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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

الفساد واقتصاديات كرة القدم ... الفساد واقتصاديات كرة القدم ... 
قطر تقدم كأس عالم مبهرة قطر تقدم كأس عالم مبهرة 

بعد املظاهرات.. إيران بعد املظاهرات.. إيران 
حتل شرطة األخالق حتل شرطة األخالق 

وتراجع قانون احلجابوتراجع قانون احلجاب

احلكومة الفيدرالية متدد مزايا احلكومة الفيدرالية متدد مزايا 
تأمني العمل تأمني العمل 
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كرة القدم
 تخلع الشورت وترتدي العمامة

زار  أننا في حفلة  وأنا أحس  املونديال في قطر  بداية  زار منذ  أننا في حفلة  وأنا أحس  املونديال في قطر  بداية  منذ 
ميسك فيها بالدفوف بعض الدراويش الذين حولوا املونديال ميسك فيها بالدفوف بعض الدراويش الذين حولوا املونديال 
الكروي حلرب دينية ومعركة عقائدية عكست كم البؤس الكروي حلرب دينية ومعركة عقائدية عكست كم البؤس 
الفكري الذي يعيشه الوطن العربي ، ففي البداية فوجئنا الفكري الذي يعيشه الوطن العربي ، ففي البداية فوجئنا 
األفالم  أحد  في  االله  دور  أدى  الذي  امللحد  فرميان  األفالم مبورجان  أحد  في  االله  دور  أدى  الذي  امللحد  فرميان  مبورجان 
يعلن اسالمه ، وصدق املاليني هذه القصة الكوميدية التي يعلن اسالمه ، وصدق املاليني هذه القصة الكوميدية التي 
مورجان  ضحك  وبالطبع   ، احلضانة  في  طفل  مورجان اليصدقها  ضحك  وبالطبع   ، احلضانة  في  طفل  اليصدقها 
تنصل  ولكنه  السوداء  الكوميديا  تلك  من  مبرارة  تنصل فرميان  ولكنه  السوداء  الكوميديا  تلك  من  مبرارة  فرميان 
بأدب جم من نقد منظمي املونديال  ، وكانت حكاية اسالم بأدب جم من نقد منظمي املونديال  ، وكانت حكاية اسالم 
دورجبا التي حتولت الى فضيحة لم تهدأ زوابعها بعد حني دورجبا التي حتولت الى فضيحة لم تهدأ زوابعها بعد حني 
أنكر أنه قد دخل االسالم ، تذكرت وقتها أن ميسي قد دخل أنكر أنه قد دخل االسالم ، تذكرت وقتها أن ميسي قد دخل 
االسالم على يد الشيخ محمود املصري منذ سنوات!!! ثم االسالم على يد الشيخ محمود املصري منذ سنوات!!! ثم 
رافعاً  السعودية  فوز  بعد  تريكه  أبو  الشيخ  علينا  رافعاً خرج  السعودية  فوز  بعد  تريكه  أبو  الشيخ  علينا  خرج 
العلم قائالً علم عليه ال اله اال اهلل اليسقط والينهزم ثم العلم قائالً علم عليه ال اله اال اهلل اليسقط والينهزم ثم 
جاءت هزمية السعودية ليتحول الى الهجوم على الفريق جاءت هزمية السعودية ليتحول الى الهجوم على الفريق 

نفسكم  احترموا  قائالً  نفسكم األملاني  احترموا  قائالً  األملاني 
باالسالم  اهلل  أعزنا  قوم  باالسالم نحن  اهلل  أعزنا  قوم  نحن 
الذين  هم  األملان  أن  برغم  الذين ،  هم  األملان  أن  برغم   ،

أي  بينما قطر لم تستقبل  الالجئني املسلمني  أي استقبلوا  بينما قطر لم تستقبل  الالجئني املسلمني  استقبلوا 
الجئ!! وحتول املونديال الى ساحة تالسن ديني ، كلما جاء الجئ!! وحتول املونديال الى ساحة تالسن ديني ، كلما جاء 
الى  الهتاف  حتول  مسلم  العب  أو  عربي  فريق  من  الى هدف  الهتاف  حتول  مسلم  العب  أو  عربي  فريق  من  هدف 
اسبانيا  على  املغرب  فاز  األمر حني  وتصاعد   ، ديني  اسبانيا هتاف  على  املغرب  فاز  األمر حني  وتصاعد   ، ديني  هتاف 
بؤس عقلي  انه   ، األندلس  استعادة  الى  املكسب  بؤس عقلي فتحول  انه   ، األندلس  استعادة  الى  املكسب  فتحول 
وجرح دونية نازف لن يضمد ولن يندمل ، بدالً من أن تهتف وجرح دونية نازف لن يضمد ولن يندمل ، بدالً من أن تهتف 
األرض  على  بنفسك  اندلسك  اصنع  االندلس  األرض باستعادة  على  بنفسك  اندلسك  اصنع  االندلس  باستعادة 
وفي الواقع ال في اخليال ، خلعوا الشورت والتيشيرت وارتدوا وفي الواقع ال في اخليال ، خلعوا الشورت والتيشيرت وارتدوا 
نتقدم طاملا  لن   ، الدراويش  والقفطان الرضاء غريزة  نتقدم طاملا اجلبة  لن   ، الدراويش  والقفطان الرضاء غريزة  اجلبة 
مارسنا هواية تديني كل شئ ،ووضع سور الدين العظيم مارسنا هواية تديني كل شئ ،ووضع سور الدين العظيم 
احلمام حتى كيفية  دخول  بكل شئ من كيفية  احلمام حتى كيفية محيطاً  دخول  بكل شئ من كيفية  محيطاً 

دخول اجلون!!.دخول اجلون!!.

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

ة  ر تو لفا ا » . . مصر
خالًفا  تثير  اإللكترونية« 
والنقابات  املالية  بني 

املهنية
.....................................ص11

هل هي... منافسة رياضي 
أم سباق ديني؟

قطر  مونديال 
عار  وصمة  »اإلسالمي«... 

في تاريخ الفيفا
.................................... ص14

عاما   150 مرور  مبناسبة 
على صدورها

ديسمبر   ٣ يعلن  البابا 
للصحافة  ا  سنويًّ عيًدا 

القبطية
.................................... ص15

هل  والتحكيم..  »الفار« 
في  السوداء  النقطة  هو 

املونديال املثير؟
.................................... ص16 

كندا بهدلتنيكندا بهدلتني
أصدقاء الطفولة واحللم األخضر.. يصعب جداً أن ننساهم 
مكانهم  ويظل  املسافات،  وابتعدت  املكان  بنا  نبا  مهما 
عالقات  وأقمنا  بآخرين  التقينا  مهما  القلب  في  شاغراً 
جديدة، ويظل يراودنا نحوهم حنني يقطر ألفة كلما عبرت 

خياالتهم علي الذاكرة.
املطار  إلى  طريقنا  في  ونحن  بشدة  يخفق  قلبي  كان 
الستقبال صديقة عمري التي أخيراً مّن علي الزمان برؤيتها 
قد  كانت  واحدة.  مرة  فيها  أرها  لم  طويلة  سنوات  بعد 
قررت هي وزوجها زيارة كندا في محاولة الستكشاف البلد 
-وكلي  أنا  وكنت  بالهجرة.  القرار  التخاذ  متهيدية  كخطوة 
اشتياق لرؤيتها- أحث زوجي علي اإلسراع في القيادة خشية 
أن حتط الطائرة قبل وصولنا املطار. ولكن احلمد هلل وصلنا 
أنتظر  ووقفت  االستقبال.  باحة  إلي  املسافرين  دخول  قبل 
مجيئها في ترقب ولهفة وأتساءل عما إذا كانت مالمحها 
قد تغيرت كثيراً وعما إذا كنت سأتعرف عليها ملا أراها. ولكن 
ما إن وقع بصري عليها حتي شعرت بسخف تلك األفكار.. 
فها هي صديقتي تقبل نحوي بنفس البنية ونفس املشية 
ونفس االبتسامة وإذا بكل تلك السنوات التي باعدت بيننا 
تتالشى كأن لم تكن، وسرعان ما انطلقت الصرخات وعلت 
القلوب  اعترى  ما  تعكس  والضحكات  بالتحيات  األصوات 

من بهجة وسعادة. 

مبجرد  الزيارة  لفترة  حافالً  برنامجاً  أعددنا  قد  وزوجي  كنت 
زيارات  يتضمن  البرنامج  هذا  وكان  مبوعدها.  علمنا  أن 

األماكن  وبعض  الرئيسية  البلد  ملعالم 
الترفيهية واملوالت. ولكن مبرور الوقت بدا 
لي أن تلك األنشطة كانت دون املستوي 

تعليقاتهم  من  والحظنا  وأسرتها٬  لصديقتي  بالنسبة 
على  ليس  أنه  كندا  في  احلياة  أسلوب  على  ومالحظاتهم 
مذاق  ال  الذي  والطعام  الشتاء  فقسوة  توقعاتهم..  قدر 
عوامل  كلها  املسؤوليات  وكثرة  العمل  نظام  وصرامة  له 
وسألتني  الناس.  معاناة  من  تزيد  و  احلياة  إلى جفاف  تؤدي 
صديقتي عن الشغالة والكوافير والدليفري والنادي وحتدثت 
اخلدمات  العالية  والفنادق  الرائعة  الساحل  شواطئ  عن 
واملطاعم الرفيعة املستوى.. وأسرت لي ذات مساء: ״كندا 

بهدلتك!״ وكنت أعتقد أنها رأتني في أحسن حاالتي.
صديقتي  عادت  الرحلة  وانتهاء  األسبوعني  انقضاء  وبعد 
إلى  لديهم  الكندي  احللم  انطفأ  وقد  مصر  إلي  وأسرتها 
األبد. ووقفت انا -بعد سفرهم- أمام املرآة أحدث نفسي.. هل 
حقاً كندا بهدلتني؟ أم أنها في واقع األمر جعلتني أكثر قوة 
الغرض  الرغد هم  والعيش  والرفاهية  الترف  وهل  وصالبة؟ 
النهائي لتعبنا و كفاحنا ومصارعتنا مع األيام، أم أننا نفعل 
ذلك لكي ننضج ونتعلم ونبني أنفسنا ونقويها. إن املشاق 
تزيد  وبناء الشخصية  واملتاعب والصعاب هي فرص للنمو 
املرء قوة و قدرة على مواجهة املصاعب والعقبات. ونحن إذ 
نحتضن احلياة من هذا املنطلق لن يعرف التبرم طريقه إلي 
بصبر  احلياة من صعوبات  تقدمه  ما  بل سنتقبل  نفوسنا 

ورضا عاملني أن في كل تعب منفعة.

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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عقول تقبل االنقياد!
44

الذي  الزمن  ألحداث  املُراقب 
انعطافاٍت  يلحظ  فيه  نعيُش 
منطقية«  »غير  تبدو  وأن  بد  ال 
على  قادرًا  مازال  عقٍل  ذي  لُكل 
املاُلحظة والتحليل واالستنتاج، 
تكون  أن  مُيكن  ال  تغيرات  ثمة 
ال  بل  »طبيعية«،  أو  »عفوية« 
بد من »فعل فاعل« أدى تالعب 
رضيت  التي  بالعقول  واضح 

الصياد  خطوات  نحو  باالنسياق 
مقاومة  دون  الفخ  في  والوقوع 
وحقها  انسانيتها  تؤكد  فكرية 

خيوط  حُترك  غريبة  أصابع  دون  العيش  في 
حياتها وتتحكم بها، ومبا أن اإلعالم مبُختلف 
بها  يُستعان  التي  الوسائل  أهم  من  صوره 
يبدو  املُستقرة؛  العقول غير  التأثير على  في 
واضًحا استغالل وسائل التواصل االجتماعي 
املدعّوة بـ »اإلعالم اجلديد« للتأثير على حركة 
تطور اجملتمع باستفزاز أدنى الطبقات لُتحارب 
الطبقات األعلى بدل أن تسعى لالرتقاء إلى 
مستواها، وهي ظاهرٌة غير جديدة رمبا يكون 
أبرز من حتدث عنها القائد األملاني »هتلر« في 

كتابه الشهير »كفاحي«.
ومفكرًا  نهًما  قارئًا  مثقًفا،  رُجالً  هتلر  كان 
سياسًيا ال يُستهان برؤاه الفكرية، وكان من 
بني ُمالحظاته جتاه بعض املنظومات اخلفية 
عاملي  صعيٍد  على  التخريبية  األهداف  ذات 
اجمُلتمعات،  لتخريب  السبيل  هذا  اتباعهم 
في  قال  التخريبية  وسائلهم  بعض  وعن 
ما  هيأت  التي  الصحف  طريق  »وعن  كتابه: 
يُكتب فيها لُيناسب ُمستوى القرَّاء اجلهلة، 
الصحف  هذه  مهمة  تكون  أن  من  وبدالً 
وتوجيههم  مستواهم  ورفع  القرَّاء  تنوير 
بل  اليومية؛  حياتهم  في  ينفعهم  ما  إلى 
الدنيا  الطبقات  شجعت  العكس  على 

والشغب،  التخريب  ممارسة  على 
أوالً  املسؤولة  الصحافة  إنها 
الناس؛  أفكار  تسميم  عن 
ودفعهم إلى تدمير كل ما يصب 
القومي  االقتصاد  خدمة  في 
ذلك  من  أكثر  بل  واالستقالل، 
دعت إلى تدمير كل القيم العليا 
املوروثة لدى الشعب أو ُكل خلق 
الذي  الهجوم  أهداف  ومن  قومي. 
كل  تدمير  الصحف  هذه  تشنه 
الذكاء  الشرفاءأصحاب  الرجال 
الفائق الذين رفضوا أن يقعوا في 

الفخ«.
ها  بالغد!(،  )ورمبا  باألمس  اليوم  أشبه  ما 
تُثير  هزلية  بصورٍة  نفسه  يُكرر  التاريخ  هو 
مازالت  التي  العقول  تلك  على  الشفقة 
تُرحب بأي جرثومٍة فكرية تتبول بني خالياها 
دون رادع! الصحافة الرصينة الراقية احملترمة 
وطأة  حتت  تتداعى  التنوير  تستهدف  التي 
أمام  الصمود  عن  وعجزها  املالية  خسائرها 
احلروب القانونية الناجمة عن قضايا كيدية 
أمام  أكثر  الطريق  ليتسع  أبوابها  فتغلق 
انعدام  ونُتاج  األدب  وقلة  والتتفيه  التفاهة 
التربية! أخبارٌ ُمسيئة تنتشر انتشار النيران 
تدمير  بهدف  مشاهير  ضد  الهشيم  في 
للقضاء  الطريق  متهيد  ثم  ومن  سمعتهم 
ترفع من شأن  أخرى  وأخبار عجيبة  عليهم، 
أشخاص مغمورين ال ميتازون مبميزات تؤهلهم 
النتشار اسمائهم هذا االنتشار الشاسع! وال 
يستحقون أن تكون سلوكياتهم املوروثة من 
أساسية  بيولوجية  اهتمامات  ذات  طبقاٍت 
لألجيال  بالنسبة  سيما  ال  به  يُحتذى  مثاال 
أي  انحدار  بدايات  أخطر  من  فتلك  الشابة، 

ُمجتمع على وجه األرض.
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اختالف  وعلى  األرض،  وجه  على  البشر  كل 
ثقافاتهم ومعتقداتهم وظروفهم االجتماعية، 
كانت  إن  كاملة  حياتهم  رحلة  بيعيشوا 
مصائرهم  فيها  بتخضع  قصيرة،  وال  طويلة 
وأحالمهم  طموحاتهم  وحتى  وأقدارهم 
حدوثه،  محتمل  شيء  كل  االحتماالت،  للعبة 
أو  يرتاح  يفشل،  وميكن  ينجح  اإلنسان  ميكن 
وكل  وارد،  شيء  كل  يخسر..  أو  يفوز  يتعب، 
والعادات  واملفاهيم  الرؤى  في  اختلفت  الناس 
واملعتقدات،  الدين  في  اختلفوا  والتقاليد، 
إال  عدمه،  من  اهلل  وجود  على  حتى  اختلفوا 
هيحصل  أنه  عليه  أجمع  الكل  واحد  شيء 
الغامض  الضيف  ذلك  اتأخر،  أو  غاب  مهما 
والزائر اجملهول اللي بييجي فجأة يخطف غالي 
»املوت«   .. الشخص نفسه  أو يخطف  أو عزيز 
.. اللي مفيش منه مهرب أو ملجأ .. مفيهوش 

مساومة أو تفاوض.
العبقري  لكن   .. وصول  على  إنه  عارف  الكل 
نفسه  املوت  مشغلوش  السباعي  يوسف 
كحدث بيحصل لإلنسان على األرض مرة أولى 
 .. وأخيرة، قد ما شغلته فلسفة احلياة واملوت 
ايه معنى احلياة ورسالتها وهدفها؟ وهل املوت 
فقط هو موت اجلسد املادي؟ وال للموت أشكال 
بيمشي  إنسان  نشوف  ممكن  وهل  مختلفة؟ 
األموات؟  كما  عايش  وهو  ويشتغل  ويتحرك 
وتقدر  السؤال،  عن  جاوب  شوشة«  »السقا 
تشوف املوت احلقيقي مصاحبه في كل مكان، 
برغم إنه للمفارقة شايل على ظهره إربة املاء 

_ رمز احلياة..
والزرع..  واحليوانات  البشر  على  احلياة  يوزع  داير 
احلياة  سنوات  عشر  مدار  وعلى  يوميا  بيجدد 
حنة  التمر  شجرة  بيها  بيسقي  اللي  باملية 
حتى  اللي  زوجته  »آمنة«  زرعتها  اللي  املثمرة، 
كانت  الوحيد،  ابنه  بتولد  وهي  موتها  حلظة 
حلظة إعالن بداية حياة إنسان جديد جاي للدنيا 
واملدرسة  واحلارة  البيت  وميلى  ويعمر،  يعيش 
.. حياة  .. وحياة  .. وأمل  بهجة وملاضة واسئلة 
كل  في  الرغبة  جواه  ماتت  أب  عايشها  مش 
جوه  وعايش   .. احلب  الرضا،  السعادة،   .. شيء 
بيته، سجنه االختياري اللي يشبه القبور على 
اللي  املوت  مع  الشخصي  وثأره  زوجته،  ذكرى 
يوم ما خد »آمنة«، خد معاه االبتسامة واألمل 
والرجاء، رغم احليطان اللي متزينة بآيات الصبر 
دون  فقط  ديكور  كان  وجودها  اللي  واإلميان، 
قناعة أو تأثير على السقا فاقد الصبر، ضعيف 
االميان رغم الصالة اللي مبيفوتش منها فرض.

ميت الشعور اللي بيوزع على أهل حارته احلياة 
لكنه ميت جوه أحزانه وخوفه من سيرة املوت 
.. واللي أبدع صالح ابو سيف في أنه يحط معاه 
جوه نفس البيت حماته .. الضريرة اللي برضه 
متوت  انها  بيها  أولى  كان  واللي  ضناها،  ماتت 
والعمى،  العجز  بسبب  ..مرة  مرتني  احلزن  من 
.. لكننا بنالقي العكس  ومرة حزنا على بنتها 
.. إنسانة نادرا ما كان ليها مشاهد وهي قاعدة 
صابرة  مرحة  روح  مع  وانطالق،  دائمة  حركة   ..
مستبشرة ال تخطئها عني .. العقدة متحلتش 
بني  جمعت  اللي  وبالصداقة  بالصدفة،  غير 
وأيضاً  املوت  بيكره  اللي  شوشة   .. النقيضني 
بيخاف منه ويهابه ويتشائم من مجرد سيرته، 
يتعرف على شحاتة املطيباتي »صبي احلانوتي« 
_ اللي أكل عيشه املشي ورا اجلنازات وتطييب 
بقناعة  عايش  اللي  واحلزانى..  املعزيني  خاطر 

على  مش  حالهم  على  بيبكوا  أنهم  كاملة 
امليت.

رغم  اللي  الفصيح،  الفيلسوف  شحاتة 
بالبكاء  الدائم  واحتكاكه  للموت  عشرته 
والرضا  املرح  دامي  لكنه  القبور،  وتراب  والعويل 
واألمل .. صحيح مكانش مثالي وله شطحاته 
ونزواته في ملذات الدنيا، لكنه كان طيب ومش 
واحلياة،  الناس  يحب  بيعرف  قلب  وميلك  مؤذي 
وقادر يوزع املرح والسعادة والرضا على كل اللي 
كونه  رغم  شوشة،  السقا  فيهم  مبا  حواليه 
شحاتة   .. املوت  ورهبة  للشؤم  رمز  حانوتي 
اعتبر املوت ضيف جبان بدليل أنه بييجي على 
وميخليهوش  ويتجاهله  يغيظه  فقرر  غفلة، 
اصال  مينتظروش  قرر   .. منه  خايف  أنه  يحس 
ويستمتع بحياته ويبقى ييجي وقت ما ييجي 
واحدة  واحدة  يقتنع  يبدأ  شوشة  السقا   ..
مروره  اتأخر  اللي  احلياتية  صديقه  بفلسفة 
سنني،  عشر  حياته  على  اخلفيف  الهادي 
شوشة  لشفايف  أخيرا  عرفت  واالبتسامة 
جديدة  حياة  بداية  في  الرغبة  وحتى  طريق، 
اكتشف  لكنه  بيها،  حس  بتحبه  إنسانة  مع 
بعد ما بص في مرايته ألول مرة من زمن طويل 
أنه كبر، واملوت اللي عشش جوه روحه، واحلزن 
والكآبة واخلوف اللي صاحبوه من سنني سابوا 
يبقى عريس  ينفع  ومعادش  أثرهم على وشه، 
لبنت لسه احلياة مستنياها مع اللي من سنها 
ويليق لها.. لكن زي ما احلياة بتستمر .. بيستمر 
معاها املوت في زياراته للي عليه الدور .. لكن 
وييجي  السقا،  شوشة  املوت  يتجاوز  دي  املرة 
استقبله  ..اللي  احلانوتي  شحاتة  روح  يحصد 
..هادي  حياته  في  حاجة  كل  بيستقبل  ما  زي 
وراضي وقانع مبشواره القصير في الدنيا، قاعد 
بكل هدوء وشموخ، حتى إن شوشة لم يلحظ 

أنه مات إال متأخراً.
األزلي  والعدو  تانية،  مرة  السقا  يفجع  املوت 
لشوشة يعلن التحدي معاه من جديد .. ينهار 
شوشة ويجري بني املقابر يصرخ في وش اللي 
اللي رجع له شيء من شبابه  خطف اإلنسان 
وإنسانيته.. لكن يقطع صوت الصراخ والعتاب 
شوشة  فيكتشف   .. أكبر«  »اهلل  األذان  صوت 
أنه رغم صراخه وغضبه لكنه مكانش خايف 
.. موت احلانوتي خلى السقا  من املوت املرة دي 
اللي بيخاف يعدي من قدام جنازة، واقف دلوقتي 
من غير ما يدرى وسط املقابر في مواجهة املوت 
من غير قلق وال خوف .. »اهلل أكبر« كان نداء من 
السماء.. من اللي السقا بيروح له بدون خوف 
رامي قدامه  اليوم يصلي مطمئن  5 مرات في 
اخلوف  ..ملاذا  الرسالة  ..وكأن  وهمومه  أوجاعه 
من  هيعدي  اللي  اجلسر  هو  كان  إن  املوت  من 
اللي  احلانوتي  مات   .. أخيراً  لربه  اإلنسان  عليه 
سقا  وراه  وساب   .. عودة  بال  وذهب  احلياة  حب 

كان ميت ... فعاش  

كيف نشأت الصداقة بني احلياة 
واملوت!! »هل حقاً السقا مات«؟!

 بقلم: هاني صبحي 
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   كما من أقتم بقعة في فحمة الليل البهيم: يولد 
السحر، وينبلج الفجر، ويطلع كوكب الصبح املنير، 

هكذا: انتشر نور ميالدك العجيب الساحر، في عمق دجى 
الليل البشرى القامت، والذي بلغ مداه في األوهام، واآلثام!
   في هذه الليلة التي تكلل نهايات هذا العام، وفي كل 

ليلة آتية بال قمر، أذكرنا ـ كما كنت تذكرنا في عهد القدميية، وساعدنا أن 
نطفئ زخم األنوار الكاذبة الساطعة املتألقة في رحاب أرضنا، لنبحث عن 
جنمك املبارك، وهو يشق عباب الظالم فوق خيامنا املؤقتة، إلى أن ندرك في 

الظلمة عجائبك، وننال هباته! 
   أصلح كل قلب نال منه الفساد، وانهضنا من رحم الغيبوبة، لنولد والدتنا 

الشاقة املبللة بالدموع!
   أرشدنا لنرى مالكاً في غرة الشمس، يقودنا جلمرات من روحك القدوس، 

تُطهر نفوسنا املدنسة، ونكون مستعدين ألن ترسلنا مبررين متألقني بنورك 
العميم، لنصنع هالة متسعة في عيون الذين عاشوا طويالً في الظلمة 

العميقة والثقيلة، وفجراً لقلبهم!
   وفي املساء، عندما نخلد إلى النوم، أجعلنا ننهض أحياء في الصباح، لنلتف 

حول ضوء احلياة، ونفكر في جاللك، ونعانق الوقت صالة، ومنجد اسمك!
   بارك في شمعتنا الوجيزة، وعاضدنا كما األمس، لنترك شعلة اإلميان 

مضاءة، فال تتفتت غباراً في التراب!
   وساعدنا لنتذكر دائماً وفادتك الكرمية جداً، فتستنير وجوهنا وتضيء، 

ونعاين: مولد العهد اجلديد، الذي يؤرخ باجملـد مــجــد جتسدك، ونستمتع في 
ذكراها: أعياداً متعاقبة من البهجة والفرح!...

في الظلمة عجائبك!

لغيره  الشر  يختلق  الذي  الشرير  ذلك  هو  األحمق 
الذي  فهو  الغبي  أما  نفسه  أيضا  ويضر  ليضرب 
وبنظرة  وتكرارا  مرارًا  الضرر  بنفس  نفسه  يضر 
حمقى  انهم  جند  األوروبي  املشهد  على  عامة 

وأغبياء في نفس الوقت.
األولى  العامليتني  احلربني  ففي 
والثانية جند انهم جلبوا الضرر على 
بذلك  وهم  غيرهم  قبل  أنفسهم 
من  يتعلموا  لم  انهم  كما  حمقى 
ويل ما كابدوه من ويالت احلرب وهم 
ليكونوا  ثالثة  يجعلوها  أن  يصرون 

في  أوروبا  ضلوع  أن  نرى  وهنا  املعاش،  للغباء  مثال 
أوروبا  على  واخلراب  الدمار  جلب  قد  أوكرانيا  حرب 
نفسها ألنهم بتصرف أحمق عادوا روسيا وادخلوها 
األول  املتضرر  أنفسهم  األوروبيني  هم  حرب،  في 

واملباشر منها ثم تليها روسيا.
ومن البداية يعرف األوروبيني جيدا إنها حرب اخلاسر 
األعظم فيها هم أنفسهم وقد أعطوا الروس حبل 
مرات  ثالث  األوروبيني  الروس  يشنق  لكي  املشنقة 
أولهم باملهاجرين األوكرانيني الذين على األوروبيني 
النجاة  فرص  وتوفير  واحتوائهم  بل  استيعابهم 

لهم.
يأتي إليهم  الروسي الذي كان  الغاز والنفط  ثانيا: 
بأسعار اقل ما يقال عنها إنها زهيدة جدا مقارنة 
بالغاز الشرق أوسطي أو األمريكي الثالث، واالهم 

جعلوها  بل  لروسيا  هدية  أوكرانيا  أعطوا  انهم 
فعلوه  ما  وكل  أرادوا،  إذا  للروس  جحا  مسمار 
الذين  لألمريكيني  إرضاء  بحماقة  فعلوه  األوروبيني 
وتخريب  األوروبيني  لتعرية  الفرصة  يفوتوا  لم 
األوروبيني  من  القصوى  واالستفادة  بل  اقتصادهم 
الروسية  احلرب  لتلك  نتيجة 
حماقة  على  والدليل  األوكرانية 
بداية  قبل  الوضع  لنرى  األوروبيني 

احلرب.
فأوروبا ترسل املهرج اميانويل ماكرون 
الروسي  الرئيس  ملقابلة  مرات  عدة 
ليقنعه بعدم مهاجمة أوكرانيا وفى نفس التوقيت 
لينضم  زيلينسكى  األوكراني  األراجوز  يحثون 
لالحتاد األوروبي وهم يعلمون علم اليقني إن أوكرانيا 
الغباء  ولكن  ذلك حمق  أليس  لروسيا،  احمر  خط 
انهم عندما قامت احلرب دعموا بشدة اجلانب  في 
األوكراني وهم بذلك يكررون نفس سيناريو احلربني 
العامليتني السابقتني وكأنهم ال يدركون انهم هم 
سيكونون أول وقود لها، اذا ماذا هل القادة األوروبيني 
بالطبع  اإلجابة  أغبياء،  وكلهم  حمقى  جميعهم 
ال، لكنهم متواكلون على أمريكا ولكن األمريكان 
في معركة نكون أو ال نكون يقدمون أوروبا ذبيحة 
محرقة وكبش فداء لسياسات خاطئة ارتكبت من 
حالهم  ولسان  األوروبيني  ثمنها  ويدفع  األمريكان 

يقول إن جاء لك الطوفان ضع ابنك حتت قدميك.

األوروبيني حمقى أم األوروبيني حمقى أم 
أغبياء؟!أغبياء؟!

    بقلم: مجدي حنني

وفي  مقامه  في  الكبير  الدين  رجل  جلس 
يعظ  الكبير  الفخم  كرسيه  على  عمامته 
أمام اجلحافل من الشعب متحدثاً بلغة الواثق 
ثم  للملكوت  الصحيح  الوحيد  الطريق  عن 
سأله أحد احلضور عن مصير الطوائف األخرى 
النار  مصيرهم  تردد  دون  فأجاب  البشر  وباقي 

والكبريت.
ثم سأله آخر عن  أهمية بعض طقوس الصالة 
فأستهان بالسائل والسؤال وراح يعظ بصوته 
اجلهوري عن أهمية الطقس والتسليم وعدم 
املناقشة و أن اجلدال في املسائل الدينية ممنوع 
فهو يشرح العقيدة كما تسلمها ورفع كتابه 
املقدس وقال هذا دستوري ودستوركم،  وقبل 
احلضور  أحد  وقف  للصالة،  كلمته  ينهي  أن 
الكنيسة،  منتصف  في  يجلس  كان  الذي 
مستواه  عن  تفصح  ثياب  ذو  ثالثيني  شاب 
ما  برفق   له  وقال  جداً  البسيط  االجتماعي 
تقوله غير صحيح  ال جتعل األمور صعبة على 
الناس كما أن السماء ليست حكراً على أحد، 
صحيحاً  ليس  هذا  املقدس  للكتاب  وفهمك 
وقد  لطيفة  ليست  بالسائل  واستهانتك 
من  أهم  هذا  والسائل  الكنيسة!!  عن  تبعده 
السؤال  أحد  أي  حق  ومن  املزعوم!!  طقسك 

وأنت هنا من أجلهم.
فقاطعه رجل الدين وقال له من أنت حتى تقف 

الكنيسة  خارج  أخرجوه  هكذا؟!  لتجادلني 
ألنه ال يحترم الكنيسة وال قادة الكنيسة وال 
بينما  الشاب  له  أبتسم  وال…!!!   الدين  رجال 
يخرج من مكان جلوسه ويتقدم نحوه بخطي 
ثابتة ناظراً في عينية قائالً بكل حزم: تسألني 
أنا راعي  الدار!  أنا صاحب  العريس!  أنا  أنا!  من 
هذه!!   بعمامتك  تبددها  التي  اخلراف  هذه 
اخلارج  في  والذين  أوالدي  هؤالء  هذا،  يا  اسمع 
نقشت  وأسمائهم  للجميع  وملكوتي  أوالدي 
على كفي وقالمة ظفر أصغرهم أعظم قدراً 
عندي من طقسك وأحلانك ولغتك وعمامتك، 

ما اشتريته بدمي، لن تضيعه بعمامتك!
ويوجد  الصاحلني  الرعاة  يوجد  أخيرة،  نقطة 
واملثال  للخدمة،  صالحاً  األقل  اآلخر  البعض 
بالرعية  ترفقوا  فقط!  صالحاً  لألقل  املذكور 

فالقساوة أبعدت كثيرين!

من أنت من أنت 
حتى تقف لتجادلني هكذا؟!حتى تقف لتجادلني هكذا؟!

بقلم: جورج موسى

ملاذا تريد كندا استقبال ملاذا تريد كندا استقبال 1.51.5 مليون  مليون 
مهاجر خالل السنوات الثالث القادمة؟مهاجر خالل السنوات الثالث القادمة؟

الكندية  احلكومة  تراهن 
الهجرة  على  كبير  بشكل 
اقتصاد  في  الفجوة  لسد 
خروج  خلفها  والتي  البالد، 
املنتمني إلى ما يسمى بفترة 
القوى  من  املواليد«،  »طفرة 
بسبب  البالد  في  العاملة 
التقدم في السن، ولكن على 
اجلميع  يتشارك  ال  يبدو،  ما 
نفسها  النظرة  كندا  في 
حيال استقدام عدد كبير من 

األشخاص من اخلارج.
واملقصود باملنتمني إلى »طفرة املواليد« هم األشخاص الذين ولدوا ما بني عامي 1946 
و1964، وهي الفترة التي شهدت زيادة ملحوظة ومؤقتة في عدد املواليد في الدول التي 

تأثرت باحلرب العاملية الثانية.
خطة  عن  الفيدرالية  الكندية  احلكومة  أعلنت  ديسمبر،  شهر  من  سابق  وقت  وفي 
الستقبال 500 ألف مهاجر سنويا خالل السنوات الثالث حتى عام 2025 ، وهذا يعني أن 
1.5 مليون مهاجر جديد تقريبا من املفترض أن يصلوا إلى البالد خالل السنوات الثالث 

القادمة.
مبوجب هذه اخلطة، فإن معدل الذين سترحب بهم كندا سنويا من املهاجرين، بالنسبة 
اإلقامة  على  للحاصلني  السنوي  املعدل  أضعاف  ثمانية  نحو  سيكون  سكانها،  لعدد 
الواليات  اجلنوبية،  املعدل في جارتها  وأربعة أضعاف هذا  املتحدة،  اململكة  الدائمة في 

املتحدة.  
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رمزاً  العالي  الكعب  ذو  احلذاء  اعتبر  لطاملا 
لألنوثة رمبا تتجنبه نساء عدة ويفضلن اختياراً 
عملياً ومريحاً في احلياة اليومية، لكنه يبقى 

من القطع األساسية في خزانة املرأة.

ألنوثة  معيار  إلى  حتولت  التي  القطعة  لهذه 
عقود  إلى  يعود  طويل  تاريخ  وجاذبيتها  املرأة 
مضت، مرت خاللها مبراحل عدة وتغييرات قبل 
أن تتخذ الشكل احلالي الذي عرفت به ونالت 
شعبية واسعة بفضله، وما يبدو واضحاً من 
خصوصاً  عادي،  حذاء  مجرد  ليس  أنه  قصته 
خلفيات  هناك  كانت  عدة  مراحل  في  أنه 

اجتماعية العتماده.
معياراً  أصبح  الذي  احلذاء  هذا  أن  والالفت 
للجاذبية في إطاللة املرأة لم يصمم لها أوالً، 
للرجال حصراً،  األحذية اخملصصة  بل كان من 
فإذا كان من الطبيعي رؤية امرأة تنتعل حذاء 
أن  تصور  الصعب  من  يبدو  فإنه  عال،  بكعب 
األوقات،  من  وقت  في  يعتمدونه  كانوا  رجاالً 
مخصصاً  كان  العالي  الكعب  ذا  احلذاء  لكن 

لهم في األصل.
تعددت القصص حول أول من اعتمد احلذاء ذا 
عام  ألفي  قبل  أنه  يحكى  إذ  العالي،  الكعب 
العالي  الكعب  ذات  األحذية  اإلغريق  اعتمد 
أثناء   »Kothorni« باسم  التي عرفت  اخلشبية 
الطول  من  مزيداً  ليضفي  املسرح  على  األداء 
يشكل  العالي  الكعب  وكان  قامتهم،  على 
كان  فكلما  االجتماعية،  للطبقة  انعكاساً 
على  أهمية  أكثر  الشخصية  كانت  أعلى 

املستوى االجتماعي على املسرح.
الذي  احلذاء  كعب  ارتفاع  أن  التقارير  وتظهر 
أن  املمكن  من  كان  آنذاك  الرجال  انتعله 
لكنه  أحياناً،  سنتيمترات  الـ10  يتخطى 
املصريني  إن  يقال  كما  املدبب،  النوع  من  كان 
في مناسبات  أيضاً  القدامى كانوا يعتمدونه 

دينية معينة.
في املقابل يحكى أن الفرس اعتمدوا األحذية 
احلقيقي  املصدر  فكانوا  العالي  الكعب  ذات 
انتعله  إذ  األحذية،  من  النوع  لهذا  واألصلي 
امتطاء  عند  ليساعدهم  الفرس  من  اخليالة 
إلى  الصيحة  هذه  انتقلت  ومنهم  اخليل 

األوروبيني عبر ملوك لفت أنظارهم.
أحد  الشمالية  أوروبا  إلى  احلذاء  هذا  ونقل 
األرستقراطيون  فيه  رأى  عندما  اجليوش  قادة 
تصميم  إلى  دعاهم  مما  والقوة،  للرجولة  رمزاً 
أيضاً  وعندها  ألنفسهم،  له  املماثلة  األحذية 
ساد مبدأ أنه بقدر ما يكون كعب احلذاء أعلى 
فإن من ينتعله يكون أكثر أهمية على املستوى 
االجتماعي، وسرعان ما حتول احلذاء ذو الكعب 
لألرستقراطيني  أساسي  اختيار  إلى  العالي 
لويس  امللك  أدخل  أن  بعد  أوروبا  في  وامللوك 
الرابع عشر احلذاء ذا الكعب األحمر إلى البالط 
انتعاله  وانحصر  للسلطة  كرمز  الفرنسي 
إلى  الحقاً  انتقل  أن  إلى  فقط  النبالء  على 

مختلف أنحاء أوروبا.
الكعب  ذو  احلذاء  رمز  احلقب  مختلف  في 
وانتعله  والغنى  والنبل  القوة  إلى  العالي 
حذاء  قصة  لكن  سابقة،  مراحل  في  الرجال 
تبدأ  لم  احلالي  بشكله  الشهير  »ستيليتو« 
إال في مرحلة الحقة، ومن حينها اتخذ طابعه 
كحذاء أنثوي، فـ«ستيليتو« ذو الكعب العالي 
الرفيع الذي حتول إلى حذاء أيقوني، لم يظهر 
الفرنسي  املصمم  مع  الـ20  القرن  في  إال 
روجيه فيفييه في دار »Chrisitian Dior« الذي 
عام  العالم  في  »ستيليتو«  حذاء  أول  ابتكر 
إلى  باللجوء  تقنية حديثة  1954، مستخدماً 
للكعب  الالزمة  الصالبة  لتوفير  البالستيك 
الكعب  ومستبدالً  بـ«اإلبرة«  حينها  ووصفه 
بالكعب  سائداً  كان  الذي  اخلشبي  السميك 
الرفيع الذي ميكن أن يبرز قوام املرأة وجاذبيتها 

بشكل أجمل. واستطاعت الدار الفرنسية أن 
ترسم خطاً حلذاء »ستيليتو« بشكله األنثوي 

املتعارف عليه اليوم.
وأخذ احلذاء ذو الكعب العالي الشهير املعروف 
خنجر  من  هذا  اسمه  »ستيليتو«  باسم 
ستيليتو الذي شاع استخدامه في فرنسا في 

القرون الوسطى.
حذاء  بها  متيز  التي  اجلاذبية  رغم  على 
طوال  شهد  ابتكاره  حلظة  من  »ستيليتو« 
مراحل  عبر  عدة  تغييرات  املاضية  العقود 
مختلفة من تاريخ املوضة مما انعكس بشكل 
فيها  ازداد  مبراحل  مر  إذ  واضح على شعبيته، 
الشعبية  هذه  فيها  تراجعت  وأخرى  انتشاره 

ألسباب عدة.
شهدت  اخلمسينيات  في  ابتكاره  فبعد 
في  واضحاً  تراجعاً  »ستيليتو«  موضة 
في  الفتة  بقوة  عاد  لكنه  الستينيات،  بداية 
متجدد  بأسلوب  ظهر  عندما  السبعينيات 
في  بعدها  معتمداً  وبقي  للموضة  مواكب 
طالبات  استبدلته  أن  إلى  العادية  احلياة 
العالي  بالكعب  األعمال  وسيدات  اجلامعات 

العريض الذي اعتبر عملياً أكثر.
في  تغيير  حصل  الـ21  القرن  بداية  مع  لكن 
باعتماد  للسيدات  سمح  مما  العمل  ظروف 
احلياة  في  كما  العمل  مكان  في  »ستيليتو« 
اعتماد  أن  رغم  وعلى  انتشاراً،  فازداد  العادية 
في  واجلريئة  الالفتة  بتصاميمه  احلذاء  هذا 
راحة  حساب  على  يأتي  قد  األحيان  من  كثير 
النساء  ملاليني  األول  االختيار  يبقى  فإنه  املرأة 
على  جاذبية  من  يضفيه  ملا  العالم  حول 

إطالالتهن، خصوصاً في املناسبات.
خالل  استخدامه  معدل  تراجع  حني  وفي 
اجلائحة بسبب الظروف املرافقة النتشار الوباء 
واحلجر تعود السيدات اليوم إلى االعتماد عليه 
كما في السابق بعد انقطاع دام نحو عامني، 

علماً أن ارتفاع كعب »ستيليتو« ميكن أن يصل 
إلى 16 سنتيمتراً فيما يعتبر ذاك الذي يصل 

إلى 12 سنتيمتراً معتدل االرتفاع.
ويأتي احلذاء ذو الكعب العالي ليضفي جمالية 
الفتة على وقفة املرأة وقامتها، وقد أثبت ذلك 
علمياً عندما أظهرت الصور الشعاعية كيف 
تختلف قامة املرأة وتستقيم وقفتها وكتفاها 
وحتصل تغييرات بالعمود الفقري لديها عندما 

تنتعل احلذاء ذا الكعب العالي.
يضفي حذاء »ستيليتو« جاذبية وأنوثة وجماالً 
على طلة املرأة بشكل واضح حتى إن اعتماد 
اخلارجي  في مظهرها  يؤثر  ال  احلذاء  هذا  املرأة 
فحسب، بل في حالها النفسية وشخصيتها 
أيضاً كونه يزيدها ثقة بالنفس ويشعرها بأن 

حضورها ازداد قوة.
تغييرات  من  طرأ  مهما  أنه  فيه  شك  ال  مما 
في  للمرأة  العالي  الكعب  ذي  احلذاء  على 
ومتطلبات  املوضة  بعالم  التطورات  مواكبة 
يبقى  فإنه  أيضاً،  واالجتماعية  اليومية  احلياة 
الالفت  واحلضور  والقوة  األنوثة  مظاهر  من 
على  إيجاباً  وينعكس  املرأة،  إلى  بالنسبة 
بنفسها  وثقتها  وإحساسها  شخصيتها 
عندما  الفتاً  الرجل  حضور  يبدو  كما  متاماً 

يرتدي بذلة مع ربطة عنق.

كان مخصصا للرجال في البدايةكان مخصصا للرجال في البداية
الكعب العالي... قصة انتصار األنوثة عبر العصور الكعب العالي... قصة انتصار األنوثة عبر العصور 

سافرت للقاء »حب األونالين«.. فُقتلت وُسرقت أعضاؤهاسافرت للقاء »حب األونالين«.. فُقتلت وُسرقت أعضاؤها
جرمية شنعاء تردد صداها في مختلف أنحاء العالم، بعد أن انتشرت بشكل كبير عبر وسائل اإلعالم، ملا حملته من جرس إنذار للماليني الذين يبحثون عن احلب »أونالين«، وذلك بعد أن راحت ضحيته 

امرأة مكسيكية، تعرضت للقتل ومت تقطيع جسدها وسرقة أعضائها.
تعود أحداث اجلرمية إلى بالنكا أريالنو، وهي مكسيكية تبلغ من العمر 51 عاماً، وقعت في غرام طالب في كلية الطب في بيرو، يدعى خوان بابلو فيالفويرتي، البالغ من العمر 37 عاماً.

وبعد أشهر من عالقة حب متقدة عبر اإلنترنت، قررت أريالنو للسفر إلى ليما للقائه. وفي السابع من نوفمبر، أخبرت املرأة ابنة أخيها، كارال أريالنو، أن »عالقتها الرومانسية تسير على ما يرام«، إال 
أنها اختفت وتوقفت عن التواصل مع عائلتها بعد فترة وجيزة.

وفي 12 نوفمبر، غردت كارال على حسابها في تويتر: »لم أكن أعتقد أبداً أنني سأكون في هذا املوقف، لكنني اليوم أطلب دعمكم لنشر هذا املنشور والعثور على أحد أكثر األشخاص احملبوبني 
واألكثر أهمية في حياتي. اختفت أوليفيا أريالنو يوم االثنني 7 نوفمبر في بيرو، وهي من أصل مكسيكي، 

ونخشى على حياتها ».
وفي سلسلة من املنشورات، قالت كارال إن فيالفويرتي أخبرها أنه انفصل عن عمتها، وأنها كانت عائدة 

إلى املكسيك، ألنه »ال ميكنه أن يعطيها احلياة التي تريدها«.
وكتبت كارال: »قررت التواصل معه ألنه كان جهة االتصال الوحيدة التي كانت لدينا في ذلك البلد، وهذا 

هو ما أثار مخاوفنا«.
وفي 10 نوفمبر، اكتشفت السلطات في بيرو إصبعاً مقطوعاً به خامت فضي، مت التأكد أنه لبالنكا أريالنو. 

وفي األيام التالية، بدأت أعضاء بشرية تصل إلى الشاطئ بعد أن كانت ملقاة في املياه.
ومن األعضاء التي ظهرت، رأس بال وجه، وذراع، وجذع، فيما بدا أنه متت سرقة األعضاء الداخلية.

وبعد فترة وجيزة من اختفاء أريالنو، نشر فيالفويرتي مقاطع فيديو على تطبيق »تيك توك«، يظهره وهو 
يقوم بتشريح أعضاء بشرية، مبا في ذلك البنكرياس والدماغ، وفقا لصحيفة »إندبندنت« البريطانية.

وقال املدعي العام لبيرو، إنه »ألقي القبض على خوان بابلو فيالفويرتي، بتهمة تهريب األعضاء البشرية«.
وذكرت صحيفة »الباييس« اإلسبانية، أن السلطات فتشت منزله، حيث عثرت على بقع دماء في عدة 

غرف.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

هذا املنزل الفخمهذا املنزل الفخم

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع
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اف�سل خدمات للح�سول على 
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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

راقي  بحي  الفخم  اجلديد  املنزل  هذا 
مربع  قدم   6200 مبساحة  مباركهام 
مليون   4 على  قليال  يزيد  مبا  معروض 
ويتميز  نوم  غرف   5 على  يحتوي  دوالر 
ويصفه  فريدة  داخلية  بتصميمات 
الداخل  من  التصميم  بأيقونة  البعض 
يسمى  فيما  صيحة  اخر  يطبق  حيث 
وأيضا  املفتوحة  املساحات  بتصميمات 
اركانه  متتعه بإضاءة طبيعية في جميع 
في  االحدث  املنزلية  األجهزة  ذو  ومطبخ 
دواليبه في وحدة  كونها مندمجة داخل 
ديكورية جميله ومتناسقة مع مساحة 
على  تطل  الفطار  لوجبة  مخصصة 

شرفة خارجية سهل الولوج إليها.

وغرفة النوم الرئيسية بها مدفئة فخمة 
أنحاء  في  منتشرة  أربع  من  واحدة  وهي 
ميكن  متسع  للمالبس  ودوالب  املنزل 
باحلجرة  خاصة  مياه  ودورة  خالله  السير 
زجاجية ألخذ  ارضيتها مدفئة مع غرفة 
دورة  لها  األخرى  النوم  غرف  وكل  دش. 

املياه اخلاصة بها. 
ويوجد غرفة للسينما بالبدروم غير غرفة 
نوم سادسة وبار. املنزل كله مجهز بنظام 
ايصالها  ميكن  ذكي  الكتروني  حتجم 
في  وتتحكم  الشخصي  بالتليفون 
اإلضاءة واملناخ وكاميرات املراقبة واجهزة 
املنزل الكهربائية. انه ميثل أحدث خطوط 

التصميم احلديث للمنازل الذكية.
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موقع »غريد« األمريكي:موقع »غريد« األمريكي:
باألرقام.. هذه حصيلة باألرقام.. هذه حصيلة 99 أشهر من  أشهر من 

حرب أوكرانياحرب أوكرانيا

التي  ألوكرانيا  روسيا  غزو  من  أشهر  تسعة  بعد 
قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني لشعبه والعالم 
إنها »عملية عسكرية خاّصة لتطهير أوكرانيا من 

نظامها النازي النازع إلى اإلبادة اجلماعية«.
ورغم املكاسب املُفاجئة للمقاومة األوكرانية، فإن 
الروس.  أيادي  في  ظلت  األوكرانية  األراضي  ُخمس 
في  يصب  الزخم  بأن  تفيد  السارة  األنباء  أن  غير 
صالح أوكرانيا التي استعادت نحو 55% من أراضيها 
التي اغتصبتها روسيا في مرحلة مبكرة من احلرب.
»غريد«  موقع  رصدها  التي  البيانات  ل  وتَُفصِّ
األمريكي، األوضاع بناء على تقديرات مختلفة من 
مصادر متنوعة. قدر رئيس هيئة األركان املشتركة 
روسي  جندي  ألف   100 من  أكثر  أن  األمريكية 
بداية  منذ  أوكرانيا  في  وجريح  قتيل  بني  سقطوا 
مدنّي   6500 أّن  املتحدة  األمم  هيئة  وقّدرت  احلرب. 
بعد  إال  األعداد  حتصي  ال  لكنها  نحبهم،  قضوا 

التأكد من أسماء القتلى.
فبراير  منذ  أوكرانيا  من  مليون   7.8 من  أكثر  وَفرَّ 
وهرب  لالجئني.  املتحدة  األمم  وكالة  وفق  املاضي، 
يبرحوا  لم  لكنهم  منازلهم  من  آخرون  ماليني 
أن  العاملية،  الصحة  منظمة  ورجحت  بلدهم. 
يغادر نحو 3 ماليني أوكراني منازلهم هذا الشتاء، 
سكان  إجالء  في  األوكرانية  احلكومة  شرعت  إذ 
املناطق التي تزعم أنها ال تستطيع ضمان إمدادات 

كافية لها من الطاقة واحلرارة.
وقال هانز كلوغه، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة 
يعيشون  أوكراني  ماليني   10 إن  أوروبا،  في  العاملية 
اآلن دون كهرباء، وإن نصف البنية التحتية للطاقة 
أو دُّمرَت بسبب الهجمات  في أوكرانيا إما تضررت 

الصاروخية الروسية األخيرة.
 1503 روسيا  فقدت  »أوريكس«،  لشركة  ووفقاً 
طائرة،  و63  متعددة،  صواريخ  قاذفة  و154  دبابات، 

و71 هليكوبتر و12 قطعة بحرية.
ارتفعت  فقد  املباشرة،  غير  االقتصادية  اآلثار  أما 
األسعار القياسية للنفط بعد فترة وجيزة من الغزو 
الروسي، غير أنها انخفضت بعدها، من 92.81 دوالر 
في 24 فبراير إلى 77.29 دوالر يوم األربعاء. وانخفض 

سعر بُوِشل القمح من 9.34 دوالر إلى 8.10 دوالر.
في 7 يونيو، قال مسؤول أوكراني إن ما ال يقل عن 
أُصيبوا منذ  وإما  ُقتلوا  إما  أوكرانّي  ألف مدني   40
عن  تفاصيل  املسؤول  هذا  م  يُقدِّ ولم  احلرب.  بداية 

القتلى مقابل اجلرحى املدنيني.
املاضي  يونيو  زيلينسكي في  كبار مستشاري  رَ  َقدَّ
أن 10 آالف جنديي أوكراني ُقتلوا منذ بداية احلرب. 
وفي 10 يونيو قال مستشار لزيلينسكي إن أوكرانيا 

تخسر 200 جندي يومياً.
فاليري  اجلنرال  قال  املاضي،  أغسطس   22 وفي 
زالوجني، القائد العام للقوات املسلحة األوكرانية، 
إن بالده َخَسرَت نحو 9 آالف جندي. وفي منتصف 
املركزية  اخملابرات  مسؤولو  رَ  َقدَّ املاضي،  أبريل( 
األوكرانيني  اجلنود  بني  القتلى  عدد  أن  األمريكية 

يتراوح بني 5500 و11 ألفاً منذ بداية الغزو.
رَ رئيس هيئة األركان املشتركة  وفي أوائل نوفمبر، َقدَّ
خسرا  اجلانبني  أّن  ميلي،  مارك  اجلنرال  األمريكية، 

نحو 100 ألف جندي بني قتيل وجريح.
صّرحت دول أوروبية بأنها استضافت أكثر من 7.8 
املتحدة  األمم  بيانات  وتُشير  أوكراني.  الجئ  مليون 
بداية  عبروا احلدود منذ  أن أكثر من 15 مليوناً  إلى 
احلرب، غير أن املاليني أيضاً رجعوا إلى ديارهم، غالباً 
من بولندا، حسب تصريح نيخيل كومار وكسينيا 
كشفت  املاضي،  أكتوبر  أواخر  وفي  ليسنيتشا. 
أحدث دراسة إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة 
أن أعداداً أكبر من األوكرانيني عادوا إلى ديارهم، وأن 

6.5 مليون ال يزالون ُمشردين داخل بلدهم.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
غداء البناءغداء البناء

تنوع  عدم  من  يومياً  التذمر  على  بناء  عامل  دأب 
الغداء  تناول  »لقد سئمت  يوم صاح:  وذات  غدائه. 
تغير  أن  املساء  هذا  زوجتي  سأعلم  يوم  كل  ذاته 
وقت  الرفقاء  انتظر  التالي  اليوم  في  نهجها!« 
الغداء متلهفني ملعرفة ما جرى. وأخبرهم العامل 
تفكر  أن  وأمرتها  بشدة  انتهرتها  »أمس  متباهياً: 
يكون  ان  اليوم  بعد  أقبل  لن  الني  غداء جديد،  في 
وفتح  أريد«.  ما  لي  وكان  تشاجرنا  وقد  كالسابق. 
صندوقة غدائه أمام زمالئه املعجبني به فوجد فيها 

جوزة هند ومعها... مطرقة.

مجلة »هلثو ايز«:مجلة »هلثو ايز«:
كل شيء على ما يرامكل شيء على ما يرام

في  خصص  أعمل  حيث  الطبيب  عيادة  في     
للشكاوى  باب  املرضى  عن  املعلومات  استمارة 
الصحية. ولدى معاينة استمارة أحد املرضى وجدت 

أنه كتب في باب »الشكاوي« عبارة: »ال شكوى«.
مضت  »لقد  أجاب:  ذلك،  استوضحته  وعندما     
أن  اآلن وجدت  وحتى  وأنا جالس هنا،  دقائق  خمس 

كل شيء على ما يرام«.

صحيفة »وول ستريت جورنال«:صحيفة »وول ستريت جورنال«:
أكثر من نصف األمريكيني ال أكثر من نصف األمريكيني ال 

يثقون في جيش بالدهميثقون في جيش بالدهم

في  األمريكيني  املواطنني  ثقة  تراجع  أصبح 
في  ملحوظا  أمرا  الرسمية،  الدولة  مؤسسات 
الواليات املتحدة، في السنوات األخيرة، واألكثر من 
العسكرية  املؤسسة  شمل  التدهور  هذا  أن  ذلك 

للبالد والتي ظلت استثناء في السابق.
تقرير  في  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وقالت 
لها، إن مسحا سنويا نفذه معهد »ريغان« لقياس 
العسكرية  املؤسسة  من  العام  الرأي  موقف 
األمريكية، أظهر أن 48% فقط من املواطنني يثقون 
جيش البالد، وهذا انخفاض كبير من مستوى %70 

املسجل عام 2018.
مع  تتماشى  املسح  إليها  توصل  التي  النتيجة 
نتائج استطالعات أخرى، من بينها استطالع أجراه 
تراجع  العام، كشف عن  مركز »بيو« لألبحاث هذا 
أن  في  ثقتهم  عن  أعربوا  الذين  األمريكيني  عدد 
»جيش بالدهم يعمل من أجل الصالح العام« بنحو 

14% منذ عام 2020.
تراجع  أسباب  لفهم  »ريغان«  معهد  باحثو  سعى 
على  مباشر  سؤال  بطرح  اجليش،  في  الثقة 
املشاركني، وتبني أن األمر ال يتعلق مبدى قدرة اجليش 
حتقيق  أو  عاتقه،  على  امللقاة  باملهام  القيام  على 
ألمور  ولكن  يخوضها،  التي  املعارك  في  انتصارات 

خارج مسؤولياته املباشرة.
وقال روجر زخيم، أحد الباحثني في معهد ريغان، إن 
األمر يتعلق »بأمور خارج اختصاص اجليش، ميكن أن 
نسميها التسييس، لكن فهمها ميكننا من فهم 

ما يجري«.
ويأتي ضعف الثقة في اجليش األمريكي في توقيت 
مسح  كشف  حيث  الصحيفة،  بحسب  سيئ 
يرون  املواطنني  أن 75% من  إلى  »ريغان«  آخر ملعهد 
في الصني عدوا لبلدهم، ارتفاعا من 55% في عام 
من  األمريكي  الشارع  قلق  يزداد  حني  في   ،2018

التوتر مع روسيا، بحسب الصحيفة.

صحيفة »ايكونوميست«:صحيفة »ايكونوميست«:
إحصاء دقيقإحصاء دقيق

إلى كم شاعر نحتاج إلبدال مصباح كهربائي؟ إننا نحتاج إلى ثالثة: واحد ليلعن الظالم، وواحد ليضيء 
شمعة، وواحدة ليبدل املصباح.

وكم من رجال الشرطة؟ واحد فقط، لكنك ال جتده حني حتتاج إليه. 
وكم من خبراء الزواج؟ اثنان: واحد إلبدال املصباح، وواحد ليقول له إن طريقة إبداله خاطئة.

   وكم من موظفي احلكومة؟ دعونا نرى. واحد ليكتشف املصباح احملروق، وواحد ليوافق على طلب الشراء، 
و12 ليحفظوا نسخ الطلب في امللفات، وواحد ليحيل الطلب على دائرة املشتريات، وواحد لينظم طلب 
الشراء من املتجر، وواحد ليسلم الطلب إلى املتجر، وواحد ليتسلم املصباح اجلديد، وواحد ليبدل به القدمي.

حالياً  ماسك  إيلون  يخوض 
العمالقة  آبل  شركة  مع  حرباً 
الواليات  ومقرها  للتكنولوجيا 
فوضى  وسط  املتحدة، 
االستحواذ على تويتر. وقد ظهر 
خالل  من  واضحاً  التوجه  هذا 
املثيرة  التغريدات  من  مجموعة 

للجدل التي نشرها ماسك.
فيما يلي 5 تغريدات تدل على أن 
ماسك يخوض حرباً مع شركة 
صحيفة  أوردت  ما  وفق  آبل، 

إنديان إكسبرس:
ماسك  تغريدات  أحدث  جاءت 
مباشر  كسؤال  آبل  ضد 
»كره  سبب  حول  للشركة 
في  التعبير  حلرية  الشركة 
في  أيضاً  ماسك  قال  أمريكا«. 

شركة  إن  منفصلة  تغريدة 
من  تويتر  بإزالة  هددته  آبل 
يعد  والذي  التطبيقات،  متجر 
للتطبيقات  األسواق  أكبر  أحد 
ويضيف  واملتميزة.  اجملانية 
تذكر  لم  آبل  شركة  أن  ماسك 

بوضوح أسباب التهديد.
بإنتاج  سابقاً  ماسك  غامر 
والسيارات  الصواريخ 
ما  أحدث  ولكن  الكهربائية، 
أن يصنع  أنه ميكن  به هو  صرح 
هاتفه الذكي اخلاص به ملنافسة 
آبل وغوغل إذا قامت الشركتان 
آبل  متجري  من  تويتر  بحجب 

وبالي.
ماسك  أخرى، حتدث  تغريدة  في 
آبل  تفرضها  التي  الضريبة  عن 

ينشرون  الذين  املطورين  على 
متجر  على  تطبيقاتهم 
وتبلغ  بها،  اخلاص  التطبيقات 
وكان   .%  30 الضريبة  نسبة 
العديد من املطورين والشركات 
تفرضه  الذي  املرتفع  املبلغ  ضد 
نشر  على  كضريبة  آبل 
تطبيقاتهم في متجرها، مبا في 

ذلك إيبيك غيمز وسبوتيفاي. 
في  تشكك  أخرى  تغريدة  في 
الرقابة،  جتاه  آبل  تصرفات 
يسأل  استطالعاً  ماسك  أجرى 
كانوا  إذا  عما  املستخدمني 
يعتقدون أن عمالق التكنولوجيا 
بجميع  قائمة  ينشر  أن  يجب 
في  تساهم  التي  أفعالهم 

الرقابة على منصات مختلفة.

صحيفة »إنديان إكسبرس«:صحيفة »إنديان إكسبرس«:

هل بدأت حرب ماسك هل بدأت حرب ماسك 
مع آبل؟مع آبل؟



Saturday, December 10, 2022 - Issue 226السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان

الرعاية الطبية االفتراضية في أونتاريو يتركها الرعاية الطبية االفتراضية في أونتاريو يتركها 
%%8585 من  من مقدميها بعد خفض رسوم األطباءمقدميها بعد خفض رسوم األطباء

أونتاريو مع جمعية  تورنتو: توصلت مقاطعة 
هذا  من  سابق  وقت  في  الطبية  أونتاريو 
االفتراضية  الزيارات  رسوم  خفض  إلى  العام 
للمرضى سواء بالهاتف أو بالفيديو، وكان قد 
مت حتديد الرسوم للزيارة االفتراضية ملرة واحدة 
وما يصل  الثانوية،  للتقييمات  دوالر   37 مببلغ 
الي 60 دوالر للجلسات الطويلة وقد خفضت 
املقاطعة هذه الرسوم إلى 15 دوالر للمكاملات 
الصحية  للجلسات  دوالر  و20  الهاتفية 

بالفيديو.
وأدت هذه التغييرات في الرسوم إلى مغادرة 85% من األطباء لهذه اخلدمات االفتراضية وتوقفوا 
الوصول  أن  نرى  أن  للغاية  ألمر محزن  »أنه  تشيرنياك  ويليام  الدكتور  وقال  فيها،  االشتراك  عن 
الرعاية  الناس، وإن هذه  بالنسبة للكثير من  الرعاية االفتراضية قد أنخفض بشكل كبير  إلى 
الصحية االفتراضية هي أداة رائعة يستخدمها الناس الذين لديهم قدرة محدودة للوصول إلى 
نظام  العبء على  يقلل  مما  والعيادات  الطوارئ  لغرف  الزيارات  تقلل  وهي  الشخصية،  العيادات 

الرعاية الصحية الشخصي.
وقال الدكتور ويليم تشيرنياك أيضا وهو مؤسس خدمات )روكيت دكتور( أن هذه اخلدمات أتاحت 
وصول أكبر للمرضي في املناطق الريفية لألطباء وكذلك لهؤالء الذين يعانون من أمراض مزمنة 
االفتراضية  الرعاية  »إن  الصحة  وزارة  وقالت  زيارتهم الشخصية للطبيب،  أمام  تشكل حواجز 
أثناء  كثيرة  فوائد  لها  كان  وقد  استبدالها،  وليس  الشخصية،  الرعاية  استكمال  إلى  تهدف 

جائحة كورونا«.

منع أعضاء من حزب كيبيك من دخول املجلسمنع أعضاء من حزب كيبيك من دخول املجلس  
التشريعي لرفضهم أداء ميني الوالء للملكالتشريعي لرفضهم أداء ميني الوالء للملك

مت منع ثالثة أعضاء من حزب كيبيك من دخول اجمللس التشريعي في كيبيك بعد أن رفضوا أداء ميني 
الوالء للملك تشارلز الثالث ملك كندا، ومن املعروف انه 
يجب عل أعضاء اجمللس التشريعي أن يقوموا بأداء ميني 

الوالء للملك ولشعب كيبيك.
وقد قام األعضاء الثالث بالقسم لشعب كيبيك فقط 
شرطي  أوقفهم  فقد  ولذا  للملك،  القسم  ورفضوا 
انهم غير مؤهلني  وقال لهم  اجمللس  إلى  عند دخولهم 
للدخول، وقرأت رئيسة اجمللس بيانا بشأن قرارها برفض 
دخولهم، واستشهدت بقانون كيبيك الذي ينص على 
الكندية  الدولة  لرئيس  أن يقسم  املرء  »إنه يجب على 

حتى يشارك في اإلجراءات البرملانية ».
فرانسوا  السيد  كيبيك  مقاطعة  وزراء  رئيس  وقال 

ليجولت »أنا ال أحب إداء القسم للملك، وأعتقد إننا جميعا متفقون على إنه يجب إلغاء هذا 
الشرط، وأضاف بان السماح لألعضاء الثالث بالدخول إلى اجمللس دون إتباع اإلجراءات املناسبة قد 

يكون له عواقب، وإن القوانني التي سيصوتون عليها ميكن أن يتم الطعن فيها«.
اليمني للملك كان  إداء  »إن  اليمني للملك قال  أداء  الذين رفضوا  وفي مقابلة مع أحد األعضاء 
إذالال لنا، وهو تذكير لنا باننا لم نختار ابدا نظامنا السياسي الذي يستمر من جيل إلى أخر في 
إلى  يحتاج  ولكن  ويتغير  يتوقف هذا  أن  يجب  ما  ولذا ففي مرحلة  الوطني،  التشريعي  اجمللس 
املثابرة لفعل ذلك » هذا وقد أدي األعضاء الثالث ميني الوالء للملك خلف األبواب املغلقة وقالوا 
إنهم سيعملون على تغيير هذا الشرط في أقرب وقت ممكن، وقدموا مشروع قانون بهذا املعني 

للمجلس.

99
أونتاريوأونتاريو ..  مظاهرات مناهضة لبناء منازل  ..  مظاهرات مناهضة لبناء منازل 

مبنطقة احلزام األخضر مبنطقة احلزام األخضر 
اإلسكان  قانون  مشروع  ضد  مظاهرات  خرجت 
احلكومي رقم 23 والذي يهدف إلقامة 1،5 مليون 
منزل على عجل، وانتقدت أحزاب املعارضة هذا 
احلزام  انه سيجرف  وقالوا  البيئة  ودعاة  القانون 
وهي  ديفي  جوسلني  السيدة  وقالت  األخضر، 
رئيس  »أن  املتظاهرين  عشرات     من  واحدة 
الذي  بوعده  أخلي  قد  فور  دوج  املقاطعة  وزراء 
منازل  ببناء  السماح  بعدم  نفسه  علي  قطعه 
على األراضي اخلضراء فقط بعد عدة أشهر من 
منزل  ألف   50 ببناء  يسمح  اآلن  وهو  انتخابه، 

على هذه األرض«.
وتعتبر مسيرة وسط تورنتو واحدة من 20 مسيرة أخرى على األقل طوال عطلة نهاية األسبوع 
– وكان قانون )املزيد من املنازل رقم 23( قد حصل على املوافقة بشكل سريع يوم 28 نوفمبر – 
وقال وزير الشؤون البلدية واإلسكان »إن املقاطعة حتتاج إلى خطط وحلول قريبة وطويلة األجل 
للتعامل مع النقص احلالي في املساكن، والتعامل مع الطلب على اإلسكان، وتتوقع احلكومة أن 

يزيد عدد سكان أونتاريو بأكثر من 2مليون شخص بحلول عام 2031.
فورد  حكومة  بني  والعالقات  األخضر  احلزام  في  التوغل  مخاوف  على  املعارضة  ركزت  وقد  هذا 
وشركات التطوير العقاري الرئيسية حيث أن تسعة منها متتلك أرضا هناك وقد قدموا أكثر من 

520 ألف دوالر حلزب احملافظني منذ عام 2014 وهو احلزب الذي يحكم املقاطعة   اآلن.

ملواجهة النقص في األيدي ملواجهة النقص في األيدي العاملة ...كندا العاملة ...كندا 
متنح عائالت العمال األجانب تصاريح عملمتنح عائالت العمال األجانب تصاريح عمل

أوتاوا : بداية من شهر يناير القادم ستسمح احلكومة الفيدرالية للعمال األجانب املؤقتني بإحضار 
عائالتهم معهم إلى كندا، فقد أعلن وزير الهجرة شون فريزر إنه اعتبارا من شهر يناير القادم 
سيتمكن األشخاص الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل مؤقتة من إحضار عائالتهم 

معهم وهو أمر لم يكن مسموحا به من قبل في معظم احلاالت.
كندا  في  عائالتهم  من  أفراد  لديهم  عامل  ألف   200 من  أكثر  سيمكن  هذا  »إن  الوزير  وقال 
لكندا وكذلك  األجانب  العاملني  بإحضار عائالت  أحبائهم ويسمح  التواجد مع  باالستمرار في 

يسمح لهم بالعمل أثناء وجودهم ليعولوا أنفسهم«.
الذين  لألشخاص  البالغني  واألطفال  لألزواج  ويسمح  عامان،  ملدة  البرنامج  هذا  يستمر  وسوف 
يحملون تصاريح عمل في كندا باحلصول أيضا على تصاريح عمل خاصة بهم وقال وزير الهجرة 
»ال يتعني على األشخاص املوجودين هنا والذين يساهمون في االقتصاد الكندي اتخاذ قرار صعب 

باالبتعاد عن أطفالهم وأزواجهم«.
العمال األجانب على جلب عائالتهم وذلك على ثالثة مراحل،  إلى توسيع قدرة  الوزير  ويخطط 
فبداية من شهر يناير سيسمح للعاملني من مجموعة العاملني ذوي املهارات العالية من إحضار 
أزواجهم وعائالتهم معهم وبعد ذلك يتم السماح لألشخاص الذين ضمن مجموعة العاملني 
إلى  الصحية  الرعاية  وظائف  وبعض  والسياحة  الضيافة  يعملون في  والذين  بأجور منخفضة 

البرنامج بإحضار عائالتهم.
وتستهدف املرحلة الثالثة العمال الزراعيني الذين يشكلون أكبر نسبة من العمالة األجنبية في 
البرنامج، وهذا يتطلب مشاورات مع املقاطعات التي تلعب دورا في هذا البرنامج لتقوم بوضع 

معايير معينة وتشرف على مساكن العمال.
وقال الوزير انه ليس لدية جدول زمني ثابت ولكنه يأمل في التحرك بسرعة، وقال أيضا إن كندا 
تواجه نقص كبير في األيدي العاملة وهذه أكبر التحديات التي تواجه االنتعاش االقتصادي للبالد 
وإن احلكومة رفعت احلد األقصى لعدد الساعات التي ميكن للطالب الدوليني العمل فيها وعدلت 

برامج الهجرة الختيار املهاجرين في القطاعات الرئيسية.

ضابطة كندية سابقة مصابة بالشلل يعرض رسميا عليها املوت ضابطة كندية سابقة مصابة بالشلل يعرض رسميا عليها املوت مبساعدة طبيةمبساعدة طبية
حتدثت العريفة الكندية املتقاعدة كريستني جويتيه إلى جلنة قدامي احملاربني في مجلس النواب الكندي قائلة »أن وزارة شؤون 
احملاربني القدامى في كندا عرضت عليها كتابيا فرصة للموت مبساعدة طبية )إذا كانت يائسة من احلياة( وعرضت عليها أيضا 
توفير املعدات الالزمة لذلك، وكانت العريفة املتقاعدة كريستني قد أصيبت بشلل نصفي في ظهرها عام 1989 عندما كانت 
تتدرب مع اجليش، وهي مثلت كندا في دورة األلعاب للمعوقني في ريودي جانيرو عام 2016. وقد حاولت جاهده ملدة خمسة سنوات 
احملاربني  وزارة شؤون  وأعربت عن مخاوفها بشأن عرض  الذي تستخدمه  املتحرك  برافع للكرسي  تزويد منزلها  اإلعانة في  طلب 
القدامى تقدمي مساعدة طبية للموت والتي كتب فيها )إذا كنت يائسة للغاية سيدتي فيمكننا أن نقدم لك مساعدة طبية 
للموت(. ولم تذكر العريفة كريستني ما إذا كانت هذه الرسالة قد جاءت من مدير أو وكيل خدمات قدامي احملاربني. وقد كشف 
وزير احملاربني القدامى لورانس ماكوالي في شهادة له أمام جلنة شؤون احملاربني القدامى أن هناك أربعة حاالت أو رمبا خمسة حاالت 
من قدامي احملاربني قدم لهم خيار املوت مبساعدة طبية من قبل وكيلة خدمة قدامي احملاربني والتي مت إيقافها عن العمل وأحيلت 
للتحقيق أمام الشرطة الفيدرالية. وعن هذا املوضوع قال رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو »أن هذا غير مقبول على اإلطالق« 
وأضاف »ومبجرد أن سمعنا به اتخذنا إجراء، ونحن نتابع التحقيقات ونغير البروتوكوالت لضمان ما يجب عمله وانه ليس عمل أو 
شغل شؤون احملاربني القدامى أن يعرضوا املساعدة الطبية للموت لهؤالء الذين خدموا بالدهم والذين يجب دعمهم بدال من ذلك ».
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املقادير: 8 ثمرات متوسطة من اخلرشوف ـ بيضتان 
مسلوقتان مقطعتان إلى شرائح - ملعقة طعام 

من أوراق البصل األخضر املقطعة صغيراً.
للتتبيل:

نصف كوب من زيت الزيتون - ربع كوب خل - نصف 
ملعقة شاي من السكر – نصف ملعقة شاي من 
مسحوق املردكوش )مارجرام( - نصف ملعقة شاي 

من الشبث املفري - فص ثوم مدقوق.
الطريقة:

ينظف اخلرشوف، وتزال أوراقه اخلشنة، ويغسل ثم 
يسلق في املاء حتى ينضج )حوالي 30 دقيقة(. ثم 

يُصفى ويترك ليبرد.
-  تزال باقي األوراق اخلشنة )إن وجدت( وتقسم ثمرة 

اخلرشوف إلى نصفني.
- ترص ثمرات اخلرشوف في طبق ثم تخلط مكونات 

التتبيل جيداً وترش على اخلرشوف.
- يغطى طبق اخلرشوف ويوضع في املبرد ) الثالجة( 
اخلرشوف  يتشرب  حتى  ساعات  بعدة  تقدميه  قبل 

مزيج التتبيل.
- يقدم الطبق بعد جتميله بشرائح البيض، وترش 

على الوجه أوراق البصل األخضر املقطع.

أصنعيها بنفسك: سلطة اخلرشوفأصنعيها بنفسك: سلطة اخلرشوف

الطريقة املثلى لالعتناء بحمامك الطريقة املثلى لالعتناء بحمامك 

وسادة  على  النوم   •
منخفضة.

ملدة  اجليد  املتصل  النوم   •
عضالت  يريح  ساعات   8

الوجه. 
يومياً، ألن  لتر ماء  • اشربي 
أفضل  يعتبر  املاء  تناول 
دفاع عن البشرة ضد ظهور 

التجاعيد.
والبيض  كاللحوم  املغذية  األطعمة  تناول   •

الطازجة،  واخلضر  والسمك 
على  حتتوي  ألنها  جداً  مفيد 
اجللد  تفيد  التي  الفيتامينات 

وتقويه.
عن  اإلمكان  بقدر  االبتعاد   •

الضوء املباشر.
والتشاؤم،  التوتر،  جتنبي   •
تكون  أن  على  واحرصي 

تعبيرات وجهك بشوشة دائماً، فاالبتسامة
متنح وجهك اإلشراق وتبعد عنه التجاعيد.

حتى ال تزحف التجاعيد قبل األوان إلى بشرتك حتى ال تزحف التجاعيد قبل األوان إلى بشرتك 

إيذاء املراهق لنفسه مؤشر خطرإيذاء املراهق لنفسه مؤشر خطر
حذرت نتائج بحث جديد من أن إيذاء األطفال بني سن 10 و14 عاماً 
ألنفسهم مؤشر خطر على اضطرابات عاطفية، وأن تكرار إيذاء 
النفس قد يشير إلى ميل لالنتحار في املستقبل، ويتطلب تدخالً 

مبكراً.
وأجريت الدراسة في جامعة نيو ساوث ويلز، واستندت إلى السجالت الصحية بني 2014 و2019 

في مستشفيات ويلز، والتي وثقت 48547 حالة إيذاء للنفس ألفراد أعمارهم بني 10 و29 عاماً.
وقالت الدكتورة ميشيل تاي، املشرفة على الدراسة: »هذه الدراسة تدعم أن األطفال واملراهقني 

هم مجموعة عالية اخلطورة إليذاء النفس وخاصة في حالة تكراره«.
بني  أعلى  كان  النفس  إيذاء  تكرار  خطر  أن  البحث  وجد  إكسبريس«،  »مديكال  موقع  وبحسب 
األطفال واملراهقني الذين تعرضوا له للمرة األولى بني سن 10 و19 عاماً، وأن الذين كرروا جتربة إيذاء 

النفس مرتني أو أكثر كانوا أكثر عرضة للوفاة من االنتحار.
كما أظهرت الدراسة أن الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و29 عاماً، والذين مت إدخالهم إلى 
املستشفى بعد تعرضهم حلادث إيذاء للنفس، لديهم مخاطر أكبر لالنخراط في األمر مرة أخرى، 

واملوت الناجت عن االنتحار مقارنة باإلناث.

منشفة  وضع  على  •احرص 
للضيف باحلمام بجوار احلوض 
إلى  ضيفك  يضطر  ال  حتى 
الوجه  منشفة  استخدام 
أفراد  بأحد  أو  بك  اخلاصة 

أسرتك، فهي من األشياء الشخصية التي ال 
يجوز استعمالها ألكثر من شخص.

غسيل  حوض  على  املوجودة  الصابون  بقايا   •
الوجه، أو حوض االستحمام، ميكنك االستفادة 
وذلك  بها،  نفسه  احلوض  بتنظيف  منها 
اخلاصة،  االسفنجة  أو  اللوفة  استعمال  مع 
في  املستعملة  املادة  توفير  بذلك  فيمكنك 
التنظيف. كما ميكنك أيضاً جمع هذه البقايا 
ثم  وربطها  قماش  قطعة  داخل  ووضعها 
تثبيتها داخل صندوق الطرد حيث يعمل هذا 
على  يحافظ  كما  جيدة،  رائحة  انبعاث  على 

نظافة املرحاض بصورة مستمرة.
االملونيوم  من  املصنوعة  اللوفة  تستعمل  •ال 
)االستينلس ستيل(  ال يصدأ  الذي  الصلب  أو 
في تنظيف األحواض اخلزفية أو املعدنية، حيث 
وفقدان  خدشها  على  اخلشنة  اللوفة  تعمل 
لوفة  أو  الفرشاة،  استعمال  ويكفي  ملعانها، 
اخلشن،  الصوف  من  قطعة  أو  اسفنجية، 
إليه  مضاف  ساخن  ماء  في  غمسها  بعد 

كمية مناسبة من الصابون 
السائل. ويفيد كذلك وضع 
املاء  وترك  احلوض  سدادة 
الوقت،  من  فترة  والصابون 

يتم بعدها التنظيف.
ميكنك  املاء،  ببخار  احلمام  مرآة  تتأثر  ال  •حتى 
أو  اجلاف،  الصابون  من  بقطعة  عليها  املرور 
من  قليل  وضع  بعد  االسفنج  من  بقطعة 
تنظيفها  ذلك  بعد  وميكنك  عليها.  الشامبو 

بسهولة باستعمال املاء فقط، ثم جتفيفها.
• لنظافة ستارة حوض االستحمام املصنوعة 
معلقة  وهي  غسلها  ميكنك  البالستيك،  من 
في مكانها وذلك باستعمال اللوفة والصابون 
مكانها  في  وهي  لتجف  ملها  دون  تركها  ثم 
رؤية كل جوانبها كما  لِك  ييسر  أيضاً. فهذا 
يوفر عليك عناء خلعها وتركيبها في كل مرة.
مناسبة  مهمالت  سلة  وجود  على  •احرص 

بغطاء بجوار املرحاض.
احلوض  بالوعة  فوق  صغيرة  مصفاة  ضع   •
البانيو،  بالوعة  وفوق  باملطبخ(،  أو  )باحلمام 
حتى ميكنك نزعها وتنظيفها بسهولة كلما 
وهذه  البالوعات.  انسداد  يجنبك  مما  ذلك،  لزم 
وهي  باألسواق،  متوفرة  املصافي  من  األنواع 

»االستنلس ستيل« أو من »البالستيك«.

غسل املالبس احلريرية.. نصائح ملظهر أنيق وعمر أطولغسل املالبس احلريرية.. نصائح ملظهر أنيق وعمر أطول
بألوانها  اإلضرار  لتجنب  كبيرة،  عناية  إلى  حتتاج  التي  األمور  من  احلريرية  املالبس  غسل  يعد 

وملمسها، واحلفاظ على رونقها ومظهرها األنيق.
وأوضحت الرابطة األملانية لشركات املنظفات ومستحضرات العناية باجلسم أن الغسل اليدوي 
هو األفضل للمالبس احلريرية، مؤكدة أهمية أال تزيد درجة حرارة املاء على 30 درجة مئوية، مع 

مراعاة استخدام مسحوق غسيل مخصص للمالبس احلريرية.
ويراعى أيضا عدم نقع املالبس احلريرية في املاء طويال، وعدم فركها بشدة، كما ال يجوز عصرها 

بقوة، حيث مُيكن أن يتسبب ذلك في اإلضرار بالنسيج.
للتجفيف، ينبغي فرد قطع املالبس احلريرية على منشفة جافة وتركها لتجف.

وأشارت الرابطة إلى أنه ميكن أيضا غسل املالبس احلريرية في الغسالة األوتوماتيكية، إذا كانت 
رونق  على  للحفاظ  العصر  دورة  استخدام  مراعاة عدم  مع  اليدوي،  للغسل  برنامج  على  حتتوي 

املالبس.
في  املالبس  هذه  غسل  مت  سواء  احلريرية  للمالبس  اخملصصة  املساحيق  استخدام  ينبغي  كما 

الغسالة أو يدويا.
وال تقتصر متاعب املالبس احلريرية على الغسل، حيث يجب كذلك جتنب وصول العرق إليها؛ ألنه 
يتسبب في تغيير درجتها اللونية. وحلل هذه املشكلة، يوصي معهد املوضة األملاني باستخدام 

لصقات اإلبط ملنع وصول العرق إلى هذه املالبس.
فينبغي حينئذ  بقع عليها،  وتسبب في ظهور  احلريرية  املالبس  إلى  بالفعل  العرق  إذا وصل  أما 

غسلها بأقصى سرعة ممكنة. فستان اجللد جنم موضة الشتاءفستان اجللد جنم موضة الشتاء
النسائية  املوضة  أن فستان اجللد ميثل جنم   »Instyle« أوردت مجلة

في شتاء 2022-2023 مينح املرأة إطاللة دافئة.
وأوضحت أنه يطل هذا املوسم بقصة متوسطة الطول، ويشتمل 
على حزام وسط، ليناسب كل النساء، القصيرة والطويلة والرشيقة 
والبني  األسود  باأللوان  املوسم  هذا  يتألق  أنه  وأضافت  والكيرفي. 
والكراميل واألحمر البوردو، ليتناغم مع بوت ساق طويل، إذا كان بلون 

متباين، للحصول على إطاللة الفتة بفستان أسود مع بوت أبيض.
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تصويت تاريخي ..مجلس الشيوخ يقر تشريعا 
يحمي زواج املثليني..وبايدن: احلب هو احلب

أقر مجلس الشيوخ األمريكي، تشريعا حلماية الزواج من نفس اجلنس والزواج بني األعراق، يسمى »قانون 
احترام الزواج«، في تصويت تاريخي من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري.

وجاء التصويت النهائي لصالح التشريع 61 صوتا مؤيدا، مقابل 36 رافضا، إذ حظي مشروع القانون بتأييد 
جميع أعضاء التجمع الدميقراطي، و12 عضوا جمهوريا، وهم نفس أعضاء احلزب اجلمهوري الذين أيدوا 

مشروع القانون إلجراء تصويت إجرائي في وقت سابق من هذا الشهر.
وسيحتاج مجلس النواب إلى املوافقة على التشريع قبل إرساله إلى الرئيس األمريكي جو بايدن ليتم 
توقيعه ليصبح قانونا نافذا. ومن املتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون قبل نهاية العام 

احلالي، ورمبا في أقرب وقت
التشريع،  هذا  سيحمي  األمريكيني،  ملاليني  »بالنسبة  الشيوخ:  مجلس  إقرار  بعد  بيان،  في  بايدن  وقال 
بالقانون  بايدن  وأشاد  وأطفالهم«،  واألزواج  واملتحولني جنسيا  وثنائيي اجلنس  للمثليني  واحلماية  احلقوق 

باعتباره »إجنازا من احلزبني«.
وأضاف بايدن: »إن الواليات املتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية، وهي أن )احلب هو 

احلب(، ويجب أن يكون لألمريكيني احلق في الزواج من الشخص الذي يحبونه«.
وفي حني أن مشروع القانون لن يضع شرطا يفرض على جميع الواليات، إضفاء الشرعية على الزواج بني 
نفس اجلنس، إال أنه يتطلب من الواليات بشكل فردي، االعتراف بالزواج القانوني لوالية أخرى. ولذلك، وفي 
حالة قيام احملكمة األمريكية العليا بإلغاء قرارها الصادر عام 2015، الذي يقضي بإضفاء الشرعية على 
زواج املثليني، ال يزال بإمكان أي والية إصدار قانون حلظر زواج املثليني، ولكن هذه الوالية ستكون مطالبة 

باالعتراف بالزواج من نفس اجلنس الذي تطبقه والية أخرى.

حدث تاريخي.. الرئيس اإلسرائيلي يزور 
البحرين في جولة تشمل اإلمارات

للمرة األولى منذ تطبيع العالقات 
هرتزوغ  إسحق  وصل  عامني،  قبل 
لرئيس  زيارة  أول  في  البحرين  إلى 
أكد  الزيارة  قبيل  إسرائيلي. 
السالم  »دائرة  أهمية  هرتزوغ 
والشراكة مع جيراننا في الشرق 

األوسط«.
وصل إسحق هرتزوغ إلى البحرين 
لرئيس  رسمية  زيارة  أول  في 
اخلليجية  اململكة  إلى  إسرائيلي 
العالقات  تطبيع  منذ  الصغيرة 

بني البلدين في عام 2020.
وكان وزير اخلارجية البحريني عبد 

حساب  نشرها  صور  بحسب  فخريا،  منصبه  يعد  الذي  هرتزوغ  استقبال  في  الزياني  اللطيف 
الرئيس اإلسرائيلي على تويتر.

وقبيل توجهه إلى البحرين، قال هرتزوغ في تغريدة »سأتداول مع امللك وولي العهد، رئيس الوزراء 
القضايا  الى  باإلضافة  بيننا،  االقتصادي  التعاون  آل خليفة، سبل تعزيز  االمير سلمان بن حمد 

السياسية والتحديات املشتركة، مبا في ذلك ازمة املناخ العاملية«.
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين هما أول دولتني خليجيتني طّبعتا عالقاتهما مع إسرائيل في 

إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الواليات املتحدة، ثم تبعهما املغرب والسودان.
اسرائيل  مع  سالم  أي  استبعاد  على  العربي  اإلجماع  من  لعقود  حداً  االتفاقات  هذه  ووضعت 
في غياب حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها »طعنة في 

الظهر«.
وقام وزير اخلارجية اإلسرائيلي في حينه يائير البيد بزيارة البحرين للمرة األولى في سبتمبر 2021 
الفتتاح السفارة اإلسرائيلية هناك. وزار رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت البحرين في فبراير 

هذا العام.

بعد املظاهرات.. إيران حتل شرطة األخالق 
وتراجع قانون احلجاب

أعلن املدعي العام اإليراني، محمد جعفر 
املعروفة  األخالق،  شرطة  إلغاء  منتظري، 
مبراقبة  املكلفة  اإلرشاد«،  »دوريات  باسم 

التزام النساء بارتداء احلجاب في الشارع.
إن  صحفي،  مؤمتر  في  منتظري،  وقال 
بالقضاء.  لها  عالقة  ال  األخالق  »شرطة 

وقد ألغيت«.
بإيران  الشعبية  االحتجاجات  وتعصف 
منذ أن توفيت الشابة البالغة من العمر 
اعتقالها  بعد  أميني،  مهسا  عاما،   22

بسبب عدم التزامها بارتداء احلجاب.
حل  أن  أردالن،  سيافاش  الصحفي  ويقول 
القانون  تغيير  يعني  ال  األخالق  شرطة 

املتعلق باحلجاب.
وتوقع أن ينظر احملتجون إلى هذه اخلطوة على أنها غير كافية ومتأخرة، مضيفا أنهم غاضبون من 

العديد من القضايا، من بينها الفقر والفساد، وسيشعرون اآلن »بضعف في النظام«.
»العفة  ثقافة  نشر  أجل  من  جناد،  أحمدي  محمود  الرئيس،  فترة  في  األخالق  شرطة  وأنشئت 

واحلجاب«، وبدأ عمل دورياتها في عام 2006.
وجاء اإلعالن عن حلها بعد يوم من تصريح منتظري بأن »البرملان والقضاء ينظران معا في إمكانية 

تغيير القانون الذي يلزم النساء بتغطية الرأس«.
للواليات  املوالي  امللكي،  النظام  سقوط  من  سنوات  أربع  بعد  إيران  في  إلزاميا  احلجاب  وأصبح 

املتحدة، وإقامة اجلمهورية في اإلسالمية في 1979.
ودأب أفراد شرطة األخالق، منذ 15 عاما، على على توجيه إنذارات للنساء، قبل اعتقالهن. وتتشكل 

دوريات اإلرشاد عادة من رجال بزي أخضر ونساء يرتدين الشادور األسود.
وتطور دور هذه الشرطة، ولكنها كانت دائما موضوع جدل، حتى بني املرشحني للرئاسة.

وتغير زي اإليرانيات تدريجيا، خاصة في فترة الرئيس السابق حسن روحاني، الذي أصبح فيها من 
الشائع رؤية نساء يرتدين السراويل الضيقة واخلمار امللون.

ولكن الرئيس احلالي، رئيسي، دعا في يوليو من هذا العام، إلى تعبئة »جميع مؤسسات الدولة 
من أجل تطبيق قانون ارتداء احلجاب«.

وعلى الرغم من تلك التصريحات، استمر الكثير من النساء في االلتفاف على القانون، بإرخاء 
اخلمار على الكتفني، أو ارتداء سراوبل ضيقة، خاصة في املدن الكبرى.

قرار  على  مصر  في  مهنية  نقابات  اعترضت 
وزارة املالية، بإلزام أصحاب املهن احلرة بتسجيل 
اإللكترونية،  الفاتورة  منظومة  على  بياناتهم 
مصدر  أكد  فيما  املرتفعة،  تكلفتها  بسبب 
تطبيق  استمرار  املصرية  الضرائب  مبصلحة 
بيانات  وتسجيل  للمنظومة  الثامنة  املرحلة 

كل املمولني قبل يوم 15 ديسمبر اجلاري.
كل  املصرية  الضرائب  مصلحة  وألزمت 
املهن  أصحاب  أو  الشركات  سواء  املمولني، 
الفاتورة  مبنظومة  البيانات  بتسجيل  احلرة، 
اجلاري،  الشهر  منتصف  قبل  اإللكترونية 
وحّذرت غير امللتزمني بتطبيق العقوبات الواردة 
حالة  باعتبارها  الضريبية  اإلجراءات  بقانون 
إجراء  يتم  لن  أنه  إلى  وأشارت  ضريبي،  تهرب 
إال  للدولة  التابعة  الوحدات  مع  تعاقدات  أي 

للشركات املسجلة باملنظومة.
قال حسني أمني، نقيب احملامني بجنوب القاهرة، 
وعضو جلنة التفاوض مع وزارة املالية بخصوص 
الفاتورة اإللكترونية، إن هناك اعتراضات عديدة 
باملنظومة،  التسجيل  على  احملامني  لنقابة 
جتارة  أو  سلعة  يقدمون  ال  احملامني  أن  أبرزها 

لتقدمي فاتورة عن اخلدمات التي يقدموها.
وأضاف »أمني«، رغم أن احملاماة مهنة حرة مثل 
األطباء إال أنه مت فرض ضريبة القيمة املضافة 
األطباء  استثناء  ومت  سنوات،   3 منذ  عليهم 
باتخاذ  احملامني  نقابة  التزمت  ذلك  ومع  منها، 
نرفض  لكن  بشأنها،  القانونية  اإلجراءات 
من  الضرائب  سداد  في  أخرى  طريقة  اتباع 
خالل منظومة الفاتورة اإللكترونية، ويجب أن 
ننتظر حلني فصل احملكمة الدستورية في مدى 
على  املضافة  القيمة  ضريبة  فرض  دستورية 

احملامني.
مسؤولي  بني  لقاءات  املاضية  األيام  شهدت 
ملتابعة  املالية،  ووزارة  واألطباء  احملامني  نقابات 
أزمة التسجيل مبنظومة الفاتورة اإللكترونية، 
مشتركة  جلان  تشكيل  على  االتفاق  ومت 
عامة،  بصفة  الضريبية  مشكالتهم  لدراسة 
وتسجيلهم في منظومة الفاتورة اإللكترونية 
بحسب  حللها،  تصور  ووضع  خاصة،  بصفة 

بيانات رسمية.
للممولني  املصرية،  الضرائب  مصلحة  حددت 
النهائي  املستهلك  مع  يتعاملون  الذين 
اإللكترونية  الفاتورة  مبنظومة  بالتسجيل 
قبل يوم 15 ديسمبر اجلاري، وتقدمي طلب إرجاء 
املأموريات  إلى  املنظومة  على  فواتير  إصدار 
لهم  إلزام  قرارات  صدور  حلني  لها  التابعني 

مبنظومة اإليصال اإللكتروني.
احتجاجية  وقفات  احملامني  نقابة  ونظمت 
على  اعتراًضا  القاهرة،  وسط  في  مقرها  أمام 
اإللكترونية،  الفاتورة  مبنظومة  التسجيل 
بعدم  فيه  طالبت  صحفًيا  بيانًا  أصدرت  كما 

التسجيل بنظام الفاتورة اإللكترونية.
الدكتور  األطباء،  نقابة  مجلس  عضو  وقال 
مبنظومة  عديدة  آليات  هناك  إن  علي،  أحمد 
اخلدمة  تقدمي  ستعيق  اإللكترونية  الفاتورة 
متلقي  على  األعباء  من  وسترفع  الطبية، 
تعيني موظفني  العيادات  نتيجة حتمل  اخلدمة 
كما  اإللكترونية،  والفواتير  اإليصاالت  إلصدار 
أنه من الصعب على بعض العيادات في القرى 
تنفيذ املنظومة، مما يتطلب ضرورة إجراء حوار 
مجتمعي قبل إلزام أعضاء النقابة بالتسجيل 

قبل يوم 15.
وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس جلنة تصنيع 
تعترض  النقابة  إن  الصيادلة،  بنقابة  الدواء 
اإللكترونية  الفاتورة  التسجيل مبنظومة  على 
سيتحملها  التي  اإلضافية  األعباء  بسبب 
التسجيل  نتيجة  الصيدليات  أصحاب 
مختصني  موظفني  تعيني  وهي  باملنظومة، 
إلصدار اإليصاالت والفواتير اإللكترونية، وشراء 
نظام إلكتروني معتمد للتسجيل على منصة 
ميثل  مما  بها  لالشتراك  ومصاريف  املنظومة، 
عبء مالي ضخم على الصيدليات قد يدفعها 

لإلغالق.
املصرية،  الضرائب  مصلحة  بيانات  وحسب 
ملنظومة  املنضمة  الشركة  عدد  إجمالي  بلغ 
الفاتورة اإللكترونية أكثر من 135 ألف شركة 
قاموا بإرسال 412 مليون فاتورة على املنظومة 

منذ تفعيلها في نوفمبر  عام 2020.

مصر..«الفاتورة 
اإللكترونية« تثير خالًفا بني 

املالية والنقابات املهنية



Saturday, December 10, 2022 - Issue 226السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1212

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

الساحرة  صوت  فوق  حاليا  شيء  يعلو  ال 
كأس  ومسابقة  القدم،  كرة  املستديرة، 
من  كنت  سواء   ،2022 قطر  في  العالم 
إال  ما،  لسبب  ومنتقديها  أو  قطر  محبي 
أنها جنحت في استضافة كأس عالم تبقي 
ناجحة بكل املقاييس، بفعل اإلدارة، ونفوذ 
توفرت  قلما  التي  واإلمكانيات،  املال،  رأس 
لدى دولة. انتقادات كثيرة وجهت إلي قطر 
يتعلق  فيما  العالم،  كأس  استضافة  قبل 
بالفساد الذي أحيط بإرساء عطاء بطولة 
كأس العالم في قطر، ومسؤولية الفساد 
وحدها،  قطر  علي  تقع  ال  منه  اجلزء  في 
بقدر ما تقع علي الغرب والفيفا، وأما عن 
فهي  العمل،  وظروف  العمالة  معاملة 
التحسني  من  ملزيد  حاجة  في  تأكيد  بكل 
عدد  أن  االعتبار  في  األخذ  مع  واآلدمية، 
تفعل،  مما  أكثر  تتحدث  الغربية  الدول  من 
هي  تنفذه  ال  مبا  اآلخرين،  تطالب  وأحيانا 
يتعلق  أراضيها، خاصة فيما  نفسها علي 
وإن  التعبير،  وحرية  واحلقوق  احلريات  مبجال 
كان ذلك ال يعني بأي حال من األحوال، أنه 
من  ودميقراطية  حرية  أكثر  دول   توجد   ال 
الدول الغربية، ولكنها كلها قضايا نسبية 
وليست مطلقة، تتطلب معطيات وبيئات 

وظروف معينة.
 تبقي الساحرة املستديرة، جذابة للماليني 
تلعب  الذي  املكان  كان  أيا  العالم،  حول 
والكرة  املتعة  منتخبات  وتبقي  فيه. 
والبرازيل  وفرنسا  األرجنتني  مثل  احللوة 
احلال  شأن  العالم،  غالبية  اهتمام  محور 
وبرشلونة  مدريد  ريال  لشعبية  بالنسبة 
يتمنون  كثيرون  العاملي.  املستوى  على 
كأس العالم أرجنتينية مثلي، أو فرنسية، 
أو برازيلية، وهي كلها منتخبات تقدم كرة 
قدم ممتعة وحلوة. كانت هناك مفاجآت في 
األرجنتني  هزمية  منها   ،2022 العالم  كأس 
في مباراة االفتتاح، أو هزمية البرازيل ساحرة 
أو  الكاميرون،  من  العالم  في  القدم  كرة 
وبطلة  الكروي  العمالق  فرنسا، هذا  هزمية 
تسير  والتي   ،2018 األخيرة  العالم  كأس 
بخطي ثابتة وحادة في البطولة احلالية من 

تونس اخلضراء.
 انتقادات أخري وجهت إلي قطر مبنع أعالم 
من  وغيرها  الكحوليات  وشرب  املثليني 
عادات  مع  تتناسب  ال  التي  السلوكيات، 
وهذه  إسالمي،  عربي  مجتمع  وتقاليد 
انتقادات ليست في محلها، ألن كل الدول 
كانت  الفيفا  مقدمتها  وفي  املشاركة 
تعلم هذا كله، ويجب على الغرب أن يكون 
غربية  دول  في  مثال  يسمح  هل  »بوشني«، 
ملشجعي  تسمح  أن  اخملدرات  تدخني  جترم 
حيث  والكندي،  الهولندي  املنتخب 
مطاراتها  يدخلون  أن  مشرعة،  املاريجوانا 
ويدخنون هم وغيرهم املاريجوانا في طرقها 
األماكن،  من  وغيرها  ومطاعمها  العامة 
املشاركة  والدول  الفيفا  كانت  ال.  بالطبع 
التي  الضوابط،  العالم كل هذه  في كأس 
يجب احترامها، ليس من منطلق املوافقة 
أنها  منطلق  من  ولكن  رفضها،  أو  عليها 

قطر،  اختيار  يتم  أن  قبل  معروفة  كانت 
العالم 2022، وجنحت قطر  لتنظيم كأس 
جناحا  البطولة  وحققت  تنظيمها،  في 

باهرا، رغم كل االنتقادات. 

والصغير  الكبير  يتابعها  كروية  متعة   
والشباب، بل وبعض السيدات يتابعن هذه 

البطولة.
فيها  تشعر  فترة  وحكايات،  أقاويل 
احلكومات باالرتياح من الضغوط الشعبية، 
حيث الكل مشغول مبتابعة نتائج املباريات، 
في  مكلفة  مشاهدتها  أصبحت  التي 
ومعدالت  لألسعار،  اجلنوني  االرتفاع  ظل 
التضخم العالية، ولهذا تتغاطي بعض دول 
حقوق  سرقة  عمليات  عن  النامي  العالم 
شباب  طريق  عن  املناطق  بعض  في  البث 
وصالت  بعمل  يقومون  آخرين  أشخاص  أو 
للمباريات  الناقلة  الرياضية  للقنوات 
بأسعار في متناولهم، علما بأن كرة القدم 
بها  ضخمة،  القتصاديات  تتحول  أن  قبل 
املالية  التدفقات  بسبب  للفساد  قنوات 
مجانا  املباريات  مشاهدة  كانت  الضخمة، 
متولها  التي  اجملانية،  العامة  القنوات  علي 
بني  وسياساتها  أفكارها  لنشر  احلكومات 

الشعب.
كله  العالم  في  القدم  كرة  أصبحت   
وأحيانا  بل  باملاليني،  واستثمار  اقتصاد 
املاليني،  لدي  شعبية  لكسب  باملليارات، 
صناديق  واجتهت  بل  عليهم،  والتأثير 
احلال  كما  الدول  لبعض  سيادية  استثمار 
باريس  اشترت  التي  قطر  اخلليج،  في 
اشترت  التي  والسعودية  جيرمان،  سان 
العربية  واإلمارات  وأمليريا،  كاسل،  نيو 
األندية  التي متتلك واحدا من أهم  املتحدة 
مانشستر يونايتد، ومحاوالت أخري لشراء 
أندية أخري، ال تتوقف شعبيتها علي حدود 
التي تلعب فيها، بل متتد شعبيتها  الدول 
الكرة األرضية، وهو ما ميثل دعاية  في كل 
االستثمارات  بجانب  وشعبية،  وتسويق 
التي باملاليني واملليارات من الدوالرات. يقول 
التقرير الذي أعده مركز هارفارد، أن للرياضة 
وفي  الدول،  على  ضخماً  اقتصاديا  تأثيرا 
 2.5% تشكل  أن  ميكنها  القصوى  احلاالت 

إلى %3.5 من إجمالي الناجت احمللي للدول.
الشرطة  قوات  ألقت   ،2015 عام  في   
كبار  من   7 على  القبض  السويسرية 

مسؤولي الفيفا في زيورخ بسبب الفساد 
الدول  بعض  قبل  من  رشوة  وقضايا 
للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم 
أموال.  غسيل  عمليات  وكذلك   ،2022

لكل  اإلسباني  االحتاد  رئيس  اتهم  كما 
القدم في قضايا رشوة وفساد، ولم يسلم 
الغربية  االحتادات  في  كثيرون  قرار  متخذي 
الفساد  واتهامات  قضايا  من  القدم  لكرة 
احتادات  في  يحدث  مبا  بالنا  فما  والرشوة، 

كرة القدم في العديد من دول اجلنوب.
السبيل  هي  القدم،  كرة  أن  الدول  أيقنت   
نحو التأثير على الشعوب، بل وعلى الكرة 
الشعبية  الرياضية  أنها  حيث  األرضية، 
رجال  من  العديد  واجته  العالم.  في  األولي 
ميتلكون  ال  ممن  واملستثمرين  األعمال 
األكادمييات  شراء  أو  تأسيس  إلى  املليارات 
كبيرة  بأسعار  وبيعهم  الناشئني  لتأهيل 
في  املعروفة  الدوريات  في  الكبيرة  لألندية 

إجنلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها.
بعض  النامي،  العالم  دول  في  أما   
الكرة،  احتادات  في  بالعمل  املضطلعني 
العمل  من  طائلة  ثروات  يحققون  فإنهم 
في هذا اجملال، علما بأن مؤهالتهم العلمية 
واألكادميية، ال تؤهلهم للحصول علي هذه 
من  بأقاويل  ذلك  عن  ويدفعون  املكاسب، 
عينة أنها »أرزاق يوزعها اخلالق«، متجاهلني 
ومتآمرين أن البعض منهم يأخذ الكثير من 
العموالت من صفقات بيع وشراء الالعبني 
ال  التي  الدوالرات،  أو  اجلنيهات  من  باملاليني 
أو  الوطني  االقتصاد  امكانات  تتناسب مع 
اجملتمع،  هذا  في  والدخول  املرتبات  معدل 
الرقابية  األجهزة  أين  اجلميع  ويتساءل 
أشخاص  يديرها  التي  املاليني،  هذه  من 
متمسكون مبقاعدهم وال يتركونها بسبب 
املكاسب الضخمة، التي لم يكن يحلمون 
بها. وعلى اجلانب اآلخر، فإنهم لم يحققوا 
منتخبات  أو  لفرقهم  حقيقية  إجنازات  إي 
أحوال  بدل  الذي  يا سادة،  املال  أنه  بالدهم، 
كرة القدم وجعلها منها اقتصاد، ورياضة، 
ونفوذ، ووجاهة، ومكانة، واستثمار، وفساد، 
يتمني الكثيرون أن يكونوا فاعلني فيه. متي 
القدم  كرة  منظومة  إلصالح  الوقت  يحني 
في دول اجلنوب، خاصة تلك املنظومات التي 

تعاني احتاداتها من الفساد واحملسوبية؟

الفساد واقتصاديات كرة القدم ... قطر تقدم كأس عالم مبهرةالفساد واقتصاديات كرة القدم ... قطر تقدم كأس عالم مبهرة

احلكومة الفيدرالية متدد مزايا احلكومة الفيدرالية متدد مزايا 
تأمني العملتأمني العمل

أن  الترو  كارال  العمل  وزيرة  أعلنت 
مزايا  ستمدد  الفيدرالية  احلكومة 
يدفعها  التي  الصحي  التامني 
من  بدال  أسبوعا   26 إلى  املوظفني 
15 أسبوع، وسيكون العمال الذين 
على  للحصول  بطلب  يتقدمون 
للحصول  مؤهلون  العمل،  تأمني 
 18 من  بداية  أكبر  مزايا  على 

ديسمبر.
كبير  عدد  »أن  العمل  وزيرة  وقالت 
من  جزء  يدفعون  العمال  من 
ذلك  ومع  العمل  لتامني  مرتباتهم 
أو  خطير  مبرض  يصابون  عندما 
عندما يكون لديهم إصابات حتتاج 

لوقت للتعافي منها، فان التعويض عن 15 أسبوعا ال تغطي مدة التعافي«.
األجر  املدفوعة  غير  املرضية  اإلجازة  لفترة  األقصى  احلد  متديد  عن  أيضا  الوزيرة  وأعلنت 
للعاملني في القطاع اخلاص اخلاضع للنظام الفيدرالي إلى 27 أسبوعا بدال من 17 أسبوعا، 
وسيضمن هذا التغيير لهؤالء العمال اخذ اجازة مرضية أطول وكافية للتعافي ولكن غير 

مدفوعة األجر.
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مشاركته  في  الكندي  املنتخب  لعب 
قطر  في  املرة  هذه  تاريخه  في  الثانية 
املنتخب  من  لهزمية  تعرض  حيث 
اجلولة  في  وذلك  1-صفر  البلجيكي 
األولى من منافسات اجملموعة السادسة 
البلجيكي  وسجل  العالم.  كأس  في 
الوحيد  املباراة  هدف  باتشوايي  ميتشي 
في الدقيقة 44. وأضاع ألفونسو ديفيس 
كانت  والتي  لكندا،  ُمنحت  جزاء  ركلة 
الدقيقة  في  املواجهة،  هذه  في  أفضل 

 .11
أتيبا  كندا  منتخب  كابنت  وأصبح 
حراس  -عدا  العب  أكبر  ثاني  هوشنون 

كأس  في  مباراة  في  يشارك  املرمى- 
خلف  يوم،  و288  عاماً   39 بعمر  العالم 
روجيه ميال مع الكاميرون في 1994 )42 

عام 39 يوم(
األخر قلب منتخب كرواتيا  اجلانب  وعلي 
تأخره من كندا بهدف إلى فوز 4-1، وقطع 
الثاني  للدور  التأهل  نحو  كبيرًا  شوًطا 
املقامة   ،2022 العالم  كأس  بطولة  في 
املباراة  انتهت  بينما  قطر.  دولة  في 
منتخب  بفوز  باجملموعة  لكندا  الثالثة 
هدف،  مقابل  بهدفني  كندا  على  املغرب 
وتأهلت إلى دور الـ16 بعد تصدر اجملموعة 

السادسة في جدول ترتيب كأس العالم

كندا تشارك في كأس العالم في قطر وظهور جيد ال ينقصه إال اخلبرةكندا تشارك في كأس العالم في قطر وظهور جيد ال ينقصه إال اخلبرة
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حتاول  دول  عدة  ودمرت  لإلرهاب  الداعمة  قطر 
إحضار  املال  باستغالل  الدين  عباءة  ارتداء 
مشايخ داعية إسالمية إلقناع الزائرين بتغيير 
فازت  من  لبعض  يقول  كما  وهي  ديانتهم 
رفضت  قطر  بالرشوة  العالم  كأس  بتنظيم 
في  العمل  ضحايا  العالم  من  اآلالف  تعويض 

إعداد منشآت كأس العالم.
حولت قطر » كأس العالم« إلى عملية دينية 
هدفها تغليب دينياً على اآلخر، وجتاهلت قواعد 
الرياضة، هدفها جتميع الشعوب وإزالة الفوارق 
على  جهد  بكل  قطر  وعملت  والصراعات، 
حتويل كل ركن في دولتها إلى إطار ديني، وجلب 
اإلسالم،  إلى  الدعوة  بهدف  الدينيني  الدعاة 
وتعليق  ركن،  كل  في  نبوية  أحاديث  ووضعت 
مكبرات الصوت في كل املناطق، وحتديد موعد 

لشرب اخلمور. 
ولكن  قطر،  فعلته  فيما  فقط  األزمة  ليس 
ساحة  إلى  ميديا  السوشيال  مواقع  حولت 
حرب وجدال بنشر أخبار حول ما تقوم به، وفى 
لإلسالم  املئات  إشهار  عن  تعلن  ساعة  كل 
حالة  خلق  ما  وهو  الزائرين،  من  أرضها  على 
حول  اشتباكات  إلى  حتولت  السخرية  من 
ديني،  تعاطف  كسب  من  قطر  له  تسعى  ما 
وجتعل من نفسها خليفة للمسلمني، حتى إن 
املسلمني أنفسهم سخروا من قطر وما تفعله، 
تأثير على مشجعني  أي  لها  ليس  من مظاهر 
هدفهم السفر واالستمتاع وتشجيع بالدهم، 
التي ال يعطوها  األمور  االلتفات ملثل هذه  دون 

أي اهتمام خاصة اجملتمعات العلمانية.
بعض  جعل  قطر،  به  تقوم  ما  إن  شك  وال 
أعضاء الفيفا يعبرون عن استيائهم من إسناد 
وأنها غير مؤهله  العالم،  تنظيم قطر لكأس 

لهذا األمر.
ألول مرة في التاريخ... افتتاح املونديال بآيات من 

القران
كأس  فعاليات  شهدت  التاريخ،  في  مرة  ألول 
آيات  تالوة   «  2022 »قطر  القدم  لكرة  العالم 
ملصاب  املفتاح  غامن  لسان  على  القرآن،  من 
مبتالزمة التراجع، وتستغل دولة قطر- وهي أول 
 – العالم  دولة عربية تستضيف بطولة كأس 
العالم  لدى  اإلسالم  لنشر  البطولة  فعاليات 
واإلسالمية  العربية  هويتها  على  والتأكيد 
الدين  شعائر  معرفة  على  إجبارهم  خالل  من 

اإلسالمي.
باركود بالغرف للتعريف باإلسالم

قطر،  دولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  تلك  أول 
العاصمة  فنادق  غرف  في  »باركود«  وضع 
عدة  بلغات  باإلسالم  الدوحة للتعريف 
الـــ  يذهب  حيث  البطولة،  فعاليات  خالل 
تابعة  صفحة  نحو  باملتصّفح  »الباركورد« 

الواجهة  في  وتبدو  القطرية،  األوقاف  لوزارة 
مختلفة،  لغات  تتضّمن  خيارات  منها  األولى 
تعريفي  دليل  يظهر  اللغة  اختيار  وعند 
باإلسالم.. ويحمل »الباركورد« شعار مركز عبد 
اهلل بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي التابع 
القطرية،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة 
والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير 
مواد  خالل  من  باإلسالم،   2022 العالم  كأس 

دينية مترجمة بلغات عدة.
 جداريات مترجمة

قطر  كشفت  البطولة  فعاليات  انطالق  ومع 
عن عدة جداريات في شوارع العاصمة القطرية 
إلى  مترجمة  نبوية  أحاديث  تتضمن  الدوحة 
العالم  لتعريف ضيوف كأس  اإلجنليزية  اللغة 

الوقت  نفس  وفي  اإلسالمي،  بالدين  قطر  في 
في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  قامت 
يتمتعون  باملساجد  مؤذنني  بتخصيص  قطر 
بصوت عذب لالستمتاع باآلذان قبل كل صالة.

 منع اخلمور
وقررت قطر بشكل رسمي منع اخلمور بكافة 

العالم،  كأس  مالعب  وداخل  حول  أنواعها 
قبل  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن  حيث 
أن  48ساعة  بـ  البطولة  فعاليات  انطالق 
في مالعب  »البيرة«  اجلعة  بيع  قطر ستحظر 
املونديال الثمانية ومحيطها، خالل فترة إقامة 

البطولة.
هذا  حول  رسمي له  بيان  في  االحتاد  وقال 
قطر  دولة  مع  مناقشات  عدة  »بعد  األمر: 
باقتصار  القرار  هذا  اتخذنا  هناك،  والسلطات 
مبهرجانات  املشاركني  على  الكحول  شرب 
فيفا الترفيهية فقط بدال من املالعب اخلاصة 
بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع 

الكحوليات باملالعب«.
منع شعارات املثلية

العالم  لكأس  املستضيف  البلد  اتخذت  كما 
2022 قرارا صارما بشأن إيقاف األغاني مبناطق 
املشجعني أثناء مواعيد الصالة، وذلك تعظيًما 
لشعائر اإلسالم باعتبارها دولة عربية مسلمة، 
كما قررت منع استخدام الشعارات التي تدعو 

إلى املثلية اجلنسية.
وفي سياق هذا القرار رفض االحتاد الدولي لكرة 
القدم “الفيفا” طلب الدمنارك السماح لالعبي 
منتخبها املشارك في املونديال بارتداء قمصان 

تدريب بها شعار املثلية »قوس قزح«.
إلى  نايك«  »ذاكر  الكبير  الداعية   وصول 

مونديال قطر
الكبير  اإلسالمي  الداعية  قطر،  استقبلت 
توعوية مببادئ  نايك« إلعطاء محاضرات  »ذاكر 
العالم  كأس  خالل  صورته  وحتسني  اإلسالم 

.2022

وصول  حلظة  متداولة،  فيديو  مقاطع  ووثقت 
العديد  وأشاد  نايك«  »ذاكر  اإلسالمي  الداعية 
من رواد مواقع التواصل االجتماعي، مببادرة قطر 
الطيبة باستدعاء »ذاكر نايك« إللقاء احملاضرات 

الدينية ضمن فعاليات كأس العالم 2022.
 هل مونديال قطر هو »فتح إسالمي« جديد؟

هكذا كان راي احد الكتاب وهو  الدكتور محمد 
مقال  في  األديان  مقارنة  في  اخملتص  بوالروايح 
في  قال  حيث  اجلزائري  الشروق  موقع  على  له 
مقالته »إن كأس العالم 2022 هو فتٌح إسالمي 
جديد، ومن شواهد هذا الفتح حرص قطر على 
اإلسالمي  العربي  بتراثها  ضيوفها  تعريف 
من  املنظم  التشويه  من  لكثير  تعرض  الذي 
وللحضارة  للعرب  معادية  غربية  دوائر  قبل 
األسمى  املقصد  هذا  ولتحقيق  اإلسالمية، 
قرى   2022 العالم  كأس  مبناسبة  قطر  أقامت 
تراثية كما أضفت مسحة رائعة على املعالم 
األثرية القائمة وهي رسالة قطرية إلى ضيوف 
املونديال بأن احلضارة العربية اإلسالمية جزء ال 

يتجزأ من احلضارة اإلنسانية«.
زيف إعالن »مورجان فرميان« إسالمه

استمرت األكاذيب في ظل مرحلة كأس العالم 
الديني إلى نشر أنباء عن إشهار إسالم بعض 
األمريكي مورجان فرميان،  الفنان  الفنانني مثل 
العالم،  كأس  افتتاح  حفل  في  شارك  الذى 
التي  قطر،  أكاذيب  وفضح  نفيه،  مت  ما  وهو 
واستغالل  بل  الدين  إقحام  أهمية  أدركت 
وطأة  حتت  الغارقة  شعوبنا  لدي  الديني  اخملدر 
القهر  في محاولة إلضفاء صبغة دينية لهذا 
املشهد، رغم أن قطر تعيش حياة أشبه بحياة 
األوروبيني، ولكنها تقوم باستغالل املال من أجل 
إسالمي  داعيه  اكبر  فتستدعى  االنتباه  جذب 
في العالم وفي زمانه ذاكر نايك وتستعني عمر 
خالل  ا  اإلسالم  بقيم  للتعريف  الكافي،  عبد 

املونديال.
اإلسالم  املشجعني  مئات  اعتناق  حقيقة   ما 

في قطر؟
تداول مستخدمون ملواقع التواصل االجتماعي 
من  أكثر  اعتناق  يظهر  إنه  ناشروه  قال  فيديو 
500 شخٍص لإلسالم خالل مونديال 2022 في 
قطر. إال أّن الفيديو في احلقيقة يعود لسنوات 

ماضية وليس حديث العهد.
الشهادتني  يلّقن  شخٌص  الفيديو  في  ويظهر 
أّنه  يبدو  ما  داخل  الواقفني  الرجال  من  لعددٍ 
ملعُب كرة سّلة. وجاء في التعليق املرافق »من 
مشّجعي  من   558 العالم  كأس  ثمرات  أول 

كأس العالم أسلموا خالل أسبوع«.
 وحظي هذا الفيديو بعشرات آالف املشاهدات 
التواصل،  مواقع  في  عّدة  عربّية  صفحات  من 
وذلك في سياق منشورات عّدة تّدعي أّن عدداً 
من املشّجعني اعتنقوا اإلسالم أخيراً في قطر 
انطالق  قبيل  الدوحة  إلى  دعاة  قدوم  بفضل 
الكافي،  عبد  عمر  املصرّي  مثل  املونديال، 
في  وهو  نايك.  ذاكر  للجدل  املثير  والهندّي 
احلقيقة يظهر 60 فيليبينياً أشهروا إسالمهم 

في الدوحة عام 2018.

هل هي... منافسة رياضي أم سباق ديني؟هل هي... منافسة رياضي أم سباق ديني؟

مونديال قطر »اإلسالمي«... وصمة عار في تاريخ الفيفامونديال قطر »اإلسالمي«... وصمة عار في تاريخ الفيفا
قطر حتول كأس العالم إلى »فتح« جديد... قطر حتول كأس العالم إلى »فتح« جديد... 

وتفسد املنظومة الرياضيةوتفسد املنظومة الرياضية
حتقيق: إيهاب أدونيا
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جود نيوز- القاهرة
من  مهمآً  جزءاً  القبطية  الصحافة  تعتبر 
الصحافة املصرية، وإن كانت لم حتظ بالتعريف 
اجملتمع  فئات  لكل  الكافي  والتداول  والتحليل 

املصرى من خارج مجتمع الكنائس املصرية. 
هي  األرثوذوكسية  اجملالت  أقدم  ان  يذكر 
عام  الصادرة  األسبوعية«  الدينية  »النشرة 
»مجلة  هي  كاثوليكية  مجلة  وأقدم   ،1892
مجلة  وأقدم   ،1899 عام  املرقسى«  األسد 
عام  املصرية«  اإلجنيلية  »النشرة  هي  إجنيلية 
إصدارات متخصصة  هناك  كانت  كما   .1864
مثل »الكرمة« التى اهتمت بالقضايا العلمية 
القبطية،  اآلثار  جمعية  ومجلة  والفلسفية، 
األثرية،  القبطية  بالدراسات  املتخصصة 
»أعمدة  مثل  النسائية  اجملالت  إلى  باإلضافة 
الزوايا« الصادرة عام 1957 وهى اجمللة املسيحية 
مبصر  املسيحية  املرأة  تخاطب  التى  الوحيدة 
مجالت  وكذلك  بالصدور  مستمرة  ومازالت 
املصورة  األحد  مدارس  مجلة  مثل  األطفال 
للنشء، ومجالت “املالئكة” و»أصدقاء املالئكة« 
و»تيمو« التى اشتق اسمها من اسم القديس 
نسخة   8000 نحو  تطبع  وكانت  تيموثاوس 

توزع بالكامل .
نشأت  قد  القبطية  الصحافة  أن  ويالحظ 
قضايا  مع  اشتبكت  ثم  دينية  ألهداف 
تفتح  وال  متنوعة.  وسياسية  اجتماعية 
اجملتمع  على  متسعة  بوابة  اإلصدارات  تلك 
محجوب  هو  ما  لتكشف  املصرى  القبطى 

واختالفاته  وصراعاته  البينية  عالقاته  بشأن 
أيضا  تكشف  بل  فحسب،  والدينية  الفكرية 
مدى تفاعله واشتباكه مع األحداث التاريخية 
التى مرت بها مصر كجزء ال يتجزأ من اجملتمع 

والشعب املصرى.
تاريخ  و  اهمية  ال  ترق  كتاب  اشهر  ولعل 
»اجملالت  كتاب  هو   القبطية  الصحافة 
للكاتب  روافد،  دار  عن  الصادر  القبطية«، 
ويضيء  فراغا  ليسد  الفارس  روبير  الصحفى 
املتنوعة  والقضايا  اجملالت  تلك  حول  الكثير 
التى تناولتها لتبرز أهميتها ودورها فى توثيق 
وعكس جوانب مختلفة من التاريخ االجتماعى 
ملصر. كما يوضح طبيعة إصداراتها وملكيتها 

والكنائس،  األفراد،  بني  توزعت  التى 
لـ76  رصده  خالل  من  واجلمعيات، 
قبطية  ونشرة  وجريدة  مجلة 
اإلصالحية  اإلصدارات  بني  تنوعت 
واالجتماعية  واألدبية  والسياسية 
األطفال  ومجالت  والنسائية 

املصورة.
تلك  انعكاس  الكتاب  ويوضح 
بني  العالقة  لطبيعة  اإلصدارات 
حدث  كما  والسلطة،  الكنيسة 

أنور  الراحل  الرئيس  بعهد  التوتر  فترة  خالل 
التى  ـ  »الكرازة«  السادات، حيث عبرت مجلة 
أسقفا  كان  عندما  شنودة  البابا  أسسها 

للتعليم وتاريخ الكنيسة بـ »الصدام البابوى 
أيضا  اإلصدارات  تلك  وكشفت  الساداتى«.  ـ 
اخلالفات الداخلية مثل اخلالف بني األنبا شنودة 
إدارة  طريقة  حول  السادس  كيرلس  البابا  مع 
اإلكليركية، فاحتوت »الكرازة« مقاالت نقدية 
حادة للبابا كيرلس فى أحد أحاديثه الصحفية، 
الكنيسة  حال  لسان  »الكرازة«  كانت  كما 
مثل  لها  املعارضني  مع  خالفاتها  وعكست 

جورج بباوى وماكس ميشيل .
ويضيف الكتاب الى ما نشرته مجلة »مدارس 
على  مؤثر  إصالحي  دور  لها  كان  التى  األحد«، 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية، من مقاالت 
على  سواء  الكنيسة  داخل  الصراع  عكست 
فناقشت  والهيكلي،  املؤسسي  البناء  إدارة 
وآليات  األساقفة،  ترشح  رفض  مثل  قضايا 
للرعاة  الطاعة  وآليات  وحدود  البابا،  اختيار 
الصراعات  وحتى  ونقدهم،  الدين  ورجال 
الصدام  حالة  فى  كما  والدينية  الفكرية 
وعانت  شنودة.  والبابا  املسكني  متى  األب  بني 
نقد  مع  الصحافة  معاناة  نفس  أيضا  اجمللة 
مفاجأة  فجرت  عندما  حدث  كما  السلطة، 
بعدم توزيع عدد مايو عام 1996 الحتوائه على 
مقال لدكتور سليمان نسيم ينتقد فيه إدارة 
البابا شنودة فخشيت أسرة  الكنيسة بعهد 
يونيو  عدد  وصدر  العدد  توزيع  عدم  من  اجمللة 

بصفته عدد مايو ويونيو معا.
وعلى صعيد تفاعلها مع القضايا االجتماعية 
تلك  أن  إلى  الكتاب  رصد  والسياسية؛ 
الذي صار الحقا  اإلصدارات غضب نظير جيد، 
البابا شنودة، قبل رهبنته ضد جرائم طائفية 
ارتكبت بحق كنائس وأقباط السويس، وقصص 
وكيف   .1973 أكتوبر  بحرب  األقباط  بطولة 
ساند األقباط عبر مجالتهم ثورة يوليو 1952، 
واحتفال مجالت الكنيسة القبطية باتفاقية 

اجلالء، ورثاء بعض اجملالت للزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر عقب وفاته، حيث رثاه بشكل مؤثر 
األب متى املسكني بإصدار عدد خاص عنه من 
مجلة »مرقس«، معربا عن التضامن مع أفكار 
»االشتراكية  كتاب  وأصدر  االشتراكية،  ناصر 
في املسيحية«. كما تصدت اجمللة للصهيونية 
»املسيحية  بعنوان  مقاالت  سلسلة  ونشرت 
تدحض الصهيونية«. وقدمت اجملالت القبطية 
أيضا مجموعة من األدباء الذين نشروا قصصا 
لهم وقصصا أخرى مترجمة، لم تنل حقها من 
االنتشار، مثل قصص الكاتب ميشيل جبرائيل 

التي نشرها في »مدارس األحد«، و »مرقس«.
من جهة اخرى واحتفاال بالعام املائة واخلمسون 
للصحافة القبطية املصرية فقد شهد البابا 
بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني،  تواضروس 
»الصحافة  احتفالية  املرقسية،  الكرازة 
في  عاًما  وخمسون  مائة  القبطية  والدوريات 
في  أقيمت  التي  والوطن«،  الكنيسة  خدمة 
البابوي  للمقر  التابع  اجلديد  اإلداري  امللحق 

بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية.
والصحف  للمجالت  معرًضا  البابا،  وافتتح 
املائة  عبر  صدرت  التي  القبطية  والدوريات 
أكثر  عددها  البالغ  املاضية  سنة  وخمسني 
واجملالت  مسيحية،  وصحيفة  مجلة   360 من 
هي  االحتفالية،  شملتها  التي  والصحف 
مدارس األحد صدرت عام 1947 )75 سنة(، وزد 
ومرقس  سنة(،   64(  1958 عام  صدرت  وطني 
صدرت عام 1962 )60 سنة(، ورسالة الكنيسة 
صدرت  والكرازة  سنة(،   59(  1963 عام  صدرت 
اجمللة   1972 عام  منذ  وصارت   1965 عام 

الرسمية للكنيسة )57 سنة(.
لألنبا مكاريوس  االحتفالية كلمات  وتضمنت 
الكرازة،  مجلة  على  واملشرف  املنيا  أسقف 

وممثلي الصحف واجملالت وفيلًما تسجيليًّا.
والتي  البابا،  بكلمة  االحتفالية   واختتمت 
في  املشاركني  مع  حوار  بفتح  استهلها 
ملداخالتهم،  خاللها  استمع  االحتفالية، 
وأسئلتهم وعلق عليها، قائال: »هذه األمسية، 
لم  رمبا  الكنيسة  تاريخ  في  فريدة  أمسية 

جتتمع هذه اإلصدارات اخلمسة مًعا من قبل«.
البابا العتبار يوم 3 ديسمبر عيًدا سنويًّا  ودعا 
للصحافة القبطية، ثم تناول ثالثة مالمح متيز 
االحتفالية، وهي احتفالية لتمجيد عمل اهلل: 
 150 عبر  رأيناها  التي  اإلصدارات  أن  شك  فال 
اهلل،  اسم  مجدت  قدمته  مبا  ساهمت  سنة 
واحتفالية وفاء ألولئك الذين تعبوا في العمل 
اليوم  هنا  نقف  فنحن  اإلصدارات  هذه  في 
ووراءنا 150 سنة من العمل تعب فيه كثيرون، 
تشجيع  واحتفالية  الوفاء،  يستحقون  وهم 
باستمرارها،  ونتمسك  اإلصدارات  لهذه 
عام  صدرت  عديدة.  بأشكال  نشرها  وندعم 
الرسمية  اجمللة   1972 عام  منذ  وصارت   1965

للكنيسة )57 سنة(.

 مبناسبة مرور  مبناسبة مرور ١5٠١5٠ عاما على صدورها عاما على صدورها
ا للصحافة القبطية ا للصحافة القبطية ديسمبر عيًدا سنوّيً البابا تواضروس يعلن البابا تواضروس يعلن ٣٣ ديسمبر عيًدا سنوّيً

مدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليميةمدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليمية

تعليم على مستوي عالي تعليم على مستوي عالي 
مع احملافظة على القيم االصيلة  مع احملافظة على القيم االصيلة        



Saturday, December 10, 2022 - Issue 226السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان

السعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا بعد انسحاب الهند
أصبحت السعودية اآلن، هي املرشح 
الوحيد الستضافة كأس آسيا 7202، 
لكرة  الهندي  االحتاد  سحب  أن  بعد 

القدم عرضه لتنظيم البطولة .
إن  القدم  وقال االحتاد اآلسيوي لكرة 
العرض  سيكون  السعودي  العرض 
مجلس  ألعضاء  يُقدم  الذي  الوحيد 
اإلدارة للموافقة عليه، والذين يعقد 
فبراير/  من  األول  في  اجتماعهم 

شباط في املنامة، البحرين.
لم تقدم أي أسباب النسحاب الهند، 
في  كان  االحتاد  أن  من  الرغم  على 
لفترة  تعليقه  ومت  اضطراب  حالة 
العام،  هذا  »فيفا«  قبل  من  وجيزة 

قبل تنظيم كأس العالم للسيدات حتت 71 في أكتوبر.
منذ  مرات  ثالث  بها  فازت  التي  آسيا،  نهائيات كأس  قبل  من  السعودية  لم تستضف 

االفتتاح في عام 6591، وكان آخر لقب في عام 6991.
استضافة نسخة 7202 شكلت منافسة محتدمة بني السعودية وقطر وإيران والهند 
استضافة  على حق  قطر حصلت  لكن  عامني.  من  أكثر  منذ  البداية  في  وأوزبكستان 

نسخة الكأس في عام 3202.
التحضير ملثل هذه البطولة، والتي تستمر ملدة شهر، ميكن أن يظهر طموحات وإمكانيات 
السعودية في استضافة أحداث كرة القدم الكبيرة، خاصة بعد تقارير عن دراسة البالد 

التقدم مبقترح لتنظيم كأس العالم 0302 ونسخ مستقبلية كأس العالم لألندية.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

ماكلوفلني ودوبالنتيس أفضل رياضيني بألعاب القوى في 
٢٠٢٢

سيدني  األميركية  فازت 
أرماند  والسويدي  ماكلوفلني 
بجائزتي  دوبالنتيس  »موندو« 
أفضل رياضيني بألعاب القوى 
حتطيم  عقب  العام  هذا 
 2202 في  قياسيني  رقمني 

ونيل الذهب ببطولة العالم.
في  ماكلوفلني  تألقت 
بوالية  يوجني  في  البطولة 
أوريجون حني فازت بسباق 004 
متر حواجز خالل 86.05 ثانية 
القياسي  رقمها  محطمة 
العاملي التي حققته قبل أقل 

من شهر في نفس املضمار.
ساعدت ماكلوفلني )32 عاما( الواليات املتحدة في الفوز بذهبية سباق أربعة في 004 

متر تتابع أيضا.
إليه  طمحنا  شيء  »كل  تويتر  في  القوى  أللعاب  الدولي  االحتاد  حساب  عبر  وقالت 
الرياضيني  من  اجليل  أن كل هذا  واعتقد  املمكنة  األهداف  املزيد من  حققناه، هناك 

يدرك إمكانية حتقيق املزيد«.
وعزز دوبالنتيس مكانته كأفضل متسابق قفز بالزانة على اإلطالق حني سجل 12.6 
متر ليحصد ذهبية في يوجني، وكسر الرقم القياسي العاملي للمرة الثالثة في 2202.
وأصبح دوبالنتيس )32 عاما( أول من يجمع ذهبيات األوملبياد وبطولة العالم وبطولة العالم داخل القاعات 

وبطولتي العالم للناشئني والشباب وبطولة أوروبا في القفز بالزانة.
وقال عبر تويتر »أحاول أال أضع حدودا لنفسي، ميكنني بالتأكيد القفز أعلى مما وصلت إليه اآلن، لذا أتخيل 

أننا سنرى قفزة أبعد، لكنني أريد الضغط حتى أصل أعلى مما يتخيل الناس، هذا أكيد«.

»واقعة القميص« .. تشاكا يستفز صربيا وفيفا 
يفتح حتقيقا

يتجه االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، إلى فتح حتقيق بشأن 
قائد منتخب سويسرا لكرة القدم، غرانيت تشاكا، إثر إقدامه 
على »سلوك« ُوصف بـ«التسييس« في مباراة ضمن بطولة 

كأس العالم املقامة في قطر.
اسم  يحمل  قميصا  ارتدى  ألنه  الصربي،  اجلمهور  وسط  واسعا  غضبا  األلباني،  األصل  ذو  الالعب،  وأثار 

جاشاري، وهو اسم أحد رموز املقاومة التاريخيني في ألبانيا خالل احلرب مع صربيا.
وبدا الالعب مرتديا القميص خالل املباراة التي انتهت بفوز سويسرا على صربيا بثالثة أهداف مقابل اثنني.
وعند انتهاء املباراة التي مرت في أجواء محمومة، خلع الالعب السويسري، القميص، فظهر اسم جاشري 

الذي نظر إليه الصرب مبثابة استفزاز.
ويخالف ارتداء القميص الذي يحمل اسم جاشاري، قواعد الفيفا التي حتضر ارتداء قمصان ذات حمولة 

سياسية في مناسبات كروية رسمية.
وينحدر عددا من العبي منتخب سويسرا، من بينهم شاكيري وشاكا، من عائالت اضطرتها احلرب إلى 

مغادرة ما أصبح يعرف حاليا بكوسوفو، وكان ذلك سنة 8991.
واجلبل  صربيا  »دولة  قامت  عندما  ألباني،  إثني  انتماء  ذات  وهي  كوسوفو؛  من  الالعبني  عائلتا  وخرجت 

األسود« )سابقا( باجتياج كوسوفو.
وانطلقت تلك العملية ردا على ما اعتبر هجوما على اجليش اليوغوسالفي، ثم اندلعت حرب أودت بحياة 

اآلالف، فيما اضطر قرابة 5.1 مليون شخص إلى الهروب من مناطق النزاع.

ليس بسبب البرازيل.. استقالة 
مدرب كوريا بعد توديع كأس 

العالم
بينتو  باولو  البرتغالي  الفني  املدير  أعلن 
اجلنوبية،  كوريا  منتخب  تدريب  من  استقالته 

عقب اخلروج من كأس العالم 2202.
كأس  منافسات  ودع  اجلنوبية  كوريا  منتخب 
برباعية  البرازيل  أمام  باخلسارة   2202 العالم 

مقابل هدف في دور الـ61.
وأكد بينتو أن اخلسارة الثقيلة لم تكن سببا في استقالته، حيث أكد أنه كان قد اتخذ القرار بالفعل قبل 

3 أشهر تقريبا، ولم يتأثر بأي شيء حدث في مونديال قطر.
وقال بينتو في املؤمتر الصحفي بعد املباراة: »أعلنت ذلك للتو أمام الالعبني والرئيس، القرار اتخذته في 

سبتمبر وشكرتهم على كل ما فعلوه«.
وأمت: »أنا ممنت وفخور بكوني مدربا ملنتخب كوريا اجلنوبية ألكثر من 4 سنوات، اآلن سأحظى ببعض الراحة 

وسأرى ماذا سأفعل الحقا«.

مونديال  خالل  للجدل  املثيرة  األمور  من 
التي  التحكيمية،  القرارات  هي   ،2202
لم تكن مبستوى احلدث الكبير، وقسمت 
انتهاء  بعد  طويلة  لساعات  اجلماهير 

املباريات.
احلاالت  من  عددا  البطولة  وشهدت 
حرمت  التي  »اجلدلية«،  التحكيمية 
بعض  وفي  أهداف،  من  املنتخبات  بعض 
األحيان، من التأهل للدور التالي، وأغلبها 

كانت متعلقة بتقنية الفيديو »الفار«.
تقنية  ظهرت  االفتتاح،  مباراة  ومنذ 
احلكم  فألغى  متواضع،  بشكل  »الفار« 
التقنية  توفر  ولم  لإلكوادور،  هدفا 
متأخر،  وقت  حتى  لإللغاء  تفسيرا 
في  يستخدم  الذي  »الفار«  عكس  على 
تفسير  يوفر  والذي  األوروبية،  البطوالت 

احلادثة فورا.
»الفار«  استمر  البطولة،  استمرار  ومع 
الغريبة،  بالقرارات  البطولة،  وحكام 
على  األرجنتني  جزاء  ركلة  فجاءت 
خاطئ،  حتكيمي  قرار  وهو  السعودية، 

وفقا ألغلب احملللني الذين حتدثوا الحقا.
ومثلها، جاءت ركلة اجلزاء للبرتغال، على 
خاطئة  كانت  والتي  األوروغواي،  حساب 
مفصلية  كانت  أنها  الحقا  وتبني  أيضا، 
في خروج األوروغواي من املونديال، بفارق 

هدف واحد.
»الفار«  ألغى  وكندا،  املغرب  مباراة  وفي 
كان  باملئة،   001 بنسبة  صحيحا  هدفا 
سيضع املغرب متفوقا بنتيجة 3-1، ولم 
يفسر بعدها القرار أبدا. املغرب لم تتأثر 

بالقرار وحققت االنتصار بنتيجة 1-2.
ألغى  وكرواتيا،  بلجيكا  مباراة  وفي 

بسبب  لكرواتيا،  جزاء  ركلة  »الفار« 
حالة تسلل، وفي الفيديو املصاحب، لم 
تستطع اجلماهير فهم كيف كان الالعب 

الكرواتي متقدما في مركز التسلل.
أما في مباراة هولندا وقطر، ألغى احلكم 
هدفا هولنديا ثالثا، بسبب ملسة يد على 
املهاجم بيرغويس، لكنه لم يلغي هدفا 
اجلنوبية،  كوري  على  لغانا  قبلها  جاء 

أيضا بعد ملس الكرة يد املهاجم.
إشهار  في  اللقاء  حكم  أخفق  كما 
بطاقة حمراء واضحة على مدافع بولندا 
ماتي كاش، ضد السعودية، بعد أن ضرب 
اإلنذار  يتلق  ولم  سعوديا،  العبا  مبرفقه 
بولندا  لتنتصر  املباراة،  واستمرت  الثاني 

.0-2
لم  األول،  الدور  من  األخير  اليوم  وفي 
يحتسب احلكم ضربة جزاء بدت واضحة 
غانا،  أمام  األوروغواي،  ملصلحة  للخبراء، 

بعد إعاقة املهاجم داروين نونيز.
األشهر  التحكيمية  احلالة  في  وحتى 
متريرة  جتاوز  عدم  وهي  األول،  الدور  خالل 
واضحا  »الفار«  يكن  لم  اخلط،  اليابان 
وأعاد  الهدف،  احتساب  سبب  شرح  في 

اللقطة من زاوية واحدة.
وبعد فيديوهات  يتبني سوى الحقا،  ولم 
احتساب  سبب  مستقلة،  تفصيلية 
بطريقة  أملانيا  أخرج  الذي  الهدف 

دراماتيكية من البطولة.
التحكيم  وضعت  وغيرها،  احلاالت  تلك 
خالل  اخلطر  منطقة  في  و«الفار« 
البطولة  جمالية  على  وأثرت  املونديال، 

»املثيرة«.

»الفار« والتحكيم..
 هل هو النقطة السوداء 

في املونديال املثير؟
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معملية  دراسة  أظهرت 
جنوب  في  بها  القيام  جرى 
عينات  باستخدام  أفريقيا 
ضعيف  فرد  من  كورونا 
ستة  مدار  على  املناعة 
تطور  الفيروس  أن  أشهر، 
لألمراض  مسبباً  ليصبح 

بشكل أكبر، ما يشير إلى متحور جديد ميكن 
ساللة  من  أكثر  باملرض  إصابات  يسبب  أن 

أوميكرون السائدة حالياً.
نفس  أجراها  التي  الدراسة  واستخدمت 
اخملتبر الذي كان أول من اختبر مقاومة ساللة 
من  عينات  املاضي،  العام  للقاحات  أوميكرون 
شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشري 

)أتش أي في(.

أشهر  الستة  مدار  وعلى 
املاضية تسبب الفيروس في 
مستوى  نفس  في  البداية 
مثل  والوفاة  اخللية  اندماج 
 ،1 ايه.  بي  أوميكرون  متحور 
ولكن في الوقت الذي تطور 
املستويات  هذه  ارتقت  فيه، 
كورونا،  من  األولى  للنسخة  مماثلة  لتصبح 

الذي مت التعرف عليه في ووهان بالصني.
وتشير الدراسة التي ترأسها أليكس سيجال 
في معهد أفريقيا لبحوث الصحة في مدينة 
أن مسببات مرض  إلى  أفريقيا،  دوربان بجنوب 
يتسبب  وقد  التحور،  تواصل  أن  ميكن  كورونا 
متحور جديد في إصابات باملرض والوفاة أكثر 

من ساللة أوميكرون الضعيفة نسبياً.

علــــوم وصحة 1717

بكميات  الكافيني  استهالك  من  قلق  يوجد  ال 
منخفضة أو معتدلة على فرص احلمل، لكن هناك 
من  يقلل  االعتدال  حدود  جتاوز  أن  على  مؤشرات 

اخلصوبة.
في  واسع  نطاق  على  متداولة  دراسة  ووجدت 
على  يزيد  ما  املرأة  تناول  أن  الطبية،  املؤسسات 
»الكمية املعتدلة« من الكافيني قد يقلل احتمال 
النساء  مع  مقارنة   ،%72 إلى  تصل  بنسبة  احلمل 

الالتي يتناولن الكافيني بكميات منخفضة.
وفي املقابل، قد يساعد الكافيني فعالً في خصوبة 

الرجال من خالل حتفيز حركة احليوانات املنوية.
كوبني  احلالة،  هذه  في  املعتدلة،  الكميات  وتعادل 
من القهوة يومياً أو 4 أكواب من الشاي أو 5 علب 
يومياً  الكافيني  من  ملغ   002 وتعتبر  الصودا.  من 

كمية معتدلة.
وينصح خبراء اخلصوبة بتجّنب الكافيني إذا كانت 
أن  يُعتقد  إذ  اخلصوبة،  ألحد عالجات  تخضع  املرأة 
املنبهات تؤثر على عملية اإلباضة بإحداث تغييرات 

في مستويات الهرمون، ما يعيق فرص احلمل.
وبإمكانك االسترشاد بكميات الكافيني في املصادر 

التالية:
الذوبان  القهوة سريعة  من  الكبير  الكوب  يحتوي 

على 001 ملغ من الكافيني.
ويحتوي الكوب الكبير من الشاي على 05 ملغ من 

الكافيني.
ويحتوي لوح الشوكوال السادة )وزن 05 غراماً( على 
05 ملغ من الكافيني، ولوح الشوكوال باحلليب )وزن 

05 غراماً( على 52 ملغ.
الكافيني،  من  ملغ   04 على  الصودا  علبة  وحتتوي 

وعلبة مشروب الطاقة على 08 ملغ.

كيف يؤثر الكافيني على خصوبة املرأة والرجل؟

دراسة: ساللة كورونا املقبلة قد تكون أكثر خطورة 

البدانة قبل املراهقة 
تؤثر على صحة الدماغ

باستخدام تصوير  أجريت  دراسة  كشفت 
أدمغة  منو  أن  املغناطيسي  بالرنني  الدماغ 
يتأثر  املراهقة  قبل  ما  سن  في  األطفال 

بالزيادة املفرطة في الوزن.
خالل  اليوم  الدراسة  نتائج  وُعرضت 
الطب  جلمعية  السنوي  االجتماع 
ومتتاز  الشمالية،  أمريكا  في  اإلشعاعي 
استخدمت  األمد  طويلة  دراسة  بأنها 
الدماغ  خاليا  منو  لكشف  دقيقة  تقنية 

وعالقته بالوزن.
من  كالتنهاوزر  سيمون  الباحثة  وقالت 
الوزن  زيادة  معّدل  »كان  ييل:  جامعة 
 %12 الدراسة  مجموعة  ضمن  والسمنة 
التصوير  ومتكن  التوالي،  على  و%6.71 
عن  والكشف  الدماغ  نشاط  قياس  من 

التغيرات في تدفق الدم وتقييم املادة البيضاء في الدماغ«.
وأوضحت »مت رصد تغييرات هيكلية في أدمغة األطفال ذوي الوزن املرتفع، مبا في ذلك ضعف كبير 

في سالمة املادة البيضاء«.
وأضافت كالتنهاوزر »كشفت صور الرنني املغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة أن زيادة الوزن 
تنطوي على  التي  للدماغ  الوظيفية  الشبكات  االتصال في  بانخفاض  والبدانة كانت مرتبطة 

التحكم املعرفي والتحفيز واتخاذ القرارات على أساس املكافأة«.
ونُشرت نتائج الدراسة على موقع اجلمعية األمريكية للطب اإلشعاعي، وشملت 87811 طفالً 

أعمارهم بني 9 و01 سنوات، من 12 مركزاً للتصوير في مختلف أنحاء الواليات املتحدة.

العسل اخلام يخفض اجللوكوز والكولسترول
أن  تورنتو  جامعة  في  أجريت  جديدة  دراسة  وجدت 
على  يساعد  للتحلية  كبديل  اخلام  العسل  استخدام 

خفض نسبة اجللوكوز والكولسترول في الدم.
لعملية  أكثر  فوائد  املبستر  غير  اخلام  العسل  ويوفر 
مضادات  من  األغنى  محتواه  بسبب  الغذائي  التمثيل 

األكسدة.
اخلام  العسل  استهالك  أن  الدراسة  جتارب  وأظهرت 
التي  احلرارية  السعرات  من   %01 عن  يزيد  ال  مبا  بانتظام 

يتناولها اإلنسان في اليوم، يخّفض نسبة اجللوكوز الصائم، ويقلل عالمات الكبد الدهني، مثل 
ارتفاع الكولسترول والدهون الثالثية.

نادرة  سكريات  من  اخلام  العسل  من   %51 حوالي  يتكون  توداي«،  نيوز  »مديكال  موقع  وبحسب 
عديدة، على سبيل املثال إيزومالتولوز وكوجيبيوز وتريهالوز وميليزيتوز وما إلى ذلك، والتي ثبت أن 
لها فوائد فسيولوجية للتمثيل الغذائي مبا في ذلك حتسني استجابة اجللوكوز وتقليل مقاومة 

األنسولني.
 5011 فيها  شارك  سابقة،  دراسات  ضمن  جتربة   81 بيانات  مراجعة  على  الدراسة  واعتمدت 

أشخاص.
ويختلف العسل املبستر عن اخلام، حيث يكون العسل املبستر مصّفى، وتزيد فترة صالحيته، 

لكن تؤدي عملية البسترة إلى تقليص بعض فوائد العسل الطبيعي.

   جتري حالياً دراسات وأبحاث ملعرفة إن كان املرضى مبرض معني لهم 
بصمات أصابع متشابهة، وبالتالي ميكن التعرف من بصمات أصابع 
الناس على املصابني منهم مبرض أو آخر وذلك قبل أن تظهر عليهم 

بوادر املرض أواعراضه!
   يأمل العلماء أن يؤدي ثبوت هذه النظرية إلى إعفاء اإلنسان من 

آالم مرضه وعالجه منه في
أقصر وقت ممكن.

بصمة األصابع 
توضح املرض!

ال تأكل وأنت واقف!
   يحذرك خبراء التغذية من خطر تناولك الطعام وأنت واقف. إذ يعرضك ذلك إلى زيادة وزنك وتراكم 

الدهون على جسمك وبخاصة حول اخلصر!

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

1- عدم تنظيف األسنان:
 يجب على األم االهتمام بتنظيف أسنان طفلها يومًيا، ألن 
إهمالها غسلها بالفرشاة واملعجون يؤدي إلى جتمع البالك 

على سطحها اخلارجي، مما يؤدي إلى اصفرارها. 
2- تسوس األسنان:

 ميكن أن يؤدي التسوس إلى ظهور بقع مييل لونها إلى األصفر على سطح األسنان 
من اخلارج، قد تتطور في حال عدم عالجها إلى ثقوب، يطلق عليها اسم “التجاويف”.
األوعية  تتهتك  فمه،  في  قوية  الطفل إلصابة  يتعرض  عندما  األسنان  إصابة   -3
الدموية املوجودة في عصب األسنان، مما يؤدي إلى حتولها إلى اللون األصفر أو البني 

أو الرمادي أو األسود
.4- ترقق مينا األسنانقد:

إلى تشوه  أو األب، وهي مشكلة تؤدي  األم  املينا من  أو ضعف  ترقق   يرث الطفل 
واصفرار األسنان، باإلضافة إلى أنها تزيد من خطر اإلصابة بالتسوس.ا

5- املكمالت الغذائية:
تكون  أن  الوارد  من   
األسنان  تصبغات 
لبعض  جانبًيا  عرًضا 
الغذائية  املكمالت 
يتناولها  قد  التي 
احلديد،  مثل  الطفل، 
في  يتسبب  الذي 
حتويلها  أو  اصفرارها 
الرمادي  اللونني  إلى 

واألسود. 

اسباب اصفرار االسنان عند االطفال
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ثوب الريش... أحدث أزياء الشتاء!

الذيل  ذو  البط  طائر  ذكر  يتخايل     
الطويل بثالثة أثواب من الريش تتغير 
الربيع  الثالثة:  الفصول  حلول  مع 
ألوانها  في  وتتردد  والشتاء  والصيف 

بني األبيض والبني بدرجاته اخملتلفة.
   أما األنثى فتفتقر إلى الذيل الطويل، 
الريش  من  ثوب  جسمها  ويغطي 
األبيض صيفاً تبدله بآخر يغلب عليه 

اللون البني الغامق شتاءاً!

ملاذا يدفئنا الصوف؟

املنسوجات  ألياف  أكثر  الصوف  يعتبر     
مادة  الصوف  بأن  ذلك  ويعلل  تدفئة، 
متنع  فهي  لذا  للحرارة،  التوصيل  رديئة 
سرعة فقدان احلرارة  التي ينتجها جسم 
اإلنسان كما يتميز الصوف بقدرته على 
من  يتصاعد  الذي  املاء  بخار  امتصاص 
اجللد، ويساعد عملية امتصاص الرطوبة 
احلرارة  من  معينة  كمية  توليد  في  هذه 

تزيد من مقدرة الصوف على التدفئة.

PANTOKRATOR  بانطوکراتور
يعني:  يوناني،  أصل  من  قبطى  مصطلح 
اهلل  هيمنة  إلى  إشارة  وهى  الكل.  ضابط 
ويتردد  وإحكام.  بإبداع  وخلقه  الكون  على 
اإللهى  القداس  في  كثيرا  املصطلح  هذا 

للكنيسة القبطية.

في فصل الشتاء فقط!

عن  املسئول  اجلديد  الفندق  نزيل  سأل     
الفندق ) بإحدى دول غرب أوروبا(:

»هل تتسرب املياه دائماً من سطح الفندق 
اآلن من سقف  تتسرب  مثلما  الغرف،  إلى 

مدخل الفندق؟«.
ـ  »كال يا سيدي، إنها تتسرب فقط كلما 

سقط املطر«.

غوريلال نباتية!

   من احليوانات أيضاً من يعتنق املذهب النباتي!
أي  تقتنص  ال  وديعة  مساملة  اجلبل:  غوريلال     
فريسة، وإمنا تعتمد في طعامها على اخلضروات، 

والفاكهة!

ارسلي برقية للعزاء

   عرف عن احد العلماء أنه كان يصاب بفترات من 
الذهول، وعاد من مختبره )معمله( إلى منزله ذات 

مساء فاستقبلته زوجته سائلة:
   ـ هل قرأت جريدة اليوم؟

   ـ أحمد اهلل أنك بخير، لقد نشرت الصحيفة 
نبأ وفاتك!

   فأجابها دون وعي:
يا  تنسي  ال  للغاية.  محزن  شيء  هذا   .. إلهي  يا 

عزيزتي أن ترسلي ألهله برقية تعزية!

كلمات خالدة

   »هل يضيرنا القليل الذي نعيش عليه إذا 
كان لدينا الكثير الذي نعيش من أجله؟«  

  املهامتا غاندي

امليت احلي

   في سنة 1827 أسس العالمة جرمي بنتام 
مستشفى كلية الطب في لندن، ولنا توفي 
سنة 1832 ترك وصية تنص على أنه أوصى 
شرط  على  املستشفى  لذلك  ثروته  بكل 
كل  في  ادارته  جمللس  فعلياً  رئيساً  يبقى  أن 

اجتماع سنوي يعقده. 
سنة  من  الغريبة  الوصية  هذه  نفذت  وقد 
يوضع  بأن  وذلك  احلاضر..  الوقت  الى   1832
هيكله العظمي على كرسي الرئاسة. كان 
من  اخلامسة  في  لغات  أربع  يتكلم  بنتام 
عمره وحصل على مؤهله اجلامعي في اآلداب 
وهو في اخلامسة عشرة من عمره. واشتغل 
باألدب والعلم والفلسفة وذاعت شهرته في 

العالم.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )59( ملــــكوت اللـــ
 الَ تَُدنِّْسُه أَنَْت!!!

ُ
َرُه اهلل َما َطهَّ

باإللهيات  الناطق  غريغوريوس  القديس  يقول 
»يا له من احتاد من نوع جديد، يا له من التحام 
)قد  الصيرورة  يشترك  بذاته  الكائن  إعجازي! 
صار جسدا(، غير اخمللوق يجعل نفسه مخلوقاً، 
نفس  يتوسط  وذلك  محويا  يصير  احملوي  غير 
عاقلة تتوسط بني الهوته وكثافة اجلسد الذي 
يغني اجلميع يجعل نفسه مفتقرا فقد افتقر 
بأخذ جسدي لكي اغتني انا بالهوته. الذي هو 
امللء قد أفرغ نفسه من مجده إلى حني لكي 

يجعلني انا شريكاً في ملئه
الذي  السر  هذا  أعظم  وما  صالحه  أغنى  فما 
ولم  صورته  في  شريكاً  كنت  ألجلي،  صنعه 
في  اشترك  قد  واآلن  الصورة،  على  أحافظ 
ويجعل  بل  الصورة  هده  في  ليجدد  جسدي 
شركة  أعطاني  فقد  خالداً،  أيضا  جسدي 
ففي  األولى،  الشركة  من  جدا  أعجب  معه 
صورته  أي  مني  أفضل  فيما  أشركني  القدمي 
ما  أردأ  فيما  هو  اشترك  فقد  اآلن  أما  ومثاله، 
فّي ليخلصني منه، وهذا العمل األخير يظهر 
صالحه اإللهي بطريقة أسمى جدا من العمل 

األول لدي ذوي الفهم«.
قرأها  لو  قوية  بكلمات  هذا  مقالي  بدأت 
القاصي والداني بنفس متأنية الكتشف صالح 
اهلل الذي ال يحد والذي ال يتوقف على حالتك 
أي كانت فتدخل الرب في حياتك ال يتوقف على 
اإلنسان  أيها  أنت  من  إذن  باملرة،  استحقاقك 

الذي تدين أخوك هنا وهناك.
األخر  على  حتكم  الذي  اإلنسان  أيها  أنت  من 
يخضع  ولم  كنيستك  في  يتزوج  لم  الذي 
لشكل العبادة التي متارسها أنت، حتكم علية 
ألنه  زاني  أنه  أنت  منظورك  من  نهائي  حكم 
أنت،  وفرائضك  طقوسك  حسب  يتزوج  لم 
وبالتالي حتكم على كل األجيال أنها أوالد زني، 

هل تعقلت هذا الكالم قبل أن تتلفظ به.
وإخوة  األخ  بني  العالقة  من  فسد  ما  وإلصالح 
في كنيسة املسيح املنقسمة فعلياً...قام أخر 
ليس  أنه  أرثوذكسي  الغير  الزواج  هذا  يصف 
صدمة  من  للتخفيف  ولكن  زني،  أو  بباطل 
أرثوذكسي  الغير  الزواج  هذا  وصف  اللفظ 
بأنه غير مقدس، وهنا اتبع املقولة التي تقول 
تفسير املاء باملاء، وال أعلم ملاذا نقحم أنفسنا 
وكأننا  تلك  ومترير  هذا  ومنع  هذا  حترمي  في 
أوصياء على العالم وكأن الرب وضع أناس منا 
الكتاب  أن  رغم  الوقت  قبل  للحكم  مكانه 
لن ال نحكم في شيء وال  املقدس واضح جداً 

ندين اآلخر....ثم من أقامك قاضياً أن كان الرب 
بني  قاضياً  يكون  أن  رفض  األرض  على  نفسه 
األخ وأخيه اسمع ماذا يقول عندنا طلب منه 
شخص أن يقسم امليراث بينه وبني أخيه: َفَقاَل 
أَوْ  َقاِضًيا  َعلَْيُكَما  أََقاَمِني  َمْن  إِنَْساُن،  »يَا  لَُه: 

ًما؟« )لوقا 12: 14( ُمَقسِّ
فلماذا تقيم نفسك قاضياً على اآلخرين، حتكم 
بأن هذا مقدس وهذاك غير مقدس، إذ كان الرب 

نفسه رفض أن يكون هكذا.
ثم اسمع ما يقوله الرسول بولس العظيم في 
هذا الشأن: »َفإِنِّي لَْسُت أَْشُعُر بَِشْيٍء ِفي ذَاتِي. 
يَْحُكُم  الَِّذي  وَلِكنَّ  ُمَبرَّرًا.  بِذلَِك  لَْسُت  لِكنَِّني 
. إِذًا الَ حَتُْكُموا ِفي َشْيٍء َقْبَل الَْوْقِت،  ِفيَّ ُهَو الرَّبُّ
الَِم  الظَّ َخَفايَا  َسُيِنيُر  الَِّذي  الرَّبُّ  يَأْتَِي  َحتَّى 
لُِكلِّ  امْلَْدُح  يَُكوُن  وَِحيَنِئٍذ  الُْقلُوِب.  آرَاَء  وَيُْظِهُر 

وَاِحٍد ِمَن اهلِل. )1 كورنثوس 4: 4، 5(
بَْعُضُكْم  يَُذمَّ  )الَ  أيضاً  آخر  ويكمل في موضع 
أََخاُه  وَيَِديُن  أََخاُه  يَُذمُّ  الَِّذي  اإلِْخَوُة.  أَيَُّها  بَْعًضا 
تَِديُن  ُكْنَت  وَإِْن  النَّاُموَس.  وَيَِديُن  النَّاُموَس  يَُذمُّ 
َّانًا  دَي بَْل  بِالنَّاُموِس،  َعاِمالً  َفلَْسَت  النَّاُموَس، 
أَْن يَُخلَِّص  لَُه. وَاِحٌد ُهَو وَاِضُع النَّاُموِس، الَْقادِرُ 
)يعقوب  َغْيرََك؟  تَِديُن  َمْن  يَا  أَنَْت  َفَمْن  وَيُْهلَِك. 

)12 ،11 :4
نحتاج جميعا وقفة مع النفس إلى أين نسير 
بال  القطيع  مع  الرب، هل نسير  مع  احلياة  في 
ادني تفكير فيما نحن فيه وعليه؟!  هل تفكر 
وحتى  كلمات  نردد  هل  ونصليه؟!  نقوله  فيما 
صلوات بدون فهم ونردد ما يقوله فالن هذا أو 

ذاك؟!
اعلم أن امليديا فضحت وكشفت عن املستور 
في كل أمور احلياة، ففضحت كل ما كان يدور 
ضحالة  عن  وكشفت  املغلقة،  اجلدران  خلف 
بعض الناس الذي يأخذون الصفوف األولى في 
يواجهون  أنفسهم  وجدوا  فجأة  إذ  التعليم، 
تيار وسيل من الكتب واملطبوعات التي كانت 
اللحاق  يحاولون  أن  منهم  كان  فما  مختبئة، 

بالركب ولكن بدون أساس.
الراحة  يأخذوا قسطا من  أن  فنصيحتي لهم 
والعزلة ليست بقليلة لقراءة بعض كتب اآلباء 
التي كانت مختبئة وظهرت بفضل امليديا لعل 
اهلل  ملكوت  الن  بالركب،  يلحقوا  أن  وعسى 

سيمتد بدون توقف.
يدرككم  لئال  )بالنور(  بالركب  احلقوا  أرجوكم 

الظالم .....
استقيموا يرحمكم اهلل........

دكتورة نعمات موافي

عن  لكم  كتبت  السابق  مقالي  في 
وياريت  املال  ومحبة  املأمون«  »لوكيميا 
أكمل  أن  لي  ولتسمحوا  املضمون،  نفهم 
»لوكيميا  توحش  أسباب  أهم  عن  لكم 
لتقتنص  حياتنا  في  املال«  محبة  مشاعر 
البشري  كياننا  خاليا  كل  وتدمر  نفوسنا 
الرحمن،  صورة  على  اخمللوق  اإلنساني 
بأحسن تقومي حامالً اجلني اإللهي، كشريك 
الودود  املهيمن  امللك  القدوس  لطبيعة 
تعلمون  وكما  والسالم..  والفرح  احملبة  نبع 
الذهب  موازين  حتمل  البشرية  النفس  أن 
التي  واإلرادة..  واملشاعر  الذهن  وهي  الثالث 
وحتكم  مقاصدي  كل  نفسي  تُتمم  بهم 
روحي فى كل شيء وال يحكم فيها من أي 

شيء أو أحد.
نفوسنا  في  املال  محبة  حتكم  وحينما 
وتخضع أذهاننا ومشاعرنا )محبتنا( وإرادتنا 
أنفسنا  ونطعن  أرواحنا  نخسر  حلكمه، 
إلى  اإلنسان  ويتحول  لها،  حصر  ال  بأوجاع 
عبد لسيد قاسي، ليرى أن املال زينة احلياة 
املال  طلب  في  النفس  وتتوحش  الدنيا.. 
)الذهن  الذهب  موازين  وتخضع  تشبع  وال 
لسيادته،  داخلنا  في  واإلرادة(  واملشاعر 
فالذهن ال يفكر أال فيه واملشاعر محصورة 
يكون  خزانتك  يكون  وحيث  محبته  في 
إصرار  بكل  عنه  تبحث  واإلرادة  قلبك، 
وحتدي.. ليضيع العمر في البحث عن التراب 
والتراب الذي فوق التراب وبعدها ماذا ينتفع 
األنسان لو أمتلك كل العالم وخسر عمره 

ونفسه!!!
وأضاعوا  أنفسهم  بذلوا  الناس  من  وكم 
مذابح  على  وعائلتهم  وبيوتهم  حياتهم 
هذا السيد القاسي)املال( لتنتهي حياتهم 
محب  لكل  يقول  الذي  العادل  صوت  على 
! هِذِه اللَّْيلََة تُْطلَُب نَْفُسَك  للمال » يَا َغِبيُّ
وعمرك  نفسك  بَذلت  الَِّتي  َفهِذِه  ِمْنَك، 
للخوف  يا  تَُكوُن؟  مِلَْن  وأْعَددْتََها  أجلها  من 
والرعدة والعار، بل ومريع جداً أن يكون هذا 
هو الصوت األخير الذي قد تسمعه آذاننا!!

جداً،  سهلة  املعادلة  أن  لكم  أقول  احلق 

حياتنا  على  الرحمن  ُملك  نطلب  أن  هي 
وصدقوني  اإللهية  الصورة  لنعيش  أوالً 
والكرامة  الغنى  في  لنا  سيزاد  شيء  كل 
اجلني  أمجاد  فاعليات  وكل  والسلطان 
اإللهي الذي يحمله كل بني البشر.. فاألمر 
والعالج متاح في أنفسنا، هو  بسيط جداً 
لها  تركت  التي  نفسك  مع  تتصالح  أن 
احلابل  فيها  واختلط  الغارب،  على  احلبل 

على النابل. 
لتتحرك إرادتك احلرة اآلن وتنتفض وتسجد 
الصيانة  مركز  »في  خالقك  محضر  في 
اإللهية« وتقول له: لقد أخطأت في حقك 

قاسي  وتبعيتي لسيد  لغيرك،  بخضوعي 
وأطلقت أهوائي وَسخرُت مشاعري وذهني 
سر  فأنت  سامحني  ليستعبدني،  وإرادتي 
فأنت  غيرك،  روحي  ظمأ  يروي  ولن  شبعي 
املاء احلي النازل من السماء وكل من يرتوي 
بحبك لن يعطش أبداً .. أحبك يا ربي يا نوري 
والشبع  العيش  خبز  أنت  ألنك  وخالصي.. 
قال  وكما  احلياة..  مسيرة  في  االرتواء  وماء 
»اَلنَّْفُس  النورانية:  أمثاله  في  احلكيم 
ْبَعانَُة تَُدوُس الَْعَسَل، وَلِلنَّْفِس اجْلَائَِعِة  الشَّ

ُكلُّ ُمّر ُحلٌْو«.
دمتم في نعمات القدير على صورة الرحمن 
الرحيم الذي يدير سالمكم كينبوع متدفق 
والغني  بالفرح  اململوء  احلي  نبعه  من 
والكرامة بل ويزاد كل شيء في ظله اجمليد..

النفس الشبعانة 

تدوس العسل 

1-844-355-6939



Saturday, December 10, 2022 - Issue 226السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان

مقاالت  في  وفي  كثيرا  تكلمنا 
اخلطية،  موضوع  عن  سابقة 
يرث  لم  اإلنسان  أن  وأوضحنا 
نتائجها.  ورث  بل  آدم  خطية 
أنه لألسف هناك  أيضا  وأوضحنا 
غير  اخلطية  إن  فكر  يتبنون  من 
غير  اهلل  أهانت  ألنها  محدودة 
ليست  اخلطية  إن  مع  احملدود، 

هذا  وإن  بإرادته،  اإلنسان  أصاب  مرض  هي  بل  كذلك، 
اإلنسان يحتاج إلى الشفاء. 

إن لقب اخلطية األصلية هو لقب غير دقيق، فما ذكره 
رب اجملد يؤكد أن اخلطأة مرضي يحتاجون إلى الشفاء. 
املرضى«  بل  طبيب  إلي  األصحاء  يحتاج  »ال  قال  فقد 
)مر 2: 17(. فقد مرضت البشرية بدخول الفساد واملوت 
الطبيب  إلى  نحتاج  وأصبحنا  للخطية،  كنتيجة 
اإلنسان  أن يشفي  الذي هو وحده، يستطيع  احلقيقي، 
بتجديد طبيعته. وإن كنا نتحدث عن اخلطية فالسؤال 
هل  أي  اهلل؟  غفران  سبب  هي  اإلنسان  توبة  هل  اآلن: 

عندما يتوب اإلنسان ينال الغفران بعد توبته؟ 
فأغلب   !! الفكرة  هذه  يدعم  تعلمناه  ما  إن  لألسف 
حينما  وانهم  توبتهم  ينتظر  اهلل  أن  تعتقد  الناس 

اهلل  لهم  يقدم  يتوبون 
الغفران كرد فعل لتوبتهم، 
والعكس صحيح، فلن ينال 
طاملا  ابدا  غفرانا  اإلنسان 

انه لم يقدم توبة!! 
لألسف هذا الفكر ال ميت للمسيحية بصلة، بل هو فكر 
دخيل نشأ وترعرع ووجد له مكانا بيننا. إذا أين احلقيقة؟ 
أوال: التوبة هي عمل إلهي واستجابة بشرية. فاهلل هو 
البادئ بالدعوة، والبادئ باحلركة ناحية اإلنسان داعيا له 
بالرجوع إليه، واهبا له نعمته الفائقة كعطية مجانية 
اجتاهاته.  وبغير  حياته  يغير  أن  اإلنسان  يستطيع  لكي 
 :31 )ار  فأتوب«  يارب  »توبني  املقدس:  الكتاب  فيقول 
إال  اإلنسان  على  وما  اإلنسان  نحو  يتحرك  فاهلل   .)18
االستجابة لهذه احلركة ولهذه املبادرة اإللهية، والدعوة 
اإلنسان  يقوم  حتى  لإلنسان  اهلل  من  مستمرة  تظل 
باالستجابة مقدما إرادته هلل عن تصميم ووعي وإدراك 
حقيقي داخلي، مسنودا بنعمة اهلل املعطاة مجانا له 
من خالل الروح القدس الذي ميسك بيد اإلنسان فيلقيه 
في األحضان اإللهية، فيغرق اإلنسان في بحر حب اهلل، 
كقائد  القدس  الروح  فيعمل  اجلديدة،  احلياة  تبدأ  وهنا 
ذهن  فيتجدد  شهواته،  كل  من  اإلنسان  حترير  لعملية 

اإلنسان ويتم الشفاء. 
ثانيا: إن كان اهلل هو البادئ و املبادر ، فكيف يكون  اهلل 
في موضع رد الفعل ، الذي ينتظر توبه اإلنسان فيعطيه 

غفرانا؟ 
التوبة  أي  اإلنسان،  لتوبه  سببا  ليس  الغفران  إن  ابدا، 
ليست سبباً للغفران!! الن غفران اهلل أزلي أبدى، غفران 

اهلل دائم ال بداية وال نهاية له.
إذن التوبة ال تسبب الغفران؟!... فلو كانت التوبة سبب 
وحتت  الزمن  تأثير  حتت  واقع  الغفران  لكان  للغفران 
الشروط واملعطيات البشرية ولكان أيضا قابالً لالنكسار 
والتغيير، هذا الغفران أبدى أزلي، أي هذا الغفران قبل أن 
يتوب  فحينما  اجلاري،  كالنهر  فهو  لألبدية.  وممتد  نولد 
اإلنسان ميد يده ويشرب من هذا النهر اجلاري املعطي له 

مسبقا من قبل اهلل. 
لك  وأعطى  املسيح  في  أخذته  غفرانك  القارئ،  عزيزي 
بالروح القدس، فتوبتك ال تسبب غفران اهلل بل توبتك 
تعطيك إمكانية رجوعك للتمتع بهذا الغفران.  فغفران 

اهلل سبق توبة اإلنسان !!

الراعي والرعية 2020

الرسول  يعقوب  رسالة  في  السابق  مقالنا 
تكلم عن أن صالح طبيعة اهلل قد ظهر جلياً 
في اخلالص اجملاني والوالدة اجلديدة لإلنسان في 

املسيح يسوع »كلمة اهلل«.
21 حديثه  في عدد  املقدس  الوحي  ويستكمل 
قادر  اهلل«  »كلمة  املسيح  كالم  أن  كيف  عن 
خالل  من  شخصه  يَقبلون  الذين  كيان  ميأل  أن 
قراءة الكلمة بروح الصالة والوداعة فيخلصون 
متلكت  شر  وكثرة  جناسة  كل  من  ويتخلصون 
عليهم. وهذا، ألن كالم املسيح »كلمة اهلل« أمنا 
هو روح وحياة »الكالم الذي أكلمكم به هو روح 

وحياة« قبل أن يكون حروفاً في كتاب:

21 لِذلَِك اْطرَُحوا ُكلَّ جَنَاَسٍة وََكْثرََة َشّر، َفاْقَبلُوا 
تَُخلَِّص  أَْن  الَْقادِرََة  امْلَْغُروَسَة  الَْكلَِمَة  بَِودَاَعٍة 

نُُفوَسُكْم.

إن استعالن املسيح في هذه اآلية أنه: »الكلمة 
املغروسة القادرة أن تخلص آدم وبنيه«

هي تلخيص ملا جاء في مواضع كثيرة بالكتاب 
املقدس، نذكر منها:

البدء  »في  اآلب  حضن  من  املسيح  أتي  لقد   -
وكان  اهلل،  عند  كان  الكلمة  الكلمة،  كان 

الكلمة اهلل« )يو 1(.
الزارع  »خرج  زارٍع  ِمثل  األرض  إلينا على  وجاء   -

ليزرع« )مت13( 
- ليغرَِس ذاته »الكلمة املغروسة« )يعقوب 1(

- في طبيعتنا اجلسدية »والكلمة صار جسداً 
وحلَّ فينا » )يو 1(.

- فهو »حبة احلنطة« التي وقعت في أرٍض هي 
حلم ودم طبيعة البشر.

- فألتفَّ املوت الذي فينا يحاول أن مُيسك باحلياة 
لو  حتى  متوت  ال  احلنطة  حبة  لكن  فيه  التي 
فيها.  التي  احلياة  بسبب  األرض،  في  دُِفَنت 
حتى  احلنطة  حبة  حياة  في  يشك  أحٌد  فليس 
هو  هكذا  األرض.  تراب  ظلمة  بها  أحاطت  لو 

املسيح إلهنا احلي ال يغلبه املوت.

)عبرانيني(  املوت«  »ذاق  أنه  مجرد  فاملسيح   -
فيه  التي  باحلياة  معه  يتواجه  لكي  فينا  الذي 
لكم:  أقول  احلق  »احلق  عليه  ويقضي  ويالشيه 
فهي  ومَتُت  األرض  في  احلنطة  حبة  تقع  لم  إن 
كثير«  بثمر  تأتي  ماتت  إن  ولكن  وحدها.  تبقى 

)يوحنا12(. فتعبير »ذاق املوت« يستعلن أن حياة 
بكل  أمسك  الذي  املوت«  »أبَتلَعت  قد  اجملد  رب 
أبن أنساٍن إال »أبن اهلل« الذي لبس جسدنا وصار 

»أبن اإلنسان«. 
بالنبوة على  داود  به  - ونفس االستعالن ينطق 
لسان املسيح »وإن سرت في وادي ظل املوت ال 
أخاف شراً ألنك معي«. فاملوت انقشع كالظل 

عندما تواجه مع حياة رب اجملد على الصليب.
على  يؤكد  أن  املقدس  الوحي  حرص  لهذا  ـ 
لسان ق. يعقوب الرسول )كما شرحنا في مقال 

سابق( أن اهلل »ليس فيه ظل دوران«.
 فاهلل هو »احلق«. واحلق غير متغير وال يخضع 
حول  مبقتضاه  األرض  تدور  مخلوق  زمن  لدورة 

الشمس فيظهر ظل لألشياء ثم يزول.
- أتي الرب إلينا يطلب أن نَقَبل شخصه اإللهي 
في قلوبنا فينقشع موتنا مبسيح احلياة عندئذ 

الرب قد  القلب ألن  نطرح كل شر وجناسة من 
سكنه.

واآلن فلنقرأ اإلعداد 19-21 بشكلها اإلجمالي:

19 إِذًا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاَء، لَِيُكْن ُكلُّ إِنَْساٍن ُمْسرًِعا 
ِفي  ُمْبِطًئا  التََّكلُِّم،  ِفي  ُمْبِطًئا  االْسِتَماِع،  ِفي 
الَْغَضِب، 20 ألَنَّ َغَضَب اإلِنَْساِن الَ يَْصَنُع بِرَّ اهلِل. 
21 لِذلَِك اْطرَُحوا ُكلَّ جَنَاَسٍة وََكْثرََة َشّر، َفاْقَبلُوا 
تَُخلَِّص  أَْن  الَْقادِرََة  امْلَْغُروَسَة  الَْكلَِمَة  بَِودَاَعٍة 

نُُفوَسُكْم.

من جهة  الترابط  االعتبار ضرورة  في  أخذنا  لو 
املوضوع الذي يتناوله نص اآليات فسنجد فيها 

تعليما مستيكياً/ سرائرياً:
فال أعتقد أن موضوع اآليات هو عن تعليم مهارة 
احلديث بني الناس لنتالفى به الغضب الذي ينتج 
أحياناً بسبب احلوار. إذ ال أميل إلى اخلروج بالنص 
وحدة  في  معاً  يربطه  الذي  الروحي  إطاره  عن 
»كلمة  املسيح  يسوع  الرب  موضوعها  واحدة 
يسترسل  املقدس  الوحي  جند  نحن  بل  احلياة«. 
ويدعونا أن نسرع إلى سماع كلمة الرب وقبول 
شخصه الساكن فيها. وأمام شخص »كلمة 
الرب  فيتكلم  الفم  يسكت  كلمته  في  اهلل« 
في قلوبنا وتتالشي أمامه شهوات قلوبنا والتي 

كانت قبالً تثور فينا كبركاٍن غاضٍب.

َساِمِعنَي  الَ  بِالَْكلَِمِة،  َعاِملنَِي  ُكونُوا  وَلِكْن   22
َفَقْط َخادِِعنَي نُُفوَسُكْم.

إلي  الرسول  يعقوب  القديس  يتطرق  وهنا 
مفهوم »اجلهاد والعمل« في املنظور املسيحي 
أنه نتيجة ملفاعيل »كلمة اهلل« في  من حيث 

القلب.
بإذن  القادم  املقال  في  حديثنا  موضوع  وهذا 

ربنا... والُسبح هلل.

\رسالة يعقوب الرسول االصحاح األول )4(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا خواطر مسافر 
إلى النور )175( 

توبة اإلنسان أم 
غفران اهلل؟

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

قبل أن تصبح 
فريسة سهلة للشيطان

   شكك الشيطان حواء في أقوال اهلل: »أحقاً قال اهلل«، أيضاً حذف من 
أقوال اهلل وأضاف إليها )تك 2: 16و 17(. وأيضاً حواء حذفت  وأضافت إذ 
قالت من ثمر شجر اجلنة نأكل ولم تقل: »نأكل أكالً« ـ أي نأكل بحرية. 
كما أضافت: »وال متساه«. كما قالت: »لئال متونا« بينما قال اهلل: »ألنك 
يوم تأكل منها موتاً متوت« ـ أي ليس هو مجرد احتمال للموت بل موتاً 

أكيداً.
   وهذا ما يعمله الشيطان اآلن منتهزاً فرصة جهل الناس بالنصوص 

الكتابية، وعلينا أال نعطيه هذه الفرصة.

الكنيسة 
والشياطني

   ال شيء مييز الكنيسة كجماعة مؤمنني، عن الشياطني، سوى أعمالها 
وكل عمل هو ترجمة لإلميان:

   فالكنيسة تؤمن باحلب؛ لذلك عملها عطاء حتى االستشها.
   والكنيسة تؤمن باألبدية؛ فهي تزهد وتتجرد في كل شيء.

   والكنيسة تؤمن باخلالص؛ لذلكفهي تقدر قيمة خالص النفس.
   والكنيسة تؤمن باهلل؛ لذلك فهي تصلي كل وقت.
   والكنيسة تؤمن بامللكوت؛ لذلك فهي بوق للتوبة.

من رموز العذراء 
في كنيستنا

ولم  النار  بها  املشتعلة  العليقة 
االلهي  للحبل  رمزا  وكانت  حتترق 

من العذراء.
السماء الثانية اجلديدة أشرق منها 

شمس البر )مال 4: 2(.
قسط الذهب واملن مخفي فيه.

النور  احلاملة  الذهب  املنارة 
»نعظمك يا أم النور..«.

املرأة املتسربلة بالشمس.

من طقوس
 الكنيسة

عادة  القبطية  الكنيسة  في     
ثالث  الشمامسة  خورس  يرتفع 
درجات عن بقية صحن الكنيسة، 
ويرتفع الهيكل غالباً درجة واحدة 
عن خورس الشمامسة، أما املذبح 
أرضية  عن  قط  ارتفاعه  يجوز  فال 
الهيكل بل يقوم فوقها مباشرة.. 
إلهية  بوصية  املنع  هذا  جاء  وقد 

)خروج 20: 26(.

الكرسي 
املرقسي

مار  االسكندرية منذ كرازة     ظلت 
حتى  البابوي  للمقر  مركزا  مرقس 
كنيسة  إلى  نقل  ثم  1046م،  سنة 
القرن  وفي  القدمية.  مبصر  املعلقة 
سفني  أبي  كنيسة  إلى  نقل   12 الـ 
مبصر القدمية حتى القرن الـ 14، ثم 
نقل إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة 
حتى القرن الـ 17، ثم إلى حارة الروم 
حتى القرن الـ 19، ثم إلى الكاتدرائية 
سنة  في  نقل  وبعدها  بك،  بكلوت 

1971م إلى األنبا رويس بالعباسية.

خوف 
وخوف

هو  املقدس،  غير  اخلوف     
يقود  الذي  السلبي  اخلوف 
من  كثير  في  الوقوع  إلى 
ومثل  الكذب،  مثل  اخلطايا 
كما  الرب  طريق  من  الهرب 
فعل آدم. أما اخلوف املقدس، 
نغضب  ان  من  اخلوف  فهو 
اعبدوا  إلهك«،  اهلل »اخشى 
زمان  سيرو  بخوف«،  الرب 

غربتكم بخوف.
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الهند:

املرور إلى اجلنة
إذ  آذانهن،  في  ذهبية  حلقات  الهند  في  »اجلارو«  قبيلة  نساء  تضع 
هذه  على  احلصول  في  الشياطني ستتسابق  أن  هناك  املرأة  تعتقد 

احللقات، عند وفاتها؛ فتترك روحها متر بسالم إلى اجلنة!

تاهيتي:

بني األذن اليسرى واليمنى!
تضع املرأة في جزيرة تاهيتي زهرة خلف األذن اليسرى إذا كانت غير 

مخطوبة.. وتضع الزهرة خلف األذن اليمنى إذا وجدت اخلطيب!

نيجيريا:

أول دولة تستبدل اإلجنليزية بـ6٢5 لغة 
محلّية

في  للتدريس  اإلجنليزية كلغة  استبدال  النيجيرية  السلطات  قررت 
املدارس االبتدائية في البالد، بنحو 625 لغة محلية.

وأفادت وسائل إعالم غربية نقال عن وزير التربية النيجيري أدامو أدامو، 
قوله إن حكومة البالد وافقت على قرار بالشروع في اعتماد اللغات 

احمللية كلغات للتعليم بدال من اإلجنليزية.
وقال الوزير النيجيري: »منذ الست سنوات األولى من املدرسة يجب 
أن تكون باللغة األم، حيث ما يكون التلميذ، فإن لغة اجملتمع املضيف 

هي ما سيتم استخدامها«.
وأشار إلى أنه بعد االستخدام احلصري للغات احمللية خالل السنوات 
الست األولى من املدرسة، سيتم دمج اللغة األم مع اللغة اإلجنليزية 

في املرحلة اإلعدادية.
وتابع »نظريا، تبدأ هذه السياسة على الفور، لكن استخدام اللغة 
املعلمني  على  واحلصول  املواد  لتطوير  وقت  إلى  يحتاج  األم حصريا، 

وما إلى ذلك«.
وأضاف أن »الهدف من هذا اإلجراء هو تعزيز استخدام جميع اللغات 
في  محلية  لغة   625 حوالي  هناك  أنه  إلى  مشيرا  النيجيرية«، 

نيجيريا، وسيتم تطبيق السياسة اجلديدة بجميع املناطق.

إيطاليا:

األذن املوسيقية للفراشات
   استطاع أحد علماء احلشرات في إيطاليا اكتشاف نغمة موسيقية 

جتذب مختلف أنواع الفراشات، فيمكنه صيدها بسهولة!

اسبانيا:

قرية للبيع بسعر لن ُيصدق... ال يعيش فيها 
أي شخص منذ أكثر من ٣ عقود!

أعلنت إحدى الشركات العقارية في إسبانيا فرصة ممّيزة تتيح امتالك 
قرية كاملة مقابل 259 ألف دوالر أميركي.

وتقع قرية »سالتو دي كاسترو« في شمال غرب إسبانيا، على احلدود 
مع البرتغال، في مقاطعة زامورا، وعلى بعد 3 ساعات بالسّيارة من 

العاصمة #مدريد.
وتّضم القرية حسبما ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، 
44 منزالً وفندقاً وكنيسة ومدرسة ومسبحاً، ومجموعة ثكنات كانت 

تستخدم إليواء احلرس املدني اإلسباني.
وال يعيش في القرية املعروضة للبيع أي شخص، منذ أكثر من 3 عقود.
وكان مالك القرية قد اشتراها في بداية العقد األول من القرن احلالي 
بهدف حتويلها إلى منطقة سياحية، إال أن األزمات االقتصادية التي 

مّرت بها منطقة اليورو حالت دون جناح مخّططه.
ولقي العرض اهتمام 50 ألف زائر منذ أن عرضت القرية للبيع بهذا 

السعر األسبوع املاضي، وأبدى 300 شخص رغبتهم في الشراء.

الواليات املتحدة األمريكية:

رؤساء مجلس إدارة من األطفال!
باب  إلى فتح  املتحدة  الواليات  الشهيرة في  املطاعم     جلأ أصحاب 
املطاعم.  هذه  إدارات  مجالس  في  ليشتركوا  لألطفال  العضوية 

تراوحت أعمار األطفال، كما تراوحت نسب عضويتهم.
   بفضل األعضاء اجلدد، مت إدخال وجبات جديدة بناًء على ذوقهم، وذوق 
رواد  َمن في مثل أعمارهم، وأيضاً قدمت ألعاب جديدة لألطفال من 
املطعم خالل فترة انتظار إعداد الطعام. ومما يُذكر أن مجالس اإلدارة 

اجلديدة قد ساهمت في زيادة أرباح شركات هذه املطاعم.

إيطاليا:

مقابل شراء منزل... 
مدينة أوروبية تدفع 

آالف الدوالرات
في إطار تسابق املدن في كل أنحاء 
تهدف  مخططات  إلطالق  إيطاليا 

إلى جذب سكان جدد، أعلنت مدينة Presicce عن دفع مبالغ تصل 
قيمتها إلى 30 ألف يورو، لألشخاص الراغبني في االنتقال وشراء أحد 

املساكن املهجورة.
بعروض خيالية  تقوم  املدن  فإن  اإلخبارية،  إن«  إن  وكالة »سي  ووفق   
دوالر  عن  قليالً  يزيد  ما  املتداعية مقابل  املنازل  السّكان، كبيع  جلذب 

واحد، باإلضافة إلى توفير منازل جاهزة للسكن بأسعار زهيدة.
محاط  وهو  مذهل،   Presicce مدينة  موقع  فإن  إضافية،  وكميزة   
من  وقريب  اإليطالي«،  »احلذاء  كعب  في  سالينتو  منطقة  بطبيعة 

شواطئ البودرة واملياه الفيروزية الصافية لسانتا ماريا دي ليوكا.
 وتأمل السلطات في املدينة أن يؤّدي عرض احلافز النقدي إلى بث حياة 
جديدة في مدينتهم التي ينزح منها السّكان، وحيث يقل عدد املواليد 
اجلدد كل عام.  كما قالت السلطات إنها مستعّدة إلطالق التطبيقات 
األول  إلى قسمني،  املدفوعة  املبالغ  املقبلة. وسُتقسم  األسابيع  في 

لشراء املنزل، والثاني لصيانته في حال استدعى األمر.

أفريقيا:

ممنوع أن تضع األم ابنها على ظهرها
   حتمل نساء قبيلة » بابوا« بأفريقيا أطفالهن في غرائر يعلقنها في 
رؤوسهن، ويدلينها على صدورهن وليس على ظهورهن كما تفعل 
نساء بعض القبائل األخرى.. والسبب في ذلك أنه محرم على املرأة 

هناك أن تدير ظهرها البنها حتى يبلغ اخلامسة من عمره!

اوغندا:

اب يوجه نداء 
استغاثة إلعانته 
مع أوالده الـ ١٠٢

أوغندية  أسرة  رب  وجه 
واجلمعيات  للحكومة  نداء، 
اخليرية، من أجل مساعدته 
البالغ  أطفاله  إعالة  في 

عددهم 102، بعد معاناته من ضائقة مالية.
احلكومة  من  أوغندي،  أعمال  رجل  إنه  يقول  الذي  هاساهيا،  وطلب 
إلى  الصغار  أبنائه  إرسال  على  مساعدته،  خيرية  منظمات  ومن 

املدرسة، خاصة بعد قيام اثنتني من زوجاته االثنتي عشرة بتركه.
ونقلت وسائل اإلعالم األوغندية عن الرجل القول إنه ميتلك ما يكفي 
من األراضي إلطعام أسرته، ولكن يتعذر عليه توفير نفقات التعليم 

باهظة الثمن.
التفكير في  يتعني عليه  »لديه 567 حفيداً  أن  أيضاً  الرجل  وأضاف 

ضمان مستقبلهم التعليمي«.
وأردف قائال إنه »بالنظر ملا آل إليه حاله، فإنه ينصح الرجال األوغنديني 

بأال يزيد عدد زوجاتهم على أربع«.

البحرين:

عندما يلتقي املاء العذب باملالح
   في جزيرة البحرين يحصل السكان على املاء العذب من نبع ينبثق 
السفن  إليه  تقصد  لذلك  اجلزيرة،  ساحل  قرب  املاحلة  املياه  وسط 
وينزل الغواصون حتت سطح املاء حيث ميألون أوانيهم على مقربة من 

القاع قبل أن تختلط باملاء املالح!

بلجیکا:

سوق احليوانات امُلّرمة!
وجود  لعدم  بلجيكا،  في  النادرة شائعة  احليوانات  جتارة  أصبحت     
القوانني اخلاصة بحماية البيئة واحليوانات البرية املهددة باإلنقراض، 
بهذا  اخلاصة  قوانينها  أصدرت  قد  األخرى  الدول  معظم  أن  حيث 
هذه  من  شتى  ألنواع  معرضاً  البلجيكية  األسواق  وغدت  الشأن 
العالم  أنحاء  بها من  يؤتى  بيعها.  أو  احملرم صيدها  البرية  احليوانات 

لبيعها هناك.

عالم بال حدود2121

بريطانيا:

امللك تشارلز يحظر هذا الطبق على موائد األسرة 
امللكية

موائد  على  وحظره  شهير،  طبق  عن  االستغناء  الثالث،  تشارلز  بريطانيا،  ملك  قرر 
القصر، جتاوبا مع منظمات الرفق باحليوان. 

وحظر تشارلز الثالث تقدمي طبق كبد اإلوز املسّمن على موائد األسرة امللكّية، بحسب 
رسالة وجهها القصر امللكي إلى جمعية »بيتا« الناشطة في مجال الرفق باحليوان.

ويُعرف عن تشارلز الثالث كفاحه الطويل من أجل حماية الطبيعة والزراعة العضوية ومكافحة تغير املناخ، وهو كان من أشد املنتقدين 
الستهالك طبق كبد اإلوز املسّمن.

وكتب مدير الدار امللكية في رسالة إلى جمعية »بيتا« )PETA - People for the Ethical Treatment of Animals(: »شكراً على رسالتكم 
بشأن املسائل األخالقية املرتبطة بطبق كبد اإلوز املسّمن«.

وأضاف السير توني جونستون-بيرت : »ميكنني أن أؤكد أن كبد اإلوز املسّمن ليس من ضمن مشتريات العائلة امللكية وال يُقّدم على املوائد في 
الدور امللكية، ومن غير املتوقع أن تتغير هذه السياسة«.

وكعربون شكر للملك، أرسلت جمعية »بيتا« له صندوقاً يحوي طبقاً »مزيفاً« من هذا النوع يُقّدم في مطعم الشيف النباتي ألكسيس 
غوتييه في لندن.

وكتبت اجلمعية في بيان أنها »تشجع اجلميع على أن يحذوا حذو امللك وأال يأكلوا كبد اإلوز املسّمن في عيد امليالد وبعده«. وميكن استيراد هذا 
الطبق احملبب خصوصاً على موائد عيد امليالد، وبيعه حالياً في اململكة املتحدة، لكنه ال يُنتج في البالد.



Saturday, December 10, 2022 - Issue 226السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان اعــــــــالنات2222



Saturday, December 10, 2022 - Issue 2262323السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس والعشرون بعد املئتان Articles

The Lord led His people toward the Red Sea.
At the same time, Pharaoh’s heart re-ignited with fury.
As God led them by a pillar of cloud by day, and a pillar of fire 
by night,
Pharaoh and his army were prepared to fight with all of their 
might.
They pursued the Israelites and quickened their speed, 
While the Israelites felt trapped, in front of them, the Red Sea.
Moses quickly put their hearts and minds at ease,
As he turned and said, “Show them, Lord, please”.
Then he stretched out his rod over the sea,
As the Lord heard, and answered his plea.
The sea in front of them split in two,
Revealing a path which the Israelites walked through.
The Egyptian army also attempted to cross,
But in the midst of the sea, they were tossed.
Once the Israelites were safe, they sang a song,
Praising God for how He was glorious, mighty and strong!
The Lord provided for His people in the wilderness,
Even though they constantly complained, filled with bitterness.
God gave them sweet water from the rock to drink,
And from feeding them heavenly manna, He did not shrink.
Yet day after day they would always complain,
About having nothing to eat but this heavenly grain!!!
They craved meat instead of the heavenly food provided,
And wished to return to Egypt – their hopes misguided!
Yet through it all, the Lord was accommodating,
Although all their demands became extremely frustrating!
So the Lord vowed that that generation would not see
The Promised Land, flowing with milk and honey.
For forty years they wandered through the wilderness,
As punishment for their ingratitude and their bitterness.
When a new generation arose, which was willing to serve God,
The Lord showed them the Promised Land, and they were in 
awe!

Gigi Soleman    

12.  MOSES – VI Lately, the United States of 
America (USA) has traded its 
basketball player, who was de-
tained in Russia for the posses-
sion of Cannabis, for a Russian 
arms dealer – Viktor Bout jailed 
in the USA and known as the 
“merchant of death”.
Bout was responsible for sup-
plying arms and weapons to 
most terrorist organizations 
like Taliban and Al Qaida, many 
rebels in Africa, and drug bar-
ons and cartels in Latin Amer-
ica, which led to the killing of 
thousands of innocent people 
around the globe. His notorious 
activities even inspired a 2005 
movie “Lord of War” starred 
Nicolas Cage and directed by 
Andrew Niccol. In reality, his 
crimes against humanity are 
incomparable to carrying a few 
grams of Cannabis oil for per-
sonal consumption.
In the meantime, when Russia 
invaded Ukraine last February, 
the west took group measures 
to punish Russia and push it 
to withdraw from Ukraine and 
stop the unlawful invasion; 
these measures were largely of 
economic and political nature. 
Nonetheless, the west even 
went as far as banning various 
types of Russian arts and sports 
in an unprecedented action 
against an invading country.
Russian arts performers as 

ballet dancers, musi-
cians, and actors, were 
banned from perform-
ing in America. Russian 
athletes were excluded 
from participating in interna-
tional sports events, and even 
more, the great works of Rus-
sian musicians and novelists 
were prohibited from being 
played in theatres and music 
halls.
What a puzzling shame and 
clear presentation of double 
standards; while other regimes 
around the world are practic-
ing different forms of crimes 
against humanity and violation 
of human rights, yet never face 
any punishment or banish-
ment. Neither were their ath-
letes banned from participating 
in world sports events. Iran 
was playing in the world cup 
while its fascist government is 
exerting cruel humiliation and 
abuse for women and men, for 
example. Even the host country 
for the world cup is in question 
about the legitimacy of winning 
the hosting of the world cup.
The west, the cradle of mod-
ern civilization, knowledge, 
science, arts, and philosophy 
is banning the eternal litera-
ture works of great writers like 
Dostoevsky or Maxim Gorky, 
and the magnificent music of 
Tchaikovsky and many others 

just because it hap-
pens to be that they 
were Russian? The 
west is forgetting 
that all these forms 

of art are not the property 
of a nation, but it is a human 
heritage that belongs to all hu-
mankind forever. It is the pos-
session of humanity, same as 
all works of Ernest Hemingway, 
George Gershwin, Oscar Wilde, 
and Leonard Bernstein. The list 
is long for great American mu-
sicians and writers.
Any act of war or oppression 
by any country’s regime against 
another nation or people is ab-
solutely rejected and should be 
dealt with on a political or eco-
nomic level. Still, arts, sports, 
and humanity must not be a 
pawn for conflicts. These her-
itages and creations are not 
stocks or commodities to be 
traded in the market; they must 
be kept human as they were 
when they came into existence. 
Banning arts and sports is not 
different from the destruction 
that the Taliban and ISIL did to 
the archaeologies in Afghani-
stan and Iraq. As discussed ear-
lier that the world must seize 
involving religion into sport, 
now we call for the same to 
arts and sports in politics.

Emad BarsoumEmad BarsoumTrading Arts and SportsTrading Arts and Sports

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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