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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

www.good-news.cawww.good-news.caالسبت ٢1 يناير ٢٠٢٣ - السنة العاشرة -  العدد الثامن والعشرون بعد املئتان

gnjournal@gmail.com

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

زيادة الضرائب زيادة الضرائب 
العقارية بنسبة العقارية بنسبة 
55,,55% في مدينة % في مدينة 

تورنتوتورنتو

كندا ثالث أفضل دولة للمعيشة كندا ثالث أفضل دولة للمعيشة 
في العالم بعد سويسرا وأملانيا في العالم بعد سويسرا وأملانيا 

كيف تعاملت الدولة مع ملف األقباط كأهم كيف تعاملت الدولة مع ملف األقباط كأهم 
عناصر ترسيخ اجلمهورية اجلديدة؟عناصر ترسيخ اجلمهورية اجلديدة؟
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فتاة الكوبري
والفتاة  الشاب  سبيل  بإخالء  النيابة  فعلت  والفتاة حسناً  الشاب  سبيل  بإخالء  النيابة  فعلت  حسناً 
الكباري،  بارتكاب فعل فاضح على أحد  اتهما  الكباري، اللذين  بارتكاب فعل فاضح على أحد  اتهما  اللذين 

عمن  بالبحث  قراراً  أصدرت  حني  فعلت  عمن وحسناً  بالبحث  قراراً  أصدرت  حني  فعلت  وحسناً 
اجملرم  فهو  ونشرها،  الواقعة  تلك  اجملرم صور  فهو  ونشرها،  الواقعة  تلك  صور 

هذا  في  الكثيرون  كتب  وقد  هذا احلقيقي،  في  الكثيرون  كتب  وقد  احلقيقي، 
البنت،  على  هنا  سأركز  ولكني  البنت، املوضوع  على  هنا  سأركز  ولكني  املوضوع 
فالشاب بعد اخالء السبيل سيذهب الى فالشاب بعد اخالء السبيل سيذهب الى 
بيته مع كلمتني تقريع ع املاشي من األب بيته مع كلمتني تقريع ع املاشي من األب 
األم، وصيحات  األم، وصيحات وشهقتني خوف عليه من  وشهقتني خوف عليه من 

الفحل  بقدرة  األصدقاء  من  ذكوري  الفحل اعجاب  بقدرة  األصدقاء  من  ذكوري  اعجاب 
على الهياج اجلنسي واستعراض قدراته.على الهياج اجلنسي واستعراض قدراته.

لن يلومه اجملتمع بل هناك من سيفخر بغزوات الشاب لن يلومه اجملتمع بل هناك من سيفخر بغزوات الشاب 
ال  املقال  هذا  نشر  عند  التي  البنت  في  الكارثة  ال لكن  املقال  هذا  نشر  عند  التي  البنت  في  الكارثة  لكن 
أدري ان كانت ستستكمل حياتها أم ستتخلص منها أدري ان كانت ستستكمل حياتها أم ستتخلص منها 

أسرتها قتالً أو نفياً أو تشويهاً وكياً بالنار؟؟ أسرتها قتالً أو نفياً أو تشويهاً وكياً بالنار؟؟ 
هذه الفتاة التي صارت مشهورة باسم فتاة الكوبري هي هذه الفتاة التي صارت مشهورة باسم فتاة الكوبري هي 
الضحية احلقيقية لكل ما حدث في مجتمع مكبوت الضحية احلقيقية لكل ما حدث في مجتمع مكبوت 

جنسياً مشوه اجتماعياً، خطأ جنسياً مشوه اجتماعياً، خطأ 
خطأ  نزوة،  مجرد  يعتبر  خطأ شاب  نزوة،  مجرد  يعتبر  شاب 
تفريط  هو  الفتاة  تفريط تلك  هو  الفتاة  تلك 

هذه  الشرف،  هذه في  الشرف،  في 
البنت ذبحت على البنت ذبحت على 

منا  حتتاج  النشر،  مبجرد  مباشرة  منا الهواء  حتتاج  النشر،  مبجرد  مباشرة  الهواء 
من  وانقاذها  نفسي  دعم  الى  من جميعاً  وانقاذها  نفسي  دعم  الى  جميعاً 
مطمئن  غير  شخصياً  أنا  أهلها،  مطمئن براثن  غير  شخصياً  أنا  أهلها،  براثن 
على تلك الفتاة، أبوها وشقيقها واجليران على تلك الفتاة، أبوها وشقيقها واجليران 
واجملتمع سيتعامل معها على انها مجرمة واجملتمع سيتعامل معها على انها مجرمة 
ستصبح  ستشطبها،  املدرسة  ستصبح وشيطانة،  ستشطبها،  املدرسة  وشيطانة، 
منبوذة، ومن املمكن أن تنتحر حتت كل تلك الضغوط.منبوذة، ومن املمكن أن تنتحر حتت كل تلك الضغوط.

أنقذوا فتاة الكوبري وأمتنى عند نشر هذا املقال أن تكون أنقذوا فتاة الكوبري وأمتنى عند نشر هذا املقال أن تكون 
حية تتنفس ومتشي في قريتها وتعيش طبيعية، يغفر حية تتنفس ومتشي في قريتها وتعيش طبيعية، يغفر 
لها األهل واجملتمع زلة مراهقة عابرة حتت ضغط غريزة لها األهل واجملتمع زلة مراهقة عابرة حتت ضغط غريزة 
الزواج  مع  يتعامل  مناخ  في  ترويضها  حلول  الزواج تصعب  مع  يتعامل  مناخ  في  ترويضها  حلول  تصعب 

كصفقة.كصفقة.

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

شراء  حتظر  كندا 
األجانب  على  العقارات 

غير املقيمني بها
....................................ص9

تذكرة  أسعار  في  زيادة 
)تي  العام  النقل  وسائل 

تي سي( بكندا
....................................ص9

بشروط قاسية.. صندوق 
تفاصيل  يعلن  النقد 
صرف شرائح قرض الـ 3 

مليارات دوالر ملصر
..................................ص11

من  مؤقتا  تطلب  كندا 
الصني  من  القادمني 
اختبار  اثبات  تقدمي 
كورونا السلبي        )ارجو 

تغيير العنوان بالداخل(
....................................ص9

شهود الكرم .. شهود الكرم .. 
شاهد ماشفش حاجه! شاهد ماشفش حاجه!       

في ٢٠١٦ وبعد واقعة تعرية سيدة قبطية عمرها سبعون عاماً تُدعي 
»سعاد ثابت«، قال رئيس اجلمهورية »عبد الفتاح السيسي«: إن ما إن 
حدث »ال يليق أن يحدث في مصر، أو يتكرر مرة ثانية، أي حد هيغلط 
ال   ،، خاطرها  على  متاخدش  املصرية  السيدة  أن  أرجو  هايتحاسب، 

نقبل أبداً أن يتكشف سترنا بأي شكل وألي سبب من 
وبعضهم،  املصريني  بني  يفرق  يقدر  محدش  األسباب، 
نتحاسب،  كلنا  عدد،  أي  على  مجراه  سيأخذ  والقانون 

اللى يغلط يتحاسب«
بالفيديو  مصورة  تليفونية  مكاملة  وفي  بأيام  وبعدها 
قال البابا تواضروس للضحية »سعاد ثابت« وفي حضور 
األنبا مكاريوس األسقف العام وقتها: »املسئولني كلهم 
وعدونا أنهم ياخدوا كل اإلجراءات القانونية، وزي ما تكلم 
املسئولني  وكل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد 
في الدولة، واملسئولني في األمن واخدين املوضوع بجدية 

وأخيراًومحاسبة كل  بالغة عشان إعمال القانون، وتنفيذ القانون أوالً 
شخص ُمخطئ، ألن اللي حصل دا مشني ومؤلم للغاية وأنا شخصياً 
- والكالم للبابا تواضروس - في رحلة العالج املوجود فيها أعاني منه 

كثيراً«
اللي  »يا ست سعاد  عليها:  للمجني  حديثه  البابا مستكمالً  وأضاف 
حصل ده ال يقبله إنسان أبداً، ال جوه مصر وال بره مصر، وهو أمر مؤلم 
ومخزي واجلميع يتأسف له، ورمبا يكون هذا الدرس فرصة لكل املسئولني 
في الدولة أن يلتفتوا إلي هذه احملافظة التي ال مير فترة وال حتدث فيها 

أحداث مؤملة بتتعب مصر كلها وتشوه صورتها قدام العالم«

ثم ختم البابا كالمه موجهاً حديثه لألنبا مكاريوس: »أنت املفوض من 
الكنيسة ملتابعة إجراءات هذا املوضوع« 

عالقة  وجود  عن  بشائعة  بدأ  احلادث  آن  أشارت  التحقيقات  أن  ورغم 
من  عدداً  ومعه  زوجها  توجه  ثم  مسلمة،  وسيدة  أبنها  بني  عاطفية 
أقارب الزوجة إلى منزل الشاب املسيحي للتعدي عليه، 
البالغة  ثابت«  »سعاد  والدته  سوى  يجدوا  لم  لكنهم 
من العمر 7٠ عاًما، وبغرض إذاللها قاموا بتجريدها من 
بعض  وقام  الشارع  إلي  املنزل  من  وأخرجوها  مالبسها 
مالبس  ومنحها  منزلها  بإدخالها  املسلمني  جيرانها 
وقام  الشرطة.  حتريات  بحسب  سبق  ما  كل  لسترها، 
ممن كانوا معه  وعدداً  ووالدهما  املسلم وشقيقه  الزوج 
بحرق منزلها وثالث منازل أخري ميلكها أقباط باإلضافة 

إلي مخزن بالستيك ميلكه قبطي. 
ورغم كل ما سبق ورغم أن ما حدث كان أمام حشد من 
أن رئيس اجلمهورية نفسه  التحريات، ورغم  الناس وفي الشارع، ورغم 
حتدث عن احلادثة وقدم للسيدة املسنة اإلعتذار، ورغم تصريحات البابا 
للسيدة والتي تعتبر أقوي تصريحات للبابا في قضية تتعلق باالقباط، 
ورغم التأكيد علي وعود املسئولني واألمن له بتنفيذ القانون وأن األمر لن 
مير مرور الكرام. رغم كل ما سبق، فقد صدر حكم نهائي بتبرئة الفعلة 
والسبب غاية في الغرابة وهو عدم وجود شاهد رؤية يؤكد الواقعة. أي 
أن اجليران واملارة بالشارع وحديث رئيس اجلمهورية والبابا الذي يقترب من 
الشهادة للواقعة غير موجردين، وجميعهم »شاهد ماشفش حاجه«... 

ال شئ يقال في احلقيقة فقد رُفعت األقالم وجفت الصحف.  

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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غالء املعيشة.. إلى أين؟
44

يلتقط  العالم  بدأ  أن  ما 
كورونا  جائحة  بعد  أنفاسه 
البشر  حتركات  حاصرت  التي 
وجدت  حتى  سنتني  قرابة 
البشرية نفسها ُمحاصرًة في 
والتضخم  املعيشة  غالء  نفق 
بوتيرة  املُتصاعد  االقتصادي 
غير  تكون  تكاد  ُمتسارعة 
مسبوقة خالل العقود األخيرة، 

عامليَّة  جائحٍة  أمام  يجعلنا  ما 
جتدي  ال  جديد  نوٍع  من  ُمقبلة 
معه اللقاحات إال إن اكتشفوا 

لقاًحا دائًما يقي من اإلحساس باجلوع!
أزمٌة  أنها  بلد  في  مقيم  كل  يتصور  قد 
لكن  معيشته،  أرض  حدود  داخل  محليٌَّة 
أزمٌة  أنها  يكتشف  العالم  ألخبار  املُتابع 
ففي  آخر،  إلى  بلٍد  من  ممتدة  تزحف  عاملية 

ُمعدالت  ارتفعت  أملانيا 
أعلى  إلى  التضخم 
مستوياتها منذ عام ١99٠م، 
في  التضخم  وصل  كما 
األميركية  املتحدة  الواليات 
إلى 8.٦%، وهو األعلى منذ 4٠ 
التضخم  وصل  بينما  عاًما، 
في منطقة اليورو إلى 8.١%، و 

في طوكيو جتاوز معدل التضخم التوقعات 
مسجالً 4% للمرة األولى منذ عام ١98٢، أما 
ُمعدالت  ارتفعت  فقد  العربية  البلدان  في 

التضخم في أعلى مستوياته إلى ١4% .
في  العربي  بي.بي.سي  موقع  ذكر  كما 
العربية  الدول  تواجه  »كيف  بعنوان:  تقريٍر 
ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في 
بعض  أن  البعض  ومهما ظن  ٢٠٢3؟«،  عام 
بتلك  شعوبها  تتأثر  أن  ميكن  ال  البلدان 
املستويات العالية من التضخم بسبب ما 

أو  مرتفعة  عمل  أجور  أنه  يرون 
أنظمة ضمان اجتماعي ُمراعية 
على  القادرين  غير  الحتياجات 
العمل؛ إال أننا ال ننسى بأن غالء 
مع  طرديًا  يتناسب  املعيشة 
مستوى األجور في تلك البلدان 

ال عكسًيا.
من أهم أسباب ارتفاع ُمعدالت 
التضخم تصاعد أسعار الطاقة 
عواقب  إلى  يؤدي  ما  والِغذاء، 
سلبية ال سيما على األُسر ذات 
يستحوذ  التي  املُنخفض  الدخل 
فيها الغذاء على ما يُقارب 4٠% من اإلنفاق 
االستهالكي، وفي ظل ظروٍف كهذه يصعب 
توقع استقرار اجملتمع حني يتجاوز أفراده ما 
صوابهم  ويفقدون  األلم«  »عتبة  يُسمى 
لعجزهم عن توفير احتياجاتهم اإلنسانية 
العصر  مبقاييس  األساسية 
الذي يعيشون فيه، فتبدأ دورًة 

جديدة من دورات اخلراب!
عصر  في  النادر  من 
العاملية  السيناريوهات 
شيء  حدوث  ُمسبًقا  املُعدة 
ال  احملضة،  »الصدفة«  بـ 
»اإلثارة  طابع  كان  إن  سيما 
واضًحا  يبدو  الهوليودية  السينمائية« 
الذي  السؤال  األحداث،  مشاهد  بعض  في 
األزمات  هذه  وراء  من  ُهنا:  نفسُه  يطرح 
املُتتابعة التي تُصر على حرمان البشر من 
عيش حياتهم بسالم؟ واألهم؛ كيف مُيكن 
أن يحمي »الفرد« نفسه من تداعيات تلك 
حلًما  اجلماعي«  »اخلالص  مادام  األزمات 
تُقاد اجلماعة وفق سياسة  ُمستحيالً حني 
االنصياع  إال  أمامه  خيار  ال  الذي  القطيع 

والتسليم؟
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اخملضرم،  العجوز  اجلد،  عتريس  اجتمع  حينما 
يأمرهم  عشان  رجالته،  مع  املتمرس  السفاح 
يحضروا معاه جنازة الغريق سالم ويقوموا بواجب 
احلائرة: نحضر جنازته  بأسئلتهم  قابلوه  العزاء.. 
هو  منقتلوش  اصال  ليه  ثم  قاتلينه؟  اللي  واحنا 
جذوره؟..  من  سلسالهم  ونقطع  كلها،  وعيلته 
ابتسم عتريس والمهم على غباءهم، وجاوبهم 
القطة  هو  سالم  إن  احلكيم،  املستبد  بحكمة 
أهل  وعقول  قلوب  في  تزرع  عشان  بتتدبح  اللي 
لكن  ميوت،  سالم  اخلوف..  من  »شيء«  البلد 
سالم  واتاوة  اتاوتهم  يدفعوا  يعيشوا  أهله  الزم 
هو  اخلوف  من  »الشئ«  يفضل  عشان  نفسه.. 

اللي مالزمهم.
موجود،  والسالح  القتل سهل  ان  عارف  كان  هو 
بس االسراف في استخدامه والقتل دون حساب، 
هيستنهض الوحش الكامن في نفوس الصامتني 
غبار  هينفض  اخلوف.  من  »شيء«  وطأة  حتت 
فتحصل  واملقاومة  البقاء  غريزة  ويصحي  اخلوف 
حاضر،  رجالته  سالح  كان  مهما  املواجهة..اللي 
لو  بحالها  بلد  وثورة  غضب  يواجه  هيقدر  مش 
اللي  الوحيد  الشيء  أهلها  انزاح من على كتف 
معطلهم ومخدرهم.. »الشيء« من اخلوف.. وهي 
أنه  احلفيد..  عتريس  فيها  وقع  اللي  الغلطة  دي 
في  كان  اللي  الوحش  بايده  وأيقظ  املارد،  صحى 
ملا  واخلوف..  والضعف  اليأس  من  عميق  ُسبات 
ودمار  دم وحريق  البلد طولها وعرضها،  طاح في 

..قتل وتعذيب وخطف.. خطف فؤادة!! 
ينتهك  احللم،  يغتصب  األمل،  يخطف  قرر 
البراءة.. قرر يكسر نفوسهم ويدوس على كرامة 
بلد  لوحده  يهزم  قرر  وصدقوه..  بيه  آمنوا  اللي 
بحالها، ويسجن أيقونة اخلير واملاء والزرع واحلياة 
من  بنت  تكن  لم  فؤادة  قصره..  جوه  والبسمة 
اوغاد..  عصابة  من  ومحتلة  مخطوفة  بلد  بنات 
العيون  صاحبة  اجلميلة  فؤادة  رمز..  كانت  فؤادة 
السود الواسعة املكحلة.. اللي لو ابتسمت لك 
بحنية، فكأن الدنيا كلها ضحكت لك، ولو بكت، 
الرعب  من  ينهار  ثارت  ولو  احلجر،  معاها  تبكي 

قصاد ملعة عينيها وقت الغضب أعتى اجملرمني.
ما  أقل  مشهد  في  الهاويس..  فتحت  فؤادة 
في  السينما  مشاهد  أعظم  من  أنه  عنه  يقال 
القرية..  على  الهاويس  قفل  عتريس  تاريخها.. 
ناس،  على  احلرب  أعلن  واألمل..  واحلياة  املاء  قفل 
إن  لدرجة  قواهم..  وأضعف  اجهدهم  اخلوف 
رجالة  من  واحد  رجل  ومفيش  موجود  الهاويس 
يقوم  إن حد  غير  يحتاج  ال  واألمر  جنبه،  عتريس 
وشققت،  جفت  األرض  يفتحه..  رقدته  من 
والناس خوفهم معيشهم في حالة حداد.. نساء 
في  األرض  يفترشون  ورجال  بالسواد،  متشحات 
قنوط وضعف وشيء« من اخلوف.. كأنهم موتى 
تظهر  وفجأة  الدفن..  مراسم  فقط  ينقصهم 
وسط  بيتحرك  اللي  الوحيد  العنصر  فؤادة.. 
الهدف..  محددة  ثابتة  بخطوات  القبور..  صمت 
أبسط  أنه  يتضح  األمر  الهاويس..  كان  الهدف 
مما يظنه اجلميع.. حنفية الهاويس على مرأى من 
الكل..دون متاريس أو مفاتيح أو حراسة مشددة.. 
واجلوعى  العطشى  أحد  ينهض  أن  تنتظر 

واخمللصني..وفقط يفتح الهاويس.. فكانت فؤادة.
فؤادة البريئة املنهكة اجملروحة بنفس جرح أهلها 
املساملة  الضعيفة  فظهرت  الهاويس،  فتحت 
من  لفة  كل  مع  عمالق  وحش  اغريقي،  كبطل 
الفرح  هيستريا  مشهد  يستثيره  العجلة 
تبدل  اللي  اجلموع  وغناء  ورقص  العشوائية، 
للعجلة  إدارتها  قوة  فتزداد  حلظات،  في  حالهم 
واألمل..  للماء  عطشانة  أرض  لتروي  وأكثر  أكثر 

واحلرية.. فؤادة حررت الهاويس وحررت معها أهل 
عتريس  وأظهرت  اخلوف..  من  حررتهم  البلد.. 
املتجبر القاسي القوي وكأنه قزم.. اكسير احلياة 
الناس  على  يدوس  قادر  واللي خاله  له،  بالنسبة 
زارع  كان  انه  فقط  دي..  السنني  كل  ويقمعهم 

جواهم »شيء« من اخلوف.
فؤادة حطت عتريس قدام مرايته وعرفته حجمه 
احلقيقي، فكان الزم يفرفر في النزع األخير.. كان 
الزم يرضي غرور مجرم حس إن نهاية قوته ونفوذه 
وسطوته بتقرب.. عتريس يخطف فؤادة واالسم 
بس  يخطف  مستبد..  أي  زي  زيه  يتجوزها..  أنه 
الشكل قانوني.. يغتصب لكن الشكل شرعي.. 
بيحمي  حاكم  أنه  الشكل  لكن  أعراض  ينتهك 
قصره  في  بفؤادة  ينفرد  عتريس  ويحكم..  ويدير 
أسواره  وممكن  حصني  أنه  ظن  اللي  أو  احلصني، 
حتميه.. حتت زعم القوة والسيطرة.. لكنه يهوى 
إنسانة  وقوة  عناد  قدام  وضعيف،  جبان  ويظهر 
متلك  لكنها  جسدية..  قوة  وال  سالح  حتمل  ال 
متلك  ومستبد..  ظالم  اي  عليه  يقوى  ال  سالح 
اإلميان، املبدأ، احلق.. عتريس ينظر من نافذة قصره 
باملشاعل.  كلهم  القرية  أهل  فيجد  املهيب، 
اللي حررتهم سابقا..  إليه لتحرير فؤادة  قادمون 
ألقوا  وقد  »باطل«  يصرخون  مبشاعلهم  جاءوا 
ألقوا  سنني..  وقيدهم  خنقهم  اللي  وراءهم 

خلفهم »شيء« من اخلوف.
احرقوهم..  رجاله  في  صارخا  عتريس  ينهار 
صراخه:  فيزداد  جايالك..  كلها  البلد  فيجيبوه: 
اللي  احلقيقة  فيكتشف  كلها..  البلد  أحرقوا 
داميا بيكتشفها كل ديكتاتور متأخراً.. إن السالح 
وحده ال يكفي.. ال بيحقق عدل وال بيزرع محبة في 
النفوس، وال بيحمي ظالم من غضب الغاضبني 
قصره،  جوه  يتحبس  عتريس  انفجارهم..  حلظة 
واللي يقفل عليه من بره رجالته نفسهم.. اللي 
مكانتش ملتهم حواليه دليل حب او والء، وإمنا قرب 
سقط  سقطت  لو  اللي  والسلطة،  النفوذ  من 

معاها أي اخالص أو انتماء.
فقد حانت حلظة الفرار والقفز من املركب والبحث 
داخل  محترقا  عتريس  ميوت  جديد..  سيد  عن 
دون  فؤادة  وتخرج  منيع،  يظنه  كان  اللي  قصره 
خدش واحد، بعد أن أدت دورها وقامت بالنيابة عن 
الهاويس..  وفتح  اخلوف..  البلد بكسر حاجز  أهل 
وكم من مظلومني ومحبطني في األرض عايشني 
أن  فقط  ينقصهم  اخلوف،  من  »شيء«  وسط 
ويفتحوا  بنفسهم  ويقوموا  فؤادة..  ينتظروا  ال 

الهاويس.

حني فتحت فؤادة الهاويس!!

 بقلم: هاني صبحي 
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   عندما نبحث في الظالم عن اجملهول، هل هو التمرد الدؤوب على حواسنا اخلمس، 
ومحاولة االنفالت واخلروج من دائرتها إلى آفاق املعرفة األوسع، واإلدراك األعمق، مؤمنني 
بأن هناك ما هو أبعد مما نراه بعيوننا، ونسمعه بآذاننا، وأكثر شعوراً مما نشم، أو نلمس، 

أو نتذوق؟ 
   أهو القفز إلى املستقبل، وقطف مفاجآته اجلميلة قبل األوان؟

   أم هو اخلوف الدفني والدائم من إحتمالية: إكراهات اجملهول، وإهاناته؟
...،...،...،   

   هناك من يزعم أن للنجوم والكواكب تأثيراً كبيراً على شخصيتنا، وسلوكنا، وحياتنا 
بأكملها، ويقول: ان اجملوس بفضل رؤيتهم للنجم، عرفوا شخصية املسيح املولود، فاحضروا له هدية من لبان؛ ألنهم 

عرفوا أنه كاهن. وقدموا له ذهباً؛ ألنهم عرفوا أنه ملك. وعرضوا عليه مراً؛ ألنهم عرفوا انه آٍت ليفدي بآالم الصليب كل 
من يؤمن به!

   وأن كبير علماء أثينا، عرف: ان الشمس ستظلم يوماً ما لسبب يجهله.. وبعد صلب املسيح، عرف أن السبب هو ذلك 
احلادث التاريخي العظيم، فآمن وصار أول أسقف على أثينا، غير مرتاب في صحة الوحي القائل على لسان داود النبي: 

»السموات تنطق مبجد اهلل، والفلك يخبر بعمل يديه”!
وهناك من ينظر إلى قراءة النجوم، على سبيل التسلية، والتفكه، ال غير!

...،...،...،   
   إن اهلل عندما أمر اإلنسان أال يقترب من شجرة »معرفة اخلير والشر«، لم يكن يريد حرمانه من املعرفة، لكنه كان 

يعرف طبيعته، وانه سيميل إلى معرفة الشر!
   ويسوع لم يعترض على سؤال بعض تالميذه: عن عالمات نهاية الزمان ومجيئه الثاني، لكنه لم يشأ أن يجيب 
حلكمة إلهية. ولم يعترض على سؤال القوم الذين سألوه عن: اجلليليني الذين خلط بيالطس دمهم بذبائحهم، 

وعن الثمانية عشرة الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، لكنه لم يشأ أن يعطيهم تفسيراً سوى أنهم: 
لم يكونوا مذنبني أكثر من جميع الناس. وأعطاهم حكمة االستفادة من املعرفة: »ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك 

تهلكون«!
...،...،...،   

   إن اخفاء حوادث املستقبل نعمة إلهية. وهو يطالبنا بعدم السعي إلى الكشف عنها، ألنها جتربة قاسية أن ننتظر 
كابوساً قد يجيء، وقد اليجيء. وإذا جاء لن نستطيع أن مننعه. وبذلك نعيش األلم قبل أن يجيء، وتفقدنا هذه املعرفة 
الشريرة لذة احلياة.. فاملعرفة كنز ولكنها في الوقت نفسه شجرة األسف، كما يقول الشاعر البريطاني جورج بايرون.

...،...،...،   
   علينا أن نقتنع بأن كل غد يأتينا مبا فيه، ويكفي اليوم شره!

   وعلينا أكثر أن نقتنع مبحبة اهلل، وأن تأثيرات الكون كله لن متسس الذين يحبونه!...

البحث عن اجملهول!

واألقوى  األعلى  املصدر  واملهاجرون  املغتربون 
دائما  هم  ملصر،  حتديدا  والدوالر  الصعبة  للعملة 
في صدارة الداعمني واملؤيدين للدولة املصرية وقد 
بلغت حتويالت املصريني العاملني باخلارج )مغتربون 
ومهاجرون( خالل عام ٢٠٢٠/٢٠١9 نحو ٢7،8 مليار 
والسياحة  السويس  قناة  دخل  من  أكثر  أي  دوالر 

والتصدير مجتمعني.
للقيادة  موقف  كل  في 
السياسية يتطلب دعم الرئيس 
زياراته اخلارجية يجد أمامه  في 
خارجة  املصرية  اجلالية  كل 
الستقباله ومساندة لشخصه 
الطقس  محتملني  ولوطنهم 
السيء وقاطعني اآلالف األميال 

دعما لسيادته وحبا لوطنهم.
لم يُطلب شيء من املغتربني خارج مصر ملصلحة 
األزمات  إال وفعلوا عن طيب خاطر، ففي  وطنهم 
طلب  عندما  األم  وطنهم  مع  وقالبا  قلبا  هم 
ديون  سداد  اجل  من  التبرع  الشعب  من  الرئيس 
املصريني  من  تبرعوا،%9٠  من  أول  كانوا هم  مصر 
دعما  اخلارج  إلى  أموالهم  يسحبوا  لم  املغتربني 
لالقتصاد املصري وأمال في العودة واالستقرار في 

مصر.
يكون  اجلنية  بتعومي  احلكومة  قامت  مرة  كل  في 
ألنه  القرار  بهذا  يكتوون  من  أكثر  هم  املغتربون 
تصور كنت تسحب مصاريف أوالدك وثمن أقساط 
منزلك من مدخراتك بسعر الدوالر 8 جنيهات فاذا 
به بني ليلة وضحاها يصبح ٢٠ جنيها، املواطن في 
مصر لم يتحمل ولو نصف ما حتمله املغترب ثم 
في  حبا  برضا  صابرين  واملغتربني  تعومي  وراء  تعومي 

شخصك يا سيادة الرئيس وأمال في أن تستقيم 
األمور وتتحسن أوضاع البلد.

الدولة  إعالم  األفاقني  هؤالء  علينا  يخرج  ولكن 
الفاشل ليروجوا وينعتوا املغتربني انهم »يتاجرون 
بالدوالر« وانهم سبب من أسباب ازمه الدوالر في 

مصر، هل هذا مقبول يا سيدي الرئيس؟!
خارج  بالدوالر  يتاجرون  من  إن 
باألسماء  معروفني  هم  مصر 
ومازالوا  املركزي  البنك  لدى 
حتى اآلن يتاجرون انهم أعضاء 
جماعة اإلخوان الذين يريدون أن 
وليسوا  البلد  اقتصاد  يدمروا 
املغتربني الذين يدفعون أقساط 
اليومية  السيارة ومشترياتهم 
بالتأكيد  وهم  األدوية  وفاتورة  الكهرباء  وفاتورة 

ليسوا جتار عملة أو مخربني القتصاد بلدهم.
الدوالر  البطاقات لسحب  إن من استخدموا تلك 
خارج مصر واملتاجرة به معروفني لديكم بل ويوجد 
من يتستر عليهم داخل اجلهاز املصرفي املستعمر 
من اإلخوان، هؤالء هم من يجب أن يعاقبوا وليس 
مصاريف  لدفع  ذهبوا  الذين  واملهاجرين  املغتربني 
لهم  املسموح  ألن  يقدروا  فلم  أبناؤهم  مدارس 

يوميا هو اقل من تسعني دوالر.
سيدي الرئيس أنت إنسان عادل ونحن نثق في ذلك، 
ولكن قبل أن يصدر قرار مثل تخفيض استخدام 
السحب اليومي يجب أن تعرف أن كثير من رعاياك 
ذنب  وال  مستورين  كانوا  أن  بعد  يظلمون  سوف 
املهاجرين  تطحن  أن  قبل  سيدي  ذلك،  في  لهم 
بهذا القرار حاسب أوال املتسببني فيه وحاشاك أن 

تظلم رعيتك.

يا ريس أنت طحنت يا ريس أنت طحنت 
املغتربنياملغتربني

    بقلم: مجدي حنني

القضاء  أسدل  ساعات  منذ 
قضية  على  الستار  املصري 
السيدة سعاد ثابت الشهيرة 
جميع  ببراءة  الكرم  بسيدة 
ضرب  واقعة  في  املتهمني 
سيدة  وجتريد  وسحل 
كاملة  مالبسها  من  الكرم 

األشاوس  بها  يجوب  بينما  عارية  وتصويرها 
القرية  شوارع  اإلنسانية  عدميي  اجملرمون 
سيدة  على  املزعومة  قواهم  مستعرضني 
ُمسنة في العقد السابع من عمرها بعدما 
الوحدة  وطن  في  وممتلكاتها  منزلها  أحرقوا 

الوطنية الزائفة!
عزيزي القارئ بعد سبع سنوات انتظار وبعد 
لتهنئة  اجلمهورية  رئيس  زيارة  من  ساعات 
الذي  الرئيس  نفس  وهو  امليالد  بعيد  األقباط 
لن  السيدة  هذه  حق  أن   ٢٠١٦ عام  أقسم 
الرئيس  صدق  مدي  يعلم  كلنا  ولكن  يضيع 
عنده  وعود  من  فكم  وعوده  حتقيق  في 
واليوتيوب  مخالش  وجوجل  الهوى  أتلفها 

مبيكذبش! 
هذه  من  سنوات  سبع  بعد  القارئ،  عزيزي 
مايو  من  العشرين  في  حدثت  التي  اجلرمية 
ملركز  التابعة  الكرم  قرية  داخل   ٢٠١٦ علم 
قرقاص في صعيد مصر هذا هو حاصل  أبو 
ُمسنة  قبطية  ألم  حدثت  التي  اجلرمية  تلك 
السابع من عمرها رفضت  العقد  نهاية  في 
أهان  من  معاقبة  في  حقها  عن  تتنازل  أن 
العالم  أمام  مالبسها  من  وجردها  أدميتها 

أجمع: 
)١( حرق منزل السيدة سعاد ثابت 

)٢( حرق ممتلكات السيدة سعاد ثابت 
مالبسها  من  وجتريدها  وسحلها  ضربها   )3(
ليراها  الفيديوهات  ونشر  عارية  وتصويرها 
الطرق  بأبشع  كرامتها  تهان  بينما  العالم 

التي  املسنة  السيدة  وهي 
جاوز عمرها السبعون عاماً 

)4( سجن أبنها 
)5( تهجيرها رغماً عنها 

)٦( العيش لسبع سنوات حتت 
التهديد والضغط للتنازل عن 

حقها 
املتهمون  قام  حيث  بسجنها  التهديد   )7(
برفع قضية ضدها يتهمونها بالتشهير بعد 

احلكم لهم بالبراءة 
كل  من  اجلميع  براءة  حكم  سماع  مرارة   )8(

التهم السابقة! 
أمام  وقفت  ثابت  سعاد  السيدة  عزيزي، 
وال  األقباط  بوجود  يؤمن  ال  متشدد  مجتمع 
في  ذلك  غير  ظهر  لو  حتى  األقباط  بحقوق 
تصريح هنا أو مجاملة هناك أو في زيارة رئيس 
الكنيسة ليقطع صالتك  جمهورية لك في 
الدينية  لشعائرك  احترام  أو  مراعاة  أي  دون 
فقط  والهتاف  الهتاف  منك  يريد  ولكنه 
فأهتف يا عزيزي وأنت ساكت حتى لو عروك 
وبوسها  صورته  وأرفع  وسحلوك  وضربوك 
وال  لكنيسة  احترام  وال  اعتبار  ومتعملش 
لصالة ده الريس عندنا يا حليلة يا حليلة! هو 

أحنا نطول يزورنا النبي سليمان! 
املنتصف  من  العصا  أمسك  ال  أنا  عزيزي 
الكل  إنسانيتي!  حساب  على  أجامل  وال 
ُمدان في واقعة السيدة سعاد ثابت وأولهم 
عن  )بإرادته(  يعجز  الذي  اجلمهورية  رئيس 
استرداد حق سيدة ُمسنة حدثت ضدها كل 
ال  لكونها قبطية  إال  اجلرائم! ال لشيء  تلك 
حقوق لها! عزيزي ال خير فينا إن لم نقولها 
صارخاً  للحقيقة  كاشفاً  كان  احلكم  هذا 
لألقباط في وجوههم ولسان حاله يقول أيها 
القبطي، أيتها القبطية ال حقوق لكم لدينا 

في جمهورية مصر السلفية! 

بعد سبع سنوات... براءة املتهمني بعد سبع سنوات... براءة املتهمني 
بضرب وسحل وجتريد سيدة الكرم!بضرب وسحل وجتريد سيدة الكرم!

بقلم: جورج موسى

كندا ثالث أفضل دولة للمعيشة في العالم بعد كندا ثالث أفضل دولة للمعيشة في العالم بعد 
سويسرا وأملانيا سويسرا وأملانيا 

بحسب US News & World Report الصادر لعام ٢٠٢٢ حلت كندا كثالث أفضل دولة بالعالم 
للعام املاضي، وكانت كندا قد أحتلت املركز األول في العام الذي قبله وبالتالي تراجعت مركزين 
بعد سويسرا والتي احتلت املركز األول وأملانيا في املركز الثاني. وبحسب التقرير الصادر فإن 

التقييم مت علي أساس جودة احلياة ومناخ األعمال وحقوق األنسان والعدالة اإلجتماعية
وجاء الترتيب للعشر الدول األولى كالتالي:  

سويسرا
أملانيا
كندا

الواليات املتحدة
السويد

اليابان
أستراليا

اململكة املتحدة
فرنسا

الدمنارك
بنغالديش  وهم  دول  أربع  الدراسة  تشمل  لم  بينما  العالم،  في  دولة   85 التقرير  وشمل 

والكاميرون وباراغواي وزامبيا 
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وتزيينها  الكريسماس  شجرة  اقتناء  يعد 
حولها  العائلة  واجتماع  واألضواء  باإلكسسوارات 
بأعياد  االحتفال  مظاهر  أبرز  من  الصور  اللتقاط 

امليالد.
ما  عادة  إذ  فقط،  العائالت  على  األمر  يقتصر  وال 
بأشجار  الرئيسية  وميادينها  الدول  عواصم  تتزين 
باإلضاءة  نيويورك  مدينة  وتشتهر  الكريسماس، 

السنوية لشجرة مركز روكفلر.
املعلومات  أبرز  األمريكي  ورصد موقع »هيستوري« 

حول تاريخ أشجار عيد امليالد.

كيف بدأت أشجار عيد امليالد؟
للنباتات  كان  طويل،  بوقت  املسيحية  ظهور  قبل 
الناس  لدى  خاصاً  معنى  اخلضرة  دائمة  واألشجار 

في الشتاء.
اخلضرة  دائمة  أغصاناً  القدمية  الشعوب  وعّلقت 
على أبوابها ونوافذها، وكان يعتقد في العديد من 
البلدان أن اخلضرة تُِبعد السحرة واألشباح واألرواح 

الشريرة واملرض.
رأس  له  »رع«  اسمه  إلهاً  القدماء  املصريون  َعَبد 
وعند  تاجه.  مشتعل  شمس  قرص  ويزين  صقر 
االنقالب الشمسي، كان املصريون ميلؤون منازلهم 
بأشجار النخيل اخلضراء، والتي كانت متّثل بالنسبة 

لهم انتصار احلياة على املوت وتعافي »رع«.

معابدهم  قدمياً  الكهنة  زين  أوروبا،  شمال  وفي 
بأغصان دائمة اخلضرة كرمز للحياة األبدية، بينما 
أن  االسكندنافية  الدول  في  الفايكنج  اعتقد 

اخلضرة هي النبات اخلاص إلله الشمس »بالدر«.

شجر الكريسماس بشكله التقليدي
يعود الفضل إلى أملانيا في بدء تقليد شجرة عيد 
امليالد كما نعرفها حالياً في القرن السادس عشر 
عندما جلب املسيحيون املتدينون أشجاراً مزخرفة 

إلى منازلهم.
الشموع  أضاف  لوثر كينج،  مارتن  أن  املعتقد  ومن 
يتجه  كان  عندما  مرة،  ألول  الشجرة  إلى  املضاءة 
وشعر  الشتوية،  األمسيات  إحدى  في  منزله  نحو 
اخلضرة.  وسط  املتأللئة  النجوم  تألق  من  بالذهول 
والستعادة املشهد لعائلته، نصب شجرة في بيته 

وربط فروعها بشموع مضاءة.

من أحضر أشجار عيد امليالد إلى أمريكا؟
عشر  التاسع  القرن  في  األمريكيني  معظم  وجد 
أربعينيات  أواخر  وحتى  غريبة،  امليالد  عيد  أشجار 
القرن التاسع عشر، كانت أشجار عيد امليالد تعتبر 

رموزاً وثنية ولم يقبلها معظم األمريكيني.
املهاجرون  تدفق  حتى  االستهجان  هذا  واستمر 
أشجار  لتنتشر  أمريكا  على  واأليرلنديون  األملان 

الكريسماس.

شجرة امليالد في نيويورك
أشهر  نيويورك  في  روكفلر  مركز  شجرة  وتعد 
الكساد  عصر  إلى  تاريخها  ويعود  ميالد  شجرة 
 ،١93١ عام  املركز  في  شجرة  أول  وضع  ومت  الكبير، 

وكانت صغيرة غير مزخرفة.
أخرى،  شجرة  هناك  ُوضعت  بعامني،  ذلك  بعد 
روكفلر  مركز  شجرة  تزخر  واآلن  بأضواء،  املرة  هذه 
امليالد،  لعيد  مصباح   ٢5٠٠٠ من  بأكثر  العمالقة 
عندها  ويقام  هوليوود  أفالم  في  تظهر  ما  وكثيرًا 

احتفال سنوي يحضره آالف في رأس العام اجلديد.

تاريخ شجرة الكريسماستاريخ شجرة الكريسماس
حكاية »الفراعنة واألملان ومارتن لوثر كينج«حكاية »الفراعنة واألملان ومارتن لوثر كينج«

سيارة شرطة تقطع مئات سيارة شرطة تقطع مئات 
الكيلومترات لتقدمي »أعظم الكيلومترات لتقدمي »أعظم 

هدية في عيد امليالد«هدية في عيد امليالد«
هي  األساسية  الشرطة  مهمة 
وممتلكاتهم  املواطنني  حماية 
لكن  الداخلي،  األمن  على  واحملافظة 
اإلنسانية  اللفتات  بعض  هناك 

املبهرة لرجال الشرطة أيضاً.
اإلنسانية  املواقف  هذه  أحدث 
مئات  شرطيني  قطع  في  متثلت 
اإليطالية  األراضي  عبر  الكيلومترات 
لتسليم  المبورجيني  سيارة  في 

كليتني ملريضني ينتظران عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة اإليطالية مؤخرا.
لتقدمي  السريع  الطريق  على  »رحلة  أن  فيسبوك  على  صفحتها  عبر  الشرطة  وكتبت 
تلقى  الوطنية،  للشرطة  اخلاص  نويل(  )بابا  بفضل  احلياة.  امليالد:  عيد  في  هدية  أعظم 

شخصان تبرعاً بالكلى«.
وتُظهر الصور شرطياً وممرضة يضعان في صندوق املركبة املوجود في املقدمة، مبّرداً طبياً 

أزرق يحتوي على العضوين املعّدين للزرع.
الواقعة  مودينا  في  إلى مستشفى  ، سّلما كلية  )شمال شرق(  بادوفا  بعد مغادرتهما 
على بعد ١7٠ كيلومتراً، قبل التوجه إلى روما التي تبعد أكثر من 4٠٠ كيلومتر لتسليم 

الثانية.
ومتلك شرطة الطرق اإليطالية سيارتني من طراز Lamborghini Huracàn، وهي سيارات 

مزودة أكثر من ٦٠٠ حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 3٢5 كيلومترا في الساعة.
ويُستخدم هذا الطراز العتراض املركبات اخملالفة، لكنه يصلح أيضاً للتدخالت العاجلة 

األخرى مثل نقل األعضاء.

اصغر جاّلد في العالماصغر جاّلد في العالم
كان منصب اجلالد في فرنسا وراثياً. وفي عام ١7٢٦ مات جالد العاصمة الفرنسية وقد 
أوصى مبنصبه البنه. ورغم أن اجلالد االبن لم يتجاوز بعد العام السابع إال أن السلطات 

الفرنسية لم جتد مفراً من تنفيذ الوصية.
وكان االعدام فى فرنسا بالسيف. وملا كان السيف أنقل من أن يستطيع الطفل شارل 
جان سانسون أن يحمله، عينت له السلطات مساعداً يتولى قطع الرقاب بينما الطفل 
قانونياً.  االعدام  تنفيذ  ليكون  وجوده ضرورياً،  فقد كان  وقار  بكل  االعدام  يراقب عملية 
وعندما بلغ شارل سن الثالثة عشرة، استغنى عن مساعده، وتولى بنفسه هذه املهمة 

البغيضة، وكان بذلك أصغر جالد في العالم!  

صغار.. لكنهم عظماءصغار.. لكنهم عظماء
· بتهوفن: اشتهرت مقطوعات بيتهوفن املوسيقية، عندما كان عمره ١3سنة.	
·  موزار: فى سن الـ ١5 سنة، وضع موزار قطع االوبرا الشهيرة. وكان قد بدأ فى تعلم املوسيقى وعمره ثالث 	

سنوات، وأجادها وهو في السادسة من عمره.
· كولت: قد سجل اختراعه )املسدس(، وعمره ٢٠ سنة. 	
· نيوتن: جاهر اسحق نيوتن، بنظرياته، واكتشافاته العلمية، وعمره ٢4 سنة.	
· امللكة فيكتوريا: ارتقت امللكة فيكتوريا، عرش اململكة البريطانية وعمرها ١8 سنة.	
· بيرون: فقد وضع أول مؤلف الشعاره، وعمره ١8 سنة.	
· إسكندر توماس: وضع أولى رواياته املسرحية، وعمره ٢٢سنة.	
· اديسون: اخترع التلغراف املزدوج، وعمره ٢٢ سنة.	
· إسكندر املقدوني: بدأ اإلسكندر املقدوني زحفه على الشرق، وقاد جيوشه في امليادين، كان عمره ١٦ سنة.	
· اجملمع 	 إلى  األولى  فيكتور هوجو، قصيدته  الفرنسي  الشاعر  قدم  اخلامسة عشرة،  فيكتور هوجو: في سن 

األدبي، فمنح عليها جائزة.
· جان دارك: قادت جان دارك جيشها لتحرير فرنسا، لم تكن قد بلغت بعد الثامنة عشرة من عمرها.	
· شيللر: كتب شيللر روايته )دي روبر(، كان عمره ٢٢ سنة.	

بابا ياغا... الساحرة التي بابا ياغا... الساحرة التي 
أثارت اهتمام الكّتاب أثارت اهتمام الكّتاب 

وصّناع األفالموصّناع األفالم
توّقف عدد من املؤلفني والكّتاب على شخصية بابا ياغا إحدى أكثر الساحرات 

انتشاراً في األدب الشعبّي الروسّي.
وبحسب القصص واألساطير، تعيش بابا ياغا في الغابة في منزل على أرجل 

دجاج، وتتنّقل من مكان إلى آخر بحثاً عن أطفال لتتغّذى عليهم.
وتعتبر شخصية بابا ياغا من األكثر تعقيداً وغموضاً في الفلوكلور الروسّي، 
إذ جتمع املكر والذكاء والعون في الوقت نفسه. ودائماً ما تظهر في القصص 
على  مالمحها  تنقش  وكانت  الرعب،  وروايات  السالفية  الشعبية  القصيرة 

اخلشب، فقد ظهرت ضمن فّن القطع اخلشبية.
وأّول ذكر متّ رصده لكلمة بابا ياغا كان في كتاب قواعد اللغة الروسية فى عام ١755 للكاتب ميخائيل لومونوسوف، وشرح 

كلمة بابا ياغا مبعنى األم أو اجلّدة أو السيدة العجوز، وأقرب ترجمة هي العجوز الشريرة أو الساحرة العجوز.
واختلف وصف بابا ياغا، فقد نظر إليها البعض على أّنها ساحرة عجوز شمطاء ووصفها آخرون أّنها أّم األرض أو العظام أو 
حتى آكلة حلوم البشر. وفي املقابل تناولها البعض في قصصهم أّنها الساحرة الطيبة التي تقّدم املساعدة للمحتاجني 

إذا كانوا يستحقونها بالفعل.
وقد حاول صانعو األفالم إعادة إحياء هذه الشخصية عبر ضّمها إلى األفالم مثل فيلم جون ويك من بطولة كيانو ريفز 
وعدد من الرسوم املتحّركة اليابانية أبرزها »Spirited Away«. وظهرت بابا ياغا في املوسيقى أيضاً وفي الكثير من األعمال 

الفنية التي القت شهرة واسعة.
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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

أعباء جديدة قد تضاف أعباء جديدة قد تضاف 
على أصحاب العقارات في تورونتوعلى أصحاب العقارات في تورونتو

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

 ٢٠٢3 لعام  اجلديدة  امليزانية  انباء  تشير 
الضرائب  زيادة  احتمال  تزايد  إلى  لتورنتو 
العقارية بنسبة 5.5% باإلضافة الى 5.١% 
باملدينة  التشييد  عمليات  لتمويل  رسوم 
ليصل اجملموع الى 7% زيادة كأعباء جديدة 

على مالك العقارات في تورونتو.
وكان عمدة تورنتو اجلديد »جون توري« قد 
وعد في أثناء حملته االنتخابية ان الضرائب 
العقارية لن تزيد عن معدل التضخم الذي 
فإن  تروي  لتصريحات  وطبقا   .%7 ال  جتاوز 
خدمات  لتحسني  ستذهب  الزيادات  هذه 

امن املدينة مثل الشرطة واملطافئ.
العقار  فأن  الزيادات  هذه  لتأثير  وكمثال 
)وهو  دوالر  ألف   7٠٠ قيمته  تبلغ  الذي 
اآلن(  تورونتو  في  العقار  سعر  متوسط 

سيتحمل زيادة قدرها 49٠ دوالرا سنويا. 
القرض  تكلفة  زيادة  إلى  يضاف  وهذا 
الصيانة  مقابل  زيادة  وأيضا  العقاري 
في  الكبيرة  للزيادة  نتيجة  العمارات  في 
سيساهم  هذا  كل  الصيانة.  تكاليف 
في زيادة اإليجارات وتكلفة اإلسكان على 

املواطن.
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وكالة االنباء االملانية:وكالة االنباء االملانية:
أول تلفزيون أول تلفزيون OLEDOLED السلكي  السلكي 

بالكامل في العالمبالكامل في العالم

تعرض شركة إل جي شاشة OLED السلكية 
اإللكترونيات  معرض  في  بوصة   97 مقاس 
االستهالكية بالس فيغاس CES ٢٠٢3، حيث 
تُعد من أكثر العناصر التي جتذب االنتباه في 
في  بعيداً  ولكن  املزدحم.  الشركة  كشك 
ركن هادئ ومعزول من القاعة املركزية ملركز 
رمبا يكون األمر أكثر  الس فيغاس للمؤمترات، 
إثارة لالهتمام، حيث تعرض الشركة تلفزيون 
بوصة   55 مقاس  بالكامل  السلكي   OLED

.4K بدقة
كبل  بدون  وحتى  متاماً،  السلكية  الشاشة 
عن  عبارة   Displace TV وتلفزيون  طاقة. 
أيون  ليثيوم  بطاريات  بأربع  تعمل  شاشة 
شهراً  متنحك  والتي  الشحن،  إلعادة  قابلة 
الشحن.  إعادة  قبل  يومياً  ساعات  ست  من 
الالسلكية  واحملطة  التلفزيون  تكلفة  وتبلغ 
دوالر   3٠٠٠ والشاحن  والبطاريات  األساسية 
للقطعة، وميكنك شراء أربعة أجهزة تلفزيون 

من الشركة مقابل 9٠٠٠ دوالر.
السلكية  تلفزيون  أجهزة  أربعة  تريد  ملاذا 
إلنشاء  معاً  دمجها  ميكنك  ألنه  Displace؟ 
وحتتوي   .8K بوصة   ١١٠ مقاس  تلفزيون 
األعلى  في  مثبتة  كاميرات  على  اجملموعات 
إمياءة  وباستخدام  اليد،  حركات  تتعقب 
القرص والتوسيع، ميكنك احلصول على صورة 
لتوسيعها  الشاشات  إحدى  على  معروضة 
األساسية  احملطة  وحتتوي  جميعاً.  وملئها 
إلى  تتدفق  التي   ،Displace TV الالسلكية 
شاشات العرض عبر ٦E Wi-Fi، على مدخالت 
املتزامن  العرض  لتمكني  متعددة  فيديو 
ملصادر مختلفة، كما أنها حتتوي على واجهة 

تلفزيون ذكية.
وتُستخدم تقنية التفريغ النشط ذات احللقة 
والتي   ،Displace TV بـ  اخلاصة  النشطة 
البطاريات،  من  منخفضة  طاقة  تستمد 
لتثبيت اجملموعة على السطح دون أي أجهزة 
اإلمساك  ببساطة  ميكنك  حيث  تثبيت، 
السحب،  ثم  اللوحة  جوانب  على  باملزالج 
وحترير اخلتم الفراغي . وميكنك بعد ذلك حمل 
التلفزيون خفيف الوزن )حوالي ١٦ رطالً( إلى 
غرفة أخرى، والضغط عليه لتثبيته بشكل 

آمن على احلائط، واستئناف املشاهدة.
لإلصدار  السلبية  اجلوانب  بعض  وهناك 
تلفزيون  أجهزة  جتميع  يتم  فعندما  احلالي، 
بني  واضحة  فجوة  تظهر  معاً،  متعددة 
الصور  عن  البعد  كل  بعيد  وهذا  اللوحات. 
شاشات  مع  عليها  حتصل  التي  السلسة 
يتم  والتي  بوصة،   ١٠٠ مقاس   MicroLED
وتتمتع  متعددة.  لوحات  من  أيضاً  جتميعها 
أجهزة التلفزيون أيضاً بسطح شاشة شديد 
االنعكاس، وهو شيء كان من السهل رؤيته 
علوية  بأضواء  التجاري  املعرض  أرضية  في 

ساطعة.
ولكن بالنظر إلى التكنولوجيا املتطورة هنا، 
والسعر املنخفض نسبياً الذي تدفعه مقابل 
 8K بدقة بوصة   ١١٠ OLED مقاس  تلفزيون 
)تبلغ تكلفة LG OLED بدقة 4K مقاس 97 
بوصة ٢5٠٠٠ دوالر، وتستخدم األسالك(، يبدو 

العرض مقبوالً، بحسب موقع تيك رادار.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
سائق ظريفسائق ظريف

عالقة  أجرة  سيارة  في  مرَّة  وصديقي  كنت 
في زحام املدينة وهي تكاد ال تتحرك. فسأل 
صديقي السائق: »أال ميكنك أن تسرع أكثر يا 

صاحبي؟« 
   أجاب السائق: »بلى، طبعاً، ولكن ال يُسمح 

لي باخلروج من السيارة!«.

صحيفة »دي فيلت« األملانية:صحيفة »دي فيلت« األملانية:
حيلة عجوزحيلة عجوز

ابتكرت عجوز في التسعني حيلة تضمن لها 
احلصول على مقعد في حافلة تعج بالركاب. 
فهي متد عصاها الى أقرب راكب جالس يبدو 
»هال  سائلة:  له  وتبتسم  البنية  قوي  لها 
بكلتا  أتشبث  كي  بالعصا  لي  أمسكت 

يدي؟«.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
صاحب االعني االربعصاحب االعني االربع

كان هاري ترومان، أحد رؤساء الواليات املتحدة 
من  السادسة  منذ  نظارة  يضع  السابقني، 
كانوا  باآلتي:  انطباعاته  روى  وهو  عمره. 
هذا  وغير  االربع«  األعني  »صاحب  يسمونني 
طفل  على  حتمله  يشق  أمر  وهو  ألقاب،  من 
اذ  يرموه  في الوحدة ومينحه شعوراً بالنقص 
جتاوز  املرء  امكان  في  أن  غير  تخطيه.  يعسر 
من  احملاربة  علينا  أن  والواقع  الوضع.  هذا 
أجل كل شيء نود حتقيقه. واذا كان اآلخرون 
يكيلون لنا النعوت، فعلينا أن نكون فوقهم 
وننجز من االعمال أكثر مما ينجزون. وال بد من 

أن تؤتي هذه اخلطة ثمارها في النهاية.

صحيفة »جايد بوستس«:صحيفة »جايد بوستس«:
حب الكتبحب الكتب

تقول الكاتبة يودورا ويلتي عن حبها للكتب 
الذي جتلى في مرحلة باكرة جداً من حياتها:

   لقد دهشت و صعقت حني عرفت أن الروايات 
ينمو  كما  تلقائها  من  تأت  ولم  أناس  ألفها 
العشب. ولكن مهما يكن مصدرها فاني ال 
لم أحب الكتب فيه، من الغالف  أتذكر وقتاً 
الى الغالف، مبا في ذلك رائحة احلبر ولون الورق 
ونعومة الصفحات. واحلق ان تعلقى بالكتب 

يرقى الى عهد لم اكن أعرف القراءة بعد.

صحيفة »وجهة نظر« الفرنسية:صحيفة »وجهة نظر« الفرنسية:
تصميم تشكيلي!تصميم تشكيلي!

    عندما انتهى درس التصميم التشكيلي 
كبيراً  زجاجياً  وعاء  طاولتي  عن  زميل  أوقع 
شكالً  واتخذ  الوعاء  وانكسر  غراء.  يحوي 
قبيحاً بشظايا الزجاج والغراء املتصلب بينها 
وقد برزت منه فرشاة. وبدالً من ازالة القذارة، 
تركتها لتجف فيسهل نزعها. ولدى عودتي 
والغراء  الزجاج  بقايا  أن  رأيت  الصف  الى 
لم  وهو  جرى،  مبا  االستاذ  فأخبرت  اختفت. 
يكن في الصف حني انكسر الوعاء، وسألته 
هل يعرف من أزال ذلك االثر ونظر الي االستاذ 
مذهوالً، وقال: »اذا هذا ما كانه الشكل حقاً؟ 
لقد قدمه إلّي أحد الطالب على أنه تصميم 

تشكيلي«.

::AllAll  AboutAbout  CatsCats موقع موقع
بـبـ5٠٠5٠٠ مليون دوالر.. الكلب »جانثر السادس« أغنى حيوانات العالم مليون دوالر.. الكلب »جانثر السادس« أغنى حيوانات العالم

يتحدث الناس دائما عن مشاعر الرضا واالمتنان 
ما  لكن  اإلنسان.  حياة  في  اإليجابية  وتأثيراتها 
دور هذه املشاعر في جعل اإلنسان أكثر سعادة؟
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن مشاعر 
على  إيجابيا  تأثيرا  تسبب  والرضا  االمتنان 
الصحة البدنية، فضال عن تأثيرها على صحتنا 
الذات  احترام  من  الرضا  يزيد  حيث  النفسية، 

ويعزز املشاعر اإليجابية ويجعلنا أكثر تفاؤال.
وأوضحت أن الرضا يعمل على تنشيط الناقالت 
مبشاعر  يرتبط  الذي  الدوبامني،  مثل  العصبية 
ينظم  الذي  والسيروتونني  واملتعة،  السعادة 
مزاجنا، كذلك يعزز إفراز الدماغ لألوكسيتوسني، 

وهو هرمون يثير مشاعر مثل الثقة والكرم.
وهما  النفس،  علماء  من  اثنان  أجراها  الدراسة 
كاليفورنيا  جامعة  من  إميونز  أ.  روبرت  الدكتور 
من  ماكولو  إي  مايكل  والدكتور  ديفيس،  في 

جامعة ميامي في الواليات املتحدة.
أشياء  دونوا  الذين  أولئك  أن  الدراسة  وأثبتت 
وشعروا  تفاؤال  أكثر  جاؤوا  ألجلها  ميتنون 

أيضا  مارسوا  أنهم  بل  حياتهم،  في  بتحسن 
الذين ركزوا على  أولئك  رياضية أكثر من  متارين 

مصادر اإلزعاج.
الذين قضوا  األزواج  ووجدت دراسة أجريت على 
لم  لشريكهم  االمتنان  عن  للتعبير  وقتا 
يشعروا فقط مبزيد من اإليجابية جتاه الشخص 
التعبير  في  أكبر  براحة  أيضاً  شعروا  بل  اآلخر، 

عن مخاوفهم بشأن عالقتهم.
كلمة  مجرد  أن  ثبت  العمل،  صعيد  وعلى 
ملرؤوسيهم  املديرون  يقولها  قد  التي  »شكرا« 
إنتاجيتهم  ورفعت  املوظفني  حماس  أشعلت 

بشكل واضح.
على  الناس  تشجيع  إلى  الباحثون  وخلص 
تخصيص وقت يومي ملمارسة االمتنان، واحلفاظ 
على تلك العادة حتى خالل أيام العمل املزدحمة 
طرق  هناك  األسبوع،  نهاية  عطالت  في  وحتى 
إلى  وإضافته  االمتنان  ملمارسة  للتنفيذ  قابلة 

جدولك اليومي.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
مشاعر الرضا واالمتنان.. مشاعر الرضا واالمتنان.. 

كيف جتعل البشر أكثر سعادة؟ كيف جتعل البشر أكثر سعادة؟ 

قائمة  عن   All About Cats موقع  كشف 
حيث  العالم،  في  األليفة  احليوانات  أغنى 
و5٠٠  دوالر  مليون   ١.5 بني  ثرواتها  تراوحت 

مليون دوالر.
حتليالت  باستخدام  القائمة  إعداد  ومت 
يتقاضاه  الذي  احملتمل  واملبلغ  »إنستجرام« 
وسائل  على  منشور  لكل  األليف  احليوان 

التواصل االجتماعي.
القائمة،  السادس«  »جانثر  الكلب  وتصدر 
وفي  دوالر،  مليون   5٠٠ تبلغ  ثروة  بصافي 

املرتبة الثانية جاءت القطة »ناال كات« بثروة 
تقدر بـ١٠٠ مليون دوالر«.

املغنية  قطة  جاءت  الثالثة،  املرتبة  في 
األمريكية تيلور سويفت، »أوليفيا بنسون« 

بثروة تبلغ 97 مليون دوالر.
وجاءت كالب املذيعة األمريكية أوبرا وينفري، 
و«ليلي«،  و«لورين«،  و«صني«،  »سادي«، 
أغنى  بقائمة  الرابع  املركز  في  و«لوك« 
بثروة  »بنسون«،  خلف  األليفة،  احليوانات 

تبلغ 3٠ مليون دوالر.
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زيادة زيادة 1010 سنتات في تذكرة وسائل النقل العام )تي تي سنتات في تذكرة وسائل النقل العام )تي تي سي( سي(
أعلن عمدة تورنتو جون توري عن زيادة اسعار تذاكر وسائل النقل العام )تي تي سي ( مبقدار ١٠ سنتات لكل 
رحلة كجزء من زيادة مقترحة في ميزانية النقل العام مقدارها 53 مليون دوالر هذا العام، وبعد عامني من 

جتميد اسعار تذاكر وسائل النقل العام.
وسوف يطلب من الركاب دفع املزيد، وحاليا تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة الواحدة 3،٢5 دوالر ، وقال جون توري 
إن التمويل اجلديد اذا وافق عليه مجلس املدينة ، سيذهب الي توظيف عمال توعية إضافيني في الشوارع 
العام  النقل  ومحطات  مبرافق  لالحتماء  متزايد  بشكل  يتجهون   الذين  املشردين  يساعدون  الذين  وهم 

للحصول علي مآوي  ،ويتواصلوا معهم لتوجيههم الي مباني لإليواء.
وقال العمدة في بيان صحفي »أننا نستثمر للمحافظة علي وسائل النقل ولتحسني اخلدمات ودعم كبار 
السن والسكان ذوي الدخل املنخفض، مشيرا إلى أن برنامج اخلصومات للنقل العام سيظل في مكانه 

وسيتم توسيعه«.
والتي شهدت  العام،  النقل  إضافيا في محطات  توظيف 5٠ شرطيا خاصا  إلى  العمدة  أيضا  ويخطط 
مؤخرا سلسلة من الهجمات العنيفة مبا في ذلك جرميتي قتل خالل هذه السنة، ويقول البيان الصحفي 

ايضا »أن مدينة تورنتو تنفق 958،7 مليون دوالر على وسائل النقل العام خالل هذه السنة املالية« .

كنداكندا تطلب مؤقتا من القادمني من الصني إلى كندا  تطلب مؤقتا من القادمني من الصني إلى كندا 
تقدمي اثباتتقدمي اثبات بأخذ اختبار كوفيد بأخذ اختبار كوفيد1919 سلبي سلبي

اعتبارا من 5 يناير يجب على جميع القادمني من الصني او هوجن كوجن او 
ماكاو الذين تبلغ أعمارهم عامان او اكثر تقدمي ما يثبت حصولهم على 
التطعيم  او حالة  النظر عن اجلنسية  السلبي بغض  اختبار كوفيد ١9 

لديهم وذلك قبل احلضور إلى كندا.
وهذا الطلب املؤقت من حكومة كندا سيستمر 3٠ يوما وبعدها ستقوم 
البيانات  من  املزيد  على  حصولها  مع  هذه  التدابير  تقييم  بإعادة  كندا 

واالدلة.
وطالبت حكومة كندا بهذه التدابير بعد أن اتهمت الصني بعدم الصراحة 
بشأن فيروس كورونا منذ ظهوره ألول مرة، حيث شعر الكثيرون بالقلق 

من أن الصني ال تشارك اجملتمع الدولي البيانات اخلاصة بالسالالت املتطورة التي ميكن أن تؤدي إلى تفشي 
جديد للمرض.

متطلبات  عن  وايطاليا  وتايوان  اجلنوبية  وكوريا  والهند  واليابان  املتحدة  الواليات  ايضا  أعلنت  وقد  هذا 
احلصول على االختبار السلبي لكوفيد ١9 للمسافرين إليها من الصني.

مقتل ستة ضباط كندينيمقتل ستة ضباط كنديني في حوادث متفرقة خالل  في حوادث متفرقة خالل 
األشهر االخيرةاألشهر االخيرة

أصبح ضابط الشرطة جرزيجورز ٢8 عاما سادس ضابط شرطة كندي يقتل منذ شهر سبتمبر املاضي 
التي  احلفرة  من  إلنقاذهم  لدعوة  استجاب  عندما  وامرأة  رجل  قبل  من  عمدا  عليه  النار  إطالق  مت  حيث 

سقطت فيها سيارتهم غرب منطقة هاجرسفيل في أونتاريو اؤاخر ديسمبر املنصرم.
وفي يوم ١8 أكتوبر قام رجل بطعن الشرطية شايلني باجن طعنة قاتلة في مدينة برنابي اثناء محاولتها 
إصدار أشعار بإخالء احلديقة احمللية التي كان الرجل قد نصب خيمته على أرضها، وبعد مشادة بينهما 

قام الرجل بطعنها وقتلها.
وفي يوم ١١ أكتوبر مت إطالق النار على اثنان من ضباط الشرطة عندما ذهبوا الي منزل لفض نزاع فيه 

وتوفي الشرطيان في املستشفى.
وفي يوم ١٢ سبتمبر كان ضابط الشرطة أندرو هوجن يتناول غذاؤه في مقهى تيم هورتن في مسيسوجا 

عندما مت اطالق النار عليه عمدا ودون اسباب وقتل.
عمله  الي  متجها  سيارته  يقود  يورك  شرطة  من  ترافيس  الشرطة  ضابط  كان  سبتمبر   ١4 يوم  وفي 

فصدمته سيارة مسرعة جدا تسير بعكس االجتاه فقتل الشرطي على الفور بينما جنا السائق املتهور.
وقال رئيس جمعية الشرطة في أونتاريو مارك باكستر »ان عدد وفيات ضباط الشرطة هذه في وقت قصير 
مفجعة وانه خالل ١8 عاما من عمله في الشرطة لم ير شيئا كهذا من قبل، واضاف انه يعتزم العمل مع 

رابطة الشرطة الكندية وجميع مستويات احلكومة ملعرفة كيفية احلد من العنف«.

99
كندا حتظر شراء العقارات كندا حتظر شراء العقارات 

علىعلى االجانب غير املقيمني بها االجانب غير املقيمني بها
 ٢٠٢3 عام  بداية  من  اعتبارا  إنه  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
ملدة  السكنية  العقارات  شراء  من  الكنديني  غير  منع  سيتم 
عامني، وأعلنت ايضا عن ان هذا احلظر هو جزء من اجراء ملساعدة 

الكنديني على حتمل تكاليف االسكان.
وتظهر أحدث البيانات املتاحة من هيئة االحصاء الكندية منذ 

عام ٢٠٢٠ أن حوالي ١٠٠ ألف وحدة سكنية في أونتاريو مملوكة ألجانب غير مقيمني وحوالي 54 ألف وحدة 
سكنية في مقاطعة بريتش كولومبيا مملوكة ألجانب غير مقيمني في كندا.

هذا وقد صدرت قائمة ملن سيشملهم االعفاء من هذا احلظر وتشمل االعفاءات ما يلي: -
املواطنني الكنديني واملقيمني الدائمني بالبالد

الطالب الدوليني الذين يستوفون شروط معينة مبا فيها قضاء جزء كبير من السنوات اخلمس السابقة في 
كندا ويكونوا قادرين علي شراء عقار ال يزيد ثمنه عن نصف مليون دوالر

العمال الذين عملوا ملدة ثالثة سنوات من أصل أربعة وقدموا اقرارات ضريبة الدخل قبل شراء عقار
الدبلوماسيون واملوظفني القنصليني وأعضاء املنظمات الدولية الذين يعيشون في كندا

الرعايا االجانب الذين يتمتعون بوضع االقامة الدائمة مبا في ذلك الفارين من النزاعات االقليمية والالجئني.
وميكن لألجانب غير املقيمني في كندا شراء املباني التي حتتوي علي اكثر من ثالث وحدات سكنية واملنازل 

الريفية )االكواخ( واملمتلكات الترفيهية والكبائن وبيوت العطالت.
شراء  من  االجانب  عليها  يسيطر  التي  والكيانات  الشركات  مثل  الكندية  غير  الكيانات  منع  وسيتم 
العقارات، وسيتم إدانة وتغرمي أي شخص يساعد االجانب غير املقيمني على خرق احلظر املفروض وتصل 

الغرامة الي ١٠ االف دوالر وسيكون للمحاكم سلطة االمر ببيع العقار.
وقالت جمعية العقارات الكندية »إنها تشعر بالقلق من هذه القوانني اجلديدة الن أصحاب العقارات قد 
إذا كان العقار مصنفا على  إثناء محاولة تقييم اهلية املشتري، او حتديد ما  يواجهون تكاليف إضافية 
العقارات وثائق إضافية من جميع  ان يطلب أصحاب  او ترفيهي، ونتيجة لذلك فمن املرجح  إنه سكني 

املشترين احملتملني من أجل جتنب مخالفة احلظر«.

مديرة املدرسة ترسل علم داعشمديرة املدرسة ترسل علم داعش في »امييل«...  في »امييل«... 
وسط دهشة اولياء االموروسط دهشة اولياء االمور

االسود  العلم  أن  العالم  أنحاء  في جميع  واملاليني  الكنديون  يعلم 
واالبيض سيئ السمعة الذي رفعته داعش هو رمز لإلرهاب واملوت 
تقع  ابتدائية  مدرسة  مديرة  أرسلت  فقد  ذلك  ومع  واالضطهاد،  
يقرب  ما  الي  االلكتروني  بالبريد  رسائل  تورنتو  مدينة  وسط  في 
من 7٠٠ عائلة لديهم اطفال في املدرسة في شهر أكتوبر املاضي، 
لتهنئتهم ببداية شهر التراث االسالمي وشهر التراث الصومالي، 

واحتوت الرسائل هذه علي صورة لعلم داعش.
من  واحدة  وتساءلت  الصورة  هذه  لرؤية  االمور  اولياء  صدم  وقد 
كانت  »إذا  قائلة  التصديق  حالة من عدم  في  وهي  الطلبة  امهات 
هناك مدرسة داخل مدينة تورنتو تستطيع أن ترسل شيء مثل علم 
داعش ألولياء االمور لتهنئهم بشهر التراث االسالمي، فماذا ميكن 
ان يحدث أيضا داخل املدرسة؟«. وال تزال العديد من العائالت تبحث 

عن إجابة لهذا السؤال، ملاذا ترسل مديرة مدرسة ابتدائية بريدا الكترونيا يتضمن رمزا لإلرهاب في رسالة 
تهدف الي االحتفال بشهر الثقافة االسالمية؟

ويذكر بان مديرة املدرسة السيدة دارلني جونز هي سمراء البشرة وهذه اول مرة تعمل فيها كمديرة ملدرسة 
)كينا مينوجوك العامة( املعروفة سابقا باسم )مدرسة فيكتوريا االبتدائية( وتقع في حي باركديل بوسط 
باملدرسة  ويلتحق  املنخفض  الدخل  والتعاونيات لذوي  املباني السكنية  العديد من  تورنتو وسط  مدينة 
ملن  اعتذارا  تتضمن  الكترونية  رسائل  جونز  دارلني  السيدة  أرسلت  وقد  املسلمني.  االطفال  من  العديد 
تضرروا من صورة علم داعش املسيئة واملؤذية وقالت إن هذه الصورة ال متثل االسالم ولكنها لم تقدم أي 

تفسير عن سبب ارسالها لهذه الصورة!
ومدير جديد في  »أن وضع مسؤول  فلوريس  السيد جيري  تورنتو  االجتماع في جامعة  أستاذ علم  وقال 
مدرسة ذات احتياجات عالية ليس أفضل اختيار وليس أفضل فكرة وأنه يجب محاسبة أي قائد بالغ في 

املدرسة على أفعاله”.

لعام  تورنتو  ملدينة  اجلديدة  وامليزانية  االنفاق  خطة  ستشهد 
3٢٠٢ زيادة علي الضرائب العقارية باعلي معدل لها مما سيكلف 
امليزانية  وتشمل  اضافية،  دوالر   33٢ العادي  املنزل  صاحب 
البالغة ٦١,٦١ مليار دوالر والتي مت طرحها الشهر  التشغيلية 
اجلاري زيادة بنسبة 5,5% في معدل ضريبة العقارات السكنية.

ويقول املوظفون أن مالك العقار متوسط السعر الذي مت تقييمه 
لذلك  نتيجة  إضافية،  دوالر   33٢ سيدفع  دوالر   8٦٢,95٦ مببلغ 
السنة، وستشهد  دوالر في  يدفعه 95٦3  ما  أجمالي  وسيبلغ 
املدينة أيضا زيادة ضريبية بنسبة 3 % في فاتورة املياه والصرف 

الصحي ومعاجلة النفايات الصلبة.
بعض  لتعويض  ضرورية  الزيادات  هذه  »أن  املوظفون  وقال 
املدينة عام  التي ستواجه  الضغوط التضخمية غير املسبقة 

الوقود وحدها ستكلف  الزيادات في تكلفة  3٢٠٢«، وقالوا »أن 
املدينة ٦4 مليون دوالر هذا العام، وسوف يشكل سعر الفائدة 
املال،  رأس  متويل  تكاليف  في  إضافية  دوالر  مليون   5٦ املرتفع 
وقد واجهت مدينة تورنتو عجز مالي هائل قدره 4,١ مليار دوالر 

بسبب التحديات املالية املتعلقة بوباء كوفيد 9١«.
لها بقيمة  رأسمالية كان مخطط  اعمال  املدينة  أوقفت  وقد 
امليزانية  تعرض  وسوف  املالي،  العجز  بسبب  دوالر  مليون   ٠٠3
وتشمل  القادم،  فبراير   4١ يوم  املدينة  مجلس  على  اجلديدة 
اضافي  شرطة  ضابط   ٠٠٢ لتوظيف  امواال  اجلديدة  امليزانية 
فضال عن ٦٦ وظيفة جديدة للعاملني باإلسعاف والطوارئ و٢٦ 
وظيفة جديدة لرجال االطفاء، وتشمل ايضا دعم لهيئة النقل 
العام )تي تي سي( مبقدار 35 مليون دوالر وايضا تشمل امليزانية 

دورات  فتح  في  للمساعدة  دوالر  مليون   ٦8٢ بقيمة  استثمار 
في  املدينة  في  العامة   احلدائق  في  الشرب  مياه  ونوافير  املياه 

وقت مبكر من الربيع القادم .

زيادة الضرائب العقارية بنسبة 5,5% في مدينة تورنتو
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   إن اختيار الرجل ملالبسه واأللوان التي يفضلها، 
وذوقه  ومزاجه  شخصيته  من  الكثير  عن  تنم 

الشخصي فمثالً:
زائدة  بعناية  مالبسه  يختار  الذي  الرجل    •
االمتالك،  تهوى  شخصية  هو  فيه،  مبالغ  وتدقيق 

والسيطرة، يفتقر إلى موهبة االبتكار واإلبداع.
و  »اجلينز«  املالبس  دائماً  يرتدي  الذي  الرجل   •
واأللوان،  الزركشة  بها  تكثر  والتي  »االسپور« 
من  ويعاني  والكبرياء،  االستعراض،  بحّب  يتصف 

عدم القدرة على شغل وقت الفراغ.
عمره  مع  تتناسب  ال  مالبس  يختار  الذي  الرجل   •
أو مركزه االجتماعي، هو شخص خيالي، مييل إلى 

التمسك باملاضي.
•  الرجل الذي يختار مالبس ال تتمشي اطالقاً مع 

خطوط األزياء احلديثة، هو شخص خجول، ال مييل 
إلى تعدد األصدقاء، مرتبط بعائلته ارتباطاً كبيراً.

• الرجل الذي يختار املالبس الوقورة واأللوان الهادئة، 
األزياء  خطوط  مع  تتمشي  نفسه  الوقت  وفي 
ويسهل  واملرونة في حياته،  باالتزان  يتميز  احلديثة، 
وقته  من  الكثير  يعطي  أنه  كما  معه،  التعامل 

لعمله.

تعرفي على شخصية الرجل من مالبسهتعرفي على شخصية الرجل من مالبسه

أصول ولياقةأصول ولياقة

الشعر  لون  اجتاهات  تتغير 
سيكون  العام،  وهذا  بسالسة، 
اللون  هو  العسل  قمح  أشقر 
أحد  بحسب  شعبية  األكثر 

خبراء التجميل.
من  فريد  مزيج  هو  الشعر  لون 
الداكنة  األساسية  النغمات 
تتألأل  التي  الدقيقة  والفروق 
الشعر.  حترك  مع  جميل  بشكل 
إكسبريس  صحيفة  وحتدث 
كولير،  جيسون  مع  البريطانية 
مصفف شعر املشاهير، وصاحب 
راسل  جيروم  التجارية  العالمة 
للون  اجلديد  الظل  هذا  حول 
الذي  جيسون،  وكشف  الشعر. 
وإيفا  بيكهام  فكتوريا  مع  عمل 
واحد  رقم  اللون  عن  لوجنوريا، 
لعام ٢٠٢3. وقال »لقد رأينا إحياء 

بياضاً،  األكثر  الشقراوات  اجتاه 
شقراء  باسم  أيضاً  واملعروف 
اجلليد هذا العام، بفضل تأثيرات 
من  »املشاهير  البوب  ثقافة 
ميغان فوكس إلى جيجي حديد 
الشقراء  الظالل  هذه  تبنوا  قد 
الفاحتة، ولكن في الوقت احلالي، 
درجات  على  التركيز  ينصب 
األلوان الدافئة في موسم البرد«.
في  االجتاه  هذا  وسيستمر 
في  حتول  مع  العام  هذا  التطور 
ظالل العسل والكراميل وشقراء 

الكستناء.
السهل  »من  جيسون  وأضاف 
احلفاظ على االجتاه التكميلي مع 
يعني  مما  اخملتلفة،  األشقر  أبعاد 
اجلذور  منو  إخفاء  األسهل  من  أن 
أكثر  مظهر  على  للحصول 

طبيعية. أشقر قمح العسل هو 
بال شك أكثر ألوان الشعر إرضاًء 
لعام ٢٠٢3. وأفضل شيء هو أنه، 
الدقيقة،  الفروق  على  اعتماداً 
أن  العسل  قمح  ألشقر  ميكن 

يناسب أي شخص.
بعض  »في  جيسون  وأوضح 
اللون  الناس  يجد  قد  األحيان، 
ال  أنه  أو  مخيفاً  األشقر 
الشعر  لون  لكن  يناسبهم، 
تسريحات  جميع  يناسب  هذا 
البشرة  أشكال  وجميع  الشعر 
وميكن دمجه في أي لون طبيعي 
الشقراء  النغمة  للشعر. 
الطبيعية أصبحت أكثر شعبية 
هذا العام من أي وقت مضى وقد 
على  بالفعل  مكانتها  رسخت 

منصات العرض ومع املشاهير«.

ما لون الشعر الذي يناسب أي شخصما لون الشعر الذي يناسب أي شخص

نصائح عمليةنصائح عملية
البيض  فإن  احلرارة،  مرتفعة  البيض في سمن  تقلي  ال   •
أن  السمن قبل  إذا وضعته في  وألذ طعماً  يصبح أطرى 

يدخن.
• إذا بيست الكيكة فضعيها في شاشة مبللة بعصير 
الوقت  واتركيها بعض  الغطاء  إناء محكم  في  البرتقال 

تصبح أفضل.
• قطعي حبات الزبيب قبل إضافتها إلى عجينة الكيك 
، وال تنسي مترير قطع حبات  فإن ذلك يجعله ألذ طعماً 
الزبيب على بعض الطحني )الدقيق( قبل إضافتها إلى عجينة الكيكة وذلك بعد صب العجينة في قالب 

اخلبز، ثم غمرها بسطح العجني وبذلك ال يلتصق الزبيب بقاع القالب مما يعرضه لالحتراق. 
• ميكنك حفظ الشاي املعبأ جيداً في أكياس من البالستيك في اجملمد )الفريزر(.

. إذا كنِت مدعوة عند 
الصديقات  إحدى 
فراعي  حفل؛  حلضور 
بالذهاب  العناية 
ألن  احملدد،  املوعد  في 
االنتظار يثير مضايقة 
أال  أيضاً  وراعي  الغير. 
امليعاد  قبل  تذهبي 
تثيري  ال  حتى  بكثير 

حرجاً لصديقتك، لعدم استعدادها ملقابلتك.
األطباق  تناول  على  احلفل  أثناء  في  احرصي   .
تفضيلك  عدم  حالة  في  حتى  إليك،  املقدمة 
باحلرج.  تشعري مضيفتك  لكيال  الصنف،  لذلك 
وال داعي التباع نظام غذائي خاص في هذا اليوم 

بالذات.
في  بجانبك  يجلس  من  مع  الهمس  جتنبي   .

أو  جلنة  أو  دعوة  أو  حفل  أي 
في هذه  املفروض  ألن  اجتماع 
في  املشاركة  هو  املناسبات 
على  تضفي  عامة  أحاديث 
املوجودين احليوية واالستمتاع 
قد  التي  اخلصوصية  وعدم 

تثير بعض املوجودين.
. إذا كنِت أنِت ُمضيفة احلفل 
بكل  ترحبي  بأن  فاهتمي 
املبالغة في  اخلطأ  الدرجة، فمن  بنفس  املدعوين 
بجانبها  واجللوس  الشخصيات،  بإحدى  الترحيب 
املستوى  كان  مهما  اآلخرين  وترك  الوقت،  طوال 

االجتماعي أو العلمي أو درجة الود.
. إذا كنِت مدعوة لتناول الطعام في مطعم مع 
صديقة، فراعي عدم املبالغة في اختيار األصناف 

حتى تكون في حدود ميزانيتها.

نصائح لتنسيق الفيست املبطن هذا الشتاءنصائح لتنسيق الفيست املبطن هذا الشتاء
املبطن  الفيست  إن  بيرج  مارتينا  األملانية  املوضة  خبير  قالت 
على  يضفي  أنه  إلى  مشيرة  الشتاء،  هذا  كبيراً  رواجاً  يشهد 

املظهر ملسة جاذبية عصرية، فضالً عن اإلحساس بالدفء.
وأوضحت بيرج أن الفيست املبطن يطل بأطوال عديدة تتراوح 
من املوديالت القصيرة مروراً باملوديالت متوسطة الطول ووصوالً 

إلى املوديالت الطويلة حتى الكاحل.
تتناغم  والطويلة  الطول  متوسطة  املوديالت  أن  بيرج  وأضافت 
مع السراويل، في حني تتناسب املوديالت القصيرة مع الفساتني 
التريكو ذات القصة املستقيمة أو الفساتني، التي تتخذ قصة 

القميص.
أكثر  إطاللة  في  ترغب  من  أما  اللون.  بنفس  مع مالبس  املبطن  الفيست  تنسيق  هادئة، ميكن  وإلطاللة 
التباين بني األلوان الفاحتة والداكنة، حيث ميكن تنسيق فيست مبطن بإحدى  جاذبية، فيمكنها اختيار 

درجات البيج مع مالبس غامقة. وإلطاللة أكثر جاذبية ميكن اختيار فيست مبطن يزهو باللون األخضر.

كيف ُتتخذ القرارات الناجحة في العام كيف ُتتخذ القرارات الناجحة في العام 
اجلديداجلديد

ترى الدكتورة ريبيكا بريندل، رئيسة اجلمعية األمريكية للطب 
سامية  أهدافاً  الناس  يضع  أن  املنطقي  من  »إن  النفسي: 
ميكن  األهداف  هذه  لكن  اجلديد،  العام  حلول  مع  ألنفسهم 

حتقيقها بشكل أكبر عندما تبنى على فهم أفضل للذات«.
وحسب موقع »هيلث داي«، تستهدف قرارات التغيير في العام 
بأن  بريندل  وتنصح  والعالقات.  واملال،  الصحة،  عادة  اجلديد 
تكون القرارات قابلة للتعديل، ألن االختيارات السيئة قد تكون 

مصدر قلق وخيبة أمل.
بريندل »أفضل طريقة للقرار هي تقييم منط احلياة،  وتضيف 
وبعد ذلك اختيار التحسينات التي ميكن حتقيقها. فالتغييرات 
الصغيرة أكثر استدامة من التدخالت اجلذرية إلعادة الهيكلة. 

إنها تركز حقاً على التقدم وليس الكمال«.
وقال جون نوركروس، رئيس قسم علم النفس في جامعة سكرانتون في بنسلفانيا: »ننصح بأن يقّسم 

الناس قراراتهم إلى خطوات قابلة للتطوير، وقابلة للتنفيذ، قد يؤدي في الواقع إلى هدف أكبر«.
ويواصل »إذا لم تكن القرارات واقعية قد تصبح محبطة« فعلى سبيل املثال، »الذي يقول إنه سيمارس 
الرياضة كل يوم ملدة عام، بينما لم ميارس الرياضة أبداً، األفضل أن يقول سأبدأ املشي يوماً أو يومني في 

األسبوع، هكذا يكون األمر أكثر قابلية للتطوير«. ومبجرد حتقيقه، قد يزيد املسافات أو عدد أيام املشي.
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صور فضائية تكشف.. 
إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة

أظهرت صور فضائية، استعدادات إثيوبية لبدء امللء الرابع لسد النهضة.
وقال اخلبير املصري الدكتور عباس شراقي، إن األقمار الصناعية كشفت فتح بوابتي التصريف 

أعلى املمر األوسط، وتوقف التوربينني عن العمل مع استمرار عبور املياه أعلى املمر.
وذكر أن املياه التي متر من بوابتي التصريف ستتوقف خالل يوم أو يومني على األكثر مما يؤدي إلى 

جتفيف املمر األوسط متهيداً لبدء األعمال اخلرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.
وكانت احلكومة اإلثيوبية قد أعلنت الصيف املاضي، اكتمال امللء الثالث لسد النهضة، بحجم 

٢٢ مليار متر مكعب.
وأعلنت إثيوبيا انتهاء امللء الثاني في يوليو عام ٢٠٢١، وبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما 

بلغ التخزين األول للسد الذي جرى في يوليو عام ٢٠٢٠، حوالي 5 مليارات متر مكعب.
ويثير السد أزمة بني الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول 

زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد.
وشدد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي على املوقف املصري الثابت في التوصل التفاق قانوني 
ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا متسك القاهرة بحقوقها املائية املكتسبة 

وضمان األمن املائي لها من خالل قواعد واضحة لعملية امللء والتشغيل.

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن
العثور على خمس صفحات إضافية من  األبيض،  البيت  أعلن 
بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  عائلة  منزل  في  السرية  الوثائق 

في ديالوير.
وقال البيت األبيض إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي 
بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، جرى العثور عليها في 
غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت األبيض ريتشارد 

ساوبر املنزل
في  الفخم  املنزل  إلى  ذهب  أنه  البيان  في  احملامي  وأوضح 

إلى  السرية  الوثائق  من  أولى  إحالة مجموعة  على  اإلشراف  أجل  من  ديالوير  بوالية  ويلمنغتون 
العدالة بعد العثور عليها في املنزل.

وذّكر ريتشارد ساوبر أنه أثناء بحثهم في املنزل، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة 
اجملاورة للمرآب وثائق حتمل سمة سرّي.

وبسبب عدم امتالكهم التصاريح الالزمة لالطالع هذا النوع من املستندات، لم يواصل احملامون 
مهمتهم وأبلغوا وزارة العدل باملوضوع، وفق البيت األبيض.

يأتي الكشف األخير باإلضافة إلى اكتشاف وثائق ُعثر عليها في ديسمبر في مرآب بايدن وفي 
نوفمبر في مكاتبه السابقة في مركز بن بايدن بواشنطن، منذ أن كان نائًبا للرئيس.

ويخضع سوء التعامل الواضح للوثائق السرية والسجالت الرسمية من إدارة أوباما للتحقيق من 
قبل املدعي العام األمريكي السابق، روبرت هور، الذي مت تعيينه كمستشار خاص من قبل املدعي 

العام ميريك جارالند.
وكان الناطق باسم اخلارجية األمريكية، نيد برايس، قال إن الوزارة مستعدة ملساعدة وزارة العدل 

في التحقيق في أزمة الوثائق السرية التي بحوزة الرئيس جو بايدن، إذا تلقت طلبا بذلك.

مسار األزمة في البرازيل.. من 
االنتخابات إلى »يوم االقتحامات«

البرازيلي  الرئيس  حكومة  في  العدل  وزير  منزل  في  عثر 
السابق جايير بولسونارو على مسودة بيان تنص على تدابير 
الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  بإلغاء  كانت ستسمح  طارئة 

التي فاز فيها لويس إيناسيو لوال دا سيلفا.
الشرطة  نفذتها  مداهمات  خالل  الوثيقة  على  عثر  أنه  باولو  ساو  دي  فوليا  صحيفة  وأوردت 
الفيدرالية في منزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في احملكمة 
مراكز  على  لبولسونارو  أنصار  شنه  الذي  الهجوم،  في  »متواطئا«  كان  بأنه  لالشتباه  العليا 

السلطة في برازيليا.
ومن التدابير الواردة في النص من 3 صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه، أن تسيطر احلكومة 
الفيدرالية على احملكمة العليا االنتخابية املكلفة اإلشراف على حسن سير العملية االنتخابية 
»لضمان احلفاظ على الشفافية واملصادقة على نظامّية عملية االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٢«. 
ويعتبر الكثير من القانونيني هذا اإلجراء مخالفا للدستور، والهدف عمليا من خالله إلغاء نتيجة 
االنتخابات التي فاز بها لوال. وبحسب الصحيفة التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه املسودة 
أول عنصر دليل ال ميكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد النقالب في حال هزميته في 
االنتخابات. وال حتمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة 
مخصصة لتوقيعه. وصرح توريس املوجود في الواليات املتحدة عبر »تويتر« أن هذه املسودة كانت 
على األرجح ضمن كدسة وثائق من املفترض إتالفها في الوقت املناسب« وأنه مت تسريب محتواها 
وهو مأخوذ »خارج سياقه«. وكان توريس انتقل إلى الواليات املتحدة حني اقتحم آالف من أنصار 
األحد  البرازيلية  العاصمة  في  العليا  واحملكمة  الكونغرس  ومقري  الرئاسي  القصر  بولسونارو 
دائرة  الوزير السابق يتولى منذ ٢ يناير منصب رئيس األمن في  وخربوا ونهبوا محتوياتها. وكان 
برازيليا الفيدرالية، لكنه غادر في عطلة مباشرًة بعد األحداث. ويؤكد توريس براءته ووعد بالعودة 
إلى البرازيل وتسليم نفسه للسلطات بدون أن يحدد تاريخا لذلك. وأعلن وزير العدل فالفيو دينو، 

أنه سيطلب من واشنطن تسليمه إذا لم يسلم نفسه للسلطات البرازيلية بحلول 

لكنه  لكتابني،  مادة  ميلك  إنه  هاري  األمير  قال 
مذكراته  كتاب  من  التفاصيل  بعض  استبعد 
لم  لو  ليسامحاه  كانا  ما  وشقيقه  والده  ألن 

يفعل.
وأضاف في حديث لصحيفة الديلي تلغراف أن 
هناك أشياء ال يريد أن يعرفها العالم. وقال إنه 

يريد اعتذارا من أفراد العائلة لزوجته ميغان.
عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  أصبح  وقد 
أسرع  من  األسبوع،  هذا  والصادر  »احتياطي« 
اململكة  في  مبيعا  القصصية  غير  الكتب 

املتحدة.
ويتضمن الكتاب مجموعة كبيرة من املظالم 
التي  املؤملة  اآلثار  بعض  وكذلك  العائلة  جتاه 
مع  ومعاناته  هاري،  األمير  والدة  موت  خلفها 
التي عاشها  العزلة  النفسية، وحياة  الصحة 
افراد  العالقات مع  لقائه ميغان، وتفسخ  قبل 

العائلة.
وقالت مصادر قصر كينسينغتون وباكينغهام 

إنها لن تعلق على محتويات الكتاب.
ونفى دوق سسيكس في مقابلة أجرتها معه 
إلى  خصيصا  سافرت  التي  غوردون  بريوني 
كاليفورنيا إلجراء املقابلة أنه ال يسعى لتدمير 
امللكية بل ألن »ينقذ أفراد العائلة املالكة من 

أنفسهم«.
بها  أدلى  إن هناك معلومات  األمير هاري  وقال 
أجل  بي مورينغر من  بالوكالة هو جي  لكاتب 
استخدامها كسياق لكنه ال يرى إمكانية ألن 

يتضمنها كتابه األخير.
وأضاف »كان ميكن أن يكون هناك كتابان« وأن 
املسودة األصلية كانت تتكون من 8٠٠ صفحة، 

أي ضعف اخملطوط النهائي.
وأضاف »بإمكانك أن تقول إنهما لن يسامحاني 
بإمكاني  أن  أرى  لكني  األحوال،  كل  في 
مسامحتهما على كل شيء، وأمتنى لو جلسا 
ومتشكك.  واهم  إني  يقوال  أن  بدال  معي 
أريد  الواقع  في  فأنا  الئقا،  وجنر حديثا  لنجلس 
من يتحمل املسؤولية، وأن حتصل زوجتي على 

اعتذار«.
قول  الكتاب  وردت في  التي  االدعاءات  بني  ومن 
ميغان  وصف  ويليام  األمير  أن  هاري  األمير 
واتهم  و«جارحة«.  »خشنة«  و  »صعبة«  بأنها 

شقيقه مبهاجمته جسديا.
هناك  »ليست  التلغراف  لصحيفة  وقال 
وقال  والرقابة«  النقد  ضد  محصنة  مؤسسة 
الرقابة  من  فقط  املئة  في   ١٠ وضع  لو  إنه 
املفروضة عليه على بقية أفراد العائلة »ملا كنا 

هنا اآلن«.
من  »نوع  بأنه  وصفه  نفسي  عالج  عن  وحتدث 
يجمل  ما  من  والتخلص  الشوائب  غسل 

الصورة احلقيقية«.
ويليام  باملسؤولية جتاه أطفال  إنه يشعر  وقال 
سيجد  واحد  الثالثة  بني  من  أنه  أعرف  »ألني 
 . »االحتياطي«  سيكون  وضعي،  في  نفسه 

وهذا مؤلم، ويقلقني«.

األمير هاري 
يقول إن تفاصيل كثيرة 

استبعدت من كتاب مذكراته

برنامج  عن  الدولي  النقد  صندوق  وثائق  أظهرت  قاسية،  بشروط 
أن مصر ستحصل  مؤخرا،  عليه  االتفاق  مت  والذي  مع مصر  التعاون 
على الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق في مارس 

املقبل.
وستحصل مصر، في ١5 مارس ٢٠٢3 على شريحة بقيمة 347 مليون 
دوالر )ما يعادل ٢٦١,١3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة( وهي نفس 
قيمة الشريحة األولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض 

في ديسمبر املاضي.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، التفاق يتيح ملصر متويال بقيمة 
3 مليارات دوالر ملدة 48 شهرًا وميكنها من جذب متويالت بقيمة ١4 
مليار دوالر من شركاء دوليني واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، 
إضافة ملليار دوالر من صندوق االستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وجلأت مصر لالستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات 
في مارس املاضي، وطلبت متويال لدعم مصادرها الدوالرية التي تضررت 

منذ احلرب الروسية األوكرانية مع تخارج 
احلكومية  الدين  أدوات  في  املستثمرين 

من األسواق الناشئة مثل مصر.
وكشفت بيانات الصندوق مواعيد صرف 
حيث  شرائح،   9 وهي  القرض  شرائح 
سنويا  شريحتني  على  مصر  ستحصل 

حتى ٢٠٢٦ كالتالي:
١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ : املوافقة على القرض 
 347 بقيمة  األولى  الشريحة  وصرف 

مليون دوالر
١5 مارس ٢٠٢3: املراجعة األولى للبرنامج 
 347 بقيمة  الثانية  الشريحة  وصرف 

مليون دوالر
الثانية  املراجعة   :٢٠٢3 سبتمبر   ١5

للبرنامج لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 347 مليون 
دوالر

لصرف  للبرنامج  الثالثة  املراجعة   :  ٢٠٢4 مارس   ١5
الشريحة الرابعة بقيمة 347 مليون دوالر

١5 سبتمبر ٢٠٢4 : املراجعة الرابعة للبرنامج لصرف 
الشريحة اخلامسة بقيمة 347 مليون دوالر

١5 مارس ٢٠٢5 : املراجعة اخلامسة للبرنامج لصرف 
الشريحة السادسة بقيمة 347 مليون دوالر

لبرنامج  السادسة  املراجعة   :  ٢٠٢5 سبتمبر   ١5  
صرف الشريحة السابعة بقيمة 347 مليون دوالر

١5 مارس ٢٠٢٦ : املراجعة السابعة للبرنامج لصرف 
الشريحة الثامنة بقيمة 347 مليون دوالر

١5 سبتمبر ٢٠٢٦ : املراجعة الثامنة للبرنامج لصرف 
الشريحة التاسعة بقيمة 347 مليون دوالر

بشروط قاسية.. صندوق النقد يعلن تفاصيل صرف شرائح قرض الـ ٣ مليارات دوالر ملصر
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ملسة احلب اإللهي ... رسالة إلى رجل اهلل في كندا
هناك مقاالت من السهل جدا أن جتري أصابعك على 
لوحة املفاتيح، ترص الكلمات وراء بعضها، حينما 
كالسياسة  تخصص  مجال  في  موضوعا  تتناول 
أخرى،  موضوعات  هناك  لكن  واإلدارة.  واالقتصاد 
على  أصابعك  توجه  أن  قبل  كثيرا،  فيها  تفكر 
ممن  كنت  إذا  خاصة  املفاتيح،  لوحة  في  حرف  أي 
النقدية  العقلية  من  قدر  ولديك  التفكير،  يحبون 
معنى  فرنسا  مثل  دولة  في  وتعلمت  التحليلية، 
التقييم الذاتي فكريا وسلوكيا، وفق نسق قيمية 
الشباب  سنوات  خالل  بنيوية،  مضامني  وحتاليل 
والنضج حيث الدراسة في جامعة فرنسا، والعمل 
البحوث  مراكز  أهم  من  واحدا  في  شابا  باحثا 
أوربا  وفي  بل  وحدها  فرنسا  في  ليس  والدراسات 
كلها، وهو املركز القومي للبحث العلمي الفرنسي
CNRS، حيث االحتكاكات بقامات علمية وأكادميية 
اليساري  الطابع  عليها  يغلب  وفلسفية،  وفكرية 
واألطروحات  السلوك  مستوى  علي  واالشتراكي، 
على شاب، سافر،  اضافات  كان  هذا  الفكرية. كل 
املسيحية  املصرية  املتوسطة  الطبقة  ابن  وهو 
الناجتة  والقيم،  التوجهات  اليمينية  األرثوذكسية، 

من ارتباطها الوثيق بالكنيسة، والكتاب املقدس.

· ومن 	 قلبك  كل  من  إلهك  الرب  حتب 
كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل 

فكرك 
في كندا، متر السنون، وانا من بعيد أتابع عن كثب 
أكتب،  أو  أعلن  أن  دون  النقدية،  العقلية  بذات 
خاصة الكنيسة، والتي لها فضل ودور عظيم في 
بالكنيسة  واالرتباط  اجلديد،  املهاجرين  استيعاب 
»حتب  الوصايا  أهم  فإحدى  العقل.  الغاء  يعني  ال 
الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
قدرتك ومن كل فكرك«، والفكر هنا هو العقل. اهلل 
يريد القلب والعقل. وإذ قررت التركيز مع كلمة اهلل 
على  وضعني  استمر  راحتك.  فيها  ستجد  احلية 
أريد  الكنيسة، وبعد الصالة،  هذا احلال، أصلي في 

أن أعود مسرعا للبيت.
حنون،  بأب  اهلل،  علينا  أنعم  السنوات،  مرور  ومع 
في  يطبق  فعال  جتده  معه،  تتعامل  عندما 
أبنائه، يدعو لهم، ويصلي  سلوكياته ما يرشد به 
أن  ويبصرهم  ويرشدهم  ويعلمهم  أجلهم،  من 
يعيشوا في عشرة مع اهلل علي األرض، وأننا أبناء 
وأبونا السماوي، اعطانا ما له وهو احلياة  امللكوت، 
في  منا  وكل  اخلطية،  وهي  لنا  ما  وأخذ  األبدية، 
النور  هذا  املعمودية،  منذ  القدس  الروح  نور  داخله 
الذي ال يجب أن يطفئه، بالوقوع في اخلطية .. وهو 
فيه  تري  من حوله،  مع كل  في سلوكياته  نفسه 

السيد املسيح له اجملد. 
الفرنكفونية  والثقافة  احلضارة  ابن  باعتباري 
الذات  حتليل  من  قدر  علمتني  التي  الفرنسية، 
ما  نادرا  اآلخرين،  ومع  نفسي  جتاه  وسلوكيا  فكريا 
كان عقلي وقلبي يتجهان لبعض رجال الدين. إلي 
ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  في  علينا  اهلل  أنعم  أن 
أبونا  هو  حقيقي،  وأب  بصير  براعي  كندا،  وشرق 
اهلل  وضع  الذي  اهلل،  رجل  بولس،  األنبا  األسقف 
في قلبي وعقلي لنيافته حبا كبيرا. وأود أن اتوجه 
كنيسة  افتتاح  بعد  نيافته،  إلي  اليوم  برسالة 
مرقوريوس  سيفني  أبي  والقديس  ميخائيل  املالك 
في الفال، في قداس عيد امليالد اجمليد املوافق ٦ يناير 
٢٠٢3، ألقول لنيافته، أنني أحبك يا أبويا األسقف، 
لألسباب  مبرر  احلب  وهذا  كثيرا،  نيافتك  وأحب  بل 

التالية:
· ومن 	 ورعاية،  حب  عالقة  تعني  األبوة 

يحب أحد يبذل ذاته عنه 

جميعا  يطالبنا  كما  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا 
نلقبه،  أن  اإليبارشية  شعب  من  وبناته  أبنائه 
الصالة  في  نقول  كما  شئ،  أعظم  هي  األبوة  ألن 
يا  للوالد،  األبنة  أو  اإلبن  يقول  وكما  أبانا،  الربانية، 
أبي، باألبوة تعني عالقة حب ورعاية، ومن يحب أحد 
ذاته عنه، كما أحبنا السيد املسيح له اجملد  يبذل 
وبذل ذاته من أجل أوالده. منذ أن تكرمت اإليبارشية 
االحترام  وجزيل  احملبوب  األسقف  أبونا  بتجليس 
األنبا بولس، ونيافته ال يتوقف عن الرعاية والعمران.
الروحي،  والعمران هنا له معنيني، األول هو املعني 
الشعب  مع  واملشاركة  واالفتقاد  األبوة  حيث 
بالصلوات والتراتيل واألصوام، فهو رجل اهلل، احملب 
أبنائه  للصالة والصوم والتسبيح، ويدعونا جميعا 
وبناته أن نصلي ونصوم وننهل من كلمة اهلل احلية 
القدس  نورالروح  نطفئ  وال  املقدس،  الكتاب  في 

الذي حصلنا عليه في نعمة سر املعمودية.
· الراعي الصالح .. يرشدك ويدبرك في 	

»حياة العشرة مع اهلل”
الروحاني  بصوته  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا 
اجلميل املعزي في الصلوات والتسابيح، بالقبطية 
والعربية واإلجنليزية والفرنسية، الصالة مع نيافته 
كما  الروحانية،  من  جديدة  مرحلة  إلي  تنقلك 
يقود  عندما  خاصة  املالئكة،  مع  تسبح  كنت  لو 
نيافته خورس الشمامسة، ويسبح ويضرب بالدف 
كما كان يفعل داوود النبي وامللك أمام تابوت عهد 
الرب، وعندما يخطئ بعض الشمامسة، بكل أبوة 
حانية، يعيد األمور إلي نصابها الصحيح دون إحراج 
علي  الشعب  وكل  األطفال  ويشجع  شخص،  ألي 

الصالة والتسبيح، مما جعلهم يحبونها. 

طريق  علي  نسير  أن  ويرشدنا  ويعلمنا  يدعونا 
تخيل  اهلل،  مع  العشرة  نعم  اهلل،  مع  العشرة 
مكانتك أن تكون في عشرة مع اهلل، ألن اهلل، هو 
اآلب احلنون، الباذل ذاته عنا ليفدينا، إن العشرة مع 
املنتظمة  القراءة  أمور كثيرة، منها  اهلل حتدث في 
في الكتاب املقدس، حيث نور الروح القدس وكلمة 
اهلل احلية، التي تعد مثل البوصلة أو GPS أو النبراس 
الذي يقودنا في طريق احلياة. وأسس نيافته خلدمة 
أكادميية  األعمار،  مختلف  من  اإليبارشية  شعب 
وفهمه،  املقدس  الكتاب  لدراسة  بولس  القديس 

خملتلف األعمار، بالعربية واإلجنليزية والفرنسية. 
 ملسة احلب اإللهي .. رجل اهلل .. قلب كقلب داوود 

وحكمة كحكمة سليمان
دير  في  رهبان  من  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا  وألن 
قبل  طبيبا  كان  وألنه  العامروالعظيم،  البراموس 
تفهم  أن  تستطيع  الرهبنة،  سلك  في  االنخراط 
عظاته  في  بها  يتحدث  التي  والبالغة  الفلسفة 
احلية  اهلل  بكلمة  إملامه  الروحية،  ومحاضراته 
سهلة  بطريقة  لك  يقدمها  املقدس،  والكتاب 
ومبسطة يفهمها اجلميع، كما يقدم نيافته ترابطا 
مفردات  استخدام  مع  بنيويا  ومنطقا  األفكار،  في 
التركيز  حاولت  إذ  قلبك  ومتس  نفسيتك  في  تؤثر 
فيما يقوله نيافته، وهنا تشعر فعال بلمسة احلب 
والفرحة  السعادة  جتعل  روحانية،  ملسة  اإللهي، 
ومشاكل  حتديات  كل  قلب،  إلي  تتسرب  الروحية 
حتدثوا  الصحفيني  أصدقائي  من  بعض  احلياة، 
بشخصية  وانبهروا  ملصر،  زيارته  خالل  نيافته  مع 

نيافته، دينيا وأبويا وفكريا وإنسانيا.
عندما  بولس،  األنبا  االحترام  جزيل  األسقف  أبونا 
يحدثنا عن العشرة مع اهلل، ال يتبع أسلوب الترهيب 
واإلخافة، كما يفعل البعض ويتحدث عن نار جهنم 
وعذابها وووو .. بل منهج أبونا األسقف األنبا بولس 
عن  واحلديث  اهلل«  مع  والشركة  »احلياة  أسلوب 
جمال امللكوت، وجمال احلياة والعشرة مع اهلل، وأن 
اهلل يقبلنا في كل وقت وفي كل الظروف، دون قيد 

أو شرط، ألن اهلل يحبنا جميعا، ألن اهلل محبة. 
· وسط 	 اهلل  سكني  هي  الكنيسة 

شعبه .. وليست مجرد حوائط
عدة  منذ  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا  قدم  أن  منذ 
يصاحبها  الروحية  والنهضة  والعمران  سنوات، 
الكنيسة،  أن  نيافته،  علمنا  فكما  بنائية،  نهضة 

اهلل  ولكني سكني  ومباني،  ليست مجرد حوائط 
وسط شعبه، يا اهلل علي جمال الوصف والتعريف. 
الكنيسة هي سكني اهلل وسط شعبه، ألن اهلل 
بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل 

تكون له احلياة األبدية. 
وهنا أبوة وتعضيد وبصيرة وحكمة أبونا األسقف 
األنبا بولس بلورجتهود اآلباء الكهنة والشعب، الذي 
حلموا ملدة أكثر من ٢3 عاما، لتكون لهم كنيسة 
حيث  الكندي،  الكيبيك  بإقليم  الفال  مدينة  في 
يكن  ولم  مصانع،  مستودعات  في  يصلون  كانوا 
لهم مكانا ثابتا يصلون فيه، مثل شعب إسرائيل 
الشعب  حلم  حتقق  أن  إلي  الرب،  عهد  وتابوت 
األنبا  األسقف  أبونا  وأبوة  ورعاية  وبصيرة  بحكمة 
املالك  كنيسة  كنيسة،  لنا  وأصبحت  بولس، 
في  مرقوريوس  سيفني  أبي  والقديس  ميخائيل 
أمور  في  متفردة  بل  كنيسة،  كأي  وليست  الفال، 
األرثوذكسي،  القبطي  النمط  علي  مبنية  عديدة، 
وكانت  وكندا،  الكيبيك  كنائس  أكبر  من  واحدة 
شعب  وجه  علي  غامرة  وسعادة  عظيمة  فرحة 
الكنيسة، وكل من جاء من مدن أخري املشاركة في 
الرئيسية في عيد  الكنيسة  نيافته  افتتاح  نعمة 

امليالد اجمليد ليلة ٦ يناير ٢٠٢3. 

العمران  عنقود  في  الوحيدة  الثمرة  ليست  هذه 
األنبا  واحملبوب  االحترام  جزيل  األسقف  ألبونا 
دي  فال  في  سنتر  ترينتي  ليشمل  ميتد  بل  بولس، 
جاتينو  ومدينة  أوتاوا  العاصمة  بني  الواقعة  بوا، 
واملساحات  املياه  علي  يقع  مركز  وهو  ومونتريال، 
البديعة  املناطق اخلالقة  اخلضراء الشاسعة، حيث 
املريحة للروح والنقس، باإلضافة إلي افتتاح املرحلة 
األولي من كنيسة القديس يوسف في أوتاوا وسط 
األسقف  أبونا  يقدمها  مبا  الكبيرة،  شعبها  فرحة 
جزيل االحترام واحملبوب األنبا بولس »أسقف الرعاية 
والعمران« أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق 
بني  املسيح،  يسوع  أبونا  مثل  يجول  حيث  كندا، 
أونتاريو،  أقاليم  في  اإليبارشية  كنائس  مختلف 
نوفا  في  األطلسية  كندا  شرق  وأقاليم  الكيبيك، 
سكوتشيا، ونيو برونزويك، ونيو فوند الند وليبرالدور، 
يتفقد ويرعي ويبصر ويدبر أمور الكنائس والشعب 
وحكمة  وامللك  النبي  داوود  كقلب  بقلب  فيها 

كحكمة سليمان.
· آباء احملبة على طريق واخلالص واحلياة 	

األبدية 
آباء  لكل  الباذلة،  األبوة  دور  أنسي  أن  هنا  وال ميكن 
كنائس اإليبارشية، وأخص هنا بالذكر أبونا احلبيب 
عطية،  القمصميخائيل  احلنون«  »األب  والغالي 
ظرف  أي  في  يترك  ال  والذي  املالك  كنيسة  مالك 
حنون  أب  ألنه  والغربة  الهجرة  قسوة  وينسيك 
مناسباتك  قبل  الصعبة  ظروفك  في  أمامك  جتده 
»الراهب  والغالي  احلبيب  أبونا  كذلك  و  السعيدة، 
املنير« القمص موسي البراموسي، كاهن كنيسة 
واملشرف  سيفني  أبي  والقديس  ميخائيل  املالك 
والذي  بوا،  دي  فال  في  سنتر  ترينتي  عن  املسؤول 
البراموس  دير  من  وقدسه  كثيرا،  اآلخر  هو  أحبه 
منيرة  كواكب  لنا  يقدم  الذي  والعظيم،  العامر 
خالص  أجل  من  ونفيس  غال  هو  ما  بكل  ضحت 
نفوسها، واألخذ بيدنا علي لترشدنا وتنير لنا طريق 
أبونا  من  هدايا  كلها  وهذه  األبدية،  واحلياة  اخلالص 
حيث  اإليبارشية،  لشعب  بولس  األنبا  األسقف 
اآلباء الكهنة األجالء يحاول التحلي في تعاملهم 
والسيد  بولس،  األنبا  االسقف  بأبونا  الشعب  مع 

املسيح له اجملد.
بولس  األنبا  واحملبوب  االحترام  جزيل  األسقف  أبونا 
»أسقف الرعاية والعمران« أسقف إيبارشية أوتاوا 
ومونتريال وشرق كندا، أكتب إلي نيافتك هذا املقال 
أو هذه الرسالة، ألعبر عن حبي، وتهنئتي لنيافتك 
وكنيسة  اإليبارشية  مع شعب  وبناتك  أبنائك  مع 
الفال  في  سيفني  أبي  والقديس  ميخائيل  املالك 
افتتاح  مبناسبة  اإليبارشية،  كنائس  شعب  وبقية 
ميخائيل  للمالك  الرئيسية  الكنيسة  نيافتك 
يسند  املسيح،  يسوع  ربنا  سيفني،  أبي  والقديس 
النبي وامللك، وحكمة  داوود  نيافتك ويعطيك قلب 
سنني  ورعايتك  وبصيرتك  أبوتك  ويدمي  سليمان، 

عديدة وأزمنة سالمية مديدة ..
 ابنك احملب عبد املسيح يوسف

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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مقدمة: بدأت يف كتابة هذه الرواية يف مايو ٢٠١١ وانتهيت منها 
يف نوڤمرب ٢٠١١! تدور أحداث الرواية يف أول ستة أيام من ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١، لذلك يجب أن تقرأ يف السياق الزمني والسيايس 

املناسب لهذه الفرتة!  
»اىل متى تجوع الضباع؟!!«

قد يتمنى البعض أن تظل عالقًة يف وسط السامء، ولكن ميثاق 
الطبيعة يحتم عليھا ان تھبط تختفي وتعود مرة أخرى لتستمر 
تصيب  بأن  العاتم  الليل  ويالت  تبدأ  الشمس  بغروب  الحياة! 
املخلوقات بشكل عشوايئ؛ وليس من نفس واحدة عىل وجه األرض 
قادرة عىل توقع ما سيلحق بھا وسط ذاك الظامل الحالك. ومع ھذا 
- ال ٕارادياً - ال تكف الكائنات عن مزاولة أنشطتھا الليلية، ؤكانھا 
النحيل  بجسدھا  خرجت  مجراه!  يأخذ  ان  للقدر  مجاالً  تعطي 
اليوم.  خالل  غريھا  عن  فاض  مام  قوتھا  لتلتقط  الغسق  ساعة 
وثبت من مكان آلخر برشاقة، غري مدركة وجود عينني مرتبصتني 
ترصداھا منذ بدأت دأبھا! لكنھا رسعان ما شعرت بحركة مريبة 
حولھا من بني األحراش، فتوقفت ورفعت رأسھا و بدأت تتلفت 
ميينھا ويسارھا ثم ما لبثت ان ركضت رسيعا من الخوف، ولكن 
إياها  بھا راصدھا من مخبأه وھجم عليھا مطيحاً  لألسف لحق 
بأكل  فاكتفت  وقتھا،  الحد  ھذا  اىل  جائعة  اللٔبوة  تكن  مل  ارضا. 
اىل حال سبيلھا تاركة  الغزالة الضعيفة، ثم انطلقت بعيداً  فخذ 
بصعوبة  القيام  بدورھا،  حاولت،  واملوت.  الحياة  بني  املسكينة 
وھي يف غاية األمل آملًة الوصول اىل حيث تسكن لوال ذلك الوحش 
تدري،  ال  حيث  من  الخلف  من  استوقفھا  الذي  املجھول  اآلخر 
لحمھا  يف  ينھش  حتى  الوراء  اىل  ٕاياھا  وجاذباً  اصابتھا  مستغاًل 
بأنيابه الحادة. ٕواذ بھا تسلم الروح يف ثوان! ھذا بعينه ما يقوم 
الحيوانات  من  الضبع  ان  فرائسه.  اصطياد  عند  عادة  الضبع  به 
فرائس  وبالتطفل عىل  الجيف  بـأكل  املعروفة  املتوحشة  الليلية 
القبيح بل ويزداد قباحة حينام تراه يحوم  غريھا. يتميز بشكله 
حول فريسة حيوان آخر - بكل جرأة - حتى و ان كان صاحبھا 
االصطياد يف  أسلوب  ٕفان  يف وجبته؛  منھمكاً  و  متواجداً  يزال  ال 
املياه العكرة - كام يقول املثل - ما ھو إال أسلوب مثري لالزدراء 
الرغم مام  - عىل  الضبع  ان  البعض  يعلمه  ما ال  لكن  التقزز.  و 

به،  يستھان  ال  االمر!  لزم  اذا  ايضاً  ومحرتف  ماھر  صياد   - ذكر 
عىل  يطلق  لقب  الضبع  ان  للحظة  تظن  فال  فكيه.  بقبضة  وال 
الجبان او الفاشل كام ھو معروف يف األمثال الشعبية العربية، بل 
باألحرى يجب عليك الحذر كل الحذر من الضباع، أينام وجدت!

فقط عىل ضباع  مقترصاً  الضباع  عن  الحديث  أطيل  ان  اود  ال   
الغابات والرباري! لكني احب ان اتخطى ذلك ألتكلم عن ضباع 
املدينة! نعم! فإن كنت ال تدري، قد يضاھي تعداد ضباع املدينة 
تعداد ضباع اي غابة أو برية! والغريب انھم متخفيون يف ثياب 
انھم  بالذكر،  والجدير  عنا؛  متيزھم  ٔابدا  تستطيع  وال  مثلنا،  برش 
ميارسون عىل طريقتھم كل صفات الضباع الفطرية - من تطفل، 
واستغالل الفرص، و افرتاس...الخ - دون علمھم بأنھم ضباع. بل 
ھم متيقنون متاماً انھم برش، معتربين، عبثا، ان البقية ھم الضباع؛ 
يتغريوا!  فلن   - لألسف   - الرذيلة  بحقيقتھم  ووجھوا  وان  حتى 
يصعب  مستقلني.  ٔگافراد  يتواجدون  او  جامعات،  ُيكونون  قد 
اختلفوا  ما  اذا  تجميعھم  يستحال  و  اجتمعوا،  ما  اذا  تفريقھم 
إال ان كانت تربطھم مصلحة واحدة )و قوية(. َيرثون وُيورِّثون 
النجاسة من اجيال إىل أجيال عىل الدوام. منذ بدء الخليقة وھم 
كائنون، متعطشون الفرتاس األشالء و العيش عىل بقايا الغري، وھا 

نحن ال نزال نتساءل آملني: اىل متى؟...اىل متى تجوع الضباع؟
 

»جمعة سعيد الدباغ«
 يف وسط تخشيبة قدمية ضيقة، تفوح منھا رائحة نتنة من تأثري 
الرطوبة ومزيج األنفاس املختلفة املحتوية عىل الكحول والسجائر 
النوم. مل متض  اىل  يخلد  ان  اخرياً  استطاع جمعة  والبانجو...الخ، 
نصف ساعة حتى فتح باب التخشيبة مصدرا رصير مزعج أيقظ 
املساجني إال جمعة الذي كان قد بدأ يشخر بشكل منفرد من كرثة 
التعب. ظھر العسكري كشبح أسود وسط ضوء ساطع يف الخلفية 
تسبب يف انقشاع الظالم الدامس املھيمن داخل التخشيبة، وصاح 

بصوت أجش:
 - جمعة الدباغ!؟

املقطم  رشطة  قسم  ضابط  أمام  نائم  نصف  وھو  جمعة  مثل   
يفاتحه  أن  يود  ؤكانه  اياه  متفحصاً  الضابط  إليه  نظر  بالقاھرة؛ 

يف موضوع ثم عاد ونظر يف الدفرت 
الذي أمامه وقال بصوت مسموع:

سعيد  جمعة  عن  االفراج  تم   -
يف  الضبع،  بجمعة  الشھري  الدباغ، 
مساء يوم األثنني املوافق ٢٤ يناير 
٢٠١١ لعدم إثبات التھمة املوجھة 

إليه.
اتسعت عينا جمعة فٔجاًة فھلل بسعادة:

- ربنا يخليك لينا يا باشا...ظھر الحق.
قاطعه الضابط بحزم ممزوج بسخرية:

جوه  ظابطينك  ماكناش  حال  امك...ايش  روح  يا  ايه  حق   -
شقتھم؟...ماتسوقش فيھا قوي... دي بس جدعنة مني

مبناسبة عيد الرشطة.
- كل سنة و انتم طيبني يا باشا!

- باقولك ايه يا جمعة...ما تيجي تشتغل معانا! ً
انفرط جمعة يف الضحك ٔواجاب معلقا:

- سيادتك فاھم غلط...ٔانا جمعة الدباغ...مش »جمعة الشوان!«
منع الضابط نفسه عن الضحك واكتفى بابتسامة باردة وقال:

 - ما تبطل ملاضة يالَه.ٔ انا بتكلم جد!
يا باشا؟ تف من بقك...انا حرامي حر...حرامي قطاع  ايه  - جد 

خاص... ما ينفعش ابقى حكومة.
- مع الحكومة حا تكسب اكرت! دا غري اننا حانحميك... ما ٔانت 

هتبقى بتاعنا.
- و حاشتغل ايه معاكوا يا باشا؟ٔ انا حرامي ابن حرامي.

- و ٕاحنا مش عايزينك غري حرامي...!
العبارة  ھذه  تكون  ان  عىس  فام  للحظة،  جمعة  وجه  تجھم   

املقتضبة و املبھمة؟!ٔ اجابه الضابط ؤكانه كان يقٔرا افكاره:
- ما تستغربش... وافق انت بس ؤ انا ارشحلك اليل فيھا.
مل يطمنئ جمعة للفكرة متاماً فرفض العرض بكل رصاحة:

ال  و  العمى  ٔاطيق  ٔاين  صغري  من  اتربيت  ٔانا  الباشا  سعادة   -
أطيقش الحكومة...فام اقدرش ال مٓواخذةٔ ابقى معاكم!

يتبع يف الحلقة التالية من العدد القادم!

دردشة…بالعربي الفصيح: 

 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« )1(

بقلم:  مينا ماهر
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إنفوجرافات  تضمن  تقريراً  الوزراء  جمللس  اإلعالمي  املركز  نشر 
تسلط الضوء على الطفرات اإليجابية احلادثة في تعامل الدولة 
ترسيخ  عناصر  أهم  باعتبارهما  املرأة  وملف  األقباط  مع ملف 
اجلمهورية اجلديدة ملبادئ املواطنة واملساواة وعدم التمييز، إمياناً 

بأن املواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.
مللف  الدولية  الرؤية  في  اإليجابي  التغير  التقرير  واستعرض 
للحريات  األمريكية  اللجنة  أشارت  حيث  مصر،  في  املواطنة 
املثيرة  الدول  قائمة  من  مصر  خروج  إلى  الدولية  الدينية 

السادس  للعام  لتقريرها  وفقاً  للقلق 
مع  أنه  أوضحت  كما  التوالي،  على 
مبادئ  نشر  هدف  املصرية  القيادة  تبني 
احلكومة  واصلت  الديني،  التسامح 
املصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنني 
معدالت  انخفضت  كما  أوضاعها، 

العنف ضد األقليات الدينية.
اللجنة  بتصريحات  مقارنًة  هذا  يأتي 
أن  في  متثلت  والتي  سابقاً،  األمريكية 
املثيرة  الدول  قائمة  على  ظلت  مصر 
لتقرير  وفقاً  أعوام  ستة  طيلة  للقلق 
من  بدءاً  وذلك  الدولية،  الدينية  احلريات 

وخطيرة  مستمرة  انتهاكات  هناك  أن  عن  فضالً   ،٢٠١١ عام 
للحريات الدينية في مصر، إلى جانب التمييز املستمر وارتفاع 

معدالت العنف ضد األقليات الدينية.
الدينية  للحريات  األمريكية  اللجنة  مفوض  أكد  جانبه،  ومن 
الدولية »جوني مور«، وفقاً للتقرير أن الرئيس السيسي يستحق 
يأخذ  أنه  الدينية، كما  احلريات  التقدير الهتمامه مبسألة  بالغ 
الطوائف على محمل  السلمي بني مختلف  التعايش  مسألة 
اجلد ويعمل عليها بنفسه، بينما أشارت اللجنة قبل ٢٠١4 إلى 
احترام  وظل  الدينية،  احلريات  من  حتد  احلكومية  املمارسات  أن 

السلطات لتلك املسألة ضعيفاً على مدار العام.
امليالد  عيد  قداس  الرئيس  بوست، حضور  واشنطن  أبرزت  كما 
تلك  يحضر  اإلطالق  على  مصري  رئيس  كأول  بالكاتدرائية، 
املناسبة الدينية، مقارنة مبا صرحت به قبل ٢٠١4 حيث أكدت 
لرؤساء مصر  الواضح  الغياب  املصريون  األقباط  رأى  لطاملا  أنه 
لتقدمي  للكاتدرائية  احلضور  وجتنب  امليالد  أعياد  احتفاالت  عن 

التهنئة.
املواطنة  مللف  الدولية  الرؤية  في  اإليجابي  للتغير  واستكماالً 
افتتح  الرئيس  السيد  أن  رويترز  وكالة  أوضحت  مصر،  في 
مسجداً ضخماً، وأكبر كنيسة في الشرق األوسط بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، في رسالة رمزية للتسامح الديني، وذلك وسط 
إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثاني، بينما صرحت 
الوكالة ذاتها فيما قبل ٢٠١4، أن الكثير من األقباط في مصر 
يشعرون بالقلق حيال األوضاع السياسية وسلطات احلكم في 
إلى جانب صعوبات  للتمييز ضدهم،  البالد ويعتبرونها مصدراً 

بناء الكنائس.
 ٢٠١4 عام  منذ  أنه  التقرير  بحسب  برس،  آسوشيتد  وأكدت 
املناصب  تولي  األقباط من  اتخذت مصر خطوات عدة لتمكني 
العليا حيث شغلت أول امرأة قبطية منصب احملافظ عام ٢٠١8، 
العليا، كما مت  وترأس أول مسيحي مصرى احملكمة الدستورية 
السماح ببناء وتقنني أوضاع الكنائس، فيما ذكرت قبل ٢٠١4، 
أن األقباط املصريون يشكون منذ فترة طويلة من التمييز وعدم 

التمكني والوصول للمناصب العليا.
وفي نفس السياق، تناول التقرير إشادة وزير اخلارجية األمريكى 
بإطالق مصر  حاراً  ترحيباً  ترحيبه  أكد  بلينكن«، حيث  »أنتونى 
الستراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن العمل لتحقيق 
الصحافة  حرية  مثل  األخرى  األهداف  من  العديد  في  تقدم 
قبل  فيما  األمريكية  اخلارجية  به  صرحت  مبا  مقارنًة  والتعبير، 
٢٠١4 حيث أشارت إلى أن حالة عدم االستقرار أثرت في مصر 

سلباً على عناصر اجملتمع املصري خاصًة احلقوق واحلريات اخلاصة 
بالنساء واألقليات.

واستكماالً إلشادة اخلارجية األمريكية مبلف املواطنة في مصر 
»نيكول  بالقاهرة  األمريكى  السفير  بأعمال  القائم  أشارت 
يتسم  مستقبل  لبناء  مصر  مع  التعاون  أن  إلى  شامبني« 
باالستقرار املستدام، وقد ساهم برنامج »مدن آمنة« في متكني 
املرأة اقتصادياً واجتماعياً ووضع أُُطر إلصالح السياسات وتقدمي 

اخلدمات وجترمي التحرش اجلنسي.
املصري  الدستور  أن  التقرير  وأوضح 
وثيقة حلفاظ حقوق املواطنني دون متييز، 
 3 تضمن   ٢٠١4 دستور  أن  إلى  مشيراً 
بلجنة  الثالث  املصرية  للكنائس  ممثلني 
اخلمسني، بجانب 3 ممثلني لألزهر وممثلة 
وممثلة  للمرأة  القومي  اجمللس  من جانب 
إلعداد  والطفولة  األمومة  مجلس  من 
وذلك على  للدستور،  النهائية  الصيغة 
تناول بشكل  الذي  عكس دستور ٢٠١٢ 
حيث  من  املواطنة  ومبادئ  أسس  عام 
واملساواة  الشخصية  األحوال  تنظيم 
وحرية  العامة  والواجبات  احلقوق  في 
وأغفل  العبادة  دور  وإقامة  الدينية  الشعائر  وممارسة  العقيدة 

ذكر حق املرأة في مساواتها بالرجل في احلقوق كافة.
وبحسب التقرير نص دستور ٢٠١4 على املساواة بني املواطنني 
بشيء من التفصيل ومتثل ذلك في املساواة في احلقوق العامة 
من  املصريني  شرائع  مبادئ  أن   3 املادة  نصت  حيث  والواجبات، 
املنظمة  للتشريعات  الرئيسي  املصدر  واليهود  املسيحيني 
قيادتهم  واختيار  الدينية،  وشئونهم  الشخصية  ألحوالهم 
وحده،  للشعب  السيادة  أن  على   4 املادة  نصت  فيما  الروحية، 
وحدته  ويصون  السلطات،  مصدر  وهو  ويحميها،  ميارسها 
الوطنية التي تقوم على مبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص 

بني جميع املواطنني.
وأضاف التقرير أن املادة ٦4 نصت على أن حرية االعتقاد مطلقة، 
ألصحاب  العبادة  دور  وإقامة  الدينية  الشعائر  ممارسة  وحرية 

األديان السماوية حق ينظمه القانون.
للمادة ٢44 من الدستور أيضاً، تعمل الدولة على متثيل  ووفقاً 
الشباب واملسيحيني متثيالً مالئماً في مجلس النواب، في حني 
النواب  مجلس  يُشكل  أن   ٢٠١9 عام  املعدلة   ١٠٢ املادة  نصت 
من عدد ال يقل عن 45٠ عضواً، يُنتخبون باالقتراع العام السري 
املباشر، على أن يُخصص للمرأة ما ال يقل عن ربع من إجمالي 

عدد املقاعد.
أما املادة ٢35 فنصت على أن مجلس النواب يصدر في أول دور 
انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم 
لشعائرهم  املسيحيني  ممارسة  حرية  يكفل  مبا  الكنائس، 

الدينية.
 ٢٠١٦ لسنة   8٠ رقم  للقانون  تطبيقاً  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس في إطار تفعيل املادة ٢35 
املعنية،  اللجنة  قبل  من  قراراً   ٢4 صدور  مت  فقد  الدستور،  من 
 ٢5٢٦ أوضاع  تقنني  مت  حيث  اآلن،  وحتى   ٢٠١8 مايو  منذ  وذلك 

كنيسة ومبنى تابعاً، يتمثلوا في ١3٦4 كنيسة و١١٦٢ مبنى.
كما مت إنشاء 47 كنيسة باملدن اجلديدة، فضالً عن 38 كنيسة 
 75 وجتديد  إحالل  مت  فيما  أيضاً،  اجلديدة  باملدن  إنشاؤها  جاري 

كنيسة بعد تدميرها بأحداث العنف اإلرهابية عام ٢٠١3.
مت  التى  واملبانى  للكنائس  اجلغرافى  التوزيع  التقرير  واستعرض 
توفيق أوضاعها، ففي اجليزة مت توفيق أوضاع ٢٢4 كنيسة ومبنى، 
وفي اإلسكندرية ٢٠8، وسوهاج ٢٠٢، والقاهرة ١53، واملنيا 48١، 
والقليوبية ١5٠، وأسيوط 358، والشرقية ١44، والبحيرة ١٢٢، 
 ،38 األحمر  والبحر   ،43 والغربية   ،54 وأسوان   ،95 وبني سويف 
والسويس   ،3٦ وقنا   ،٢9 واألقصر   ،4١ واملنوفية   ،45 والدقهلية 

 ،٢4 والفيوم   ،١٢ وبورسعيد   ،١5 ومطروح   ،١7 واإلسماعيلية 
وكفر الشيخ 8، وشمال سيناء ٦، وجنوب سيناء والوادي اجلديد 
٢. وأبرز التقرير حصاد ثمار احلقوق السياسية واملدنية، حيث مت 
إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة اإلجنيلية، 

موضحاً أنه في سبتمبر ٢٠٢٠ مت إصدار القانون رقم ١9٠ لسنة 
إدارة األصول واألموال املوقوفة  ٢٠٢٠ اخلاص بإنشائهما، بهدف 
لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة اإلجنيلية، في 
ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة األوقاف واستثمارها 

بالنسبة لطائفة األقباط األرثوذكس.
األحوال  قانون  إعداد  يجرى  مرة  ألول  أنه  التقرير  في  وجاء 
اإلجنليني،  )األرثوذكس،  للمسيحيني  املوحد  الشخصية 
وزارة  في  إعداده  وجارى  كنائس،  الثالث  من  مقترح  الكاثوليك( 

العدل.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أنه مت زيادة متثيل املسيحيني 
في مجلس  نائباً مسيحياُ  النواب ليصبح عددهم 37  مبجلس 
أن  موضحاً   ،٢٠١٢ مجلس  في  مسيحيني  نواب   5 بعد   ،٢٠٢٢
أماني عزيز تعد أول نائبة مسيحية حتصل على منصب وكيل 
اللجنة الدينية في تاريخ البرملان املصري عام ٢٠١5، وألول مرة 
في  مسيحيني   ٢ تعيني  احملافظني  حركة  شهدت   ٢٠١8 عام 

منصب احملافظ.
إلى  التقرير  أشار  الشيوخ،  مبجلس  املسحيني  متثيل  زيادة  وعن 
أن عدد النواب املسيحني أصبح ٢4 نائباً مسيحياً في مجلس 
٢٠٢٢، مقارنًة بـ ١5 نائباً مسيحياً في مجلس ٢٠١٢، الفتاً إلى 
أن فيبي جرجس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني 

للمجلس عام ٢٠٢٢.
اسكندر  فهمي  بولس  املستشار  أدى  فبراير٢٠٢٢  في  أنه  كما 
يتم  مسيحي  كأول  اجلمهورية  رئيس  أمام  الدستورية  اليمني 
تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في مصر، باإلضافة 
إلى تولية منصب احملافظ مبحافظة دمياط ملنال عوض ميخائيل 

كأول سيدة مسيحية.
واستعرض التقرير أبرز مؤشرات املواطنة واملساواة وعدم التمييز، 
 ٢.5 لتصبح  اجملتمعي،  السالم  مؤشر  في  مصر  تقدمت  حيث 
نقطة عام ٢٠٢٢، مقابل 3 نقاط عام ٢٠١4، موضحاً أنه كلما 
قل عدد النقاط كلما كان أفضل، ويعتمد هذا املؤشر على ركائز 

فرعية تتعلق بالعنف واإلرهاب واجلرمية.
كما تقدمت مصر 7 نقاط مبؤشر االستقرار السياسي وغياب 
العنف، لتصل عدد النقاط إلى ١4.٦ نقطة عام ٢٠٢١، مقابل 
7.٦ نقطة عام ٢٠١4، بينما تقدمت مركزين في مؤشر املواطنة، 
لتحتل بذلك املركز 55 عام ٢٠٢٢، مقابل املركز 57 عام ٢٠١٦، 
بني  املساواة  منها  فرعية  ركائز  على  املؤشر  هذا  ويعتمد 
اجلنسني واحلريات الدينية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 

في اجملتمع.
وفي ذات السياق، رصد التقرير زيادة نسبة املقاعد التي تشغلها 
النساء في مجلس النواب، حيث بلغت ٢7.4% عام ٢٠٢١، مقابل 
مؤشر  في  مركزاً   5٦ مصر  تقدمت  فيما   ،٢٠١7 عام   %١4.9
املركز 78 عام ٢٠٢٢،  التمكني السياسي للمرأة، لتحتل بذلك 

مقارنًة باملركز ١34 عام ٢٠١4.

كيف تعاملت الدولة مع ملف األقباط كأهم عناصر ترسيخ اجلمهورية اجلديدة؟كيف تعاملت الدولة مع ملف األقباط كأهم عناصر ترسيخ اجلمهورية اجلديدة؟
تقرير حكومي مصري: املواطنة حجر الزاوية في بناء دولة العدالةتقرير حكومي مصري: املواطنة حجر الزاوية في بناء دولة العدالة

التقرير يشيد بقانون بناء الكنائس ... وانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية التقرير يشيد بقانون بناء الكنائس ... وانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية 
واإلجنيلية... والتمثيل النيابي لألقباط... وانخفاض معدل العنف الطائفيواإلجنيلية... والتمثيل النيابي لألقباط... وانخفاض معدل العنف الطائفي

تقرير: إيهاب أدونيا
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باألسماء.. احلكام اخلمسة الذي طلب الزمالك 
استبعادهم من إدارة مبارياته

ناجي  محمود  إيقاف  على  عالم،  جمال  برئاسة  الكرة  احتاد  إدارة  مجلس  استقر 
حكم مباراة الزمالك مع الداخلية التي إنتهت بالتعادل اإليجابي 1-1 ألجل غير 
مسمى بعد شكوى الزمالك ضد احلكم بسبب األخطاء التحكيمية التي ارتكبها 

»ناجي« وعدم احتساب ركلة جزاء لسامسون خالل الشوط األول من اللقاء.
تقنية  حكم  الصباحي  ومحمد  ناجي  محمود  من  كل  إيقاف  الكرة  احتاد  وقرر 

الفيديو وعدم إسناد لهما أي مباريات للزمالك خالل الفترة املقبلة.
وأجرى جمال عالم اتصااًل مبسؤولني داخل نادي الزمالك أكد لهم رفضه األخطاء 
التحكيمية التي ارتكبها كل من محمود ناجي حكم مباراة الساحة في مباراة 
الفيديو  تقنية  حكم  الصباحي  محمد  جتاهل  وكذلك  الداخلية،  مع  الزمالك 
الحتساب ركلة اجلزاء بعد جذب مدافع الداخلية لـ سامسون مهاجم الزمالك 

داخل منطقة اجلزاء.
ووفقا ملصدر مسؤول داخل احتاد الكرة فإن جلنة احلكام قررت إيقاف محمود ناجي 
اللقاء وقامت مبراجعة  التي لم يحتسبها حكم  بعدما شاهدت واقعة اخملالفة 
محمد الصباحي حكم الفيديو الذي لم يستدع حكم املباراة الحتساب اخملالفة 

ملصلحة الزمالك.
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يحررها سمير اسكندر 

ميسي ورونالدو وجها 
لوجه في الرياض.. 

وتذكرة مليونية
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية املستشار تركي آل الشيخ، مساء 
األحد، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض يوم 19 يناير اجلاري على ملعب امللك 

فهد الدولي بني فريق يضم جنوم الهالل والنصر أمام باريس سان جرمان.
بأعداد  يتعلق  متوقع  غير  رقم  عن  الشيخ  آل  كشف  التذاكر،  طرح  من  فترة  وبعد 

اجلماهير املتواجدة في قائمة االنتظار حلجز تذاكر املباراة.
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر  الشيخ  آل  تركي  وكتب 

»تويتر«: »مليون ونص طلب لتذاكر املباراة«.
فإن  »تويتر«،  على  والنصر  الهالل  لفريقي  اجلماهيرية  الصفحات  بعض  وبحسب 
األعداد جتاوزت بالفعل حاجز املليون ونصف وأنه مت بيع جميع تذاكر هذا اللقاء املرتقب.
على  الطلبات  عدد  »بالفعل  تليفزيونية:  تصريحات  خالل  قائال  الشيخ  آل  وعلق 
التذاكر جتاوز أكثر من مليوني طلب، وهو رقم قياسي تاريخي في كرة القدم ال أعتقد 
أنه حدث من قبل«. وأضاف: »اضطررنا لوقف الطلبات على املوقع، ألنه كان يصلنا 

أكثر من 15 ألف طلب خالل الثانية الواحدة، وهو ما يوضح قيمة هذه املباراة«.
وأردف: »تواصلت مع رئيس باريس سان جرمان ناصر اخلليفي، وطلبنا منه مضاعفة 

أعداد قمصان الفريق الفرنسي ألجل اجلماهير«.
وأمت: »أعتقد أن جماهيرية باريس سان جرمان ستكون مختلفة كليا بعد هذه املباراة 
اخليال«  الشيخ إطالق مزاد عاملي على تذكرة وحيدة »فوق  آل  أعلن  بصورة كاملة«. 
يبدأ مبليون ريال حلضور مواجهة كأس موسم الرياض التي جتمع جنوم الهالل والنصر 
ضد باريس سان جرمان واحلصول على مزايا فريدة من نوعها، وخصص ريعه لصالح 
منصة إحسان. أوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن املزاد لن 
يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة الفريدة »فوق اخليال«. متنح التذكرة فرصة فريدة حلاملها وحضور 
التتويج ودخول غرفة  أخرى مثل حضور  إلى مميزات  الفريقني، إضافة  العشاء مع  أو  الغداء  وتناول وجبة 

مالبس طرفي اللقاء. 

احتاد السلة يعلن منح االحتاد سوبر السلة بعد تنازل األهلي
صفحته  عبر  السلة  لكرة  املصري  االحتاد  أعلن 
االحتاد  حصول  عن  الفيسبوك  على  الرسمية 
السكندري عن بطولة السوبر بعد تنازل األهلي عن 

حقوقه في املباراة.
وافق  االدارة  أن مجلس  بيانه  السلة في  احتاد  وذكر 
على طلب األهلي بالتنازل عن أية حقوق للنادي في 
 ،2021-2022 ملوسم  املصري  السوبر  كأس  بطولة 

مهديا اللقب جلماهير االحتاد السكندري.
نص  الرسمية،  صفحته  عبر  السلة  احتاد  ونشر 
اخلطاب الذي أرسلته إدارة األهلي إلى االحتاد، والذي 
الروابط  من  إنطالقا  أنه  كالتالي:  فيه  ما  أبرز  جاء 

التاريخية بني األهلي وشقيقه نادي االحتاد، والعالقة بني الناديني الكبيرين التي كانت وستظل دوما أكبر 
من أي بطولة.. ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة األهلي بالتنازل عن أية حقوق للنادي في هذه البطولة، 

ورغبتنا في تتويج نادي االحتاد السكندري ببطولة السوبر تقديراً جلماهيره التي تأملت في هذا اليوم.
وأن األهلي يبارك تتويج نادي االحتاد بهذه البطولة، واسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي 

ترتبط مع جماهير االهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة. 

األهلى يفوز على الزمالك بدورى سوبر سيدات السلة
الزمالك  نظيره  على  األهلى  سيدات  سلة  كرة  فريق  تغلب 
بنتيجة 122/ 52 بفارق 70 نقطة، فى منافسات اجلولة الثالثة 
من ذهاب دورى السوبر سيدات باللقاء الذى أقيم بصالة األهلى 

باجلزيرة.
 وجاءت نتائج الفترات بتقدم سيدات األهلى فى كل الفترات، 

وجاءت النتيجة كالتالى: 44/5 و 69/24 و 103/41 و 122/52 
 يذكر أن األهلى يتصدر ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقاط بالفوز 
فى املباريات الثالث التى خاضها مقابل وقوع الزمالك فى قاع 

اجلدول بثالث نقاط باخلسارة فى املباريات الثالث. 
واالحتاد  الطيران  أمام  مباراتني  أول  فى  فاز  قد  األهلى  كان   

السكندري، بينما خسر الزمالك أمام سموحة والطيران.
 يذكر أن احتاد السلة وافق على طلب النادي األهلي مبنح بطولة 
كأس السوبر ملوسم 2021/2022 لنادى االحتاد السكندري رجال.

 وتلقى مجلس إدارة احتاد السلة خطابًا من النادي األهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، 
وإبداء رغبته فى تتويج نادي االحتاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

 وأشار األهلي، فى بيانه، إلى أن قراره يأتي تقديرًا جلماهير نادى االحتاد السكندري التي تعرضت لإلصابة، 
على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم 24 ديسمبر املاضي. 

كيليان  الفرنسي  املهاجم  انتقد 
بها  أدلى  التي  التعليقات  األحد  مبابي 
لو  نويل  القدم  لكرة  بالده  احتاد  رئيس 
الدين  زين  السابق  الدولي  بشأن  غريت 
احترام  »قلة  تشكل  أنها  معتبرًا  زيدان، 

لألسطورة« الفائز بكأس العالم.
وردًا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو 
مونتي بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره 
الكثيرون اخليار االول لتدريب املنتخب في 
قد  ديشان،  لديدييه  التجديد  عدم  حال 
اتصل به في األيام األخيرة، قال لو غريت 
»زين الدين زيدان، لم أكن حتى ألرد على 
املكاملة، ألقول له ماذا؟ +مرحًبا يا سيد، ال 
تقلق، إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت الى 

اتفاق مع ديشان+؟«.
انتهى عقد ديشان بعد كأس العالم في 
قطر حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب 
بعد  الترجيح  بركالت  األرجنتني  أمام 

نهائي مثير في 18 ديسمبر الفائت.
ولدى سؤاله عما إذا كان زيدان الذي فاز 
جانب  إلى  كالعب   1998 العالم  بكأس 
األخيرة،  األيام  في  به  اتصل  قد  ديشان، 
نفى لو غريت أن يكون مدرب ريال مدريد 
السابق مرشًحا محتمالً على رأس اجلهاز 

الفني للديوك.
ولم يلق كالم لو غريت استحسان مبابي، 
ووصيف   2018 روسيا  مونديال  بطل 

نهائي 2022 الذي سجل فيه هاتريك.
غرد جنم باريس سان جرمان عبر حسابه 
على تويتر »زيدان هو فرنسا، ال نقّلل من 

احترام االسطورة بهذه الطريقة«.
أميلي  الرياضة  وزير  من جهتها، طالبت 

أوديا-كاستيرا باالعتذار من زيدان.
عن  بعيدة  »تصريحات  تويتر  على  غردت 
عدم  مع  املرة  وهذه  أخرى  مرة  الواقع 
ألسطورة  جميًعا،  يؤملنا  مخزي،  احترام 
لرئيس  ينبغي  ال  والرياضة:  القدم  كرة 
أول احتاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. 

الرجاء االعتذار من زيدان من فضلكم«.
باقتضاب  أيضا  عاًما(   81( غرات  لو  ورد 
بتدريب  زيدان  اهتمام  عن  شائعات  على 
هناك.  إلى  ذهب  إذا  »سأتفاجأ  البرازيل 
لم  من شأني.  ليس  هذا  يريد،  ما  يفعل 
ألتق به ولم نفكر أبًدا في االنفصال عن 
ديدييه ديشان... ميكنه الذهاب إلى حيث 
نادٍ  أوروبا،  نادٍ، هناك الكثير في  يريد، في 

كبير. منتخب؟ أهتم مبا يعنيني«.
الذي  الوقت  في  الوزيرة  فعل  رد  يأتي 
يخضع االحتاد لتدقيق ورقابة بتكليف من 
وزارة الرياضة لتوضيح املمارسات اإلدارية 
بالعنف  يتعلق  فيما  خاص  بشكل 
الى  االستماع  سيتم  واجلندري.  اجلنسي 
لو غريت واملديرة العامة لالحتاد االسبوع 

املقبل.

مبابي يرد بقوة على إهانة رئيس احتاد الكرة 
الفرنسي: زيدان هو فرنسا
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اجلديدة،  الصحية  التوجهات  عن  الكثيرون  يبحث 
التي يخططون  لتحقيق أهدافهم الصحية  سعياً 
لها في كل عام. ومبا أننا على أعتاب عام جديد، من 
الصحية  التوجهات  من  العديد  تظهر  أن  املتوقع 

اجلديدة قريباً.
التوجهات  بشأن  اخلبراء  بعض  توقعات  يلي  فيما 
أورد  ما  وفق  التي ستسود في عام ٢٠٢3،  الصحية 

موقع »ميترو« اإللكتروني:
العالج الساخن والبارد

تقول ستيفاني هوالند، رئيسة السبا وأسلوب احلياة 
في نادي “ديفيد لويد”، إن أيام الراحة ال تقل أهمية 
عن أيام التمرين. فأثناء التمرين تتضرر العضالت، لذا 
فإنها حتتاج إلى بعض الوقت للتعافي وإعادة البناء.

االلتهابات، وقد ثبت  بالبرودة فيقلل من  العالج  أما 
أيضاً أنه ينشط اجلهاز العصبي في اجلسم ويحفز 
اجلسم  يساعد  مما  الدماغ،  في  النورأدرينالني  إطالق 
التوتر. سيشهد هذا االجتاه استخدام  على تنظيم 
األشخاص لكل شيء من أحواض الغطس وكهوف 

اجلليد إلى جانب غرف البخار العالجية.
الصحة الشاملة وزراعة األعشاب

تعزيز  خيارات  ظهور  غاية،  مورين  الدكتور  يتوقع 
الترويج  سيتم  حيث  املقبل،  العام  في  املناعة 
املضافة  والفيتامينات  املعادن  باستخدام  لألغذية 
القناة  صحة  وستظل  لدينا.  املناعة  جهاز  لدعم 
صحتنا  وستكون  مهماً،  موضوعاً  الهضمية 
األرض.  كوكب  بصحة  ارتباطاً  أكثر  الشخصية 

ستقوم املطاعم بالترويج الستخدام بقايا الطعام، 
وستقوم العالمات التجارية بتطوير وجبات خفيفة 

جديدة ومعاجلة فضالت الطعام.
التكنولوجيا التنبئية

تقول فيونا هاركني، محررة االستشراف في مختبر 
التتبع  بأجهزة  دراية  على  جميعاً  »نحن  املستقبل: 
التي تراقب صحتنا اجلسدية، ولكن مع تطور تقنية 
املنتجات  مصممو  سيطور  االصطناعي،  الذكاء 
املزيد من األدوات الرقمية التي تعزز الرعاية الصحية 

التنبئية«.
ويتوقع كريستل إيريل وولثورن، املدير اإلداري لشركة 
استشارية  شركة  وهي  كونسالتينغ«،  باي  »لوفد 
لألعمال والبيانات والتكنولوجيا، أن التطور الرقمي 
التنبؤ  منتجات  إلى  كبير  بشكل  سيتوجه  القادم 
القلب  ضربات  تراقب  التي  تلك  وخاصة  الصحية، 
وحتى  الدم،  في  الغلوكوز  ومستويات  النوم  وأمناط 
الصحة  نتائح  أمناط  لتحديد  البيئية  العوامل 
التي  اخلوارزميات  باستخدام  احملتملة،  العقلية 

تتعلم باستمرار بناء على كل فرد.
مترين ١٢-3-3٠

جهاز  على  وفعاالً  بسيطاً  متريناً  التمرين،  هذا  يعد 
توك،  تيك  على  يصدق  ال  بشكل  شائع  وهو  اجلري 
ومنذ أن أنشأته لورين جيرالدو، حصد الفيديو اخلاص 
هناك  وكانت  مشاهدة،  مليون   ١٢.7 من  أكثر  بها 
وفقاً  عنه،  البحث  عمليات  في   %3٠9 بنسبة  زيادة 

لبيانات غوغل.
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وعوداً  فيه  نقّدم  الذي  العام  من  الوقت  هو  هذا 
الرياضة،  وأمارس  الوزن،  »سأفقد  ألنفسنا:  كبيرة 
الدائم في  التغيير  ...« لكن  وأتناول طعاماً صحياً 
اخلطوات  أن  األبحاث  وتُظهر  صعب.  أمر  السلوك 
مستدام  تغيير  إلى  تؤدي  أن  املرجح  من  الصغيرة 

مينحك النتائج التي تريدها.
إليك بعض التغييرات الصغيرة من ناحية التغذية، 

والتي حتدث فرقاً كبيراً وفق ما أكدت أدلة علمية:
األلياف

على  إيجابياً  تأثيراً  حتقق  التي  التغييرات  أحد 
غنية  تناول خيارات  هو  بالكامل،  الغذائي  نظامك 
الغذائية  األلياف  توجد  طبيعي.  بشكل  باأللياف 
والفول  الكاملة  واحلبوب  والفواكه  اخلضروات  في 

واملكسرات.
بانخفاض  باأللياف  الغني  الغذائي  النظام  ويرتبط 
القلب  وأمراض  السكري  مبرض  اإلصابة  خطر 
تقليل  عن  فضالً  واملستقيم،  القولون  وسرطان 

مخاطر الوفاة من جميع األسباب.
من  املزيد  الصغيرة  التغيير  اقتراحات  وتتضمن 
احلبوب  واختيار  امللونة،  واخلضروات  الفواكه 
الكاملة واألطعمة الكاملة بدالً من املكررة، وتناول 

من  بدالً  الفاكهة  أو  املكسرات  من  خفيفة  وجبة 
وإضافة  البطاطا،  رقائق  أو  اململح  البسكويت 

الفول والعدس إلى احلساء والسلطات.
املشروبات السكرية

أو  بدون حلوى  يومك  تبدأ  أن  إذا كنت ال تستطيع 
بانتظام  تشرب  كنت  أو  السكر،  من  كبيرة  كمية 
أو  الرياضية  املشروبات  أو  الغازية،  املشروبات 
هذه  تناول  عن  التوقف  فإن  الطاقة،  مشروبات 

املشروبات السكرية بداية صحية لعام جديد.
استبدال  البداية  في  التغيير  اقتراحات  وتتضمن 
مشروب حلو واحد يومياً مبشروب خاٍل من السكر. 
أفضل اخليارات هي املاء أو املاء املضاف إليه نكهات، 
أو القهوة أو الشاي غير احمُلّلى، أو احلليب غير احمُلّلى، 

أو مشروبات الصويا، أو املكسرات.
الكربوهيدرات

يؤدي استبدال الكربوهيدرات إلى مكاسب صحية 
والشوفان  البني،  واألرز  األسمر،  اخلبز  تناول  كبيرة. 
والكينوا والذرة. وميكنك أيضاً تناول وجبة خفيفة 
من اللنب )الزبادي( بالفواكه بدالً من األرز أو اخلبز، أو 

تناول البشار بدالً من رقائق البطاطا املقلية.

ماذا يعني الضغط على زر الغفوة في املنبه على صحتك؟

أهم االجتاهات الصحية املتوقعة في ٢٠٢٣

هل صلصة املايونيز صحية؟
يُصنع املايونيز عادًة باستخدام البيض والزيت واحلمض مثل 
حتتوي  إذ  صحي،  غير  يومياً  املايونيز  تناول  يكون  وقد  اخلل. 
األنواع التي يتم شراؤها من املتجر على الكثير من الدهون 
املشبعة. لكن باإلمكان صنع مايونيز صحي أكثر في البيت.
الكبيرة  امللعقة  حتتوي  سترونغ«،  »ليفينغ  موقع  ووفق 
من  أنواع  بعض  وتوجد  حرارية،  94 سعرة  على  املايونيز  من 
امللعقة  حتتوي  البيض،  من  واخلالي  الدسم،  قليل  املايونيز 

منها على 48 و54 سعرة حرارية، على التوالي.
من  غرامات   ١٠ على  املايونيز  من  الكبيرة  امللعقة  وحتتوي 
الدهون، منها ١.٦ غرام من الدهون املشبعة غير الصحية، 
وعلى الرغم من أنها ليست كمية كبيرة، لكن نظراً ألنها 

ملعقة واحدة من الصلصة تعتبر كبيرة نسبياً.
غير  الدهون  من  غرام   ٠.8 منها  الدهون،  من  غرامات   ٦ على  الدسم  قليل  املايونيز  ملعقة  حتتوي  بينما 

الصحية.

مقارنة بني تأثير القهوة والشاي 
األخضر على مرضى الضغط

يزيد  للقهوة  املفرط  االستهالك  إن  يابانية حديثة  دراسة  قالت 
من مخاطر الوفاة املرتبطة بأمراض القلب لدى املصابني بارتفاع 
تناول  من  التأثير  نفس  يالحظ  لم  لكن  الشديد.  الدم  ضغط 

الشاي األخضر رغم احتوائه على الكافيني.
ونُشرت الدراسة في مجلة جمعية القلب األمريكية، وقالت إن التأثير املفيد للقهوة يعتمد على مستوى 
زيادة حادة في  القهوة  أن تسبب  الشديد، ميكن  الدم  ارتفاع ضغط  الفرد. وفي مرضى  لدى  الدم  ضغط 

ضغط الدم، يزداد معها اخلطر على القلب.
وأجريت الدراسة في جامعة تسوكوبا اليابانية، واعتمدت على بيانات ١8٦٠9 شخصاً، ثلثهم من الرجال، 

من ٢4 منطقة في جميع أنحاء اليابان.
الوفيات املرتبطة بأمراض  يزيد من مخاطر  أو أكثر من القهوة يومياً  النتائج أن تناول فنجانني  وأظهرت 
بني من  العالقة  نفس  تاُلحظ  ولم  والثالثة.  الثانية  الدرجة  الدم من  بارتفاع ضغط  املصابني  بني  القلب 

لديهم ضغط دم طبيعي أو ارتفاع من الدرجة األولى في الضغط.
ووجدت الدراسة أن من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويتناولون 5 إلى ٦ أكواب من الشاي األخضر يومياً 

يقل لديهم خطر الوفاة املرتبطة بأمراض القلب بشكل طفيف.

املوز: وقاية وعالج!
استخراج  في  الكيمائيون  جنح 
املوز، استخدمت  مادة من مسحوق 
الناجتة  اآلالم  تخفيف  في  بنجاح 
األطباء  وينصج  املعدة.  قرحة  عن 
وينصح  املوز  ثمار  بتناول  باالهتمام 

كوقاية من اإلصابة بقرحة املعدة.

حتى حتمي قلبك
ال تخشى على قلبك من ممارسة الرياضات العنيفة مثل السباحة والتنس واجلري وسباق الدّراجات.

   فلقد أثبت األطباء أن ممارسي الرياضة العنيفة يحمون قلوبهم من اإلصابة باألزمات القلبية، وذلك ألن 
ممارسة هذه الرياضات متنع حدوث االنسداد التدريجي في الشرايني التاجية الرئيسية كما تساعد على 

انفتاح واتساع الشرايني الدقيقة واجلانبية.

للخس فوائد!
يفيد تناولك ألوراق اخلس اخلضراء في تقوية البصر واألعصاب نظراً لغناه بالفيتامينات كما يحميك من 

اإلصابة باإلمساك الحتوائه على األلياف السيلولوزية، ويفيد أيضاً في إدرار البول.
ويُعد اخلس مهدئاً لألعصاب، كما ُعرِف قدمياً كرمز للخصب والتناسل.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

اللبنية،  باألسنان  عليها  يطلق  التي  األطفال،  أسنان  تتصف 
أكثر بياًضا في أغلب احلاالت من األسنان الدائمة عند البالغني 
ألنها تكون أكثر تكلًسا. وميكن أن يتغير لونها لعدة أسباب، مبا 

يتضمن هذا  :
تفريش األسنان بشكل غير مناسب

. فى حالة عدم تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة بطريقة صحيح، فقد تتشكل البكتيريا 
)اللويحات( على األسنان وميكن لهذا أن يتسبب في تغير لون األسنان

استخدام األدوية
التي  الرضع،  أدوية  تتسبب  قد   
الفيتامينات  مثل  احلديد  على  حتتوي 
أسنان  على  بقع  ظهور  في  املكملة، 
املضاد  تناول  إلى   وباإلضافة  الطفل. 
أو  احلمل  خالل  تتراسيكلني  احليوي 
الرضاعة الطبيعية ميكن أن يؤدى إلى  

تغير لون أسنان الطفل اللبنية -
إصابات األسنان

فى حالة تغير لون أحد األسنان فقد 
السن  داخل  نزيف  بسبب  هذا  يكون 
الذى ينتج عن تعرض السن لإلصابة -

ضعف مينا األسنان
 قد يؤدي تغيير أسنان الطفل عن مشكلة وراثية في تشكيل مينا األسنان -

التعرض املفرط للفلورايد
املعاجلة  املياه  مع  السائل  أو  املسحوق  األطفال  حليب  تركيبة  خلط  تكرار  يتسبب  قد 
أو خطوط بيضاء باهتة على  زيادة من خطر وجود عالمات  إلى  بالفلورايد بشكل مستمر 
أسنان الطفل )التسمم بالفلور( أنواع هذه التركيبات هي مصدر الغذاء الرئيسي لطفلك -

تغير لون األسنان اللبنية لدى األطفال
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أول كتاب مطبوع في العالم

م   ١45٦ عام  في  جوتنبرج  يوهان  قام 
»الكتاب  بطبع  األملانية  مينز  مبدينة 
 1300 على  يحتوي  وكان  املقدس«، 

صفحة باللغة الالتينية.

أسقف
حرفياً  تعنى  األصل  يونانية  كلمة 
»ناظر من فوق« وهو راعى »االيبارشية« 
روحانية  جغرافية  إدارية  وحدة  وهي 
مديرية(،  ـ  مركز  ـ  )محافظة  األصل 
مقر  على  »أسقفية«  كلمة  وتطلق 

األسقف حيث يقع كرسيه.

جدة بردانة
لشقيقتها  زيارة  في  جّدتي  اصطحبتني 
النوم  إلى  باخللود  هممنا  وحني  الريف.  في 
ذاك املساء هتفت: »بررررد يا لهذا الصقيع! 
ستصطك أسناني طوال الليل« ولم تلبث 
االصطناعية  أسنانها  طاقم  نزعت  أن 
»اآلن  أضافت:  ثم  ماء  كوب  في  ووضعته 

ميكننا أن ننام بهدوء«.

حازم واحد.. يكفي!
   قال العتبي: قيل لرجل من عبس: ما أكثر 

صوابكم!
واحد  حازم  وفينا  رجل..  ألف  نحن  قال:     

فنحن نشاوره فكأننا ألف حازم!

بندونور: اإلنسان االسباني
بالده  إلى  عاد  إسبانيا،  في  عابر  سائح  من  كم 
أو  تاكسي  سائق  أو  متجر  صاحب  عن  بقصة 
خادم في فندق حمل نفسه مشقة حتى يسدى 
مساعدة إلى أحد الغرباء أو لكي يبرهن مجرد أن 

يبرهن على أمانته املطلقة.
   ذلك إن اإلسباني مهما كان فقيراً إال أن كرامته 
شريف  غير  مغنماً  غيره  من  يغنم  أن  به  تربأ 
يسميه  ما  أو  والكرامة  العزة  إحساس  يكاد  بل 
جميع  نفوس  في  يتغلغل  »بندونور«  اإلسبان 

السكان دون استثناء. 
كلمة  عن  تعبر  »بندونور«  الكلمة  هذه  إن 
الفضيلة لدى اإلسبانيني وإذا حاولنا أن نترجمها 
اإلسبانية  اللغة  قاموس  في  تعنى  إنها  عرفنا 
له«،  الغير  احترام  على  الشديدة  الفرد  »غيرة 
كما  القومي.  سلوكه  يفرضه  الذي  االحترام  ذلك 
إنها تعنى شرفه وسمعته الطيبة اللذين ينبغي 
عليه أن يصونهما حتى لو كلفه ذلك بذل حياته.

كلمات خالدة
لقد حاول الفالسفة عبثاً أن يجدوا بديالً للوصايا 

اإللهية وقوة اهلل تعالى.
»سقراط«

الوضع امللكى

»ينام  القدمية:  األمثال  أحد  يقول     
امللك على ظهره، واحلكيم على جانبه، 
في  ينام  والذي  معدته«.  على  والغني 
الوضع امللكي على ظهره يشعر عامة 
على  يقظته  وملك  نومه  ملك  بانه 

السواء.
وهؤالء األشخاص كانوا محط العناية 
واالنتباه في طفولتهم، والذين ينامون 
عادة  يتمتعون  امللكي  الوضع  في 
وقوة  بالنفس  والثقة  بالطمأنينة 
أم  نائمني  أكانوا  وسواء  الشخصية 
احلياة  أمور  يتقبلون  فإنهم  يقظني، 

بصدر رحب ويسرون بالعطاء واألخذ.

الحظوا وقالوا

   إن الرجال يسهمون أكثر من النساء 
وإنهم  القمامة،  صناديق  ملء  في 
من  النظافة  على  منهن  حرصاً  أكثر 

حولهم!
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

الهوت القلقاس والقصب!!

والدوران  في زحفي مع لوط  أتوقف قليالً  سوف 
حول دوائر تنتهي به وبنا إلى طريق ملئ بالدوران 
يقودنا  الطريق  هذا  أخرى،  إلى  مغلقة  دائرة  من 
إلى مجهول يأتي بنا بوالدة كل من موآب وعمون، 
املتاعب لك في  الكثير والكثير من  نهاية حتمل 
املستقبل عزيزي، كما جلبت الكثير من املتاعب 
لشعب  القدمي  التاريخ  مدار  علي  الرب  لشعب 
الرب  أن  حتى  املوعد،  أرض  دخوله  منذ  الرب 
ونِيٌّ  َعمُّ يَْدُخْل  »الَ  يقول  القدمي  وضع تشريع في 
الَْعاِشرِ  اجْلِيِل  َحتَّى   . الرَّبِّ َجَماَعِة  ِفي  ُموآبِيٌّ  واَلَ 
األَبَِد،  إِلَى  الرَّبِّ  َجَماَعِة  ِفي  أََحٌد  ِمْنُهْم  يَْدُخْل  الَ 

)التثنية ٢3: 3(
الدوران  هنا أتوقف قليالً مرة أخرى، واتابع الحقاً 
رؤية  بدون  احلياة  هذه  في  مسيرتنا  باألحرى  أو 
كل  في  هو  توقفي  فسبب  الرب،  من  واضحة 
القبطية  كنيستنا  داخل  احتفال  أو  مناسبة 
األرثوذكسية جند أصوات غريبة شاذة سواء على 
امليديا أو من خالل ما يطلق عليها تأمالت روحية 
النيروز  عيد  ففي  بصلة،  للروحية  متت  ال  وهي 
الكنيسة  آباء  بشهادة  روحياً  أن نشبع  بدال من 
القداس  صلوات  ونتذكر  اإلميان  بقوة  ونتمثل 
املقدسة  وبقيامتك  نبشر،  رب  يا  مبوتك  االلهي، 
وصعودك إلى السموات، نعترف، جند أصوات تقرن 
هذا و تلك بتأمالت عن البلح ولونه.. واجلوافة وما 

شابه ذلك!!
ما  عيد  العظيم  السيدي  العيد  يأتي  وايضا 
يطلق عليه الثيوفانيا أي الظهور اإللهي، العيد 
الذي جتلت فيه كل معاني احلب اإللهي للبشرية 
فصوت اآلب يقول هذا هو ابني احلبيب....«، وَنَزََل 

َعلَْيِه الرُّوُح الُْقُدُس بَِهْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمٍة. 
َماِء َقائاِلً: »أَنَْت ابِْني احْلَِبيُب،  وََكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ

بَِك ُسرِرُْت«. )لوقا 3: ٢٢(”
الروح  يستقيل  األردن  نهر  في  يسوع  واالبن 
جسمية  بهيئة  القدس  الروح  ليعود  القدس 
اإلنساني  الهيكل  داخل  ليسكن  حمامة  مثل 
)املتمثل في االبن يسوع ... ابن اإلنسان( بعد أن 

تغرب اإلنسان، بسقوط آدم عن النعمة.
أو  كبشرية  شراكتنا  عن  نتكلم  أن  فبديل 
يسوع  االبن  استردها  التي  كإنسان  شركتي 
نحن  حلسابنا  القدس  الروح  وبقبوله  بتجسده 
الثالوث  وبني  بيننا  الكياني  االحتاد  نتكلم عن  أو 
القدس، جند أصوات  والروح  واالبن  القدوس، اآلب 
شاذة تتكلم عن القلقاس ألنه يحتوي على مادة 
هالمية سامة مضرة إال أنها في حال اختالطها 
واألغرب  ومغذية  نافعة  مادة  إلى  تتحول  باملاء 
مع  الروحي  والسخف  الهراء  هذا  ربط  ذلك  من 
الرب  معمودية  بفعل  الروحي!!  للفظ  االعتذار 
أن  يدعون  أنهم  للدرجة  األردن،  نهر  في  يسوع 
هذا »الهبد املقدس« يتشابه مع فعل املعمودية 

أي  على  األرثوذكسي،  املسيحي  املفهوم  في 
ارثوذكسية  اي  وعلى  تتكلمون  أنتم  مسيحية 

أنتم تدعون!!!
ازيدك من الشعر ابيات عن التأمالت في القصب 

و اليوسفي والبرتقال... الخ .
عزيزي القارئ!! مهما كنت بسيط في إميانك او 
حتي بعيد عن الكتاب املقدس ارجوك ال تعطي 
الشعبوي  التعليم  هذا  و  الهيد  هذا  ملثل  اذنك 
الذي ال اساس له كتابياً وال ميت للحدث العظيم 
اإللهي(.  )الظهور  االبيفاتيا  الذي حدث في عيد 
ارجوك ال تصدق كل روح بدعوة بساطة اإلميان.. 
ليس  اإلميان  في  بسيط  هو  الذي  فالشخص 
لعمل  ادراكك  هي  اإلميان  فبساطة  بجاهل، 
بروح  اإللهي  بالتدبير  مت  الذي  الكامل  املسيح 

يَُسوَع  ُمَخلِِّصَنا  بُِظُهورِ  اآلَن  أُْظِهرَِت  َا  وَإمِنَّ ازلي 
وَاخْلُلُودَ  احْلََياَة  وَأَنَارَ  امْلَْوَت  أَبَْطَل  الَِّذي  امْلَِسيِح، 

بَِواِسَطِة اإلجِْنِيِل. )٢ تيموثاوس ١: ١٠(
كل  على  التحديات  فيه  تزداد  زمن  في  نحن 
واحد  اوالد اهلل فال تكون  وباألخص على  العالم 
من القطيع الذي يقول ما ال يعي بل اطلب من 
الرب، َفلُْيْعِطَك الرَّبُّ َفْهًما ِفي ُكلِّ َشْيٍء. اْفَهْم 
املقدس  فالكتاب   -  )7  :٢ تيموثاوس   ٢( أَُقوُل  َما 
احلكيم  يقول  إذ  حماقة.  فاجلهل  جداً  واضح 
اِل يُْنِبُع  ُن امْلَْعرَِفَة، وََفُم اجْلُهَّ »لَِساُن احْلَُكَماِء يَُحسِّ

َحَماَقًة. )األمثال ١5: ٢(:
وَاحْلَْمَقى  اجْلَْهَل،  حُتِبُّوَن  اُل  اجْلُهَّ أَيَُّها  َمَتى  »إِلَى 

يُْبِغُضوَن الِْعلَْم؟ )األمثال ١: ٢٢(
أفيقوا من سباتكم.... يرحمكم اهلل

دكتورة نعمات موافي

قدميا عندما كنت أمارس »التأمل Meditation وال
التركيز بشكل  يوجا Yoga« ألساعد عقلي على 
قدراتي  وأمني  أقوى  ليصبح  فرصة  وأعطيه  قوى 
اجلسدي  االسترخاء  على  أعتمد  كنت  الداخلية، 
جسدياً  مريح  بشكل  أجلس  بحيث  والذهني 
أحاول  كنت  الوقت  بنفس  وفى  بهدوء  وأتنفس 
فيه  ألحكم  ذهني  يهدأ  حتى  أفكاري،  توقيف 
على  القدرة  أمتلك  حتى  التفكير،  عن  فيتوقف 
وأستطيع أن  التواصل مع كل من حولي وجدانياً 

أشعر بهم وأحكم فيهم روحياً ونفسياً.
أدخل  أن  وعليَّ  بل  واهمه  أنني  اكتشفت  أن  إلى 
الشريرة،  العرافة  كأرواح  شيطانية  مجاالت  فى 
والتي كانت ستدمر روحي ونفسي وجسدي وكل 
وأنقذني  منها  هربت  أنني  هلل  واحلمد  حياتي..  
منها اهلل وخلصني عندما دخلت مركز الصيانة 
اإللهية )الفبريكة( ليرد لي صورته اإللهية »صورة 
وفى  عليها  خلقني  التي  القدوس«  اخلالق  هلل 
العتيقة  األمور  هذه  مضت  وقد  تقومي،  أحسن 
فيصير  التجديد  حياة  ألحيا  الشر  بأفكار  امللوثة 
الكل جديداً.. وتيقنت بعدها أن اهلل لم يخلقني 
ووسطاء  ووكالء  أوصياء  حتت  ذليلة  عبدة  أى  أمة 
تكاليف  أو  فروض  أى  علىَّ  وليس  إليه،  للدخول 
يجب عليَّ أن أمارسها ليرضى عني، بل هو راضي 
عني كل الرضا ألنني مخلوقته اجلميلة التى حتمل 
صورته أى أيقونته التي أبدعها وأتقن صنعها بل 
اإللهي  باجلني  بأعماله   »System « و«مسستمة« 

الذي أحمله لكي اسلك فيها..
أتواصل مع  ويوماً كنت أتساءل مع نفسي كيف 
كثرة  من  احملدود  ذهني  أرهقت  وقد  احلي..  إلهي 
لغير  يصل  ولن  قاصر  أنه  وأدركت  فيه  التفكير 
من  جسدي  وأرهقت  بل  الوجود،  املطلق  احملدود 
اجلسد  تعذيب  رياضات  وممارسة  السجود  كثرة 
أقترب  أن  فى  املنشود  لهدفي  أصل  لم  ولكني 
كفي  لي  وقالت  روحي  فيَّ  صرخت  وقتها  منه.. 
تريدين،  إلى ما  أنا  عما تفعلني، أهدائي وسأخذك 
وتنشدين،  تطلبني  من  إلى  للدخول  احلل  هو  فأنا 
فاهلل روح وال تدركه إال األرواح االنسانية احلقيقة 
التي تطلبه بكل قلبها أي محبتها وبكل ذهنها 

أي بانحصار الذهن فيه وبكل قدرتها في التمسك 
به كل احلياة بالدخول معه فى عهد حب أبدي ال 

ينقطع..
سألتها وكيف أفعل كل ذلك؟

ابتسمت لي بفرح قائلة، ألم أقل لك أنا هو احلل؟ 
فكل الناس تعلم أن اهلل القدوس ميلئ كل مكان 
كما ميلئ األكسجني كل أجوائنا وما علينا إال أن 
ننفتح عليه ونتنفسه ومنتلئ به وبه نحيا ونتحرك 
ومشاعرك  ذهنك  بكامل  األن  فدعيني  ونوجد، 
وأرادتك أن أنفتح على روح اهلل و«أتأيد« أى أقاد به 
ذهنك فيكون  وأتنفسه فيملء  به  أمتلئ  أن  بعد 
الفائقة  مبحبته  متتلئي  ومشاعرك  اهلل  ِفْكُر  لك 
وتستمتعي  مبشيئته  إرادتك  ومتتلئ  املعرفة 
بقيادته ملسيرة حياتك، وأنا روحك أنتعش في روحه 
وأسبح فيه سبحانه كما فى نهر سباحة ال يُعبر، 
وقتها تطيب كل ساعاتك مع هذا احلبيب فيجري 
وفيه  لتعيشي معه  رقيب،  وال  حديثك معه سراً 
وممتلئة به، وقتها تتحولني لعالقة حية فعالة أي 
ا أَنَا َفَصالٌَة  صلة معه وتستطيعي أن تقولي » أَمَّ
وروحك  مستيقظ  قلبك  نائمة  وأنتي  حتى   ،«
وحتلمني  تنفسه  عن  تتوقفي  لن  ألنك  منتعشة 
الزمان  خارج  جناته  إلى  ويأخذك  القدير  برؤى 
واملكان ويضع األبدية في قلبك لتعيشي كما فى 
السماء كذلك على أرضك وفى واقعك ولن يعوزك 

شيء وتنفتح بصيرة روحك التى ال تنام...
األن  هيا  لها،  قائلة  ُمتلهفة  وأنا  فيها   صرخت 
مشاعر  وأنتابتني  اهلل،  ملئ  كل  إلى  لنمتلئ 
عجيبة لم أختبرها من قبل وأنا أمتلئ بهذا اجملد 
أعلم كم من  وال  يُْسَتْقَصى،  الَ  الَِّذي  اهلل  وبِِغَنى 
الوقت قضيت لكنني قمت فى صباح اليوم التالي 
ا أَنَا َفِبالْصورِة اإللهية  ونظرت فى املرآة وأنا اردد أَمَّ
أَنُْظُر وَْجَهَك. امتأل بأَلْشَبُع والسرور إِذَا اْسَتْيَقْظُت 

بَِشَبِهَك..
الذي  الروحي  األنسان  أكون  أن  تعلمت   وبعدها 

يحكم في كل شيء وال يحكم فيَّ من أحد..
القدوس  بروحه  ممتلئني  ربي  نعمات  فى  دمتم 
باحملبة  وأجسادكم  ونفوسكم  ألرواحكم  وتأييده 
ولكل من  ولكم  وفيكم  والسالم عليكم  والفرح 
لكم  أمنياتي  ووافر  محبتي  جزيل  مع  حولكم.. 

بالتوفيق.

ا أََنا َفَصاَلٌة أَمَّ

مدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليميةمدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليمية

تعليم على مستوي عالي تعليم على مستوي عالي 
مع احملافظة على القيم االصيلة  مع احملافظة على القيم االصيلة        
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ٌِّن، وَُهَو لَْيَس  َُّه دَي ٢٦ إِْن َكاَن أََحٌد ِفيُكْم يَُظنُّ أَن
هَذا  َفِديَانَُة  َقلَْبُه،  يَْخَدُع  بَْل  لَِسانَُه،  يُلِْجُم 

بَاِطلٌَة.
ِعْنَد اهلِل اآلِب ِهَي  النَِّقيَُّة  اِهرَُة  يَانَُة الطَّ اَلدِّ  ٢7
ِضيَقِتِهْم،  ِفي  وَاألَرَاِمِل  الَْيَتاَمى  اْفِتَقادُ  هِذِه: 

وَِحْفُظ اإلِنَْساِن نَْفَسُه باِلَ دَنٍَس ِمَن الَْعالَِم.
القديس  رسالة  من  األول  اإلصحاح  وبنهاية 
قد  املقدس  الوحي  يكون  الرسول  يعقوب 
التأسيس  يكون  متعددة كيف  زوايا  ومن  قدم 
بكونه  اإلنسان  قلب  في  للمسيحية  اإللهي 
املغروسة  اهلل«  »كلمة  بواسطة  إلهي  عمل 
ألواح حجرية  بعد في  وليس  في قلوب حلمية 
)راجع املقاالت السابقة(. لذلك فإن آيات ختام 
ضد  التأسيس  لذلك  حارسة  تأتي  اإلصحاح 

خداع النفس.
على  الوعظ  في  استخدامها  درج   )٢٦( فاآلية 
الفم  بضبط  النسكي  التدبير  لتدعيم  املنابر 
بينما النص الكتابي يحمل زخماً أعمق وأغني 

من ذلك املعنى بكثير. 
الروحيات  عن  الكالم  كثرة  من  حتذر  فاآلية 
العمق  من  القلب  خلواء  وتغطية  كتعويض 
الروحي. وبالتالي فهي حترس اإلنسان من الظن 

ين بينما هو خداع النفس. أن هذا هو التدِّ
ثم يضع الوحي املقدس تدبيره الثاني للسائرين 
في طريق امللكوت للتأكيد على صدق الهدف 
الروحي  للحديث  يكون  بأن  وذلك  الروحي. 
يتضمن  روحي  عمل  في  ملموسة  ترجمة 
واملتضايقني،  احملتاجني  النفوس وخدمة  افتقاد 

وأفضل مثال لهؤالء هم اليتامى واألرامل.
وسرعان ما يأتي الوحي املقدس بتدبيره الثالث 
عن تنقية النفس من هذا اخلداع في استخدام 
الكالم الروحي والعمل الروحي كما شرحنا. بل 
فاعلي  بأنهم  هؤالء  إلى  أشار  أن  للرب  وسبق 
أثم »ليس كل من يقول لي: يا رب، يا رب يدخل 
أبي  إرادة  يفعل  الذي  بل  السماوات.  ملكوت 
الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في 
تنبأنا،  باسمك  أليس  رب  يا  رب،  يا  اليوم:  ذلك 
صنعنا  وباسمك  شياطني،  أخرجنا  وباسمك 
لم  إني  لهم:  أصرح  فحينئذ  كثيرة؟  قوات 

أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي اإلثم« )متى 
7(. فإن عدد )٢7( قد جاء بآية حاكمة تستعلن 
ضرورة جهاد النفس »ِحْفُظ اإلِنَْساِن نَْفَسُه باِلَ 

دَنٍَس ِمَن الَْعالَِم“.
وكاشفة  فاحصة  اإلجنيل  كلمة  أن  ومعروف 
خداع  من  سواء  الروح  طريق  يهدد  زيف  ألي 
النفس أو من أطماع اجلسد في هذه الدنيا »ألن 
كلمة اهلل حية وفعالة وأمضى من كل سيف 
والروح  النفس  مفرق  إلى  وخارقة  حدين،  ذي 
القلب  أفكار  ومميزة  )اجلسد(،  واخملاخ  واملفاصل 

ونياته« )عبرانيني 4(
رسالة  من  األول  اإلصحاح  نهاية  وفي  هكذا 
يعقوب الرسول يلخص الوحي املقدس منهج 
الروحانية املسيحية بأنها مستيكية/ باطنية 
وأن كل نشاط اإلنسان في هذا الطريق الروحي 
القلبي  اللقاء  بهدف  هو  خارجية  مظاهر  من 
الصادق مع اإلله احلق الذي سكن القلب هيكالً 
الذي  فهو  ويحفظها  وصاياي  عنده  »الذي  له 
أحبه،  وأنا  أبي،  يحبه  يحبني  والذي  يحبني، 
وأظهر له ذاتي … إن أحبني أحد يحفظ كالمي، 
منزال.«  نصنع  وعنده  نأتي،  وإليه  أبي،  ويحبه 

)يوحنا ١4(.  
من  األول  اإلصحاح  في  مقاالتنا  ختام  وفي 
منهج  أن  لنا  يتضح  الرسول  يعقوب  رسالة 
مفهوم  جهة  من  األرثوذكسية  الروحانية 
اجلهاد والنعمة يري أن أعمال اإلنسان الروحية 
النفس واخلدمة هي فيض لسكني  من جهاد 
الثالوث القدوس للقلب الذي أنفتح للمسيح. 
وأن جهاد اإلنسان وأعماله ليست الستحداث 
وجلب النعمة بل للبقاء في النعمة. فالنعمة 
كما أستعلنها الرب لنا هي عطاء الرب لذاته 
اإلنسان  لقلب  القدوس  الثالوث  وسكني 
وبالتالي فالنعمة مجانية ال ثمن يعدلها ألنها 
الرب لذاته »ليس أحد يأخذها مني، بل  عطاء 

أضعها أنا من ذاتي«. )يوحنا ١٠(
بل جهاد  فاملسيحية جهاد ليس ضد اخلطية 
الوحيد  الضمان  هي  التي  بالنعمة  للتمسك 
للنصرة على الشرير واخلطية ... والُسبح هلل. 

رسالة يعقوب الرسول األصحاح األول )٨( ... 
\خداع النفس في مسيرة الروح

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )178( 

جتسد املسيح لكي يؤلهنا
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية
 جامعة الڤال – كندا

ان كل ما عمله املسيح لم يكن الهدف منه 
بهذه  التغني  او  تاريخية  احداث  تسجيل 
االعمال على سبيل التأمل او حتى الدراسة. 
عن  عبارة  هو  املسيح  عمله  ما  كل  لكن 
حب قدمه للبشرية. هذا احلب قدم لإلنسان 

مجانا!! 
وقد  آدم  في  كانت  كلها  البشرية  ان  فكما 
فهذه  آدم،  بسقوط  البشرية  هذه  سقطت 
آدم  بقيامة  قامت  قد  نفسها،  البشرية، 
كنا  وان  املسيح.   يسوع  هو  الذي  الثاني 
قدمها  التي  املسيح  أعمال  عن  سنتحدث 
للبشرية، فالسؤال اآلن: ملاذا جتسد املسيح؟                                                       
في  الرسولي  اثناسيوس  القديس  يجيب   
قائال:  الكلمة  جتسد  كتاب  من   54 الفصل 
يؤلهنا  لكي  إنساناً  صار  اهلل  كلمة  »ألن 
نحن، وأظهر نفسه في جسد لكي نحصل 

على معرفة اآلب الغير املنظور«.
ان  هو  املسيح  لتجسد  احلقيقي  فالهدف 
يتأله اإلنسان أي ان يصير إلهاً، اَي ان يشترك 

في احلياة اإللهية. 
ابن  فهو  األزلي  االبن  هو  املسيح  يسوع  ان 
اهلل وكلمته وصورة جوهره، صار في الزمان 
جسداً  واتخذ  الزمن  إلى  دخل  اَي  إنساناً 
ليؤله اإلنسان أي ليجسد في اإلنسان حياته 
مبعنى ان يجسد في االنسان احملبة، والعطاء، 
الزمن  مدى  على  واملغفرة،  واملسامحة، 
لإلنسان  اصبحت  فبالتجسد  والتاريخ. 
امكانية ان تكون له حياة املسيح، كما قال 
معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل 
ربح«  واملوت  املسيح  هي  احلياة  »لي  فيلبي: 

)فيلبي ١: ٢١(.
فيكون لإلنسان حياة املسيح، حب املسيح، 

عطاء املسيح، غفران املسيح.
في  البشرية  ناحية  وحترك  املسيح  جتسد 
للزمن  ذاته  مخضعا  مذهلة،  ديناميكية 
اجل  من  الزمان  ملء  في  يولد  ما  لكي 
يعطيه  ان  اجل  ومن  اإلنسان  يخلص  ان 
متخذا  اجملد  من  ذاته  أخلى  لقد  حياته. 

اإلنسان.  هذا  يخلص  لكي  اإلنسان  طبيعة 
االب  يشرح  املسيح  طبيعة  وبخصوص 
»إن  قائال:  هاتزيداكيس  اميانويل  الالهوتي 
كان جسد ونفس اإلنسان كالهما يشكالن 
ب من اخلليقة املادية واخلليقة الروحية،  ُمرَكَّ
فاملسيح في ناسوته والهوته يجمع النطاق 
اهلل  فغاية  اخمللوق،  غير  والكيان  اخمللوق 
امْلَِسيِح،  ِفي  َشْيٍء  ُكلَّ  »يَْجَمَع  أن  كانت 
 :١ ]اف  األَرِْض«  َعلَى  وََما  َماوَاِت  السَّ ِفي  َما 
املسيح  يسمح  الوسائطي،  فبدوره   .]١٠
كاهًنا،  أن يصبح  وفيه،  بواسطته  لإلنسان، 
لتناغم  ويعيدها  الساقطة،  اخلليقة  ويقود 
يُْفَهم  الوحدة مع اهلل. فاخلالص ال يجب أن 
يُْفَهم  بل  اخلطية،  من  َضيق كخالص  بحيِّز 
كل  كتحرر  ]وجوديًا/كيانًيا[  انطولوجًيا 
اخلليقة من قيود الفساد.                                       

بل  فقط،  اإلنسان  يسقط  لم  فبالسقوط، 
]رو  لِلُْبْطِل«  »أُْخِضَعِت  معه  كلها  اخلليقة 
اخلالص  منتظرة  ُض«  وَتََتَمخَّ تَِئنُّ   «  ]٢١  :8
تألهنا،  فقط  ليس  فاخلالص   .]٢3-٢٢  :8 ]رو 
الفردوسية  للصورة  اخلليقة  كل  عودة  بل 
ئُْب َمَع اخْلَُروِف« واحليوانات  عندما »يَْسُكُن الذِّ
ألَنَّ   ... يُْفِسُدوَن  واَلَ  يَُسوُؤوَن  الَ   « املتوحشة 
« ]اش ١١: ٦-9[  األَرَْض مَتَْتلُِئ ِمْن َمْعرَِفِة الرَّبِّ
يَُكوُن ِفي َما بَْعد« ]رؤ ٢١:  َ»امْلَْوُت الَ  ... حيث 
َجِديًدا«  َشْيٍء  »ُكلَّ  اهلل  يجعل  عندما   ]4
قد  العالم  خللق  األصلية  اخلطة   .]5  :٢١ ]رؤ 
اسُتعلَِنت وأُْكِملَت واسُتوَفت في جتسد اهلل 
اللوغوس: »اإلنسان ُخلِق، ليصير اهلل إنسانٍا، 
ومن خالل جتسده، ميكن للبشرية أن تتأله«  

اننا نعبد الها عجيبا، أحبنا وأثبت عمليا هذا 
احلب، لقد أتي الينا تاركا مجده، إخذا صوره 
عبد، شاعرا بكل مشاعر االنسانية، مضمدا 
جلروحها التي سببتها اخلطية. بل ومعطيا 
البشرية مجد التآله برضا ومسرة إلهية ان 
هذا  يتركون  ممن  أتعجب  فينا.  حياته  تظهر 

االله احملب ويبحثون عن آخر!!  

1-844-355-6939
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زامبيا:

بذور الزواج!
الزواج، فأنه     فى مدينة لوساكا بزامبيا، عندما يرغب الشاب فى 
يتوجه الى والد الفتاه و يعطيه قـدراً من بذور احدى النباتات التي 
النباتات  منت  فاذا   بزراعتها،  االب  ويقوم  مدينته  بزراعتها  تشتهر 
مستقيمة دل ذلك على ان الشاب مستقيم وعندئذ يوافق االب على 
زواج ابنته منه. اما اذا منت النباتات غير مستقيمة فأن االب ال يوافق 

على هذا الزواج .

إيطاليا:

برج بيزا املائل يقاوم االنحناء
جديد  مسح  كشف 
املائل  بيزا  ملقدار ميل برج 
عن  إيطاليا،  في  الشهير 
للمهندسني  مفاجأة 
انهيار  يخشون  الذين 
أو  زلزال  أي  بفعل  البرج 

هزة أرضية.
بحسب  املسح،  وأظهر 
أن  اليوم«،  »روسيا  موقع 
وضع  في  أضحى  البرج 
مستقيم بحوالي 4 سم 
عاما   ٢١ في  بوصة(   ١.٦(

منذ آخر أعمال تثبيت.
من  فريق  املسح  وأجرى 
اجليوتقنيني  املهندسني 
 )OPA( من  وبتمويل 
ربحية  غير  منظمة  وهي 

تأسست لإلشراف على أعمال البناء للحفاظ على املوقع التاريخي.
وقال متحدث باسم OPA لوكالة ANSA اإليطالية: »بالنظر إلى أنه 
يبلغ من العمر 85٠ عاما ومييل حوالي خمسة أمتار وهبوط يزيد عن 

ثالثة أمتار، فإن حالة برج بيزا املائل ممتازة«.
بعد   - سنوات  بضع  غضون  وفي   ،١١74 عام  في  بيزا  برج  بناء  وبدأ 
بناء طبقاته األولى- كان من الواضح أن هناك خطأ ما، حيث شيدت 
أساساته الضحلة على قاعدة غير مستقرة من الطني والرمل الذي 

كان أكثر ليونة في اجلانب اجلنوبي.
وحاول املهندسون تصحيح االنحناء أثناء سيرهم، جاعلني الطوابق 
العلوية أطول من جانب آخر، ما أدى إلى ما ميكن وصفه بأنه مبنى 

رائع منحني وغير متوازن.
وعلى مدى سنوات عديدة، مع زيادة إمالته، حاول املهندسون التأكد 
من متانة البرج املكون من ثمانية طوابق، ما أدى في بعض األحيان 

إلى تفاقم املشكلة.
املوجودة  نفسها  الرخوة  التربة  أن  تُظهر  األبحاث  أن  املفارقات  ومن 
النحيفة، قد توفر في  أنتجت خصائصه  التي  البرج،  أسفل أساس 
الواقع بعض احلماية من الزالزل، ما مينح الهيكل فترة اهتزاز طبيعي 

أطول وأقل تدميرا إذا اهتز.
وبرج بيزا هو برج جرس كاتدرائية مدينة بيزا اإليطالية، وُعرف بالبرج 

املائل لوجود ميالن به وانحراف عن املستوى العمودي.

حول العالم:

أغرب املطاعم احلائزة على جنمة ميشالن في 
العالم

في  الطعام  تناول  يكون  قد 
جنمة  على  حائز  مطعم 
من  للعديد  حلماً  ميشالن 
العالم،  حول  الطعام  عشاق 
لكن التجربة الفعلية لتناول 
الطعام في هذه املطاعم قد 
الشيء  بعض  غريبة  تكون 
بأطباق  املعتاد  تتجاوز  ألنها 

وطرق طهي غريبة.
وقد ألقت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية، نظرة على بعض 
على  احلاصلة  املطاعم  أغرب 
النحو  على  ميشالن،  جنمة 

التالي:
النيئة  اللحوم  يقدم  مطعم 

والعفن الصالح لألكل
يبدو مطعم موغاريتز في سان سباستيان بإسبانيا متواضعاً إلى حد 
ما من اخلارج، ولكنه يقدم أطباقاً مميزة من بينها أطباق على شكل 
وجه مع أزهار صاحلة لألكل وأطباق خفيفة على شكل كتاب مفتوح.
النيئة،  اللحوم  هي  املطعم،  هذا  قائمة  أطعمة  أغرب  من  واحدة 
والعفن الصالح لألكل. وقد أبدى الكثيرون من محبي الطعام الغريب 

إعجابهم الشديد بوجبات املطعم.

مطعم يقدم األطباق على أجهزة اآليباد
كوينس، هو مطعم حائز على جنمة ميشالن في سان فرانسيسكو، 

ويفتخر بقائمته املتطورة وطريقته املستقبلية في تقدمي الطعام.
يدير الشيف ميشيل تاسك املطعم الذي يقع في ميدان جاكسون 
في سان فرانسيسكو ويشتهر بأطباق الكمأة البيضاء. تتغير قائمة 
أو  كمأة  إما  واحد،  مكون  على  للتركيز  إعدادها  ويتم  يومياً  التذوق 
أسقلوب أو سكاب وهو حَمام صغير. يتطلب تناول الطعام في هذا 

املطعم إيداع ٢٠٠ دوالر أمريكي .
 A Dog in Search of من بني األطباق األكثر غرابة، هناك طبق اسمه
Gold، والذي يتم تقدميه على جهاز آيباد. الطبق مصنوع من الكستناء 

املقرمش والكرفس والبورسيني والريكوتا مع مسحوق البورسيني.
إذا كنت ترغب في تناول الطعام هناك في ليلة رأس السنة اجلديدة، 
فمن األفضل أن تكون مستعداً إلنفاق الكثير من النقود حيث تكلف 

الوجبة 595 دوالراً للشخص الواحد.
مطعم يقدم وجبات ذات مذاق بشع

يقدم مطعم بروس في مدينة ليتشي اإليطالية، جتربة قائمة تذوق 
الزيتون،  بنكهة  كرمي  اآليس  من  واحدة  ملعقة  تشمل  ساّرة  غير 
واجلنب  الرغوة،  من  مختلفة  وأنواع  املتجمد«،  »الهواء  تسمى  ووجبة 
الزنخ، واحلبار. كما يقدم املطعم وجبة اللحوم املبللة، والتي يتناولها 

الضيوف عبر مصاصة بالستيكية.

مطعم يقدم وجبات من النمل
أسس أليكس أتاال، مطعم دووم في ساو باولو، والذي يستخدم فيه 
أساليب الطبخ البرازيلية التقليدية إلضفاء ملسة فنية على مطبخه. 
وعلى الرغم من اكتساب املطعم سمعة كواحد من أفضل املطاعم 
في العالم، بعد أن مت إدراجه سابقاً في املرتبة ١١ على مستوى العالم، 

إال أن بعض األطباق غير معتادة إلى حد ما.
يقدم مطعمه احلائز على جنمتي ميشالن، النمل الفعلي كوجبة. يتم 
تقدمي النملة فوق كرة من الطحلب الزائف. كما يقدم املطعم أزهار 

وألواح فنية صاحلة لألكل مقابل ٢5٠ دوالر أمريكي لكل وجبة.
مطعم يقدم منحوتات فنية من الطعام

مت تصنيف مطعم ألينيا في لينكولن بارك، شيكاغو كأفضل مطعم 
في العالم من قبل موقع “إيليت ترافلر”، وأفضل مطعم في أمريكا 
الشمالية. وهو واحد من بني ١4 مطعماً فقط في الواليات املتحدة 

التي حصلت على تصنيف ميشالن من فئة ثالث جنوم.
يقدم الشيف غرانت أتشاتز، أطباقاً من منحوتات فنية، إضافة إلى 
ووصفت  بالزهور.  مزخرفة  زجاجية  جمجمة  من  صغير  حلوم  طبق 

تقييمات موقع “تريب أدفايزر” املطعم بأنه مطعم مدهش.

بريطانيا:

أناقة
في أوروبا، كانوا يثنون طرفي البنطلون فى االيام املمطرة التقاء البلل. 
وانتشرت  بالطه،  في  فاتبعها  بالفكرة،  السابع  ادوارد  امللك  واعجب 

بعد ذلك لتصبح من مستلزمات االناقة.  

أوكرانيا:

روبوت ميارس رياضة التنس!
   متكن عدد من العلماء في جامعة أوكرانيا من تطوير إنسان آلي 
)روبوت( بحيث ميكنه ممارسة رياضة التنس. وميكن لهذا اإلنسان اآللي 

الرياضي اتقان كافة مستويات املهارة التي يتقنها العبو
التنس من البشر. والهدف من هذا االبتكار هو معاونة العبي التنس 
البشريني في دراسة طريقة لعب منافسيهم، ومعرفة نقاط التفوق 

والضعف لديهم، وبالتالي الفوز عليهم.

الواليات املتحدة:

افتتاح أول متجر قانوني لبيع القّنب في 
نيويورك

مانهاتن  وسط  في  افُتتح، 
القّنب  لبيع  قانوني  أّول متجر 
أكثر  وارتاد  نيويورك.  والية  في 
الذي  املتجر  شخص   ١٠٠ من 
ووركس«،  »هاوسينج  تديره 
ربحية  غير  منظمة  وهي 
مماثالً  مكاناً  تفتتح  وأول جهة 
إياه  منحتها  ترخيص  مبوجب 
سلطات والية نيويورك من بني 
3٦ ترخيصاً جرى إصدارها منذ 

٢١ نوفمبر
قانوني  متجر  »أول  إّن  هوشول  كاثي  نيويورك  والية  حاكمة  وقالت 
لبيع القنب للبالغني هو إجناز تاريخي في مجال القنب في نيويورك«.
وأنا  البداية،  سوى  ليست  اخلطوة  هذه  »إّن  بيان:  في  وأضافت 
متحّمسة ملواصلة جهودنا الرامية إلى جعل )والية( نيويورك منوذجاً 

وطنياً في هذا اجملال«.
تساعد  التي  ووركس«  »هاوسينج  املتجر منظمة  هذا  إدارة  وتتولى 
والسجناء  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  األشخاص 

السابقني واملشردين.
وترغب سلطات والية نيويورك في منح أول ١5٠ تصريحاً لتّجار أُدينوا 
تأثير  أو بيعه، بهدف تصحيح ما يُعتبر حالياً  سابقاً بحيازة القنب 
غير عادل لعقود من حظر املاريجوانا، والذي يعتقد أن جترميه استهدف 

حتديداً األمريكيني من أصل إفريقي وأصحاب األصول اإلسبانية.
ومنذ أكثر من عام، أصبح استهالك القّنب لكّل َمن يتخطى عمره 

الـ٢١ سنة في والية نيويورك شرعياً.

أمريكا اجلنوبية:

نعم الزوج ونعم الزوجة!
    فى جزيرة المي في امريكا اجلنوبية فى ليلة الزواج، متر العروس 
على كل افراد اسرة العريس وتنحنى امام كل منهم وعندما تصل 
والدي  ترکت  لقد  له:  وتقول  امامه  تنحنى  فأنها  العريس  والد  الى 
ووالدتي وأسرتي من اجل ابنك، فيرد عليها موجهاً كالمه الى ابنه 
قائالً: لقد تركت اسرتها واصدقاءها وذكرياتها من اجلك فكن لها 

يابني نعم الزوج تكن لك نعم الزوجة.  

عالم بال حدود2121

أملانيا:

ثرثرة النساء
في إحدى مناطق أملانيا قانون يفرض عقوبة على السيدات الثرثارات 
اللواتي يضيعن الوقت في احلديث مع اجلارات ويتركن شئون البيت. إن 

تاريخ هذا القانون يعود إلى القرون الوسطى.

إيطاليا:

فنان
اضطر النحات »جان لورينزو«، الذي عاش في القرن السادس عشر إلى 
نحت متثال يرمز إلى رجل يتعذب بالنار. ومن أجل اتقان التمثال، وضع 

رجله في النار ونظر إلى وجهه في املرآة لدراسة تعابير األلم.

الهند:

دّق الرؤوس!
الهندية:  القبائل  التي تتبعها احدى  الزواج، تلك  من ابسط طقوس 
برأسيهما  فيمسك  القبيلة،  رئيس  الى  العروسان  يذهب  حيث 

ويدقهما ببعضهما فيتم الزواج.

أملانيا:

الفضائح والقهوة!
أطلق األملان على شارب القهوة في القرن التاسع عشر كلمة حتمل 

معنني: » محب القهوة « و» ناشر الفضائح «!
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After the death of Moses, Joshua was 
named,
For the zeal in his heart, so inflamed.
To continue leading the Israelites to the land,
Promised by God, in His plan so grand.
The Lord vowed to be with him as He had been 
with Moses,
And to keep from him everything that was atro-
cious.
 Joshua sent two men to spy out Jericho,
And to the house of Rahab the harlot they did go.
She hid them on her roof with the stalks of flax,
So that the king’s soldiers could not find their 
tracks.
When the soldiers left, she pleaded with the men, 
To save her family, professing the Lord to be God 
in heaven.
The men vowed, their lives for hers,
Even though they seemed to be amateurs,
Not knowing whether to trust her or not,
They gave her the benefit of the doubt.
They told her to leave in her window a scarlet cord,
That would protect her and her family from Israel’s 
sword,
Then they left, praising the Lord,
For He had been true to His word, 
And had delivered Jericho into their hands,
And had led the Israelites to the Promised Land!

Gigi Soleman    

14.  JOSHUA I
Since man started to live in so-
cial groups, clans, and tribes; 
the necessity of having a lead-
er arose. Whether chosen or 
appointed by force, it was a 
fundamental role among social 
groups of the homo sapiens. 
The leader position became 
highly desirable and addictive 
for all those who once tasted 
it, which consequently devel-
oped the need to secure the 
post for the longest time pos-
sible. 
These needs and hunger for 
power and control became 
the main factor in the rise of 
religion. Those in charge were 
able to convince the public of 
their clans or tribes that they 
were the representatives of 
the gods on earth. Gradually 
the head of the clan became 
the most indispensable person 
for his followers, he became 
the Patriarch.
Through thousands of years, 
this social structure became 
the norm, and the political/
military powers teamed up 
with the religious power and 
became inseparable to solidify 
the concept of Patriarchism.
It was not until the renaissance 
in the fourteenth century, fol-
lowed by the discovery of the 

new world and the fall 
of Andalusia, when the 
classic philosophies of gov-
ernance, freedom, equality 
justice surfaced through the 
writings and the arts and mu-
sic of the founders of enlight-
enment. Only then the idea 
of the rule of the father, “The 
Patriarch” started to dissolve, 
which led to the call for estab-
lishing republics, and States 
without Monarchies, the for-
mation of parliaments, the 
demand to restrain the power 
and control of religion, and on 
top, the requirement for de-
mocracy came to existence.
Shockingly, after democracy 
which created equality, free-
dom of speech, and justice, is 
deeply rooted in the modern 
world, particularly the western 
civilization, we have to endure 
a government that is trying to 
resurrect Patriarchism from 
its grave.  A government that 
tried to convince the public 
that they were the only hold-
ers of the truth and knowledge 
about the pandemic and they 
have the protection, a govern-
ment that forced its citizens 
to undergo social isolation 
practices and made vaccina-
tion passport the top required 

documentation for 
travel, to move and 

even to get a job.
They attempted to convince 
the people that the new way 
of life is working from home, 
shopping online, and even gro-
cery will be delivered to their 
doors. They tried to silence 
any voice of protest or even 
question their policies. They 
buried the freedom of speech 
and criminalized questioning 
the government, the same 
way minors cannot question 
their parents deeds or deci-
sions. Thus creating a society 
that cannot take its future in 
hand.
Ironically, the governing par-
ty has taken a name that is in 
total conflict with its actions, 
a government that deepened 
the differences between its 
citizens, so we now see politi-
cians elected in the parliament 
or appointed into the cabinet 
because of affiliation to a par-
ticular group, race or ideology, 
regardless of the prime factor 
for choice, competence. 
The return of the patriarchal 
government or even the head 
of the government is an explic-
it declaration of the death of 
democracy.

Emad BarsoumEmad BarsoumPatriarchal AuthorityPatriarchal Authority
in times of Democracyin times of Democracy

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

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



1 844 355 69391 844 355 6939

Saturday, January 21, 2023 - Issue 228


