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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

قمة املناخ في شرم الشيخقمة املناخ في شرم الشيخ
اهم األحداث واملوضوعات على مدار اهم األحداث واملوضوعات على مدار 

األيام األولى األيام األولى 

النتائج األولية لالنتخابات النصفية النتائج األولية لالنتخابات النصفية 
األمريكية.. تقدم كبير للجمهورينياألمريكية.. تقدم كبير للجمهوريني

جامعة تورنتو من أفضل اجلامعات في العالم جامعة تورنتو من أفضل اجلامعات في العالم 
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ثالثة أبواب خلفية لعودة اإلخوان
الكروي  األلتراس  وصفحات  مصر  في  البنات  مدارس  على  سريعة  الكروي نظرة  األلتراس  وصفحات  مصر  في  البنات  مدارس  على  سريعة  نظرة 
ستستطيع أن حتدد ومبنتهى السهولة ما هي الثغرة التي سينفذ من خاللها ستستطيع أن حتدد ومبنتهى السهولة ما هي الثغرة التي سينفذ من خاللها 

اإلخوان أو الباب اخللفي الذي ستتسلل منه اجلماعة.اإلخوان أو الباب اخللفي الذي ستتسلل منه اجلماعة.
أوالً باب التعليم، الباب الذي يسيطر عليه املزاج السلفي بامتياز وباكتساح أوالً باب التعليم، الباب الذي يسيطر عليه املزاج السلفي بامتياز وباكتساح 
مت فرضه في  الذي  انتشار صور كثيرة لإلسدال  والريف،  األقاليم  مت فرضه في خاصة في  الذي  انتشار صور كثيرة لإلسدال  والريف،  األقاليم  خاصة في 
ملديرة  إرضاء  اإليشارب  يرتدين  الالتي  املسيحيات  والطالبات  املدارس،  ملديرة بعض  إرضاء  اإليشارب  يرتدين  الالتي  املسيحيات  والطالبات  املدارس،  بعض 
املدرسة، والكم الرهيب من املدرسات املنقبات في املدارس خاصة االبتدائية املدرسة، والكم الرهيب من املدرسات املنقبات في املدارس خاصة االبتدائية 
..الخ  إسالمية  بأناشيد  عليها  التحايل  أو  العلم  حتية  وإلغاء  ..الخ واإلعدادية،  إسالمية  بأناشيد  عليها  التحايل  أو  العلم  حتية  وإلغاء  واإلعدادية، 
..كل هذا ينذر بسيطرة سلفية وتوغل إخواني داخل وزارة التعليم، اإلخوان ..كل هذا ينذر بسيطرة سلفية وتوغل إخواني داخل وزارة التعليم، اإلخوان 
فانتشروا  والصحة،  التعليم  هو  السيطرة  مفتاح  أن  عرفوا  بعيد  زمن  فانتشروا منذ  والصحة،  التعليم  هو  السيطرة  مفتاح  أن  عرفوا  بعيد  زمن  منذ 

املدرس  بزعيمهم  اقتداء  املدرسني  أوساط  املدرس في  بزعيمهم  اقتداء  املدرسني  أوساط  في 
اإللزامي حسن البنا، وسيطروا على كليات الطب اإللزامي حسن البنا، وسيطروا على كليات الطب 
األدمغة  احتالل  شعارهم  كان  األدمغة واملستوصفات،  احتالل  شعارهم  كان  واملستوصفات، 

مقدمة الحتالل األوطانمقدمة الحتالل األوطان
أما األلتراس فهو تربة خصبة لإلخوان والسلفيني، أما األلتراس فهو تربة خصبة لإلخوان والسلفيني، 
وهو يتماهى ويتماشى في تركيبته، مع التركيبة وهو يتماهى ويتماشى في تركيبته، مع التركيبة 
في  التطرف  هستيريا  الفاشية،  في اإلخوانية  التطرف  هستيريا  الفاشية،  اإلخوانية 
أحط  اختيار  سيء،  فريقي  ولو  حتى  أحط التشجيع  اختيار  سيء،  فريقي  ولو  حتى  التشجيع 
على  التنمر  املنافس،  الفريق  من  للنيل  على األلفاظ  التنمر  املنافس،  الفريق  من  للنيل  األلفاظ 
بوابتان  هما  حوله،  األكاذيب  واختالق  بوابتان اخلصم  هما  حوله،  األكاذيب  واختالق  اخلصم 

خطيرتان لعودة اإلخوان، ولو أغمضت الدولة خطيرتان لعودة اإلخوان، ولو أغمضت الدولة 
سيخسر  الوحشني  هذين  عن  سيخسر أعينها  الوحشني  هذين  عن  أعينها 
الشر  ساقية  وستبدأ  الكثير،  الشر الوطن  ساقية  وستبدأ  الكثير،  الوطن 

بالدوران في نهر الدم.بالدوران في نهر الدم.
اخلطورة  منتهى  في  ثالثة  بوابة  اخلطورة هناك  منتهى  في  ثالثة  بوابة  هناك 
كثيراً ما أشرت إليها بال جدوى، وهي بوابة كثيراً ما أشرت إليها بال جدوى، وهي بوابة 

منتهى  في  هن  التنظيم،  في  املنخرطات  اإلخوان  وبنات  زوجات  منتهى األخوات،  في  هن  التنظيم،  في  املنخرطات  اإلخوان  وبنات  زوجات  األخوات، 
وقد  وصراخ،  هستيريا  خطابهن  وفي  ثأر،  أنه  على  األمر  ويأخذن  وقد الشراسة  وصراخ،  هستيريا  خطابهن  وفي  ثأر،  أنه  على  األمر  ويأخذن  الشراسة 
االخوانيات  األخوات  من  قبل  من  نيوز محذراً  جود  على صفحات  هنا  االخوانيات كتبت  األخوات  من  قبل  من  نيوز محذراً  جود  على صفحات  هنا  كتبت 

وأكرر من هذا املنبر دق جرس اإلنذار.وأكرر من هذا املنبر دق جرس اإلنذار.
وطني  وجدان  صناعة  هو  سادة  يا  وطني التعليم  وجدان  صناعة  هو  سادة  يا  التعليم 
واإلخوان  السلفيني  هؤالء  وبسيطرة  واإلخوان مشترك،  السلفيني  هؤالء  وبسيطرة  مشترك، 
سيصبح التعليم هو صناعة دواعش ومشتل سيصبح التعليم هو صناعة دواعش ومشتل 
متطرفني، أما عن كرة القدم فلتذهب أي رياضة متطرفني، أما عن كرة القدم فلتذهب أي رياضة 
إلى اجلحيم إذا كانت ستتحول إلى ميليشيات إلى اجلحيم إذا كانت ستتحول إلى ميليشيات 
العشاء لسيدات اإلخوان  أما عن دروس  العشاء لسيدات اإلخوان إرهاب،  أما عن دروس  إرهاب، 
والتي تتحول إلى أوكار إلسقاط الوطن وتدميره، والتي تتحول إلى أوكار إلسقاط الوطن وتدميره، 
نظرة عناية واهتمام إلى تلك امللفات، فالدولة نظرة عناية واهتمام إلى تلك امللفات، فالدولة 

ال حتتمل أن ينخر السوس في اجلذور.ال حتتمل أن ينخر السوس في اجلذور.

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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البابا تواضروس و العشرية األوليالبابا تواضروس و العشرية األولي
الكنيسة  وجدت  بها  أصلي  التي  بالكنيسة  كنت  وحينما  لهجرتي  األول  العام  في 
افراد  ستة  أمامه  وكان  يعظ  أسقف  ألجد  الباب  ففتحت  مضاءة  بالبدروم  الصغيرة 
فقط يسمعونه بينهم كاهن الكنيسة، وكان هذا هو األنبا تواضروس األسقف العام 
الكنيسة لم  وحينما حضر لنفس  وبعد تنصيبه بطريركاً  للبحيرة. وبعدها بسنوات 
يكن بالكنيسة مكان لقدم من كثرة احلاضرين. تباين بني مشهدين لتعرف الفارق بني 
االنبا تواضروس والبابا تواضروس وتعرف أهمية وخطورة هذا املنصب، وعليه وبعد مرور 
عشر سنوات علي تنصيبه بطريركاً وجب علينا حتليل تلك العشرية، ما لها وما عليها 
خصوصاً بعد أن جتاوز هذا املنصب الدور الروحي إلي دور إداري سياسي اقتصادي اجتماعي

وفي رايي يحسب لقداسة البابا تواضروس ما يلي:
خروج  يريد  تواضروس  فالبابا  تصريحاته،  من  العديد  بحسب  اإلصالح،  في  الرغبة   -
الكنيسة من دائرة اجلمود النصي واالنحياز لإلنسان قبل السبت والعهد اجلديد وليس 

القدمي 
ذوي  مقربون  أساقفة  من  أو  سكرتارية  أفراد  من  سواًء  حوله  قوى  مراكز  وجود  عدم 

سلطات خاصة  
- اختياراته في االساقفة لم يعتمد فيها علي أهل الثقة والوالء لشخصه فقط

- إعطاء الفرصة االساقفة والكهنة واخلدام في االختالف في الرأي وطرح رؤي مختلفة 
وعلى املأل، ففي حبريته حدق تخفيف لوطأة السلطان الكنسي مع املعارضني وتراجعت 

محاكم التفتيش الكنسية واحملاكمات الكنسية والتي كانت حتدث في عقود سابقة
- البابا تواضروس لديه مساحة كبيرة من التسامح جتاه النقد بل والهجوم علي شخصه 
التواصل وغيرها رغم  من قبل كهنة وأحياناً أساقفة ومعهم مجموعات علي مواقع 

الصالحيات والسلطات التي مينحها له وضعه البطريركي وخاصة جتاه من يرأسهم
أخيراً يُحسب لقداسة البابا تواضروس عدم إقامة االحتفاالت لشخصه ورفضها مثل 

عيد جلوسه والتي كان البابا شنودة سلفه يحرص علي إقامتها 
إلي مراجعة وإعادة نظر  علي اجلانب اآلخر ومع تقديرنا ملا سبق لكن هناك ما يحتاج 

كالتالي:
البابا ميلك الرغبة في اإلصالح والتغيير نعم ولكن ال ميلك االرادة وال القدرة علي حتويل 	 

الرغبة إلى حقيقة، فتراجع عن عدم إعادة املعمودية مع الكاثوليك ، وعن تغيير مدة 
صوم الرسل ، وعن حتسني قوانني األحوال الشخصية لتكون أكثر إنسانية ومنطقية، 
وغيرها الكثير، ويبدو أن قداسته يخشى اإلصطدام مبعارضي قراراته من مجموعات 
البابا  يفقد  الوقت  مبرور  ورمبا  االليكتروني،  الفضاء  وعلي  االساقفة  مجمع  داخل 

تغيير  أي  في  أمالً  يرونه  من  وبني  اإلصالح  أنصار  بني  شعبيته 
منشود

فإذا 	  كبيرة،  مشكلة  في  األقباط  وضع  امللي  للمجلس  إلغائه 
كنا دائما ما نطالب بأال متثل الكنيسة االقباط سياسياً إال أنه بإلغائه اجمللس املللي 
أقلية كبيرة  لدى  ومتثيلي كبير  قيادي  فراغ  او كيان، فحدث  أي ممثل  لالقباط  يعد  لم 

مثل االقباط
قبل 	  محترفني  دارسني  علمانيني  من  أكفاء  ومساعدين  مبستشارين  االستعانة  عدم 

إتخاذ القرارات وإمتام املهام 
املرقسي بتغيرات 	  املقربني من قداسته وقت جلوسه علي الكرسي  رغم متني ووعود 

إدارية كثيرة وكبيرة علي يد البابا تواضروس، إال أنه وبعد عشر سنوات ال نرى أي تغيير 
إداري يُذكر سواًء علي مستوى اجملمع أو علي مستوي مجالس الكنائس وجلانها

استمرار حالة اجلفاء والنظرة الطبقية بني االكليروس والعلمانيني، وقناعة السلطة 	 
الكنسية أن الكنيسة هي االكليروس فقط والعلمانيني فقط تابع، تلك احلالة التي 

بدأت منذ عقود ومستمرة حتى األن
أكثر من 	  املضمون  للمراجعة علي مستوى  السياسية حتتاج  البابا  بعض تصريحات 

نظم الكالم فقط، فبعض التصريحات ال حتفظ التوازن بني التأييد واجملاملة من جهة 
والوضع الديني وهيبة الكرسي املرقسي من جهة أخري

هناك تراجع للخدمات االجتماعية والصحية واملالية لفقراء الكنيسة في هذا العهد، 	 
فتم إلغاء جلنة البر والتي كانت معنية بالفقراء لسنوات طويلة، وتراجع دور أسقفية 

اخلدمات اإلجتماعية.
البابا تواضروس يُصر دائماً علي الترويج علي مصرية الكنيسة القبطية، ولكن تلك 	 

قارات  في  والثالث  الثاني  اجليل  من  ماليني  للكنيسة  أن  االعتبار  في  تأخذ  ال  النظرة 
العالم الست، فال جتد في خطابات البابا وطروحاته إلتزاماً وال إعتباراً ملاليني األقباط في 
اخلارج، فالكنيسة القبطية شعبها -واملسئول عنها قداسة البابا- ليس داخل احلدود 
املصرية فقط بل ميتد في بالد العالم أجمع، وقداسة البابا ليس مسئول مصري محلي 

بل مسئول روحي عاملي 
ما سبق هي رؤية محايدة للعقد األول لرئاسة البابا تواضروس للكنيسة، دون الدخول 
معارض  أو  مؤيدة  أطراف  لصالح  التحيز  ودون  بالفعل،  موجودة  صراعات  في  طرفاً 
احلق  وتعرفون  اجملد  له  املسيح  قال  وكما  احلق،  نقول  أن  نبغاه  ما  ولكن كل  لقداسته، 

واحلق يحرركم 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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من  أياًما  مني  األمُر  استغرََق 
هذا  كتابة  قبل  والتنقيب  البحث 
ذاته-  الوقت  في   – وكانت  املقال، 
إليه  وَصلَت  مبا  املُفاجآت  من  أياًما 
من  اإللكترونية  الفنية  الصحافة 
وتفاصيل  الفضائح  على  تركيٍز 
أكثر  للفنانني  الشخصية  احلياة 
وجهودهم  مبواهبهم  االهتمام  من 
الفنية!  أعمالهم  إلجناح  الذاتيَّة 
ولعل من أبرز الفنانني الذين طالهم 

القائم  اإللكتروني   اإلعالم  أذى 
التواُصل  مواقع  شائعات  على 
حبيب«،  »ُحسام  املُطرِب  االجتماعي 
تسليط  من  أعماله  ُحرمت  وبينما 

تَنل  اإلبداع فيها، ولم  الكافي على مواطن  الضوء 
االهتمام  باملوسيقى  شغوف  كإنسان  شخصيته 
والتشجيع  بالدعم  عليه  وبُِخل  تستحقه،  الذي 
املعنوي الذي يُعتبر وقودًا ُمهًما لتشجيع أي ُمبِدع، 

مت توريط ُسمعته بُترَّهاٍت تتعلق 
بحياته العائلية لُتدمرها بصورٍة 
األسباب،  عن  للتساؤالت  ُمثيرة 
تتأجج  أن  املعقول  من  ليس  إذ 
بهذه  زوجني  انفصال  حكاية 
من  كانا  وإن  الدراميَّة  الصورة 
إيقاظها  يتم  ثم  املشاهير 
على  مرَّة  من  أكثر  واستثارتها 
»وراء  كان  إن  إال  سنتني  مدى 
األكمة ما وراءها«! وكان وراء هذا 
تتعمد  مجهولة  مصادر  البالء 

هذا التخريب!
التي  الصدمات  إلى  نتطرق  لن 
ال بد وأن نفَسه قد تعرَّضت لها 

خالل الفترة املاضية، لكن البحث في التاريخ الفني 
لهذا الفنان الذي مازال شابًا يجعلنا نعتبره موهبًة 
يخسرها  أن  العدل  من  ليَس  التي  املواهب  من 
العالم العربي، فصوتُُه لطيف الوقِع على املساِمع، 
يولد  جعله  الذي  احلظ  أن  كما  جذابة،  وموسيقاه 
مبقاييس  الوَسامة  من  ُملِفت  قدرٍ  على  بصورة 
ساندُه  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
الفنية،  مسيرته  خالل  ُمختلفة  مراحل  في  أيًضا 
صادَفته  التي  الُفرَص  استغالل  أحَسَن  أنه  ولو 

شأنًا  اليوم  لُه  كان  لرمبا  طريقه  في 
مراحل  من  املرحلة  هذه  أن  ومع  آخر، 
فيها  تتوالى  صعبًة  تكون  قد  حياته 
أنها  إال  عليه؛  النفسية  الصدمات 
يتَّخذها  أن  تستحق  ثمينة  ُفرصة 
إلى  األزمة  آالم  من  للخروج  ابة  بوَّ

مباِهج النجاح.
»ُحسام  الفنان  عن  املعروف  من  بات 
إطالق  في  جًدا  ُمقٌل  أنه  حبيب« 
النأي  يُفضل  للجمهور،  أعماله 
وعن  التقليدي  اإلعالم  عن  بنفسه 
التواُصل  مبواقع  املُتمثل  اجلديد  اإلعالم 
أحكامه؛  زمٍن  لكل  لكن  االجتماعي، 
اإليقاع  ذي  العصر  هذا  أحكام  ومن 
الفنان ُجهًدا ُمستمرًا في  أنه يتطلَّب من  السريع 
طول  دون  اإلعالمي  للظهور  واضحة  وُخطة  عمله 
غياب، كما أن هذه املرحلة من حياته مرحلًة ُمهمة 
مازال يستطيع تقدمي مناذج من األعمال التي تُقبل 
سماعها  على  الشابة  األجيال 
ذكائه  إن  شابًا،  مازال  باعتباره 
وإطاللته  وموهبته  الفطري 
الرومانسية  وخياراته  الوسيمة 
على  قادرة  أغانيه  انتقاء  في 
شرائح  من  املزيد  اجتذاب 
العربيات  واملُعجبات  املستِمعات 
خياراته  أحَسن  إذا  واألجنبيَّات 

واجتهد في التسويق لنفسه.
أظَهرَت  العائلية  أزمته  حتى 
العام  الرأي  شرائح  من  لشريحة 
األنثوي جانًبا قادرًا على ُمساندته 
في انطالقته القادمة ما لم يتأخر 
دخل  لقد  نفسه،  مساعدة  في 
حكاية ُحٍب كبيرٍة مبنتهى الصدق والشغف، وحاول 
البرامج  ومازالت  عليها،  واحمُلافظة  عنها  الدفاع 
وهو  فيها  ظهر  التي  الغنائية  واحلفالت  التلفازية 
إلثبات  موجودة  بلُطف  ويُعاملها  زوجته  يحتضن 
شخصيته،  من  النساء  يجتذب  الذي  اجلانب  هذا 
األخيرة،  جتربته  تداعيات  من  ينَهض  أن  إال  يبَق  لم 
العربية  الشاشات  على  وإطاللته  بصوته  ويُشرق 
بثقة ورغبة جادة في النجاح يتدارك بها السنوات 

التي فاتته.

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

$40

أصابع  موجه  اللي  زمان  اسمع  أو  أقرأ  كنت  كتير 
النقد وسهام الهجوم احلادة على محمد خان مخرج 
في  الراجل  فكرة  مختزال  يعد«..  ولم  »خرج  فيلم 
الدعوة الصريحة للخروج من صخب وزحام املدينة، 
إلى خضرة وبراح الريف وما لذ وطاب من أكله وشربه 
وانطالقه وبهجته، كحل وحيد شافه اخملرج يبدو غير 
للهروب من  أو موضوعي من وجهة نظرهم  واقعي 
العديد  رفاهيتها  ميلك  ال  املدينة  وحتديات  مشاكل 

من البشر.
ده  زي  فيلم  إن  األيام  مبرور  اكتشفت  إني  إال 
بالروح،  باملشاعر،  يتشاف  بس..  بالعني  ميتشافش 
بقلب طفل صغير يتوق إلى اجلنة كما يتخيلها هو.. 
العابس  املوظف  بس  مكانش  عطية  لوحده..  هو 
وعفرة  املدينة  املتململ من ضجيج  الشغف،  فاقد 
كان  عطية  اخلانق..  الضيق  الكئيب  وبيته  الشوارع 
املكبل بقيود أبعد بكتير من قيد املدينة.. عطية كان 
أسير النمطية، الروتني، وهم الذات بأكذوبة التكيف 

ومفهوم التأقلم اخلادع.
اللي  املريح  اليأس  بحبل  نفسه  مقيد  كان  عطية 
بيكبل صاحبه، ويقنعه بأنه ال مجال للتغيير، ال أمل 
في جتديد الدوافع ومحاوالت حتسني الوضع فهذا ما 
وجدنا عليه آباؤنا.. كل يوم بيعدي عليه بيزيد معاه 
ضغط احلبل على روحه فيخنقها حد املوت.. عطية 
أي حاجة في حياته.. مختارش خطيبته..  مختارش 
اللي اختارتها له أمه.. مكانش عارف بيحبها وال أل.. 
انها  املهم  أل..  وال  بتحبه هي  يعرف  مكانش مهتم 
راضي  بأنه  نفسه  على  ميثل  راضي  وهو  بيه  راضية 
بيها.. عطية يقبل عزومتها في البيت على ملوخية 
من  استنكار  أو  اعتراض  عليه  يبدو  فال  باألرانب.. 
اخلديعة عندما يجد طبقه هو العدس األصفر، وجنده 
يتساءل بجدية امللوخية لونها اصفر ليه؟ لكن ذلك 

لم مينعه بأن يأكل ما ال يحب.
اللي  حلمه  اختار  حتى  وال  شغله  مختارش  عطية 
اللي  احلكومية  املصلحة  دواوين  نفس  جوه  انحصر 
بيشتغل فيها.. الوظيفة كانت اختيار األب، واحللم 
20 سنة حتقيقا  بعد  عام  مدير  لدرجة  الترقي  كان 
اللي  الشاه  كان  عطية  هو..  حلمه  مش  األب  حللم 
مثل  متاما  مقاومة..  دون  املكان  لنفس  يوميا  تساق 
قطعان املاعز اللي كانت بترافقه كظله في مشاهد 
دالالتها واضحة.. عطية اللي اضطرته الظروف يروح 
أبوه..  عن  وارثها  صغيرة  أرض  قطعة  يببع  العزيزية 
حابه،  مش  اللي  املكان  في  شقة  يشتري  عشان 
نفسه  تتصدم  مبيحبهاش..  انسانة  فيها  يتجوز 
في  آثارها  على  وتأقلم  النار  في  عايش  اللي  بجنة.. 

روحه مكانش حاسس بجمالها.
واحلصول  البيع  عملية  في  بشكل عجيب  متعجل 
تعلقت  خلطيبة  سريعا  والعودة  زهيد  مبلغ  على 
بشخص غيره بعد غيابه أصال.. مشاعره اللي اتلوثت 
وإعتادت على القبح والكآبة مشدهاش جمال اللون 
الفلسفة  حواليه،  اللي  نفوس  صفاء  االخضر، 
اللي  احلكيم،  العجوز  ملستضيفه  اخلاصة  احلياتية 
مباهجها  جتاربها..  كل  وخاض  الدنيا  في  عاش 
وأوجاعها.. أحالمها.. صراعاتها ومعاركها، فاستقر 
به املقام في العزيزية متأمال قانعا بالقليل من املال، 

الكثير من الرضا، السعادة، العزوة واألهل والصحبة 
... احلب.. عطية في العزيزية كان مستعجل املغادرة 
للعودة للخطيبة بتمن شقة الزوجية، رغم أنه قالع 
حلظة  من  وبتأمله  صباعه  على  ضاقت  اللي  دبلتها 
محاط  أنه  رغم  الصبر  وقليل  ملول  كان  وصوله.. 

بالبهجة واالنطالق والونس.
متعرفش  اللي  النفس  اجلميلة،  الفالحة  وخيرية، 
الشاقة  واألشغال  الدائبة  احلركة  رغم  التمرد 
اليومية.. ميراث الرضا والقناعة ورثته بالكامل عن 
أب وأم ميعرفوش الضجر وال التذمر.. سألته خيرية 
 .. الكروان؟  تعرف  بيغرد، هل  اللي  الطائر  عن صوت 
فأجابها ال.. ولكن اعرف احمد عدوية.. وصف املكان 
مستعجل  لسه  شايفاه  وهي  فسألته  باجلنة، 
وملهوف على الرجوع للوظيفة اللي بيكرهها: هل 
من  وهل  له  قالت  نعم..  أجاب:  مرتاح؟  والدك  مات 
العدل أنه ميوت مرتاح وتعيش انت متعذب في حياة 
باجلنة  وصفته  اللي  تسيب  عايز  وليه  مخترتهاش؟ 
ناس  وسط  أليام  عاش  عطية  للنار..  تروح  عشان 
ومشاعره..  قلبه  احلب  عدوى  فأصابت  احلياة  أحبوا 
اتبدلت األدوار وأصبح هو من مياطل ويختلق األعذار 
للبقاء.. أصبح في عداد املفقودين في املدينة، لكنه 
القدمي  بيته  وقع  العزيزية..  في  نفسه  وجد  اخيرا 
غادروا  ممن  وأمها  اخلطيبة  فاعتبرته  فيه..  ومات من 
الدنيا، وأقاموا له العزاء وارتدوا أليام معدودة مالبس 

احلداد، قبل أن تقع في حب غيره من أول نظرة
النسخة  اتولد  واللي  مات،  فعال  القدمي  عطية 
اجلديدة من عطية.. مش ألن الريف هو احلل.. التغيير 
هو احلل، كسر القيود هو احلل، البحث عن راحة البال 
والنفس والقلب هو احلل.. فيلم خرج ولم يعد طرح 
أين ينبع الرضا؟ فكانت  أين السعادة؟ من  السؤال.. 
سعادتنا  نصنع  بايدنا  اللي  احنا  بداخلنا..  اإلجابة 
في  لعطية  العجوز  الفيلسوف  قالها  شقائنا..  أو 
متعة  »األكل  وقتها:  في  لكنه مفهمهاش  البداية 
من متع احلياة.. لذة كبرى« لكنه أكمل: »مش مهم 
األكل غالي وال رخيص، املهم إنك تستمع باألكل«.. 
األكل في الفيلم كان رمزية للسعادة ومتعة احلياة.. 
العزيزية كانت تستمع بتناول البط واللحوم، وكانوا 
نفس  األسود..  والعسل  بالفطير  أيضا  مستمتعني 
بساندويتش  الوظيفة  في  عطية  زميل  استمتاع 
سجنه  من  لألبد  خرج  عطية  الثمن..  رخيص  فول 
االختياري حتى إنه لم يلحظ صورته في اجلريدة في 

باب البحث عن املفقودين.
يؤذيه..  ما  مع  يتأقلم  أو  يؤذيه،  ما  يتحمل  ال  أن  قرر 
بل يعتزل ما يؤذيه.. خرج ولن يعود، عشان يشتغل 
شغالنة بيحبها ويسيب وظيفة استنزفت صحته 
حب  في  جاي  اللي  عمره  يشتري  خرج  النفسية، 
اتفرضت  ارتباط  عالقة  ضهره  ورا  وترك  حقيقي 
عليه.. خرج من فخ النمطية وقيود التعود، ملا وجد 
العمر  وإن  األوان  مفاتش  لسه  إن  يحسسه  اللي 
اغلى من أنه يضيع على الفاضي، والنفس اغلى من 
تركها جوه سجن بابه احلديد مقفول، لكن مفتاحه 
في جيبه، فقط ينتظر نهوضه ليكتشف إن الهروب 
منه لبراح احلياة والفرص واالختيارات، كان أسهل مما 

يتصور .  

ملاذا خرج إلى العزيزية...
ولم يعد؟!! 

 بقلم: هاني صبحي 
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   الثقافة لها ثمن، وهي بقيمة الذين اجتهدوا وتعبوا في 
حتصيلها، ونشرها، في هيئة: كتب، وصحف، ومجالت، 

وصوتيات، ومرئيات. واهتموا باالحتفاظ بها، كميراث حّي، 
في اخلزائن، واملكتبات!

    وثقافة النظافة، واحدة من أهم الثقافات التي يجب 
أن ننهل منها، وأن تكون جزءاً من حياتنا، كتعبير إمياني، 

وإنساني، وحتضر، ورُقّي!
   فمع أننا، في عاملنا العربي، من أكثر خلق اهلل، ابتهاال، مبقولة: »النظافة من 

اإلميان«، إال أننا ما نزال منارس خطيئة التلوث، في كل مناحيه، وأشكاله، وصوره!
   من أمثلة عصياننا، ما يحدث منا في واحدة من أهم وسائل املواصالت 

الرئيسية واحليوية في بالدنا، أال وهي السكك احلديدية.. فما أكثر اخمُلّلفات التي 
تغطي القضبان في محطات القطارات، وما أكثر األدخنة السامة، التي تغطى 

قطاراتنا، والتي تنبعث من فم املدخنني!
   إننا بذلك، جنرح إمياننا. وهذه اجلراح، يجب أن يكون لها ثمن يدفعه املتسببون 

فيها!
   إنني أقترح، أن يكون ملفتش تذاكر القطارات، صفة الضبطية القضائية، لتغرمي 

أي راكب يتجاهل نظافة البيئة من حوله، ويُعّرض غيره للخطر، واملوت!
    كما أقترح تخصيص رقباء، ومتابعني، في احملطات، لتحصيل غرامات فورية من 

أي شخص يُلقي مبخّلفاته على األرصفة، وعلى القضبان!
   إن هذه التجربة، جتربة نشر ثقافة النظافة في محطات السكك احلديدية، 

متهيداً، بعد ذلك، لتعميمها في كل مناحي حياتنا، قد تكون ُمكّلفة للمخطئ، 
ولكن من منا ال يدفع ثمن ذنوبه، وأخطائه؟!

    يا ليتنا، وقبل أن نسقط في اخلطأ والعقاب، أن نتأمل في تلك املالحظة 
اللطيفة، التي على البوابة الرئيسية ملتنزه بحيرة مانبارا في تنزانيا، والتي أنقلها 

لكم، وتقول كلماتها: »ال تدع أحداً يهينك بقوله: ان كل شيء هنا كان جميالً، 
إلى أن جئت«، ونتخذها مثالً سائراً بيننا!...

ثقافـــة 
النظافـــة

قاهرة  الشعوب،  مؤدبة  العالم،  ُشرطي  أمريكا 
الذي  من  موجودة،  وأمريكا  يقرر  الذي  من  األمم، 
يريد والبيت األبيض ال يريد، إنهم هناك في أعالي 
لتكبر  احلقيقي  واملعنى  التشامخ  هم  اجلبال 

القلب.
البداية كانت مثالية عندما كانوا يخافون اهلل   
االحتاد  عليها  تأسس  التي  بالقيم  ويتمسكون 
اعلى  إلى  زحفوا  رويدا  رويدا  ولكن  األمريكي، 
كل  ومثل  بابل  زمام  من  األمور  وهربت  املنحدر 
اإلمبراطوريات التي كان مسيطرة وأُبيدت، هذا ما 
املسرح  على  لها  رقصة  آخر  ومع  اآلن  عليه  هي 
وهي  واحد  بحجر  غربان  ثالثة  تصيب  إن  أرادت 
بذلك تقامر بكل شيء على طاولة قمار واحدة، 

إما أن تكسب كل شيء أو تخسر كل شيء.
فدفعت الروس حلرب أوكرانيا ومن خالل هذه احلرب 
ركزت على ثالث قوى أولهم الصني، فحينما غزت 
روسيا أوكرانيا أصبح الوقت مناسب للصني لغزو 
عن  الصني  باستفزاز  أمريكا  وقامت  بل  تايوان 
طريق زيارة نانسي بيلوسى لتايوان ومرور حامالت 
السواحل  قبالة  من  الصني  بحر  من  الطائرات 
الصيني  التنني  يستجيب  إن  أمال  التايوانية 

ويدخل حرب قاسية وطويلة.
ولكن هيهات فالصينيون اذكى جدا من ذلك وهم 
إلى  تعيدهم  سوف  احلرب  تلك  إن  متاما  يدركون 
يبتلعوا الطعم األمريكي بل  نقطة الصفر ولم 

االقتصاد وشراء  تركيزهم على دعم  وضعوا كل 
تسقطها  إن  أرادت  التي  الثانية  القوى  العالم 
اليمني  سيطرة  تنامي  فمع  أوروبا  هي  أمريكا 
أوروبا  تتجه  السياسية  احلياة  على  والقوميني 
أكثر  واالهتمام  األمريكي  الرقبة  إلى كسر طوق 
حرب  أمريكا  فدبرت  الداخلية  أوروبا  بشؤون 
والبتالع  ألوروبا  أمريكا  عبودية  لزيادة  أوكرانيا 
أوروبا  فاندفعت  يورو  آخر  حتى  أوروبا  اقتصاد 
الدب  واكثر خوفا من  أكثر  األمريكي  إلى احلضن 

الروسي.
وهنا بدأت أمريكا بسحب االستثمارات األوروبية 
أمنا  مالذ  ألنها  أمريكا  في  وتوطينها  أوروبا  من 
وأيضا نتيجة غلق صنبور الطاقة الروسي باعت 
الغاز ألوروبا بثالثة أضعاف وبدأت مرحلة  أمريكا 
بداية  قبل  حتى  األوروبية  الدول  اقتصاد  انهيار 
مهم  الغير  واألخير  الثالث  الغراب  إما  الشتاء. 
ألمريكا هو جر روسيا إلى حرب طويلة األمد في 
مستنقع أوكراني وحتى هذا فشلت فيه أمريكا 
إذا  أمريكا  غباء  بسبب  أوكرانيا  وضاعت  باقتدار 
كل  خسرت  قد  وهي  فاشله  أمريكا  مقامرة 
شيء، فالصني أصبحت أكثر قوة واقتصادها أكثر 
ثباتا، والشعوب األوروبية فهمت إن الدميقراطيني 
وروسيا  أصدقاء،  ليكون  يصلحون  ال  األمريكيني 
تبتلع أوكرانيا وتهضمها ببطء وهدوء وسقطت 

سقطة بابل العظيمة.

ثالثة غربان ثالثة غربان 
بحجر واحدبحجر واحد

    بقلم: مجدي حنني

أنت  تضمك  صورة  أعطيت  إذا 
ومجموعة من األصدقاء فمن الطبيعي 

جداً أن تنظر
بعد  تنظر  ثم  البداية  في  نفسك  إلى 
ذلك إلى اآلخرين. ومبعث هذا السلوك 

هو
البشر  عليه  ُجبل  التفرد  إلى  نزوع 
أجمعون. هذه الرغبة في أن يشعر املرء

وله  اآلخرين  وبأنه منفصل عن  بتفرده 
كيانه املستقل هي التي تدفعه إلى

داخله  اإلبداع  طاقات  وتفجر  التميز 
وحتثه على اإلتيان بكل ما هو جديد

بأن  القول  نستطيع  ال  لهذا  ومبتكر. 
اهتمامك بنفسك في هذه احلالة يعد 

نوعاً
احملبذ،  غير  أوالغرور  الُعجب  أنواع  من 

ولكنه دافع فطري يشترك فيه الناس
جميعاً .

فما هو الغرور إذا؟ الغرور هو أن يضخم 
املرء من تقديره لنفسه وإعجابه بها

اآلخرين  على  يتعالى  جتعله  درجة  إلى 
ويحقر من شأنهم. ويقول فولتير في

تعريف الغرور أنه نعمة اهلل على ذوي 
بهذا  يقصد  .وهو  الصغيرة  العقول 

القول
أن بعضاً من هؤالء الذين ميتلكون قدرات 

عقلية محدودة، قد وطنوا أنفسهم
-بطريقة ال إرادية- على االعتقاد بأنهم 

أفضل من عامة الناس وذلك حتي
اجملتمع. فهم  مع  التكيف  يستطيعوا 

اليقدرون علي مواصلة احلياة بطريقة
لهم  تكشفت  متي  وعفوية  طبيعية 
أنهم  وهي  الصادمة  املريرة  احلقيقة 

وغيرهم من
عن  يختلفون  ال  سواء..وأنهم  البشر 
متس  ال  شكليات  في  سوى  اآلخرين 

جوهر
تاريخهم  وأن  أوبعيد..  قريب  من  احلياة 
الشخصي بأسره، ليس أكثر من قصة

وأنا  الوجود.  سير  علي  التأثير  عدمية 
أعتقد أن هذا القول علي درجة كبيرة

علمنا،  ازداد  كلما  فنحن  الصواب،  من 
ازداد إدراكنا جلهلنا وضآلتنا، والعكس

أيضاً صحيح.

والغرور أنواع، فهناك املغرور مبا ميلك من 
مال أو منصب أو درجات علمية

نعم  من  له  ُوهب  مبا  املغرور  وهناك 

اجلمال  كنعمة 
أو النسب واجلاه أو

فهو  الغرور  أنواع  أخطر  أما  غيرهم. 
صاحبه  يغلفه  الذي  املقنع  الغرور 

بواجهة
كان  وإن  فهو  والصالح،  التقوى  من 

يظهر الوداعة والتواضع، إال أنه يبطن
نفسه  قرارة  في  وهو  والكبر،  التيه 
النوع  هذا  وأفضليته.  بكماله  مقتنع 

من
الغرور خبيث النه يخدع  صاحبه أكثر 

مما يخدع اآلخرين، ويوهمه بتفوقه
محاولة  عن  فيلهيه  وموضوعاً  شكالً 

إصالح ما بنفسه من عيوب.

قصة  الغرور،  عن  احلكايات  أشهر  من 
ترويها األساطير اليونانية عن صياد

نركسيس.  يدعى  بجماله  مشهور 
اإلعجاب  شديد  نركسيس  كان  وقد 

واالختيال بنفسه
من  كل  وينبذ  يحتقر  كان  أنه  لدرجة 

يتوددون إليه. فلما رأت ذلك اإللهة
يعجبها  لم  اإلنتقام  إلهة  منسيس 

مسلكه وقررت أن تذيقه جزاء غروره،
فاجتذبته ذات يوم إلى إحدى البحيرات 
رأى صورته منعكسة على وجه  حيث 

املياه
اإلعجاب  أشد  بها  فاعجب  مرة  ألول 
لدرجة أنه لم يستطع أن يفارق مكانه 

وظل
يحملق في صورته إلى أن مات.

التخلص من  أن محاولة  يظن كثيرون 
عسيرة،  مهمة  احلقيقة  في  هي  األنا 

ولكنها
في واقع األمر يسيرة جدا. كل ما عليك 

القيام به هو أن تراقب أفكارك
فعملية  مستمرة.  بصفة  وعواطفك 
الباطن  العقل  من  ونقلها  األفكار  فرز 

إلي
هذه  نتحررمن  يجعلنا  الوعي، 
النعمة  وننسب  اخلادعة  االعتقادات 

إلي واهبها
عن  التنازل  هو  ليس  االتضاع  األصلي. 

مكانتنا أو درجتنا الرفيعة والقبول
ملنزلتنا  إدراك  ولكنه  أدني،  مبنزلة 

احلقيقية وملكانتنا املتواضعة التي
نشترك فيها مع سائر البشر.

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

الغرور نعمةالغرور نعمة
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في مداركه، يجد  متأخراً    كان طفالً خجوالً 
يتكلم!  كيف  يتعلم  أن  في  كبيرة  صعوبة 
وكانت تبدو عليه سمات الغباوة والبالدة، أطلق 
والديه  إن  بل   .. »الغبي«!  لقب  عليه معلموه 
كانا يعتقدان أن إدراكه أقل من املستوى الذي 

يجب أن يكون عليه من كان في مثل سنه!
يصير  أن  نصدق  أن  الصعب  من  كان  لذلك 
أستاذاً في الرياضة، وأن يصبح اسمه من أملع 
التي حتتل مكان يصبح الصدارة من  األسماء 

صحف القارات الست جميعاً.
يفهم  ال  بأنه  يعترف  نفسه  هو  أنه  والواقع 

سبباً لكل هذه الشهرة!
إن  قال:  وعنها،  النسبية،  نظرية  وضع 
األحياء  من  فقط  شخصاً  عشر  إثنى  هناك 
قد  أنه  من  بالرغم  نظريته،  فهم  استطاعوا 
كتاب!   900 على  يربو  ما  شرحها  في  صدر 
السهلة،  العبارة  بهذه  نظريته  يشرح  وهو 

فيقول: » إنك إذا جلست إلى فتاة جميلة ملدة 
مرت  قد  الساعة  أن  إليك  يخيل  فإنه  ساعة 
من  موقد  على  جلست  إذا  ولكنك  كدقيقة.. 
الفحم املشتعل ملدة دقيقة؛ فإنه يخيل إليك 

أن الدقيقة قد مرت كساعة«!
»إنني  ويقول:  النسبية«..  »نظرية  هي  هذه 
للغاية..  معقولة  نظرية  لي  بالنسبة  أراها 
فإذا كنت تشك في صدق أقوالي فما عليك إال 
أن تختبر ذلك بنفسك، وعندئذ أكون سعيداً 
الفتاة اجلميلة،  إلى  أنا مدة ساعة  بأن أجلس 
وأدعك جتلس على موقد من الفحم املشتعل 

مدة دقيقة! 
اآلخر  والبعض  بالبساطة،  البعض  وصفه 
في  املطلقة  البساطة  يتوخى  فهو  بالشذوذ؛ 
حياته. فهو يخرج مرتدياً مالبس قدمية كلها 
الغناء  له  ويحلو  كيها..  لعدم  نظراً  جتاعيد، 
ذقنه  يحلق  كما  احلمام..  في  وهو  والصفير 

االستحمام،  حوض  في  املاء  في  غائص  وهو 
للحالقة،  خاص  صابون  استعمال  يحب  وال 
الذي  العادي  الصابون  فيها  يستعمل  وإمنا 
الذي  الرجل،  هذا  إن  حمامه.  في  يستعمله 
الكون  عقد  وحل  الوجود  طالسم  فك  يحاول 
احمليرة ، اليتردد في القول بأن استعمال الرجل 
وآخر  للحالقة  واحداً  الصابون،  من  لنوعني 

للحمام.. يزيد احلياة تعقيداً!
قالت عنه زوجته: إنه مغرم بالنظام في عمله 
ليس  األسف  مع  ولكنه  تفكيره،  وطريقة 
بالنظام في طريقة حياته فهو يعمل  مغرماً 

ما يشاء، في أي وقت يشاء!
راكباً  كان  أنه  عنه:  تروى  التي  الطرائف  ومن 
من  قطعة  »الكمساري«  فأعطى  الترام، 
باقي  إليه  ورد  التذكرة  هذا  فسلمه  النقود، 
الكمساري  راجع  النقود،  أحصى  فلما  نقوده. 
مضبوطاً!..  الباقي  إليه  يرد  لم  بانه  واتهمه 

فأعاد الرجل عد النقود وتبني أنه لم يخطيء! 
املتعب  األمر  »إن  قائالً:  ثانية،  إليه  فسلمها 
انه  باألرقام«!.....  املطبق  جهلك  هو  فيك 

اینشتاین، العالم األملاني!

نظرية النسبية... وعبقرية »الغبي«! نظرية النسبية... وعبقرية »الغبي«! 

تنمو  إلى قارة آسيا لكنها  التفاح  يعود أصل 
أنواع  أكثر  من  وتعد  العالم،  دول  جميع  في 

الفاكهة شعبية.
غذائية  فوائد  ولها  احلمل  سهلة  التفاحة 
عدة، ووفًقا ملوقع Healthline، فإن البوتاسيوم 
أنها  كما  فيها،  وفيرة   C وفيتامني  واأللياف 

منخفضة السعرات احلرارية.
مع وضع كل هذه اخلصائص في االعتبار فليس 
بشعبية  التفاح  يحظى  أن  املستغرب  من 

كبيرة.
التي  الدولة   - الصني  صدرت   ،2016 عام  في 
ال  ما  النضرة-  الفاكهة  هذه  معظم  تصدر 
لغرفة  وفًقا  منها،  طن  مليون   1.32 عن  يقل 
واملنتجات  الغذائية  للمواد  الصينية  التجارة 

األصلية.
تقليد التمايل على التفاح

ومختلفة  كثيرة  وتقاليد  تاريخية  قصص 
ترتبط بالتفاح، وهناك تقليد يسمى »التمايل 
على التفاح«، حيث يتم وضع العديد من ثمرات 
الشخص  ويحاول  ماء،  به  وعاء  في  التفاح 

استخراجها باستخدام األسنان فقط.
في حدث مباشر في أكتوبر 2015 في اليابان، 
 37 استخراج  في   Cherry Yoshitake جنح 
تفاحة في دقيقة واحدة، مسجالً رقًما قياسًيا 

مبوسوعة جينيس لألرقام القياسية.
أصل  لها  املمارسة  هذه  فإن  للتاريخ،  وفًقا 
في بريطانيا، حيث كانت الشابات في القرون 

احملتمل  الشريك  كان  إذا  ما  يحددن  املاضية 
في  جناحهن  مدى  خالل  من  لهن  مناسًبا 

استخراج التفاحة اخملصصة لهذا الشخص.
التفاح رومانسي أكثر مما تعتقد

صورة  سيرى  الشخص  أن  إجنلترا  في  قيل 
حبيبته في أحالمه إذا وضع تفاحة أكلت منها 

حبيبته حتت وسادته.
خطوة  االرتباط  هذا  أخذ  التمايل  تقليد  لكن 
إلى األمام، حيث يقوم الالعبون بتعيني تفاحة 
العالقة  متابعة  يريدون  لشخص  الوعاء  في 
وسيحدد  يبتعدون،  سوف  ذلك  بعد  معه. 

جناحهم النجاح احملتمل للعالقة.
فلن  محاوالت،   3 من  أكثر  األمر  استغرق  إذا 
النجاح  فإن  ذلك،  ومع  فرصة،  هناك  تكون 
ستكون  العالقة  أن  يعني  األولى  احملاولة  في 

ناجحة.
هذه اخلرافة، مت نسيانها إلى حد كبير ونُسبت 
التاسع  القرن  بداية  األيرلنديني فقط في  إلى 
عشر، لكنها قد تعود إلى ما هو أبعد من ذلك 

بكثير.
على  انتصارهم  في  الرومان،  أن  التاريخ  يذكر 
أعيادهم  لدمج  جاهدين  سعوا  السلتيني، 

وتقاليدهم.
بالنسبة للرومان، كانت »بومونا« إله الفاكهة 
تقاليد  التقت  ورمبا  والتفاح،  واألشجار 
في  وموتاهم  آلهتهم  تكرمي  في  الثقافتني 

تقليد »متايل التفاح في عيد الهالوين«.

القاتل املتسلسل... دونالد دين ستودي...  القاتل املتسلسل... دونالد دين ستودي...  
قتل قتل 7٠7٠ امرأة على مدار  امرأة على مدار 33 عقود عقود

ستودي،  لوسي  تدعى  أمريكية  سيدة  زعمت 
قاتال  كان  ستودي،  دين  دونالد  الراحل  والدها  أن 
متسلسال، قتل من 50 إلى 70 امرأة على مدار 3 

عقود.
ووفق مجلة »بيبول« األمريكية، حتقق السلطات 
قتل  املتوفى  والدها  أن  لوسي،  مزاعم  في  حالًيا 
في  دفن  في  ساعدت  وأنها  النساء،  عشرات 

ممتلكات األسرة في والية آيوا.
وقالت لوسي ستودي إن والدها الراحل دونالد دين ستودي، الذي توفي عام 2013 عن عمر 75 عاًما، 

قتل ما بني 50 إلى 70 امرأة، معظمهن عامالت في اجلنس، على مدار 3 عقود.
وتابعت، أن والدها أجبرها هي وإخوتها منذ الطفولة على مساعدته في التخلص من اجلثث في 

بئر بالقرب من ثورمان بوالية آيوا األمريكية.
وزعمت لوسي أن والدها كان يطعن ضحاياه ويطلق النار عليهن، وأحيانًا يضرب رؤوسهن في 

مقطورة موجودة في منزلهم.
وأوضحت، أنهم كانوا ينقلون اجلثث إلى منطقة البئر إلخفائها، وأنها كتمت كل هذه التفاصيل 

خوًفا من أن تكون إحدى ضحايا والدها.
التحقيق في مزاعمها، وقال محقق  اعترافات لوسي ضجة، حيث بدأت السلطات في  وأثارت 

الشرطة أيستروب، إنهم لم يعثروا على أي جثث في البداية.
منزل  في  مدربة  بوليسية  كالب  عليها  عثرت  حيث  بشرية  أشالء  على  العثور  مت  أنه  وأضاف، 

لوسي.
وذكرت اجمللة، أن لوسي حاولت تنبيه السلطات على مر السنني، لكن لم حتقق في مزاعمها.

التفاح والرومانسية.. قصة أقدم مما تتخيلالتفاح والرومانسية.. قصة أقدم مما تتخيل
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة
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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

مبنى الغابة الرأسية بدبي مبنى الغابة الرأسية بدبي 

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 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

هذا  تنفذ  املعمارية  العجائب  بلد  دبي 
يبلغ  سكنيني  لبرجني  اجلديد  املشروع 
طابق(  و55   70( متر  و150   190 ارتفاعهما 
 28 وحوالي  شجرة   2640 على  ويحتويان 
ألف نبتة. ويستعاض عن استخدام التربة 
والغذاء  باملعادن  غنية  مبحاليل  الطبيعية 

اخلاص بالنباتات. 
تعقد  التي  املناخ  قمة  في  املشروع  عرض 
ملصممة  مصر  في  الشيخ  شرم  في  اآلن 
العاملي  اإليطالي  املعماري  املهندس 
أضخم  البرجان  ويعتبر  بويري«  »ستيفانو 
األوسط  الشرق  في  رأسية  صناعية  غابة 
املناطق  وافريقيا حيث تدمج مميزات غابات 

االتربة  جزيئيات  امتصاص  من  احلضرية 
ميزة  مع  بالبيئة  والضارة  باجلو  العالقة 
املتوقع  من  التي  اخلضراء  املساحات 
تستوعب 20 طنا من ثاني أكسيد الكربون 
وتستبدلهم بــــــ 19 طنا من األكسجني 

النقي سنويا.
كما إنها ستحسن من التحكم في رطوبة 
اجلو مع استحداث مصادر طبيعية للطاقة 
املتجددة. وقد بدأ من زمن قريب في تشجيع 
الكثيفة  السكنية  األبراج  هذه  مثل 
احملافظة على  اخلضراء من هيئات  النباتات 
البيئة خصوصا في قلب املدن ذات الكثافة 

السكانية العالية.
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صحيفة »املرأة« األمريكية:   صحيفة »املرأة« األمريكية:   
طلب ال يردطلب ال يرد

املياه  زجاجات  من  صندوق   ۵۰۰ سّلمت  بعدما 
الغازية إلى أحد املتاجر الكبيرة، أخذت أرتبها على 
»أال  وسألتني:  امرأة  مني  فدنت  العرض.  منضدة 
على  الزجاجات  هذه  كل  وضع  في  أحد  يساعدك 

الرفوف؟« 
   - ال يا سيدتي. 

ميدوا  أن  املتجر  موظفي  على  أن  أظن  »حسناً،     
إليك يد العون«.

    وبهذه الكلمات غادرت املكان، وواصلت انا عملي.
املتجر  أربعة من موظفي  إلى  جاء  دقائق  وبعد     
وبعد  الرفوف.  على  الزجاجات  يكدسون  وشرعوا 
العمل منتهياً. ودخلت على مدير  15 دقيقة كان 
املتجر، وسألته: »ما األمر يا سيدي. هل من تدابير 
جديدة؟«. فرفع يديه قائالً: »حني تعلن أمي إنك في 

حاجة إلى املساعدة، تأتيك املساعدة فوراً«.

واشنطن بوست:واشنطن بوست:
أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات 

احلرارة مقارنة باملتوسط العاملياحلرارة مقارنة باملتوسط العاملي

درجات  إن  اجلوية،  لألرصاد  العاملية  املنظمة  قالت 
في  الضعفني  بأكثر من  ارتفعت  أوروبا  في  احلرارة 
الثالثني عاما املاضية مقارنة باملتوسط   العاملي، ما 

يظهر أعلى زيادة في كل القارات.
وذكرت املنظمة في بيان أن درجات احلرارة في أوروبا 
خالل  العاملي  املتوسط    ضعفي  من  بأكثر  زادت 
الثالثني عاما املاضية، وهي أعلى نسبة في أي قارة 

في العالم.
الغابات  وحرائق  الشديدة  احلرارة  أن  وأضافت 
املناخي ستزيد  للتغير  األخرى  واآلثار  والفيضانات 
والنظم  واالقتصادات  اجملتمعات  على  التأثير  من 

البيئية.
مياه  في  أقدامهن  تضع  النساء  من  مجموعة 
 18 في  لندن  وسط  في  سكوير  ترافالغار  نافورة 
حرارة  موجة  البالد  تشهد  حيث   2022 يوليو 

شديدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
بني عامي 1991 و2021، ارتفعت درجات احلرارة في 
 0.5 متوسطها  بلغ  حيث  ملحوظ،  بشكل  أوروبا 
فقدت  لذلك،  ونتيجة  عقد.  لكل  مئوية  درجة 
األنهار اجلليدية في جبال األلب 30 مترا )98 قدما( 
من سمك اجلليد بني عامي 1997 و2021 ، كما جاء 

في البيان.
حذرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من أن تغير 
املناخ سيظل له تأثير سلبي على صحة الناس في 
الدول األوروبية، متوقعة أن تزداد الكوارث املتعلقة 

بالطقس واملناخ واملياه في املستقبل.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
الفزاعة اإللكترونيةالفزاعة اإللكترونية

باع موزع من شركة جتارية دماغاً الكترونياً، وعندما 
زارها بعد عدة أشهر راعه أن يجد اجلهاز في غالفه 

األصلي. فسأل:
   »هل من خلل أعاق استعماله؟« 
   فأجابه مدير احملاسبة مبتسماً: 

   - ال، فاالتصاالت زادت والفاعلية حتسنت.
    »كيف ذلك؟«

   - كل صباح أقول جملموع املساعدين: اذا لم تعملوا 
مبثابرة وفاعلية اكبر؛ فسوف أبدلكم بهذه اآللة.

بلومبرغ:بلومبرغ:
55 أشياء يكرهها ماسك في »تويتر«  أشياء يكرهها ماسك في »تويتر« 

ويريد تغييرها في العصفور ويريد تغييرها في العصفور 
األزرقاألزرق

إيلون ماسك على وضع  امللياردير األمريكي  يعمل 
بعد  وذلك  »تويتر«  األزرق  العصفور  على  بصماته 
توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، املنصة 
التي استحوذ عليها في اآلونة األخيرة مقابل 44 

مليار دوالر.
مبساعدة  الشركة  رمز  مبراجعة  ماسك  وقام 
شركة »Tesla Inc«، وفريق من املهندسني واخلبراء 
اتخاذ  عند  بهم  يثق  الذين  األقوياء  واألصدقاء 

قرارات مهمة حول املنتج.
وأجرى ماسك حتى اآلن تغييرات وصفت بـ«املهمة« 
مع  عاما،   16 عمره  بلغ  الذي  »توتر«  املنتج  على 
حوالي 7000 موظف، وبحسب »بلومبرغ« يسعى 

ماسك إلى حتقيق 5 أهداف، وهي:
تخفيض عدد موظفي العصفور األزرق

تولى  أن  منذ  للتسريح  »تويتر«  موظفو  استعد 
التنفيذي  الفريق  طرد  حيث  منصبه،  ماسك 
األعلى، مبا في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال. 
وألغيت مناصب من فئة مدير ونائب مدير، وُطلب 
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  اآلخرين  املدراء  من 
ميكن  الذين  فرقهم  في  باملوظفني  قوائم  إعداد 

استبعادهم بنسبة %50.
تغييرات على مستوى القادة

القدامى للحصول على  إلى األصدقاء  جلأ ماسك 
ملكيته  من  األولى  القليلة  األيام  في  املشورة 
لـ«تويتر«، حيث التقى بعدد من األصدقاء القدامى 
التنفيذي  املدير  كريشنان،  وسريرام  فيهم  مبن 
يبحث  »بلومبرغ«  وبحسب  »تويتر«،  في  السابق 
القادة  أحد  أن  إلى  مشيرة  جدد،  قادة  عن  ماسك 
الرئيس  بيكفور  كوفني  هو  كامل  بدوام  احملتملني 
الرئيس  قبل  من  فصل  الذي  لتويتر  السابق 

التنفيذي السابق.
إحياء تطبيق »Vine« للفيديوهات القصيرة

 »Vine« تطبيق  إحياء  على  ماسك  يعمل 
عليه  استحوذت  الذي  القصيرة،  للفيديوهات 
»تويتر« في عام 2012، كان عبارة عن تطبيق فيديو 
تصدر  بعد  اختفى  لكنه  الشهرة،  واسع  قصير 

»تيك توك« و«يوتيوب ريلز« وغيره.
مشروع  في  للعمل  املوظفني  من  عدد  وتطوع 
االنضمام  هذا  يساعدهم  أن  أمل  على   »Vine«

التطوعي في عدم فصلهم من وظائفهم.
فرض رسوم على إشارة »الَتَحّقق« الزرقاء

على  رسوم  فرض  في  البدء  ماسك  يريد 
وفًقا  الزرقاء،  التحقق  شارة  مقابل  املستخدمني 
ألشخاص مطلعني على األمر. وقام بتكليف فريق 
لم  إذا  أدوارهم  إلغاء  تهديد  »حتت  بذلك،  للقيام 

يحققوا ذلك في 7 أيام«.
االعتدال في احملتوى تغريدة العصفور األزرق

»حرية  لـ  مالذًا  »تويتر«  جعل  ماسك  اقتراح 
من  ليس  »بلومبرغ«  بحسب  لكن،  التعبير«. 
بذلك.  للقيام  يخطط  كيف  اآلن  حتى  الواضح 
بشأن  القرارات  اتخاذ  عن  سيتأخر  إنه  قال  حيث 
استعادتهم  الذين سيتم  احملظورين  املستخدمني 
اخلبراء  من  مجلس  مع  التشاور  من  يتمكن  حتى 

اخلارجيني.

صحيفة »ستوب« اإليطالية:صحيفة »ستوب« اإليطالية:
البدانة وقصر العمرالبدانة وقصر العمر

منذ املراهقة وأنا مدمن التدخني. وقد دهشت 
عنه  التوقف  استطعت  اذا  نفسي  من 
وشعرت  بدانة  ازددت  اني  غير  وكلياً،  فجأة 
هنأني  التقيت صديقاً  أن  الى  نفسي  بضيق 
هذه  كل  ترى  »أال  فهتفت:  انقطاعي،  على 

الكيلوغرامات الزائدة؟« 
ال  »آه،  دائماً:  أتذكره  رائعاً  جوابه  فكان     
السنوات  في  فكر  بل  عزيزي،  يا  لذلك  تقلق 
من  تتخلص  كي  لك  ستتاح  التي  االضافية 

الوزن الزائد«.  

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
يوم السعديوم السعد

وملا  شاي،  فنجان  وطلب  مقهى  الى  رجل  ذهب      
»أين ثمن ما أخذت؟«  احملاسب:  باالنصراف، سأله  هم 
فأجاب: »لقد دفعت لك الثمن سلفأ«. وانصرف. وبعد 
كذلك  وانصرف  قهوة  فنجان  وطلب  آخر  دخل  قليل 
زاعماً أنه دفع الثمن. وما هي إال دقائق حتى جاء ثالث، 
وقال: »أعطني كوبا من العصير«. لكن املوظف أجابه: 
»لقد سبقك اثنان الى هنا، واخذ كل منهما ما طاب 
الزبون:  فقال  رأيك؟«  فما  دفع.  أنه  زاعماً  انصرف  ثم 
التي نقدتك  »كف عن الهذر وأعطني فكة القطعة 

إياها«.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
  «فايزر« وبيونتيك« تتعاونان إلنتاج لقاح مشترك «فايزر« وبيونتيك« تتعاونان إلنتاج لقاح مشترك 

ضد كورونا واألنفلونزاضد كورونا واألنفلونزا
أعلنت شركة األدوية األمريكية 
إجرائها  جتارب  عن  »فايزر«، 
األملانية  نظيرتها  مع  سريرية 
لقاح  لتقدمي  »بيونتيك« 
لألنفلونزا  مضاد  مشترك 

و«كوفيد-19«. 
نشرته  رسمي  بيان  في  وجاء 
بدئها  »فايزر« عبر موقعها عن 
األولى  املرحلة  »بيونتيك«  مع 
لقاح  السريرية  التجربة  من 
مرشح مشترك ضد فيروسات 

األنفلونزا و«كورونا« املستجد.
اللقاح  أن  إلى  البيان  وأشار 
اجلديد سيكون »أحادي اجلرعة«، 
التعامل  املمكن  من  وسيجعل 
مع »مرضني تنفسيني خطرين«، 

وفقا لـ«فايزر«.
األولى  املرحلة  إجراء  وسيتم 
بشأن  السريرية  التجارب  من 
أمريكا،  داخل  اجلديد  اللقاح 
 180 مشاركة  ستشمل  والتي 
بصحة  يتمتعون  متطوعا 
جيدة، وتتراوح أعمارهم بني 18 

و64 عاما.
رئيسة  قالت  ناحيتها،  من 
وتطويرها  اللقاحات  أبحاث 
أناليسا  »فايزر«،  شركة  في 
اجلديد  »اللقاح  إن  أندرسون، 
ممارسات  يبّسط  أن  املمكن  من 
املرضني  هذين  ضد  التحصني 
قد  مما  التنفسي،  اجلهاز  في 
أفضل  امتصاص  إلى  يؤدي 

للقاح مضاد لكال املرضني«.
»على  أنه  مؤكدة  وأضافت 
لقاحات  وجود  من  الرغم 
لألنفلونزا املوسمية احلالية، إال 
أن عبء هذا الفيروس شديد في 
جميع أنحاء العالم، مما يتسبب 
وإدخالهم  اآلالف  وفاة  في 

املستشفى كل عام«.
األدوية  شركتي  أن  إلى  يشار 
و«نوفوفاكس«  »موديرنا« 
تطعيمات  أيضا  اختبرتا 
مشتركة ضد كال من األنفلونزا 

و«كوفيد-19«.
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أونتاريوأونتاريو تدرس السماح للصيادلة بوصف  تدرس السماح للصيادلة بوصف 
دواء »باكسلوفيد« لعالج »كورونا«دواء »باكسلوفيد« لعالج »كورونا«

دكتور  املقاطعة  في  األطباء  كبير  قال  تورنتو: 
للصيادلة  السماح  تدرس  أونتاريو  أن  مور  كيران 
19من  كوفيد  لعالج  باكسلوفيد  عقار  بوصف 
الدكتور  وقال  إليه،  الوصول  نطاق  توسيع  أجل 
كيران مور مؤخرا » أن النظام الصحي سيشهد 
 19 لكوفيد  املقبل  والشتاء  اخلريف  هذا  تهديدا 
تنفسي يصيب  فيروس  وعودة ظهور  واإلنفلونزا 

األطفال«.
لألدوية،  كبير  توفر  لضمان  طرق  إيجاد  إن  وقال 

إلبقاء املرضي خارج املستشفيات له أهمية خاصة في اجملتمعات الريفية واملنعزلة، والتي ال يكون لدى 
املريض فيها قدرة على الوصول إلى طبيب ولكنه قد يتمكن من الوصول إلى صيدلية.

وان قيام الصيدلي بوصف الدواء مباشرة بعد اختبار إيجابي لكوفيد 19 هو أحد احللول لتمكني املريض 
غضون  في  الفم  طريق  عن  ويؤخذ  للفيروسات  مضاد  دواء  هو  باكسلوفيد  ودواء  عليه،  احلصول  من 
خمسة أيام من ظهور األعراض على املريض ويوصي بإعطائه لألشخاص املعرضني للخطر مثل كبار 

السن واألشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة.
هذا وقد أعلنت مقاطعة أونتاريو عن انه اعتبارا من األول من يناير ستقوم بتوسيع صالحيات الصيادلة 
ليتمكنوا من وصف أدوية تشمل األمراض البسيطة، مثل التهاب امللتحمة والتهاب اجللد والبواسير، 
وقال الدكتور زين تشاجال أخصائي األمراض املعدية »انه يعتقد إنها فكرة رائعة أن يصف الصيادلة دواء 

باكسلوفيد للمرضي بكوفيد 19 ألن هذا سيمنع الناس من دخول املستشفيات«.

اعتقال كنديتني بعد عودتهم للبالد من اعتقال كنديتني بعد عودتهم للبالد من 
معسكر االعتقال ملقاتلي داعشمعسكر االعتقال ملقاتلي داعش

ألقت الشرطة الكندية القبض على امرأتني كنديتني وأتهمت أحداهما بارتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب 
بعد أن أعادتهما احلكومة الفيدرالية من معسكر اعتقال في سوريا ألفراد عائالت مقاتلي داعش.

ترودو في مونتريال،  )27( عاما في مطار  أميمة شواي  اعتقلت  إنها  الكندية  امللكية  الشرطة  وقالت 
إلى مطار  )50( عاما بعد وصولها  بوملان  الكندية كيمبرلي  القبض على  أيضا  الشرطة  ألقت  وأيضا 

مونتريال في طريقها إلى مقاطعة بريتش كولومبيا.
وقالت الشرطة أن أميمة شواي تواجه اآلن أربعة تهم جنائية مبا فيها املشاركة في جماعة إرهابية 
إرهابية،  أغراض  إلمتام  وممتلكاتها  خدماتها  اجلماعة  هذه  ومنحت  بذلك  للقيام  كندا  غادرت  وألنها 
اجلنائي،  القانون  من   810 املادة  مبوجب  الشرطة  اعتقلتها  فقد  بوملان  كيمبرلي  للسيدة  وبالنسبة 
أمر  وهو  جرينسبون  لورانس  محاميها  قال  حسبما  سالم  سند  على  للحصول  السلطات  وتسعى 
قضائي، يستخدم ملنع الناس من ارتكاب اجلرائم أو إعادة ارتكابها والذي يتطلب منهم املوافقة على 

شروط محددة للحفاظ على السالم.
لعائالت  السوري  الرقة  معسكر  في  سنوات  ثالثة  منذ  محتجزة  بوملان  كيمبرلي  السيدة  أن  يذكر 
مقاتلي داعش وقد سافرت إلى سوريا عام 2015 بعد زواجها من مقاتل داعشي، عبر اإلنترنت وقالت 
إنها كانت في مكان رهيب، وكان خبراء حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة قد حثوا كندا على إعادة 
السيدة كيمبرلي بوملان، إلى كندا ألنها تعرضت للتعذيب واملعاملة القاسية والال إنسانية واملهينة 

وأن صحتها مزرية للغاية.
وقال وزير الهجرة والالجئني واملواطنة »أن احلكومة تراقب عن كثب ما يحدث على األرض في مخيمات 
في سوريا، لضمان انه سيتم التعامل مبسؤولية من قبل سلطات إنفاذ القانون مع أي شخص ارتكب 

جرائم فظيعة وعاد إلى كندا«.
ولم يعلق جسنت ترودو على أي قضية محددة، ولكنه قال »إن دعم اإلرهاب على نطاق واسع جرمية في 

كندا، وإن أي فرد يسافر لغرض دعم اإلرهاب يجب أن يواجه تهما جنائية«.   

99
جامعة تورنتو من أفضل جامعة تورنتو من أفضل اجلامعات في العالماجلامعات في العالم

املتحدة  اململكة  في  أس(  )كيو  مؤسسة  أصدرت 
تصنيفها لـــــــ 700 جامعة في جميع أنحاء العالم 
لعام 2023، واستندت مؤسسة )كيو اس( في تصنيفها 
البيئي  التأثير  وهما  رئيسيتني:  فئتني  أساس  على 

والتأثير االجتماعي.
التعليمية  املؤسسات  يشمل  والذي  البيئي  فالتأثير 
واألبحاث  املستدام  املستقر  والتعليم  املستدامة 

املستدامة.
أما التأثير االجتماعي مبعني املساواة وتبادل املعلومات 
وتأثير التعليم وقابلية التوظيف والفرص املتاحة وجودة 
تي(  إف  )يو  تورنتو  جامعة  سجلت  وقد  احلياة،  ونوعية 

املركز الثاني بعد جامعة كاليفورنيا في بيركلي في كاليفورنيا وجاءت جامعة بريتش كولومبيا في املركز الثالث.
وتشمل اجلامعات التي تلت ذلك جامعة ادنبرة في اململكة املتحدة، وجامعة نيوساوث ويلز في سيدني بأستراليا، 

وجامعة سيدني بأستراليا ثم جامعة بنسليفانيا في الواليات املتحدة ثم جامعة يال في الواليات املتحدة.
األخرى  الكندية  اجلامعات  من  قليال  أقل  إنها  ومع   17 الــــــ  املركز  كندا  في  ويسترن  جامعة  سجلت  بينما 

ولكنها ال تزال ضمن أفضل 20 جامعة في العالم.
وقالت جيسكا تيرنر الرئيسة التنفيذية ملؤسسة )كيو أس( في بيان صحفي إن هدف مؤسسة )كيو أس( هو 
تزويد الطالب احملتملني برؤى مستقلة حول السجالت اجلامعية في االستدامة، وتدعم املؤسسة اجلامعات في 

مراقبة تقدمها في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها اخلاصة، وإليجاد حلول للتحديات العاملية غير املسبوقة.
وبالنسبة لتصنيف مؤسسة التاميز في الواليات املتحدة للجامعات والتعليم العالي جاءت جامعة تورنتو في 
وقد   100 من   87،4 إجمالية  درجة  وحققت  ومقاطعة  دولة   104 في  جامعة   1799 بني  من   18 الــــــ  املرتبة 
تفوقت بذلك علي بعض اجلامعات املرموقة مثل جامعة كورنيل بالواليات املتحدة وحصلت على 85،9 وجامعة 
ليثبريدج  واحتلت جامعة  85،7 من 100،  بإجنلترا وحصلت على  لندن  وجامعة   85،8 كاليفورنيا وحصلت على 
بريتش  شمال  وجامعة  ليكهيد  وجامعة  متروبوليتان  تورونتو  جامعة  وأيضا  جدا  منخفضة  مرتبة  ألبرتا  في 

كولومبيا.

نقابة العاملني في القطاع العام تنهينقابة العاملني في القطاع العام تنهي  
إضرابها بعودة املدرسني للعملإضرابها بعودة املدرسني للعمل

في  التعليم  مجال  في  العاملني  إضراب  انتهى 
أونتاريو وذلك بعد أن عرض رئيس وزراء املقاطعة دوج 
لذلك  واشترط   28 رقم  القانون  مشروع  إلغاء  فورد 

إنهاء إضراب املدرسني وعودتهم للعمل.
وكان دوج فورد ووزير التعليم ستيفن ليتشي قد أقر 
التعليم  في مجال  العاملني  مينع   )28 )رقم  تشريعا 
من اإلضراب ويفرض عليهم عقد مدته أربعة سنوات 
الذين  للعاملني   %2،5 مبقدار  سنوية  زيادة  يتضمن 

العاملني في قطاع  تبلغ 1،5% لبقية  وزيادة سنوية في األجور  ألف دوالر سنويا  أقل من 43  يكسبون 
التعليم.

وكانت نقابة العاملني في القطاع العام والتي متثل 55 ألف عامل في مجال التعليم قد انسحبت من 
املفاوضات وبدأ املدرسني إضرابا عن العمل بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حكومة فورد واستمر 

اإلضراب الي يوم 7 نوفمبر.
إلغاء  فيه  عرضا  بيانا  ليتشي  التعليم ستيفن  وزير  ومعه  فورد  دوج  أصدر  نوفمبر   7 يوم  وفي صباح 
مشروع القانون رقم 28 إذا إلتزمت نقابة العاملني في القطاع العام بإنهاء اإلضراب اجلماعي في جميع 

أنحاء أونتاريو.
الذي  التشريع  إلغاء  على  وافق  فورد  دوج  »أن  أونتاريو  في  النقابات  مجلس  رئيسة  والتون  لورا  وقالت 
جعل أضراب عمال التعليم غير قانوني، ولذا سيعود العاملني في مجال التعليم إلى أعمالهم وإنهاء 

اإلضراب وسيتفاوض الطرفان حتى يتمكن األطفال من العودة إلى الفصول الدراسية. 

الشرطة الفيدرالية حتقق في وجود مراكز للشرطة الصينية في كنداالشرطة الفيدرالية حتقق في وجود مراكز للشرطة الصينية في كندا
قالت الشرطة الفيدرالية الكندية إنها حتقق في تقارير عن نشاط إجرامي يتعلق مبا يسمى )الشرطة الصينية في كندا( وزعمت منظمة )حماية املدافعني( وهي منظمة 

آسيوية حلقوق اإلنسان ومقرها أسبانيا عن أن هناك 54 مركزا للشرطة الصينية تعمل في جميع أنحاء العالم وأغلبها في أوروبا.
وهناك ثالثة مراكز للشرطة الصينية في منطقة تورنتو الكبرى للقبض على األفراد الذين تستهدفهم احلكومة الصينية، وان هذه الشرطة الصينية أقنعت 230 ألف 

شخص يعيشون في اخلارج بالعودة طواعية إلى الصني ملواجهة اتهامات جنائية محتملة.
وقالت الشرطة الفيدرالية الكندية »إنها تأخذ التهديدات األجنبية لألفراد الذين يعيشون في كندا على محمل اجلد وتدرك أن الدول األجنبية قد تسعى إلى تخويف أو 

إيذاء اجملتمعات أو األفراد داخل كندا ».
وقالت أيضا الشرطة الفيدرالية »إن ضباط الشرطة األجانب قد يتم إرسالهم إلى كندا كجزء من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، وإن األفراد الذين يشعرون بأنهم 

مهددون ميكنهم االتصال بالشرطة الكندية إما عن طريق الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني«.
وقال النائب البرملاني من حزب احملافظني مايكل تشوجن »إن هذا تدخل شائن في السيادة الكندية«، وقالت السفارة الصينية ردا على سؤال من الصحافة حول هذا املوضوع 
»إن محطات اخلدمة في اخلارج يعمل بها متطوعون وليسوا ضباط شرطة صينيون، وهم ال يشاركون في أي حتقيق جنائي أو ما شابه ذلك، وانه بسبب وباء كوفيد 19 
لم يستطيع العديد من املواطنني الصينيني في اخلارج العودة إلى الصني، في الوقت املناسب لتجديد رخص القيادة الصينية وغيرها من اخلدمات، ولذلك فالغرض من 

محطات اخلدمة الصينية في اخلارج هو تقدمي املساعدة اجملانية للمواطنني الصينيني في هذا الصدد«.
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املقادير: 
فنجانان من األرز، ربع فنجان من فول سوداني مقشر )فستق 
ونصف  فنجانان  مبشور،  بصل  من  فنجان  صنوبر،  أو  عبيد( 

ماء، ملعقة صغيرة من امللح.
الطريقة:

ينقع األرز في ماء ساخن بعد غسله ملدة نصف ساعة، ثم يصفى من املاء. يحمر البصل ويترك 
جانباً. يسخن الزيت ويحمر فيه الفول السوداني أو الصنوبر. يرفع الفول السوداني من الزيت 
ونضيف األرز مع امللح إلى الزيت ويحرك بضع دقائق. يضاف املاء، وبعد أن يبدأ في الغليان يترك 

على نار هادئة إلى أن ينضج.
   يوضع األرز في طبق ويضاف إليه الفول السوداني والبصل احملمر ويجمل الطبق بالطماطم 

والفلفل الرومي.

أرز باملكسرات أرز باملكسرات 

أسلوب املثلث.. أسلوب املثلث.. 33 عالمات تكشف كذب من حولك؟ عالمات تكشف كذب من حولك؟

توك،  تيك  على  لها  مقطع  في 
رومانية  نفسية  خبيرة  كشفت 
مقراً  املتحدة  الواليات  من  تتخذ 
النصائح  من  مجموعة  عن  لها 
النفسية التي جتعل كل شخص 
يتواجد  مكان  أي  في  جذاباً  يبدو 

فيه.
النصائح،  هذه  أهم  يلي  فيما 
وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل 

البريطانية:
استخدم يديك عندما تتحدث لتبدو أكثر ثقة

من  أكثر  حصد  الذي  الفيديو  مقطع  في 
النفسية  اخلبيرة  طلبت  مشاهدة،   162000
أيديهم  فرانشيسكا من متابعيها استخدام 
عندما يتحدثون ألن ذلك يجعلهم يبدون أكثر 
يجعل  اليد  إمياءات  استخدام  إن  وقالت،  ثقة. 
اإلنسان أكثر جاذبية، وينطوي على مستويات 

أعلى من الطاقة واجلاذبية.
الذين  األشخاص  أن  األبحاث  أظهرت  وقد 
يحركون أيديهم أثناء التحدث يُنظر إليهم على 
ومرحبون،  وحيويون  وعاطفيون  دافئون  أنهم 
في حني أن أولئك الذين ال يستخدمون إمياءات 
اليد يُنظر إليهم على أنهم باردون ومنغلقون. 
إمياءات  استخدام  أن  أيضاً  الدراسات  وأظهرت 
الناس  وتشجع  أكثر  محبوباً  جتعلك  اليدين 

على االستماع إليك أكثر.
إضفاء مظهر مبلل على الشعر لزيادة اجلاذبية

تنصح فرانشيسكا بابقاء شعرك رطباً لزيادة 
أصبح مظهر  األخيرة  السنوات  في  جاذبيتك. 

وقد  لالنتباه.  ملفتاً  املبلل  الشعر 
املظهر  أن  كارداشيان  كيم  أثبتت 
املبلل ميكن أن يبدو جذاباً بفستان 
بدا  والذي   ،2019 لعام  غاال”  “ميت 
اخلبراء  ويقول  باملاء.  يقطر  وكأنه 
املبللة تعطي  إن تصفيفة الشعر 
إليه  ينجذب  بسيطاً  مظهراً 

اآلخرون دون أي عناء.
التحدث ببطء

غير  بأنك  تبدو  يجعلك  باحلديث  االندفاع 
تبدو  التحدث ببطء يجعلك  أن  واثق، في حني 
الفوائد  من  العديد  وهنالك  وواثقاً.  مسترخياً 
من  مبزيد  التمتع  ذلك  في  مبا  ببطء  للتحدث 
التحكم والشعور مبزيد من االسترخاء والثبات.
ببطء،  تتحدث  “عندما  فرانشيسكا:  تقول 
لفهم  أطول  وقتاً  إليك  يستمع  من  تعطي 
متنح  أنك  إلى  إضافة  كلماتك،  واستيعاب 
تبدو  يجعلك  وهذا  أكبر،  وقوة  وزناً  كلماتك 
أكثر دراية وثقة. ويلهم التحدث ببطء الشغف 
لدى اآلخرين ويثير لديهم املزيد من املشاعر، مما 

يجعلك أكثر جاذبية.
االبتسامة الصادقة ولغة اجلسد الدافئة

باحلياة  باالستمتاع  فرانشيسكا،  تنصح 
اآلخرين  يجعل  ذلك  ألن  ممتعة،  أوقات  وقضاء 
سعيداً  تكون  فعندما  بقوة.  إليك  ينجذبون 
وتستمتع بحياتك، ينجذب الناس إليك ألنهم 
أن  يريدون  وألنهم  طبيعتهم  في  متشابهون 
يكونوا مثلك. هذا النوع من احلياة اخلالية من 

الهموم يجذب الناس نحوك على الفور.

حيل نفسية جتعلك أكثر جاذبية حيل نفسية جتعلك أكثر جاذبية 

نصائح عمليةنصائح عملية
الطهي  أو  السلق  إلى ماء  السكر   اضافة قطعة صغيرة من 

جتعل مذاق اخلضر أفضل وكذلك الشكل.
اللحم املطبوخ البد من استهالكه حال تذويبه وال يعاد جتميده 

لسرعة تلوثه وحدوث تغيير في مواصفاته.
الشفاط ضروري ملطبخك فبجانب أنه يحفظ مطبخك نظيفاً 

الروائح إلى حجرات املنزل، فإنه يحافظ على بشرتك من أبخرة الدهون التي تؤذي  ومينع تسرب 
خاليا البشرة. )وقد تسبب سرطان اجللد(.

وتعريضهما  بغسلهما  وذلك  جيدة  حالة  في  أيام  لبضعة  حفظهما  ميكن  واملقدونس  اجلرجير 
للهواء حتى يجف ماء الغسل متاماً، ثم تلف بورقة داخل كيس من البالستيك وحتفظ بالثالجة.

أو  ملح طعام  من  ملعقة  السالطة نضيف  في  املستخدمة  باخلضر  العالقة  امليكروبات  لقتل 
ملعقة خل إلى ماء غسل اخلضر.

ليسهل نزع القشرة عن الثوم ينقع في ماء بارد ملدة نصف ساعة قبل تقشيره.

كذب  ضحية  منا  الكثير  يقع 
يكون  أحيانًا  به،  احمليطني  وخداع 
باملشاعر  مرتبطا  معنويا  كذبا 
قد  أخرى  أحيان  وفي  والعواطف، 

تكون ضحية احتيال مادي.
ويقدم موقع »اليف هاكر« األمريكي 
لكشف  احلل  التالي  التقرير  في 

ضحية  الوقوع  وجتنب  بك  احمليطني  كذب 
احتيال ونصب.

بأسلوب  يعرف  أسلوبا  هناك  أن  املوقع  وذكر 
املثلث، وهو منهج يتكون من 3 شعب يساعد 
حتادثه  الذي  الشخص  كان  إذا  معرفة  في 

يكذب عليك أم ال.
1- تدفق احلديث

اآلخرين،  حديث  تدفق  مبالحظة  املوقع  نصح 
عندما نقول الصدق ستجد أن كلماتنا تتدفق 
ألنه  حدث  ما  نعرف  فنحن  طبيعي،  بشكل 

حدث في الواقع.

الناس  كالم  يبدأ  »عندما  وأضاف: 
ويتوقفون مؤقًتا لفترة  التعثر،  في 
طويلة جًدا، هذه عالمة على أنهم 
جديدة  قصص  لتأليف  يتوقفون 

غير حقيقية«.
2- حركات الرأس وتعبيرات الوجه

الرأس  حركات  أن  املوقع  ذكر 
الشخص  كذب  تفضح  قد  الوجه  وتعبيرات 
حتى لو كان بارًعا في االسترسال في احلديث.

وأضاف أن النظر فجأة ألعلى أو ألسفل خالل 
أيًضا  الشفاه  وضم  للكذب،  مؤشر  احلديث 

وفركها سويًا.
3- بقية لغة اجلسد

من عالمات الكذب أيًضا:
1- حك أو فرك الرقبة

2- ملس طرف األنف بعد قول شيء ما
غير  بحركات  لليد  املفرط  االستخدام    -3

مفهومة

بوت قائدي الدراجات النارية.. إطاللة شتوية جريئةبوت قائدي الدراجات النارية.. إطاللة شتوية جريئة
النسائية  األحذية  موضة  جنم  النارية  الدراجات  قائدي  بوت  ميثل 
في شتاء 2022-2023، ليمنح املرأة إطاللة جريئة على غرار جنمات 

الروك.
قائدي  بوت  أن  واجلمال  باملوضة  املعنية   ”Elle“ مجلة  وذكرت 
الدراجات النارية ميتاز بساق واسعة ومقدمة مستديرة، كما أنه 

يزدان باألبازمي واحللقات املعدنية والبراشيم.
بتنوع  ميتاز  النارية  الدراجات  قائدي  بوت  أن  اجمللة  وأوضحت 
إمكانيات التنسيق؛ حيث ميكن احلصول على إطاللة كاجوال من 
خالل تنسيقه مع سروال جينز ممزق، بينما ميكن تنسيقه مع تنورة 

قصيرة أو فستان للحصول على إطاللة أنيقة تنطق بالرقة واألنوثة.
ولتأكيد طابع الروك اجلريء، ميكن تنسيق بوت قائدي الدراجات النارية مع سروال جلدي وجاكت 

جلدي أيضا.
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بكني متول »شبكة مرشحني سرية« بانتخابات 
كندا.. وترودو يحذر

حّذر رئيس الوزراء الكندي جاستني ترودو، من أن الصني متارس »ألعابا عدائية« مع الدميقراطية واملؤسسات 
الكندية، وذلك عقب ما كشفه تقرير إعالمي عن تدخل أجنبي في العملية االنتخابية في كندا.

وجاءت تصريحات ترودو بعد تقرير حملطة محلية عن متويل بكني »شبكة سرية« من املرشحني في انتخابات 
منطقة  في  شرعية  غير  صينية  شرطة«  بـ«مراكز  حتقيقا  السلطات  فتح  من  أيام  وبعد  مؤخرا،  جرت 

تورونتو لتعقب املنشقني واملعارضني الصينيني.
وسنواصل  االنتخابية،  وأنظمتنا  عملياتنا  نزاهة  لتعزيز  هامة  إجراءات  »اتخذنا  للصحافيني  ترودو  وقال 
بذل اجلهود في مكافحة التدخل في االنتخابات، والتدخل األجنبي في دميقراطياتنا ومؤسساتنا«. وأضاف 
أو غيرها، تواصل ممارسة  العالم، سواء كانت الصني  أنحاء  نرى دوال والعبني دوليني من جميع  »لألسف، 

ألعاب عدائية مع مؤسساتنا ودميقراطياتنا«.
بأن  ترودو  أبلغت حكومة  الكندية  اخملابرات  أجهزة  أن  لم تسمها  نقال عن مصادر  نيوز«  وأفادت »غلوبال 

الصني تسعى للتأثير على العملية الدميوقراطية في البالد أو تخريبها.
وزعم تقرير احملطة أن بكني حولت أمواال من خالل نائب في أونتاريو وآخرين إلى ما ال يقل عن 11 مرشحا 

في االنتخابات إضافة الى عمالء صينيني عملوا كناشطني في حمالتهم االنتخابية.
وأضاف أن بكني سعت إلى تعيني عمالء في مكاتب أعضاء البرملان أيضا من أجل التأثير على السياسات. 

تفاصيل جناة رئيس وزراء باكستان السابق 
عمران خان من محاولة اغتيال

اإلنصاف،  حركة  وزعيم  السابق  الوزراء  رئيس  تعّرض 
عمران خان، حملاولة اغتيال في منطقة وزيرأباد في إقليم 

البنجاب.
السابق عمران خان كال  الباكستاني  الوزراء  رئيس  اتهم 
وجهاز  الداخلية  ووزير  شريف  شهباز  الوزراء  رئيس  من 

االستخبارات مبحاولة اغتياله.
»حركة  حزب  في  القيادي  عمر  أسعد  نشره  بيان  في 
السابق  الوزراء  رئيس  وجه  خان،  يتزعمه  الذي  إنصاف« 

االتهامات إلى خلفه ووزير الداخلية واملسؤول االستخباراتي وطالب بإقالة املسؤولني الثالثة من 
مناصبهم.

وقال عمران خان: »أنا متأكد من أن 3 أشخاص كانوا وراء هذا: شهباز شريف رئيس الوزراء، ورنا 
صنع اهلل وزير الداخلية واللواء فيصل«. وأضاف: »كنت أتلقى معلومات مسبًقا تفيد بأن هذا 
سيحدث. هؤالء الرجال بحاجة إلى إبعادهم من مناصبهم، وإذا لم يتم إبعادهم فستكون هناك 

احتجاجات«.
وبدأ بالفعل أنصار عمران خان في مظاهرات احتجاجية بعد إطالق النار عليه.

وفي رد فعل أميركي، حض وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن جميع األطراف في باكستان 
على االمتناع عن أعمال العنف ودان محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السابق خان، 

اخلميس.
على  النار  فتح مسلح  قدمه خالل جتمع سياسي، حني  في  برصاصة  أصيب  خان  عمران  وكان 

موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، وكذلك إصابة بعض من أنصاره.

الشرطة األمريكية تكشف 
مخطط خطف رئيسة 

البرملان وكسر ركبتيها
اعتدى ديفيد ديبابي )42 عاما(، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجني في سان 

فرنسيسكو.
أعلنت السلطات األميركية، أن الرجل املتهم مبهاجمة بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب 

نانسي بيلوسي، قال للشرطة إنه أراد احتجاز رئيسة مجلس النواب رهينة »وكسر ركبتيها«.
واعتدى ديفيد ديبابي )42 عاما(، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجني في سان 

فرنسيسكو، بحسب إفادة فيدرالية قدمت للمحكمة.
ووجه ممثلو االدعاء الفيدرالي اتهامني لديبابي، وذلك بعد أيام من إعالن الشرطة أنه اقتحم منزل 

بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الدميقراطية البالغ من العمر 82 عاما، مبطرقة على رأسه.
بعد  جراحية  لعملية  وخضع  االعتداء،  جراء  بالغة  إصابات  من  يعاني  بيلوسي  بول  ترك  ديبابي 

تعرضه لكسر في جمجمته، كما أصيب بجروح أخرى في ذراعيه ويديه.
ووجهت اتهامات فيدرالية لديبابي باالعتداء على مسؤول احتادي أو إعاقته أو االنتقام منه، بتهديد 

أو إصابة أحد أفراد أسرته.
كما يواجه تهمة واحدة تتعلق مبحاولة خطف مسؤول أميركي بسبب قيامه بواجباته الرسمية.
ومن جانبه، علق الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب على الهجوم الوحشي باملطرقة، الذي 

استهدف زوج رئيسة مجلس النواب الدميقراطية بيلوسي، ووصف العنف بأنه »أمر فظيع«.

زيلينسكي يلجأ إلى الصني.. احلليف األكبر 
لـــــ روسيا ...ماذا يحدث؟

أفادت وسائل اعالم امريكية، بأن الرئيس األوكراني، فولودميير زيلينسكي، أرسل أحد مستشاريه 
إلى الصني لتحسني العالقات االقتصادية، واإلمساك بطرف خيط قد يحد من تصعيد األزمة مع 

روسيا.
وحسب وسائل االعالم، تعمد زيلينسكي عدم إطالق انتقادات الذعة للصني كتلك أطلقها جتاه 
املترددين من حلفائه الغربيني، نظرا لرؤيته املستقبيلة ألهمية الصني االقتصادية، وضرورة إبقاء 

باب احلوار مفتوحا معها، كونه ال يؤيد فكرة الغرب أنها تشكل تهديدا كبيرا.
لروسيا، وقد يساعد ذلك في فتح  الصني كونها حليفا  للتقرب من  زيلينسكي يهدف  أن  أكد 

قنوات للحوار مع موسكو للتخفيف من حدة األزمة في بالده
من ناحية أخرى، عملت كييف على جتنب إزعاج واحدة من أهم عالقاتها االقتصادية، حيث متثل 

حوالي 15 في املائة من الصادرات األوكرانية منذ عام 2019.
ويعتقد املسؤولون أيضا أن إبقاء الصني إلى جانب الصني ميكن أن مينع املزيد من التصعيد الروسي 

في ساحة املعركة.
يذكر أن الصني تعرضت للكثير من الضغوط الغربية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 

أوكرانيا لعدم شجبها روسيا.

الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  العديد  فاز 
التجديد  انتخابات  في  بسهولة  اجلمهوريني 
النصفي للكونغرس األميركي، بحسب النتائج 
تفضي  أن  ميكن  والتي  ظهرت،  التي  األولية 
وتقليص  إلى عهد يشهد حكومة منقسمة 

سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.
االنتخابات  في  االقتراع  صناديق  إغالق  ومع 
فمن  األميركية،  الواليات  بعموم  النصفية 
أي  في  النهائية  النتيجة  ظهور  احملتمل  غير 
مقعدا   35 على  االنتخاب  ويجري  قريب.  وقت 
مجلس  مقاعد  وجميع  الشيوخ،  مجلس  في 

النواب البالغ عددها 435.
األميركية،  اإلعالم  وسائل  إحصاءات  وبحسب 
مبجلس  مقعدا   174 حسموا  اجلمهوريني  فإن 
للدميقراطيني.   133 مقابل  اآلن  حتى  النواب 
البد  النواب،  مجلس  على  وللسيطرة 
للجمهوريني من احلصول على 218 مقعدا من 
للتنافس  اخلاضعة  الـ435  املقاعد  كل  أصل 

فيه.
وفي مجلس الشيوخ، الذي يخضع للتنافس 35 
من أصل الـ100 مقعد فيه، نال الدميقراطيون 
اآلن.  حتى  للجمهوريني   47 مقابل  مقعدا   48
 51 إلى  اجلمهوريون  يحتاج  األغلبية،  ولتأمني 
مقعدا، واحلزب الدميقراطي احلاكم 50 مقعدا، 
هاريس  كاماال  الرئيس  لنائبة  أن  إلى  بالنظر 
القانون،  حسب  اجمللس  جلسات  تترأس  التي 

الصوت املرجح في حاالت التعادل.
كما أظهرت النتائج األولية أن نانسي بيلوسي 
عن  النواب  مبجلس  مقعدها  على  ستحافظ 

كاليفورنيا بـ 82% من األصوات.
في  بعيد  حد  إلى  حظاً  األوفر  واجلمهوريون 
يحتاجونها  التي  اخلمسة  باملقاعد  الفوز 
للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة 
على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات 
وجورجيا  ونيفادا  بنسلفانيا  في  محتدمة 

وأريزونا.

النتائج األولية 
لالنتخابات النصفية 
األمريكية.. تقدم 
كبير للجمهوريني

ألول مرة استبعاد موظفني في شبكة اإلنترنت بسبب 
احملتوى املضلل في االنتخابات األمريكية

من  األولي  هي  سابقة  في 
األمن  وكالة  أعلنت  نوعها، 
البنية  وأمن  السيبراني 
املتحدة  الواليات  في  التحتية 
األمريكية عن استبعاد موظفني 
بسبب  اإلنترنت  شبكة  في 
االنتخابات  في  املضلل  احملتوى 
األمن  وكالة  وقالت  األمريكية، 

تخطط  إنها  التحتية،  البنية  وأمن  السيبراني 
انتخابات  بشأن  أمنية  تنبيهات  وإصدار  ملراقبة 
احملتملة  اجلهود  بشأن  مخاوف  وسط  الكوجنرس، 
االنتخابات  أمن  برز  حيث  التصويت،  في  للتدخل 
أن  بعد  املتحدة  الواليات  في  رئيسية  كقضية 
االنتخابات  في  تدخلت  روسيا  أن  املسؤولون  وجد 
ودعاية  قرصنة  بحملة   2016 لعام  األمريكية 
في  كلينتون  هيالري  بفرص  اإلضرار  إلى  تهدف 

الفوز على دونالد ترامب.
يكافح  تويتر  أن  برس  أسوشيتد  وكالة  ذكرت 
وغيرها  السياسية  املضللة  املعلومات  على  للرد 
التواصل  منصة  على  الضارة  املنشورات  من 

إيلون  طرد  أن  بعد  االجتماعي 
نصف  من  يقرب  ما  ماسك 
قليلة  أيام  قبل  العاملة  قوته 
النصفي  التجديد  انتخابات  من 
األمريكية، وفًقا للموظفني الذين 
جنوا من التخفيضات، ومجموعة 

حقوق التصويت اخلارجية.
التسريح  عمليات  أنقذت  لقد 
الذين  األشخاص  من  العديد  األخيرة  اجلماعي 
واملعلومات  الكراهية  إبعاد  في  مهمتهم  تتمثل 
حيث  االجتماعي،  التواصل  منصات  عن  املضللة 
إدارة  في  العاملني  من   %  15 بفصل  ماسك  قام 
 50 بحوالي  األمامية، مقارنًة  اخلطوط  احملتوى في 
% من الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء الشركة، 
لتسريح  استعدادًا  ولكن  تنفيذي،  ملسؤول  وفًقا 
أيًضا  إن الشركة خفضت  العمال، قال املوظفون 
النظر  ميكنهم  الذين  املوظفني  عدد  حاد  بشكل 
وسلوكه،  معني  حلساب  الرقمي  التاريخ  في 
مت  قد  كان  إذا  مما  للتحقق  ضرورية  ممارسة  وهي 
استخدامه بشكل ضار واتخاذ إجراءات لتعليقه.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

اجتماعيا،  أو  إنسانيا  موقفا  لإلنسان  يحدث  أحيانا 
رمبا  التي  واألحداث،  الذكريات  من  موجه  عليه  يقلب 
احلياة  وساقية  ضغوط  مع  الشيء  بعض  تتوارى  قد 

والعمل.
وهناك أناس قليلون قد تقابلهم في احلياة أو تتحدث 
ولكنهم  اليد،  أصابع  على  معدودة  مرات  معهم 
مكانة،  ذهنك  في  وينحتون  عظيما،  أثرا  في  يتركون 
الذين تتقابل معه بصفة شبه  رمبا بعض األشخاص 

منتظمة، ال يتركون نفس األثر، ورمبا ال يتركون أي أثر.
الذي كنت  لي  املفضل  االسم  .. هو  اجلميل  فلي  عم 
أنادي به أبي ووالده احلبيب رحمه اهلل، وعم أمني زكري، 
هو خال زوجتي احلبيب، الذي قابلته وحتدث معه مرات 
معدودة، لكنه من الشخصيات، التي تترك األثر والذي 
الرابع  في  وحتديدا  معدودة  أيام  منذ  للسماء  سافر 
من نوفمبر اجلاري، أما عم صفوت فهو أحد أستاتذي 
فلي،  عم  أبي  وكلهم  الصحافة،  مجال  في  األجالء 
عبد  صفوت  عم  وأستاذي  أمني،  عم  زوجتي  وخال 

احلليم .. يرحمهم اهلل.
في  سببا  للسماء،  زكري  أمني  عم  سفر  كانت 
استرجاع موجة من الذكريات والعواطف، وصلت حلد 
من  مظهر  محددة،  حلظات  في  والبكاء  بكيت،  أنني 
مظاهر القوة وليس الضعف، ألنه انتقال ذكرى بأبي، 
اللعينة،  كورونا  ظروف  في  عامني  منذ  سافر  الذي 
وحتديدا في 25 مايو 2020، والتي بسببها كان الطيران 
والسفر ممنوعا بني الدول، كما لو كنا سجناء كل منه 
من  وهناك  نعشه،  حمل  استطع  ولم  دولته،  داخل 
وكانت  جاملك  من  وهناك  الشكر  ويستحق  جاملك 
احلليم،  عبد  صفوت  عم  أتذكر  ما  وعادة  أسبابه،  له 
عندما أتذكر أبي رحمه اهلل، ألن عم صفوت كان كرميا 

للغاية، كان معلما، وكان الوحيد الذي احب أن »يهزر 
لفرنسا وحياتي في  معي«. طبيعة شخصية وسفر 
دائما  جعلني  عمري،  من  العشرين  سن  منذ  الغرب 
اآلخرين،  تعامالتي مع  في  احلدود  مدرك ألهمية وضع 
ال اجتاوز معهم، وال أسمح ألي من كان أن يتجاوز اخلط 
مداعبات  أحب  كنت  معي.  لتعامالتي  حددته  الذي 
عم صفوت لي، وجتاوزته الطيبة لي، كان الوحيد الذي 
فلي«.  »يا  قلبي  إلى  احملببة  بعبارته  ابي  باسم  ينادي 
طبيعتي  بسبب  له  حبي  عن  عبر  أن  أعرف  لم  رمبا 
اآلخرين.  مع  تعامالتها  في  احلدود  راسمة  املتحفظة، 
واملرتبط  ومعلمي،  أستاذي  صفوت  عم  يبقي  لكن 

دائما ذكراه بأبي رحمه اهلل، عم فلي اجلميل.
كان  ونتحاور،  بجانبه  أجلس  أن  يحب  فلي  عم  كان 
يحب أن استمع إلى نصائحه، والتي كان يهتم فيها 
بتلقيني القواعد واألعراف وأدوات التعامل مع الناس، 
كان  ولكنه  التعليم،  من  عاليا  قدرا  علي  يكن  لم 
على قدرا عظيما من اخلبرة وبعد النظر في التعامل 
وكنت  قدميه،  ينظر حتت  أبدا  يكن  ولم  األمور،  وإدارة 
النظر  اجلميل،  فلي  عم  في  النقطة  هذه  أعشق 
للمستقبل، والتفكير في الكالم قبل أن تنطقه، وإذا 
وليس  يكون مستهدفا هدفا محددا،  خرج من فمك 
مجرد كالم مجوف، رغم أن أبي رحمه اهلل، عانى في 
األولى. وحتى  اليتيم منذ مراحله عمره  طفولته من 
األولى، ما ألقنه من نصائح، أدعو فيه ألبي الذي ونست 
إلى جلساته وحوارته ومناقشاته، لم يخلو اجلو فيها 

أحيانا من الضحك، وأحيانا من الشد واجلذب.

مدرسة  كان  الذي  احلليم،  عبد  صفوت  أحمد  عم 
اإلنسانية  الكتابة  أن  علمني  اإلنسانية،  الكتابة  في 

عم  وكان  اإلنسانية،  شحناتك  بعض  تفرغ  جتعلك 
إنسانية  مدرسة  ويعتبر  يجيدها،  اهلل  رحمه  صفوت 
وصحفية فيها، في احلدث عن أفراد عائلته املوقرة في 
أسلوب سلسل وبسيط ومتزن وجذاب وإنساني. عم 
الكتابة  من  النوعية  هذه  قراءة  في  حببني  صفوت 

بعيد عن كالكيع السياسة واالقتصاد.
آل  عائلة  عميد  للسماء،  زكري  أمني  عم  سفر  كان 
شحاته مسعود، باحلما وطما مبحافظة سوهاج، مدير 
عام بالوحدة احمللية ملركز طما سابقا، صدمة بالنسبة 
له، كان شخصية خلوقة، ولبقة، يعرف كيف يتحدث 
في  ومكانة  قامة  صاحب  كان  الكلمات،  وينتقي 
مجتمعه. عندما يتحدث تشعر باختالفه وقدرته على 
حالة  أمني  عم  ويعتبر  اآلخرين.  مع  الراقي  التعامل 
تقابلهم مرات  رمبا  الذين  القليلني،  فريدة، لألشخاص 
معدودة، ولكنهم يتركون أثرا طيبا في نفسك، بسبب 
ما يتمتع به من احترام وذوق ولباقة ومستوي ثقافي 

وسلوكي راقي، يترك في نفسك أثرا إيجابيا.
ما  أمر  أو  عاطفتك،  أو  الباطن،  عقلك  يكون  رمبا 
في  معيني  أشخاص  بني  تربط  يجعلك  بداخلك، 
خط  أول  على  يوجد  أو  يقف  في  بعضهم  حياتك، 
في  أنه  يبدو  رمبا  وبعضهم  وحبك،  اهتمامك  لدائرة 
اخلطوط األولي لدائرة اهتمامك ولكنه أبعد من ذلك 
بكثير. فالعالقات بني البشر ال تخضع فقط للعاطفة، 
أو  احلب  مثل  حتكمها،  كثيرة  أخري  أمور  هناك  ولكن 

املصلحة أو الغيرة أو غيرها.
ورمبا  الناس،  بعض  مع  تعامالتنا  في  سذج  نكون  رمبا 
وهناك  اآلخرين،  مع  تعامالتنا  في  كذلك  نكون  ال 
التي  احلقيقة  ولكن  األمر.  هذا  حتكم  عديدة  عوامل 
دوائر  له  فينا  واحد  كل  أن  منا،  كل  يعيها  أن  يجب 

أسمح  فما  اآلخرين،  مع  تعامالته  وخطوط  أولوياته، 
رمبا   .. بعدهم  من  أحبهم  ومن   .. وأبنائي  لزوجتي  به 
ال اسمح به ملن ال يصنفون في دوائر اهتمامي .. وذات 
األمر بالنسبة لي، رمبا إدراكي، لتصرفاتي التي أقوم بها 
على  »هزار«  أو  جادة  وتعامالت  سلوكيات  كان  سواء 
بذلك،  معهم  أقوم  الذي  األشخاص،  أحدد  أن  ضرورة 
جتاه  الدرجة  نفس  على  ليس  والغالوة،  واملعزة  فاحلب 
اجلميع، وما أطبقه في تعامالتي مع اآلخرين، مدرك أنه 
ينطبق علي تعامالت األخرى معي. وإن كانت القاعدة 
الثانية التي انطلق في تعاملي مع اجلميع هي التقدير 
واالحترام، إلى أن يظهر موقف مغاير من شخص ما، 

وهنا يبدأ يتغير موقفي.
وتعد من القواعد الذهبية، التي اتبعها في حياتي مع 
أو آخر أن »عتاب  اتعامل معهم لسبب  أن  أريد  ممن ال 
ويوجد  مكان  ويحتل  أحبه  من  أما   .. اجتنابه«  الندل 
فال   .. وحبي  أولوياتي  لسلم  األول  اخلط  علي  مكانه 
يشاء،  ما  يفعل  أن  ميكنه  ليراعيها،  حدود  له  توجد 
محدود  بعدد  شخص  كل  لدي  محددة  دائرة  وهذه 
لعم  وترحمي  محبتي  كامل  مع  األشخاص..  من 
احلليم،  عبد  صفوت  وعم  احلبيب«،  »أبي  اجلميل  فلي 
عميد  سعيد،  زكري  أمني  عم  أسرة  لكل  وتعزياتي 

عائلة شحاتة مسعود في طما في سوهاج.

ما بني عم »فلي« اجلميل ... وعم »صفوت« ... وعم »أمني« ... القاسم املشترك ما بني عم »فلي« اجلميل ... وعم »صفوت« ... وعم »أمني« ... القاسم املشترك 

•Free Consultation • Sponsorship 
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سكان أونتاريو سيدفعون أقل مقابل سكان أونتاريو سيدفعون أقل مقابل 
الكهرباء اعتبارا من نوفمبرالكهرباء اعتبارا من نوفمبر

أعلن مجلس الطاقة في أونتاريو عن خفض قليل 
املنازل  في  للمستهلكني  الكهرباء  تكلفة  في 
التخفيض  هذا  دخل  وقد  الصغيرة  والشركات 
نوفمبر،   1 يوم  التنفيذ  الكهرباء حيز  أسعار  في 
يكافحون  الذين  أونتاريو  سكان  يالحظ  وسوف 
يصل  والذي  كبير  الغير  االنخفاض  هذا  الغالء 
إلى حوالي سنتان لكل كيلو واط/ ساعة، ولكن 
سكان املقاطعات األخرى مثل البرتا سيشاهدون 
كيلوواط/  لكل  سنتا   82 إلى   3 من  تصل  زيادة 

ساعة.
وستنخفض أسعار الكهرباء في كل األوقات وسيظل هذا التغيير ساريا حتى نهاية شهر أبريل 

من العام املقبل، وستكون األسعار منذ اآلن كما يلي:
في خالل ساعات الذروة والتي تبدأ من 7 صباحا حتى 11 صباحا ومن 5 مساء حتى 7 مساء 
 / سيكون سعر الكيلوواط/ ساعة 1،51 سنتا وهذا أقل مما كان وهو 71 سنتا لكل كيلوواط 

ساعة
وفي األوقات املعتدلة خالل األسبوع وهي من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء سيكون سعر 

الكيلوواط/ ساعة 2،01 سنتا وكان من قبل 3،11 سنتا.
خارج أوقات الذروة أي من 7 مساء إلى 7 صباحا وفي عطالت نهاية األسبوع واألعياد سيكون 

سعر الكيلوواط / ساعة 4،7 سنتا وكان من قبل 2،8 سنتا.
وكذلك انخفض التسعير املتدرج حيث يدفع املستهلك سعرا ثابتا ألول 0001 كيلوواط/ساعة 
هذا  ولكن  كيلوواط   0001 عن  يزيد  ما  باستهالك  قام  إذا  السعر  ويرتفع  الشتاء  أشهر  خالل 

السعر انخفض أيضا.
قبل  71%ى  مقدره  خصما  عليها  تقدم  أونتاريو  كانت  والتي  الكهرباء  لفاتورة  بالنسبة  وأما 
الضرائب، تغير ذلك اآلن وأصبحت أونتاريو تقدم خصما 7،11% على إجمالي الفاتورة قبل إضافة 

الضرائب.
وقال السيد ماكدونالد مؤسس موقع إلكتروني ملقارنة أسعار الطاقة »انه يتعني على سكان 
أونتاريو استخدام أكثر من 57% من الكهرباء في الفترات خارج أوقات الذروة، وإن أونتاريو أدخلت 
عدادات ذكية في عام 5002، والتي ال تقيس فقط مقدار استخدام الكهرباء ولكن الوقت من 

اليوم الذي يتم فيه استخدام الكهرباء«  
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منذ  الذاتية  السير  مسلسالت  عشاق  من  انا 
املاكياج  إبداعات  مبتابعة  شغوف  ألني  صغري 
شخصيات  وإحياء  جتسيد  إعادة  في   )makeup(
عديدة رأيناها وأحببناها منذ القدم؛ في رأيي، أن 
جودة املكياچ هي أهم مقومات العمل الذي يقدم 
التمثيل  بعده  ويأتي  ما،  لشخصية  ذاتية  سيرة 
واألداء في املقام الثاني! وقطعاً، وجود نص درامي 
إلى  املتكامل  الفني  العمل  بهذا  سينتقل  قوي، 

آفاق عالية جداً! 
الفنية  األعمال  معظم  توفق  لم  لألسف، 
املصرية في حتقيق تلك العوامل: بعضهم تفوق 
في  الشيء  بعض  ر  وقصَّ واحلوار  التمثيل  في 
املاكياج، كمثل مسلسل »أم كلثوم« وهو يعتبر 
جودة  في  جنح  آخر  وبعض  املسلسالت؛  اجنح  من 
كمسلسل  التمثيل،  في  وتعثر  واحلوار،  املكياچ 
منهم  وبعض  شعب«!  »العندليب…حكاية 
كمسلسل  جميعهم،  في  األسف  مع  فشل 
في  جنحت  التي  هي  قليلة  وقلة  »الشحرورة«! 

ثالثتهم، مثل مسلسل »امللك فاروق«! 
فإن كنت تقدم سيرة ذاتية لشخصية معاصرة، 
على  تكون  أن  فعليك  ومحبوبة،  معروفة 
عقول  جداً  حتترم  وأن  واجملازفة،  املسؤولية  قدر 
املشاهدين ألنهم هم، في النهاية، من سيقوِّموا 

هذا العمل ويحملونك نتيجته! 
»الضاحك  فمسلسل  تقدم،  ما  على  وبناء 
وبطولة  فاضل،  ومحمد  الغيطي  حملمد  الباكي« 
شغفي  حطم  قد  اجلليل،  عبد  عمرو  النجم 
الريحاني!  جنيب  األسطورة  حياة  قصة  ملشاهدة 

وإليك عزيزي القارئ األسباب: 
أوال: مقدمة املسلسل تقليدية جداً، رمبا لم تكن 
محل انتقاد لو كانت لتعرض في التسعينيات أو 
لغناء  على  ياسمني  اختيار  ورغم  األلفيات!  أوائل 
وال  الفني  برصيدها  ترتِق  لم  أنها  إال  التتر  أغنية 
فالكلمات  أسمى!  مستوى  أي  إلى  باملقدمة 
أذن  في  أثر  أي  يتركا  ولم  متاماً  اعتياديان  واللحن 

املستمع أو في امليديا!
ثانياً: من منط املقدمة وأسماء املمثلني تستطيع 
فريق  فافتقر  اإلنتاج!  ميزانية  تستنبط ضآلة  أن 

العمل ألسماء النجوم الكبار ذوي احلضور املؤثر! 
والسبب في الغالب أن الكاتب واإلعالمي محمد 
الغيطي لم يكتب قبالً عمالً فنياً يستحق الذكر 
للمخرج  اخلالد  التاريخ  نقيض  على  جماهيرياً، 
عن  فاضل  توقف  لكن  فاضل!  محمد  الكبير 
فيه  تغيرت  الزمان،  من  كامل  عقد  ملدة  اإلخراج 
والتصوير  اإلخراج  أساليب  ملحوظ  بشكل 
فاملوهبة  أيضا!  التقييم  ومعايير  والتمثيل 
أن تثقل باالستمرارية  وحدها ال تكفي، بل يجب 
بالتحديد  العمل  فهذا  ذلك،  ومع  والتحديث! 
فاضل  أعمال  مستوى  دون  املقاييس  بكل  يعتبر 

السابقة!
بقية  عن  الباكي«  »الضاحك  يختلف  لم  ثالثاً:   
استثناء(  )بال  األخرى  الذاتية  السير  مسلسالت 
طفولته!  مرحلة  في  البطل  حياة  اختزال  في 
أول  )عادة  مسلسل  أي  من  الفترة  هذه  وتتسم 
السريع  والسرد  الشديد  بامللل  حلقات(  ثالث 
للدور،  األطفال  أداء  في  واضح  وضعف  لألحداث، 
مهمة  غير  مرحلة  إنها  اتفقوا  قد  اجلميع  وكأن 
للمتفرج )لكنه شر البد منه( فيجوز املرور عليها 
»الضاحك  لـ  أترصد  أن  أود  ال  لهذا  الكرام!  مرور 
أنها وصمة  الباكي« فقط في هذا الشأن، حيث 
املصري  والتلفزيون  السينما  تاريخ  في  مشتركة 

ككل! 
للممثلني  ملحوظ  اختيار  سوء  هناك  رابعاً: 
وأعمارهم! فمن املفترض أن الشخص السبعيني 
ال يجب أن يقوم بأداء شخصية أربعينية، واملمثل 
دون  شاب  دور  يجسد  أن  يصح  ال  الستيني 
العشرين، خاصة إن كان ظهورهما على الشاشة 

حلقات!   لعدة  العمرية  احلقبة  هذه  في  مستمر 
آثار  وجوههن  على  تظهر  بطالت  اختيار  أيضا، 
أدواراً في زمن  التجميل والنفخ، ليلعنب  عمليات 
الطبيعي،  الرباني  باجلمال  املالمح  فيه  اتسمت 
بل  العمل،  هذا  مصداقية  من  كثيراً  انتقص 
وَعَكس عجز رؤية )أو محدودية( اخملرج في االختيار! 
في  صورت  اخلارجية  املشاهد  بعض  خامساً: 
استوديوهات داخلية مغلقة! ذكرتني مبسلسالت 
والثمانينيات! كما كان هناك  السبعينيات  فترة 
استخدمت  لكن  للمقابر  قصير  خارجي  مشهد 
فيه لوحة زيتية مرسومة كخلفية كالتي كانت 

تستخدم في املسارح قدمياً!
التمثيل،  ورتابة  احلوار  ركاكة  ذكرتني  سادساً: 
باإلضافة إلى املصطلحات املسيحية املستخدمة، 
بأفالم القديسني املصرية التي انتشرت في فترة 
ذلك، الزال هناك جهل واضح  التسعينيات! ومع 
فتقال  الدارجة،  املسيحية  املصرية  باملفردات 
عبارات مثل: ›نشكر الرب‹ ›والرب معاك‹! من احملزن 
أن بعد 1500 سنة عشرة مع أخواتنا املسلمون، ال 
زالوا يظنون أننا نقول »الرب معاك«، وليس »ربنا 
معاك« عادي!!! هل كان من الصعب على اخملرج أن 
يسأل أحد زمالئه األقباط كيف يقول املسيحيون 

عبارات كهذه، حتى ال تكون عرضة للسخرية؟!
الحظ  من  وحدي  أنا  كنت  إن  أعلم  ال  سابعاً: 
وعبوس  متجهٌم  احلميد  عبد  فردوس  وجه  أن 
معظم الوقت! ال تظهر عليه أية مشاعر! كذلك 
يغير  أن  اآلخر،  اجلليل، هو  صُعب على عمرو عبد 
وجهه  فظل  يجب،  كما  وجهه  انفعاالت  من 
يلعب  لم  املكياج  أن  وفوق  واضحة!  تعبيرات  بال 
لم  الريحاني،  إلى  اجلليل  عبد  لتحويل  دور  أي 
ليقنعني  متثيلي  مجهود  أدنى  نفسه  هو  يبذل 
الريحاني  وحركات  أسلوب  فأين  بشخصيته! 
باألولى  كان  حياًة؟!  تنطق  التي  وجهه  وتعابير 
مثل  الذي  بالكومبارس  االستعانة  للمخرج 
عابرة  لقطة  في  الريحاني  جنيب  دور  )بعبقرية( 
أقنعني  فهذا  صار«!  اللي  دا  »أهو  مسلسل  من 
النجم  من  أكثر  معدودة  ثوان  في  بالشخصية 
الضاحك  حلقات  بطل  اجلليل  اهلل  عبد  عمرو 

كوميدي  ممثل  اجلليل  عبد  عمرو  إن  الباكي! 
واحدة فقط وغير  موهوب لكنه مؤد لشخصية 
بالعكس،  يعيبه،  ال  وهذا  التقمص!  على  قادر 
الذين  العظماء  املمثلني  من  العديد  فهناك 
قاموا بتمثيل شخصيات واحدة في أعمال فنية 
مثال  كله،  الفني  تاريخهم  مدار  على  مختلفة 
وغيرهما!  سيف،  ووحيد  النابلسي  السالم  عبد 

ومع هذا أضحكونا وأحببناهم إلى ابعد احلدود. 
هذا  يتكون  حلقة  كم  من  أعلم  ال  أنا  ثامناً: 
قرب  قد  تقديري  حسب  على  لكنه  املسلسل، 
على احللقة اخلامسة عشر، ولم نشهد إلى اآلن 
استيفان  غير  معروفة  شخصيات  أو  أحداث  أي 
أن  افترضنا  فإن  مصابني!  وبديعة  روستي 
سريع  سرد  سيتم  هل  حلقة،  ثالثون  املسلسل 
حلقة   15 الـــــ  في  الريحاني  حياة  لبقية 
الباقية؟! في احلقيقة، أفضل أن يتم سرد سريع 
ثالثني  املسلسل  هذا  يتعدى  أن  على  لألحداث 

حلقة! 
من  لكل  بالشكر  أتوجه  أن  أحب  النهاية،  في 
مشاهدة  متعة  إلحباطهما  وفاضل  الغيطي 
التي طال  الريحاني،  قصة حياة األسطورة جنيب 
أليقونة  درامي  عمل  تقدم  أن  فقبل  انتظارها! 
الريحاني، عليك أن  فنية في الكوميديا كنجيب 
تعلم جيداً قيمة الشخصية تاريخياً وجماهيرياً، 
كما  )متاماً  للمشاهدة  الناس  لوعة  ستتلف  وإال 
صناع  من  غيرك  )وعلى  عليك  وستفسد  حدث(، 
لعالم  جديدة  حتفة  بتقدمي  االنفراد  فرصة  الفن( 

الفن!
بإمكانك  فمازال  القارئ،  عزيزي  حتزن  ال  لكن 
الضاحك  )أو عدم مشاهدة( مسلسل  مشاهدة 
اجلليل،  عبد  لعمرو  آخر  عمل  وكأنه  الباكي 
متاماً  متناسياً  الهواة،  من  مجموعة  مبساندة 
بأية  تشعر  لن  عندها  الريحاني!  حياة  يروي  انه 
يأتي  بأن  جديد  أمل  على  ستحيا  بل  أمل،  خيبة 
كاتب متمرس ومخرج معاصر ويقدم رؤية أفضل 

لصاحب السعادة كشكش بيه! 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

الضاحك الباكي الضاحك الباكي       

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

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

»يوسف«.
اإلداري،  القضاء  مبحكمة  األولى  الدائرة  قررت 
برئاسة املستشار أحمد عبود، تأجيل نظر الدعوى 
القضائية املقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة 
لإلسالم،  شنودة  الطفل  ديانة  تغيير  قرار  بوقف 
 17 جللسة  رّبوه  من  بصفتهم  إليهم  وإعادته 

ديسمبر املقبل.
كارميان تعود إلى أسرتها املسلمة.. فلماذا ال يعود 

شنودة إلى أسرته املسيحية؟
الهجرة، خالل  وزيرة  نبيلة مكرم  السفيرة  سردت 
الطفلة  عودة  تفاصيل   2016 عام  متلفزا  لقاءا 
مسلم-«كرميان«  وجدها  والدها  الن   – املسلمة 
إلى  روما  اإليطالية  بالعاصمة  للراهبات  دير  من 
 – مسيحية(  إيطالية  كانت  والدتها  مصر )الن 
ولعبت  انتحرت،  »كرميان«  والدة  إلى أن  وأشارت 
مصر،  إلى  أخرى  مرة  إلعادتها  كبيرا  دورا  الوزارة 

مشيرا إلى أنها كانت مهمة صعبة.
مصر  في  ولدت  الطفلة  أن  مكرم«،  وأوضحت« 
وانفصل والدها املصري عن زوجته اإليطالية التي 
أنه  إال  لها  بصديق  ترتبط  لكي  روما  إلى  سافرت 
نفسيه  بأزمة  فأصيبت  بعد،  فيما  عنها  تخلى 
دفعتها إلى وضع طفلتها ذات الــــ 5 أعوام داخل 

دير راهبات وانتحرت«.
الطفل وسط  يعيش  أن  املنطقي  أن من  نرى  وقد 
عائلة عن أن يعيش في ملجا أو دير، لذا فان األفضل 
له أن يعود إلى مصر ليس الن الطفلة مسلمة وال 
يجب أن تعيش في ديرا مسيحيا وللكن الن العائلة 
األبعاد  وملراعاة  االهتمام  حيث  من  بكثير  أفضل 

النفسية بغض النظر عن كينونة أو دين أهله.
وباملثل فالبد أن القانون املصري في مثل تلك احلاالت 
املقام  في  ويضع  احملترمة  الدول  مثل  يسلك  أن 
نفسيته  ومراعاة  العليا(  الطفل  )مصلحة  األول 
األصلح  للدين، الن من  اعتبار  أي  وقبل  وأخيرا  أوال 
في  يعيش  أن  من  أسرة  وسط  يعيش  أن  للطفل 

ملجا أو دار أيتام.
باألسر  وسمح  التبني...  حظر  املصري..  القانون 

البديلة
األوسع  مبفهومه  التبني  املصرية  الدولة  حظرت 
عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، 
في  تعديل  آخرها  كان  تعديالت  عدة  عليه  وأجرت 

الئحته التنفيذية في عام 2010.
واعتمدت مصر بدال من ذلك »نظام األسر البديلة« 
من  احملرومني  األطفال  »إحلاق  على  ينص  الذي 
بأسر  النسب،  مجهولي  خاصة  األسرية،  الرعاية 

يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صالحية 
األطفال  هؤالء  لرعاية  مقاصدها  وسالمة  األسرة 

دون استغالل لهم أو ملصالح ذاتية”.
ومن بني شروط وأحكام »نظام األسر البديلة« أن 
يكون  وأن  الطفل،  ديانة  ذات  األسرة  ديانة  تكون 
لألسر  العليا  للجنة  )ويجوز  مصريني  الزوجان 
البديلة الكافلة املوافقة على كفالة طفل ألسرة 

بديلة مكونة من زوجني أحدهما مصري(.
وأن تتكون األسرة من زوجني تتوفر فيهما مقومات 
بحث  على  بناء  واالجتماعي  األخالقي  النضج 

اخملتصة  االجتماعية  اإلدارة  به  تقوم  اجتماعي 
تقل  وأال  اخملتصة،  األهلية  واملؤسسة  واجلمعية 
تزيد  وال  واحد وعشرين سنة  سن كل منهما عن 

عن ستني سنة.
كرمي  الطفل  يحمل  »أن  النظام  حسب  ويجوز 
لألب  الذاتي  االسم  أنثى،  أو  كان  ذكرا  النسب، 
الوارد  األول  االسم  محل  ويحل  الكافل  البديل 
في شهادة ميالده املميكنة أو لقب عائلة األسرة 
الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في  البديلة 
ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من أثار 

التبني.
ويجوز أن يحمل الطفل كرمي النسب، ذكرا كان أو 
البديلة الكافلة بدال من  الذاتي لألم  أنثى، االسم 
االسم األول لألم الوارد في شهادة ميالده املميكنة، 
على  يترتب  أن  دون  الطفل  ملف  في  ذلك  ويثبت 

ذلك أي أثر من آثار التبني.
القواعد اخلاصة  وقد وسعت مصر في عام 2020 
لتشمل  طفل،  احتضان  أو  كفالة  ميكنه  مبن 
وخفضت  واملطلقات،  الثالثني  سن  فوق  العازبات 

احلد األدنى املطلوب للتعليم.
ألسرته  شنودة  رجوع  املفترض  من  غبريال:   نبيل 
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شنودة  الطفل  أن  احملامي  غبريال  نبيل  كشف 
مبوجب  تبنيه،  اللذان  لوالديه  الرجوع  له  يحق 
قانون ساري حتى اآلن كشف عنه بان التبني في 
القواعد  وهي  ساري  بقانون  موجود  املسيحية 
من  الثالث  الفصل  1938في  الئحة  في  القانونية 
املادة 110إلى املادة 123. وأضاف: استقرت احملكمة 
الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض أن هذه 
األرثوذكس  األقباط  على  التطبيق  واجبة  الالئحة 
خالف املادة الثالثة من دستور 2014 حيث أن هذه 
املادة لم تعدل أو تلغى في تعديالت 2008، وحيث 

إن اخلاص يقيد العام فال يجوز ألي جهة أن متتنع عن 
تطبيق صحيح القانون ونصت املادة 110 أن التبني 
جائز للرجل وللمرأة بشروط معينة وان يكون جتاوز 
سن األربعني وان ال يكون له أوالد، وان يكون حسن 
السمعة وعدد أخر من الشروط نعرضه في صور 

القرار.
 1938 الئحة  أن  التوضيح  يجب  غبريال:  وأشار 
ليست موقوفة وان ما حدث في 2008تعديل بعض 
النصوص من املادة 51 إلى املادة 57 ومت وضع املادة 50 
اخلاصة بحاالت الزنا والزنا احلكمي أما املواد األخرى 
كما  التطبيق  واجب  قانون  فهمي   251 هي  كما 

حكمت احملكمة الدستورية ومحكمة النقض.
دون  التبني  حق  األقباط  إبراهيم: مارس   اسحق 
تضيق حتى 1996.. واملادة الثانية تعد حاجزا قانونيا
للحقوق  املصرية  باملبادرة  الباحث  قال  جانبه  من 
األحوال  لوائح  أن  إبراهيم  اسحق  الشخصية 
اشتملت  التي  املسيحية  للطوائف  الشخصية 
على إجراءات لتنظيم التبني. الئحة 1938 لألقباط 
)الفصل  للتبني  شروًطا  تضمنت  األرثوذكس 
التبني  جواز  عدم  منها   ،)123-110 املواد  الثالث 
إال إذا وجدت أسباب تبرره، وكانت تعود منه فائدة 
املتبنَّى وذلك  املتبنَّى، يخول املتبني أن يلقب  على 

بإضافة لقب إلى اسمه األصلي، وأن يكون املتبني 
فروع  وال  أوالد  عنده  يكون  وأال  األربعني  سن  جتاوز 
السمعة،  حسن  يكون  وأن  التبني  وقت  شرعيون 
على  سنة  بـ15  املتبنَّى  من  سًنا  أكبر  يكون  وأن 

األقل.
واملتبني  املتبنَّى  بني  الزواج  الالئحة  حظرت  كما 
وفروع هذا األخير، وبني املتبنَّى وأوالد املتبني الذين 
تبناهم  الذين  األوالد  وبني  التبني،  بعد  رُزقهم 
املتبني،  وزوج  املتبنَّى  بني  كذلك  واحد،  شخص 
الالئحة  ومنعت  املتبنَّى.  وزوج  املتبني  بني  وكذلك 

أن يرث املتبنَّى تركة املتبني من غير وصية.
بداية  حتى  تضيق  دون  التبني  حق  األقباط  مارس 
من  الثانية  املادة  ُعدلت  أن  إلى  السبعينيات، 
اإلسالمية  الشريعة  وأصبحت  املصري  الدستور 
التي  الشريعة  وهي  للتشريع،  الرئيسي  املصدر 
حترِّم التبني. ثم صدر قانون الطفل املصري رقم 12 
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متضمًنا حظر التبني.
إلى  نسبه  في  احلق  للطفل  الرابعة:  املادة  تنص 
والديه الشرعيني والتمتع برعايتهم… وعلى الدولة 
رعاية  من  حرم  طفل  لكل  بديلة  رعاية  توفر  أن 

أسرته، ويُحظر التبني.
إصدار  عن  الدولة  مؤسسات  توقفت  ثمَّ  ومن 
املوافقات على طلبات التبني للمسيحيني، بحجة 
بعض  أن  رغم  العام،  النظام  مع  يتعارض  أنه 
املصري  اجملتمع  إن  قالت  النقض  محكمة  أحكام 
في  حرج  ال  وأنه  مسلمني،  وغير  مسلمني  يضم 
باألحوال  يتعلق  فيما  يدينون  وما  املسيحيني  ترك 
للنظام  مخالًفا  يعتبر  ال  هذا  وأن  الشخصية، 
العام. وليس أدل على ذلك من حظر تعدد الزوجات 

بالنسبة للمسيحيني.
من  كبيرًا  جزًءا  تتحمل  الكنيسة  أن  وأضاف 
موقًفا  اتخذت  فهي  الوضع،  هذا  عن  املسؤولية 
على  الثاني  والزواج  الطالق  أحكام  من  متشددًا 
عن  تغاضت  بينما  ديني،  نظام  الزواج  أن  سند 
تعطيل تطبيق الئحة 38 فيما يخص التبني. وفي 
حوار لألنبا بوال، أسقف طنطا واملسؤول عن ملف 
األحوال الشخصية بالكنيسة األرثوذكسية لفترة 
املسيحي  يقبلها  األزهر  مرجعية  إن  قال  طويلة، 

قبل املسلم!
الدولة  ومؤسسات  لألزهر  ومغازلًة  واسترضاًء 
اخلاص  اجلزء  بحذف  الكنيسة  تبرعت  السياسية، 
لألسرة  املوحد  القانون  مشروع  في  بالتبني 
اللوائح  عن  بدياًل  ليكون  قدمته  الذي  املسيحية 
أقوى  بأنه  يفترض  حالًيا  موقفها  أن  رغم  احلالية، 
الدستور  من  الثالثة  املادة  وجود  األول  لسببني؛ 
واليهود  املسيحيني  من  املصريني  شرائع  »مبادئ 
ألحوالهم  مة  املنظِّ للتشريعات  الرئيسي  املصدر 
الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم 
أصبحت  املسيحية  الشريعة  وبالتالي  الروحية«، 
األحوال  يخص  فيما  العام  النظام  من  جزًءا 

الشخصية ومنها التبني.
الذي  االحتضان  نظام  فهو  الثاني  السبب  أما 
شبيه  وهو  االجتماعي،  التضامن  وزارة  تطبقه 
الشروط  حول  النقاش  ميكن  وبالتالي  بالتبني، 
الطفل  حقوق  تضمن  والتي  الالزمة  والضمانات 
املتبنَّى أواًل، ومتنع أية شبهة أن يكون هناك تالعب 

أو اجتار في البشر.

طفل يدفع ضريبة صراعات دينيةطفل يدفع ضريبة صراعات دينية
الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )٢٢((
كارميان تعود إلى أسرتها املسلمة.. فلماذا ال يعود شنودة إلى أسرته املسيحية؟كارميان تعود إلى أسرتها املسلمة.. فلماذا ال يعود شنودة إلى أسرته املسيحية؟

حتقيق: إيهاب أدونيا
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العالم إلى مؤمتر  بعد توافد العشرات من قادة 
يعقد في  الذي  املناخ »كوب 27«  األطراف حول 
املتحدثني  معظم  أجمع  مبصر،  الشيخ  شرم 
العالم  تهدد  التي  املناخية  األزمة  على خطورة 
واتخاذ  التحرك  ضرورة  على  مشددين  أجمع، 
خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب.

حتذير دولي من مخاطر كارثية على البشرية
القمة،  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتح 
مشدداً على أهمية التحرك ملعاجلة أزمة املناخ 
املصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه 
العالم على اإلطالق، معرباً عن أمله ببذل اجلهود 
اجملال.  هذا  في  حسية  خطوات  تنفيذ  أجل  من 
املناخ  تغير  بسبب  اإلنسانية  املعاناة  أن  وأكد 

تتكرر وتؤكد احلاجة امللحة إلنهائها.
الشعوب  أن  االفتتاحية  أضاف في كلمته  كما 
حول العالم تنتظر من اجملتمعني التنفيذ السريع 
واالحتباس  االنبعاثات  خلفض  والعادل  والفعال 
احلراري، للحد من الكوارث املناخية التي تضرب 
وخسائر  ضحايا  مسببة  املناطق  مختلف 
ضخمة. واعتبر أن نتائج هذا املؤمتر تسهم في 

حتول حياة ماليني البشر نحو األفضل.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  شدد  جهته،  من 
أنطونيو غوتيريش على أن الفوضى املناخية هي 
السبب الرئيس في الصراعات العاملية. ونبه إلى 
بقاء في مواجهة  اإلنسانية تخوض معركة  أن 

التغير املناخي.
املتقدمة  االقتصادات  بني  اتفاق  إلى  دعا  كما 
ولصالح  البيئة  أجل  من  والناشئة  والنامية 

البشرية، السيما الصني والواليات املتحدة.

الفحم  عن  التخلي  أهمية  أكد  ذلك،  إلى 
كمصدر رئيسي للطاقة وجتنب أضراره اخلطيرة، 
نهجها  تغيير  على  الدولية  املؤسسات  وحث 
االقتصادي وتوفير موارد مالية للحياد الكربوني.
بن  محمد  الشيخ  اإلمارات،  رئيس  لفت  بدوره، 
زايد، إلى أن مخاطر تغير املناخ تستهدف اجلميع 
دون استثناء. كما أكد أن بالده مستمرة في نهج 

التعاون مع اجملتمع الدولي ملواجهة تلك األزمة.
تأتي تلك املداخالت على خلفية أزمات متعددة 
العملية  رأسها  على  العالم،  في  مترابطة 
والتضخم  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية 
مع  الطاقة  وأزمة  ركود  وقوع  وخطر  اجلامح 
وأزمة  األحفورية،  الطاقة  ملصادر  الدعم  جتدد 
العالم  سكان  عدد  سيتجاوز  حني  في  الغذاء 
التغير  بأزمة  يدفع  قد  ما  نسمة،  مليارات   8
األولويات  سلم  في  الثانية  املرتبة  إلى  املناخي 
رغم أن تداعياتها املدمرة جتلت كثيراً عام 2022 
مع الفيضانات القاتلة وموجات القيظ واجلفاف 
من  العديد  في  باحملاصيل  فساداً  عاثت  التي 

الدول، السيما اإلفريقية.
فيما ال تزال العديد من الدول املتقدمة متهمة 
ملكافحة  فعله  عليها  ينبغي  فيما  بالتقصير 

االحترار.
الغازات  انبعاثات  تنخفض  أن  ينبغي  أنه  يذكر 
الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 لتكون 
هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس 
للمناخ املبرم عام 2015 طموحاً ويقضي بحصر 
ما  باحلقبة  مقارنة  مئوية  درجة  بـ1,5  االحترار 

قبل الصناعية.

لو  حتى  املوقعة  للدول  احلالية  التعهدات  لكن 
ارتفاع  إلى  ستؤدي  املطاف،  نهاية  في  احترمت 
يضع  ما  و%10،   5 بني  تتراوح  بنسبة  االنبعاثات 
درجة   2,4 قدره  تصاعدي  مسار  على  العالم 
القرن  نهاية  بحلول  احلاالت  أفضل  في  مئوية 

احلالي.
يبلغ  أن  يُتوقع  راهناً،  املتبعة  السياسات  فمع 
االحترار 2,8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما 

تفيد األمم املتحدة.
 2021 كوب  إلى  رفعت  فقط  دولة   29 وكانت 
خططاً بزيادة تعهداتها بخفض االنبعاثات رغم 

أنها أقرت »ميثاقاً« يدعوها إلى القيام بذلك.
خفض  حول  احملتملة  اإلعالنات  ستكون  فيما 
ترقب كبير في شرم  لالنبعاثات موضع  إضافي 

الشيخ.
كذلك يترقب العالم باهتمام اإلعالنات املتعلقة 
أكثر  عادة  الفقيرة وهي  الدول  إلى  باملساعدات 
املناخي، حتى  االحترار  لتداعيات  البلدان عرضة 
لو أن مسؤوليتها فيها محدودة إذ إن انبعاثاتها 

من غازات الدفيئة قليلة جداً.
يشار إلى أنه في بادرة يأمل كثير من الناشطني 
إلى  املندوبون  قرر  فقط،  رمزية  تكون  أال 
»كوب27« األحد للمرة األولى إدراج مسألة متويل 
األضرار الناجمة من االحترار على جدول األعمال 
بعشرات  األضرار  هذه  وتقدر  للمؤمتر.  الرسمي 
باالرتفاع  تستمر  أن  ويُتوقع  اآلن،  منذ  املليارات 
ثلث  غمرت  التي  األخيرة  فالفيضانات  الكبير. 
باكستان تسّببت وحدها بأضرار قدرت بأكثر من 

30 ملياراً.

السيسي يدعو لوقف حرب روسيا في أوكرانيا: 
مستعد للعمل من أجل إنهائها

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرفي األزمة 
عن  معربا  احلرب  إليقاف  وأوكرانيا  روسيا  بني 

استعداده للعب دور في هذا الشأن.
وقال السيسي في كلمته مبؤمتر أطراف اتفاقية 
»أتكلم  املناخ:  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 
على  تأثير  ولها  العالم  تضرب  كبيرة  أزمة  عن 
معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم 

وهنا أحتدث عن األزمة الروسية األوكرانية«.
وتابع الرئيس املصري قائال: »أود أن أوجه نداء إن 
تتوقف  أن  أجل  بكم ومعكم من  لي  سمحتم 

هذه احلرب«، حسب قوله.
اقتصادها  كدول  »نحن  قائال:  السيسي  وأردف 
كورونا  أزمة  تبعات  من  كثيرا  عانت  قويا  ليس 
ملدة سنتني وحتملناها واآلن نعاني أيضا من هذه 

احلرب«، على حد تعبيره.
باسمكم  »أنادي  قائال:  املصري  الرئيس  وأضاف 
وإسمي إن سمحتم لي بذلك من أجل أن تتوقف 
هذه احلرب وهذا اخلراب وهذا الدمار وهذا القتل«، 

حسب قوله.
الرئيس املصري: »أنا مستعد للعمل من  وأردف 
الدور  لعب  بهدف  ليس  احلرب  هذه  إيقاف  أجل 

فحسب«، حسب تعبيره.

يعتبر عالء عبدالفتاح سجني كل األنظمة ففي عهد نظام 
مبارك تعرض للحبس مدة 45 يوماً كذلة وقت حكم اجمللس 
العسكري عام 1102. وظل في السجن ملدة شهرين تقريًبا، 
كما واجه تهماً في ظل حكومة محمد مرسي عام 2013.

اجلمع  بعد  ودوليا  محليا  عالء  اسم  برز   2011 ثورة  وفي 
بني نشاطه على اإلنترنت، ونشاطه على األرض، وكان في 
طليعة العديد من التيارات السياسية داخل الثورة، وأصبح 

هدًفا رئيسًيا من قبل النظام السابق.
عدلي  فترة  في   ،2013 نوفمبر  في  الفتاح  عبد  وأعتقل 
الرئيس عبدالفتاح  3 أشهر من وصول  نحو  وبعد  منصور 
من  أكثر  استمرت  محاكمة  وبعد  للسلطة،  السيسي 
عام، ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم 
احتجاجات، ليطلق سراحه لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد 

اعتقاله.
وولدت والدة عبدالفتاح في لندن عام 1956 وفي عام 2021 

حصل على اجلنسية البريطانية .
عالء  مصر  في  املسجون  املصري  الناشط  أسرة   طالبت 
التحديد  وجه  علي  وبريطانيا  الدولي  اجملتمع  الفتاح  عبد 
بالتدخل ملساعدة عالء واعطائهم دليل أنه على قيد احلياة. 
وبدأ عالء إضراب تام عن املياه منذ أسبوع بعد أن تناول 100 

سعرة حرارية من الطعام ألكثر من 200 يوم
وكان عدد من الشباب على هامش مؤمتر قمة املناخ 

POC27
 قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية ضد مطالبة بعض الدول 

واملنظمات احلكومية باإلفراج عن عالء عبد الفتاح.
رفعوا  كما   ،)×( عالمة  وعليها  لعالء  صور  العشرات  ورفع 

املصري من مؤمتر نظمته  بالبرملان  نائب  لواقعة طرد  صور 
سناء، شقيقة عالء، . 

اعترض  قد  درويش  عمرو  املصري  البرملان  في  النائب  وكان 
على كالم سناء خالل مؤمتر نظمته حلشد الدعم ألخيها 
حتت إشراف األمم املتحدة في  POC27    واتهم عضو البرملان 
على  الضغط  لزيادة  األجنبية  الدول  بتحريض  عالء  أخت 
اجلنائي  السجني  بـ  وصفه  والذي   - عالء  قضية  في  مصر 
بالتدخل ومصاحبته خارج  املتحدة  األمم  أمن  أن يقوم  قبل 

القاعة.
وتتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل االجتماعي لإلفراج 
عن عالء، الذي كان أحد رموز ثورة يناير 2011، لكنه يقضي 
عقوبة بالسجن املشدد 5 سنوات بعد إدانته العام املاضي  
مواقع  على  نشره  تعليق  خالل  من  كاذبة  أخبار  بنشر 
ديسمبر  منذ  بريطاني  مواطن  وهو  االجتماعي.  التواصل 

2021 و أب لطفل.
وطالب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان فولكر 

تورك، السلطات املصرية باإلفراج الفوري عن عالء.
في  جنيف   في  املتحدة  األمم  لدى  مصر  بعثة  ردت  بينما 
بيان »إن إصدار املفوض السامي حلقوق اإلنسان هذا البيان 
في  عليها  املنصوص  واملوضوعية  احلياد  مبادئ  ينتهك 
أساس  على  فردية  قضية  ويعالج  العامة..  اجلمعية  قرار 

انتقائي«
وبحسب منظمة العفو الدولية هناك نحو 60 ألف سجني 
وجود  املصرية  السلطات  تنفي  بينما  مصر  في  سياسي 

معتقلني سياسيني في مصر.

قمة املناخ في شرم الشيخقمة املناخ في شرم الشيخ
اهم األحداث واملوضوعات على مدار األيام األولى  اهم األحداث واملوضوعات على مدار األيام األولى  

عالء عبد الفتاح سجني كل االنظمة ... هل تنجح الضغوط في اإلفراج عنه؟عالء عبد الفتاح سجني كل االنظمة ... هل تنجح الضغوط في اإلفراج عنه؟
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األهلي يفوز بكأس السوبر املصري أمام الزمالك
على  املصري،  األهلي  النادي  فاز 
بكأس  وتوج  الزمالك،  نظيره 
التي  مبارة  القمة  في  السوبر، 
أقيمت بينهما في اإلمارات العربية 

املتحدة. 
الزمالك  على  الفوز  األهلي  وحقق 
شيء،  ال  مقابل  هدفني  بنتيجة 
في املباراة التي استضافها ملعب 

هزاع بن زايد.
األهلي  للنادي  األول  الهدف  وأحرز 
املصري، البرازيلي، برونو سافيو، في 

الدقيقة 39 من عمر الشوط األول، بينما سجل الهدف الثاني، كرمي فؤاد، في الدقيقة الثالثة 
من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، حاز النادي األهلي املصري على كأس السوبر املصري للمرة الـ12 في تاريخه.
يشار إلى أن هذه هي املرة اخلامسة التي تستضيف فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة مباراة 

السوبر املصري.
واستضافت اإلمارات بطولة كأس السوبر املصري في 4 مناسبات سابقة، أعوام 2015 و2017 

و2018 و2020.
-2014( املصري  السوبر  مباراة  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  في  زايد  بن  هزاع  استاد  واحتضن 

2015( والتي فاز بها األهلي على الزمالك بنتيجة )3-2(، يوم 15 أكتوبر 2015.
التالي، استضاف استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة القطبني  وفي 10 فبراير من العام 
في نسخة 2016-2017 من السوبر، وفاز بها الزمالك )3-1( بركالت الترجيح، بعد انتهاء اللقاء 

بالتعادل السلبي.
وعاد السوبر املصري إلى استاد هزاع بن زايد في 12 يناير من عام 2018، وفاز به األهلي على 

املصري بهدف دون رد.
األراضي  على  املصري  السوبر  في  األهلي  على  ليتغلب  الزمالك  عاد   2020 فبراير   20 وفي 
استاد  في  الغرميني  التي جمعت  القمة  مباراة  في  الترجيح  بركالت   )3-4( فاز  اإلماراتية، حني 

محمد بن زايد، بعد انتهاء املباراة بالتعادل السلبي.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

عرض نادي ليفربول 
اإلجنليزي للبيع

طرحت شركة »فينواي سبورتس جروب« 
ليفربول  نادي  متتلك  التي  األمريكية، 
»الريدز«  فريق  القدم،  لكرة  اإلجنليزي 

للبيع.
ونقلت مجلة »ذا أثليتيك« األمريكية عن 

الشركة قولها، إنها تلقت بشكل متكرر رسائل إبداء االهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى 
أن تصبح مساهمة في ليفربول.

ضم  في  ستنظر  الصحيحة  واألحكام  الشروط  مبوجب  إنه  ذلك،  قبل  »فينواي«  وقالت 
مساهمني جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول. وأكدت الشركة في بيان التزامها بنجاح 

النادي داخل وخارج امللعب.
املهتمة بشراء ليفربول،  بالفعل عرضا تفصيليا لألطراف  وكشفت الشركة عن إعدادها 
في  للمساعدة  و«مورغان ستانلي«  »جولدمان ساكس«  بنكي  مع  تعاقدت  أنها  مضيفة 

البيع.
األمريكي  البيسبول  نادي  متتلك  رياضي  استثمار  شركة  هي  غروب«  سبورتس  »فينواي 

»بوسطن ريد سوكس« وفريق »بيتسبرغ بنغوينز ناشونال« للهوكي.
النادي بدوري أبطال  استحوذت الشركة على ليفربول في عام 2010، وبعد 9 سنوات، فاز 

أوروبا، وفي عام 2020 أصبح بطل الدوري اإلجنليزي املمتاز ألول مرة منذ 30 عاما.

أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من »فيفا« و«يويفا«
قال رئيس االحتاد األوكراني لكرة القدم )UAF(، أندريه بافيلكو، إن منظمته 

ستطالب باستبعاد االحتاد الروسي لكرة القدم من اليويفا والفيفا.
دميتري  تصريحات  على  ردا  جائت  األوكراني  االحتاد  رئيس  تصريحات 
تشيرنيشنكو حول ضم أندية من مناطق جديدة في االحتاد الروسي لكرة 

القدم.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، خالل تقرير إلى الرئيس فالدميير بوتني، إن احلكومة اتفقت 

مع االحتاد الروسي لكرة القدم على دمج األندية من مناطق جديدة في بطولته.
وكتب بافيلكو على منصة التواصل االجتماعي »فيسبوك« )أنشطة  شركة »ميتا« التي تضم منصتي »فيسبوك 
و«إنستغرام« محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة(: »يوجه احتاد كرة القدم نداء فوريا إلى الفيفا واالحتاد 
األوروبي لكرة القدم يطالب بأشد العقوبات ضد االحتاد الروسي لكرة القدم. وسنطالب باستبعاد روسيا من االحتاد 

األوروبي لكرة القدم والفيفا بسبب االنتهاك اجلسيم لقوانني هاتني املنظمتني«.
القرم  جزيرة  شبه  من  أندية  إن  »تلغرام«  على  قناته  في  رازفوجايف  ميخائيل  سيفاستوبول  حاكم  وقال 
وسيفاستوبول ستكون قادرة على املشاركة في املسابقات في روسيا التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة القدم 

اعتبارا من عام 2023، وستتمكن فرق الشباب من شبه اجلزيرة من املشاركة فيها.
وكان االحتاد الدولي لكرة القدم واحتاد االحتادات األوروبية لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق بيانا مشتركا، أوقف 
مبوجبه الفرق واألندية الروسية عن املشاركة في جميع املسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى. في منتصف 
يوليو، رفضت محكمة التحكيم الرياضي )CAS( الطعون ضد هذا القرار. كما ولم يسمح للمنتخب الروسي 

بالتسجيل في قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في أكتوبر.

من يحرز هدف كندا األول في املونديال؟

يشارك املنتخب الكندي في كأس العالم 2022 للمرة الثانية فقط في تاريخه، واألولى بعد غياب 36 عاما.
وذلك في نسخة عام 1986 في  واحدة من قبل،  العالم مرة  نهائيات كأس  الكندي قد ظهر في  املنتخب  وكان 

املكسيك، ولكنه خرج من البطولة دون أن يسجل أي هدف.
ولعبت كندا في اجملموعة الثالثة بكأس العالم وقتها مع منتخبات االحتاد السوفيتي وفرنسا واجملر.

املنتخب الكندي وقتها خسر مبارياته الـ3 في البطولة، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وصام عن التهديف.
وفي ظل بحث املنتخب الكندي عن هدفه األول، جاءت قرعة النسخة املقبلة من كأس العالم مبثابة صدمة له.

املونديال،  من  السادسة  اجملموعة  في  واملغرب  وكرواتيا  بلجيكا  منتخبات  بجوار  كندا  منتخب  القرعة  وأوقعت 
لتصبح مهمته أكثر صعوبة. ويستهل املنتخب الكندي مشواره في البطولة مبواجهة بلجيكا، ثم يواجه كرواتيا 

في ثاني مبارياته، قبل أن يختتم دور اجملموعات مبواجهة املغرب.

اإلسباني،  برشلونة  نادي  في  املدافع  ودع 
بعد  العريضة،  جماهيره  بيكيه،  جيرارد 
هزمية فريقه  لنادي أمليريا، بهدفني مقابل 

ال شيء، وتصدره الدوري اإلسباني. 
وهو  البكاء،  في  عاما(   35( بيكيه  وانهار 
لعب  أن  بعد  برشلونة  جماهير  يودع 

مباراته األخيرة مع النادي.
وتلقى بيكيه استقباال حارا من جماهير 
ضد  برشلونة  مباراة  بدء  قبل  كامب،  نو 
امللعب مع جنليه،  أمليريا، وسار على أرض 

ميالن وساشا.
 95 من  حار  تصفيق  على  بيكيه  وحاز 
مت  ان  بعد  كامب،  نو  داخل  مشجع  ألف 
قبل  كريستنسن  بأندرياس  استبداله 

خمس دقائق على نهاية املباراة.
من  خرج  عندما  دموعه  الالعب  وقاوم 
املدرب  واحتضن  األخيرة،  للمرة  امللعب 
وزميله السابق في الفريق، تشافي، الذي 
انهار هو اآلخر في البكاء العتزال صديقه.
بدموعه:  متأثرا  للجماهير  بيكيه  وقال 
احلب  أن  تدرك  تكبر،  عندما  احلياة،  »في 
أنني  مقتنع  أنا  التخلي،  يعني  أحيانا 

سأكون هنا مرة أخرى في املستقبل«.

وأردف: »«أنا أحب برشلونة، ولهذا السبب 
للذهاب،  املناسبة  اللحظة  أنها  أعتبر 
هذا ليس وداعا، لقد ولدت هنا وسأموت 

هنا«.
يوم  جمهوره  صدم  بيكيه  جيرارد  وكان 
بشأن  املفاجئ  بإعالنه  املاضي،  اجلمعة 
في  مشاركته  بعد  القدم،  كرة  اعتزاله 
مباراة برشلونة ضد أمليريا، أمس السبت.
وفاز مدافع برشلونة اخملضرم بثالثة ألقاب 
لدوري أبطال أوروبا: نادي برشلونة، وكأس 
مع   »2012 و«يورو   ،2010 عام  العالم 

إسبانيا.
ووصل بيكيه إلى كامب نو وهو في سن 
العاشرة من عمره، وغادر مدينته األصلية 
عام  في  يونايتد  مانشستر  أكادميية  إلى 
أبطال  دوري  في  لقب  بأول  وفاز   ،2004
آنذاك،  الفني  املدير  قيادة  حتت  أوروبا 

أليكس فيرغسون، في عام 2008.
كاتالونيا،  إلى  بيكيه  عاد  ذلك،  بعد 
على  احلصول  في  برشلونة  نادي  وساعد 
ألقاب  و7  اإلسباني،  الدوري  في  ألقاب   8
في كأس امللك، و3 ألقاب في دوري أبطال 

أوروبا في أعوام 2009 و2011 و2015.

جنم برشلونة بيكيه 
يودع جماهيره بالدموع 

بعد إعالن اعتزاله
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أكثر  تناول  ال ميكن لإلنسان 
السردين  من  علبتني  من 
أن  ذلك  ويعني  اليوم،  في 
السردين«  »حمية  مسّمى 
ينطوي على صيغة مبالغة، 
احلمية  هذه  جناح  لكن 
وخفض  الوزن،  إنقاص  في 
القلب  أمراض  مخاطر 

والسكري حقيقة.
احلمية  هذه  أطلقت 

وتتضمن  غالسمان،  كيري  التغذية  أخصائية 
يشّجع  السعرات،  منخفض  نظاماً  اخلطة 
بدائله  أو  يومي،  بشكل  السردين  تناول  على 
مثل السلمون والتونة واملكاريل، ويأتي تفضيل 
من  األقل  أنه  أهمها  اعتبارات  لعدة  السردين 

حيث الزئبق.
أوميغا3  باحتوائه على دهون  السردين  ويتميز 
التي تقلل تراكم البالك على جدران الشرايني، 
اجللطات  من  الوقاية  على  تساعد  وبالتالي 

وارتفاع الكولسترول.
وجبات   3 تناول  الغذائي  النظام  هذا  يتضمن 

في  خفيفتني  ووجبتني 
»حمية  وتقترح  اليوم. 
إفطار  وجبة  السردين« 
حتتوي على فطيرة الشوفان 
من:  اخليارات  هذه  إحدى  مع 
السلمون  أو  )الزبادي(،  اللنب 
قليل  اجلنب  أو  املدخن، 

الدهون، أو عجة البروكلي.
قم  للغداء،  وبالنسبة 
من  حصة  وجبتك  بتضمني 
األفوكادو،  السردين مع  الزيتية مثل  األسماك 
التونة  سندويش  أو  السردين،  معكرونة  أو 

الباكورة )اخلبز من احلبوب الكاملة(.
على  فيحتوي  للعشاء  الرئيسي  الطبق  أما 
الرومي،  الديك  برغر  أو  املشوي،  الدجاج  صدر 
أو السردين، مع بعض  أو حصة من السلمون 
على  اخلفيفة  الوجبات  وتقتصر  اخلضروات. 

الفاكهة.
اتباع هذه احلمية لعدة أسابيع على  ويساعد 
خفض الدهون الثالثية، والكولسترول، والوزن، 

وحتسني صحة القلب واألوعية الدموية.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

طقم األسنان هو البديل الذي صنع خصيصاً 
ليحل محل األسنان املفقودة واستعادة املظهر 
والوظائف الشفوية التي فقدت. ميكن أن يكون 
جزئيا، حيث  أو  األسنان،  كامل  األسنان  طقم 
تكون  عندما  الكاملة  األسنان  استخدام  يتم 
جميع األسنان مفقودة، ويتم استخدام طقم 
األسنان  بعض  فقدان  عند  اجلزئي  األسنان 

فقط.
أنواع أطقم األسنان

 Complete Denture :أطقم األسنان الكاملة
ميكن أن تكون أطقم األسنان الكاملة تقليدية 

أو فورية.
بعد عملية قلع األسنان، 
اللثة  أنسجة  وبدء 
مجموعة  فإن  بااللتئام، 
التقليدية  األسنان 
ألخذ  جاهزة  ستكون 
مكانها في الفم بعد 8 
إلى 12 أسبوعاً من قلع 

األسنان.
األسنان  ألطقم  خالفاً 

يتم  الفورية  األسنان  أطقم  فإن  التقليدية، 
إزالة  تصنيعها مسبقاً، وميكن وضعها مبجرد 
األسنان. نتيجة لذلك؛ فإن الشخص ال يكون 

بدون أسنان خالل فترة الشفاء.
بعد قلع األسنان وخالل فترة الشفاء تتقلص 

واللثة  العظام 
مبرور الوقت، لذلك 

مع  مقارنة  املباشرة  األسنان  أطقم  فإن عيب 
إلى  حتتاج  أنها  هو  التقليدية  األسنان  أطقم 
صحيح  بشكل  لتتالءم  التعديالت  من  مزيد 
بشكل  تعتبر  أن  ويجب  الشفاء،  عملية  أثناء 
أطقم  تصنيع  ميكن  حتى  مؤقتاً  حالً  عام 

األسنان التقليدية.
 Partial Denture :أطقم األسنان اجلزئية

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

في مكانه في الفم.
أطقم  تُستخدم 
عند  اجلزئية  األسنان 
بقاء بعض من األسنان 
الفك  في  الطبيعية 

العلوي أو السفلي.
الثابت  اجلسر  يحل 
أكثر من  أو  واحد  محل 
يتم  ثم  األسنان،  على  تيجان  بوضع  األسنان 

ربطها بأسنان صناعية.
بتعبئة  فقط  يقوم  ال  اجلزئي  األسنان  طقم 
الفراغات التي ظهرت بسبب األسنان املفقودة، 

بل مينع األسنان األخرى من تغيير موضعها.

Dentures 

املنزل  ربة  مهام  من  يتجزأ  ال  جزءاً  الطهي  يعتبر 
املتعددة، لذا ال بد من التعرف على بعض األخطاء 
والتي  الطهي  أثناء  املرأة  فيها  تقع  أن  ميكن  التي 

تؤدي إلى قتل العناصر الغذائية في الطعام.
من  تسلب  التي  الطهي  أخطاء  أهم  يلي  فيما 
صحيفة  أوردت  ما  وفق  الغذائية،  قيمته  الطعام 

“تاميز أوف انديا”:
تناول الطعام املطبوخ بعد عدة ساعات

الطعام املطبوخ بعد 3 ساعات  تناول  قد يتسبب 
من طهيه مبشاكل صحية، وذلك ألن الطعام يفقد 
أو  ساعات  عدة  بعد  تناوله  عند  الغذائي  مستواه 
ذلك، هناك استثناءات مثل  ومع  التالي.  اليوم  في 
األطعمة اخملمرة التي حتافظ على القيمة الغذائية 
بعد  تناولها  عند  اجليدة  البكتيريا  وتعزز  وتعززها 

بضعة أيام.
إبقاء األطعمة الطازجة مفتوحة

أن  ميكن  آخر  شائعاً  خطأ  للرطوبة  التعرض  يعد 
يقلل من العناصر الغذائية ويجعل طعامك أيضاً 
أرضاً خصبة للبكتيريا ومسببات األمراض. لذلك، 
تأكدي دائماً من تغطية الطعام فورًا بغشاء أو ورق 

تغليف نظيف.
تقطيع اخلضار قبل ساعات من الطهي

ينصح باالمتناع عن تقطيع اخلضار والفواكه قبل 

ساعات من الطهي ملنع تكاثر البكتيريا ومسببات 
يوفر  قد  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  فيها.  األمراض 
على  كبير  بشكل  يؤثر  ولكنه  وقتك،  من  الكثير 
الطازجة،  والفواكه  اخلضار  في  الغذائية  العناصر 
اإلنزميات  إطالق  إلى  أيضاً  يؤدي  التقطيع  أن  كما 

وغالباً ما يؤدي إلى تعفن املنتجات الطازجة.
اإلفراط في الطهي

طهي  في  اإلفراط  بأن  شائع  خاطئ  اعتقاد  هناك 
لكنه  اجلراثيم،  قتل  في  يساعد  واللحوم  اخلضار 
في الواقع يقتل العناصر الغذائية أيضاً. ومع ذلك، 
هناك خضروات مثل اجلزر والفطر والسبانخ تصبح 
جلميع  بالنسبة  ولكن  طهيها،  عند  أكثر  مغذية 
اخلضار األخرى فإن قيمتها الغذائية تنخفض عند 

االفراط في طهيها.

أخطاء طبخ شائعة تقتل العناصر الغذائية في طعامنا 

حمية السردين إنقاص للوزن ومحاربة للمرض

الزبادي وقاية وعالج
يزخر  التي  البكتيريا  أن  على  والتجارب  الدراسات  دلت   
وتشفيه  اإلنسان  تقي  أن  شأنها  من  الزبادي  اللنب  بها 
من اآلم عديدة: فهي تفرز إنزميات تساعد في هضم املواد 
تفرز  أنها  كما  والبروتينية،  والدهنية  الكربوهيدراتية 
مضادات حيوية طبيعية، فضالً عن أنها تخفض نسبة 
الكولسترول بالدم وتعوق وتقي من منو اخلاليا السرطانية.

الكابوريا تقوي الذاكرة!
 يشير العلماء على األمهات احلوامل 
بتناول الكابوريا والسراطني البحرية، 
وغيرها من األطعمة الغنية بعنصر 
نقص  أن  العلماء  أثبت  إذ  الزنك. 
احلامل  األم  طعام  من  الزنك  عنصر 
إلى  ذلك  بعد  طفلها  يعرض  قد 

اإلصابة بضعف الذاكرة!

ملاذا يعتبر الطقس الرديء مفيدًا لإلنسان؟
يشعر الكثيرون باالكتئاب واالنزعاج مع اقتراب حلول فصل الشتاء الذي يقترن بالبرد واألجواء العاصفة 

والغائمة، ولكن اخلبراء يقولون إن هذا الطقس ميكن أن يكون مفيداً لصحة اإلنسان من جوانب عديدة.
تقول أنطونيا هارمان، خبيرة الطاقة الشاملة، ملوقع ميترو البريطاني »مع اقتراب الشتاء تصبح األيام 
أكثر برودة ورطوبة، وقد يكون من املغري جتنب اخلروج في الهواء الطلق. ومع ذلك، من خالل القيام بذلك، 
التي ميكن أن جتلبها حلياتنا/ ال سيما في تعزيز الطاقة  نفصل أنفسنا عن الطبيعة والفوائد العديدة 

والتوازن في أذهاننا وجسدنا وروحنا«.
وتعتقد أنطونيا أننا بحاجة إلى تغيير موقفنا من »سوء األحوال اجلوية«، واصفة إياه بأنه فرصة عظيمة 

ملمارسة اليقظة الذهنية وتذكيرنا مبكاننا في العالم.
و تقول أنطونيا »ما ميكن أن نتعلمه من احتضان الطقس السيئ هو أننا لسنا سوى ترس صغير في هذا 

النظام برمته وأنه، مثل الطقس، ال ميكن التنبؤ باحلياة وميكن العثور على اجلمال في كل حلظة«.
الناس رائحة املطر ويجدونها مهدئة. ويُطلق هذا العطر، املعروف باسم »بيتريكور«،  ويحب الكثير من 
الهواء مفيد  الهواء. هذا  إطالقها في  ويتم  الرطوبة  النباتي مع قطرات  الزيت  تختلط مركبات  عندما 
بشكل خاص إذا كنت متشي في متنزه أو حديقة أو غابة في يوم ممطر. وتنبعث من األشجار والنباتات 
مبيدات نباتية والتي، وفقاً لدراسة أجراها الباحث الياباني تشينغ لي، ثبت أنها تساعد أجسامنا على 

مقاومة األمراض.
الروابط  عن  البحث  في  اإلبداع  عزز  الدافئة  الظروف  في  التفكير  أن   2014 عام  أجريت  دراسة  وجدت 
والصالت، بينما أدت الظروف الباردة إلى املزيد من اإلبداع املرجعي، وهو التفكير اجملرد والقدرة على االبتعاد 

عن العادات العقلية.
وميكن للظروف الباردة أن تفيد اجلسم أيضاً. ووجدت دراسة أجراها باحثون يابانيون أن ممارسة الرياضة في 

األجواء الباردة والرطبة ساعدت في حرق سعرات حرارية أكثر من الطقس املعتدل.

دقيقتان من التمرين يومياً 
تقلالن من خطر املوت املبكر

توصلت دراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية 
القوية ملدة دقيقتني يومياً، مثل صعود الساللم 
تكون  قد  القفز،  أو  احلديقة  حول  الركض  أو 

كافية لتقليل خطر الوفاة في سن الشباب.
حلل علماء جامعة سيدني بيانات أكثر من 70 

ألف شخص، وتتبعوا مستويات متارينهم الرياضية ملدة أسبوع وصحتهم الالحقة على مدى 
السنوات السبع التالية.

وأظهرت النتائج أن األشخاص الذين مارسوا نشاطاً قوياً ملدة 15 دقيقة فقط أسبوعياً، أو حوالي 
دقيقتني في اليوم، كانوا أقل عرضة للوفاة في وقت مبكر بنسبة 18% خالل فترة الدراسة.

وقال املؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو أحمدي:̀ ”تشير النتائج إلى أن تراكم النشاط البدني في 
فترات قصيرة على مدار األسبوع ميكن أن يساعدنا في العيش لفترة أطول”

املنتظم،  البدني  النشاط  أمام  األكثر شيوعاً  العائق  الوقت هو  أن ضيق  إلى  “بالنظر  وأضاف: 
فإن تراكم كميات صغيرة من النشاط القوي بشكل متقطع خالل اليوم قد يكون خياراً جذاباً 

بشكل خاص لألشخاص املشغولني”
وأظهرت النتائج املنشورة في مجلة القلب األوروبية أن األشخاص الذين لم ميارسوا أي نشاط 
إلى  وانخفض هذا اخلطر  املقبلة.  السنوات اخلمس  بنسبة 4% في  املوت  قوي معرضون خلطر 
النصف إلى 2% فقط ألولئك الذين أمضوا 10 دقائق في األسبوع وإلى 1 % فقط بني أولئك الذين 

أمضوا ساعة من التمرين في األسبوع، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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كلمة ومعنى

 »orthos« أورثوس  اليونانية  أرثوذكس: من 
أي مستقيم، ذوکسا Zoxa أي رأي، وتعني 

العقيدة السليمة.
  كاثوليك: »Catholicos«، وتعني اجلامعة.
احملتجة  أي   ،»Protestant« بروتستانت:     

.Protest من الفعل

700 سنة عمر الفرنك ذي اجلواد

من  أكثر  الفرنسي  الفرنك  عمر  يبلغ 
700عام. وقد صكه امللك جان ملك فرتسا 
صورته  عليه  وطبع  تقريباً..   1360 عام 
ممتطياً جواده حامالً أسلحة القتال. وكان 
الفرنك الفرنسي يعرف في البداية باسم: 

»الفرنك ذو اجلواد«.

قنبلة من جوز الهند

   صنعت قنبلة من مخلفات جوز الهند 
إلى  شظاياها  تناثرت  وقد  6,5رطل.  زنتها 
مسافة 660 قدماً. هذه القنبلة من ابتكار 

ضابط فيلبيني!

من العالم الضاحك:

 هاربة!

كان  للغاز.  شركة  في  تقني  صديقي     
يرافقه  املنازل،  أحد  في  الغاز  عداد  يتفقد 
زميل له أصغر منه سناً. فتحداه صدیقي 
وسع  في  أن  له  يثبت  لكي  يسابقه  أن 

الكهول أن يبزوا الشباب في الركض.
سباقهما،  في  مسافة  قطعا  وبعدما     
منه  خرجا  الذي  البيت  صاحبة  أن  الحظا 
للحال  فتوقفا  الهثة.  اثرهما  في  جتد 
رأيت  »حني  فأجابت:  بها.  عما  وسأالها 
بيتي،  من  يفران  الغاز  شركة  من  عاملني 

رأيت من األفضل أن أفعل مثلهما«.

ال تخجل من دموعك!

   

إذ  وتلقائياً..  إذا كان بكاؤك طبيعياً  تبتلع دموعك؛  ال 
خشية  الدموع  كبت  خطر  من  املتخصصون  يحذر 
اللوم أو اخلجل، ففي كتم الدموع تعرض لبعض اآلالم، 
نتيجة تقلصات باجلهاز الهضمي أو اضطراب باجلهاز 

الدوري.

بصمات فكريّة

لقد واجهت من املشاكل مع ذاتي أكثر مما واجهت 
مع أي انسان آخر.

»دوایت مودي«

البوليس الدولي اجلنائي »االنتربول«

   

تعمل  التي  الدولية  املنظمة  هو  االنتربول، 
اما  الوسائل.  بشتى  اجلرميه  محاربة  على 
البوليس  )منظمة  فهو  بالكامل  اسمها 
املنظمة  هذه  ومقر  الدولية(.  اجلنائى 
بجمهورية  كلود   - سان  بلدة  في  الرئيسي 
فرنسا. واالنتربول حريص على عدم التدخل 
والعسكرية  السياسية  الشؤون  فى 

والدينية فاإلنتربول جهاز جنائي فقط.
   وتعود نشأة االنتربول الى عام ۱۹۲۳ حيث 
سنة  جاءت  ثم  النمسا  في  الفكرة  ظهرت 
النمسا، فأسدل الستار  1938 واجتاح هتلر 
من  وعاد  احلرب  انتهت  حتى  االنتربول  على 

جديد اعتباراً من عـام 1946.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )57( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُنا َدَورَانٌا )5(

إذ  ذليل  أو  أسير  وماله  هو  ُاخذ  و  لوط،  سبي 
أَِخي  ابَْن  لُوطاً  وَأََخُذوا  املقدس  الكتاب  يقول 
أَبْرَاَم وَأَْمالََكُه وََمَضْوا، إِذْ َكاَن َساِكًنا ِفي َسُدوَم. 

)التكوين 14: 12(. 
كان  إذ  أخرى،  مرة  اآلية  قراءة  تعيد  أن  أرجوك 
أن  ميكن  استثناء  بال  كلنا  سدوم،  في  ساكناً 
تنطبق علينا هذه السطور، إذ سكنا في سدوم 
الشرير  العالم  في  أقدامنا  جذور  وضعنا  و 
شكراً  لكن  العدو،  من  شك  بال  نسبي  سوف 
للرب أن هنالك إبرام، رجل اهلل، أو باألحرى يوجد 
من هو كائن قبل إبراهيم حيث قال عن نفسه 
* َقاَل لَُهْم يَُسوُع:»احْلَقَّ احْلَقَّ أَُقوُل لَُكْم: َقْبَل أَْن 
أَنَا َكائٌِن«. )يوحنا 8: 58(، يسوع  إِبْرَاِهيُم  يَُكوَن 
هو من يحررنا من السبي احلقيقي من قبضة 
عدو وسيد قاسي ال يرحم بل قال عنه يسوع 
* ذَاَك َكاَن َقتَّاالً لِلنَّاِس ِمَن البدء، وهنا ال ألقى 
فهذه  إبليس  العالم،  هذا  رئيس  على  باللوم 
انا  على  اللوم  كل  ولكن  البدء،  منذ  طبيعته 
وأنت ولوط )البارين( الذين وضعوا أنفسهم في 
في  يكونا  ال  أن  املفترض  من  كان  مكان خطأ، 

هذا املكان.
فكثير من مؤمني هذا الزمان وضعوا أنفسهم 
أن  الطبيعية  النتيجة  لذا  اخلطأ  املكان  في 
دوائر،  في  الدوران  هو  اخلطأ  املكان  في  تكون 
مكان  ليس  هنا  اقصده  الذي  اخلطأ  واملكان 
جغرافي. فعندما نأخذ مثال من العهد القدمي، 
حيث الرمز والظل واملثال، يكون املكان اجلغرافي 
اجلديد،  العهد  في  روحي  مكان  إلى  إشارة  هو 
حيث جتسد الرب وظهور الرب في اجلسد وضع 
احلدود  خارج  حالة  في  أي  املسيح،  في  املؤمن 

اجلغرافية!!؟
إنه  على  عالوة  اخلطأ،  املكان  في  لوط  فوجود 
سبي في تكوين 14، ال نسمع عن لوط نهائيا 
املشهد  من  لوط  غياب  أي   ،19 تكوين  حتى 
في  وهذا  كاملة  إصحاحات   5 خالل  الروحي 
بالك  فما  بقصيرة،  ليست  مدة  الكتاب  عرف 
املشهد  يغيب عن  أن  احملدود  اإلنسان  في عمر 
الروحي أي يضع نفسه خارج اجملال اإللهي، إنها 

كارثة!!، وهذا قمة اجلفاف الروحي.
ومع عودة لوط للمشهد مرة أخرى في تكوين 
اإلنسان  لوط،  وضع  املقدس  الكتاب  يذكر   ،19
الروح  فيقول  اإللهي،  اجملال  خارج  الساكن 
القدس، َفَجاَء امْلاَلََكاِن إِلَى َسُدوَم َمَساًء، وََكاَن 
لُوٌط  رَآُهَما  ا  َفلَمَّ َسُدوَم.  بَاِب  ِفي  َجالًِسا  لُوٌط 

األَرِْض.  إِلَى  بَِوْجِهِه  وََسَجَد  الْسِتْقَبالِِهَما،  َقاَم 
)التكوين 19: 1(

جاء املالكان بعد مقابلة حارة بني الرب وإبراهيم 
منه  يأتي  بنسل  إلبراهيم  الرب  وعد  تخللها 
شعب  على  قاصرة  ليست  وبركه  املسيح 
خالل  من  األمم  لكل  إبراهيم  بركة  بل  بعينه 

النسل املقدس، يسوع املسيح.
واملفارقة انه عندما جاء املالكان آتيا لوحدهما 
وتقابال مع لوط في حني أن الرب كان وال  يزال 
واقف مع إبراهيم في حديث و ال أروع إن دل على 
إبراهيم  بني  العميقة  الدالة  شيء فيدل علي 
و الرب أو مبعني آخر تدل علي صالح الرب الذي 
كما  تراب  مع  مناقشة  في  يدخل  أن  يحد،  ال 
وََقاَل:  إِبْرَاِهيُم  َفأََجاَب  إبراهيم عن نفسه،  قال 
وَرََماٌد.  تُرَاٌب  وَأَنَا  امْلَْولَى  أَُكلُِّم  َشرَْعُت  َقْد  »إِنِّي 

)التكوين 18: 27(
فهنا املفارقة، إبراهيم يتكلم مع الرب نفسه 
الرب،  مع  سيجال  في  ويدخل  معه  ويتحاور 
تنازالت  يقدم  بل  إبراهيم  مبحاورة  يقبل  والرب 
الَْعَشرَِة«.  أَْجِل  ِمْن  أُْهلُِك  »الَ  َفَقاَل:  قائال 

)التكوين 18: 32(
مدينة  في  لوط  فمكانة  اآلخر  اجلانب  على 
سدوم وعمورة كانت توحي مبا   وصل إليه لوط 
إذ يقول الكتاب املقدس كما  املدينة،  في هذه 
املدينة  باب  في  جالساً  كان  إنه  سالفا  ذكرت 
ويستريحون  يجلسون  من  من  لوط  أصبح  أي 
الروح  يذكرني  وهنا  فيه،  هم  الذي  للوضع 
»ُمْسَترِيٌح  تقول  ارميا  سفر  في  بآية  القدس 
ِِّه، وَلَْم  ُموآُب ُمْنُذ ِصَباُه، وَُهَو ُمْسَتِقرٌّ َعلَى دُرْدِي
ْبِي.  إِلَى السَّ يَْذَهْب  إِنَاٍء، وَلَْم  إِلَى  إِنَاٍء  ِمْن  يُْفرَْغ 

لِذلَِك بَِقَي َطْعُمُه ِفيِه، وَرَائَِحُتُه لَْم تََتَغيَّرْ.
وهذا  يذكر!!  بالشيء  والشيء   ،)11  :48 )إرميا 

الولد »موآب« من ذاك االب »لوط« 
احذر  دوائر،  الدوران في  القارئ من  احذر عزيزي 
من تسكن في العالم وتُسكن العالم داخلك، 
مبنطق  »راحة  وتستريح  جتلس  أن  من  احذر 
العالم« في باب املدينة أي تتأقلم مع وضعك 
أحسن  تعرفه  اللي  حالك  ولسان  العالم  في 
هذه  أن  حالك  لسان  أو  تعرفوش  ما  اللي  من 
روحي...  ثمر  وبال  بال جدوى  وأيام متر  احلياة،  هي 
األسابيع  في  لوط  دوران  قصة  نستكمل 

القادمة!!! 
أرجوك أن ال تستثني نفسك عندما تقرأ هذه 

السطور.

دكتورة نعمات موافي

وحيرة،  صفاء  حلظة  في  روحي  مع  وقفت 
مشاعري  وتأجج  ذهني  تخاطب  فوجدتها 
لنفسي.. وملاذا  قائلة  أحاسيسي  وتضرم 
احليرة وأنتي ال مثل لِك؟ وعندما وضع اخلالق 
يده في ترابك ليشكلك وضع بصماته فيِك، 
وألنه ال مثل له وال مثل أعماله خلقك على 
صورته صورة ُالرحمن في كمال مجده وبهاء 

صورته..
 ال تتعجِب

التي  أنِت مخلوقه وايقونتُه وقصيدتُه   
الوحيد  وألنه  تقومي،  أحسن  في  أبدعها 
الفريد املميز في كل صفاته وأعماله، جعلك 
روحاً بديعة ونفساً رشيدة تعقلها نسماته 

القديرة، 
نعم عندما نفخ في أنفك فصرِت نفساً حية 
له،  مثل  ال  جسداً  ونفسك  روحك  وليحمل 
حيث ال بشبه بصمات يديِك أحد، وال شريك 
لبصمة عيناِك أو صوتك أو بصمة حمضك 

الشبكة  مثل  وال  النووي، 
يحمله  التي  العصبية 
جسدك وال وال وال ... فأنت 
التي  العجائب  عجيبة 
السماوات  بديع  أبدعها 

واألرض إلهِك.
تتخيِل  أن  تستطيِع   لن 
فائقة  محبته  هي  كم 
أن  تستطيع  وال  املعرفة 
قواميس  كل  عنها  تعبر 
فال  ومعاجمها،  األرض 
طول وال عرض وال ارتفاع وال 
الالنهائي  احلب  لهذا  عمق 
الزمان  خارج  يأخذِك  الذي 

على  وأنت  السماء  تختبر  ويجعلِك  واملكان 
ويحبك  احبك  وكيف  كم  تدرِك  فال  األرض، 

ويحبِك محبة أبدية وقد أدام لِك الرحمة؟
أنه  تعتقِد  أم  عبثاً؟  خلقِك  أنه  تظِن   فهل 
واجباً  فخلقِك  الربوبية  فى  كامل  غير  كان 
في  كامالً  فيصير  العبيد  ليجد  لتعبده. 
صفة الربوبية بوجود عبيد يعبدونه .. حاشا 
هلل وأعوذ به من أفكار عبثية وضعها أنسان.. 
املُكلفني  يخلق  أن  قبل  معبود  غير  هل ظل 
غرض  كان  لو  ومالئكة..  أنساً  من  بعبادته 
الربوبية  عدمي  كان  فهل  عبادته  خلقتنا 
لعدم وجودنا؟ أكان ناقصا اكتملت وجوديته 

بخلقنا؟
تنتهي  عندما  يعبده  ومن  سيفعل   وماذا 
احلياة  وانتهاء  احلشر  يوم  العبادات  تكاليف 

ويأتي يوم الدينونة الرهيب على األشرار؟
هل تظِن أنه قدر القدرية لِك ليخلق املؤمن 
أو  أرتست  مجرد  وأنت  كافر  والكافر  مؤمن 
ممثل تخوض في سياق سيناريو أعده لِك قبل 
خلقِك؟ هل هو ظالم ليهدي شخص ويضل 

آخر؟
وهو يضل من  يشاء  يهدى من  لو كان  وهل 
أذاً  يشاء وقلب اإلنسان بني أصبعيه، فلماذا 

يحاسبِك؟
وقد  شرِك  فى  تخوض  شرير  أرادِك  من  فهو 
كنِت في مشيئته تعمل وقدر وما شاء فعل؟
ولو كانت هذه هي احلقيقة فلماذا لم يجعل 
هدايته  وفى  يتبرمجون  طاعته  في  اجلميع 

يتسستمون؟
على  حرة  أرادة  ذات  خلقِك  احلقيقي   اإلله 
صورته صورة الرحمن، تستخدم أرادتِك احلرة 
الشر  من  اخلير  واختيار  األمور  تقييم  في 

والصالح من الطالح والغث من الثمني.
فهل تظِن أن اهلل أرادِك أن نكوِن إنسان ألي 
بداخله سوفت وير يتحكم في كل حركاته 
اإللهي  اجلني  بداخلك  وضع  أم  وتصرفاته 
ومشاعر  ذهن  من  الصافي  الذهب  وموازيني 

وإرادة؟
 هل تعتقِد أنه شرير جبار البس رداء الكبرياء 
ألنه  نفسه  إلى  باإلضافة  الكل حقيراً  ويرى 
اهلل  يقاوم  وكيف  كبريائِه..  في  غير محدود 

املتكبرين وهو املتكبر املتجبر العظيم؟!  
أمكر  طبع،  سادي  القلب  قاسي  هو   هل 
صورته  وهم  أحبهم  من  فيبتلى  املاكرين 
والفقر  واحلوادث  باألمراض  الرحمن،  صورة 
حياة  صفو  يكدر  ما  وكل 
ليمتحنه  باالبتالء  اإلنسان 

ويعرف ما في قلبه؟
مكشوف  شيء  كل  أليس 
فاحص  وهو  أمامه  وعريان 
فلماذا  والكلى  القلوب 
شيء  بكل  وهو  االبتالءات 

عليم؟
أنه خلق عقلك  هل تعتقِد 
يقول  من  وهو  وعبثاً  باطالً 

أفال يعقلون ويتدبرون؟
وتفكر  تتدبر  ال  فلماذا 
نصابه  في  أمر  كل  وتضِع 

الصحيح؟
يا صورة الرحمن مترد على عبثيات تلك األفكار 
وانتفض من ركمات ثقافات مريضة وضعها 
الشيطان لهالك البشر وتدمير هذه الصورة 
تكوينِك  في  اجملبولة  اإللهية  الرحمانية 
واإلجنازات  واألفكار  باملواهب  لتميزك  البديع 
والتأثير على زمانك ومكانك لتحكِم في كل 
شيء وال يحكم فيِك من أحد، وحتيا مشيئة 
خالقك، كما في السماء كذلك على األرض، 
فال تنجرِف لواقع تتجرع فيه املرارة والغصة 
وأثقال هموماً كاجلبال، دوائه اصبر يا ابن آدم 
االبتالءات  من  ألزيدنِك  شكرت  وأن  وأرضِي 

أطناناً وهلم جر!!
حاشا هلل أن يكون هذا ربِك .. فربِك ما أجمله 
وكرمه  وعطفه  بحبه  ملكِك  أروعه.  وما 
وحنيته. جذبِك شوقا وحبا ودود وليس خوفا 

ورهبة ووعيد.
وحبه  فرحه وسالمه  أذاقِك  ولقد  أطيبه  ما 
والالنهائي.  مشروط  الغير  محدود  الغير 
ملك عقلِك وكيانك وجعلك فى ظله القدير 
جناحيه  بستر  ليسترك  وتسكن  تستقر 
ويحفظك كحدقة العني وهو على كل شيء 

قدير.
وأبهاك  أروعك  ما  قوتي  يا  يارب  أحبك   نعم 
وأشكرك ألنك متلء فمي بالضحك ولساني 
بالتهليل السمك، وأطلقت للساني وقلمي 
العنان للتلذذ بك ألنهما يعجزان عن وصف 

فيضك امللذ بداخلي.. اللهم أمني.. 
ويدير  وبركاته  القدير  نعمات  في  دمتم 
بالفرح  يفيض  متدفق  كنهر  سالمكم 
وسكيب احلب هلل ولكل من حولكم.. فمن 

ملئه أخذنا نعمة فوق نعمة.

هـــــــل.. وهــــلم جر
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املكان  فهو  صغير  عالم  اإلنسان 
اخلالئق  معا  تتحد  فيه  الذي 
اخلالئق  املنظورة،  وغير  املنظورة 
هو  فاإلنسان  املادية.  وغير  املادية 
املادي  العاملني  بني  الوصل  همزة 
والروحي. أن كل ما خلقه اهلل كان 
انه  أما اإلنسان، فرأي اهلل  حسنا، 

حسن جدا )تكوين 1: 31(. 
ومثاله  اهلل  صورة  على  خلق  الذي  الوحيد  اخمللوق  فهو 
تخصص  الفريد،  اخمللوق  هذا  ألهمية    .)26  :1 )تكوين 
بعض الهوتي الشرق والغرب في دراسة هذا اخمللوق الرائع، 
 l‹anthropologie –( وهو ما يسمي بعلم اإلنثروبولوجيا

 )anthropology
بعض  أسلط  أن  املقال،  هذا  في  ربنا،  بنعمة  وسأحاول 
أباء  فهمه  وكيف  الرائع  الكائن  هذا  على  الضوء 

الكنيسة.    
صورتنا  على  اإلنسان  »نعمل  املقدس:  الكتاب  يقول   
طير  وعلى  البحر  سمك  على  فيتسلطون  كشبهنا، 
جميع  وعلى  األرض،  كل  وعلى  البهائم،  وعلى  السماء 
الدبابات التي تدب على األرض.« )تك: 1: 26(. أن استخدام 
ال  العبرية  فاللغة  للتعظيم،  ليس  هنا  اجلمع  لفظ 
تستخدم اجلمع للتعظيم مثل اللغة العربية. بل اجلمع 

هنا إلشتراك الثالوث في خلق اإلنسان.
وهذا اإلنسان هو نتيجة حوار ثالوثي مت بني أقانيم الثالوث 
القدوس!!  يقول في هذا الصدد، ق. يوحنا ذهبي الفم: 
»إن اهلل ضمن مشروعه االسخاتولوجي أراد أن يختلف 
سفر  في  واضحاً  يبدو  وهذا  اخلليقة  باقي  عن  اإلنسان 
التكوين أن كل األشياء األخرى قد صارت بأمر واحد من 
اهلل. لتكن سماء، ليكن نور… ولكن عندما يصل إلى خلق 
اإلنسان يقول اهلل: »لنصنعّن اإلنسان« وكأنه يتشاور مع 
أشخاص آخرين لهم نفس الكرامة اإللهية«...  والسؤال 
هنا، يا تري من هم هؤالء األشخاص األخرين الذين لهم 
باسيليوس  القديس  يجيب  اإللهية؟  الكرامة  نفس 
اهلل  »إن  قائال:  اإلنسان  أصل  حول  عظته  في  الكبير، 
قال لنصنع ولم يقل ألصنع ويتضح من هذا أن الثالوث 
الكتاب  قال  وعندما  اإلنسان،  خلق  في  اشترك  كله 
»وخلق اهلل اإلنسان« دّل بذلك على وحدة األلوهة رغم 
واحدة  فاعلة  قوة  )أقانيم( فهناك  ثالثة أشخاص  وجود 
جتمع بينهم وحتملك إلى عبادة إله واحد لكنه في ثالثة 
أقانيم« ولئال يتوه البعض فكلمة أشخاص هنا املقصود 
أقنوم هو: ما  السليم لكلمة  األقانيم. فالتعريف  بهم 

يقوم فيه أو ما يقوم عليه اجلوهر اإللهي.   
هذه  اخمللوقات،  باقي  عن  وميزة  نكهة  له  فاإلنسان 
هذه  وعن  فيه.  اإللهية  الصورة  طابع  هي  املسحة 
الالهوتي:  غريغوريوس  القديس  يقول  اإللهية،  الصورة 
اإللهية  النعمة  وهذه  روح اهلل،  النسمة هي من  »هذه 
تدفقاً  أو  األلوهة.  من  باإلنسان يسميهما جزءاً  اخلاصة 
من الالهوت غير املنظور. أي اإلنسان منذ خلقه يحمل 
اهلل 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 أعمالك يا اهلل، ما أرقي ما صنعته يديك!! هل 
هنا  ويجري  يلهث  اإلنسان  أن  القارئ؟  عزيزي  هذا  تدرك 
وهناك بحثا عن قيمته، وبحثا عن إثبات ذاته، متناسيا 
فيما  ليست  لإلنسان  احلقيقية  القيمة  أن  ومتجاهال 

يصنعه، بل فيما صنع ألجله. 
لدى  اإللهية  الصورة  هذه  طبيعة  ما  اآلن...  والسؤال 
اإلنسان؟ وما هو هذا املثال وهل حتقق بالفعل هذا املثال؟

 هذا ما سنجيب عنه في املقال القادم، إن أحبت نعمة 
الرب وعشنا.  

الراعي والرعية 2020

»13 الَ يَُقْل أََحٌد إِذَا ُجرَِّب: »إِنِّي أَُجرَُّب ِمْن ِقَبِل 
الَ  وَُهَو  ُرورِ،  بِالشُّ ُمَجرٍَّب  َغْيُر  اهلَل  ألَنَّ  اهلِل«، 

يَُجرُِّب أََحًدا.“
تعريف الشر هو كل ما يتعارض مع صالح 
يستحيل  اهلل  فإن  وبالتالي  اهلل.  طبيعة 
من  ليست  ألنها  بالشرور  أحداً  يُجرِّب  أن 

طبيعته سبحانه:
وَاِحَدٍة  َعنْيٍ  نَْفِس  ِمْن  يُْنِبُع  يَْنُبوًعا  أَلََعلَّ   ”
أَْن  تِيَنٌة  إِْخَوتِي  يَا  تَْقِدرُ  َهْل  وَامْلُرَّ؟  الَْعْذَب 
تَْصَنَع زَيُْتونًا، أَوْ َكرَْمٌة تِيًنا؟ واَلَ َكذلَِك يَْنُبوٌع 

يَْصَنُع َماًء َماحِلًا وََعْذبًا“ )يعقوب 3(  
أما التجربة التي تكلم عنها اإلصحاح األول 
السابقة،  املقاالت  في  شرحنا  وكما  قبالً 
في  اإلنسان  تواجه  التي  الضيقات  فهي 
تفكك  في  تتسبب  قد  والتي  العالم 
سقوطه.  ة  ثمَّ ومن  شدتها  أمام  اإلنسان 
ولكن إذا وضعها اإلنسان في يد اهلل فإنها 
تصير مثل ُسلٍَّم يَصَعده اإلنسان وتَزكيًة له 
في طريق امللكوت. فصليب املسيح وآالمه 
كان ضيقًة ومراراً. وملَا صعد عليه الرب صار 

معبراً إلى القيامة واحلياة.
»14 وَلِكنَّ ُكلَّ وَاِحٍد يَُجرَُّب إِذَا اجْنََذَب وَانَْخَدَع 

ِمْن َشْهَوتِِه. “
فإنه الشيطان وطبيعته الشريرة هو الذي 
فيخدعه  به،  يتالعب  لإلنسان  بغوايته 
مقاصد  نحو  قلبه  وشهوة  رغباته  ويجذب 

الشيطان الشريرة إلى أن يسقط.
َخِطيًَّة،  تَلُِد  َحِبلَْت  إِذَا  ْهَوُة  الشَّ ثُمَّ   15  ”

وَاخْلَِطيَُّة إِذَا َكَملَْت تُْنِتُج َمْوتًا.“
طاهرة  طبيعة  ذو  آدم  اإلله  الرب  خلق  لقد 
إلي  اخلير  عدو  فلجأ  فيه.  اهلل  صورة  حتمل 
خديعة الكذب وأستغل حرية إرادة اإلنسان 
إلى  ينجذب  أن  اإلنسان  يختار  بها  التي 
وتسلل  يشاء.  ما  بحسب  اآلخر  دون  شيء 
فتلوثت  اإلنسان  بطبيعة  وعبث  الشيطان 
جذبت  شيطانية  مبقاصد  قلبه  شهوة 
هو  اهلل  يُعد  فلم  اهلل.  عن  بعيداً  اإلنسان 
أَنَّ  الرَّبُّ  ”وَرَأَى  اإلنسان:  قلب  مشتهي  كل 
رِ  َشرَّ اإلِنَْساِن َقْد َكُثرَ ِفي األَرِْض، وَأَنَّ ُكلَّ تََصوُّ
َا ُهَو ِشرِّيٌر ُكلَّ يَْوٍم. َفَحزَِن الرَّبُّ  أَْفَكارِ َقلِْبِه إمِنَّ
ِفي  َف  وَتَأَسَّ األَرِْض،  ِفي  اإلِنَْساَن  َعِمَل  َُّه  أَن

األولي  املرحلة  هي  هذه   )6 تكوين   ( َقلِْبِه.“ 
تأتي  . ثم  الفكر والشعور  التفاعل بني  من 
املرحلة الثانية وهي الفعل، أي اقتراف الشر 
واخلطية بالفعل وليس بتصور القلب فقط.
مبا  تصويرياً  مثاالً  الكتاب  أستخدم  وقد 
يحدث لألم من تغيرات في جسمها إلى أن 
تلد طفلها ليشرح به ما يحدث من تغيرات 
باهلل  اإلنسان  لعالقة  الروحي  اجلانب  في 
الفساد  دخول  في  الشيطان  غواية  وتأثير 
إلى طبيعة اإلنسان الروحية بحيث تصبح 
طبيعته في النهاية غريبة عن طبيعة اهلل. 
عندئذ تستحيل شركة اإلنسان في مجال 
حياة اهلل فيخرج خارجاً وهذا هو املوت ثم 

العدم.
اإلنسان  طبيعة  تفارق  لم  اهلل  صورة  وألن 
التي  الصورة  رغم سقوطه، بسبب كرامة 
آدم  اهلل  يترك  لم  لذلك  آدم،  عليها  ُخلَِق 
نقول  كما  واالنقضاء  العدم  إلي  ليعود 

إلى  عنك  تتركنا  لم  اإللهي”  القداس  في 
ولهذا  بصالحك“.  تعهدتنا  بل  االنقضاء 
رغم  إلي اهلل خالقه  اإلنسان  ظل أشتياك 
السقوط الذي شوَّه وطمس صورة اهلل في 

اإلنسان. ولكنها ال تزول.
إن أحداث اخللق والسقوط تكشف لنا كيف 
أن اخلطيئة تتسلل داخل اإلنسان بالتدريج 
تقود  أن  إلى  والشعور  الفكر  بوابة  عبر 
فعله وسلوكه وأخيراً تتربع على كل كيانه 

اإلنسان  الشر. بهذا يكون  به في  مستأثرًة 
مجال  إلي  اهلل  حياة  مجال  عن  تغرَّب  قد 
غريب يسميه الكتاب ”موت اخلطية“. ولقد 
وصف القديس بولس الرسول حالته عندما 
جاز تلك الغربة عن اهلل قبل ظهور املسيح 

له ”حتيا اخلطية وأموت أنا “ .
وبني  واملوت  احلياة  طبيعة  بني  صراع  أنه 
سالح البر ضد اخلطية. والذي انعكس على 
التركيز  فكان  الشرقي  املسيحي  الالهوت 
املُنِشئة  احلياة  على  بل  اخلطية  على  ليس 
لكل بر والتي أُظهرَت بتجسد املسيح ربنا 
الذي  املوت  دائرة  من  اإلنسان  تخلص  لكي 

أمسك بآدم وذريته:
وَنَْشَهُد  رَأَيَْنا  وََقْد  أُْظِهرَْت،  احْلََياَة  »َفإِنَّ 
ِعْنَد  َكانَْت  الَِّتي  األَبَِديَِّة  بِاحْلََياِة  وَنُْخِبُرُكْم 

اآلِب وَأُْظِهرَْت لََنا.“ )يوحنا األولى 1 (
األرثوذكسية  الروحانية  منهج  فإن  لذلك 
ضرورة  إلى  اإلنسان  وعي  يوقظ  بأن  يهتم 

أن يسرع ليرمتي في حضن الرب اإلله مهما 
كانت درجة اجنذابه بالشهوة بعيداً عن اهلل. 
بل وحتى لو لم تكن مشاعره متهيئة بعد 
أساسها  باهلل  فعالقتنا  اهلل.  إلى  للرجوع 
وتخبوا  تعلو  املشاعر  بينما  إليه،  االنتماء 
حدث.  مهما  يتزعزع  ال  هلل  انتماؤنا  ويبقي 
إلى  ورجوعه  الضال  األبن  سلوك  في  ولنا 

أبيه أسوة حسنة.... والُسبح هلل .

رسالة يعقوب الرسول اإلصحاح األول
ُرورِ، َوُهَو الَ يَُجرُِّب أََحًدا “  َغْيُر ُمَجرٍَّب ِبالشُّ

َ
” ألَنَّ اهلل

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٧3( 

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

زهرة البحث عن صديق!
إذا  اليسرى،  األذن  زهرة خلف  تاهيتي،  املرأة في جزيرة     تضع 
إذا  اليمنى  األذن  الزهرة خلف  وتضع  عن صديق،  تبحث  كانت 

وجدته.

السعودية:

ألول مرة...الهالوين في الرياض.. سعوديون 
يحتفلون بـ«ويكند الرعب«

احتفل عدد من السعوديني بالهالوين، عبر ارتداء أزياء تنكرية 
مرعبة، خالل فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

جاء ذلك قبل يومني من احتفاالت األمريكيني بعيد »الهالوين« 
ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

وحتت وسم »#ويكند_الرعب« عبر موقع تويتر، نشر سعوديون 
صورهم بينما يرتدون أزياء تنكرية مرعبة خالل فعاليات موسم 

الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
ترصد  صورا  الرسمي   « سيتي  رياض  »بوليفارد  حساب  ونشر 
جانبا من االحتفال قائال: »أزياء تنكرية مرعبة، تختلف معها 
معايير اخلوف عندك في ويكند الرعب داخل #بوليفارد_رياض_

سيتي.. احجزوا تذاكركم احلني«.
الترفيه  هيئة  رئيس  الشيخ  آل  تركي  املستشار  نشر  فيما 
السعودية، مقطع فيديو يرصد جانبا من االحتفال عبر حسابه 

في فيسبوك.
وقال إن »األجواء فوق اخليال في ويكند )عطلة نهاية األسبوع( 

الرعب«.
وأضاف: »اللي ما جاء اليوم يجهز الزي التنكري ويجي بكرة )من 

لم يأِت اليوم، يجهز الزي التنكري ويأتي غدا(«.

فرنسا:

هامبورجر من نباتات البحر!
خبراء  من  العديدون  أعلن 
التغذية أن صناعة األطعمة 
ستشهد تغييراً كبيراً - وقد 
السنوات  - في  يكون جذرياً 
املقبلة. ويهدف هذا التطوير 
الغذائية  املواد  تصنيع  في 
السعرات  تخفيض  إلى 
األطعمة؛  في  احلرارية 
تصنيع  سيمكن  حيث 
نباتات  من  »الهامبورجر« 
البحر، والبوظة )اآليس كرمي( 

من البطاطس.

بريطانيا:

معركة من أجل الوزن اخلفيف!
   شهد مجلس العموم البريطاني معركة حامية منذ سنوات، 
ولكنها ال متت بصلة لألحزاب أو للسياسة؛ وإمنا من أجل الوزن 
الذي  للنائب  السنوي  اللقب  على  يحصل  والفائز  اخلفيف! 

ينقص وزنه أكثر من منافسيه.

الواليات املتحدة االمريكية:

أغرب ممنوعات املدارس.. اليوجا واألساور 
وحقائب الظهر

العديد  طويلة،  لعقود  املتحدة  الواليات  في  املدارس  حظرت 
الظهر  للغاية، مثل حقائب  عادية  اآلن  تبدو  التي  األشياء  من 

واألساور املطاطية.
عام  ميتشجان  والية  مدارس  في  الظهر  حقائب  حظر  وجرى 
 ،2015 عام  ونيويورك  فلوريدا  في  املطاطية  واألساور   ،2009
فيما حظرت فلوريدا الشعر املصبوغ واملكياج الفج والسراويل 

املترهلة في عام 2011.
لكن أقدم األشياء احملظورة في مدارس أمريكا ترتبط بأسباب 
دينية، ومن بينها ترانيم عيد امليالد التقليدية وأي موسيقى ذات 
موضوعات دينية والتي حظرتها مدارس فيالدلفيا ونيوجيرسي، 

حتى ال جترح شعور غير املؤمنني بها.
 ،1993 منذ  أالباما  والية  في  احملظورات  رأس  على  اليوجا  وكان 

مثلها مثل التنومي املغناطيسي والتأمل.
كان مجلس التعليم في الوالية جادا جدا بشأن احلظر لدرجة 
أنه أدرجه في القانون اإلداري املستخدم لتنظيم التعليم في 

الوالية بأكملها.
ومت تبرير احلظر بأن تدريس التقنيات الروحية وخصوًصا اليوجا 
يدفع الطالب إلى الفلسفة الهندوسية، ما يعتبر ممارسة دينية 
محتملة، من شأنها أن تنتهك الفصل بني الكنيسة والدولة.
كما أشار املؤيدون للحظر إلى مخاوف بشأن تعرض األطفال 

للهندوسية من خالل اليوجا، مضيفني أنه سيكون من 
السهل على األطفال العودة إلى منازلهم، والبحث عن 
اليوجا، والعثور على معلومات حول االرتباط الديني بها.

ويشتهر نظام التعليم في أالباما بحظر العديد من األنشطة 
البدنية في املدارس العامة. وباإلضافة إلى ممارسة اليوجا، فإن 
العديد من ألعاب األطفال الشائعة محظورة في املدارس، مبا 
املوسيقية،  والكراسي  التتابع،  الركل، وسباقات  ذلك كرة  في 

وكرة املراوغة.
وفي مايو 2021، أنهى حاكم والية أالباما كاي آيفي حظر اليوجا 
رسمًيا باملوافقة على مشروع القانون وتوقيعه. كما هو مقترح 
في األصل، بحيث أصبح لألطفال حق اختيار أخذ دروس اليوجا 
في املدرسة - طاملا أن والديهم يوقعون على خطاب باملوافقة.

إسبانيا:

أكبر قصر في العالم
عند  يقع  وهو  العالم  قصور  أكبر  )األسكوريال(  قصر  يعتبر 
ويحتوي  مدريد،  غربي  بشمال  ماراً  وجاوه  سبيرا  جبال  سفح 
على ۲۰۰۰ غرفة و ۳۰۰۰ باب و 6000 نافذة، وقد شيده امللك 
مللوك  مقبرة  بعد  فيما  وأصبح  1563م،  عام  الثاني  فيليب 

إسبانيا.

أملانيا:

لصوص يسرقون 
»أغرب شيء« من 
محطة قطار أملانية

قراءة  على  الناس  اعتاد 
لصوص  عن  أخبار 
مجوهرات  يسرقون 

وزنه وغال  القائلة »ما خف  القاعدة  وفق  آثار  أو حتى  أموال  أو 
ثمنه«، لكن أملانيا شهدت واقعة غريبة.

منشفة  ألف  و15  مرحاض  ورق  عبوة   256 لصوص  سرق 
مبدينة  الرئيسية  القطار  محطة  من  واحدة  مرة  لالستخدام 

لوبيك شمالي أملانيا.
ورق  التي كانت حتتوى على  احلاويات  باقتحام  الشرطة  وأفادت 

املرحاض في ساعة مبكرة، 
والحظ موظف في شركة تشغيل القطارات األملانية »دويتشه 
التي  الشرطة،  وأبلغ  اإلثنني  صباح  معتادة  غير  سرقة  بان« 

أطلقت حتقيقاً وتطلب من الشهود تقدمي شهاداتهم.
حملوا  يكونوا  قد  اللصوص  بأن  الشرطة  تقرير  وأفادت 
مسروقاتهم في أكياس مهمالت بالستيكية كانت مخزنة في 

محطة القطار.

الواليات املتحدة األمريكية: 

البوم املنقط واألخشاب
   تعتبر جزر شمال غربي احمليط الهادي، هي املكان الوحيد الذي 
تتواجد فيه فصيلة »البوم املنقط«. ولكن العدد الباقي منها، 
ال يتجاوز ستة االف بومة، تواجه االنقراض. هذا يأتي من جراء 
وتعلو  األخشاب.  على  احلصول  بغرض  الغابات  إزالة  عمليات 
هذه  إزالة  عن  للتوقف  األمريكيني  العلماء  قبل  من  النداءات 
الغابات، حرصاً على توازن الطبيعة وعلى عدم انقراض بعض 

الطيور واحليوانات نتيجة إلزالة أشجار الغابات.

اليابان: 

مشكلة املخلفات
    أحدثت حياة الثراء التي يعيشها الشعب الياباني، تضخماً 
في حجم اخمللفات الناجتة عن استهالكهم من املواد الغذائية. 
وقد حذرت وزارة الصحة من تفاقم هذه الظاهرة إذ يتعذر على 
السلطات توفير األماكن الكافية لتجميع هذه القمامة. فقد 
استهلك الشعب الياباني والبالغ تعداده أكثر من 120 مليون 
نسمة، مواد غذائية بلغت مخلفاتها نحو 48 مليون طن وثالثة 
مائة  إلى  لتصل  للزيادة  قابلة  الكمية  وهذه  الطن.  أعشار 

مليون طن، خالل الستة سنوات القادمة!

عالم بال حدود2121

أملانيا:

لوحة شهيرة معلقة باملقلوب منذ 77 عاما ولم ينتبه لها أحد
للرسام  املوقع  في  معروضة  لوحة  أن  أملاني،  متحف  في  مسؤولون  اكتشف 

التجريدي الهولندي بيت موندريان، معلقة بطريقة خاطئة منذ 77 عاماً.
متحف كونستاملوجن،  في  الهولندي  للرسام  كبير  استعادي  وانطلق معرض 
يشمل من بني أبرز فعالياته عرض لوحة »نيويورك سيتي 1« املنجزة عام 1941.

لكّن املتحف كشف هذا األسبوع عن أن هذه اللوحة معّلقة منذ عقود في املوقع رأساً على عقب.
وقالت مفوضة املعرض سوزان ماير بوسر لصحيفة »سودويتشه تسايتوجن« األملانية »في صورة عائدة للعام 1944، رأيت أن اللوحة 

معلقة في االجتاه املعاكس«، وقد »أثار ذلك الريبة لدي«.
اللوحة املكونة من تقاطع خطوط حمراء وصفراء وزرقاء بزوايا قائمة، ُعرضت بعد ذلك في متحف الفن املعاصر في نيويورك »في 
العام التالي«، بطريقة خاطئة، بحسب ماير بوسر. وعند إرسالها إلى متحف دوسلدورف عام 1980، أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة 

نفسها. وقد يكون اخلطأ عائداً إلى أن »اللوحة ليس عليها توقيع«، بحسب ماير بوسر.
لذلك مت حتديد اجتاه عرضها باالستناد إلى »اسم الفنان الذي نُقش على اجلزء اخللفي من اإلطار من قبل املسؤول عن التركة«، إبان 
وفاة موندريان في عام 1944. يُعد بيت موندريان املولود عام 1872، من الشخصيات الرئيسية في احلركة الفنية الهولندية املسماة 
»De Stijl« )»النمط«(، واملعروفة بخطوطها األفقية والعمودية وألوانها األساسية. في عام 1940، غادر الرسام إلى نيويورك. وقد 
استوحى الشبكات املستقيمة في لوحاته من تخطيط املدينة األميركية وناطحات السحاب فيها. وهو مشهور عاملياً بفضل 

خصوصا لوحته »Victory Boogie Woogie« التي تُعتبر من أهم األعمال الفنية في القرن العشرين.
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When Moses complained to God that he was not 
an eloquent man,
God told him Aaron would accompany him, as 
his bone fide spokesman.
But Moses was still very apprehensive,
So God showed him how to go on the offensive.
He showed him signs and miracles to implement,
In front of Pharaoh and all his trusted men.
So off to Egypt did Moses and Aaron go,
And to the Israelites did the signs of God show.
They went to Pharaoh with the message they 
had received,
“Let My people go” so Egypt would not be 
grieved.
But Pharaoh would not let his slaves go,
And adamantly re-iterated: NO!”
So Moses and Aaron began with God’s plagues,
But to Pharaoh’s magicians, these appeared 
very vague.
One by one the plagues came,
Until the final one left Pharaoh lame.
His firstborn son had been killed,
By the Hand of God, which over Egypt spilled.
Pharaoh was so devastated; he let the Israelites 
leave,
And he was left alone, for his son to grieve. 
So the Israelites prepared for their mass exodus,
To a land they knew would be ever prosperous.

Gigi Soleman    

THE STORY 
    OF MOSES - IV History and literature are filled 

with stories about how human-
ity suffered under the control 
and oppression of theocrat-
ic regimes during medieval 
times. Stories that could be 
used in making horror mov-
ies, and still, the audience will 
wonder what disturbed mind 
wrote these scripts!
Most religions have been, at a 
particular stage in their histo-
ry, adopting savage and merci-
less ways to protect the status 
of power and fortune of mon-
archies and their clerics. The 
power and wealth were fueled 
by abiding believers and fol-
lowers of the religions.
Even with the rise of the en-
lightenment and the progres-
sion of art, literature, human-
ities, and science, the world 
still did not abstain from sav-
age acts toward humankind. 
A new method of human op-
pression arose to the surface, 
slavery; although it existed 
much earlier in human history, 
it took a different form to sever 
the expansion of great powers 
and imperialism; even more, it 
was coated with the deceitful 
words of religion and the work 
of missionaries.
Nonetheless, after all that 
modern humanity has been 
through to establish the funda-
mentals of human rights, abol-

ish slavery and racism, 
and condemn all forms 
of discrimination and 
segregation, we are yet 
witnessing severe vio-
lations of human rights prac-
ticed by the religious fascism 
of the modern world. 
What is happening in Iran and 
Afghanistan is a massive dis-
grace to humanity. All kinds 
of oppression, repression, and 
torture are committed by their 
theological regimes in the 
name of religion, primarily to-
ward women. 
Extreme violence that can only 
be referred to deep psycho-
logical disorder and a sense 
of inferiority among their pa-
ra-men. Men who wrongfully 
observe women as the origin 
of sin, forgetting that “a” re-
ligion must be a way of life, 
respect, tolerance, acceptance, 
and equality. 
The revolutionary guard and 
acting as religious police who 
are forcing women to cover 
their heads in Iran, otherwise 
they break their bones, torture 
them, and some may disap-
pear.
Taliban in Afghanistan just an-
nounced that women could no 
longer leave houses without a 
man, completely covered, no 
education for women, no life 
for them.

Both fascist theo-
cratic regimes are 
deliberately form-
ing their own ver-
sion of human 

rights, while the defenders of 
democracy and human rights 
in the world, the free world, 
are watching mutely, thus, be-
coming partners in such crimes 
against humanity. 
The knights of democracy and 
freedom are only the guard-
ians of wealth and the paths of 
oil and gas. Even Iran, under 
sanctions, had its oil passing 
through to the international 
markets, asserting that the last 
concern of the free world is 
human rights.
In fact, there is no difference 
between theocratic states and 
free democracies of the new 
world. While Iran and Afghan-
istan explicitly show and exer-
cise violations of fundamen-
tal human rights, we witness 
many countries applying laws 
of intangible and non-founded 
or disputable offenses, such 
as hate crimes, antisemitism, 
blasphemy, and contempt of 
religion. However, those law-
makers of undefined charges 
cannot protect abused, tor-
tured, helpless women with 
broken bones and shattered 
lives.  

Emad BarsoumEmad BarsoumLost Humanity in the Theocratic StateLost Humanity in the Theocratic State

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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