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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

احلد األدنى لألجور في أونتاريو سيرتفع احلد األدنى لألجور في أونتاريو سيرتفع 
إلى إلى 1515 دوالر في الساعة في يناير املقبل دوالر في الساعة في يناير املقبل

تعرف على تعرف على 
قواعد السفر اجلديدةقواعد السفر اجلديدة

 بعد إعادة فتح احلدود البرية  بعد إعادة فتح احلدود البرية 
األمريكية أمام الكندينياألمريكية أمام الكنديني

  

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

للمرة الثانية..للمرة الثانية..
دورين أسعد تفوز دورين أسعد تفوز 

مبنصب عمدة مدينة مبنصب عمدة مدينة 
بروسارد بكيبيك بروسارد بكيبيك 

ألربع سنوات قادمةألربع سنوات قادمة
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هل نحن نتحاور أم نتشاجر؟
ونحن  وتدريب،  وتعليم  وفن  ثقافة  »الديالوج« 
نحن  التدريب،  وذلك  الثقافة  تلك  إلى  نفتقد 
نفتقد  للشجار،  نستعد  ونحن  احلوار  ندخل 
املناقشة  وإتيكيت  احلوار  أبجديات  ألبسط 
رفعنا  كلما  وكأننا  مرتفع  صوتنا  الراقية، 
الصوت أقنعنا وأفحمنا وتغلبنا، املنطق صوته 
وصارخ  مرتفع  صوته  الالمنطق  وواثق،  هادئ 
باأليدي  تشويح  عندنا  اجلسد  لغة  ومرتعش، 
ونكز وغمز وملز وإشارات عنف، اجلسد املستعد 
من  يعاني  فارغاً  عقالً  يعكس  لالنقضاض 
أن  البد  سيف  مبارزات  حواراتنا  االنقضاض، 
»ماراثون«  وليست  اخلصم،  بطعن  تنتهي 
لكي  لزميل  الراية  فيه  نسلم  تتابع  وسباق 

يكمل.
يكسب  جماعية  مباراة  الراقي  احلوار  بينما 
النقاط  حصد  يختلف  لكن  اجلميع  فيها 
رابح وكسبان،  وعدد »الاليكات«، لكن اجلميع 
بغرض  متحاور  كل  يدخلها  الراقية  املناقشة 
ال قتالً، يستعد فيها كل طرف  يربح علماً  أن 
لتغيير آرائه إذا ثبت له أنها خاطئة أو منقوصة 
املنطقية في  تعديل، مغالطاتنا  إلى  أو حتتاج 
النقاش تقتل أي نقاش، جتعله حوار »طرشان«، 

احلوار عندنا »شجار ونقار« وأحياناً خوار! 
ألن  العربية  املناظرات  ببرامج  أؤمن  ال  لذلك 
مقصدها ليس احلقيقة وإمنا »التريند« بخناقة 
أو  بدم  تنتهي  اخلناقة  ليت  ويا  الضيفني،  بني 
تبقى  الضيوف،  أحد  وجه  في  زجاجي  بكوب 
وحتقق  »إتعشت«،  اجلديدة  الشباب  بلغة 
»الشير«  ومت  »الاليكات«  وحصدت  »التريند« 

بحمد اهلل.
احلوار تدريب مبعنى أنه البد من أن توضع قواعده 
ونتعلم شفرته منذ الطفولة، في البيت وفي 
املدرسة، نشاهد ونتعلم كيف يتحاور األب مع 
األسرية  الشطرجن  رقعة  إدارة  تتم  كيف  األم، 
املدرس  أن  املدرسة  نتعلم في  وذكاء،  بحكمة 
حواراتي  منظم  هو  وإمنا  ديكتاتوراً،  ليس 
وذاتي  نفسي  مع  حواراتي  طالب،  أو  كتلميذ 
صندوق  ليس  املدرس  اآلخرين،  مع  وحواراتي 
هو  بل  اإلجابات،  منه  »نكبش«  معلومات 

محفز ودينامو يستفز فينا األسئلة.
العربية  منطقتنا  في  عندنا  املدرس  قمع 
فن،  فاحلوار  احلوار،  فضيلة  يغتال  الذي  هو 
رأيي؟،  أعرض  وكيف  أتدخل  وأين  أتكلم  متى 
أحد  ال  مقاطعات،  كلها  لألسف  مناقشاتنا 

نثرثر  فكرته،  يكمل 
نتقن  ولم  كثيراً 

االختزال  فن 
بعد،  واالختصار 
قوله في  ما ميكن 

في  نعرضه  جملة 
وملحمة  معلقة 
ألن  ذلك  ومجلد، 

القضايا مشوشة والعقل لم تنفتح مسامه 
من  عند  مفرداتها  في  فقيرة  واللغة  لآلخر 
يناقش، فمعجمه بخيل وقاموسه فقير، ولم 
فلنتعلم  املدرسة!  كتب  إال  حياته  في  يقرأ 
نتفاهم،  لكي  نتجاور،  لكي  نتحاور  كيف 
لكي  البعض،  بعضنا  جتارب  من  نتعلم  لكي 
جند أرضية مشتركة، لكي يضمنا وطن، لكي 
نحول احتقاناتنا وخالفاتنا إلى معادلة كيمياء 
سموماً  ال  وخيراً  ذهباً  عناصرها  تفاعل  ينتج 
وشراً، ال ميكن أن نتقدم إال لو تعلمنا كيف ندير 
إلى  الوصول  في  ورغبة  وذكاء  بحب  حواراتنا 
اآلخر  الطرف  جثة  في  رغبة  وليس  احلقيقة، 
والفخر ببقعة الدم التي في طرف السيف..... 

حتاوروا تصحوا، وتصحو أوطانكم.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

لقاح  تضيف  لن  أونتاريو 
اللقاحات  لقائمة  كورونا 
التي يجب حتصني الطالب 

ضدها
.....................................ص12

ثم  واختالس  فساد 
استبعاد... ماذا يحدث في 

وزارة الصحة املصرية؟
.....................................ص11

فيدراليا  »مهمومة«  كندا 
 Air رئيس  بسبب   ...
Canada.. »اللي مبيعرفش 

يتكلم فرنساوي !!«
.....................................ص4

اللبنانية اخلليجية  األزمة 
قرداحي...  تصريحات  بعد 
وآخر  القصة  بداية 

التطورات
.....................................ص11

املصري اليوم و إبراهيم عيسياملصري اليوم و إبراهيم عيسي

والتي  الكلمات  تلك  أمام  عادل  النجم  قال  عاماً  ثالثون  قبل 
الشهير  فيلمهم  في  حامد  وحيد  الكبير  الكاتب  له  كتبها 
حد  الزم   ، الناس  مصالح  بشوف  ما  »زي  والكباب:  األرهاب 
يشوف مصاحلي ، انت لو خلصتلي الشغل ، هتاخد ثواب اكتر 
، ربنا مخلقناش علشان الصالة طول الوقت ، لكن حدد لكل 
باطلة«،  صالة   ، الشغل  تعطل  اللي  الصالة   ، وقتها  حاجة 

وقبل أيام قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي 
في برنامجه: »ال يصح أن يكون عندنا اآلآلف من 
ما  بدل  والطالب  علمية  كليات  ومنهم  الكليات 
والبحث،  والشك  النقد  ويتعلموا  علم  يدرسوا 
بيتعودوا على احلفظ والتلقني. وده بيسهل إنهم 
أي متطرف يضحك  ان  الكليات  من  يتخرجوا  ملا 

عليهم بكلمتني« وأضاف: »ان اللي بيقرأ القرآن في وقت عمله 
شيء جميل، بس األولى لو في صيدلية يقرأ مرجع علمي عن 
عن  جديدة  حاجة  ويفهم  يتعلم  اليوتيوب  يفتح  أو  األدوية، 

األدوية«. وختم عيسى بالقول : »أن القرآن له وقته«.
كالتالي..  اخلبر  عنوان  بوضع  اليوم  املصري  جريدة  فتقوم 
الصيدلي  الشاب  أالقي  أجزخانة  أدخل  ليه  »إبراهيم عيسى: 
أدوية«، وهو عنوان  يقرأ موقع  أولي  باب  .. من  بيقرأ قرآن  قاعد 
متطرف  أغلبه  مجتمع  في  املعتدل  للمسلم  مستفز  يبدو 
دينياً، رغم أنه بأقل تفكير ومنطق وحتليل، تتأكد أنه ال ميكن 
ربع  من  ألكثر  ببراعة  يرجتل  وإعالمي  حجة،  صاحب  لكاتب 
الطريقة  بهذه  الكالم  يقول هذا  أن  إبراهيم عيسي  مثل  قرن 
العنوان  فهذا  املعنى،  في  والناقصة  الركيكة  و  الساذجة 

الثعلبي ال يسئ لـ إبراهيم عيسي لكنه يسئ 
جداً جلريدة املصري اليوم

جريدة  أول  عام،   1٧ قبل  مستقلة  جريدة  أول  اليوم  املصري 
احلاكمة  السلطة  مع  تتعامل   ٥2 حركة  بعد  مصرية 
أو تهوين، ولهذا  ودون تهويل  تبرير،  أو  مبوضوعية دون شيطنة 
معارضوها.  واحترمها  مؤيدوها  حولها  التف  صدورها  عند 
مهنا  مجدي  بها  يكتب  كان  والتي  اليوم  املصري 
وخالد  هجرس  وسعد  هيكل  حسنني  ومحمد 
منتصر وجالل عامر ويحيى اجلمل وحمدي قنديل 
لهذا  تنزلق  كيف  الدين،  شرف  ودرية  فضل  وبالل 
مخالف  عنوان  وتنشر  إحترافي  الغير  املستوى 
للمحتوي، لألسف املصري اليوم اجلريدة التي محل 
إهتمام مصر بأكملها حني نشرت رأئ فاروق حسني حني كان 
وزيراً عن الشيوخ، والتي قامت نشرت أحد أهم الشهادات في 
التاريخ الصحفي املصري حينما نشرت رواية املستشارة نهي 
الزيني عن تزوير اإلنتخابات التي أشرفت عليها عام 2٠٠٥. األن 
أصبحت تغطي معارك حسن شاكوش ، وتويتات عمرو كمال ، 
وأخبار شطة وحمو بيكا، أي أن العنوان الغير صحيح ليس هو 

املؤشر الوحيد النحدار جريدة احترمناها لسنوات
عنوان  وضعت  املنشأ  الليبرالية  اجلريدة  أن  الكبرى  املشكلة 
ضعيف ناقص ملا قاله عيسى ليصبح األمر عبأً علي الليبرالية 
أمام أعدائها أما عن سذاجة أو عن قصد. وكل ما نتمناه هواال 
يكون حال املواطن »املصري« اليوم ليس كحال جريدة »املصري 

اليوم«.   

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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أن  يجب  أشياء  »سبعة 
الثالثني«،  سن  قبل  تفعلها 
تلحق  أن  يجب  أمور  »تسعة 
قبل  وتغتنمها  نفسك 
نصائح  »عشُر  الثالثني«، 
وتنفيذها  اتباعها  عليك 
شيء  »ألف  الثالثني«،  قبل 
وصولك  قبل  حتقيقه  يجب 
إلى الثالثني«.. مئات العناوين 

التي ُتطرنا بها بعض املواقع 
مواقع  وصفحات  اإللكترونية 
مؤكدة  االجتماعي  التواُصل 

على ضرورة إنهاء ُكل أهدافنا على وجه 
نّدخر  أن  يجب  الثالثني؛  سن  قبل  األرض 
املاليني، ونُسافر إلى كل مدينة وقرية في 
رحالت  بضع  في  ننطلق  أن  قبل  العالم 
ونعمل  اخلارجي،  الفضاء  إلى  موفقة 
بكل  نفوز  عام،  يوًما كل   356 24 ساعة 
اجلوائز املُتاحة، نتزوج وننجب ونتطلق ثم 
من  لنحيا  ونعود  ومنوت  ثانية  مرة  نتزوج 
العالم  نهاية  الثالثني  سن  وكأن  جديد 
واحلساب  والبعث  القيامة  يوم  وبداية 

والنشور!
ُكنُت من اخملدوعات واخملدوعني زمًنا بتلك 
الترَّهات إلى درجة اخلوف من الوصول إلى 
العالم  فيه  سينطفئ  الذي  السن  هذا 
وتختفي النجوم ويبلع احلوت القمر، إلى 
واكتشفت  املوعود  اجمليد  اليوم  جاء  أن 
أنها كلها ليَست سوى أكاذيب وأباطيل، 
بل  الثالثني،  بعد سن  أي شيء  ينتهي  ال 
تتحسن  املُبهجة:  احلقيقية  احلياة  تبدأ 
املادية،  ظروفك  تتحسن  صحتك، 
تُصبح  العاطفية،  حياتك  تتحسن 

التعامل  في  احتراًفا  أكثر 
واستمتاًعا  هواياتك  مع 
حتقيق  على  وُقدرة  بحياتك 
احلياة،  خبرة  بفضل  أهدافك 
يأتي  عاٍم  كل  أن  ستكتشف 
على  أكثر  ويُساندك  يدعمك 
أن  وستكتشف  املزيد،  حتقيق 
ُمفاجأة  هدايا  يُهديك  الُعمر 
من  إبهارًا  وأكثر  وأكبر  أروع 
ستحظى  ُكنَت  ما  توقعاتك 

مبثلها لو ُكنَت أصغر سًنا.
ال  العمر  أرقام  أن  احلقيقة 
تأكل من حياة اإلنسان إال في حاٍل واحد 
املُتردية  املادية  الظروف  »الفقر«،  هو 
وأكثر،  ثمانينًيا  عجوزًا  العشريني  جتعل 
املئوي  جتعل  املمتازة  املادية  والظروف 
يعيش رفاهيًة وبهجة وعشًقا للحياة ال 
يحلم به املُراهقون! اسَع ألن يكون دخلك 
الهموم  دُمًت حًيا، وجتنب  ما  وفيرًا  املادي 
السعادة  وستتبعك  واألحزان،  والغموم 

أينما ُكنَت في كل األعمار.
بالفرص  املُتَخم  كعصرنا  عصٍر  في 
املُتجددة ال شيء يفوت أو يضيع، كل قطارٍ 
شمٍس  كل  غيره،  يأتي  ما  ُسرعان  يُغادر 
هناك  آخر،  يوٍم  في  لُتشرق  تعود  تغيب 
يكتشفها،  من  بانتظار  مناجم  دائًما 
وأشخاص  يغترفها،  من  بانتظار  وأموال 
كل  يُحبونه،  يُحبهم  شخٍص  بانتظار 
األرض،  إعمار  من  نصيبها  لها  األعمار 
العالم موجود في مكانه ويتجدد في كل 
يجهلون  ملن  إال  لليأس  مكان  وال  حلظة، 
أبجديات كتاب احلياة األزلي وتاريخه الذي 

يُكرر نفسه مؤكًدا حكمة الدهور.

لن يطير العالم بعدها! 

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

أثارت تصريحات رئيس شركة Air Canada اجلديد، 
مايكل روسو Michael Rousseau بأنه ال يتحدث 
في  السياسي،  اللغط  من  الكثير  الفرنسية 
اجملتمع الكندي على املستوى الرسمي، والكيبيك. 
الكندي  الوزراء  رئيس  تدخل  أيام  عدة  مرور  وبعد 
جوستان ترودو شخصيا في املوضوع، قائال: ويعلن 
ال  كندا«  »اير  رئيس  يكون  أن  املقبول  غير  من  انه 
الفيدرالي  الوزير  وتدخل   .... الفرنسية  يتحدث 
للغات الرسمية في كندا في املوضوع أمر ضروري. 

وقال املفوض العام ملفوضية اللغات الرسمية 
للغاية«،  كثير  »هذا  أن  تيبيرج  رميوند 

خاصة وأن املفوضية استقبلت أكثر 
من ألف شكوى تتعلق باستخدام 
اإلجنليزية،  للغة  فقط  كندا«  »إير 
مع  التعامل  في  الفرنسية  دون 

العمالء الفرانكوفونيني.
روسو  مايكل  تصريحات  وكانت 

في  كندا«  »إير  لشركة  اجلديد  الرئيس 
غرفة التجارة مبونتريال، بأن ال يتحدث الفرنسية، 
يشعر  ولم  مونتريال،  في  عاما   14 منذ  ويعيش 
باحتياجه لتحدث الفرنسية، أثارت استياء وتهكم 
الكيبيكية  واالقتصادية  السياسية  النخبة 
احلكومة  على  ضغطا  مثل  ما  وهو  ناحية،  من 
ترودو،  جوستان  الوزراء  رئيس  برئاسة  الفيدرالية، 
جعله  مما  املونتريالية،  الكيبيكية  األصول  ذو 
يتدخل ألن هذا ميثل مساسا جلوهر تاسك الدولة 
الفيدرالية، الذي يبقي فتيله في يد الكيبيك، التي 
تثل أكثر من 20% من تعداد سكان كندا، وتتمتع 

.»Nation بهوية متميزة وكل مواصفات »األمة
اجلديد  الرئيس  عن  السياسية  احلنكة  غابت 
لتوازن األمور  وإدراكه  لــــ«إير كندا«، وعدم وعيه 
في كندا، ورمبا غاب عنه، أن رئيس وزراء كندا ذاته، 
يجب أن يتحدث الفرنسية، حتى لو جاء من إقليم 
ستيفان  احملترم  مع  احلال  كان  مثلما  اجنلوفوني، 
استقرار  يحققان  أمران  على  العرف  وجرى  هاربر. 
بأنه من  يتعلق  األول:  الكندية،  الفيدرالية  الدولة 
احملبذ، وليس من احلتمي، أن يكون رئيس وزراء كندا 
اتقانا  األكثر  اإلقليم  وأن  خاصة  الكيبيك،  من 
اللغة  واإلجنليزية  األم  اللغة  الفرنسية  للغتني، 
يجب  كندا  وزراء  رئيس  أن  الثاني:  واألمر  الثانية. 
عليه أن يتحدث الفرنسية، حتى لو كان اجنلوفوني 
من  واألكثر  بل  اإلجنليزية،  األمر  لغته  كانت  إذا 
يبدأ  وتصريحات  الصحفية  مؤتراته  كل  في  هذا 

باحلديث بالفرنسية ثم احلديث باإلجنليزية. 
من الواضح أن روسو غابت عنه احلنكة السياسية، 
رغم منصبه الفيدرالي، إلدارته لشركة فيدرالية. 
اللغتني  اعتماد  االعتبار  في  تأخذ  ال  وأنها  خاصة 
العمالء،  مع  التعامل  في  واإلجنليزية  الفرنسية 
وخاصة الفرانكوفونيني من الكيبيك. وعلى الرغم 
ال  أنها  إال  لكندا،  األول  الرسمي  الناقل  أنها  من 
على  ينص  الذي  الرسمية،  اللغات  قانون  حتترم 

احترام اإلجنليزية والفرنسية.
ودفع هذا األمر وسائل اإلعالم الكيبيكية أن تطرح 
الفيدرالية  الدولة  مؤسسات  قدرة  مدى  قضية 
األقاليم،  بقية  في  بالفرنسية،  التحدث  على 
خاصة وأن غالبية الكيبيكيني وليس كلهم قادرين 
واإلجنليزية،  الفرنسية  باللغتني  التحدث  على 
املكونة  العشرة،  األقاليم  بقية  من  أعلى  بصورة 

لكندا.
مايكل  خرج  الضغوط،  هذه  كل  بعد  بالطبع 
لتحسني  استعداده  على  ويؤكد  ليعتذر  روسو 
القطرة  أفاضت  أن  بعد  لكن  الفرنسية،  لغته 
الكأس، وتدخل رئيس وزراء كندا، ليعلن أنه من غير 
الفرنسية،  كندا«  »اير  رئيس  يتحدث  أال  املقبول 

اللغات  بحقيبة  املكلفة  الفيدرالي  الوزير  وكلف 
الرسمية مبتابعة املوضوع، مؤكدا أن االعتذار جيد، 
ولكن يجب أن يتخذ إجراءات ملموسة على أرض 
بجانب  للفرنسية  وحتدثه  احترامه  لتأكيد  واقع 
كل  يأخذ  أن  يجب  التزامات  فهذه  اإلجنليزية، 
مجرد  وليس  اجلد،  محمل  على  فيدرالي  مسؤول 
الكالم. كما كلف وزير املواصالت الفيدرالي مبتابعة 
اإلعالم،  اهتمام  زيادة  إلي  األمر  وأدي هذا  املوضوع. 
اللغات  قانون  على  تنفيذها  املزمع  باإلصالح 

الرسمية في كندا على املستوى الفيدرالي.
الكيبيك  وزراء  رئيس  مكتب  وعبر  هذا 
فرانسوا لوجو واملفوض العام للغات 
رئيس  خطاب  من  استيائهم  عن 
دون  فقط،  باإلجنليزية  كندا  اير 
ميثل  ما  وهو  بالفرنسية،  التحدث 
الفيدرالية  الدولة  كيان  في  شرخا 
الثقافة  شأن  من  ويقلل  الكندية، 
مقبولة،  غير  بصورة  الفرنسية،  واللغة 
خاصة وأن لها كل مواصفات Nation األمة، حسب 
وزراء  رئيس  وكان  الكندي.  الفيدرالي  الدستور 
كالسجو  في  صرح  قد  لوجو  فرانسوا  الكيبيك 
خالل مشاركته في قمة املناخ أنه من غير املقبول 
إصالح  يجب  أنه  مسؤولي،  خطاب  هذا  يكون  أن 

هذا األمر بصورة واقعية على أرض الواقع.
واألحزاب  السياسية  القوي  مختلف  وخرجت 
عنها  الرسميني  املتحدثني  أو  رؤسائها  في  ممثلة 
مقدمتها  في  وكان  روسو،  مايكل  موقف  النتقاد 
احلزب الليبرالي، وحزب التحالف من أجل الكيبيك، 
والكتلة الكيبيكية، واحلزب الدميقراطي اجلديد، بل 
روسو  مايكل  طالبت  السياسية  القوى  بعض  أن 
القانون  يحترم  لم  ألن  فورا،  استقالته  بتقدمي 
الشركات  على  الرسمية،  باللغات  اخلاصة   ،101

.Air Canada والكيانات الفيدرالية ومنها
وكان مايكل روسو رئيس شركة اير كندا قد حتدث 
فقط في خطابه أمام غرفة التجارة في مونتريال 
الكبرى باإلجنليزية، وأجاب على أسئلة الصحفيني 
في  يعيش  أن  تأكيده  من  الرغم  على  باإلجنليزية، 

مونتريال منذ 2007. 
هذا ويبلغ تعداد الكيبيك حوالي 8.2 مليون نسمة، 
من إجمالي تعداد سكان كندا، البالغ 38.4 مليون 
لإلقليم،  الرسمية  اللغة  هي  والفرنسية  نسمة، 
الساعي من وقت آلخر لالنفصال عن كندا، ويوجد 
بها حوالي مليون أجنلوفوني، بسبب املزايا املتنوعة 
في اإلقليم، ومنها انخفاض مستوى الغالء مقارنة 
ببقية األقاليم الكندية، فضال انه قوة االقتصادية 
البطال  معدل  تبلغ  حيث  اونتاريو«،  »بعد  نسبيا، 
الكندية،  األقاليم  في كل  تقريبا  األقل  وهو   %6.7
االجتماعية  املساعدات  حزمة  عن  فضال 
الكيبيكية،  احلكومة  تقدمها  التي  والتعليمية، 
اجلدد،  املهاجرين  من  إليها  العديد  يجذب  ما  وهو 
على  يحصل  اآلخر،  والبعض  فيه،  يكمل  البعض 
حزمة املزايا، ثم يترك اإلقليم لالستقرار في إقليم 

آخر اجنلوفوني بسبب عائق اللغة. 
استفتاء  تنظيم  مت  التي  السابقة،  املرات  وفي 
الكيبيك عن كندا، كان هناك عشرات  الستقالل 
يعانون  الذي  اإلقليم،  في  األجنلوفونيني  من  اآلالف 
انفصال  أي  أن  خاصة  بإرادتهم  تركه  تهديد 
للغاية.  ثانوية  لغة  اإلجنليزية  من  سيجعل 
ويتجاهل البعض أن احلكومة احلالية في الكيبيك، 
تكوين  حلم  عن  تتنازل  لم  وسط،  ميني  حكومة 
خالل  من  رؤيتها  لها  ولكنها  مستقلة،  دولة 
يحقق  مراحل،  على  اقتصادي  وتقدم  منو  حتقيق 
مطالب تشكيل دولة مستقلة لألمة الكيبيكية. 

ولتستمر متابعة األحداث.

كندا »مهمومة« فيدراليا ... 
بسبب رئيس Air Canada.. »اللي 

مبيعرفش يتكلم فرنساوي !!«
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   لنأِت حتت املطر.. بأحالم الشتاء 
الدافقة، والدافئة، ولنترك أوراق 
العمر احلزينة على األرض، بجوار 

أوراق الشجر، التي تتساقط صفراء 
يابسة. ولنقف في ثقة بالغة، في 
صف األشجار السامقة، والعارية، 
إال من احلياء، وإال من اإلميان واألمل 

في االخضرار اآلتي، ونتلقى معاً رذاذ 
املطر في موسم االغتسال النظيف!

   لنأِت حتت املطر.. ونؤكد للعيون 
التي قد تنخدع كثيراً، بعبوس 

السحب الكئيبة،  أن القتام، ال ميكن 
أن يؤذي مشاعراً، تسبح بجمال اهلل؛ 

فاملطر نقاء. وندفات الثلج صفاء. 
وقوس السماء سالم!

   لنأِت حتت املطر.. لنشارك األفق 
البعيد: دموع الفرح، على أجنحة 

ألوان الطيف السبعة، ونشاهد 
الشمس اجلميلة، من بعيد، ونأخذ 
موعداً، مع الربيع،  الذي ال يخلف 

موعده أبداً!

   لنأِت حتت املطر.. فلن نكون 
بحاجة لبيوت من صنع البشر، 

فبرودة الوحدة، اتصال دائم بدفء 
اللقاء مع اهلل، في صالة. وأمطار 

الهموم، معجزة حتويل القتام إلى 
نقاء. وعواصف األصدقاء، واألعداء، 

انطالقة صوب العواطف السماوية 
الفّياضة!...

عـادل عطيـة

أغنية 
حتت املطر

فعله املاضي 
كله أمر

فعله املاضي كله أمر

ومضارعه ذُله ُمر

مضاف إليه يقف وحيد

حابب يكون وسط العبيد

ويا البواقي يعيش بعيد

والبواقي كالهوامش

ميوت وهو لسه عايش

ودوره كهامش مش جديد

مفعول به كان أصله فاعل

وكان له سطوة ويا الفواعل

بس هي تدوم ملني؟!

دنيا فانية ترفع سنني

وفي ثانية أسفل سافلني!

ده حرف جر ومش بأيده

الزمن بيجرجر عبيده

لو أصله حر عمره ما يركع

وبلقمة ناشفه برضه هيشبع

ولو حتى شهد الدنيا جاله

مرفوع براسه مش مباله

وال عمره يركع غير لسيده

وسالم لكل أصيل وُحر

وال عمر حد جره جر

ماضيه مضارعه ده شئ يشرف

معروف تاريخه وال يُعرَّف

تييزه واضح تييز يُسر

غير اللي ماضيه كله أمر

نكرة ومضارعه ذُله ُمر؟!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

»اجلونة«  مدينة  في  سينمائي  مهرجان  عن  اإلعالن  منذ  يوم  أول  من 
واألقالم املشبوهة و«أرباع« وليس حتى »أنصاف« النقاد يوجهون سهام 
بلدنا  في  يحدث  مميز  عمل  كل  نحو  عقولهم  في  املتجذرة  السلفية 
مصر وعندهم من احلجج املعدة سابقا ما هو كافي إلجهاض أي عمل 
الصورة  في  األقزام  هؤالء  بظهور  تشوه  الذي  مصر  وجه  يجمل  راقي 

ولكن هم ال يدرون مع من يتعاملون.
انهم يتعاملون مع عقلية رجال فوق العادة يعرفون جيدا أن يخططوا ويديروا وينجحون أي عمل يقومون 
به، ومن اهم وأخطر تهمة اآلن توجه لشخص أو لعمل انه ال يرضى اهلل مبعنى إنك ممكن أن تبدأ عمل 
انه  يذيعوا ويشيعوا  أن  إال  يدمروا عملك فما عليهم  أن  ويريدون  أعداؤك ال يعجبهم هذا،  خير ولكن 
عمل ال يرضى اهلل، وللوقت يكون هذا االتهام كافي بان يهيج اجملتمع املتدين ويحطمك ويحطم عملك 

واملك أيضا.
وهذا ما أشيع مؤخرا على مهرجان »اجلونة« من النقاد واملمثلني الذين لم يدعون لهذا املهرجان فقالوا 
عليه أنه مهرجان العرى بل واتهموا أي ممثلة تذهب إلى هذا احلدث السينمائي الثقافي الفني الراقي 
احدث صيحات  لعرض  ولكنه جتمع  بـــ«مهرجان«  ليس  أنه  وأشاعوا  أخالقيا«،  »منضبطة  غير  بانها 
كشف  »اجلونة«  ملهرجان  املاضية  الدورة  ففي  عليهم  جنيب  املهندس  رد  جاء  وهنا  العالم،  في  العرى 
جهلهم وضحالة ثقافتهم وانهم ال ينتمون إلى نوع من أنواع الفن بل ينتمون إلى عالم »االراجوز« ال 
اكثر وال اقل، فكل ما فعله املهندس جنيب أنه احضر على السجادة احلمراء لتكون ملكة احلفل وسيدته 
فأحضر سيدة مصرية عاملية فرعونية املالمح واثقة من نفسها كــ«أميرة« زيها محتشم جدا ومزين 
ومزخرف بأبدع ما في الكون بالزي الفرعوني امللكي الرائع أتت من أحضرت ملصر جائزة لم ولن حتصل 

عليها مصر من يوم أن ظهر فن التمثيل في مصر حتى اآلن بل وفى املستقبل البعيد أيضا.
املهرجانات  ارقى  في  ميثلوها  أن  من ميكن  لديها  إن مصر  للعالم  لتعلن  احلمراء  السجادة  على  وقفت 
هؤالء  يقدمه  الذى  ذلك  ليس  مصر  في  الفن  وان  سفراء،  من  اعظم  يكونوا  أن  ويستطيعوا  الدولية 
املهرجني ولكن هناك في قرى وجنوع مصر من هم أرقى واقدر واعظم أن يرفعوا اسم مصر عاليا وهذا ما 
فعله املهندس جنيب اظهر لهم الفن في حقيقته متمثال في الفنانة اجلميلة والعاملية »دميانة نصار« 
واخملرج العبقري واجلميل عمر الزهيري وأتى بهم من على السجادة احلمراء ملهرجان »كان« إلى السجادة 
احلمراء ملهرجان »اجلونة« وهنا انفضح امر »االراجوز« وانكشفوا أوال أمام انفسهم وأمام العالم وأمام 

جلان التحكيم.
ولهول ما فعله بهم املهندس جنيب رجعوا إلى أصولهم واخرجوا ما ميلكون من اتهامات لكى يستروا 
وطنيتهم  يرضى  ال  ولكنة  اهلل  يرضى  ال  الفيلم  بان  التهمة  تكون  لم  املرة  هذه  ولكن  انفسهم  بها 
وأذاعوا البيانات النارية وهم في صاالت الديسكو وترابيزات القمار بان هذا الفيلم دسيسة على مصر، 
اذا قد كان رد إدارة مهرجان »اجلونة« على من يقولون انه مهرجان للعرى قاس جدا، وقد كان رد فعلهم 

كما هو متوقع ساذج جدا.
وفى النهاية شكرا ملهرجان »اجلونة« الذي اثبت انه ليس مهرجان للتعري كما أشاعوا بل أنه مهرجان 
للعمالقة واملتميزين وان السجادة احلمراء هذا العام كانت ملن يستحقها وان الفن احلقيقي ورعاته في 

مصر مازالوا موجودين والدليل على ذلك جائزة مهرجان كان وفيلم »ريش« ومهرجان »اجلونة«. 

السجادة احلمراء السجادة احلمراء 
وعبقرية جنيب ساويرس وعبقرية جنيب ساويرس     

أنتظروا العدد القادم 
رقم 200

200
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 »Inventing Anna« كان النموذج األولي ملسلسل
عن آنا سوروكينا البالغة من العمر 30 عاًما من 
التاريخ  في  الدخول  مصيرها  كان  التي  روسيا، 
كواحدة من أكثر اجملرمني غدرا الذين خدعوا أغنى 

الناس في نيويورك.
عاشت آنا في روسيا حتى عام 2007، ثم انتقلت 
إلى  الفتاة  غادرت  ثم  أملانيا،  إلى  عائلتها  مع 
لندن، لكنها سرعان ما عادت حيث حصلت على 

وظيفة في وكالة عالقات عامة.
على  حصلت  حيث  باريس،  في  األمر  بها  انتهى 
أدركت  عندها   .Purple األزياء  مجلة  في  وظيفة 

أّنا حلمها، وقررت البقاء هناك مدى احلياة.
سمت نفسها »آنا دلفي« وذهبت إلى نيويورك في 
عام 2016. استقرت في فندق فخم، معلنة من 
مقربة لصاحب  أنها صديقة  فيه،  دخولها  وقت 

األعمال  لرجل  الوريثة  نفسها،  وهي  املنشأة. 
األملاني فاحش الثراء.

وحصلت  الالزمة  املستندات  بتزوير  الفتاة  قامت 
يتناسب  مبا  بالعيش  لها  سمح  مما  قروض،  على 
مطاعم  في  العشاء  تناولت  حيث  خطتها،  مع 
أناقة،  األكثر  املالبس  وارتدت  الثمن،  باهظة 
وعملت مع مدرب لياقة بدنية، وزارت املنتجعات، 
طائرات  منت  على  وسافرت  املغلقة،  والنوادي 

خاصة، وما إلى ذلك.

لذلك  واليمني،  اليسار  إلى  األموال  آنا  وزعت 
انتشرت شهرتها في جميع أنحاء نيويورك.

سرعان ما كونت الفتاة الروسية املاكرة صداقات 
الذين كانوا مفتونني بها  األمريكية،  النخبة  بني 
ويقرضونها املال بسهول، دون أن يسألوها حتى. 
ولم يتخيل األصدقاء حتى أنه التي أمامهم ابنة 
سائق شاحنة من روسيا، وليس رجل أعمال أملاني.
البنوك،  وخدعت  جديدة،  قروًضا  احملتالة  أخذت 
وتطورت بشكل أسرع وأسرع حتى ذهبت الفتاة 

إلى مراكش، حيث رفضت بطاقتها العمل وفًقا 
مقابل  يدفع  أن  احملرر  على  كان  مثبت.  خملطط 
اإلجازة لشخصني، حيث أعطت 62 ألف دوالر، مما 

دفعها إلى فجوة مالية ضخمة.
سافرت  التي  الرحلة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عليها احملتالة إلى املغرب وعادتها كانت مجانية - 

وافقت الشركة على قبول املال الحًقا.
احلقيقي  واسمها  دلفي،  آنا  على  القبض  مت 
في  بتورطها  لالشتباه   2017 عام  سوروكينا، 

عمليات احتيال على نطاق واسع.
نسب  على  قادرة  كانت  الغنية«  »الوريثة  لكن 
االحتيال فقط مقابل 275 ألف دوالر )أكثر من 19 
مليون روبل(. دون أن تتمكن الشرطة من إثبات أي 

شيء آخر.
عاًما.   12 بالسجن  آنا  على  حكم  لذلك،  نتيجة 
من  الفتاة  سراح  إطالق  مت   ،2021 عام  أوائل  في 
حلسن  مشروط  عفو  مقابل  األمريكي  السجن 

السلوك.
على  بل  آنا،  قصة  نهاية  بالضبط  ليست  هذه 
كتاب  انتباه  الذاتية  سيرتها  جذبت  العكس! 
»نتفليكس«،  لتشتري  واخملرجني.  السيناريو 
 New York Magazine فيلم  حقوق  ذلك،  بعد 
إعجاب  نال  الذي   ،Jessica Pressler إخراج  من 

اجلميع.

من هي »آنا سوروكينا« الروسية... وملاذا عرضت »نتفليكس« مسلسال عنها من هي »آنا سوروكينا« الروسية... وملاذا عرضت »نتفليكس« مسلسال عنها 

سجني اجلوعسجني اجلوع
    

املتحدة  بالواليات  نيفادا  في  املركزي  السجن  من  الهروب  في  كاسترو  كاليف  السجني  فكر  عندما 
األمريكية، كان مصمماً على أال يعود إلى ذلك السجن مهما كلفه األمر، خاصة وقد كان عليه أن 
يقضي ثالث سنوات في السجن حملاولته الفاشلة بالسطو على احدى الشقق مع استخدام السالح. 
فأمضى ایاماً عديدة يرسم اخلطة لهروبه، وعندما حتقق من جناح خطته 100% قام بتنفيذها في 
ليلة حالكة الظالم، وجنح بالفعل في الهروب من السجن. وما أن اطمأن على سالمته وهنأ نفسه 
على مهارته وجناحه، حتى أدرك انه ارتكب خطأ كبيراً لم يحسب له حساباً ولم يخطر على باله... 

فقد نسى كاليف طاقم أسنانه في زنزانته!! 
   ومبا أنه بدين وبصحة جيدة فقد اعتاد على تناول كميات كبيرة من اللحوم والطعام. فأدرك خطورة 
املوقف، ولكنه حتمل اجلوع ملدة ثالثة أيام، كان يقتصر طعامه خاللها على ثريد اخلبز واحلليب أو احلساء، 
ألنه ال يستطيع مضغ اللحوم بدون أسنانه... وفي اليوم الرابع عضة اجلوع، فاضطر إلى العودة إلى 
السجن، وأصر على إعادته إلى زنزانته، بعد أن أعرب عن اسفه وندمه لقيامه بهذه احلماقة، ولكنه لم 

يبح حلراسه بالسبب احلقيقي لعودته!
   وما أن دخل زنزانته حتى أسرع بوضع طاقم أسنانه في فمه، وجلس على سريره، وراح ينتظر بفارغ 
الصبر وقت الغداء، ويحلم بوجبات الطعام اللذيذة التي يقدمها السجن إلى نزالئه، والتي تتألف عادة 
من شرائح اللحم املشوي مع البصل املقلي... وارتسمت على وجهه عالمات السعادة والقناعة، كان 

من العسير على حارسه أن يفهم أسبابها!

معركة يربحها قارئمعركة يربحها قارئ
   حتى وقت قريب، لم يكن أحد من سكان اجلزر البريطانية، قد سمع عن »ديفيد بارسون« أو اهتم 

بقضيته.. قالئل هم الذين كانوا يعرفونه ويسمعون عنه... أقاربه وجيرانه وقلة من املتعاملني معه.
   وديفيد بارسون، مواطن بريطاني عادي في التاسعة والثالثني من عمره يعيش في مدينة بریستول 

البريطانية ويعمل بها.
   تزوج في مطلع شبابه، وأجنب ولدين وبنتا.. ولكنه لم يوفق في حياته الزوجية؛ فانفصل عن زوجته. 
وقبل بضعة أشهر خطب فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، وبدأ يستعد للزواج منها. وكانت كل 
أحالمه، أن يتمكن من تغيير سيارته بأخرى جديدة، وأرجأ تنفيذ هذا احللم حتى ينتهي من دفع مقدم 

الشقة املتواضعة التي اشتراها في مدينة بريستول لتصبح مسكناً له ولزوجة املستقبل.
   وصباح يوم مشمس، استيقظ ديفيد في السابعة صباحاً كعادته واعدت له خطيبته فنجاناً من 
الشاي ثم تركته ونزلت إلى الشارع، واجتهت إلى محل صغير لبيع الصحف واشترت جريدة »الصن  
إلى  الصباحية، وعادت   »SUN  THE
يقلبان  معا  االثنان  وجلس  املنزل 
صفحات اجلريدة الصباحية بسرعة 
بالذات  صفحة  في  يبحثان  وراحا 
توقفا  األرقام...  من  العديد  تنشر 
األرقام  في  يدققان  واخذ  أمامها 
األرقام  وبني  بينها  ويقارنان  املنشورة 
كانت  بطاقة معينة  على  املسجلة 

في حوزتهما.
صوت  في  معاً  االثنان  صرخ  وفجأة 
خطيبته  وقفزت  بنجو!!  واحد... 
وهي  كاجملنونة  الغرفة  في  سالي 
أسرع  بنجو«...  بنجو  »بنجو  تصيح 
جريدة  وطلب  التليفون  إلى  ديفيد 
لقد  هستيري  بصوت  وقال  »الصن« 
الظهر  وقبل  بنجو!!  بنجو  فعلتها! 
إلى  الصن  جريدة  من  مندوب  جاء 
مدينة بريستول ومعه شيك مبليون جنيه إسترليني، سلمه إلى »ديفيد بارسون« في حفل أقيم ببهو 

أحد فنادق املدينة وسط ذهول الناس ودهشتهم.
الكثيرون يتساءلون من  وبدأ  بريستول  يتردد على االلسنة في مدينة  بارسون«     وبدأ اسم »ديفيد 
هو »ديفيد بارسون«، ومن هو هذا احملظوظ الذي ربح مليون جنيه في خبطة حظ غير متوقعة جملرد 
انه أحد قراء جريدة »الصن«.. وفي املساء نقلت شاشات التلفزيون البريطاني إلى ماليني املشاهدين 
صورة بارسون البريطاني احملظوظ الذي كان حتى ساعات الصباح األولى ال ميلك سوى بضع مئات من 

اجلنيهات، ثم أصبح في حلظة واحدة ميلك مليون جنيه.
من  والعديد  »الصن«،  جريدة  من  االولى  الصفحة  حتتل  بارسون  صورة  كانت  التالي  اليوم  وفي     
صفحاتها الداخلية. وأصبح الرجل حديث كل البريطانيني.. انه اول قارىء في بريطانيا ورمبا في العالم 
كله يصبح مليونيراً في املعركة الساخنة الدائرة بشراسة بني بعض الصحف البريطانية من اجل 

زيادة توزيعها، والتي تعتبر أغرب معركة في تاريخ الصحافة البريطانية.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

يعتبر  كبيرا  رقما  أكتوبر حققت  البيوت خالل  مبيعات  ان  حتى  مرتفعا  الشراء  على  األقبال  مازال 
الثاني قي تاريخ العقارات حيث مت بيع 9783 عقارا في هذا الشهر. وما زالت االسعار لهذا العام تتزايد 
بينما  املاضي  بالعام  مقارنته   %29 الشقق  مبيعات  وارتفعت  الشقق.  أسعار  فيها  مبا  حاد  بشكل 
البيوت ارتفعت 18%. ومازال املعروض للبيع يتنافص شهر بعد شهر حتى ان أكتوبر تقلص الى الثلث 
مقارنته بأكتوبر 2020. وأيضا ارتفعت األسعار تورنتو للبيوت 27% مبتوسط سعر مليون وخمسمائة 
ألف دوالر بينما ارتفعت أسعار الشقق 13% مبتوسط سعر 704 ألف دوالر. ويعتبر بعض احملللني ان 
موضوع العفارات سوف يكون من اهم العوامل التي ستؤثر على اختيار احلاكم القادم في انتخابات 
اونتاريو. وعلي ذلك يشهد سوق عقارات تورنتو حتسنا كبيرا سواء حركة البيع او االيجار ويقترب من 
استرجاع قوته قبل الكرونا. ورمبا يكون للقرارات احلكومية التي قد تتدخل قي تنظيم عمليات البيع 
والشراء خصوصا لألجانب قد يكون لها أثرا كبيرا قي احلد من ارتقاع االسعار ولو أني شخصيا ضد 
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مجلة »سانت لويس«:

متى تخّرجت؟

   دعيت إلى احتفال خلريجي جامعتي، وفي أثناء السهرة رحت أحتدث إلى بعض املدعوين، فسألت أحدهم 
وكان كهالً أنيق املنظر: »في أي سنة تخّرجت؟«

   أجابني: أنا لم أتخرج في هذه اجلامعة«.
   فقلت له ممازحاً: »ال يجدر بك أن تكون هنا إذاً«.

   فضحك ولم يجب. وما هي إال حلظات حتى دعا عريف االحتفال رئيس اجلامعة إلى إلقاء كلمته؛ فتوجه 
صاحبنا إلى املنبر.

مجلة »يو«:

من عّلمني حرفاً... شكرته

   كتب أحد املشاهير رسالة شكر وتقدير الى معلمة درسته قبل ثالثني سنة ومنحته تشجيعاً كبيراً. 
وفي االسبوع التالي تسلم منها رسالة جوابية كتبت بيد ضعيفة وهي اآلتية:

   »ال تعرف، یا عزيزي، األثر الذي تركته في رسالتك. أنا اآلن عجوز في ثمانينات عمري، أعيش وحدي في 
غرفة صغيرة، أطهو طعا مي وأخدم نفسي وأبدو كورقة اخلريف األخيرة على أغصان شجرة عرتها الريح.
   »لقد مارست مهنة التعليم طوال خمسني سنة. لكنها املرة االولى أتسلم رسالة تقدير. وقد بلغتني 
هذه الرسالة ذات صباح أزرق بارد، وألقت حتيتها على وحشتي املزمنة كما لم يجيبني أي شيء آخر في 

سنوات طويلة«.

ميزج عالم »ميتافيرس« املوازي الذي يرّوج له رئيس 
»فيسبوك« مارك زاكربرغ واستوحى منه التسمية 
اجلديدة »ميتا«، بني خيال علمي وواقع يُترجم ببطء 
املسار  أن  إال  واخملاوف...  االنتقادات  رغم  األرض  على 

التقني ال يزال طويالً.
إلى  شركته  اسم  تغيير  األمريكي  امللياردير  وأعلن 
بعد«وحتيل  »ما  تعني  يونانية  كلمة  وهي  »ميتا«، 
أيضاً إلى »ميتافيرس«، العالم املوازي الذي يرى فيه 

زاكربرغ مستقبل اإلنترنت.
سياسية  استراتيجية  كونه  من  أبعد  ولكن 
وأمناط  أجهزة  محتملة، يشمل عالم »ميتافيرس« 
من  قليلة  قلة  وتستخدمها  أصال  موجودة  حياة 

الناس، مثل السيارات الذاتية القيادة.
االفتراضي  الواقع  خوذة  عام  قبل  إطالقها  ومنذ 
»كويست 2« من ماركة »أوكولوس« التي اشترتها 
فيسبوك سنة 2014، بيع حوالى 1.87 مليون جهاز 
شركة  باحثي  وفق  العالم،  حول  النوع  هذا  من 

»ستاتيستا«.
وفي هذه املرحلة، تُستخدم هذه اخلوذات في األلعاب 

االنغماسية، مع أجهزة حتكم يدوي ملباريات التنس 
على سبيل املثال.

ابتكارية،  مساحات  تنشئ  فيسبوك  بدأت  كذلك 
يظهر  حيث  العمل(  )غرف  رومز«  »وورك  بينها 
املشاركون متحلقني حول طاولة مستديرة مع صور 
الرسوم  شخصيات  تشبه  مكيفة  تشخيصية 

املتحركة.
هذه  تعميم  أمام  طويالً  يزال  ال  الطريق  أن  ورغم 
خالل  زاكربرغ  أكد  واسع،  نطاق  على  التكنولوجيا 
العرض الذي قدمه من منزل افتراضي وسط مناظر 
التقنيات ستصبح  أن »عدداً كبيراً من هذه  خالبة 

شائعة في غضون 5 سنوات إلى 10«.
ونظارات  واخلوذ  التجهيزات  مهمة  تقتصر  ولن 
صور  عرض  على  املثال  سبيل  على  املعزز  الواقع 
أن  يجب  لكن  درجة،   360 على  فائقة  بوضوحية 
تكون قادرة، من خالل أجهزة استشعار، على إعادة 
احلبوب  من  ما،  لشخص  اجلسدي  املظهر  تكوين 
على اجللد إلى تعابير الوجه، بطريقة واقعية فائقة 

وفي الوقت احلقيقي.

نيويورك تاميز:

عالم »ميتافيرس« املوازي أساس اسم فيسبوك اجلديد 

موقع سكرينرانت:

بعد »الديدان« يظهر »الضفدع«... هل نقترب من رصد حياة في املريخ؟!

رصد املسبار اجلوال التابع لوكالة »ناسا« صخورا غريبة والفتة لبعض األشكال الفريدة في كوكب املريخ، 
الذي تنعدم احلياة عليه بسبب ظروفه املناخية القاسية وغير املناسبة، ولكن العلماء يتابعون البحث عن 
األسرار التي قد تخفيها هذه الصخور داخل عيناتها اجليولوجية. والتقطت مركبة »ناسا« صورة فريدة 
لصخرة ظهرت على شكل ضفدع كبير من الصخور، والذي أطلق عليه لقب »ضفدع املريخ«. وبحسب 
آخرها صورة  كان  وغريبة جدا،  فريدة  واآلخر صورا  احلني  بني  »ناسا«  مركبة  تلتقط   »screenrant« موقع 
املريخ  يعتبر  هذا  يومنا  وإلى  االجتماعي.  التواصل  مواقع  وراد  بني  أحدثت جدال  دودة،  صخور على شكل 
كوكبا باردا وبال حياة وخطير، حيث ال يتوفر في الغالف اجلوي للكوكب نسبة جيدة من األوكسجني لدعم 
بحيث  جًدا  قاسية  حرارة  وهي  فهرنهايت،  درجة   80 حوالي  حرارته  درجة  وتبلغ  احملاصيل،  زراعة  أو  احلياة 
الكوكب عن طريق  البحث عن طرق تكنهم من استكشاف  العلماء  ويواصل  ال ميكننا حتملها كبشر. 

الروبوتات، حيث تعتبر هذه الطريقة هي األمثل بالنسبة للبشر لتجنب ظروف املناخ القسية.

صحيفة »ديلي إكسبريس«:

الكشف عن قيمة مجوهرات امللكة إليزابيث

مجوهرات  قيمة  عن  البريطانية،  إكسبريس«  »ديلي  صحيفة  كشفت 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما تلكه امللكة »يعد من أكثر اجملوهرات قيمة 
قيمة  إجمالي  أن  مضيفة  العالم«،  في  واحد  شخص  يحوزها  والتي 
مجوهرات وتيجان امللكة إليزابيث، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني 

أي ما يُعادل 4 مليارات دوالر أمريكي.
وأوضحت أن »إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم 
وأغلى قطعة في تلك اجملوهرات هي تاج )أورينتال سيركلت(، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ماليني جنيه ما يُعادل 

8.3 مليون دوالر أمريكي، والذي كان مملوكا في األصل للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901«.
أكبر شركات  تعتبر من  التي  لندن،  في   »Diamonds77« نايلور كبيرة مستشاري شركة  وقالت صوفي 
العام  ألبرت للملكة فيكتوريا في  التاج في األصل من قبل األمير  أوروبا: »مت تصميم هذا  اجملوهرات في 
1853«، مضيفة أنه »مت ترصيع التصميم األصلي مبا يقدر بنحو 2600 ماسة في اجملموع مع األوبال احملفور 

في وسط زخارف زهرة اللوتس«.
)تاج  العمر 95 عاًما، هو  البالغة من  إليزابيث،  امللكة  أغلى قطعة تتلكها  »ثاني  أن  الصحيفة  وذكرت 

امللكة ماري(، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ماليني جنيه ما يُعادل 7 ماليني دوالر«.
وأوضحت نايلور أنه »مت تصميم وصنع هذا التاج في العام 1919، وقد أعيد تصميم املاس في التاج من 
قالدة ارتدتها امللكة ماري في األصل يوم زفافها في العام 1893«، مشيرة إلى أن »امللكة إليزابيث اختارت 

ارتداءه في يوم زفافها من األمير فيليب«.

أنه سيبيع أسهم  إيلون ماسك،  امللياردير،  أعلن 
ويتبرع  الكهربائية  للسيارات  »تسال«  شركته 
أحد  املتحدة  األمم  تنفيذ  مقابل  في  بعائداتها، 

شروطه.
»تويتر«  موقع  على  حسابه  عبر  ماسك  وقال 
أسهم  لبيع  مستعد  إنه  االجتماعي  للتواصل 
»تسال« في حال تكنت األمم املتحدة من إثبات أن 
نسبة ضئيلة فقط من ثروته ميكن أن حتل أزمة 

اجلوع في العالم.
ردا  املتحدة  األمم  أمام  ماسك  إيلون  شرط  وجاء 
العاملي  الغذاء  برنامج  مدير  تصريحات  على 
التابع لألمم املتحدة، ديفيد بيزلي، لشبكة »سي 
أن  زعم  الذي  املاضي،  األسبوع  األمريكية  إن«  إن 
تبرعا بقيمة 6 مليارات دوالر من مليارديرات مثل 
ماسك وجيف بيزوس ميكن أن يساعد 42 مليون 
حال  في  اجلوع  من  فعليا  »سيموتون  شخص 

فشلنا في إنقاذهم«.
إيلون  شرط  أمام  بيزلي  ديفيد  يصمت  ولم 
أن أؤكد  ماسك، ورد عليه عبر »تويتر«: »ميكنني 

للشفافية  املطبقة  األنظمة  لدينا  أنه  لك 
أن  لفريقك  وميكن  املصدر،  مفتوحة  واحملاسبة 
يراجعنا ويعمل معنا ليكون واثقا تاما من ذلك«.
الغذاء  »برنامج  أن  ملاسك  بيزلي  أوضح  كما 
 6 أن  أبدا  يقل  لم  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي 
مليارات دوالر ستحل مشكلة اجلوع في العالم«، 
تبرع ملرة واحدة إلنقاذ حياة  أن »هذا  إلى  مشيرا 
42 مليون شخص خالل أزمة اجلوع غير املسبوقة 

هذه«، بحسب قوله.
املليارات،  ألصحاب  دعوته  بيسلي  كرر  بعدها، 
مطالبا إياهم بالقيام مبهمة حل مشكلة اجلوع 

في العالم.
ويبلغ صافي ثروة ماسك، وهو الرئيس التنفيذي 
لشركة »تسال« حاليا 311 مليار دوالر، ولذلك فإن 
بيزلي  ديفيد  بهم  يطالب  التي  دوالر  مليارات   6
ستكون 2 باملئة فقط من ثروته، وسيظل تبرعه 
في حال موافقته عليه متفوقا على ثاني أغنى 
رجل في العالم، جيف بيزوس، مبا ال يقل عن 100 

مليار دوالر.

شبكة »سي إن إن«:

»ماسك« يتحدى األمم املتحدة 

مقابل التبرع بعائدات »تسال«
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أونتاريو تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات املستحقةأونتاريو تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات املستحقة
األفراد  من  أصبحت عدة مجموعات  تورنتو: 
كورونا  بفيروس  للمرض  بشدة  املعرضني 
لقاح كوفيد  ثالثة من  مؤهلني ألخذ جرعة 
اكثر  تلقي  وقد  نوفمبر،   6 من  بداية   19
جرعتان  أونتاريو  سكان  من  مليون   11 من 
مؤهلني  أخرين  ماليني  وهناك  اللقاح،  من 
هؤالء  بني  ومن  ثالثة،  جرعة  على  للحصول 
املناعة  نقص  من  يعانون  الذين  األفراد 
األجل  طويلة  الرعاية  دور  في  واملقيمني 
يحجزوا  أن  للناس  وميكن  التقاعد،  وبيوت 

موعد للحصول على جرعة ثالثة إذا كانوا في سن السبعني أو أكبر أو العاملني في مجال الرعاية 
الصحية أو من مقدمي الرعاية األساسيني في أماكن التجمع، أو األشخاص الذين تلقوا جرعتان 
من لقاح أسترازينكا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون، والشعوب األصلية ومنهم 
االنويت وامليتيس البالغني وأفراد أسرهم من غير السكان األصليني، وميكنهم جدولة املواعيد بعد 

ستة أشهر من تلقي اجلرعة الثانية من لقاح كورونا .
تبدأ في  املناعة  أن  إلى  األدلة تشير  أن  أونتاريو:  الصحة في  الطبيني في  املسؤولني  ويقول كبير 
بعد ستة  السكان  لعامة  بالنسبة  للغاية  تزال مرتفعة  ال  احلماية من جرعتان  ولكن  التضاؤل، 
أشهر وخاصة ضد العدوى الشديدة والوفاة، وأن اجلرعة املعززة ستوفر حماية إضافية ضد األمراض 

األكثر اعتداال، وتخطط املقاطعة لتقدمي جرعات معززة للجميع في أوائل عام 2020.
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سيدة تبلغ سيدة تبلغ 8787 عاما حتصل على درجة املاجستير  عاما حتصل على درجة املاجستير 
من جامعة يوركمن جامعة يورك

تورنتو: حصلت السيدة فاراثا شامنو جاناثان 87 عاما على درجة 
املاجستير في الفنون من جامعة يورك في أونتاريو وتسلمت 
شهادتها يوم 2 نوفمبر املاضي، وهذه هي ثاني درجة ماجستير 
أبناء  ألربعة  أم  هي  التي  فاراثا  السيدة  هذه  عليها  حتصل 
وجدة لسبعة أطفال، ولم تندهش عائلتها من هذا اإلجناز بل 
التي  شخصيتها  مع  يتماشى  وهذا  بها  فخورون  إنهم  قالوا 

يعرفونها.
ولدت السيدة فاراثا في سيريالنكا وكانت ابنة وحيدة بني  ثالثة أخوة وقد شجعها والديها على 
التعلم، وقد تخرجت من جامعة في الهند وقامت بالتدريس في سيريالنكا وتزوجت مدرس هناك 
ثم غادر االثنان للعمل في أفريقيا وإجنلترا، ورأت آثار احلرب في بلدها وفي أثيوبيا، وقالت إن التجارب 
التي مرت بها إلي جانب تعاليم غاندي والدالي الما ونيلسون مانديال دفعتها إلي متابعة الدراسة 
في درجة املاجستير الثانية في جامعة يورك وكتبة ورقة بحثها عن احلرب األهلية في سيريالنكا 
وإقامة السالم، وقالت يجب أن يعامل كل البشر على قدم املساواة، وهذه هي الرسالة التي تريد 

أن توصلها، وهي تخطط لتأليف كتاب لتثبت أن العمر هو مجرد رقم.

مدينة تورنتو توقف ما يقرب من مدينة تورنتو توقف ما يقرب من 250250 عامال غير ملقحا عامال غير ملقحا
تورنتو: قالت مدينة تورنتو إنها أوقفت ما يقرب من 250 عامال لم ميتثلوا ألوامر التطعيم، وحتى 
اآلن مت وقف 248 عامال بدون راتب ملدة ستة أسابيع كحد أقصى، وهؤالء يواجهون إنهاء خدماتهم 
إذا لم يتمكنوا من إثبات حالة التطعيم لديهم بحلول يوم 13 ديسمبر، ووضعت املدينة 51 فرد 
أخر في إجازة بينما تبحث أسباب عدم حصولهم على التطعيم، وقالت أدارة املدينة؛ انه مت تطعيم 

30204 موظف لديها بشكل كامل، وهذا يعني 94% من القوى العاملة بها.

شرطة تورنتو حتذر من شخص يحاول إغراء الفتيات خلطفهم في سيارتهشرطة تورنتو حتذر من شخص يحاول إغراء الفتيات خلطفهم في سيارته
أصدرت شرطة تورنتو حتذيرا للسالمة العامة حول رجل يتراوح عمره ما بني 40 و50 عاما ويتكلم 
اإلجنليزية بلكنة معينة ويقود سيارة دفع رباعي فاحتة اللون من طراز قدمي، وقد شوهد على شارع 
بيرشماونت مع دانفورث وكان يحاول استدراج الفتيات عن طريق فتح حديث معهم وإقناعهم 
بركوب سيارته، وقد قام مبحاوالت عديدة خلطف الفتيات منذ شهر سبتمبر املاضي، كما تقول 

الشرطة وتطلب الشرطة من أي شخص لدية معلومات االتصال بها.

تعرف على قواعد السفر تعرف على قواعد السفر 
اجلديدة بعد إعادة فتح اجلديدة بعد إعادة فتح 

احلدود البرية األمريكية احلدود البرية األمريكية 
أمام الكندينيأمام الكنديني

فتح  املتحدة  الواليات  أعادت 
أمام  نوفمبر   8 يوم  البرية  حدودها 
مبا  األساسيني  غير  املسافرين 

فيهم الكنديني، بعد أغالق دام أكثر من عام ونصف، وقد أغلقت احلدود البرية األمريكية في شهر 
مارس 2020 أمام املسافرين غير األساسيني، بسبب وباء كورونا، واليك ما حتتاج إلى معرفته حول 

قواعد السفر اجلديدة.
ابتداء من يوم 8 نوفمبر ستسمح جميع موانئ الدخول إلى الواليات املتحدة مبا فيها العبارات 
بالكامل  تطعيمهم  مت  الذين  السائحني  مثل  األساسيني  غير  للمسافرين  السياحية  والسفن 
بالدحول إلى األراضي األمريكية، ولكي يتم اعتبار التطعيم كامال يجب أن مير 14 يوما بعد تلقي 

اجلرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 أو بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون.
وتقبل الواليات املتحدة جميع أنواع اللقاحات التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
كما  وكوفيشيلد،  أسترازينكا  مودرنا،  بيونتاك،  فايزر،  تشمل:  وهي  العاملية  الصحة  ومنظمة 
ستقبل الواليات املتحدة األفراد الذين تلقوا جرعات مختلطة من اللقاحات املعتمدة طاملا أخذت 
يكونوا  أن  املتحدة  الواليات  إلى  املسافرين  على  ويجب  بعضها،  من  األقل  على  يوما   17 بفارق 
مستعدين لتقدمي دليل على التطعيم إما نسخة رقمية أو ورقية مطبوعة اذا طلب منهم ذلك 
وأيضا مستعدين للرد على أي سؤال حول سبب سفرهم إلى الواليات املتحدة – وسيتم إعفاء 
األطفال دون سن 18 سنة من شرط التطعيم بشرط أن يكونوا بصحبة شخص بالغ مت تطعيمه 

بالكامل.
وال يحتاج املسافرون إلى الواليات املتحدة إلي أخذ اختبار سلبي لكوفيد 19 لعبور احلدود وفي حني 

أن هذا غير مطلوب لعبور احلدود البرية إلى أمريكا، فهو مطلوب عند دخول األراضي الكندية.
وتطلب كندا من جميع املسافرين إليها الذين يبلغون من العمر خمسة سنوات أو أكثر إجراء 
اختبار سلبي )بي سي آر( في غضون 72 ساعة من دخول كندا، وهذا االختبار يكلف ما بني 150 
و300 دوالر وهذا يكون عبئا على العائالت التي تريد السفر لكندا، وبالنسبة لألطفال دون سن 
12 سنة الغير املؤهلني للحصول على اللقاح فيجب عليهم احلجر الصحي ملدة 14 يوما بعد 
الوصول إلى كندا، بغض النظر عن نتيجة االختبار ويجب أال يذهبوا إلى املدارس أو دور الرعاية 

النهارية أو األماكن املزدحمة أو استخدام وسائل النقل العامة.
وباإلضافة إلى قواعد احلدود البرية اجلديدة لدخول الواليات املتحدة، فان القواعد تلزم املسافرين 
عن طريق اجلو إلى الواليات املتحدة بان يكونوا حاصلني على تطعيم كوفيد 19 بالكامل إلى جانب 

اخذ اختبار سلبي ملن هم في سن الثانية وما فوق وذلك قبل ثالثة أيام من السفر.

1-844-355-6939

للمرة الثانية..دورين أسعد تفوز مبنصب للمرة الثانية..دورين أسعد تفوز مبنصب 
عمدة مدينة بروسارد بكيبيك ألربع عمدة مدينة بروسارد بكيبيك ألربع 

سنوات قادمةسنوات قادمة
جود نيوز - تقارير

فازت السياسية “دورين أسعد” وهي كندية قبطية من 
أصل مصري مبنصب عمدة مدينة بروسارد الكندية وذلك 
للمرة الثانية علي التوالي ملدة أربع سنوات قادمة ، وقد 
كتبت دورين علي صفحتها بعد الفوز تقول “ مت رسمياً ، 

لقد حققنا اإلجناز ، والفضل لكم جميعاً” 
وأضافت: »شكراً لكم من أعماق قلبي ، واآلن نتطلع إلى باقي النتائج للتأكد من جناح باقي أعضاء 
فريقي .. الشك أن زوجي وأوالدي وجميع أعضاء فريقي وكذلك املتطوعني قد قاموا جميًعا بعمل 

رائع، وميكننا جميعاً أن نكون فخورين مبا حققناه”
وختمت بالقول : “شكراً شكراً شكراً” .. ووضعت إمضاء : دورين أسعد عمدة بلدتك

اجلدير بالذكر آن دورين فازت باإلنتخابات املاضية في نوفمبر 2017
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تنمية »الذوق« للرجل واملرأةتنمية »الذوق« للرجل واملرأة
    لكل إنسان ذوق خاص حسب استعداده الشخصي 
األذواق  من  الكثير  تنمية  املمكن  من  ولكن  وميوله، 

باالرتفاع مبستواها. وإليك بعض الطرق:
   - التمعن والتدقيق والتذوق لكل ما تقع عليه العني، 
معرفة  إلى  والوصول  والقبيح،  اجلميل  بني  والتمييز 

السبب.
   - قوة املالحظة فكلما كان الشخص قوي املالحظة، 
استفاد من مشاهداته اليومية، وزادت انطباعاته عن 
من  كثير  في  معلوماته  بالتالي  وكثرت  يرى،  ما  كل 

اجملاالت.
   - االضطالع على اجملالت املتخصصة سواء كان ذلك في امللبس أو املسكن أو الرسم أو احلدائق.. وخالفه.

   - االقتباس وليس التقليد ممن تفننوا في أذواقهم، مع االحتفاظ بطابعك الشخصي.
   - التردد من وقت آلخر على األسواق، ومعرفة أحدث املعروض من املنتوجات لتجديد مفهومك في هذا 

اجملال.
   - االستفادة من خبرات الغير واألخذ بالنصيحة البناءة.

زيت  فوائد  عن  سمع  أو  األرجح  على  معظمنا  قرأ 
الزيتون، لكن ما هو املقدار الذي يجب أن نستهلكه 
يوميا، وما هي أفضل طريقة لتخزينه، وكيف نتأكد 

من جودته عند شرائه؟
إلى  باإلضافة  الزيتون،  زيت  أن  بالفعل  تعلم  رمبا 

أحد  أيضا  هو  للغاية،  لذيذا  كونه 
بفضل  وذلك  الصحية،  األطعمة  أكثر 
واملتنوعة  الغنية  الغذائية  تركيبته 

والفريدة من نوعها.
يحتوي زيت الزيون على حمض األوليك 
واألصباغ  والبوليفينول   ،»9 »أوميغا 
مثل الكاروتينات والكلوروفيل وفيتامني 
ملوقع  تقرير  بحسب  وفيتوستيرول،   E

.WALLA
الكمية املناسبة واملوصى بها الستهالك الفرد هي 

ملعقتان كبيرتان في اليوم.
املشبعة  الدهون  استبدال  ميكنك  الطريقة  بهذه 
إلى  إضافتها  دون  الزيتون،  زيت  من  الكمية  بنفس 

كمية الدهون التي تستهلكها يوميا.
مثال،  الفطور  خبز  على  الكمية  هذه  توزيع  ميكن 
أو أي  الذي تقليه مساء،  الغذاء والسمك  وسلطة 

طعام آخر.
كيف تتأكد من جودة زيت الزيتون؟

جودة  مدى  معرفة  على  تساعدنا  محددات  هناك 
زيت الزيتون املوجود في املتجر قبل عملية الشراء، 

أهمها:
1. درجة احلموضة

تشير  قد  أقل.  وما   %0.8 هو  به  املوصى  املستوى   
مت  الزيت  أن  إلى  أيضا  املنخفضة  احلموضة 
ظروف  ظل  في  اجلودة،  عالي  زيتون  من  استخراجه 

مثالية.
على  املعصور  الزيتون  زيت  إنتاج   .2

البارد
الزيتون بالوسائل  تسمح عملية زيت 
مواد  إضافة  دون  فقط،  امليكانيكية 
على  باحلفاظ  للزيت  كيميائية 
على  املعصورة  الزيوت  أنواع  تركيبته. 
املمتاز  البكر  الزيتون  زيت  هي  البارد 

املوصى به لالستهالك.
كيف يتم تخزين زيت الزيتون؟

قدر  الزيتون  زيت  صفات  على  احلفاظ  أجل  من 
اإلمكان، قم بتخزينه في مكان بارد ومظلم )ولكن 
ليس في الثالجة(، في قارورة زجاجية داكنة أو بدال 
بها  واحتفظ  وطويلة  رفيعة  علبة  في  ذلك،  من 
وامليكروويف،  املوقد  مثل  احلرارة  مصادر  عن  بعيدا 

والنافذة.
نصيحة مهمة: حاول فتح الزجاجة بأقل عدد ممكن 
بإدخال  تقوم  فتح  عملية  كل  أن  حيث  املرات،  من 
األكسجني إلى الزجاجة، كذلك مبجرد فتح الزجاجة 

ألول مرة، يوصى بإنهائها في غضون ثالثة أشهر.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

األخضر يتربع على عرش األخضر يتربع على عرش 
ألوان طالء األظافرألوان طالء األظافر

أوردت مجلة Instyle أن األخضر يتربع على عرش 
ألوان طالء األظافر في خريف - شتاء 2021- 2022 

ليمنح املرأة إطاللة طبيعية جذابة.
املوسم  هذا  تتألق  األظافر  أن  اجمللة  وأوضحت 
املظهر  على  يضفي  الذي  الليموني،  باألخضر 

طابعا منعشا يعكس اجلرأة وتفرد األسلوب.
أما التي ترغب في إطاللة أكثر هدوءاً، فيمكنها 
يضفي  الذي  الفخم،  الزيتوني  األخضر  اختيار 

ملسة راقية على املظهر.

منمن جتارب األخريات: معاجلة األزهار الذابلة جتارب األخريات: معاجلة األزهار الذابلة
      ميكنك معاجلة األزهار الذابلة بإضافة 
فهو  السكر،  من  قليل  أو  أسبرين  حبة 

يطيل عمر األزهار.
احلرارة  بنفس  آخر  مباء  املاء  أبدلي  أو:     
مع قليل من امللح وقصي أسفل الساق 

بحيث تكون نهاية ساق الزهرة مائلة.
    - النبات واآلنية:

   تعيش األزهار في االنية النحاسية مدة 
أطول؛ ألن عملية التخثر تتم فيها ببطء 

أكثر من غيرها.
   - نقل النبات:

    قبل أن تنقلي النبتة إلى إناء فخاري 
يوم  ملدة  املاء  في  اإلناء  ضعي  جديد،  
فيما  النبتة  ماء  يتشرب  ال  حتى  كامل 

بعد. 

عن  املنزلية  األجهزة  في  أمريكية  خبيرة  كشفت 
أخطاء يرتكبها اجلميع وتتسبب في رائحة كريهة 

للمالبس بعد إخراجها من الغسالة.

دوهامي  رينيه  بثته  فيديو  مقطع  في  ذلك  جاء 
كونيتيكت  والية  في  املنزلية  األجهزة  اختصاصية 
ماليني   8 حصد  توك«،  »تيك  على  األمريكية 

مشاهدة، بحسب موقع »ماكو«.
عن  سألت  معلقة  على  دوهامي  ترد  الفيديو  وفي 
برائحة  الغسالة  من  مناشفها  خروج  أسباب 

كريهة.

وتوضح اخلبيرة أن معظم سوائل الغسيل مناسبة 
مدار  على  تصنيعها  مت  التي  الفعالة  للغساالت 
جدا.  مركزة  وهي  املاضية،  عاما  عشر  اخلمسة 
مقدار  استخدام  يكفي  قولها،  حد  على  لذلك، 

ملعقة أو اثنتني من سائل الغسيل.
تواجه  أكبر،  كمية  استخدام  عند  إنه  وتقول 
املاكينة صعوبة في شطف السائل الزائد وتتكون 
الرواسب في اجلهاز مما يتسبب في الرائحة الكريهة 

للمالبس.
وتوصي مبلء نصف أو ثالثة أرباع أسطوانة الغسالة 
الغسيل  عملية  فإن  وإال  املتسخة،  باملالبس  فقط 

ستكون غير فعالة.

خبيرة تكشف األخطاء التي يرتكبها اجلميع في الغسيلخبيرة تكشف األخطاء التي يرتكبها اجلميع في الغسيل

»سلطة« اللنب الزبادي»سلطة« اللنب الزبادي
   يخفق جيداً ملء كوبني صغيرين من اللنب الزبادي )ميكنك استخدام خفاق البيض( تقشر خیارتان أو ثالث 
خيارات متوسطة احلجم وتقطع مكعبات صغيرة، ثم تضاف إلى اللنب الزبادي مع قليل جداً من امللح و 4/1 

ملعقة شاي من اخلل وفصني من ثوم مفري جيداً )ميكنك االستغناء عن الثوم(.  كيف تتأكد من جودة زيت الزيتون عند شرائهكيف تتأكد من جودة زيت الزيتون عند شرائه
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األزمة اللبنانية اخلليجية بعد تصريحات 
قرداحي... بداية القصة وآخر التطورات

قرداحي، حول  اللبناني، جورج  اإلعالم  وزير  تصريحات  على خلفية 
اخلليج،  وبلدان  لبنان  بني  دبلوماسية  أزمة  نشأت  اليمن،  حرب 
خاصة السعودية، فما هو سبب ومجرى هذا اخلالف؟ وما هي آخر 

التطورات؟
بداية األزمة

 في حديث مسجل لبرنامج »برملان الشعب« الذي بث على قناة »اجلزيرة«، وفي معرض رده على 
اإلعالم  وزير  مبنصب  تعيينه  )قبل  قرداحي  جورج  قال  اليمن،  في  يحدث  مما  موقفه  حول  سؤال 
بلبنان: »شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟... في نظري هذه احلرب اليمنية عبثية 
يجب أن تتوقف«، معتبرا أن »احلوثيني يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي«، ليوجه له 
أحد احلضور سؤاال: »هل تعتبر أن اإلمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟«، فرد قرداحي: »أكيد 
فيه اعتداء، ليس ألنهم السعودية أو اإلمارات، ولكن ألن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما 

ال تستطيع تنفيذه في عامني أو ثالثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات«.
اإلجراءات السعودية

اعتبر وزير اخلارجية السعودي، األمير فيصل بن فرحان، أن »التوتر احلالي في العالقات مع لبنان 
ليس أزمة«، مؤكدا دعم اململكة إلصالح شامل هناك، مؤكدا أنه »ليست هناك أزمة مع لبنان، 
بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكالء إيران، وأن هيمنة »حزب اهلل« على النظام السياسي في 

لبنان أمر يثير قلقا لدى اململكة ويجعل التعامل معه غير ذي جدوى«.
لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى اململكة  استدعت السعودية سفيرها في 

املغادرة خالل 48 ساعة، حيث أفاد اإلعالم بعودة سفير السعودية إلى اململكة.
وكشفت الصحافة السعودية عن توجه إدارة مجموعة »MBC« إلغالق جميع مكاتبها في لبنان 

بشكل نهائي وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض.
املواقف اإلماراتية

مبنع  قرارا  أصدرت  كما  بيروت،  لدى  دبلوماسييها  سحبت  أنها  اإلماراتية،  السلطات  أعلنت 
إلى  املرر،  شاهني  خليفة  اإلماراتي،  الدولة  وزير  أشار  فيما  لبنان،  إلى  السفر  من  مواطنيها 
بيروت خالل  لدى  الدولة  بعثة  التأشيرات في  ومركز  القنصلي  القسم  في  العمل  »استمرارية 
الفترة احلالية«، بينما أكدت وكالة األنباء اإلماراتية أن »الدولة قررت منع مواطنيها من السفر 

إلى جمهورية لبنان«
موقف اليمن

من جانبها أعربت اخلارجية اليمنية عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات »التي تسيء 
للعالقات اليمنية اللبنانية، وتتناسى جرائم امليليشيات احلوثية ضد الشعب اليمني وانقالبها 
على احلكومة الشرعية ومحاوالتها االستيالء على السلطة بالقوة املسلحة، واستمرار رفضها 

لكل دعوات السالم، في حتد واضح للقرارات األممية كافة«.

دواء جديد من »فايزر« لعالج كورونا... وهذا تأثيره
أعلنت شركة »فايزر«، أن االختبارات السريرية التي أجريت ألول 
حبة من نوعها أنتجتها لعالج مرضى كورونا، تظهر أنها عالية 

الفعالية.
الذي أطلق عليه »باكسلوفيد« بنسبة 89 % في  الدواء  وجنح 
خفض خطر نقل املرضى إلى املستشفيات أو وفاة العديد من 
البالغني املصابني بـ«كوفيد 19«، واألكثر عرضة خلطر اإلصابة 
باملرض الشديد. وذكرت الشركة أن نتائج هذا االختبار السريري 

الذي جرى في املرحلة املتوسطة إلى املتأخرة »جيد«، إلى درجة أن »فايزر« ستتوقف عن البحث عن 
أشخاص جدد إلخضاعهم لالختبارات. وقال ألبرت بورال املدير التنفيذي لـ«فايزر«: »أنباء اليوم تثل 

تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في اجلهود العاملية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء«.
وأضاف أن »هذه البيانات تدل على أن دواءنا املضاد للفيروس الذي يؤخذ عبر الفم، في حال مت إقراره 
أو ترخيصه من قبل الهيئات املنظمة، سيكون مبقدوره إنقاذ حياة املرضى وخفض شدة إصابات 

كوفيد ومنع احلاجة لنقل 9 من 10 حاالت إلى املستشفيات«.
وتركز التحليل األساسي للبيانات على أرقام ترتبط بـ1219 بالغا في أميركا الشمالية واجلنوبية 

وأوروبا وإفريقيا وآسيا.

»ريش« أول فيلم مصري يحصد جوائز أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج  الزهيري، كأول فيلم مصري 4 جوائز في مهرجان  إخراج عمر  »ريش«  اقتنص فيلم 

السينمائية، والذي اختتمت فعالياته بتونس.
وسيطر »ريش« على اجلوائز الرئيسية، وأهمها؛ جائزة التأنيث الذهبي ألفضل فيلم روائي طويل، 
فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم دميانة نصار، كما فاز الفيلم أيضا جائزة أفضل 

سيناريو ألحمد عامر وعمر الزهيري، وجائزة الطاهر شريعة للعمل األول.
الفيلم يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، وذات يوم يحدث التغير املفاجئ ويتحول 
السيطرة  ويفقد  الساحر  األصغر، يخطئ  االبن  ميالد  بيوم  االحتفال  فأثناء  دجاجة،  إلى  زوجها 
ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه األسرة، هذا التحول العنيف يجبر 
هذه الزوجة اخلاملة على حتمل املسئولية بحثا عن حلول لألزمة واستعادة الزوج، وحتاول النجاة مبا 

تبقى من أسرتها الصغيرة، وخالل هذه األيام الصعبة تر الزوجة بتغير قاس وعبثي.

فساد واختالس ثم استبعاد... ماذا يحدث في وزارة الصحة املصرية؟
تعيش وزارة الصحة املصرية على وقع »أزمة فساد 
إحدى  اكتشاف  بعد  وذلك  أركانها،  تهز  كبرى« 
الهيئات الرقابية في البالد تورط بعض املسؤولني 
في  زايد  هالة  الصحة  وزيرة  من  القريبني  الكبار 
»تباشر  إنها  العامة،  النيابة  عنها  قالت  قضايا، 

فيها التحقيقات«.
بشأن  الوزارة  داخل  من  التسريبات  تتوالى  وبينما 
املوجهة  التهم  وطبيعة  عليهم  املقبوض  عدد 
»الفساد  بـ  املتعلقة  القضايا  تلك  في  إليهم 

والرشوة«، قرر رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبولي، تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد 
الغفار مبهام الوزيرة هالة زايد، بعد موافقته على طلب »اإلجازة املرضية« املقدم من الوزيرة، التي 
دخلت املستشفى أياماً بعد تعرضها لوعكة صحية، وأجرت قسطرة تشخيصية، تزامنت مع 

تفجر القضية.
بحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن »القصة بدأت 
عندما داهم أعضاء من جهاز الرقابة اإلدارية مبنى الوزارة، للتحقيق مع مسؤولني كبار والقبض 

عليهم، في ظل وجود الوزيرة في مكتبها«.
وأوضحت املصادر، أن هالة زايد فوجئت »بحجم االتهامات واألدلة على تورط املسؤولني، وأصيبت 
اخملابرات  جلهاز  التابع  النيل  وادي  مستشفى  إلى  الحقاً  ونقلت  صحية،  بوعكة  ذلك  إثر  على 

العامة املصرية في وسط القاهرة«.
وقالت النيابة العامة املصرية، إنها تباشر التحقيقات مع مسؤولني في وزارة الصحة في ما هو 

منسوب إليهم، دون توضيح ماهية االتهامات أو صفات املسؤولني ووظائفهم.
وأصدر مكتب النائب العام بيانا رصد فيه ما جرى تداوله في املواقع اإلخبارية ومختلف مواقع 
التواصل االجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات 

فيها.
وعلى ضوء األزمة »الصحية« التي تعرضت لها زايد، استدعت معها نقلها للمستشفى، قبل 
أن تخرج منها، وقرار رئيس الوزراء، تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار القيام مبهام 
الوزارة، حلني شفاء زايد، تضاربت املعلومات حول ما إذا كانت اخلطوة تعني إبعاد وزيرة الصحة 
من منصبها بشكل »الئق«، ال سيما مع اقتراب »إجراء تعديل وزاري« في احلكومة، قالت عنه 

املصادر، إنه سيشمل عدداً من الوزارات من بينها الصحة.
وفيما خلت بيانات وزارة الصحة اليومية على صفحات التواصل االجتماعي من ذكر اسم الوزيرة 
أو نشر صورتها، ذكرت مصادر إعالمية، أن مسؤولني كباراً في احلكومة املصرية طلبوا من زايد 
تقدمي استقالتها، ووضعها حتت تصرف رئيس الوزراء لدواع »صحية«، تفادياً لإلقالة من املنصب، 
الوزارة  داخل  آخرين  ملسؤولني  وإسنادها  الوزارة  ملفات  أبرز  صالحيات  نقل  مع  بالتزامن  وذلك 

وشخصيات رقابية.

بريطانيا حتذر من اختفاء »اإلسكندرية« من على سطح األرض

اختفاء ثالث مدن بسبب  املناخ، من  بوريس جونسون، خالل قمة  البريطاني  الوزراء  رئيس  حذر 
ارتفاع درجة حرارة األرض من بينها مدينة اإلسكندرية في مصر.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها في القمة: “أربع درجات أخرى ونقول وداعاً ملدن بأكملها، ميامي، 
اإلسكندرية، شنغهاي، ستختفي كلها حتت أمواج البحر”.

وانعقد في مدينة غالسكو األسكتلندية مؤتر األمم املتحدة السادس والعشرين لتغير املناخ.
وأضاف: “اإلنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير املناخي، وكلما فشلنا في 

أخذ التدابير املناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً.
وقال جونسون في حفل افتتاح القمة العاملية لقادة العالم، إن البشرية على بعد دقيقة واحدة 
حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقاً لساعة التغير املناخي، مضيفا: “نحن بحاجة إلى التحرك 

اآلن”.
وأشار إلى اتفاقية باريس للمناخ التي لم يتم االلتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها. وشدد 

على أهمية تقليل االعتماد على الفحم نظراً خلطورته في االحتباس احلراري والتغير املناخي.
وعلق املتحدث باسم وزارة الري في مصر، محمد غامن، قائالً: »بالفعل ثمة تيارات مناخية يكون 
لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر، وهناك دراسات مختلفة ومتنوعة حتدد 

بشكل تقريبي مقدار الزيادة، ولكن نحن نتكلم عن حدود متر«.    
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هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

م . إبرام مقار 
وحرمه شيرين سيف
م. حسام إبراهيم و

حرمه سالي عبد املالك
ُيقدمون 

 خالص العزاء
للدكتور / البرت حنا 

وحرمه ريهام عبد املسيح 
واألبناء نادر و ناجي

في إنتقال 
الوالد / وجيه وديع عبد املسيح

خالص العزاء جلميع أفراد األسرة 
في كندا ومصر
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في تصريح مثير للجدل يفتح ملفا شائكا تعدد 
ملا  السابقة  السنوات  فتحه على مدار عشرات 
يحمله من متييز ديني واض وصريح ال داعي له و 
نحن على اعتاب دولة مدنية يقودها رئيس على 
عدم  و  املواطنة  بأهمية  الوعى  من  كبيرة  درجة 
التمييز، طالب اإلعالمي املصري إبراهيم عيسى، 
القومي،  الرقم  بطاقة  من  الديانة  خانة  بإلغاء 
علينا  فرض  حديث  شيء  الديانة  »خانة  قائالً: 
بعد ثورة يوليو.. ال أعتقد أنه يجب أن نبقي على 
فما  املواطن،  بدين  دعوة  مليش  الديانة،  خانة 
القرارات  أمامه، وهذه  بديانة من  عالقة املسؤول 
قرارات  لكنها  للبعض  صادمة  أحياناً  تبدو 
ومواطنة  دميقراطية  مدنية  دولة  تبني  حقيقية 

بشكل كامل نستطيع أن ننافس بها«.
نشأة خانة الديانة في الرقم القومي

عقب  الهوية  بطاقات  في  الديانة،  خانة  دخلت 
مصر  في  تاريخها  يعود  حيث   ،19٥2 يوليو  ثورة 
وإلغاء  اجلمهورية  تأسيس  بعد   ،19٥8 عام  إلى 
امللكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية 
وأصبحت  الداخلية  وزارة  من  إصدارها  ومت 

البيانات بها: االسم، تاريخ امليالد، الديانة، احلالة 
فصيلة  اإلقامة،  محل  الوظيفة،  االجتماعية، 

الدم.
إلى  الشخصية  البطاقة  وجود  تاريخ  يعود 
القدمية  البطاقة  كانت  حيث  امللكية،  عهد 
عليها  ويكتب  الورق  من  مصنوعة  امللكية  أيام 
»اململكة املصرية«، وكانت تصدرها وزارة الشؤون 
هي  بداخلها  كانت  التي  والبيانات  االجتماعية 
مع  الشعر،  العيون،  لون  الطول،  اللون،  االسم، 
ولم  األخرى  اجلهة  في  كبيرة  شخصية  صورة 

تكتب بها خانة الديانة في ذلك الوقت.
امللكية  وإلغاء  اجلمهورية  تأسيس  بعد   ولكن 
اصدراها  ومت  الشخصية  البطاقة  شكل  تغير 
من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها هكذا: 
االسم، تاريخ امليالد، الديانة، احلالة االجتماعية، 

الوظيفة، محل اإلقامة، فصيلة الدم.
الديانة  خانة  فيها  تكتب  كانت  مرة  أول  أما 
يوليو 19٥2  ثورة  بعد  أي  البطاقة عام 19٥8  في 
للرئيس  الشكل  بهذا  تصدر  بطاقة  أول  وكانت 

الراحل جمال عبد الناصر.
أزمة  عادت  حتى  عليه  هو  ما  على  احلال  بقى  و 
 ،2٠٠4 لعام  املصري  اجملتمع  في  الديانة  خانة 
الورقية  البطاقات  إلغاء  عن  اإلعالن  مت  عندما 
واستبدالها ببطاقة الرقم القومي، حيث رفضت 
بطاقات جديدة  وقتها استصدار  الداخلية  وزارة 
للبهائيني تدون ديانتهم في خانة الديانة، حيث 

أن هذه اخلطوة قد تعنى أن الدولة املصرية تعترف 
لهم  مسموح  كان  أنه  رغم  البهائية،  بالديانة 

بتدوين ديانتهم في البطاقات الورقية.
اجلدل،  اإلداري  القضاء  حسم  سنوات،   ٥ بعد 
بأحقية   2٠٠9 مارس  في  حكما  أصدر  حيث 
البهائيني باستصدار بطاقات الرقم القومي، وفى 
أغسطس من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية 
أول بطاقة رقم قومي ملواطنني بهائيني هم: عماد 
)-( في  رؤوف هندي ونانسي رؤوف هندي تتضمن 
خانة الديانة، وهو ما وصفه حينها تقرير احلريات 
وحقوق  الدميقراطية  مكتب  عن  الصادر  الدينية 
اإلنسان والعمل في اخلارجية األمريكية بالتطور 

اإليجابي.
وبعد إغالق امللف مؤقتا في مصر، اتخذت عدد من 
الدول في منطقة الشرق األوسط خطوات تتجه 
إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية، فعلى 
سبيل املثال قررت احلكومة التركية حذف خانة 
الديانة من البطاقات الشخصية ملواطنيها، في 
وتأكيدا  األوروبي،  إطار سعيها لالنضمام لالحتاد 
حقوق  حملكمة  املدنية  باملعايير  التزامها  على 

جديدة  هويات  وقتها  وأصدرت  األوربية،  اإلنسان 
للمواطنني حتتوي على شرائح إلكترونية، تغيب 
عنها ديانة الشخص احلامل لها، في حني حتتوي 
حول  مفصلة  معلومات  اإللكترونية  الشريحة 

ديانة املواطن.
حل  إلى  أيضا  األردنية  احلكومة  جلأت   كما 
بطاقة  إصدار  على  العمل  بدأت  حيث  مشابه، 
»البطاقة  عليها  أطلقت  جديدة  شخصية 
املعتمدة،  البطاقة  عن  بديلة  لتكون  الذكية«، 
وتتضّمن خمس خدمات أساسية، باإلضافة إلى 
تشمل  وصورته،  الشخصية  املواطن  معلومات 
والتوقيع  العني  وبصمة  العشرية  البصمة 

اإللكتروني لكنها تخفى خانة الديانة.
مع  تتعارض  الديانة«...  »خانة  على  اإلبقاء 

الدستور
الرقم  من  الديانة  خانة  الغاء  مطالبات  تعد 
في  تستند  فهو  دستوريا  سندا  لها  القومي 
لدى  املواطنون  الدستوري:  النص  إلى  األساس 
القانون سواء، وهم متساوون فى احلقوق واحلريات 
والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين، 
أو العقيدة، أو اجلنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، 
االجتماعي،  املستوى  أو  اإلعاقة،  أو  اللغة،  أو 
سبب  ألى  أو  اجلغرافي،  أو  السياسي  االنتماء  أو 

آخر”.
التمييز  فإن  الدستور،  من   ٥3 املادة  وبحسب 
عليها  يعاقب  جرمية،  الكراهية  على  واحلض 

الالزمة  التدابير  باتخاذ  الدولة  وتلتزم  القانون. 
وينظم  التمييز،  أشكال  كافة  على  للقضاء 

القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
في  مستمرة  دعوات  شهدت  األخيرة  السنوات 
هذا الشأن أمال في القضاء على التمييز الديني، 
خصوصا مع إقدام دول عربية كثيرة مثل تونس 
واألردن والسعودية، إلى جانب دول أخرها معروف 
عنها التقسيم الطائفي مثل سوريا لم تعد بها 
األساس  من  يدرج  لم  أيضا  ولبنان  اخلانة،  هذه 

هذه اخلانة في أوراق ثبوتية املواطنني.
حول  ونظرة  الدين«...  »خانة  الوثائقي   الفيلم 

ازمة التمييز الطائفي
يتناول الفيلم الوثائقي »خانة الدين« مشكالت 
الفيلم من  يبدأ  واملعتقد في مصر،  الدين  حرية 
اجلدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية 
وأزمة  الطائفي  والعنف  التمييز  مبشكالت  ومير 
بعقائد  االعتراف  عدم  وأزمة  العبادة  دور  بناء 
واملسيحية  اإلسالم  الثالثة،  األديان  غير  وأديان 
إسالمية  مذاهب  أصحاب  مطارد  أو  واليهودية، 
للجدل  باإلضافة  السني  املذهب  عن  مختلفة 

حول املواد املتصلة بالدين في الدستور.
سرد  عبر  املشكالت  هذه  الفيلم  يستعرض 
خملتلف  منتمني  مواطنني  مع  وحوارات  قصص 
وشيعة  ومسيحيني  سنة  مسلمني  العقائد: 
وقساوسة  دين  علماء  مع  ومقابالت  وبهائيني، 
لباحثني  باإلضافة  للتيارات اإلسالمية.  ومنتمني 
»املبادرة  انتاج  من  الفيلم  حقوقيني  وناشطني 

املصرية للحقوق الشخصية«.
 مؤيدون ملقترح االلغاء

في  الديانة  خانة  الستبدال  برملاني   مقترح 
البطاقة بـ »رقم سري«

الشئون  جلنة  وكيل  جنيب،  منصف  النائب  أيد 
خانة  إلغاء  مقترح  النواب،  مبجلس  الدينية 
الديانة بالبطاقة، مؤكدا أن املقترح يرسخ مبادئ 
وأن  خاصة  واملسيحيني،  املسلمني  بني  املواطنة 
الديانة من عدمها غير مؤثر على صاحب  وجود 

البطاقة أو اجلهات احلكومية ومقدمي اخلدمات.
خانة  إلغاء  يرفض  البعض  أن  النائب  وأضاف 
فيما  ضرورية  أنها  ويرى  البطاقة  من  الديانة 
وطالق  زواج  من  الشخصية  األحوال  يخص 
وميراث والتي تختلف بني املسيحيني واملسلمني 

حتى ال يحدث تضارب في مثل هذه املسائل.
رقم  تخصيص  النائب  اقترح  األزمة،  هذه  وحلل 
القومي  الرقم  غرار  على  البطاقة  داخل  سري 
بالشخص  املتعلقة  البيانات  جميع  يكشف 
السري-  -الرقم  إدخاله  مبجرد  البطاقة  حامل 
بالدولة واجلهات  الكمبيوتر اخلاصة  على أجهزة 

احلكومية.
ونوه وكيل دينية النواب، إلى أن أسماء املسيحيني 
بعد الثمانينات تكشف عن ديانة صاحبها دون 
خانة  وجود  أن  أي  بطاقته  في  للنظر  احلاجة 

الديانة في البطاقة غير مؤثر.
يعطي  الديانة  خانة  إبراهيم: وجود   اسحق 
انطباًعا أن الدولة تهتم مبعرفة عقيدة املواطنني 

و تتعامل على اساسها
ملف  ومسؤول  إبراهيم  إسحاق  الباحث  قال 
حرية الدين واملعتقد في املبادرة املصرية للحقوق 
الشخصية، إن وجود خانة الديانة يعطي رسالة 
وانطباًعا أن الدولة تهتم مبعرفة ديانة الشخص 
وعقيدة املواطنني و تتعامل على اساسها، وهو 
بينهم  بالتمييز  يقومون  األفراد  بأن  يسمح  ما 
خانة  معرفة  على  بناء  املوظفني  أو  البعض، 

الديانة.
الدول  أغلب  في  العام  االجتاه  أن  إبراهيم  وأضاف 
واحملاكم الدولية للمطالبة بحرية املعتقد وحذف 
تؤثر  ال  حتى  الرسمية،  األوراق  من  الديانة  خانة 
إلى  مشيرا  الدولة،  مع  الشخص  التعامل  على 
غير  أو  مباشر  بشكل  لتمييز  تعرض  الكثير  أن 
الديانة  مباشر، قائال: “طاملا أفصحت عن خانة 

وارد أن يقع التمييز”.
تعرض  لواقعة  املصرية  باملبادرة  الباحث  وعرض 
مبعهد  الدراسة  إلى  تقدموا  ممن  طالب  أحد 
ومجموعة  طلبه  رفض  ومت  األفريقية،  الدراسات 
مت  أنه  تبني  التحقيق  وبعد  األقباط،  من  أخرى 
رئيس جامعة  دفع  ما  وهو  لعقيدتهم،  رفضهم 
خانة  حذف  قرار  باتخاذ  نصار  جابر  القاهرة 

الديانة آنذاك، كما ذكرنا في األعلى.
بخانة  التمسك  استمرار  أن  إلى  إبراهيم  يشير 
باألديان  إال  االعتراف  عدم  من  نابع  الديانة، 
ما  عكس  إلظهار  آخرين  يجبر  ما  السماوية، 
يؤمنوا به، لذا ينادي كثيرون بإلغاء هذه اخلانة من 

أوراق الثبوتية.

هل اقترب املستحيل ان يكون ممكنا؟
مداخلة إلبراهيم عيسى في حضور السيسي... يفتح امللف الشائك من جديد

»الغاء خانة الديانة«...  بني امليل الرئاسي واحلقوقي والرفض احلكومي والشعبي )3-2( 
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أن حكومة كيم-يوجن- اإلعالم  أذاعت وسائل 
مثل  الدول  بعض  إلى  العمال  ترسل  اون، 
إلى  رواتبهم  ه  تُوجَّ وهناك  وبلغاريا،  الصني 
كيم،  خزانة  في  فتصب  الكورية،  السفارة 
على  فينفقها  يشاء،  كما  فيها  يتصرف 
التسليح، وعلى نفسه وحرسه وذويه؛ بينما 
يتحصل العامل على قدر زهيد من نتاج تعبه 
وكده. وهذا يذكرني مبا قيل عن الوليد بن يزيد 
انه ولىَّ عشور املدينة وسوقها البن حرملة، 
من  الزكاة  أخذ  امرأة،  رجل  تزوج  إذا  فكان 
الزكاة من ميراثه  أخذ  أحد  وإن مات  مهرها. 

فقالوا فيه:
وحيدية   .. ُسنًَّة  أحدثت  السوق  وليت  وملا   

يعتادها كل ظالم 
 وشاركت نسوانًا لنا في مهورها.. ومن مات 

منا من َغنيَّ وعادم.
والية  السرح  ابي  بن  اهلل  عبد  تولى  وملا      
على  واملكوس  اجلزية  من  مزيدا  فرض  مصر، 
املصريني حتى بلغت اربعة عشر مليون دينار 
في السنة، ويعلق ابن اياس على ذلك بقوله 
:« وان هذه الزيادة التي أخذها عبد اهلل بن ابي 
السرح إمنا هي على اجلماجم فانه اخذ على 
كل رأس دينارا خارجا عن اخلراج فحصل ألهل 

مصر بسبب ذلك الضرر الشامل ». 
    لقد كان احلاكم الثيؤقراطي هو املتحكم 
جزية  من  تأتيه  التي  املالية  املوارد  في 
ومن  البالد،  أصحاب  من  املستعبدين  وخراج 
واحلروب.  الغزوات  منهوبات  ومن  املصادرات، 
والتوسع  اجليوش  تسليح  على  لينفقها 
األمم الضعيفة. كما  اإلمبريالي على حساب 
وعلى  وذويه،  وأهله  على قصوره  منها  ينفق 
من ميدحونه من الشعراء، ومن يفقهونه من 
العلماء، ومن يبسطونه من اجلواري واإلماء.    
قاله  ما  ذلك،  على  الكثيرة  األمثلة  ومن     

انه  العراق  والي  أبيه  ابن  زياد  عن  املقدسي 
كان   ... وأربعون  ثالثة  الولد  من  له  كان   «
مائة  العراق  جبى  هصوًما  ظلوًما  غشوًما 
ألف ألف. وجعل يخطب احلجاز ويهدد أهله 
ضبطت  قد  إني  معاوية  إلى  وكتب  بالقتل. 
إليه  فضم  فارغة  وشمالي  بيميني  العراق 
صـ  جـ6،  والتاريخ،  البدء  احلجاز«)املقدسي، 

.)2
زرعه  ابن  أسلم  خراسان،  والي  عن  وقال     
بأن  أهل مرو  فأخذ  انه »كان غشوًما ظلوًما 
يكفوا عنه نقيق الضفاضع فأخبروه بأن ذلك 
غير ممكن فضاعف عليهم اخلراج مائة ألف 
درهم« )املقدسي، البدء والتاريخ، جـ6، صـ 4(. 
ابن  قرة  مصر  والي  عن  اياس  ابن  وقال     
شريك: »وكان قرة ظاملا غشوما جهوال قيل 
كان يصعد باخلمر واملالهي على سطح جامع 
بردي:  تغري  ابن  وقال عنه  العاص«.  بن  عمرو 
غشوًما  ظاملًا  خبيًثا  التدبير  سيئ  كان   «
 .. اهلل  خلق  أشر  وكان   .. منهمًكا  فاسًقا 
الوليد  يعتب على  العزيز  بن عبد  وكان عمر 
صـ  جـ1،  الزاهرة،  »)النجوم  مصر  لتوليته 
217(. .  ولهذا يعتبر قرة من بواعث فخرنا، ومن 
أولي  أن  تاريخنا، حتى  العالمات املضيئة في 
اجليزة،  األمر أطلقوا اسمه على أحد شوارع 

مكافأة له على ظلمه للمصريني!
   وفي والية عبد امللك بن رفاعة، كتب سليمان 
بن عبد امللك إلى عامل اخلراج أسامة بن زيد 
البقرة،  حلب  في  بالتشدد  يطالبه  التنوخي 
احلب   « قال:  أهلها،  إلى هالك  األمر  أدى  وان 
الدر حتى ينقطع وأحلب الدم حتى ينصرم  ».

    وقيل عن عامل اخلراج احمد ابن املدبر انه 
» كان من شياطني العمال. أحدث في أيامه 
أنواعا من وجوه الظلم لم تكن مبصر، منها: 
مباحني  وكانا  وامللح،  االطرون  على  انه حجر 

على  قرر  انه  ومنها  للناس؛ 
البهائم  ترعاه  الذي  الكأل 
وقرر  املراعي.  وسماه  ماالً، 
ماالً،  األسماك  مصايد  على 
من  وأحدث  املصايد.  وسماه 
كثيرة.  أشياء  املظالم  هذه 
بني  ما  مصر  أموال  وقسم 
أول  وهذه  وهاللي.  خراجي 
تالشي أحوال الديار املصرية. 

فلما جرى ذلك رحل غالب أهلها من الظلم. 
وانحط خراجها إلى الغاية، حتى بقي ثمامنائة 
من  أيام  في  جتبى  كانت  بعدما  دينار،  ألف 
الف  الف  اثنى عشر  أمراء مصر  من  تقدمه 

دينار. وقد أل أمرها إلى خراب من يومئذ ». 
البذخ  حياة  يحيا  انه  كيم  عن  ويذاع       
يعادل  اخلمر  من  يحتسيه  ما  وان  والترف، 
يعيش  بينما  كامل؛  عام  في  املواطن  دخل 
جوعاً.  ميوت  وبعضهم  الفقر،  حياة  شعبه 
مر  على  احلكام  من  كثير  ديدن  كان  وهذا 
التاريخ ومدى اجلغرافيا. ومنه ما قيل عن ابي 
مسلم اخلرساني انه كان »يخبز في مطبخه 
كل يوم ثالثة آالف مآزف. ويطبخ مائة شاة، 
سوى البقر والطير. وكان له مائة طباخ. وآلة 
الدواب«  املطبخ حتمل على ألف ومائتني من 

)املقدسي، البدء والتاريخ، جـ6، صـ93(. 
   وقيل عن احمد بن طولون والي مصر انه: 
دينار  ألف  يوم  كل  في  مطبخه  راتب  »كان 
تصرف في امر املطبخ فيما يحتاج إليه وكان 
عسكره يحضر السماط مرتني في كل يوم 
وكان منتهى حكمه من مصر إلى الفرات إلى 

برقة«.
»من  طائلة:  أمواال  وراءه  ترك  مات  وملا     
الذهب العني عشرة األف الف الف دينار؛ ومن 
ومن  مملوك؛  االف  املشتروات سبعة  املماليك 

وعشرين  أربعة  الزجن  العبيد 
سبعة  اخليول  ومن  عبد؛  الف 
ستة  البغال  ومن  فرس؛  االف 
عشرة  اجلمال  ومن  بغل؛  االف 
الفصوص  ومن  جمل؛  االف 
ومن  صندوق؛  مائة  واجلواهر 
مركب؛  الف  احلربية  املراكب 
هذا خارجا عن الضياع واالمالك 
والبساتني وغير ذلك. وبلغ خراج 
مصر في ايامه أربعة االف االف دينار وثلثماية 
 « بقوله  ذلك  على  املؤرخ  وعلق  دينار«.  الف 
وأضاف  األجل.  انقضاء  عن  املال  يفده  ولم 
قائال » غير انه كان شديد الغضب سئ اخللق 
قيل  حتى  يعف  لم  قدر  إذا  للدماء  سفاكا 
مات في حبسه ثمانية عشر الف إنسان. وملا 

مات دفن خارج باب القرافة ».
   وقيل عن مصعب ابن الزبير والي العراق انه 
والبصرة- خمس  الكوفة  العراقني-اي  ولى   «
سنني فأصاب ألف ألف، وألف ألف، وألف ألف 
مع ما لنفسه من األموال. وملك غير ذلك من 

األثاث والدواب واألموال ماال يحصى«. 
والي  القسري    وقيل عن خالد بن عبد اهلل 
العراق: » كان دخله في كل سنة ثالثة عشر 
بن  يزيد  ولولده  درهم؛  وقيل  دينار،  الف  الف 
خالد عشرة االف الف ». ولهذا السبب عزله 

هشام ابن عبد امللك.  
   وملا توفي املعتصم ترك من األموال »ثمانية 
دينار ومثلها دراهم وقيل :  ثمامنائة  آالف ألف 
فرس،  ألف  ثمانني  اخليول  ومن  درهم.  ألف 
ودابة  وبغل  جمل  ألف  ثمانني  اجلمال  ومن 
وثمانني ألف خيمة وثمانية آالف عبد .. وقيل :  
ثمانية عشر ألًفا؛ وثمانية آالف جارية. وعمر 
من القصور ثمانية . .. و.. كان من أشد الناس 

بطشًا«. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

كيم-يوجن في ميزان التاريخ )2(من ذاكرة التاريخ:

لديهم  فتجد  مهدهم،  في  واجملد  يولدون  البشر  من  قليل 
البصيرة  وقوة  العقل  رجاحة  مثل  امللَكات  من  وافر  نصيب 
ومن هؤالء  البصر،  وملء  القلب  وملء  السمع  ليكونوا ملء 
الفكرِ  رِ  تطوُّ في  الِفكريِة  اإلسهاماِت  ِمَن  العديُد  له  واحد 
هو  ُمتكاِمل  َفلسفيٍّ  مشروٍع  وصاحُب  الَفلسفي،  العربيِّ 

ٌر والَفيلُسوٌف الدكتور حسن حنفي. املُفكِّ
حنفي،  حسن  الدكتور  الراحل  ألستاذي  ووفاء  حب  حتية 
القدير  أستاذي  فيه  ألرثي  هذا  اكتب مقالي  ال  انا  واحلقيقة 
على  الرثاء  يحب  يكن  لم  ألنه  حنفي  حسن  والعظيم 
فالرثاء  إعالمية،  منصات  أي  أو  واجملالت  اجلرائد  صفحات 
كان  انه  كما  اآلالم،  غير  يجدد  ال  اجلنائزي  كالندب  عليها  
قليل الظهور إعالميا ألنه ببساطة شديدة مفكر يعمل في 
بنجم  تشعر  األعالم  في  يظهر  كان  وعندما  وهدوء  صمت  
سطع  أضاء عتمة السماء بعلمه وأفكاره املرتبة وثقافاته 
املتعددة وتشعر وقتها انك أمام هذا الفيضان املعرفي مهما 
قرأت و مازالت تقرأ أمامك سنني طويلة لتصل لهذه الدرجة 

من التفكير الذى وصل له الدكتور حسن حنفي!
مقالي هذا عزيزي القارئ ليس كلمات رثاء ألستاذي العظيم 
وإمنا هو  بداية كالمي  ذكرت في  الدكتور حسن حنفي كما 
نوافذ  خالل  من  برأسها  طلت  التي  الظالم  طيور  على  رد 
الوسطى،  العصور  لظلمات  بنا  الرجوع  غرضها  إعالمية 
الدكتور حسن حنفي   انتهزوا رحيل  الذين  هؤالء األشخاص 
وقلمه  فكره  كان  فقد  فرحا،  لوفاته  ويهللوا  ليهاجموه 
يكشف هؤالء اإلرهابيني املتأسلمني أصحاب العقول املظلمة 
فكريا وجزء من نسيجهم ومعتقداتهم يعتمد على العنف 
نتحدث  فعندما  ساذج،  شخص  فهو  ذلك  غير  يعتقد  ومن 

عن اسم الدكتور حسن حنفي يجب أن نتذكر هذا اإلنسان 
املفكر الذي شغف اجلميع بالكثير من مواقفه حبا وتقديرا 
في كل شأن قام به من علم ترجم للعديد من اللغات اخملتلفة 
أن استرسل  أود  تعالوا نتذكر سويا جزء بسيط جدا وكنت 
الدكتور  األستاذ  هو  من  املساحة..  لضيق  عذرا  ولكن  اكثر 

حسن حنفي؟
ُولَِد حسن حنفي بالقاهرِة عاَم 1935م، وحَصَل على ليسانِس 
فرنسا  إلى  ساَفرَ  ثُمَّ  1956م،  عاَم  الفلسفِة  بِقسِم  اآلداِب 
ة، وحَصَل على الدكتوراه في الفلَسفِة ِمن  على نفقِتِه اخلاصَّ
جامعِة السوربون. رأََس قسَم الفلسفِة بكليِة اآلداِب جاِمعِة 
العربيَِّة  اجلامعاِت  ِمن  العديِد  اهتماِم  َمحطَّ  وكاَن  القاِهرة، 

ِة  بعدَّ درََّس  حيُث  والعامَليَّة؛ 
وتونَس  املَغرِب  في  جاِمعاٍت 

واجلزائرِ وأملانيا وأمريكا واليابان.
حسن  الدكتور  اهتماِم  انصبَّ 
»التراِث  قضيَِّة  على  حنفي 

ُمستويات:  ثالثَِة  إلى  األكبُر  مشروُعُه  يَنقِسُم  والتَّجديد«. 
أروِقَة  يُغادرَ  أالَّ  وقد حرَص  صني،  املُتخصِّ األوُل منها  يُخاطُب 
فني،  واملُثقَّ للَفالسفِة  والثاني  الِعلمية؛  واملعاِهِد  اجلامعاِت 
بغرِض نشرِ الوْعِي الَفلسفيِّ وبياِن أثرِ املشروِع في الثَّقافة؛ 
شعبيٍَّة  ثقافٍة  إلى  املَشروِع  حَتويِل  بغرِض  ة،  للعامَّ واألخيُر 

سياسيَّة.
مظلَِّة  حتَت  املُؤلَّفاِت  من  العديُد  حنفي  حسن  للدكتور 
الفلسفِة  ِمن  »مناذج  منها:  والتجديد«؛  »التراث  َمشروِعِه 
اإلسالمي«،  و»الَيسار  الوسيط«،  العصرِ  في  املسيحيَِّة 
و»ُمقدمة في ِعلِم االستغراب«، و»ِمَن العقيدِة إلى الثَّْورة«، 

و»ِمَن الفناِء إلى البقاء«.
ِمصرَ  في  جوائزَ  عدِة  على  حنفي  حسن  الدكتور  حصَل 
وخارَِجها، مثل: جائزِة الدولِة التقديريِة في العلوِم االجتماعيِة 
2009م، وجائزِة النِّيِل فرِع العلوِم االجتماعيِة 2015م، وجائزِة 

رِ احلرِّ من بولندا وتسلََّمها ِمن رئيِس البالدِ رسميًّا. املُفكِّ
واملفكر حسن حنفي، فكتبه  املصري  الفيلسوف  رحم اهلل 
صورة صادقة من فكره ونفسه؛ عميق الفكر، متوثب العبارة، 
قوي اإلرادة، فهو قامة عقلية كبيرة فقدناها، لكن العزاء أنه 
بل وختمه كما  به،  الذي كان يحلم  الضخم  أجنز مشروعه 
أستاذي  السالم  روحك  على   ، الذاتية  سيرته  بكتابة  تنى 

القدير املفكر والفيلسوف  الدكتور حسن حنفي.

على روحك السالم
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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رئيس الزمالك بعد اخلماسية: سنشكو معلق املباراة رئيس الزمالك بعد اخلماسية: سنشكو معلق املباراة 
وجماهير األهليوجماهير األهلي

أكد حسني لبيب رئيس اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، أن إدارة ناديه ستقدم شكوى عاجلة ضد 
معلق مباراة فريقه أمام األهلي.

املباراة  وانتهت  املصري«،   we« دوري  مسابقة  من  الثالث  األسبوع  قمة  في  األهلي،  ضد  الزمالك  ولعب 
لصالح الفريق األحمر بنتيجة )3-5(.

وأضاف لبيب في تصريحات عبر املوقع الرسمي للزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ستقدم شكوى عاجلة 
ضد معلق املباراة »املتحيز« للجهات املعنية.

وقال لبيب: »ندعو مسئولي شركتي تذكرتي واألفريقية ملناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم املباراة 
والتي ملسها اجلميع«.

وأشار لبيب: »ستتقدم اللجنة مبذكرة عاجلة بشأن جتاوزات جماهير األهلي، وهتافاتهم أثناء املباراة«.
ووجه لبيب في نهاية تصريحات رسالة إلى اجلهاز الفني والالعبني، معربًا عن ثقته بأكملها ودعمه للفريق 

بعد خسارة القمة 123.
جدير بالذكر أن الزمالك تلقى اخلسارة األولى في مسابقة الدوري بعد الفوز في أول جولتني على حساب 

إنبي ثم طالئع اجليش بنتيجة )0-2(.

رسميا... تشافي مدربا رسميا... تشافي مدربا 
جديدا لبرشلونة حتى جديدا لبرشلونة حتى 20242024

أعلن نادي برشلونة اإلسباني تعيني العبه السابق، 
املوسم  بقية  في  للفريق  مدربا  هرنانديز،  تشافي 
للهولندي  خلفا  إضافيني  موسمني  بجانب  احلالي 

رونالد كومان.
على  وافق  القطري  السد  نادي  إن  رويترز  وقالت 
مغادرة تشافي للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق 

الكتالوني، وذلك بعد أن قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري القطري دون هزمية في أبريل املاضي.
يذكر أن تشافي كان قد خاض 767 مباراة بقميص برشلونة، ليكون بذلك ثاني أكثر العب خوضا ملباريات 
في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري اإلسباني ثماني مرات ودوري أبطال 

أوروبا أربع مرات.
اإلسباني  الدوري  في  فايكانو  رايو  من  1-صفر  بنتيجة  الهزمية  بعد  أقال كومان  قد  برشلونة  نادي  وكان 

الشهر املاضي وكانت رابع هزمية للفريق في ست مباريات بجميع املنافسات.
ويحتل برشلونة املركز التاسع في الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وثماني 
نقاط عن غرميه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بني العمالقني 2-1 الشهر املاضي، وفي دوري أبطال 
أوروبا يحتل برشلونة املركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط بعد أول أربع جوالت رغم 

هزميته في أول مباراتني.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

اخلطيب يلغي عقوبة السوبر.. اخلطيب يلغي عقوبة السوبر.. 
ويصرف مكافأة إضافية لالعبي األهليويصرف مكافأة إضافية لالعبي األهلي

النادي  رئيس  اخلطيب،  محمود  قرر 
التي  املالية  العقوبة  إلغاء  األهلي، 
منظومة  كل  على  وقعها  أن  سبق 
الفريق عقب خسارة بطولة السوبر 
الفوز  بعد  وذلك  ألف جنيه«،   300«
على الزمالك 5-3 في اجلولة الثالثة 

بدوري we املصري.
من  خصمه  مت  ما  أن  اخلطيب  وأكد 
اجلميع في الفترة املاضية سوف تتم 
إلى  باإلضافة  كاماًل،  إليهم  إعادته 
لالعبني  استثنائية  مكافأة  صرف 

بعد الفوز على الزمالك.
اجلهاز  تهنئة  على  اخلطيب  وحرص 
والالعبني،  والطبي  واإلداري  الفني 
مشيًدا باجلهود الكبيرة لكل عناصر 

الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال املباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن 
جدارة.

واإلداري  الفني  اجلهاز  من  بداية  األول،  الفريق  منظومة  لكل  الشكر  اخلطيب  ووجه 
والطبي والعاملني، على التكاتف وااللتزام واملستوى املتميز الذي ظهر عليه الالعبني 

في مباراة اليوم.
وأوضح أن هذا الفوز يحمل اجلميع مسئولية كبيرة، خاصة أن املشوار ال يزال طوياًل، 
ويحتاج إلى بذل املزيد من اجلهد، واحلرص على استمرار مسيرة االنتصارات لتحقيق 

طموحات النادي وجماهيره.

قائمة املنتخب خلوض مواجهتني مع أنغوال قائمة املنتخب خلوض مواجهتني مع أنغوال 
والغابون.. عودة أفشة واستبعاد حامدوالغابون.. عودة أفشة واستبعاد حامد

أعلن اجلهاز الفني للمنتخب املصري قائمة الالعبني الذين سيشاركون في مبارتي أنغوال 
والغابون ضمن اجلولتني األخيرتني لتصفيات اجملموعة األفريقية السادسة لكأس العالم.
الالعبني، 26  الفني بقيادة كارلوس كيروش قائمة  التي اختارها اجلهاز  القائمة  ضمت 
شريف  ومحمد  »أفشة«  مجدي  محمد  األهلي  العبي  عودة  مالمحها  أبرز  ومن  العًبا، 
طارق  الزمالك،  العب  باستبعاد  كانت  واملفاجأة  عالء  محمود  الزمالك،  مدافع  بجانب 

حامد.
وضمت القائمة 7 العبني من النادي األهلي وهم محمد الشناوي )حارس املرمي(، وأكرم 
مجدي  ومحمد  شريف  ومحمد  السولي  وعمرو  فتحي  وحمدي  أشرف  وأمين  توفيق 

»أفشة«.
بينما ضمت القائمة 6 العبني من النادي الزمالك، وهم محمد أبو جبل )حارس املرمي( 

ومحمود عالء وأحمد فتوح ومحمود حمدي »الونش« وإمام عاشور ومصطفى فتحي.
أما باقي القائمة فشملت 3 العبني من نادي بيراميدز وهم ومحمد حمدي، وأحمد فتحي 
عبد اهلل السعيد، والعب واحد من نادي فاركو وهو حارس املرمى محمد صبحي، ومن 

نادي البنك األهلي املدافع أحمد ياسني، والالعب مروان حمدي من نادي سموحة.
وشملت القائمة كذلك الالعبني املصريني احملترفني وعلى رأسهم محمد صالح )ليفربول 
اإلجنليزي(، وعمر مرموش )شتوجتارت األملاني(، وأحمد ياسر ريان )ألتاي التركي( ومحمد 

النني )أرسنال اإلجنليزي( وأحمد حجازي )االحتاد السعودي(.

تتويج منتخب روسيا بكأس القارات الشاطئية تتويج منتخب روسيا بكأس القارات الشاطئية 
في دبيفي دبي

حصد املنتخب الروسي لقب النسخة العاشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، 
املقامة في دبي على شاطئ كايت بيتش مبنطقة أم سقيم.

وتغلب املنتخب الروسي على نظيره اإليراني في املباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف مقابل 
2 للفريق اإليراني.

اجلدير بالذكر أن املنتخب الروسي في هذا الفوز، يكون قد حصد بطولة كأس القارات 
لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة، من أصل 7 نهائيات، حيث توج باللقب في أعوام 

2011 و2012 و2015.
ونال الالعب الروسي، نيكونروف جائزة أفضل العب في البطولة لهذا العام، فيما حصل 

اإليراني، رامينام حميد، على جائزة أفضل حارس، واإلسباني شكي على جائزة الهداف.
وحصل فريق السنغال بدوره على امليدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق البرتغال في 
إسبانيا  على  فوزه  بعد  خامساً،  اليابان  منتخب  حل  فيما  الثالث،  املركز  حتديد  مباراة 
الثامن  املركز  اإلماراتي  املنتخب  احتل  فيما  سابعاً،  باراجواي  ومنتخب   ،4-5 بنتيجة 

واألخير، بحسب صحيفة »االحتاد« اإلماراتية.
ويعتبر لقاء املنتخب الروسي بنظيره اإليراني في نهائي البطولة هو الثالث، حيث حصد 

األخير اللقب في أعوام 2013 و2018.



Saturday, November 13, 2021 - Issue (199)السبت  13 نوفمبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد التاسع والتسعون بعد املائة

والغذاء  بالصحة  متخصصة  مجلة  نشرت 
مقاال أشارت فيه إلى وجود فوائد كبيرة خللطة 
مياه القرفة، خصوصا في فصل الشتاء، حيث 

تنتشر أمراض اإلنفلونزا ونزالت البرد.
فصل  في  مناعتهم  دعم  الكثيرون  ويحاول 
الغذائية  أنظمتهم  الشتاء من خالل تضمني 
بعض املأكوالت أو املشروبات، لكن مياه القرفة 
باإلضافة  للجسم  رائعة  فوائد   5 تقدم  قد 
أنها داعم قوي وفعال ملناعة اإلنسان في  إلى 

الفصل البارد.
food.« مجلة  في  املنشور  املقال  وبحسب 

ndtv« املتخصصة بأخبار الصحة والغذاء، فإن 
تخلص  ال  عنها  أعلنت  التي  الفريدة  اخللطة 
اإلنسان من السموم فحسب بل تساعد أيضا 
على  للحفاظ  الغذائي  التمثيل  تنظيم  في 

صحة جيدة، ويقدم 5 فوائد فريدة جدا، وهي:
اجلسم:  سموم  تسحب  القرفة  مياه   -1
البهارات  من  نوع  كل  فإن  املقال،  بحسب 
مبضادات  مليء  املشروب  هذا  في  املستخدمة 
على  اإلنسان  جسم  تساعد  التي  األكسدة 
اجلذور  أضرار  ومحاربة  السموم  من  التخلص 

احلرة داخل خاليا اجلسم.
2- مياه القرفة تعزز املناعة: نوه املقال إلى أن 
غنية مبضادات  كونها  جانب  إلى  القرفة  مياه 
مادة  على  أيضا  حتتوي  أنها  إال  األكسدة، 

البوليفينول والبروانثوسيانيدينز، والتي لديها 
والبكتيريا  للفيروسات  مضادة  خصائص 
معززة  جرعة  يقدم  الذي  األمر  والفطريات 

ملناعة اإلنسان.
3- مياه القرفة تعزز فقدان الوزن: تساعد هذه 
شكل  على  تشرب  عندما  التقليدية،  التوابل 
شاي أعشاب أو ماء الديتوكس قد تساعد في 

تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم.
كما تساعد هذه العوامل أيضا في التخلص 
الدهون، حيث  وحرق  الزائدة  اجلسم  دهون  من 
الدهون  حرق  بني  الدراسات  من  الكثير  ربطت 

وعملية التمثيل الغذائي السليمة.
4- إدارة مرض السكري: من املعروف أن القرفة 
خصائص  لها  الكمون  وبذور  الشمر  وبذور 
تساعد على إدارة مستوى السكر في الدم. أي 
وبدون  مناسبة  بنسب  املشروب  هذا  تناول  أن 
السكر  معدالت  باستقرار  يساهم  مبالغة 
الذين يعانون  لدى اإلنسان، ويدعم األشخاص 

من مرض السكري.
5- مياه القرفة تعزز صحة اجللد: تعمل التوابل 
املوجودة بخلطة مياه القرفة على منح اجلسم 
كمية كبيرة من مضادات األكسدة، مما يساعد 
وهي  الدموية،  الدورة  وتعزيز  الدم  تنقية  على 
تعزيز  في  رئيسيا  دورا  تلعب  جوهرية  عوامل 

صحة اجللد.

علــــوم وصحة 1717
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مع التقّدم في العمر تظهر األسنان بلوٍن أقل بياًضا وأقرب 
إلى األصفر ويحدث هذا بشكٍل طبيعي بسبب تآكل مينا 
ومع  لألسنان  اخلارجية  الصلبة  الطبقة  وهي  األسنان 
مصفّرة  وأنسجة  ترسبات  منها  أسفل  تتراكم  الوقت 
لون األسنان من خالل  العاج، وميكن احلفاظ على  تسّمى 
لبعض  الناس  ويلجأ  ومستمر  متكّرر  بشكٍل  تنظيفها 
اصفرار  من  التخّلص  محاولة  في  املنزلية  العالجات 
تصبح  أن  بُد  ال  الشيخوخة  مرحلة  في  ولكن  األسنان 
األسنان صفراء، تُقسم أسباب اصفرار األسنان إلى فئتني 
هما البقع اخلارجية و اجلوهرية، وذلك يتضمن منط احلياة 
على  اخلارجية  البقع  تؤثر  حيث  صحّية،  وعوامل  والغذاء 

سطح املينا الذي ميكن تلّونه وتنظيفه 
بسهولة، أما البقع اجلوهرية فتحدث 
في الهيكل الداخلي للسّن مما يجعل 

إزالتها صعًبا.
أسباب اصفرار األسنان : 

األول  السبب  أّن  األطباء  يقول   
أسلوب  هو  األسنان  اصفرار  وراء 

الشخص  يتناولها  التي  األطعمة  ذلك  في  مبا  احلياة 
عدم  أو  التدخني  مثل  اليومية  العادات  أو  املشروبات  أو 
اصفرار  أسباب  من  تعتبر  كلها  األسنان  تنظيف 
بالتفصيل عنها  احلديث  سيتم  يأتي  وفيما   األسنان 

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

أو الرقبة باالشعاع .

األطعمة : 
ألي  ميكن  عموًما   
شراب  أو  طعام 
املالبس  يصبغ  أن 
املشروبات  واألسنان، 

القهوة،  الكوال،  الشوكوالته،  مثل  الداكن  اللون  ذات 
والصلصات مثل الصويا صوص، وبعض اخلضار والفواكه 
على  حتتوي  فجميعها  والرّمان  والكرز  العنب  مثل 
الكرومينات ومواد منتجة لألصباغ ميكنها االلتصاق مبينا 
تساهم  احلمضية  واملشروبات  األطعمة  أن  األسنان، كما 
في تصّبغ األسنان حيث تسبب تآكل املينا، كذلك مرّكب 
أن  ميكن  الشاي  في  املوجود  التانني 
بإضافة  يُنصح  لذا  األسنان  يصبغ 
التانني  يجعل  مما  للشاي  احلليب 
التصبغ،  ومينع  بالبروتينات   يرتبط 
اسباب اخرى نؤدى الى اسفرار االسنان 

:
مواد  على  إلحتواءه  وذلك  لتدخني 

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

للعدوى أثناء حملها،.
اخلارجية  الطبقة  تبدأ  السن  في  التقدم  مع  الُعمر 
العاج  طبقة  فتنكشف  بالتآكل  األسنان  على  املوجودة 

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

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

مرور الوقت فتنكشف الطبقة العاجية الصفراء.

اسباب اصفرار االسنان 

مترين تنفس مدته دقيقتني لتنشيط الذهن
تؤدي ضغوط احلياة والعمل في وقتنا احلاضر، إلى اإلرهاق والتوتر، وهذا بدوره قد يتسبب في الكثير 

من األحيان مبشاكل صحية عديدة وانخفاض النشاط الذهني.
املعاجلة  تقترح  الذهن،  وتنشيط  السلبية  اآلثار  ولتخفيف 
إنديان  صحيفة  مع  لها  حديث  في  توتال  سارال  واملستشارة 
إكسبرس، ممارسة ترين تنفس بسيط ال تتجاوز مدته الدقيقتني، 

يساعد على االسترخاء وزيادة التركيز واإلنتاجية.
وتقول توتال، إن ميزة هذا التمرين تتمثل في إمكانية ممارسته بني 
الغداء، إلعادة ضبط  أوفي استراحة  املضنية،  العمل  اجتماعات 

وتنشيط الذهن.
في البداية خذ نفساً عميقاً، ثم انتظر 10 ثواني قبل أن تطلق الزفير. وتنصح توتال بتكرار هذا 

التمرين 10 مرات.
وبحسب توتال، فإن االعتياد على ممارسة هذا الروتني لعدة مرات في اليوم يساعد على تخفيف 

التوتر وحتسني التركيز وزيادة اإلنتاجية.
الدم  وخفض ضغط  التوتر  تخفيف  على  العميق  التنفس  يساعد  التركيز،  إلى حتسني  إضافة 

وإرخاء العضالت املتشنجة.

اللحوم احلمراء ال يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
قال الطبيب واملذيع التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف على 
قناة روسيا 1 التلفزيونية إن االستهالك املعتدل للحوم احلمراء ال يزيد 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقال إنه حتى عام 2020، يعتقد »العالم كله« أن اللحوم احلمراء تزيد 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
راجعنا  مباشرة،  كورونا  فيروس  »قبل  أنه  إلى  مياسنيكوف  وأشار 
بني  العالقة  حول  السنني  مر  على  تراكمت  التي  البيانات  جميع 

بيانات  توجد  ال  أنه  اتضح  لذلك،  نتيجة  ذلك«.  إلى  وما  الشرايني،  لتصلب  واستفزازها  اللحوم 
موثوقة حول هذه العالقة.

قال الطبيب »بكميات كبيرة )اللحوم احلمراء( ميكن أن تزيد )خطر( أورام األمعاء. لسنا متأكدين 
بخصوص القلب، واليوم ال يتحدثون عن ذلك بشكل قاطع كما كنا نتحدث طوال هذه العقود«.
في الوقت نفسه، حث على تناول اللحوم احلمراء باعتدال، ليس أكثر من ثالث مرات في األسبوع.

كيف يحصل طفلك على كمية كافية 
من السوائل يومياً؟

على  الطفل  حصول  أن  إلى  األملانية  التغذية  جمعية  أشارت 
كمية كافية من السوائل يعتبر من األمور املهمة للغاية لتأثيره 

املباشر على العمليات احليوية في اجلسم، فضالً عن تطوير سلوكيات الشرب لديه بقية احلياة.
ويجب أن تغطي 6 مشروبات موزعة على مدار اليوم كمية السوائل العادية، وميكن أن تختلف 
الكمية حسب العمر، وتوصي اجلمعية األملانية مبقدار 15ر0 إلى 2ر0 لتر لطالب املدارس االبتدائية 

وحوالي 25ر0 لتر لطالب املدارس الثانوية.
على  اعتماداً  أو  احلار  الطقس  أو  الرياضية  السوائل ضرورية لألنشطة  زيادة  ومع ذلك قد تكون 

احلالة الصحية، ويجب شرب املاء وعصائر الفواكه غير احملالة وشاي األعشاب.
وينبغي االبتعاد عن املشروبات السكرية ألنها تعزز من تسوس األسنان والسمنة وقد تطور مرض 
السكري من النوع الثاني. ويجب أيضاً جتنب املشروبات اخلفيفة ألنها تطور اعتياداً على املذاق 

احللو وحتتوي أيضاً على صبغات ونكهات، ويعتبر احلليب مناسبا كوجبة صغيرة.

حليب البطاطس سيكون أحد أكبر اجتاهات الغذاء 
في عام 2022

يقول خبراء التغذية بأن احلليب املشتق من البطاطس سيصبح أكثر اجتاهات الغذاء شيوعاً في 
عام 2022. يقول توماس اوالندر، الرئيس التنفيذي لشركة »فيج أوف لوند السويدية« إن حليب 
البطاطس، وهو بديل نباتي، قد حظي باالهتمام بعد أن أطلقته الشركة حتت االسم التجاري 
»دوج«. وبحسب أوالند فإن إنتاج حليب البطاطس يتطلب نصف مساحة األرض التي يتطلبها 
دور  اآلن  »حان  إندبندنت:  نقلته صحيفة  تقرير جديد  وقال  اللوز.  وحليب  الشوفان  إنتاج حليب 
حليب البطاطس الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون املشبعة، ومن املقرر 
أن يهيمن على قوائم املقاهي في األشهر املقبلة ». وبحسب موقع »كالميتاريان« اخملتص بالبيئة 
خطر  من  يقلل  أن  ميكن  للبيئة،  صديقة  بدائل  على  يعتمد  الذي  الغذائي  النظام  فإن  واملناخ، 

اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
مثل  اجلودة  عالي  نباتي  ببروتني  واملعاجلة،  احلمراء  اللحوم  باستبدال  التغذية  خبراء  ويوصي 

املكسرات والبذور واحلمص والعدس والتوفو، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.  

5 فوائد صحية 
غريبة ملاء 

القرفة »لن 
تتخيلها«
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من نوادر حجا: 
اخلجل

 

شعر جحا بوجود لص في داره ليالً، 
فقام إلى اخلزانة واختبأ بها، وبحث 
اللص عن شيء يسرقه فلم يجد 
فرأى اخلزانة فقال: لعّل فيها شيئاً 
ففتحها وإذا بجحا فيها. فاختلج 
ماذا  وقال:  تشجع  ولكنه  اللص 
فقال  الشيخ؟  أيها  هنا  تفعل 
جحا: ال تؤاخذني فإني عارف بأنك 
اختبأت  ولذلك  تسرقه  ما  جتد  ال 

خجالً منك.

هل تعلم؟
 إن فاكهة اليوسفي دخلت مصر 
علي  محمد  عهد  في  مرة  ألول 
»مندرين«  واحلقيقي  واسمها 
ومعناها الرجل اجلميل. وقد أطلق 
أفندي«؛  »يوسف  اسم  عليها 
الذي  الصديق،  يوسف  إلى  نسبة 
اشتهر بالوسامة والوجه احلسن.

 وفي رواية أخرى قيل إن الذي جاء 
بها إلى مصر في عهد محمد علي 
»يوسف  اسمه  زراعي  مهندس 

أفندي« ولذا سمیت باسمه.

األطعمة احملفوظة 
موجودة من 169 سنة

يرجع  العلب  في  األطعمة  حفظ 
نابليون  أعلن  1810، حني  عام  إلى 
ألف   13 بحوالي  تقدر  جائزة  عن 
يسهل  طريقة  يبتكر  ملن  فرنك 
بها تويل اجليوش أثناء وجودها في 

البالد النائية. 
صانع  نصيب  من  اجلائزة  وكانت 
فقد  أبیر؛  فرانسوا  پسمى  حلوى 
من  مجموعة  يقدم  أن  استطاع 
آنية  في  معبأة  اخملتلفة  األغذية 

من اخلزف والزجاج.
ومن العجيب أنه اتبع في تعبئتها 
الطريقة  نفس  تشابه  طريقة 
رغم  احلاضر..  العصر  في  املتبعة 
اكتشف  قد  يكن  لم  باستير  أن 
وسائل  تكن  ولم  اجلراثبم،  بعد 
ذلك  في  عرفت  قد  التعقيم 

الوقت!!

طفلة فوق اجلليد
ابنتي في السادسة عندما  كانت 
للمرة  التزلج  صف  إلى  أخذتها 
األولى وبعد عشر دقائق من اللعب 
بدت إنها غير مكترثة فسألتها إن 

كانت حتب تلك الرياضة. 
األطفال  أين  ولكن  »اجل،  فقالت: 
وضحكت  ثيابأ؟«  يرتدون  ال  الذين 
أعلن  املدرب  أن  تذكرت  إذ  كثيراً 
دور  يأتي  »اآلن  اللعب:  بدء  قبل 
مالبس  يرتدون  ال  الذين  أولئك 

للتزلج«.

سن النضج
يشاء.  ما  ويعمل  ينضج  كي  الوقت  من  يلزمه  كم  أباه،  سأل صبي 
فأجابه الوالد: »ال أدري يا بنّي؛ فان أحداً لم يعّمر ليبلغ تلك املرحلة«.

قورش العظيم... وسالح من الكالب!
لقد استؤنست الكالب منذ العصر احلجري، أي منذ حوالي 50 ألف 

سنة ورمبا 100 ألف سنة. 
 والكالب استؤنست أساسا ملساعدة اإلنسان في الصيد. وبعد ذلك 
استخدمت في حماية قطعان األغنام واال بقار من الذئاب وقاطعي 
ملك  قورش  استخدمها  امليالد،  قبل  السادس  القرن  وفي  الطرق. 

الفرس في معركته ضد سكان ليديا بآسيا الصغرى.

وقود جديد من النب
لتوفير  جديد  وقود  على  االعتماد  إلى  النب  إنتاج  مصانع  جلأت     
النب  مخلفات  من  تصنيعه  يتم  اجلديد  الوقود  البترول..  استهالك 
إليها  مضافا  »النسكافيه«  القهوة  إنتاج  في  املستعمل  األخضر 

نسبة من الفحم.

بصمات
في قلب كل شتاء ربيع نابض، ووراء كل ليل فجر باسم.... )جبران 

خليل جبران(
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دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

كلنا كده عايزين صورة!!كلنا كده عايزين صورة!!

بقلم:  مينا ماهر

يطل مكتبي في الشركة على رواق صغير علق على حائطه إطار 
إجنازات  كل  بدقة  تسرد  كثيرة  صور  على  يحتوي  كبير  خشبي 
الشركة منذ أنشأت، كمشاريع كبيرة، وجوائز ومنح عديدة! إطار 
أية صور  إليه  يعد يضاف  ولم  واكتر،  العمر 40 عام  يبلغ من  قدمي 

إلجنازات جديدة، إن وجدت!
 30 فمنذ  عجيبة؛  قصة  األصيل  اإلطار  لهذا 
على  الثبات  بعدم  بآخر،  أو  بسبب  ابتدأ،  عام، 
بحكم  وأنا،  متكرر؛  بشكل  والسقوط  احلائط 
على  أتابعه  كنت  عليه،  املطل  مكتبي  مكان 
باب  جتاه  رأسي  برفع  أقوم  أن  مبجرد  الدوام 

املكتب! وباختصار صار مصدر اضطراب لي!!
أو  املوظفني  أحد  تعليقه  بإعادة  يقوم  قد 
وبال  أُخرى،  مرات  الفراش  أو  مرة،  السكرتيرة 
فائدة! فهو دائم السقوط طوال الثالثني سنة 

يقومون  كانوا  الشركة  لصاحب  الرسمية  الزيارات  وفي  املاضية! 
بتعليق اإلطار طبعاً إن صادف أنه ليس على احلائط!!

أجيال تأتي وأجيال تذهب، يشاركون في تعليقه وكأنه غدى إحدى 
مهامهم الرسمية املثبتة في عقود وظائفهم! يومان أو ثالثة أيام 

على األكثر ويعاود اإلطار دورة سقوطه املتتالي! فأصبح سقوطه 
احلياة  واستمرت  الناس؛  عليه  اعتادت  يومياً  روتيناً  تعليقه  وإعادة 

هل هذا املنوال! 
كمنت املشكلة في أن مع تكرار وقوع اإلطار، تهتك هيكله بشكل 
ملحوظ! فقد شرخ زجاجه وجّرح خشبه 
وأصبح بالكاد متماسكاً، لدرجة أنه منذ 
بضع سنني وقع كعادته ولم يتم تعليقه 
بعناية،  مكانه  في  تركه  مت  بل  ثانيًة، 

متكئاً على احلائط! 
األرض  اإلطار وهو مهمل على  بدأ منظر 
أحد  وال  بالضيق!  ينتابني  احلائط  بجوار 
عاد يكترث به من املوظفني املارين بجانبه!

فخرجت من مكتبي ذات يوم حتى أعاين 
بنفسي ما عسى أن تكون مشكلة هذا 
للفناء  ويترك  هذا  مثل  تاريخ  يلقى  أن  العار  فمن  العريق!  اإلطار 
واكتشفت  الزمن!  عليها  عفى  قد  اخللفية  بفتيلته  وإذ  تدريجياً! 
أيضا أن سبب سقوطه املستمر هو أن رأس املسمار الذي باحلائط 
هذا  مكانه!   في  يثبت  يكن  لم  ولهذا  طويل،  زمن  منذ  ذابت  قد 

باإلضافة إلى تفكك اإلطار نفسه من 
كثرة ارتطامه باألرض كما ذكرت!

أبعاده واشتريت  ببساطة قمت بأخذ 
وفي  قوية،  متينة  بفتيلة  جديد  إطار 
مطرقًة  معي  أحضرت  التالي،  اليوم 
ما  إصالح  في  أبدأ  حتى  ومساميراً 
العملية  بهذه  وبادرت  الزمن،  أتلفه 
التجميلية البسيطة بشكل عملي! 
وفوجئت بزمالئي يلتفون حولي، وابتدأ 

كل منهم بقذفي بتعليقات رقيقة كاآلتي:
 » انت بتهبب ايه؟«

» انت فاكر نفسك مني؟! هو انت صاحب الشركة؟« 
» انت حياهلل موظف زينا! انت مالك؟ هو كان برواز ابوك؟«

» انت عايز تفهمنا وتفهمهم ان قلبك ع الشركة اكتر مننا؟!«
أدركني  واكتملت دهشتي عندما  أفعالهم،  ردود  من  تعجبت جداً 
لتدخلي في  التحقيق،  إلى  اإلدارة لتحويلي  باستدعاء من  الفراش 

شؤون الشركة والتعدي على ممتلكاتها!

قمة املناخ: كندا تخصص قمة املناخ: كندا تخصص   8٠  8٠ % من متويل  % من متويل 
املناخ للمساواة بني اجلنسنياملناخ للمساواة بني اجلنسني

أن هناك زخم جديد من  املناخ في جالسكو،  أكدت قمة 
في طليعة  االجتماعي  النوع  لوضع  العالم  أنحاء  جميع 
حددت  حيث  االجتماعي،  النوع  يوم  في  املناخي  العمل 
النوع  التزامات  احلكومية  غير  الفاعلة  واجلهات  الدول 
بتعزيز  بوليفيا  تلتزم  أن  ذلك  في  مبا  واملناخ،  االجتماعي 
قيادة النساء والفتيات، وال سيما نساء الشعوب األصلية، 
خالل  من  والريفية،  احمللية  واجملتمعات  بوليفيا،  واألفرو 
مشاركتهن في مشاريع التنمية املستدامة، والعمل مع 

هيئة األمم املتحدة للمرأة لتعزيز املرأة.
املناخية  أن %80 من استثماراتها  أعلنت  أن كندا  املناخ كوب 26  الرسمي لقمة  املوقع   وكشف 
البالغة 5.3 مليار دوالر على مدى السنوات اخلمس املقبلة تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني، 
فيما تلتزم إكوادور بتعزيز قدرات القيادة والتفاوض وصنع القرار داخل املنظمات النسائية العاملة 

في مجال املناخ.
 وأشار املوقع أن أملانيا أعلنت عن استراتيجية جديدة في إطار مبادرة املناخ الدولية )IKI( التي ستعزز 
أن  البيولوجي، عالوة على  والتنوع  املناخ  الدولي في مجال  التعاون  التحول بني اجلنسني في  نهج 
نيجيريا تتوسع في استراتيجيتها التنفيذية خلطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني واملناخ.

البابا تواضروس: حرية املعتقد لكل البابا تواضروس: حرية املعتقد لكل 
البشر.. والعنف ضد املرأة مرفوضالبشر.. والعنف ضد املرأة مرفوض

الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  قال 
أحد  هو  أيام  لعدة  واملسيحي  اإلسالمي  الدين  رجال  لقاء  إن  املرقسية، 
البعد  إنهاء  على  تعمل  األمور  وهذه  املصرية  العائلة  بني  النجاحات 

واجلفاء«.
وتابع: »هناك عوامل مشتركة تقوم على األخالق والتربية والتعليم الذي 
زمن  بعد  العائلة،  روح  بداخلنا  نشأ  النيل  ونهر  مدارسنا،  في  تعلمنها 
كورونا وربنا يرفع عنا الوباء، وبعده نحتاج ننظر نظرة طويلة حلياتنا كلنا بسبب بعد االبن عن والده 
اإلنساني على  التباعد  األمور تسبب  وكل هذه  اإلنسانية  املشاعر  في  لنا جفاف  ووالدته وسبب 
الرغم أننا في زمن التواصل االجتماعي، واحلفاظ على أوالدنا في حالة من النقاء مسئولية صعبة«.

وأوضح: »األرض في السنوات األخيرة كان فيها شكل من نوع عدم االستقرار، حرائق وذوبان اجلليد 
ونسلمها  األخالق  ونحترم  ونقية  محافظة  مجتمعات  وإحنا  مستقرة  غير  نفسها  األرض  حتى 
ألوالدنا والعالم حاليا ينشر العالقات اخلاطئة بصور ال نقبلها وكل هذه ظواهر اجتماعية تؤثر على 
اإلنسان، واملسئولية مضاعفة على كل مؤسسات البلد وعلى املدرس أو وعاظ في مسجد أو راهب 

بكنيسة والبد نبعد أوالدنا عن اإلباحيات التي تنتشر في العالم كله«.
وأكد: »املواطن هيجى فى يوم يقف يقدم حسابه، وكل إنسان هيقف قدام ربنا وهيقدم كشف 
حساب لربنا سواء خير أو شر، الدين للديان، وحسب اعتقادي سأقف أمام اهلل والدين فيه خصوصية 
بني اإلنسان وخالقه، وكل واحد حر في معتقداته، وحرية املعتقد لكل البشر، مجتمعنا يولد في 
معتقد معني يعيش عليه ويكمل حياته به ويجب احترم كل معتقد ملعتقداته، وهناك جلان في 
املرأة  ضد  العنف  وموضوع  حللها،  املسئولة  اجلهات  مع  ونتواصل  اجتماعات،  تعقد  العائلة  بيت 

مرفوض تام واملرأة زي الرجل تام واهلل خلقهم باحترام متبادل، وأمر مكروه في كل األديان«. 

 بعد لبنان... الكويت متنع مواطني  بعد لبنان... الكويت متنع مواطني 
السودان من دخول البالدالسودان من دخول البالد

قررت الكويت، منع مواطني دولة عريبة جديدة من دخول البالد، بعد 24 ساعة من قرار وزارة الداخلية 
بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيني حتى إشعار آخر.

أمراً  الست  احملافظات  في  اإلقامة  شؤون  إدارات  »تلقت  الكويتية،  القبس«  »صحيفة  وحسب 
شفهياً، بإيقاف كل املعامالت املتعلقة باجلنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر«، مشيرة إلى 
رفع عدد اجلنسيات املمنوعة من دخول الكويت إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية 

والباكستانية واإليرانية واألفغانية واليمنية والسودانية.
أن  إلى  السودان«، مشيرة  الداخلية في  »االضطرابات  إلى  األسباب  رفيعة  أمنية  وأرجعت مصادر 
»اإلجراءات املتعلقة بأبناء اجلالية السودانية، سواء اخلاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، وتأشيرات 

العمل اخلاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية مت وقفها«.
داخلية،  اضطرابات  شهدت  التي  الدول  معظم  مع  إتباعه  مت  اإلجراء  »هذا  أن  املصادر،  وأوضحت 
وتظاهرات،  اضطرابات  بالدها  في  حتدث  التي  اجلاليات  من  عدداً  أن  إلى  يعود  وراءه  من  الهدف  وأن 
حتاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات وااللتحاق بعائل واإلقامات على 

الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بالدهم، أو عناصر خطرة على األمن«.

»وثيقة تاريخية« متنح رئيس الصني »وثيقة تاريخية« متنح رئيس الصني 
تفويضا لالستمرار بالسلطةتفويضا لالستمرار بالسلطة

شي  الصيني،  الرئيس  أطلق 
جينبينغ، أول وثيقة عن تاريخ احلزب 
صيني  زعيم  يطلقها  الشيوعي 
تفويضا  مينحه  ما  عاما،   40 منذ 
السلطة  في  االستمرار  من  ميكنه 
قمة  ختام  في  وذلك  احلياة،  مدى 

رئيسية للحزب في بكني.
التاريخية  الوثيقة  عن  اإلعالن  ومت 
التي ميكن أن تغير مسار الصني في 
وكالة  ذكرت  حسبما  مؤخرا،  بيان 
مع  )شينخوا(،  الصينية  األنباء 
أربعة  استمرت  التي  القمة  اختتام 
أيام في فندق تابع للجيش في بكني.

وأفادت وكالة »بلومبرج« لألنباء بأن الزعيمني الصينيني الراحلني ماو تسي توجن ودجن شياو بينج هما 
فقط اللذان قاما قبل ذلك بإصدار ما يسمى القرار التاريخي، واستخدم كل منهما القرار التاريخي 

للسيطرة على سياسة احلزب حتى وفاتهما.
كما ذكرت شينخوا أن شي ألقى »كلمة مهمة في اجللسة«. وسوف يعقد املؤتر القادم للحزب في 

النصف الثاني من عام 2022 في بكني.
ويقول احلزب إن الهدف من القرار التاريخي هو تلخيص »اإلجنازات العظيمة والتجارب التاريخية« 

للحزب.
كما سوف يرسم خطوًطا واضحة بني شي وصاحبي القرارين السابقني. وفي حني ساعد الزعيم 
الراحل ماو تسي توجن البالد على النهوض وساعدت إصالحات دجن شياو بينج البالد على الثراء، ركز 

شي على جعل البالد أقوى من أي وقت مضى.
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اإللهي:  احلق  مواجهة  من  يتهربون  الدين  جتار 
»ارفعوا جتارتكم ِمن بيت أبي« 

مبهاجمة الشخص وليس موضوع احلق: »أية آية 
ترينا حتى تفعل هذا؟«

بقراً  يبيعون  كانوا  الذين  الهيكل  في  »ووَجد 
وغنماً وحماماً، والصيارف جلوساً. فصنع سوطاً 
من حبال وطرد اجلميع من الهيكل، الغنم والبقر، 
وكبَّ دراهم الصيارف وقلب موائدهم. وقال لباعة 
احلمام: »ارفعوا هذه من ههنا. ال جتعلوا بيت أبي 
»غيرة  مكتوب:  أنه  تالميذه  فتذكر  جتارة«.  بيت 

بيتك أكلتني«. 
إن تصرف الرب يبدو وكأنه عنيفاً في هذه احلادثة.

واللصوص«  األجراء  و«الرعاة  الدين  جتار  ألن 
عن  الرب  قاله  وما  احلق  يناقضوا  أن  يجرؤا  لم 

تعليمهم وسلوكهم الفاسدة.
 إنهم لم يدافعوا عن سلوكهم اخلاطئ »كانوا 
جلوسا  والصيارفة  وحماماً،  وغنماً  بقراً  يبيعون 
تعليم  أو  سند  لديهم  ليس  ألنهم  بالهيكل«، 
الذي  اإللهي  احلق  ملواجهة  إليه  يلجأون  أصيل 

فضح رياءهم.
الذين  منهم  الدين  رجال  وخاصًة  الدين،  جتار  إن 
ولصوص«،  »أجراء  بأنهم  اجملد  له  الرب  وصفهم 
باملناصب  الفوز  إلى  يسعون  جتدهم  أبداً  دائماً 

يأخذون  لكي  الدينية  املؤسسة  في  القيادية 
عافية، ليس من الرب، بل من تراب األرض. وأقصد 
هنا ما مينحه املنصب من فرصة للتشدق بقوانني 
احلق  على  االلتفاف  من  نهم  ُتكِّ يختلقونها 

اإللهي والتهرب من مراجعة أنفسهم. 

لقد رأيناهم بدالً من الدفاع عن ِعوار سلوكهم 
»أية  الرب  شخص  هاجموا  فإنهم  وتعاليمهم 
آية ترينا حتى تفعل هذا؟« ألنه أعلن احلق اإللهي 

الذي فضح متاجرتهم بالدين.
 إن استراتيجيتهم اخملفية وراء هذا األسلوب أن 
في  بالدخول  اإللهي  احلق  عن  بعيداً  الناس  يتوه 
وليس  يقولون،  وما  األشخاص  حول  مناقشات 
فما  يقول.  وما  املسيح  يسوع  الرب  شخص 

أسهل اختالق الُتَهم املُعلَّبة.  
األديان«  »ازدراء  قانون  فإن  مصر  مستوي  وعلى 
في  عاصرناه  ما  كذلك  نقول،  عما  ببعيد  ليس 
جيل اخلمسينات في كنيستنا ومازلنا. الرب عن 

ميينك يا أبينا البطريرك.
… فكيف كان جواب الرب على استراتيجية جتار 
الدين والرعاة األجراء واللصوص في اللف والدوران 
والتحايل على مواجهة احلق اإللهي؟ ...  يُتبع في 

املقال القادم بإذن املسيح... والُسبح هلل. 

إجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني )٥( ... 
يسوع يطهر الهيكل )2(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )148(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )32( ملــــكوت اللـــ
الكلمة ..... روح وحياة اهلل

»احذر لئال يكون النور الذي فيك ....« هذا حتذير صدر من فم رب اجملد نفسه وهو يخاطب اليهود في 
إجنيل لوقا 11، ومازال صوت الرب يصرخ للجميع بنفس اجلملة من فمه املقدس، بعد عدة مقاالت 
أال  أرجو  املوسوي،  العهد  عن  مختصرة  دراسية  نبذة  أقدم  أن  استطعت  قد  أكون  أن  أرجو  سابقة 
تخطئ عزيزي القارئ وتأخذ املوقف املضاد للحق اإللهي وتقول »إذ ملاذا اقرأ العهد القدمي إذن؟!«، سؤال 
وقع فيه الهوتيني عظام سابقا أدى بهم إلى هرطقة واشهر هؤالء هو ماركيون فرفض أسفار العهد 
القدمي وحذف بعض من العهد اجلديد وادعي إن إله العهد القدمي ليس هو إله العهد اجلديد، احذر أن 

تقع في هذه اخلدعة.
املقدسة من سفر  الكلمة  نؤمن بقدسية  نحن 
كل  أن  نؤمن  نحن  الرؤيا،  سفر  إلى  التكوين 
الكتاب هو موحي به من اهلل ونافع للكل وال بديل 
للكلمة النبوية أي كتب العهد القدمي باإلضافة 
إلى إعالن يسوع املسيح نفسه في أسفار العهد 
يشهد  اجلديد  العهد  أن  يؤكدون  فاآلباء  اجلديد، 
القدمي وان العهد اجلديد مخفي في العهد القدمي 
مخفي  اجلديد  »العهد  أغسطينوس  يقول  كما 
فالعهد  اجلديد«  في  معلن  والقدمي  القدمي،  في 

القدمي هو تهيئة إلهية للعهد اجلديد.
النبي »ها  أرميا  اإللهي على لسان  الوحي  يقول 
إسرائيل  بيت  مع  وأقطع  الرب  يقول  تأتي  أيام 
ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي 

قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ألخرجهم من أرض مصر حني نقضوا عهدي فرفضتهم 
يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب«.

وال  شعبا،  لي  يكونون  وهم  إلها  لهم  وأكون  قلوبهم  على  وأكتبها  داخلهم  في  شريعتي  »اجعل 
من  سيعرفونني  كلهم  ألنهم  الرب  اعرفوا  قائلني  أخاه  واحد  وكل  صاحبه  واحد  كل  بعد  يعلمون 
صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، ألني أصفح عن أثمهم وال أذكر خطيتهم بعد. هكذا قال الرب 
اجلاعل الشمس لإلضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم لإلضاءة ليال الزاجر البحر حني تعج أمواجه، رب 

اجلنود اسمه« )أرميا 31 :31- 35(.
9( وسمي   :136 )مز  ليال«  لإلضاءة  والنجوم  القمر  »فرائض  القدمي  العهد  الوحي  هكذا فقد سمي 

العهد اجلديد »اجلاعل الشمس لإلضاءة نهارا«)مز 136: 8(.
ألجل ذلك فإن كل قراءات العهد القدمي تشير إلى العهد اجلديد ومكمله الرب يسوع املسيح الذي 
هو »نسل املرأة« الذي يسحق رأس احلية )تكوين3: 15( وقد حوى كتاب العهد القدمي نبوات وأمثال 
احلية  إبليس  العدو  اخلليقة كلها من قبضة  أن يخلص  املنتظر  إلى  وقصصا وحوادث وكلها تشير 

القدمية. )رؤيا 12: 9(.
في سفر التكوين جند الرب اإلله ضابط الكل عندما خاطب احلية في الفردوس قال لها »وأضع عداوة 
بينك وبني املرأة، وبني نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقني عقبه« )تكوين 3: 15(. فإن 
وظفر  مرمي  القديسة  هي  عذراء  امرأة  من  جتسد  الذي  اجملد  له  املسيح  يسوع  الرب  هو  املرأة  نسل 

بالشيطان على الصليب وخلص البشرية من قبضة إبليس احلية القدمية.
وفي تسلسل عجيب نقرأ عن إبراهيم: وعندما امتحنه الرب في ذبح اسحق ابنه كان ذلك إشارة إلي 
الرب يسوع املسيح في ذبحه وموته وقيامته )تكوين 22: 1-4(. قال له الرب اإلله: »ويتبارك في نسلك 

جميع أمم األرض« )تكوين 22: 18( أي في املسيح يسوع الذي هو نسل إبراهيم وإسحق ويعقوب.
يقول القديس جيروم »اسحق في استعداده للموت حمل صليب اإلجنيل قبل مجيء اإلجنيل«.

وكذلك في كل أسفار العهد القدمي البد أن جتد نبوة صريحة أو إشارة واضحة أو حدث ظاهر يشير 
بكل وضوح إلى العهد اجلديد ومكمله الرب يسوع املسيح له اجملد بدمه األقدس. )عبرانيني12: 2(. 

الَِّتي  أَثَْبُت،  وَِهَي  النََّبِويَُّة،  الَْكلَِمُة  »وَِعْنَدنَا  ويقول  الثانية  رسالته  في  يذكر  بطرس  القديس  وأيضا 
تَْفَعلُوَن َحَسًنا إِِن انَْتَبْهُتْم إِلَْيَها، َكَما إِلَى ِسرَاٍج ُمِنيٍر ِفي َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن يَْنَفِجرَ النََّهارُ، وَيَْطلََع 
ُقلُوبُِكْم« )2بطرس 1: 19(. فالكلمة النبوية تشير إلي املكتوب في وقت كتابة  ْبِح ِفي  َكْوَكُب الصُّ
رسالته وهو العهد القدمي، أيضا نأخذ احلكمة من فم الطوباوي بولس الرسول في رسالة رومية و 

َسٌة وََعادِلٌَة وََصاحِلٌَة. )رومية 7: 12(. ٌس، وَالَْوِصيَُّة ُمَقدَّ يذكر إِذًا النَّاُموُس ُمَقدَّ
العهد  ضد  أننا  وتظن  املوسوي،  العهد  عن  السابقة  املقاالت  قراءة  في  القارئ  عزيزي  تخطئ  فال 
القدمي. بل العكس تاماً، فنحن لنا خدمة أسبوعية على »زووم« وأكثر قراءتنا هي من العهد القدمي 
ونستشهد بالكثير من آيات العهد القدمي، ألنها كلمة اهلل املثبتة إلى األبد، فالسماء واألرض تزوالن 

لكن حرف واحد أو نقطه واحده من كلمة الرب لن تزول.
ولكن ما وددت أن أتناوله في اإلعداد السابقة هي سؤال وضعه الرب يسوع على فمه الطاهر وهو 

»َفَقاَل لَُه: َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس. َكْيَف تَْقرَأُ؟« )لوقا 10: 26(.
إذن السؤال هو كيف نقرأ العهد القدمي، هل تقرأه من خالل يسوع اهلل الظاهر في اجلسد، أم تقرأه 
كيهودي، هل ندرك أن الرب يسوع في اجلسد قسم التاريخ ليس الزمني فقط بل أضاء احلق وسلط 
الضوء على شخصية اهلل الغير معلن في العهد القدمي إال في أشباه وظالل، لذا الهدف هو تسليط 

الضوء على الكلمة املكتوبة من خالل منظار يسوع املسيح.
املقال  داوود في  العهد مع  آخر من عهود اهلل مع شعبه وهو  البدء في عهد  التنويه؛ قبل  لزم  لذا 
القادم، لئال يساء فهم األمر ونهمل قراءة كلمة اهلل من سفر التكوين إلى سفر مالخي، بل نصيحتي 
لك أن تلهج في كلمة الرب ألنه مكتوب فتح كالمك ينير، يعقل اجلهال وأيضا سراج لرجلي كالمك 
ونور لسبيلي، فلن تتعلم سماع صوت الروح القدس إال من خالل كلمته... الن كلمة اهلل هي روح اهلل 

وهي حياة اهلل ... فلنبدأ عهد داود امللك بروح داوود العهد اجلديد.
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أمريكا:

تهاني من القمر
أطول مسافة انتقلت عبرها رسالة من ولد إلى امه هي 225 
الفضاء  الرسالة حتمل تهنئة من مالح  ألف كيلومتر، وكانت 
الذي  امه في عيد ميالدها  إلى  االبن  لوفيل  األمريكي جيمس 
حل في 22 ديسمبر 1968، بينما كان هو في طريقه إلى القمر.

نيويورك:

املدارس متنع »لعبة احلبار« في الهالوين.. 
ما السبب؟

 »squid game« حتقق األزياء املرتبطة مبسلسل »لعبة احلبار« أو
رواجا كبيرا هذا العام مبناسبة احتفاالت عيد الهلع »هالوين«.

لكن مدارس في والية نيويورك األمريكية قررت منعها، معتبرة 
أن اإلنتاج الكوري اجلنوبي الذي حصد جماهيرية كاسحة عبر 
منصة »نتفليكس« يحمل مدلوالت شديدة العنف ال تناسب 

األطفال.
املدرسة  إلى  باجمليء  لألطفال  يُسمح  املتحدة،  الواليات  وفي 

مبالبس تنكرية عشية يوم عيد الهلع »هالوين«.
لكن في منطقة فاييتفيل-مانليوس في شمال والية نيويورك 
مُينع  االبتدائية،  للمرحلة   3 بينها  مدارس   6 لها  تتبع  والتي 
التالمذة من ارتداء أزياء مستوحاة من مسلسل »لعبة احلبار«، 
ما  وفق  بها«،  توحي  أن  ميكن  التي  العنيفة  الرسائل  »بسبب 
وزعه على وسائل  تايس في تصريح  املدرسة كريج  أكد مدير 

إعالمية.
شخصيات  عاملية  ظاهرة  إلى  حتول  الذي  املسلسل  ويصّور 
في  يشاركون  اجلنوبية  كوريا  في  مهمشة  فئات  من  متأتية 
ألعاب تقليدية لألطفال بهدف الفوز مببلغ مالي ضخم، غير أن 
املراحل،  التقدم في  يُقتلون تدريجيا مع  اخلاسرين في األلعاب 

في مشاهد عنيفة للغاية.
رياضية خضراء  الالعبني مالبس  يرتدي جميع  املسلسل،  وفي 
بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم وجالدوهم سترة  أشبه 
باللون الفوشيا ويضعون مالبس سوداء تظهر عليها مثلث أو 
دائرة أو مربع تبعا للرتبة. وكّلها إكسسوارات قد تلهم الراغبني 
األيام  في  كبيرة  منها كميات  بيع  وقد  هالوين،  بالتنكر خالل 

األخيرة داخل متجر في مانهاتن بنيويورك.

زامبيا:

إشارات من زمرد
إذا كنت مزمعاً على تضية عطلتك في زامبيا، فاحذر »باعة 
الزمرد« على قارعة الطرق. وإذا كنت تقود سيارة هناك، فكن 
إشارات  سرقة  عن  الناجمة  الفوضى  ملواجهة  استعداد  على 
اإلشارات  سارقي  أن  هي  التحذيرين  هذين  بني  والعالقة  املرور. 
احلذرين على  السياح غیر  إلى  األخضر  الزجاج  رقاقات  يبيعون 

أنها قطع زمرد رفيع بأثمان زهيدة.

لندن:

زائر امللوك... ملك
قصر  تدخل  أن  لندن،  إلى  املقبلة  زيارتك  خالل  شئت،  إذا 
باكنجهام امللكي عوضاً عن أن تد عنقك من خالل السور من 
أجل رؤية أفضل، فذلك ممكن وال يكلفك شيئاً. كل ما عليك 
توقيع  تود  إنك  السور  بوابة  أن تقول للشرطي على  فعله هو 
اسمك على دفتر الزيارات امللكية. عندئذ تدخل وتوقع اسمك 

ويرافقك حارس إلى خارج القصر بحفاوة.

ألبانيا:

الرسم بالقهوة.. فن وتسلية وعالج 

يتنقل الرّسام األلباني دافيد كرمياذي من حانة الى أخرى، ليبدع 
بريشته املغّموسة في القهوة بورتريهات لوجوه الزبائن.

القهوة خالل  إن شرب  إذ  كبرى  أهمية  لها  ألبانيا  في  احلانات 
استراحات النهار مبثابة أسلوب حياة يشّكل جزءاً من يوميات 

كل األجيال والفئات االجتماعية.
بواسطة  يخفف  أن  إلى  رسوماته  خالل  من  كرمياذي  ويسعى 
الفّن القلق الذي يسود املرحلة الراهنة في ظل تفشي فيروس 

كورونا.
إلى أخرى،  وبدأ كرمياذي )32 عاماً( يتنقل منذ أشهر من حانة 

حامالُ حزمة من األوراق وُفرش الرسم.
وفي كل حانة، يتبادل احلديث مع الزبائن، ويعرض عليهم رسم 

بورتريه لهم مجاناً موفراً لهم بذلك حلظات مسلية.
ويبدو دافيد واثقاً من أن رسومه مبثابة وسيلة عالجية، حسبما 
يؤكد للزبائن في مقهى »مون شيري« في مدينة دراس الواقعة 

على ساحل البحر األدرياتيكي.
ويشرح الشاب ذو الوجه النحيف أن »فن الرسم بالقهوة من 
األوضاع  على  التغلب  في  يساعد  فهو  جناحاً،  العالجات  أكثر 
الصعبة كتلك التي نعيشها بفعل اجلائحة أو حتى تلك التي 

شهدناها ما قبلها عندما وقع الزلزال«.
وتعرضت املنطقة في نهاية عام 2019 لزلزال أسفر عن مقتل 
50 شخصاً وتشريد اآلالف. وسرعان ما تفشى فيروس كورونا 
بعد بضعة أشهر متسبباً بإغالق املدارس والقضاء على احلياة 
الكثير  يساعدان  والقهوة  »الفن  أن  الفنان  ويرى  االقتصادية. 
من الناس«. ويالحظ أن »حلظة من الهدوء والتفكير عند رسم 
ورؤية  بالنفس  الثقة  اكتساب  على  اآلخر  تساعد  البورتريه 

العالم من منظور إيجابي وأكثر انفتاحاً«.

أستراليا:

إطالق أول دراجة تعمل على الهيدروجني في 
العالم

بالطاقة  تعمل  دراجة  أول  األسترالية  »الفو«  شركة  أطلقت 
ملسافات  النقل  جلعل  محاولة  في  العالم،  في  الهيدروجينية 
طويلة أمرًا ممكًنا. ال حتتاج الدراجة احلديثة لبطاريات ثقيلة أو 
إلحراق الوقود وحدوث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وُصممت 
االنبعاثات،  من  خاٍل  مجتمع  إلى  للوصول  العالم  لتساعد 

.»yankodesign« حسبما ذكر موقع
على  تعمل  صغيرة  هيدروجني  بخزانات  الدراجة  جتهيز  يتم 

تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة %100.
يحول نظام تخزين الطاقة اخلاص بالدراجة الكهرباء من األلواح 
الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم املاء إلى مكونات 
الهيدروجني واألكسجني، وينقلها إلى نظام تخزين طويل األمد.
تتطلب دراجة »الفو« حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتعمل 

ملسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا قبل إعادة الشحن.
حتتفظ  وهي  الوزن،  خفيفة  مادة  باستخدام  الدراجة  ُصنعت 
ببنية شحن لتحمل الوزن األساسي الذي يأتي مع نظام كامل 

قائم على الهيدروجني.

عالم بال حدود2121

إيطاليا:

قلم سحري يكتب لألبد بدون حبر

القدرة  ميلك  سحري  قلم  عن  عبارة   Pininfarina Cambiano
على الكتابة إلى األبد دون احلاجة إلى تزويده باحلبر.

أداة  وهو  اإليطالية،   Pininfarina شركة  تصميم  من  القلم 
مادياً  وخياراً  مبتكراً  وأنيقة تستخدم تصميماً  كتابة جميلة 
ملنحك قلماً )أو باألحرى قلم رصاص، نظراً للطريقة التي تكتب 
بها( يستخدم طرفاً مصنوعاً من سبيكة معدنية حاصلة على 
براءة اختراع تسمى Ethergraf ميكنها إنشاء خطوط ال تنتهي 
ضربات  وكأنها  اخلطوط  هذه  وتبدو  الورق.  على  الغرافيت  من 

قلم رصاص صلبة وميكن حتى محوها مثل قلم الرصاص.
ومت تصميم القلم على غرار سيارة Cambiano االختبارية من 
2012، ويتميز بتصميم مشابه وأعمال ترصيع باخلشب. ويعد 
الرسم  إلى  يتطلع  مصمم  ألي  مثالية  أداة   Cambiano قلم 
في أي مكان وفي أي وقت، أو حتى أي متحمس ألدوات الكتابة، 
أبداً  تقلق  ألن  داعي  وال  تقريباً،  السحر  مثل  يعمل  أنه  خاصة 
بشأن بري قلم رصاص أو إعادة ملء قلم احلبر مرة أخرى، بحسب 

موقع يانكو ديزاين.

اليابان:

إشارات مرور مغّردة
حني يشتعل الضوء األخضر عند نقاط عبور املشاة في شوارع 
مدينة ناغويا، كما في مدن يابانية أخرى كثيرة، تغرد الطيور. 
ومصدر هذا التغريد أداة ميكانيكية يحفزها جهاز السيطرة 
على املرور. وال تصعب معرفة سبب هذا االبتكار. فحني يسمع 

األعمى الزقزقة، يعرف أن عبور الشارع بات مأموناً.

 أمريكا: 

جونسون وسطح البناية
آند  »جونسون  شركة  رئیس  جونسون،  وود  روبرت  عن  ُعرف 
جونسون« السابق، انه يبث الرعب في نفوس املوظفني عندما 
ذات  املنشآت  احدى  مدير  اعلم  وقد  الشركة.  منشآت  يتفقد 
فأمر  موعدها.  من  ساعة  نصف  قبل  جونسون  بزيارة  مرة 
معاونيه بترتيب املكان بسرعة، وحمل األوراق واألغراض املبعثرة 

إلى سطح البناء. 
وما كاد جونسون يدخل الغرفة، حتى سأل بانفعال: »ما سقط 

املتاع هذا كله على السطح؟« 
ولكن كيف كان للمدير أن يعرف أن رئيسه سيصل في طائرة 

الهليكوبتر اخلاصة به؟
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If you’re in need of some strength today....
My faith plays a major role in my life. God’s 
love for us is truly never-ending. The Bible 
is a wonderful place to turn to when you 
feel down or need encouragement. Even if 
you are not Christian, I can assure you that 
these verses will make you feel at peace and 
comforted.  
The Bible is FULL of amazing things....but I 
can only include so many here. For now, let’s 
start’s with some of my favourites. 
“Trust in the Lord with all your heart and 
lean not on your own understanding” (Prov-
erbs 3:5)
-how beautiful is this? When you are feel-
ing like you don’t know what’s going on in 
your life...TRUST. Let go and realize that 
God - who knows all and sees all - has your 
back. He will never leave you. Don’t hurt 
your head or heart wondering...just leave it 
to Him.
“Be anxious for nothing, but in everything by 
prayer and supplication with thanksgiving let 
your requests be made known to God. And 
the peace of God, which surpasses all under-
standing, shall guide your hearts and minds 
through Jesus Christ” (Philippians 4:6-7)
-WOW! Don’t worry about anything - just 
give it to the Lord. He will not leave you in 
a phase of uncertainty. His peace is all we 
need. All you have to do is ASK Him to take 
over, to give you guidance and comfort - and 
He will do just that.
“Being confident of this, that he who began a 
good work in you will carry it on to comple-
tion until the day of Christ Jesus” (Philippi-
ans 1:6)
-this verse is amazing! It reminds us that God 
has a plan for us, even when we don’t see it 
or understand why things are happening the 
way they are. Remember that you have a God 
who holds you in His hands. One day, it will 
make sense.
“I can do all things through Christ who 
strengthens me” (Philippians 4:13)

-if you needed some strength today....here it 
is! We often rely on our own strength, and 
we fail to realize that God alone can do ALL 
things. It is He who can truly overcome any-
thing, and this is why we ought to reach out 
to Him. Don’t depend on yourself - give it to 
Him, and watch His glory work in your life.
..And there are SO many more wonderful 
verses in the Bible that I will be sharing 
over the next few weeks. Even if you are 

not religious, having these verses on your 
mind helps you feel comfortable and at 
peace. Know that you are NOT alone. Know 
that you will get through this struggle, this 
challenging time, and this difficult situation. 
I pray that you find peace, strength, joy, and 
perseverance in these verses...always remem-
ber that when life knocks you down on your 
knees, you are in the perfect position to pray!

Dr Marina Malak

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

In 2017 the Liberal 
government intro-
duced policy that re-
quired organizations 
to sign a “values test” 
in order to receive 
funding for the Cana-
da Summer Jobs pro-
gram to hire summer 
students. This values 
test required them to 
express agreement 
with certain Liberal 
ideas and positions in order to 
access government funding. Af-
ter massive public outcry, and 
after many organizations had 
been denied funding, the Liber-
als walked back this discrimina-
tory policy.
We are now facing a very sim-
ilar situation with a propos-
al to create a second Liberal 
values test. Many of us at the 
time of the first Liberal values 

test predicted that the 
next target would be 
charitable status. Un-
fortunately, we were 
right. The Liberals are 
planning Values Test 
2.0 and the survival 
of charities essential 
to our communities 
could soon be in jeop-
ardy.
The Liberal Party 
promised in its most 

recent platform to “no longer 
provide charity status to an-
ti-abortion organizations (for 
example, Crisis Pregnancy Cen-
tres)” (pg. 4). Now that the Lib-
eral Party under Justin Trudeau 
has formed government once 
again, we believe that it is only 
a matter time before the Liber-
als will try to act on this prom-
ise.
Charitable status is a tool that 

allows governments to promote 
vital charitable work in soci-
ety. It is also a recognition that 
politics should be kept separate 
from charity. Charitable status 
exists so Canadians can support 
the common good, without fear 
of political interference. I do 
not believe that a political “val-
ues test” should get in the way 
of charitable organizations. The 
impact of forcing out charities 
with pro-life values on Canadi-
an society would be enormous. 
Without this tax exemption 
many pro-life charities will not 
be able to survive. 
A major concern with this Liber-
al Party promise is that it seeks 
to tie political values to charity. 
The platform mentions Crisis 
Pregnancy Centres, but only as 
an example. It seems that any 
charitable organization which 
has a pro-life stance could be at 

risk of losing charita-
ble status. This means 
that churches, home-
less shelters, Chris-
tian schools, hospitals, and 
other charities, if they are un-
willing to affirm abortion, may 
find themselves closing as a re-
sult losing donations that are no 
longer tax-exempt. 
There are some things you can 
do to help. First, contact your 
MP to tell them your concerns 
about the danger this poses to 
local charities. Second, spread 
awareness of this problem to 
family, friends, and your com-
munities. We will have more 
information coming out soon 
about further steps that you can 
take.
I hope that if enough of us speak 
out, the government will hear 
us, change their plans, and keep 
politics out of charity.

Conservatives Commitment 
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Today I was supposed to con-
tinue discussing the growing 
road rage and the lax security in 
our streets and its repercussions 
to chaotic traffic and danger.
However, on November 11, 
which is Remembrance Day, I 
was struck by another disturb-
ing incident! At my workplace, 
we announced to workers and 
clients to pause for two min-
utes in remembrance of our 
falling soldiers and those who 
came back, defending our very 
freedom and democracy. To my 
surprise, few refrained from 
standing and kept seated; even 
though, the announcement was 
clear on the intercom, and the 
music was replaced with a ra-
dio broadcast that played mar-
tial music and set the time for 
the duration of the pause.
This disturbing incident re-
minded me of the several oc-

casions when the National 
anthem is played, but some 
people remain seated! And we 
should view this as even more 
alarming and depressing.
Together with the flag, the na-
tional anthem is the official 
representation of a sovereign 
nation, a manifestation of its 
existence, history, and pride. 
It is a valid symbol of Nation-
alism and patriotism. The flag 
and the national anthem are 
highly respected and honored 
by its citizens, permanent res-
idents, foreign workers or stu-
dents, or even visitors in any 
country. We have witnessed 
how people stand anywhere in 
the world once a national an-
them is played for any coun-
try, in sports events, politi-
cal assemblies, economic and 
commercial exhibitions, and 
remembrance days for soldiers 

honoring the memory 
of their fallen heroes. The lat-
ter lost their life defending their 
homelands.
It is harrowing to watch many 
immigrants who chose this 
country to be their permanent 
home for their families and 
even strive hard to bring in their 
extended families, enjoying its 
freedom, democracy, accep-
tance, tolerance, justice, gener-
osity, and above all, humanity. 
Yet, they do not show respect 
to this land. The land that grew 
up and was developed by those 
who sacrificed their lives so we 
can live in such a great place, 
enjoying freedom.

Inclusion and diversity must 
never supersede Nationalism; 
regardless of ideologies, ori-
gins or languages, the flag and 
the national anthem are above 

all, and those who cannot 
show respect do not deserve 
what the land provides for them.
In almost all nations worldwide, 
citizens regard their country as 
their mother, the absolute un-
conditional love, and the un-
breakable bond. This bond may 
be created by birth on a given 
land but imagine the land that 
a person chose to live in and 
enjoy what it provides. Doesn’t 
this land deserve all the respect 
and appreciation?
The phenomena of how peo-
ple do not respect the symbol 
of their land must be a subject 
of in-depth social, ideologi-
cal, and psychological studies. 
Otherwise, it is an alarm for a 
disturbing future, where the cit-
izens of a nation live without 
belonging to the land, which 
would create a divided country 
and a lost Nationalism.

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Lost NationalismThe Lost Nationalism

88Good News JournalGood News Journal
    8    8thth anniversary anniversary
December 11 December 11 


