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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

جواز السفر الكندي يصنف جواز السفر الكندي يصنف 
في املجموعة اخلامسة من بني في املجموعة اخلامسة من بني 

أقوى اجلوازات في العالمأقوى اجلوازات في العالم

ختام مشروع »جود نيوز« ختام مشروع »جود نيوز« 
بجامعة أوتاوا بجامعة أوتاوا 

وإختيار املجموعات الطالبية الفائزة بحضور وإختيار املجموعات الطالبية الفائزة بحضور 
رئيس التحريررئيس التحرير

بعد انتحال أحدهم صفة كاهنبعد انتحال أحدهم صفة كاهن
تساؤالت حول عدم صدورتساؤالت حول عدم صدور

 قانون »الزي الكهنوتي« حتى اآلن؟ قانون »الزي الكهنوتي« حتى اآلن؟
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الســــنيورز
البالد بعدة مقاييس على رأسها االهتمام  البالد بعدة مقاييس على رأسها االهتمام يقاس تقدم  يقاس تقدم 
في  عليهم  مايطلق  أو  السن   كبير  أو  والعجوز  في بالطفل  عليهم  مايطلق  أو  السن   كبير  أو  والعجوز  بالطفل 

أول  الى اخلارج  املرء  ، وعندما يسافر  أول اخلارج السنيورز  الى اخلارج  املرء  ، وعندما يسافر  اخلارج السنيورز 
مايجذب انتباهه تبجيل كبار السن في الطوابير مايجذب انتباهه تبجيل كبار السن في الطوابير 

… والشوارع  املرور  واشارات  واحملالت  …واملطارات  والشوارع  املرور  واشارات  واحملالت  واملطارات 
الخ ، االهتمام بتقدمي الرعاية الصحية على الخ ، االهتمام بتقدمي الرعاية الصحية على 
أعلى مستوى ،االهتمام بفرع طبي حديث وهو أعلى مستوى ،االهتمام بفرع طبي حديث وهو 
بالدنا  به في  الذي النهتم  الشيخوخة  بالدنا طب  به في  الذي النهتم  الشيخوخة  طب 
وال نعتبره تخصصاً أصالً ، تذاكر مجانية في وال نعتبره تخصصاً أصالً ، تذاكر مجانية في 

املتاحف واملسارح والعروض املوسيقية ، حتس املتاحف واملسارح والعروض املوسيقية ، حتس 
أن اجملتمع كله في خدمة كبار السن ، السنيورز أوالً أن اجملتمع كله في خدمة كبار السن ، السنيورز أوالً 

، منتهى الدلع والتبجيل ،بيوت مسنني وكأنها فنادق سبع ، منتهى الدلع والتبجيل ،بيوت مسنني وكأنها فنادق سبع 
جنوم ، ثقافة احترام الكبير ورد اجلميل له تسري في نخاع جنوم ، ثقافة احترام الكبير ورد اجلميل له تسري في نخاع 
اجملتمع ، قمة االنسانية،نحن نقول أننا شعوب شرقية هي اجملتمع ، قمة االنسانية،نحن نقول أننا شعوب شرقية هي 
مصدر املشاعر وأن الغرب مجتمع مادي ، ومانراه من اهتمام مصدر املشاعر وأن الغرب مجتمع مادي ، ومانراه من اهتمام 
بكبار السن هناك واهمالهم هنا يثبت خطأ تلك املقولة ، بكبار السن هناك واهمالهم هنا يثبت خطأ تلك املقولة ، 
أنظر فقط الى األرصفة في بالدنا ، انها أرصفة حتتاج الى أنظر فقط الى األرصفة في بالدنا ، انها أرصفة حتتاج الى 

أبطال قفز بالزانة أو وثب عالي  ، أبطال قفز بالزانة أو وثب عالي  ، 
أنظر الى كبير السن وهو يحاول أنظر الى كبير السن وهو يحاول 
ويدفعه  األتوبيس  ويدفعه صعود  األتوبيس  صعود 

يكاد  حتى  يكاد الشباب  حتى  الشباب 
يسقط على وجهه يسقط على وجهه 

في الشارع ، أنظر الى كبار السن وهم يقفون في الشارع ، أنظر الى كبار السن وهم يقفون 
في الطوابير في عز احلر وال أحد يخلي لهم في الطوابير في عز احلر وال أحد يخلي لهم 
مكاناً ،عندما يذهب كبير السن الى البنك مكاناً ،عندما يذهب كبير السن الى البنك 
بنكي  اجراء  أي  يجري  أو  معاشه  بنكي ليقبض  اجراء  أي  يجري  أو  معاشه  ليقبض 
؟ بيوت املسنني عندنا  ؟ بيوت املسنني عندنا ،كيف يعامله املوظف  ،كيف يعامله املوظف 
،أما معظمها  القليل منها  اجليد  ،أما معظمها وارتفاع أسعار  القليل منها  اجليد  وارتفاع أسعار 
باردة من الدفء االنساني  باردة من الدفء االنساني فهو عبارة عن مخارن وحجرات  فهو عبارة عن مخارن وحجرات 
ومن االمكانيات ، ال يوجد اهتمام بأمراض مثل الزهامير أو ومن االمكانيات ، ال يوجد اهتمام بأمراض مثل الزهامير أو 

الشلل الرعاش أو اخلرف وتعليم األسر كيفية التعامل .الشلل الرعاش أو اخلرف وتعليم األسر كيفية التعامل .
أي رفاهية أنت فيها هي من ثمار هؤالء السنيورز ،ترمومتر أي رفاهية أنت فيها هي من ثمار هؤالء السنيورز ،ترمومتر 

تقدمك هو طفلك وجدكتقدمك هو طفلك وجدك
كيف تتعامل معهما ؟كيف تتعامل معهما ؟

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

الشباب  يتجه  ملاذا 
في  واإلحلاد  للتشكك 

الكتب املقدسة؟
..................................ص15

على  متشددين  إعتداء 
واألنبا  العذراء  كنيسة 
في«ابيس  صموئيل 

الثورة« اثناء ترميمها
................................. ص11

نزلت  السماء  عدالة 
لوسيل  استاد  على 
بكأس  يفوز  ميسي   ..

العالم 2022
................................. ص12

بريطانيا تلقي املهاجرين 
خارج أراضيها

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

ليت املصريني عامة واألقباط خاصةليت املصريني عامة واألقباط خاصة
       مثل عائلة مي اسكندر       مثل عائلة مي اسكندر

في يناير ٢٠٢١ كانت املهندسة »مي إسكندر« تركب سيارة أوبر 
يقودها  سيارة  بها  اصطدمت  وفجأة  الغردقة،  شوارع  أحد  في 
الشاب »هيثم كامل أبو علي« أبن رجل األعمال الشهير، والذي 

يقود  كان  كونه  االجتاه  عكس  سيارته  يقود  كان 
حتت تأثير تعاطيه للحشيش والكحول.

في  جلسة  أول  وفي  احلادث  من  أشهر  ثالث  وبعد 
إلى  العمد  القتل  من  االتهام  حتويل  مت  احملكمة 
إيقاف  مع  بالسجن سنة  احلكم  ومت  اخلطأ  القتل 

التنفيذ وبّرأته احملكمة من تهمة تعاطي اخملدرات.
ولكن النيابة العامة في أواخر ٢٠٢١، طعنت على 
احلكم أمام محكمة النقض وبدورها أعادت النظر 
في القضية بأكملها لتقرر محكمة النقض منذ 
أيام معاقبة هيثم كامل أبو علي وفي حكم واجب 

النفاذ بالسجن املشدد ٣ سنوات وتغرميه 5٠ ألف جنيه، مع دفع 
مليون جنية ألسرة »مي إسكندر« على سبيل التعويض املدنى 
املؤقت وإلزام ابن رجل األعمال مبصاريف الدعوى اجلنائية واملدنية
النقض كان نتيجة متسك  احلقيقة املؤكدة أن حكم محكمة 
أهالي املرحومة »مي إسكندر« بحقها حتى آخر يوم في القضية، 
ورفض كل محاوالت االبتزاز ورمبا التهديد من قبل اجلاني وهو أمر 

بال شك يستدعي التحية والتقدير واالشادة.
ورغم أن جتارب عديدة سابقة تشير إلي أن في قضايا أبناء رجال 

األعمال وأصحاب النفوذ يصبح حق الضحايا مهدد، ويحدث بها 
محاوالت استغالل تلك النفوذ لإلفراج عن املتهم مثلما حدث 
مع ابن نائب البرملان عن دائرة بوالق الدكرور ، أو في وقائع مماثلة 
بإفساد  أو  القضايا  في  للتالعب  محاوالت  حتدث 
الضحايا  أهالي  على  الضغط  مبحاولة  أو  األدلة، 
املال  بدفع  سواًء  ذويهم  حق  عن  التنازل  اجل  من 
الشهود  حتويل  عبر  واخيراً  بالتهديد،  واحياناً 
ملتهمني للضغط عليهم مثلما حدث في قضية 

»فيرمونت«. 
وعلى غرار ما فعلته عائلة »مي اسكندر« ضد أبن 
رجل األعمال كامل أبو علي يجب علي كل املصريني 
املشابهة،  القضايا  في  املسلك  بنفس  السلوك 
بفعلتهم،  اإلفالت  اجلناة  حملاوالت  الرضوخ  وعدم 
والوقوف مع إقرار القانون حتى لو الثقافة الغالبة هو أن هناك 
أناساً فوقه، وأن الطرف األقوى واالشهر واألغني هو الغالب حتى 

وإن كان هو اخملطئ
قبول  وعدم  اسكندر،  عائلة  خطى  علي  السير  االقباط  وعلى 
االنتماء ألقلية دينية،  والديني نتيجة  ثقافة الضعف اجملتمعي 
عليهم عدم قبول التمييز ضدهم في جامعة أو جهاز حكومي 
أو نادي رياضي، عليهم خوض معارك احلق دون االلتفات لتخويف 
من أخرين أو محاوالت زرع اليأس في نتائج غير عادلة ملعاركهم.

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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عاٌم جديٌد سعيد
44

وليد  بأمٍل  يأتي  عاٍم  ُكلُّ 
بانطواء  التفاؤل  فرصة  يهبنا 
في  املؤِسفة  األحداث  صفحة 
واستبدالها  السابقة  السنة 
تعاُملها  في  لُطًفا  أكثر  بأيَّاٍم 
األعوام  وقيمة  مشاعرنا،  مع 
اجلديدة تتصاعد بعد أن صارت 
حياة  في  الطُرق  ُمنعطفات 
وغدا  ة،  ِحدَّ أكثر  الشعوب 

العالم أشبُه بغرفاٍت صغيرٍة في 
منزٍل واحد يسمع ُكل ُمقيٍم في 
يسمعه  ما  ويرى  ُغرفها  إحدى 

ويراه املقيمون في الغرفات األخرى دون قيودٍ 
أو حواجز بفضل ثورة االتصاالت اللحظيَّة.

املُنصرمة  السنِة  خيبات  كانت  مهما 
وحتدياتها اخلاِسرة ُهناك 
في  للتصحيح  ُفرصٌة 
واألعوام  اجلديد  العام 
م  القادمة وإن كان التقدُّ
تدريجًيا بطيًئا، خطواٌت 
بُد وأن  صغيرٌة ُمثابرة ال 

صبورًا  مادُمَت  حًقا  ُوجهتك  إلى  بك  تصل 
والعراقيل،  والكبواُت  العثرات  كانت  مهما 
إن تداَعت ُقدرتك على الشعور باألمل ونفد 
َدمات  الصَّ توالي  التفاؤل بسبب  من  وقودك 
رافق أشخاًصا مازالوا ميلكونه وأحط نفَسك 
بهم ألن طاقات البشر هي الطريقة األسرع 
إلنعاش طاقة اإلنسان، وإن صادفَت أدنى بادرة 
اقبل  معنويًا  العون  يد  ملد  بك  احمُليطني  من 
على الفور ألنك كما تُساعد نفسك بقبول 
تلك الهديَّة املشاِعريَّة تُساعدهم أيًضا على 
وضع هذا القرض املعنوي احلََسن في خزائن 
من  ُمستقبالً  باخليرِ  عليهم  ليعود  الكون 

أشخاٍص آخرين.
استطاع  بطٌل  ُشجاٌع  باسٌل  مخلوٌق  أنَت 

السنوات  مقصلة  من  النجاة 
الكوارث  من  جنوَت  السابقة، 
والزالزل  واألوبِئة  واألمراض 
إلى  طليٌق  ُحٌر  أنَت  والسجون، 
رسم  مبُحاولة  لك  درجٍة تسمح 
خطوط ُمستقبلك الذي تتمناُه 
إلى  بك  وَصلَت  التي  القوَّة  ألن 
هناك  إلى  للوصول  تؤهلك  ُهنا 

حامالً مشعل الفوز عن جدارة.
تبدو  الظروف  كانت  مهما 
ستسمع  العالم  حول  ُمعقدة 
بلدك  وخارج  داخل  أشخاص  عن 
الظروف  تلك  على  االنتصار  استطاعوا 
يقفزون  بثمن  ر  تُقدَّ ال  »ُفرَص«  إلى  وحتويلها 
صاعدة  موجاٌت  احلياُة  أعلى،  مكاٍن  إلى  بها 
احلال  ودوام  وهابِطة 
من  احلال  نفس  على 
احمُلاولة  استمرارية  احمُلال، 
األمل  قيد  على  والبقاء 
مادام  الوحيد  اخلََيار  هي 
الدنيا  ُمقيًدا بسياج احلياة 
ذات  اللعبة  تلك  في  لالستمرار  وُمضطرًا 

القواعد اجملهولة.
نُسخًة  يكوَن  أن  العام  لهذا  تسمح  ال 
ابذل  بل  السابقة،  السنوات  عن  ُمكررة 
ُجهدك ليكوَن عالمًة فارقًة تفخُر بها روحك 
فرًحا  عقلك  ويقفز  قلبك  ذكريات  وتتراقص 
اعمل  قبل،  من  يُحققه  لم  ما  حقق  ألنه 
بتلّقي  واستمتع  وثبات،  ويقنٍي  وأمٍل  بصبٍر 
هدايا السماء السخيَّة التي تستحقها، وال 
تنَس الوقوف مبشاعرك في صف أولئك الذين 
احلياة  وويالُت  والنكبات  األرزاء  استهدَفتُهم 
يتمكنون من جتاوز  لعلَّهم  املرَحلَة  في هذه 
واملُضاعفات  اآلالِم  من  قدرٍ  بأدنى  احمِلن  تِلَك 

النفسيَّة.
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واحدة  أيام، على  الستار من  أُسِدل 
وأكثرها  املونديال،  نسخ  أمتع  من 
وأفضلها  وحماس،  وشغف  إثارة 
التنظيم..  ناحية  من  اإلطالق  على 
بخضوع  املواجهات  وانتهت 
بعد  أخيراً  اللعوب  املستديرة 
األول،  لفارسها  العناد  من  سنني 
 ... اللعبة!  املتوج على عرش  وامللك 

ميسي!!.
اعظم من رأيناه يلمس الكرة على 
الكوكب _ من وجهة نظري طبعا 
أحباب  لرأي  واحتراماً  للدماء،  حقنا 
مارادونا،  واألسطورة  رونالدو،  الدون 

 .. واجلوهرة بيليه، وكل حبات عنقود املتعة دي 
ونظراً الرتباطي باملساحة اخملصصة للمقال _ 
إلن الكالم عن احلدث ده من كل جوانبه محتاج 
املونديال  اتناول  ... فأنا قررت  سلسلة مقاالت! 
انطباع شخصي  ومن خالل  زاوية صغيرة،  من 
طبعا  العدالة!!..  له..  أتطرق  متحمس  خالني 
حد  إلى  سميتها  لكني  وحده،  هلل  الكمال 
رغم  نفسها  الكورة   ... العدالة  بطولة  كبير 
لعبة  ذاتها  حد  في  لكنها  كتير،  ظلمت  أنها 
فريق  ولكل  بيبدأ  املاتش   .. العدالة  على  قامية 
أنه يحاول ويعافر ويشوط  فرص متساوية في 
والتاني  ويباصي  يرقص  له  مسموح  ..محدش 
حد  مفيش  البرغوثي!  متيم  قال  ما  زي  أو  أل.. 
والتاني  النص،  خط  من  العبور  له  مسموح 
محتاج تأشيرة ..محدش متاح له يلبس جزمة 
ينزل يلعب  أنه  والتاني مجبر   ، كورة في رجله 

حافي .
انا شفت العدالة في ماتش النهائى .. ملا شفت 
ابتسامة الطفل ميسي وهو عمال يقلب في 
اشتراتهاله  لعبة  كأنه  وشمال!  ميني  الكاس 
أمه اللي نزلت امللعب حتضنه بالدموع ..وشفت 
العدالة ملا الفتى املهزوم مبابي، خسران مباراة 
كله  العالم  من  ونال  األول،  جنمها  طالع  لكن 

االحترام اللي يستحقه.
عام   ٣7 ال  صاحب  وش  على  العدالة  شفت 
ومودع  ميداليته  البس  وهو  مودريتش..   _
... شفت  بابتسامة  وبينهي مشواره  البطولة 
في  خسرانة  وهي  حتى  املغرب  في  العدالة 
حتية  مليار  وراها  سايبة  لكن  االخير،  املشهد 
وتقدير واحترام، ولعيبتها راسمة على وش كل 
مخطفتهمش  ملا  امتنان،  بسمة  فلسطيني 
على  املتتالية  االنتصارات  وهيسترية  األضواء، 
علم  معانقة  ينسوا  أن  دون  أوروبا،  فرق  أعتى 
انا  فلسطني..  في  اخواتهم  لعلم  بالدهم 
شفت عدالة قضية الشعب الفلسطيني في 
واألسواق..  واملالعب  الشوارع  في  الناس  وجوه 
الناس احلقيقية، الطبيعية، اللي على فطرتها 
الناس البالستيك، املنتقاة على  النقية... مش 
والسفارات..  واحلكومات  األحزاب  من  الفرازة 
تعبر  للشارع  بيوتها  من  نازلة  اللي  الناس 
ونصرتها  ومحبتها،  وفطرتها  نفسها  عن 
مظلوم  شايفاه  اللي  جنب  ووقوفها  للحق 
والسواريه،  بالبدل  نازلة  اللي  الناس  ..مش 
مشبوهة،  صفقات  وتعقد  اجتماعات،  تعمل 

واتفاقيات اذعان وانبطاح.
انا شوفت عدالة قضية الشعب الفلسطيني 
في تقنية الڤار!! أيوه شفتها ملا شوفت هدف 
اليابان في إسبانيا! ملا حكمت بعيني اجملردة زي 
دون  املرمى  الكورة تخطت خط  إن  العالم  كل 

اللي  كل  مش  لي  قال  الڤار  ..لكن  شك!  أدنى 
هو  عليك  مفروضة  واحدة  زاوية  من  بتشوفه 
احلقيقة ، ألن احلقيقة ليها عدة وجوه.. شفت 
فلسطني في هدف، قلت عنه أنه شرعي ١٠٠% 
.. لكن الڤار أكد إن صاحبه متسلل بياخد حق 
املزعوم  بانتصاره  كمان  وبيحتفل  حقه،  مش 
جوه  بيسقط  العب  في  فلسطني  شفت   ..
منطقة اجلزاء ..بيصرخ ويتلوى من األلم عشان 
له  يقول  الڤار  جزاء..لكن  ضربة  على  يحصل 
أقف عندك! محدش ملسك انت كداب !!.. متاما 
ملا بنشوف صورة ملستوطن بيبكي من االعتداء 
على بيته، لكن احلقيقة أنه طارد سكان البيت 
ومشردهم في الشتات... وزي ما بنشوف صورة 
لشاب مجرم عتيد اإلجرام بيحدف طوبة على 
الصورة  إن  احلقيقة  لكن  املساملني...  الشرفاء 
ناقصة دبابة وجنود مدججني بالسالح قدامه، 
مبن  احتول  وأمل،  حياة  مليان  كان  صغير  وبيت 

فيه إلى أنقاض وأشالء من خلفه.
انا شفت العدالة، ملا شفت العالم اللي واخد 
أفكار مغلوطة مزيفة عننا، وقلقان من إقامة 
بتوع  الهمج  االوباش  شوية  وسط  البطولة 
في  العرب  بيتابع  دول..ولقيته  التالت  العالم 
عشرات املقاطع، وهما بيرفضوا يعملوا لقاءات 
واخالق  سمو  بكل  اإلسرائيليني،  املراسلني  مع 
اعتداء..  أو  واحدة  مشكلة  دون  هادئ  ورفض 
طفلة  شايل  شاب  تابعوا  ملا  العدالة  شفت 
ثم  املترو،  حلد  ميعرفهاش  ألسرة  الوزن  ثقيلة 
..فتطلع  شكر  لكلمة  انتظار  دون  مضى 
أنهم  على  أصر  اللي  البرازيل  مدرب  حفيدة 

يالقوه ويتصور معاه .
شفت العدالة ملا العالم كله تابع شاب قطري 
ما  بعد  ميشي  أنه  ارچنتيني  مشجع  بيمنع 
بيته  في  يستضيفه  ويقرر  فلوسه،  خلصت 
التقارير  ملا  العدالة  شفت  البطولة..  آخر  حلد 
الصحفية اإلسرائيلية نفسها! ..أقرت إن فيه 
الزاحفني  مع  فشلوا  وأنهم   ..! غلط  حاجة 
لتطبيع  السياسي  التطبيع  حتويل  في  إليهم 
ليهم  األنظمة  قبول  الفجوة بني  وإن  شعبي.. 
وبني شعوبهم اكبر من قدرتهم على املراوغة 
واإلنكار.. وإن السالم شئ جميل ..لكن ملا يبقى 
سالم قائم على العدل .. سالم مش متعاص دم 
الندية  ودمار وتهجير وحصار..سالم قائم على 
واالستسالم  اإلذعان  سالم  مش   ، والتكافؤ 
وقبول االمر الواقع.. صحيح إن األرچنتني فازت 
بيرفع  ميسي  رأينا  إننا  وصحيح   .. بالبطولة 
في  وراه  من  شوفت  لكني  الذهبية..  الكأس 
 ، الزيتون  بأغصان  متزين   ، بيرفرف  علم  املدرج 
معلنا عن فريق لم يلعب ، ولم يشارك ، لكنه 

حصد كل األلقاب

فلسطني!!.. أن تتوج بطال للمونديال 
دون أن تلعب!!

 بقلم: هاني صبحي 
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   إننا ننظر إلى اليوم األول مليالدنا، 
وكأنها الوالدة األسطورية الوحيدة 

بالنسبة لنا!
   إن الوالدة ترمز إلى الفرح واألمل 
واملستقبل، مع أنها وليدة معاناة 

وجهد وعرق ودموع.. فاألشياء 
العظيمة هي نتاج األلم العظيم!

   وليس هناك أكثر عظمة، وأكثر فخامة من ميالد إنسان!
   ميالد قلبه، وفكره، وميالد القدرة على احملبة والصبر واالحتمال!

   فلماذا ال نولد كل يوم؟!
   ملاذا ال نشعر بأن كل يوم، هو يوم جديد؟، وأن الذي نراه أمامنا قد ولد ألول مرة، أو أننا 

نرى األشياء القدمية جديدة، أو جندد في األشياء القدمية. فإن كانت الطبيعة تتجدد، 
واإلنسان تتجدد خالياه متاماً كل سبع سنوات، فاألولى أن جندد نظرتنا إلى الوجود، وإلى 

احلياة!
   أن نرى شمس اليوم، غير شمس األمس، غير شمس الغد!

   وأن ننظر إلى الناس بعني جديدة، ورؤية جديدة.. فال ننظر ملا صنعوه معنا باألمس، 
بل ما سيقدمونه لنا اليوم وغداً؛ فلرمبا حاسبوا أنفسهم، وعّدلوا عّما بدر منهم من 

أخطاء، أو أضافوا إلى معانيهم اجلميلة!
   علينا أن ننطلق من جديد، بأكثر إشراقاً وأمالً. ففي اللحظة التي يظن فيها بعض 
الناس أننا قد انتهينا، ننبعث فجأة من رماد اليأس، ونعيد ما متّزق في دواخلنا مبعاول 

احلقد والضغينة، كنجم البحر، كلما انفصلت أذرعه، يتكون من كل منها جنم! 
   وهذه الوالدة اليومية، ليست سهلة كما نتصورها، ألنها ستبدأ فردية، وحتتاج منا إلى 

املثالية والصبر العظيم. فليس هناك أصعب من أن نحاول وقـــف عمل الذاكرة، وغسل 
غبار األمس: غبار الطبيعة، وغبار الناس، وغبارالنفس!

   علينا أن نؤمن بأننا لن نتوقف عن التجديد والتجدد، وأن نبدأ من اليوم!

.. ونولد كل يوم!

سيادة  مصر  رئيس  سيدي  حكم  بداية  في 
املشير عبد الفتاح السيسي كانت متأل النفوس 
والقلوب آمال عودة الوطن واملواطنة، وملا ال؟!... 
وفى  وطنه  في  وإميانه  الصدق  شديد  والرجل 
مصر  أن  وخصوصا  جدا،  قوى  كان  مستقبله 
بعد اإلخوان كانت مهيأة متاما للعلمانية وقبول 

فوق  يعلو  شيء  ال  وان  األخر 
لسبب  ولكن  القانون،  صوت 
على  اإلبقاء  قرروا  قد  ما 
ولم  )السلفيني(  احلية  رأس 
-اقصد  ربيبتها  مع  يقتلوها 
على  ابقوا  وبالتالي  اإلخوان- 

أصل السم ومنشاءه.
الشعب  تسمم  والنتيجة 

هو  ما  على  وأصبح  وعقائديا  فكريًا  املصري 
عليه اآلن شعب متسلف لن استثنى أي قطاع 
من قطاعات الدولة مبا فيهم الرئاسة وال طبقة 
الكل قد  النخبة  من طبقات اجملتمع مبا فيهم 
والرياضيني  الرياضة  األمر حتى  وانتهى  تسلف 
مصر  في  السلفية  وبؤرة  اصل  هم  أصبحوا 
والنتيجة فشل زريع وكسرة في كل األنشطة 
أمامنا  اصبحوا  رياضيا  خلفنا  كانوا  والذين 
معني  فريق  تشجيع  إن  لدرجة  عديدة،  بسنني 
وليس  بحت  أساس سلفي  على  يكون  أن  البد 
القوى  حتى  بالغزوات  بل  بالرياضة  عالقة  له 
اكثر  الـــ«تسلف«  ضربها  مصر  في  الناعمة 
قانون  اصبح يحكمه  الفن  أن  من غيرها حتى 
ذلك  على  خرج  ومن  واحلوينى،  حسان  محمد 

فهو كافر أو مارق يجب أن يفضح.
ومصر  اآلن،  بني مصر  الفرق  ما  الرئيس  سيدي 
في عهد السادات حينما أطلق العنان لإلخوان 
ليعثوا فسادا في اجملتمع الطيب في ذلك الوقت 
ويحولوه إلى مجتمع مستقطب كافر ومؤمن.

سيدي العالم كله يشهد ألمانتك جتاه وطنك 
بلدك  على  تبخل  لم  وإنك 
حتقيق  سبيل  في  بشيء 
في  مصر  ووضع  املعجزة 
تستحقها  التي  الصورة 
ولكن هناك تنني شرير يهدم 
يهدم  بعد،  أنت  تبنية  لم  ما 
األصيلة  املصرية  الشخصية 
الدينية  التفرقة  ويبنى 

وأسس انقسام اجملتمع.
لإلحصاءات  ووفقا  املصري  الشعب  أن  سيدي   
دور  إلى  للذهاب  حرصا  العالم  شعوب  أكثر 
حترشا  العالم  شعوب  أكثر  أيضا  وهو  العبادة 
تبدأ  أن  ميكنك  املصري  اجملتمع  في  بالسيدات، 
بالنقاش في أي موضوع عن أي شيء وتأكد أن 

نهاية هذا النقاش سيكون عن الدين.
املنفتح  والفكر  اآلخر  وتقبل  الرحمة  أعمال 
على الغير ومحبة احلياة انعدمت وحلت محلها 
الكراهية والتخوين والرأي املتعصب من علماء 
الدين وعدم إعمال العقل واملنطق كل هذا من 
مظاهر »سلفنة« اجملتمعات التي تنتهي أخيرا 
بنسف كل اجلهود املبذولة للتنمية والرقى ولنا 

في اململكة العربية السعودية مثاال.

يا ريس البلد كلها يا ريس البلد كلها 
»اتسلفت«»اتسلفت«

    بقلم: مجدي حنني

األطفال  ماليني  يحتفل  بينما 
بالكريسماس  العالم  حول 
بهدايا  طفل  كل  يفرح  وبينما 
امليالد  عيد  وزينة  امليالد  عيد 
طفالً  هناك  امليالد  عيد  ودفئ 
أخذوه عنوة من بيته ليضعوه 
املصرية  الرعاية  دور  أحد  في 
غير  باسما  ليعيش  املتهالكة 
أسمه وديناً غير دينه وبعقلني 

ويداً  محطمة  ونفسية  ممزقة  وروحاً  وقلبني 
مغلولة بل ومكتوية بالنار بعدما أزالوا وشم 
النار كما  مباء  الرقيق  الصليب من علي جلده 
عبده  أحمد  األستاذ  دفاعه  هيئة  صرح عضو 

ماهر!
شنودة هذا الطفل الضعيف الذي لم يكمل 
 ٢٠١8 عام  عليه  عثر  قد  كان  اخلامس  عامه 
زوجان قبطيان لم يرزقهما اهلل بأجناب األطفال 
العذراء  السيدة  كنيسة  مياه  دورة  داخل 
منزلهما  إلى  فأصطحباه  احلمراء  بالزاوية 
أبويه بالتبني  وتبنياه وعاش شنودة في كنف 
دافئة  أربعة أعوام ينعم حياة هادئة  أكثر من 
ولكن العنصرية ضد كل ما هو قبطي أبت إال 

أن متزق وجدان هذا الطفل متزيقاً!
 أخذوه قسراً من بيته ومن أهله ومن فراشه 
داراً  ومن كنيسته ومن كل حياته ليلقوه في 
كما  ألنه  في مصر  املتهالكة  الرعاية  دور  من 
يقولون مجهول النسب ومجهول النسب البد 
وأن ينتمي لدين األغلبية ورمبا ألنهم يخشون 

زيادة عدد األقباط بهذا الطفل!
مصر  أقباط  حال  على  تشهد  شنودة  قضية 
في هذا العصر رغم أننا وقفنا مع هذا النظام 
ودفعنا الثمن ومازلنا ندفع الثمن كل يوم ولكن 
ال أعلم ملاذا تصر الدولة علي هذا التمييز ضد 

األقباط وعلي هذا اجلور علي حقوق األقباط؟!
سؤاالً يدور في ذهني يا تري ماذا سيكون رد أي 

مسؤول مصري حال سأله أحد 
دولي  محفل  أي  في  املراسلني 
عن مأساة الطفل شنودة؟! بل 
ماذا سيكون انطباع أي أنسان 
األنسان  حتترم  دولة  في  يعيش 
يسمع  حني  األنسان  وحقوق 
سيدور  ماذا  شنودة؟!  مأساة 
وعن  مصر  عن  عقله  في 
األنسان  حقوق  وعن  املصريني 
وحقوق الطفل وحقوق األقليات في مصر؟! أما 
من يحكم مصر فأقول له بكلمة منك تنتهي 
مأساة شنودة ويعود هذا الطفل املظلوم إلي 
أن  مصر  عزيز  يا  وتذكر  الهادئة  وحياته  أهله 
الرياح  أدراج  تذهب  لن  الطفل  هذا  صرخات 
الديان  أمام  هذا  شنودة  سيقاضيك  ما  ويوماً 

العادل! 
يوماً ما سيقاضيك 

سيقاضيك وستشهد صرخاته عليك 
سيدنو منك دامع العينني 

وسينظر في عينيك 
سيهمس في أذنيك

سيقترب منك وميسك بكلتا يديك 
وستنحدر دموعه على معصميك 

سيقول لك أمام الديان
قتلوني ألف مرة أمام ناظريك 

قتلوني ولم تفعل سوي الصمت 
ها نحن أمام رب األقدار 

واآلن ليشهد صمتك عليك 
أختصمك اليوم أمامه 

فقضيتي اليوم بني يديه
قضيتي أمام ناظريه 

وليشهد عار صمتك عليك! 
وتبقي كلمة! حني يصل الظلم والبطش لهذا 
يدافع  بالك مبن  األقباط عار فما  احلد فصمت 

عن هذا العار!

حد شاف كده غل … حد شاف كده غل … 
دولة بحالها ضد طفل!دولة بحالها ضد طفل!

بقلم: جورج موسى

جواز السفر الكندي يصنف في املجموعة جواز السفر الكندي يصنف في املجموعة 
اخلامسة من بني أقوى اجلوازات في العالماخلامسة من بني أقوى اجلوازات في العالم

وفقا لتقرير جديد من وكالة )أرنون كابيتال( وهي منصة عاملية تتخذ مونتريال مقرا لها وهي تغطي 
حاالت التنقل العاملي وتدعم املواطنة العاملية وقد سلطت الضوء في الربع األخير من عام ٢٠٢٢ على 

أكبر التحوالت في قوة جوازات السفر حول العالم.
)أقوي  لقب  حتمل  العربية  اإلمارات  دولة  أن  التقرير  وجد 
العالم في عام ٢٠٢٢، حيث حصلت على  جواز سفر في 
إمكانية  حلامله  يتيح  اإلماراتي  السفر  وجواز  درجة،   ١8٠
الوصول إلى الكثير من الدول في العالم دون احلصول على 

تأشيرة دخول.
أملانيا  وهي  الدول  من  مجموعة  الثانية  املرتبة  في  وجاء 
والسويد وفنلندا ولوكسمبرج وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
وتتمتع  اجلنوبية،  وكوريا  وسويسرا  والنمسا  وهولندا 

على  احلصول  بدون  العالم  حول  دولة   ١٢٠ من  أكثر  إلى  الدخول  بإمكانية  الدول  هذه  سفر  جوازات 
تأشيرة دخول، وتعادلت عدة دول في املركز الثالث وهي الدمنارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج وبولندا 

وإيرلندا والواليات املتحدة األمريكية ونيوزيالندا.
الرابع  املركز  في  وأستراليا  املتحدة  واململكة  واليابان  واجملر  واليونان  التشيك  جمهورية  جاءت  بينما 
هذه  حلاملي  ميكن  حيث  اخلامس  املركز  في  وكندا  وليتوانيا  وسلوفاكيا  ومالطا  سنغافورة  وجاءت 
اجلوازات السفر إلى أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، ويذكر أيضا أن مؤشر هينلي جلوازات السفر قد 

صنف مؤخرا جواز السفر الكندي من بني اجلوازات األقوى في العالم
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   تتيح الفنادق لنا فرصة اخلروج من حياتنا اليومية 
إلى جتارب أكثر بريًقا وإبهارًا. وبينما حتتفي العديد 
البعض  فإن  ومتنوعة،  ثرية  بقصص  الفنادق  من 
بعد  أحداثًا مأساوية، ما ساعد فيما  منها شهد 
بأن يُصبح ذلك جزًءا رئيسًيا من شعبيتها. وفيما 

يلي ١٠ من أشهر األمثلة على تلك الفنادق:
فندق ومنتجع سان جورج بلبنان

أن  إال  اليوم،  مفاجًئا  يبدو  قد  األمر  أن  بينما 
والستينيات  اخلمسينيات  في  بيروت  العاصمة 
جتذب  رئيسية  وجهة  كانت  املاضي،  القرن  من 

الطائرات الدولية.
وكان فندق ومنتجع »سان جورج« أول نادٍ شاطئي 
افُتتح على ساحل بيروت في الثالثينيات من القرن 
املاضي، وكان املمثل البريطاني بيتر أوتول، واملمثل 
املصري عمر الشريف، واملمثلة الفرنسية بريجيت 
هذه  بزيارة  قاموا  الذين  النجوم  أبرز  بني  من  باردو 

البقعة املثيرة مبنطقة الشرق األوسط.
األهلية  احلرب  خالل  للدمار  الفندق  تعّرض  ولكن، 
نزاع  وأدى  و١99٠،   ١975 عامي  بني  دامت  التي 
والبناء  التطوير  عمالق  مع  األمد  طويل  قانوني 
املدعوم من احلكومة »سوليدير«، إلى توقف جهود 

إعادة اإلعمار.
فندق تشيلسي نيويورك

في  األسطوري  تشيلسي  فندق  افتتاح  أعيد 
العام  هذا  من  سابق  وقت  في  مانهاتن  منطقة 
املبنى  أعادت إحياء  بعد خضوعه لعمليات جتديد 
البالغ من العمر ١٣4 عاًما، من دون أن يفقد أيًا من 

روحه البوهيمية.
وأرضيات  عتيقة،  ثريات  تزّينها  حانة  افتتاح  ومع 
فسيفساء أصلية، وجدران مغطاة بألواح خشبية 
- ميكن ألي شخص االستمتاع بأجواء هذه البقعة 
مثل  مشاهير  زيارة  شهدت  التي  األسطورية، 
األمريكية  واملغنية  ديالن،  بوب  األمريكي  املغني 

مادونا.
باهتمام  بالفندق   ١٠٠ رقم  الغرفة  حتظى  وكانت 
مريب، حيث ُطعنت نانسي سبوجنن، وهي احلبيبة 
األمريكية للعازف واملغني اإلجنليزي سيد فيشوس 
بفرقة البانك »سكس بستولس«، والذي اتُهم في 

وقت الحق بقتلها.
   كما شهد الطابق الرابع بالفندق لقاء حبيبني، 

واملغني  جوبلني  جانيس  األمريكية  املغنية  هما 
من  واحدة  ألهم  والذي  كوهني،  ليونارد  األمريكي 

أكثر أغاني كوهني املؤثرة.
 Cliveden House & Spa فندق 

جنوم،  اخلمس  فئة  من  الفخم  الفندق  هذا  ويقع   
من  فدانًا   ٣76 مساحة  على  جائزة،  على  واحلائز 
البريطانية،  القومي  التراث  مؤسسة  أراضي 
ويعلن بفخر عبر موقعه على اإلنترنت أن »قصتنا 
للشخصيات  عاًما   ٣5٠ من  أكثر  منذ  واحدة  هي 
القوية، واحلفالت الشهيرة، والقضايا الفاضحة«.

»قضية  في  األحداث  هذه  أشهر  وتتمثل     
عندما  املاضي،  القرن  من  بالستينيات  بروفومو« 
بدأ سياسي بريطاني بارز بعالقة مع عارضة أزياء 
تبلغ من العمر ١9 عاًما حينها، وكان يُشاع أن لها 
صالت بجاسوس روسي، بعد أن التقيا في مسبح 

الفندق.
فندق ووترجيت واشنطن العاصمة

باسم   ٢١4 رقم  ووترجيت  فندق  غرفة  تُعرف 
اقتحام  منسقو  أقام  حيث  الفضيحة«،  »غرفة 
على  وظلو   ،١97٢ عام  من  يونيو  في  »ووترجيت« 
اللجنة  مقر  في  اللصوص  مع  الراديو  عبر  اتصال 
الوطنية للحزب الدميقراطي على اجلانب اآلخر من 

الطريق.
 ،٢٠١7 عام  في  تصميم  إلعادة  الغرفة  وخضعت 
الغرفة  وتُعد  باولو،  لني  األزياء  مصممة  قبل  من 
شاهًدا  وتُعتبر  للسبعينيات،  أنيق  تكرمي  مبثابة 

على أكبر اضطراب سياسي في أمريكا.
فندق كاسا مالكا باملكسيك

في  األنيق  البوتيكي  مالكا  كاسا  فندق  ويقع 
الشهيرة،  الكاريبية  الساحلية  تولوم  مدينة 
املعاصرة  الفنية  األعمال  العديد من  والذي يضم 
األعمال  وتاجر  للمالك  الشخصية  اجملموعة  من 

الفنية، ليو مالكا.

ويُعتقد أن القصر كان مملوًكا في السابق من قبل 
بكونه  يشتهر  إذ  التجار،  من  متاًما  مختلف  نوع 
بابلو  اخملدرات،  لتجار  الروحي  لألب  ساحلًيا  مالذًا 
إسكوبار، وقد ُهجر املكان بعد وفاة إسكوبار في 

عام ١99٣.
   ويتمتع الفندق بسجاد فارسي، وجدران مغطاة 

للتأمل، ويضم مزيًجا  بلحاء األشجار، ومساحات 
انتقائًيا من 7١ جناًحا وغرًفا شاطئية لالختيار من 

بينها.
فندق الريتز بباريس

في  هنا  األخيرة  وجبتها  ديانا  األميرة  وتناولت 
اجلناح اإلمبراطوري. وعندما احتل األملان العاصمة 
الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  باريس  الفرنسية 
العديد  مثل   - البارزة  الفنادق  هذه  على  استولى 
احلزب  من  أعضاء   - األخرى  املرغوبة  األماكن  من 
قيادة  ظل  في  الثاني  الرجل  ذلك  في  مبا  النازي، 
مصممة  عاشت  كما  جورينج.  هيرمان  هتلر، 
األزياء الشهيرة كوكو شانيل في الفندق ملدة ٣4 

عاًما.
فندق يوروبا بإيرلندا الشمالية

بالذكرى  بلفاست  يوروبا في مدينة  فندق  احتفل 
لديه  وكان   ،٢٠٢١ عام  في  لتأسيسه  اخلمسني 
هذا  يُعرف  إذ  غيره،  من  أكثر  به  لالحتفال  الكثير 
تعرًضا  الفنادق  أكثر  من  بأنه  الشجاع  الناجي 

للقصف في العالم.
الذي  القومي  الصراع  ذروة  في  الفندق  وافُتتح     
أو   The Troubles باسم  واملعروف  عاًما   ٣٠ دام 
من  العديد  ُقصفت  الشمالية، حيث  أيرلندا  نزاع 
اإلغالق،  على  أُجبرت  أو  الشمالية  أيرلندا  فنادق 

واسُتهِدف الفندق ٣٣ مرة بني عامي ١97٠ و١994.
كلينتون  بيل  آنذاك،  األمريكي  الرئيس  واختار 
خالل  لهما  كمقر  يوروبا  فندق  هيالري،  وزوجته 
عملية  لتشجيع  التسعينيات  في  زيارتهما 
يحمل  فيه  أقاما  الذي  اجلناح  وأصبح  السالم، 

اسمهما منذ ذلك احلني.
فندق دي ميل كولني برواندا

أصبح هذا الفندق الفاخر في العاصمة الرواندية 
اإلبادة  ظل  في  شخص،   ٢٠٠٠ حلوالي  ملجأ 
اجلماعية لشعب التوتسي عام ١994 خالل احلرب 

األهلية الرواندية.
النمو  سريعة  السياحية  الوجهة  هذه  وتُعرف 
الغرف  وتوفر  تل«،  األلف  »أرض  باسم  رواندا  في 
إطالالت  الفندق  هذا  في  املسبح  بجانب  الواقعة 

رائعة على الريف الساحر.
فندق شاتو مارمونت بلوس أجنلوس

ويُعتبر  دائًما«،  آمن  »مالذ  بأنه  الفندق  يُوصف      
املتميزين  هوليوود  جنوم  إليه  جلأ  الذي  املكان 

للحصول على أجواء هادئة.
   وُسلطت األضواء على فندق مارمونت في عام 
األمريكي  الكوميدي  املمثل  توفي  عندما   ،١98٢
زائدة  جرعة  تعاطيه  بسبب  هناك  بيلوشي  جون 

من اخملدرات.

من الفضائح إلى جرائم القتلمن الفضائح إلى جرائم القتل
1٠1٠ فنادق فاخرة خّلدها التاريخ فنادق فاخرة خّلدها التاريخ

فيال كاسا كازوارينا، فيال كاسا كازوارينا، الكريسماس...  وأغرب مظاهر االحتفال برأس السنة؟الكريسماس...  وأغرب مظاهر االحتفال برأس السنة؟
فلوريدافلوريدا

ميامي  في  يقع  الذي  الفاخر  البوتيكي  الفندق  هذا  كان 
الليلة،  في  دوالر  بألف  فيه  اإلقامة  تكلفة  وتقّدر  بيتش، 
حتى عام ١997، مبثابة منزل ملصمم األزياء الشهير جياني 
القاتل  برصاص  قصره  درجات  على  ُقتل  الذي  فيرساتشي، 

أندرو كونانان.

الكريسماس  عيد  موعد  اختالف  من  الرغم  على 
تكون  قد  االحتفال  مظاهر  أن  إال  آلخر،  بلد  من 

متشابهة بعض الشيء.
حيث تتزين البيوت بأشجار عيد امليالد، والتي تعتبر 

من أهم وأكثر التقاليد انتشاراً حول العالم.
هذه  تزيني  خالل  من  البيوت  البهجة  متتلئ  كما 
التي  واألنوار  اجلميلة  الزينة  بأيقونات  الشجرة 
تتألأل لتضيف ملسة جمالية على األجواء احمليطة.

الكريسماس  بعيد  االحتفال  مظاهر  بعض  إليك 
في بعض البلدان.

الكريسماس في إجنلترا.. أساطير حتلق في السماء
من تقاليد االحتفال بعيد امليالد في بريطانيا، إزالة 
من  يوم   ١٢ بعد  والديكورات  الكريسماس  شجرة 

عيد امليالد.
يخالف  من  أن  اعتقادهم  إلى  األمر  هذا  ويعود 
ذلك يجلب لنفسه وألسرته سوء احلظ في العام 

اجلديد.
املناسبة  املسرحية  العروض  تقدمي  يتم  كما 
جميع  في  الكريسماس  موسم  طوال  للعائلة 
توزيع  إلى  باإلضافة  املتحدة،  اململكة  أنحاء 
ورق  في  لفه  يتم  الذي  الكريسماس  بسكويت 

ملون كتقليد شائع داخل إجنلترا.
الكريسماس في أمريكا

البيوت  وامتالء  الشوارع  تزيني  إلى  باإلضافة 
الشعب  مييز  ما  أهم  أن  إال  الكريسماس،  بأشجار 
يوم  األسري  التجمع  على  حرصهم  هو  األمريكي 
عشية امليالد باعتبارها عادة راسخة وتقليد شائع 

في أمريكا.
ارتداء  بجانب  الرومي،  الديك  العائلة  تتناول  حيث 
مالبس تعكس روح عيد امليالد، من أهمها مالبس 

سانت كلوز.
الكريسماس في ايطاليا

ولهذا  العالي،  بالذوق  معروف  اإليطالي  الشعب 
خالل  من  بالكريسماس  االحتفال  على  يحرص 

تقدمي العروض الغنائية في الشوارع املزينة.
اإليطالية،  والبناتوني  البناكوتا  حلوي  تقدمي  مع 
لدى  املتوارثة  التقاليد  أجمل  من  تعتبر  والتي 

الشعب اإليطالي.
الكريسماس في فرنسا

تبدأ  االحتفاالت  أن  البالد،  باقي  عن  فرنسا  تتميز 
شهر  ملدة  وتستمر  ديسمبر  شهر  من  األول  في 

كامل.
األغاني  أصوات  ترتفع  امليالد،  عيد  عشية  وفي 
عن  الفرنسي  الشعب  يستغنى  وال  الشوارع.  في 
مائدة  حول  العائلة  اجتماع  وهو  الشائع،  تقليده 

الطعام، مقدماً بها اللحوم واحللوى.

احتفاالت الكريسماس بأوكرانيا 
خيوط  وضع  أن  األوكراني  الشعب  يعتقد 
امليالد،  عيد  شجرة  على  الزينة-  -بدل  العنكبوت 

من أكثر العادات التي جتلب احلظ.
السيدات  إحدى  قيام  إلى  األسطورة  هذه  وتعود 
بخيوط  الكريسماس  شجرة  بتزيني  الفقيرة 
بتحويلها  التالي  اليوم  في  لتتفاجئ  العنكبوت، 

إلى اللون الذهبي اجلذاب.
الكريسماس ورأس السنة في أملانيا

أحذيتهم  على خلع  األطفال  يعتاد  أملانيا،  في  أما 
واأللعاب  احللوى  كلوز  سانت  ليضع  املنزل  خارج 

بجانبها.
هذا  فإن  الهدايا،  تلك  وجدوا  إذا  الصباح،  وعند 

يعني أنهم أطفال مطيعة خالل السنة املاضية.
كما يحتفل الشعب األملاني بعشية الكريسماس 
في شكل تقدمي أنواع طعام متميزة منها الدجاج 

املشوي وطبق اللحم باألرز، واخلضار والبطاطا.
الكريسماس في الصني

من التقاليد الغريبة لدى الشعب الصيني احتفاالً 
بتقدمي  الشخص  يقوم  أن  الكريسماس،  بعيد 
تفاحة مزينة بأوراق ملونة لألقارب واألصدقاء. كما 
خالل  فقط  املطيعة  لألطفال  هدايا  تقدمي  يتم 

العام.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

إحصائيات شهر نوفمبر لعقارات أونتاريو إحصائيات شهر نوفمبر لعقارات أونتاريو 

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

الكندية  الهيئة  نشرته  ما  إليكم 
شهر  إحصائيات  عن   CREA للعقارات 

نوفمبر في مقاطعة أونتاريو:
بنسبة  العقارات  مبيعات  انخفضت 
نوفمبر ٢٠٢١  وذلك مقارنة بشهر   %4٣.8
في  ألف   ١١ إلى   ٢٠٢١ في  ألف   ١9 من 

.٢٠٢٢
للبيع  العقارات  من  املعروض  انخفض 
بنسبة ٢.٣% وذلك من ٢١ ألف في ٢٠٢١ 
إلى ٢٠ ألف و6٠٠. وهذا يبني وفرة املعروض 
مقارنة بالطلب على الشراء وهذ بالتالي 
أدى الى انخفاض األسعار حسب نظريات 

السوق.
نسبة انخفاض السعر هي ١٠% حيث كان 
تبلغ   ٢٠٢١ نوفمبر  في  السعر  متوسط 
نوفمبر  في  وانخفضت  دوالرا  ألف   9٢٢
انخفض  بينما  دوالر  ألف   8٣٠ إلى   ٢٠٢٢
مليون  إلى  تورنتو  في  السعر  متوسط 

دوالر و9٠ ألف.
األسعار  في  االنخفاض  نسبة  أن  يالحظ 
ونوفمبر  أكتوبر  شهري  خالل  ثابته  ظلت 
بعد إن كانت تتزايد خالل األشهر السابقة 
منحني  قاع  من  قريبني  ابننا  يوحي  مما 

األسعار. ما زلت أشجع على الشراء اآلن.
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مجلة هيلث الين:مجلة هيلث الين:
احلمل في الصغراحلمل في الصغر

   تذهب احلكمة الشائعة الى ان احلمل يغدو اعسر 
عدة  دراسات  ايدت  وقد  السن.  في  املرأة  تقدم  مع 
هذا الرأي، لكنها لم تقارن هبوط االخصاب االنثوي 
اجلنسي  النشاط  وانخفاض  الذكري  العامل  مع 

بعد الثالثني.
   اال ان تقريراً نشرته مجلة »نيو انغالند الطبية« 
ازالة الشكني املذكورين. وهو قائم على  من شأنه 
مت  فرنسية  امرأة   ٢٢٠٠ نحو  على  أجري  اختبار 
الذكري  العقم  اثر  يبعد  مما  اصطناعياً،  تلقيحهن 
للحكمة  مؤيدة  النتيجة  وجاءت  اجلماع  ومعدل 
الشائعة. فخالل ١٢ دورة من التلقيح االصطناعي، 
كانت نسبة احلمل 7٣ في املئة بني النساء اللواتي 
تقل اعمارهن عن اخلامسة والعشرين، و 6ر5٣ في 
وهذا  والثالثني.  اخلامسة  يتجاوزن  اللواتي  بني  املئة 
املرحلة  هي  االولى  الشباب  مرحلة  ان  الى  يشير 
في  يرغنب  اللواتي  النسوة  الى  بالنسبة  املثالية 

اجناب األطفال.

موقع يانكو ديزاين:موقع يانكو ديزاين:
قبل شراء هاتف ذكي جديد...قبل شراء هاتف ذكي جديد...

احذر من مستوى اإلشعاعاتاحذر من مستوى اإلشعاعات

اإلشعاع  من  للحماية  االحتادي  املكتب  أوصى 
املعروف  النوعي  االمتصاص  معدل  إلى  باالنتباه 

اختصاراً بـ SAR، عند شراء هاتف ذكي جديد.
وأوضح املكتب أن معدل االمتصاص النوعي يشير 
متتصها  التي  الكهرومغناطيسية،  الطاقة  إلى 
عبر  حرارة  شكل  في  القريبة  اجلسم  أنسجة 

الهاتف الذكي املُرسل.
وأضاف املكتب أن معدل االمتصاص يُقاس بوحدة 
»واط/كغم«، مشيراً إلى أن احلد احلالي، الذي يحمي 
واط/  ٢ يبلغ  السرطان،  مثل  الصحية  اخملاطر  من 

كغم.
أقل  أو  واط/كغم،   ٠.6  SAR مبعدل  الهواتف  وتعد 
منخفضة اإلشعاع، علماً أن لهواتف مثل آي فون 
١4 أو غوغل Pixel 7  معدل يبلغ نحو ١ واط/كغم.

صحيفة إنديا توداي:صحيفة إنديا توداي:
حسم عناء العمل!حسم عناء العمل!

بدا  منزلنا،  دهان  ليتولى  النقاش  وصل  عندما     
عليه األسف حني الحظ ان والدي ضرير. وعلى رغم 
االثنني محادثات طويلة وممتعة  دارت بني  ذلك فقد 
خالل االيام التالية، ولم تصدر من الرجل اي اشارة 
النقاش  العمل، وقدم  انتهى  ابي. واخيراً  الى حالة 
وحني  واضحاً.  حسماً  فيها  اجرى  وقد  فاتورته 
سألته عن سبب ذلك قال وهو يضحك: »هذا من 
ما  نظیر  مبلغاً  حسمت  انني  فلنقل  ابيك.  اجل 

خففه علي من عناء العمل«.

مجلة فاميلي ويكلي:مجلة فاميلي ويكلي:
أخ لنونوأخ لنونو

عاد الصبي الصغير من دار احلضانة، فأخبره والده: 
»نونو، لقد ولد لك اليوم أخ صغير.

فهتف: »نونو آه، احمل لي حقيبتي يا أبي كي أخبر 
ماما«.

وكالة بلومبرغ لألنباء:وكالة بلومبرغ لألنباء:
ماسك يفقد لقب أغنى شخص في ماسك يفقد لقب أغنى شخص في 

العالمالعالم
إيلون  األمريكي  امللياردير  فقد 
صناعة  شركة  مالك  ماسك 
تسال  الكهربائية  السيارات 
االجتماعي  التواصل  ومنصة 
في  شخص  أغنى  لقب  تويتر 
أرنو  برنار  ليخلفه  العالم، 
مليارديرات  قائمة  صدارة  في 

العالم.
بلغت  بثروة  العالم  في  رجل  أغنى  ماسك  أصبح 
٣4٠ مليار دوالر، ولكنه فقد منذ يناير )كانون الثاني( 
املاضي وحتى اآلن أكثر من ١٠٠ مليار دوالر من ثروته 
التي تراجعت إلى ١68.5 مليار دوالر، بحسب مؤشر 

بلومبرغ للمليارديرات.
ثروة ماسك  أن  إلى  لألنباء  بلومبرغ  وكالة  وأشارت 
أصبحت أقل من ثروة امللياردير أرنو 7٣ عاماً، البالغة 
١7٢.9 مليار دوالر بفضل امتالكه 48% من أسهم 
العمالقة  الفرنسية  واملوضة  األزياء  مجموعة 

إل.في.إم.إتش.
وأضافت بلومبرغ أن تراجع ترتيب ماسك في قائمة 
األثرياء يأتي للمرة األولى منذ احتالله املركز الثاني 

في سبتمبر ٢٠٢١.
بتقدمي  األسواق  ماسك  فاجأ  املاضي  أبريل  وفي 
االجتماعي  التواصل  منصة  على  استحواذ  عرض 
من  الشركة  وشطب  دوالر  مليار   44 مقابل  تويتر 
استغالل  كيفية  إلى  فجة  إشارة  في  البورصة، 

األثرياء لثرواتهم الضخمة بشكل غير معتاد.
وتزامن استحواذ ماسك على شركة تويتر مع بدء 
دفع  مما  املتحدة  الواليات  في  الفائدة  أسعار  زيادة 
التراجع.  إلى  القطاعات  العديد من  أسعار أسهم 
وفقد سهم شركة تسال نحو 5٠% من قيمته خالل 

العام احلالي األمر الذي قلص ثروة ماسك بشدة.

وكالة »رويترز«:وكالة »رويترز«:
»ناسا« تطلق أول قمر صناعي ملسح »ناسا« تطلق أول قمر صناعي ملسح 

املياه في العالماملياه في العالم

والية  من  إكس«  »سبيس  شركة  صواريخ  أحد 
صناعياً  قمراً  حامالً  األميركية  كاليفورنيا 
عاملي  مسح  أول  إلجراء  مصمماً  فرنسياً  أميركياً 
ما يسلط  األرض؛  املائية في كوكب  للمسطحات 

ضوءاً جديداً على آليات تغير املناخ وعواقبه.
متلكه  الذي  تسعة،  فالكون  صاروخ  انطلق  وقد 
التجارية  الصواريخ  إطالق  شركة  وتشغله 
إيلون ماسك مبوجب عقد مع  اململوكة للملياردير 
الساعة  )ناسا(،  األميركية  والفضاء  الطيران  إدارة 
٣:46 صباحاً بتوقيت منطقة احمليط الهادي )١١46 
التابعة  فاندينبيرغ  قاعدة  من  جرينتش(  بتوقيت 
 ٢75 نحو  بعد  على  األميركية،  الفضاء  لقوة 
كيلومتراً شمال غربي لوس أجنليس، حسب تقرير 

وكالة »رويترز«.
الصناعي  القمر  وهي  الصاروخ،  حمولة  وتشمل 
لتضاريس املسطحات املائية واحمليطات، رادار موجات 
دقيقة بتقنية متقدمة جلمع قياسات عالية اجلودة 
للمحيطات والبحيرات واخلزانات املائية واألنهار في 

نحو 9٠ في املائة من الكرة األرضية.
من  سُتجمع  التي  البيانات،  إن  الباحثون،  ويقول 
مسح الرادار للكوكب مرتني على األقل كل ٢١ يوماً، 
احمليطات،  مياه  مناذج حركة  تعزيز  في  سُتستخدم 
وحتسني تنبؤات الطقس واملناخ، واملساعدة في إدارة 
إمدادات املياه العذبة الشحيحة في املناطق التي 

تواجه جفافاً.  

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية:صحيفة »ديلي ميل« البريطانية:
»تويتر« يتجسس على مستخدمي »تويتر« يتجسس على مستخدمي 7٠7٠ ألف موقع ألف موقع

 7٠ نحو  بيانات مستخدمي  إلى  الوصول  بإمكانه  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  أن  غربية،  إعالمية  تقارير  كشفت 
إلى  الوصول  بإمكانه  األزرق«  »الطائر  أو  »تويتر«  أن  البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت  آخر.  إلكتروني  موقع  ألف 
بيانات مستخدمي نحو 7٠ ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة األمريكية وأخرى لشركات الرعاية 
الصحية. وأوضحت الصحيفة أن »تويتر« يحصل على تلك البيانات من خالل أداة اإلعالن اخلاصة به املسماه بـ«بيكسل«، 
حيث يضمنها املعلنون في مواقعهم بهدف تتبع وحتليل واستهداف املستخدمني، في وقت تقوم تلك األداة »بيكسل« 
بتوجيه بيانات املستخدمني إلى »تويتر«، التي تشمل عنوان »IP« اخلاص بهم، فضال عن معلومات الدفع اإللكتروني وبعض 
األنشطة األخرى على اإلنترنت. وأشارت إلى أن »بعض الكيانات التي تعلن على وسيلة التواصل االجتماعي »تويتر« قد ال 
تعلم أنها تشارك بيانات مستخدميها مع املوقع، كما أن العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى حول العالم تعلن 
بضاعتها وإنتاجها على »تويتر«، وهو ما يشير إلى أن مالك املوقع »تويتر«، إيلون ماسك، وهو أيضا مالك شركة »تسال« 

لصناعة السيارات، ميكنه االطالع على حركة املرور إلى مواقع منافسيه في عالم السيارات.

»عرض  تسمى  جديدة  ميزة  آب«  »واتس  تطبيق  أطلق 
مرة واحدة، والتي تتسبب في »التدمير الذاتي« للصور 

ومقاطع الفيديو اخلاصة بك مبجرد فتحها.
وتختلف هذه امليزة عن ميزة »الرسائل اخملتفية« التي مت 
إطالقها مؤخرا، والتي تتسبب في اختفاء الرسائل في 

غضون سبعة أيام من فتحها.
امليزة  جتعل  أن  لـ«فيسبوك«  اململوك  التطبيق  ويأمل 
أمانا  وأكثر  إرسال معلومات حساسة أسهل  اجلديدة 

للمستخدمني.
للقلق،  داعي  فال  اآلن،  حتى  امليزة  تشاهد  لم  وإذا 
طرحها  سيتم  إنه  آب«  »واتس  شركة  تقول  حيث 
نهاية  بحلول  العالم  أنحاء  جميع  في  للمستخدمني 

هذا األسبوع.
وأعلنت الشركة عن امليزة اجلديدة في مدونة نشرتها 
أو  الصور  »التقاط  وأوضحت:  أغسطس،   4 اليوم 
من  كبيرا  جزءا  أصبح  هواتفنا  على  الفيديو  مقاطع 
حياتنا، ولكن ال يحتاج كل شيء نشاركه إلى أن يصبح 

سجال رقميا دائما«.
وأضافت: »في العديد من الهواتف، يعني مجرد التقاط 
إلى  الكاميرا  ألبوم  في  مساحة  ستشغل  أنها  صورة 
لعرض  جديدة  ميزة  اليوم  نطرح  السبب  ولهذا  األبد. 
التي تختفي من  الفيديو،  واحدة للصور ومقاطع  مرة 

الدردشة بعد فتحها، ما مينح املستخدمني مزيدا من 
التحكم في خصوصيتهم.

وكما هو احلال مع جميع الرسائل املرسلة على »واتس 
»عرض  فيديو  مقاطع  أو  صور  أي  حماية  ستتم  آب«، 
طرف،  إلى  طرف  من  التشفير  طريق  عن  واحدة«  مرة 
ما يضمن لك أنت والشخص الذي تتواصل معه فقط 

قراءة ما يتم إرساله أو االستماع إليه.
من  التشفير  خالل  »من  آب«:  »واتس  شركة  وتطمئن 
طرف إلى طرف، يتم تأمني رسائلك بقفل، ولديك فقط 

املفتاح اخلاص املطلوب لفتحها وقراءتها«.
والفيديوهات،  الصور  املستلم  يشاهد  أن  ومبجرد 
ستظهر الرسالة على أنها »مفتوحة« لتجنب أي لبس 

حول ما كان يحدث في الدردشة في ذلك الوقت.
وبينما يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا في 
قائمة الكاميرا اخلاصة باملستلم، تطمئن »واتس آب« 

إلى أنه لن يتم حفظ وسائط »العرض مرة واحدة«.
»نحن  لـ«فيسبوك«:  اململوكة  الشركة  وأضافت 
نطرح امليزة للجميع بدءا من هذا األسبوع ونتطلع إلى 
إلرسال  اجلديدة  الطريقة  هذه  حول  التعليقات  تلقي 

الوسائط اخلاصة واخملتفية«.

ديلي ميل:ديلي ميل:
قراءة الرسالة مرة واحدة فقط ميزة قراءة الرسالة مرة واحدة فقط ميزة 

جديدة من واتساب جديدة من واتساب 
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استطالع للرأي... الكنديون يفضلون:استطالع للرأي... الكنديون يفضلون:
 »عيد ميالد سعيد« بدال من »عطالت »عيد ميالد سعيد« بدال من »عطالت سعيدة« سعيدة«

الكنديون يفضلون قول  أن  الوطني  العام  للرأي  قال استطالع 
قال  وبينما  سعيدة«،  »عطالت  قول  عن  سعيد«  ميالد  »عيد 
امليالد  بعيد  يحتفلون  الذين  االستطالع  في  املشاركني  بعض 
أنهم يتعمدون جتنب قول »عيد ميالد سعيد« خوفا من التسبب 

في اإلساءة إلى اآلخرين.
يشير االستطالع إلى أن هذا نادرا ما يكون مشكلة، فقد قال 
ال  انهم  مسيحيني  الغير  االستطالع  في  املشاركني  من   %9٢
يشعرون باإلهانة من شخص يرسل لهم حتية عيد امليالد، وقال 
فقط 8% من ديانات أخرى انهم يشعرون باإلهانة، وقال 7٠ % من 
املشاركني في االستطالع في جميع أنحاء البالد أنهم غالبا ما 

يحيون اآلخرين بقول »عيد ميالد سعيد« مقارنة بــــ ٢٣% قالوا إنهم يرجحون قول »عطالت سعيدة«.
وعندما سؤل املشاركون في االستطالع عن رأيهم في االحتفال بالعطالت الدينية الرسمية في كندا، قال 
58% منهم أن اجلدول الزمني لألعياد الدينية احلالي يجب أن يترك كما هو ألنه تقليد كندي، وقال حوالي 
٢4% انه ينبغي توسيع قائمة العطالت الدينية الرسمية لتشمل األديان والثقافات األخرى. وقال 6% انه ال 
ينبغي أن تكون هناك عطالت دينية رسمية مبا في ذلك عيد امليالد وعيد الفصح. وكانت أعمار املشاركني 
في االستطالع هي التي أدت إلى اختالف في الرأي لهذا السؤال، فكان املشاركون في االستطالع األصغر 
سنا ما بني ١8 و٣4 سنة هم األقل ارتباطا باحملافظة على موسم األعياد كما هو، فقال 4٠% منهم انهم 
يريدون التغيير وقال املشاركون في االستطالع األكبر سنا ما بني 55 عاما وما فوق انهم يعارضون توسيع 
اجلدول الزمني للعطالت الرسمية الدينية. وعن سؤال عن أهمية االعتقاد الديني في حياة املشاركني في 
االستطالع، كان املشاركون من مقاطعة بريتش كولومبيا هم األقل انتماء للمسيحية وكان املشاركون 
نسبة  كانت  البرتا  وفي   %65 إلى   %٣9 االثنان  بني  النسبة  وكانت  للمسيحية  انتماء  أكثر  كيبيك  من 
املنتمون إلى جذور مسيحية من املشاركني في االستطالع هي 58% وفي مانيتوبا وساسكاتشوان معا 
57% وفي أونتاريو 54%. وبالنسبة لسؤال حول أهمية األعياد الدينية لألسرة، قال حوالي 6٠% من املشاركني 
في االستطالع أن الدين مبا في ذلك األعياد الدينية ليست مهمة ألسرهم اليوم، فقال ٣4% منهم إنها 
ليست مهمة على اإلطالق وقال ٢5% منهم إنها ليست مهمة جدا، وعلى اجلانب األخر قال حوالي %4١ 
أن الدين امر مهم في أسرهم فقال ١7% منهم انه مهم جدا وقال ٢4% منهم انه مهم حلد ما، وكانت 
النساء هم املهتمني بالدين أكثر من الرجال بنسبة 44% من النساء مقابل ٣9% من الرجال. وقد شارك 

في استطالع الراي هذا ١5٢6 فرد عبر اإلنترنت عشوائيا ما بني يومي 9 ديسمبر و١١ ديسمبر هذا العام.

كندي متهم مع أخرين بجمع أموال كندي متهم مع أخرين بجمع أموال لدعم داعشلدعم داعش
صدر بيان من وزارة العدل األمريكية يقول إن أربعة متهمني جمعوا أكثر 
وحولوا  جماعية  تعهدية  حمالت  خالل  من  أمريكي  دوالر  ألف   ٣5 من 
العائدات إلى حسابات بيتكوين وحسابات متول تنظيم الدولة اإلسالمية. 
وقد مت الكشف عن شكوى جنائية ضد أربعة متهمني في محكمة جنائية 
جلمع  نداءات  وجهوا  قد  األفراد  هؤالء  وكان  اعتقالهم،  ومت  نيويورك  في 
التبرعات اخليرية للقضايا اإلنسانية ولم يكشفوا عن كيفية تخطيطهم 
بالقبض  الكندية  القانون  إنفاذ  قامت سلطات  وقد  األموال.   الستخدام 
من  مؤقت  اعتقال  مبوجب  عاما   ٣4 يوسف  اهلل  خليل  وهو  أحدهم  على 

الواليات املتحدة، وتظهر الوثائق أن خليل اهلل كان على اتصال بباقي األفراد عن طريق الدردشة اجلماعية 
داعش  ربط  على  ساعدتهم  التي  اإللكترونية،  واالتصاالت  املشفرة  االجتماعي  االتصال  وسائل  على 
روابط  إبريل ٢٠٢١  األربعة في  األفراد  ونشر  مماثلة.  بأيديولوجيات عنيفة  إلتزمت  التي  األخرى  باجلماعات 
للتبرع ألسباب إنسانية ولكنها كانت تهدف الي مساعدة مقاتلي داعش، وقد ساهم خليل اهلل يوسف 
الكندي مببلغ ٢٠٣47 دوالر في حملة البيتكوين وأيضا انشاء األربعة املتهمني حمالت علي موقع )جو فند 
العمل  العامني لدينا وفرقة  أثني على املدعني  بيانا صحفي »أني  العام األمريكي في  املدعي  مي(، وقال 
املشترك ملكافحة اإلرهاب التابعة ملكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، الختراقهم حجاب السرية 
املالية  التحويالت  احلقيقية لهذه  الشريرة  الطبيعة  والكشف عن  لتحديد هوية مرتكبي هذا اخملطط، 

االفتراضية، وتقدمي أولئك الذين يسعون إلى متكني أعمال التطرف العنيفة إلى العدالة«.
وقالت وزارة العدل »أن التهم التي يواجهها املتهمون قد تصل عقوبتها القانونية القصوى إلى السجن 
٢٠ عاما إذا متت إدانتهم« هذا ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية - وقد صنفت 

كندا تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ككيان إرهابي.

99
وزيرةوزيرة التجارة الدولية تنتهك األخالق  التجارة الدولية تنتهك األخالق 

الفيدرالية ومتنح عقدين عمل لصديقتها الفيدرالية ومتنح عقدين عمل لصديقتها 
جن  ماري  الدولية  التجارة  وزيرة  قامت 
باالعتذار عما قامت به وذلك بعد أن وجدت 
الوزيرة شاركت  أن  األخالقيات«  »مفوضية 
تديرها  لشركة  عمل  عقدين  منح  في 
صديقتها املقربة، وقال السيد ماريون ديون 
مفوض األخالقيات في بيانا له »أن الوزيرة 
ماري جن قد فشلت مرتان في ادراك التضارب 
بصديقتها،  املتعلق  احملتمل  املصالح  في 
مع  للتعاقد  عذر  يوجد  ال  ببساطة  وانه 
يشمل  ذلك  كان  لو  حتى  صديقة  شركة 
خدمات  على  السريع  احلصول  إلى  احلاجة 
استفادت  العقود  وان  اإلعالمي،  التدريب 
أمر  وهو  مباشر  بشكل  صديقتها  منها 
محظور مبوجب قوانني األخالق الفيدرالية«.

وقال أيضا »إن الوزيرة ماري جن لم تستشير مكتبه في أي وقت فكرت فيه في توظيف صديقة مقربة لها 
بأموال دافعي الضرائب، وانه ال توجد غرامات عليها مرتبطة بالنتيجة ولكن األمر يعود إلى رئيس الوزراء 

جسنت ترودو ليقرر ما يجب أن تكون العواقب«.
بيزان للنظر في عقدين منحهم مكتب وزيرة  النائب احملافظ جيمس  التي قدمها  هذا وكانت الشكوى 
التجارة  لشركة عالقات عامة تديرها الفارو - هو  السبب في إجراء حتقيق  في املوضوع من قبل مفوضية 
األخالقيات ، ففي عام ٢٠١9 وعام ٢٠٢٠ منح مكتب الوزيرة عقدين )تدريب أعالمي ( لشركة الفارو  بقيمة 
584٠ دوالر و ١695٠ دوالر علي التوالي – بالرغم من الصداقة القوية بني السيدتان وقد سافرا معا واحتفلتا 
بأعياد ميالدهما معا وتطوعت الفارو في احلمالت االنتخابية للوزيرة ماري جن وظهرت صورة لهما معا علي 

وسائل التواصل االجتماعي عام ٢٠١8 وتصف الفارو الوزيرة ماري جن بانها صديقتها العزيزة.
ولكنها  ستستقيل!  التجارة  وزيرة  كانت  إذا  عما  النواب  مجلس  في  احملافظون  النواب  تساءل  وقد  هذا 
اعتذرت ولم تستجيب للدعوة إلى االستقالة، وقالت إنها تتحمل كامل املسؤولية عما قامت به – وهذه 
املرة الثالثة التي ينتهك فيها قانون األخالق الفيدرالي في مجلس الوزراء الليبرالي، وكان األول هو رئيس 

الوزراء جسنت ترودو ثم من بعده كان وزير املالية السابق بيل مورنو ثم جاءت وزيرة التجارة ماري جن.

السماح بصرف دواء »باكسالوفيدالسماح بصرف دواء »باكسالوفيد« لعالج « لعالج 
كوفيد كوفيد 1919 بالصيدليات بالصيدليات

دواء  بصرف  أونتاريو  في  الصيدليات  بعض  بدأت 
املؤهلني  للمرضي  للفيروسات  املضاد  »باكسالوفيد« 
دون أي تكلفة، وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو سيلفيا 
سيساعد  الدواء  هذا  على  الوصول  زيادة  »إن  جونز 
الناس على البقاء بصحة جيدة، ويقلل حاالت الدخول 
إلى املستشفيات املرتبطة بكوفيد »١9. يذكر أن هذا 
نقص  من  يعانون  الذين  لألشخاص  مخصص  الدواء 
املناعة وأيضا الذين تزيد أعمارهم عن 6٠ عاما ويعانون 
من أعراض كوفيد ١9 – ويكون اختبار كوفيد ١9 لهم 
أيام  خمسة  غضون  في  العالج  عن  ويبحثون  إيجابي، 

من ظهور أعراض املرض. وتقول وزيرة الصحة أيضا »إن الصيادلة قاموا بالفعل في توزيع دواء باكسالوفيد 
في 4 آالف موقع في جميع أنحاء أونتاريو، ألولئك الذين لديهم وصفات طبية، هذا ويشمل األفراد املؤهلون 
للحصول على هذا الدواء أولئك الذين تبلغ أعمارهم 6٠ فما فوق، وأيضا الذين تبلغ أعمارهم ١8 عاما أو 
أو املعرضني لتدهور املرض لديهم بسبب إصابتهم بأمراض  الذين يعانون من نقص املناعة،  أكثر وأيضا 
مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة«. وقالت الوزيرة إن هذا برنامج تطوعي، ولكننا متفائلون بان 
هناك العديد من الصيادلة الذين سيختارون القيام بذلك. وقال الرئيس التنفيذي جلمعية الصيادلة في 
والتدريب  والتعليم  اخلبرة  لديهم  أن  »باكسالوفيد« حيث  دواء  يستطيعون وصف  الصيادلة  أن  أونتاريو 
ليتعاملوا مع بعض التعقيدات في التفاعالت بني األدوية وهو يتوقع أن تقوم غالبية الصيدليات بصرف 

هذا الدواء ليصل إلى املرضى بشكل أسرع. 

كندا ستلتزم ببيع السيارات الكهربائية بداية من عام كندا ستلتزم ببيع السيارات الكهربائية بداية من عام 20262026
أوتاوا: مبوجب اللوائح اجلديدة التي أقترحها وزير البيئة ستيفن جيليبوت ستكون حوالي ُخْمس سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات املباعة في 

كند سيارات كهربائية عام ٢٠٢6.
وبحلول عام ٢٠٣٠ ستكون 6٠% من جميع السيارات املباعة تعمل بالكهرباء وبحلول عام ٢٠٣5 ستكون كل سيارات الركاب التي تباع في كندا تعمل بالكهرباء، 
وقد يواجه مصنعو السيارات أو املستوردين الذين ال يستوفون أهداف املبيعات عقوبات مبوجب قانون حماية البيئة الكندي، وال يزال أمام كندا طريق طويل 

لتقطعه، قبل أن تقترب من الهدف األول لها عام ٢٠٢6.
وقالت كارا كليرمان الرئيسة واملديرة التنفيذية لشركة ربحية تشجع استخدام السيارات الكهربائية »أن أصعب جزء في الترويج للتغيير من مركبات تعمل 

باجلاز إلى مركبات كهربائية هو توفر هذه املركبات، وإن قوائم االنتظار الطويلة تثبت أن املستهلكني مستعدين إلجراء التبديل ».
وقال بريان كينجستون الرئيس واملدير التنفيذي جلمعية مصنعي السيارات الكندية »إن احلكومة الفيدرالية يجب أن تبني البنية التحتية الالزمة للسيارات 
الكهربائية قبل تنظيم املبيعات«، وتفي اللوائح اجلديدة الستخدام السيارات الكهربائية بوعد احلكومة الليبرالية في انتخابات عام ٢٠٢١ لتقليل االنبعاثات 
احلرارية بنسبة 4٠ إلى 45% بحلول عام ٢٠٢٣. ومتثل سيارات الركاب نصف كمية االنبعاثات احلرارية للنقل البري وحوالي ١٠% من أجمالي االنبعاثات احلرارية في 
جميع القطاعات في كندا، وقالت باحثة في معهد املناخ الكندي »أن مقاطعة بريتش كولومبيا باعت هذا العام ما يقرب من ١5% من السيارات الكهربائية 
من أجمالي السيارات اجلديدة املسجلة، وأتت كيبيك في املرتبة الثانية بنسبة مبيعات ١١،4% من السيارات الكهربائية وانخفض بيع السيارات الكهربائية في 

أونتاريو وسجل فقط 5،5% من التسجيالت اجلديدة، ويقل العدد عن 4% في جميع املقاطعات الكندية األخرى.     
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6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

تتربع التنورة اجللد على عرش املوضة النسائية هذا 
باألناقة  تنطق  دافئة  إطاللة  املرأة  لتمنح  الشتاء؛ 

والفخامة.
وأوضحت مجلة “Instyle” املعنية باملوضة واجلمال 
زاهية  بألوان  املوسم  هذا  تطل  اجللد  التنورة  أن 
لتضفي  البوردو  واألحمر  والبرتقالي  األصفر  مثل 
على املظهر ملسة جاذبية وبهجة، وذلك إلى جانب 

اللونني احملايدين األسود والبيج.
بقصات  تأتي  اجللد  التنورة  أن  اجمللة  وأضافت 
ملفوفة،  قصة  ذات  موديالت  توجد  حيث  متنوعة؛ 
بينما تخطف موديالت أخرى األنظار إليها من خالل 

الفتحات املثيرة.
ومتتاز التنورة اجللد بتنوع طرق تنسيقها؛ حيث إنها 

تبدو في غاية األناقة مع القطع الفوقية املصنوعة 
من اجللد أيضا.

كما أنها تتناغم مع جاكت مبطن أو بلوفر تريكو، 
مع إمكانية تنسيقها مع حذاء رياضي أو بوت ذي 

نعل ضخم.

التنورة اجللد.. إطاللة شتوية أنيقةالتنورة اجللد.. إطاللة شتوية أنيقة

أنواع وتركيز العطور.. نصائح حتى ال تشتري الوهمأنواع وتركيز العطور.. نصائح حتى ال تشتري الوهم

تدور  التي  الهامة  األسئلة  أحد 
في ذهن كل فتاة أو سيدة عندما 
تكون مقدمة على مقابلة هامة 
مثل تقدمها لوظيفة ما أو للقاء 
هام هو: ما مدى مالءمة مالبسها؟ 
ومن املؤكد أنه ليس من الضروري 
ولكن  الثمن،  غالية  تكون  أن 
بسيطة  املالبس  تكون  أن  املهم 
مالئمة لصاحبتها من الناحيتني 
وإال  واجلسمانية،  النفسية 
الثقة  بعدم  انطباعا  فستعطي 

بالنفس، وعدم األناقة.
وإليك يا سيدتي ويا آنستي بعض 
النقاط التي يجب مراعاتها حتى 

تزدادي أناقة واحتراماً:
وحافظي  بالرجال،  تتشبهي  ال 

على أنوثتك.
فستاناً،  سترتدين  كنت  اذا 
»جاکت«   معه  فاستخدمي 

تناسبه.
الضيق  ارتداء  عن  امتنعي 
اهلل  يرضي  فاالحتشام  والعاري، 
على  اآلخرين  ويجبر  واجملتمع 

احترامك.
ارتدي جورباً حتى لو كانت حرارة 

اجلو عالية.
حقيبة  تكون  أن  على  احرصي 
وحلجم  ملالبسك  مالئمة  يدك 

جسمك.
أقل  مبظهر  تظهري  أن  حتاولي  ال 
في  خوامت  تضعي  وال  عمرك،  من 

أكثر من أصبع.
شيء  بأي  تتزيني  او  ترتدي  ال 
مخالفاً  انطباعاً  أن يعطى  ميكن 

لشخصيتك.
 يجب أن تكون تسريحة شعرك 

مالئمة لشخصيتك.
استخدمي عطراً خفيفا مناسباً 

لِك.

مالءمة مالبسك لعملك ولشخصيتك مالءمة مالبسك لعملك ولشخصيتك 

من يتحكم في خياله أكثر: الفتى أم الفتاة؟!من يتحكم في خياله أكثر: الفتى أم الفتاة؟!
قام الباحثون النفسانيون بدراسة تستهدف معرفة الفرق بني خيال الشاب وخيال الشابة وتصوراتهما 

جتاه املواقف اخملتلفة. ومن هذه املواقف - على سبيل املثال – املواقف العدائية:
رسموا صورة لشابني كل منهما يقف فى مكان بعيد عن اآلخر، وتبدو على أحدهما مظاهر الغضب. وكان 

السؤال: كيف سيتصرف الشاب للتعبير عن غضبه جتاه الشاب اآلخر؟
واتفقت معظم إجابات الشباب في أن الشاب الغاضب سيضرب الشاب اآلخر أو سيتشاجر معه.

أما الشابات، فقد أوضحت الدراسة أنهن يتحكمن أكثر في خيالهن فيشعرن داخلياً أن هناك من يراقب 
هذا اخليال، وكانت إجابتهن على السؤال أن الشاب الغاضب سيذهب إلى اآلخر ليعاتبه بالكالم فقط، أو 
سيسأله أوالً عن سبب اخلالف قبل معاتبته. وقد وجد أن هناك بعض الفتيات قد اتفق رد فعلهن السريع 

مع الشباب ولكن عندما بدأن كتابة إجابتهن اتسمت هذه اإلجابات بالهدوء والروية وجتنب العنف.

يعشق كثيرون اقتناء العطور 
مهمة  لكن  واملميزة،  الفاخرة 
على  عسيرة  تبدو  شرائها 
معرفة  عدم  بسبب  البعض، 
الفروق واالختالفات بني األنواع.
العطور  مسميات  وتختلف 
العطر  تركيز  نسبة  باختالف 
الرابطة  أشارت  حيث  بها، 

األملانية لشركات إنتاج مستحضرات العناية 
 Eau( باجلسم واملنظفات إلى أن ماء التواليت
de Toilette( يحتوي على عطر بنسبة تركيز 
احلياة  ألنشطة  مناسبا  يجعله  ما   ،%١٠

اليومية.
ماء  من  تركيزا  أكثر  التواليت  ماء  ويعد 
الكولونيا )Eau de Cologne(، الذي ال تتجاوز 

نسبة تركيز العطر به ٣ إلى %5.
Eau de Par- )وأضافت الرابطة أن ماء العطر 

 ١٠ بني  به  العطر  تركيز  نسبة  تتراوح   )fum
بنسبة  فيمتاز   )Parfum( العطر  أما  و٢٠%. 
تركيز تصل إلى ٣٠%، مما يجعله اخليار األفضل 

في املناسبات اخلاصة.
وعن كيفية وضع العطر بشكل صحيح كي 
يدوم تأثيره طويال، أوضحت الرابطة أنه ينبغي 
مع  سم،   ١٠ عن  تقل  ال  مسافة  من  رشه 
دافئة ويتدفق  مراعاة رشه على ثالثة مواضع 

اجلانب  مثل  جيدا  الدم  بها 
والرقبة  للمعصم  الداخلي 

وخلف األذن.
العطر  يتكون  عام،  بشكل 
طبقة  هي:  طبقات،   ٣ من 
التي  الرائحة،  وهي  علوية، 
وضع  مبجرد  املرء  يدركها 
العطر، والطبقة الوسطى، 
وهي الطبقة، التي حتمل الشخصية احلقيقية 
للعطر وتدوم لساعات، والطبقة األساسية أو 
القاعدية، والتي تشتمل على مكونات عطرية 

ثقيلة تدوم طويال.
نحو  على  للعطر  الوسطى  الطبقة  وإلدراك 
مكثفة يتيح احلكم على العطر بصورة جيدة، 

ينبغي االنتظار بضع دقائق بعد وضع العطر.
وعند جتربة أكثر من عطر، ينبغي االنتظار عدة 
دقائق بني عطر وآخر، مع مراعاة جتربة 5 إلى 6 
لن  األنف  ألن  نظرا  تقدير؛  أقصى  على  عطور 
تدركها على  أو  اخملتلفة  العطور  تدرك حينئذ 

نحو ضعيف.
ويُراعى أيضا جتربة العطر على البشرة وليس 
على شريط االختبار؛ نظرا ألن املرء لن يتمكن 
من احلكم على ما إذا كان العطر يروق له أم ال 
إال بعد امتزاجه برائحة اجلسد اخلاصة، والتي 

تختلف من شخص إلى آخر.

هل ترغبني في حياة مستقرة هادئة؟هل ترغبني في حياة مستقرة هادئة؟
يقول لِك » د . فريدريك لينز« رئيس شعبة أبحاث التوتر واالسترخاء بجامعة كاليفورنيا األمريكية ـ  في كتابه 
»االسترخاء التام« إن السبب األساسي للتوتر هو سوء التقدير أو التوقع اخليالي لألمور مما ينجم عنه اإلحباط 
النفسية  للصحة  املدمر  التوتر  من  هائالً  قدراً  توّلد  أسباب  وكلها  الثقة..  فقدان  أو  اآلخرين،  في  الصدمة  أو 

واجلسمية.
   لذلك يجب عليِك تدريب نفسك على رسم صورة واقعية حلياتك، وهذا يبدأ بتحديد أهدافك واألشياء التي 
تريدين إجنازها والقيام بها؛ وال تتخذي القرار األول ليكون هو قرارك النهائي بل تريثي ليكون قرارك صائباً، بعد 

أخذ أكبر قدر من املعلومات فيجيء قرارك قراراً واقعياً سليماً.
   وإذا كان مصير أحد قراراتك اإلخفاق، فال تيأسي وال جتعليه شبحاً يرعبك بعد ذلك في اتخاذ قرار مصيري، بل 
تذكري أن َمن ال يخطىء ال يعمل شيئاً، كما أن اإلخفاق ميكن أن يكون أساساً لنجاح باهر فيما بعد، وخوض 
احملاوالت يُكسب خبرة عظيمة. وال جتعلي املاضي مقياساً لِك في اجتاهك صوب املستقبل، وال تقارني إجنازاتك 
اليوم بإجنازات ماضيك؛ فاليوم له ظروفه وأمس أيضاً له ظروفه. كما ال تندمي على تنفيذ قرار ما، طاملا أنه 
مت بالفعل حتى وإن كان لم يحقق ما كنِت تأملينه، ألنك ال متلكني إرجاع عقرب الزمن إلى الوراء.. بل ثقي في 

نفسك بانك قادرة على عمل ما هو صحيح في املستقبل.
   ال تسرفي في املبالغة في التوقعات من اآلخرين وانتظار إيجابية عواطفهم، مهما بلغت درجة األلفة والود 
أن كالً منا حتكمه ظروف ال يلمسها وال يُدركها سواه. وهذا يشجعك  بينك وبني أصدقائك، ولتتذكري دائماً 
على عدم محاصرة نفسك بالرغبة في إرضاء كل اآلخرين مما يسبب لك توتراً عصبياً بل اعملي ما ترينه مناسباً 

ومفيداً ومريحاً لِك مع مراعاة الذوق العام بالقدر الذي ال ينال من حريتك، دون تقصير في أداء واجباتك.
   وبهذا تستطيعني أن تتخلصي من التوتر العصبي الذي قد ينتابك ويؤثر على مزاجك ونشاطك وإنتاجك، 

وأسلوب معاملتك لآلخرين.

اصنعي عصير األفوكاد اصنعي عصير األفوكاد 
بالعسل لتعزيز صحة القلببالعسل لتعزيز صحة القلب

املقادير: 
   األفوكادو: ١ حبة - حليب: ٢ كوب )سائل( - العسل: ملعقة 

كبيرة - مكعبات الثلج: حسب الرغبة.
 طريقة التحضير:

في  املوجودة  البذرة  استخرجي  ثم  األفوكادو     قشري حبة 
في  ضعيها  ثم  قطع،  إلى  األفوكادو  حبة  قطعي  الوسط. 
املكونات  واخلطي  احلليب  إليها  وأضيفي  الكهربائي،  اخلالط 
جيداً على سرعة متوسطة. أضيفي العسل واخلطي حتى 
كوب  في  العصير  اسكبي  متجانس.  عصير  على  حتصلي 

التقدمي وأضيفي مكعبات الثلج، ثم قدميه.
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بريطانيا تلقي املهاجرين خارج أراضيها
تعنت جديد من بريطانيا جتاه الالجئني واملهاجرين، وذلك ضمن خطواتها املستمرة في التجاوز 

ضد حقوق اإلنسان وحقوق الالجئني واملهاجرين.
ووافق القضاء البريطاني على طرد طالبي جلوء وصلوا اململكة املتحدة بطريقة غير قانونية، إلى 

رواندا في مشروع يثير جدال كبيرا
واجلدير بالذكر حزب احملافظني، يعتبرون مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم، وهي من 

الوعود املقطوعة في إطار بريكست.
وبحسب االحصائيات الرسمية فإن منذ مطلع السنة وصل إلى السواحل اإلجنليزية نحو 45 ألف 

مهاجر، في مقابل ٢85٢6 في ٢٠٢١.
أن  البريطانية  أنه يحق للحكومة  إلى  العليا في لندن “خلصت  أن قرار احملكمة  بالذكر  واجلدير 
تتخذ تدابير إلرسال طالبي جلوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدال من اململكة املتحدة”.
وخالل قرارها رأت احملكمة، أن التدابير التي قررتها احلكومة البريطانية، ال تخالف اتفاقية جنيف 

اخلاصة بالالجئني.

للمرة األولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة »خطاب ٢٠13«
الفاتيكان  بابا  فرنسيس  البابا  كشف 
بعد  أنه  األحد،  نشرت،  جديدة  مقابلة  في 
استقالة  وقع خطاب   ٢٠١٣ عام  في  انتخابه 
صحية  مشاكل  حالت  إذا  الستخدامه 

خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.
وأمت البابا 86 عاما، السبت، ويبدو أنه بصحة 

جيدة باستثناء مشاكل في الركبة.
خطاب  سلم  إنه  فرنسيس  البابا  وقال 
آنذاك  الفاتيكان  خارجية  لوزير  االستقالة 
في  ظل  الذي  بيرتوني،  تارسيسيو  الكردينال 
انتخاب  بعد  تقريبا  أشهر   6 ملدة  املنصب 

فرنسيس في ١٣ مارس عام ٢٠١٣.
ودأب البابا فرنسيس على القول إنه سيستقيل إذا أعاقته حالته الصحية عن إدارة الكنيسة 

الكاثوليكية الرومانية التي ينتمي إليها١.٣  مليار شخص.
وُسئل البابا فرنسيس عما إذا كان يعتقد بوجوب وضع قاعدة رسمية للحاالت، التي تعوق فيها 

مشاكل صحية أو حادث عمل البابا.

إعتداء متشددين على كنيسة العذراء واألنبا صموئيل 
في«ابيس الثورة« اثناء ترميمها

كنيسة العذراء واألنبا صموئيل 
تتبع  وهي  الثورة«  أبيس  »قرية 
التابعة جمللس قرية األمراء بكفر 
البحيرة،  محافظة  في  الدوار 
من  العتداء  مؤخرا  تعرضت 
ومت  بالقرية،  متشددين  قبل 
حالة  وسط  باحلجارة  قذفها 
من الفوضى، أثناء قيام األقباط 
الكنيسة  سقف  بترميم 
رسمية  رخصة  على  احلاصل 
للسقف  والتجديد  باإلحالل 
قبل  أجزاء  منه  سقط  الذي 
عامني، وخالل هذه الفترة كانت 
للحصول  تسعى  الكنيسة 
السقف  إلنقاذ  الرخصة  على 

وحياة املصلني. 
وبعد مفاوضات ورفض طلب األقباط بتوسيع الكنيسة البالغ مساحتها ١7٠ مترا، صدر الترخيص 
بإحالل سقف الكنيسة فقط، ولكن هذا أثار حفيظة املتشددين بالقرية، الذين جتمهروا، وقاموا 
بالهجوم واالعتداء على الكنيسة وقذفها باحلجارة، أثناء دخول سيارة »البمب« لصب اخلرسانة، 

بعد االنتهاء من وضع الشدة اخلشبية خالل األيام املاضية. 
وقام املعتدون بإلقاء احلجارة على األقباط والعاملني أثناء محاولة وضع اخلرسانة، كما قام أحدهم 
حيث  الشرطة  إبالغ  ومت  الكنيسة  بجوار  األقباط  الحد  تابعة  زراعية  عشة  في  النيران  إشعال 
املركزي على  األمن  املتجمهرين، ووضع حراسة من  وتفريق  البحيرة،  وصلت قوات من محافظة 

املبنى ووقف عملية صب اخلرسانة، بحجة هدوء األوضاع مع الوعد باستئناف العمل قريبا.
يذكر ان الكنيسة بنيت ١979 وهي تقع بني اإلسكندرية والبحيرة، وتخدم ١7 قرية، إجمالي 6٠٠ 
وتعرضه  والصفيح  اخلشب  وكان سقفها من  مترا،   ١7٠ تزيد عن  ال  قبطية، ومساحتها  أسرة 

للتأكل، حتى أن األمطار تسببت في أضرار بالغة باملبنى وسقوطها على املصلني.  

الكونغرس،  اقتحام  في  التحقيق  جلنة  قالت 
الشغب  أحداث  في  التحقيق  عن  املسؤولة 
في  األمريكي  الكونغرس  مقر  شهدها  التي 
الرئيس  إن  املاضي،  العام  يناير  من  السادس 
األمريكي السابق دونالد ترامب ينبغي أن توجه 

إليه اتهامات جنائية منها التمرد.
يقودها  التي  الكونغرس،  جلنة  وصوتت 
العدل  وزارة  توجيه  لصالح  الدميقراطيون، 

األمريكية اتهامات لترامب.
في  الكونغرس  مبنى  ترامب  أنصار  واقتحم 
لوقف  محاولة  في   ،٢٠٢١ يناير  من  السادس 
االنتخابات  نتائج  على  التصديق  جلسة 

واعتماد جو بايدن رئيسا للواليات املتحدة.
ينفي  الذي  السابق،  األمريكي  الرئيس  وأصدر 
بيانا  مخالفة،  أي  ارتكب  قد  يكون  أن  متاما 
»محكمة  بأنها  ووصفها  اللجنة  فيه  هاجم 

صورية«.
أحداث  في  التحقيقات  من  شهرا   ١8 وبعد 
في  النواب  مجلس  جلنة  أوصت  الشغب، 
اتهامات  أربعة  بتوجيه  األخير  اجتماعها 

لترامب هي
رغم ذلك، ال يوجد ما يجعل وزارة العدل - التي 
كانت  إذا  ما  لها  التابعة  العامة  النيابة  تقرر 
أم ال - ملزمة  تلك االتهامات ستوجه لترامب 
اقتحام  في  التحقيق  جلنة  توصيات  بتنفيذ 

الكونغرس.
املقام  في  رمزية  تُعد  اللجنة  إجراءات  أن  ومع 
األول، وصف رئيسها االتهامات املقترحة بـأنها 

»خارطة طريق للعدالة«. ورفض متحدث باسم 
توصيات  على  التعليق  األمريكية  العدل  وزارة 

اللجنة.
الدميقراطي  األمريكي  الكونغرس  عضو  وقال 
عن والية ميريالند جامي راسكني، العضو في 
السلطة  ضد  أُعلن  عصيان  »التمرد  اللجنة: 
جرمية  »إنها  وأضاف:  املتحدة«.  الواليات  في 

فيدرالية خطيرة ومذكورة في الدستور«.
بالتحقيق  املنوطة  البرملانية  اللجنة  وتتكون 
من سبعة أعضاء دميقراطيني واثنني من احلزب 
املاضي  االثنني  يوم  أصدرت  والتي  اجلمهوري، 
ملخصا أوليا، مكونا من ١6١ صفحة، لتقريرها 

الشامل.
عدة  مع  »بالتآمر  ترامب  اللجنة  واتهمت 
الناخبني  إرادة  إنفاذ  تعطيل  أجل  من  أطراف« 
سبقت  التي  الفترة  مدار  على  األمريكيني 

أعمال الشغب وأثناء القيام بتلك األعمال
ترامب  أن  إلى  قراراتها  في  اللجنة  واستندت 
غير  بأنها  يعلم  كان  مزاعم  نشر  على  عمل 
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  عن  صحيحة 
وزارة  على  ضغوط  ممارسة  يبدأ  أن  قبل   ٢٠٢٠
العدل ونائبه، مايك بنس، للمساعدة في قلب 
االنتخابات،  نتائج  إليها  أشارت  التي  احلقائق 

والتي تتضمن هزميته.
على  حرض  بأنه  ترامب  اللجنة  اتهمت  كما 
إطار  في  الكابيتول  مقر  في  شغب  أعمال 
محاولة أخيرة للحيلولة دون االنتقال السلمي 

للسلطة إلى الرئيس املنتخب جو بايدن.

في واقعة اقتحام 
الكوجنرس... جلنة التحقيق 

توصي بتوجيه اتهامات 
جنائية لـــ«ترامب«

قرارا  السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  أصدر 
في  الغربية  البحرية  احلدود  بترسيم  جمهوريا 
قرار  الرسمية  اجلريدة  ونشرت  املتوسط.  البحر 
الرئيس املصري، والذي حمل رقم 595 لسنة ٢٠٢٢ 
بشأن حتديد احلدود البحرية الغربية ملصر في البحر 

املتوسط.
البحرية  حلدودها  مصر  حسم  القرار  هذا  ويعني 
أمام  املناطق  أن تطرح هذه  التي ميكن من خاللها 
النفط  عن  للتنقيب  العاملية  النفط  شركات 
والغاز، وميكنها كذلك احلفاظ على ثروات الغاز في 
يعني  كما  لها،  التابعة  املتوسط  البحر  منطقة 
إعداد وجتهيز املناطق داخل هذه احلدود للبحث عن 

النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
البترول  وزير  كمال،  أسامة  يكشفه  ملا  ووفقا 

أولوية  لها  املتوسط  شرق  منطقة  فإن  السابق 
العاملية،  النفط  شركات  اهتمامات  في  كبرى 
تتواجد  التي  الضخمة  الغاز  الحتياطيات  نظرًا 
الغربية  البحرية  احلدود  ترسيم  أن  مضيفا  بها، 
حتسم عمليات طرح هذه املناطق وكذلك مياهها 
العميقة للتنقيب للوصول للثروات، واحلفاظ على 
حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا التفاقية 

األمم املتحدة لعام ١98٢.
وقال إنه مع املناوشات األخيرة من جانب تركيا في 
ليبيا وتزايد احلديث عن احلدود البحرية لكال الدول 
الثالث، كان البد ملصر أن حتسم حدودها مع ليبيا 
وشرق  األحمر  البحر  في  احلدود  في  حدث  مثلما 
أصول  له  احلدود  ترسيم  أن  إلى  مشيرا  املتوسط، 
قانونية وجغرافية، يشمل مثال وضع نقاط كل 5 

كيلومترات واملفترض أن لكل دولة ٢٠٠ ميل بحري 
من أول نقطة أساس بحرية، وبعدها تبدأ الدول في 

رسم حدودها.
األخير  القرار  أن  السابق  املصري  الوزير  وأكد 
أمام  املناطق  سيجعل مصر قادرة على طرح هذه 
الشركات العاملية، خاصة أن بعض هذه الشركات 
كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن احلدود غير 
أن  مضيفا  نزاعات،  تشهد  أو  واضحة  أو  معروفة 
األمر اآلن بات محسوما للجميع، ومعروفا أن هذه 
وملصر  املصرية  للسيادة  وتخضع  مصرية  املناطق 
الثروات  عن  والبحث  الصيد  حق  املناطق  تلك  في 
وهذا هو املكسب األهم واألكبر للقاهرة، في ظل 
البحري  االتفاق  توقيع  الذي صاحب  األخير  اللغط 

بني تركيا وليبيا.

مصر تقرر ترسيم حدودها في املتوسط.. فوائد مهولة توقف أطماعا خارجية
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يوم األثنني اخلامس من ديسمبر احلالي كان 
بجامعة  الطلبة  ملشروع  اخلتامي  احلفل 
وعلى  املاضي  أكتوبر  في  بدأ  والذي  أوتاوا 
مدى ثالث أشهر، أجري عدداً من اجملموعات 
بـ  يتعلق  ما  كل  ودراسة  بحثاً  الطالبية 
وكٌتاب  قراء  مع  لقاءات  عبر  نيوز«  »جود 
وتناول  املهاجرة،  اجلاليات  من قيادات  وعدداً 
تعزيز  سبل  أوتاوا  جامعة  طالب  بحث 
احملتوى االجنليزي بـ »جود نيوز«، وقدمت كل 
اجملموعات املشاركة توصيات لدفع هذا األمر 
مجموعات  ثالث  وفازت  حتقيقه.  وكيفية 
طالبية باملراكز الثالث األولى وحصلوا علي 

مكافآت مالية.
املشرف  زكي  راداميس  البروفيسور  وحتدث 
علي تلك الدراسة واألستاذ بجامعة أوتاوا 
الذي  والدور  نيوز«  عن موقع و جريدة »جود 
تقوم به كأحد أهم الصحف العٌرقية التي 
كما  طوال.  سنوات  عبر  كندا  في  تصدر 
شكر بروفيسور زكي علي الدور الذي قامت 
به اسرة حترير »جود نيوز« من أجل إجناح تلك 
الدراسة ومساعدة الطلبة املشاركني على 

مدى الثالث أشهر املاضية
ومن جانبه شكر ابرام مقار رئيس حترير »جود 
نيوز« جامعة أوتاوا والبروفيسور »راداميس 
زكي« علي اختيارهم لـ »جود نيوز« لتكون 
موضوع الدراسة و اختيارها كنموذج ناجح 
كما  بكندا.  الصادرة  العراقية  للصحافة 
واجملهود  اجلدية  علي  الطالب  مقار  شكر 
الهامة  التوصيات  وعلى  بها  قاموا  التي 

التي خرجت بها الدراسة ووعد بتنفيذها
عربية  أكالت  اجلامعة أحضرت  أن  الطريف 
وشرق أوسطية مثل الـ »فالفل« ، »شاورما« 

لتناسب ثقافة احلدث  

ختام مشروع »جود نيوز« بجامعة أوتاوا ختام مشروع »جود نيوز« بجامعة أوتاوا 
وإختيار املجموعات الطالبية الفائزة بحضور رئيس التحريروإختيار املجموعات الطالبية الفائزة بحضور رئيس التحرير
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اطلقت الكنيسة القبطية حتذيرا مؤخرا من املدعو رضا عطية 
املسيح  »عبد  القس  باسم  كاهن  صفة  انتحل  الذي   ، يني 
الكنيسة  مطالب  ويؤكد  لألذهان  أعاد  الذى  األمر  عطية« 
الكهنوتي  الزى  بتسجيل  واألقباط  األرثوذكسية  القبطية 
بالدولة ، ويذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث قد سبق وطالب 
تستجب  ولم  رسمًيا  الكهنوتي  الزى  لتسجيل  قانون  بإصدار 
الدولة له ، ثم جدد البابا تواضروس الثاني املطلب مرة أخرى ، 
املفكرين  ، كما طالب عدد من  الدولة  اآلن لم تستجب  وحتى 

الدين  ورجال  الصحفيني  الكتاب   ،
الكهنوتي  الزي  بتسجيل  املسيحي 
والرهبان  والكهنة  باألساقفة  اخلاص 
ينتحل صفة  قانون يجرم من  مع إصدار 
رجل دين مسيحي خاصة في ظل املوجة 
اإلرهابية التي طالت العديد من الكنائس 

في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو.
قانون الزي الكهنوتي

بجديد  ليس  القانون  بإقرار  املطلب  هذا 
فهو متكرر منذ عهد البابا شنودة الثالث 
رسميا  السادات  الرئيس  من  طلب  قد 
عام  اخلانكة  أحداث  عقب  الزى  تقنني 
األسبق  الرئيس  ١97٢، وكذلك في عهد 
أحداث  عقب  مبارك  حسنى  محمد 
استيقظت  حني   ٢٠٠١ عام  النبأ  جريدة 
جنسية  صورًا  يحمل  خبر  على  مصر 
الكنيسة،  من  مشلوح  لراهب  فاضحة 
الكهنوتية  مالبسه  الراهب  استغل  إذ 

السوداء بعد شلحه قبل الواقعة بـ 6 سنوات في ممارسة تلك 
إثره  على  وأغلقت  الكنيسة  أغضب  الذى  األمر  وهو  األعمال، 
الذى قالت  الراهب السابق  النبأ، وكذلك متت محاكمة  جريدة 
الكنيسة إنها عزلته بسبب أفعاله املشينة ونفت أي عالقة به.
تقدمت  حيث  اإلخوان  عهد  في  أيضا  الكنيسة  مطلب  وجتدد 
الزي  لتقنني  قنديل  هشام  حلكومة  رسمي  بطلب  الكنيسة 
وحتى اآلن مازال ذلك مطلبا كنسيا ولكن لم يصدر به قانون 
القيادة  وتطالب  الداخلي،  األمن  على  حفاظا  أهميته  رغم 
الكهنوتي  الزي  وشراء  بيع  لتقنني  إصداره  بسرعة  الكنيسة 
بأصغر  البطريرك وصوال  رداء  بدءا من  الكنسي  الزي  وتسجيل 
شماس بالكنيسة بالشكل الذي ال يسمح باستخدامه خارج 

اإلطار الشرعي.
يذكر أن إقرار واعتماد الزى الكهنوتي، سوف يتالفى املشكالت 
التي تظهر بني احلني واآلخر من استغالل البعض للمالبس فى 
مكاريوس  األنبا  دير  أحداث  مثل  للكنيسة  بصلة  متت  ال  أمور 
القبطية  للكنيسة  املقدس  اجملمع  أصدر  وقتها  الريان،  بوادي 
األرثوذكسية بيانا رسميا له حول أزمة دير وادى الريان، وذكر أن 
هذا الدير لم يُعترف به كنسًيا، ومن به ليس رهبانا، ألن إقامة 
فإن  الكنسية، وكذلك  الرئاسة  إذنًا مسبًقا من  الراهب حتتاج 
األرثوذكس بأسوان حذرت من شخص يدعى  مطرانية األقباط 
القديس  لدير  مالية  تبرعات  يجمع  الباخومى«  أبانوب  »أبونا 
األنبا باخوميوس في إدفو رغم انه ليس راهبا، وناشدت اجلهات 
الكهنوتي  الزِّى  تسجيل  تقنني  في  اإلسراع  وقتها  املسئولة 
والرهباني؛ حتى ال ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية، ويسبب 

لغًطا كما جرى في تلك األزمة.
خطورة عدم تسجيل »الزي الكهنوتي«

للعديد  حتسًبا  الكهنوتي  الزي  تسجيل  عدم  خطورة  تأتي 
املشلوحني  واستغالل  استخدام  أبرزها  ولعل  األمور،  من 
جمع  في  سواء  للمالبس  الكنيسة  أروقة  من  واملستبعدين 
تخالف كل  قد  أغراض خاصة  لتحقيق  أو  األقباط  تبرعات من 
األعراف الدينية، ال سيما أن الرداء الكنسي غير معتمد ومجّرم 
طريقة  استخدام  اإلرهابيني  أمام  اجملال  يتيح  مما  استخدامه، 
»اجلزار« في أحد املشاهد الشهيرة بفيلم »مافيا« حال ارتدائه 

زى كاهن لعبور بوابات التأمني وارتكاب عمل إرهابي واستهداف 
بابا روما- الراحل - يوحنا بولس الثاني.

باسم  واالحتيال  النصب  أشكال  واألخر  احلني  بني  تتزايد  كما 
الدين من مرتدى زي »رهبان وقسوس«، خرج من يجمع تبرعات 
أديرة  لدعم  أو  أخري،  إصالح  أو  كنائس  لترميم  اعتبارها  على 
أحداث  فى  أقباط  شهداء  ألسر  تعضيد  أو  مساعدة  حتتاج 
إرهابية وغيرها، مع تفاقم األمر خرجت الكنيسة مرارًا ببيانات 
أفراد  أو  الزي  يستغلون  مشلوحني  سواء  هؤالء  من  فيها  حتذر 
دفعهم شيطانهم إلى حيلة االسترزاق 

باملالبس اخملصصة للكهنوت.
جتاوز  بينما  حد  عند  األمر  يتوقف  لم 
واستغل  االفتراضي،  العالم  حدود 
عبر  لقسوس  وصورا  أسماء  البعض 
»فيس  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مما  تغرير؛  أو  استقطاب  حملاوالت  بوك« 
السرياني  يحنس  القمص  الراهب  دفع 
حسابه  عبر  حينئذ  حتذيرات  إلصدار 
اخلاص من هذه الفخاخ، وقال: »متابعة 
والنصب  اإللكتروني  النصب  ملسلسل 
وخطف البنات، حذرنا مرارا وتكرارا ليس 
وال  يصدق،  الفيس  على  ينشر  ما  كل 
يجب نهائيا الشات واحلكاوى والنصائح 
الفيس،  على  واإلرشاد  البركة  وطلب 
الكنيسة  مكانها  خصوصيات  إنها 
وبالش  استفيقوا  بوك،  الهباب  وليس 

سذاجة«.
وأخيرا ذلك التحذير األخير الذي أطلقته الكنيسة جتاه املدعو 
»رضا عطية يني«، الذي انتحل صفة كاهن باسم القس »عبد 
ويقيم  بالكنائس  يخدم  لسنوات  ظل  فهذا  عطية«  املسيح 
يسلم  وال  الكنائس  في  عظات  ويقدم  والصلوات  القداسات 
األمر من جمع تبرعات وافتقادات للمنازل حتت مسمى »كاهن« 

وهو ليس بكاهن من األساس.
قانون مماثل للزي األزهري

في يناير املاضي، تقدم النائب »طارق رضوان«، رئيس جلنة حقوق 
اإلنسان في مجلس النواب، مبشروع قانون يعاقب باحلبس مدة ال 

تقل عن 6 أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن 5٠ ألف 
جنيه وال جتاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن 
ارتدى الزي األزهري من غير خريجي األزهر الشريف أو قام عمًدا 

بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو االستهزاء به.

وحتتفظ سجالت األرشيف اإللكتروني مبشروع قانون كان حتت 
اإلعداد فى املشيخة األزهرية يحمل سمات هذا القانون في عام 

٢٠١6، ولم يظهر إلى النور.
تنظيم  بشأن   ،٢٠١4 لسنة   5١ قانون  من   ٣ املادة  أن  معلوم 
ممارسة اخلطابة والدروس الدينية في املساجد وما في حكمها، 
يجوز  و»ال  األزهري،  الزي  ارتداء  لهم  يجوز  َمن  شخوص  حددت 
ألحد غير خريجي األزهر والعاملني في اجملال العلمي أو ادعائه، 
وطالبه في التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي، وموظفي وزارة 
األوقاف في مجال الدعوة، وموظفي دار اإلفتاء في مجال العلم 

والدعوة، واخملولني باحلديث من وزارة األوقاف«.
وقصرت املادة حتديد مواصفات هذا الزي على صدوره بقرار من 

شيخ األزهر، بناء على اقتراح وزير األوقاف.
كما نصت املادة )5( على عقوبة ارتداء الزي األزهري لغير خريجيه 
باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة وغرامة ال تقل 
أو بإحدى  عن عشرة آالف جنيه، مبا ال يتجاوز ثالثني ألف جنيه 
الفئات  غير  في  األزهري  الزي  لبس  ملَن  وذلك  العقوبتني،  هاتني 
إهانة هذا  أو تعمد  القانون،  )٣( من هذا  املادة  إليها فى  املشار 

الزي أو ازدراءه أو االستهزاء به.
وإلى أن ينظر اجمللس فى مشروع قانون النائب »رضوان«، ويُغلظ 
عقوبات استحالل الزي األزهري، احلاجة ُملِّحة إلى مشروع قانون 
مماثل يحمى الزي الكهنوتي من العبث، واالزدراء، أو االستهزاء به، 

ويوقع العقوبات على َمن يرتدونه بغير سند من القانون.
ميكن  وعليه  قانونيا  مسجل  غير  الكهنوتي  فالزي  وأخيرا... 
ألي شخص إن يرتديه وينتحل شخص كاهن أو راهب.. ولذلك 
ليس غريبا أن كل فترة تنوه الكنيسة إن فالن ليس كاهنا بل 
ذلك، فمن  البعض من  ويندهش  ينتحل صفة ومالبس كاهن.. 
أيام البابا يوساب الثاني والبابا كيرلس السادس والبابا شنودة 
الزي  الثاني هناك مطالبات بتسجيل  تواضروس  والبابا  الثالث 

الكهنوتي وال حياة ملن تنادي...؟!

بعد انتحال أحدهم صفة كاهنبعد انتحال أحدهم صفة كاهن

تساؤالت حول عدم صدور تساؤالت حول عدم صدور 
قانون »الزي الكهنوتي« حتى اآلن؟قانون »الزي الكهنوتي« حتى اآلن؟

حتقيق: إيهاب أدونيا
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هذه املقالة تعطي حال لهذه القضية الصعبة 
وقد أعددتها وبعون املسيح بغرض أن تساعد 
كنيسة  رعاية  على  القائمني  من  املؤمنني 
اجليل  إجابة  في  الوالدين  وضمنهم  املسيح، 
املتشككني  الشباب  من  أبنائهم  من  اجلديد 
وامللحدين حول ما يبدو في الظاهر من تعارض 
بني بعض أعداد الكتاب املقدس وما يدرسونه 

مما قد مت إثباته كحقائق علمية مؤكدة 
 السؤال الصعب هل تتعارض ظاهر النصوص 
كروية  مثل:  العلمية  احلقائق  مع  الكتابية 
األرض،  كوكب  عمر  الشمس،  مركزية  األرض، 
زمن  الكون،  خلق  طريقة  الشمسي،  النظام 
وتطبيقاتها  التطور  حقيقة  اإلنسان،  ظهور 
هذا  مع  احلياة  الستمرار  الزمة  صارت  التي 
مجاالت  في  وذلك  العاملي  السكاني  االنفجار 
واحليوانية  الغذائية  السالالت  وحتسني  زيادة 
لتكفي البشر وفي مجاالت عديدة حديثة جدا 
مرسال  فاكسينات  كمثال  منها  الطب  في 
احلمض النووي؛ والتي فاز بسبب تلك األبحاث 
الطبية 74 عاملا بجائزة نوبل من أخر خمسني 

جائزة في الفسيولوجيا والطب؟  
فلقد مت اتهام عدد من العلماء بالهرطقة مثل 

 sualociN
جاليليو  الشمس(  )مركزية   sucinrepoC
)النظام الشمسي( والذي كاد أن يفقد حياته 

بسبب نظرياته ؟ 
الكاثوليكية  الكنيسة  قيادات  قررت  فقد   
واملتنورون من رجال الدين في الطوائف األخرى 
املؤكدة  العلمية  النظريات  بكل  القبول  في 
وبان ذلك القبول ال يتعارض مع الكتاب املقدس 

واإلميان املسيحي لألسباب األتية: 
ليكون  أبدا  يكتب  لم  املقدس  الكتاب  إن 
علم  عدا  ما   - البشرية  العلوم  في  مرجعا 
به  اعتني  ما  وهو فقط  البشرية  السلوكيات 
البشر،  مع  اهلل  عالقة  وهو   - املقدس  الكتاب 
وعليه  النص  كتابة  بداية  منذ  أسسه  ووضع 
ال يجب أن ينشغل املؤمنون مبحاولة مطابقة 
الكتابية  األعداد  لبعض  احلرفي  النص  ظاهر 
في  واملكتشفة  املثبتة  العلمية  احلقائق  مع 
وقت الحق على الكتاب املقدس، وعليه ال يجب 
أو  االهتمام مبناقشة ذلك من الكتاب املقدس 
حتى محاولة تأويل النص وتوفيقه مع احلقائق 

العلمية وذلك لألسباب األتية: 
بتفصيالت  املقدس  الكتاب  يعني  لم  أوال: 
احلقائق العلمية والتي تخص علوم احلياة؛ حتى 
إن قصة خلق األرض وظهور اإلنسان أخذت منه 
من  وذلك  التكوين  سفر  في  صفحة  من  أقل 
رغم  صفحة،  األلف  عن  تزيد  والتي  صفحاته 
أن قصة اخللق استغرقت أكثر من أربعة بليون 

سنة.  
بينما اهتم الكتاب في الغالبية العظمي من 
تعامل  قصة  عن  باحلديث  وأعداده  صفحاته 
من  أنفسهم  خالص  وأهمية  البشر  مع  اهلل 
توابع اخلطية وفي محور ذلك كله خطة اهلل 

لفداء البشر عن طريق السيد املسيح.
يخص  فيما  املقدس  الكتاب  كتبة  إن  ثانيا: 
تعارف  مت  ما  يكتبون  كانوا  العلمية  احلقائق 
ونعطي مثاال  وقت كتابتهم  البشر عليه في 

هاما جدا لتوضيح ذلك: 
ْمُس  وَالشَّ تُْشرُِق،  ْمُس  »وَالشَّ الكتاب  يقول 
تَْغُرُب، وَتُْسرُِع إِلَى َمْوِضِعَها َحْيُث تُْشرُِق.« )جا 

.)5 :١
العادي  اإلنسان  يراه  يتطابق متاما مع ما  وهذا 

ناحية  منزله  في  تشرق  الشمس  يرى  والذي 
الشباك الشرقي وتغرب ناحية الشباك الغربي 
الثاني لتظهر في الشباك  اليوم  ثم تعود في 

الشرقي
الكتاب وهو يتطابق متاما مع  وهذا ما شرحه 
ما يراه اإلنسان العادي، فهل كان من املمكن أن 
يقول الكتاب ذلك بطريقة علميا متجاهال ما 

يراه اإلنسان العادي فيذكر االتي: 
- األرض كروية 

- األرض تدور بسرعة هائلة ولكن تبقي األشياء 
ثابتة علي ظاهرها بفعل سرعة الدوران الثابتة 
وهي  حتى  باألرض  ملتصقة  األشياء  وتبقي 

مقلوبة بفعل اجلاذبية األرضية 
ولكننا  األرض  إلى  بالنسبة  ثابتة  الشمس   -
الغربي بسبب  ثم  الشرقي  الشباك  نراها في 

دوران األرض حول الشمس  
تلك  ذكر  الكتاب  أن  لو  بهدوء  ولنتخيل 

التفصيالت: 
١- فهل ميكن أن يقبل ذلك اإلنسان العادي في 
أوان كتابة الوحي وهو مازال وحتى اآلن يصعب 
عامة  من  البعض  على  وتصديقه  بل  فهمه 

الناس؟ 
٢- ما أهمية ذلك في خالص نفس اإلنسان وهو 

محور اهتمام الكتاب املقدس؟ 
حدوث  لإلنسان  بالنسبة  األهم  كان  هل   -  ٣
يشاهدها  وفورية  ومفيدة  الزمة  معجزات 
مثل  احتياجاته  في  تساعده  واألهم  العديد 
البحر  وتهدئة  املرضى،  وشفاء  اجلموع،  إشباع 
للخائفني، وإقامة املوتى لتعزية أحبائهم، وهي 
الكتاب  بصدق  البشر  إميان  تقوي  معجزات 

وعلى مدى العصور. 
أن يعلن عن معجزة سبق علمي  أم األهم له 
أوانها  ولم تفهم في  تفيده  ال  بالقطع كانت 
تصورها  ورمبا  بل  وقتها،  في  أحدا  تقنع  ولم 
خرافات وسوف تؤدي للعكس وهو أن تضعف 
غير  سيبدو  الذي  املقدس  الكتاب  في  إميانه 
العادي  اإلنسان  يراه  ما  حقيقة  مع  متناغما 

وقتها. 
الذي  العلمي  اإلعجاب  قيمة  تظهر  ولن 
عندما  إال  الكتاب  اهتمام  نطاق  خارج  هو 
ويكون  السنني  األف  وبعد  العلماء  يكتشفها 
وعليه  األميان  استقرار  بعد  فات  في  أوانها 
ينتفي االحتياج لها بل ونكر كانت ستضعف 

اإلميان وقتها ولن تقويه. 

ثالثا: العبارة املؤكدة التي قالها معلمنا بولس 
في رسائله عن الوحي وكان رسائله قبل كتابة 
األناجيل - أي انه كان يقصد بها العهد القدمي- 
هذا  من  الغرض  في  جدا  واضحا  كان  وأيضا 
الوحي وهو التقومي والتوبيخ وقطعا لم يشمل 
الوحي أي من النظريات العلمية والتي ال يعني 
بها الكتاب في األصل فهي خارج نطاق الغرض 

من كتابته. »ُكلُّ الِْكَتاِب ُهَو ُموًحى بِِه ِمَن اهلِل، 
وَنَاِفٌع لِلتَّْعلِيِم وَالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِوميِ وَالتَّأْدِيِب الَِّذي 

ِفي الِْبرِّ،« )٢ تي 6١:٣( 
وما قاله معلمنا بطرس أيضا واضح جدا فهو 

يتحدث عن النبؤات وليس احلقائق العلمية: 
ٌة َقطُّ مِبَِشيَئِة إِنَْساٍن، بَْل تََكلََّم  »أنه لم تَأِْت نُُبوَّ
الرُّوِح  ِمَن  َمُسوِقنَي  يُسوَن  الِْقدِّ اهلِل  أُنَاُس 

الُْقُدِس.« )٢ بط ١: ١٢(.
رعاية  على  القائمني  الرجال  من  عدد  ولكن 
كنيسة املسيح، ورمبا بحسن نية وبغير قصد 
إليه  هدف  ما  غير  وفي  باحلرف  الوحي  فهموا 

الوحي واحلرف يقتل.  

والنبؤات فقد كتب  التقومي  وعليه ففيما عدا 
كتبة الكتاب عن علوم احلياة ما هو شائع من 
احلقائق احلياتية في أوانهم والتي بالقطع وهذا 
ما  مع  منها  الكثير  يتطابق  لم  منطقي جدا 

اكتشف الحقا من حقائق العلمية.  
وهذه احلقائق تنطبق على مثال أخر هام: 

يعنينا  أن  يجب  ال  والتي  التكوين  قصة  وهو 
منها سوي االتي:  

التي تفوق  بتعقيداته  الكون  أن  تنبهنا  انها   -
الفكر في دقتها وروعتها تدل على وجود اخلالق.  
حدث  قد  جدا  منطقي  أيضا  وهذا  اخللق  أن   -
عند  الوقوف  كان  وأن  وبترتيب معني  بالتدريج 
الكتاب  خطة  يعني  ال  التدرج  هذا  تفصيالت 

في خالص البشر.   
- أن اهلل استراح في اليوم السابع وهذا يقودنا 
أعباء  من  فيه  نستريح  يوما  نخصص  أن  إلى 

احلياة ونخصصه يوما للرب. 
عصرنا  في  الكنيسة  تصاحلت  بذلك  رابعا: 
احلالي مع كل ما مت  تأكيده من حقائق علمية 
وطاملا   - مستقبال  يتأكد  سوف  وما  سابقة 
وهذا هام جدا  - ال يتعارض ذلك مع فكرة وجود 
اخللق الذكي أي وجود خالق والذي تؤكد عليه 
وعلي  الدقة،  بالغة  الذكية  التصميمات  كل 

خطة  اهلل لفداء اإلنسان، واحلياة األبدية.  
 وهذه األشياء إميانية وتنتمي لعالم امليتافيزيقا 
الفيزيائية ومن  العلوم  تتقاطع أطالقا مع  وال 
املؤمنني  من  البعض  يحاول  أن  الذكاء  غير 
والقائمني على شئون الدين علي معارضة هذه 
تصوره  جملرد  واملثبتة  املوثقة  العلمية  احلقائق 
أنها تتعارض مع ظاهر بعض أعداد في الكتاب 
املقدس والتي نكرر ما بيناه من ذكرها لظاهر 
ضمن  تكن  لم  األهم  هو  وهذا  وأنها  األمور 
الوحي وإصرار بعض املؤمنني أو امللحدين على 
قيمة  ال  فقط  ليس  املناقشات  تلك  افتعال 
غبية  مناقشات  الكتاب  يقول  كما  وهي  لها 

وسخيفة وتضير قضية اإلميان ال تفيده.  
َعامِلًا  اْجَتِنْبَها،  ِخيَفُة  وَالسَّ الَْغِبيَُّة  وَامْلَُباَحَثاُت 
أَنََّها تَُولُِّد ُخُصوَماٍت،« )٢ تي ٢: ٣٢(. ولكن وهذا 
لتصور  تؤدي  قد  املناقشات  تلك  أن  األهم  هو 
وفي  العلم  انتصار  وهو  البعض  من  خاطئ 
منا  يطلب  ولم  أصال  الكتاب  يعني  لم  نقاش 
وقد  بل  ذكرتها،  التي  ولألسباب  فيه  اخلوض 
جدا  واملثقف  املتعلم  الشباب  من  عددا  يدفع 
أجله  من  والذي   - اليوم  بوضوح  نراه  ما  وهذا 

كتبت تلك املقالة -  إلى:
في  احلقيقي  الوحي  مناطق  في  الشك    -١
الكتاب املقدس والذي أكرر أن الوحي ال يختص 
بظاهرها  الكتاب  ذكرها  وعليه  احلياة  بظواهر 
وقت  الظواهر  هذه  عن  املعلوم  السائد  وذكر 
كتابة الكتاب. فهذا الوحي يختص بالنبوءات 

وبتقومي اإلنسان وبخطة اهلل خلالص البشر.  
هؤالء  من  الكثير  أن  ذلك  يؤدي  وقد  بل   -٢  
الشباب يدفعه هذا الشك إلى اإلحلاد وهو ما 
يحدث وما نراه هذه األيام بارتفاع نسبة اإلحلاد 

بني الشباب خاصة في بلدان العالم األول.
العلمية  وعلى العكس فان هذه االكتشافات 
غير  األمور  وتخص  عنها  يعلن  والتي  املوثقة 
املنظورة وغير املدركة في دقائقها وكما يقول 
معلمنا بولس الرسول يجب أن جتعل اإلنسان 
املقدس  وبالكتاب  باخلالق  اإلميان  في  عذر  بال 

وخطة اهلل خلالص البشر وليس العكس.
بعض  عند ظاهر  نتوقف  أن  يجب  ال  اخلالصة: 
التصورات املذكورة وكما فهمها كتبة الكتاب 
األمور وسجلوها  والناس في وقتها عن بعض 
عالقة  ال  أنها  أكرر  والتي  املقدس  الكتاب  في 
لها بوحي النبوءات والتقومي والتوبيخ، وال تقع 
حتى في محور اهتمام الكتاب الذي يعني في 
وهي الهوت اهلل  فيزيائية  ميتا  بأمور  األساس 
وملكوته  للفداء  وخطته  البشر  مع  وتعامله 
املوثقة  العلمية  االكتشافات  وهذه  األبدي. 
يجب أن تقود بنا إلى اإلميان بوجود اخلالق ال أن 
تشككنا في حقائق اإلميان حول وجوده وخطته 

خلالص البشر وملكوته األبدي. 
الَْعالَِم  َخلِْق  ُمْنُذ  تُرَى  امْلَْنُظورَِة  َغْيرَ  أُُمورَُه  »ألَنَّ 
رَْمِديََّة واَلَُهوتَُه،  ُمْدرََكًة بِامْلَْصُنوَعاِت، ُقْدرَتَُه السَّ

َحتَّى إِنَُّهْم باِلَ ُعْذرٍ.« )رو ١: ٠٢(.

ملاذا يتجه الشباب للتشكك واإلحلاد في الكتب املقدسة؟ملاذا يتجه الشباب للتشكك واإلحلاد في الكتب املقدسة؟
ومعضلة التوفيق بني العلم واإلميان ومعضلة التوفيق بني العلم واإلميان 

بقلم: ا. د. ناجي اسكندر



Saturday, December 31, 2022 - Issue 267السبت 31 ديسمبر ٢٠٢٢ - السنة العاشرة -  العدد السابع والعشرون بعد املئتان

املغرب يستضيف كأس العالم لألندية في نبأ يحمل فرحة كبيرة 
جلماهير األهلي 

إنفانتينو،  جياني  السويسري  قال 
إن  القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس 
العالم  كأس  من  املقبلة  النسخة 
لألندية ستقام في املغرب في شهر 

فبراير.
التي  الثالثة  املرة  وستكون 
مونديال  املغرب  فيها  يستضيف 
علماً  و4١٠٢،   ٣١٠٢ بعد  األندية 
استضافتها  األخيرة  النسخة  بأن 
وتوج فيها  املتحدة  العربية  اإلمارات 

تشلسي اإلجنليزي.
وكشف إنفانتينو في مؤمتر صحفي 

عن مصادقة مجلس »الفيفا« على إقامة نسخة 5٢٠٢ من مونديال األندية مبشاركة 
٢٣ ناديا »النسخة األولى ستكون في صيف 5٢٠٢ وستكون أفضل األندية في العالم 
أصحاب  مع  بالتفاوض  الحقا  التفاصيل  ستناقش  فيما  فيها،  للمشاركة  مدعوة 

املصلحة. ستكون فعليا مبثابة كأس العالم«.
املصري، ألنه وصيف  األهلي  النادي  إلى جماهير  بالنسبة  نبأ سارا  اإلعالن  ويحمل هذا 

النسخة األخيرة من دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها »الوداد« املغربي.
وبحسب الفقرة الرابعة في الالئحة، ال يسمح لفريقني من نفس الدولة املشاركة في 
البطولة، ومبا أن »الوداد« املغربي سيشارك كمستضيف، يحق لألهلي املشاركة كممثل 

عن القارة اإلفريقية وفًقا لالئحة إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

ميسي يكشف حقيقة اعتزاله الدولي عقب الفوز بلقب 
»مونديال قطر ٢٠٢٢«

موقفه  ميسي  ليونيل  النجم  حسم 
قيادته  عقب  الدولي  اللعب  اعتزال  من 
 ٢٢٠٢ العالم  بكأس  للفوز  األرجنتني 
بركالت  النهائي  في  فرنسا  على  بتغلبها 
املباراة  انتهت  بعدما   ٢-4 الترجيح 

بالتعادل ٣-٣.
مونديال  بأن  البطولة  قبل  ميسي  وصرح 
قطر سيكون كأس العالم األخير له، وبعد 
وهو  ميسي  باعتزال  العديد  مطالبات 
محققا للقب، خرج وحتدث حول هذا األمر 

عقب مواجهة فرنسا.
ولإلجابة  إن سبورتس«  »بي  وفي حوار مع 

عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره األخير بقميص األرجنتني رفض النجم األرجنتيني 
احلديث ورد بعيدا عن سؤال املراسل وقال: »لنحتفل اآلن«.

وفي تصريحات أخرى لصالح »CYT« نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال ميسي 
ردا على ذلك السؤال: »ال لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع األرجنتني، أريد أن أستمر 

في اللعب كبطل للعالم بقميص املنتخب، أنا أحب كرة القدم«.
ورغم أن مشاركة ميسي في كأس العالم املقبلة عام 6٢٠٢ تبدو مستحيلة، وذلك 
مثلما أكد قبل بداية مونديال قطر، لكنه من الواضح أنه سوف يشارك مع األرجنتني 

في نسخة كوبا أمريكا املقبلة.
وستقام نسخة كوبا أمريكا في عام 4٢٠٢ ولكن لم يتم االستقرار على البلد الذي 
سوف يستضيفها، علما أن أمريكا طلبت استضافة البطولة إلى جانب كندا واملكسيك وذلك من أجل 

االستعداد لبطولة كأس العالم 6٢٠٢.
يذكر أنه سبق وأن استضافت أمريكا النسخة املئوية من كوبا أمريكا والتي أقيمت في عام 6١٠٢، وفاز 

بها منتخب تشيلي آنذاك على حساب األرجنتني بركالت الترجيح.

»فيفا« يعلن توسيع مسابقة كأس العالم 
لألندية إلى 3٢ فريقا ابتداء من ٢٠٢5

جياني  »فيفا«،  القدم  لكرة  العاملي  االحتاد  رئيس  أعلن 
لألندية،  كأس  العالم  مسابقة  توسعة  عن  إنفانتينو، 

لتشمل ٢٣ فريقا، وذلك اعتبارا من عام 5٢٠٢. 
العالم  كأس  »ستقام  صحفي:  مؤمتر  في  إنفانتينو  وقال 
فريقا،   ٢٣ وستضم   5٢٠٢ عام  في  للرجال  اجلديدة  لألندية 
البطولة املكونة من ٢٣ فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها 

مثل كأس العالم احلالية«.
العالم لألندية اجلديدة  الدوحة: »ستقام كأس  القطرية  بالعاصمة  إنفانتينو في مؤمتر صحفي  وأضاف 
للرجال في عام 5٢٠٢ وستضم ٢٣ فريقا، البطولة املكونة من ٢٣ فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل 

بطولة كأس العالم احلالية«.
وكان رئيس »فيفا« قد خطط لتوسعة مسابقة كأس العالم لألندية في أواخر عام 7١٠٢، إذ كان من املقرر 
أن تقام في الصني في عام ١٢٠٢ مع 4٢ فريقا، إال أنه مت تأجيل البطولة بسبب مشكالت ناجمة عن انتشار 

جائحة »كورونا«.
وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات املظهر اجلديد »ستكون أكبر مما كان مخططا له في البداية«.

أن بطولة كأس  إلى  اليوم،  إنفانتينو، في املؤمتر الصحفي،  من ناحيته أخرى، أشار رئيس »فيفا«، جياني 
العالم لألندية العام املقبل، بشكلها احلالي، ستقام في املغرب في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير ٣٢٠٢.

وكان املغرب استضاف البطولة في ٣١٠٢، ومرة أخرى في 4١٠٢، بينما أقيمت النسخة األخيرة في اإلمارات 
العربية املتحدة في شهر فبراير، حيث فاز بها فريق تشيلسي.

»فيفا« يتوقع إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار 
دوالر بفضل مونديال أمريكا الشمالية

يتوقع االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن يحقق عائدات قدرها 
١١ مليار دوالر من للدورة املالية املرتبطة مبونديال 6٢٠٢ في أمريكا 

الشمالية، والذي سيضم 84 منتخبا، بزيادة كبيرة عن ذي قبل.
»فيفا«،  مجلس  إلى  قدمت  التي  سنوات،  األربع  مليزانية  وفقا 
ستكون هناك زيادة بنسبة ٠5% تقريبا في الدخل املرتبط بشكل 
أساسي بصفقات البث والرعاية، باإلضافة إلى التذاكر والضيافة.
يعقد  إنفانتينو،  جياني  فيفا،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس 

مؤمترا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤمترات، الدوحة، 9١ نوفمبر وقال رئيس »فيفا« جياني إنفانتينو 
بعد اجتماع اجمللس: »نحن متفائلون بشأن قوة كرة القدم. نحن مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائال«.
العائدات  كانت  أهدافه.  جتاوز  إلى  األمر  به  وينتهي  للميزانية  متحفظة  تقديرات  »فيفا«  يضع  ما  عادة 
البالغة 5.7 مليار دوالر التي أعلن عنها في قطر الشهر املاضي للدورة التجارية 9١٠٢-٢٢ تزيد مبقدار مليار 

دوالر على التوقعات.

استطاع جنم كرة القدم البرازيلي، نيمار 
دا سيلفا، أن يحقق الرقم القياسي  الذي 
القدم،  كرة  أسطورة  مواطنه،  سجله 
منتخب  البرازيل،  مع  هدفا   77 بيليه، 
وذلك في مباراته ضد املنتخب الكرواتي.

في  هدفه  البرازيلي  املهاجم  وسدد 
شباك املنتخب الكرواتي من مدى قريب 
في  البرازيل  ليضع  اإلضافي،  الوقت  في 
املقدمة، ويطابق رقم بيليه في األهداف، 

التي سجلها بني عامي 759١ و١79١.
العمر ٠٣ عاما  البالغ من  وسجل نيمار، 
منتخب  مع  مباراة   4٢١ في  هدفا   77
بيليه  أهداف  وجاءت  فيما  البرازيل، 
 ٢9 في  الوطني  املنتخب  مع  القياسية 

مباراة.
العالم مع  بكأس  الفائز  رونالدو،  ويحتل 
في  الثالث  املركز   ،٢٠٠٢ عام  البرازيل 

القائمة، برصيد ٢6 هدفا في 89 مباراة.

العالج  يتلقى  زال  بيليه ما  أن  إلى  يشار 
من  البرازيل  في  مستشفيات  بأحد 
تفاقمت  التي  التنفسي،  اجلهاز  عدوى 
»كورونا«  بفيروس  إصابته  بسبب  لديه 

املستجد.
الذي  بيليه،  أن  طبي  تقرير  أحدث  وذكر 
خضع لعملية جراحية في العام املاضي 
حالة  في  أنه  القولون،  في  ورم  إلزالة 

جيدة.
مع  مرة  ألول  سيلفا  دي  نيمار  ولعب 
 8١ العمر  من  يبلغ  كان  عندما  البرازيل 
الفوز  يحاول  وهو   ،٠١٠٢ عام  في  عاما 
بأول لقب كبير له مع املنتخب الوطني، 
لكأس  بطوالت  بثالث  بيليه  فاز  بينما 
العالم، مبا في ذلك عندما كان يبلغ من 
العمر 7١ عاما في بطولة 859١، كما أنه 
العالم  بكأس  الفوز  في  البرازيل  ساعد 

عامي ٢69١ و٠79١.

رسميا... نيمار يحقق رقم بيليه التاريخي مع البرازيل
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ما  هما  واحلب  الرعاية 
الصغير  الطفل  يحتاجه 
ليصل إلى أقصى طاقة منو. 
القاعدة  األم  رعاية  وتوفر 
أن  املولود  يستطيع  التي 
العالم،  منها  يستكشف 
دوراً  العاطفة  تلعب  لذلك 

ملموساً في منوه اجلسدي والذهني.
ليتعلم  الكافية  الطاقة  للصغير  تتوفر  وكي 
األم،  ابتسامة  إلى  بداية  يحتاج  وينمو، 
بناء  يعزز  ذلك  ألن  معه،  واللعب  وتشجيعها، 

الثقة واالرتباط العاطفي بينهما.
وقد تعتقدين أن التغذية هي العنصر التالي، 
لكن النوم هو ما يحتاجه أوالً، واملقصود عمل 
روتني للنوم بداية من األسبوع الـ 8 بعد والدته، 
ليعرف الفرق بني الليل والنهار، ويحصل على 

أغلب ساعات نومه خالل الليل.
وبالنسبة للتغذية، يوفر حليب األم أو احلليب 

التي  املغذيات  االصطناعي 
خالل  الطفل  إليها  يحتاج 
من  األولى   6 الـ  األشهر 
جزءاً  احلليب  ويظل  عمره، 
الغذائي  نظامه  من  هاماً 
حتى يبلغ عامه األول. وتعتبر 
الرضاعة الطبيعية األفضل 
لطفلك، وقد ثبت أنها ترتبط بانخفاض معدل 

اإلصابة باألمراض.
إليه  والتحدث  الصغير  مع  التواصل  ويأتي 
أن  عليك  ما  كل  الرعاية،  أساسيات  في  تالياً 
له ما تفعلينه، سواء كان االستعداد  تصفي 
جتهيز  أو  احلفاض،  تغيير  أو  لالستحمام، 

الطعام.
وينصح خبراء األمومة والتربية بتحفيز حواس 
وتوفير  املوسيقى،  سماع  خالل  من  الطفل، 
وتنويع  اخملتلف،  والوزن  امللمس  ذات  األلعاب 

ألوانها.

علــــوم وصحة 1717

زر  على  الضغط  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
الغفوة في املنبه ومحاولة احلصول على بضع 
أن  ميكن  السرير كل صباح  في  إضافية  دقائق 

يكون عالمة على التعب املزمن.
سليب  مجلة  في  نُشر  الذي  البحث،  ودرس 
كامل.  بدوام  يعملون  شخصاً   54 جورنال 
وأكمل املشاركون استبيانات يومية واستبياناً 
األساسية،  الدميوغرافية  معلوماتهم  حول 
واملزاج.  الشخصية  املعلومات  إلى  باإلضافة 
مدة  تقيس  أجهزة  يرتدون  املشاركون  وكان 
وعدد  الليل،  في  القلب  ضربات  ومعدل  النوم 

اخلطوات في النهار.
وخلص الباحثون إلى إلى أن 75% من املشاركني 
مت تصنيفهم على أنهم معتادون على الغفوة. 
زر  على  بانتظام  يضغطون  أنهم  يعني  وهذا 
من  ملزيد  منبهاتهم  أو  هواتفهم  في  الغفوة 
النوم. وكانت النساء أيضاً أكثر عرضة بنسبة 
بحسب  الرجال،  من  أكثر  للنوم  املائة  في   ٠5

صحيفة إكسبريس البريطانية.
وقال الباحثون من جامعة نوتردام في الواليات 
املتحدة إن احلاجة إلى الضغط على زر الغفوة 
وأوضح  املزمن.  التعب  على  عالمة  كانت 
ماتينجلي،  الرئيسي، ستيفن  الدراسة  مؤلف 
من  مأخوذ  الغفوة  عن  نعرفه  ما  »معظم  أن 
بيانات عن النوم أو اإلجهاد أو السلوكيات ذات 

الصلة«.

استيقظ  عندما  أنه  الدراسة  ووجدت 
مساعدة  دون  طبيعي،  بشكل  املشاركون 
منبه، فإنهم ينامون لفترة أطول ويستهلكون 
كمية أقل من الكافيني. وكان األشخاص الذين 
النوم.  القدر من  يغفوون يحصلون على نفس 
واوضح السيد ماتينجلي »عندما نكون قادرين 
اجلسم  يتعرض  نريد  الذي  بالقدر  النوم  على 
مباشرة.  االستيقاظ  قبل  للتوتر  الستجابة 
في  الفسيولوجية  االستجابة  هذه  وتساهم 

شعور اإلنسان باليقظة عند االستيقاظ ».
الطبيعية  النوم  دورات  يؤدي تعطيل  أن  وميكن 
بجهاز إنذار إلى خمول النوم، أي الشعور بالتعب 
يستيقظ  »عندما  ماتينجلي  وقال  الترنح.  أو 
السريعة،  العني  حركة  نوم  حالة  من  اإلنسان 
االستيقاظ  إلى  الطريق  في  يكون  العقل  فإن 
تلك  في  املنتشرة  الهرمون  ومستويات  التام. 
عليه  كانت  عما  مختلفة  ستكون  املرحلة 

عندما تكون في نوم عميق«.

ماذا يعني الضغط على زر الغفوة في املنبه على صحتك؟

ما الذي يحتاجه الطفل الصغير لينمو جيدًا؟ 

ما الفرق بني البروتني الكامل والبروتني غير الكامل؟
دي«  »هيلبراكسيسنت.  مجلة  أشارت 
األملانية إلى أن البروتني يعتبر من املكونات 
صحي،  غذائي  نظام  أي  في  األساسية 
األحماض  عن  عبارة  هي  والبروتينات 
األمينية األساسية التي يحتاجها اجلسم.

أن  إلى  األملان  اخلبراء  يشير  البداية  وفي 
مختلفاً  نوعاً   ٠٢ حلوالي  يحتاج  اجلسم 
املثال  سبيل  على  األمينية،  األحماض  من 
في  األميني  الهيستدين  حمض  يساعد 
اجلهاز  لعمل  املهم  الهيستامني  إنتاج 
األميني  احلمض  أن  للجسم، كما  املناعي 
الفالني يساهم في بناء العضالت وجتديد 

األنسجة، وتوفير الطاقة.
أمينياً  حمضاً   ١١ بإنتاج  اجلسم  ويقوم 
عليها  يحصل  أخرى،   9 ويبقى  بنفسه 
من النظام الغذائي، وهنا يفرق اخلبراء بني 
الكامل؛  غير  والبروتني  الكامل  البروتني 
على  يحتوي  الذي  هو  الكامل  والبروتني 

الكامل  غير  البروتني  أما  واللحوم،  األسماك  في  يظهر  والذي  املتبقية،  التسعة  األحماض  هذه 
فيكون في البقوليات واملكسرات والبذور.

ويشير اخلبراء إلى أن الهدف يتمثل في إمداد اجلسم باألحماض األمينية املتوازنة على مدار اليوم، 
مع التنويع بني مصادر البروتني احليواني والنباتي.

وفيما يخص الكمية املوصى بها للبالغني، فإنها تقدر بحوالي 8٠.٠ غرام لكل كيلوغرام من وزن 
اجلسم، وتختلف هذه القيم في بعض األحيان اعتماداً على اختالف النشاط والصحة العامة.

لهذه األسباب بذور عباد الشمس وجبة خفيفة رائعة
بذور عباد الشمس بشعبية كبيرة مقارنة  ال حتظى 
برقائق البطاطا املقلية أو املكسرات اململحة، لكنها 
وفير  نصيب  على  حتتوي  الغذائية  القيمة  حيث  من 
من املغذيات، وحصة معتدلة من الدهون والسعرات 

احلرارية.
الدموية  واألوعية  القلب  الشمس  بذور عباد  تساعد 
الذي  »ه«  بفيتامني  غنية  فهي  جانب،  من  أكثر  من 
تراكم  متنع  التي  األكسدة  مضادات  من  يعتبر 
الشرايني، كما حتتوي على  الكولسترول على جدران 

البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم املرتفع.
وتوفر بذور عباد الشمس مغذيات مثل السيلينيوم والنحاس التي تساعد على منع تطّور اخلاليا 

السرطانية، إلى جانب دور النحاس في مرونة املفاصل.
كما حتتوي هذه البذور على الكالسيوم واملغنيسيوم، وهي تركيبة رائعة لبناء عظام قوية.

وتتضمن التركيبة الغذائية لبذور عباد الشمس مادة التربتوفان، والتي تساعد في تخفيف التوتر 
وحتسني احلالة املزاجية، وجتعلها وجبة خفيفة رائعة في وقت متأخر من الليل ألي شخص يصعب 

عليه النوم.
التي  الكولني  مادة  تعمل  الذاكرة. كما  تعّزز  أنها  بانتظام  الشمس  عباد  بذور  تناول  فوائد  ومن 

حتتويها البذور على تخفيف وتيرة اإلصابة بالصداع.

أثبتت األبحاث العلمية والتجارب العملية أن الشاي له تأثير 
كبير في إعاقة امتصاص احلديد من بعض األطعمة، كالفول 

والعدس والبامية، وغيرها، مما يهدد باإلصابة باألنيميا.
ولقد أوصت تلك األبحاث بتناول الفاكهة بعد تناول الطعام، 
تناول  بعد  األقل  على  ساعتني  حتى  الشاي  تناول  وإرجاء 

الطعام.

ال تشرب الشاي بعد 
تناول الطعام!

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

الفلورايد هو أحد املعادن املوجودة بشكل طبيعي في املاء الذي 
يعد مصدراً رئيسياً للفلورايد. 

األسنان،  ال غنى عنها خاصة لصحة  فوائد عديدة  للفلورايد 
التسنني  فترة  أثناء  لألطفال  منتظم  بشكل  يُعطى  لذلك 

الفلورايد  وجلسات  املوضعي  الفلورايد  أن  مؤخراً  األبحاث  أثبتت  فقد  األسنان.  وتبديل 
لألطفال لها آثاراً إيجابية على صحة األسنان في الوقاية وعالج التسوس.

الوقاية من التسوس: 
ألن  التسوس،  ضد  مناعة  ومينحها  املينا  طبقة  يقوي  األسنان  على  الفلورايد  تطبيق 

بالكريستاالت  يلتصق  الفلورايد 
الطفل  أسنان  في  املوجودة 
املسببة  البكتيريا  تقاوم  ويجعلها 
حساسية  من  حماية  للتسوس. 
األسنان: خاصة عند تناول األطعمة 
واملشروبات الباردة. زيادة قوة ومناعة 
عيوب  بها  يوجد  التي  األسنان  مينا 
خلقية، كنقص في الكالسيوم مثال 

املوجود فيها.
أين ميكن لألطفال احلصول على الفلورايد؟

معجون األسنان وغسول الفم:
تعد املصادر األكثر شيوعاً للفلورايد هي ماء الصنبور، ولكن أيضاً حتتوي بعض املنتجات 
مثل معاجني األسنان أو غسول الفم على الفلورايد إما بتركيز خفيف - وذلك النوع يكون 
متاحاً بدون وصفة طبية - أو تركيز قوي من الفلورايد والتي تؤخذ بناًء على وصفة طبية.

كمية  باستخدام  أسنانه  بتنظيف  ابدأ  بالظهور،  لطفلك  األولى  السن  تبدأ  عندما 
صغيرة جداً من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بحجم حبة األرز تقريباً، أما في 
سن الثالثة وبعد ظهور كل األسنان، ميكنك استخدام كمية أكبر من معجون األسنان، 

فتكون بحجم حبة البازالء مثالً.

فوائد الفلورايد على أسنان األطفال
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ثروتك الزمنية كل يوم

أنت     مع إشراقة شمس كل صباح، 
متلك ثروة زمنية قوامها ١864٠٠ ثانية. 

كل يوم وأنت بخير.

اإلشبني

 First Man أو  »”Guardian  

     

وتعنى  األصل،  سريانية  كلمة  وهي 
»وصى - قيم - حارس«. ويختاره الكاهن 
املعمد  الطفل  رعاية  ليتولى  القبطى 
روحياً  فى طفولته، حتى يسلمه ألب 
اعترافه فى سن الثانية عشرة،  وميكن 
أن يكون اإلشبني من اجلنسني ) سواء 

من الوالدين أو األهل أو اخلدام(.

كلمات خالدة

يحمل  االرض  هذه  على  يولد  طفل  »/كل 
رسالة الى البشرية. ويده الصغيرة تقبض 
بعد،  تنكشف  لم  احلقيقة  من  ذرة  على 
على مفتاح سر قد يحل لغزاً لالنسان. أن 
لتأدية رسالته. ولن تتاح  لديه وقتاً قصيراً 
له، وال لنا فرصة أخرى. وهو قد يكون أملنا 

الوحيد، لذا يجب أن نعامله با جالل«.
سام ليفنسون...كاتب فكاهي أمريكي

سباق املواليد!

مليون   ۱۲۰ يوم  كل  في  العالم  يستقبل 
طفل وليد أي مبعدل ۲۲۸ طفالً في كل 6٠ 

ثانية.

أحد عجائب األرقام!

   إذا أخذت أي رقم من ثالثة أعداد وضربته 
في الرقم ١١ ثم ضربت الناجت في الرقم 9١ 
، فستحصل في كل مرة دائماً على الرقم 

األصلي الذي بدأت به.
 =  9١  ×475٢  =  ١١×4٣٢ الرقم  مثال: 
تكرر  به  بدأت  الذي  الرقم  أن  أي   ،4٣٢4٣٢

مرتني!

كلمات خالدة

   »كل طفل يولد على هذه االرض يحمل 
رسالة الى البشرية. ويده الصغيرة تقبض 
بعد،  تنكشف  لم  احلقيقة  من  ذرة  على 
على مفتاح سر قد يحل لغزاً لالنسان. أن 
لديه وقتاً قصيراً لتأدية رسالته. ولن تتاح 
له، وال لنا فرصة أخرى. وهو قد يكون أملنا 

الوحيد، لذا يجب أن نعامله با جالل«.

سام ليفنسون...
كاتب فكاهي أمريكي

بالغة اجلنني!

اخلامس  شهره  في  اجلنني  أن  تصدق  هل 
املوسيقية  األنغام  يستعذب  أمه  برحم 
الهادئة وينزعج من األصوات واملوسيقى 

الصاخبة؟ 
بها  قام  طريفة  دراسة  في  ذلك  جاء 
دلت  كما  الباحثني.  األطباء  من  فريق 
مقدرة  للجنني  أن  على  جتاربهم  نتائج 
على التمييز بني الروائح. لذا فالرضيع ال 
يخطىء رائحة أمه وينفر باحثاً عنها إذا 

احتضنته غيرها!

األسبقية ملن؟!

قاعة  في  ينتظر  الرجال  من  عدد  كان     
إحدى  في  التوليد  غرفة  خارج  االنتظار 
ممرضة،  وخرجت  اخلاصة،  املستشفيات 
وجهها  تعلو  الرجال،  هؤالء  أحد  إلى 

ابتسامة قائلة:
   - مبارك .. لقد رزقت ولداً جميالً.

   وحينئذ اندفع نحوها أحد الرجال قائالً:
   ملاذا هذا التخطي في الدور؟.. لقد جئت 

قبله إلى هنا، قبله مبدة طويلة!
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )6٠( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُكنا َدَورَانٌا )٦( 

الذين يخافون من املوت هم في الواقع الذين 
من  يخاف  الذي  من  ألنه  احلياة،  من  يخافون 
املوت،  من  يخاف  الذي  إال  وأخطارها  احلياة 
ُمهيئن  نكون  فلن  املوت  من  نخاف  كنا  فإن 
سنقضي  بل  واخملاطر  التحديات  ملواجهة 
أنفسنا  حول  الدوران  من  حالة  في  حياتنا 
مواجهة  من  والهروب  اجلنُب  من  حالة  وفي 
دوران في  يقودنا من  احلياة، وهذا  مسئوليات 

دوائر.
سلسلة  في  سابق  مقال  أنهيت  بهذا 
إصدارين  ملدة  توقفت  قد  كنت  »كفانا.....« 
من جريدة جود نيوز الكندية ناقشت فيهما 
رَُه اهلُل الَ تَُدنِّْسُه أَنَْت!!، وهنا في هذا  »َما َطهَّ
هي  التي  لوط  رحلة  استأنف  سوف  املقال 
مع  اجلديد  العهد  مؤمني  من  الكثير  رحلة 
تنتهي  دوائر  في  الدوران  في  اآلسف  كامل 
إلى نهاية ليست بحسب مشيئة الرب، فمن 
نتائج سكني لوط، )الذي ميثل الكثيرين منا 
في  العالم(  في  العالم  مع  تصاحلوا  الذين 
سدوم وعمورة، سأذكر هنا ٣ نتائج واستكمل 

في املقال القادم.
لهم  يخرج  أن  املدينة  رجال  على  عرض  أوال: 
يفتدي  لكي  رجل  تعرفا  لم  اللتان  بناته 
أراده رجال  الذي  الفاحش  الفعل  املالكان من 
فالسكني  بهما،  يفعاله  أن  وعمورة  سدوم 
سكني  باألحرى  أو  ﴾العالم﴾  مدينة  في 
احلكمة  نستخدم  يجعلنا  داخلنا  العالم 
اإلنسانية التي يطلق عليها الكتاب »لَْيَسْت 
أَرِْضيٌَّة  ِهَي  بَْل  َفْوُق،  ِمْن  نَازِلًَة  احْلِْكَمُة  هِذِه 
التَّْشِويُش  ُهَناَك  َشْيَطانِيٌَّة........،  نَْفَسانِيٌَّة 

وَُكلُّ أَْمٍر رَدِيٍء«. )يعقوب ٣: ١5، ١6(
على  القدرة  وعدم  الذهني  التشويش  إنه 
التفكير السليم وعدم اتخاذ القرار املناسب 
في الوقت املناسب، إنه التشويش الذهني.....

باإلسراع  املالكان  عليه  عرض  عندما  ثانياً: 
في اخلروج هو وبناته وأزواجهم وامرأته، وََقاَل 
الرَُّجالَِن لِلُوٍط: »َمْن لََك أَيًْضا هُهَنا؟ أَْصَهارََك 
وَبَِنيَك وَبََناتَِك وَُكلَّ َمْن لََك ِفي امْلَِديَنِة، أَْخرِْج 

ِمَن امْلََكاِن« )التكوين ١9: ١٢(
خمر  كشارب  وصار  أصهاره  لوط  فكلم 
سكران إذ يقول الكتاب املقدس »َفَكاَن َكَمازٍِح 
ِفي أَْعنُيِ أَْصَهارِِه.« )التكوين ١9: ١4(، مع كل 
االنسجام  انه  التباطؤ،  فعله  ردة  كانت  هذا 
في  الساكن  فاإلنسان  احلالي،  الوضع  مع 
الذي  أي  ومرات  أخرى  مرة  وأقولها  العالم 

يُسكن العالم داخله سمته التباطؤ! 
مستريح في أرضه ال يحب التغير ال يقبل أن 
نسميها  كما   comfort zone الـــــ  يترك 
 comfort zone الـــــــــــ  هذه  أن  رغم 
قد تكون باألحرى هي سبب عدم تقدمه في 
احلياة بل قد تكون وهذا ما نراه في قصة بطل 
سبب  تكون  قد  دَوَرَانٌا،  َكَفاُكنا  هذه  قصتنا 
في  ثمار  من  يجني  قد  ما  أو  عليه  هو  فيما 

املستقبل كما سنرى! .. إنه التباطؤ..!!
دائرة  ارض  من  لوط  خروج  قصة  في  ثالثاً: 
سدوم وعمورة فقد شريك حياته، فقد امرأته 
جميعنا،  نعلم  كما  ملح  عمود  صارت  التي 
إيجابي  املقدس له معنى  الكتاب  وامللح في 
وبالطبع ال ينطبق على قصتنا هذه وله أيضا 
مرارة  مصدر  انه  يعني  وهنا  سلبي  معنى 
نتيجة للنظر إلى اخللف دائما، فاإلنسان الذي 

ينظر إلى الوراء ميتلئ باملرارة داخله 
باملرارة  وابدا ميأل صاحبه  دائما  للوراء  فالنظر 
والشفقة على النفس بل يقودك إلى فقدان 
ملكوت  أن  إذ  روحية،  أراض  من  امتلكته  ما 
صفة  له  هو  بل  سر  محلك  يقف  ال  اهلل 
أي نهر جاري  يعبر  صاحبه، كنهر سباحه ال 
ا  أَمَّ ومستنقعات  برك  امللكوت  في  يوجد  ال 
لِلِْملِْح.  جُتَْعُل  تُْشَفى.  َفالَ  وَبِرَُكُه  َغِمَقاتُُه 

)حزقيال 47: ١١(
يُِّد الرَّبُّ َفَتَح  لذلك قال الكتاب املقدس »السَّ
 .» أَرْتَدَّ لَْم  الَْورَاِء  إِلَى  أَُعانِْد.  لَْم  وَأَنَا  أُذُنًا  لِي 

)إشعياء 5٠: 5(
كمال قال العظيم في الرسل، بولس، »أَيَُّها 
َقْد  أَنِّي  نَْفِسي  أَْحِسُب  لَْسُت  أَنَا  اإلِْخَوُة، 
أَدْرَْكُت. وَلِكنِّي أَْفَعُل َشْيًئا وَاِحًدا: إِذْ أَنَا أَنَْسى 
اُم، )فيلبي ٣:  َما ُهَو وَرَاُء وَأَْمَتدُّ إِلَى َما ُهَو ُقدَّ

١٣( ... احذر للنظر للوراء!!
نفسك،  تستثني  ال  أرجوك  القارئ،  عزيزي 
من  كثيرة  أوقات  في  الشخص  هذا  فكلنا 
حياتنا، اذ نقف في محطات كثيرة في حياتنا 
إرادة اهلل، فهذا تشويه صورة  انها  متخيلني 
اهلل في أذهاننا، ليس إرادة اهلل لـــ«لوط« أن 
يسكن في سدوم وعمورة وليس إرادة اهلل أن 
تتحول  أن  اهلل  إرادة  في  وليس  أصهاره  ميوت 
الرب  كان  وال  ملح،  عمود  إلى  لوط  امرأة 
مسرور بدمار سدوم وعمورة إذ حتولت املدينة 

إلى دمار ...!!
فيكفينا الزمان املنصرم دورانا!

دكتورة نعمات موافي

أعتاب سنة جديدة ٢٠٢٣، وجدت  ونحن على 
بني  لنتجول  الوقت  لبعض  يأخذني  ذهني 
بني  مفتشاً   ٢٠٢٢ وأيام  وشهور  فصول 
مشاعري لَتقِييم ووزن ومراجعة قراراتي فيها، 
ذهني،  من  ومجرورة  بل  مشدودة  أنا  وبينما 
هل  ليسألني،  ضميري  من  صوتاً  عليَّ  خرج 
أنتى راضية مرضية على سلوكياتك في هذه 

السنة؟
وقبل أن أجيب تدخلت روحي لتذكرني بقصة 
روتها لي معلمتي وأنا صغيرة، فأخذتني روحي 
كما  القصة  ملشاهدة  واملكان  الزمان  خارج 
فالحاً  شاهدت  حيث  صغيرة،  وأنا  تخيلتها 
أمام  الترعة  على  وارفة  شجرة  حتت  يجلس 
نظره  لفت  وقد  الغذاء  وجبة  ليتناول  حقله 

احلشائش  بني  أبيض  شيء 
الشجرة،  حول  النامية 
بيضة  فوجد  نحوها  فتحرك 
أنها  وظن  فرح  احلجم،  كبيرة 
بيضة أوزة كبيرة، أكمل وجبة 
الكبير  البيضة  ولف  الغذاء 
وسط  القماش  قطعة  في 
أطباقه الفارغة، ثم عاد لبيته 
البيضة  زوجته  وشاهدت 

ترى مثلها من قبل، وأصرت  التي لم  الكبيرة 
دجاجة  عليها  ترقد  بيضات  بني  تضعها  أن 
سريعة  األيام  مرت  بيتها..  أركان  أحد  في 
نادت  منها،  األفراخ  وخرجت  البيض  وفقس 
الزوجة على زوجها لتريه سبعة كتاكيت، ما 
أجملهم ومعهم طائر غريب بال شعر، حجمه 
كبير عنهم وهنا ضحك الفالح قائالً لزوجته، 
مرحبني  معاً  وفرحا  الناس  ست  يا  نسر  أنه 
بفرخ النسر الذي شرفهما، قائالً لها أن ثمنه 

كبير جداً..
 مرت األيام والفالح وزوجته يراقبان فرخ النسر 
وهو يكبر أمامهما وحتى يضمن أنه لن يطير 
ويهرب منهما طلب من زوجته أال تفتح شباك 
احلظيرة.. وبينما يلعب باقي أخواته كان فرخ 
النسر يتبع الدجاجة التي يظن أنها أمه في 
كل مكان، بل ويلتقط معهم الغذاء ويحاول 
أن يقلد حركتهم واجلري ورائهم وهم يقفزون 
على ظهره بينما هو يخاف أن ينفضهم من 
أكبر  صار  حتى  يزداد  حجمه  يوم  كل  عليه.. 
وزوجة  أمه،  أنها  يعتقد  التي  الدجاجة  من 
والفالح   .. منا  كلما  ريشه  من  جترده  الفالح 
الثالثاء  سوق  إلى  ذهب  كلما  التجار  يسأل 
له  املشتري  يجد  حتى  النسور  سعر  عن 
ويغنم هو بسعره الكبير.. ظل النسر يعيش 
في  ووجه  طعامه  امللتقط  الذليل  كالدجاج 
ارض احلظيرة مبا حتمله من فضالت وقذورات.. 

وفى يوم مشمس فتحت زوجة الفالح النافذة 
للتهوية وتغير رائحة احلظيرة القذرة، فامتألت 
مرة  وألول  النسر  أنتعش  الشمس..  بأشعة 
األرض،  يرتفع عن  يفرد جناحية فوجد نفسه 
ضم جناحية وظل يجري فرحاً بني الدجاج، هم 
هو  ا  وَأَمَّ تََعثُّرًا،  ويََتَعثَُّروَن  بل  وَيَْتَعُبوَن،  يُْعُيوَن 
يرتفع من  أَْجِنَحته  يَرَْفُع  وعندما  ًة،  ُقوَّ دُ  َفُيَجدِّ
فوق األرض. ظل يَرُْكُض واَلَ يَْتَعُب، مَيُْشي رافعاً 
ُمختلف  كائن  أنه  أدرك  وهنا  يُْعُيا،  واَلَ  رأسه 
عن باقي الدجاج.. حتى قرر أن يقفز على عتبة 
الشباك.. َفرد أجنحته الكبيرة طائراً ليداعب 
أشعة الشمس التي حتتضنه 
أجواء  في  به  مرحبة  لتأخذه 
احلرية  عالم  في  محلقاً  اجملد 
وابناء  النسور  ملكوت  في 

النور.
مبلء  الضحك  وجدت   فجأة 
من  تفيض  واألغاني  فمي 
لساني وروحي تقول: »َصِغيرٌة 
أَلَْطاِفَك  َجِميِع  َعْن  يارب  أَنَا 
وَرحمتك ومحبتك وَجِميِع األََمانَِة الَِّتي َصَنْعَت 
، َفإِنِّي َعَبرُْت كل األُرْماتُّ بَك، وَاآلَن َقْد ِصرُْت  إِلَىَّ
َُّه  فإِن اخلالق..  اهلل  صورة  البهية  َْصَورْتِك  على 
أعيش  أْفَنَى،وأنني  لَْم  أَنََّني  إِْحَسانَاتِك  ِمْن 
ومحبتك  َمرَاِحَمًك  ألَنَّ  األرض  علي  السما 
وقلبي  لساني  ظل   ،“ العاملني..  يارب  تَُزوُل  الَ 
قلبي  مللك  واحلمد  بالشكر  ويلهجان  يهتفان 
الزمان  فى  روحي  أدخلتني  وفجأة  وروحي.. 
بُِجودِه،  إلهي  كلَلَّهاَ  وقد   ٢٠٢٢ ألرى  واملكان 
وَآثارُه فيها تَْقُطُر دََسًماً، وسأدخل معه ٢٠٢٣ 

وَقْد َصارَ الُْكلُّ َجِديًدا..
حياة  على  لنتمرد  هيا  لكم  أقول   واحلق 
بعيونها  للرأس محدقة  املنكسة  الدواجن 
لها  يوضع  ما  لتلتقط  احلظيرة  ارض  نحو 

وبعدها تباع للذبح.. 
هيا نفتح ونرفع أجنحتنا لنحلق فى أجواء اجملد 
والسالم  والفرح  احملبة  شمس  أشعة  نداعب 
في  بأجنحتها  والشفاء  البر  شمس  واألمان، 

 ..٢٠٢٣
صورة  أمجاد  من  احلياة  رب  نعمات  في  دمتم 
اخمللوقني  اإللهية  الصورة  ألمجاد  الرحمن 
متدفق  كنهر  سالمه  علينا  ليدير  عليها، 
بجانب  مغروسة  مثمرة  كشجرة  ونكون 

مجاري املياه مملوءة بالثمار الفرحة...
لكم مني وافر احملبة وجزيل الشكر مع متنياتي 

لكم بدوام الصحة والعافية.

هوذا الكل 

قد صار جديدا

1-844-355-6939
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باحلديث  الرسول  يعقوب  القديس  ينتقل  ثم 
إلى مفهوم العمل واجلهاد الروحي من منظور 

مسيحي:
٢٢ »وَلِكْن ُكونُوا َعاِملنَِي بِالَْكلَِمِة، الَ َساِمِعنَي 

َفَقْط َخادِِعنَي نُُفوَسُكْم.«
ينبغي القول إنه من املستحيل للشر أن يدخل 
لعقل  سليم  تفكير  طريق  عن  إنسان  حياة 
حقيقة  مع  يتعارض  هذا  ألن  سليم.  إنساني 
أن خليقة اهلل هي حسنة جداً )تك١( ورافضة 
ال  وبالتالي  الصاحلة  طبيعتها  بسبب  للشر 
امللعون  أيقن  وقد  الشيطان.  يعرضه  ما  تقبل 
»على  ال ميكنه محاربة اهلل  أنه  احلقيقة  هذه 
إلى  اإلنسان  قلب  باستمالة  املكشوف« 
باخلديعة  وحواء  آدم  أسقط  أنه  فنري  الشر. 
يحاول  ومازال  اهلل«،  قال  »أحقا  والتشكيك 
باخلداع أن يُفِسد عمل اهلل الصالح في البشر. 
حيث  الكذاب«  وأبو  »بالكذاب  الرب  فدعاه 
هو  بينما  اهلل  يتبع  أنه  فيظن  اإلنسان  يخدع 
يخدم الشيطان دون أن يدري. هذا هو ما يحذر 
منه الوحي املقدس بقوله »خادعني أنفسكم« 
في هذه اآلية. فقد أستطاع عدو اخلير أن يزرع 
البشر  أذهان  ويبلبل  احلنطة  وسط  في  زواناً 
حتت  اإلنسان  وتقتل  تتناحر  مختلفة  بأديان 

ستار عبادة اهلل.
العالقة  يحرس  أن  اهلل  أهتم  فقد  ولهذا 
فمنذ  اخلداع.  هذا  من  اإلنسان  مع  والشركة 
تبارك   - جنده  العشر،  الوصايا  اهلل  أعطانا  أن 
الروحي  والعمل  التقوى  وضع  قد   - اسمه 
هو  العمل  أن  حيث  من  اإلميان  لصدق  كاشفاً 

نتيجة لألميان وشاهد على صدقه.
إلهك«  الرب  »حتب  األولى  الوصية  أن  فنجد 
الثانية  للوصية  ُمنِشئة  احلقيقة  في  هي 
اآلخرين  محبة  في  السبب  ألن  قريبك«.  »حتب 
الثانية  الوصية  أن  جند  ثم  هلل.   محبتنا  هو 
التي توصي بحب اآلخرين هي كاشفة لصدق 
اآلخرين  نحب  أن  بدون  ألنه  األولى.  الوصية 
تصير  ولكنها  حقيقية  ليست  هلل  فمحبتنا 

عملية وظاهرة في عمل احملبة جتاه اآلخرين:
»إِْن َقاَل أََحٌد: »إِنِّي أُِحبُّ اهلَل« وَأَبَْغَض أََخاُه، َفُهَو 
َكاذٌِب.  ألَنَّ َمْن الَ يُِحبُّ أََخاُه الَِّذي أَبَْصرَُه، َكْيَف 

يَْقِدرُ أَْن يُِحبَّ اهلَل الَِّذي لَْم يُْبِصرُْه؟ 
وَلََنا هِذِه الَْوِصيَُّة ِمْنُه: أَنَّ َمْن يُِحبُّ اهلَل يُِحبُّ 

أََخاُه أَيًْضا.« )يوحنا األولي: 4(
في  الشرح  هذا  املقدس  الوحي  يستطرد  ثم 
خطورة  إلى  الوعي  ينبه  لكي  ٢٣و٢4  عدد 
اخللط بني ما هو حق وما هو خداع، حيث يذكر 
الوحي أن »كلمة اهلل« في حياتنا هي »املرآة« 
التي تكشف ذواتنا ليصلحها ويجددها »الرب 

الروح« )٢كور:٣ كما سنشرح الحقا(.
وَلَْيَس  لِلَْكلَِمِة  َساِمًعا  أََحٌد  َكاَن  إِْن  َُّه  ألَن  ٢٣
ِخلَْقِتِه  وَْجَه  نَاِظرًا  رَُجاًل  يُْشِبُه  َفَذاَك  َعاِماًل، 
وَلِلَْوْقِت  وََمَضى،  ذَاتَُه  نََظرَ  َُّه  َفإِن  ٢4 ِمرْآٍة،  ِفي 
نَِسَي َما ُهَو. َفاْقَبلُوا بَِودَاَعٍة الَْكلَِمَة امْلَْغُروَسَة 

الَْقادِرََة أَْن تَُخلَِّص نُُفوَسُكْم.
يؤكد  فإنه  اإلميان  صدق  الوحي  يضمن  فلكي 
املسيحي  والسلوك  العمل  أهمية  على 
كشاهد لإلميان أنه أميان حي وفاعل وليس وهم 

وخيال.
 فيعود بنا الوحي إلى حديثه عن أهمية »كلمة 
أسسها  التي  اجلديدة  ِخلقتنا  كمعيار  اهلل 

املعمودية  في  ولبسناها  جتسده  في  املسيح 
فوق اخلليقة العتيقة التي ورثناها من أبينا آدم 

بعد سقوطه )أنظر املقالني السابقني(.
مع  نتواجه  أننا  ٢٣و٢4  العددين  محور  فإن 

»كلمة اهلل« مثل مرآة كاشفة وهادية لَتَحوُّل 
األرض  على  حياته  خالل  اإلنسان  في  مستمر 
املسيح  في  اجلديدة  إلى  العتيقة  ِخلقته  من 
بَِوْجٍه  الرَّبِّ  َمْجَد  نَاِظرِيَن  َجِميًعا  »وَنَْحُن 
ورَِة  َمْكُشوٍف، َكَما في ِمرْآٍة، نََتَغيَُّر إِلَى تِلَْك الصُّ
َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّبِّ الرُّوِح« 
)٢كور:٣(. إن أهمية هذه اآلية مع اآليات ٢٣و٢4 
أنها تُظِهر عمل »كلمة اهلل« في كشف الذات 
اإلنسانية وتغييرها من العتيق إلى اجلديد »ألَنَّ 
الٌَة وَأَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف  َكلَِمَة اهلِل َحيٌَّة وََفعَّ
وَالرُّوِح  النَّْفِس  َمْفرَِق  إِلَى  وََخارَِقٌة  يِْن،  َحدَّ ذِي 
وَنِيَّاتِِه.«  الَْقلِْب  أَْفَكارَ  ومَُمَيِّزٌَة  َاِخ،  وَاخمْلِ وَامْلََفاِصِل 

)عبرانيني 4(.
فاإلنسان أمام »كلمة اهلل« نوعان:

إما أن ينظر ويتعجب ثم ميضي في حال سبيله 
أكفان  أمام  بطرس  فعل  عادة كما  لقوم  كما 
الَْقْبرِ،  إِلَى  وَرََكَض  بُْطُرُس  »َفَقاَم  املسيح: 
وَْحَدَها،  َمْوُضوَعًة  األَْكَفاَن  وَنََظرَ  َفانَْحَنى 
َّا َكاَن.« )لوقا ٢4(  ًبا ِفي نَْفِسِه مِم َفَمَضى ُمَتَعجِّ
وبالتالي تظل »كلمة اهلل« التي سمعها مثل 
لهذا  )١كور:١٣(   ». يَرِنُّ َصْنًجا  أَوْ  يَِطنُّ  »نَُحاًسا 
أنصرف بطرس إلي صيد السمك مع التالميذ 

بعد صلب املسيح إلى أن أفتقدهم الرب.
أو ينظر »بوجه مكشوف« )٢كور:٣( إلى »كلمة 
اهلل« كروح وحياة »الكالم الذي أكلمكم به هو 
الصورة  تلك  »إلى  تُغيِّره  أن  قادرة  وحياة«  روح 

عينها من مجٍد إلي مجٍد«.
أن كلمة  الرسول  يعقوب  قول  يتحقق  عندئذ 
اهلل تصبح كياناً حياً مغروساً فينا وليس مجرد 
ذبذبات يبتلعها الهواء »َفاْقَبلُوا بَِودَاَعٍة الَْكلَِمَة 

امْلَْغُروَسَة الَْقادِرََة أَْن تَُخلَِّص نُُفوَسُكْم«.
 وألن الشيء بالشيء يُذكر، نقول إن هذا كان 
اهلل«  »كلمة  يسوع  للرب  اجملدلية  مرمي  اختبار 
وعلى النقيض من اختبار بطرس الرسول »وَِفي 
الَْقْبرِ  إِلَى  َْدلِيَُّة  اجمْلَ َمرمَْيُ  َجاَءْت  األُْسُبوِع  أَوَِّل 
الَُم بَاق… انَْحَنْت إِلَى الَْقْبرِ…َفَنَظرَْت  بَاِكرًا، وَالظَّ

يَُسوَع« )يوحنا ٢٠(
إن لقاء اإلميان بشخص الرب »اللوغوس/ كلمة 
اهلل« يُنشئ جتديداً لكياننا من خليقة عتيقة 
وأعمالنا  سيرتنا  وأما  اجلديدة،  اخلليقة  إلى 
فهي كاشفة لهذا التغيير وشاهدة وحافظة 

النتمائنا وكياننا اجلديد في املسيح.
يستعلِن  »مرآة«  هو  املقدس  »اإلجنيل«  ويظل 
من خاللها »الرب الروح« »اخلليقة اجلديدة« لنا 

في املسيح يسوع .

اإلميان واألعمال في املفهوم األرثوذكسي... 
\رسالة يعقوب اإلصحاح 1 )5(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )176( 

محاكمة بابا نويل!!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية
 جامعة الڤال – كندا

عند اقتراب أعياد امليالد اجمليد، تتجه أنظار العالم 
الشخصية  وهذه  جدا  هامة  شخصية  إلى 
شهرين  عن  تزيد  قد  ملدة  الصدارة  مركز  حتتل 
بابا نويل. فهو لألطفال  كل عام، وهي شخصية 
الشخصية احملببة جدا والتي تزورهم ليلة امليالد 

إلهدائهم هدايا العيد.
البهجة  مرادف  هو  نويل  فبابا  الكبار  كذلك 
والفرح والهدايا والزينة أيضا. بل أكاد أجزم أنه ال 
وجودا  الشخصية  لهذه  يكون  أن  دون  بيتا  يخلو 
فيه. شيء رائع هو ارتباط األعياد بالفرح والبهجة 
املشهد؟  نويل  بابا  تصدر  مدي  أي  إلى  ولكن 
انه  لآلسف، لقد تصدر املشهد وبلغة السينما، 
النجم  أصبح  لقد  الكل!  من  الكاميرا  سرق  قد 
الذهن  إلى  يتبادر  فحينما  والوحيد.  بل  األوحد 
يكون  للبعض  الذهني  فالتصور  املسيح،  ميالد 

بابا نويل.
إن العالم ال يريد أن يكون املسيح 
يحاول  فهو  الصدارة.  مركز  في 
يستخدم  أن  الطرق  بشتى 
وأساليبه.  استراتيجياته 
هي  الناس  إلهاء  فسياسة 
األيام.  هذه  في  املثلي  السياسة 
مترقب،  الكل  مشغول،  الكل 
الكورونا،  لقاح  عن  يتكلم  الكل 
لم  وإن  شيء  عن  يبحث  الكل 
يتصفح  فهو  الشيء،  هذا  يجد 

وسائل التواصل اإلجتماعي لكي يجد هذا الشيء 
لك  وحتياتي  اإلنسان  أيها  عنه! مسكني  فيبحث 
أيها العالم الذي جنح وعن جدارة في إلهاء الناس! 
الذي  نويل  ببابا  ننشغل هكذا  ملاذا  اآلن  والسؤال 
بابا  أعطاني  ماذا  العالم؟  من  مصغرة  صورة  هو 
عزيزي  معا  فلنبحث  شيء.  ال  اإلجابة  نويل؟ 
والبطل  بل  احلقيقي  العيد  صاحب  عن  القاريء 
الوحيد لهذا العيد. أنه يسوع املسيح. ففي هذا 
املقال سأطرح عليك عزيزي القاريء سؤاال شائكا 
تسلمناه  ملا  النقدي  التفكير  مظلة  حتت  يندرج 

وتعلمناه.                    
يسوع  االبن  ان  اظافرنا  نعومة  منذ  تعلمنا  فقد 
املسيح قد جتسد كيما يفدي اإلنسان من رباطات 
الي  تسلل  الذي  الفساد  من  ويخلصه  اخلطية 
طبيعته بعد السقوط. لكن ماذا لو لم يسقط 
هل  اي  سيتجسد؟  حينها  اهلل  أكان  اإلنسان، 
التجسد كان مشروطا بالسقوط والفداء؟ أي هل 
خطيه آدم وحواء هي الدافع األساسي للتجسد؟؟ 
اوال: حينما خلق اهلل اإلنسان، خلقه على صورته 
ومثاله، أي خلقه على صورته في احلب الثالوثي. 
ولم يتحقق هذا احلب بوجود آدم وحده، بل حتقق 
اهلل  ألن  فيهما،  اهلل  فيتجلي  أيضا،  بوجود حواء 

حب واحلب هو احلركة نحو اآلخر. 
ثانيا: إن هذا املثال اخمللوق عليه اإلنسان، أي الشكل 
ظهر  قد  لإلنسانية  والكامل  واألخير،  النهائي، 
بالفعل في الوجود في شخص املسيح. فاملسيح 
البشرية. فاإلنسان ليس فقط  الغاية وهدف  هو 
أن يصير على  مخلوق على صوره اهلل، بل مدعو 
مواهب  فيه  تتجلي  انسانا  يريد  ال  فاهلل  مثاله. 
بل  خليقته،  سائر  على  متفوقا  جتعله  صفات  او 
الثالوثيه،  احملبه  تلك  يشاركه  انسانا  يريد  اهلل 
انسانا تظهر فيه حياه ابنه يسوع املسيح، وهذا 
هو الهدف من اخللق وهو ما يعرف بالتأله، فغايه 

اخللق هو التأله.   
اإلنسان،  خلق  من  الهدف  هو  هذا  كان  إذا  ثالثا: 

مثال  إلى  يصل  أن  اإلنسان  يستطيع  فكيف 
يستطيع  ولن  ولم  ال  مبفرده؟؟  املسيح  شخص 
لذلك  ومحدوديته.  بل  وعجزه  ضعفه  بسبب 
هذا  يؤله  لكي  املسيح  يسوع  اهلل  ابن  جتسد 
اإلنسان العاجز، بل ويكون هو الطريق لهذا التأله.  
يقول الالهوتي العظيم باالماس في هذا املعني: 
كائن  انه  أي  هو،  هو  دائما  يبقي  األنسان  »إن 
مخلوق. لكنه في يسوع املسيح، الكلمة املتأنس، 
هو  ما  في  الفعلية  املشاركة  وأعطاه  اهلل  وعده 
إلهي، أي في احلياة األبدية غير الفاسدة. إن امليزة 
اخللود  هي  الكنيسة،  أباء  عند  للتأله،  الرئيسية 
 .)١6  :6 تيمو  )ا  اخللود  وحده  هلل  إذ  والالفساد، 
باهلل  »احتاد« صميم  في  اآلن  يقبل  اإلنسان  لكن 
بواسطة املسيح وبقوة الروح القدس. وهذا االحتاد 

هو أكثر من احتاد » خلقي« ومن كمال بشري«.  
هنا نعيد السؤال مره أخرى، كيف 
اإلنسان؟؟  عجز  امام  هذا  يحدث 
اإلجابة هي التجسد!! فالتجسد 
هو قبله اهلل للبشرية، وهو احتاد 
يؤلهنا!!  لكي  بطبيعتنا  املسيح 
يسقط  لم  لو  حتى  لذلك 
اإلنسان، كان املسيح سيتجسد، 
فاملعني  التأله.  هو  الهدف  ألن 
احلقيقي للخالص هو احتاد اإللهي 
اخللق  غاية  إن  ومبا  باإلنساني، 
أن  لإلنسان  كان  فما  التأله،  هو 
القديس  املعنى  هذا  يؤكد  اإلله.  بتأنس  إال  يتأله 
نتأله  ابن اهلل لكي  تأنس  قائال: »لقد  أثناسيوس 
لكي  منظور  انسان  جسد  في  واستعلن  نحن، 
نتقبل نحن صورة اآلب غير املنظور، واحتمل ظلم 

ووقاحة اإلنسان لكي نحتمل اخللود«. 
على  بنيت  قد  أثناسيوس  ق.  كريستولوجية  إن 
كما  لألب  مشابها  مجرد  االبن  كان  فلو  التأله، 
من  ألنه  اما  يؤلهنا!!  أن  استطاع  ما  اريوس  زعم 
نفس جوهر األب فاستطاع أن يؤلهنا وان يوحدنا 

باأللوهة. 
يسوع  بإبنه  خلقنا  قد  اآلب  إن  القارئ،  عزيزي 

املسيح بال شروط!! 
واهلل اإلبن يسوع املسيح قد جتسد لكي يؤلهنا 

بال شروط!! 
واهلل الروح القدس قد سكن فينا لكي يأخذ كل 

ما للمسيح ويعطينا بال شروط!! 
يدرك  فمتي  املشروط!!  غير  الثالوثي  احلب  انه 

اإلنسان هذا احلب ويتفاعل معه؟؟؟ 
اإلنسان،  يواجه  سؤال  ألهم  إجابه  أطول  لعلها 

ألنها تستغرق عمره كله!!  
أم  فعال؟  احملاكمة  نويل  بابا  يستحق  هل  واآلن 
نستحق نحن هذه احملاكمة ألننا انشغلنا عن كل 

هذا اجملد الذي لنا في املسيح؟
 

املراجع 
*الكتاب املقدس 

* بحث: التجسد غير املشروط لـــــــ د.صمؤيل 
طلعت ايوب. 

والكنيسة  املقدس  الكتاب  *جورج فلوروفسكي، 
)بيروت،  جنم  ميشال  األب  ترجمه  والتقليد: 

منشورات النور، ١984 م(، ص ١5٣ 
*جتسد الكلمة الرسالة 54 

* رسالة القديس اثناسيوس إلى ادلفيوس املعترف 
أسقف اونوفيوس، عام .٣7 م ترجمة عن اليونانية 

الدكتور جورج فرج. 
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فرنسا:

دمية »إي تي« الشهيرة 
في مزاد بـ3 ماليني دوالر

ستيفن  للمخرج  تي«  »إي  الشهير  الفيلم  على  عاماً   4٠ بعد 
سبيلبرغ، تُطرح الدمية اخلاصة بالكائن الفضائي في مزاد، حسب 

وكالة »الصحافة الفرنسية«.
ويذكر أن دار »جوليانز أوكشنز« للمزادات تطرح الدمية اآللية التي 
مليونني  بني  يراوح  تقديري  سعر  مقابل  واحداً،  متراً  طولها  يبلغ 
وثالثة ماليني دوالر. وقد يتجاوز املبلغ الذي سُتباع به الدمية سعرها 

التقديري بكثير.
والكابالت  األملنيوم  من  املصنوع  اإلطار  ذات  الصغيرة  الدمية  ومتثل 
مفصالً   85 من  تتألف  إذ  صغيرة،  هندسية  حتفة  املكشوفة 
والذراعني،  والرقبة  واجلفون  والعينني  األنف  يتيح حتريك  ميكانيكياً، 
وهو ما يكفي لضخ احلياة في هذا اخمللوق الفضائي الذي أسرت قصة 

صداقته مع شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.
تصوير  خالل  شخصاً   ١٢ نحو  حتريكها  توّلى  التي  الدمية  وبدت 
العمل، حقيقية، لدرجة أّن املمثلة درو بارميور التي أّدت دور شقيقة 
إليوت الصغيرة، اعتقدت أّنها تنتمي إلى أحد أنواع الكائنات احلّية، 

على ما أوضح املدير التنفيذي لدار »جوليانز أوكشنز« مارتن نوالن.
العصر  دخلت  قد  السينما  تكن خاللها  لم  التي  املرحلة  تلك  وفي 
اخلاصة  املؤثرات  في  املتخصص  إلى  سبيلبرغ  ستيفن  جلأ  الرقمي، 
كونغ«  »كينغ  شخصيتي  مصمم  اإليطالي،  ونال  رامبالدي.  كارلو 
)١976( والكائن الفضائي في فيلم »إليني« للمخرج ريدلي سكوت 

)١979(، جائزة »أوسكار« ثالثة بفضل دمية »إي تي« الفضائية.
من  الكبيرتني  الزرقاوين  الدمية  عيني  تصميم  رامبالدي  واستلهم 

عيني قّطته من نوع قطط الهيمااليا.

تونس:

نساء جفسة
قبيلة جفسة، احدى القبائل التي تقطن البالد التونسية، ولنسائها 
والعقود  احللي  من  بأكداس  يتزين  فهن  غريباً،  يعد  ما  العادات  من 
بيض  وقشر  والزجاج  املاعز  وقرون  اخلشب  من  املصنوعة  والدمالج 
وأظافرهن وجلدهن  أن يطلني شعورهن  أيضاً  ومن عاداتهن  النعام. 

باحلناء.

البرازيل:

ينتظر روحه!
   من العادات الشّيقة بني بعض قبائل في بالد البرلزيل، أن الفرد إذا 
اضطر إلى الركض مدة طويلة يتوقف مرات، ويجلس فترة من الزمن 
هادئاً ال ليستريح وإمّنا لينتظر روحه لتلحق به؛ ألنهم يعتقدون انهم 
تصل  حتى  يتريثون  ولذلك  أرواحهم،  عنهم  تتخلف  يركضون  حني 

إليهم!

أمريكا:

البوه األليف
   البوه ثعبان غير سام وهو مياثل البيئون الهندي ويعيش في أمريكا، 
وهو يقتات بالثعابني والطيور ويألف الناس الذين يربونه في بيوتهم 

كما تربى القطط لكي تأكل الفئران.

أملانيا:

نصف ناقلة بترول
ناقلة  على  األملان طوربيداً  أطلق  الثانية،  العاملية  احلرب  في خالل     
بترول، فشطرها نصفني .. غرق النصف األمامي، واجته النصف اخللفي 
الذي به املاكينات ساملاً إلى امليناء حيث أفرغ حمولته، وأعد له نصف 

جديد!

نيوزيلندا :

حظر بيع السجائر مدى احلياة ملواليد ٢٠٠9 
وما بعده

سجائر  بيع  حتظر  جديدة  قوانني  مجموعة  النيوزيلندي  البرملان  أقر 
أن القوانني اجلديدة  التبغ مدى احلياة ملواليد عام ٢٠٠9 وما بعده، إال 
دولة  قبل  من  »حظر  بأنها  البعض  وصفها  حيث  معارضة  القت 
متسلطة على تربية األطفال«، وأنها ستؤدي إلى ظهور سوق سوداء.
فرض  على  تنص  القوانني  هذه  أن  نيوز«  »سكاي  شبكة  وأوضحت 
غرامة مالية تصل إلى ١5٠ ألف دوالر نيوزيلندي )95 ألفا و9١٠ دوالرات 
أمريكية(، على من يبيع السجائر ملواليد ٢٠٠9 ومن هم أصغر سنا، 
ما يعني أن األجيال اجلديدة ستمنع من التدخني من فترة الشباب إلى 

نهاية حياتهم.
وتضمنت القوانني اجلديدة كذلك خفض نسبة النيكوتني املسموح 
بها في السجائر في الوقت احلالي، وخفض عدد جتار التجزئة املرخص 
لهم بيع التبغ بنسبة 9٠%، ليصل عدد جتار جتزئة التبغ إلى 6٠٠ تاجرا 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، وذلك بعد أن بلغ عددهم 6 آالف تاجر.
يذكر أن تلك القرارات تأتي في إطار خطة وضعتها نيوزيلندا ملناهضة 
أن  بعد  وذلك   ،٢٠٢١ ديسمبر  في  عنها  قد كشفت  كانت  للتدخني، 
بلغت نسبة املدخنني في البالد ١٣%، غالبيتهم من السكان األصليني 

املعروفني باسم »املاورو«.

أوروبا:

الكونكراك يتالشى
يعيش طائر الكونكراك، في األراضي العشبية بغربي أوروبا، ويهاجر 
الشتاء  فصل  لقضاء  أفريقيا  شرقي  جنوب  إلى  سنوياً  اخلريف  في 
هناك، ويعود بعدها إلى موطنه األصلي مع بداية الربيع ليرعى صغاره 
في أثناء الصيف، ويبلغ طول الكونكراك ٣٠ سنتيمتراً، والذكر أكثر 

وزناً من أنثاه.
   وقد بدأ هذا الطائر في االنقراض بسبب التوسع في زراعة وتطوير 
األراضى، مما غير من بيئته، ولم يبق منه سوى ستة آالف طائر، تردد 

أصواتها )كريك - كريك( في ليالي الصيف في غربي أوروبا.

النمسا:

أكبر مرتب في العالم
أكبر مرتب دفع إلنسان في العالم، كان يتقاضاه اإلمبراطور فرنسوا 
جوزيف إمبراطور النمسا السابق. كان مرتبه السنوي مليون جنيه، 
غير إيراداته اخلاصة وموارده األخرى. استولى في أثناء حياته من خزينه 

احلكومة النمساوية على 56 مليون جنيه أدرجت في باب املرتبات.

إيطاليا:

قرية كاملة لإليجار.. 
بسعر مخفض وإطاللة ساحرة

من  حتتويه  ما  بكل  لإليجار،  إيطاليا  ريف  في  كاملة  قرية  طرح  مت 
منازل، وتدعى Petritoli الواقعة وسط البالد، وتتميز بإطاللة ساحرة.

تاريخية، تضم  اإليطالية،   Le Marche تتبع مقاطعة  التي  القرية   
لعصر  تعود  سجون  منطقة  منها  األثرية،  البنايات  من  مجموعة 

.Palazzo Mannocchi الدولة الرومانية، وقلعة أثرية تدعى
القرية،  السياحة،  بأخبار  اخملتصة  أوت«  »تامي  مجلة  ذكرته  ما  ووفق 

تقع على بعد ٣ ساعات عن العاصمة اإليطالية روما.
لـ ٢٠٠  بنايات، تكفي الستضافة ما يصل  املدينة من  وما حتتضنه 

ضيف، كما أنها حتتضن مسرحا خاصا بها، ودار عبادة.
وتقول اجمللة إن تكلفة إيجار القرية بالكامل بسعر مخفض يبدأ من 

١577 دوالرا فقط لليلة.
أو  األشخاص  من  عدد  على  تقسيمها  ميكن  القيمة  هذه  وتقول« 

مجموعة أصدقاء الستغالل هذه الفرصة ألنفسهم.
العالم، ففي عام  السياحية في  الوجهات  أبرز  إحدى  إيطاليا  وتعد 
٢٠١9 التي سبقت ظهور وباء »كوفيد ١9«، استقبل البلد األوروبي 

65 مليون سائح من مختلف دول العالم.
وتشير إحصاءات رسمية في إيطالية، إلى أن أكثر من 7٠ باملئة من 
السكان يعيشون في املدن، بينما تقطن األقلية في القرى التي حتول 

الكثير منها إلى »قرى أشباح« مهجورة.

فرنسا:

اإلمبراطورية الراقصة
كانت فرنسا في عهد ناپليون الثالث، تسمى »إمبراطورية الفالس«،  
نظراً ملا كان يسود شعبها من مجون وانصراف إلى املباهج والتسلية!

عالم بال حدود2121

الواليات املتحدة:

 تشريع جديد حلظر تطبيق »تيك توك«
يحظر  تشريع  عن  روبيو،  ماركو  اجلمهوري،  السيناتور  أعلن 
توك«،  »تيك  الشهير  الصيني  االجتماعي  التواصل  تطبيق 
قائاًل إنه مدعوم من أعضاء من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، 

وفًقا لوكالة »رويترز«. 
املالكة  دانس  بايت  شركة  على  الضغوط  التشريع،  ويزيد 
استخدام  إمكانية  من  أمريكية  مخاوف  وسط  للتطبيق 

التطبيق في التجسس على األمريكيني.
وقال مكتب السيناتور اجلمهوري، في بيان صحفي إن التشريع 
تواصل  شركة  أي  جانب  من  املعامالت  جميع  سيحظر 

اجتماعي في الصني وروسيا أو تخضع لنفوذهما.
جاالجر  مايك  اجلمهوري  النائبني  أن  إلى  »رويترز«،  وأشارت 

والدميقراطي راجا كريشنامورثي يدعمان تشريًعا مماثاًل في مجلس النواب.
وفي نوفمبر املاضي، حّذر السيناتور اجلمهوري ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب مايك جاالجر، من أن »تيك توك« يشكل تهديًدا كبيرًا لألمن 

القومي األمريكي، بعد أن أشارا إلى أن »بكني قد جتمع معلومات حساسة من موظفي احلكومة األمريكية«.
وأوضح املشرعان، أن املاليني من األمريكيني يعتمدون بشكل متزايد على تيك توك، وأن األمر األكثر إثارة للقلق هو إمكانية إساءة استخدام 

خوارزمية التطبيق للتأثير في رأي املستخدمني.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

أنها  »أعلم  قالها،  الفرنسي  املنتخب  مدرب  حتى 
كأس  ميسي  يحمل  أن  يريدون  فرنسيون  هناك 
األرجنتيني  واملنتخب  صعبة  املباراة   .. العالم 
املنتخب  قالها حارس مرمي  وقبلها  للغاية«،  قوي 
املنتخب  يهمنا  »ال  مارتينيز  إميانويلو  األرجنتيني 
الذي يلعب ضدنا علي كأس العالم، كل ما يهمنا 
أن يعرف أنه سيواجه مجموعة من اجملانني، تريد أن 
تهدي كأس العالم لقائدهم« .. وعندما سئل »من 
يعرف  الكل  »بالتأكيد  وقال  ضحك  قائدكم«،  هو 
إنه ميسي .. أعظم العب كرة قدم«. هذه املقدمة 
به  يحظي  الذي  احلب  مدى  أي  إلى  لنا  تكشف 
لونيل ميسي، هذه األيقونة الكروية، التي لن يجود 
الزمان مبثلها كثير، إنه ظاهرة، إنه مصدر للبهجة 
الكروية، ينتظره العالم حينما يلمس كرة القدم، 
ليستمتع مبا يري من فن وسحر كروي. هل تتخيلون 
ماذا يقول كبار اخلبراء واحملللني في كرة القدم عنه 

»أن كرة القدم حتب أن تداعب قدميه«.
حطم العديد من األرقام القياسية، عدد املشاركات 
مارادونا،  باسم  املسجلني  العالم  بكأس  واألهداف 
وسيصبح أكثر الالعبني خوضا للمباريات بالبطولة 
يوم األحد، متجاوزا الرقم القياسي املسجل باسم 
لوثار ماتيوس، ٢5 مباراة. فاز بجائزة الكرة الذهبية 
الهداف  أنه  كما  قياسي،  رقم  وهو  مرات  سبع 
الفذ  املهاجم  علي  متغلبا  لألرجنتني،  التاريخي 
باتيستوتا. حصل ميسي على حوالي سبعة ألقاب 
ألقاب  وأربعة  اإلسباني  الدوري  في  برشلونة  مع 
العالم بقطر  األوربي. وفي كأس  األبطال  دوري  في 
سجل ميسي 7 أهداف، وأهدي ٣ مساعدات إلحراز 

أهداف لزمالئه.
في  العالم  كأس  من  أهم  قومي  بطل  ميسي 
األرجنتينية  الصحفية  ذلك  علي  ودلل  األرجنتني، 
مقابلة  أنهت  عندما  ماتيوس،  مارتينيز  صوفيا 

تليفزيونية مع ميسي، لتوجه له كلمة نيابة عن 
األرجنتني، قبل املباراة أما فرنسا علي كأس العالم: 
لكن  الفوز،  جميعنا  نود  وبالطبع  قادم،  »النهائي 
أريد أن أخبرك أنه بغض النظر عن النتيجة، هناك 
شيء ال ميكن ألحد سلبك إياه، أننا جميعا نحبك، 
وسواء فزت بالكأس أم لم تفز، سيبقي حبك في 
قلوب كل األرجنتينني، فكل واحد، وكل طفل يرتدي 
وستبقي  القومي،  بطلنا  ألنكم  ميسي،  فانلة 
وكان  ال«.  أم  العالم  بكأس  فزت  سواء  كذلك، 
متاما  يدرك  ألنه  ميسي،  علي  جدا  واضحا  التأثر 
املسؤولية امللقاة عليه من جانب زمالئه الالعبني، 
يريدون  العالم،  في  واملليارات  األرجنتينني،  وماليني 
يلعبه، وهو  يروا ميسي ينهي آخر كأس عالم  أن  
يحمل هذه الكأس، حتي يكتمل اللون األخير، في 
األيقونة املبدعة مليسي، ساحر كرة القدم، ومصدر 
بهجة املليارات حول العالم من عاشقي الساحرة 

املستديرة.
ميسي ظاهرة كروية، رمبا ال تتكرر خالل السنوات 
القليلة القادمة، كان غالبية العالم يتمني ويدعو 
منتخب  يعني  ميسي  العالم.  بكأس  ميسي  فوز 
ليس  يصورنه  ميسي،  تعني  واألرجنتني  األرجنتني، 
أيقونة  أيضا  ولكنه  قومي،  بطل  أنه  على  فقط 
كرة القدم، الفريدة، التي جاد بها الزمان. املنتخب 
ميسي  يفوز  أن  أجل  من  يعمل  كله  األرجنتيني 
وميسي  األرجنتني،  تفوز  أن  قبل  العالم،  بكأس 
بكأس  وبلده  فريقه  ليفوز  ويجتهد  ويلعب  يصلي 

العالم، حتي تتوقف االنتقادات الالذعة، التي كانت 
مثلما  بالده  منتخب  في  يلعب  ال  بأنه  إليه  توجه 
أو  برشلونه  بالذات  كان  سواء  فريقه،  مع  يلعب 

باريس سان جيرمان. 
كوبا  اجلنوبية،  أمريكا  بكأس  مؤخرا  ميسي  فاز 
ميسي  أصبح  العالم،  بكأس  يفوز  واليوم  أمريكا، 
في  للمليارات  املفضل  الالعب  استحقاق،  وعن 
التي تستحق ما حصلت  األيقونة،  العالم، أصبح 
ممن  املليارات  قلوب  في  ومكانة  قامة  من  عليه 
أنه غير  أثبت ميسي  القدم.  يتابعون ويحبون كرة 
قابل للمقارنة مع رونالدو، أو نيمار، أو مبابي، نعم 
حالة  ميسي  ولكن  متميزون،  العبون  كلهم  هم 

خاصة.
وقال عنه لويس إنريكي مدرب برشلونة واملنتخب 
فعله  يستطيع  ال  ما  يفعل  »ميسي  اإلسباني 
اإلعالم  في  ماجد  كابنت  »شخصية  أتون  أوليفيه 
العربي«. وشبهه الفرنسي مدرب األرسنال السابق 
هو  ستيشن،  بالي  العب  »ميسي  فينجر:  آرسني 
وحده الذي يجعل املستحيل ممكنا«. وقال عنه بيب 
جوارديوال مدرب برشلونة السابق ومدرب مانشستر 
سيتي احلالي: » ميسي ما يقدمه العب في عمره 
هو شيء استثنائي بكل املقاييس، وميسي عندما 
يريد شيئا، فهو قادر علي حتقيقه، هذا ما عهدته 
فيه على مدار سنوات«. وأكد سبيشيال وان جوزيه 
مورينيو: »الطريقة األفضل إليقاف خطورة ميسي، 
هي تخصيص عدد كبير من الالعبني ملراقبته دائما 
إيقاف  في  تنجح  ال  بأنك  السيء، هو  اخلبر  لكن   ..
تشافي:  احلالي  برشلونة  مدرب  وقال  خطورته«. 
»من الواضح أن ميسي هو فوق اجلميع.. من ال يرى 

ذلك هو أعمى«.

مباراة  وفرنسا،  األرجنتني  بني  النهائي  كان 

األول،  الشوط  في   ٢-٠ األرجنتني  فازت  مجنونة، 
ليفرح املليارات بقرب فوز ميسي بالكأس اجملنونة، 
إال أن بدءا من الدقيقة 79 من املباراة عادت فرنسا 
للتعادل ٢-٢، ثم في الشوط اإلضافي األول تتقدم 
الثاني  ، ولكن في الشوط اإلضافي  األرجنتني ٣-٢ 
تستحق  مباراة  في   ،٣-٣ ثانية  مرة  فرنسا  تتعادل 
بأن تكون نهائي كأس العالم، والكاميرات مسلطة 
قلبها  علي  يدها  تضع  واملليارات  ميسي،  علي 
مخافة أن يضيع احللم، ويفقد ميسي فرصة فريدة 
للفوز بكأس العالم. إن أن عدالة السماء، بأن تكون 
كرة القدم لعبة غير ظاملة، وحالف التوفيق حارس 
مرمي األرجنتني الرائع واملبدع في صد ركلتي جزاء 
من العبي املنتخب الفرنسي، وانقذ انفرادا لالعبي 
كفيال  كان   ،١١9 الدقيقة  في  الفرنسي  املنتخب 
بأن حتزن املليارات من عاشقي كرة القدم وميسي، 
فازت  التي  فرنسا،  إلي  العالم  كأس  تذهب  بأن 
قالها  وكما   .٢٠١8 روسيا  في  األخيرة  بنسختها 
تالعب  بالفعل  كان  فرنسا  أن  مارتينيز  إميانويل 
هدفهم  الذي  »املبدعني«  اجملانني  من  »مجموعة 
 .. قائدهم  إلي  ليهدونها  العالم  بكأس  الفوز 
ميسي«. وقد كان. وكانت الفرحة والبهجة عارمة 
شعبيا وإعالميا علي املستوي الدولي بفوز ميسي 
منتخب  مع   ،٢٠٢٢ القدم  لكرة  العالم  بكأس 

األرجنتني.
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مكان  إلى  منزلي  من  غداء  وجبة  أخذت معي  املرات  من  مرة  في 
الغداء  وقت  صار  وحني  أرز!  مع  قلقاس  كانت  وباملصادفة  عملي، 
فلمحني  طعامي،  لتسخني  الشركة  مكتب  مطبخ  إلى  ذهبت 
أحد زمالئي الكنديني وأنا أحمل علبة الطعام الشفافة في يدي 
وأخذه الفضول ليسألني بلطف ما عسى أن تكون هذه الوجبة 
ارتسمت  توصف  ال  وحماسة  وطنية  وبروح  األخضر(!  اللون  )ذات 

ابتسامة عريضة على وجهي وأجبت باإلجنليزية: 
!’saA  lO‘ dellac hsid naitpygE citnehtua na si sihT-

فابتسم بدوره على التو وقال باستحياء:
?doof ruoy eman syug uoy woh siht sI ’?ssA llA‘-

أما انا فانتابتني غيرة وطنية بعد أن أدركت صدى االسم بالعامية 
املصرية على مسمعه، وأجبت سريعاً محاوالً إنقاذ املوقف:
!elddim eht ni kaerb on…drow eno…’salo’…on ,on ,oN-

ومن وقتها أصبحت حذراً جداً ملا أجلب معي من طعام إلى العمل! 
املناقشة!  منا  تستحق  أنها  إال  القصة،  طرافة  من  وبالرغم 
فالعالم اليوم أعتاد على األكالت الصينية، والهندية، واليابانية، 
املأكوالت  فأين  وغيرهم!  مؤخراً(  )والسورية  واللبنانية  والكورية، 
الشائع  من  ليس  الثقافي؟  االنفتاح  هذا  كل  من  اليوم  املصرية 
إطالقا أن تقول ألحد زمالئك »هيا نذهب لنتناول طعاماً مصرياً« 

دون أن ترى منه عالمات تعجب أو فضول؟! 
)ومحمد  اخلالدة  بأهراماتها  اليوم  فقط  تعرف  مصر  لألسف، 
صالح(! لكن يجهل العالم عن ثقافتها احلالية الكثير! والغريب أن 
الرجل املصري، رغم انزعاجه، ال يشعر على اإلطالق بأي تقصير أو 
تقاعس من جهته في هذه القضية؛ بل يظن أنه ضحية تكاسل 
بتثقيف  أنفه(  )رغم  ملزم  العالم  وكأن  العالم؛  شعوب  وجهل 
املصري  الشعب  شعور  والنعدام  وشعبها!   مصر  عن  نفسه 
باملسؤولية جتاه نشر ثقافته عاملياً، تولدت تدريجياً المباالة بالغة، 

ولم يعد ميثل األمر مصدر إزعاج له! 
واملوضوع بالطبع ال يقتصر فقط على الثقافة واألكالت املصرية 
النقطة  هذه  في  املناقشة  نحصر  أن  السذاجة  ومن  الشعبية؛ 
واتخذنا  الوطن  عن  االغتراب  ظاهرة  درسنا  فإن  فقط!  الفرعية 
)أو  اللبناني  واملغترب  املصري  املغترب  بني  واقعي  مقارنة  منوذج 

السوري(، نستطيع أن نسجل العديد من املالحظات! 
فاملصري، بشكل عام يخرج من وطنه بعقلية املوظف! أما اللبناني 

فيخرج بعقلية املدير )او رجل األعمال(! وال أقصد اإلهانة مطلقاً 
العقلية  هذه  لكن  موظف!  نفسي  انا  ألني  »موظف«  بلفظ 
فإن  معيشته!  أسلوب  عليه  ومتلي  بل  الشخص  طموح  تعكس 
اخلليج،  إلى  ذهب  وإن  كموظف،  غالباً  فسيعيش  املصري  هاجر 

فسيعيش »كموظف على كف عفريت«! ما معنى هذا؟
 فحينما يسافر املصري إلى دولة خليجية، يخرج وهو مقتنع أنه 
سيقيم هناك لبضعة سنوات فقط، يجمع فيها الثروة املطلوبة، 
ثم يعود بعدها أدراجه إلى مصر ليعيش فيها بقية عمره! لكنه 
تكفي  ال  القليلة  السنوات  هذه  أن  الغربة  من  حني  بعد  يدرك 
أخرى،  ثم  أخرى،  سنوات  بضعة  عليها  فيزيد  أحالمه،  لتحقيق 

وأخرى وهلم جرَّ! والنتيجة انه يقضي عمره كله باخلارج، 
لكن على أمل )ال ينقطع( في الرجوع! هذه الرغبة 

الوطن،  إلى  العودة  في  املفهومة  غير  امللحة 
التي  احلاملة  املفرطة  العواطف  كم  سببها 
به.  احمليط  العملي  الواقع  من  أكثر  حتركه 
يرحل،  أن  حتى  قبل  الرجوع  في  يفكر  فهو 
كمن يطلب مقدماً قسطاً من الراحة قبل 

بدء العمل! 
دون  أنه يعيش لسنوات كثيرة  اخلطورة في ذلك 

كما  بيته  بفرش  يتمتع  فال  باالستقرار!  اإلحساس 
ينبغي، بل يشحن كل ما هو أنيق وجميل من عفش ومفروشات 
إلى مصر، حيث معيشته املستقبلية! بالضبط كما فعل أجداده 
قبورهم،  في  النفيسة  ممتلكاتهم  كل  وضعوا  عندما  الفراعنة 
حتى متى عادوا إلى احلياة، يتمتعون بها! وفي الواقع، يعود املصري 
تغيرت  قد  املوضة  أن  ليكتشف  االغتراب،  من  عديدة  بعد سنني 
كان  املصري  بيته  على  بإنفاقه  قام  وما  اختلفت،  قد  واألذواق 
أخرى في  رغبة  وال  لديه قدرة  تعد  لم  للوقت، ولألسف  مضيعة 

التجديد! 
منطق التركيز في الرجوع، قبل الشروع في الرحيل، يعتبر سوء 
دون  النهايات  استعجال  إلى  يشير  فهو  تأكيد؛  بكل  تخطيط 
اخلوض الناضج في الوسائل املؤدية إلى الهدف! وفوق هذا، حتى 
خطة رجوعه غير محكمة مبواعيد ثابتة ومدروسة، بل هي على 

فيض الكرمي )أي رهن الظروف(!
من  متاماً  ملغي  الوقت  فعامل  املزمنة!  املصريني  أزمة  هي  وهذه 

قراراتهم  كل  وبالتالي  حساباتهم، 
تتسم باملرونة، والفوضى، والقابلية 
للتأجيل! وبسبب خضوعه لسلطان 
الظروف، حكم على نفسه أن يعيش 
هذا  فانعكس  ذهب؛  أينما  كضيف 
اليومية!  تعامالته  على  اإلحساس 
غيره  مع  يتعامل  األسف  مع  فنراه 
أجل  من  بالنفس،  ثقة  وعدم  بتردد 

احلفاظ على لقمة عيشه! 
أما اللبناني )أو السوري(، فيترك بالده بروح املغامر الذي يعلم متاماً 
العقبات وألية  لكل  ما يجب حتقيقه، مترقباً ومستعداً 
مدرك  هو  بالعواطف،  منقاد  غير  وألنه  عواقب! 
للزيارة فقط!  إال  إلى وطنه  يعود  لن  أنه  متاماً 
االجتماعي  بالثبات  شخصيته  فاتسمت 
اخملاطر!  اتخاذ  من  الرغم  على  والنفسي 
املثابرة  نحو  دائماً  يدفعه  االستقرار  وهذا 
لتحقيق ذاته وصعود سلم النجاح! فيحتل 
خاصة  شركة  يفتتح  أو  املناصب،  أكبر 
يستمتع  هو  ولهذا  نفسه!  أمر  مالكاً  فيصبح 
بكل حلظة من حياته في الغربة! فيقوم بفرش بيته 
من  مع  ويتعامل  بل  وهندامه؛  مبظهره  ويهتم  طراز،  أحدث  على 
حوله بثقة بالغة وكرامة وشموخ! وال يشعر باخلزي من أصله، بل 

ويفتخر ويرغمك على احترامه! 
على الرغم من عظمة وفخامة احلضارة الفرعونية، إال أننا لم نرث 
منها غير اجلانب الديني والغيبي فقط! فاهتمام الفراعنة الزائد 
بالدين وفكرة اخللود جعلتهم يبدعون في بناء املعابد واألهرامات، 
منها  نرى  ال  ولذلك  األخرى  والرياضية  املدنية  املنشآت  من  أكثر 
شيئاً اليوم!  وهذه هي مشكلة املصريني اليوم! انحصروا ما بني 
لذا  تذكر!  إجنازات  وال  طموح  بال  فغدوا  فقط،  والغيبيات  الدين 
مبالني  غير  املاضي،  بإجنازات  ومكتفني  مهللني  حاضرنا  نعيش 
باملستقبل، )متواكلني( ظاهرياً على فيض الكرمي سبحانه وتعالى، 

لكن بإميان متزعزع، متشكك، يهاب غدر الظروف املضنية!  
بعدم  يشعرني  »القلقاس«  صار  إن  القارئ  عزيزي  تتعجب  فال 

األمان!   

دردشة…بالعربي الفصيح: 

انا املصري!!

بقلم:  مينا ماهر
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So God spoke to Moses on Mount Sinai.
He only wanted to hear the people’s outcry.
He wanted them to obey His voice, 
And wanted it to be their choice.
He vowed that if His Covenant they kept,
The whole Israeli nation He would accept.
So Moses went and spoke to the people true,
And they replied, “all that He has spoken we will do”.
On the Mountain, Moses spoke to God,
And in turn, God spoke to Moses His law.
While God established His Covenant with His people on high,
His people below thought that perhaps Moses had died,
For they feared and seemed quite concerned,
They also feared he would never return.
So they told Aaron to make them a calf of gold,
That they may worship it as their god!
Although this angered the true God above,
He remembered His Covenant with humility and love.
He had mercy on these idol-worshipping men,
And told them what to offer for their sins.
Although God forgave them for this evil deed,
He vowed that they would not be freed.
They wandered aimlessly in the wilderness,
Until a new generation arose, which did not condone this 
wickedness.
When God saw that they had obeyed His Word,
He knew they were ready for what He had deferred.
So Moses sent a group to spy out the Promised Land, 
And they came back saying it was truly grand.
But they also said it was a city that was fortified,
And most doubted they could overpower this city glorified.
Only Caleb and Joshua believed in their hearts,
That God would lead them to finish what He asked them to 
start.
They knew God was with them in this task,
And they were prepared to do whatever He asked.

Gigi Soleman    

13.  MOSES VII By the end of each year, we 
wish and hope for a better 
one to come. We review the 
year that is coming to an end 
and look for the changes we 
could make to ameliorate our 
future and those we care for. 
If everyone strives to create a 
better future, the whole com-
munity will prosper, and a bet-
ter society will exist.
The assumption here above 
applies solely to the matters 
that individuals have control 
on them. But how could we 
make a better year if the main 
determinants for happiness, 
prosperity and a better year 
to come is not in the individu-
al’s hands? 
How could we deal with fac-
tors that are run and con-
trolled by a government, 
those that can make or break 
our life? Then our hopes will 
vanish if we do not make 
drastic changes to all the 
inputs that cause our daily 
struggle with life and deter 
us from aspiring for a Happy 
New Year.
When we think about what 
changes we need to have to 
reach our wishful quality of 
life, we will find a long list 
of wishes, and even Santa 
cannot make it happen. Al-
though we all accepted our 

destiny during this 
ending year and hard-
ly survived inflation 
embedded within a 
recession yet, hope 
never fades.
However, we are no longer 
in our childhood of human-
ity, we are not sending let-
ters of hope to Santa, but 
we are sending demands to 
have these changes for better 
years to come.
First, we need to have true 
democracy with true free-
dom of speech, establish laws 
and regulations to be applied 
and abided by all citizens, and 
not in favor of any group over 
the other. We demand a bet-
ter-civilized health care sys-
tem that retains our dignity 
and respects our humanity. 
To be treated by healthcare 
professionals as human be-
ings, not as excess luggage of 
society or stray animals.
 We demand a government 
aware of the meaning of the 
social contract where they 
work for us. We must recov-
er the economy and end this 
inflation and lower interest 
rates again to be able to live, 
not just to make a living. 
We need social justice, job 
protection, true equali-
ty in employment, and not 

an empty slogan 
where jobs are giv-
en based on com-
petence, not race, 
accent, or ideology. 

We demand to regain our 
sense of security in the 
streets and in our homes and 
end the clear and present traf-
fic violations and road rage.
Nevertheless, we hope that 
our demands will be a real-
ity in this new year, not just 
hopes till another year goes 
by, and carry them year after 
year until they become hope-
less hopes.
The people of this great na-
tion deserve all their de-
mands to be met, our coun-
try is built and still being built 
by the sacrifices of all those 
who immigrated to the new 
world over three hundred 
years ago, and up till now, ev-
ery new generation adds val-
ue and power to the nation. 
The least they should get is 
a proper life as promised by 
the government. But the only 
way to realize the demands 
and make all hopes come true 
is by changing an inefficient 
or aging government on both 
levels, Provincial and Federal.
Still, our hopes are high for a 
happy change and A Happy 
New Year.

Emad BarsoumEmad BarsoumNew Year... another New HopesNew Year... another New Hopes
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