكم  لوحة  على  أيديهم 
إجراء يهدف إلى محاكاة التفاصيل املميزة من فيلم 
الداخلية  املقصورة  فإن  ملرسيدس،  ووفًقا  أفاتار. 
من  السائق  على  السيارة  وتتعرف  باحلياة،  تنبض 

خالل نبضات قلبه وتنفسه.
ولم تقدم الشركة متى أو إذا كان السيارة ستتوفر 
يكون هذا في  أن  احملتمل  غير  ولكن من  للجمهور، 
ميل  ديلي  صحيفة  بحسب  القريب،  املستقبل 

البريطانية.

صحيفة ديلي ميل البريطانية:

مرسيدس تكشف عن سيارة يتم التحكم مبيزاتها باألفكار

صحيفة »ديلي اميركيان«:

االميان بالذات

»شارلي  قال  اخلاصة،  حياته  من  شيء  عن 
املسألة.  تلك هي  تؤمن بنفسك،  أن  شابلن«: 
أطوف  االيتام،  مأوي  في  كنت  عندما  حتى 
الشوارع بحثاً عن قوت، كنت أؤمن بأني أعظم 
ممثل في العالم . واذا كنت تفتقر الى السعادة 
محالة  ال  فأنك  بالذات؛  االميان  مينحها  التي 

سائر الى أخفاق.

صحيفة »السويد اليوم«:

السمعة

ويبّر  املرء  يقطعها  وعود  مجموعة  السمعة، 
بها. انها تتألف من الصدق واالخالص واالمانة 
السمعة  وباختصار،  العمل.  في  والكفاية 
الشخصية.  ندعوه  الذي  الشيء  صورة  هي 
وتتساءل: »ماذا في السمعة؟« فأجيب: »فيها 

كل ما تفعله«.
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 رحلة من تركيا إلى كندا رحلة من تركيا إلى كندا
 تتحول إلى عملية جلوء لطاقم الطائرة تتحول إلى عملية جلوء لطاقم الطائرة

الطيران  لشركة  األمر  بادئ  في  طبيعية  بدت  رحلة 
قصة  إلى  حتولت  تورنتو،  إلى  إسطنبول  من  التركية، 
أن  قرروا  الذين  التركية،  الطائرة  طاقم  أبطالها  كان 

تكون هذه آخر رحلة لهم من تركيا.
قدموا  التركية،  اجلوية  اخلطوط  طائرة  طاقم  وقدم 

طلبات للجوء في كندا، فور وصولهم هناك.
التركية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  طاقم  أفراد  من  وعددا 
التي كانت متجهة إلى كندا، تركوا بطاقات هوياتهم 

وجوازات سفرهم في غرف الفندق وتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد.
وأدلى ساتشكني كوتشاق، رئيس احتاد موظفي اخلطوط اجلوية في تركيا، بتصريحات حول الواقعة 
حيث قال: »بصفتي من شركة الطيران الوطنية، ال أرحب برحيل الفريق بشكل مفاجئ. كان يجب 

عليهم االستقالة واملغادرة”.
وذكر كوتشاق أن اللجوء مت على أساس الظروف املعيشية، وأن هؤالء األشخاص »يحملون مخاوف 

اجليل اجلديد”.
وأشار إلى ارتفاع هشاشة تركيا وعدم اليقني املسيطر على الناس هناك، مؤكدا أن هناك العديد 
للخروج من وضع  ذلك وسيلة  يرون في  الضيافة، فقد  قرار طاقم  وراء  االجتماعية  العوامل  من 

معيشي صعب.
وتعد حاالت »انشقاق« موظفي اخلطوط اجلوية التركية، وهجرتهم إلى بلدان ال تتطلب تأشيرات، 

في تزايد ملحوظ، حيث يذهبون لبلدان غربية ويعملون هناك كسائقني وصرافني ونادالت.

99

 ترودو: االعالم الكندية ستظل منكسة  ترودو: االعالم الكندية ستظل منكسة 
حلني االتفاق مع قادة السكان االصلينيحلني االتفاق مع قادة السكان االصليني

انه  ترودو  جسنت  الليبرالي  الزعيم  قال 
منكسة  الكندية  االعالم  إبقاء  يعتزم 
حتمل  ال  مقابر  الكتشاف  تكرميا 
الشعوب االصليني في  عالمات ألطفال 
كاملوبس والذين لم يعودوا الى ديارهم.
السكان  مجتمعات  تقرر  حتى  وذلك 
االصليني وقادتهم متى يتم رفع االعالم 
ان  يعتقد  انه  قائال:  ترودو  وأضاف  ثانية، 
الكنديني شاهدوا برعب تلك القبور وان 
وقد  ما حدث سيظل جزء من حاضرنا، 
على جميع  الكندية  االعالم  تنكيس  مت 

املباني الفيدرالية منذ يوم 30 مايو.
وقال متحدث باسم هيئة التراث الكندي ان قرار رفع االعالم سيكون بناء على نصيحة من وزارة 
التراث الكندي، ويتمشى قرار تنكيس االعالم الكندية مع ما طلبه قادة الشعوب االصليني ولكنه 
لم يكن واحدا من طلبات جلنة احلقيقة واملصاحلة والتي قدمت توصيات أخرى بشأن أحياء ذكرى 
اكتشاف مقبرة االطفال ومنها اقامة نصب وطني في أوتاوا، ولم يتم الوفاء بهذه التوصيات بعد.
وقالت ماري ويلسون احد املفوضني الثالثة في جلنة احلقيقة واملصاحلة التي رحبت بقرار تنكيس 
االعالم الكندية، قالت أنه يتعني ان تظل االعالم منكسة حتى اليوم الوطني للحقيقة واملصاحلة 
الذي اعتمدته احلكومة الفيدرالية ليكون عطلة رسمية للجهات احلكومية الفيدرالية وتقرر ان 

يكون يوم 30 سبتمبر.

مدارس أونتاريو تسجل مدارس أونتاريو تسجل 189189 إصابة بكورونا بعد ايام من بدء الدراسة  إصابة بكورونا بعد ايام من بدء الدراسة 
واغالق ملدرسة واحدةواغالق ملدرسة واحدة

على  فقط  أيام  خمسة  مرور  بعد 
الدراسي، سجلت مدارس  العام  بداية 
بني  بكورونا  اصابة  حالة   189 أونتاريو 
عشرات  وهناك  واملوظفني،  الطالب 
في  ذاتيا  معزولة  املدرسية  الفصول 
وهي  مغلقة  واحدة  ومدرسة  املنازل 
العامة  ألكسندر  الفيكونت  مدرسة 
أونتاريو  في  كورنوال  منطقة  في 
بكورونا  االصابة  حاالت  عدد  بسبب 
واملوظفني  الطالب  جميع  وأمر  فيها، 

بالبقاء في منازلهم والتعلم عن بعد ملدة أسبوع واحد على االقل.
وقد أبلغت املدارس في منطقة هاملتون عن وجود 74 حالة اصابة بفيروس كورونا وطلب من مئات 
الطالب العودة للمنازل لعزل أنفسهم، وأبلغت مدرسة دينورث الكاثوليكية في هاملتون عن وجود 
10 حاالت مرضية بها، وامر مسؤولو الصحة العامة الطالب في 12 فصال دراسيا بالعزل الذاتي 
في منازلهم، وفي منطقة هالتون كانت هناك 7 حاالت مرضية في مدرسة هالتون الكاثوليكية 

وطلب من الطالب في 3 فصول دراسية بالعزل الذاتي واخذ اختبار كوفيد 19.
وبالنسبة ملدارس تورنتو كان هناك 20 حالة مرضية ويعرف ان عدد الطالب في مقاطعة أونتاريو 
الطالب  يحتاج  ولن  ألف موظف،   300 املوظفني  عدد  ويبلغ  وطالبة  مليون طالب   2 يبلغ حوالي 
واملوظفني الذين حصلوا على التطعيم بالكامل إلى العزل الذاتي في حالة تعرضهم للفيروس إذا 
لم تظهر عليهم اعراض مرضية، وقال وزير التعليم ستيفان ليتشي؛ إنه ال يريد أغالق املدارس على 

نطاق واسع مثل ما حدث العام املاضي، وهو يفضل االغالق احمللي والعزل الذاتي.

زعماء االحزاب يدينون اعمال العنف على ترودو اثناء حملته زعماء االحزاب يدينون اعمال العنف على ترودو اثناء حملته 
االنتخابية... والشرطة تقبض على الفاعلاالنتخابية... والشرطة تقبض على الفاعل

ذكرت شرطة مدينة لندن في أونتاريو انها قبضت على الشخص الذي رمي بحصى على ترودو 
زعيم احلزب الليبرالي اثناء صعوده الى حافلة انتخابية يوم 6 سبتمبر في مدينة لندن باونتاريو، 
والشخص الذي قبضت عليه الشرطة كان يرأس حزب الشعب سابقا وهو السيد شاين مارشال 
صرح  لكنه  ترودو  احلصى  أصابت  وبينما  ترودو،  جسنت  علي  حصى  بإلقاء  واتهمته  سنة   25

للصحفيني في وقت الحق بانه بخير.
إللغاء  الشرطة  واضطرت  مرة  من  اكثر  في  لالحتجاجات  هدفا  الليبرالية  ترودو  حملة  وكانت 
زعيم  وقال  احلادث،  هذا  األخرى  االحزاب  زعماء  أدان  وقد  والغضب،  االحتجاجات  بسبب  احدهم 
حزب احملافظني إيرين أوتول »أن العنف السياسي ال مبرر له على االطالق، ويجب أن تكون وسائل 
أعالمنا خالية من الترهيب والعنف، ونحن نعيش في دميقراطية عظيمة ويجب ان نتصرف علي 

هذا النحو«.
وقال ترودو اثناء حملته االنتخابية في مونتريال »ال ينبغي الحد ان يقوم بعمله حتت تهديد العنف 
هذه  سينغ  جاجميت  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  زعيم  وأدان  للخطر«،  تعرضه  التي  االعمال  او 
احلادثة قائال »ال أستطيع أن أتخيل انني أقول هذا في عام 2021، ال ترمي حجارة على الناس ألنك 
ال تتفق معهم في أمر ما، أن هؤالء االشخاص الذين يعتقدون ان القاء احلجارة أمر ال بأس به، هم 

مضطربون بشكل واضح وال ينبغي أن يحدث هذا«.
ادان هذه احلادثة ولكنه قال »أن  واما رئيس حزب الشعب احلالي السيد ماكسيم بيرنييه فقد 
زعماء االحزاب لم يعلقوا على ما حدث له اثناء حملته االنتخابية عندما قذفه احدهم ببيضة 
االولى  الستة أشهر  للقضاء خالل  الفيدرالية قد قدمت  الشرطة  أن  ويذكر  املاضي«،  االسبوع 
السياسيني  املوجهة ضد  املباشرة  وغير  املباشرة  التهديدات  تتضمن  ملفا   215 العام  هذا  من 

الفيدراليني، ومنها 158 ملف حتتوي تهديدات ضد جسنت ترودو .

أوباما يؤيد »جاسنت ترودو« أوباما يؤيد »جاسنت ترودو« 
في االنتخابات الكندية في االنتخابات الكندية 

الفيدراليةالفيدرالية
»باراك  السابق  األمريكي  للرئيس  تويته  في 
التواصل  صفحة  علي  أوباما  كتب  أوباما« 
»أمتنى  يقول:   »تويتر«  به  اخلاصة  اإلجتماعي 
األفضل في  يكون  أن  ترودو  لصديقي جاسنت 
االنتخابات الكندية املقبلة القادمة«، وأضاف 
اوباما: »لقد كان ترودو قائداً فعاالً وصوتاً قوياً 
فخور  أنا  ولهذا  الدميوقراطية،  القيم  لصالح 
رد  جانبه  ومن  سوياً«.  أجنزناه  الذي  بالعمل 
جاسنت ترودو زعيم احلزب الليبرالي على أوباما 
من  الدعم  هذا  بتلقي  سعيد  »أنا  بالقول: 

صديقي باراك أوباما«.
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أصولأصول ولياقة ولياقة
• تأكدي أن الكلمة الطيبة تصل إلى القلوب مباشرة، لذلك راعي اللياقة في حديثك لكي حتظي 

بأكبر عدد من الصديقات. 
• جتنبي النقد اجلارح لصديقة أو زميلة، وبخاصة في الوقت الذي ال ترغب سماع النقد فيه، وال 

تتسرعي في إبداء رأيك من املقابلة األولى ألي شخص.
• راعي عدم التفاخر في أثناء حديثك بأي شيء من ممتلكاتك أو قدراتك، ألن هذا يضايق اآلخرين، 

ويشعرهم بتركيزك على شخصك فقط.
• تذكري دائماً أهمية االحترام في التعامل مع اجلميع في مكان العمل، سواء بالنسبة للمراكز 

الصغيرة أو الكبيرة، فهذا يعطي لهم صورة متوازنة عنك.

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات
• احتفظي بالسمن سواء كان حيوانياً أو نباتياً في إناء 
زجاجي محكم اإلغالق حتى ال يتعرض للهواء  ألن الهواء 
وبخاصة  يفسد  وبالتالي  السمن  تأكسد  في  يتسبب 

في فصل الصيف. 
تضيفي  وال  مرتني  من  أكثر  الزيت  تستعملي  ال   •
الدهنية  املواد  حتلل  ألن  املستخدم  للزيت  جديداً  زيتاً 
الغذائية  قيمته  الزيت  تفقد  عنها  الصادرة  واألحماض 

كما أنه يسبب بعض األمراض.
معصورة  ليمونة  بقشرة  السكني  سالح  ادعكي   •

للتخلص من رائحة السمك أوالبصل العالقة بها. 
• لكي تزيلي اآلثار التي تركتها األكواب املبللة فوق الصينية املصنوعة من االستینلس ستيل 

بللی قطعة من القطن أو القماش بالكحول وادعكيها دائرياً.

شروط يجب توافرها في شروط يجب توافرها في الزوجة الزوجة 
الناجحةالناجحة

إذا  التالية ما     ميكنك أن تعرفي من إجابتك لألسئلة 
کنت زوجة ناجحة أو سوف تكونني ناجحة في زواجك!

املتبادلة بينك وبني زوجك أساساً  الثقة  • هل تعتبرين 
لنجاح الزواج؟ 

• هل تشعرين أن املادة ضرورية لنجاح الزواج؟ 
• هل تشعرين باملسئولية نحو زوجك؟ 

• هل تعتبرين عدم قضاء شهر العسل ألي سبب طاريء، 
يؤثر على سعادة احلياة الزوجية في املستقبل؟

• هل ترين أن الغيرة ضرورية بني الزوجني، للحب احلقيقي؟
• هل تشعرين بأنك حتترمني آراء زوجك دائماً؟ 

• هل تعتقدين أن احلياة مع أم الزوج، تسبب املشكالت وإخفاق احلياة الزوجية؟ 
• هل من الضروري أن تكون رعاية األطفال وتربيتهم مشتركة بينكما؟ 

• هل حتاولني فهم وجهة نظر زوجك إذا اختلفتما؟ 
• هل تعتبرين اإلنفاق على البيت مسئولية الزوج بشكل كامل، أو أن عليك املشاركة في نفقات 

البيت؟ 
   ضعی »نعم« أمام كل سؤال توافقني عليه و»ال« أمام السؤال الذي ال توافقني عليه، لك درجة 
واحدة على كل إجابة بـ »نعم«  . فإذا حصلت على 8 درجات، فأنت زوجة ناجحة أو سوف تكونني 
زوجة ناجحة. أما إذا كانت درجاتك دون ذلك فأمامك فرصة لالجتهاد في التغيير من نفسك وإال 

واجهت صعوبات في حياتك الزوجيه وبخاصة لو حصلت على أقل من خمس درجات.

لكي حتتفظي بشعرِك الطويل جمياًل لكي حتتفظي بشعرِك الطويل جمياًل 
وبراقاًوبراقاً

منتظمة؛  فترات  على  أطرافه  قص  على  احرصي  ـ   
يتلفها  التي  املقصفة  األطراف  من  تتخلصي  حتى 

اجلفاف.
يصبح  حتى  غسله  قبل  دائماً  شعرك  مشطي   -
الشعر  جذور  من  التمشيط  عملية  ابدئي  منساباً. 

متجهة إلى أسفل فهذا يجعل مهمة غسل الشعر سهلة وسريعة، كما يخلصك من القشر 
واجللد امليت العالق بفروة الرأس.

- بللي شعرك جيدا باملاء ثم صبي قليالً من »الشامبو« في راحة يدك، ثم ادعكي يديك وضعي 
الرأس بأطراف أصابعك حتى تظهر رغوة غزيرة. اشطفي  »الشامبو« فوق الشعر، ودلكي فروة 

شعرك ثم جففيه بالضغط عليه باملنشفة.
- ال تستخدمي فرشاة الشعر لتمشيط الشعر الطويل إذا كان مبلالً حتى ال يتعرض للجفاف 

والتشقق، وميكنك استخدام مشط عريض األسنان.
- من األفضل أن يجف الشعر بطريقة طبيعية.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

البهجة  تدخل  التي  التعبيرية  املامالت  من  هي 
والسرور على كل من مقدمها ومستقبلها. وللهدايا 
أصول واتيكيت تراعى عند تقدمي الهدية أو تقبلها، 
قدمت  إذا  أما  فيها.  تقدم  مناسبات  لها  أن  كما 

الهدية بغير داع أو مناسبة فإنها تفقد معناها. 
اختيار الهدية:

وقعاً  لها  يكون  اختيارها،  أحسن  التي  الهدية     
لذلك  أجله،  من  تقدم  الذي  الغرض  وتؤدي  جميالً، 

راعي یا سيدتي اآلتي في اختيارك:
    مناسبة الهدية للظروف، فإذا كانت في مناسبة 
زواج أو خطبة وكان مقدم الهدية على صلة وثيقة 
باملهدى إليه، فيمكن اختيارها بحيث يستفيد منها 
ذلك  عدا  فيما  أما  املقبلة،  حياتهما  في  الزوجان 

فاألزهار هي األنسب.
   وهدايا املرضي غالباً ما تقتصر على األزهار واحللوى 
والكولونيا. وفي حالة استقبال أم لولید جدید تقدم 

لها أو لوليدها هدية نافعة.

مناسبة  فتكون  اجلميل،  رد  أو  التقدير  هدايا  أما     
يرفض  الذي  كالطبيب  العمل  أو  املساعدة  حلجم 

أتعاب العالج لصلة القرابة أو الصداقة.
   والزهور هي أجمل ما يقدم في األعياد. 

   الحظ ما يلي في موضوع الهدايا:
- مراعاة شخصية من تقدم له الهدية وسنه ونوعه 

ومركزه.
- ال ترهق ميزانيتك، فهذا يسبب إحراجاً للطرفني.

تكون  أن  يراعى  الكبيرة  القيمة  ذات  الهدايا  في   -
بقدر اإلمكان نافعة للطرف اآلخر. 

طريقة تقدمي الهدية: 
   لطريقة تقدمي الهدية تأثير كبير، فيمكنك تقدميها 
رقيقة  كلمة  مع  بها  املقصود  للشخص  مباشرة 

حسب املناسبة، فال تترك جانباً وتغفل. 
   وعلى من يتقبل الهدية أن يقوم بفضها، وتقدمي 
الشكر عليها حتى يشعر مقدمها بالراحة والتوفيق 

في االختیار.

فن اختيار وتقدمي الهدايافن اختيار وتقدمي الهدايا

عالقتك  في  ضعيف  موقف  في  دائًما  أنت  هل 
وله  منك  أقوى  شريكك  أن  تشعر  حيث  بالشريك، 
الشعور  هذا  الزوجية؟  احلياة  في  منك  أكثر  األولوية 
بالشريك  عالقتك  في  التوازن  اختالل  إلى  يؤدي  قد 
وانهيارها بشكل كامل. وفقاً ملدرب املواعدة والعالقات 
جو بارنت من لندن، فإن الشعور بالدونية والضعف في 
العالقة الزوجية، يتجلى عادة بطريقتني، األولى تتمثل 
الشريك  ميزات  على  الضوء  تسليط  محاولة  في 
باستمرار والشعور بالدونية جتاهه، والثانية هي الثناء 
تستحق  ال  بأنك  والشعور  باستمرار  الشريك  على 
جينيفر  أجرتها  التي  األبحاث  ووجدت  معه.  العيش 
في  كوجليت  جامعة  في  النفس  عاملة  توملينسون، 
نيويورك، أن امليل كثيرًا إلى الثناء على الشريك ميكن 
انسحاب  في  عادًة  ويتجلى  بالعالقة  ضارًا  يكون  أن 
الشريك. وقال جو إن هنالك العديد من األسباب التي 

قد جتعلك تشعر بالدونية جتاه الشريك، أهمها تدني 
احترام الذات.

وأشار جو، إلى أن اختيار الشريك يجب أال يعتمد على 
االجنذاب فقط، وإمنا يجب أن يرتكز إلى السمات اجليدة 
أحدهما  وغياب  متالزمان،  فاألمران  بها،  يتمتع  التي 

عادة ما يُحدث خلالً في توازن العالقة.
وبحسب جو بارنت، فإن انخفاض احترام الذات ووضع 
الشريك كأولوية للعالقة، ميكن أن ينجم عن الرغبة في 
حماية نفسك والشعور باألمان في العالقة الزوجية. 
ومبا أن العالقات الزوجية عادة ما تثير مخاوف عديدة، 
يقول جو إن الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي 
االستمرار في التركيز على حياتك وعلى أهدافك، مع 
بشكل  احتياجاته  وتلبية  واحترامه  الشريك  مراعاة 
أوردت  ما  وفق  شخصيتك،  على  سلباً  يؤثر  ال  متوازن 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الشعور بالدونية أمام الشريك يدمر احلياة الزوجيةالشعور بالدونية أمام الشريك يدمر احلياة الزوجية



Saturday, September 18, 2021 - Issue (195)السبت  18 سبتمبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد اخلامس والتسعون بعد املائة تقـــــــارير1111

في حضور السيسي.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من 
الهوية الشخصية.. ووزير العدل يرد

بطاقة  من  الديانة  خانة  بحذف  عيسى،  إبراهيم  املصري  واإلعالمي  الصحفي  الكاتب  طالب 
الهوية الشخصية للمصريني، في أحداث دعوة إلحداث تغييرات في بطاقة الرقم القومي ترتبط 

باملعتقدات.
تصريحات عيسى جاءت خالل جلسة حوارية حضرها الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، على 

هامش إطالق ما يسمى »االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان”.
ونحن  أعتقد  ال   ،1956 سنة  ُفرضت  مصر،  في  جًدا  حديث  شيء  الديانة  »خانة  عيسى:  وقال 
نتحدث عن االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان أننا نبقي على خانة الديانة، )املواطن( يقف 

أمام اخلدمة العامة واملوظف واجلهة األمنية، ال عالقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.
واعتبر عيسى أن تعزيز حرية املعتقد في مصر من شأنه مواجهة الفكر اإلرهابي الذي ميكن أن 

يدمر اإلجنازات التي حتققها بالده، على حد قوله.
واقعية  أمور  االمتحانات،  أسئلة  »فتاوي بشأن  اإلفتاء  دار  إصدار  املصري  اإلعالمي  استنكر  كما 
ودنيوية، بنحاول ندخل الدين في كل شيء، هذا أمر يقودنا وكأنها محاولة لتديني الدولة وليس 

مدنية الدولة”.
من جانبه، رد وزير العدل، املستشار عمر مروان، قائال إنه ليس مهًما وجود خانة الديانة في بطاقة 
الهوية الشخصية »لكن مهم يكون عندي إثبات رسمي للديانة، ألن أنا عندي حقوق ستترتب 

على هذه الديانة، في الزواج والطالق وامليراث”.
وتساءل: »هتثبت إزاي أن هذا ديانته إيه عشان ترتب له حقوقه، ليس لدينا قانون واحد لألحوال 

الشخصية يسري على جميع املصريني”.
دعوة عيسى حلذف خانة الديانة ليس األولى من نوعها، فسبق أن طالبت مجموعات حقوقية 

وشخصيات عامة إلى حذفها، إال أنه جتدد اجلدل حولها من جديد في اآلونة األخيرة

 احملكمة العليا في املكسيك ترفض جترمي اإلجهاض
احملكمة  وأعلنت  لإلجهاض.  التام  احلظر  دستورية  بعدم  املكسيك  في  العليا  احملكمة  قضت   
املكسيكية في بيان أن عشرة قضاة قرروا باإلجماع في مكسيكو سيتي أنه يجب عدم جتاهل 

حق املرأة في احلرية اإلجنابية عند حماية اجلنني.
القرار  أن  البالد، غير  اتخذت قرارا بحظر اإلجهاض فى والية كواويال شمالي  وكانت احملكمة قد 

شّكل سابقة وطنية جترم اإلجهاض فعليا.
وهذا يجعل املكسيك البلد األكثر اكتظاظا بالسكان من األغلبية الكاثوليكية الذي يلغي جترمي 

عمليات اإلجهاض.
يشار إلى أن حقوق اإلجهاض ليست موحدة في جميع أنحاء املكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 

126 مليون نسمة.
وحتى اآلن، تسمح العاصمة مكسيكو سيتي وأربع واليات فقط من بني 31 والية باإلجهاض خالل 

األسابيع الـ 12 األولى من احلمل
املراحل  إما في  التالية،  السيناريوهات  اعتبار اإلجهاض جرمية جنائية في  ووفقا حلكم، ال يجوز 
املبكرة من احلمل، أو في حالة االغتصاب، أو عندما تكون صحة احلامل مهددة باخلطر، أو عندما 

يكون اجلنني عاجزا.
ولم حتدد احملكمة ما يشكل املرحلة املبكرة من احلمل، وسُيترك هذا السيناريو للواليات.

حرب شوارع.. اشتباكات عنيفة بني املؤيدين املعارضني لتلقي 
اللقاح بفرنسا

التصاريح  ضد  تظاهرة  حتولت 
تولوز  مدينة  في  الصحية 
عنيفة  اشتباكات  الفرنسية 
لتلقي  املؤيدين  بني  شوارع  وحرب 
املستجد  كورونا  فيروس  لقاح 

واملعارضني له.
من  كبيرة  مجموعة  وهاجمت 
الصحية  للتصاريح  املعارضني 
الطرفني  تبادل  تولوز،  شوارع  في 

اللكمات واستخدامهم العصي
على  شخص  ألف   120 وشارك 
مدن  تظاهرات شهدتها  في  األقل 
فرنسية عدة لالسبوع التاسع على 
التصاريح  على  احتجاجا  التوالي 
الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من 
إلزامية تلقيح العاملني في  دخول 

القطاع الصحي حيز التنفيذ.
سعتها  تفوق  أماكن  لدخول  إلزامية  الصحية  التصاريح  أصبحت  يوليو   21 من  واعتبارا 
االستيعابية 50 شخصا، وقد مت توسيع نطاق هذا التدبير إلى املستشفيات، باستثناء خدمات 

الطوارئ، واحلانات واملراكز التجارية الكبرى.

تونس تتجه إلى تغيير نظامها 
السياسي.. والشارع يؤيد الرئيس

يرجح متابعون في تونس اجتاه الرئيس، قيس سعيد، 
نظام  من  السياسي  النظام  تغيير  على  العمل  إلى 
تصاعد  مع  خاصة  رئاسي،  نظام  إلى  برملاني  شبه 
األصوات املنتقدة للنظام شبة البرملاني الذي تعتمده 
البالد منذ 2014 وما خلفه من عجز في إدارة دواليب 

الدولة، خالل العشرية األخيرة.
وصفوه  الذين  والسياسيني  اخلبراء  من  الكثير  من  انتقاد  محل  السياسي  النظام  هذا  وظل   
بالهجني وقالوا إنه ال يتالءم مع طبيعة البالد التي اعتمدت نظاما رئاسيا، في مرحلة ما بعد 
بني  السلطة  يقسم  مختلطا  نظاما  ليصبح   2014 دستور  مع  تغييره  قبل  وذلك  االستقالل 
مؤسستي رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة، وهو ما أفرز صدامات وخالفات بني املؤسستني 

في محطات سياسية متعددة.
ورجح أمني عام حركة الشعب، زهير املغزاوي، أن يتجه الرئيس قيس سعيد إلى اعتماد تنظيم 

مؤقت للسلطة العمومية وتعليق العمل بالدستور والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
الطاولة  رئاسي مطروح على  إلى  برملاني  السياسي من شبه  النظام  تعديل  إن  املغزاوي  وقال 
إلى  يؤدي  البرملاني نظام هجني  النظام شبه  باعتباره مطلبا متجددا للنخبة السياسية، ألن 

تفكك الدولة”.
لكن املغزاوي وصف هذا املطلب بغير املستعجل في الوقت احلالي حيث تعطى األولوية املطلقة 
املرور ملطالب النخبة  للمطالب الشعبية وهي الصحة والشغل ومقاومة الفساد ثم سيقع 

بتعديل النظام السياسي والقانون االنتخابي.

هجمات »11 سبتمبر«.. 20 عاما مضت واحلرب »باقية وتتمدد«
20 عاما مضت على أحداث غيرت وجه العالم، ورسمت مسارات سياسية جديدة، حتى باتت 

خطا فاصال بني ما قبلها وما بعدها.
فهجمات تنظيم »القاعدة« التي أدمت أمريكا في مثل هذا اليوم قبل عام 2001، كانت بداية 
سلسلة من األحداث التاريخية املتسارعة، بينها الغزو األمريكي ألفغانستان، فيما يعرف باحلرب 

ضد اإلرهاب.
لكن الذكرى العشرين لهذه الهجمات تثير سؤاال مهما حول نهاية احلرب ضد اإلرهاب، بقدر ما 

تثير أحزان أقارب الضحايا والناس حول العالم. 
وبعد 10 سنوات من املطاردة، وبالتحديد في الثاني من 2 مايو/ أيار 2011، قتلت فرقة كوماندوز 
أمريكية خاصة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في مجمع مبدينة أبوت آباد الباكستانية.

من  االنتقام  مسار  في  النجاحات  من  كثير  املتحدة  الواليات  وحتقيق  األحداث  هذه  كل  ورغم 
منفذي هجمات سبتمبر، إال أن احلرب ضد اإلرهاب لم تنته بعد، وفق مراقبني.

تاميز«  »نيويورك  بصحيفة  مقال  في  الندالر،  مارك  األمريكي،  الكاتب  كتب  اإلطار،  هذا  وفي 
الرئيس  أخبر  »عندما  األمريكية، 
في  األمريكي  الشعب  بايدن  جو 
31 أغسطس املاضي، أن آخر طائرة 
شحن غادرت كابول، منهية عقدين 
األمريكية  العسكرية  املغامرة  من 
اخلروج  عن  دافع  أفغانستان،  في 
هذه  في  استمر  لن  بسيط:  ببيان 

احلرب إلى األبد”.
احلرب،  تستمر  ذلك  »مع  وتابع 
فبينما قام بايدن بإنزال الستار على 
اخملابرات  وكالة  كانت  أفغانستان، 
)سي.آي.إيه(  األمريكية  املركزية 
قاعدة  توسيع  على  بهدوء  تعمل 
سرية في عمق الصحراء، حيث تدير 
ملراقبة  طيار  بدون  بطائرات  رحالت 
في  و«داعش«  »القاعدة«  مقاتلي 
ليبيا، وكذلك املتطرفني في النيجر 

وتشاد ومالي«، على حد قوله.
في  أيضا  قال  األمريكي  الكاتب 
من  عاما  عشرين  »بعد  مقاله 
سبتمبر  في  اإلرهابية  الهجمات 
باحلرب  يسمى  ما  تظهر  ال   ،2001
على اإلرهاب أي بوادر على االنتهاء”.
وتقف  أحيانا،  تتالشى  »أنها  وتابع 
الرئيسية، وتندلع أحيانًا وبشكل مفاجئ، كما حدث  العناوين  إلى حد كبير في الظل وخارج 
في عام 2017، عندما نصب مسلحو »داعش« كميًنا جلنود أمريكيني ومحليني خارج قرية في 

النيجر، مما أسفر عن مقتل أربعة أمريكيني”.
واستطرد قائال »احلرب ضد اإلرهاب دارت فصل عديدة منها سرا، ومبشاركة شركاء حول العالم، 
وطالت أماكن بعيدة مثل منطقة الساحل أو القرن األفريقي«، مضيفا »اخلسائر األمريكية، في 

معظمها، محدودة”.
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بوضوح: ماذا نريد حًقا في اجلمهورية اجلديدة في 10 نقاط….؟
د. أسامة حمدي

أونتاريو ستطلب من سكانها شهادة 
تطعيمات بلقاح كورونا بداية من 22 سبتمبر

تورنتو: بعد االستسالم لضغوط متزايدة من اخلبراء والشركات واملعارضني 
على  يفرض  التطعيم،  لشهادات  نظام  عن  فورد  دوج  أعلن  السياسيني، 
سكان أونتاريو تقدمي دليل علي اخذ لقاح كوفيد 19 بالكامل ليتمكنوا من 
دخول املطاعم واملالهي ودور السنيما واملسارح وصالت الرياضة وبقية املرافق 

التي تنطوي علي اتصال وثيق مبجموعات كبيرة من الناس.
وسيبدأ سريان هذا النظام يوم 22 سبتمبر ولن يكون مطلوب تقدمي شهادة 
اللقاح هذه لدخول محالت التجزئة والبقالة والصيدليات والبنوك ومحالت 
العبادة  اماكن  وايضا  الشعر  تصفيف  صالونات  مثل  الشخصية  اخلدمات 
وغير مطلوب لألطفال حتت سن 12 سنة او الذين لديهم اعفاءات طبية من 
اخذ اللقاح. وهناك استثناءات حلفالت الزفاف واجلنازات حتى يوم 12 أكتوبر 
ولكن يتعني على احلاضرين اظهار نتيجة الختبار كوفيد 19 سلبية إذا لم 

يتم تطعيمهم.
وقال دوج فورد عن هذا النظام »انه اداة مؤقتة لن تستخدم لوقت طويل وانه 
نظام ضروري حلماية الضعفاء وجتنب أغالق أخر »، وسيتم تنفيذ هذا النظام 
رقمي  إيصال  أو  ورقة  اظهار  الى  الفرد  البداية سيحتاج  على مراحل: ففي 
أشكال  من  اخر  شكل  جانب  الى  احملمول  هاتفه  على  املقاطعة  من  صادر 

حتديد الهوية احلكومية للدخول الى املرافق املتاحة.
نوع  من  السريعة  االستجابة  رمز  املقاطعة  ستطلق  أكتوبر   22 يوم  وفي 
)باركود( قابل للقراءة ويحفظ آليا على الهاتف احملمول للفرد ويحتوي على 
معلومات عن حالة التطعيم له، ومن ناحية اخري توفر احلكومة للشركات 
واملرافق تطبيق الكتروني ميكنه التعرف على )الباركود( للفرد ومعرفة حالة 
التطعيم له حتى تسمح له بدخول املرفق، وسوف تطبق غرامات وعقوبات 
املقاطعة  وتعمل  اجلديدة،  للقواعد  متتثل  ال  التي  والشركات  االفراد  على 
على إيجاد بدائل لألشخاص الذين ليس لديهم هواتف محمولة او بطاقات 

صحية.

شركة أمازون كندا ستعني 1٥ ألف 
موظف جديد في جميع أنحاء كندا

كاجلاري: قالت الشركة التجارية االلكترونية العمالقة إنها ستعني 
في  احمللية  املتمعات  في  للتوزيع  وعمال  مستودع  عامل  ألف   15
في  اجلارية  التوسع  خطط  لدعم  اخلريف،  هذا  كندا  أنحاء  جميع 
كندا، كما أعلنت ايضا عن أنها سترفع االجر االساسي ملوظفيها 
في اخلطوط االمامية الى ما بني 17 دوالر في الساعة و21,65 دوالر 
كما  الساعة.  في  دوالر   16 ب  احلالي  االجر  يبدأ  بينما  الساعة  في 
من  تبلغ  فورا  أجورهم  في  زيادة  على  احلاليني  املوظفني  سيحصل 
1,60 الى 2,25 دوالر في الساعة، بغض النظر عن املدة التي عملوا 

فيها مع الشركة.
وقال مدير العمليات اخلاصة بالعمالء »نحن ننمو بسرعة كبيرة في 
البالد ونريد االستمرار في التركيز علي عمالئنا، لذلك لدينا احتياجات 
كندا  أمازون  شركة  ولدى  بهم«،  واالحتفاظ  مهرة  عمال  لتوظيف 
حاليا 25 الف موظف بدوام كامل، وجزئي في 25 مجتمع في خمسة 
الشركة ملوظفيها فوائد صحية وطب  وتوفر  مقاطعات في كندا، 
أسنان وطب عيون باإلضافة الي التدريب والتعليم جلميع املوظفني 
بغض النظر عن مناصبهم او مدة خدمتهم ،وكذلك تقدم الشركة 
يقدمون  الذين  واحلاليني  اجلدد  للموظفني  دوالر   100 قدرها  مكافأة 
الشركة  بالكامل، ولكن ال تفرض  دليال على اخذ لقاح كوفيد 19 

على موظفيها أخذ اللقاح.

أونتاريو تعطي جرعة ثالثة من لقاح كورونا 
لآلالف من الفئات األكثر عرضه لإلصابة 

ثالثة من لقاح كوفيد 19 لآلالف من  أونتاريو جرعة  تورنتو: أعطت 
السكان االكثر ضعفا في املقاطعة، وستواصل القيام بذلك على 
الرغم من دعوة منظمة الصحة العاملية الى وقف هذه املمارسة، 
وحثت وكالة الصحة العاملية هذا االسبوع البالد الغنية بالتوقف 
عن تقدمي جرعات ثالثة من اللقاحات حتى نهاية هذا العام، وحتويل 
اجلرعات الزائدة عن حاجة البالد الى الدول الفقيرة التي لم حتصل 

علي اللقاحات بشكل جيد.
في  الصحة  وزيرة  باسم  املتحدثة  الكسندرا  السيدة  وقالت 
وخبراء  الطبيني  املسؤولني  كبير  توصية  على  بناء  »انه  املقاطعة 
الصحة، تقدم أونتاريو جرعة ثالثة من لقاح كوفيد 19 الى السكان 
االكثر عرضة للخطر مما يوفر لهم طبقة اضافية من احلماية ضد 
فيروس كورونا املتحور )دلتا( واجلرعة الثالثة من اللقاح توفر حماية 
إضافية ضد كوفيد 19 للمرضي الذين يعانون من نقص املناعة مثل 
الذين زرعت لهم اعضاء بشرية والذين يتلقون عالج لسرطان الدم«.
وقالت ايضا ان لقاح كوفيد 19 ليس فعاال لهؤالء املرضي ويحتاجوا 
الى جرعة ثالثة من اللقاح وإن االدلة تظهر أنه بعد عدة أشهر من 
االفراد  لدى  املناعية  االستجابة  تتضاءل  اللقاح  من  جرعتان  تلقي 
مقارنة  كبير  االجل بشكل  الرعاية طويلة  دور  في  يعيشون  الذين 
بعامة السكان، وحتى اآلن تلقي اكثر من 14500 فرد جرعة ثالثة من 
اللقاح، وقالت الدكتورة شيلي رئيسة اللجنة االستشارية الوطنية 
للتطعيمات »أن اللجنة توصي في كثير من االحيان بجداول زمنية 
للفرد،  أفضل  حماية  حتقيق  على  ملساعدتها  للقاحات  مختلفة 
وهذا يختلف عن اجلرعات املعززة التي تعزز االستجابة املناعية التي 

تتضاءل مع مرور الوقت .”

من اجلميل اطالق املبادرات والشعارات اجلذابة التي حتمس الناس 
ولكن  الغربية.  الدول  دوًما  به  تقوم  ما  وهو  واالنتاج  العمل  على 
 5 دائًما  الغرب  يتَِّبع  وصادًقا  فعااًل  الشعار  أو  املبادرة  تكون  لكي 
2-طريقة  )اخلطة(  1-املضمون  وهى   النجاح  لضمان  أساسيات 
التنفيذ 3-املتابعة 4-عرض النتائج 5-البحث والدراسة للتطوير. 
وأنا أمتنى من كل قلبي أن نتبع هذه األسس اخلمسة مع شعار 
به  ليس  والذي  والبراق  الهام  الشعار  فهذه  اجلديدة  اجلمهورية 
غضاضة وليس لي عليه اعتراض يعني في مفهومة وضع خط 

أحمر أمام املاضي فننسى ما وراءه بكل ما فيه من عثرات وننطلق بفكر 
املصرية  الدولة  حتويل  وهو  جميًعا  عليه  نتفق  أسمى  هدف  نحو  جديد 
أعوام   10-5 من  زمنية  فترة  خالل  املتقدمة  الدول  مصاف  في  دولة  الى 
وانا مؤمن متاًما بإمكانية ذلك. والسؤال الهام واملتعلق بأولى األساسيات 
لنصبح  اجلديدة  اجلمهورية  في  حًقا  نريد  ماذا  »املضمون«:  وهى  اخلمسة 
دولة متقدمة تواكب وتنافس العالم املتقدم؟ وعندما سألت نفسي هذا 
واقع  من  وذلك  التالية  العشر  احملددة  النقاط  في  اجابتي  كانت  السؤال 
أو الساعي بفاعلية  خبرتي وزياراتي ملعظم دول العالم املتقدم والناهض 

للنهوض:
دولة  تنجح  فلم  »للجميع«.  والراقي  واملاني  األولي  احلكومي  التعليم   -1
بالتعليم بغرض  أو جديدة بتعليم خاص ومتاجرة  ولم تنهض أمه قدمية 
الربح. كما أنه ال تتقدم دولة بعنصرية التعليم األولي الذي مييز بني طبقات 
املتمع. ولننظر بتفحص الى منور شرق آسيا التي نهضت في زمن قياسي 
بهذا املسلك القومي. وهو أيًضا ما طبقته منذ زمن بعيد جميع دول أوربا 
وأمريكا وكندا وباقي الدول املتقدمة. ويعني ذلك من ناحية التطبيق إغالق 
مدارس »السبوبة« اخلاصة واألجنبية مرحلًيا )خالل فترة محددة ال تتعدى 
أجمع  الشعب  لصالح  اصحابها  وتعويض  متاًما  تأميمها  أو  4-5 سنوات( 
احلديثة  الدولة  بناء  أساسات  أهم  ولكنه  جتارة  أو  ليس سلعة  فالتعليم 
واستمرارية جناحها. لألسف نحن اآلن خارج التصنيف العاملي الذي يضم 

93 دولة في حني توجد 9 دول عربية داخل الترتيب العاملي. 
وهو  األمم  تقدم  قاطرة  شك  بال  فهو  العلمي  بالبحث  اجلاد  االهتمام   -2
يجب  والشركات  املؤسسات  معظم  ربح  من   ٪20 فحوالي  رفاهية  ليس 
بها  تلتزم  أن  التي يجب  النسبة  والتطوير وهى  العلمي  للبحث  يوجه  أن 
العلمي  البحث  رحم  فمن  واخلاصة.  واالهلية  احلكومية  اجلامعات  جميع 

تنبت الشركات اجلديدة ويتطور االنتاج ويصمد صلًدا أمام 
املنافسة العاملية. فالبحث العلمي وبراءة االختراعات ميكنه 
أن يدر املليارات إذا مت بصورة جيدة، واملثال الواضح أمامنا هو 

هوجن كوجن وسنغافورة وتايوان واسرائيل وكوريا اجلنوبية.
3- القضاء التام على الفساد في جميع مستوياته وفي كل 
التربح من الوظيفة العامة، وتداول  أشكاله وصوره ومنها 
التعيني،  في  واحملسوبية  كبيرة،  مببالغ  البنوك  خارج  النقد 
وغسيل االموال، والنصب العقاري، وجميع وسائل االحتيال 
القانونية  الثغرات  لسد  القوانني  تطهير  مع  والعام  اخلاص  القطاع  في 
وتشديد العقوبة والسماح بتدوير األموال فقط داخل البنوك والتوسع في 
التحكم الرقمي وااللكتروني والتركيز التام على إختيار القيادات باسلوب 
املائة فساد خالل فترة  لنا هو »صفر« في  منهجي ومدروس. واملستهدف 
زمنية محددة ال تتعدى 5 سنوات واالمثلة للدول التي قامت بذلك كثيرة 
تأتي  وحالًيا  وكندا  واستراليا  وسنغافورة  والدامنارك  نيوزيلنده  ومنها 
االمارات في املركز 21 في معدل الفساد في حني تقبع مصر في املركز 117 

من بني 179 دولة.
االحزاب  جميع  حظر  فيتم  السياسة  عن  متاًما  واملال«  »الدين  فصل   -4
أو  الدين  من  والتربح  التالعب  ويُجرم  النور«  »كحزب  الدينية  السياسية 
التليفزيونية  احملطات  جميع  وحتول  الدولة،  سياسة  في  شعاراته  إقحام 
واجلرائد اململوكة الفراد ورجال أعمال الى شركات مساهمة. ويقنن دخول 
رجال االعمال الى البرملان واحلكومة بتوقيعهم اتفاق واضح ملنع »تضارب 
دورية  الرابعة وذلك بصفة  الدرجة  أقرباء  املالية حتى  املصالح« واحملاسبة 

خالل فترة الوظيفة أو عضوية البرملان. 
5- األمان الصحي للمواطن: ويعني وجود نظام صحي متكامل يأمن فيه 
املواطن أيًا كان دخله على قدرته على احلصول على اخلدمة الطبية إذا مرض 
املزمنة منها  برامج قوية ومحددة للوقاية من األمراض وخاصة  مع وجود 
وعالجها املبكر مما يوفر مليارات الدوالرات للدولة واملهدرة حالًيا بني نظام 
صحي خاص غير منضبط ونظام حكومي مازال يتصارع لينهض. وحالًيا 
مصر تقبع في املركز 84 بني 89 دولة في قائمة أفضل النظم الصحية في 
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6- النظام العام: ويشمل النظام في مواعيد العمل في القطاع احلكومي 
املواطن  بني  والتعامل  االدارة  في  والنظام  احملكم  املروري  والنظام  واخلاص 

وجميع مؤسسات الدولة. ولدينا جهاز للتنظيم 
له  ويكون  صالحياته  تتسع  أن  يجب  واالدارة 
مندوبني في جميع مؤسسات الدولة مع رقابة 

صارمة كاملطبقة في اجليوش. 
وحرية  االختيار  وحرية  الديانة  حرية  ويشمل  اإلنسان  حقوق  إحترام   -7
صورة  بأى  املواطنني  بني  التمييز  وعدم  العام  القانون  اطار  في  التعبير 
الدولة.  مؤسسات  جميع  في  االنسان  كرامة  اهدار  وعدم  وجترميه  كانت 
التمييز  واحلرية وعدم  والعدل  الكرامة  االحترام وحفظ  االنسان في  فحق 

واالستقاللية تكفله الدولة للمواطن املصري من امليالد وحتى الوفاة. 
بني  الدولة  متييز  عدم  ذلك  ويعني  عصري،  بأسلوب  الدولة  مدنية   -8
مواطنيها مع تسجيل جميع العقود احملررة داخل الدولة في الزواج والطالق 

وامتالك االراضي والعقارات والتوريث 
وجميع نواحي احلياة التي يتعامل فيها املواطن مع دولته.

ملنع  وفعالة  واضحة  قوانني  مع  والتملك  واالستثمار  التجارة  حرية   -9
اجراءات  وتبسيط  الشريفة  املنافسة  خارج  املهيمن  التوسع  أو  االحتكار 
االستثمار األجنبي وثباتها وتطبيق القانون العام الدولي وتنمية العمالة 
استقدام  تسهيل  أو  واملدربة  الوافدة  للعمالة  الباب  وفتح  احمللية  املدربة 

املدربني من اخلارج للدخول بقوة في التنافسية العاملية لالستثمار. 
املصري  املواطن  فيه  يفكر  ضخًما  قومًيا  مشروًعا  السياحة  جعل   -10
فالسياحة  منجم  املموع،  ولكن ملصلحة  اخلاصة  ليس ملصلحته  يومًيا 
أن  اآلن، فمصر ميكنها  الذي لم يستغل على أعلى مستوى حتى  الذهب 
والتجارة  السياحة  يخدم  مبا  املنطقة  في  للطيران  رئيسي  مركز  تكون 
دبي  تنافس  العاملي  النظام  على  متطورة  حديثة  مطارات  بإنشاء  وذلك 
حسب  ومتدرج  مختلف  سياحي  وبتفكير  عليهم،  وتتفوق  وتركيا  وقطر 
اى بقعة  الى  السياح  بتنقل  االمكانيات في مناخ مرحب وسهل يسمح 
من أرض مصر بأمان تام وبتجربة إيجابية يخلقها املواطن املصري من داخله 

وليس بغرض التربح. 
لو مت هذا املضمون مع آليات تطبيقه الصارمة واملتابعة اللصيقة وعرض 
للتطوير  والدراسة  البحث  مع  الشعب  على  وشفافية  بوضوح  النتائج 
دخلها  وتضاعف  اجلديدة  بجمهوريتها  احلبيبة  لألفضل النطلقت مصرنا 
الدول  مصاف  في  وجيزة  فترة  في  وأصبحت  املرات  عشرات  القومي 

املتقدمة…!
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وجود  الرياضي  املال  تديني  تداعيات  من 
الالعبني  تفرز  فجة  متييزية  ممارسات 
إلى  الوصول  من  ومتنعهم  املسيحيني، 
املشاركة في األندية، خصوصا في قطاعات 
الناشئني لأللعاب اجلماعية، وحتدث كثيرون 
أن  قبل  األولية  االختبارات  اجتيازهم  عن 
دينية  ألسباب  ضمهم،  عن  األندية  تتراجع 
كرة  في  املشاهير  بعض  أن  بل  واضحة، 
من  وأشكال  معاناتهم  عن  حكوا  القدم 

التعنت ضدهم بسبب دياناتهم.
اكادمييات  بناء  الى  االقباط  اللجوء  فكان 
رياضية خاصة بهم هو احلل و املالذ لتفريغ 
كانت  ان  و  مواهبهم  اظهار  و  طاقتهم 
النفسهم فقط و ال تظهر للجمع اخلارجي.

أول أكادميية كرة قدم لألقباط
أول  بتاسيس  بنداري  مينا  قام  جانبه  من 
هو  بعد فشله  لألقباط،  قدم  كرة  أكادميية 
اآلخر في االلتحاق بنادى االحتاد السكندري، 
مينا  أطلقه  الذي  االسم  هو  »جيزويت« 
بنداري على أكادمييته، ويعتبر أن رسالته من 
املسيحيني  األطفال  مساعدة  هي  خاللها 
من سن 7 إلى 20 عاماً على تنمية مهاراتهم 

الكروية.
في  الرئيسي  مقرها  في  األكادميية  تضم 
متدرباً،   60 من  أكثر  اإلسكندرية  مدينة 
على  كبرى،  أندية  من  رُفضوا  معظمهم 
من  آخر  عدداً  أنشأ  كما  مينا.  قول  حد 
واملنصورة،  واحمللة  دمنهور  مدن  في  الفروع 
ومن املنتظر أن يطلق فروعاً في محافظات 
خالل  من  نشاطها  متارس  األكادميية  أخرى، 
ومراكز  األندية  في  الفرعية  املالعب  تأجير 
الشباب واملالعب اخلاصة حلني احلصول على 

االمكانيات املادية النشاء مقر لألكادميية.
وقال مينا بنداري، أن األكادميية بدأت تخطط 
فقط  للمسيحني  قدمي  كرة  فريق  إلنشاء 
الدرجة  من  بدءاً  الدوري  في  ومشاركته 
األقباط في  لتمثيل  لتكون خطوة  الرابعة، 
الدوري املمتاز، موضحاً أن القوانني ال متنع من 
انشاء فريق مسيحي وقد كون جلنة قانونية 
القانوني  املسلك  وجتهيز  الوضع،  لدراسة 
املشاركة  في  احلق  األقباط  مينح  الذي 
واجهت فكرتهم عوائق من  ما  اذا  بالدوري، 
الرياضة،  ووزارة  األوملبية  واللجنة  االحتاد 
لالضطهاد  تعرض  املسحية  املواهب  آلن 
سيكون  البديل  واحلل  العنصري،  والتخلف 
النشاط  لتجميد  للفيف  األمر  تصعيد 

الرياضي في مصر.
املدربني  أحد  »نصحني  بنداري  ويقول 
املباريات  إحدى  في  أدائي  مشاهدته  أثناء 
االحتاد  نادي  الختبارات  أتقدم  بأن  الشبابية 
السكندري، ورغم شكي في أن يتم قبولي 
أصالً، وافقت، لكن كان ظني في محله ولم 
اسمي  ألن  ألشارك،  باسمي  املدرب  ينادِني 

يدل على ديانتي«، يقول مينا.

ويضيف: »بعد تدّخل أحد املدربني مت قبولي 
ثالثة  ملدة  الناشئني  فريق  في  النادي  في 
دكة  على  خاللها  ظللت  فقط،  شهور 
سبب  يكون  أن  مينا  ينفي  االحتياطي«. 
»مكنتش  يقول:  موهبته،  في  ضعفاً  ذلك 
هدخل من باب النادي أصالً«، مضيفاً: »ألني 

مسيحي لن ألعب”.
جديد  متنفس  رياضية..  قبطية  مدارس   

ملواهب االقباط
يذكر ان هناك أكثر من 200 مدرسة لتعليم 
بجانب  القاهرة،  في  لألقباط  القدم  كرة 
املدارس املنتشرة في بعض احملافظات، مثل 
دار عذراء الطاهرة، ومدرسة سان تريز، وباوك 
ماري  وماري جرجس،  وهومنيتمن،  اليوناني، 

مرقس وغيرها العشرات من املدارس.
األكادمييات  انتشار  في  البعض  ويعول   
مؤخرًا  االقباط  أسسها  التي  الرياضة 
ومسابقات الكنائس التي تشهد مشاركة 
»مهرجان  الفتة  حتت  للمسيحيني،  واسعة 
لتعويضهم  املالذ  تكون  قد  انها  الكرازة«، 
االقصاء املتعمد من جهة النوادى بعدم ضم 
اقباط باالضافة الى خوفهم من املضايقات 
من  اخلوف  جانب  إلى  لها  يتعرضون  التي 
الدينية  األمور  في  واملناقشات  املشاحنات 

في هذا السن الصغير.
املمارسات  هذه  وجود  بنفى  البعض  يجادل 
التمييزية عن طريق احلديث عن العديد من 
املسلمني،  غير  األجانب  والالعبني  املدربني 
لم  والذين  الرياضة،  مجاالت  مختلف  في 
بخصوص  مشكالت  أية  إلى  يتعرضوا 
ديانتهم، وبعضهم حقق جماهيرية كبيرة 
مثل مدرب النادي األهلى األسبق البرتغالي 
بأن  عليه  مردود  الطرح  هذا  جوزيه.  مانويل 
عقول  على  تسيطر  تزال  ال  اخلواجة  عقدة 
قطاع كبير من املصريني، فهو يقبل بأجنبي 
يتحدث بلغة مختلفة وال يرضى مبصري من 

نفس األصل العرقي والتركيب اجلسماني.
تاريًخا  ميتلكون  االقباط  ان  بالذكر  جدير 
التي  الكبيرة  األسماء  من  لعدد  مشرًفا 
مثلت مصر في مختلف الرياضات اجلماعية 
على  ملموسة  اجنازات  وحققت  والفردية، 
خالل  خصوصا  والعاملي،  احمللي  الصعيدين 
القرن  سبعينيات  سبقت  التي  العقود 
في  املسيحيني  متثيل  تراجع  قبل  املاضي، 
في  خصوًصا  الرياضة،  قطاعات  جميع 
اجلماعية  األلعاب  وفي  الناشئني،  مراحل 
والكرة  السلة،  وكرة  القدم،  كرة  مثل 
املثال،  سبيل  فعلى  اليد.  وكرة  الطائرة، 
يوجد العب واحد فقط هو مجدي جرجس 
مسجل في قوائم االحتاد املصري لكرة القدم 
مبسابقة الدوري املمتاز رغم أن عدد الالعبني 
املسجلني سنويًا في قوائم االحتاد يبلغ 540 
ال  بينما  ناديًا،  عشر  ثمانية  ميثلون  العًبا 
يوجد العبني مسجلني في منافسات كرتي 

الطائرة واليد.
في سياق متصل، تلعب مسابقات الكنائس 
دورًا مهًما في إتاحة مساحة آمنة ملمارسة 
الرياضة، ويسد العجز الذي يجب أن تلعبه 
أندية الشباب واألندية الرياضية، لكنها لن 

األندية  دور  تعوض  ولن  عنها،  بدياًل  تكون 
األنشطة  في  املسيحيني  تواجد  زيادة  في 
مواهب  أو  فنية  كوارد  تخلق  ولن  الرياضة، 
االحترافي  العمل  فمعايير  متميزة،  رياضة 
واألكادميي غائبة عن تلك املسابقات، خاصة 
اخلماسية،  الفرق  مستوى  على  تقام  أنها 
أو  القانونية،  املالعب  مبساحات  تقيد  دون 
أنه  ذلك،  إلى  يضاف  االحترافي.  التدريب 
دوري متييزي من األساس، يعمل على ترسيخ 
املظلومية واحللول السهلة بخلق جتمع ملن 
منه.  هواجس  لديهم  أو  للتمييز  تعرضوا 
هو  تلعبه  أن  يجب  الذي  الكنيسة  فدور 
الرياضة،  ممارسة  على  املواطنني  تشجيع 
وعدم السلبية بقبول الظلم، والنضال من 
أعضاءها  وحث  احلقوق،  على  احلصول  أجل 
األندية  إلى  املتميزين  األبناء  إرسال  على 

الرياضة.
مؤسسات  بإدراك  يبدأ  الظاهرة  هذه  عالج 
ملواجهة  حللول  وجود  فال  خلطورتها،  الدولة 
مجال  في  العنصرية  واملمارسات  التمييز 

وضع  عليها  لذلك  الدولة،  بدون  الرياضة 
للمساواة  املعززة  والسياسات  التشريعات 
ومنع التمييز. وفي هذا الصدد أعود حلديث 
أحمد حسام، ميدو، »قدمت اقتراًحا وأنا في 
جلنة إعداد قانون الرياضة إنه الزم يبقى فيه 
10٪ من الالعبني األقباط في فرق الناشئني”.
مساحة  منه  بعًضا  أو  املقترح  هذا  ميثل 
الدستور  أن  خصوًصا  بها،  للبدء  مناسبة 
وجود  على  مواده  إحدى  في  نص  املصري 
كوتة للمسيحيني في املالس التشريعية، 
وجرى تطبيقها بسهولة وتوافق منذ العام 
2014، وميكن للدولة أن تبدأ مبراكز الشباب 
تضع  السياق،  نفس  وفي  املدارس.  ودوري 
للتنوع  معززة  واجراءات  ضوابط  الدولة 
األندية  أداء  تراقب  وأن  والديني،  االجتماعي 
ومعايير  املستويات  كافة  على  الرياضة 
مع  إليها،  املتقدمة  املواهب  رفض  أو  قبول 
إنشاء جهات ميكن التظلم أمامها، وتوقيع 
كانت  مهما  اخملالفني  على  معلنة  عقوبات 
مناصبهم، وهو ما سيفرز بعد عدة سنوات 

أبطال حقيقيني في مختلف املاالت.

غياب الوجود القبطي في طوكيو
يفتح امللف الشائك حول اقصائهم من املجال الرياضي؟ )2-2(

حتقيق: إيهاب أدونيا
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عند  السابق،  املقال  في  التاريخ،  بنا  توقف    
ابن اسحاق، طبيب املتوكل. وفي خالفة  حنني 
املعتز توفي سابور بن سهل الطبيب النصراني 
جنديسابور،  بيمارستان-مستشفى-  رئيس 
عليه  املعول  وكان  األقراباذين،  كتاب  ومؤلف 
واشتهر  الصيادلة.  وعند  البيمارستانات  في 
في تلك الفترة ايضا الطبيب هالل بن ابراهيم 
نظيف  املترجم  والطبيب  احلراني؛  الصابئي 

القس، مطبب عضد الدولة. 
 وكان منصور بن مقشر أبو الفتح النصراني، 
محبوبا  وكان  املصريني.  االطباء  مشاهير  من 
برئ  وملا  الفاطمي.  باهلل  العزيز  اخلليفة  من 
اليه  كتب  به،  الم  مرض  من  نفسه  املنصور 

العزيز رسالة رقيقة. 
وفي خالفة احلاكم بامر اهلل الفاطمي، برز رجل 
في  وجنح  اجلروح،  مداواة  في  بارعا  كان  يهودي 
ابراء اخلليفة من جرح اصابه، بعد فشل االطباء، 
فأعطاه الف دينار وسماه احلقير النافع: كونه 

يهودي، ونافع في مداواة اجلروح. 
املسيحي  سهل  ابو  الطبيب  ايضا  واشتهر 
اخلراساني، قال عنه ابو الفرج انه » كان طبيباً 
مذكوراً  األوائل  بعلوم  عاملاً  منطقياً  فاضالً 
في بلد خراسان، له كناش يعرف باملائة كتاب 

مشهور«. وتتلمذ على يديه  ابن سينا. 
وكان ابو الفرج ابن الطيب الطبيب الفيلسوف 
البغدادي النصراني يسترزق من صناعة الطب. 
وتتلمذ عليه اخملتار بن احلسن بن عبدون املعروف 
البلدان ما بني  وتنقل في  وآخرون.  بابن بطالن، 
العراق ومصر والشام حيث انقطع للعبادة في 

دير بانطاكية.
كتيفات  النصرانيان:  الطبيبان  صيت  وذاع 
بن  ويحيى  البساسيري؛  طبيب  البغدادي 
يد  على  الطب  تعلم  الذي  جزلة  بن  عيسى 
بن  علي  ابي  يد  على  واملنطق  الكرخ،  نصارى 
به  َفُسرَّ  يديه،  على  فاسلم  املعتزلي  الوليد 
قاضي القضاة عبد اهلل الدامغاني، وقربه اليه. 
ومن اشهر مؤلفاته كتاب املنهاج وكتاب تقومي 

األبدان.
في  اشتهر  واملقتفي،  املسترشد  ايام  وفي    

ابن  احلسن  ابو  يدعى  نصراني  طبيب  بغداد 
الفرج-«  ابو  يقول  –كما  كان  الذي  التلميذ، 
فاضل زمانه وعالم أوانه خدم اخللفاء من بني 
العباس وتقدم في خدمتهم وارتفعت مكانته 
لديهم وكان موفقاً في املباشرة واملعاجلة عاملاً 
بقوانني هذه الصناعة عمر طويالً وعاش نبيالً 

جليالً ». 
  وفي أيام املكتفي اشتهر القس يوسف الساهر 
الطبيب. وفي ايام الناصر بن املستضيء، توفي 
النصراني  الطبيب  ماري  بن  سعيد  بن  يحيى 
كان  انه  عنه  قيل  الستني،  املقامات  صاحب 
اللغة  في  ضليعا  األوائل  علوم  في  فاضالً 

العربية ويجيد قرض الشعر. 
  وكان ابو احلسن صاعد بن هبة اهلل النصراني، 
واملنطق،  بالطب  عاملا  الناصر،  اخلليفة  طبيب 
اخ  له  وكان  الصفوة.  كتاب  الطب  في  والف 
صغره  في  الطب  تعلم  االركيذياقون،  يدعى 
الطب  في  كتابا  والف  التلميذ،  ابن  يدي  على 

اسماه االقتضاب.  
وكان للناصر ايضا طبيب آخر يدعى أبو الكرم 
كان  البغدادي.  الدولة  امني  توما  بن  صاعد 
الوزير.  مبثابة  عنده  وكان  اخلليفة،  من  مقربا 
الناصر،  حاشية  بعض  من  بتدبير  قتل  ولكنه 

ومت القصاص من القتلة. 
امللقب  النصراني  الطبيب  البقاء،  ابو  واشتهر 
بالعالج  خبيراً  كان   « العطار،  ابن  اخلير  بابي 
يطب  اخلليفة،  دار  من  وقرب  ذكر  له  به،  قيماً 
يدعى  طبيبا  ولدا  وترك  واحلواظي«.  النساء 
ابو علي ولكنه لم يسر على نهج ابيه واساء 
امره،  فُكشف  النساء  مع  وظيفته  استغالل 
وفدى نفسه بستة االف دينار مما تركه له ابوه. 
وكانت ديانة الطبيب تسبب له بعض املتاعب 
عند املتعصبني، مثل موسى بن ميمون الطبيب 
في  الفرج  ابو  عنه  قال  األندلسي،  اليهودي 
تاريخه انه » أكره على اإلسالم فأظهره وأسر 
عاش  وهناك  مصر  الى  هاجر  ثم   « اليهودية 
دينه  اليهود فأظهر  اقرانه  الفسطاط بني  في 
والفلسفة  الطب  في  والف  بالتجارة.  وعمل 
اليهودي. وبعد مدة تعرف  والرياضيات والفقه 

االندلس يدعى  عليه رجل من 
في  يسعى  كان  العرب  ابو 
ايذائه بدعوى الردة فتصدى له 
بن علي  الرحيم  القاضي عبد 
البيساني وقال له: رجٌل يُكره، 
ال يصح إسالمه شرعاً«. وحلق 
بابن ميمون طبيب يهودي آخر 
بن  يحيى  بن  يوسف  يدعى 
قيل  املغربي،  السبتي  اسحق 
فيه: » ملا ألزم اليهود في تلك 

إلى  وارحتل  دينه  اجلالء، كتم  أو  باإلسالم  البالد 
ونزل  الشام  إلى  وخرج من مصر   .. مباله  مصر 
وتزوج،  قريباً،  ِملكاً  واشترى  بها  وأقام  حلب 
وخدم أطباء اخلاص في الدولة الظاهرية بحلب 

وكان ذكياً حاد اخلاطر«.
ابن  البركات  ابو  اهلل  هبة  اليهودي  والطبيب 
ملكا، الذي عاش في ايام الدولة السلجوقية، 
كتابا  والف  االوائل،  علم  في  بالتبحر  ووصف 
اسماه املعتبر؛ ومع ذلك فقد هجاه  ابن أفلح 

بقوله:
لنا طبيٌب يهودٌي حماقته ... إذا تكلم تبدو فيه 

من فيِه
يتيه والكلب أعلى منه منزلًة ... كأنه بعد لم 

يخرج من التيِه
 ويقول ابو الفرج انه: » ملا سمع ذلك، علم أنه ال 
يبجل بالنعمة التي أنعمت عليه إال باإلسالم 
فقوي عزمه على ذلك. وحتقق أن له بناٍت كباراً 
متى  وأنه  اإلسالم  في  معه  يدخلن  ال  وأنهن 
اإلنعام  في  اخلليفة  إلى  فتضرع  يرثنه  ال  مات 
دينهن  على  كن  وإن  يخلفه،  ماٍل  من  عليهن 
إسالمه،  أظهر  حتققه،  وملا  بذلك.  له  فوقع 
وجلس للتعليم واملعاجلة. ولم يزل سعيداً إلى 
من شأنه  ووضع  املن.  الدهر ظهر  له  قلب  أن 
بعد أن أسن. فأدركته إعالٌل قصر عن معاناتها 
طبه. واستولت عليه اآلالم مما لم يطق حملها 
جسمه وال قلبه. وذلك أنه عمي وطرش وجذم. 
فنعوذ باهلل من استحالة األحوال وضيق احملال 

وسوء املآل »-مختصر الدول، صـ 365.
مالزما  العطار  ابن  عيسى  الطبيب  وكان 

منه  وطلب  القاهر؛  للخليفة 
اخلليفة مرارا ان يترك دينه، لكنه 
لشدة  فخافه  فتهدده،  امتنع، 
ثم  مدة،  وأقام  فأسلم  سطوته 
ذلك،  وبعد  خراسان.  الى  هرب 
وفي خضم الصراع على اخلالفة 
قتل  حيث  العباسي  البيت  في 
عني  ثُملت  واملعتز،  املستعني 
يجلس  فكان  القاهر،  اخلليفة 
على باب اجلامع يستجدي الناس 

الصدقة. 
أرسالن  الرهاوي قلج  الطبيب   وخدم حسنون 
وأمراء دولته. ثم خرج الى ديار بكر، وخدم بيت 
وملا  الرها.  إلى  ديناري، ثم عاد  أرمن، وهزار  شاه 
علم ان طغرل اخلادم تولى أتابكية حلب قصده؛ 
احد  فعاتبه  معاملته،  في  قصر  طغرل  ولكن 
خواصه على ذلك، فقال له: » أنا مقصر بحقه 

ألجل النصرانية ».
 واشتهر الطبيب يعقوب بن صقالن النصراني 
في  الطب  وباشر  بالقدس،  ولد  امللكي، 
امللك  بن  األعظم  امللك  تولى  وملا  بيمارستانه، 
من  اتخذ  فانه  القدس،  امر  أيوب  بن  العادل 
يعقوب طبيبا خاصا له؛ وملا انتقل الى دمشق 
سالم  أبو  الطبيب  واما  معه.  اصطحبه 
النصراني اليعقوبي امللطي املعروف بابن كرابا 

فخدم السلطان عالء الدين كيقباذ.   
العباسيني،  اخللفاء  آخر  املستعصم  ايام  وفي 
القس.  ابن  البغدادي مسعود  الطبيب  اشتهر 
َطَبَب املستعصم واهل بيته وارتفعت منزلته 
مسعود  لزم  بغداد،  هوالكو  دهم  وملا  لديه. 
منزله إلى أن مات. وعاصره من االطباء: عيسى 
ونفيس  القسيس؛  بابن  املعروف  البغدادي 
بابن  املعروف  النصراني  الدمشقي  الدولة 
توارثوا   - االطباء-وغيرهم  هؤالء  وكل  طليب. 
تعلموها  الذين  اسالفهم  عن  الطب  مهنة 
بدورهم من خالل ما تركه االطباء القدامى من 
مؤلفات في الطب والصيدلة والتشريح، مثل 
واكثرهم  الكثير،  وغيرهما  وجالينوس  بقراط 

تعلم الطب في مصر، مهد العلم احلضارة.   

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

اطباء في قصور اخللفاء )2(من ذاكرة التاريخ:

بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

أن  أخترت  اجلندي!  نادية  مدام  اخلير  صباح 
باخلير  املفعمة  الكلمات  بهذه  مقالي  ابدأ 
وأهديها إليِك، والسبب هو ملا صحيت من 
ممكن  أو  الكسل  من  بنوع  شعرت  النوم 
بطاقة سلبية  امللل مغلف  نوع من  نقول 
غير مبرهنة وهذا شيء وارد مع روتني احلياة 

اليومي.
القارئ  عزيزي  الصباحية  طقوسي  وعادة 
كانت  نفسي  وألن  اليوجا  مبمارسة  تبدأ 
وقتها  شعرت  السلبية  بالطاقة  مغلفة 
لها:  وقلت  لنفسي  ووسوست  بالكسل، 
»نسرين انت كل يوم بتعملى يوجا مفهاش 
حاجة لو ارحتتى النهاردة شوية«، وسعدت 
فاليوجا  املسؤولية  من  الهروب  بسعادة 
احافظ  لكى  جسدي  جتاه  مسؤوليتي  هى 
على لياقتي وبالفعل أخذت القرار بأن ارتاح 

اليوم واستسلمت للكسل بصدرٍ رحب.
بالورود  املزخرف  املفضل  فنجانى  وأحضرت 
الصباحى  مشروبي  وعملت  الزاهية، 
ثم  الكابتشينو«،  وهو«  ايضا  املفضل 
الكالسيكية  املوسيقية  القطعة  اخترت 
لــ«ديبوسى« وهى moon light  لتصاحبني 

فى حالة الكسل اللذيذ، كما توسوس لي 
فى  الطلق  الهواء  فى  وجلست  نفسى، 
ناقصا  انه هناك شيء  أدركت  شرفتي، ثم 

أن  يجب  وهو  الكسل  متعة  تكتمل  حتى 
نظرة  القى  لكى  يدى  في  املوبيل  يكون 
على »الواتس آب« و«االنستجرام« وبالفعل 
بظهري  استلقيت  يدى  في  املوبيل  اصبح 
على  أمامي  ممددة  رجلي  ووضعت  للخلف 
ولكن  االجواء،  بهذه  مستمتعة  الطاولة 
أكن  لم    - وبينكم  بيني  -وهذا  بداخلي 

راضية فالكسل شيء ال يشبهني.

في  شيء  كل  حتول  فجأة 
على  دخلت  عندما  حلظة، 
عيني  ووقعت  االنستجرام 
للجميلة  جديدة  صورٍ  على 
 « الرائعة  الفنانة  محبوبتي 
اطاللتها  فى  اجلندي«  نادية 
باجلمال  املفعمة  الساحرة 
واألناقة  والنشاط  واحليوية 
واألبيض  األزرق  لونى  وجمال 

عليها وخلفية الطبيعة بجمالها املتمثلة 
فى السماء والبحر اطاللة مشرقة رشيقة، 
طاقة  الى  السلبية  طاقتي  بدلت  والتي 
وراءه  وأغلقت  الكسل  فطردت  ايجابية، 

الباب وذهبت ألمارس اليوجا.
شخصية  اجلندي  نادية  اجلميلة  الفنانة 
منفتحة ومقبلة بشكل متزن على احلياة، 
تخدم  حدود  في  اجلديدة  للتجارب  ومحبة 
بشياكة  تتصرف  الكبير،  الفني  تاريخها 
وطبيعية وبساطة ذكية وجذابة بعيدة عن 
التصنع والتكلف كل هذه الصفات متمثلة 
حياتها  في  نراها  لذك  ايجابيتها،  في  
مبتسمة،  العقل،  ومنفتحة  نشيطة 

بنشاٍط  واجباتها  وتؤدي 
الطموح  ولديها  وتفاؤل، 
مشاكل  وتواجه  لتتقدم، 
كما  ومصاعبها،  احلياة 
الصحيحة  اخلطوات  تختار 
املميزة،  الفنية  اعمالها  في 
بجدارة  تستطيع  وبالتالي 
جوانب  بني مختلف  توازن   أن 

حياتها.
متقدمة  اجلندي  نادية  الفنانة  نرى  ولذلك 
وبشكل  عام  بشكل  الفنية  حياتها  في 
وجمالها  برونقها  االحتفاظ  في  خاص 
يعطيها  التقدم  وهذا  البدنية  ولياقتها 
لتستمر، ليس هذا فقط وإمنا تعتبر  دافعاً 
وميكن  إيجابية.  طاقة  أو  دافعًة  طاقًة 
شديدة  ببساطه  أنه  القارئ  عزيزي  القول 
ان اجلميلة نادية اجلندي هي خير مثال على 
تنقلها  والتي  اإليجابية،  الطاقة  معنى 
وانا  جمهورها  الى  مباشر  غير  بشكل 
مرة  العريض....  اجلمهور  هذا  من  واحدة 

تانية »صباح اخلير مدام نادية اجلندي«.

صباح اخلير مدام نادية اجلندي!
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األهلي يواصل استعداداته ملقابلة طالئع اجليش علي 
لقب السوبر املصري

وجود نيوز ماثلة للطبع واصل االهلي استعداده ملواجهة فريق طالئع اجليش مساء الثالثاء القادم، 
السوبر  بطولة  لقب  على  باإلسكندرية،  العرب  برج  ملعب  على  سبتمبر  من  والعشرين  احلادي 

املصري.
وخاض الفريق مباراة ودية اخلميس املاضي أمام املقاولون العرب على ملعب التتش باجلزيرة، وانتهت 

بفوز األهلي بهدف نظيف سجله حسني الشحات.
وحرص اجلهاز الفني لألهلي على االطمئنان على جاهزية الالعبني، خالل مباراة املقاولون، التي تعد 
ثانية املباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء االثنني املاضي وانتهت 

بالتعادل السلبي.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

القدم،  لكرة  األوروبي  االحتاد  رئيس  هدد 
املنتخبات  مبقاطعة  تشيفرين،  ألكسندر 
أصر  إذا  العالم  كأس  لبطولة  األوروبية 
خططه  في  قدما  املضي  على  »فيفا« 

لتنظيم املنافسات كل عامني.
وقال تشيفرين لصحيفة »التاميز«: »ميكننا 
أعلم،  ما  بقدر  فيها.  اللعب  عدم  نقرر  أن 
أمريكا اجلنوبية على نفس املبدأ، لذا حظا 

سعيدا في كأس العالم بهذا الشكل”.
وأردف بالقول: »أعتقد أن هذا لن يحدث أبدا 
األساسية  املبادئ  مع  كثيرا  يتعارض  ألنه 
بطولة  صيف  كل  تلعب  أن  القدم،  لكرة 
بالنسبة  قاتلة  فهي  واحد،  شهر  مدتها 

لالعبني”.
ألنها  التحديد  وجه  على  »القيمة  وتابع: 
مثل  ننتظرها،  سنوات،  أربع  كل  تقام 
األلعاب األوملبية، إنها حدث ضخم، ال أرى 

احتاداتنا تدعم ذلك”.
الدولية،  املباريات  جدول  »فيفا«  يراجع 

بقيادة مدرب أرسنال السابق أرسني فينجر 
عام.  كل  كبرى  بطولة  لعب  يقترح  الذي 
ومبوجب املقترحات، ستقام مباريات كأس 
العالم بالتناوب مع البطوالت القارية مثل 
بطولة أوروبا، وذلك كل سنتني بدال من كل 

أربع سنوات.
صوت مجلس »فيفا« بأغلبية كبيرة على 
فكرة  على  إجراؤها  يتم  جدوى«  »دراسة 
العالم مرة كل سنتني، لكن  إقامة كأس 

تشيفرين يرفض بشدة هذه الفكرة.

االحتاد األوروبي لكرة القدم يهدد »فيفا« االحتاد األوروبي لكرة القدم يهدد »فيفا« 
باالنسحاب من بطولة كأس العالمباالنسحاب من بطولة كأس العالم

الزمالك املصري يسحق األهلي.. الزمالك املصري يسحق األهلي.. 
ويتوج بالسوبر اإلفريقيويتوج بالسوبر اإلفريقي

الزمالك  بنادي  اليد  فريق كرة  حسم 
العالم  كأس  إلى  التأهل  بطاقة 
السعودية،  في  املقامة  لألندية 
التقليدي  منافسه  على  الفوز  عقب 
اإلفريق،  السوبر  مباراة  في  األهلي 
في  اإلثارة  من  الكثير  شهدت  التي 
الفريقني  بني  األخيرة  اللحظات 

املصريني.
وتوج فريق الزمالك املصري لكرة اليد، 
ببطولة كأس السوبر اإلفريقي بفارق 
التقليدي  غرميه  على  واحد  هدف 

النادي األهلي.
حسن  بصالة  أقيمت  التي  املباراة  في  األهلي  على   ،27-28 بنتيجة  الزمالك  وفاز 

مصطفى املغطاة مبدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.
ورغم تقدم األهلي بنهاية الشوط األول من املباراة 16-14، إال أن الفارس األبيض متكن 
الحقا من قلب الطاولة محققا الفوز في الثانية األخيرة من عمر املباراة بتسديدة 

صاروخية ليحي الدرع، أهدت للزمالك بطولة السوبر اإلفريقي.
لألندية  العالم  إلى كأس  تأهله  الزمالك بطاقة  نادي  اليد، يحسم  فريق كرة  وبفوز 

التي ستقام في السعودية بني 5 و9 أكتوبر املقبل.
أكثر  لليد وهو  العالم  ببطولة  الزمالك  التي يشارك فيها  اخلامسة  املرة  وهذه هي 

فريق يخوض املونديال ممثال لقارة أفريقيا.
ويتربع الزمالك على عرش السوبر اإلفريقي بني الفرق املصرية بـ7 ألقاب، ولم يتنازل 
الفريق عن الكأس خالل السنوات الـ3 املاضية، فيما ال ميلك األهلي سوى لقب واحد 

خالل مسيرته مقابل 5 تعثرات.

اليابان يرفض استضافة كأس العالم اليابان يرفض استضافة كأس العالم 
لألندية... والسعودية تسعى لألندية... والسعودية تسعى 

لتنظيمهلتنظيمه
رفضت اليابان استضافة كأس العالم لألندية »فيفا« في ديسمبر 

2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.
الياباني لكرة القدم املنشور عبر موقعه  وكما ورد في بيان االحتاد 

الرسمي، فقد مت االتفاق مع االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« على االنسحاب من البطولة. وسيتم اإلعالن 
عن املكان اجلديد من قبل »فيفا« الحًقا.

تقام بطولة كأس العالم لألندية سنويًا، ويشارك فيها 6 فائزين من البطوالت القارية الدولية الرئيسية، 
باإلضافة إلى أفضل نادٍ في البلد املضيف.

بطولة  لتنظيم  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  التواصل مع  السعودية،  العربية  اململكة  أعلنت  املقابل  في 
كأس العالم لألندية، بعد أنباء عن تخلي اليابان عن استضافة البطولة التي تقام في ديسمبر املقبل، 

بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا.
وقال رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم، ياسر املسحل، إنه »مت التواصل منذ شهرين مع االحتاد الدولي 
لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولة كأس العالم لألندية في السعودية، مشيرا إلى أن االحتاد الدولي قال 

إنه ما زالت هناك محاوالت مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق”.
الفترة بني  تتم خالل هذه  أن هناك محادثات  األربعاء،  البريطانية، أمس  »ديلي ميل«  وكشفت صحيفة 

االحتاد الدولي لكرة القدم واالحتاد الياباني بشأن استضافة بطولة كأس العالم لألندية نسخة 2021.
وقالت الصحيفة، إن »االحتاد الياباني قرر عدم استضافة البطولة خالل هذه النسخة بسبب جائحة وباء 
فيروس كورونا«، مشيرة إلى أن »فيفا« لم يستقر على البلد التي ستكون بديلة لليابان، حيث من املفترض 

أن تقام البطولة في ديسمبر املقبل.

األعظم في التاريخ.. األعظم في التاريخ.. 
دراسة علمية تنصر دراسة علمية تنصر 

»رونالدو« على »رونالدو« على 
»ميسي« و«بيليه«»ميسي« و«بيليه«

البريطانية العريقة الصراع اجلدلي  حسمت دراسة علمية جديدة بجامعة أكسفورد 
املستمر بشأن أعظم العب في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن الدكتور توم كروفورد قام باستخدام خوارزمية 
فريدة تأخذ في االعتبار اإلجنازات التي حتققت في النادي وعلى الصعيد الدولي، للوصول 

إلى إجابة السؤال املستمر حول هوية الالعب األعظم في تاريخ كرة القدم.
كريستيانو  البرتغالي  منح  عن  األرقام  حتليل  على  اعتمدت  التي  الدراسة  وأسفرت 

.)GOAT( رونالدو، جنم مانشستر يونايتد اإلجنليزي، لقب األعظم في التاريخ
أمثال  املستديرة،  الساحرة  أساطير  على  الصراع  هذا  في  رونالدو  كريستيانو  وتفوق 
دي  وألفريدو  ميسي،  وليونيل  مارادونا،  دييجو  األرجنتيني  والثالثي  بيليه،  البرازيلي 

ستيفانو، واملري فيرينك بوشكاش.
وتصنيفهم،  عليها  بناء  األساطير  تقييم  يتم  فئات   7 بوضع  كروفورد  الدكتور  وقام 
بشرط أن يكون كل العب حائزا جلائزتني على األقل للكرة الذهبية، أو مت االعتراف بقيمته 

األسطورية في احلقبة السابقة لعام 1956 عندما مت إنشاء اجلائزة املرموقة.
وبيليه،  وميسي،  رونالدو،  كريستيانو  سوى  اخملتصرة  القائمة  تضم  لم  ذلك،  وبسبب 
ومارادونا، ويوهان كرويف، وماركو فان باسنت، وبوشكاش، ودي ستيفانو، ورونالدو نازاريو، 

وميشيل بالتيني.
مت تقييم هؤالء األساطير في 7 فئات، أولها األلقاب )احمللية واألوروبية(، التي فاز بها كل 
منهم على مستوى األندية، مرجحا مبعامل االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« للقوة 

النسبية للمنافسة.
أما الفئة الثانية فتعتمد على األلقاب التي فازوا بها على الصعيد الدولي، حيث مُتنح 
الفوز  إضافات  مع  أمريكا،  كوبا  أو  أوروبا  أمم  لبطولة  و100  العالم،  لكأس  نقطة   150

باحلذاء الذهبي.
والفئة الثالثة ترتكز على األهداف املسجلة على مستوى األندية، بينما تأتي األهداف 

الدولية مع املنتخبات الوطنية في الفئة الرابعة.
أما الفئة اخلامسة، فتعتمد على األصوات التي حصدها كل العب في صراعات الكرة 
الذهبية، حيث مت احتساب عدد األصوات املمنوحة للفائز باجلائزة مقسوما على إجمالي 
عدد األصوات املمنوحة لالعبني الـ3 األوائل، ثم يتم ضرب ذلك في 100 للحصول على 
التي  الفردية  األرقام  احتساب  يتم  فإنه  السادسة،  الفئة  إلى  وبالذهاب  نسبة مئوية. 

ميتلكها كل العب، مثل أفضل هداف لناد أو منتخب وطني، وأفضل هداف لبطولة.
أما الفئة السابعة فاعتمدت على احتساب مواسم )Z-Factor(، التي تبرز األهداف التي 

سجلها الالعب لفريقه وقادته إلى املد.
الفئة األولى منحت كريستيانو رونالدو التفوق على ميسي، نظرا لفوزه بألقاب الدوري 

في 3 دول مختلفة، فضال عن تتويجه بطال لدوري األبطال 5 مرات.
أما الفئة الثانية فقد شهدت تقدم البرازيلي رونالدو نازاريو على اجلميع، نظرا لتتويجه 

بطال لكأس العالم مرتني، ومثلهما في كوبا أمريكا.
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الفلفل األحمر والثوم... وصحة القلب
أن  إلى  جريس،  باربرا  البريطانية  الباحثة  توصلت 
من  كثيراً  فعاليته  في  يفوق  حيوي  مضاد  الثوم 
املضادات احليوية التي تنتجها معامل األدوية. كما 
توصلت أيضاً إلى أن الفلفل األحمر هو أفضل عالج 

ألمراض القلب والكلى!
اجلمع بني الثوم والفلفل احلار ميكن أن يكون اختصار 
لفقدان الوزن، الثوم يساعد على فقدان الوزن ألنه 
احلار يساعد  والفلفل  احلرارية،  السعرات  منخفض 
مثالي  اجلسم  في  الغذائي  التمثيل  يكون  أن  على 
الغذائية،  للعناصر  األمثل  االمتصاص  من  للتأكد 
التي  و  مخزنة  زائدة  دهون  هناك  يكون  لن  لذلك 

تتسبب في زيادة الوزن.
كما ان أحد أكثر احلاالت التي حتدث عندما تكون الدورة الدموية ال جتري بطريقة صحيحة هي 
النوبات القلبية والسكتات الدماغية. حتدث النوبة القلبية عندما ال يصل الدم إلى القلب، بينما 
السكتة الدماغية حتدث عندما ال يصل األوكسجني الكافي إلى الدماغ ألن الدم ال يصل إلى 
الدماغ. ميكن منع هذه احلاالت بطريقة طبيعية عن طريق استخدام خليط الفلفل احلار والثوم 

ألنه يساعد على حتسني الدورة الدموية، كما أنه يحافظ على وظائف القلب.

أيهما أخطر.. دهون البطن أم دهون الفخذين؟
عندما يستهلك اجلسم طاقة أكثر مما يستخدمه 
بالفعل، فهناك فرصة لتخزينها على شكل دهون 
البطن  مثل  اجلسم  مناطق  العديد من  في  عنيدة 

والفخذين.
تكون  ما  عادة  البطن  دهون  فإن  اخلبراء،  وبحسب 
أكثر شيوعاً عند الرجال، في حني أن دهون الفخذين 

أكثر شيوعاً عند النساء.
تلعب  البطن،  دهون  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وقد 
دورًا أكبر في مقاومة األنسولني، مما يزيد من خطر 
أمراض  إلى  أيضاً  ويؤدي  السكري  مبرض  اإلصابة 
القلب، على عكس دهون الفخذين التي ال تشكل 

أي مخاطر أيضية.
بالنسبة حلرق الدهون، يقول اخلبراء، إن دهون البطن من نوع »بيتا« عادة ما يكون حرقها أصعب 
تُعد أكثر استجابة  التي  الفخذين من نوع »ألفا«  ألنها أقل استجابة للتحلل، مقارنة بدهون 

للتحلل.
في  املنتظمة  الرياضية  والتمارين  اليقظ،  واألكل  الصحي،  الغذائي  النظام  يساعد  أن  ميكن 

احلفاظ على دهون البطن، وفق ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

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

النطق والكـالم والتواصــل االجتمــاعـــي.
وطريقة  املأكوالت  بنـوعية  أيضا  بـل  فقط  بها  اليومية  بالعناية  األسـنان  صحة  ترتبط  ال 
تنـاولها فمثال ان التنـاول املفرط للمأكـوالت الغنية بالسكـر  التي تلتصق على األسـنان ملـدة 

طويلــة  تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس. 
مهمــة  الطفل  يتنـاولها  التي  احللويــات  كميـة  ان  أساسـية:  نقطة  على  أشـدد  أن  اريـد 
ولكـن األهـم هـي طريقة توزيعهــا خالل النهار: فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل وجبـة 
الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد عـن تناولها قبـل النـوم او بيـن الوجبـات )caries (لتفـادي التآكل 

احلمضي لألسنان و بالتالي التسـوس.
االسنان  غسل  امكانيية  يتوفر  لم  أن  و 
مـن  كـوب  شــرب  ميكن  فتجاوزا  حلظيا 
الترسـبات  الزالة  احللوى  تنــاول  بعد  املاء 
تنــاول  ايضا  و  باألســنان  الالصقة 
مفيــد  احللوى  بعد  البيضــاء  األجبــان 
مفعــول  تبطـل  أنهــا  بحيــث  جــدا 
تخمــر  عمليـة  عـن  النــاجت  احلمضى 

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

البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع من السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده باستمرار وهو ان بعض األطفال يظنون ان بامكانهـم تناول 

ketchup” وال “chips” العتقادعم انها ال حتتوى على سكر و هـذا اعتقاد مغلوط ألن باالضافة 
الى السكر اخملبأ والذى ، يلتصق على األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس االسنان!!!

إلى  الشعر  لون  يتحول 
التقدم  مع  الرمادي 
عالمة  وهو  العمر،  في 
مبكرة على الشيخوخة، 
أن  الباحثون  ويعتقد 
يعجل  أن  ميكن  التوتر 

بظهور الشيب في الشعر.
البريطانية،  إكسبريس  لصحيفة  حديث  وفي 
أوضح ريتشارد سبنسر إم آي تي ، عالم الشعر 
العلمي  السبب  الشعر،  علماء  معهد  في 

للشيب الناجم عن اإلجهاد والتوتر.
أن  اجلديدة  الدراسات  »تظهر  سبنسر  وقال 
والقلق  التوتر  مثل  العصبي  اجلهاز  تأثيرات 
إنتاج  تسبب  وغيرها  النفسية  والصدمات 
التوتر،  بهرمون  املعروف  الكورتيزون  هرمون 
الشعر  شيب  إلى  بدوره  هذا  يؤدي  أن  وميكن 
قبل األوان، من خالل التأثير على اخلاليا اجلذعية 

املسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر«.
اللون  أو شبه عدمي  أبيض  الواقع،  في  والشعر 
يبدو  سبنسر،  للسيد  ووفًقا  مصطبغ(،  )غير 
الشعر  من  مزيج  بسبب  فقط  رمادياً  الشعر 
بعض  »في  أنه  إلى  وأشار  واألبيض،  الداكن 

األحيان، ولكن في حاالت 
للشعر غير  نادرة، ميكن 
يستعيد  أن  املصطبغ 
بعد  الطبيعي  لونه 

الصدمة«.
التبييض  وبالطبع، 
أشار  وكما  أخرى،  أسباب  له  للشعر  املبكر 
الوراثي،  بالعامل  أيًضا  مرتبط  فهو  سبنسر، 
بها  ينذر  قد  التي  الصحية  املشاكل  وتشمل 

الشيب ما يلي:
- نقص فيتامني ب 12 ومرضى الغدة الدرقية

أيًضا مرض  )ويسمى  الليفي  العصبي  الورم   -
املموعة  هذه  تتسبب  ريكلينجهاوزن(:  فون 
األورام على طول  منو  في  الوراثية  األمراض  من 

األعصاب وتطور غير طبيعي للعظام واجللد.
أو  فقدان  في  احلالة  هذه  تتسبب  البهاق:   -
في  املوجودة  )اخلاليا  الصبغية  اخلاليا  تدمير 
قاعدة بصيالت الشعر التي تنتج اللون( - رمبا 
بسبب »اختالل« اجلهاز املناعي ومهاجمة فروة 

الرأس بدالً من العدوى.
وعندما يستأنف منو الشعر، قد يكون أبيضاً أو 
رمادياً، لكن الشعر امللون قد يعود في النهاية.

هل يسبب التوتر حتول لون الشعر إلى الرمادي؟

زة من لقاح فايزر تقلل خطر  دراسة: اجلرعة املعزِّ
اإلصابة بكورونا

فايزر/ لقاح  من  املعزِّزة  الثالثة  اجلرعة  توفر 
كورونا  فيروس  ضد  مضافة  حماية  بيونتك 
وسط تفشي ساللة دلتا، وفقاً لبيانات أولية 
من إسرائيل، حيث بدأ إعطاء اجلرعة الثالثة 

بشكل متزايد في منتصف يوليو املاضي .
حتليالً  أن  لألنباء  »بلومبرغ«  وكالة  وذكرت 
خلدمات  مكابي  مؤسسة  من  للبيانات  أولياً 
األشخاص  أن  إلى  خلص  الصحية  الرعاية 
لديهم  تراجع  تكميلية  جرعة  تلقوا  الذين 
و٪68   ٪48 بني  تتراوح  بنسبة  اإلصابة  خطر 
بعد مرور أسبوع إلى 13 يوماً مقارنة بأولئك 

الذين حصلوا على نظام اجلرعتني القياسي.
وزادت احلماية مبرور الوقت، حيث تراجع خطر اإلصابة بنسبة 70٪ إلى 84٪ بعد مرور أسبوعني إلى 

20 يوماً بعد احلصول على اجلرعة الثالثة.
وقيَّم البحث الفعالية اإلضافية جلرعة معزِّزة ضد العدوى بسبب ساللة دلتا، وليس ضد حاالت 
اإلعياء الشديد، وفقاً للباحثني بقيادة دانيال إم وينبرجر األستاذ املساعد في علم األوبئة في كلية 

ييل للصحة العامة في نيو هافن في كونيتيكت.
وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن تراجع احلماية التي يوفرها اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا 

املستجد ميكن مواجهته على املدى القصير بجرعة ثالثة.
وأعلنت الواليات املتحدة واململكة املتحدة ودول أخرى عن خطط إلعطاء جرعة معزِّزة ملواجهة 
ساللة دلتا األكثر عدوى حيث تتضاءل مستويات األجسام املضادة لدى أولئك الذين مت تطعيمهم 

في وقت مبكر من الوباء.

»العرقسوس«...عالج عشبي لإلمساك
مادة  على  حتتوي  وهي  األوسط،  الشرق  منطقة  بلدان  في  بكثرة  »العرقسوس«  أعشاب  تنمو 
إذا مت حتضير  بحيث  القصب 50 ضعفاً  تزيد حالوتها عن سكر  اخلالق  سكرية كافية من صنع 
شراب منه سواء بالنقع أو بالغليان فإنه ال يحتاج إلى إضافة سكر، وقد يفضله البعض ساخناً 

أو بارداً.
   ويحتوي العرقسوس على مادة فعالة لها تأثير عالجي کملنّي. وهو من أفضل وسائل عالج 

حاالت اإلمساك سواء للكبار أو للرضع، كما يستخدم الخفاء طعم املرارة في بعض األدوية.
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كرة القدم تدريب 
عسكري!

في  أنه  الصينية  الوثائق  تقول 
امليالد،  والرابع قبل  الثالث  القرنني 
تستخدم  القدم  كرة  لعبة  كانت 
التدريب  ضروب  من  كضرب 

العسگری.
هذه  نشأة  أن  الوثائق،  وتقول 
من  امبراطور  الى  ترجع  اللعبة 
أباطرة االساطير في األلف الثالث 

قبل امليالد.
بعد  التاريخية  الوثائق  وأثبتت 
كانوا  والرومان  اإلغريق  أن  ذلك 
كروية  بألعاب  يستمتعون 
مشابهة. وكان االغريق يسمونها 
الرومان  وسماها  ابسکیروس، 

هارباستوم.
ويقال إن لعبة كرة القدم في اجلزر 
االغريق  عن  أخذت  البريطانية، 
اثناء احتاللهم للجزر البريطانية.

قرد.. لكن فنان!
   جنح اإلنسان في تنمية العديد 
أوجد  لقد  حتى  القرد،  قدرات  من 
بعض  اهتمت  فقد  فناناً.  منه 
تعليم  في  املتخصصة  املدارس 
معاً،  الرسم  واألطفال  القرود 
تشابهاً  املتخصصون  وسجل 
رسمتها  التي  اللوحات  بني  كبيراً 
كما  األطفال،  ولوحات  القرود 
شهدوا لبعض القرود براعتها في 

اختيار األلوان وتوزيعها!
القرود من     ومن الطريف أن من 
اشترك بإنتاجه الفني في معارض 
على  النقاد  وتسابق  ومسابقات، 

اقتناء اللوحات.

تلميذ مطيع
لعدم  صبيني  مدرسة  عاقبت      
كل  على  فارضة  انضباطهما، 
مرة  مئة  اسمه  يكتب  أن  منهما 
بعد الدوام اليومي، وبقي أحدهما 
رفيقه  مغادرة  بعد  طويالً  وقتا 

يكتب وهو يكاد ينفجر غيظاً. 
سبب  عن  املعلمة  سألته  وملا 
اسمه  »أن  باكياً:  اجاب  تأخره، 
انا  اسمي  اما  ناصر،  سمير  هو 
احلاج  بن  الدين  زين  علي  فمحمد 

ابرهيم عبد الرشید«. 

طبيب على دراجة
    كان طالب يقود دراجته الهوائية 
قميصه  وعلى  اجلامعة  حرم  في 
طبيباً«.  »سأصير  تقول:  عبارة 
أخرى  عبارة  أن الحظت  ألبث  ولم 
على دراجته تقول: »سأغدو سيارة 

مرسيدس«.

نهاية العصور الوسطى
عام 1492 كثيراً ما يتخذ فيصالً بني نهاية العصور الوسطى، وبداية 
كولومبس،  کریستوفر  أن  الى  التحديد  هذا  يرجع  احلديث.  التاريخ 
يغير مجرى  أن  له  قدر  حادث  وهو  السنة.  تلك  في  امريكا  اكتشف 

التاريخ كله.

كوميديا الوظائف...
احلانوتي: رجل بكسب رزقه بطلوع الروح!

املأذون: رجل يعيش على اخطاء غيره!
طبيب األسنان: رجل يحصل على لقمته من افواه اآلخرين! 

الزواج: شركة، من اهم شروطها أن يأكل الزوج ما حتبه زوجته! 
الدبلوماسي: رجل يتذكر عيد ميالد زوجته وينسى عمرها!

لعبة إلقاء األحذية!
منذ عام 1992م، اعتاد سكان دولة فنلندا: على القيام بعادة غريبة 
وطريفة في اإلجازة، وهي عادة إلقاء األحذية على بعضهم البعض، 
املسابقات  أشهر  عليها  تقام  اللعبة  أو  العادة  هذه  أن  الغريب  ومن 
والصغار،  الكبار  وميارسها  األشخاص،  بعض  ببطولتها  يفوز  التي 
فعند زيارتك لفنلندا في اإلجازة ال تتعجب، إذا وجدت الشوارع ممتلئة 

باألحذية، فهذه من أشهر العادات الطريفة هناك.

بصمات
أن  إلى  انها ال تسعى  إذ  التساؤل،  اخلالية من  الوجوه  اني ألمقت     
تتعلم أكثر، وتنظر إلى أكثر، وترى أكثر، وتكون أكثر. )ماريا تالتشييف، 

راقصة باليه(
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فيقول  الكلمة،  بهذه  التكوين  سفر  يبدأ 
اهلل  خلق  البدء  »في  االلهي  الوحي 
يبدأ  كما   .)1:1 )تكوين  واألرض«  السموات 
أيضاً  الكلمة  بهذه  يوحنا  معلمنا  إجنيل 
قائالً »في البدء كان الكلمة، والكلمة كان 
رجعنا  لو  اهلل.«  الكلمة  وكان  اهلل،  عند 
إلى اللغة األصلية التي ُكتبت بهما هاتني 
بينهما،  تطابق  أي  جند  فلن  الكلمتني، 
بالرغم من التطابق اللفظي املستخدم في 

اللغة العربية.
   فكلمة في البدء اخلاصة بسفر التكوين، 
البداية،  في  أي  )براشيت(،  بالعبرية  تأتي 
وهذه العبارة بأكملها تشير إلى بداءة عمل 
اهلل كخالق، الذي شاء وعمل، فإمنا ينسب 
فاهلل  عمله.  بداءة  من  خلالئقه  الزمان  بدء 
يحيا في كمال  وكان  اخلليقة،  قبل  موجود 
أما  البشرية.  يخلق  أن  قبل  الثالوثي  احلب 
يوحنا،  بإجنيل  اخلاصة  البدء«  »في  كلمة 
الزمن.  قبل  ما  اي  )ارشي(،  باليونانية  فهي 
الكلمة  عن  هنا  يتكلم  يوحنا  فالقديس 
األزلي، عن يسوع املسيح الكائن قبل الزمن 

بل وقبل اخللق واإلدراك أيضا. 
املسكني في تفسيره  األب متي      يشرح 
يوحنا  ق.  »ولكن  فيقول  اآلية  لهذه  الرائع 
لم يكتب في البدء كان »اهلل« ألنه لم يكن 
بصدد احلديث أو اإلعالن عن اهلل. بل قال في 
البدء كان »الكلمة« ألنه سيتكلم حاال عن 
اخللق الذي مت )بكلمة( اهلل، ولكن لن يتوقف 
عند اخللق – كسفر التكوين- بل سيتجاوزه 
حاالً إلى اخلالص الذي مت بتجسد )الكلمة(. 
يعرفنا  ان  يوحنا  القديس  من هنا كان هم 
لنا  ليستعلن  يتجسد،  ان  قبل  بالكلمة 
قيمة وجالل التجسد، وبالتالي قيمة وجالل 

املسيح وعظمة وقوة اخلالص الذي مت«. 
أزلية شخص  لنا  ويتبني       لذلك يتضح 
اتخذ جسداً  قد  املسيح  كان  فإن  املسيح. 
أنه  إال  منظور  جسد  في  لنا  واستعلن 

بداءة له. لقد حتدث  الذي ال  األزلي  الكلمة 
على  موضع  من  أكثر  في  املقدس  الكتاب 
يسوع  أن  يدعي  من  هادماً  املسيح،  أزلية 
التجسد.  قبل  موجوداً  يكن  لم  املسيح 
أزلية  إلى  إشاره  هناك  األمثال  سفر  ففي 
املسيح، فهو أقنوم احلكمة، فيقول الوحي 
أول  قناني  »الرب  سليمان  فم  علي  اإللهي 
القدم منذ  منذ  أعماله،  َقبل  من  طريقه، 
أوائل  منذ  البدء،  منذ  مسحت،  األزل 
تكن  لم  إذ  أبدئت.  غمر  يكن  لم  األرض إذ 
ينابيع كثيرة املياه من قبل أن تقررت اجلبال، 
قبل التالل أبدئت إذا لم يكن قد صنع األرض 
ملا  أعفار املسكونة.  أول  البراري وال  بعد وال 
ثبت السماوات كنت هناك أنا. ملا رسم دائرة 

على وجه الغمر. )ام 8: 22 – 27(. 
آخراً،  لنا بعداً  أزلية املسيح تعطي  إن       
لقد كنا في عقل اهلل قبل أن نكون !!، لقد 
في  نوجد  أن  قبل  الكون  لنا  يعد  اهلل  كان 
هذا الكون!!  فهو اإلله الذي يحب ويعطي 
العالم.  هذا  تأسيس  قبل  لإلنسان  ويفكر 
إن  احلقيقية؟  اإلنسان  قيمه  هذه  أليست 
اهلل خالق ومدبر هذا الكون وهو من يهتم 
ولكن  يوجد.  أن  قبل  عقله  في  هو  بل  به، 
اإلنسان ال يدرك ذلك، وال حتى يريد أن يعترف 
إلهاً  يصبح  أن  يريد  بل  خليقة،  مجرد  أنه 
لإلنسان  األزل  قدمي  منذ  شيطانية  كدعوة 

لكي يصير مثل اهلل! 
     إستيقظ أيها اإلنسان، إنك لست مركز 
أنك كنت في عقل  الكون بل يكفيك  هذا 

سيد هذا الكون ومدبره قبل ان توجد! 

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

خائن…دون علمي!خائن…دون علمي!

في البدءفي البدء

بقلم:  مينا ماهر

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

ا.د. ناجي اسكندر

أن  نعرف  أن  املهم  من 
في  املسيحية  التعاليم 
التي  هي  كانت  االجنيل 
لقواعد  األصول  وضعت 
الراقي  املتمعي  السلوك 
بقواعد  يسمي  )فيما 

االتيكيت(.
الكالم  في  دائما  اوال: 
وأنت  األخر  تقدم  أن  البد 
نفسك:  على  تتحدث 

من  وهي   - العذراء  تقدمي  من  تعلمناه 
نفسها  علي  النجار  ليوسف   - هي 
لَُه  وََقالَْت  انَْدَهَشا.  أَبَْصرَاُه  وأنا(  )أبوك 
، مِلَاذَا َفَعلَْت بَِنا هَكَذا؟ ُهَوذَا  ُه: »يَا بَُنيَّ أُمُّ
 :2 بنَْيِ!« )لو  وَأَنَا ُكنَّا نَْطلُُبَك ُمَعذَّ أَبُوَك 

.)48
ثانيا: عندما نتكلم عمن يخدمنا البد 
يخدم  وليس  »معي«  يخدم  نقول  أن 
بولس  حديث  من  تعلمناه  »عندي« 
خدمة  عن   - هو  من  وهو   - الرسول 

تلميذه تيموثاوس معه وليس عنده.
كولد  أنه  تعرفون  فأنتم  اختباره  »أما 

مع أب خدم معي ألجل اإلجنيل. » 
أبدا  الطعام  تناول  في  نبدأ  أال  ثالثا: 
لنبدأ  ننتظر  أن  علينا  أي  األخرين  قبل 

جميًعا مع بعضنا البعض.
لأِلَْكِل،  جَتَْتِمُعوَن  ِحنَي  إِْخَوتِي،  يَا  “إِذًا 
 :11 كو   1( بَْعًضا.«  بَْعُضُكْم  انَْتِظُروا 

.)33
رابًعا: أنه في كل عمل البد أن بشارك 
اجلميع واألكثر حظوة عليه مسئولية 
أبدا  ينقص  ال  وهذا  حظوة  األقل  قبل 

من قدرهم:
َفلَْيُكْن  أَوَّاًل  ِفيُكْم  يَُكوَن  أَْن  أَرَادَ  »وََمْن 

لَُكْم َعْبًدا« )مت 20: 27(.
ِفيُكْم.  هَكَذا  يَُكوُن  “َفالَ 
ِفيُكْم  يَُكوَن  أَْن  أَرَادَ  َمْن  بَْل 
لَُكْم  َفلَْيُكْن  َعِظيًما 

َخادًِما،« )مت 20: 26(.
الدخول  عند  خامسا: 
باألبواب  منسك  واخلروج 
الفرصة  ونترك  لألخرين 

لهم للمرور أوال.   
بَْعًضا  بَْعُضُكْم  “وَادِّيَن 
بَْعُضُكْم  ِمنَي  ُمَقدِّ األََخِويَِّة،  َبَِّة  بِاحمْلَ

بَْعًضا ِفي الَْكرَاَمِة.« )رو 12: 10(.
املقاعد  ونعرض  نقدم  اجللوس  وعند 
لكبار  خاصة  لآلخرين  املتميزة  األولي 
السن وجنلس نحن في املقاعد اخللفية. 
ِفي  وَاتَِّكْئ  َفاذَْهْب  دُِعيَت  َمَتى  »بَْل 
امْلَْوِضِع األَِخيرِ، َحتَّى إِذَا َجاَء الَِّذي دََعاَك 
َفْوُق.  إِلَى  ارْتَِفْع  َصِديُق،  يَا  لََك:  يَُقوُل 
امْلُتَِّكِئنَي  أََماَم  َمْجٌد  لََك  يَُكوُن  ِحيَنِئٍذ 

َمَعَك«.
سادسا: أن نشكر اجلميع في كل شيء 
وهذه قاعدة عامة في املتمعات الراقية 
- وأعيد حرفيا نشكر اجلميع على كل 
 thank يقولون شكرا  فاجلميع   - شيء 
لبعضهم  يؤدونه  عمل  أي  علي   you

البعض. 
ِفي  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  ِحنٍي  ُكلَّ  “َشاِكرِيَن 
وَاآلِب.«  هلِل  امْلَِسيِح،  يَُسوَع  َِّنا  رَب اْسِم 

)أف 5(
سابعا: إيثار األخر علي الذات وأن تطلب 
ما له قبل أن نطلب ما ألنفسنا  - فما 
استحق أن يولد من عاش لنفسه -  “الَ 
يَْطلُْب أََحٌد َما ُهَو لَِنْفِسِه، بَْل ُكلُّ وَاِحٍد 

َما ُهَو لآِلَخرِ.« )1 كو 10: 24(.

تأمل في األصول املسيحية لسبعة من تأمل في األصول املسيحية لسبعة من 
قواعد السلوك املجتمعي الراقي قواعد السلوك املجتمعي الراقي 

مسامعنا؛  على  جداً  املزعجة  الكلمات  من  »خيانة«  كلمة   
وخيانة  الوطن،  خيانة  أشهرها  انواع:   - نعلم  -كما  واخليانة  
أننا حينما نسمع  العجيب  لكن  الزوجية!  اخليانة  و  الصداقة، 
رمبا  ببالنا!  يخطر  ما  أول  هي  الزوجية  اخليانة  خيانة،  كلمة 
الشخصي  املستوى  على  املتمع  في  شيوعاً  االكثر  هي  ألنها 
إطار  في  مخيلتنا  في  فقط  تنحصر  الوطن  فخيانة  واألسري! 
 - العلم  مع  آخر،  لبلد  بيع معلومات سياسية  أو  اجلاسوسية 
يا أصدقائي قد تكمن ببساطة في  في رأيي- أن خيانة الوطن 
املساهمة في الفساد بشكل عام، بتقدمي واستالم الرشاوي، او 
في تعاطي وتداول اخملدرات مثالً وهكذا! أي عمل يؤذي الوطن هو 
خيانة له! لكني ال أود أن أزعجكم كثيراً اليوم بهذه الفلسفة 
الصادمة، بل أود أن اناقش معكم اخليانة الزوجية ألنها أقرب الى 

عقولنا من غيرها!  
حولنا!  من  الزوجية  باخليانة  نشعر  حينما  أبداننا  تقشعر  قد 
أن  الى  سببه  يعود  املصطلح  حول  اخمليف  »الهيلمان«  وهذا 
اخليانة الزوجية تطعن شريك احلياة في أعماق مشاعره! وقتل 
عميقاً  جرحاً  يترك  أنه  حيث  القتل،  أنواع  أخطر  هو  املشاعر 
ومزمناً في قلب ضحيته! وقد نرى أن اخلائن ال يقوم فقط بقتل 
فاخليانة  لذا  أوالً!  هو  بقتل مشاعره  قام  قد  بل  اآلخر،  مشاعر 

الزوجية سلوك مكروه جداً جداً جداً في املتمع!
ليس  أنه  إال  للخائن،  املنسوبة  الشر  كمية  من  الرغم  وعلى 
…ال  األصل!  قليل  أو شخصاً  شريراً،  إنساناً  يكون  أن  بالضرورة 

 - نقصد  أن  دون   - نقع  أن  ميكن  استثناء(  )بال  فكلنا  تتعجبوا! 
فريسة للخيانة…وكخونة ال كضحايا! 

جنسية  عالقة  في  مجسدة  دائماً  ليست  الزوجية  فاخليانة   
مشينة! بل مجرد تبادل مشاعر عاطفية بني رجل متزوج وامرأة 
ستضر  ألنها  خيانة،  تعتبر  جسدية  عالقة  أي  دون  متزوجة 

الغزل  كالم  حتى  منهما!  لكل  الزوجية  بالعالقة  تدريجياً 
يعتبر  »التفاريح«،  مسمى  حتت  به  نسمح  قد  الذي  العفيف 
اخليانة  حتت  تندرج  الهادئة  املستترة  العالقات  فتلك  خيانة! 
ألنها تشغل البال وتلهي األنظار عن العالقة الزوجية احلقيقية 

وبالتالي ستؤثر عليها بالسلب مع الوقت!
بال  عاطفية  عالقة  مجرد  تكون  قد  الزوجية  اخليانة  أن  وكما   
سلوك  فأي  اإلطالق!  على  عالقة  تكون  ال  قد  فهي  جنس، 

عائلتك  عن  يلهيك  فيه  مبالغ 
يعتبر  حقوقها  تهمل  ويجعلك 
بإفراط  العمل  فتفضيل  خيانة!  
فإذا  البيت…خيانة!  التواجد في  عن 
كنت دائم املغيب عن املنزل بحجة 
حب العمل وجلب املال، فيفقد أهل 
خائن!  فأنت  بك،  االحساس  بيتك 
األصدقاء  مجالسة  تبدية  وأيضاً 

دائم  كنت  فإن  …خيانة!  عائلتك  مع  الوقت  بعض  قضاء  على 
اجللوس في املقاهي، وتلقى متعتك أكثر في ضحكات وأحاديث 
أصدقائك والعامة، فأنت خائن! وإدمان تصفح هاتفك أكثر من 
اإلنصات ملًا يدور داخل حوائط منزلك…خيانة! وعلى هذا املنوال 

واالمثلة ال حتصى!!
 واألصعب اننا قد نتساءل ما إذا كنا فعالً ميكن أن نوصف بلقب 
خونة حتت تلك الظروف، وفي كل مرة نقوم باإلنكار معتقدين أن 
احلالة ليست بهذا السوء وأن السيد مينا ماهر يبالغ كعادته! 
أوالدنا…وبعد  مستقبل  في  نتيجتها  الواقع…سنرى  في  لكن 

فوات االوان! 
فإن كنت تعتقد أن اخليانة دائماً وابداً هذا الفعل الكريه املبالغ 
فيه واملنتشر على شاشات التلفاز وهو في غاية البعد عنك…
فخذ حذرك وقم بتأمني نفسك…فاخليانة قد تكون أقرب إليك 

من شاشة تلفازك! 
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للروحانية  األرثوذكسي  املنهج  بحسب 
يسوع  ربنا  إلجنيل  قراءتنا  فإن  املسيحية، 
الذي ظهر في اجلسد«، هي قراءة  املسيح »اهلل 
لسيرة  قراءتنا  خالل  من  نحن،  الذاتية  لسيرتنا 
»كونوا  هو  إلهنا  جتسد  هدف  ألن  نفسه،  الرب 
قديسني ألني أنا قدوس«. فنحن نقرأ اإلجنيل كل 
يوم لَيسَتعلِن الرب لنا كيف تكون سيرتنا نحن 
أحداث  في  لنا  وحققه  الرب  سبق  ما  بحسب 
سنقرأ  املفهوم  بهذا  متجسداً.  هو  سيرته 
الثاني من  باإلصحاح  احلدثني  املسيح في  سيرة 
أجنيل يوحنا، ونبدأ بحضوره عرس قانا اجلليل، ثم 

تطهيره الهيكل.
القديسة  أمه  مع  تعامالته  في  الرب  أن  فنجد 
قد  اجلليل  قانا  عرس  حضور  خالل  العذراء  مرمي 

أسَتعلَن لنا أساسيات في اإلميان املسيحي:
أصالً  العرس  يحضر  لم  املسيح  أن  الواضح  ِمن 
ليؤمن  الهوته  وإعالن  إرساليته  افتتاح  بغرض 
به تالميذه من خالل معجزة خلق اخلمر. بل كان 
أحد املدعوين مع أمه وتالميذه. والسيدة العذراء 
وبدون  اخلمر.  فرغ  عندما  الضيوف  بني  كانت 
العذراء  تشفعت  العرس  أصحاب  من  مبادرة 
الرغم  أبنها »ليس لهم خمر«. وعلى  لهم عند 
من استعفائه، إال أنها فاجأتنا بثقة وإميان وحب 
ودالة عند الرب، رمبا قد تتعارض ظاهرياً مع حروف 
قوله / وصيته لها »لم تأتي ساعتي بعد«. لكن 
قول  روح  مع  متاماً  يتوافق  العذراء  أمنا  موقف 
الرب ومضمون الوصية، أي خالص اإلنسان. لذلك 

قالت للخدام: »مهما قال لكم فافعلوه«. 

والعجيب أن الرب أستجاب ألمه رغم أن الوقت 
عملي  تطبيق  نرى  هنا  بعد.  حتني  لم  والساعة 
اإلنسان،  ألجل  ُجِعَل  إمنا  »السبت  الرب  لتعليم 
م  يُقدِّ الرب  رأينا  ال اإلنسان ألجل السبت« حيث 

األنسان عن الوصية/ السبت في تدبيره.
مببدأ مسيحي مهم. فبالرغم  يرتبط أيضاً  هذا 
أن اخلالص هو مبادرة ونعمة من املسيح بالدرجة 
األولى، إال أن اخلالص املسيحي ال يقتحم اإلنسان 
اإلنسان  ورغبة وطلب  ينتظر قبول  بل  بالسيف 
اخلالص.   القادر على  اإلله  بكونه  املسيح  خلالص 
مع  الرب  إلى  العذراء  التجاء  في  واضح  هذا 
قولها للخدام »مهما قال لكم فافعلوه«. وأمام 
الرب  استجاب  وجلاجتها،  بألوهيته  والدته  أميان 
»هذه  الوقت:  قبل  إرساليته  وبدأ  لشفاعتها 
بداية اآليات فعلها يسوع في قانا اجلليل، وأظهر 

مجده، فآمن به تالميذه«.
كانوا  العرس  هذا  أهل  أن  أحٌد  يظن  وقد 
محظوظني أن يكون الرب يسوع املسيح بينهم 
وأمه وتالميذه »كان عرس في قانا اجلليل، وكانت 
أم يسوع هناك. ودُِعَي أيضا يسوع وتالميذه إلى 
يختار  أن  لإلنسان  جيٌد  نعم،   .. نقول  العرس«. 
املسيح  يسوع  ربنا  فيدعو  صحابته.  هؤالء 
صحابته  ليكونوا  الدوام  على  والقديسني  وأمه 
الفرح  وفي  بل  فقط،  الضيق  في  ليس  ورفقته، 

أيضاً. 
نقول إن يطلب في وقت الضيق ليس فقط باسم 
بل  يَخلُص«  الرب  باسم  يدعو  من  »كل  الرب 
واملالئكة وعلى  القديسني  يطلب شفاعة  أيضاً 

رأسهم أم يسوع املسيح ليكونوا صحابته. ألنه 
ليس هناك تناقض بني شفاعة القديسني وبني 
أحد  يحتاج لشفاعة  ال  اإلله  املسيح  بأن  أمياننا 

في تدبيره حلياتنا وخالصنا. 
هو  الذي  أصله،  في  هو  املنهج  هذا  أساس  إن 
طبيعة  في  الثالثة  األقانيم  بني  الشركة  حياة 
أعمال  كل  أن  نري  حيث  القدوس،  الواحد  إلهنا 
أقانيم  أشخاص/  كل  فيها  أشترك  الواحد  اهلل 
الثالوث. هذا هو أساس حياة الشركة واحلب في 
انعكاس  نرى  أن  فال عجب  الواحد.  اهلل  طبيعة 
أحبه  الذي  باإلنسان  عالقته  في  اهلل  طبيعة 
في  أحباءه  يُشرِك  -سبحانه-   فإلهنا  وخلقه. 
أبو  أبراهيم  يناقش  رأيناه  فقد  وتدبيره.  عمله 
اآلباء من جهة سدوم وعمورة. ونعرف أن أم يسوع 
الثالوث  اهلل  أحباء  هم  والقديسني  واملالئكة 

ولهم مكانة وشفاعة عنده. 
ومن جهة أخرى، نقول إنه جيٌد أيضاً لإلنسان أن 
يكون القديسني واملالئكة وعلى رأسهم العذراء 
الفرح  وقت  في  والرفقة  الصحبة  هم  الرب،  أم 
أيضاً. ألنه ليس هناك تناقض بني أمياننا املسيحي 
وبني حياتنا االجتماعية على األرض مبا فيها ِمن 
أن قدسية املسيح  رأينا كيف  أيضاً. فقد  أفراح 
والعذراء أمه لم تتعارض مع شرب اخلمر. ولكن 
في نفس الوقت رأينا كيف كان يوحنا املعمدان 
»نذيراً للرب« متقشفا يعيش في نسك بالبرية 
معظم  في  أيضاً  جنده  هذا  خمراً.  يشرب  ال 
مناهج الرهبنة االرثوذكسية التي قد تتمايز عن 
بعضها من جهة شرب النبيذ. فهو مسموح به 

في بعض الرهبانيات إلى اآلن. بل ونقرأ عنه في 
تاريخ الرهبنة القبطية ذاتها.

في  املسيحي  النسك  أن  الكالم  ملخص 
شرب  عدم  مظاهره  ومن   - السليم  مفهومه 
كاشٌف  رمبا  بل  لقداسة  ُمنِشئ  ليس   - اخلمر 
الروحية  القامة  سمو  نتيجة  أنه  مبعنى  لها. 
التي  املسيحي  النسك  مجتمعات  بعض  عند 
صار  حتى  للرب  عشق  على  منهجها  تأسس 
حبهم للمسيح هو اخلمر اجليدة احلقيقية التي 

يسكرون بها روحياً.
الروحي  القول أن هذا العشق واحلب  بل وميكننا 
- والذي هو مثيل للمفهوم املستيكي/السرائري 
ملِا  األصل  أنه  نقول   - األنشاد  نشيد  لسفر 
فيشربها  اإلنسان،  صنعها  مادياً  خمراً  مَتَثَّل 
نتاج  ألنه  مؤقت  فرح  ولكنه  فرحاً.  لتعطيه 
خمر مصطنعة من كرمة ليست هي »الكرمة 
والفرح  احلب  رب  املسيح  هي  التي  احلقيقية« 
احلقيقي. وفي اعتقادي، أن جتسيدها كان هو تلك 
بدليل  اجلليل،  قانا  عرس  في  خمراً  املتحول  املاء 
أنها عادت بالوعي للحضور في عرس قانا اجلليل 
بينما املفروض أنهم قد ثملوا بسبب استهالك 

وشرب كل اخلمر الرديئة حتى فرغت.
هو  اخلمر  شرب  وعدم  النسك  إن  اقول  لذلك 
نتاج حياة شركة مع املسيح، ملؤها حب وفرح 
احلقيقية«  »الكرمة  الرب  لشخص  وعشق 
عن سواه  بعيداً  النساك  بوعي  فتذهب خمرها 
املسيح حتصرنا«...  »ألن محبة  كما هو مكتوب 

والُسبح هلل )يُتبع(

يوحنا2: املسيح في عرس قانا اجلليل... ومعجزة خلق اخلمر من املاء )1(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلي النور  )144(

يد  على  لشعبه  اخلطوبة  عقد  الرب  قدم  السابق  املقال  في 
وسيط العهد، موسي، وها هنا يفصح الرب لهم أن عالمة بداية 
العهد مع الشعب وهي عالمة الدم، و من صالح الرب أنه عندما 
ودالئل  أمور  يعطيهم   لشعبه،  شرائع  أو  قوانني  الرب  يعطي 
بغريب  ليس  هذا  الساكنني وسطه،  املتمع  عن  غريبه  ليست 
عن الرب، فعندما قطع العهد مع ابراهيم فعل هذا أيضاً -راجع 

مقاالت سابقة عن العهد مع إبرام- فاهلل 
يعرف جبلتنا لذلك عندما يعطينا أمر ما 
أو  يستدعي االنفصال عن ممارسات قدمية 
شيء  يعطي  القدمي،  في  مارسناها  وثنية 
وهذا  جديدة،  صورة  في  ولكن  لها  مماثل 
الكتاب  في  القدمي  العهد  لغة  بالطبع 
املقدس، وسوف نالحظ هذا اخلط في كل 

أسفار العهد القدمي.
أمر  إيضاح  في  الكاتب  يستخدم  فاهلل 
فيه،  الساكن  املتمع  عن  بغريب  ليس  ما 
سفر  في  املذكورة  الذبائح  أمر  في  فمثالً 
هذا  كل  الرب  ينتوي  يكن  لم  الالويني، 
الهائل  الكم  هذا  وكل  للشعب  العناء 
من الذبائح لكن تخيل عزيزي القارئ لو أن 
الرب أخرج الشعب من أرض العبودية وقال 
لهم امسحوا من اذهانكم كل ما يتعلق 
بالعبادات التي رأيتموها ومارستموها في 

ارض مصر؟!
ماذا تدري كان رد الشعب، فاهلل أعطاهم 

يذكره  ما  هذا  روحي،  برحيق  ولكن  عليه  اعتادوا  الذين  األمر 
القديس يوحنا الذهبي الفم في العظة الرابعة التي نشرت في 
امللد 68 من مجموعة آباء الكنيسة إذ يقول »هذا ما فعله اهلل 
فقد رأى أن اليهود يكادوا يختنقون برغبة جنونية للذبائح، ورأي 

تقدمي  إذا منع اهلل  الوثنية  الى  يتحولوا  أن  استعداد  لديهم  أن 
الذبائح، بل أقول إن اهلل رأى أنهم بالفعل قد فعلوا ذلك من قبل، 
بذلك  لهم  الذي سمح  الزمان  وفي  الذبائح،  يقدمون  فتركهم 
يجب أن يكون واضحا أنه هو املناسبة أو الزمان الذي كانت لهم 

هذه الرغبة«.
وتعضد هذا الرأي الدسقولية في الفصل 33 ابتداء من الفقرة 

94 ص 724...
إذن اهلل غير مفصول عن حياتنا اليومية لكنه موجود ويأخذنا 
»ُكْنُت  الكتاب  يذكر  كما  البشر  بحبال  إليه  ويجذبنا  قليالً 
َبَِّة، وَُكْنُت لَُهْم َكَمْن يَرَْفُع النِّيرَ  أَْجِذبُُهْم بِِحَباِل الَْبَشرِ، بُِربُِط احمْلَ

َّاُه.«  إِي ُمْطِعًما  إِلَْيِه  وََمَددُْت  أَْعَناِقِهْم،  َعْن 
)هو 11: 4(.

البصخة  خروف  أو  الفصح  خروف  تفاصيل  الرب  أعطي  فهنا 
سلطان  من  حياة،  إلى  موت  من  وإلى...  من...  العبور  عالمة  أو 
بصخة  كلمة  أن  اذ  محبته،  ابن  ملكوت  الى  الظلمة  ملكوت 
تعني عبور من مكان روحي إلى اخر مختلف وعندما اكتمل احلق 
اإللهي وكمال اإلعالن اإللهي في يسوع املسيح، 
أن  القدس  بالروح  ادركنا  احلقيقي،  الفصح 
خروف الفصح وعالمة الدم على العتبة العليا 
والقائمتني وعبور املهلك عن بيوت شعب الرب 
عندما يرى عالمة الدم، ادركنا بعد بلوغ اإلعالن 
اإللهي إلى نضوجه الكامل في املسيح يسوع 
في  الشعب  أذهان  يقرب  اهلل  كان  هذا  كل  أن 
القدمي الى عمل اخلالص الكامل، أدركنا أن كمال 
العمل اإللهي وتدبير اخلالص الذي مت في املسيح 
 Puzzles كان في شكل رموز و ظالل أو باألحرى
الكاملة إال في  لم تكتمل ولم تتضح الصورة 
كمال اإلعالن اإللهي في شخص االبن »يسوع«.

املقدس  كتابك  تقرأ  عندما  القارئ  عزيزي  لذا   
حاول جاهداً أن حتني ركبتك وتصلى قبل أن تقرأ 
الرسول  بولس  العطر  لسان  على  الصالة  هذه 
االول  االصحاحني  في    ألفسس  رسالته  في 
والثالث أن ينير الرب لك و يفتح عيونك الداخلية 
والطول  والعلو  العمق  هو  ما  لتدرك  الروحية 
واالرتفاع في كلمة اهلل احلية، وال حتاول أن تعمل 
إسقاط ملا سمعته من آخرين وما ورثته من ماضيك على كلمة 
بعيون  ولكن  الكلمة  من  اشرب  اجلاري،  احلب  نهر  انها  اإلجنيل، 
مستنيرة، وارجع لليتورجية اآلباء األوائل سوف تكتشف أن ما 

تعلمناه في جيلنا هو قشور القشور .

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــمتد )29( ملــكوت اللـ
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

خروف الفصح......مدخل للعهد
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حول العالم:

أحدها عربي... 
7 من أروع شوارع العالم وأفضلها

في  سبباً  وكانت  كبيرة،  شهرة  العالم  حول  الشوارع  بعض  نالت 
الرفاهية  توّفر  لكونها  البلدان،  بعض  في  السياحة  حركة  انتعاش 
الهندسة  أو  والتسّوق،  والشراب  الطعام  تناول  أماكن  أو  والتنّزه 
»إندبندنت«  جريدة  ملوقع  ووفقاً  وذلك  ملبانيها.  الراقية  املعمارية 

البريطانية.

 1- شارع بالدوين - دنيدن - نيوزيلندا
شارع بالدوين هو أحد أبرز املزارات السياحية في دنيدن - نيوزيلندا، 
وكان في موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكثر شوارع العالم 
لصالح   ،2019 العام  في  منه  اللقب  سحب  يتّم  أن  قبل  انحداراً، 
شارع »Ffordd Pen Llech« في ويلز. لكن الشارع النيوزيلندي تقّدم 
البالغ  بالتماس إلى موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأن تدّرجه 

28.6 درجة كان في الواقع أكثر حّدة، فاستعاد الرقم القياسي.
ستريت،  بالدوين  فريق  غينيس  موسوعة  من  رسمي  بيان  وشكر 

مؤّكداً أنه كان هناك خطأ في حسابات املوسوعة.

  2- شارع لومبارد - سان فرانسيسكو أميركا
حيث  العالم«،  في  امللتوية  الشوارع  بـ«أكثر  لومبارد  شارع  يلّقب 
يوجد عند أسفل إحدى تالل سان فرانسيسكو الـ 44، ويُشبه دودة 
كبيرة، كما أن الشارع متناظر من زوايا عّدة، ويوجد فيه 8 منعطفات 

ليتحّول إلى منطقة جذب سياحّية رئيسية.

  3- هوليوود بوليفارد - لوس أجنلوس - أميركا
النخيل  أشجار  جانبيه  على  وتصّطف  باحلجارة،  مرصوف  شارع 
وسط مدينة لوس أجنلوس، وهو معّني بتكرمي املشاهير حول العالم 
بنجمات توضع في هذا املمر. يوجد هناك حتى اليوم أكثر من 2640 
جنمة منذ إنشائه في العام 1959، من فرانك سيناترا ومارلني مونرو، 

إلى ميكي ماوس وغودزيال، ولذلك يجذب السائحني.

  4- شفشاون - املغرب
مدينة في شمال املغرب مغطاة بأكملها بطبقة من الطالء األزرق، 
تأّسست في العام 1471 على يد موالي علي بن راشد، إليواء مسلمي 
األندلس بعد طردهم من إسبانيا، فكانت مبثابة قلعة للمجاهدين 

ضّد االستعمار.

5- رويال كريسنت - باث - إجنلترا
أحد أشهر شوارع مدينة باث التاريخّية، واستمّد شهرته من وجود 

»الهالل امللكي«. هو نصف دائرة من 30 منزالً وقصراً تضّم أكثر من 
يتغّير  لم  وأعشاب عمالقة.  أشجار  وحولها  مئة عمود كالسيكّي، 
القرن  إنشائه في ستينّيات وسبعينّيات  منذ  إلى حّد كبير  الهالل 

الثامن عشر.

  6- شارع بيل - ممفيس - أمريكا
ميتّد  تينيسي.  بوالية  بيل هو شارع في وسط مدينة ممفيس  شارع 
تاريخ  في  قوية  بصمة  وله  الشرق،  إلى شارع  املسيسيبي  نهر  من 
البلوز« مبوجب قانون  أن أعلن رسمياً »موطن  البلوز، بعد  موسيقى 
صادر عن الكونغرس في العام 1977. وقد قام أشخاص أسطورّيون 
مثل لويس أرمسترونغ ومادي ووترز وبي.بي.كينج بزيارة نوادي البلوز 

التاريخية على الطريق.

  7- جينلي - تشنغدو - الصني
الصينية.  تشنغدو  مدينة  وسط  في  للمشاة  شارع  هو  جينلي 
عهد  في  بها  أّسس  التي  الطريقة  بنفس  وجتديده  عليه  احلفاظ  متّ 
مزاراً سياحياً شهيراً، يشتهر  ويُعّد  السنني،  آالف  قبل  أسرة مينج 

بالفوانيس احلمراء الساطعة واألحجار املرصوف بها.

األمازون:

الزهرة آكلة اللحوم!
   ينمو مبنطقة غابات األمازون، حيث تكثر األمطار، وتشتد رطوبة 
اجلو، نوع من الزهور البرية على شكل كأس عميقة، تفرز مادة ذات 
وريقاتها،  حافة  على  فتحط  احلشرات،  إليها  جتذب  خاصة،  نكهة 
القاع،  إلى  احلشرة  فتسقط  الزهرة،  لكأس  املكونة  الورقة  فترجتف 

ويستحيل على احلشرة الصعود إلى أعلى مرة أخرى.
وتبدأ في  أطرافها،  بأن جتمع  تناول وجبتها،  الزهرة في  تبدأ  وهنا     
إلى عصير  التي اصطادتها، وحتولها  االنقباض، حتى تعصر احلشرة 

تتغذى عليه.
   وبعد أن تلتهم احلشرة متاماً، تبدأ في بسط أوراق كأسها مرة أخرى؛ 

تصيداً لفريسة جديدة.

إيطاليا:

مثلجات »اجليالتو«... هدية البابا اخلاصة 
لسجناء في روما بالصيف

أرسل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، هدية استثنائية للمحتجزين 
في سجنني في روما، إذ بعث لهم 15 ألفاً من املثلجات، وفقاً ملا أعلنه 

الفاتيكان.
لسجَنني  أرسلت  املثلجات  أّن  للبابا  اخليري  املكتب  من  بيان  وذكر 
كونراد  البولندي  الكاردينال  باسمه  وسلَّمهم  املدينة،  أطراف  عند 

كرايفسكي واملعروف بأّنه »وكيل الصدقات للبابا«.
وهذا الصيف هو من أشّد املواسم حرارة الذي سجل على اإلطالق 
درجة   49 صقلية  في  مدينة  في  احلرارة  درجة  وبلغت  إيطاليا  في 

مئوية في آب، فيما يعتقد أنها األعلى في أوروبا على اإلطالق.
لألشعة  جهازا  أيضاً  أرسل  كرايفسكي  مكتب  أّن  البيان  وأضاف 
ونحو  دوالر ملنشأة طبية في مدغشقر  ألف  قيمته 600  املقطعية 
دول  ثالث  في  الطبية  املنشآت  لتحسني  التمويل  من  يورو  مليوني 

أفريقية.

الهند:

البحيرة املتقلبة!

تتكون  البحيرة  بهاء(.. هذه  الهند بحيرة تسمى )سام  في شمالي 
فإن  لذا  الزراعة،  لري  أو  للشرب  صاحلة  غير  جداً  ماحلة  مياه،  من 
سكان هذه املنطقة ال يفيدون من وجود البحيرة شيئاً غير أن هذه 
البحيرة ذاتها جتدها في الربيع حتمل ماء عذبأ صافياً کمياه الينابيع، 
والسكان في تلك الفترة فقط يستطيعون االستفادة بشكل كامل 
من مياه تلك البحيرة دون اللجوء إلى تصفية أمالحها، وذلك لعدم 

وجود األمالح فيها في ذلك الوقت بتاتاً!

لندن:

أضخم منزل متنقل
املنازل  صناعة  في  املتخصصة  البريطانية  الشركات  إحدى  تقوم 
املتنقلة احملمولة على سيارات ببناء أضخم منزل من هذا النوع في 

العالم لتصديره إلى إحدى الدول العربية.
وأعلنت الشركة املنتجة أن املنزل يكون من غرفة نوم كاملة، وغلرفة 

لالستقبال، ومطبخ مجهز بجميع الوسائل احلديئه، وحمام فاخر.
ويبلغ طول املنزل املتنقل 18متراً.. وهو مكيف الهواء بالكامل، وبه 

شبکه تليفونية داخلية لربط غرفه بعضها ببعض.

عالم بال حدود2121

لبنان:
أشهر ٥ مزارات للسيدة العذراء مرمي

أنه  خصوصاً  املمّيزة،  الدينّية  السياحّية  الوجهات  من  بكونه  لبنان  يشتهر 
يزخر بالعديد من املعالم واملقامات الدينية التاريخية واملقّدسة العائدة خملتلف 
الطوائف والديانات. من بني هذه املعالم مزارات السيدة مرمي العذراء املنتشرة 

في مختلف املناطق اللبنانية.

  مزار سيدة لبنان - حاريصا
يُعّد هذا املزار من األشهر في لبنان والعالم، فهو يتمّيز مبوقعه فوق تّلة تُعرف بـ 

»تلة الصخرة«، ويتمّتع مبناظر خالبة وإطاللة ساحرة على خليج جونية.
بُني هذا املزار لتكرمي العذراء مرمي في العام 1908، ويضّمن متثاالً كبيراً للسّيدة العذراء. ُصنع التمثال في ليون من البرونز املصهور واملطّلي 

باللون األبيض، وهو يتكّون من سبع قطع، متّ جمعها فوق القاعدة. يبلغ ارتفاع التمثال 7.5 أمتار، ويصل وزنه إلى 15 طّناً.

مقام سيدة زحلة والبقاع - زحلة
ما إن تصل إلى مدينة زحلة حتى يظهر أمامك متثال سّيدة زحلة والبقاع، الذي يستريح فوق برج يُعّد األعلى في لبنان. ُشّيد متثال السيدة 
العذراء في العام 1968 بارتفاع ثمانية أمتار ونصف املتر، لُيشّكل معلماً ممّيزاً من معالم مدينة زحلة. صّمم التمثال املصنوع من البرونز 
الفنان اإليطالي بياروتي، وتظهر فيه العذراء وهي حتمل على ساعدها طفلها، وبيمينها عنقود عنب، فيما الطفل يسوع يحمل بشماله ثالث 

سنبالت قمح، ومن ميينه تنطلق البركة.

مزار سيدة املنيطرة - مغدوشة
هو عبارة عن برج عاٍل يصل ارتفاعه إلى 28 متراً، يعلوه متثال برونزّي للعذراء مرمي، وهي حتمل طفلها على ذراعيها. ُصنع التمثال في إيطاليا من 
البرونز الكامل، ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار ونصف متر املتر. في موقع البرج، كان ينتصب برج صليبّي قدمي، بناه امللك الفرنسي لويس التاسع. 
ُشّيد املزار بجوار مغارة صغيرٍة محفورة في الصخر، حيث يُعتقد أّن العذراء مرمي كانت تنتظر فيها عودة ابنها خالل جوالته التبشيرية في 

صور وصيدا ومنطقتهما.

 مزار سّيدة املعبور - جزين
يقع مزار سّيدة املعبور في مدينة جزين، وهو عبارة عن متثال »عذراء احلبل بال دنس«. يرتفع املزار أمام »معبر« جزين الذي ُحفر في العام 1898، 

ليشّكل املمر االستراتيجي واألساسي الذي يربط جزين بصيدا.

مزار سيدة احلصن - إهدن
يرتفع متثال السيدة العذراء فوق قّمة جبل السّيدة، وحتديداً فوق كنيسة جديدة بُنيت بالقرب من كنيسة سّيدة احلصن التاريخية، التي تُعرف 

بـ«شفيعة إهدن التاريخية«.
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When will the Pandemic end?
It’s a question we all 
have right now: when 
will the pandemic 
end? Will COVID-19 
ever finally leave us?
And if it DOES end, 
will - and when?! - will 
life ever return ‘back to 
normal’?
I don’t have the an-
swers to these questions, and to 
be honest, no amount of scientific 
or mathematical predictions can 
ever get the answers 100% cor-
rect. This pandemic has changed 
so much about what we know 
about medicine, about life, about 
one another, etc.
The pandemic has changed much 
of our routines, ranging from 
how and where we work, with 
whom and how we socialize, how 
we spend our money, our hobbies 
and habits, etc. For some, this has 
meant a shift in work location, a 
change in income, new decisions 
around career choices, variations 
in how we spend our free time, 
and more.
For others, the pandemic has 
meant dealing with feelings of 
uncertainty, fatigue, stress, lone-
liness, and loss. Actually, many 
of us can resonate with at least 
one of those emotions in that 
sentence. The pandemic has cer-

tainly made us re-
alize how much we 
took for granted be-
fore. Simple activ-
ities such as going 
to the grocery store 
are now much less 
frequent. Attending 
large gatherings are 
a definitive ‘no’. 

Wearing a mask is as common to 
human nature as getting ready for 
work.
I know we are all grieving many 
losses right now - some individ-
uals more than others. Whatev-
er your experience is (or was) 
during the pandemic, please 
know that you are not alone. And 
while I know that we all want to 
know when it will be over, the re-
ality is: we don’t know.
Ah, yet more uncertainty!
Remember the concept of locus 
of control? You can only control 
certain things in your life. When 
the pandemic will end is, sadly, 
not one of them. But, you can 
your part to help stop the spread 
of the virus: get vaccinated, wear 
your masks, wash your hands, 
watch your distance, etc. You can 
encourage your friends and fam-
ily members to do the same. You 
can mourn your losses, but also 
count the blessings that the pan-

demic has highlighted to you.
Maybe the pandemic will end 
soon - but then the question will 
be, ‘when (or will) things go back 
to normal’?. And yet again, no 
one has the answer for this either.
Uncertainty again! Locus of con-
trol again!
Let us, instead, focus on stopping 
the spread of the pandemic, and 
enjoying our lives as much as 
we can during this present mo-
ment. Thinking to the past (how 
things were) or to the future (what 
will things be like?) is not going 
to help change things. Nor will 
it allow you to enjoy the present 
moment, or be mindful in it.
Live for now. Yes, we are in the 
midst of a pandemic that seems to 
have come out of nowhere. Yes, 
we don’t quite see an end in sight.
But that doesn’t mean you can-
not choose to live mindfully to-
day. In fact, the more you decide 
today that you will 
live according to 
your values, that 
you will do what 
you can to stop the 
spread of the virus, 
and the more you 
will be grateful and 
mindful of how you 
spend your days…
the easier the uncer-

tainty will be to accept.
Don’t live today mourning the 
losses, or imagining what tomor-
row will bring. Instead, take note 
of where you are today, and live 
for today. Make goals for the fu-
ture - but keep your focus on what 
today holds.
I don’t know what tomorrow 
holds, but I know Who holds to-
morrow.
And I trust that it will according 
to His wonderful plan for you and 
I.

RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be 
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career 
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26 
million to support personal support workers. It is a once in a 
lifetime opportunity through one of the best accredited 
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
filling fast: (905) 813-8883

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me
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Canada’s Conservatives will expand private and
joint sponsorship channels for vulnerable refugees.

Canada’s Conservatives will require the Minister of Foreign Affairs to table an annual report in Parliament 
outlining the work of the government to protect and promote human rights and democracy. Conservatives will 

create an International Human Rights Advisory Committee, with representation from a broad range of cultural 
and religious communities in Canada, advising the government on international human rights issues. 

Authorized by the Official Agent of the Conservative Party of Canada

Erin O’Toole
Leader of Canada's Conservatives

Federal elections have started 
already with early polls, the 
elections’ day in few days, but 
should I go or should I stay! 
That’s the question that I have 
been asked by some friends 
and colleagues. Most vot-
ers believe that if our nation 
is still under the contingency 
measures for fighting the pan-
demic, then the elections will 
not be in favour of any party 
or their candidates. It will not 
reflect the right choices.
Nonetheless, the elections pro-

cess, by all means, does not 
necessarily reflect the choice 
of the most suitable candidate 
or even the fittest party.

If we take a deeper 
look at the election 
process, particularly 
these coming elec-
tions, and mainly in cosmopol-
itan cities, we will realize vari-
ous non compatible stages and 
hence non satisfactory results. 
The first stage is the choice 
of a candidate among several 
nominees from the same party, 
usually such process is gov-
erned by ethnic or ideological 
influences, active members 
of political parties go to their 

own polls to choose one 
of several nominees, and 
the nominee who can col-
lect the most applications 

for the party membership is the 
most likely to win the nomi-
nation! The question here is, 
did members of the party sign 
for membership based on their 
conviction of the party’s plat-
form and plans, or for their be-
lief in the nominee or because 
of on of the most cards played 
in politics, ethnicity and reli-
gious belief!

Emad BarsoumEmad Barsoum  Playing the cards  Playing the cards


