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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

  

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

مصر واالجتاه شرقا مصر واالجتاه شرقا 
للتخلص من ضغوط للتخلص من ضغوط 

الدوالر ... الدوالر ... 
مع مجموعة مع مجموعة 

البريكسالبريكس

كندا في املرتبة كندا في املرتبة 
الـ »الـ »1٣1٣« كأفضل « كأفضل 

دول تتمتع دول تتمتع 
باحلريةباحلرية

 في العالم في العالم

أمنيات وأحالم أقباط مصر أمنيات وأحالم أقباط مصر 
هل تتحقق في هل تتحقق في ٢٠٢٣٢٠٢٣؟ )؟ )11((

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
9011 Leslie Street Suite # 303 Richmond Hill, Ontario L4B 3B6   

Office : (416) 848-7247
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بكائية سالمة موسى والثورة 
على  والتمرد  بالتغيير  مؤمناً  سالمة  على عاش  والتمرد  بالتغيير  مؤمناً  سالمة  عاش 

البديهي واملألوف، كانت آراؤه الصادمة كذبابة البديهي واملألوف، كانت آراؤه الصادمة كذبابة 
املوقظة،  نيتشه  ومطرقة  املزعجة  املوقظة، سقراط  نيتشه  ومطرقة  املزعجة  سقراط 
سببت للسلطة سواء سياسية أو دينية من سببت للسلطة سواء سياسية أو دينية من 
عشاق املستقر صداعاً ووجع دماغ، كالمه عن عشاق املستقر صداعاً ووجع دماغ، كالمه عن 
…الخ  شو  وبرنارد  واالشتراكية  وفرويد  …الخ داروين  شو  وبرنارد  واالشتراكية  وفرويد  داروين 

صدمت الرجعيني، لذلك كان ينتظر الثورة بفارغ صدمت الرجعيني، لذلك كان ينتظر الثورة بفارغ 
الشربات على  وزع  التي عندما قامت  الثورة  الشربات على الصبر،  وزع  التي عندما قامت  الثورة  الصبر، 

جميع أهل احلي الذي يسكنه، كان فرحاناً بجد وكأن هؤالء جميع أهل احلي الذي يسكنه، كان فرحاناً بجد وكأن هؤالء 
القدمي  حلمه  الذين جسدوا  احلقيقيون  أبناؤه  هم  القدمي الضباط  حلمه  الذين جسدوا  احلقيقيون  أبناؤه  هم  الضباط 

في طرد امللك وحتقيق العدالة االجتماعية.في طرد امللك وحتقيق العدالة االجتماعية.
منهم،  تلقاها  التي  واللطمة  الصدمة  كانت  احلب  منهم، وبقدر  تلقاها  التي  واللطمة  الصدمة  كانت  احلب  وبقدر 
أن  املمكن  به ككيان وكمفكر من  يبالوا  ولم  أهملوه  أن فقد  املمكن  به ككيان وكمفكر من  يبالوا  ولم  أهملوه  فقد 
يكون صوت حلمهم اخلاص، ومنعوه من احلديث في اإلذاعة، يكون صوت حلمهم اخلاص، ومنعوه من احلديث في اإلذاعة، 
تعيش  زوجته  وظلت  موته  بعد  معاشاً  مينحوه  لم  تعيش وحتى  زوجته  وظلت  موته  بعد  معاشاً  مينحوه  لم  وحتى 
على األربعة جنيهات التي قررتها نقابة الصحفيني ألسرته على األربعة جنيهات التي قررتها نقابة الصحفيني ألسرته 
إلى أن أنقذتها وزارة الثقافة مبعاش قدره ثالثون جنيهاً حتى إلى أن أنقذتها وزارة الثقافة مبعاش قدره ثالثون جنيهاً حتى 

توفيت عام 9691.توفيت عام 9691.
علي  في  خيراً  موسى  سالمة  توسم  حني  الكارثة  علي وكانت  في  خيراً  موسى  سالمة  توسم  حني  الكارثة  وكانت 
قرية  من  كانا  وقد  له  قرابة  بصلة  خاله  ميت  الذى  قرية صبري  من  كانا  وقد  له  قرابة  بصلة  خاله  ميت  الذى  صبري 
واحدة، اعتقد سالمة موسى بسذاجة املثقف الذى ال يعرف واحدة، اعتقد سالمة موسى بسذاجة املثقف الذى ال يعرف 
»اللوع » أن على صبري سينقذه من مضايقات الرقيب الذى »اللوع » أن على صبري سينقذه من مضايقات الرقيب الذى 
إعادة طبع كتابه »تربية سالمة موسى«، ورفض على  إعادة طبع كتابه »تربية سالمة موسى«، ورفض على منع  منع 
صبري مقابلته فخرج وهو يضرب كفاً بكف قائالً »الولد ده صبري مقابلته فخرج وهو يضرب كفاً بكف قائالً »الولد ده 
لها  الثقافة  أن  معتقداً  مازال  ،كان  يقابلنى«  عايز  لها مش  الثقافة  أن  معتقداً  مازال  ،كان  يقابلنى«  عايز  مش 

وزن في هذا العصر، وبعدها مباشرة ومن فرط وزن في هذا العصر، وبعدها مباشرة ومن فرط 
أصيب  أغسطس  من  الرابع  وفى  أصيب الصدمة  أغسطس  من  الرابع  وفى  الصدمة 
بجلطة في شرايني األمعاء ثم في القلب بجلطة في شرايني األمعاء ثم في القلب 
طلبه  يتحقق  ولم  دنيانا  عن  راحالً  طلبه ومات  يتحقق  ولم  دنيانا  عن  راحالً  ومات 

األخير بنثر رماد جثته في الفضاء.األخير بنثر رماد جثته في الفضاء.
عضواً  »صرت  نفسه  عن  يقول  وهو  عضواً مات  »صرت  نفسه  عن  يقول  وهو  مات 
مقلقاً للمجتمع املصري مثل ذبابة سقراط، مقلقاً للمجتمع املصري مثل ذبابة سقراط، 
الراكعني  وأقيم  الراكدين،  وأثير  الغافلني،  الراكعني أنبه  وأقيم  الراكدين،  وأثير  الغافلني،  أنبه 
احلقيقة؟!  قديس  يا  سدى  عشت  فهل  احلقيقة؟! اخلاضعني«،  قديس  يا  سدى  عشت  فهل  اخلاضعني«، 
إنه سؤال  اخلاضعون؟!،  الراكعون  الغافلون..وقام  انتبه  إنه سؤال وهل  اخلاضعون؟!،  الراكعون  الغافلون..وقام  انتبه  وهل 

يستحسن أن نصمت أمامه.يستحسن أن نصمت أمامه.
احلقيقة  قديس  موسى  سالمه  عبارات  بعض  هي  احلقيقة وهذه  قديس  موسى  سالمه  عبارات  بعض  هي  وهذه 
أقرأوها وامنحوني اإلجابة هل قائل تلك الكلمات يستحق أقرأوها وامنحوني اإلجابة هل قائل تلك الكلمات يستحق 
قال  اجلافة،  واملعاملة  واجلحود  اإلهمال  هذا   ٢٥ ثورة  قال من  اجلافة،  واملعاملة  واجلحود  اإلهمال  هذا   ٢٥ ثورة  من 

سالمه موسى: سالمه موسى: 
  »تأميم قناة السويس هو أول ما يجب أن يوضع في رأس   »تأميم قناة السويس هو أول ما يجب أن يوضع في رأس 
القائمة لزيادة إيرادات الدولة، ألننا نستطيع أن نحصل بهذا القائمة لزيادة إيرادات الدولة، ألننا نستطيع أن نحصل بهذا 
التأميم على ٥٢ مليون جنيه كل عام، وليس في العالم قوة التأميم على ٥٢ مليون جنيه كل عام، وليس في العالم قوة 
أنه  برغم  التأميم«. ملحوظة:  أن متنعنا عن هذا  أنه تستطيع  برغم  التأميم«. ملحوظة:  أن متنعنا عن هذا  تستطيع 
الرقيب كل ما يخصه  القناة حذف  تأميم  إلى  الرقيب كل ما يخصه أول من دعا  القناة حذف  تأميم  إلى  أول من دعا 
عند إعادة طبع الكتاب الذي يضم هذه الفقرات خشية أن عند إعادة طبع الكتاب الذي يضم هذه الفقرات خشية أن 
فكرة  في  الناصر  عبد  سبق  أو  شارك  قد  بأنه  ذلك  فكرة يفسر  في  الناصر  عبد  سبق  أو  شارك  قد  بأنه  ذلك  يفسر 

التأميم! التأميم! 
إال  أجنبياً  أال أستعمل شيئاً  ووطني وشرفي  بربى  إال »أقسم  أجنبياً  أال أستعمل شيئاً  ووطني وشرفي  بربى  »أقسم 
بعد الثقة التامة من عدم وجود الشيء املصري الذي يغنى بعد الثقة التامة من عدم وجود الشيء املصري الذي يغنى 

عن األجنبي«...كانت هذه عن األجنبي«...كانت هذه 
القسم  صيغة  القسم هي  صيغة  هي 
عضو  يقسمه  عضو الذي  يقسمه  الذي 
»املصري  »املصري جمعية  جمعية 

أنشأها  التي  أنشأها للمصري«  التي  للمصري« 
عند  موسى  عند سالمة  موسى  سالمة 

انضمامه إليها. انضمامه إليها. 
وهي  عام  ألف  من  أكثر  املصرية  املرأة  على  مضى  وهي »لقد  عام  ألف  من  أكثر  املصرية  املرأة  على  مضى  »لقد 
محبوسة في املنازل ال تسعى ملعاش وال تسير في الشارع محبوسة في املنازل ال تسعى ملعاش وال تسير في الشارع 
أن  البالغة  البالهة  ومن  القاصر،  يسير  كما  محروسة  أن إال  البالغة  البالهة  ومن  القاصر،  يسير  كما  محروسة  إال 
نظن أن هذه احلياة لم تؤثر في ذهنها وجسمها وأعصابها، نظن أن هذه احلياة لم تؤثر في ذهنها وجسمها وأعصابها، 
النظر  قوة  تفقد  املغاور  في  تعيش  التي  احليوانات  النظر فإن  قوة  تفقد  املغاور  في  تعيش  التي  احليوانات  فإن 
لالستغناء عنه واإلنسان الذي ميضي عليه ألف عام ال يفكر لالستغناء عنه واإلنسان الذي ميضي عليه ألف عام ال يفكر 
إال في تنظيف البيت وطبخ الطعام وتهيئة الفراش البد أن إال في تنظيف البيت وطبخ الطعام وتهيئة الفراش البد أن 

كفاياته تنقص، ألن العضو الذي ال يستعمل ينقرض “ كفاياته تنقص، ألن العضو الذي ال يستعمل ينقرض “ 
“نحن الذين اخترعنا الكتابة والقراءة للعالم، يجب أال نترك “نحن الذين اخترعنا الكتابة والقراءة للعالم، يجب أال نترك 
ونحن  اختراعها،  من  أالف سنة  بعد ستة  يجهلها  ونحن فالحنا  اختراعها،  من  أالف سنة  بعد ستة  يجهلها  فالحنا 
الذين أكثرنا الطعام بالزراعة، يجب أال جنوع الفالح أو العامل الذين أكثرنا الطعام بالزراعة، يجب أال جنوع الفالح أو العامل 
ثمانية  بعد  الناس  جميع  فيه  شبع  قد  عصر  في  ثمانية املصري  بعد  الناس  جميع  فيه  شبع  قد  عصر  في  املصري 
أالف سنة من اختراعها، ونحن الذين بنينا أول منزل سكنه أالف سنة من اختراعها، ونحن الذين بنينا أول منزل سكنه 
إنسان ،يجب أن نبنى املنازل للمصريني الذين يعيشون في إنسان ،يجب أن نبنى املنازل للمصريني الذين يعيشون في 

مبان ٍ ال يرضى األوروبي أن يدفن فيها موتاه “ مبان ٍ ال يرضى األوروبي أن يدفن فيها موتاه “ 
“لغتنا لألسف التزال بدوية تلتزم اخليام، وتقنع بالعيش في “لغتنا لألسف التزال بدوية تلتزم اخليام، وتقنع بالعيش في 
العصرية  اللغات  تعيش  حني  في  بالغيبيات  وحتلم  العصرية الوبر،  اللغات  تعيش  حني  في  بالغيبيات  وحتلم  الوبر، 

عيشة الترف والبذخ بالعلوم والفلسفات اجلريئة “ عيشة الترف والبذخ بالعلوم والفلسفات اجلريئة “ 

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

على  عام  مائة  بعد 
ســقــــــوط الدولــــة 
في  تركيا   ... العثمانية 
بانتخابات  طرق  مفترق 

بني أتاتورك وأردوغان
..................................ص15

دبابات   4 ترسل  كندا 
من طراز »ليوبارد 2« إلى 

أوكرانيا
....................................ص9

حملته  يطلق  ترامب 
 2024 النتخـــــــــابات 

ويهاجم بايدن
................................. ص11

دراسة  نادرة«...  »ظاهرة 
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وا ميامناراهوا ميامناراه
شعورك وأنت تسمع أخبارا عن زلزال أصاب منطقة ما على الناحية 
األخرى من الكرة األرضية بالتأكيد سيختلف عن شعورك عندما تهتز 
األرض من حتتك فيما جتلس آمنا في منزلك. ما من شك في أن درجة 
بحسب  آلخر  شخص  من  تختلف  باحلدث  والتأثر  والتفاعل  االنفعال 
لذلك  ومباشر.  شخصي  بشكل  حياته  على  احلدث  هذا  تأثير  درجة 
قد أتفهم أال ينفعل البعض باألذى الذي يتعرض له غيرهم.. وأتفهم 
أن يلوذوا بالصمت حيال الكوارث التي حتدث لآلخرين وأن يقفوا منها 
بعيدا  الضرر  بقي  وطاملا  يعنيهم  ال  األمر  كان  طاملا  املشاهد  موقف 

عنهم.
قد أتفهم ذلك كله بالرغم مما يعكسه هذا املسلك من قصور شديد 
في درجة الوعي اإلنساني، وعدم إدراك خلطورة التغاضي عن مساندة 
احلق وملساهمة هذا الصمت املتواطئ في ترسيخ دولة الظلم التي البد 
وأن تطال اجلميع في النهاية. هذا املسلك يعكس أيضا عجزا عن إدراك 
مجتمعي  مشروع  بناء  في  الفاعل  ودوره  مجتمعه  جتاه  الفرد  واجب 
توافقي جامع يضمن حقوق كل األطراف والطبقات والتيارات ويحقق 
األمن واالستقرار لكل فئات الشعب وأطيافه. أقول انني قد أتفهم هذا 
كله وإن لم أقبله لكن ما أعجز حقا عن استيعابه فهو أن في الوقت 
البيت  أذنا صماء جتاه ما يحدث جليرانهم في  البعض  يعير فيه  الذي 
اجملاور، جتدهم مستاءين وغاضبني للغاية بسبب أحداث جتري على بعد 

آالف األميال منهم ألناس ال تربطهم بهم أية صلة.
مواطنني  على  تقع  وحشية  وممارسات  بنّي  ظلم  هناك  يوم  كل  في 
أو أقل عددا  أو أكثر فقرا  مصريني جملرد أنهم ينتمون إلى فئة أضعف 
أو مختلفة بشكل ما عن أألغلبية، وجند أن األغلبية تتعامل مع هذه 
اإلجحافات بتهاون وال مباالة وأحيانا بحقد وتشف يكشفان عن عداوة 
غير مبررة. فعلى سبيل املثال وبينما حتدث جرائم وانتهاكات طائفية 
ضد أقباط مصريني في قرى وجنوع ومناطق مصرية جند عامة املصريني 

أحداث  جتاه  غضبهم  عن  بالتعبير  منشغلني 
أو في  غزة  أو في  تركيا مثال  في  عنصرية جتري 
نحو  ومييل  للطبيعة  مخالف  سلوك  ميامنار. 
التبلد فحتى األمثال الدارجة تقول أن اجلار أولى 

بالشفعة وأن جارك القريب وال أخوك البعيد.
جزء كبير من هذه الال مباالة يرجع إلى توجه منظم بدأته السلطات 
مماثل  مبعنى  أو  السياسة  تديني  اجتاه  في  طويلة  عقود  منذ  احلاكمة 
به  املساس  متنع  بشرعية  احلاكم  النظام  ملد  وذلك  الدين،  تسييس 
بدأ  هنا  ومن  واالستقرار.  البقاء  حلكمه  وتضمن  سلطته  وحتصن 
مشروع أسلمة الدولة الوطنية احلديثة وإخضاع منظومتها القيمية 
هي  اإلسالمية  الدينية  الهوية  تكون  بحيث  اإلسالمية  للشريعة 
لتحقيق  كوسيلة  الدين  يستخدم  أن  من  وبدال  منازع.  بال  السائدة 
وقيم منطقية  إنسانية  اجملتمع الرتباطه مبعتقدات  أفراد  بني  الترابط 
مقبولة من كافة العناصر اجملتمعية، وبدال من أن يأخذ دورا حيويا في 
حتقيق التناغم والدمج اجملتمعي حتول إلي أيديولوجية سلطوية ترتب 
عليها ضياع الهوية املصرية. وانحصر مفهوم الهوية لدى العامة في 
الناس  يربط  الذي  به  املعترف  الوحيد  العامل  الدين وحده وأصبح هو 
أصبح  وبذا  التعاطف..  يستدعي  الذي  الوحيد  واملسوغ  ببعضها 
املسلم الباكستاني أو املسلم األفغاني أقرب إلى املسلم املصري من 
في  الشراكة  وهانت  التاريخ  وهان  األخوة  فهانت  املصري.  املسيحي 
نلحظ  وأصبحنا  الكثيرين  بأكمله على  الوطن  وهان  والضراء  السراء 
لدى البعض استهتارا يكاد تكون احتقارا ملصر ولكل ما هو مصري غير 
اخلطورة  الى منزلقات شديدة  ننسحب  اننا كشعب  مسلم. أخشى 
دفعتنا إليها بعض القوى التي ال تبالي بغير حتقيق مصاحلها وترسيخ 
التي كانت يوما من  الفرعونية  أن تضيع منا مصر  مكانتها وأخشى 

أعظم حضارات البحر األبيض املتوسط.
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وشيال ميديا امُلثقفون والسُّ
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عنواُن  يكون  أن  يُفترض  كان 
ووسائِط  »املُثقفون  املقال:  هذا 
في   – أننا  مبا  لكن  التواُصل«، 
تلك  إلى  وصلنا  العربي-  عاملنا 
املرحلة التي يجدر بالكاتِب شرح 
ليفهمها  العربية  املُصطلحات 
الناطقني باللغة العربية، اخترنا 
على  الشائع  الشعبوي  التعبير 
ليكون  الناس  عامة  ألسنة 

ترحيب عقل املُتلقي به أسرع.
التواُصل  وسائط  قدَّمت  مثلما 
للبشرية  جليلة  خدماٍت  احلديثة 
بوجٍه عام ولإلبداع والثقافة بوجٍه 

ُعقاله  من  الطوفان  هذا  انفالت  أن  إال  خاص؛ 
صدماٍت  سببت  ُمفاجئة  انقالباٍت  أحَدَث 
لبعض املُبدعني واملثقفني ممن يبدو هذا العالم 
ُقدرتهم  من  أكبر  املُتالطم  املُزدحم  اجلديد 
العالية،  أمواجه  ومواجهة  فيه  الغوص  على 
فبينما كانوا ُمعتاديَن على أن يُقدمهم التلفاز 

والصحافة بأسلوٍب رصنٍي يليق 
التلفاز  دور  انسحب  بهيبتهم؛ 
والصحافة تارًكا هؤالء يبحثون 
أمرهم«  »تدبُّر  لـ  طريقٍة  عن 
اإللكترونية  الوسائط  تلك  مع 
معايير  تختلف  التي  الفردية 
عن  فيها  والشهرة  النجاح 
اإلعالم  يُقدمها  التي  معاييرها 

التقليدي سابًقا، لقد صاروا ُمضطرين للظهور 
سينساهم  أو  باستمرار  الوسائط  تلك  عبر 
الظهور عاديًا  أن يكون  وال يكفي  الناس،  أكثر 
يكون  أن  يجب  بل  خبر؛  نشرِ  أو  صورٍ  بالتقاط 
يجذب  كي  للجماهير  ُمسلًيا  ُمبِهًجا  ظهورًا 
ُمتابعة صاحب احلِساب،  يُلغوا  اهتمامهم وال 
التعقيد:  فائقة  ُمعادالت  مواجهة  تبدأ  وُهنا 
التخلي  دون  اهتمامهم  وجذب  اآلخرين  إبهاج 
الوقت  إهدار  احلميدة،  واألخالق  الرزانة  عن 
مع  الناس  هؤالء  تُبهج  التي  املواد  إعداد  في 
واالشتغال  الذات  لتثقيف  بوقٍت  االحتفاظ 

حتمل  اإلبداعي،  املُنجز  على 
السخيفة  املتابعني  تعليقات 
مادام  النفس  بضبط  والتحلي 
وجًها لوجه أمام فوهة املدفع دون 

وسيط!
تُسمى  جديدة  مهنٌة  ظهرت  ُهنا 
التواصل«  مواقع  حسابات  »إدارة 
»العالقات  مهنة  جانبة  إلى 
املشكلة  لكن  املعروفة،  العامة« 
املهنتني  هاتني  في  العاملني  أن 
أو  يعرفون  ال  العربي  عاملنا  في 
في  األمر  يتطلبه  ما  يفهمون  ال 
بقاء  على  حملافظة  احلديث  العصر 
عالية  ساحٍة  في  املثقف  أو  املبدع  هذا  اسم 
ال  كبيرًا  أجرًا  يطلبون  وبينما  التناُفسية، 
لنفسه  تقدميه  يستطيع  مما  أكثر  يقدمون 
بنفسه، فال حمالت قوية واضحة لنشر احملتوى 
الذي يُقدمه، وال استغالل لشبكات عالقاتهم 
وال  وثقافية،  فنية  لفعاليات  استدعائه  في 
عبر  السمه  إيجابي  تصعيد 
وبهذا  االنتشار،  واسعة  مواقع 
دون  أهدرت  أموالُه  أن  يشعر 
مازالت  مؤسسات  من  طائل 
مبا  ُمقارنة  اجملال  هذا  في  أميَّة 
واملؤسسات  الوكاالت  تقدمه 
في  الشؤون  بتلك  املتخصصة 

أمريكا والهند وكوريا اجلنوبية!
كان  ثقافية  وجوه  انزياح  فترة  نشهُد  نحُن 
التواُصل  وسائط  ثورة  قبل  عمالًقا  وجودها 
اإللكترونية السريعة ألنها ال جتد اليوم من يهتم 
اإلبداعي،  ملُنجزها  الرفيع  املستوى  رغم  لها 
ُمقابل صعود جنم شخصياٍت أُخرى أقل شأنًا، 
ال لشيء إال لصعوبة تواُصل األولى مع اإليقاع 
الفردي  اإللكتروني  العالم  السريع حلركة هذا 
شوارع  في  الثانية  انطالق  وسهولة  املُعقد، 
الشوارع،  تلك  لُغة  يُتقنون  العالم ألنهم  هذا 
ويبدو أن ال بقاء السم مثقف أو ُمبدع في أذهان 

ني إال إن استسلم صاحبه لهذا الواقع. املُتلقِّ

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

$40

لو سألت حد عن املمثل الكوميدي رحمه اهلل 
عالء ولي الدين، نادرا ما هتالقي حد ميعرفوش. 
فيلم  في  دوره  طول  على  للذهن  وهيحضر 
الناظر.. أما لو سألتك عن شخص اسمه »حمد 
الباسل«، ميكن أالقي اللي يقول لي طبعا أعرفه، 
تسألني  وقد  ميعرفهوش..  كتير  هالقي  لكن 
ايه  متعرفوش،  أو  تعرفه  سواء  القارئ،  عزيزي 
أساسا؟  الباسل  بحمد  الدين  ولي  عالء  عالقة 
عالقة  مفيش  فعال  ألن  حق..  عندك  وهيكون 
جمعت ما بينهم غير في خيالي بس، ملا خطر 
على بالي خاطر، وانا بشوف مشهد فيلم الناظر 
األعناق  على  محموال  عالء  كان  حيث  الشهير، 
يهتف: منوت منوت ويحيا الوطن، ثم تطور الهتاف 
واحنا مش  الوطن  يعيش  قال:  أبعد حني  ملا هو 
واملواجهة  احلقيقة  حلظة  جاءت  أن  إلى  مهم!! 
االحتالل  رصاص  قصاد  املوت  مع  الفعلية 
البريطاني.. فكان الهتاف املرة دي بنفس لهفة 
وحماس البدايات: »لف وارجع تاني«.. طب مني يا 

عم بقى حمد الباسل ده؟؟
ده  عشان  معلش  األلقاب  حفظ  من  البد  أوال 
تاريخ.. هو اسمه حمد باشا الباسل، اللي أبوه 
باشا، وأخوه باشا.. هو عني أعيان الفيوم وشيخ 
اللي  ده  الراجل   .. الرماح  قبيلة  وعمدة  عرب. 
نفوذ  امللوك، وصاحب  حرفيا كان عايش عيشة 
اهوه  كله..  الصعيد  قبائل  شيوخ  بني  ما  بالغ 
الراجل ده بقى صاحب امللكية الفكرية للهتاف 
األشهر في ثورة 19  »منوت منوت وحتيا مصر!!«، 
من شرفة  قالها  أنه  فاكر  لتكون  واحدة  حلظة 
أو  الشعب..  جموع  بيحيي  وهو  املهيب  قصره 
من  صحبته  وسط  غداء  مأدبة  في  أطلقها 
حلوين  كلمتني  يهبد  باحلرس،  محاطا  األعيان 

ويروح يأخذ حمامه وينام وهو مطمن.
احملكمة  قفص  في  صارخاً  قالها  الباسل  حمد 
قيادات  من  و6  هو  باإلعدام  عليه  حكمت  اللي 
حزب الوفد اللي معاه إبان الثورة، اللي سماهم 
وهو  قالها  السبعة..  األسود  وقتها  املصريني 
اكيد لو اختار بني إنه يعيش أو ميوت، كان اكيد 
اتخفف  احلكم  إن  عن  وبعيدا  احلياة..  هيختار 
كان  لو  لكنه  سجن..  سنني  لسبع  كده  بعد 
شاف إن موته ال مفر منه، وإن دمه هيكون متنه 
إن »املصريني« يعيشوا ويكملوا ثورتهم وينولوا 
بنفس  بيدفعه  فهو   .. وحريتهم  استقاللهم 

راضية.
الدين  ولي  عالء  بسمع  ما  كل  انا  كده  عشان 
 .. مهم  مش  و«احنا«  الوطن  يعيش  بيصرخ: 
من  سخرية  بنبرة  فيها  وبحس  اوي  بتعجبني 
املؤلف  وال  اخملرج  إن  متأكد  انا  جوفاء  شعارات 
ألن  عبقريتها..  رغم  اساسا  مقصدوهاش 
الكلمات دي حتولت مع الوقت ملصطلحات سيئة 
السمعة، بيرددها كل متملق متسلق مستفيد 
من جتارة الوطنية الرائجة، في مجتمعات تسود 
ملفهوم  تكرس  احلياة..  على  املوت  ثقافة  فيها 
اآلثار،  املؤسسات،  املباني،  احلجر،  قيمة  إعالء 

الكباري، الطرق.. إلخ.
بترسخ في عقول الناس قصة احلب العذري اللي 
من طرف واحد.. شعب بيحب وطن حد املوت في 
يحبه!!  نفسه  الوطن  مهم  مش  بس  سبيله، 
املفهوم ده أثار حفيظة الشاعر العراقي الكبير 
اللي  الشهيرة  قصيدته  فكتب  مطر،  احمد 
اختصرت كل الكالم كأنها قذيفة في وش كل 
مدلس متاجر بدماء الناس، دون أن يتحمل عناء 
أنه يقوم من على سريره من أجل شعاراته اللي 

بيروجها بكل إصرار.
الوطن..  يحيا  كي  »منوت  مطر:  احمد  فكتب 
من  والعفن..  التراب  يبقى  بعدنا  من  ملن؟  يحيا 
بعدنا تبقى الدواب والدمن.. نحن الوطن.. إن لم 
يكن بنا كرميًا آمنا.. ولم يكن محترًما.. ولم يكن 

حرًا.. فال عشنا.. وال عاش الوطن«.
زمان  غناها  اللي  دياب  بعمرو  بتفكرني  أبيات 
له  إنسان  مليون   60 لسه  كنا  ما  وقت  ملبارك 
اإلذن  منهم  مخدش  وأمل..  وحلم  وأسرة  بيت 
تروح  ما  منني  بيغنيله:  وهو  دي  بالتضحية 

تالقي.. 60 مليون فدائي! 
وفي نفس اإلطار وعلى نفس منهج ثقافة املوت 
بكل  التحرير ليصطف  اتقفل ميدان  احلياة..  ال 
أبطال  _أقصد  األبطال  وكبرياء..  وشموخ  إباء 
بعد  وأناقتهم  حلتهم  بكامل  مسلسل-.. 
انشودة  ليهتفوا  املاليني،  بعضهم  تقاضى  أن 
وطنية جديدة: »منسي 100 مليون ميوتوا والبلد 
دي متنحنيش!!« وبرضه محدش منهم استأذن 
حكاية  في  رأيهم  يأخذ  ..أو  مليون   100 الــــ 
املوت دي ..كنا هنقول لهم واهلل ما كنا عايزين 
منسي اهلل يرحمه ميوت.. وال احنا عايزين منوت.. 
وملا كلنا منوت منوت منوت.. أمال مني اللي هيعيش 
ومنوت!!  ده  كلنا  هنسيبه  اللي  الوطن  ويعمر 
ايه  ناسه؟؟  غير  من  الوطن  معنى  اصال  وايه 
هو مفهوم الوطن، غير إنه بيئة بتجمع البشر 
يعيشوا ويتعايشوا.. يأثروا ويتأثروا.. الوطن هوية 
وجذور وانتماء.. ال قبل اإلنسان كان فيه وطن، وال 

بعد موته سيبقى وطن ليحيا من دونه.
الوطن صحراء قاحلة بدون إنسان، يقاوم رمالها 
وحرها، فيزرع وياكل ويأكل غيره من خير أرضها.. 
يحفر في صخرها ويشيل على كتفه أحجارها 
فيبني ويعمر.. قيمة الوطن اللي بيعطيهاله هو 
املواطن.. حب الوطن والدفاع عنه غريزة وشرف.. 
عني  فرض  عنه  والدفاع  الوطن  ألعداء  التصدي 
على املواطن.. لكن مينفعش أن تتحول سالمة 
مواطنيه..  سالمة  من  اهم  تكون  ألنها  الوطن 
على  للحفاظ  منطقي  متن  يكون  املوت  وإن 
بدون  لها  معنى  ال  ومباني،  أحجار  سالمة 
اإلنسان اللي بيسكنها.. ثقافة املوت دي بتعادي 
اللي  احلر،  العالم  بينتهجها  اللي  احلياة،  ثقافة 
مقدمة  شعوبه،  ورفاهية  ومستقبل  حياة 
اللي الشعراء  الوطن  تراب  األولويات..  على رأس 
واملطربني بيتغنوا بأنه يتروي بدمائنا ده.. محتاج 
الــــــ 100 مليون تكون حية مش ميتة  دماء 
وسايلة على األرض.. محتاج دماء حية في عروق 
وعالم..  وطبيب  مهندس  وجندي..  وفالح  عامل 
تعيش  عشان  احلياة  طالبة  شعوب  محتاج 
ويحيا معاها الوطن.. مش الـــــــ 100 مليون 

ميوتوا ليحيا احلجر! 

هل لزاماً علينا أن منوت منوت ليحيا 
الوطن!!

 بقلم: هاني صبحي 
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   عندما نتحّدث عن محبة اجلار، فنحن نفكر في الذين يعيشون اآلن 
إلى جوارنا، أو فى مدينة أخرى، أو حتى في دولة أخرى، انها محبة اجلار 

عبر املكان!
   لكن هناك محبة للجار، أكثر عمقاً وأكثر امتداداً إلى أبعد من حدود 
تواجدنا، أن نحبه عبر الوقت، بأن نحافظ على بيئتنا، وكل ثروات األرض 
من التلوث ومن الضياع، لتصل بسالم لألجيال املرتقبة، ويتمكنوا من 
حصاد ثمارها في وقتهم، حتى ال يختبروا اجلوع، كما اختبره الكثيرون 
منا. وأن نحافظ على بيئتنا اإلنسانية التي نتركها لهم، والتي تفوق 

بكثير بيئتنا املادية.. وذلك باحلرص على استمرارية الفرح باحلياة بالعمل على املصاحلة بني 
اجملموعات املتعادية!

   قد ال يكون في استطاعتنا أن نُعيد إلى احلياة من ماتوا في القرن املاضي، وال أولئك الذين 
راحوا على مر العصور ضحايا االغتيال حتت ستار 

السياسة أو الدين.. وإمنا بفضل الشجاعة ومثلها 
املعرفة، نستطيع أن نعمل على إنشاء عالم سالم 

وحرية واحترام متبادل. نستطيع أن نعمل على 
إنشاء عالم برىء من بالء التهجير وصناعة القبور، 

رغم تتابع احلكام، وتغير احلكومات، وتكاثر البشر!
   لنصغ إلى كلمات الشاعر الكرواتي »شيمون 
شيتو« في قصيدته: »حبة ذرة بجانب الطريق«، 
وهو يقول: »فرغم استحالة استئصال احلماقة 

والعنف اإلنساني وعمى العيون السليمة 
والقسوة الرهيبة. فلن نكف عن أن نكون ذوى قلوب متواضعة معتدلة إلى أن يحّول اجلميع 

بال استثناء في النهاية - كل القبائل واالجيال والشعوب - سيوفهم إلى شفرات محاريث 
ورماحهم إلى مناجل تقليم االشجار، ودباباتهم إلى آالت درس. وكى ال ينهض أبداً إنسان ضد 

إنسان، أو شعب ضد شعب، حتى ال يكون أحد بحاجة أبداً لتعلم فن احلرب. ففى السالم يجد 
اجلميع خبزهم، وهم يعيشون بال خوف«!

   فهل نحّول الشعر إلى مشاعر وإرادة، ونثبت لألجيال القادمة والصاعدة، اننا سعينا بإخالص 
وحماس وكرم؛ ليصلهم هذا امليراث الغالى الذي يليق باإلنسانية كما ُخلقت؟!...

محبة جيراننا عبر الوقت

في رواية لباولو كويلو التى نشرت 
»اخليميائي«  بعنوان   19٨٨ عام 
كتب هذا املقطع الذي يقول فيه 
ستنتهي  متى  نعرف  ال  »نحن 
ليست  أساسا  احلرب  إن  احلرب، 
حرب  إنها  واألشرار  األخيار  بني 
للوصول  القوى  فيها  تتصارع 

من  معركة  تنشب  وعندما  نفسها،  للسلطة 
هذا النوع فإنها تستمر أكثر ألنها في مثل هذه 

احلالة يكون اهلل مع كال اجلانبني«.
هذه  حتولت  وأوكرانيا  روسيا  حرب  فان  وهكذا 
احلرب إلى حرب دينية ووجودية بامتياز فالرفيق 
األرثوذكسي  كيريل  بالبابا  استعان  بوتني 
وعلى  مقدسة،  دينية  بصبغة  ليصبغها 
األصولي  بصديقة  استعان  أيضا  النقيض 
املسلم قديروف ليعلن هو األخر اجلهاد األعظم 
وحماية ونصرة اإلسالم، ومجموعة فاجنر جندت 
األفغان واملقاتلني من الشرق األوسط الذين هم 
أنها  نقطة  دينيا مستغلة  باألساس متطرفني 

حرب دينية يجب فيها قتال الكفار.
حربا  أنها  يعلنوها  األوكرانيني  املقابل  في 
ما  يستنكر  روما  وبابا  للكاثوليك  مقدسة 
يفعله بوتني من الهجوم على أوكرانيا ويدعوه 
وان  روسيا  إلى  بقواته  والعودة  اإلستتابة  إلى 
اهلل حليما ستار حتى أمريكا وأملانيا وإجنلترا حملوا 
يقولوها عالنية  لم  ولكن  دينية  أنها حرب  إلى 
حلكوماتهم  واخلارجي  الداخلي  التأييد  لكسب 

أيضا.

أطراف  من  طرف  كل  وهكذا 
أن  متأكد  وهو  يحارب  املعادلة 
اهلل يقف بجانبه وتناسوا أصال 
أن هذه احلرب هي لعبة سياسية 
لها  السيناريو  ومكتوب  مبيتة 
هنري  بقلم   196٧ سنة  من 
منذ  أصال  وابتدأت  كيسنجر، 
برعاية  وأوكرانيا  الروس  بني  مينسيك  معاهدة 
املاجنا وفرنسا الذين قالوا على لسان املستشارة 
هاالند  الفرنسي  والرئيس  ميريكل  األملانية 
انهم في مينسيك شاركوا األوكراني في خداع 
الروس، وان الهدف من هذه االتفاقية هي إعطاء 

وقت لألوكرانيني لالستعداد ملواجهة روسيا.
اهلل  وال  دينية  حرب  ليست  احلرب  هذه  إذن 
يقف إلى جانب أي طرف، ولكنها حرب وجودية 
باملطلق هي بالنسبة لروسيا نكون أو ال نكون، 
السوفيتي  االحتاد  أمجاد  يسترجعوا  أن  فإما 
أو  األقطاب  متعدد  جديد  عصر  وبدء  السابق 

لتكون نهاية العالم اآلن، إذا خسرت روسيا.
أما بالنسبة للغرب فالعدم أفضل من الهزمية 
من  إن  متاما  موقن  منهم  وكل  احلرب  هذه  في 
العالم  نهاية  سيكون  احلرب  هذه  سيخسر 
أحدهم  يسال  قد  ولكن  اآلن،  له  بالنسبة 
واإلجابة  احلرب  لهذه  نهاية  هناك  ليست  إذن 
احلرب  هذه  أن  ذلك  من  واألكثر  ال  بالتأكيد 
سينبثق عنها حروب أخرى في أماكن أخرى حتى 
تكتمل الدائرة وتكون نهاية العالم بالنسبة لنا 

نحن اآلن.

نهاية العالم نهاية العالم 
اآلناآلن

    بقلم: مجدي حنني

لست األفضل يا ولدي 
لست األجمل 
لست األغنى 

لست أحقق األحالم 
ولست امللك في أرضي 

ولست ببائع األوهام 
ولن أفعل  

مبقاييس طفولتك يا ولدي 
لست السوبر 

ولن أهزم اجلميع في نهاية اللعبة 
لن يكرمني السلطان 

ولن أقف أحيي اجلماهير من الشرفة

ولكني أبيك 
حب  عن  ولدي  يا  الدنيا  قلوب  فتش 

كحب أبيك
وأبحث فيها والبحث سيضنيك  

ستعود وتعلم يا ولدي 
أن قلوب الدنيا لن تعنيها وال تعنيك

وأن قلوب الدنيا ليس فيها قلب أبيك  

وأفتح قلبي بيدك يا ولدي
و هاك هو املفتاح  

وأنظر أسمك محتالً يا ولدي 
نعم لست األفضل يا ولدي  
ولكني أعطيتك كل متاح!  

ويوماً ما ستعلم أني السوبر في اللعبة 
نعم لست أحيي اجلماهير من الشرفة 
خلف  الداخل  في  صمت  في  أعمل 

الشرفة    
كي ما أشتري لك سترة
كي ما أشتري لك لعبة 
وكل جماهيري هي أنت 

وهكذا هي الدنيا يا ولدي

أعمل من خلف الشرفه  
كي ما أشتري لك لعبة 

فيها البطل هو غيري 
في  بطلك  لست  أنني  ويؤسفني 

اللعبة ! 

لست األفضل يا ولديلست األفضل يا ولدي
بقلم: جورج موسى

ألول مرة.. الكنيسة املصرية تقيم قداساً على ألول مرة.. الكنيسة املصرية تقيم قداساً على 
األراضي السعوديةاألراضي السعودية

ذكر العدد اجلديد من مجلة الكرازة املرقسية والتي تصدر عن املركز اإلعالمي للكنيسة القبطية 
األرثوذكسية إقامة قداس عيد امليالد اجمليد للمرة األولى في السعودية.

وجاء في الصفحة السادسة من اجمللة أنه في إطار العالقات املتميزة بني جمهورية مصر العربية 
وولى  عبد العزيز  بن  سلمان  وامللك  السيسي  الرئيس  رعاية  حتت  السعودية  العربية  واململكة 
العهد امللك محمد بن سلمان، وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى واألنبا مرقس مطران 
ملدة شهر  وذلك  السعودية  في  املقيمني  املصريني  لألقباط  افتقاد  بزيارة  وتوابعها  اخليمة  شبرا 
انتهى بإقامة القداس اإللهي ليلة عيد امليالد اجمليد حسب التقومي الشرقي مساء 6 يناير و ٧ يناير 

٢0٢3 للمرة األولى في السعودية.
وشملت الزيارة عدة مدن في الرياض وجدة واملنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد 
وبرعاية  املتنوعة  الروحية  واالجتماعات  الصلوات  كافة  وممارسات  واالريتريني  األقباط  من  كبيرة 
خاص  عشاء  وحضور  بالسعودية  املصرية  السفارة  زيارة  مع  السعودية،  السلطات  من  كاملة 
بالسفارة. وقد قامت السفارة مبصاحبة زيارة املطران في كافة اللقاءات وتسهيل جميع اإلجراءات.
وقدمت الكنيسة القبطية الشكر للسفير السعودي بالقاهرة واملسؤولني قائلة، في هذا الصدد 
السفارة  وأعضاء  بالقاهرة  السعودي  السفير  النقلي  السيد  إلى  اجلزيل  الشكر  نقدم  أن  نود 

املوقرين على تسهيل إجراءات السفر لنيافة املطران واألب الكاهن املصاحب له.
وجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة التاسعة لنيافة املطران منذ عام ٢01٥ والتي تتم سنويًا ملدة 

أسبوعني أو أكثر في كل زيارة.
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امللح  منجم  هي  هامبرستون  مدينة  تعتبر 
الصخري، وحتتوي على مواد خام متعددة كما 
إقليمية  ما محرك حلرب  وقت  في  كانت  أنها 

بني 3 دول، لكنها حتولت ملدينة أشباح.
كانت املواد اخلام املستخرجة من هذه املدينة 
ذات قيمة عالية لدرجة أن دول تشيلي وبوليفيا 

وبيرو دخلت حربًا بسببها.  
وتنتمي هامبرستون اليوم إلى تشيلي، لكنها 

تعرضت إلى اإلهمال لسنوات عديدة.  
مت  عندما   1٨٧٢ عام  إلى  املدينة  تاريخ  ويعود 
وكانت  تشيلي،  شمال  في  مرة  ألول  بنائها 
احلياة في هامبرستون، التي سميت على اسم 
كيميائي بريطاني، تدور حول هدف واحد، وهو 

استخراج امللح الصخري.
إنتاج  في  ضرورية  مادة  الصخري  وامللح 
األسمدة، ويُعرف أيًضا باسم »الذهب األبيض« 

نظرًا لقيمته في االقتصاد العاملي.
ووقت تأسيسها، كان يعيش في املدينة 3٥00 
شخص تقريًبا، حيث يقوموا باستخراج امللح 

الصخري على مدار الساعة. 
شائًعا  الصخري  امللح  كان  الوقت،  ذلك  وفي 
أواخر  وخالل  العالم.  أنحاء  جميع  في  جًدا 
العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن 
امللح  من  تقريًبا  العالم  إمدادات  كل  جاءت 

الصخري من تشيلي.  
ورغم أن هامبرستون كانت حتت اإلدارة األجنلو-

التاسع  القرن  سبعينيات  نهاية  في  تشيلية 
عشر، إال أنها كانت على أراضي تابعة لبوليفيا 

جغرافيا.  
من  االستفادة  أيًضا  بوليفيا  أرادت  أن  وبعد 
ضرائب  البالد  فرضت  الصخري،  امللح  طفرة 
 ،1٨٧٨ عام  في  اخلام  املواد  تصدير  على  كبيرة 
من  استخراجها  يتم  التي  تلك  بينها  من 

هامبرستون.
على  احلرب  تشيلي  أعلنت  لذلك،  نتيجة 
سنوات  أربع  املسلح  النزاع  واستمر  بوليفيا، 

وحصد آالف األرواح. 
إذ تلقت تشيلي دعما من إجنلترا، ألن البلدين 
كانا يستغالن امللح الصخري بشكل مشترك. 
أيًضا  بها  توجد  التي  بيرو،  أصبحت  فيما 

رواسب للملح الصخري، حليًفا لبوليفيا.
البريطاني  اجليش  وبفضل  النهاية،  في 
مقاطعة  وضمت  تشيلي  انتصرت  املتفوق، 
تاراكابا  ومنطقة  البوليفية  أنتوفاجاستا 
املدن  وجميع  همبرستون  وباتت  البيروفية. 

الصناعية األخرى ضمن السيادة التشيلية.  
الصخري  امللح  صادرات  تشيلي  واحتكرت 
وحدها لعدة عقود حتى احلرب العاملية األولى.

بريطانيا  منعت  األولى،  العاملية  احلرب  وخالل 
العظمى مؤقًتا جميع الصادرات إلى أملانيا عن 

طريق البحر.  
إلى  يصل  يعد  لم  الصخري  امللح  ألن  ونظرًا 
ما  وسرعان  بديل  عن  األملان  بحث  أملانيا، 

يخترعون بديالً.  
أكبر  بكفاءة  األسمدة  إنتاج  املمكن  وبات من 
الصخري،  امللح  تكلفة  من  بسيط  وبجزء 
وال  مهجورة  اخلام  املادة  هذه  باتت  وبعدها 

تتمتع مبيزة إضافية.  
في السنوات التي تلت ذلك، حتولت هامبرستون 

أتاكاما  واملواقع الصناعية األخرى في صحراء 
إلى مدن أشباح.  

يساهم  اجلاف  الصحراء  هواء  فإن  ذلك،  ومع 
جيد  بشكل  محفوظة  تزال  ال  املباني  أن  في 
املدينة  أصبحت   ،٢000 عام  ومنذ  للغاية. 
لليونسكو  العاملي  التراث  مواقع  أحد  رسمًيا 
في  عليها  احلفاظ  مت  صافية  مدينة  وأفضل 

العالم. 
الصناعية،  واملباني  املنازل  إلى  وباإلضافة 
ميكنك أيًضا رؤية بقايا خط سكة حديد قدمي 

حتى اليوم.

هامبرستون.. قصة مدينة أشباح أشعلت احلرب بني هامبرستون.. قصة مدينة أشباح أشعلت احلرب بني ٣٣ دول دول

تولستوي... قصته أغرب من تولستوي... قصته أغرب من 
قصص ألف ليلةقصص ألف ليلة

الزاهد،  الروائي والفيلسوف الروسي     كان 
موقراً من مواطنيه، حتى أنه عاش العشرين 
ال  لسيل  هدفاً  حياته  من  األخيرة  عاماً 

ينقطع من املعجبني.
أو  ـ  البشرية  تاريخ     ولعله لم يسبق في 
من  إنسان  عن  كتب  أن  ـ  اآلن  حتى  يلحق، 
فبلغ  تولستوي:  عن  كتب  مثلما  املؤلفات 
وآرائه  حياته  عن  وضعت  التي  الكتب  عدد 

الصحف  في  مقال   ٥6,000 عدا  هذا  اللغات،  بجميع  كتبت  کتاب!   ۲۳,۰۰۰
واجملالت. أما عدد مؤلفاته هو وقصصه، فقد مألت ۱۰۰ مجلد. من أعظم مؤلفاته 

)أنا كارنينا( و )احلرب والسلم(.
   وكانت حياته مليئة باملفارقات، فقد ولد في قصر مكون من ٤٢ غرفة حتوطه 
أسباب الترف والثراء، وفي شبابه كان مزهواً بجاهه. وكان بشرب اخلمر ويقامر 
قرأ  القتل. ولكن في مستقبل حياته،  ويرتكب كل موبقة وجرمية.. حتى  ويزني 
أقرب  من  أصبح  بها حتى  وتأثر  اإلجنيل  في  اجلبل  على  املسيح  السيد  موعظة 
بيقني  مؤمناً  البسيط  العيش  حياة  وآثر  والنقاء،  الطهر  القداسة  حلياة  البشر 

ذهابه إلى اجلنة بعد حياته الدنيا.
   وفي ليلة ٢1 أكتوبر 1910 وهو في الثانية والثمانني خرج من بيته في قلب الليل 
البارد املظلم، دون أن يدري إلى أين هو  ذاهب!.. وأصيب من جراء ذلك بالتهاب رئوي 
حاد، قضى على حياته بعد أحد عشر عاماً، فلفظ أنفاسه في كوخ تابع حملطة 
الصحف  ومصوري  الفالحني،  وأصدقائه  ابنته،  غير  وليس حوله  احلديد  السكة 

العاملية! 

قلعة الكونتس قلعة الكونتس 
البلجيكية.. ماض مرعب البلجيكية.. ماض مرعب 

يلوث جمال احلاضريلوث جمال احلاضر
»إبهار في احلاضر ال ميحو ثقل وطأة املاضي«.. هذه العبارة تنطبق على قلعة عتيقة في مدينة جنت البلجيكية، يعود تاريخ 

بنائها إلى ٨00 عام مضت، لكنها متلك ماضيا وحشيا.
قلعة جرافنسنت في جنت، اشتهرت فور بنائها قبل ٨ قرون باسم »قلعة الكونتس«، لكنها ارتبطت الحقا بأعمال وحشية 

ال توصف.  
ولعدة قرون، مت تعذيب الناس في القلعة باسم القانون، لكن ذلك لم مينع أن تكون مركزا للجذب السياحي في الوقت 

احلالي لروعة معمارها.
وفًقا للموقع الرسمي لقلعة جرافنسنت، فإن أول ظهور للقلعة كان في القرن التاسع، عبر مبنى خشبي محصن. 

ومبرور القرون، توسعت القلعة وباتت محاطة بجدران حجرية وخندق مائي.
وفي عام 11٨0، تطورت قلعة جرافنسنت إلى شكلها احلالي، عندما قام الكونت فيليب من سليل العائلة القوية، بتوسيعها 

مرة أخرى، بعد عودته من احلروب الصليبية. 
القلعة تضم ما مجموعه ٢٤ برًجا، وأعلى ارتفاع يبلغ 30 مترًا. فوق بوابة املدخل املركزية، ال تزال هناك حروف تشير إلى 

فيليب على أنه مؤسس القلعة.
رمبا كانت قلعة جرافنسنت رمزًا لقوة فيليب، لكنه لم يجعلها منزله الدائم. من حني آلخر فقط قام بزيارة القلعة في 

رحالته عبر مقاطعته، ثم استقر فيها مع حاشيته وباتت هي املركز اإلداري جلينت.
وفي وقت مبكر من القرن الرابع عشر، بدأت القلعة فصاًل جديًدا مروًعا، بعد أن أصبحت مركز الوالية القضائية، وباتت 

مبثابة سجن يعج بالتعذيب الذي يتراوح بني اجللد وقطع األطراف.
للغاية، خاصة في فصل  وباردة  األرض، مخيفة ألنها كانت رطبة وجافة  والتي كان بعضها حتت  زنازين السجن،  وكانت 
الشتاء.   وفي مزاد بالقرن الثامن عشر يهدف إلى جمع األموال خلزائن الدولة، مت بيع قلعة التعذيب ملهندس معماري قام 

بتحويلها إلى مجمع صناعي يقوم فيه املوظفون مبعاجلة القطن واملعادن. 
وفي أوائل القرن العشرين، استحوذت مدينة جينت واحلكومة البلجيكية على »قلعة الكونتس«، ومت افتتاحها للزوار ألول 

مرة في عام 190٧، وباتت مركز اجلذب السياحي رقم واحد في جينت منذ 1913 حتى اآلن.

املعجزة البشرية... هيلني كيلراملعجزة البشرية... هيلني كيلر
الثالث  عاهاتها  برغم  أنها  أثبتت  التي  البكماء،  الصماء  العمياء  واملرأة  أمريكية،  اجتماعية  وباحثة  مؤلفة  كيلر،  كانت هيلني     

الرئيسية، أنفع لإلنسانية من كثيرين من البشر! 
   وهي عمياء متاماً قرأت من الكتب أكثر جداً مما استطاع كثيرون من املبصرين أن يقرأوا. فقد قرأت مائة ضعف ما قرأه الرجل العادي.. 

بل إن لها سبع مؤلفات وفيلماً سينمائياً عن حياتها، قامت بالتمثيل فيه! 
   وهي صماء كانت تستمتع باملوسيقى مبا يفوق حظ الكثيرين من ذوي اآلذان السليمة! 

   وقد سلخت من عمرها تسع سنوات وهي بكماء ال تنطق حرفاً!.. 
   ومع هذا ألقت محاضرات في كل والية أمريكية، وطافت بجميع بالد أوربا، وبعض بالد أفريقيا.

   إذا صافحتها بيدك اليوم، ثم قابلتها بعد خمس سنوات، تذكرتك فوراً مبجرد ملسها يدك. بل وعرفت فوراً إن كنت مسروراً أو منحرف 
املزاج. كانت تعشق السباحة والتجديف، وتهوى التوغل في الغابات ممتطية صهوة جواد. كما كانت جتيد لعبة الشطرجن بأدوات لعب 

صنعت خصيصاً لها وفي األيام املمطرة، كانت تالزم بيتها، وتقطع الوقت بحبك الصوف، أو نسج »الكروشيه«. 
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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

أنباء عن قرب انقالب أنباء عن قرب انقالب 

منحنى األسعارمنحنى األسعار

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

للعقارات  الكندية  الهيئة  عن  نبأ  في 
»CREA« أن هناك توقعات عن قرب بدأ 
انقالب منحنى األسعار من الثبات الذي 

نحن فيه اآلن إلى الصعود. 
وقد يحدث هذا في نهاية العام احلالي 
ثبات  فترة  تكون  ورمبا   ٢0٢٤ بداية  أو 
األسعار التي بدأت من الصيف املاضي 
للصدمات  السوق  استيعاب  فترة  هي 
املتالحقة التي متثلها الزيادات املتتالية 
اجلديد  القانون  وكذلك  الفائدة  لسعر 
العقارات  شراء  من  األجانب  مبنع 

أول  من  تطبيقه  بدأ  الذي  السكنية 
يناير احلالي.

 ويتوقع املراقبون أن تبدأ أسعار الفائدة 
في االنخفاض في خريف هذا العام بعد 
االنخفاض  في  التضخم  معدل  بدأ  أن 
وان كان بنسبة طفيفة إلى اآلن. ومازال 
قليلة  غير  لشريحة  بالنسبة  الشراء 
من املشتريني وهم املشتريني ألول مرة 
الفائدة.  أسعار  الرتفاع  صعبا  مازال 
مازلت انصح املستثمرين في العقارات 

بالشراء اآلن.
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صحيفة »السويد اليوم«:صحيفة »السويد اليوم«:
مفاجأة!مفاجأة!

زواج  بعيد  مفاجئ  الحتفال  وأمي  أعددت     
شقيقتي. وأزف اليوم املنتظر وأرسلنا الزوجني 
وبدأ  الظهر.  بعد  مسرحية  حلضور  الشابني 
الثلج يهطل فيما املدعوون يفدون الى البيت. 
الى  الزوجان  عاد  عصراً  متقدمة  ساعة  وفي 
منزلهما. وما ان فتحا الباب حتى صحنا بهما 
الفور  على  أدركنا  لكننا  »مفاجأة!«..  كلنا: 
يفاجأ قطعاً. فقد وقفت شقيقتي  انهما لم 
وصهري على عتبة بيتهما مرتبكني وسط 30 
زوجاً من األحذية الواقية من الوحل حاطتهما 

من كل جانب.

صحيفة »لو فيغارو«:صحيفة »لو فيغارو«:
مجلة »تان تان« تعود للصدور بعد مجلة »تان تان« تعود للصدور بعد 

٣5٣5 عاماً من الغياب عاماً من الغياب

بعد توّقفها عن الصدور منذ 3٥ سنة، سيصدر 
سبتمبر  في  تان«  »تان  مجلة  من  خاص  عدد 

.٢0٢3
مهرجان  خالل  لومبار«  »لو  نشر  دار  وأعلنت 
»أنغوليم« للشرائط املصّورة أّن »مجلة تان تان 
ستعود!«، معلنًة أّن العدد اخلاص سيصدر في 

الثامن من سبتمبر.
مع  يتزامن  الذي  اخلاص،  العدد  هذا  ويتضّمن 
تأسيس  على  والسبعني  السابعة  الذكرى 
»نحو ٤00 صفحة حتوي  لومبار«،  »لو  دار نشر 
كتابتها  مؤلفاً   ٨0 توّلى  قصيرة  قصصاً 

خصيصاً لالحتفال بتاريخ اجمللة«.
وحتى اللحظة، لم يُقرَّر صدور سوى عدد واحد 
تؤلف  لم  لومبار«  »لو  فدار  اجمللة،  من  فقط 

فريقاً موكلة إليه مهمة إعادة إطالق اجمللة.
أحد  تان« وشخصيته  »تان  وميلك حقوق اسم 

ورثة مؤلف القصص الشهيرة الفنان إيرجيه.
رجل  وحتديداً  احلقوق  هذه  مالكو  وأعطى 
أرملة  زوج  رودويل،  نك  البريطاني  األعمال 
فاني فالمينك، موافقتهم على صدور  إيرجيه 

هذا العدد االستثنائي.
وقال مدير حترير »لومبار« غوتييه فان ميربيكن 
»الفكرة  إّن  اليومية  فيغارو«  »لو  لصحيفة 
الذي  رودويل  نك  من  واهتماماً  ترحيباً  القت 

احتاج إلى 30 دقيقة فقط التخاذ قراره«.

صحيفة »املرأة« األمريكية:صحيفة »املرأة« األمريكية:
إثارة اللحظة األخيرةإثارة اللحظة األخيرة

اجلنون.  إلى  الناس  يسوق  الرائق  مزاجها     
فنجمة األوبرا دام كيري تي كاناوا من الفنانات 
مكتظ  أعمال  جدول  إلى  يحتجن  اللواتي 
ومواعيد أخيرة قبل أن يستثرن إلى أوج اإلبداع 
الصوت  أستاذة  »درجت  كاناوا:  تقول  احملموم. 
اللحظة  حتى  تنتظرين  لم  سؤالي:  على 

األخيرة يا عزيزتي؟   
األخيرة،  اللحظة  إثارة  إنها  أجيبها:  وكنت     
إذ يكون الدور هناك  أنا أعشق ذلك اإلحساس 

جاهزاً في املوعد املضروب. هذه هي اإلثارة«.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
مسافر في فندقمسافر في فندق

  أمسك مسافر القلم في مكتب التسجيل 
»ماذا  وسأل:  الفخمة،  الفنادق  أحد  في 

لديكم بقيمة ٢0 دوالراً؟«.
   فأجابه الكاتب: »هذا الذي في يدك«.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
عدد سكان الصني ينكمش للمرة عدد سكان الصني ينكمش للمرة 

األولى منذ األولى منذ 66 عقود عقود

   انخفض عدد سكان الصني العام املاضي 
تاريخي  حتول  وهو   ،1961 منذ  األولى  للمرة 
من  طويلة  فترة  بداية  يكون  أن  املتوقع  من 
تصبح  وأن  مواطنيها،  أعداد  في  االنخفاض 
عدد  حيث  من  العالم  في  دولة  أكبر  الهند 

السكان في ٢0٢3.
وقال املكتب الوطني لإلحصاء في الصني إن 
في  شخص  مليار   1.٤11٧٥ بها  كان  البالد 
مليار   1.٤1٢60 مع  مقارنة   ٢0٢٢ عام  نهاية 

قبل عام.
 6.٧٧ املاضي  العام  في  املواليد  معدل  بلغ 
مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل 
أقل  وهو  ٧.٥٢ مولود في ٢0٢1،  مواليد عند 

معدل مواليد على اإلطالق.
وسجلت الصني أيضا أعلى معدل وفيات منذ 
ألف  لكل  وفاة  ٧.3٧ حالة  إذ سجلت   ،19٧6
في  وفاة  حالة   ٧.1٨ مبعدل  مقارنة  شخص 

.٢0٢1
إلى  السكاني  التراجع  من  كبير  جزء  يرجع 
سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصني 
تكاليف  عن  فضالً  و٢01٥،   19٨0 عامي  بني 
التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد 
من الصينيني عن إجناب أكثر من طفل واحد 

أو حتى إجناب طفل واحد من األساس.

مجلة »ترافل هوليدي«:مجلة »ترافل هوليدي«:
نصيحة سياحيةنصيحة سياحية

في  وصديقتنا  أختي  برفقة  مسافرة  كنت   
إلى  والدانا  فرافقنا  أوروبا  إلى  طويلة  رحلة 
إلينا  بالنسبة  الرحلة  لوداعنا. وكانت  املطار 
أوروبا وال  مغامرة حقيقية، فال أقارب لنا في 
أصدقاء، وسنتكل على أنفسنا ونتعرف إلى 

أناس جدد كل يوم. 
والدانا،  ودعنا  الطائرة  إقالع  موعد  دنا  وإذ 
وتوجها إلى اخملرج ولم تنفك أمي عن االلتفات 
أخيرة  نصيحة  في  التفكير  محاولة  إلينا 
وصاحت  أساريرها  انفرجت  وفجأة  تسديها. 

عبر البهو: »إياكن واحلديث مع غرباء«.

صحيفة »يا« االسبانية:صحيفة »يا« االسبانية:
عيد سعيدعيد سعيد

صبيحة عيد ميالدي طلب الّي ولداي أن أبقى 
رائحة  إلى  تناهت  قليل  وبعد  السرير،  في 
الطعام من املطبخ فظننت أنهما سيحمالن 

الفطور إلى سريري لهذه املناسبة.
ودهشت عندما رجاني ولداي أن أنزل إلى غرفة 
الطعام. وهناك وجدتهما جالسني إلى املائدة 
البيض  من  كبير  صحن  منهما  كل  وأمام 
املقلي وشرائح اللحم. وبادرني أحدهما قائالً: 
نعد  أن  قررنا  أمي،  يا  ميالدك  لعيد  »كهدية 

فطورنا بنفسنا هذا اليوم«.

املوقع األملاني »إيلتيرن«:املوقع األملاني »إيلتيرن«:
دراسة: العمل من البيت أثر سلبا على النساء أكثر من الرجالدراسة: العمل من البيت أثر سلبا على النساء أكثر من الرجال

كوكب  باطن  أن  حديثة  علمية  دراسة  أشارت 
مقارنة  املعتاد  دورانه  اجتاه  حالًيا  يغير  األرض 

بسطحها.
 Nature مجلة  نشرته  الذي  التقرير  وأضاف 
حتدث  الظاهرة  هذه  أن  العلمية   ،Geoscience

مرة كل بضعة عقود.
رمبا  األرض  قشرة  حركة  أن  الدراسة  وكشفت 
وقد  باطنها،  حلركة  املعاكس  االجتاه  في  تكون 
تثير هذه الدراسة قلقاً من تأثيرات هذه الظاهرة 
على كوكب األرض، مشيرًة إلى أن »هذه الظاهرة 

رمبا حتدث منذ أزمان سحيقة«.
ووصف شياودونغ سونغ عالم الزالزل في جامعة 
بكني الصينية، الواقعة أنها تشبه كوكبا داخل 
كوكب، لذا من الواضح أن طريقة حتركه مهمة 

للغاية، ونرى دليالً قوياً على أن اللب الداخلي كان 
يدور أسرع من السطح، لكن بحلول عام ٢009 
تقريًبا توقف، واآلن اللب الداخلي يتحرك تدريجًيا 

في االجتاه املعاكس بالنسبة لسطح األرض.
يدور  الداخلي  اللب  أن  إلى  الباحثون  وتوصل 
ما  األرض،  سطح  سرعة  عن  مختلفة  بسرعة 
يتسبب في اختالفات، إذ يدور الكوكب نحو 360 
درجة في اليوم بناًء على حساباتهم، بينما يدور 
اللب الداخلي في املتوسط   مبعدل درجة واحدة 

في السنة أسرع من بقية األرض.
العلماء من خالل دراستهم تعزيز فهم  ويحاول 
اخلارجي  بسطحها  األرض  أعماق  بني  العالقة 
وتأثير تغير اجتاه دوران سطح وباطن األرض على 

طول األيام في كوكبنا.

::NatureNature  GeoscienceGeoscience مجلة مجلة
»ظاهرة نادرة«... دراسة تكشف دوران باطن األرض بعكس سطحها»ظاهرة نادرة«... دراسة تكشف دوران باطن األرض بعكس سطحها

من  العمل  أّن  عن  حديثة  أملانية  دراسة  كشفت 
على  سلبا  أثر  كورونا،  جائحة  فترة  في  املنازل 

النساء أكثر من الرجال.
من  العمل  على  العديدين  كورونا  تفشي  وأجبر 
املنزل، وأصبح أحد البدائل بعد تخفيف اإلجراءات 
من  العمل  كثيرون  يواصل  اآلن  وإلى  كورونا،  ضد 

املنازل.
وكشف خبراء عن أّن الضغط على النساء بشكل 
فترة  خالل  ازداد  خاص  نحو  على  واألمهات  عام 

كورونا، حسب املوقع األملاني »إيلتيرن«.
الصني  في  أجريت  األولى  دراستني،  نتائج  وأكدت 
 60 شملت  واألخرى  املتزوجني،  من   1٧٢ شملت 
مشاركا في كوريا اجلنوبية، أن املتزوجني أدوا املزيد 
يعملون  كانوا  عندما  باألسرة  املتعلقة  املهام  من 

مبفردهم في املنزل بدل املكتب.
وأجنزت النساء كثيرا من األعمال املتعلقة باألسرة، 
معاً  نفسه  الوقت  في  أزواجهن  مع  عملن  عندما 

من املنزل.
لم تقل املهام األسرية للنساء بوجود الشريك في 
املنزل، وبالنسبة للنساء كانت األولوية لألنشطة 
أما  املهنية،  بالواجبات  مقارنة  باألسرة  املتعلقة 
الصحيح،  هو  العكس  فكان  الرجال  يخص  فيما 

وفقا لـ«إذاعة صوت أملانيا«.
وشعرت كثير من السيدات بالذنب ألّنه بسبب عدم 
قدرتهن على قضاء املزيد من الوقت مع األسرة، ملا 
كّن يعملن من البيت بدل الذهاب إلى مقر العمل. 
ومتيل النساء إلى إحساس الشعور بالذنب بسبب 

ما سمينه »عدم حتقيق العدالة« لألسرة. 
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دوريات شرطية في وسائل النقل العام بعد دوريات شرطية في وسائل النقل العام بعد 
حوادث عنف ضدحوادث عنف ضد الركاب واملوظفني الركاب واملوظفني

وخارج  داخل  العنف  أعمال  ارتفاع  بعد 
وسائل النقل العام خالل األسابيع األخيرة 
قال قائد الشرطة مايرون دمييكو أن ما يزيد 
عن ٨0 من ضباط الشرطة سيتواجدون في 
جميع أنحاء نظام النقل العام كل يوم في 
محاولة لتعزيز السالمة العامة ومنع فرص 

حدوث اجلرائم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام 
من  ستزيد  الشركة  »أن  ليري  ريك  السيد 
عدد املوظفني اخلاصني باإلضافة إلى أنظمة 

كاميرات املراقبة األمنية«.
وكانت عدة حوادث منفصلة قد حدثت خالل األسابيع األخيرة منها طعن أحد الركاب عدة مرات 
أثناء وجوده في الترام، وقيام عدة مراهقني باالعتداء على اثنان من موظفي النقل العام، وقام أيضا 

شخص مبطاردة اثنان من موظفي النقل العام بحقنة.
الطرف  في  العام  النقل  حافالت  داخل  الوقت  نفس  في  منفصلني  هجومني  مؤخرا  حدث  كما 
الشرقي من مدينة تورنتو واستدعيت الشرطة إلى محطة )باب( مترو األنفاق حيث تعرض رجل 
لالعتداء والسرقة من قبل مجموعة من الشباب، ولكنه لم يصب بأذى. وأيضا قامت مجموعة 

من الشباب بإصابة رجل أخر بجروح طفيفة وفر املشتبه بهم قبل استدعاء الشرطة.
وقال عمدة تورنتو »أنه يتفهم أن بعض الركاب قلقون وخائفون وأن املسؤولني يفعلون كل ما في 

وسعهم للتأكد من سالمة الركاب واملوظفني على وسائل النقل«.
هذا وتظهر أحدث التقارير لشركة )تي تي سي( إن حوادث العنف ضد الركاب ارتفعت في أوائل 
عام ٢0٢0 وإنها لم تنخفض مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الوباء، ودعا رئيس نقابة عمال النقل 
والتي تضم 3٥ ألف موظف في كندا إلى تشكيل فرقة عمل وطنية ملكافحة العنف ضد الركاب 

واملوظفني على أنظمة النقل العام في جميع أنحاء البالد.

وفاة عمدة مسيسوجا السابقة »هازلوفاة عمدة مسيسوجا السابقة »هازل ماكاليون« عن  ماكاليون« عن 
عمر يناهز عمر يناهز 101101 عاما عاما

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد عن رحيل السيدة هازل ماكاليون عمدة مسيسوجا 
السابقة بسالم في ٢9 يناير املنقضي، وقال انه رحلت بسالم في منزلها عن عمر يناهز 101 عاما. 
وقال »إنها كانت صديقة مقربة جدا له وإنها كانت دائما تقدم له املشورة التي تؤمن بها سواء 
تورنتو جون توري »إنه كان لديه صداقة طويلة مع هازل  أم أل«. وقال عمدة مدينة  وافق عليها 

ماكاليون وانه حتدث معها في األسابيع األخيرة«.
وكانت السيدة هازل ماكاليون قد ولدت عام 19٢1 وكان والدها ميتلك شركة لصيد األسماك 
وتعليبها، وكانت والدتها ربة منزل تدير مزرعة العائلة، وقد أنهت هازل دراستها الثانوية، والتحقت 
مبدرسة سكرتارية األعمال في مدينة كيبيك ومونتريال ومارست لعبة الهوكي باحتراف، وعملت 
لفترة من الوقت في مونتريال ثم انتقلت إلى مدينة تورنتو، وتزوجت من سام ماكاليون، وأجنبت 

ثالثة أطفال هم: بيتر، وبول وليندا، وتوفي زوجها عام 199٧.
في  التخطيط  جمللس  رئيسة  انتخبت  عندما   196٧ عام  السياسية  حياتها  بدأت  قد  وكانت 
بتخفيض  قامت  للمدينة  عمدة  أصبحت  أن  وبعد  ملسيسوجا،  التابعة  ستريتسفيل  منطقة 
الضرائب على الشركات لتجذبها إلى مسيسوجا وتخلق فرص عمل وتساعد املدينة على النمو، 

واستمرت ملدة 63 عاما في عملها كعمدة للمدينة.
تعداد  وبلغ  كندا،  في  املدن  أكبر  وسادس  أونتاريو،  في  املدن  أكبر  ثالث  اآلن  مسيسوجا  وتعتبر 

سكانها مؤخرا اكثر من ٧٥0 ألف مواطن.
هذا وقد حظت السيدة هازل ماكاليون باحترام واسع من قبل السياسيني وأيضا الناخبني الذين 
صوتوا لها ملدة 1٢ فترة متتالية، وقد قدم رئيس الوزراء جسنت ترودو تعازيه للكنديني عقب وفاتها 
والتعلم  للتحدث معها  الفرص  العديد من  له  أتيحت  الزمان  »انه على مدى عقدين من  وقال 
منها واحلصول على مشورة منها، وانه من الصعب تصديق أنها رحلت ألنها كانت موجودة في 

مسيسوجا وأونتاريو وكندا لسنوات عديدة«.

99
حكومة فورد تسمح حكومة فورد تسمح 
للتمريض من خارج للتمريض من خارج 

املقاطعة ملزاولة املهنة املقاطعة ملزاولة املهنة 
دون قيود بأونتاريودون قيود بأونتاريو

في محاولة لتعزيز عدد العاملني في مستشفيات أونتاريو، تخطط حكومة فورد لتشريع جديد يسمح 
املهنة في  بالبدء فورا في ممارسة  األخرى  الكندية  املقاطعات  الصحية من  الرعاية  للعاملني في مجال 

أونتاريو.
في  املسجلني  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملني  ستسمح  اجلديدة  القواعد  أن  احلكومة  وقالت 
في  تنظيمية  كلية  في  التسجيل  إلى  احلاجة  دون  أونتاريو  في  املهنة  مبمارسة  أخرى  مقاطعات كندية 

املقاطعة.
بأذرع  الناس ولذا نرحب بكم  إلى أكبر عدد ممكن من  وزراء املقاطعة »نحن بحاجة  وقال دوج فورد رئيس 
مفتوحة«، هذا وقد قدمت حكومة فورد القليل من التفاصيل حول كيفية عمل اخلطة عمليا. وقالت إن 

منوذج التسجيل احملمول سيكون األول من نوعه في كندا.
وقالت كلية املمرضني واملمرضات »أن التسجيل لديهم هو »مطلب قانوني« ألي شخص يرغب في ممارسة 
التمريض في أونتاريو«، ولكن قال دوج فورد »أن هذا املطلب سيتم إصالحه«، وقال أيضا إن أي ممرض من 
خارج املقاطعة يصل إلى هنا مع أوراق اعتماده سنجد له وظيفة على الفور ولن يضطر إلى املرور بأي روتني 

بيروقراطي«.
وقالت حكومة فورد أن العاملني في مجال الرعاية الصحية من خارج املقاطعة لن يسمح لهم بالعمل 
وإن  التي جاءوا منها،  آمنة ومختصة وأخالقية في مقاطعاتهم  رعاية صحية  إذا قدموا  إال  أونتاريو  في 
التشريع اجلديد سيزيد من مستويات التوظيف على املدى القصير من خالل السماح للمرضني واملمرضات 
والعاملني في اإلسعاف واملعاجلني للجهاز التنفسي بالعمل خارج مسؤولياتهم العادية طاملا كان لديهم 

املعرفة واملهارة واحلكم السليم للقيام بذلك.

كندا ترسل كندا ترسل 44 دبابات من طراز  دبابات من طراز 
»ليوبارد »ليوبارد 22« إلى أوكرانيا« إلى أوكرانيا

سترسل  كندا  أن  عن  أناند  انيتا  الكندية  الدفاع  وزيرة  أعلنت 
األسابيع  أوكرانيا خالل  إلى  للقتال  ٢ جاهزة  ليونارد  دبابات  أربعة 
تكتيكية في  للجنود ميزة  توفر  الدبابات سوف  وان هذه  املقبلة، 
ساحة املعركة بفضل حركتها املمتازة وقوة نيرانها وقدرتها على 
من  املزيد  بتحرير  ألوكرانيا  الدبابات  هذه  وستسمح  االحتمال. 

أراضيها والدفاع عن شعبها ضد الغزو الروسي.
ومنذ أسابيع كانت أوكرانيا تطلب من حلفائها تزويدها مبا يصل إلى 300 دبابة قتال من طراز ليوبارد ٢ 
األملانية الصنع، والعديد من احللفاء لديهم هذا الطراز من الدبابات في مخازنهم ولكنهم لم يتمكنوا من 

التبرع بها حتى وافقت أملانيا على ذلك.
فقد أعلن املستشار األملاني أوالف شولز عن أن بالده ستزود أوكرانيا بأربعة عشر دبابة من طراز ليوبارد 
٢، وقال اجلنرال وآين آير رئيس أركان الدفاع الكندي »أن الدبابات األربع التي تقدمها كندا إلى أوكرانيا هي 
من نفس طراز الدبابات املوجودة في فنلندا وبولندا مما يسمح ألوكرانيا بصيانتها وتبادل أجزائها واألفراد 
العاملني عليها، وان هناك اآلالف من دبابات ليونارد٢ متواجدة في جميع أنحاء أوروبا، وانه ميكن أن تقوم 

كندا بنقل الدبابات هذه جوا واحدة تلو األخرى.

أونتاريوأونتاريو توسع عدد ونطاق  توسع عدد ونطاق 
العمليات اجلراحية من العيادات العمليات اجلراحية من العيادات 

اخلاصةاخلاصة
على  تعمل  أونتاريو  »أن  جونز  سيلفيا  أونتاريو  في  الصحة  وزيرة  قالت 
العيادات  في  إجراؤها  يتم  التي  الطبية  اإلجراءات  ونطاق  عدد  توسيع 

هذا  وسيتم  كورونا،  جائحة  بسبب  اجلراحية  العمليات  في  كبير  تراكم  املقاطعة  تواجه  حيث  اخلاصة 
العمل على ثالثة مراحل.

ألف   1٤ حوالي  وهناك  )كتراكت(  املعتمة  العني  عدسة  تغيير  عمليات  إجراء  األولى  املرحلة  ستشهد 
عملية تتم كل عام وهذا ميثل حوالي ٢٥% من قائمة االنتظار احلالية إلجراء هذه العملية في املقاطعة.

وفي املرحلة الثانية ستتمكن املزيد من العيادات اخلاصة من تقدمي التصوير بالرنني املغناطيسي والتصوير 
الثالثة بحلول عام ٢0٢٤  املقطعي ومناظير اجلهاز الهضمي والقولون، وتعتزم احلكومة أن تتم املرحلة 

وفيها سيتم أجراء عمليات استبدال الورك والركبة في العيادات اخلاصة.
وقالت وزيرة الصحة أيضا »أن هناك حاليا 900 عيادة خاصة جراحية وتشخيصية يديرها القطاع اخلاص 
أونتاريو وإن املقاطعة تخطط للموافقة على إعطاء تراخيص لعيادات خاصة إضافية في  مفتوحة في 

املستقبل«.
وقالت أيضا »إن هذه التغييرات لن تؤثر على مستويات التوظيف في املستشفيات في املقاطعة«.

وقال دوج فورد رئيس وزراء املقاطعة »إن برنامج أونتاريو )أوهيب( للتأمني الصحي سيغطي الرعاية الصحية 
اخلاصة هذه عدة مرات وشدد على أن املرضي لن يستخدموا بطاقات االئتمان البنكية اخلاصة بهم لدفع 
التكاليف«، وقال »أن هذه التغييرات مطلوبة بسبب القوائم الطويلة في انتظار العمليات في املقاطعة، 

إال إنها ستبقي في مكانها بشكل دائم حتى بعد االنتهاء من العمليات اجلراحية املتراكمة«.
هذا وقد شجبت خمسة نقابات كبرى للرعاية الصحية هذه التغييرات قائلة إنها ستفرغ القطاع العام 

من العاملني في الرعاية الصحية الذين سيفضلون العمل في القطاع اخلاص.
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املقادير:
   ملء فنجانني صغيرين من مياه معدنية ـ ملء 
فنجان واحد من عصير الليمونـ  نصف فنجان من 
عصير اجلريب فروت ـ ملعقة مائدة من بيكربونات 

الصوديوم 
الطريقة:

الكرمي  ويعبأ  الكهربي  باخلالط  احملتويات  متزج     
السائل في زجاجة حتفظ باملبرد ) الثالجة (.

قليل  بوضع  النوم  قبل  مساء  كل  وجهك  ادهن 
من  صغيرة  قطعة  باستخدام  الكرمي  هذا  من 
القطن. واظب على ذلك ملدة أسبوعني، وسوف ترى 

النتيجة!

اصنعيه بنفسك: اصنعيه بنفسك: 
كرمي مغذ.. جلمال بشرتك في الشتاءكرمي مغذ.. جلمال بشرتك في الشتاء

طرق عمل بيتزا البطاطس.. سهلة ولذيذة حضريها ألوالدكطرق عمل بيتزا البطاطس.. سهلة ولذيذة حضريها ألوالدك

أن     يجمع خبراء »املوضة« على 
املرأة األنيقة تتسم باآلتي:

املرأة األنيقة هي التي تبهرك من 
أحدث  بارتدائها  ليس  نظرة،  أول 
املوضة«،  »خطوط  في  صيحة 
ولكن  الصارخ،  »مبكياجها«  وال 
وطريقة  وبتصرفاتها،  بسلوكها 
واتباع  حديثها.  ولباقة  مشيتها 
»املوضة« ال يحتم أن تكون أسيرة 
ولكن  بحذافيرها،  فتنفذها  لها 
ما  بذكاء  تختار  االنيقة  املرأة 
كل  »موضة«  من  فقط  يناسبها 
على  جديدة  ملسة  فتضيف  عام، 
خزانة مالبسها. كما أنها تفضل 

»املوديالت الكالسيك« في مالبس 
وميكن  أكثر،  تعمر  النها  الشتاء 
استخدامها في أكثر من مناسبة 

مع »االكسسوار« املناسب. 
متاماً  تتجاهل  ال  األنيقة  املرأة 
ألنها  »املوضة«،  خطوط  
العصر  عن  تتأخر  هذا  بتجاهلها 
أن  عليها  وإمنا  تعيشه،  الذي 
من  فقط  يالئمها  ما  تختار 
لون  مراعاة  مع  املوسم،  خطوط 
بشرتها وسنها ومدى نحافتها أو 

سمنتها.
بني  »املوضة«  خبراء  بعض  يربط 
األناقة والرشاقة، فالسمنة تضيع 

فيمكن  ذلك  ومع  األناقة  جمال 
والسمينة  النحيفة  من  لكل 
استطاعت  إذا  أنيقة  تكون  أن 
جسمها،  ظروف  جيداً  تعرف  أن 
املمتليء  القوام  صاحبة  فمثالً 
املعقدة،  املوديالت  عن  تبتعد 
واجلاكيت  السميكة  واألقمشة 
القصير، كذلك تبتعد عن األلوان 
الضخمة  والنقوش  الصارخة 
املبالغ فيها، والعكس صحيح مع 
القوام، فبإمكانها  النحيفة  املرأة 
استخدام األقمشة السميكة مع 
الواسعة  الفضفاضة  املوديالت 

واأللوان الفاحتة.

سمات املرأة األنيقةسمات املرأة األنيقة

دراسة تتوصل إلى كلمة السر في دراسة تتوصل إلى كلمة السر في 
جناح احلياة الزوجيةجناح احلياة الزوجية

جناح العالقات الزوجية أمر يسعى له الكثير من األزواج خالل 
علمية  دراسة  كشفت  ومؤخرًا  اخملتلفة،  حياتهم  مراحل 
حديثة عن األسس الرئيسية التي تضمن جناح تلك العالقات 
في  التفكير  إلى  احلاجة  دون  طويلة  لسنوات  تدوم  وجتعلها 

االنفصال عن شريك احلياة.
الدراسة العلمية أُجريت داخل معهد جومتان اإلسباني للصحة النفسية، وذلك على يد الدكتور جون 

جومتان وزوجته الدكتورة جولي شوارتز، مؤسسا الصرح العلمي الشهير.
وكشف الزوجان أنه على الرغم من اختالف التحديات اخلاصة بني كل زوجني، إال أن كلمة السر في جناح 
كافة العالقات الزوجية هي رغبة كل طرف في الشعور باالمتنان والتقدير من اآلخر، والتي تتمثل بشكل 

مختصر في قول كلمة »شكرًا«. 
وتطرق عاملا النفس إلى أن العالقات الزوجية الناجحة تتمتع عادة بثقافة التقدير واالمتنان بني الطرفني، 
اإليجابيات  التركيز على  يرغب في جناح عالقته مع شريك حياته  أي طرف  يتعني على  أنه  إلى  الفتني 

بينهما وليس السلبيات، وذلك من خالل التخلص من أساليب التفكير السامة.
من  يصبح  اآلخر،  للطرف  تقديره  عن  التعبير  في  الزوجة  أو  الزوج  يبدأ  عندما  أنه  إلى  الزوجان  وأشار 
عبارات  لبعضهم  األزواج  يقدم  بأن  أوصيا  بقوة، كما  وكذلك جناحها  الزوجية  العالقات  تعزيز  السهل 

الشكر والتقدير لكل ما يفعلونه بشكل روتيني، حتى لو كان صغيرًا.

عمل  كيفية  في  األمهات  حتتار 
إذ  واألسرة،  لألوالد  البطاطس 
إلى  يذهبون  األوالد  معظم  أن 
البطاطس  لتناول  املطاعم 
باإلضافة  بطعمها،  لالستمتاع 
األسرة  أفراد  جميع  أن  إلى 
فتتمنى  البطاطس،  يشتهون 
السيدات لو يستطعن صنعها 
املنزل،  في  مختلفة  بطرق 
جديدة  طرق  عن  دائًما  ويسألن 

للبطاطس
املكونات:

بطاطس  كيلو  نصف   -
مسلوقة مهروسة.

- جبنة رومي مبشورة.
- بقدونس.

- كوبان دقيق.
- بيضة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ربع كوب سمنة.

- مياة للعجن.
- ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
واخلميرة  الدقيق  اخلطي   -

والبيض والسمنة واللنب.
ورشة  ملح  رشة  أضيفي   -

سكر.

احلصول  حتى  اخلليط  قلبي   -
وتترك  العجينة  العجينة  على 

لتتخمر.
املسلوقة  البطاطس  اخلطي   -
والكمون  اجلبنة  مع  املهروسة 

وامللح والفلفل األسود.
- قطعي العجينة إلى كرات.

البطاطس  خليط  افردي   -
البقدونس  الوجه  على  ويضاف 

املفروم.
بالسمنة  األطراف  ادهني   -
وضعيها  احلشو  على  وتطبق 
في الفرن على درجة حرارة 1٨0 

درجة.

اهتم بأشيائها الصغيرةاهتم بأشيائها الصغيرة
ميالد  عيد  ينسى  أال  يجب  العائلي،  الرجل  هناء  على  حفاظاً     

زوجته أو عيد زواجهما.
   فقد ثبت أن هاتني املناسبتني أهم املناسبات لدى أي امرأة في 

العالم! 
   وحتذر إحدى الدراسات التي أجريت في هذا اجملال، أي رجل من أن 

ينسى في زحمة احلياة - مهما زادت عليه ـ هذين العيدين.
   وقد استعان القائمون بهذه الدراسة برأي أحد القضاة املتخصصني في األحوال الشخصية، فذكر أنه 
فصل في نحو أربعني ألف خالف بني األزواج، وجنح في التوفيق بني ألفني منها. وقال إنه وجد أن التوافه 
دائماً هي السبب في كل شقاء زوجي؛ فاغفال الزوجة مثالً عبارة مع السالمة التي تقولها لزوجها، وهي 
تودعه عند باب البيت عند انصرافه إلى عمله في الصباح، شيء بسيط لكن اغفال الزوجة له قد يؤدي 

إلى تطور سيء في العالقات الزوجية.
البسيطة  باللفتات  الكبير  باالهتمام  الزواج  على  مقدمني  وكل  زوجني  كل  الدراسة  هذه  وتنصح     

الكفيلة باستمرارية ربيع احلياة الزوجية. 

كيفية تنظيف األحذية البيضاء في املنزلكيفية تنظيف األحذية البيضاء في املنزل
تعتبر األحذية البيضاء عنصرًا أساسًيا في خزانة املالبس 
أو  بدلة  ترتدي  كنِت  فسواء  والنساء،  الرجال  من  لكل 
أنيق  زوج  وجود  يكون  فقد  الكالسيكي،  اجلينز  أو  فستان 
تنوًعا  األكثر  العنصر  هو  البيضاء  الرياضية  األحذية  من 

في خزانتك.
ومع أهمية وجود األحذية البيضاء في خزانة كل شخص 
خاصة النساء، إال أنه يبقى هناك جانًبا سلبًيا واحًدا عند 
محاولة تنظيفها بشكل مستمر، واحلفاظ عليها ناصعة 
والعوامل  باألتربة  اتساخها  لسهولة  وذلك  البياض، 

اخلارجية.
تنظيف األحذية اجللدية البيضاء:

وقطع  أبيض،  وصابون  ورقية،  مناشف  بجمع  قومي   -1
قطنية أو أي أقمشة قدمية لديِك.

٢- تُبل املنشفة الورقية، ومن ثم اعصريها جيًدا من املاء 
السطحية،  البقع  ملعاجلة  برفق  احلذاء  وامسحي  الزائد، 
من  كبيرة  قطع  إزالة  في  اخلطوة  هذه  ستساعد  حيث 

األوساخ العالقة على أجزاء مختلفة من احلذاء.

ملدة  يجف  احلذاء  اتركي   -3
10 دقائق، وابدئي في تنظيف 

النعال بعد وضع الصابون على منشفة ورقية أخرى. 
النظيفة  القماش  قطعة  استخدمي  النهاية  في   -٤

لتجفيف احلذاء.
تنظيف األحذية القماشية البيضاء :

وصودا  األبيض،  واخلل  الدافئ،  املاء  من  كمية  أحضري   -1
اخلبز.

مع  اخلبز  صودا  من  كبيرة  ملعقة  ببطء  اخلطي   -٢
ملعقتني كبيرتني من اخلل األبيض وكوب من املاء الدافئ.

أسنان  فرشاة  أو  قماش  قطعة  اغمسي  بعد  فيما   -3
املوجودة على  البقع  إزالة  في  وابدأي  اخلليط،  في  نظيفة 

حذائك. 
مبجرد  كبيرة،  بسرعة  اخلبز  صودا  خليط  يجف  سوف   -٤
االنتهاء من التنظيف، ومن ثم امسحي أي خليط متبقي 

بقطعة قماش مبللة إذا لزم األمر.
٥- اتركي حذائك يجف في الهواء. 



Saturday, February 4, 2023 - Issue 229السبت ٤ فبراير ٢٠٢٣ - السنة العاشرة -  العدد التاسع والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1111

انقسام كنيسة إثيوبيا.. و«العالقات املسكونية«: 
انتهكوا القوانني واملبادئ الراسخة

تسبَّب املطران ساويرس ورسامته املكونة من ٢6 أسقًفا في حالة 
من االنقسام، إثر إعالن تنصيبه بطريرًكا إلقليم أورومو في إثيوبيا.
وقابل ذلك االنقسام، إعالن األنبا توماس مطران قوصية ومير ومقرر 
األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة  املسكونية  العالقات  جلنة 
ورسامته  ساويرس  املطران  أن  أن  مؤكًدا  لالنقسام،  التام  الرفض 
انتهكوا قوانني الكنيسة واملبادئ الراسخة للكنائس األرثوذكسية 

عبر األجيال.
بأي  تعترف  ال  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  أن  إلى  وأشار 
رسامة خارج نطاق البطريرك الشرعي لكنيسة التوحيد اإلثيوبية 

األرثوذكسية، وهو »أبونا ماتياس 1« املعترف به بطريرًكا لكنيسة التوحيد اإلثيوبية.
وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع كنيسة التوحيد اإلثيوبية األرثوذكسية، مناشدة املطارنة 
الكنيسة  وحدة  دعم  والغني،  الطويل  التاريخ  ذات  اإلثيوبية  األرثوذكسية  الكنيسة  وأساقفة 

وسالمتها، متمسكني بوحدة الكنيسة وسالمتها رباط احلب والسالم.

بوريس جونسون: بوتني هددني بضربة صاروخية
بوريس  السابق  البريطاني  الوزراء  رئيس  قال 
بوتني هدده  الروسي فالدميير  الرئيس  إن  جونسون 
بضربة صاروخية في مكاملة هاتفية »استثنائية« 

قبل الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال جونسون، الذي كان يتولى رئاسة الوزراء في 
األمر »سيستغرق  أن  أخبره  بوتني  إن  الفترة،  تلك 

دقيقة واحدة فقط”.
احلرب  أن  من  حتذيره  بعد  جاء  ذلك  أن  وأضاف 
»طويلة  مكاملة  خالل  مطلقة«،  »كارثة  ستكون 

للغاية”.
وخالل املكاملة بني اجلانبني البريطاني والروسي، حذر جونسون بوتني من أن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى 

عقوبات غربية، ونشر مزيد من قوات حلف شمال األطلسي )ناتو( على حدود روسيا.
لكن جونسون أضاف: »لقد هددني في حلظة ما )من احملادثة(، وقال: بوريس، ال أريد أن أؤذيك، لكن 

بصاروخ، سيستغرق األمر دقيقة واحدة فقط أو شيئا من هذا القبيل”.
التي كان يتعامل بها… كان يساير فقط  الهادئة  النبرة  أنه من  وتابع جونسون »لكنني أعتقد 

محاوالتي حلمله على التفاوض”.
الكرملني  باسم  املتحدث  وقال  »كذب«.  أنها  معتبراً  االتهامات  تلك  الكرملني  نفى  جانبه،  من 

دميتري بيسكوف للصحافيني »ما قاله السيد جونسون غير صحيح. بتعبير أدق إنه كِذب”.
وتابع »أكثر من ذلك، إنها إما كذبة عن إدراك، وبالتالي يتعني طرح السؤال على السيد جونسون 
بشأن هدفه من اختيار هذه الرواية من األحداث، أو عن غير قصد وهو في الواقع لم يفهم ما الذي 

كان يحدثه عنه السيد بوتني”.
ومع ذلك، بالنظر إلى عمليات روسية سابقة في بريطانيا - وآخرها في سالزبوري في عام ٢01٨ 
- لم يكن أمام جونسون من خيار سوى التعامل بجدية مع أي تهديد من الزعيم الروسي، مهما 

كان بسيطاً.

ترامب يطلق حملته 
النتخابات ٢٠٢٤ ويهاجم 

بايدن
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أطلق 
األبيض  البيت  لدخول  حملته  ترامب، 
مجددا، بعد أشهر من إعالن نيته الترشح 

لالنتخابات املقررة عام ٢0٢٤.
باالجتماع  صغير  حشد  إلى  حديثه  وفي 
سالم  مبدينة  اجلمهوري  للحزب  السنوي 

أنه »متحمس  ترامب على  املقرر في ساوث كارولينا، أصر  التوقف  نيو هامشاير، قبل  في والية 
للفوز« بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة األميركية.

وفقا  التدمير«  طريق  على  بالدنا  »وضع  احلالي  الرئيس  إن  وقال  بايدن،  جو  خلفه  ترامب  وهاجم 
لتعبيره.

كما  األميركيني«،  ومقدرات  كرامة  على  للحفاظ  العصابات  حكم  إنهاء  »علينا  وأضاف: 
اخملاطر  أمام  املتحدة  الواليات  حدود  تُفتح  من  »ملصلحة  قائال:  احلدود،  مع  بايدن  سياسة  انتقد 

والتهديدات؟”.
االحتياطي  ضبط  مت  عهدي  و«في  منوا«،  األسرع  كان  األميركي  »االقتصاد  أن  ترامب  اعتبر  كما 

وحتسن اإلنتاج على عكس ما يحدث حاليا”.
ومن جهة أخرى، حذر الرئيس السابق من »تغيير مسار االنتخابات املقبلة على غرار ما حدث في 

٢0٢0«، في إشارة إلى ادعاءاته املستمرة بحدوث تزوير في االنتخابات التي فاز بها بايدن.

في حدث تاريخي سعودي، بعد أعوام قليلة من احلق 
في قيادة السيارة، تقود املرأة السعودية اآلن القطار 

أيضا.
كسائقات  وظائف  لشغل  النساء  آالف  وتقدمت 
باملدينة.  مكة  يصل  الذي  السريع،  احلرمني  لقطار 

خطوة جتد من يدعهما ومن يرفضها.
حتى وقت قصير كانت جتربة ثراء علي في القيادة 
مقتصرة على التنقل بسيارة أسرتها في مدينتها 

الساحلية جدة بوسط غرب السعودية.
أما اآلن فتجلس املرأة السعودية في مقعد القيادة 
مكة،  إلى  احلجاج  ينقل  السرعة  فائق  قطار  في 
احملافظة،  اخلليجية  اململكة  سعي  من  مستفيدة 
في إطار جهودها لتعزيز منوها االقتصادي، إلى توفير 
اللواتي  السعوديات  من  متزايد  لعدد  الوظائف 

يُقبلن على سوق العمل.
تعتبر  املركبات  قيادة  في  السعودية  املرأة  جتربة 
حديثة جدا؛ إذ لم حتصل السعوديات على حق قيادة 
السيارات إال عام ٢01٨ فقط، لكن في العام املاضي 
تقدمت ٢٨ ألف امرأة، بينهن ثراء علي لشغل 3٢ 
وظيفة لسائقات قطار احلرمني السريع الذي يقطع 
واملدينة  مكة  بني  كيلومتراً   ٤٥0 البالغة  املسافة 

بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.
للغة  سابقة  معلمة  وهي  علي،  ثراء  كانت 
اإلنكليزية، ضمن عدد قليل من احملظوظات اللواتي 
األولى  رحلتها  أجنزت  وقد  االختيار،  عليهن  وقع 
الشهر الفائت. وقالت »أول يوم عمل ودخول القطار 
وتابعت  باحللم«.  أشبه  كان  القيادة  ومقصورة 
تتجه  األشياء  ترى  املقصورة،  في  تكون  »عندما 

باخلوف  قليال شعور  انتابني  فائقة.  نحوك بسرعة 
والرهبة لكن احلمد هلل مع األيام والتدريب املكثف 

أصبحت واثقة في نفسي”.
ورغم أن األعراف االجتماعية ال تواكب دائما بسرعة 
بأنفسهن  اجلديدات  السائقات  تالحظ  التغيير، 
عزوز  رنيم  السائقة  وتروي  آراءهم.  البعض  تغيير 
إحدى  نهاية  في  لها  اعترفت  الراكبات  إحدى  أن 
في  أن  تصدق  تكن  لم  بأنها  املدينة  إلى  الرحالت 
استطاعة النساء توّلي هذه املهمة إال بعد أن رأت 
ذلك بأم عينيها. وتضيف عزوز »قالت لي بصراحة، 
متاما،  الوظائف( كنت ضده  )عن  االعالن  رأيت  حني 
اركب  )القطار(، لن  ابنتي ستقود  أن  لو  أقول  كنت 

معها”.
الراكبة  أكدت  بسالم،  وجهتها  إلى  الوصول  وبعد 
لم  بأنها  وأخبرتها  نفسها«،  »أثبتت  أنها  لعزوز 

»تشعر بأي فارق”.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
للسكك احلديدية ريان احلربي إن السائقات »يتمتعن 
بكفاية عالية وأثبنت جدارتهن أثناء التدريب«. ويرى 
قدرة  السعودية  املرأة  لدى  أّن  على  دليل  »هذا  أّن 

كاملة متى مت متكينها ألداء املهام أسوة بالرجال”.
بعد،  اجلميع  يقنع  لم  الكبير  التغيير  هذا  لكن 
محمد  اإلماراتي  احلكومي  للموظف  فبالنسبة 
إلى  حديثا  السريع  القطار  استقل  الذي  عيسى 
مطار جدة، يجب أّن تهتم النساء باألعمال املنزلية. 
أن  املؤكد  ومن  البيت،  عن  املرأة  غابت  »إذا  ويقول 
مشدداً  دورها؟«،  يتولى  من  ذلك،  إلى  يؤدي  العمل 

على أن »من املهم أن تكون املرأة في بيتها”.

حدث تاريخي.. سعوديات 
يقدن قطارات نقل احلجاج 

بني مكة واملدينة

في  األمريكية  التجاوزات  من  الصينية  اخلارجية  وزارة  حذرت 
التدخالت  قبول  عدم  إلى  مشيرة  تايوان،  جزيرة  مع  صراعها 

األمريكية في ذلك الشأن.
تايوان  ملف  أن  لها،  بيان  في  الصينية  اخلارجية  وأضافت 
ما وصفته  ميثل  أراضيها  إلى كام  الصني إلعادتها  ومساعي 
مطالبة  األمريكية،  الصينية  العالقات  في  أحمر  خط  بـ 

واشنطن بعدم جتاوز تلك احلدود.
وفيما يتعلق باحلرب الروسية األوكرانية أكدت بكني، أن روسيا 
عالقات  على  حتافظ  وأنها  للصني،  استراتيجًيا  شريًكا  تعد 
وثيقة مع موسكو بكافة املستويات، كما تتمسك مبوقفها 
الدائرة بني روسيا  الثابت بضرورة وجود حل سياسي للحرب 

وأوكرانيا.

في  األمريكية  التدخالت  بشأن  الصينية  اخلارجية  حتذيرات 
اخملاطر  من  أمريكي  جنرال  حّذر  بعدما  جاءت  تايوان  جزيرة 
األرجح  على   ٢0٢٥ عام  الصني  مع  حرب  لنشوب  العالية 

إلى  املنتمي  اجلنرال، مايكل مينيهان،  إذ كتب  تايوان،  بسبب 
سالح اجلّو، في مذّكرة داخلّية أّكد البنتاجون صّحتها: »آمل 
بأن أكون مخطئا، حدسي يخبرني أّننا سُنقاتل في عام ٢0٢٥.
وقال إّن الرئيس الصيني شي جني بينغ لديه في الوقت نفسه 
االنتخابات  أّن  مؤّكدا   ،٢0٢٥ العام  في  وفرصة  ودافع  فريق 
التايوانية لعام ٢0٢٤ ستمنح الزعيم الصيني سببا للتحّرك، 
معتبرًا أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت األبيض واملقّرر 
وجود  فرصة  للصني  أيضا  سيوّفر  نفسه،  العام  في  إجراؤه 

أميركا مشّتتة.
التدّرب  إلى  قّواته  املذّكرة  هذه  في  األمريكي  اجلنرال  ودعا 
الرماية  ميادين  إلى  التوّجه  خالل  من  خصوصا  القتال،  على 

والتصويب على أهداف محّددة ونحو الرأس.

الصني: التدخالت األمريكية في تايوان خط أحمر وعليها عدم التجاوز 
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مصر واالجتاه شرقا للتخلص من ضغوط الدوالر ... مع مجموعة البريكس 
األوكرانية،  الروسية  احلرب  قامت  أن  منذ 
روسيا  أن  بدايتها  في  العالم  وتوقع 
هذه  وتنتهي  سريعا،  أوكرانيا  ستسحق 
احلرب، وأساء الغرب والشرق إدارة هذه احلرب، 
حيث يدخل كل طرف فيها معاندا لتحقيق 
حساب  ال  ميد  الغرب  اآلخر.  الطرق  هزمية 
أوكرانيا باملال واملعدات العسكرية، وروسيا 
قضية  موت،  أو  حياة  قضية  لها  املسألة 
أمن قومي وإقليمي وعاملي، ولن تتنازل عن 
رفض انضمام أوكرانيا للناتو الذي سيمثل 
روسيا  انهيار  قلب  في  حقيقي  مسمار  أو 

كقطب عاملي مؤثر.
كورونا،  مع  لها،  تزال  وال  كانت  احلرب  هذه 
الدول،  كل  على  للغاية  ضخمة  تأثيرات 
شئ،  كل  أسعار  ارتفاع  حيث  من  وخاصة 
من  وغيرها  الغذائية،  واملواد  الطاقة،  مواد 
يعاني  الكل  وخدمات.  سلع  من  املنتجات 
الغرب  دول  وفي  النامية،  اجلنوب  دول  في 
بني  اجلوهري  الفارق  املتقدمة.  والشمال 
املوارد  لديه  تتوافر  الغرب  أن  الطرفني، 
إنتاجية  حيث  من  النسبية  والقدرة 
نسبيا،  األعلى  الشرائية  والقدر  السكان، 
علي حتمل ضربات األزمة العاملية لكل من 
احلرب الروسية األوكرانية وكورونا، في صورة 

ارتفاع األسعار. 
ومنها  اجلنوب  دول  في  البعض  يصدق  لن 
مصر الغالية، أن املواطنني في أعتي وأقوى 
كندا،  في  هنا  املتقدمة،  الغربية  الدول 
أوروبا  دول  وأيضا  املتحدة،  الواليات  وكذلك 
التضخم  مبعدالت  يشعر  املواطن  الغربية، 
العالية واالرتفاع اجلنوني لألسعار، ويكفي 
أن بندا واحدا زادت تكاليفه ألسرة من 3 أو 
دوالر   1000 من  أكثر  واألم،  واألب  أطفال   ٤
من  الضروريات  ملشتريات  بالنسبة  شهريا 
مأكل ومشرب، فقط، فما بالنا بباقي بنود 

ألسعار  جنوني  ارتفاع  من  اليومية  احلياة 
البنزين وغيرها. 

أعلى كثيرا  مرتبه  نعم  الغرب  املواطن في 
ألسباب  ومصر،  اجلنوب  في  املواطن  من 
كندا  في  هنا  املواطن  إنتاجية  ألن  عديدة، 
عشت  التي  الغربية  الدول  من  وغيرها 
فيها مثل فرنسا، أعلى وال تقارن بإنتاجية 
ألن  وكذلك  ومصر،  اجلنوب  في  املواطن 
مدعوم  غير  هنا  واخلدمات  السلع  أسعار 
وغيرها  مصر  مثل  احلكومة  قبل  من  باملرة 
يدفع  هنا  املواطن  أن  عن  فضال  الدول،  من 
تصل  قد  وكبيرة،  مبعدالت ضخمة  ضرائب 
يستطيع  وال  دخله،  من   %3٥ من  ألكثر 
ومصدر  الدول،  حق  وسرقة  منها،  التهرب 
في  املواطن  ولكن  االستراتيجي،  إيراداتها 
اجلنوب ومصر، ال يجب أن ينسي أن مستوي 
للعمل  األدنى  احلد  كان  إذا  هنا،  املعيشة 
وهناك  دوالرا،   1٥ حول  يدور  هنا  بالساعة 
لكن  بكثير،  أعلي  مرتبات  لها  شرائح  
مستوي املعيشة املرتفع وارتفاع األسعار ال 

ولكن يجعلك  تدخر،  أن  يجعلك تستطيع 
أن  يكفي  رفاهية،  في  تعيش  أن  تستطيع 
تعرف أن سعر لتر البنزين حاليا، يدور حول 
1.69 دوالرا، أي ما يعادل 3٥ جنيها للتر من 
سيارة  توصيل  تكلفة  وأن  العادي،  البنزين 
تاكسي ملشوار في حدور 30 كيلو مترا، قد 
من  يربوا  ما  أي  كنديا،  دوالرا   ٤٥ حول  تدور 

1000 جنيه.
هذه املعلومات، هي مجرد محاولة للفهم 
فقط للظروف بعيدا عن أي اعتبارات أخري.

مقارنة  ضعيفة  فيها  املرتبات  مصر، 
التجار،  من  جشع  وهناك  فعال،  باألسعار 
بسبب  للقانون،  غريب  ووهن  بل  وضعف 
األمور.  من  وغيرها  واحملسوبية،  الفساد 
متر  مصر،  بها  متر  التي  االقتصادية  واألزمة 
منها  املتقدم  ومنها  العالم،  دول  كل  بها 
أن  ويكفي  الصناعية،  السبع  الدول  مثل 
ديونها  سداد  عن  عاجزة  أمريكا  أن  نعرف 
التي تتجاوز التريليونات، وكندا الدين العام 
تعاني  الغربية  والدول  مستمر،  تزايد  في 
الدول  هذه  اإلنفاق.  في  رهيب  تزايد  من 
لديها موارد وقدرة علي حتمل ضربات كورونا 

واحلرب الروسية األوكرانية. 
ولكن  عريقة،  دول  احلبيبة،  مصر  لكن 
والبعض  محدودية،  االقتصادية  مواردها 
من  أكثر  القدم،  كرة  عن  باحلديث  ينشغل 
ألسرته،  االقتصادي  املستقبل  عن  احلديث 
تعمله،  للناس  عمل  يوجد  ال  أنه  ويقولون 
حينما  لكن  صعبة،  ظروف  هناك  رمبا  نعم 
في  منا  عمل  من  عمل،  هناك  يكون 
اإلنتاجية في  أن  احلكومة واستقال  يعرف 
هذا القطاع تقريبا منعدمة، وهو في حاجة 
إلصالح هيكلي، رمبا ال يكون بتسريح عمالة 
منه، بقدر من إضافة مهام وأعمال جديدة 
لبعض الوزارات، حتي تكون إنتاجيتها أعلي، 
واملوظفني  العمالة  توزيع  إعادة  عن  فضال 
في  مصر  واإلنتاجية.  اخلدمة  الوزارات  بني 
اإلنتاجية  على  أكثر  التركيز  إلى  حاجة 

وزيادة اإليرادات.
كما أنه كان من اخلطوات اجلريئة والرشيدة 
إلي اعتماد اجلنيه املصري في  توصل مصر 
التعامالت اخلارجية، حلركة التجارة اخلارجية 
مع بعد الدول الشريكة واالستراتيجية من 
التعامل  في  اجلنية  اعتمدت  التي  روسيا 
في حركة النقد األجنبي والتجارة اخلارجية 
الصني  تعتمد  أن  اخملطط  ومن  املشتركة، 
التجاري  التعامل  اجلنيه املصري في حركة 
نوعية  نقلة  ميثل  ما  وهو  البلدين،  بني 

للرئيس  ومؤثرة  رشيدة  سياسية  وحتركات 
انتقادات  البعض  وجه  الذي  السيسي، 
لالستثمارات التي وجهت للبنية األساسية 
في العاصمة اجلديدة وأماكن أخري، ولكنها 
في املدي البعيد مهمة جلذب االستثمارات.

والصني  روسيا  شرقا،  تتجه  مصر  بدأت 
سابقا  السوفييتي  االحتاد  وجمهوريات 
أن  مصر  تستطيع  دول  وكلها  والهند، 
تخفف األعباء من على الدوالر، بأن تعتمد 
التعامالت  حركة  في  املصري  اجلنية 
اخلارجية معها، مبا يخفف العبء والطلب 
كعملة  العالم  يعتمده  الذي  الدوالر،  علي 
نهاية  منذ  العاملية  التجارية  للمعامالت 
تكون  لكي  الوقت  وحان  العاملية.  احلرب 
التجارية  حركة  في  عمالت  سلة  هناك 
دول  تتبناه  ما  وهذا  واإلقليمية،  الدولية 
عمالتها  على  تعتمد  التي  البريكس 
دول،   ٥ وهي  التجارية  املعامالت  في  فقط 
تريد اعتماد  ومصر والسعودية كل منهما 
والريال  املصري  اجلنيه  الوطنية  عملتها 
وهذه  اخلارجية.  معامالتها  في  السعودي 
محاوالت جد عظيمة ومهمة ستقلل من 
عامليا،  املتحدة  للواليات  االقتصادي  الوزن 
البعض  كان  إن  صامتة،  تقف  جتعلها  ولن 
األمريكية،  اإلدارة  شيخوخة  يستغل 
وتخافت الدور األمريكي في النظام العاملي، 
بالشعبية  حتظي  ال  بايدن  إدارة  وأن  خاصة 
لألسعار  الكبير  االرتفاع  ظل  في  الالزمة، 
مختلف  في  العالية  التضخم  ومعدالت 

الواليات األمريكية.
التجارية  حركة  في  العمالت  سلة  تنويع 
تقوده  الذي  والدولية،  واإلقليمية  الثنائية 
والسعودية  مصر  وبدأت  البريكس،  دول 
آثار  أي  للحروب  ليس  أن  رغم  له،   تتجهان 
إيجابية، ألن احلروب مدمرة في كل األحوال، 
إال أن توسيع نطاق بريكس، واعتماد عمالت 
يعد  اخلارجية  التجارة  حركة  في  جديدة 
احلرب،  لهذه  اإليجابية  النتائج  أهم  من 
حلول  عن  البحث  علي  الدول  أجبرت  التي 
علي  والضغط  األسعار  ارتفاع  ملواجهة 
الدوالر، وارتهان اقتصاديات العالم بالقرارات 
األمريكي  الفيدرالي  للبنك  الرشيدة  غير 
بالرفع املستمر ألسعار الفائدة بدعوي كبح 
جماع األسعار، ولكنه يزيد أسعار الفائدة، 
خاصة وأن الغرب في جزء كبير منه يعتمد 
التي  القروض  في  الفائدة  أسعار  علي 
يحصل عليها املواطنون لشراء منازلهم أو 
هذا  وأدي  وغيرها،  املنزل  أثاث  أو  سياراتهم 
االرتفاع املتتالي لعدم قدرة بعض العائالت 
أو  الشهرية  االستقطاعات  دفع  علي 

النصف شهرية ملنازلهم. 
ورغم أنني أعارض احلرب الروسية األوكرانية 
إال  املواطنني،  من  األبرياء  ثمنها  يدفع  التي 
مجموع  نطاق  توسيع  حتركات  أدعم  أنني 
البريكس واعتماد سلة عمالت في النظام 

التجاري اإلقليمي والعاملي.

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

كندا في املرتبة الـــــ »1٣« كأفضل دول تتمتع باحلرية 
في العالم

من  مرتبتها  عن  كندا  تراجعت 
األكثر  دول  عشرة  األفضل  بني 
حرية في العالم واحتلت املرتبة 
الثالثة عشر وذلك ألول مرة منذ 
اإلجراءات  وبسبب   ٢01٢ عام 
خالل  اتخذتها  التي  الصارمة 

جائحة كورونا.
وهذا وفقا للدراسة التي قدمها 
في  كانو  ومعهد  فريزر  معهد 
احتلت  وقد  املتحدة،  الواليات 
كأكثر  األولي  املرتبة  سويسرا 

دول العالم حرية واحتلت نيوزيلندا وأستونيا والدمنارك وإيرلندا املراكز اخلمس األولي.
واحتلت إجنلترا املركز العشرون واحتلت الواليات املتحدة األمريكية املركز الثالث والعشرون، واحتلت 
أوكرانيا املرتبة التاسعة والثمانني واحتلت روسيا املركز املائة وتسعة عشر. وكانت الدول األقل حرية 

هي مصر وإيران وفنزويال واليمن وسوريا بترتيب تنازلي واحتلت الصني املركز املائة واثنان وخمسون.
ووفقا للدراسة فإن متوسط تصنيف حرية األنسان قد أنخفض عما كان عليه عام ٢019، وتستند 
الدراسة إلى ثمانية وثالثون مقياسا منفصال لقياس احلرية   الشخصية واالقتصادية مبا في ذلك 
وحرية  اجلمعيات  وتكوين  والدين  التنقل  وحرية  امللكية  وحقوق  والسالمة  واألمن  القانون  سيادة 

التعبير فضال عن حجم احلكومة وحرية التجارة والتنظيم.
وقال املدير الفيدرالي الحتاد دافعي الضرائب »إن الكنديني يفقدون السيطرة على القدرة على كيفية 
إنفاق أموالهم«، والقت السيدة مارلني جالدو الناقدة للحريات املدنية من حزب احملافظني الفيدرالي 
السيطرة  عن  باخلروج  للتضخم  والسماح  البالد  بتقسيم  إياه  متهمة  ترودو  على حكومة  باللوم 
وقالت »يجب أن تكون كندا الدولة األكثر حرية على وجه األرض، ولكن بعد ٨ سنوات من حكم ترودو 

لم تكن األمور أسوأ من أي وقت مضي ».
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نوڤمرب  يف  منها  وانتهيت   2011 مايو  يف  الرواية  هذه  كتابة  يف  بدأت  مقدمة: 
2011! تدور أحداث الرواية يف أول ستة أيام من ثورة 25 يناير 2011، لذلك 

يجب أن تقرأ يف السياق الزمني والسيايس املناسب لهذه الفرتة!
يف الحلقة السابقة: تعرفنا عىل نوع من البرش أطلق عليهم املؤلف لقب ضباع 
تطفل،  - من  الفطرية  الضباع  املدينة ألنهم ميارسون عىل طريقتھم كل صفات 
الهجام  الدباغ  سعيد  جمعة  عىل  تعرفنا  أيضاً  وافرتاس...الخ.  الفرص،  واستغالل 
عيد  ليلة  يف  الضابط  عنه  وأفرج  ما،  عملية  يف  عليه  القبض  تم  الذي  املتمرس 
الرشطة؛ ثم رفض جمعة عرض الضابط أن يعمل كـ ›لص‹ لصالح الرشطة بسبب 

كراهيته املوروثة لهم!

حلقة 2: 
ويصبغها  الجلود  يسلخ  دباغاً،  كان  جده  عشوايئ؛  مواطن  الدباغ  جمعة  إن 
لألطفال  الزائدة  الحيوانات  جلود  ببيع  مشتهرا  كان  يبيعها.  ثم  معالجتها  بعد 
ليستخدمونھا يف التخفي وقت اللعب. نزح جده من األرياف إىل القاهرة عام1960، 
وسكن يف العشوائيات؛ وقتھا مل تكن العشوائيات تكتظ بالبرش كام ھو الحال اآلن 
ورمبا مل تكن تسمى بـالعشوائيات بعد. إن املناطق العشوائية، كام ُيظن، نتجت 
يف  العاصمة  أطراف  خارج  بھا  الخاصة  املسطحات  لبعض  الدولة  ٕاھامل  بسبب 
أوائل القرن العرشين، مام جعلھا عرضة الستخدام الحشود الريفية التي ھاجرت 
إىل القاھرة يف الستينيات ومل يحالفھا الحظ يف مواكبة العرص واملشاركة يف نهضة 
البناءٓ انذاك. منھم من اتقن الحرف املختلفة، ومنھم من نعى حظه فبات بال عمل 
وال دخل وصار يتسول وهكذا. مع مرور السنني وحدوث الطفح السكاين، ازدادت 

مساحات وأعداد املناطق العشوائية مام افلت لجام الفوىض يف البلد. 
الدباغ، فھو ھجام محرتف، ورث فن الھجامة عن والده، الذي رفض  أما جمعة 
دباغة الجلود لضعف دخلھا املادي. وهكذا انتھى الحال بجمعة كھجام ال يزال 
يحمل لقب عائلة »الدباغ.« ورمبا احتفظ باللقب ألن والده نجح يف أن ينسلخ عن 
جلد مھنة الدباغة وارتدى جلد مھنة الھجامة! أما عن لقب الضبع، فال يزال لدينا 
الوفري من الوقت لرشح مصدره. قد تم القبض عىل جمعه عدة مرات يف املايض 
انتھت ايضاً باإلفراج. فعىل الرغم من احرتافه، إال أنه قد يتعمد أن يفشل يف بعض 
عملياته غري املجدية، بغرض التغيري أو التسلية! ولكرثة تردده عىل اقسام رشطة 
معينة، أصبح معروفاً لدى الضباط ھناك؛ فألفى العرف انھم ال يقومون بحبسه 
رسمياً وال تحويله اىل النيابة، ال ألنهم ال يجدون يف حوزته اية مرسوقات، بل ألنهم 
يستلطفونه! فھو شخصية مسلية وخفيفة الظل. إن العالقة بني الضباط واملتھمني 
قد تكون واحدة من اثنتني: اما عالقة جافة ناتجة عن عداوة أو عدم استلطاف او 
عدم معرفة، وقد  ينتھي نتيجتھا املتھم بتحمل تٍھم اكرث من املوجھة إليه أصال؛ أو 
أن تكون عالقةٕ اعجاب، كام ھو الحال مع جمعة، و بالتايل يتم حبس املتھم بشكل 
ودي فقط، لحفظ ماء الوجه، أو يتم تلفيق التھمة آلخر ملجرد أن املتھم الحقيقي 
مقرب لدى الضابط. فجمعة مثال قد يبوح بال خوف ملعارفه الضباط أثناء جلسات 
التھريج بعملياتٕ اجرامية ارتكبھا، علاًم منه انه ليس اعرتافاً رسمياً، وھم بدورھم 

ال يتخذون ضده أي اجراء. والجدير بالذكر أن ھذه العالقات غري االعتيادية ُتحفظ 
فيھا املقامات جيداً؛ فضابط الرشطة ال يبوح بأرسار عمله للمتھمني، عىل العكس، 
ھو مييل لالستامع أكرث من املشاركة يف الحديث؛ وقد يقترص حديثه عىل بعض 
تلك  من  الوحيد  فالغرض  املتھم.  يقوله  ما  عىل  الساخرة  التعليقات  أو  النكات 
العالقات، يف أغلب األحوال، ھو الرتفيه عن الضابط وقت ورديته )الليلية عادًة(.

 »ليلة ككل الليايل!«
 كانت ليلة عاديًة جداً گغريھا من الليايل؛ الشوارع كانت ال تزال تشغي بالناس، 
مئات  كعادته،  يستضيف،  كان  الكورنيش  زبائنها.  تستقبل  تزل  مل  واملقاهي 
الحال  كان  كام  املعتاد.  عن  ازدحاماً  تقل  مل  والفنادق  املطاعم  وكذلك  العشاق. 
العرض واملسارح وما إىل  التزاور ومتابعة األخبار والربامج وديار  مع حركة  ايضاً 
ذلك. ليلة طبيعية بالفعل لدرجة انه مل يكن عىل فكر أحد أدىن شك يف استتاب 

األمن! ولكن...
انرصف جمعة وقتھا عن الضابط، الذي ما لبث ان استلم بعدھا مكاملة ھاتفية 

مھمة وكان ھذا الحوار:
 - الو

- ايوة يا رشدي، ٕاسمعني كويس.
- مني معايا؟

- انا اللوا عزيز يا رشدي
قفز الضابط من عىل كرسيه بكل احرتام و رھبة و قال:

- متام سعادة الباشا.
- موضوع العيال دي باينه صحيح...ابقى خد احتيطاتك بكرة.

- معقولة يا باشا؟ بعد كل التھديدات اليل اصدرناھا!؟
ن املنطقة و بالش كالم كتري. - زي ما بقولك يا رشدي كده أمِّ

- اوامر سعادتك!

 »عىل القھوة...«
قد  ازاي عليا؟...«  ...يحسبوه  ما تشوفك عينيا، عمر ضايع!  »اليل شوفته...قبل   
و  الخلفية  الخافت يف  كلثوم  ام  الرشق  غناء كوكب  عليك سامع صوت  يصعب 
الخارج من جھاز تسجيل قديم و ضعيف، حيث غلب عليه صوت املذيع االخباري 
كان  بينام  الفضائيات،  احدى  عىل  التونسية  الثورة  احداث  يناقش  كان  الذي 
القھوجي يقوم باستالم و توصيل مرشوبات بعض زبائنه. ٔفادرك احدى طاوالت 
املرشوب  ٔاذواقھم من حيث  اختلفت  شباب  يشغلھا خمسة  كان  والتي  املقھى 
ان  بشكل صحيح، دون  عليھم  الطلبات  القھوجي  وزع  منھم؛  كل  لدى  املفضل 
يختلط عليه االمر، فھم زبائن دامئون عنده منذ زمن ليس بقصري. كانوا يتابعون 
فني   - ساخرة:  بنربة  للقھوجي  لفتة  بتوجيه  احدھم  قام  حتى  املذيع  يقوله  ما 

التفاحة يا حمدي؟
ابتسم حمدي القھوجي و ھو يھم باحضار طلبه قائال:

- انت ٔتومر يا تامر بيه، وال  تزعل نفسك.
نفس  عىل  الذين  الشباب  احد  عنفھم 
االستامع  يف  منھمكاً  كان  والذي  الطاولة 
الدايت  زجاجة  يرشف  كان  بينام  للمذيع 

كوال التي امامه، وقال:
- استنى يا بني ٓادم منك له. عايزين نسمع.

رد عليه تامر مستنكراً:
انا  بيتكم واتفرج براحتك...ھو  ٔاخي. ما كنت تقعد يف  يا  ايه يا رشيف  - جرى 

جاي ھنا عشان اتكتم.
تدخل شاب ثالث يف الحوار مقتضباً رشبه للسحلب:

- ما تستنى يا تامر دقيقتني.
انتفض تامر بغضب:

- ال استنى وال ما ستناش يا عم چو، انتو دمكو تقيل قوي النھاردة! سالم.
عىل  الحىص  الحلبة  كوب  واضعاً  رابع  شاب  فاستوقفه  بالذھاب،  يھم  به  ٕواذ 

الطاولة:
- اقعد بس يا تامر، انت قلبت فٔجاة كده ليه؟

- انت مش سامعھم يا عيل...كله بقى يتنطط عيلَّ فجأة. قاطعھام خالد خامسھم 
وقد انتھى من خمسينة الشاي:

- خالص اقعد بقى يا تامر؛ حقك عيل انا يا سيدي!

»الثورة التونسية«
به  ادى  الذي  بوعزيزي  محمد  يدعى  متجول  ببائع  التونسية  الثورة  بدات  قد   
القھر ان يشعل النار يف نفسه يف وسط العامة يف ديسمرب 2010. وكان ھذا البائع 
املسكني الراحل، دون ان يدري، مفجراً للثورة التونسية التي انتھت بتنحي الرئيس 
انه ما كانت قد اھتزت  يناير 2011. ورغم وحشية املوقف، إال  التونيس يف 14 
له عضلة واحدة يف جسم املواطن املرصي إذا ما حدث داخل مرص. فھو حدث 
علني،  قتل  كحرق،  مختلفة  صور  اخذاً  يومي  بشكل  املرصي  الشارع  يف  يحدث 
تعذيب وخالفه؛ متاماً كام حدث مع خالد سعيد، ذلك الشاب املرصي الذي تم 
تعذيبه حتى املوت يف أبريل 2010، وغريه وغريه من ضحايا الالآدمية. ان العقلية 
املرصية، لألسف، قد دربت منذ سنني طويلة مضت عىل الصمت، وقبول الھوان 
الذل  مدى  تدرك  ان  تستطيع  السلبية  املقارنة  بھذه  و  العيش.  لقمة  اجل  من 
الذي عاىن منه املرصيون حتى اصبحوا ھم انفسھم مبلدي املشاعر. والغريب ان 
الشعب املرصي، رغم تاريخه العظيم امليلء باإلنجازات، مل يتخيل للحظة امكانية 
عدد  ُثن  ميثل عدد سكانھا  والتي  تونس،  ما، كام حدث يف  دولة  ٕاسقاط حكم 
سكان جمھورية مرص العربية تقريبا. وھنا فقط، بعد ستني عام من الفساد، أدرك 

املرصي انه مل يستنفذ كل طرقه بعد ليحظى بحياة عزيزة!

يتبع يف الحلقة التالية من العدد القادم!

دردشة…بالعربي الفصيح: 

 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« حلقة ٢

بقلم:  مينا ماهر
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لم تتغير أحالم وامنيات اقباط مصر كثيرا طوال عام ٢0٢٢ ففي 
فاملطالب  السابق،  للعام  واالمنيات  املطالب  ذات  هي  الغالب 
ليست بجديدة والتحقيق ليس صعبا فقط يحتاج الى اإلرادة 
أحالمه خالل  لتحقيقه، كما حتققت  والتشريعية  السياسية 
وقانون  الكنائس  لبناء  موحد  بقانون  السابقة  سنوات   ٥ الـــ 

انشاء األوقاف القبطية.
فما يريده االقباط هو عدم االبطاء في كفة العدالة واملواطنة حتى 
ال يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية حتتاجهم الدولة 
فقط في وقت االنتخابات او مساندة النظام السياسي وفيما 

عدا ذلك ال يشعر الوطن بوجودهم او حقوقهم.
فاألقباط ليسوا في حاجة الى أكبر كاتدرائية بقدر حاجتهم الى 
قانون يكافح التمييز الديني، يريدون قانون لألحوال الشخصية 
ينظم امورهم الشخصية وأمور اإلرث والزواج وغيره فال يطبق 
عليهم شرائع دين اخر جملرد تأخر إقرار مشروعهم بالبرملان، هم 
والرهباني  الكهنوتي  الزي  ينظم  قانون  الى  ماسة  حاجة  في 
من  الكثير  عليه  يترتب  ما  الشخصيات  انتحال  مينح  حتى 
ان هناك  املشاكل داخل الكنيسة وداخل اجملتمع أيضا، خاصة 

قانون مماثل مقدم من أحد النواب لتنظيم الزي االزهري.
رسميا  عيدا  القيامة  عيد  إجازة  قانون يعتبر  الى  يحتاجون 
والفطر  األضحى  بعيد  واسوة  اجمليد  امليالد  عيد  مثل  وظنية 
ملن  حياة  فهل  فقط...  االقباط  وليس  سويا  الوطن  به  يحتفل 

تنادي
قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز

ال يعتبر هذا القانون باملقترح اجلديد حيث نصت عليه معظم 
الدساتير املصرية ففى املادة 3 من دستور 19٢3 نصت على ان 
»املصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع باحلقوق 
والتكاليف  الواجبات  من  عليهم  وفيما  والسياسية  املدنية 
العامة ال متييز بينهم في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين«.
وبعد ذلك نص دستور 19٥6 في املادة 31 منه على أن: »املصريون 
لدى القانون سواء، وهم متساوون في احلقوق والواجبات العامة، 
ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين 

أو العقيدة«.
عليه  نصت  ما  على  ليؤكد   19٧1 دستور  ذلك  بعد  جاء  ثم 
الدساتير السابقة، فنص في املادة ٤0 على أن: »املواطنون لدى 
القانون سواء، وهم متساوون في احلقوق والواجبات العامة، ال 
متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين 

أو العقيدة«.
العقوبات  بتعديل قانون  العسكري  اجمللس  قام   ،٢011 عام  في 
الثاني من  الكتاب  للباب احلادي عشر من  وإضافة مادة جديدة 
القانون نصت على: »يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن ثالثني 
هاتني  بإحدى  أو  جنيه  ألف  خمسني  تتجاوز  وال  جنيه  ألف 
من  يكون  عمل  عن  باالمتناع  أو  بعمل  قام  من  كل  العقوبتني 
شأنه إحداث التمييز بني األفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس 
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على 
هذا التمييز إهدار ملبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة االجتماعية أو 

تكدير للسلم العام«.
واخيرا املادة ٥3 من دستور ٢01٤ والتي نصت على ان »املواطنون 
واحلريات  احلقوق  فى  متساوون  وهم  سواء،  القانون  لدى 
العقيدة،  أو  الدين،  بسبب  بينهم  متييز  ال  العامة،  والواجبات 
أو  اإلعاقة،  أو  اللغة،  أو  اللون،  أو  العرق،  أو  األصل،  أو  اجلنس،  أو 
ألى  أو  اجلغرافي،  أو  السياسي  االنتماء  أو  االجتماعي،  املستوى 
سبب آخر، والتمييز واحلض على الكراهية جرمية، يعاقب عليها 
القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة 
أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا 

الغرض«.
كما تنص املادة ٢٢٤ من الدستور االخير، »على أن تلتزم الدولة 

هذا  ان  يعنى  مما  الدستور«  ألحكام  املنفذة  القوانني  بإصدار 
القانون يعد فرضا دستوريا وليس اختيارا او مطلبا برملانيا ولكن 
حوادث  حدوث  تكرار  من  بالرغم  بعد  النور  يرى  لم  اآلن  حتى 
الكرم  سيدة  حادثة  مثل  الطائفي  التمييز  على  قائمة  فردية 

واستشهاد القس سمعان وغيرها.
املفوضية  لهذه  قوانني  مبشاريع  النواب  من  العديد  تقدم   وقد 
مثل النائبة السابقة نادية هنرى والنائبة السابقة شادية ثابت 
احلقوقية  املنظمات  وبعض  حسونة  انيسة  الراحلة  والنائبة 
مثل مؤسسة نظرة للدراسات النسوية اال ان تلك املشاريع لم 

تناقش حتى االن ومازالت حبيسة ادراج البرملان دون مبرر.
من  يكون  ان  املفترض  من  التمييز  قانون مكافحة  ان  يذكر 
كافة  ملكافحة  وذلك  واقراره  ملناقشته  أولويات البرملان املصري 
أشكال التمييز املوجودة في اجملتمع املصري في الوقت احلاضر، 
للكنائس  التعرض  ومنها  األخيرة  اآلونة  في  تفشت  والتي 
واستهداف  معتقدهم  أو  دينهم  بسبب  أشخاص  واستهداف 
أو  العنف  طريق  عن  سواء  واخلاص،  العام  اجملالني  في  النساء 
التمييز املبني على أساس اجلنس أو النوع وتهميش دور النساء 
القانونية  التشريعات  وضعف  السياسية  املشاركة  في 
للتصدي ملثل هذه املمارسات، وعجز الدولة في التصدي أو طرح 
والتي  األخيرة  اآلونة  في  املتفاقمة  العرقية  للمشكالت  حلول 

تسببت في إزهاق أرواح كثير من املواطنني املصريني.
واحد  املسيحني في مصر هي عرٌض  األقباط  ان قضية  خاصة 
على  تقتصر  سطوتها وال  وذاعت  شاعت  ذهنيِة  أعراِض  من 
اإلصرار  ولكنها قضية متييز مع سبق  الكنائس  بناء  إشكالية 
والترصد، وهي قضية الدولة املدنية احلديثة في مواجهة الدولة 

الدينية وعلى املصريني جميعهم الدفاع عن حقوقهم.
ألنه  االجتماعية  العدالة  سيحقق  التمييز  مكافحة  فقانون 
جامع شامل ال يحتاج الى قوانني مبعثرة ميينا ويسارا، فان اقر 
وطبق لن نحتاج الى قوانني تنصف املرأة او تأتى بحقوق القبطي 
او االقليات الدينية او العرقية بشكل عام كذلك لن يشكو أحد 
ألنه  القيادية  او  العليا  الوظائف  في  واحملسوبية  الوساطة  من 
سوف يكون هناك مساواة بني افراد اجملتمع دون متييز إال بالكفاءة 

واخلبرة.
في  احملاكمة،  في  حتى  املساواة  ايضا  يشمل  التمييز  فعدم 
حصول الفرد على محاكمة عادلة وفيها مساواة، فعندما كان 
٤ اطفال اقباط ميثلون فكر داعش مت احلكم عليهم في محاكمة 
عاجلة وبأقصى العقوبة وعندما كررها اطفال مدرسة كاملة 
بعد احداث الروضة صفقت لهم الدولة، فاين احلق في املساواة 
بني احلوادث املتشابهة؟، أم إن الذي يفصل هنا فقط هو الهوية 

الدينية لألطفال؟!
 قانون الزى الكهنوتى

ليس بجديد فهو متكرر منذ عهد  القانون  بإقرار  املطلب  هذا 
رسميا  السادات  الرئيس  من  طلب  قد  الثالث  شنودة  البابا 

في عهد  وكذلك   ،19٧٢ عام  اخلانكة  أحداث  الزى عقب  تقنني 
جريدة  احداث  عقب  مبارك  حسنى  محمد  االسبق  الرئيس 
صورًا  يحمل  خبر  على  مصر  استيقظت  حني   ٢001 عام  النبأ 
استغل  إذ  الكنيسة،  من  مشلوح  لراهب  فاضحة  جنسية 

الراهب مالبسه الكهنوتية السوداء بعد شلحه قبل الواقعة 
أغضب  الذى  األمر  وهو  األعمال،  تلك  ممارسة  في  سنوات   6 بـ 
الكنيسة وأغلقت على إثره جريدة النبأ، وكذلك متت محاكمة 
الراهب السابق الذى قالت الكنيسة إنها عزلته بسبب أفعاله 

املشينة ونفت أي عالقة به.
تقدمت  حيث  االخوان  عهد  ايضا في  الكنيسة  مطلب  وجتدد 
الزي  لتقنني  قنديل  هشام  حلكومة  رسمي  بطلب  الكنيسة 
وحتى اآلن مازال ذلك مطلبا كنسيا ولكن لم يصدر به قانون 
القيادة  وتطالب  الداخلي،  األمن  على  حفاظا  اهميته  رغم 
الكهنوتي  الزي  وشراء  بيع  لتقنني  اصداره  بسرعة  الكنيسة 
بأصغر  البطريرك وصوال  رداء  بدءا من  الكنسي  الزي  وتسجيل 
شماس بالكنيسة بالشكل الذي ال يسمح باستخدامه خارج 

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

لغًطا كما جرى فى تلك األزمة.
 قانون انشاء االديرة

من املفترض ان يكون قانون انشاء االديرة قانونا منفردا ومستقال 
مادته  في  االخير  القانون  نص  كما  الكنائس  بناء  قانون  عن 
االولى والتي تنص على »يعمل بأحكام القانون املرافق فى شأن 
تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة احمللية 
واملناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية اجلديدة 
الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التي  السكنية،  والتجمعات 
األديرة  أن يصدر بتنظيم أوضاع  اخملتص بشئون اإلسكان، على 

وما حتويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل«
ان  اال  االديرة،  بناء  ينظم  قانون  اصدار  الضروري  فمن  لذلك 
لهذا  مشروعا  أي  يقدموا  لم  البرملان  نواب  وكذلك  الكنيسة 
القانون مما يعرقل بناء أي اديرة جديدة حتى صدور هذا القانون 

او اقراره.

امنيات وأحالم اقباط مصر هل تتحقق في امنيات وأحالم اقباط مصر هل تتحقق في ٢٠٢٣٢٠٢٣؟ )؟ )11((

قانون مفوضية عدم التمييز... الزي الكهنوتي...  قانون انشاء االديرةقانون مفوضية عدم التمييز... الزي الكهنوتي...  قانون انشاء االديرة

حتقيق: إيهاب أدونيا



Saturday, February 4, 2023 - Issue 229السبت ٤ فبراير ٢٠٢٣ - السنة العاشرة -  العدد التاسع والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1515

خاص – جود نيوز
إقبالها على  تركيا في مفترق طرق في ظل  أصبحت 
تداعياتها  أو  موعدها،  في  سواء  تاريخية،  انتخابات 
تلك  في  املنافسة  أن  املراقبني  كافة  واتفق  الكبرى، 
األول هو  تيارين فكريني كبار،  بني  االنتخابات ستكون 
الرئيس  التيار  لهذا  املؤسس  وممثله  األردوغاني،  الفكر 
ومالمح  أتاتورك،  تيار  مواجهة  في  أردوغان،  احلالي 
الدولة التي أسسها الزعيم التركي كمال أتاتورك من 
مائة عام، خصوصا وأن تلك االنتخابات تتزامن مع مرور 
100 عام على سقوط الدولة العثمانية، وبداية حكم 

الزعيم التركي أتاتورك، وذلك في 19٢3.
وذلك  تركيا،  داخل  بالفعل  بدأت  االنتخابية  واملعركة 
عن  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  إعالن  مع 
ألقاها  كلمة  في  أردوغان  قال  حيث  اجلديد،  املوعد 
االثنني املاضي بعد اجتماع جمللس الوزراء إن االنتخابات 
سُتجرى في 1٤ مايو املقبل، قبل شهر من املوعد الذي 
املنافسة  هل  السؤال  يصبح  وهنا  لهان  محددا  كان 
لتلك  املرتقبة  األجواء  سخونة  قدر  على  ستكون 

االنتخابات.
أزمة موعد االنتخابات .. تعديل إجرائي

اجلدل  االنتخابات  موعد  تقدمي  عن  أردوغان  إعالن  وأثار 
وكإنها  البعض  قال  حتى  القرار،  هذا  أسباب  حول 
انتخابات مبكرة، وهنا قطع أردوغان الطريق على هذا 
القول، وقال إن املوعد اجلديد هو تعديل إجرائي، وليس 
إلجراء  مقرر  كان  الذي  املوعد  وأن  مبكرة،  انتخابات 
 1٨ يوم  تركيا  في  والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات 
يونيو املقبل، أصبح غير مناسب لتواكبه مع عدد من 

املواسم واألعياد.
أزمة ترشح أردوغان ... تالعب لالستمرار باحلكم

االنتخابات،  تلك  سخونة  من  تزيد  التي  الثاني  األزمة 

أردوغان  ترشح  قانونية  مدى  حول  الدائر  اجلدل  هو 
معارضي  يرى  حيث  الرئاسة،  منصب  على  أخرى  مرة 
منصب  على  بالترشح  يسمح  الدستور  أن  أردوغان 
التالعب  يريد  أردوغان  ولكن  فقط،  لدورتني  الرئيس 
بذلك على اعتبار أن فترة توليه منصب الرئيس األولى 
غير محسوبة كونها جاءت قبل تعديل الدستور في 

.٢01٧
في املقابل، يرى أنصار الرئيس التركي، أن بنود الدستور 
مرة  بالترشح  ألردوغان  احلق  وتعطي  واضحة،  احلالي 
الذي  التركي  الشعب  بإرادة  يتم  األمر  هذا  وأن  أخرى، 
االنتقالية  البنود  فيه  مبا  الدستور  تعديل  على  وافق 
يحق  فإنه  ولذلك  بتركيا،  احلالي  الوضع  حتكم  التي 
ألردوغان الترشح لفترة رئاسية أخرى، وأخيرة، ولكن ال 
يزال هذا األمر محل جدل داخل تركيا، ولن يحسم إال 

مع فتح الباب الترشح بشكل رسمي.
أزمة داخل أحزاب املعارضة .. حتالف سداسي حائر

واألزمة الثالثة التي مازالت محل نقاش داخل تركيا، هو 
اسم منافس أردوغان من أحزاب املعارضة، حيث يترقب 
التحالف احلزبي السداسي  تركيا إعالن  الناخبون في 
»الطاولة السداسية«، مرشحه لالنتخابات الرئاسية 
حزب  زعيم  أبرزها  للترشح،  أسماء   ٤ تداول  وسط 

الشعب اجلمهوري املعارض، كمال كليجدار أوغلو.
»الطاولة  أحزاب  إعالن  تأخر  حول  النقاش  يثار  وفيما 
األمة«،  »حتالف  باسم  كذلك  واملعروف  السداسية«، 
ملرشحهم الرئاسي، ويضم التحالف السداسي حزب 
أوغلو،  كيليجدار  كمال  بقيادة  اجلمهوري  الشعب 
وحزب الدميقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، واحلزب 
الدميقراطي بقيادة جولتكني أويسال، وحزب السعادة 
بقيادة  املستقبل  وحزب  أوغلو،  كاراموال  متيل  بقيادة 

أحمد داود أوغلو، وحزب اخلير بقيادة ميرال أكشنر.

أزمة األكراد التاريخ واحلاضر .. ملن سيصوتون
لتركيا،  الكبرى  يالتاريخية  األزمة  هم  األكراد  ومازال 
وكذلك األزمة احلاضرة، وذلك في ظل وجود أكثر من 6 
ماليني كؤدس داخل تركيا، وهي الكتلة التي ستكون 
في  أو  الرئيس،  منصب  على  التصويت  في  مؤثرة 
تشكيل البرملان التركي، وقد كشفت دراسة حديثة أن 
التأييد الشعبي للمعارضة لم يسجل ارتفاًعا يذكر، 
وأن أصوات ناخبي حزب الشعوب الدميقراطي الكردي 

ستحدث فارًقا.
تنافس شرس ... ٤ حتالفات كبرى

في  رمبا  األشرس  ستكون  االنتخابات  هذه  أن  ويبدو 
تاريخ البالد، فبينما حافظ حتالف الشعب احلاكم على 
صفوفه؛ حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب احلركة 
األمة  حتالف  سارع  الكبير«،  االحتاد  وحزب  القومية 
املعارض إلى توسيع صفوفه بضم حزبني جديدين له، 
حتالف  إلى  الكردي  الدميقراطي  الشعوب  حزب  وذهب 

كردي موسع، وهناك حتالف رابع يبدو في األفق.
حتالف الشعب 	-

العدالة  حزب  بني  تشكل  تركي  سياسي  حتالف 
 ،٢01٨ عام  القومية  احلركة  وحزب  احملافظ  والتنمية 
حظي  التي   ٢01٨ يونيو   ٢٤ انتخابات  خلوض  متهيدا 
فيها بأغلبية مقاعد البرملان ومقعد الرئاسة، وحكم 
حتالف  تأسيس  وجاء  احلني،  ذلك  منذ  البالد  التحالف 
اجلمهور أو ما يعرف أحيانا باسم »حتالف الشعب« في 
٢0 فبراير ٢01٨، تتويجا للتقارب الواضح الذي بدأ بني 
حزبي العدالة والتنمية احلاكم واحلركة القومية عقب 

محاولة انقالب ٢016 الفاشلة.
حتالف األمة 	-

االنتخابات  خالل  املعارض  األمة  حتالف  تشكيل  مت 
وحزب  اجلمهوري  الشعب  حزب  من  كل  بني  األخيرة 

اخلير وحزب السعادة واحلزب الدميقراطي، قبل أن يضم 
أحمد  بزعامة  املستقبل  حزب  هما  جديدين  حزبني 
علي  بزعامة  والتقدم  الدميقراطية  وحزب  أوغلو،  داود 
باباجان، وهما من القيادات السابقة في حزب العدالة 

والتنمية.
التحالف الكردي 	-

في  كردية  مدنية  ومنظمات  سياسية  أحزاب  أعلنت 
األكراد،  ميثل  شامل  حتالف  مظلة  حتت  االحتاد  تركيا، 
األحزاب  أكبر  الدميقراطي،  الشعوب  حزب  وأعلن 
خالل  قرروا،  وجمعيات  أحزاب  عشرة  أن  الكردية، 
البالد  بكر جنوب شرق  ديار  اجتماعهم في محافظة 
ذات األغلبية الكردية، االنضمام إلى حتالف كردستاني 

دائم.
حتالف رابع 	-

ورئيس حزب  السابق  الرئاسي  املرشح  قال  من جانبه 
تركيا على  الرابع في  التحالف  إن  إجنه،  الوطن محرم 
الرئيسية،  القضايا  حول  جارٍ  النقاش  وإن  األبواب، 
وأضاف إجنه، »نحن نعمل من أجل التحالف الرابع. ال 
اتفقنا  إننا  أقول  أن  أستطيع  اآلن.  حتى  واضح  شيء 

على القضايا األساسية”.
إلى  جديد  حتالف  إضافة  سيتم  أنه  إلى  وأشار 
في  أشهر  ستة  بقاء  مع  القائمة  الثالثة  التحالفات 
االنتخابات، وذكر أن التحالف املزمع تشكيله سيضم 
واحلزب  العدالة،  وحزب   ، النصر  وحزب  الوطن،  حزب 
اليميني، وكان زعيم حزب العدالة، فاجيت أوز، أول من 
كشف أن حتالفا جديدا في تركيا يضم أربعة أحزاب، 
سيظهر قريبا، وذكر أوز أن هدفهم هو إعادة تركيا إلى 
سقط،  حيث  من  العلم  ورفع  تركيا،  تأسيس  قوانني 
متاًما كما تأسست اجلمهورية، دون املساس باالقتصاد 

الوطني والتنمية الوطنية واخلط الوطني.

املسيح  للسيد  اإلعجازي  امليالد  حادث  كان 
التاريخ  لكل  فاصاًل  قاسًما  مرمي،  العذراء  من 
الحًقا  تسجيلها  مت  والتي  وأحداثه،  البشري 
نسبة إلى تاريخ ذلك امليالد إلى ما قبل وما بعد 

امليالد. 
فذلك   1990 مواليد  من  إنك  تقول  فعندما 
السيد  مولد  بعد  ولدت  إنك  سوى  يعني  ال 

املسيح بألف تسعمائة وتسعون سنة.  
طرائف :  

1( هل تعلم انه في سنة 1٥٨٢ نام الناس يوم 
٤ اكتوبر واستيقظوا ليجدوا اليوم التالي هو 

1٥ أكتوبر؟ 
القسمة  تقبل  أن هناك سنوات  تعلم  ٢( هل 
على ٤ ومع ذلك يحسب فبراير فيها ٢٨ يوما؟    
3( أن كلمة سبتمبر مشتقة من كلمة سبت 
وتعني الشهر السابع فلماذا تغير هذا الشهر 

ليصبح الشهر التاسع؟ 
ملعرفة اإلجابات ميكنك قراءة املقال التالي: 

حقائق عن التقومي امليالدي :
هو  امليالدية  للسنة  الغريغوري  التقومي   -1
العالم  أنحاء  معظم  في  املستخدم  التقومي 
أكتوبر  في  الثالث عشر  غريغوري  البابا  قدمه 
اليولياني  للتقومي  واستبدال  كتعديل   1٥٨٢
بالسنوات  خاص  هو  الرئيسي  التعديل  وكان 
وذلك  مختلف،  بشكل  وتقدميها  الكبيسة 
 36٥.٢٤٢٥ امليالدية  السنة  متوسط  يحعل 
يوما وذلك يجعله أقرب بشكل أوثق إلي السنة 

الشمسية والتي تستغرق 36٥.٢٥٢٢ يوما. 
٢- قام الراهب »ديونسيوس »في القرن السادس 
التاريخية  األحداث  حساب  بإعادة  امليالدي 
إلى  املسيح  السيد  حسب موقعها من ميالد 
ما قبل امليالد وما بعد امليالد وبدأ العمل بهذا 
أنه  أي  ميالدية.    ٥3٢ عام  في  امليالدي  التقومي 
لم يبدأ العمل بالتقومي امليالدي مع يوم وسنة 
يعتقد  ما  عكس  على  وذلك  املسيح  ميالد 

املعظم.

3 - التقومي امليالدي معمول به اآلن في معظم 
دول العالم.

إسماعيل  اخلديوي  بدأ  فقد  ملصر  وبالنسبة 
العمل بهذا التقومي في القرن التاسع عشر. 

وعظمة  امليالدي  التقومي  وتطور  نشأة  قصة 
العلماء املصريني: 

1 - التقومي املصري القدمي: كان قدماء املصريني 
العظماء هم أول من استخدم السنة النجمية 
قبل   ٤٢36 سنة  في  ذلك  وكان  تقوميهم  في 
يستخدم  العالم  معظم  كان  بينما  امليالد، 

السنة القمرية.  
التقومي املصري القدمي حساب   وقد مت في هذا 
السنة على أنها 36٥ يوما وقسموها إلى اثني 
مع  يوما   30 شهر  كل  متساوية  شهر  عشر 
االثني  الشهور  خارج  سنة  كل  أيام   ٥ إضافة 
 ٢٤ إلى  اليوم  ساعات  عدد  وقسموا  عشر.   
ساعة مقسمة إلى اثنتي عشرة ساعة نهارا 

ومثلها ليال.  
يوليوس  اإلمبراطور«  مصر  زار  عندما   -٢
املصري  السكندري  الفلكي  من  قيصر« طلب 
ليكون  الروماني  التقومي  تغير  »سوسجينس« 
على منط التقومي املصري القدمي ألنه هو األفضل.  
وهو  بسيط  تعديل  إجراء  مت  فقد  وعليه   -   
السنة  في  سنوات  أربع  كل  يوما  إضافة 
املتعارف عليها »بالسنة الكبيسة« وذلك الن 
دورة األرض حول الشمس ال تستغرق 36٥ يوما 
فقط وإمنا تستغرق 36٥ يوما وخمس ساعات 
و٤٨ دقيقة و٤6 ثانية؛ أي حوالي 6 ساعات التي 
وللعلم  ٤ سنوات.  يوم كل  إضافتها مبعدل  مت 
القدماء  املصريون  الفلكيون  العلماء  كان 
يعلمون ذلك ولكنهم واجهوا سطوة ومقاومة 

الكهنة املصريني. 
- مت االحتفاظ بنفس أسماء الشهور. 

-وليس  العام  بداية  هو  يناير  شهر  اعتبار  مت   -
مارس كما كان معموال من قبل - وعليه أصبح 
سبتمبر هو الشهر التاسع بينما كلمة سبت 

في   - سبتمبر  كلمة  في  حروف  ثالث  أول   -
الشهر  هو  أكتوبر  وأصبح   ٧ تعني  الالتينية 
 ٨ تعني  )أكتوبر(  أكت  كلمة  بينما  العاشر 
وهكذا نوفمبر وديسمبر وهما الشهران احلادي 
عشر والثاني عشر بينما نونا )نوفمبر( تعني 9 

وديكا )ديسمبر( تعني 10. 
- مت استبدال اسم الشهر السابع باسم يوليو 
وكذا  قيصر،  يوليوس  اإلمبراطور  السم  تكرميا 
في  أغسطينوس  اإلمبراطور  بعده  من  فعل 

اسم الشهر الثامن وأصر أيضا أوغسطينوس 
مجاراة ليوليوس على اعتبار الشهر اخلاص به 

أغسطس - كما في شهر يوليو -31 يوما!!  
- وعليه وبغرض تثبيت عدد أيام السنة العادية 
وليس   - شهور   ٧ وجود  برغم  يوما   36٥ عند 
وذلك   - يوما   31 -حتتوي  فقط  شهور  خمس 
مت   - يوما   31 وأغسطس  يوليو  شهري  العتبار 
اعتبار شهر فبراير ٢٨ يوما - بدال من 30 يوما - 
وذلك لتعويض زيادة اليومني في شهري يوليو 
سنوات  أربع  كل  يوما  إضافة  مع  وأغسطس، 
أربعة  على  القسمة  تقبل  التي  السنوات  في 
التي  الزائدة  ساعات  الستة  فرق  لتعويض 

تستغرقها دورة األرض.  
حقائق طريفة جدا: 

بسبب أن دوران األرض حول الشمس يستغرق 
ساعات   6 من  قليال  وأقل  يوما   36٥ حوالي 

بحوالي 11 دقيقة فقد أدي ذلك في سنة 1٥٨٢ 
أيام من  إلى فقدان أي إسقاط عشرة  ميالدية 
عشر  اإلحدى  تناقص  بسبب  وذلك    - التقومي 
دقيقة كل سنة وعلى مدى 1٥٨٢ سنة - وقد 

مت تصحيح ذلك بطريقتني: 
أيام  العشرة  بإضافة  فوري:  تصحيح   -  1
الساقطة إلى سنة 1٥٨٢ ميالدية فنام الناس 
اليوم  وجدوا  استيقظوا  وعندما  أكتوبر   ٤ يوم 

التالي هو يوم 1٥ أكتوبر بداًل من ٥ أكتوبر!!  
اخلطأ  يتكرر  ال  حتى  مستقبلي  تصحيح   -  ٢

ثانية وذلك:
ا( بحساب السنة القرنية مثال ٢100 - ٢٢00-

عدد  على  القسمة  تقبل  أنها  -برغم   ٢300
فيها  ويحسب  كبيسة  غير  سنة     - أربعة 
شهر فبراير ٢٨ يوما وليس ٢9 كما هو احلال في 
التي تقبل القسمة على عدد  بقية السنوات 
أربعة. - وذلك ألن تناقص 11 دقيقة كل سنة 
يؤدي إلى فقدان حوالي ٢٤ ساعة أي فقدان يوم 

كل مئة عام!! 
وعليه يوجد سنوات تقبل القسمة على عدد 

أربعة ومع ذلك ال يحسب فيها فبراير ٢9
وهي السنوات القرنية.  

القرنية  للسنوات  القاعدة  هذه  وحتى  ب( 
تقبل  التي  القرنية  فالسنوات  استثناء  لها 
القسمة على عدد ٤00 يتم فيها احلساب على 
أنها سنة كبيسة ويكون فيها شهر فبراير ٢9 

يوما!!
وأسال اهلل له اجملد أن يعم السالم على األرض 

وميتأل الناس باملسرة لتحقق ترنيمة املالئكة 
الَُم،  السَّ األَرِْض  وََعلَى  األََعالِي،  ِفي  هلِل  ُْد  »»اجمْلَ

وَبِالنَّاِس امْلََسرَُّة«.« )لو ٢: 1٤(.
املراجع:

املرجع األساسي ضمن مراجع أخري هو كتاب 
سوسنة  القبطية  الكنيسة  جندي  رأفت  د. 

األودية.  

بعد مائة عام على سقوط الدولة العثمانية ... تركيا في مفترق طرق بانتخابات بني أتاتورك وأردوغانبعد مائة عام على سقوط الدولة العثمانية ... تركيا في مفترق طرق بانتخابات بني أتاتورك وأردوغان

قصة التقومي امليالدي قصة التقومي امليالدي 
بقلم: ا. د. ناجي اسكندر
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ميسي يكشف عن حوار 
»غزلي تخيلي« مع الكأس في 

استاد لوسيل
سان  وباريس  األرجنتني  منتخب  جنم  كشف 
جرمان الفرنسي ليونيل ميسي عن حوار غزلي 

قائال  بقيادته،  بالده  منتخب  به  توج  الذي  قطر  في  العالم  كأس  وبني  بينه  دار  تخيلي 
أوربانا بالي  إذاعة  العالم قالت لي تعال وخذني”. وأضاف ميسي في حديث مع  »كأس 
األرجنتينية »كأس العالم نادتني، قالت لي تعال وخذني، ألنه اآلن بإمكانك أن تلمسني”.
وأضاف ميسي )3٥ عاما(: »رأيتها تلمع في هذا االستاد الرائع )لوسيل( ولم أتردد عندما 
قررت تقبيلها”. وقال جنم منتخب األرجنتني وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي 
الذي  العالم  دييغو مارادونا كأس  الراحل  يتمنى لو سلمه مواطنه األسطورة  إنه كان 
توجت به بالده في مونديال قطر. املهاجم األرجنتيني ليونيل ميسي )يسار( وهو يحمل 
العالم ٢0٢٢، ودييغو  النهائية لكأس  املباراة  العالم بعد فوزه على فرنسا خالل  كأس 
مارادونا )ميينا( يحمل كأس العالم التي فاز بها فريقه بعد فوزه 3-٢ على أملانيا الغربية 
. ومضى ميسي بقوله: »كنت سأكون سعيًدا لو سّلمني دييغو  في ٢9 يونيو 19٨6  
املنتخب  أحب  لقد  باللقب.  تتوج  األرجنتني  رؤية  من  األقل  على  يتمكن  حتى  الكأس، 

كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني”.
وتوفي مارادونا في عام ٢0٢0 من دون أن يتمكن من رؤية منتخب بالده يحقق لقبه الثالث 
»فزت  مرات  سبع  الذهبية  بالكرة  املتوج  وتابع  بقيادته.   19٨6 منذ  واألول  تاريخها  في 

بكأس العالم بعد العديد من املعاناة في مباريات نهائية خسرناها”. 
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يحررها سمير اسكندر 

كريستيانو رونالدو ليس األخير.. 
هل ينتقل محمد صالح إلى الدوري السعودي؟

بات املصري محمد صالح، جنم ليفربول 
خطى  على  للسير  مرشحا  اإلجنليزي، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، واالنتقال 

إلى الدوري السعودي.
صفوف  إلى  انتقل  رونالدو  كريستيانو 
النصر السعودي في يناير ، في صفقة 
انتقال حر حتى عام ٢0٢٥، بعد فسخ 
عقده مع مانشستر يونايتد اإلجنليزي.

الذين  الالعبني  قائمة  ضمن  صالح  محمد  يضعون  السعودية  الرياضة  فمسؤولي 
يرغبون في التعاقد معهم خالل املواسم القليلة املقبلة، بعد جناحهم في استقطاب 
كريستيانو رونالدو. رابطة احملترفني السعودية تقوم بتسويق نفسها على أنها جزء 

من »األحالم اجلديدة« كجزء من رؤية اململكة لعام ٢030.
وبناء على ذلك، مت طرح اسم محمد صالح والبلجيكي كيفني دي بروين، جنم مانشستر 

سيتي اإلجنليزي، كمثالني لالعبني الذين سيتم استهدافهم.
فالشعور السائد في اململكة العربية السعودية هو أن ضم األسطورة األرجنتينية 
ليونيل ميسي، جنم باريس سان جيرمان الفرنسي، أو أي العب كبير آخر، ليس بعيد 

املنال.
السعودية،  العربية  اململكة  في  للسياحة  سفيرًا  ميسي  جلعل  مستعد  فالهالل 
جنيه  مليون   ٢00 عن  يزيد  ما  بكسب  العالم،  في  أجراً  األعلى  القدم  كرة  والعب 

إسترليني سنويًا، إذا قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية املوسم اجلاري ٢0٢٢-٢0٢3، غير أن تقارير صحفية 

فرنسية أشارت إلى أنه استقر على جتديد تعاقده مع النادي الباريسي.
أما محمد صالح، فقد مدد تعاقده مع ليفربول الصيف املاضي حتى 30 يونيو ٢0٢٥، واألمر نفسه بالنسبة 

لكيفني دي بروين الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نفس التاريخ.

اخلبراء يرسمون اخلطة.. كيف يحقق األهلي إجنازا أكبر في 
كأس العالم لألندية؟

مشاركاته  ثامن  خلوض  املصري  األهلي  يستعد 
باملغرب،  العالم لألندية ٢0٢3  في بطولة كأس 

بحثا عن إجناز جديد في احملفل املونديالي.
األهلي  يشارك  املاضية،  النسخ  عكس  وعلى 
في كأس العالم لألندية ٢0٢3 التي تقام خالل 
بصفته  املقبل  فبراير   11 حتى   1 من  الفترة 
وليس   ٢0٢-٢٢0٢1 أفريقيا  أبطال  دوري  وصيف 
البطل، وذلك كبديل لفريق الدولة املنظمة، بعد 
إسناد تنظيم املسابقة إلى املغرب، ليكون الوداد 

بطل أفريقيا هو الفريق املضيف أيضا.
في  الناجح  مشواره  ملواصلة  األهلي  ويتطلع 

له هو  األكبر  اإلجناز  البطولة خالل ٧ نسخ سابقة، حيث كان  بعد مشاركته في  لألندية  العالم  كأس 
احلصول على امليدالية البرونزية في 3 نسخ سابقة، وحتديدا أعوام ٢006 في اليابان و٢0٢0 في قطر و٢0٢1 

في دولة اإلمارات.
ويعد فريق مازميبي الكونغولي هو صاحب أفضل مشاركة أفريقية في تاريخ كأس العالم لألندية، حيث 
بلغ بطل أفريقيا األسبق نهائي املسابقة في نسخة ٢010 باإلمارات، بعد سلسلة من النتائج اإليجابية، 

قبل اخلسارة من إنتر ميالن اإليطالي بطل أوروبا، ليكتفي بالوصافة وامليدالية الفضية.
وقال مجدي عبدالغني، جنم األهلي ومنتخب مصر السابق: »مجرد الدخول في كأس العالم لألندية يعتبر 

شرفا في حد ذاته”.
وأضاف: »ال أتوقع أن يحقق األهلي أكثر مما حققه في النسخ السابقة، تلك املرة ستكون صعبة، لكننا 

سننتظر ونأمل أن يحقق ما هو أفضل”.
من جانبه، أكد مختار مختار، مدرب األهلي األسبق، على ضرورة ترك بصمة في تلك النسخة من املونديال، 

حيث قال: »يجب على األهلي ترك بصمته، فقد تعاقد مع أكبر كم من النجوم في الدوري”.
وأضاف مختار »تلك النسخة ستكون مختلفة وصعبة ألن اخلصوم مختلفة، وهذا يحتاج تضافر اجلهود 

من اجلميع لتحقيق نتائج إيجابية، ونتمنى من اهلل التوفيق، وأرى أن اإلجناز هو ضمان ميدالية”.

ألول مرة في تاريخ كرة القدم... حكم يشهر البطاقة البيضاء
ظهرت البطاقة البيضاء ألول مرة على اإلطالق في مالعب كرة القدم، خالل مباراة جمعت فريقي سبورتنغ 
أخرج  بحفاوة،  املشجعني  تصفيق  ووسط  محلية،  بطولة  في  بلشبونة  بنفيكا  ضد  النسوي  لشبونة 
مقاعد  على  بتوعك  شعر  شخص  مساعدة  بعد  الفريقني  كال  في  الطبيني  للكادرين  البطاقة  احلكم 

البدالء.
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال 
لتشجيع الالعبني والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية واحلصول على تقدير فوري 

ألفعالهم اإليجابية.

لكرة  املصري  االحتاد  إدارة  مجلس  أصدر 
مع  التعامل  بوقف  يقضي  قرارا  القدم، 
منصور،  مرتضى  الزمالك،  نادي  رئيس 
»جتاوزاته« ضد مجلس  إحالة جميع  مع 
إدارة االحتاد املصري لكرة القدم إلى جلنة 

االنضباط.
وأكد االحتاد الذي يرأسه جمال عالم، في 
بيان، احتفاظ اجمللس بحقه في التصعيد، 

في حال استمرار تلك التجاوزات.
اجمللس  مخاطبة  إلى  االحتاد  بيان  وأشار 
وصف  ما  بشأن  لإلعالم،  األعلى 
نادي  قناة  من  الصادرة  بـ«التجاوزات« 

الزمالك.
وتضمن بيان احتاد الكرة املصري عددا من 

النقاط األخرى:
· جلنة 	 اعتذار  قبول  عدم 

في  باستمرارها  والتمسك  االنضباط 
وقانونية  قضائية  كقامات  عملها، 
االحتاد  في  تواجدها  إن  حيث  مستقلة، 
مبادىء  يرسخ  القدم  لكرة  املصري 
العدالة واالنضباط داخل منظومة الكرة 

املصرية.
· صالحيات 	 كافة  اجمللس  تأكيد 

طبقا  واألخالقية  االنضباطية  اللجنة 

ودعمه  واألخالقيات،  االنضباط  لالئحة 
الكامل ملا تتخذه من قرارات.

· السير 	 من  مجموعة  عرض  مت 
ويجري  أجانب،  حتكيم  خلبراء  الذاتية 
السيرة  مع  للتعاقد  معهم  التفاوض 
رئاسة  مهمة  لتولي  األفضل،  الذاتية 
جلنة احلكام املصرية، على أن يكون ضمن 
منظومة  تطوير  اللجنة  رئيس  مهام 

التحكيم املصرية.
· تسوية 	 على  املوافقة 

كيروش  كارلوس  البرتغالي  مستحقات 
املصري  للمنتخب  األسبق  الفني  املدير 
اجلهة  مراجعة  بعد  القدم،  لكرة  األول 

اإلدارية.
· تسوية 	 على  املوافقة 

كالتنبرج  مارك  اإلجنليزي  مستحقات 
رئيس جلنة احلكام السابق، بعد املوافقة 
اجلهة  من  ومراجعتها  استقالته،  على 

اإلدارية.
· لعرض 	 صحفي،  مؤمتر  عقد   

إدارة  جمللس  واملستقبلية  احلالية  الرؤية 
وخطته  القدم،  لكرة  املصري  االحتاد 
خالل  املصرية  القدم  بكرة  للنهوض 

السنوات املقبلة.

احتاد كرة القدم املصري يقرر وقف التعامل مع 
مرتضى منصور 
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هناك مجموعة متنوعة من العوامل 
التي تزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض 
ارتفاع  القلب واألوعية الدموية، ويعد 
أحد  الدم  في  الكوليسترول  نسبة 

أهم هذه العوامل.
فيما يلي أفضل طرق للسيطرة على 
وفقاً  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع 
حسبما  مصابني،  أشخاص  لتجارب 

أوردت صحيفة »تامي«:
اختيار الدهون بحكمة

تنظيم  في  دوراً  تلعب  الدهون  أن  إلى  األبحاث  تشير 
الشهية وتساعد على الشعور بالشبع، وامتصاص أنواع 
معينة من الفيتامينات وتخزين الطاقة في اجلسم. ولكن 
يجب اختيار أنواع معينة من هذه الدهون لتفادي ارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
بالدهون  الغنية  األطعمة  من  الكثير  استهالك  يزيد 
املشبعة من احتمال ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، 
لذلك ينصح بتناول كميات قليلة من هذه األطعمة التي 
تشمل األطعمة املقلية واللحوم الدهنية، والتركيز على 
األطعمة التي حتتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل 

اجلوز والسلمون وبذور الكتان واملاكريل«.
التقليل من تناول السكر وتناول املزيد من األلياف

التركيز على  فإن  الصحية،  الدهون  اختيار  إلى  باإلضافة 
على  يساعدك  الغذائي  نظامك  في  األلياف  من  املزيد 
تناول  يعني  هذا  الدم.  في  الكوليسترول  نسبة  إنقاص 

املزيد من الفاكهة واخلضراوات واحلبوب الكاملة
خصص وقتاً ملمارسة الرياضة

عندما مت تشخيص إصابة جيسي فيدر البالغ من العمر 

٢٧ عاماً بارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الدم قبل سبع سنوات، لم يتوقع 
في  ستساعده  الرياضة  ممارسة  أن 

خفض نسبة الكوليسترول.
تغييرات  جربت  »لقد  جيسي:  يقول 
جتنب  مثل  الغذائي  النظام  في 
اجلمبري والبيض، نظراً الرتفاع نسبة 
لم  ذلك  لكن  فيهما،  الكوليسترول 
الرياضة  مارست  عندما  ولكن  ينفع. 
في  ملحوظاً  حتسناً  الحظت  األسبوع  في  مرات  عدة 

حالتي«.
من  نوع  أي  أن  الرياضي  الطب  في  دراسة  وجدت  وقد 
الهوائية،  والتمارين  املقاومة  متارين  ذلك  في  مبا  احلركة، 

ميكن أن يكون له تأثير مفيد على الكوليسترول.
تناول الدواء حسب التوجيهات

رغم أن تغييرات منط احلياة مثل النظام الغذائي وممارسة 
الرياضة ميكن أن تكون مفيدة للغاية، وفي بعض احلاالت 
تؤخر احلاجة إلى األدوية، فإن هذا ال يعني أنه يجب جتنب 

األدوية اخلافضة للكوليسترول إذا أوصى بها الطبيب.
منط  في  التغييرات  تساعد  أن  ميكن  األحيان،  بعض  في 
احلياة على تقليل جرعة الدواء التي يحتاجها. على سبيل 
املثال، اعتاد جوزيف على تناول جرعات أعلى من الستاتني، 
الغذائي  النظام  في  كبيرة  تغييرات  إجراء  منذ  ولكن 
إلى  التحول  على  قادراً  أصبح  ثابت،  مترين  روتني  واعتماد 
للكوليسترول.  اخملفضة  العقاقير  من  منخفضة  جرعة 
الذي يساعد اجلسم على  النياسني،  أيضاً  وصف طبيبه 
الكوليسترول  مستوى  ويرفع  طاقة،  إلى  الطعام  حتويل 

املفيد.
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التغذية  خبيرة  كشفت 
كيفية  وارد،  ليان  األسترالية 
اجلسم  صحة  ضبط  إعادة 
أيام،  خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 
نظام  أي  التباع  احلاجة  دون 

غذائي.
اليوم األول

البقالة  من  التسوق  يجب 
صحي،  طعام  على  للحصول 
األقل  على  وجبتني  وطهي 
ألن  مبكراً.  والنوم  املنزل  في 
األبحاث تظهر أن أولئك الذين 
املنزل  في  وجباتهم  يحّضرون 
من  أفضل  بصحة  يتمتعون 

أولئك الذين ال يقومون بذلك، في حني أن احلصول 
على قسط كاٍف من النوم أمر بالغ األهمية ملنع 
والشهية  احلرارية  السعرات  تناول  في  الزيادة 

التي تبرز عندما نكون محرومني من النوم.
اليوم الثاني

في اليوم الثاني يجب أن نبدأ اليوم ببعض التأمل 
تركيزنا  محور  املاء  تناول  جنعل  وأن  اللطيف، 
لهذا اليوم، ويجب أن نشرب ما بني لترين وثالثة 
االستغناء  هنا  وميكننا  تقريباً،  يوم  كل  لترات 
من  العديد  في  اخلضروات  واعتماد  اللحوم  عن 
األطباق، أو ميكننا التخلي عن املعكرونة ونتناول 
البطاطا احللوة أو الكوسا للحصول على دفعة 

نباتية إضافية.
اليوم الثالث

حتريك  محاولة  علينا  يجب  الثالث،  اليوم  في 
وجبة  بتناول  والبدء  دقيقة،   30 ملدة  أجسامنا 
املالحظات  وتسجيل  كامل  أسبوع  ملدة  الغداء 

ووضع خطة وحتديد األهداف قبل النوم.
جميع  تشغيل  إيقاف  “يجب  ليان:  وقالت 
الشاشات قبل النوم بساعة حيث ميكن للضوء 
األزرق أن يثبط إنتاج امليالتونني، الذي هو مفتاح 
للنوم اجليد، وإن الوجبة الرئيسية يجب أن حتتوي 
على كربوهيدرات غنية باأللياف، وبروتني خاٍل من 
أكثر من  أو  أنواع  وثالثة  الدهون، ودهون صحية، 

اخلضروات امللونة، وأن تكون الوجبة صغيرة”

كيف ميكنك إعادة ضبط صحتك في ثالثة أيام فقط؟

أفضل طرق للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول 

متى يجب تغيير روتني التمارين؟
على  جتيب  مثالي  بشكل  مصممة  واحدة  دراسة  توجد  ال 
روتني  املرء  فيها  يغير  أن  يجب  التي  املرات  عدد  عن  سؤال 
التمرين. يعتمد األمر على أشياء مثل مدى اللياقة، والهدف 

من التدريب، وكيفية التمرين.
التمارين  يتكيف مع كثافة  أن اجلسم  دراسات  وقد أظهرت 

متارين  من  كل  على  ذلك  وينطبق  ذلك،  بعد  نوعيتها  أو  شدتها  تغيير  ينبغي  وأنه  أسابيع،   3 بعد 
األيروبك واملقاومة.

وتتراوح مدة البرنامج التدريبي عادة بني ٨ و1٢ أسبوعاً. وحتث التوصيات على زيادة أحمال التمارين 
وشدتها تدريجياً، لكن يتطلب ذلك حافزاً قوياً لتستطيع زيادة كثافة التدريبات كل أسبوع.

عدد  ولكن  أثقل،  األحمال  تصبح  قد  تدريبي،  برنامج  من  أسابيع   ٨ مدار  على  املثال،  سبيل  على 
اجملموعات أو التكرارات التي تقوم بها أقل.

وبحسب موقع »ليفينغ سترونغ«، حتقق طريقة »التمّوج« فاعلية في تغيير روتني التمارين، مثالً قد 
تقوم برفع األوزان الثقيلة يوم االثنني، ثم سيكون تركيز يوم التدريب التالي على عدد مرات التكرار، 

ثم في اجللسة التالية تكون األولوية للسرعة.

ماذا تقول تشققات األظافر عن 
حالتك الصحية؟

من  أكثر  تعد  األظافر  تشققات  بأن   »Jolie« مجلة  أفادت 
صحية  مشاكل  إلى  تشير  كونها  جمالية،  مشكلة  مجرد 

أيضاً.
سوء التغذية

وأوضحت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أنه بشكل عام يكمن سبب تشققات األظافر في نقص 
السوائل أو سوء التغذية، ال سيما نقص احلديد.

إلى  ترجع  قد  أنها  كما  العمر،  في  للتقدم  الطبيعية  املظاهر  أحد  الطولية  التشققات  وتعد 
اضطرابات سريان الدم أو الروماتيزم.

األيض  واضطرابات  العصبي  اجللد  والتهاب  بالصدفية  باإلصابة  العرضية  التشققات  تنذر  وقد 
واضطرابات الغدة الدرقية واالضطرابات الهرمونية ومشاكل املعدة واألمعاء، كما أنها قد أثرا جانبيا 

لبعض األدوية مثل املضادات احليوية وأدوية السرطان.
وبشكل عام، ميكن التمتع بأظافر صحية وقوية من خالل شرب السوائل على نحو كاف مبعدل ال يقل 
عن لتر ونصف يوميا، مع اتباع نظام غذائي صحي يقوم على التوازن بني البروتينات واأللياف الغذائية 

والكربوهيدرات والدهون.
ومن املهم أن يكون النظام الغذائي غنيا بالفيتامينات واملعادن مثل احلديد والزنك واليود والسيلينيوم 

.)Bوالبيوتني )فيتامني ٧ A وفيتامني
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي املواظبة على ممارسة الرياضة واألنشطة احلركية مع اإلقالع عن التدخني 

وشرب اخلمر.
وإلى جانب التغذية الصحية، تلعب أيضاً العناية السليمة دوراً مهماً في مواجهة تشققات األظافر، 

حيث ينبغي استخدام مقوي األظافر لتقوية بنية األظافر واحليلولة دون تشققها أو تقصفها.

لتخفيف آالم الوضع!
ينصح األطباء املرأة احلامل مبراعاة عدم نقصان نسبة الزنك والكالسيوم في طعامها في أثناء فترة 
بآالم  املرأة احلامل  الكالسيوم فور شعور  أقراص  اللنب احلليب مع  بتناول كوب من  احلمل، ويشيرون 

الوضع متهيداً لوالدة سهلة!

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

األسنان  ظهور  وهو   Teething باإلجنليزية  األطفال  تسنني 
 1٢  - أشهر   3 بني  متتد  التي  العمرية  املرحلة  خالل  اللبنية 
شهراً من عمر الطفل، حيث تظهر أسنان الطفل األولى في 
املرحلة العمرية املمتدة من 6 - 9 شهور على شكل زوجني وقد 

تستغرق األسنان كاملة والبالغ عددها ٢0 سناً عدة سنوات للظهور.
يشبه ألم التسنني ألم الصداع، حيث يسبب شعوراً مستمراً بعدم الراحة، وفي كثير 
من األحيان، يحتاج الطفل لتهدئته عن طريق تخليصه من هذا الشعور، ويكون ذلك من 
أو استخدام جل  لتسليته،  لعبة جديدة عليه  أو عرض  إضافي معه،  وقت  خالل قضاء 

التسنني لتخفيف احلكة واأللم.
جدول التسنني عند األطفال

تظهر أسنان الطفل الرضيع تبعاً للجدول 
التسنني عند األطفال التالي:

· تظهر 	 شهراً:   1٢ إلى   6 من 
في  املوجودة  )األسنان  املركزية  القواطع 

منتصف الفك العلوي والسفلي(.
· تظهر 	 شهراً:   1٢ إلى   9 من 

القواطع اجلانبية )األسنان الواقعة بجانب 
القواطع املركزية(.

· من 13 إلى 19 شهراً: يظهر الضرس األول.	
· من 16 إلى ٢٢ شهراً: تظهر األنياب.	
· من ٢٥ إلى 33 شهراً: يظهر الضرس الثاني	

التسنني املبكر عند األطفال
من املفاجئ أن يولد بعض األطفال بوجود سن أو اثنني في أفواههم، ولكنه أمر طبيعي 
جداً، حيث يبدأ بعض األطفال بالتسنني في وقت مبكر قبل الوالدة، كما من املمكن أيضاً 

أن يبدأ األطفال بالتسنني منذ عمر الشهرين.

ما هو تسنني األطفال 
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برامون
أي   Paramoni اليونانية  فى  البرامون 
القبطى  االصطالح  وفي  االستعداد، 
امليالد  عيدى  يسبق  أكبر،  بزهد  صوم 

والظهور اإللهى )الغطاس(.

أول سباق للقوارب
فى  مت  للقوارب  عصرى  سباق  أول     
ملعلوماتك:  ولكن   1٧1٥. عام  بريطانيا 

ان قدماء املصريني
اجملاديف  ذات  القوارب  يطلقون  كانوا 
سطح  على  بعضاً  بعضها  ليسابق 
قبل  انه  أيضاً:  وملعلوماتك  النيل. 
000- سنة مضت كان يقام في أرض 
العراق القدمية، وعلى سطح مياه نهر 
انه كانت  القوارب. كما  الفرات، سباق 
البندقية  مدينة  في  سباقات  تقام 

بالقوارب املعروفة باسم اجلندول.

من أين جاءت تسميات أيام 
األسبوع؟!

  هل تعلم من أين جاءت تسميات أيام االسبوع؟!
   إذا كنت ال تعلم فإليك بعض ما نشر عنها:

السبت: يُنسب الى اإلله »ستون«، وهو رومانی ويعتبر 
رمزاً للقوة والوحشية؛ ألنه كان يأكل االطفال.

أهل  معبودات  أعظم  الشمس،  الى  وينسب  األحد: 
اسكندناوة.

تليه  وهي  الشمس،  زوج  القمر،  إلى  ينسب  االثنني: 
في التقديس.

الثالثاء: ينسب الى االله تير، كان رمزاً للتضحية.
األربعاء: ينسب إلى االله أودين. كان أهل اسكندناوه 
يتخيلونه مقيماً في قصر من ذهب وفضة وله غربان 

آتيه بأخبار العالم.
اخلميس: ينسب الى االله ثور، اقوى االلهة وأشدهم 

بطشاً
اجلمعة: ينسب الى املعبودة فرايا زوجة أودين وأم ثور 
ويثور  باسمها حتى التغار منها  وسمى هذا االسم 

غضبها!

كلمات خالدة
لم تدعم حكومة مشروعاً إال باملقدار الالزم الزاحته 

من طريقها. 

هنري ديفيد ثورو الكاتب األمريكي

ما سبب املوج العالي في البحر؟

أما  احمليط.  فوق  الرياح  هبوب  عند  املوج  يتكون 
في  فتتجمع  للموجة،  املكونة  املياه  حبيبات 

دوائر بال أدنى انتقال لألمام.
املوجي  الشكل  فهو  لألمام،  ينتقل  الذي  أما   
االنتقال ملسافات  القدرة على  له من  ملا  بعامة 
على  املوجة  حجم  ويتوقف  احمليط.  عبر  هائلة 
الرياح  بها  تهب  التي  واملسافة  والطول  القوة 

فوق احمليط. 
فإذا هبت الرياح السائدة القوية بثبات من نفس 
االجتاه لفترة طويلة مغطية مساحات شاسعة 
في  عالية  أمواج  النتيجة  فتكون  احمليط،  من 

البحر. 
يقوم  الشاطىء،  إلى  األمواج  تلك  وصول  وعند 
األماكن  ففي  باإلبطاء من سرعتها  احمليط  قاع 
أكثر  املياه  تكون  احمليط  قاع  فيها  يرتفع  التي 
ضحالة، ويزداد ارتفاع األمواج التي تتكسر. ومما 
يساعد على تكون األمواج العالية كذلك شدة 
انحدار قاع احمليط، فكلما كان االنحدار شديداً، 

كان املوج أعلى.  
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

اكليروس... أم ...علماني!!!

اختبروا أنفسكم أو امتحنوا إميانكم، سؤال يبدو 
بسيط أو باألحرى يبدو انه يضع ثقل على كاهلنا 
ولكن هذا السؤال هو مبثابة املفتاح حلياتنا اليومية 
إلى  الرسول  بولس  سأله  السؤال  هذا  العملية 
يلح  السؤال  هذا  ومازال  كورنثوس  كنيسة  أهل 
على اجلميع سواء كنت خادم أو شخص عادي من 
شعب كنيسة اهلل، وهذا السؤال يلوح في األفق 
أو  في ضيقة  أقاربنا  أحد  أو  نحن  منر  عندما  أكثر 
في مرض أو أزمة مالية...الخ، يقول بولس الرسول 
اْمَتِحُنوا  اإلمِيَاِن؟  ِفي  أَنُْتْم  َهْل  أَنُْفَسُكْم،  َجرِّبُوا 
يَُسوَع  أَنَّ  أَنُْفَسُكْم،  تَْعرُِفوَن  لَْسُتْم  أَْم  أَنُْفَسُكْم. 
 ٢( َمرُْفوِضنَي؟  تَُكونُوا  لَْم  إِْن  ِفيُكْم،  ُهَو  امْلَِسيَح 
كورنثوس 13: ٥(، يتميز أسلوب رسول األمم بولس، 
نقرأ  أن  نستطيع  فهنا  رسائله  كل  في  بالعمق 
ونستنبط املعنى احلقيقي إذ آخذنا اآلية بالعكس، 
مع  يتماشى  غالباً  التعليم  في  األسلوب  وهذا 

معظم آيات الكتاب املقدس.
إذ كنت متر بتجربة ما أو اختبار أو امتحان إميان، أي 
املكان  في  هدوء  في  جتلس  أن  فلك  املسمى  كان 
وال  »يسوع«،  السيد  أرجل  عند  وهو  أال  املناسب 
بل  كال،  الراس،  منكس  األرض  في  عينيك  تضع 
باملعنى  عينيه،  في  النظر  وتطيل  تنظر  كلما 
ال  روحية،  وحالة  مرحلة  في  ستدخل  الروحي، 
الروحية  إبعادها  بكل  هنا  أخبرك  أن  أستطيع 
ولكن كل ما أستطيع أن أقوله إنك ستجد سالم 

َُّه ُهَو َسالَُمَنا، )أفسس ٢: 1٤( يسوع ألَن
لستم  »أم  االفتتاحية  اآلية  في  بولس  يقول 
هنا  فيكم«  املسيح  يسوع  أن  أنفسكم،  تعرفون 
عزيزي  أنت  بيدك  الذي  واملفتاح  القصيد  بيت  هو 
القارئ املتألم واملريض ومتضايق النفس، هل أنت 

أنت مدرك  املسيح، هل  تدرك موقعك من يسوع 
إنه فيك أم تعبد إله ال يشعر وال يتكلم وال يبالي 

بآالم البشر؟!
وإن كان يسوع املسيح فيك؟! هل لك هذا اإلميان 
إنك لست مرفوض أو منبوذ أو مغضوب عليك أو 
هذه  آخر  إلى   .... علماني!!   أو  ثانية  درجة  مؤمن 

السفسطة....
إله  الذي فيك هو  إن يسوع املسيح  إميان  هل لك 
دانيال  إله  أيضا  وهو  ويعقوب،  وإسحاق  إبراهيم 
وإله أيوب، بل هو إله العهد اجلديد الذي قدم لك 
سؤال  األفق  في  سيلوح  هنا  بها،  لتحيا  حياته 
ِجْدُعوُن:  لَُه  »َفَقاَل  القدمي  في  جدعون  سالة 
َفلَِماذَا  َمَعَنا  الرَّبُّ  َكاَن  إِذَا  َسيِِّدي،  يَا  »أَْسأَلَُك 
أَْخَبرَنَا  الَِّتي  َعَجائِِبِه  ُكلُّ  وَأَيَْن  هِذِه؟  ُكلُّ  أََصابَْتَنا 
بَِها آبَاُؤنَا َقائِلنَِي: أَلَْم يُْصِعْدنَا الرَّبُّ ِمْن ِمْصرَ؟ وَاآلَن 
َقْد رََفَضَنا الرَّبُّ وََجَعلََنا ِفي َكفِّ ِمْديَاَن«. )القضاة 

.»)13 :6
لكلمة  احلقيقي  املعنى  على  نتعرف  أن  البد  هنا 
اإلميان؟! وقبل أن أضع تعريف بسيط لإلميان أود أن 

أشير أن هنالك ركيزتني أساس اإلميان إال وهما:
منا  كل  القصيد،  بيت  وهنا  اهلل:  شخصية   -1
لديه تصور معني عن اإلله الذي يعبده ويصدقني 
ورقة وقلم ليكتب من هو  إن اخذ كل منا  القول 
اإلله الذي يعبده لسوف جند هناك مفارقات تكاد 
تصدمنا، من هو اإلله الذي تعبده؟! هل تستطيع 
أن تقول مع بولس الرسول »اإلِلِه الَِّذي أَنَا لَُه وَالَِّذي 

أَْعُبُدُه« )أعمال الرسل ٢٧: ٢3(
أذهاننا  في  اهلل  لشخصية  تشوه  حدث  لقد 
ما  لكي  مجال  هنا  ليس  كثيرة  عوامل  نتيجة 

نخوض فيها بالتفصيل. 

٢ - الوعد أي كلمة اهلل : مع كامل األسف حتى 
في التعليم داخل الكنيسة قسمنا بعض اآليات 
استخدمنا  وكأننا  الوظيفة  أو  الفئة  حسب 
فهذه  شخص  كل  مكانة  حسب  اهلل  ووظفنا 
آية تخص الشخص  و تلك  آية تخص االكليروس 
العادي واطلقنا علي الشخص العادي الذي ليس 
اعلم  ال  و  علماني«   « الكنيسة،  في  وظيفة  له 
وكأنك  سبة  أنها  اجزم  ولكن  الكلمة  هذه  اصل 
للمسيح  وليس  للعالم  ينتمي  إنه  هذا  تصف 
وهذا تصنيف ال أخالقي وليس له سند كتابي على 
اإلطالق فكلنا في املسيح »ألَنَُّه الَ َفرَْق بنَْيَ الَْيُهودِيِّ 
وَاِحًدا  ًّا  رَب ألَنَّ  متدين(،  )الغير  وَالُْيونَانِيِّ )املتدين(  
»ُكلَّ  ألَنَّ  بِِه.«.  يَْدُعوَن  الَِّذيَن  جِلَِميِع  َغِنيًّا  لِلَْجِميِع، 
َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ يَْخلُُص«. )رومية 10: 1٢، 13( 

الكتاب  وتقسيم  للبعض  اآليات  تصنيف 
املصلحة  البعض وحسب  أمزجة  املقدس حسب 
للنخبة  اآليات  بعض  وتخصيص  الشخصية 
والبعض اآلخر العامة كل هذا أدى إلى هدم ركيزة 

أساسية من أساسيات اإلميان.
أنت هيكل  أنت في املسيح يسوع،  القارئ  عزيزي 
للروح القدس، أنت سكني اإلله على األرض، أنت 
القدس  الروح  الن  روحي  أنت  بل  علماني  لست 
البعض ولم  نار لم يحل على  الذي حل كألسنة 
يستقر على البعض اآلخر بل يقول سفر األعمال 
نَارٍ  ِمْن  َكأَنََّها  ُمْنَقِسَمٌة  أَلِْسَنٌة  لَُهْم  »وََظَهرَْت 
الرسل  )أعمال  ِمْنُهْم.«  وَاِحٍد  ُكلِّ  َعلَى  وَاْسَتَقرَّْت 
٢: 3( ... اقرأ.... اآلية مرة أخرى...«على كل واحد”... 

وللحديث بقية.

دكتورة نعمات موافي

رأى  على  روحي،  في  أصالح  غلبت  حقيقي 
حصل..  إللي  لكم  أحكي  كلثوم،  أم  الست 
في  العشاء  على  معزومة  كنت  يوم  كام  من 
... وأثناء العشاء  عيد ميالد صديقتي اجلميلة 
أحسم  أن  واضطررت  بيننا،  املناقشة  احتدت 
األمر وأتكلم بشدة حتى أنهي النقاش وأقضي 
علي محاوالت بعضهم في زرع الشوك والتوتر، 
للبيت  رجوعي  وأثناء  رائع،  وقت  قضينا  و 
أبتلع  ال  ملاذا  لنفسي  وقلت  حدتي  تذكرت 
لساني وأخرس حتى ال يزعل مني أحد؟.. وفجأة 
سلبي  كالم  كفاية  قائلة..  فيَّ  روحي  صرخت 
تقولني  كنت  أنك  نفسك،  على  لعنة  وجلب 
حرصاً  حتتدين  جعلتك  لهم  ومحبتك  احلق 
لسانك..  تطلبي بلع  فلماذا  سالمتهم..  على 
فيَّ  تغضب  ما  كثيراً  روحي  أن  وأحسست 
بسبب تسرعي في النطق وجلب اللعنات على 
نفسي.. وتذكرت َمثُل جدتي »لسانك حصانك 

إن صنته صانك وإن هنته هانك«.
فيَّ  تبتسم  وجدتها  روحي  صاحلت  أن  وبعد 
علمنا  الزمان  حكيم  فكرة  على  لي..  قائلة 
َحَياتَُه،  يَْشَبُع  اإلِنَْساِن  َفِم  ثََمرِ  »ِمْن  وقال: 
يَْشَبُع ..«، وبحسب  َشَفَتْيِه  َحَصادَ  ِمْن 
َّاُه  إِي اإلِنَْساُن  يَزْرَُعُه  الَِّذي  َفإِنَّ  الطبيعة،  قانون 
ستمتلئ  بلسانك  بركات  زرعتي  فأن  يَْحُصُد، 
أجوائك وحياتك بالبركات، وأن زرعتي اللعنات 
ستحصدين  االحباط  وكلمات  والسخط 
 .. ذريع  والفشل  واالكتئاب  التدمير  لعنات 
اللسان بذور صغيرة  زرع  أن  أرجوكي ال تنسي 
جداً ولكن احلصاد دائماً يكون شجيرات وشجر 
واستطردت  اللعنات..  أو  البركات  من  كبير 
روحي فيَّ بعد برهة صمت لتكمل قول حكيم 
اللَِّساِن،  قِدرة  ِفي  وَاحْلََياُة  فامَْلَْوُت   « الزمان 
وَأَِحبَّاُؤُه يَأُْكلُوَن ثََمرَُه..«، فأن كنتي حتبني احلياة 
اإللهية  على صورته  اخمللوقة  الرحمن  كصورة 
فستحصدين ثمره، ألنه هو احلق واحلياة واحملبة 
والصالح  األناة  وطول  والقداسة  والسالم 
 ... والنور  باحلياة  والوداعة... ونطقك  والتعفف 

وتتحول  أجوائك  فى  احلياة  حتصدين  يجعلك 
تقولني  حينما  نور..  إلى  تواجهك  ظلمة  كل 
الظلمة  كانت  ولو  حتى  نور  فكان  نور  ليكن 
تغطي األرض والظالم الدامس املَشهد، انطقي 
وقولي »ليكن نور«، وأنتي كملكة حتكمني في 
كل شيء وال يُحكم فيكي من أحد.. أحكمي 

بلسانك وحيث كلمة امللك فهناك سلطان..
فى  والساكنني  للساخطني  نَارٌ!   َفاللَِّساُن 
ِفي  ُجِعَل  اإلثم كاملاء،  الذين يشربون  اخلطية، 
أَْعَضائَِنا، وهو الَِّذي يَُدنُِّس اجْلِْسَم ُكلَُّه، وَيُْضرُِم 
الشرير  لسان  وَيُْضرَُم  وأجوائها،  الَْكْوِن  دَائِرََة 
اإللهية  الصورة  يحيون  ملن  أما  َجَهنََّم..  ِمْن 
َفاللَِّساُن نَورٌ، يضيء لكي كل أطوار احلياة.. والَ 
يَْصلُُح ِمَن الَْفِم الَْواِحِد أن تَْخُرُج بَرََكٌة وَلَْعَنٌة!.. 
لذلك  وُمر،  عذب  ماء  منه  يخرج  ال  املاء  كنبع 

ينطق لساننا بالبركة ملن يلعننا..
ُفيُنة الَعِظيَمٌة  ُهَوذَا اللسان، فأنه كدفة السُّ
لتشق  الَعاِصَفٌة  الرِيَاٌح  وسط  في  تَُسوُقَها 
ثم  الظلمات،  بحر  وتتحدى  العاتية  األمواج 
دَفٌَّة  تُِديُرَها  نعم  وقالت،  روحي  فيَّ  ابتسمت 
ومشيئة  َقْصُد  َشاَء  َحْيُثَما  إِلَى  ا  ِجدًّ َصِغيرٌَة 

الُْربِاِن العظيم ضابط الكل القدير.
 صدقوني أخجلتني روحي حينما َسجدت فيَّ 
باحلق، فجعلتني أخشع بالشكر إللهي القدير 
الدركسيون  أو  اللجام  هذا  فىَّ  جعل  الذي 
ألحكم به في كل شيء وقيادة حياتي بحسب 
قوانني املرور في طريق األمجاد اإللهية أنا ومن 
اْجَعْل  »اَلّْلَُّهم  قائلة:  أبتهل  ووجدتني  معي.. 
. لَِيُكوْن أَْقَواُل  َحارًِسا لَِفِمي. اْحَفْظ بَاَب َشَفَتيَّ
رَبُّي،  يَا  َقَداَمَك  َمرِْضيًَّة  َقلِْبي  وَأِفْكارُ  لََسانِي 

نَْصَيِبي وَوَلِيِّي.. فلسان احلكماء ينطق بركة
باخلير  ناطقني  وبركاته  ربي  نعمات  في   دمتم 
وعلى  أنفسنا  على  والسالم  والفرح  واحملبة 
كل من حولنا لنحيا املشيئة اإللهية كما في 
التوفيق  دوام  مع  األرض..  على  السماء كذلك 

والنجاح وحياة االزدهار والبركة

امَْلَْوُت َواْلََياُة ِفي 

َقِدرة اللَِّساِن

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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الالهوت  عن  رؤية  املسكني  متي  األب  قدم   
املسيحي رمبا قد تصحح مفهوم الناس    عن 
»بينما  عبارة:  انتشار  بسبب  الالهوت  دراسة 
ملكوت  البسطاء  يدخل  الالهوتيون  يتباحث 

السماء “
التعليم  »إن  اآلتي:  املسكني  متى  األب  ويذكر 
التاريخ، فال هو  الالهوتي ال ميكن تصنيفه مع 
املستقبل،  وال  احلاضر  تاريخ  وال  املاضي  تاريخ 
األول  يأتي،  الذي  الذي كان،  الكائن  ألنه الهوت 

واألِخر، البداية والنهاية معاً ».
حتت  يندرج  ال  الالهوتي  التعليم  »إن  ويضيف: 
منها  يستزيد  التي  والعلوم  املعارف  مفهوم 
إن  بل  أفضل،  لثقافة  أو  أكثر  ملعرفة  اإلنسان 
احلق  في  كلماته  تنصهر  الالهوتي  التعليم 
النور  شعاع  »اللوغوس«  من  الصادر  نفسه 
ال، فتصير  األزلي، كلمة اهلل اخلالق احمليِّي الفعَّ
ذاته  النور فوق  الرتقاء اإلنسان في هذا  َمدرَجاً 
ذات  لبلوغ  مدركاته  كل  وفوق  كيانه  وفوق 
األزلي، ال في  بالكلمة  املصدر احمليَّي وااللتحام 

بل  اجملرَّدة،  املعرفة  مفهوم 
في إدراك سرَّ اخللق والدخول 
واحلرية  احلق  صميم  في 
ومن  منها  التي  والقداسة 
وإليها  اإلنسان  ُخلق  أجلها 
التي  ويلتحم،  يسعى 
واحلب  الغبطة  كمال  هي 
والسالم في اهلل لكي يصير 
كالنور  الكل،  في  الكل  اهلل 

الذي يبتلع الظالل«.

نتصوره  »الالهوت  ويتابع: 
في  النجم  نتصوَّر  كما 
العسير  من  ولكن  السماء، 

أن نحصل على حقيقة أبعاده فهو »قد جعل 
نفسه كل شيء لكل أحد« مثلما كانت أخالق 
من  بالرغم  اجلوانب  املتعددة  بولس  وليونة 
في  احلق  عن  الدفاع  في  بصيرته  ة  وحدَّ غيرته 

صالبة وثبات ال ينثني«
الرسولي من  اإلميان  ويقول: »الالهوتي يستلم 
اآلباء والرسل دون أن يضيف على أصوله شيئاً، 
ويكون شارحاً ومدافعاً له حتى املوت… ويكتب 
التي  ذاتها  احلكمة  فم  وما سمعه من  رآه  ما 
أعطته الفطنة ليبدد أقنعة الظالم فيستعلن 

اهلل حاضراً في الكون ومتكلماً في إنسان«.
ويؤكد: »الالهوتي هو أكثر من واثق، فِمن خلف 
مواقف العنف تشع كلماته بالنصرة األكيدة، 
في  وهو  احلق  يرى  الذي  الرائي  بفرح  وتنبض 
سبيله لتبديد الظلمة املعاكسة التي مآلها 

حتماً إلى زوال«.
ويوضح: »الالهوتي يسير على القانون الروحي 
القائل بأن األرثوذكسية عليها أن تشرح اإلميان 

باإلقناع وليس بالقوة«.
ويقول: »النصرة في حرب اإلميان ليست مسألة 
بل  إنسان،  سلطان  أو  كالم  منطق  أو  سيوف 
ِصدق  والتقوى  وتقوى.  وتقليد  وإجنيل  إميان 
والتزام بنص اإلجنيل عمالً وسلوكاً، لتأتي بَعد 
ملِهمة  واحلجة  ونيِّرة،  الة  فعَّ الكلمة  ذلك، 

رادعة بقوة السماء ال بسلطان الناس«.
وال  االضطهاد  يتحمل  الالهوتي  يقول:«  كما 

يَضطهد أحداً قط«.
ويشير إلى أنه »تكثر مدارس الدين العقالنية 
منذ العصور األولى، التي فيها يدرسون الدين 
الالهوتي  التعليم  يندرج حتتها كل  كفلسفة 
فيها  الرجوع  حيث  وحتليل،  نقاش  كمواضيع 
دائماً إلى املنهج الفلسفي القائم على تعالي 
فكر اإلنسان فوق تنازل اهلل في سر التجسد 
محبة  على  التعالي  وحيثما  صالحه…  حسب 
اهلل اآلب التي أعلنها لنا في 
املسيح كلمته الذاتي األزلي، 
أجلنا  من  بذله  الذي  ابنه 
فإنه  نحيا،  لكي  أجمعني 
بذلك تتوارى وتغيب حقيقة 
اخلالص وحقيقة اهلل برمتها، 
ويتعطل انتقالهم من املوت 
من  ويخرجون  احلياة،  إلى 
الكنيسة مثلما خرج آدم من 

الفردوس«.
فإن  »هكذا  ويوضح: 
الالهوتي  التعليم  عظمة 
عن  ملعرفتنا  استنارة  أنه 
الشركة التي في سر الثالوث 
املقدس -شركة حب وحياة وفرح اآلب في ابنه- 
كأعظم مصدر للحب والسرور وبهجة اخلالص 
بل  اجلافة  واملقارنة  واملناظرة  باجلدل  ليس  لنا. 
الشركة  سر  في  والعملي  احلقيقي  الدخول 
الثالوث  وفي  بالثالوث  األبدية  واحلياة  املفرِحة 

املقدس«.
والعقيدة  الالهوت  معرفة  بأن  نكرر  وختاماً 
املسيحية أساس التقوى في منهج الروحانية 
في  املسيحية  فالعقيدة  األرثوذكسية. 
املفهوم األرثوذكسي هي تسبحة الداخلني إلى 
ويسبِّح  يصلِّي  الذي  هو  فالالهوتي  امللكوت، 
بالالهوت كما في كل تاريخ صلوات الكنيسة 
والُسبح   ... هو الهوتي  يصلِّي  الذي  القبطية. 

هلل

خواطر في الالهوت املسيحي )1(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )179( 

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

واضطراب  العالم من ضيق  به  مير  ما  مع كل 
أقدم  أن  أردت  الكورونا،  جائحة  بسبب  وحزن 
هذا  القارئ شمعة مضيئة وسط  عزيزي  لك 

الظالم احلالك.
حينما خلق اهلل اإلنسان، وضعه في جنه عدن 
)تكوين ٢(. فكلمة عدن تعني »مسرة«. فاهلل 
وكما  املسرة  جنة  في  ووضعه  اإلنسان  خلق 
جاء في سفر التكوين، إن دور اإلنسان في اجلنة، 
)وأخذ  ويحفظها.  املسرة  هذه  يعمل  أن  هو 
الرب اإلله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها 
ويحفظها( )تك ٢: 1٥(. ولكن لم تستمر هذه 
معه  البشرية  وسقطت  آدم  فسقط  املسرة، 
وطرد آدم حامال البشرية فيه خارج جنة عدن 

اي خارج املسرة. 
وملا ولد يسوع، الذي هو آدم الثاني كما نسميه 
املسرة  رجوع  السماء  اعلنت  التسبحة،  في 
هتفت  حينما  وذلك  للبشرية،  أخرى  مرة 
وعلى  األعالي،  في  هلل  »اجملد  قائلة  املالئكة 
فرجعت  املسرة«  الناس  وفي  السالم،  األرض 
املرة   هذه  لكن  و  للبشرية.  اخري  مره  املسرة 
!! فآدم كان في وسط  آدم  تختلف عن مسرة 
وسطها  في  وهو  حوله  املسرة  ان  اي  اجلنة، 
بوالدة  أما  آدم،  خارج  كانت  املسرة  هذه  ولكن 
املسيح أصبحت املسرة »في الناس« أي داخل 

اإلنسان. 
املسيح  أن  اوضحنا في مقاالت سابقة  وكما 
بل  حياته،  ليعطيه  اي  اإلنسان،  ليؤله  جاء 
ويعطيه كل ما له، وكأن عمق مسرة اإلنسان 
هو ان يصير مسيحا تتحقق فيه عبارة بولس 
 .)٢1:  1 )في  املسيح(  هي  احلياة  )لي  الرسول 
يحمل يسوع املسيح البشرية فيه، ويذهب بها 
الي يوحنا املعمدان لكي تعتمد البشرية فيه 
من يوحنا!! فهو لم يعتمد فقط بل اعتمدت 
ايضا كل البشرية فيه بل ونالت امليالد اجلديد.

إن اإلنسان قد خلق على صورة اهلل، وكان هذا 
اإلنسان مالكا للصورة اإللهية بالروح القدس 
أصبحت  السقوط  بعد  ولكن  فيه،  الساكن 
ونزعت  اخلطية،  وسادت  باهتة،  اهلل  صوره 
القدس  الروح  وفارق  بل  اإلنسان  من  النعمة 
حلوال  يحل  القدس  الروح  كان  حتى  اإلنسان. 
وقتيا في العهد القدمي، فاإلنسان ال يستحق ان 
يسكن فيه الروح القدس بصفه دائمة!! لذلك 
اعتمد يسوع من يوحنا واعتمدت فيه البشرية، 
الروح  ويحل  البشرية،  الطبيعة  تتجدد  لكي 
للروح  املسيح  فقبول  املسيح،  علي  القدس 
منا  وكواحد  لنا  قبوله  هو  اآلب  من  القدس 

اإلنسان،  لطبيعة  القدس  الروح  يحفظ  لكي 
اي لكي يسكن الروح القدس في اإلنسان بدون 

سبب للمفارقة او اإلنسحاب. 
املعني  هذا  الكبير  كيرلس  القديس  يشرح 
األول  اإلصحاح  يوحنا  إلجنيل  تفسيره  في 
واقتبل  إنسانًا،  اهلل  كلمة  صار  ]ملا  فيقول: 
الروح القدس من اآلب كواحد مّنا، ليس كمن 
يقبل شيًئا لذاته، إذ أنه هو نفسه الذي يُوزِّع 
الروح، بل لكي بقبوله الروح كإنسان يحفظه 
ل  لطبيعتنا، ويجعل النعمة التي فارقتنا تتأصَّ
الروح حلسابنا  يقبل  إذن، فهو  من جديد فينا. 
نحن بواسطة نفسه لكي يستعيد لطبيعتنا 
إنه  عنه  قيل  أيًضا  ولذلك  األصلّي،  اخلير  ذلك 
يُعوزه  وال  غنًيا كإله  افتقر ألجلنا. فمع كونه 
شيء من اخليرات، جعل نفسه إنسانًا مفتقرًا 
لكل شيء. فكما أنه مع كونه احلياة بطبعه 
عنا  املوت  يغلب  لكي  باجلسد ألجلنا  قد مات 
ويُقيم طبيعتنا كلها معه -ألننا جميعا كّنا 
هو  أيًضا  هكذا  إنسانًا-  صار  قد  لكونه  فيه 
طبيعتنا  به  يُقدِّس  لكي  ألجلنا  الروح  يقبل 
شيًئا  محتاًجا  لكونه  يأِت  لم  ألنه  كلها. 
بابًا  جميًعا  لنا  ليصير  جاء  قد  بل  لنفسه، 

وبدايًة وطريًقا للخيرات السمائيَّة[. 
مسرته  اآلب  فيها  يعلن  التي  اللحظه  وتأتي 
من إبنه احلبيب بل ومسرته ايضا من اإلنسان، 
الذي يراه في إبنه احلبيب، هذا اإلنسان املتجدد 
واملؤهل لسكني الروح القدس فيه. إن اآلب يري 
املسيح  في  أصبحنا  لقد  فينا!!  احلبيب  ابنه 
القدس  الروح  أصبح  لقد  اآلب!!  موضع سرور 

يسكن فينا وال يفارقنا!! ما أعظمها مسرة! 
لقد جتسد اإلله لكي يؤلهني. لقد جتسد ابن 
في  وجتسد  انسانيتي.  استرد  لكي  اإلنسان 
املنظور.  غير  عن  يخبرني  لكي  منظور  جسد 
وجتسد خالق الزمن مخضعا ذاته للزمن لكي 
يصير فيه الزمن خاضعا لي. لقد جتسد وأخذ 
معه.  كيانية  بعالقة  لي  يسمح  لكي  كياني 
لقد جتسد العجيب فاختار اسمه وأمه وزمان 
العجب  فيستمر  يولد،  أن  قبل  ميالده  ومكان 
فأصلب فيه وأقوم فيه، ليس هذا فقط بل إنني 
اصعد واجلس فيه عن ميني اآلب. وها هو يعتمد 
فأعتمد فيه ويقبل الروح القدس فأقبله فيه 
ابيه. لقد جتسد  انا فيه موضع سرور  وأصبح 
واحدا  منطقا  إال  أجد  فلم  املسيح  واعتمد 
وهنا  املتجسد.  الكلمة  أيها  احبك  إنني  وهو 
تقف اإلنسانية حائرة وصامتة امام هذا احلب 

الالمحدود.

1-844-355-6939
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ياكوتسك السيبيرية:

5٠ درجة حتت الصفر.. تعرف إلى أبرد 
مدينة في العالم

مدن  أبرد  من  واحدة  روسيا،  في  السيبيرية،  ياكوتسك  مدينة  تُعد 
 ٥0 هناك  احلرارة  درجة  تبلغ  حيث  األرض،  كوكب  وجه  على  العالم 

درجة مئوية حتت الصفر، ويعيش بها قرابة ٢٨6.٥ ألف نسمة.
الشرق  في  الواقعة  التعدين  مدينة  ياكوتسك،  سكان  ويشارك 
األقصى لروسيا، أساليبهم في التعامل مع تدني درجات احلرارة في 
البرودة،  قاسية  أماكن  في  بنجاح  العيش  في  وبراعتهم  مدينتهم 
درجات  على  اعتيادهم  ورغم  برودة،  العام  شهور  أكثر  يناير  فكان 

احلرارة املتدنية، فإن السكان يتخذون احتياطات إضافية للتدفئة.
ساخا  جمهورية  عاصمة  ياكوتسك،  مدينة  سكان  أحد  وقال 
الروسية، وهو يرتدي وشاحني وعدة طبقات من القفازات والقبعات 
لذلك  وتلبس وفقاً  أن تتكيف  »إما  واملالبس: »ال ميكنك محاربتها«، 
في سوق محلي،  أسماك مجمدة  بائع  فيما وصف  تعاني«،  أنك  أو 

نفسه مثل »امللفوف«، فهو يرتدي عدة مالبس شتوية.
وأشار موقع »سي إن إن« اإلجنليزية إلى أن الطقس في عام ٢01٨، كان 
بارداً للغاية، لدرجة أن بعض السكان قالوا إنه ليس مالبسهم فقط 

التي جتمدت، بل رموشهم أيضاً، كما أن النظارات تلتصق بالوجه.
وفي  الصفر،  حتت   ٧٢ إلى  أحياناً  املدينة  في  احلرارة  درجات  وتصل 
منو  على  سلباً  ينعكس  ما  مئوية،  درجة   1٨ إلى  تصل  قد  الصيف 

احملاصيل التي ال تنمو، ويعتمد سكانها على حلوم اخليل.

غانا:

للرجال فقط!
إذ  احلليب  اللنب  غانا شرب  مناطق  بعض  في  النساء  على  يُحّرم     

يقتصر تناوله على الرجال فقط!

بون:

قرية لفاقدي البصر!
   أقيمت قرية منوذجية بأحدث األجهزة اإللكترونية، ملساعدة األطفال 

الفاقدين البصر في التدريب على مزاولة حياتهم.

بيرو:

شجرة املطر
سميكة  أوراق  لها  املطر،  شجرة  اسمها  بيرو،  في  شجرة  توجد     
تكثف  وهي  مطر.  شكل  على  ويقع  الهواء،  في  الذي  البخار  تكثف 

حوالي ٧0 لتر ماء كل ٢٤ ساعة!

أملانيا:

مرصد حيواني!
 كان األملان يحتفظون بالضفادع باعتبارها بارومترات حية، ألنها تطلق 

نقيقها عندما يهبط الضغط اجلوي!

غرينالند:

 تسجيل أعلى درجات حرارة منذ ألف عام
في  احلرارة  درجات  ارتفعت 
إلى  غرينالند  من  أجزاء 
مستوى لم تصله منذ 1000 
املؤلف  قال  حسبما  عام، 
بناء  أعادت  لدراسة  املشارك 
الظروف فيها من خالل احلفر 

في عمق الغطاء اجلليدي.
في  املساعد  البروفسور  وقال 
فيزياء املناخ بو موليسو فنثر 
»هذا  كوبنهاغن  جامعة  من 
يؤكد لألسف األخبار السيئة 

هذا  جماح  لكبح  بحاجة  أننا  الواضح  من   ... بالفعل  نعرفها  التي 
االحترار من أجل وقف ذوبان الغطاء اجلليدي في غرينالند«.

الثلج  من  عينات  الستعادة  اجلليدية  الصفيحة  في  احلفر  خالل  من 
واجلليد تراكمت على امتداد مئات السنني، متكن العلماء من إعادة بناء 

درجات احلرارة في شمال ووسط غرينالند من عام 1000 م إلى ٢011.
االحترار  أن  العلمية  نيتشر  دورية  في  نُشرت  التي  نتائجهم  وتظهر 
احلرارة  درجات  تقلب  نطاق  »يتجاوز   ٢011-٢001 العقد  في  املسجل 

قبل العصر الصناعي في األلفية املاضية«.
ووجدت الدراسة أن خالل ذلك العقد، كانت درجة احلرارة »أدفأ مبعدل 

1.٥ درجة مئوية عن القرن العشرين«.
يؤدي ذوبان الغطاء اجلليدي في غرينالند إلى ارتفاع مستويات سطح 
الذين يعيشون على طول  الذي يهدد ماليني األشخاص  األمر  البحر، 

السواحل التي قد تغمرها املياه في العقود أو القرون القادمة.
في  الرئيسي  العامل  حالياً  غرينالند  في  اجلليدية  الطبقة  وتعد 
منطقة  ن  تسخُّ مع  ناسا،  لوكالة  وفقاً  األرض،  محيطات  تضخم 

القطب الشمالي مبعدل أسرع من بقية الكوكب.
الدولية  احلكومية  اللجنة  قالت   ،٢0٢1 عام  نُشر  تاريخي  تقرير  في 
املعنية بتغير املناخ )IPCC( إن الغطاء اجلليدي في غرينالند سيسهم 
عام  بحلول  سم   1٨ إلى  يصل  مبا  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  في 

٢100 في ظل سيناريو مبني على أعلى معدالت االنبعاثات.

الواليات املتحدة:

مليار دوالر في 
يانصيب تبحث عن 

الفائز بها
الواليات  شرق  شمال  في  ماين  والية  في  سحبها  مت  شبكة  فازت 
املتحدة بجائزة مالية طائلة تقرب من 1.3٥ مليار دوالر، على ما أعلن 

منظمو سحوبات يانصيب »ميغا ميليينز«.
في  جنحت  واحدة  شبكة  لكن  الفائزة،  اجلهة  هوية  بعد  تُعرف  ولم 
إيجاد األرقام الستة الرابحة، ما خّول صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة 
خالل  دوالر  مليار   1.٥3 مببلغ  الفوز  بعد  ميليينز«  »ميغا  تاريخ  في 

سحب أقيم عام ٢01٨.
وأوضح مدير الشركة القائمة على اليانصيب بات ماكدونالد أن »هذه 
املرة الرابعة التي تُربح فيها جائزة ال تقل عن مليار دوالر في تاريخ ميغا 
وهو  اجلاري،  الشهر   13 في  أجري  الذي  السحب  هذا  وفي  ميليينز«. 
البعض فيما يعتبره آخرون  نذير شؤم من  أنه  إليه على  يُنظر  تاريخ 
في املقابل فرصة مناسبة للفوز بألعاب احلظ، وجد 1٤ شخصاً في 
عشر واليات أمريكية األرقام اخلمسة الصحيحة 30، ٤3، ٤٥، ٤6، 61. 
لكن شبكة واحدة مسحوبة في والية ماين وجدت الرقم الصحيح 

السادس، 1٤، ما خّول صاحبها الفوز باجلائزة العمالقة.

تايالند:

للمتزوجة فقط!
في تايالند مُتنع املرأة غير املتزوجة من شرب اللنب احلليب!

الدمنارك:

الفوز بــــــــ«كأس العالم للطهاة« لعام 
٢٠٢٣

الدول  معززة لشهرة  للطهاة  العالم  الدمنارك مبسابقة كأس  فازت 
جميع  من  طهاة  على  املسابقة  هذه  في  بتفوقها  اإلسكندنافية 

أنحاء العالم.
ليون  مدينة  في  أقيمت  التي  املسابقة  بهذه  الدمنارك  وتوجت 

الفرنسية، واحتلت النرويج املركز الثاني.
وعلى مدى عمر هذه البطولة التي انطلقت في عام 19٨٧ على يد 
الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدمنارك ٨ ميداليات، منها 3 

ذهبيات و٤ فضيات و1 برونزية.
منذ  اإلسكندنافية  للدول  تفوقا  شهدت  البطولة  هذه  أن  يذكر 
ثانية  التي حلت  والنرويج  للدمنارك  تفوقا  انطالقتها، حيث شهدت 
البطولة ٥  العام، والتي جمعت على مدار مشاركاتها في  في هذا 
هذه  بتاريخ  التتويج  منصة  في  السويد  وتشارك  ذهبية.  ميداليات 
تتمكن  ولم  ذهبية،  منها  واحدة  ميداليات  بسبع  بفوزها  البطولة 
أي دولة من منافسة هذه الدول سوى فرنسا التي في رصيدها 11 

ميدالية، ٨ منها ذهبية.
وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، 
بحسب ما نشرت صحيفة »تاميز« البريطانية، حيث يسافر كثيرون 
بإعجاب جلنة  تفوز  قد  عن فكرة ملهمة  بحثاً  آخر  إلى  من مطعم 

التحكيم.
وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق 

األصل من املستخدمة في املراحل النهائية من املسابقة.

الهند:

أشجار عجيبة
في الهند شجرة يسمونها نخلة السكر، ففي كل يوم يسيل منها 

شراب حلو املذاق، مبعدل ثالثة لترات يومياً. 
وهناك شجرة أخرى في الهند أيضاً من فصيلة املاجنو تذرف دموعاً 

وتصدر صوتاً يشبه النحيب، ويطلقون عليها الشجرة الباكية.
وهناك شجرة ثالثة يتغير لونها في الصباح واملساء، ففي الصباح 

يكون لونها ابيض، وفى املساء يكون لونها احمر!

عالم بال حدود2121

أوكرانيا:

سمكة عمرها ٤٠ مليون عام!
مت اكتشاف سمكة متحجرة في أوكرانيا، عمرها ٤0 مليون عام 
داخل حجر رملي على ارتفاع 800 متر فوق سطح البحر. طول 

تلك السمكة ٧69 ملليمتراً.

بريطانيا:

وحدة الكلب تقتله!
 ينبه األطباء البيطريون هواة تربية الكالب إلى مشاعر الوحدة 
التي يعيشها الكلب إذا نشأ وحيداً قد تصيبه ببعض األمراض 

النفسية التي قد تودي بحياته.
في  بالغ  إذا  بالوحدة  الكلب  مشاعر  على  األطباء  ويستدل   
فقد  إذا  أو  منه  يقترب  من  كل  على  بالهجوم  وسارع  النباح 

شهيته للطعام.

إجنلترا:

التشاؤم من الفحم!
أمراً  فأصدر  الفحم،  من  يتشاءم  إجنلترا،  ملك  األول  إدوارد  امللك  كان 

مبنع استعماله!

تشوكوتا:

جمل عمره 9 آالف سنة!
مت العثور على جمل ذي سنامني في التربة األبدية التجمد في شبه 

جزيرة تشوكوتكا. قدر العلماء عمر ذلك اجلمل بتسعة آالف عام!

طوكيو:

الوزن النموذجي!
تقول املرأة اليابانية: إن مطبخها يخلو دائماً من امللح والفلفل والزبدة. 

وبذلك يُعرف سبب متّيز اليابانيني بالوزن النموذجي!
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So the children of Israel stayed by 
the Jordan River,
While the people of Jericho began to quiver.
For they knew their city would soon be under 
siege,
And no one knew how to protect it, not even 
their liege. 
The Israelites waited patiently for the Lord to 
lead,
And to the priests and commanding officers 
they did heed.
The Levites, with the Ark of the Covenant, 
would lead the way,
And they would cross the river Jordan on the 
third day.
Each tribe was to be represented by one man,
And together, across the river they would 
band.
When the priests stepped into the river, they 
found,
That God had dried it up, and they walked on 
the ground.
Each man was to take with him a stone from 
the river bed,
As proof that on dry ground they had tread.
Once all the tribes had crossed on the dry 
land,
The water again came together so no one on 
it could stand.

Gigi Soleman    

15. JOSHUA II
On the same day, two news piec	
es surfaced on social media and 
news sites. The first stated that 
the Peel District School Board 
voted unanimously to adopt 
the anti-Islamophobia strat	
egy, a detailed plan to affirm 
Muslim identities and disman	
tle Islamophobia! Second, the 
Prime Minister announced the 
appointment of Canada’s first 
Special Representative on Com	
batting Islamophobia!
Despite the enormous contro	
versial reaction to this news, 
that is still going on in the media 
and social platforms between 
supporters of these decisions, 
who witnessed it as a victory in 
a crusade, and those who saw it 
as a divisive decision.
Between both reactions, most 
Canadians are questioning 
whether such moves are polit	
ical maneuvers aiming to win 
more votes in the upcoming fed	
eral elections or, in fact, is a divi	
sive approach.
Among all the heated opinions 
and social media verbal com	
bats, we could watch a flashback 
of several anti-discrimination 
or anti-apartheid movements 
during the last century. However, 
it is astounding and saddening 
that after all the progress that 

humanity has achieved 
towards fighting and 
dissolving any form of discrimi	
nation or segregation, especial	
ly in the free democracies and 
progressive regimes and among 
multi-cultural societies, we real	
ize that our community is taking 
some steps backward. Instead of 
ending any form or attempt to 
classify citizens on a racial or re	
ligious basis, we are deepening 
the crack in society.
Indeed we have suffered from 
a few cowardly and atrocious 
acts that targeted certain peo	
ple based on their beliefs, and 
undoubtedly, any act of aggres	
sion towards any human being is 
wholly rejected. Those meant to 
make our nation the best place 
to live in, the most understand	
ing and accepting among all 
countries. But the role of me	
dia must be clearly defined on 
how to tackle these malicious 
incidents in a manner that rep	
resents our core principles and 
values.
We have to create the true prin	
ciple of citizenship, all people 
have to stand up while our na	
tional anthem is played, it is our 
pride and honor, and such be	
havior cannot be compromised. 
Once we unite all citizens under 

one flag, one destiny, 
one secular nation, 

then there will be no need to put 
any fence or guards around any 
group of people who are affiliat	
ed to a specific race, geograph	
ical location, religion, sect, lan	
guage, dress code or any implicit 
or explicit trait.
Fighting Islamophobia in such 
a fashion that the federal or 
municipal governments are fol	
lowing would lead to the ap	
pearance of many other “religio	
phobias”, taking us to the rise of 
significant segregation in soci	
ety, and would create separate 
schools, neighborhoods, ghet	
tos, hospitals, and maybe one 
day separate Police or Military 
forces for every group, which is 
in the darkest imagination would 
be the indices of a civil conflict.
The solution lies in the hands 
of the media, the education 
system, and the narrative in 
all different religious institutes 
through affirming the principle 
of the acceptance of the Other, 
no matter who is the other, once 
the doctrine of the acceptance 
of the other is correctly implant	
ed then all the others will be one 
united society with no fear from 
the Other.

Emad BarsoumEmad BarsoumIslamophobia Islamophobia 
  and the Other  and the Other

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

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