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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

احلزب الليبرالي احلزب الليبرالي 
يبرم صفقة مع يبرم صفقة مع 

»الدميقراطي اجلديد« »الدميقراطي اجلديد« 
إلبقاء احلكومة في إلبقاء احلكومة في 

السلطة حتى السلطة حتى ٢٠٢5٢٠٢5

بزيادة بزيادة ٢٠٢٠ مليونا عن  مليونا عن 
العام املاضي... أكثر العام املاضي... أكثر 
من من 36٠36٠ مليون مسيحي  مليون مسيحي 

تعرضوا لالضطهاد تعرضوا لالضطهاد 
في العالمفي العالم

الصحة في اونتاريو تفضل الصحة في اونتاريو تفضل 
االلتزام بالكمامات مع زيادة االلتزام بالكمامات مع زيادة 
حاالت كورونا باملستشفياتحاالت كورونا باملستشفيات
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      األلم واالنتحار واملوت الرحيم
الفرنسي  املمثل  أعلن  أن  منذ 
الوسيم أالن ديلون رغبته في املوت 
الذهاب  ابنه  من  وطلب  الرحيم 
العالم  في  بلد  أشهر  لسويسرا 
تنفذ املوت الرحيم وتساعد املرضى 
إنهاء  على  شفائهم  من  امليؤوس 
ال  واملناقشات  سالم،  في  حياتهم 

تنتهي واجلدل ال يتوقف.
لن أكتب عن تفاصيل املوت الرحيم 
الدول  وبعض  سويسرا  في  املوجود 
األخرى، ألنني قد كتبتها وناقشتها 
سأحاول  لكنني  سابق،  مقال  في 
هذا  فلسفة  األهم،  مناقشة 
آلياته،  وليس  للجدل  املثير  اإلجراء 
أو  إلى قرار  أنني قد وصلت  أدعي  ال 
حتى انطباع عن املوت الرحيم وهل 
عملية  هو  هل  خطأ؟  أم  صح  هو 
إنقاذ أم جرمية قتل ...الخ، ألنني في 
يحلم  إنسان  وكل  إنسان،  النهاية 
احللم  يراوده  وأحياناً  أفضل  بحياة 
لكني  اخللود،  حلم  املستحيل، 
وعالمات  األسئلة  طرح  سأحاول 

االستفهام والقيام بعملية عصف 
ذهني حول هذه القضية الشائكة.

دينية  قضية  الرحيم  املوت  هل 
يستطيع  أحد  ال  طبية؟  أم 
العضوي  األلم  كم  وقياس  حتديد 
على  املريض  يجبر  الذي  والنفسي 
إنسان على  القرار، فكل  اتخاذ هذا 

ولكن  احلياة،  في  يرغب  األرض  وجه 
مربط  هو  هذا  حياة؟  أي  السؤال 
يعاني  من  احملوري،  والسؤال  الفرس 
في  يعيش  الذي  ألن  يقرر،  من  هو 
هو  اليوم  في  ساعة   ٢٤ مبرح  ألم 
وقسوته،  العذاب  بكم  يحس  الذي 
مغص  نوبة  تداهمك  عندما  جرب 

مؤقته  نوبة  بالتأكيد  وهي  كلوي، 
وليست مزمنة، ماذا يدور في ذهنك 
لو داهمتك في صحراء قاحلة مثالً 
تخور  لينقذك،  أحد  معك  وليس 
اإلنقاذ  إما  اهلل  من  وتتمنى  قواك 
بالك مبن يعاني من  املوت، فما  وإما 
عالجه  في  فشلت  عضال  مرض 
جميع املسكنات حتى املورفني، هل 
فظيع  إحساس  األلم  حياه؟  هذه 

وبشع وقاتل.
فلنفرض أن مريضاً عرف وتأكد أنه 
مقدم حتماً على الزهامير من صورة 
أشعة أو حتاليل دم، وطلب من ابنه 
الكامل  اخلرف  إلى مرحلة  إذا وصل 
ويصبح  هويته  فيها  يفقد  التي 
احملب  العاقل  األب  غير  إنساناً 
املتفاعل احلنون، أصبح مجرد شبح، 
فتات جثة تتنفس، هل عليك كابن 
صعب  قرار  ال؟  أم  وصيته  تنفيذ 
ومحير، وال أستطيع مجرد التفكير 
يناقش  واقعاً  صار  لكنه  فيه، 
السوشيال  وفي  الطاولة  على 

ميديا، األلم عندما ينشب مخالبه 
ويغرز أنيابه في أعناقنا وأرواحنا في 
بالفعل  املوت  سيكون  حلظة،  كل 
أكثر رحمة من احلياة، أحياناً تسأل 
هي  هل  األفضل  هو  ما  نفسك 
الرهيب  والصمت  القاتلة  الوحدة 
مع ما يسمى احلياة؟ أم هو الرحيل 
في هدوء بدون ضجيج وبدون إزعاج 

ملن حولنا ممن نحبهم.
أالن  وظلمنا  جتاوزنا  قد  أننا  أعتقد 
ديلون وغيره ممن قرروا املوت الرحيم 
فأحياناً  باجلنون،  وصفناهم  حني 
درجات  أعلى  هو  يكون  احلياة  عبث 
اجلنون، ويكون قرار الرحيل هو أعلى 

درجات احلكمة.

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

اتفاقية »رعاية 
األطفال« 

بـــ«أونتاريو«... 
تخفض الرسوم 

للنصف وخصومات 
بأثر رجعي 

.............................ص12

وثيقة مسربة 
تكشف عن خطة 
صينية لغزو تايوان 

في اخلريف
..............................ص11

افتتاح كنيسة املالك 
في الفال رسميا

................................ص4

تعرف على قائمة 
الدول املتأهلة لكأس 

العالم 2022
............................ص 16

إنهزمنا خارج امللعب قبل داخلهإنهزمنا خارج امللعب قبل داخله

كمصري كندي كنت أمتنى أن تشارك مصر كندا والذهاب إلي 
قطر في ديسمبر القادم، ولكن أنتهي حلم وصول مصر لكأس 
العالم بعد تعادل املنتخب املصري والسنغالي في الفوز علي 
ملعب كالً منهما ثم ضربات الترجيح التي أطاحت بأحالمنا 
بضرباتهم  محمد  ومصطفي  وزيزو  صالح  أطاح  مثلما  متاماً 

اجلزائية بغرابة. 
وداخل  خارج  جمعاء  اللعبة  لعناصر  املتابع  أن  واحلقيقة 
اإلحترافية  وعدم  والهزلية  العشوائية  تلك  أن  يعرف  امللعب 
احلظ  يجعل  قاعدة،  الهزمية  ويجعل  إستثناء  الفوز  يجعل 
ليس  فالفوز  الوقت.  كل  وليس  الوقت  بعض  لصاحلك  يعمل 
باألغاني أو الشعارات أو احلماس داخل امللعب بل باالنضباط 

والدراسة والتحليل واالحترافية واجلد خارجه
أدعوك عزيزي القارئ أن تبحث علي موقع »يوتيوب« الشهير 
الصحفي  املؤمتر  وخاصة  للمنتخب  الصحفية  املؤمترات  عن 
املؤمترات  تلك  بالقاهرة،  السنغال  علي  الفوز  بعد  لكيروش 
من  أنهم  واملفترض  محترمون  صحفيون  بها  يشارك  والتي 
ستجد  ولكن  ومكانة،  ثقافاً  األكثر  هي  مجتمعية  طبقة 
سماع  من  موعد  علي  سارة  الغير  املشاهدة  بتلك  نفسك 
بعلو  االسئلة  وفرض  اجلانبية  واألحاديث  واملقاطعة  العبث 
أنتقل  العبث  هذا  أن  فيبدو  عدوي  الفوضى  وألن  الصوت، 
أسئلة  أحد  علي  تهكم  والذي  األخر  هو  البرتغالي  للمدرب 
املباراة  حضر  كان  إن  عن  بسؤال  سؤاله  وأجاب  الصحفيني 
يستطيع  وال  واملهنية  اإلحترافية  من  يخلو  رد  بالطبع  وهو 
استخدامه في أوروبا وال مع صحفييها، كذلك حاول كيروش 

إنهاء املؤمتر الصحفي عدة مرات بأن يقول بعد 
كل سؤال بأنه السؤال األخير للخروج من هذا 

»املولد الصحفي« وليس املؤمتر
شاهد فوضى خروج الالعبني وفوضي غرفة خلع املالبس بعد 
املباريات وخاصة مباراة اإلياب مع السنغال لنكاد نكون البلد 
محمد  لنجمها  جارد«  »بودي  لتعيني  أضطر  الذي  الوحيد 
صالح ملنع وصول اجلماهير والصحفيني له وتطفل الكثيرين 
علي احلديث والتصوير معه دون إحترام ألي خصوصية وال حالة 

الالعب النفسية والذهنية واملزاجية وقتها
هل شاهدت أو سمعت أو قرأت عن ما فعله العب وعضو احتاد 
قبل  القاهرة  استاد  دخول  علي  ببلطجة  وإصراره  سابق  كرة 
علي  واعتدائه  للنظام  ومخالفته  بسياراته  السنغال  مباراة 

العامل املسئول
أخطاء وخطايا لم يكن ينقصها سوى أن يقدم مسئول كبير 
باملنتخب إستقالته علي مواقع التواصل اإلجتماعي وليس من 
خالل إحتاد الكرة الذي قام بتعيينه، والغريب أن هذا املسئول 

اخملطئ هو مدير املنتخب وهو أعلي درجة إدارية باملنتخب  
لن أحتدث عن التعليق والذي يظن أن السخرية والتنمر والهجوم 
اللفظي علي اخلصم ال عالقة له بالوطنية أو األنتماء، لن أحتدث 
عن االصرار علي التواكلية وإقحام األمور الغيبية، وأن الهزائم 
وميارسها  بشر  أخترعها  لعبة  أنها  ونسوا  إلهية  وإرادة  قدر 
 ، السجود  وليس  باجملهود  تنتصر  آخرين،  بشر  لتسلية  بشر 
واالحترافية وليس بالتواكلية ، وبالتدرب وليس بالتعبد، واحلل 
الوحيد للنجاح هو التخطيط والعمل واالحترافية واالنضباط     

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 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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أرجعوا للناس حقوقهم..
44

األرض  هذا  على  الناُس  ُوجَد 
هذا  يستقيُم  وال  ليعمروها، 
بعضهم  مبُساندة  إال  اإلعمار 
منهم  كل  واهتمام  البعض 
ُمكملة  ألنها  اآلخر  مبصلحة 
ملصاحله في هذه احلياة الدنيا، 
ولو أن كالً منهم أخذ كفايته 
حقوقهم  اهلل  خلق  وأعطى 
الرتاح اجلميُع وعاشوا في رخاٍء 

واستقرار، لكن دائًما هناك من 
الكعكة،  أكبر من  يُريُد نصيًبا 
الكعكة  اختطاف  يريد  ومن 
كلها بالقوة من يد أخيه، ومن 

منه  كعكته  وأخذ  أخيه  ُمخادعة  يُريد 
تلك  سيقترض  أنه  يزعم  ومن  باحليلة، 
الكعكة التي اشترى أخيه مقاديرها وتعب 
»حني  له  يُعيدها  ثم  وخبزها  إعدادها  في 
أبًدا، ثم يتظاهر  ميَسرة« لكنه ال يُعيدها 
بنسيان أمرها متاًما، وإذا مت تذكيره بها يُنكر 
بأغلظ  يُقسم  ورمبا  حياته،  في  رآها  أنه 

األميان أنه لم يشم رائحتها ولو من بعيد!
أكثر من يقترضون املال ال يُرجعونه أبًدا رغم 
بالتديُّن وتشدقهم مبا يُطلقون  تظاهرهم 
في  القرُش  دخل  وإذا  اهلل«،  »مخافة  عليه 
صاحبه  إلى  يُرد  وال  يخرج  ال  فإنه  جيبهم 
بقهرها  بارئها  إلى  روحه  تصعد  حتى 
وحسرتها، يتذرَّعون بأنهم »معسرين« إلى 
األبد؛ بينما تبدو آثار النعمة والنعيم على 
وفرة طعامهم  من  بدًءا  حياتهم  تفاصيل 
ومسكنهم  ملبسهم  بفخامة  مرورًا 
وأثاثهم ومركباتهم وساعاتهم وهواتفهم 
وكأن  املسكني  الدائن  يتجاهلون  احملمولة! 
ال  وكأنهم   بل  حق،  وبينه  بينهم  ليس 
يعرفونه! وإذا أفصح هذا الدائن املغبون عن 
غيظه املكظوم أمام خرين رّدوا عليه بكل 
برودٍ وبالدة: »يا أخي اترك له املال واعتبرها 

صدقة!«..

ملُستحقيها  الصدقة  َصَدقة؟ 
من الفقراء والبؤساء واملساكني  
يُقدمها  والصدقة  القادرين،  ال 
املرء باعتبارها زكاًة عن عافيته 
يعلم  وهو  البداية  منذ  وحياته 
لن  أنها  دفعها  حلظة  من 
بنية  يُقدم  الدين  بينما  تعود 
يُقدمها  والصدقة  استعادته، 
من  محدود  بحٍد  غالًبا  املرء 
فائض ماله؛ أما القرض قد يكون 
أثرًا  تؤثر  ُمعتبرة  قيمٍة  ذو  كبيرًا 
الدائن؛  ميزانية  على  عظيًما 
على  ُمضيًقا  يدفعها  لكنه 
وفي  أخيه  على  التيسير  باب  من  نفسه 
بعد  الضيق سيتيسر عاجالً  أن هذا  ذهنه 
استرداد أمواله، كما أن الصدقة ال يُرافقها 
قدرٌ هائٌل من »الثقة« بآخذها، لكن القرض 
تُرافقه الثقة بأن آخذه سيكون عند وعده 
عدم  فإن  لذا  عليه،  ما  ويُرجع  وكلمته 
إرجاعه ال يحوله إلى »صدقة« بل إلى ماٍل 

منهوٍب مأكول بالباطل.
الناس،  حقوق  رد  في  األفراد  استهتار  إن 
ما  بقاء  فكرة  بدعمه  اجمُلتمع  وتساهل 
بالتدريج  يتحول  مجهود  دون  لهم  أخذوه 
الناس،  بني  املعروف  قطع  في  سبب  إلى 
فاألشخاص الذين يتعرضون لصدمة ضياع 
جبينهم  بعرق  اكتسبوها  التي  أموالهم 
في ذمِم من وثقوا بهم لن يُساعدوا غيرهم 
األموال من  تلك  على  املُستقبل خوًفا  في 
الضياع والتبدد في ذمم من ال يستحقونها، 
أفراده  يخشى  أناني  مجتمٌع  ينمو  وبهذا 
حقوقهم  تُهضم  لئال  اآلخرين  ُمساعدة 
صدمتهم  مشاعر  ويواجهون  جهة،  من 
بأولئك األشخاص وبتلك املواقف، ويغرقون 
»أغبياء  وبأنهم  بالذنب  الشعور  في 
هذا  تعويض  ميكنه  شيء  وال  مغفلني«، 

الضرر النفسي.
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املالك  لكنيسة  الرسمي  االفتتاح  أيام  خالل  يتم 
الفال  في  مرقوريوس  سيفني  أبي  والقديس  ميخائيل 
بإقليم الكيبيك في كندا، خالل يومي ٢ و3 أبريل اجلاري، 
-واجلريدة ماثلة للطبع - ومن يعرف أو ال يعرف، لكنيسة 
املالك وأبي سيفني في الفال قصة عجيبة وغريبة، كلها 
معجزات، حيث استمرت اجلهود املتواصلة من أجل بناء 
أجيال  مدار  على  عاما،   ٢0 مدار  على  الكنيسة،  هذه 
متواصلة،  كل منها بذل كل ما ميلك من جهد وصلوات 
وتعضيد، ولكن كما نؤمن بأنه لكل شيء حتت السماء 

ميعاد، تكللت وتبلورت هذه اجلهود 
اجلليل  احلبر  نيافة  وتدبير  برعاية 
بولس  األنبا  واملكرم  احلبيب  أبينا 
»أسقف العمران« أسقف إيبارشية 
كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا 
الذي  املالك،  كنيسة  حلم  ليتحول 
حلم به شعبها علي مدار ٢0 عاما، 
األسبوع  هذا  وواقع  حقيقة  إلي 

كورونا  جائحة  ظروف  رغم   ،٢0٢٢ لعام  أبريل  من  األول 
التي هزت العالم، نفسيا واقتصاديا واجتماعيا، للدول 
والظروف  الفقيرة،  اجملتمعات  قبل  الغنية،  املتقدمة 
بناء هذه الكنيسة  التي مت االنتهاء فيها من  الصعبة، 

العظيمة للمالك وأبي سيفني في الفال.
الذين  واخلدام  األشخاص  أسماء  لذكر  يسع  ال  املكان 
تعبوا في املاضي واحلاضر، ومن سيتعبون في املستقبل 
األنبا  من أجل هذه الكنيسة واخلدمة فيها، وكما قال 

كل  يعطي  أن  قادر  اهلل  أن  بولس 
يعرف  من  السمائي.  األجر  منهم 
األنبا  االحترام  جزيل  األسقف  أبونا 
شخصية  أمام  نفسه  يجد  بولس 
والصوم  للصالة  محبة  روحانية 
قلبك  متس  شخصيته  والتسبيح، 
الروح  بحلول  فيها  تشعر  لدرجة 

القدس والتشبه بسلوك السيد املسيح.
من املهم عزيزي القارئ أن تعرف أن كاتب هذه السطور 
شخص علماني، محلل ألمور ويتمتع بالعقلية النقدية 
بدرجة  األمور  على  ليحكم  كافية  بدرجة  واملوضوعية 
عندما  شخصيات  هناك  معا.  واإلميان  العقل  من 
تتعامل معها جتد أنها متس قلبك، ألن ما تقوله يحمل 
أمرين روحانية وإميان يقوم على أساس فلسفي، وليس 

احلكايات،  من  جملموعة  قص  مجرد 
وهذا  الشخص.  معها  يتوه  التي 
العلمي  املستوى  مدي  يكشف 
آبائنا  به  يتمتع  الذي  والثقافي 
الرهبان األجالء املوقرين، الذي ضحوا 
أجل خالص  من  ونفيس  غالي  بكل 
مع  العالم،  وخالص  نفوسهم 
وأكادميي  علمي  مبستوي  متتعهم 
عالي. عندما أحتدث عن األنبا بولس 
»أسقف العمران« أسقف إيبارشية 
وأقول  كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا 
لك أنه رجل اهلل، رجل صوم وصالة 

وروحانيات وتسابيح وقراءات »للكتاب املقدس«، يذكرني 
اهلل،  »رجل  السادس  كيرلس  البابا  العظيم  بالقديس 
كان  بولس،  األنبا  أن  تعرف  أن  املهم  من  الصالة«،  رجل 
ينضم  أن  أجل  من  شئ  بكل  يضحي  أن  قبل  طبيبا، 
ويتمتع  العامر.  البراموس  دير  في  املصرية،  للرهبنة 
األنبا بولس بروحانية عظيمة، جتعل نفسك تطيب إلى 
صوته ورحانياته عند الصالة، التي يقوم بها بأربع لغات 
يتحدثها، القبطية والعربية والفرنسية واإلجنليزية، مبا 
من  األقباط  به  يتمتع  الذي  اللغوي،  التنوع  مع  يتوافق 
في  عالية  روحانية  وهناك  واألجيال.  األعمار  مختلف 
إليه،  باالستماع  وترتاح  تطيب  نفسك  يجعل  صوته، 

وبالصلوات التي يتلوها.
والذي  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا  على  تتعرف  لكي 

األبوة، سواء في عالقتنا مع اهلل،  دائما من شأن  يعلي 
العبودية،  عالقة  انتهت  حيث  الشعب،  مع  عالقته  أو 
املهم  من  اهلل.  أبناء  ألننا  عظيمة  مرتبة  في  أننا  ويري 
الفكر  مدي  لتري  عظاته،  وتقرأ  وتتعرف  تسمع  أن 
إمياني  خط  فهناك  القصص،  عن  البعيد  الروحاني، 
كانت  وإذا  إميانك،  سيدعم  مؤمنا،  كنت  إن  وعقالني، 
وهذا  تفكر،  سيجعلك  رافضة،  أو  ناقدة  عقلية  لديك 
البعض  كان  إذا  إال  إيجابيا.  ويعتبر  بالسهل،  ليس  أمر 
ملن  معروفة،  ومآربها  موجودة،  حاالت  وهذه  فريسيا، 

يفهم ويستوعب.
احلديث عن أبونا األسقف األنبا بولس، 
الذي يتحدث دائما علي أننا أبناء اهلل، 
نور  وأن  ويحبنا،  عنا  يبحث  اهلل  وأن 
فينا،  القدس  الروح  وحلول  املعمودية 
اجلسدي،  واملوت  اخلطية  من  خلصنا 
وبالتالي فنحن يجب أن نستعد خالل 
والصالة  بالصوم  األرض  علي  وجودنا 
بالسيد  والتشبه  املقدس،  الكتاب  وقراءات  والتسابيح 
املسيح، والقديسني والشهداء، لكي نكون مستحقني 
أن نعيش مع اهلل ونورثه في ملكوت السموات، ألن هذا 

جزء أصيل من إمياننا.
وأبوته  بولس،  األنبا  احلبيب  األسقف  أبونا  عن  احلديث 
وبصيره وحبه لكل الشعب من مختلف األعمار، جتده 
أم  العمر  مقبل  في  شاب  أو  صغير  طفل  يجد  عندما 
رجل ناضج أو رجل شيخ حكيم أو بنت أو فتاة أو شابة 
أو سيدة، من مختلف األعمار يتعامل 
دائما  كبير،  وحنان  بأبوة  اجلميع  مع 
يديه  فاحتا  املسيح،  بالسيد  متشبها 
وأبوته للجميع القريبني من الكنيسة 
أو من يصلي من أجل أن يقتربوا منها 

في هذه اجملتمع املمتلئ بالتحديات.
حتب  الكنيسة  أن  عن  يتحدث  دائما 
على  ولذا  وتكرمهم.  واإلناث«  الذكور  »قاصدا  أوالدها 
الرغم من أنه كان من اخملطط أن يتم االفتتاح الرسمي 
أبريل  و3   ٢ في  سيفني  أبي  والقديس  املالك  لكنيسة 
وسفر  انتقال  أن  إال  له،  اخملطط  اجلدول  حيث   ،٢0٢٢
وهو  املؤسس،  الرعيل  من  الكنيسة  وأراخنة  أبناء  أحد 
يريد  كان  والذي  ألفونس،  شريف  املهندس  الشماس 
األنبا  جعل  سفره،  قبل  اجلديدة  الكنيسة  في  الصالة 
أول  لصالة  املواعيد  من  يغير  بولس 
الكنيسة  في  إلهي  وقداس  عشية 
صالة  يتم  لكي  مارس،  و٢7   ٢6 يومي 
اجلنار لألرخن احلبيب والشماس شريف 
وسط  مارس،   ٢8 االثنني  يوم  ألفونس 
االفتتاح  يتم  أن  علي  كبير.  حضور 

الرسمي للكنيسة يومي ٢ و3 أبريل.
ميخائيل  املالك  كنيسة  تتسم 
والقديس أبي سيفني في الفال، والتي 
أبونا  ورعايتها  خدمتها  علي  يقوم 
احلبيب والغالي أبونا ميخائيل عطية، 
املنير«  »الراهب  والغالي  احلبيب  وأبونا 
القمص موسي البراموسي، بأنها من الكنائس النادرة 
املبنية علي النمط القبطي معماريا وطقسيا وكنيسا 
نور  هالة  وستكون  كبيرة،  كنيسة  وهي  كندا،  في 
مقدس روحاني جتذب الكثير من شعب الفال ومونتريال 

ومختلف املدن.
العمران«  »أسقف  بولس  األنبا  واملكرم  احلبيب  أبونا 
يدعو  كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  أسقف 
جميع الشعب من مختلف مدن الفال ومونتريال وغيرها 
الرسمي  بافتتاحها  واالحتفال  الكنيسة  في  للصالة 
يومي ٢ و3 أبريل ٢0٢٢. كما يدعو نيافته ويصلي لكي 
املاضي  في  تعب  من  لكن  السمائي  األجر  اهلل  يعطي 
أوالدها  التي حتب  الكنيسة،  واملستقبل لدعم  واحلاضر 

وتكرمهم .. فهذا اليوم يوم فرح للجميع.

عندما حتب الكنيسة أوالدها 
وتكرمهم ... افتتاح كنيسة املالك 

في الفال رسميا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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      عندما أذكر كلمة »ابريل«، أعرف 
انها تعني: البدء، والتحرك، والتفّتح!

   وعندما يجيء شهر ابريل، 
يحمل في جعبته: زخات 
املطر املنعشة، وشالالت 

الشمس الشافية،

 وسالل اآلمال املنورة 
بأزاهير وورود وقباب 

رياحني، فوق كل تكية 
وحنية، وعلى املدى مروج 
متور بشتى األلوان، وتعبق 

بأطايب الشذى، شفاء للصدور، وصفاء 
للروح املقرورة!

   أما التاريخ، فيأخذني، ويرجع بي إلى 
الوراء، إلى مسافة آالف السنني...

   ففي هذا الشهر، خلق اهلل اخلالئق!

   وفيه، كان يُقدم خروف الفصح، رامزاً 
إلى »املسيح فصحنا«، الذي كان عتيداً 

أن يتألم، وميوت، ويقوم فيه!

   وفيه، بُشر باحلبل بـ »اهلل املتجسد«، 
في مجيئه األول، ورمبا يكون مجيئه 

الثاني فيه!

   وفيه، كانت أول مركبة، 
حتمل على متنها أول 

رجل فضائي، هو: »يوري 
جاجارين«، رائد الفضاء 

الروسي!

   وفي اليوم األول منه، 
ابتكروا ما يسمى: »كذبة 

ابريل«، حيث يطلق الناس 
النكات، وخداع بعضهم البعض! 

...،...،...،   

   هذا هو ابريل، شهر: البدء، والتحرك، 
والتفتح!

   فلنبدأ فيه االحتفال بالصدق، 
وبالصدق نتحرك ونوجد، ونتفتح 

بإخالص على جمال الطبيعة، 
لنكتسب جمال النفس!... 

عـادل عطيـة

هذا هو 
ابريل..   

مبروك لتأهل كندا.. 
و«هارد الك« ملصر في كأس 

العالم.. وأمتنى رؤية 
قبطي في املنتخب املصري

رجال  القدم  لكرة  كندا  فريق  لصعود  جداً  فرحت 
في  حافل  مشوار  بعد  العالم  كأس  نهائيات  إلى 
جنح  العالم،  لكأس  للوصول  املؤهلة  التصفيات 
عقب  العالم  لكأس  الوصول  في  الكندي  الفريق 
في  رد  دون  أهداف  بأربعة  چاميكا  فريق  على  تغلبه 
املباراة التي أقيمت بينهم في تورونتو هذا األسبوع! 

لم يخامر أحداً الشك قبل املباراة في حسم الفريق 
الكندي للمباراة وحجز بطاقة الصعود للنهائيات ألن 
هذا الفريق قدم مستوي جيد جداً خالل التصفيات، 
نعم رمبا ال تكون لعبة كرة القدم ذات شعبية كبيرة 
وبريق  القدم  كرة  بريق  يظل  ولكن  كندا  في  هنا 
الوصول إلي كأس العالم يأخذ األنظار، ويبدوا أن كندا 

تعيش فترة ازدهار لكرة القدم للرجال والسيدات.
فمن اجلدير بالذكر أنه في أغسطس من العام املاضي 
امليدالية  للسيدات  قدم  لكرة  الكندي  الفريق  حقق 
في  وهكذا  األوليمبية،  األلعاب  دورة  في  الذهبية 
غضون عدة أشهر حققت كرة القدم الكندية اجنازاً 
أن األعظم  القارئ  عزيزي  االجناز. ال أخفيك سراً  يلي 
في نظري من الوصول لكأس العالم واحلصول على 
امليدالية الذهبية في األوملبياد هو روح الفرق الكندية 
الرياضية، تلك  الفرق  تراها في هذه  التي  وروح كندا 
الثقافات  متعددة  بلد  أنها  في  تتمثل  التي  الروح 
قوالً،  ال  فعالً  سواسية  فيها  واجلميع  اجلميع  تقبل 
هنا في كندا كلنا واحد وال يُنَظر سوي إلي األحقية 
في اللعب، ال تصنيف على أساس أي شيء، اجلميع 
كندا  لذلك  متساوية  اجلميع  وفرصة  سواسية 
ستظل كندا وستظل بلداً للجميع، بلد احلريات وبلد 

املساواة!
في  يلعب  أن  يستحق  وكان  أبني  أراد  لو  أنه  أعلم 
ولو  االختبار  حتت  ويوضع  سيذهب  رياضية  لعبة  أي 
يوماً  كندا  ميثل  ورمبا  سيلعب  املكان  هذا  يستحق 
بالقطع لو أستحق ذلك، ال معوقات، ال تصنيف  ما 
هاجرت  لهذا  كندا!  عظمة  هي  هذه  عنصرية،  وال 
فيها مثلك مثل  تعيش  بلداً  لك  أريد  ولدي ألنني  يا 
اجلميع ولك حقوقاً كما للجميع ال بلداً تعيش فيها 
عظمة  عن  فتحدث  الفتات  لك  يلقون  كالهامش 
عطاياهم لك وتسبح بحمدهم ليل نهار! لم أرد لك 
درجة  أنك صاحب  النفس تشعر  تعيش مكسور  أن 

أدني من األخرين ال لشيء سوي ألنك قبطياً.

أما عن الفريق املصري فيقيناً هذا الفريق ال يستحق 
الوصول لكأس العالم، ويقيناً فريق السنغال أفضل 
من الفريق املصري ومن يقول غير ذلك يقيناً حتكمه 
القارة  السنغالي  الفريق  سيمثل  ويقيناً  عواطفه، 
األفريقية أفضل من متثيل املنتخب املصري لها! نحن 
يحالفنا  رمبا  الترجيح  لضربات  الوصول  على  نلعب 
احلظ، وهذا ليس له عالقة بكرة القدم ففي النهاية 
لطاملا  التناقض  هذا  ملاذا  أعلم  وال  ستخسر،  حتماً 
حقاً  فهل  املباريات  في  احلكام  من  بالعدالة  نطالب 
العدل  العدالة وهل نطبق قيمة  نحن نحترم قيمة 
حتى  الفرق  لهذه  اختياراتنا  وفي  مجتمعاتنا  في 
نطالب اآلخرون بتطبيق هذا العدل؟! سؤال آخر هل 
أن  العدل  الصعود؟! هل من  يستحق منتخب مصر 
على  املتواضع  املستوي  بهذا  مصر  منتخب  يتأهل 

حساب فريق بحجم فريق السنغال؟! 
نتائجها  لعبة  القدم  ويقول كرة  أحدهم  رمبا يجيب 
في كثير من األحوال غير عادلة، رمبا أقبل هذه اإلجابة 
على مضض يا سيدي! ولكن هل نحن منارس العدل 
ممارسة  القبطي  أبني  أراد  لو  هل  اللعبة؟!  هذه  في 
هذه اللعبة وأستحق ارتداء قميص املنتخب املصري 
هل سيأخذ فرصته مثل األغلبية؟! أين عدالتكم في 
فرصة البهائي والالديني والقبطي في متثيل بالدهم؟! 
ملاذا نطالب اآلخرون في تطبيق العدالة معنا ونحن ال 

نطبقها فيما بيننا؟! 
عزيزي سنظل نطوف في فلك الفشل طاملا نفتقد 
التي نطالب بها اآلخرون! ويا كل من  قيمة العدالة 
غضب وحزن لعدم صعود املنتخب املصري لنهائيات 
كأس العالم! ماذا كنت تنتظر من هذا الفريق حال 
فريق  هذا  تري  حقاً  هل  العالم؟!  لكأس  صعوده 
يصلح ليكون نداً لفرق كبيرة صعدت لنهائيات كأس 
العالم؟! أال تري أنه سيلعب ثالثة مباريات ثم يخرج 
هدفاً  نسجل  أن  ستكون  األماني  وأعظم  كالعادة 

وحيداً في مباراة حتى ولو من ضربة جزاء! 
سنوات  منذ  الفشل  هذا  في  ندور  نحن  عزيزي  يا 
وسندور فيه لسنوات وسنوات ويقيناً مصر لن تتقدم 
ولكن  سنوات  منذ  تدويره  نعيد  الذي  الفكر  بنفس 
بوجوه مختلفة وننتظر نتائج مختلفة! أليس الغباء 
بعينه هو تكرار نفس الفعل بنفس اخلطوات وانتظار 

نتائج مختلفة؟!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

سميث«  »ويل  املمثل  ضرب  حادثة 
املسرح  على  روك«،  »كريس  للممثل 
إال  هي  ما  األوسكار  توزيع  اثناء 
باقى  مثل  ساذجة  امريكية  متثيلية 
التي  الهابطة  األمريكية  التمثيليات 
نشاهدها هذه األيام فما ارادوه هو ان 
يكون تتويج »ويل سميث« باألوسكار 
عما  مميز  يكون  أو  مختلف  مأزق  له 

سبقه وما يليه من جوائز.
ورق  مجرد  سميث«  »ويل  به  قام  فما 
»رخيص«  متثيلي  ملشهد  مكتوب 

زوجته،  لكرامة  انتفض  أنه  العالم  به  ليتذكره 
وكأنه حقيقي يبالي، فهو يريد أن يقول عنه العالم 
بسببه  أخذ  الذي  »ريتشارد«  كامللك  تصرف  أنه 
عن  ويدافع  يحامى  ريتشارد  كان  حيث  األوسكار 

ابنتيه.
به  يستخفون  اخر  غبي  أمريكي  عرض  مجرد  انه 

بعقلية العالم الذي أصبح غير مبهور بأمريكا، فما 
تقدمه اآلن امريكا للعالم مجرد ورق، أبطال من ورق 
يجعلنا  وهذا  ورق  من  اعالميني  ورق  من  سياسيني 
نتحسر على بلد كان من أعظم بالد العالم ولكنه 
هل  ريجان«؟  »رونالد  امريكا  هذه  هل  يعد،  لم  اآلن 

مر عليها »بيل كلينتون«؟ هل ما 
األمريكي  الكوجنرس  فى  اآلن  نراه 
من مهاترات واعمال صبيانية بني 
رؤساءه وأعضاءه يليق بأعظم بلد 

في العالم؟
ان ما يفعله الدب الروسي اآلن هو 
انه يضع نهاية ألسطورة السطوة 
مبا  يبالي  ال  الرجل  ان  األمريكية 
تفعله امريكا ولن يضع لها اعتبار 
فيما هو قادم إن القيصر الروسي 
امريكا  تفعله  ان  ميكن  ما  وزن 
ألمريكا  فعل  رد  أقصى  ان  فوجد  اليوم،  بحالتها 
لقد  ثقاب،  عود  اول  مع  يحترق  ورق  سيكون  ضده 
جديدة  قوة  هناك  ليكون  الوقت  حان  قد  انه  قرروا 

حتكم العالم.
من  قوة  يحكمه  أن  إلى  بحاجة  يعود  لم  فالعالم 
من  امريكا  له  تقدمه  مبا  ذراعا  ضاق  فالعالم  ورق، 
متناقضات كأن تستخدم القوة ضد بلد بعيد عنها 
اآلالف االميال بداعي حماية أمنها القومي، وتهاجم 
وتبيد بالد أوروبية مثل »صربيا« بداعي حماية حقوق 
االنسان، وارتكاب مجازر حرب، وتدين وتضع عقوبات 
على روسيا ألنها تريد ان حتمى عمقها االستراتيجي 
الروسية في »دونباس«  اوكرانيا، وحتمى االقلية  في 
الذين يتعرضون حلرب ابادة هم يتحدثون عن حقوق 
ينتهكون  ناس  اول  وهم  فقط،  الورق  على  االنسان 

حقوق االنسان اآلن.
احلرية  عن  الدفاع  في  والفريد  الوحيد  فالبلد 
والعدالة وحقوق اإلنسان هي كندا هي البلد الوحيد 
في العالم الذي أصبح يحمل لواء الدفاع عن حقوق 
اإلنسان بعد سقوط امريكا وعدم مصداقيتها في 
وانا  العالم،  امام  به  تتفاخر  كانت  الذي  اجملال  هذا 

افتخر بأني اعيش وانتمى الى العظيمة »كندا«.
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املفقودة  املدن  من  العديد  اكتشاف  مت  األخيرة،  العقود  في 
املدن  أكثر  من  واحدة  املستكشفني،  أو  اآلثار  علماء  قبل  من 
املُكتشفة غموضاً هي مدينة El Tajín - إلـ تاخني القدمية في 

والية فيراكروز باملكسيك. 
في  لليونسكو  العاملي  التراث  قائمة  ضمن  املدينة  أدرجت 
التسعينيات حيث بقيت جميع املعالم األثرية في El Tajín، مبا 
في ذلك املناظر الطبيعية احمليطة بها، بال تغيير تقريًبا على مر 

القرون، مخفية عن اإلنسان بواسطة الغابة االستوائية.
تاريخ املدينة املفقودة 

م،  و1٢00  م،  ق.   800 بني  ما  سكانها  وسكنها  املدينة  بُنيت 
وعلى ما يبدو تأثر بناء تلك املدينة بثقافة شعوب األومليك، على 
الرغم من أننا ال نعرف من كان سكانها بالضبط، حيث يعتقد 
كانوا  أنهم  أو  التولتيك  شعوب  أسالف  كانوا  بأنهم  البعض 

فرعاً من شعب املايا العظيم.
تُشير بعض األدلة إلى أن بناة إلـ تاخني كانوا أسالف شعب الـ 

Huastec الذين مازالوا يعيشون في والية فيراكروز .
وكانت  غنية  كانت  املدينة  أن  إلى  األثرية  الدالئل  تُشير  كما 
عاصمة ململكة سيطرت على معظم جنوب غرب املكسيك، 
وكانت مدينة متعددة األعراق، وامتلكت شبكة جتارية واسعة.

في ذروة ازدهارها، كان هناك حوالي ٢0,000 شخصاً يعيشون 
في إلـ تاخني، وخاصة في التالل احمليطة.

في  اجملتمعي  االنهيار  من  الداخلية  ومناطقها  املدينة  جنت 
املدينة  غزت   1300 العام  في  ذلك  ومع  الكالسيكية،  الفترة 
وهي   -  Chitimec الشيتيمك  باسم  ُعرفت  بدوية  شعوب 
الغزو،  شعوب تعيش اآلن في شمال املكسيك - وبسبب هذا 
مدينة  السكان  وأنشأ  جزئياً،  سكانها  وهجرها  املدينة  دُمرت 

أخرى على مسافة قريبة.
التولتيك واألزتيك  كانت املدينة املهجورة معروفة لدى شعب 
الالحقني، وربطوا بني أنقاضها وبني عالم املوتى والقوى اخلارقة.
وبعد الفتح األسباني، مت نسيان املدينة، ورمبا ارتبط هذا باحلرب 

Huastec  واملرض الذي أطاح بشعب الـ
إعادة اكتشاف املدينة الضائعة 

ما  وسرعان  استوائية  في هضبة شبه  تاخني،  إلـ  مدينة  تقع 
الكثيفة  الغابة  في  مخبأة  املدينة  فكانت  األشجار،  غمرتها 
ولم يتم اكتشافها إال في عام 1785 من ِقبل مسؤول حكومي 

كان يبحث عن مزارع التبغ غير القانونية.

كبيرة،  ضجة  إحداث  في  املفقودة  املدينة  اكتشاف  تسبب 
ولكن لم يتم التنقيب في املدينة إال في القرن العشرين، حيث 
مع  قاموا  الذين  اآلثار  علماء  أمام  اجملال  النفط  اكتشاف  فتح 
آخرين بإزالة الغابات احمليطة باملدينة، وحتى اآلن مت التنقيب في 
50% فقط من املوقع، ومت اإلعالن عن أن املوقع هو حديقة أثرية 

وطنية، حلماية أنقاضه الكثيرة.
إن أقدم جزء من املدينة هو مجموعة أرويو Aroyo , وهي عبارة 
عن ساحة محاطة بأهرامات مدرجة تطل عبر الغابات الكثيفة

الساحة كسوق ضم  املدينة، مت استخدام تلك  وحتى سقوط 
العديد من النصب املعمارية، ولعل أهم مبنى في إلـ تاخني هو 
هرم النوافذ أو املنافذ Pyramid of the Niches، وقد لُّقب بهذا 
االسم بسبب وجود العديد من النوافذ في كل مستوى منه، 

والتي متثل بوابات إلى العالم السفلي.
هرم النوافذ - إلـ تاخني - املكسيك

ثالثة  من  ويتكون  طوابق،  سبعة  نحو  الهرم  هذا  ارتفاع  يبلغ 
جوانب مائلة وجدار رأسي واحد، ومياثل في بناءه أهرامات أمريكا 
استخدام  هو  األصغر،  وكذلك  الهرم  هذا  مييز  ما  الوسطى. 

دعامات الطيران.
ويعتقد العديد من اخلبراء أن الهرم مت رسمه باللون األحمر وكان 
يعلوه متثال ضخم لإلله الذي كان يعبده سكان املدينة، وعلى 
الذي يطلق عليه  األزرق،  املعبد  فإن  األخرى،  املعابد  عكس كل 
دعامات  على  يحتوي  ال  الزرقاء،  بالصبغة  لرسمه  االسم  ذلك 

طيران.
 ،Chico منطقة أخرى مهمة في مدينة إلـ تاخني، وهي شيكو
التي يُعتقد أن بعضها كان  وهي عبارة عن مجمع من املباني 
بناءها  مت  وقد  جيد،  بشكل  جميعها  محفوظة  وهي  إدارياً، 

بواسطة األحجار املصقولة.
كما أن هناك ما ال يقل عن 17 ملعب لكرة القدم القدمية التي 
كان يلعبها سكان املدينة، حيث لعبها املتنافسون كلعبة ذات 
أهمية دينية كبيرة، ويُعتقد أن هذا التقليد كان مستمد من 
شعب املايا، وكان اخلاسر من لعبة الكرة هذه عليه أن يخضع 

للتضحية بقطع رأسه في سبيل اآللهة.
كيف تزور مدينة إلـ تاخني املفقودة؟

تاخني،  إلـ  بلدة  نحو  بابانتال   / ريكا  بوذا  من  احلافالت  تنطلق 
وتتوفر أماكن لإلقامة بالقرب من املدينة القدمية، ومن املمكن 
ترتيب جولة سيراً على األقدام في احلديقة األثرية، ولكن ميكن 
للزوار أيضاً استئجار دليل سياحي للزيارة. ويوجد متحف ممتاز 

به العديد من القطع األثرية مثل املذابح.
هرم  مثل  اآلثار  بعض  على  املوجودة  النقوش  تقدم  كما 
الوسطى  أمريكا  على مجتمع  نوعها  من  فريدة  نظرة  املنافذ 

ومعتقداته.
يحتفي  يوجد مهرجان  مارس،  عام من شهر  في كل  انه  كما 
تاخني  إلـ  مدينة  حتتوي  كما  األصلية،  واملوسيقى  بالثقافة 
 Iglesias de la كنيسة  مثل  بارزة  معالم  على  احلديثة 
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)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.

  ElEl  TajínTajín إلـ تاخني إلـ تاخني
املدينة املفقودة املدينة املفقودة 

لشعب غامضلشعب غامض

أغرب انتخابات

   في عام ۱۹۲۸ فاز تشارلز كينج على توماس فوكنر 
مبجموع 600 ألف صوت في انتخابات الرئاسة الليبيرية. 
واجلدير بالذكر أن عدد الناخبني في ليبيريا كان 15 ألفاً! 

أسوأ خطأ فني

   بقيت لوحة الرسام »هنري هاتیس« »القارب« معلقة 
رأساً على عقب شهر ونصف شهر خالل عرضها عام 

1961 في متحف نيويورك للفن احلديث. 

أغرب جناه

العربة  قنابل على  ثالث  ألقيت   ،۱۸5۸ أيام  أحد  في     
وزوجته  الثالث  نابليون  تقل  كانت  التي  اإلمبراطورية 
حرس  من  عدداً  قتلت  القنابل  ولكن  قتلهما.  بقصد 
الشرف، فقتل ثمانية وجرح مئة وخمسون في حني لم 

يصب اإلمبراطور بأدنى أذى!

أغرب خطأ معماري

بالتيمور  في  اجلديد«  »هوارد  فندق  بناء  إجناز  بعد     
النار في موزع  ۱۹۱۲ تولى العمال إضرام  األمريكية عام 
إقامة  نسوا  أنهم  اكتشفوا  ما  سرعان  ولكنهم  احلرارة 

مداخن في البناء. 

محكمة غريبة األطوار

   كان القاضي غصني ) ۱۸5۲ - ۱۸۷۱ ( أحد قضاة مدينة 
فقد  ولذا،  معكوس.  بصر  من  يشكو  الهندية،  أمبهال 

ترأس اجللسات طوال 19 سنة وهو يقف على رأسه!

شديد احلذر

   األمير فون کاونتیس )1711 - 179٤( املستشار األملاني 
الواحد،  اليوم  في  مراراً  مالبسه  بتغيير  اشتهر  الذي 
يرتدي ست  إنه كان  بالزكام بحيث  اإلصابة  كان يخشى 

»جواكت« الواحدة فوق األخرى صيفا وشتاء!
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

شهد شهر فبراير تصاعدا كبيرا في أسعار العقارات اجلديدة في تورونتو، فمثال إذا اخذنا كنموذج 
للفيالت ))Detached األكثر مبيعا فقد وصل السعر ألكثر من مليون وثمامنائة ألف دوالر بزيادة %35 
مقارنة بالعام السابق. بينما النموذج األكثر مبيعا في الشقق اجلديدة وصلت فوق املليون ومائتني 

ألف بزيادة عن العام املاضي بنسبة 13%. وهذه الزيادات تعتبر أرقاما قياسية.
للتناقص  نتيجة  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  األسعار  في  املستمر  احلاد  التصاعد  هذا  وجاء   
املستمر في املعروض عن الطلب رغم ان ما بيع من الشقق اجلديدة خالل فبراير بلغ 30٤8 وحده بزيادة 

78% عن العام املاضي.
بزيادة 13%. ولكن من خالل مشاهداتي  بيت  بيع في فبراير 3630  للبيوت اجلديدة فقد  وبالنسبة   
لشهر مارس الحظت ان كمية املعروض تتزايد يوم بعد يوم. وستكشف االيام القادمة ما إذا كان هذا 

االجتاه سيستمر ام انها فترة عابرة نرجع بعدها لنفس سيناريو ما قبل مارس؟

أسعار فبراير من العقارات اجلديدة حتقق رقما قياسياأسعار فبراير من العقارات اجلديدة حتقق رقما قياسيا

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
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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 
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ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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األوكرانية  ماريوبول  الكارثي في مدينة  الوضع  عن 
احملاصرة في جنوب البالد التي يحاول اجليش الروسي 
اقتحامها، كتب مراسل صحيفة »فايننشال تاميز« 
البريطانية في لفيف، إنه في املدينة احملاصرة، التي 
تشهد القتال األكثر ضراوة في احلرب الروسية على 
يعمد  أسابيع،  ثالثة  عليها  مضى  التي  أوكرانيا 
السكان اجلائعون إلى قتل الكالب الشاردة من أجل 

األكل.
أدى األسلوب الروسي في احلصار العائد إلى القرون 
ونظراً  واملاء.  الطعام  في  حاد  نقص  إلى  الوسطى، 
يطبخون  كانوا  السكان  فإن  الغاز،  انقطاع  إلى 
نار احلطب الذي حصلوا عليه  األكل في حلل على 
الذي  األثاث احملطم، ويقول دميترو، رجل األعمال  من 
أبلغوه  أصدقاءه  أن  املاضي،  األسبوع  املدينة  غادر 
أنهم جلؤوا إلى هذه الوسيلة اليائسة بعدما نفدت 
وأضاف:  األخيرة.  األيام  في  الطعام  إمدادات  منهم 

»إنك تسمع عن هذه األمور، لكن من املستحيل أن 
تأخذها على محمل اجلد، أو أن تصدق ما يجري...إنه 

اجلحيم على األرض«.
القيامة  يوم  كأنها  مشاهد  عيان  شهود  ويصف 
حيث تأكل الكالب الشاردة بقايا جثث في الشوارع. 
دفن  أو  جماعية  قبور  في  املدنيون  القتلى  ووضع 
بعضهم في حدائق املنازل. وكان من اخلطورة مبكان 

إقامة مراسم دفن عادية.
وأدى األسلوب الروسي في احلصار العائد إلى القرون 
ونظراً  واملاء.  الطعام  في  حاد  نقص  إلى  الوسطى، 
يطبخون  صاروا  السكان  فإن  الغاز،  انقطاع  إلى 
نار احلطب الذي حصلوا عليه  األكل في حلل على 

من األثاث احملطم.

العمالقة  األمريكية  اإللكترونيات  طرحت شركة 
األجهزة  تشغيل  نظام  من  اجلديد  اإلصدار  أبل 
الذكية وهو آي.أو.إس ٤ر15 ويحتوي على مجموعة 
التي تسهل وصول  اجلديدة  اخلصائص  كبيرة من 

إلى وظائف هواتف آيفون الذكية وزيادتها.
التشغيل  نظام  من  اجلديد  اإلصدار  ويتضمن 
باسم  املعروفة  انتظارها  طال  التي  اخلاصية 
»فيس  وظيفة  لتشغيل  كونترول«  »يونيفرسال 
مرور  ككلمة  الوجه  مالمح  استخدام  أي  آي.دي« 
لفتح هاتف أيفون،، والتي تتيح استخدام »فيس 
آي.دي« حتى في حالة ارتداء املستخدم للكمامة 
رمزاً   37 اجلديدة  اإلصدار  يتضمن  كما  الواقية. 

تعبيرياً جديداً.
زالت  ما  كونترول  يونيفرسال  اخلاصية  آلن  ونظراً 
في املرحلة التجريبية فقد تظهر بعض املشكالت 
أجهزة  كل  مع  تعمل  ال  وقد  استخدامها  أثناء 

آي.دي«  »فيس  خاصية  أبل  وحّدثت  حالياً.  أيفون 
 1٢ أيفون  هواتف  مع  استخدامها  ميكن  لكي 

واألجيال األحدث مع ارتداء الكمامة.
وآلن هذه اخلاصية تعتمد على جزء صغير من وجه 
املستخدم  فإن  هويته،  على  للتعرف  املستخدم 
يحتاج ألن يكون أكثر دقة بالنسبة لزاوية الهاتف 
أثناء تصوير الوجه عند استخدام خاصية »فيس 

آي.دي«.

وول ستريت جورنال:

أبل تتيح استخدام خاصية »فيس آي.دي« بالكمامة

فايننشال تاميز: 

سكان ماريوبول يقتلون 
الكالب الشاردة ويأكلونها

إذا كنت ممن يعتقدون أن التقارير اإلخبارية املتعلقة 
للحظة  فلنتخيل  مخيفة،  أوكرانيا  في  باحلرب 
يشاهدون  عندما  األطفال  به  يشعر  أن  ميكن  ما 
الدبابات  بها  تظهر  التي  التلفزيونية  اللقطات 

واجلنود واملباني التي تعرضت للقصف.
الغزو  بشأن  االخبارية  املستجدات  غمرت  وقد 
وإنستغرام  توك  تيك  تطبيقات  ألوكرانيا،  الروسي 
من  وغيرها  )بودكاست(،  الصوتية  والتدوينات 
ما  كثيراً  التي  االلكترونية،  واملنصات  الوسائط 

يستخدمها األطفال واملراهقون.
يقول خبراء اإلعالم وعلماء نفس الطفل، إن األطفال 
بالكاد فهم  أعوام يستطيعون  العشرة  حتى سن 
تلك القضايا التي تهم البالغني من تلقاء نفسهم، 
من  املساعدة  إلى  سيحتاجون  أنهم  املؤكد  ومن 

أجل التعامل مع ما يحدث.
ويوصي خبراء اإلعالم أيضاً بضرورة عدم إخفاء اآلباء 
أثناء محادثاتهم مع االطفال. فمن  آراءهم اخلاصة 
أثناء  األخبار  من ذلك مبتابعة  أن يقوموا بدالً  املهم 

تواجد األطفال، وأن يكون هناك رد فعل صريح لكل 
من اآلباء وأطفالهم على التقارير االخبارية.

سلوك  تنمية  خبراء  يقول  نفسه،  الوقت  وفي 
املعنية  األملانية  »شاو-هني«  حملة  من  األطفال 
إن  اإلعالم،  وسائل  مع  األطفال  تعامل  بتحسني 
ينجرفون  أنفسهم  يتركوا  أال  عليهم  يجب  اآلباء 

في مشاعرهم اخلاصة.
والسيما  األطفال،  تخويف  إلى  إال  ذلك  يؤدي  ولن 
املفترض  من  الذين  األشخاص  أن  يدركون  عندما 
عليهم أن يعتنيوا بهم هم أنفسهم في حيرة مما 

يحدث في العالم.
البريطانية  العقلية  الصحة  مؤسسة  وتقول 
كان  أيا  واألمهات،  لآلباء  املوجهة  نصائحها  في 
اللجوء  االباء  يحاول  أال  الضروري  من  فإنه  االمر، 
للتعتيم اإلخباري في املنزل، حيث أن إيقاف تشغيل 
التلفزيون أو عدم االستماع إلى تقرير إخباري سريعا 
على جهاز الكمبيوتر احملمول مبجرد دخول االطفال، 

سيجعلهم شغوفني باالمر وأكثر اهتماماً به.

قال حتليل أجرته عيادة Paracelsus Recovery التي 
عاجلت العشرات من املشاهير، إن »الشهرة يجب أن 
تأتي مع حتذير صحي« بعد أن تبني أن ثلثي املمثلني 
الذين فازوا بجوائز األوسكار على مدار الثالثني عاًما 
املاضية يعانون من اضطرابات في الصحة النفسية 

ونشرته ديلي ميل البريطانية.
ومن بني 60 فنانًا فازوا إما بجائزة أفضل ممثل أو أفضل 
ممثلة منذ عام 199٢، عانى ٤1 منهم من مشكلة 
والقلق  االكتئاب  وكان  العقلية،  بالصحة  تتعلق 

وتعاطي اخملدرات أكثر املشاكل شيوًعا بينهم.
هوكماير،  بول  الدكتور  النفسي  الطبيب  وقال 
إن  للمشاهير،  العقلية  الصحة  في  بارز  خبير  وهو 
الشهرة غالًبا ما ارتبطت بـ »اخلوف واأللم والوحدة«، 
وميكن أن يؤدي النجاح الكبير إلى متالزمة الشعور 

اخملادع.
حققه  الذي  النجاح  »مستوى  هوكماير  وقال 
املشاهير احلائزون على جائزة األوسكار ال ميكن فهمه 

حلوالي 99.9% من السكان.
وقال دانييل داي لويس احلائز على جائزة األوسكار إن 
اكتئابه الشديد كان أحد األسباب التي جعلته يقرر 
ترك التمثيل في عام ٢017، وهو يبلغ من العمر 60 

عاًما فقط.

ممثلة  أفضل  بجائزة  الفائزة  فوستر،  جودي  وحتدثت 
عن فيلم صمت احلمالن عام 199٢ وإميا ستون، التي 
حصلت على نفس اجلائزة في عام ٢017 عن فيلم ال 

ال الند عن مشكالت تتعلق بالصحة العقلية.
السكان  عامة  من   %  10 أن  إلى  األرقام  وتشير 
يعانون من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، لكن 
وفًقا  باألوسكار،  الفائزين  بني   %  68 إلى  يرتفع  هذا 
لبحث أجرته عيادة باراسيلسوس ريكفري، ومقرها 
سويسرا واململكة املتحدة، حيث يكلف العالج 7٢ 
ألف جنيه إسترليني في األسبوع، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

وكالة االنباء األملانية:

كيف تساعد طفلك على التعامل مع 
أخبار احلرب في أوكرانيا؟

صحيفة »ال أوبينيون«:

لغة السياسي

    عندما يقول السياسي »نعم«، فانه يعني »رمبا«، وعندما يقول »رمبا«، فهو يعني »ال«، وعندما يقول »ال« 
فهو، ليس سياسياً.

مجلة »جور دي فرانس« الفرنسية:

مسافر مرتاع
كان أحدهم على وشك السفر في أول رحلة له في الطائرة. فأعرب لوكيل شركة الطيران عن اخلوف الذي 
ينتابه حني يفكر في السفر. فطمأنه هذا مستشهداً باحصاءات تؤكد سالمة الرحالت اجلوية. وملا شعر 
الرجل باالرتياح وافق على اختيار مقعد قرب النافذة. ثم تناول تذكرة السفر من الوكيل الذي مضى يشرح 

له بجدية: »خذ هذه التذكرة وتوجه الى الباب ٢٢، فهناك نسلم اخلوذ والنظارات الواقية واملظالت«.

ديلي ميل:

الفائزون باألوسكار أكثر عرضة لإلصابة مبشاكل الصحة 
النفسية
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كنداكندا تستهدف خفض انبعاثات النفط والغاز بنسبة  تستهدف خفض انبعاثات النفط والغاز بنسبة %%4٢4٢  
بحلول بحلول ٢٠3٠٢٠3٠

اجلديدة  خطتها  الكندية  احلكومة  أعلنت 
تستهدف  إذ  املناخية،  أهدافها  لتحقيق 
تخفيًضا بنسبة ٤٢% في االنبعاثات من قطاع 

النفط والغاز.
ستيفن  البيئة  وزير  قّدمها  -التي  الوثيقة 
غيلبولت، مؤخرا  إلى البرملان- وعدت بتقدمي 9.1 
في  أميركي(  دوالر  مليار   7.3( كندي  دوالر  مليار 

إنفاق جديد لبلوغ أهداف املناخ في كندا.
وسيتحقق هذا الهدف من خالل خصم ضريبي 
للمساعدة في دفع تكاليف مشروعات احتجاز 
د سقف النبعاثات قطاع  الكربون، إاّل أنه لم يَُحدَّ
الوقود األحفوري، والذي ميّثل نحو ُعشر إجمالي 

الناجت االقتصادي لكندا.
جاسنت  الوزراء،  رئيس  حكومة  تهدف  وعموًما، 
ترودو، إلى خفض االنبعاثات بأكثر من ٤0% من 
ملا  وفًقا   ،٢030 عام  بحلول   ٢005 مستويات 

نقلته وكالة بلومبرغ.
تقليل  تعمل على  احلكومة  أن  اخلطة  أوضحت 
على   %75 بنسبة  والغاز  النفط  من  امليثان  غاز 

التقنيات  ودعم   ،٢030 عام  بحلول  األقّل، 
النظيفة لزيادة إزالة الكربون من القطاع.

السيارات  إلى  لالنتقال  الدعم  وحددت 
الكهربائية، مبا في ذلك التفويض بأّن ما ال يقّل 
اجلديدة  اخلفيفة  السيارات  جميع  من   %٢0 عن 
املعروضة للبيع بحلول عام ٢0٢6 تكون خالية 

من االنبعاثات.
 500 الكندي  التحتية  البنية  بنك  وسينفق 
على  دوالر(  مليون   ٤00.75( كندي  دوالر  مليون 
الكهربائية،  السيارات  لشحن  التحتية  البنية 
كندي  دوالر  مليون   ٤00 احلكومة  وستقّدم 
محطات  لبناء  إضافية  دوالر(  مليون   3٢0.6(

الشحن.
وتعتبر كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة 
السبع التي شهدت ارتفاًعا فعلًيا في انبعاثاتها 

الضارة بني عامي ٢015-٢019.
احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  إجمالي  وبلغ 
من  طن  ميغا   730  ،٢019 عام  في  كندا  في 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

خبراء الصحةخبراء الصحة يحثون على االلتزام بالكمامات مع زيادة  يحثون على االلتزام بالكمامات مع زيادة 
حاالت كورونا باملستشفيات بــحاالت كورونا باملستشفيات بــ«اونتاريو««اونتاريو«

أونتاريو علي  الصحة سكان  حث خبراء 
الوجه حيث  أقنعة  ارتداء  في  االستمرار 
إشغال  في  ارتفاع  املقاطعة  تشهد 
الصحة  تدابير  رفع  عقب  املستشفيات 
رئيس  جوني  بيتر  الكتور  وقال   العامة، 
لكوفيد  العلمية  االستشارية  اللجنة 
تخفيف  تأثير  تشهد  املقاطعة  أن  ؛   19
املاضية،  االسابيع  في  الصحية  القيود 
املستشفيات،  اشغال  زيادة  مع  وانه 
نحتاج الي إعادة تقييم السلوكيات على 

أساس ما يراه خبراء الصحة.
وقال ايضا إنه ال يتوقع ان يكون العبء على نظام الرعاية الصحية مرتفعا مثل املوجات السابقة 

بسبب ارتفاع معدالت التطعيم.
وقال الدكتور إسحق بوجوش خبير االمراض املعدية، ان حتليالت مياه الصرف الصحي تشير إلى 
صعود في عدد االصابات بكوفيد 19 في بعض املناطق، وان املتغير اجلديد اوميكرون )بي أيه ٢( 

أكثر قابلية لالنتقال، ولكن التزال اللقاحات توفر مستويات عالية من احلماية ضد هذا املتغير.
ارتداء االقنعة ألنها تظل فعالة في تقليل  الناس على االستمرار في  وشجع الدكتور أسحق 
إذا كانت تخطط إلعادة  انتقال العدوى، هذا ولم تذكر املقاطعة على وجه التحديد ما  خطر 
تطبيق اي إجراءات صحية، حيث انه من املقرر ان تنتهي جميع املتطلبات الصحية في ٢7 أبريل 

وفقا خلطة فتح أونتاريو.

اكتشافاكتشاف دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة في  دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة في 
اونتاريواونتاريو

من  اخلطورة  شديدة  ساللة  اكتشاف  بعد 
أونتاريو  في  دواجن  مزرعة  في  الطيور  انفلونزا 
الدواجن  ان مزرعة  األغذية  قالت وكالة فحص 
التي وجدت بها الطيور املصابة تخضع للحجر 
ضوابط  الوكالة  وضعت  وقد  الصارم،  الصحي 
في  البيولوجي  االمن  من  ومزيد  احلركة  على 

املزارع القريبة.
ساللة  وجود  من  تأكدت  انها  الوكالة  وقالت 
شديدة اخلطورة من انفلونزا الطيور التي تنتشر 
البرية،  الطيور  بني  العالم  انحاء  جميع  في 
املزارع  من  عدد  في  اصابات  ايضا  هناك  وكانت 

التجارية في مقاطعات نوفا سكوتيا ونيوفوندالند والبرادور في االشهر االخيرة،  التجارية وغير 
ووجد صقر بري مصاب باملرض في مدينة ووترلو في اونتاريو.

وقالت وزارة الزراعة واالغذية؛ إن الدواجن املصابة بإنفلونزا الطيور ال تشكل خطرا على سالمة 
على  كبير  قلق  مصدر  ليست  هي  وايضا  جيدا،  وطهيها  معها  السليم  التعامل  عند  الغذاء 

الصحة العامة لألشخاص الذين ليسوا على اتصال منتظم بالدواجن والطيور املصابة.

روسيا ستحول مدفوعات مبيعاتها من الغاز الطبيعي روسيا ستحول مدفوعات مبيعاتها من الغاز الطبيعي 
للروبلللروبل إلى كندا إلى كندا

فالدمييير  الروسي  الرئيس  قال 
حتويل  تعتزم  روسيا  أن  بوتني 
من  مبيعاتها  مدفوعات 
غير  )دول  إلى  الطبيعي  الغاز 
إلى  كندا  فيها  مبا  صديقة( 
على جتميد  ردا  الروسي،  الروبل 
الروسية  االصول  أجنبية  دول 

بسبب احداث اوكرانيا.
روسيا  ان  قائال؛  بوتني  اضاف 
الغاز  توريد  بالطبع  ستواصل 
لألحجام  وفقا  الطبيعي 
العقود  في  الثابتة  واالسعار 
تغيير  وان  سابقا،  املبرمة 
على  فقط  سيؤثر  العملة 
طريقة الدفع، وستصدر شركة 
اؤامر  )جازبروم(  العمالقة  الغاز 

بإجراء التغييرات على عقود الغاز.
أوروبا، وقد وضعت روسيا قائمة  الغاز في  الروسي نحو ٤0% من اجمالي استهالك  الغاز  وميثل 
بأسماء الدول غير الصديقة التي وافقت على فرض عقوبات على روسيا وتشمل القائمة الواليات 
اجلنوبية  وكوريا  وسنغافورة  والنرويج  وكندا  واليابان  االوربي  االحتاد  في  االعضاء  والدول  املتحدة 

وسويسرا واوكرانيا.

بدء املفاوضات الرسمية التفاق جتارى جديد بني كندا بدء املفاوضات الرسمية التفاق جتارى جديد بني كندا 
وبريطانياوبريطانيا

البدء  الكندية،  احلكومة  أعلنت 
اتفاق  بشأن  للمفاوضات  الرسمى 
املتحدة، فى  اململكة  جتارى جديد مع 
مت  مؤقت  اتفاق  الستبدال  محاولة 
وضعه بعد خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبى.
وزيرة  بني  رسمي  إعالن  في  ذلك  جاء 
ونظيرتها  جن،  ماري  الكندية،  التجارة 
في  تريفيليان  ماري  آن  البريطانية، 

العاصمة أوتاوا.
بالفعل  وكندا  بريطانيا  وتفاوضت 

على اتفاقية جتارية مؤقتة لتحل محل االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة األوسع، التي 
تفاوضت عليها كندا مع االحتاد األوروبي.

بلغت قيمتها  املتحدة وكندا  اململكة  التجارية بني  العالقة  إن  البريطانية  التجارة  وزارة  وقالت 
أكثر من 19 مليار جنيه إسترليني )٢5.1 مليار دوالر( في عام ٢0٢0. وقالت وزيرة التجارة آن ماري 

تريفيليان إن اتفاقية التجارة احلرة لديها »إمكانات هائلة لتعزيز وتنمية التجارة بني بلدينا”.
الدخول  وكذلك  كندا  مع  صفقات  إبرام  لبريطانيا  بالنسبة  مبكان  األهمية  من  إنه  وأضافت 
والتي تضم 11 دولة واملعروفة باسم االتفاقية  الهادئ  التجارة املطلة على احمليط  اتفاقية  في 

الشاملة واملتقدمة للشراكة عبر احمليط الهادئ.
املتوقع أن تضيف صفقة جديدة مع كندا الكثير، حيث أن 98% من صادرات السلع  وليس من 
معفاة من الرسوم اجلمركية بالفعل مبوجب االتفاقية احلالية املعمول بها. بدال من ذلك، تأمل 
وأسرع  أرخص  التجارة  »جلعل  جديدة  رقمية  شروط  على  واالتفاق  الروتني  إنهاء  في  احلكومتان 

وأكثر أمانا”.
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الطريقة الصحيحة للعناية باألثاث اخلشبيالطريقة الصحيحة للعناية باألثاث اخلشبي
قالت خبيرة األثاث والديكور األملانية أورسوال جايسمان إن األثاث اخلشبي يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ 

على رونقه.
وأضافت جايسمان أن العناية السليمة تتوقف على نوع اخلشب، موضحة أن اخلشب ذا املسام املفتوحة 
قوام  ذي  ملمع  استعمال  ينبغي  البقع  وإلزالة  وجافة.  ناعمة  قماش  قطعة  بواسطة  تنظيفه  ينبغي 
فينبغي  املغلقة  املسام  ذو  اخلشب  أما  اخلشب.  الضغط بشدة على  دون  ناعمة  قماش  وقطعة  احلليب 

تنظيفه بواسطة قطعة قماش رطبة.
وبشكل عام، ال يجوز تنظيف األسطح اخلشبية بواسطة املنظفات التقليدية، كما ال يجوز استعمال 
قطعة قماش ذات ألياف دقيقة؛ نظرا ألنها قد تتسبب في ظهور خدوش بسطح اخلشب، مما يفسد رونقه.

   ان جلوس ضيوفك إلى مائدة الطعام له أصول 
ال أشك في أنك حريصة عليها، فتوزيع الضيوف 
إلى خلق جو نفسي  املائدة يهدف  على مقاعد 

مريح لكل اجلالسني، ويتم توزيهم كاألتي:
رب البيت )املضيف( على رأس املائدة، وربة البيت 
املائدة املواجه لرب األسرة،  )املضيفة( على رأس 
أما توزيع األشخاص فيكون تبعاً ألهميتهم من 
ناحية السن والركن االجتماعي والرعاية الواجب 
يكون جلوسهم  أن  لذلك يجب  لهم،  اعطاؤها 
في أماكن الشرف وهي على ميني صاحبي املنزل.

على  توزيعهم  فيجب  الباقون  الضيوف  أما   
األماكن األخرى مع مراعاة السن ونوع الشخص 

فمثالً  األخرين،  مع  التجاوب  على  والقدرة 
من  واحد  بجانبه  يجلس  السن  كبير  شخص 
الذين يفضلون االستماع إلى األحاديث .. وهكذا.
يراعى  املدعوین  بني  أطفال  وجود  حالة  وفي 
جلوسهم بجوار شخص كبير يساعدهم جتنباً 
للشوشرة التي قد يحدثونها أو سكب أي شيء 

على املفارش.
يراعي  للخدمة:  شخص  وجود  عدم  حال  في 
جلوس ربة البيت في وضع ميكنها من القيام دون 
إزعاج لآلخرين؛ فرأس املائدة القريب من الباب أو 
)البيفيه( الذي تتناول منه احتياجاتها هو أنسب 

األماكن لها

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

أصول ولياقة:أصول ولياقة:
  أنت وضيوفك   أنت وضيوفك 

على املائدةعلى املائدة

األظافر تتألق باأللوان الزاهية هذااألظافر تتألق باأللوان الزاهية هذا  
الربيعالربيع

األظافر  على طالء  تهيمن  الزاهية  األلوان  أن   Elle أوردت مجلة 
أجواء  املرأة إطاللة جذابة تشيع  لتمنح  ربيع- صيف ٢0٢٢  في 

البهجة والتفاؤل واإلقبال على احلياة.
وأوضحت اجمللة أن األظافر تزهو هذا املوسم باألصفر الشمسي 

الذي يتناغم مع املالبس اجلينز ذات اللون األزرق الداكن خاصة، وتخلق التوليفة تبايناً الفتاً لألنظار.
وتزدان األظافر أيضاً بالبرتقالي، بطيف لوني واسع من املشمشي مرورا بالتراكوتا وصوالً إلى النيون، إلى 

جانب األخضر الفستقي الذي يتناغم مع املالبس بالبيج.
أما تلتي ترغب في إطاللة أكثر جاذبية وأنوثة، فيمكنها تنسيق الطالء مع مالبس بالوردي.

مع  لتنسيقه  اجلريء،  بالبنفسجي  أظافرها  تزيينها  فيمكنها  جاذبية  أكثر  إطاللة  في  ترغب  التي  أما 
مالبس بألوان الباستيل احلاملة.

اللوشن السائل أكثر اللوشن السائل أكثر 
فعالية فعالية من الصلب لترطيب من الصلب لترطيب 

البشرةالبشرة
إن  األملانية  السلع  اختبار  هيئة  قالت 
 Solid Body“ الصلب  اجلسم  لوشن 
اللوشن  من  كفاءة  أقل  يعد   ”Lotion
السائل، حيث إنه ال يقدم نفس مستوى 

العناية الذي يقدمه اللوشن السائل.
وتوصلت الهيئة إلى هذه النتيحة بعدما 

قامت بإجراء اختبار شمل 15 نوعاً من مستحضرات اللوشن الصلب والسائل.
وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من أن لوشن اجلسم الصلب يعد صديقاً للبيئة أكثر من لوشن اجلسم 
السائل، غير أنه ال يقوم بترطيب البشرة بنفس كفاءة اللوشن السائل، كما ال يتم توزيعه جيداً، باإلضافة 

إلى أن البشرة ال متتصه بنفس سرعة امتصاصها للوشن السائل.

اصنعيه بنفسكاصنعيه بنفسك::
 شراب التمر هندي! شراب التمر هندي!

املقادير:
 – - ٢ كجم سكر سنترفيش  نصف كيلو جرام متر هندي 
واحد ونصف كجم ماء عصير ليمون حامض )ملء فنجان 
قهوة صغير أو عصير 5 ليمونات الواحدة في حجم اجلوزة(.

الطريقة: 
وينقع في ماء  ويقطع قطعاً صغيرة،  التمر هندي  يغسل 

النار ملدة 5 دقائق فقط،  أرباع كجم ماء(، ثم يغلى على  املقررة أي ثالث  املاء  يغطيه )نحو نصف كمية 
يصفى باملصفاة، ثم بالشاشة، يضاف املاء الباقي إلى السكر ويغلي على النار حتى يعقد السكر )يغلظ 
قوامه نوعاً(، ثم يضاف التمر هندي إلى خليط السكر واملاء، ويترك ليغلي كل اخلليط معاً غلوة واحدة، 

فيضاف عصير الليمون ويغلي ملدة 3 - 5 دقائق فقط.
 يصفى الشراب ويعبأ في زجاجات محكمة الغطاء. وعند التقدمي يزاد باملاء املثلج بنسبة 1:5)بدون إضافة 

سكر(. 

   هل تعرفا كيف تتعامالن مع أبنائكما في بداية 
مواجهة  على  قادرين  ليكونوا  الشباب  مرحلة 
اآلباء  والتربويون  النفسيون  اخلبراء  ينصح  احلياة؟ 
قلب كل  في  تنمو  التي  احلب  »نبتة  بضرورة غرس 
املتزنة  الشخصية  مبقومات  ينعا  حتى  وابنة،  ابن 
كل  في  الرئيسي  العنصر  هو  فاحلب  والناضجة.. 

مراحل عمر اإلنسان.
   ويقدم لكما هنا اخلبراء النفسيون في مجال تربية 
تساعدكما  التي  األساسية  النقاط  هذه  األبناء 

على ضمان مستقبل مشرق لألبناء:
العمل على توفر جو من األلفة، والصداقة املتبادلة 
بني جيل اآلباء، وجيل األبناء، وفتح الطريق لإلرشاد 
بطريقة سهلة تلقائية، ومعرفة احتياجات األبناء، 
يحتاج  الشباب  مرحلة  بداية  في   - مثالً   - فاالبن 
أنه  اثبات  يحاول  ظاهرياً  أنه  رغم  أبيه،  ملساعدة 

أصبح له شخصية مستقلة وال يحتاج إلى أحد.
التأكيد على أن حب الوالدين لألبناء غير مشروط.. 
فمهما صدر عنهم، فلن يغير من عاطفة األمومة، 
واألبوة! وهذا من شأنه أن يولد الشعور باالطمئنان 

والثقة. 
تخصيص الوقت الكافي للحوار واملشاركة الفعالة 
مستعداً  الكل  يكون  هادئة،  جلسة  في  البناءة، 
فيها للنقاش الهادئ والكالم الصريح، فيتم سماع 
بكل  بل  استخفاف،  بدون  واملشكالت،  الشكاوى 
االحترام لألحاسيس واملشاعر واآلراء. ويعمل األبوان 

بحلها،  شخصياً  هو  ليقوم  االبن  مساعدة  على 
فتضاعف ثقته بقدراته.

وحتقيقها  العدالة  وجود  على  احلرص  كل  احلرص 
ظروفهم  تفاوتت  مها  األبناء  بني  املعاملة  في 
واالقناع  واجب،  للكل  فاإلصغاء  ومشكالتهم. 
في  التمييز  عدم  أهمية  مع  هذا  ضرورة.  واالقتناع 

املعاملة بني االبن واالبنة.
يصبح  أن  يريد  من  لكل  هام  مبدأ  تقول،  ما  عش 
في  ألبنائهم  قدوة  يكونوا  أن  يجب  واآلباء  قدوة. 
اإلنسانية  املبادئ  بكل  وااللتزام  والصدق،  األمانة 

واألخالقية.
املتخصصون  يعتبرها  السابقة  اخلطوات      
الشباب  من   - جديد  جيل  خلق  في  األساس  لبنة 
والشابات - قادر على التصدي للمشکالت والقناعة 
ملواجهة  واالستعداد  احلياة،  عن  والرضا  بالظروف، 
املبني  بالرضا،  بالشعور  والتحلي  بتقلباتها.  احلياة 
عن  بعيداً  اجلاد  والعمل  والقناعة  االقناع  على 
من  كله  وهذا  احلياة.  ظروف  من  والتبرم  الضيق 
قوية  بشخصية  الشابة  أو  الشاب،  ميتع  أن  شأنه 

قادرة على ابداء الرأي وتبادل احلوار الهادف والبناء.

األبناء في مرحلة الشباباألبناء في مرحلة الشباب
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حدث تاريخي.. إسرائيل تستضيف قمة سداسية في النقبحدث تاريخي.. إسرائيل تستضيف قمة سداسية في النقب
قمة  يومني  ملدة  عقدت  تاريخي،  حدث  في 
واإلمارات  املتحدة  الواليات  خارجية  وزراء  جتمع 
وجهها  لدعوة  تلبية  ومصر،  واملغرب  والبحرين 
في  لقاء  إلى  لنظرائه  البيد  يائير  اخلارجية  وزير 

إسرائيل.
قمة  باسم  عرفت  التي  القمة  في  وشارك 
إسرائيل،  بجنوب  النقب  في  النعقادها  النقب 
ووزيري  بلينكن،  أنتوني  األميركي  اخلارجية  وزير 

خارجية البحرين واإلمارات.
إسرائيل،  في  العرب  اخلارجية  وزراء  لقاء  يأتي 

في أعقاب لقاء ثالثي في شرم الشيخ، بني الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس احلكومة 
اإلسرائيلية نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وجرى خالل اللقاء في شرم الشيخ، بحث عدد من القضايا، في مقدمتها إيران والتقارير حول عزم 
الواليات املتحدة إخراج احلرس الثوري من قائمتها للمنظمات اإلرهابية، واحتمال التوصل في احملادثات 

النووية في فيينا إلى اتفاق نووي جديد.

وثيقة مسربة تكشف عن خطة صينية لغزو تايوانوثيقة مسربة تكشف عن خطة صينية لغزو تايوان في اخلريف في اخلريف
كشفت وسائل اعالم عاملية عن تفاصيل وثيقة روسية مسربة 
احلرب  لكن  املقبل،  اخلريف  في  تايوان  لغزو  صينية  خطة  عن 

الروسية على أوكرانيا أوقفت خطط بكني.
والوثيقة املؤرخة بتاريخ 9 مارس، تكشف أن الرئيس الصيني، 

شي جينبينغ، كان ينوي غزو تايوان في اخلريف.
وقالت الوثيقة التي كشف محتواها معارض روسي يقيم في 
فرنسا، وكتبها محلل يعمل في جهاز األمن الفيدرالي الروسي، 

وهي واحدة ضمن وثائق أخرى مصدرها االستخبارات.
أوسيكني،  فالدميير  الروسي،  املعارض  الوثيقة مصدرها  ولفتت 

السجون  في  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  يوثق  موقعا  ويدير  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  محام  وهو 
الروسية.

أنه يعتقد أن مسرب الوثائق شخص حقيقي من جهاز األمن الفيدرالي.
التي  الفوضى  بعد  الصني،  خطة  الروسية  العسكرية  العملية  أفشلت  فقد  الوثيقة،  وبحسب 
على  املفروضة  العقوبات  تبعات  تطالها  أن  من  الصني  ومخاوف  الروسية  العملية  فيها  تسببت 

موسكو.
لهجوم صيني  االستعداد  عليها  يتعني  بالده  أن  أكد  وو،  التايواني، جوزيف  اخلارجية  وزير  أن  وأكدت 

بغض النظر، مؤكدا علمه بالوثيقة الروسية.
إذا لزم األمر، لكن قادة تايوان  وتعتبر الصني تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة 

يقولون؛ إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة.
 

في يوم »فوضى الكونغرس«.. اختفاء ساعات من مكاملات ترامبفي يوم »فوضى الكونغرس«.. اختفاء ساعات من مكاملات ترامب
التي حتقق  النواب األميركي  فوجئت جلنة مجلس 
بشأن حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير ٢0٢1، 
بعدم وجود السجالت املتعلقة بنحو سبع ساعات 
دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  مكاملات  من 

ترامب في ذلك اليوم.
غير  عنف  أعمال  الكونغرس،  مبنى  وشهد 
عندما   ،٢0٢1 يناير  من  السادس  في  مسبوقة 
على  احتجاجا  املكان،  باقتحام  ترامب  أنصار  قام 
تصديق مجلسي النواب والشيوخ على فوز الرئيس 
الدميقراطي، جو بايدن، وسط اتهامات من الرئيس 

املنتهية واليته، وقتئذ، بتزوير نتائج االنتخابات.
وبحسب صحيفة »واشنطن بوست« وشبكة«سي بي إس نيوز«، فإن سجل املكاملات تنقص منه 

ست ساعات و37 دقيقة.
ويأتي الكشف عن اختفاء وثائق بشأن ساعات من املكاملات الهاتفية للرئيس األميركي السابق، بينما 
قام البيت األبيض، مؤخرا، بتسليم السجل للجنة من مجلس النواب حتقق بشأن أحداث الكونغرس 
بعدم  يناير ٢0٢1،   6 الكونغرس في  اقتحام  التي حتقق بشأن حادثة  األميركي  النواب  جلنة مجلس 
ترامب  دونالد  الرئيس األميركي السابق،  املتعلقة بنحو سبع ساعات من مكاملات  وجود السجالت 

في ذلك اليوم.
ويأتي الكشف عن اختفاء وثائق بشأن ساعات من املكاملات الهاتفية للرئيس األميركي السابق، بينما 
قام البيت األبيض، مؤخرا، بتسليم السجل للجنة من مجلس النواب حتقق بشأن أحداث الكونغرس.

وذكر املصدران أن الوثائق التي حصلت عليها اللجنة ال تضم أي بيانات بشأن املكاملات التي أجريت 
على مدى ٤57 دقيقة كاملة، بني 11:17 من صباح السادس من يناير ٢0٢1 إلى 06:5٤ من مساء اليوم، 
أي الفترة التي شهدت اقتحام الكونغر وهذه املكاملات »اخملتفية« أعقبت خطابا ألقاه ترامب أمام 
عدد من أنصاره في العاصمة واشنطن، وقيل إنه كان حتريضا لهم على القيام باقتحام الكونغرس، 

بذريعة أن الدميقراطيني قد سرقوا منهم االنتخابات وتالعبوا بالنتائج. 

احلوثيون يشنون هجمات احلوثيون يشنون هجمات على منشآت نفط سعودية...على منشآت نفط سعودية...
 وواشنطن تندد وواشنطن تندد

ال  الرياض  أن  السعودية  الطاقة  وزارة  هددت 
النفط  إمدادات  أي نقص في  تتحمل مسؤولية 
احلوثيني  لهجمات  نتيجة  العاملية  لألسواق 
يأتي هذا بعد تعرض السعودية  على منشآتها، 
لهجمات جديدة على منشآت طاقة، فيما أدانت 

واشنطن هذه الهجمات.
على  هجمات  سلسلة  احلوثيون  املتمردون  شن 
هائل  حريق  باندالع  إحداها  تسببت  السعودية 
في  أرامكو  لشركة  تابعة  نفطية  منشأة  في 

مدينة جدة.
واستهدف أحد هذه الهجمات مصفاة تابعة ألرامكو في منطقة ينبع على البحر األحمر، الواقعة 

على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة.
 أفادت وسائل اعالم محلية بتصاعد دخان أسود كثيف من املوقع في جدة.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في بيان أنه »متت السيطرة على احلريق بدون وجود أي إصابات 
أو خسائر بشرية

العامة  العدائية على مناشط احلياة  الهجمات  أو تداعيات لهذه  تأثير  أي  البيان »ليس هناك  وتابع 
مبدينة جدة«، في إشارة إلى احللبة التي تستضيف سباقا للفورموال واحد في املدينة. وأفاد التحالف 
إلى  أدى  الهجوم  أن  موضحا  أرامكو«  لشركة  التابعة  البترولية  املنتجات  توزيع  محطة  »بتعرض 

»نشوب حريق بخزانني اثنني تابعة للمنشأة النفطية”.
في  السعودية  بقيادة  العسكري  التدخل  لبدء  السابعة  السنوية  الذكرى  عشية  الهجمات  وتأتي 
اليمن ملواجهة املتمردين احلوثيني املقّربني من إيران. وكانت السعودية، أكبر مصّدر للنفط اخلام في 
بواسطة  للحوثيني  هجمات  غداة  النفطي  إنتاجها  خفض  مخاطر  من  اإلثنني  حّذرت  قد  العالم، 

صواريخ وطائرات مسّيرة.
ومن جانبها نددت اخلارجية األمريكية الهجمات على السعودية، وقالت جالينا بورتر نائبة املتحدث 
منشآت  على  اليمنية  احلوثي  جماعة  بهجمات  تندد  واشنطن  إن  األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم 
نفطية بالسعودية وتعتبرها »غير مقبولة«. وأضافت أن الواليات املتحدة تواصل العمل مع السعودية 

لتعزيز دفاعاتها.

بوادر »تهدئة« من بوادر »تهدئة« من إسطنبول و«كييف« تقترح احلياد مقابل إسطنبول و«كييف« تقترح احلياد مقابل 
ضمانات أمنيةضمانات أمنية

يشمل  ومبا  أوكرانيا  شمال  في  العسكري  نشاطها  »جذري«  بشكل  ستقلص  أنها  روسيا  أعلنت 
املناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات »بناءة« في إسطنبول، وأعلن رئيس الوفد الروسي 
املفاوض في محادثات إسطنبول فالدميير منديسكي عن إجراء »نقاشات بناءة« في احملادثات مع الوفد 

األوكراني، مضيفا أن املقترحات األوكرانية سُتنقل للرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وقال إن بوتني ميكن أن يلتقي نظيره األوكراني فولودميير زيلينسكياز تقدم كاف في احملادثات مبا يسمح 

بلقاء رئيسي البلدين.
رئيسي  بني  لقاء  عقد  إمكانية  يتيح  حل،  اقتراح  على  اتفقنا  اليوم  املفيدة  احملادثات  »بعد  وأضاف 
الدولتني تزامنا مع توقيع وزيري اخلارجية املعاهدة باألحرف األولى«. وتابع أن »إمكانية حتقيق السالم 

تصبح أقرب بشرط العمل السريع على االتفاق والتوصل إلى التسوية املطلوبة”.
وعلى إثر ذلك أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومني أنه »نظرا إلى أن احملادثات حول إعداد 
اتفاق بشأن وضع أوكرانيا احملايد وخلوها من األسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية ... مت اتخاذ 

قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري”.
والتقى الوفدان الروسي واألوكراني في قصر دوملا بهجة على مضيق البوسفور حيث توجد مكاتب 
للرئاسة التركية. وكان في استقبال الوفدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حثهما على 
وضع حد لـ »مأساة« غزو أوكرانيا من قبل القوات الروسية. وكانت هذه أول مفاوضات حضورية بعد 

عدة جوالت من احملادثات بتقنية الفيديو.
ومن جانبه أعلن رئيس الوفد األوكراني عن إحراز تقدم كاف في احملادثات  التي جرت اليوم مع الوفد 
على  لقاء  لعقد  كافية  اليوم  اجتماع  »نتائج  إن  أراخميا  ديفيد  األوكراني  املفاوض  وقال  الروسي، 
مستوى القادة« مثيرا إمكانية عقد اجتماع بني زيلينسكي وبوتني كانت روسيا قد استبعدته اإلثنني 

معتبرة أنه سيأتي »بنتائج عكسية”.
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 احلزب الليبرالي يبرم صفقة احلزب الليبرالي يبرم صفقة 
مع »الدميقراطي اجلديد« إلبقاء مع »الدميقراطي اجلديد« إلبقاء 

احلكومة احلكومة في السلطة حتى في السلطة حتى ٢٠٢5٢٠٢5
الليبرالي  احلزب  عقد 
احلاكم في كندا صفقة 
الدميقراطي  احلزب  مع 
ان  شأنها  من  اجلديد 
جسنت  حكومة  تبقي 
السلطة  في  ترودو 
وهذا   ،٢0٢5 عام  حتي 

بالعمل علي بعض  الليبرالي  احلزب  يلتزم  أن  مقابل 
اولويات احلزب الدميقراطي اجلديد.

الدميقراطي  احلزب  جتعل  ان  الصفقة  هذه  شأن  من 
مبا  الثقة  تصويت  في  الليبرالي  احلزب  يدعم  اجلديد 

في ذلك امليزانيات الفيدرالية.
تعضيد  علي  الليبرالي  احلزب  سيعمل  جانبه  ومن 
عدد من السياسات التي يفضلها احلزب الدميقراطي 
الوطني  الصيدالنية  الرعاية  برنامج  ذلك  في  مبا 

وبرنامج الرعاية الصحية لألسنان.
احملافظني  حلزب  املؤقتة  الزعيمة  وصفت  وقد  هذا 
»انه  قائلة  االتفاق  هذا  بيرجن  كانديس  السيدة 
للتمسك  ترودو  من  قاسية  محاولة  من  أكثر  ليس 
الدميقراطي  احلزب  من  محاولة  هذه  وإن  بالسلطة، 
االصوات  بشراء  البرملاني  النقاش  الستبدال  اجلديد 

والصفقات السرية واالبتزاز«.
بوليفر  بيير  احملافظني  حزب  لرئاسة  املرشح  واتهم 
راديكالية  بانها  االتفاق  علي  املوافقة  االحزاب 
ومتطرفة لتوسيع سلطة احلكومة من خالل سلب 

حريات الشعب.

وفد من السكان األصلينيوفد من السكان األصليني يصل  يصل 
إلى روما للقاء البابا فرانسيسإلى روما للقاء البابا فرانسيس

وصل وفد مكون من 3٢ ممثال عن الشعوب االصلية 
مارس   ٢7 االحد  يوم  روما  إلى  وامليتيس  واالنويت 
حلضور أسبوع من االجتماعات مع البابا فرانسيس، 
الفترة  خالل  وألبنائهم  لهم  حدث  ما  له  ليشرحوا 
التي ادارة الكنيسة فيها املدارس الداخلية في كندا 
ويسردوا قصص معاناة الشعوب االصلية، وكيف مت 
القضاء على لغتهم وثقافتهم االصلية، ثم يطلبوا 
منه تقدمي اعتذار رسمي عما حدث لشعوبهم حتى 

حتدث مصاحلة بني الكنيسة وبينهم.
واملؤمتر  الرسولي  الكرسي  نظمها  الرحلة  وهذه 
التي  تكلفتها  ودفع  الكاثوليك  لألساقفة  الكندي 
االموال منفصلة عما  دوالر وهذه  ألف  تقدر ب 350 
دوالر  مليون   30 وهو  بتقدميه  الكنيسة  تعهدت 
لدعم املصاحلة مع الشعوب االصلية، ويتكون الوفد 
والشباب  والشيوخ  والناجون  األولي  االمم  رؤساء  من 
وحملوا معهم مسؤولية مشاركة قصص عن االبادة 
الثقافية من 150 عاما من خالل 139 مؤسسة كانت 
جميع  في  والدولة  الكاثوليكية  الكنيسة  تديرها 

انحاء كندا.
ويقابل البابا فرانسيس كل مجموعة على حدة ثم 
يتقابل معهم جميعا ملدة ساعة واحدة، هذا ويعرف 
بإدارة وتشغيل ما  الكاثوليكية قامت  الكنيسة  أن 
يقرب من ثالثة ارباع املدارس الداخلية، وارغمت أكثر 
من 150 ألف طفل من السكان االصليني على ترك 
ما  الفترة  في  املدارس  هذه  داخل  والبقاء  عائالتهم 
ان عددا ال يحصى  ويقال  وعام 1990  بني عام 1830 
من هؤالء االطفال تعرضوا للعنف البدني واجلنسي 

والروحي بدون مبرر.

اتفاقية »رعاية األطفال« اتفاقية »رعاية األطفال« 
بـــ«أونتاريو«... تخفض الرسوم بـــ«أونتاريو«... تخفض الرسوم 

للنصف وخصوماتللنصف وخصومات بأثر رجعي   بأثر رجعي  
احلكومة  مع  األطفال  لرعاية  اتفاقا  أونتاريو  حكومة  وقعت 
الفيدرالية مببلغ ٢.13 مليار دوالر على مدى ست سنوات، وهي 
النصف  إلى  خطوة ستشهد خفض لرسوم رعاية األطفال 

وخصومات بأثر رجعي إلى شهر ابريل.
وزراء  رئيس  ترودو ومعه دوج فورد  الوزراء جسنت  رئيس  وأعلن 
اونتاريو رسميا تفاصيل االتفاق في مؤمتر صحفي  مقاطعة 
ستؤدي  الصفقة  ان  املقاطعة  حكومة  وقالت  مؤخرا،  اقيم 
في النهاية وبحلول شهر سبتمبر ٢0٢5 إلى ما يقرب من 10 

دوالرات يوميا رسوم لرعاية الطفل.
وقال جسنت ترودو »نحن نعلم ان االطفال يستحقون افضل 
بداية في احلياة ، وال ينبغي ان يضطر اآلباء وخاصة االمهات 
إلى االختيار ما بني رعاية العائلة واملهنة«  وستشهد اخلطوة 
األولى في االتفاقية تخفيض رسوم الرعاية لألطفال بنسبة 
٢5%  إلى حد  أدنى 1٢ دوالر في اليوم لألطفال من سن خمسة 
سنوات واقل، في مراكز رعاية االطفال املرخصة وسوف تسلم 
اخلصومات هذه لآلباء بأثر رجعي إلى 1 أبريل  في شهر مايو .

سيؤدي  مما  ديسمبر  شهر  في  أخر  خفضا  اآلباء  وسيشهد 
رعاية  تكاليف  ملتوسط   %50 بنسبة  تخفيض  أجمالي  إلى 
في  أخرى  مرة  الرسوم  وسنخفض   ،٢0٢٢ لعام  االطفال 
بحلول  اليوم،  في  دوالر  إلى10  وتهبط   ٢0٢٤ عام  سبتمبر 
سبتمبر عام ٢0٢5، وستشهد الصفقة ايضا إنشاء 86 ألف 
مركز لرعاية االطفال منها 15 ألف موجودة بالفعل منذ عام 
مركز   5000 تسجيل  على  اآلن  املقاطعة  وستعمل   ،٢019
لرعاية االطفال ووكاالت رعاية االطفال املنزلية من اآلن وحتى 

األول من سبتمبر.
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مسيحي  مليون   360 من  أكثر  تعرض 
العالم  في  الشديدين«  والتمييز  »لالضطهاد 
خالل ٢0٢1 وفق تقرير نشرته منظمة »األبواب 
كانت  أفغانستان  أن  إلى  مشيرة  املفتوحة«، 

األسوأ في معاملة املسيحيني.
وقال باتريك فيكتور، مدير املنظمة في فرنسا 
وصل  »لقد  صحافي  إيجاز  خالل  وبلجيكا 

االضطهاد إلى مستوى قياسي”.
في  أنه  احلكومية  غير  املنظمة  تقرير  وبني 
سبتمبر  و30   ٢0٢0 أكتوبر   1 بني  ما  الفترة 
٢0٢1، تعرض »أكثر من 360 مليون مسيحي« 
والبروتستانت  واألرثوذكس  الكاثوليك  من 
دولة   76 من  وغيرهم  واإلجنيليني  واملعمدانيني 
- »لالضطهاد والتمييز الشديدين« مقارنة مع 

3٤0 مليونا في عام ٢0٢0.
بزيادة  مسيحيا،   5898 قتل   ،٢0٢1 عام  في 
السابق حني مت تسجيل  العام  قدرها ٢٤% عن 
كل عشرة  من  ثمانية  وقتل  قتل.  حالة   ٤761

مسيحيني في نيجيريا.
باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الكنائس 
التي أُغلقت أو تعرضت للهجوم والتدمير إلى 
في   ٤٤88 مع  مقارنة  املاضي  العام  في   5110

.٢0٢0
عدد  في   %٤٤ بنسبة  »زيادة  إلى  وأشارت 
 ٤٢77( دينهم«  بسبب  احملتجزين  املسيحيني 
حالة في ٢0٢0 و6175 حالة في ٢0٢1(، وصنفت 
أشكال  كل  أخذ  لدى  األخطر  أفغانستان 
االضطهاد في االعتبار، تلتها كوريا الشمالية 

والصومال وليبيا واليمن وإريتريا ونيجيريا.
االضطهاد  إن  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 
اتخذ في أفغانستان »بعدا جديدا مع سيطرة 

طالبان”.
بسبب  إضافّي  مسيحّي  ألف  ُقتل 

إميانهم مقارنة بالعام املاضي
باضطهاد  املرتبطة  الّتقارير  أحدث  تُشير 
استشهاد  حاالت   ٤ حدوث  إلى  املسيحيني 
عامليًّا   5 أصل  من  نيجيريا  في  ملسيحيني 
الّصني  في  الكنائس  ضّد  هجمات   3 وحدوث 
في  احلال  ترّدي  عن  ناهيك  عامليًّا   5 أصل  من 
أفغانستان بشكل يفوق حجم االّضطهاد في 

كوريا الّشمالّية.
إميانهم  بسبب  إضافّي  مسيحّي  ألف  ُقتل 
متّ  الّسابق. كما  بالعام  مقارنة  الفائت  العام 
أكثر  وتعّرضت  إضافي،  مسيحّي  ألف  اعتقال 

من 600 كنيسة للهجوم أو اإلغالق القصرّي.
 

افغانستان وكوريا تتصدران الدول االكثر خطرا 
على املسيحيني

حتتّل  فهي  القائمة  أفغانستان  تتصّدر 
الّرصد  لقائمة  وفًقا  األولى،  املرتبة 
العاملّي )WWL( للعام ٢0٢٢، وهي أحدث دراسة 
دولة   50 أكثر  قبل Open Doors حول  من 
تشّكل خطرًا على املسيحيني أو يصعب فيها 

أن يكون الّشخص مسيحيًّا.
رئيس Open Doors في  كاري،  ديفيد  قال 
نتائج  »تُشير  األميركّية:  املّتحدة  الواليات 
تغّيرات  إلى  العام  بهذا  املتعّلقة  الّدراسة 

جذرّية في مشهد االضطهاد”.
ترتيب  تاريخيًّا  الّشمالّية  كوريا  تصّدرت 
 Open بدأت أن  منذ  خطورة  األكثر  الّدول 
أّنه  إاّل  العام 199٢.  الّرصد في  Doors بعملّية 
مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في 
شهر أغسطس املاضي، أُجبر األفغان املؤمنون 
على مغادرة بالدهم أو اإلنتقال إلى أماكن أخرى 
أّن كثيرين فقدوا  إلى  الّتقرير  البالد. يشير  من 
كّل ما لديهم، بينما أُغلقت الكنائس البيتّية 

على الفور.

يأمل  وهو  إجالؤهم  متّ  اّلذين  األفغان  أحد  قال 
عن  الكشف  عدم  طالًبا  ما  يوًما  بالّرجوع 
حركة  سيطرة  قبل  الوضع  يكن  »لم  هوّيته: 
»أّما  مقبواًل«.  كان  لكّنه  حال  بأفضل  طالبان 
عن  ويتوارون  بخوف  املسيحّيون  يعيش  اآلن 

األنظار، يعيشون حتت األرض”.
بأّن  اإلشارة  دراسة Open Doors إلى  تُسارع 
ال  الّثاني  املركز  إلى  الّشمالّية  كوريا  انتقال 
الّدينّية  احلّرّية  في  حتّسًنا  بتاتًا  ذلك  يعكس 
هناك. بل على العكس، أّدى تطبيق قانون الفكر 
املعادي للّرجعّية اجلديد إلى زيادة االعتقاالت ما 

بني املسيحيني وإغالق الكنائس البيتّية.
وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية كانت حتتل 
العشرين  السنوات  مدى  على  الدول  قائمة 
املرتبة  في  العام  هذا  حلت  أنها  بيد  املاضية، 
الالئحة  هذه  أفغانستان  ليتصدر  الثانية 
العالم  في  بلد  أخطر  أصبح  إذ  السوداء، 
وصول  بعد  املسيحية  للجماعات  بالنسبة 
ولفت  كابل،  في  السلطة  إلى  طالبان  حركة 
الذي  »الوقود«  مبثابة  باتت  احلركة  أن  إلى 
العاملي،  التيارات اجلهادية على الصعيد  يغذي 
موضحا أن هذا األمر يبعث على القلق الشديد 
السيما  العالم،  حول  املناطق  من  العديد  في 

في القارة األفريقية.
من  نقطة   96 على  الشمالية  كوريا  حصلت 
املسيحيني، لتسجل  100، من حيث اضطهاد 

درجة أعلى من جميع السنوات السابقة.
مدار  على  للقائمة  يانغ  بيونغ  تصدر  ورغم 
دولة من حيث  املاضية كأسوأ  العشرين عاما 
أفغانستان  احتلت  فقد  املسيحيني،  اضطهاد 
املركز األول من حيث اضطهاد املسيحيني بعد 

استيالء حركة طالبان على السلطة في العام 
املاضي.

كوريا  اضطهاد  أن  الدراسة  وأوضحت 
بعد  حدته  تفاقمت  للمسيحيني  الشمالية 
 ٢0٢0 عام  من  ديسمبر  في  النظام  طبق  أن 
القانون الذي يهدف إلى معاقبة من ينشرون أو 
يشاهدون احملتويات الثقافية الكورية اجلنوبية. 
املناهض  والفكر  الثقافة  »قانون  يحظر  كما 
بني  من  باعتباره  املقدس  الكتاب  للرجعية« 

»املنشورات األجنبية”.

ويُعتقد أن حوالي ٤00 ألف كوري شمالي، أي 
1.5% من إجمالي عدد السكان، هم مسيحيون، 
من بينهم ما يصل إلى 70 ألفا محتجزون في 

السجون أو معسكرات العمل.
جرائم  نسبة  اعلى  تسجل  السمراء  القارة 

بحق املسيحيني
في  ُسجلت  إنه  الصدد  بهذا  التقرير  وذكر 
القتل  جرائم  من  نسبة  أعلى  السمراء  القارة 
بحق املسيحيني، السيما في نيجيريا حيث بلغ 
آالف وستمائة وخمسني.  أربعة  الضحايا  عدد 
بني  أفريقية  دول  سبع  وجود  عن  ناهيك  هذا 
السوداء،  القائمة  على  األولى  العشر  املراتب 
اجلهادية.  اإلسالمية  اجملموعات  تنشط  حيث 
حركة  حققته  الذي  االنتصار  أن  ناني  وأكد 

للعديد  حافزاً  شكل  أفغانستان  في  طالبان 
كحركة  أفريقيا،  في  اجلهادية  التيارات  من 
اإلسالمية  و«الدولة  الصومال  في  »الشباب« 
منطقة  في  الناشطة  الغربية«  أفريقيا  في 
الساحل، و«بوكو حرام« في نيجيريا. وأشار إلى 
أن القارة األفريقية تفتقر اليوم إلى االستقرار، 

غالبا  تكون  املسيحية  اجلماعات  أن  موضحا 
هدفاً للهجمات اإلرهابية.

وباإلضافة إلى القارة األفريقية تُبقي املنظمة 
هذا  خصت  إذ  الهند،  نحو  موجهة  أنظارها 
البلد بتقرير كامل في شهر متوز يوليو املاضي، 
لأليديولوجية  املقلق  النمو  الضوء على  سلط 
للخطر  تعرض  والتي  الهندوسية،  القومية 

حقوق األقليات، السيما املسيحيني.
بـ«الكنيسة  يسمى  ما  الى  التقرير  واشار 
نازحني،  مسيحيني  من  تتألف  التي  النازحة«، 
تركوا  الذين  األشخاص  آالف  مبئات  يقدرون 
يتعرضون  التي  االعتداءات  بسبب  بلدانهم، 
ومنطقة  نيجيريا  في  يحصل  كما  متاما  لها، 
القمع  أو  االستقرار  النعدام  نظرا  أو  الساحل، 
احلال  هي  كما  احلكومات،  قبل  من  املمارس 
اجليش  هاجم  حيث  ميامنار  في  أو  إيران،  في 
القادة  بعض  واعتقل  الكنائس  من  عددا 
أن  ملوقعنا  حديثه  ختام  في  وأكد  املسيحيني. 
في  غالبا  أنفسهم  يجدون  األشخاص  هؤالء 
جديد  من  يختبرون  حيث  للنازحني  مخيمات 
االضطهادات التي حملتهم على ترك أرضهم.

يعانون  بالعالم  7 مسيحيني  كّل  أصل   1 من 
من االضطهاد

مسيحّي  مليون   360 يعيش  عام،  بشكل 
االضطهاد  من  عالية  مستويات  ذات  دول  في 
 7 كّل  أصل  من   1 أّن  أي  الّدينّي.  الّتمييز  أو 
مسيحيني املنتشرين في جميع أنحاء العالم، 
مبا في ذلك 1 من أصل كّل 5 مؤمنني في إفريقيا 
و٢ من أصل كّل 5 مؤمنني في آسيا و1 من أصل 

كّل 15 مسيحّي في أمريكا الاّلتينّية.
عاًما  األولى منذ ٢9  وللمّرة  الفائت،  العام  في 
منذ بدء عملّية الّترّصد، سّجلت جميع الّدول 
لتصنيفها  يكفي  مبا  عالية  درجات  اخلمسني 
ا«  من ضمن مستويات االضطهاد »العالية جدًّ
8٤ سؤااًل.  من  في جدول Open Doors املكّون 
تأّهلت في هذا العام جميع الّدول اخلمسني مّرة 
من  خرجت  أخرى  دول   5 حال  هو  كما   - أخرى 

حالة االنقطاع.
فيما يستمّر الّتطّرف اإلسالمّي في إحداث أكبر 
 Open قدر من االضطهاد، فقد أشارت مّنظمة
 19-COVID بـ املتعّلقة  القيود  أّن  Doors إلى 
الّرقابّي  والّتشّدد  الّسيطرة  عملّية  »سّهلت 
العبادة«  خدمات  وعلى  الّدينّية  األقلّيات  على 
أيًضا  الباحثون  وجد  أخرى.  ودول  الّصني  في 
تشريد  متزايد  بشكل  ينتج  االضطهاد  أّن 
في  وخاّصة  مجتمعاتهم،  من  املسيحيني 

ميامنار حيث جلأ عشرات اآلالف إلى دول أخرى.
السّنويّ  الذي  التّصنيف  من  الغرض  إنّ 
حالة  وتفاقم  الّشمالّية  كوريا  تنافس  سّجل 
هو   - أسوأ  إلى  سّيء  من  فيها  االضطهاد 
إنتاج  إلى  والّسعي  الّسليم  بالّشكل  للّصالة 
املؤمنني  على  الّضوء  نلقي  فيما  فّعال  غضب 

املضطهدين وغير املنسّيني .
من  الّزمنّية  الفترة   ٢0٢٢ عام  إصدار  يتتّبع 
وقد   ٢0٢1 سبتمبر   ٢0 لغاية   ٢0٢0 أكتوبر   1
ُجمع من القاعدة اجلماهرّية بواسطة العاملني 

في Open Doors في أكثر من 60 دولة.

بزيادة ٢٠ مليونا عن العام املاضي... أكثر من 36٠ مليون مسيحي تعرضوا لالضطهاد في العالم )3-1(
قتل 5898 مسيحيا... واغالق وتدمير 511٠   كنيسة

افغانستان وكوريا تتصدران الدول االكثر خطرا على املسيحيني
1 من أصل كّل 7 مسيحيني بالعالم يعانون من االضطهاد

القارة السمراء تسجل اعلى نسبة جرائم بحق املسيحيني 
تقرير: إيهاب أدونيا
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لقد كان صلب السيد املسيح حادثة عامة شهدها 
االعمار  مختلف  من  الناس  من  آالف  وعاصرها 
والعرب  والفرس  واليهود  الرومان  من  واألجناس. 
اورشليم  يسكنون  كانوا  ممن  وغيرهم  والفينيقيني 
ونواحيها في ظل االحتالل الروماني. وانتقلت احلادثة 
علميا  وتأكدت  العالم.  أنحاء  جميع  إلى  بالتواتر 
بالعثور على كفن السيد املسيح والذي طبعت عليه 
صورته. وتأكد العلماء من حقيقته باألجهزة املتطورة. 
شخصية  احلادثة،  انتشار  سرعة  على  ساعد  ومما    
مثل  عاديا  انسانا  يكن  لم  فانه  نفسه،  املصلوب 
غير  شخصا  كان  لكنه  الرومان؛  قتلهم  ممن  غيره 
عادي، صنع املعجزات واقام االموات، اخرج الشياطني، 
وانهض املقبورين، فذاع صيته في اآلفاق وبلغ الصاحلني 

والطاحلني.
اننا شككنا في حادثة الصلب، لوجب علينا  ولو      
ان نشك في آالف الوقائع التي جرت في اروقة التاريخ 

علينا  وجب  وملا  اجلغرافيا.  ودهاليز 
ان نصدق ما توارثناه من خوارق لم 
نعهدها ومن غيبيات لم نشهدها. 
  وتتعدد املصادر التي تؤكد حادثة 
الصلب ما بني التاريخي واالثري وما 
والوثني.  واليهودي  املسيحي  بني 
في  ايسيذوروس  االسقف  فذكر 
في  النفيسة  )اخلريدة  كتابه 

الوثني- وهو من  ان تاكيتوس املؤرخ  تاريخ الكنيسة( 
 « اجلديدة:  الديانة  اتباع  قال عن  للميالد-  االول  القرن 
اخذوه  اسم  مسيحيني،  العامة  عند  اسمهم  كان 
ملك  في  كمذنب  قتل  الذي  رئيسهم  املسيح  من 
طيباريوس عندما كان بنطيوس بيالطس واليا«. وقال 
اعتقاد  هذا  كان  »لو  سلصوس:  الوثني  الفيلسوف 
دعاة املسيح وانصاره، اعنى الرسل، ملا انكره احدهم 
وكان   .)3٤ للموت«)جـ1، صـ  دفعه  االخر حتى  وخانه 
من  يسخر  االبيقوري،  لوسيان  الفيلسوف  معاصره 

عبادة املسيحيني لرجل مصلوب. 

فالفيوس  اليهودي،  املؤرخ  وقال     
ايضا  »وكان  تاريخه:  في  يوسيفوس 
في هذا الوقت، انسان حكيم اسمه 
يسوع، ان كان جائزا ان يدعى انسانا. 
ومعلما  كثيرة،  عجائب  يصنع  وكان 
للذين ارادوا ان يتعلموا احلق. وكان له 
هو  واالمم.  اليهود  من  كثيرون  تالميذ 
رؤساؤنا  عليه  اشتكى  الذي  املسيح 
بيالطس  وسلمه  امتنا.  واكابر 
البنطي للصلب. ومع هذا كله، الذين 
تبعوه من البداءة لم يتركوه. وقد نظر 

اليه حيا ثالثة ايام بعد صلبه كما كان قد تنبأ بعض 
االنبياء«)ف6، صـ٢1٤(.

   واورد االسقف ايسيذوروس صورة احلكم الذي اصدره 
بيالطس البنطي، وهذا نصه:

     »في السنة السابعة عشرة من حكم االمبراطور 
اخلامس  لليوم  املوافق  طيباريوس 
مبدينة  اذار  شهر  من  والعشرين 
احلبرين  عهد  في  املقدسة،  اورشليم 
والي  بيالطس  حكم  وقيافا،  حنان 
دار  في  للقضاء  اجلالس  اجلليل  والية 
يسوع  على  البروتوريني  مجمع  ندوة 
على  بناء  صلبا  باملوت  الناصري 
الشهادات الكثيرة البينة املقدمة من 
كونيتيوس  البنطي  بيالطس  يأمر  فلهذا   ... الشعب 
إلى احملل  يأتي بيسوع  ان  املئة األولى  كرنيليوس قائد 
يتعدى  من  كل  مينع  ان  ايضا  وعليه  لقتله.  املعد 

لتنفيذ هذا احلكم فقيرا كان ام غنيا« جـ1، صـ31. 
   وجاء في نسخة التلمود املطبوعة في سنة 16٤3 

بامستردام ما يلي:
     »ان يسوع قد صلب قبل الفصح بيوم واحد. ونودي 
امامه اربعني يوما انه سيقتل، ألنه ساحر. وقصد ان 
عنده شيء  أحد  كان  إذا  وانه  اسرائيل.  ويضل  يخدع 
للدفاع عنه فليقدمه. ومبا انه لم يتقدم أحد للدفاع 

عنه، صلب في مساء الفصح«.
  واهم شاهد على حادثة الصلب 
تقع  لم  ولو  الشريف.  االجنيل  هو 
عنها  سكت  ملا  احلادثة،  هذه 
اليهود املتربصون باملسيحيني منذ 
البداية. ومن املستحيل على اتباع 
احلادثة  تلك  يخترعوا  ان  املسيح 
ينسبونها  حتى  واملشينة  املؤملة 
كان  املسيح  صلب  ان  بل  لربهم، 
الناس  من  كثير  ارتداد  في  سبابا 
الذين تبعوه بسبب قدرته الفائقة 
على  ضعيفا  شاهدوه  فلما  املعجزات.  عمل  في 
املوت وظهر  قام من  ملا  اميانهم. لكنه  تبدد  الصليب، 

خلاصته قوى اميانهم.
جيل  الى  جيل  من  بالتواتر  احلادثة  انتقلت  وقد    
وانتشرت في انحاء كثيرة من العالم قبل مضي القرن 
رسوال  السبعني  املبشرين:  الرسل  طريق  عن  االول 
واالثنى عشر تلميذا حواريا. فمن غير املعقول ان يتفق 

كل هؤالء على حادثة لم حتدث.   
   واما ما ورد في القران الكرمي بخصوص صلب املسيح 

والكالم هنا عن اليهود: 
َعِظيًما.  بُْهَتانًا  َمرمَْيَ  َعلَى  وََقْولِِهْم  »وَبُِكْفرِِهْم     
رَُسوَل  َمرمَْيَ  ابَْن  ِعيَسى  امْلَِسيَح  َقَتلَْنا  َّا  إِن وََقْولِِهْم 
ِ وََما َقَتلُوُه وََما َصلَُبوُه وَلَِكْن ُشبَِّه لَُهْم وَإِنَّ الَِّذيَن 

اهللَّ
إاِلَّ  ِعلٍْم  ِمْن  بِِه  لَُهْم  َما  ِمْنُه  لَِفي َشكٍّ  ِفيِه  اْخَتلَُفوا 
إِلَْيِه وََكاَن   ُ نِّ وََما َقَتلُوُه يَِقيًنا. بَْل رََفَعُه اهللَّ اتَِّباَع الظَّ
ُ َعزِيزًا َحِكيًما. وَإِْن ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب إاِلَّ لَُيْؤِمَنَّ بِِه  اهللَّ
َقْبَل َمْوتِِه وَيَْوَم الِْقَياَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا« )سورة 

النساء 157- 159(. 
   لقد ظن اليهود انه مبوت املسيح، سوف متوت دعوته، 
ابو  العالمة  اكده  ما  وهو  رسالته.  وعلت  قام  ولكنه 
حامت الرازي في كتابه اعالم النبؤة تعليقا على ما جاء 

في القرآن الكرمي:  
    »قال بعض العلماء قوال، ذكروا: »ان معنى قوله عز 

امنا عني  اليه«،  وجل: »وما قتلوه يقينا بل رفعه اهلل 
انهم وان كانوا ادعوا انهم قتلوه، فانه حي، رفعه اهلل 
اليه. وهو عند اهلل محبور مكرم مسرور؛ ألنه شهيد؛ 
والشهداء هم احياء عند اهلل، كما وصفهم اهلل به 
 ِ

يُْقَتُل ِفي َسِبيِل اهللَّ مِلَْن  فقال جل ذكره: »واََل تَُقولُوا 
أَْمَواٌت بَْل أَْحَياٌء وَلَِكْن اَل تَْشُعُروَن » )سورة البقرة 15٤(. 
وقال في آية اخرى: » واََل حَتَْسَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِفي َسِبيِل 
عمران  »)آل  يُرْزَُقوَن  رَبِِّهْم  ِعْنَد  أَْحَياٌء  بَْل  أَْمَواتًا   ِ

اهللَّ
169(. قال: فكذلك سبيل املسيح)ع( لم يقتلوه يقينا 
اهلل  رفعه  شهيد،  ألنه  احلقيقة،  على  يقتلوه  لم  اي 
في  ذلك  ومثل  مسرور.  محبور  عنده،  حي  وهو  اليه. 
املسيح  ان  يوحنا:  بشرى)بشارة-اجنيل(  في  االجنيل 
ما  وفي بشرى متى:   ... بالروح  وهو حي  باجلسد  مات 
تخشوا  وال  الطوايا.  فوق  به  فنادوا  بآذانكم  سمعتم 
النفس.  قتل  على  يقدرون  وال  اجلسد،  يقتلون  الذين 
واخشوا من يقدر ان يهلك النفس ويطرح اجلسد في 
القرآن  في  ملا  موافق  وهو  االجنيل؛  في  ما  فهذا  النار. 
انه يبذل جسده  في هذا املعنى. وقد قال املسيح)ع( 
للموت ويصير الى ملكوت اهلل. وقال: يقتلون اجلسد 
القول  هذا  وافق  وقد  النفس.  قتل  على  يقدرون  وال 
القرآن: وما قتلوه يقينا بل  ما قاله اهلل عز وجل في 
رفعه اهلل اليه. وقال جل ذكره في آية اخرى: »وكنت 
كنت  توفيتني  فلما  فيهم  دمت  ما  شهيدا  عليهم 
 ... شهيد«  شئ  كل  على  وانت  عليهم  الرقيب  انت 
فالقران قد وافق االجنيل ان اهلل توفاه ورفعه اليه، وانه 
واالجنيل.  القرآن  من  املعنى  هذا  وصح  اهلل.  عند  حي 
وبطلت دعوى امللحد ان القرآن يخالف االجنيل في هذا 

الباب«-)ابو حامت الرازي، اعالم النبوة، صـ 131، 13٢(.
    وفي جميع االحوال، فإن عقيدة املسيحيني بصلب 
في  اجملتمع  تضر  ال  اخلالص،  طريق  باعتبارها  املسيح، 
شيء، بل هي ما جتعلهم يقبلون ما يقع عليهم من 
ظلم واضطهاد. ناهيك عن انهم ال يسعون لفرضها 
بالقوة. وال يحدون من يكفر بها بعد اميان.  على أحد 
فكل انسان حر فيما يعتقد، وفيما يؤمن، على شرط 

اال يؤذي االخر ال بالقول وال بالفعل. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
صلب املسيح في ميزان التاريخ

توالت ردود الفعل املرحبة بقرار الرئيس 
البرملان،  حل  سعّيد،  قيس  التونسي، 
بعدما عقد جلسة وصفها بـ«محاولة 
تصاعدت  وقت  في  فاشلة«،  انقالب 
تنظيم  جلوء  احتمال  من  التحذيرات 

اإلخوان للعنف.
وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي 
النقابة  للشغل،  العام  االحتاد  باسم 
تونس، في تصريحات  نفوذا في  األكثر 
حل  »خطوة  إن  محلية  إعالم  لوسائل 
البرملان من قبل رئيس اجلمهورية جاءت 

متأخرة لكنها ضرورية”.
االخيرة  العامة  اجللسة  أن  واعتبر 
شهور،  منذ  أعماله،  اجملمدة  للبرملان 
احتاد  القانون”. وينضم  عن  »مارقة 

ومؤسسات  أحزاب  عدة  إلى  الشغل 
الرئيس،  لقرار  تأييدها  أعلنت  تونسية 

وفي مقدمتها احلزب الدستوري احلر.
وكان سعّيد أعلن حل البرملان بناًء على 
الفصل الثاني والسبعني من الدستور، 

»حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.
ردا  التونسي  الرئيس  خطوة  وجاءت 
تهيمن  الذي  البرملان،  محاولة  على 
عليه حركة النهضة اإلخوانية حتديه، 
اإلنترنت  عبر  التصويت  خالل  من 

لصالح إلغاء مراسيم رئاسية.
يلجأ  فصيل  ألي  صارما،  حتذيرا  ووجه 
للعنف، مؤكدا أن أي محاولة للفوضى 
احترام  إطار  وفي  بالقانون  سُيواَجه 

القانون.   

ترحيب واسع بقرار رئيس تونس 
حل البرملان.. »حدث تاريخي«

العاملية  الصحة  منظمة  حدثت 
واالستجابة  التأهب  استراتيجية 
كوفيد19،  بجائحة  املرتبطة 
أكثر  للتفاؤل  متيل  نبرة  مستخدمة 
فيها  ومتنازلة  مضى،  وقت  أي  من 
امتازت  التي  التحذيرية  النبرة  عن 
بها نظرتها للجائحة طوال السنتني 

املاضيتني.
احتمالية حتول  إلى  املنظمة  وأشارت 
اجلائحة إلى مرض تنفسي سنتعايش 
معه على املدى الطويل في ظل نسب 
العديد  بها  تتمتع  باتت  التي  املناعة 
ذهب  فيما  العالم،  حول  الدول  من 
السيناريو اآلخر إلى احتمالية ظهور 
متحورات جديدة إال أنها استخدمت 
اجلانب  هذا  في  مرونة  أكثر  صيغة 
حني أكدت أن التساؤل يبقى مرتبطاً 
بحدة األعراض التي قد تسببها تلك 

املتحورات.
االستراتيجية  اخلطة  هذه  وتعد 
الثالثة منذ اإلعالن عن اجلائحة، وحتدد 
السيناريوهات احملتملة لكيفية تطور 

اجلائحة هذا العام.
وقال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 

الصحة  ملنظمة  العام  املدير 
اآلن،  نعرفه  ما  على  »بناء  العاملية: 
هو  ترجيحا  األكثر  السيناريو  فإن 
لكّن  التطور،  في  الفيروس  استمرار 
مع  يسببه ستقل  الذي  املرض  شدة 
مع  املناعة  زيادة  بفضل  الوقت  مرور 

التطعيم واإلصابة بالعدوى.
وأضاف أدهانوم: »قد تتطلب املواجهة 
السكانية  للفئات  دوريا  تطعيما 
قد  سيناريو،  أفضل  وفي  الضعيفة، 
حّدة،  أقل  متغيرات  ظهور  نشهد 
استخدام  الضروري  من  يكون  ولن 
التركيبات  أو  املعززة  التطعيمات 
استطرد  لكنه،  للقاحات.«  اجلديدة 
قد  السيناريوهات  أسوأ  »وفي  قائال: 
وقابلية  ضراوة  أكثر  متغّير  يظهر 

لالنتقال”.
تتطلب  املوقف  هذا  معاجلة  أن  وأكد 
اللقاحات  في  كبير  تغيير  إجراء 
إلى  وصولها  من  والتأكد  احلالية 
لإلصابة  عرضة  األكثر  األشخاص 

بأمراض خطيرة.
رئيسية  محاور   5 املنظمة  وحددت 
اجلائحة،  من  احلادة  املرحلة  إلنهاء 

تبدأ بتعزيز إجراءات الرصد والتقصي 
استمرار  ثم  اخملتبرات،  كفاءة  وتعزيز 
ومتطلبات  التطعيم  حمالت 
واإلجراءات  العامة  الصحة  تعزيز 
الرعاية  كفاءة  ورفع  االجتماعية، 
دعم  ورابعا:  لكوفيد-19،  السريرية 
العادل  والوصول  والتنمية  البحوث 
والتنسيق  واإلمدادات،  املعدات  إلى 
النتقال االستجابة من وضع الطوارئ 
إلى إدارة أمراض اجلهاز التنفسي على 

املدى الطويل.
املنظمة  أكدت  العام،  السياق  وفي 
أهمية السعي لتطعيم 70 في املائة 
من سكان كل بلد ضروريا للسيطرة 
األولوية  إعطاء  مع  اجلائحة،  على 
السن  وكبار  الصحيني  للعاملني 
وغيرهم من الفئات املعّرضة للخطر.

بعض  أن  من  الرغم  »على  وقالت: 
تقدم  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان 
فإن  لسكانها،  الرابعة  اجلرعات  اآلن 
يتلقوا جرعة  لم  العالم  ثلث سكان 
املائة  ذلك 83 في  مبا في  بعد،  واحدة 
املسؤول  أفريقيا، بحسب  من سكان 

األممي. 

بسيناريوهات متفائلة.. الصحة 
العاملية حتدث استراتيجية التأهب 

املرتبطة بكورونا
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االحتاد الدولي للهوكي يطلب االحتاد الدولي للهوكي يطلب 
من كندا تنظيم بطولة العالم من كندا تنظيم بطولة العالم 

للشباب بدال من روسياللشباب بدال من روسيا
كشفت وسائل إعالم كندية، أن االحتاد الدولي للهوكي 
على اجلليد، اقترح على االحتاد الكندي للعبة، استضافة 

بطولة العالم للشباب لعام ٢0٢3 بدال من روسيا.
للهوكي،  الدولي  االحتاد  أن   ،”Sportsnet“ قناة  وذكرت 

خلفية  على  روسيا  من  تنظيمها  شرف  سحب  بعد  البطولة،  الستضافة  الكندي  لالحتاد  طلبا  أرسل 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أبريل  الكندي بحلول نهاية  اجلانب  اقتراحه من  ردا على  يتوقع  الدولي  االحتاد  ذاته، فإن  وبحسب املصدر 
املقبل.

وإذا وافقت كندا على طلب االحتاد الدولي، فستستضيف مباريات البطولة، في مقاطعة أونتاريو أو في 
إحدى املناطق الشرقية من البالد.

وكان االحتاد الدولي للهوكي على اجلليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
املنتخبات الوطنية واألندية الروسية من املشاركة في املسابقات التي تقام حتت رعايته.

كما مت حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من املقرر أن تقام في 
مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خالل الفترة من ٢6 ديسمبر ٢0٢٢ إلى 5 يناير ٢0٢3.  

قائمة الدول املتأهلة لكأس العالم قائمة الدول املتأهلة لكأس العالم ٢٠٢٢٢٠٢٢

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

جون هيردمان.. بريطاني يوصل كندا إلى جون هيردمان.. بريطاني يوصل كندا إلى 
املونديال للمرة الثانية في تاريخهااملونديال للمرة الثانية في تاريخها

كان عمر املدرب البريطاني جون هيردمان بالكاد 10 أعوام عندما تأهلت كندا للمرة 
األولى إلى املونديال في 1986 باملكسيك.

وقاد هيردمان )٤6 عاما( املنتخب الكندي لتحقيق إجناز التأهل ملونديال ٢0٢٢ بقطر 
بعد تصفيات ماراثونية يتصدرها الكنديون ليحجزوا بطاقة تأهل مباشرة.

تصفيات  على  واملكسيكي  األمريكي  املنتخبني  هيمنة  كندا  منتخب  وكسر 
كونكاكاف، التي تضم 33 دولة، ومع تبقي جولة واحدة فقط، جمع الفريق الكندي 

٢8 نقطة من إجمالي 39 ليتربع على الصدارة.
منافس،  بال  الصدارة  لضمان  جامايكا  مع  وكتيبته  هيردمان  يكفي  التعادل  وكان 
أمام  اخلسارة  ليعوضوا  نظيفة،  برباعية  الكاريبي  الفريق  اكتسحوا  لكنهم 

كوستاريكا 1-0 في اجلولة املاضية.
والواليات  املكسيك  حتاول  بينما  تاريخها،  في  الثانية  للمرة  املونديال  كندا  وتخوض 
املتحدة تأمني بطاقتي التأهل املباشر اآلخريني كي ال تضطرا إلى خوض امللحق من 

املركز الرابع.

املدير  كيروش  كارلوس  أكد 
املنتخب  أن  مصر،  ملنتخب  الفني 
ممثاًل  خير  سيكون  السنغالي 
للقارة األفريقية في كأس العالم 
في  كيروش  وأشار  بقطر.   ٢0٢٢
الصحفي  املؤمتر  خالل  تصريحات 
مصر  لقاء  بعد  عقده  الذي 
والسنغال، إلى أنه قرر »ترك الراية 
املهمة«،  يتولى  آخر  لشخص 

حسبما وصف.
وقال كيروش: »خسرنا التأهل إلى 
شيء  كل  لألسف،  العالم  كأس 
ألقوله،  الكثير  يوجد  ال  انتهى، 

لالعبني  اجلميلة  الكلمات  بعض  فقط 
واهنئهم على املباراة التي خاضوها«.

في  أفريقيا  ستمثل  »السنغال  وأكمل: 
كأس العالم، وأمتنى أن يكون أداءهم جيد، 
مصر  سيمثلون  أنهم  ينسوا  أال  عليهم 
البطولة«.واضاف:  في  كلها  وأفريقيا 
أن  وأعتقد  الترجيح،  ركالت  إلى  »وصلنا 
الشيء  بعض  عانت  السنغال  جماهير 

بسببنا، لكننا نلعبنا مباراة رائعة«.
رغم  ولكن  مبكر،  هدف  »تلقينا  وأردف: 
ذلك لعبنا مباراة قوية، بدأنا اللقاء فاقدين 
التركيز نوًعا ما وارتكبنا خطأ، ومع درجة 
ليست  األشياء  هذه  العالية،  احلرارة 
باملباراة  محيطة  ظروف  لكنها  مبررات 

وأدت خلسارتنا«.
مرحلة  تبدأ  أن  عليها  »مصر  وأوضح: 
أجل  من  قادم  هو  ملا  والتحضير  جديدة 

التأهل إلى كأس العالم ٢0٢6«.
واستطرد: »لم أقل أنني أفضل مدرب في 
العالم، بعد كأس األمم كنت أريد أن ألتقي 
مع أليو سيسيه ألفوز عليه لكن ذلك لم 
لو عملت مع مصر ملدة سبع  رمبا  يحدث، 
السنغال  في  معه  حدث  كما  سنوات 
»كنت  واختتم:  الفوز«.  حققت  لكنت 
العالم،  كأس  إلى  مبصر  أصل  أن  أمتنى 
إلى  السنغال  قاد  من  هو  سيسيه  لكن 
البطولة، واآلن علّي أن أترك الراية لشخص 

آخر يتولى املهمة«.

العاملية  اإلعالم  وسائل  اهتمت 
بقيادة  مصر،  منتخب  بفشل 
ليفربول  جنم  صالح  محمد 
لنهائيات  التأهل  في  اإلجنليزي، 

كأس العالم ٢0٢٢.
التأهل  في  مصر  منتخب  وفشل 
لنهائيات كأس العالم ٢0٢٢ عقب 
السنغالي  املنتخب  أمام  الهزمية 
انتهاء  بعد  الترجيح،  بركالت   3-1
من  واإلضافي  األصلي  الوقتني 
»أسود  بفوز  الفاصلة  املرحلة  إياب 
مباراة  كانت  حيث   ،0-1 التيراجنا« 
الذهاب قد انتهت بفوز »الفراعنة« 

بنفس النتيجة.
على  اجلماهير  قبل  من  تسليطه  مت  الذي  الليزر  العاملية حول  الصحف  اهتمام  ومتركز 
محمد صالح خالل تسديد الركلة الترجيحية األولى، والتي أهدرها بعدما سدد الكرة 

أعلى املرمى.
ركلة  لتسديد  يستعد  وهو  صالح  حملمد  صورة  نشرت  البريطانية  »الصن«  صحيفة 

الترجيح األولى، أثناء تركيز مشجعي السنغال لليزر على وجه الفرعون املصري.
وعلقت الصحيفة البريطانية على الصورة بكلمة: »ركالت جزاء الليزر«، حيث كتبت: 
»الليزر مت توجيهه على صالح قبل تصديه لركلة اجلزاء املهدرة التي تسببت في خروج 

مصر من تصفيات كأس العالم”.
وعن صالح قالت صحيفة ذا صن: »لقد غشي بصر صالح بالليزر وألقيت عليه الزجاجات، 
زميله  بينما سجل  العالم،  لكأس  بالتأهل  لينتهي حلمه  جزاء حاسمة،  ركلة  وأهدر 

ساديو ماني ركلة اجلزاء املؤهلة للمونديال للمنتخب السنغالي”.
وعلى غرار »الصن« وضعت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية خبر صالح والليزر كأول خبر 
على موقعها، مع عنوان: »الليزر يوجه على صالح قبل تصديه لركلة اجلزاء املهدرة في 

لقاء السنغال«، مع اإلشارة لشعور العبي مصر بالصدمة عقب اخلروج.
صحيفة »اجلارديان« من جانبها سارت في االجتاه ذاته، مع اإلشارة إلى قيام مصر باتهام 

السنغال وجماهيرها بالتجاوز العنصري عقب املباراة.
وأشارت الصحيفة إلى توجيه الليزر ضد صالح من قبل جمهور السنغال أثناء تصديه 

لركلة اجلزاء األولى للفراعنة.

كيروش: سأترك راية مصر لشخص آخر يتولى كيروش: سأترك راية مصر لشخص آخر يتولى 
املهمة.. وأردت مواجهة سيسيه ألهزمهاملهمة.. وأردت مواجهة سيسيه ألهزمه

»ركالت الليزر«.. محمد صالح حديث العالم بعد »ركالت الليزر«.. محمد صالح حديث العالم بعد 
فشل مصر في التأهل للمونديالفشل مصر في التأهل للمونديال

العالم  كأس  إلى  املتأهلة  بالدول  قائمة  يلي  فيما 
والتي ينافس فيها 3٢  القدم في قطر  ٢0٢٢ لكرة 

منتخباً:

أفريقيا
السنغال والكاميرون وغانا وتونس واملغرب

آسيا
إيران واليابان وكوريا اجلنوبية وقطر )بصفتها الدولة 

املنظمة( والسعودية
 7 في  امللحق  في  أستراليا  مع  اإلمارات  ستلتقي 
يونيو وسيتقابل الفائز مع بيرو على مقعد آخر في 

قطر.

أوروبا
وأملانيا  وفرنسا  وإجنلترا  والدمنرك  وكرواتيا  بلجيكا 
وإسبانيا  وصربيا  والبرتغال  وبولندا  وهولندا 

وسويسرا

ستلعب ويلز ضد اسكتلندا أو أوكرانيا 
األخيرة  األوروبية  الدولة  لتحديد 

املتأهلة لكأس العالم.

والوسطى  الشمالية  أمريكا 
والكاريبي )الكونكاكاف(

كندا واملكسيك والواليات املتحدة
ستلتقي كوستاريكا مع نيوزيلندا في امللحق على 

مكان في قطر.

منطقة األوقيانوس
املنطقة  عن  التأهيلية  بالبطولة  نيوزيلندا  فازت 

لتدخل امللحق العاملي.

أمريكا اجلنوبية
األرجنتني والبرازيل واإلكوادور وأوروغواي

احتلت بيرو املركز اخلامس وستلعب مع اإلمارات أو 
أستراليا في قطر.
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اختالف اهتمامات الرضيع عن الرضيعة
   أثبت علماء النفس الفرنسيون أن رؤية الطفل الرضيع والطفلة الرضيعة تختلف لدى كل منهما. 
فالرضيع جتذبه األشياء، على حني يجذب انتباه الرضيعة، منظر الوجوه. وتبني أن الطفل الرضيع ميكن 
أن يبتسم مبجرد رؤية شيء غير متحرك أو نور مضاء، أما الرضيعة، فإنها ال تبتسم وال تضحك إال عندما 

يقع نظرها على وجه.
   كما أن الرضيعة عندما تبلغ الشهر اخلامس أو السادس ميكنها التفرقة بني مختلف تعابير الوجه 

والصور، على حني ال يتمكن الرضيع في نفس العمر من ذلك.

وأشهر  أقدم  من  وهو  للخير.  رمز  بأنه  يُعرف     
اخلضر في كل بالد العالم. ُعثر على رسومه باآلثار 
الفرعونية. وكان العرب أول من عرف أهم مزاياه 

وهو غذاء للفقير، كما يوجد على موائد االثرياء.
    وللبصل مئات األنواع، أشهرها اجلاف واألخضر. 
ومن  اخلبز  صناعة  في  يستخدم  ما  أنواعه  ومن 
أشكاله البيضاوي والكروي واخملروطي. ومن ألوانه 

األحمر واألبيض واألصفر.
    والبصل غذاء ودواء هام لصحة اإلنسان؛ فهو 
معدنية  وأمالح  كربوهيدراتية  مواد  على  يحتوي 
وفيتامينات. ويؤكل طازجاً أو مسلوقاً أو مشويا ً 

أو على شكل حساء أو عصير أو كعك! 
   والبصل مقو عام، يساعد على تنشيط الذاكرة، 

ويعمل على تهدئة األعصاب.
   ويستخدم البصل في عالج نزالت البرد والسعال 

نسبة  الرتفاع  وعالج  الصدرية  والذبحة  والربو 
الكولسترول بالدم!

املغص  وعالج  الكليتني،  تنقية  في  يفيد     كما 
فعال  وعالج  للجراثيم،  قاتل  وعصيره  الكلوي. 

ألمراض العيون واحلساسية.  
   والبصل يقي من اإلصابة بسرطان املعدة، ويفيد 

في التخلص من السمنة الزائدة.

علــــوم وصحة 1717

حتى الضوء اخلفيف أثناء النوم يؤثر على اجللوكوز
حّذرت دراسة أمريكية جديدة من اآلثار املترتبة على النوم مع تشغيل 
تشغيل  إن  وقالت  للغاية.  ضعيفاً  كان  لو  حتى  الغرفة  في  ضوء 
لتعطيل  يكفي  الليل  طوال  السرير  بجانب  مصباح  أو  التلفزيون 
الطريقة التي حتافظ بها أجسامنا على نسبة السكر بالدم في نطاق 

صحي.
ذا ناشيونال أكادميي أوف ساينس«،  أوف  وبحسب دورية »بروسيدينج 
أظهر قياس نسبة األنسولني والسكر بالدم في كل صباح أن النوم في 

مكان به إضاءة ولو خفيفة يعّطل آلية تنظيم اجلسم ملستوى اجللوكوز بالدم.
وعلى الرغم من أن املتطوعني اعتقدوا أنهم ناموا جيداً، إال أن اجلسم يعرف أن إضاءة املكان تعمل، فال 

ينّظم مستوى السكر بالدم كما هو مطلوب.
ويتطّلب تأكيد هذه النتائج تكرار التجربة مبشاركة عدد أكبر من األشخاص. من ناحية أخرى، تعّزز هذه 
النتائج األدلة التي تقول إن النوم عامل رئيسي في حرق اجلسم للدهون، وتنظيم السكر، وضبط الوزن.

فوائد املشي بأقدام حافية
قال البروفيسور إنغو فروبوزه إن االرتداء املستمر لألحذية يرفع خطر اإلصابة بتشوهات مثل تسطح 

األقدام أو اعوجاجها.
وأوصى عالم الرياضة األملاني باملشي بأقدام حافية، لتدريب عضالت القدم واألربطة واألوتار، واحلفاظ 
عنها،  الناجمة  العظام  ومشاكل  األقدام  تشوهات  من  واحلد  الكاحل،  مفصل  واستقرار  ثبات  على 

وتعزيز وضعية القوام، والوقاية من مشاكل الظهر والركبة.
ويجب املشي بأقدام حافية على أرضيات متنوعة مثل الرمال، والعشب، واحلصى.

القدم، علماً  السكري من ذلك، بسبب خطر اإلصابة بجروح صغيرة في  ولكن فروبوزه يحذر مرضى 
التئام  أن مرضى السكري ال يالحظونها في الغالب لتراجع اإلحساس باأللم لديهم، فضالً عن بطء 

جروحهم، ما يرفع خطر اإلصابة بالقدم السكرية، الذي يهدد ببتر القدم.
احلمل على  ارتفاع  بأقدام حافية، ألن  املشي  قبل  الطبيب  العظمي استشارة  الُفصال  وعلى مرضى 

القدمني يؤدي إلى تفاقم األلم الذي يسببه املرض.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

كيف تتم عملية تبديل االسنان عند االطفال
الــــ  عمر  في  األطفال  عند  األسنان  تبديل  عملية  تبدأ 
ثم  السقوط  في  اللبنية  األسنان  تبدأ  حيث  سنوات   6
يكون  قد  التغيير  وهذا  الظهور،  في  الدائمة  األسنان  تبدأ 

مصحوبا ببعض املشكالت الصحية لدى الطفل لذلك البد أن يحصل الطفل على 
العناية اجليدة خالل هذه الفترة حتى تظهر أسنانه الدائمة بشكل كامل.

عند  اللبنية  األسنان  هي  ما 
األطفال؟

أسنان  أول  هي  اللبنية  األسنان 
بدايتها  وتكون  األطفال  لدى  تظهر 
 6 الـ  عمر  في  الطفل  يكون  عندما 
احلجم  صغيرة  أسنان  وتكون  شهور، 
ولونها أبيض وشكلها مميز حيث تبدأ 
العلوي  الفك  في  الظهور  سنتني في 
السفلي  الفك  في  سنتني  تظهر  ثم 
الظهور،  في  األسنان  بقية  تبدأ  ثم 
 6 الـ  إلى  الطفل  عمر  يصل  وعندما 

سنوات يبدأ في تبديل هذه األسنان وتظهر األسنان الدائمة. 
مرحلة تبديل األسنان العلوية اللبنية:

والتي  اللبنية  العلوية  عندما يبلغ الطفل عمر 6-7 سنوات يبدأ في تبديل األسنان 
تبدأ بالقواطع األمامية ثم يليها بعد ذلك األسنان اجلانبية وذلك يكون بالتبادل مع 
الفك العلوي والسفلي ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة وهي تبديل األسنان في الفك 

العلوي والضروس واألنياب. 
مرحلة األسنان السفلية اللبنية:

سقوط  بعد  وذلك  التساقط  في  اللبنية  السفلية  األسنان  تبدأ  املرحلة  هذه  في 
األسنان األمامية في الفك العلوي حيث تبدأ القواطع السفلية األمامية في السقوط 

ثم الضروس واألنياب .

األسنان اللبنية

التذوق للطعام ورائي!
   أثبت العلماء أن للوراثة دور في حتديد مزاج األشخاص في تذوق األطعمة اخملتلفة وللمذاقني احللو 

واملالح.
   فلقد دلت اإلحصاءات على أن هناك أفراداً يرثون میلهم منذ طفولتهم إلى مذاق طعام ما دون االخر. 
   وأوضحت الدراسات في الوقت نفسه أن هناك مناطق معينة باللسان تزداد فيها احلساسية للمذاق 
احللو وأخرى للمذاق املالح وأن اإلنسان ميكنه أن يكتسب مذاق مختلف عن مذاق ذويه لألطعمة اخملتلفة!

غذاء ودواء: البصـــل

أخطاء تؤدي إلى زيادة وزنك 
دون أن تدري أثناء وجبة اإلفطار

وجبة  أهم  هي  اإلفطار  وجبة  أن  املعروف  من 
من  سبب  ألي  تخطيها  عدم  ويجب  اليوم  في 
يرتكبها  التي  األخطاء  أهم  يلي  ,فيما  األسباب، 
املرء بخصوص وجبة اإلفطار، عند محاولة إنقاص 
الوزن، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تخطي اإلفطار
إذا كانت ساعات العمل احملمومة جتعلك تتخطى 
وأعد  عميًقا  نفًسا  وخذ  فانتظر،  اإلفطار،  وجبة 
يعيق  ال  اإلفطار  وجبة  تناول  يومك. جتنب  جدولة 
يجعلك  بل  فحسب،  الغذائي  التمثيل  عملية 
أيًضا تشعر باخلمول. لذلك احرص على االستمتاع 

بوجبة اإلفطار يومًيا.
تناول الكربوهيدرات اخلاطئة

والفطائر  الكعك  مثل  املعبأة  األطعمة  تبدو  قد 
لكنها  وصحية،  فاخرة  إفطار  وجبات  وكأنها 
مما  بالكربوهيدرات،  محملة  فهي  كذلك،  ليست 

يؤدي غالًبا إلى زيادة الوزن.
تناول العصير فقط

دائًما ما يبدو بدء يومك بكوب من العصير الطازج 
فكرة جيدة، ولكن هل تعلم أنه من منظور إدارة 
يفتقر  للخبراء،  وفًقا  سيئة.  فكرة  بأنها  الوزن، 
محتوى  إلى  الطازجة  اخلضار  أو  الفاكهة  عصير 
في  خفيفة  وجبة  اشتهاء  إلى  ويؤدي  األلياف 
زيادة  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  النهار،  منتصف 
وجبة  في  العصائر  بتجنب  يُنصح  لذا  الوزن. 

اإلفطار، وتناول الفواكه الطازجة بدالً من ذلك.

تخطي البروتني
غنية  فطور  وجبة  بتناول  يُنصح  للخبراء،  وفًقا 
بالبروتني مثل البيض، ألنها تبقيك ممتلًئا لفترات 
تناول  في  اإلفراط  جتنب  على  وتساعد  أطول 

الطعام.
الكثير من السكر في وجبة اإلفطار

يحب الناس تذوق الكعك أو أطباق احلبوب أو حتى 
تضيف  للخبراء،  وفًقا  بالسكر.  احململة  الفطائر 
هذه العناصر الغذائية املزيد من السعرات احلرارية 
األخرى  الصحية  العناصر  تناول  من  وتقلل  لليوم 
وجبة  على  بتجنبها  ينصح  لذا  اليوم.  مدار  على 

اإلفطار.
التوقيت اخلاطئ

رسائل  أو  املنزلية  املهمات  في  ننغمس  ما  غالًبا 
ونستمر  الصباح  في  للمكتب  اإللكتروني  البريد 
في تأجيل وقت اإلفطار. وفًقا للخبراء، فإن أفضل 
غضون  في  هو  اإلفطار  بوجبة  لالستمتاع  وقت 
ساعتني من االستيقاظ، ألن ذلك سيكون مفيداً 

لعملية التمثيل الغذائي أيًضا.
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رقم )رقم )۱۳۱۳( بني( بني
 التشاؤم والتفاؤل التشاؤم والتفاؤل

   

يعتبر  الغربيني  من  كثير 
والدمار.  الويل  ۱۳ يطوي  الرقم 
والغريب أن هذا الرقم استحوذ 
على العلماء واملثقفني واحلكام 
سری  كما  وأمراء،  ملوك  من 
في  الغرف  وترقيم  اجلهالء.  بني 
والفنادق  املستشفيات  بعض 
 ۱۲ العدد  من  يقفز  والبواخر 
إلى 1٤ حتى ال يتشائم النزالء. 
وفي بعض أشهر السنة يتفق 
أن يحل يوم اجلمعة في الثالث 
فينزعج  الشهر،  من  عشر 
ومتتلئ  ذلك،  من  الواهمون 

نفوسهم بالرعب.
وورد«  »جون  املستر  أن  ويحكى 
إلى  اخلامس  جورج  امللك  دعا 
في  بستانه  في  غداء  مأدبة 
مجموع  أن  تبني  وملا  شلنت، 
املدعوين ۱۳، جاء باملدعو الرابع 
أملانيا  إمبراطور  وكان  عشر. 
الرقم  هذا  يحذر  »غليوم« 
رفض  إنه  ويقال  منه،  ويتشاءم 
۱۹۱۳؛  سنة  احلرب  يعلن  أن 

ألنها تنتهي بالرقم املشؤوم. 
فكان  »ويلسن«  الرئيس  أما 
عدده  هو   ۱۳ الرقم  أن  يعتقد 
السعادة  يجلب  الذي  املفضل 
أنه  ذلك  على  يدل  ومما  واليمن، 
وصل إلى فرنسا يوم اجلمعة 13 

ديسمبر ۱۹۱۸.
   وقد يرجع التشاؤم من الرقم 
املسيح  السيد  أن  إلى   13
أجتمع  األخيرة،  الليلة  في 
عددهم  وكان  تالميذه  مع 
السيد  وقال   .۱۳ املسيح  مع 
منهم  واحداً  أن  املسيح 
حادثة  وقعت  ثم  سيسلمه.. 
اجلمعة،  يوم  اآلسفة  الصلب 
من  يتشاءمون  الناس  فأبتدأ 

هذا الرقم وهذا اليوم.

جمعة محاربة جمعة محاربة 
اخلرافاتاخلرافات

جمعية  نيويورك  في  تشكلت 
فريدة من نوعها هدفها محاربة 
اجلمعية  ولتؤكد  اخلرافات، 
ال  أنه  عضواً،   ۳۱۳ تضم  التي 
خرافات، فإنها جتتمع يوم ۱3 من 
كل شهر، وفي أول اجتماع لها 
قطة   ۱۳ بإطالق  األعضاء  قام 

سوداء في قاعة االجتماع!

قليل احلظقليل احلظ
في  الشبان  ألحد  فتاة  قالت 
حفلة: »بالطبع أتذكرك!... انك 
الشاب الذي أنسى اسمه على 

الدوام«.

اعتقادات.. وعاداتاعتقادات.. وعادات
املنزل ليالً، يجلب النحس، أما في الصباح،  في نيجيريا: كنس 

فانه يخلصها من األرواح الشريرة!!
في اليابان: يتشاءمون من القطط بوجه عام. أما قتل العنكبوت، 

فمعناه خروج الروح من االنسان!!
في هولندا: يعتبرون الشخص ذا الشعر األحمر يجلب النحس!!

سؤال وجوابسؤال وجواب
من  أفضل  االطعمة  في  املتوافرة  الفيتامينات  هل  س: 

الفيتامينات التي تؤخذ في كبسوالت؟
ج: ال.. انها مماثلة لها متاماً. 

كلمة ومعنى
)هلس(

   كلمة »هلس« مشتقة من كلمة قبطية أصلها يوناني وهي 
الكلمة  ومن  »دنس«  أو  »فساد«  أو  »تلف«  وتعني  »هيلوس«، 

جاءت لفظة »هالس« مبعنى فاسد، تالف، دنس.

بصمات خالدةبصمات خالدة
   أجمل ما ميكننا اختباره هو املسائل 
الغامضة، انها مصدر كل فن وعلم 

صحيحني.
»ألبرت أينشتاين«
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك 
وانتهيت منها قبل ثورة ٢5 يناير بأسبوع! 

حب  فى  »كلمتني  اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
وراوياً  للهجرة  مشجعاً  املصري  رامز  من  مداخلة  وتلقى  مصر« 
له عن والدته أم دنيا اخلادمة )و األرستقراطية األصل( التي باعت 
أطفالها بعد افالسها و وفاة زوجها؛ و بيع رامز بدوره إلى سيدة 
خليجية أساءت معاملته، لكن مت ترحيله الى مصر بعدما أصبح 
شاباً، فبدأ يبحث عن والدته بإصرار حتى عثر عليها فعالً، أما هي 
يتواصل  أال  و  يعود من حيث جاء،  ان  امرته  و  بقسوة  نهرته  فقد 

معها ابداً!  
حلقة 6:

ترى ما الذي دار في عقل ام دنيا وقتها وفجر فيها هذه العدوانية 
وتبلد األحاسيس؟ أيعقل ان اما تستقبل ابنها الغائب عنها منذ 
سنني ليست بقليلة بهذا األسلوب؟ في الواقع أن ما تعرضت له 
عواطف فترة زواجها من عبده املصري من إذالل، ال تصفه كلمات 
-خاصة بعد نفاذ اإلرث الذي تركه لها سلطان زوجها األول. فاملال 
في العالقات الفاشلة بني الرجل واملرأة ميثل طوق جناة أو مساحة 
للتنفيس؛ فكانت السنني األولى مولعة بالغرام الظاهري الذي لم 
ولكن  حياتهما؛  في  عثرة  اول  ما ظهرت  تالشى سرعان  أن  يلبث 
هذه  لتخطي  الوقتية  السريعة  احللول  ُوفرت  املال،  لوجود  نظراً 
العثرة و ما تالها. أضف إلى ذلك، التوتر النفسي واالجتماعي، فمن 
مما  متاماً  مقاطعتها  قرر  االرستقراطية  عواطف  عائلة  من  تبقى 
أدى إلى متادي عواطف في جحودها ومتردها  نحو اآلخر. أما عبده، 
في  رجل  كأي  وقتها  األمور  زمام  ميلك  فكان  األخرى،  الناحية  من 
مجتمع شرقي، إال أنه افتقر العلم واملعرفة اللذين كانا سيمكناه 
هو  لكن  اللزوم؛  عند  األصل  األرستقراطية  املرأة  هذه  كبح  من 
نفسه كان متعطشا للثروة السهلة بحكم مستواه االجتماعي 
املتدني، ولذلك اجته إلى اخلمر والقمار وخالفه، معتقداً انه يعوض 
الوقت  النقص في حياته السابقة! فأصبح هو اآلخر مع  عناصر 
جداً،  قصيرة  فترة  في  ثروتهما  فتبددت  ونزواته؛  لشهواته  عبدا 
في  يتفن  عبده  فكان  األرض.  على  جحيم  إلى  حياتهما  وحتولت 
الكاذبة عليه، فيسمو  ضرب عواطف حني كانت متارس العظمة 

في نظر نفسه كذكر قوي البنية. و كم من مرة اغتصبها جنسيا 
لرفضها أن متارس معه احلب، وكانت املضاجعة -في أغلب األحوال 
- تسفر عن حمل و والدة. وكرد فعل طبيعي ملا فعل بها هذا اخلادم 
كراهية،  له مشاعر  تكن  عواطف  ابتدأت  من مساويء،  البغيض 
تفاقمت الى درجة انها كرهت أطفالها ألنهم من ذريته! فعانت 
بالفعل من جرح نفسي مزمن. وكم متنت ليلة واحدة من ليالي 
تعاني  كانت  التي  للوحدة  متاما  إدراكها  رغم  السابقة،  سلطان 
منها وقتها؛ ولكن وحدة سلطان في مخيلتها تعد أفضل بكثير 
من سطوة هذا اخلادم البغي. فكرت مرارا في قتله، ولكنها كانت 
تفشل كلما كان يأتي إليها في ثوب احلمل الوديع معتذراً ونادماً، 
وسرعان ما كانت ترجع عن أفكارها الشريرة وتغفر له. واستمرت 
عبده،  توفى  أن  الى  موحشة  حلقة  في  احلال  هذا  على  حياتهما 
وأزيح عنها حمل ثقيل؛ ولكن ثمة حمل أثقل كاد أن ينسى، وهو 
األوالد! فهي ال متلك من املال ما يكفيها لإلنفاق عليهم! ومبا أنهم 
يذكرونها باملاضي األثيم، كان من السهل جدا عليها أن تبيعهم 
ملن يريد غير آسفة، تاركة دنيا ابنتها وأصغر اوالدها معها لغرض 
من  أفضل  تكون  بذلك  أنها  دنيا  أم  وظنت  تشيخ!  حني  رعايتها 
أمهات كثيرات قتلن أطفالهن من أجل البقاء! لكن يظل القتل 

املعنوي أكثر إجراماً من القتل اجلسدي.  
فلما تراءى لها رامز فجأة من حيث ال تدري وعاد بها العمر ملا عانته 
مالمة  ألي  فريسة  تسقط  ال  حتى  تهاجمه  إراديا  ال  بها  إذ  قبالً، 
من جهته! لكن هل يا ترى عادت لها أحاسيس األمومة الفطرية 
حني رأته ولو للحظات؟ يصعب علينا اإلجابة، ألن مشاعر عواطف 
اال  ينبض  ما  يبقى منها  ولم  السنني،  على مدار  متاماً  تبلدت  قد 

الشعور بعدم األمان فقط.  
قد تدرب رامز على هذه املقابلة في خياله بكل شكل ونوع، ولكن 
املبالغ فيه  و  العنيف  الفعل  رد  لم يخطر علي مخيلته للحظة 
هذا. فظل متصلبا في مكانه ملدة عشر ثوان بعد ان اغلقت الباب، 
ظنا منه أنها ستفتح مرة أخرى لتنتشله في أحضانها، ولكن لم 

يحدث... 
لم يعتد رامز أن يرضخ إلحساس الذل، رغم كل ما مر به من مهانة 
- وهذا نوع اخر من الدفاعات النفسية اإليجابية- لذلك حاد عن 

التمسكن غير اجملدي وهم باالنصراف 
لطيف  أنثوي  بصوت  وإذ  السريع. 

يدعوه من بني أحراش حديقة الڤيال:
- انت...تعال...

املنادي  أسلوب  من  رامز  تعجب 
يرى  أن  دون  للصوت  استجاب  ولكنه 
صاحبته، فمشي نحو مصدر الصوت 
ليرى صبية جميلة رقيقة، فقال لها:

- أنا؟
- ايوة انت...أنا سمعت اللي حصل بينك وبني أمي!

- امك؟ هو انت..؟
- دنيا...اختك دنيا! 

الفراغ  من  جزءاً  وكأن  “اختك”  كلمة  سمع  حني  رامز  ابتسم 
يتعانقا، ولكن  أن  أرادا  تامة  ببراءة  العاطفي داخله قد مأل فجأة. 
لغرابة املوقف لم يندفعا لفعل ذلك. و لتلطيف اجلو العام قالت 

دنيا:
- ما تزعلش من أمي...أصل اعصابها تعبانة...

لم يعلق رامز على هذا، فاسترسلت قائلة:
اعرف  عايزة  انا  بس  دلوقتي،  كتير  اتكلم معاك  أنا مش حاقدر   -
منك كل حاجة عن نفسك...أمي قالتلي ان عندي اخوات كتير...

بس أنا عمري ماشفتهم او مش فاكرة أني شفتهم.
- بس أنا فاكرِك...طشاش يعني ...و احب جدا اني اتكلم معاكي...

وقت ما حتبي...
- طب االقيك فني؟

تنهد رامز تنهيدة عميقة وضحك في آخرها قائال:
- أنا نفسي مش عارف! 

- معاك فلوس؟ 
- معايا كفاية!

فيه... باشتغل  أنا  البلد  وسط  في  بنسيون  اسمع...في  طب   -
اشوفك  اقدر  دول..وهناك  اليومني  فيه  القد..بات  وعلى  رخيص 

واكلمك... 
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )66( ( 

بقلم:  مينا ماهر
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اخلالق  لطبيعة  يشهد  الناضج  اإلنساني  احلب 
»اهلل محبة«:

لقد ربط علم النفس بني مراحل نضوج شخصية 
اإلنسان وبني مراحل تطور مشاعر احلب في اإلنسان 
من  بأطوار  عبوراً  اكتماله  مرحلة  إلى  يصل  حتى 
واملراهقة.  الطفولة  فترة  خالل  نضجاً  أقل  احلب 
سمات  من  هي  الناضج  احلب  علي  فالقدرة 
الشخصية اإلنسانية املتكاملة حيث يتكون لدي 
اإلنسان االشتياق واالحتياج أن يلتصق بإنسان آخر 

في شركة حب تتوفر فيها معايير النضج.
ال  بأنه حياة شركة  يتميز  الناضج  اإلنساني  احلب 
التعدد.  يحتمل  وال  بالفرادة  يلتزم  لذلك  امتالك، 
»املرأة  احلبيب:  مع  ومتساوي  شخص  هو  واحملبوب 
وإرادة  اختيار  وذو حرية  التكوين(،  )سفر  آدم«  نظير 
أنه  احملبوب  شخص  ويتميز  مُيَتلك.  شيئاً  وليس 
»مختلف« )احلب الناضج بني امرأة ورجل( ليستطيع 
احلب أن يُعبِّر عن وجوده بالعطاء والفيض نحو آخر 
وليس بديل أو مثيل لــــ«األنا« فيتحول بذلك إلى 

أنانية.
هو  ما  بقدر  لألخذ  احتياج  ليس  احلقيقي  واحلب   
يُوَجد  حيثما  يُوَجد  فهو  لذلك  للعطاء.  احتياج 
اكتمال  بسبب  للشخصية  احلقيقي  الِغني 
الِغني  نضجها. فاحلب بعطائه هو استعالن لهذا 
وال  له  معنى  ال  أشكاله  بكل  والِغني  له.  وحتقيق 

شبع عند صاحبه بدون شركة حب مع آخر.
في  هو  احلقيقي  احلب  وعطاء  فيض  أن  والعجيب 
واقعه »أخذ« ألنه يَؤول إلى امتالء ال نقصان للحب. 

والعكس صحيح، ألن احلب غير الناضج يستنزفه 
العطاء ويفضحه إذ يجف ويتالشى.

عند  احلقيقي  احلب  وصف  في  استطردنا  لقد 
اإلنسان ألنه كما رأينا هو بصمة للخالق فينا حتمل 
صفات طبيعة اهلل كمصدر لهذا احلب. بذلك هو 

دليل أن تدبير اخللق هو فيض حٍب إلهي. 
من  اإلنسان  خلق  تدبير  سر  هو  اإللهي  فاحلب 
يلتزم  أبدي  حبه  فكذلك  أبدي  اهلل  وألن  العدم. 
العدم.  إلى  العودة  خطر  من  ليخلصه  مبحبوبه 
بأن يكون على شبه  إنها نعمة اهلل علي اإلنسان 
اإلنسان مع صورة  يتماثل  اخللود. فعندما  اهلل في 
باهلل  الشبه  له  يتحقق  عليها  خلقه  التي  اهلل 
على  اإلنسان  »نعمل  اإللهي:  القصد  بحسب 
صورتنا كشبهنا«. وإذ أخفق آدم أن يحقق »الشبه« 
جسد  في  اهلل«  »كلمة  املسيح  أكمله  بخالقه، 
فيه  لنا  وجعل  بالتجسد  لبسه  الذي  اإلنسان 
شركة أبدية في الطبيعة اإللهية )رسالة بطرس 

الرسول(.
من  اهلل  أوجده  الذي  اإللهي  اخمللوق  هو  اإلنسان 
الَعدم وَحرِص على بقائه ليصبغ عليه بحبه. فصار 
تدبير خلق اإلنسان أيقونة أبدية تُعبِّر وتشهد حلب 
اهلل املطلق. فأي فضٍل يُحَتَسب للذي هو من العدم 

إال حب خالقه؟
 استحالة معرفة اخمللوق خلالقه إال بحياة الشركة 

فيه: 
في  اخلالق  على  اخمللوق  يتعرف  أن  استحالة  هناك 
ذاته أو االتصال به بدون تدخل اهلل اخلالق وإال أصبح 

صورة  من  الرغم  فعلى  واخمللوق.  اخلالق  بني  فرق  ال 
من  قربه  من  وبالرغم  اإلنسان  عليها  اخمللوق  اهلل 
إمكانية  أن ذلك لم مينع  إال  خالقه في جنة عدن، 
سقوط اإلنسان وتغربه عن حياة اهلل وخروجه إلى 
مصير العدم او الفساد. لذلك كانت املرحلة الثانية 
باخلالق  له »الشبه«  أن يتحقق  آدم  تدبير خلق  في 
فينال اخللود الذي يضمن البقاء في مجال حياة اهلل 

وعدم العودة للعدم مبوت اخلطية.
ي اهلل استحالة معرفتنا له بأن أقترب  لذلك تَخطَّ
أن  اإلنسان  أختار  وكلما  تعرفه.  لكي  خليقته  من 
يدخل  فإنه  فيه  التي  اهلل  بصورة  ويلتصق  يقترب 
بخالقه  ويتمثَّل  اهلل  حياة  مجال  شركة  في 
ذهب  البشر  من  البعض  أن  إال  كشبهه.  ويصير 
أن  فاعتقدوا  اخللق  تدبير  من  القصد  عكس  إلى 
اتصاله  عن  اهلل  تنزيه  تستوجب  االستحالة  هذه 
باإلنسان وليس اقترابه من اإلنسان فأنكروا »ظهور 

اهلل في اجلسد«.
أنه  إذ  يريدون،  ما  بعكس  هذا  اعتقادهم  فجاء 
اعتمادا  اخلالق  على  اخمللوق  تعرف  استحالة  يؤكد 
من  يعتقدونه  ما  فبحسب  البشرية.  قدرته  على 
حرموا  فإنهم  بخليقته،  االتصال  عن  اخلالق  تنزيه 
أنفسهم من تدخل اخلالق لكي يستعلن لهم ذاته 
»تسمعون سمعا وال تفهمون، ومبصرين تبصرون 
وال تنظرون« )متى 13(. بل إن تنزيه اخلالق بحسب 
آدم  أن اهلل خلق  نعرفه  ما  يتناقض مع  اعتقادهم 

على مقربة منه في جنة عدن.
معرفتنا  استحالة  اهلل  ي  تَخطَّ فقد  قلنا  وكما 

عظمي  مفارقة  في  خليقته  من  اقترب  بأن  له 
السياق  ينسجم مع  ال  تنزيه  يعتقدون من  ما  مع 
بها  شهد  كما  باإلنسان  اهلل  لعالقة  التاريخي 
الوحي املقدس. فالكتب السماوية تكشف بوضوح 
إلى  الوحيد  أن حياة الشركة مع اهلل هي الطريق 
معرفة اهلل »ألن َمن ِمن الناس يعرف أمور اإلنسان 
إال روح اإلنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور اهلل ال 

يعرفها أحد إال روح اهلل.« )1كور:٢(.
 وباختصار... فإن معرفة اهلل لن تكون إال بالشركة 
املكتوم  »السر  اخللق  تدبير  هو سر  فهذا  اهلل.  مع 
منذ الدهور في اهلل خالق اجلميع بيسوع املسيح« 
الذي أكتمل إعالنه في جتسد املسيح  )أفسس 3( 
خلق  من  القصد  ألن  البدء  منذ  َخراً  ُمذَّ كان  الذي 
اإلنسان هو حلول اهلل فينا فنعرفه، والذي بلغ أوج 
بشرية  نقل  وفيه  اجلسد  في  اهلل  بظهور  قمته 
اإلنسان  كيان  اهلل  معرفة  فدخلت  إليه،  اإلنسان 

ألنها فوق إمكانيات عقله.
وانتقال  قبول  بأنه  لإلميان  املسيحي  املفهوم  هذا 
حلياة اهلل إلى داخل كيان اإلنسان يظهر في الكتاب 
الرب  أحاديث  في  واستعالن  وبأكثر وضوح  املقدس 
الرب  م  قدَّ حيث  اجلديد  العهد  في  املسيح  يسوع 
يسوع املسيح شخصه أنه »املاء احلي/ واخلبز احلي 
النازل من السماء« الذي به ينقل الرب البشرية إلى 
ذاته »من يأكلني يحيا بي«…«من يغلب فسأعطيه 
فردوس  وسط  في  التي  احلياة  شجرة  من  يأكل  أن 

اهلل«... والُسبح هلل.

خواطر في الالهوت املسيحي )2( ...     

سر اهلل في »تدبير اخللق«
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )158( 

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )41( ملــــكوت اللـــ
ما بني العهدين... وعبادة األصنام )4(

أن  أقرر  األصنام  عبادة  عن  مقال  كل  بعد 
أو  ابدأ  لكي  االخير  هو  املقال  هذا  يكون 
استأنف مسيرتي نحو عهداً جديداً، ولكيال 
انسي انا أو يتوه عن ذهن القارئ أنني مازالت 
وقت  منذ  بدأت  التي  العهود  سلسلة  في 
أنبيائه  مع  الرب  عهود  فيها  واستكملت 
الشخصي،  او  العام  املستوى  على  وشعبه 
املسياني،  العهد  إلى  اعبر هذه  أن  أود  كلما 
أجد القلم يتوقف واشعر بان لساني انعقد، 
تردد  وبال  اخلمول  من  حالة  في  ذهني  وأجد 
أجد شيئا ما يشدني مرة أخرى إلى موضوع 

عبادة األصنام ما بني العهدين.
حيث أن اإلنسان هو اإلنسان وحيث أن القلب 
كما  جنيس  وهو  شيء  كل  من  اخدع  هو 
قليال  أتوقف  أن  قررت  لذا  أرميا،  سفر  يذكر 
على  يسيطر  يكاد  الذي  املوضوع  هذا  عند 
املشهد الروحي اآلن كما كان في ايام سفر 
ال  وهنا  عشر،  الثامن  اإلصحاح  االول  امللوك 
اريد أن اخذ مساحة كبيرة لكي أحكي قصة 
هذا اإلصحاح بالتفصيل لكن عزيزي القارئ 
ستجد  املقدس  كتابك  الى  الرجوع  ميكنك 
هو  اإلصحاح  هذا  وقصة  كاملة...  القصة 
ملك  واخاب  إيليا  اهلل  نبي  بني  مواجهة 

اسرائيل وأنبياء البعل.
ُهَو  أَأَنَْت  أَْخآُب:  لَُه  َقاَل  إِيلِيَّا  أَْخآُب  رَأَى  َّا  »ومََل  
رْ إِْسرَائِيَل، بَْل  رُ إِْسرَائِيَل؟ َفَقاَل: لَْم أَُكدِّ ُمَكدِّ
أَنَْت وَبَْيُت أَبِيَك بَِترِْكُكْم وََصايَا الرَّبِّ وَبَِسْيرَِك 

وَرَاَء الَْبْعلِيِم«. )امللوك األول 18: 17، 18(
عابدي  بني  ما  مازال  هو  هو  الصراع  هذا 
في  الكتاب  يصفه  كما  البعل  او  االصنام 
مع  احلي،  اهلل  يعبد  من  وبني  اإلصحاح،  هذا 
فارق شكل العبادة في عصرنا احلالي، فعبادة 

الكنائس  جدران  داخل  تغلغلت  االصنام 
املؤمنني،  بعض  قلوب  داخل  إلى  وامتدت 
فآخاب امللك وزوجته ايزابيل هما من شعب 

الرب!

تخيل لك إن امللك الشرير آخاب يبدأ بإلقاء 
مكدر  انت  إيليا،  اهلل  رجل  على  التهم 
من  انت  املطر،  منعت  من  انت  إسرائيل، 
الزرع  جعلت  من  انت  يابسة،  االرض  جعلت 
حياتنا  كدرت  من  انت  عطشا،  ميوت  يكاد 
حياتنا  حيز  في  وجودك  الروحي،  بوضعك 
وروح  وهناك  هنا  وجودك  بالدونية،  تشعرنا 
الرب يأخذك من مكان إلى آخر، نشعر وكأن 
من  نعرف  ال  انت  علينا،  ثقل  أصبح  وجودك 
ذاهب، وجودك في  انت  اين  إلى  وال  اتيت  اين 
وحياتنا  عيشتنا  كدر  وهنا  هنا  الوجود  حيز 
تعليمك عن اإلله الذي يجيب بنار ... تعليم 

لم نسمع عنه من قبل!
من  الناري  الرب  يعبد  ان  يريد  من  حال  هذا 
يجد  لن  العالم،  هذا  في  الناري  الروح  خالل 
االتهام  اصابع  بل  حوله  عارم  شعبي  سند 
وباألحرى  ناحية  كل  من  نحوه  توجه  سوف 
ممن هم معدودين من شعب الرب، بل سوف 
تصل إلى سبه بالهرطقة ... وملاذا كل هذا؟! 
يقول الكتاب في سفر ارميا. واصفا الصراع 
امْلَُشاِة  َمَع  َجرَيَْت  ...«إِْن  الروحية  احلياة  في 
ُكْنَت  وَإِْن  اخْلَْيَل؟  تَُبارِي  َفَكْيَف  َفأَتَْعُبوَك، 
الَِم، َفَكْيَف تَْعَمُل ِفي  ُمْنَبِطًحا ِفي أَرِْض السَّ

؟«)إرميا 1٢: 5(  ِكْبرِيَاِء األُرْدُنِّ
أمام  احلق  أعلن  إيليا،  اهلل  رجل  فعل  فماذا 
في  كامنة  عبادة  هنالك  الشرير،  امللك 
القلب، هنالك عباده البعل او البعليم، هناك 

انا  التصاق بإله ما ليس هو اإلله احلي الذي 
اإلله  هو  ليس  محضره،  في  و  إمامه  واقف 
ال  إله  ان  شخصية،  معرفه  اعرفه  الذي 

اعرفه، وال اريد ان اعرفه.
وأن  اآلن  مازالت مستمرة حتى  البعل  عبادة 
ترى  لم  دهاء،  أكثر  واطياف  إشكال  اخدت 
يحملون  او  لتماثيل  يسجدون  اشخاص 
آلهتهم معهم كما فعلت راحيل ام يوسف 
ابيها  بيت  من  خروجها  عند  يعقوب  امرأة 
لن  كيانه،  داخل  آلهته  يحمل  الكل  ولكن 
نرى، وان كانت هده العادة مازالت موجودة إلى 
حد ما، كثير من البشر يقطعون اجسادهم 
إرضاء  اجسادهم  بإيذاء  ويتلذذوا  بالسيوف 

أللهتهم.

وهذا  مادي،  عالم  في  نعيش  اننا  مبا  لكن 
العالم املادي ما هو إال انعكاس لعالم روحي 
احلقيقي  املؤثر  هو  يكون  يكاد  منظور  غير 
نتيجة  هو  حولنا  نراه  ما  فكل  عاملنا،  في 
او  اتفقت  سواء  الروح،  عالم  في  يحدث  ملا 
العالم  احلقيقية،  هي  فهذه  معي  اختلفت 
الغير منظور هو عالم حقيقي جدا وهو ما 
بالعالم  ارتباطك  إذن  العالم،  حياة  يشكل 
جوانب  كل  على  يؤثر  ما  هو  منظور  الغير 
حياتك، فأي عالم غير منظور انت مرتبط به، 
عالم  ويعظم  وعبادته  البعل  يعلي  من  هل 
املادة واملال واجلنس والشهوة واالنا والذات ... 

ام عالم الروح القدس؟!
الدائم  تعني  بالسرياني  الشيطان  فكلمه 
عندما  ايوب  سفر  من  ويتضح  الدوران! 
َفَقاَل  اتيت؟  اين  من  الشيطان  الرب  سأل 
َفأََجاَب  ِجْئَت؟«.  أَيَْن  »ِمَن  ْيَطاِن:  لِلشَّ الرَّبُّ 

ْيَطاُن الرَّبَّ وََقاَل: »ِمْن اجْلََوالَِن ِفي األَرِْض،  الشَّ
ي ِفيَها« )أيوب 1: 7(  وَِمَن التََّمشِّ

نفسك،  حول  تدور  كنت  إن  القارئ...  عزيزي 
وصومك...  صالتك  في  عبادتك،  شكل  في 
وتغيير  تطور  يحدث  لم  او  قراراتك  في  او 
دوائر،  في  تدور  انت  اعذرني  في شخصيتك، 
فانهض و انتهر كل عبادة صنم اخذت شكل 
الكسل  وروح  التعود  روح  انتهر  حياتك،  في 
والقدر،  والقضاء  والقدرية  التواكل  وروح 
كل هذه إشكال من العبادة الوثنية التي ال 
املسيحية هي شخص  للمسيحية،  تنتمي 
يسوع، املسيحية احلقيقة ألقى عليها تراب 
من العالم، فدخل العالم ورئيسه إلى عقول 

واذهان شعب اهلل. 
روح الرب يتكلم اآلن وبقوة على ألسنة رجال 
قلة  كانوا  وان  العالم  حول  املنتخبني  اهلل 
ال  اهلل  لكن  املشهد  يتصدرون  مبن  مقارنة 

يترك نفسه بال شاهد.
إلي  وصرخ  ايزابيل  وجه  من  هرب  فــ«إيليا« 
وََهَدُموا  أَنِْبَياَءَك  َقَتلُوا   ، »يَارَبُّ قائال:  الرب 
يَْطلُُبوَن  وَُهْم  وَْحِدي،  أَنَا  وَبَِقيُت  َمَذابَِحَك، 
نَْفِسي. ٤ لِكْن َماذَا يَُقوُل لَُه الَْوْحُي؟ »أَبَْقْيُت 
رُْكَبًة  يُْحُنوا  لَْم  رَُجل  آالَِف  َسْبَعَة  لَِنْفِسي 

لَِبْعل«. )رومية 11: 3، ٤(
ركبتها  حتني  لم  تقية  بقية  هناك  نعم 

للبعل ... فهل انت منهم؟!
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Lessons from Drawing a Shield 
 I love to draw in my bul-
let journal - and I am by no 
means an artist. I started a 
bullet journal in which I 
draw and colour quotes, 

Bible verses, reminders, etc. 
I am not a talented doodler, 

nor can I write in fancy ways like others. But, I really 
enjoy keeping my bullet journal. It provides me with a 
creative outlet, and seeing the end product of each page 
is very satisfying. Furthermore, when I draw and co-
lour in my journal, I feel calm. It is my time and space 
to ‘be with myself’.
A while ago, I was trying to draw a shield to go with 
a Bible verse (Psalm 28:7)...and it turned out awful! 
It did not look like a nice depiction of shield. I was 
frustrated - the entire page looked so beautiful, except 
for that strange ‘shield’. I had carefully written out the 
verse in beautiful handwriting, and the colours looked 
great. And yet, with that shield, I felt as though I ruined 
the page. I wanted to rip it out...but the back side of the 
page had another Bible verse that I enjoyed drawing. 
So, taking out the ‘bad’ page also meant taking out a 
‘good page’. (Note - the image below is NOT my bullet 
journal!)
I wrestled with what to do. I quickly shut the book, 
feeling angry and disappointed at my failure of a 
shield. I wrecked that page. I opened it again, and this 
time, thought about trying to ‘fix’ the shield. But the 
more I stared at it, the more I felt that I really hated 
what I had done. I shut the book again quickly, and 
tried to forget about it.
And I did. But a few weeks later, when I came back to 
open my bullet journal to draw a new page, I glanced at 
the Psalm 28:7 page. And staring at me was the shield 
which I had ‘messed up’. Just like that, feelings of 
failure returned. I was disgusted with myself all over 
again.
‘How could I have ruined this? Now this page looks 
bad, and the other side - which looks so nice - is ruined, 
too. In fact, the whole book is ruined because of this 

ugly shield’.
Sigh. Isn’t it funny how that spiralled so quickly? I 
made a silly mistake - if you even want to call it a mis-
take! Let’s examine the issues with this situation.
1) I am doing my bullet journal for fun. There are no 
‘mistakes’ in fun. It is a space for creativity for me. 
What is the big deal if I don’t draw a perfect shield? 
I’m not even an artist!
2) A not-so-perfect shield does not ruin the whole page, 
or another page...let alone the whole bullet journal! 
That amplified itself rather quickly, don’t you think? 

How is that I saw a flawed shield as ruining the whole 
journal?! 
3) I called myself a failure for drawing a not-so-pretty 
shield I. Wow. Read that over again. My bullet jour-
nal is what I do for fun...and by making a ‘mistake’ on 
my shield, I labelled myself as a FAILURE?! What a 
strong word for such a silly little occurrence!
This is a perfect example of how a) we can be too hard 
on ourselves; b) we amplify situations and allow our 
thoughts to push things out of perspective; and c) we 
need to be okay with things not being ‘perfect’.
YES, my shield was not beautiful. Actually, it looks 
quite funny now that I look at it! But in a better space 

of mind, I see it as my first attempt to ever draw a 
shield. And I am proud of myself for trying to draw it! I 
am also proud of my bullet journal as a whole, because 
it allows me to explore art in a way I never did before.
YES, the page as a whole does look kind of quirky with 
my random and ill-drawn shield. But, the Bible verse 
handwriting and colouring looks fabulous! Just like 
life, my page is full of a variety of things - some turned 
out the way I wanted them to, and some did not. But 
put together, they make my story - and if I accept the 
good, I must also accept the imperfections.
YES, I am not the best artist out there. But I am by 
no means a failure. I am creative for keeping a bullet 
journal. I am courageous and adventurous for allowing 
myself to explore new hobbies. I am confident because 
I can accept my flaws (i.e I now know shields are NOT 
my best artwork!) and also take pride in my strengths 
(i.e. creating colourful calligraphy pages). I can look 
at the events in my life (or pages in my bullet journal!) 
and recognize that some are beautifully done, some are 
imperfect, and some are completely random. But they 
are all part of my journal, they are all parts of my story.
I hope this small lesson from my bullet journal reso-
nates with you. I am sure, in each of our lives, we have 
come across similar ‘shield-doodling’ situations. You 
know - the situations where you don’t perform as well 
as you wanted, and you became dejected, sad, frustrat-
ed, and slightly too mean to yourself.
Remember that this situation does not make you a fail-
ure. And you don’t need to rush to erase that mistake 
or that ‘less than optimal’ performance. If you can fix 
it, great! If you can’t, let it be. Learn from it. Strive 
to learn how to be better (I am currently working on 
learning how to doodle!). Embrace the imperfect shield 
doodles in your life, knowing that you are a human be-
ing and have your strengths and your weaknesses.
What shield-doodles have you encountered? How can 
you accept the flaws in yourself and in your life, learn-
ing to see that these pieces are what make you, YOU, 
a unique human being with quirks and talents, stains 
and sparkles?

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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On December 21, Pan Am flight 
103, a Boeing 747 en route to 
New York City from London, ex-
ploded over Lockerbie, Scotland, 
by a bomb that was hidden in a 
suitcase (known later as the Lock-
erbie bombing). The incident was 
attributed to a terrorist attack 
planned and executed by Libyan 
intelligence. When the Libyan 
government refused to turn over 
the two accused intelligence of-
ficers for trial in Scotland, the 
United States and the Security 
Council of the United Nations im-
posed economic sanctions against 
Libya.
The prime aspect of the sanctions 
was the embargo on Libyan Oil, 
which is Libya’s only source of 
income, however and despite all 
the solidarity of the west and their 
full agreement on the condem-
nation of Libya, three Western 
European countries (Italy, Spain, 

and France) refused to include the 
Oil in the embargo, although they 
adopted and approved all other 
sanctions measures. 
The reason simply was the large 
dependence on Libyan Oil in 
those three countries, mainly be-
cause of the lower cost of trans-
portation since Libya and the 
three European countries are on 
the Mediterranean, and because 
most refineries in those countries 
are designed to use the Sweet 
Crude Oil produced in Libya, the 
highest quality of Oil.
Obviously, the countries that did 
not participate in boycotting Lib-
yan Oil considered their supreme 
interest and the interest of their 
citizens at first. Indeed, the inter-
national community rejects any 
terrorist attack, and the accused 
parties must face justice and re-
ceive the appropriate punishment. 
However, those countries were 

logical and realistic by look-
ing after their people first, and 
then they would support any 
other measures to bring the 
terrorists to justice.
History repeats itself; The Unit-
ed States and the United Nations 
are imposing economic sanctions 
against Russia for its war against 
Ukraine, however there are ma-
jor losers by these sanctions in 
Europe, mainly Germany and 
France, due to their full depen-
dence on the Russian Gas, thus 
leaving those countries in a huge 
quandary. 
Nonetheless, the repercussions of 
the sanctions are not limited to 
direct impacts on those countries 
that deal directly with Russia. It 
is a very complicated and entan-
gled circle of economic relations 
affecting the global economy. By 
imposing the sanctions, the pric-
es of all other commodities and 

goods will increase 
significantly. Many 
food supplies will 
be deficient. The 

whole world will jump from the 
two years of economic stress that 
happened due to the Pandemic to 
other economic sufferings due to 
the Russian war on Ukraine.
Ironically, most nations that plea 
for full enforcement of sanctions 
are themselves suffering deep-
ly from the ramifications of the 
sanctions
This clear and present dilemma 
between Politics, international af-
fairs, warfare, and economic sanc-
tions on one side and the social 
and human responsibility towards 
nations and its people, and their 
welfare and economic prosperity 
on the other side will always re-
main a question of power versus 
humanity, who is the winner and 
who is the loser!

Emad BarsoumEmad BarsoumOil in the Times of War (2)Oil in the Times of War (2)

During the past 2 years our com-
munities have endured a great deal.  
The COVID pandemic changed 
everything from how we live, how 
we work how we play and also 
how we worship.  We had to pro-
tect and care for ourselves but also 
others who were more vulnerable.
As we faced the pandemic we 
questioned the future.  Our long 
term goals and plans we all worked 
towards now seemed questionable.  
During this journey of uncertainty, 
our churches and religious lead-
ers provided the guidance and the 

leadership we needed so badly to 
keep us from faltering.  They as-
sured us that when we put our trust 
in the Lord he will protect us and 
lead us to safety.
The Ontario Conservative govern-
ment under the leadership of Doug 
Ford has recognized the role of the 
churches during times of hardship 
and especially during this pan-
demic.  That is why the Ontario 
government has introduced sever-
al programs to help the churches 
and the hard working communities 
they represent.  The Coptic com-

munity is one of these hard work-
ing communities.  Some of the 
programs that are offered by the 
Ontario Conservative government 
are aimed to specifically help these 
communities.  These programs in-
clude the Ontario Grant to Support 
Anti-Hate Security Measures for 
Faith-Based and Cultural Organi-
zations, New Long Term Care fa-
cilities to help seniors, the Seniors 
Community Grant, the Ontario 
COVID-19 Small Business Sup-
port Relief Grant and the Ontario 
Business Costs Rebate Program to 

mention a few,  
Ontario’s Conservative govern-
ment under the leadership of Doug 
Ford recognizes and prioritizes the 
important work that our churches 
perform in our communities.  It 
will continue to support churches 
and religious communities as we 
head into the upcoming provincial 
election.
Sincerely, 
Billy PangBilly Pang
Conservative Member of Provin-Conservative Member of Provin-
cial Parliament forcial Parliament for
Markham-UnionvilleMarkham-Unionville

By: Billy Pang, By: Billy Pang, 
MPP for MPP for 
Markham-UnionvilleMarkham-Unionville
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 and Religious Communities and Religious Communities
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