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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

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 Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

Eddy - General ContractorEddy - General Contractor
Tel: 437-988-8488Tel: 437-988-8488

Email: Emadgawargious@gmail.comEmail: Emadgawargious@gmail.com

جميع انواع املقاوالت - منزلية وجتاريةجميع انواع املقاوالت - منزلية وجتارية
Basement - Additions Basement - Additions 
Kitchens - BathroomsKitchens - Bathrooms

طفل يدفع ضريبة صراعات دينيةطفل يدفع ضريبة صراعات دينية
الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. 

والتربية املسيحية والتربية املسيحية 

أونتاريو ستدفع أونتاريو ستدفع ٢٠٠٢٠٠ دوالر لكل طفل لتحسني  دوالر لكل طفل لتحسني 
قدراتهم في الرياضياتقدراتهم في الرياضيات

وفقاً لتوقعات األرصاد... وفقاً لتوقعات األرصاد... 
أونتاريو ستشهد شتاء معتدل  أونتاريو ستشهد شتاء معتدل  
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شيرين وفن ادارة املوهبة
انتقلت املطربة شيرين عبد الوهاب من خانة أخبار الطرب والفن الى خانة أخبار احملاكم انتقلت املطربة شيرين عبد الوهاب من خانة أخبار الطرب والفن الى خانة أخبار احملاكم 
والنيابات والتراشقات واملصحات ، شيرين موهبة جامحة وصوت فطري رائع وقوي وملئ والنيابات والتراشقات واملصحات ، شيرين موهبة جامحة وصوت فطري رائع وقوي وملئ 
، لكن  العربي وليس في مصر وحدها  ، ويعتبر من أقوى األصوات في عاملنا  ، لكن بالشجن  العربي وليس في مصر وحدها  ، ويعتبر من أقوى األصوات في عاملنا  بالشجن 
هذه املوهبة اجلامحة لم حتسن ادارة رأسمالها ، ادارة موهبتها ،احلفاظ على حنجرتها هذه املوهبة اجلامحة لم حتسن ادارة رأسمالها ، ادارة موهبتها ،احلفاظ على حنجرتها 
الفنان   ، املسممة  املتفسخة  والعاطفية  االجتماعية  العالقات  صدأ  من  الفنان الذهبية   ، املسممة  املتفسخة  والعاطفية  االجتماعية  العالقات  صدأ  من  الذهبية 
املوهوب هو فيضان مشاعر ، وشحن موتور االبداع عنده يحتاج دوماً الى طاقات شحن املوهوب هو فيضان مشاعر ، وشحن موتور االبداع عنده يحتاج دوماً الى طاقات شحن 
عالية ، ومن املمكن خالل رحلة البحث عن طاقة الشحن تلك، يتعثر ويرتبك ويتكعبل عالية ، ومن املمكن خالل رحلة البحث عن طاقة الشحن تلك، يتعثر ويرتبك ويتكعبل 
، ان لم تكن معه يد مدربة خبيرة تسنده سيقع في عمق الهوة بال عوده ، الفنانون ، ان لم تكن معه يد مدربة خبيرة تسنده سيقع في عمق الهوة بال عوده ، الفنانون 
الكبار لديهم مديرو أعمال ال يقلون موهبة عنهم ، لكن موهبتهم في انضباطهم الكبار لديهم مديرو أعمال ال يقلون موهبة عنهم ، لكن موهبتهم في انضباطهم 
وصرامتهم ، هل تساءلتم يوماً ماذا يفعل مدير أعمال محمد صالح ؟ أسمع الكثيرين وصرامتهم ، هل تساءلتم يوماً ماذا يفعل مدير أعمال محمد صالح ؟ أسمع الكثيرين 

بالعاطل  ويصفونه  صالح  مبو  التصاقه  من  بالعاطل يسخرون  ويصفونه  صالح  مبو  التصاقه  من  يسخرون 
جزءاً  أن  ويتناسون   !! عمل  بدون  املاليني  يقبض  جزءاً الذي  أن  ويتناسون   !! عمل  بدون  املاليني  يقبض  الذي 
كبيراً من جناح محمد صالح ووصوله الى تلك املكانة كبيراً من جناح محمد صالح ووصوله الى تلك املكانة 
الذي   ، أعماله  مدير  الرجل،  هذا  الى  ترجع  الذي العاملية   ، أعماله  مدير  الرجل،  هذا  الى  ترجع  العاملية 
يشير وال أريد أن أقول يأمر صالح بكل تفصيلة ، بداية يشير وال أريد أن أقول يأمر صالح بكل تفصيلة ، بداية 
لون  وحتى  العقد  في  عليه  سيوقع  الذي  الرقم  لون من  وحتى  العقد  في  عليه  سيوقع  الذي  الرقم  من 
التليفزيوني  البرنامج  في  به  سيظهر  الذي  التليفزيوني القميص  البرنامج  في  به  سيظهر  الذي  القميص 
أي  في  النجم  أو  للفنان  يتيح  اجليد  األعمال  مدير  أي !!!  في  النجم  أو  للفنان  يتيح  اجليد  األعمال  مدير   !!!
مجال أن يركز في عمله االساسي وهو االبداع ، ليترك مجال أن يركز في عمله االساسي وهو االبداع ، ليترك 

له االداريات وتفاصيل احلياة اليومية .له االداريات وتفاصيل احلياة اليومية .
البداية  في  هو  شيرين  فخه  في  وقعت  الذي  البداية االدمان  في  هو  شيرين  فخه  في  وقعت  الذي  االدمان 

يكون وهماً وسوء تقدير وقلة وعي أن اخملدر يساعد يكون وهماً وسوء تقدير وقلة وعي أن اخملدر يساعد 
يحتاج  املبدع   ، خرافة  ،وهذه  املبدع  توهج  يحتاج على  املبدع   ، خرافة  ،وهذه  املبدع  توهج  على 
بطارية  وشحن   ، وسيطرة  وتركيز  وعي  بطارية الى  وشحن   ، وسيطرة  وتركيز  وعي  الى 

 ، اخملدرات  غير  كثيرة  أخرى  وسائل  له  ، االبداع  اخملدرات  غير  كثيرة  أخرى  وسائل  له  االبداع 
فنياً  متحقق  غير  أناني  زوج  اخليط  بداية  فنياً كانت  متحقق  غير  أناني  زوج  اخليط  بداية  كانت 
أكتافها  على  وصعد  املوهبة  بتلك  التصق  أكتافها ،  على  وصعد  املوهبة  بتلك  التصق   ، ، ،

لم يفهم اجلمهور أن حالقة شعرها زيرو وترك نفسها للبدانة املفرطة هو مبثابة عقاب لم يفهم اجلمهور أن حالقة شعرها زيرو وترك نفسها للبدانة املفرطة هو مبثابة عقاب 
في   ، ثقافة  وقلة  تخبط  ضحية  ،شيرين  املضطربة  التائهة  النفس  من  وثأر  في وانتقام   ، ثقافة  وقلة  تخبط  ضحية  ،شيرين  املضطربة  التائهة  النفس  من  وثأر  وانتقام 
املاضي كانت سعاد حسني أمية جتهل القراءة والكتابة ، لكن الفرق أن هناك املثقف املاضي كانت سعاد حسني أمية جتهل القراءة والكتابة ، لكن الفرق أن هناك املثقف 
الكبير عبد الرحمن اخلميسي الذي صنفر تلك املوهبة البكر الفطرية وقلم أظافرها الكبير عبد الرحمن اخلميسي الذي صنفر تلك املوهبة البكر الفطرية وقلم أظافرها 
ومنع خربشاتها النفسية ، علمها القراءة والكتابة ومنع خربشاتها النفسية ، علمها القراءة والكتابة 
النشاف  ورقة  مثل  كانت   ، سعفان  ابراهيم  النشاف الفنان  ورقة  مثل  كانت   ، سعفان  ابراهيم  الفنان 
متتص كل الثقافات الرفيعة في الصالونات الثقافية متتص كل الثقافات الرفيعة في الصالونات الثقافية 
التي حتضرها ، تخيلوا سعاد كانت جتلس في صالون التي حتضرها ، تخيلوا سعاد كانت جتلس في صالون 
وبهاء  واحسان  جاهني  وصالح  الشناوي  كامل  وبهاء يضم  واحسان  جاهني  وصالح  الشناوي  كامل  يضم 
الدين ويوسف ادريس وعبد احلليم حافظ والسعدني الدين ويوسف ادريس وعبد احلليم حافظ والسعدني 
…الخ ،ماذا تتوقعون من فنانة حضرت تلك الصالونات …الخ ،ماذا تتوقعون من فنانة حضرت تلك الصالونات 
 ، والكاريزما  اجملد  صاحبة  حسني  سعاد  صارت   ، ، والكاريزما  اجملد  صاحبة  حسني  سعاد  صارت   ،
الصحبة  تلك  وحيدة محرومة من  أصبحت  الصحبة وعندما  تلك  وحيدة محرومة من  أصبحت  وعندما 

..انتحرت..انتحرت
فهل نترك شيرين لتنتحر هي األخرى؟فهل نترك شيرين لتنتحر هي األخرى؟

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

كيف يتصرف الغرب في التعامل مع 

أزمة الطاقة هذا الشتاء؟
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6 نوفمبر... نهاية التوقيت الصيفي 

وبداية التوقيت الشتوي في أونتاريو
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اإلخباري  احملتوى  بحظر  تهدد  ميتا 

تقاسم  تشريع  بسبب  كندا  في 

عائدات الوسائط
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هانت..  وجيرميى  وسوناك  جونسون 

بعد  تروس  ليز  محل  سيحل  من 

استقالتها؟

...................................................... ص15

الشخصية اجلذابةالشخصية اجلذابة
الشخصية اجلذابة شخصية ناجحة بوجه عام مهما كانت درجة قبح 
مثار  جتعله  فجاذبيته  املادي.  أو  اإلجتماعي  مستواه  تدني  أو  صاحبها 
حديثه  بسحر  يؤخذون  حتى  الكالم  في  ينطلق  أن  وما  الناس  إعجاب 
السمات  ببعض  نولد  كنا  وإن  ونحن  نقائصه.  عن  النظر  ويغضون 
الشخصية إال أننا حلسن احلظ نستطيع دواماً وفي أي مرحلة من مراحل 
ولذلك  وجذابة..  حميدة  صفات  وإكسابها  شخصياتنا  صقل  احلياة 
متعلالً  للتغيير  محاولة  أي  يرفض  أحداً  رأيت  كلما  العجب  يأخذني 
بأنه هكذا قد خلق وفي رأيي أن هذا منهج ينتهجه الذين يفتقرون إلي 

الذكاء اإلجتماعي.
لم  إبناً  لها  تاركا  زوجها  توفي  للغاية.  ذات شخصية صعبة  لنا قريبة 
يتعد األربعة سنوات فقررت أن تكون له األم واألب معا ً فعاملته مبنتهى 
كانت  للتربية.  املُثلي  الطريقة  هي  تلك  أن  منها  ظناً  والشدة  احلزم 
شديدة التسلط واجلمود لدرجة أننا كنا نشفق عليه أحياناً كثيرة من 
ثيابه  له  تختار  كانت  فقد  معه  التعامل  في  مرونتها  وعدم  قسوتها 
حياته  دقائق  من  وكبيرة  صغيرة  كل  في  وتتحكم  وأصدقاءه  وطعامه 
فنشأ  معارضتها  أو  مخالفتها  علي  يقوي  يكن  لم  املسكني  والولد 

ً مهزوزاً ضعيفا.
وكان الفتي يعشق الكتابة والشعر وتهفو نفسه الرقيقة الشفافة ألن 
يخوض اجملال األدبي ليعمل بالصحافة لكن األم التي كان حلم حياتها 
أن تراه ذات يوم طبيباً مشهوراً عارضت رغبته بشدة رغم كل الوساطات 
التي ساقها إليها وكل احملاوالت اليائسة التي بذلها إلقناعها وأرغمته 
علي دخول اجملال العلمي واإللتحاق بكلية الطب فاستسلم لها أخيراً 
تعلقت  وهناك  الطب.  كلية  ودخل  لرغبتها  وأذعن  شيء  كل  في  كما 
نفسه بفتاة زميلة وأحبها حباً جماً وأراد اإلرتباط بها وملا كانت الفتاة 
ما  يوجد  أن  أحد  يتوقع  لم  مرموق  إجتماعي  وضع  ذات  ألسرة  تنتمي 
يعوق إمتام هذا الزواج. ولكن ما أن فاحت الفتي والدته في املوضوع حتي 

فوجئ بها ترفض رفضاً باتاً متعللة بأن الفتاة 
الفتاة  أن  بالفعل  سمعنا  وكنا  »قبيحة«.. 
أبداً  نتوقع  نكن  لم  ولكن  اجلمال  من  عاطلة 

الولد يحبها وهي في  بالذات ألن  الزواج  أن يكون ذلك عقبة في طريق 
األساسي  السبب  أحد  لم يخف علي  وبالتالي  اجلميالت  أجمل  عينيه 
للرفض وهو أن الولد قد إختار الفتاة بنفسه دون أن يكون ألمه يد في 

هذا اإلختيار وهنا كانت تكمن الكارثة.
الولد  يرضخ  وأن  مرة  كل  مثل  املأساة  تلك  تنتهي  أن  جميعاً  وتوقعنا 
تلك  ولكن  له  هي  تختارها  أخرى  من  ويتزوج  فتاته  فيهجر  أمه  لرغبة 
املرة كانت مختلفة وخالف الفتي كل التوقعات ففوجئنا به يتمسك 
بحبيبته بإصرار عجيب لم جتد معه محاوالت األم املستميتة إلثنائه عن 
عزمه ..وبعد شد وجذب امتد أشهراً طويلة أخيرا إنتصر احلب ومت الزواج!

املفاجأة كانت أننا اجتمعنا ذات مرة مع األم في إحدي املناسبات العائلية 
و قادنا احلديث إلي الزواج فسمعتها بأذني تقول: » لم يحسن أحد إختيار 
عروسه مثلما فعل إبني«.. وقد هالني القول بالذات لعلمي بخلفيات 
املوضوع وتعجبت كيف يصدر عنها هذا الكالم وهي التي عارضت الزواج 
الساحرة  الفتاة  تلك  إلي  أتعرف  أن  قلبي  ومتنيت من كل  أميا معارضة. 
من  وجتعلها  صفها  إلى  فتضمها  حماتها  تأسر  أن  استطاعت  التي 

مؤيديها في تلك الفترة الوجيزة.
قصد  بدون  ووجدتني  أخري  مناسبة  في  وقابلتها  الظروف  شاءت  ثم 
أراقبها وأرصد حتركاتها ألقف علي سر جاذبيتها.. فوجدتها فتاة دافئة 
دائمة اإلبتسام حتسن اإلصغاء وتطري محدثها بلباقة وصدق وتشعره 
بأهميته وأهمية ما يقول وكانت لها طريقة فاتنة في إبداء الرأي جتعلك 
فتاة  بالفعل  كانت  بإختصار  تقول..  ما  كل  في  حق  علي  بأنها  تشعر 
رائعة متلك مقومات شخصية شديدة اجلاذبية فتحت لها أبواب القلوب 

وبخاصة قلب حماتها وهي التي ظللنا دائماً نحسبها إمرأة بال قلب

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

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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الفاِشلون وُعقدة املرأة
44

نوعان:  مكاٍن  كل  في  الرجاُل 
ومن  وفاِشلون،  ناجحون 
ناجح  رجل  مصادفة  النادر 
يؤيد  احلاِضر  عصرنا  مبقاييس 
تقنني حقوق املرأة أو حتميلها 
اجمُلتمع،  ُمشكالت  مسؤولية 
أوقاتهم  الناجحون  فالرجال 
تضييعها  من  انشغاالً  أكثر 
وجرَّبوا  السفاِسف،  بتلك 

لوجود  احلقيقية  األهميَّة 
الشخصية  حياتهم  في  املرأة 
والعامة وفي تقدمهم املِهني، 

كما أن قدراتهم العقلية األكثر تطورًا من 
اجمُلتمع  ر  تطوُّ أن  يُدركون  جتعلهم  غيرهم 
على ُمختلف األصعدة ال مُيكن أن يُحّلق إال 
بجناحني، وأن كسر أحد هذين اجلناحني أو 
نتف ريشه لن يؤدي إال إلى شل حركة هذا 

اجمُلتمع ثم موته.
عاملنا  في  احلالية  اجملتمعات  ظروف  وِفق 
مشكلة  أمام  أنفسنا  جند  العربي 
أو  الناجحني  قلَّة  أمام  الفاشلني  كثرة 
والنتيجة  النجاح،  ثمن  لدفع  املُستعدين 
كثرة املتطفلني على شؤون املرأة وُمحاربي 
مسؤولية  يُحّملونها  ومن  حقوقها 
اجلسدية  رغباتهم  ضبط  في  فشلهم 
املؤيدة  الدعوات  داعمي  إلى  إضافة 
الستعبادها واستعمالها كخادمة مجانًا 
الوحيدة  الوسيلة  هو  استغاللها  ألن 
دام  ما  ة!(  )الهشَّ بقوتهم  تُشعرهم  التي 
حياتهم  جوانب  ُمختلف  في  فشلهم 
األخرى يجعلهم عاجزين عن الشعور بأي 

قوَّة في أي مجاٍل آخر!
ثمة أزمٌة أُخرى تُلقي بظاللها اليوم أيًضا 
»الفوضى  أزمة  وهي  املسألة،  هذه  على 

اجمُلتمعات،  في  الطبقية« 
على  بالنابل  احلابل  اختالط 
االجتماعي  التواُصل  مواقع 
في  مؤثرًا  ُعنصرًا  غدت  التي 
تسلل  إلى  أدى  اإلنسان  حياة 
إلى  الفاشلني  من  كثير  أفكار 
تلك البيئة، ثم انعكاسها على 
الناس،  ة  لعامَّ الواقعية  احلياة 
ألفكار  السماح  أن  شك  وال 
باالنتشار  املتدنية  الطبقات 
وسيادة اجملتمع إلى تلك الدرجة 
يُعتبر واحدة من أمهات الكوارث 
بني  والسلوك  الفكر  النحطاط  املؤدية 
أفكار  تسود  أن  يُفترض  بينما  الناس، 
تتبعها  كي  وجناًحا  رُقًيا  األكثر  الطبقات 
إذ  العكس،  وليس  األدنى  اجمُلتمع  طبقات 
ماذا سنتوقع من شخٍص لم ينل قسًطا 
باحلياة  واخلبرة  والثقافة  املعرفة  من  وافًيا 
أو  الراقية  اجملتمع  بُنخب  عالقة  له  وليس 
الناجحة جناًحا فعلًيا مرئًيا ومسموًعا غير 
أنه  ويتوهم  النساء  على  ُعقده  يُصب  أن 

»ُملتزم دينًيا«؟!
ما  أدراكم  وما  الديني  االلتزام  أوهام 
أوهام االلتزام الديني! من أين يؤتي أولئك 
»التزاًما  أنها  يتظاهرون  التي  بهالوسهم 
دينًيا« فيما يتعلق بشؤون املرأة على أمل 
لها،  قيمة  ال  التي  بقيمتهم«  »الشعور 
فادِّعاء  لها،  أهمية  ال  التي  و«أهميتهم« 
الهستيرية  والثورة  الدين«  على  »الغيرة 
اهلل  أنزل  ما  مسائل  لتضخيم  املؤدية 
أعني  في  يبدون  ُسلطان جتعلهم  من  بها 
لهم  أشخاًصا  اخملدوعني  وأعنُي  ذواتهم 
وأرقام  »نِكرات«  ُمجرد  ُهم  بينما  قيمة، 

تافهة في اجمُلتمع ال يلتفت لها أحد.
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سارتر  بول  چان  الفرنسي  والفيلسوف  الروائي 
واحد،  رأي  الكل على  أجمع  »إذا  له مقولة:  كانت 
بالتفكير  نفسه  أجهد  قد  أحد  ال  أن  يعني  هذا 
أم  املطلقة؟  احلقيقة  ميلك  حد  فيه  فعال  هل   ..«
..كتير  ؟  بالشك  بيبدأ  داميا  للحقيقة  الطريق  إن 
بتأمل حال اجملتمعات اللي قطعت أشواط وقامت 
 ، واحلضارة  اإلنسانية  ركب  في  بعيدة  بقفزات 
عن  العدالة  حتقيق  من  ممكن  قدر  ألكبر  للوصول 
طريق القانون..وهنا بقى مربط الفرس ، وهنا تكمن 
القوانني..ايه الهدف؟ هل  الغاية من فلسفة سن 
مهمة منظومة العدالة هي تطبيق القانون مواد 
اإلجراءات  وصحة  الشكليات  لصالح  ونصوص 
وتستيف الورق؟ ..وال الغاية من القانون هي الوصول 
عليه  جاوب  ده  السؤال   .. والعدل؟  للحق  يقينا 
واحد من أعظم االفالم في تاريخ السينما..12رجل 
غاضب..  » أال يستحق قرار إنهاء حياة إنسان واحد 

أن جنلس قليال لنتحدث ؟..فقط نتحدث!!«
بكتشف  مرة  كل  ألن  مرة،  كام  شفته  معرفش 
رمزية أو قيمة أو مبدأ انساني جديد .. فيلم مدته 
ساعة ونص بحالها جوه غرفة متجاوز كل األعراف 
السينمائية، وعوامل النجاح اجلماهيري وبيتحداك 
مستنفر  هتقعد  بل  تسرح،  وال  هتمل  مش  انك 
اكشن..  فيلم  على  بتتفرج  كأنك  اعصابك  وعلى 
الفاخر  النوع  من  وإنسانية  فكرية  حوارية،  مبارزة 
ودي  محلفني..  هيئة  في  أعضاء  دول   12 ...الـــــ 
بنماذج  بتستعني  دول  تنقط...فيه  لوحدها حاجة 
من الشعب »ملشاركة« العدالة في قرارها واحلكم 
اجتماع  غرفة  في  اجتمعوا  جنائية..  قضية  في 
شاب  قضية  لنظر  احملكمة  جلسة  بعد  روتيني 
فقير من حي شعبي جرميته قتل أبوه وكل األدلة 
ضده، ولم يستطع محاميه دحض اي دليل منهم 
أو التشكيك في شهادة الشهود.. جرمية متكاملة 
بايظة،  اللي  واملروحة  احلر  من  متأفف  رجل  و12 
بأن  جميعا  تصويتهم  تنتظر  اخلارج  في  والقضاة 

الشاب مدان ويستحق اإلعدام.
سمات  اغلب  منهم  كل  في  اجتمعت  رجل   12
مشروع  الفقراء  كل  في  يرى  عنصري  البشر: 
مجرم بال شك، متردد ملوش قرار سارح في قطيع 
مهم،  ماتش  يلحق  عايز  مستعجل  االغلبية، 
شخص غير مكترث، محلف جامد املشاعر، عجوز 
هادئ، شاب حانق مسقط رأسه حي فقير يشعر 
بالضآلة، ثري ينظر بفوقية للمجتمعات الفقيرة، 
يعاني من عقوق إبنه اللي شاف في الشاب املتهم 

نسخة من قسوته.

مش  روتينية  ملهمة  تلقائي  بشكل  اجللسة  مدير 
هتاخد دقايق يطلب احمللفني برفع يدهم في حالة 
إن حد شايف إن الشاب غير مدان ، ومحدش يرفع 
أيده طبعا ألن التهمة البساه.. إال واحد بس يرفع 
أيده وميقولش حتى أنه واثق أنه غير مدان...فقط 
نتحدث.. رجل واحد يصيب اجملتمعني بالضيق كونه 
الذهاب  أو  تأخيرهم عن مصاحلهم  في  هيتسبب 
هيعطل  واحد  مزعج..رجل  حار  يوم  في  لبيوتهم 
الرجل  املسألة..  وانهاء  احلكم  تأكيد  عن  القضاء 
مأقنعهمش فطلب  أنه  اللي كالمه حس  الواحد 
له  انضم  محدش  ولو  التصويت،  إعادة  بنفسه 
هيمشي برأي األغلبية..الرجل الواحد يبقى اتنني.. 
ببراءة  مقتنع  حتى  مكانش  صوته  له  ضم  واللي 
اللي  الشخص  موقف  عليه  صعب  بس  الولد 
يقف  ومحدش  لوحده  الشاب  حياة  إنقاذ  بيحاول 

جنبه. 
اشتعل  وعنصري  ونفسي  وإنساني  طبقي  صراع 
وأفصح  وكشف  عرى  ونصف،   ساعة  مدار  على 
رجل   12 بها  غرفة  في  شخص  كل  بداخل  عما 
كانوا في عداء مسبق مع شاب محكوم عليه أنه 
قاتل... انتهى بــــ 12 رجل رأوا إن الفتى قد يكون 
األدلة،  كفاية  لعدم  محاكمته  إعادة  ويجب  برئ 
دامغة  أدلة  نفسها  هي  احلوار  قبل  كانت  اللي 
..الفكرة  الفيلم  عبقرية  دي  وهي  القتل..  على 
احنا..في  فينا  ..الفكرة  الولد  تبرئة  مكانتش  ابدا 
إن  تسود  الزم  اللي  القاعدة  في  العدالة..  مفهوم 
غالية.. غالية...حريته  إنسان  اي   _ اإلنسان  حياة 

حكمك على الشخص الزم ميكونش وراه اي غرض 
أو رأي نهائي أو قرار مسبق ناجت عن مشاعرك جتاهه 
احلقيقة..  عن  البحث  في  الرغبة  عن  ناجت  مش   ،
وهيئته  شكله  أنه  حد  على  نحكم  مينفعش 
يبدو  انسان  يبقى مؤكد مجرم..  أنه مجرم  توحي 

لطيف وشيك يبقى ال ميكن يكون مجرم
فكر  ..فقط  فكر   .. إنسان  لكل  دعوة  الفيلم 
بحيادية ودون انحياز.. شخص واحد قص الشريط، 
يتبع  دماغه  ومريح  فكرة  واخد  اللي  كل  خلى 
دماغه  يشغل  بدأ  الكل  ..خلى  التفكير  فريضة 
نهاية مفتوحة على  وانتهى  وقبل منها ضميره.. 
فقط..تدي  نظر  تعيد  احملكمة  تخلي  قررت  ناس 
يعيش  أنه   ٪1 أمل  فيه  يكون  قد  إلنسان  فرصة 
هييجي  هل  السؤال..  ويبقى  ظلم..  وميموتش 
اليوم في بالدنا، ونشوف إن حياة البشر غالية،  أو 
إن احلرص على حرية إنسان واحد أرقى وأعلى قيمة 
من احلرص على تستيف الورق وسالمة اإلجراءات؟     

الشك.. اليقني .. 
و12 رجل مقريف!!    

 بقلم: هاني صبحي 
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   هناك من يحلمون بيوم قريب جداً، يفرضون فيه »اجلزية« 
على األقباط، وهم صاغرون!

   أحد الدعاة، يظهر على شاشة إحدى فضائياته، ممسكاً 
بالكتاب املقدس، ال لشيء سوى محاولة العثور على ما يؤيد 

هذه الرغبة اجلامحة، وليؤكد لنا، بأن دفع اجلزية أمر مسيحي.. 
ألم يقل يسوع املسيح: »أعطوا ما لقيصر لقيصر. وما هلل 

هلل«؟!..
   وألن كل من يقحم نفسه في تفسير عقائد اآلخرين، هو دائماً على حافة التفسير 

اخلاطىء؛ لذلك: سقط هذا الداعية فيه!
   فاملُعّلم، لم يقدم هذه النصيحة لتالميذه، بل قدمها ألقسى معانديه، الذين 

تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة!
   كان السؤال، هكذا: »أيجوز أن تعطى  جزية لقيصر، أم ال؟«..

   وهذا السؤال مياثل متاماً، ما يطرحه املسلم على أهل الفتوی: »هل هذا األمر حالل، 
أم حرام؟«..

   وألنه، كان يعرف أن الشعب يكرهون دفع اجلزية لروما؛ ألن هذه األموال كانت تُدّعم 
ظامليهم، ومتّثل خضوعهم لهم!

   وألنه، كان يعرف أن كل من ميتنع عن دفع اجلزيه، يواجه عقوبات قاسية!
   طلب منهم رؤية معاملة اجلزية، وأظهر لهم صورة »طیباریوس قيصر«، والكتابة 

التي تشير إلى تأليهه، ليصلوا إلى حكمة الفهم من جوابه املذهل: »أعطوا ما 
لقيصر لقيصر. وما هلل هلل«!

   وكأنه يقول لهم: أن هذا القيصر لم يبني بیتاً واحداً، ولم يغرس شجرة يتيمة 
على أرضكم؛ لذلك ليس له أي شيء عندكم، حتى تعيدوه له. ومع ذلك فلستم 
املذنبون، بل هو املذنب األثيم حني تدفعون هذه اجلزية املفروضة عليكم، والظاملة. 

ولكن احترزوا من أن تعطوا قلوبكم وأفكاركم لهذا اإلله املزيف، بل لإلله احلقيقي 
الذي تعرفونه!

   نحن نحترم املعلمون، ولكن على املعلمني الكذبة، أن يعرفوا: انهم يدّسون بدع 
هالك، وبسببهم يُجدف على طريق احلق!...

حلم »اجلزية«..

من قبل بداية احلرب الروسية األوكرانية كتبت 
وتكلمت  حتتضر،  املريضة  أوروبا  بعنوان  مقالة 
على أن القارة العجوز ارتكبت في حق نفسها 
أخطاء جعلتها مترض حتى االحتضار، وشرحت 
ما هي اخلطايا التي أثمت بها أوروبا حتى وصلت 
ذلك  عليها  يفرض  وحتى  النهاية،  مرحلة  إلى 
أن استعرض  أريد  اليوم  ولكنى  األسود،  املصير 
البديل  سيكون  من  القارئ  عزيزي  ذهنك  أمام 

ألوروبا بعدما تسقط ومتوت؟!
ولكى أوضح لك ذلك دعونا نسترجع تصريحات 
سمو ولى عهد اململكة العربية السعودية قبل 
سنتني من اآلن وأثناء الترويج ملشروعه »نيوم«، 
قال باحلرف الواحد إننا -ويقصد بالشرق األوسط 
أو بالتحديد منطقة اخلليج- هي أوروبا اجلديدة 
وانطالق  واستقرار  اقتصاد جبار  من  ميلكون  مبا 
ناحية،  من  هذا  بقوة  واحلداثة  التمدن  نحو 
مبا  انهم  الصيني  التنني  يرى  أخرى  ناحية  ومن 
لديهم من إمكانيات اقتصادية وبشرية واالهم 
تكنولوجية جبارة انهم مؤهلون ليكونوا أوروبا 
أوكرانيا  حرب  بعد  إنها  روسيا  وترى  اجلديدة. 
الفوضى،  في  ووقوعها  األوروبية  الدول  وانهيار 
ألوروبا  املثالي  النموذج  ستكون  روسيا  فإن 

اجلديدة.
عظمى  كيانات  ثالثة  األقل  على  هناك  إذن 
تعتقد إنها ميكن أن تكون بديل ألوروبا تخيل يا 

بديل  السعودية ستكون هي  أن  القارئ  عزيزي 
احلريات  عن  القصاص ستدافع  بالد  وان  ألوروبا، 
التنوير  حمالت  تقود  من  هي  الصني  أن  تخيل 
حرية  عن  والدفاع  املواطنة  وإعالء  األخر  وقبول 
الصحافة واحترام الرأي األخر، أو تخيل أن روسيا 
حقها  في  ارتكبوا  عمن  مدافعة  تكون  سوف 
جرائم حرب كما تفعل أوروبا اآلن أو تكون ملجأ 
يكونوا  قد  الذين  الدول  مختلف  من  لالجئني 

مختلفني معك في العرق والدين واللون.
أوروبا  تكون  أن  تصلح  السعودية  ال  بالتأكيد 
ألنها ستحول كل حقيقة من املنطق وتنتهى 
بها إلى الدين، أما الصينيون فهم شعب قاسى 
أن  املال ميكن  وفى سبيل  الفقر  من  عانى  جدا 
يدوس على كل شيء، أما روسيا فإنها ال تغفر 
األخر،  مع  تتصالح  أن  تستطيع  وال  تنسى  وال 
ولكن هنالك سؤال: هل ممكن أن تتعافى أوروبا؟! 
نعم،  ترابها...  من  تقوم  أن  للعنقاء  ممكن  هل 
نعم، نعم... فقد فعلتها قبل ذلك أيام العصور 
تراب  رأسها  عن  نفضت  عندما  الوسطى 
فقط  تستطيع  واليوم  الدين،  مدعي  عبودية 
الدميقراطيني  وطردت  القوميني،  إلى  اجتهت  إذا 
أوروبا  خراب  أساس  هما  الذين  والليبراليني 
أوروبا  وأعادت  الالجئني  مشكلة  من  وتخلصت 
أن  القادرين  املبدعني  األصليني  سكانها  إلى 

يصنعوا املعجزات ألوطان أجدادهم. 

بديل أوروبابديل أوروبا
 »مر وعلقم« »مر وعلقم«

    بقلم: مجدي حنني

انتشرت دعوات اخلروج للتظاهر في ربوع احملروسة 
تردي  عقب  القادم  نوفمبر  من  عشر  احلادي  في 
األزمة  ظل  في  للمصريني  املعيشية  األحوال 

نتيجة  العالم  بها  مير  التي  الطاحنة 
ثم  كورونا  وباء  أزمتي  حدوث  تعاقب 
احلرب الروسية علي أوكرانيا ، واحلق أن 
املزيد  يحتمل  يعد  لم  املصري  املواطن 
احلياة  مناحي  شتي  في  الضغوط  من 
للتظاهر قد  اخلروج  دعوات  أن  وال شك 
الشعب  من  قطاع  عند  قبول  تالقي 
بينما سينظر القطاع اآلخر بكثير من 

أحداث  سيناريو  وتكرار  األمور  انفالت  من  القلق 
نترقب  كله  هذا  ووسط  أسوأ  ورمبا  يناير   25 ثورة 
نحن املصريون في اخلارج ماذا سيحدث بكثير من 
ورمبا  الداخل.  في  األهل  وعلى  مصر  على  القلق 
التي  النقاط  القارئ بعض  أشاركك عزيزي  أن  أود 
تدور في رأسي البسيط حول بالدي في ظل هذه 

الظروف الصعبة التي متر بها مصر:
)1( الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج أن ميارس 
أفضل  أن  يعلم  أن  له  والبد  اآلن  الصمت  فضيلة 
أن  هو  الوقت  هذا  في  به  يقوم  أن  ميكن  شيء 
يصمت قليالً ألنه يقيناً حينما يتحدث بالساعات 
بطريقته املعهودة دون التحضير الكافي لكلمته 
فإن ثمن هذا قد يكون باهظاً علينا جميعاً، سيادة 
حد  على  مستشاريك  لك  قال  وأن  سبق  الرئيس 
بهم  أنهم وصل  أنت شخصياً  قلت  وكما  قولك 
بلوا يدك حتى ال ترد علي املقاول محمد  األمر أن يقَّ
رددت  وأنت  الرئاسية  القصور  موضوع  في  علي 
وستبني..  وستبني..  رئاسية  قصوراً  بنيت  بأنك 
أنك  يقيناً  عنده  أصبح  الشعب  واليوم  وستبني 
ألنك  األساسية  حاجاته  من  وحترمه  ماله  تأخذ 
أنت  ويقيناً  أنت شخصياً،  باعترافك  تبني قصوراً 
تُبني  القصور  ولكن  للشعب  القصور  تبني  ال 
أنت  أي لكي تسكنها  الرئيس  يا سيادة  للرؤساء 

وأنت وحدك!
)2( لن يستطيع إعالمي أن يجعل مواطناً غاضباً 
يرضي  أكباده  فلذات  إطعام  على  قدرته  عدم  من 
عليه  وأن  يعاني  كله  العالم  أن  له  يكرر  ألنه 
التحمل كما يتحمل مواطن فرنسا وأملانيا مكرراً 
األكاذيب!  وآالف  احلقائق  أنصاف  من  الكثير  له 
املصريون ال يثقون في إعالم السلطة وينعتونهم 
إعالميي  وأولهم  ذلك  يعلم  واجلميع  باملنافقني 

السلطة! و«سلملي على السياق«
عنه  حتدث  الذي  السياق  هو  ما  أفهم  ال  أنا   )3(
الرئيس والذي يدافع عنه الرئيس بل والذي يفتخر 
به سيادة الرئيس والذي يطالب الشعب بااللتفاف 
السياق  هذا  أن  أعلمه  ما  عنه،  والدفاع  حوله 
جعل البعض يلتف حول جمال مبارك ويقبل يده 
منذ  عليه  خرج  الذي  مبارك  زمن  بحمد  ويسبح 
الرئيس السيسي خرج مقموصاً من  وأن  سنوات 
برنامجه  في  احلسيني  يوسف  مع  املشهد  هذا 
)الذي ال يتابعه أحد(، وألن الشيء بالشيء يذكر ال 
أفهم من هو هذا العبقري الذي أشار على الرئيس 
احلسيني  يوسف  منصة  عبر  علينا  للخروج 
اإلعالمي الذي خدع املصريني منذ أقل من شهرين 
املصرية  البنوك  في  الدوالرية  مدخراتهم  إليداع 
املاضي  سبتمبر  شهر  في  محدداً  ميعاداً  قبل 
أكثر  ليس  ملصلحتهم  ينبههم  أنه  كذباً  مدعياً 
وأتضح كذب روايته باجلملة، فماذا تتنظر يا سيادة 
مباذا  التليفزيونية؟!  املداخلة  هذه  بعد  الرئيس 
اعالمي  مع  هذا  حديثك  جتاه  املصريني  سيشعر 
مخادع لم متضي على خديعته لهم سوى بضعة 
احلسيني  يوسف  سلوك  باملناسبة  أسابيع؟! 
وعشرون  ملدة ساعة  ووقوفه  الفج  ومتلقه  وتودده 
على  دالالت  له  الرئيس  لكالم  مستمعاً  دقيقة 
العزيز  القارئ  سأترك  يوسف  شخصية  سمات 

يخمن ما هي!
)4( الذي يعتقد أن املصريني لن يخرجوا على نظام 
ووهمه هذا  واهم  يونيو  ثورة  لدوره في  السيسي 
على  خرجوا  فاملصريني  مركباً،  وهماً 
في  أكتوبر  حرب  بطل  وهو  مبارك 
على  قبله  من  وخرجوا  وخلعوه  يناير 
العبور جملرد  السادات وهو صاحب قرار 
في  قليلة  قروشاً  ارتفعت  األسعار  أن 
بعد  كذباً  السادات  عليه  أطلق  ما 
فالشعب  احلرامية«،  »انتفاضة  ذلك 
ويرفض  املصري ال يحب من مين عليه 
املن أو حتى مجرد التلميح به والرئيس السيسي 
أغلب  ولكن  فعل،  مبا  علينا  مين  طوال  لسنوات 
املصريون الذين يرفضوا اخلروج على النظام احلالي 
تكرار  من  خوفهم  وهو  واحداً  لسبباً  يخرجوا  لن 
سيناريو الفوضى واالنفالت األمني التي عاشوها 

منذ سنوات قليلة! لقد كان كابوساً بحق!
)5( ال أعتقد أنه كان من احلكمة في شيء في هذا 
التوقيت التلميح بإلغاء مجانية التعليم كما أنه 
لم يكن من احلكمة سابقاً احلديث عن إلغاء دعم 
الرئيس  الالئق حديث  يكن من  لم  أنه  اخلبز! كما 
عن نفسه بأنه البطل املغوار وأنه أيقونة كما لم 
يكن من الالئق سابقاً عمل مسلسالً درامياً ميجد 
ما  هو  بينما  وشخصه  بصفته  الرئيس  شخص 
يزال في سدة احلكم! كما ال يليق أن يخرج رئيس 
نظر  وجهة  له  من  أو  خصومه  يهدد  اجلمهورية 
ما كان  أيام  مبا ميلك من معلومات  مختلفة عنه 
مسؤوالً عن اخملابرات واألجهزة األمنية! هذا ال يليق 

برئيس مصر!
وضع  سيكون  ماذا  خلدي،  في  يدور  سؤال   )6(
بينما  النظام  هذا  حال سقوط  القبطية  األقلية 
تغالي املؤسسة الكنسية ورجال دين أقباط ُكثر 
الرئيس  شخص  عن  والدفاع  وتعظيم  متجيد  في 
ومليون  سؤال  مجرد  جداً!  فيه  مبالغ  بشكل 

عالمة استفهام.
)7( ال أتفق مع القائل بأن سقوط هذا النظام عن 
طريق الثورة عليه هو احلل فثورة ثالثة ستقضي 
أن  احلل  ولكن  مصر  في  واليابس  األخضر  علي 
يكمل الرئيس مدته وال يترشح مرة أخرى أو حتى 
يفكر في الترشح ويعلن هذا من اآلن، فكلنا يعلم 
الرئيس  النظام كله يتلخص في شخص  أن هذا 
وفيما  )الشيقة(  الرئيس  وأحاديث  الرئيس  وأفكار 
يبدو أن التجربة أثبتت أن الشعب لن يكون سعيداً 
بهذه األفكار وهذا الشخص وهذه األحاديث بل لم 
كان  كما  وتصديقه  إليه  باالستماع  مهتماً  يعد 

في السابق!
)8( سيادة الرئيس ال أفهم كيف يتسق قربك من 
أنه  جملرد  مع موت شادي حبش في سجونك  اهلل 
السجن  سنوات  وال  تعجبك  ال  أغنية  بعمل  قام 
التي قضاها شادي الغزالي حرب بعيداً عن زوجته 
التي ضاعت  العليمي  زياد  وبنته وال سنوات عمر 
في املعتقل وال التي قضاها رامي كامل ويقضيها 
عالء عبد الفتاح وغيرهم جملرد اختالفهم في الرأي 
هذا؟!  عن  يرضي  رب  أي  الرئيس  سيادة  معك! 
املتبقية أطلق  الرئيس في شهور حكمك  سيادة 
عانوه  ما  وكفاهم  السياسيني  معتقليك  سراح 
واآلباء  والزوجات  األمهات  دموع  ميسح  اهلل  لعل 
محرومني  عاشوها  التي  املرار  سنني  بعد  واألبناء 

من ذويهم
على  زياد  يا  العليمي،  زياد  خلروج  مبروك  ألف   )9(
قدر فرحة جميع األحرار بخروجك على قدر حبنا 
حقاً  يوسف!  إكرام  السيدة  لوالدتك  واحترامنا 
ومحبة  سالماً  يوسف...  إكرام  وراءه  حقاً  ضاع  ال 

واحترام للسيدة أكرام
السالمة  مصر  يا  لك   ... آخراً  وليس  أخيراً   )10(

وسالماً يا بالدي!

ماذا يخبئ القدر ملصر في ماذا يخبئ القدر ملصر في 1111//1111
بقلم: جورج موسى
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الكـثيرين،  بال  تشغل  »إيزادورا«  زالت  ما 
فيتناقل ُحّراسها القصص حول رؤيتها أحياناً، 
»تونا  سماء  في  مساًء،  أمامهم  تتجسد 
اجلبل«، على ضفاف النيل، مثلما كانت، قبل أن 
قاربها،  بها  انقلب  أن  بعد  يبتلعها في جوفه، 
بعد لقائها بحبيبها، الذي يقيم على الضفة 

األخرى...! 
   »إيزادورا« كانت قد رحلت قبل آالف السنني، 
فقد عاشت، في القرن الثاني قبل امليالد، إنها 
الغرام  شهيدة   - القدمية«  »مصر  جولييت 
طه  العربي  األدب  عميد  عليها  أطلق  كما   -
حسني، بعد أن علم بقصتها، وفصول القصة 
املقبرة  مع  استراحته  جتاورت  فقد  تنتهي،  ال 
اجلبل«  »تونا  منطقة  مقابر  بني  واحد«،  »رقم 
مبحافظة  ملوي  مركز  غرب  منطقة  )وهي 
البخور  حامالً  مساء،  قبرها  يزور  فكان  املنيا(، 

والشموع...! 
بَني  أن  بعد  ملهمته،  »إيزادورا«  وأصبحت 
كتب  إنه  وقيل  مقبرتها،  بجوار  له،  استراحة 

شهيدة  »إيزادورا..  اسم  حتمل  كبيرة  رواية 
روايته  االستراحة  هذه  في  كتب  بل  احلب«، 
طه  إقامة  وأثناء  الكروان«،  »دعاء  الشهيرة 
حسني في هذه االستراحة، كان كل يوم يوقد 
لها شمعة، مثلما كان يفعل حبيبها »حابى«، 
يتزوج  فلم  ووفياً،  مخلصاً  »حابي«  كان  فقد 
بعدها، بل كان يذهب كل ليلة يشعل شمعة 

بداخل مقبرتها، حتى ال تبقي روحها وحيدة.
    أما قصة صاحبة املقبرة - وهذا املرقد املهيب 
على  السنني،  آالف  قبل  أحداثها،  دارت  فقد   ،-
أرض مصر، كأقوى قصة حب حزينة، في »مصر 
املصرية،  الفتاة  هي  فصاحبتها  القدمية«، 
كانت  والتي  »إيزادورا«،  اجلمال  ورائعة  املنّعمة، 
ابنة  )وهي  عاماً،  ثمانية عشر  العمر  من  تبلغ 
وكان  مصر(،  في  تعيش  كانت  إغريقية  أسرة 
والدها حاكماً لإلقليم، وكانت شاهدت - بفعل 
»حابي«،  املصري  الضابط   - احملضة  الصدفة 
أحد أفراد قوات احلراسة، أثناء احتفاالت املعبود 
وقعت    - والقلم  احلكمة  رمز   - »جحوتي« 

من  الذي   - اجلندي  حب  في  الصغيرة  الفتاة 
عامة الشعب.

»خمنو«  مدينة  في  يعيش  »حابي«  وكان 
من  الغربي  اجلانب  علي  حالياً(  )األشمونني 
ابنة  بني  عنيفة،  حب  قصة  ونشأت  النيل، 
بحبها،  له  تبوح  هي  الفقير،  واحلارس  احلاكم، 
 -ً ويوميا  غرامها،  في  وقوعه  يعلن  اآلخر  وهو 
وعلي مدار ثالث سنوات -، كانا يتقابالن بجوار 

النهر. 
   لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في احلسبان، 
حيث علم والدها بقصة حبها لـــــ«حابي«، 
ُحّراسه  وأمر  القصر،  مغادرة  من  فمنعها 
حينها  »حابى«،  مقابلة  من  ومنعها  بتتّبعها 
ال  حبيبها،  دون  حياتها  أن  إيزادورا«   « شعرت 
قبل  لكن  احلياة..  تلك  إنهاء  وقررت  لها،  طعم 
ملقابلة  والدها،  قصر  من  متخّفية  هربت  ذلك 
حبيبها  عن  وأخفت  األخيرة،  للمرة  »حابي« 
النهر-املكان  بجوار  قابلته  وبالفعل  خّطتها، 
عودتها،  وأثناء   .- حبهما  قصة  شهد  الذي 

ألقت بنفسها في النهر فماتت غرقا...!
   انتشل الوالد املكلوم جثمان ابنته، وشّيد لها 
الشعر،  رثائها  في  ونظم  املهيبة،  املقبرة  تلك 
حورية«،  اآلن  فأنت  صغيرتي،  يا  »وداعاً  ومنه 
و«جولييت«  احلب،  »إيزادورا«، شهيدة  وستظل 

مصر القدمية...!

هبة إيزيس »إيزادورا«... شهيدة احلب هبة إيزيس »إيزادورا«... شهيدة احلب 

عن  ريدت  موقع  مستخدمات  إحدى  كشفت 
سنوات  فبعد  حبيبها،  مع  الغريبة  قصتها 
أنه شقيقها  اكتشفت  بالشاب  من عالقتها 
للحمض  فحصاً  أجريا  أن  بعد  البيولوجي 

النووي.
وقالت » لقد اكتشفت للتو أنني كنت أواعد 

أخي البيولوجي ملدة 6 سنوات«.
عاماً   30 »عمري  املنشور  صاحبة  وأوضحت 
وأخي يبلغ من العمر 32 عاماً. سأدعوه حبيبي 
املنشور.  هذا  كتابة  أثناء  الوقت  معظم  في 
أشعر بالغرابة حيال ذلك. لقد وضعت للتبني 
وأنا طفلة رضيعة، ولكني لم أكن أعلم بذلك 

حتى وصلت إلى املدرسة الثانوية«.
وأضافت »لم أشعر باخليانة ولم أهتم كثيراً. 
إذا  أنا أحب والدّي ووالداي يحبانني. من يهتم 
لم يكونا والداّي احلقيقيني. ومت تبني شقيقي 
األشياء  أحد  كان  التقينا  وعندما  أيضاً 
متبنى حتى  أنه  يعلم  لم  أنا كالنا  املشتركة 
املدرسة الثانوية وكنا محظوظني ولدينا أسر 

جيدة.
ووصفت الفتاة عالقتهما بأنها كانت وال تزال 
البعض  بعضنا  نفهم  »نحن  وأضافت  رائعة، 
البعض  لبعضنا  اجنذبنا  لقد  كبيرة.  بسرعة 
وشعرت  أبداً  شخصاً  أقابل  لم  بسرعة. 
أن  أعلم  اآلن  جتاهه.  فورية  وألفة  بجاذبية 

الراحة واأللفة كانت ألنه أخي. ليس أخي غير 
الشقيق، بل هو أخي الشقيق«.

وعن اكتشاف حقيقة عالقة القربى التي جتمع 
عندما  األمر  اكتشفت  »لقد  قالت  بينهما 
آبائنا  ملعرفة  النووي  احلمض  اختبار  أجرينا 
وبصقنا  لنا،  اختبارين  طلبت  لقد  احلقيقيني. 
األمر  وأرسلناه للمختبر. استغرق  األنبوب  في 
متحمسة  وكنت  النتائج.  تظهر  حتى  شهراً 
عندما  كانت  الصدمة  ولكن  النتيجة،  لرؤية 
أقل  على  ُصدمت  لقد  أشقاء.  أننا  اكتشفت 
تقدير. لقد اكتشفت هذه املعلومات للتو ولم 
ارتكبوا  قد  يكونوا  أن  حقاً  آمل  حبيبي.  أخبر 
تصبح  بدأت  األمور  ولكن  اخملتبر  في  خطأ 

منطقية بالنسبة لي اآلن«.
هذا  نشرت  »لقد  أضافت  الحق  حتديث  وفي 
النتائج  عليه  عرضت  وبعدها  اليوم  ذلك  في 
وأدرك أننا أشقاء. إنه ال يريد أن يفزع أو يتخذ 
أي قرارات كبيرة حتى نحصل على اختبار آخر 

في مكان ما«.
والذي  املنشور،  حول  فيديو  مقطع  على  ورداً 
شارك  مشاهدة،  مليون   14 من  أكثر  حصد 
وكتب  الشقيقني،  مع  تعاطفهم  املعلقون 
ذلك  يكون  أن  احملتمل  »من  األشخاص  أحد 
مدمراً »، وأضاف آخر »هذا موقف محزن حقاً. 

تخيل مدى صعوبة استيعاب ذلك«.

سجن بريطاني مسكون يظهر فيه شبه السيدة البيضاءسجن بريطاني مسكون يظهر فيه شبه السيدة البيضاء
أنهم شاهدوا شبح  العديد من األشخاص  يزعم 
السيدة البيضاء وهي تتجول في أروقة سجن إتش 
إم بي شيبتون ماليت الذي يقال إنه أكثر السجون 

املسكونة باألشباح في بريطانيا.
باسم  أحياناً  املعروف   HMP Shepton Mallet
Cornhill هو سجن سابق في سومرست مت إغالقه 
في عام 2013، ويزعم العديد من األشخاص أنهم 
يُفترض  التي  البيضاء،  السيدة  شبح  شاهدوا 

بأنها قاتلة محطمة القلب، وهي تتجول عبر ممرات السجن، مما تسبب في هبوب رياح باردة خلفها 
 75 قبل  مت  قد  ماليت  بي شيبتون  إم  إتش  في  إعدام  آخر  أن  من  الرغم  وعلى  السنني.  مر  على 
عاماً، إال أنه ال يزال هناك العديد من القبور غير املميزة للسجناء الذين مت إعدامهم، مما يجعله 
مكاناً مخيفاً بشكل استثنائي للزيارة. وكان السجن أيضاً موطناً لبعض أكثر اجملرمني شهرة 
في بريطانيا، مبا في ذلك التوأمان كراي. وثبت أنه يحظى بشعبية كبيرة بحيث ميكن للناس اآلن 
حجز جوالت األشباح. ويزعم بعض من زاروه أنهم سمعوا صرخات مؤملة لرجال ونساء على وشك 
اإلعدام. وبالنسبة للذين لديهم اهتمام كبير باخلوارق، ميكنهم حتى قضاء ليلة في زنزانة داخل 
السجن. ومت بناء السجن في األصل كبيت إصالح في عام 1625، وفي القرنني السابع عشر والثامن 
عشر، كان الرجال والنساء واألطفال املسجونون هناك يعيشون في ظروف سيئة السمعة. وفي 
أخطر  فيه  كان يسجن  C Lifer حيث  الفئة  من  أصبح سجناً  املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات 
اجملرمني. وخالل احلرب العاملية الثانية كان HMP Shepton Mallet سجناً عسكرياً، وُسجل مقتل 
ثمانية عشر جندياً أمريكياً هناك بجرائم من بينها االغتصاب والقتل، وشنق ستة عشر منهم 

وأطلق النار على اثنني رميا بالرصاص، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

جتري فحصاً للحمض النووي فتكتشف أن حبيبها هو شقيقهاجتري فحصاً للحمض النووي فتكتشف أن حبيبها هو شقيقها
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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

مشروع قانون »اإلسراع مبزيد من البيوت«مشروع قانون »اإلسراع مبزيد من البيوت«

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات
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هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

مشروع قانون »اإلسراع مبزيد من البيوت« وهو 
مشروع القانون اجلديد لعام 2022 املقترح في 
انحاء  بجميع  مساكن  توفير  لتحفيز  اونتاريو 
تخدم  جديدة  مقايس  باستحداث  املقاطعة 

هذا الهدف. 
اقترحتها  التي  اجلديد  القانون  مالمح  واهم 

مؤسسة تنظيم بيع عقارات اونتاريو هي: 
إيجاد وحدات سكنية اضافية  متكني وتعجيل 

في املناطق السكنية احلالية. 
السماح بكثافة سكانية عالية حول خطوط 

املواصالت.
حتجيم عملية االعتراض ألهالي املنطقة على 
السماح  بعدم  العمراني  التخطيط  حتديث 

بتدخل طرف ثالث في عمليات الترخيص.
تشجيع مشاريع اإليجار بغرض التمليك.

التخطيط لبناء مليون ونصف وحدة سكنية.
رسوم  لتخفيض  مختلفة  مستويات  عمل 
املساكن  توفير  افادتها في  البناء حسب مدي 

ملتوسطي الدخل.
جديدا  اقتراحا  اخلمسني  على  يزيد  ما  وهناك 
اخلروج  حملاولة  كلها  الدراسة  قيد  مازالوا 
التي  اإلسكان  مشكلة  من  بـــــــ«اونتاريو« 
خفض  اقتراح  هو  اهمها  لعل  اآلن  تعانيها 
الضريبة على تسجيل العقارات وحتويل العديد 
من املباني التجارية الغير مستغلة بكفاءة الي 

مساكن.
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صحيفة »يا« االسبانية:صحيفة »يا« االسبانية:
الريح والسفينةالريح والسفينة

من  كبيراً  االعصار »كاميل« جزءاً  دمر  قبل سنني 
ساحل خلیج مسيسيبي. وجلس فريق من رجال 
بهم.  حلقت  التي  اخلسائر  عن  يتحدثون  االعمال 
وسمعت احدهم يعدد كل شيء جمعه في حياته 

ليفقده في ليلة واحدة رهيبة.
كاملة:  قصته  سمع  بعدما  له  صديق  فقال      
هنري  وفكر  يأخذ«.  واهلل  يعطي  اهلل  »هنري، 
هنيهة ثم قال بهدوء يائس: »انك على حق يا فريد. 
اال إني متنيت لو انه أخذها مني كما أعطاني إياها: 

شيئاً فشيئاً«.

موقع »ان لو اوف فلور«:موقع »ان لو اوف فلور«:
الورد واجلنازات.. كيف ارتبطت الورد واجلنازات.. كيف ارتبطت 

الزهور بأجساد املوتى عبر الزهور بأجساد املوتى عبر 
التاريخ؟التاريخ؟

الزهور  تشكل  ما  دائما 
في  طاغيا  حضورا 
من  وتكون  اجلنازات، 
التي  احلزن  مظاهر  أبرز 

تكسو هذه املناسبة.
السنني،  مر  على 
مرادفة  الزهور  أصبحت 
سواء  لألحداث،  تقريًبا 
أو  سعيدة  كانت 
هذا  يكون  قد  حزينة. 

هو السبب الذي يجعل الكثيرين ال يفكرون مرتني 
اجلنازة...  في  الزهور  بوجود  األمر  يتعلق  عندما 
سواء  املهمة  بأحداثنا  الزهور  ارتبطت  فلماذا 

احلزينة أو السعيدة؟
هل الرائحة السبب؟

اجلنازات  في  الزهور  استخدام  أن  البعض  يعتقد 
ببساطة للتغطية على رائحة اجلثة.

أهمية  نظرية  فإن   ،In Lieu of Flowers لـ  وفًقا 
عطرة  حلظة  من  تأتي  الرائحة  لتغطية  الزهور 
الرئيس  دفن   ،1874 عام  في  التاريخ.  في  خاصة 
مت  قد  يكن  لم  وجسده  أندرو جاكسون  األمريكي 
حتنيطه. هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي كان من 
بدأ منذ  رفاته قد  تُقام فيه جنازته، كان  أن  املقرر 
فترة طويلة في عملية التحلل، مما أدى إلى رائحة 

كريهة.
هذه القصة هي مثال شائع عن سبب كون الزهور 
أدلة  هناك  ذلك،  ومع  شائعة.  جنائزية  ممارسة 
على وجود أزهار أثناء الدفن تعود إلى ما قبل وفاة 

جاكسون بوقت طويل - وقبل حياته أيًضا.
مواضع الدفن منذ آالف السنني

سوليكي  رالف  الدكتور  قام   ،1951 عام  في 
بالتنقيب في كهف شانيدار في العراق، ومت العثور 
مع  نياندرتال  إلنسان  العظمي  الهيكل  على 

رواسب حبوب اللقاح من الزهور البرية اخملتلفة.
 62000 من  أكثر  إلى  االكتشاف  هذه  تاريخ  يعود 
ألف عام وهو اآلن أقدم استخدام مسجل للزهور 

في موقع الدفن.
من املستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الزهور قد 
رمي  سبب  لنفس  أو  رمزية  ألسباب  استخدمت 
الزهور في نعش الرئيس األمريكي أندرو جاكسون، 
بارزًا  جزًءا  واملوت  الزهور  بني  االرتباط  لكنها جتعل 

من التاريخ.
اليوم، حتمل ترتيبات الزهور التي تظهر في اجلنازات 
وراءها.  والعاطفة  املعنى  من  املزيد  الدفن  ومواقع 
غالًبا ما ال تتم مناقشة الغرض منها ولكنها تظل 
مهمة للغاية فيما يعتبر، بالنسبة للكثيرين، من 

أكثر األوقات حتديًا في حياتهم.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
طعام اخلاسرطعام اخلاسر

سال آمر فصيلة عسكرية متطوعاً جديداً: »كيف 
جتد الطعام، أنت وزمالؤك، في هذه الثكنة؟« 

    - اننا نتقاتل عليه يا سيدي.
   يسعدني أن أسمع هذا الكالم! أتعني أن الطعام 

جيد جداً؟« 
   - ليس هذا بالضبط یا سیدی! فاخلاسر هو الذي 

يأكله.

وكالة األنباء األملانية:وكالة األنباء األملانية:
نصائح بسيطة حلماية السيارة من نصائح بسيطة حلماية السيارة من 

الصدأالصدأ

شددت منظمة الفحص األملانية GTÜ على ضرورة 
تنظيف قنوات تصريف املياه في السيارة بانتظام، 

وذلك للحيلولة دون تكّون الصدأ.
ولهذا الغرض، ينبغي إزالة أوراق األشجار واألوساخ 
املمتد  املاء«  »بصندوق  يعرف  ما  على  املتراكمة 
يتم  الذي  املكان،  وهو  األمامي،  الزجاج  على طول 

تصريف مياه األمطار فيه عادة.
ميكن  املتراكمة  األشياء  هذه  إزالة  خالل  ومن 
فتحات  تنظيف  وميكن  عائق.  بدون  املياه  تصريف 
التصريف املسدودة باستخدام عود أسنان أو عود 

قطني أو ملقاط.

موقع اليف ساينس:موقع اليف ساينس:
طريقة مبتكرة حلذف األفكار غير طريقة مبتكرة حلذف األفكار غير 

املرغوب فيها من الذهناملرغوب فيها من الذهن

يعاني البعض من بقاء األفكار املزعجة في ذهنهم 
ما يؤرق ليلهم ويشتت انتباههم نهارا، ويقلل من 

جودة حياتهم واستمتاعهم بها.
إبعاد  املمكن  من  أنه   Live Science موقع  أكد 
في  لكنه  الذهن،  عن  فيها  املرغوب  غير  األفكار 
الوقت ذاته حاول اإلجابة عن السؤال عما إذا كان 

من املستحسن القيام بذلك على املدى الطويل.
قال جوشوا ماغي، عالم النفس اإلكلينيكي، أنه 
من الطبيعي أن تراود املرء أفكار مزعجة، ميكن أن 
أثناء  يتخيل الشخص نفسه وهو يقطع إصبعه 
الطهي أو يسقط طفل بينما يحمله إلى سريره، 
وفي بعض املواقف، من املنطقي قمع هذه األفكار 
أو  امتحان  في  املرء  يكون  كأن  فيها،  املرغوب  غير 
مقابلة عمل، فهو ال يريد تشتت انتباهه بااللتفات 

إلى فكرة أنه سيفشل.
ميكن  األفكار  جتنب  تعمد  أن  إلى  األبحاث  تشير 
ماغي:  يقول  ذلك  حول  عكسية،  بنتائج  يأتي  أن 
»عندما نقمع فكرة، فإننا نرسل ألدمغتنا رسالة، 
مفادها بأنه يجب اخلوف من هذه الفكرة، ما يجعل 
هذه األفكار أكثر قوة من خالل محاولة السيطرة 
 31 لـ  حتليلية  دراسة  نتائج  توصلت  كما  عليها، 
قمع  أن  إلى  الفكر،  قمع  حول  مختلفة  دراسة 
املدى  على  فقط  وتأثير  نتائج  يحقق  قد  الفكر 

القصير.
التعامل  طريقة  إلى  النهاية  في  اخلبراء  وخلص 
ببساطة  وهي  فيها،  املرغوب  غير  األفكار  مع 
بدال من محاولة جتنبها  األفكار  متر  االنتظار حتى 
بشكل  يحدث  هذا  أن  إلى  مشيرين  ومقاومتها، 
في  تتجول  التي  األخرى  األفكار  آالف  مع  طبيعي 

رأس كل إنسان يوميا.

مجلة »بيبول ويكلي«:مجلة »بيبول ويكلي«:
زوج مثاليزوج مثالي

املكاملات  يستهجن  املدير  أن  ولعلمي  زوجي.  من  هاتفياً  اتصاالً  تلقيت  عندما  املدير  مكتب  في  كنت   
الهاتفية اخلاصة خالل دوام العمل، أتي ردي مقتضباً ومبهماً. وفهم زوجي أنني في وضع حرج، فقال: 
»حسناً يا حبيبتي، أجيبيني بنعم أو ال. ما مقدار احلليب الذي يجب أن أضيفه الى البطاطا املهروسة؟«!

جلوبال تاميز:جلوبال تاميز:
األوروبيون أمام »مفترق طرق« هذا الشتاءاألوروبيون أمام »مفترق طرق« هذا الشتاء

أن  إلى  إعالمي  تقرير  أشار 
وضع  أوكرانيا  في  الصراع 
ليدرك  مفترق طرق،  على  أوروبا 
أنهم  بالفعل  األوروبيني  بعض 
لالستراتيجية  ضحايا  أصبحوا 

األمريكية العاملية.
نشرته  الذي  التقرير  بحسب 
تاميز«  »جلوبال  صحيفة 
فإنه على  الصينية،  بنسختها 
الرغم من اقتراب فصل الشتاء 
أسعار  ارتفاع  مع  القاسي 
املرتفع  والتضخم  الطاقة 
بعض  فإن  احملتمل،  والركود 
تشترك  األوروبي  االحتاد  دول 
أسعار  من  احلد  في  الرغبة  في 
الواردات  من  فقط  وليس  الغاز، 

الروسية.
املشكلة  أن  إلى  التقرير  أشار 
هي  األوروبي  لالحتاد  الرئيسية 
عدم كفاية العرض، لكن إدخال 
في  يساعد  لن  سعري  سقف 
سيهدد  ولكنه  الطلب،  تقليل 
الغاز  إمدادات  بقطع  فقط 
ووفقا  وبالتالي  متاما.  الروسي 

جتنب  أجل  من  للصحيفة، 
على  يجب  األسعار،  ارتفاع 
نهج  إيجاد  األوروبي  االحتاد 
ضمان  مع  الطلب  الحتواء 

العرض.
الطاقة مع  في سياق مواجهة 
األوروبي  االحتاد  أعرب  روسيا، 
عن أمله في أن تصبح الواليات 
أن  اتضح  لكن  منقذه،  املتحدة 
أغلى  األمريكي  املسال  الغاز 
بكثير من غاز خط األنابيب من 

»غازبروم«.
ونشرت الصحيفة تقريرا صادرا 
 S&P Global Mobility عن 
والذي  قادم«،  »الشتاء  بعنوان 
السيارات  أن صناعة  إلى  يشير 
شديدة«  ضغوطا  »تواجه  قد 
بسبب االرتفاع احلاد في أسعار 
التيار  انقطاع  حتى  أو  الطاقة 

الكهربائي.
املتحدة  بالواليات  أوروبا  وترتبط 
األمنية،  املسائل  في  وتتبعها 
هذا  من  واشنطن  وتستفيد 
نتيجة  أوروبا،  لكن  الوضع، 

في  صعوبات  تواجه  لذلك، 
ومن  اإلقليمي  التكامل  تعزيز 
أن  متزايد  بشكل  الصعب 
قدم  على  اقتصادية  قوة  تظل 
املتحدة،  الواليات  مع  املساواة 

بحسب التقرير.
الصراع  ترك  لذلك،  نتيجة 
مفترق  عند  أوروبا  أوكرانيا  في 
احلفاظ  إما  ميكنها  طرق: 
اتباع  في  احلالي  مسارها  على 
اتباع  أو  املتحدة،  الواليات 
ملنع  ومنسقة  موحدة  سياسة 
من  االستفادة  من  واشنطن 

خسائرها.
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أونتاريو ستدفع أونتاريو ستدفع 200200 دوالر لكل طفل لتحسني  دوالر لكل طفل لتحسني 
قدراتهم في الرياضياتقدراتهم في الرياضيات

بعد أن ظهرت نتائج االمتحانات العامة 
لربيع عام 2021 - 2022 لتقييم الطالب 
املقاطعة،  معايير  بحسب  أونتاريو  في 
الثالث  الصف  طالب  من   ٪59 أن  وجد 
الالزمة  املعايير  استوفوا  قد  االبتدائي 
في الرياضيات، أي ما يعادل )إيه( أو )بي( 
في حني أن 47٪ فقط من طالب الصف 
الالزمة  املعايير  استوفوا  السادس 

للمقاطعة.
النتائج  من ظهور  فقط  وبعد ساعات 
املقاطعة  في  التعليم  وزير  أعلن 
ستيفن ليتشي عن تفاصيل مدفوعات 
مالية مقدمة من املقاطعة ألولياء أمور 
الطالب، وهذه ستكلف املقاطعة 365 
مليون دوالر ويدفع منها 200 دوالر لكل 

طفل حتى سن 18 سنة و250 دوالر للطفل ذو االحتياجات اخلاصة حتى سن 21 سنة وذلك لدفع 
ثمن دروس خصوصية أو شراء لوازم تساعد األطفال في النجاح في الرياضيات.

ولن يتم سؤال أولياء األمور عن كيفية أنفاق هذه األموال، ويتم اآلن قبول الطلبات للحصول على 
هذه املدفوعات عبر اإلنترنت.

من جانبه قال وزير التعليم »إنه يجب علينا إبقاء األطفال في الفصول الدراسية دون انقطاع، 
الزيادة في معرفة القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد عامان من التعليم  مع التركيز على 
املعرفي لألطفال في مقاطعتنا،  النمو  أثر على  وإن كل هذا   ،19 وباء كوفيد  املضطرب بسبب 

وأصبح األطفال ضعفاء في هذه املواد وتراجعوا للخلف في املعرفة.

وفقا لتوقعاتوفقا لتوقعات كبير خبراء األرصاد...  كبير خبراء األرصاد... 
أونتاريو ستشهد شتاء معتدل جداأونتاريو ستشهد شتاء معتدل جدا

)اكوا  في  اجلوية  األرصاد  خبراء  كبير  قام 
أمضي  والذي  أندرسون  بريت  السيد  ويزر( 
عقودا في التنبؤ بالطقس في كندا بوضع 
توقعاته لشتاء هذا العام وقال »انه للسنة 
الظاهرة  ستلعب  التوالي  على  الثالثة 
وهذه  نينيا(  )ال  باسم  املعروفة  املناخية 
كلمة أشبانيه وتعني الفتاة، دورا حيويا في 
منط الطقس العام في الشتاء املقبل، وهذه 
سنوات  بضع  كل  حتدث  املناخية  الظاهرة 
نتيجة للتغيرات في درجات حرارة املياه في 

احمليط الهادي«.
رياح  تهب  عندما  الظاهرة  هذه  وحتدث 
الهادي  احمليط  سطح  على  وقوية  ضعيفة 

وتدفع املياه الدافئة أو الباردة بعيد عن أمريكا اجلنوبية وهذه تؤثر على حرارة احمليط والبالد احمليطة 
به.

وستكون املدن املأهولة بالسكان مثل تورنتو ومونتريال خارج مسار تيار الهواء البارد القادم من 
احمليط، وستشاهد أونتاريو معدل اقل من تساقط الثلوج وهذا يعني، إنك لن تقلق كثيرا بشأن 
تنظيف سيارتك من الثلوج أو املمر أو السير عبر الطني، وألننا لن نتعامل مع طقس شتوي قارس 

فسوف يكون الكثير من السكان قادرين على توفير بضعة دوالرات من تكاليف التدفئة.

99
كندي يبلغ من العمر كندي يبلغ من العمر 8484 سنة  سنة مريض مريض 

بالزهامير يتخرج من اجلامعةبالزهامير يتخرج من اجلامعة
الذي  روبرت  رون  السيد  هو  كندي  رجل  حصل 
يبلغ من العمر 84 سنة واملصاب مبرض الزهامير 
في  البكالوريوس من جامعة كينج  درجة  على 
أربعة  روبرت  السيد  أمضى  وقد  أونتاريو،  لندن 
التاريخ والعلوم  سنوات في دراسة 35 دورة في 

السياسية والدراسات املتعددة التخصصية.
وقال انه شعر بشعور رائع وهو يتسلم شهادته 
وانه مع إصابته مبرض الزهامير عام 2015 وشعوره 
يلتحق  أن  قرر  بذلك،  معرفته  بعد  باالكتئاب 
جتربة  وإنها  به،  يحتذي  مثال  ليقدم  باجلامعة 
شخصية ناجحة، وهو يعطي األمل للكثير من 

الناس املرضي بالزهامير بأنهم ال يزالوا بإمكانهم العيش حياة جيدة مع هذا املرض.
ووفقا جلمعية )الزهامير الكندية( ففي عام 2020 كان هناك 569 ألف مريض بالزهامير في كندا 

ومع نهاية هذا العقد من الزمان سيكون هناك ما يقرب من مليون مريض بالزهامير في كندا.
التحديات  أن  يعتقد  فإنه  لديه  الزهامير  تدهور حالة  بالرغم من  انه  قال  لروبرت فقد  وبالنسبة 
العقلية التي واجهها أثناء الدراسة رمبا ساعدت في إبطاء تدهور حالته الصحية، وقال إن ذاكرته 
القصيرة املدى فظيعة، بينما ذاكرته الطويلة املدى ليست سيئة وقد حتسنت بالفعل. وقالت 
الدراسة أوقف تدهور  أن تركيزه على  وإنها تعتقد  الدراسية  الدورات  ثابر خالل  روبرت  أن  زوجته 

املرض.
هذا وقد نسب روبرت جناحه إلى األساتذة الذين كيفوا دروسهم ملساعدته على تذكر املعلومات 

من خالل تسجيل احملاضرات حتى يتمكن من االستماع إليها عدة مرات.
وقال واحد من أساتذته وهو جيف بريستون »أنه سعيد بنجاح روبرت وانه جتسيد حي لعبارة )ال 
حتكم على كتاب من غالفه( وأيضا )ال تفترض أن شخصا ال يستطيع فعل شيئا ما ببساطة 
ألنه مريض(، والسيد رون روبرت كان يعمل ملدة 20 سنة كصحفي في اإلذاعة والتليفزيون في 

ساسكاتشوان والبرتا، وعمل مساعدا سياسيا لرئيس الوزراء السابق بييرترودو.

مظاهرة كنديةمظاهرة كندية بوسط تورنتو دفاعا عن  بوسط تورنتو دفاعا عن 
حقوق املرأة في أيرانحقوق املرأة في أيران

املتظاهرين  آالف  من  خرجت مظاهرة حاشدة 
إنهاء  إلى  تدعو  تورنتو  مدينة  وسط  في 
النظام اإلسالمي في إيران، وقالت امرأة تدعي 
»لم  األحمر  باللون  يديها  دهنت  مارجيس 
نتوقع هذا العدد من الناس، لكن الناس حتاول 
للنظام  كراهيتهم  للعالم  يظهروا  أن  فقط 
اإلسالمي في إيران، وقالت إن اللون األحمر على 
النظام  يسفكها  التي  للدماء  رمز  هو  يديها 
اإليراني يوميا، وإن احلكومة في إيران حتاول قتل 

واعتقال املتظاهرين«.
 وتعد هذه املظاهرة في تورنتو واحدة من عدة 
مسيرات نظمت في جميع أنحاء العالم مبا في 

ذلك أملانيا وإيران نفسها، وقد اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران في 17 سبتمبر 
في جنازة مهسا أميني )22عاما( في بلدتها الكردية، وكانت شرطة اآلداب قد ألقت القبض على 
في  وماتت  للضرب  تعرضت  ثم  الئقة  غير  مالبس  الرتدائها  13 سبتمبر  في  في طهران  أميني 
املستشفى، وأصبحت املظاهرات في إيران حتدي كبير لرجال الدين اإليرانيني في السنوات األخيرة، 

حيث دعا املتظاهرون إلى إسقاط املرشد األعلى آية اهلل علي خامنئي.

  سكان أونتاريو يحصلون على مدفوعات ضريبة الكربونسكان أونتاريو يحصلون على مدفوعات ضريبة الكربون
العديد من سكان أونتاريو سوف يحصلون على دفعة مالية من احلكومة الفيدرالية مقابل ما خصم منهم لضريبة تلوث الكربون 
وتسمى ضريبة )سي آيه أي بي( وهذه املدفوعات املالية معفية من الضرائب وتدفع لألفراد في أونتاريو وألبرتا وساسكاتشوان 

ومانيتوبا، للمساعدة في تعويض ضريبة الكربون الفيدرالية.
وجميع املقاطعات األخرى لديها نظام تسعير للكربون خاص بها تلبي به احلد األدنى من املعايير الفيدرالية، وتدعى احلكومة 
الكندية، أن املبلغ الذي ترسله لألفراد من خالل )سي آيه أي بي( هو في معظم احلاالت أكثر مما يدفعونه نتيجة لنظام تسعير 

التلوث الكربوني الفيدرالي.
دوالر  و186  الواحد عن سنة 2021،  للفرد  دوالر  مالية قدرها 373  دفعة  توقع  أونتاريو  ملوقع حكومة كندا ميكن لسكان  ووفقا 

للزوجني أو الشريك القانوني، و93 دوالر لكل طفل دون سن 19 سنة، و186 دوالر للطفل األول لعائلة من أب واحد أو أم واحدة.
املرة  السنة تكون هي  املبلغ األساسي، وهذه  املبلغ 10٪ إضافية من  والريفية يتضمن  الصغيرة  وبالنسبة لسكان اجملتمعات 
األولي التي تدفع فيها احلكومة الفيدرالية لألفراد ما حصلته من ضريبة الكربون )كل ثالثة شهور( وكان الدفع في 15 أبريل 
املاضي ثم في 15 يوليو ثم في 15 أكتوبر احلالي واملبلغ األخير يكون في 15 يناير املقبل، وال يحتاج األفراد إلى التقدم بطلب 
للحصول على هذه املدفوعات، حيث يتم حتديد األهلية لها من قبل وكالة اإليرادات الكندية عند تقدمي اإلقرار الضريبي السنوي.
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بقطعة  يحك  اللبان(:  أو  )املستيكة  الالدن   •
ثلج، ثم تكشط، ثم متسح بإسفنجة بها رابع 

كلوريد الكربون. 
• البيض: ينقع في ماء بارد، ثم يكشط أوالً إذا 
كان ضرورياً، بعد ذلك ميسح بإسفنجة بها رابع 

كلوريد الكربون. 
ثم  مغلي،  ماء  يستعمل  الفاكهة:  عصير   •

مادة تبييض اللون، ثم يشطف باملاء جيداً.
في  بقوة  يحك  احلديقة(:  )حشائش  العشب   •
كمية وافرة من ماء الصابون الرغوي ثم ميسح 

بإسفنجة بها كحول.
 • مرق اللحم: ضع مكان البقعة بني طبقتني 
ثم  مبكواه،  عليها  واضغط  النشاف،  ورق  من 

اغسل جيداً مباء ساخن به صابون. 

• الشحم والزيوت: ينظف بحك املادة الباقية، 
ثم ميسح بإسفنجة بها رابع كلوريد الكربون.

• احلبر: جترى محاولة إلزالته مباء بارد، ثم يغسل 
تستعمل  ثم  الساخن،  الرغوي  الصابون  مباء 

مادة تبييض اللون.

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات

اصنعيها بنفسك:  اصنعيها بنفسك:  
بسكويت الفول السودانيبسكويت الفول السوداني

املقادير:
فنجان من السمن أو الزبد - فنجانان من السكر الناعم – 
ثالثة ونصف فنجان من طحني )دقيق( - بيضتان - ملعقتان 

كبيرتان من لنب حليب - فنجان من فول سوداني مكسر)أو جوز( - فنجان من بلح العجوة، مقطعاً 
قطعاً صغيرة )أو زبيب( - ملعقة صغيرة من امللح - ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم - 

ملعقة من فانيليا سائل أو نصف ملعقة من فانيليا جافة. 
الطريقة:

 يوضع السمن أو الزبد في الطبق املعد للعجن ويخفق جيداً ثم يضاف له السكر ونستمر في 
اخلفق حتى يصبح لون اخلليط أبيضاً وخفيفاً . نضيف البيض الواحدة بعد األخرى )بدون خفق( 

مع خلطها جيداً. ثم نضيف اللنب احلليب والفانيليا.
الفول السوداني - بلح العجوة-  )الطحني وامللح -  إناء منفصل نخلط املقادير اجلافة معاً  وفي 
بيكربونات الصوديوم( يضاف خليط املواد اجلافة تدريجياً إلى اخلليط السابق مع العجن اخلفيف 

حتى تصبح العجينة متماسكة وال تلتصق باألصابع )ميكن إضافة بعض الطحني إذا لزم األمر(.
تشكل العجينة على شكل اسطوانات قطرها 5 سم وطولها من ۲۰ - ۳۰ سم . تلف األسطوانات 
بورق زبد أو الورق املغطى بالشمع )Waxed Paper( وتوضع في املبّرد )الثالجة( ملدة 3 ساعات على 
بالسكني  االسطوانات  وتقطع  الورق  ينزع  الصباح(  في  وتخبز  ليالً  العجينة  عمل  )ميكن  األقل، 
في  وتزج  في صاجات مدهونة خفيفاً،  وترص  1 سم  ، بسمك  مباشرة  املبّرد،  من  بعد خروجها 
فرن ساخن نوعاً 400 درجة ملدة 10 إلى ۱۲ دقيقة أو حتى يصبح لون البسكوت ذهبياً. يرفع من 
على الصاجات ويترك قليالً في الهواء حتى يبرد، ثم يحفظ في علب من الصفيح أو البالستيك 

محكمة اإلغالق ليظل هشاً.

العواصف،  حياتك  تواجه  قد 
العقبات  مسيرتك  وتعترض 
الذي  العصر  هذا  وسط  في 
ويحفل  السريع  بالتطور  ميوج 
وبالطبع  التحديات.  مبختلف 
أو  تنشده  الذي  النجاح  يتأثر 
تنشديه في حياتكما العامة 
التي  املعطالت  بهذه  واخلاصة 
غد  نحو  االنطالق  تعترض 

مشرق باسم.
واملرأة  الرجل  يتغلب  ولكي     
أوجزت  العقبات،  هذه  على 
النفس  علماء  من  مجموعة 
وطرق  العقبات،  هذه  بعض 

االنتصار عليها:
عليك  تسيطر  لكيال  الفشل:  من  اخلوف   •  
تضع  أن  يجب  الفشل،  من  اخلوف  عقدة 
لنفسك أهدافاً واقعية، وأن تراعي أولوية هذه 
األهداف، بحيث تكون أهدافاً معقولة حتى ال 

تصاب بخيبة أمل إذا لم تتحقق.
بعض  تواجهك  قد  النجاح:  من  اخلوف   •  
وبخاصة  النجاح،  بلوغك  بعد  املشكالت 
يترتب  وما  النجاح  بهذا  االحتفاظ  محاولة 
مخاوفك  على  تتغلب  ولكي  نتائج،  من  عليه 
هذه يجب أن تثق بنفسك وبقدراتك على إحراز 
أن تتحلي  النجاح مرات أخرى. وكذلك يفيدك 

بروح التفاؤل واألمل واالنطالق.
• تأجيل األعمال: احرص على تطبيق مقولة: »ال 
تؤجل عمل اليوم إلى الغد«، حيث أن تراكمات 
األعمال قد تؤدي إلى اليأس واإلحباط، ومن ثم 
يرتفع جدار وهمي من اخلوف يحول بينك وبني 
إجناز هذه األعمال، فاألفضل دائماً هو تقسيم 

لالنتهاء  مراحل  إلى  إجنازها  املطلوب  األعمال 
القيام  عليك  يسهل  وهكذا  بأول،  أوالً  منها، 

باألعمال املطلوبة على نحو دقيق.
النجاح؛  حتقيق  لإلنسان  ميكن  ال  اخلجل:   •  
الشجاعة  من  مناسب  قدر  على  يكن  لم  ما 
الناس،  مع  بسهولة  للتعامل  وذلك  واإلقدام، 
ومواجهتهم بشخصية قوية، فاخلوف واخلجل 
وميكن  وانطالقك.  تقدمك  إعاقة  ميكنهما 
طيبة  عالقات  بإقامة  اخلجل  على  التغلب 
حبهم  من  قدر  أكبر  واكتساب  اآلخرين،  مع 

واحترامهم، وكذلك التحلي بالثقة بالنفس.
عدم  إن  األخطاء:  مواجهة  على  القدرة  عدم   •
إلى فقدان  يؤدي  وإمكاناتك  معرفتك بقدراتك 
ثقتك بنفسك، لذلك يجب عليك أن تكتشف 
ضعفك،  نقاط  ودقة،  صراحة  بكل  بنفسك، 
إجنازاتك  تبالغ في حجم  ال  ونقاط قوتك حتى 

أو تقصيرك. 

ما العقبات التي تعترض جناحك؟ما العقبات التي تعترض جناحك؟

أفضل التسريحات إلخفاء أفضل التسريحات إلخفاء 
عالمات الشيخوخةعالمات الشيخوخة

مايكل  املشاهير  شعر  مصفف  شارك 
تصفيف  عن  بسيطة  نصائح  دوغالس 
الشعر واأللوان التي تظهر صاحبها أصغر 

سناً.
إكسبريس  لصحيفة  دوغالس  وقال 
أو  اخلطوط  إخفاء  ينكن  البريطانية، 
التجاعيد بإعادة التفكير في قصة الشعر، 
إلخفاء  جيدة  املقعرة  »احلافة  وأوضح 

خطوط اجلبهة وخطوط الضحك حول العينني«.
ورغم أنه يقول إنه ال ميكن ألي تسريحة أن جتعل املظهر أكبر سناً، إال أنه يعتبر أن القصات اخملتلفة 

تناسب اجلميع.
وأضاف مايكل »في مسيرتي املهنية التي دامت 35 عاماً، لم أفكر أبداً في شكل الوجه، لكن في 
نوع الشعر، هل هو مجعد، مموج، كثيف، رقيق إلى آخره؟ السؤال عندي ما الذي سيفعله الشعر 

وما ال يفعله بسهولة؟«.
ووفق مايكل، فإن بعض هذه القصات تشمل: البالنت، واألطراف املتضخمة، والشعر األقل تصفيفاً 

بشكل مفرط، واملنحوت بشكل مفرط«.
إلى إضفاء مظهر أكثر شباباً. وفي حني أن الظالل الساطعة  وميكن أن يؤدي تلوين الشعر أيضاً 

ميكن أن تظهر قاسية على البعض، إال أن الظالل اخلفيفة ميكن أن تظهر بشكل طبيعي أكثر.
ذلك، وعند  للحفاظ على نضارتها. ومع  يومياً  واحدة  الفروة دهنية، ميكن غسلها مرة  إذا كانت 
صباغة الشعر بانتظام، فقد يكون جافاً، في هذه احلال، قد يكون جيداً تقليل غسله. ومع التقدم 
في العمر، تبدأ الفروة في إنتاج زيت أقل ما يعني قلة احلاجة إلى غسله بالشامبو بشكل متكرر.
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بايدن قلق من بايدن قلق من احتمالية فوز اجلمهوريون في انتخابات التجديد احتمالية فوز اجلمهوريون في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرسالنصفي للكونغرس

أعرب الرئيس األمريكي جو بايدن، عن قلقه بشأن مستقبل 
في  اجلمهوريون  فاز  إذا  ألوكرانيا  األمريكية  املساعدات 
إجراؤها  املقرر  للكونغرس  النصفي  التجديد  انتخابات 
في  يستمروا  أن  املرجح  غير  من  أنه  وذكر  املقبل،  الشهر 

تقدمي املساعدات ألوكرانيا.
وأشار بايدن، في حفل جلمع التبرعات في مدينة فيالدلفيا 
ملرشح مجلس الشيوخ جون فيترمان، لتصريحات العديد 
في  اجلمهوري  احلزب  زعيم  ذلك  في  مبا  اجلمهوريني،  من 

مجلس النواب كيفن مكارثي، بشأن عدم االستمرار في منح أوكرانيا املزيد من املساعدات.
بشكل  متقلب  عالم  في  املتحدة  الواليات  دور  يقوض  املوقف  هذا  أن  األمريكي  الرئيس  واعتبر 
متزايد. وقال بايدن: »هل سمعت ما قالوه اليوم؟ قالوا إنهم إذا فازوا، فمن غير املرجح أن يواصلوا 
تقدمي املساعدات ألوكرانيا ضد الروس، هؤالء الرجال ال يفهمون، القضية أكبر بكثير من أوكرانيا، 

إنها أوروبا الشرقية، إنه حلف الناتو، إنها ليس لديهم وعي بالسياسة اخلارجية األمريكية«.
وربط الرئيس األمريكي املعارضة اجلمهورية ملساعدة أوكرانيا مبخاوف ملموسة من قبل حلفاء 
واشنطن بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب من أن تتراجع الواليات املتحدة 
عن دورها في العالم. وقال: »هؤالء الرجال ال يفهمون أن الطريقة التي تعمل بها أمريكا ستحدد 

كيف يفعل بقية العالم إنهم ينظرون إلينا كقائد«.
وأضاف أن »العالم سيتابع هذه االنتخابات أيضا، سواء من األشخاص الطيبني أو األشرار هناك 

ليروا ماذا سيحدث«.

جلنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تصدر 
استدعاءا قانونيا لـــ«ترامب«

أصدرت جلنة الكونغرس األمريكي التي حتقق 
في  الكابيتول  مبنى  في  الشغب  أحداث  في 
للرئيس  قانوني  استدعاء  أمر  يناير2021،   6
أمام  بشهادته  لإلدالء  ترامب  دونالد  السابق 

املشرعني.
نوفمبر  من  الرابع  حتى  مهلة  ترامب  وأمام 
في  التحقيق  جلنة  إلى  املستندات  لتقدمي 
أن ميثل  يناير، كما يجب  السادس من  أحداث 
للشهادة في 14 من الشهر املقبل أو في وقت 

قريب من ذلك التاريخ.
وحال امتناع ترامب عن املثول أمام الكونغرس 
للشهادة أوعن تقدمي املواد املطلوبة، قد حتيل 

إجراءات  اتخاذ  عن  يسفر  أن  يتوقع  ما  وهو  العدل،  وزارة  إلى  برمتها  القضية  البرملانية  اللجنة 
قانونية جنائية ضد الرئيس األمريكي السابق.

وخاطبته مذكرة مرفقة بأمر االستدعاء: »لقد كنت في قلب احملاولة األولى والوحيدة، من قبل 
رئيس أمريكي إللغاء االنتخابات«. وأضافت: »كنت تعلم أن هذا النشاط غير قانوني وغير دستوري
وصّوت أعضاء اللجنة السبعة من الدميقراطيني واجلمهوريني باإلجماع إلجبار الرئيس اجلمهوري 

السابق على اإلدالء بشهادته بشأن دوره في أعمال الشغب.
ويتهم فريق الدفاع عن ترامب املشرعني األمريكيني في اللجنة بأنهم »يخالفون األعراف«، إذ قال 
املتعارف  املناسبة  واإلجراءات  آخر لألعراف  انتهاك  وارينغتون: »نحن نتفهم وجود  ديفيد  احملامي 

عليها، يتمثل في أن اللجنة نشرت نسخة من أمر االستدعاء«.
الناخبني  تشتيت  منها  يُقصد  حيلة  أنه  زاعما  القضية،  هذه  في  التحقيق  ترامب  انتقد  كما 
النصفي للكونغرس  التجديد  انتخابات  اقتراب  الدميقراطيني مع  األمريكيني عن »كارثة« حكم 

األمريكي.
جلنة  رئيس  طومسون،  بيني  قال  السابق،  األمريكي  الرئيس  استدعاء  بأمر  مرفقة  مذكرة  وفي 
التحقيق، ونائبته ليز تشيني إن اللجنة »جمعت أدلة دامغة، من بينها أدلة حصلت عليها من 
على  واإلشراف  بالتخطيط  شخصيا  قمت  أنك  على  السابقني،  واملوظفني  املسؤولني  عشرات 

جهود من أطراف متعددة استهدفت تغيير نتيجة االنتخابات«.

بعد محاولة اغتيالهبعد محاولة اغتياله... ... 
سلمان رشدي يفقد سلمان رشدي يفقد 

البصر في إحدى عينيه البصر في إحدى عينيه 
وعلى استخدام يدهوعلى استخدام يده

في  البصر  رشدي  سلمان  الكاتب  فقد 
على  القدرة  فقد  كما  عينيه  إحدى 
في  طعنه  بعد  يديه  إحدى  استخدام 
بحسب  املاضي،  أغسطس  في  نيويورك 

وكيل أعماله.
نيويورك:  في  املقيم  وايلي  أندرو  وقال 
آخر في صدره. لقد  »لديه نحو 15 جرحاً 

كان هجوماً وحشياً«.
الكشف عن  ال يستطيع  إنه  وايلي  وقال 

مكان وجود الروائي البريطاني الشهير. وكان االعتداء قد وقع خالل حفل في والية نيويورك.
ويواجه رشدي منذ فترة طويلة تهديدات بالقتل بسبب روايته »اآليات الشيطانية« التي صدرت 

عام 1988. إذ يرى بعض املسلمني الكتاب جتديفاً.
وقد دفع الرجل املتهم بالهجوم، هادي مطر املولود في الواليات املتحدة، والبالغ من العمر 24 عاماً، 
ببراءته من تهمة الشروع في القتل. وقال وايلي »لقد فقد البصر في عني واحدة. وكان يعاني من 

ثالث إصابات خطيرة في رقبته. وإحدى يديه عاجزة ألن األعصاب في ذراعه قد قطعت«. 
أي  إعطاء  ميكنني  »ال  ويلي:  أجاب  املستشفى،  في  يزال  ال  املؤلف  كان  إذا  عما  سؤال  على  ورداً 

معلومات عن مكان وجوده. سيبقى حيا، وهذا هو الشيء األكثر أهمية«.
ووقع الهجوم في معهد تشاوتاوكوا في والية نيويورك في 12 أغسطس. وكان رشدي على وشك 

إلقاء خطاب حول كيف مثلت الواليات املتحدة مالذاً للكتاب.
فعل  رد  وكان  الشيطانية«.  »اآليات  نشر  بعد  سنوات  عشر  لنحو  االختباء  على  الروائي  وأجبر 

العديد من املسلمني غاضباً على الكتاب، بحجة أن تصوير النبي محمد أهان إميانهم.
وواجه رشدي تهديدات بالقتل، كما أصدر املرشد األعلى اإليراني آنذاك، آية اهلل روح اهلل اخلميني، 

فتوى تدعو إلى اغتيال رشدي، واضعاً مكافأة قدرها 3 ماليني دوالر مقابل رأس الكاتب.
وال تزال الفتوى سارية املفعول، رغم أن احلكومة اإليرانية قد نأت بنفسها عنها، إال أن مؤسسة 

دينية إيرانية شبه رسمية أضافت 500 ألف دوالر أخرى إلى املكافأة في عام 2012.

إلى  قطر  دولة  السيدات  من  مجموعة  دعت 
حلضور  القادمات  املشجعات  سالمة  ضمان 
كأس العالم 2022، وأكدن أن ما حدث في مطار 
الدوحة قبل عامني عندما أخضعت السلطات 
أسترالية،  عشرة  ثالث  بينهن  مسافرات 
البحث  إطار  في  إجبارية  نسائية  لفحوص 
عن والدة طفلة مولودة حديثا ُعثر عليها في 
وينبغي عدم  املطار، غير مقبول  دورة مياه في 

السماح بتكراره.
أجبرن  اللواتي  النساء  من  مجموعة  طالبت، 
على اخلضوع لفحص نسائي قسري في مطار 
قضائية  مالحقات  وباشرن   2020 عام  الدوحة 
سالمة  بضمان  القطرية،  السلطات  ضد 
التي  العالم  كأس  بطولة  خالل  املشجعات 

ستبدأ الشهر املقبل.
ففي أكتوبر 2020، خضعت نساء على منت 10 
رحالت مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، 
بحث  إطار  في  إجبارية،  نسائية  لفحوص 
السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا ُعثر 

عليها في دورة مياه في املطار.
وبعد عامني، رفعت 5 نساء هذا الشهر دعاوى 
الطيران  شركة  ضد  أستراليا  في  قضائية 
للمطالبة  القطرية،  املدني  الطيران  وهيئة 
لها،  تعرضن  التي  الصدمة  جراء  بتعويضات 
هذا  تكرار  بعدم  محاميهن  خالل  من  وطالنب 

احلادث.
»مجموعة  ستورزاكرإن  داميان  احملامي،  وقال 
إلى  للجوء  اضطرت  هذه  الشجاعات  النساء 
مقبول  غير  حدث  ما  أن  قطر  إلبالغ  القضاء 
»قبل  وأضاف  بتكراره«.  السماح  عدم  وينبغي 
أقل من شهر على كأس العالم، يحق للنساء 
احلصول من قطر على ضمانات باحترام حقوق 

اإلنسان«.
وأبدى  دبلوماسية،  بتوترات  احلادث  وتسبب 
رئيس مجلس الوزراء القطري »أسفه العميق 

واعتذاره«.

أستراليات يطالنب قطر بضمان أستراليات يطالنب قطر بضمان 
سالمة املشجعات بعد خضوعهن سالمة املشجعات بعد خضوعهن 

لفحص نسائي قسريلفحص نسائي قسري

ميتا تهدد بحظر احملتوى اإلخباري في كندا بسبب تشريع تقاسم ميتا تهدد بحظر احملتوى اإلخباري في كندا بسبب تشريع تقاسم 
عائدات الوسائطعائدات الوسائط

قالت شركة ميتا، الشركة األم لـ فيسبوك، 
احملتوى  مشاركة  من  الكنديني  متنع  قد  إنها 
 C-18 قانون  لتشريع  استجابة  اإلخباري 
احلكومة  قدمته  الذي  البالد،  في  املقترح 
هذا  من  سابق  وقت  في  احلاكمة  الليبرالية 
إلى  اإلنترنت  األخبار عبر  قانون  العام، يسعى 
الدخول  على  فيسبوك  مثل  منصات  إجبار 
في شراكات لتقاسم اإليرادات مع املؤسسات 
اإلخبارية احمللية.  ومتت صياغة التشريع على 
غرار قانون املساومة لوسائل اإلعالم اإلخبارية 
في  بنجاح  الدولة  أقرته  والذي  أستراليا،  فى 
أوائل عام 2021 بعد مقاومة كبيرة من جوجل 
إنها  ميتا  قالت  مدونة،  منشور  في  وميتا.  
أننا قد  تريد أن تكون »شفافة بشأن احتمال 
نضطر إلى النظر فيما إذا كنا سنستمر في 
السماح مبشاركة احملتوى اإلخباري في كندا«، 
التراث  جلنة  تدعو  لم  أن  بعد  التهديد  جاء 

حول  اجتماع  إلى  ميتا  العموم  مجلس  في 
التشريع في وقت سابق من األسبوع حسبما 
إلى  اللجنة  واستمعت    .Engadget نقلت 
شهادة من جوجل، على الرغم من ذلك فقط 
بعد أن طلبت الشركة إدراجها في اإلجراءات.

 قالت ميتا: »لقد تعاملنا دائًما مع السلطات 
بروح  التشريع  هذا  بشأن  الكندية  العامة 
بعدم  فوجئنا  ولذا  وعادل،  صادق  نقاش 
إلى  بالنظر  سيما  ال  للمشاركة،  دعوة  تلقي 
التعليقات العامة من قبل املشرعني بأن هذا 

القانون يستهدف فيسبوك«.
 كانت هناك عالقة حادة بني احلكومة الكندية 
أن  منذ  االجتماعي  التواصل  وسائل  وعمالق 
جتاهل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج واملدير 
التنفيذي السابق للعمليات شيريل ساندبرج 
مذكرات استدعاء من جلنة األخالقيات بالبرملان 

في عام 2019.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

ينتظر أوروبا شتاء صعبا، خالل أسابيع قليلة، 
الطاقة،  إمدادات  في  الشديد  النقص  بسبب 
روسيا  من  القادم  الطبيعي  الغاز  وحتديدا 
االحتادية، خاصة وأن أي نهاية للحرب الروسية 
األسابيع  في  حاليا،  مستبعدة  األوكرانية 
األسعار  ارتفاع  القادمة.  القليلة  الشهور  أو 
عند  يتوقف  لم  امللعونة،  احلرب  هذه  بسبب 
امتدادات الطاقة والغاز الطبيعي فحسب، بل 
امتد للحبوب واملنتجات الغذائية، التي يعاني 
النامية  الدول  في  جميعا  املواطنون  منها 

واملتقدمة على السواء. 
باالحتاد  اخلارجية  السياسة  مسؤول  وقال 
ينتظر  صعب  شتاء  إن  جوزيببوريل،  األوروبي، 
حاسمة.  ستكون  املقبلة  واألشهر  وأن  أوروبا، 
قيد  الروسية  الطاقة  على  أوروبا  اعتماد  وإن 
يريد  األوروبي  االحتاد  وإن  السياسية  قراراتها 
الصراع  أن  وال شك  الوضع.  هذا  التخلص من 
السابع  شهره  دخل  الذي  األوكراني  الروسي 
»حرب  إلى  حتول  املاضي،  فبراير   24 منذ 

اقتصادية بني روسيا والغرب«. 
 G7 مجموعة  وضعت  متصل،  سياق  في 
حد  بوضع  الصناعية  السبع  الدول  مجموعة 
عائدات  تقليل  أجل  من  والغاز،  النفط  لسعر 
لن  أنها  أكدت  روسيا  أن  إال  الروسية.  الطاقة 
احملدد سابقاً،  بالسعر  يدفع  ال  ملن  النفط  تورد 
مجهولة.  أفق  على  احلرب  تلك  باب  يفتح  ما 
الغاز  أنابيب  تأجلت عودة خط  بعدما  السيما 
الطبيعي نورد سترمي 1 التابع لشركة غاز بروم. 
التأكيد  إلى  األبيض  البيت  األمري  هذا  دفع 
على أن روسيا تستخدم الطاقة أداة للضغط 
على أوروبا. وقال متحدث باسم مجلس األمن 
خط  إغالق  حول  لرويترز  األمريكي  القومي 
»لألسف  أوروبا  إلى  الغاز  ينقل  الذي  األنابيب 
في  موسكو  تستمر  أن  مستغربا  ليس 
املستهلكني  ضد  كسالح  الطاقة  استخدام 
األوروبيني«. كما شدد على أن الواليات املتحدة 
اإلمدادات  توافر  لضمان  تتعاونان  وأوروبا 

الكافية.
التعاون،  هذا  فإن  الواقع  أرض  على  ولكن 
شكلي، لم ير املواطنون األوربيون أو األمريكيون 
سواء  التعاون  لهذا  الواقع  أرض  على  ثمار  أي 
فيما يتعلق بزيادة املعروض من الغاز الطبيعي 
الطاقة  أسواق  في  أسعاره  ضبط  أو  والبترول 
التضخم  معدالت  تزال  ال  حيث  العاملية، 
مسبوقة  غير  جنونية  بصورة  ترتفع  والفائدة 
طاقة  ال  ضغوطا  ميثل  ما  وهو  الغرب،  في 
الدول  بقية  وفي  واألمريكي  األوروبي  للمواطن 

الغربية علي حتملها لفترة طويلة.

أسعار الغاز ال تتوقف عن االرتفاع في األسواق 
من  ألكثر  وصلت  جنونية،  بصورة  العاملية 
15٪، لتدور حول سقف 2900 دوالر لأللف متر 
أعلي مستوى ألسعار  السقف  وهذا  مكعب. 
العام  من  األخيرة  الست  الشهور  خالل  الغاز 

اجلاري.
بكل  تسعي  أوربا  في  اقتصاد  أكبر  أملانيا 
مكان  أي  من  الطبيعي  الغاز  لتوفير  السبل 
في العالم، لدرجة أن احلكومة األملانية حاولت 
معرفة إمكانية أن تقوم كندا، نعم كندا، مبد 
أملانيا باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة 
البترول  للطاقة  املنتجة  الدول  من  كندا  وأن 
والغاز الطبيعي. إال أن املوقف الكندي لم يكن 
الكندي  االستهالك  ظل  في  كثيرا،  مشجعا 
الكئيب  الشتاء  شهور  خالل  للطاقة  الرهيب 
حيث تصل درجات احلرارة هنا في الشتاء ألقل 
من 48 درجة، وتستمر لشهور ممتدة لسالب 25 

حتت الصفر.
خاصة  للطاقة،  أخري  صور  لديها  كندا  نعم 
الطاقة املتجددة من املياه، التي ال تنضب هنا 
املصدر  الكيبيك،  إقليم  وحتديدا  كندا،  في 
الرئيس للكهرباء والطاقة للعديد من الواليات 
وفي  للكيبيك  اجملاور  خاصة  األمريكية، 

مقدمتها نيويورك ونيوجيرسي وغيرها.
األوربية،  الدول  كل  بل  وحدها،  أملانيا  ليست 
أو  للطاقة  منتجة  دوال  ليست  وأنها  خاصة 
شعوبها،  أمام  للغاية  حرج  موقف  في  الغاز 
ارتفاع  من  املسكونة  بقية  شأن  تعاني  التي 

معدالت التضخم بصورة غير مسبوقة.
على أوروبا أن تبحث عن مصادر أخرى للطاقة 
األفق  في  أنه  ويبدو  الروسي،  الدب  عن  بعيدا 
صعبة  وفنزويال  إيران  مع  التعاون  احتماالت 
للغاية، خاصة وأنهما من الدول احلليفة بشدة 
املنظمات  وفي  وعسكريا  سياسيا  ملوسكو، 

الدولية. 
يبقي الرهان املتبقي علي قطر، لتوفير قدر من 
الطبيعي،  والغاز  الطاقة  من  أوروبا  احتياجات 

توفير  علي  قادر  مبفردها  قطر  هل  ولكن 
بالطبع  الطبيعي؟  الغاز  من  أوروبا  احتياجات 
الوسيط  دور  تركيا ستلعب  لو كانت  ال. حتى 
القطري  الغاز  والسمسار في هذا اجملال لنقل 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وفي  اخلليج  دول  مثل  دول  كذلك  يبقي 
دول  وبقية  واإلمارات  السعودية  مقدمتها 
الدول  من  أضحت  التي  مصر،  ومعها  اخلليج، 
املهمة في إنتاج الغاز الطبيعي. لكن املواقف 
األمريكية تاريخيا وعبر السنوات األخيرة، اثبت 
أن اإلدارة األمريكية ال تستحق أن تقف خلفها 
الدول اخلليجية مصر، في ظل دعمها حلركات 
ميينية متطرفة متمثلة في جماعات اإلسالم 
العائالت  من  للتخلص  الساعية  السياسي 
في  السياسية  والنظم  اخلليج  في  احلاكمة 
بقية الدول. هذه الدول ال تعلن صراحة دعمها 
لروسيا، ولكنها ال ترغب في مد يد املساعدة 

اخلليجية  بالنظم  غدرت  طاملا  التي  بأمريكا، 
األخيرة،  اخلمسة عشر  السنوات  ومصر خالل 
وبالتالي فهذه فرصة ذهبية لكي تعرف أمريكا 
قدر ووزن هذه الدول في االقتصاد العاملي، في 
مستويات  من  األمريكي  املواطن  معاناة  ظل 
شتاء  فصل  عن  فضال  العالية  التضخم 
سيعاني منه بعض الشيء املواطن األمريكي 
عما  مختلف  درجته  كانت  وإن  اآلخر،  هو 

سيحدث في أوروبا.
وكما أعلنت الكيبيك في كندا أنه بحلول عام 
2035 لن تكون هناك سيارات تسير في شوارع 
السيارات  كل  ستكون  بل  بالبنزين،  الكيبيك 
هي  أوروبا  على  الكهربائية.  بالطاقة  تعمل 
األخرى، أن تطبق استراتيجيات بديلة ممثلة في 
ألواحها،  استخدام  عبر  الشمسية،  الطاقة 
الطبيعي.  الغاز  للبترول  بديلة  طاقة  لتصبح 
وإيجابية،  عملية  استراتيجيات  كلها  وهذه 
أرض  على  للتنفيذ  سنوات  إلى  حتتاج  لكنها 
سيتحمل  متى  إلى  السياق،  هذا  في  الواقع. 
واألمريكية  األوروبية  اجملتمعات  في  املواطن 

والغربية ضغوط روسيا على العالم؟

كيف يتصرف األوروبيون والغرب في التعامل مع أزمة الطاقة هذا الشتاء؟كيف يتصرف األوروبيون والغرب في التعامل مع أزمة الطاقة هذا الشتاء؟

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة

ا�شت�شارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

66 نوفمبر... نهاية التوقيت  نوفمبر... نهاية التوقيت 
الصيفي وبداية التوقيت الشتوي الصيفي وبداية التوقيت الشتوي 

في أونتاريوفي أونتاريو
الصيفي  التوقيت  ينتهي  نوفمبر   5 يوم  انتهاء  مع 
 6 األحد  األولى من فجر  الساعات  ومع  أونتاريو  في 
نوفمبر يتم إرجاع عقارب الساعة 06 دقيقة للوراء 
منتصف  بعد  الثانية  الساعة  تكون  أن  من  فبدال 
منتصف  من  بعد  الواحدة  الساعة  تصبح  الليل 

الليل، أي الواحدة من فجر األحد.
 1 حوالي  قبل  وغروبها  الشمس  شروق  وسيكون 
له  السابق  اليوم  من   2202 نوفمبر   6 في  ساعة 

ويعني هذا املزيد من الضوء.  
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الدكتور نبيل عبد املسيح الدكتور نبيل عبد املسيح 
والصيدالنية سامية صهيونوالصيدالنية سامية صهيون

يهنئون يهنئون 
العروسنيالعروسني

مارينا عبد املالك و كرمي كركورمارينا عبد املالك و كرمي كركور
بالزفاف السعيدبالزفاف السعيد

أطيب التمنيات بحياة سعيدة أطيب التمنيات بحياة سعيدة 

شهير،  وصحفي  رياضي،  ناقد  هو 
التجرد، يبرز  من  النقد بأكبر قدر  ميارس 
في  املنتشر  مكافحة الفساد  دوره في 
ميلك رصيد كبير  الرياضي،  الوسط 
الرياضي  احترام الشارع  من 
لم  شلتوت اإلعالمي  املصري، تاريخ عصام 

يقتصر على الصحف فقط، بل امتد أيضا لشاشات 
التلفاز، وقدم برامج كثيرة شهيرة، خطفت األنظار 

لفترات طويلة.
كيف تري املشهد الرياضي املصري احلالي؟

الرياضي املصري في السنوات األخيرة بات  املشهد 
أكثر ارتباك، ومشهد ضبابي ملبد بالغيوم وانسداد 
األفق، والفساد الكروي أصبح منتشر بشكل يزكي 
في  الكبيرة  اإلمكانيات  توافر  من  بالرغم  االنفس، 
وإمكانيات  ضخمة  بشرية  مناجم  فلدينا  مصر، 
والسيما  الرياضة  تعشق  وجماهير غفيرة  اعالمية 
رياضية  منشأة  من  حتتية  بنية  ولدينا  القدم،  كرة 
بسبب  هباء  تذهب  االمكانيات  هذه  كل  كبيرة 
اإلدارية،  اإلمكانيات  وضعف  الرياضي  الفساد 
املناصب الرياضية في مصر متنح ألهل الثقة وليس 
أهل اخلبرة دون اي خبرات حقيقية في إدارة املنشآت 

الرياضية التي حتولت لعالم كبير.
سمسرة  ألكادمييات  مصر  في  الرياضة  حتولت 
وأصبحت  رعاة  الي  االندية  وحتولت  وسمسارة، 
االندية الشعبية في خطر حقيقي، الدول اإلفريقية 
تطورت جدا دول مثل غانا ونيجيريا أصبح عندهم 
الدوريات  وتغذي  احترافية  بعقليات  تدار  أكادمييات 
االندية  مختلف  في  العناصر  بأفضل  االوربية 
املوهوب  املصري  الشباب  أصيب  حتي  الكبرى، 

باإلحباط.
الرياضية  املواهب  نبيع  كنا  البداية  في  واكمل: 

حتولنا  وحاليا  اخلليج  في  لألشقاء 
واستضافة  تنظيم  نهب  واصبحنا 
مما  بالرغم  لهم،  املصرية  البطوالت 
وهذا  كبري  رياضية  إمكانيات  من  منلك 
يرجع الي عدم وجود فساد في املنظومة 
هبوط  شاهد  والكل  باخلليج  الرياضية 
نادي أهلي جدة السعودي للقسم الثاني بالرغم مما 
ميلك النادي من نفوذ واموال وشعبية كبيرة، وانا أري 

ان مصر تستحق اكثر من ذلك بكثير.
محير..  لغز  مصر  في  األجانب  املدربني  أسعار 
أفريقيا..  في  هزيلة  رواتب  على  يحصلون  اخلواجات 

ويعملون في مصر بأرقام خيالية.. ملاذا؟
ابحث عن املتعاقد وصاحب املصلحة في ذلك، واذكر 
في عام 2001، تقابلت مع املدرب األملاني الشهير رود 
فترة  منذ  انتهى  عقده  وكان  األرجنتني،  في  كرول 
له  وقلته  املصري  الشباب  منتخب  مع  بسيطة 
األهلي املصري يريد أن يتعاقد معك لتدريب الفريق 
دوالر فرد  ألف  أكثر من 25  ولكنه ال يستطيع دفع 
عليا رد أذهلني وقال لي من أدرك انني اتقاضى اجرا 
أكبر من هذا في اشارة منه الي ان راتبه مع منتخب 
الشباب اقل من 25 ألف دوالر بالرغم من ان االحتاد 
املصري أعلن وقت التعاقد معه براتب أكبر من هذا 

الرقم بكثير.
وأكبر دليل علي صحة كالمي راتب مدرب منتخب 
مصر السابق كيروش كان يتقاضى 130 ألف دوالر 
في مصر وتولي تدريب منتخب ايران مقابل 50 الف 

دوالر فقط. 
هل كان هناك تعنت من جلنة احلكام املصريني فى 
الشروط  توافر كافة  وائل فرحان رغم  الكابنت  ضم 
واجتيازه جميع االختبارات بسبب ديانته املسيحية؟

أزمة  في  فرحان  وائل  احلكم  ساند  من  اول  انا 

اعرف  اكن  ولم  املصريني  احلكام  من  استبعاده 
مصرية  شخصية  ألنه  ساندته  ولكن  شخصيا، 
واألقصاء، ساندته ألنه  والتهميش  للظلم  تتعرض 
في  يكون  ان  ويستحق  حقيقي  قدم  كرة  قاضي 
قساوة  اعرف  ألني  ساندته  تعصب،  دون  املقدمة 
حقه  هذا  الن  ساندته  بالظلم،  الشعور  ومرارة 
الطبيعي، وعلمت بعد ذلك انه له اخ شقيق يعيش 
في الدمنارك اتصل بي وشكرني وقال لي توقعت انك 
انا  ولكن  شقيقي،  حق  عن  املدافعني  اول  ستكون 
ساندت حكم مصري بغض النظر عن دياناتهم الن 
هذا حقه وتعبه ومجهوده، وانا لم اطلب سوى ان 

يأخذ حقه فقط.
في حوار سابق معانا اعترف الكابنت خالد الغندور 
هل  لألندية..  األقباط  انضمام  يواجه  تعنت  يوجد 

تضطهد كرة القدم املصرية األقباط؟
هناك غياب حقيقي لألقباط في مالعب كرة القدم، 
احلديث  كثرة  ومن  دين،  لها  ليس  القدم  كرة  ولكن 
عن عدم وجود العبني أقباط ترسخ في ذهن األسرة 
املصرية املسيحية أنه غير مسموح لهم االنضمام 
لألندية، هذا غير حقيقي، ولكن كنت امتنى ان جند 
املسيحيني  املصريني  من  اخلارج  في  املصريني  ابناء 
ميارس كرة القدم في األندية األوروبية غرار التوانسة 
واملغاربة فهناك ال يوجد عقد بل املواهب احلقيقة، 
ما سيمثل  وهو  الالزمة،  اإلمكانيات  توافر  في ظل 

نقلة للكرة املصرية، ولكن هذا لم يحدث.
األقباط ال ميتلكون  الالعبني  ان  قالوا  املدربني  بعض 

املهارة.. هل هذا الكالم حقيقي؟ 
يسأل في ذلك مالك األندية األقباط كـنادي اجلونة، 
وادي  نادي  مالك  سامي  ماجد  ويسأل  دجلة،  ووادي 
لألندية  الالعبني  أكادميية تصدر  والذي ميتلك  دجلة 

في مصر وخارجها.

من  املسيحيني  الالعبني  اختفاء  عن  املسؤول  من 
األندية املصرية؟

األندية  فيهم  مبا  ذلك  عن  تسأل  كلها  املنظومة 
تخرج  فلم  األكادمييات  وجود  من  وبالرغم  واألسرة، 
العب كرة قدم قبطي، رغم أنها حتولت إلى »بيزنس« 
اجلانب  تستهدف  حيث  اصال،  بالدين  تهتم  ال 
املوهوبني،  الالعبني  تخريج  من  أكبر  بشكل  املادي 
واملسيحية  املصرية  األسرة  غالبية  ان  وخصوصا 
والهندسة  الطب  ابنائهم  يدرس  ان  تفضل  منهم 
أن  يرى  الوقت  نفس  في  قدم  كرة  العب  يكون  وأن 
اجلامعية  والشهادة  واألموال  واجملد  الشهرة  يأخذ 
يجمع  أن  الصعب  من  أنه  املشكلة  تأتي  هنا  ومن 

كل ذلك، باإلضافة الي املناخ السائد في األندية.
األقباط في  التمييز ضد  انه سوف يختفي  واضاف 
كرة القدم عندما يختفي الفساد من ادارة املشهد 
وتتحول  والسمسرة،  العموالت  وتختفي  الرياضي، 
لن  هذا  أن  وأظن  وطنية،  صناعة  الي  القدم  كرة 
وتتحول  االمر  هذا  ينظم  سيادي  قرار  دون  يحدث 
وتخلق  عمل  فرص  تخلق  حرفة  إلى  املنظومة 

الكفاءات الرياضية واإلدارية.
رأيك في تأسيس فريق كرة  “نادي عيون مصر«.. ما 

قدم يتبع الكنيسة؟
لم أسمع عنه، ولكن معلوماتي أن هناك الكثير من 
املسيحية  واجلمعيات  الكنيسة  تتبع  التي  األندية 
خاصة  ظاهرة  ليست  وهي  وكلها،  واإلسالمية 
اجلميع،  بني  منتشرة  ولكنها  فقط  باملسيحيني 
اإللكترونية  اللجان  في  متكن  احلقيقية،  واملشكلة 
التي تثير وتهييج الرأي العام ضد اي عمل او نشاط 
حتى لو كان رياضي، وهذه اللجان ممولة وتعمل وفق 

توجيهات وتخطيط وترتيب.

الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت لـ”جود نيوز”: 
املشهد الرياضي مرتبك وفاسد... وهذه اسباب غياب الالعبني األقباط عن املالعب

حوار ــ جرجس ابراهيم- القاهرة



Saturday, October 29, 2022 - Issue 223السبت ٢9 اكتوبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثالث والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1414

في  العام  الرأي  شنودة  الطفل  قصة  شغلت 
الكنائس  إحدى  داخل  عليه  ُعثر  بعدما  مصر 
مت  ولكن  قبطية  أسرة  تربيته  وتولت  رضيعا 
وفقا  أيتام  دار  في  سنوات  أربع  بعد  وضعه 
للنظام املعمول به في مصر، إذ يعتبر القانون 
مسلما  النسب  مجهول  طفل  أي  املصري 

بالفطرة.
شنودة  اسم  الطفل  على  الزوجان  وأطلق 
قبل  ألربع سنوات،  بينهما  وعاش  فوزي،  فاروق 
أن تتقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة 
األسرة  إلى  الطفل  نسب  في  للطعن  العامة 
وبعد  مختطف،  الطفل  إن  وقالت  احلاضنة، 
احلمض  لتحليل  والطفل  الزوجان  خضع  أن 
النيابة  وثبوت عدم نسبه لهما، قررت  النووي، 
العامة املصرية إيداعه دار أيتام بوصفه »فاقدا 

لألهلية« وتغيير اسمه إلى »يوسف”.
ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجني، 

إذ ثبت لديها حسن نيتهما
الواجهة  إلى  التبني  قوانني  القضية  وأعادت 
بإعادة  السلطات  كثيرون  وطالب  جديد،  من 
لتناسب  وتعديلها  املعتمدة،  بالقوانني  النظر 
أهمية  على  آخرون  وشدد  الديانات.  مختلف 
ضمان  على  مضمونها  في  تركز  قوانني  وضع 

مصالح األطفال.
قانوني  منظور  من  املسيحية  في    التبني 

وتشريعي وتاريخي:
املسيحية  الكنائس  بني  التبني  مسألة  تتردد 
للواجهة  للظهور  اجلدل  ويعاد  ُمختلفة،  بآراء 
أن  من  بالرغم  جديدة  أزمة  تفجرت  كلما 
ينص  حاليا،  به  املعمول   ،2014 عام  دستور 
وطبقا  لشرائعهم،  املسيحيني  احتكام  على 
للقواعد القانونية في الئحة 1938في الفصل 

الثالث من املادة 110إلى املادة 123
وأعادت القضية قوانني التبني إلى الواجهة من 
جديد، وتسأل كثيرون هل نحن بحاجه إلعادة 
لتناسب  وتعديلها  املعتمدة،  بالقوانني  النظر 
أم  القانونية  الثغرات  وسد  الديانات  مختلف 

إننا نحتاج فقط لتفعيل القانون القدمي
مشروع  تطبيق  إمكانية  حول  األسئلة  وتكثر 
الكنيسة  إصرار  رغم  التبني  حذف  بعد  قادم 
يتعارض  أنه مت حذفه حتى ال  إال  عليه سابقا، 

مع املادة الثانية للدستور
الطفل  ينسب  الواسع  مبفهومه  التبني 
لدى  فيه  مشكلة  ال  بديلة،  أسرة  اسم  إلى 
به حتى سبعينيات  وكان معمواًل  املسيحيني 
اخلاصة   1838 لالئحة  وفًقا  املاضي،  القرن 
لألقباط  الشخصية  األحوال  قوانني  بتنظيم 

األرثوذكس.
منها  يعاني  مازال  التي  احلقيقة  واملشكلة 
أن  السيما  الئحة  وجود  من  بالرغم  األقباط، 
وبالتالي  التبني  حترم  ال  املسيحية  الشريعة 
وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم االحتكام 
لشرائعهم، ولكن خلى مشروع قانون األحوال 
مناقشته  املزمع  للمسيحيني  الشخصية 

قريبا متخطيا هذه اخلطوة.
الئحة 38 لألقباط األرثوذكس، تعد أحد القوانني 
املعمول بها والنافذة واحد القوانني العامة في 
الئحة  بان  قررت  النقض  محكمه  الن  الدولة 
قانون  من  أقدم  كانت  األرثوذكس  األقباط 
الشخصية  األحوال  وقانون  اجلنائية  اإلجراءات 
في أحكام عدة ومن ثم فأن الالئحة هي مبثابة 
قانون عام ناجت وشامل بحكم محكمه النقض 

وال يجوز تقييده بأحكام مستوحاة من اخليال.

بالنسبة  امليالد  لشهادات  املنظم  القانون  أما 
األحوال  قانون  هو  وإصدارها  الرضع  لألطفال 
ينص  والذي   1994 لسنه   143 رقم  املدنية 
على إذا عثر على طفل مجهول الهوية يسلم 
املؤسسات  أحد  بها في  التي عثر  باحلالة  فورا 
الشرطة  مراكز  أو  األطفال  الستقبال  املعدة 
القرية ويكون قيد الطفل  أو شيخ  العمدة  أو 
غير الشرعي طبق البيانات يدل بها التي املبلغ 
الوالدين  اسمي  إثبات  عدا  مسؤوليته  وعلى 
مما  كتابي  طلب  على  بناء  فيكون  أحدهما  أو 
بالالئحة  احملددة  اإلجراءات  وفق  منهما  يرغب 

التنفيذية.
والفكر  اجلديد  العهد  في  التبني   مفهوم 

املسيحي:
باملعنى  هلل  ابنا  بأننا  املسيحي  الفكر  يؤمن 
الروحي ومن اإلشارات الدالة في العهد اجلديد 
اإلجنيل  في  يوحنا  البشير  أورده  ما  ذلك،  على 
الذين  كل  »وأما  املسيح  فم  على  قال  عندما 
قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أوالد اهلل 
إلى  باإلضافة   ،1:12 يو  باسمه«  املؤمنون  أي 
فقولوا  صّليتم  »متى  لتالميذه  املسيح  قول 

أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك ليأت 
السماء  في  كما  مشيئتك  لتكن  ملكوتك. 
كذلك على األرض« لو 11:2. فاملسيحية تؤمن 
إن كل املؤمنني هم »أوالد« هلل بالتبني، ويحق 

لهم أن يدعوا اهلل بــــ«أبانا«.
أقول  »احلق  قائال  املسيح،  للسيد  عظة  وفي 
هؤالء  إخوتي  بأحد  فعلتم  أنكم  مبا  لكم 
األصاغر فبي قد فعلتم« فالتبني هو نوع من 

أعمال الرحمة وعمل إنساني نبيل.

التبني  يظهر  الرسول،  بولس  رسائل  وفى 
بصورة أوضح، وهو تبنى باملعنى الروحي وليس 
احلرفي، فيستخدم بولس فكرة التبني ليبني أن 
اهلل بإعالن نعمته في املسيح، أتى بالناس إلى 
عالقة األبناء له، ومنحهم حق اختبار البنوية، 
كما يقول بولس أيضا »ألنكم جميعا أبناء اهلل 

باإلميان باملسيح يسوع« غل 26:3.
في الرسالة إلى املؤمنني في مدينة رومية يؤكد 
بولس على فكرة اخلالص من الدين فيقول »ألن 
أبناء  بروح اهلل فأولئك هم  ينقادون  الذين  كل 
على  البنوية،  أو  التبني  فروح   .)14  :  8( اهلل«  

النقيض متاماً من روح العبودية )8: 15(.
 املادة الثانية من الدستور... واإلسالم بالفطرة

التضامن  وزارة  في  ممثلة  احلكومة  غيرت 
اسمه  املدنية  األحوال  ومصلحة  االجتماعي 
سند  على  مسلًما،  ديانته  ودونت  يوسف  إلى 
دين  »اإلسالم  الدستور  من  الثانية  املادة  من 
الرسمية،  لغتها  العربية  واللغة  الدولة، 
الرئيسي  املصدر  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ 

للتشريع”.
على  مسلًما  اإلنسان  يولد  للشريعة  وطبًقا 

أبواه، ذلك رغم  الفطرة ثم يهودنه أو ينصرنه 
وصريحة  واضحة  قانونية  مادة  وجود  عدم 

كمرجعية في هذا الشأن.
نظرة  عن  بعيًدا  اإلجراء  هذا  قراءة  ميكن  ال 
مع  تعاملها  وطريقة  لدورها  نفسها  الدولة 
إذ  مواطنيها.  يعتنقها  التي  والعقائد  األديان 
حددت في دستورها أن اإلسالم هو دين الدولة، 
الدولة  مؤسسات  رؤية  على  انعكس  ما  وهو 
ولطريقة  لدورها  الدينية،  قبل  السياسية، 

تعاملها مع األديان واملعتقدات املوجودة بها.
خالل  من  الدين  هذا  شؤون  إدارة  يعني  مبا 
ودار  واألوقاف  األزهر  الرسمية:  املؤسسات 
الشريعة  مبادئ  بتطبيق  االلتزام  ثم  اإلفتاء، 
اإلسالمية من ناحية وتراتبية األديان من ناحية 

أخرى.
وهو ما يتضح في إصرار احلكومة على تضمني 
ورفض  الشخص،  لديانة  الرسمية  األوراق 
بداخل  وبقائها  األوراق  من  بإلغائها  املطالب 
وضع  أهمية  فما  فقط،  الرسمية  السجالت 
لم  وهو  ديانة طفل مولود في شهادة ميالده، 

يصل إلى سن التمييز؟
املصلحة الفضلى.. أم ديانة الطفل

املصلحة  حول  تساؤل  يثار  السياق،  هذا  في 
من  الثالثة  املادة  نصت  للطفل.  الفضلي 
على  الطفل  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية 
باألطفال  املتعلقة  اإلجراءات  جميع  »في  أنه 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  في 
السلطات  أو  القانونية  احملاكم  أو  واخلاصة 
االعتبار  يولى  التشريعية،  الهيئات  أو  اإلدارية 

األول ملصالح الطفل الفضلى”.
وحتمي االتفاقية حق الطفل في احلياة األسرية 
الوالَدين  يشمل  الذي  الواسع  باملفهوم 
)املادة  الكفيلني  أو  املتبنني  أو  البيولوجيني 
وحتديدها،  الطفل  مصالح  تقييم  وعند   .)16
ينبغي مراعاة حماية وسالمة الطفل والرعاية 
العاطفية له، ومدى توفير احلاجات األساسية 
على  واحلفاظ  السكن،  النفقة،  التعليم،  من 
اجملتمع  اإلنسانية، وصواًل إلدماجه في  كرامته 

بتوفير كل الضروريات.
دور  في  شنودة  الطفل  وضع  احلال،  بطبيعة 
العكس  على  مصلحته،  في  يصب  ال  رعاية 
سبل  كل  لتوفير  مستعدة  أسرة  من  يحرمه 
التضامن  لوزارة  ميكن  كان  والسالمة.  الرعاية 
االجتماعي تسليم الطفل لألسرة التي تولت 
لضمان  الالزمة  اإلجراءات  وضع  مع  تربيته، 
موضوع  كان  إذا  الكفالة،  بشروط  التزامها 
التبني يحتاج تدخالت تشريعية وسياسية من 

مستويات عليا.
كما أن الكنيسة التي التزمت الصمت التام، 
وكأن األمر ال يعنيها، عليها أن تراجع موقفها 
لتعاليمها،  وتنحاز  التبني،  موضوع  في 
الدولية بشأن حقوق  التشريعات  أن  خصًوصا 
الطفل تبيح التبني، الذي هو ضرورة من منطق 

احملبة والعطاء والرحمة.

طفل يدفع ضريبة صراعات دينيةطفل يدفع ضريبة صراعات دينية
الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )11((

حتقيق: إيهاب أدونيا
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مدينة تورنتو :

ثالثة  والية  لفترة  توري  جون  انتخاب  أعيد   -
وقال في خطاب الفوز »ان هذه ستكون واليته 

األخيرة كعمدة ملدينة تورنتو »
مدينة مسيسوجا :

للوالية  بوني كرومبي  السيدة  انتخاب  أعيد   -
الثالثة

مدينة برامبتون :
- أعيد انتخاب السيد باتريك براون بعد حملة 

مثيرة للجدل
مدينة هامليتون :

الزعيمة  هورواث  أندريا  السيدة  انتخبت   -
عمدة  اجلديد  الدميقراطي  للحزب  السابقة 
هذا  تشغل  سيدة  أول  وهي  هامليتون  ملدينة 

املنصب
مدينة فوهان:

- أنتخب السيد ستيف ديل لوكا عمدة ملدينة 
فوهان وكان يشغل سابقا منصب رئيس احلزب 

الليبرالي في املقاطعة
مدينة ماركهام :

ملدة  سكاربيتي  فرنك  السيد  انتخاب  أعيد   -
أربعة سنوات أخرى

مدينة ريشموند هيل :
- أعيد انتخاب السيد ديفيد ويست ملدة أربعة 

سنوات

مدينة إجاكس :
بسهولة  كولير  شون  السيد  انتخاب  أعيد   -

للوالية الثانية له
مدينة أشوا :

كعمدة  كارتر  دان  السيد  انتخاب  أعيد   -
للمدينة 

مدينة أوتاوا :
ملنصب  سوتكليف  مارك  السيد  أنتخب    -

العمدة في آوتاوا

نتائج االنتخابات ملنصب العمدة نتائج االنتخابات ملنصب العمدة 
في منطقة تورنتو الكبرى ودورهام وأوتاوافي منطقة تورنتو الكبرى ودورهام وأوتاوا

فرنك سكاربيتي
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رونالدو باملجان.. مفاجأة حول مصير كريستيانو 
تطورات جديدة  تقارير صحفية عن  كشفت 
بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو 

جنم مانشستر يونايتد.
كبرى  أزمة  ر  فجَّ رونالدو  كريستيانو  وكان 
خالل مواجهة توتنهام األخيرة التي حسمها 
مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة بعد رفض 
قبل  امللعب  أرض  غادر  كما  كبديل،  اللعب 

نهاية اللقاء.
تطورات جديدة  تقارير صحفية عن  كشفت 
بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو 

جنم مانشستر يونايتد.
كبرى  أزمة  ر  فجَّ رونالدو  كريستيانو  وكان 
خالل مواجهة توتنهام األخيرة التي حسمها 
مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة بعد رفض 
قبل  امللعب  أرض  غادر  كما  كبديل،  اللعب 

نهاية اللقاء.
من  يونايتد  ملانشستر  الفني  املدير  هاج  تني  إيريك  الهولندي  استبعد  عقابي،  وكقرار 
مباراة تشيلسي التي أقيمت ضمن منافسات اجلولة الـ13 من بطولة الدوري اإلجنليزي 

املمتاز
ناد  أي  قبل  من  اهتمام  أي  يتلق  لم  يونايتد  مانشستر  فإن   ،»ESPN« لشبكة  ووفقا 
الصيف  في  اجملاني  لالنتقال  إتاحته  من  الرغم  على  رونالدو،  كريستيانو  مع  بالتعاقد 

املاضي قبل انطالق املوسم اجلاري.
بقيادة  يونايتد  مانشستر  في  الهرمي  التسلسل  إن  للشبكة  بالنادي  مصادر  وقالت 
رونالدو  املالكني األمريكيني، عائلة جليزر، كانوا على استعداد للتخلي عن كريستيانو 

منذ أن أعلن رغبته في مغادرة النادي في الصيف.
وأضافت املصادر أن إدارة النادي كانت تنتظر طلب أي ناد التعاقد مع رونالدو لتحمل راتبه 

البالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
وأشارت »ESPN« إلى أن مانشستر يونايتد لم يتلق أي اهتمام بنجم البرتغالي سوى من 

الهالل السعودي.
وعن مستقبل رونالدو خالل الفترة املقبلة، قالت املصادر إن هناك أماًل داخل أولد ترافورد 
في ظهور بعض األندية كخيارات محتملة للتعاقد مع رونالدو في يناير املقبل، إذا ظهر 

بأداء جيد خالل كأس العالم في قطر الشهر املقبل.
ومع بقاء 6 أشهر على عقده مع مانشستر يونايتد، يبقى خيار إعارة رونالدو في يناير 

ضمن االحتماالت، إذا كان نادٍ آخر على استعداد لتحمل جزء من راتبه.
من  يورو  مليون   15 بقيمة  صفقة  في  رونالدو  مع  تعاقد  يونايتد  مانشستر  أن  يذكر 
يوفنتوس في أغسطس 2021، إال أن النجم الذي يقترب من إمتام عامه الثامن والثالثني 
في فبراير املقبل لم يسجل سوى هدفني فقط في جميع املسابقات خالل املوسم احلالي.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

للمرة الثانية.. فيرستابن بطال 
للعالم بالفورموال 1

بسباق  فرستابن  ماكس  الهولندي  فاز 
والذي  بول،  رد  مع  الكبرى  اليابان  جائزة 
األمطار،  بسبب  توقف ألكثر من ساعتني 
لسباقات  العالم  بطولة  بلقب  ليتوج 
فورموال 1 للسيارات للمرة الثانية، بفضل 

عقوبة طالت شارل لوكلير سائق فيراري.
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في املركز 

الثاني أمام سيرخيو بيريز سائق رد بول.
لكن لوكلير ارتكب خطأ في اللفة األخيرة 
وخرج عن مسار احللبة ليكتسب أفضلية 

البقاء أمام بيريز.
وفي البداية أعلن املراقبون أخذ الواقعة بعني االعتبار قبل أن يقرروا التحقيق فيها.

وبعد حلظات متت معاقبة لوكلير بخمس ثوان ليفقد املركز الثاني لصالح بيريز وهي 
النتيجة التي كانت كافية لتتويج فرستابن.

وشهدت الدقائق التالية ارتباكا شديدا في ظل اإلعالن عن تتويج فرستابن قبل أن 
يعود املسؤولون إلبالغه أن هذا خطأ بسبب عدم اكتمال سوى 50 باملئة من إجمالي 

عدد لفات سباق اليابان وهو ما يعني عدم حصول السائقني على النقاط كاملة.
يحق  أنه  يعني  ما  وهو  نهايته  في  يتوقف  لم  السباق  أن  إلى  أشاروا  املراقبني  لكن 

للسائقني احلصول على النقاط كاملة ليتوج السائق الهولندي.

رفض طلب الزمالك بتخفيض 
أسعار تذاكر املباريات

احملترفة  املصرية  األندية  رابطة  رئيس  أكد 
أسعار  تخفيض  ميكن  لن  أنه  دياب  أحمد 
الطلب  عقب  احمللي،  الدوري  مباريات  تذاكر 
الذي تقدم به نادي الزمالك لتخفيض سعر 

التذكرة إلى 20 جنيهاً.
وقال دياب إنه ال ميكن تخفيض أسعار تذاكر 
املباريات، ألن التذكرة تغطي تكاليف كثيرة.

وأضاف: »من الصعب تخفيض أسعار تذاكر 
عدة  يشمل  التذكرة  سعر  ألن  املباريات، 

أشياء، إذ أننا بدأنا املوسم املاضي بـ100 جنيه كسعر للتذكرة، واآلن سعرها 75 جنيهاً فقط، وهذا املبلغ 
يغطي تكلفة تأمني املباراة، وصيانة املالعب، ورسوم تطبيق تذكرتي اإللكتروني، وضرائب ورسوم أخرى«.

وتابع: »في النهاية عائد التذاكر يحصل عليه النادي، وال حتصل عليه الرابطة، ما يعني أن املشجع يدعم 
ناديه«.

وكان نادي الزمالك قد أرسل خطاباً إلى شركة »تذكرتي«، املسؤولة عن توزيع التذاكر، يطلب فيه تخفيض 
أسعار تذاكر مباريات فريقه إلى 20 جنيهاً.

قطر تفوز بحق استضافة نهائيات كأس آسيا ٢٠٢3
استضافة  حق  قطر  دولة  نالت 
وذلك   2023 آسيا  كأس  نهائيات 
التنفيذي  املكتب  اجتماع  بعد 
في  عقد  الذي  اآلسيوي  لالحتاد 

العاصمة املاليزية كواالملبور.
عملية  في  القطري  امللف  وتفوق 
كوريا  ملفي  على  التصويت 

اجلنوبية وإندونيسيا.
تاريخ  في  الثالثة  املرة  هي  وهذه 
فيها  تستضيف  التي  قطر 
نهائيات كأس آسيا، بعد أن سبق 
ونظمت البطولة للمرة األولى عام 
السعودية،  لقبها  وأحرزت   1988
التي   2011 عام  الثانية  للمرة  ثم 

توجت اليابان بلقبها.
بطولة  نهائيات  وتستضيف قطر 
كأس العالم في الفترة ما بني 20 
وذلك   ،2022 ديسمبر  و18  نوفمبر 
العرس  يحتضن  عربي  بلد  كأول 
في  مرة  وألول  الكبير،  الكروي 

فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

تفاصيل  عن  عاملية  مصادر  كشفت 
خالل  دولة،  كل  من  التصويت  عملية 
منحت  التي  الذهبية«،  »الكرة  جائزة 

قبل أيام إلى الفرنسي كرمي بنزمية.
وفقا  الذهبية«  »الكرة  جائزة  ومتنح 
لتصويت 100 صحفي، كل واحد منهم 
في  مركز   100 أول  تشغل  دولة  ميثل 

تصنيف الفيفا لكرة القدم.
 5 أفضل  باختيار  صحفي  كل  ويقوم 
 ،2022-2021 ملوسم  بالعالم  العبني 
عدد  على  الـ5  من  العب  كل  ويحصل 
مخصص من النقاط، ثم جتمع النقاط 
ألفضل  النهائي  التصنيف  لتحديد 

العبي العالم.
ومن املفارقات التي مت الكشف عنها، أن 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم 

يحصل على أي صوت من 100 دولة.
بتاريخ  األولى  املفارقة  هذه  وتعتبر 

الالعب منذ ترشيحه ألول مرة قبل أكثر 
يحصل  دائما  كان  حيث  أعوام،   10 من 

على أصوات، حتى إن لم يفز باجلائزة.
التصويت،  بنزمية  كرمي  واكتسح 
بينما  األول،  للمركز  دولة   97 واختارته 
جنوما  اختيار  دول   3 من  صحفيني  قرر 

آخرين.
ولم تصوت الصحفية اخملتارة من مصر 
لبنزمية، واختارت التصويت حملمد صالح 
وضعت  بينما  بالعالم،  العب  كأفضل 

بنزمية ثانيا.
السنغال،  فهي  الثانية  الدولة  أما 
األول،  باملركز  التي وضعت ساديو ماني 

وبنزمية ثانيا.
التي  سلوفينيا،  هي  الثالثة  والدولة 
وضع فيها الصحفي بنزمية ثالثا، خلف 
والبولندي  بروين  دي  كيفن  البلجيكي 

روبرت ليفاندوفسكي.

الكرة الذهبية..
 3 دول لم تصوت 

لبنزمية إحداها عربية



Saturday, October 29, 2022 - Issue 223السبت ٢9 اكتوبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثالث والعشرون بعد املئتان

للحوامل.. أطعمة قد تؤدي لوفاة اجلنني
منتجات  تناول  من  واملراهقني  األطفال  ألطباء  األملانية  الرابطة  حذرت 
احلليب اخلام واللحوم واألسماك النيئة أثناء احلمل؛ نظرا ألنها قد حتتوي 

على بكتيريا الليستيريا اخلطيرة، التي تُلحق أضرارا جسيمة باجلنني.
وتشمل هذه األضرار، مشاكل الدورة الدموية أو تلفيات األعضاء واملخ، 
كما أنها قد تؤدي إلى حدوث والدة مبتسرة أو إلى الوفاة في أسوأ األحوال.

في  أيضا  تتواجد  قد  الضارة  الليستيريا  بكتيريا  أن  الرابطة  وأوضحت 
أنواع اجلنب الطري املصنوع من لنب ُمبستر، باإلضافة إلى احملار واألسماك 
املُدخنة واملُملحة، وكذلك في البراعم النيئة واخلضروات والفواكه غير 

املغسولة.
يوصي  الطهي. كذلك  أثناء  متاما  إنضاجها  يتم  لم  التي  اللحوم  احملظورات  قائمة  كما تشمل 
»التيراميسو«  وحلوى  السوشي  مثل  احلمل  أثناء  األغذية  بعض  تناول  بتجنب  التغذية  خبراء 

احملتوية على بيض نيئ.
وتتمثل أعراض إصابة احلامل ببكتيريا الليستيريا في احلمى والرعشة ومشاكل باجلهاز الهضمي. 

وتستلزم هذه األعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة.

الهرم  نتائج  أن  نقول  قد 
جلية:  واضحة  والشيخوخة 
الذاكرة،  وفقدان  احليوية،  فقدان 
وجتعد البشرة إلى آخره. ولكن ما 
هي األسباب التي تؤدي إلى حدوث 
اجلسم.  يهرم  عندما  ذلك  كل 
معرفة  العلماء  استطاع  وإذا 

تفاصيل ذلك فهل من املمكن أن يتوصلوا إلى 
طريقة للحيلولة دون تردي اجلسم في مرحلة 

الشيخوخة؟ 
مختبر  انشىء  بانكلترا،  »هل«  جامعة  في 
مختبر  ويسمى  املوضوع  بهذا  يعني  جديد 

»وولفسون« لعلم الشيخوخة. 
في  البحث  تواجه  التي  املشاكل  من 
إستخدام  العملي  من  ليس  أنه  الشيخوخة 
العلمية  التجارب  الجراء  حية  عينات  الناس 
التي  األخالقية  االعتبارات  عن  فضالً  عليها 
متنع ذلك فإن املشكلة العملية في األمر هي 
مدة  تستغرق  االنسان  عند  الهرم  عملية  أن 
طويلة ولذا فان أي دراسة جتري في هذا الصدد 
البد من أن تستغرق سنوات عدة. والواقع أن ما 
يحتاج إليه البحث في هذا املضمار هو حيوان 

مثل  ويشيخ  يهرم  لالختبار 
أكبر  بسرعة  ولكن  االنسان 

بكثير.
لعلم  »وولفسون«  مختبر  وفي 
»هل«،  جامعة  في  الشيخوخة 
على  أبحاثهم  العلماء  يجرى 
اجلرذان، فاملعروف أن حياة اجلرذان 
وثالث  سنتني  بني  تتراوح  إذ  نسبياً  قصيرة 
احلجم  وصغيرة  التوالد  سهلة  وهي  سنوات. 
وميكن تربية اعداد كبيرة منها. ومع ذلك تبلغ 
اخملتبر  في  جرذ  لكل  وااليواء  الطعام  تكاليف 
ملدة سنتني ونصف السنة نحو مئتني وأربعني 
مختبر  في  العلماء  ويأمل  استرلينياً.  جنيهاً 
األمر عدد  أن يصل في نهاية  »وولفسون« في 
يزيد على عشرين  إلى ما  يربونها  التي  اجلرذان 

الف جرذ.
الشيخوخة  لعلم  »وولفسون«،  مختبر  أن 
قومی  مرفق  الواقع  في  هو  »هل«  في جامعة 
التسهيالت  يوفر  الشيخوخة  في  لالبحاث 
للعلماء الباحثني في الشيخوخة من مختلف 
الهرمة  احليوانات  لهم  ويعد  بريطانيا  أنحاء 

الجراء االبحاث عليها.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

هل تعلم أن الفم موطن ألكثر من 300 نوع من 
البكتيريا؟ على الرغم من أن هذا أمر طبيعي 
جداً، إال أن هناك نسبة قليلة من هذه البكتيريا 
ميكن أن تسبب تسوس األسنان أو أمراض اللثة
ولكن حتى أصغر كمية من البكتيريا ميكنها 
تتراكم  عندما  اللثة  لتهيج  كافية  تكون  أن 
عدم  ذلك،  من  واألكثر  البالك.  طبقة  وتشكل 
من  مجموعة  إلى  يؤدي  أن  ميكن  معاجلتها 
نتيجة  التورم  أو  كالنزيف   - اللثة  مشاكل 
اللتهاب اللثة، باإلضافة إلى أمور أكثر خطورة 
وحتى فقدان  الداعمة،  األنسجة  التهاب  مثل 

األسنان.
بكتيريا البالك وأمراض اللثة

أكثر  أحد  البالك  بكتيريا  تعّد 
اللثة،  ألمراض  شيوعاً  األسباب 
السكريات  البكتيريا  تستخدم 
في الغذاء إلنتاج األحماض التي 
ميكن أن تهيج اللثة وتفتت ميناء 
نهاية  في  تؤدي  التي  األسنان، 
األسنان.  تسوس  إلى  املطاف 
تطلقها  التي  املواد  تؤدي  قد 
التهاب  إلى  كذلك  البكتيريا 
وتلف أنسجة اللثة احمليطة، مما 
من  املزيد  إلرسال  اجلسم  يدفع 
الدم إلى املنطقة املصابة. وهذا 
بدوره ميكن أن يسبب نزيف اللثة 
عند تنظيف األسنان بالفرشاة.

إزالة  تتم  لم  إن 
عبر  البالك 

يومياً،  واخليط  بالفرشاة  األسنان  تنظيف 
إلى  النهاية  في  ويتطور  يتصلب  أن  فيمكنه 
اجلير، الذي يعتبر مادة جافة تتجمع حول خط 
اللثة وتلتصق بإحكام على أسنانك، مما يجعل 

احلفاظ عليها نظيفة أمراً أكثر صعوبة.
إلى  البكتيريا  هذه  تواجد  يؤدي  ذلك،  وخالل 
مساحات  وترك  األسنان،  عن  اللثة  ابتعاد 
بتراكم  يسمح  مما  حولها  »جيوب«  أو  صغيرة 
كميات أكبر من بكتريا البالك. مع مرور الوقت، 
العظام  يضعف  مما  اجليوب  هذه  عمق  يزيد 

واألنسجة التي تدعم األسنان وحتميها.

أنواع فرش األسنان
كيف تسبب بكتيريا البالك أمراض اللثة 

اآلثار اجلانبية 
لإلكثار من الزجنبيل

الكثيرة  الطبية  الفوائد  من  الرغم  على 
عليه  يترتب  قد  منه  اإلكثار  أن  إال  للزجنبيل، 

بعض اآلثار اجلانبية غير السارة.
بسبب  تظهر  التي  اجلانبية،  اآلثار  ومن 
حساسية من هذه اجلذور أو اإلكثار منها حرقة 
املعدة وانتفاخات البطن واإلسهال، كما ميكن 
أن يؤدي تناول الزجنبيل بكثرة إلى تهيج الفم، 
من  تزيد  التي  اخلصائص  بعض  إلى  باإلضافة 
سيولة الدم، وهو ما يجب على النساء مراعاته 

أثناء فترات احليض.
اجلسم  إنتاج  من  يزيد  الزجنبيل  ألن  ونظراً 
الذين  األشخاص  على  يتعني  فإنه  للصفراء، 
يعانون من حصوات املرارة احلذر من اإلكثار منه، 
وعلى الرغم من تأثيره املفيد للحوامل، إال أنه 

يجب أن يتم تناوله إشراف الطبيب.

)القرع  اليقطني  إن  األملاني  الصحة  مركز  قال 
العسلي( يعد كنز من املعادن والفيتامينات املهمة 

للصحة.
املهم  البوتاسيوم  اليقطني غني  أن  املركز  وأوضح 
واألسنان،  للعظام  املهم  والكالسيوم  للقلب، 
والقلب  والعضالت  لألعصاب  املهم  واملغنيسيوم 
والدهون وأيض الكربوهيدرات، وكذلك بناء العظام 
األكسجني  نقل  عن  املسؤول  واحلديد  واألسنان، 

وتخزين األكسجني في العضالت وأيض الطاقة.
ويحتوي أيضاً على البيتا كاروتني، وهي مرحلة أولى 
لفيتامني )أ( ومتتاز بتأثير مضاد لألكسدة وتساعد 
على محاربة ما يعرف »باجلذور احلرة«، التي تهاجم 
اإلصابة  خطر  وترفع  بالشيخوخة  وتعجل  اخلاليا 

بالسرطان.
اللينوليك،  وحمض  »هـ«  فيتامني  على  ويشتمل 
الكوليسترول  نسبة  خفض  على  يعمالن  اللذين 
املرتفع، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب واألوعية 

الدموية.
ويزخر أيضاً باأللياف الغذائية املهم لصحة اجلهاز 

إنها تساعد على تنشيط حركة  الهضمي، حيث 
أنها  عن  فضالً  الهضم،  عملية  وتعزيز  األمعاء 
نوبات  من  حتد  ثم  ومن  بالشبع،  اإلحساس  تطيل 

اجلوع الشديد، مما يساهم في احلفاظ على الوزن.
ويحتوي اليقطني على األحماض الدهنية »أوميغا 
وتتمتع  الدم،  ضغط  خفض  على  تعمل  التي   ،»3
بتأثير مضاد لاللتهابات، فضال عن تأثيرها اإليجابي 

على التمثيل الغذائي للدهون.

اليقطني.. كنز من املعادن والفيتامينات 

استمرار اآلثار اجلانبية لكورونا ملدة عام قد تعني بقاءها 18 شهرًا
تشير بيانات جديدة إلى أن معظم املصابني بكورونا الذين ظلوا يعانون من بعض اآلثار اجلانبية بعد مرور 12 شهراً 

يرجح أنهم سيعانون منها حتى بعد مرور 18 شهراً.
وذكر الباحثون، في الدراسة التي نشرت في دورية )نيتشر كوميونيكيشنز(، أن أغلب من تألفت منهم مجموعة 
بأعراض  مصحوبة  كانت  إصابة  وهي  )سارس-كوف-2(،  بفيروس  اإلصابة  من  متعافياً   197 من  مكونة  فرعية 
مرضية، وأكملوا استطالعات في الشهر 12 والشهر 18 قالوا إن أعراضاً من تبعات املرض ظلت لديهم بعد مرور 

هاتني الفترتني على اإلصابة.
 .٪39 الكامل  والتعافي   ٪51 اجلزئي  التعافي  بلغ  فيما   ،٪11 شهرا   12 حتى  التعافي  عدم  معدالت  وسجلت 

وسجلت املعدالت نفس النسب بالضبط حتى 18 شهراً.
ولم يكن لدى من أصيبوا بالعدوى دون أعراض معاناة من أي آثار صحية طويلة األمد. لكن نصف من أصيبوا 
بالعدوى وظهرت لديهم أعراض للمرض، وعددهم اإلجمالي في الدراسة 31486، قالوا إن فترة تتراوح ما بني ستة 

أشهر وعام ونصف مرت دون أن يشعروا بأنهم تعافوا بالكامل.
وخلص الباحثون أيضاً إلى أن التطعيم قبل اإلصابة بالعدوى يحمي على ما يبدو من بعض األعراض طويلة املدى.

ماذا يحدث للجسم البشري عندما يتقدم به العمر؟
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هل تعلم؟...

اليوم  في  الظفر  منو  متوسط  أن   *
ً حوالى 0۱۱5ر0 سنتيمترا

اسنان  ال  التي  الطيور  بعض  أن   *  
صغيرة،  حصيات  أحياناً  تلتقط  لها، 
في  وتستعملها  أفواهها،  في  تثبتها 

تفتيت الطعام الذي تتناوله.
 *  أن الصينيني هم أول من استعملوا 
احلشيش في تخدير املرضى قبل اجراء 
تخديرهم  في  فشلوا  واذا  اجلراحات. 
على  ضربوهم  احلشيش،  طريق  عن 

رؤوسهم، حتى يفقدوا وعيهم.

لغات الدنيا

يبلغ عدد اللغات في العالم اآلن نحو 
 ۸۰۰۰ نحو  اللغات  وهذه  لغة،   ۲۷۹۷
 ۲۰۰ نحو  وحدها  الهند  وفي  لهجة. 
لغة!، وفي استراليا وحدها نحو ۲۰۰ 
األصليني  السكان  بني  وخاصة  لغة 

ألستراليا.

فرنسا استخدمت املتر

للقياس  وحدة   ۱۷۹1 عام  فرنسا  اتخذت 
عرفت  التي  هي  الوحدة  هذه  الطولى. 
ان  اساس  على  حددت  وقد  املتر.   باسم 
طول  من  جزء  مليون   40 من  جزءاً  تكون 
خط الزوال االرضى املمتد فيما بین دنكرك 
البالد  معظم  أن  املعروف  ومن  وبرشلونة. 

تستخدم القياس املتری.

كلمات خالدة

ليس املهم، في النتيجة، نوع السالح املستخدم 
وامنا اجلهة التي قاتلنا الى جانبها.

غ .ك. تشسترتون، كاتب وناقد بريطاني

شعوب وحلوم!

اللحم  من  جراماً  كيلو   ۱۲۰ األمريكي  يتناول 
سنوياً، واألملاني 90 كيلو جراماً. ويأتي البريطاني 
في املرتبة الثالثة لهما إذ يتناول ۸5 كيلو جراماً 
من اللحم سنوياً. أما الهندي، فيأتي ضمن أقل 
غالبية  أن  إذ  العالم،  في  للحم  تناوالً  الناس 
الهنود نباتيون. ويبلغ معدل ما يتناوله الهندي 

من اللحم كيلو جرامني سنوياً!

الوجع

• سأل الطبيب املريض: 
   - هل يضايقك شيء حالياً؟ 

   - نعم ثمن الفحص!

إيفـــا

حواء.  تعني  قبطية،  كلمة   ،EVA ـ  إيفا 
 .»Life وحرفياً تعني »أم كل حي« أو »حياة ـ
 »Zoui ولها مرادف آخر في القبطية »ذوءي ـ
أو  احليوان  »علم  وتعنی  يوناني،  أصل  من 

.Zeology“  احلياة ـ

الكتابة 

بالذيل!

تفيد املعاجم اإلجنليزية أن الكلمة اإلجنليزية 
»قلم رصاص«، مشتقة  بالعربية  تعني  التي 

من أصل التيني وتعني ذیل صغير.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )56( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُنا َدَورَانٌا )4(

بكره  يرسم  سوف  النهاردة  »اختياراتك 
بتاعك!!«... عندما اختلف رعاة إبرام مع رعاة 
لوط في تكوين 13. قرر إبرام )السائر مع اهلل( 
فكل  إبرام(  مع  )السائر  لوط  عن  ينفصل  أن 
منا مرت عليه حلظات مثل هذا! سوف يأتي 
وقت إن كنت تسير مع شخص ما سواء أب 
روحي أو مرشد وليس عينك على الرب وحده، 
سوف يأتي وقت لالعتزال عن هذا الشخص أو 
تلك لكن األهم في حلظات الفطام الروحي أن 
روحي، لكن  إلى مرحلة نضوج  تكون وصلت 
هذا لم يحدث مع لوط، بل بدأ لوط في حالة 
من الدوران حول نفسه، إلى أن انتهى به احلال 

إلى حال أردأ
الروحي  األب  إبرام،  أمانة  سنرى  ولكن 
إلى  نأتي  دعونا  لكن  بعد،  فيما  احلقيقي، 
دراستنا  في  األولى  الشخصية  لوط،  موقف 
الذي  للمكان  واختياراته  للدوران  ورمز  هذه 
سوف يسكن فيه وعلى أي أساس أختار هذا 

املكان ونتيجة اختياره هذا!
في كل حلظة من حياتنا اليومية نحن نختار، 
يحدد  سوف  اللحظة  هذه  واختياري  وقراري 

مستقبلي ويرسم لي الغد!! 
لـلوط  إبرام  قال  املقدس  الكتاب  يقول 
إن  عني.  اعتزل  أمامك؟  األرض  كل  »أليست 
ذهبت شماال فأنا ميينا، وإن ميينا فأنا شماال«.

أن  األردن  دائرة  كل  ورأى  عينيه  لوط  فرفع 
سدوم  الرب  أخرب  قبلما  سقي،  جميعها 
حينما  مصر.  كأرض  الرب،  كجنة  وعمورة، 

جتيء إلى صوغر. )التكوين 13: 9، 10(
أختار لوط ارض دائرة األردن ونقل خيامه إلى 
أرض سدوم وعمورة، لوط اختار لنفسه كما 

دائرة  لنفسه كل  لوط  فاختار  الكتاب  يقول 
الواحد عن  وارحتل لوط شرقا. فاعتزل  األردن، 

اآلخر.
)التكوين 13: 11(، كثيرا ما نختار ألنفسنا وال 
أريد أن أكون راديكاليا وأقول إننا البد أن ننكر 
أنفسنا متاما في اختياريتنا الن هذا لن يحدث 
ولكن االختيار والقرار البد أن يكون في دائرة 
حضور اهلل وليس في دائرة النفس فقط وهنا 
متمركزين  نكون  حينما  اختياريتنا  خطورة 
للعيان  وفقا  سنختار  فقط  أنفسنا  حول 

فقط بدون دخول في حوار مع اهلل.
فالنفس حتتاج إلى كبح جماحها والشخص 
الوحيد الذي له هذه القدرة هو شخص الروح 
والذي  اخمٌللص  اإلنسان  بروح  املتحد  القدس 
يدرك قيمة خالصه، فإن لم يكن الروح القدس 
وأيضاً  نفسك  في  وبالتالي  روحك  في  فاعل 
أهوائك  حسب  تختار  فسوف  جسدك  في 
النفسية وسوف جتني نتيجة اختيارك، هكذا 
رؤية عينيه ألنه  لنفسه وحسب  أختار  لوط 

ببساطة كان يتبع إبرام وليس الرب.
سدوم  أرض  في  وسكن  لنفسه  لوط  أختار 
كما يقول الكتاب، يجوز أن نختار اختيار غلط 
األهم  لكن  النهاية،  هي  هذه  ليست  ولكن 
حسب  ليس  وقراري  اختياري  أن  أدركت  إذ 
مشيئة الرب، األهم أن أعرف كيف ارجع إلى 
عندي  وتكون  قدميه  عند  وأجلس  حضنه 
من  واعرف  هو  كما  بخطأي  أعترف  أن  اجلرأة 

أين سقطت واعدل مسار حيات.
لوط  لوط،  أخينا  مع  يحدث  لم  هذا  لكن 
أختار حسب مشيئة نفسه وسكن في أرض 
أَْهُل  أن  الكتاب املقدس يعلن  أن  سدوم رغم 

ا. )التكوين  َسُدوَم أَْشرَارًا وَُخَطاًة لََدى الرَّبِّ ِجدًّ
)13 :13

قلبه  وغالظة  بكبريائه  اإلنسان  هو  فهذا 
نفسه  إلى  يرجع  أن  من  وبدال  خطأ  يختار 
خيامه  ويثبت  يسكن  اختياراته.  عن  ويعدل 
في أرض التيه، أرض سدوم، رمز العالم، وبعد 
أن ترك لوط إبرام... انفرد الرب ب إبرام ورسم 
أمامه مستقبل نسله املبارك وكأن لوط كان 

عائقا أمام إبرام؟!
من  إال  ذلك  بعد  لوط  عن  نسمع  ولم 
السقوط  حياة  من  حلقات  سلسلة  خالل 
لوط  فيه  سقط  انحدار  فأول  واالنحدار، 
عندما قامت احلرب الشهيرة في تكوين 14، 
قام  عندما  امللك  عمق  أو  السدمي  عمق  في 
منهم  ملوك  أربعة  وحاربوا  ملوك  خمسة 
إذ سقطت سدوم وسبي ملك  ملك سدوم، 
سدوم في هذه احلرب ويشير الكتاب املقدس 
يقول  إذ  جميله  بكلمات  الواقعة  تلك  إلى 
ميِ َكاَن ِفيِه آبَارُ ُحَمٍر َكِثيرٌَة. َفَهرََب  دِّ وَُعْمُق السِّ
َملَِكا َسُدوَم وََعُمورََة وََسَقَطا ُهَناَك، وَالَْباُقوَن 

َهرَبُوا إِلَى اجْلََبِل.
 َفأََخُذوا َجِميَع أَْمالَِك َسُدوَم وََعُمورََة وََجِميَع 
أَِخي  ابَْن  لُوطاً  وَأََخُذوا  وََمَضْوا.  أَْطِعَمِتِهْم 
ِفي  َساِكًنا  َكاَن  إِذْ  وََمَضْوا،  وَأَْمالََكُه  أَبْرَاَم 
إذ  لوط  ( سبي  12-10  :14 )التكوين  سَدُومَ. 

كان ساكناً في سدوم!! 
عزيزي القارئ، ال تلوم اهلل إذ سكتت في أرض 
الشرير  العالم  في  جذورك  ثبت  أي  سدوم، 
اختيارك،  نتيجة  الرب  في  حريتك  وفقدت 
وللحديث  الغد....  لك  يرسم  اليوم  فاختيار 

بقية!!!

دكتورة نعمات موافي

تعرف  أن  قبل  العنوان  من  تتعجب  ال 
 οικονομια  أوكيومنيا كلمة  معنى 
اليونانية، هي  باللغة    – oikonomia
اهلل  وضعها  التي  اإللهية  التدبيرات 
عليه  يطلق  ما  أو  اإلنسان  داخل  في 
اجلني اإللهي داخل اإلنسان، أي ناموس 
عليها  اخمللوق  الرحمن  وصورة  احلياة 
وهذا  تقومي..  أحسن  في  اإلنسان 
الناموس هو النظام اإللهي في داخل 
النفس البشرية الذي يجعل اإلنسان 
وال  شيء  كل  في  ويحكم  يتحكم 
يحكم فيه من أحد، من خالل إرادة حرة 
جتعله  مرهفة  ومشاعر  يُعقلُه  وذهن 
أحاسيس  أعماقه  من  وينبع  يفيض 
بل  واحلنان  والرأفة  والرحمة  احملبة 
التي  وكل مفردات اإلنسانية اجلميلة 
وتعالى  سبحانه  الرحمن  صورة  هي 
العالقتية  املشاعر  هذه  لتبدأ  فينا.. 
أوالً  النفس  على  تفيض  احلميمية 
وتشبعها ثم تنبع منها لتفيض على 
كل اآلخرين من حولها، فكيف يفيض 
وهو  اآلخرين  على  باحملبة  اإلنسان 
كاره لنفسه؟! ولذلك علينا أن نحب 
كل  ألن  أنفسنا..  نحب  كما  اآلخرين 

إناء ينضح مبا فيه!!
 وهذه التدبيرات اإللهية أوكيومنيا في 
الدم  كريات  كمثل  مثلها  داخلنا 
اإلنسان  جسم  حتمي  التي  البيضاء 
الفيروسية  الشر  هجمات  من 
املعروف  ومن  وخالفة..  والبكتريا 
»خاليا  من  يتكون  اإلنسان  دم  أن 
البيضاء  الدم  وخاليا  احلمراء  الدم 

وكل  والبالزما«  الدموية  والصفائح 
مكون يوجد فيه له أهمية بالغة في 
البيضاء  الدم  وكريات  اجلسد.  صحة 
األولى  الدفاع  وخطوط  اجلنود  هي 
حلمايته  اإلنسان  جسم  في  املوجودة 
اجلرثومية  للهجمات  التعرض  من 
لألمراض  والتصدي  والفيروسات 
والوظيفة  عليها  والقضاء  اخملتلفة 
عن  )الدفاع  الكريات  لهذه  الرئيسية 
وهذه  املعدية(..  األمراض  ضد  اجلسم 
جهاز  في  توجد  )اخلاليا(  الكريات 
تبدأ  املوجود في اجلسم فهي  املناعة 
بالتحرك والتكاثر والعمل عند دخول 
إلى اجلسم فعند وجود  جسم غريب 
أكثر  الدم  في  البيضاء  الكريات  عدد 
اجلسم  أن  ذلك  معنى  الطبيعي  من 
عليه  دخلت  غريبة  ألجسام  يتصدى 
تعود  ثم  محاربتها.  على  فيعمل 
يشفي  عندما  الطبيعي  العدد  إلى 
ويختل  تتوحش  قد  ولكنها  اجلسم. 
اإلنسان  يصاب  وعندها  التوازن 

باللوكيميا.
نقاء  على  اإلنسان  يحافظ   ولكي 
الرحمن  صورة  أي  اإللهية  صورته 
الكامنة في داخله عليه أن يعيشها 
تفعيالً  ويفعلها  تصديقاً  ويصدقها 
الرحمن  فيحياها دون بذل اجلهد ألنه 
فينا  تعمل  داخلنا  في  جعلها 
يحمينا  مناعي  كجهاز  عنا  وتدافع 
الرجيم  الشيطان  حيل  كل  من 
ولكن  املاكرين،  ووسوسة وحيل 
التوازن  يختل  الشر  على  عندما 

وتسود الكراهية واألنانية واملكر وغيره 
الرحمن  لصورة  املضادة  الشرور  من 
تتوحش فينا لتنقلب ملرض اللوكيميا 
وحتول  مشاعرنا  – leukemia فتأكل 
الرحمن  صورة  وتتغير  لكراهية  احملبة 
بالشرور  مملوءة  الشيطان  لصورة 
تدميرا  وتدمرنا  للحضيض  تقودنا 
في  أعمارنا  وتضيع  أيامنا  لتأكل 
العبودية  حكم  حتت  الذلل  متاهات 
أن  نستطيع  وال  الشريرة  للعادات 
علينا  فُيحكم   .. أنفسنا  نحكم في 

من األشرار وجنود الشيطان...
مصاب  لكل  صراحة  بكل  وأقولها 
الشفاء منها  أن  الروحية  باللوكيميا 
أن  هو  عليك  ما  وكل  أردت  أن  مؤكد 
الذي  اإللهية  الصيانة  ملركز  تدخل 
عبر عن نفسه سبحانه وتعالى قائالً 
خارجاً  أخرجه  ال  إلى  يقبل  من  .. كل 
الصيانة  ضمان  يعطيك  وبعدها   ..
الذى يشهد بأن الكل قد صار جديداً 
صورة  لتسترد  تقدم  بل  تخف  فال   ..
احملبة  حياة  وحتيا  اإللهية  الرحمن 
والصالح  والقداسة  والسالم  والفرح 
دمتم   .. واألمان  والوداعة  األناة  وطول 
في نعمات ربي وبركات صورة الرحمن 

حلياتكم وكل من حولكم...

حياتنا بني االوكومنيا واللوكيميا

ملحوظة: هذا حوار خيالي غير كتابي…
لكنه على بنية كتابية لغرض التأمل 

واملناقشة! 
أن  وقبل  واملكان،  الزمان  يُخلق  أن  قبل 
كائن!  واهلل  واملالئكة،  العالم  يكّون 
هو فوق كل زمان ومكان ووجود! واحد 
هو اهلل بكلمته وروحه! واحد هو اآلب، 
واحد هو االبن، واحد هو الروح القدس! 
بني  محدودين  غير  وانسجام  محبة 
ال  وخضوع  الثالثة…سالم  االقانيم 
لذلك  البعض!  بعضهم  نحو  نهائيان 

قرر ثالثتهم:
كل  ليشاركنا  اإلنسان  لنخلق  -هلم 

هذا احلب!
فقال اآلب:

كامل  خالق،  صورتنا:  على  -سنخلقه 
وعلى  أبدي  سلطان،  ذو  خطية،  بال 

رأسهم حر اإلرادة!
االبن بسابق علمه:  فأجاب 
تأتي  ال  اإلرادة  حرية  لكن 
الشر!  وجود  في  ثمن  بال 
عاملون  ونحن  فسنخلقه 
أوال  وسيختار  سيتمرد  أنه 
اهلل!  نحن  منا  يتحرر  أن 
سيموت،  أنه  معناه  وهذا 

ومبوته سيتسلل الشر واأللم والعذاب 
إلى نفسه وبقية العالم!   

فقال الروح:
رجعة… طريق  له  نعد  أن  يجب  -لذا 

إلى  ويحيا  إلينا  يعود  حتى  خالصاً… 
األبد!

فقال اآلب: 
اخلالص  هذا  وسيكون  تأكيد!  -بكل 
له!  الغامر  حبنا  عن  ومعبراً  مؤثراً 
حتت  الوقوع  سيستوجب  اخلالص  هذا 
شرير!  عالم  في  أيضا  املوت  سطوة 
املوت!  يختبر  أن  اخمللص  على  يجب  أي 
أمٌر خطير ال يستهان به! … فستكون 

جتربة أليمة علينا!
فبادر االبن وقال:

بعد  اإلنسان  سأخلص  شئت…انا  -إن 
حتى  املوت  واختبر  مترده…سأجتسد 
العظيمة  احملبة  هذه  اإلنسان  يختبر 
املوت  سأدوس  وباملوت  وبينه!  بيننا 
بقيامتي…وأعبر باإلنسان إلى ملكوتنا 

من جديد!
سكت االبن لبرهة ثم قال:

-لكن لتكن ال إرادتي…بل إرادتك!
حزن اآلب وأجاب:

بل  األلم،  عظيم…يستحق  -حب 
السهل  من  ليس  اآلالم!  كل  ويضاهي 
احلبيب… الوحيد  ابني  أبذل  أن  عليَّ 

لكن من أجل محبتي لإلنسان سيتم 
ال  حتى  قلت!  كما  للبشرية  اخلالص 
يهلك كل من يؤمن بك من بني البشر، 

بل تكون لهم حياة أبدية!!
فقال االبن: 

-انا هو القيامة واحلياة، من آمن بي…ولو 
مات…فسيحيا!
فاستطرد اآلب: 

كشبهنا!  اإلنسان  سنخلق  -إذن 
اإلنسان  ليدرك  املتجسد  االبن  كمثال 
وان  خلق،  قد  مخلصه  صورة  على  أنه 

خطة خالصه في ذهن اهلل الثالوث من 
قبل تأسيس العالم! 

فقال الروح:
لإلنسان  معزياً  فسأكون  أنا  -أما 
فيه  فسأسكن  اخلالص،  قبوله  بعد 
وسأقويه وأبكته إن لزم األمر وسأبكت 
خطية  وعلى  بر  على  العالم  بقية 
الناس  أن جميع  فإرادتنا  دينونة!  وعلى 

يؤمنون وملعرفة احلق يقبلون! 
فرأي اهلل الثالوث أن ذلك حسن، فقال 

األب لالبن:
ليكون  العالم  نقوم بخلقة  إذن  -هلم 
فلنبدأ  اإلنسان!  حبيبنا  خللقة  معداً 
خلدمة  منا  كمرسلني  املالئكة  بخلقة 

اإلنسان! لُتخلق املالئكة!
ومترد  املالئكة،  بخلقة  االبن  فقام   
اهلل  على  املالئكة  رئيس  ستانائيل 
فسقط  حسده،  بسبب 
من  لفيف  معه  حاصداً 
فُوجد  األخرى؛  املالئكة 
اللحظة  هذه  منذ  الشر 
قبل  الثالوث  رآها  كما 
يعرقل  لم  لذا  حدوثها!  
اهلل  خطة  الشر  وجود 
جللب اإلنسان، بل سيكون 

متمماً خلطة اخلالص العظيم!
اآلن  فلنخلق  البنه:  األب  قال  لهذا 
األرض  فيه  نضع  حتى  الواسع  الكون 
موطن اإلنسان! فلُيخلق الكون! فقام 

االبن بدوره بخلقه الكون!
ورأى الثالوث أن ذلك حسن أيضا، فقال 
لالبن: لنخلق األرض إذن لُنسكن فيها 

حبيبنا اإلنسان!
 فقام االبن بخلقة األرض في خمسة 
فيها  يخلق  كان  مرة  كل  وفي  أيام! 
حاضراً  اهلل  روح  كان  ما،  خليقًة  االبن 
اخلالئق  جميع  فخلقت  حولها!  يرف 
جبل  حتى  )كن…فيكون(،  اهلل  بكلمة 
اهلل اآلب بنفسه اإلنسان من تراب في 
اليوم السادس على صورته وشبه ابنه، 
القدس  الروح  اهلل  من  حياة  وبنفخة 
اإلنسان!  االبن  اهلل  خلق  أنفه،  في 
بقية  دون  إذن-  اإلنسان  خلقة  فكانت 
جداً  خاصة  شركة  نتاج  اخمللوقات- 

ومباشرة للثالوث في اخللق!
كما  كلها  اخلليقة  اكتملت  وهكذا 
آلفناها في سفر التكوين والتي كانت 
اإلنسان  أجل  من  خصيصاً  معدة 
وإرادة  واحد  بعمل  له،  اهلل  ومحبة 
القدوس،  الثالوث  من  واحدة متكاملة 
واخلضوع  الكامل  احلب  يشملهما 

والبذل!
حتى  كله،  الكون  خلق  قد  اهلل  إن 
محبته  عظم  أجل  من  املالئكة، 
كانت  اخلالص  خطة  وأن  لإلنسان؛ 
معدة منذ األزل بسابق علم اهلل مبيالد 
يقع  ال  فاهلل  اإلنسان!  وسقوط  الشر 
وال  اخمللوقة  الطبيعة  سلطان  حتت 
يغير خططه كرد فعل على تقصيرنا! 
يستخدم  للكل-  كضابط   - ولكنه 
أخطائنا وسقطاتنا الشريرة التي متت 
بكامل حريتنا، إلمتام مشيئته الصاحلة 

خلالصنا! 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

ما قبل التكوين!ما قبل التكوين!

بقلم:  مينا ماهر
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املكان  فهو  صغير  عالم  اإلنسان 
اخلالئق  معا  تتحد  فيه  الذي 
اخلالئق  املنظورة،  غير  و  املنظورة 
هو  فاإلنسان  غيراملادية.  و  املادية 
و  املادي  العاملني  بني   الوصل  همزة 
أن كل ما خلقه اهلل كان  الروحي. 

تكوين   ( انه حسن جدا  فرأي اهلل   ، اإلنسان  أما   ، حسنا 
(.  فهو اخمللوق الوحيد الذي خلق علي صورة اهلل   31 : 1
 ، الفريد  اخمللوق  هذا  ألهمية    .)  26  :  1 تكوين   ( مثاله  و 
دراسة هذا  الغرب في  و  الشرق  تخصص بعض  الهوتي 
 ( اإلنثروبولوجيا  بعلم  يسمي  ما  هو  و   ، الرائع  اخمللوق 

 )l’anthropologie – anthropology
، أن أسلط بعض  و سأحاول بنعمة ربنا ، في هذا املقال 
الضوء علي هذا الكائن الرائع و كيف فهمه أباء الكنيسة.    
صورتنا  علي  اإلنسان  نعمل   »: املقدس  الكتاب  يقول   
طير  علي  و  البحر  سمك  علي  فيتسلطون   ، كشبهنا 
السماء و علي البهائم، و علي كل األرض ، و علي جميع 
الدبابات التي تدب علي األرض.« ) تك: 1: 26 ( . أن استخدام 
ال  العبرية  فاللغة   ، للتعظيم  ليس  هنا  اجلمع  لفظ 
تستخدم اجلمع للتعظيم مثل اللغة العربية. بل اجلمع 
اإلنسان  هذا  و  اإلنسان.  خلق  في  الثالوث  إلشتراك  هنا 
  !! القدوس  الثالوث  أقانيم  ثالوثي مت بني  نتيجة حوار  هو 
يقول في هذا الصدد ، ق.يوحنا ذهبي الفم : »إن اهلل ضمن 
عن  اإلنسان  يختلف  أن  أراد  االسخاتولوجي  مشروعه 
باقي اخلليقة وهذا يبدو واضحاً في سفر التكوين أن كل 
األشياء األخرى قد صارت بأمر واحد من اهلل. لتكن سماء، 
يقول  اإلنسان  خلق  إلى  يصل  عندما  ولكن  نور…  ليكن 
أشخاص  مع  يتشاور  وكأنه  اإلنسان«  :«لنصنعّن  اهلل 
، يا  آخرين لهم نفس الكرامة اإللهية  »  و السؤال هنا 
نفس  لهم  الذين  األخرين  األشخاص  هؤالء  هم  من  تري 
الكرامة اإللهية ؟ يجيب القديس باسيليوس الكبير ، في 
عظته حول أصل اإلنسان قائال : »إن اهلل قال لنصنع ولم 
الثالوث كله اشترك في  أن  يقل ألصنع ويتضح من هذا 
اإلنسان«  الكتاب »وخلق اهلل  قال  اإلنسان، وعندما  خلق 
 ( دّل بذلك على وحدة األلوهة رغم وجود ثالثة أشخاص 
وحتملك  بينهم  جتمع  واحدة  فاعلة  قوة  فهناك   ) أقانيم 
يتوه  لئال  و  أقانيم«   ثالثة  لكنه في  واحد  إله  عبادة  إلى 
األقانيم.  بهم  املقصود  هنا  أشخاص   فكلمة  البعض 
فالتعريف السليم لكلمة أقنوم هو : ما يقوم فيه أو ما 

يقوم عليه اجلوهر اإللهي.   
هذه   ، اخمللوقات  باقي  عن  ميزة  و  نكهة  لة  فاإلنسان 
هذه  عن  و   . فيه  اإللهية  الصورة  طابع  هي  املسحة 
الالهوتي:  غريغوريوس  القديس  يقول    ، اإللهية  الصورة 
اإللهية  النعمة  وهذه  اهلل،  روح  من  النسمة هي  » هذه 
اخلاصة باإلنسان يسميهما جزءاً من األلوهة. أو تدفقاً من 
اإلنسان منذ خلقه يحمل اهلل  أي  املنظور.  الالهوت غير 
في قلبه ويحافظ عليه حتى يستقر أخيراً هو في قلب 

اهلل، 
أنه  يعني  ال  فهذا  إلهياً  جزءاً  ميلك  اإلنسان  كون  ولكن 
قطعة من جوهر اهلل، الفرق بينه وبني اهلل أن اإلله غير 

مخلوق أما اإلنسان فموجود باخللق.« 
 ما أبدع اعمالك يا اهلل ، ما أرقي ما صنعته يديك !! هل 
تدرك هذا عزيزي القاريء ؟ أن اإلنسان يلهث و يجري هنا 
و هناك بحثا عن قيمته ، و بحثا عن إثبات ذاته ، متناسيا 
فيما  ليست  لإلنسان  احلقيقية  القيمة  أن  متجاهال  و 

يصنعه ، بل فيما صنع ألجله. 
اإللهية لدي  ، ما طبيعة هذه الصورة  اآلن  و السؤال      
هذا  بالفعل  حتقق  هل  و  املثال  هذا  هو  ما  و  ؟  اإلنسان  

املثال ؟
 هذا ما سنجيب عنه في املقال القادم ، إن أحبت نعمة 

الرب و عشنا. 

الراعي والرعية 2020

كتبت رسالة الي أحد امللحدين في غضبته 
علي بعض ) سلفية ( األقباط قلت فيها : 

حقيقة  كان  سواء   ، املسيحية  إله  إن   {
ليس كذلك  أو  الصادق،  املؤمن  ويقني عند 
وجود  ال  اهلل  يعتبر  الذي  املؤمن  غير  عند 
فمن   ، املؤمنني  عند  وهمية  فكرة  بل  له 
تابعيه  وبالتالي   - اإلله  هذا  في  املفترض 
املبادئ  من  سمواً  أكثر  يكونوا  أن   - أيضاً 
اإلنساني  التاريخ  أظهر  ولقد  اإلنسانية. 
املصدر  والتزال  كانت  املسيحية  أن  فعالً 
إللهام العالم في اإلرتقاء باملبادئ اإلنسانية 

فوق نفسها.
كثيرة  أحياناً  يتزعزع  اإلفتراض  ولكن هذا   
بسبب  ولكن  امللحدين  بسبب  ليس 
ليجعلوه  املسيح   أختطفوا  مسيحيني 
 ، ملكوته  وليس  مملكتهم  على  ملكاً 
من  اآلخرين  علي  ويسيطروا  ليتحكموا 
النقيض من  وعلي  بل   ، املسيح  وراء ظهر 
تعليمه » مملكتي ليست من هذا العالم“ 
أن  اليهود  أراد   “ مواقفه:  مع  تضاد  في  و 
من  فهرب  ملكاً،  ليجعلوه  يختطفوه 

وسطهم وأختفي“.
 هؤالء مسيحيون يصنعون لهم مسيحاً 
هو صدي خللل نفوسهم . مسيٌح              ” 
أهوائهم  بحسب  يصورونه  ُمخَتَطف“ 
يغادر  و  وسطهم  من  يجوز  ال  وبالتالي 
خيالهم املريض كما فعل املسيح إلهنا ” 

هرب من وسطهم وأختفي“ .
لقد خلق اهلل اإلنسان غير محتاٍج إليه في 
تدبير معيشته ” اهلل يشرق شمسه علي 
الصاحلني  علي  وميطر  واالشرار  و  االبرار 
والطاحلني “ لكي ما إذا أحبه أنساٌن وتبعه 

ال تكون تبعية أحتياج بل حب .
حياته  يدبر  أن  اإلنسان  من  طلب  املسيح 
في هذه الدنيا حسب قوانني وضعها الرب 
بعقٍل  اإلنسان  وميَّز   . العالم  إلستمرار 
عظمة  مكنونات  به  يعرف  أن  يستطيع 
نفسه  يدبر  بينما  اهلل  فيسبح  اخللق 
بنفسه في أمور دنياه . يظهر هذا بوضوح 
في  أجابة الرب ملَن َقصده حلل خالف علي 

ميراث » من أقامني قاضياً عليكما؟ “ . 

أو  قهر  هناك  ليس  أنه  الكالم  خالصة 
إله  من  سواء  املسيحية  في  تسلط 
بحسب  الديني  اخلطاب  في  أو  املسيحية 
علي  والقائمني  الصادق  املسيحي  املنهج 

خدمته .{.
املسيح  لقاء  أحداث  قراءة  خالل  ومن 
بالتالميذ ألول مرة ، يتبادر إلي الذهن سؤال 

مهم : 
- هل التالميذ هم الذين وجدوا يسوع ؟

تَْفِسيُرُه  الَِّذي  َمِسيَّا«  َوَجْدَنا  َقْد   «”
:امْلَِسيُح….

ِفي  ُموَسى  َعْنُه  َكَتَب  الَِّذي  َوَجْدَنا   «
النَّاُموِس َواألَنِْبَياُء يَُسوَع “

- أم أن يسوع هو الذي وَجد التالميذ ؟ 
 ” َوأََنا ) يوحنا املعمدان(  َلْم أَُكْن أَْعِرُفُه، 

لِكنَّ )اهلل( َقاَل ِلي “…
تَْعِرُفِني؟«  أَيَْن  َنَثَناِئيُل:»ِمْن  َلُه  َقاَل   ”
َدَعاَك  أَْن  َلُه:»َقْبَل  َوَقاَل  يَُسوُع  أََجاَب   .
رَأَيُْتَك«.أََجاَب  التِّيَنِة،  حَتَْت  َوأَنَْت  ُس  ِفيُلبُّ
َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُه:»يَا ُمَعلُِّم، أَنَْت ابُْن اهلِل ! 

أَنَْت َمِلُك إِْسَراِئيَل!« )يوحنا :1( .
البشر  وجد  الرب  أن  هي  قطعاً  اإلجابة 
وليس العكس : “َلْيَس أَنُْتُم اْخَترُْتُوِني بَْل 
َوتَأْتُوا  ِلَتْذَهُبوا  َوأََقْمُتُكْم  اْخَترْتُُكْم،  أََنا 
ِبَثَمٍر، َويَُدوَم ثََمُرُكْم، ِلَكْي يُْعِطَيُكُم اآلُب 

ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمي.« )يو 15: 16(.
في  راعي  وبال  تائهة  جنوم  مثل  كنا  فقد   
. بينما  له  أبناءاً  هذا العالم فإتخذنا الرب 
العكس هو ما حدث عندما أراد آدم أن يجد 
األلوهة - بغواية احلية - ويقتنيها لنفسه 
بعيداً عن الرب .  فأكل  من شجرة معرفة 
اخلير والشر وسقط.  فاملسيح إلهنا هو   ” 
شجرة احلياة “ وهو الذي يفتقدنا بصالحه 
من  األبدية  حياته  في  الشركة  ومينحنا 

خالل نعمة اإلحتاد في بشريته.
وعندما يصير اإلميان املسيحي قنية  وليس 
باإلفتخار  يعج  هزيالً  إمياناً  يصير   ، شركة 
 . نقتنيه  شيئاً  جعلناه  بإله  األجوف 
والسمعة  املديح  حب  علي  ونتسابق 
و  الغيرة  وتتصاعد   . اإلله  لهذا  والصيت 
حتي  وإذاللهم  اآلخرين  غلبة  في  الرغبة 

هذه   . ألهنا  وليس  األعلون“   ” نحن  نكون 
برىء  واملسيح  العالم  في  األديان  آفة  هي 
اآلفة  أن هذه  العظمي  املصيبة   . من ذلك 
أشد  فإن  الكنيسة،  إلي  تتسرب  عندما 
الدين  رجال  بعض  عند  تكون  أنواعها 
حتي أنهم يحسبون كرامتهم من كرامة 
. نري هذا في ثورة الغضب بإسم  املسيح 
َمن  جتاه  التسامح  وعدم  باطالً  املسيح 

يخطئ في حق بعض رجال الدين هؤالء .
َلُكْم  ”َويٌْل  املسيح  قول  هنا  يحضرني   و 
ألَنَُّه  النَّاِس َحَسًنا.  َجِميُع  ِفيُكْم  َقاَل  إَِذا 
ِباألَنِْبَياِء  يَْفَعُلوَن  آبَاُؤُهْم  َكاَن  هَكَذا 
الَْكَذبَِة.“ )أجنيل لوقا 26:6 (. واضح هنا أنه 
أعتبروا  لذلك  كذبة  أنبياء  كونهم  بسبب 
 ، املسيح  أنه قيل فيهم وليس في  املديح 
ألنهم في احلقيقة  يعتقدون أنهم يقتنون 
املسيح وليسوا في شركة معه مثل بقية 
قنيتهم  هو  صار  فلقد   . املسيح  شعب 
عن  ومينعونه  يستحسنوه   ملن  فيعطونه 

من يغضبون عليه .
في  درساً  أعطانا  املسيح  يسوع  الرب  إن 
أَيَُّها   ” قائالً  أحدهم  خاطبه  عندما  ذلك 
مِلَاَذا   ” املسيح  فأجابه   ،“ الُِح  الصَّ امْلَُعلُِّم 
إاِلَّ  َصاحِلًا  أََحٌد  َلْيَس  َصاحِلًا؟  تَْدُعوني 
.“ ) متى 16:19(.  فنالحظ أن 

ُ
َواِحٌد َوُهَو اهلل

املسيح  هنا لم ينكر أنه صالح ولكنه قال 
أن ليس صاحلاً إال اهلل ، وبذلك فهو أكد أنه 
الصالح ألنه اهلل .  وبهذا فقد أرسي الرب 
واألفتخار  املديح  أن  في  املسيحي  املنهج 
هو  هلل حتي لو كان اإلنسان هو املقصود 

به من اآلخرين .
املنهج  هذا  بولس  القديس  ألتقط  قد  و   
وقال ” َمن أفتخر فليفتخر بالرب“ . فالرب 
عندما  بأنفسنا  ونفتخر  نفرح  أن  يريدنا 
لنا ملءالوعي  يكون  وأن  الرب  نعمل عمل 
أننا قنية الرب وليس العكس.  وبالتالي فإن 
فرحنا هو فرح شركتنا في املسيح العامل 

فينا. 
و السبح هلل .

بني إقتناء  املسيح  و الشركة  فيه في املفهوم األرثوذكسي 

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )172(

عالم صغير 
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية
 جامعة الڤال – كندا
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فرنسا:

متحف املوسيقى
آالت  املتحف  يضم  للموسيقى  دولي  متحف  بباريس  أقيم 
العصر  الثامن عشر حتى  الفن  إلى  تاريخها  يرجع  موسيقية 
احلالي، كما يضم املتحف کتباً تسجل تاريخ املوسيقى في كل 
دولة، وتاريخ كل آلة على حدة، فضالً عن الكتيبات التي تتناول 

حياة وأعمال أشهر أعالم املوسيقى في كل العالم.

أملانيا:

أجور العامالت تزيد عن الرجال
في  تزيد  أجوراً  أملانيا  شرق  في  العامالت  النساء  تتقاضى 

املتوسط بـ 82 يورو عن أجور الرجال.
جاء ذلك في إعالن أصدرته الوكالة االحتادية للعمل في مدينة 
الوحدة  بيوم  االحتفال  قرب  مبناسبة  السبت  اليوم  نورنبرغ 

األملانية املوافق بعد غد االثنني.
في املقابل، يقل متوسط أجور النساء العامالت في غرب أملانيا 

مبقدار 461 يورو عن أجور الرجال.
الرجال  بني  األجور  في  التفاوت  سبب  الوكالة  خبراء  ويعزي 
القطاعات  إلى اختالف هياكل  أملانيا  والنساء بني غرب وشرق 
املزيد  الغربية بها  الواليات  أن  إلى  البالد، مشيرين  في شطري 
الرجال  عليها  يهيمن  مجاالت  في  تعمل  التي  الشركات  من 

مثل الصناعات التحويلية على سبيل املثال.
ورأى اخلبراء أن نسبة النساء العامالت في شرق أملانيا في مجال 
فإن  ذلك  ومع  نسبيا،  مرتفع  الصحة  قطاع  أو  العامة  اإلدارة 
مستوى األجور في الغرب أعلى، إذ وصل مقدار الفرق في األجور 

بني شطري البالد في العام املاضي إلى 619 يورو.
غير أن شيئاً ما يحدث في هذه القضية حيث كان مقدار الفرق 

قد وصل في 2020 إلى 650 يورو وفي عام 2017 إلى 739 يورو.

فرنسا:

جمع ۸۰۰ ألف طابع بريد 
من أجل حديقة ورد!

متكن روبرت موكيست الفنان الفرنسي من جمع نحو ۸۰۰ ألف 
أن هناك فكرة جريئة  العالم غير  أنحاء  بريد من جميع  طابع 
قفزت إلى ذهنه وهي استخدام هذه الطوابع في تكوين حديقة 

غناء من الزهور املتنوعة األشكال واأللوان. 
وجنح في مشروعه حتى أن شجرة ورد تبدو وكأن العطر يفوح 
منها.. علماً بان كل »بتلة« في الوردة حتتاج إلى خمسة طوابع 
باحلساب  يعني  فهذا  بتلة   40 إلى  حتتاج  وردة  كل  والن  بريد 
البسيط أن الوردة الواحدة حتتاج إلى ۲۰۰ طابع بريد + 5 ساعات 

عمل متواصل.

الهند:

تغرمي »جوجل« 16٢ مليون دوالر بسبب »الهيمنة 
على السوق«

فرضت هيئة مكافحة االحتكار في الهند، غرامة قدرها 162 
األمريكية، ألنها »قللت من  دوالر على شركة »غوغل«  مليون 
األجهزة  وبيع  تطوير  على  لألجهزة  املصنعة  الشركات  قدرة 

التي تعمل على إصدارات بديلة من آندرويد«.
وقالت جلنة املنافسة الهندية إن »جوجل« عززت من مكانتها 
إلزاميا  اخلاصة  تطبيقاتها  تثبيت  السوق، من خالل جعل  في 
أخرى  خطوات  بني  من  وذلك  اجلديدة،  الذكية  الهواتف  على 
اعتبرتها اجلهة التنظيمية مناهضة للمنافسة، وفقا لوكالة 

»بلومبرج« األمريكية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنه »من خالل إجراء التثبيت املسبق 
للتطبيقات اململوكة لشركة »غوغل«، )وخاصة متجر »غوغل 
وتوزيعها،  تصنيعها  مت  التي  »أندرويد«  أجهزة  جلميع  بالي«( 
لألجهزة،  املصنعة  الشركات  بواسطة  تسويقها  يتم  والتي 
فقد قللت من قدرة الشركات املصنعة لألجهزة وحافزها على 

تطوير وبيع أجهزة تعمل على إصدارات بديلة لـ«آندرويد«.
أن شركة  إلى  بيانها  في  الهندية  املنافسة  أشارت جلنة  كما 
»غوغل« عززت أيضا موقعها املهيمن في البحث عبر اإلنترنت، 
ما جعل من الصعب على تطبيقات البحث املنافسة اقتحام 
والكف  العمل  بوقف  أمرا  تصدر  كانت  أنها  السوق، مضيفة 

ضد »غوغل« من التصرف بشكل غير عادل.
ووجهت جلنة املنافسة الهندية شركة »غوغل« بتغيير العديد 
السماح  ذلك  في  مبا  »أندرويد«،  على  احلالية  ممارساتها  من 
التطبيقات،  تثبيت  بإلغاء  الذكية  الهواتف  ملستخدمي 
باإلضافة إلى السماح لهم بتحديد محرك بحث من اختيارهم.

أملانيا:

عالج الشلل بالرقصات الشعبية
استخدام  حول  ودراسات  أبحاث  أملانيا  بجامعات  اآلن  جترى 
احلركي  اجلهاز  وأمراض  الشلل  عالج  في  الشعبية  الرقصات 
أن  على  الدراسات  دلت  فقد  النفسي،  لالنفعال  املصاحبة 
احلركة املصاحبة إليقاعات معينة، أكثر فائدة من احلكة اخلالية 

من اإليقاع.
وأثبتت األبحاث أن الرقصات ذات اإليقاع الذي يصل معدله إلى 
16 دقة في الدقيقة - وهو معدل التنفس نفسه عند اإلنسان 

- من شأنها أن تسهم في سرعة العالج.

كاليفورنيا:

نافورة تتنبأ بالزالزل..!!
أمل جديد أحيته نافورة طبيعية في نفوس أهالي كاليفورنيا 
الزالزل  حدوث  قبل  مبكر  إنذار  على  احلصول  من  يتمكنوا  بأن 

التي تفاجئهم وتهدد حياتهم.
النافورة الطبيعية لها   فقد الحظ علماء اجليولوجيا أن تلك 
تلك  انطالقة  بني  ما  الفترات  تتزايد  اذ  الزالزل  بحركة  عالقة 

النافورة واندفاعها ألعلى بشكل ملحوظ قبل وقوع الزالزل.
منها  يخرج  التي  األرض  مالكة  كولبيك«  »اوجلا  قامت  قد   
النبع  النافورة مبتابعة حركة  الذي يشبه  النبع الطبيعي  هذا 

وتوقفه ورصدتها منذ عام 1973.
ولكن من يستمع لكالم مدرسة عجوز هي اوجلا؟ وبالفعل لم 
يستمع أحد لكالمها إال عندما أكد االكتشاف اثنان من علماء 

اجليولوجيا ليتحول النبع الصغير إلى مزار سياحي شهير.

كندا:

املرتبة األولى في العالم في التعليم العالي
واحتلت كندا املرتبة األولى في 
العالم في التعليم العالي، إذ 
حصل 60٪ من مواطنيها على 
ويدخل  مرموقة،  علمية  درجة 
في ذلك جميع احلاصلني على 
مبا  الثانوي،  بعد  ما  تعليم 
والكليات  اجلامعات  ذلك  في 

ومؤسسات التعليم املهني.
تعليماً  األعلى  الدول  بني  اخلامس  املركز  إسرائيل  حتتل  بينما 
ألبنائها، إذ حصل نحو نصف مواطني الدولة على درجة علمية 
عالية، وفق تقرير صدر عن منصة البحوث التعليمية إيروديرا 

.)Erudera(
ولوكسمبورغ  اليابان  احتلت  اخلمس،  للمراكز  واستكماالً 

وكوريا اجلنوبية املراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب.
أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة  تناولته  الذي  التقرير،  في  وجاء 
من  أعلى  نسبة  لديها  الدول  هذه  من  »كالً  أن  اإلسرائيلية، 
مبتوسط  مقارنًة  عليا  علمية  درجات  على  احلاصلني  السكان 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي يبلغ ٪39«.
ما  بحسب  اخلصائص،  بعض  تعليماً  الدول  أعلى  وتتقاسم 
للفرد  إجمالي  ناجت محلي  نسبة  ذلك  في  مبا  التقرير،  في  جاء 
عالية نسبياً، ومعدالت بطالة أقل، وإنفاق أعلى على التعليم 
والبحث العلمي. ومع ذلك، من بني الدول العشرة األولى، جاءت 
إسرائيل في املرتبة التاسعة من حيث اإلنفاق لكل طالب في 

التعليم العالي.
العشرة  الدول  بني  وجود عالقة  إلى  أيضاً  إيروديرا  تقرير  وأشار 
على  عالية  مكانًة  حتتل  التي  والدول  ألبنائها  تعليماً  األعلى 
حلَّت  حيث  العاملي،  السعادة  لتقرير  وفقاً  السعادة  مؤشر 

إسرائيل في املرتبة التاسعة عام 2022.
الدول  أكثر  ضمن  الثالثة  املرتبة  إسرائيل  احتلت   ،2018 وفي 
تعليماً ألبنائها على مستوى العالم، بحسب منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، إذ حلَّت بعد كندا واليابان مباشرًة.
وأفاد مسؤول من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأنه »في 
إسرائيل، استكمل 88٪ من البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني 
الثانوي، وهي نسبة أعلى من  تعليمهم ما بعد  25 و64 عاماً 

متوسط املنظمة البالغ ٪79«.

بريطانيا:

أنف مشعة!
يحمل مواطن بريطاني أنفاً غير عادي كان محل اهتمام الدوائر 
من  تنبعث  إذ  املاضية،  القليلة  األيام  في  والعلمية  الطبية 
األنف إشعاعات نووية مستمرة سببها ذرة مشعة انتقلت إلى 
الكيمياوي  اإلشعاع  مبركز  عمله  يؤدي  وهو  املواطن  ذلك  أنف 

مبدينة برمنجهام البريطانية.

عالم بال حدود2121

بريطانيا:

ارتفاع معدل التضخم
 ألعلى مستوى في 4٠ عاماً

التضخم   1980 عام  منذ  بريطانيا  في  الغذاء  أسعار  في  قفزة  أكبر  دفعت 
ملا يفوق 20٪ الشهر املاضي ليماثل مستوى هو األعلى في 40 عاماً  مجدداً 
وصل إليه في يوليو مبا يشكل ضربة جديدة لألسر التي تكافح للتأقلم مع 

أزمة تكلفة املعيشة في البالد.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية البريطاني إن مؤشر أسعار املستهلكني زاد 

10.1 ٪ على أساس سنوي في سبتمبر 
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة تبلغ 10٪ بعد ارتفاع 
بلغ 9.9 ٪ في أغسطس وتراجع اجلنيه اإلسترليني ملا دون 1.13 دوالر بعد تلك 

البيانات وهبط في أحدث تداوالت ٪0.2.
الرتفاع  محفز  أكبر  الكحولية  غير  واملشروبات  الغذاء  أسعار  وشكلت 
التضخم في سبتمبر إذ زادت بنسبة 14.5٪، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.
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Meanwhile, the Israelites in Egypt were suffering,
And for their deliverance they were hungering.
The Lord saw their oppression, and heard their cry,
And decided the time of their salvation was nigh.
So He appeared to Moses as he tended the sheep,
In a burning bush, whose fire did not sweep
Mount Horeb, the mountain of God,
And spoke with Moses, who was so awed!
God first told Moses to remove his shoes
Before discussing the deliverance of the Jews.
For he needed to know the holy ground
Where the glory of the Lord did abound.
God told Moses that He had heard
The cry of His people in one word.
“Please deliver us, O God above,
With Your mercy, and with Your love.”
He vowed to bring them to the Promised Land,
And divulged to Moses His plan so grand.
He told Moses he was His chosen vessel,
To lead the Israelites to the place where they would 
nestle.
A land flowing with milk and honey,
Where there is no need or desire for any money!
Although Moses did not think he was up for this task,
God would not let him off the hook, no matter how 
much he asked!
God said “tell My people ‘I AM’ has sent me to you,
And I will show you what you must do.

Gigi Soleman    

THE STORY 
    OF MOSES - III Before the municipal elections 

started, there were expressed 
concerns about how ethnic 
groups and biases may dictate 
the choice of candidates or in-
fluence results. Not based on 
competence but rather on racial 
background or for serving par-
ticular groups’ interests. 
During the campaigns, there 
were many videos on social me-
dia, direct email, and even mail-
ing in languages other than En-
glish or French, our two official 
languages. Language is the first 
component of unity, unity in 
the present and the future, and 
it narrates history. It is the pride 
of every nation. 
Many candidates failed to draw 
the line between reaching out to 
constituents who would share 
the same ethnic background 
and their responsibility towards 
everyone equally. Even more, 
some voters played a significant 
role in highlighting the influ-
ence of ethnicity by following 
personal opinions of previous 
politicians and following their 
endorsements to some candi-
dates of unknown experience or 
qualifications for the office.
The urgent question is, would 
they lead through the same path 
after being elected by repre-

senting only their tribe? 
Needless to say, such 
differentiation prevails 
among all backgrounds, 
not necessarily citizens who 
immigrated in the last twenty, 
thirty, or fifty years, but among 
the immigrants who landed two 
hundred years ago too. 
The eternal argument and de-
bate that diversity is the secret 
of our power, indeed diversity 
creates more collective knowl-
edge and experiences, more 
opportunities to succeed inter-
nationally and maybe a beauti-
ful painting of a society. This is 
ideal if adopted without bias or 
prejudice, but it is challenging. 
It simply requires deep toler-
ance, acceptance of the other, 
profound culture, neutrality, 
and justice. These qualities are 
seldom present among average 
humans.
The prime concern here is when 
one of the groups succeeds in 
getting their candidate elect-
ed, they start to grow a strong 
sense of power above the other 
groups. They begin to look for 
more gains that could represent 
inequality among others, thus 
creating a more profound gap in 
the community. 
The responsibility presently lies 

among those elected 
persons to bridge any 
gap created during 
the campaigns and to 

prevent more cracks that might 
erupt in the community they 
represent during their term.
An elected official should not 
rely on the fact that she or he 
has all the time before they 
could lose their office in the 
next elections, if they did not 
follow the right course of serv-
ing their constituents fairly and 
for the ultimate benefit of all.
The voice of the masses who are 
aspiring for a better place to live 
in, a safe place for their fam-
ilies, is much louder and more 
robust than a bi-law in the elec-
tions’ rules. 
The same democracy that 
brought someone to office will 
be the same democracy to ex-
press peoples’ will for change.
-------------------------
Congratulations to all the 
re-elected Mayors, councillors, 
and trustees. You all did very 
well before, so we elected you 
again. Congratulations to the 
newly elected officials. We wish 
you well in your endeavors to 
well serve your communities.
---------------------

Emad BarsoumEmad BarsoumBridging the Gap in a Divided CommunityBridging the Gap in a Divided Community

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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