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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

الوجه اآلخر لكأس العالم في قطر ... الوجه اآلخر لكأس العالم في قطر ... 
مسؤولية الغرب وليس قطرمسؤولية الغرب وليس قطر إختيار جريدة »جود نيوز« إختيار جريدة »جود نيوز« 

لتكون مشروعاً لطلبة جامعة اوتاوا لتكون مشروعاً لطلبة جامعة اوتاوا 
كنموذج للصحافة العرقية الكنديةكنموذج للصحافة العرقية الكندية

كندا متنح اإلقامة الدائمة كندا متنح اإلقامة الدائمة 
للمهاجرين العاملني في للمهاجرين العاملني في 1616 مهنة مهنة
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االغتيال بالتجريس
في مصر من السهل جداً أن تغتال شخصاً بإشاعة أو بإفشاء في مصر من السهل جداً أن تغتال شخصاً بإشاعة أو بإفشاء 
يحدث  اجتماعياً،  مستهجن  وصف  عبر  بتجريس  أو  يحدث سر  اجتماعياً،  مستهجن  وصف  عبر  بتجريس  أو  سر 
هذا اآلن مع سيناريست أعلنت مخرجة شهيرة عن ميوله هذا اآلن مع سيناريست أعلنت مخرجة شهيرة عن ميوله 
واالغتيال  االجتماعي  التجريس  مت  بالطبع  املثلية،  واالغتيال اجلنسية  االجتماعي  التجريس  مت  بالطبع  املثلية،  اجلنسية 
املعنوي، وبالطبع سيحدث قطع عيش وجفاء اجتماعي من املعنوي، وبالطبع سيحدث قطع عيش وجفاء اجتماعي من 

الوسط الفني وإجبار على عزلة ورمبا اعتزال!الوسط الفني وإجبار على عزلة ورمبا اعتزال!
رمبا معرفتي بحب هذا السيناريست للحياة وحب احمليطني رمبا معرفتي بحب هذا السيناريست للحياة وحب احمليطني 
به له وجلدعنته معهم ولشطارته في عمله، أحسب أنه لن به له وجلدعنته معهم ولشطارته في عمله، أحسب أنه لن 

يعتزل وسيقاوم ويستمر، لكن هناك يعتزل وسيقاوم ويستمر، لكن هناك 
العزمية  نفس  لديهم  ليست  العزمية آخرون  نفس  لديهم  ليست  آخرون 
ورمبا  احلياة  سيعتزلون  الالمباالة،  ورمبا أو  احلياة  سيعتزلون  الالمباالة،  أو 
ينتحرون، والقتلة اجملرسون لن يحسوا ينتحرون، والقتلة اجملرسون لن يحسوا 
صاروا  ألنهم  واحدة،  ندم  صاروا بلحظة  ألنهم  واحدة،  ندم  بلحظة 
يستعذبون املسألة وال يتعذبون بها.يستعذبون املسألة وال يتعذبون بها.

ليست امليول اجلنسية فقط هي التي ليست امليول اجلنسية فقط هي التي 
يتم التجريس بها، لكنها أشياء كثيرة يتم التجريس بها، لكنها أشياء كثيرة 
التجريسي  االجتاه  نفس  تأخذ  التجريسي أخرى  االجتاه  نفس  تأخذ  أخرى 

القاتل، مثل جتريس التطبيع الذي القاتل، مثل جتريس التطبيع الذي 
قتل بسببه علي سالم املوهوب قتل بسببه علي سالم املوهوب 
الشاعر  وكذلك  املثقفني  الشاعر بأيدي  وكذلك  املثقفني  بأيدي 

العظيم صالح عبد الصبور، علي العظيم صالح عبد الصبور، علي 
الذي  العبقري  املسرحي  الذي سالم  العبقري  املسرحي  سالم 

وشطبه  مالحقته  ومتت  الكوميدية  األعمال  أعظم  وشطبه كتب  مالحقته  ومتت  الكوميدية  األعمال  أعظم  كتب 
من النقابة وجتريسه وعزله وانعزاله حتى مات، وصالح عبد من النقابة وجتريسه وعزله وانعزاله حتى مات، وصالح عبد 
الصبور الذي اتهمه صديقه رسام الكاريكاتير أنه باع نفسه الصبور الذي اتهمه صديقه رسام الكاريكاتير أنه باع نفسه 
موهوب  من  كم  إلسرائيل!  موهوب مبليم  من  كم  إلسرائيل!  مبليم 
نقتله كل يوم بسالح لساننا البتار، نقتله كل يوم بسالح لساننا البتار، 
قبل  زوكربرج  مارك  على  يجب  قبل كان  زوكربرج  مارك  على  يجب  كان 
يكتب  أن  للعالم  الفيسبوك  يكتب منح  أن  للعالم  الفيسبوك  منح 
يحشرون  الذين  املصريني  على  يحشرون ممنوع  الذين  املصريني  على  ممنوع 
أنوفهم في حياة اآلخرين بالرغم من أنوفهم في حياة اآلخرين بالرغم من 
لدسه  وليس  للوجه  خلق  األنف  لدسه أن  وليس  للوجه  خلق  األنف  أن 

في خصوصيات الغير!!في خصوصيات الغير!!

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

من  السكان  حتذر  أونتاريو 

نصية  احتيال  عملية 

تتعلق بالطاقة

......................................ص 9

يفتتح  تواضروس  البابا 

ملسار  اإللكتروني  املوقع 

العائلة املقدسة

.....................................ص11

املونديال..  في  مرة  ألول 

املستضيف  البلد  خسارة 

في املباراة االفتتاحية

.....................................ص16

تتكشف  جديدة  تفاصيل 

خلف مصافحة السيسي 

وأردوغان

.....................................ص11

مونديال قطر و نظرة الغرب لالسالم  مونديال قطر و نظرة الغرب لالسالم  
عمر  في  حجازي«  »سارة  املصرية  أنتحرت  عامني  قبل  يونيو  في 
الثالثني، وكانت سارة قد جلأت إلي كندا بعد اعتقالها مدة ثالث 
أشهر لرفعها علم قوس قزح -شعار اجلنسية املثلية- في حفل 
واالسالمية  العربية  اجملتمعات  نظرة  وبرغم  مصر.  في  غنائي 
قام  بتورنتو  التوحيد  مسجد  أن  إال  لهم،  للداعمني  أو  للمثليني 
بإجراء الصلوات علي جثمانها ونقل القائمني علي املسجد الصالة 
عبر Zoom. وهذا املسجد حتديداً يكتب علي موقعه اإللكتروني، 
التنوع وتساوي بني اجلميع بغٌض النظر  أنه مساحة صالة حتترم 
عن ميولهم اجلنسية، وهو مشهد يعكس التباين واالختالف بني 
املؤسسات اإلسالمية بني الغرب والشرق من جهة ومدى أهمية 
املؤسسات  فتقريباً معظم  الغربية.  الدول  في  املثلية  وحقوقية 
االسالمية املوجودة بالدول الغربية حتاول عدم التعرض لرأي اإلسالم 
في املثلية اجلنسية وتغاضي احلديث عن حكم الشريعة في ذلك 
االسالمية  القيادات  بعض  يؤكد  عديدة  مواقف  وفي  بل  الفعل. 
علي حق االختالف والتنوع، بل وحتاول تلك املؤسسات البقاء في 
ذلك،  في  ناجحون  سنوات  مدي  وعلي  هم  احلقيقة  وفي  الظل 
وتنال الكنيسة الكاثوليكية نصيب األسد في أي نقد بخصوص 
هذا األمر. وأعتقد قطر أقحمت نفسها في تلك القضية الهامة 
أمام  اإلسالم  ووضعت  احلكومات،  قبل  الغربية  للشعوب  جداً 
وعددهم  املثليني  حلقوق  والداعمني  للمتعاطفني  النقد  سهام 
مبئات املاليني في أوروبا وكندا والواليات املتحدة، قبل سهام امليديا 
واحلكومات بتلك الدول، بل ما فعلته قطر أثار تعاطف من لم يكن 
يبالي من قبل. وكأن قطر والتي تعرضت التهامات معلنة للفيفا 
بالفساد الختيار قطر لتنظيم كأس العالم الـ ٢٢. واتهامات بعدم 

أهلية قطر ملليون ونصف مشجع في بلد ليس 
به أكثر من ٧٠ ألف غرفة فندقية فقط. كذلك 
اخلمور  شرب  قضية  في  نفسها  قطر  أقحمت 

بطبقية في أماكن دون أخرى ومقاعد دون أخري، فضالً عن االتهام 
القدمي بانتهاك حقوق عمال منشآتها الرياضية قبل البطولة، لم 

تكتفي مبا سبق لتضع نفسها في خندق اشد جدالً .
األمر الثاني هو دعوة الداعية »ذاكر نايك« إللقاء محاضرات دينية 
طوال مدة املونديال - حسبما صرح مدير مكتب اجلزيرة في األردن 
- وبصرف النظر عن أن هذا الداعية متهم بقضايا إرهاب وغسيل 
أموال وممنوع من دخول كندا واجنلترا وماليزيا، إال أن املواطن الغربي 
الديني  والنصح  عامة  بصفة  النصح  يقبل  وال  عقله  في  يثق 
اللياقة، وهذا  بصفة خاصة، ويعتبرها نوعاً من اإلستعالء وعدم 
عند  بالده  في  لإلسالم  املواطن  هذا  نظرة  علي  ايضاً سينعكس 

عودته
ما من شك أن قطر حاولت مغازلة عرب الشرق االوسط والدول 
باإلضافة لإلجراءات  السابقة  القرارات  بتلك  العربية واالسالمية 
األخرى اخلاصة بالترويج لإلسالم بني مشجعي املونديال، لتجميل 
مصري  إماراتي  سعودي  البحريني  االستبعاد  بعد  صورتها 
بتلك  ولكنها  عدة،  عربية  دول  من  لسنوات  اإلعالمي  والهجوم 
في  أتباعه  من  والكثير  ومؤسساته  لالسالم  أساءت  القرارات 
دينية،  بالتنوع وقبول اآلخر علي خلفية  الغرب، وأظهرت عداءها 
اإلسالمية  املؤسسات  وستحتاج  لسنوات  ستظل  وصمة  وهي 
واملسلمني املعتدلني في الغرب للقيام بدور جبار حملو تلك الصورة 

املونديالية   

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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فنان يخسر ُمعجباته!
44

زينب علي البحراني - 
السعودية

أبرز  من  املشاهير  كان  لطاملا 
العام  الفكر  خط  في  املؤثرين 
للُمجتمع، لكن هذا التأثير غدا 
ُمتبادالً بصورٍة سريعة في عصر 
عبر  العام  الرأي  انتشار  ثورة 
االجتماعي،  التواُصل  مواقع 
املُتربعة  للجماهير  صار  حيُث 
الشاشات  وراء  مقاعدها  على 

إثارة جدٍل قد  الذكيَّة دورها في 
النجم  جنوميَّة  من  يُضاعف 
مقتٍل  في  ُسمعتُه  يضرب  أو 

جديد،  من  وهجها  استرداد  معه  يصعب 
ومن أبرز التصريحات املُثيرة للجدل ما يتكرر 
رفضهم  من  الفنانني  بعض  ألِسنة  على 
في  العمل  جتربة  أُسرهن  نِساء  خوض 
مجاالٍت ترتبط باالتصال اجلماهيري وتهبهن 
والشهرة  الذات  عن  التعبير  من  حقهن 
يجروء  بعضهم  إن  بل  اجمُلتمع!  في  والتأثير 
على اإلعالن بصراحة أنه ضد حق املرأة في 
)وإن كانت طبيبًة  العمل مبختلف مجاالته 
أو ُمدرِّسة!( إال إذا كادت متوُت من اجلوع! وال 
يتورَّع عن االعتراف بتلك احلقيقة اخمُلزية أمام 
ملَع  ما  وجودها  لوال  التي  البرنامج  ُمقدمة 

وجوده في هذا املكان!
من  باقة  اإلعجاب  مبنتهى  أُشاهد  ُكنُت 
حتى  الفنانني،  أحد  مع  التلفازية  اللقاءات 
بأنه  اخلِطر  ُمعتقده  عن  إعالنه  صادفُت 
أي مجاٍل من  للمرأة في  العمل  يرفض حق 
ومات،  إعجابي  انهار  حلظة  خالل  اجملاالت، 
اللقاءات  بقية  ملُتابعة  خطتي  ألغيُت 
محوُت  القادمة،  بأعماله  واالهتمام 
كتابة  بهدف  جمعتها  التي  ُمالحظاتي 
بأن  شغفي  وفقدُت  موهبته،  يُناقش  مقاٍل 
الذي  ما  إذ  ُمستقبالً،  أكون من ُمشجعاته 
يدفعني لتشجيع شخٍص يعيش من مهنة 
املُعجبات  تشجيع  استغالل  على  تعتمد 

بينما  وماديًا  معنويًا  بأعماله 
تكتفي  ال  الداخلية  حقيقته 
بعدم تشجيع املرأة؛ بل بقمعها 
من  وحرمانها  أحالمها  وتدمير 
ذاتها  عن  التعبير  في  حقها 
ُمناسبة؟  تراها  التي  بالوسيلة 
كلمات  أُصّدق  أن  مُيكنني  كيف 
القائمة  الرومانسية  أعماله 
الرجل  بني  احلُب  ثيمة  على 
بأن  يؤمن  ال  شخٍص  من  واملرأة 
أهم أركان احلُب هو ُحرية احلبيب 
تخصه  التي  القرارات  اتخاذ  في 
بكامل  احملبوب  حياة  في  وبقائه 
ال خلوفه من  احلُرية  تلك  رُغم  ورغبته  إرادته 
الطالق أو الُهجران والِعقاب مبختلف صوره؟!
احلُرية  صور  من  صورة  أعظم  هو  اإلبداع 
ُحرية  من  احملرومة  اجمُلتمعات  في  سيما  ال 
التعبير عن الرأي بالكلمات املُباِشرة، واملُبدع 
اآلخر  اجلنس  جتاه  قمعًيا  ِفكرًا  يعتنق  الذي 
السنتيمترات  تلك  أن  باعتبار  اجمُلتمع  من 
املُطلق  احلق  له  الذكورية من جسده جتعل 
والتهديد  والتقييد  واملنع  والنهي  األمر  في 
احتراًما  احترامه  علينا  يصعب  األبد  إلى 
كجمهور،  أعماقنا  من  نابًعا  حقيقًيا 
ويصُعب على زميالته في اجملال اإلبداعي ذاته 
نفسه  قرارة  في  مادام  معه  التعامل  إعادة 
موهبتهن،  عن  التعبير  في  خيارهن  يحتقر 
ورمبا ينظر لهن نظرة مشينة ألنهن يخرجن 
الزمالء  مع  والتواُصل  للعمل  بيوتهن  من 

واجلماهير!
تعتبرنا  مثلما  الكبير:  غير  الفنان  أيها 
»فاسقات« أو«ُمنفلِتات« ألننا نُعبِّر عن جزء 
ُحرية  منلك  أيًضا  نحن  بالعمل؛  ذواتنا  من 
ال  ُمزدوج  ُمتناقض  مخوٌق  العتبارك  القرار 
دعم  منا  يستحق  وال  االحترام،  يستحق 
املصرفية  حساباته  تدعم  التي  ُشهرته 
تنتقص من حقنا  التي  التلفازية  وإطالالته 

في احلياة.
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عطيات  اسمك  إن  وعرفنا  عنك  سألنا  احنا   **
مش تيتو ... يا كدابة يا فالحة!! 

اجلملة دي اتقالت على لسان طفلة في مسلسل 
كان  نفسه  املسلسل  كان  وإن  تليفزيوني، 
بيناقش في جزء كبير من أحداثه فكرة الطبقية 
ده  السياق  في  واجلملة جت  املصري،  اجملتمع  في 
بتتمارس  اللي  والعنصرية،  للتنمر  إشارة  في 
وبرغم عشرات  اجملتمع.. لكن  ضد فئة من فئات 
الكوميكس اللي طلعت عليها واستقبال الناس 
بساطة  وبرغم  كوميدي،  بشكل  للمشهد 
فيها  يركز  اللي  القليلة  كلماتها  لكن  اجلملة، 
هيالحظ حاجة ميكن قليل اللي خد باله منها .. 
ان ايوه الطفلة بانت في مشهد متثيلي، وكأنها 
خلفية  على  زميلتها،  على  وبتعنصر  بتتنمر 
فيه،  نشأت  اللي  تربيتها  وأسلوب  ثقافتها 
وبيعتبر وصف اللي قدامه بأنه فالح هو معايرة 
أو شتيمة، لكن قليل اللي ركز في ان ليه عطيات 
متبقاش  عطيات  إن  فعال  قرروا  أهلها  الفالحة، 

عطيات، تبقى تيتو.
الصراع  وسر  األزلي،  الصداع  عن  هنتكلم  ولو 
إبن  الفالح  بني  ما   ، التاريخي في مصر  الطبقي 
احتول  وليه  ..ازاي  املدينة؟  وابن  املركز  أو  القرية 
فيه،  مرغوب  غير  ولقب  لوصم  فالح  مصطلح 
بلده،  في  ملواطن  عادية  اجتماعية  حالة  مش 
موقعه  زيه  مواطن  مع  األرض  نفس  على  عايش 
اجلغرافي بس اللي مختلف عنه ؟ .. ووصل لفني 
وازاي لسه  ده؟  الطبقية  وترسيخ  التمييز  صراع 
حضارتها  قامت   ، مصر  زي  بلد  في  دلوقتي  حلد 
من البداية على الزراعة وخير األرض على ضفاف 
اتعودنا  مصطلحات  تسمع  جدا  سهل  النيل، 
إن  زي  اليومية،  حياتنا  من  جزء  وبقت  عليها 
خارج  تصرف  ألي  إشارة  في  اوي،  ِفلح  ده  اجلدع 
أو  واملدنية،  احلداثة  ثقافة  أو  االتيكيت  عن حدود 
إن حد يتصرف أو ياكل بطريقة معينة، أو يلبس 
فيتقال  سايدة،  اللي  املوضة  خالف  على  لبس 
دي  البلدي  احلركات  ياعم  وايه  بيئة  ذوقه  عليه 
..وغيره كتير ألفاظ ومصطلحات كلنا عارفينها 
اللي   ، االستعالئية  والنظرة  التمييز  صنوف  من 
في  بيصرخ  عثمانلي  أو  مملوكي  من  مختلفتش 
وش اللي قدامه فالح خرسيس، وبني اللي بيقول 

له أنت جاي من ورا اجلاموسة.
فجوة كبيرة قامية والزالت موجودة بني الفالح، أو 
حتى اي انسان أصوله قروية، وبني أهل املدن .. مش 
بالظرف  بتتعلق  أسبابها  وال  دول  اليومني  وليدة 
السياسي  سواء  بتاعه  بالواقع  احلالي،  الزمني 
وإمنا بدأت منذ  أو االجتماعي بس..  االقتصادي  أو 
وعداءهم  العربان  ونزوح  اإلسالمية  الفتوحات 
الوالة  الفالحني مبساعدة كتير من  التاريخي مع 
سنني..  مدار  على  وأذلوه  الفالح  استعبدوا  اللي 
عوامل كتير ساعدت على توسيع اخلالف، وخلقت 
حالة الود اللي مش موصول ابدا، والتفاهم اللي 
بعافية شويتني تالتة بني أهل الريف وأهل املدن.. 
أهله   ، كمان  هو  مهمش  اللي  الصعيد  حتى  أو 
الذهنية  الصورة  عشان  فالح،  كلمة  مبيحبوش 
داميا عن الفالح أنه في درجة إنسانية أقل ، مع إن 
بيسمي  لكنه  برضه  الزراعة  بيمارس  الصعيدي 
نفسه »مزارع » ..واللي بره الصعيد بالنسبة له 
الصعيدي هو ملك االيفيهات، واستخدام جملة 
بتحكي  لنكتة  املدخل  هو  صعيدي  واحد  مرة 
هو  تانية  ناحية  التصرف..ومن  وسوء  الغباء  عن 
نازل  واللي  مصدي،  قفل  دماغه  اللي  العصبي 
يقتله  واحد  ورا  نازل  يا  التار،  من  هربان  يا  مصر 
عشان ياخد بالتار، ومدن الصعيد ومراكزه دي ما 
اآلثار والسالح واخملدرات  هي إال وكر كبير لتجارة 

ومطاريد اجلبل، اللي الصعايدة نفسهم عمرهم 
االفالم  في  غير  دول  املطاريد  عن  سمعوا  ما 

واملسلسالت
لكن زي ما قلنا كل احلكاية هي التنميط واألحكام 
املسبقة، واألفكار اللي اتزرعت سواء سياسيا أو 
عن طريق الدراما في عقول الناس، عن كل الفئات 
مهما  اللي  األرياف..  في  وعاشت  اتولدت  اللي 
أو  والظروف،  الزمن  واتغيرت طبيعة  الوقت  طال 
احتسنت حياة الفالح، بيفضل استخدام الكلمة 
زي ما هو، وميكن كمان يزيد،  عشان يشمل لفظ 
فالح على اي وصف لذوق مش مناسب، في لبس 
أو أسلوب كالم، أو طريقة أكل أو تصرف غلط، في 
استخدام غريب للفظ في غير معناه خالص.. الن 
كلمة فالح في حد ذاتها وصف حلالة اجتماعية، 
عنها،  غنى  ال  شريفة  مهنة  الوقت  نفس  وفي 
استمرار   .. الزراعة  مهنته  بتبقى  ده  الفالح  ملا 
أو  اإلهانة  بيه  مقصود  كمصطلح  استخدامه 
فبدأ  الفالحني،  انعكس على كتير من  التحقير، 
منهم اللي يواجه العنصرية والرفض، بعنصرية 
ورفض مضاد، أو منهم اللي قرر يواجه مشاكله 
املشكلة  زودت  بحلول  الطبقي  اجملتمع  مع 

وعقدتها اصال .
جذوره  من  ينسلخ  يحاول  منهم  كتير  فبدأ 
لسانه،  يعوج  أو  هويته  ويخفي  منها،  ويستعر 
عشان يحاول أن لهجته تتغير وتبقى بلهجة أهل 
املدينة..وكأن لهجته دي عار عايز يخفيه عشان 
يقدر يكون له مكان وسطهم..ودي بتجيب نتايج 
عكسية اساسا ألنها بتحوله ملسخ، عايز يرضي 
االول  اهتمامها  اصال  متخلفة  اجملتمع  في  فئات 
بالشكل واملظاهر، فبيالقي نفسه ال قدر يفضل 
محتفظ بأصوله وهويته كفالح، وال عرف يبقى 
وعويصة،  مركبة  مشكلة  مأصل..  مصراوي 
ومعاناة كبيرة عانى منها الفالح على مدار عصور 
فضلت  طبقية،  وأنظمة  ونخب  وحكام  كتيرة، 
البلد  أصل  هو  اللي  للفالح،  باصة  الوقت  طول 
ملهاش  وتعالي  احتقار  نظرة  جذورها  وصاحب 
وجودها  في  ميكن  ال  وعادات  ظواهر  معنى..  اي 
هتنهض وتتقدم اي دولة، اإلنسان فيها بتتحدد 
من  للفرص  واستحقاقه  وواجباته،  حقوقه 
عدمه، وبيتحدد شكل وأسلوب معاملته اآلدمية 
في كل مكان،سواء كان مستشفى او مدرسة أو 

مصنع ، على أساس لونه ونشأته وأصوله..
مصر  في  مهمشة  فئة  أي  أو  الفالح  مشكلة 
نفسنا  من  نغير  احنا  ملا  اوال  غير  هتتحل،  مش 
وفي طريقة تفكيرنا، ويتعامل كل واحد فينا مع 
اخملتلف عنه كمصري وبس .. مش مصري وحاجة 
بآدمية  ونعامله  بتحدد نحترمه  اللي  جنبه، هي 
ونديله حقوقه وال أل...وثانيا بدولة نظامها يكون 
عنده مشروع حقيقي، الندماج إجتماعي وثقافي 
أنه  بطاقته  في  مكتوب  مواطن  لكل  وإنساني 
الفالح  هيضطر  مش  بس  ساعتها   .. مصري 
وال  مصراوي،  يبان  عشان  لسانه  يعوج  صميدة 
تيتو  بنتهم  يسموا  هيضطروا  عطيات  أهل 
عشان محدش من زمايلها يقول لها يا »فالحة«.  

هل أنت فالح خرسيس!!
 

 بقلم: هاني صبحي 
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   هل أدلكم على شيئني، اعتبرهما من أهم معالم 
الطريق إلى ملكوت اهلل؟..

   هذين الشيئني، هما:
   .. احملبة.

   .. واملعرفة.
   احملبة الفائقة املعرفة، واملعرفة الفائقة احملبة!

...   ...   ...
   فاهلل يطلب منا: 

   أن نفتش الكتب، وفي الكون.. فنعرفه، ونعرف مشيئته.
   املعرفة، التي تدلنا على عظمة اهلل!

   والتي تقودنا إلى احلقيقة، واحلق، واحلياة! 
   والتي تتحّول إلى تأمل مبارك، وإلى نشوة روحية، وإلى هيام التعبد اجمليد! 

   ويطلب منا:
   أن نحب بعضنا بعضاً، كمحبة النفس.

   احملبة، التي تتألم وجتاهد وتضحي ألجل اآلخرين.
   احملبة، التي تتسع، وتسمو، حتى تشمل: اإلنسان، والطبيعة، وكل 

الكائنات، والتي تصبح وسيلة إلى السالم مع النفس، ومع الوجود، ومع 
اهلل!

   احملبة النورانية، التي جتعلنا أكثر قرباً من اهلل!
... ... ...

   ما أعظم املعرفة منواً للعقل اإلنساني!
   وما أعظم احملبة منواً للروح اإلنساني!

   بهما:
   البعد البعيد، يبقى قريباً..

   .. فباملعرفة، سار اإلنسان على القمر!
   .. وباحملبة، سار اهلل على هذه األرض!

من معالم الطريق

لصحفي  فيديو  امليديا  على  ظهر  أشهر  عدة  منذ 
رئيس  بالتر  جوزية  السيد  على  دوالرات  ينثر  أوروبي 
ومعلنا  به  مستهزئا  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
للعالم إن »بالتر« قد قبل رشوة حتى تتمكن قطر 
ما  نتيجة  هي  وهذه  العالم،  كأس  استضافة  من 
نسخة  نرى  أن  قطر  مع  الفيفا  وتواطؤ  بالتر  فعلة 
كأس ألعالم بهذه الوضاعة وهذا املستوى املتدني 

من التنظيم.
اإلسالم  عن  دروس  ليأخذ  قطر  إلى  ذهب  فالعالم 

ينتظره  عاملي  كروي  حلفل  وليس 
أربع سنوات بشغف وشوق  اجلميع كل 
رياضية  مسابقة  اهم  على  للمنافسة 
على وجه الكرة األرضية، فاجلمهور ممنوع 
يفرضه  ما  بل  يحبه  ما  يلبس  أن  من 
أن  يستطيع  وال  اجلزيرة،  شيوخ  عليه 
»احلالل  مبدأ  هناك  ألن  يريده  ما  يشرب 
النسخة من  الذي يحكم هذه  واحلرام« 

كأس العالم.
ليظهروا  العالم  لم يستضيفوا كأس  فالقطريون 
لكل الشعوب عن إمكانياتهم العصرية في تنظيم 
مثل ذلك احلدث العظيم، ولكنهم استضافوا هذا 
احلدث ليهدوا البشرية إلى الدين اإلسالمي ولذلك 
املساجد  أئمة  واستبدلوا  اخلمور  تناول  منعوا 
أصوات  لهم  بأئمة  املزعجة  األصوات  أصحاب 

جميلة حتى يجذبون الكفار إلى اإلسالم.
وقاموا بطباعة اآليات القرآنية على كل مطبوعات 
بحذر  وقاموا  القدم  لكرة  العالم  بكأس  اخلاصة 

انهم  كما  اجلنسية  املثلية  شعارات  استخدام 
أعالم  حتمل  التي  الطائرات  بعض  هبوط  منعوا 

املثلية اجلنسية.
القرآن  من  آيات  بتالوة  قاموا  االفتتاح  حفل  وفى 
وهم اآلن يتفاخرون بأن ٥٣٨ شخص قد انضم إلى 
كاس  إذن  اآلن،  حتى  البطولة  افتتاح  منذ  اإلسالم 
كأس  »بطولة  عليها  يطلق  لن  املرة  هذه  العالم 
العالم لكرة القدم« بل ستكون »غزوة قطر لكاس 

العالم«.
إسناد  جرمية  من  »بالتر«  ارتكبه  ما  إن 
طرده  وأيضا  قطر  إلى  العالم  كأس 
بالدليل  يثبت  الروسي  للمنتخب 
القاطع أن الفيفا هي مؤسسة فاسدة 
تعامالتها  كل  في  الرشاوى  تستخدم 
إذن  للسياسة،  توجهاتها  وتخضع 
حيادية  وغير  أمينة  غير  منظمة  هي 
وأيضا في  قراراتها  الوثوق في  وال ميكن 
اللعبة  عن  مسؤولة  أنها  فاملفروض  توجهاتها، 
الفساد  من  حلمايتها  العالم  في  األولى  الشعبية 
فاصبح »فيفا« اصل الفساد، وأيضا إبعاد كرة القدم 
يستخدمها  لعبة  »فيفا«  فأضحت  السياسة  عن 
الديني  التعصب  إبعاد  من  بدال  وأيضا  السياسيني 
ألصحاب  القدم  كرة  »فيفا«  باعت  القدم  كرة  في 
التعصب والتطرف الديني، إذن البد من مراجعة كل 
القرارات التي أخذها »فيفا« ومعاقبة من اخطأ في 
حق كرة القدم بدون تستر على احد حلماية اللعبة 

وحماية مستقبل أوالدنا.

مهزلة »بالتر« وكأس العالم مهزلة »بالتر« وكأس العالم 
في قطرفي قطر

    بقلم: مجدي حنني

إال بعد رحيله؟!  ملاذا ال نشعر بقيمة اإلنسان 
من  حقاً  مصدوم  اجلمود؟!  هذا  كل  ملاذا 
بالرحيل!  فقط  بالرحيل!  نتغير  أننا  حقيقة 
قبل الرحيل قلوبنا غليظة قاسية! ال تسمع 
ال  رمبا  بل  البعض  بعضنا  ترق حلال  وال  تري  وال 
تراهم ورمبا تقلل من قيمة ما يعانون! نتركهم 
يصرخون ويصرخون ويصرخون ولكننا ال نبالي 
ألننا ال نتخيل أنهم سيرحلون يوماً! نتخيل أن 
حياتنا معهم سرمدية، وأن بقائهم معنا من 
طبائع األمور! وانهم كانوا باألمس هنا وها هم 
يتغير  ولن  األبد  إلى  هنا  وسيظلوا  هنا  اليوم 
هذا األمر! ال نعلم أنهم سيرحلون ورمبا قريباً 
ال  أو  نبالي  ال  ولكننا  وجداً  وجداً  جداً  وقريباً 

نفهم ال أعلم! 
بعض الراحلون يصرخون أملاً قبل الرحيل وتارة 
الصراخ  بني  ما  يعرجون  وتارة  يصرخون صمتاً 
الصراخ  ال  تنادي  ملن  حياة  ال  ولكن  والصمت 
األمر  وجتاهلنا  فهمناه  الصمت  وال  سمعناه 
بالكلية! نرى بعضهم يضمحل أمامنا شيئاً 
بالكلية  يتالشى  حتى  نتركه  ولكننا  فشيئاً 
قلوبنا  أصبحت  حولنا!  من  الرحيل  يقرر  أو 
غليظة قاسية ال تفهم وال تريد أن تفهم أنك 
حني تفرش الطريق باأللم فنهاية هذا الطريق 

احلتمية لن تكون سوي الرحيل! 
جسده  يحتمل  ال  البعض  أنواع،  والرحيل 
هارباً  يرحل  والبعض  فيرحل  املوت  فيغلبه 
تاركاً  منها  تبقي  ما  أو  نفسه  شتات  يلملم 
محيط أمله يبحث عن بداية جديدة، والبعض 

ترحل  ولكن  يظل  والبعض  بعقله  يرحل 
وجوده  فيصبح  فيه  وما  املكان  عن  مشاعره 
نتغير  ال  ملاذا  السؤال  ويبقي  سواء!  والعدم 

سوى بالرحيل؟! 
حينما  إال  حولنا  من  قيمة  نعلم  ال  ملاذا 
والعلم  العقل  صوت  نسمع  ال  ملاذا  يرحلون؟! 
الذي يقول إنه ال جبال بني البشر وأنه ال أحد 
يحتمل فوق ما يطيق إلى األبد؟! هذا الذي ال 
لطيفه  وتشتاق  يوماً  اليوم سيأتي  به  تشعر 
صورته  ستحدث  عليه!  حتصل  ولن  املنام  في 
على احلائط باكياً! ستنظر إلى مكان جلوسه 
بيدك  وستمر  الذكريات  تستعيد  بالساعات 
املعطف  ذلك  تتلمس  املعلق  معطفه  على 
الذي كان يرتديه ثم ستقترب تتنفس رائحته 
صاحبه  يعود  أن  منتظراً  باكياً  املعطف  في 
معطفه  دموعك  ستغمر  يعود!  ولن  لبرهه 
وحدك  وستعود  كان  كما  لتعلقه  وستعود 
تتجرع املرارة مرتني، مرارة رحيله ومرارة أنك لم 
تشعر بأمله حني صرخ وحني صمت حتى رحل!

ترفقوا ببعض فإن األيام شريرة وأشعروا ببعض، 
فإن عاقبة اجلمود وخيمة، وإذا حدثك أحدهم 
أنه لم يعد يحتمل فال تستهني بكلماته فإن 
املرء يشعر بنفسه وقدرته على االحتمال أكثر 
مما يشعر به اآلخرون، وأنظروا لألمور بعني اآلخر 
أنتم،  بعينكم  ال  اآلخر  ومشاعر  اآلخر  وقلب 
فإن البشر مختلفون! ال تتركوهم يرحلون فإن 
بعضاً  ببعضكم  أشعروا  يطاق!  لن  رحيلهم 

قبل فوات األوان!

وفجأة يرحلون!وفجأة يرحلون!
بقلم: جورج موسى

إختيار جريدة »جود نيوز« إختيار جريدة »جود نيوز« 
لتكون مشروعاً لطلبة جامعة أوتاوا كنموذج للصحافة لتكون مشروعاً لطلبة جامعة أوتاوا كنموذج للصحافة 

العرقية الكنديةالعرقية الكندية
مت أختيار جريدة »جود نيوز« لتكون مشروعاً مدتة ثالث أشهر لطلبة كلية اإلعالم بجامعة 
أوتاوا كنموذج للصحافة العرقية التي تصدر في كندا للجاليات العربية وجاليات الشرق 
االوسط من املهاجرين. وتقوم فكرة هذا املشروع علي إجراء حوارات واستطالع آراء قراء 
وكٌتاب جود نيوز وعدد من املسئولني عن الصحف العرقية التي تتشابه أو تتنافس مع 
وحوارات  لقاءات  بإجراء  نيوز  جود  قامت  والذين  اجلاليات  قيادات  مع  وكذلك   ، نيوز  جود 
معهم من قبل. وتعتبر جور نيوز أول جريدة عرقية يتناولها هذا املشروع وهذه الدراسة. 
اجلدير بالذكر أن املشروع يقام حتت إشراف البروفسير »راداميس ذكي«، األستاذ بجامعة 
الدراسة  العملي في  والذي يعتبر صاحب فكرة هذا املشروع بهدف تعزيز الشق  أوتاوا 

للطلبة ، ولالستفادة من جتربة »جود نيوز« املمتدة عبر تسع سنوات
وشارك املهندس ابرام مقار رئيس حترير جود نيوز في عدة لقاءات وجلسات ومتابعة مع 
طلبة جامعة أوتاوا والتي مت فيها إستعراض نتائج املشروع األولية. ومن املقرر إعالن نتائج 

الدراسة واملشروع في ديسمبر القادم بحضور »جود نيوز« وقيادات اجلامعة   
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امللح  يٌرش  العربية  البلدان  من  العديد  في 
درء  منها  مختلفة،  العتقادات  املناسبات  في 

السحر وإبعاد الطاقة السلبية.
العالم  في  دول  تعتبر  متام،  العكس  وعلى 

الغربي أّن سكب امللح يعقبه سوء حظ.
األمريكية  سالت«  »مورتون  لشركة  وفًقا 
توثيق  من  حالة  أول  تتبع  ميكن  امللح،  إلنتاج 
إلى  احلظ  سوء  من  تاله  وما  املنسكب  امللح 

»العشاء األخير«.
اخلالدة  اخلرافة  بأن  سالت  مورتون  أفادت 
يعقبها  وما  امللح  انسكاب  في  املتمثلة 
دافنشي  لوحة  في  تسجيلها  مت  كارثة  من 

»العشاء األخير«.
اإلسخريوطي  يهوذا  إلى  كثب  عن  نظرت  إذا 
ميكنك  املسيح،  السيد  ميني  إلى  يجلس  وهو 
أن ترى قنينة ملح مقلوبة أمامه، وهي تشير 

خليانة يهوذا الوشيكة للسيد املسيح.

الناس  بإمكان  يكن  لم  السنني،  مئات  منذ 
الذهاب إلى محل البقالة وشراء وعاء من امللح 
لتتبيل العشاء. بدالً من ذلك، كان عليهم أن 
البائعني  من  يشترونه  أو  بأنفسهم  يصنعوه 

الذين فرضوا سعرًا باهًظا.
في  املتخصصة  كيم،  جانيل  الدكتورة  قالت 
كان  القدمية،  العصور  »في  الصيني،  الطب 
امللح يعتبر سلعة ثمينة وقيمة للغاية«. ليس 
من السهل صنع امللح، وإذا كنت محظوًظا مبا 
أي  فإن  تصرفك،  حتت  منه  جزء  لوجود  يكفي 
إهدار منه كان أمرًا قاسيا، لذلك انتشرت في 

العالم الغربي الدالالت السيئة حول سكبه.
امللح جتاه شخص  أن »سكب  وأوضحت كيم 
أنه لعنة، وهذا يعني  إليه على  يُنظر  ما كان 

أنك كنت جتلب إليه طاقات سلبية«.
األديان،  من  العديد  استخدمت  املقابل  في 
في  امللح  واملسيحية،  البوذية  ذلك  في  مبا 

واألرواح  الشياطني  إلبعاد  الروحية  ممارساتهم 
الشريرة.

كان يُعتقد أن امللح نقًيا وفريًدا بدرجة كافية 
لصد الطاقات اخلبيثة للعالم السفلي، حيث 
لعنة  لعنة،  »لكل  قاعدة  وفق  استخدامه  مت 

مضادة«.
وسكبت  احلظ  سيء  كنت  إذا  فكرة  نشر  ومت 
قارورة ملح، فعليك أن ترش ملح على كتفك 
األيسر، فبذلك تبطل الطاقة السلبية األولى.

وفًقا لصحيفة ديلي ميل، فإن إلقاء امللح على 
السيء  حظك  إبعاد  يضمن  األيسر  كتفك 
أن  يُعتقد  كان  حيث  عنك،  بعيًدا  الوشيك 
الشيطان نفسه موجود خلف الكتف األيسر، 
األرواح  تطرد  التي  امللح  خلصائص  ونظرًا 
عيون  في  مباشرة  منه  حفنة  فإن  الشريرة، 

إبليس ستبعده عنك.
ومع الوقت تطورت الفكرة اإليجابية، واندثرت 

وأصبح  العربي،  العالم  في  السلبية  الفكرة 
في  امللح  برش  البلدان  بعض  في  عرًفا  هناك 
والطاقات  السحر  لدرء  واملواسم  األفراح 

السلبية.

أصل تقليد رش امللح.. مفارقات بني الشرق والغرب أصل تقليد رش امللح.. مفارقات بني الشرق والغرب 

ويدرس  توماس  اشتهر 
في  أنف  أطول  بامتالكه 
القرن  أوائل  في  العالم 
الـ1٨، وبعد مئات السنني، 
كسر  في  أحد  ينجح  لم 

رقمه القياسي.
»يونالد«  ملوقع  ووفًقا 
األمريكي، قد يظن القارئ 
أنف  هي  توماس  أنف  أن 
اعتيادية فقط أكبر حجم 
قلياًل ممن نراهم في حياتنا 
العادية، لكن هذا االعتقاد 

خاطئ.
تكن  لم  احلظ،  لسوء  أنه  املوقع،  وذكر 
الكاميرات موجودة اللتقاط صور ألنف ويدرس 
بكل مجدها، ولكن يُقال إنها كانت كبيرة جًدا 
لدرجة أنه عرضها في جميع أنحاء يوركشاير 

اإلجنليزية ليراها اجلميع.

وبلغ  عشر،  الثامن  القرن  في  ويدرس  عاش 
حجم أنفه ٧.٥ بوصة، أو 19 سم تقريًبا، على 

وجه الدقة.
حصل ويدرس أيًضا على رقم قياسي عاملي في 

أنف،  أطول  عن  وفاته  بعد  جينيس  موسوعة 
في  مؤخرًا  الهائل  األنف  ذكرى  إحياء  وأعيد 
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.Not
وعلى الرغم من أنه ال يُعرف الكثير عن احلياة 
عمل  أنه  يُزعم  أنه  إال  لويدرس،  الشخصية 
كممثل في عروض سيرك مختلفة قبل وفاته 
في أوائل اخلمسينيات من عمره، وكان يعرض 

أنفه الغريب كمصدر دخل له.
مئات  مرور  وبعد  اآلن  حتى  أنه  املوقع،  وذكر 
ويدرس  رقم  على  أحد  يتغلب  لم  األعوام، 

القياسي في موسوعة جينيس.

   كليفر هانز ... أشهر اخليول املتكلمة!   كليفر هانز ... أشهر اخليول املتكلمة!
املتكلمة. وهو  اخليول  کليفر هانز.. كان اشهر 
البحث  )حتت(  تأتي  اخليل  انواع  من  نوع  اول 
والدراسة. وقد بدأ )هانز( يبهر الدنيا في أواخر 
في  أوسنت(  )فون  أعلن  عندما  املاضي  القرن 

برلني أنه ميتلك نابغة من ذوات األربع.
العد  فقط  ميكنه  ال  هذا  )هانز(  ان  ويقول: 
املسائل  يحل  ان  ايضاً  يستطيع  بل  والطرح. 
ان  ويستطيع  يتكلم..  وان  املعقدة  احلسابية 
او  اليه كتابة  توجه  التي  االسئلة  يجيب على 

شفاهة وذلك باألملانية!
وللعلم، كان )هانز( يجيب عن املسائل احلسابية بالدق على االرض بحوافره االمامية. فكان يعبر 
عن األحاد بالدق برجله اليمني. ويعبر عن العشرات بالدق برجله اليسرى. فاذا كانت اإلجابة 4٣، 
فانه يدق أربع دقات برجله اليسرى، ثم ثالث دقات برجله اليمنى وقد شدت هذه الظاهرة علماء 

املانيا الذين أكدوا أن )هانز( حیوان نابغة.
وفي أمریکا.. كان يعيش )بالك بني( وهو حصان سيس من نوع شتالند. كان يقيم في مقاطعة 

وست شستر بنيويورك.
اجلمع  بعمليات  ويقوم  العملة،  ويفهم  الزمن،  يخبرك عن  أن  بني( يستطيع  )بالك  أن  تردد  وقد 

والطرح، بل ويستطيع ان يقبل السيدات برقة.
ولكن اشهر اخليول املتكلمة في أمريكا فرس تدعی )لیدی( ذاع صيتها في ريتشهند بفرجينيا. 
واشتهرت بقدرتها على حل املسائل احلسابية، والتحدث باللغة الصينية، وقراءة االفكار واملزاج. 
ولكنها ال تتمتع بقوة تفكير مستقلة، ذلك ألنه يتعذر عليها أن جتيب على األسئلة ما لم يكن 

هناك شخص يقف قريباً منها، هو مدربها.

أطول أنف في العالم.. توماس ويدرس يحتكر »الرقم القياسي«أطول أنف في العالم.. توماس ويدرس يحتكر »الرقم القياسي«

ملاذا نخشى الظالم؟ تفسير علمي لظاهرة تبدأ من الطفولةملاذا نخشى الظالم؟ تفسير علمي لظاهرة تبدأ من الطفولة
يخشى كثيرون الظالم واألماكن املعتمة، ويبدأ هذا اخلوف معهم منذ الصغر ويرافق بعضهم طوال العمر.

وفقاً ملوقع HuffPost األمريكي، فإن اخلوف من الظالم حالة غريبة قد يكون لها تفسير معقول في النفس البشرية.
يعتقد خبراء أن احلديث عن اخلوف من الظالم يتطلب العودة إلى بدايات اجلنس البشري للحصول على إجابات.

يقول مارتن أنتوني، أستاذ علم النفس في جامعة »تورنتو متروبوليتان«: »إننا تطورنا عبر الزمن من خالل االنتقاء الطبيعي، وقد كان الظالم 
أحد تلك األشياء التي منيل إلى اخلوف منها بشكل كبير«. ويضيف: »في األساس إنه خوف من التهديدات احملتملة التي ال ميكننا معرفة 
طبيعتها. من احملتمل أن أسالفنا في عصور ما قبل التاريخ كانوا مترددون في املغامرة بالظالم بسبب الوجود احملتمل للحيوانات املفترسة 

اخلطيرة التي لم يتمكنوا من رؤيتها، ومع مرور القرون، أصبح اخلوف من الظالم مستغرقاً في حالتنا املعرفية الدائمة«.
ويتابع: »حتى اآلن نعلم أنه ليس من األفضل املشي إلى املنزل مبفردك في الليل أو اتباع طرق مختصرة عبر األزقة املظلمة، رغم أنه خوف في غير محله«.

بالنسبة للبعض، قد يكون اخلوف من األماكن املظلمة حّفزته أحداث صادمة في املاضي.
وتناولت أخصائية علم النفس اإلكلينيكي، الدكتورة كريستال لويس من املعهد الوطني للصحة العقلية، هذه املسألة عندما أوضحت كيف أن بعض البالغني »قد يخشون الظالم نتيجة 

لتجربة سلبية مروا بها في الليل. سواء كان ذلك سرقة أو هجوماً أو شيء من هذا القبيل بخالف ذلك، وقد ربطوا التجربة بالليل والظالم«.
وتقول لويس إن معظم األطفال يختبرون نوعاً من اخلوف البدائي من الظالم، ويخرجون منه بعد فترة »وسواء كان ذلك بسبب الوحوش اخليالية أو الوحوش البشرية، التي تريد اقتحامنا وإيذائنا 

عندما يكون حارسنا نائماً، فإن معظم الناس يختبرون اخلوف من الظالم في مرحلة ما من حياتهم«.
وبحسب بعض التقديرات، فإن ما يصل إلى 11% من سكان الواليات املتحدة يخافون من الظالم.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

زيادة كبيرة في مبيعات عقارات كندا زيادة كبيرة في مبيعات عقارات كندا 
ألول مرة منذ فبراير املاضيألول مرة منذ فبراير املاضي

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

مع ارتفاع فوائد قروض العقارات وجنون 
املضي،  العام  في  حدث  الذي  األسعار 
كانت معظم احصائيات املبيعات لهذا 
العام دون مستوى العام املاضي. ولكن 
شهر أكتوبر في 6٠% من مناطق كندا 
املبيعات  ارقام  في  ارتفاع  أكبر  شهدت 
منذ ٨ أشهر مع انخفاض متوسط ثمن 

العقار بنسبة 1٠% عن أكتوبر ٢٠٢1. 
لقد كانت الفترة املاضية مجرد انتظار 
للعديد من راغبي الشراء حتى يستقر 
يشهد  ان  املتوقع  ومن  العقارات  سوق 

تدافع  القادم  الربيع  خالل  السوق 
املشتريني مرة أخرى للشراء كما توقعت 
من قبل، من اننا على وشك الوصول إلى 

قاع منحنى تناقص األسعار. 
نسبة  أعلى  فانكوفر  حققت  ولقد 
وصلت  حيث  كندا  مستوى  على  زيادة 
هي  زيادة  نسبة  اقل  كانت  بينما   %6
اعداد  تراجعت  بينما   %٢.٢ مونتريال 
للبيع بنسبة ٥1%.  املعروضة  العقارات 
البيع  وتأجيل  اآلن  بالشراء  انصح  لهذ 

إلى ما بعد الربيع.
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أندرويد بوليس:أندرويد بوليس:
كيف تشحن هاتف آيفون بشكل كيف تشحن هاتف آيفون بشكل 

سريع؟سريع؟
هناك أوقات ال ميكنك فيها تعليق كل شيء النتظار 
انتهاء شحن هاتفك. وحلسن احلظ قد تفاجأ عندما 
جهاز  شحن  وقت  لتقليل  خيارات  لديك  أن  تعلم 

آيفون بشكل كبير.
أحدث   USB تقنية  السريع  الشحن  يستخدم 
هذه   .)USB Power Delivery )USB PD تسمى 
والتي   ،USB-C اتصاالت في  متاحة فقط  التقنية 
وهي  البيانات  وكذلك  الطاقة  توجيه  ميكنها 
األجهزة.  من  متنوعة  مجموعة  لشحن  مناسبة 
إدارة  حتسني  ميكنه  للغاية  وفعال  مرن  خيار  إنها 

 ،USB PD اتصال  إلى  الترقية  خالل  ومن  الطاقة. 
من  بكثير  أسرع  شحن  سرعات  حتقيق  ميكنك 

توصيالت كابل Lightning القدمية من آبل.
شحن  األحدث  واألجهزة   iPhone 8 جلهاز  وميكن 
أسرع مع دعم لتوصيالت 1٨ وات وما بعدها. لكن 
يتطلب  السرعات  من  األنواع  هذه  على  احلصول 

شاحناً أفضل.
وإذا كنت تتساءل عن مدى سرعة الشحن السريع، 
من   %٥٠ إلى  يصل  ما  ملء  سيعيد  أنه  آبل  تقول 
وهذا  فقط.  دقيقة   ٣٠ غضون  في  آيفون  بطارية 
يعني أنه ميكنك أخيراً أن تقول وداعاً النتظار شحن 
عن  وغني  الليل.  طوال  الشحن  وتوديع  هاتفك 
القول أن الشحن السريع سيخفف من القلق الذي 
تشعر به عندما تكون على وشك اخلروج من وتدرك 

أن شحن بطارية هاتفك ال يزيد عن %1٧.
على الرغم من أن آبل ال توفر شاحناً سريعاً للعديد 
من أجهزة آيفون اخلاصة بها، إال أنها تبيع شاحناً 
شحن  وكتلة  جديد  كابل  شكل  على  سريعاً 
إذا  ولكن  تكلفة،  األقل  اخليار  ليس  هذا  جلهازك. 
الشاحن  على  للحصول  املال  بإنفاق  كنت سعيداً 

اخلاص بك مباشرة من آبل، فإليك ما حتتاجه.

وكالة االنباء االملانيةوكالة االنباء االملانية
املترددون في قراراتهم األكثر ذكاًءاملترددون في قراراتهم األكثر ذكاًء

اتخاذ  في  التردد  أن  جديدة  أملانية  دراسة  أظهرت 
إلى  ويؤدي  الذكاء،  على  عالمة  يكون  قد  القرارات 
في  الباحثون  وقام  ناجحة.  قرارات  إلى  الوصول 
جامعة دريسدن في أملانيا بتعريض 1٣٠٠ شخص 
لسيناريوهات افتراضية من العالم احلقيقي بهدف 
 ٢4 موقع  ذكر  ما  حسب  معينة،  قرارات  اتخاذ 

اإللكتروني في اإلمارات.
وقتاً  استغرقوا  الذين  أولئك  أن  الدراسة  وأظهرت 
قرار  التخاذ  أقل عرضة  كانوا  قرارهم  التخاذ  أطول 
بناًء على معتقداتهم فقط، كما أنهم كانوا أقل 
ذلك  من  وبدالً  االستنتاجات،  إلى  للقفز  عرضة 

نظروا إلى مجمل األدلة قبل إصدار احلكم.
لها  تعرض  التي  الواقعية  السيناريوهات  وشملت 
املشاركون في الدراسة قراراً باالحتفاظ بالوظيفة 
العلماء  وقال  املشاركني.  لشخصية  تقييم  أو 
إلى  مييلون  تردداً  أكثر  كانوا  الذين  األشخاص  إن 
أتاح  ما  حازم،  قرار  إلى  للوصول  أطول  وقت  قضاء 
باروخ  الدكتور  وقال  قرار سليم.  إلى  الوصول  لهم 
فيشوف، خبير احلكم في جامعة كارنيجي ميلون 
في بنسلفانيا، إن التباطؤ في اتخاذ القرار قد يكون 

مفيداً، ألنه يساعد في الوصول إلى قرارات أفضل.

رويترز:رويترز:
»كوب »كوب ٢7٢7« واملناخ.. هل يحقق « واملناخ.. هل يحقق 

العالم األهداف؟العالم األهداف؟

بعد أسبوعني من اجللسات اجلادة وتعهدات التمويل 
واملبادرات اخلضراء، يترقب العالم أن تتوصل »كوب 

٢٧« التفاق نهائي ملزم من أجل املناخ.
حجم اخلسائر واألضرار

متويل  هو  العام  هذا  محادثات  في  عائق  أكبر 
»اخلسارة والضرر« للبلدان املنكوبة بفعل التأثيرات 

املناخية وهو املطلب األساسي للدول النامية.
وتقول الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واالقتصادات 
توجيه  ملناقشة  مستعدة  إنها  األخرى  الصناعية 
واملؤسسات  البرامج  عبر  التمويل  ذلك  مثل 
إنشاء  »كوب٢٧«  في  يريدون  ال  لكنهم  القائمة. 
البلدان  تريد  فيما  الهدف.  لذلك  خاص  صندوق 
النامية االتفاق فورا على إنشاء صندوق مخصص 

لذلك الغرض.
إنشاء صندوق خاص،  الدول على  وافقت  إذا  وحتى 
أو  عاًما  تستمر  عملية  بدء  ذلك  على  فسيترتب 
عامني لالتفاق على تفاصيل آلية التمويل ومقداره 

واجلهات املمولة.
»توديع« الوقود األحفوري.. مآالت وفرص

مبغادرة  العالم  حكومات  بتعهدات  يتعلق  فيما 
حقبة الوقود األحفوري، وتسريع االنتقال الطاقوي 
الراهنة،  العاملية  الطاقة  أزمات  رغم  النظيف 
فكرة  الفحم  على  تعتمد  التي  الهند  اقترحت 
يدعو  الذي  للمناخ  جالسكو  اتفاق  صياغة  تغيير 
لتشمل  تدريجيا  الفحم  استخدام  تقليل  إلى 
سيشكل  ما  وهو  األحفوري،  الوقود  أنواع  جميع 
مزيًدا من الضغط على الدول املعتمدة على النفط 

والغاز.
األهداف املناخية.. ومعضلة »تخفيف« اخملاطر

يتمحور هذا اجلهد حول مقدار التدقيق الذي يجب 
دولة  كل  تتخذها  التي  اإلجراءات  له  تخضع  أن 

للتأكد من أنها حتقق أهداف املناخ.
تقليص  بضرورة  املفاوضون  أقر  كوب٢6،  وفي 
عامليا  احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات 
بحلول عام ٢٠٣٠ بنسبة 4٥% عما كانت عليه عام 
ارتفاع درجة حرارة  ٢٠1٠ وذلك للحد من متوسط 

الكوكب عند 1.٥ درجة مئوية.
ويقول العلماء إن احلد البالغ 1.٥ درجة مئوية مهم 
درجات  وارتفعت  املناخ.  لتغير  آثار  أسوأ  لتجنب 

احلرارة بالفعل 1.1 درجة مئوية.
اقترح  عامليا،  االنبعاثات  زيادة  استمرار  مع  لكن 
للتخفيف«،  عمل  »برنامج  يسمى  ما  املفاوضون 
وهو عبارة عن عملية فنية ملراجعة مستوى التقدم 

بصفة دورية.
وتعارض الهند ودول نامية أخرى أي محاولة لتطوير 
مالي  دعم  يصاحبه  ال  الذي  البرنامج  هذا  مثل 

وتقني يساعدهم على خفض انبعاثاتهم.
لتعزيز  ضغوطا  الدول  تواجه  أخرى،  ناحية  ومن 
من  املقبل  العام  دورة  قبل  املناخية  أهدافها 
التي  )كوب٢٨(  للمناخ  املتحدة  األمم  محادثات 
إطالق  ستتأجل  فهل  اإلمارات.  دولة  تستضيفها 
لكن  انتظارًا؟  آخر  عاًما  املستدام«  »املناخ  عملية 
عليه  سيجيب  ما  هذا  ذلك؟  تكلفة  ستكون  كم 
الطقس من ناحية، وممارسات حكومات العالم من 

ناحية أخرى على مدار 1٢ شهرًا مقبلة.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
مخ لصمخ لص

   السمسار الذي ترك سيارته اجلديدة في موقف 
عام للسيارات في املدينة عاد ليجد احد رفارفها 
مضروباً بعنف. ووجد فوق احلاجب الزجاجي عبارة 

»آسف، انا اخملطىء!« مرفقة برقم هاتفي. 
فعلة  »هنا  صوت:  اجابه  الرقم  طلب  وعندما     

خير. هل نستطيع مساعدتك؟«.

مجلة »الرياضة املصورة«:مجلة »الرياضة املصورة«:
مصباح السريرمصباح السرير

    درج العب في فريق محترف لكرة القدم على اطالة السهر على رغم قوانني الفريق القاضية بالنوم باكراً. 
فكان يكدس أشياء حتت املالءات ليوحي أنه في سريره، ثم يخرج للسهر.

حتت  فوضع  به،  ليحشو سريره  يجد صاحبنا شيئاً  ولم  الفنادق  أحد  في  نازالً  الفريق  كان  مرة  وذات     
االغطية مصباحاً كهربائياً وذهب. وحينها دخل مدرب الفريق غرفته بعدما ارتاب في أمره، وأدار املفتاح 

الكهربائي، أنير السرير!

موقع »بيزنس انسايدر«:موقع »بيزنس انسايدر«:
عدوى الهجرة من »تويتر« متتد لشركات األزياء عدوى الهجرة من »تويتر« متتد لشركات األزياء 

واملوضةواملوضة

أوقفت ماركة أزياء »بالنسياجا« 
نشاطها  الشهيرة،  العاملية 
بشركات  لتلحق  تويتر،  على 

كبرى اتخذت نفس اخلطوة.
واملاركة العاملية لألزياء واملوضة، 
اتخذت رسميا قرار عدم اإلعالن 
عن منتجاتها عبر منصة تويتر، 
املثيرة  السياسات  لتجنب 
رئيس  ينتهجها  التي  للجدل 

تويتر اجلديد إيلون ماسك.
وقال موقع »بيزنس انسايدر«، إن 

Balencia-  مسؤولني في ماركة
الرائدة   Vogue جمللة  أكدوا   ،ga
قرار  عن  املوضة،  أخبار  مبجال 
احلساب  وأن  تويتر،  من  الهجرة 
منصة  على  للماركة  الرسمي 
بشكل  إلغاءه  مت  قد  التغريدات 

رسمي.
أليضا  اتخذته  القرار  هذا 
املشاهير  من  كبيرة  مجموعة 
كان  البارزة،  الشركات  بجانب 
األفالم  مخرجة  ضمنهم  من 
األمريكية  السيناريوة  وكاتبة 

عارضة  وأيضا  راميز«،  »شوندا 
األزياء الشابة الشهيرة »جيجي 

حديد«.
في  البارزة  الشركات  أبرز  ومن 
عالم املال واالقتصاد التي غادرت 
»أودي«  سيارات  ماركة  تويتر، 
األملانية، وشركة األدوية »فايزر«، 

وشركة »جنرال ميلز«.

مجلة »هيلث الين«:مجلة »هيلث الين«:
صديق طبيبصديق طبيب

لذا اعتدت  أيضاً.  ووالداي طبيبان  أنا طالب طب،     
وبينما  الطبية.  املسائل  في  اياي  الناس  استشارة 
كنت أقرأ الصحيفة ذات يوم سألني أحد أصدقائي: 
»كيف أعرف ما اذا كنت أفقد ذاكرتي؟« فأجبته من 
دون أن أرفع نظري عن الصحيفة: »لقد شرحت لك 

ذلك البارحة«.
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وكالةوكالة االستخبارات الكندية حتقق في  االستخبارات الكندية حتقق في 
تهديدات إيرانية لكندينيتهديدات إيرانية لكنديني

حتقق وكالة االستخبارات الكندية في تقارير 
من أشخاص يعيشون في كندا بأنهم تلقوا 
حسبما  إيران  من  بالقتل  )موثوقة(  تهديدات 
ذكر جهاز االستخبارات األمنية الكندية )سي 

أس أي أس( في بيانا له.
وقال البيان »إن التهديدات تهدف إلى إسكات 
أولئك الذين يتحدثون علنا ضد إيران، وإن دائرة 
عن  معلومات  جتمع  الكندية  االستخبارات 
من  والترهيب،  للمضايقة  تعرضوا  أشخاص 

أناس لهم صلة باحلكومة اإليرانية، وتعمل الوكالة عن كثب مع اجلاليات اإليرانية الكندية التي 
مت استهدافها بشكل غير مناسب.

وقال رئيس وحدة االستخبارات البريطانية »أن أجهزة اخملابرات اإليرانية قامت مبا ال يقل عن 1٠ 
محاوالت خطف وحتى قتل ملواطنني بريطانيني أو أشخاص مقيميني في إجنلترا تعتبرهم طهران 
تهديدا لها، هذا وتفرض كندا سلسلة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حلقوق اإلنسان 

مبا في ذلك مقتل السيدة مهسا أمني في مقر الشرطة اإليراني.

أونتاريو حتذر السكانأونتاريو حتذر السكان من عملية احتيال  من عملية احتيال 
نصية تتعلق بالطاقةنصية تتعلق بالطاقة

حذرت وزارة الطاقة في أونتاريو السكان من عملية احتيال يتم تداولها عبر نص إلكتروني يعرض 
فيه على املستقبل تلقي دفعة مالية ملرة واحدة من احلكومة ويقول هذا النص ما يلي »نحن 
مسرورين لنعلن لكم بانه بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والتدفئة، في مقاطعة أونتاريو، فقد قدم 
دوج فورد دفعة مالية ملرة واحدة جلميع سكان اونتاريو، ويجب الرد على )إنفوا( لتكمل املعلومات 

وحتصل على هذه الدفعة املالية ملرة واحدة«.
وقد أكدت املتحدثة باسم وزارة الطاقة لإلعالم بان هذه النصوص غير صحيحة وإن وزارة الطاقة 
أو رسائل  إلكترونيا  بريدا  الكهرباء ال تتصل هاتفيا وال ترسل  أونتاريو للطاقة ومرافق  ومجلس 
نصية للترويج لبرامج لتوفير الطاقة أو فحص املنازل، وإن هذه الرسائل هي عملية نصب واحتيال.
فقد أشارت املتحدثة باسم وزارة الطاقة إلى أن حكومة أونتاريو تقدم إعفاءات من فاتورة الطاقة 
دوالر   ٧٥ إلي  تصل  للعمالء  إئتمانات  يقدم  والذي  الكهرباء  لدعم  أونتاريو  برنامج  شكل  في 
شهريا، وأن العمالء الذين يتخلفون عن دفع فواتير الكهرباء أو الغاز الطبيعي ويواجهون قطع 
دوالر من خالل   1٢٠٠ إلى  مالي طارئ يصل  دعم  للحصول على  يكونوا مؤهلني  قد  خدماتهم، 

برنامج مساعدات الطاقة لذوي الدخل املنخفض.                

99
كندا متنح اإلقامة الدائمة للمهاجرين كندا متنح اإلقامة الدائمة للمهاجرين 

العاملني في العاملني في 1616  مهنةمهنة
العاملني  املهاجرين  للعمال  اآلن  كندا  تسمح 
في 16 مهنة جديدة بالتقدم بطلبات للحصول 
احلكومة  تتطلع  حيث  الدائمة،  اإلقامة  على 
الفيدرالية إلى تعزيز الهجرة ملعاجلة النقص في 

العمالة في جميع أنحاء البالد.
الفئات  »إن  لها  بيانا  في  الهجرة  إدارة  وقالت 
في  العاملية  املواهب  تتبع خطط جللب  اجلديدة 
الرعاية  مثل  املرتفع  الطلب  ذات  القطاعات 
الصحية والبناء والنقل، وتشمل املهن اجلديدة 
الدائمة  اإلقامة  علي  للحصول  اآلن  املؤهلة 
مساعدي  السريع(  )الدخول  برنامج  مبوجب 

الرعاية  نظام  أن  حيث  للصيادلة،  الفنيني  واملساعدين  األسنان،  أطباء  ومساعدو  املمرضني 
الصحية في البالد في أزمة مع نقص املوظفني وأوقات االنتظار الطويلة في غرف الطوارئ في 
املدارس  معلمو  مساعدي  أيضا  القائمة  وتشمل  اجلراحية،  العمليات  وتراكم  املستشفيات، 
االبتدائية، والثانوية وسائقي الشاحنات وسائقي احلافالت، ومشغلي مترو األنفاق، والفنيون في 

جتميع أجزاء  الطائرات، وأخصائيو التجميل وهذه فقط بعض من عدة وظائف أخرى«.
وقال وزير الهجرة السيد شون فريزر في بيانا له »نحن نستخدم جميع األدوات املتاحة لنا ملعاجلة 
والنقل«.وقال  والبناء  الصحية  الرعاية  مثل  الرئيسية  القطاعات  في  وال سيما  العمالة  نقص 
أيضا »ان هذه التغييرات ستدعم أصحاب العمل من خالل تزويدهم بقوة عاملة اكثر ميكنهم 

االعتماد عليها لدفع االقتصاد إلى األمام، نحو مستقبل مزدهر«.
وجاء هذا اإلعالن في الوقت الذي رفعت كندا أهدافها املتعلقة بالهجرة بالترحيب بـــــــ 1،4٥ 
القادمة، هذا ومتثل الهجرة 9٠% من منو القوي  الثالث  مليون مهاجر جديد على مدي السنوات 

العاملة في كندا ونحو ٧٠% من النمو السكاني وفقا لوزارة الهجرة واملواطنة الكندية.

كندا تعلن عن كندا تعلن عن 
مساعدات عسكرية مساعدات عسكرية 
إضافية بقيمةإضافية بقيمة  500500  

مليون دوالر ألوكرانيامليون دوالر ألوكرانيا
من  إضافية  دوالر  مليون   ٥٠٠ كندا  تقدم 
وتضيف  أوكرانيا  إلى  العسكرية  املساعدات 

املساعدات  هذه  »إن  له  بيانا  في  ترودو  جسنت  وقال  عقوباتها،  قائمة  إلى  روسي   ٢٣ أسماء 
العسكرية اإلضافية ستدعم األوكرانيني وهم يواصلون بشجاعة القتال ضد غزو فالدمييير بوتني 

غير القانوني«.
املعارض  اضطهاد  عن  املسؤولني  تستهدف  العقوبات  »أن  جولي  ميالني  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
الروسي فالدمييير كارا الذي مت سجنه واتهم بنشر معلومات مضللة عن اجليش الروسي وهؤالء 
األفراد الـــــــ ٢٣ الذين وضعت أسماؤهم على قائمة العقوبات هم أعضاء في جهاز العدالة 
في  مباشر  بشكل  متورط  )إنه  الكندي  الوزراء  رئيس  مكتب  عنه  قال  والذي  الروسي،  واألمن 
أكثر من  الروسية(. هذا وقد فرضت كندا عقوبات على  املعارضة  قادة  انتهاكات منهجية ضد 

14٠٠ فرد وكيان روسي منذ غزو روسيا ألوكرانيا في فبراير املاضي.
اجليش  دوالر ستستخدم في متويل  مليون  البالغة ٥٠٠  املساعدات  إن  الكندية  احلكومة  وقالت 
بتقدمي  اآلن  حتى  كندا  التزمت  وقد  الطبية،  واإلمدادات  والوقود  االتصال  ومعدات  واملراقبة 

مساعدات بقيمة ٣،4 مليار دوالر منذ شهر فبراير املاضي.

الرئيس الصيني يتهم ترودو بتسريب تفاصيل محادثات بينهم إلى اإلعالمالرئيس الصيني يتهم ترودو بتسريب تفاصيل محادثات بينهم إلى اإلعالم
اتهم الرئيس الصيني شي جني بينج رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو بالتصرف بشكل غير الئق من خالل تسريب مضمون محادثاته مع الرئيس 
الصيني إلى وسائل اإلعالم. وجاءت هذه االتهامات في الوقت الذي تقابل فيه االثنان في مكان عام في مدينة بالي بإندونيسيا حيث كان الزعيمان 
يحضران قمة مجموعة العشرين. وقال الرئيس الصيني جلسنت ترودو من خالل مترجم » كل ما ناقشناه مت تسريبه إلى الصحافة، وهذا شيء 
غير مناسب، فان هذه ليست الطريقة التي أجريت بها احملادثة – إذا كان هناك إخالص من جانبك«. وقال السفير الكندي السابق لدى الصني »انه 
من النادر جدا أن ينخرط الزعيم الصيني في هذا النوع من التصرفات، وانه عندما واجه الزعيم الصيني جسنت ترودو بهذا الكالم، أضطرب ترودو 
جدا واحمر وجهه وحتركت زراعاه وهو يعلم أن الكاميرات تصوره -وانه قاطع الزعيم الصيني قائال » انه في حني أن لدينا خالفات ولكن يجب أن 
نعمل معا، وأضاف نحن نؤمن باحلوار احلر واملفتوح والصريح وهذا ما سنستمر عليه، وسنواصل التطلع إلى العمل معا بشكل بناء ولكن سيكون 
هناك أشياء نختلف عليها«. وقاطعه الرئيس الصيني وهو ميد يده إليه قائال »دعونا نخلق الظروف أوال قبل أن يهتز الرفقاء ويفترقون«. هذا وقد 
حتدث ترودو مع الزعيم الصيني وجها لوجه لفترة وجيزة وقال مكتب رئيس الوزراء أن املواضيع التي ناقشها االثنان كانت بخصوص اخلالف على 
التجارة واحتجاز اثنان من الكنديني وغزو أوكرانيا وعدوان كوريا الشمالية املستمر على كوريا اجلنوبية وأيضا قمة مجموعة الـــــ1٥ القادمة في 
مونتريال. وفي مؤمتر صحفي عقده ترودو في نهاية اجتماع قمة الــــــ ٢٠ في بالي قال »إن حكومته تثق في أن مواطنيها يريدون أن يكونوا على 
علم بالعمل الذي يقوم به نيابة عنهم، وانه لن يخجل من االنفتاح على الكنديني حتى وهو يناقش مواضيع مهمة وحساسة في بعض األحيان«.
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اخلـبـز:
صغيرة  قطعة  منه  يقطع     
بالفم  يقطع  وال  احلاجة،  عند 
يليق  ال  أنه  كما  حال،  أي  على 
أثناء  في  )ساندويتش(  عمل 
اجللوس إلى املائدة، وبخاصة إذا 
إلى حفل غداء أو  كنت مدعواً 

عشاء.
اجلــنب:

   يستعمل السكني في تناوله وليس الشوكة، 
ويوضع  اجلنب  من  صغير  جزء  يقطع  بان  وذلك 

على قطعة خبز ثم تؤكل.

الزيتـون:
مع  بالشوكة  يؤكل     
من  البذور  اخراج  مالحظة 
الفم على طرف الشوكة ثم 
الطبق  ركن  في  برفق  توضع 

اخلاص بك.
الزبـد واملربى:

   توضع طبقة من الزبد على 
قطعة من اخلبز وتوزع على قطعة اخلبز جيداً، 
أال  مالحظة  مع  املربى  من  طبقة  توضع  ثم 
تكون قطعة اخلبز كبيرة، كما يالحظ أال تكون 

كمية املربى أكثر مما يجب!

اتيكيت تناول بعض األطعمة اتيكيت تناول بعض األطعمة 

هل هناك عالقة بني احلالة النفسية وتغير الفصول؟!هل هناك عالقة بني احلالة النفسية وتغير الفصول؟!

في  يقيمون  َمن  يبحث 
منازل ضيقة عادة عن طرق 
ألماكن  اتساعاً  تضفي 
من  هرباً  وذلك  عيشهم، 
يخلقها  قد  التي  الكآبة 

صغر املساحة.
فال  صغيراً  منزلك  كان  إذا 
كثيرة  حيالً  جّربت  أنك  بد 

مساحة  ومنحك  باالتساع،  شعور  إلضفاء 
ضيق  رغم  أنيق  بشكل  األثاث  ووضع  لتخزين 

املساحة.
ويقّدم موقع »ستايل آت هوم« األمريكي حيالً 

سهلة جتعل منزلك الضيق يبدو أوسع.
1- األرفف من األرض حتى السقف

تتيح لك األرفف املمتدة من األرض إلى السقف 
احلائط،  مساحة  من  االستفادة  على  القدرة 
النوم  غرف  في  أنيقة  تبدو  أن  ميكن  والتي 

واملطابخ وغرف املعيشة.
٢- ألوان طالء فاحتة

ميكن أن جتعل ألوان اجلدران الداكنة الغرفة تبدو 

أصغر، وبدالً من ذلك، استخدم 
أحادية  أو  البيضاء  األلوان 
اللون من الرمادي والبيج ألنها 
الغرفة  تعكس الشمس على 

وتبدو أنيقة.
٣- املرايا

هو  الضوء  يعكس  شيء  أي 
أي  في  اتساع  إلضافة  املفتاح 
غرفة، وميكن لألرضية الكبيرة )سيراميك كبير( 
أن  النافذة  مقابل  املوضوعة  الطاولة  مرآة  أو 

توسع نطاق الغرفة على الفور.
4- تخلص من العشوائية

هي  ذلك،  لتحقيق  طريقة  أسهل  وتعد 
التي  االستخدام  قليلة  العناصر  التخلص من 

جتعل الغرفة تبدو مزدحمة وبالتالي أضيق.
٥- أثاث متعدد االستخدامات

تعد قطع األثاث متعددة االستخدامات أسهل 
طريقة إليجاد حل لضيق املساحة، مثل: طاولة 
ككرسي،  استخدامها  ميكن  للطي  قابلة 

وكنبة ميكن استخدامها كسرير

55 حيل بسيطة جتعل منزلك يبدو أوسع  حيل بسيطة جتعل منزلك يبدو أوسع 

من جتارب االخريات من جتارب االخريات 
• استعداداً حلفظ املالبس واألقمشة في الصوان اخلاص بذلك لفترة 
طويلة توضع في أكياس من البالستيك على أن تبلل أطراف أصابع 
اليد بقليل العطر ومتر بها على املالبس واألقمشة قبل حفظها ، 
يجب  كما  طيبة،  اخملزونة  واألقمشة  املالبس  رائحة  يحفظ  فهذا 

أن يوضع في أركان الصوان قليل من املبيدات اخلاصة بالعث، ويفضل أن تنتقي ذات رائحة طيبة، 
ولفها في أكياس صغيرة من القماش املسامي )وميكن استخدام اجلوارب القدمية غير املمزقة في 

ذلك( حتى تنفذ فاعلية املبيد دون أن تضر مباشرة حبات املبيد باملالبس واألقمشة.
• إلزالة بقعة طالء اجلدران من السجادة، يصب فوق البقعة بعض زيت التربنتينا، ثم يرش بعض 

بوردة التلك، وبعد أن جتف تنظف.
من  يزيد  االطعمة  إلى  الكبيرة،  البقالة  محال  أو  العطار  عند  من  التوابل  أنواع  بعض  إضافة   •
نكهتها احلسنة. ومن هذه التوابل: »ورق الورو«، »فلفل بايركان«، »عصفر«، »بودرة الكاري«، »حبوب 
الشمر«، »سيقان اجلنزبيل«، كما ميكن إضافة كمية قليلة جداً من مسحوق جوزة الطيب لشرائح 

اللحم أو لقطع الدجاج عند الشي. 

في  متقلب  مزاجك  أن  إذا الحظت     
تشعر  وأنك  السنة،  من  الفترة  هذه 
ببعض امللل، فإن هذا يرجع إلى أننا في 
فصل الشتاء، فبعض الناس يتعرضون 
التقلبات  لهذه  واضحة  بصورة 

املزاجية ألسباب كثيرة منها: 
• قلة احلركة، أو قلة النشاط اجلسماني بالنسبة 

للعاملني في اجملال املكتبي.
برودة  ملواجهة  الثقيلة  الصوفية  املالبس   •

الطقس. 
• عدم سطوع الشمس في أيام كثيرة في موسم 
الرمادي في  اللون  انتشار  الشتاء، مما يعمل على 

السماء.
ملواجهة  سكرية  وأخرى  دسمة  أطعمة  تناول   •

برودة اجلو.
   وللتغلب على هذه املشاعر، يقدم لك العلماء 

النفسانيون هذه االقتراحات: 
- حاول عدم االستسالم لهذه املشاعر السلبية، 
وذلك عن طريق تغيير نظامك املتبع في كل يوم، 

على  تبعث  جديدة  هواية  كممارسة 
النشاط. 

- مبجرد استيقاظك من النوم احرص 
النوم حتى  الفراش وحجرة  ترك  على 
ال تسمح بالكسل أو امللل أن يتسرب 

إليك. 
- احرص على جتديد هواء املكان الذي جتلس فيه 
مفتوحة  احلجرة  نوافذ  زجاج  من  مساحة  بترك 
احملبب  ومن  اجلو.  برودة  كانت  مهما  اليوم  طوال 
أيضاً أن متشي يومياً فترة ال تقل عن ربع الساعة. 
تدفئة  فيها  جتلس  التي  احلجرة  تدفئة  جتنب   -
زائدة، حيث يعمل ارتفاع درجة احلرارة على خفض 
بالكسل  يشعرك  مما  باجلو  األوكسجني  نسبة 

والرغبة في النوم. 
وذلك  حولك،  من  تنتشر  املبهجة  األلوان  دع   -
بوضع نباتات زينة وزهور بألوان مبهجة من حولك. 
ألوان  ذات  مالبس  ترتدي  أن  على  احرص  كذلك 
إشاعة  على  يعمل  هذا  فكل  مدفئة.  مبهجة 

البهجة والشعور باالرتياح والهدوء النفسي.

نصائح لتنسيق مثالي نصائح لتنسيق مثالي 
للبوت فوق الركبةللبوت فوق الركبة

شتاء  موضة  جنم  ميثل  الركبة  فوق  البوت  أن  رغم 
احلصول  في  صعوبة  يجدن  الكثيرات  فإن   ،٢٠٢٣/٢٠٢٢

على تنسيق مثالي له مع باقي املالبس.
ويطل البوت فوق الركبة هذا الشتاء بكل اخلامات واأللوان مع ساق واسعة أو ضيقة، وكعب عال أو قصير، كي 

جتد كل امرأة ما يناسب أسلوبها، للحصول على إطاللة جريئة تنطق باألنوثة واإلثارة.
ولفتت مجلة »Jolie« املعنية باملوضة واجلمال إلى أن أن تنسيق بوت فوق الركبة يحتاج إلى حس عال للبعد عن 
املبالغة والتكلف، موضحة أنه على سبيل املثال ال يجوز تنسيق البوت مع املالبس املصنوعة من اجللد الالمع، 

بينما ميكن تنسيقه مع اجللد الشامواه أو التريكو.
كما ال يجوز أيضا تنسيق بوت فوق الركبة مع التنورة القصيرة للغاية، كي ال يبدو املظهر مبتذال؛ حيث ينبغي 
ارتداء جورب طويل مع البوت. بالنسبة  اليد، فيما من اجليد  أال يزيد الفرق بني البوت والتنورة عن حجم كف 
تنسيق  والعمل من خالل  النهارية  لألنشطة  مناسبة  إطاللة  احلصول على  أنه ميكن  اجمللة  أوضحت  لأللوان، 

البوت مع مالبس ذات ألوان محايدة مثل األسود والرمادي والبني واألزرق الداكن واألخضر الزيتوني.

مواد غذائية جلمالك: مواد غذائية جلمالك: 
منظف للبشرة منظف للبشرة 

املقادير:
 ٢/1 كوب من فستق العبيد )املعروف في بعض األقطار العربية باسم الفول السوداني( - 1/٨ 

كوب ماء ـ ٨/1 كوب ماء ورد ـ ملعقة صغيرة من خميرة البيرة.
 الطريقة: 

تخفق املقادير معاً باخلالط الكهربي، ويفرد املزيج على الوجه ملدة ربع ساعة، ثم يشطف الوجه 
جيداً باملاء الدافيء.
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إدارة بايدن تطلب احلصانة لــ«بن سلمان« 
بقضية مقتل خاشقجي

قررت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يجب أن مُينح 
الباحثة  ضده  رفعتها  والتي  خاشقجي  جمال  السعودي،  اإلعالمي  مقتل  قضية  في  احلصانة 

التركية، خديجة جنكيز.
وكانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إن خاشقجي ُقتل بتوجيه من ولي العهد السعودي.

وجاء في الطلب أن محامي وزارة العدل قدموا دعوى قضائية بناء على طلب وزارة اخلارجية ألن 
محمد بن سلمان ُعنّي مؤخرًا رئيًسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على 
احلصانة كرئيس حكومة أجنبية. وجاء في امللف الذي قدمته وزارة العدل األمريكية أن »محمد بن 
سلمان، رئيس وزراء اململكة العربية السعودية، هو رئيس احلكومة احلالي، وبالتالي فهو محصن 
من هذه الدعوى«، بينما وصف جرمية القتل بـ »الشنيعة«. ويذكر أن ولي العهد السعودي، سبق 
ونفى هذه املزاعم وسعى إلى احلصانة من املالحقة القضائية. ويشار إلى أنه لم يكن مطلوبًا من 
وزارة اخلارجية األمريكية اتخاذ قرار بشأن احلصانة، لكنها دُعيت لذلك من قبل احملكمة، في حني 
قال متحدث رسمي إن طلبهم مبنح محمد بن سلمان احلصانة يستند إلى القانون العام والدولي 

القدمي، وليس انعكاًسا للعالقات أو اجلهود الدبلوماسية احلالية. 

ترامب يعلن رسميا ترشحه 
لالنتخابات الرئاسية 

األمريكية املقبلة
أكد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة التي ستجرى 
في عام ٢٠٢4. وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة االنتخابات الفيدرالية، ثم حتدث أمام مؤيديه مبقر 
إقامته في فلوريدا. وقال الرئيس السابق: »من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة 
ترشيحي ملنصب رئيس الواليات املتحدة«. وأضاف أنه يريد منع حصول بايدن على والية رئاسية 
جديدة وكان ترامب قد انتقد بشدة نزاهة االنتخابات األخيرة التي خسرها أمام الرئيس احلالي جو 
بايدن، وهي مزاعم لم يقدم ما يدعمها. وجاء إعالن ترامب بعد االنتخابات النصفية. ويتوقع أن 
يواجه الرئيس السابق منافسة على الفوز بترشيح احلزب اجلمهوري. وكان ترامب قد حذر حاكم 
من  النصفية،  االنتخابات  في  كبيرا  فوزا  حقق  الذي  سانتيس،  دي  رون  اجلمهوري  فلوريدا  والية 

الترشح النتخابات ٢٠٢4، قائال إن ذلك سيضر باحلزب اجلمهوري.
وخالل االنتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر احلالي، حقق اجلمهوريون أغلبية بسيطة 

في مجلس النواب، لكنهم فشلوا في ضمان فوز كبير كما كانوا يتوقعون.
تزوير  بشأن  ترامب  مزاعم  أيدوا  الذين  املرشحني  دعم  كبير  حد  إلى  رفضوا  قد  الناخبون  وكان 
دعمهم  الذين  البارزين  املرشحني  من  كثير  وجد  كما   .٢٠٢٠ عام  في  الرئاسة  انتخابات  نتائج 
بايدن،  الرئيس  واحتفط حزب  أو تكبدوا خسارة كبيرة.  ترامب مشقة في االحتفاظ مبناصبهم 

الدميقراطي، بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
قبل وقت قصير من اخلطاب، قدم ترامب األوراق املطلوبة إلى جلنة االنتخابات الفيدرالية معلنا 

رسمًيا ترشيحه للرئاسة وإنشاء حساب جلمع التبرعات.

دعماً لالحتجاجات.. منتخب إيران يرفض 
ترديد النشيد الوطني

قرر العبو  بالدهم،  لالحتجاجات في  واضحة  دعم  إشارة  في 
مباراتهم  قبل  الوطني  النشيد  ترديد  عدم  إيران  منتخب 

االفتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إجنلترا .
وصمت كل عناصر التشكيلة األساسية إليران املكونة من 
11 العباً أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.

فيما حجب التلفزيون اإليراني صور الالعبني خالل البث احلي 
لعزف النشيد الوطني قبل املباراة.

يشار إلى أن التشكيلة كانت فقدت تعاطف اجلماهير في البالد حيث اتهمهم كثيرون باالنحياز 
إلى حملة السلطات العنيفة ضد املتظاهرين، مبن فيهم النساء واألطفال، الذين يسعون إلى 
الضوء خالل االستعداد للبطولة  دائرة  القدم في  الوطني لكرة  املنتخب  النظام. وكان  سقوط 
مع الترقب حول ما إذا كان الالعبون سيستخدمون احلدث العاملي كمنصة إلظهار التضامن مع 
احملتجني. يذكر أن عدد قتلى االحتجاجات املناهضة للنظام في إيران، ارتفع إلى 419 قتيالً على أقل 
تقدير، بينهم 6٠ طفالً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات، وفق منظمة »هرانا« لنشطاء حقوق 
وفاة  وأشعلت  في 1٥٥ مدينة.  يقل عن 1٧4٥1 متظاهراً  ال  ما  اعتقل  فيما  البالد.  اإلنسان في 
مهسا أميني نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود املفروضة على احلريات الشخصية 
يعاني  التي  واالقتصادية  املعيشية  األزمة  عن  فضالً  املرأة،  مبالبس  املتعلقة  الصارمة  والقواعد 
السياسية  وتركيبته  التي يفرضها نظام احلكم  املتشددة  القوانني  ناهيك عن  اإليرانيون،  منها 

والدينية بشكل عام.

تفاصيل جديدة تتكشف خلف 
مصافحة السيسي وأردوغان

الرئيس املصري عبد  فتحت املصافحة األولى من نوعها بني 
على  أدروغان،  رجب طيب  التركي  ونظيره  السيسي،  الفتاح 

هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، باب التساؤالت عن مستقبل العالقات 
بني القاهرة وأنقرة. وقالت مصادر مصرية إن املصافحة بني الرئيسني املصري والتركي »لم تكن 
مصادفة«، وإن قطر سعت خالل اآلونة األخيرة إلى ترطيب العالقات بني القاهرة وأنقرة. وأضافت 
املصادر أن املصافحة بني الرئيسني ستعقبها خطوات دبلوماسية وسياسية على مستوى كبار 
املسؤولني للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول ملفات عالقة في العالقات بني البلدين. من جهتها، 
أعلنت الرئاسة املصرية أن هذه املصافحة أكدت على عمق العالقة بني البلدين، مشيرة إلى أنه 

مت التأكيد خالل تلك املصافحة على عمق الروابط بني اجلانبني.
كما أوضح املتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، أنه مت التوافق على أن تكون تلك بداية 
كانت  املصافحة  تلك  أن  إلى  أيضاً  أردوغان  أشار  بدوره،  الطرفني.  بني  الثنائية  العالقات  لتطوير 

خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العالقات بني البلدين، مضيفاً أن حتركات أخرى ستليها.
إلى ذلك، أوضح أن طلب بالده الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها جتاه الوضع التركي في البحر 

املتوسط.  

أن  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت 
خالل  محققة  نووية  كارثة  من  جنت  أوكرانيا 
قتال دار مطلع االيام املاضية عند أكبر محطة 

للطاقة النووية في أوروبا محطة زابوريجيا.
من  وابل  فيه  استخدم  والذي  القصف،  ذلك 
من  بالقرب  بعضها  سقط  والتي  القذائف 
مفاعالت وأحلق أضرارا مببنى لتخزين النفايات 

املشعة
الرئيس األوكراني، فولودميير  من جانبه، طالب 
األطلسي  شمال  حلف  أعضاء  زيلينسكي 
للمنشآت  الروسي  التخريب  من  احلماية 

النووية
األوكرانية  القوات  الروسي  اجليش  واتهم 
بيان  النووية، وخرج  زابوريجيا  بقصف محطة 
قذائف  فيه:  جاء  الروسية،  الدفاع  وزارة  عن 
مبحطة  الطاقة  خطوط  استهدفت  أوكرانية 

زابوريجيا النووية، سيتم حتديد حجم األضرار 
في محطة زابوريجيا النووية بعد زيارة ميدانية
الدولية  الوكالة  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
للطاقة الذرية، في بيان لها: دوي 1٠ انفجارات 
قرب محطة زابوريجيا النووية، انفجارات قوية 
وقبل  النووية  زابوريجيا  محطة  قرب  حدثت 
أيام، انقطعت الكهرباء عن محطة زابوريجيا 

النووية في أوكرانيا
انقطاع  أن  األوكرانية،  الطاقة  وكالة  وأفادت 
الكهرباء عن احملطة النووية، جاء بسبب قصف 

روسي تسبب في انقطاع الكهرباء
األسباب  عن  األوكرانية  السلطات  وكشفت 
النووية  زابوريجيا  محطة  خلروج  دعت  التي 
أن  أوكرانيا  أعلنت  حيث  الطاقة  شبكة  عن 
محطة  خروج  في  تسبب  الروسي  القصف 

زابوريجيا عن شبكة الطاقة 

أوكرانيا تنجو من كارثة 
نووية... وزيلينسكي 

يطالب باحلماية من 
التخريب الروسي

البابا تواضروس يفتتح املوقع اإللكتروني 
ملسار العائلة املقدسة

البابا  قداسة  افتتح 
موقع  الثاني  تواضروس 
العائلة  ملسار  إلكتروني 
التجول  بتقنية  املقدسة 
 »VR« االفتراضي  بالواقع 
مؤسسة  أنشأته  والذي 
للتنمية  املباركة  مصر 

وإحياء التراث.
املؤسسة  نظمته  حفل  خالل  ذلك  جاء 
احتفاالت  إطار  في  املرقسية،  بالكاتدرائية 
بالعيد  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
تواضروس  البابا  قداسة  لتجليس  العاشر 

الثاني.
م  يَُقدَّ بأن  سعادته  عن  البابا  قداسة  وأعرب 
بتكنولوجيا متطورة  املقدسة  العائلة  مسار 
بلدهم،  تراث  معرفة  على  الشباب  تشجع 
العائلة  ملسار  البالغة  األهمية  إلى  مشيرًا 
ورواج  سياحة  ملصر  يقدم  الذي  املقدسة 

البركة  جانب  إلى  اقتصادي 
الروحية.

وأثنى قداسة البابا على اهتمام 
باملسار  املباركة  مصر  مؤسسة 
موقع  إنشاء  على  وإقدامها 
املسار  نقاط  يشمل  إلكتروني 
للغات  خطواته  كل  وترجمة 
متعددة ليصل ألكبر شريحة من الناس حول 
املباركة«  »مصر  بسعي  أشاد  كما  العالم، 
إلى التنمية اجملتمعية ملناطق املسار الثمانية 

باعتباره أحد األهداف األساسية لها.
نقاط  زيارة  إمكانية   VR الـ  تقنية  وتتيح 
ورؤية  افتراضيًّا  زيارة  املقدسة  العائلة  مسار 
متنوعة  صور  إلى  إضافة  تفاصيلها،  كل 
وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل 
واإلجنليزية  »العربية  هي  لغات  بسبع  نقطة 
واإلسبانية  واإليطالية  واألملانية  والفرنسية 

والروسية«.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

والعاشقني  املشاهدين  من  املاليني  مئات  يلتف 
ملشاهدة  الشاشات  حول  العالم  كأس  ملباريات 
قطر  تستضيفها  التي  القدم،  كرة  مباريات 
٢٠٢٢، والتي حصلت على حقوق استضافة كأس 
العالم بطريقة يدرك الغرب، قبل الشرق أن بها 

الكثير من التالعب.
املباريات،  نتائج  ومتابعة  االنبهار  عن  بعيدا 
ومالحقة منتخبات املتعة الكروية، مثل األرجنتني 
فريق املفضل بسبب الساحر ميسي، ومن بعدها 
منتخبات البرازيل والبرتغال وفرنسا وأملانيا. أعود 
 .٢٠٢٢ قطر  العالم  بكأس  يحاط  ملا  أخري  مرة 
يدرك الغرب أن هناك فسادا كبيرا أحيط باختبار 
هذا  مسؤولية  ولكن  البطولة.  لتنظيم  قطر 
ومنه  الغربي،  اإلعالم  يقول  كما  تقع  ال  الفساد 
اإلعالم الكندي، ليست علي قطر، بالطبع ال، وإمنا 
تقع على مسؤولي الفيفا، الذي سلموا البطولة 
تنظيم  مقومات  فيها  تتوفر  ال  وهي  لقطر، 

البطولة.
في  تتمثل  الغربي  اإلعالم  انتقادات  أهم  وكانت 
بطلته،  فرنسا  كانت  والذي  الغربي،  الفساد 
أيقونة  بالتينتي  ميشيل  من  كل  لعب  حيث 
التنفيذية  اللجنة  الفرنسية، وعضو  القدم  كرة 
السابق  الفرنسي  والرئيس  حينذاك  للفيفا 
امللف  مترير  في  محوريا  دورا  ساركوزي،  نيكوال 
وكذلك  الفرنسي  التصويت  وضمان  القطري، 
للملف  للتصويت  أخري  دول  على  الضغط 
القطري. وكان املقابل استثمارات قطرية ال حصر 
سبيل  على  منها  الفرنسي،  االقتصاد  في  لها 

جيرمان،  سان  باريس  نادي  شراء  احلصر،  ال  املثال 
وشراء طائرات عسكرية فرنسية، وشراء طائرات 
إيرباص، واستثمارات قطرية في مختلف قطاعات 
االقتصاد الفرنسي، مما جعل قطر املتحكم األول 

في االقتصاد الفرنسي، كنوع من مقابل الفساد 
ملصلحة  مورست  التي  الفرنسية،  والضغوط 

قطر للحصول على تنظيم كأس العالم.
ولكن  الفساد،  مستوي  إلى  االتهامات  تقف  لم 
متتد لتصل إلى كيف يسلم الفيفا تنظيم كأس 
العالم إلي دولة ال حتترم حقوق اإلنسان والعمال، 
وكان احلديث عن الظروف الصعبة، التي أدت إلي 
والبنية  االستادات  عمل  في  العمال  مئات  موت 
املليارات،  عليها  قطر  أنفقت  التي  األساسية 
دون أن تراعي حقوق اإلنسان والعمالة، ثم يخرج 
يفتح  بأن  الغرب،  من  متهكما  قطري  مسؤول 
انتقاد  من  بدال  العمالة  لهذه  الهجرة  الغرب 
غربيون  مسؤولون  جعل  مما  قطر.  في  أوضاعها 
في  القطرية  للسلطات  انتقادهم  في  يزيدون 
املسافرين  املشجعني  خصوصية  احترام  عدم 

أو  الكحوليات  شرب  من  ومنعهم  فرقهم  وراء 
الغربية،  االحتفال كما اعتادوا في مجتمعاتهم 
أوسطية  شرق  أصول  من  باملهاجرين  حني  في 
وعربية يطالبون في الغرب احترام خصوصيتهم 
في  للصالة  والسعي  احلجاب،  ارتداء  من  الدينية 
األمور  من  وغيرها  الغرب،  في  العامة  األماكن 
معها،  اختلف  لو  حتى  الغرب،  يحترمها  التي 
خاصة  وعاداته.  قيمه  نسق  من  تختلف  ألنها 
العالم في قطر  بأن كأس  العالم  أن فوجئ  بعد 
بقراءة  يبدأ  بأن  التاريخ  في  مرة  ألول  تديينه  مت 
آيات خاصة بالدين اإلسالمي، وهو ما وجه سهام 
االنتقاد الغرب، خاصة وأن هذا خلط واضح للدين 

بالرياضة.
الغرب يتهكم من درجات احلرارة في شتاء قطر، 
هذا  أن  يعتبرون  وهم  درجة،   ٣٣ تصل حول  التي 
تناسب غالبية  األجواء ال  وأن هذه  شتاء، خاصة 
ينظم  العالم  أن كأس  القدم. فضال  كرة  العبي 
كان  أن  بعد  الشتاء،  في  التاريخ  في  مرة  ألول 
أربع  كل  يونيو  شهر  في  يتم  دائما  تنظيمه 
سنوات، وهي مسألة يتخوف الكثير من احملللني 
بأن تؤثر بالسلب على أداء الكثير من الالعبني، وهو 
ما يفقد البطولة رونقها وجمالها الذي ينتظره 

مئات املاليني من عشاق الساحرة املستديرة.
االنتقادات  هذه  أن  جيدا  الغربي  اإلعالم  يدرك 
وأن  احلالي،  الوقت  في  تؤخر  ولن  تقدم  لن 
العالم،  كأس  فاعليات  حاليا  تستضيف  قطر 
تتكرر  أال  االنتقادات  هذه  من  هدفهم  ولكن 
االعتبارات  مراعاة  يجب  بحيث  أخري،  مرة 

ميكن  التي  التالية،  الدول  اختيار  في  املوضوعية 
أن تستضيف النسخ املقبلة لكأس العالم، بعد 
أن طالت اتهامات الفساد منذ سنوات مسؤولي 
ملواجهة  إيجابية  نتائج  هناك  تكن  ولم  الفيفا، 

هذا الفساد. 
كثيرة،  أمور  من  مستاء  الغربي  اإلعالم 
بعض  يحاول  التي  األسلمة  عمليات  منها 
وكل  والالعبني  للجماهير  بها  القيام  الشيوخ 
الفرق  والعبي  مشجعي  من  يطولوهم  من 
الشخصية  احلريات  تقييد  عن  فضال  املشاركة، 
للمشجعني واملشجعات، في ازدواجية يهاجمها 
اإلعالم الغربي، ولكنه كما يبدو ال ميلك إال احلديث 
أما سطوة املال القطري املتدفق بغزارة ويسانده 

فساد نسبي لبعض املسؤولني في الغرب.
مشاهدة  االنتقادات  هذه  عن  يعوضنا  فهل 
االفتتاح  حفل  وأن  خاصة  مبهرة،  عالم  كأس 
اجلميلة  بالكرة  نستمتع  وأن  للغاية،  باهتا  كان 
من منتخبات اإلبداع الكروي ... فلنتابع ونشاهد 
حول  املليارات  ورمبا  للماليني  املفضلة  البطولة 
العالم ... مع كل التمنيات ببطولة رائعة ومبهرة 
كرويا لنا كمتابعني ومحبني للساحرة املستديرة.

الوجه اآلخر لكأس العالم في قطر ... مسؤولية الغرب وليس قطر الوجه اآلخر لكأس العالم في قطر ... مسؤولية الغرب وليس قطر 

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

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.
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MEMBER

ندي باخوم تلقي محاضرة بجامعة أوتاوا نيابة 
عن جود نيوز

يوم االثنني الرابع عشر من نوفمبر احلالي، ألقت الزميلة »ندى باخوم« محاضرة لطلبة اإلعالم 
بجامعة أوتاوا، وحتدثت ندي عن جتربتها في جود نيوز كأحد أهم الصحف العرقية التي تصدر 
في كندا للجاليات العربية والشرق األوسط.  وقالت »ندى« أنها بدأت الكتابة بجريدة جود نيوز 
وهي في السادسة عشر ، وكانت تكتب أشعاراً بالعربية واالجنليزية، بعدها قامت بإجراء العديد 
من املقابالت الصحفية مع عدداً من مرشحي األحزاب باالنتخابات ومع عدداً من الوزراء، كما 
أصبحت في سنوات قليلة جزأً من فريق اإلعداد املسئول عن ترتيب اللقاءات واالحتفاالت التي 

تقوم بها جود نيوز.
وأضافت »ندي« أن رحلتها في جود نيوز ساعدتها كثيراً في مشوارها املهني وجعلتها تهتم 
أنها قامت بكل هذا على  برغم  بكندا، هذا  العربي  اجملتمع  إحتياجات  بالسياسة وفهم  أكثر 

سبيل الهواية وبخلفية دراسية مختلفة متاماً 
وأكدت ندي علي أنه لوال جود نيوز ماحصلت علي تلك اخلبرة وهذا التطور، وأن القائمني علي 
جود نيوز قد دفعوا بها لتلك التحديات مع الكثير من التدريب والتوجيه والتي ساعدها كثيراً 

في حياتها الشخصية والعملية 
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في الصيف املاضي، دعاني أحد أصدقائي حلضور 
كان  وألنه  الكندية؛  اجلنسية  استالمه  حفل 
موافق يوم استقالل كندا، فكان احتفاالً كبيراً 
واالستعراضات!  اخلطب  من  العديد  تضمن 
افتتح  لالحتفال:  الرئيسية  الفقرات  هي  وها 
سكان  شيوخ  أحد  من  وصالة  بكلمة  احلفل 
وزير  من  ترحيب  كلمة  تلتها  األصليني!   كندا 
إيقاعي  استعراض  وبعده  الكندي،  الهجرة 
لفرقة من اجلالية األفريقية الكندية، ثم كلمة 
ما  الذي  السوريني  املسلمني  الالجئني  أحد  من 
من  أخرى  وكلمة  أعمال؛  رجل  أصبح  أن  لبث 
هذا  بعد  البيض،  الكنديني  األعمال  رجال  أحد 
انتصب اجلميع يرددون النشيد الوطني الكندي 
ثم  املثليني!  للرجال  هاليفاكس  كورال  بقيادة 
قام بعدها احلضور مبراسيم القسم واستلموا 

شهادات اجلنسية الكندية! 
فئات  بعض  حتتوي  كندا  نرى  أن  اجلميل  من 
املرئية  لألقليات  اعتبارا  وتعطي  الشعب 
الشرق  دول  إليه  تفتقر  الذي  األمر  واملقهورة، 
باملرة!  مرئية  غير  أقلياتها  فأضحت  األوسط، 
وكندا تعتبر الدولة الوحيدة التي حتاول جاهدة 
وتقوم  حقيقة،  إلى  اليوتوبيا  حلم  حتول  أن 
بتفعيل القوانني الصارمة من أجل حتقيق هذه 
اخلطة اإلنسانية في شكلها! أما فيما يخص 

املضمون، فهذا ما أنا في صدد مناقشته! 
في رأيي، ستتورط كندا قريباً  - رغم نبل املقصد 
و دون أن تدري - في مأزق الذع! ففي محاولتها 
من  اخملتلفة  الناس  فئات  لتقريب  السلمية 
بعضهم، قد وضعت الوقود بقرب النار! فهناك 
تلك  بني  واملصالح  األهداف  في  واضح  تضارب 
وعقائدية  تاريخية  ضغائن  فهناك  الفئات؛ 
حتول دون اتفاقهم! فساكن كندا األصلي، في 
أعماقه، يحقد على الكندي األبيض؛ واألفارقة 
مزمنة  عنصرية  لديهم  تكوَّن  املضطهدون، 
يكره  واملسلم  األبيض!  اجلنس  جتاه  مضادة 
اليهودي بحكم عقيدته، واملسيحي ناقم على 
يزال يفتخر  واألبيض ال  املسلم بحكم خبرته، 

يتوغل  أن  فيود  املثلي  أما  وبعرقه،  بنفسه 
ويطبق ميوله وأفكاره على اجلميع بعد سنني 
من الكبت. فكيف يتفق كل هؤالء إذن، وحتت أي 
مسمى؟! فكل منهم يعاني من جراح عميقة 
تدعو  سطحية  شعارات  مجرد  تداويها  ال 
واإلنسانية! فكندا سياسياً  واالختالف  للتنوع 
ال  مثالً،  فهي،  القومية!  على  شعبها  جتبر  ال 
متارس سياسة قمع صدام حسني أو جمال عبد 
بشدة  تشجع  هي  العكس  على  بل  الناصر، 
الثقافات اخملتلفة سوياً!  لكنها جتهل  تعايش 
الثقافات منغمسة بعمق  تلك  أن بعض  متاماً 

في مبدأ رفض اآلخر، بل وقهره أحيانا!   
بالتنوع  تناد  لم  كندا  أن  األمر،  في  يحزنني  ما 
األقليات  فمعظم  مؤخراً!   إال  اآلخر  وقبول 
اجلنسية  استالم  حفل  في  شاركت  التي 
الكندية أعاله، تعيش في كندا منذ القدم وكل 
لكنها  اجلميع،  لدى  تاريخياً  معروفة  معاناتها 
لم حتظى بهذا االهتمام السياسي، إال بعد أن 
أنظار  وحتت  عام  رأي  قضايا  قضاياها  أصبحت 
أتساءل  يجعلني  مما  اإلنسان.  حقوق  منظمة 
أم  باإلنسانية  فعالً  تؤمن  كندا  كانت  إذا  ما 
أن  نعلم  كلنا  اإلعالم؟!  شر  فقط  تتقي  أنها 
الدافع  هو  وهذا  التعداد،  قلة  من  تعاني  كندا 
الهجرات اخملتلفة  رأيي، لقبولها  الرئيسي، في 
املزايدة  في  املتعددة؛ وقد بدأت مؤخراً  والفئات 
في معاييرها إلرضاء جميع التيارات واالجتاهات 
الرأي  حالة  حسب  واالجتماعية  السياسية 
العام واملناخ السائد خلدمة هدف التعداد! فإذا 
االفارقة،  أجل حقوق  بقوة من  اليوم  الناس  ثار 
وإذا  السوداء؛  األقليات  بإنصاف  ننادي  فهلم 
ارتداء  ضد  باردة  حرباً  اليوم  أحدهم  شن 
احلجاب، فلنصدر قانون ضد ازدراء اإلسالم؛ وإذا 
أحد  أرض  في  أصليني  قتلى  رفات  اُكتشفت 
الكنائس، قد يتجاوز عمرها املائة عام، فلنعتذر 

بل  والطاعة  الوالء  فروض  ونقدم  الفور  على 
ونحارب وندين الكنائس أيضا إذا لزم األمر! ومع 
بكل  الناس  جميع  احترام  مع  متاماً  اتفق  أني 
مذاهبهم وميولهم، إال أنني ال أحب أن تتحول 
أفعال  ردود  مجرد  إلى  الكندية  السياسة 
لألحداث املعاصرة فقط، بل أن تكون صادرة عن 

اهتمام حقيقي بصدق! 
ونصحح  أنفسنا  نراجع  أن  طبعاً  اجلميل  من 
وحكمة!  بتعقل  لكن  واحلاضر،  املاضي  أخطاء 
النوايا  اختالف  ومع  املتبع،  األسلوب  بهذا  ألنه 
الظاهرة  وغير  الظاهرة،  الفئات  لهذه  اخلفية 
الرد  سيتم  أخرى،  مشاحنات  ستنشأ  منها، 
وبسبب  والالمعقولية؛  املبالغة  بنفس  عليها 
تضارب املصالح، سيكون الرد منصفاً للبعض، 
للبعض اآلخر! أي ستظهر ازدواجية  ومهمشاً 
اآلن! فمثالً،  القوانني كما هو حادث  رهيبة في 
ازدراء  هناك  لكن  املثلية،  يناصر  اليوم  القانون 
رادع من  واضح وصريح ضد املسيحية، دون أي 
احلرية  الدولة؛ فيمكن للشخص حتت مسمى 
سمكة  سيارته  على  يطبع  أن  الشخصية 
داروين  بداخلها  ومكتوب  أطراف  ولها  يسوع 
املسيحية،  من  والتحقير  السخرية  بهدف 
احلر  الشخصي  رأيك  عن  تعبر  أن  حاول  بينما 
وستقابل  جتريح،  ودون  أدب  بكل  املثلية  عن 
بالهجوم الشديد! وقد تسمح املدارس الكندية 
احلكومية بتعليم طقوس شهر رمضان الدينية 
لألوالد، بينما ال تسمح بتداول أي شعائر دينية 
املبادئ  في  ملحوظة  ازدواجية  فنتجت  أخرى! 
محسوسة،  لكن  مستترة،  دكتاتورية  وأيضاً 

ضد ميثاق احلقوق واحلرية الكندي! 
بالتنوع  اليوم  الزائد  االهتمام  كثرة  ومن 
الشعب  أطياف  بني  العرقية  واالختالفات 
باالختالف  الشخصي  الشعور  ازداد  الكندي، 
أكثر من الشعور باالنتماء! فتكونت حساسيات 
اجتماعية، ال داعي لها، تُشعر الشخص املعني 
شخص  انا  فالني  املزمن!  باختالفه  باالهتمام، 
سيتم  واضحة،  لكنة  ذو  أوسطي،  شرق 

تخدش  ال  حتى  مفرط  بحذر  معي  التعامل 
بغربتي  الدوام  على  سيذكرني  مما  مشاعري، 
معيشتي  طالت  مهما  البلد،  عن  العرقية 
فيها! وقد أستغل انا تلك احلساسية لصاحلي 
ولتنفيذ أغراضي بشكل ملتٍو، أو قد أنفر منها 

واشعر بعدم الراحة وعدم االستقرار! 

ومع الشعور بتلك املثالية الظاهرية، قد يظهر 
السطحي  فإحساسي  زائف!  ذاتي  بٌر  أيضا 
أفضل  بأنني  يشعرني  املثالية،  بتلك  كدولة 
إدانة  حق  ولي  بل  األخرى،  الدول  من  غيري  من 
املتحدة  الواليات  فانتقد  الداخلية!  شؤونهم 
أو  كرئيس،  ترامب  تنتخب  حني  األمريكية 
اشجب قطر ألنها ال تقبل املثلية؛ تعالوا نتخيل 
ال  ألنها  كندا  العالم  مسلمو  هاجم  إذا  مثالً، 
تقبل بتعدد الزوجات، أو بزواج األقارب!  ألن ترد 
الداخلية؟!  وشؤوني  شأنكم  ما  وتقول  كندا 
لكن لألسف، كندا تعاني اليوم من البر الذاتي 
لتوجيه  مخولة  بأنها  دائماً  يشعرها  الذي 
من  أو  ينتقدها  من  تقبل  وال  لآلخرين،  االنتقاد 
فأنا  بعينها؛  املراءاة  هي  وهذه  عليها!  يحكم 
الغير  إدانة  عدم  فكرة  لنشر  مجهودي  أكرس 
في مجتمعي، لكن في الوقت ذاته أدين كل من 
ميارس  لألسف،  وهذا،  الرأي!  في  معي  يختلف 

اليوم في كندا على املأل!  
هذا  على  املوجة  ركوب  حالة  استمرت  فإذا 
من  عام   ٥٠ بعد  سنرى  ترى  يا  هل  املنوال، 
الكندية  اجلنسية  استالم  احتفاالت  اليوم، 
ما  إذا  األخرى  اجلديدة  الفئات  مئات  تقدمها 
نتوقع  فهل  العام؟!  الرأي  إلى  قضاياها  حتولت 
وثقب  وشم  جماعة  مندوبي  من  كلمة  مثالً 
اخملدرات،  جتار  أو  الصغار،  مضاجعي  أو  اجلسم، 
سقف  هناك  هل  احملارم…الخ؟!  مضاجعي  أو 
واالجتاهات  السلوكيات  لقبول  ثابت  مرجع  أو 
بكل  نحمل  الريح،  مهب  في  أننا  أم  اخملتلفة، 

ريح عاتية؟  
مجرد تساؤل!     

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

يوتوبيا حقيقية أم مجرد ركوب أمواج؟!يوتوبيا حقيقية أم مجرد ركوب أمواج؟!

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

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

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

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

مصالح األطفال.
االديان  بني  مييز  ال  الطفل  ماهر:  عبده  احمد 
شنودة  بعودة  واطالب  البلوغ...  سن  بعد  إال 

ألسرته
احملامي  ماهر  عبده  أحمد  املستشار  أعرب 
ان  والدينية،  القانونية  الشؤون  فى  والباحث 
ارتكبت جرمية فى  االجتماعي،  التضامن  وزارة 
حق الطفل شنودة، بنزعه من والديه ووضعه 
بدار اإليواء في جرمية ضد اإلنسانية، وسوف يتم 
خالفت  ألنها  الدولة  مبجلس  الوزارة  مقاضاة 
من  تنصلت  الوزارة  ان  املؤسف  ومن  القوانني، 
في  اجتماعي  او  تضامن  تصبح  فلم  اسمها 
قضية الطفل شنودة، ألنها نزعت عنها صفة 

التضامن في نزع الطفل من اسرته.
وتابع ماهر ان الطفل ال مييز بني االديان إال بعد 
اسمه  وتغيره  نزعه  ولذا  البلوغ  سن  وصول 
لنصوص  اخملالف  اإلكراه  من  نوع  هو  وجرميته 
الدين، الن ال يحاسب للطفل او يثبت له دين 
إال في سن البلوغ، ولذا غاب عن وزارة التضامن 
االجتماعي تطبيق روح اإلنسانية، ولم تستند 

ألي نص قانوني.
والرعاية  التربية  تعنى  واالم  االب  ان   واضاف 
الطفل  والدي  في  توافر  ما  وهو  واحلماية، 
الرعاية،  كل  له  وقدمت  وجدته  الذي  شنودة، 
وهذا  رعايته  من  طفل  ينزع  ان  يعقل  فهل 
اصبحت  الوزارة  إذا  ايواء،  دار  في  ليضع  احلب 
»تضاد« اجتماعي وليس »تضامن« اجتماعي، 
ألنها فرقت بني الطفل ووالديه، والتعامل مع 
وديانة  بتغيير اسم  الطفل مت بشكل طائفي 
البلوغ، الن هناك  الطفل وهو لم يصل لسن 

تفسيرات خاطئة من جانب البعض ويجب ان 
نؤكد ان االنسان وجد قبل االديان.

امام مجلس  برفع قضية  انه سيتكفل  وذكر 
إلعادة  االجتماعي  التضامن  وزارة  ضد  الدولة 
الطفل ألسرته، ألنه حق إنساني، قبل أي شيء 
وليس  لرعاية  يحتاج  انسان  الطفل  الن  اخر، 
يحتاج  بل  الفترة  هذه  في  لدين  احتياج  في 
احتواء وحب ورعاية لن يجده سوى مع من قام 

بتربيته.
لوالديه  الطفل  اعادة  بسرعة  ماهر   وطالب 
الن القضية انسانية قبل كل شيء، واستمرار 

ابعاد الطفل عن والديه ال يتفق مع االنسانية، 
أكبر  جرمية  رؤيته  من  واالم  االب  وحرمان 
وتعذيب للطفل ووالديه، وعلى جلميع مراجعة 
مع  تتفق  ال  ألفكار  االحتكام  قبل  ضمائرهم 

االنسانية.
يصدر  ان  النواب  مجلس  على  النجار:   بيتر 
الالئحة  بتفعيل  تقوم  تفسيرية  مذكرة 
من  الثالثة  للمادة  طبقا   ٣٨ بـــــ  اخلاصة 

الدستور
في  املتخصص  النجار  بيتر  احملامي  يوضح 
يطرأ  لم  الالئحة  ان  الشخصية،  األحوال 
الي  عليها اي تعديل اال في النصوص من ٥1 
٥٧، في اغسطس عام ٢٠٠٨ ليس من ضمنهم 
في  تكمن  احلقيقية  املشكلة  لكن  التبني، 
املبادئ  يخالف  ان  يجوز  ال  خاص  تشريع  اي 
اإلسالمية،  الشريعة  وهي  للتشريع  العامة 
التبني  مادة  وكأن  واالوحد  الرئيسي  املصدر 
غير مفعله في حكم اال عمل، ونظرا الن املادة 
الثالثة من الدستور ككل مواد الدستور على 

مرتبه واحدة.
فأن القانون موجود فعليا في ظل دستور قام 
بتفعيل نص القانون، وعلى مجلس النواب ان 
يصدر مذكرة تفسيريه تقوم بتفعيل الالئحة 
من  الثالثة  للمادة  طبقا   ٣٨ بـــــــ  اخلاصة 

ويتم  االجتماعية،  الشؤون  لدي  الدستور 
االقباط  الئحة  في  التبني  نصوص  ان  تفسير 
يتم العمل بها، وبذلك حتل املشكلة وال يوجد 
مخالفة للقانون العام، وال نحتاج قانون تبني 

من جديد، فهي غير مشروطة باملادة الثانية.
قضية  في  والدولة  الكنيسة  اخطأت  هل 

الطفل شنودة؟
هل الكنيسة أخطأت انها لم تبلغ عن وجود 
نسبوا  انهم  اخطأوا  االهل  وهل  الطفل 
السبب  لكن  تقنني  بدون  لنفسهم  الطفل 
الدستور  ان  علمهم  هو  لهذا  دفعهم  الذي 

املستمد مواده من الشريعة االسالمية يحرم 
علمت  وان  املسيحيني،  علي  حتى  التبني 

الدولة ستأخذ الطفل لدار ايتام
الغي وشطب  عندما  البابا شنودة  أخطأ  هل 
لألقباط  الشخصية  لألحوال   19٣٨ الئحة 
السماح  على  صراحة  تنص  كانت  والتي 
بالتبني للمسيحيني فور توليه املنصب ودخل 
ديني سياسي ليس  االقباط في دهاليز صراع 

لهم فيه يد!!
بوال  االنبا  في  متمثلة  الكنيسة  اخطأت  هل 
الدستور،  في  الدولة«  »مدنية  عن  تنازل  الذي 
في  طوائفهم  بكل  املسيحيني  فورط 
بني  احلقوق  في  يساوي  ال  معيب  ديني  دستور 

املواطنني بسبب املادة الثانية.
احوال  قانون  وضع  في  الكنائس  اخطأت  هل 
حق  عن  صراحة  تنازلوا  موحد  شخصية 

»التبني« فيه!
واخيرا...هل اخطأت الدولة بانتزاع الطفل من 
حضن عائلة دافئة الى دار ايتام وتغيير شهادة 
دفاعا عن  السلفي  للصوت  واالنصياع  ميالده 

»اسالم الفطرة«.
التبني في الكنيسة القبطية

 19٣٨ عام  األرثوذوكس  األقباط  الئحة  أباحت 
وسمحت  تبرره،  أسباب  ُوجدت  إذا  التبني 

للمتبني أن يلقب الطفل باسمه. واشترطت 
أاّل يتجاوز األبوين سن األربعني وأاّل يكون عنده 

أوالد وأن يكون حسن الّسمعة.
لكن الكنيسة القبطية األرثوذوكسية بقيادة 
الثالث عطلت الئحة عام 19٣٨  البابا شنودة 
أتى  لألقباط  املّلي  “اجمللس  فرضه  ما  إن  قائلة 
البابا  صاغ  ثم  املسيحية”.  للشريعة  خالًفا 
قانونًا جديًدا استجابة للخالفات حول شرعية 
امتعاض  أثار  لكنه  الطالق،  وعلة  التبني 

كثيرين في الكنيسة.
ورغم تعليق القانون، دافع البابا عن قراره قائاًل: 
التبني  املسلمون  وإخواننا  احلكومة  “ترفض 
حول  معهم  التصادم  أريد  وال  عام،  بشكل 
عليه  املقدس  الكتاب  عليه  ينص  لم  شيء 

صراحة… ال نريد زرع الشقاق بيننا”.
ومحبة  رحمة  هو  التبني  مارتيروس:  األنبا 
األحوال  قانون  يشمله  أن  وأمتنى  لإلنسان... 

الشخصية
عام  اسقف  مارتيروس  األنبا  قال  جانبه  من 
يكون  أن  »أمتنى  احلديد  السكة  شرق  كنائس 
الشخصية،  األحوال  قانون  داخل  التبني  بند 
هذه  تفُجر  شنودة  الطفل  ُمشكلة  ولعل 
املشكلة فى الرأي العام وفى الساحة املصرية، 
األحوال الشخصية  لعدم شمول قانون  نظراً 
التبني هو رحمة  التبني، ألن موضوع  ملوضوع 
أسرة،  تتبناه  صغير  كطفل  لإلنسان  ومحبة 
فليس لدينا مانع في هذا الشأن من ُمنطلق 
وُمنطلق  الرحمة،  ُمنطلق  ومن  حقوقي، 
التضحية من أجل طفل صغير وجد في هذه 
احلياة، يجب أن يجد اعتناء خاص به، وعناية من 
والنواحي  والصحة  كالتعليم  كثيرة  نواحي 
النفسية لهذا الطفل، فلماذا ال يكون هناك 

تبنى!!؟«.
الدين في حد  ان  ان ندرك  النهاية علينا   وفي 
االلتزام  وفى  اختياره  ُمطلقة في  ُحرية  ذاته 
به وبتعاليمه، ثم في اخلروج منه وقتما تشاء 
بكامل إرادتك وُحريتك، وعلى الدولة حمايتك 
من أي تعد أو إيذاء يقع عليك بسبب اختيارك 
أو تركك لدين ما واالنخراط في إميان  لدين ما 
أن  املُهم   ... جميعا  األديان  ترك  أو  آخر  بدين 
تكون ُمساملا مدنيا مع اجمُلتمع الذى تعيش فيه 
او يكون  ...ومن ُهنا فليكن )شنودة( مسيحي 
)يوسف( املُسلم فلُيربى مع أُسرته املسيحية 

التي تكفلت به منذ البداية.
تغيير  يتم  أن  للدولة في هذا ويجب  فال دخل 
تربية  من  املسيحية  األُسر  مينع  الذى  القانون 
أطفال أيتام مجهولي النسب، وليتركوا لهم 
عند بلوغهم سن الُرشد ُحرية اختيار دينهم 
بأنفسهم سواء كان اختيارهم سيكون للدين 
.فهذه حريتهم  اإلسالمي  للدين  أو  املسيحي 
هم  وعلى الدولة أن حتميها وحتميهم من أي 
عليهم  يقع  جسدي  أو  مادى  أو  نفسى  أذى 

بسبب الدين .

طفل يدفع ضريبة صراعات دينيةطفل يدفع ضريبة صراعات دينية
الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )الطفل شنودة.. بني إسالم الفطرة.. والتربية املسيحية )33((

يفتح ملف التبني في املسيحية والقانون من جديديفتح ملف التبني في املسيحية والقانون من جديد
املسيحية متنحه.. واالسالم يحرمهاملسيحية متنحه.. واالسالم يحرمه

مطالبات بتفعيل الالئحة اخلاصة بــــــ مطالبات بتفعيل الالئحة اخلاصة بــــــ 3٨3٨ طبقا للمادة الثالثة من الدستور طبقا للمادة الثالثة من الدستور
حتقيق: إيهاب أدونيا



Saturday, November 26, 2022 - Issue 225السبت ٢6 نوفمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد اخلامس والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1515

قراءة- جود نيوز
كانت مصر تعبر حلظات فارقة وغائمة، وهي تضع 
كانت  اجملهول،  وانتظار  حكم  نهاية  في  نقطة 
مرحلة ملتبسة ومرتبكة، وكانت كل االحتماالت 
هذه  كل  جتمعت  إجابات،  بال  كأسئلة  مطروحة 
املالبسات لتكون في استقبال البابا اجلديد، لنجد 
أنفسنا أمام متالزمة مصرية، يغيب فيها الرئيس 
من املشهد والبابا كذلك، ويأتي في أعقابهما رئيس 
جديد وبابا جديد، حدث هذا مع البابا يوساب وامللك 
الناصر،  والرئيس جمال عبد  والبابا كيرلس  فاروق، 
اإلمر  ويتكرر  مبارك،  والرئيس  شنودة  البابا  ومع 
حني تعبر الكنيسة والوطن مرحلتهما االنتقالية، 
أدق  في  السيسي  والرئيس  تواضروس  البابا  ليأتي 

حلظات الكنيسة والوطن.
كرسي  على  للبابا  سنوات   1٠ مرور  مع  وبالتزامن 
األول  كتابه  البابا  أصدر  الرسول  مرقس  القديس 
بعنوان »البابا تواضروس الثاني.. سنوات من احملبة 
هلل والوطن«.. وهو كتاب يحمل شهادات تاريخية 
ورؤية وطنية لقداسة بابا الكنيسة األرثوذكسية، 
وبطريرك الكرازة املرقسية، والذي يحكى فيه جانبا 

من حياته حتى أصبح بابا للكنيسة، ويروى رؤيته 
للسنوات العشر األصعب في تاريخ مصر احلديث، 

منذ أن أصبح بابا للكنيسة حتى اآلن.
البابا  قداسة  فيها  يروي  فصاًل   1٢ الكتاب  يضم 
املنصورة  مدينة  في  مولده  ُمنذ  سيرته  من  جانًبا 
في 4 نوفمبر سنة 19٥٢، مرورًا بدراسته للصيدلة 
وتخرجه منها، واختياره الرهبنة، وترسيمه أسقًفا، 
حتى اختياره بالقرعة وفق النظام الكنسي ملنصب 

البابا في 4 نوفمبر سنة ٢٠1٢.
لقائه  تفاصيل  مرة  ألول  البابا  قداسة  ويحكي 
توقيعه  بعد  مرسي  محمد  السابق  بالرئيس 
التودد  اإلخوان  جماعة  ومحاوالت  ترسيمه،  قرار 
األقباط  لشكاوى  وجتاهلهم  للكنيسة،  الظاهري 
مع  املصرية  الكنيسة  تفاعل  ثم  ومخاوفهم، 
الشعب املصري ضد حكم اإلخوان خالل ثورة يونيو، 
وكواليس مشاركة البابا لشيخ األزهر في اجتماع 

الثالث من يوليو الشهير.
الكنيسة  واجهت  كيف  الكتاب  يكشف  كما 
جانب  من  املمنهج  واالستهداف  اإلرهاب  حوادث 
على  ردت  وكيف  وأنصارها،  اإلخوان  جماعة 
وكيف  املصريني،  بني  والوقيعة  الفتنة  محاوالت 
في  مصر  ضد  املتعمد  التشويه  حمالت  واجهت 
البابا  قداسة  ذلك صك  إطار  وفي  الغربي.  اإلعالم 
»وطن  تقول  األلسن  تناقلتها  التي  اخلالدة  عبارته 
بال كنائس، أفضل من كنائس بال وطن« مؤكًدا بها 

وحدة عنصري األمة املصرية.
ويكشف الكتاب عالقة احملبة والتآخي التي ربطت 
السيسي،  الفتاح  عبد  بالرئيس  البابا،  قداسة 
رئيسا  انتخابه  وحتى  للدفاع  وزيرا  اختير  منذ 
للجمهورية، وكيف منت وتطورت وعبرت عن اتفاق 

وتفان في خدمة الوطن وأهله.
له  عديدة  لقاءات  تفاصيل  البابا  قداسة  ويحكي 
مبختلف القادة في العالم مثل امللكة البريطانية 
ماكرون،  الفرنسي  والرئيس  إليزابيث،  الراحلة 
والرئيس  ميركل،  إجنيال  األملانية  واملستشارة 
وعلى  تان.  توني  سنغافورة  ورئيس  بوتني،  الروسي 
املستوى العربي امللك سلمان بن عبد العزيز خادم 

احلرمني الشريفني، واألمير محمد بن سلمان، ولي 
ملك  حسني،  بن  اهلل  عبد  وامللك  اململكة،  عهد 
الراحل،  الكويت  أمير  األحمد  واألمير صباح  األردن، 
والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، 
والرئيس  عباس،  محمود  الفلسطيني  والرئيس 
اللبناني  والرئيس  معصوم،  فؤاد  السابق  العراقي 
األسبق  اللبناني  والرئيس  عون،  ميشيل  األسبق 

اللبناني األسبق سعد  الوزراء  ورئيس  أمني اجلميل 
البابا  بقداسة  التاريخي  لقائه  عن  فضاًل  احلريري. 

فرنسيس بابا الفاتيكان.
وانفرد الكتاب بتسجيل وقائع شهدتها الكنيسة 
ومخاوف   ،٢٠11 يناير  ثورة  أعقاب  فى  املصرية 
األقباط ومعاناتهم فى ظل هيمنة جماعة اإلخوان 

على الشارع السياسي.
تفاصيل كتاب »البابا تواضروس الثاني«

اخلالق،  عبد  شيرين  اإلعالمية  حررته  الكتاب   -1
واستغرق ثالث سنوات من االستماع ورصد وتدوين 
رؤية قداسة البابا الوطنية، وهو البابا رقم 11٨ في 

تاريخ الكنيسة القبطية.
وثقة  وقالت: »جهد كبير على مدار ثالث سنوات، 
فى  مسبوق  غير  وكتاب  البابا،  قداسة  من  غالية 
سنوات  عشر  أصعب  كواليس  وهي  الكنيسة، 
من  نشرها  يسبق  لم  كواليس  مصر،  تاريخ  فى 
قبل، بجانب ملف للصور النادرة، وكواليس لقاءات 

قداسة البابا مبلوك وقادة ورؤساء العالم«.
إلى  مقسمة  صفحة   ٣1٠ في  الكتاب،  يقع   -٢
ُمنذ مولده  1٢ فصاًل تستعرض جانًبا من سيرته 
باملنصورة في 4 نوفمبر عام 19٥٢، مرورًا بدراسته 
وبداية الرهبنة، حتى اختياره ملنصب بابا الكنيسة 

األرثوذكسية، وبطريرك الكرازة املرقسية ٢٠1٢.
رئيس  منصور  عدلي  املستشار  املقدمة  كتب   -٣
بأنه  البابا  فيها  ووصف  السابق،  اجلمهورية 
شخصية وطنية، جذورها ضاربة في أعماق األرض 
املصرية، أنه رغم ما واجهه من مصاعب، كان رجاًل 

رابط اجلأش، ال تهزه العواصف والنوائب.
إدارة  مجلس  رئيس  رشاد  محمد  بيان  وحسب   -4
إضافة  ميثل  الكتاب  إن  اللبنانية  املصرية  الدار 

حقيقية لوعي القارئ املثقف املصري والعربي.
٥- يتضمن أيضا طريقة مواجهة الكنيسة حلوادث 
جماعة  جانب  من  املمنهج  واالستهداف  اإلرهاب 
اإلخوان وأنصارها، مؤكًدا بها وحدة عنصري األمة 

املصرية.
البابا،  ربطت  التي  والتآخي  احملبة  يتناول عالقة   -6
بالرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ مت اختياره وزيرا 

للدفاع وحتى انتخابه رئيسا للجمهورية.
٧- يحكي البابا تفاصيل لقاءات عديدة له مبختلف 
الشخصيات والقادة في العالم من بينهم امللكة 
الفرنسي  والرئيس  إليزابيث،  الراحلة  البريطانية 
امللك  بوتني،  الروسي  والرئيس  ماكرون،  إميانويل 
الشريفني،  احلرمني  خادم  العزيز  عبد  بن  سلمان 
اململكة  عهد  ولي  سلمان،  بن  محمد  واألمير 

وآخرون.
ومن أجواء الكتاب:

داخلية  قوة  أن  إال  بأمي  تعلقي  »رغم  البابا  يقول 
كانت جتذبني إلى حياة الرهبنة، أتوق إليها، أرغبها 
األمر،  بكل جوارحي، وحينما استشعرت أمي هذا 
لي:  قالت  كثيرًا،  الزواج  عليَّ  عرضت  أنها  خاصة 

األمر«،  تؤجل  وال  فلتفعلها  تترهنب  أن  تريد  »لو 
من  الرحلة  وطوال  الفاصلة  العبارة  هي  وكانت 
الرهبنة  الطفولة والشباب والدراسة والرغبة في 
وخدمة الكنيسة مرورًا بكوني راهًبا إلى أن وصلت 
ألسقف، لم أكن أسعى أو أتخيل أن أكون بطريرك 
الكنيسة، حتى إن أمي كانت تُشفق عليَّ من هذا 
الكنيسة  بطريرك  أصبحت  أن  إلى  اجللل،  األمر 
خدمة  في  نفسي  أضع  وأنا  العظيمة،  القبطية 

الكنيسة وشعبها ووطني مصر«.
ومما ورد على غالفه:

هي  اإلنسان،  ومحبة  الوطن،  ومحبة  اهلل،  محبة 
األساسيات التي نشأنا عليها في األسرة واملدرسة 

والكنيسة.

قراءة سريعة في كتاب البابا تواضروس الثانى قراءة سريعة في كتاب البابا تواضروس الثانى 
»سنوات من احملبة هلل والوطن«»سنوات من احملبة هلل والوطن«

الكتاب يحمل شهادات تاريخية ورؤية وطنية لقداسة الباباالكتاب يحمل شهادات تاريخية ورؤية وطنية لقداسة البابا

وصول االنبا ارشيليدس االسقف 
العام لتورنتو إلي كندا 

العام  االسقف  ارشيليدس  االنبا  وصل 
لتورونتو إلي مطار بيرسون يوم اخلميس الرابع 
والعشرين من نوفمبر احلالي علي منت اخلطوط 
اجلوية البريطانية لبداية خدمته والتي يبدأها 

بقداس صباح غد بكاتدرائية مارمرقس 
ترهنب  أارشيليدس  االنبا  أن  بالذكر  احلدير 
من  وهو  عام   ٢٢ منذ  انطونيوس  االنبا  بدير 

اإلسكندرية
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تصريحات مثيرة لــ »كريستيانو« مجددًا

البرتغالي  النجم  بدأ  اجلملة  بهذه  حديدية«،  بدلة  أرتدي  أنا  للرصاص..  مضاد  »أنا 
التي  املقابلة  التي طالته، عقب  االنتقادات  رونالدو تصريحاته، حول موجة  كريستيانو 

أجراها مع اإلعالمي موريس مورغان مؤخراً
يعتقد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن املقابلة الشهيرة التي هاجم فيها 
ناديه مانشستر يونايتد اإلجنليزي، لم يكن لها أي تأثير سلبي على املنتخب البرتغالي 

املشارك في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
وقال رونالدو إنه ال يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بالده مؤكدا أنه 

متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم.
وقال رونالدو في مؤمتر صحفي: »في حياتي التوقيت األمثل دائماً يكون توقيتي«.

وتابع: »لست مضطراً للتفكير فيما يراه اآلخرون. أحتدث عندما أريد. الالعبون يعرفونني 
جيداً منذ سنوات ويعرفوني طبيعتي«.

وواصل: »هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز لذا أنا أثق أن املقابلة لن 
يكون لها تأثير سلبي على تركيز واستقرار الفريق«.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

سر صناعة كرة كأس العالم في 
مصر

املصممة  للشركة  املنتدب  العضو  كشف 
سر  عن  السيد  هشام  العالم  كأس  لكرات 

صناعة كرة مونديال ٢٠٢٢ في مصر.
قال السيد: »تواصلنا مع باكستان في مطلع 
تتم  بأن  إقناعهم  واستطعنا  اجلاري  العام 

صناعة الكرات في أحد مصانع مصر«.
يتم  أن  هو  للشركة  هدف  أول  »وكان  وتابع: 
وأن  أديداس  شركة  قبل  من  املصنع  اعتماد 

يكون مطابقاً للمواصفات الفنية والبيئية، وبالفعل مت ذلك في شهر فبراير ».
وأضاف: »وبذلك أصبحت الشركة جزءاً من عملية تصنيع كرة كأس العالم في قطر 

.»٢٠٢٢
وختم: »مت تصنيع 1٥٠٠ كرة لكأس العالم في مصر، من أصل 6 آالف كرة للبطولة 

بالكامل«.
من جهته كشف رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سيف الوزيري عن أنه بالفعل 

يتم تصنيع كرة كأس العالم في مصر.
وقال على حسابه في فيسبوك: »تشرفت أن أكون جزءاً صغيراً من ذلك اإلجناز العظيم 

مع شريكي هشام السيد في مصنع تصنيع كرات أديداس في مصر«.
وأضاف »مت تصنيع الكرة في مصر بلدنا دعماً للصناعة، وسيكون محطة رئيسية 

لتصدير كرة أديداس للعالم بداية بكأس العالم«.

ألول مرة في املونديال.. خسارة البلد 
املستضيف في املباراة االفتتاحية

سجل منتخب قطر رسمياً مشاركته األولى في منافسات 
كأس العالم، في مباراة أمام نظيره اإلكوادوري برسم نهائيات 

مونديال ٢٠٢٢ على إستاد البيت.
كما سجل »العنابي« حضوره في سجل تاريخ كأس العالم 

برقم سلبي، كأول منتخب مستضيف للبطولة يخسر مباراة االفتتاح.
املهاجم  سجلهما   ،٠-٢ بنتيجة  اإلكوادور  منتخب  أمام  »مفاجئة«  بخسارة  القطري  املنتخب  ومني 

اإلكوادوري إينير فالنسيا في الشوط األول من عمر مباراة افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.
وفشل املنتخب القطري في خلق أو تسديد أي كرة على مرمى املنافس بعدما قدم أداء باهتاً، ال يليق ببطل 

آسيا.

أحداث غريبة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم
من  سلسلة  بدايتها  منذ  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  عرفت 

األحداث الغربية واللقطات الطريفة.
في بطولة كأس العالم في أملانيا عام 19٧4، تعرض العبو منتخب 
بنتيجة  البرازيل  بالقتل في حال فازت عليهم  إلى تهديدات  الزائير 

4-٠ وذلك بعد هزميتهم في املبارتني السابقتني.
ولم  بالفعل،  أهداف   ٣ البرازيلي  املنتخب  أحرز  أن  الصدف  وشاءت 
نهاية  وقبل  الذكر،  سالفة  التهديدات  وتتحقق  هدف  سوى  يتبق 
املباراة حتصل البرازيليون على ركلة حرة، وفاجأ حينها مدافع الزائير 

جوزيف مويبو إيلونغا اجلميع، وضرب الكرة بعيدا كي مينع تسجيل الهدف الرابع.
وفي مونديال إسبانيا 19٨٢، شهدت هذه النسخة، فضيحة مدوية تسببت في إقصاء منتخب اجلزائر من 

الدور األول، بعد تواطؤ من جانب أملانيا والنمسا في اجلولة األخيرة من دور اجملموعات للبطولة.
وخرج املنتخب اجلزائري من الدورة ضحية هذه املؤامرة، حيث قدم مستويات متميزة في البطولة، وحقق 
نتائج استثنائية كان أبرزها الفوز على أملانيا )٢-1( في اجلولة األولى من دور اجملموعات، قبل اخلسارة أمام 

النمسا ٠-٢، ثم الفوز ضد تشيلي ٣-٢.
ومنذ ذلك احلني، قرر االحتاد الدولي »فيفا«، إقامة مباريات اجلولة األخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد.
فتاة تقف أمام متيمة قطر ٢٠٢٢ لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر ٢٠٢٢، قبل بطولة كأس العالم لكرة 

القدم قطر ٢٠٢٢. - سبوتنيك عربي, 19٢٠, ٢٠٢٢.11.٢٠
أندريس إسكوبار هدفا باخلطأ في مرمى فريقه في  الكولومبي  املنتخب  وفي مونديال 1994، أحرز قائد 
مباراته أمام الواليات املتحدة في مونديال 1994، تسبب ذلك الهدف في إقصاء املنتخب الكولومبي خالل 

دور اجملموعات.
وعاد إسكوبار إلى بلده وأثناء جتوله في مدينة ميدلني الكولومبية بعد 1٠ أيام من املباراة، أوقفه مجموعة 
من الرجال ساخرين من هدفه. ورغم محاوالت الالعب إيضاح األمر لهم إال أن أحدهم أـطلق عليه النار 
أمواال طائلة في مراهنات على مباريات  املسلح ومن معه كانوا قد خسروا  إن  وتبني الحقا  ست مرات، 

كولومبيا.
مدينة  في  أرضية  هزات  املكسيكية  والبراكني  الزالزل  تتبع  وكالة  رصدت   ،٢٠1٨ روسيا  مونديال  في 
األرض،  زلزلت  التي  املكسيكيني  احتفاالت املشجعني  تزامنت مع  إنها  الوكالة  قالت  مكسيكو سيتي، 
بعد فوز منتخب املكسيك على نظيره األملاني في املباراة االفتتاحية لكأس العالم عام ٢٠1٨ في روسيا 

بهدف مقابل ال شيء.

ستدير  العالم  كأس  تاريخ  في  األولى  للمرة 
٣ حكمات مباريات في نهائيات كأس العالم 
سيدات  ثالث  ستشارك  بينما   ،٢٠٢٢ قطر 

أخريات كحكمات مساعدات.
قائمة  ضمن  يأتني  الالتي  الثالث  واحلكمات 
تضم ٣6 حكما اختارهم االحتاد الدولي )فيفا( 

إلدارة مباريات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ووقع اختيار الفيفا على الفرنسية ستيفاني 
موكانسانغا،  سليمة  والرواندية  فرابار، 
باإلضافة  ياماشيتا،  يوشيمي  واليابانية 
وهن  أخريات  مساعدات  حكمات  ثالث  إلى 
البرازيلية نويزا باك واملكسيكية كارين دياس 

ميدينا واألمريكية كاثرين نيسبيت.
أن  يردن  ال  أنهن  الثالث على  احلكمات  وتؤكد 
يسعني  وال  للنقاش،  مجاال  جنسهن  يكون 
إثبات  إلى  يتطلعن  ما  بقدر  األضواء  إلى 

ذواتهن في هذه املناسبة الكروية العاملية.
السماء،  من  يهبطن  لم  الثالث  واحلكمات 
مباريات  إدارة  في  ملحوظ  تواجد  لهن  وإمنا 
في الدوريات احمللية والبطوالت القارية، فرابار، 
بالدوري  مباراة  تدير  امرأة  أول  هي  عاما،   ٣٨
الفرنسي، عام ٢٠19، وفي العام نفسه تولت 
إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها، 
الكأس  نهائي  أدارت  أيضا  العام  نفس  وفي 
السوبر األوروبي ٢٠19 بني ليفربول وتشلسي 

في  مباريات  أدارت   ٢٠٢٠ في  ثم  اإلنكليزيني، 
أوروبا عام ٢٠٢٠ ثم نهائي كأس  أبطال  دوري 

فرنسا املوسم املاضي.
عمال يقومون بتنظيف مقاعد ملعب البيت 
بطولة  قبل   ،٢٠٢٢ نوفمبر   1٢ في  اخلور  في 
 -  .٢٠٢٢ قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 

سبوتنيك عربي, 19٢٠, ٢٠٢٢.11.1٨
عاما،   ٣6 ياماشيتا،  اليابانية  احلكمة  أما 
أبطال  دوري  في  مباراة  تدير  امرأة  أول  فهي 
عالم  إلى  وانتقلت   ،٢٠19 عام  للرجال  آسيا 
االحتراف في وقت سابق من العام اجلاري بعد 

أن تخلت عن عملها كمدربة لياقة بدنية.
أول  هي  عاما،   ٣4 موكانسانغا،  والرواندية 
امرأة تتولى اإلشراف على مباراة في كأس األمم 

األفريقية للرجال في يناير املاضي.
بأن تصبح  وتخلت موكانسانغا، عن حلمها 
العبة كرة سلة محترفة، وكانت تدير مباريات 
في الدوري احمللي للسيدات في بلدها وهي في 

سن العشرين.
أن  يردن  ال  أنهن  على  الثالث  احلكمات  وتتفق 
يكون جنسهن مجاال للنقاش، وأكدن بأنهن 
جلنة  رئيس  وقال  األضواء،  إلى  يسعني  ال 
احلكام في الفيفا اإليطالي بيارلويجي كولينا 
بوضوح  »نؤكد  احلكمات  اختيار  على  تعليقا 

أن اجلودة هي التي تهمنا وليس اجلنس«.

ألول مرة بالتاريخ…
 3 حكمات يدرن مباريات 

في نهائيات مونديال قطر 
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دراسة  نتائج  شّككت 
من  عدد  فاعلية  في  جديدة 
يتم  التي  الغذائية  املكمالت 
مخّفضة  باعتبارها  ترويجها 
وأنها  الضار  للكولسترول 
صحة  حتسني  على  تعمل 
القلب، مقارنة بدواء »ستاتني« 

الذي يوصف لنفس الغرض.
وشارك في جتربة الدراسة 199 
أعمارهم بني  تراوحت  شخصاً 
لديهم  وليس  عاماً،  و٧٥   4٠

الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض  لإلصابة  تاريخ 
 LDL ضار  كولسترول  قياسات  لديهم  وكان 
وتصلب  القلب  بأمراض  اإلصابة  وخطر  مرتفعة، 
 1٠ خالل   %٢٠ إلى   %٥ نسبته  بلغت  الشرايني 

سنوات.
القلب،  ألمراض  األمريكية  الكلية  مجلة  ووفق 

استخدمت اجملموعة املشاركة 
»ستاتني«  دواء  تناولت  التي 
جرعة منخفضة ٥ ملغ، بينما 
 6 اآلخرون  املشاركون  تناول 
املكمالت  من  مختلفة  أنواع 
خلفض  توصف  التي  الغذائية 
منها  الضار،  الكولسترول 
الروزوفاستاتني،  مكمالت 
الستيروالت  ومكمالت 

النباتية، ومكمالت الثوم.
دواء  فاعلية  النتائج  وأظهرت 
الكولسترول  خفض  في   %٢4 بنسبة  »ستاتني« 
على  تؤثر  لم  الغذائية  املكمالت  وأن  الضار، 
ارتفاع  حدث  إنه  بل  الضار،  الكولسترول  مستوى 
في مستواه مع تناول مكمالت الثوم. كذلك كان 
على  ملحوظ  غير  أو  محدوداً  املكمالت  هذه  تأثير 

مستوى الدهون الثالثية.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

قد يحدث في بعض احلاالت النادرة أن يتأخر أمر ظهور األسنان 
عند األطفال والتسنينحتى يتم الطفل العام األول من عمره، 
الفور،  على  الطبيب  الستشارة  تتوجه  أن  األم  على  وحينها 
ملعرفة األسباب والعوامل التي أدت لذلك التأخير والتي منها “ 

وجودعيوب والدية بالفك، أو نقص بفيتامني د وفيتامني الكالسيوم” ويقوم وقتها الطبيب 
بالفحص ووضع العالج املناسب حلالة الطفل.

أشهر ٥ مضاعفات التسنني عند األطفال والرضع
فترة  مزاج مزعجة طوال  انقالب  فترة  األم مع طفلها من  تعاني   -: املزاج  وانقالب  البكاء 
تسنني الطفل، خاصة في فترة البداية، حيث أن الطفل ال ميلك أي وسيلة للتعبير عن آالمه 

إال بالبكاء والعصبية.
األرق:- يصاحب آالم فترة التسنني أرق وقلة نوم بسبب شعور الطفل بعدم الراحة واحساسه 

بألم مزمن.
مشاكل اللثة:- قد يبدأ ظهور تورم وانتفاخ باللثة مع بداية فترة التسنني وقد تصل إلى 

ظهور بعض التقرحات، ويجب حينها استشارة الطبيب على الفور.
الرضاعه  فترة  تكون  سوف  مؤملة:-  رضاعة  فترة 
رغبة  بسبب  الشئ،  بعض  لألم  بالنسبة  مؤملة 

الطفل امللحة في عض أي شئ.
عند  التسنني  مشاكل  أشهر  :-من  اللعاب  زيادة 
ولكن  والريالة،  اللعاب  سيالن  زيادة  هي  األطفال 
األسنان  ظهور  بعد  ذلك  ينتهي  سوف  تقلقي  ال 

بشكل واضح.
هل تستمر اعراض التسنني لفترة طويلة ؟

العديد من األمهات يشغل بالها هذا السؤال، هل ستستمر معاناة وأالم التسنني لفترة 
طويلة، حتى تكتمل أسنان الفك بشكل نهائي؟، أم ستنتهي مبجرد ظهور أول سن؟، ويعد 
آالم  أن  األغلب  ولكن  ألخرى،  حالة  ومن  آلخر  طفل  من  نسبي  السؤال  هذا  على  اإلجابة 

التسنني تقل وتنتهي خالل فترة التسنني.

أسباب تأخير التسنني عند األطفال؟

ملشروبات الطاقة بعض املزايا حيث إذ تزيد النشاط 
صحية  مخاطر  على  تنطوي  ولكنها  والتركيز، 
أيضاً، حيث يؤدي اإلفراط في تناولها إلى اضطرابات 

نظم القلب، وداء السكري، وتسوس األسنان.
وأوضحت خبيرة التغذية األملانية زيلكه فولبريشت 
الكافيني بنسبة  الطاقة حتتوي على  أن مشروبات 
اجلهاز  يحفز  ما  مليلتر،   1٠٠ لكل  مليغرام   ٣٢
ويرفع  املركزي،  العصبي  واجلهاز  الوعائي  القلبي 
أثناء  التحمل  ودرجة  واالنتباه،  اليقظة  مستوى 

ممارسة الرياضة.
املزايا شرط  أنه ميكن االستفادة من هذه  وأضافت 
تناول مشروبات الطاقة على نحو معتدل، مشيرة 
إلى أن كمية الكافيني اليومية القصوى املسموح 
بها لبالغ يتمتع بالصحة تبلغ 4٠٠ مليغرام، وذلك 

وفق هيئة سالمة األغذية األوروبية.
آنكه  األملانية  التغذية  خبيرة  حذرت  جانبها،  من 
يسبب  الذي  الكافيني،  تناول  في  اإلفراط  من  إيلرز 
وخطر  القلب،  وخفقان  التعرق،  ونوبات  العصبية، 

اإلصابة باضطرابات نظم القلب.

مخاطر اإلفراط في تناول مشروبات الطاقة 

6 من مكمالت خفض الكولسترول غير فّعالة 

من أسباب سقوط الشعر
   هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر، وقد ثبت علمياً اآلتي:

6٣ % من أسباب تساقط الشعر تعود إلى التهاب اجللد الدهني 
بأمراض  لإلصابة   %  ٢4 مثالً.  كالصلع  وراثية  ألسباب   %  4٠
احلمى وبخاصة التيفود، أو بسبب تناول أدوية للعالج من بعض 

األمراض. ومنها أدوية عالج بعض األمراض السرطانية.
1٣% بسبب الطرق اخلاطئة لتصفيف الشعر.

٨ % بسبب سوء التغذية.
٨% بسبب التوتر النفسي والعصبي.

 ٣ % بسبب األنيميا

دموعك حتميك من 
القرحة!

مريضاً   41 كل  بني  أن  اإلحصاءات  دلت 
بالقرحة في املعدة، ٣٣ شخصاً أصيبوا 
مشاعرهم  لكبت  نتيجة  املرض  بهذا 
عنها  التنفيس  وعدم  األلم  أو  باحلزن 

بالدموع!

نقص البروتني في األطعمة يخلف السمنة
إلى  يدفع  للبروتني  احتياج اجلسم  أن  أستراليا  دراسة حديثة في  كشفت 
إلى  يؤدي  ما  النقص،  لتعويض  والكربوهيدرات  الدهون  تناول  في  االفراط 

اإلصابة بالسمنة، وزيادة الوزن.
الصحة في جامعة سيدني  لعلوم  بيركنز  دراسة مركز تشارلز  وأوضحت 
وألن  الغذائية،  املكونات  باقي  على  البروتني  يفضل  اجلسم  أن  االسترالية 
معظم الوجبات احلديثة تتكون من مأكوالت مصنعة تقل فيها البروتينات، 
والطاقة  بالدهون  املشبعة  األغذية  في  االفراط  إلى  تلقائياً  الناس  يتجه 

لتعويض احتياجاتهم من البروتني.
ونقل موقع »سايتيك ديلي« عن أماندا غريتش املتخصصة في العلوم احلياتية والبيئية في مركز تشارلز 
البروتينات،  الناس من  تزايد االجتاه لتناول الوجبات السريعة واألغذية املصنعة، تقل حصة  بيركنز »مع 

فيعتمدون على الكربوهيدرات والدهون التي تزيد خطر اإلصابة باألمراض املزمنة على حد علمنا«.
تأكل للحصول على  أن أجسامنا  »الواضح بشكل متزايد  الباحث في األغذية:  راوبنهامير  ويقول ديفيد 
احتياجاتها من البروتني، وعند تخفيف كميات البروتني التي نحصل عليها بالدهون والكربوهيدرات، فإننا 

سنأكل أكثر للحصول على البروتني الذي تتوق إليه أجسامنا«.
وتبنّي من خالل هذا البحث االحصائي أن الذين ال يحصلون على كمية كافية من البروتني في وجباتهم 
اإلصابة  مخاطر  لديهم  وتزيد  اليوم،  خالل  أكبر  بكميات  الغذاء  استهالك  في  يستمرون  الصباحية 
بالسمنة وزيادة الوزن، بعكس الذين يحصلون على احتياجهم من البروتني في بداية اليوم، حيث تتراجع 

كمية األغذية التي يستهلكونها على مدار اليوم بشكل عام.

7 فواكه وخضروات ال تقّشرها
تربط تقارير منظمة الصحة العاملية بني عدم تناول اخلضروات 
مزمنة  بأمراض  اإلصابة  خطر  زيادة  وبني  نهائياً  والفواكه 
إنسان  مليون   ٣.9 حوالي  يتوفى  للمنظمة  ووفقاً  عديدة. 

سنوياً نتيجة عدم تناولهم هذه األطعمة أو ما يكفي منها.
من  جرام   4٠٠ بتناول  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي 
توجد  للبعض  بالنسبة  لكن  يومياً.  واخلضروات  الفاكهة 

صعوبات في حتقيق هذا املعدل اليومي، ال سيما مع تزايد الوجبات املصنعة واجلاهزة مثل البيتزا والبرغر، 
والوجبات اخلفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطا.

وبحسب موقع »مديكال إكسبريس«، يساعد عدم تقشير ٧ فواكه وخضروات على زيادة مدخالت اجلسم 
من املغذيات، وهي: التفاح والشمندر )البنجر(، واجلزر، والبطاطا احللوة، والفجل، والزجنبيل والبطاطا.

ويحتوي التفاح غير املقشر على 1٥% فيتامني سي أكثر، و٢6٧% فيتامني ك أكثر، و٢٠% كالسيوم أكثر، 
و19% بوتاسيوم أكثر، و٨٥% ألياف أكثر من التفاح املقشر.

الفالفونويد  مثل  بيولوجياً،  النشطة  النباتية  الكيميائية  باملواد  غنية  القشور  من  العديد  أن  كما 
والبوليفينول، والتي لها خصائص مضادة لألكسدة ومضادة للميكروبات.

وبالنسبة للقلق من تأثر هذه القشور برش املبيدات الكيميائية، ميكن خفض هذا التأثير في بعض األحيان 
عن طريق الطهي وغسل الفاكهة أو اخلضار جيداً.

فيروس يهاجم األطفال في الشتاء
قالت الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني إن الفيروس اخمللوي التنفسي يهاجم اجلهاز التنفسي 

لألطفال في الشتاء، خاصة الذين يقلون عن 6 أشهر، واخلدج.
كما يهاجم األطفال، الذين يعانون من أمراض رئوية مزمنة أو عيوب خلقية في القلب أو ضعف املناعة أو 

سوء التغذية، باإلضافة إلى األطفال، الذين يتعرضون للتدخني السلبي.
وأوضحت الرابطة أن أعراضه تتمثل في الزكام والسعال اجلاف أو املصحوب ببلغم والعطس وآالم احللق 

وصدور صوت أزيز أثناء التنفس وجفاف وشحوب اجللد والتنفس السريع واحلمى.
حياة  يهدد  شديداً  مساراً  يتخذ  قد  املرض  ألن  األعراض،  مالحظة  فور  الطبيب  استشارة  على  وشّددت 
الطفل. وتعالج املتاعب باألدوية اخلافضة للحرارة وبخاخ األنف املزيل لالحتقان واألدوية املوسعة للشعب 
الصحية  بالنظافة  االلتزام  يجب  وللوقاية  بالراحة.  وااللتزام  نحو كاف  السوائل على  وبشرب  الهوائية، 
مثل غسل اليدين بانتظام، وتنظيف األسطح، بانتظام والتطعيم، خاصًة األطفال األكثر عرضة لإلصابة.

الزوج  بني  الوفاق  وعدم  العائلية  املشكالت  أن  التجارب  أثبتت     
وزوجته قد يؤدي إلى إصابة الزوج بالذبحة الصدرية التي أصبحت 
من أمراض العصر احلديث. وقد أجرى الباحثون جتاربهم على 1٠ آالف 
مريض بالذبحة الصدرية على مدى ٥ سنوات ، تبني منها أن ٢9 % 
في  مشكالت  وجود  إلى  إصابتهم  أسباب  ترجع  بها،  املصابني  من 
أهم  وحنانها من  الزوجة  أن حب  يتضح  وبذلك  العائلية.  حياتهم 

العوامل الوقائية ضد الذبحة الصدرية.

حنان الزوجة 
يحمي الزوج من 
اإلصابة بالذبحة 

الصدرية!
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كلمة ومعنى:

 أولوجية

أولوجية، كلمة قبطية من أصل 
يوناني، تعني »بركة« خاصة للناس. 

وفي اإلصطالح القبطي تعني »لقمة 
البركة« التي يوزعها اآلباء املطارنة 
واألساقفة والكهنة للشعب بعد 

إنتهاء القداس اإللهي، وتؤخذ من بني 
اخلبزات اخملتار منها »احلمل« بهدف 

إعطاء البركة للشعب وتعد إمتداداً 
ملوائد األغابي في املسيحية األولى.

مواساة طائر

العقعق،  طيور  أحد  ذكر  يتوفي  أن  ما 
إلى  الذكور احمليطة  حتى تسارع بقية 
منها  كل  وتقدمي  أنثاه،  ملواساة  عشه 
لها حلمايتها ورعاية  ثانياً  نفسه زوجاً 

صغارها من بعد موت أبيهم.
   وال تتردد األنثى طويالً قبل أن تنتخب 

من يصلح لها زوجاً ثانياً! 

ذاكرة العصفور 

ال تخطيء!

على  املستنقع  عصفور  ذكر  يعتمد     
رحالته  قطع  في  تخطىء  ال  التي  ذاكرته 

البعيدة الختزان طعامه.
   ينقل العصفور بضع حبات في كل مرة 
لسانه،  حتت  صغير  جتويف  أو  جيب  داخل 
ويحملها إلى مواقع التخزين التي يختارها 
األشجار  أفرع  على  أو  اجلبال  فوق  بعناية 

القوية.
وقد يصل عدد مواقع التخزين إلى اآلالف وال 
إليها  عودته  طريق  في  العصفور  يخطىء 
أيام  بعد  اليها إلطعام صغاره  احتاج  متی 

أو شهور!

أضخم زهرة في العالم!

في إند ونسيا وفي جو )سومطرة( الرطب واملمطر،  
كبيرة  املنظر  عجيبة  زهرة  غريبة  بطريقة  تنمو 
احلجم، الساق لها والغصن، غير أنها تتكون من 
الزهرة  قطر  ويبلغ  كبيرة،  بأوراق  والتويج  الكأس 
ثالث أقدام، وتتغذى هذه الزهرة من جذور النباتات 
بعد  إذ  طريفة؛  بطريقة  وتنمو  بها،  احمليطة 
الكأس، فتصبح  أطرافها فتضم  تتجمع  ذبولها 
وكأنهـا وعاء مغلق يحتوي سائالً مخاطياً يشبه 
وعند  الـورود،  تلك  بذور  فيه  تطفو  اآلسنة  املياه 
الكأس،  هـذه  تدهس  والكركدن  الفيلة  مرور 
أثناء مرور  الورود، وفي  بأقدامها  فتنشق، وتتعلق 
في  البذور  تلك  تنثر  األحـراج  في  احليوانات  هذه 
أرجاء املكان، فإن اتفق أن وقعت البذور على جذور 
لتصبح  منها،  تغذت  األخرى  واألغصان  النباتات 

أكبر زهرة في العالم.

دوار الطريق 

نقلها  أثناء  في  احلية  األسماك  ال تشعر 
بدوار  لإلصابة  تتعرض  لكنها  البحر، 
ملسافات  بالسيارات  انتقلت  إذا  الطريق 
أسماك  تربية  خبراء  ينصح  لذا  طويلة.. 
وبعد  قبل  األسماك  إطعام  بعدم  الزينة 

نقلها مباشرة ملدة يومني على األقل! 

إذا ُعرف

 السبب...

وقد  طويلة  مدة  بعد  وعاد  رجل  سافر 
سبب  عن  الناس  فسأله  حليته،  طالت 

ذلك، فقال:
   ـ لقد نسيت املوسى هنا!

أقوال خالدة

»يظل اإلنسان عبدا ملتطلبات احلياة 
إلى أن يحرره املوت« 

توفيق احلكيم
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )5٨( ملــــكوت اللـــ
 الَ تَُدنِّْسُه أَنَْت!!!

ُ
َرُه اهلل َما َطهَّ

أحشائي، أحشائي! توجعني جدران قلبي. يئن 
في قلبي. ال أستطيع السكوت. ألنك سمعت 
 :4 )ارميا  احلرب.  وهتاف  البوق  صوت  نفسي  يا 

)19
يتزعمها  التي  الروحية  باحلرب  اقصد  وهنا 
الرب  )أوالد  الرب  شعب  ضد  وجنوده  إبليس 
احلقيقيني( في العالم ليست كاحلرب في إيام 
بابل  ارميا عندما سبي الشعب علي يد ملك 
من  غالباً  تأتي  الزمان  هذا  في  فاحلرب  وآشور! 
الداخل، من داخل الكنيسة، فعلي مدار التاريخ 
هي  الكنيسة  أرهقت  حرب  أصعب  الكنسي 
احلرب من الداخل ليست االضطهاد أو الضيقة 
أو حتى الذين هم من خارج الكنيسة، لكنها 
ترهق  ومازالت  أرهقت  التي  الغريبة  التعاليم 

الكنيسة على مر العصور!!
انتابني حزن شديد ووجع في قلبي ملا سمعته 
متداول  فيديو  املنصرم،  األسبوع  امليديا  علي 
األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  من  لكاهن 
جواز  إن  باحلرف  فيه  يدعي  األسف  كامل  مع 
انا  زنا،   بل  باطل  »اإلجنيلني«  البروتستانت 
تخليت إن هذا الفيديو مركب بطريقة أو بأخرى 
أو  اإلميان  انهم حماة  انفسهم  يدعون  َمن  ِمن 
كما  العكرة  املية  في  يتصيد  آخر  فصيل  أي 
يقولون آو شخص يريد الوقيعة بني الطوائف 
بادئ  في  الهراء  هذا  اصدق  فلم   ،،، املسيحية 
األمر و جتاهلته و لكن كلما فتحت موقع من 
بل  الفيديو  اجد هذا  السوشيال ميديا  مواقع 
نشطاء امليديا بحثوا و فتشوا حتى أتوا باسم 

هذا الكاهن  وفي أي كنيسة يخدم.
الزواج  تاريخ  في  أخوض  أن  أريد  ال  هنا  انا 
الكنسي أو املدني وال أريد أن أخوض في الفرق 
بني الزواج في العهد القدمي واجلديد وال أريد أن 
أخوض في الفرق ما بني الزواج عند األرثوذكس 
األقباط املصريني - الذين انا واحد منهم واعتز 
وال  األخرى،  املسيحية  الطوائف  وبني   - بذلك 
أريد أن اكتب مقال عن التعريف والتفريق بني 
هذا وذاك، لكني أريد أن ألقي بالضوء على ألف 

باء املسيحية!!
مسيحي ال تعني أنك تنتمي لفكره أو معرفة 

ذهنية أو إنك تنتمي ألسرة مسيحية ...
يجوز أنك قرأت الكتاب املقدس و لديك معرفه 
ذهنية و حتفظ بعض أو معظم آيات اإلجنيل أو 
طفولتك،  في  األحد  مدارس  إلى  ذهبت  كنت 
في  األولى  الصفوف  في  خدمة  في  انك  أو 
طائفتك،  في  مرموقاً  مركز  لك  أو  كنيستك 
موضوع  هو  الذي  الشخص  تعرف  لم  لكن 
اإلجنيل ولم تتقابل معه ابدأ، وال مرة في حياتك 
عينك نظرت في وجهه ونظرت عيناه كاحلمام 
على مجاري املياه، مغسولتان باللنب، جالستان 
في وقبيهما. )نشيد األنشاد ٥: 1٢( ففي هذه 

اإلعداد من سفر نشيد االنشاد قد رأت العروس 
على  )يسوع(كاحلمام  حبيبها  عيني  وانا(  )انت 
مجاري املياه« تعبيرا عن اللطف والوداعة كما 
والنقاوة  للطهارة  صورة  أجمل  فيهما  رأت 
واللطف  احملبة  فعواطف  باللنب«  »مغسولتان 
في  ولكنهما  العينني،  هاتني  من  تشع  واحلنان 
وهذه  وقداسة،  تفيضان طهارة  الوقت نفسه 
واحلنان مع  اللطف  الصفات مجتمعة معا _ 
تتصف  أن  يريد  ما  هي   _ والقداسة  الطهارة 

بها عروسه وحبيبته.
األقل  على  الصفات  بهذه  تتصف  أنت  فهل 
من ناحية أخواتك في اإلنسانية، أم أنت تأخذ 
سيده  سامحه  الذي  البطال  العبد  موقف 
في  اخوه  يرحم  أن  فرفض  هو  أما  بالكثير، 
املقدس  الكتاب  يقوله  ما  فاسمع  اإلنسانية، 
على فم الرب » فدعاه حينئذ سيده وقال له: 
لك  تركته  الدين  ذلك  كل  الشرير،  العبد  أيها 
ألنك طلبت إلي. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا 
)متى  أنا؟«.  رحمتك  كما  رفيقك  العبد  ترحم 

)٣٢، ٣٣ :1٨
أنت  هل  تكون،  من  نفسك؟!  اختبرت  هل 
تتصف  التي  الرب  قلب  بحسب  العروس 
جتاه  واللطف  والقداسة  والطهارة  بالوداعة 
ذاك  أنت  أم  اإلخوة؟!  جتاه  وبالتبعية  العريس 
تصنيف  أخواته  يصنف  الذي  الشرير  العبد 
راديكاليا على أساس طائفي ال أساس له ال في 
الكنيسة  أباء  تعليم  في  وال  املقدس  الكتاب 
كنيستنا  أباء  من  عنه  سمعنا  وال  األولى 
يوحنا  من  نحن  أين  القدس؛  بالروح  املرتشدين 
ويعقوب إخوة عندما قاال للرب أن تنزل نار من 
السماء على مدينة السامرة، فانتهرهما الرب 
قاال:  ويوحنا،  يعقوب  تلميذاه  ذلك  رأى  ...فلما 
السماء  من  نار  تنزل  إن  نقول  أن  أتريد  »يارب، 
فالتفت  أيضا؟«  إيليا  فعل  كما  فتفنيهم، 
روح  أي  من  تعلمان  وقال:»لستما  وانتهرهما 

أنتما!« )لوقا 9: ٥4، ٥٥(
من أي روح أنت يا من تدين غيرك هو ملواله كما 

قال العظيم في الرسل بولس.... 
من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو ملواله يثبت أو 
يسقط. ولكنه سيثبت، ألن اهلل قادر أن يثبته. 

)رومية 14: 4(
أين أنت وأنا من بطرس الذي مجرد أن رفض أن 
الرب في حلم  له  الي كرنيلوس فظهر  يذهب 
َقطُّ  آُكْل  لَْم  ألَنِّي   ! يَارَبُّ بُْطُرُس:»َكالَّ  ...َفَقاَل 
َشْيًئا دَنًِسا أَوْ جَنًِسا«. 1٥ َفَصارَ إِلَْيِه أَيًْضا َصْوٌت 
)أعمال  أَنَْت!«  تَُدنِّْسُه  الَ  اهلُل  رَُه  َطهَّ ثَانَِيًة:»َما 
تَُدنِّْسُه  الَ  اهلُل  رَُه  َطهَّ »َما   )1٥  ،14  :1٠ الرسل 

أَنَْت!!!
ارحموا األجيال اجلديدة من هذا الهراء

استقيموا ....... يرحمكم اهلل....

دكتورة نعمات موافي

بني  »حياتنا  عنوانُه  لي  سابق  مقال  في 
أكمل  أن  وعدتكم  واللوكيميا«  االوكومنيا 
تصيب  التي  احلياتية  اللوكيميا  أنواع  لكم 
ونبدئها  احلالي  عصرنا  فى  الناس  نفوس 
»مامون  وكلمة  املامون«،  »لوكيميا  بـ  اليوم 
–  Mammon« وهى كلمة أرامية مبعنى الثروة 
عندما  نعمة  هي  ثرواتنا  أو  وأموالنا  املال،  أو 
كوسيلة  الصحيح  وضعها  في  تُستخدم 
ومحبتها  القتنائها  غاية  وليست  حياتية 
»مامون  امْلَاِل  َمَحبََّة  ألَنَّ  أجلها،  من  والعيش 
إِذِ  الَِّذي  ُرورِ،  الشُّ لُِكلِّ  أَْصٌل   »Mammon  –
ابَْتَغاُه وأحبه َقْوٌم َضلُّوا َعِن الغرض احلقيقي 
أي  اإلنسانية  صورتهم  وشوهوا  بل  للحياة 
محبة  فيهم  توحشت  واذا  الرحمن،  صورة 
املال  حتول   »Mammon  – »املامون  املال 
للوكيميا متوحشة تأكل ايامهم وتعميهم 
احلياة  وجمال  للمحبة  احلقيقي  الغرض  عن 
األفضل وجتعله ال يتكلم إال عنه وال يسمع 
إال أخبار املال وصوت رناته في كل مكان، بل 

وقد ََطَعُنوا أَنُْفَسُهْم بِأَوَْجاٍع َكِثيرٍَة.
علينا  وشهوته  املال  محبة  تسود   وعندما 
حياتنا  في  يحكم  قاسي  لسيد  يتحول 
وأيامنا.. ويتوحش في نفوسنا ليأكل خاليانا 
والبهاء  باجملد  لتلذذنا  لنا  املوهوبة  الروحية 
مشاعرنا  وينهش  وأماننا  وفرحنا  وسالمنا 
نخدم  أن  نقدر  فال  احلرة،  وأرادتنا  وأذهاننا 
وتَْكُثُر  بل   ،»Mammon  – »املامون  واملال  اهلل 
أَوَْجاُعُهُم ومصائبهم الَِّذيَن أَْسرَُعوا وَرَاَء آَخرَ 
غير الرحمن الذي صورنا على صورته وخلقنا 
على شبهه.. ألنهم يُرَاُعوَن ويحيون من أجل 
نِْعَمَتُهْم  فَيْتُرُكوَن  نفع  بال  َكاذِبًَة  أَبَاِطيَل 
التي وهبها اهلل لهم ليقيموا فيها ويحيوها 
يحكم  وال  شيء  كل  في  يحكمون  كملوك 

من أحد أو من أي وسائل..
املامون يعيش   وَقد يقول أحدهم من ميتلك 
في  أمانك  جتعل  ال  اقول،  أنا  وأما  مأمون.. 
األبدي  األزلي  الثابت  فى  أجعله  بل  ُمتغير 
ظل  عنده  وليس  يتغير  ال  الذى  السرمدي 
األَيَّاِم  هذه  ِفي  أَنَُّه  هَذا  ولنْعلَْم   .. دوران 
اَلَْصْعَبٌة وفى هذا الزمن الرديء، يَُكوُن النَّاَس 
»مامون  لِلَْماِل  ُمِحبِّنَي  ألَنُْفِسِهْم،  ُمِحبِّنَي 
ُمْسَتْكِبرِيَن،  ِمنَي،  ُمَتَعظِّ  ،»Mammon  –
َغْيرَ  لَِوالِِديِهْم،  َطائِِعنَي  َغْيرَ  ردِيَن،  ُمَتمِّ

َعِدميِي  رًِضى،  باِلَ  ُحُنوٍّ،  باِلَ  دَنِِسنَي،  َشاِكرِيَن، 
الَِح،  لِلصَّ ُمِحبِّنَي  َغْيرَ  َشرِِسنَي،  النَّزَاَهِة، 
اِت  َخائِِننَي، ُمْقَتِحِمنَي، ُمَتَصلِِّفنَي، ُمِحبِّنَي لِلَّذَّ
دُوَن َمَحبٍَّة هلِِل، لَُهْم ُصورَُة الرَّْحَمن، وَلِكنَُّهْم 
يحملونها  التى  الرحمن  صورة  ُقوَّة  ُمْنِكُروَن 
َعْن  نْعرِْض  أن  إال  علينا  وَمأَ  داخلهم..  فى 
هُؤالَِء، ألن محبة »املامون –  Mammon« هى 

أصل لكل الشرور.
ولكن ما احلل أمام الذين أصابتهم لوكيميا 
عليهم  وظهرت   »Mammon  – »املامون 

أعراضها املعدية، سريعة االنتشار.. ؟
األعراض  هذه  تنتهر  أن  وهو  بسيط  احلل 
مشاعرك  في  لتحكم  األولى  حملبتك  وتعود 

حتتمها  التي  واجلعالة  الغرض  نحو  لتتجه 
اإللهية  الصورة  وهي  الرحمن  صورة  عليك 
التي خلقها اهلل على أحسن تقومي وتأمرها 
»املامون  املال  محبة  شهوات  تطيع  ال  بأن 
عبد  فأنت  تطيعه  الذي  ألن   ،»Mammon  –

له!
وقد يقول قائل، ولكنني حاولت مرات كثيرة، 
ارفع  بل  تيأس  أقول لك ال  دون جدوى..   لكن 
عينيك إلى مركز الصيانة اإللهية وأستعني 
بالرحمن ليعيد لك صورته مرة أخرى.. ثق أنه 
ينتظرك ليرد لك بهجة تلك الصورة اإللهية 
اململوءة نعمة وحق.. أدعوه فهو منك قريب 

جداً..
بصورته  مستمتعني  ربي  نعمات  في   دمتم 
الرحمانية من مجد إلى مجد ودائماً في ملء 
الفرح والسالم والنجاح والرفعة واالرتفاع ...

لوكيميا املامْون 

لتعيش مأموَّن

1-844-355-6939
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ال تسع كتب العالم أن تشرح ما 
فعله و ما قدمه املسيح للبشرية. 
باإلشارة  لكني سأكتفي فقط  و 
إختصار  في  األشياء  بعض  إلي 
وتقول  التسبحة  تشرح  شديد. 
الذي  أعطانا  و  لنا  الذي  أخذ  أنه 
أعطانا  و  جسدنا  أخذ  هو   ... له 

و  اإلنسان  جسد  املسيح  أخذ  لقد   .... القدوس  روحه 
روح  سكن  لقد  خطيئته.  ماعدا  لإلنسان  ما  كل  أخذ 
ما  كل  يأخذ  الذي  اهلل  روح  اإلنسان.  في  القدوس  اهلل 

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

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

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

اإلنسان هذا؟ 
اإلنسان يستحق، ليس لقداسته  أن  اآلب  و يجيب  هنا 
املسيح فيه  إبني يسوع  أري  اآلب  أنا  بل ألني  أو جهاده 
.... في املسيح صرنا، نحن العبيد، أبناء اهلل !! ) ألنكم 
غالطيه   (  ) يسوع  باملسيح  باإلميان  اهلل  أبناء  جميعاً 

 .)٢6:٣
اإلنسان  و  اخلالق  اهلل  بني  تفصل  عظيمة  هوة  هناك 
يضمنا  لكي  أتي  و  اهلل  عبرها  الهوة  هذه  اخمللوق، 
خارج  يحيا  من  فكل  املسيح.  يسوع  شخص  في  اليه 
فإن  اهلل.  عن  و منفصال  يظل محروماً  املسيح،  يسوع 
إنسان  هو  بالتبني  اهلل  إبن  و  باملسيح  املتحد  اإلنسان 
أن  الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً  له سلطان!! )فكل 
ياليت   .)1٢:1 )يو  بأسمه(  املؤمنني  أي  أوالد اهلل  يصيروا 
اإلنسان يدرك هذا السلطان املُعَطى له من قبل اهلل !! 
لقد قدمت لك عزيزي القاريء حملة بسيطة عن ما قدمه 
للمسيح  أقدم  أن  ميكن   ماذا  اآلن  و  للبشرية.  املسيح 
اقدمه!!  أن  أستطيع  الشيء  أعطانيه؟  ما  كل  مقابل 
عقله  و  قلبه  إاّل  يقدم  أن  يستطيع  ال  فقير  فاإلنسان 
 ... له  عقولنا  و  قلوبنا  فلنقدم  ميلك.  ما  أغلي  هما  و 
رؤيا  اآلخر)  و  األول  يكون  بأن  املستمرة  دعوته  فلنقبل 
جديد،  من  املشهد  ليتصدر  و  املسيح  فليرجع   .)1٧:1
وليكن هو األول واآلخر، الكل في الكل. ليدخل املسيح 
التي  األصنام  كل  ُمحطماً   اإلنسان  قلب  و  عقل  إلي 
صنعها اإلنسان بنفسه و لنفسه باحثاً عن إله يعبده 
من صناعته و حسب فكره احملدود. إلهاً مزيفاً، يعطيه 

اللذة لفترة ثم يستعبده ويستهزيء به. 
الوقت  يأت  ألم  إرادة اهلل في حياتك،  تبحث عن  يا من 
لتبحث عن إله اإلرادة؟؟ يا من تلهث و جتري و تطلب تنفيذ 
املشيئة؟؟  إله  وراء  تلهث  أال  حياتك،  في  اهلل  مشيئة 
أيها اإلنسان، قد خسرت كثيراً حينما إكتفيت بعالقات 

مع أخيك اإلنسان. أال تفكر في عالقه مع إبن اإلنسان؟

الراعي والرعية 2020

16 الَ تَِضلُّوا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاَء. 1٧ ُكلُّ َعِطيٍَّة 
ٍة ِهَي ِمْن َفْوُق، نَازِلٌَة  َصاحِلٍَة وَُكلُّ َمْوِهَبٍة تَامَّ
تَْغِييٌر  ِعْنَدُه  لَْيَس  الَِّذي  األَنَْوارِ،  أَبِي  ِعْنِد  ِمْن 

واَلَ ِظلُّ دَوَرَاٍن.
جاء  عما  شرحه  سبق  عما  القول  خالصة 
أحداً  يُجرِب  ال  اهلل  أن  األول  اإلصحاح  في 
أبو  اهلل  أن  املعقول  من  فليس  بالشرور. 
ثورة الشهوات  األنوار والصالح يتسبب في 
حرب  عليه  ويشن  اإلنسان  في  الرديئة 
نحن  إميانه.  ليمتحن صدق  والشرور  الرذائل 
يونان  أو  أيوب  لم نري اهلل يصنع هكذا مع 
أو أبراهيم أو غيرهم من رجال اإلميان الذين 

أمتحنهم اهلل.
في  يستطرد  املقدس  الوحي  جند  لهذا 
اهلل  بها  يسمح  التي  التجربة  عن  حديثه 
محتوي  أن  وكيف  اإلميان،  لتزكية  أنها 
التجربة هو للصالح وليس فيه ُشبهة شر.

فكيف هلل الذي هو احلياة ومنبعها ينسبون 
إليه - سبحانه -صفات الشر واملوت واألذية 
صفات  تكون   - إذاً  فماذا-  والضرر؟  واملكر 

وأعمال الشيطان؟ 
إن احلياة والصالح املطلق وخير اإلنسان، هو 
من صميم طبيعة اهلل التي ال تغيير فيها. 
 - فيه  والرجاء  والثقة  اإلميان  وجب  لذلك 

تبارك أسمه.
»كل  الكذبة  اآللهة  من  االحتراس  ووجب 

آلهة األمم شياطني«. فكل متغير ليس حق. 
وكذلك  متغير.  الغير  الوحيد  هو  اهلل 
اهلِل  ِهَباِت  »أَنَّ  عطاياه  وبالتالي  صالحه، 

وَدَْعَوتَُه ِهَي باِلَ نََداَمٍة« )رومية 11(.
واستطرادا لتعريف الوحي املقدس بأن احلق 
الزمن  هذا  أمور  مثل  ليس  وأنه  متغير  غير 
املتغير الوقتي، لذلك فإن الوحي يؤكد على 
أن اهلل ال ِظل له مثل اخمللوقات عندما تقع 
 - سبحانه   - ألنه  الشمس،  أشعة  عليها 
بدوران  املتغير  اخمللوق  للزمن  خاضع  ليس 
الشيء  ظل  فيظهر  الشمس  حول  األرض 

ثم يزول.

سالمه  وبالتالي  املؤمن  ثقة  فإن  لذلك   
الداخلي غير مسبوق: »سالمي أنا أعطيكم، 
أنا«.  أعطيكم  العالم  يعطي  كما  ليس 
وزادت  ثباته  زاد  بربنا  ما  أمٌر  أرتبط  وكلما 
الثقة من ناحيته مثل ثقة الناس في رجال 
الدين الذين ظهر صالحهم بأن تخرجت من 
كثير  ومثل  مقدسة،  أجياالً  أيديهم  حتت 
االرتباط  على  تأسست  التي  صداقاتنا  من 
باملسيح في مجتمع كنسي روحي حقيقي 

ليس كاذب.
نَُكوَن  لَِكْي  احْلَقِّ  بَِكلَِمِة  َفَولََدنَا  َشاَء   1٨

بَاُكورًَة ِمْن َخالَئِِقِه.
تثبت طبيعة اهلل  بحقائق  الوحي  يأتي  ثم 

وعمله  مشيئته  صالح  فيذكر  الصاحلة. 
لكل  مجاناً  اهلل  يقدمها  التي  ونعمته 
ويشهد  املسيح.  في  به  اإلميان  يقبل  بشر 
الثانية  الوالدة  في  تتلخص  املسيحية  أن 
حديث  )اقرأ  اهلل  من  فوق  من  لإلنسان 
املسيح مع نيقودميوس في أجنيل يوحنا ٣عن 
الوالدة الثانية لإلنسان من فوق( والتي يصير 
بها اإلنسان أبناً هلل بالتبني من خالل بنوة 

املسيح لآلب بالطبيعة. 
ال  البشر  بني  والدم  اللحم  ارتباط  كان  فإن 
ميكن أن يتغير بل هو فوق أي تغيير ألن األبوة 
فكم  متغير،  بأي  تتأثر  وال  تزول  ال  البشرية 
باحلري انتسابنا هلل بالوالدة الثانية لنا منه 
املسيح  في  بشريتنا  خالل  من  سبحانه 

يسوع. 
أثناسيوس  البابا  يقول  التبني  هذا  وعن 
الرسولي »نحن البشر ُجعلنا آلهة بالكلمة 
أننا  بسبب  اهلل(  وكلمة  اهلل  أبن  )املسيح 
أخذه  )الذي  جسده  خالل  من  به  أحتدنا 
فصارت  جتسد(«،  عندما  مرمي  العذراء  من 
والبر  األبدية  واحلياة  اخللود  في  صفاته  لنا 
والصالح وبذلك صرنا من أهل بيت اهلل من 
خالل املسيح يسوع أبنه الوحيد الواحد مع 
اآلب والروح القدس في األلوهة وال شريك له 

سبحانه... والُسبح هلل.

رسالة يعقوب الرسول االصحاح األول )4(
ال تضلوا … لو عرفتم طبيعة اهلل الصاحلة ...  َلعرفتم َخالَصه في 

املسيح أبنه وكلمته
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )174( 

هل يستحق اإلنسان ؟ 
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية
 جامعة الڤال – كندا

وراء اخللق خالق:
حقائق الغالف اجلوي األربعة لكوكب األرض

بقلم: ا. د. ناجي إسكندر

كثافته،  مكوناته،  نسب  األرض،  بكوكب  اجلوي  الغالف  التصاق   -
وطريقة جتديده متثل أربعة خصائص الزمة لدعم احلياة علي كوكب 

األرض.
اجلاذبية  بفعل  يحدث  األرض  بكوكب  اجلوي  الغالف  التصاق  أوال:   -
الكوني  الفضاء  إلى  اجلوي  الغالف  هذا  تسرب  متنع  والتي  األرضية 
)كوكب املريخ بسبب صغره نصف حجم وعشر وزن كوكب األرض 
له غالف جوي رقيق أقل كثافة )1٠٠/1( من كثافة غالف األرض اجلوي 

.)CO2 ويتكون أساسا من
الالزمة  املياه  تسرب  األرضي  اجلوي  للغالف  العالية  الكثافة  ومتنع 

للحياة خارجه وذلك على عكس كوكب املريخ.  
أنه  ارتفعنا عن سطح األرض انخفض الضغط اجلوي حتى  وكلما 
يصعب جدا على البشر احلياة على ارتفاع أكثر من ستة آالف متر 
الغالف اجلوي يتواجد في أقرب ٣٠ كم  عن سطح األرض، 99% من 

للكرة األرضية.  
 %٧9 أوكسجني،   %٢1 األساسية:  اجلوي  الغالف  مكونات  -ثانيا: 
نيتروجني، ٠.٠4% CO2 وهذه النسب الزمة للحياة الطبيعية ألنها 
وحتتفظ  للحياة،  الالزم  األوكسجني  من  املطلوبة  النسبة  توفر 
باحلرارة الالزمة لتسخني األرض وحتمي اإلنسان من النسب املميتة 

من األشعة فوق البنفسجية.  
ومن الغريب أن نسبة 1٠٠% أوكسجني لن تسمح باحلياة النباتية، 

وعليه لن يكون هناك حياة حيوانية، ولو حدث أن وضع إنسانا في هذه النسبة لتوفي من ارتشاح في الرئة، ولن يكون هناك اشتعاال لنيران 
ولكن سيحدث انفجارا. 

- ثالثا: تبلغ كثافة الغالف اجلوي أقصاها على سطح األرض لتولد ضغطا على أجسامنا معدله حوالي 1٥رطل على البوصة املربعة ولكننا 
معتادين على هذا الضغط وهذا الضغط كما ذكرنا مينع تسرب املياه خارج الكوكب

- رابعا: ما يحفظ هذه النسب ثابتة هو التبادل بني عمليتني؛ عملية التمثيل الضوئي للنباتات وبعض أنواع البكتيريا في ضوء الشمس 
والتي تأخذ CO2 واملاء لتطلق األكسجني وتكون املواد العضوية الغذائية، وبني عملية التنفس اخللوي ملعظم الكائنات والتي تفعل العكس.
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واشنطن:

الشمس تبتسم!

التقط قمر صناعي تابع لـ »ناسا« صورة ملا بدا أنه منط وجه سعيد 
على الشمس، مما دفع وكالة الفضاء األمريكية للقول إن الشمس 

شوهدت وهي تبتسم.
ونشرت الوكالة الصورة، على »تويتر«، وكتبت معها: »اليوم، التقط 
مرصد ديناميات الطاقة الشمسية التابع لوكالة »ناسا« الشمس 

مبتسمة«.
الداكنة على  البقع  وعن سبب هذه الصورة، أوضحت: »تعرف هذه 
الثقوب  البنفسجي باسم  الضوء فوق  التي شوهدت في  الشمس 
اإلكليلية، وهي املناطق التي تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة 

في الفضاء«.
الشمس  عن  »ناسا«  صورة  أثارت  اإلنترنت،  على  طرحها  ومنذ 
عيد  بقرع  العديد  شبهها  إذ  اإلنترنت،  عبر  الردود  من  كبيراً  عدداً 

»الهالووين« املنحوت، وأسد وشمس في عرض األطفال »تيليتابيز«.
أن  من  حذروا  اخلبراء  بعض  فإن  الودود،  مظهرها  من  الرغم  وعلى   
الثقوب اإلكليلية للشمس قد تعني هبوب عاصفة شمسية على 

األرض.

فيالدلفيا:

سيارة ببطارية ملداهمة اللصوص!
    تسهيالً الكتشاف حاالت السرقة في فيالدلفيا األمريكية، ابتكر 
رجال البوليس سيارة خاصة لهذا الغرض. تعمل السيارة الصغيرة 
أنها  كما  الساعة،  في  متر  كيلو   16 إلى  سرعتها  تصل  ببطارية 
رجال  بوجود  اللصوص  فتفاجيء  حتركها؛  عند  أصوات  أي  تصدر  ال 

البوليس حولهم بدون سابق إنذار مبقدمهم.

النمسا:

أصعب األعمال اجلميلة!
   أثبت العلماء النمساويون أن قيادة األوركسترا تعتبر أصعب من 
أي أعمال تتطلب حركات عنيفة في أثناء تأديتها؛ بل وتعتبر أصعب 
مهنة ميارسها اإلنسان على اإلطالق، حيث تتضاعف ضربات القلب 
خالل العزف، وبخاصة في عزف املقاطع العاطفية التي يتأثر بها قائد 

األوركسترا.

أملانيا:

مترينات توقيعية!
األطفال  عالج  في  تفيد  حديثة  طريقة  إلى  األملان  األطباء  توّصل 
الطريقة  وتتلخص هذه  التنفسي.  اجلهاز  أمراض  من  يعانون  الذين 
العالجية اجلديدة في ممارسة بعض التمرينات التوقيعية، إلى جانب 

مجموعة من التمرينات اخلاصة بالتنفس يوميا.
   أما النتائج ، فكانت مذهلة ؛ وخاصة األطفال سن السادسة.

فيينا:

نشطاء املناخ يشوهون لوحة غوستاف كليمت

القى نشطاء في مجال املناخ، الزيت على لوحة غوستاف كليمت، 
التي كانت محمية بالزجاج، مبتحف »ليوبولد« في فيينا.

األخير«  »اجليل  البيئة  مجال  في  النشطاء  مجموعة  أعضاء  ونشر 
مقطع فيديو على موقع »تويتر« يظهر فيه أحد األعضاء وهو يلقي 
أحد  وضع  كما  واحلياة«.  »املوت  الشهير  العمل  على  أسود  سائالً 

النشطاء يده على الزجاج الواقي.
النظرة  »من  وقالت:  احلادث،  وقوع  املتحف  باسم  متحدثة  وأكدت 
فحص  اآلن  يتم  أنه  مضيفًة  جيدة«،  بحالة  العمل  أن  يبدو  األولى 

اللوحة عن كثب.
ودفع النشطاء للقيام بهذا التصرف شركة النفط والغاز النمساوية 
اململوكة للدولة جزئياً »أو إم في«، التي قامت برعاية يوم مفتوح في 

متحف »ليوبولد«.
يبحثون  يزالون  ال  الذين  األشخاص  »أيدي  اجملموعة:  أعضاء  وغرد 
وينقبون عن نفط وغاز ملطخة بالدماء، ولن يزيل أي قدر من الرعاية 

هذه الدماء أبداً«.
وقام نشطاء في مجال املناخ بتصرفات مماثلة في متاحف مختلفة 

حول العالم هذا العام. 

إيطاليا:

البرملان يسمح للنائبات باصطحاب األطفال

قررت جلنة بالبرملان اإليطالي، السماح للنائبات مستقبالً باصطحاب 
أطفالهن إلى مجلس النواب في روما وإرضاعهم هناك.

وسيتم تعديل قاعدة ال تسمح بحضور أحد سوى النواب في اجمللس 
مع  ع  الرضَّ بحضور  للسماح  التصويت  وعمليات  اجللسات  خالل 

أمهاتهم.
األخير  الصف  في  منفصلة  صغيرة  منطقة  تخصيص  وسيتم 

لألمهات إلرضاع أطفالهن في مجلس النواب بالبرملان.
النائبة  سبورتيلو،  جيلدا  عن  اإليطالية  »أنسا«  أنباء  وكالة  ونقلت 
عن حزب حركة خمس جنوم، التي قدمت االقتراح، قولها إنها تأمل أن 

تدخل القاعدة اجلديدة حيز التنفيذ خالل العام اجلاري.
في  احملافظ  إيتاليا«  »فورتسا  حزب  زعيمة  رونزولي،  ليتشا  وكتبت 

مجلس الشيوخ، عبر موقع »تويتر«: »أخيراً!«.
اصطحبت  عندما  األوروبي  البرملان  في  مرة  ضجة  رونزولي  وأحدثت 

ابنتها فيتوريا إلى اجمللس.

اليابان:

حتى ال ينعس السائق
أثناء قيادة السيارات، قامت  للكشف عن أفضل عالج للنعاس في 
مؤسسة البيئة اليابانية بعمل دراسة حديثة، قامت بتجربتها على 
مجموعة من سائقي السيارات ممن لديهم خبرة طويلة في القيادة.

وأظهرت النتائج أن أفضل طريقة تساعد قائد السيارة على مواصلة 
طريقه متيقظاً، هو أن ميضغ اللبان »العلكة«، ثم نثر قطرات من املاء 

البارد لتجديد النشاط، وأخيراً الغناء بصوت مرتفع.

بريطانيا:

تقليد قدمي جدًا
واحملافظة  األصيلة،  بالعراقة  »لندن«  البريطانية  العاصمة  تشتهر 
التي تقام مبناسبة  التقاليد، واحلرص على القدمي. واالحتفاالت  على 
تولية عمدة العاصمة ملنصبه، إحدى مظاهر احملافظة على التقاليد.
املدينة  مراسيمه  تشهد  سنوي  مهرجان  املناسبة  بهذه  ويقام 
العمدة  ليشاهدوا  الطريق  جانبي  على  اجلموع  وحتتشد  بأسرها. 
املكان  إلى  اخليول  جترها  عربة  راكباً  أو  قدميه،  على  سائراً  اجلديد 
الذي جتلس فيه امللكة أو قاضي القضاة، حيث يحصل على املوافقة 
وصيحات  عبارات  وسط  إليه،  العمدة  منصب  بإسناد  النهائية 

التأييد. ويجري هذا التقليد منذ عام 1٢1٥ ميالدية.

واشنطن:

»أعمدة اخللق«.. وسر اللون األحمر!

قام مهندس ناسا مايك مينزل بشرح تفاصيل صورة »أعمدة اخللق« 
والتي  الفضائي،  ويب«  »جيمس  تلسكوب  التقطها  التي  اجلديدة 

تظهر اللحظات األولى لتشكل النجوم.
وقال مينزل إن الصورة تظهر »سحابة ضخمة من الغاز في الفضاء«، 
يساوي  وقد  منا،  6٥٠٠ سنة ضوئية  قرابة  بعد  على  ً«أنها  مضيفا 

حجم السحابة نفسها 1٠ سنوات ضوئية«، على حد تعبيره.
أعداد هائلة من  تراه هو منطقة تشكلت فيها  »ما  بالقول:  وتابع   
النجوم. خارج هذا النطاق، هناك جنوم تشكلت بالفعل، جنوم ساخنة 
جداً تعمل في الواقع اآلن على تبخير السحابة التي تشكلت فيها. 
كثافة  األكثر  الطبقات  ويترك  الغاز  طبقات  يزيل  التبخر  فإن  ولذا 

هناك«.
وأكد مينزل أن هناك بعض التفاصيل التي لم نرها في الصور التي 
يلتقطها  التي  احلمراء  حتت  األشعة  موجات  ألن  »هابل«  التقطها 

»جيمس ويب« لم يرصدها تلسكوب »هابل« الفضائي«.

عالم بال حدود2121

املانيا:

لص هارب يختبئ في مقر رسمي للرئيس
أثناء فراره من الشرطة، اختبأ شخص يشتبه أنه لص في ساحة املقر الرسمي الثاني 
للرئيس األملاني فرانك-فالتر شتاينماير في مدينة بون األملانية. جتدر اإلشارة إلى أن املقر 
الرسمي الثاني للرئيس، وهو عبارة عن فيال ذات حديقة واسعة، هو على األرجح واحد من 
أفضل العقارات اخلاضعة للحراسة في أملانيا. ولم تستغرق الشرطة االحتادية املسؤولة 

عن احلراسة سوى بضع دقائق لتعقب الرجل واعتقاله.
وقالت الشرطة االحتادية، إن شتاينماير قد أمضى تلك الليلة في فيال هامرشميت بسبب ارتباطه ببعض املواعيد.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كان شتاينماير قد الحظ أي شيء بخصوص احلادث في الساحة الفسيحة للفيال، إال أنها أكدت أن الرئيس األملاني 
لم يكن في خطر في أي وقت من األوقات.

وأوضحت أن الدخيل لم يكن يعرف حتى إلى أين تسلل عندما تسلق السياج وعثرت قوات األمن على اللص مستلقياً بال حراك على األرض. 
وخالل الفحص، وجدت الشرطة االحتادية أنه معروف لدى الشرطة، ومطلوب بتهمة السرقة فيما يتعلق بثالث عمليات سرقة سيارات.

وأضافت الشرطة االحتادية أنه مت تسليم املتهم )٢٨ عاماً( لشرطة بون، التي ستتولى اآلن املزيد من التحقيقات. ويواجه املشتبه به اآلن أيضاً 
تهمة التعدي على ممتلكات الغير. وكانت فيال هامرشميت في بون، الواقعة على ضفاف نهر الراين، املقر الرسمي للرئيس االحتادي منذ عام 

.19٥٠
وتقع الفيال بالقرب من قصر شاومبورغ، املقر الرسمي للمستشار االحتادي في بون. ومنذ قرار الرئيس األملاني الراحل ريتشارد فون فايتسكر 
في عام 1994 بنقل املقر الرسمي لرئيس الدولة إلى قصر بيلفيو في برلني، أصبحت فيال هامرشميت في بون املقر الرسمي الثاني للرئيس 

االحتادي. ووفقاً للموقع اإللكتروني اخلاص برئيس الدولة، يُرفع علم الدولة على سطح املقر الثاني في بون عندما يكون شتاينماير هناك.
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The Almighty God had vowed to save
The Israelites, who had turned into slaves.
For over four hundred years they had groaned,
And had pleaded to be atoned.
So when God sent Moses to deliver them, 
Pharaoh and his men would constantly hinder them.
So the Almighty God commissioned the plagues, ten 
in all,
Over the Egyptian people all to befall.
The last plague was the final blow, 
Which put Pharaoh at an all time low.
It was to be the Passover of the Lord,
A day to be celebrated – the Israelites’ reward.
The day when they would be set free,
From more than four hundred years of slavery.
A lamb was to be acquired by each household.
After slaughtering it, its blood they were to withhold,
And roast its meat over the fire complete,
With herbs that were bitter, and not sweet.
They were to eat all of it with unleavened bread,
Its legs, its internal organs, and its head.
Its blood was to be put on the sides and tops of the 
door frames,
And by this, they would witness how the Lord reigns.
For He would come and pass through Egypt and strike
The firstborn of their children and animals alike.
But on the houses that were marked with the blood,
He would pass over, and maintain there the lifeblood.
Then Pharaoh told Moses to take the Israelites and 
leave
While for his firstborn son did he continue to grieve.
So after four hundred years of captivity,
The Israelites were able to enjoy freedom and festiv-
ity!

Gigi Soleman    

MOSES V – 
INSTITUTION OF 
THE PASSOVER

There was an intention to con-
tinue last week’s article about 
the lost humanity in theocrat-
ic states, however, given cur-
rent global events, some light 
needs to be shed on its am-
biguity and uniqueness, yet 
still within the same theme of 
theocratic dominance.
Football, aka soccer, world 
cup 2022 shined on the world 
in an unprecedented fashion, 
religion! It is the first time in 
the history of sports events 
and tournaments to witness 
religious undertones, dis-
played during the opening 
ceremony, various events 
and matches and daily public-
ity in the host country, Qatar.
Since last week, many social 
media posts and articles have 
addressed this new phenom-
enon and deeply criticized 
it. Even though the topic be-
came a trend; observers, writ-
ers, and critics missed two 
critical factors:
First, why, in the first place, 
does an international sports 
event for the world’s number 
one sport - expected to be 
viewed by around Five billion 
followers -coated with such 
a uni-religious environment, 

and
Second, what is go-
ing to happen during 
international sports 
events in the future, since 
what starts as a phenomenon 
later could become de facto. 
There are many reasons be-
hind the inclusion of religion 
in the world cup: mainly the 
sense of entitlement of the 
host country, driven by its 
wealth, and its wild ambition 
to be the leader of the Islam-
ic and similarly Arab world, 
a major player in the middle 
east, if not the whole world. 
Forgetting that leadership is 
not purchased but earned. 
The ideological insecurity 
and the false sense of re-
jection among the modern 
world, which drove them to 
build their culture on a reli-
gious background, and again 
neglecting the fact that cul-
tures and civilization are built 
by Art, Music, Literature, Phi-
losophy, Education, Science, 
Freedom, Democracy and 
Humanity. 
The original mistake is con-
sidering religion as a nation 
and not an ideology, believing 
that religion is the source of 

identity, and bond-
ing the State or the 
Princedom, in this 
case, with the reli-

gion.
The greatest fear, if the world 
prefers silence, is that in the 
future, we could see this phe-
nomenon happening again in 
other sports occasions and 
events, which will gradually 
creep into other types of in-
ternational festivals or confer-
ences. 
Suppose this infusion of theo-
logical practices is occurring 
peacefully now in the world 
cup. In that case, other future 
contest host countries might 
try to follow the same path. 
The modern world would find 
itself in the middle of doc-
trine conflicts and in a race to 
prove which religion or ideol-
ogy is the dominant one.
It is astonishing, in the twen-
ty-first century, after the great 
achievements of humanity 
towards liberty, freedom of 
speech and expression, and 
the separation of religion from 
the state we see the clouds of 
prayers, hymns, or religious 
rituals covering the sports 
arenas.

Emad BarsoumEmad BarsoumPrayers in Sports ArenasPrayers in Sports Arenas

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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