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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew 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

غزو أوكرانيا يفزع العالم.. قراءة غزو أوكرانيا يفزع العالم.. قراءة 
سريعة في جذور الصراع وتطوراته سريعة في جذور الصراع وتطوراته 

كندا واالحتاد كندا واالحتاد 
األوروبي يغلقان األوروبي يغلقان 

مجاالتهم اجلوية أمام مجاالتهم اجلوية أمام 
»الطائرات الروسية« »الطائرات الروسية« 

السعودية في ثوبها املدني اجلديد .... السعودية في ثوبها املدني اجلديد .... 
ومصر محلك سرومصر محلك سر

اململكة تعيد صياغة عالقة الدين اململكة تعيد صياغة عالقة الدين 
بالدولة... ومصر مازالت متمسكة مبناهج بالدولة... ومصر مازالت متمسكة مبناهج 

الكراهيةالكراهية
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القراءة التاريخية للدين 
عيسى  إبراهيم  أزمة  في  حدث  ما 
األخيرة من شد وجذب وبالغات ونيابة 
مجلس  وجلسات  تكفير  وهستيريا 
»إبراهيم«  بطرد  ومطالبات  نواب 
بالتخلص  البعض  طالب  بل  وإيقافه، 
من  النزول  عرض  شاباً  أن  لدرجة  منه 
هو  لقتله  الرشاش  وحمل  السعودية 

وتنويريني آخرين!
كل هذا سببه غياب القراءة التاريخية 
محطة  بعد  نغادر  لم  نحن  للدين، 
القراءة التبجيلية التقديسية له، هي 
مطلوبة بالطبع وتبعث على طمأنينة 
النفس، لكنها ليست القراءة الوحيدة، 
ويجب أن نقتنع بذلك، وأوروبا لم تخرج 
من سيطرة الكنيسة إال من خالل تلك 
في  الزمن  عامل  تدخل  التي  القراءة 
منح  وقد  املقدس،  النص  إلى  النظرة 
الذهبية  الفرصة  تلك  أتباعه  اإلسالم 
عامل  حتترم  التي  التاريخية  للقراءة 

الزمان والظروف وطبيعة املكان... الخ.
وانتصرت  بامتياز،  أهدروها  لكنهم 
فاآليات  املرتعشة،  التبجيلية  القراءة 
وهناك  الزمن،  مع  متفاعلة  نزلت  قد 

اسمه  القرآن  علوم  من  علم مستقل 
الرسالة  أن  أي  النزول،  أسباب  علم 
متغير  ظرف  كل  أن  تقول  اإللهية 
بكل  لكننا  متغيراً،  فهماً  بستدعي 
وحطمنا  الديني  النص  حنطنا  مهارة 
العكس  فعل  الغرب  التاريخي،  النقد 

العلم  هذا  لديه  ليس  أنه  من  بالرغم 
وليس  فالسفته  قرأ  التفاعل،  وذلك 
تاريخية،  بعني  الديني  النص  كهنته، 
تضع  أن  معناها  التاريخية  والقراءة 
وبوتقة  بؤرة  في  الديني  النص 
معيشة  وأحوال  وظروفه  مالبساته 
بعني  كثيرة  قصص  إلى  والنظر  أهله، 
أكثر  وعظة  عبرة  واعتبارها  التأويل، 

لكل  والسماح  حرفية،  أحداثاً  منها 
الزهور أن تثمر، ولكل األفكار أن تطرح.

رأيك  عن  وتدافع  تنتقد  أن  حقك  ومن 
واحتكار  عنف  بدون  ولكن  بقوة 
نتعامل  نحن  الدين  في  للحقيقة، 
الذي  العلم  عكس  على  غيبيات،  مع 
ملموسة،  وجتارب  حقائق  مع  يتعامل 
ستقول  العالم،  معك  يختلف  عندما 
اخلالفات  في  لكن  املعمل،  إلى  هيا  له 
معمل  أي  وإلى  ستقول  ماذا  الدينية 
معك  واخملتلف  لك  اخملالف  ذبح  تتجه، 
دامغة،  حقيقة  رأيك  يجعل  لن  دينياً 
منطقك  ومتاسك  حجتك  قوة  ولكن 
وصالبته،  تأثيره  رأيك  مينح  الذي  هو 
عنفاً  يستخدم  ال  مادام  امللحد  حتى 
وال يفرض رأياً فمن حقه أن يعرض رأيه 
في  فرد  أي  حق  من  معه،  نتعايش  وأن 
السائد،  عن  ويختلف  يفكر  أن  اجملتمع 
اليوم ليس هو سائد األمس  ألن سائد 
الوحيد،  الثابت  هو  والتغيير  الغد،  وال 
والتنوع هو طبيعة البشرية، ملاذا كانت 
أوسع  املاضي  الزمن  في  رحابة  هناك 

مساحة من اآلن؟ 

اجملتمع استوعب »املعري« الذي شكك 
وصدق  العقيدة  أسس  في  شعره  في 
الرسالة، وتعامل معه اجملتمع على أنه 
أعظم شاعر، وكذلك »أبو نواس« الذي 
محيطة  قواعد  على  اجتماعياً  مترد 
آراء  هناك  كانت  جرأة،  وبكل  القبلي 
»الرازي«  من  السياق  خارج  فلسفية 
ألعدموا  اآلن  قيلت  لو  سينا«  و«ابن 
ومدارس  الكالم  أهل  عام،  ميدان  في 
معارك  دخلوا  اإلسالمية  الفلسفة 
منتهى  في  عقل  ومناقشات  جدل 
ولم  جداً،  مرتفعاً  القوة، سقفها كان 
كالم  على  قامت  مثلما  القيامة  تقم 
التنويريني اآلن، افتحوا مسام عقلكم 
كيف  وتعلموا  احلوار  ألكسجني 

تختلفون بتحضر.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

احلرب  يكسب  من 
بني روسيا وأوكرانيا؟
..............................ص4

تتحدى  »البرتا« 
في  الطوارئ  قانون 
ازمة  مع  التعامل 

قافلة احلرية
............................ص12

التوقيت  نهاية 
وبداية  الشتوي 

التوقيت الصيفي
..............................ص9

إلى  يرتفع  النفط 
تاريخية  مستويات 
في  احلرب  وقع  على 

أوكرانيا
............................ص11

بوتني .. الديكتاتور كاره الغرببوتني .. الديكتاتور كاره الغرب
املعركة  صوت  علي  يعلو  أجمع  العالم  في  اآلن  صوت  ال 
اإلحتالل  بني  تتحرك  التي  أوكرانيا  األوكرانية،  الروسية 
كانت  فقد  األخيرة،  عام  املأتني  مدى  علي  واإلستقالل 
تخضع لالحتاللني الروسي والنمساوي قبل قرنني لتستقل 
االحتاد  ثم تصبح من مؤسسي  األولى،  العاملية  احلرب  بعد 
السوفيتي قبل تفكيكه عام 1991 وأستقاللها مرة أخري، 
عن حقها في  دفاعاً  الروس  األن تخوض حرباً ضد  وها هي 

اإلستقالل السياسي.
كثيرة  شعوب  مشكلة  هي  األوكراني  الشعب  مشكلة 
في  وحريتها  اإلنسانية  حقوقها  من  نصيبها  في  تطمح 
التعبير وأن حُتكم بنظم دميقراطية ، وسلطة قابلة للتغيير. 
 2٠14 في  ثورتهم  بعد  وخاصة  األوكرانيون  يحلم  ولهذا 
الدميقراطي  املعتدل  الغربي  األوروبي  للمعسكر  لإلنضمام 
الفاسد  الديكتاتوري  الشرقي  الروسي  للمعسكر  وليس 
وإن كان كال  أمرها شئ. وحتى  ال متلك شعوبها من  والذي 
األوكرانية  فالدولة  أوكرانيا،  في  مصالح  لهم  املعسكرين 
تريد بالطبع بناء عالقات مع احلليف األكثر إلتزاماً باالتفاقات 
وليس  املعاهدات  طرفي  مبصلحة  يؤمن  والذي  واملعاهدات 

فائدة طرف واحد فقط
والعديد من الدول الغربية في العالم سواًء من الناتو أو من 
الديكتاتوريات  يخشى  فالعالم  أوكرانيا,  مع  تقف  خارجه 
القوية، فوجود سالح نووي في يد حاكم ال يجروء أحداً في 
بلده أن يراجعه في أمر، مثله مثل أن يحمل مجنون سالحاً 
في شارع ويروع األخرين. ولهذا يري الكثيرين أن نهاية العالم 

أما  الثالث  الديكتاتوريات  أحد  عبر  ستأتي 
الروسية أو الصينية او كوريا الشمالية. 

الروسي  الدفاع  وزير  اجلميع  رأي  وقد 
»سيرجي شويجو« وهو يبلع لعابه خوفاً من بوتني حينما 
أمره بتجهيز الرؤوس النووية، وكيف قبض الرئيس الروسي 
علي 1٧٠٠ متظاهر من شعبه فقط لرفضهم احلرب علي 

أوكرانيا  
مشكلة بوتني الكبرى أنه بال عقل في كل ما يتعلق بالعداء 
الواليات  روسيا  أيدت  فبينما  والغرب،  املتحدة  للواليات 
بالصالح  يتعلق  أمر  كان  ألنه  العراق  حرب  في  املتحدة 
الغرب  يعادي  بوتني  جند  وقتها،  للعالم  واألمني  السياسي 
في كل شئ بل ويقيم حتالفات مع أي دولة تتفق معها في 
عداءه، حتى ولو كانت دول خارج النظام العاملي العاقل مثل 
ما  أضعاف  روسيا متلك سالحاً  نعم  والصني.   وكوريا  إيران 
األوروبية  الدول  من  العديد  متلكه  ما  وقرابة  اوكرانيا  متلكه 
تنعزل  يوم  وكل  عزلة  ولكنها  عنف  ليست  احلرب  ولكن 
ولهـا  ورياضياً،  وجوياً  وسياسياً  مالياً  العالم  عن  روسيا 
نحن سنظل ضد احلرب وضد كل ديكتاتور يروع اآلمنني في 
اجلوار بقرار فردي  أمالً في زعامة أو عنجهية لم تعد مقبولة 
درويش،  محمود  قال  وكما  والعشرين,  احلادي  القرن  في 
تنتظر  العجوز  تلك  وتبقى  القادة  ويتصالح  احلرب  »تنتهي 
ولدها الشهيد ، وتلك الفتاة تنتظر زوجها احلبيب ، وأولئك 
، وال أعلم من باع الوطن  األطفال ينتظرون والدهم البطل 

ولكني رأيت من دفع الثمن« 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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عقول آِيلة لالنقراض!
44

سُيصبح  الذي  اليوم  أن  يبدو 
عاملنا  في  املُفكر  اإلنسان  فيه 
باَت  التاريخ  من  ُجزًء  العربي 
الذي  اليوم  من  أقرب  قريًبا، 
األرض  الروبوتات  فيه  ستحتل 
البشر  وتستعبد ما تبقى من 
في  الضاِمرة  األدمغة  ذوي 

حظائر حيواناتها األليفة!
التفاهة  ذبذبات  انتشار 

بكثافة  والغباء  والسطحية 
يكون  أن  ميكن  ال  أمٌر  مؤخرًا 
أو عفويًا، ال سيما حني  تلقائًيا 
للتفكير خارج  بادرة  ُكل  حُتاصر 

عقالً  األقل  بُصراخ  إخراسها  ويتم  السرب 
وكأن  اجمُلتمع،  طبقات  من  وتعليًما  وفكرًا 
اجلهل أعلى قيمًة من املعرفة، واجلنون أرفع 
مكانة من العقل، والتلميُذ األدنى علًما يحق 
له احتقار األستاذ والسخرية منه وتهديده 
والنسيان  باخلَبل  يتظاهر  أن  إلى  وترويعه 
التالميذ  بينما  بنفسه  لينجو  والضياع 
ويتوحشون  ويتضاعفون  يكثرون  اجلُهالء 
ُمحولني اجمُلتمع إلى أدغال أبعد ما تكون عن 
األكثر  حماية  هو  املفروض  بينما  ر،  التحضُّ
للتعلُّم  اجلاهل  يسعى  كي  وتقديره  علًما 
يناله  الذي  االحترام  مبثل  يحظى  أن  راجًيا 
بازدياد  اجمُلتمع  فيرتقي  املُستنير،  املثقف 

وعي أفراده.
املفكرين  اإلعالميني  أحد  تعرَّض  فترة  قبل 
في العالم العربي ألزمٍة من أزمات »الهياج 
أعلن عنها، وكاملعتاد  اجمُلتمعي« جتاه فكرٍة 
اجلُمل  من  اجلُهالء  جنون  ُجن  األيام  هذه 
أو  وهناك  ُهنا  من  سمعوها  التي  املبتورة 
االجتماعي.  التواُصل  مواقع  على  قرأوها 
)ومن  للرد  برنامجه  في  اإلعالمي  خرج 
فيه  يُضطر  زمٍن  في  صرنا  أننا  املؤسف 
مرَّت  أن  بعد  األصاِغر  على  للرد  األكابِر 

األصاغر  فيها  يُصغي  أزماٌن 
ص  وخلَّ األكابر!(،  آلراء  صاغرين 
االتهامات  ُجملة  حديثه  في 
من  فكان  لها،  تعرَّض  التي 
االتهامات  ذات  أنها  املُلِفت 
ُكل صاحب  رجم  بها  يتم  التي 
االتصال  بقنوات  عالقة  له  رأي 
إعالمًيا  كان  سواًء  اجلماهيري 
أو فنانًا أو مثقًفا أو كاتًبا.. أوالً: 
االتهامات بالُكفر أو الّردة إن كان 
الرأي دينًيا، أو االتهام بـ«اإلساءة« 
االتهام  كان  إن  مكان  أو  جلهٍة 
على  التطاول  ثانًيا:  ديني،  غير 
أُسرته  وأفراد  عائلته  وعلى  الشخص 
وإباحة اإلساءة إليه وإليهم بأقذع األلفاظ 
وأفحش الشتائم، ثالًثا: التدخل في حياته 
الشخصية ونبشها ونشر شائعات تتعلق 
وراء  ذلك سعًيا  يفعل  أنه  ادِّعاء  رابًعا:  بها، 
ماٍل أو ُشهرٍة أو سطوٍة أو شكٍل من أشكال 
يستهدف  بأنه  اتهامه  خامًسا:  النفوذ، 
ُمكررة،  تُهٌم  ُكلها  ضار!  مشروٍع  خدمة 
ولم  قلب،  ظهر  عن  محفوظة  تكون  تكاد 
يُكن لها وجوٌد مبثل هذه الوتيرة اخلبيثة غير 
املُريب  التكرار  وهذا  أعوام،  قبل  الطبيعية 
يدق ناقوس اخلطر ُمعلًنا بأنه قد حان الوقت 
لتوعية الغافلني بأن ما يحدث غير طبيعي، 
وقًتا  التوعية  ُمحاوالت  تستغرق  رمبا 
املفكرين  أصوات  احتاد  وتتطلب  ومجهودًا 
الوحيد  السبيل  لكنه  جميًعا؛  املظلومني 
إلنقاذنا وإنقاذ القدرات العقلية لبقية أفراد 

اجمُلتمع من االنهيار والتبدد.
على  قادرًا  املفكر  يكون  أن  خانق  كابوٌس 
التعبير عن آرائه بُحرية أكبر من اآلن، وهذا 
نتأخر  أننا  يدل على  فإمنا  دل على شيء  إن 
وال نتقدر، وال شك أن النتائج الكارثية لهذا 

التدجني العقلي لن تتأخر.
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في  كاسب  يوجد  ما  نادرا  احلديث،  العصر  في 
وضغوط  التكنولوجي  التقدم  بعد  احلروب، 
يكن  لم  وإن  وعادة  ومنظماته،  الدولي  اجملتمع 
النتيجة،  الصفرية  املباريات  مثل  احلروب  دائما، 
اجلميع فيها خسران. إال أن حتليل أسباب قيام 

احلرب، رمبا يساهم في فهم مآلها؟
يرى  كما  ليست  وأوكرانيا،  روسيا  بني  احلرب 
البعض ممن يريدون إقحام الدين في كل شيء، 
ليست بني أبناء كنيسة واحدة، هي الكنيسة 
واقعا،  أمرا  طبعا  هذا  الروسية،  األرثوذكسية 

لكن احلرب لم تقم لهذا السبب.
األمريكي  الدور  هو  للحرب،  الرئيسي  السبب 
حتديدا والغربي عاما، احملفز لعدم االستقرار في 
بعض املناطق، بسبب الضغوط األمريكية على 
األطلنطي  شمال  حلف  إلى  لتنضم  أوكرانيا 
»الناتو«، وهذا ميثل تهديدا صريحا لقلب األمن 
القومي الروسي. وال يجب أن ننسي أن أوكرانيا، 
فضال  لروسيا،  استراتيجي  أمني  ظهير  تعتبر 
السوفييتي  االحتاد  جمهوريات  من  كونها  عن 
األم  و«روسيا  موسكو،  من  املقربة  السابقة 

العظمي«.
الثورة  يتذكر  منا  البعض 
بدعم  أوكرانيا،  في  البرتقالية 
أمريكا،  وخاصة  الغرب،  من 
لتقلب نظام احلكم في أوكرانيا، 
موالي  حكم  بنظام  لتطيح 
حكم  بنظام  ولتأتي  ملوسكو، 
جديد موالي لواشنطن والغرب.
أوكرانيا، دولة بها خيرات وموارد 

طبيعية، تغري أي قوى للسيطرة عليها سواء 
وأهمها  املتنوعة  الزراعية  احملاصيل  حيث  من 
اليورانيوم،  ومنها  املعدنية،  املوارد  أو  القمح، 
يعتد  التي  النووية،  ترسانتها  عنها  فضال 
املوارد  مبعني  للغاية  ثرية  دولة  فأوكرانيا  بها. 

الطبيعية.
بأي  ميكن  ال  استراتيجية،  اجليو  الناحية  من 
حال من األحوال ملوسكو أن تتنازل عن أوكرانيا 
حللف الناتو، وإال هذا يعد عدم رشادة سياسية 
من القيادة الروسية. وبالتالي السبب في هذه 
بال  السائر  والغرب،  املتحدة  الواليات  هو  احلرب 
لم  روسيا  أن  مراعاة  مع  واشنطن.  وراء  متييز 
تستفز أمريكا أو الغرب أو الناتو، كل ما تطلبه 
ولكن  القومي،  أمنها  حدود  تفهم  موسكو 
الناتو يبدو أنه يريد فرض سياسة األمر الواقع، 

وضم أوكرانيا للناتو متجاهال مخاوف روسيا.
قادرة  روسيا  أن  اجلميع  وتوقع  احلرب،  قامت 
على طحن روسيا في سويعات قليلة واحتالل 
من  لكن  صحيح،  أمر  هذا  عسكريا  كييف، 
الواضح أن من األهداف املعلنة ملوسكو، أنها ال 
تريد تدمير أوكرانيا، هي تريد تغيير نظام احلكم 
بغرض  والغرب،  أمريكا  وراء  والسائر  املغيب 

االنضمام للناتو واالحتاد األوروبي.
العقوبات االقتصادية األمريكية والغربية على 
هناك  ألن  الروسي،  االقتصادي  تدمر  لن  روسيا 
ظهير قوي للتعامل التجاري واالستثماري ممثل 
يحب  ال  الذي  النائم،  العمالق  هذا  الصني،  في 
أن  عن  فضال  ركابها،  في  يسير  ولن  أمريكا، 
اإلدارات الدميقراطية األمريكية، كثيرا ما سببت 

عليه  أطلقت  ما  ومنها  العالم،  في  الفوضى 
من  العديد  خربت  التي  العربي،  الربيع  ثورات 
الدول الشرق أوسطية، وكانت بتحالف بغيض 
الدموية،  السياسي  واإلسالم  اإلرهاب  قوى  مع 
الدميقراطية  اإلدارات  ودعمتها  مولتها  التي 

الغربية.
الذي  ومواطنيها،  اقتصادها  أيضا تضر  أمريكا 
هو  ما  وكل  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  من  يعانون 
مرتبط بالطاقة، خاصة وأن دول اخلليج ترفض 
زيادة املعروض من الطاقة في األسواق العاملية، 
السلبية  املوافق  بسبب  مسبقة،  العتبارات 
الدول  بني  من  الغربية  الدميقراطية  لإلدارة 
أنها فرص لالستفادة من  اخلليجية، فضال عن 

ارتفاع أسعار النفط وزيادة اإليرادات الوطنية.
روسيا،  إلنهاك  احلرب  أمد  إطالة  تريد  أمريكا 
مع  التفاوض  أو  احلكم،  نظام  تغيير  تريد  التي 
االعتراف  مقابل  أوكرانيا  في  احلكم  نظام 
بحقوق روسيا في احلفاظ على أمنها القومي، 
وأمريكا  للناتو  تنضم  لن  أنها  أوكرانيا  وتأكيد 
العدو التاريخي لروسيا، والذي بسبب صراعها 
وقسم  الباردة  احلرب  قامت 
العالم بني شرق وغرب، غرب 
اشتراكي  وشرق  رأسمالي، 
عسكريني  حلفني  وشيوعي، 

وارسو وناتو. 
تنتهي  أن  يتمنون  العقالء 
يدفع  من  ألن  سريعا،  احلرب 
الثمن؟ هم األبرياء الضعفاء، 

الذين ال حول لهم وال قوة؟
مطامعها  عن  أمريكا  ستتنازل  هل  ولكن 
عن  والتوقف  الروسي،  القومي  األمن  بتهديد 
للناتو  واالنضمام  أوكرانيا  على  الضغوط 
واالحتاد األوربي، مبا ميثل تهديدا مباشرا لروسيا، 
من  مترات  كيلو  بعد  على  الناتو  يصبح  حيث 

حدودها؟
تثير  األمريكية،  الدميقراطية  اإلدارات  تزال  ال 
العالم، وتوظف وتستغل اإلعالم  الفوضى في 
عن  الدفاع  عن  للحديث  الدميقراطية،  بدعوى 
ستنتهي  احلرب  هذه  فيها.  ليست  هي  قيم 
فورا مبجرد إعالن أمريكا احترام احلدود الروسي 
أن  يبدو  ولكن  الروسي،  القومي  األمن  ومراعاة 
لدي إدارة بايدن التي تعاني شأن إدارة أوباما التي 
خربت العديد من دول الشرق األوسط الغربية، 
سمعة  ساءت  بل  شيء،  أي  تكسب  أن  دون 
لدرجة كبيرة لدي املوطن العربي، باستثناء أن 
اإلسالم  وجماعات  اإلرهابية  اجلماعات  أنصار 
والدموية، أصبحوا حلفاء  املتطرفة  السياسي 

لواشنطن؟
هل ينجح الرئيس الروسي بوتني، في ظل حربه 
الروسي،  القومي  األمن  حلماية  أوكرانيا  على 
دون مطامع تدمير الدولة األوكرانية، في هزمية 
عاملية  حركة  وقيام  سياسيا؟  والناتو  أمريكا 
علي  احلفاظ  في  الدول  حقوق  باحترام  تطالب 
الضغط  سياسات  عن  بعيدا  القومي،  أمنها 
وحتريض الدول اجملاورة لتهديد أمن دولة محددة؟
تطورات  متابعة  في  االستمرار  إال  منلك  ال 
أرواح  على  حفاظا  احلرب،  تنتهي  وأن  األحداث، 

األبرياء، الذين يدفعون الثمن غاليا.

من يكسب احلرب بني روسيا 
وأوكرانيا؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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       يتمّرغ الطير املذبوح في دمائه على 
نبضات أمله القاسي، ثم نّدعي، بشاعرية 
مريضة: »أنه يرقص«.. بعد أن حّركنا وتر 

سّكينتنا احلادة على زمارة رقبته!

   املصيبة ليست في اذعاننا مبا نسمية: 
»رقصة الطير املذبوح«، ولكن في ما نشاهده 

من »رقصة اإلنسان املذبوح« )بعد إضفاء 
الشاعرية إياها( على أنغام الذابح!

   وكأن »لوج«، قد تنبأ بأحوالنا، عندما عّلم 
قبائل »الكلت«، كما تقول احلكايات، أن يغنوا 
ويرقصوا في األزمات، وأن النجوم في السماء 

ترقص على موسيقى بعيدة ال تبلغ أذاننا، وإننا 
لن نسمعها إال بعد أن منوت، وتصعد أرواحنا!

   وإال فما عالقة املوسيقى واألغاني واألناشيد 
بآالم الذبح العظيم، ورهبة املوت الرهيب!

   ملاذا كانت القبائل الوحشية، أكلة حلوم 
البشر، تلتف حول الضحية، وتزفه إلى املوت 
باالهازيج والطبول، بينما صرخاته البشرية 
تقطع أجواء الدغل الواسع املظلم، و جتيبه 
القردة بأدعيتها املرعبة، ونعق البوم، ونقت 
الضفادع، باصواتها اجلشاء، وانضمام طيور 

الليل إلى جوقة املوت؟!..

   وملاذا في حريق روما، وبينما كانت النيران 
تتصاعد، واألجساد حتترق، وفي وسط ضجيج 

صراخ الضحايا، كان نيرون جالساً في برج 
مرتفع يتسلى مبنظر احلرائق التي خلبت لبه، 

ويده على أوتار آلة طربه، يغني علي وقعها 
اشعار »هوميروس«، التي يغازل بها حريق 

طروادة؟!..

   وملاذا جند أن كل اجلماعات اإلرهابية، تهلل 
وتكبر، وهي متارس جز الرؤوس بالفؤوس، ومتطر 
األجساد بالرصاص احلي، وتُطّير األبرياء أشالء 

بعبواتهم الناسفة؟!..

   .. هل ألن احلروف األولى من كلمة موسيقى، 
تقترب كثيراً جداً من كلمة: »موسي«، 

تلك الشفرة احلادة التي نستخدمها في 
حالقة الشعر، ويستخدمها القتلة في حلق 

األجساد، واألرواح؟!

   .. أم ألنهم بضجيجهم وصخبهم، يحاولون 
أال يسمعوا صراخ وأنني ضحاياهم؟!

   .. أم هي النشوة، واملتعة احلرام، وعظمة 
اجلبروت النازي؟!

   .. أم ألنهم ينحدرون من عائلة قايني، القاتل 
األول لإلنسان األول، وينتمون إلى يوبال ـ أحد 
أحفاده ـ، الذي صنع السالح للموت، وابتكر 
املوسيقي، ليعزفها، ملدح أعماله الشريرة، 
حتى أصبح اإللهام األول لكل الذين يغنون 

للشر، ويزمرون لترقص احلّيات، وينفخون في 
األبواق، ويدقون على الطبول؛ إلعالن التنافر إلى 

القتال، واحلرب؟!

   كم أمتنى أن يخرج »أورافيس« آخر، من عباءة 
أساطير االغريق؛ ليرّوض بانغامه الساحرة 

الوحوش البشرية، ويتغّلب على الذين يخدعون 
الناس باملوسيقى الشيطانية، التي تؤدي إلى 

حتفهم احملتوم!...

عـادل عطيـة

أنغام الشر! سالماً 
على أوكرانيا

تسيطر على عقلي فكرة منذ أيام ال أستطيع 
الـــ«بوتني«؟!  ينام هذا  اخلالص منها! كيف 
ونساء  أطفاالً  بسببه  يرى  أن  يتحمل  كيف 
الشتاء  ليالي  بال مأوى في  وعجائز مشردون 
القاسية ووسط وباءاً عاملياً يحصد األرواح؟!

احلرب؟!  هذه  دماء  الرجل  هذا  يتحمل  كيف 
في  الغذاء  أسعار  ارتفاع  يتحمل  وكيف 
وهل  بسببه؟!  الفقراء  ماليني  على  العالم 
بحماية  الـــ«بوتني«  هذا  عذر  يقبل  اهلل 
العمالق االستراتيجي الروسي حتى ال يقترب 

منه الناتو؟!
أنه  الرجل  هذا  لنفسه  يبرر  كيف  أتعجب 
ويرمل  أمة  وميزق  شعباً  يقتل  واحد  بقرار 
النساء وييتم أطفاالً ويُشرد عجائز! ال أعلم 
أن  أم  لهذا؟!  األخالقي  املبرر  وجد  وكيف  أين 
األخالق ال مجال لها في أنظمة كهذه؟! كيف 
يا اهلل؟! كيف ستحاسبه على  ستحاسبه 
دمعة  أليست  اهلل  يا  كهذا؟!  باجلملة  جرم 
املشردين  األطفال  هؤالء  من  لطفل  واحدة 
لزوال  كافية  القارص  الشتاء  ليالي  في 
عنجهية  بكل  القابع  املتغطرس  هذا  ملك 
أن  أستطيع  ال  يبالي؟!  وال  البالي  قصره  في 
أصدق أن الرجل يهدد العالم باحلرب النووية 
ألن العالم يريد أن يجعله يتوقف عن إجرامه 
أم  جنون  هذا  هل  األوكراني؟!  الشعب  ضد 
حقاً  هل  للقوى؟!  استعراض  أم  غطرسة 

يفعل؟!  ماذا  أو  يقول  ما  الرجل  هذا  يدرك 
وهم  والزوجات  األطفال  نظرات  تقتلني 
في  األطفال  دموع  تقتلني  اآلباء؟!  يودعون 

هذا البرد؟!
   كانوا باألمس يعيشون في سالم وسكينة 
يعذبهم  أن  قرر  وبوتني  دافئة  منازل  في 
ديارهم.  ويدمر  شملهم  ويشتت  ويشردهم 
يتشتت  متعجرف  رجل  من  واحد  بقرار 
شعباً بأكمله وهو ال يبالي بل ويهدد العالم 
بالنووي حتى ال يتدخل ويحمي هذا الشعب، 
يتشرد  بأي جريرة  وأي جنون هذا؟!  ُفجر  فأي 
أوكرانيا  شعب  هكذا؟!  األوكراني  الشعب 
احملبة  ينشر قيم  لطيفاً مساملاً  رائعاً  شعباً 
والسالم واحلق واخلير واجلمال أينما حل، وهو 
يتقاسم معه هذه  متاماً  الروسي  كالشعب 
الصفات الرائعة فهم منه وهو منهم حتى 
يحاربون  وجعلهم  الــــ«بوتني«  هذا  جاء 

بعضهم بعضاً وال عزاء لإلنسانية. 
أن تنتهي هذه األزمة     أمتنى من كل قلبي 
في أقرب وقت ممكن وأن تنتهي مأساة شعب 
لهذه  السالم  يعود  وأن  سريعاً  أوكرانيا 
على  وسالماً  العالم،  من  الرائعة  البقعة 
أوكرانيا  لشعب  ورحمة  وسالماً  أوكرانيا 
الرائع وللجالية األوكرانية في كندا وللشعب 
وسنظل  معكم  قلوبنا  أقول:  األوكراني 

داعمني لكم أيها الشعب العظيم.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

على  األمريكية  الروسية  احلرب 
األراضي األوكرانية هي حرب تكسير 
هي  إال.  ليس  أظافر  وتقليم  عظام 
تنتهي  ولن  الساعة  وليدة  ليست 
بالنسبة  العسكرية  األعمال  بوقف 
موت  أو  حياة  مسألة  فهي  لروسيا، 
مدروسة  فيها  خطوة  كل  ولذلك 
بالنسبة  أما  متناهية.  ودقة  بعناية 
لغطرسة  نهاية  فهي  ألمريكا 
وأخطاء من داخل أمريكا نفسها هي 
األسف  ومع  يحدث  مبا  عجلت  التي 

فمن يدفع هذه الفاتورة هو شعب أوكرانيا اجلميل 
لتفكيك  خططت  أمريكا  بطبيعته.  واملسالم 
االحتاد السوفيتي وجنحت، فهل تعتقدون أن روسيا 

سترحم أمريكا؟
على  يُطبخ  احلرب  هذه  سيناريو 

ويُرتب   ٢٠٠٧ عام  منذ  هادئة  نار 
والصني،  روسيا  بني  جيداً  له 
لكي  محددة  الصفر  وساعة 
أهوج  فعل  لردة  نتيجًة  تكون 
من الغرب املريض. بوتني كسب 

فيها.  حدث  مهما  احلرب  هذه 
على  كارثية  احلرب  هذه  فنتائج 

يظهرون  سوف  الذين  والناتو  أمريكا 
للعالم بعد هذه احلرب على حقيقتهم في 

انهم مجرد طبوالً ترن، ولكن قد جاء الوقت لتظهر 
العالم فيما  الالتني ستقودان  القوتني احلقيقيتني 

هو قادم.
إن أمريكا قد هدمت أمريكا منذ زمن ليس ببعيد، 

وسياسته  أوباما  باراك  أيام  منذ 
مع  وخصوصاً  ورعونته  العرجاء 
الذين  التقليديني  أمريكا  حلفاء 
لإلخوان،  وباعهم  عنهم  تخلى 
مصداقيتها  أمريكا  فقدت  وهنا 
الذي  البلد  بانها  العالم  أمام 
فقدتها  وأيضا  املبادئ  عن  يدافع 
مرة أخرى عندما واجهت اتهامات 
االنتخابات  بتزوير  للدميقراطيني 
أوكرانيا  حرب  بعد  الرئاسية. 
على  هيمنتها  روسيا  ستفرض 
القدمي،  السوفيتي  االحتاد  سُتعيد  بل  اجلوار  دول 
حتى لو انتهت احلرب اليوم فرسالة بوتني للعالم 
ال  أوروبا  دول  وكل  أمريكا  أن  واضحة  أصبحت 
فقط  يحاربون  هم  احلرب  على  يقدرون 
حرب  ولكن  هوليوود  أفالم  في 
حقيقية ال يجرؤون أن يدخلوها 
يحارب  من  يدعمون  ولكنهم 
حرب  بالوكالة،  عنهم 
وستظهر  ستنتهي  أوكرانيا 
تداعياتها على أمريكا وأوروبا 
قاسية.  تداعيات  وستكون 
أن  تريد  ال  روسيا  السبب  ولهذا 
تهدم البنية التحتية ألوكرانيا ليس 
تريد  فقط  ألنها  ولكن  قادرة  غير  ألنها 
عندما  إنها  العالم  لكل  ولتقول  الرسالة  توصيل 
أمامها  الوقوف  على  أحد  يقدر  وال  تفعل  تريد 
فالزمن زمانها والعمالق الصيني، أما أمريكا فقد 

أوكلوا أمرها للدميقراطيني هم أقدر على هدمها.

نهاية »أمريكا« في حرب »أوكرانيا«نهاية »أمريكا« في حرب »أوكرانيا«

بحسب أخر إحصاء: عدد سكان كندا بلغ بحسب أخر إحصاء: عدد سكان كندا بلغ 3737 مليوناً مليوناً
رسمي  كندي  سكاني  تعداد  آخر  بيانات  تفيد 
أُجري فأّن عدد سكان كندا بلغ 3٧ مليون نسمة، 
أي بزيادة 5,٢% عن مستواه وفق التعداد السكاني 
وبذلك   .٢٠16 عام  أُجري  الذي  السابق  الرسمي 
تكون كندا الدولة ذات النمو السكاني األعلى في 

مجموعة الدول السبع الصناعية.
العامل  هي  الهجرة  أّن  إلى  شاربونو  ويشير 
الرئيسي وراء هذا النمو. فأربعٌة من كّل خمسة 
عامْي  بني  كندا  سكان  إلى  انضموا  أشخاص 

٢٠16 و ٢٠٢1 هم مهاجرون.
أّما النمو السكاني الطبيعي، فال ميّثل سوى %15 
ل في كندا خالل فترة  من النمو السكاني املسجَّ

السنوات اخلمس املشار إليه
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قصتنا اليوم غريبة ومحيرة عن الطفلة 
ماري جني باركر صاحبة االربعة سنوات، 
والتي أصبحت فيما بعد قضية اختفائها 
ووفاتها الغامضة املليئة باألسئلة احمليرة 
في  احمللولة  الغير  القضايا  اشهر  من 
تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، كما أن 
من  األليمة  للواقعة  الرسمي  التفسير 
طرف شرطة والية نيوجيرسي لم يقنع 

الكثيرين من املهتمني بهذه القضايا.
 1953 سنة  فبراير   ٢8 يوم  في  باركر  جني  ماري  ولدت 
الوالدين  أفراد،  بنيوجيرسي، ألسرة مكونة من خمسة 
وشقيقني أكبر منها، كانت االسرة تعيش حياة طبيعية 

جدا حتى أتى اليوم الذي تغير فيه كل شيء.
فبراير   ٢5 االثنني  يوم  صباح  من  والنصف  العاشرة  في 
195٧ طلبت ماري جني من والدتها أن تسمح لها باخلروج 
لها  عهد  آخر  أنه  تظن  املسكينة  األم  تكن  ولم  للعب 
فريتا  ماريا  صديقتها  للقاء  ماري  ذهبت  كبدها،  بفلذة 
التي متلك جرو كلب صغير ليلعبوا كالعادة  ) 6 أعوام( 
التي  األخيرة  املرة  كانت  و  القريبة  الساحات  احدى  في 
شوهدت حية فيها. عند الظهيرة ذهبت االم الى منزل 
بالعودة،  تأخرت  التي  ابنتها  على  لتسأل  فريتا  ماريا 

فأخبرتها والدة ماريا بأنها لم تأتي اساسا ملنزلهم.
مت اخطار رجال الشرطة حوالي الساعة الواحدة والنصف 
ظهرا باختفاء الطفلة، و سرعان ما بدأت عملية بحث 
موسعة شارك فيها مئات املتطوعني من سكان املدينة 
FBI و  الفدرالي  التحقيقات  و انضم لهم رجال مكتب 
كانت النظرية الوحيدة املطروحة هي االختطاف، ليقوم 
يترجون فيه  التلفزيون  نداء عبر  بتوجيه  الضحية  والدا 

اجملرم بعدم احلاق األذى بها و تركها في أقرب كنيسة.
عدد  ارتفع  االختفاء  من  والثالث  الثاني  اليوم  في 
املتطوعني للبحث عن الطفلة الى اآلالف حيث لم يدعوا 
حجرا وال مدرا اال وقلبوه وخاضوا فيه وفتشوه في اكبر 

عملية بحث جماعي في تاريخ نيوجيرسي.
يدعى  سابق  مجرم  في  االشتباه  مت  آخر  صعيد  على 
أمام  وشوهد  باألطفال  بالتحرش  متهم  لوفرينج  فيرن 
منزل الضحية يوم االختطاف لكن لم يتم العثور على 
اتصاال  تلقت  الشرطة  أن  باجلرمية، كما  يربطه  دليل  اي 
بفدية  ويطالب  اخملتطف  انه  يدعي  شخص  من  هاتفيا 

قدرها 5٠٠ دوالر ثم اتضح الحقا أنه مجرد مقلب.
االختفاء  من  أسبوع  وبعد   195٧ مارس   ٠3 يوم  في 
توجهت صديقة الضحية ماريا فريتا مع والدتها وخالها 
وزوجته لتفقد بيت حديث البناء كان خالها قد اشتراه 
ملنزل  مجاور  البيت  بعد.  فيه  يسكنوا  لم  لكن  مؤخرا 
الطفلة  فتحت  البحتة  وبالصدفة  البيت،  داخل  ماريا. 

النوم  غرفة  في  ثياب  خزانة  ماريا 
اخملتفي  كلبها  ليقفز  الثاني  بالطبق 
ترقد  كانت  اخلزانة  في  وبجواره  اليها 
الثياب  بنفس  ميتة  جني  ماري  الطفلة 
التي اختفت وهي تلبسها وكانت تتخذ 
ما  بطريقة  أنها  يبدو  اجللوس.  وضعية 
مع  عليها  وانغلقت  اخلزانة  الى  دخلت 
العلم باب اخلزانة لم يكن مقفل لكنه 
إذا  أنه  أي  عاطلة،  كانت  الباب  قبضة 
غلق الباب فمن الصعب على طفل فتحه ألن القبضة ال 
تعمل، وكانت هناك آثار خدوش على الباب من الداخل مما 

يثبت أن ماري جني حاولت فتح الباب دون جدوى.
العجيب في قصتنا ان البيت الذي وجدت به اجلثة جرى 
تفتيشه سابقا ثالث مرات ولم يعثر على شيء. صحيح 
لم يجري تفتيش اخلزانة لكن مت دخول غرفة النوم التي 
فيها اخلزانة في صباح اليوم التالي الختفاء الطفلة من 
قبل فريق البحث، العجيب ان الطفلة لم تصرخ طلبا 

للنجدة وال الكلب نبح.
لم يجد الطبيب الشرعي أي أثر لعنف أو أذى جسدي مما 
ينفي تعرض الطفلة ألي عنف أو حترش كما أن التقرير 
اشار الى أن معدة الضحية كانت خالية من أي طعام إال 
من حليب بالشكوالتة تناولته يوم اختفائها، وبحسب 
ايام  لثالث  العيش  من  متكنت  جني  ماري  فان  الطبيب 
داخل اخلزانة دون طعام، ومتكنت من التنفس داخل اخلزنة 

املقفلة من خالل ثقب صغير يتسرب منه األكسجني.
كلب  جرو  متكن  كيف  هو  اجلميع  أدهش  الذي  الشيء 
طعام  دون  أيام  خمسة  الصمود  من  اشهر   4 عمره 
تعثر  لم  الشرطة  أن  كما  الطفلة؟  ماتت  فيما  ماء  أو 
على اي فضالت للكلب داخل اخلزانة، فكيف لم يتغوط 
أيام؟ مما جعل الشرطة تشتبه في وجود  الكلب ملدة 5 
مختبر  الى  الكلب  ارسال  فتم  القضية،  في  مريب  أمر 
جامعة بنسلفانيا ومت قتله وتشريحه ملعرفة سر بقائه 
حيا، وقد خلص التقرير إلى ان هذه الفصيلة من الكالب 
رمبا بإمكانها الصمود أليام امام اجلوع أو ان الكلب اكل 
صغار  تفعله  امر  وهو  احلياة  قيد  على  ابقاه  مما  غائطه 
الكالب، وهذا رمبا يفسر عدم العثور على غائط للكلب 

داخل اخلزانة.
الغريبة  الواقعة  رغم ظهور عدة نظريات حتاول تفسير 
أن  اال  جني  ماري  الطفلة  برحيل  أحاطت  التي  واألسرار 
الشرطة ورجال مكتب التحقيقات الفدرالي لم يجدوا 
اي دليل أو مشتبه به لديه دافع للتخلص من الضحية 
اجلوع  بسبب  طبيعية  جني  ماري  وفاة  أن  أعلن  وأخيرا 
قضايا  أغرب  من  واحدة  عن  الستار  وأسدل  والرعب 

العصر احلديث.

تكتشفان بأنهما ُبدلتا باخلطأ عند والدتهما قبل تكتشفان بأنهما ُبدلتا باخلطأ عند والدتهما قبل 5555  
عاماًعاماً

باخلطأ  والدتهما  عند  تبديلهما  مت  امرأتان  رفعت 
في  مستشفى  ضد  قضائية  دعوى   ،1964 عام  في 
أوكالهوما بسبب اخلطأ الذي غير حياتهما إلى األبد.

ُولدت كل من تينا إنيس وجيل لوبيز، البالغ عمرهما 
اآلن 5٧ عاًما، في مستشفى دنكان للطب واجلراحة، 
في 18 مايو 1964، ولكن بطريقة ما، مت تسليم كل 

منهما إلى والدي األخرى البيولوجيني.
 55 ملدة  مختلفتني  عائلتني  مع  املرأتان  عاشت  وقد 
عاًما دون معرفة احلقيقة، حتى أرسلت إينس احلمض 
وحصلت  “أنسيرتري”  موقع  إلى  بها  اخلاص  النووي 

على نتائج غريبة.

إنها  البريد،  خدمات  في  تعمل  التي  إنيس  وقالت 
والدتها  من  وأنحف  أطول  كانت  أنها  الحظت 
النووي  احلمض  اختبار  إلجراء  دفعها  مما  وشقيتها، 

حملاولة معرفة املزيد عن عائلتها.
حيث  باحليرة،  إنيس  شعرت  النتائج  ظهرت  وعندما 
وافترضت  تعرفهم.  تكن  لم  لها  أقارب  وجود  تبني 

دنيس وجود خطأ في النتائج، وقامت باالتصال مبوقع أنسيستري، حيث قيل لها بأن النتائج صحيحة وال خطأ فيها.
الوالدة، وبدأت في البحث على اإلنترنت.  أنها استبدلت عند  البالغة من العمر ٢6 عاًما فكرة  إينيس  ابنة  طرحت 

وعندما متكنت من العثور على امرأة ولدت في نفس اليوم، أرسلت إنيس رسالة لها.
قامت تلك املرأة، وهي جيل لوبيز، بإجراء اختبار احلمض النووي اخلاص بها، والذي أظهر أن جونز التي نشأت إنيس في 

كنفها هي والدتها البيولوجية.
لم ترغب جونز في تصديق ذلك في البداية، ولكن عندما شاهدت صورة جيل لوبيز، التي تعمل في بيع العقارات، 

اعتقدت في البداية أنها صورة قدمية لها، بسبب الشبه الكبير بينهما.
منذ ذلك احلني، عاشت جيل لوبيز مع والدتها البيولوجية، جونز، لكن إنيس لم تكن قادرة على فعل الشيء نفسه 

مع والدتها احلقيقية ألنها توفيت منذ سنوات.
وقد رفعت إنيس ولوبيز دعوى قضائية ضد مستشفى دونكان اإلقليمي، للحصول على تعويض مناسب، وفق ما 

أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

21
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-1

40
W

هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

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

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

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

لغز ماري جني .... فتاة اخلزانةلغز ماري جني .... فتاة اخلزانة
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

زيادة أسعار  أوروبا وأيضا مع  العقارات باحلرب في  تأثر أسعار  التحليالت حول  الكثير من  هناك 
الفائدة التي اقرت مؤخرا وتوقع 4 زيادات أخرى خالل عام ٢٠٢٢. 

ومع انهيار أسعار البورصة في الكثير من دول العالم يتوقع البعض اجتاه املستثمرين في البورصة 
إلى حتويل استثماراتهم إلى العقارات مما سينتج عنه ازدياد الطلب على الشراء وبالتالي زيادة 
ان  احلروب حيث  تاريخ  دراسة  متام مستخلصة من  متناقضة  نظر  وجهه  ولكن هناك  األسعار 
احلروب يتمخض عنها كسادا عاما تهبط بسببه أسعار العقارات نظرا لزيادة العاطلني وتدني 
الدخول بصفة عامة مما يسبب عدم استطاعة الكثيرين الوفاء بالتزاماتهم نحو سداد القروض 
األسعار.  انخفاض  وبالتالي  للبيع  املعروض  زيادة  عنه  ينتج  مما  البيع  الى  فيضطرون  العقارية 

واضف إلى ذلك عامل زيادة الفوائد على القروض العقارية مما يساهم أكثر في نزول األسعار. 
إنني شخصيا أميل إلى التحليل األول )استمرار االجتاه في زيادة األسعار إال إذا تورطت كندا في 
حرب عاملية او تدخلت احلكومة بقوانني للحد من زيادة األسعار كما بينت في مقاالتي السابقة.  

اقبال شديد اقبال شديد 

توقعات تأثر سوق العقارات بغزو روسيا ألوكرانياتوقعات تأثر سوق العقارات بغزو روسيا ألوكرانيا

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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كبرى  تعيشه  سيئ  وضع  عن  تقارير  كشفت 
شركات التقنيات في أوكرانيا في ظل تصاعد احلرب 

الروسية على البالد.
ونقل موقع »فاست كومباني« الصورة عن مسؤولني 
فيما  أوكرانيا،  في  التقنيات  شركات  من  عدد  عن 

يخص تطلعاتهم للمستقبل.
وتضم أوكرانيا عددا كبيرا من شركات التقنيات ذات 
التأثير املباشر على حياة املاليني حول العالم، وذكر 
يستعدون  الشركات  هذه  عن  املسئولني  أن  املوقع 

ألسوأ الظروف.
التقنيات  صناعة  في  البارزة  الشركات  ضمن  من 
ومقرها   ،Grammarly باسم  شركة  أوكرانيا،  في 
صناعات  في  الشركة  هذه  وتتخصص  أوكرانيا، 
االتصاالت  أنظمة  لتسهيل  االصطناعي  الذكاء 

والكتابة.
تصريحات  كومباني«  »فاست  موقع  ونقل 
قيمتها  تقدر  التي  الشركة،  باسم  للمتحدثة 
السوقية بـ 13 مليار دوالر، والتي ذكرت أنها تضم 
في  املطورين  من  كبير  عدد  العاملة،  قوتها  ضمن 

العاصمة كييف.
أوكرانيا،  في   ٢٠٠9 عام  تأسست  التي  والشركة 

سان  مدينة  في  مكتبا  الوقت  نفس  في  متتلك 
فرانسيسكو وآخرين في نيويورك وفانكوفر.

هادزميوراتوفيتش«  »سينكا  قالت  تصريحاتها  وفي 
سقوط  وهو  األسوأ  السيناريو  تتوقع  شركتها  إن 
الروسي،  اجليش  سيطرة  حتت  كييف  العاصمة 
سالمة  على  أوال  التركيز  سيكون  احلالة  هذه  في 
الشركة  توقف  أن  على  أوكرانيا،  داخل  العاملني 
كافة مشاريعها وتعتمد على مكاتبها خارج البالد.

شركة أخرى تتخذ من كييف مقرا لها، وتعتبر من 
 ،Readdle شركة  هي  التقنيات،  مجال  في  األبرز 
الرائدة  الشركات  من  واحدة  بكونها  تعرف  التي 
أبل  متجر  على  اإللكترونية  التطبيقات  بيع  في 

اإللكتروني.
لعضو  تصريحات  كومباني«  »فاست  موقع  ونقل 
متسك  بها  أكد  زادانوف«،  »دنيس  إدارتها  مجلس 
رؤساء الشركة بحق استقاللية بالده، وأن الشركة 
عبر  أوكرانيا،  خارج  من  عملها  أداء  في  ستستمر 
مقرات تابعه لها في 11 دولة عبر أوروبا وأمريكا مع 

احلفاظ على البيانات السرية لعمالئها.

كبيرات  النساء  أن  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
وينظفن  بانتظام  األطباق  يغسلن  اللواتي  السن 
بقلوب  يتمتعن  الطعام  وجبات  ويطبخن  املنزل 
الراحة  وضعية  يفضلن  اللواتي  من  أكثر  صحية 

ويجلسن طوال الوقت.
أن  بالفعل  الدراسات  من  مجموعة  وأظهرت 
السريع،  املشي  مثل  بانتظام،  اخملصصة  التمارين 
لكن  القلب.  صحة  على  للحفاظ  ضرورية 
القلب  املنشور في مجلة جمعية  اجلديد  البحث 
تطلًبا ميكن  األقل  األنشطة  أن  يُظهر  األمريكية، 
أن تساعد أيًضا النساء على البقاء بصحة أفضل 

ورمبا العيش لفترة أطول.

أن  اخلبراء  وجد  الدراسة،  بيانات  حتليل  وعند 
النساء اللواتي مارسن ما ال يقل عن أربع ساعات 
فرصة  لديهن  كان  اليومية«  احلياة  »حركة  من 
واألوعية  القلب  بأمراض  للوفاة   %6٢ بنسبة  أقل 
الدموية، مقارنة بالنساء اللواتي مارسن أقل من 
من  مبزيد  يقمن  اللواتي  النساء  وكانت  ساعتني، 
هذه األنشطة أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية بنسبة 43%، وكان لديهن خطر 
أقل بنسبة 43 % لإلصابة بأمراض القلب التاجية 
و3٠% أقل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ديلي ميل البريطانية:

األعمال املنزلية حتسن 
صحة النساء بعمر 

الشيخوخة

موقع »فاست كومباني«:

احلرب تهدد »أوكرانيا 
الذكية«.. مستقبل غامض 

لشركات التكنولوجيا

احللفاء  أصدره  الذي  القرار  شأن  من 
»مختارة«  مجموعة  بفصل  الغربيون، 
من البنوك الروسية عن شبكة سويفت 
لطمة  يوجه  أن  الدولية،  للمدفوعات 
اقتصادية معوقة لروسيا لكنه سيلحق 
في  وبنوكهم  بشركاتهم  كبيراً  أذى 

الوقت نفسه.
ألخذ  احللفاء  أمام  أيضاً  مفتوحاً  اجملال  القرار  ويترك 
العاملية  املالية  االتصاالت  جمعية  ومتثل  أخرى،  خطوات 
لضمان  للتراسل  مؤمنة  شبكة  )سويفت(  البنوك  بني 
آلية  أصبحت  وقد  احلدود  عبر  السريعة  املدفوعات 

أساسية لتمويل التجارة العاملية.
من  االستفادة  من  احملرومة  الروسية  البنوك  وستجد 
شبكة سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك األخرى 
على املستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصني 
كلفة  من  ويزيد  التجارة  حركة  إبطاء  إلى  سيؤدي  مما 

املعامالت.
غير أن احللفاء الذين توعدوا أيضاً بفرض قيود على البنك 
لم  الروبل  دعم  على  قدرته  من  للحد  الروسي  املركزي 
يعلنوا حتى اآلن أسماء البنوك املستهدفة، وقال خبراء 
خطوة  ميثل  ذلك  إن  مصرفيون  وخبراء  العقوبات  في 

حاسمة لقياس أثر القرار.
نائب  اليكساشينكو  سيرغي  وقال 
املركزي  للبنك  السابق  الرئيس 
الروسي والذي يعيش اآلن في الواليات 
تضر  أن  املرجح  »من  إن  املتحدة 
بشدة  الروسي  بالروبل  العقوبات 
عندما تفتح األسواق يوم غد اإلثنني، 
مبا يؤدي الختفاء كثير من الواردات املتجهة إلى روسيا«، 
النهاية لشطر رئيسي من االقتصاد،  وأضاف »هذه هي 

فنصف السوق االستهالكية سيختفي«.
إذا  التداعيات  حدة  من  التخفيف  املمكن  من  ولكن 
عليها  املفروض  البنوك  على  املعنية  البنوك  اقتصرت 
عقوبات بالفعل وأتيح للبنك املركزي الروسي وقتاً لنقل 
أصول جلهات أخرى، حسب ما قاله مصرفي روسي كبير 

سابق اشترط عدم نشر اسمه.
وبديالً لشبكة سويفت أنشأت روسيا شبكة خاصة بها 
اسمها نظام نقل املراسالت املالية، ويقول البنك املركزي 
مليونني  نحو  بلغ  الشبكة  هذه  على  املراسالت  عدد  إن 
الداخلية  التراسل  حركة  ُخمس  حوالي  أي   ،٢٠٢٠ في 
الروسية ويستهدف البنك املركزي رفع النسبة إلى %3٠ 

في ٢٠٢3.

وول ستريت جورنال:

 الغزو الروسي ألوكرانيا سيغير وجه العالم

في صحيفة  جيرالد سيب  كتب 
التوغل  أن  »وول ستريت جورنال« 
أوكرانيا  في  الروسي  العسكري 
محدوداً،  تأثيراً  تخلف  لن  عملية 

بل ستغير العالم.
رد  املتضاربة  املصالح  تفسر هذه 
امتنعت  حيث  احملرج،  بكني  فعل 
موسكو،  خطوة  تأييد  عن 
عن  بغموض  حتدثت  لكنها 
الشرعية  األمنية  »اخملاوف  احترام 
نحو  بالتقدم  املعنية«  للبلدان 
حطم  إلخضاعها،  سيادية  دولة 
بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس 
حافظت  التي  األمنية  البنية 

عليها أوروبا منذ نهاية احلرب الباردة.
ومرة جديدة، قوضت األزمة األوكرانية قدرة الواليات املتحدة على حتقيق ما تعهد به ثالثة رؤساء متتاليني، 
السياسة  في  االنقسامات  وظهرت  الصني.  مع  املنافسة  على  للتركيز  الدولية  النزاعات  من  بالتخلص 

األمريكية، بني األمميني واالنعزاليني اجلدد، خاصًة داخل احلزب اجلمهوري.
ولفت الكاتب إلى تأثيرين حتميني لهذه احلرب. أوالً، سرعت روسيا إلى حد بعيد جهود بوتني الستعادة بعض 
النفوذ وأراضي االحتاد السوفيتي السابق، ما يؤثر على أكثر من عشرة بلدان منتشرة عبر خريطة أوروبا ما 
بعد احلقبة السوفيتية. وتشعر احلكومات في بولندا، وليتوانيا، والتفيا، وإستونيا بالقلق من استهدافها 

بعد أوكرانيا، وإدراجها في الئحة بوتني لزعزعة استقرار الدول اجملاورة.
وثانياً، احتد التحالف الغربي عامة، وحلف شمال األطلسي خاصًة ملواجهة روسيا، وقد تخضع هذه الوحدة 
أن جناحها قد يحول  األمريكيون  رأى املسؤولون  املقبلة. ومع ذلك،  وتوترات في األسابيع واألشهر  لضغوط 
الغربي وصالبته على  التماسك  إلى خطأ استراتيجي فادح. فاليوم، يبدو عمق  أوكرانيا  مغامرة بوتني في 

احملك، في ظل تردد أملانيا في مواجهة بوتني.
االتفاق  إلى  للعودة  بايدن  األميركي جو  الرئيس  إدارة  األوكرانية على جهود  األزمة  تؤثر  قد  أخرى  من جهة 
النووي. وإذا قطعت إمدادات الطاقة الروسية عن األسواق العاملية، قد يوفر االتفاق الذي يفتح الصنبور على 

نطاق أوسع للنفط اإليراني راحة مهمة.
ولفت الكاتب إلى االنقسام التقليدي في السياسة األمريكية، الذي خلصه الرئيس السابق دونالد ترامب في 
شعار »أمريكا أوالً«، واليوم، قد يكون هذا الدافع أوضح بفضل املرشح اجلمهوري لعضوية مجلس الشيوخ 
املتحدة«،  القومي للواليات  وأوكرانيا ال يهم األمن  »النزاع احلدودي بني روسيا  أن  الذي أعلن  جي دي فانس، 

مضيفاً »قادتنا األغبياء يسمحون له بأن يشتت االنتباه عن مشاكلنا الداخلية«.

رويترز:

فصل بنوك روسية عن سويفت.. ضربة معوقة لروسيا
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نهاية التوقيت الشتوي نهاية التوقيت الشتوي 
وبداية التوقيت الصيفيوبداية التوقيت الصيفي

يبدأ التوقيت الصيفي يوم االحد 13 مارس وسوف 
نقدم الساعة ستون دقيقة لألمام، فعند الساعة 
الثانية فجر يوم االحد وبعد منتصف الليل نقدم 
الثالثة  الساعة  لتصبح  دقيقة  ستون  الساعة 
بدل الثانية وبهذا نفقد ساعة من النوم، وقد يتأثر 

بذلك االفراد في النشاط اليومي.

انتقادا لتعامل الشرطة مع سائقي الشاحنات...انتقادا لتعامل الشرطة مع سائقي الشاحنات...
 ترامب يوجه اتهاما بالطغيان ترامب يوجه اتهاما بالطغيان لــــ«ترودو« لــــ«ترودو«

خالل  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  حتدث 
والية  في  احملافظ  السياسي  العمل  مؤمتر 
فلوريدا مؤخرا وقال »أن اليسار الراديكالي 
االمريكية  الدميقراطية  استبدال  يحاول 
بطغيان استيقظ من نومه، وانهم يريدون 
امريكا، مثل  أن يفعلوا الشيء نفسه مع 
ذلك  من  وأسوأ  كندا،  في  ترودو  فعله  ما 

بكثير«.
أن  فإما  اخلط،  جتاوز  مت  »لقد  قائال  واضاف 
أو  املساملني  الشاحنات  سائقي  مع  تكون 
ما  وهذا  اليساريني  الفاشيني  مع  تكون 

يحدث، وإن الطغيان الذي شاهدناه في كندا في االسابيع االخيرة يجب أن يصدم ويفزع الناس 
في جميع أنحاء العالم«.

تأتي تلك التصريحات بينما يقوم سائقي الشاحنات حاليا بشق طريقهم عبر الواليات املتحدة 
إلى العاصمة واشنطن دي سي، في احتجاج مماثل ملا قامت به قافلة احلرية في كندا.

وفي حديث الحق لترامب اثناء الغزو الروسي ألوكرانيا قال جلمهوره من اجلمهوريني البارزين »أنه 
عن  بالدفاع  يبدئوا  أن  فعليهم  اخلارج،  في  الدميقراطية  أجل  من  الكفاح  الدميقراطيون  أراد  إذا 

الدميقراطية املهددة في اجلوار مباشرة -في مكان يسمى كندا«.

مدرسة في تورنتو حتقق في حادث معاد للسامية تضمنمدرسة في تورنتو حتقق في حادث معاد للسامية تضمن  
التحية النازيةالتحية النازية

مدرسة  حتقق  فبراير  شهر  خالل  الثانية  للمرة 
متوسطة في تورنتو في حادث معاد للسامية، حيث 
امام  النازية  التحية  أدوا  الطالب  أن  التقارير  أفادت 
فالي  مدرسة  في  هذا  وحدث  الصف،  في  زمالئهم 
بارك املتوسطة في منطقة دون ميلز يوم 1٧ فبراير، 
احمليطة  الظروف  عن  تفاصيل  املدرسة  تقدم  ولم 
واكتفت  االمور  أولياء  الي  أرسلت  ولكنها  باحلادث 

بوصفها بانها »مزعجة وغير مقبولة«.
وفي بيان صحفي صدر من مركز سيمون فيزنتال وهو 
يقوم مبكافحة  وهو  االنسان  يهودية حلقوق  منظمة 
معاداة السامية والدفاع عن إسرائيل، ومت القاء املزيد 

من الضوء على ما حدث فقالوا إن معلمة يهودية في الصف الثامن ذكرت ان طالبني وقفوا على 
خزانة امللفات وأدوا التحية النازية في فصلها بينما صاح طالب ثالث »هايل هتلر«.

ويأتي هذا احلادث في أعقاب حالة مماثلة من معاداة السامية في مدرسة تشارلز املتوسطة حيث 
قام بعض الطالب بتأدية التحية النازية. وايضا وقعت حوادث متعددة من رسم وتصوير الصليب 

املعقوف في االسابيع االخيرة.
وقال مدير مدرسة فالي بارك في الرسائل إلى أولياء االمور، أن احلادث املعادي للسامية ال يزال قيد 
التحقيق وسيستخدم في نهاية املطاف كفرصة تعليمية مع خطط للطالب في املشاركة في 

ورشة عمل تعليمية حول الهولوكوست في شهر مارس.
وهذه املوجة من معاداة السامية تصاعدت بشكل خطير في املدارس العامة في تورنتو، وقال 
في  التصعيد  ملعاجلة  التدخل  الي  االرهاب  دعوا مجلس مكافحة  انهم  فيزنتال  مركز سيمون 

احلوادث املعادية للسامية في مدارس تورنتو.

أونتاريو ستقدم تشريعا مينح أونتاريو ستقدم تشريعا مينح 
سائقي توصيل اخلدمات سائقي توصيل اخلدمات 1515 دوالر  دوالر 

في في الساعةالساعة
من املقرر ان تقدم حكومة اونتاريو تشريع هو األول من نوعه 
في التاريخ من شأنه ان يرفع احلد األدنى لألجور إلى 15 دوالر 
في الساعة للسائقني الذين يعملون علي سياراتهم لتوصيل 

االغراض مثل سائقي سيارات )أوبر( وغيرهم.
وقال وزير العمل في مقاطعة أونتاريو أنه من املهم ان يكون لدينا مجموعة من احلقوق االساسية 

لهؤالء العاملني، وقال ايضا أريد أن يحصل هؤالء على حصة أكبر من الكعكة االقتصادية.
يأتي هذا التشريع قبل ثالثة أشهر فقط من انتخابات اونتاريو في شهر يونيو، ومن شأن هذا 
االحتفاظ  مع  الساعة  في  دوالر   15 قدره  لألجور  ادنى  حدا  العاملني  هؤالء  مينح  أن  التشريع 
باإلكراميات التي مينحها لهم الزبائن )البقشيش(، كما سيضمن ايضا حل النزاعات في مكان 
السائقني  بها. وسيطلب من هؤالء  اي رسوم غير ضرورية لكل رحلة يقومون  العمل لتجنب 
احلصول على معلومات مكتوبة عن كيفية حساب أجورهم واالكراميات التي يحصلون عليها.
وأضاف الوزير »مازلنا نسمع مرارا وتكرارا عن أن بعض هؤالء السائقني الذين يوصلون الطلبات 
للمنازل، يكسبون ثالثة او اربعة دوالرات في الساعة، وكان هناك واحدا منهم قد حقق 15٠٠ 

دوالر في أسبوع واحد، وفي االسبوع الثاني حقق 5٠٠ دوالر عن نفس ساعات العمل«.
اخلبراء  من  فريق  وأوصي  أونتاريو،  حذو  ستحذو  أخرى  مقاطعات  أن  من  واثق  إنه  الوزير  وقال 
احلكومة لفرض املزيد من الشفافية في عقود عمل هؤالء العمال حتى يتمتعوا بحقوق مثل 

مكافأة نهاية اخلدمة.

كنيسة القديس يوسف في أوكفيل ترسل امداداتكنيسة القديس يوسف في أوكفيل ترسل امدادات  
للفارين إلى بولنداللفارين إلى بولندا

القديس يوسف  قام أكثر من مائة متطوع في كنيسة 
وجتهيز  التبرعات  بفرز  أوكفيل  منطقة  في  االوكرانية 
التي  احلرب  اثناء  إليها  احلاجة  يشتد  التي  االمدادات 

اجتاحت أوكرانيا.
وجمعت الكنيسة الكاثوليكية اغذية لألطفال ومالبس 
أعضاء  أحد  وقال  للخارج،  إلرسالها  طبية  وإمدادات 
وإن  جدا،  كبيرة  احمللي  اجملتمع  استجابة  إن  الكنيسة؛ 
الكبرى  تورنتو  منطقة  أنحاء  جميع  من  أتت  االمدادات 
االشياء  من  متنوعة  مجموعة  وهناك  أونتاريو،  وجنوب 

الناس الي الكنيسة ومنها اكياس للنوم وسترات واقية وتلقت الكنيسة حوالي ٢٢  احضرها 
ألف رطل من االمدادات.

وافادت االنباء عن ان القوات الروسية قصفت ثاني أكبر مدينة اوكرانية مؤخرا وان قافلة كبيرة من 
املدرعات الروسية تقترب من العاصمة كييف، وقال مسؤولون في االمم املتحدة ان أكثر من نصف 
مليون شخص هربوا بالفعل من أوكرانيا إلى الدول اجملاورة، هذا وسوف تقوم كنيسة القديس 
اليها الالجئون من  التي هرب  إلى بولندا  يوسف االوكرانية بشحن حاويتان مملوءتان باإلمدادات 

سكان أوكرانيا، وسيتم ارسال واحدة من احلاويتان جوا واألخرى عن طريق البحر.

ال تخفيض لعدد نواب كيبيك ال تخفيض لعدد نواب كيبيك 
في مجلس العمومفي مجلس العموم

تبّنى مجلس العموم الكندي اقتراحاً من الكتلة الكيبيكية يهدف للحفاظ على حجم 
متثيل مقاطعة كيبيك داخله في تصويت دُعي جميع أعضائه للمشاركة فيه.

االنتخابية  اخلريطة  رسم  إلعادة  سيناريو  ’’أّي  العموم  مجلس  يرفض  االقتراح  ومبوجب 
الفدرالية من شأنه أن يؤدي إلى خسارة كيبيك دائرة انتخابية أو أكثر، أو إلى تقليص الوزن 
الكندي  الليبرالي  احلزب  حكومة  من  ويطلب  العموم‘‘  مجلس  في  لكيبيك  السياسي 

تغيير معادلة توزيع املقاعد في اجمللس.
وصّوت لصالح االقتراح ٢61 نائباً فيما عارضه 63 نائباً.

ودعم االقتراَح جميع نواب احلزب الليبرالي الكندي تقريباً ونحو نصف نواب حزب احملافظني 
الكندي الذي يشكل املعارضة الرسمية وجميع نواب احلزب الدميقراطي اجلديد، اليساري 

التوجه، باإلضافة إلى جميع نواب الكتلة الكيبيكية.  



Saturday, March 5, 2022 - Issue 206السبت 5 مارس ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس بعد املئتان

مرحبامرحباً للضيوف.. ولكن...ً للضيوف.. ولكن...
الوقت املناسب     - ال يوجد أسوأ من وصول أحد الضيوف في 
والشبشب  الروب  ترتدي  سيدة  من  الترحيب  يلقى  لكي  متاماً؛ 
تفتحني  فعندما  مظهرها.  لتبرير  األعذار  ببعض  تتمتم  وهي 

بابك يجب أن تكوني في أمت استعداد الستقبال الضيوف.
   - إذا كان مسموحاً للسيدة بتأخير بسيط عن املوعد في األماكن العامة، إال أنها إذا ما دعت ضيوف 
إلى منزلها، فمن الواجب عليها أن تتحری الدقة في املواعيد. ويسمح للضيوف ببضع دقائق تأخير. أما 
املضيفة أو املضيف فمن غير املسموح لهما بترك الضيوف مبفردهم لفترة النشغالهما باإلعداد للضيوف.
   - رتبي كل ما حتتاجني إليه قبل حضور ضيوفك سواء لزيارة عادية أو تلبية لدعوة للشاي أو للطعام، 
باهتمام  الذين يشعرون  الضيوف  نفوس  في  السرور  لبعث  الزم  املدعوين،  مع  الدائم  املضيفة  وجود  ألن 
املضيفني بهم، كما يجعلك تستمتعني بصحبة اآلخرين. فهذا هو الهدف من الزيارة، وليس الطعام أو 

الشراب.

املقادير:
عدد 4 بيضات، ٢/3 فنجان سكر ناعم، 1/3 فنجان 
ثالثة ونصف  لنب حليب، 1/3 فنجان سمن سائح، 
بودر،  بيكنج  من  شاي  ملعقة   3 دقيق،  فنجان 
شاي  ملعقة   1 سفره،  ملح  من  شاي  1/4ملعقة 
من قرفه، 1/٢ملعقة شاي من جوزة الطيب )ميكن 

االستغناء عنها( .
الطريقة:

   يخفق البيض جيداً ثم يضاف له السكر ويخفق 
مرة أخرى بشدة إلى أن يصير مثل الكرمية. يضاف 
اخلليط  يخفق  ثم  السائح  والسمن  احلليب  اللنب 
بقية  الطحني  مع  يخلط  خشبية.  مبلعقة  بخفة 
جوزة   + قرفة   + ملح   + بودر  )بيكنج  اجلافة  املقادير 
السابق،  اخلليط  إلى  تدريجياً  ويضاف  الطيب(، 
لينة  عجينة  تتكون  أن  إلى  بخفة  خلطه  ويراعى 
بعض  إضافة  )ممكن  البسكوت  عجينة  مثل  نوعاً 

الطحني إذا احتاج األمر(.
مرشوشه  لوحة  على  بالنشابة  العجينة  تفرد     

الفطيرة  تقطع  تقريباً.  1/٢ سم  بالطحني سمك 
أو  قطاعة  استخدام  بواسطة  دوائر  إلى  املفرودة 
دائرة  الكبيرة  الدائرة  من  تقتطع  فارغ،  ماء  كوب 
زجاجة  غطاء  باستعمال  الوسط  في  صغيرة 

فيصبح لدينا شكل عجلة.
   إرفعي العجني الزيادة من حول العجالت وافرديه 

مرة أخرى، وكرري نفس العملية.
   سخنی جيداً على النار كمية من الزيت الغزير، 
ويستحسن أن يكون ذلك في »کسرولة« متوسطة 
يصير  أن  إلى  الفطير  عجالت  فيها  اقلي  احلجم 
ورق  الزيت على  قليالً. تنشل من  قامتاً  لونها ذهبياً 

يتشرب الزيت، ويترك حتى يبرد قليالً.
   ضعي كمية من سكر البودرة في طبق وحاولي 
تأخذ  حتى  بالسكر  جيداً  الفطير  عجالت  غمس 
كل واحدة كمية مالئمة من السكر، ثم ترفع من 
السكر، وبعد أن تبرد حتفظ في علبة من الصفيح 
في  الشاي  مع  استخدامها  وميكن  محكمة، 

الفطور صباحاً وبخاصة في أيام الدراسة 

يعد  األشخاص،  ملعظم  بالنسبة 
املناسبة هو  املثالي للوظيفة  النموذج 
مبا  واالستمتاع  املرء ملهاراته،  استخدام 
يقوم به، وعمل موازنة جيدة بني العمل 

واحلياة.
الصعب  من  فإنه  الناس،  من  لكثير  بالنسبة  ولكن 
باإلحباط  املرء  يشعر  عندما  أنه  حيث  ذلك.  حتقيق 
بأنه  أحياناً  يشعر  العمل،  في  بالرضا  الشعور  وعدم 
يحتاج إلى ترك الوظيفة من يوم إلى آخر. وفي النهاية، 

ميكن أن تتحسن األمور، أليس كذلك؟
ولكن، هل يعد ترك العمل فكرة جيدة؟

محاولة معرفة السبب
جيتزن  أوتي  العقلية،  والشؤون  األعمال  مدربة  تقول 
شيء«.  بأي  القيام  في  يتسرع  أال  املرء  »على  فيالند: 
راجنيلد  املهني،  املستشار  يرى  متصل،  وعلى صعيد 
شتروس أنه »إذا كنت غير راٍض عن وظيفتك أو محبط 

فيها، فإنه يجب أن حتاول معرفة السبب وراء ذلك«.
بتركها  وظيفته  من  احملبط  الشخص  قام  حال  ففي 
بعدم  يشعر  بأن  يخاطر  فإنه  ألوانه،  سابق  وقت  في 
ذلك،  من  وبدال  أيضاً.  اجلديد  عمله  مكان  في  الرضا 
اخلطأ  سبب  هو  ما  نفسه  يسأل  أن  يحاول  أن  يجب 
الذي يحدث في العمل، وما إذا كانت هناك احتمالية 

للتأثير عليه بطريقة إيجابية.
ليس  أنه  املرء  يدرك  أن  الضروري  »من  يقول شتروس: 
في  التحكم  من  معني  قدر  لديه  ولكنه  ضحية، 

تشكيل حياته العملية اليومية بطريقة فعالة«.
من  باالحباط  الشعور  أسباب  على  نظرة  إلقاء  يجب 
املرء أن مينح نفسه وقتاً كافياً من أجل  العمل: على 
إجراء تقييم، والتعامل مع االسباب بطريقة منظمة 
»هل  قبيل:  من  أسئلة  ذلك طرح  ويتضمن  وحتليلية. 
في  أجد صعوبة  و«هل  املناسب؟«،  املكان  في  أتواجد 

رفض املهام املطلوبة مني؟«.
من احملتمل أال تكون الوظيفة ممتعة ألن لها الكثير من 
املتطلبات، أو رمبا ألنها ال تتطلب الكثير. أم هل سبب 
أي  يكون  أن  يجب  الراتب؟  هو  الرضا  بعدم  الشعور 

شيء يتبادر إلى الذهن محال للنقاش.
مهارات وقوة الضعف

على املرء أن يسأل نفسه أيضاً ما هي 
يستمتع  وما  قوته،  ونقاط  مهاراته 
هناك  وهل  اليومي.  عمله  أثناء  به 
املثال؟  سبيل  على  مخاوف  صورة  في  عقبات  أية 
أن  الضروري  من  ذلك،  كل  خالل  »من  شتروس:  يقول 
يقوم  أن  فبمجرد  لنفسه«.  بالنسبة  رؤية  املرء  يطور 
بوضع الرؤية في مكانها، ستكون اخلطوة التالية هي 

تنفيذها.
بعدم  الشعور  عن  احلديث  اجليد  من  يكون  ما  عادة 
الرضا من الوظيفة مع شريك احلياة، أو مع األصدقاء. 
يكون  أن  املمكن  من  األحيان،  أغلب  ففي  ذلك،  ومع 
املشاركة  خالل  من  النصيحة  وطلب  املهني  الدعم 
إن  شتروس  ويقول  أيضا.  مفيدا  تدريب،  جلسة  في 
يتم  حيث  تقريبا،  يساعد  ما  دائما  خارجي  »منظور 
تنفيذ الكثير من األمناط السلوكية في العمل بدون 

وعي«.
تتغير  لم  أو  العمل،  في  األمور  تغير  عدم  حال  وفي 
لسبب أو الخر، أو إذا كانت قيم الشركة ال تتماشى 
ترك  يكون  أن  ميكن  فعندئذ  اخلاصة،  املرء  قيم  مع 
الوظيفة هو اخلطوة الصحيحة. ومع ذلك، فإن »ترك 
وظيفة  املرء  لدى  تتوفر  أن  قبل  األوان  قبل  الوظيفة 
ما  بحسب  جيدة«،  فكرة  يكون  ال  ما  عادة  جديدة، 

تقوله جيتزن فيالند.
مساعدة طبية

كثيراً،  األشخاص  يعاني  احلاالت،  بعض  في  ولكن 
لعملهم،  اليومي  الروتني  بسبب  وعاطفياً،  جسدياً 
أسرع  في  الوظيفة  ترك  عليهم  يتعني  أنهم  لدرجة 
كان  »إذا  قائلة:  فيالند  جيتزن  وتنصح  ممكن.  وقت 
املرء  يطلب  أن  اجليد  من  فإنه سيكون  احلال،  هو  هذا 
املساعدة الطبية، وأن يأخذ إجازة مرضية حتى يتمكن 
الوقت،  هذا  وفي  املسافة«.  بعض  وأخذ  الراحة  من 
ميكن للمرء أن يستجمع قواه ملعاجلة عملية البحث 

عن وظيفة أو حياة مهنية جديدة.
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أصنعيها بنفسك:أصنعيها بنفسك:
نصائح الختيار زيت الوجه املناسب لنوع البشرةنصائح الختيار زيت الوجه املناسب لنوع البشرة           دونتس أو عجالت الفطير           دونتس أو عجالت الفطير

أن  »هاوت.دي«  اجلمال  بوابة  أوردت 
اجلمال  ينبوع  مبثابة  يعد  الوجه  زيت 
للبشرة، حيث إنه يعمل على ترطيب 
مخملياً  ملمساً  ومينحها  البشرة 

ينطق بالرقة واألنوثة.
وأوضحت البوابة األملانية أن لكل نوع 
فالبشرة  يناسبه،  وجه  زيت  بشرة 
اللوز  زيوت  تناسبها  مثالً  اجلافة 
والزيتون وجوز الهند، بينما تعد زيوت 
والقنب  الشمس  وعباد  العنب  بذور 
وغير  الدهنية  للبشرة  مناسبة 
النقية. أما البشرة العادية فتناسبها 

زيوت األرجان واجلوجوبا واجلوز.
وكي تستفيد البشرة من الزيت على أكمل وجه، ينبغي تنظيف البشرة جيداً قبل االستعمال، كما يراعى 
تطبيق الزيت على بشرة رطبة بعض الشيء، ال سيما مباء الورد، كي تتمكن البشرة من امتصاص الزيت 

جيداً.
وأكدت »هاوت.دي« على أهمية اجلرعة السليمة، حيث تبلغ اجلرعة املناسبة للبشرة اجلافة 4 إلى 5 قطرات، 

بينما حتتاج البشرة العادية من ٢ إلى 3 قطرات. أما البشرة الدهنية فيكفيها من 1 إلى 3 قطرات.

السروال الرياضي يتربعالسروال الرياضي يتربع  
على عرش املوضةعلى عرش املوضة

املوضة  عرش  على  الرياضي  السروال  يتربع 
إطاللة  املرأة  ليمنح   ٢٠٢٢ في  النسائية 

عصرية تتسم بالراحة والبساطة.
أن  روزه  أندرياس  األملاني  املوضة  خبير  وأوضح 
ارتداء السروال الرياضي ال يقتصر على املنزل 
ميكن  بل  فحسب،  البدنية  اللياقة  صاالت  أو 
بشرط  اليومية  احلياة  خالل  ارتداؤه  أيضا 

تنسيقه بشكل سليم، على سبيل املثال ميكن تنسيقه مع بلوزة وبوت للحصول على إطاللة كاجوال 
أنيقة مناسبة للشارع.

كما ميكن تنسيق السروال الرياضي مع جاكت جلدي وبوت للحصول على إطاللة جنمات الروك. وإلطاللة 
أكثر جرأة وجاذبية ميكن تنسيق السروال الرياضي مع جاكت مبطن وحذاء رياضي يتألأل بلون ميتالك بّراق.
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كندا تستخدم أول لقاح كندا تستخدم أول لقاح 
نباتي في العالم ضد نباتي في العالم ضد 

كوروناكورونا
الكندية  الصحة  وزارة  أعلنت 
لقاح  استخدام  على  موافقتها 
لقاح  أول  يعد  والذي  »كوفيفينز«، 
لفيروس  مضاد  العالم  في  نباتي 
رسمياً،  استخدامه  يجوز  كورونا 

وسيتم توفيره في أقرب وقت ممكن
ويعتمد اللقاح الذي يتكون من جرعتني؛ على استخدام جسيمات تشبه فيروس كورونا أو تكنولوجيا 

اجلسيمات الشبيهة بالفيروس.
احلماية من  توفير  أجل  ترخيص من  أو  موافقة  اآلن على  لم يحصل حتى  اللقاح  أن  بالذكر،  اجلدير 

كوفيد19 في أي دولة أخرى غير كندا.

النفط النفط يرتفع إلى مستويات تاريخية على وقع احلرب في أوكرانيايرتفع إلى مستويات تاريخية على وقع احلرب في أوكرانيا
كبيرا  ارتفاعا  النفط  أسعار  سجلت 
بعد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا 
على خلفية احلرب في أوكرانيا، وسط 
حدوث  من  املستثمرين  مخاوف  تزايد 

اضطرابات في إمدادات النفط.
بحر  برنت  خام  برميل  سعر  ارتفع 
للتسليم  األوروبي  املرجعي  الشمال 
ليبلغ   %  4,9٢ بنسبة  أبريل،  في 

1٠٢,٧5 دوالرًا.
في  احمللل  فريتش  كارسنت  وقال 

في  الطاقة  امدادات  في  اضطرابات  بحدوث  املتعلقة  اخملاوف  »تزايد  إن  »كوميرتسبنك«  مجموعة 
روسيا تدفع أسعار النفط والغاز لالرتفاع«. وتُعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط اخلام في العالم.

منظمات حقوقية تطالب بحفظ البالغات في تصريحات إبراهيممنظمات حقوقية تطالب بحفظ البالغات في تصريحات إبراهيم  
عيسى عن »املعراج«عيسى عن »املعراج«

بيان،  في  مستقلة،  حقوقية  منظمات   4 طالبت 
النيابة العامة بحفظ كافة البالغات املقدمة ضد 
تصريحاته  خلفية  على  عيسى،  إبراهيم  اإلعالمي 

التي تناول فيها قصة املعراج.
ووقع على البيان كل من املفوضية املصرية للحقوق 
الشخصية،  للحقوق  املصرية  واملبادرة  واحلريات، 
املصرية  واجلبهة  والتعبير،  الفكر  حرية  ومؤسسة 
حلقوق اإلنسان. وطالبت املنظمات في بيانها بحفظ 
التحقيق، لعدم وجود جرمية من األساس، كون ما قام 
به وما أدلى به من تصريحات هي آراء قام بالتعبير 

عنها واجب حمايتها ال حجبها أو عقاب مبديها.
البالغات  في  للتحقيق  بإحالة عيسى  الصاوي،  املستشار حمادة  املصري  العام  النائب  قيام  وأدانت 

املقدمة ضده، بخصوص تصريحات كان قد أدلى بها خالل برنامجه »حديث القاهرة«.
املكفولة  التعبير  احلق في حرية  تنتهك بشكل أساسي  اخلطوات  تلك  أن مثل  املنظمات  واعتبرت 
مبوجب الدستور، وتتعارض مع االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان، التي كان قد أطلقها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي خالل العام املاضي، التي تضمنت عدداً من النقاط من أبرزها، مواصلة جهود 
الدولة حلماية اإلعالميني والصحافيني أثناء تأديتهم لعملهم، في إطار الدستور والقوانني املنظمة 

لذلك.
وأكدت أن ما قام به عيسى هو ممارسة طبيعية حلقوقه املشروعة في التعبير عن رأيه، والتي كفلها 
كل من الدستور والقانون، باإلضافة إلى حق عيسى في ممارسة عمله كإعالمي بحرية دون تضييق 

فيما يعرضه.
وكان اإلعالمي إبراهيم عيسى أدلى بتصريحات، خالل برنامجه حديث القاهرة والذي يذاع على قناة 
الناس لهم في هذا  على عدم حاجة  واملشايخ، مؤكداً  الدين  رجال  ينتقد فيها  والناس«،  »القاهرة 

الزمان.
وتابع أن الشيوخ يروجون قصصاً وهمية وبها نقصان، ودلل على ذلك برواية اإلسراء واملعراج، حيث 
أكد عيسى على عدم وجود ما يؤكد حدوث املعراج في كتب التاريخ والسيرة، في حني ينتقي رجال 

الدين الكتب التي تؤكد على حدوث املعراج، على حد وصفه.
األمر الذي تسبب في حالة من اجلدل الواسع، حيث قوبلت تصريحات عيسى بهجوم شديد من قبل 
بعض وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى تعليقات رواد مواقع التواصل االجتماعي التي حملت مطالبات 
واسعة مبنع ظهور ابراهيم عيسى، كما اشتبكت مؤسسة األزهر مع تلك احلالة اجلدلية بإصدار بيان 
من خالل املركز العاملي للفتوى اإللكترونية عبرت به عن صحة رواية اإلسراء واملعراج وأنها ثابتة في 

القرآن والسنة النبوية، مؤكدة على أنها »مسلمات ال نقبل اخلوض بها«.

حدث تاريخي.. حدث تاريخي.. السعودية تطلب نساء السعودية تطلب نساء 
لقيادة القطاراتلقيادة القطارات

عن  السعودية،  في  إسبانية  حديدية  سكك  شركة  أعلنت 
توظيف 3٠ سائقة قطار في السعودية، تقدمت له ٢8 ألفا 
من النساء، مما يعكس حجم الرغبة لدى النساء في اململكة 

لفرض أنفسهن في وظائف كانت حكرا على الرجال.
للشهادات  اإلنترنت  عبر  مت  الذي  التقييم  إن  »رينفي«،  اإلسبانية  احلديدية  السكك  شركة  وقالت 

األكادميية ومهارات اللغة اإلجنليزية ساعدها في تقليص عدد املرشحات إلى النصف.
وأضافت الشركة أنها ستعمل على تصفية بقية القائمة الضخمة بحلول منتصف مارس املقبل.

وأوضحت أن 3٠ امرأة مختارة ستقود قطارات سريعة بني مدينتي مكة و املدينة، بعد عام من التدريب 
مدفوع األجر.

وأشارت شركة »رينفي«، إلى أنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها، الفتة إلى أنه لديها 
حاليا 8٠ رجال لقيادة قطاراتها في السعودية، ولديها 5٠ آخرون يخضعون للتدريب.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن مشاركة اإلناث في القوى العاملة في اململكة قد تضاعفت خالل 
السنوات اخلمس املاضية لتصل إلى %33.

وبدأت النساء اآلن في احلصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 
٢٠3٠ التي تعتبر من ركائزها األساسية متكني املرأة السعودية في سوق العمل.

يذكر أن العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز كان قد أصدرت قرارا تاريخياً يسمح للمرأة 
السعودية،  في  للنساء  للسيارات  قيادة  بإصدار رخص  يونيو ٢٠18. وسمح حينها   ٢4 بالقيادة في 
واعتماد تطبيق أحكام نظام املرور والئحته التنفيذية باململكة، مبا فيها إصدار رخص القيادة، على 

الذكور واإلناث، على حد سواء.

جرمية بشعة.. مقتلجرمية بشعة.. مقتل  33 اقباط مبلوى وتقطيع جثثهم بالساطور  اقباط مبلوى وتقطيع جثثهم بالساطور 
واحتفال اجلناة بالطبلواحتفال اجلناة بالطبل

في جرمية هزت محافظة املنيا تعرض ثالثة اقباط بقرية ابشادات مركز ملوي إلطالق نيران من قبل 
أفراد من قرية جعوير مما أسفر عن مصرعهم ومت التمثيل بجثثهم من قبل اجلناة بداعي األخذ بالثأر 

وهم يرقصون على جثث الضحايا.
وتعرض اب وشقيقه وابنه لهجوم باألسلحة اآللية أثناء عملهم بالزراعات ليتم قتلهم والتمثيل 
بهم باستخدام األسلحة البيضاء والساطور والضحايا هم: يوسف يوسف يوسف ، عفيفي يوسف 

يوسف، بشري يوسف يوسف.
وقال عصام يوسف ابن الضحية، أن والده وشقيقه وعمه، تعرضوا لهجوم من قبل 6 أشخاص من 
قرية جعوير حيث مت قتلهم أثناء عملهم باألرض الزراعية، وبعد قتلهم مت التمثيل باجلثث بتقطيعها 

بالساطور ليعود اجلناة يحتفلون بقريتهم بالقتل وأخذ الثأر
الثأر الذي حتدث عنه اجلناة أنه وقع منذ ٧٠ عاما  وأشار عصام، أنه ووالده ال يعرفون شيء عن هذا 
أن شقيقه متزوج  والقرية حتولت لصراخ وعويل مشيرا  أن اجلرمية بشعة  ووالده كان طفال مشيرا 

ولديه ستة أبناء.

إثيوبيا تفتتح رسميا عملية توليد الكهرباء منإثيوبيا تفتتح رسميا عملية توليد الكهرباء من سد النهضة سد النهضة
الطاقة  توليد  عملية  إثيوبيا  افتتحت 
عدد  بحضور  النهضة«،  »سد  من  الكهربائية 
من املسؤولني والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء 

أبي أحمد.
من  »بداية  أنه  اإلثيوبية  األنباء  وكالة  وذكرت 
في  النهضة  سد  من  االستفادة  تبدأ  اليوم 
أن  إلى  مشيرة  الكهربائية«،  الطاقة  توليد 
أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من %8٠.
النهضة  سد  من  الطاقة  إنتاج  عملية  وبدأت 
بالسد  تركيبها  مت  توربينني  تشغيل  خالل  من 

مؤخرا، حيث أطلق رئيس الوزراء اإلثيوبي رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل 
األزرق، في مرحلة هامة من املشروع املثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدوالرات.

وقام آبي أحمد برفقة مسؤولني رفيعي املستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة 
من األزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال املسؤولون إنها أطلقت عملية اإلنتاج.

التي  »النهضة«  سد  مشروع  الكهرباء،  في  إثيوبيا  عليها  تعول  التي  العمالقة  املشاريع  بني  ومن 
تستهدف من خالله الوصول إلى إنتاج 6 آالف ميغاواط عند االنتهاء.

وبلغت تكلفة بناء سد النهضة أكثر من 5 مليارات دوالر، ويحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلثيوبيا، 
خاصة في توليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب الوكالة استكملت إثيوبيا عملية امللء الثاني خلزان السد في 19 يوليو العام املاضي، وهي 
عملية امللء الكافية لبدء توليد الطاقة الكهرومائية، حيث أضافت 13.5 مليار متر مكعب من املياه 

وفق خطط املشروع.
إلى هدف  الوصول  املاضي  العام  يوليو  إثيوبيا في  وأعلنت  السد في ٢٠٢٠،  بدأت مرحلة ملء خزان 

تعبئة 4.5 مليارات متر مكعب، الذي يبلغ ارتفاع سد النهضة 145 مترا وطوله 1٧8٠ مترا.
أّن  إال  السّد وتشغيله،  اّتفاق حول ملء  إلى  للوصول  وإثيوبيا  والسودان  تتفاوض مصر  ومنذ ٢٠11، 

جوالت طويلة من التفاوض بني الدول الثالث لم تثمر حتى اآلن اتفاقاً.
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العربية  الدولة  تكون سوريا هي  ان  مفهوم 
سوريا  )بجانب  تصوت  التي  الوحيدة 
ضد  وإريتريا(  الشمالية  وكوريا  وبيالروسيا 
الروسي  الغزو  بإدانة  املتحدة  األمم  قرار 

ألوكرانيا واملطالبة بانسحابه..
لم  إن  االمريكية  الضغوط  ان  ومفهوم 
دول  موقف   غيرت  قد  التهديدات  تكن 
القرار  مع  للتصويت  املتحدة،  اإلمارات  مثل 
عن  امتنعت   ان  بعد  العامة  اجلمعية  في 
التصويت لصاحله في مجلس األمن. وانضم 
الى التصويت مع امريكا، سواء على مضض 

او على الرحب والسعة: 
السعودية واليمن والبحرين وقطر والكويت 
وتونس  وليبيا  ومصر  ولبنان  واألردن  وُعمان 
وهي  االغلبية  ضمن  وموريتانيا،  والصومال 

141 دولة صوتت مع القرار األمريكي.
اما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت 
، وهي:  امتنعت  دولة  ثالثة من بني 35  فهي 

اجلزائر و السودان و العراق.. 
بينما غاب املغرب عن حضور التصويت باملرة 

شأنه شأن إثيوبيا.
تفسير  لتوضيح  متوفرة  معلومات  من  هل 
التصويت،  عن  الثالث  الدول  هذه  امتناع 
كما  معاه«  حجته  »الغائب  ان   بافتراض 

يقول املثل الشعبي بالنسبة لغياب املغرب

بنشر  تطوعت  مثال  املصرية  اخلارجية  وزارة 
أنه  يُفترض  الرسمية  صفحتها  على  بيان 
تفسير لتصويتها مع  القرار، رغم ان البيان 
ويدعو  العقوبات  اسلوب  استخدام  يدين 
األسباب  وتفهم  الدبلوماسية  للحلول 
مكتوب  وكأنه  الراهن،  للوضع  أدت  التي 
قبل التصويت لتفسير االمتناع عنه، وليس 
مكتوبا لتفسير التصويت الفعلي مع القرار 

األمريكي الذي يبرر فرض العقوبات!
اجلزائر عن  امتناع  أيضا،  رمبا  يكون مفهوما 
مع  عسكريا  التاريخية  لعالقته  التصويت 

روسيا وليس امريكا..
ان  يُفترض  الذي  السودان،  عن  ماذا  لكن 
مواقفهم  ينسقون  العسكريني  حكامها 

مع مصر؟ هل لديهم مظلمة مع واشنطن 
ولم يعد لديهم ما يخسرونه من معونات او 

غيرها مع إدارة بايدن؟!
التساؤل األكبر بشأن العراق!

إنه الدولة العربية الوحيدة التي دعتها إدارة 
الدميقراطية في ديسمبر  بايدن حلضور قمة 
القرار  لصالح  يصوت  ال  فكيف  املاضي! 

األمريكي وميتنع عن التصويت؟ 
احلليف  الكاظمي،  مصطفى  مازال  هل 
)الذي  الفعلي  الوزراء  رئيس  ألمريكا،  املقرب 
وهو  باالمتناع(  نيويورك  في  مندوبه  وّجه 
تتولى  حتى  منصبه  في  انتقالي  بشكل 
الشيعية  التيارات  أن  أم  إئتالفية،  حكومة 
األمر  حسمت  قد  إليران  املوالية  القوية 

وجعلت العراق ميتنع مثل ايران عن التصويت 
األمر  تُرك  لو  ورمبا  االمريكي،  القرار  لصالح 
ضد  روسيا  مع  سوريا  مثل  لصوتوا  بيدهم 

القرار!
على سبيل املثال،صور الرئيس الروسي بوتني 
السياسية  التيارات  بنايات  بعض  غطت 
االمن  رفع  قبل  ببغداد،  اجلادرية  في منطقة 

بعضها من جدارية أحد الفنادق!
عربية  دولة  عن  ليس  اخير،  تساؤل  يبقى 
امتنعت بل دولة صوتت مع القرار االمريكي، 
بهذا  اهلل  حزب  سمح  كيف  لبنان!  وهي 
التصويت؟ بدال من االمتناع مثل العراق؟ هل 
معنى ذلك مرونة او ضعفا في سيطرة احلزب 
الطني  زيادة  يريد  ال  انة  أم  لبنان؟  امور  على 
بلة في الوضع اللبناني املأزوم، الذي لم يعد 
استهالك  سوى  يكفي  القمح  من  مخزونه 

شهر واحد!
حتديث:

بالنسبة للسودان، تبني ان الرجل الثاني في 
محمد  اول  الفريق  وهو  العسكري،  احلكم 
في  موجودا  كان  )حميدتي(  دقلو  حمدان 
موسكو عشية بدء الغزو  الروسي ألوكرانيا 
اخلارجية  وزير  مع  فبراير   ٢4 يوم  واجتمع 
الروسي الفروف وأكدا على زيادة التعاون بني 

البلدين!

كنداكندا واالحتاد االوربي يغلقان  واالحتاد االوربي يغلقان 

مجاالتهم اجلوية أمام مجاالتهم اجلوية أمام 

»الطائرات الروسية«»الطائرات الروسية«

الطائرات  مشغلي  امام  اجلوية  مجاالتهم  االوربي  واالحتاد  كندا  أغلقت 
الروسية، وأعلن وزير النقل الفيدرالي عمر الغبرا عن هذا االجراء ليسري 
على الفور ردا على غزو روسيا ألوكرانيا، وفرضت كندا كذلك عقوبات على 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني وعلى وزير خارجيته.
وقال رئيس الوزراء جسنت ترودو  خالل مؤمتر صحفي حول االزمة؛ ان هؤالء 

الرجال يتحملون اكبر مسؤولية عن املوت والدمار اللذان يحدثان«. 
وفرضت كندا عقوبات ايضا علي قادة دولة بيالروسيا لوقوفها إلى جانب 
روسيا في غزو أوكرانيا وقال جسنت ترودو »انه على الرغم من ان الرئيس 
بوتني ليس لديه الكثير من املمتلكات الشخصية في كندا لكن من املهم 
التحرك في خطوة موافقة ملا فعله احللفاء«- وفي حني أن معاقبة زعيم 
عاملي مثل بوتني هو خطوة غير مسبوقة، يقول بعض اخلبراء انها عقوبة 

رمزية في معظمها -.
دولة   ٢٧ يضم  الذي  االوربي  االحتاد  ان  االوربية  املفوضية  رئيسة  وأعلنت 
سيقدم  االوربي  االحتاد  وان  الروسية  الطائرات  امام  اجلوي  اجملال  سيغلق 
بعض  وسيحظر  ألوكرانيا  مباشرة  عسكرية  مساعدات  االولى  للمرة 
وسائل االعالم املوالية لروسيا، وردت روسيا على هذا بحظر الرحالت اجلوية 

التجارية من اململكة املتحدة وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك اليها.

كنداكندا جتمع تبرعات  جتمع تبرعات 

الكنديني للصليب الكنديني للصليب 

االحمر لإلغاثة في االحمر لإلغاثة في 

اوكرانيااوكرانيا

التبرعات  جلمع  الكندية  احلكومة  تخطط  أوتاوا: 
التي يقدمها الكنديني إلى الصليب االحمر الكندي 
لإلغاثة االنسانية لشعب أوكرانيا دوالر مقابل دوالر 

بحد أقصى 1٠ مليون دوالر.
وحث رئيس منظمة انقاذ الطفولة الكندية الشعب 
باألموال للمساعدة في اجلهود  التبرع  الكندي على 
في  القتال  استمرار  مع  االرض  على  االنسانية 
أوكرانيا، وقال أن ثالثة أطفال على االقل قتلوا خالل 
عندما  قتلوا  املدرسني  من  اثنان  وان  الروسي  الغزو 

أصاب صاروخ مدرسة شرق اوكرانيا.
حلقوق  السامية  املتحدة  االمم  مفوضية  وقالت 
مدنيا   ٢5 مقتل  من  حتققوا  موظفيها  أن  االنسان، 

واصابة 1٠٢ اخرين خالل القصف اجلوي والغارات.

»البرتا« تتحدى قانون الطوارئ »البرتا« تتحدى قانون الطوارئ 

في التعامل مع في التعامل مع ازمة قافلة احلريةازمة قافلة احلرية

البرتا  مقاطعة  مضت  إدمنتون: 
مراجعة  اجراء  طلبها  في  قدما 
ترودو  جسنت  الستخدام  قضائية 
احتجاجات  ضد  الطوارئ  قانون 
احلرية(  )قافلة  الشاحنات  سائقي 
كندا  حكومة  اصرار  في  واملتمثلة 
بان يحصلوا على لقاح كوفيد 19 او 

ال يدخلون الى كندا.
البرتا  مقاطعة  وزراء  رئيس  وقال 

احلكومة  جتاوزات  أكثر  من  واحد  هو  الطوارئ  قانون  »إن  كيني  جيسون 
يتوقف  فلم  القانون  هذا  إلغاء  من  الرغم  وعلى  الواضحة«،  الفيدرالية 
القانون وقال »لن  جيسون كيني عن طلب اجراء مراجعة قضائية لهذا 
يغير هذا من اخملاوف العميقة للكنديني ولسكان البرتا مع هذا االستخدام 
غير الضروري وغير املبرر وغير املتناسب لسلطة الشرطة التعسفية في 

حياتنا بدون سبب وجيه«.
وأشار جيسون كيني إلى أن احلصار الذي اقامه سائقي الشاحنات عند 
املعبر احلدودي )كوتس( في البرتا انفض قبل حتى تنفيذ قانون الطوارئ وأن 
الشرطة في أوتاوا لديها الكثير من القوانني التي متنع وقوف الشاحنات 

في شوارع في وسط أوتاوا.
القوانني ولكن لدينا نقص فيمن  واضاف قائال »ليس لدينا اي نقص في 
ينفذونها«، وقال في تغريدة على تويتر بعد إلغاء قانون الطوارئ »ان هذا 

إذالل ملن إيدوا القانون«.
قيام جيسون  عن  العدالة  في  الناقد  عرفان صابر  قال  أخرى  ناحية  ومن 
كيني بتقدمي طلب للمحكمة ملراجعة القانون »ان جيسون كيني يحاول 
صرف نظر سكان البرتا عن حقيقة ان اثنان من اعضاء حكومته شجعوا 
هذا االحتجاج واحلصار غير القانوني، الذي تسبب في اضرار مبا يقرب من 

8٠٠ مليون دوالر القتصاد البرتا«.
سائقي  فرضه  الذي  احلصار  »أن  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  ايضا  وقال 
الشاحنات على معبر )كوتس( في البرتا ملدة أسبوعني يعد فشال حلكومة 
جيسون كيني في فرض القانون، هذا وقد ذكرت الرابطة الكندية للحريات 
املدنية انها تعتزم ايضا مواصلة طعنها ضد قانون الطوارئ امام احملكمة«.

الدول العربية املمتنعة عن التصويت!الدول العربية املمتنعة عن التصويت!
حافظ املرازي
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في  متسارعاً  حراكاً  السعودية  خاضت 
مستويات  على  املاضية  اخلمس  السنوات 
عدة، إال أن الشق الفكري والديني كشف 
عن مالمح مشروع الدولة في هذا السياق، 
بها  بدأت  عدة  حتوالت  مع  منسجماً  وجاء 
نفوذ  إلغاء  مثل   ٢٠3٠ السعودية  رؤية 
»هيئة األمر باملعروف« والتصالح مع الفن 
الرفض  بعد عقود من  والترفيه  والسينما 

والتحرمي.
حيث صرح األمير محمد بن سلمان أن على 
بالده أن تختار »فإذا تبغي ماليني الوظائف 
والبطالة أن تنزل، واالقتصاد أن ينمو، وتريد 

من دخلك يتحسن؛ يجب أن تستأصل هذا 
الدنيوية،  ملصلحتنا  )التطرف(  املشروع 
اهلل بأن هؤالء  أمام  ناهيك عن مصلحتك 
ومبادئنا  احلنيف  ديننا  ميثلوا  أن  يجب  ال 
شك  ال  فهذا  بآخر،  أو  بشكل  السمحة 
إرهابية  منظمات  إنشاء  منها  نتج  جرمية 
وجماعات متطرفة قتلت أرواح األبرياء في 

جميع أنحاء العالم«.
عباءة  ترتدى  مصر  مازالت  املقابل  في 
األزهر  يرفض  مازال  الوهابية بجدارة حيث 
جتديد اخلطاب الديني وتنقية مناهج األزهر 
التكفيرية، ومازال شيوخ الفتاوي يطلقون 
سيال من فتاواهم التي حتض على كراهية 
وخالفه  باألعياد  تهنئتهم  وعدم  األخر 
في ذات  تظهر  التي  السنوية  الفتاوي  من 

التوقيت من كل عام.
طوياًل  اكتوى  مصر  مثل  بلًدا  أن  شك  وال 
من  قادما  كان  الذي  الوهابي  الفكر  بنار 
السعودية والذي مت تصديره للجوار العربي 
تغيير  كل  مع  غيره  من  أسعد  سيكون 
التشدد  تصدير  ونبذ  الوسطية  اجتاه  في 
الوهابي وإيهام الناس بأن هذا هو اإلسالم 
التي  الوهابية  األفكار  أدت  لقد  الصحيح. 
مصراعيه  على  الباب  السادات  لها  فتح 
أناس طبيعيني  إلى حتول شعب مصر من 
إلى شعب متواكل عدمي الثقة في نفسه، 
القبطي  ويكره  ويحتقرها،  املرأة  يكره 
ويحتقره، ويهتم باللحية واجللباب وتغطية 
بالعلم  اهتمامه  من  أكثر  النساء  وجوه 
والفن واجلمال واحلرية. قبل تغلغل شيوخ 
الوهابية وتسلطهم على عقول املصريني 
يعّلمون  لدينا  األجالء  الشيوخ  جتد  كنت 
ويرسلونهن  البيانو  على  العزف  بناتهم 
جتد  واآلن  الغرب،  بالد  في  العلم  لطلب 
يشاهد  ألنه  باإلثم  يشعر  العادي  املواطن 

التليفزيون ويتفرج على مسلسالته!
األفكار  استطاعت  األسف لقد   ومع 
الداخل  املصري من  اجملتمع  زلزلة  الوهابية 
في  وحشرها  مصر  تقزمي  واستطاعت 
إلى  وصل  التأثير  إن  بل  يناسبها،  ال  ثوب 
يقتصر  األمر  يعد  ولم  اخلاليا  وإلى  النخاع 
الرجال  وجلباب  والنقاب  احلجاب  على 
القصير. بل إلى كراهية األخر وعدم قبوله.

حتتفل  السعودية  التاريخ..  في  مرة  ألول 
بأشجار  تتزين  ومتاجرها  بالكريسماس 

عيد امليالد
األمريكية، صورًا  بلومبرج  وكالة   نشرت 

هذا  بالكريسماس  االحتفاالت  ملظاهر 
العام من داخل مدينة الرياض، حيث أشارت 
من  يتمكنون  أن السعوديون أصبحوا  إلى 
مشاهدة أشجار الكريسماس واضحة في 
املتاجر املراكز التجارية واملطاعم بسهولة 
ووضوح دون تخبئتها كما كان معتاد قدميًا.

السعودية  أن  إلى  بلومبرج  أشارت  كما 
مثلما  إليها  األجانب  جذب  عن  تبحث 
موضحًة  الطريقة،  بهذه  اإلمارات  تفعل 
مداخلها  في  الشموع  تضع  الفنادق  أن 
من  العديد  تزين  الكريسماس  وأشجار 

املناطق.
حنان  الفنانة  صفحة  قالت  مصر  وفي 
حرام وال  بالكريسماس  االحتفال  أن  ترك 
أن  مدعية  ذلك  نفت  ثم  شرعا  يجوز 
الصفحة التي نشرت تلك الفتوى صفحة 
اإلفتاء  دار  ردت  األخر  اجلانب  وعلى  مزيفة، 
احتفال  حول  املثار  اجلدل  على  املصرية 
احتفاالت  بدء  اقتراب  مع  تزامنا  املصريني 
األقباط في مصر بعيد امليالد اجمليد وأعياد 

رأس السنة امليالدية.
حكم  أن  املصرية،  اإلفتاء  دار  وأوضحت 
االحتفال  وحكم  بالكريسماس،  االحتفال 
امليالدية »جائز شرعا«، حيث  السنة  برأس 
ابن  عيسى  املسيح  سيدنا  ميالد  يوم  أنه 
وذلك الشتماله على  فيه،  وال حرمة  مرمي، 
معتد  ووطنية  ودينية  اجتماعية  مقاصد 

بها شرعا وعرفا.
املرأة...  حقوق  تخص  سعودية   إجراءات 

ومصر تعجز عن توثيق الطالق الشفهي
على مدار الشهر املاضي، أعلنت السعودية 
عن إصالحات اجتماعية جديدة كل أسبوع 
الرياض  قامت  يونيو  مطلع  وفي  تقريبا. 
بتعديل طفيف للسماح للمرأة السعودية 

الراشدة بالسكن مبفردها بشكل مستقل 
االجتماعية  حالتها  عن  النظر  بصرف 
محرم.  مع  اإلقامة  على  إجبارها  دون  ومن 
وبعد هذا القرار بأيام، سمحت السلطات 
السعودية متمثلة في وزارة احلج والعمرة 
محرم  دون  احلج  ألداء  بالتسجيل  للمرأة 
النساء«  عصبة  »مع  تكون  أن  يجب  لكن 

عندما أداء شعائر احلج.
سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة 
للسجن بسب  بعضهن  وتعرض  السيارة، 
ولم  للسيارة.  قيادتهن  منع  لقرار  حتديهن 
السيارة  قيادة  بحق  بالتمتع  لهن  يسمح 
امللك  أصدر  إذ  املاضي.  العام  نهاية  حتى 
بقيادة  للمرأة  يسمح  مرسوما  السعودي 
السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم 
النساء  قيادة  على  حظرا  يفرض  الذي 

للسيارات.
هامش  على  السيسي  قال  جانبه  من 
إنه  املدني«  للمجتمع  عاماً   ٢٠٢٢« إعالنه 
أن  بعد  األزهر  الصدام مع مؤسسة  جتنب 
وعدم  الطالق،  توثيق  بشأن  طلبه  رفضت 
عدم  حال  في  الشفهي  بالطالق  االعتداد 
عن جتديد  كثيراً  »حتدثت  توثيقه، مضيفا: 
برأيي  التمسك  ورفضت  الديني،  اخلطاب 
ذلك،  رفضت  التي  املؤسسة  مواجهة  في 
بل تركت املوضوع يتفاعل مع اجملتمع منعاً 

للصدام، واحتراماً ملنطق الزمن والتغيير«.
العام  الفعل  رد  استوعبت  »لقد  وتابع: 
عندما حتدثت سابقاً عن وثيقة الطالق، رغم 
أن قانون األحوال الشخصية يتيح لي هذا 
وواجبات،  يترتب عليه حقوق  التوثيق، ألنه 

في  لسنا  ألننا  الدولة،  باسم  هنا  وأحتدث 
»لست  مستكمالً:  طرف«،  أي  مواجهة 
إعطاءها  أحاول  ولكنني  للمرأة،  منحازاً 
وأؤكد  سنوات،  منذ  املنتهكة  حقوقها 
الشخصية  لألحوال  اجلديد  القانون  أن 
بحيث  للجميع،  مرضية  بصورة  سيخرج 

يعالج بفهم عميق عورات اجملتمع«.
وهو في واقع األمر قرارا حكيم ولكن جانبه 
الدولة  جتاه  تقدم  يحدث  فلن  الصواب 
بكامل  السيسي  يتصدى  لم  إن  املدنية 
الديني  اخلطاب  لتجديد  السياسية  إرادته 
فالصدام أحيانا  األزهر،  مناهج  وتنقية 
اجل  من  األمر  لزم  وواجب إن  فرضا  يكون 

حقوق املرأة ورفعة الدولة املدنية.

الرقابة  تخفيف 
بينما  بالسعودية...  األدبية  األعمال  على 

األزهر في مصر ضمن املراقبني
وباإلضافة إلى اإلصالحات حيال وضع املرأة 
تعديالت  عن  الرياض  أعلنت  السعودية، 
قانونية تسمح بتخفيف إجراءات التدقيق 
وفقا  املستوردة،  واجملالت  الكتب  على 
املرئي  لإلعالم  العامة  الهيئة  ذكرته  ملا 

واملسموع.
دولة  أكثر  من  واحدة  السعودية  وتعد 
املنطقة رقابة وتشددا حيال الكتب واجملالت 
اإلجراءات  وتعني  استيرادها.  يتم  التي 
إمكانية  وتعزيز  الرقابة  تقليل  اجلديدة 

الوصول إلى الكتب.

املؤسسة  رقابة  أيضا  هناك  املقابل   في 
األعمال  على  األزهر  في  املمثلة  الدينية 
كان  أن  بعد  مصر،  في  واألدبية  الفنية 
وكتب  املصاحف  متابعة  على  قاصرا  دوره 
الكتب  وكذلك  الشريف  النبوي  احلديث 
ومسائل  دينية  موضوعات  تناقش  التي 
في التاريخ اإلسالمي وفي السيرة النبوية 

للتأكد من صحتها.
حتى وصل إلى اعتراض األزهر الشريف على 
سبيل املثال ال احلصر على اسم مسلسل 
عامني،  منذ  عرضه  يوسف الذي مت  رانيا 
قبل  إبليس« وذلك  »ماليكة  اسم  ويحمل 
تصادمها  معاد« بدعوى  لـ«وبينا  تغييره 
املقدسات،  من  نيلها  أو  دينية  ثوابت  مع 
ميكن  التابوهات التي ال  أحد  الدين  ليظل 
تنادى  نظر  فنيا، لتتصادم وجهتا  جتاوزها 
أحدهما بحرية اإلبداع وأنه ال ميكن إخضاع 
في  واحلرام«،  »احلالل  إلشكالية  الفن 
أهمية  من  تعضد  نظر  وجهة  مواجهة 
على  احلفاظ  في  الدينية  املؤسسات  دور 
ثوابت وتقاليد اجملتمع ضد أي انحراف على 
املستويات كافة... البقية في العدد القادم.

السعودية في ثوبها املدني اجلديد .... ومصر محلك سر )1_٢( 
السعودية تعيد صياغة عالقة الدين بالدولة وجتدد اخلطاب الديني... 

ومصر مازالت متمسكة مبناهج الكراهية
حتقيق: إيهاب أدونيا
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   ملا جلس سليمان القانوني على عرش السلطنة خلفا 
الشام  نائب  الغزالي،  بردي  جان  انشق  األول،  لسليم 
السلطان  إليه  فوجه  دمشق،  في  وتسلطن  بالشام 
وبعثوا  الغزالي.  جيش  على  قضوا  مقاتل،  ألف  أربعني 
نحو  املعركة  هذه  في   « وقتل  اسطانبول.  إلى  برأسه 
عشرة األف إنسان ... ما بني عربان ومماليك وجماعة من 
 .. الشام  ضياع  أهل  من  وصغار  أطفال  وفيهم  العوام 
فكانت هذه احلركة تقرب من واقعة تيمور لنك ملا ملك 
الشام. وجرى منه ما جرى من قتل ونهب وسبي وحرق 

الضياع »)بدائع الزهور، جـ 5، صـ 38٢، 3٢3(.   
جديدة  عملة  سليمان  صك  السالطني،  وكعادة    

بقدر  السوق  في  عملته  وطرح  باسمه، 
اعلى من العملة القدمية، فحدثت خسائر 
»وأشهر  خاصة؛  وللتجار  عامة  للناس 
املناداة في القاهرة بان الفلوس اجلدد كل 
فلسني بدرهم. وكانوا قبل ذلك كل أربعة 
فلوس بدرهم، فحصل للسوقة)البائعني( 
الضرر  وطال  ذلك«.  بسبب  الضرر  غاية 
الفالحني أيضا، فكان املباشرون »يقبضون 
اجلديدة  الفضة  على حكم  اخلراج منهم 
احلساب  عند  ويقيمونه  وربع  بنصفني 

بنصف واحد«.
السلطان،  لصالح  تصب  اخلسائر  هذه  وكانت     
عند  قوم  مصائب  املثل:  يقول  كما  واملباشرين)اجلباة(. 
لهم  قال  بك،  خاين  إلى  الناس  شكى  وملا  فوائد.  قوم 
»هذا امر سلطاني في امر املعاملة وليس بيده شيء«، 
جماعة  اليهم  فاخرج  واشلوا«  وحتسبوا  عليه  فكبروا 
وجوههم،  على  بالعصي  فضربوهم  االنكشارية  من 

فتشتتوا، فنزلوا في أسوأ حال وهم في غاية الذل ».
مليون  واألمراء  العسكر  على  اإلنفاق  حجم  وبلغ      
وستمائة ألف دينار في السنة. وكانت جزية أهل مصر 
وبلغ خراجهم ثالثمائة  دينار.  ألف  وثلمائة  تقدر مبليون 
والفول  الشعير  من  ومثلها  القمح،  من  أردب  ألف 

واإلتاوات  املصادرات  بخالف  وخالفه. 
من  املتحصلة  األموال  أما  الطارئة. 
واحلجاز،  الشام  ومن  الثغور،  جمارك 
السلطان  إلى  مباشرة  تذهب  فكانت 

في اسطانبول.     
على  بسخاء  ينفق  بك  خاير  وكان     
الوفود التي كانت تأتي من اسطانبول. 
تقدر  للسلطان  هدايا  يرسل  وكان 
ود  لكسب  الدنانير،  من  األلوف  مبئات 
السلطان. ومنها الهدية التي أرسلها 
وقد  احلمزاوي  جامن  األمير  يد  على 
أو  دينار  ألف  مبائتي  »قومت 
فوق ذلك«. كما أرسل إليه ما 

طلبه منه نحو خمسمائة نخلة بطينها في 
محملة  مراكب  عدة  به  واوسق  كبير  مركب 
دينار  ألف  بالبضائع تقدر قيمتها بنحو مائة 
وأطفال  نساء  رجال  املراكب  هذه  في  وكان 
من  املراكب  هذه  حتركت  فلما  وأحرار  وعبيد 
فغرقت  العواصف  عليها  قامت  بوالق  ميناء 

جميعها في النيل مبا فيها ومبن فيها.
    وصادر خاير ما كان يعرف بأرزاق الناس وهي 
عبارة عن إقطاعات صغيرة كانت ممنوحة لعلية القوم 
خراجها.  من  ينتفعون  فكانوا  وغيرهم،  األشراف  من 
بها  معموال  وكان  رزقة.  مائة  وثماني  ألف  ومجموعها 
الرشيد.  خالفة  في  سعد،  بن  الليث  اإلمام  زمن  من 
وأما اإلقطاعات الكبيرة فكانت تعطى لألمراء والوزراء 

واخلليفة وقضاة القضاة.     
واألمراء  خاير  كان  التي  البذخ  حياة  من  الرغم  وعلى    
من  الرغم  وعلى  فيها،  مستغرقني  املناصب  وأصحاب 
بلغت  والتي  موته،  بعد  له  التي ظهرت  الهائلة  الثروة 
ستمائة ألف دينار من الذهب العني غير اخليول والبغال 
اخلزانة  كان يشكو من خلو  انه  إال  والتحف؛  والقماش 
من  متأخرات  دينار  ألف  ستني  عليه  وكانت  املال.  من 

عبئها  فحمل  اجلراكسة،  رواتب 
املباشرون  فقام  الفالحني  على 
بجمع أربعة اشهر مقدما من جزية 
وخراج السنة قبل ان يزرع الناس، » 
من  الضرر  غاية  للفالحني  فحصل 
ذلك. ورحل بعض فالحني من البالد 

السلطانية من الظلم واجلور«. 
أحد  شنق  الظلم  شدة  ومن      
التجار نفسه، ألنه عجز عن تسديد 
خاين  وكان  الديون،  من  عليه  ما 
أن  السلطان  برأس  اقسم  قد  بك 
يوسطه إذا لم يسدد ما عليه. فلما 
يشنق  أن  فضل  السداد  عن  عجز 

نفسه على أن يعاقبوه بالتوسيط )يقطعوه نصفني(.
ويفرضون عليهم ما  األغنياء  أموال     وكانوا يصادرون 
فعلوا  كما  التعذيب  حتت  ويضعوهم  طاقتهم  يفوق 
بالشيخ عبد اجمليد ابن الطريني بسبب ما تراكم عليه 
من الديون » فبطح أرضا وضرب ضربا مبراحا حتى قيل 
ضرب ست نوب تبدلت عليه حتى كاد أن ميوت ثم وضعه 

في احلديد«)صـ413(.
أمام  واملشتكني  الشاكني  على  رسوما  يفرض  وكان     
املتقدمني  أخرى على  القضاة، كما كان يفرض رسوما 
على  وثالثني  بعذراء  املتزوج  على  نصفا  ستني  للزواج. 
إلى سبعة  القضاة  عدد  بتخفيض  وقام  بثيب.  املتزوج 
للنظر  القضاة  قاضي  بيت  في  اجللوس  يتناوبون  فقط 

في القضايا. 
وطرقه  إال  الظلم  أبواب  من  بابا  بك  خاين  يترك  ولم    
حتى انه وجه قوة لتأمني الثغر السكندري ضد أعمال 
مراكب  على  استولت  القوة  هذه  ولكن  القراصنة، 
تقدر  كانت  التي  بضائعهم  واخذوا  األوربيني،  التجار 
وعددهم  التجار،  واحضروا  دينار.  ألف  خمسني  بنحو 
أن  من  فبدال  بك،  خاين  إلى  شخصا،  عشر  تسعة 
مع  العداوة  فتيل  مشعال  أعناقهم  ضرب  ينصفهم، 

بقوله:«  الواقعة  هذه  على  إياس  ابن  ويعلق  الغرب. 
وفي   « ويضيف   .)4٢5( أموالهم«  وأخذت  فراحوا ظلما 
ما  الناس  من  بك(  )خاير  األمراء  ملك  قتل  السنة  هذه 
ال يحصى عددها بتوسيط وشنق وخوزقة وأكثرها راح 

ظلما واألمر هلل تعالى«.  
وعاقبهم  واملباشرين  القضاة  بك  خاير  واستدعى    
احمد  بالشاهابي  وبدا  التقاسيط.  لتأخر  بالضرب 
األرض،  على  بطحه  يديه،  بني  حضر  »فلما  اجليعان  بن 
خمسة  عليه  تبدل  قيل:  حتى  مبرحا،  ضربا  وضربه 
وعشرون نوبة يضربون بالعصي. ثم انه طلب القاضي 
شرف الدين الصغير كاتب املماليك وكان مريضا مالزم 
اعتذر  خلفه  أرسل  فلما  موجوعة،  وعينيه  الفراش 
بانه قد شرب دواء وهو مريض. فحنق منه ملك األمراء 
فراشه  من  فحملوه  شاويشية  أربعة  إليه  وأرسل 
يدي  بني  ووقف  القلعة،  إلى  فلما طلع  واركبوه غصبا. 
مبرحا  ضربا  وضربه  الراض،  على  بطحه  األمراء،  ملك 
... فضربوه حتى كاد أن ميوت ويهلك. ثم طلب القاضي 
األرض  فلما حضر بطحه على  ابن عوض.  الدين  شرف 
بسجن  األمراء  ملك  رسم  ثم   ... مبرحا  ضربا  وضربه 

اجلميع«. 
األقساط  لتسديد  أمالكهم  يبيعون  اخذوا  ثم  ومن     
الضرب  وبعد  عليهم.  املفروضة  اجلباية  من  املتأخرة 
األول استدعى األميران الشهابي احمد وشرف الدين بن 
عوض »فلما مثال بني يديه رسم بضربهما ثانيا؛ فضربا 
ضربا مبرحا حتى اشرفا على املوت. وكانا في غاية األلم 

مما نالهما من شدة الضرب األول«.
     وملا سمح سليمان للمصريني املنفيني في اسطانبول 
ينصبون  الشوايشية  بعض  كان  مصر  إلى  بالعودة 
عليهم بحجة مساعدتهم على العودة »فلما يخرجون 
بهم من اسطانبول يقتلونهم في الطريق ويأخذون ما 

معهم من مال وقماش«- )صـ 4٠4(. 
)عن بدائع الزهور في وقائع الدهور، حملمد ابن إياس الذي 

كان شاهد عيان( .... ولتاريخ الظلم بقية.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ: عصر سليمان )1(

تعبيرًا  األكثر  العبارة  كانت  رمبا  الرعب«،  “ساعات 
عن تلك اللحظات التي يعيشها العالم على وقع 
الهجوم الروسي الذي شنته القوات الروسية على 

أوكرانيا.
احلرب بني روسيا وأوكرانيا يسبقها تاريخ طويل من 

التوتر يعود إلى العصور الوسطى.
السالفية  الدولة  في  جذور  لديهما  البلدين  فكال 
يتحدث  لذلك،  روس«،  »كييف  املسماة  الشرقية 

الرئيس الروسي اليوم عن »شعب واحد”.
 أما في احلقيقة، فقد كان مسار هاتني األمتني عبر 

عنه  ونشأت  مختلفاً،  التاريخ 
رغم  وثقافتان مختلفتان  لغتان 

قرابتهما.
سياسياً  روسيا  تطورت  فبينما 
تنجح  لم  إمبراطورية،  إلى 
في  دولتها.  بناء  في  أوكرانيا 
أصبحت  عشر،  السابع  القرن 
أوكرانيا  من  شاسعة  أراٍض 
اإلمبراطورية  من  جزءاً  احلالية 

الروسية.
 ،191٧ عام  اإلمبراطورية  تلك  سقوط  وبعد   
استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة، إلى أن قامت روسيا 

السوفييتية باحتاللها عسكرياً مجدداً.
 جذور الصراع بني روسيا وأوكرانيا

باإلضافة  أوكرانيا،  كانت   ،1991 عام  ديسمبر  في 
التي  اجلمهوريات  بني  من  وبيالروسيا،  روسيا  إلى 
السوفييتي،  االحتاد  نعش  في  األخير  املسمار  دقت 
غير أن موسكو أرادت االحتفاظ بنفوذها، عن طريق 
إس(، كان  يو  )جي  املستقلة  الدول  رابطة  تأسيس 
على  السيطرة  بإمكانه  أن  وقتها  يظن  الكرملني 
أوكرانيا من خالل شحنات الغاز الرخيص، لكن ذلك 
حتالف  بناء  من  روسيا  متكنت  فبينما  يحصل،  لم 
وثيق مع بيالروسيا، كانت عيون أوكرانيا مسلطة 

دائماً على الغرب.

صراع  إلى  يصل  لم  ولكنه  الكرملني،  أزعج  هذا 
موسكو  كانت  آنذاك،  التسعينيات  فترة  طوال 
لدمج  يسعى  يكن  لم  الغرب  ألن  هادئة،  تبدو 
يعاني،  كان  الروسي  االقتصاد  أن  كما  أوكرانيا، 
في  الشيشان،  في  باحلرب  مشغولة  كانت  والبالد 
ما  خالل  من  رسمياً  موسكو  اعترفت   199٧ عام 
يسمى بـ«العقد الكبير« بحدود أوكرانيا، مبا فيها 
ناطقة  غالبية  تقطنها  التي  القرم،  جزيرة  شبه 

بالروسية.
 أسباب اخلالف بني روسيا وأوكرانيا

أول  وكييف  موسكو  شهدت 
أزمة دبلوماسية كبيرة بينهما 
ففي  بوتني،  فالدميير  عهد  في 
روسيا  بدأت   ،٢٠٠3 عام  خريف 
سد  بناء  في  مفاجئ  بشكل 
في مضيق كريتش باجتاه جزيرة 
األوكرانية،  توسال«  »كوسا 
محاولة  ذلك  كييف  واعتبرت 
إلعادة ترسيم حدود جديدة بني 
البلدين، وازدادت حدة الصراع، ولم يتم وضع حد له 
إال بعد لقاء ثنائي بني الرئيسني الروسي واألوكراني.
 عقب ذلك أوقف بناء السد، لكن الصداقة املعلنة 

بني البلدين بدأت تظهر تشققات.
 ،٢٠٠4 عام  أوكرانيا  في  الرئاسية  االنتخابات  أثناء 
منها،  املقرب  املرشح  كبير  بشكل  روسيا  دعمت 
البرتقالية«  »الثورة  أن  إال  يانوكوفيتش،  فيكتور 
القريب  السياسي  منه  بدالً  وفاز  فوزه،  دون  حالت 
فترته  وخالل  يوشتشينكو،  فيكتور  الغرب،  من 
البالد  عن  الغاز  إمدادات  روسيا  قطعت  الرئاسية 
أيضاً  مرتني، في عامي ٢٠٠6 و٢٠٠9، كما ُقطعت 

إمدادات الغاز إلى أوروبا املارة عبر أوكرانيا.
آنذاك،  األمريكي  الرئيس  حاول   ،٢٠٠8 عام  وفي 
جورج دبليو بوش، إدماج أوكرانيا وجورجيا في حلف 
من  عضويتهما  وقبول  )ناتو(،  األطلسي  شمال 

خالل برنامج حتضيري.
 قوبل ذلك باحتجاج بوتني، وموسكو أعلنت بشكل 
واضح أنها لن تقبل االستقالل التام ألوكرانيا، كما 
خلطته،  بوش  تنفيذ  دون  حالتا  وأملانيا  فرنسا  أن 
مسألة  طرح  مت  بوخارست  في  الناتو  قمة  وأثناء 
حتديد  يتم  لم  ولكن  وجورجيا،  أوكرانيا  عضوية 

موعد لذلك.
االنضمام  مسألة  وألن 
تنجح  لم  للناتو 
بسرعة، حاولت أوكرانيا 
من  بالغرب  االرتباط 
تعاون  اتفاقية  خالل 
في  األوروبي،  االحتاد  مع 
بعد   ،٢٠13 عام  صيف 
توقيع  من  قليلة  أشهر 
مارست  االتفاقية، 
ضغوطاً  موسكو 

اقتصادية هائلة على كييف وضيقت على الواردات 
حكومة  جمدت  ذلك،  خلفية  أوكرانيا،وعلى  إلى 
الرئيس األسبق يانوكوفيتش، الذي فاز باالنتخابات 
احتجاجات  ذلك  بسبب  وانطلقت   ،٢٠1٠ عام 
فبراير  في  روسيا  إلى  لفراره  أدت  للقرار،  معارضة 

عام ٢٠14.
 عالمة فارقة في األزمة الروسية األوكرانية

وكانت  القرم في مارس عام ٢٠14،  روسيا   ضمت 
وفي  معلنة،  غير  حلرب  وبداية  فارقة  عالمة  هذه 
عسكرية  شبه  روسية  قوات  بدأت  الوقت،  نفس 
بالفحم  الغنية  الدونباس  منطقة  حشد  في 
شرقي أوكرانيا، كما أعلنت جمهوريتان شعبيتان 
أما  روس،  يترأسهما  ولوهانسك،  دونيتسك  في 
انتهاء  حتى  انتظرت  فقد  كييف،  في  احلكومة 
االنتخابات الرئاسية في مايو ٢٠14، لتطلق عملية 

عسكرية كبرى أسمتها »حربًا على اإلرهاب”.
في يونيو من نفس العام، التقى الرئيس األوكراني 

مرة  ألول  وبوتني  بوروشينكو،  بيترو  للتو،  املنتخب 
االحتفال  هامش  على  وفرنسية،  أملانية  بوساطة 
شواطئ  على  اإلنزال  يوم  على  عاماً  سبعني  مبرور 
تسمى  ما  ُولدت  االجتماع  ذلك  وخالل  نورماندي، 

بـ«صيغة نورماندي”.
سبب ضرب روسيا ألوكرانيا

تدور  بالوكالة  إلى حرب  الصراع  االتفاق، حتول  بعد 
رحاها حتى اليوم، ففي مطلع 
االنفصاليون  عام ٢٠15، شن 
أنه  كييف  زعمت  هجوًما، 
روسية  بقوات  مدعوًما  كان 
وهو  تعريف،  شارات  حتمل  ال 
ومنيت  موسكو،  نفته  ما 
بهزمية  األوكرانية  القوات 
وذلك  الهجوم،  جراء  ثانية 
ديبالتسيفي  مدينة  في 
اضطر  والتي  االستراتيجية، 
اجليش األوكراني للتخلي، وبرعاية غربية – مت االتفاق 
على »مينسك ٢«، وهي اتفاقية تشكل إلى اليوم 
أساس محاوالت إحالل السالم، وما تزال بنودها لم 

تنفذ بالكامل بعد.
في خريف عام ٢٠19 كان هناك بصيص أمل، إذ مت 
إحراز جناح في سحب جنود من اجلهتني املتحاربتني 
قمة  منذ  لكن  املواجهة،  مناطق  بعض  من 
النورماندي التي ُعقدت في باريس في ديسمبر عام 
٢٠19، لم حتصل أي لقاءات، وبوتني ال يرغب في لقاء 
فلودومير  احلالي،  األوكراني  الرئيس  مع  شخصي 
ال   – موسكو  نظر  وجهة  من   – ألنه  زيلينسكي، 

يلتزم باتفاق مينسك.
الروسي  الرئيس  يطلب   ،٢٠٢1 عام  ديسمبر  ومنذ 
تسمح  أال  املتحدة  الواليات  من  علني  بشكل 
تتلقى  أو  الناتو  حلف  إلى  أوكرانيا  بانضمام 
مساعدات عسكرية، لكن احللف لم يرضخ لهذه 

املطالب.

غزو أوكرانيا يفزع العالم.. قراءة سريعة في جذور الصراع وتطوراته
تقرير: جرجس إبراهيم
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التشيك تنضم الى السويد وبولندا وترفض مواجهة التشيك تنضم الى السويد وبولندا وترفض مواجهة 
روسيا في ملحق مونديالروسيا في ملحق مونديال

أعلن االحتاد التشيكي لكرة القدم اليوم األحد، رفضه مواجهة منتخب بالده لنظيره الروسي في امللحق 
السويدي  نظيريه  الى  بذلك  لينضم  ألوكرانيا،  روسيا  غزو  خلفية  على   ٢٠٢٢ ملونديال  املؤهل  األوروبي 

والبولندي اللذين اتخذا القرار ذاته.
وقال االحتاد التشيكي في بيان إن »املنتخب التشيكي لن يلعب مهما كان مباراة محتملة ضد روسيا في 
تصفيات كأس العالم«، في إشارة الى امللحق األوروبي الذي وضع منتخب بالده في املسار الثالث، حيث 
يلتقي نظيره السويدي في ٢4 مارس على أن يتواجه الفائز منهما مع روسيا أو بولندا في النهائي من أجل 

بطاقة التأهل الى نهائيات ٢٠٢٢.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

أزمة وحيدة.. كيف يفكر أزمة وحيدة.. كيف يفكر 
الزمالك بشأن كارتيرون؟الزمالك بشأن كارتيرون؟

يواجه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك 
اإلقالة من منصبه على خلفية  املصري، شبح 

تراجع املستوى والنتائج في الفترة األخيرة.
وحقق الزمالك فوزا واحدا فقط منذ انطالقة العام احلالي، على حساب سيراميكا 
٠-٢ في  أمام سموحة  بينما خسر مؤخرا مرتني  األندية،  رابطة  كليوباترا في كأس 

الدوري احمللي، و1-3 على يد الوداد املغربي في دوري أبطال أفريقيا.
بعد  األفريقي،  دور اجملموعات  املبكر من  اخلروج  ويواجه شبح  الزمالك كثيرا،  ويعاني 

تعادلني وخسارة في أول 3 مباريات.
الوقت  كارتيرون من منصبه خالل  إقالة  في سبيل  كبيرة  يجد صعوبات  فالزمالك 

الراهن. النه ال ميتلك الوقت الكافي إلقالة املدرب والتعاقد مع غيره

هكذا ردت روسيا على حرمانها من احتضان هكذا ردت روسيا على حرمانها من احتضان 
نهائي دوري األبطالنهائي دوري األبطال

الروسية  الرياضة  وزارة  أعربت 
االحتاد  قرار  بعد  أسفها،  عن 
األوروبي لكرة القدم نقل نهائي 
القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 
بطرسبورغ  سان  مدينة  من 
العاصمة  إلى  الروسية 

الفرنسية باريس.
وقالت الوزارة الروسية في بيان 
رسمي نشرته على موقعها اإللكتروني، إن الرياضة 
على  والتعدي  للتالعب  وسيلة  تصبح  أال  يجب 

مصالح الدول.
وكان االحتاد األوروبي لكرة القدم، قد اتخذ عددا من 
القرارات على خلفية العملية العسكرية الروسية 
حلماية دنباس، عقب اجتماع طارئ للجنة التنفيذية، 
وكان أحدها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان 

بطرسبورغ إلى باريس.
كما قرر »يويفا« إقامة مباريات املنتخبات واألندية الروسية واألوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر.
يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا أقيم في روسيا مرة واحدة عام ٢٠٠8، وأقيمت املباراة احلاسمة على ملعب 

لوجنيكي في موسكو. حيث فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي وأصبح الفائز بالبطولة.

األوكرانية  الروسية  احلرب  تبعات  أن  يبدو 
على  الرياضية  الناحية  من  تتواصل 
موسكو، بعد 4 أيام على اندالع املواجهات 

العسكرية.
ومنذ إعالن الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
الرياضة  تواجه  أوكرانيا،  على  احلرب  شن 
حيث  من  سواء  كبيرة  أزمة  الروسية 
أو  الكبرى  الرياضية  األحداث  تنظيم 

املشاركة في مختلف املنافسات.
األوكرانية  الروسية  احلرب  تداعيات 
تنظيم  بسحب  املاضي  االسبوع  بدأت 
مدينة  من  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
العاصمة  إلى  ونقله  بطرسبرج«  »سانت 

الفرنسية »باريس”.
عدم  بولندا  منتخب  إعالن  شهد  بينما 
األوروبي  امللحق  في  روسيا  مواجهة 
العالم ٢٠٢٢، وهو  لنهائيات كأس  املؤهل 
السويد  ذلك  بعد  فيه  تبعه  الذي  القرار 

والتشيك.
قال  حيث  احلرب،  هذه  تداعيات  واستمرت 
نويل لوجريت رئيس االحتاد الفرنسي لكرة 
إنه ينبغي طرد منتخب روسيا من  القدم 
كأس العالم ٢٠٢٢ بعد احلرب التي تشنها 

موسكو ضد أوكرانيا.
صعيد  على  احلرب  تداعيات  أبرز  ومن 
رومان  الروسي  امللياردير  قرار  القدم،  كرة 

بالتخلي  تشيلسي  مالك  أبراموفيتش 
مؤسسة  لصالح  النادي  شؤون  إدارة  عن 

تشيلسي اخليرية.
هذا القرار جاء بسبب العقوبات البريطانية 
للحرب  نتيجة  روسيا  على  فرضتها  التي 

التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
الروسية ضد  احلرب  تداعيات  تقتصر  ولم 
أوكرانيا على كرة القدم فقط، بل امتدت 

تداعياتها لرياضات أخرى.
لسباقات  العالم  بطولة  إعالن  وشهد 
»فورموال 1« للسيارات، عدم تنظيم سباق 

جائزة روسيا الكبرى هذا املوسم.
بينما أعلن االحتاد الدولي للجودو أنه أوقف 
رئيسه الشرفي فالدميير بوتني رئيس روسيا 

بسبب احلرب.
ظل  »في  بيان:  في  الدولي  االحتاد  وقال 
أوكرانيا،  في  العسكري  الصراع  استمرار 
يعلن االحتاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه 

الشرفي وسفيره السيد فالدميير بوتني”.
التي  الشيش  لسالح  العالم  بطولة 
قيام منتخب  تستضيفها مصر، شهدت 
روسيا،  مواجهة  من  باالنسحاب  أوكرانيا 

لتواصل األخيرة مشوارها في املسابقة.
العبو منتخب أوكرانيا قاموا برفع الفتات 
على  واحلرب  روسيا  »أوقفوا  عليها:  كتب 

أوكرانيا وانقذوا أوكرانيا وانقذوا أوروبا«.

رقمان قياسيان جديدان حملمد صالح.. رقمان قياسيان جديدان حملمد صالح.. 
وليفريول يتغنى بامللكوليفريول يتغنى بامللك

سحق نادي ليفربول ضيفه ليدز بسداسية نظيفة، 
وقلص الفارق على مانشستر سيتي متصدر الدوري 
النجم  تسجيل  شهدت  مباراة  في  املمتاز،  اإلجنليزي 
ليحقق  آخر،  وصناعة  هدفني  صالح  محمد  املصري 

بذلك رقمني قياسيني جديدين.
وسجل صالح هدفني في الدقيقتني 15 و35، ليواصل 
اإلجنليزي  الدوري  هدافي  قائمة  صدارة  في  حتليقه 
19 هدفا،  إلى  رصيده  رفع  بعدما  احلالي،  املوسم  في 

متفوقا بفارق ٧ أهداف أمام أقرب مالحقيه البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في ليفربول، 
الذي غاب عن مباراة اليوم بداعي اإلصابة.

وساهم الفرعون املصري في تسجيل 16٠ هدفا في الدوري اإلجنليزي )تسجيال وصناعة(، 
ليصبح أكثر الالعبني األفارقة مساهمة في إحراز األهداف، متفوقا على مهاجم ساحل 

العاج ديديه دروغبا الذي أسهم في تسجيل 159 هدفا خالل تواجده مع تشلسي.
بـ15٢ هدفا. حيث كتب  ليفربول  تاسع هدافي  أخرى، أصبح محمد صالح  ومن جهة 
النادي على صفحته الرسمية مبوقع »فيسبوك« :«حّطم األرقام الواحد تلو اآلخر. حتى 
لم  أمامه، حيث  اخلصوم  يعاني مدافعي  مثلما  يعاني مع صالح  أصبح  التاريخ  كاتب 

يتوقف عن الكتابة منذ ٢٠1٧”.
وكانت هذه املباراة مقررة في ديسمبر املاضي، غير أن رابطة الدوري اإلجنليزي قررت تأجيل 

اللقاء؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت بني العبي ليدز.
وارتفع رصيد ليفربول -الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي 
في املسابقة- إلى 6٠ نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي املتصدر 
إلى 3 نقاط فقط. في املقابل، جتمد رصيد ليدز يونايتد -الذي حصد نقطة وحيدة في 

لقاءاته اخلمسة األخيرة باملسابقة- عند ٢3 نقطة في املركز 15.

بني كأس العالم وسالح الشيش.. األزمة بني كأس العالم وسالح الشيش.. األزمة 
األوكرانية تضرب الرياضة الروسيةاألوكرانية تضرب الرياضة الروسية

إستاد اإلمارات مرشح الستضافة نهائي أبطال أوروباإستاد اإلمارات مرشح الستضافة نهائي أبطال أوروبا
أشارت تقارير إخبارية إلى إمكانية نقل ملعب نهائي 

دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى إجنلترا.
ومن املقرر أن يستضيف ملعب غازبروم أرينا في سان 
املباراة  مشجع،  آلف  لـ68  يتسع  الذي  بطرسبرغ 
النهائية لدوري األبطال، لكن رمبا يضطر »يويفا« لنقل 

البطولة من روسيا.
وشنت روسيا االسبوع املاضي، هجوماً على أوكرانيا، 
وسمع دوي االنفجارات في العاصمة كييف كما تردد 

وقوع انفجارات أخرى في أوديسا وخاركيف.
وأشارت سكاي سبروتس اليوم اخلميس، إلى أن مالعب: 
اإلمارات )آرسنال(، ولندن )توتنهام(، ووميبلي، مرشحني 
املوسم في  أوروبا هذا  أبطال  دوري  الستضافة نهائي 

حال اتفاق مجلس إدارة »يويفا« على نقل امللعب.
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نصائح حول التعامل 
مع قطرات األنف

أشارت الرابطة األملانية للصيادلة إلى أن بخاخات األنف أو قطرات 
البرد وآالم األذن، حيث تساعد في  األنف تساعد في عالج نزالت 
عالج حاالت االحتقان وتعمل على تنظيف األذن، لكن هناك بعض 

األنف  بخاخ  االعتماد على  بعدم  األملانية  الرابطة  البداية، نصحت  في  الضوابط الستخدامها. 
لفترة طويلة تفادياً لإلصابة باالحتقان املزمن وبالتالي تأثير التعود، ثم تضرر األغشية اخملاطية 

بعد ذلك، وهنا ميكن استخدام البخاخات البديلة أو البخاخات املرطبة.
وقد يسيل احمللول مع الرضع واألطفال الصغار في احللق ألن األنف ال تزال صغيرة، ويفضل االعتماد 
على قطارة جرعات تخرج منها قطرة واحدة فقط، وبذلك يتم تفادي اجلرعات الزائدة وما يترتب 

على ذلك من آثار سلبية أيضاً مثل التسمم.

   لو استخدمت عسل النحل بدالً من السكر؛ 
لقال لك املتخصصون:

 إنه أفضل من السكر؛ ألنه ال يؤثر على الغشاء 
املبطن للجهاز الهضمي.

ويهضمه  منه  يستفيد  اجلسم  أن  كما   
بسهولة أكثر من السكر.

في  للجسم  الالزمة  الطاقة  العسل  يوفر   
يعطيك  فهو  السكر،  يستغرقه  مما  أقل  وقت 

اإلحساس بالنشاط في أسرع وقت.
يسببه  الذي  القدر  بنفس  الكليتني  يرهق  ال   

تناول السكر.
الطبيعية  املهدئات  من  النحل  عسل  يعتبر 

اجليدة للجسم.

كما يعتبر عسل النحل مليناً هادئاً طبيعياً.
ارتفاع  أما العيب الوحيد لعسل النحل، فهو 

ثمنه كثيراً عن السكر! 

علــــوم وصحة 1717

كيف ميكن التصرف إذا تناول الطفل األدوية سهوًا؟ 
قال البروفيسور برتولد كوليتسكو إنه عندما 
الوالدين  على  فإن  سهواً،  أدوية  طف  يبتلع 
شطف فمه باملاء على الفور إلزالة بقايا الدواء 

منه.
ذلك  بعد  أنه  األملاني  األطفال  طبيب  وأضاف 
يجب أن يشرب الطفل املاء أو الشاي أو العصير 
الدواء،  في  الفعالة  املادة  لتخفيف  بكثرة 
مشيراً إلى أن اللنب غير مناسب لهذا الغرض، 
امتصاص  وتيرة  تسريع  في  يتسبب  قد  ألنه 

املادة الفعالة، عبر األمعاء.
الطفل  إجبار  من  الوالدين  كوليتسكو  وحذر 
على التقيؤ، الرتفاع خطر وصول ما تقيأه إلى 

الرئة مسبباً اإلصابة بالتهاب رئوي.
اإلسعاف  استدعاء  على  كوليتسكو  وشدد 

الطفل  على  التسمم  أعراض  مالحظة  فور 
واإلسهال،  والقيء،  الغثيان،  في  واملتمثلة 
الدموية،  الدورة  ومشاكل  التنفس،  وصعوبات 

وفقدان الوعي.
الوالدين  على  سهوا،  الدواء  تناول  ولتجنب 
خزانات  في  األطفال  عن  بعيداً  به  االحتفاظ 

محكمة الغلق.

املتعافون من كورونا 
مهددون باضطرابات نفسية

كورونا  فيروس  أن  علمية  دراسة  كشفت 
اإلصابة  احتماالت  من  يزيد  املستجد 
ذلك  في  مبا  النفسية  الصحة  باضطرابات 
واضطرابات  والتعاطي  واالكتئاب  القلق 
النوم، خالل فترات تصل إلى عام كامل بعد 

التعافي من الفيروس.
الدورية  أوردتها  التي  الدراسة،  وأكدت 
على  جورنال«،  ميديكال  »بريتش  العلمية 
االضطرابات  ملشكلة  أولوية  إعطاء  ضرورة 
النفسية لدى املتعافني من فيروس كورونا.

بالفعل  أشارت  قد  دراسات سابقة  وكانت 
إلى تزايد مخاطر اإلصابة بالقلق واالكتئاب 
الدراسات  تلك  ولكن  كورونا،  مرضى  لدى 

تناولت أعراض نفسية محددة على مدار فترات لم تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.
وفي إطار الدراسة اجلديدة التي أوردها املوقع اإللكتروني »ميديكال إكسبريس« املتخصص في 
األمريكية  الهيئة  بيانات  قواعد  من  معلوماتهم  الباحثون  استقى  والعلوم،  الطبية  األبحاث 
لشؤون احملاربني القدماء، وتناولت حاالت أشخاص متعافني من الفيروس بعد مرور 3٠ يوماً من 

تاريخ ثبوت إصابتهم بالفيروس.
وتبنّي من الدراسة تزايد احتماالت اإلصابة باالضطرابات النفسية بنسبة 6٠% بني املتعافني من 
بنسبة  اكتئابية  وبأعراض  بنسبة ٢4%  النوم  باضطرابات  املصابني  زادت نسبة  الفيروس، حيث 
التعاطي  إلى اضطرابات  باإلضافة   ،%11 بنسبة  العصبية  املعرفية  الوظائف  في  وبتراجع   %15

بنسبة %4.
في  العالج  تلقوا  ملن  بالنسبة  أكبر  بشكل  النفسية  االضطرابات  تزايد  الدراسة  وأكدت 
املستشفيات بعد اإلصابة بكورونا، رغم أن املرضى الذين لم تتطلب حالتهم دخول املستشفيات 

تعرضوا أيضاً ملشكالت نفسية بعد التعافي من املرض. 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو طقم االسنان
طقم األسنان هو البديل الذي صنع خصيصاً ليحل محل األسنان 
املفقودة واستعادة املظهر والوظائف الشفوية التي فقدت. ميكن 
أن يكون طقم األسنان كامل األسنان، أو جزئيا، حيث يتم استخدام 

األسنان الكاملة عندما تكون جميع األسنان مفقودة، ويتم استخدام طقم األسنان اجلزئي عند 
فقدان بعض األسنان فقط.

أنواع أطقم األسنان:
 Complete Denture  :أطقم األسنان الكاملة

ميكن أن تكون أطقم األسنان الكاملة تقليدية أو فورية. بعد عملية قلع األسنان، وبدء أنسجة 
اللثة بااللتئام، فإن مجموعة األسنان التقليدية ستكون جاهزة ألخذ مكانها في الفم بعد 8 

إلى 1٢ أسبوعاً من قلع األسنان.
أطقم  فإن  التقليدية،  األسنان  ألطقم  خالفاً 
مسبقاً،  تصنيعها  يتم  الفورية  األسنان 
نتيجة  األسنان.  إزالة  مبجرد  وضعها  وميكن 
أسنان  بدون  يكون  ال  الشخص  فإن  لذلك؛ 

خالل فترة الشفاء.
بعد قلع األسنان وخالل فترة الشفاء تتقلص 
عيب  فإن  لذلك  الوقت،  مبرور  واللثة  العظام 
أطقم  مع  مقارنة  املباشرة  األسنان  أطقم 
األسنان التقليدية هو أنها حتتاج إلى مزيد من 

التعديالت لتتالءم بشكل صحيح أثناء عملية الشفاء، ويجب أن تعتبر بشكل عام حالً مؤقتاً 
حتى ميكن تصنيع أطقم األسنان التقليدية.
 Partial Denture :أطقم األسنان اجلزئية

تكون األسنان اجلزئية قابلة لإلزالة، أو جسرا من أسنان بديلة متصلة بقاعدة بالستيكية زهرية 
أو بلون اللثة، وتتصل أحياناً بإطار معدني يثبت الطقم في مكانه في الفم.

أو  العلوي  الفك  في  الطبيعية  األسنان  بقاء بعض من  اجلزئية عند  األسنان  أطقم  تُستخدم 
السفلي.

يحل اجلسر الثابت محل واحد أو أكثر من األسنان بوضع تيجان على األسنان، ثم يتم ربطها 
بأسنان صناعية.

طقم األسنان اجلزئي ال يقوم فقط بتعبئة الفراغات التي ظهرت بسبب األسنان املفقودة، بل 
مينع األسنان األخرى من تغيير موضعها.

طقم االسنان

بفيروس  اإلصابة  حاالت  تتناقص 
العالم،  دول  من  عدد  في  كورونا 
بالفيروس  إصابتك  جملرد  ولكن 
مرة واحدة ال يعني أنه ال ميكنك 

اإلصابة به مرة أخرى.
العدوى  التقطت  قد  كنت  وإذا 

بفيروس كورونا فلألسف ال تزال عرضة لإلصابة 
بعد  األبحاث  حتدد  ولم  أخرى.  مرة  بالفيروس 
الفيروس  ضد  محصًنا  فيها  تكون  التي  املدة 

بعد اإلصابة.
اإلصابة  بعد  أنه  الناس  بعض  يعتقد  وقد 
بفترة  االستمتاع  ميكنهم  كورونا  بفيروس 
هذا  لكن  أخرى،  مرة  به  اإلصابة  ضد  مناعة 

ليس هو احلال في الواقع.
بالفيروس مرتني في نفس  هل ميكن أن تصاب 
أن  حيث  ممكن،  ولكنه  نادر  األمر   ... الشهر؟ 
بعض األشخاص أصيبوا بفيروس كورونا مرتني 
حتدث  احلاالت  هذه  أن  ويبدو  شهر.  غضون  في 

ما  شخص  لدى  يكون  عندما 
متغيرين مختلفني - على سبيل 
التقاط  ثم  دلتا،  وجود  املثال 
أوميكرون - لكن البحث لم يثبت 

هذه النظرية حتى اآلن.
التقارير  ذلك، تشير معظم  ومع 
إلى أنه من احملتمل أن تتجنب اإلصابة مرة أخرى 
بفيروس  إصابتك  من  أشهر  ثالثة  غضون  في 
إذا كنت قد تعافيت مؤخرًا من  كورونا. لذلك، 
أن  كورونا وبدأت تعاني من األعراض، فال يجب 

تستبعد اإلصابة مرة أخرى.
اإلصابة  بعد  املناعة  أن  الدراسات  واقترحت 
بفيروس كورونا مرة واحدة ميكن أن تستمر من 
ثالثة أشهر إلى عدة سنوات. ومن املهم تذكر 
اإلصابة  فإن  األخرى،  األمراض  عكس  على  أنه 
تعني  ال  بالتأكيد  واحدة  مرة  كورونا  بفيروس 
بحسب  أخرى،  مرة  به  اإلصابة  ميكنك  ال  أنه 

صحيفة إكسبريس البريطانية. 

هل ميكن التقاط كورونا مرتني في شهر؟ 

بعض فوائد عسل النحل وعيب واحد!
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قراءة في الطبيعة: قراءة في الطبيعة: 
القمر والنجومالقمر والنجوم

يحمل الليل، بالطبع، مجموعة 
من املؤشرات اخلاصة باجلو، لعل 
احمليطة  الهالة  رواجاً  أكثرها 
األمطار  تسبق  فهي  بالقمر. 

والثلوج واجلو العاصف الرديء.
أن     ويقول بعض حكماء اجلو 
على  املعالم  الظاهرة  اخلطوط 
وجه القمر والنجوم املتألقة في 
رياح  هبوب  على  دليل  السماء 
سرعتها  تزداد  قوية  سطحية 
في غضون ساعات معدودة. وان 
كثرة النجوم تدلل على وضوح 
هبوط  باحتمال  وتنذر  الرؤية 

الندى أو الصقيع.

سؤال وجوابسؤال وجواب

جيد  مصدر  الفيتامينات  س. 
للطاقة. صواب أم خطأ؟

في  الفيتامينات  خطأ.  جـ. 
مع  طاقة،  أي  تعطي  ال  ذاتها 
على  جسمك  تساعد  أنها 
تتناولها  التي  األطعمة  حتويل 

إلى طاقة.

كلمة ومعنى:كلمة ومعنى:
»هوس«»هوس«

مبعنى  قبطية  كلمة  »هوس« 
و»هوس  فمه،  يقفل  أو  يغلق 
كلمة«  وال  أسمع  عاوز  مش 
فمك،  اقفل  منها  املقصود 
»هويس«  كلمة  منها  واشتق 
حديدية  ألواح  عن  عبارة  وهو 

تقفل على مأخذ املياه للترع.

أول حديقة للحيواناتأول حديقة للحيوانات

في  للحيوانات  حديقة  أول 
العالم، أنشأها امللك )وین( أول 
في  ذلك  وكان  الصني.  ملوك 

القرن الثاني عشر قبل امليالد.

فينوسفينوس

فينوس أو الزهرة، آلهة رومانية 
تعتبر أوالً إلهة اإلنبات واحلدائق، 
إلهة احلب واجلمال.  اعتبرت  ثم 

وكان لها معبدان في روما.
»أفروديت«  تقابل  وفينوس     
إلهة احلب واجلمال عند اإلغريق 
زبد  من  خلقت  إنها  قيل  التي 
التفاحة  باريس  ومنها  البحر 

الذهبية كملكة للجمال.
زوجة  هي  وأفروديت     
كيوبيد  وأم  »هيفستوس« 
الصبي الذي يصيد قلوب احملبني 
بسهامه، كما أن »افرودیت« )أو 
شاءت  ملن  اجلمال  متنح  فينوس( 
الزهرة أحد الكواكب  أو  وفينوس 

في علم الفلك.

بهلوان صغيربهلوان صغير

رأت جارتنا العجوز ابني الصغير يوازن نفسه وقوفاً على رأسه، 
فسألته: »ألست صغيراً جداً على هذا العمل البهلواني وليس 

لك من العمر سوى سبع سنوات؟«
أجابها: »ال تخافي، فعندما أنقلب يصبح عمري ثماني سنوات«.

من نوادر جحا:من نوادر جحا:
العصا حتمل األرجلالعصا حتمل األرجل

حمل جحا إوزة مشوية إلى األمير، وغلبه اجلوع ورائحة الشواء 
األمير،  يدي  بني  وضعها  ثم  رجليها،  إحدى  فأكل  الطريق،  في 

فسأله عن الرِّجل الناقصة أين ذهبت!
واحدة في هذا  برجل  اإلوز كله  وإمنا  إلى مكان،  لم تذهب  قال: 
من  إلى سرب  وأشار  القصر  نافذة  إلى  باألمير  تقدم  ثم  البلد. 
اإلوز قائم على قدم واحدة كعادته في وقت الراحة، فدعا األمير 
وما  اإلوز بعصاه،  أن يشد على سرب  وأمره  بجندي من حرسه 

كاد يفعل حتى أسرع اإلوز يعدو هنا وهناك على قدميه.
قال األمير: أرأيت؟ إن إوز هذا البلد أيًضا خلق بقدمني ولم يخلق 

بقدم واحدة!
قال جحا: مهاًل أيها األمير، لو شد أحد على إنسان بهذه العصا 

جلرى على أربع!

بصماتبصمات

املرح هو أن تضحك إذا لم حتصل على ما تريده في الوقت الذي 
كنت تنتظر احلصول عليه.

»النغستون هيو«
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بقلم:  مينا ماهر

مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وانتهيت 
منها قبل ثورة ٢5 يناير بأسبوع! 

املذيع هادي ابو اخلير يقدم برنامجه اإلذاعي »كلمتني فى حب مصر« وتلقى 
دنيا  أم  والدته  عن  له  وراوياً  للهجرة  مشجعاً  املصري  رامز  من  مداخلة 
االرستقراطية األصل التي باعت أطفالها بعد افالسها ووفاة زوجها؛ وبيع 
رامز بدوره بهدف التبني إلى سيدة خليجية مستغلة تدعى سبيكة، لكنها 
بتدريس  يقوم  حتى  أيضاً  بتعليمه  قامت  وقد  كخادم!  عاملته  أن  لبث  ما 

أطفال صديقاتها مقابل أجر مادي، دون علمه!  
حلقة 4:

لم تكن سبيكة تتوقع يوما ما أنها ستقع في شر أعمالها؛ فبنفس العلم 
إلى ذكاء  به. فباإلضافة  لت بنهاية عالقتها  رامز قد عجَّ به  الذي استغلت 
رامز الفطري، هو مدعم االن بالعلم أيضاً. فما أن بلغ الثانية عشر من عمره 
حتى بدأ يعير انتباهاً خاصاً ملا يحدث حوله من ردود أفعال، وأساليب تعامل، 

وهمسات، وهواجس...الخ.
في يوم من االيام ذهبت سبيكة برامز الستخراج بطاقة شخصية له، ودون 
أن تعي، الحظ رامز خانة املهنة مكتوب فيها خادم! فتعجب وقال لسبيكة 

متوقعا منها االهتمام:
- ماما... ليه مكتوب في بطاقتي خادم؟ ...

دهشت سبيكة من سؤال رامز، ولكنها أجابته بسرعة:  
- خطأ بسيط...سأقوم بتصليحه قريبا...

مستهينة  بحتة-  صدفة  انه  -حاسبة  متاماً  السؤال  هذا  سبيكة  جتاهلت 
بذكاء رامز الذي ظل ينضج مع الوقت. فهو ليس أحد هؤالء األطفال الذين 
يسأل  آلخر  وقت  من  رامز  ظل  وهكذا  الحقاً.  ينسون  ثم  التو  في  يسألون 

سبيكة:
- صلحِت البطاقة يا ماما؟

غاضبة  نبرة  الى  حتولت  ان  تلبث  لم  مستنكرة  بنبرة  ترد  فكانت  هي  أما 
بسبب التكرار:

أنت  تكف  مسئوليات...اال  من  عندي  ما  ويكفيني  جدا..  مشغولة  ال...انا   -
أيضاً عن أسئلتك الفارغة..

وكانت هذه اإلجابات وأسلوب صياغتها تسجل في عقل رامز وكأنه جهاز 
حاسوب يرصد كل املعلومات، ليقرر وسيلة مستقبلية للدفاع او االصالح. 
فمهما دعى رامز سبيكة بأمه، فهو الزال يتذكر صورة مشوشة ألم أخرى لم 
يعد يتذكرها -حني كان ثالث سنوات. وهذا ما يدفعه دائماً للتحري والشك، 
مختبرا كل حتركات ونظرات سبيكة نحوه والتي -لألسف- ال تسفر عن أي 

أمومة مطلقاً.
 وسبيكة من الناحية األخرى قد خانها ذكاؤها لتالحظ ان تعليم رامز هو 
سبب فضوله؛ فهي جتني من ورائه دخال شهريا ال بأس به؛ كما أن يقينها 
لضعف  ايضاً  وإدراكها  واتكاليته،  الكسول  اخلليجي  اجلنس  بطبيعة 
مستوى اوالد صديقاتها، دفعها الستثمار تلك املوهبة التي في حوزتها حلل 

مشاكلهم املزمنة. فهو كان مشروعاً جتارياً ناجحاً ومتكامالً وطويل األمد!
أن  يوما  له عقله  واإلذالل، صور  اإلهانات  رامز فيها  بعد عدة سنوات، حتمل 
بها على  وإذ  املنزل،  ليرى ماذا تفعل سبيكة في شرفة  يتسلل من غرفته 

الهاتف تخاطب إحدى صديقاتها:
- عائشة ...”يا بعد عمري”...انت متأخرة شهرين على الدفع...

- آسفة...سبيكة حبيبتي.. لكنك تعرفني الظروف..
- عفواً…أنا أيضاً عندي ظروف...وبقية اجملموعة لديها ظروف، ولكن لم يتأخر 

أحد منهم عن الدفع، ثم إن رامز يقضي وقتا أطول في عمل واجبات ابنك 
املتراكمة، دون الباقني.

- خالص.. إن شاء اهلل سأسدد ما على عندما أراك الدرس القادم.
لم يسمع رامز الطرف اآلخر من احلديث، لكن ما قالته سبيكة كان ال يدع 
مجاال للشك أنها تقوم باستغالله. وعلى الرغم من الصدمة التي أصابته، 
من  فليس  عام،  خالل  في  التخرج  وشك  على  فهو  متماسكا؛  بقي  أنه  إال 
احلكمة أن يغضب مضيعا تعب السنني املاضية. فقد أحب رامز العلم وأدرك 
أهميته، فركض فورا إلى غرفته الصغيرة بجانب السلم الداخلي وظل يفكر 
فيما يجب عمله. قد منع نفسه عن البكاء ظاهريا، ومتكن من إخفاء انهياره 
الداخلي؛ فهو في صدد اكتشاف ما إن كانت سبيكة امه فعال )ولكنها ام 
قاسية تتلذذ مبعاملة أبنائها كاخلدم(، أم أنها ليست أمه على اإلطالق، وما 

هو إال ضحية صفقة قذرة؟
 وقبل أن يبادر باي فعل أحمق قرر ان يضمن مستقبله العلمي؛ فظل يسأل 
السابقة،  على نسخ شهادته  احلصول  في  الناس حتى جنح  من  من حوله 
مستخدما لكنته اخلليجية الطلقة والتي كانت تساعده دائماً في تسهيل 
أن  رامز منذ صباه -والفضل لسلبية سبيكة-  الروتينية، قد قرر  اإلجراءات 
يكون مستقال ورغم أنف اجلميع كان شابا سوياً، محباً ومحبوباً بني رفقائه، 
أحياناً  يكون  قد  استثنائية.  حالة  كان  بالطبع  وهو  للحنان؛  افتقاده  رغم 
ببغيض. عاش مراهقته كأي  ليس  ولكنه  الشيء،  املشاعر بعض  متصلب 
الى  ايضا من حني  -والسيدات  الفتيات اجلميالت  مراهق عادي: تلفت نظره 
وال  أفلتت منه  وما   – ويخرج مع صديقاته  ليصادق  الفرص  له  آخر. تسنت 

فرصة. 
ولكن التعليم كان هدفه الرئيسي، لذلك فرح فرحا عظيما وانتابته راحة 
غامرة حني جنح في احلصول على نسخ شهاداته. وما ان بلغ مراده حتى بدأ 
في استفزاز سبيكة، بأن يتجاهلها حينما تناديه، أو بأن يتمارض وقت كتابة 
واجبات أبناء صديقاتها املدرسية، مما كان يشعل لهيباً حارقا في أحشائها؛ 
إليقاظ  كافياً  كان  بدوره  وهذا  القاب  دون  “سبيكة”  بــ  “ماما”  استبدل 
شيطان العظمة داخلها. وفي خالل أسبوعني فقط من تاريخه، طفح الكيل 

بسبيكة فصرخت في وجهه:
- أنت أيها احليوان...ما بالك متغير الطباع مؤخراً؟ ... 

رغم صدى املسبة واحلدة في األسلوب إال أن رامز كان مهيأ ً نفسيا له، لذلك 
احتفظ بهدوئه ببرودة متناهية أجابها: 

- مالك يا سبيكة...زعالنة ليه؟ هو أنا ضايقتك في حاجة؟
- اسمي ماما سبيكة يا كلب...ال تنسى نفسك...

رق رامز لوهلة حني سمع كلمة ماما، ولكنه سرعان ما عاد لوعيه؛ فما قالته 
سبيكة ال يدل انها امه بعد، حيث ان جميع اخلدم يدعون أربابهم كوالديهم 

كما ذكر سابقاً؛ فرد عليها رامز متماسكا، ليستفزها أكثر:
- بس أنا خدام مش ابنك! مش مكتوب في البطاقة خدام؟

- صدقت...فأنت فعال خادم وابن خادم...وآن األوان أن تعرف حقيقة نفسك... 
- هاِت اللي عندك... طلعي اللي جواك! ايه بقى حقيقة نفسي...؟

خادم  اال  انت  احلال...ما  بي  فاض  فقد  ستستعطفني...كال!  إنك  أتظن   -
أن تتساوى  تود  زلت  أما  رأيك؟  دنيا...فما  ام  دنيئة تدعي  ابن خادمة مصرية 

بأسيادك؟ 
-  أعوذ باهلل... أنا ماساويش نفسي باللي اقل مني أبدا...أنا أعلى منك مقام 
وعلم... وطاملا صارحتيني...فانا كمان ح اصارحك...أنا باكرهك وباكره بلدك 

واليوم اللي عرفتك فيه....

اختار  فقد  قالها،  كلمة  كل  رامز  قصد 
إذن  على  صداه  مدركا  بعناية  كالمه  كل 
بالفعل  كرامتها  أهينت  التي  سبيكة 

فكان رد فعلها كما توقع:
كيف  سأعلمك  الكلب...أنا  أيها  حسن   -
غداً  بتسفيرك  اسيادك...سأقوم  حتدث 
علي مصر لتدرك مدى النعمة التي كنت 

فيها...أخرج من بيتي.
وفعال بدأت في إجراءات ترحيله من البالد لسبه بلدها علناً، بالضبط كما 

خطط!
***

النافذة،  عبر  والتسجيل  اإلنتاج  غرفة  من  لهادي  اشارة  بإعطاء  اخملرج  قام 
فتوقف هادي عن الكالم ليسمع توجيهات اخملرج وإذ به يعود مرة أخرى:

- ثانية يا استاذ رامز... خليك على اخلط... معانا مداخلة من مشعل العتيبي 
من البحرين ...طبعا دا شعور جميل جدا ان برنامج موجه للمصريني يسمعه 

شخص عربي غير مصري...أتفضل يا اخ مشعل...
قليال  عنده  اتوقف  ان  اود  ولكني  األحداث  في  طرفا  ليس  مشعل  ان  رغم 
ألصفه في بضعة سطور. مشعل العتيبي هو أحد رجال األعمال البحرينيني 
اجلنس  مع  فقط  لبقاً  يبدو  والعشرين.  الواحد  القرن  أوائل  في  الشباب 
عي انه درس باخلارج، مع انه غير قادر ان  اللطيف- ومع اجلميالت منه حتديدا. يدَّ
يكتب جملة واحدة باللغة االجنليزية. فالدراسة باخلارج في مفهوم البعض 
ماهي اال شراء شهادة جامعية من اي جامعة امريكية من الدرجة الثالثة؛ 

وما أكثر ذلك على صفحات شبكة االنترنت -ويالها من رفاهية! 
بأزرار جهاز  يعبث  به  وإذا  عمله  إلى  متجها  كان مشعل مستقال سيارته 
صوت  عند  ليتوقف  يسمعها،  كان  التي  احملطة  مل  فقد  بسيارته،  الراديو 
وهي   - مؤخراً  الغناء  ساحة  عن  غاب  -والذي  لديه   احملبب  لطيفة  املطربة 
تغني اغنية “هي أم الدنيا مصر..هي وردة كل عصر...الخ.” وسرعان ما تنتهي 
األغنية ليبدأ برنامج “كلمتني فى حب مصر”، فظل يتابع احلوار الي ان قرر ان 

يكون طرفا فيه عندما وصل مقر عمله، فنسمعه يقول:
- السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

فرد عليه املذيع هادي ابو اخلير:
- وعليكم السالم...أتفضل..

التي  االفتراءات  تلك  أن  نظره  الفت  ان  أحب  أنا  رامز...  االخ  على  تعليقا   -
ان نقع في  وارقى من  او بأخرى...ونحن أنظف  يدعيها ال متس اخلليج بصلة 

مثل هذه املواقف!  
 - عفوا االخ رامز ال يتكلم عن اخلليج بشكل عام ولكن حالة خاصة جداً.

وإذ برامز يشتد غيظا فاضطر أن يقاطع:
- معلش إسمح لي يا هادي ...اللي انت بتقوله دا مش صحيح... في اخلليج 
بتحصل مهازل مع املغتربني املصريني، واذا االخ مشعل مش عاجبه كالمي..

ممكن يسأل بنفسه...امنا أنا مش ح أجمل كالمي.
اراد هادي أن ينقذ املوقف قبل أن يتطور احلوار إلى مشكلة دبلوماسية فغمز 

للمخرج ليقطع اخلط على مشعل ثم واصل برنامجه: 
رامز بعد ما مت  يا استاذ  التفاهم...كمل  - شكرا اخ مشعل ونأسف لسوء 

ترحيلك من اخلليج حصل ايه؟.... 
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم.

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )44( ( 

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )39( ملــــكوت اللـــ
ما بني العهدين... وعبادة األصنام )2(

هذا  ويعبده،  هو  رؤيته  حسب  إله  يصنع  أن  اإلنسان  يتبارى 
األمر مسطر بسطور في الكتب املقدسة، فتبارى الشعب في 
القدمي كال يصنع إلهه، هذا األمر مريح للضمير  ومريح اجلسد 
إلهه  لهم  يصورون  الذين  النبي  اشعياء  وصف  فلقد  أيضاً، 
ُكلُُّهْم  َصَنًما  رُوَن  يَُصوِّ »الَِّذيَن  قائالً    44 اإلصحاح  في  خاصة 
َخَشًبا.  جَنَّرَ  نَْفٍع؟   لَِغْيرِ  َصَنًما  وََسَبَك  إِلًها  رَ  َصوَّ َمْن    .. بَاِطٌل، 
يَرُْسُمُه.  وَّارَِة  وَبِالدَّ بِاألَزَاِميِل،  يَْصَنُعُه  يَُعلُِّمُه،  ْرَزِ  بِاخمْلِ اخْلَْيَط.  َمدَّ 
الَْبْيِت!  ِفي  لَِيْسُكَن  إِنَْساٍن،  َكَجَماِل  رَُجل،  َكَشَبِه  َفَيْصَنُعُه 
إِلًها، َصَنًما لَِنْفِسِه! يَُخرُّ لَُه وَيَْسُجُد،  1٧ وَبَِقيَُّتُه َقْد َصَنَعَها 
وَيَُصلِّي إِلَْيِه وَيَُقوُل: »جَنِِّني ألَنََّك أَنَْت إِلِهي«.)إشعياء 44: 9، 1٠، 

.)1٧ ،13
وارجو أن ال نستثني حاضرنا من هذه العبادات ولكن بحسب 
التي  اآللهة  وألوان  اشكال  أكثر  فما  فيه،  نحيا  الذي  العصر 
نصنعها ألنفسنا بأنفسنا، فكل ما هو يشارك املسيح يسوع 
في قلبك هو صنم او وثن. تذكر عزيزي إنني ال اريد ان اشتكي 
في صغر  انفسنا  ندخل  ان  اريد  وال  نفسي  على  او  احد  علي 
نفس ولكن كل ما وددت ان اقوله ان نحيا بالتدقيق ال كجهالء 
القدس  بالروح  حياتنا  في  حلظه  بل  يوم  كل  متتلئ  إن  ولكن 

الوحيد القادر اي يطرد كل وثن و صنم صنعناه داخل قلوبنا.
واقع  منها  نستشف  التي  اهلل  لكلمة  أخرى  مرة  رجوعا 
إسرائيل  شعب  من  سواء  اإلنسان  اتخذ  القدمي  حياتنا...ففي 
االسم  وهو  يهوة،  الرب  غير  أخرى  آلهة  اتخذ  األمم..  من  او 
اتخذ  املثال،  سبيل  فعلى  القدمي،  العهد  في  للرب  االشهر 
شعب فلسطني داجونDagon، إله لهم وهو اسم كنعاني من 
»داجان« ومعنا »حنطة«. ويظن بعضهم أنه من »داج« ومعناه 
»سمكة«. وهو اسم صنم عند الفلسطينيني )1 صم 5: 3-1( 
احلضور  إمام  داجون  سقط  كيف  هنا  املقدس  الكتاب  ويذكر 
سقط  داجون،  بيت  الي  الرب  عهد  تابوت  دخول  عند  اإللهي 

داجون علي وجهة مقطوع الرأس واليدين، هنا نتوقف حليظة 
.. ألشير الي املواجهة مع ارواح الشر تبدأ من الذهن فالبد من 
تغير الذهن وال توجد طريقه لتغيير الذهن إال بقطع كل راس 

لداجون وجتديد ذهنك بكلمة اإلجنيل.
ايضاً اتخذ العمونني إلهه مثل اإلله ملوك ملكوم اي ملككم 
 )43  :٧ )أع  مولوك   )٢1  :18 )ال  »ملك«  معناه  كنعاني  وهو 
إله  )1 مل 11: 5؛ صف 1: 5( هو  ى ملكوم أي ملككم  ويَُسمَّ
للعمونيني وكانوا يذبحون له ذبائح بشرية وال سيما األطفال. 
ألي  بديل  ال  إنه  اشير  وهنا  بعل،  هو  اخر  باسم  ايضاً  وسمي 
شخص اال ان يعلن ان له ملك وبعل على حياته، فإما ام تعلن 
ملك الرب إنك حتت سيادة ملكوت اهلل وهو بعلك اي إنه في 
حالة اقتران وتزاوج روحي بينك وبني يسوع امللك احلقيقي إما 

آلخر؟!! ولك االختيار!!!
مثال آخر آللهة العالم وهو عشتاروث عشتروت آوعشتاروت. 
اإلله  هذا  عبادة  ان  ذلك  و  فتكنا!؟  اآللهة  اشرس  وهو   Ishtar
ارتبطت ارتباط وثيق بالدعارة واجلنس إلشباع رغبة،،، وما اشبه 
الليل بالبارحة »كلمة ليست روحية ولكن لتنيه ذهن القارئ« 
لننظر حولنا في العالم اآلن وجتمع العالم حول فكرة تقنني 
اجلنس خارج نطاق الزواج وتقتني املثلية اجلنسية بل ازيدك من 
الشعر بيت اال وهو اعتراف بعض الكنائس مبثل هذه العبادات 
واعطا الصبغة الدينية ملمارسة اجلنس، إال ينهض ذهنك عزيزي 
القارئ كل هذا الذي يحدث حولنا ان عبادة مازالت حولنا بل 
اجترأ واقول إنها اخذت إشكال واطياف اكثر شراسة وتدمير من 
البارحة بكثير ، وان اختفت املعابد واالصنام املصنوعة باأليدي 
من  يستطيع  اكثر  او  جهاز  اآلن  شخص  كل  ايدي  في  ولكن 
خالله ان يدخل الي عالم آخر من خالل الشبكة العنكبوتية 
والوان من  فيه إشكال  افتراضي  الى عالم  يدخل  اإلنترنت،  او 
وََسَجُدوا  تَرَُكونِي  »ألَنَُّهْم  الرب  قال  ...لذا  واالصنام  اآللهة 

ومَِلَلُْكوَم  امْلُوآبِيِّنَي،  إِلِه  وَلَِكُموَش  يُدونِيِّنَي،  الصِّ إِلَهِة  لَِعْشُتورََث 
وَن، وَلَْم يَْسلُُكوا ِفي ُطُرِقي لَِيْعَملُوا امْلُْسَتِقيَم ِفي  إِلِه بَِني َعمُّ

َعْيَنيَّ وََفرَائِِضي وَأَْحَكاِمي َكَداُودَ أَبِيِه.« )1 مل 11: 33(.
  والعهد القدمي ملئ بأسماء من آلهة االمم او اشكال العبادات 
التي حذرت منها كلمة اهلل وال اريد ان اذكر امثلة اكثر من هذا. 
فالهدف هو ان انهض ذهننا جميعاً إننا محاطني من كل جهة 
و في كل زمان بعبادات و آلهة غير اإلله احلق، بالشيطان قادر 
علي تغير شكله بحسب إنه يتناسب مع العصر حتى إنه واَلَ 
ْيَطاَن نَْفَسُه يَُغيُِّر َشْكلَُه إِلَى ِشْبِه َمالَِك نُورٍ!  َعَجَب. ألَنَّ الشَّ
)٢كورنثوس 11: 14(، فال حماية وال مفر من الهروب من عبادة 
األصنام إال إن نخضع لكلمة الرب، وهنا استحضر موقف ذكره 
»إِذَا  قال  النجس،  الروح  ولوقا عن  إجنيل متي  الرب يسوع، في 
ِفيَها  لَْيَس  أََماِكَن  ِفي  يَْجَتازُ  اإلِنَْساِن  ِمَن  النَِّجُس  الرُّوُح  َخرََج 
َماٌء، يَْطلُُب رَاَحًة واَلَ يَِجُد. ثُمَّ يَُقوُل: أَرْجُع إِلَى بَْيِتي الَِّذي َخرَْجُت 

ًَّنا«. )متى 1٢: 43، 44( ِمْنُه. َفَيأْتِي وَيَِجُدُه َفارًِغا َمْكُنوًسا ُمزَي
فالبيت املكنوس املزين هنا الذي ال يسكنه روح الرب، سيكون 
مسكن لسبعة ارواح من الشرير، وينطبق هذا على كل شيء 
في حياتنا، فكل أمر أو وقت أو ذهن أو فكرة أو شهوة أو جلسة 
أو حديث أو مشاهدة.....الخ كل هذا ان لم يستلمه روح الرب 

منك بإرادتك سوف يستلمه آخر! 
وهنا أود أن أشير الي اهم واقوي حتدي لنا في هذه األيام وهو 
الوقت...فالوقت من أثمن وأعظم الوزنات التي في أيدينا ومع 

األسف نهدرها بال مباالة.
ثانية  أو  دقيقة  فكل  ألنه  وقتك  افتدي  عزيزي...  وقتك  افتدي 
العالم،  لروح  أنها  أعلم  اهلل  لروح  تكرسها  أو  فيها  تفكر  ال 
افتدي وقتك واستاسر كل فكر إلطاعة املسيح، افتدي الوقت 
او  الكمبيوتر  أمام شاشة  أو  التلفزيون  أمام  فيه  الذي جتلس 
املوبايل...وكرس وقت فيه جتلس عند رجلي السيد كمرمي أخت 

طعام  الرب  كلمة  أجعل  و  وأحد،  الى  احلاجة  أن  وأدرك  لعازر 
يومي لك، لذا ال أهمل ان اذكر نفسي وأذكركم بهذا كما قال 
رَُكْم دَائًِما بِهِذِه األُُمورِ، وَإِْن  الرسول بطرس لِذلَِك الَ أُْهِمُل أَْن أُذَكِّ
ُكْنُتْم َعامِلنَِي وَُمَثبَِّتنَي ِفي احْلَقِّ احْلَاِضرِ.)٢ بطرس 1: 1٢( فافتدي 

الوقت ألن األيام شريرة.
البيت  أن  »كما  الكبير  مقار  أبو  للقديس  قول  اذكر  وهنا 
واجلمال  بالتنسيق  مملوًء  يكون  داخله  في  سيده  يوجد  الذي 
معها،  ساكناً  ربها  يكون  التي  النفس  هكذا  واالنسجام، 
لها  يكون  إذ  ونعمة.  جمال  بكل  متتلئ  فإنها  فيها،  ومقيماً 
الرب بكل كنوزه الروحية ساكناً فيها وهو الذي يقودها ويوّجه 
حركتها، ولكن الويل للبيت الذي ال يكون سيده فيه. إذ يكون 
يقول  كما  وهناك  وفوضى  قذارة  كل  من  وميتلئ  خرباً  مقفراً 
)إش14،13:34  والشياطني«  القفر  وحوش   « تسكن  النبي 
السبعينية(. وفي البيت املهجور توجد القطط والكالب وكل 
جناسة، الويل إذن للنفس التي ال تقوم من سقوطها الفادح، وال 
تقبل في داخلها رب البيت الصالح، الذي هو املسيح ليسكن 
الذين  أولئك  داخلها  في  ويظّل  جناستها  في  تبقى  بل  فيها، 
يقنعونها ويجبرونها على معاداة عريسها، وراغبني أن يفسدوا 

أفكارها بعيداً عن املسيح.
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»14وكما رفع موسى احلية في البرية هكذا ينب
غي أن يُرَفع ابن اإلنسان، 15 لكي ال يهلك كل 
من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية. 16 ألنه 
هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل أبنه الوحيد، 
لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلي

اة األبدية.«
”1٧ ألنه لم يُرِسل اهلل أبنه إلى العالم ليدين ا
لعالم بل لُيخلِّص به العالم 18 الذي يؤمن به ل
ا يَُدان، والذي ال يؤمن قد دِين، ألنه لم يؤمن بإ

سم أبن اهلل الوحيد«.
هل هناك تناقض في النَّص )عدد 1٧( أن املسيح 
أن   )18 )عدد  النَّص  مع  العالم،  ليدين  يأتي  لم 

الذي ال يؤمن باملسيح يُدان؟
إن الدينونة ليست بسبب عدم اإلميان باملسيح، 
الشر.  من  اخلالص  في  الرغبة  عدم  ولكن 
أختاره  لوضع  كاشفة  هي  بذلك  والدينونة 
يطلب  أن  يهتم  ال  فجعله  لنفسه  اإلنسان 
ال  من  كل  إن  باملسيح.  باإلميان  منه  التخلص 
يؤدي  الذي  واملصير  الشر  يرغب في اخلالص من 

إليه الشر واخلطية - وهو املوت وبالتالي العودة 
إلي حالة العدم، أي الفساد - إمنا هو قد أختار 
لنفسه وحكم على نفسه بالتغرب عن احلياة - 
اهلل-  وبالتالي الرجوع إلى عدم الوجود الذي كان 

ح  يوضِّ هذا  اخللق.  قبل 
هو  باملسيح  اإلميان  أن 
للنجاة  الوحيد  الطريق 

من هذا املصير. 
الدينونة:  هي  وهذه   19”
إلى  جاء  قد  النور  إن 
الناس  وأحب  العالم، 
النور،  من  أكثر  الظلمة 
كانت  أعمالهم  ألن 

شريرة.“
فبحسب  الدينونة.  تعريف  الرب  يشرح  هنا 
لغة القانون فإن الدينونة هي »تكييف« قانوني 
لنفسه  أختارها  التي  اإلنسان  حلالة  ومنطقي 
بالعدم.  ينتهي  الشر  ألن  الوجود.  عدم  وهي 
أصل  اهلل  مصدره  الذي  اخلير  غياب  هو  فالشر 

الوجود. لذلك فإن اخلير هو دليل انتماء إلي اهلل 
هذا  والنور.  الوجود   - اهلل  صفات  يحمل  ألنه 
الوجود »النور« احلياة أُِظهرَت في يسوع املسيح 
علي  »لُِيِضيَء  دنيانا  في  عندما جتسد   )1: )1يو 
الظلمة  في  اجلالسني 

وظالل املوت« )لو1(.
الناس  عن  الرب  قول  فهل 
أكثر  الظلمة  أحبوا  الذين 
»أعمالهم  أن  النور  من 
عذر  هو  شريرة«  كانت 
موقفه  عن  لإلنسان 
للخالص  الرافض  السلبي 
والعدم؟  املوت  مصير  من 
الشر  حالة  أن  احلقيقة 
أنتهي  والذي  والعدم  املوت  مصير  إلي  املؤدي 
إليها آدم وذريته ليست عذراً بقدر ما هو وصف 
لعجز اإلنسان بعد سقوط آدم. فالبشرية بعد 
حول  بال  القبور  موتي  مثل  صارت  السقوط 
املوت  مصير  من  النجاة  على  قدرة  وال  قوة  وال 
البشر عن ميٍت  تاريخ  والعدم. فلم نسمع في 
أقام نفسه من القبر” ألن األجنة دنت إلى املولد 

وال قوة على الوالدة« )أشعياء 3٧(. 
لذلك فإن خالص اإلنسان لم يكن ليتحقق بتوبة 
اإلنسان، ألنه َفَقَد تذوق وحب احلياة، مثل املوتى 
في القبور، وال رجاء في خالص اإلنسان إال بفعل 
وتبدده.  متلَّكه  الذي  املوت  تخترق  وحياة  قيامة 
إن فعل القيامة واحلياة بعد موٍت هو غريٌب عن 
وتاريخها.  البشرية  ومسامع  اإلنسان  طبيعة 
وقد أدخله املسيح رب اجملد إلي العالم كطبيعة 
جديدة في اإلنسان. وبذلك فإن اخلالص أساساً 
وحتى  بل  كماله.  وإلى  بدايته  ِمن  نعمة  هو 

اجلهاد الناجت عنه هو كذلك.
” لكني أقول لكم احلق: إنه خير لكم أن أنطلق، 
إن  ولكن  املعزي،  يأتيكم  ال  أنطلق  لم  إن  ألنه 
يبكت  ذاك  جاء  ومتى  إليكم.  أرسله  ذهبت 
أما  دينونة:  وعلى  بر  وعلى  خطية  على  العالم 
على  وأما  بي.  يؤمنون  ال  فألنهم  خطية  على 
وأما  أيضا.  ترونني  وال  أبي  إلى  ذاهب  فألني  بر 
دين“.  قد  العالم  هذا  رئيس  فألن  دينونة  على 

)يوحنا16(.
ولهذا جند أن املسيح إلهنا في حديثه )يوحنا16( 
اهلل  تدبير  في  القدس  الروح  دور  عن  يكشف 
الواحد الثالوث من جهة خالص اإلنسان وقال أن 
الروح القدس ”يبكت العالم علي خطية وعلي 

بر وعلي دينونة “ :
إن عمل الروح القدس هو عمل إيجابي يبني وال 
ولكنه  دينونة  ليس  التبكيت  فإن  لذلك  يهدم. 
فعل ِسرِّي لروح اهلل القدوس يستعيد به وعي 
العليا  ومصلحته  خليره  هو  ملا  ويقوده  اإلنسان 
طالت  التي  غربته  في  عنها  غافالً  كان  التي 
عن اهلل.  لذلك أعلن املسيح أنه لم يأت ليدين 
العالم بل ليرسل الروح القدس ليبكت العالم :
يؤمنون  ال  فألنهم  خطية  علي  العالم  ”يبكت 

بي“.
ليرجع  اإلنسان  قلب  ينخس  القدس  الروح   
نعمة   = خطيته  من  مجاناً  ويتبرأ  ويتطهر 
التطهير. فاملسيح جاء كطبيب يعالج ويشفي 
العالم من مرض اخلطية، وليس كقاضي ميسك 
سيفاً يقطع به رقاب اخلطاة. إن املسيح صاحلنا 
مع اآلب بتكفيره عن خطايانا وفدائنا من موت 

اخلطية. لذلك أنفتح باب السماء وسكب اآلب 
وينخسه  ليبكته  اإلنسان  على  القدوس  روحه 
لكيال يبقي في قبضة اخلطية واملوت، بل يحثه 
باملسيح  باإلميان  التطهير  نعمة  لينال  يقوم  أن 

والفداء من مصير املوت.
”يبكت العالم علي بر ، فألني ذاهب إلي أبي وال 

ترونني أيضا“
يري  عندما  اإلنسان  قلب  ينخس  القدس  الروح 
أنه خالي ومفتقد للبر الذي سبق أن خلقه اهلل 
الطبيعة  تطهير  بعد  املسيح  فإن  أوالً.  عليه 
بطبيعتنا  صعد  خطاياها،  من  )فيه(  البشرية 
حيث  السموات  ملكوت  إلى  )فيه(  اجلديدة 
منا )فيه( إلي أبيه الصالح فَقِبلَنا اآلب )في(  قدَّ
نعمة  فيه  ننال  املسيح  تطهير  فبعد  املسيح. 

التبرير = اقتناء البر كطبيعة .
أسسها  والتي  لإلنسان  اجلديدة  اخلليقة  إن 
إلي  بها  وصعد  كإله  بشريته  في  املسيح 
عودة  هي  اهلل  ملكوت  إلي  بها  ودخل  السماء 
آدم.  سقوط  قبل  األولي  حالتها  إلي  باخلليقة 
هذا هو عمل التبرير الذي يقوم به الروح القدس 
إلي كل من  بر املسيح مجاناً  إذ ينقل لإلنسان 
يؤمن. فعندما أكمل الرب يسوع املسيح خالصه 
دخلت البشرية )فيه( إلي تلك احلالة التي طال 
غياب اإلنسان عنها منذ سقوط آدم. إنها حالة 
بار  أول إنسان  جل في البشر  البر. ومن هنا تسَّ
باحلقيقة منذ خلق ثم سقوط آدم. هذا اإلنسان 
هو يسوع ابن مرمي. وصار وسيظل »املسيح أبن 
للعالم  تبكيت  ومنبع  مصدر  مبثابة  اإلنسان« 
قد  اهلل  ألن  قلوبنا،  في  القدس  الروح  به  يقوم 
وما  املسيح،  يسوع  شخص  في  البر  أستعلن 
بر  يقبل  أن  هو  يعمله  أن  اإلنسان  على  تبقي 
النحاسية  احلية  حالة  في  كما  متاماً  املسيح. 

التي أمر الرب موسي أن يرفعها في البرية.
لم  النحاسية  احلية  حققته  الذي  الدور  فإن   
يكن فقط شفاء وتطهير الذين لدغتهم احليات 
أيضاً  كانت  النحاسية  احلية  ولكن  املميتة، 
أيقونة مرفوعة تنخس الذين يصارعون املوت من 
لدغ احليات ليطلبوا احلياة ألنهم قد رأوا وعاينوا 
كيف يبرأ ويتبرر اآلخرون أمامهم. كذلك الروح 
واحلياة  التبرير  باشتياق  القلب  ينخس  القدس 
هو  هذا  احليات.  بلدغ  وميتاً  مداناً  كان  أن  بعد 
املفهوم الذي أشار إليه املسيح بالتبكيت على 
حياة  إشراقة  كانت  النحاسية  احلية  فإن  البر. 
لكي  احلية  لدغته  من  لكل  تبكيت  مبثابة  هي 

يشتاق إلى الشفاء والعودة إلى احلياة.
قد  العالم  هذا  رئيس  فألن  دينونة  على  ”وأما 

دين“.
ويستمر توضيح الرب أنه لم يأتي ليدين العالم 

بل ليدين الشيطان ويخلِّص العالم.
 وقد يظن البعض أن هذه اآلية تتعارض مع ما 
العالم  سيبكت  القدس  الروح  أن  الرب  قاله 
على دينونة؟ لذلك شرح الرب أكثر أنه لم يأتي 
ليدين اإلنسان بل الشيطان »رئيس هذا العالم 
قد دين«، حتي عندما يري اإلنسان حتقيق النبوة 
أن املسيح »نسل املرأة يسحق رأس الشيطان« 
دينونة  بسبب  قلبه  ينخسه  التكوين(  )سفر 
قلبه  ويفتح  فيتشجع  للشيطان  املسيح 
حتي  يقرع  بالباب  الواقف  للمسيح  باإلميان 
نسمع و نقبل املسيح مخلصاً شخصياً لنا ... 

آمني .. والُسبح هلل .

أجنيل يوحنا: اإلصحاح الثالث )4(

د املسيح ليس لدينونة العالم ... بل ليدعوه للخالص بتبكيت الروح القدوس جتسُّ
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )155( 

وما  فعله  ما  تشرح  أن  العالم  كتب  تسع  ال 
سأكتفي  ولكني  للبشرية.  املسيح  قدمه 
إختصار  في  األشياء  بعض  إلى  باإلشارة  فقط 
أخذ  »أنه  وتقول  التسبحة  تشرح  شديد. 
الذي لنا و أعطانا الذي له«، هو أخذ جسدنا و 
أعطانا روحه القدوس،  لقد أخذ املسيح جسد 
اإلنسان وأخذ كل ما لإلنسان ماعدا خطيئته. 
لقد سكن روح اهلل القدوس في اإلنسان. روح 
اهلل الذي يأخذ كل ما للمسيح ويُعطيه مجاناً 

لإلنسان. 
        ُولد املسيح لكي مبيالده يعطي ميالداً جديداً 
أثناسيوس  القديس  يقول  البشري.  للجنس 
البشر  كل  مثل  طبيعيا  ميالداً  )ُولد  الرسولي 
لكي يؤسس بداية جديدة للجنس البشري بدالً 
من البداية التي أخذناها من آدم(. فاملسيح هو 
إليه  وننتهي  منه  فسنبدأ  احلقيقية.  بدايتنا 
... ألعل هذا إعالن عن دميومة البدايات اجلديدة 

ودميومة وجود األمل في املسيح!! 
لكي  ولكن  فقط،  ميوت  لكي  املسيح  يأت  لم 
يجدد كل حياتنا ويعطينا حياته نحيا بها، ثم 
بقيامته  فُيحيها  بها  ويقوم  بأجسادنا  ميوت 
يصعد  ثم  والغلبة،  النصرة  سر  فيها  ويزرع 
إلى اجملد  السماء فُيصعدنا معه  إلى  بجسدنا 
فعله  ما  كل  إذاً   اآلب.  ميني  عن  نحن  لنجلس 
كيرلس  القديس  فيقول  لنا.  ملك  هو  املسيح 
الكبير )لقد صعد املسيح ليس من أجل نفسه 
اآلب  في  دائما  وسيكون  كائن  هو  و  كان  ألنه 
ولكنه صنع هذا عنا، ومن أجلنا ألنه صار انساناً 
مثلنا لكي وهو إنسان حامل لبشريتنا يسمع 
جسدنا  في  وهو  يسمع  قوة،  في  اإلبن،  وهو 
إجلس عن مييني فيحول مجد البنوة إلى اجلنس 

البشري كله(. 
لإلنسان.  مجاناً  حتول  قد  البنوة  مجد  إن 

أيستحق اإلنسان هذا؟ 
      هنا ويجيب اآلب أن اإلنسان يستحق، ليس 

إبني  أري  اآلب  أنا  ألني  بل  جهاده  أو  لقداسته 
.... في املسيح صرنا، نحن  يسوع املسيح فيه 
اهلل  أبناء  جميعاً  )ألنكم  اهلل!  أبناء  العبيد، 

باإلميان باملسيح يسوع( )غالطيه ٢6:3(. 
اخلالق  اهلل  بني  تفصل  هوة عظيمة  هناك      
واإلنسان اخمللوق، هذه الهوة عبرها اهلل وأتى لكي 
املسيح. فكل  يسوع  اليه في شخص  يضمنا 
محروماً  يظل  املسيح،  يسوع  خارج  يحيا  من 
ومنفصال عن اهلل. فإن اإلنسان املتحد باملسيح 
و إبن اهلل بالتبني هو إنسان له سلطان!! )فكل 
يصيروا  أن  سلطاناً  فأعطاهم  قبلوه  الذين 
ياليت  )يو 1:1٢(.  املؤمنني بأسمه(  أي  أوالد اهلل 
من  له  املُعَطى  السلطان  هذا  يدرك  اإلنسان 

قبل اهلل! 
القارئ حملة                لقد قدمت لك عزيزي 
بسيطة عما قدمه املسيح للبشرية. واآلن ماذا 
ميكن أن أقدم للمسيح مقابل كل ما أعطانيه؟ 
ال شيء أستطيع أن أقدمه!! فاإلنسان فقير ال 
يستطيع أن يقدم إاّل قلبه و عقله و هما أغلي 
ما ميلك. فلنقدم قلوبنا وعقولنا له ... فلنقبل 
دعوته املستمرة بأن يكون األول واآلخر )رؤيا 1:1٧(. 
جديد،  من  املشهد  وليتصدر  املسيح  فليرجع 
وليكن هو األول واآلخر، الكل في الكل. ليدخل 
كل  ُمحطماً  اإلنسان  وقلب  عقل  إلى  املسيح 
األصنام التي صنعها اإلنسان بنفسه ولنفسه 
باحثاً عن إله يعبده من صناعته وحسب فكره 
ثم  لفترة  اللذة  يعطيه  مزيفاً،  إلهاً  احملدود. 

يستعبده ويستهزيء به. 
     يا من تبحث عن إرادة اهلل في حياتك، ألم 
يأت الوقت لتبحث عن إله اإلرادة؟؟ يا من تلهث 
حياتك،  في  اهلل  مشيئة  تنفيذ  وتطلب  وجتري 
قد  اإلنسان،  أيها  املشيئة؟  إله  وراء  تلهث  أال 
مع  بعالقات  إكتفيت  حينما  كثيراً  خسرت 
ابن  مع  عالقة  في  تفكر  أال  اإلنسان.  أخيك 

اإلنسان؟

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

انه فوق الكلانه فوق الكل
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فيينا:

أطول رحلة خطاب بالبريد
من  خطاباً  مؤخراً  النمسا  حكومة  في  املسئولون  تلقى 
مكتشف منساوي بالقطب الشمالي جاء فيه أن البعثة التي 
يرأسها اكتشفت عدداً من اجلزر، وأن اجلليد أعاق سفينته عن 

مواصلة السير.
   تاريخ إرسال ذلك اخلطاب مايو  18٧4م أي أن »رحلة« اخلطاب 

استغرقت 148 سنة! 

كييف:

»احلب في زمن احلرب«.. أوكرانيان يتزوجان 
حتت القصف

»يرقص احلب متمرداً فوق جروح احلرب«، مقولة آمن بها ثنائي 
أوكراني قرر حتدي الهجمات الروسية وتزوجا أول أيام احلرب على 

بالدهما.
أرييفا  يارينا  أثبت  بالدهما،  على  الروسي  الهجوم  خضم  وفي 
وسفياتوسالف فورسني، بطال القصة األكثر رومانسية ودرامية 

في أوكرانيا، أن احلب أقوى من احلرب.
 ٢4( وفورسني  عاما(   ٢1( أرييفا  يتزوج  أن  املفترض  من  كان 
عاما( في مايو/ أيار املقبل من خالل حفل يقام في مطعم به 
دنيبر، لكن كل هذا تغير عندما أعلن  شرفة مطلة على نهر 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني عن عملية عسكرية في أوكرانيا 

األسبوع املاضي.
وقرر الثنائي بشجاعة كبيرة مواجهة احلرب باحلب والزواج حتت 

القصف في دير القديس ميخائيل في العاصمة كييف.
بينما  الدير  داخل  زفافهما  عهود  وفورسني  أرييفا  وشارك 

انطلقت صفارات اإلنذار من الغارات اجلوية في اخلارج.
هاجمت  عندما  ولكن  توقعاه،  الذي  الزفاف  يوم  هذا  يكن  لم 
روسيا البالد، سارعت أرييفا وخطيبها فورسني إلى الزواج حتت 
صوت صفارات اإلنذار التي تصم اآلذان بدالً من أن تدق أجراس 

الكنيسة احتفاالً بزواجهما.
مظاهرة  خالل   ٢٠19 أكتوبر  في  التقيا  اللذان  الثنائي،  وقرر 
غير  ألنهما  الزواج  إمتام  كييف،  العاصمة  وسط  في  احتجاج 

متأكدين مما يخبئه القدر لهما.
وبدالً من الفرار إلى الدول اجملاورة، فضل الزوجان البقاء والقتال، 
إلى  برمجيات،  وفورسني، مهندس  أرييفا  ذهبا  زفافهما،  فبعد 
الدفاع عن  إلى جهود  لالنضمام  احمللي  اإلقليمي  الدفاع  مركز 

البالد.

جنيف:

جائزة »العظمة الذهبية«
وهي  الذهبية،  بالعظمة  ليومبي«   « اإليطالي  الكلب  فاز     

اجلائزة األولى ملسابقة أكثر الكالب إضحاكاً للناس.
   أدى الكلب الفائز حرکات مرحة أثارت ضحك جميع احلكام 
مؤخراً  اقيمت  التي  املسابقة  حضروا  الذين  واملتفرجني 

بسويسرا.

كولومبيا:

 منزل معكوس 
يجذب السياح 

يتوافد السياح لرؤية معلم سياحي جديد فريد من نوعه في 
كولومبيا، هو منزل من طابقني على سقفه، مع سيارة حمراء 

أمامه على الظهر.
العاصمة  قرب  الكولومبية  غواتافيتا  بلدة  في  املنزل  وبني 
اجملنون،  البيت  لوكا،  كازا  باسم  املعروف  املنزل،  وداخل  بوغوتا. 

ميشي الزوار على السقف بينما يوضع األثاث فوقها.
يعيش  الذي  شال،  فريتز  النمساوي،  مالكه  العقار  وصمم 
وكأني  اجلميع  لي  »نظر  وقال شال:  عائلته.  مع  في كولومبيا 

مجنون، ولم يصدقوني عندما قلت، سأبني منزالً معكوساً«.
في  أحفاده  مع  النمسا  إلى  زيارة  أثناء  البيت  شال  واستلهم 

٢٠15، حني رأى منزاًل مشابهاً.  
لينا  الزائرات،  إحدى  وقالت  يناير،  في  للجمهور  املنزل  وافتتح 
من  للتو  وخرجنا  كورونا،  جائحة  من  باجلنون  »أُصبنا  غوتيريز 
من  حلظات  قضاء  على  الناس  يساعد  هذا  فإن  لذا  اإلغالق، 

االسترخاء«.
في  العالم  أنحاء  جميع  في  عقب  على  رأساً  منازل  وظهرت 
السنوات املاضية مبا في ذلك في اململكة املتحدة، وأطلق أول 

فندق معكوس في بورمناوث في نوفمبر ٢٠18.
أما في فانكوفر الكندية فتوجد كنيسة على سقفها، أما في 
ويسكونسن األمريكية فيوجد منوذج معكوس للبيت األبيض، 

حسب ديلي ميل البريطانية.

كوريا اجلنوبية:

كمامة كوسك لألنف فقط تثير اجلدل
نوع جديد من كمامات الوجه ظهرت في كوريا اجلنوبية والتي 
من  كبير  باهتمام  حظيت  قد  فقط،  مرتديها  أنف  تغطي 
مدى  حول  اجلدل  من  الكثير  وأثارت  مؤخرًا  الغربية  الصحافة 

فعاليتها في مواجهة فيروس كورونا.
يُطلق على هذا القناع اسم »kosk« وهي كلمة كورية تتكون 
من مقطعني والتي تعني األنف والقناع، حيث تتكون كمامة 
الوجه غير املعتادة التي تبيعها شركة Atman الكورية اجلنوبية 
من جزأين، ميكن إزالة أحدهما لترك فم مرتديه مكشوًفا، يبدو 
فيروس  ضد  احلماية  من  معني  مستوى  لتوفير  مصمم  أنه 
كورونا أثناء تناول الطعام والشراب ولكن ميكن ارتداؤها أيًضا 

على األنف فقط في أي وقت، إن كنت ترغب في ذلك.
واحدة  مجرد  هي  اجلديدة  اجلنوبية  الكورية  كوسك  كمامة 
كوريا  في  املتوفرة  فقط  لألنف  اخملصصة  الوجه  كمامات  من 
والغريب  املعتاد  غير  االجتاه  هذا  أثار  وقد  األيام  هذه  اجلنوبية 
العالم  في  اجلدل  من  الكثير  البعض،  وصفه  كما  والغبي 
مجدي  غير  هذا  الوجه  قناع  أن  الكثيرون  أعلن  حيث  الغربي، 
متاًما في مواجهة فيروس كورونا، حيث علق أحد مستخدمي 
تويتر على قناع الوجه كوسك قائالً: »ال يختلف عن األشخاص 
علق  بينما  أنوفهم«  أسفل  ويضعونها  أقنعة  يرتدون  الذين 

شخص آخر »هذا مستوى جديد متاماً من الغباء«. 
كورونا  فيروس  حول  الدراسات  بعض  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع 
وعن كيفية العدوى، أن األنف هي أسهل طريق لدخول فيروس 
كورونا إلى جسم اإلنسان ويعتقد بعض خبراء الصحة أن ارتداء 
كمامة  ارتداء  عدم  من  بالتأكيد  أفضل  فقط  األنف  كمامات 
كاثرين  البروفيسور  علقت  كما  اإلطالق،  على  الوجه  على 
للتحول  ديكني  معهد  في  األوبئة  علم  قسم  رئيسة  بينيت، 
الصحي، عن كمامة كوسك قائلة: »من احملتمل أن يحدث هذا 
مضيفة  كورونا«،  فيروس  مواجهة  في  هامشًيا  فرًقا  االبتكار 
كمامة  ارتداء  بالتأكيد  واألفضل  غريبة  »فكرة  تزال:  ال  أنها 
تغطي األنف والفم«. على الرغم من أن الكثير من األشخاص 
ال يبدو أنهم معجبون بقناع الوجه اخلاص باألنف فقط اجلديد، 
 118 من  جنوم   5 تصنيف  على  حاصلة  كوسك  كمامة  أن  إال 
تقييًما على منصة التسوق الكورية اجلنوبية Coupang، حيث 
أي ما  أقنعة مقابل 98٠٠ وون،  بيع حزمة حتتوي على 1٠  يتم 
يوازي حوالي 8.٢٠ دوالر، كما أن قناع كوسك مشابه لقناع آخر 
من شركة Spar Clone Fabric والذي يكلف ٢٠٠٠ وون أي ما 
يوازي حوالي 1.65 دوالر جملموعة من ثالث كمامات والتي ميكن 

إعادة استخدامها عدة مرات. 

باريس:

سماعة من ذهب
إنتاج  إلى  الفرنسية  الشركات  باحدى  املتخصصون  توصل 
جميلة  وهي  بالصمم،  املصابون  يستعملها  سماعة  أصغر 
الشكل ومصنوعة من الذهب اخلالص، وتبدو عند استخدامها 

كأنها قطعة إكسسوار )حلية( لصاحبها.
   وباإلضافة إلى صغر حجمها وجمال شكلها فهي دقيقة في 
األصوات  أكثر  متييز  على  يستخدمها  من  تساعد  إذ  مهمتها 

دقة، وتنقل إليه الصوت بنبرة مريحة غير مزعجة. 

شنغهاي:

»غينيس« تعترف رسميا بأعلى مطعم في العالم 
داخل »مبنى«

أعلى  لقب  القياسية  لألرقام  »غينيس«  موسوعة  منحت 
مطعم داخل مبنى في العالم، ملطعم »Heavenly Jin«، الذي 

يقع داخل فندق »J« في برج شنغهاي.
يرتفع  الذي  برج شنغهاي،  الطابق 1٢٠ من  في  املطعم  ويقع 

556 مترا فوق سطح األرض.
ويحتل فندق »J« الطبقات العليا من برج شنغهاي، الذي يبلغ 
أطول  وثالث  الصني،  في  مبنى  أطول  وهو  مترا،   63٢ ارتفاعه 

مبنى في العالم.
الظهر  الظهر يحيي املطعم تقاليد فترة بعد  وفي فترة بعد 

من خالل تقدمي وجبة ترافق الشاي.
وبالنسبة إلى الديكور، حلظة دخول زّواره سيقفون أمام لوحة 
جدارية معقدة يبلغ طولها 3٠ مترا، استخدم بتشكيلها بالط 
الفسيفساء اإليطالي، وتصور مشهدا من طريق احلرير القدمي. 
أما الطاوالت فتوزعت حتت سلسلة من األضواء الكريستالية 

الشبيهة باألشرطة. 
غرف  خمس  إلى  باإلضافة  شخصا،  لـ٢56  املطعم  ويتسع 
للضيوف  املفتوح  املطبخ  تصميم  ويسمح  خاصة.  طعام 
أنظارهم  إشاحة  الطهي، في حال متكنوا من  مبتابعة عملية 
األرض  من  املمتدة  الكبيرة،  املطعم  نوافذ  خارج  املشهد  عن 

حتى السقف.
لكن، ملاذا حتتاج موسوعة غينيس إلى تضمني كلمة »مبنى« 

في العنوان؟
ألّن الطبيعة األم لديها منصات أعلى بكثير لتقدمها، فأعلى 
مطعم في العالم هو »Chacaltaya«، الذي يقع داخل منتجع 
التزلج »Chacaltaya« في بوليفيا، وبحسب موسوعة غينيس، 

يبلغ ارتفاعه 534٠ مترا.
وكان فندق »J« في برج شنغهاي، افتتح منتصف عام ٢٠٢1، 

ويدعي أنه أعلى فندق داخل مبنى في العالم، أيضا.
الغرف  خدمة  تقدمي  مع  جناًحا،   34 ضمن  غرفة،   165 ويضم 

الشخصية على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع.
وأدرجت موسوعة غينيس لألرقام القياسية فندق جيفورا في 
دبي الذي يرتفع 356 مترا بني دفتيها، كأطول فندق في العالم 
عام ٢٠18. ويتألف هذا الفندق من 5٢8 غرفة، ويرتفع ٧5 طبقة، 

وافتتح عام ٢٠18.

 داالس:

مجنونة الفهود والنمور
   فوجیء رواد حديقة احليوان بداالس بوالية تكساس بسيدة 
قفص  سور  تتسلق   ً عاما   35 نحو  العمر  من  تبلغ  أمريكية 
برعاية  املتخصصون  احلراس  سارع  إليها.     لتنضم  الفهود 
أو  الفهود والنمور الى انقاذ السيدة التي تخيلت نفسها منراً 

فهداً نتيجة إصابتها بلوثة جنون. 

عالم بال حدود2121
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Valentines Day Thoughts
Valentine’s Day 
doesn’t have to be 

about romantic rela-
tionships.

It is a day to celebrate love.
Celebrate the people in your life who 
love you just the way you are. The peo-
ple who appreciate you and accept 

you, even when you are not cheerful or 
joyful.
Thank the people who support you, de-
spite you having short-comings. Let 
these individuals know that you appre-
ciate them.
Take time to give thanks for your co-
workers who support you, for the friends 
who listen to you, and for the blessings 
God has given you.
Embrace that love is a beautiful thing - 
pure, unconditional love lasts forever. 
It doesn’t judge. It doesn’t give up. It 
doesn’t know any limits.
Jesus is the purest example of love. He 
died for our sins, even though He was at 
no fault. And each day, He forgives and 
accepts us all over again. 
And love yourself. Love that even 
though you have imperfections, you are 
a child of God. You are loved, chosen, 
needed, and wonderfully and perfectly 
made.
Whoever is in your life this season - love 
them. Make sure you take time to let 
those special people in your life know 
that you are thankful for them, and that 
you appreciate their love.
Life isn’t easy - but love conquers all. 

Love gives us hope and strength. Val-
entine’s Day is an opportunistic day to 
remind us to stop and feel the power of 
love. Love is what keeps us going on 
tough days. Love is what keeps us fight-
ing when we are tired. May the love of 
our Lord Jesus and the love of others 
warm your heart today and always. 
Remember that you are so deeply 
loved - by others, and first and fore-
most - by Christ.  
This isn’t just on Valentines day…but 
each day. Know that you are loved each 
day. Jesus died so that you could live. He 
loves you so!

Dr Marina Malak

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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After WWII, humanity strived for de-
cades to prevent the eruption of wars 
and armed conflicts. Still, it never 
achieved success. Simply Utopia is 
against human nature. The stories from 
ancient civilizations and the books and 
verses of the Abrahamic religions tell 
us a lot about the first human conflicts 
and killings, Seth Vs. Osiris and Seth 
Vs. Horus in Egyptian mythology, then 
Cain and Abel in the three Abrahamic 
religions books, just to name a few.
Although wars have not stopped since 
the end of WWII, the recent invasion of 
Ukraine by the Russian army brought 
back memories of that area and creat-
ed fear that history is repeating itself, 
by reminding us of when the Germans 
invaded Poland igniting a multi conti-
nental war. It is noted that any further 
escalation or invasion of neighboring 
Russian countries could lead to the end 
of humanity and civilizations when 
modern weapons are at the center of 
the conflict, nonetheless it is very un-
likely to occur.

It is ascertained that no war or armed 
conflict can be justified unless it is 
those who are defending their land. 
Yet, the world is regarding this current 
conflict as an extreme unjustified war, 
forgetting that there were, and still are, 
other wars and conflicts that have no 
justification or comprehendible rea-
sons. The list is long. 
Shockingly, the current Rus-
sian-Ukrainian war revealed an ugly 
face of humanity, a situation that re-
minds us of what happened in 1994 
Rwanda. In his book “Shake hands with 
the devil” General Roméo Dallaire, 
commander of the United Nations As-
sistance Mission for Rwanda, discuss-
es the downfall by the UN to prevent 
the upcoming genocide in Rwanda, ac-
cording to his intel.  He mentions that 
to prevent the eruption of a potential 
civil war, there was action discussed 
within the United Nations to intervene 
before a genocide starts. However, all 
attempts were denied, and the geno-
cides did start. 

In the book, he tells us about his 
conversation with the prime minis-
ter of Rwanda at that time, Agathe 
Uwilingiyimana (killed during the 
genocide), where she explains the rea-
sons why the West and Europe are not 
intending to help Rwanda. It was not 
only because the lack of any economic 
interest in this small African country, 
but it simply came down to: You see 
two children walking down the street, 
one is a white child, nicely dressed and 
“clean” and the other, an African child, 
wearing rags and “dirty” who would 
you kneel and play with? “the first” 
she added.
History repeats itself, and the world is 
now watching all neighboring coun-
tries of Ukraine being very selective 
and discriminating as to whom would 
be allowed to cross their borders as 
refugees from Ukraine, consequently 
only the Whites are allowed. Ukrai-
nians first, then maybe very few oth-
er refugees from non-white ethnic 
backgrounds, like African students 

and Arabs and other 
middle eastern nation-
als who have resided 
and worked in Ukraine 

for years. Many stories are surfacing 
about such discriminatory behaviors 
are being reported by news outlets 
and humanitarian agencies. They are 
repeating the same scenario happened 
before on the Hungarian and Polish 
borders, when they completely denied 
less number of refugees to enter from 
the Middle east and Africa few months 
ago.
It is ironic how those who suffered 
from the German invasion of Poland 
and the evil racism and abuse against 
Jewish people and other groups are the 
same now who discriminate against 
refugees based on race and color.
I end by quoting from the awards 
winning and Oscar nominated (2004) 
movie “Hotel Rwanda” what a British 
journalist said during the evacuation of 
the Europeans: “The western civiliza-
tion and humanity just fell here”.

Emad BarsoumEmad BarsoumRacism in the time of WarRacism in the time of War

Saturday, March 5, 2022 - Issue 206


