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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

حدث تاريخي.. حدث تاريخي.. 
السعودية تسمح السعودية تسمح 

باحتفاالت عيد امليالد باحتفاالت عيد امليالد 
ألول مرةألول مرة

  

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

احلكومة الكندية حتذر املواطنني من السفر للخارج احلكومة الكندية حتذر املواطنني من السفر للخارج 
خالل األيام القادمة خالل األيام القادمة 

أونتاريو تقبل مهاجرين جدد أونتاريو تقبل مهاجرين جدد 
شريطة استثمارشريطة استثمار

  ٢٠٠٢٠٠ ألف دوالر في الشركات احمللية ألف دوالر في الشركات احمللية
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كيف فهمت اإلمارات معنى احلداثة؟
احلداثة هي البيت الذي صار يسكنه كل من يريد التقدم والنمو والتطور، وفهم 
احلداثة  معنى  ويتقبل  يعيش  الذي  والفرد  النجاح،  شفرة  هو  أصبح  معناه 
والدولة التي تسعى إلى حتقيقها هي التي لها قصب السبق في ارتفاع وتيرة 
أن  يكفي  املعنى،  هذا  أدركت  أنها  هو  اإلمارات  جناح  وسر  االقتصادي،  النمو 
عدد السياح إلى إمارة واحدة وهي دبي صار ضعف عدد السياح عندنا!! وهو 
الدليل على جناح هذا الفهم اإلماراتي للحداثة والنهضة، االندماج في هذا 
إلى  قد حضر  أنه  والتعامل معه على  السائح  واحترام  اآلخر  وتقبل  العالم 
هذا البلد عبر تلك اآلالف من األميال ليستمتع وليس ليعمل داعية أو يدخل 
في دينك أو ينطق الشهادتني أو نقنعه بأن اخلمرة حرام وأن النقاب هو الزي 
الشرعي احلالل »هو مش جاي يتربى عند فضيلتك، يهو جاي يستمتع بالبحر 

والشاطئ واآلثار واجلو والناس«!!
سريعة  األخيرة  اإلمارات  قرارات  يتابع  من 
الوتيرة والصادمة للبعض تلخص لك كيف 
تفكر هذه الدولة حديثة النشأة وحداثية 
التي  الذهبية  اإلقامة  من  بداية   ، الفهم 
وخاصة  وعاملياً  للمتميزين عربياً  منحتها 
..الخ  ورياضيني  فنانني  من  الناعمة  القوى 
والذي سبب  يوم اجلمعة  إجازة  إلغاء  ثم   ،
العربي  العالم  السلفي في  للتيار  صدمة 

والقى هجوماً رهيباً، ولكن ما يعجبني في الساسة اإلماراتيني أنهم ال يهتمون 
وال يلقون باالً لفزاعات السلفيني، هم ينظرون إلى عجلة االقتصاد العاملي، 
كيف تكون بنوك العالم العمالقة كلها إجازة األحد ونحن ننفصل ثالثة أيام 
نائمني عنهم، اجلمعة والسبت وعندما نعود جندهم إجازة األحد، قالوا هذا 
العالم  مع  متشي  اإلمارات  صارت  معنى،  بال  لوقت  وضياع  اقتصادي  تهريج 

كتفاً بكتف، وال جتعل من صرخات التيار 
األصولي الديني عائقاً ومانعاً من التقدم.

جعلت  حني  لإلمارات  األكبر  التحدي   
ثابت  ميعاد  في  اجلمعة  صالة 
طوال  ظهراً  والربع  الواحدة  هو 

إنهم  محددة،  زمنية  ومبدة  العام 
احلداثة  جناح  سر  أن  هو يدركون 
تنظيم الوقت واحترامه، وأيضاً احترام 

كل العقائد واألجناس، اإلمارات هي الدولة التي جتمع في بوتقتها املتسامحة 
كل جنسيات العالم، هي أمم متحدة على األرض وليست في مبنى نيويورك، 
يكفي أنها هي الدولة العربية الوحيدة التي سمحت مبحارق 
ال  الدينية!  طقوسهم  ملمارسة  ومعبد  الهندوس  جلثث 
إنسان،  بشرة  لون  أو  أحد  دين  تتنمر على  أن  هناك  تستطيع 
ترحل فوراً، ال يوجد هناك حترش بامرأة مهما ارتدت من مالبس، 
»البنت  وهي  التي نستخدمها  اجلاهزة  توجد هناك احلجة  ال 

تستاهل ألنها خرجت بفستان قصير«! 
السجن،  مصيره  بفحش،  يتلفظ  أو  »لزوجة«  بــ  ينظر  من 
املتحنطني  السلفيني  الصادمة حلزب  اإلماراتية  القرارات  آخر 
واالكتفاء   2١ فوق سن  األفالم  على  الرقابة  إلغاء  العرب، هي 

بالتصنيف العمري.
وعقلياتهم  البشر  أذواق  على  فيها  وصاية  ال  احلداثة  أن  اإلمارات  فهمت   
أن  مبكراً  فهمت  التي  اإلمارات  للحداثة،  اإلمارات  فهم  هو  هذا  وأفكارهم، 
والسياحة  البشر  خالل  من  النهوض  عليها  وأن  ما  يوماً  سينضب  البترول 

والتكنولوجيا والتعليم واملغامرة.

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

أول  توثيق  اإلمارات.. 
لغير  مدني  زواج  عقد 

املسلمني لكنديني
................................ص١١

الزيارات  توقف  أونتاريو 
للمقيمني  والرحالت 
الرعاية  دور  في 
بسبب  األجل  طويلة 

»أوميكرون«
..................................ص9

مصر  في  التنمية 
طية  ا ميقر لد ا و
الغرب  في  البرجماتية 

في زمن كوفيد
..................................ص4 

برنامج  متدد  أونتاريو 
األيام  عن  األجور  دفع 
للموظفني  املرضية 

حتى 2022
..................................ص9

املســـــيح املشــــــرداملســـــيح املشــــــرد

بينما كان النحات الكندي »تيموثي شمالز« يسير في شوارع مدينة 

 ،»Homeless« ،تورنتو في أحد لياليها الباردة، رأي أحد الفقراء بال مأوي

نائماً علي أحد املقاعد بالشارع، ومغطياً أجزاء من جسمه محاوالً 

التدفئة، ومغطياً وجهه هروباً من نظرات الناس له، فتأثر »تيموثي« 

مساعدة  علي  الناس  لتشجيع  فكرة  إليه  وخطرت  املشهد،  بهذا 

الفقراء واملشردين، فصنع متثاالً من البرونز لرجالً ينام بنفس الوضع 

أثار  لتجد  غطاء  بال  قدميه  وتظهر  وجهه  ومغطياً  أريكة  علي 

املسامير، في إشارة للسيد املسيح، وسمي ذلك التمثال »متي 25«:  

ِّي  في إشارة إلي أية تلك األصحاح بالكتاب املقدس والتي تقول، »ألَن

ُجْعُت َفأَْطَعْمُتُموِني. َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني. ُكْنُت َغِريًبا َفآَويُْتُموِني. 

.  َفُيِجيُبُه  ُعرْيَانًا َفَكَسْومُتُوِني. َمِريًضا َفُزرمُْتُوِني. َمْحُبوًسا َفأَتَْيُتْم إَِليَّ

، َمَتى رَأَيَْناَك َجاِئًعا َفأَْطَعْمَناَك، أَوْ َعْطَشانًا  األَبَْرارُ ِحيَنِئٍذ َقاِئِلنَي: يَا رَبُّ

َوَمَتى  َفَكَسْوَناَك؟  ُعرْيَانًا  أَوْ  َفآَويَْناَك،  َغِريًبا  رَأَيَْناَك  َوَمَتى  َفَسَقْيَناَك؟ 

رَأَيَْناَك َمِريًضا أَوْ َمْحُبوًسا َفأَتَْيَنا إَِلْيَك؟ َفُيِجيُب َويَقُول َلُهْم: احْلَقَّ أَُقوُل 

َفَعْلُتْم«.  َفِبي  األََصاِغِر،  إِْخَوِتي هُؤالَِء  ِبأََحِد  َفَعْلُتُموُه  أَنَُّكْم  مِبَا  َلُكْم: 

 Jésus« أو ، »Homeless Jesus« وُعرف ذلك التمثال في العالم بأسم

الكندي  النحات  أن  والطريف  املشرد«،  »املسيح  أي   ،  »le sans-abri

»تيموثي شمالز«  ترك مكاناً حتت أقدام متثال املسيح الذي صنعه، 

حتي يجلس الناس ويتعلموا درس مساعدة األخرين، 

التاريخ ملهماً  السيد املسيح كان علي مدي  أن شخص  واحلقيقة 

لكل عمل رحمة، ومفجراً لكل طاقة حب في قلوب البشر، وملهباً 

»لقد  عنه  أغسطينوس  قال  كما  املتعبني،  علي  العطف  ملشاعر 

قرأت في أقوال أفالطون وشيشرون أقواالً حكيمة 

منهما،  أياً  في  أقرأ  لم  لكن   ، جداً  وجميلة  جداً 

تعالوا إلي يا جميع املتعبني والثقيلي األحمال« ، وهذا لم يكن رأي 

أغسطينوس وغيره من املؤمنني باملسيح فقط بل وحتي غير املؤمنني 

الفريدة،  العظيمة  وبرسالته وخالصه شهدوا لهذه الشخصية  به 

ولكني  يهودي  أنا   : أينشتاين  ألبرت  الديانة،  »اليهودي  قال  فعنه 

قراءة  يستطيع  أحد  ال   ،، للناصري  املضيئة  بالشخصية  مسحور 

األجنيل دون الشعور الفعلي بوجود يسوع، وال توجد خرافة متتلئ مبثل 

هذه احلياة. 

ولكني أعترف  أنا مؤرخ ولست مؤمناً   : وعنه قال املؤرخ هربرت ويلز 

أن الواعظ الفقير من الناصرة هو بال مبالغة مركز التاريخ، ويسوع 

املصري  الكاتب  وقال  البشري.  التاريخ  علي  املهيمن  هو  املسيح 

أو  ديناً  بإجنيله  ليغلب  املسيح  يأت  لم   : عويس«  »علي  املسلم، 

يهزم معبداً ،، بل جاء ُلينشئ إنساناً يفيض علي احلياة بقيم احملبة 

والتسامح والسالم التي هي في حقيقتها محراب كل دين وأصل كل 

معبد. 

األغنياء  دون  والضعفاء  الفقراء  جالس  الذي  غيره  وال  املسيح  أنه 

واألقوياء ، الذي دخل بيوت البسطاء واحملتقرين عوضاً عن الرئاسات 

والسالطني، الذي عاش بسيطاً حانياً ولكنه أظهر بالضعف ما هو 

أعظم من القوة .. في ذكري ميالد السيد املسيح ، كل عام والبشرية 

ستتحول  فقط  فوقتها  تعاليمه  يعيش  والعالم  عام  كل   ، بخير 

األرض إلي سماء 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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الذين  البشر  ماليني  بني  من 
فقدوا حياتهم العام املُنصرِم، 
والطيور،  احليوانات،  ومليارات 
واحلشرات، وُمختلف الكائنات 
ت عن التنفس  احلية التي كفَّ
ولم  املاضي  العام  خالل 
اجلديد،  العام  في  بيننا  تُعد 
جديدة  بفرصة  أنَت  فزَت 
وتأهلَت  احلياة  لٌعبة  إلكمال 

اللعبة،  من  القادم  للمستوى 
املُسلسل،  من  التالية  احللقة 
الرواية،  من  اآلتية  الصفحة 
حتتاج  مازالت  الدنيا  ألن 

تعتبره  دورٍ  إكمال  سبيل  في  شخصيتك 
النجاة  وتلك  الهائلة،  لعبتها  في  ُمهًما 

تستحق منك االحتفال.
املاضي  العام  في  شخًصا  كم  تذكر  هل 
رُغم  الوفيات  أخبار  بني  باسمه  فوجئت 
بأعوام؟  قبله  األرض  هذه  على  ُولِدت  أنك 
وعشر  بخمس  قبلهم  ُولدت  أشخاُص 
آخر،  عالٍم  إلى  غادروا  عاًما  عشرين  ورمبا 
وُمفاجئة  غادر بصورٍة صادمة  ومنهم من 
ألتفه األسباب غير املتوقعة! بينما أنَت يا 
صديقي الشجاع الصابر املُناضل، ذو الروح 
املُكافحة، جنوت من هذا املصير بأعجوبة! 
واجلوائح  واحلوادث  الكوارث  من  جنوَت 
واجملاعات  والسيول  والصواعق  واحلرائق 
واملتحورات واألوبئة وكورونا ومكرونا وثقالء 
الدم واملتطفلني واجملانني، ومادمت تقرأ هذه 
الكلمات فهذا يعني أنك جنوَت من أمراض 
احلروف،  رؤية  على  القدرة  عن  متنع  كثيرة 
وأمراض عقلية متنع عن فهم ما تراه، ومادام 
يعني  فهذا  مكانك  إلى  وصل  املقال  هذا 
منطقية  ألسباب  السجن  من  جنوَت  أنك 

ُحرًا  ومازلًت  منطقية،  غير  أو 
هذه  على  ومترح  تسرح  طليًقا 
األرض بحريتك التي ُسلبت من 

كثيرين خالل السنة املاضية.
محطتك  إلى  وصلت  لقد 
اجلديدة حًيا قادرًا على التنفس، 
يراه  ال  ما  إبصار  على  قادرًا 
يعد  لم  ما  وسماع  غيرك، 
غيرك قادرًا على سماعه، وشم 
رائحة األزهار والبحار واألطعمة 
القدر  التي فقد غيرك  الشهية 
تذوق  تستطيع  شمها،  على 
الركض  املذاقات،  من  املزيد 
بساقيك نحو اجملهول والسير بقدميك إلى 
التعرف  قبل،  من  إليها  تذهب  لم  أماكن 
مخلوقات  واكتشاف  جدد،  أشخاص  إلى 
على  وجودها  تتوقع  تكن  لم  جديدة  حية 
كتب  قراءة  تستطيع  األرض،  كوكب 
هب  ممن  الهاتفية  املُكاملات  تلقي  جديدة، 
من  إلى  وإرسالها  الرسائل  كتابة  ودب، 
حُتب، كسب املزيد من املال، اكتساب املزيد 
من  املزيد  ُمساعدة  الصاحلة،  األعمال  من 
صنع  في  املشاركة  والضعفاء،  احملتاجني 
تاريخ املنطقة التي تعيش فيها.. كم أنَت 

محظوظ!
مصاعبه  بكل  مضى  عاٍم  من  النجاة 
يستحق  أمُر  وأحزانه  وآالمه  وأوجاعه 
البهجة واالمتنان واالحتفال، لذا يحق لك 
أن حتتفل بحياتك اجلديدة ليلة رأس العام 
وال  االحتفال،  على  قدرتك  بأقصى  اجلديد 
استغالالً  العام  هذا  أيام  استغالل  تنَس 
مثمرًا يؤكد قيمتك على األرض، ويجعلك 
أيها  القادم  العام  في  للنجاة  مؤهالً 

الصديق القوي ذو احلظ العظيم.

تهانينا.. جنوَت من العام املاضي!
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بالفيروس  اخلاصة  التطورات  كثب  عن  أتابع 
منذ  العالم  حبس  الذي  كورونا،  اللعني 
الدول  اآلن  حتى  ووقفت  عامني،  من  أكثر 
القضاء  عن  عاجزة  شبة  املتقدمة،  الغربية 

رغم  ألنه  عاجزة،  شبه  نعم  عليه، 
اجلديد  املتحور  التطعيم،  جرعتي 

يصيبك.  أن  علي  قادر  أوميكرون 
تعمل  األدوية  شركات  تزال  وال 
واحلكومات  املليارات،  وتستثمر 
الشمالية  أمريكا  في  الغربية، 
القيود  من  املزيد  تفرض  وأوروبا، 

ونحن  العامة،  الصحة  العتبارات 
معها في ذلك، لكن ملاذا وقفت حدود 

هذا  أصل  إلى  الوصول  عن  العلمي  البحث 
تاريخيا  حدثا  ميثل  الذي  اللعني،  الفيروس 
سوداويا لن ينساه املؤرخون شأنه شأن بقية 
من  املاليني  قتلت  التي  الفتاكة  األمراض 

البشر علي مدار التاريخ.
في هذا التوقيت، الذي تتفرغ فيه احلكومات 
الغربية، لتقييد حركة الناس، وتقدمي املعونات 
حتديدات  مواجهة  على  املواطنني  ملساعدة 
وقيود كورونا، هم والشركات. جند على اجلانب 
عبد  الرئيس  النامي، مصر،  العالم  من  اآلخر 
اجلديدة،  اجلمهورية  يجول  السيسي،  الفتاح 
إلى  اخملتلفة،  ومحافظاته  البحري  الوجه  من 
صعيد مصر الذي كان منسيا لعقود طويلة، 
مبليارات  عمالقة  قومية  مشروعات  ليفتتح 

الدوالرات. 
تشهدها  واسعة،  وتنمية  كبيرة  حركة 
في  وخاصة  املاضية،  السنوات  خالل  مصر 
الوطنية.  واملشروعات  التحتية  البنية  مجال 
من  البسيط  املواطن  أين  البعض  يقول  قد 
وتستثمر  تصرف  التي  التريليونات  هذه  كل 
به  سيشعر  العائد  هذا  املشاريع؟  على 
املواطن خالل سنوات قادمة. ألن املستثمر ال 
يستطيع أن يقيم مصنعا يوظف فيه املئات 
واآلالف، ما لم تكن هناك شبكة طرق وكباري 
العمال  نقل  علي  قادرة  ممتازة  حتتية  وبنية 
واملنتجات للموانئ واملطارات واألسواق بغرض 

االستهالك احمللي أو التصدير اخلارجي.
والتاريخي  السياسي  للتطور  املتابع 
يجد  املصريني،  الرؤساء  وألداء  لسلوكيات 
مختلفا  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  أن 
متاما عما سبقوه محمد جنيب، وعبد الناصر 
أكثر  السيسي،  فالرئيس  ومبارك.  والسادات 
العادي،  املواطن  مع  مباشرا  وتواصال  قربا 
املواطنني  بني  وجوالته  حواراته  ويكفي 
مشاكلهم  على  والتعرف  معهم  للتواصل 
لكن  سيقولون  املنتقدين  بعض  قربا.  عن 
جدا  هذا طبعي  نعم  معه،  الرئاسي  حرسه 
ألنه رئيس اجلمهورية ويجب أن يتوفر له قدر 
نفسه،  ميثل  ال  ألنه  والتأمني  األمن  من  كبير 
أن  ينكر  أحد  وال  احملروسة،  ميثل مصر  ولكنه 
من  كبيرة  درجة  على  الرئاسي  احلرس  هؤالء 
أن  منهم  يطلب  الرئيس  أن  ويكفي  املهنية، 
يتركوا بعض املواطنني لالقتراب منه والتحاور 
في  والدميقراطية  بالغرب  املتغنون  معه. 
ولسنوات،  لشهور  تعايشوا  تعالي  الغرب، 

وستجدون نفس األمر بدال من تسطيح األمور. 
الدميقراطية هنا متارس في اللجان االنتخابية، 
والتي متارس في الغرب الكثير من السلوكيات 
الدميقراطية  عن  والبعيدة  الشفافة  غير 
األكادميية،  املؤسسات  في  النظرية 
ولنا فيما فعله الدميقراطيون في 
كندا  في  والليبراليون  أمريكا 
احلذر  ضرورة  على  حيا  مثاال 
عن الدميقراطية املطلقة في 

اجملتمعات الغربية.
سيحدثنا البعض عن احلريات، 
ومنها حرية التعبير  .. والسؤال 
هل كل من يتحدث أو يعبر عن رأيه 
للمصلحة  يقول  مبا  وعي  على  فعال  هو 
ذاتيه مغرضة  دون مصالح  الوطنية،  العامة 
مع  أنا  بالطبع  معينة؟  لتمويالت  أو  لفئات 
حرية التعبير على املستوى الشخصي، طاملا 
أنها ال تضر باملصلحة الوطنية، ومع احلريات 
األمن  هذا  يضر  أن  دون  والشخصية،  العامة 
وأن  خاصة  للمجتمع،  الوطنية  واملصلحة 
ترضي  ال  وإرهابية  دينية  جماعات  بها  مصر 
وال تريد لها السالمة واخلير، وهنا ال حتدثنا عن 
مسألة  ألنها  الدميقراطية،  أو  التعبير  حرية 

أمن الوطن. 
لها  واالستقرار  التنمية  اجملتمعات  كل  في 
األسبقية على املتطلبات السياسية، تعالوا 
انظروا هنا في دولة ككندا ال تشعر أن هناك 
فاعليات سياسية باملرة، كلها أمور مجتمعية 
تخص الصحة أو التعليم أو االقتصاد، والتي 
العامة  السياسة  تشكل  النهاية  في  هي 

للدولة علي املستوي الفيدرالي واألقاليم. 
والتقدم واالستقرار  بالطبع نتمنى كل اخلير 
للرئيس  اخملتلف  والدور  وللجهود  ملصر، 
املصرية،  الدولة  قيادة  في  السيسي 
االحتذاء  يبقي  أن  مع  اجلديدة.  وجمهوريتها 
ومحبب،  طيب  أمر  الغربية  بالدميقراطيات 
لكن مع اآلخذ في االعتبار أن هذه الدميقراطية 
النظريات  في  عنها  احلديث  مت  كما  ليس 
النخبة  من  أالعيب  هناك  ألن  األكادميية، 
قبل   الناخبني  الستمالة  الغربية  السياسية 
انتخابية،  رشاوي  صورة  في  تتم  االنتخابات 
الكندي  الليبرالي  احلزب  استقدام  مثل 
بسهولة  ليدخلوا  الالجئني  من  اآلالف  ملئات 
سنوات،  عدة  بعد  اجلنسية  علي  ويحصلون 
حقوق  كل  بالطبع  حقها  من  فئات  وهي 
توجهات  ولكن  الكندية،  املواطنة  وواجبات 
لليبراليني،  اجلميل  سترد  بالطبع  تصويتهم 
مالية  مخصصات  الوزراء  رئيس  يقدم  أن  أو 
ضخمة لقطاع من القطاعات، مثل األطفال 
الستقطاب  األطفال،  ورياض  احلضانات  في 
أسرهم، وغيرهم من صور الرشاوي واألالعيب 
سياسيا،  ممنوعة  ليست  وهي  السياسية، 
عنه  تتحدث  ما  مع  تتماشي  ال  ولكنها 
املؤسسات  في  الغربية  الدميقراطيات  كتب 
من  أكثر  محاسنها  تظهر  والتي  األكادميية، 
حول  آخر،  حديث  ولهذا  اخللفية،  جوانبها 
كيف تدار الدميقراطية في الغرب من منطلق 

البرجماتية.

التنمية في مصر 
والدميقراطية البرجماتية 

في الغرب في زمن كوفيد
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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   فیلکس مندلسون!

   أنه من أعظم املوسيقيني األملان، 
وموسيقاه الرائعة، موضوع طرب وشغف، 

كل محبي املوسيقى في كل العالم!

    ذهب، يوماً، لزيارة كاتدرائية فرايبورج، 
وقد سمع كثيراً عنها، وبأن فيها أرغن 

عجيب جداً، حتى رغب من كل قلبه، أن 
يجلس إليه، ويخرج بعض أنغامه!

   وهناك، قابل العجوز املنوط بكل ما في 
املكان، مستئذناً أياه في اللعب على األرغن!

   لكن الشيخ، هز رأسه رافضاً، وقال:

   »ال، ال، الميكن أن يكون هذا.. ال ميكن 
أن يُصرح لغريب، أن يلعب على أرغننا 

العجيب«!

   وتوسل »مندلسون« كثيراً، ورجا 
بحماسة من الشيخ، أن يسمح له أن 

يجلس حلظة قصيرة إلى األرغن!

   كان توسله حاراً؛ حتى الن احلارس، وسمح 
له!

   وفتح »مندلسون« األرغن، وابتدأ يلعب.. 
وأصغى الرجل، وامتألت أرجاء الكاتدرائية 

بأحلى موسيقى؛ فطرب الشيخ لألنغام 
احللوة، وظل ينصت إلى املوسيقى، التي لم 

يسمع في حياته نظيرها، وامتألت عيناه 
بالدموع، وقال وهو يضع يديه على كتف 

املوسيقي: 

   »ما اسمك؟«..

   وملا سمع، أنه »مندلسون«؛ شهق، وقال 
ودموعه ما تزال متأل وجهه:

   »یا اهلل! وقد كدت أمنعك من اجللوس 
على األرغن!«..

   كم من آالت موسيقية، موجودة في 
مدارسنا، ومعاهدنا، وجامعاتنا.. نغطيها 

بعناية، كشيء ثمني، خوفاً عليها من 
العبث، فنغطي في الوقت ذاته، ودون أن 
ندري، على مواهب جادة صاعدة، فنحرم 

أنفسنا، مرتني: مرة من املبدعني، ومرة من 
أعذب األحلان واملوسيقى!

   ان املوسيقى تشبه احملبة، ويجب أن نبدأ 
حاالً باالهتمام بها، فمسارها يتوقف على 

طريقة تصرفنا، وإال سيأتي اليوم الذي 
ننظر إليها فيه، فتبدو لنا، وكأنها نظرة 

إلى اجلنة، التي فقدناها ونفتقدها!... 

عـادل عطيـة

قبل أن 
نفتقدها... 

أستاذ في قلب 
احلق

أستاذ في قلب احلق

واألرض لو تنشق 

عمره ما  يعرف عدل

 وال حتي عدي عليه ! 

وال عمره قلبه رق 

وال مرة حن ودق 

ملظلوم يصرخ اليه ! 

العدل هارب في ضلمة 

زهق من بقعة ظاملة

ال عمره عرف طريقه

وال ناوي يسمع اليه

يقعد عامل فتوة 

وميشي متعاجب بقوة

ويامني ينطق ببم 

أو حرف بكلمة ذم

يتمني يشرب سم 

وال أيده توصل اليه! 

ظلمه مالي الكف 

وحاني ضهر وكتف

و في يوم هيلف يلف 

ويرجع له صنيعة يديه

املكتوب في التاريخ بيقول 

الظلم مصيره يزول 

فالصبر حبه يازول 

وبصبرك هتعلم عليه ! 

وعجبي

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

في  حدثوا  للتعليم  كارثتني  هناك 
مصر وكانوا سببا فيما نعانيه اآلن وما 
سوف نعانية  لسنوات وسنوات قادمة. 
السبب األول هو انشاء جامعة االزهر 
اجلامعات  إنشاء  هو  الثاني  والسبب 
من  فعل  كرد  حدث  األول  اخلاصة، 
زعيم جاهل وكان هدفة دينى طائفي 
بحت ال عالقة له بالعلم من قريب أو 
بعيد. أما السبب الثانى الذى هو اشد 
التعليم املصرى هو  على  تاثيراً  واقوى 
كان  والذى  اخلاصة  اجلامعات  انشاء 

التي  الدوالرات  توفير  أيضا وهو  هدفها مادى  بحت 
الشرقية  أوروبا وخصوصا  تُنفق في جامعات  كانت 
واالستفادة منها لرجال األعمال املصريني. فبدالً من 
إصالح ساقية قام بخراب الطاحونة كلها، فال عالقة 
إصالح  أو  بتحسني  اخلاصة  اجلامعات  انشاء  لقرار 
التعليم في مصر الذى وافق على اتخاذ ذلك القرار 
واخرج  بل  املصرى  التعليم  على  متاماً  واجهز  انهى 

شهادة وفاتة من سجالت هذه اجلامعات اخلاصة. 
التعليم املصرى .. واحسرتاه على هذا العمالق الذى 
سقط وهو الذى كان شامخاً وأُغتيل وهو كان عاتياً.
 لك ان تعرف ان مدارس وجامعات مصر حتى نهاية 
دول  لكل  ومالذًا  انظار  محط  كانت  امللكى  احلكم 
كان  العربجية  ثورة  قبل  املصرى  التعليم  أوروبا، 
مفخرة لكل االمة العربية وكانت اجلامعات املصرية 
العالم.  جامعات  كل  على  متقدمة  أرقام  لها 
لنا  أخرجت  احلكومية  واجلامعات  املصرى  التعليم 
محفوظ  وجنيب  يعقوب  ومجدي  والعقاد  مشرفة 
وأحمد زويل وعمالقة أثروا وأفاضوا من أنهار علمهم 

على كل البشرية. 
قرار إنشاء اجلامعات اخلاصة هو قرار متييز طبقي من 

يتساوى  حق  فبأى  األولى،  الدرجة 
كيف  اجملتهد،  غير  مع  اجملتهد 
لطالب متفوق ومتميز أن يتساوى 
مع طالب كسول وغير مبدع جملرد 
أن األخير والديه لديهم اإلمكانيات 
املهازل  تلك  بإحدى  يلتحق  لكى 
التي تُسمى جامعات خاصة وفى 

النهاية يتساوى االثنان.
إن ما فعلته هذه اجلامعات اخلاصة 
على الطالب في مصر كان مساوياً 
ملا فعلة العثمانيني عندما احتلوا 
ملن  طبقى  نظام  إلى  البالد  قسموا  فقد  مصر، 
يستحق احلياة ومن يستحق ان يكون عبداً. وها هو 
ويتفوقون  يجتهدون  الذين  فأبناؤنا  جديد  من  يرجع 
يعرفون  عندما  متاماً  يُحبطون  العامة  الثانوية  في 
كليات  دخلوا  اجملموع  في  منهم  ادنى  هم  من  أن 
لدى  الربح  ومبدأ  اغنياء.  إال النهم  ال لشيء  القمة 
يريد  اجلامعات جعلت من طالبها سلعة فمن  هذه 
النجاح إذاً فليدفع أكثر، والنتيجة خريجني ال ميكن 
واالنكى  البلد  وإدارة  نهضة  في  عليهم  االعتماد 
هم  الذين  احلكومية  اجلامعات  طالب  أن  هذا  من 
ويتاهلون  يتخرجون  عندما  متفوقني  بطبيعتهم 
ميلكونها  مشاريع  في  يعملون  العملية  للحياة 
ظلم  يوجد  فهل  اخلاصة،  اجلامعات  خريجني  طالب 
اجتماعى أكثر من هذا، لهذا فأن للعدل أن تتساوى 
مجاميع االلتحاق للجامعات احلكومية مع اجلامعات 
اخلاصة، أو أن يكون خريج اجلامعات احلكومية متميزاً 
اجلامعات  خريج  أن  أى  اخلاصة،  اجلامعات  خريج  عن 
اخلاصة يعمل حتت اشراف خريج اجلامعات احلكومية  
واملصري  العادل  الرئيس  لسيدى  اهديه  مقال   ،،،،،،

عبد الفتاح السيسى

ال إصالح للتعليم مبصر إال بغلق اجلامعات اخلاصة ال إصالح للتعليم مبصر إال بغلق اجلامعات اخلاصة 
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شجرة  وضع  البلدان  من  كثير  في  املألوف  من 
وتزيينها.  العامة  واألماكن  املنازل  في  امليالد  عيد 
وأضواء  أجواء  إضفاء  على  تعمل  األشجار  فهذه 
في  التقليد  هذا  أتى  أين  من  ولكن  احتفالية. 

الواقع؟ وماذا يعني بالضبط؟ 
توجد روايات عديدة تتحدث عن شجرة عيد امليالد. 
معروف  غير  امليالد  عيد  لشجرة  الدقيق  واألصل 
متاماً. لكن في الكثير من الثقافات كان ثمة معنى 
والهداب.  التنوب  مثل  اخلضراء،  لألشجار  خاص 
تقي  كانت  الروايات،  تلك  بحسب  األشجار  فهذه 
الناس من األرواح الشريرة ومن قوى الطبيعة عند 

االنتقال من سنة إلى سنة جديدة.
الشموع  بأن  االعتقاد  في  يكمن  آخر  وثمة معنى 
إلى  وترشدهم  لألموات  الدرب  تضيء  املشتعلة 
أن  حني  في  عائالتهم.  إلى  يعودوا  لكي  الطريق 
الكنيسة ترى في الشموع املشتعلة رمزا لوصول 
الشموع  ربط  يتم  فإنه  ولذلك  املسيح،  السيد 
بوالدة املسيح. وأقدم مؤشر على وجود شجرة عيد 
امليالد هي صفيحة نحاسية تعود إلى عام 1509، 
التنوب  حيث كان مرسوماً عليها شجرة من نوع 
عليها أضواء وجنوم، وفق ما ينقل موقع راديو برمين 

اإللكتروني األملاني.
هذه  انتشرت  العام  لذلك  التالية  األعوام  وفي 
العادة في النوادي وفي منظمات العمال في ذلك 
السابع  القرن  وفي  الوسطى.  العصور  في  الوقت 
امليالد  عيد  أشجار  يستخدمون  الناس  بدأ  عشر 
أيضاً في منازلهم، كما يبني ذلك أحد الرسومات 
مبثابة  امليالد  أشجار  واعتبرت   .1605 لعام  العائدة 
كان  املاضي  وفي  جديدة.  حياة  في  لألمل  حوامل 
يُعلَّق عليها الفستق والتفاح واحللويات، وذلك في 
ولغوية  ثقافية  منطقة  وهي  »إلزاس«،  منطقة 
ستراسبورغ  وعاصمتها  فرنسا  شرق  في  وإدارية 

بحسب  أملانيا،  مع  نزاع  محل  تاريخياً  وكانت 
موسوعات عامة.

التقليد في  انتشر هذا  »إلزاس«  الـ  ومن منطقة 
القرن  وفي  عشر.  الثامن  القرن  في  أملانيا  عموم 
التاسع عشر حظيت شجرة عيد امليالد بشعبية 
الوسطى  األوروبية  الطبقة  علمنة  ومع  متزايدة. 
املزينة  وأشجارها  امليالد  عيد  احتفاالت  شهدت 
دي  صحيفة  تذكر  كما  كبيرين،  وازدهاراً  طفرة 

فيلت في نسختها اإللكترونية.
العائالت  من  للكثير  بالنسبة  امليالد  عيد  وأصبح 
الدينية.  املضامني  عن  بديالً  واليهودية  املسيحية 
وكانت الكنيسة الكاثوليكية رفضت شجرة عيد 
وفي  وثنية.  عادة  واعتبرتها  طويلة،  لفترة  امليالد 
عام 1982، مت وضع أول شجرة عيد ميالد في ساحة 
القديس  كاتدرائية  أمام  الواقعة  بطرس  القديس 
بالذكر،  واجلدير  روما.  في  الفاتيكان  في  بطرس 
وفق موقع »تي أون الين« اإللكتروني، أنه مت في عام 
2014 بيع ثالثني مليون شجرة في أملانيا..ويبدو أن 
الوضع الصحي له تأثير على تسويق شجرة أعياد 
امليالد، إذ لم يتجاوز هذا العام)2021( عدد مبيعات 

شجرة عيد امليالد 25 مليون شجرة. 

شجرة عيد امليالد تغزو العالم.. قصة ظهورهاشجرة عيد امليالد تغزو العالم.. قصة ظهورها

معجزة الثوممعجزة الثوم
   رزق »روبرت براون« وزوجته »كارول«، بطفل بعد زواجهما بعام واحد، وكانت »كارول« حتب االطفال كثيراً، 
وترغب في اجناب ثالثة أطفال على االقل، ولكنها بعد طفلها األول اخفقت في محاوالتها.. وبقيت تراجع 
األطباء لسنوات عديدة دون جدوى.. واخيراً رضيت بقسمتها ووجهت اهتمامها لرعاية وتربية طفلها 

الوحيد جون، ومضت األعوام واصبح »جون« شاباً في الثامنة عشرة من عمره. 
   وفي العام املاضي، قرر زوجها »روبرت« أن ميتنع عن اكل اللحوم، فاصبح نباتیاً بعد ان جتاوز األربعني من 
عمره، وألن الطعام النباتي يفتقر الى الطعم اللذيذ املوجود في اللحوم، فقد اضطر »روبرت« الى االكثار 
من اكل الثوم، فصار يضيف الثوم الى جميع االطباق وبكميات كبيرة، وبعد ثالثة اشهر من امتناع الزوج 
عن تناول اللحوم، اكتشفت »كارول« انها حامل.. ولكنها لم تصدق نفسها، خاصة وقد اصبح عمرها 
39 سنة.. وبعد مراجعة الطبيب تأكدت من االمر، وكانت في منتهى السعادة لهذا احلدث الذي انتظرته 
لسنوات عديدة، وقد وضعت کارول مؤخرا طفلة جميلة.. ولم يجد األطباء تعليالً شافياً لهذا احلدث 
السعيد والغريب.. ولكن احدهم يعتقد بان السبب الرئيسي قد يكمن في امتناع الزوج عن اكل اللحوم 
واالكثار من اكل الثوم. اما »کارول«، فقد قالت ألحد الصحفيني، وهي حتتضن طفلتها، وزوجها يبتسم 
بسعادة واضحة: انني في غاية السعادة.. كما أن رائحة الثوم لم تزعجني ابداً.. وطفلتي هي اجمل هدية 

استلمتها في حياتي مبناسبة عيد امليالد.

رسالة من طفل إلى سانتا كلوز عمرها تسعة عقودرسالة من طفل إلى سانتا كلوز عمرها تسعة عقود
الفرنسية  آثار في مدينة ستراسبورغ  اكتشف علماء 
رسالة خطها طفل في ثالثينات القرن املاضي إلى سانتا 
وقوارض  أضرار  من  بها  حلق  ما  ورغم  نويل(.  )بابا  كلوز 
في  الطفل  أمنيات  ضمنت  التي  الرسالة  قراءة  أمكن 
ذلك الوقت. حيث عثر علماء آثار خالل عمليات تنقيب 
من  أيام  »قبل  الفرنسية  مبدينة ستراسبورغ  مبان  في 
إلى  تزال مختومة كتبها طفل  امليالد«، على رسالة ال 

سانتا كلوز في ثالثينات القرن املاضي من دون أن يرسلها.
وذكرت هيئة عامة لعلم اآلثار في منطقة األلزاس الفرنسية عبر صفحتها على »فيسبوك«، »يا لها من 
مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد امليالد«.
وعثر علماء اآلثار على الرسالة خالل أعمال نبش أثرية في مطاحن في ستراسبورغ ومدينة إيلكيرش-

املاضي«، لكنها كلها »في  القرن  ثالثينات  اجملاورة. وهم »وقعوا على محفوظات عدة من  غرافنستادن 
وضع سيء بسبب التعفن والقوارض«. وتضم هذه القطع صوراً عائلية وبطاقات بريدية وبالغات وفيات 
تزال مختومة«  »ال  القطع رسالة  وقوائم طعام. ومن بني هذه  الغداء  إلى  ودعوات  وبطاقات شخصية 
موجهة إلى »بابا نويل املوجود في السماء« والذي أكد الطفل صاحب الرسالة أنه »يحبه من كل قلبه« 
»دراجة  الرسالة  في  الطفل  وطلب  وأبي«.  أمي  إلرضاء  حسن  »سلوك  اعتماد  في  رغبته  على  مشدداً 

هوائية« و«دوامة خيل صغيرة« )لعبة كاروسيل(.

أنكر وجود »بابا نويل« ففصلوه عن عملهأنكر وجود »بابا نويل« ففصلوه عن عمله
لم يكن يتوقع أن تأتي ردة الفعل بهذا الشكل. حيث مت فصل قائد أوركسترا في إيطاليا، بسبب قوله 
قائد  أن  إيطالية  أنباء  وكالة  نويل«. ذكرت  »بابا  يوجد  ال  إنه  الكريسماس  ألطفال خالل حفل مبناسبة 
أوركسترا أصدر تصريحا، في نهاية حفل موسيقي في قاعة باركو ديال ميوزيكا للحفالت في روما، قال 
فيه: »ليس هناك بابا نويل«. واحتج أولياء األمور الغاضبون عبر موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
قائد  بإعفاء  لالحتجاجات  استجابوا  املنظمني  إن  لألنباء  اإليطالية  »أنسا«  وكالة  وقالت  ذلك.  ردا على 
األوركسترا من مهامه. وقال أحد احلضور باحلفل لوكالة أنسا: »رأيت أطفاال يجهشون بالبكاء«. وكتب 

أحد احلضور على فيس بوك: »ما كان ينبغي عليك أن تصدم األطفال في حفل الكريسماس«.

مكاملة سعيدةمكاملة سعيدة
للجندي  ما حدث  وهذا  كليا،  تغييراً  اجتاه حياته  يغير  املرء  في حياة  مهماً  دوراً  احیاناً  القدر  يلعب  قد 
فتاة  قبل سنتني على  توني  تعرف   . املانيا  الى  فرقته  ان سافر مع  بعد  بتلر«  »توني  الشاب  البريطاني 
حسناء من مدينة كوفنتري بانكلترا عن طريق املراسلة، و بقي االثنان يتبادالن الصور والرسائل بصورة 
منتظمة، وعندما نقل توني الى املانيا، ازدادت رسائله الى صديقته »لورين« حتى شعر انه متيم بحبها.. 
وفي يوم شعر توني بحنني غريب ملكاملة صديقته »لورين« فذهب الى تلفون عام، واتصل ببيتها مباشرة 
واذا بها ترد عليه.. كان ذلك في الساعة التاسعة مساء. وبدأت املكاملة التلفونية بني احلبيبني واستمرت 

ملدة 11 ساعة والي صباح اليوم الثاني. 
وفي خالل هذه املكاملة التلفونية التي رمبا حطمت الرقم القياسي بطولها، عرض »تونی« الذي يبلغ من 
العمر 24 سنة على »لورين« الزواج منه، وقبلت »لورين« العرض بدون تردد. والغريب في األمر، أن »توني« 
من الناس اخلجولني الذين يجدون صعوبة في التحدث مع االخرين، ولكنه علق على مكاملته الطويلة 
هذه بقوله: أنا ال احب التحدث في التلفون ولكني في ذلك احلني شعرت بالوحدة واشتقت الى صديقتي 
»لورين« وما أن ردت علي حتي سحرتني بصوتها اجلميل الهاديء وبروحها املرحة واستمر احلديث ونسينا 

الوقت.
 ولقد لعب احلظ دورين في هذه القصة.. فالدور االول، هو أن »توني« عثر على رفيقة حياته بالصدفة عن 
طريق تلك املكاملة. والدور الثاني، هو ان عداد جهاز التلفون الذي حتدث منه توني في املانيا كان بالصدفة 
عاطالً.. وبدالً من أن تكلفه تلك املكاملة عشرات اجلنيهات كلفته 25 بنساً فقط شأنها شأن أية مكاملة 

محلية.

ليس موت لعبيدك بل هو إنتقال

نبيل عبد املسيح و سامية صهيون
يودعون علي رجاء القيامة
الصيدلي / ابرام روفائيل

ويقدمون خالص العزاء 
للصيدالنية / ماري روفائيل 

واألبناء / مارينا و ميخائيل و يوستينا
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

 ،2022 القادم  العام  العقارات خالل  أن هناك غموض الجتاه سوق  السابقة  أوضحت في مقاالتي  كما 
فهناك احتمالني متناقضني: األول سيكون نتيجة لتدخل الدولة الكندية بقوانني حتد من عمليات البيع 
والشراء )منع شراء األجانب وفرض ضريبة املبيعات على كل مبيعات العقارات حتى التي يعاد بيعها 

عدة مرات(، وبذلك تنخفض أسعار العقارات. 
احلالة  وفي هذه  والطلب  العرض  نظرية  العقارات حرا حتركه فقط  ما ظل سوق  إذا  اآلخر:  واالحتمال 
يستمر ارتفاع األسعار الذي قدره اخلبراء مبا ال يقل عن 10% خالل عام 2022 رغم توقعات زيادة أسعار 

الفائدة واستمرار موجات الكورونا وان انخفضت خطورة املرض. 
والتوقعات أيضا بزيادة اإليجارات التي قاربت اآلن الوصول إلى معدالتها قبل جائحة الكورونا. مازال بعض 
البناؤون مترددين في املضي في خططهم بشأن البدء في طرح مشاريعهم اجلديدة انتظارا لظهور أي 

مؤشرات تقود إلى استنتاج اجتاه السوق في عام 2022. 
وان كان من األرجح أن يستمر الوضع احلالي من زيادة األسعار خالل الربع األول من العام على األقل نظرا 

ملا تستغرقه عملية تنفيذ أي تشريعات جديدة من وقت، في حالة سنها.

توقعات سوق عقارات توقعات سوق عقارات 20222022

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات
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صحيفة »وجهة نظر« الفرنسية:

املليء أخو الفارغ

شريط  على  املتكلم  لكن  اللفظ.  لتحسني  مختبر  حضور  يقتضي  الروسية  اللغة  صف  كان 
التسجيل كان من السرعة بحيث لم امتكن من متابعة ما يقول. وفي االسبوع الثاني بحثت في 
االمر مع املعلمة، فأشارت علي بإحضار شريط فارغ من اخملتبر وتسجيل الدروس بنفسي.    وسألت 

عامالً في اخملتبر عن شريط فارغ، فقال: »أي لغة تدرس؟«. 
   - الروسية. 

   »آسف! ليس لدينا أي شريط فارغ بالروسية ».
   - وهل لديك شريط فارغ باالملانية؟ 

   »نعم«.
   - اذاً اعطني واحداً.

مجلة »العالم الضاحك«:

متشردان

    قبض على رجلني بتهمة التشرد. وسئل أحدهما: »أين تعيش؟« فقال: »ان عنواني هو كل مكان: 
السهول، الغابات، اجلبال، الشاطيء...«.

    واستدار القاضي نحو اآلخر، وسأله: »وأنت، أين تقيم؟« 
   فأجاب: »أنا جاره«.

مجلة »ريدرزدايجست«:

متاعب االسماء

   احدی العبات كرة املضرب الشهيرات كانت تسافر على الدوام. وهي ملت تهجئة اسمها ملوظفي 
االستقبال في الفنادق. وذات مرة قالت ألحدهم بنفاد صبر: »اسمي مدون على حقيبتي«.

   مضت ثالثة أيام لم تتلق الالعبة خاللها أي مكاملة، فراجعت مكتب االستقبال؛ مستوضحة 
طريقة تسجيل اسمها، فإذا بها جتده مكتوباً: »اآلنسة جلدة البقرة االجنليزية«.

صحيفة »ايبوكا« اإليطالية:

اعمي وأصّم

    كشخص كفيف كنت أجد صعوبة في التفاهم مع رب العمل، وهو أصّم. لكن عالقتنا كانت 
طريفة، خصوصاً بعدما لُّقنت لغة االشارة وبات في امكاني ایصال رأيي اليه ومعرفة رأيه.    ومرة 
تصادفنا في ممر، فقال لي مبرح: »ملاذا ال تنظر امامك؟«، فأجبته بلغة االشارة: »ولم أنظر وأنت ال 

تسمع كلمة واحدة مما أقول؟«.

مالمح  أبرز  عن  حديثة  تسريبات  كشفت 
هاتف أبل املقبل آيفون 15، على الرغم من أنه 

من املنتظر الكشف عنه في عام 2023.
برازيلية  ونقل موقع »gsmarena« عن مدونة 
قولها بأن هذه التسريبات حتدثت عن سلسلة 
أبل  أن  من  الرغم  على   »15 »آيفون  هاتف 
 »14 »آيفون  هواتف  سلسلة  إلطالق  تستعد 

خالل شهر سبتمبر من العام املقبل.
ووفقا للتسريبات، فمن املرجح أن تأتي هواتف 
آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة 
بشكل  اإلصدارات  هذه  تعتمد  حيث   ،SIM

كامل على تقنية eSIM لالتصال.
برو   15 آيفون  هواتف  تدعم  أن  املنتظر  ومن 
السماح  يعني  ما   ،eSIM شرائح  من  اثنان 
شبكات  من  باثنان  باالتصال  للمستخدم 

احملمول في نفس الوقت.
من   SIM فتحة  إلزالة  أبل  توجه  أن  إلى  يشار 
اخلطوات  ضمن  يأتي   15 آيفون  سلسلة 
عنه  كشفت  ما  وهو  الشركة،  من  املتوقعة 
أكدوا  الشركة  ملسؤولي  سابقة  تصريحات 
أي  دون  أيفون  هواتف  تطوير  اعتزامهم  فيها 

منافذ.

:»gsmarena« موقع

تسريبات تكشف أبرز مالمح هواتف »آيفون ١5«

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

احلاكم واحملكوم

احلبار(  )لعبة   Squid Game مسلسل  حل 
قائمة  في  بالدوين  أليك  األمريكي  واملمثل 
املوضوعات األكثر بحثا عبر محركات جوجل 

في عام 2021.
إن  إذ  واسعاً،  اهتماماً  الرياضة  وأثارت 
املصطلحات الثمانية األكثر بحثاً في العالم 
والدوري  الكريكت  حول  متحورت  العام  هذا 
بي  )إن  السلة  كرة  في  للمحترفني  األمريكي 
مثل  القدم  كرة  في  دولية  ومسابقات  إيه( 

»يورو 2021« و«كوبا أمريكا«.
الذي  احلبار«،  »لعبة  مسلسل  حل  كذلك 
التدفقي  البث  عمالق  عبر  ظاهرة  شّكل 
»نتفليكس«، في املركز التاسع على القائمة.

يصّور  الذي  اجلنوبي  الكوري  املسلسل 
مجموعة أشخاص يشاركون في لعبة للبقاء 
الفوز  بهدف  النهاية  حتى  احلياة  قيد  على 
 142 من  أكثر  استقطب  ضخم،  مالي  مببلغ 
في مجال  العمالقة  باخلدمة  مليون مشترك 
البث التدفقي نهاية أكتوبر بعد شهر فقط 

على طرحه.
قائمة  بالدوين  أليك  األمريكي  املمثل  وتصّدر 
هذا  جوجل  عبر  بحثا  األكثر  الشخصيات 
العام، بعدما قتل من طريق اخلطأ سينمائية 
في  »راست«  الويسترن  فيلم  تصوير  خالل 

أكتوبر املاضي.
وفي فئة »األحداث«، احتلت أفغانستان التي 
استعادت حركة طالبان السيطرة عليها في 
أغسطس/آب، واللقاحات املضادة لكوفيد-19، 
بحثا على جوجل في  األكثر  املواضيع  صدارة 

.2021
كثيرا  اهتموا  اإلنترنت  مستخدمي  أن  غير 
حمالت  محور  شّكلت  التي  األسهم  ببعض 
متاجر  أسهم  بينها  البورصة،  في  مضاربة 
ألعاب الفيديو »جامي ستوب« أو شبكة صاالت 
عمالت  إلى  إضافة  سي«،  إم  »إيه  السينما 

مشفرة مثل »دوجكوين« و«إيثر«.
أي  أكثر من  وشهد عام 2021 عمليات بحث 
وقت مضى عن »طريقة احلفاظ على الصحة 
وبحث  التعافي«.  و«طريقة  النفسية« 
يصبح  لكي  طرق  عن  كذلك  املستخدمون 
املرء مدير نفسه في العمل، والبحث عن فرص 
احلصول على  وكيفية  األعمال،  لريادة  جديدة 

وظيفة.
هاري  البريطاني  األمير  مقابلة  وتصدرت 
املقابالت  أكثر  قائمة  ماركل  ميجان  وزوجته 
تاريخ  في  املستخدمون  عنها  بحث  التي 

جوجل على مستوى العالم.

نيوورك تاميز:

الكلمات واملوضوعات األكثر بحثا على 

جوجل 202١ 

وقف  استبدادي،  حلكم  خاضعة  مدينة  في 
اغذية  محل  امام  الناس  من  طويل  صف 
الصف،  من  نقطة  وعند  لدورهم.  انتظاراً 
الوقوف  اطيق  اعد  لم  »اني  احدهم:  صرخ 
الطعام  بعض  على  للحصول  ساعات 

احلاكم  مقر  الى  فوراً  وسأذهب  والشراب. 
صاحبنا  عاد  ساعة  وبعد  لالحتجاج«.  
رفعت  »هل  جاره:  له  فقال  كان،  حيث  الى 

شكواك الى احلاكم؟« 
   - كال . فالصف هناك أطول مما هو هنا.
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إسرائيل حتظر رعاياها من السفر إلى الواليات املتحدة وكندا بسبب إسرائيل حتظر رعاياها من السفر إلى الواليات املتحدة وكندا بسبب 

»أوميكرون«»أوميكرون«
السفر  حظر  على  إسرائيليون  وزراء  وافق 
دول  وثماني  وكندا  املتحدة  الواليات  إلى 
والعاملي  السريع  االنتشار  وسط  أخرى 
احلكومة  أدرجت  وقد  )أوميكرون(  للمتحور 
اإلسرائيلية كال من كندا والواليات املتحدة 
أعداد  ارتفاع  وسط  احلمراء  القائمة  في 

املصابني بهذا الفيروس في إسرائيل.
وانضمت كندا والواليات املتحدة إلى قائمة 
اإلسرائيليون  مينع  التي  األوروبية  الدول  من 
من السفر إليها، والتي يجب على العائدون 
اختبار  واخذ  الصحي  احلجر  اتباع  منها 

كوفيد 19.
وقد قامت إسرائيل بإطالق حملة تطعيمات رائدة على مستوى العالم في أوائل هذا العام وتلقى 
 – فايزر  لقاح  ثالثة من  إسرائيل جرعة  9 مليون نسمة في  أصل  4 مليون شخص من  أكثر من 

بيونتاك.
تطعيم  على  ألقاه  خطاب  في  واألمهات  اآلباء  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وحث 
أطفالهم وأعلن أن املوجة اخلامسة من اإلصابات بفيروس كورونا قد بدأت وكان هناك 175 حالة 

مصابة بفيروس )أوميكرون( مؤخرا.

أونتاريو توقف الزيارات والرحالت للمقيمني في دور الرعاية طويلة أونتاريو توقف الزيارات والرحالت للمقيمني في دور الرعاية طويلة 
األجل بسبب »أوميكرون«األجل بسبب »أوميكرون«

تورنتو: لم يسمح دور الرعاية طويلة األجل في أونتاريو للمقيمني بها باملغادرة ألسباب اجتماعية، 
ولم يسمح للزوار العاديني بالزيارة بداية من اؤاخر ديسمبر.

وقال وزير الرعاية طويلة األجل السيد رود فيليبس أن التغيير في السياسة يجري حلماية املقيمني 
السماح  وان  اجملتمع،   ينتشر في  والذي  العدوي  الشديد   ) )أوميكرون  الرعاية من فيروس  دور  في 
للزوار العامني بزيارة املقيمني في هذه البيوت من شأنه أن يعرض السكان خلطر العدوى. وسيظل 
يسمح الثنان فقط من مقدمي الرعاية الصحية املعنيني بزيارة كل مقيم بعد أن تسري التغييرات 

اجلديدة.
انتشر بها املرض، وأن 84% من املقيمني  الرعاية طويلة األجل  دور  دار من  أن 41  الوزير أيضا  وقال 

املؤهلني في هذه الدور و43% من العاملني املؤهلني تلقوا جرعات معززة من لقاح كوفيد 19.

أونتاريو متدد برنامج دفع أونتاريو متدد برنامج دفع 
األجور عن األيام املرضية األجور عن األيام املرضية 

للموظفني حتى للموظفني حتى ٢٠٢٢٢٠٢٢
أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو عن متديد 
اإلجازة  عن  للعمال  أجور  لدفع  برنامجها 
املرضية إلى 31 يوليو من عام 2022، وكان 
من املقرر أن ينتهي هذا البرنامج في نهاية 
ديسمبر 2021 وسيظل احلد األقصى لعدد 

األيام املرضية املدفوعة األجر 3 أيام.
ويتطلب هذا   البرنامج  من أصحاب العمل إعطاء موظفيهم ثالثة أيام اجازة مرضية مدفوعة 
األجر جملموعة من األسباب املتعلقة بالوباء، مبا في ذلك احلصول على التطعيم أو رعاية احد أفراد 
األسرة املرضي أو ظهور أعراض املرض على املوظف، وتقوم احلكومة بتسديد هذه األجور ألصحاب 
العمل الذين عادة ال مينحوا عمالهم أجور عن اإلجازات املرضية تصل إلى 200 دوالر لكل موظف 
في اليوم، وقد قدم أصحاب األعمال مطالبات ألكثر من 235 الف موظف، وسددت لهم احلكومة 

اكثر من 80 مليون دوالر  وفقا لإلحصاءات،  وقد خصصت احلكومة مليار دوالر لهذا البرنامج.

كندي »داعشي« يعترف بذنبه وبتنفيذه لعمليات اعدامكندي »داعشي« يعترف بذنبه وبتنفيذه لعمليات اعدام

أعترف رجل من تورنتو وهو محمد خليفة 
بانه  داعش(  )صوت  باسم  يعرف  عاما   38
أمريكية  محكمة  أمام  باإلرهاب  مذنب 
وكان  سوريني،  جنديني  قتل  بانه  واعترف 
الرجل يعمل في تكنولوجيا املعلومات في 
بني  ما  داعش  بارز في  بدور  قام  وقد  تورنتو 
عامي 2013 و2019 وعمل مترجما رئيسيا 
الراوي  وهو  لداعش  الفيديو  افالم  إلنتاج 

باللغة االجنليزية في عدد منها.
وقد جذب االنتباه ألول مرة عام 2014 عندما 
نشرت داعش فيديو قام محمد خليفة فيه 
واضحة،  كندية  بلكنة  وحتدث  الراوي  بدور 
وبدأت الشرطة الكندية الفيدرالية حتقيقا 
االمريكي  اجليش  عثرت  ان  بعد   2017 عام 
الرقة  مدينة  في  عليه  تدل  وثائق  على 
القوات  عليه  قبضت  ان  وبعد  سوريا  في 

الكردية في يناير 2019 بعد انهيار داعش.
مع  مقابالت  الفيدرالية  الشرطة  واجرت 

االصوات  في  خبير  وقام  تورنتو  في  عائلته 
في  سمع  الذي  بالصوت  صوته  مبقارنة 
وتطابقت  داعش  نشرته  الذي  الفيديو 
مكتب  عليه  قبض  وقد  االصوات، 
التحقيقات الفيدرالي االمريكي بينما كان 
في  االكراد  املقاتلني  سجون  في  محتجزا 
سوريا عام 2019 وبعد أن رفضت احلكومة 
الكندية اعادته الي كندا، احضر الي والية 

فرجينيا في امريكا ملواجهة االتهامات.
ان  االمريكية  العدل  وزارة  قالت  بيان  وفي 
محمد خليفة يواجه حكما بالسجن مدى 
بتقدمي  مذنب  بانه  أعترف  أن  بعد  احلياة 
بتنفيذ  والقيام  إرهابية  ملنظمة  اموال 
وظهرت  مناسبتني  في  اعدام  عمليات 
دعائي  لفيديو  مقاطع  في  العمليات  هذه 
لداعش يسمى )لهيب احلرب( وهو قام بدور 

الراوي فيه ايضا.

املتحدة  للواليات  انضمامهما  كندا  أعلنت 
وإجنلترا وأستراليا في »املقاطعة الدبلوماسية« 
في  املقبلة  الشتوية  األوملبية  األلعاب  لدورة 
للنظام  جديدة  ضربة  تعتبر  والتي  بكني، 
حلقوق  بانتهاكات  اتهامات  بسبب  الصيني 

اإلنسان.
مؤمتر  في  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس  وقال 
انتهاكات  حيال  للغاية  قلقون  »نحن  صحفي 

احلكومة الصينية حلقوق اإلنسان«.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
على  ورداً  البرملان  في  أيضاً  قبل  من  أعلن  قد 
فعلياً  هناك  »ستكون  الصدد  هذا  في  سؤال 
دبلوماسية ألوملبياد بكني الشتوي«،  مقاطعة 

مضيفا أن أيا من وزراء احلكومة لن يحضر.
البريطانيني  الرياضيني  أن  وأكد جونسون علي 
أن  على  وشدد  األلعاب،  في  سيشاركون 

حكومته ال تتبنى املقاطعة الرياضية.
السفارة  باسم  متحدث  رد  جانبهم  ومن 
الصينية في لندن بأن »احلكومة الصينية لم 
تدعي وزراء أو مسؤولني بريطانيني، إلن األلعاب 
للتالعب  أداة  وليست  رياضي  جتمع  األوملبية 

السياسي ألي دولة.
وتابع املتحدث في بيان نشره املوقع اإللكتروني 
انتهاكاً  يعد  الرياضة  »تسييس  أن  للسفارة 
مبدأ  سيما  وال  األوملبي،  امليثاق  لروح  واضحا 

’احلياد السياسي‘».

تنديد صيني
لندن  بني  التوتر  مصادر  من  العديد  هناك 
حقوق  احترام  مسألة  أبرزها  من  وبكني، 
اإلنسان، وكذلك تراجع احلريات في هونغ كونغ 
واستبعاد  السابقة،  البريطانية  املستعمرة 

شركة هواوي الصينية العمالقة عن مشاريع 
في  اخلامس  اجليل  لشبكة  التحتية  البنى 

بريطانيا.
بكني  أبدت  وكندا،  بريطانيا  إعالن  وقبل  وكان 
قالت  فيما  املتحدة،  الواليات  قرار  إزاء  غضبها 

إن »ال أحد يكترث« لقرار كانبيرا.
إلى  أستراليا  أشارت  ملوقفها،  تبريرها  في 
مسألة احترام حقوق اإلنسان في شينجيانغ، 
وبكني  كانبيرا  بني  أخرى  خالفات  هناك  لكن 
تتراوح من إصدار أستراليا قوانني حول التدخل 
تعمل  غواصات  شرائها  إلى  وصوال  اخلارجي 

بالدفع النووي.
وقال رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون 
إن »أستراليا لن تتراجع عن املوقف القوي الذي 
اتخذته للدفاع عن مصاحلها، وليس مستغربا 
إلى  أستراليني  مسؤولني  نرسل  لن  أننا  البتة 

هذه األلعاب« في بكني.
وأكد »سواء حضروا أم ال، ال أحد يكترث«، وأردف 
وأالعيبهم  األفق  الضيقة  »سياستهم  أن 
األلعاب  جناح  على  إطالقا  تؤثر  لن  الصغيرة 

األوملبية«.
أنها  أعلنت  قد  املّتحدة  الواليات  وكانت 
األوملبياد  في  باملشاركة  لرياضييها  ستسمح 
سياسي  مسؤول  أي  إليه  ترسل  لن  لكنها 
إلى  سببها  عزت  مقاطعة  في  دبلوماسي،  أو 
بكني  واشنطن  تتهم  التي  اجلماعية«  »اإلبادة 
املسلمة  األويغور  أقلية  حق  في  بارتكابها 
الصني(  شرق  )شمال  شينجيانغ  إقليم  في 
وانتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان في هذا البلد.

املتحدة  »الواليات  بأن  الفور  على  الصني  وردت 
ستدفع ثمن تصرفها« هذا.

كندا تنضم للواليات املتحدة واجنلترا وأستراليا في »املقاطعة كندا تنضم للواليات املتحدة واجنلترا وأستراليا في »املقاطعة 
الدبلوماسية« ألوملبياد بكني الشتويالدبلوماسية« ألوملبياد بكني الشتوي



Saturday, January 1, 2022 - Issue 202السبت 1 يناير ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثاني بعد املائتان

للرجل... هل أنت زوج مخلص؟!للرجل... هل أنت زوج مخلص؟!
هل أنت زوج مخلص؟!

   کن صريحاً مع نفسك وأنت جتيب على هذه األسئلة؛ لكي تعرف ما إذا کنت زوجاً مخلصاً أم ال! 
   ضع عالمة) صح( على اإلجابة الصادقة لنفسك:

• إذا عادت زوجتك من محل تصفيف الشعر، وفوجئت بأن شعرها قصير جداً، وغير جذاب، فتقول لها :
ال بأس.. سيطول بسرعة.

  البد أنه انكمش في أثناء عمل التسريحة.
  عظيم .. إنك اآلن أجمل!

• ما الذي تعرفه زوجتك بالضبط عن دخلك؟
1 ـ نصفه؟

2 – كله؟
3- ال تعرف شيئا على اإلطالق.

• إذا سألتك زوجتك عن سبب عودتك متأخراً ومظهرك غير مهندم فماذا تقول لها:
 1- كان العمل ُمجهداً كثيراً.

 ۲ - كنت متعجالً الرجوع إليك فلم أعتنبمظهري بعد انتهاء عملي باملصنع.
• إذا سألتك زوجتك عما إذا كانت قد أصبحت أكثر رشاقة في رأيك:

1- مازلت جذابة كما أنت دائماً.
- أنت دائماً رشيقة.

• إذا نسيت موعد عيد ميالد زوجتك:
- هل تلوم ذاكرتك أمامها؟

2 - هل تسارع إلى شراء هدية؟
• إذا اشتريت زوجاً من األحذية بعشرين جنيها، وعلقت زوجتك عليه بقولها وسؤالها: كم هو حذاء جميل. 

كم دفعت ثمنا له؟ سيكون ردك:
 ا- أقل من 100 جنيه.

 ۲ – خمسون جنيهاً اقترضتها من زميل بالعمل.
 3 - ال أتذكر.

   واآلن اقرأ بتمعن إجابة كل سؤال، وادرس إلى أي مدى تذهب، في أخالصك لزوجتك؟!

نصائح لوقف تقصف األظافر وتقويتهانصائح لوقف تقصف األظافر وتقويتها
أوردت مجلة »Instyle« أنه ميكن مواجهة األظافر الضعيفة واملتقصفة من خالل 

العناية السليمة الغنية بالزيوت واملواد املرطبة.
الضعيفة  األظافر  مواجهة  ميكن  أنه  واجلمال  بالصحة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
تقوية  يعمل على  والذي   ،)Nail hardener( األظافر  ُمقّوي  بواسطة  واملتقصفة 

بنية األظافر.
كما ينبغي استعمال زيت األظافر الغني بزيت اجلوجوبا وفيتامني E، حيث تساعد هذه املواد الفعالة على 
يومياً. كما  الزيت مبعدل ثالث مرات  ينبغي استعمال  نتائج ملموسة  بها. ولتحقيق  منو األظافر وتعتني 
ينبغي استعمال كرمي اليد الغني مبواد الترطيب مثل الالنولني وشمع العسل والغلسرين للتمتع بأظافر 

مخملية.
ولتشذيب األظافر، تنصح مجلة »Instyle« باستعمال مبرد زجاجي حيث إنه يحافظ على األظافر بخالف 

املبرد اخلشن.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

هل تعاني من اخلجل؟هل تعاني من اخلجل؟
   يعاني بعض الشباب من الشعور باخلجل والرهبة من خوض مجتمعات جديدة، والتعرف على أناس جدد 
خوفاً من السخرية منهم. فهناك مثالً الطالب اجلامعي الذي يخجل من سؤال أستاذه، خوفاً من الوقوع 
في اخلطأ... وبذلك قد يسخر منه بعض الزمالء، فيلجأ إلى الصمت حتى ولو كان على حساب استيعابه 

وفهمه.
   ولكن يطمئنك العالم النفساني »د. هال شوك« بأن معاناة بعض الناس من اخلجل واالرتباك لدى لقاء 
اآلخرين، يعتبر أمراً طبيعياً ناجتاً عن عدم االتزان في تقدير املواقف، واملبالغة في اإلحساس بردود األفعال، 

وتوهم أن اآلخرين سيركزون على تصرفاتهم وطريقة حديثهم، واحمرار وجههم خجالً.
الدراسي،  النجاح     ويؤكد »د. هال«، أن هذه اإلحساسات تختفي تدريجياً مع النضوج النفسي، وإحراز 

واالنضمام إلى احلياة العملية، كما أنها تزول متاما بعد االرتباط والزواج.
ويحدد لك »د. هال« بعض النقاط الهامة التي تعينك على التخلص من اخلجل، وتساعدك على مواجهة 

األخرين بثقة وثبات وهي: 
1 - ال تبالغ في تصوير أهمية املواقف، وال تبالغ في االستعداد لها حتى ال تعمق في نفسك االضطراب 

واإلحساس باخلوف. وحاول أن حتتفظ بأكبر قدر من االسترخاء.
 ۲ - تذكر أن ثقتك بنفسك تنعكس عليك من خالل تقدميك لنفسك، فاحرص على إعطاء اآلخرين انطباعاً 

بأنك تتمتع بالثقة، واإلقدام، وحسن التقدير.
 3 - احذر التحدث في أمور ال تعلم تفاصيلها جملرد مجاراة اآلخرين، واهتم بحسن االستماع. 

4- ال تفزع من عدم قبول اآلخرين لرأي أبديته، وتعتبر أن ذلك رفضاً لك شخصياً، وشارك في احلوار واجلدل 
دون تعصب لرأيك، حتى تعطي انطباعاً لآلخرين بتمتعك بالتفتح والنضج، مما يشجع على فتح حوارات 

جديدة معك.
   وأخيراً، تأكد أن القلق واحلرج واخلجل ما هي إال إحساسات وهمية ال يشعر بها إال أنت، ويجب عليك أال 

تتركها تفسد متعتك، وتعكر عليك مناسباتك. بل اعتزم االنطالق واالستمتاع بصحبة اآلخرين.

البوت الفروالبوت الفرو إلطاللة شتوية دافئة وفخمة إلطاللة شتوية دافئة وفخمة
أوردت مجلة »Elle« أن البوت الفرو )Furry Boots( يتربع على عرش موضة 
األحذية النسائية هذا الشتاء ليمنح املرأة إحساسا بالدفء من ناحية 

ويضفي على املظهر طابعاً فخماً من ناحية أخرى.
مبطناً  يأتي  ال  الفرو  البوت  أن  واجلمال  باملوضة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
بالفرو من الداخل فحسب، بل يكتسي بالفرو من اخلارج أيضاً إلبراز طابع 

األناقة والفخامة.
وأشارت »Elle« إلى أن البوت الفرو ميتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
تنسيقه مع سروال جينز  ميكن احلصول على إطاللة كاجوال من خالل 

وبلوفر ذي ياقة عالية، بينما ميكن احلصول على إطاللة رياضية من خالل تنسيقه مع ليجنز وجاكت مبطن 
قصير.

وبحسب دار أزياء شانيل العريقة، فإنه ميكن تنسيق البوت الفرو مع فستان مرصع بالترتر ومعطف من 
التويد للحصول على إطاللة فاخرة تناسب احلفالت

   • الهمس مع إحدى الصديقات 
من  كبيرة  مجموعة  وسط 
احمليطني  كل  إلى  يسيء  الناس، 
الناس،  من  اجملموعة  تلك  من 
احلوار  موضوع  أن  ذلك  يعني  إذ 

الهامس هو ضد أحد احمليطني!
   كما أن الفتاة التي تتبع أسلوب 
الهمس في أذن صديقتها وسط 

مجموعة من الزميالت تصبح مكروهة!
إزعاج  العربة  املنبعث من  املرتفع  الصوت  يثير   •    
شديد لكل احمليطني، سواء في الشارع أو في املنازل. 
فلماذا يا عزيزي ال تخفض من صوت املذياع؛ ليكون 
وليس  تسمع  أن  هو  القصد  أن  طاملا  وحدك،  لك 
بها  متر  التي  والشوارع  الشارع  سكان  كل  إسماع 

بعربتك األنيقة؟!
النائمني  كل  ينزعج   •
آلة  صوت  على  ويستيقظون 
أحد  عربة  من  الصادر  التنبيه 
عمله  من  العائد  األسرة  أفراد 
قرب منتصف الليل أو بعد ذلك 
أسرته  على  ينادي  فهو  بكثير، 
البناية؛  من  الثامن  الدور  في 
ثم  أبنائه  بأسماء  منادياً  يعلو بصوته مرتفعاً  وقد 
وبني   - الساكن  الشارع  في  وهو   – بینه  حوار  يدور 
أفراد أسرته من نافذة الدور الثامن عما حتتاج اليه 
يستيقظ  وبذلك  إليها.  هو  يصعد  أن  قبل  األسرة 

كل سكان البناية مع مشاعر عدم الرضا!

من جتارب االخرياتمن جتارب االخريات
الذي  احلليب  اللنب  وعاء  لتنظيف   
الشاي:  شرب  أثناء  في  يستخدم 
اخلاصة  الرائحة  على  القضاء  لضمان 
بعض  فيه  ضعي  منه  تنبعث  التي 
ماء  إلى  باإلضافة  البطاطس  قشور 
ثم  قصيرة،  فترة  به  واتركيه  مغلي، 

اشطفيه جيداً بعد ذلك.
الطعام: قشري حبة من  في  الزائد  امللح  ملعاجلة    
ثمر البطاطس وقطعيها ثم أضيفيها للطعام في 

أثناء طهيه. فتمتص البطاطس امللح الزائد.
أصبحت  أو  ذبلت  إذا  للبطاطس:  احليوية  إلعادة    
طرية، تنقع في ماء مضاف إليه بعض امللح، وتترك 
فترة ربع الساعة، فتصبح ناعمة متماسكة، وميكن 

تقشيرها بعد ذلك بسهولة. 

 إلزالة رائحة الطعام من يديك: قد 
رائحة  إزالة  في  الصابون  يكفي  ال 
بعض روائح األطعمة من اليد مثل 
األسماك الطازجة واجلافة واجملمدة 
واململحة. وكذلك خلطة احلشرات 
إزالة  وتتم  والبصل،  والكفتة 
غسلها  بعد  األيدي  من  الرائحة 
باملاء والصابون بدعك اليدين جيداً بعضهما  جيداً 
ببعض مبعجون األسنان أو بعض النب املطحون ثم 

شطفهما.
إلزالة رائحة احملتوى من اإلناء البالستيك أو الزجاجي: 
أيام  الرائحة احملايدة ألي وعاء بعد ملئه لعدة  تعود 

بعادم الشاي )تفل الشاي(.

أصول ولياقةأصول ولياقة
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»توشكى اخلير«.. مصر تفتتح »توشكى اخلير«.. مصر تفتتح 
أكبر مشروع زراعيأكبر مشروع زراعي في  في 

الشرق األوسطالشرق األوسط
املشروعات  أهم  من  توشكي  مشروع  يعد 
حيث  حاليا،  مصر  في  تقام  التي  الزراعية 
جنوب  جديدة  دلتا  خلق  إلي  إلى  يهدف 
الصحراء الغربية موازية للنيل، وتساهم في 

إضافة مساحة تصل إلى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية، يتم ريها مبياه النيل، عبر ترعة الشيخ زايد 
التي تبلغ حصتها من املياه حوالي 5.5 مليار م3 سنويا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، املشروع القومي »توشكى اخلير«، والذي يستهدف استصالح 
مليون فدان ويعد أحد املشروعات القومية العمالقة التي جنح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 

اجلمهورية في إعادة احلياة فيها بعد فترة من التدهور.
بدء تنفيذ مشروع ترعة الشيخ زايد في يناير 1997 , ويجري تنفيذ العمل وفقاً جلدول زمني محدد وقد 

شهد عام 2003 بدء ضخ املياه في الترعة ألول مرة.
ألف  الزراعية، بحوالي 540  الرقعة  بزيادة  وذلك  الغذائية،  الفجوة  التغلب على  إلى  املشروع  يهدف 
فدان، وتصل في املستقبل إلى مليون فدان، مع تعظيم عائد املوارد املتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية.

قال حسني أبو صدام نقيب الفالحني، إن مشروع توشكى من أهم املشروعات القومية العمالقة في 
التوسع األفقي واستصالح األراضي الزراعية، خاصة أن هذا املشروع جيد من حيث األرض وقريب من 

مياه النيل فهو في موقع فريد من نوعه.

اإلمارات.. توثيق أول عقداإلمارات.. توثيق أول عقد زواج مدني لغير املسلمني لكنديني زواج مدني لغير املسلمني لكنديني
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  املسلمني  لغير  الشخصية  لألحوال  أبوظبي  محكمة  شهدت 
توثيق أول عقد زواج مدني بني زوجني من اجلنسية الكندية، وذلك وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 
في شأن األحوال الشخصية لألجانب غير املسلمني في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى حتقيق ريادة 

اإلمارة في تنظيم مسائل األسرة لغير املسلمني متاشيا مع أفضل املمارسات الدولية.
 وأكد املستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إمتام إجراءات عقد الزواج 
ظل  في  العربية،  املنطقة  مستوى  على  نوعية  سابقة  يعد  أبوظبي،  محاكم  في  مرة  ألول  املدني 
جهود  تدعم  والتي  املسلمني،  غير  لألجانب  الشخصية  األحوال  قانون  وفق  املستحدثة  اإلجراءات 
مبا  واملتغيرات،  املستجدات  مواكبة  لضمان  والقضائية  التشريعية  للمنظومة  املستمرة  التطوير 
يسهم في ترسيخ املكانة العاملية الرائدة إلمارة أبوظبي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات واخلبرات من 

مختلف أنحاء العالم.
  وقد احتفت دائرة القضاء في أبوظبي، مبراسم تسجيل أول زواج مدني في املنطقة العربية. وقد عبر 
الزوجان عن جزيل الشكر واالمتنان لتوفير خدمة عقد الزواج املدني في إمارة أبوظبي، مع تقديرهما 
للجهود املبذولة سواء في عملية التنظيم وسهولة تقدمي الطلب، وسرعة إمتام اإلجراءات القضائية 

لعملية التوثيق خالل فترة وجيزة.
القضاء،  لدائرة  الرسمي  اإللكتروني  املوقع  عبر  اآلن  متاحة  املدني،  الزواج  تسجيل  أن خدمة  يذكر   
بُعد من خالل تقنية  الزواج عن  إذ يتم عقد وتسجيل  الزائرين على حد سواء،  للمقيمني والسياح 

االتصال املرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.

اعتقالاعتقال مسلح اقتحم مقر إقامة امللكة  مسلح اقتحم مقر إقامة امللكة 
إليزابيث في بريطانياإليزابيث في بريطانيا

اعتقلت الشرطة في بريطانيا، شاباً مسلحاً يبلغ من العمر 
19 عاماً، بعد اقتحامه أرض قلعة وندسور حيث تقيم امللكة 

إليزابيث الثانية خالل فترة عيد امليالد.
من  ضباط  »استجاب  بيان  في  البريطانية  الشرطة  وذكرت 
الساعة  حوالي  أمني  خلرق  العاصمة  وشرطة  التاميز  وادي 

8:30 صباًحا بتوقيت جرينتش داخل أراضي قلعة وندسور«.
رهن  يزال  وال  ساوثهامبتون  من  عاًما   19 العمر  من  يبلغ  رجل  على  القبض  مت  أنه  الشرطة  وأكدت 
التاميز »مت القبض على  االحتجاز في هذا الوقت. من جانبها، قالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي 
الرجل لالشتباه في خرقه ملوقع محمي أو التعدي عليه وحيازة سالح هجومي.. ال يزال رهن االعتقال 
بدأت في غضون حلظات من دخول  األمنية  العمليات  أن  نؤكد  أن  وتابعت »ميكننا  الوقت«.  في هذا 
الرجل إلى األرض ولم يدخل أي مبنى«. وأوضحت أنه مت إبالغ أفراد العائلة املالكة البريطانية باحلادث.

من جانبها، نقلت شبكة »سي إن إن« األمريكية عن مصدر بقصر باكنجهام قوله إن امللكة إليزابيث 
الثانية لم تسافر إلى ساندرينجهام لالحتفال بعيد امليالد، وبدالً من ذلك حتتفل في قلعة وندسور، 

مع انتشار متحور أوميكرون اجلديد لفيروس كورونا في بريطانيا.

أبو ظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار »أبو ظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار »إيفوشيلد« لعالج »كوفيد-إيفوشيلد« لعالج »كوفيد-1919««
شركة  طّورته  الذي  »إيفوشيلد«،  عقار  شحنات  أولى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  وصلت 
على  حصوله  بعد  العقار،  تتسلم  العالم  في  مدينة  أول  بذلك  ظبي  أبو  لتصبح  »أسترازينيكا«، 
موافقة االستخدام الطارئ من قبل وزارة الصحة ووقاية اجملتمع، إذ جاء تطوير العقار الذي يعمل عبر 
توليد األجسام املضادة طويلة املفعول، لعالج حاالت اإلصابة الشديدة لدى املرضى الذين ال يُظهرون 

استجابة مناعية كافية ملقاومة الفيروس.
 ويُضاف العقار اجلديد إلى العقاقير العالجية والوقائية األخرى لفيروس كورونا املتوافرة في أبوظبي 
واإلمارات والهادفة إلى مواصلة تقدمي أفضل خدمات الرعاية الصحية جلميع أفراد اجملتمع وفق أعلى 
املعايير العاملية، حيث سبق ووفرت دائرة الصحة في أبوظبي، أحدث ثالثة عقاقير في العالم لعالج 
كوفيد-19، وهي عقار طكازيريفيماب وإمديفيماب«، وعقار »أسترازينيكا AZD7442«، باإلضافة إلى 

عقار »سوتروفيماب«.
ووصلت الُشحنة األولى من عقار »إيفوشيلد« إلى أبوظبي، حتت إشراف مباشر من دائرة الصحة في 
أبوظبي، ومن خالل تعاون وثيق وتنسيق مشترك بني باقٍة من الشركاء الرئيسني، مبا في ذلك الشركة، 
االحتاد  وشركة  الصحية،  الرعاية  بقطاع  الصلة  ذات  واخلدمات  التجهيزات  ملشتريات  املتخصصة 
اجلنسيات،  متعددة  السويدية  البريطانية  و«أسترازينيكا«  للطيران،  االحتاد  التابع جملموعة  للشحن، 
التابع للشركة املتخصصة  التوزيع  املبتكر في مركز  العقار  أبوظبي للمطارات. ومت تخزين  وشركة 
ملشتريات التجهيزات، املرفق األكبر واألكثر تطوراً للتخزين بدرجات حرارة منخفضة في املنطقة، ومن 
رائد في االستجابة جلائحة كورونا،  أبوظبي تقدمي منوذج  وتواصل  توزيعه نحو وجهات مختلفة.  ثم 
متصدرة مدن العالم القيادية في التعامل مع الوباء، وفق أحدث تصنيف أصدرته مجموعة املعرفة 
لها، األمر الذي يؤكد مكانة اإلمارة  العميقة Deep knowledge Group التي تتخذ من لندن مقراً 
إطار  في  أبوظبي،  في  الصحة  دائرة  وكانت  والعالم.  املنطقة  في  الصحية  للرعاية  رائدة  كوجهة 
جهودها املتواصلة لضمان صحة وسالمة كافة أفراد اجملتمع، وفرت عقار طكازيريفيماب وإمديفيماب«، 
الذي يعمل على الوقاية من فيروس كورونا وعالج املصابني ذوي احلاالت اخلفيفة واملتوسطة في اإلمارة، 
حيث يتكون من مزيج من األجسام املضادة املكونة من عقارّي »كازيريفيمابط و«إمديفيماب« القادرة 

على عالج األشخاص املصابني بالفيروس والوقاية من املرض.

حدث تاريخي.. السعودية تسمح باحتفاالت عيد امليالد ألول مرةحدث تاريخي.. السعودية تسمح باحتفاالت عيد امليالد ألول مرة
في حدث تاريخي، سمحت السلطات السعودية باحتفاالت عيد امليالد، ورصدت وسائل اإلعالم العاملية 

مظاهر احتفاالت عيد امليالد في السعودية ألول مرة في تاريخ اململكة، 
بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس وتعليق الزينة 

هذا العام.
عرضت  مؤخرا،  اململكة  تبنتها  التي  االنفتاح  سياسة  إطار  وفي 
ميكن  االصطناعية، حيث  التنوب  أشجار  الرياض  العاصمة  في  متاجر 
للمتسوقني العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق 

رأس حيوان الرنة.
يتم  ما  عادة  التي  اإليطالية  »البانيتون«  كعكة  وخاصة  امليالد،  عيد  كعكات  تقدم  املطاعم  وباتت 

إعدادها في رأس السنة امليالدية.
كما احتوت متاجر األثاث على عروض ألكاليل الزهور والشموع احلمراء، فيما صممت بعض الفنادق 
منها شجرة  كبير  جزء  وتضمن  امليالد،  بأعياد  االحتفاالت  مع  تتناسب  الداخلية  بباحاتها  ديكورات 

الكريسماس. وبلغ سعر شجرة التنوب البالستيكية 3000 دوالر.
وكانت السعودية متنع ممارسة شعائر ديانة غير اإلسالم في األماكن العامة، لكن مستشار احلكومة 
السعودية،  في  كنيسة  تشييد  سيتم  أنه  اجلاري  العام  منتصف  أعلن  الشهابي،  علي  السعودية 
أو تأكيد رسمي من السلطات. وأجرت اململكة في السنوات األخيرة تغييرات  فيما لم يصدر نفي 
اجتماعية كبيرة وإصالحات اقتصادية يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، فسمح للنساء بقيادة 
السيارات، وبدخول مالعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما، وسمح بإقامة حفالت غنائية صاخبة.

وأصبحت املتاجر واملطاعم تستقبل الزبائن خالل وقت الصالة، في تغيير لسياسة سابقة كانت جتبر 
هذه األماكن على اإلغالق في هذا الوقت.

كبير  عدد  صيت  ذاع  املاضية،  األعوام  مدار  على 
العديد  وضعوا  الذين  واملنجمني  العرافني  من 
ورغم  املستقبل،  في  ملا سيحدث  التوقعات  من 
شهرة الكثيرين، إال أن املاليني يبحثون عن تنبؤات 
العرافة العمياء لعام 2022 بسبب صدق الكثير 

منها خالل األعوام املاضية.
 2022 لعام  العمياء  العرافة  تنبؤات  وتتصدر   
محرك البحث »جوجل« في الوقت احلالي، فهي 
بنسبة  فيها  صدقت  التي  بتوقعاتها  مشهورة 
86%، إذ تنبأت العرافة البلغارية الشهيرة باسم 
»بابا فاجنا«، من قبل، بوفاة األميرة »ديانا« وأحداث 
هجوم 11 سبتمبر، باإلضافة إلى خسارة الرئيس 
لالنتخابات  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 

الرئاسية في بداية العام اجلاري.
عام  في  العمياء  البلغارية  العرافة  وفاة  ورغم 
1996، إال أن بعض توقعاتها ال تزال تتحقق حتى 

اآلن.
تنبؤات العرافة العمياء لعام 2022:

نقص املياه
أحد التوقعات الصادمة التي تنبأت بها العرافة 
الشرب  ندرة مياه  األرض ستشهد  أن  البلغارية، 
األنهار،  في  املتزايد  التلوث  بسبب   ،2022 في 
إمدادات  على  للحفاظ  صراعا  هناك  وسيكون 

حلول  عن  الكثيرون  وسيبحث  الدول،  بني  املياه 
أخرى للحصول على مصادر جديدة.

هجوم اجلراد في الهند
ستصل  احلرارة  درجات  بأن  فاجنا«  »بابا  وتنبأت 
احملاصيل  اجلراد  وسيهاجم  مئوية،  درجة   50 إلى 
واألراضي الزراعية، ما يتسبب في حدوث مجاعة 

لم تشهد لألرض مثلها من قبل.
غزو الكائنات الفضائية

األرض  فأن  العمياء،  العرافة  توقعات  وبحسب 
»أومواموا«  يدعى  كويكب  وصول  ستشهد 
حملاربة  الكوكب  إلى  فضائية  كائنات  سيرسله 

البشر.
فيروس في سيبيريا

فيروس  اكتشاف  فاجنا«، سيجرى  »بابا  لــ  وفًقا 
حتى  جتميده  مت  والذي  سيبيريا  في  جديد  قاتل 
اآلن، مما سيؤدي إلى هالك البشرية، كما ستضرب 
الفيضانات والزالزل العديد من البلدان اآلسيوية، 

إلى جانب أستراليا.
 سيطرة التكنولوجيا

أطول  وقًتا  األشخاص  2022، سيقضي  عام  في 
ذلك  ألن  خطيرًا  األمر  وسيكون  اإلنترنت،  على 

سيؤدي إلى خلط املاليني بني اخليال والواقع.

تنبؤات العرافة العمياء لعام تنبؤات العرافة العمياء لعام ٢٠٢٢٢٠٢٢... أشهر ... أشهر 55 أحداث مدمرة  أحداث مدمرة 
تشهدها البشريةتشهدها البشرية
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احلكومة الكندية حتذر املواطنني من السفر احلكومة الكندية حتذر املواطنني من السفر 
للخارج خالل األيام القادمةللخارج خالل األيام القادمة

قامت حكومة كندا بتقدمي نصائح قامت حكومة كندا بتقدمي نصائح 
قبل  للكنديني  بالسفر  قبل خاصة  للكنديني  بالسفر  خاصة 
القيود  أن  من  وحذرت  األعياد  القيود فترة  أن  من  وحذرت  األعياد  فترة 
تعطيل  إلى  تؤدي  قد  تعطيل الصحية  إلى  تؤدي  قد  الصحية 
  1515 وفي  لديهم،  السفر  وفي خطط  لديهم،  السفر  خطط 
احلكومة  أعلنت  املاضي  احلكومة ديسمبر  أعلنت  املاضي  ديسمبر 
السفر  حتذير  أن  عن  السفر الكندية  حتذير  أن  عن  الكندية 

وهو  الثالث  املستوى  إلى  يتحول  قد  وهو للخارج  الثالث  املستوى  إلى  يتحول  قد  للخارج 
وهذه  للخارج،  الضروري  غير  السفر  جتنب  وهذه يعني  للخارج،  الضروري  غير  السفر  جتنب  يعني 
قاعدة  وليست  فقط  توجيهية  هي  قاعدة النصيحة  وليست  فقط  توجيهية  هي  النصيحة 
للكنديني  يسمح  يزال  ال  انه  يعني  مما  للكنديني محددة،  يسمح  يزال  ال  انه  يعني  مما  محددة، 

بالقيام برحالت إلى اخلارج، إذا ما أرادوا ذلك.بالقيام برحالت إلى اخلارج، إذا ما أرادوا ذلك.
وقد أعادة احلكومة الكندية قاعدة االلتزام بإجراء وقد أعادة احلكومة الكندية قاعدة االلتزام بإجراء 
اختبار )بي سي آر( لكوفيد اختبار )بي سي آر( لكوفيد 1919 قبل الوصول إلى  قبل الوصول إلى 
حالة  عن  النظر  بغض  املسافرين  جلميع  حالة كندا  عن  النظر  بغض  املسافرين  جلميع  كندا 

التطعيم لديهم أو طول الرحلة.التطعيم لديهم أو طول الرحلة.
وحذرت احلكومة في بيانا لها من أن الذين يقررون وحذرت احلكومة في بيانا لها من أن الذين يقررون 
تأخيرات  يتوقعوا  أن  عليهم  للخارج  تأخيرات السفر  يتوقعوا  أن  عليهم  للخارج  السفر 
محتملة قد تزداد سوءا خالل فترة األعياد، وأيضا محتملة قد تزداد سوءا خالل فترة األعياد، وأيضا 

قد تتغير بسرعة قواعد السفر قد تتغير بسرعة قواعد السفر 
دون إشعار.دون إشعار.

وقد يواجه الكنديون في بعض وقد يواجه الكنديون في بعض 
احلاالت إغالقات غير متوقعة أو احلاالت إغالقات غير متوقعة أو 
اخلارج،  في  صحي  حجر  اخلارج، فترات  في  صحي  حجر  فترات 
إذا  انه  احلكومة؛  بيان  إذا وجاء في  انه  احلكومة؛  بيان  وجاء في 
أختار الكنديون السفر للخارج أختار الكنديون السفر للخارج 
خطط  في  تعطل  يتوقعوا  أن  يجب  خطط فانهم  في  تعطل  يتوقعوا  أن  يجب  فانهم 
كندا  خارج  للبقاء  يضطروا  وقد  لديهم  كندا السفر  خارج  للبقاء  يضطروا  وقد  لديهم  السفر 
ويتعني عليهم  ويتعني عليهم لفترة أطول مما كانوا يخططون،  لفترة أطول مما كانوا يخططون، 
على  للحصول  كندا  حكومة  على  يعتمدوا  على أال  للحصول  كندا  حكومة  على  يعتمدوا  أال 

مساعدات تتعلق بالتغييرات في خطط السفر.مساعدات تتعلق بالتغييرات في خطط السفر.
وتأتي هذه النصائح احلكومية احملدثة على السفر وتأتي هذه النصائح احلكومية احملدثة على السفر 
وسط مخاوف متزايدة بشأن متحور »أوميكرون« وسط مخاوف متزايدة بشأن متحور »أوميكرون« 
األشخاص  جميع  كندا  حكومة  حثت  وقد  األشخاص هذا  جميع  كندا  حكومة  حثت  وقد  هذا 
املؤهلني سواء كانوا يخططون للسفر محليا أو املؤهلني سواء كانوا يخططون للسفر محليا أو 
دوليا باحلصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد دوليا باحلصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد 

1919 في أقرب وقت ممكن. في أقرب وقت ممكن.

أونتاريو تقبل مهاجرين جدد شريطة استثمار أونتاريو تقبل مهاجرين جدد شريطة استثمار 
200200 ألف دوالر في الشركات احمللية ألف دوالر في الشركات احمللية

من  اجلدد  املهاجرين  من  من   اجلدد  املهاجرين  من   ١00١00 لقبول  أونتاريو  تخطط  لقبول تورنتو:  أونتاريو  تخطط  تورنتو: 
يسمح  برنامج  اطار  في  القادمني  العامني  خالل  األعمال  يسمح رواد  برنامج  اطار  في  القادمني  العامني  خالل  األعمال  رواد 
املقاطعة  إلى  للهجرة  طلب  بتقدمي  األجانب  األعمال  املقاطعة لرواد  إلى  للهجرة  طلب  بتقدمي  األجانب  األعمال  لرواد 
بشرط أن يستثمر الفرد منهما ال يقل عن بشرط أن يستثمر الفرد منهما ال يقل عن 200200 الف دوالر  في  الف دوالر  في 
»أن  ماكنوتون  مونتي  العمل  وزير  وقال  املقاطعة،  »أن اقتصاد  ماكنوتون  مونتي  العمل  وزير  وقال  املقاطعة،  اقتصاد 
الدوليني  األعمال  رواد  جذب  على  ستركز  املقاطعة  الدوليني حكومة  األعمال  رواد  جذب  على  ستركز  املقاطعة  حكومة 
سيتم  انه  وقال  الكبرى،  تورنتو  منطقة  خارج  مجتمعات  سيتم إلى  انه  وقال  الكبرى،  تورنتو  منطقة  خارج  مجتمعات  إلى 

يبدأ كل  أن  املقاطعة بعد  االقتصادية في  الهجرة  برنامج  رواد األعمال للهجرة مبوجب  يبدأ كل ترشيح  أن  املقاطعة بعد  االقتصادية في  الهجرة  برنامج  رواد األعمال للهجرة مبوجب  ترشيح 
منهم في عمل جتاري أو يشتري مشروع قائم في أونتاريو.منهم في عمل جتاري أو يشتري مشروع قائم في أونتاريو.

أونتاريو 66 ماليني دوالر ولكن سيتم  ماليني دوالر ولكن سيتم  أن املبادرة اجلديدة ستكلف حكومة  أونتاريو وقال أيضا وزير العمل،  أن املبادرة اجلديدة ستكلف حكومة  وقال أيضا وزير العمل، 
  2020 يقل عن  ال  ما  تتوقع  املقاطعة  وان  املهاجرون،  التي سيدفعها  الرسوم  يقل عن استردادها من خالل  ال  ما  تتوقع  املقاطعة  وان  املهاجرون،  التي سيدفعها  الرسوم  استردادها من خالل 

مليون دوالرا من االستثمارات التجارية الناجتة من تدفق الهجرة من هذا النوع.مليون دوالرا من االستثمارات التجارية الناجتة من تدفق الهجرة من هذا النوع.
وقال أيضا أنه يرى أن الهجرة هي أحد احملركات االقتصادية الرئيسية لنمو أونتاريو وان هناك فرص وقال أيضا أنه يرى أن الهجرة هي أحد احملركات االقتصادية الرئيسية لنمو أونتاريو وان هناك فرص 
إلنشاء شركات جديدة خارج منطقة تورنتو الكبرى وخلق املزيد من فرص العمل للناس في جميع إلنشاء شركات جديدة خارج منطقة تورنتو الكبرى وخلق املزيد من فرص العمل للناس في جميع 

أنحاء املقاطعة.أنحاء املقاطعة.
وقال أيضا إن هذا البرنامج سيساعد على انتعاش االقتصاد في أونتاريو بعد انقضاء الوباء، وان وقال أيضا إن هذا البرنامج سيساعد على انتعاش االقتصاد في أونتاريو بعد انقضاء الوباء، وان 
علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لنبني اقتصادنا ونوظف أصحاب املشاريع، وإن املقاطعة تواجه علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لنبني اقتصادنا ونوظف أصحاب املشاريع، وإن املقاطعة تواجه 

نقصا كبيرا في اليد العاملة وزاد من حدته تأثير وباء كورونا.نقصا كبيرا في اليد العاملة وزاد من حدته تأثير وباء كورونا.
وفي الشهر املاضي دعت مقاطعة أونتاريو احلكومة الفيدرالية ملضاعفة عدد املهاجرين املسموح وفي الشهر املاضي دعت مقاطعة أونتاريو احلكومة الفيدرالية ملضاعفة عدد املهاجرين املسموح 

لهم بالهجرة إلى أونتاريو من لهم بالهجرة إلى أونتاريو من 90009000 فرد إلى  فرد إلى ١8١8 ألف فرد سنويا. ألف فرد سنويا.

ترودو: وفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا خسارة الحد 
أقوي األصوات األخالقية في العالم

فقد  العالم  أن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  قال  فقد أوتاوا:  العالم  أن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  قال  أوتاوا: 
أحد أقوى األصوات األخالقية وهو رئيس أساقفة جنوب أحد أقوى األصوات األخالقية وهو رئيس أساقفة جنوب 
يناهز  توفي مؤخرا عن عمر  الذي  توتو(  )ديزموند  يناهز أفريقيا  توفي مؤخرا عن عمر  الذي  توتو(  )ديزموند  أفريقيا 

9090 عاما. عاما.
وقال ترودو في بيانا له »أنه شعر بحزن شديد لدى علمه وقال ترودو في بيانا له »أنه شعر بحزن شديد لدى علمه 
رائعة  كانت  بانها  حياته  ووصف  توتو،  ديزموند  رائعة بوفاة  كانت  بانها  حياته  ووصف  توتو،  ديزموند  بوفاة 
وانه استخدم رؤيته اخلاصة بالترابط واملساواة واملغفرة وانه استخدم رؤيته اخلاصة بالترابط واملساواة واملغفرة 
كافح  وانه  سالما،  وأكثر  أفضل  عالم  أجل  من  كافح للنضال  وانه  سالما،  وأكثر  أفضل  عالم  أجل  من  للنضال 

للقضاء على الفقر وزواج األطفال، وشجع الشباب على املشاركة بشكل أكبر في خلق عالم للقضاء على الفقر وزواج األطفال، وشجع الشباب على املشاركة بشكل أكبر في خلق عالم 
آمن. وقدم ترودو تعزياته بالنيابة عن جميع الكنديني لعائلة رئيس األساقفة وأصدقاؤه وشعب آمن. وقدم ترودو تعزياته بالنيابة عن جميع الكنديني لعائلة رئيس األساقفة وأصدقاؤه وشعب 
الثابت ضد الصعاب الكبيرة وإميانه  الثابت ضد الصعاب الكبيرة وإميانه جنوب أفريقيا، وقال ترودو أيضا »إن تفاؤل رئيس األساقفة  جنوب أفريقيا، وقال ترودو أيضا »إن تفاؤل رئيس األساقفة 

باإلنسانية الذي ال حدود لها سيظل مصدر إلهام لنا جميعا«باإلنسانية الذي ال حدود لها سيظل مصدر إلهام لنا جميعا«

مجلس إدارة وأسرة حترير 
»جود نيوز« 

يقدمون خالص العزاء 
 للصيدالنية / ماري روفائيل 

واألبناء / مارينا و ميخائيل و يوستينا 
في أنتقال

الصيدلي/ ابرام روفائيل

عزاء جلميع األسرة واحملبني 
في كندا ومصر
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United Pharmacy Group
UPG

 wishes to express its deepest condolences
for the departure of

Pharmacist / Abraam Rofael
 May God give peace to the departed soul and courage 

to the bereaved family to bear the irreparable loss
مجموعة

United Pharmacy Group - UPG
يودعون

الزميل العزيز الصيدلي/ 
ابرام روفائيل 

عزاء لزوجته الصيدالنية / ماري روفائيل
واالبناء / مارينا و ميخائيل و يوستينا
خالص العزاء جلميع أفراد األسرة في 

كندا ومصر .

الرب ينبح روحه الطاهرة مع القديسني مبلكوت السماوات 
و يعطي سالم وعزاء لالسرة . 
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واملفّكرين  املفّكرات  من  مجموعة  أصدرت 
والالهوتّيات والالهوتّيني املسيحّيني من الشرق 
األوسط نهاية سبتمبر املاضي وثيقة مرجعّية 
تتناول أوضاع املسيحّيني في هذه املنطقة من 
والفكرّية  واجليوسياسّية  الالهوتّية  الناحية 
احلياة..  »نختار  عنوان  حملت  واجملتمعّية؛ 
خيارات  نحو  األوسط  الشرق  في  املسيحيون 

الهوتية ومجتمعية متجددة”.
مطالبات جريئة للكنيسة تتعلق بقضايا املرأة 

وقوانني األحوال الشخصية
للكنيسة  جريئة  مطالبات  الوثيقة  تتضمن 
تتعلق بقضايا املرأة وقوانني األحوال الشخصية، 
إلى  األهم،  وهو  األخير،  فصلها  في  لتخلص 
التقليدية،  التوصيات  ال  احلّث،  لغة  اعتماد 
لتبني خيارات وسياسيات مستقبلّية، فتحّرض 
باألنظمة  االلتصاق  عدم  على  املسيحّيني 
أم  علمانّيًة  عقائدّيًة  أكانت  »سواء  القمعّية 
عائلّية«.  إقطاعّيًة  أم  ثيوقراطّيًة  إيديولوجّيًة 
وتدعوهم لالنحياز »إلى قضايا احلّرّيات والعدل 
والتداول  والدميوقراطّية  اإلنسان،  وحقوق 
هذه  في  وترى  للسلطة«،  املنتِظم  السلمّي 
املسيحّيني  التزام  عن  رصيًنا  »تعبيرًا  اخليارات 
لكّل  الكرمية  احلياة  وخيارَ  اإلنسانّية  املعّيَة 
املستشرية.  املوت  لثقافة  ورفًضا  إنسان، 
على  يقوم  أن  من  له  بّد  ال  املسيحّي  فاحلضور 
املتفانية، وعلى  خدمة كّل إنسان، وعلى احملّبة 
املغفرة الصادقة طاعًة ملشيئة اهلل، وذلك في 
عدالًة  أكثرَ  مجتمع  إلى  اجملتمع  حتويل  سبيل 

وإنسانّية.
اجملتمعات  املرأة من  إقصاء  لقد شغلت قضية 
الكنائس  نقاشات  من  جانبا  الكنسية 
التقليدية واملصلحة على حد سواء في الشرق 
هذا  الكنسية  املؤسسات  متارس  إذ  األوسط 
اإلقصاء إما بدافع التقليد الكنسي أو محاولة 
الذي يخصم من دور  جملاراة السياق االجتماعي 
لعب  إلى ضرورة  الكنائس  تلتفت  أن  دون  املرأة 
قدوة  ويقدم  األمام  إلى  املرأة  يدفع  ريادي  دور 
للمجتمع وكذلك احلال بالنسبة للشباب الذين 
ال ميثلون أي نسبة ذات بال في إدارة املؤسسات 

الكنسية التي تعج بالقادة الشيوخ.
ارتباطها  وبني  اجتماعية  كظاهرة   العنف 

باإلسالم
االجتماعي  الواقع  توصيف  الوثيقة  أعادت 
الشرق  في  للمسيحيني  والديني  والسياسي 
املسيحية  الرؤية  بني  جتمع  بطريقة  األوسط. 
وال تخلو من التوصيف األكادميي. فلم تسقط 
أو  الثقافية  االنحيازيات  فخ  في  الوثيقة  تلك 
العلمية. إمنا وضعت يدها على جذور املشكالت 

ملتمسة احللول.
فعلى سبيل املثال تطرح الوثيقة سؤال الهوية 
على مسيحي الشرق بجراءة كبيرة. وهو سؤال 
العوملة.  عصر  في  العرب  املسيحيني  أرق  طاملا 
لهويات  ومشاربهم  انتماءاتهم  توزعت  بعدما 
األقباط  من  الكثير  ينظر  مصر  ففي  عدة. 
ثقافتهم  في  العربي  الهويات  املكون  إلى 
واللغة  فالثقافة  العداء.  حد  إلى  يصل  بقلق 
العربية فرضت عليهم من »الفتح اإلسالمي« 
الذى  األمر  وهو  القبطية.  هويتهم  وطمست 

تزيد  الشام. حيث  ظهرت له متوازيات في بالد 
فكرة الثقافة السريانية أو الفينيقية.

العربية  الثقافة  على  الوثيقة  شددت   بينما 
كمكون أصيل في هوية ووعي املسيحيني من 
الذى  البارز  الدور  املنطقة. مؤكدة على  سكان 
لعبه املسيحيون العرب في احلضارة اإلسالمية. 

اإلسالم  جوار  إلى  مسيحيتهم  عاشت  حيث 
قرونا طويلة، كذلك فإن الوثيقة فكت االلتباس 
ارتباطها  وبني  اجتماعية  كظاهرة  العنف  بني 
له  عالقة  ال  األمر  إن  مؤكدة  كدين  باإلسالم 
مغلق  هوياتي  بخطاب  يرتبط  بل  باإلسالم 

وإقصائي.
حفظ اإلميان مع جتديد اخلطاب الديني املسيحي
طرحت الوثيقة قضية مسيحية شائكة وهي 
العهد اجلديد  إن  الديني مؤكدة  جتديد اخلطاب 
لم  ولكنهم  والوديعة  اإلميان  يحث على حفظ 
مؤكدة  عنها  للتعبير  محددة  طريقة  يضع 
قدمية  بطرق  بالتمسك  تتشبث  الكنائس  إن 
ينشط  التي  التحديات  وهي  غابرة  وأنظمة 

املسيحيون العرب في املطالبة بها حني يتعلق 
من  املضارين  أكثر  باعتبارهم  باإلسالم  األمر 
تعرف  ال  التي  العنيفة  اإلسالمية  اخلطابات 
وعقيديا  إنسانيا  األخر  من  وتنال  التعددية 
بينما تنسى الكنائس أو تتناسى ضرورة جتديد 
يخلق  الذى  بالشكل  بالتوازي  الديني  خطابها 
مجتمع أكثر رحابة يسود فيه اإلميان العصري 

الذى يتماشى مع حتديات عصر العوملة.
 هجرة املسيحيني وغياب الدميقراطية

بني  الهجرات  زيادة  أن  اعتبرت  أيضا  الوثيقة 
املسيحيني العرب يأتي نتيجة لصعود احلركات 
إلى  باإلضافة  العنيف  الطابع  ذات  اإلسالمية 
غياب أنظمة دميقراطية حقيقية حتمي احلقوق 
واحلريات مما يدفع الفرد إلى االحتماء بالطائفة 
األمر الذى يؤدي إلى تورم الكتلة الكنسية على 

حساب الفرد.

في  املسيحني  حشد  في  الكنيسة   دور 
االنتخابات

من  ضخمت  التي  الفرضية  تلك  إلى  بالنظر 
الدور  إلى  الوثيقة  فاشارت  الكنسية  الكتلة 
إذ حتاول منذ  الكنائس.  تلعبه  الذى  السياسي 
انتخابية  ككتلة  املسيحيني  جتييش  عقود 
ضرورة  إلى  النظر  دون  احلاكم.  النظام  لصالح 
وعلى  املواطنة  على  تقوم  فردية  خيارات  تبني 
املكسب  في  األمر  اختزال  دون  السياسي  امليل 
االختيار  هذا  جراء  الطائفة  على  يعود  الذى 
صندوق  إلى  املسيحي  يذهب  أن  آخر  مبعنى 
سيربح  “ماذا  نفسه  يسأل  أن  دون  االقتراع 
اخليار  هذا  هل  بل  اخليار؟  هذا  من  املسيحيون 
تلك  دعت  ثم  ومن  ال؟،  أم  للوطن  األنسب 
الوثيقة إلى تفكيك ما وصفته بعقدة األقلية 
خيارات  نحو  واالنطالق  العرب  املسيحيني  بني 

قوامها املواطنة والتعددية.
 االزدواجية في اخلطاب الكنسي وفي التعاطي 

مع اآلخرين
املؤسسات  بعض  استخدام  الوثيقة  انتقدت 
التعاطي  في  متناقضني  خطابني  الكنسية 
ناحية ومع  الغربية من  املانحة  املؤسسات  مع 
الدول واحلكومات التي تعيش معها في الشرق 
من ناحية أخرى، فتعمد إلى استخدام خطاب 
الشكوى من االضطهاد واإلقصاء عند مخاطبة 
ثم  ومتويالت  دعم  على  احلصول  بغرض  الغرب 
في  والشراكة  واحملبة  اإلخوة  خطاب  إلى  جتنح 
مخاطبة الداخل حيث تظن إن تلك احلكومات 

توفر لها احلماية بتلك الطريقة وهو ما صورته 
إي  الكنسية  وليس  الطائفة  مبفهوم  الوثيقة 
إنه مفهوم سياسي حتاول الكنائس من خالله 
احلصول على مكتسبات سياسية ناسية دورها 
الرعوي وقول املسيح “ليكن كالمكم نعم نعم 

ال ال”
 كيف يختلف اإلصالح الديني والسياسي في 

الدول العربية عن األوروبية
كان  دينياً  سواء  اإلصالح،  أن  الوثيقة  تقول 
وال  العربي،  عاملنا  في  جداً  صعب  سياسياً،  أم 
ومعقدة،  عديدة  ألسباب  يتقاطع،  أو  يتشابه 
فائقة  أهمية  أولته  التي  األوروبية  التجربة  مع 
بعُض  كانت  لطاملا  الديني.  احلّيز  من  منطلقة 
حلماية  الدين  لَبوس  تَتلّبس  اإلصالح  دعاوى 
تغّولوا  نرجسيون  وحّكام  استبدادّية  أنظمة 
تطويع  ذلك  في  مبا  العام  واجملال  الدولة  على 

املؤسسات الدينية. لكن إعالن التفاؤل بحتمّية 
الوثيقة  فعلت  كما  حتّققه،  وقرب  اإلصالح 
والفكري  الالهوتي  بني  بالتوازي  وواضعوها، 
التوقف  يستحق  أمر  والسياسي،  واالجتماعي 
ببعٍد  الذات  اكتشاف  إعادة  مبثابة  هو  عنده. 
تستطعها  لم  التي  التحوالت  إلجناز  إحيائي 
إلى  حينها  املتطلعة  العربية  النهضة  ال 
الوثيقة،  بحسب  لكّن،  العالم،  َحداثة  مجاراة 
»ميكن البناء عليها، لكونها تشتمل على بذور 
مشروع املواطنة«، وال ما سّمي بـ ثورات الربيع 
قيام  عن  اليوم  حّتى  تسفر  »لم  التي  العربي 
»طالبت  لكّنها  دميقراطّية«.  سياسّية  أنظمة 
املمارسة  قلب  إلى  املواطنة  مفهوم  بإعادة 
السياسّية« بشكل كامل وناجز، خصوصاً وأن 
تّواقة  تبدو  تالوينه  بكل  الراهن  اجليل  أمزجة 
لذلك. هكذا يكون اإلصالح، الديني والسياسي، 
واالنعزاليات  والتطّرفات  االنهيارات  إزاء  ضرورة 
أبعاد كثيرة منها  القمع؛ فأزماتنا في  وأنظمة 
إلى  وثقافية،  وفكرية  وقيمّية  أخالقّية  هي 
سياسي  وتأّزم  وحوكمة  حريات  أزمات  كونها 
أشبه  الوثيقة  تبدو  أيضاً  وهكذا  واقتصادي، 
أو  ديكارت،  يسميها  كما  أفكار«  »ثورة  بـ 
الذي  والتذّكر  »االعتراف  مداخل  من  مدخالً 
يسبق املسامحة كشرط لصناعة املستقبل« 

بحسب ريكور.
رعايا  أم  مواطنون  العرب  املسيحيون   هل 

للطائفة؟
في  عميًقا  جرًحا  النقطة  بتلك  الوثيقة  تنكأ 
األمر  وهو  املزدوج  الكنسية  املؤسسة  خطاب 
الذي يطرح تساؤالت من نوعية هل املسيحيون 
عاش  لقد  للطائفة؟  رعايا  أم  مواطنون  العرب 
باستخدام  األخيرة  السنوات  في  املسيحيون 
حتاول  التي  الطائفة  مظلة  حتت  اآللية  تلك 
إن  باعتبار  سياسية  مكاسب  على  احلصول 
االلتفات  دون  واقعا  أمرا  تشكل  الطريقة  تلك 
من  يخصم  كرعايا  الدول  مع  التعاطي  إن  إلى 
مجتمعا  بالتراكم  تخلق  التي  املواطنة  مبادئ 
صحيا تعدديا يتسع للجميع ال مكان للمظالم 

األقلوية فيه.
للحوار  باب  فتحت  الوثيقة  فان  النهاية   في 
أنهم قدموا بعض  وهذه مهمة عظيمة، كما 
اخليارات السياسية التي يتعني على الكنيسة 
بأن تتبناها في اجملتمع مبنطقة الشرق األوسط... 
قد تتفق معها او تختلف و لكننا ال ننكر انها 
مناقشة  جتاه  الصحيح  الطريق  على  خطوة 
إعالء  و  األوسط  الشرق  في  املسيحيني  وضع 
و  املواطنة  في  بحقوقهم  للمطالبة  صوتهم 

املساواة.

هل املسيحيون العرب »مواطنون« أم »رعايا للطائفة«؟!
 بالتزامن مع العقد األول من ثورات الربيع العربي

مفكرون مسيحيون يطلقون وثيقة »نختار احلياة.. املسيحيون في الشرق األوسط نحو خيارات الهوتية ومجتمعية متجددة« )٢-٢(
أبرز القيم التي طرحتها الوثيقة: الدولة املدنية... احملايدة إزاء األديان... املواطنة...وجتاوز منطق األقلية... والدميقراطية

الوثيقة تطالب بقانون مدني لألحوال الشخصية وحيادية جتاه الدين
حتقيق: إيهاب أدونيا
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العقل  إلى  استنادا  اهلل  بوحدانية  املسيحيون  يؤمن 
والى ما جاء به النقل: » الرب الهنا رب واحد« )تث6(؛ 
أنت«  إال  إله  »ليس  )سي63(،  رب«  يا  أنت  إال  إله  »ال 

)حك21( ...الخ. 
الَِّذيَن  »إِنَّ  بقوله:  إميانهم  الكرمي على  القرآن  وأثنى    
 ِ

ابِِئنَي َمْن آََمَن بِاهللَّ آََمُنوا وَالَِّذيَن َهادُوا وَالنََّصارَى وَالصَّ
وَالَْيْوِم اآْلَِخرِ وََعِمَل َصاحِلًا َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم واََل 

َخْوٌف َعلَْيِهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن« )البقرة 26(. 
  وقول املسيحيني بتجسد كلمة اهلل، ال يعني انهم 
يؤلهون البشر، الن إمكانية أن تقوم دابة بصنع طائرة 
التجسد  أن  كما  إلهاً.  اإلنسان  يصبح  أن  من  أيسر 
عن  منزه  تعالى  ألنه  إنسانا.  أصبح  اإلله  أن  يعني  ال 
الصيروة والتغير. ولذلك نقول عنه في القداس: »غير 
انه  ومعنى  املستحيل«.  غير   ... املبتدئ  غير  املدرك... 
غير املستحيل أي الذي ال يتحول وال يتغير وال يتبدل. 

الكلمة  الهوت  أن  مطلقا  يعني  ال  فالتجسد      
تتحد  مثلما  باجلسد.  احتد  وإمنا  جسد؛  إلى  استحال 
تتعظم  فال  به.  تختلط  وال  بجسده،  اإلنسان  روح 
بعظامه، وال تتلحم بلحمه وال تشاركه في طعامه 

وال في مشربه وال في اخالطه. 
   فالتجسد ال يعني أن الالهوت استحال ناسوتا. وان 
صار  »والكلمة  اإلجنيل-  في  في  الوارد  »صار«  الفعل 
جسدا وحل بيننا«)يو1( - هو ترجمة غير دقيقة. وهو 
آفتشي ساركس«،   « القبطية لإلجنيل:  الترجمة  في 

مبعنى »اخذ جسداً« وليس »صار جسدا«. 
احتاد  أي  بالتجسد،  املسيحية  قول  فان  ولذلك     
الالهوت بالناسوت، ال يعني أن طبيعة اهلل حتولت إلى 
طبيعة بشرية. وال أن الالهوت انحصر في الناسوت، 
فارق  اإلناء-مع  احمليط  يستغرق  كما  استغرقه،  بل 

التشبيه.
التجسد يخالف قول  اعتقاد املسيحيني في  وان      
بأن  اإلسالم(  صدر  في  كانت  وثنية  )طائفة  املرميية 
قال  والذين  املسيح،  منها  وأجنب  العذراء  تزوج  اهلل 
َمرمَْيَ  ابَْن  يَا ِعيَسى   ُ َقاَل اهللَّ فيهم القرآن الكرمي »وَإِذْ 
 ِ

اهللَّ دُوِن  ِمْن  إِلََهنْيِ  َي  وَأُمِّ اتَِّخُذونِي  لِلنَّاِس  ُقلَْت  أَأَنَْت 
َماوَاِت  )املائدة611(. وقوله: »بَِديُع السَّ َقاَل ُسْبَحانََك« 
وَاأْلَرِْض أَنَّى يَُكوُن لَُه وَلٌَد وَلَْم تَُكْن لَُه َصاِحَبٌة« )األنعام 

  .)101
    وكما أن تأليه املرمييني للعذراء يخالف املسيحية، 

بــــ  الرازي  حامت  أبو  وصفهم  من  تأليه  فان  كذلك 
ـ)غالة هذه األمة( للبشر، يخالف اإلسالم الذي يدعو 

إلى التوحيد، قال:
   »وقد قالت غالة هذه األمة في النبي)ص(، وعن علي 
كرم اهلل وجهه، واألئمة من بعدهما، أعظم من هذا. 
فانهم قالوا انهم آلهة – ال إله إال اهلل سبحانه – بل 
كثير منهم ادعوا لسلمان وغيره مثل ذلك. وهذا باب 
هذه  في  مشهورة  الغالة  ومقاالت  به.  القول  يطول 
 .« البشر  بإلهية  قولهم  في  األمم  جميع  وفي  األمة 

)إعالم النبؤة، صـ 921(.  
اعتقاد  يخالف  التجسد  في  املسيحية  واعتقاد      
الالهوت  تنزه  فاملسيحية  التجسيم،  في  احلشوية 
»إن  قولهم:  في  احلشوية  توافق  وال  التجسيم،  عن 
ودم،  حلم  من  مركب  وانه  كاألجسام.  ال  جسم،  اهلل 
ال كاللحوم والدماء. وجتوز عليه املصافحة واملعانقة 
بالتجسد  والفارق بني قول املسيحية  للمخلصني«.  
الفارق-مع  مثل  بالتجسيم،  احلشوية  قول  وبني 
يرتدي  و«زيد  جلباب«،  »زيد  تقول:  أن  بني  الفارق- 
اهلل  كلمة  الن  ممكن.  والثاني  محال،  األول  جلبابا«. 
اختالط  بغير  بالناسوت  احتد  ولكنه  بجسم،  ليس 
عليه  دل  وقد  ممكن،  فالتجسد  تغيير.  وال  امتزاج  وال 
مقدمتها  وفي  البينات،  وباآليات  الباهرات  باملعجزات 

آية اإلميان. 
   وقد بنى احلشوية معتقدهم على تناول الصفات 
اخلبرية على ظاهرها مثل قوله: »الرحمن على العرش 
َماوَاِت وَاأْلَرَْض ِفي  استوى«)طه5(، »وَُهَو الَِّذي َخلََق السَّ
َّاٍم وََكاَن َعرُْشُه َعلَى امْلَاِء«)هود7(. »يوم يكشف  ِستَِّة أَي
يستطيعون«  فال  السجود  إلى  ويدعون  ساق  عن 
)سورة القلم 24(، »وَيَْحِمُل َعرَْش رَبَِّك َفْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ 

ثََمانَِيٌة »)احلاقة71( ...الخ
   وأنكر أهل السنة على احلشوية قولهم باجلسمية 
ابن  فقال  لآليات،  تأويلهم  املعتزلة  على  أنكروا  كما 

خزمية: 
  » فنحن نؤمن بخبر اهلل –جل وعال- ان خالقنا مستو 
على عرشه، ال نبدل كالم اهلل، وال نقول قوال غير الذي 
استولى  انه  اجلهمية  املعطلة  قالت  كما  لنا،  قيل 
قيل  الذي  غير  قوال  فبدلوا  استوى.  ال  عرشه،  على 
لهم«-)كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، صـ 332(. 

وذكر األحاديث الذي تؤكد حقيقة العرش:

العرش  حتت  فأتى  فانطلق   ...«    
يا  قال:  ثم   ... لربي  ساجدا  فاقع 
تعط،  وسل  راسك!  ارفع  محمد! 

واشفع تشفع..« )ص595(. 
املطلب:  عبد  بن  العباس  وعن     
البطحاء  في  جالسا  كان  »انه 
اهلل  ورسول  عصابة)جماعة(.  في 
قال:  ثم   ... فيهم  جالس  )ص( 
بني  بحر  السابعة  السماء  فوق 
سماء  بني  ما  مثل  وأسفله  أعاله 
ثمانية  ذلك  فوق  ثم  سماء.  إلى 
وركبهن،  اظالفهن  بني  ما  اوعال، 

العرش،  ظهورهن  فوق  ثم  وسماء.  سماء  بني  كما 
بني أعاله وأسفله ما بني سماء إلى سماء. واهلل فوق 
ذلك«)صـ432، 532(. و« عن ابن عباس)ر( قال: الكرسي 

موضع قدميه والعرش ال يقدر قدره«)صـ942(.
    وحتت عنوان: باب ذكر إثبات الرِْجل هلل عز وجل، أورد 
ابن خزمية حديث اجلنة والنار برواياته، ومنها: »... وأما 
النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيها 
قدمه.  فيها  اجلبار  يضع  حتى  مزيد؟  من  هل  وتقول 
قط  وتقول  بعض  إلى  بعضها  ويدنوا  متتلئ،  هناك 

قط« )صـ702، 802(.
خزمية:  ابن  قال  النزول  حديث  روايات  على  وتعقيبا    
النبي )ص( في نزول  »رواها علماء احلجاز والعراق عن 
الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة ... فنحن مصدقون 
مبا في هذه األخبار من ذكر النزول، غير مكلفني القول 

بصفته، أو بصفة الكيفية »)982، 092(.
القيامة: ».. عن  رؤية املؤمنني هلل في يوم     وحديث 
جرير بن عبد اهلل قال: كنا جلوسا عند النبي، إذ نظر 
–عز  ربكم  إنكم سترون  البدر فقال:  ليلة  القمر  إلى 
وجل- كما ترون هذا، ال تضامون في رؤيته«، )صـ 804(. 
     وعن ابي سعيد اخلدري »... ثم يتبدى اهلل لنا في 
فيقول:  مرة،  أول  فيها  رأيناه  التي  صورته  غير  صورة 
وبقيتم  تعبد،  كانت  مبا  أمة  كل  حلقت  الناس!  أيها 
منك.  باهلل  نعوذ  فيقولون:  ربكم.  انا  فيقول:   ...
فنقول:  تعرفونها؟  آية  اهلل  وبني  بينكم  هل  فيقول: 
 .. أجمعني  سجدا  فنخر  ساق،  عن  فيكشف  نعم. 

»)صـ773(.  
وتأولتها.  النصوص  بظاهر  األخذ  املعتزلة  ورفضت   

الصفاتية  عليهم  أنكر  بينما 
معاني  في  للنصوص  إقحامهم 
مغايرة؛ ووصفوهم باملعطلة. وقالوا: 
يوم   « قوله:  من  املقصود  كان  لو 
يكشف عن ساق«، هو: يوم يكشف 
يقول  أن  الوحي  عجز  ملا  قوته.  عن 
ظاهر  ليؤكد  احلديث  جاء  وملا  ذلك. 
االستواء  من  املقصود  كان  ولو  اآلية. 
عليه،  االستيالء  هو  العرش  على 

لقاله الوحي. 
وحيث أن اهلل ليس بجسم، وال تدركه 
األبصار، فكيف يستوي على العرش، 
ويتصور  النار،  في  قدمه  ويضع  ساق،  عن  ويكشف 

للمؤمنني في اآلخرة، وينزل إلى السماء الدنيا...؟ 
 ويجيب اإلمام مالك على ذلك بقوله: »االستواء غير 
واجب«.  به  واإلميان  معقول،  غير  والكيف  مجهول، 
ونحن نقول: »التجسد غير مجهول، وليس في الكيف 
على  االستواء  ويجعل  التشبيه،  يرفع  وهو  ضلول. 
الدنيا والتصور للمؤمنني  إلى السماء  والنزل  العرش 
في األخرة أمرا معقوال. الن الالهوت ال تدركه األبصار. 

ويعجز عن إدراكه العلماء واألخيار. 

وذكرى  امليالد  بعيد  االحتفال  مبناسبة  ويسرني    
الذين  األفاضل  الدعاة  إلى  رسالة  أوجه  أن  التجسد، 
يكفرون املسيحيني على عقيدتهم في التجسد، أن 
يقفوا منها موقف األئمة الكبار من اآليات واألحاديث 
ربنا؛  عند  من  »كل  فيها:  قولهم  ويقولوا  السابقة؛ 
آمنا بظاهره؛ وصدقنا بباطنه؛ ووكلنا علمه إلى اهلل 
تعالى؛ ولسنا مكلفني مبعرفة ذلك؛ إذ ليس ذلك من 

شرائط اإلميان وأركانه«. 
فلم  هلل،  تصورنا  في  اتفقنا  أو  اختلفنا  مهما  وانه   
تعالى، ال يحاسبنا على  وانه  يغير من طبيعته.  ولن 
وإمنا  صفاته،  وتسامى  ذاته  علو  إدراك  في  قصورنا 
جتاه  أعمالنا  سوء  أو  حسن  على  يحاسبنا  سوف 
ومن  اإلنسانية  الفطرة  من  انطالقا  البعض  بعضنا 
املقاصد الربانية واجململة في تلك القاعدة الذهبية: » 
كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم 
أيضا بهم الن هذا هو الناموس واألنبياء« )مت 7(. الن 

هذا هو جوهر الدين.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
التجسد... دعوة إلى الفهم والتفاهم

مجلس إدارة و جميع أسرة حترير 
»جود نيوز« 

يقدمون 
خالص العزاء 

للزميلة العزيزة / دوال أندراوس
سكرتير التحرير 

واملهندس / رامز يوسف
في إنتقال 

الوالدة الفاضلة / اديل يوسف
خالص العزاء لكل األسرة واحملبني 

في كندا ومصر

«with Christ, 
it is much better»

Believing that Our Savior, 
the Lord Jesus Christ, will 

transform our body and that 
it may be conformed to His 

glorious body, 
we announce the departure of 
Mrs. Adelle Youssef, 

wife of the Late Safwat Youssef, 
mother of Magda Mikhail 

(Yousry Mikhail), Sahar Youssef, 
Sam Youssef (Nancy Gu), 

Ramez Youssef (Dola Andrawes) 
and grandmother of Mary Ann 
kamel, Daniel Youssef, Karen 
Youssef and Genevieve Gu.
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جوائز »غلوب سوكر«.. جوائز »غلوب سوكر«.. 
مبابي أفضل العب لعام مبابي أفضل العب لعام ٢٠٢1٢٠٢1

»غلوب  جائزة  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  حقق 
الرياضي، في  سوكر« العاملية، التي مينحها مجلس دبي 

حفل كبير مؤخرا.
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  وكّرم 
رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة الـ12 
من جائزة »دبي غلوب سوكر 2021« التي أقيمت، ضمن 

فعاليات الدورة الـ16 من »مؤمتر دبي الرياضي الدولي«.
القدم  كرة  جنوم  أهم  من  اثنني  جمعت  التي  النجوم  بجلسة  العاملية  الكروية  األمسية  بدأت  املؤمتر،  وخالل 
جنم  مبابي  كيليان  والفرنسي  األملاني،  ميونيخ  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  وهما  العاملية 

منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.
الشخصية  وبناء  البطل  الالعب  تكوين  ومراحل  الكروية  القضايا  مختلف  في  آراءهما  النجمان  واستعرض 
التتويج  إلى  األولى للعب وصواًل  املراحل  بداية من  واملنتخبات  والقدرة على حتقيق اإلجنازات لألندية  الناجحة، 

بأهم وأكبر البطوالت.
وضمن جوائز »دبي جلوب سوكر 2021« فاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة »أفضل العب في العالم« حسب 
تصويت اجلمهور الذي شارك في اختيار الفائزين، ومن خالل أكثر من 5 ماليني مشجع من مختلف دول العالم.

فاز  الكبيرة حيث  ومهاراته  الواسعة  بجائزتني عكستا جماهيريته  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  فاز  فيما 
بجائزة أفضل العب في العالم وفقا الختيار مشجعي منصة »تيك توك« حول العالم، كما فاز بجائزة »أحسن 
هداف« لعام 2021 وهي اجلائزة اخلاصة التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العاملية دييغو مارادونا، السفير 

الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

حصاد حصاد ٢٠٢1٢٠٢1: عام عودة الروح.. طوكيو : عام عودة الروح.. طوكيو 
وتشيلسي واإلمارات محطات فارقةوتشيلسي واإلمارات محطات فارقة

ميكن اعتبار 2021 عام عودة الرياضة العاملية إلى احلياة، بعدما توقفت معظم األنشطة والبطوالت 
واملنافسات في العام الذي سبقه، وتأجلت العديد من البطوالت الكبرى الدولية والعاملية، فقد 
شهد 2021 استئناف االنشطة والبطوالت، وإقامة معظم البطوالت التي أوجلت سابقاً، عالوة 

على البطوالت التي كان مقرراً لها العام احلالي.
وكانت عودة اجلماهير إلى املالعب من جديد أهم حدث رياضي في عام 2021، بعد غيابها ما يزيد 
املنافسات  العودة بشكل جزئي في بعض  تلك  بدأت  عن عام منذ تفشي جائحة كورونا، حيث 
والبطوالت، إلى ان متت العودة تقريبا بشكل كامل في العديد من الدوريات والبطوالت واملنافسات 

حول العالم.
ومن بني أهم األحداث الرياضية التي شهدها عام 2021 تأتي إقامة دورة األلعاب األوملبية »طوكيو 
عاملية  مبكانة  لتحظى  كورونا  جائحة  بسبب  املاضي  العام  من  أُجلت  قد  كانت  التي   »2020
كبيرة، حيث حتول احللم الصعب إلى حقيقة وأقيمت بالفعل خالل الفترة من 23 يوليو وحتى 8 
أغسطس 2021، وتلتها منافسات دورة األلعاب الباراملبية في املدينة نفسها من 24 أغسطس 

وحتى 5 سبتمبر من العام نفسه.
كما شهد هذا العام إقامة بطولة األمم األوروبية لكرة القدم »يورو 2020« والتي قرر االحتاد األوروبي 
لكرة القدم إقامة منافساتها في إحدى عشرة مدينة أوروبية، وذلك احتفاالً مبرور 60 عاماً على 
أُعيدت  تُقام في عام 2020، لكن  أن  املقرر  والتي كان من  الـبطولة،  تنظيم النسخة األولى من 
إلى 11  يونيو  الفترة من 11  لتقام في  أوروبا  البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا في  برمجة 

يوليو 2021.
أوروبا 2020«، وتوج املنتخب اإليطالي بلقبها  واحتفظت البطولة باسمها الرسمي »بطولة أمم 
بعد تغلبه في املباراة النهائية على نظيره اإلجنليزي، بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة وكذلك اإلضافي بالتعادل 1-1.
كما شهد هذا العام إقامة نهائي بطولة دوري األمم األوروبية 2020 – 2021، وهي البطولة التي 
تشاركت فيها املنتخبات الوطنية للرجال من االحتادات األعضاء في االحتاد األوروبي لكرة القدم. 
حيث أقيمت املباراة النهائية يوم 10 أكتوبر 2021 في سان سيرو، ميالنو بإيطاليا، وجمعت بني 
منتخبي إسبانيا وفرنسا، وجنح املنتخب الفرنسي في التغلب على نظيره اإلسباني 2–1 ليحقق 

لقب البطولة للمرة األولى.
إلى جانب طواف اإلمارات الدولي للدراجات الهوائية والذي أقيم خالل الفترة بني 21 و27 فبراير 2021، كما شهدت دبي 

إقامة بطولة العالم للكاراتيه في نسختها رقم 25، خالل الفترة من 16 وحتى 21 نوفمبر 2021.
كما أقيمت في هذا العام بطولة العالم لكرة اليد في مصر، خالل الفترة من 13 و31 يناير 2021، وكانت أول بطولة عالم 
لكرة اليد تضم 32 فريقاً بدالً من 24. كما أنها النسخة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، 

وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.
ونظمت قطر بطولة كأس العالم لألندية لكرة القدم خالل الفترة من 4 حتى 11 فبراير 2021، وهي التي كان مقرر إقامتها 
في ديسمبر 2022، مبشاركة 6 فرق فقط بدال من 7 بسبب انسحاب نادي أوكالند سيتي، وفاز بلقب هذه البطولة فريق 

بايرن ميونخ األملاني محققاً لقبه الثاني في تاريخ البطولة.
تغلبه على مواطنه  بعد  تاريخه  الثانية في  للمرة  القدم  أوروبا لكرة  أبطال  دوري  بلقب  اإلجنليزي  وتوج فريق تشيلسي 
مانشستر سيتي في املباراة النهائية بهدف وحيد في نهائي إجنليزية خالص على »إستاديو دو دراجاو« في مدينة بورتو 

البرتغالية في 29 مايو 2021.
وشهد هذا العام أيضاً حتقيق النجم األرجنتيني ليونيل ميسي أول لقب كبير له مع منتخب بالده األرجنتيني وفوزه بلقب 
»كوبا أمريكا 2021″، بعد تغلبه في املباراة النهائية على البرازيل – صاحب األرض – بهدف نظيف، وتقاسم صدارة هدافي 
البطولة برصيد أربعة أهداف وكان هذا عنصراً فارقاً في تعزيز رقمه القياسي باحلصول على الكرة الذهبية ألفضل العب 

في العالم للمرة السابعة.

بعد توقف الدوري... الزمالك أكثر فريق بعد توقف الدوري... الزمالك أكثر فريق 
حافظ على نظافة شباكه بــــحافظ على نظافة شباكه بــــ

55 مباريات مباريات

حفاظا  الدوري  أندية  أكثر  قائمة  كارتيرون،  باتريس  الفرنسي  بقيادة  الزمالك  نادى  يعتلي 
من  الفترة  في  رسميا  املمتاز  الدوري  بطولة  توقف  بعدما  اآلن،  حتى  شباكه  نظافة  على 
27 ديسمبر حتى 6 فبراير النشغال املنتخب األول ببطولة كأس األمم األفريقية 2022 التي 

تستضيفها الكاميرون.
ويتصدر النادي األهلي ترتيب جدول الدوري املصري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات فاز في 6 
الوصافة بفارق األهداف، بعدما  الزمالك صاحب  مواجهات وتعادل في مباراة، متفوقا على 

خاض الزمالك 8 مباريات، فاز 6 مباريات وتعادل في واحدة وهزم في مثلها.
وأصبح نادى الزمالك أكثر أندية الدوري حفاظا على نظافة شباكه، بعدما جنح في اخلروج 
بكلني شيت في 5 مباريات من 8 لقاءات خاضها حتى اآلن، والتي جاءت أمام كل من »إنبى، 

طالئع اجليش، اإلسماعيلي، سيراميكا، غزل احمللة«.
ويأتي نادى مصر املقاصة في وصافة قائمة األكثر حفاظ على نظافة الشباك، بعدما جنح 
في اخلروج بنظافة الشباك في 4 مباريات أمام كل من اجلونة، سيراميكا، االحتاد السكندري، 

إيسترن كومبانى.
بينما خرج األهلي وبيراميدز بنظافة الشباك في 3 مباريات فقط بعدما خاضا 7 مباريات 
فقط، وتتبقى لهما مباراة مع بعضهما في األسبوع الثامن والتي تأجلت بسبب استعداد 

املنتخب ألمم أفريقيا.  

األهلي يحقق رقما قياسيا غير مسبوق بتاريخ األهلي يحقق رقما قياسيا غير مسبوق بتاريخ 
أندية مصر بتسجيل أندية مصر بتسجيل 1٢٠1٢٠ هدفا بـ هدفا بـ٢٠٢1٢٠٢1

األهلي  النادي  قناة  احتفلت 
بوصول املارد األحمر لـ120 هدفا 
في مختلف املسابقات خالل عام 
لم  قياسيا  رقما  ليحقق   ،2021
يسبق لألهلي أو األندية املصرية 

حتقيقه من قبل.
لقناة  الرسمي  احلساب  ونشر 
النادي األهلي على موقع »تويتر«، 
معلقا  األهلي  لالعبي  صورة 
أهالوي  قياسي  »رقم  عليها: 
جديد.. سجل العبو األهلي 120 
املسابقات  مختلف  في  هدفا 
خالل عام 2021 وهو رقم قياسي 

يتحقق ألول مرة في تاريخ األهلي واألندية املصرية«.
وجنح مسئولو األهلي في متديد تعاقد التونسي على معلول الظهير األيسر للنادي األهلي 
األمم  كأس  فى  للمشاركة  بالده  ملنتخب  يتوجه  أن  قبل  العقود  على  الالعب  وقع  بعدما 
النجم  تعاقد  متديد  ملف  على  الستار  األهلي  النادي  بذلك  ليسدل  بالكاميرون  األفريقية 

التونسي الذي ينتهي بنهاية املوسم اجلاري.
وحصل على معلول على 3 بطوالت فقط قبل االنتقال إلى األهلي وهي الرابطة التونسية 
احملترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد 
االنتقال إلى األهلي حصد 12 لقبا حتى اآلن خالل أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي 

في قلعة اجلزيرة.
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للصحة،  مفيد  الدافئ  احلليب  أن  املعروف 
الزجنبيل  واألعشاب مثل  التوابل  لكن إضافة 

والقرفة إليه حتسن فوائده الصحية.
يحتوي الزجنبيل والقرفة على عناصر صحية، 
ملكافحة  واملعادن،  األكسدة  ومضادات 
واالحتقان  والبرد  املوسمية  احلساسية 
والتهاب احللق وسوء الهضم. كما أنها مفيدة 

للقلب وتساعد في التخلص من الوزن.
في  دور  للقرفة  فإن  سبق،  ما  إلى  إضافة 
تدفئة اجلسم ما يساعد في تسريع التمثيل 
مضادة  خصائص  لها  أن  كما  الغذائي، 
فتح  في  وتساعد  والبكتيريا،  للفيروسات 
القلب  أمراض  من  والوقاية  الشرايني  انسداد 

واألوعية الدموية.

علــــوم وصحة 1717

دراسة: أوميكرون املتحور األقل فعالية في مهاجمة الرئتني
متحور  أن  إلى  بريطانيون  باحثون  خلص 
مهاجمة  في  فعالية  أقل  يكون  رمبا  أوميكرون 
لفيروس  األخرى  باملتحورات  مقارنة  الرئتني 

كورونا.
أن  البريطانية  ميديا  ايه  بي  وكالة  وذكرت 
دراسة معهد كامبريدج لعلم املناعة العالجي 
واألمراض املعدية توصلت إلى أن املتحورات في 
جتنب  على  قادرة  جتعلها  التي  سبايك،  بروتني 

االجسام املضادة، رمبا حتد أيضاً من كيفية تكاثره في الرئتني وتسببه في حدوث أعراض حادة.
على  املناعي  للتهرب  بخصائص  حظى  أوميكرون  أن  تظهر  املالحظات  »هذه  الدراسة:  وقالت 
حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر و الفدرة اإلمراضية«. لكن ما زالت هناك حتديات على الرغم 
من النتائج االيجابية، وفقاً لكبير واضعي الدراسة رافي جوبتار، االستاذ في علم االحياء اجملهرية 

السريرية.
وكتب تغريدة قال فيها:« ماذا يعني كل ذلك؟ العدوى في خاليا الرئة ميكن أن ترتبط بحدة املرض 
الذي يصيب الرئة. وغالبا ميكن رصد خاليا مندمجة في األنسجة التنفسية التي يتم اختبارها 
عقب االصابة مبرض حاد. متحور دلتا كان ميكنه فعل األمرين، على عكس متحور أوميكرون. مازال 

يتعني القيام مبزيد من الدراسات«.
وأضاف: »اخلالصة، هي أن هذه الدراسة تشير إلى أنه يبدو أن متحور أوميكرون أصبح أكثر قدرة 
على التهرب من املناعة، ولكن اخلصائص املرتبطة بتقدم املرض رمبا تضعف بدرجة معينة. مع 

ذلك ميثل االنتشار امللحوظ ملتحور أوميكرون حتدياً صحياً كبيراً«.
وتأتي هذه الدراسة عقب أن قالت اجملموعة االستشارية العلمية حلاالت الطوارئ إنها »متأكدة 
في  يومياً«  أوميكرون  مبتحور  االصابة  حاالت  من  اآلالف  مئات  تسجيل  اآلن  يتم  أن  من  تقريباً 

بريطانيا، مما دفع وسائل إعالم إلى التكهن بإمكانية فرض قيود أكثر صرامة بعد عيد امليالد.

التطعيم ضد كورونا مفيد لهؤالء األطفال
قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات في معهد روبرت كوخ األملاني إن التطعيم ضد فيروس كورونا 
املستجد مفيد لألطفال بني 5 و11 عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الِسمنة املفرطة، 

وأمراض الرئة املزمنة، واألورام، ومتالزمة داون.
وأضافت اللجنة أن التطعيم مفيد أيضاً لألطفال الذين يتصلون بالذين يرتفع لديهم خطر حتول 

الفيروس ملسارات مرضية خطيرة مثل الذين يعانون ضعف املناعة، وكبار السن.
العواقب  ومن  لكورونا،  األمد  اآلثار طويلة  من  لهم حماية  يوفر  التطعيم  أن  اللجنة  وأوضحت 

املترتبة على ما يعرف بـ »املتالزمة االلتهابية متعددة األجهزة عند األطفال«.
وأردفت اللجنة أن التطعيم قد يؤدي إلى متاعب مؤقتة لدى الطفل، تستمر يوماً أو يومني، مثل 
ألم مبوضع احلقن وصداع وتعب، كما ميكن أن يعاني الطفل من حمى وإسهال وألم بالعضالت 

واألطراف.
احملتملة مثل  العواقب  لتجنب  ملدة أسبوع  املكثفة  الرياضة  االمتناع عن  التطعيم يجب  وبعد 

التهاب عضلة القلب.
يُشار إلى أن اللقاح ضد كورونا لألطفال يحتوي على جرعة مخفضة منه اللقاح، على جرعتني 

بفاصل زمني يتراوح بني 3 و6 أسابيع.

كيف جتعل فنجان قهوتك الصباحي عاماًل مساعدًا على فقدان الوزن؟
ال يوجد شيء أفضل من فنجان قهوة دافئ في صباح شتوي 
بارد، فهو يساعدنا على االستيقاظ والتركيز، وينشطنا على 
الفور. غير أن اإلفراط في تناول القهوة ميكن أن يكون له آثار 

سلبية عديدة مثل اجلفاف واألرق والقلق.
ميكن أن يؤدي تناول القهوة أيًضا إلى زيادة الوزن أو إعاقة خطة 

إنقاص الوزن إذا لم يتم حتضيرها أو تناولها بشكل صحيح.
فيما يلي 5 أشياء حتتاج ملعرفتها حول شرب القهوة لتحافظ 
على صحتك ولياقتك، وفق ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:

تخطي السكر
بالسكر  البقاء على املسار الصحيح، فتجنب السكر. ال نعني  تريد  أو  الوزن  إنقاص  تنوي  إذا كنت 
السكر األبيض فقط، ولكن السكر البني غير صحي أيًضا. يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة 
وال يحتوي أيًضا على عناصر غذائية، ويرفع عدد السعرات احلرارية للمشروب ويعطل خطط نظامك 
الغذائي. ميكن أن يؤدي السكر أيًضا إلى انهيار الطاقة، مما يجعلك تشعر باخلمول. تناول قهوتك بدون 

سكر أو أضف ملعقة صغيرة من اجلاغري إليها.

 جتنب الكرمية
جلعل قهوتك صحية أكثر، جتنب إضافة الكرمية إليها. يتم حتميل الكرمية بالسكر املكرر، لذا، فإن 
جتنب السكر وإضافة هذه الطبقة لن يفيدك كثيرًا. إذا كنت تطلب القهوة في بعض املقاهي، فتأكد 

من إعطاء التعليمات الصحيحة قبل تقدمي الطلب.
ً ال تشرب كثيرا

قد تعزز القهوة عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق بعض السعرات احلرارية الزائدة. لكن 
يتناول الشخص  أال  املثالية، يجب  الناحية  نتائج سيئة. من  إلى  يؤدي  أن  تناولها ميكن  اإلفراط في 
أكثر من كوبني )250 مل( من الكافيني في اليوم. قد يسهم أي شيء يتجاوز ذلك في حدوث ألم في 
البطن، وزيادة مستويات حمض الدم، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، وانخفاض تدفق الدم 

إلى القلب.

جتنب اإلكثار من احلليب مع القهوة
احلليب صحي ويساعد على إنقاص الوزن، لكن اإلفراط في تناوله مع قهوتك ليس فكرة جيدة. عند 
محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من األفضل تناول القهوة السادة. تساعد القهوة احملضرة 
زيادة عدد السعرات  املاء العادي بدون حليب على تعزيز التمثيل الغذائي لديك وتنشيطك دون  في 
احلرارية. إذا كنت ال حتب القهوة السوداء، فحاول إضافة 3-4 مالعق صغيرة من احلليب إلى فنجانك 

لتحسني املذاق.

جتنب الكافيني بعد الساعة 2 بعد الظهر
غالباً ما يقوم الناس بتناول فنجان من القهوة للتخلص من ركود منتصف النهار. ميكن أن يساعد 
بعد  القهوة  التركيز. لكن شرب  وزيادة مستوى  اليوم على تنشيط  القوية في  القهوة  فنجان من 
الساعة 2 ظهرًا قد يتداخل مع نومك ويبقيك مستيقظاً حتى وقت متأخر من الليل. وقد يؤثر حتى 

على أداء عقلك. إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد الغداء، اختر قهوة منزوعة الكافيني.

ملاذا يجب تناول احلليب بالزجنبيل والقرفة في الشتاء؟ Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

لدى  األسنان  ظهور  عدم  األمهات  من  العديد  تالحظ   
طفلها حتى بعد بلوغه السن املناسب لظهور األسنان 
وتبدأ  األولى من عمره،  السنة  الثاني من  النصف  وهو 
إن  التأخر.  إلى  أدت  التي  األسباب  بقلق على  بالتساؤل 
تكون  وجودها، فهي  يعني عدم  ال  األسنان  عدم ظهور 
مكتملة النمو داخل الفكني، ولكنها لم تخرج بعد من 
أماكن اختبائها ألنه لم يأت وقت ظهورها، وال ميكن أن 
تصف األم حالة طفلها بأّنها تأّخر في ظهور األسنان إال 
بعد مرور ثالثة عشر شهراً من عمره دون بروز أي سن من 

أسنانه وقتها ميكن أن تبحث عن األسباب.
أسباب تأخر ظهور األسنان:

التأخر  صفة  تكون  بحيث  الوراثية،  العوامل 
وال  أقربائه،  عند  موروثة  األسنان  ظهور  في 

االنتظار  األم سوى  يسع  وال  مقلقاً  السبب  هذا  يعتبر 
حتى تظهر أسنانه بالوقت احملدد لها طبيعياً. 

عدم حصول الطفل على الكميات والنوعيات املناسبة 
غذائية  عناصر  إلى  حتتاج  األسنان  ألّن  الطعام،  من 

معينة لكي تظهر وتنمو بشكل قوي كالكالسيوم.
الغدة  في  كقصور  الطفل  لدى  صحي  خلل  وجود 
الطبيعي  منوه  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  مما  الدرقية، 

بشكل عام ويؤثر كذلك على أسنانه. 
عدم حصول الطفل على كميات كافية من فيتامني د، 
والذي يعد مهماً جداً للحصول على بنية قوية وأسنان 

طبيعية.
عالج مشكلة تأخر ظهور األسنان :

ثالثة  بلوغه  بعد  الطفل  لدى  التسنني  تأخر  حال  في 
عشر شهراً، ال بد من الوالدين أخذ طفلهم إلى الطبيب 

لكي يقوم بإجراء بعض الفحوصات الالزمة لالطمئنان
أسباب  وجود  عدم  من  والتأكد  الطفل  صحة  على   

كقصور  مرضية 
الدرقية،  الغدة 
الطبيب  ويقوم 
نسبة  بفحص 
الكالسيوم وفيتامني 

الطفل  بإعطاء  الطبيب  يقوم  ثم  ومن  الطفل،  لدى  د 
لم  وإن  واضحاً،  السبب  كان  حال  في  املناسب  العالج 
يظهر سبب واضح سيطلب من الوالدين االنتظار حتى 

تظهر أسنانه وحدها.
ميكن أن تظهر بعض األسنان وتتوقف عن 
الظهور ملدة زمنية معينة، فإن كانت هذه 
أما  للقلق  داٍع  هنالك  ليس  قصيرة  املدة 
في حال كانت املدة طويلة جداً، فقد يكون 
اللثة، مما يدعي  التليف في  أو  الفك،  هذا بسبب صغر 

العالج حتى تعود األسنان إلى الظهور مرة أخرى.
طرق العناية بأسنان األطفال:

 يجب أن تعتني األم بأسنان طفلها قبل وبعد ظهورها 
بعض  وسنذكر  األسنان،  مبشاكل  يصاب  ال  حتى 

النصائح التي تساعد األم بذلك، ومنها: 
القيام بتنظيف اللثة يومياً باستخدام املاء. 

الطفل  إرضاع  بعد  اللسان  تنظيف  على  املداومة 
إزالته  عدم  حال  في  عليه  عالقاً  سيبقى  احلليب  ألن 

بواسطة الفرشاة اخلاصة. 
وجتنب  العام،  قبل  األسنان  معجون  استخدام  عدم 

تعريض الطفل للفلوريد قبل الست شهور. 
مشاكل  تسبب  ألّنها  الرضاعة  على  تعويده  جتنب 

عديدة ل. 
رعاية األسنان من خالل زيارة الطبيب من فترة لفترة.

تأخر ظهور األسنان عند األطفال
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قراءة في الطبيعة

االمطار  اقتراب  عالمات  من 
في  اآلالم  تضاعف  والعواصف، 
به  املسلم  فمن  اإلنسان.  جسم 
عادة، أن املصابني بالروماتيزم والتهاب 
املفاصل ووجع االسنان او لديهم آثار 
ورضوض في العظام او ثغن وتورم في 
االقدام، تتضاعف آالمهم مع ارتفاع 
اجلوي،  الضغط  وانخفاض  الرطوبة 
االقدمون  عنها  عبر  شواهد  وهي 

بقولهم:
   »اذا زادت االوجاع في االسنان 
   وتكالبت على جسمك اآلالم 

   وحترك الثغن في االقدام 
   فلن يكون اجلو كما يرام«.

القاضي وطبيب 
األسنان

األسنان.  طبيب  إلى  قاض  ذهب 
كرسي  على  أجلسه  وعندما 
الكشف، قال له القاضي: أقسم أن 
وال  ضرسي،  كل  ضرسي،  لي  تخلع 

شيء غير ضرسي.

سمكة باملالبس 
الرسمية!

سمك  اسمه  نوع  األسماك  من 
األسيران، يطلق عليه سمك البار ألن 
الرخوة  األعضاء  من  بأسفله صفني 
النحاسية  األزرار  صفي  يشبهان 

باملالبس الرسمية للبحارة!

طفل الدغلة
أفريقيا  جنوبي  غابات  في  يوجد 
الدغلة(؛  )طفل  باسم  يعرف  حيوان 
تشبه  يصدرها  التي  الصرخة  ألن 

صرخة طفل بشري! 

أول عربة أطفال في 
العالم

توصل شارل یورتون إلى تصميم أول 
عام  في  نيويورك  في  أطفال  عربة 

1848م.

كيف تصبح البيضة 
لينة؟!

انقع البيضة في »خل« ستجد أنها 
إدخالها  ميكن  أنه  لدرجة  جداً  تلني 

من عنق زجاجة! 

هذا املخلوق يأكل قدر وزنه يومياً!
تأكل فأرة احلقل يومياً ما يعادل وزنها من الطعام!

لن يرغمه أحد!

لهذا  أن  كما  زحافاتهم،  جر  في  »الالما«  حيوان  على  االسكيمو  يعتمد 
لقدر  األقصى  فاحلد  األثقال؛  حمل  على  ومحسوبة  معينة  قدرة  احليوان 

حمولته 60 كيلو جرام.
بالرفض  يقابلها  فإنه  احلد؛  هذا  عن  حمولته  زيادة  أحد  حاول  إذا  أما     

الشديد، لدرجة أنه يرقد على األرض ويرفض النهوض متاماً.
   وإذا حاول أحد إجباره على النهوض، فإنه يبصق في وجهه!

بصمات فكرية
إ

ني أحب احلقيقة؛ ألن طعمها كطعم اخلبز.... )جان أنوي(
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بقلم:  مينا ماهر

قام قايني وهابيل من على املائدة وهما يتبادالن الضحكات مبحبة جمة، 
كما  عدن،  جنة  حيوانات  لتفقد  ذهبا  ثم  عطاياه،  على  اهلل  مسبحنَي 
أوصى اهلل أبويهما أن ميارسا سلطانهما على كل اخلليقة؛ بينما ذهبت 
أعدته  الذي  اجلميل  الغداء  هذا  بعد  حواء  أمهما  ملساعدة  زوجاتهما 
الواحد  اجلسد  بسر  إياهما  معلمة  تذكرهما  وكانت  الكبيرة!  لعائلتها 
الذي قصده اهلل لبني البشر منذ فجر تأسيس العالم وأهمية مشاركة 

اهلل في اخلليقة بأن يثمروا وميألوا األرض!   
الصغار فقد ذهبوا للهو بني أشجار اجلنة اجلميلة ومعهم  أما األحفاد 
عمهم الصغير شيث! وبينما كان شيث وأصدقاؤه )أوالد إخوته( يلعبون 
املاكرة من بني أغصان شجرة معرفة  بني األشجار، همست لهم احلية 

اخلير والشر، حيث كانوا على مقربة منها وقالت:
-ما أجملكم يا أطفال!…أال تودون أن ترتاحوا قليالً حتت ظل هذه الشجرة 

اجلميلة لتتناولوا من أطايبها؟! مؤكداً أنتم جائعون!
فقال شيث:

-لقد انتهينا للتو من تناول الغداء عند أمي! شكراً لدعوتك فنحن لسنا 
جائعني! 

-وما اخلطأ في بعض الفاكهة اللذيذة بعد الغذاء؟!
لنا  رويا  وأمي  فأبي  نعرفك؟!  ال  أننا  أتظنني  وشأننا!  واتركينا  -اخرسي 

العديد عنك وعن مكرك؟!  
-عني أنا؟! ما أنا إال حية كبقية حيات اجلنة؟! فال داعي للقلق بتاتاً!

أن  السلطان  لنا  اإلنسان  بنو  بالتأكيد! فنحن  اجلنة  أنِت لست من  -بل 
لنا  تخضع  اخمللوقات  فجميع  منا!  بكلمة  اجلنة  مخلوقات  كل  نخضع 
لذلك  وخرست!  قلت  ملًا  خلضعت  اجلنة  من  كنت  فإن  نقول!  ما  ولكل 
ملكوته  في  ونشارك  ومجده  محبته  عاينا  الذي  القدوس  اهلل  فباسم 

إذهبي عنا وال تزعجينا! 

فسكتت احلية في احلال وتركتهم يلعبون! أما هم فرحلوا إلى منطقة 
أخرى لينعموا ببعض الهدوء!    

التنظيف خرجت هي وزوجها  وبناتها من  انتهت هي  أن  وأما حواء بعد 
آدم كجسد واحد ونفس واحدة ليرعيا أشجار اجلنة كما 
لشجرة  وصال  هناك  ما  البدء…إلى  منذ  اهلل  أوصاهما 
من  امللعونة  احلية  فالقتهما  أيضا  والشر  اخلير  معرفة 

جديد وقالت: 
لتلك  تأتون  عساكم  ما  األزل،  منذ  بصديقاي  -مرحباً 

الشجرة؟ ألعلكما تودان األكل منها أخيراً؟!
فقال آدم:

كثرة  من  متلي  ألم  وشأننا،  دعك  مراراً  لك  قلنا  -قد 
محاوالتك السخيفة إلسقاطنا؟!  

 -ألم متل أنت من عبوديتك لهذا اإلله؟ أال تشتاق حلريتك 
املطلقة واخلاصة؟

-ملاذا اشتاق للحرية وأنا حر بالفعل اآلن!!
-أجد صعوبة في رؤية تلك احلرية؟

إن  الشجرة  من  آكل  أن  باستطاعتي  انه  والدليل  بالفعل!  حر  أنا  -بل 
أحببت! لكني بكامل حريتي أرفض هذا؟! وأنت تعلمني جيداً إننا نفضل 
احلياة كعبيد هلل الثالوث القدوس والعيش في شركة محبة اآلب واالبن 
والروح القدس لبعضهم ولنا، على أن نحيا عبيداً لك ولسلطانك الشرير 
كموتى! فعبودية اخلالق حرية حقيقية، أما حريتك أنِت فعبودية وموت 

وهالك! 
فضحكت احلية بكبرياء:   

-لكني أراك تواظب على االعتناء بتلك الشجرة أيضاً، وهذا إن دل، فهو 
يدل على اشتياقك للتناول منها، وإال فدعها متوت وتذبل؟!

-أنا أعتني بكل أشجار اجلنة كما أوصاني 
بالتحديد هي دليل  إلهي، وهذه الشجرة 
يجب  لذا  لنا!  اهلل  وهبنا  التي  حريتنا 
ر  ونُذكِّ األبد  إلى  نرعاها  أن 
نتمتع  التي  بالنصرة  أنفسنا 
الرذيل!  سلطانك  على  بها 
على  لِك  تذكار  تظل  فهي 
حلياة  كإشارة  ولنا  فشلك، 
مع  نحياها  التي  النصرة 

الثالوث املقدس!
-آجالً أم عاجالً…سأجعلك تسقط يا آدم، أنت أو أحد أبنائك 

وأحفادك…
أوالدي  وبيت  بيتي  وأهل  فأنا  باستطاعتك،  كان  إن  -حاولي 
الذي  وسلطانه  محبته  أبناءنا  ونعلم  ونخدمه  الرب  نعبد 
وهبه لنا! وإن نلِت منا يوماً ما…فنعلم انه اعد لنا أيضا فداًء غير مدرك 
والهالك…وهذه هي عظم  لينتشلنا من ظلمة السقوط  وغير مفهوم، 

محبته!    
فانصرفت احلية عنه قاصدة يوم آخر لتعاود حيلها!

شجرة  حول  اجلميلة  آدم  عائلة  كل  اجتمعت  التالي  اليوم  صباح  وفي 
أبدية  حياة  في  اهلل  مشاركني  منها  آكلني  يوم،  كل  كعادتهم  احلياة 
وملكوت ال ينتهي! مذكرين أنفسهم باألبدية وبهويتهم وهي صورة اهلل 
التي خلقوا عليها ومن أجلها، فرحني أن يتمموا كل ابتهاج وفرح واثقني 
أيضا بالفداء املعد لهم من ِقبل كلمة اهلل منذ األزل، خلالص من أخطأ 

من البشرية! 
وكان آدم وعائلته عرايا، وهم ال يخجلون! 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

اخلليقة…كما لم تقرأها من قبل!اخلليقة…كما لم تقرأها من قبل!

خبر جيد عن املتحور خبر جيد عن املتحور 
اميكرون اميكرون 

مع تصاعد عدد اإلصابات في معظم دول 
باعادة  يهدد  مما  الرابعة  املوجة  مع  العالم 

اغالق العالم.  
فقد تواردت منذ ساعات أخبار جيدة جدا 
أن  واملنتظر  اميكرون  اجلديد  املتحور  عن 

يسود العالم قريبا جدا 
االن  السائد  دلتا  باملتحور  مقارنته  فعند 

إتضح األتي :  
- املتحور اميكرون أسرع جدا في االنتشار.    
- ولكن اخلبر اجليد أنه بينما يصيب املتحور 
من شدة  يزيد  مما  أكثر  الرئة  منطقة  دلتا 
املتحور  فان  الوفيات،  ونسبة  االصابات 
املنطقة  أكثر  يصيب  أنه  إتضح  اميكرون 
يقلل  مما  الهوائية  الشعب  من  العليا 
جدا من شدة االصابات، وعليه من نسبة 
العالم  االن في  إلي  الوفيات؛ فلم تسجل 
سوي عشرة حاالت وفاة فقط بهذا املتحور 
عندما  أنه  املتوقع  من  فانه  وعليه  اجلديد 
فسوف  قريبا  العالم  املتحور  هذا  يسود 
ليبدأ   19 كوفيد  وباء  ورهبة  حدة  تنكسر 
العالم في التعافي من هذا الكابوس باذن 

اهلل.

اخلليقة، ففيه  الذي حير  الكائن  اإلنسان، هذا  السابق عن  املقال  حتدثنا في 
املادية. فهو صورة  املادية وغير  املنظورة، اخلالئق  املنظورة وغير  تتحد اخلالئق 
األقانيم.  بني  مت  ثالوثي  حوار  نتيجة  كان  اإلنسان  خلق  أن  كما  ومثاله.  اهلل 
الرب ، سنكمل في هذا املقال ما هي هذه الصورة اإللهية و ما هو  بنعمة 

املثال. 
اهلل هو احلب الكامل، وقد خلق اإلنسان على صورة اهلل في احلب. واحلب في 
معناه احلقيقي هو خروج اإلنسان من ذاته لآلخر. لذلك لكي تكتمل صورة 
احلب في اإلنسان، خلق اهلل حواء. فقد »قال الرب اإلله ليس جيدا أن يكون 
آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرا » )تكوين 2: 18(. فوجود حواء كان ألكتمال 

صورة احلب، حينما يخرج آدم من ذاته فيقدم احلب حلواء.
أيضا بعض اآلباء فهموا صورة اهلل، في امللكات العليا لديه كالفكر والعقل. 

في  اهلل  صورة  وجدوا  اآلخر  والبعض 
اإلختيار  ملكة  في  له،  املمنوحة  احلرية 
ذهبي  يوحنا  القديس  أما  الداخلية.  احلر 
الفم فيرى أن صورة اهلل فقط من حيث 
يقول  جلوهره.  تبعاً  وليس  السلطة. 
من  املقدس  »الكتاب  الفم:  الذهبي 
)صورتنا  اإلنسان على  يذكر خلق  أن  بعد 
كمثالنا( يتابع »ليتسّلط على….«. يُشدد 
الفم، لم يقل )صورة اجلوهر( بل  الذهبي 

)صورة السلطة( فقط.
اهلل  صورة  الفم  الذهبي  يحصر  هنا  من 
ُمستبعداً  فقط  بالسلطة  اإلنسان  في 
أي  الصورة  من  يفهم  أن  ميكن  ما  كل 
شكل أو جوهر اهلل. ويتابع الذهبي الفم 
عقل  في  يظهر  هذا  السلطة  فعل  »إن 
وفي  واالختيار  الرأي  حرية  في  اإلنسان، 

املشيئة احلرة.”
ولكن الذهبي الفم ال يقصر الصورة على النفس فقط بل تظهر أيضاً في 
اجلسم بكامله دون أن يترتب على ذلك أي إدراك بهيئة بشرية هلل وذلك ألن 
اإلنسان في تركيبه بشكل وحدة نفسية جسدانية، وفي أماكن أخرى كثيرة 

تُنسب الصورة عنده الي كامل اإلنسان.
التي تبدو في السلطة ال تُفهم  الفم صورة اهلل في اإلنسان  الذهبي  عند 
العالم فقط، وجهها األهم  فقط من جهة واحدة كسيطرة خارجية على 
هو في سيطرة اإلنسان على نفسه وفي السلطة الداخلية التي كان ميلكها 
آدم قبل السقوط. وبقدر ما يستعيدها من بعد السقوط بقدر ما يقتنيها 
الرسول  بولس   – دانيال   – نوح  مثل  للقديسني  حدث  ما  هذا  خارجياً.  أيضاً 
الذين لم تؤذهم احليوانات املفترسة. إذا فصورة اهلل في احلب، في السلطة 

في  تظهر  السلطة  وهذه 
تظهر  كما  اإلنسان،  عقل 
سيطرته  في  سلطته 
هذة  كانت  إن  نفسه.  على 
هو  ما  إذا  اإللهية،  الصورة 

املثال؟ 
شخص  هو  الكامل  املثال 

التجسد.  نعم  املثال من خالل  الرب يسوع املسيح وقد حقق املسيح هذا 
التجسد هو قبلة اهلل للبشرية، هو احتاد اهلل باإلنسان لكي يأخذ اإلنسان ما 
هلل. فيقول القديس أثناسيوس، أن الكلمة جتسد وولد من إمرأة لكي يحول 

اإلنسانية إلى حياة سمائية جديدة.  
إن آدم لم يتمم الدعوة ولم يبلغ االحتاد باهلل 
للقوى  السقوط  بعد  من  ُمستعبداً  وصار 
العنصرة  يوم  حتى  سقوطه  ومنذ  اخلارجية 
اإللهية  القوة  بقيت  القدس(  الروح  )حلول 
خطيئة  ولكن  البشرية.  الطبيعة  عن  غريبة 
تلِغ تصميم  آدم لم تغيِّر اخملطط اإللهي ولم 
املسيح  حققها  قد  األول  آدم  دعوة  إن  اهلل، 
إنسانا  »إذ قد صار اهلل  بالتجسد.  الثاني  آدم 
إلهاً«...  )مقال 54 من جتسد  ليصير اإلنسان 

الكلمة ألثناسيوس(. 
يكون  أن  مدعو  وهو  اهلل،  أيقونة  اإلنسان 
هذه  بالطبيعة.  عليه  املسيح  ما  بالنعمة، 
الدعوة كانت له منذ البدء، ملَّا أعطي اإلمكانية 
أي الصورة اإللهية لالنطالق نحو حتقيق املثال. 
وتآزر  اهلل،  نحو  ديناميكية  يتطلب  وهذا 
للنعمة مع األعمال. التجسد اإللهي قد أعاد 
ل اهلل  لنا اإلمكانية لتحقيق املثال. بعد أن أجَّ
مخططه اإللهي بسبب السقوط دون أن يلغيه. وذلك في شخص آدم اجلديد 
املسيح. ألنه »كما مبعصية اإلنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضاً 

بإطاعة الواحد سُيجعل الكثيرون أبراراً« )رومية5: 19( 
تُعطى  املعمودية  املثال«.  حتقيق  إمكانية  »جتديد  يتم  املعمودية  سّر  في 
لإلنسان لتجدده وتؤهله إلى الشركة في جسد ودم املسيح. املعمودية تهب 
اإلنسان نقاوة الصورة واملثال باملسيح مبدئياً. أما سر الشكر فيعمل على 

امتداد املثال واالحتاد الكامل باملسيح. 
و لكني عفوا عزيزي،  للخليقة كلها!!  أنت محيرا  أرأيت كم  القارئ،  عزيزي 
احملير احلقيقي هو اهلل الذي غمر اإلنسان بحبه وأعطاه صورته ومثاله، فمن 

فرط صالح وحب اهلل غير املشروط  كون اإلنسان إذ لم يكن.

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

الكائن الذي حير اخلليقة!! )الكائن الذي حير اخلليقة!! )22((

ا.د. ناجي اسكندر
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أسمه  الفريسيني  من  إنساٌن  كان   1«
إلى  جاء  هذا   2 لليهود.   رئيٌس  نيقودميوس، 
قد  أنك  نعلم  معلم،  »يا  له:  وقال  ليالً  يسوع 
أن  يقدر  أحٌد  ليس  ألن  ُمَعلِّماً،  اهلل  من  أتيت 
يكن  لم  إن  تعمل  أنت  التي  اآليات  يعمل هذه 

اهلل معه«
 3 أجاب يسوع وقال له: »احلق احلق أقول لك: إن 
كان أحد ال يُولَد ِمن فوق ال يقدر أن يرى ملكوت 

اهلل«.
مسحنة العالم باملسيح:

تتكلم اآليات عن شهادة نيقودميوس، أحد كبار 
معلمي اليهود، عن املسيح يسوع ربنا أنه »أتي 
ِمن اهلل« بدليل أن »اهلل معه«. فكانت شهادته 
متفقة مع حقيقة تدبير خالص يسوع املسيح 
)1تيموثاوس:3(  اجلسد«  في  ظهر  الذي  »اهلل 
الزمن: »هذا  وراء  النبوات من  له  الذي شهدت 
بالنبي  الرب  من  قيل  ما  يتم  لكي  كان  كله 
ويدعون  أبناً،  وتلد  حتبل  العذراء  »هوذا  القائل 
معنا«  اهلل  تفسيره  الذي  عمانوئيل«  اسمه 

)متى 1(. 
أقوال كثيرة  الرب يسوع املسيح في  أكد  وقد 
ومواضع عديدة تلك احلقيقة بأنه أتي ِمن اهلل: 
»أنا في اآلب واآلب فيَّ … أنا واآلب واحد ... اهلل 
لم يره أحٌد قط ... األبن الوحيد )املسيح( الذي 

هو في حضن اآلب هو خبَّر«.
عن  تغرَّب  قد  اإلنسان  بسقوط  أنه  ونعرف 
حياة اهلل ومات وصار في انتظار الفساد )عدم 
دَ  اخللود( كمصير له. ولكن شكراً هلل الذي جدَّ
اإلنسان عندما دخلت حياة اهلل كيان  خليقة 
اإلنسان فألغت موته بالتجسد اإللهي. وبذلك 
فإن املسيحية ليست كالم ومفاهيم عن اهلل 
مستوي  على  حقيقي  كياني  تغيير  ولكنها 
واحتادها  »احلق«  هي  التي  ذاتها  احلياة  حقيقة 

باإلنسان الذي مات.
 قال الرب يسوع املسيح »أنا هو الطريق واحلق 
واحلياة، ال يأتي أحد إلى اآلب إال بي«. فاملسيح 
هو  الذي  احلق  باهلل  اإلنسان  الحتاد  الطريق  هو 
التي  بالبشرية  احتادنا  خالل  من  وذلك  احلياة، 
رة إلى  جتسد فيها املسيح ثم صعد بها مطهَّ
رأسنا. فبسبب  والتي صارت مسقط  السماء 
اهلل،  »ِمن«  نصير  باملسيح  البشر  نحن  احتادنا 

وليس بَعد ِمن تراب األرض كما كان أبونا آدم.
ينتج  وفكرة  أيديولوجية  ليست  فاملسيحية   
آخر،  فكر  يلغيه  أن  ميكن  عقلي  اقتناع  عنها 
بل هي طبيعة جديدة »من فوق« نلبسها فوق 
بهذا  األرض.  تراب  من  التي  القدمية  طبيعتنا 
فينا«  يسكن  اهلل  وروح  اهلل  »هياكل  نصير 
اهلل  ملكوت  »ها  لنا  يقول  املسيح  أن  بدليل 

الواحد  اهلل  مسكن  صار  واإلنسان  داخلكم«. 
الثالوث … اآلب واالبن والروح القدس.

كيان  ِمن  تغيَّرت  قد  اإلنسان  كينونة  إن   
اخللود  له  حّي  كيان  إلى  الفساد  ينتظر  مّيت 
يجمعنا  الذي  احلي،  باملسيح  االحتاد  بسبب 
نحن املؤمنني باسمه في كينونة جسده احلّي 
املقدس  الكتاب  إليه  ما يشير  األبدي. هذا هو 
وما  الزمان  عبر  امتداد  صارت  الكنيسة  أن 
بعد الزمان جلسد املسيح املولود في بيت حلم 
املسيح،  فجسد  أنتم  »وأما  الزمان  ملء  في 
وأعضاؤه أفرادا« )1كور12(. بهذا صرنا مسيحاً 
نيقودميوس  شهادة  علينا  وتنطبق  للعالم 
السبب  هو  واهلل معنا«. هذا  ِمن اهلل…  »أتينا 
في قول املسيح له اجملد عن املسيحيني »أنتم 
باملسيح  أحتد  مسيحي  كل  ألن  األرض«  ملح 
التاريخ  مدار  على  واألرض  للعالم  بركة  صار 
العالم  متسحن  وهكذا   ... الساعة  قيام  وإلى 

باملسيح بواسطتنا.
بنوة املسيح لآلب وبنوة املسيحيني لآلب:

شهادة  على  املسيح  يسوع  الرب  إجابة  إن 
نيقودميوس »أتيت ِمن اهلل« كانت بأن أستعلن 
الرب حقيقة الوالدة اجلديدة لإلنسان من اهلل: 
3« أجاب يسوع وقال له: »احلق احلق أقول لك: إن 
كان أحد ال يُولَد ِمن فوق ال يقدر أن يرى ملكوت 
التي من فوق، جاء املسيح  الوالدة  اهلل«“. هذه 
كنعمة  شخصه  في  للبشرية  ليحققها 

إلهية تقدمها املسيحية وليس غيرها.
احلق  لنفس  وجهان  هما  والبنوة  الوالدة  إن   
هناك  يكون  أن  بدون  ألبن  وجود  فال  واحلقيقة. 

أب. وليس وجود ألب إن لم يكن هناك ابن.
ألنه  اجلنس«  »الوحيد  اهلل  أبن  هو  فاملسيح   
اإللهي  اجلوهر  في  اآلب  مع  واحٌد  غيره  ليس 
بدون سابق وال الحق بل في وحدة كينونة أزلية.
بنعمة  له  وأنعم  اإلنسان  اهلل  خلق  ولقد   
اإلميان  في  كماله  قمة  وبلغ  إليه  االنتماء 
املسيحي، وليس غيره، من حيث أنه انتماء إلى 

اهلل يبلغ درجة البنوة هلل. 
يسوع،  باملسيح  باإلميان  هلل  اإلنسان  بنوة  إن   
بالتبني،  فعلية  بنوة  بل  معنوية  بنوة  ليست 
املتجسد  املسيح  ببشرية  لإلنسان  احتاد  ألنها 
والذي هو أبن اهلل بالطبيعة »الوحيد اجلنس«.

 فإمياننا باملسيح قد وهب لنا والدة ثانية جديدة 
بالتبني من خالل  أبناء اهلل  من فوق بها صرنا 
كبنني  الدالة  وبهذه  هلل.  يسوع  املسيح  بنوة 
السموات«  في  الذي  »أبانا  اهلل  ننادي  أن  جنروأ 
كما أوصانا املسيح إلهنا أن نصلي... والُسبح 

هلل.

إجنيل يوحنا: اإلصحاح الثالث )١(

لقاء املسيح ونيقودميوس…الوالدة الثانية لإلنسان

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )١٥١(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )٣5( ملــــكوت اللـــ
خواطري في حياتي الروحية 

في عام جديد 2022

الكريسماس  واحتفاالت  جديد  عام  بداية  مع 
في  خواطري  ببعض  أشارككم  أن  لي  اسمحوا 
لدارسي  معروفة  قاعدة  هناك  الروحية،  حياتي 
الكتاب املقدس إال وهي...عندما تريد أن تعرف أصل 
هذه  فيها  ذكرت  مرة  ألول  ارجع  معناها  أو  كلمة 
َفَماتَْت   .35 تكوين  في  ذكرت  حلم  بيت  ف  الكلمة، 
حَلٍْم.  بَْيُت  ِهَي  الَِّتي  أَْفرَاتََة،  َطرِيِق  ِفي  وَدُِفَنْت  رَاِحيُل 

)التكوين 35: 19(
تستمر  ولن  لم  ولكن  مبوت....  بدأت  حلم  بيت  إذن 
هكذا ألنه وولد فيها الطفل يسوع الذي هو احلياة 
الن  لنتهلل  و  ...فلنفرح  األبد  إلي  املوت  ابتلع  الذي 

احلياة صارت داخلنا و ابتلع املوت إلي األبد... هللويا
تصورك عن اهلل انه اإلله املسيطر الذي ال يعنيه في 
ويسلب  اإلنسان  شخصية  يحطم  أن  إال  البشرية 
وميرض  يتحنن  كما  يرهب  وجوده،  ويفقده  حريته 
بالكوارث  أو  الوباء  أو  باملرض  ويسحق  يشفي،  كما 
الطبيعية، ال لشيء إال ليبقي اإلنسان على الدوام 

أسير سلطانه! ...هذا ليس إله املسيحية.
املؤمنني...  جماعة  أنها  الكنيسة  عن  تصورنا 
اسمح لي أن أقول لك هذا تعريف سطحي، هزلي، 
املسيح،  جسد  هي  اكليسيا،  هي  الكنيسة  لكن 
وعظامه،  حلمه  من  جسمه  من  هي  الكنيسة 
الكنيسة ليست فرد أو مجموعة أفراد لكنها جسد 
بعضها  تكمل  أعضاء  من  مكون  واجلسد  املسيح 

البعض، الكنيسة هي العروس املزينة لعريسها 
يوما ما قريباً سيرجع العالم اللي ما قبل الكورونا؟! 
نكون  سوف  وما  عليه  كنا  ما  إلى  ننظر  أن  مهم 
اداك  الرب  »أكيد  الروحية،  حالتي  واقصد  عليه 
للرب  أكبر  وقت  لنكرس  احلياة  مشاغل  من  اجازة 
ودة حصل بالفعل لكن، ما علة قلبي أن يكون وقت 
إرادتك وانت في خضم هذه  التكريس للرب بكامل 

احلياة ومشاغلها  هو ده التحدي احلقيقي«.
فيا من ذقت الرب وكم هو طيب وحلو للنفس التي، 
تتخذه صديق ورفيق، في هذه األيام اجلميلة، أي وقت 
احلظر، »الرب اداك وذوقك عربون للحياة معه«... فال 
حريتك  العالم،  يعطيك  أيام  في  تتراخي  وال  ترخي 

بحسب تعبير العالم.
جميلة  البداية  روحي،  مشوار  ابتدأ  من  فلكل 
مع  احلياة  طريق  لكن  للنفس  ومبهجة  ومشجعة 
الرب هو طريق اجلهاد في وقت مشغولياتك احلياتية 
الرب  جملد  ونفسك  الوقت  تغتصب  فيها  وقت 
وجللسة تعيد لك بهجة خالصك.... بهذا تستطيع 

أن تقيس مقدار حبك ألبوك السماوي
إن كنت تشعر بثقل و عبئا في ممارستك الروحية..... 
فانت مازلت في حتيا حالة من التدين بعيده عن حياة 

اهلل التي يريدها لك الرب.
إن كانت جلستك مع الكتاب املقدس أو في صالتك 
في  مازلت  فانت  ينشط،  أن ضمير خطاياك  تشعر 

حالة من التدين.
إجناح  آخرين...وتقيس  على  نفسك  تقيس  كنت  إن 
حياتك. الروحية الشخصية أوال أو خدمتك علي راي 

الناس ..... فانت ال تفهم كما قال العظيم بولس 
الَِّذيَن  ِمَن  َقْوٍم  بنَْيَ  أَنُْفَسَنا  نَُعدَّ  أَْن  جَنَْترُِئ  الَ  ََّنا  ألَن
بَْل  بِِهْم.  أَنُْفَسَنا  نَُقابَِل  أَْن  واَلَ  أَنُْفَسُهْم،  مَيَْدُحوَن 
أَنُْفِسِهْم، وَيَُقابِلُوَن  أَنُْفَسُهْم َعلَى  يَِقيُسوَن  إِذْ  ُهْم 

أَنُْفَسُهْم بِأَنُْفِسِهْم، الَ يَْفَهُموَن.
)2 كورنثوس 10: 12(

حتتاج  طول....  على  جواك  من  فرحان  غير  كنت  إن 
وهو   إال  الفرح،  تتواصل بشكل جدي مع مصدر  إن 
و  الرب  أن تتقابل مع  الروح القدس، ألنك يستحيل 
 ..... فرحان  غير  محضره  من  التعبير  جاز  لو  تخرج، 
. )يوحنا  كما يقول الكتاب، َفَفرَِح التَّالَِميُذ إِذْ رَأَوْا الرَّبَّ

)20 :20
ان كنت تعتقد إنك متتلك كل املعرفة وال تقبل جديد 
نفسك  علي  حكمت  فانت   .... الذهن  انتفاح  من 
بانك جاهل، واجلهل هنا ليست سبه لكنها كلمة 
اُل حُتِبُّوَن اجْلَْهَل،  اهلل تقول َقائِلًَة: »إِلَى َمَتى أَيَُّها اجْلُهَّ
وَامْلُْسَتْهزِئُوَن يَُسرُّوَن بِاالْسِتْهزَاِء، وَاحْلَْمَقى يُْبِغُضوَن 
الِْعلَْم؟« )األمثال 1: 22(، الن اهلل كامل يُدرك ولكن ال 

يُدرك كماله،كما قال اآلب »متى املسكني« 
أنت كنت تعتقد أن الرب يرضي عنك في وقت أنت 
لم  ألنك  يرفضك  وقت  وفي  حاجة،  له  تقدم  فيه 
تقدم له حاجة......فانت مازلت في العهد القدمي أو 

حتيا كيهودي الفكر، لم تختبر النعمة إلى اآلن.

حتبهم..  أناس  وأقوال  رأي  تضع  مازلت  كنت  إن 
تقول  ما  تعلم  ال  فانت  اإلجنيل،  وحق  كلمة  قبل 
البداية  والياء،  األلف  »أنا هو  )يسوع(  اإلجنيل  كلمة 
والنهاية« يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، 

القادر على كل شيء.  )رؤ 1: 8(
 إن كنت تدور في نفس الدوائر الروحية والنفسانية 
أيضا...منذ زمن حتتاج أن تأخذ موقف جاد مع نفسك 
الن ملكوت اهلل ميتد لإلمام، ال دوران وال طرق ملتوية 
في امللكوت، لكنه طريق مستقيم، فصلى »َعلِّْمِني 
الُِح  الصَّ رُوُحَك  إِلِهي.  أَنَْت  ألَنََّك  رَِضاَك،  أَْعَمَل  أَْن 

يَْهِديِني ِفي أَرٍْض ُمْسَتِويٍَة«. )املزامير 143: 10(
 إن كانت صالتك ولغتك مع الرب هي هي من سنني 
لم يحدث فيها أي تغير أو جتديد، أنصحك أن تدرك 
تبقي  عاوز  ولو  أجير  وليس  ابن  وانك  لآلب  بنوتك 
بغني  اهلل  كلمة  فيك  للرب....تسكن  حقيقي  ابن 
 .. ...تكون مسكن للرب على األرض..... »اقعد معاه 
متتلئ من روحه القدوس ليعلمك أن املسيحية...هي 

يسوع املتجسد« 
في امللكوت ما فيش حاجة اسمها بطل خدمة أو 
اصمت....الكتاب يقول »فقال الرب لبولس  برؤيا في 

الليل: »ال تخف، بل تكلم وال تسكت« )أع 18 : 9(
في امللكوت ما فيش حاجة اسمها لم تأتي ساعتي 
بعد. ألن منذ بدأ يسوع خدمته على األرض أعلن إنه 

قد جاء الزمان.
فال  مقبول.  ووقت  خالص  يوم  هو  اآلن  امللكوت  في 

تتواني، أسرع وارمتي في حضن يسوع. 
وضعك؛  كان  »أي  مقبول  انت  اآلن   .. امللكوت  في 
خطية،  بتعمل  وأنت  حتى  أو  ضعفك  في  سواء 
امللكوت مش بيقولك روح نظف نفسك وتعال ... ال 

أنت مقبول بريحتك الوحشة دي«.
املكان  لو  حتى  بتقف،  خدمة  مفيش  امللكوت  في 
قفل زي موضوع كورونا، اخلدمة في امللكوت شغالة 

ألنه ال يحده زمان وال مكان.
صالة،  بطل  اسمها  حاجة  مفيش  امللكوت  في 
الصالة.  امللكوت هي  أي سبب ما، الن لغة  علشان 
الصالة هي حديث متبادل بينك وبني أبوك مش ترديد 

كالم بال فهم!!
اللي  النهر  الن  رتابة  وال  تعود  مفيش  امللكوت  في 

ماشي هو نهر الروح القدس، نهر جاري مش راكد!
في امللكوت مفيش تدين وال دروشة، وال شكل معني، 

الن روح احلرية هناك ...
عروس  كنيستنا  الن  فردية  مفيش  امللكوت  في   

جميلة فيها تنوع في أعضاء اجلسد الواحد.
اإلميان هو جرأة غير محسوبة عواقبها بالعيان.

اإلميان هو عملة السماء، تستطيع أن نتجر بها في 
عالم الروح ولكن هي ضد منطق العالم. 

اإلميان هو إن تري ما ال يري بالعيان اجملردة، بل باإلميان 
ترى أمور مش حاصلة دلوقت لكنك بعيونك الروحية 

تعيشها اآلن. 

فيه  عالم  إلى  احملسوس  عالم  من  ينقلك  اإلميان 
إعالنات بالروح. 

من يعيش باإلميان سوف تواجهه أمور حتدث لك في 
اجلسد حتاول أن تثنيك عما تؤمن به، ده عمل العدو.

فترة  أو  عقاب  أو  سجن  ليست  األرض  على  احلياة   
اليوتيوب  على  سمعت  كما  امتحان،  أو  اختبار 
)لواعظ مسيحي(! إن كانت هكذا فلماذا جاء الرب 
إلى عاملنا باجلسد؟!  احلياة املسيحية هي عربون ملا 
سوف يكون في األبدية، نتذوق العربون هنا، العربون 
هو كلمة اهلل الصاحلة، شركة الروح القدس، وقوات 
الدهر اآلتي... كما تذكر رسالة العبرانني »ألَنَّ الَِّذيَن 
وََصارُوا  َماوِيََّة  السَّ امْلَْوِهَبَة  وَذَاُقوا  َمرًَّة،  اْسُتِنيُروا 
احِلََة  الصَّ اهلِل  َكلَِمَة  وَذَاُقوا  الُْقُدِس،  الرُّوِح  ُشرََكاَء 

ْهرِ اآلتِي« )العبرانيني 6: 4، 5( اِت الدَّ وَُقوَّ
العالم...ازداد  ونظام  للعالم  معرفتك  ازدادت  كلما 
متردك على اهلل. )تكوين 11 وبناء برج( ..... وكلما زادت 
معرفتك باهلل ودخلت في شركه حقيقية معه زاد 
متردك على العالم ورئيسه ونظامه وأصبحت إنسان 
ليس واحد من الناس كما قال شمشون   فكشف 
لها كل قلبه، وقال لها: »لم يعل موسى رأسي ألني 
قوتي  تفارقني  فإن حلقت  أمي،  بطن  نذير اهلل من 
وأضعف وأصير كأحد الناس«.  )قض 16: 17( ... بل 
من  واحد  لست  فانت  للرب  قدس  للرب،  نذير  أنت 

الناس.
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بكني:

خطوة أولى لـ«بايدو« في عالم »ميتافيرس« 
االفتراضي

أطلقت شركة »بايدو« املعلوماتّية الصينية أحد أول تطبيقات 
يكون  أن  يُتوقع  الذي  املوازي  االفتراضي  العالم  »ميتافيرس«، 
القفزة الكبيرة املقبلة في تطور اإلنترنت. وميثل »ميتافيرس« 

عاملا رقميا موازيا للعالم املادي، وهو مرتبط باإلنترنت.
ويُنتظر أن يسمح هذا التصّور الوليد بالتحرر من القيود املادية 
األبعاد  ثالثية  تقنية  عبر  البشرية  التفاعالت  زيادة  طريق  من 

)ثري دي(.
تثير الفرص التي يوفرها إنشاء »عالم افتراضي جديد« شهية 
العمالقة الرقميني، حتى أن فيسبوك جعلته أساس مشروعها 

التجاري اجلديد وغيرت اسم مجموعتها األم إلى »ميتا«.
بدورها، اتخذت »بايدو« امللقبة »غوغل الصني« أولى خطواتها 
اجلديدة  التقنية  عبر  عقدته  مؤمتر  خالل  »ميتافيرس«  في 
لي وجمهور ممثل بشخصياتهم  روبن  الشركة  رئيس  بحضور 
تصور  يعتمد على  تطبيق  إطالق  املؤمتر  في  وأعلن  »الرقمية«. 

»ميتافيرس«.
ملستخدميه  ويتيح  األمل(  )أرض  »شيرانغ«  التطبيق  ُسمي 
مستخدمني  مع  والتفاعل  )أفاتار(  رقمية  شخصية  إنشاء 

آخرين في عالم ثالثي األبعاد.
والكمبيوتر  احملمول  الهاتف  على  التطبيق  استعمال  وميكن 

وخوذ الواقع االفتراضي.
أماكن  وسط  التنقل  للمستخدمني  ميكن  »شيرانغ«  في 
معرض  زيارة  وميكنهم  مستحدثة.  افتراضية  ومدن  طبيعية 
حتى  أو  شاولني  معبد  من  األصل  طبق  نسخة  أو  )افتراضي( 
»شيرانغ«  وتطبيق  رقمي.  سباحة  حوض  في  الغوص  ممارسة 

متاح حاليا في الصني فقط.

تايالند:

اسم من 167  حرفاً!
واجهت السلطات التايلندية مشكلة في اختيار شعار مالئم 
للذكرى املئوية الثانية لتأسيس مدينة بانكوك، علما ان االسم 
من  يتألف   1782 عام   أسست  التي  املدينة  لتلك  االصلي 
كلمات عدة يبلغ مجموع حروفها 167حرفاً. وبعد اخذ وعطاء، 
القدمي،  االسم  من  كوسني«  »روتانا  بعبارة  املسؤولون  احتفظ 

وهي تعني »املدينة اجملوهرة«.

أمريكا:

نبتة من أيام »االزتك«
يقوم علماء من بلدان العالم الثالث والواليات املتحدة بدراسة 
القطيفة )أو سالف العروس( وهي نبتة يظن إنها ستساهم 

في حل املشكالت الغذائية التي تواجه العالم. 
قبل  واجلنوبية  الوسطى  أمريكا  في  عرفت  التي  النبتة  وهذه 
»األزتك«،  الرئيسي في غذاء  العنصر  ثمانية آالف سنة كانت 
من  النوع  ولهذا  عشر.  السادس  القرن  حتى  هكذا  وبقيت 
أوراقه  واحتواء  اجلفاف  مقاومته  منها  جمة،  حسنات  احلبوب 
وبذوره على بروتین فاخر النوعية هو الاليسني الذي تفتقر إليه 

معظم احلبوب األخرى.
طعم  يشبه  وطعمها  لألكل  صاحلة  النبات  هذا  وأوراق     
السبانخ. وهي حتافظ على ليونتها حتى حتت حر الصيف. أما 
الدقيق املستخرج من البذور فيمكن استخدامه في صنع اخلبز 

واحللويات.

لندن:

جرس بيج بن احتفل برأس 
السنة على طريقته اخلاصة

إليزابيث  برج  ترميم  أعمال  حَتول  لن 
في قصر ويستمنستر املستمرة منذ 
»بيج  جرس  يقرع  أن  دون  سنوات   4
بن« اللندني الكبير كعادته في حلظة 
قبل  اجلديدة،  السنة  إلى  االنتقال 

أشهر من انتهاء ورشة األشغال.
وزنه  البالغ  اجلرس  قرع  ديسمبر،  من  والثالثني  احلادي  ليل  في 
العادة،  الليل على جري  دقة مع حلول منتصف  13,7 طن 12 

ليعلن بدء سنة 2022.
املرة  أنها  البريطاني  البرملان  في  املعنية  اجلهات  وأوضحت 
إذ  مؤقتة،  آلية  بواسطة  بن«  »بيج  جرس  يدّق  التي  األخيرة 
سيعاود اعتباراً من الربيع تشغيل اآللية األصلية العائدة إلى 
احلقبة الفيكتورية التي جتعل الساعة تدق طوال اليوم للمرة 

األولى منذ إطالق أعمال الترميم عام 2017.
وبسبب ورشة الترميم التي يخضع لها برج إليزابيث املشيد 

عام 1859، ال يّدق جرسه إال في مناسبات نادرة.
وسيشاهد البريطانيون للمرة األولى منذ أربع سنوات جوانب 

البرج األربعة التي حتجبها السقاالت راهناً.
عرض  كوفيد-19  وباء  بسبب  توالياً  الثانية  للسنة  وألغي 
األلعاب النارية الذي يقام عادة مبناسبة رأس السنة في وسط 

لندن على ضفاف تيمز ويجمع نحو 100 ألف شخص.

فرنسا:

مزاد لبيع أول رسالة نصية قصيرة في العالم.. 
من املرسل؟

نصية  رسالة  أول  طرح  مؤخرا  باريس  في  علني  مزاد  شهد 
قصيرة في العالم للبيع كقطعة رقمية تاريخية.

»أجيت«  املزادات  دار  في  القصيرة  الرسالة  على  املزايدة  وجتري 
القطعة  أن  يعني  ما  لالستبدال،  قابل  غير  كرمز  باريس  في 
حتتوي على شهادة رقمية إلثبات املصداقية، وتعتبر بذلك هي 

الرسالة األصلية.
يشار إلى أن من ميتلك الكود – الذي تؤمنه تقنية بلوك تشني 
القصيرة بشكل ميكن  للرسالة  الرقمي  املالك  يكون  – سوف 

التحقق منه.
الرسالة  فودافون،  شركة  في  املبرمج  بابوورث،  نيل  وأرسل 
في  وجوده  أثناء  استقبلها  زميل  إلى   1992 ديسمبر  في 
»ميري  الرسالة  وتقول  الكريسماس.  مبناسبة  الشركة  حفل 

كريسماس« )عيد ميالد سعيد(.
وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية في الفترة األخيرة، حيث 
مت بيع أول رمز غير قابل لالستبدال لتغريدة ملؤسس تويتر جاك 
دورسي مببلغ 2.9 مليون دوالر في مزاد في وقت سابق من هذا 
العام، كما مت بيع أول كود مصدر خملترع اإلنترنت تيم بيرنرز لي 

بسعر 5.4 مليون دوالر.
أقل من  القصيرة  للرسالة  املزاد  أن تكون عائدات  املرجح  ومن 
ألف   100 بني  يتراوح  مبا  بيعها  املزادات  دار  وتتوقع  بكثير.  ذلك 

و200 ألف يورو.

بريطانيا:

قطط البريد
من  عدد  »توظيف«  على  قرن  من  ألكثر  البريطاني  البريد  درج 
لیست  األليفة  احليوانات  هذه  ووظيفة  براتب محدد.  القطط 
أواسط  في  وحدث  الفئران.  من  حمايتها  بل  الرسائل  توزيع 
قاعات  غزت  الفئران  من  هائلة  أعدادا  إن  عشر  التاسع  القرن 

جتميع املواد البريدية. 
البريد  ولم تنفع األشراك وال السموم في تبديدها، فلجأ وزير 
عام 1868 إلى استئجار ثالث قطط )إناث( في مقابل راتب. وفي 
حدا  مما  ملحوظ  نحو  على  الفئران  عدد  تضاءل  قليلة  أشهر 
دوائر البريد في أنحاء أخرى من البالد على اتخاذ خطوة مماثلة 

ملا حصل في لندن.
ومع ازدياد القطط في مكاتب البريد رفعت رواتبها. وفي العام 
العموم  مجلس  أمام  كلمة  املساعد  البريد  مدير  القى   1953
أكد فيها أن القطط حتصل على »عائدات أمومة مالئمة جداً« 
وإنها متساوية بالقطط الذكور من حيث الرواتب واألجور. وفي 
مكانها  القطط  احتلت  اليوم  لندن  في  بريدية  مراكز  ثالثة 
دوالر  ونصف  دوالر،  تتقاضى  منها  والواحدة  األجور،  لوائح  في 

أسبوعيا.

بريطانيا:

سمك طائر
بعد عاصفة مطر  نومه  والستني من  السابعة  رجل في  أفاق 
الريح  أن  وتبني  حديقته.  في  يسبح  السمك  ليجد  عنيفة، 
حملت السمك من نهر التاميز الذي يخترق العاصمة البريطانية 
رون  املواطن  حديقة  في  كيلومترات  أربعة  بعد  على  وألقته 
أول  الطبيعي: »هذا  التاريخ  ناطق من متحف  وأعلن  النغتون. 
حادث يتم تسجيله للسمك الطائر في لندن، وإن لم يكن األول 

من نوعه في العالم«.

عالم بال حدود2121

السعودية:

مطعم الرعب... تناول وجبتك املفضلة مع 
األشباح

في  افتتح  مطعم  يقدم 
رياض  »بوليفارد  منطقة 
مناطق  إحدى  سيتي« 
»موسم الرياض 2021«، جتربة 
تناول  خالل  من  لزواره  فريدة 
وسط  املفضلة  أطباقهم 

أجواء مرعبة.
مرعبة،  بطريقة  الطعام  تقدمي  في  املطعم  فكرة  وتكمن 
حيث يكون شكل األطباق التي يقدم بها الطعام على شكل 

مجسمات مرعبة.
طبيعية  بطريقة  العاملني  قبل  من  الطعام  لتقدمي  باإلضافة 

غير مرعبة، دون إخافة الزوار.
مكونة  مبجموعة  املطعم  ينظم  متقطعة  رعب  وبعروض 
يدخلون  دقيقة. حيث  و12   10 بني  مدتها  تتراوح  ممثال،   24 من 
بطريقة مدروسة، ويعرض في الوقت نفسه فيلم يتوافق مع 

العروض في السيناريو واملشاهد.
واجملانني  واألشباح،  الزومبي،  منها  رعب،  مواضيع   4 اعتماد  ومت 
يتجاوز  وال  فقرة على مبفردها  تقدمي كل  يتم  واملهرجني، حيث 
أو  الزوار  ملس  املمثلني  على  ومينع  دقيقة،   12 مدة  عرض  كل 

طاوالتهم.

سنغافورة:

حملة ضد العلكة
»عالم  مؤسستا  تعتمدها  خطة  سنغافورة  حكومة  تبنت 
والت ديزني« و«دیزنی الند« السياحيتان في كاليفورنيا وفلوريدا، 
احلكومة  تلك  شنت  كما  )اللبان(.  العلكة  بيع  حظر  وهي  أال 
حملة ضد نشر اإلعالنات عن العلكة وحظرتها في محطات 

التلفزيون واإلذاعة... ولكن ملاذا؟  
  عن هذا السؤال يجيب سوبیا دانا بالن، وزير الثقافة والشؤون 
اخلارجية في سنغافورة آنذاك، بأن حكومته اعتادت تخصيص 
من  واجلدران  األرصفة  لتنظيف  سنوياً  دوالر  ألف   75 مبلغ 

العلكة.
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Merry Christmas! 
CHRISTMAS! It is truly of my most favourite times of the year!

I know that last 
Christmas, 2020, 

we were in the height 
on the pandemic. And 

while this year is better than the last, it may 
not be the ‹same› as what we were used to 
Christmas looking like.
Nonetheless, we have made it. The past two 
years have certainly taught me a lot about 
what is important to me. It has forced me - 
like others - to re-evaluate my priorities and 
pay attention to the blessings I have...which 
we so often take for granted or brush over.
This Holiday Season, I urge you to take time 
to reflect on the past year - and think of your 
blessings.
I recently started a new routine: each 
morning I wake up and reflect on 10 things 
I am grateful for. The catch, though, is that 
is has to be specific. For example, I might be 
thankful for having an especially nice sleep, 
or being in my warm bed on a cold night. I 
might be thankful that even though I have 
a long day, I am very thankful for having a 
career I enjoy. I might be thankful for my 
warm cup of tea on a cold morning, or that 
I spent a great night with my family the day 
before.
The benefit of this is that it has taught me 
to notice the simple things in life. I am very 
thankful for my clothes, but on most days, 
I don›t stop to notice this and realize how 
much of a blessing it is to have clothes that fit 
and keep me warm. Similarly, though I love 
my family, I don›t always stop to notice how 

much I appreciate the warm hugs they offer, 
the texts they send to check on me, etc.
I encourage you to adopt a practice of 
gratitude. It has truly changed how I start the 
mornings - usually the busiest time of the 
day. It doesn›t take long, either! All you have 
to do is take the time to THINK. This can 
even be in the shower when you get ready, 
as you wait in the drive-through line, in the 
highway when there is traffic building up, 

as you pump gas into your car, as you make 
your breakfast, etc.
I pray that December 2021 ends, and you 

welcome 2022 with new-found gratitude. 
Does being thankful mean that ‹all is well› 
and that you can never be sad, angry, or 
desire something else in your life? 
No. But it does mean that you are able to 
appreciate that while you might not have 
‹everything› and life ‹is not always simple›, 
there are MANY wonders and joys to be 
grateful for. It means that you can use 
mindfulness and gratitude to encourage you, 
to notice how blessed and capable you are.
Try it. Trust me - you won›t be disappointed. 
This Christmas season, I pray that you find joy 
in the simple, but often overlooked, things. I 
pray that the peace of Jesus Christ fills your 
heart with warmth, joy, and comfort. I pray 
that the reminders of the wonderful blessings 
we have fills you with content, and helps you 
navigate the difficulties that may arise.
From my grateful heart to yours: Merry 
Christmas and Happy New year! May you be 
full of joy as we welcome our Sweet, Loving 
Saviour into the world...Joy truly has come!

Dr Marina Malak

In the middle of the pandemic, wildfires 
and floods comes music that brings us tears 
of joy. Watching Andre Rieu or Steven 
lloyed with their respective Orchestras, and 
the beautiful music they play proves to me 
that there is much more to enjoy in life!!
 Andre Rieu is a Dutch violinist, well-
known for creating the waltz-playing Jo-
hann Strauss Orchestra. The orchestra has 
turned classical, and waltz music into a 
worldwide concert touring act that is as 
successful as some of the biggest global 
pop and rock music acts. It creates a great 
soul stringing music that the audience could 
never forget. By December of 2008, Rieu 
had achieved his 100th platinum accredita-
tion in Australia, and by May 2011, he had 
sold over $50 million dollars’ worth of his 
CDs and become the highest selling mu-
sic artist in the country›s market between 
2006 and 2011.What makes Andre Rieu›s 
performance so spellbinding is that it is so 

simple. The slowness and the beauty just 
capture your soul. Andre is one of the most 
loved musicians, he simply inhabits it with 
boundless joy. 
 Steven Lloyed Gonzalez graduated from 
the Royal Birmingham Conservatoire with 
distinction . Steven has performed, record-
ed and taught in some of the world›s most 
prestigious venues. Since then, he has been 
invited to work with world renowned or-
chestras such as the London Philharmon-
ic Orchestra and the Scottish Ensemble. In 
2001, Steven became Resident Conductor 
of the Royal Oman Symphony Orchestra, 
a post he held for two years before be-
coming the youngest ever Principal Con-
ductor of Cairo Symphony Orchestra. He 
has conducted several recordings with the 
London Philharmonic Orchestra. He was 
also featured as the conductor on the orig-
inal soundtracks of a number of films such 
as; ‹Avant L›oubli› and ‹Vipere Au Poing›. 

His amazing analysis 
of the score, players 
and sound being pro-
duced, in addition to his warmth and smile, 
elegance as well as distinguished manner-
isms make Steven Lloyed one of the great 
conductors of today. Now Steven is record-
ing the 6th & 9th Symphonies of Shosta-
kovich with the BBC National Orchestra of 
Wales in Cardiff .Many of his fans includ-
ing myself can›t wait to hear the work of 
the Maestro with his orchestra and all other 
collaborators who make the world a slight-
ly happier place.
 I couldn›t agree more with The great late 
Jean Paul who once said that «music is 
the moon light in the gloomy night of life 
«.It is comforting to know that while there 
is hatred, chaos and sadness in the world 
there are also people like Steven Lloyed 
and Andre Rieu who spread happiness, joy 
and love through their work. 

“Music is the moon light in the gloomy night of life”“Music is the moon light in the gloomy night of life”
By: Nesrin Essa
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For the last 37 years, we have been 
celebrating the New Year with a unique 
tradition called “The Courage Polar Bear 
Dip.” People of different ages go to the 
beaches of Lake Ontario and take a dip 
in the chilly water on January First. This 
tradition started in 1985, when Gaye 
Courage on the first day of the new year, 
challenged her two sleepy tired sons to 
leave the house and go to jump in Lake 
Ontario to wake themselves up after a 
long New Year’s Eve.
They accepted the challenge along with 
some friends and did it. The year after, 
more people had learned about it and 
joined the two brothers and their friends. 
Year after year, more people joined to 
take the challenge and dip themselves in 
the very freezing water of Lake Ontario. 
In 1995 the brothers decided to take 
their event to a different level that would 

include a higher cause. So, they teamed 
up with “World Vision Canada”, a not-
for-profit global relief, development, 
and advocacy organization, and together 
they started raising funds for financing 
clean water projects around the globe in 
poor countries.
A few years ago, and I was hoping 
to join the event and dip in the Lake 
Ontario water on January First, so I 
decided to take the challenge in the year 
2021, however, the event was canceled, 
for the first time due to Covid 19, but I 
kept my hopes high that I will do it in 
2022, however again I learned that it is 
canceled because Covid is still prevalent.
Nevertheless, I am keeping my hopes 
even higher for 2023 because we humans 
can conquer all darkness and despair by 
strong hope and determination. Most of 
us think that life will not return to the 

one we knew before the emergence 
of the current pandemic, they 
believe that the face mask is part 
of our costumes, social distance is 
a new etiquette and the best we can 
do is to refrain from going to sports 
events, movie theatres or restaurants. 
People now look up in the sky and 
cannot see the sun, even if it fills the 
day, lovers became mute, claiming that 
the moon and stars do not like the earth 
anymore and have disappeared. Even 
music became shy, and the dances were 
fading.
That pattern of thinking about our status 
quo as a de facto should end, the only 
way to defeat these current situations 
is by keeping our hopes very high, by 
being very strongminded about our 
ability to change the situation and go 
back to live again.

A new year is here, a new 
hope comes with it, the 
hope of seeing the sun 
even on a cloudy day, 
whispering love words 
in our lovers’ ears, while 

the moonlight gently creeps through our 
windows on a starry night.
We must have our hopes that the music 
is filling the air while we can watch the 
dancing shadows around us of people 
joyfully holding each other in perfect 
harmony.
Our hopes are always alive through the 
beautiful smiles of the children and their 
loud innocent laughter that complements 
our lives. The hope should never be lost 
but is renewed with every sunrise and 
every born child.
Have a Happy New Hope in the New 
Year.

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Polar Bear Dip and a New HopeThe Polar Bear Dip and a New Hope

Saturday, January 1, 2022 - Issue 202


