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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

متديد االلتزام بارتداء متديد االلتزام بارتداء 
الكمامات في األماكن الكمامات في األماكن 

املزدحمة حتى املزدحمة حتى 1111 يونيو يونيو

حزب احملافظني حزب احملافظني 
الفيدرالي الفيدرالي 

ومبقاطعة أونتاريو ومبقاطعة أونتاريو 
يهنئ الشرقيني يهنئ الشرقيني 
بعيد القيامة عبر بعيد القيامة عبر 

»جود نيوز«»جود نيوز«

تغيير القيود الصحية على احلدود الكندية تغيير القيود الصحية على احلدود الكندية 
مع تخفيفها في أنحاء البالدمع تخفيفها في أنحاء البالد
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هل اختفت الطبقة الوسطى؟ 
     الطبقة الوسطى في أي بلد هي رمانة امليزان، 
وهي التي حتافظ على االستقرار االجتماعي، هي 
األساسية،  القيم  على  حرصاً  الطبقات  أكثر 
وحريصة  الغالب،  في  أخالقياً  متحفظة  طبقة 

مادياً في معظم فترات حياتها.
واالستنارة من  النهضة  أوروبا كانت           في 
املفكرون  كان  البورجوازية،  الطبقة  صناعة 
والفالسفة معظمهم من تلك الطبقة، لكن كان 
واألرستقراطية  النبالء  حضن  إلى  يفر  بعضهم 
النهضة  عصب  لكن  البطش،  من  حلمايتهم 
االنتاج، وظهور  أدوات  نتيجة لتغير  األوروبية كان 
املصانع، وهجرة الطبقة الوسطى املتطلعة إلى 
غد أفضل واملتمردة على وضعها القروي الساكن 

الساكت.
      اما الطبقة البورجوازية بدأت تراكم الثروة، 
قيم  على  متمردة  جديدة  قيم  منظومة  وتبني 
التي  اجلديدة  بقيمها  املدن  إنشاء  ومت  االقطاع، 
االبداع  احترام اخلصوصية وتشجيع  تعتمد على 
املرأة، من  ومحاربة األفكار الرجعية وتعظيم دور 
تلك النقطة بدأ عصر النهضة األوروبية، ومت النمو 
احملرك  هي  أوروبا  في  صارت  التي  الطبقة  لتلك 

املساواة  لقيم  احلارس  وأيضاً  للتقدم  األساسي 
والعلمانية واحلرية.

الطبقة  تلك  نشأة  بني  الفرق  هو  ما  لكن        
في  جوهري  فرق  إنه  مصر؟  في  وبينها  أوروبا  في 
البورجوازية  طبقتنا  لألسف  والوالدة،  النشأة 
من  وليست  الزراعي  اإلقطاع  كنف  في  نشأت 
التمرد على االقطاع ، وهنا ولد اجلنني مشوهاً منذ 
البداية، بدأت الطبقة الوسطى في التشكل على 
استحياء محملة بتلك الطفرة اجلينية املشوهة، 

ثم  األربعينات  في  تشكلت  أنها  قلنا  إن  وما 
اخلمسينات والستينات، وبدأت في فرض كلمتها، 
إال أن االنهيار بدأ منذ بداية عصر االنفتاح، بدأت 
حتى  رويداً،  رويداً  التآكل  في  الوسطى  الطبقة 

اآلونة  في  صارت 
شبحاً  األخيرة 

هالمياً،  وكائناً 
ت  با ر ملضا ا
ة  لسمسر ا و

األراضي  ودخول 
كردون  الزراعية 

والتهريب…الخ،  الصعبة  العملة  وجتارة  املباني 
جعل اجلهد واالبداع واالصرار ..الخ قيماً وسلوكيات 
ال لزوم لها، وصار أبناء تلك الطبقة مرعوبني من 
من  الكثير  وصار  األقل،  الطبقة  الى  االنحدار 
األبناء يتطلعون الى الصعود الى الطبقة العليا 
حتى ولو على جثة الضمير والقيم، جلأ الكثيرون 
وجيتوهات  الدين  شرنقة  الى  الطبقة  نلك  من 
السلفية للحماية من االنهيار النفسي، وإلقناع 
املال  يكنزون  الذين  األغنياء  هؤالء  بأن  أنفسهم 
وكيهم  حرقهم  سيتم  فاسقون  كفرة  هم 
أي وطن هو  يواجه  ما  وذهبهم، أخطر  بأموالهم 
مصر  زعماء  معظم  الوسطى،  طبقته  تآكل 
الوطنيني من تلك الطبقة التي لو انهارت النهار 

معها كل شيء، وصار الوطن أطالالً .

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

تقرير: زيادة عدد 
جرائم الكراهية 
في منطقة يورك

......................ص15

تورنتو: »بيك 
تاكسي« تفرض 

»الكمامات« 
بينما اسقطتها 

»أوبر«
.........................ص9

هل اختفت 
الطبقة 

الوسطى؟
.........................ص2

السيسي في 
ميزان التاريخ

......................ص15

أفراحهم و أفراحناأفراحهم و أفراحنا
أخيرا حن علينا الزمن وبعد مناسبات أليمة ليست بالقليلة 
وبعد كم هائل من األحزان واملآمت ال يستهان به دعينا أخيرا 
ببساطة  ألنك  قليلة  كندا  في  واألفراح  فرح!   حضور  إلى 
تدعى لفرح إذا كنت تنتمي إلحدى  فئتني.. إما الشباب وهم 
بالرقص  الليلة  إحياء  عادًة  بهم  املنوط  العروسني  أصدقاء 
على  السعادة  إلضفاء  واملرح  البهجة  من  جو  وبث  والغناء 
واملتقدمني  السن  كبار  وإما  العمر،  ليلة  في  العروسني 
أمتوا  الذين  وأصدقائهم  العروسني  أهل  هم  بالعمر..وهؤالء 
رسالتهم التربوية نحو أبنائهم ويستعدون في تلك الليلة 

اخلاصة لتتويج رحلة احلياة بتزويجهم وانفصالهم عنهم.
فاحتمال  وذاك  هذا  بني  سنية  ملرحلة  تنتمي  كنت  فإذا 
دعوتك يكون ضئيال اللهم إال إذا حالفك احلظ وتذّكر الداعي 
صلة ما تربطك به من قريب أو بعيد. واحلمد هلل أن هذا هو 
الفئة احملظوظة فدعينا حلضور فرح  تلك  وكنا من  ماحدث 

أحد األقرباء.
احلال  وفي  الدعوة  كارت  وصول  مبجرد  باالبتهاج  شعرت 
بدأت االستعدادات والتحضيرات.. فقمت بحملة تسويقية 
السابقة  األسابيع  خالل  طاقتي  كل  استنفدت  واسعة 
للمناسبة.. كما فرضت رجيما قاسيا على كل أفراد األسرة 
أتى  أن  إلى  الفرح.  يوم  نبدو جميعا على أفضل صورة  لكي 

اليوم املوعود.
ننتظر  البيضاء  بالورود  املزين  الكنيسة  بهو  في  وقفنا 
إقبال العروس. كم أحب هذه األيام.. اجلميع في قمة التألق 
والسعادة.. وها هي تقبل في جالل مرتدية ثوباً بسيطاً بديع 

والدها  سلمها  جمالها.  يظهر  التطريز 
في  ينتظرها  واقفا  كان  الذي  للعريس 
أمام  كالهما  وقفا  ثم  وشوق..  ارتباك 

القس الذي أخذ يتلو آيات الكتاب املقدس املتعلقة بالزواج 
والعالقة بني الزوجني.

تذكرت يوم فرحي وشرد ذهني للحظات يقارن بني أفراحهم 
في  تعتمد  فأفراحنا  اإلثنني،  بني  رهيبة  الهوة  وأفراحنا. 
األساس على الصخب والهيصة متاما مثل كل شئ آخر في 
الصوت  ارتفع  وكلما  السائد  هو  العالي  الصوت  ثقافتنا.. 

ارتفعت معه درجة  البهجة واحلبور. 
باالضافة إلى هذا فهناك البذخ غير العادي الذي مييز أفراحنا 
والذي يضطر إليه حتى غير القادرين مجاراًة جملتمع ال يعترف 
احملدودة.  اإلمكانيات  لذوي  دونية  بنظرة  وينظر  املظاهر  بغير 
كل  يسود  طبيعي  غير  نظام  عدم  فهناك  وذاك  هذا  غير 
مناحي حياتنا وينعكس بالتالي فى احتفاالتنا ومناسباتنا. 
وسالمات  جانبية  أحاديث  للخروج،  واندفاع  للدخول  زحام 
أثناء املراسم، أطفال جتري هنا وهناك تفسد الزينة وتعبث 
بالديكور.   أما ما أثار إعجابي بالفعل فحني علمت أن أهل 
الفرح  حلضور  وأمريكا  مصر  من  خصيصا  أتوا  العروسني 
متاما مثل باقي احلضور.. وأن كل اجملهودات واإلعدادات الالزمة 
للفرح قام بها العروسان بأنفسهم دون االعتماد على أحد.. 
حتمل  على  وقدرة  نضج  على  ويدل  للفخر   يدعو  رائع  شئ 
املسؤولية الشئ الذي يؤهلهم بالفعل لبناء أسرة وصيانتها 
واحلفاظ عليها من تقلبات الدهر وصروفه.  العقبي للجميع!

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

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



Saturday, April 30, 2022 - Issue 210السبت 3٠ ابريل ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد العاشر بعد املئتان

»تويتر« وجمهورية امللياردير
44

كان  املاضية  القليلة  األيام  خالل 
اخلبر األبرز في عالم املال واألعمال 
االجتماعي  التواُصل  ومنصات 
»إيلون  العاملي  امللياردير  استحواذ 
»تويتر«  منصة  على  ماسك« 
ونظرًا  دوالر،  مليار   44 مقابل 
التي  احلُرة  اإلبداعية  للعقلية 
املُثير  الشخص  هذا  بها  ميتاز 
للجدل؛ اعُتبر اخلبر ُمفتاًحا لنقلة 
غير  التغيُّرات  من  وباقة  نوعيَّة 

املِنصة  ستحكم  التي  املتوقعة 
بقوانني جديدة تشُطر تاريخها إلى 
بعد  وما  ماسك  قبل  ما  شطرين: 

ماسك.
يُطلُق  احلُرة  والعقلية  بالثروة  العلم  احتاد 

العالم  حتكم  أن  على  قادرة  شخصيَّات 
بصورته اجلديدة عن طريق استخدام 

واألشخاص  الناعمة،  أسلحته 
العناِصر  تلك  ميلكون  الذين 
املقادير  دمج  على  الُقدرة  مع 
يستطيعون  منها  الالزمة 
العالم  هذا  بخيوط  التالُعب 

جدارة  عن  مقاعدهم  من 
كانوا  إن  سيما  ال  يستحقونها، 

داعمني ألعلى مستويات ُحرية التعبير مثل 
قبل  صرَّح  والذي  تويتر،  على  اجلديد  املستحوذ 
حتى  يظل  أن  »يأمل  أنه  بقليل  صفقته  إمتام 
أسوأ منتقديه على تويتر، ألن هذا هو ما تعنيه 
ثورًة فكرية جديدة قد  التعبير«، ما يعني  حرية 
تتسبب  ورمُبا  العالم،  حول  كثيرة  موازين  تقلب 

بصدور قوانني جديدة في بعض الُبلدان.
التوق غير احملدود لإلبداع  غالًبا ما تتم ُمكافحة 
أو أفراد  وُحرية التعبير من ِقبل ِجهات ُمستبدة 
نافذين ميتازون بطبائع دِكتاتورية ال تشُعر باألمان 
باعتبارهم  الرعايا  من  كٍم  أكبر  انصياع  مع  إال 
الَعلَف  بعض  من  أكثر  تستحق  ال  »ُقطعان« 
)حتى كمية العلَف ال تكون كافية أحيانًا!(، لذا 

فإن انفراد شخٍص ُمبدع ذو عقلية 
بقوانني  التحكم  عل  بالقدرة  ُحرة 
نصرًا  يُعتبر  عاملية  تعبير  ِمنصة 
رمبا  البشرية،  لطموحات  عظيًما 
نايت،  جوليان  النائب  وصف  لهذا 
والثقافية  الرقمية  اللجنة  رئيس 
بريطانيا  في  والرياضية  واإلعالمية 
الصفقة بأنها »تطور غير عادي في 
االجتماعي«  التواصل  عالم وسائل 
سي  بي  بي  موقع  نشره  ما  وِفق 
والعشرين  اخلامس  في  العربي 
كثير  أن  ويبدو  اجلاري،  إبريل  من 
»ماسك«  بالسيد  املُعجبني  من 
وعوده  حتقق  يترقبون  العالم  حول 
التغييرات،  من  سلسلة  بإحداث  املُبهجة 
إلى  احملتوى  على  القيود  تخفيف  من 
املزيفة،  احلسابات  على  القضاء 
أطول،  مبنشورات  والسماح 
تعديل  من  املستخدمني  ومتكني 

املنشورات بعد نشرها.
احلاصل  الكندي  األعمال  رُجل 
»إيلون  األمريكية  اجلنسية  على 
وأن صنَّفته مجلة  ماسك« سبق 
الثروات  بإحصاء  املتخصصة  فوربس 
وُمراقبة الشركات املالية باعتباره أحد أكثر 
النفوذ  هذا  أن  ويبدو  العالم،  نفوذًا حول  الرجال 
سيتضاعف بعد مد نفوذه على »تويتر« وُحكمه 
عل  أننا  ويبدو  املألوف،  عن  اخلارجة  بقوانينه 
ُمحيطات  في  جديدة  جمهوريٍة  انطالق  أعتاب 
هذا العالم االفتراضي، لكن السؤال الذي يطرح 
هو  اخمُلترع  املُهندس  هذا  صبر  ينفد  ألن  نفسه: 
اآلخر أمام جنون بعض األغبياء الذين يستغلون 
في  فسادًا  ويعيثون  للتخريب  احلُرية  مساحات 
عقول ُمغفلني آخرين؟ هل سيصُمد عند وعوده 
سُيضطر  أم  قيود  دون  التعبير  ُحرية  بإتاحة 
الُكبرى  العاملية  الضغوطات  لبعض  لالنصياع 

ثم يختار املُغادرة؟
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بعني املراقب والباحث جذبتني االنتخابات الرئاسية 
الفرنسية، التي أجريت في جولتها الثانية، لإلعادة، 
ماكرون،  إميانويل  الرئيس  الوسط،  مرشح  بني 
اجلبهة  زعيمة  لوبان  مارين  اليمني  مرشحة  وبني 
الوطنية اليمينية، ولن أقول املتطرفة، ألنها عدلت 
في  خاصة  مكان  لفرنسا  مواقفها.  من  الكثير 
لي  واتيحت  هناك،  ونضجت  تعلمت  حيث  قلبي، 
والباحثني  املثقفني  أوساط  مع  للتواصل  الفرصة 
من مختلف التيارات السياسية، حيث عملت باحثا 
الفرنسي  العلمي  للبحث  القومي  املركز  في  شابا 

يجعلني  ال  فرنسا  إلى  احلنني   .CNRSسنوات لعدة 
أو  الرئاسية،  الفرنسية  االنتخابات  نتائج  استغرب 
احلضارة  في جوهرة  أو محلية  برملانية  انتخابات  أي 
اإلنسانية، نعم هي بلد احلضارة والثقافة والتحضر، 
حسني  طه  الدكتور  العربي  األدب  عميد  قال  وكما 
»إنها بالد النور« دون أن يجعلنا هذا كله أن ننسي أن 

لفرنسا ماضي استعماري امبريالي.
االنتخابي  والنظام  عاما،  ثالثني  من  أكثر  منذ 
الفرنسي، ال مينح الفرصة لليمني أبدا للفوز بالرئاسة 
في  املرشحني  يحصل  ما  عادة  حيث  الفرنسية، 
اجلولة األولى على أقل من 50%، ومعروف للغالبية، 
إال  الهوى،  يسارية  عادة  إيطاليا،  شأن  فرنسا  أن 
يتغير  أن  ميكن  هنا  الدنيا،  خرب  قد  اليسار  كان  إذا 
املعتدل،  لكن  لليمني،  للتصويت  االنتخابي  املزاج 
شأن الذي كان ميثله نيكوالي ساركوزي ذوي األصول 
الرومانية، أو جاك شيراك. أما اليمني الذي مثله جان 
اليمينية  الوطنية  اجلبهة  مؤسسة  لوبان  مارين 
املتطرفة حينذاك، ثم تطورت كثيرا على أيدي ابنته 
أن النظام االنتخابي  مارين لوبان، فالواضح للعيان، 
في  يتكتل  النهاية  في  اجلميع  يجعل  الفرنسي، 
أو  املعتدل  اليمني  كارهي  حتى  الثانية،  اجلولة 
الوسط أو اليسار أو أي تيارات أخري، لتصويت ليس 

لصالح املرشح املنافس ملرشح اجلبهة الوطنية.
سياسية  برجماتية  هذه  السياسي،  املستوى  على 
القوى  يكرس  حيث  االنتخابية،  النظم  كل  شأن 
غير  التوزيع  حيث  كندا  في  احلال  كما  ملصاحله، 
احمليط  على  البحرية  األقاليم  في  لألصوات،  العادل 
األطلسي وهي القليلة السكان، ولكن لها أصوات 
الكندي  والبراري  الغرب  أقاليم  علي  تزيد  أو  تعادل 
ذو امليول اليمينية احملافظة، ولذا مرتني ينجح ترودو 
ولكن  االنتخابي،  اجملمع  بأصوات  اليساري  الليبرالي 
املشاركني  أصوات  بأغلبية  يفوز  احملافظني  مرشح 
البرجماتية  إنها  االنتخابات،  في  بالتصويت 
على  ينطبق  األمر  وهذا  االستغاللية.  السياسية 
الكثير من النظم السياسية في اجملتمعات الغربية، 
متأنية  دراسة  يتطلب  هذا  ألن  لرصدها،  مجال  وال 
مجاالت  في  الباحثني  من  كامل  لفريق  وعميقة 

متنوعة.
إميانويل ماكرون، هذا الرئيس الفرنسي املعتدل، فوزه 
أثار االرتياح في أوساط حلف الناتو واالحتاد األوروبي، 
الدوائر،  هذه  مراجعة  تنوي  كانت  لوبان  وأن  خاصة 
الفرنسية.  للشوفانية  الدعم  املزيد من  في سبيل 

املعتدل  اليمني  تيارات  بعض  أن  للتفكير  واملثير 
التي  ملارين،  وليس  ماكرون،  واحملافظ صوتت لصالح 
املتشدد  ولكن  اليمني،  توجهاتها  من  جزء  في  متثل 
ضد املهاجرين وضد مزيد من التماهي الفرنسي في 

االحتاد األوروبي وحلف الناتو. 
جعله  ما  السياسية،  اخلبرة  من  اكتسب  ماكرون، 
عربية  أصول  من  الفرنسيني  الناخبني  يغازل 
واليمني  اليسار  تيارات  بقية  وكذلك  وإسالمية، 
غير  فئات  كلها  أنها  جيدا،  يعلم  ألنه  املعتدل، 
منسجمة مع مارين لوبان زعيمة اجلمعية الوطنية. 
أن  هي  السحر،  تأثير  لها  والتي  الذهبية،  املقولة 
انتخاب اجلبهة الوطنية سيقود حتما إلي انقسام 
فرنسا، جوهرة احلضارة واملدنية الغربية، والتي كانت 
وقيمها  ثقافتها  نشر  علي  كله  العالم  في  تعمل 
االستعمارية  باإلمبريالية  مقارنة  الفرانكفونية، 
استغالل  فقط  الوحيد  هدفها  والتي  األجنلوفونية، 
ثروات وموارد الدول املستعمرة، مقارنة بفرنسا، التي 
كانت بجانب ذلك تعمل علي نشر قيم وسلوكيات 

وعادات لها عالقة وثيقة باحلضارة واملدنية.
الرشيدة  غير  احلرب  ماكرون،  فوز  من  كذلك  وعزز 
لروسيا على أوكرانيا ملنعها من االنضمام إلي حلف 
الذي  بايدن،  ورئيسها جو  أمريكية،  الناتو، بضغوط 
يشبه »خيال املآتة«! ويعرف عن مارين لوبان عالقاتها 

الوثيقة بالدب الروسي فالدميير بوتني.
األمور  كانت  ملاكرون،  األولي  الرئاسية  الفترة  خالل 
كانت  الذي  البطالة،  معدل  يرام،  ما  على  تسير 
السنني،  عشرات  مدار  على  فرنسا  منه  تعاني 
انخفض، وجنح ماكرون في عالج نسبي ألزمة كورونا، 
أو مظاهرات  ثورة  اشتعال  مع  تعقدت  األمور  أن  إال 
وماكرون   .2018 عام  الصفراء  السترات  أصحاب 
بني  معتدال  سياسيا  حزبا  ويدير  أسس  أنه  معروف 
اليمني واليسار. والسؤال، هل لو كان املرشح اآلخر 
من تيار مختلف شأن الشيوعيني أن اليسار املعتدل 
وهو غالبني على هوي ليس الناخب الفرنسي فقط، 
بل واجملتمع ككل، هل كان ماكرون معرضا للهزمية 

وفقدان مقعده في قصر اإلليزيه؟
»نزع  استيراتيجية  على  لوبان  مارين  واعتمدت 
التي  صورتها  حتسني  في  املدى  طويلة  الشيطنة« 
تلطيف  في  جنحت  إذ  اإلعادة.  انتخابات  سبقت 
صورتها من خالل التخلي عن مقترحات أكثر جذرية، 
إمياءات  ومن خالل  متاًما،  األوروبي  االحتاد  مثل مغادرة 
رمزية مثل طرد والدها من احلزب بعد أن كرر ادعائه 

بأن الهولوكوست كانت »تفاصيل تاريخية«.
أنه مع  أن نعرف  ويكفي لإلجابة علي هذا السؤال، 
األولى  اجلولة  بعد  متقاربة  الرأي  استطالعات  بقاء 
النهائيني  املرشحني  توقعت  التي  التصويت،  من 
جميع  من  السياسيون  القادة  حث  اإلعادة،  جلولة 
إميانويل  دعم  على  مؤيديهم  السياسية  التيارات 
وألقى  املتطرف.  اليمني  مرشحة  ضد  ماكرون، 
ساركوزي  نيكوال  السابق  احملافظ  اليميني  الرئيس 
وزيراً  األيام  من  يوم  في  كان  الذي  ملاكرون،  دعمه 
املرشح  جادوت،  يانيك  وحث  االشتراكي.  لالقتصاد 
الرئاسي البيئي البارز، على التصويت االستراتيجي 
ملصلحة ماكرون »بدون تردد«. أظهرت التوقعات عند 
إغالق صناديق االقتراع يوم األحد فوز السيد ماكرون 
للسيدة   %41.5 مقابل  األصوات  من   %58.5 بنسبة 

لوبان.
نتائج  أن  لوبان  مارين  فيه  اعتبرت  الذي  الوقت،  في 
»نصرا ساحقا«، حيث  تعتبر  الفرنسية  االنتخابات 
من  مضى  وقت  أي  من  أكثر  السلطة  من  اقتربت 
إعالن  عقب  باريس  في  ناخبيها  أمام  حزبها،  قبل 
نتيجة اجلولة الثانية لإلعادة لالنتخابات الفرنسية 
ملدة  الرئيس  يستمر  حيث   ،2022 لعام  الرئاسية 

خمس سنوات في سدة احلكم.

على هامش 
انتخاب »ماكرون« لفترة رئاسة 

ثانية في فرنسا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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   في مدينة روما القدمية..

   قبل أكثر من ألفي عام..
   صدر قانون، يُحّرم على النساء احتساء 

اخلمر!
   ووضع الرجل في موضع املسئولية، عن 

تنفيذ زوجته ألحكامه!
   وللألطمئنان؛ كان الزوج يضع شفتيه 
على شفتي زوجته، ليتبنّي طعم اخلمر 

فيهما!
   وولدت قبلة اخليانة، والغدر!

   خيانة  وغدر: األزواج، لزوجاتهم!
***   ***   ***   

   وفي املدينة املقدسة..
   في عهد املسيح..

   كان على املشتكي، عندما يتهم 
شخصاً ما باإلساءة إليه، أن يذهب إلى 
عسكر الرومان، ليرسلوا معه بعضهم 

إلى هذا الشخص!
    وكان عليه، أن يشير على من أساء 
إليه بإصبعه أمامهم، قائالً: »هذا هو 

الشخص، الذي أضّرني«.. ذاكراً اسمه، 
وذاكراً أمامهم نوع الضرر!

   وبهذه اإلشارة منه، واإلتهام، يتم القبض 
على املشتكي عليه!

   لذلك كان على الفريسيني، والكتبة، أن 
يسلكوا هذه اإلجراءات القانونية؛ لكي 

يتم القبض على املُعلم!
   وقبل يهوذا، القيام باملهمةا!

   أن يقوم بدور الشاكي، ويشير بإصبعه 
على يسوع، بتهمة التكلم بكالم ضد 

اإلمبراطور!
   انها التهمة التي تُعّجل مبقاضاة يسوع!

   لكنه وجد: أنه ألمر مخٍز، أن يكشف 
نفسه أمامه، وأمام باقي التالميذ!

   لم ييأس أعداء املسيح!
    أخذوا فتوى جديدة من الوالي الروماني، 
بتغيير اإلشارة باإلصبع، بقبلة على خّده، 
دليالً على شكاية يهوذا ليسوع بالتهم 

املنسوبة إليه!
    كما سمحوا له عن طريق هذه الفتوى، 

أن ال ينطق بنوع التهمة!   
   وفي بستان جثسيماني، ولدت قبلة 

املوت!
   موت: »السالم يا سيدي«!

عـادل عطيـة

قبلة اخليانة 
واملوت.. مشهد رأسي 

في مترو األنفاق

يجلس رجل مهندم ذو رائحة عطرة ومعطف 
أنيق ونظارة باهظة الثمن ويبدو عليه الهيبة 
يقرأ في كتاب عن عظمة  في مترو مزدحم 
في  االستشهاد  وتاريخ  الكنيسة  وتاريخ 
املسيحية ويضع خطوطاً حتت جمل وسطور 
في الكتاب فهو ذاهب إللقاء عظة عن تاريخ 
في  الكنيسة  شهداء  وعظمة  الكنيسة 

إحدى أشهر كنائس وسط القاهرة.
من  متأفف  أنه  املهندم  الرجل  علي  ويبدو 
اضطرته  فقد  املترو  عربة  في  جلوسه 

الظروف للذهاب باملترو ألن سيارته 
أمام  يقف  معطلة!  الفارهة 

شاباً  املترو  في  الرجل 
عليه  يبدو  ثالثينياً 

بسيطاً  عامالً  أنه 
األقل  مالبسه  من 
تبدو  كما  بساطة 
الصعيدية  لهجته 
حديثه  من  واضحة 

النقال  تليفونه  في 
حيث  البالي  البسيط 

أنه يتحدث بصوت عالي 
صعيد  في  أقاربه  أحد  إلى 

أسرته  على  ليطمئن  مصر 
وبالكاد يسمعه لكونه في املترو عالوة 

وبينما  النقال!  تليفونه  حالة  سوء  على 
التليفون  في  حديثه  في  مشغوالً  الشاب 
مرة  املهندم  الرجل  بقدم  قدمه  تصطدم 
تلو املرة فيتأفف الرجل املهندم مرات ومرات 
احلديث  بينهم  ويدور  غاضباً  فيه  ينفجر  ثم 

التالي:
مش تفتح يا بني أنت؟! أبعد رجلك شوية !

كنت  معلش  البيه  سعادة  يا  عليا  حقك 
مشغول في احملمول كنت بطمن علي أهلي!
أبعد  حياتًك؟‹  قصة  هتحكي  أنت  مالي  أنا 

رجلك وأبعد انت كلك علي بعضك علشان 
النفس !

زحمة  املترو  بس  هو  البيه  سعادة  با  حاضر 
عرق  ده  صدقني  فيها،  أبعد  حته  ومفيش 
شغل طول النهار وهي محطة واحدة ونازل 

أللي بعدها، ربنا يفرح قلبك بوالدك يارب.
يشيح الرجل املهندم بوجهه ويكمل قراءته 
وتاريخ  الكنيسة  عظمة  عن  الكتاب  في 
االستشهاد وعظمة شهداء الكنيسة! فال 
وقت يضيعه ألنه ذاهب إللقاء عظته املهمة.
بعد عامني يذهب عامل املترو البسيط 
فتختطفه  ليبيا  في  للعمل 
قبطي  ألنه  إرهابية  جماعة 
ترك  على  وتساومه 
حياته  مقابل  مسيحه 
زمالءه  ومعه  فيرفض 
التخلي  البسطاء 
املوت  ويختار  دينه  عن 
تستقبل  وبينما  راضياً 
سكني  نصل  رقبته 
اجملرمني احلاد كان يبتسم 
السماء  إلى  ينظر  وهو 
يحني  ولم  كالرجال  فرحل 
توسل  وال  خلالقه  سوى  جبهته 

حياته من قاتليه!
املهندم  املترو  واعظ  كان  التالي  اليوم  في 
القاهرة  كنائس  كبريات  إحدى  في  يعظ 
عن  الكنيسة  شعب  من  املئات  وأمام 
شهداء  عظمة  وعن  االستشهاد  عظمة 
األمثلة  أروع  ضربوا  الذين  العظماء  ليبيا 
العظة  نهاية  وفي  باإلميان  التمسك  في  لنا 
يصفق له اجلميع ثم يشارك احلضور األحلان 
ثم  بالشهداء  اخلاصة  والترانيم  والتماجيد 
متت...)القصة  الفارهة!...  سيارته  في  يرحل 

من وحي خيال مؤلفها(

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

من اجمل املشاهد واكثرها عمقا 
هو  الثانية«  »الزوجة  فيلم  في 
التي  العجوز  السيدة  مشهد 
العمدة  فيها  ترى  مرة  كل  جترى 
ان  للعمدة  وتتوسل  تصرخ  وهى 
أخذها  التي  جاموستها  لها  يرد 
تقول  وهى  عنوة  العمدة  منها 
للعمدة سايقة عليك النبى ترجع 
لي جاموستى يا عمدة ثم تتدخل 
حاشية العمدة ويجذبون السيدة 

بعيدا عن طريق العمدة بعنف .
 في ريف مصر قدميا كانت اجلاموسة بالنسبة 
للفالح غالية عليه اقرب الن تكون كأحد افراد 
ممن يحبهم، فكانت مصدر الرزق ومصدر االكل 

ومصدر املساعدة في العمل، 
وعندما  اجلاه،  مصدر  وايضا 
جاموسته  الفالح  من  تأخذ 
حكمت  فكأنك  باغتصاب 
تنشئ  وقد  باملوت،  علية 
عائلتني  بني  وقتلى  معارك 

بسبب ملكية جاموسة.
الدرامي  املشهد  هذا 
الديكتاتوري  السياسي 
يحدث  مبا  يشبهني 

»سايق  يقول  حالنا  ولسان  لـــ«كنيستنا« 
عليك الرب يسوع املسيح رد لينا كنيستنا يا 
بني ضلوعنا  اخذت من  التي  عمدة، كنيستنا 
بجهل  او  بعلم  ذلك  كان  سواء  عمدة،  يا 
هو  ما  وهذا  عليها،  واخلوف  حمايتها  بدعوى 

هي  احلقيقة  ولكن  معلن 
ومصدر  »السبوبة«  حماية 
التي  كنيستنا  حلاشية  الرزق 
وعمدة  جيل،  وراء  جيل  ظلت 
أبناءها  يجهلون  عمدة،  بعد 
احلق  يعرفون  ال  عن عمد حتى 
الكتابي كما يريده كاتب احلق 

اإللهي.
         كنيستنا التي فرض على 
ابناؤها لقرون وقرون ان يعتقدوا 
في اخلرافات بل ويقدسوها وان يتركوا الطريق 
ارضاء  مصنعة  خرافات  ويتبعوا  واحلياة  واحلق 
للعمدة وحواشيه، ان الكنيسة االرثوذوكسية 
برب  ونتحرك  ونوجد  ونحن نعيش  هي حياتنا، 
فخرنا  انها  الكنيسة  هذه 
ومالذنا األمن من عصف الزمان 
نعرف عظمتها وقوتها والدماء 
تأسيسها  فى  ساهمت  التي 
من  اختطفوها  الذين  ونحذر 
كنيستنا  لنا  أعيدوا  ابناءها، 

وإال؟ 
»عمدة«  ان  واثق  انا            
االمور  اصالح  يريد  االيام  هذه 
وبدء  ألصحابه  احلق  وارجاع 
عمل جديد ينهى به سيطرة بقية العمد على 
سيسلك  أنه  يقني  على  وانا  االقباط،  عقول 
في  »رفشه  وسيكون  »سيده«  سلك  كما 
واملنتفعني ويعيد  التنب  بيدره« من  وينقى  يده 

للفتية االرثوذوكسية بهاءها وهيبتها.

»جاموستى يا عمدة«»جاموستى يا عمدة«

1-844-355-6939
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قصة صاحب الرأس الشهير في قصة صاحب الرأس الشهير في 
»البرطمان«»البرطمان«

متحف  لزيارة  الفرصة  جاءتكم  لو 
لشبونه  جامعة  في  الطب  كلية 
سوف  انه  املؤكد  فمن  البرتغال،  في 
يلفت انتباهكم رأس بشري مقطوع 
من  شفاف  برطمان  في  ومحفوظ 
هذه  قصة  ما  ترى  يا  الفورمالني.. 

الرأس ومن صاحبها؟
)ديوجو  اسمه  قاتل  الرأس  صاحب 
بلدة  في   1810 سنة  اتولد  الفيز( 
لعائلة  اسبانيا  شمال  في  صغيرة 
فقيرة جدا، وعندما كبر االبن ارسله 
في  خادم  للعمل  للعاصمة  والده 

بيوت األثرياء ملساعدة األسرة.
سافر ديوجو للعاصمة وهناك انبهر 
باألضواء واحلياة فيها، ونسى عائلته 

وهجرها، وقطع عالقته بهم، وتوقف عن ارسال أموال لهم، وعاش حياته لنفسه ولشهواته مع اخلمر وسيدات لشبونه.
مع الوقت اصبح الراتب الذي يتقاضاه من العمل في بيوت االغنياء غير كافية لشهواته، فقرر ان يتجه لسرقة املنازل 
التي يعمل بها بالتعاون مع اصدقائه الذين ساعدوه في السرقة والسطو على املنازل، وكان »ديوجو« ينفق االموال على 

شهواته واخلمر.
مع انتشار جرائم السطو والسرقة وبدأت الشرطة تبحث عن تلك العصابة، فقرر »ديوجو« تغيير خطته وبدل السطو 
مائية  قنطرة  عن  عبارة  جرائمه  مكان  واختار  الشوارع،  في  مسلح  سطو  االشخاص  على  يسطو  بدأ  املنازل  على 
مشهورة في لشبونه وظيفتها نقل املياه العذبة بني املدينة كما ان الناس كانوا يعبرون من خاللها اختصارا للطريق.

القنطرة كان ارتفاعها حوالي 65 متر وإلى اآلن مازالت موجودة وتعتبر واحدة من التحف املعمارية في البرتغال.
استغل ديوجو وعصابته القنطرة ألن عرضها كان صغير جدا يكاد يسمح بعبور شخص واحد فقط وليس شخصني 
والشخص  الطريق عليه  امامه وقطع  والظهور  القنطرة  الشخص فوق  ينتظر عبور  ديوجو  بجانب بعضهما، فكان 
املسكني ال يكون امامه فرصة سوى االستسالم واعطاء ديوجو ما ميلك.. وبعد السطو كان ديوجو يقوم برمي الشخص 

من فوق القنطرة لكى يضمن ان اجملني عليه لن يبلغ الشرطة.
لستمر ديوجو وعصابته يسطون على الناس حتى قام بإلقاء ما يقارب من 75 شخص فوق القنطرة، وكانت الشرطة ال 
تهتم بالبالغات على اعتبار ان القنطرة سهل جدا وقوع االشخاص من عليها ولكن مع تكرار شكاوي السكان قامت 
الشرطة بوضع حراسة مشدده عليها مما جعل من املستحيل على ديوجو وعصابته السطو على الناس، وبالتالي رجع 
ديوجو للسطو على املنازل حتى قامت الشرطة بالقبض عليه وكانت هناك شائعة تقول ان كم اوشى به هو احد افراد 

عصابته الذى اختلف معه في تقسيم الغنائم.
قامت الشرطة بالقبض على ديوجو واتهامه بقتل 75 شخص والسطو وسرقة 50 منزل وحكم عليه باإلعدام شنقا 

في ميدان عام سنه 1841.
بعد اعدامه قام مجموعة من العلماء بطلب تسليم رأس ديوجو لعمل ابحاث على املخ ملعرفة سبب اجلرائم التي كان 
يقوم بها، وقاموا بحفظ رأسه في »برطمان« الى اآل حتى يظن من يراه انه مت إعدامه باألمس وليس رأس لرجل مت إعدامه 
ومنظر  اخلفيفة  واللحية  واجللد  الشعر  مازالت كأنها حية مثل  الرأس مالمحها  ان  والسبب هو  قرن.  أكثر من  منذ 

العينني الباردين التي تظهر عدم خوف ديوجو اثناء تنفيذ االعدام.

زوجان يابانيان يتطلقان ويتزوجان كل زوجان يابانيان يتطلقان ويتزوجان كل 
33 سنوات سنوات

الطالق  على  يابانيان  زوجان  اتفق 
سنوات  ثالث  كل  أخرى  مرة  والزواج 
على  التناوب  من  يتمكنا  حتى 

استخدام اسم عائلة كل منهما.
على  بوضوح  الياباني  القانون  وينص 
على  االتفاق  األزواج  على  يجب  أنه 
بعد  الستخدامه  واحد  عائلة  اسم 
ال  عندما  يحدث  ماذا  ولكن  الزواج، 
يستطيع الزوجان حتديد اسم العائلة 
الذي يجب استخدامه؟ كان هذا هو 
من  شابان  زوجان  واجه  الذي  اللغز 
مشارف  على  هاتشيوجي،  مدينة 
قرانهما،  عقد  قررا  عندما  طوكيو، 

بعد بضعة أشهر من تعارفهما.
على  باالستقرار  األمر  يتعلق  وعندما 

اسم العائلة، أوضحت العروس أنها تنوي االحتفاظ باسم عائلتها قبل الزواج وهو أمر لم يوافق عليه خطيبها على 
اإلطالق، وجتادال حول هذا األمر لفترة، لكنهما قررا بعد ذلك أنهما ليسا أول زوجني يواجهان هذه املشكلة وأن هناك 

طريقة حللها.
وكانت الزوجة املستقبلية محبطة جًدا لعدم قدرتها على االحتفاظ باسمها قبل الزواج، واشتكى خطيبها من ذلك 
إلى بعض األصدقاء، لكنه اكتشف وجود زوجني آخرين يعانيان من نفس املشكلة، ومتكنا من إصالحها عن طريق الطالق 

بشكل دوري والزواج مرة أخرى حتت اسم عائلة الشريك اآلخر، وهو بالضبط ما قررا القيام به.
وبعد أن قدم الرجل، الذي يعمل موظًفا حكومًيا، احلل خلطيبته، قررا املضي في تنفيذه. وفي عام 2016، تزوجا ألول مرة 
واستخدما االسم األخير للزوج ملدة ثالث سنوات. ثم، في عام 2019، تطلقا ثم تزوجا مرة أخرى، واستخدما اسم الزوجة 
قبل الزواج. و في شهر يوليو )متوز( من هذا العام، من املقرر أن يتم الطالق مرة أخرى، وبعد ذلك يخططان للزواج مرة 

أخرى باستخدام اسم عائلة الزوج.
وفي حني أن هذا احلل الوسط يحل خالفهما األصلي، فإن الزوجني اليابانيني، اللذين فضال عدم الكشف عن هويتهما، 
يعترفان بأن تغيير االسم األخير بشكل دوري ميثل مشكلة إلى حد ما، حيث ال يزال الزوج يستخدم اسم عائلته في 

العمل، ولكن عندما يتعلق األمر باإلجراءات واألوراق، ميكن أن يكون األمر محيرًا في بعض األحيان.
وبقدر ما قد يبدو اإلجراء معقًدا ألشخاص آخرين، قال الزوجان إنه احلل الوحيد املقبول بالنسبة لهما، بحسب موقع 

أوديتي سنترال.

تتقاضى تتقاضى ٢٠٠٠٢٠٠٠ دوالر لكشف الرجال  دوالر لكشف الرجال 
الذين يخونون زوجاتهمالذين يخونون زوجاتهم

تزاول العارضة كارولينا ليكر، مهنة جديدة، تتمثل في الكشف عن الرجال الذين يخونون زوجاتهم من خالل التقرب 
منهم عبر وسائل التواصل االجتماعي واختبار والئهم لزوجاتهم. وتتقاضى مبلغ 2000 دوالر على كل قضية تستلمها.
وتقدم كارولينا خدماتها عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث تتواصل معها املرأة التي ترغب باختبار إخالص زوجها 

أو حبيبها، وتطلب منها التقرب من الرجل املستهدف الختباره.
وبحسب كارولينا، فإنها تتقاضى مبلغ 2000 دوالر فقط عند جناح مهمتها، أي عندما يستجيب الرجل املستهدف لها، 

وإذا لم يستجب لها ويحاول التقرب منها، فإنها تعيد املبلغ لزوجته أو حبيبته.
وتقول كارولينا: »أبدأ بالعمل عبر التواصل مع الرجل املستهدف على إنستجرام، وانتظار الرد. وعندما يرد علي، أبدأ 
بإجراء محادثة معه حتى نصل إلى مرحلة متقدمة في احلديث. فإذا لم يقع الرجل في شراكي، أعلم بأنه مخلص ملن 
يحب سواء أكانت صديقة أم زوجة، لذا فإني أعيد املال لها. أما إذا طلب الرجل لقائي بعد احلديث معه، فإنني أحتفظ 

باملال وأرسل احملادثة للزوجة«.
وزعمت كارولينا بأنها حصلت حتى اآلن على أكثر من 10000 دوالر من هذا العمل، وتنوي استثمار األموال التي حتصل 

عليها في إجراء عمليات جتميل لنفسها، وفق ما أوردت صحيفة ستار البريطانية.

بی سی   بی  املذيع حملطة  أعلن   ،1962 ديسمبر سنة  في 
 .Wilhlmina عن جنازة امللكة السابقة ولهلمينا B.B C

األسرة  أعضاء  البيضاء؛ فجميع  باجلنازة  وقد وصفها     
قد حضروا اجلنازة بثياب بيضاء، ووضع على الفرش التي 
تقود املركبة احلاملة للنعش أعالماً بيضاء، وذلك كطلب 

ووصية امللكة. 
جاء  للجنازة  ترنيمة  اختيرت  عندما  املذيع،  واندهش     

فيها:
   اليوم تشرق الشمس في نفسي، 

   أكثر مجدا وبهاء،

   من أي بهاء في أي سماء أرضية..
   ألن يسوع هو النور..
   حقاً حتقق الشروق،
   الشروق الطوباوی.

   إذ جاءت اللحظات اململوءة سالماً وسعادة. 
   إذ يشرق يسوع بوجهه املبتهج، 

   يحل الشروق في نفسي !
   لقد سمعت امللكة هذه الترنيمة منذ زمن، وتأثرت بها، 

وأوصت أن يرمن بها، يوم االحتفال بجنازتها.

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

هناك تصريحات لنية احلكومة الفيدرالية منع األجانب من شراء العقارات في كندا ملدة عامني 
كأحد اإلجراءات لوقف جنون أسعار العقارات في كندا. 

حيث شهدت األسعار وفق ارقام شهر فبراير متوسط ارتفاعا بلغ 50% في عامني. ويعتقد بعض 
احملللني انه بالرغم من ان هذا االجراء إذا نفذ سوف يبعد شريحة من املستثمرين وهم األجانب 

عن سوق العقارات فان فترة العامني سوف تكون غير كافية ألحداث تغيير كبير في األسعار.
كما ان هناك خطط اخرى من احلكومة ملساعدة املشتريني اجلدد من الشباب من خالل إعفاءات 
ضريبية تساعدهم على ادخار مقدم الشراء. وهناك ايضا تشريع جديد جلعل املزايدة في عملية 
من  له  املقدمة  باألسعار  التصريح  من  البائع  متنع  احلالية  القوانني  ان  حيث  مفتوحة  الشراء 
املشتريني امام كل املشتريني، بل انه يطلب من املشترين ان يضع كل منهم اقصى سعر له مما 

يدفع بالبعض ان يضع اسعارا مبالغ فيها ليضمن حصوله على العقار.
وان هذا يساهم بدرجة كبيرة في جنون األسعار. وفي رأيي انه يجب على احلكومة ان تدرس جذور 

املشكلة وليس القشور وهذا يحتاج إلى مقاالت أخرى لتوضيح هذا االمر.

خطط احلكومة لتهدئة أسعار العقاراتخطط احلكومة لتهدئة أسعار العقارات
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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 
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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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حلمل  حيلتها  عن  التربية  في  خبيرة  كشفت 
أن  دون  جانباً  الفيديو  ألعاب  ترك  على  األطفال 

يضطر الولدان للصراخ والشجار مع الطفل.
توك  تيك  في  صفحتها  على  بوناج  ليزا  وكتبت 
العمر  من  يبلغ  طفلي  سيناريو.  بإعداد  »سأقوم 
ثماني سنوات - إنه يلعب ألعاب الفيديو باستمرار، 
أخبره أن يترك األلعاب لكنه ال يفعل ذلك. ومهما 
ال  فإنه  األلعاب  وترك  النهوض  على  حمله  حاولت 

يستجيب حتى لو فعلت بالقوة«.
عند هذه النقطة، تنصح ليزا بترك الطفل وشأنه، 
وعدم احملاولة أكثر من ذلك، حتى لو استمر باللعب 
ليزا  تنصح  املساءـ  يحل  وعندما  النهار.  طوال 
جهاز  إغالق  وحتى  الطفل،  عن  شيء  كل  بفصل 

التلفزيون وإخفاؤه لو اقتضى األمر.
الطفل  يستيقظ  عندما  التالي،  اليوم  صباح  وفي 
ويسأل عما يحدث، يجب أن تقول »تذكر أنك كنت 
وقحاً معي أمس عندما طلبت منك إيقاف تشغيل 
ماذا  وسترى  ليومني  األمر  هذا  كرر  الفيديو.  لعبة 

سيحدث«.
كل  هذا  أكثر،  التوضيح  حتاول  »ال  ليزا  وتابعت 
شيء، ناقش األمر مرة أخرى في غضون يومني. هذا 
إنها  وتوجيه.  قيادة  وسيلة  على  تنطوي  الطريقة 

تعلمه كيف يكون لطيفاُ هذا ما تريد القيام به«.

في  للنظر  جديدة  اجتاهات  حديثة  دراسة  قّدمت 
العلمي  اجملال  في  املبدعني  أدمغة  عمل  كيفية 
تعمل  أنها  الباحثون  ووجد  البصري،  والفني 
من  بأدمغة  مقارنة  واستثنائي  مختلف  بشكل 

تلقوا تعليماً عالياً.
أبحاث  في  النتائج  هذه  استخدام  وميكن 
مستقبلية تستكشف ما إذا كان باإلمكان تعزيز 
اإلبداع من خالل دعم أنشطة الدماغ التي ترتبط 

باملوهوبني، والتي رصدتها هذه الدراسة.
أجريت  توداي«،  نيوز  »ميديكال  موقع  وبحسب 
بلوس  كاليفورنيا  جامعة  في  الدراسة  أبحاث 
التصوير  البحث  فريق  واستخدم  أجنلوس، 
الوظيفي لألدمغة باستخدام الرنني املغناطيسي 
جملموعة من املشاركني أثناء قيامهم مبهام تختبر 

التفكير اإلبداعي.
الفنانني  لدى  الدماغ  أنشطة  بني  البحث  وقارن 

يتمتعون  الذين  املبدعني  والعلماء  البصريني 
بقدرات استثنائية، مع مجموعة متعلمة تعليماً 

عالياً.
وأظهرت النتائج أنه بينما كان املشاركون املبدعون 
كانت  اإلبداعي،  التفكير  مهام  في  منخرطني 
العشوائية  االتصاالت  من  مزيداً  جتري  أدمغتهم 
االتصاالت  مسار  عن  تختلف  والتي  الفريدة، 

املطروق من األشخاص املتعلمني واألقل إبداعاً.
األستاذة  أندرسون،  أريانا  البروفيسور  وقالت 
األعصاب  لعلم  سيميل  معهد  في  املساعدة 
»أظهرت  كاليفورنيا:  بجامعة  البشري  والسلوك 
اتصال دماغي  املبدعني للغاية لديهم  أن  نتائجنا 
العديد  في  الكفاءة  تزيد  اخلاصية  هذه  وأن  فريد، 

من الشبكات العصبية«.

موقع »ميديكال نيوز توداي«:

أدمغة املبدعني لديها شبكات 

اتصال فريدة

واشنطن بوست:

حيلة إلبعاد األطفال عن ألعاب 

الفيديو 

عن  املتسوقني  أحد  كشف 
املعنى اخلفي وراء الرموز املوجودة 
انتقل  الفاكهة.  ملصقات  على 
توك  تيك  إلى  بولوم  جوشوا 
غير  املعلومات  من  جزء  ملشاركة 
لألشخاص  وبالنسبة  املعروفة، 
املنتجات  تناول  بشأن  القلقني 
املعدلة وراثًيا أو األطعمة املزروعة 
باملبيدات احلشرية، ميكن أن يكون 

الفيديو الذي نشره مفيداً جدا.
وشرح جوشوا نظريته باستخدام 
الكود املوجود على تفاحة وليمونة 
وجدت  إذا  إنه  وقال  وبرتقالة. 
على  أرقام  أربعة  من  مكونًا  عدداً 
الفاكهة  أن  يعني  فهذا  امللصق، 

والعدد  حشرية،  مببيدات  مزروعة 
املكون من خمسة أرقام الذي يبدأ 
معدلة  أنها  عادًة  يعني  بثمانية 

وراثًيا.
الفيديو  وقال جوشوا في مقطع 
من  أكثر  مشاهدته  متت  الذي 
أن  من  متأكد  »أنا  مرة  ماليني   3
الفاكهة،  يأكلون  منكم  الكثير 
وكلما اشتريت فاكهة، ترى دائًما 
عليها.  الصغيرة  امللصقات  هذه 
الصغيرة  امللصقات  هذه  حسًنا، 
تزرع  كيف  الواقع  في  تخبرك 

الفاكهة«.
ويقول جوشوا »هذه األرقام تعني 
العدد  فإن  لذا  مختلفة،  أشياء 

يعني  أرقام  أربعة  من  املكون 
مببيدات  الفاكهة  زراعة  متت  أنه 
اآلفات الزراعية، والعدد املكون من 
بثمانية  يبدأ  الذي  أرقام  خمسة 

يعني عادًة أنها معدلة وراثًيا«.
يعني  ما  »عادًة  جوشوا  وأضاف 
أرقام  خمسة  من  املكون  العدد 
تسعة  بالرقم  يبدأ  والذي 
عضويا.  مزروعة  الفواكه  أن 
الرقم  عن  ابحث  باختصار، 
ترغب  كنت  إذا  تسعة  السحري 
تناول منتجات صديقة  فقط في 

للبيئة«.

حذر خبير في السالمة مستخدمي هواتف آي فون 
من أن الشواحن املزيفة تشكل خطر نشوب حريق أو 

حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
شارك  البريطانية،  صن  ذا  لصحيفة  حديثه  وفي 
جوزيبي كابانا بعض اإلشارات التي تدل على أن كابل 

الشحن ميكن أن يكون فًخا للموت.
1- فحص العبوة والكابل

آبل  نظراً ألن سعر كابل شاحن آي فون على موقع 
مرتفع، فمن املفهوم أن بعض املستهلكني يتطلعون 
إلى الشراء من مكان آخر. وإذا كنت تشتري سلًكا 
آبل  ِقبل  من  اعتماده  من  فتأكد  خارجي،  بائع  من 
باإلضافة  امللحق.  عبوة  في  بعناية  النظر  من خالل 
األخطاء  أو  املفقودة  العالمات  عن  ابحث  ذلك،  إلى 
هي  هذه  الكابل.  على  املوجود  النص  في  اإلمالئية 
التي  املقلدة  املنتجات  الكتشاف  طريقة  أسهل 
أصبحت  حيث  احذر،  ولكن  خطيرة.  تكون  أن  ميكن 

املنتجات املقلدة أكثر تعقيدا.
انظر إلى القابس

آخر  بشاحن  بك  اخلاص  الشاحن  مقارنة  اجليد  من 
آبل، حيث عادة ما تكون اإلكسسوارات املقلدة  من 

اليد. نتيجة لذلك، ميكنك اختبار  أنحف وأخف في 
وجود  على  تدل  عالمات  عن  بحًثا  القابس  دبابيس 

منتج مزيف.
على  املوجودة  املسامير  أن  االختبارات  وأظهرت 
املقابس املزيفة أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونًا، 
أنها بالستيكية مجوفة مغطاة  وهذا عادًة بسبب 
في  املستخدم  الصلب  املعدن  من  بدالً  باملعدن، 
هو  ذلك  من  السهل  والتحقق  األصلية.  املنتجات 
إلى  واالستماع  دبوس  أكبر  على  ببساطة  بالنقر 

الضوضاء التي يصدرها. 
الوزن والشكل واألبعاد

ودبابيس  العنصر  وزن  على  نظرة  إلقاء  أيًضا  يجدر 
منتج  من  أخف  املزيف  املنتج  سيكون  التوصيل، 
أبل األصلي، وقد تكون املسامير باحلجم أو الشكل 
على  حتتوي  املزيفة  الشحن  أجهزة  أن  مبا  و  اخلطأ. 
القليل من املكونات عالية اجلودة املطلوبة للسالمة، 
إن وجدت، فإنها عادة ما تكون أخف بكثير من أجهزة 
 40 حوالي  الشاحن  يزن  أن  يجب  األصلية.  الشحن 

جراًما.

نيويورك تاميز:

يشارك املعنى اخلفي وراء ملصقات الفاكهة املشفرة

مجلة »سكاال« أملانيا:

احترام في مكانه

خلع  الصف  دخل  كلما  املاني  معلم  كان 
أحد  وسأله  تالميذه.  أمام  وانحني  قبعته 
أصدقائه يوماً عن سبب تلك املبادرة، فقال: 
مرموقاً  بعضهم  أصبح  رمبا  يدري؟  »من 
ذات يوم«... وهو كان على حق. ذلك أن أحد 

تالميذه، كان اسمه: » مارتن لوثر« .

صحيفة ذا صن البريطانية:

فخ للموت.. احذر 3 عالمات في 

كابل »آيفون« اخلاص بك

مجلة »العالم الساخر«:

عبر النافذة

    مر صحافي من أصدقائنا أمام نافذة املكتبة العامة في املدينة، فالحظ أن رجالً في الداخل يقرأ صحيفة 
اليوم. والحظ بسرور أن الصحيفة مفتوحة على الصفحة ذاتها التي كتب فيها مقالة كبيرة.

أسفل  وحتى  بتمعن  مقالته  الرجل  يقرأ  هل  ترى  نفسه:  وساءل  أسره.  شيئا  كأن  الصحافي  توقف     
الصفحة؟.. تلك كانت واحدة من اللحظات النادرة وغير املتوقعة التي يحلم بها كاتب.

يدخل  أن  قبل  أخرى  دقائق  وانقضت  قاریء بطيء جداً.  الرجل  أن  ريب في  ال  يتغير شيء.  ولم  دقائق  مرت 
صديقنا املبنى، ويتفرس في وجه الرجل، ويراقب عينيه. وكم كانت خيبته عظيمة، عندما تبني له أن قارئه 

يغط في نوم عميق!

صحيفة »ستار« جوهانسبورج:

تقدير الفن

»أبتاع  فابري«:  »أجينوري  االيطالي  والرسام  النحات  يروي 
شخص أجهله احدى لوحاتي. فسألته زوجته أين سيعلقها، 
ما،  مكان  في  حتمأ  سيضعها  لكنه  يعرف،  ال  أنه  فأجابها 
بأنها  واثقاً  يكون  املزاج،  عكر  البيت،  الى  عاد  اذا  بحيث 
من  يرفع  كهذا  جواباً  ان  الفرح.  من  هنيهات  ستمنحه 
معنويات الفنان، الذي يحتاج الى تفهم مباشر من اجلمهور«
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تغيير القيود الصحية تغيير القيود الصحية 
على احلدود الكندية مع تخفيفها في أنحاء البالد على احلدود الكندية مع تخفيفها في أنحاء البالد 

األطفال  يضطر  لن  أبريل   25 يوم  من  بداية 
املطعمني  غير  او  جزئيا  تطعيمهم  مت  الذين 
و11  سنوات   5 بني  اعمارهم  تتراوح  الذين 
او  الوالدين  أحد  مع  يسافرون  والذين  سنة 
على  احلاصلني  من  عليهم  وصي  او  معلم 
 19 كوفيد  اختبار  ألخذ  بالكامل  التطعيم 

قبل الدخول إلى كندا.
بالكامل  املطعمني  االشخاص  يضطر  ولن 
اسبوعني  ملدة  الوجه  أقنعة  ارتداء  إلى 
ان  عليهم  وليس  كندا،  إلى  وصولهم  بعد 
يخضعوا خلطة احلجر الصحي عند دخولهم 
ان أحد  إذا ظهر  او احلجر الصحي  الي كندا، 
املسافرين اخملالطني لهم ظهرت عليه اعراض 
بقائمة  االحتفاظ  منهم  يطلب  ولن  املرض. 
بأسماء الناس اخملالطني لهم او األماكن التي 
زاروها.  بينما يظل اختبار كوفيد 19 مطلوب 
كندا  إلى  البالغني القادمني  للمسافرين 
والغير مطعمني او مطعمني جزئيا واالطفال 
غير املطعمني ما بني 12 سنة وأكبر، ويجب 

ارتداء اقنعة الوجه على منت الطائرات.
تورنتو  في  بيرسون  مطار  كتب  وقد  هذا 
إلى  املسافرين  لينبه  تويتر  على  تغريدة 
بعض االشياء الهامة سواء كانوا مسافرين 
للخارج او قادمني الي كندا ومنها: ان عمليات 
احلدود  عند  قائمة  تزال  ال  الصحية  الفحص 
وان جتربة السفر اجلوي ال تزال مختلفة عما 

كانت عليه قبل الوباء.
ويقدم مطار بيرسون عدة نصائح للمسافرين 

وهي:
داخل  رحالت  في  املغادرين  املسافرين  على 
كندا الذهاب إلى املطار قبل 90 دقيقة على 
 3 وقبل  الداخلية  رحلتهم  موعد  من  االقل 

ساعات من موعد رحلتهم الدولية
تطبيق  استخدام  الدوليني  املسافرين  على 
وهذا  كندا  في  الهبوط  قبل  كندا(  )أررايف 
مطلب حكومي وسيساعد على االسراع في 
العملية اجلمركية حيث ان املطار يعاني من 
االرتفاع الكبير في اعداد املسافرين القادمني 
الي  القادمني  املسافرين  فان  ولذا  كندا  الي 
كندا قد يكون عليهم االنتظار في الطائرات 
املقلة لهم او في منطقة فحص مخصصة 
أمانا  أكثر  مساحة  إلنشاء  وذلك  لذلك، 

للجمارك إلمتام عمليات فحص احلقائب.
ويعتمد طول الوقت الذي قد يقضيه املسافر 
وهذا  وصولها  وقت  على  الطائرة  منت  على 
بيرسون  مطار  وان  ألخر،  يوم  من  يختلف 
احلكومية  الوكاالت  من  شركاؤه  مع  يعمل 
في  االنتظار  فترة  لتقليل  الطيران  وشركات 
وعادة  وصولهم،  عند  للمسافرين  الطائرة 
ما يكون هذا الوقت اطول بعد الظهر او في 
إلى  دولية  رحالت  عدة  تصل  عندما  املساء 

املطار.

 متديد االلتزام بارتداء الكمامات في  متديد االلتزام بارتداء الكمامات في 
االماكن املزدحمة حتى االماكن املزدحمة حتى 1111 يونيو يونيو

قوبل قرار حكومة أونتاريو بتمديد فترة االلتزام بارتداء أقنعة الوجه 
في األماكن عالية اخلطورة حتى يوم 11 يونيو، بردود فعل متباينة، 

حيث قال البعض ان هذه اخلطوة ال تذهب بعيدا مبا يكفي لتخفيف آثار كوفيد 19.
وكان من املقرر ان تنتهي قواعد ارتداء االقنعة في اماكن الرعاية الصحية ودور الرعاية طويلة 
األجل واملالجئ ووسائل النقل العام يوم 27 أبريل لكن حكومة اونتاريو اعلنت انه سيتم متديد 

هذه القواعد مع تزايد عدد املرضي بكوفيد 19.
وقال السيد أندرو ويليامز الرئيس التنفيذي ملؤسسة هورن بيرث للرعاية الصحية؛ إن مؤسسته 
تدعم هذا القرار عبر املستشفيات األربعة التي تشرف عليها مؤسسة هورن بيرث في جنوب 
غرب أونتاريو وانه كان هناك 100 موظف تغيبوا عن العمل يوم 22 أبريل بسبب انهم اما مرضي 

بكوفيد 19 او ينتظرون نتيجة اختبار كوفيد 19.
 وأدى ذلك الي أغالق قسم الطوارئ في مستشفى سانت ماريز التذكاري وإعادة توجيه املرضي 
إلى أقسام الطوارئ األخرى في املنطقة، وقالت الرئيسة التنفيذية جلمعية املمرضات في اونتاريو 

»إن جمعيتها تدعو إلى إبقاء قواعد ارتداء االقنعة في جميع األماكن املغلقة«.
وليس هناك  تزال مرتفعة  ال  املرضى  رعاية  املستشفيات على  »إن قدرة نظام  املقاطعة  وقالت 
حاجة لفرض قواعد صحية أوسع«، وقالت السيدة تينا ماكولوتس التي تستخدم وسائل النقل 
العام ثالثة أو أربعة مرات في االسبوع؛ إنها تعتقد ان متديد ارتداء اقنعة الوجه شيء ممتاز وضروري، 
وانها تشعر باألمان حني تستخدم وسائل النقل العام، وترتدي قناع طبي عالي اجلودة وتبتعد عن 

اي راكب يسعل او غير مرتدي لقناع.

»أمازون« تفتح مستودع في »أمازون« تفتح مستودع في 
»هاميلتون« وتخطط الفتتاح »هاميلتون« وتخطط الفتتاح 
مرافق جديدةمرافق جديدة في »أونتاريو« في »أونتاريو«

في  للروبوتات  جديدا  مركزا  أمازون  شركة  افتتحت 
مدينة هاميلتون واعلنت عن خطط لفتح ثالثة مرافق 

اخري في أونتاريو عام 2023 وهذه املرافق ستكون:
مركز تنفيذي للروبوتات التي تقوم بفرز البضائع في أوتاوا 

مركز لفرز البضائع في ويتبي
مركز للتحقق من استيفاء الشروط املطلوبة للبضائع في مدينة ساوثوولد بالقرب من مدينة 

لندن بأونتاريو
 ومن املقرر ان توفر هذه املرافق االربعة 4500 وظيفة آمنة وفقا ملا تقوله أمازون، وهناك ما ال يقل 
عن 1500 منها في مرفق هاميلتون، وقالت شركة أمازون في بيانا لها »إن غالبية العاملني بدوام 
كامل في مستودع امازون مبدينة هامليتون، سيكون االجر املبدئي لهم 18،70 دوالر في الساعة، 
وسيتمتعون ايضا بتغطية طبية تشمل البصر واالسنان ومزايا أخري مثل خطة التوفير للتقاعد 

ومكافآت االداء اجليد وحصة من األسهم.
وقالت ايضا الشركة انها ستوفر ملوظفني بدوام كامل امكانية الوصول إلى الفرص التعليمية 
من خالل برنامج )رفع املهارات( وستدفع ما يصل إلى 95% من الرسوم الدراسية للدورات املتعلقة 

باجملاالت املطلوبة.
وهناك ايضا وظائف خاصة باملوارد البشرية وصحة وسالمة املستودعات وتكنولوجيا املعلومات، 
ولكن قال رئيس مجلس العمل في مدينة هاميلتون السيد ماركو انه يشعر بتفاؤل حذر، وانه 
أمر رائع ان تكون هناك وظائف قادمة الي املدينة، ولكن بالنسبة لألجر املبدئي 18،70 دوالر في 

الساعة فإن العمال سيكافحون لدفع ايجار املنزل في هاميلتون وهي املدينة الباهظة الثمن.

تورنتو: »بيك تورنتو: »بيك 
تاكسي« تفرض تاكسي« تفرض 

»الكمامات« بينما »الكمامات« بينما 
اسقطتها »أوبر« اسقطتها »أوبر« 

لسيارات  شركة  أكبر  قالت 
ستطلب  انها  تورنتو  في  االجرة 
ارتداء  في  االستمرار  العمالء  من 
أقنعة الوجه داخل سيارتها، وقالت 
شركة »بيك تاكسي« في بيانا لها 

»انها ستواصل الطلب من العمالء بارتداء االقنعة داخل سيارتها حلماية الركاب الضعفاء، وان 
قرب الركاب من السائقني داخل سيارات االجرة يعني اهمية االقنعة، وقالت ايضا »نحن نعلم ان 
الكثيرين مبن فيهم االكثر ضعفا يعتمدون على سالمة وأمن خدمات سيارات االجرة، ولهذا علينا 

اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق االمر بارتداء أقنعة الوجه«.
وجاء هذا البيان بعد ان أعلنت شركة »أوبر« لسيارات االجرة عن انها ستتوقف عن الزام العمالء 
بارتداء االقنعة داخل سيارتها ما عدا في كيبيك، ولكن الشركة اوصت بشدة العمالء على ارتداء 

االقنعة بسبب عوامل اخلطر الشخصية ومعدالت االصابة باملرض في املنطق.
هذا وقد ترتفع اسعار سيارات االجرة في تورنتو قريبا بنحو دوالر واحد للرحلة بسبب ارتفاع أسعار 
الوقود، والتي خفضت من ارباح السائقني، ويوصي تقرير ستنظر فيه احلكومة وجلنة التراخيص 
في تورنتو برفع السعر االساسي الذي يتم فرضه على الراكب في الثانية التي يدخل فيها سيارة 
االجرة إلى 4,25 دوالر وكان من قبل 3,25 دوالر، ويجادل السائقون بان سعر الوقود هو جزء كبير من 

تكلفة التشغيل ويجب أن ينعكس هذا بشكل اكبر في اجرة التوصيل.

رسميا ... تغيير اسم جامعة رايرسونرسميا ... تغيير اسم جامعة رايرسون
  إلى »تورنتو متروبوليتان«إلى »تورنتو متروبوليتان«

ليصبح  مؤخرا  لها  جديدا  اسما  رسميا  رايرسون  جامعة  اختارت 
مجلس  صوت  وقد  متروبوليتان«،  تورنتو  »جامعة  اجلديد  اسمها 
ادارة اجلامعة باإلجماع لصالح االسم اجلديد، وذلك استجابة لبحث 

استمر عدة شهور إليجاد اسم جديد حيث ان السيد إيجرتون رايرسون لعب دورا هاما في مأساة 
املدارس الداخلية ألطفال الشعوب االصلية في كندا.

وقال رئيس اجلامعة السيد محمد ال خيمي »انه ال يستطيع التفكير في أسم أفضل من اسم 
جامعة تورنتو مترو بوليتان، وهو انعكاس ملا نحن عليه دائما، كمؤسسة حضرية مكرسة للتميز 

واالبتكار والشمول ومكان يشعر فيه اجلميع بالترحيب والتمثيل واالحتفاء«.
وفي الصيف املاضي كانت هناك احتجاجات اثيرت ضد اسم »رايرسون« ومتت االطاحة بتمثال 
له في احلرم اجلامعي، وتصاعدت هذه االحتجاجات بعد اكتشاف رفات 215 طفل مدفونني في 
مقبرة مجهولة في ارض مدرسة داخلية سابقة ألطفال الشعوب االصلية في مدينة كاملوبس 

مبقاطعة بريتش كولومبيا.
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الشخصية  مّقومات  نفسك  في  جتد  هل 
من  ترى  أم  اآلخرون؟  عليها  يقبل  التي  احملبوبة 
الناس،  وبني  بينك  الرؤية  يحجب  ما  السدود 
مع  واحلب  املودة  الذي يصعب مد جسور  األمر 

اآلخرين!
   ابحث في نفسك عن هذه الصفات العشر، 
فإن وجدتها، فاعمل على إظهارها أكثر وأكثر؛ 
على  فاحرص  بوضوح،  تكتشفها  لم  وإذا 
احملبة  متينة من  تقيم جسوراً  تنميتها.. حتى 

مع احمليطني بك.
 ۱. صدق االبتسامة.

 ۲. دفء التحية.
 3. نظافة املظهر، ودقة العمل.

 4. التريث عند االستماع آلراء اآلخرين ووجهات 

نظرهم.
 ه. عذوبة الصوت في أثناء احلديث.

6. إبداء االستعداد وامليل لسماع اآلخرين.
 ۷. الوفاء بالعهود والوعود التي قطعتها على 

نفسك.
 ۸. االحتفاظ مبزاج معتدل، غير متذبذب.

 9. الرغبة في تطوير نفسك.
 10. احلرص على مصالح وخير من حولك. 

   وبعد أن تستثمر هذه الصفات في عالقاتك 
تدهشك  سوف  بك،  احمليطني  الناس  كل  مع 

النتيجة.
   مع احلذر من شيء: إياك والبخل بهذه الصفات 
العشر أو بعضها على أهل بيتك، فهم أول من 

يستحق منك هذه املعامالت الواجبة.

   من اجل ترتيب صفوف متوازية ومستقيمة 
اجعلي  طفلك.  شاحنة  استعملي  للزراعة، 
الثقل،  من  للمزيد  فوقها  يجلس  اوالدك  أحد 
اثقليها  االوالد  غياب  حال  وفي  اسحبيها.  ثم 

بصفائح القرميد.
فيها  ان  حديقتك  تربة  فحص  من  تبني  إذا     
فائضاً من املواد احلمضية، رشي نشارة اخلشب 
نشارة  حتوي  التراب.  فوق  متساوية  بكمية 
اخلشب بني 50 و 75 في املئة من املواد الكلسية 
مما يساعد في جعل التراب متعادلة )ال حمضي 
وال كلسي( .    انتبهي اال جتعلي التربة قلوية 

زيادة على اللزوم.
   من اجل صنع بيت زجاجي مصفر للنباتات، 
بورق  كرتون  صندوق  من  واحداً  جانباً  بطني 

قدورها  في  النامية  النباتات  ضعي  االملنيوم. 
بكيس  العلبة  غطي  ثم  الصندوق  داخل 
ضعي  املصبغة.  من  عليه  حتصلني  بالستيك 
الصندوق فوق حافة النافذة، مبا أن ورق األملنيوم 
يعكس النور بالتساوي، فسوف تنمو النباتات 
اشعة  نحو  االنحناء  من  بدالً  مستقيمة 
البالستيك  كيس  يحفظ  بينما  الشمس، 

الرطوبة داخل الصندوق.
   اذا كنت تعملني في حديقة موحلة وعليك 
جربي  باستمرار،  البيت  الى  منها  االنتقال 
بالقرب  النايلون  من  كيسني  ضعي  يأتي:  ما 
فال  املنزل  تدخلني  حني  انتعليهما  الباب،  من 
يتسخ بالوحل، واخلعيهما عندما تعودين الى 

احلديقة.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

نصائح منزلية:نصائح منزلية:
العناية باألزهارالعناية باألزهار

كيف تصادقني حماتك؟!كيف تصادقني حماتك؟!
والعقلية  النفسية  الصحة  مركز  مدير  تناريتش،  د.  تقول     
بنيويورك: »إن مشكلة األهل في احلياة الزوجية مشكلة أزلية، 
ولكن من املمكن بشيء من التريث والواقعية، تخطي املواقف 

احلرجة مع أهل الزوج«.
   وإليك النصائح التي تقدمها د. تناريتش من أجل أفضل عالقة بينك وبني عائلة زوجك:

*في حالة قيام حماتك أو أحد من أهل زوجك بتأدية خدمة لِك، ال تنتظري منها أن تؤدي كل شيء 
وتعليماتك وكأنه شيء  تنبيهاتك  إليها  أن تصدري  أيضاً  ينبغي عليك  بنفس أسلوبك، كما ال 
مفروض عليها، بل انظري إلى اجلانب املشرق في هذا املوقف، ويكفي أنها بادرت مبد يد العون إليِك.

عما  اإلقالع  وقرري  أخطأت.  إذا  النظر  وأعيدي  معهم،  وتصرفاتك  أقوالك  في  موضوعية  *كوني 
ترینه غير الئق.

*ال تقحمي نفسك في مشكالت أهل زوجك اخلاصة حتى ال يأخذوا منك موقفاً عدائياً. وعادة ما 
حتدث بعض املشكالت حول زيارات األهل وعدد املرات و كيفية توزيع قضاء اإلجازات واألعياد معهم. 

وأفضل أسلوب لتجنبها هو وضع خطة مسبقة لزيارة عائلة كل منكما.
*تبادل اللوم والعتاب بينك وبني زوجك ألفعال قام بها أحد األقارب مسلك غير سليم، ألنه عادة 
يبدأ بكلمة وينتهي بخالف كبير، فعليك دائماً أن تعلمي أن زوجك غير مسئول عن تصرفات أهله، 
والتواضع  الصبر  مراعاة  مع  يجدي،  النقاش  أن  وجدت  إذا  بنفسك  للموقف  تتصدي  أن  وعليك 

واحترام من هم أكبر سناً.
   وأجمل نصيحة تقدمها لِك د. تناريتش ألفضل أسلوب للتعامل مع حماتك هو تصور نفسك 
املستقبل، وهي  ابنتك في  زوج  أو  ابنك  زوجة  تعاملك  أن  تريدين  في موضعها، ومعاملتها كما 

تؤكد أن ذلك سوف يزيد من حب وتقدير زوجك لك، وتصبح حماتك سبب سعادتك الزوجية.

اغسلي األواني مرة واحدة كل يوماغسلي األواني مرة واحدة كل يوم!!
    إذا كنت ربة بيت ومسئولة عن إطعام 4 أشخاص ثالت أكالت 
يومياً؛ فينصحك فريق من املتخصصني في دراسة حتركات ربة 
النهار  طوال  املستعملة  )األطباق(،  األوعية  تغسلي  أن  البيت، 
دفعة واحدة في اليوم، إذ إن ذلك اكثر اقتصاداً لوقتك وجهدك، 
مما لو غسلتها على 3 مرات أي: مرة بعد كل أكلة. وقد اتضح 
أن عدد حركات ربة البيت في أثناء غسل األوعية مرة واحدة في 
الوقت إلجناز العمل نحو  اليوم تبلغ 1008 حركات، ويلزمها من 
۲۳ دقيقة، على حني تبلغ حركاتها لغسل األوعية على 3 مرات 

1964 حركة والوقت الالزم لها ۲۸ دقيقة!

املقادير:
ملعقة   12 عدد  ـ  حليب  جرام  كيلو  نصف 
كبيرة من السكر ـ 4 بيضات كبيرة ـ فانيليا ـ 

مقدار من الكراميل.
الطريقة:

ثم  السكر،  به  يذاب  احلليب،  تغلي  أن  بعد   .1
تضاف الفانيليا، واتركي هذا اخلليط ليبرد.

2. يخفق البيض جيداً ثم يضاف خلليط احللیب.
فرن  وعاء  في  الكراميل  بعض سائل  3. ضعي 
ثم  صغيرة،  فرن  أوعية   6 أو  احلجم  متوسط 
الصغيرة  األوعية  أو  الوعاء  في  اخلليط  صبي 
)حّمام  املاء  بعض  بها  صينية  في  ضعيها  ثم 
ثم  دقيقة،   30 ـ   20 الفرن  في  وزجيها  مائي(، 
أخرجيها من الفرن وضعيها في الثالجة لتبرد. 
صحن  في  كراميل  الكرمي  صبي  التقدمي  وقبل 

بلوری، وأضيفي بعض سائل الكراميل.
سائل الكراميل: 

مقاديره:
3 مالعق من سكر مبلور ونصف كوب ماء.

 طريقة عمله:
على  وعاء  في  ماء  ملعقة  مع  السكر  ضعي   
السكر،  يذوب  أن  إلى  التقليب  مع  هادئة  نار 

وقلبي  املاء،  بقية  أضيفي  أحمر،  لونه  ويصبح 
حتى يذوب اخلليط متاماً. 

ببعض  القوالب  تدهني  أن  ضروري  ملحوظة: 
سائل الكراميل قبل صب خليط الكرمي بها.

احلقيبة املثلثة جنمة موضة الصيف
 Triangle“ أن احلقيبة املثلثة ”Elle“ أوردت مجلة
صيف  في  النسائية  املوضة  جنمة  متثل   ”Bag
2022 لتضفي على املظهر ملسة هندسية ذات 

طابع عصري فريد.
أن  واجلمال  باملوضة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
امليكرو  من  متتد  بأحجام  تطل  املثلثة  احلقيبة 
على  ارتداؤها  يتم  التي  املتوسطة،  حتى 
من  مصنوعة  تأتي  أنها  إلى  مشيرة  الكتف، 
اجللد الفاخر لتضفي على املظهر ملسة أناقة 

وفخامة.
بألوان  املوسم  هذا  املثلثة  احلقيبة  تتألق  كما 
زاهية مثل البرتقالي واألزرق، إلى جانب األلوان 
ومتتاز  والبيج.  األسود  مثل  الكالسيكية 
تتناغم  إنها  تنسيقها، حيث  إمكانيات  بتنوع 
الفساتني  ومع  الكاجوال  اجلينز  إطاللة  مع 
العمل  وبليزرات  باألنوثة  املفعمة  الصيفية 

األنيقة وفساتني السهرات املثيرة.

أصنعيها بنفسك: أصنعيها بنفسك: 
كرمي كراميلكرمي كراميل

حتى تكون محبوباً بني الناس... حتى تكون محبوباً بني الناس... 
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ال�سبت 22 ابريل 2017 - ال�سنة الرابعة -  العـدد ال�ساد�س والثمانـــون

 SCARBOROUGH
 AUTO

تهنئ

 قدا�ضة البابا توا�ضرو�س 

الثاين 

ونيافة احلرب اجلليل الأنبا 

مينا 

واالباء الكهنة 

وجميع القباط يف كندا 

بعيد القيامة املجيد

مع حتيات .. سامح شاكر 
وجميع العاملني

ليس هو ههنا ولكنه قام )لوقا 24 : 6(

اإعـــالنـــــات 13
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تعرض أكثر من 360 مليون مسيحي »لالضطهاد 
والتمييز الشديدين« في العالم خالل 2021 وفق 
تقرير نشرته منظمة »األبواب املفتوحة«، مشيرة 
معاملة  في  األسوأ  كانت  أفغانستان  أن  إلى 

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

االضطهاد إلى مستوى قياسي«.
وبني تقرير املنظمة غير احلكومية أنه في الفترة 
ما بني 1 أكتوبر 2020 و30 سبتمبر 2021، تعرض 
الكاثوليك  من  مسيحي«  مليون   360 من  »أكثر 
واملعمدانيني  والبروتستانت  واألرثوذكس 
»لالضطهاد   - دولة   76 من  وغيرهم  واإلجنيليني 
الشديدين« مقارنة مع 340 مليونا في  والتمييز 

عام 2020.
كيف يتّم اضطهاد املسيحيني في هذه البالد؟

تتعّقب Open Doors حاالت االضطهاد عبر سّت 
فئات - مبا في ذلك الّضغط االجتماعّي واحلكومّي 
وترّكز   - اإلميان  وجماعات  والعائالت  األفراد  على 
بشكل خاّص على الّنساء. شهدت جميع الفئات 
بعضها  وسّجل  العام،  هذا  في  زيادات  تقريًبا 

مستويات قياسّية.
 عندما يتّم الّتركيز على فئة العنف، فإّن ترتيب 
أعلى 10 دول متارس اإلضطهاد يتغّير بشكل كبير 
- حتافظ كّل من أفغانستان ونيجيريا وباكستان 
والهند على مكانتها. جند في واقع احلال 16 دولة 
تشّكل خطرًا فّتاًكا للمسيحيني أكثر من كوريا 

الّشمالّية.
إميانهم  استشهدوا في سبيل  اّلذين  عدد  ارتفع 
العام  إلى أكثر من ألف شخص عن  حيث وصل 
 Open به قامت  اّلذي  اإلحصاء  بحسب  الفائت، 
بسبب  استشهدوا  اّلذين  عدد  بلغ  Doors حيث 
بالّتقرير.  املشمولة  الفترة  خالل   5,898 إميانهم 
في  تشّكل  لكّنها   ،%24 بنسبة  زيادة  متّثل  وهي 
الوقت عينه حتّسًنا عن مستوى عام 2016 حيث 
بلغت حصيلة اّلذين استشهدوا 7106 شخًصا. 
عدد  إجمالي  من   %79 على  نيجيريا  استحوذت 

الّشهداء وتليها باكستان بنسبة %11.
اخلاّصة  العنف  نشرت Open Doors إحصائّيات 
أعلى.  أو   41 املرتبة  احتلت  اّلتي  الّدول  في  بها 
تشتهر هذه املنظمة باعتمادها إلحصاءات أكثر 
أعداد  حتصي  اّلتي  األخرى،  اجملموعات  من  حتّفًظا 
اّلذين استشهدوا في غالبّية األحيان بـ 100,000 

في الّسنة الواحدة.

عدد الشهداء املسيحيني في العالم خالل 
:2021

 1- نيجيريا: 4650
2- باكستان: 620

3- بوركينا فاسو: 100
4- جمهورية الكونغو الدميقراطية: 100

5- املوزمبيق: 100
6- جمهورية أفريقيا الوسطى: 29

7- الكاميرون: 27
8- تنزانيا: 25

9- إندونيسيا: 15

الغلق  او  للتدمير  تعرضت  كنيسة   5110
خالل 2021

الكنائس  على  الهجمات  ثانية  فئة  تتعّقب 
املستشفيات  مثل  األخرى  املسيحّية  واملباني 
متّت  أو  أغلقت  أو  دّمرت  سواء  واملقابر،  واملدارس 
مصادرتها. ميّثل العدد البالغ 5,110 زيادة بنسبة 
14% عن العام الفائت، لكّنه يشّكل فقط نصف 
 2020 العام  في  سّجل  اّلذي  األعلى  املستوى 

والبالغ 9,488 شهيًدا.
قائمة  إلى  لتنضّم   ،)17 )املرتبة  الّصني  رجعت 
الفائت  العالم  إحصاءات  بحسب  بلًدا   20 أكثر 
تتقّدم  وهي  الّزمن،  من  عقد  منذ  األولى  للمّرة 
املسّجلة  الهجمات  من   %59 بنسبة  الاّلئحة 
الّثانية  املرتبة  في  نيجيريا  حّلت  الكنائس.  ضّد 
حيث سّجلت 470 حادثة اعتداء، تليها بنغالديش 
لكّل   100 رمز  تخصيص  متّ  وقطر.  وباكستان 
فاسو  وبوركينا  الوسطى  إفريقيا  جمهورّية  من 

واملوزامبيق وبوروندي وأنغوال ورواندا.

دون  ملسيحيني  اعتقال  حالة   6175 
محاكمة

دون  من  احملتجزين  املسيحيني  فئة  سّجلت 
محاكمة واملعتقلني واحملكوم عليهم واملسجونني 
بعدد   ،2021 العام  في  جديًدا  قياسيًّا  مستوى 
 1,000 حوالي  بزيادة  أي  حالة،   6,175 إجمالّي 

الّسابق.  الّتقرير  شملها  اّلتي  الفترة  عن  حالة 
فئتني  إلى  اإلحصائّية  تقسم Open Doors هذه 
ميّثلون  محتجزًا  معتقالً   4,765 مع  فرعيتني، 
بـ 1,310 حالة،  الهند  تتصّدر  بنسبة %69.  زيادة 
باإلضافة إلى بلد غير معلن مع باكستان والّصني 

اّلذين يشّكلون نسبة 90% من العدد اإلجمالّي.
ومع ذلك، فإّن عدد املسجونني البالغ 1,410 مؤمًنا 
الّسابقة.  الفترة  عن   %4 بنسبة  انخفاًضا  ميّثل 
غير  دولة  مع  وبنغالديش  والّصني  إريتريا  شكلت 

معلنة نسبة 91% من اجملموع اإلجمالّي.
 األماكن التي تعرضت فيها الكنائس للهجوم أو 

اإلغالق:
1- الصني: 3000
2- نيجيريا: 470

3- بنغالدش: 200
4- الباكستان: 183

5- دولة قطر: 100
6- جمهورية أفريقيا الوسطى: 100

7- بوركينا فاسو: 100
8- املوزمبيق: 100

9- بوروندي 100
10- أنغوال 100

الدين  على  بناء  اختطاف  حالة     3829  

خالل 2021
عدد  في  جديًدا  قياسيًّا  رقًما  سّجل  كما 
املسيحيني اخملتطفني، حيث بلغ العدد اإلجمالّي 
الفترة  عن   %124 قدرها  زيادة  ذلك  وميّثل   ،3,829
السابقة. استحوذت نيجيريا على 66% من العدد 

اإلجمالّي وتليها باكستان بنسبة %26.
حيث  اإلطالق  على  األكبر  الفئة  الّنزوح  يشّكل 
أو  منازلهم  ترك  على  مسيحيًّا   218,709 أُجبر 
اضطر  كما  بإميانهم.  تتعّلق  ألسباب  االختباء 
بالدهم.  مغادرة  على  إضافيًّا  مسيحيًّا   25,038

متّثل ميامنار نسبة 91% و80% على الّتوالي.
بعض  إحصاء  ذكرت Open Doors صعوبة 
باحلاالت  املرتبطة  تلك  وخاّصة  بدّقة،  الفئات 
والعقلّي  اجلسدّي  باإليذاء  املّتصلة   24,678 الـ 
بالقتل.  والّتهديد  ذلك من ضرب  يتضّمن  ما  مع 
مجمل  من  رمزّية  بأرقام  دولة   36 تخصيص  متّ 
نيجيريا  تصّدرت  االستطالع.  شملها  دولة   74
القائمة وتلتها الهند ودولتان لم يتم تسميتهما 
وجمهورّية  والّصني  وميامنار  وباكستان  وإريتريا 

إفريقيا الوسطى واملوزامبيق وماليزيا.

في  للهجوم  تعرض  منزال مسيحيا   4543 
2021

منزاًل   4,543 بنحو  يقدر  ما  للهجوم  تعّرض 
باإلضافة   2021 العام  في  مسيحّية  وممتلكات 
اّلتي  الّدول  أعطيت  وشركة.  متجرًا   1,906 إلى 
احتّلت املراتب من 18 إلى 36 أرقاًما رمزية واحتّلت 

نيجيريا املرتبة األولى بينها.
واملوزامبيق  وباكستان  نيجيريا  من  كّل  احتلت 
واستطعنا  الّسابقة  الفئة  في  األولى  املرتبة 
الكاميرون  في  فقط  فعلّية  أحداث  تسجيل 
وسوريا  العراق  من  كّل  فيما شغرت  وبنغالديش. 
الكونغو  وجمهورّية  فاسو  وبوركينا  والّصني 
أعطيت  وقد  األولى  العشرة  املراكز  الّدميقراطّية 

رقًما رمزيًّا يشير إلى 100 هجوم.
 Open في الباحثني  على  أيًضا  الّصعب  من  كان 
الفئات  حول  دقيقة  بإحصاءات  Doors القيام 
حالة   3,147 مجموعه  ما  حّدد  بالّنساء.  اخلاّصة 
اغتصاب وحتّرش جنسّي بقيادة نيجيريا وباكستان 
باإلضافة إلى األرقام الّرمزّية املعطاة إلى 36 دولة 
لغير  القسرّية  الّزيجات  عدد  بلغ   .48 أصل  من 
املسيحيني ما مجموعه 1,588. احتّلت باكستان 
املرتبة األولى مع أعلى نسبة من بني 25 دولة من 

أصل 37 متّ تخصيصها بأرقام رمزّية.

 ملاذا ُيضطَهد املسيحّيون في هذه الّدول؟
يختلف الّدافع الّرئيس مع اختالف الّدول. تساعد 
عملّية فهم هذه الفوارق املسيحيني املتواجدين 
إخوتهم  ومناصرة  الّصالة  على  أخرى  دول  في 

وأخواتهم املسيحيني املنكوبني بفاعلّية.

األساسّية  تصّنف Open Doors املصادر 
لالضطهاد املسيحّي من ضمن ثماني مجموعات:

 االضطهاد اإلسالمّي )33 دولة(:
 هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد اّلذي يواجهه 
املسيحّيون في أكثر من نصف الّدول الواردة في 
قائمة الّرصد، مبا في ذلك 7 دول من أصل أكثر 10 
دول بشكل عام: أفغانستان )املرتبة 1(، الّصومال 
 ،)5 )املرتبة  اليمن   ،)4 )املرتبة  ليبيا   ،)3 )املرتبة 
وإيران   ،)8 )املرتبة  باكستان   ،)7 )املرتبة  نيجيريا 
)املرتبة 9(. تعتنق معظم الّدول الـ 33 دولة الّدين 
أو لديها غالبّية مسلمة. ومع  اإلسالمّي رسميًّا 
ذلك، جند 6 دول بغالبّية مسيحّية وهي: نيجيريا 
إثيوبيا  )املرتبة 31(،  الوسطى  إفريقيا  وجمهورّية 
الّدميوقراطّية  الكونغو  جمهورّية   ،)38 )املرتبة 
والكاميرون   )41 )املرتبة  املوزامبيق   ،)40 )املرتبة 

)املرتبة 44(.

 جنون العظمة الّديكتاتورّي )5 دول(:
 هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد اّلذي يواجهه 
معظمها  يقع  دول،  خمسة  في  املسيحّيون 
مسلمة:  غالبّية  مع  الوسطى  آسيا  في 
 ،)25 )املرتبة  تركمستان   ،)21 )املرتبة  أوزبكستان 
)املرتبة 45(  )املرتبة 29(، طاجيكستان  بنغالديش 

وكازاخستان )املرتبة 47(.

الّشيوعّية  بعد  وما  الّشيوعّي   االضطهاد 
)5 دول(:

هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد الذي يواجهه 
املسيحّيون في خمس دول تقع بشكل أساسّي 
في آسيا وهي: كوريا الّشمالّية )املرتبة 2(، الّصني 
)املرتبة 17(، فيتنام )املرتبة 19(، الوس )املرتبة 26( 

وكوبا )املرتبة 37(.

 القومّية الّدينّية )4 دول(:
 هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد اّلذي يواجهه 
املسيحّيون في أربع دول آسيوّية. يتّم استهداف 
القوميني  قبل  من  األّول  املقام  في  املسيحيني 
)املرتبة  والّنيبال  )املرتبة 10(  الهند  الهندوس في 
ميامنار  في  البوذيني  القوميني  قبل  ومن   ،)48

)املرتبة 12( وبوتان )املرتبة 34(.

 اجلرمية املنّظمة والفساد )دولتان(:
 هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد اّلذي يواجهه 
املسيحّيون في كولومبيا )املرتبة 30( واملكسيك 

)املرتبة 43(.
 نظام احلماية الطائفّي املسيحّي )دولة واحدة(:

 هذا هو املصدر الّرئيس لالضطهاد اّلذي يواجهه 
املسيحّيون في إريتريا )املرتبة 6(.

العشائرّي  والقمع  دولة(   0( العلمانّي   التعّصب 
)0 دولة(:

هذه،  االضطهاد   تتعّقب Open Doors مصادر 
لكّنها ال تشّكل لغاية اآلن املصدر الّرئيس في أي 
ذلك،  ومع   .2022 عام  قائمة  في  دولة   50 الـ  من 
فقد كان االضطهاد العشائرّي في العام املاضي 
والّصومال  أفغانستان  في  األساسّي  احملّرك  هو 

والوس وقطر ونيبال وسلطنة ُعمان.
تأسست  املفتوحة«  »األبواب  منظمة  ان   يذكر 
منظمة  شريكة  وهي   1976 سنة  فرنسا  في 

األبواب املفتوحة العاملية. 

ملاذا ُيضطَهد املسيحّيون في هذه الّدول؟ملاذا ُيضطَهد املسيحّيون في هذه الّدول؟
أكثر من أكثر من 36٠36٠ مليون مسيحي تعرضوا لالضطهاد في العالم بزيادة  مليون مسيحي تعرضوا لالضطهاد في العالم بزيادة ٢٠٢٠ مليونا عن العام السابق ) مليونا عن العام السابق )33--33((
511٠511٠ كنيسة تعرضت للتدمير او الغلق...   كنيسة تعرضت للتدمير او الغلق...  61756175 حالة اعتقال ملسيحيني دون محاكمة...  حالة اعتقال ملسيحيني دون محاكمة... 
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تقرير: إيهاب أدونيا
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حققتها  التي  الكثيرة  االجنازات  من  الرغم  على 
اجلمهورية  بإعالن  بدأت  انها  إال   ،52 يوليو  ثورة 
وحكم  بالدكتاتورية  وانتهت  الشعب،  وحكم 
وانتهت  التواكلية  باالشتراكية  بدأت  الفرد. 
والتنمية  بالعمل  بدأت  الطفيلية.  بالرسمالية 
بدأت  املباح.  والفساد  بالبطالة،  وانتهت  واالصالح، 
ذلك  والرجعية.  بالتطرف  وانتهت  بالعلمانية 
الناصرية،  املرحلة  بذوره في  ُوِضعت  الذي  التطرف 
في  وترعرعت  الساداتية،  املرحلة  في  ونبتت 
فيها  ارتفع  التي  املرحلة  وهي  املباركية.  املرحلة 
مستوى التطرف والفساد. وزاد االهمال، واالحتكار، 
بني  الشاسع  والتفاوت  واالتاوات؛  والرشاوي، 
والفقر،  السكاني،  االنفجار  جانب  إلى  الطبقات. 
والتلوث، واالمراض. وقد شارك اجلميع في صنعها: 
املواطن املغلوب على أمره، واملسؤل الصانع لقدره، 
وفي  سمعه  وفي  عقله  في  املتحكم  واالصولي 

بصره. 
   فجاءت ثورة اخلامس والعشرين من يناير كحركة 
على  للقضاء  الكافية  املقومات  متلك  ال  متهيدية، 
ثورة  فاردفتها  املدينة،  في طريق  والسير  الرجعية، 
لم  الهدف.  هذا  حتقيق  بغية  يونيه  من  الثالثني 
بأفراد  افراد  استبدال  الى  تهدف  يونيه  ثورة  تكن 
ثورة  ولكنها  واجلينات.  اخلصائص  نفس  يحملون 
والتزمت  التطرف  ضد  بجملتها:  املنظومة  ضد 
والفساد  والسلبية؛  والتواكل  واجلهل  والرديكالية؛ 
وسفك  االرهاب  ضد  واحملسوبية.  والرشاوي 
والتمييز  والتعصب  الضعفاء؛  واذالل وقهر  الدماء، 

واالقصاء.
    وملا تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي امر البالد، 
أحدث طفرة حضارية وقفزة انسانية غير مسبوقة. 
الطريق  خارطة  بإعالن  الفارقة  اجنازاته  اولى  فبدأ 
والعباد  البالد  انقذت  التي  اخلارطة  تلك  اخلالدة. 
بدأ  الذي  املتطرف،  الثيؤقراطي  احلكم  غياهب  من 
تسلطه بالتمييز واالقصاء، والترويع واالدماء، ساعيا 
من  كل  واستبعاد  اخلالفوية.  احالمه  حتقيق  الى 
التي  املنظومة  تلك  االخوانية.  املنظومة  هو خارج 
رسم معاملها املرحوم سيد قطب واقرانه، فخلقت 
قنابل آدمية مفخخة باحلقد والضغينة والكراهية 
عن  معامله  واسفرت  العشيرة.  من  ليس  من  لكل 
وداعش  وطالبان  اجلهاد  وافرخت  والبراء.  احلاكمية 
الغراء. ونشرت االرهاب وروت االرض بالدماء. وكادت 

ان حترق مصر لوال عناية اهلل، وعزمية 
ابطال  ووطنية  وبسالة  السيسي، 
الشرفاء. ومن ثم  والشرطة  اجليش 
فان ما حققه السيسي في يونيه، 
في  السادات  حققه  عما  يقل  ال 
اكتوبر، بل يزيد. الن السادات استرد 
سيناء من احتالل اسرائيلي مؤقت؛ 
اما السيسي فاستعاد مصر كلها 

من احتالل عشائري مؤبد.
البالد  السيسي  تسلم  لقد       
وتزمت  تطرف  بني  بالية:  حالة  في 

ومظهرية، وتشويه للمقاصد الربانية. وفقر مدقع، 
وفساد يرتع، وعشوايات ال تنحصر، وجرمية ال تندثر. 
وانحسار  استيطاني.  وتلوث  سكاني  وانفجار 
االقتصادية.  املوارد  في  وتداني  الزراعية،  للرقعة 
البنى  في  وتصدع  التحتية،  البنى  في  ونزيف 
الفوقية. فحمل على عاتقه تغيير ذلك كله واعادة 
الوجه احلضاري ملصر. فأجنز في ثماني سنوات، أكثر 
سقوط  منذ  عاما،  ستني  مدى  على  اجنازه  مت  مما 
فاستطاع،  منصبه.  مهام  تولى  وحتى  امللكية، 
عسكرية،  مبادئ  من  عنده  اجتمع  ما  بفضل 
وقيم انسانية، ورؤى مستقبلية، من القضاء على 
اجملموعات االرهابية، واعادة الوحدة الوطنية، والعدو 

في طريق النهضة احلضارية. 
   لم يكن لكل ذلك ان يتحقق بيد مرتعشة، وامنا 
بقيادة رجل فوالذي العزمية، ماسي االرادة؛ نقي اليد، 
البلغاء،  اخلطباء  لغة  ميلك  ال  رمبا  البصيرة.  نافذ 
لكن صدقه وعمله يصالن الى البسطاء والفهماء. 
وبعد نظره، ونتاج عمله أدهش املؤيدين له، واخزى 

اخلصوم واالعداء.  
ارهاصات  عاتقه  على  السيسي  حمل  لقد       
االخفاقات  خاللها  امتزجت  سابقة،  عاما  ستني 
سبقتها  عامرية،  نكسة  تخللتها  بالنجاحات: 
ساداتية،  انتصارات  وتبعتها  مينية،  »وكسة« 
ان  وما  القومية.  النعرة  اياه  افقدتنا  ما  استردت 
وقعنا  حتى  املؤقت  االسرائيلي  االحتالل  من  حتررنا 
مسخ  الذي  املؤبد.  الرديكالي  التطرف  براثن  في 
الروح املصرية والقيم االنسانية، واختصر املقاصد 
الربانية في ممارسات شكلية تواكلية تواري خلفها 
الى  تبعاتها  نعاني  زلنا  ال  مزمنة،  واحقاد  ضغائن 
ويذهب  العقول،  من  اجلهل  يتوارى  ان  والى  اليوم، 

ما  وهو  الصدور.  من  الغل 
يستوجب حماية املفكرين، ودعم 
سيادية،  بقرارات  املدنية،  الدولة 
وبقوانني تقدمية حترر العقل من 
بعض اخلطوط الصفراء والزرقاء، 
والعرجاء.  العمياء  القوانني  ومن 
وتواجه الزيادة السكانية بتكوين 
اسرة منوذجية تتكون من اب وام 
وقطيع  زوج  من  وليس  وطفلني، 
من النساء واالبناء. ال يقوى الزوج 
الدولة  وتعجز  رعايتهم  على 
الرجال  وله  جراء  ذلك  وكل  مطالبهم.  تلبية  عن 
فيحرمون  االبناء.  بزلط  الزوجات  وتباري  بالنساء، 
ويرتفع  يشردون  او  السليمة،  والرعاية  التربية  من 

سقف اجلرمية.  
املؤمن  املسلم،  املصري،  االنسان،  والسيسي     
يستعل  لم  االنسانية،  والقيم  الربانية  باملقاصد 
املسيحيني  املصريني  ليهنئ  بنفسه  الذهاب  عن 

العارمة  فرحتهم  وسط  بيد-  يدا  بعيدهم، 
برئيسهم احملبوب- دون اي حتفظ فقهي او قيد تراثي، 
ينهاه عن ذلك. وما أكثر الفتاوى احلنبلية والتيمية 
واجلوزية والوهابية والسلفية واالخوانية التي تنهى 
عن تهنئة املسيحيني بأعيادهم، وعن موادتهم، بل 
وحتى عن افشاء السالم لهم. وبحكمته البالغة، 
وبإميانه العمق، وبروحه العالية السمحة، استطاع 
ان يعيد الروح الوطنية للمصريني بأطيافهم. فاذا 
كان رب البيت باحملبة اتيا، وللسالم داعيا، فشيمة 

اهل مصر االحتاد والعمل لرفع اسمها عاليا. 
  ومثل غيره من الرؤساء، يتعرض السيسي للنقد 
والسفهاء.  املغرضني  تطاول  يتحمل  كما  البناء، 
بكل  يعمل  ولكنه  سحرية،  عصا  ميلك  ال  وهو 

الغيب  نبيا يعلم  بالبالد. وليس هو  طاقته ناهضا 
في  قدوة  انه  يكفي  ولكن  الفاسدين؛  فيكشف 
الذي  الكثير  ومن  القانون.  دولة  ل  ويَُفعِّ النزاهة، 
في  السديد  موقفه  اإلطار،  هذا  في  له  يحسب 
افراد  قبل  من  املغتصبة  الدولة  اراضي  استرداد 
رأس  يتفرغ  ان  املعقول  من  وليس  ومجموعات. 
الدولة الى املشاكل الفردية التي تطرأ كل ساعة 
من ساعات الليل والنهار، ويهمل القضايا املصيرية 
السلطات  ليتجاوز  دكتاتورا  هو  وليس  الشائكة. 
القضائية والتشريعية. وامنا يحكم البالد من خالل 
ومع  سلطات.  من  والقانون  الدستور  له  خوله  ما 
العصمة من  وال  املطلق،  الكمال  له  ذلك ال ندعي 

الهنات. 
   وليس هو املسؤل عن التطرف بخطورته االمنية، 
وال عن االنفجار السكاني، بكوارثه اجملتمعية. والتي 
تستنفذ موارد الدولة. والذين يتحملون تبعة ذلك 
الناس.  وضمائر  عقول  على  سيطروا  الذين  هم 
وعلموهم ان العيل بيتولد برزقة؛ وان غزو الشعوب 
اال  يتغير  ال  كافر،  اجملتمع  وان  والرخاء.  املال  يجلب 
كفار  الوطن  في  اخوانهم  وان  الدماء.  بسفك 

وضعاء. وان الدواعش اهل قبلة أوفياء.
الى  ثم  التراث،  تنقية  الى  السيسي  دعا  وملا      
الغاء الطالق الشفوي، هاجت عليه الدنيا وماجت. 
التعدد،  إلغاء  في  بتونس  اقتضى  إذا  بالك  فما 
اولى  وهما  االجناب.  تقنني  في  بالصني  اقتضى  وإذا 
السبل حلل املشاكل االقتصادية. وليس كما يدعوا 
احلويني-  الشيخ  فضيلة  وميثلهم  االصوليون- 
نسوانها  وسبي  اموالها  ونهب  الشعوب  غزو  الى 
وشحوطها وبيعهم في وقت االزمات. وهم يعلمون 
السيارة  لهم  صنعوا  الذين  هم  الشحوط  ان 
البارز  الرديكاليني  دور  ناهيك عن  والدواء-  والطائرة 
في تخريج التطرف؛ والذي استنزف قدرا كبيرا من 
اجلدير  فليس  اذن،  الشهداء.  وارواح  االمني،  االنفاق 
مشاكل  حلل  قدراته  بكل  يسعى  من  هو  بالنقد 
ان  العدل  من  وليس  فيها.  املتسببني  بل  اجملتمع، 
نحمل املؤسسة الرئاسية نتاج املؤسسة التراثية. 
وليس الرئيس هو من اوجد العشوائيات بل هو الذي 
ازالها. وليس هو من التهم الرقعة الزراعية، ولكنه 
هو من حافظ على ما بقي منها، واجته الى الصحراء 
فحولها الى جنة غناء - فتحية لهذا البطل النذير، 

ولشعب مصر النبيل، وجليشها القدير. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

السيسي في ميزان التاريخ

سينغ يطلب من رئيس وزراء الهند التوقف عن 
تأجيج الكراهية ضد املسلمني الهنود

اجلديد جاجميت  الدميقراطي  احلزب  زعيم  أوتاوا: طلب 
سينغ  من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتوقف 
عن تأجيج املشاعر املعادية للمسلمني في الهند، وفي 
جاجميت  كتب  الهندية  السياسة  في  صريح  تدخل 
علي  األدلة  بشأن  قلق  »انه  تغريدة  في  يقول  سينغ 
أيضا:  وقال  الهند،  في  لالضطهاد  املسلمني  تعرض 
الفيديو  ومقاطع  الصور  إزاء  عميق  بقلق  أشعر 
والتهديدات املستهدفة بالعنف ضد اجلالية املسلمة 

في الهند«.
على  واضحة  إشارة  هي  سينغ  جاجميت  تصريحات 

موجة من الهجمات على املسلمني، وقد أنتشر شريط فيديو على نطاق واسع لرجل يهدد باغتصاب 
النساء املسلمات، كما وردت تقارير عن مواكب من قبل جماعات هندوسية ميينية أطلقت تهديدات 

وشعارات استفزازية خارج املساجد ومنازل املسلمني.
ويقول جاجميت سينخ وهو من طائفة السيخ »إنه يجب حماية حقوق االنسان ويجب ان تلعب كندا 
الفرعية  اللجنة  املاضي استمعت  العمل من أجل السالم في كل مكان«، وفي فبراير  دورا قويا في 
في  املسلمني  السكان  اضطهاد  حول  شهادات  الي  العموم  جمللس  التابعة  الدولية  االنسان  حلقوق 

الهند.
ذات  دولة  ان  املعقول  غير  من  انه  الدولية:  الدينية  للحريات  املتحدة  الواليات  رئيس جلنة  نائب  وقال 
عدد كبير من السكان املسلمني والتي كان لديها منذ وقت غير بعيد رئيس مسلم تالحق اآلن هذه 

اجملموعات الضعيفة.   

تقرير: زيادة عدد جرائم الكراهية في منطقة يورك
في  االقليمية  الشرطة  خدمات  مجلس  عن  صادرة  لبيانات  وفقا 
 2020 عامي  بني  الكراهية  جرائم  عدد  زادت  فقد  يورك،  منطقة 
حتركها  التي  اجلرائم  عدد  في  زيادة  الشرطة  تقرير  ويظهر  و2021 
دوافع الكراهية مبا في ذلك تلك املدفوعة بالدين او العرق او التوجه 

اجلنسي.
وقال تقرير الشرطة انه كان هناك زيادة كبيرة في حوادث الكراهية 
عام 2021 ليس فقط في منطقة يورك بل في جميع أنحاء كندا، 

فقد عثرت الشرطة على كتابات معادية للسامية في ماركهام في ثالثة مناسبات منفصلة وارتفع 
العدد االجمالي جلرائم الكراهية بنسبة 22% من 160 حادثة عام 2020 الي 195 حادثة عام 2021.

وأرتفع عدد جرائم الكراهية ذات الدوافع العرقية بنسبة 17% بني عامي 2020 و2021 وبلغ عدد احلوادث 
العام املاضي 104 حادثة وكان ما يقرب من نصف جرائم الكراهية ذات الدوافع العرقية ضد السكان 

ذوي البشرة السمراء الذين يشكلون 5% فقط من اجمالي سكان منطقة يورك.
ووقعت 48 حادثة ضد السكان السود من أصل 104 حادثة، كما ارتفعت عدد اجلرائم املرتكبة بدافع 
الكراهية ضد سكان شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 53% عام 2021. وفي منطقة فون اتهم رجل 

بتحطيم نافذة سيارة ونزع العلم االوكراني منها.
وايضا زادت عدد اجلرائم املرتبطة بكراهية العقيدة حيث كان هناك 85 حادثة العام املاضي منها 43 
املثليني بنسبة 23% مع تسجيل 27  اليهودية، وزادت ايضا جرائم الكراهية ضد  حادثة ضد اجلالية 
جرمية عام 2021، وكانت أكثر اجلرائم العنيفة هي جرائم الكراهية حيث كان هناك 35 حادثة تلفظ 
بتهديدات لشخص ما و30 حالة من االتصاالت املزعجة. واتهم طفالن بكتابة جمل عنصرية علي 
اجلدران في منطقتني، وكان هناك 27 حادثة اعتداء من املستوى االول بدافع الكراهية، هذا وتشجع 
شرطة يورك السكان على االبالغ بجرائم الكراهية كجهود استباقية تركز علي الوقاية والتعليم 

والتماسك االجتماعي ومرونة اجملتمع بشكل عام. 
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فيوري يحتفظ بلقب مجلس املالكمة العامليفيوري يحتفظ بلقب مجلس املالكمة العاملي
ديليان  منافسه  على  فيوري  تايسون  فاز 
اجلولة  في  الفنية،  القاضية  بالضربة  وايت، 
السادسة، ليحتفظ بلقب مجلس املالكمة 
حضور  في  وميبلي،  بإستاد  نزال  في  العاملي 

جماهيري مكتمل.
مكانته  عاماً(   33( فيوري  البريطاني  عزز 
كأحد أعظم املالكمني في الوزن الثقيل، في 

نزال قد يكون األخير مبسيرته.
للمرة  فاز  حيث  نزال،  أي  فيوري  يخسر  ولم 
32، وتعادل في نزال واحد، وانتصر للمرة 23 
وايت  تعرض  بينما  القاضية،  بالضربة  مرة 

للهزمية الثالثة في 31 نزاالً.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

فورموال فورموال 11.. فيرستابن »حامل اللقب« يحقق .. فيرستابن »حامل اللقب« يحقق 
أول انتصاراته في أول انتصاراته في ٢٠٢٢٢٠٢٢

 1 فورموال  لسباقات  العالم  بطولة  لقب  حامل  فيرستابن  ماكس  الهولندي  حقق 
للسيارات أول انتصاراته في نسخة عام 2022.

ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول فاز بجائزة إميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة 
العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات.

واحتل املكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول املركز الثاني أمام الندو نوريس سائق 
مكالرين.

واكتفى شارل لوكلير متصدر بطولة العالم مع فيراري باملركز السادس بعدما فقد 
السيطرة على السيارة عندما كان في املركز الثالث.

مع  اصطدامه  بعد  األولى  اللفة  من  فيراري  سائق  ساينز  كارلوس  اإلسباني  وخرج 
دانييل ريكاردو سائق مكالرين.

ونال فيرستابن، الذي حصد ثماني نقاط بعد فوزه بسباق السرعة نقطة إضافية بعد 
حتقيق أسرع لفة في السباق.

حقق الهداف التاريخي لبرشلونة، النجم 
قياسياً  رقماً  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
جديداً، بفوزه بأول ألقابه مع فريقه اجلديد 
باريس سان جيرمان، ليرفع رصيده إلى 35 

لقباً في مسيرته.
أكد موقع إحصائيات سكواكا، أن ميسي 
مع  اإلسبانى  للدوري  ألقاب   10 حصد 
ومثلها  احمللي،  للسوبر  وسبعة  برشلونة، 
لكأس ملك إسبانيا، وأربعة لدوري أبطال 
األوروبي،  السوبر  لكأس  وثالثة  أوروبا، 
ذلك  وكل  لألندية،  العالم  لكأس  ومثلها 
يضيف  أن  قبل  الكتالوني،  النادي  مع 
بلقب  بفوزه  جيرمان  سان  مع  ألقابه  أول 

الدوري الفرنسي ألول مرة.
القياسي  الرقم  جيرمان  سان  وعادل 
للمرة  الفرنسي  الدوري  لقب  بحصد 
 1-1 التعادل  بعد  تاريخه،  في  العاشرة 
جيرمان  سان  وأصبح  النس،  ضيفه  مع 
يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيني، 
بني  ما  الفترة  في  ألقاب  عشرة  نال  الذي 

1957 و1981.
نقطة،   78 إلى  رصيده  جيرمان  سان  رفع 
متقدماً  النهاية،  من  جوالت  أربع  قبل 
مرسيليا  أوملبيك  على  نقطة   16 بفارق 
ثاني الترتيب، الذي يحل ضيفاً على إستاد 

رانس.

ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وأكدت 
الكاتالونية أن جناح ميسي األول مع الفريق 
الفرنسي جاء بعد موسم صعب وحلظات 
األرجنتيني،  الالعب  لكن  وسيئة،  جيدة 

شيئاً فشياً، كان يشعر بالتحسن.
ولم يقدم ميسي، الذي انضم في صفقة 
وسط  برشلونة  من  قادماً  مجاني  انتقال 
ضجة كبيرة، املستوى املتوقع، وأحرز أربعة 

أهداف فقط في 22 مباراة.
حاسمة،  متريرة   13 األرجنتني  قائد  ومرر 
مع  شكله  الذي  الهجومي  الثالثي  لكن 
كيليان مبابي، ونيمار، تألق فقط في نهاية 

املوسم، بعد اخلروج من دوري األبطال.
ويرتبط ميسي بعالقة حب مع البطوالت، 
إذ إنه خالل 17 عاماً قضاها في برشلونة، 
دليل  وهو  للدوري،  ألقاب  بعشرة  احتفل 
بها  متتع  التي  املطلقة  الهيمنة  على 

النادي الكاتالوني في القرن 21.

منصور،  مرتضى  أمير  أكد 
الكرة  على  العام  املشرف 
جمهور  أن  الزمالك،  نادي  في 
القليلة  اجلماهير  من  الزمالك 
في  األلعاب  تتابع مختلف  التي 
أو  الطائرة  الكرة  سواء  النادي، 

اليد أو السلة.
خالل  مرتضى،  أمير  وأضاف 
ببرنامج  هاتفية  مداخلة 
اإلعالمي  يقدمه  الذي  »املاتش« 
هاني حتحوت على قناة »صدى 
مروا  الكرة  فريق  العبو  البلد«، 
عليهم  صعبة  كثيرة  مبراحل 
وعدم  االستقرار  عدم  منها 
دوري  أن  باألمان، مؤكًدا  الشعور 
املاضي  املوسم  القدم  كرة 
يحسب لالعبني لوجود أكثر من 
إدارة في النادي خالل هذه الفترة.

فوز  أن  إلى  مرتضى  أمير  وأشار 
األزمات  من  الكثير  شهد  الكرة  فريق  ألن  خادعا  كان  املاضي  املوسم  بالدوري  الزمالك 
خاصة على مستوى التدعيمات وجتديد العقود، قائالً »جتديد عقود العبي الزمالك لم 

يحدث بشكل منظم املوسم املاضي«.
وواصل أن اللجنة السابقة في الزمالك جددت عقد كارتيرون 3 مواسم وهو ما جعل 
 4 فرصة  ومنحناه  حتميا  كان  كارتيرون  رحيل  قرار  أن  على  مشدداً  صعبا،  أمرا  رحيله 

شهور لكن النتائج لم تكن جيدة.
وتابع أمير مرتض، قائال: »عندما أعلن رئيس النادي عن موعد لتجديد عقود الالعبني كان 
يريد وضع نقطة نظام، مؤكدا إذا أثبت أي العب احترامه لنادي الزمالك من املمكن أن 
نفاوضه لتجديد عقده«، مشيرا إلى أنه ال يشعر بالقلق من احتمالية توقيع أي العب 
في الزمالك لناد آخر، الزمالك ال يقف على العب، والفريق فاز وخسر، في وجود النجوم 

سواء فرجاني ساسي، أو طارق حامد أو شيكاباال«.
تردد عن طلب فيريرا  إن كل ما  الزمالك مع العبني جدد، قال أمير مرتضى  وعن تعاقد 
أي العب أو سؤاله عن أي العب غير صحيح، متابعا أن فيريرا أكد لي أن جودة الالعبني 

احلاليني في الفريق أفضل من جيل 2014.

أرقام ميسي بعد تتويجه بلقب الدوري أرقام ميسي بعد تتويجه بلقب الدوري 
الفرنسي مع سان جيرمان الفرنسي مع سان جيرمان 

الزمالك لن يتعاقد أو يجدد عقد العب حتى ال الزمالك لن يتعاقد أو يجدد عقد العب حتى ال 
يذهب إلى النادي املنافس يذهب إلى النادي املنافس 

رقم مذهل وبطل ال يقهر.. رقم مذهل وبطل ال يقهر.. 
ماذا قدم جمال بلماضي مع منتخب اجلزائر؟ماذا قدم جمال بلماضي مع منتخب اجلزائر؟

حسم جمال بلماضي املدير الفني ملنتخب اجلزائر، مصيره 
وقرر البقاء مع »اخلضر« خالل الفترة املقبلة، بعد فترة من 

األنباء املتضاربة.
الرسمي لالحتاد  القناة  وظهر بلماضي في تصريحات عبر 
اجلزائري لكرة القدم على موقع »يوتيوب«، وأعلن استمراره 
مع منتخب بالده، لينهي حالة اجلدل التي أثيرت في الفترة 

األخيرة.
وتكهن البعض باقتراب بلماضي من الرحيل، بعد السقوط 
 ،2021 أفريقيا  أمم  لكأس  اجملموعات  دور  من  واخلروج  املدوي 
الفاصل  الدور  في  الكاميرون  أمام  القاتلة  اخلسارة  قبل 

º.2022 بالتصفيات األفريقية املؤهلة لكأس العالم
األرقام  في  اخملتص  ماركت«  »ترانسفير  موقع  حسب 
بلماضي،  والية  خالل  اجلزائر  منتخب  خاض  واإلحصائيات، 

42 مباراة على كافة األصعدة، حقق خاللها 28 فوزا و10 تعادالت وخسر في 4 فقط.
على الصعيد التهديفي، سجل العبو »اخلضر« مع بلماضي 96 هدفا بينما اهتزت شباك مرماهم 32 مرة.

اإلجناز األبرز لـ »محاربي الصحراء« مع بلماضي، كان التتويج بلقب كأس األمم األفريقية 2019 في مصر، 
للمرة الثانية في تاريخ اجلزائر واألولى منذ عام 1990.

جاء التتويج بعد سلسلة من النتائج اإليجابية واملستويات املذهلة لالعبي اجلزائر، وظهر الفريق بشراسة 
هجومية كبيرة بقيادة رياض محرز جنم مانشستر سيتي. كذلك حقق املنتخب اجلزائري رقما مذهال وكان 
على أعتاب حتطيم الرقم العاملي املسجل باسم منتخب إيطاليا، اخلاص بعدد املباريات املتتالية التي لم 

يتعرض خاللها ألي خسارة.
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النباتيون أقل احتمااًل لإلصابة بالسكري
ذكرت دراسة جديدة أن األشخاص النباتيني أقل عرضة لإلصابة مبرض 

السكري من األشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أخرى.
اإلصابة  خطر  بانخفاض  مرتبط  النباتي  النظام  إن  الباحثون  وقال 

مبرض السكري من النوع 2 لدى األشخاص األصحاء بشكل عام.
وتضاعفت حاالت اإلصابة بالسكري على مستوى العالم ثالث مرات 
من 150 مليونًا خالل العشرين عاًما األولى من القرن، ومن املتوقع أن 

تصل إلى 700 مليون بحلول عام 2045.
وميكن أن يسبب داء السكري أمراض القلب واألوعية الدموية، باإلضافة إلى تلف الكلى والعينني 

واجلهاز العصبي. وميكن أن يحدث النوع 2 بسبب سوء التغذية والسمنة وقلة ممارسة الرياضة.
وقام فريق الدراسة األمريكية بتحليل بالزما الدم والوجبات الغذائية ألكثر من 10600 مشارك 
مت  الذين  لدى  وكان  الوزن،  زيادة  من  يعانون  والذين  العمر  ومتوسطي  البيض  من  معظمهم 

تشخيص إصابتهم باملرض كمية أقل من األطعمة الصحية النباتية.
مرض  لدراسة  األوروبية  اجلمعية  عن  الصادرة   Diabetologia مجلة  في  الفريق  نتائج  ونُشرت 

السكري، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

اسم  منتجات  انتشار  األخيرة  اآلونة  شهدت 
منتجات الديتوكس، ويروج أنها تطرد السموم 
والقوة  النشاط  اجلسم  ومنح  اجلسم  من 
الوزن. فما مدى صحة  إنقاص  واملساعدة على 

ذلك؟
راينيكه  أنيت  األملانية  التغذية  أوضحت خبيرة 
صورة  في  املتوفرة  الديتوكس  منتجات  أن 
تثبت  لم  وعصائر  وشاي  وكبسوالت  لصقات 

فعاليتها علمياً حتى اآلن.
خطر على الصحة

أن بعضها قد يشكل خطراً  راينيكه  وأضافت 
على الصحة، وقد ميثل شرب عصائر الديتوكس 
عبئاً  أيام  لعدة  فقط  والفواكه  اخلضروات  من 
على الكبد، الحتوا العصائر على كمية كبيرة 

من السكر.
فترة  للبول  املدرة  املنتجات  تناول  أن  كما 
اجلسم  فقدان  في  يتسبب  قد  طويلة  زمنية 
والكالسيوم،  البوتاسيوم،  مثل  مهمة  معادن 
واملاغنيسيوم، والصوديوم، ما يؤدي إلى اإلصابة 

بتشنجات واضطرابات عضلية.
النيكوتني والكحول

ومن جانبه أشار اختصاصي التغذية العالجية 

من  اجلسم  أنه ميكن حماية  إلى  ريدل  ماتياس 
السموم باإلقالع عن النيكوتني واخلمر واإلقالل 
اجلاهزة  واألطعمة  السريعة  الوجبات  من 
الحتوائها على كمية كبيرة من السكر وامللح 
والدهون، واتباع نظام غذائي صحي يقوم على 
تناول اخلضروات والفواكه الطازجة مع غسلها 
جيداً. ومن األفضل هنا تناول املنتجات العضوية 

الحتوائها على القليل من املواد الضارة.
شرب السوائل

وملساعدة الكلى على طرد السموم يجب شرب 
لترات   3 إلى   2 مبعدل  كافية  بكمية  السوائل 
من املاء والشاي غير احمللى يومياً، واملواظبة على 

ممارسة الرياضة واألنشطة احلركية.
التخلص  في  مهم  دور  املتقطع  وللصيام 
إصالح  على  اجلسم  يساعد  حيث  السموم، 

تلفيات اخلاليا بصورة أفضل. 
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عادات غذائية عليك التخلي عنها بعد سن الثالثني
وجتنب  بالصحة  باالعتناء  اخلبراء  نصح 
الكثير من العادات الغذائية السيئة التي 
تؤثر  صحية  مشاكل  نشوء  إلى  تؤدي  قد 

على اإلنسان في وقت الحق من حياته.
قد  التي  العادات  من  مجموعة  يلي  فيما 
الثالثني،  ابتداء من سن  تؤثر على الصحة 

وفق ما أورد موقع “إم إس إن” اإللكتروني:
تناول األطعمة بشكل عشوائي

لتحديد  الطرق  أفضل  إحدى  تتمثل 
كل  تتبع  في  الصحية  غير  األكل  عادات 
الطعام  تناول  وعدم  وتأكله  تشربه  ما 
تتناول  بأنك  إذا الحظت  بشكل عشوائي. 

الشوكوالتة أو احللويات بشكل مفرط، فهذا يعني بأنك ستعاني من السمنة إذا استمريت على 
هذا النحو.

تناول املشروبات احملالة بالسكر
تشير الكثير من الدراسات، إلى أن تناول املشروبات احملالة بالسكر، ترتبط بشكل وثيق مع زيادة 
املستطاع. ميكنك  قدر  املشروبات  باالبتعاد عن هذه  يُنصح  لذا  باألمراض،  اإلصابة  الوزن وخطر 
البدء بالتخفيف من هذه املشروبات بشكل تدريجي خالل فترة من الزمن حتى ال جتد صعوبة في 

التخلي عنها.
تناول الطعام بشكل مفرط

العاطفي  للتعويض  أو  الطعام،  حب  بدافع  إما  مفرط،  بشكل  الطعام  لتناول  البعض  يلجأ 
عن شيء ينقصهم، أو عندما يشعرون باالكتئاب، مما يزيد من فرص اكتساب الوزن، وإصابتهم 
كانت  مهما  الطعام  تناول  في  اإلفراط  بعدم  اخلبراء،  ينصح  السمنة.  عن  الناجمة  باألمراض 

الظروف، وجتنب املواقف التي ميكن أن تؤدي للشعور باالكتئاب لتفادي تناول الطعام بإفراط.
تخطي الوجبات

يعمد البعض إلى تخطي وجبات معينة خالل اليوم، بهدف إنقاص وزنهم، أو جتربة أنظمة غذائية 
صارمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. يحذر خبراء التغذية، من أن هذه املمارسة ميكن أن تؤدي إلى 
ضرر طويل األمد، وتقلل من عملية التمثيل الغذائي، وتدفع جسمك إلى التمسك بأي سعرة 

حرارية تدخل إليه، مما ميكن أن يتسبب باستعادة الوزن املفقود، أو حتى إضافة وزن إضافي.
محاولة جتاهل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

ينصح بعدم محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ألن قمع هذه الرغبة، قد يؤدي إلى اإلفراط 
في تناول الطعام الحقاً. ويوصي اخلبراء، بإرضاء الرغبة في تناول الطعام بكميات معقولة.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عصب السن هو عبارة عن عصب ميتد إلى جذور السن 
املمكن  ومن  داعم،  ونسيج  دموية  أوعية  على  يحتوي 
عدوى  نتيجة  وذلك  بااللتهاب،  العصب  هذا  يصاب  أن 
أو فيروسية، إال أنه ميتد إلى املناطق اجملاورة له  بكتيرية 
منطقة  إلى  ميتد  بكونه  اإللتهاب  هذا  صعوبة  وتكمن 
املينا والعاج فيؤدي إلى انحصار االلتهاب ويزيد معه ألم 

األسنان.
أسباب التهاب عصب األسنان:

األسنان،  عصب  اللتهاب  أسباب  عدة  هنالك  يوجد 
سنقوم بذكر أهم هذه األسباب:

اصابة  إلى  يؤدي  واألسنان ولذلك  الفم  إهمال نظافة 
األسنان بالتسوس.

القيام  وعدم  بااللتهاب  السن  إصابة 
وصول  إلى  يؤدي  مما  االلتهاب  هذا  مبعاجلة 

االلتهاب إلى عصب السن وإلتهابه.
لب  إلى  تصل  مختلفة  لكسور  التعرض 

السن وعصبه.
إلى جذور  تصل  قد  التي  بااللتهاب  اللثة  إصابة 

األسنان ومنها يصل إلى لب األسنان وعصبها.
القيام بإهمال عالج تسوس األسنان مما يسبب تعرضك 

الى مشكلة إلتهاب عصب االسنان.
أعراض التهاب عصب األسنان

من  عدد  مع  األسنان  عصب  بالتهاب  اإلصابة  ترافق 
األعراض اخملتلفة، ونذكر منها:

وجود ألم متواصل في السن ليالً ونهاراً.
حدوث انتفاخ وتورم في اللثة.

حدوث خراج )مدة( في األسنان أو اللثة.

كيفية عالج التهاب 
عصب األسنان

باطالعكم  سنقوم 
اخلطوات  على 

املستخدمة في عالج التهاب عصب االسنان:
بالعادة ال يختفي األلم الناجت عن إلتهاب العصب إال بعد 
ان يفتح طبيب األسنان لب السن ويقوم بالتخلص من 

االلتهاب.
القيام بتنظيف العصب امللتهب من البكتيريا ومن ثم 
السن  البداية  في  الطبيب  ينظف  حيث  حشوه،  يتم 
صغيرة  فتحة  يفتح  ثم  كامل،  بشكل  التسوس  من 
جميع  وينظف  اللب  إلى  ليصل 
وذلك  السني،  العصب  في  القنوات 
عدم  أو  السن  من  قناة  اي  نسيان  ألن 
فشل  إلى  تنظيفها وحشوها يؤدي 
عملية العالج، وبعد عملية احلفر يتم 

تنظيف القنوات و من ثم توسيعها .
بالتاج الصناعي، وذلك ألن السن  تلبيس السن املصاب 
بعد العمليات العالجية وحفره يصاب بالترقق واللني مما 

يسهل كسره.
أصبحت  السينية  األشعة  فإن  العلم  لتطور  نتيجة 
كامل  تنظيف  وبالتالي  اجلذور  عمق  لتحديد  تستخدم 

لللب.
يقوم الطبيب بإجراء عدة جلسات تتطلب القيام بحشو 
بشكل  التنظيف  بعملية  الطبيب  قيام  وبعد  العصب 
هذه  تصل  األسنان  لب  داخل  فتحة  بعمل  يقوم  كامل 

الفتحة إلى جذور األسنان واللب.

إلتهاب عصب األسنان

ما جدوى منتجات الديتوكس؟

كم من الوقت يستمر تأثير القهوة؟
للجهاز  محّفزة  مادة  الكافيني 
اليقظة  يزيد  فهو  العصبي. 
وتبلغ  الطاقة،  ومستويات 
في  ذروتها  الكافيني  مستويات 
 45 إلى   15 حوالي  خالل  الدم 

دقيقة من االستهالك.
بتأثير  شخص  كل  ويشعر 
مختلف،  بشكل  الكافيني 

وينبغي على احلوامل، ومن يجدون صعوبة في 
التي  الكافيني  كمية  بشأن  احلذر  توخي  النوم 
جتّنبه  يرغبون  فقد  تناوله،  وتوقيت  يتناولونها، 

متاماً.
متى ينتهي تأثير الكافيني؟

يبلغ عمر النصف للكافيني حوالي 5 ساعات. 
من  ملغم   40 يستهلك  الذي  فالشخص 
الكافيني سيكون لديه 20 ملغم متبقية في 

جسمه بعد 5 ساعات.
وال يوجد حد زمني محدد لتأثير الكافيني، حيث 
تعتمد املدة على اجلرعة والعوامل الشخصية، 
مبا في ذلك العمر، ووزن اجلسم، ومدى حساسية 

الشخص للكافيني.
كثيرة  منتجات  وحتتوي 
وميكنك  الكافيني،  على 
في  كميته  على  التعّرف 

بعضها:
القهوة: 95 ملغم.

إسبرسو: 64 ملغم.
الشاي: 47 ملغم.

علبة الصودا: 45 ملغم.
مشروب الطاقة: 158 ملغم.

قالب شوكوال احلليب: 9 ملغم.
بأمان  يستهلكوا  أن  البالغني  ملعظم  وميكن 
200- إلى 00 ملغم يومياً، وقد يؤدي جتاوز هذا 
لديهم  من  أما  النوم.  في  إلى مشاكل  املقدار 
حساسية للكافيني فعليهم توخي احلذر ألنه 

يوجد في منتجات عديدة.
القهوة  املزيد من  يؤدي شرب  ناحية أخرى،  من 
الكافيني،  على  اجلسم  تعّود  إلى  البعض  لدى 
ما يضعف تأثيره، ويزيد احلاجة إلى استهالكه 

أكثر مع الوقت. 
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علماء وأعمالعلماء وأعمال
ملتون: وضع كتابه ملتون: وضع كتابه 
»اجلنه املفقودة« »اجلنه املفقودة« 

وهو ضرير، وفي أشد وهو ضرير، وفي أشد 
االحتياج. االحتياج. 

النبات  علم  درس  لينوس: 
والعوز،  احلاجة  من  وكان 
بحيث كان يشحذ ماميسك 
وكان  إخوانه،  من  رمقه  به 
ما  يسير بني متعثراً، وكثيراً 

رّقع حذاءه بقطع من الورق!
مكتشف  كولومبوس: 
العمل  بهذا  قام  أمريكا 
 ۱۲۰ معه  وكان  الهائل 
3سفن،  حتملهم  نفساً، 
ظروف  داهمته  ما  وكثيراً 
سيئة، فاضطر أن يعرج على 
وفرنسا  والبندقية  البرتغال 

واجنلترا، طلباً للمساعدة. 
کاتب  أشهر  هيجوملر: 
عصره،  في  ظهر  چيولوجي 
درس  وقد  حلجار،  صبياً  كان 
وهو  األرض  طبقات  فن 

يشتغل في احملجر. 
مخترع  ستفنسن:  چورچ 
عامالً  كان  البخارية،  اآلالت 

بسيطا ً في محجر فحم.
چیمس واط: ُمسّخر البخار، 
يقوى  ال  متمرضاً  صبياً  كان 

على الذهاب إلى املدرسة.

كلمة ومعنى:كلمة ومعنى:
»مايص ومهيص«»مايص ومهيص«

كلمة  »مهيص«،  كلمة     
»مهيوص«  أصلها  قبطية 
مركبة  وهي  سريع،  مبعنى 
مملوء  مبعنى  »مه«  من 
أو  سرعة  مبعنى  و»يوص« 
عجلة، ومن املصرية القدمية 
و»أس«  مملوء،  مبعنى  »مح« 
مبعنى سرعة »النط« أو كما 
بالعامية »فالن مايص  نقول 
»بيحب  وتعنى  وبيمهيص«، 
شغل«.  بتاع  ومش  اللعب 
ومن الكلمة اشتقت كلمات 
»مهيصة«  مثل:  أخرى 

و«مهياص«

سؤال وجوابسؤال وجواب
الشطائر  اخترعت  س: 
أجل  من  )السندويش( 
في  االسبوعية  النزهات 
صواب  عشر...  الثامن  القرن 

أم خطأ؟
اخترعت  لقد  خطأ.  ج: 
أحد  هوى  لتخدم  الشطائر 
املقامرين. ففي القرن الثامن 
ساندويتش  دوق  كان  عشر، 
املقامرة 24  البريطاني يحب 
يطلب  وكان  يومياً،  ساعة 
أن تصنع له لفائف من اخلبز 
وهو  يأكل  لكي  واللحم 

يلعب الورق )الكوتشينة(.

املليونيرة املجنونةاملليونيرة املجنونة
   املليونيرة »ماتیلدا کوفاك«، غضبت على أقاربها، ألنهم كانوا 

غير مهذبني في معاملة قططها!
اموالها وحرقتها عن آخرها،     ولذلك فإنها قامت بجمع كل 
وذلك قبل وفاتها بيوم واحد في مارس۱۹۱۷!!... حدث ذلك في 

فيينا.

الضحك خير دواء:  طفل ال يأكلالضحك خير دواء:  طفل ال يأكل
ملعرفة  عليه  الفحص  ليوقع  الطبيب  إلى  بصغيرها  األم  ذهبت      

أسباب اآلالم التي يشعر بها الطفل في معدته لعالجه.
 فسألها الطبيب: »ماذا أكل الطفل في وجبة اإلفطار صباح اليوم؟« 
  فأجابت االم: »يا عيون أمه ما فتح فمه، لم يأكل سوى أربع بيضات 

وقطعة من اجلنب وبعض املربي ورغيف خبز« 
  فقال الطبيب: »وماذا أكل في وجبة الغذاء؟« 

فأجابت االم: »يا عيون أمه ما فتح فمه لم يأكل سوى »فروجة مشوية 
وصحن أرز«. 

فسأل الطبيب: »وماذا أكل قبل حضوره إلى هنا؟« 
   فقالت االم: »يا عيون أمه ما فتح فمه لم يأكل سوی ثالثة قوالب 

من الشيكوالتة وأربع بسكويتات«
 فقال الطبيب مندهشاً: »يا عيون أمه ما فتح فمه، لو فتح فمه ألكل 

الطبيب وأمه«! 
   وبدأ الطبيب يعالج الطفل من التخمة!

بصمات خالدةبصمات خالدة
ال تؤدي االعمال العظيمة بالقوة، بل باملثابرة.

صامويل جونسون- كاتب بريطاني
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس محمد 
يناير   25 ثورة  قبل  منها  وانتهيت  مبارك  حسني 

بأسبوع! 
املذيع هادي ابو اخلير يقدم برنامجه اإلذاعي »كلمتني 
املصري  رامز  من  مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى 
مشجعاً للهجرة وراوياً له عن والدته أم دنيا اخلادمة 
بعد  أطفالها  باعت  التي  األصل(  )واألرستقراطية 
سيدة  إلى  بدوره  رامز  وبيع  زوجها؛  ووفاة  افالسها 
خليجية أساءت معاملته، لكن مت ترحيله الى مصر 
بعدما أصبح شاباً، فبدأ يبحث عن والدته حتى عثر 
عليها، فنهرته بقسوة وأمرته ان يعود من حيث جاء 
ألنه يذكرها مباضيها االليم؛ وبالصدفة تعرف على 
متواضع  بنسيون  الى  فأرشدته  هناك  دنيا  اخته 

تعمل فيه بعد يومها الدراسي!
حلقة 7:

في  تلميذة  ونصف؛  بعام  رامز  تصغر  املصري،  دنيا 
بعد  نظافة  وعاملة  الصباح  في  الثانوية  املرحلة 
الطويل  يومها  انتهاء  بعد  البنسيون.  في  الظهر 
متر على والدتها في جاردن سيتي لتأخذها ويذهبان 

في  مراهقة  املهندسني.  في  عشتهما  الي  سويا 
بحالة  تتسم  لكنها  عمرها،  من  عشر  اخلامسة 
سبات نفسي إن صح القول؛ فهي أيضاً تعاني من 
إياه؛  اهلل  وهبها  قد  الذي  الصبر  لوال  امها  قسوة 
ودون معونة اهلل ملا استمرت دنيا ليومنا هذا! فإن 
مساوئها  لعواطف  يشفع  ما  شخص  هناك  كان 

فهو دنيا ابنتها.
ليال  عشتهما  الي  وأمها  هي  عادت 
والحظت دنيا ان امها ليست على ما 
يرام، فثمة شيء ما في صدرها. كانت 
لم  ولذلك  هو،  ما  متاماً  تعرف  دنيا 
امها  إجابة  تعلم  فهي  تسأل  أن  تود 

املعتادة:
- جري ايه يا بت؟ أنا كويسة جدا...وال 

انتي حاتصاحبيني؟ 
محاوال  الليلة  تلك  الوسادة  على  رأسه  رامز  وضع 
األحداث  بعد كل هذه  لم يستطع  ولكنه  ينام  أن 
األرق  من  فترة  بعد  ولكن  واملتتالية،  السريعة 
لألسف  النوم.  الى  يخلد  ان  أخيرا  جنح  السخيف، 
طاردته افكاره املؤرقة كأحالم: فأين سيسكن اآلن؟ 
وهل سيستطيع ان يكمل تعليمه في مصر؟ هل 
أنه سيشتاق  انذرته  كانت سبيكة محقة عندما 
هل  يعيش؟  ان  له  اين  من  اخلليج؟  في  حياته  الى 
من  ينتهي  ال  بحر  الحقاً؟  وتقبله  امه  ستعود 
على  أخيرا  توقظه  أن  التي جنحت  امللحة  األسئلة 
أن  رامز  استطاع  البنسيون.  غرفة  باب  طرقات 
يتحرك بصعوبة جتاه الباب كي يجيب الطارق مرددا:

- ايوة .. اهو ...
فتح الباب ببطء ليري دنيا مبتسمه قائلة:

- صح النوم يا استاذ...
مابتروحيش  انت  اتفضلي...هو  دنيا...  يا  اهال   -

مدرسة وال ايه؟
دخلت دنيا غرفته مجيبة اياه:

- مدرسة ايه يا استاذ الساعة 3 الظهر؟!
- ياه...أنا منت كل دا؟

فني  هتعزمني  قوللي  ها  تعبان!  كنت  شكلك   -
النهاردة؟

نشأت بينهما صداقة دافئة في وقت قصير. يومها 
لم  بالطبع  البلد.  وسط  في  جلروبي  سويا  ذهبا 
فكانت هي  وشوارع مصر،  مبناطق  ملما  رامز  يكن 
اي  ماعدا  اجملاالت،  شتى  في  تسامرا  ترشده.  التي 
شيء يخص والدتهما. فرامز بكبريائه الوراثي كان 
يتحاشى متاماً أن يفتح املوضوع، وان فتحته دنيا -أو 
حملت إليه- كان سرعان ما يقوم بتغييره. فهو ال يود 
أن يعود مرة اخري للمرار الذي عانى منه في اخلليج، 
بل هذا عنده أكثر مرارة؛ فآخر شخص في الوجود 

كان رامز يتوقع أن يرفضه هو امه!  
فيها  بينهما  منت  مرات،  عدة  ودنيا  رامز  لقاء  تكرر 
الفترة  نفس  في  ايجابي.  بشكل  األخوة  مشاعر 
املصري؛  باجملتمع  أكثر  يختلط  بدأ  قد  رامز  كان 
وخاض صدام حضارات ضخم مما زاد من إحساسه 
أالعيب  يعتد  لم  هو  فمثال  أكبر!  بشكل  بالغربة 
وغش الباعة املصريني، فبالرغم أنه كان ماهراً في 
التفاوض، إال أنه لم يختبر غشا في اخلليج. الغش 
والباعة  البقالني  معظم  الن  جدا  نادر  اخلليج  في 
اناس غير خليجيني يعملون حتت رحمة  اال  ما هم 
صاحب  أو  اخلليجي  املواطن  هو  والكفيل  الكفيل، 
العمل الذي يكفل الشخص املقيم حني يصدر منه 
خطأ ما؛ وبناًء على نوع اخلطأ، تتراوح النتائج ما بني 
طرد من العمل أو الترحيل من البالد - وهو ما يحدث 
في اغلب االحوال. فال يرى املرء غشا جتاريا بشكل 
يومي كما هو في مصر. كما أن ال حاجة للغش في 
دول اخلليج، الن أفقر فقير هناك يضمن أنه سيجد 
ليأكلها  احلجم  متوسطة  دجاجة  عن  يقل  ال  ما 
هو وأوالده حني يعود إلى منزله. ولهذا كانت مصر 
يربطه  ما  أن  اخلليج خاصة  من  أدنى  مرحلة  لرامز 
قام  موجود!  غير  نظره  في  أصبح  أمه-  -وهي  بها 
فشل  وألنه  لنفسه؛  شخصية  بطاقة  باستخراج 
البطاقة  دراسي سجلوه في  أن يقدم شهادة قيد 
كخادم كما هو مسجل في جواز سفره! كان هذا 
اللقب يثير غضبه جدا؛ فهو يطارده في كل مكان 
كاللعنة، وأحيانا كان يشعر انه وراثي؛ فمن تعرف 
اآلن يصنفون وظيفيا حتت  الى  عليهم من عائلته 

على  ناقما  رامز  كان  اللقب.  هذا 
أوضاعه آمالً أن يغير من حياته. 

يعمل  بدأ  قصير  وقت  مضي  وبعد 
مؤقتا في نفس البنسيون كموظف 
امللحوظ  فحضوره  استقبال؛ 
البنسيون  صاحب  ساعدا  وثقافته، 
أن يستشف فيه القدرة على حتمل 
بالوظيفة  عليه  فانعم  املسؤولية، 
يلتحق  ان  الي  اخلادم-  من  أفضل  شك  بال  -التي 
له.  دراسية  سنة  آخر  فيها  لينهي  ما  مبدرسة 
املنازل  بنظام  تعترف  ال  مصر  ان  الصدمة  وكانت 
مصر  أن  وإحساسه  رامز  ارق  من  زاد  مما  اخلليجي، 

ليست مكانه، على االقل في الوقت احلالي.
وفي  يوم من االيام وقف رامز علي محطة اوتوبيس 
وإذ به يسمع دون تعمد حديثا جانبيا بني شخصني:
الهجرة  باب  فاحتة  االمريكية  السفارة  مش   -

باللوتري!
- يا عم هو إحنا قد امريكا؟!
- وانت خسران ايه؟ ماتقدم!

- وانت ماتقدمش ليه؟
- يا عم أنا خالص راحت علي...

- يعني أنا يعني اللي باقول يا هادي...
لم يستطع رامز اال ان يدخل في احلديث:

اللوتري  أنا كنت سامعكم...ايه  - معلش اعذروني 
دا بالظبط؟

أجابه أحدهم: 
- دي هجرة غير مشروطة مجانية، امريكا بتعملها 
موافية  مش  اللي  للناس  فرصة  تدي  عشان 
املواصفات انها تهاجر امريكا واحملظوظ بقى يرسي 

عليه اللوتري. 
فجأة بدأ كل شي يتغير في عيني رامز وكأن بارقة 
سيحالفه  ترى  يا  فهل  األفق،  في  ظهرت  قد  امل 
احلظ ام سيبقى حاله على ما هو عليه؟ أيا كانت 
النتيجة، فسيكفيه شرف احملاولة. وإذ به قرر فجأة 
ان يوقف سيارة أجرة، وما ان ركب حتى قال للسائق:

- السفارة االمريكية ...لو تسمح!   
ستة أشهر كاملة قضاها رامز في مصر احملروسة 
الوقت  كان  بعيد.  من  وال  قريب  من  ال  جديد  دون 
ملا  بأخته  الدائم  اتصاله  ولوال  يوصف،  ال  ببطء  مير 
استطاع أن يصبر! هو في موقف ال يحسد عليه: 
فهو يعمل في وظيفة لن تدوم، مع أن عائدها قد 
امل  ال  و  اليومية،  مصاريفه  في  نسبياً  يساعد 
بالطبع  و  مطلقاً،  املصري  التعليم  في  أيضا  له 
أسخف  ما  و  جديد!  من  والدته  مقابلة  يحاول  لن 
هذه  كل  الرحيل.  في  الشغف  ذروة  في  االنتظار 
في  املعيشة  وبني  بينه  حالت  قد  املعقدة  األمور 
البنسيون  الى  الرجل  هذا  يوما  دخل  أن  إلى  مصر 

مناديا:
- رامز املصري

أجابه رامز من خلف مكتب االستقبال:
- أفندم؟

- امضي هنا...جايلك جواب!
***

رامز  رواه  مما  اخلير  ابو  هادي  السيد  مذيعنا  تعجب 
فسأله؟

- اهلل! هو انت هاجرت امريكا وال كندا؟ 
- ال اول ما هاجرت رحت امريكا باللوتري... 

- كان عندك كام سنة؟!
- 18، 19 سنة كدة!

اختك  و  والدتك  تسيب  انك  عليك  سهل  كان   -
كده؟

- اوال والدتي هي اللي مادتنيش وش، وبعدين أنا ما 
كنتش نامي في حضنها العمر كله وبعدين سبتها! 

ماتنساش انا متغرب من صغري!
- طب ودنيا؟

يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )٧٧((

بقلم:  مينا ماهر

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

كفانا تهويال!كفانا تهويال!

التواصل  إحدى وسائل  قرأت على  وجيزة  فترة  منذ 
ألوالدها  تشرح  أن  حاولت  أم  قصة  االجتماعي 
نتيجة  البشرية  ورثتها  التي  اخلطيئة  موضوع 
الوصية  على  وتعديه  وعصيانه  آدم  أبونا  سقوط 
اإللهية. كم أعجبت بأسلوب هذه األم املباركة في 
لفت  ولكن  املوضوع  هذا  أهمية  ألوالدها  شرحها 
ورثنا  حقا  فهل  اخلطية؟  وراثة  كلمة  تكرار  نظري 

خطية آدم ام ال؟ 
يتداول بعض الناس هذا السؤال وكثيرا ما تختلف 
الناس  وتنقسم  الشائك.  املوضوع  هذا  حول  اآلراء 
إلى فريقني، أحدهما يؤكد ان اجلنس البشري قد ورث 
الفكرة  هذه  فيرفض  اآلخر  الفريق  أما  آدم  خطيئة 
من  آدم  ابونا  اقترفه  فيما  لنا  ذنب  ال  بانه  مدعيا 

خطيئة!! ولكن اين هي احلقيقة؟  
البشري،  اجلنس  ميثل  آدم  ان  اوال  نتفق  دعونا 
نتيجة  أما  ايضا،  البشرية  سقطت  آدم  وبسقوط 
هذا السقوط فهل هو وراثه اخلطية أم ال؟  سنحاول 
بنعمة الرب ان جنيب ببساطه على هذا السؤال في 

هذا املقال. 
على مستوى املنطق والفكر، ان أخطأ احدا فعليه 
ان يتحمل نتيجة افعاله، لذلك ما ذنب اإلنسان في 
أن يتحمل خطيئة آدم؟ ويؤكد القديس يوحنا ذهبي 
الفم هذا الفكر قائال »أن يُعاقب إنسان بسبب آخر، 
يخلص  أن  لكن  املنطق،  مع  متوافًقا  يبدو  ال  هذا 

إنسان بسبب آخر هذا أكثر مالئمة.«. 
أهل  الى  رسالته  في  الرسول  بولس  أكده  ما  أما 
كأمنا  ذلك  أجل  »من  اخلامس:  االصحاح  رومية 
وباخلطية  العالم،  إلى  واحد دخلت اخلطية  بإنسان 
املوت، وهكذا اجتاز املوت إلى جميع الناس، إذ أخطأ 
البشرية  سقطت  آدم  بسقوط  ان  اي  اجلميع« 
ونتيجة هذا السقوط اجتاز املوت إلى اجلميع. فقد 
ورثنا املوت وورثنا الطبيعة الفاسدة ولم نرث خطية 
آدم.  وهو ما نؤكده في ليتورجية القداس للقديس 

باسيليوس: »واملوت الذي دخل إلى العالم......« 
التي  الغريبة  التعاليم  كل  ينسف  املعنى  وهذا 
تسربت إلينا والتي تتبنى فكرة العقاب االلهي وإن 
يخلص  ان  أجل  من  االبن  على  غضبه  سكب  اآلب 
الصوفي  »الالهوت  الرائع  كتابه  في  اإلنسان.   
الالهوتي فالدميير لوسكي  يقدم  الشرق«  لكنيسه 
القديس  قول  على  مستندا  املفهوم  لهذا  رؤية 

غريغوريوس الناطق باإللهيات فيقول 
وملاذا  بل  ألجلنا؟!  ُسِفك  الذي  الدم  ذلك  ُقِدم  »مِلن 
هل  فظيع،  أمر  فهذا  للشيطان،  قلنا  إن  ُسِفك؟!  
إن  بل  اهلل،  من  فقط  ليست  فدية،  اللص  يأخذ 

أجرة  الثمن  ذاته! وهل يطلب هذا  الفدية هي اهلل 
الستبداده حتى يطلق سراحنا؟! أما إذا كان الثمن 
لم  اآلب  ألن  كيف؟  أواًل:  أسأل  فأنا  لآلب،  دُِفع  قد 
ميسكنا كرهينة. ملاذا ُسّر اآلب بدم ابنه الوحيد، وهو 
ذبيحة  إبراهيم  قّدمه  حني  إسحق  يقبل  لم  الذي 
محرقة كاملة، بل بّدل الذبيحة بكبش؟ أليس األمر 
الذبيحة ليس ألنه طلبها  َقِبل  أن اآلب قد  واضًحا، 
ألن  تدبيره:  ألجل  ولكن  إليها،  احتياج  في  كان  أو 
اإلنسان البد أن يتقدس بإنسانية اهلل، واهلل نفسه 

يجب أن يخلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو«.  
فاآلب غير محتاج لكي يوفي االبن العدل االلهي، بل 
كانت هذه الذبيحة لتقديس اإلنسان. فاخلطية هي 
إلى شفاء، وليست  للبشرية ويحتاج  مرض تسلل 
هذا  ألن  البعض  يدعي  كما  محدودة  غير  اخلطية 

يعتبر تأليها للشر. 
تعبير  يسمع  ال  انه  يوما  ذات  قال  صديق  أتذكر 
»خطية« إال في الكنيسة!! نعم، لألسف أصبحت 
اخلطية هي مركز احلياة الروحية بالنسبة للكثيرين، 
إال على  تدور  والتأمالت ال  العظات  أغلب  وأصبحت 
تتردد على  ايضا  الكلمة  بل أصبحت هذه  اخلطية، 
حتى  املسيح.  كلمة  تتردد  مما  أكثر  الناس  ألسنه 
الناس  يخشاه  الذي  »الزومبي«  مثل  أصبحت 
املؤسفة!!  احلقيقة  انها  لألسف  منه،  ويرتعبون 
في  وترعرعت  املسيح  مكان  اخلطية  احتلت  فلقد 
عقول وقلوب البعض وسكنت مطمئنة. وتسببت 
بالشعور  الكثيرين  بإصابة  الغريبة  األفكار  هذه 
وتشوه مفهوم  اليأس.  بالوعة  في  والغرق  بالرفض 
هو  البعض  نظر  في  القديس  وأصبح  القداسة، 
فقط من ينتصر على اخلطيئة، وليس من تخصص 
وتقدس هلل حتى ظهرت حياة املسيح فيه لدرجة 
إال  يظهر  ولم  القديس  هذا  شخصية  اختفت  أن 

املسيح من خالله.
اقلل  إنني  تعتقد  أو  تفهم  أال  ارجو  القارئ،  عزيزي 
من  إليها  أنظر  ولكنني  أبدا.  فاخلطية،  استهني  أو 
وندرك  نفهم  أن  أعطانا  الذي  املسيح  دم  خالل 
مرض  مجرد  اخلطية  إن  احلقيقي.  اخلطية  حجم 
أصاب اإلنسان باختياره وهذا املرض اصاب البشرية 
بل  نرثها  لم  فنحن  إلينا.  املوت  وتسلل  بالفساد 
نرث نتائجها. فاخلطية ليست التعدي علي اهلل أو 

إهانته أو إهانة عدله غير احملدود!
ليتنا ندرك حجم اخلطية احلقيقي ونطلب الشفاء 
منها فما قدمه املسيح من خالص وفداء مت حتقيقه 
باحتاد اهلل مع االنسان وليس مبوت املسيح كعقوبة 

عن خطايانا السترضاء العدل والغضب االلهي.  
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ـًه ... سيـــــمتد )44( ملــــكوت اللـــ
إرهاصات ما بني التجسد... والقيامة

قال القديس كيرلس املُلقب بعمود الدين »في 
والعجيبة  الغريبة  املضادة  هذه  جند  املسيح 
ا. فقد كانت فيه الربوبية في شكل العبد،  حقًّ
والكرامة  البشري،  الهوان  في  اإللهي  واجملد 
فيما   - النير  حتت  الذي  تتوِّج  كانت  امللكية 
يخصُّ حدود بشريته - واملذلَّة املتناهية كانت 
مرفوعة فوق القمم؛ ألنَّ االبن الوحيد قد صار 
إنسانًا، ليس لكي يبقى على الدوام في حدود 
إخالئه، بل لكي إذ يقبل هذا اإلخالء مع كلِّ ما 
يترتَّب عليه، يُظِهر نفسه - حتَّى وهو في هذا 
الوضع - أنَّه إلٌه بطبعه، فيكرم بذلك طبيعة 
الكرامات  في  شريكة  يجعلها  بأن  اإلنسان 

اإللهية املقدسة.«
الغريبة والعجيبة  نعم ستجد هذه املضادات 
في شخص يسوع املسيح، اهلل الذي ظهر في 
البشر  منطق  عن  غريب  ففي جتسده  اجلسد، 
اإلله  يعيش  كيف  حياته،  في  ايضاً  هكذا 
اين  مكان  وال  وال سنيد  بال سند  الكون  خالق 
يسند رأسه! وفي موته! كيف ميوت اإلله خالق 
البشر؟! هل يسود املوت على احلياة؟! هل ميوت 
خدمهم  من  بيد  يقتل  هل  البشر؟!  بيد  اإلله 
اسقامهم،  وحرر  مرضاهم  وشفي  حياته  في 
واقام موتاهم؟! هل يقتل بأبشع آلة موت وهو 
الغريبة والعجيبة  انها املضادة  العار؟!  صليب 

في شخص يسوع املسيح!

احلقائق  هذه  تعرف  إنك  يجوز  السعيد،  قارئ 
الذي ظهر من 2026  وأكثر عن هذا الشخص 
سنه وعاش ما يقرب من 33 سنة على االرض 
بانه  تؤمن  ولرمبا  للموت  طريقه  بأبشع  ومات 
إلى  صعد  وإنه  املوت  وسحق  املوت  من  قام 
هدف  هذا  ليس  لكن  تؤمن!!   ال  او  السموات 

مقالي هذا!
جميع  إمام  النقاط  بعض  اضع  ان  اود  لكني 

القراء االعزاء...

اعلن  التجسد  ان  االبن،  بتجسد  تؤمن  هل   -
بيك  يتحد  لكي  العبيد  ملرتبة  اهلل  تنازل  عن 
و يرفعك مع الي مرتبته هو »وَأَنَا إِِن  شخصياً 
)يوحنا  اجْلَِميَع«.  إِلَيَّ  أَْجِذُب  األَرِْض  َعِن  ارْتََفْعُت 

)32 :12
-  هل تؤمن ان اهلل لم و لن يراه احدا قط الي 
نور.. وروح ليس له شكل  اآلن... ملاذا؟! الن اهلل 
صار  للبشر،  محبته  اجل  من  لكن  مجسم، 

اهلل إنسانا ليصير اإلنسان متحدا باهلل.
قبل  اهلل  خطة  كان  التجسد  ان  تعلم  -هل   
اخللق ومن هذا الغرض خلق اإلنسان  »َمْعُروًفا 
َسابًِقا َقْبَل تَأِْسيِس الَْعالَِم، وَلِكْن َقْد أُْظِهرَ ِفي 

األَزِْمَنِة األَِخيرَِة ِمْن أَْجلُِكْم«)1 بطرس 1: 20(
موجوده  اإلنسان  خالص  خطة  ان  تعلم  هل   -
في فكر اهلل قبل خلق العالم إذ إن اهلل خارج 

إمامه بعلم اهلل  الزمن و كل شيء مكشوف 
السابق.

ادم  بخطيئة  يفاجأ  لم  اهلل  ان  تعلم  هل   -
يترك  ولكن  شيء  كل  يعلم  هو  إذ  وسقوطه 
يفاجأ  لم  اهلل  وكذا  اختياره،  حرية  لإلنسان 

بخطيئتك انت.
- هل تعلم ابها القارئ ان كل تدبير اخلالص من 
جتسد الرب إلي صعوده يخصك انت الن اهلل ال 
يتغير، ال خطيتك تضر اهلل في شيء وال جترح 
كرامته مثلما هو شائع، وال تنقص او تزيد من 
اهلل...الن اهلل ذات جوهر ثابت ال يتغير بالزيادة 
ايها  انت،  النقصان، ولكن كل هذا يخصك  أو 

اإلنسان.
كما  باألعياد  نحتفل  عندما  اننا  تعلم  هل   -
االيام ال نقيم ذكري  هو شائع، فمثال في هذه 
املرحوم اإلنسان يسوع الذي مات من ألفني سنة 
وال نضيف شيء له لكن نحن نستحضر احلدث 
الذي حدث من الفني سنة و اكثر لنتواجد نحن 
في قلب احلدث،  اي لندرك اننا كنا في املسيح 
امليالد  من  االرض  علي  حياته  كل  في  يسوع 
وفي  بشريتي،  اخذ  جتسده  الصعود،،ففي  الي 
و  انا معه  قيامته قمت  في  و  موته مت معه 
في صعوده صعدت انت معه و في جلوسه عن 
ميني اآلب جلست انا معه فيه في حضن اآلب، 
َماوِيَّاِت ِفي  وَأََقاَمَنا َمَعُه، وَأَْجلََسَنا َمَعُه ِفي السَّ

امْلَِسيِح يَُسوَع )أفسس 2: 6(. 
افضل من  يوم  الرب  ليس عند  ان  تعلم  - هل 
يوم ولكن إن كنا نعيش ذكرى اسبوع البصخة 
الروحية،،و  العام  ذخيرة  نعتبره  و  املقدسة 
هذا تعبير خاطئ الن الرب حي و امور الروح ال 
نعتبر  كنا  فإن  املادية!  كاألمور  معها  نتعامل 
ان هذه االيام التي تعيشها اآلن هي مقدسة، 
فهي مقدسة لينا ألننا في نشاط روحي، ولكن 
ليس  الزمن،  خارج  اهلل  الن  للرب...ال،  بالنسبة 
عنده يوم وال شهر، وال هذا مقدس واخر أكثر 

قداسة.
املسيح  في  ان  كما  هذا...  مقالي  اختم        
في  هكذا  والعجيبة،  الغريبة  املضادة  يسوع 
ذهنك  تبلور  مضادات  جتد  لم  ان  مسيحيتك 
الشعبوية  املسيحية  موروثات  عن  وتتخلى 
وبدون  تفكير  بدون  اجملتمع  عن  ورثناها  التي 
اهلل،  كلمة  وهي  بالروحيات  الروحيات  مقارنة 
وليس  الديانة،  مسيحي  ستبقي  هذا  بدون 

مسيحي الهوية والفرق شاسع!

- لقد ظهر اهلل لشاول وهو في طريقه إلي 

دمشق لقتل املسيحيني . 

الذي  املصلوب  نفسه  هو  هو  أنه  فأدرك   -

صرخ إلي اهلل عبر ناسوته علي الصليب أن 

ال يتخلي اهلل عن اإلنسان بعد اآلن  » إلهي 

إلهي ملاذا تركتني؟«.

أنه  لشاول  اهلل  أستعالن  هو  هذا  كان   -

املسيح املصلوب الذي قام .

- إنه أختبار فجر األحد وإستعالن القيامة 

في قلب شاول .

- والذي غيَّره ، فصار بولس خليقة جديدة 

في املسيح غالبة للموت .

دخلت  املسيح  قيامة  إلستعالن  وبإختباره 

فيما  موت  عليها  يقوي  ال  التي  احلياة  فيه 

بعد : »ال موت يفصلني عن املسيح«.

- إنه إحتاد كامل لبولس في املسيح ، 

»بالروح   : شعبوية  حماسة  مجرد  وليس 

اهلل  رسول  إال   .. صليب  يا  نفديك  بالدم 

يسوع .. نحن فداك يا رسول اهلل يسوع ..«.

الكياني  اإلحتاد  إلختباره  بولس  وشهد   -

املسيح  في  بدأ  والذي   ، اهلل  في  لإلنسان 

»اهلل الذي ظهر في اجلسد«.

روح  فهو  بالرب  ألتصق  »َمن   : بولس  فقال 

واحد«.                                                              

- تألُهنا بإحتادنا الكياني في بشرية املسيح 

ِمن  حلٌم  »فنحن  اإلنفصال  معه  يستحيل 

حلمه وعظٌم من عظامه«.

 .. فيه  ونحن  إلهنا  املسيح  هو  هذا   -

فسبحوه .

 ألن قيامتنا فيه صارت أيقونة قيامة الرب 

وشهادتها: »ألنه إن كان املوتي ال يقومون .. 

فاملسيح إذن ما قام«.

أمني ... آمني ... والُسبح هلل 

أخريستوس آنستي ... املسيح قام   
»تأُله اإلنسان Theosis« ...  نعمة أحتادنا في الطبيعة اجلديدة لنا في املسيح 

يسوع بقيامته .

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )160( 



Saturday, April 30, 2022 - Issue 210السبت 3٠ ابريل ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد العاشر بعد املئتان

حول العالم:

مؤشر »هينلي« تعلن قائمة 
أقوى جوازات السفر في العالم

واإلقامة  للمواطنة  العاملية  االستشارات  شركة  أصدرت 
وأسوأ عشر  بأفضل  قائمة  لندن،  »هينلي وشركاؤه«، ومقرها 

جوازات في العالم.
ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  مع  بالتزامن  التصنيف  هذا  ويأتي 

واإلغالق اجلوي الذي فرضته الدول الغربية أمام الروس.
اخلاص  السفر  جلوازات  وشركاؤه«  »هينلي  مؤشر  ويقّيم 
العالم  في  للسفر  مالءمة  األكثر  السفر  جوازات  بالشركة، 
البيانات  إلى  استنادا  وذلك   ،2006 عام  منذ  منتظم  بشكل 
احلصرية املقدمة من االحتاد الدولي للنقل اجلوي، بحسب »سي 

أن أن« األمريكية.
بينما لم تتأثر بشكل كبير الدول التي حتتل املراتب األولى ضمن 
قائمة جوازات السفر األقوى في العالم، جلهة خيارات السفر 
إلى دول العالم من دون تأشيرة دخول، إال أّن الصراع األخير بدأ 
بتغيير األمور كلما تراجعت مرتبة الدولة ضمن القائمة التي 

وضعتها الشركة.
وضمن قائمة الربع الثاني من عام 2022، تقدمت أوكرانيا مرتبة 
واحدة، لُتصبح باملركز 34 ضمن قائمة املؤشر، وميكن ملواطنيها 
السفر اآلن إلى 143 دولة من دون تأشيرة أو احلصول على تأشيرة 
عند الوصول. أما روسيا، فتراجعت أربعة مراكز إلى املرتبة 49، 
مع مجموع 117 دولة، ويتوقع أن يزداد املوقف سوًءا عندما يتم 

تعليق منح التأشيرات وفرض العقوبات رسمًيا.
اليابان  تصدر  مع  حاله،  على  املؤشر  من  العلوي  اجلزء  وبقي 
السفر  جوازي  حلاملي  ميكن  وبالتالي  األول؛  املركز  وسنغافورة 
هذين التوجه إلى 192 دولة من دون تأشيرة نظريا، لكن من دون 

األخذ في االعتبار التدابير املؤقتة.
أخرى،  مرة  املؤشر  قائمة  آخر  ضمن  األفغان  املواطنون  ويحل 
تأشيرة  إلى  احلاجة  دون  من  فقط  دولة   26 زيارة  وميكنهم 

مسبقة.
أستراليا،  بقيت  حيث  السابع،  املركز  على  تغيير  يطرأ  ولم 
وكندا، وجمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، مع مجموع 185 

دولة.

طوكيو:

ملكة االبتسامة
تقدمت الكثيرات من بنات حواء لألشتراك في مسابقة أقيمت 
مؤخرا في العاصمة اليابانية ولم يكن عليهن إال أن يبتسمن 
ابتسامة »املوناليزا« رائعة ليوناردو دافنشي ، ثم تقوم اللجنة 

اخملتصة باختيار ملكة االبتسامة.
   واملسابقة أجريت في اليابان وفازت اليابانية ميوكي سيباما، 

وتوجت ملكة لالبتسامة في العالم.

استوكهولم:

أجمل فأر في الدنيا
ثمانني  بني  بالسويد مؤخراً مسابقة  استوكهولم  أجريت في 
ذو  »روكفور«  السويدي  الفأر  فاز  وقد  العالم،  فئران  أجمل  من 
اللونني األبيض واألسود باجلائزة األولى في هذه املسابقة. وقد 
الفار  الشهير على هذا  الفرنسي  أطلق اسم »روكفور« اجلنب 
ألنه يرفض تناول أي طعام غير هذا النوع من اجلنب. و »روكفور« 
ال يفارق صاحبته السويدية التي تربي ستة فئران أخرى تكلفها 

مبالغ كثيرة، سواء في تغذيتها أو عالجها أو الترفيه عنها.
بأن  البالغة  سعادتها  عن  »روكفور«  صاحبة  أعربت  وقد     
العالم - وبالتالي أصبحت هي  فأرها أصبح مشهوراً في كل 

مشهورة - ألنه حائز اآلن على لقب ملك جمال فئران العالم!

فرنسا:

»جوارب رئاسية«.. فانتازيا »االقتراع بالقدم« 

فإليك  معنوياتك،  حتبط  بفرنسا  الرئاسية  احلملة  كانت  إذا 
فكرة قد ترسم ابتسامة على وجهك.

ففي مدينة ليل الفرنسية، أطلق متجر هذا األسبوع مجموعة 
املقررة  الرئاسة  النتخابات  املرشحني  صورة  حتمل  اجلوارب  من 

األحد املقبل.  
مرسومني  الرئاسية،  لالنتخابات  مرشحني  لسبعة  جوارب 
وكوكتيل  للرجال،  الفرنسي  العلم  مع  قناع،  بدون  أو  بقناع 

ثالثي األلوان للنساء، ما أثار جدال كبيرا.
هذه  إنشاء  فكرة  شرح  املتجر،  مؤسس  ليميرسي،  ماكسيم 
العام  النقل  وسائل  في  »كنت  اجلوارب،  من  الغريبة  اجملموعة 
وسمعت سيدتني تتحدثان عن السياسة، كانتا تتحدثان عن 

مرشحني يقوالن إنهم يصنعون زوًجا.. وفجأة جاءت الفكرة«.
مباكسيم،  اخلاصة  التجارية  العالمة  تقدم  الوقت،  ذلك  ومنذ 
أزواج جوارب املرشحني إميانويل ماكرون، وجان لوك ميلينشون، 
جادوت،  ويانيك  هيدالغو،  وآن  زميور،  وإريك  بيكريس،  وفاليري 

ومارين لوبن.
أو  األحمر  باللونني  القطنية  اجلوارب  مجموعة  املتجر  ويبيع 
األزرق، حتمل صور املرشحني السبعة، مرسومني بقناع أو بدونه، 

مع العلم الفرنسي للرجال، وكوكتيل ثالثي األلوان للنساء.
وبفضل مبيعاته املرتفعة، استطاع إجراء االستطالع االنتخابي 
اخلاص مبتجره، في محاولة للتنبؤ باملرشحني األوفر حظا للمرور 
إلى اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية املقررة األحد املقبل.

املانيا: 

أول طوق مكيف للهواء ميكن ارتداؤه في العالم

يعتبر ميتاورا برو أول جهاز تكييف ميكن ارتداؤه في العالم قادر 
على نفخ الهواء البارد باستمرار للحفاظ على برودة مرتديه.

تدوير  على  لالرتداء  القابلة  التقليدية  التبريد  أنظمة  وتعمل 
تبريد  في  جيد  بعمل  تقوم  ال  وبالتالي  فقط،  احمليط  الهواء 
تبريد  على محلول  يعتمد  برو  ميتاورا  أن  في حني  املستخدم، 
محمول إلنتاج هواء بارد يكون 7 درجات فهرنهايت أكثر برودة 
درجة   18 إلى  يصل  وما  املروحة،  وضع  في  احمليطة،  البيئة  من 

فهرنهايت أكثر برودة من الهواء احمليط، في وضع التبريد.
اجلهاز مزود بتطبيق مخصص ويعتمد على الذكاء االصطناعي 
بواسطة محرك  وويتم تشغيله  الهواء،  درجة حرارة  لتنظيم 
تتكون من 26 قطعة من  تبريد  ووحدات  التوربو  PWM مزدوج 
الوزن تلتف حول عنق مرتديها وتبدد احلرارة.  الزعانف خفيفة 
احملرك متصل مبروحة عالية السرعة في اجلزء اخللفي من اجلهاز، 
الدافئ حول  الهواء  ذلك  بعض  تبديد  على  أيًضا  تعمل  والتي 

الرقبة.
باردًا  هواًءا  ينتج  أنه  هو  املنافسني  عن  برو  ميتاورا  مييز  وما 
انتعاشك  إلى  يؤدي  مما  احمليطة،  احلرارة  درجة  من  أقل  حقيقًيا 
خالل أيام الصيف احلارة. و باالقتران مع شريحة شبه موصلة 
مع  متاًما  تتداخل  للبشرة  صديقة  تبريد  لوحات  وثالث  فعالة 
مؤخرة وجوانب رقبتك، يوفر اجلهاز مساحة شخصية مكيفة 

حًقا، تعمل على تبريد جسمك بالكامل.

الواليات املتحدة:

معدنو العمالت املشفرة يتحولون إلى الطاقة 
الشمسية في تكساس

التكنولوجيا  شركتا  تستعد 
و«بلوكسترمي«  »بلوك« 
مركز  إلطالق  األميركيتان 
يونيو  في  البتكوين  لتعدين 
الطاقة  على  بالكامل  يعمل 
جديد  مسعى  في  الشمسية، 
تعدين  كلفة  من  للتقليل 
وجعل  املشفرة  العمالت 
العملية مراعية للبيئة بشكل 

أكبر.
آدم باك لوكالة فرانس  التنفيذي ل«بلوكسترمي«  الرئيس  وقال 
برس إن مجموعة »بلوك« للدفع االلكتروني التي كانت تعرف 
املتخصصة  »بلوكسترمي«  وشركة  »سكوير«  باسم  سابقا 
بالبلوكتشني استثمرتا 6 ماليني دوالر في املشروع الرائد الذي 

يتوقع أن ينتج نحو 0,1 بتكوين في اليوم.
غرب  في  سيقع  املركز  أن  »بلوكسترمي«  شركة  وكشفت 
من  وبطاريات  شمسية  بألواح  مجهزا  وسيكون  تكساس 

شركة تيسال.
تعدين  مركز  يستخدم  أن  هو  املنطق  فإن  باك  وبحسب 
البتكوين الطاقة الزائدة من مرافق توليد الطاقة املتجددة، في 
حني يخصص اجلزء الرئيسي من الكهرباء لالستهالك للمنازل.
احلوسبة  عمليات  من  سلسلة  البتكوين  تعدين  ويتطلب 

املعقدة التي تتطلب كمية كبيرة من الكهرباء.

أمريكا:

حرمان ويل سميث 
من حضور حفل جوائز 

»أوسكار« ملدة 1٠ سنوات 
أصدرت أكادميية فنون وعلوم الصور املتحركة، قرارا مبنع املمثل 
األمريكي، ويل  سميث، من حضور حفل توزيع جوائز »أوسكار« 

ملدة 10 سنوات. 
سميث  ويل  صفع  من  أسبوعني  من  أقل  بعد  القرار  وصدر 
للممثل الكوميدي، كريس ورك، في حفل توزيع جوائز األوسكار 

لعام 2022.
»فارايتي«  مجلة  حصلت  لها  بيان  في  األكادميية  وقالت 
األمريكية على نسخة منه، إن »الهدف من حفل توزيع جوائز 
األوسكار رقم 94 هو أن يصبح احتفاال بالعديد من األفراد في 
املاضي، ومع ذلك  العام  رائع في  الذين قاموا بعمل  مجتمعنا 
فقد طغى على تلك اللحظات سلوك غير مقبول وضار من ويل 

سميث على خشبة املسرح«.
وكان ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار ألفضل ممثل عن 
مقدم  صفع  ريتشارد(  )امللك  ريتشارد«  »كينغ  فيلم  في  دوره 
الوجه  على  روك  كريس  الكوميدي  املمثل  اجلوائز  توزيع  حفل 
يده، ووجه له السباب، بسبب سخرية روك من مظهر  براحة 

زوجته في احلفل وحلق شعرها بسبب إصابتها مبرض.

کاراکاس:

العدو البطيء
   شهدت کاراکاس أطرف سباق دولي اشتركت فيه ۱۲ دولة 
من العالم.. ولقد تبارى املتسابقون في حلبة السباق في تقليد 
السلحفاة في سباق »العدو البطيء« الذي أطلق عليه »سباق 

عدو السالحف«.
املتحدة  الواليات  تلتها  األول،  باملركز  فرنسا  فازت  ولقد     
الدولة  فنزويال  به  فازت  فقد  الثالث  املركز  أما  األمريكية، 

املضيفة للسباق.
   ولقد اشترك عشرون مهندساً وخبيراً في تصنيع الساعة 

وجتميع أجزائها الدقيقة التي بلغ عددها ۳۲,۰۰۰ جزء.

تقـــــــارير2121
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Happy Easter! 

Easter is upon us, it is a time to celebrate
That Christ gave us everlasting life - death is not 
our end fate.
Spring has begun, and flowers will grow,
Hello to the sunshine, goodbye to the snow!
I hope that this Easter, you can find the time to 
smile,
To see how God brought you here, mile by mile.
Life isn’t always easy, this much is true...
but God is always there; He is always holding you.
May this Easter season remind you of all there is to 
be thankful for,
Even the times that were tough - God has greater 
plans for you in store!
Jesus died for our sins, but He was risen up on the 
third day,
To give you hope and joy - death, pain and sorrow 
can have no say.
Jesus loves you, and He gave up His life for your 
sake,
So that in His everlasting joy you can partake.
Happy Easter to you, may this time fill you with 
joy and peace,
The Lord’s promises are new everyday; His grace 
will never cease!

Dr Marina Malak

Saturday, April 16, 2022 - Issue 209

Everyone knows that Ontario has always 
been the engine that drives Canada.  It has 
always been the recognized hub in Can-
ada for finance, technology, manufactur-
ing and the economy.  However during 
the last 2 years the entire world faced a 
pandemic situation that no one had ever 
seen or imagined.  We saw the COVID-19 
pandemic spread uncontrolled throughout 
the world like a raging wildfire leaving 
behind it millions of deaths along its path.   
Canada was not immune and like many 
other countries it was not prepared.  It is 
during these very difficult times that lead-
ers show their true selves.  Many leaders 
often crumble under the stress and heavy 
burden while others stand up and shine 
while not being afraid to make the neces-
sary very difficult decisions.  It is under 
these conditions that separate the men for 
the boys and where true leaders emerge.  
At the very start of the pandemic, the On-
tario government under the leadership of 

the Premier immediately went into ac-
tion and introduced many relief pro-
grams almost on a daily basis.  These 
programs provided relief and addressed 
the critical needs of businesses, workers, 
hospitals, health care workers, long-term 
care facilities, schools, seniors, churches, 
charities, affordable housing and provid-
ing vaccinations and testing kits.   
With the worst days of the pandemic be-
hind us, and with things now getting bet-

ter, Ontario has emerged from 
the pandemic like a well–oiled 
machine and is still the engine 

that is driving Canada.   

Sincerely, 

Billy Pang
Member of Provincial Parliament for
Markham-Unionville

Real Leadership in Time of Need BByy: B: Billyilly P Pangang, , 
MPP MPP forfor  
MMarkhaMarkhaM-U-Unionvillenionville
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 When we were young, I remember go-
ing to parties with many friends, wheth-
er we knew all or some of them. Once 
we entered the party, we saw some 
dancing, others eating, drinking, or 
smoking; everyone is doing whatev-
er they prefer. We were so excited, 
acting like children, who have just re-
ceived a new toy or their favorite choc-
olate bar from their grandfather. Still, it 
is a variety of non-similar activities and 
actions.
Never caring about the owners or res-
idents of the place, neighbors, or any 
liability arising from the irresponsible 
actions. That is the reason why when 
we used to go to a party, our parents 
would give us the infamous “command-
ments” because at a party, many deeds 
go sideways.

Nowadays, our political arena resem-
bles one of those parties, where most 
political parties behave as if they are in 
a massive party, by all its attributes and 
downfalls. They focus only on how to 
benefit themselves, achieve maximum 
gains from the time they spend in of-
fice, and ignore the public benefit and 
the well-being of helpless people, but 
with great hopes.
When we try to read and learn about the 
competing political parties surrounding 
us, we would be unable to understand 
who they are working for. They have no 
clear vision for the future and no solu-
tions to the current difficulties. Still, 
above all, they do not sense the needs 
and aspirations of their societies.
They have acquired a huge misper-
ception about the public, mainly be-

cause they have less contact with 
the common people. They lost or 
maybe lack the ability to listen to 
the voices of the people, they even 
fail to listen to other members of 
their own parties due to the loud noise 
of individual ambition and the benefi-
ciaries surrounding them.
Even more, Politicians themselves are 
fulfilling the party’s desire solely, re-
gardless of their own opinion, if they 
have one. Because they are aware of the 
consequences if they deviate from the 
set line for them.
Parties currently imagine that their suc-
cess depends on one group of people, 
whether an economic lobby, racial ma-
jority (or minor but major among the 
other minorities), or ideological group. 
Hence, they tend to absolutely disregard 

what this country is built 
on, diversity and inclu-
sion, yet they all must be 
as one.
Despite the differences, 

human beings in general and the people 
of this land, in particular, they share one 
united ambition, one dream, and one as-
piration.
They aspire to live a decent, respect-
able, and dignified life. A clear future 
for their children and an honorable re-
tirement.
Nonetheless, we know that this can be 
only achieved once they exit the amus-
ing party and step into the real-life, 
working genuinely for their party, the 
one that people are willing to delegate 
and authorize to look after their present 
and plan for their future.

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Party of the PartiesThe Party of the Parties
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