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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

ما الذي ميكن توقعه في العام الثاني ما الذي ميكن توقعه في العام الثاني 
من حرب أوكرانيا؟من حرب أوكرانيا؟

التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 
في أونتاريو في أونتاريو 

يبدأ يوم يبدأ يوم 1٢1٢ مارس مارس

العالقات املصرية اخلليجية ... وحكاية العالقات املصرية اخلليجية ... وحكاية 
صندوق سيادي مصري لالستثمار صندوق سيادي مصري لالستثمار 

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes 

Cell: (416) 903 - 7113

خدمــات محاســبة و ضرائب للشــركات و األفراد 

Leslie/High way 7 

, B.comm.Nabil Faltas

(Leslie/High way 7) 

9011 Leslie Street, Suite #303 
Richmond Hill, ON L4B 3B6 
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قررت أن أكون طبيباً رضي الناس عنه
إرضاءكم  قررت  قد  أنني  العقلية  قوايا  كامل  في  وأنا  لكم  إرضاءكم أعلن  قررت  قد  أنني  العقلية  قوايا  كامل  في  وأنا  لكم  أعلن 
على  محمول  عنه،  مرضي  شعبي  جماهيري  طبيب  لقب  على ألستحق  محمول  عنه،  مرضي  شعبي  جماهيري  طبيب  لقب  ألستحق 
األكتاف، يهتفون له ويخطب وده املاليني ويتبركون به ويزورون ضريحه األكتاف، يهتفون له ويخطب وده املاليني ويتبركون به ويزورون ضريحه 

بعد موته ويضعون بجانبه صندوق النذور.بعد موته ويضعون بجانبه صندوق النذور.
ولكنني  مشكلة  وهذه  كثيفة  ليست  حليتي  أن  هي  مشكلة  ولكنني أول  مشكلة  وهذه  كثيفة  ليست  حليتي  أن  هي  مشكلة  أول 
الريفية  املناطق  في  خاصة  املهمة  األدوات  من  ألنها  عليها  الريفية سأتغلب  املناطق  في  خاصة  املهمة  األدوات  من  ألنها  عليها  سأتغلب 
واجلماهيرية  السيطرة  لك  تضمن  أخرى  أدوات  هناك  واجلماهيرية والشعبية،  السيطرة  لك  تضمن  أخرى  أدوات  هناك  والشعبية، 

الشكلية  األدوات  نقص  وتعوض  الشكلية الكاسحة  األدوات  نقص  وتعوض  الكاسحة 
اخلارجية، سأخرج عليكم في لقاء تليفزيوني اخلارجية، سأخرج عليكم في لقاء تليفزيوني 
في  البردقوش  فوائد  عن  ألحدثكم  في مفتوح  البردقوش  فوائد  عن  ألحدثكم  مفتوح 
عالج الكبد  وحبة البركة في عالج السرطان عالج الكبد  وحبة البركة في عالج السرطان 
الالرادي،  التبول  عالج  في  العسل  أهمية  الالرادي، و  التبول  عالج  في  العسل  أهمية  و 
وأعد لكم كم عالم أملاني خر ساجداً بعد أن وأعد لكم كم عالم أملاني خر ساجداً بعد أن 
وضع القطرة املستوحاة من قصة عودة بصر وضع القطرة املستوحاة من قصة عودة بصر 
سيدنا يعقوب، فعاجلت املياه البيضاء جلميع سيدنا يعقوب، فعاجلت املياه البيضاء جلميع 
سكان ميونيخ، قررت إني أعقل بقى وأبطل سكان ميونيخ، قررت إني أعقل بقى وأبطل 
كالم فارغ من قبيل أهمية التفكير العلمي كالم فارغ من قبيل أهمية التفكير العلمي 
هذا  آخر  السريرية…الى  التجارب  هذا وانضباط  آخر  السريرية…الى  التجارب  وانضباط 

الهراء.الهراء.
فائدة  عن  مبحاضرة  عليكم  فائدة وأخرج  عن  مبحاضرة  عليكم  وأخرج 
النصفي،  الصداع  عالج  في  النصفي، االعتكاف  الصداع  عالج  في  االعتكاف 

وكيف أن صالة الفجر تعالج اجللطة، ودور وكيف أن صالة الفجر تعالج اجللطة، ودور 
للقسطرة،  الباسط كبديل  عبد  للقسطرة، الشيخ  الباسط كبديل  عبد  الشيخ 
مركزي  أمن  قوات  سأطلب  مركزي ساعتها  أمن  قوات  سأطلب  ساعتها 

عيادتي،  في  سنوات  أربع  من  احلاجزين  املرضى  أفواج  دخول  عيادتي، لتنظيم  في  سنوات  أربع  من  احلاجزين  املرضى  أفواج  دخول  لتنظيم 
سنوات  األربع  حمل  معجزة  عن  سنوات سأحدثكم  األربع  حمل  معجزة  عن  سأحدثكم 
وسأبث إليكم على الهواء مباشرة طريقتي وسأبث إليكم على الهواء مباشرة طريقتي 
احلديثة في عالج األورام الليفية باملاء املقدس.احلديثة في عالج األورام الليفية باملاء املقدس.

بأنني سأكون حتت أمركم، اضغطوا  بأنني سأكون حتت أمركم، اضغطوا أعدكم  أعدكم 
دماغي  سيستم  في  تريدونه  »زرار«  أي  دماغي على  سيستم  في  تريدونه  »زرار«  أي  على 
أعمل  ما  بعد  تسطيبها  سأعيد  أعمل التي  ما  بعد  تسطيبها  سأعيد  التي 
الكفرة  اجملانني  كل  أفكار  لكل  الكفرة »ديليت«  اجملانني  كل  أفكار  لكل  »ديليت« 
ومكتشفي   اللقاحات  مخترعي  أمثال  ومكتشفي  من  اللقاحات  مخترعي  أمثال  من 
باختصار  األعضاء،  وزارعي  باختصار االنسولينات  األعضاء،  وزارعي  االنسولينات 
من  تعانوا  ال  حتى  مقاسكم  على  من سأصبح  تعانوا  ال  حتى  مقاسكم  على  سأصبح 

»كالو« ال مؤاخذة التفكير وصداع الشك.»كالو« ال مؤاخذة التفكير وصداع الشك.

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

تطبيق  حتظر  كندا 
األجهزة  على  توك  تيك 

الصادرة من احلكومة
....................................ص9

األمريكية«  »الطاقة 
فيروس  تسرب  ترجح 
معمل  من  »كورونا« 

صيني
..................................ص11

فيها  يصعب  دولة   50
 2023 في  املسيح  اتّباع 

بسبب اإلضطهاد
..................................ص14

والتمييز    كندا  حكومة 
الديني

....................................ص5

تنويريون بالعافيةتنويريون بالعافية
فهو  أحد،  على  حكرًا  ليس  والتنوير  الثقافة  مجال 
مجال مفتوح ميكن ألي أحد ارتياده مبا في ذلك املدعني 
»تنويري«  أو  »مثقف«  لقب  حمل  على  يصّرون  الذين 
من  كل  وجه  في  بإشهاره  ويسارعون  وتبجًحا،  غصًبا 
تسّول له نفسه بأن يشكك في هذا االدعاء. لكن الفرز 
والقدرة على التمييز بني الصالح والطالح وبني األصلّي 
والسطحّي هي مسؤولية اجلمهور الواعي الذي ال يقبل 
من  ويتأكد  وميحصه  يراجعه  أن  قبل  فكري  منتج  بأي 

تشابهه قدر اإلمكان مع بوصلته األخالقية.
تراجع  منها  عوامل  لعدة  ونتيجة  أسف  بكل  لكن 
مستوى احلريات وترّدي التعليم وسيطرة التيار الديني 
على كل مناحي احلياة، أُصيبت مجتمعاتنا بحالة من 
التصحر الثقافّي واملعرفّي ونالت السطحية والركاكة 
وراء  ينقادون  فأصبحوا  الناس  واالستسهال من عموم 
وراءه  فيهللون  مّدِع،  بكل  وينخدعون  متسكع  كل 
استعراضه  مبجرد  التنوير  رموز  من  رمزًا  وينصبونه 
للكلمات  استخدامه  أو  واملعلومات  املعارف  لبعض 
املتقعرة في حديثه أو اختالقه ملواقف بطولية يدّلل بها 
في  بكلمة حق  يجهر  أن  على  القادر  الوحيد  أنه  على 

وجه سلطان جائر.
الثقافي ال ميلكون ما  اجملال  املتنطعني على  وألن هؤالء 

يؤهلهم لالنخراط في هذه الشريحة 
بشكل طبيعي، يتخذ بعضهم من 
الهجوم على الشخصيات الشهيرة 

الناجحة وسيلة لالنتشار، متاما كالكائنات الطفيلية 
االتهامات  من  وتتخذ  غيرها  جناحات  على  تتغذى 
وسيلتها  الشخصية  والصراعات  والتشويه  والسباب 
املتابعني  من  املزيد  اجتذاب  وإلى  والترقي  الصعود  إلى 

واكتساب املزيد من التأييد االجتماعي.
وبني مدعي الثقافة وجمهورهم املَُضّلل الواقع ضحية 
األدجلة والتغييب، يقف املثقف احلقيقي، ينشد اإلصالح 
والتصحيح والتطور واملنفعة العامة ويبلور أفكارًا ورؤى 

حلّل قضايا اجملتمع وإشكالياته. 
يعرف أنه يعّرض نفسه للنبذ واالستبعاد بل وقد يعّرض 
حياته للخطر بسبب أفكاره اجلريئة املتحدية ملسلمات 
اجملتمع وبديهياته املغرقة في الرجعية والتخلف، ولكنه 
احلتمي  بدوره  إميانا  خاطر  طيب  عن  الثمن  ذلك  يدفع 
لتطوير الثقافة الشعبية وترسيخ القيم واملعايير التي 

يُحكم اجملتمع مبوجبها.
هذا املقال أكتبه في حب أصدقائي من التنويريني الذين 
ال أشك حلظة في إخالصهم ملا يؤمنون به وفي صدقهم 

مع اآلخرين وقبل ذلك مع أنفسهم.

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
décembre 21, 2022 5:00 PM

client : MCE Nº 111181629-2 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Approche Syndromique trim fermé : 5’’ x 7,25’’

pièce : Hebdos trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 81629-2_MCE_ApprocheSyndromique_Hebdos_FR_5x7,25
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الزواج بني األمس واليوم
44

الناس  يندهش  أن  الطريِف  من 
في  الطالق  ُمعدالت  ارتفاع  من 
إدهاًشا  واألكثر  العربي،  عاملنا 
الساذجة  احمُلاوالت  تلك  وطرافة 
البقاء  على  وامرأة  رجل  إلجبار 
لم  إن  تعيسة  حياٍة  في  مًعا 
فمن  أحدهما  بانتحار  تنتِه 
دمار  نهايتها  تكون  أن  املُرجح 
أحدهما  عافية  أو  عافيتهما 
النفسية واجلسدية، إذ ما جدوى 

هذا  في  القسرية  معيشتهما 
املُكبَّل بواجباٍت شرعية  السجن 
أحدهما  بينما ال يطيق  وقانونيَّة 

اآلخر، ويعجز عن الوصول إلى لُغة ُمشتركة 
معه، بل وال يتحمل سماع صوته أو رؤيته في 

بعض العالقات؟!
جوانب  وتطورت  تغيرت  لقد 
اليوم  اإلنسان  حياة  في  كثيرة 
ُمقارنًة  ومضمونًا-  شكالً   –
املاضي،  في  عليه  كانت  مبا 
شخصيات  معها  وتطورت 
البشر وأمناط حياتهم اجمُلتمعيَّة 
التي  لألمور  نظرهم  وزوايا 

أن كان مؤسسًة  الزواج، فبعد  منها مفهوم 
حالل«  »بنت  أي  طلب  على  قائمة  بسيطة 
من بيت أهلها ليكون دورها االهتمام بشؤون 
طويلة  فترات  الزوج  عنه  يغيب  الذي  املنزل 
املنزل، ثم ينشغل كالهما  العمل إلعالة  في 
برعاية األطفال وُمتطلبات احلياة االجتماعية 

وصوالً إلى نُكران الذات ورمبا نسيانها متاًما.
وضوًحا  أكثر  اليوم  الشابة  األجيال  أصبحت 
في توقعاتها من املؤسسة الزواجية، ال سيما 
وانضمامها  املرأة  تعليم  ُمعدالت  ارتفاع  مع 
على  اإلنفاق  واستطاعتها  العمل  لسوق 
فلم  كاملة،  بصورة  املعيشية  احتياجاتها 
والطاعة«  »األمر  على  القائمة  العالقة  تُعد 
ذات  املرأة  تلك  كانت  إن  سيما  ال  ُمجدية 
تعليم رفيع ومهنٍة جيِّدة، بل أصبح التفاُهم 

املستوى  وتقارب  واالنسجام 
واالهتمامات  واملشاعري  الفكري 
العاطفية شروًطا ضرورية إلبقاء 
الزواج على قيد احلياة، وال بد من 
التي  املَودَّة  من  كاٍف  قدرٍ  وجود 
حتمل  في  الطرفني  رغبة  تُغذي 

األوقات الصعبة مًعا.
يجب  اجمُلتمعيَّة  التطورات  بعض 
ألن  الواقع«  »األمر  مأخذ  أخذها 
يتعلَّق  فيما  الوراء  إلى  الرجوع 
بها صار أمرًا ُمستحيالً، ومنها أن 
دور  يُناسبها  يُعد  لم  اليوم  امرأة 
سقٍف  مقابل  املُطيعة«  »اخلادمة 
تأكلها،  ولقمٍة  عليها  تنام  ووسادة  يؤويها 
في  برأيها  يُعتد  شريكًة  تكون  أن  تتوقع  بل 
األسرة،  تخص  التي  القرارات 
وأن تنال ما تستحقه من لُطٍف 
َمعَشر،  وُحسَن  واهتمام  ورعايٍة 
لتحقيق  الفرصة  لها  وتُتاح 
املِهنيَّة  وتطلُّعاتها  طموحاتها 
في عصٍر صار فيه قول رجٍل من 
الطبقة املتوسطة أنه »يُريد من 

املرأة التي يتزوجها أن ال تعمل«.
تلبية  يعجز عن  الرجل  كالًما طريًفا ألن هذا 
تتجاوز  صارت  التي  املادية  احتياجاتها  كافة 
ماء  ُجرعة  وارتشاف  اليابس  اخلبز  أكل 
للشتاء  وأخرى  للصيف  بكسوة  واالكتفاء 
مع ارتفاع ُمعدالت التضخم االقتصادي حول 
العالم، فضالً عن كون االكتفاء بخدمته لم 
النفسية  النفسية،  احتياجاتها  يُشبع  يُعد 
التي ال يشبعها إال حتقيق األهداف عبر خوض 
حتظى  هواياٍت  في  االنغماس  أو  العمل  ِغمار 

باستحسان الناس وتتلقى تفاُعلهم.
جانب كبير من الفشل الذي تُعانيه مؤسسة 
الزواج اليوم هو محاولة بنائها في ظل ظروف 
مضى،  عصٍر  بعقليَّة  لكن  احلاِضر  العصر 
بينما احلل في النظر إليها مبنظار هذا العصر 

لتتمكن من الصمود واالستمرار.
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خدع  احملتالني  اخلياطني  أحد  إن  األسطورة:  تقول 
سحري  رداء  له  هيعمل  إنه  وأقنعه  امللوك،  أحد 
امللك  اقتنع   .. كده  قبل  لبسه  محدش  جميل، 
مبهارة اخلياط وعمل حفلة كبيرة، عزم فيها وزراءه 
كما  عريان  الناس  على  وخرج  اجملتمع.  وصفوة 
زلطته أمه، وقال لهم ايه رأيكم في الرداء اجلميل 

ده؟ 
أو طمعان  أذاه  املدعوين كلهم، ما بني خايف من 
أنهم  اجمعوا  متلقه،  من  ومستفيد  عطاياه  في 
في حياتهم ما شافوا رداء باجلمال والشياكة دي، 
إنه البس هدوم  واقتنع  اللي كدب عينيه  ومنهم 
فعال وصدق امللك، فامللك صادق أوي وأمني أوي إن 
شاء اهلل..ما عدا طفل واحد ..بص على امللك وعلى 
املدعوين وسأل ببراءة: هو فني الرداء اللي بتتكلموا 
يسكتوه  حاولوا  عارياً..  امللك  أرى  إني  ده؟  عنه 
بالراحة، او يقنعوه إن امللك البس هدومه.. والطفل 

يزيد في صراخه: إني أرى امللك عارياً!! 
عشان  القاعة  من  ويخرجوه  يضربوه  فاضطروا 
على  احلكاية  خلصت  حفلتهم..  يكملوا  يعرفوا 
ده ملا كبر  الطفل  كده.. لكن محدش قال مصير 
اتعود  اللي  واملمارسات  التابوهات،  وسط  وعاش 
واألفكار  والقيم  ميارسها،  حواليه  اللي  مجتمعه 
والعادات  ويتربى عليها.  اللي غصب عنه هينشأ 
واللي  عليها،  ويحافظ  يتوارثها  أنه  ُمطالب  اللي 
اخلروج  الصعب  من  لثوابت،  الوقت  مع  بتتحول 

عليها أو انتقادها أو حتى مناقشتها..
تليفزيوني  فيلم  كان   1987 سنة  وحتديدا  زمان.. 
ومن  يونس.  وإسعاد  الفخراني  يحيى  بطولة 
تأليف العبقري خفيف الدم يوسف عوف، اسمه 
»محاكمة علي بابا« .. الفيلم ده معتقدش إنه خد 
حقه كويس. ألنه برغم إنه اليت كوميدي وال يخلو 
من بعض الفانتازيا، إال أنه يعتبر مرجعية مهمة 
في أسلوب التربية احلديثة، وصرخة في وش أنصار 
بقت  اللي  امللتوية  واملعايير  والقيم  التابوهات، 
عادة وُعرف. وانتصار لفكرة إعمال العقل وحتكيم 
الضمير، وتكوين قناعات فكرية وأخالقية، خارجة 
القطيع  عن  بعيد  وبتسرح  واملألوف،  الراسخ  عن 
املتمسك باللي عاش وأتربى عليه حتى لو غلط. 
وبيصرخ وش املعترض: هذا ما وجدنا عليه آباؤنا.. 
مجرد  من  أبعد  هو  ملا  بيتطور  املوضوع  وأحيانا 
اخلالف في وجهات النظر، وبيتحول لصدام وعداوة، 
رفضه  عن  بالتعبير  اللي متمسك  الشخص  مع 
بناًء على  وبديهيات،  لثوابت  احتولت  ألشياء غلط 
عنده  كونت  اللي  اجلديدة،  وعيه  ومنافذ  ثقافته 

قناعات مختلفة بناء على معطيات مختلفة.
ثوابتهم  بيهدد  لشخص  نظرهم  في  فبيتحول 
وقوالبهم الفكرية واألخالقية، اللي هما مرتاحني 
 .. عليها  التمرد  مسموح  ومش  الستقرارها، 
ده..  الفيلم  احتواها  اللي  األفكار  ضمن  من 
الطفل  سناً..  األطفال  اصغر  حالة  استوقفتني 
الصغير اللي أعلن العصيان على الراجل الطيب 
علي بابا.. وبالتالي حتول لعدو للكل.. عدو للميس 

جملتمع  وعدو  الوزارة،  لكتب  وعدو  احلضانة،  في 
كتيبة  في  زمان  من  موقعه  في  استقر  بالكامل 
فئة  مواجهة  في  الطيب،  بابا  علي  عن  الدفاع 
الوحيد  هو  حرامي..  األربعني  الوحيدة_  األشرار 
لعلي  االتهام  أصابع  بتوجيه  ومتسك  ناضل  اللي 
راجل طيب.. في مواجهة  بأنه  رافضاً وصفه  بابا، 
بعد  بابا  علي  ريحانة:  مع  بيغني  الزال  مجتمع 
حلظات  في  حتى  حرير..  في  حرير  البس  الضنا 
ضعفه ويأسه من إقناع اجملتمع إن علي بابا حرامي 
زيه زي االربعني حرامي، قدم لهم الدليل.. ملا سرق 
فلوس من جيب اخوه.. فلما انكشف أمره واتعرض 
عشان  ليه  بتعاقبوني  لهم  قال  والتوبيخ..  للوم 
انا كمان طفل طيب،  بتاعتي..  خدت حاجة مش 

زي ما علي بابا راجل طيب.
إنه  في  بالفضل،  ده  للطفل  مدين  شخصياً  وأنا 
خالني فعال أفكر في الدوافع واملبررات، اللي خلتني 
زمان أقبل إني أسلم وداني وعقلي للي بيوجههم، 
الطيب  الراجل  ملغامرات  والتحمس  للتعاطف 
علي بابا.. احلطاب اللي حالته تعبانة.. واللي برغم 
قادر  مش  اللي  الوقت  في  جارية  بيمتلك  فقره 
يسدد أجرة بيته، ويكون مهدد بالطرد لكنه بكل 
شمم وإباء يرفض عرض ريحانة أنه يبيعها عشان 

يسدد ديونه!! 
فيها  بيخبي  مغارة  اكتشف  الطيب  بابا  علي 
من  األبرياء  من  سرقوه  ما  كل  لصوص  عصابة 
دهب وياقوت ومرجان، واكتشف معاها الباسوورد 
»افتح يا سمسم« للدخول.. »اقفل يا سمسم« 
أو ذكي.. كان بيدخل   .. للخروج.. وكان رجل قنوع 
وشاكرا..  حامدا  عليه  يقدر  اللي  يشيل  مرة  كل 

وحتدثه نفسه إن الطمع يقل ما جمع!!
ازاي الناس فعال قعدت سنني مشدوهة ومعجبة 
اللي  حرامي،  األربعني  من  أسوأ  كان  ميكن  بلص.. 
على األقل كانوا بيتعبوا في التخطيط والتنفيذ، 
وبيتعرضوا لإلجهاد واخلطر في كل عملية سرقة.. 
ودون  اجلاهز  على  بيسرق  حرامي  كان  بابا  علي 
أبدا يشكر  بينسى  لكنه مكانش  يذكر،  مجهود 
ايده، مبشرا مرجانة  في  البركة  اللي مخلي  ربنا 
ازاي محدش  العجاب..  العجب  بأنها سترى  قريبا 
باله وهو بيحكيها ويتداولها، إن علي  خطر على 
الغاية  احلياة،  في  ومبدأه  ضمير  بال  إنسان  بابا 
أنه  أوبشن  عنده  مكانش  وأنه  الوسيلة..  تبرر 
احلقوق  وترد  احلرامية  على  تقبض  الشرطة  يبلغ 
ألصحابها.. مفاهيم وقيم قد تغيب في زمن ازدواج 
طول  يحتفي  ومتعاطف،  مبرر  كل  عن  املعايير 
ومستعد  مجال،  كل  في  بابا  على  بأمثال  الوقت 
يرفعهم ألعلى املناصب، ويهتف باسمهم ويتغنى 
الرفيعة.. ألنه هو شخصيا جواه علي  بأخالقهم 
بابا مستني فرصة للظهور.. لكن في احلقيقة.. إن 
كل من يحمل بداخله الطفل ده، بنقاؤه وفطرته 
بس  هو  واملصلحة..  احلسابات  عنها  غايبة  اللي 
بابا  علي  إن  وإميان..  قناعة  بكل  يقول  يقدر  اللي 

مكانش راجل طيب.. علي بابا »حرامي«. 

املغارة ... والواحد وأربعني حرامي!!

 بقلم: هاني صبحي 
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   كلنا يتمنى أن يأتي املسيح في وسطنا، ولكن ال أحد يريد 
أن يضّم إلى دائرته الشخص الثاني والثالث؛ ألننا ال نؤمن 

بالتنوع وال نعترف باالختالف، وأنه سّنة كونية، ونرى في كرمة 
املسيح، عناقيد الوحدة، فاذا هي عالية وبعيدة، ونقول دائماً: 

انها حامضة، كما في عرف بنات آوي، فنفقد بذلك، ثقافة الود 
والتواصل، ونتنازع ونتخاصم، ونتناحر، ونتهم بعضنا بعضاً 

بالكفر والهرطقة، ومحاولة اختطاف رعية اآلخر!
   ملاذا ال نقّر بأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فلدينا: اهلل الكلمة، وكلمة اهلل، 

والقربان املقدس الذي هو خبز املؤمنني بالوحدة، وكلها تُغري باملعانقة، وجتعلنا 
قادرين على التفاهم، رغم تباين أفكارنا؟!

   وملاذا ال تبدأ مهمتنا، كمصلحني ألنفسنا، من حيث ننتمي؟
   ال تهزوا أكتافكم، وأفهموا كيف يكون هذا 

ممكناً...
   فإذا كنا من أتباع املذهب األرثوذكسي، فلنفكر 

في أن كلمة » أرثوذكس«، معناها: »الرأي 
املستقيم »، فنحيا باستقامة القلب والسريرة، 
ولتكن حريتنا في املسيح هي وسيلتنا للوصول 
إلى الطريق القومي الذي يؤدي إلى اخلير والنجاح!

  وإذا كنا من أتباع املذهب الكاثوليكي، فلنفكر 
في أن كلمة: »كاثوليك«، معناها: »عاملي أو 

جامعة«، فتجتمع قلوبنا على احلب، ولنكن قبل كل شيء متسامحني!
    وإذا كنا من أتباع املذهب البروتستانتي، فلنفكر أن كلمة : »بروتستانت«، معناه: 
»احملتج«، ولنحتج بشدة ضد اإلنسان العتيق، وضد محاولته السيطرة على حياتنا!
   يا لها من مبادرات مباركة، تساعدنا في أن يعذر بعضنا بعضاً فيما أختلفنا فيه، 

ونتعاون فيما أتفقنا عليه، فتجتمع قوتنا في شعاع واحد!...

ومن اإلختالف نبدأ! 

أو  املعاصر  كندا  تاريخ  في  يحدث  لم 
مبمارسة  حكومة  قامت  أن  القدمي 
األشهاد  رؤوس  على  الديني  التمييز 
كما تقوم به حكومة السيد »جاسنت 
الديانة  الكاثوليكية  فكندا  ترودو«، 

والتي يسكنها عشرات الديانات اخملتلفة، لم يُظلم أو متيزت فيها ديانة 
عن أخرى إال في فترة تولى السيد ترودو كرسي رئيس الوزراء لهذا البلد املدافع األول واألقوى على مستوى 

العالم عن حرية العقيدة.
فأصبح يسن قوانني ويكمم أفواه بل ويسجن كل من يطالب بحرية العقيدة في كندا. ولكي يكون الكالم 
أكثر حتديداً، في بداية هذا العام عني السيد ترودو السيدة أميرة الغوابى لتكون أول سيدة مدافعة عن 
مكافحة االسالموفوبيا في كندا. والسيدة الغوابى هي صحفية ومدافعة عن حقوق اإلنسان في كندا 
ولسوء احلظ إنها ارتكبت بدافع ديني بحت مخالفة ضد حقوق اإلنسان في حق سكان مقاطعة كيبيك 

باتهامهم بأنهم ُمعادون لإلسالم.
فكتبت مقال قالت فيه باحلرف: »لسوء احلظ أن أغلبية سكان مقاطعة كيبك ال يتأثرون بسيادة القانون 
سكان  تتهم  من  بعينها  هي  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعة  أن  لنجد  للمسلمني«.  املعادية  باملشاعر  بل 
كيبيك تهمة باطلة وترتكب جرمية متييز في حق سكان تلك املقاطعة وتخالف مبادئ حقوق اإلنسان مما 
جعل ممثلني كيبيك في البرملان الكندي يطالبونها باالستقالة ولكنها لن تستقيل لسبب ما في نفس 

السيد ترودو. 
ثم تتوالى املفاجآت ويُعلن السيد الوزير أحمد حسني أن السيدة الغوابى قد ُعينت كمدافعة عن اإلسالم 

ملدة أربع سنوات. وقد ُخصص مبلغ ٥،٦ مليون دوالر ملكتب السيدة الغوابى حملاربة االسالموفوبيا.
أن ما يفعله السيد ترودو هو ما يُزيد االسالموفوبيا في كندا ألنه يريد إعادة أربعة ُمقاتلني من السجون 
الكردية كانوا مقاتلني مع داعش، واعترفوا بذلك ومنهم من يحمل اجلنسية اإلجنليزية وأُسقطت اجلنسية 

اإلجنليزية عنهم ألنهم غير مرغوب فيهم في إجنلترا خلطورتهم على األمن واجملتمع.
يُعيد  من  ملصلحة  واملتسامح؟  اآلمن  كندا  مجتمع  إلى  القتلة  هؤالء  دخول  من  ملصلحة  اآلن  والسؤال 
توطني الداعشيني في كندا وكل احلكومة الكندية تعلم جيدا انهم ال ميكن احتواء هؤالء األشخاص؟ ما 
سر ارتباط رئيس وزراء كندا باإلسالم السياسي؟ ألعله لم يستوعب درس الرئيس الفرنسي ماكرون ولم 
يتعظ مما حدث في بلجيكا وما يجرى في هولندا وبريطانيا ووسط أملانيا وكارثة إسبانيا؟ ألم يُخبره أحد 

عن بروتوكوالت اإلخوان املسلمني في استعمار الدول التي يتمكنون من رؤساء وزراءها؟
وفى املقابل جند انتهاك فج يحدث في أونتاريو، حيث يُفصل طالب في الثانوي ألنه في مناقشة عامة أعلن 
إميانه الكاثوليكي في قضية دعا مدرس الفصل ملناقشتها عالنية، وعندما صرح هذا الشاب اجلميل برأيه 
في أن اهلل خلق اإلنسان ذكر وأنثى، وأعلن اعتراضه أن يدخل األوالد دورات املياه للبنات، فقامت إدارة املدرسة 
بفصله بل وطلبوا له الشرطة ورُحل من املدرسة في سيارة الشرطة في سيناريو متييز ديني ال يحدث 
حتى في الصومال، وأعتقد أنه من املفروض أن تُقال كل احلكومة الكندية بسبب متييزها الديني ضد هذا 
الشاب الذى هو أولى أن يعني له السيد أحمد حسني مدافع عن إميانه الكاثوليكي املضطهد وليس أخرين.

حكومة كندا والتمييز الدينيحكومة كندا والتمييز الديني
    بقلم: مجدي حنني

باسم غير أسمي 
وديناً غير ديني 

وعقلني وقلبني وروحني 
وقهراً فوق قهر سنيني! 

فيا دُنيا هذه كلمتي
فأسمعيني!

يا فضيلة القاضي واملستشارين 
يا كل احلاضرين 

يا كل من في احملكمة 
أسمعوا لي أنا شنودة أو قل يوسف 

قل ما شئت 
أسمعوا يا كل من في احملكمة 

أسمعوا لي فأنا صاحب املظلمة! 
أنا يا سيدي طفالً ولكنني أيضاً محض 

فرد 
لن أزيد قوماً أو جماعة فأنا واحداً في 

العد 
أسمعوني يا هؤالء ويا هؤالء 

وأنصفوا طفالً بريئاً أيها القضاة األجالء
أعيدوني إلى غرفتي الصغيرة  

وإلى سريري الصغير 
أعيدوا إلى الطمأنينة 

أعيدوني إلى حضن أمي 
وأعيدوا لي حضن أبي 

أعيوني  
أعيدوا طفالً بريئاً ألسرته وأرجوكم ال 

متزقوا األبرياء! 
يا أيها القضاة األجالء 

هل حقاً يحتاج األمر إلى مرافعة 
هل في شرعكم حتتاج الشمس أثبات 

أنها ساطعة؟! 
وأنت أيها الصامت دوماً 

الصامت خوفاً
 الصامت خجالً 

أو الصامت مجاملة  
كفاك صمتاً 

قل كلمة احلق وأمضي 
ال تضيع حياتي بصمتك 
قل كلمتك في قضيتي 
يوماً ما كلمتك ستصل 

أو ال تصل
ليس هذا ما يهم 

تكلم فستكون إنسانيتك قد اكتملت 
وهذا هو املهم 

الصامتون عن احلق باعوا إنسانيتهم 
بخساً يا صاح 

كلمتك زيتاً فال تطفئ لي املصباح 
قل كلمتك وأمضي 

وال تخشي االنكسار 
قل كلمة احلق وأمضي 

فكلمة احلق شعار
كلمة احلق ال يكتمها األخيار 

قل كلمة احلق وال تصمت 
حتى في قلقك وحلظات اخلوف

حتى في انتظارك أللف سوف   
ليس املهم كم عشت

كيف انتظرت  
كم ربحت

املهم أنك تكلمت 
ولم تستسلم دوماً للصمت! 

شنودة شنودة 
في احملكمةفي احملكمة    

بقلم: جورج موسى

مستشار رئيس اجلمهورية لـ«جود نيوز«:مستشار رئيس اجلمهورية لـ«جود نيوز«:
 استبعد تعطيل الدراسة بسبب انتشار ماربورغ مبصر استبعد تعطيل الدراسة بسبب انتشار ماربورغ مبصر

القاهرة- جرجس إبراهيم
تاج  عوض  محمد  الدكتور  قال 
الدين، مستشار رئيس اجلمهورية 
أن  والوقاية،  الصحة  لشؤون 
األمراض  من  ماربورغ،  فيروس 
القدمية واملنشرة في بعض الدول 

األفريقية.
تصريحات  في  الدين  تاج  وأضاف 
هناك  إن   « نيوز  »جود  لـ  خاصة 

مئات الفيروسات من اجلهاز التنفسي تنتشر بشكل كبير خالل فصل الشتاء، واستبعد 
تعطيل الدراسة في مصر، في حال انتشار ماربورغ فيروس في مصر، السيما وأن الفيروس 

غير منتشر في البالد، وكون تعطيل الدراسة قضية قومية.
وأكد أن الدولة املصرية بكل مؤسساتها تعمل على لرصد أي حاالت قد تأتي من أفريقيا 

ملصر، وهناك محاوالت كبيرة للتعامل مع املرض.
مشددا على أن مصر متنبه لهذا املرض، في ظل عدم وجود عالج لهذا الفيروس. جدير 
نزفية  النزفية، هو حمى  املعروف سابقا باسم حمى ماربورغ  أن فيروس ماربورغ،  بالذكر 

فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس إيبوال.
وظهر فيروس ماربورغ ألول مرة في غينيا االستوائية والكاميرون، وأعراضه تكون خفيفة 

في البداية، ولكن ميكن أن تتزايد شدتها بسرعة.
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ظل فالنتينو ديكسون Valentino Dixon قابًعا 
في السجن ملدة 27 عام ، بسبب جرمية قتل لم 
يرتكبها وبينما كان وراء القضبان بدأ في رسم 
التي  هي  الرسومات  وتلك  اجلولف،  مالعب 
نهاية  في  سراحه  إطالق  في  هاما  دورًا  لعبت 
السجن،  في  عاًما   27 قضاء  فبعد  املطاف، 

أصبح اآلن فالنتينو ديكسون حرًا .
من  ديكسون  خرج   2018 سبتمبر    19 ففي 
السجن وهو يبلغ من العمر 48 عاًما، بعد إخالء 
محكمة مقاطعة إيري في نيويورك إلدانته في 
القتل ، وقد كان هناك خلف حريته تلك وهما : 
مجموعة من طالب جامعة جورجتاون ، ومجلة 

غولف دايجست .
وذلك بعد أن أمضى ديكسون أكثر من نصف 
حياته سجيًنا خلف القضبان في “مرفق أتيكا 
اإلصالحي” بنيويورك ، حيث كان يقضي هناك 
عقوبة السجن ملدة 40 سنة في قضية تورانو 
في  عاًما   27 قبل  قتل  الذي  الفتى  جاكسون 

أحد شوارع نيويورك .
اجلرمية:

في 10 أغسطس 1991م مت إطالق بعض األعيرة 
النارية في الهواء في أحد شوارع مدينة بوفالو 
وُقتل  أشخاص  ثالثة  فُجرح  نيويورك،  في 
البالغ من  شخص واحد هو الشاب جاكسون 
ألنه  ديكسون  اتهم  وحينها   ، عاًما   17 العمر 

كان باملكان وقت إطالق األعيرة النارية .
ولكنه ادعى أنه كان في متجر مجاور يشتري 
البيرة عندما سمع الطلقات، وقبل وقت قليل 
 21 العمر  من  البالغ  ديكسون  كان  ذلك  من 
أنه  وقال  بكفالة  السجن  من  خرج  قد  عاًما، 
ومع  احلادث،  وقوع  أثناء  املكان  غادر  ما  سرعان 
ذلك وبعد ساعات قليلة كانت الشرطة على 
بابه تلقي القبض عليه بتهمة قتل جاكسون.
والغريب أنه لم يكن هناك أي دليل مادي يربط 
بعد  أنه  ذلك  على  وعالوة  بالقتل،  ديكسون 
يدعى  آخر  رجل  اعترف  النار  إطالق  من  يومني 
المار سكوت بالقتل، لكن على الرغم من هذا 
وأُرسل  1992م  عام  في  باجلرمية  ديكسون  أُدين 

إلى السجن.

موهبته:
كان ديكسون فنانًا موهوبًا منذ صغره، وعندما 
مت حبسه خلف القضبان، اختار لنفسه هواية 
ميارسها كوسيلة للترفيه والعثور على الراحة، 
وبناء على اقتراح من السجان بدأ ديكسون في 
يتأقلم  بدأ  هنا  ومن  للجولف،  مالعب  رسم 

ويشعر بالراحة على الفور.
»غولف  جمللة  ذلك  بعد  ديكسون  وأوضح 
أول  رسم  عن  يتحدث  كان  حينما  دايجست« 
حول  ما  شيء  هناك  »كان  له:  غولف  ملعب 
بامللل  أشعر  كنت  فقد  والسماء،  العشب 
من رسم احليوانات والناس، وبعد 19 عاًما في 
منظر  كان  بنيويورك،  أتيكا  إصالح  منشأة 
حفرة الغولف يتجلى أمامي، وقد ظهر الرسم 

جمياًل وهادئًا.
يلعب  لم  ديكسون  أن  األمر  في  الغريب  وكان 
اجلولف من قبل، ولكن بعد رسم مساره األول 
في اللعبة أقرضه زميله في احلجرة نسخه من 
ديكسون  وبدأ  دايجست،  غولف  لعبة  مجلة 
في إنشاء رسومات أخرى مبنية على صفحات 

اجمللة.
فقط  عامني  فترة  خالل  أنه  ديكسون  ويقول 
للغولف،  مختلًفا  ملعًبا   130 من  أكثر  رسم 

ويعتقد أن سجنه قدم له هدًفا جديًدا، حيث 
قال: »أعتقد أن اهلل وضعني هنا لرسم مالعب 
غولف  في  ديكسون  كتب  كما  الغولف«، 

دايجست يقول: رمبا سألعب الغولف يوًما ما.

وفي صفحات اجمللة وجد ديكسون أكثر بكثير 
من مجرد صور مالعب الغولف التي أثرته، لقد 
تصفح  أثناء  به  يتصل  أن  ميكن  شخًصا  وجد 
الصفحات، فقد قرأ ديكسون مقال عبر عمود 
ويدعى  دايجست  غولف  مبجلة  محرر  كتبه 
ماكس إدلر، وكان املقال بعنوان “الغولف أنقذ 

حياتي”
يكتب  أن  وقرر  الشيء  بنفس  ديكسون  شعر 
وفي  رسوماته  بعض  له  ويرسل  إدلر،  إلى 
التي أرسلها إلى  الرسالة املرفقة بالرسومات 

إدلر، أخبره ديكسون عن نفسه وأنه بريء، وهي 
طيلة  لنفسه  بها  احتفظ  قد  كان  حقيقة 

فترة سجنه.
وقد قال الكاتب إدلر: »كنت في البداية معجًبا 
إدانته،  من  متأكًدا  أكن  لم  لكنني  بفنه،  جًدا 
العميق،  البحث  من  الكثير مني  أخذت  والتي 
لدى  كان  لقد  رائع  هذا  وكان  فكرت  ولكني 
تنقذه،  للعدالة  خطيرة  أدلة  بالفعل  الرجل 

فقررت أن أعمل عليها«.
عام  وفي  القضية  في  البحث  في  إدلر  بدأ 
دايجست  غولف  مجلة  في  نشر  2012م، 
القصة  فجلبت  لديكسون،  الشخصي  امللف 
وفي  اإلعالمي،  االهتمام  من  جديدة  موجة 
في  الطالب  عيون  على  استحوذت  النهاية 
قاموا  حينما  2018م،  لعام  جورجتاون  جامعة 
والذي  السجون،  بعنوان إصالح  بعمل مشروع 
تفاصيل قضية  في  التحقيق  من خالله  بدأوا 

ديكسون.
ثم قاموا بتتبع الشهود فحصوا الوثائق، وزاروا 
هائلة  السجن وحشدوا كميات  في  ديكسون 

الطالب  أبحاث  وساعدت  اجلديدة،  األدلة  من 
دونالد  السيد  ديكسون  محامي  مع  بالتعاون 
مكتب  إلى  القضية  تقدمي  في  طومسون 
النائب العام، وقدموا أدلة هامة وجديدة مبا في 

ذلك شهود عديدين قالوا أن ديكسون بريء.
وهكذا متت تبرئة ديكسون من تهمة القتل، ومت 
إطالق سراحه ويخطط ديكسون اآلن لتكريس 
يقع  ال  باالشتباه، حتى  االحتجاز  حياته حملاربة 
مذنب،  يكون  أن  دون  للسجن  فريسة  غيره 
جولة  بلعب  أمنيته  ديكسون  حقق  وبالطبع 

جولف في ذلك العام.

قصة السجني البريء ديكسون مع لعبة الغولف قصة السجني البريء ديكسون مع لعبة الغولف 

الشرطة اإليرلندية تتهم دجاجة الشرطة اإليرلندية تتهم دجاجة 
بجرمية قتل دمويةبجرمية قتل دموية

 
كشف حتقيق للشرطة اإليرلندية أن املتهم األول في جرمية قتل رجل بشكل دموي داخل منزله هو 

دجاجة.
وذكر ونقل موقع »فوكس نيوز« اإلخباري أن جرمية وقعت في أبريل 2022، تبني بعد انتهاء التحقيقات 

أن العيون شاخصة بنسبة كبيرة على دجاجة يظهر أن لديها سجل عنيف بالتعامل مع البشر.
وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن جاسبر كروس مت االعتداء عليه من قبل دجاجة من ساللة البراهمي 
والتي تعرف بأصابع أرجلها املكسوة بالريش وقّدمها املرتفع بسيقان طويلة وذيل محذب، وكان كروس 

قد استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى االعتداء على طفل بوقت سابق. 
رجل  ويظهر على خلف  األرض  بالدماء على  الرجل مضرجاً  العثور على  مت  أنه  الطبي  التقرير  وذكر 

كروس ثقب كبير وذيل من الدماء. 
وبحسب املتواجدين آنذاك عند احلادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح كلمة »الدجاجة الدجاجة«، قبل 

أن يتوفى.

كلب يطلق النار على صاحبه السائق كلب يطلق النار على صاحبه السائق 
ويقتله!ويقتله!

ألن  - خصوصاً     في مشهد غير مألوف 
أعلنت  ـ،  بالوفاء  مشهورة  عادة  الكالب 
أطلق  كلبا  أن  عن  األمريكية  الشرطة 
احليوان  داس  أن  بعد  رجالً،  وقتل  الرصاص 
باملقعد  سالح  زناد  على  اخلطأ  بطريق 

اخللفي لشاحنة صغيرة.
   فقد أصيب الضحية، الذي كان جالساً 
الشاحنة،  األمامي في  الراكب  في مقعد 
األليف  واحليوان  هو  كان  بينما  ظهره  في 
والية  في  للشرطة  وفقاً  صيد،  رحلة  في 

كانساس بوسط الواليات املتحدة.
   وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر، إن الكلب داس على بندقية مالك الشاحنة مما تسبب في 
إطالق النار، وأصابت الرصاصة الراكب الذي توفي متأثراً بجراحه في مكان احلادث. كما أضاف مكتب 
العمدة في بيان منفصل، أن التحقيق جار، لكن التحقيق األولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد ال 

أكثر.
الذي توفي هو صاحب     يذكر أن املسؤولني لم يذكروا ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 30 عاماً 

الكلب.
السالح  املتحدة بسبب  الواليات  أمر شائع بشكل مأساوي في  العرضي  النار  أن إطالق     في حني 

املنفلت بني املواطنني.
املراكز  ، وفًقا لبيانات من   2021 نارية في عام     وتوفي أكثر من ٥00 شخص في حوادث أسلحة 

األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها.
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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.
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sam.m.ibrahim@gmail.comsam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
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Fax.: 416 391 0319
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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
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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

ادوارد  »برنس  مقاطعة  سوريس  بلدية  في   -1
بارتفاع  الثلج  لرجل  متاثيل  عمل  ممنوع  ايالند« 
أكثر من 7٥ سم في فناء املنزل وهي من لوائح 

السالمة في املدينة.
ميكن  ال  أونتاريو  ماركهام  مدينة  في   -2
للسكان ري النجيل في اليوم إال مرة واحدة اما 
التاسعة صباحا  السادسة حتى  الساعة  من 
ولكن  التاسعة مساءا  السادسة حتى  من  أو 
مع  ذلك!!  مراقبة  ميكن  كيف  واضحا  ليس 
العلم بان غرامة مخالفة تلك الالئحة ٥000$.
3- في بلدية »بيكونسفيلد« مقاطعة كويبك 
ال ميكن كسو احلوائط فوق أساسات البيوت إال 

مبادة واحدة مثال مينع اخللط بني مادتني كاحلجر 
الطبيعي مع الطوب في نفس الوقت.

سلم  طالء  ميكنك  ال  البرتا  مقاطعة  في   -4
حالته  عن  لتكشف  شفافة  مبادة  إال  خشبي 
من القدم او التشقق كالئحة تضمن السالمة.
اونتاريو ال يسمح ان يرتفع  ٥- في بلدية لندن 
جنيل املنزل أكثر من 20 سم وإال ترسل البلدية 

من يقوم بقصة على حساب صاحب املنزل.
إال  يسمح  ال  ميسسوسساجا  بلدية  في   -٦
ان  ويجب  املنزل  فناء  في  واحد  غسيل  بحبل 
وال  للمنزل  اخللفي  للحائط  مالصقا  يكون 

يتعدى ارتفاعه طول الشخص.
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مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
بني الدب والثوربني الدب والثور

راعي  الشجر، شاهد  بلوغه خالء مقطوع  لدى     
آخر.  راع  االنقضاض على  يحاول  جامحاً  ثوراً  البقر 
لكن هذا كان ينزل الى حفرة في األرض كلما اقترب 
عليه  ينقض  حتى  منها  يصعد  ان  وما  الثور  منه 

الثور وهو مهتاج أكثر من املرة السابقة.
   وعيل صبر الفارس وهو يرى العملية تتكرر أكثر 
في  تبقى  ال  »ملاذا  بزميله:  فصاح  مرات.  عشر  من 

تلك احلفرة حتى يذهب الثور؟«
   فبرز املسكني من مكانه ليقول: »هناك دب في 

احلفرة«.

هايزه أونالين:هايزه أونالين:
خطوات عليك تنفيذها فور خطوات عليك تنفيذها فور 
اكتشاف سرقة بياناتك على اكتشاف سرقة بياناتك على 

اإلنترنتاإلنترنت

حساب  أي  أن  التكنولوجيا  في  متخصصون  رأى 
العديد  عبر  اختراقه  ميكن  اإلنترنت  شبكة  على 
من احليل. قالت بوابة تكنولوجيا املعلومات »هايزه 
البيانات عبر  االختراق عن طريق تصيد  إن  أونالين« 
األمان  أن  إلى  مشيرة  اإللكتروني،  البريد  رسائل 

بنسبة 100% أمر غير ممكن حتى اآلن.
ونصحت البوابة األملانية املستخدم بتوخي احليطة 
حيث  اإلنترنت،  شبكة  على  التعامل  أثناء  واحلذر 
في  الروابط  أو  املرفقات  على  النقر  عدم  ينبغي 
غير  مرسلني  من  الواردة  اإللكتروني  البريد  رسائل 

معروفني.
احلساب  استدعاء  عدم  ينبغي  املثال  سبيل  وعلى 
بدال  إلكتروني  بريد  رسالة  في  رابط  عبر  املصرفي 

من املتصفح.
ونصح اخلبراء في الوقت ذاته بتحديث البرامج مثل 
الفيروسات  من  احلماية  وبرنامج  التشغيل  نظام 

بانتظام.
ويجب أيضا استخدم كلمة مرور آمنة وقوية لكل 
حساب على حدة، كما أن املصادقة ثنائية العوامل 

توفر أمانا إضافيا.
فيجب  البيانات،  سرقة  في  اشتباه  هناك  كان  إذا 
خصم  مت  إذا  املثال  سبيل  على  سريع،  إجراء  اتخاذ 
على  فيجب  إذن  دون  املصرفي  احلساب  من  أموال 

الفور اتخاذ اإلجراءات التالية:
 غلق احلساب.

 االتصال بالبنك لتوضيح احلادث ووقف التحويالت 
احملتملة.

 تقدمي بالغ للشرطة.

مجلة »فاميلي سايفتي«:مجلة »فاميلي سايفتي«:
علقة مزدوجةعلقة مزدوجة

الى  خطيبها  اختي  دعت  صيفية  أمسية  في     
العشاء في املنزل. وقبل العشاء انسحبنا جميعاً 
من غرفة اجللوس مفسحني مجال خلوة للخطيبني 
باستثناء ابي الذي انضم اليهما وراح يعرض على 
الشاب آلة التصوير التي اشتراها حديثاً وخرج بعد 

وقت ليعود بعدة صيد السمك والبندقية.
وضاقت امي ذرعاً بتصرفات ابي، فدعته الى املطبخ 
وقالت بحزم: »ملاذا ال تدعها واياه؟ انها لم تره ملدة 

طويلة«.
   وأجابها على الفور: »وأنا كذلك لم اره طوال هذه 

املدة«.

صحيفة »إنديا توداي«:صحيفة »إنديا توداي«:
محاسن احلياكةمحاسن احلياكة

االقتصاد  مادة  في  االول لصفنا  االجتماع     خالل 
»هل  اآلتي:  بالسؤال  االستاذ  الى  طالبة  توجهت 
احملاضرات؟  اثناء  في  الصوف  بحياكة  لي  تسمح 
الطالبات  احدى  سألتني  سنوات  »قبل  فأجابها: 
طلبها.  فلبيت  الصف،  في  باحلياكة  لها  السماح 
والنتيجة ان لدي اليوم عدداً من املالبس الصوفية 
تلبية  لعدم  اعذريني  لذلك  أوالد...  وثالثة  وزوجة 

طلبك«.

مجلة »بوبيالر ميكانكس« األمريكية:مجلة »بوبيالر ميكانكس« األمريكية:
اللون األبيض قد ينضم اللون األبيض قد ينضم 

لعائلة إشارات املرور قريبالعائلة إشارات املرور قريبا

عائلة  إلى  األبيض  اللون  إضافة  باحثون  اقترح 
إشارات املرور والتي تشمل حتى اآلن ثالثة ألوان هي 

األحمر واألخضر واألصفر.
إلى  القيادة  ذاتية  السيارات  من  املزيد  دخول  مع 
من  العديد  تتغير  أن  ميكن  العالم،  حول  الطرق 
»بوبيالر  مجلة  بحسب  األبد،  إلى  القيادة  جوانب 
الشؤون  في  املتخصصة  األمريكية  ميكانكس« 

العلمية والتقنية.
 )EVs( الكهربائية  السيارات  من  املزيد  يقود 
واملركبات ذاتية القيادة )AV( املهندسني بالفعل إلى 
تنفيذ طرق كهربائية ومخططي املدن إلى تصميم 
ممرات مخصصة للمركبات - واآلن، أصبحت إشارات 

املرور هي التالية للتحول.
يقترح  القيادة،  ذاتية  السيارة  فجر  بزوغ  عصر  في 
كارولينا  والية  جامعة  من  النقل  مهندسو 
الشمالية إضافة »ضوء أبيض« رابع تتمثل وظيفته 
التي  السيارة  »ملتابعة  ببساطة  البشر  تنبيه  في 

أمامهم«.
الشمالية  كارولينا  جامعة  من  املهندسون  يقول 
اقتراب  لدى  فيمكن  الفكرة،  تطبيق  حال  في  إنه 
أن  طرق،  تقاطع  ملف  من  املركبات  من  كاٍف  عدد 
إلى  إشارة  سيكون  والذي  األبيض  الضوء  ينشط 
أن املركبات اآللية تنسق حركتها لتسهيل حركة 

املرور عبر التقاطع بشكل أكثر كفاءة.
املركبات  قائدي  من  سيطلب  أخرى،  بكلمات 
 - أشخاص  يقودها  التي  تلك   - اآللية  غير  العادية 
)ذاتية القيادة(، بحيث  التي أمامهم  اتباع السيارة 
عبر  أمامهم  مرت  حال  وفي  يتوقفون  توقفت  إذا 

التقاطع فإنهم ميرون في هذه احلالة.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
صح النومصح النوم

   ذات صباح باكر أيقظ موزع البريد رجالً من النوم 
بجهد  الباب  فتحه  وبعد  مسجلة.  رسالة  ليوقع 
حمل الرجل الدفتر على احلائط ووقع غير أن عامل 

البريد نظر الى السجل الفارغ مندهشاً،
ثم زالت دهشته اذ رأى التوقيع على اجلدار.

مجلة »ريدرزدايجست«:مجلة »ريدرزدايجست«:
الغد يأتي دائماًالغد يأتي دائماً

الهادىء،  احمليط  في  غوام  جزيرة  في  مدة  أقمت     
الشركة  مبكتب  أتصل  آخر  الى  وقت  من  وكنت 
اتصلت  مرة  وذات  املتحدة.  بالواليات  ماريالند  في 
باملكتب في السابعة من صباح يوم جمعة بتوقيت 
غوام وكانت الساعة ال تزال الرابعة من بعد ظهر 
التوقيتني  في  الفارق  بسبب  ماريالند  في  اخلميس 
احملليني. وكان نهاري يبشر بأعمال مكتبية مرهقة 
ن عندما سمعت صوتاً مرحاً على  لكنَّ مزاجي حتسَّ
التحدث الى  الطرف اآلخر يهتف: »يسعدني دائماً 
شخص في غوام، فذلك يطمئنني الى أن الغد آت«.

وكالة األنباء األملانية:وكالة األنباء األملانية:
لهذا السبب.. ال ترتِد لهذا السبب.. ال ترتِد 

سترات سميكة عند قيادة سترات سميكة عند قيادة 
السيارةالسيارة

ارتداء سترات  أملاني هام، حول خطورة  تنبيه 
على  ذلك  وأثر  السيارة  قيادة  أثناء  سميكة 

إمكانية عمل حزام األمان.
من  الفني  للفحص  األملانية  الهيئة  حذرت   
السيارة  قيادة  أثناء  سميكة  سترات  ارتداء 
أن السترات  الشتاء، وحذرت من  خالل فصل 
األمان.  أحزمة  عمل  تعيق  السميكة 
أن  يجب  األمان  حزام  أن  الهيئة  وأوضحت 

يلتصق باجلسم جيدا.
وليس  واحلوض  الصدر  مير على  أن  كما يجب 
توفير  من  يتمكن  كي  والبطن،  العنق  على 

حماية فعالة للركاب في حال وقوع حادث.
توماس  األملاني  السيارات  خبير  وأوضح 
قيادة  من  السائق  متكن  »إذا  قائال:  شوستر 
في  ثقيل  جاكت  ارتداء  بدون  السيارة 
الشتاء، فإنه سيكون أكثر قدرة على احلركة 
وسيتمكن من توجيه السيارة بشكل أسهل، 
عالوة على قيام حزام األمام بأداء مهمته في 

احلماية بصورة أفضل«.
التأمني  معهد  نشر  نفسه،  الوقت  في 
 ،IIHS السريعة  الطرقات  على  للسالمة 
املتحدة  بالواليات  ربحية  غير  مؤسسة  وهو 
تصادم  الختبار  مصورا  مقطعا  األمريكية، 
يوضح خطورة عدم ربط أحزمة األمان للركاب 

باملقاعد اخللفية.
»عليك  املصور،  املقطع  على  املعهد  وعلق 
مربوطون  اخللف  في  ركابك  أن  من  تتأكد  أن 

باألحزمة - من أجلهم ولصاحلك«.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
الرجل العازب في خطر... الرجل العازب في خطر... 

دراسة: املتزوج أو املطلق أقل دراسة: املتزوج أو املطلق أقل 
عرضة للوفاةعرضة للوفاة

املتزوجني/  الرجال غير  إن  دارسة عملية جديدة  تقول 
القلب  في  قصور  نتيجة  للوفاة  عرضة  أكثر  العزاب 
بنسبة الضعف مقارنة بالرجال املتزوجني أو املطلقني 

أو حتى النساء من أي حالة اجتماعية.
وعرضت الدراسة في مؤمتر الكلية األمريكية ألمراض 
لم  رجال  إن  تقول  ونشرت عنها عدة مقاالت  القلب، 
الضعف  يفوق  مبا  للوفاة  عرضة  أكثر  كانوا  يتزوجوا 
خالل خمس سنوات وذلك بقصور في القلب مقارنة 

مع رجال كانوا متزوجني سابقا.
وحالته  الشخص  جنس  أن  اعتبرت  الدراسة 
فعضلة  قلبه،  حالة  على  تأثير  لهما  االجتماعية 
القلب الضعيفة ال تستطيع ضخ الدم بشكل جيد 
للجسم عامة، وفي سبب رئيسي للوفاة في الواليات 

املتحدة األمريكية مبا يصل إلى ٦ ماليني شخص.
وترى الدراسة أيضا أن الرجل العازب أكثر عرضة للوفاة 
بنحو 2.2 مرة من الرجل املتزوج، ولم يكن للرجال من 
املطلقني أو األرامل أو املنفصلني خطر متزايد للوفاة 

مقارنة بالرجال املتزوجني.
بني  العالقة  وراء  األسباب  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
بعد  احلياة  قيد  على  والبقاء  للرجل  الزوجية  احلالة 
قصور القلب حتتاج إلى دراسات جديدة، فيما يعتقد 
في  دورا  يلعبان  العزلة  أو  االجتماعي  التفاعل  أن 
في  االختالفات  وكذلك  للشخص،  العامة  الصحة 

السلوكيات الصحية.
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كندا ترسل كندا ترسل 3030 مليون دوالر أخرى إلى تركيا  مليون دوالر أخرى إلى تركيا 
وسوريا معوسوريا مع بدء إعادة اإلعمار بدء إعادة اإلعمار

أعلنت احلكومة الفيدرالية عن نيتها بإرسال 02 مليون دوالر 
أخرى كمساعدة شخصية لألشخاص املتضررين من الزالزل 
املدمرة في تركيا وسوريا، باإلضافة إلى عدة ماليني أخرى من 

التبرعات اخلاصة.
وقال وزير التنمية الدولية هارجيت ساجان أن كندا ستطابق 
عشرة ماليني دوالر من تبرعات أعضاء التحالف اإلنساني وهو 
وبالن  أوكسفام  منظمة  في عضويته  يضم  الذي  التحالف 
الغذاء  خدمات  يقدمون  وهؤالء  فيجن  ورلد  و  إنترناشيونال 
واملياه والصرف الصحي واخلدمات الطبية في حاالت الطوارئ، 
الناس  تبرعات  دوالر من  وأيضا ستطابق كندا عشرة ماليني 

للصليب األحمر.
يأتي هذا اإلعالن بعد أن طلبت األمم املتحدة املزيد من املساعدات، وقد حثت مجموعة من النواب 
الكنديني احلكومة على توسيع نطاق مطابقة التبرعات لتشمل املزيد من املنظمات، هذا بعد أن 
دمر زلزاالن قويان ومئات الهزات االرتدادية مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم ٦ فبراير مما خلف 

أكثر من سبعة وأربعون ألف قتيل واحلق الضرر بعشرات اآلالف من املباني.
وقالت منظمة األمم املتحدة للطفولة »أن أكثر من مليون شخص يقيمون في مساكن مؤقتة 
اإلقليمي  املدير  وقال  إنسانية«،  خدمات  إلى  الوصول  محدودية  مع  والفنادق  الرياضة  ومالعب 
لليونيسف في أوروبا وأسيا الوسطي »أن األطفال واألسر الذين جنوا من الزالزل يواجهون التشرد 
ونقص الغذاء واملاء والبرودة الشديدة التي تصل إلى درجة التجمد أثناء الليل«، وقالت السلطات 
وان  بدأت،  قد  مأوي  بال  أصبحوا  الذين  لألشخاص  مساكن  لبناء  األولية  األعمال  »إن  التركية 

احلكومة التركية تخطط لبناء ٥٥8 منزال مبدئيا«.

 التوقيت الصيفي في أونتاريو  التوقيت الصيفي في أونتاريو يبدأ يوم يبدأ يوم 1212 مارس مارس
السادسة  الساعة  يوم تغرب فيه الشمس قبل  أخر  أن يكون هو  يوم اجلمعة 32 فبراير  صادف 
متام  في  مارس   21 يوم  وفي  الطول،  في  التدرج  في  النهار  يبدا  الربيع  اقتراب فصل  ومع  مساء 
هذا  معنا  ويبقي  دقيقة  ستون  لألمام  الساعة  عقارب  بتقدمي  سنقوم  فجرا  الثانية  الساعة 

التوقيت الصيفي حتى يوم ٥ نوفمبر.
السابعة مساء، ويستمر  الساعة  إلى  الشمس  يتأخر غروب  الساعة  لتغيير  التالي  اليوم  وفي 
الغروب في التأخر يوما بعد يوم حتى شهر يونيو وسيكون يوم 12 يونيو هو أطول وقت للنهار 
حيث ستشرق الشمس في الساعة اخلامسة والنصف صباحا وتغرب في التاسعة مساء ويكون 
هناك ما يقرب من ستة ساعات ونصف من ضوء الشمس وهذا يعني االستمتاع بأشعة الشمس 

لفترة طويلة ملدة ثمانية أشهر تقريبا، من إبريل إلى نوفمبر.

 اليزيديون في  اليزيديون في كندا يناشدون احلكومة بعدم كندا يناشدون احلكومة بعدم 
إعادة أعضاء داعش إلى كنداإعادة أعضاء داعش إلى كندا

بعد أن أعلنت احلكومة الكندية عن نيتها إلعادة 91 امرأة وطفال ممن لهم عالقة بداعش من شمال 
سوريا وأيضا إعادة أربعة من الرجال الكنديني الذين انضموا لداعش واحملتجزين في معسكرات 
االعتقال التي يديرها األكراد، قالت جميلة ناسو رئيسة اجلمعية اليزيدية الكندية في وينيبج »أن 
قرار أعادة الكنديني الذين انضموا إلى داعش جعلنا نحن اليزيدين نشعر باحلزن واخليانة، الن هؤالء 
ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وإرهاب وهم لن يواجهوا احملاكمة حيث ال توجد أدلة عليهم والشهود 
اليزيدي في كندا، ولكن ألولئك  ليسوا، وإن هذا أمر مخيب حقا لآلمال وليس فقط للمجتمع 

الذين يؤمنون بالقيم الليبرالية في كل أنحاء كندا التي يجب أن تكون مدافعة عن الضحايا«.
وقالت هدي احلمد وهي سيدة يزيدية تعيش اآلن في وينيبج 
السابعة عشر من عمري في أغسطس  أبلغ  قالت »كنت 
بلدتنا  داعش  هاجمت  عندما  عشر،  وأربعة  الفان  عام  من 
وهربت عائلة هدي واآلالف اآلخرون إلى سفوح جبل سنجار 
وقاموا  داعش  مقاتلي  عليهم  قبض  ولكن  هناك  لالختباء 
بفصلهم وتقسيمهم حسب العمر واجلنس وأخذوا األوالد 
ولتربيتهم  اإلسالم  إلي  ليحولوهم  عائالتهم  من  الصغار 
كمقاتلني جهاديني وانتحاريني، ومت قتل اآلالف من كبار السن 
والفتيات لبيعهم كعبيد وسبايا ملقاتلي  وفصل الشابات 

داعش وبعد اغتصابهم كان يتم بيعهم عدة مرات«.
اشد  كانوا  داعش  مقاتلي  زوجات  »إن  أيضا  هدي  وقالت 
شراسة من الرجال حيث كانوا يضربوننا باستمرار ويرفضوا 

لصالح  تعمل  التي  احلقوقية  واملنظمات  الكندية  احلكومة  وان  يوم،  كل  ويركلوننا  إطعامنا 
الذين  يعرفوا حقيقة وطبيعة هؤالء األشخاص  السجون في سوريا ال  الكنديني في  املعتقلني 
اختاروا مغادرة كندا لاللتحاق بداعش اإلرهابية، ومن املؤلم رؤية محاولة لم شمل عائالت داعش 
والذين  احلياة  الباقني علي قيد  العائالت  أفراد  اليزيدية في كندا للم شمل  بينما تكافح األسر 

يعيشون في مخيمات الالجئني اخلطرة« .

99
أونتاريو تضاعف عدد مفتشي أونتاريو تضاعف عدد مفتشي 

دور الرعاية طويلة األجلدور الرعاية طويلة األجل
 391 تعني  وإنها  األجل،  طويلة  الرعاية  دور  مفتشي  عدد  ضاعفت  إنها  أونتاريو  حكومة  قالت 
موظفا جديدا للتفتيش على دور الرعاية طويلة األجل، وسيصبح هناك أكثر من مفتش واحد 

لكل اثنان من هذه الدور، وهذا جزء من استثمار بقيمة 27 مليون دوالر مدته ثالثة سنوات.
وقال وزير الرعاية طويلة األجل بول كاالندرا أن التعيينات اجلديدة تعزز نظام التفتيش في املقاطعة 
كجزء من التغييرات التي أدخلتها احلكومة في أواخر عام 1202 لتعزيز إنفاذ القوانني، وجاءت هذه 
التمويل  ونقص  الرعاية  دور  القدمي على  التفتيش  أن  وجد  تقرير مستقل  أعقاب  التغييرات في 

ساهم في العواقب املميتة لوباء كوفيد 91 في هذه الدور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت حكومة أونتاريو إنها تقترح زيادة الغرامات على دور الرعاية 

طويلة األجل التي ال تفي مبتطلبات وجود أجهزة تكييف في غرف املقيمني.

استدعاء استدعاء 22 مليون مقالة  مليون مقالة 
هوائية بعدهوائية بعد تقارير  تقارير 

تفيد بان بعضها يشتعل تفيد بان بعضها يشتعل 
ويحترق ويذوبويحترق ويذوب

استدعت وزارة الصحة الكندية أكثر من 2 مليون مقالة هوائية تباع في كندا والواليات املتحدة 
من  بحروق  إصابات  عن  تقارير  تلقيها عشرة  بعد  )كوسوري(  التجارية  العالمة  من  واملكسيك، 
استعمال هذه املقالة وذلك الن التوصيالت السلكية بها ميكن أن ترتفع حرارتها وتتسبب خطر 

نشوب حريق.
وقالت وزارة الصحة الكندية »أن املستهلكني يجب أن يتوقفوا على الفور عن استخدام هذا النوع 
من املقالي الهوائية«، وأشارت الوزارة في االستدعاء بانها قد تلقت مائتني وخمسون تقريرا على 
مستوي العالم منها ستة وخمسون تقريرا من كندا يفيد بان املقالي الهوائية اشتعلت فيها 

النيران واحترقت وذابت من شدة السخونة.
وكان هناك ثالثة وعشرون تقريرا عن أضرار طفيفة في املمتلكات على مستوي العالم وعشرة 

تقارير عن إصابات طفيفة بحروق سطحية منها أربعة حاالت في كندا.
ومن بني مليوني منتج متضرر مت بيع ما يقرب من مائتني وخمسة وثالثون ألف وحدة في كندا ما 
بني شهر مارس من عام 9102 وشهر ديسمبر من عام 2202، ويتضمن االستدعاء عدة موديالت 

وأحجام مختلفة، وجميعها حتمل اسم العالمة التجارية )كوسوري(.
املقالة، للحصول على مقالة هوائية  باللينك املوضح أسفل  ويجب على املستهلكني االتصال 
وصورة  بهم  اخلاصة  االتصال  معلومات  تقدمي  املستهلكني  وعلى  أخر،  منتج  أو  مجانا،  بديلة 

للمقالة الهوائية اخلاصة بهم التي مت استدعاؤها، وال حاجة إلى تقدمي إيصال الشراء.
moc.irosoc.llacer     :اللينك هو

كندا حتظر تطبيق تيك توك على األجهزة كندا حتظر تطبيق تيك توك على األجهزة 
الصادرة من الصادرة من احلكومةاحلكومة

حظرت كندا تطبيق )تيك توك( على األجهزة 
بسبب  احلكومة  تصدرها  التي  احملمولة 
مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وهذا بعد حظر 

مماثل من االحتاد األوروبي األسبوع املاضي.
اخلزانة  مجلس  رئيسة  فورتييه  مني  وقالت 
ملتزمة  كندا  حكومة  »إن  بيان  في  الكندي 
احلكومية،  املعلومات  أمن  على  باحلفاظ 
ونحن نراقب أنظمتنا بانتظام ونتخذ إجراءات 
مع  يتسق  القرار  هذا  وأن  اخملاطر  ملعاجلة 
قرارات شركائنا الدوليني، وفي حني أن مخاطر 
ليس  ولكن  واضحة  التطبيق  هذا  استخدام 

لدينا دليل في هذه املرحلة عن أن املعلومات احلكومية قد مت أختراقها«. كما قرر كبير مسؤولي 
املعلومات في كندا أن هذا التطبيق ميثل مستوى غير مقبول من اخملاطر على اخلصوصية واألمن.
هذا وقد واجهت )تيك توك( التي لديها أكثر من 001 مليون مستخدم نشط شهريا في الواليات 
املتحدة تدقيقا متزايدا محليا وخارجيا بسبب مخاوف من أن البيانات قد تقع في حوزة احلكومة 
الصينية، وقال خبراء أمنيون مستقلون »إن هذا أمر محتمل على الرغم من انه لم يتم اإلبالغ عن 

أي حادث مماثل حتى اآلن وهذا األمر أكدت عليه احلكومة الكندية.
وقد ردت )تيك توك( على قرار كندا بحظر تنزيل التطبيق هذا وقالت في بيانا لها »انه من الغريب 
أن  ودون  املتحدة  والواليات  األوروبي  االحتاد  من  مماثل  حظر  بعد  اخلطوة  هذه  عن  أعلنت  كندا  أن 
تتصل بنا بشأن هذه اخملاوف«، وقال املتحدث باسم تيك توك »نحن جاهزون دائما للقاء املسؤولني 

احلكوميني ملناقشة كيفية حماية آمن وخصوصية الكنديني “.
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6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

قامت مجموعة من علماء النفس برئاسة » د. 
چورچ سربان«  أستاذ العلوم النفسية بكلية 
الطب بجامعة نيويورك،  بإجراء دراسة علمية 
بعض  منه  يُعاني  الذي  املالي  اجلهل  حول: 

النساء، واألسباب التي تكمن وراءه.
   وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

•  ضعف عملية احلساب عند بعض الفتيات!
إذ  األولى،  املدرسة  أيام  من  جذور  له  وهذا      
إنهن غالباً ما يكن أقل اهتماماً بالدروس التي 
وباقي  الهندسة  أو  كاجلبر  باحلساب،  تتعلق 
مما  أدبية،  أخرى  ملوادٍ  وميلهن  الرياضيات،  فروع 
عند  واخلوف  والتوتر  بالقلق  شعور  عنه  تولد 
الوقت،  ومير  رياضية.  أو  حسابية  مسائل  حل 
وتنهي حواء دراستها، ومازالت تسيطر عليها 
جتنب  فتحاول  األولى،  الدراسية  انطباعاتها 

التعامل مع األرقام بقدر اإلمكان.
• التوازن املفقود!

قد  بطبعها، فهي مجاملة،     حواء عاطفية 
تشتري الهدايا الكثيرة إلهدائها إلى صديقاتها 
كما  املرتفع،  ثمنها  عن  النظر  بغض  وذويها 
أنها قد تُنفق الكثير ملالحقة التطور العصري 
ومستلزماته وشراء اجلديد دائماً، كما أنها قد 

تُنفق الكثير على متطلبات أناقتها وجمالها، 
اعتبار  دون  إنفاقها  في  تبالغ  فهي  وبالتالي؛ 

للمسئوليات األخرى.
وتواجه   ، املالي  التوازن  إلى  تفتقر  وهكذا     

العجز االقتصادي.
• تأثير النشأة األولى:

أبويها  الفتاة في بيتها لتجد  تنشأ     وأحياناً 
أمورها،  بكل  ويلتزمان  شيء  كل  لها  يفعالن 
قادرة  غير  نفسها  جتد  تكبر  عندما  وبالتالي، 
منها  املادية  وبخاصة  املسئولية،  حتمل  على 

ألنها لم تتدرب على هذه املسئولية بنفسها.
نظام  على  حواء  بنات  بعض  تعّود  مينع  وال     
أن  من  هذا  مينع  ال  املصروفات،  في  خاطىء 
املرأة العصرية قد حطمت كل اآلراء  أن  نقول: 
الدراسات  أثبتت  بل  باإلسراف..  تتهمها  التي 
األخيرة جدارتها الفائقة في شؤون املالية كربة 
بيت، وكمدير مالي، وكوزيرة للمالية والشؤون 
األزمات  تواجه  وزراء  وكرئيسة  بل  االقتصادية، 

االقتصادية وتنتصر عليها.

ما رأيك في شئونك املالية؟ما رأيك في شئونك املالية؟

أهم مشاكل املراهقني وكيفية التعامل معهاأهم مشاكل املراهقني وكيفية التعامل معها

طريفة  دراسة  أثبتت     
أن  األسري  النفس  لعلماء 
بني  وطيدة  عالقة  هناك 
فيه  يتناول  الذي  املكان 
وبني  طعامهم  األسرة  أفراد 

شخصياتهم.. فمثالً:
التي  األسرة  املائدة:  حجرة   •
في  طعامها  تناول  تفضل 

يلتزم  متماسكة،  عائلة  هي  املائدة  حجرة 
من  بقربهم  ويتميزون  بالتقاليد،  أفرادها 
كما  هدوء  في  بأعمالهم  يقومون  بعضهم، 

يحافظون على
مواعيدهم.

األسرة  هذه  أفراد  باملطبخ:  الطعام  تناول   •
يتميزون  كبير،  حد  إلى  بعضهم  إلى  مقربون 
أو  الرسميات  إلى  مييلون  وال  بالدميقراطية، 
في  أنفسهم  على  يعتمدون  كما  التكلف 

ويساهمون  املنزل،  أعمال 
بجهد مشترك في أي عمل 

يوكل إليهم.
• تناول الطعام أمام التلفاز: 
يفضلون  األسرة  هذه  أفراد 
الراحة واالسترخاء ويفكرون 
النهوض  كيفية  في  دائماً 
فيه  والنجاح  بعملهم 
بأفراد  قوية  وعالقتهم  األفضل  إلى  للوصول 
عائلتهم، وهم يهتمون كثيراً باخلروج من املنزل 

أو الذهاب إلى نزهات أو رحالت.
• تناول الطعام في أماكن عامة ومحددة: هذه 
أفرادها  فيلجأ  الروتينية،  احلياة  حتب  األسرة 
اعتادوا  التي  األمكنة  في  طعامهم  تناول  إلى 
على  الكثير  إنفاق  في  ميانعون  ال  وهم  عليها، 
في  شهية  وجبة  تناول  أجل  من  طعامهم 

أمكنة محببة إلى قلوبهم.

ما املكان الذي تفضلني تناول طعامك مع أسرتك فيه؟! ما املكان الذي تفضلني تناول طعامك مع أسرتك فيه؟! 

يعاني املراهقون من الكثير من املشكالت السلوكية، 
ويتعني على الوالدين أن يكونا مستعدين لبذل اجلهد 
كيفية  ومعرفة  به،  ميرون  وما  احتياجاتهم  لفهم 

التعامل معهم.
فيما يلي أهم املشكالت التي يعاني منها املراهقون، 
»مون  موقع  أورد  ما  وفق  معها،  التعامل  وكيفية 

جانكشن« اإللكتروني:
التواصل  ووسائل  االتصال  أجهزة  استخدام  زيادة 

االجتماعي
ميكن أن يتحول استخدام أجهزة االتصال إلى إدمان، 
لوسائل  وميكن  وسلوكه.  طفلك  حياة  على  ويؤثر 
الغرباء  أمام  األبواب  تفتح  أن  االجتماعي  التواصل 
الذين قد يستغلون ابنك املراهق الساذج، األمر الذي 

قد يكون خطيراً.
صارمة  قواعد  فرض  في  املشكلة  حل  ويكمن 
كيفية  ومراقبة  االتصال،  أجهزة  الستخدام 
التحدث  على  وتشجيعهم  لإلنترنت،  استخدامهم 

عما يفعلونه على اإلنترنت بشكل صريح.
هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه املشكلة وهي 
في  املراهق  يقضيه  الذي  الوقت  على  قيود  فرض 
إرسال الرسائل النصية واالتصال بأصدقائه، أو على 

وسائل التواصل االجتماعي عندما يكون في املنزل.
تقلبات املزاج

يكونون  حيث  املراهقني،  عند  شائعة  املزاج  تقلبات 
األخرى،  األوقات  في  األطوار  وغريبي  أحياناً  سعداء 
في  االكتئاب  إلى  املزاجية  التقلبات  تشير  أن  ميكن 
بني  التمييز  الوالدين  على  يجب  لذا  األحيان،  بعض 

مترد املراهقني وتقلب املزاج، واالكتئاب.
التقليل  اآلباء،  يرتكبها  التي  الشائعة  األخطاء  من 
من شأن ما مير به ابنهم املراهق، قد تشعر أن طفلك 
يبالغ في رد فعله، وهذا سيجعله يشعر بأنه يساء 
االهتمام  عدم  أو  النصيحة  إعطاء  جتنب  فهمه. 
باملوضوع. بدالً من جتاهل رد فعلهم، حاول االستماع 

والتعاطف.
تتعلق  حقيقية  مخاوف  هناك  أن  تشعر  كنت  إذا 
على  املراهق  ابنك  عرض  ميكن  العقلية،  بالصحة 

أخصائي الصحة العقلية أو طبيبك العام.
العدوانية

غير  وألسباب  كثيراً  املراهق  ابنك  منك  يغضب  قد 
مفهومة، وقد يصبح أكثر قابلية للجدال معك، ومن 
عدواني  شعور  إلى  الغضب  هذا  يتحول  أن  املمكن 

وعنيف، ميكن أن يشكل خطراً عليه وعلى اآلخرين.
الغاضبني  املراهقني  مع  اآلباء  يتفاعل  ما  وغالباً 
األبوين  على  لذا  بلة،  الطني  يزيد  قد  عنيف  بشكل 
جتنب الصراخ على أبنائهم، ألن ذلك قد يأتي بنتائج 

الطريقة  عكسية. 
لتهدئة  الوحيدة 
الغاضب  املراهق 
هادئاً  تكون  أن  هي 
معه، ابحث عن طرق 

للتحكم في غضبك واستمع ملا يقوله ابنك املراهق. 
جتنب اجلدال قدر اإلمكان ودعه ينفس عن غضبه. 

الكذب أو إخفاء احلقائق
أن  يكتشفون  عندما  باإلحباط  األهل  يشعر  قد 
أو يخفي عنهم بعض األمور،  ابنهم يكذب عليهم 
يجعله  باالستقالل  اجلديد  إحساسه  أن  واحلقيقة 
إخبارك  له  بالنسبة  الضروري  غير  من  بأنه  يشعر 

بكل شيء.
الصدق صفة يجب أن تشجع أطفالك على بنائها. 
علمهم أن يقولوا لك احلقيقة، من خالل تقدمي مثال 
معهم،  مفتوحة  اتصال  قناة  على  احصل  لهم. 
دون  تتيح لهم مشاركة أي شيء وكل شيء  والتي 
تردد. عندما يرى األطفال والديهم صادقني بشأن كل 
أن  يتعلمون  فسوف  أخطاؤهم،  ذلك  في  مبا  شيء، 

يفعلوا الشيء نفسه.
حتدي القواعد واجلدال

املراهقون متمردون، وقد ال يرغبون دائماً في فعل ما 
تخبرهم به ويرغبون في معرفة مدى قدرتهم على 
ويرفضون  معك  املراهقون  يتجادل  عندما  حتديك. 
كطاغية،  وتتصرف  تعاقبهم  ال  للقواعد،  االنصياع 

ألن ذلك يجعلهم أكثر عناداً.
للبقاء  التوجيه  إلى  ويحتاجون  مرتبكون  املراهقون 
حدود  إلى  بحاجة  إنهم  الصحيح.  الطريق  على 
ملساعدتهم على البقاء حتت السيطرة، كن واضحاً 
بشأن القواعد، سواء كان األمر يتعلق مبدى تأخرهم 
يفترض  ما  أو  مدرسية،  ليلة  في  باخلارج  البقاء  في 

بهم القيام به في املنزل.
بغض  القواعد،  حتدوا  إذا  واضحة  العواقب  اجعل 
سيعرف  وعندها  املشكلة،  تفاهة  مدى  عن  النظر 
ابنك املراهق أنك جاد بشأن القواعد، وسيغرس ذلك 

الشعور باالنضباط في نفسه.
تغييرات جذرية في املظهر

التحمس  مع  جنب  إلى  جنباً  التمرد،  يؤدي  أن  ميكن 
املراهق  ابنك  جعل  إلى  جديد،  هو  ما  كل  لتجربة 
يقوم بالكثير من األشياء التي قد ال تفهمها. أحدها 
هو تغيير جذري في مظهره، قد يتخذ طفلك منطاً 
دون  شعره  تسريحة  يغير  وقد  املالبس،  من  معيناً 
استشارتك. وقد تبدأ الفتيات في استخدام املكياج، 
بينما قد يغير األوالد تسريحات شعرهم، ويحصلون 

على وشم.

»أظافر الكابتشينو« أحدث »أظافر الكابتشينو« أحدث 
صيحات عالم التجميلصيحات عالم التجميل

Cappuc-( »أن »أظافر الكابتشينو »Jolie »أوردت مجلة 
cino Nails( متثل أحدث صيحات عالم التجميل في 2023 

لتمنح املرأة إطاللة لذيذة تنطق باألناقة والفخامة.
وأوضحت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أن األظافر تتألق 
الفاحت  البيج  من  متتد  التي  البني،  بدرجات  املوسم  هذا 

مروراً بدرجة األوكر وصوالً إلى البني الداكن.
تطل  الكابتشينو  أظافر  أن  إلى   Jolie مجلة  وأشارت 
أو  اللون  أحادي  مبظهر  تطل  حيث  تصميم،  من  بأكثر 
من  اللوني  التدرج  على  يعول  والذي  األومبريه،  مبظهر 
الفرنسية  األظافر  مبظهر  وكذلك  الفاحت،  إلى  الداكن 
)French Nails(، حيث ميكن تزيني مقدمة األظافر فقط 

بإحدى درجات البني مع ترك بقية الظفر بال لون.
وإلطاللة متأللئة في املناسبات اخلاصة، ميكن نثر بعض 

اجلزيئات الالمعة على أظافر الكابتشينو.
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إلى  البرملان بشأن انضمامها  في  نهائياً  باشرت فنلندا نقاشاً 
تركيا  انتظار موافقة  دون  »الناتو« من  األطلسي  حلف شمال 

واجملر الضرورية.
وقبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل تريد حكومة رئيسة 
سياسي  فراغ  أي  جتنب  مارين  سانا  واليتها  املنتهية  الوزراء 
للتمكن من دخول حلف شمال األطلسي بسرعة ما أن حتصل 

هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست.
وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد اجملاورة املرشحة هي أيضاً 
منذ العام املاضي لعضوية ناتو إال إنها تواجه فيتو تركيا حتى 

اآلن.
مناقشاتهم   200 عددهم  البالغ  الفنلندي  البرملان  نواب  وبدأ 
تصويت  مع  الناتو  إلى  االنضمام  بشأن  قانون  مشروع  حول 

مرتقب األربعاء حوالي الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
األمني  يجريها  لفنلندا  زيارة  مع  البرملانية  اجللسات  وتتزامن 

ينس  األطلسي  شمال  حللف  العام 
كبار  خاللها  يلتقي  ستولتنبرغ 
مسؤولي البالد البالغ عدد سكانها ٥.٥ 

ماليني نسمة.
وعلى غرار ما حصل في تصويت متهيدي 
خالله  وأيدت  املاضي  مايو  في  أجري 
الغالبية العظمى من النواب االنضمام 
إلى احللف )188 صوتاً مؤيداً(، فإن نتيجة 
التصويت هذه املرة مضمونة أيضاً مع 

شبه اجماع من أحزاب البالد حتى تلك التي كانت ال تؤيد حلف 
شمال األطلسي قبل سنة.

وحدها حفنة من نواب اليسار املتطرف واليمني املتطرف يتوقع 
إلى  خاص  بشكل  مشيرًة  القانون،  مشروع  ضد  تصوت  أن 
األراضي  على  نووية  أسلحة  وضع  بعدم  تأكيدات  وجود  عدم 

الفنلندية.
فنلندا  قررت  أوكرانيا،  في  احلرب  اندالع  ومع 
االنحياز  عدم  صفحة  طي  والسويد 
تسعينات  منذ  فيهما  املعتمد  العسكري 
استمر  حياد  عن  واملوروث  املاضي  القرن 
لعقود، مع تقدمي طلب لالنضمام إلى الناتو.

وقد صادقت 28 من أعضاء احللف الـ30 على 
دخول البلدين إلى صفوف الناتو.

على  عزمها  اآلن  حتى  فنلندا  وأكدت 
الصعوبات  أن  إال  السويد.  مع  بالتزامن  احللف  إلى  االنضمام 
ذروتها  وبلغت  أنقرة  مع  ستوكهولم  تواجها  التي  الكبيرة 
أقر  فقد  املعطيات.  غيرت  يناير،  في  دبلوماسية  حوادث  مع 
ستولتنبرغ مطلع فبراير أن املهم ليس دخول البلدين بالتزامن 

إلى احللف بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.

تقـــــــارير1111

اجلزائر متنح جنسيتها لرئيس 
الكنيسة الكاثوليكية في البالد

منح الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون اجلنسية اجلزائرية 
جان-بول  الفرنسي  املطران  اجلزائر  أساقفة  لرئيس 

فيسكو الذي يشغل املنصب منذ أكثر من سنة.
و وقع الرئيس تّبون مرسوماً رئاسياً منح مبوجبه اجلنسية 

اجلزائرية للمطران جان-بول فيسكو )٦0 عاماً( الذي عّينه البابا فرنسيس رئيسا ألساقفة اجلزائر 
في 27 ديسمبر 2021 ومتّ تنصيبه في 12 فبراير 2022 خلفاً للمطران بول ديسفارج.

وأبرشية  العاصمة  اجلزائر  أبرشية  أبرشيات، هي  أربع  اجلزائر  الكاثوليكية في  الكنيسة  وتضّم 
وسارع  وسط(.  )جنوب  واألغواط  غرداية  وأبرشية  )شرق(  وعنابة  قسنطينة  وأبرشية  وهران 

األسقف فيسكو إلى التعبير عن »فرحته الكبيرة« و«امتنانه« لبادرة الرئيس تّبون.
التي تعيش  »«إّنها إشارة قوية لكنيستنا  وقال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك 

مواَطنتها كاملة”.
وبدأ فيسكو عمله في اجلزائر في 2002 في تلمسان )غرب( ومن ثم في بني عباس )جنوب غرب( 
إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران، أكبر مدينة في الغرب اجلزائري، قبل أن يصبح أسقفا لها في 

.2013
في مسقط  العمل محامياً  له  التجارة وسبق  وأخرى في  القانون  ويحمل فيسكو شهادة في 

رأسه ليون بفرنسا.
الدولة«، لكن  دين  »اإلسالم  الدستور  العظمى مسلم وبحسب  اجلزائري في غالبيته  والشعب 

هناك أقلية مسيحية تضّم أيضاً مهاجرين من دول إفريقيا.

»الطاقة األمريكية« ترجح تسرب فيروس »كورونا« من 
معمل صينى

قالت وسائل إعالم أمريكية، أن معلومات مخابراتية جديدة دفعت وزارة الطاقة األمريكية إلى 
القول إن تسربًا عرضًيا من أحد معامل الصني تسبب على األرجح في تفشى فيروس كورونا، وذلك 
على الرغم من أن أجهزة اخملابرات والتجسس األمريكية التزال منقسمة حول منشأ الفيروس، 

وفًقا ملسؤولني أمريكيني.
وأشار التقرير إلى أن هذا االستنتاج يعد تغيرًا في موقف وزارة الطاقة السابق، حيث لم حتسم 

كيفية ظهور الفيروس.
وأوضح التقرير أن بعض املسؤولني ممن مت اطالعهم على املعلومات اخملابراتية قالوا إنها »ضعيفة 
نسبًيا«، وأن نتيجة وزارة الطاقة األمريكية مت التوصل إليها مبستوى »منخفض« من الثقة، مما 
يوحى بأن مستوى التيقن فيها »ليس عالًيا«، وعلى الرغم من أن الوزارة شاركت املعلومات مع 

الهيئات األخرى إال أن واحدة منها لم تغير نتائجها.
وقال التقرير إن مسؤولي اخملابرات يعتقدون أن التدقيق في بدايات الوباء قد يكون مهًما في حتسني 
االستجابة العاملية لألزمات الصحية في املستقبل، على الرغم من أنهم يحذرون من أن التوصل 
إلى إجابة بشأن مصدر الفيروس رمبا يكون صعًبا أو حتى مستحياًل بالنظر إلى املعارضة الصينية 

ملزيد من األبحاث.
ونقل عن العلماء قولهم إن هناك مسؤولية حول تفسير كيفية بدء وباء قتل ما يقرب من 7 ماليني 
شخص، وإن معرفة املزيد عن منشئه ميكن أن يساعد الباحثني على فهم ما تشكله التهديدات 
الكبرى لتفشيات األوبئة في املستقبل. ورفض مستشار األمن القومي، جاك سوليفان، تأكيد 

هذه املعلومات.
أواًل  ظهر  الفيروس  أن  إلى  معتدلة(  )ثقة  وبــــ  الفيدرالية،  التحقيقات  مكتب  »توصل  وقال: 
بشكل عرضى من معهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو معمل صيني كان يعمل على فيروسات 
بـ»ثقة  استنتجت  القومي  اخملابرات  ومجلس  أخرى  أجهزة مخابراتية   4 أن  إلى  كورونا«، مشيرًا 
ضعيفة« أن الفيروس ظهر على األرجح عبر االنتقال الطبيعي، حسبما أعلن مدير املكتب في 

أكتوبر عام 2021.
ومن املقرر أن تطلع قيادات أجهزة اخملابرات الكوجنرس في 8 و9 مارس املقبل على املعلومات التي 

لديهم، وذلك كجزء من جلسات االستماع بشن »التهديدات العاملية«.
في حني اعترضت بكني بشدة على فرضية طرحتها وزارة الطاقة األمريكية تفيد بأن كوفيد- 19 

تسرب إثر حادث عرضي في مختبر صيني، واعتبرت أن هذه االتهامات اجلديدة »تشوه« صورتها.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية ماو نينج: »ال بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية 
والتوقف عن تسييس  الصني،  تشويه سمعة  والكف عن  بحدوث تسرب من مختبر،  املتعلقة 

األبحاث املتعلقة مبنشأ الفيروس«.

أعلنت بريطانيا أنه مت التوصل إلى اتفاق نهائي 
وكشفت  األوروبي.  االحتاد  من  اخلروج  بشأن 
إلى  توصلت  أنها  املتحدة  اململكة  حكومة 
اتفاق مع االحتاد األوروبي حلل نزاعهما التجاري 

الطويل األمد بشأن أيرلندا الشمالية.
البريطاني ريشي سوناك،  الوزراء  وحتدث رئيس 
مع  العالقات  صعيد  على  جديد«  »فصل  عن 
بريكست،  بعد  ما  مرحلة  في  األوروبي  االحتاد 
في  التجارة  ينّظم  التفاق  التوصل  بعد  وذلك 

أيرلندا الشمالية.
رئيسة  مع  صحافي  مؤمتر  في  سوناك  وقال 
في  اليني  دير  فون  أورسوال  األوروبية  املفوضية 
عمل  إطار  أن  »أعتقد  لندن:  قرب  ويندسور 
أيرلندا  لشعب  حتول  نقطة  يشكل  ويندسور 

الشمالية”.
وأوضح سوناك أنه مت االتفاق على إزالة أي حدود 
تطبيق  وسيتم  األيرلندي،  البحر  في  بحرية 
الشمالية  أيرلندا  في  األوروبي  االحتاد  قانون 

لتفادي وضع حدود في اجلزيرة.
في  جديدة  صفحة  فتحت  بريطانيا  أن  وذكر 
أن  إلى  الفتا  األوروبي،  االحتاد  مع  العالقات 

الشمالية  أيرلندا  بني  وضع حدود  مينع  االتفاق 
وجمهورية أيرلندا.

البضائع  نقل  عقبات  كل  إزالة  إلى  ولفت 
وجمهورية  الشمالية  أيرلندا  بني  التجارية 
األوروبي  االحتاد  مع  االتفاق  أن  مضيفا  أيرلندا، 
في  البضائع  نقل  بيروقراطية  على  سيقضي 

جزيرة أيرلندا.
من جانبها، قالت املفوضية األوروبية: »توصلنا 
واالتفاق  املبدأ..  حيث  من  بريطانيا  مع  التفاق 

يحقق مصلحة اجلميع”.
وتسعى الصفقة إلى تخفيف احلواجز التجارية 
والتنظيمية التي ظهرت داخل اململكة املتحدة 
جزء  وهو  الشمالية  أيرلندا  لبروتوكول  نتيجة 
عليها  تفاوض  التي  البركسيت  صفقة  من 
والذي  جونسون،  بوريس  السابق  الوزراء  رئيس 
من  كل  في  للمنطقة  فريدة  مكانة  سيمنح 

األسواق التجارية لبريطانيا ولالحتاد األوروبي.
الوحدوي  احلزب  رأي  اآلن  ينتظر  سوناك  لكن 
يقاطع  الذي  الشمالية،  بأيرلندا  الدميقراطي 
يتم  حتى  هناك  السلطة  تقاسم  حكومة 

تغيير الترتيبات التجارية بشكل كبير.

بريطانيا واالحتاد األوروبي 
يتوصالن إلى اتفاق جديد 

بشأن »بريكست” 

فنلندا تشيد سورًا على حدود روسيا.. وتقترب من عضوية الناتو
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العالقات املصرية اخلليجية 
... وحكاية صندوق 

سيادي مصري لالستثمار 

العالقات  تغلف  املعلن  غير  الفتور  من  حالة 
والشهور  الفترة  خالل  اخلليجية  املصرية 
مثلث  بعالقات  يتعلق  فيما  خاصة  املاضية، 
 – الرياض   – القاهرة  العربي  القومي  األمن 
املصرية  العالقات  كانت  أن  فبعد  أبوظبي. 
اإلماراتية السعودية، متثل القوة الضاربة لألمن 

واألمن  عامة،  العربي  القومي 
الحت  املشرقي،  العربي  القومي 
غير  الفتور  من  حالة  األفق  في 
ولكنها  العالقات،  في  املعلن 
محسوسة بسبب قلة اللقاءات 
الذين  الثالثة،  الدول  زعماء  بني 
دورية  بصفة  يلتقون  كانوا 

ومنتظمة.
دعم  على  حتصل  مصر  أن  املسربة  املعلومات 
اخلليج  يستمر  ولن  استغالله،  حتسن  ال  مالي 
أو بعض دوله في تقدمي معونات ودعم مالي ال 
توظيفه،  حسن  يتم  ال  أو  مقابل  أي  له  يكون 
للدعم  املصري  الطلب  من  يقلل  بحيث 

اخلليجي.
لكن واقع األمر يشير إلى مشاكل، من احلكمة 
العالقات  تسوء  ال  حتى  عنها،  اإلعالن  عدم 
والسعودية  مصر  الثالث  الدول  هذه  بني  أكثر 
أنه  والداني،  القاصي  اجلميع  يعرف  واإلمارات. 
املنطقة  في  األدوار  في  جوهري  تغير  هناك 
العربية عامة، والشرق أوسطية خاصة، فبعد 
واحملرك  النابض  القلب  هي  القاهرة  كان  أن 
على  قاصرا  األمر  يعد  لم  لألحداث،  الرئيسي 
سنوات  منذ  وأبوظبي  الرياض  بدأت  القاهرة. 
اإلقليمي  القرار  صنع  في  محوري  بدور  تقوم 
في مختلف األحداث، بفضل القيادات اجلديدة 
من  كل  بأن  تؤمن  والتي  والرياض،  أبوظبي  في 
اإلمارات والسعودية يجب أن تضطلع بدور أكبر 
مع الدور املصري، أو بدونه، خاصة وأن املشاكل 
االقتصادية التي تواجه مصر حاليا تكبل قوتها 

وحركتها السياسية إقليميا. 
الذي نتج عن  اإلقليمي،  السياسي  الفراغ  هذا 
األزمة االقتصادية في مصر، بسبب االنهيارات 
وتأخر  ويونيه،  يناير  ثورات  أحداث  عن  الناجمة 
اجملال  افسح  املصري بصورة مخيفة،  االقتصاد 
للدور اإلماراتي السعودي، ليستحوذ على املزيد 

من النفوذ في املنطقة.
كل  يحرص  والسعودية،  واإلمارات  مصر، 
في  الفتور  هذا  عن  اإلفصاح  عدم  علي  منها 
العالقات، خاصة وأن رصيد العالقات التاريخية 
واألخوية والوصول إلى حلول وسط ترضي كل 
إلي  املياه  تعود  أن  املمكن  من  يجعل  األطراف، 
األمر  كان  وإن  الطبيعي،  هو  وهذا  مجاريها، 
يتطلب قواعد جديدة ملثلث العالقات القاهرة – 
الرياض – أبوظبي، في ظل العقلية البرجماتية 
في  اجلديدة  القيادات  سلوك  علي  الطاغية 
اخلليج، وحتديدا الرياض وأبوظبي، وهذه العقلية 
من  كل  ورشادة  ذكاء  تنفي  ال  البرجماتية، 
واألمير  اإلمارات  رئيس  زايد  بن  محمد  الشيخ 
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي 
علي  الفائقة  بقدرتها  اجلميع  لهما  يشهد 
االنفتاح وتوظيف موارد بلديهما للتأثير الفعال 
احمليط  في  واالقتصادي  السياسي  القرار  علي 

اإلقليمي اخلليجي والعربي وبعض الشئ علي 
املستوي الدولي. 

اخلليج،  تدير  التي  اجلديدة،  العقليات  هذه 
وحتديدا اإلمارات والسعودية، تتطلب من مصر 
صفرية  غير  املباراة  قواعد  وفق  جديدة،  رؤية 
النتيجة، بحيث يحقق اجلميع املكاسب، مبعني 

اعتراف مصر وتقدير للدور السعودي واإلماراتي، 
املصري  الدور  وأهمية  أن نفي ضرورة  الغاء  دون 

عربيا وإقليميا. 
إعادة  طريق  على  جيدة  بخطي  تسير  مصر 
البناء، ألن مصر من املهم أن تهتم بالقطاعات 
عائد  حتقق  التي  االستثمارية،  اإلنتاجية 
معيشة  مستوى  علي  ينعكس  اقتصادي، 
ثم  ومن  املصري،  االقتصاد  وقوة  املصريني، 
املنطقة،  في  الرائد  اإلقليمي  دورها  استعادة 
املعونات  علي  االعتماد  في  االستمرار  إن 
االقتصادية اخلليجية، سيقلص من فرص مصر 

التاريخية في احلفاظ علي دورها القيادي.
الدائرة األولى

على مصر أن تبحث عن دوائر جغرافية جديدة 
ويأتي  اإلقليمية،  عالقاتها  شبكة  فيها  تنمي 
البحر  الدوائر، منطقة حوض  في مقدمة هذه 
املتوسط، التي ال تتحرك فيها مصر بقوة ممثل 
في دول شمال وجنوب وشرق وغرب حوض البحر 
وأفريقية  عربية  دول  تشمل  وهي  املتوسط، 

وآسيوية وأوربية. 
 الدائرة الثانية

الدور  استعادة  في  تتمثل  الثانية  الدائرة 
هذه  األم،  أفريقيا  قارة  في  املصري  التاريخي 
مختلف  من  الطبيعية،  مبواردها  الثرية  القارة 
األنواع، املياه واملعادن، والزراعة، واملواد اخلام. ملاذا 
ال تدعم مصر من تواجدها االستثماري في عدد 
واملعونات  االستثمارات  األفريقية،  الدول  من 

الفنية والتعليمية.
الدائرة الثالثة

الشرق  نحو  االجتاه  فهي  الثالثة،  الدائرة  أما 
التي  اآلسيوية،  والدول  والصني  روسيا  حيث 
سابقا،  السوفييتي  االحتاد  في  أعضاء  كانت 
واألزهر  مصر  مع  طيبة  عالقات  على  وكلها 
الدول.  هذه  من  العديد  في  رائدا  دورا  يلعب 
متوسطيا  املصري  الدور  تدعيم  بعد  وميكن 
وأفريقيا واآلسيوية، النظر إلى دوائر أخري، مثل 

دول أمريكا اجلنوبية.
الصعبة  العمالت  في  أزمة  مصر  تواجه  قد 
ومنها الدوالر، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه 
سياديا  صندوقا  مصر  تؤسس  ال  ملاذا  بقوة، 
لالستثمار في عدد من الدول ذات املنفعة ملصر 
املتوسط واحمليط اآلسيوي.  أفريقيا وحوض  في 
سيادي  استثمار  صندوق  عن  بقية  وللحديث 

مصري؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

املوسيقية؟  اخلنافس  فرقة  تذكرون  هل 
التي كانت تسمى بيتلز؟ هل تذكرون جون 
لينون ذو النظارات ذات العدسات املدورة؟

لينون أخبرنا عن فلسفته  صديقنا جون 
احلياة من خالل قصة صغيرة حدثت  في 

له في طفولته حيث قال: 
أن  أثناء طفولتي  تردد  دائماً  أمي كانت   «
السعادة هي مفتاح احلياة! لذلك عندما 
ماذا  عم  مدرستي  في  املدرس  سألني 
سأصبح عندما أكبر.. أجبت: أريد أن أكون 
لم  أنك  يبدو  قائال  املدرس  فرد  سعيداً.. 
تفهم السؤال.. ولكني أجبت يبدو أنك ال 

تفهم احلياة!«
ومن هنا يا سادة يا كرام.. انطلقت فكرة 
فلسفة السعادة.. وأصبح اجلميع يلهث 
وراء شيء اسمه السعادة! أنا سعيد فإذاً 
أنا موجود.. وأصبحت السعادة كالهواء.. 

من ضرورات للحياة! 
بعمل  قمنا  أو  البعض  بعضنا  سألنا  إذا 
نراها  التي  البرامج  تلك  مثل  مقابلة 
ميكروفون  معنا  وحملنا  التلفزيون  في 
وتنقلنا من شارٍع آلخر نستوقف خاللها 
الذهبي  السؤال  ونسألهم  املشاة 
في  السعادة  »ماهي  دوالر:  املليون  ذو 
بسؤال  نبدأ  دعنا  باألحرى  أو  نظرك؟« 
آخر: »هل أنتم سعداء؟« اجلواب بالتأكيد 
احلقيقة« في  تعساء  نحن  »ال   هو: 

 واآلن سنطرح السؤال العجيب: »ما هي 
يختلف  اجلواب  نظرك؟«   في  السعادة 
بل  فقط  ذلك  وليس  آلخر  شخص  من 
مدينة  من   .. آلخر  شارع  من  يختلف  أنه 

ألخرى! 
ثم .. انتشرت ظاهرة جديدة حتت مسمى 
جديد اسمه New Age أي العصر اجلديد.. 
تصبح  كيف  فكرة:«  انطلقت  حيث 
تسمى  التي  الكتب  وانتشرت  سعيد؟« 
Self Help  لتساعدنا وتدلنا عن السعادة.. 
الذين  البشرية  التنمية  خلبراء  باإلضافة 
ألوف  أو  مئات  أما  املسرح  على  يظهرون 

وكيفية  السعادة  عن  ليتحدثوا  احلضور 
احلصول عليها.. 

وهنا أود أن أسأل القارئ.. ما هي السعادة؟
الزلزال املدمر  لو سألنا طفٌل من ضحايا 
الذي ضرب منطقة الشرق األوسط حديثاً 
ذلك الطفل الذي أُنقذ من حتت األنقاض.. 
يزال البحث جارياً عن والديه.. ما هي  وال 

السعادة؟ 
نزالء  أحد  إلى  السؤال  ذات  وجهنا  لو 
لو سألنا  السعادة؟  ما هي  املستشفى.. 
جسنت ترودو .. ما هي السعادة؟ سيقول 
أن أبقى عل كرسي احلكم  السعادة هي 
املواطن  سألنا  لو  ممكنة!  مدة  أطول 
السعادة سيجيب  عن  البسيط  الكندي 
بأن سعادته هو أن يستطيع تسديد ديونه 
الطعام  وجلب  وفواتيره  ضرائبه  ودفع 

لعائلته و.. أن يبقى في عمله بالتأكيد! 
السعادة يا سادة يا كرام.... سراب...وهم... 
أفالمها  في  هوليوود  لنا  خلقته  حلم...  
وراء  نلهث  لتجعلنا  اخليالية!  وقصصها 
القدمي  فالرجل  حتقيقه..  يصعب  حلم 
حلماية  املاضي  في  يسعى  كان  الذي 
وهجوم  الطبيعية  الكوارث  من  عائلته 
احليوانات املفترسة، لم يكن وقتها يبحث 
عن السعادة، إمنا عن البقاء! ونحن الزلنا 
مثلنا مثل أجدادنا القدماء نسعى للبقاء 

وليس للسعادة! 
فالبقاء هو األهم أما السعادة فهي حالة 
مؤقتة تصيبنا عندما نعيش ظرف ما فيه 
مرح، بهجة، راحة.. فسعادتي أنا شخصياً 
عندما أعود من العمل إلى البيت الدافئ 
أما  الكاستور!  الشتوية  البيجاما  هي 
موسم  وفي  األيام  هذه  في  سعادتي 
فهي  املوقرة  للحكومة  الضرائب  تقدمي 
الضرائب  مصلحة  من  شيك  يصلني  أن 
سعادة  هي  تلك   .. مثالً  دوالر  ألف  بكام 

حقيقية! 
أنتم سعداء؟  ... هل  القراء  أعزائي  وأنتم 

وما هي السعادة؟

حلم السعادة
بقلم: ساٌلم قطمة
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دردشة…بالعربي الفصيح:
 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« )4(

بقلم: مينا ماهر
مقدمة: بدأت في كتابة هذه الرواية في مايو 2011 وانتهيت منها في نوفمبر 2011! 
تدور أحداث الرواية في أول ستة أيام من ثورة 2٥ يناير 2011، لذلك يجب أن تقرأ في 

السياق الزمني والسياسي املناسب لهذه الفترة!  
املقهى في جداالت  الشباب اخلمسة جلستهم على  السابقة: قضى  احللقة  في 
احلدث  تنظيم هذا  وكيفية  الرئاسة في مصر،  آرائهم حول موضوع  فيها  تباينت 
السياسي الغامض املتفق أن يحدث في اليوم التالي، األمر الذي أثار استياء شريف 
للغاية، بسبب حتمسه الشديد لهذا اليوم؛ بينما كان جمعة الضبع وأخوه خميس 
يشكيان حالهما املضني، وخضوعهما املزمن لسطوة »أبو دومة« البلطجي، آملنَي 

أن تتغير أحوالهما يوماً ما إلى األفضل! 
حلقة 4: 

»شريف جالل« 
إلى  أدت  التالي  اليوم  في  احلدوث  وشك  على  مريبة  هـناك حركة  أن  الواضح  من 
على  فقط  مقتصرا  ٕاذن  اختالفـهـم  يكن  فلم  املقهى؛  في  الشباب  آراء  تضارب 
اختالف أذواقهم في اختيار مشروباتهم، بل أيضا على أسلوب تفكير كل منـهـم! 
مع ـهـذا مازالت جتمعـهـم صداقة حميمة منذ الصغر. ورغم اختالفهم املتكرر 
في وجـهـات النظر، إال انـهـم قد سموا فوق عيوبـهـم وقبلوا قصور بعضـهـم 

البعض في املواقف املتعددة من اجل احلفاظ على تلك الصداقة.
إلى  فعاد شريف  إلى حال سبيله،  نـهـاية سـهـرتـهـم مضى كل منـهـم  في 
شقته في مدينة نصر، والتي يسكنـهـا مع والديه. وسرعان ما وصل شقته حتى 

رأى والديه منخرطني في الضحك على األريكة أمام التلفاز، فتعجب قائال:
- ايه اللي مصحيكم لغاية دلوقتي؟

فأجابت األم:
- يا ٔاخي قول مساء اخلير ع األقل...دا احنا ماشفناكش النـهـار كله.

فعقب والده على كالمـهـا:
- قصِدك صباح اخلير!… احنا بعد نص الليل.

فاستطرد شريف وـهـو يحاول حشر نفسه بينـهـما على األريكة مداعبإً اياـهـما:
- مساء اخلير… صباح اخلير، أهو كله كالم حلو...ايه بقى اللى مصحيكم حلد دلوقت؟

أجابه األب قائال:
- اسم اهلل عليك يا حبيب امك. وننام بدري ليه اذا بكرة ٕاجازة؟

- ٓاه صحيح دا بكرة اجازة...أل كده يبقى حقكم.
ثم قال و ـهـو يـهـم بالقيام:

- اما انا بقى فاعذروني.. الزم اشيك حاجة مـهـمة عــــ«الفيس بوك« قبل ما انام 
نوم عميق جداً.

التجارة  كلية  بالقاـهـرة  األمريكية  اجلامعة  من  متخرج  شاب  جالل  شريف 
االستشارات  شركات  إلحدى  املصري  الفرع  في  محاسباً  يعمل  محاسبة.  قسم 
الـهـندسية العاملية. أعزب وال يفكر في الزواج في الوقت احلالي، رغم إحلاح أبويه. 
واجلدير بالذكر انه من الشباب الذي يعشق الــــ »فيسبوك« وقد يشعر باألمانة 
إذا ما سمع نقداً ضد الـ« السوشيال ميديا«، فيبدأ برفع نبرة صوته  الشخصية 

ويقوم بـسرد قائمة عريضة بفوائدها اجلليلة.
قد فجرت مواقع شبكة التواصل االجتماعي على اإلنترنت ثورة في عالم االتصاالت 
من شرقـهـا  بأثرـهـا،  األرضية  الكرة  فأمست  والعشرين،  احلادي  القرن  أوائل  في 
بل  األفراد،  بني  املسافات،  انعدمت  فقد  نتوقع.  كنا  مما  بكثير  أصغر  غربـهـا،  إلى 
وانعدم الوقت أيضا؛ فلم يعد يعير البشر اهتماماً لساعات الليل او النهار حينما 

يتسامرون على مواقع الـ«تشات« عبر احمليطات، و كأنهم في سباق حاد مع الزمن 
بهدف جتاهل دورانه؛ لكن هيهات! فهو ال يكف عن املرور بسرعة رغم انف اجلميع، 
اليوم خبراًء في  الزمن، غدى أطفالنا  الغدر! ومع مرور  إن شاء  وال هروب من غدره 
استخدام كل ما هو جديد في عالم التكنولوچيا، بينما كنا نحن سابقاً، نلهث في 
يائٍس لفكرة الـهـاتف ذي الكاميرا لنتمكن من رؤية من نحدثهم كأفالم  انتظارٍ 
أن  دون  كلها  التقنيات  بـهـذه  يتمتعون  اليوم  أوالدنا  هم  وـهـا  العلمي!  اخليال 
يدركوا كم كان احلصول عليـهـا قدمياً مجرد حلٍم. فليس من الغريب إذن ان تشارك 
التكنولوجيا - وقد أصبحت عامالً اعتيادياً في حياتنا - في صناعة التاريخ احلديث؛ 
فعن طريق الـ«فيسبوك« و غيره من املواقع قد يتم تنظيم العديد من األنشطة 

احمللية و العاملية أيضا.
قد اشترك شريف منذ فترة في احدى صفحات الـ«فيسبوك« بعنوان »كلنا خالد 
وتأثراً  قبالً.  ذكر  كم  الضحية،  الشاب  لذلك  تشييدية  صفحة  وـهـي  سعيد« 
بالثورة التونسية، مت اإلتفاق من خالل ـهـذه الصفحة - ومثيالتـهـا من الصفحات 
املشابـهـة - أن يتم التعبير عن الغضب والسخط على النظام املصري احلاكم في 
الشوارع يوم 2٥ يناير 2011، املوافق عيد الشرطة. وعلى الرغم من تنديد السلطة 
عرض  الدولة  بإنذارات  ضاربني  االستمرار  نووا  مروجيـهـا  إن  اال  الدعوة،  لـهـذه 

احلائط. وـهـكذا حتمس شريف كغيره من الشباب لـهـذه احلركة اجلريئة.
خلد شريف ليلتـهـا إلى الفراش، حتى يستطيع املواصلة في اليوم التالي، بعد أن 
انتـهـى من تصفح الـ »فيسبوك«! لم يكن يتوقع ان يغفو وـهـو في غاية ـهـذا 
احلماس، لكنه سرعان ما انزلق إلى نوم عميق فور وضع راسه على الوسادة، لدرجة 

أنه لم يلب محاوالت والده إليقاظه في صباح اليوم التالي قائالً:
- اصحى يا شريف، البلد مقلوبة!

املوضوع على  ـهـاتفه  رنة  أخيرا على صوت  إلى هناك، استيقظ شريف  من هنا 
املنضدة بجانب سريره، و إذ به ›علي‹ يقول له:

- فينك يا شريف؟
 ٔاجابه شريف بصوته الناعس املكتوم محاوالً االستيقاظ:

- اـهـالً يا علي...صباح اخلير.
- صباح ايه؟... احنا بقينا الضـهـر.

- وماله يا اخي ـهـو احنا مش اجازة؟
- شريف اصحى وركز...املظاـهـرات بدأت في شارع جامعة الدول!

 »نصف زجاجة!« 
التكاتك  طريق  عن  البرق  بسرعة  العشوائية  املناطق  إلى  املظاهرات  خبر  انتشر 
اـهـتمام؛ فـهـي ليست  وسيارات األجرة والفضائيات، ولكن لم يعرـهـا أحد أي 
املرة األولى التي يتظاـهـر فيـهـا املواطنون. غير أن التظاـهـر ضد احلكومة ليس 
من ضروريات املواطن العشوائي! فـهـو لديه أولويات أسمى وأجدى - في نظره - 

اـهـمـهـا أن يبقى على قيد احلياة!
بينما  الشاي،  يحتسيان  في حيـهـم  بلدي  مقـهـى  على  وجمعة  جلس خميس 

كانت تعرض بوادر أحداث املظاـهـرات على التلفاز. فقال جمعة بصوت عال:
- الـهـي تولع ونشوف فيكي يوم يا بلد.

رد عليه خميس وقد عالج وجنته اجملروحة ببعض املضمضات:
- جرى ايه يا جمعة؟ ...كده حالنا يقف.

بقى  احنا ساعتـهـا  لنا.  انفتحت  السما  أبواب  تبقى  دي  يا خميس...  بالعكس   -
نقش اللي يفضل، و حيفضل لنا كتير على فكرة..

ثم اقتضب حلظة احللم ملقياً نظرة ملحوظة، ذات معنى على »ابو دومة« اجلالس 
في أحد أركان املقـهـى، وقال بنبرة مسموعة:

- و ساعتـهـا عايز ـهـرمة ابن ـهـرمة يتشدد لك يا خميس...زي النجس اللي علم 

وشك ليلة امبارح!
امللل  عليـهـا  ساد  بنظرة  دومة  أبو  حدقه 

والنفور وقال:
- بتـ«ـهـوـهـو« بتقول ايه يا ضبع؟

تكونش  ال  دكش؟  يا  اـهـلك  مال  انت  و   -
وش  علم  اللي  الـهـرمة  ابن  الـهـرمة  انت 

خميس؟
فاجاب ابو دومة متحفزاً:

- ٔايوة انا، تكونش غيران منه؟
نحوه  خطوات  ٓاخذاً  ـهـدوء  بكل  ٔفاجابه 

ومشيراً إلى وجه أخيه:
- بصراحة غيران جداً، ألنك ٔاكيد عارف ان فيه حقوق طبع والنقشة دي، نقشتي 

انا... يا حرامي!
ثم بخفة يد التقط زجاجة فارغة من طاولة مجاورة ألبو دومة، وكسر نصفـهـا 
في ملح البصر غارزاً نصفـهـا اآلخر في خد أبو دومة األيسر أمام اجلميع، الذين كانوا 

يشاـهـدون املوقف وـهـم في قمة الفضول!
»الساعات األولى« 

أن  يجب  بانه  والداه  يقنع  أن  أخيرا  استطاع  أن  بعد  سيارته،  إلى  شريف  ـهـرول 
شارع  قاصداً  البلد  وسط  جتاه  مسرعاً  انطلق  باملتظاـهـرين.  ليلحق  يذـهـب 
جامعة الدول العربية. وما ان وصل، حتى فوجيء بأن املتظاـهـرين ليسوا ـهـناك! 
كان بالصدفة ثالثة شباب وبنتان، في نفس الشارع، يبحثون ـهـم أيضا عن مكان 

املظاـهـرة، فانضم لـهـم شريف مؤقتاً حتى ـهـرع أحدهم وقال:
- دول عند كوبري اجلالء!

ال بأس به من  إلى كوبري اجلالء، فوجدوا عدداً  مبركباتـهـم  حتركت اجملموعة سوياً 
الثوار متعرقلني أمام قوات األمن التي فاقتـهـم في العدد واإلمكانيات. فانضموا 
إليهم ثم زحفت اجلموع إلى كوبري ٦ اكتوبر؛ وـهـناك بدأ عدد املتظاـهـرين في 
بينـهـم وبني األمن حتى جنحوا  املناوشات  تدريجياً بشكل ضخم، وكثرت  التزايد 

في بلوغ ميدان التحرير أخيرا لينضموا إلى مجموعة أخرى من الشباب ـهـناك.
»لوحة مصرية« 

ملـهـم  خير  التحرير  ميدان  لوحة، فسيكون  في  كلـهـا  تصور مصر  أن  أردت  إن 
لتلك اللوحة. فإن وقفت في منتصف امليدان، ناظراً جتاه اجلنوب، واستدرت ميينا جتاه 
الشمال الغربي، ستجد املتحف املصري مخلداً حلضارة وتاريخ مصر، ولرمبا تستطيع 
أن تلمح أيضا أحد أركان مبنى احلزب الوطني احلاكم بجوار املتحف مجسداً مصر 
الدولة ذات السلطة. وان أكملت النظر ببطء في مدار دائري جتاه اجلنوب مرة أخرى 
في  وقائم  املصرية،  السياحة  حركة  تعكس  وـهـي  العاملية  الفنادق  فستقابل 
يلحق  العريقة.  مصر  عروبة  على  داللة  العربية،  الدول  جامعة  مبنى  وسطـهـا 
املصري،  النضال  رموز  من  رمزاً  وأصبح  نابليون  قاوم  الذي  مكرم  عمر  متثال  بـهـا 
ويحيطه به من اخللف جامع عمر مكرم والذي يعتبر من اشـهـر معالم الكينونة 
التحرير  ترى صرح مجمع  فال  نظرك  يخونك  ان  االستحالة  ومن  اإلسالمية ملصر. 
الضخم متصدراً واجـهـة امليدان اجلنوبية، وكأنه يذكرنا دائما بالكيان احلكومي في 
الدولة. على بضع أمتار منه من اليسار توجد اجلامعة األمريكية وـهـي من معالم 
واملكتبات  اخملتلفة  احملالت  وتتوالى  تبدأ  ذلك  بعد  ثم  بالقاـهـرة،  العالي  التعليم 
التي  الرئيسية  العالمات  من  وغيرـهـا  السريعة  البلد  وسط  ومطاعم  والبنوك 
التحرير كمركز للتظاـهـر  تنبض حياًة في الشارع املصري. ولذا قد اختير ميدان 

على مدار السنني.
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم!

دردشة…بالعربي الفصيح: 

 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« حلقة ٣

بقلم:  مينا ماهر
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أن  املسيحيني  باضطهاد  املرتبطة  التقارير  أحدث  تُشير 
العنف  بؤرتا  هما  أفريقيا  في  الكبرى  والصحراء  نيجيريا 
إلى  الرامية  اجلهود  الصني  تقود  بينما  اجلهادي،  والتطرف 

إعادة تعريف احلقوق الدينية.
العام  إميانهم  بسبب  ٥٦00 مسيحي  من  أكثر  قتل  وقدد 
أو  للهجوم  كنيسة   2100 من  أكثر  وتعرضت  املاضي. 

اإلغالق.
قسرًا  ديارهم  من  مسيحًيا  124  ألف  من  أكثر  نزح  كما 

بسبب إميانهم، وأصبح 1٥ ألًفا تقريًبا منهم الجئني.
ألعمال  مركزًا  اآلن  األفريقية  الكبرى  الصحراء  أصبحت 
اإلسالمي  التطرف  انتشر  حيث  املسيحيني،  ضد  العنف 

إلى ما وراء نيجيريا.
وعادت كوريا الشمالية لتحتل املرتبة األولى، وفًقا لقائمة 
دراسة  أحدث  وهي   ،2023 العاملّي )WWL( للعام  الّرصد 
دولة   ٥0 من  أكثر  مؤسسة Open Doors حول  قدمتها 
تشّكل خطرًا على املسيحيني أو يصعب أن يكون الّشخص 

فيها مسيحيًّا.
ضد  والهجمات  املسيحيني  بقتل  املتعلقة  األرقام   إن 
تقرير  في  عليه  كانت  مما  أقل  الواقع  في  هي  الكنائس 
هذه  مؤسسة Open Doors أن  أكدت  وقد  املاضي.  العام 
األرقام هي احلد األدنى املطلق، وسارعوا إلى التنبيه إلى أن 
انخفاض البيانات ال يعكس بتاتًا حتّسًنا في احلّرّية الّدينّية 

هناك.
االنخفاض  هذا  من  كبير  جزء  يُعزى  املثال،  سبيل  على 
بإغالق ما يقرب  الصينيني  إلى قيام املسؤولني  الصني  في 
تراجع  يقدم  ال  املاضيني.  العامني  من 7000 كنيسة خالل 
املرتبة  إلى  املاضي  العام   )1( األولى  املرتبة  أفغانستان من 
التاسعة )9( هذا العام سوى بصيص من األمل ألنه ناجت عن 
اختباء املؤمنني األفغان أو هروبهم خارج البالد بعد استيالء 

طالبان على السلطة.
يعاني واحد من كل سبعة مسيحيني التمييز و االضطهاد 

الديني
ذات  دول  في  مسيحّي  مليون   3٦0 يعيش  عام،  وبشكل 
 1 أي  الّدينّي.  الّتمييز  أو  االضطهاد  من  عالية  معدالت 
من كل 7 مسيحيني في العالم، مبا في ذلك 1 من كل ٥ 
مؤمنني في إفريقيا، و2 من كل ٥ في آسيا، و1 من كل 1٥ 

في أمريكا الاّلتينّية.
عملّية  بدء  منذ  عقود  ثالثة  خالل  فقط  الثالثة  وللمرة 
التَّتبع، سّجلت جميع الّدول اخلمسني درجات »عالية جًدا« 
مؤسسة Open Doors املكّون  جدول  في  االضطهاد  من 
أخرى سقطت خارج  دول   ٥ وكذلك فعلت  80 سؤااًل.  من 

القطع.
نيجيريا قد تتسبب في كارثة إنسانية واسعة النطاق

قدر  أكبر  إحداث  في  اإلسالمّي  الّتطّرف  يستمّر  فيما 
الكبرى  الصحراء  في  خاصة  دولة(،   31( االضطهاد  من 
األفريقية حيث تخشى مؤسسة Open Doors أن تتسبب 
في  النطاق«  واسعة  إنسانية  »كارثة  في  قريًبا  نيجيريا 
قامت  كيف  أيًضا  الباحثون  وأشار  القارة.  أنحاء  جميع 
الصني بفرض املزيد من القيود الرقمية ومن املراقبة، وكيف 
قامت »بتشكيل شبكة من الدول التي تسعى إلى إعادة 

تعريف حقوق اإلنسان بعيًدا عن املعايير العاملية واحلريات 
الدينية.« ودخلت دولة ثالثة في أمريكا الالتينية، نيكاراغوا، 
الدكتاتورية على نحو  القائمة حيث تنظر احلكومات  إلى 

متزايد إلى املسيحيني على أنهم أصوات معارضة.

سّجل  - الذي   WWL لـ الّسنوّي  الّتصنيف  من  الغرض 
تنافس كوريا الّشمالّية وتفاقم حالة االضطهاد فيها من 
والّسعي  الّسليم  بالّشكل  للّصالة  - هو  أسوأ  إلى  سّيء 
إلى إنتاج غضب فّعال وطمأنة املؤمنني املضطهدين بأنهم 

لم يسقطوا في دائرة النسيان.
يتتّبع إصدار عام 2023 الفترة الّزمنّية من 1 أكتوبر 2021 
لغاية 30 سبتمبر 2022، ومت جتميعه من التقارير الشعبية 

ألكثر من 4000 عامل في مؤسسة Open Doors في أكثر 
من ٦0 دولة.

يصادف تقرير مرور 30 عاًما على القائمة، التي مت إنشاؤها 
ألول مرة في عام 1993 بعد سقوط الستار احلديدي.

االضطهاد ال يزال يزداد سوًءا... أكبر تهديد للمسيحية هو 
العزلة

من الواضح أن االضطهاد ال يزال يزداد سوًءا. فقد ارتفاع عدد 
قائمة WWL الواجب  في  األدنى  احلد  وصلت  التي  البلدان 
تتبعها من 40 دولة في عام 1993 إلى 7٦ دولة اليوم. مع 

ارتفاع متوسط درجة البلد بنسبة 2٥ باملائة.
في  األبحاث  مدير  فيرمان،  فرانس  استنتج  وقد 
مؤسسة Open Doors، إلى أن »التهديد األكبر للكنيسة 
ليس خارجًيا بل داخلًيا.« وميكننا تلخيص اإلصحاح 12 في 
رسالة كورنثوس األولى كالتالي: ال ينبغي أن يعاني املؤمن 

مبفرده.
التي  العزلة  هو  للمسيحية  تهديد  أكبر  »إن  وأضاف: 

يسببها االضطهاد، وعندما تستمر طوياًل، قد تتسبب في 
فقدان األمل«.

وخسارة  صدمة  إلى  يؤديان  والضغط  العنف  أن  حني  في 
كبيرة، فقد أشار فيرمان إلى أن عددًا كبيرًا من اجمليبني على 

استبياناتنا يصرحون بأن التهديد األكبر ال يأتي من خارج 
القادم  اجليل  الداخل: »فهل سيكون  ولكن من  الكنيسة 
مستعًدا لنوع االضطهاد الذي نشهده اآلن؟ هل هم أقوياء 

في اإلميان وفي معرفة املسيح واإلجنيل؟«.
الكنيسة  صمود  مستوى  أن  على  دليل  »هذا  أيًضا:  وقال 
مستوى  ويحدد  ما  بلد  في  الكنيسة  مستقبل  يحدد 
الكنيسة  يواجه  تهديد  أكبر  فإن  لذا  أيًضا.  االضطهاد 
املضطهدة اليوم هو انخفاض قدرتها على التحمل بسبب 
باقي  من  متروكة  بأنها  وشعورها  املستمر،  االضطهاد 

أعضاء جسد املسيح«. 
استخلصت  البحث،  من  ثالثة عقود  بعد  فيرمان:  وأضاف 
التحمل  على  الكنيسة  قدرة  مؤسسة Open Doors أن 
ينبع من كونها راسخة في كلمة اهلل وفي الصالة. وأيًضا 
تكون  ما  غالًبا  املضطهدة  فالكنيسة  شجاعة،  بكونها 
»نشطة في نشر اإلجنيل« و«تنمو باستمرار رغم املصاعب.«
 Open مؤسسة علَّمت  املضطهدة  فالكنيسة  باختصار، 
Doors حقيقة اآلية في 1 كورنثوس 2٦:12 »َفإِْن َكاَن ُعْضٌو 
ُعْضٌو  َكاَن  وَإِْن  َمَعُه.  تََتأَلَُّم  األَْعَضاِء  َفَجِميُع  يََتأَلَُّم،  وَاِحٌد 

وَاِحٌد يَُكرَُّم، َفَجِميُع األَْعَضاِء تَْفرَُح َمَعُه.«
كوريا الشمالية أكثر اضطهادا في 2022

عادت كوريا الشمالّية إلى املركز األّول في العام 2022. وفي 
األولى  املرتبة  احتّلت  قد  أفغانستان  السابق، كانت  العام 

بعد استيالء حركة طالبان على السلطة في البالد.
وحتتّل أفغانستان املرتبة التاسعة في الالئحة اجلديدة إذ إن 
أو يعيشون في اخلفاء،  أو فّروا  ُقِتلوا  البالد  املسيحيني في 

وفًقا ملدير »Open Doors« اإليطالي كريستيان ناني.
في خالل عرض  يناير،   18 في  ناني  قال  في سياق متصل، 
إن  اإليطالي،  النّواب  مجلس  في  العاملّية  املراقبة  الئحة 
يعيشون  أفغانستان  في  بقوا  الذين  القالئل  املسيحيني 
مثل الكنيسة األولى، موضًحا أّنهم »يعيشون اإلميان في 

اخلفاء، ألنها الطريقة الوحيدة للعيش بأمان«.
وأشار إلى أن ظاهرة كنيسة »الالجئني« آخذة في االّتساع 
في  االضطهاد...  يتبع  من  املسيحيني  فرار  بسبب  اليوم 

العدد القادم.

5٠5٠ دولة يصعب فيها اّتباع املسيح في  دولة يصعب فيها اّتباع املسيح في ٢٠٢٣٢٠٢٣
في عام في عام ٢٠٢٢٢٠٢٢: قتل أكثر من : قتل أكثر من 5٦٠٠5٦٠٠ مسيحي بسبب إميانهم... مسيحي بسبب إميانهم...

 وتعرض  وتعرض ٢1٠٠٢1٠٠ كنيسة للهجوم أو اإلغالق كنيسة للهجوم أو اإلغالق
تقرير: إيهاب أدونيا
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خاص- جود نيوزخاص- جود نيوز
غياب  مع  الثاني  عامها  تدخل  األوكرانية  احلرب  أن  احملللون  يرى 
مييلون  الغربيني  وداعميها  أوكرانيا  أو  روسيا  أن  إلى  مؤشرات 
إيقاع  على  الصراع  استقر  نفسه،  الوقت  في  لالستسالم. 

محدد. فما الذي ميكن أن نتوقعه من احلرب في عامها الثاني؟
روسيا تضغط رغم معاناتها املاديةروسيا تضغط رغم معاناتها املادية

كتب فارلي في موقع »194٥« أن مراقبي حلف شمال األطلسي 
بدأ  الروسي  للجيش  املتوقع  الربيع  هجوم  أن  يعتقدون  )ناتو( 
منطقة  في  املتصلة  احملاور  من  عدد  في  روسيا  تضغط  فعالً. 
يبدو  غيرها.  من  أكثر  األماكن  بعض  في  جناحاً  وحتقق  دونباس 
من غير املرجح أن يؤسس الهجوم املتثاقل اختراقاً كبيراً ميكن 
استغالله لتهديد كييف وإخراج أوكرانيا من احلرب. بطرق عدة، 
يعاني اجليش الروسي من نقص مادي باملقارنة مع كان الوضع 
عليه قبل سنة، مبا أنه خسر الكثير من معداته األكثر تطوراً 
الروسي  اجليش  ينزل  ذلك،  مع  امليدان.  في  خبرة  األكثر  وقواته 
ومجبراً  خطيرة  بخسائر  متسبباً  األوكراني  باجليش  أضراراً 

األوكرانيني على استخدام ذخائر ثمينة.
األمامية  اخلطوط  وراء  ما  إلى  النزاع  روسيا  توسيع  آفاق  وتبدو 
قضت  قد  خيرسون  استعادة  تكون  أن  الكاتب  رجح  قامتة. 
على أي فرصة لهجوم روسي على طول ساحل البحر األسود. 
وتسبب الهجوم الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا بأضرار لكن ال 
يبدو أنه ترك تأثيراً ملموساً على املعنويات األوكرانية. أخيراً، ال 
يظهر أن الروس جاهزون جلعل العمليات من بيالروسيا تهديداً 

جدياً لقطاعي شمال وغرب أوكرانيا.
دعم عسكري صيني.. في االفقدعم عسكري صيني.. في االفق

كلوث  أندرياس  »بلومبرغ«  شبكة  في  السياسي  الكاتب  رأى 
أنه إذا كانت االستخبارات األمريكية محقة فقد يدخل العالم 
عسكري  دعم  سيحول  الدولية.  العالقات  في  جديدة  حقبة 
صيني النزاع األوكراني إلى حرب بالوكالة بني كتلتني عدوانيتني 

مع محاولة كتلة ثالثة البقاء خارج املعركة.
والغرب  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  ستمد 
وإيران  الصني  وستساعد  بالسالح.  كييف  اجليوسياسي 
آخرين  مارقني  وبضعة  وبيالروسيا  الشمالية  وكوريا 
األخرى،  الدول  غالبية  ستسير  األثناء،  هذه  في  موسكو. 
بني  األفريقية  الدول  من  والكثير  البرازيل  إلى  الهند  من 
الدول  هذه  اليوم  املراقبون  يسمي  املعسكرين.  هذين 
»اجلنوب العاملي« بعدما أشاروا إليها في املاضي بـ«حركة 
من  يخرج  أنه  يبدو  الذي  العاملي  النظام  االنحياز«.  عدم 
األنقاض األوكرانية يشبه نظام احلرب الباردة بشكل كبير.

هل تقلب روسيا سيناريو املرحلة الثانية من احلربهل تقلب روسيا سيناريو املرحلة الثانية من احلرب
القوات  أوكرانيا في طرد  أن جناح  »ذا هيل«  وأفادت مجلة 
الروسية سيعتمد إلى حد كبير على السرعة التي ستصل 
بها، إلى أوكرانيا، األسلحة األمريكية واألوروبية احلاسمة 
بينما  واملقاتالت،  والدبابات  املدى  البعيدة  الصواريخ  مثل 

الزخم.  الستعادة  الغربية  الوحدة  تصدع  على  موسكو  تراهن 
العام  الوحيد  الثابت  »إن  للمجلة  بارز  أميركي  وصرح مسؤول 
املاضي كان التقليل من قوة األوكرانيني واملبالغة في تقدير قوة 
الروس«. وأضاف إن احللفاء الغربيني بالتنسيق مع وحدة اإلتصال 
هجوم  أجل  من  ناشط«  بشكل  »يخططون  األوكراني  للدفاع 
الدول  أوساط  في  إعترافاً  »ثمة  أن  إلى  وأشار  آخر.  معاكس 
الشريكة التي تزود أوكرانيا بالسالح والتدريب، بأن هناك حاجة 

إلى الكثير من العمل في أقرب وقت ممكن”.
ومع احتمال أن تقلب روسيا سيناريو املرحلة الثانية من احلرب، 
قواته  الكرملني  استهالك  ظل  في  املرجح  غير  من  ذلك  فإن 
وعتاده من دون أن يظهر أي مؤشر إلى أنه قد تعلم من األخطاء 

املاضية.
جو بايدن في زيارة مفاجئة لكييفجو بايدن في زيارة مفاجئة لكييف

تدعم  سوف  واشنطن  إن  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  قال 

األمر”.  يتطلب  ما  »بقدر  روسيا  ضد  معركتها  في  أوكرانيا 
وجاءت تصريحات بايدن خالل زيارة غير معلنة وحتمل داللة رمزية 

لكييف.
وقال: »لدينا ثقة كاملة بأنكم ستواصلون االنتصار”.

األولى  الذكرى  من  أيام  قبل  تأتي  التي  الزيارة  في  بايدن،  وقال 
متاما«  »مخطئا  كان  بوتني،  فالدميير  الروسي،  الرئيس  إن  للغزو، 
عندما اعتقد أن روسيا ميكن أن تصمد أمام أوكرانيا وحلفائها 

من دول الغرب.
وأضاف بايدن: »عندما شن بوتني غزوه قبل نحو عام، كان يعتقد 

أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. كان يعتقد أنه ميكن أن 
يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا«.

بينما قال إن “الشعب األوكراني شجاع للغاية”، مشيراً إلى أن 
الواليات املتحدة والدول األوروبية والناتو متحدون للغاية بشأن 

هذا األمر.
دباباته  بوتني  غادر   ، توقعه  سهل،  نصر  حتقيق  من  “بدالً  وتابع 

محترقة وباتت القوات الروسية في حالة فوضى”.
وأضاف “إن احلرب الروسية دفعت فنلندا والسويد لبدء عملية 
االنضمام إلى حلف شمال األطلسي )ناتو(”، و”لقد اعتقد )بوتني( 
الناتو  الناتو سوف ينقسم وينقسم. وبدالً من ذلك، أصبح  أن 
أنه يستطيع  أكثر من أي وقت مضى. وكان يعتقد  أكثر احتاداً 
على  نعمل  ذلك،  من  وبدالً  أوروبا،  عزم  وكسر  الطاقة،  تسليح 

إنهاء اعتماد أوروبا على الوقود األحفوري الروسي”.
خيارات موسكو امام الناتو .. خيارات موسكو امام الناتو .. 

هل يستخدم بوتني النووي ؟هل يستخدم بوتني النووي ؟
صور الرئيس الروسي فالدميير بوتني احلرب في أوكرانيا بعد عام 
بني  مواجهة  أنها  على  السنوي،  خطابه  خالل  انطالقها،  من 

موسكو وواشنطن
»نيو  معاهدة  في  روسيا  مشاركة  تعليق  بوتني  أعلن  ولذلك، 
للقوتني  االستراتيجية  احلربية  الرؤوس  من  حتد  التي  ستارت«، 

النوويتني العظميني، أي الواليات املتحدة وروسيا
أو  بطريقة  أوكرانيا  في  يجري  مبا  مرتبط  بوتني  قرار  أن  ورغم 
السياسة  بينها  دورها،  تلعب  أخرى  عوامل  هناك  فإن  بأخرى، 

األمريكية، وأسعار الطاقة، وصعود الصني
رمبا  عوامل  وهناك عدة   ،202٦ عام  املعاهدة  تنتهي 
دفعت بوتني إلى التملص منها قبلها بثالثة أعوام، 
سيكافح  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أن  قدر  ورمبا 
في  الكوجنرس،  مع  جديدة  اتفاقية  على  للتصديق 
حني تستعر احلرب في أوكرانيا، مما يعني أن احملاوالت 
النووية  غير  األمريكية  القدرات  لضم  الروسية 
على  بال جدوى  التفاوض سيكون  إعادة  عملية  في 

األرجح
أن  التاميز«-  لصحيفة  لتقرير  -وفقا  مرجحا  وكان 
يؤدي صعود الصني كقوة نووية عظمى إلى الضغط 
القيود  في  النظر  إلعادة  املتحدة  الواليات  على 

املفروضة على مخزوناتها
االستراتيجية  مدير  ألبيركي،  ويليام  وقال 
والتكنولوجيا وبرنامج احلد من التسلح في املعهد 
مع  تتعامل  »كيف  برلني:  في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي 
أبًدا  القلق  املتحدة  الواليات  لم يكن على  ثالثي؟  سباق تسلح 
الوصول  وبسرعة  قبل، وميكن للصني بسهولة  ذلك من  بشأن 

إلى ألف رأس نووي”
ومع وجود احتمال لعدم االتفاق على اتفاقية جديدة، كان لدى 

بوتني فرصة محدودة للقيام بعرض متزيق املعاهدة
وقال الدكتور ماثيو هاريز، من املعهد امللكي للخدمات املتحدة، 
إن بوتني يبحث عن كل ما ميكنه استخدامه في مواجهته مع 
الواليات املتحدة والغرب بشأن أوكرانيا، مضيفا: »يرى أن احلد من 

التسلح ال يزال يحمل بعض القيمة بالنسبة للغرب”
النووية  مبنشآته  التفتيش  عمليات  تعليق  خالل  من  إنه  وقال 
حالة  في  األبيض  البيت  يبقي  أن  الكرملني  يستطيع  رسميا 
تخمني بشأن نواياه، ويجبر البنتاجون على االعتماد على األقمار 

الصناعية ووكاالت االستخبارات الستنباط اخلطط الروسية

تقـــــــارير1515

ما الذي ميكن توقعه في العام الثاني من حرب أوكرانيا؟ما الذي ميكن توقعه في العام الثاني من حرب أوكرانيا؟
كيف ترى الصحف األجنبية نتائج احلرب الروسية األوكرانيةكيف ترى الصحف األجنبية نتائج احلرب الروسية األوكرانية
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8 أضعاف راتبه احلالي... عرض سعودي »مغر« للفرنسي بنزمية
أشار تقرير إعالمي إسباني إلى أن مهاجم 
تلقى  بنزمية،  الفرنسي كرمي  ريال مدريد، 
السعودية  األندية  أحد  من  كبيرا  عرضا 

من أجل االنضمام إليه املوسم املقبل.
فإن  اإلسباني،   ”Relevo“ موقع  بحسب 
ناد  من  مغريا  عرضا  تلقى  الفرنسي 

سعودي دون الكشف عن اسم الفريق.
يصل  راتب  على  الفرنسي  وسيحصل 
في  الضرائب  من  خال  يورو  مليون  لـ٦0 
املوسم الواحد، ويبلغ راتب الفرنسي مع 

ريال مدريد 8 ماليني يورو.
ريال  مع  بنزمية  عقد  أن  املوقع  وأضاف 

مدريد يوم 30 يونيو 2023، في وقت يسود فيه الصمت في أروقة النادي اإلسباني حول مسألة التمديد 
لعام آخر .

ونقل املوقع عن مقربني من الفرنسي أن الالعب أصبح منعزال بشكل أكبر ولم يعد يتمتع باحلماسة، وكأن 
شيئا يشغل تفكيره، وهي نفس احلالة التي سيطرت على البرتغالي رونالدو في صيف 2018 عندما أعلن 

رحيله عن النادي اإلسباني.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

صحيفة: صالح يطلب من ليفربول املوافقة على 
انتقاله لبرشلونة

النجم  أن  إسبانية،  تقارير  كشفت 
من  مستاء  صالح  محمد  املصري 
إلى  مشيرة  لليفربول،  احلالي  الوضع 
في  يغادر  لم  ألنه  بالندم  يشعر  أنه 
امليركاتو الصيفي املاضي، مثلما فعل 
والذي  ماني،  ساديو  السابق  زميله 

انتقل إلى بايرن ميونخ.
في   ”El Nacional“ صحيفة  وذكرت 

في  مغامرة  بدء  في  وفكر  مسيرته،  في  جديد  حتد  عن  يبحث  صالح  أن  لها  تقرير 
مسابقة أخرى، لكن في النهاية أقنعه يورغن كلوب بالبقاء مع الريدز.

ليفربول  يحتل  حيث  للغاية،  محبطة  كانت  األخيرة  الفترة  في  الفريق  نتائج  لكن 
أنه بعيد عن  ويبدو  احلالي  الوقت  املمتاز في  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب  الـ 8 في  املركز 

التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
أبطال  دوري  من   1٦ الـ  دور  ذهاب  في  مدريد  ريال  أمام  املدوي  السقوط  بجانب  هذا 
أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب »أنفيلد« بنتيجة 2-٥ وبات خروجهم من املسابقة 

مسألة وقت.
ووفقا للتقرير، فإن محمد صالح )30 عاًما(، يدرك أنه يواجه إحدى الفرص األخيرة في 

حياته املهنية، أو األخيرة، لبدء حتٍد آخر.
وأوضحت الصحيفة أن صالح أبلغ كلوب برغبته، حيث يأمل أن يسمحوا له بالرحيل، 

كعالمة امتنان لاللتزام واالحتراف الذي أظهره في السنوات الـ ٦ التي قضاها في ليفربول.
وكشفت الصحيفة أن صالح تواصل مع خوان البورتا رئيس نادي برشلونة وأكد استعداده خلفض راتبه 

بشكل كبير في سبيل اللعب في صفوف البارسا.

تقرير: زيدان يتلقى عرضا ضخما لتدريب فريق إجنليزي
زيدان  الدين  زين  الفرنسي  أن  إسبانية،  تقارير  كشفت 
اإلجنليزي  الدوري  أندية  أحد  لتدريب  مغريا  عرضا  تلقى 

املمتاز »البرمييرليغ”.
يبحث  تشيلسي  أن  اإلسباني،   ”fichajes“ موقع  وذكر 
عن بديل للمدرب اإلجنليزي غراهام بوتر، الذي لم يتمكن 

من حتقيق النتائج املطلوبة مع الفريق.
وأضاف املوقع أن إدارة تشيلسي مستعدة لفعل كل ما 

يلزم والتضحية بأي فرد من أجل التعاقد مع زيدان.
وأوضح املوقع أن إدارة تشيلسي ستقدم له راتبا سنويا 
يصل إلى 1٥ مليون يورو سيجعله أحد املدربني األعلى 

أجرا في العالم، باإلضافة إلى التعاقد مع كل الالعبني الذين يريدهم.
ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، تواصلت أندية عديدة مع زيدان مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس من 

أجل تولي القيادة الفنية بها، لكن الفرنسي كان يحلم فقط بتدريب منتخب بالده.
وأصيب زيدان بخيبة أمل كبيرة، بعدما قرر االحتاد الفرنسي لكرة القدم متديد عقد املدرب ديديه ديشامب، 
والذي يستمر عقده حتى عام  الثاني 2023،  يناير/كانون  يوم 7  وذلك  الفنية »للديوك«،  اإلدارة  رأس  على 

.202٦

مصر  في  النقض  محكمة  قضت 
بتأييد احلكمني الصادرين ضد مرتضى 
باحلبس  الزمالك،  نادي  رئيس  منصور، 
ملدة شهر واجب النفاذ، واحلبس سنة 
بسب  التهامه  التنفيذ،  إيقاف  مع 
النادي  رئيس  اخلطيب  محمود  وقذف 
الطعنني  برفضها  وذلك  األهلي، 

املقدمني منه على احلكمني.
الئحة الزمالك

الالئحة التي تُنظم العمل داخل نادي 
االسترشادية  الالئحة  هي  الزمالك، 
التي وضعتها وزارة الرياضة بعد إقرار 

قانون الرياضة اجلديد.
إقصاء مرتضى

وتنص الالئحة االسترشادية في املادة 
عضو  عضوية  زوال  على  منها   41
مجلس اإلدارة حال صدر بحقه حكم 
حيث  للحرية،  مقيدة  بعقوبة  نهائي 
اتخاذ  اإلدارة  مجلس  على  يتوجب 
اللجنة  وإخطار  العضوية  بزوال  قرار 
األوملبية واجلهة اإلدارية املركزية بذلك.

من البديل؟
في أبريل 2022 وافق مجلس الزمالك 
على قبول استقالة مصطفى هدهود 
حصوله  بعد  الزمالك،  رئيس  نائب 
قانونية  غير  بطريقة  ميدالية  على 
أثناء مراسم تسليم امليداليات عقب 
بني  اليد  لكرة  مصر  كأس  نهائي 
الزمالك وسبورتنغ، ومنذ ذلك الوقت 

خال مقعد نائب الرئيس.
الالئحة  من   23 املادة  وتنص 
اجلمعية  يرأس  أن  على  االسترشادية 
الرئيس،  غياب  حالة  في  العمومية 
أكبر  أو  الصندوق  أمني  أو  النائب  إما 
ويقوم  للترتيب،  وفقا  سنا،  األعضاء 

املدير التنفيذي باألعمال اإلجرائية.
ويتشكل مجلس الزمالك الذي تفوق 
في االنتخابات التي عقدت في فبراير 
2022 من خالد لطيف أمني للصندوق، 
وأحمد  احلميد،  عبد  جمال  واألعضاء 
وعالء  ناجي،  وعالء  منصور،  مرتضى 
مقلد، ومرمي نصحي، وسليمان وهدان، 
سيد  بسنت  السن  حتت  أعضاء  و3 

جوهر، ومحمود طه، وأحمد دعبس.
لطيف  خالد  الثالثي  حاليا  ويتواجد 
جمال  والعضوين  الصندوق،  أمني 
عبد احلميد، وأحمد دعبس في تونس 
حيث يلعب الفريق األول أمام الترجي 
التونسي، في اجلولة الثالثة من دوري 

أبطال أفريقيا.
الالئحة  من   38 املادة  وتنص 
أمني  مهام  على  االسترشادية 

الصندوق حال غياب الرئيس ونائبه.
وتعليقا على ذلك، قال محمد بيومي، 
إن  الرياضية،  والقوانني  اللوائح  خبير 
بنادي  انتهت  منصور  مرتضى  عالقة 
الزمالك، بعد صدور حكم نهائي ميس 
له  يحق  لن  وبالتالي  بحقه،  الشرف 
مجددا  الترشح  أو  مدته،  استكمال 

بانتخابات النادي.
احملكمة

وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء 
العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت 
لتنفيذ  نفسه  وتسليم  حضوره 
عقوبة احلبس شهر واجبة النفاذ قبل 

نظر الطعن.
تنازع  دعوى  احملكمة  ونظرت 
في  منصور  أقامها  التي  االختصاص 
محكمة  وقضت  األولى،  القضية 
برئاسة  االقتصادية  مستأنف  جنح 
املستشار أدهم فهيم في أغسطس 
مرتضى  حبس  حكم  بتعديل   2022
احلبس  إلى  سنة  احلبس  من  منصور 
وقذف  بسب  اتهامه  في  شهر  ملدة 
النادي األهلي  رئيس  محمود اخلطيب 
مواقع  عبر  عائلته  سمعة  وخدش 
في  وذلك  االجتماعي،  التواصل 
جنح   2022 لسنة   83 رقم  القضية 

اقتصادية.

حكم نهائي بسجن مرتضى منصور يطيح به من 
رئاسة نادي الزمالك املصري 
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إلنقاص وزنك.. حيلة بسيطة ال تخطر على بالك
أو تفاحة وجعلها  إن إعداد األطعمة الصحية بشكل مسبق كتقشير موزة  أبردين،  العلماء في جامعة    يقول 
جتنب  في  يساهم  وهذا  أبداً،  لتحضيرها  جلهد  حتتاج  ال  ألنها  أكبر،  بشكل  اإلنسان  شهية  يفتح  لألكل  جاهزة 

األطعمة اجلاهزة لألكل التي حتتوي على سعرات حرارية أكثر مثل احللوى والشوكوالته.  
قام الباحثون بتجنيد أكثر من 200 متطوع، تتراوح أعمارهم بني 1٦ و٦٦ عاماً، ُعرضت عليهم صور للطعام وسئلوا 

عن مدى رغبتهم في تناول الطعام.
وكشفت النتائج التي نشرت في مجلة »فود كوالتي أند بريفرنس« أن املشاركني كانوا أكثر ميالً لتناول الطعام 
الذي ميكن تناوله على الفور وال يحتاج إلى إعداد أو تقشير. كما تبني أن املشاركني اجنذبوا إلى األطعمة املطبوخة 
وكان  تقطيعها.  يتم  لم  التي  تلك  من  أكثر  تقطيعها  مت  التي  األطعمة  إلى  واجنذبوا  النيئة،  األطعمة  من  أكثر 
املشاركون أيضاً أكثر ميالً الختيار الطعام اجلاهز لألكل من الطعام الذي يحتاج إلى حتضير وطهي.  وقالت الدكتورة 
هيلني نايت، عاملة النفس التي شاركت في الدراسة: »تظهر النتائج أن األطعمة اجلاهزة لألكل على الفور هي أكثر 
جاذبية من تلك التي حتتاج إلى إعداد، لذا أنصح بتجهيز أطعمة صحية بشكل مسبق لتناولها على الفور عند 

الشعور باجلوع«.
وأكدت الدكتورة هيلني أنه يجب تطبيق النتائج على حمالت األكل الصحي، من خالل عرض الفاكهة واخلضراوات 
وغيرها من العناصر الصحية بطريقة جتعلها صاحلة لألكل بشكل مباشر دون بذل أي جهد، وفق ما أوردت صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

   يؤكد العلماء النفسانيون أن املرأة أكثر عرضة لإلصابة مبرض العصر )مرض اإلكتئاب( بحيث أن كل 
مائة امرأة تصاب بهذا املرض، يصاب خمسون فقط من الرجال أي أن احتماالت إصابة املرأة باملرض ضعف 

احتماالت الرجل.
   ويقول علماء النفس أيضاً إن املرأة املتزوجة أكثر عرضة لإلصابة باإلكتئاب من املرأة األرملة، على حني 

يصاب الرجل األعزب باإلكتئاب أكثر من املتزوج!

علــــوم وصحة 1717
املرأة أكثر عرضة لإلصابة باإلكتئاب 

لهذه األسباب.. »النودلز« 
مسؤولة عن إصابات خطيرة 

لدى األطفال
رئيسياً  سبباً  يعتبر  »النودلز«  بأن  حديثة  دراسة  أفادت 

إلصابات احلروق لدى األطفال.
31% من أسباب احلروق لدى األطفال من إجمالي 790 حالة، 

يعود للمعكرونة سريعة التحضير
الطفولة، سببها  مرحلة  في  احلروق  إصابات  ثلث  من  يقرب  ما  أن  في جامعة شيكاغو  باحثون  وأوضح 

املعكرونة الفورية، وفق دراسة نُشرت في دورية »Burns« الطبية.
مت  الذين  األطفال  مرضى  بجميع  املتعلقة  البيانات  بفحص  باجلامعة،  احلروق  مركز  في  الباحثون  وقام 

إدخالهم بإصابات احلروق الناجمة عن السوائل الساخنة بني عامي 2010 و 2020. 
ووجدت الدراسة أنه 31% من أسباب احلروق لدى األطفال من إجمالي 790 حالة، يعود للمعكرونة سريعة 

التحضير، وأن 40% من حاالت حروق »النودلز« حدثت عندما كان األطفال مبفردهم دون إشراف عائلي.
وأشار إلى أنه وفريق عمله فوجئوا باحلجم الهائل للمشكلة، موضحاً أن كمية احلرارة املوجودة في هذه 
املعكرونة ميكن أن تسبب حروقاً من الدرجتني الثانية والثالثة بسهولة ألي شخص، لكن األطفال الصغار 

معرضون بشكل أكبر، نظراً لصغر أجسامهم وبشرتهم الرقيقة.
سريعة  املعكرونة  سائل  بحروق  لإلصابة  عرضة  أكثر  كانوا  األطفال  بعض  أن  أيضاً  الدراسة  ووجدت 

التحضير أكثر من غيرهم في املتوسط.
وشدد فرووي على ضرورة إشراف البالغني على األطفال، فهو إجراء وقائي أساسي للوقاية من احلروق سواء 

من النودلز أو األطعمة األخرى، حسب موقع »يو إس نيوز«.
يُشار إلى أن حوالي مائة ألف طفل في الواليات املتحدة يعانون حروقاً من الطعام والشراب سنوياً. 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عصب السن هو عبارة عن عصب ميتد إلى جذور 
داعم،  ونسيج  دموية  أوعية  على  يحتوي  السن 
بااللتهاب  العصب  هذا  يصاب  أن  املمكن  ومن 
أنه  إال  أو فيروسية،  نتيجة عدوى بكتيرية  وذلك 
هذا  صعوبة  وتكمن  له  اجملاورة  املناطق  إلى  ميتد 
والعاج  املينا  منطقة  إلى  ميتد  بكونه  االلتهاب 
معه ألم  ويزيد  االلتهاب  انحصار  إلى  فيؤدي 

األسنان.
أسباب التهاب عصب األسنان:

إهمال نظافة الفم واألسنان ولذلك 
يؤدي إلى إصابة األسنان بالتسوس

إصابة السن بااللتهاب وعدم القيام 
إلى  يؤدي  مما  االلتهاب  هذا  مبعاجلة 

وصول االلتهاب إلى عصب السن والتهابه
السن  لب  إلى  تصل  مختلفة  لكسور  التعرض 

وعصبه
إلى جذور  تصل  قد  التي  بااللتهاب  اللثة  إصابة 

األسنان ومنها يصل إلى لب األسنان وعصبها
يسبب  مما  األسنان  تسوس  عالج  بإهمال  القيام 

تعرضك إلى مشكلة التهاب عصب األسنان.
أعراض التهاب عصب األسنان

عدد  مع  األسنان  عصب  بالتهاب  اإلصابة  ترافق 
من األعراض اخملتلفة، نذكر منها:

وجود ألم متواصل في السن ليالً ونهاراً
حدوث انتفاخ وتورم في اللثة

حدوث خراج )مدة( في األسنان أو اللثة.
كيفية عالج التهاب عصب األسنان

يختفي  ال  بالعادة 
عن  الناجت  األلم 
العصب  التهاب 
يفتح  أن  بعد  إال 

من  بالتخلص  ويقوم  السن  لب  األسنان  طبيب 
االلتهاب.

البكتيريا  من  امللتهب  العصب  بتنظيف  القيام 
ينظف  حيث  حشوه،  يتم  ثم  ومن 
من  السن  البداية  في  الطبيب 
يفتح  ثم  كامل،  بشكل  التسوس 
اللب  إلى  ليصل  صغيرة  فتحة 
وينظف جميع القنوات في العصب 
السني، و ذلك ألن نسيان أي قناة من 
السن أو عدم تنظيفها وحشوها يؤدي إلى فشل 
تنظيف  يتم  احلفر  عملية  وبعد  العالج،  عملية 

القنوات و من ثم توسيعها .
تلبيس السن املصاب بالتاج الصناعي، وذلك الن 
يصاب  وحفره  العالجية  العمليات  بعد  السن 

بالترقق واللني مما يسهل كسره.
السينية  األشعة  فإن  العلم  لتطور  نتيجة 
أصبحت تستخدم لتحديد عمق اجلذور وبالتالي 

تنظيف كامل لللب
يقوم الطبيب بإجراء عدة جلسات تتطلب القيام 
بعملية  الطبيب  قيام  وبعد  العصب  بحشو 
التنظيف بشكل كامل يقوم بعمل فتحة داخل 
لب األسنان تصل هذه الفتحة إلى جذور األسنان 

واللب.

التهاب عصب األسنان

حتى ال ترهق عينيك!
بأنك  املتخصصون  العيون  أطباء  يبشرك     
أثناء  في  اإلرهاق  من  عينيك  تقي  أن  تستطيع 
النقاط  راعيت  إذا  للتليفزيون  مشاهدتك 
احمليطة  اإلضاءة  تكون  أن  على  احرص  التالية: 
بجهاز التليفزيون في نفس قوة اإلضاءة املنبعثة 

من الشاشة!
مشاهدتك  أثناء  في  ظهرك  على  تستلق  ال     

للتليفزيون حتى ال تضعف عضالت العني. 
   انظر إلى الشاشة من أعلى إلى أسفل، وليس العكس وتأكد أن الصورة واضحة واأللوان متجانسة.

   ارفع عينيك عن اجلهاز كل 1٥ دقيقة، وركزهما على أي شيء آخر بالغرفة، ويحسن أن تتحرك قليالً بني 
فترة وأخرى!

آثار ضارة لإلفراط بتناول املايونيز على الصحة
   

يعتبر املايونيز مكوناً يحبه الكثيرون ويستخدم كعنصر أساسي 
في العديد من الوجبات السريعة والشطائر، ومثله مثل أي طعام 

آخر ميكن أن يؤدي تناوله بشكل مفرط إلى العديد من األضرار.
فيما يلي مجموعة من اآلثار اجلانبية لإلفراط في تناول املايونيز، 

وفق ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:
يزيد من مستوى السكر في الدم

ميكن أن يؤدي االستهالك املفرط للمايونيز إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي زيادة خطر اإلصابة 
مبرض السكري. من ناحية أخرى، إذا كنت مريضاً بالسكري، فعليك جتنب تناول املايونيز.

يسبب زيادة الوزن
االستهالك املفرط للمايونيز ميكن أن يزيد وزنك بسرعة، ألنه يحتوي على الكثير من السعرات احلرارية، 

وعلى كمية عالية من الدهون، لذا يُنصح باالمتناع عن تناول املايونيز عند محاولة إنقاص الوزن. 
يرفع ضغط الدم

أحماض  كمية  إلى  يعود  وذلك  الدم،  ضغط  ارتفاع  مشاكل  املايونيز  من  الكثير  تناول  يسبب  أن  ميكن 
أوميغا ٦ الدهنية املرتفعة في املايونيز. كما أنه ميكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتة 

الدماغية. 
خطر اإلصابة بأمراض القلب املزمنة

تناول املايونيز بكثرة ميكن أن يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب. حتتوي ملعقة واحدة من املايونيز على 
1.٦ جرام من الدهون املشبعة، لذا فإن تناوله بإفراط يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تزيد بدورها 

خطر اإلصابة بأمراض القلب. 

بصحة  للعناية  طريقة  أفضل  بأن  الكثيرون  يعتقد   
مثل  الضارة  األدوات  استخدام  عن  التخلي  هي  الشعر 
مجففات الشعر واملواد الكيميائية، ولكن يبدو أن هناك 
أشياء أخرى ميكن القيام بها لتعزيز صحة الشعر ومنوه 
أخصائية  وفقاً  األطعمة،  من  معينة  أنواع  تناول  مثل 

الشعر في عيادة كينغسلي، سوزي هاموند.
الكربوهيدرات املعقدة

قدر  الشعر  خاليا  دوران  دعم  ضرورة  على  سوزي  تؤكد 
من  اخلالية  املعقدة  الكربوهيدرات  تناول  عبر  اإلمكان 
اليوم وهذا  ثابتة طوال  السكريات إلبقاء طاقة اجلسم 
وعلى  عام  بشكل  اجلسم  أجهزة  على  بالنفع  يعود 
الشعر بشكل خاص. مثل األرز واملعكرونة، وخبز احلبوب 

الكاملة، والبطاطس احللوة، إضافة إلى الشوفان. 
البروتينات

أساسي  مكون  هي  البروتينات  فإن  سوزي،  بحسب 
منها،  الكثير  تتناول  أن  عليك  لذلك  الشعر،  لنمو 
وجبتي  على  اليوم  من  مبكر  وقت  في  تناولها  ويفضل 

والغداء.  اإلفطار 
البروتينات  وتشمل 
وسمك  البيض  املعقدة 
اجلوز،  وزبدة  السلمون 

ولنب الزبادي. 
أطعمة ضارة

على الرغم من أن سوزي 
التخلي  على  تشجع  ال 

أنها حتذر من  إال  أي نوع من الطعام بشكل كامل،  عن 
إلى  تؤدي  أن  ميكن  التي  واملشروبات  األطعمة  بعض 

مشكالت للشعر وفروة الرأس.
األلبان  منتجات  للشعر،  الضارة  األطعمة  تشمل 
حتتوي  أن  ميكن  التي  األسماك  أنواع  وبعض  والكحول، 
الى  تؤدي  أن  ميكن  والتي  الزئبق  من  عالية  نسبة  على 
مينع  الذي  الشاي  تناول  في  ,اإلفراط  الشعر.  تساقط 
حسبما  الشعر،  لصحة  الضروري  احلديد  أمتصاص 

أوردت صحيفة ميرور البريطانية.  

أفضل األطعمة التي جتعل الشعر ينمو بسرعة
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الكاثوليكون

صيغة  وفي   ،Catholicos يوناني  أصل  من  قبطية  كلمة 
املفعول به Catholicon وتعنى حرفياً: اجلامعة أو العامة. 

يعقوب  للقديسني  التي  السبع  الرسائل  من  فصل  وهو 
لكل  عامة  رسائل  وهي  حلفى،  بن  ويهوذا  ويوحنا  وبطرس 

الكنائس بدون ترخيص.

صمود الناقة أمام اجملاعات!

اجملاعات  أمام خطر  بالغاً  اجلمل( صموداً  )أنثى  الناقة  تُظهر 
الناقة  عطاء  يستمر  إذ  بالعالم.  املناطق  بعض  يهدد  الذي 
من اللنب احلليب لإلنسان حتى في حالة نقص املاء أو الطعام 

ملدة قد تصل إلى أسبوعني أو أكثر!

البحار والقارات

مجموع  من   %  29,4 االنسان  يسكنها  التي  القارات  متثل 
تبلغ مساحة احمليطات ٦,%70  بينما  سطح كوكبنا األرض. 

من سطح األرض.

السالم

احلياة،  اياه  منحتنا  مبا  االكتفاء  من  أكثر  السالم  ليس 
منطلقني من هناك التباع احلق ورفض الباطل... انه املصاحلة 

التي يحسها املرء بينه وبني نفسه.  
  »جني رصل«

النجدة يا دكتور!

من  اخلامس  الطابق  إلى  الهثاً  رجل  وصل 
أفعل  ماذا  »دكتور  قال:  ثم  ودخل  مبنى، 

ألستعيد لياقتي؟«
فتخسر  أكلك  من  تخفف  أن  عليك   -  
خمسة وعشرين كيلوجراماً من وزنك، ومتتنع 
تقصد  النهاية  وفي  والكحول،  التدخني  عن 

طبيب عيون.
   »وملاذا طبيب العيون؟«

الباب؛  على  الالفتة  قراءة  تستطيع  لكي   -
فأنا مهندس ولست طبيباً. الطبيب هو في 

الطابق األول.

رقم قیاسی  في الصوم بال طعام

اطول مدة استطاع شخص أن يعيش فيها 
بدون طعام هي 382 يوماً. اذ استطاع اجنوس 
يعيش  ان  اسكوتلندا  من  سنة(   2٥( باربری 
من يونيو 19٦٥ الى يوليو 19٦٦ بدون طعام.. 
وكان يتناول كميات من الشاى والقهوة واملاء 
حتت  احملاولة  هذه  ومتت  فقط.  والفيتامينات 

اشراف مستشفى مارى فيلدباسكوتلندا.
سنة(   43( تیلور  ستفن  الدكتور  أما     
عن  ميتنع  أن  استطاع  فقد  بنيوزيلندا، 
كوب  بشرب  مكتفيا  يوماً   40 ملدة  الطعام 
واحد من املاء يومياً، وكان ذلك احتجاجاً منه 

على أوضاع سياسية.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

اكليروس.. ام ... علماني !!)3(

شرحه  في  الكبير  كيرلس  القديس  يقول 
إلجنيل يوحنا اإلصحاح األول عدد 12 و13

»أما الذين باإلميان باملسيح يسوع يصلون إلى 
البنوة التي من اهلل فانهم يعتمدون ليس ملن 
القدوس  للثالوث  يعتمدون  وإمنا  مخلوق  هو 
احتد  الذي  الكلمة كوسيط  وبواسطة  نفسه 
الوقت  نفس  وفي  باجلسد  أي  إنساني  هو  مبا 
واحدا مع األب الهوته وهذا يجعلنا نرتفع من 
رتبه العبودية إلى البنوة  وباالشتراك احلقيقي 
في االبن يسوع دعينا إلى أن نرتفع إلى كرامة 
الثانية  الوالدة  أخذنا  الذين  فنحن  لذلك  االبن 
قد  باإلميان؛  القدس؛  بالروح   )3 يوحنا  اجلديدة،  
اَلَِّذيَن  نفسه،   اهلل  من  ولدنا  ألننا  أبناء  دعينا 
واَلَ  َجَسٍد،  َمِشيَئِة  ِمْن  واَلَ  دٍَم،  ِمْن  لَْيَس  ُولُِدوا 

ِمْن َمِشيَئِة رَُجل، بَْل ِمَن اهلِل. )يوحنا 1: 13(«.
هنا لم يفرق اهلل بني شخص وأخر، بني اكليروس 
وعلماني، بني هندوسي أو  أي ديانة أخرى لكن 
ابنا  يصير  باإلميان  يقبل  من  أن  نستنبط  هنا 
ليس عن استحقاق ولكنها نعمه فاذا فضلنا 

أن نرجع مره أخرى إلى رتبة العبودية أو العبيد 
ما  يفعلون  كالذين  الرب  وصايا  نستقبل  أي 
بنوة  بال فعل  وال  احلب  بدافع  ليس  يرضي اهلل 
احلر  العقلي  واالختيار  التوعية  احملبة  بدافع  وال 
فهذا  عقاب  من  خوف  أو  اضطرار  عن  ولكن 
في  أو  الناموس  عصر  في  به  مسموحا  كان 
نالوا بعد  الناموس النهم لم يكونوا قد  عهد 
روح احلرية والتبني بل كان فيهم روح العبودية 
للخوف من اهلل يقول الكتاب في رسالة رومية 
بَْل  لِلَْخْوِف،  أَيًْضا  َِّة  الُْعُبودِي رُوَح  تَأُْخُذوا  لَْم  »إِذْ 
أََخْذمُتْ رُوَح التََّبنِّي الَِّذي بِِه نَْصُرُخ: »يَا أَبَا اآلُب««. 

)رومية 8: 1٥(
فمن املضحكات املبكيات لدى جموع الشعب 
أذهان  في  احلادث  اخللل  هو  اآلن  القبطي 
إلى  أدى  الذي  الشرق  مسيحيي  من  الكثيرين 
تشويش للحق الكتابي للدرجة التي تضاربت 
األخرى  األديان  مع  املسيحي  اإلميان  أساسيات 
في مجتمعاتنا الشرقية، اذن أصبحنا نصنف 
اللفظ-  عموم  على  التحفظ  مع   - املؤمنني 
لكلمة  ميت  ال  أساس  علي  نصنف  اصبحنا 
الظاهر  حسب  مقدسة  صبغة  أضفنا  اهلل،  
وأعطينا  الكنيسة،  في  الوظيفة  بحسب  أو 
فأصبح  فقط،  الظاهر  بحسب  الصبغة  هذه 
تقديس األشخاص آفة تأكل األخضر واليابس 
في عقولنا للدرجة التي يُسمح لك من هؤالء 
لك  يحلو  ما  وتقول  اهلل  شخص  تنتقد  أن 
ألقاب  بدون  الرب  باسم  تنادي  أن  لك  فيجوز 
أو  لديكم  حرج  فال  »يسوع«  تقول  أن  حتى 

تقول »بولس«؛ »بطرس«؛ »يوحنا«، اي من رسل 
وتالميذ الرب يسوع  ولكن أن تقول أي شخص 
في مرتبه سواء من االكليروس أو من املعتبرين 
أن  جترأ  فكيف  خطير  جرم  فهذا  ألقاب  بدون 
أو  اللقب  تضع  أن  بدون  الشخص  اسم  تقول 
يذكرني  هذا  الشخص  لهذا  الالزم  التبجيل 
بحديث شريف - إن جاز التعبير- »من سب اهلل 

فُيستتاب أما من سب محمدا فُيقتل«.
لقب  من  أقلل  وال  أقلل من شخص  ال  هنا  انا 
ما  وال من مرتبة و لكن أشير اذا ما حدث في 
إسالمية  بصبغه  اصطبغت   الذي  أذهاننا 
بحثة، ولكي أكون أمينا في هذا املوضوع أو في 
لديهم  ليس  املسلمني  إخوتنا  إن  الصدد  هذا 
فينا  حدث  الذي  بالشكل  األشخاص  تقديس 

باإلميان  ليس  و  باالسم  املسيحني  نحن  وبيننا 
الرسول  بولس  قول  اسمع   الكتاب،  قاله  ومبا 
وهو يتكلم عن اجلسد أي الكنيسة أي جسد 
ليس عضوا  لكنه  واحد  يقول جسد  املسيح، 
ولكنه  آخر  دون  معتبر  شخص  ليس  أي  واحد 
وَاِحٌد  ُهَو  اجْلََسَد  أَنَّ  َكَما  َُّه  »ألَن كثيرة؛  أعضاء 
الَْواِحِد  اجْلََسِد  أَْعَضاِء  َكِثيرٌَة، وَُكلُّ  أَْعَضاٌء  وَلَُه 
إِذَا َكانَْت َكِثيرًَة ِهَي َجَسٌد وَاِحٌد، َكذلَِك امْلَِسيُح 
اْعَتَمْدنَا  أَيًْضا  وَاِحٍد  بُِروٍح  َجِميَعَنا  ََّنا  ألَن أَيًْضا. 
إِلَى َجَسٍد وَاِحٍد، يَُهودًا ُكنَّا أَْم يُونَانِيِّنَي، َعِبيًدا أَْم 
أَْحرَارًا، وََجِميُعَنا ُسِقيَنا رُوًحا وَاِحًدا. َفإِنَّ اجْلََسَد 
أَْعَضاٌء َكِثيرٌَة.« )1  بَْل  أَيًْضا لَْيَس ُعْضًوا وَاِحًدا 
كورنثوس 12: 12-14( ...... استقيموا يرحمكم 

اهلل!!

دكتورة نعمات موافي

قوس  بأن  أخبرك  عندما  القارئ  عزيزي  تتعجب  ال 
رمز لإلنسان  »الرينبو« هو أعظم  بـ  الشهير  الُقزح 
اهلل  إنسان  أي  وشبهه  اخلالق  صورة  على  اخمَللوق 
الذى يعيش كمال اخمللوق في أحسن تقومي الذى قام 
بتفعيل اجلني اإللهي في روحه وهو ما يطلق عليه 
هذا  من  السماوي  نوره  يستمد  والذي  النور،  إنسان 
بكل  أرضه  على  السماء  يعيش  يجعله  الذي  اجلني 
سمات السماوات في أجمل وأكمل عهد أمان وسالم 
لإلنسان على األرض بعد طوفان نوح، وحتى ال أطيل 
اخمللوق  اإلنسان  خلقة  عن  أحدثكم  دعوني  عليكم 
فيه  الذي خلق  اليوم  نفس  وهو  السادس  اليوم  فى 
احليوانات التي خلقها اهلل بكلمة منه »كن فكان«.

تراب  من  بيديه  وشكله  االنسان  اهلل  جبل  بينما 
في  نفخ  ثم  القديرة  بصماته  فيه  واضعاً  األرض 
أنفه نسمة حياة فصار آدم }بذرة اإلنسانية وأصلها{ 
َحية، واملعنى العميق لليوم السادس أى يوم  نفساً 
أن  هو   ،)٦( رقم  اليوم  في  واحليوانات  اإلنسان  خلقة 
االنسان الذي ال يُفعل ويطفئ ويطمس اجلني اإللهي 
النوراني الكامن في تشكيله الكروموسومي، يشبه 
البهائم التي تباد في احلقل، أي له اسم أنه انسان 
وهو ..... غريزي، يأكل ويشرب ويتناسل و.... وغداً ميوت 
.... مثله كمثل احليوان، ولكن ما عالقة كالمي هذا 

 Rainbow بقوس الُقزح أو الرينبو
القزح  قوس  هو  ما  أسألكم  دعوني  أجيب  أن  قبل 
قوس  ويتكون  يتشكل  كيف  الرينبو Rainbow أو   -

الُقزح؟
أشعة  عن  الناجت  النور  قزح بسبب  قوس  يتشكل 
الشمس حيث إنه ينتج عن ضوء أبيض )رمزاً للنقاء 
والصورة اإللهية ألن اهلل هو نور السموات واألرض(، 
عندما مير هذا الضوء األبيض من خالل قطرات املاء 
العالقة في الغالف اجلوي يحدث لها انكسار وتتحلل 
ومن ثم انعكاس، بحيث ينعكس الضوء في قطرة 
املاء ليرتد إلى االجتاه املعاكس لالجتاه الذي صدر منه، 
وعندما ينكسر الضوء داخل قطرة املاء فإنه يتحلل 
ويسير في اجتاهات منحنية ليست مستقيمة، وفي 
األبيض  الشمس  ضوء  فإن  قزح  قوس  حدوث  حال 
ينفصل  ينكسر  وعندما  وينحني  ويتحلل  ينكسر 
إلى مجموعة من اإلشعاعات أو األشعة ذات األلوان 
السبعة اخملتلفة وهي األلوان املكونة لضوء الشمس 
املوجي، وكل شعاع من هذه األشعة  لطولها  تبعاً 

ينحني باتضاع كامل بزاوية مختلفة عن األخرى. 
والسبعة ألون بالترتيب، األحمر، البرتقالي، واألصفر، 
األخضر، األزرق الفاحت السماوي }تنبهوا لهذا اللون{، 
ثم النيلي أي األزرق الداكن والبنفسجي أو األرجواني.. 
الرينبو Rainbow السبع  الُقزح -  قوس  ألوان  وهذه 
احلقيقية، ولكن لألسف مت سرقته وسلبه وتخريبه 
ليكون  منه  السماوي  الفاحت  األزرق  اللون  بحذف 
ستة ألوان فقط من هؤالء الذين ال يفعلون الصورة 
أقصد  ال  وأنا  فيهم،  الكامنة  السباعية  اإللهية 
الرحمن  صورة  يعيش  ال  من  كل  بل  بعينه  فصيل 
اجلسدي،  وحتى  والنفسي  الروحي  الكمال  ينقصه 
إنسان  البهيمي  الوحش  صورة  أي   )٦٦٦( يحيا  أي 

األثم...
إنسان  تعيشني  انتي  وهل  أحدكم  يسألني   وقد 
وجسدياً  ونفسياً  روحياً  الكامل  اإللهية  الصورة 

)777(؟
ألنني  ونعمني،  نعم  قوة  بكل  أقولها  أنا  أستطيع 
فصرت  وفعلتها  بها  فإحتدت  الصورة  هذه  قبلت 
اهلل  بروح  مؤيدة  اإللهية،  الطبيعة  لهذه  شريكة 
التي إلتصقت بروحي ألحيا سبعيات الكمال واجملد 
والبهاء العجيب الذي أراه حتى في شكلي اخلارجي 
اجلديد فأتعجب وأشكر إلهي الذي غيرني إلى تلك 
قلبي  كل  من  طلبته  عندما  وذلك  عينها،  الصورة 
أني ملكك فملك على  اللهم  وذهني وقلت  وروحي 
وسط  أرضي  على  السماوات وأنا  في  ألحيا  قلبي 

عاملي..
بني  تنشروا  أن  أمتنى  عليكم  أطيل  ال  وحتى 
القزح  قوس  ثقافة  وتعليمهم  عائلتكم 
عهد  السباعي  السماوي  الرينبو Rainbo احلقيقي 
سبعة  عن  يعبر  الذي  السماوي،  والسالم  األمان 
كل  في  يحكم  الذي  الروحي  اإلنسان  حلياة  مراحل 
ونزوات  شهوات  أو  أحد  من  فيه  يحكم  وال  شيء 

وأهواء بهيمية.. وللحديث بقية..
اإللهي  بالكمال  متوجني  ربي  نعمات  في  دمتم 
وشبهه  الرحمن  على صورة   )777( كاملني  لتكونوا 
صورة  حتملون  ال  ناقصني  غير  تقومي  أحسن  في 
الوحش البهيمي )٦٦٦( والعياذ باهلل من هذه صورة.. 
األفراح  وملء  والنجاح  بالتوفيق  لكم  متنياتي  مع 

ليدمي اهلل سالمكم كنهر. 

اجلني اإللهي و«الرينبو« 

املَسلوب

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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القدمية  والديانات  الفلسفات 
وخلود  واملادة  الكون  بأزلية  تؤمن 
بأن  فتؤمن  املسيحية  أما  اإلنسان، 
اإلنسان ُخلَِق من العدم أو الالوجود. 

)القديس أثناسيوس الرسولي(
على  يقدر  ال  العدم  من  ُخلَِق  ما 

بقدراته  اخللود  يبلغ  أن  أو  الوجود  في  االستمرار 
بطبيعته.  فاني  اإلنسان  بأن  نقول  لذلك  الذاتية. 
الثاني في الهوت  )األقنوم  ولكن بحضور كلمة اهلل 
علينا  ونعمته  األقانيم(  املثلث  اجلوهر  الواحد  اهلل 

ُخلِقنا من العدم إلى الوجود في الفردوس.
هو  يكن  لم  الفردوس  أن  الكنيسة  آباء  عند  أستقر 
الوطن األبدي لإلنسان، فهو وطن هٌش، وقابل للدمار 
التغيير  وأن  الكوني كله.  النظام  الطبيعي، وكذلك 
أصٌل  هو  الوجود-  إلى  الوجود  عدم  من  االنتقال   -
اغريغوريوس  )القديس  بطبعه.  التصق  اإلنسان  في 

النيسي(.
انحالل  إلى  يؤدي  الثبات  وعدم  التغيير  فإن  لذلك 
املوت  هو  هذا  العدم،  إلى  ورجوعه  اإلنساني  الوجود 
الطبيعي. وألن أساس العالقة باهلل عند خلق اإلنسان 
اهلل  دعوة  هي  اخللق  غاية  كانت  لذلك  النعمة،  هي 
لإلنسان من العدم إلى الوجود الطبيعي، ثم الوجود 
دعوة  وأخيراً  الفردوس،  في  واحلياة حسب صورة اهلل 
فاملوت  السماء.  في  األبدية  اخلالدة  للحياة  اإلنسان 
إلى  الفردوس  من  اإلنسان  انتقال  يسبق  الطبيعي 

السماء واحلياة األبدية في ملكوت اهلل.
احلياة  أساس  وهذا  اهلل«،  »صورة  على  اإلنسان  ُخلَق 
طبيعة  ثبات  وعدم  التغيير  اإلنسان.  في  األخالقية 
أن  قادرة  اإلنسان  عند  االختيار  حرية  جعل  اإلنسان 

متيل إلى اخلير أو الشر. 
صاحلاً،  واستمر  اإللهية،  النعمة  اإلنسان  حفظ  إذا 
حزن  بال  الفردوس  في  بحياته  االحتفاظ  أستطاع 
وال ألم، فضالً عن موعد اخللود - احلياة األبدية - في 
الطبيعي«  »باملوت  ينتقل  عندما  السماء  ملكوت 
من صالح الوجود في الفردوس إلى وجود الصالح في 

السماء وخلوده.
ُخلَِق عليه »صورة  الذي  اخلير  اإلنسان في  ثبات  عدم 
أي   - النعمة  في  تفريطاً  يُحسب  اإلنسان«  في  اهلل 
 - اإلنسان  في  اإللهية  الصورة  بعطية  استهانة 
واخلطية  التعدي  هو  هذا  اخللق.  غاية  على  وخروجاً 
ميوت  وبالتالي  بار،  ألنه  اهلل  عن  اإلنسان  فصل  الذي 
اإلنسان ألن اهلل مصدر احلياة. وهكذا ينتقل اإلنسان 
اخللق  قبل  األول  الوضع  إلى  الفردوس  في  احلياة  من 

الذي هو العدم والفناء والالوجود.
يكن  لم  وهو  اخلطية«.  »موت  ى  يُسمَّ عندئذ  املوت 
الطبيعي«  »باملوت  مقارنًة  وذلك  اخللق،  تدبير  ضمن 
لإلنسان. إن اخلطية والتعدي أعطى سلطاناً وسيادة 
اخلطية  ومبوت  البشري.  اجلنس  على  للموت  شرعية 
أغلق اإلنسان على نفسه في دائرة العدم، أي فقدان 
الشركة في مصدر احلياة، بالتالي أصبح ال مجال له 
في البقاء في الفردوس وطرد خارجاً، وبطبيعة احلال 
العدم،  إلى  يعود  اهلل  معرفة  من  اإلنسان  جترَّد  متى 

ولكن هذا لم يحدث وسنرى ملاذا لم يفنى اإلنسان؟
يتأمل  أن  لإلنسان  اهلل  خطة  حسب  املفروض  كان 
الصورة حقيقة  تلك  ِمن  فُيدرك  كيانه كصورة اهلل 
واآلب  ذاته  يُعلِن  الذي  اهلل  كلمة  )حضور(  وجود 

لإلنسان.
يختبر  ليعرف،  يحيا  أن  هي  لإلنسان  اهلل  خطة   
تكون  وبهذا  أوالً،  اهلل  صورة  حسب  والوجود  احلياة 
يحيا حياة  احلياة، لكي  يأكل من شجرة  املعرفة،  له 
حقيقية تُعِطيه املعرفة االختبارية النابعة من احلياة.

اختبارية  معرفة  يُكوِّن  اهلل  صورة  حسب  فالوجود 
للحق نابعة من احلياة في احلق، أما اخلطية فبحسب 
هي  اهلل،  نعمة  ضد  هي  الكنيسة  آباء  كل  رؤية 
تكن  لم  اخلطية  اإللهية،  الصورة  بعطية  استهانة 
الناموس لم يكن  اإللهي، ألن  الناموس  على  اعتداءاً 

في  كانت  الشريعة  بعد.  ي  أُعطِّ قد 
اإللهية(،  الصورة  )هي  اإلنسان  قلب 
احلجر.  لوحي  على  كتابتها  أُعيد  ثم 
لإلنسان  املعطاة  النعمة  اهلل  م  دعَّ
الوصية  له.  قدمها  التي  بالوصية 
تخلق  لكي  ال  النعمة  م  تدعَّ جاءت 

النعمة، فالنعمة سبقت الوصية والناموس.
أن  أراد  بل  ليعرف،  يحيا  أن  يشأ  لم  اإلنسان لألسف 
والشر  اخلير  معرفة  شجرة  ِمن  وأكل  ليحيا.  يعرف 
قبل أن يأكل ِمن شجرة احلياة. لذلك تعرَّى من احلياة 
باملعرفة  تبدأ  اخلطية  إن  اإللهية،  الصورة  حسب 
وبسبب  اإلنسانية  الذات  من  ُولِدت  التي  الكاذبة 
من  اإلنسانية  الطبيعة  فتحولت  الشيطان،  َغَواية 
إلى  الفردوس(  )فترة  اإللهية  الصورة  حسب  الوجود 

الوجود حسب العدم )بعد طرده إلى األرض(. 
احلياة  في  الشركة  عن  بعيداً  املعرفة  اإلنسان طلب 
مع اهلل فتوغل في إدراك عدميته. عندما تأمل صورته 
وإمنا وجد فيها  الكلمة،  دون اهلل لم يجد فيها اهلل 
اإلنسان  فزرع  العدم.  -أي  األولى  الطبيعية  حالته 
في  وسقط  اهلل  وعن  نفسه  عن  اخلاطئة  األفكار 

عبادة األوثان. 
البشري  الفكر  وليد  هو  الشر  الشر.  َخلق  اإلنسان 

ويحمل سمات اإلنسان خالقه -أي العدم.
أما  الشر.  هو  الذي  بالعدم،  حياته  فراغ  اإلنسان  مأل 
اخلير فإنه يستمد كيانه من اهلل أصل الوجود. لذلك 

فإن اخلير يبقى وال يفنى.
الشركة  عن  بعيداً  اإلنسان  اقتناها  التي  املعرفة  إن 
يسيطر  -حيث  اإلنسان  خبرة  من  تنبع  اهلل،  مع 
املوت- وهي خبرة ال ميكن فصلها عن مصدرها وأهم 

سماتها اخلوف من فقدان اجلسد وعدم البقاء. 
يراه ويحسه  هذا ما يجعل اإلنسان يلتصق أكثر مبا 
ويسمعه من رغبات اجلسد املتنوعة. إننا بعد الطرد 
من الفردوس نعيش في زمان املعرفة املكتَسَبة خارج 
الفردوس وبدون الشركة مع اهلل، لذلك يتعذر علينا 
الذي  الوقت  نفس  في  احلياة،  هو مصدر  اهلل  نرى  أن 
بواسطة  البقاء  في  ونستمر  نحيا  إننا  فيه  نظن 

املعرفة املكتَسَبة.
التحرر من  األرثوذكسية هي  الروحية  احلياة  غاية  إن 
االعتقاد أن اإلنسان مصدر وجوده باملعرفة املكتَسَبة. 
بل أن يدخل في شركة حياة مع اهلل كأصل لوجوده 

ومعرفته.
ويكمل القديس أثناسيوس أنه كان أمراً غير الئق أن 
صورة  في  شركاء  ما  وقتاً  كانوا  الذين  أولئك  يهلك 
ُخلَِقت  التي  الساقطة،  للبشرية  اهلل  تَرْك  إنَّ  اهلل.  
عاقلة والصورة اإللهية أصبحت من مكوناتها، نقول 
إن تركها ملصيرها بالفناء والرجوع إلى العدم ال يُعلِن 

صالح اهلل ومحبته بل ضعفه )حاشا(. 
املسيح  في  الشركة  ونعمة  اهلل  صالح  فإن  لذلك 
صورة اهلل وقوته هي سبب بقاء اإلنسان وعدم فناء 
اجلنس البشري بعد سقوط آدم. ألنه ما الفائدة من 
َخلق البشر بدايًة، ثم تركهم يفنون إذا أخطأوا. هذا 
تتركنا عنك  »لم  الباسيلي:  القداس  مضمون صالة 

إلى االنقضاء ]الفناء[ بل تعهدتنا بخالصك ».
الكون  أن  األرثوذكسية  لذلك فِمن مبادئ املسيحية 
ال يحيا ويتحرك حسب قوة القانون الطبيعي وحده، 
حسب  يحيا  لكنه  العدم،  هو  اآلن  مصيرنا  كان  وإال 
نعمة اهلل التي تضبط كل الكائنات ولذلك السبب 
نال  ألنه  آدم  سقوط  بعد  حياً  اإلنسان  َظل  وحده 
لآلب  العاقلة  -القدرة  املسيح  الكلمة  في  نصيباً 
التي  اإلنسان على صورة اهلل،  ُخلَِق  وصورته- عندما 
البهائم  مثل  صار  معرفته  اإلنسان  على  تعذر  إذا 
عدمية النطق. إن أمانة اهلل نحو خليقته تراث أصيل 
األيام  تقسو  عندما  لذلك  باإلنسان.  اهلل  عالقة  في 
األمور  أن كل  نثق  فإننا  نعرفها  ال  قد  علينا ألسباب 
رجاؤنا...  فيه  الذي  اإللهي  التدبير  عن  بعيدة  ليست 

والُسبح هلل. 

خواطر في الالهوت املسيحي )3(
»لم تتركنا عنك إلى االنقضاء )العدم(« )صالة القداس(
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بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
هل اختفي اهلل حتت إلى النور )181( 

األنقاض ؟
منسي موريس

من منا لم يتابع فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح 
ضحاياه باآلالف؟ من منا لم يري دموع األطفال وأنني العجائز 
ونحيب الشباب ؟ من منا لم يستطع حتمل املشاهد الصعبة 
هذه  حتركه  لم  منا  من  ؟  اإلنسانية  للنفس  واملؤرقة  واملؤملة 
الفاجعة واملصيبة ليتساءل أين اهلل من كل هذا ؟ هل أختفي 

اهلل حتت األنقاض وبقايا األطالل وحطام املباني ؟
في األوقات الصعبة والعصيبة والتي تكون فوق إحتمال الروح 
البشرية يبدأ اإلنسان العاقل بطرح كل األسئلة لعله يفهم 
ويعقل ما يحدث يبحث عن التفسير واملعني واحلكمة والغاية 

كي يرتاح القلب املليء بلوعة احليرة ونار السؤال .
تباينت واختلف التفسيرات الدينية والالدينية جتاه هذا احلادث 
ودليل  حجًة  الكارثة  هذه  من  أخذ  اإلله  بوجود  اليؤمن  فالذي 
علي عدم وجود اهلل وبعض املؤمنني من أديان مختلفة اعطوا 
قدم  وكٍل  ماحدث  أيضاً  لتفسير  والهوتية  دينية  تفسيرات 
وفي هذا   ، فيه  يعتقد  ما  يثبت صحة  ومفهومة كي  تصوره 
اخلاطئة  والالدينية  الدينية  التفسيرات  علي  سأعلق  املقال 
وال  اخلاص بشكٍل فلسفي  من وجهة نظري وسأقدم تصوري 
أدعي أن ما سأكتبه داخل هذه السطور ميثل احلق املطلق ألن 
ضخمة  بحوٍث  إلي  ويحتاج  ومتشعب  وممتد  واسع  املوضوع 
بنقد  وسابدأ   ، إسهاب  دون  املستطاع  قدر  سأختصر  لكني 

التفسيرات الدينية واإلحلادية .
التفسير الديني اخلاطيء .

والبراكني  الزالزل  مثل  تقع  كبيرة  مصيبة  كل  عند  لألسف 
والفيضانات يبدأ البعض من املؤمنني  مبختلف أديانهم بتأويل 
عقاب  هو  والسبب  الفاعل  هو  اهلل  أن  أساس  علي  املشكلة 
لديهم  و  قضاة  صاروا  وكأنهم  والذنوب  واآلثام  اخلطايا  علي 
وأنه أوحي لهم بهذه احلقيقة  الكلية والشاملة  معرفة اهلل 
وهذا التفسير خطير كل اخلطورة علي املستوي اإلنساني ألن 
العالم  كل  فوق  أنفسهم  يرون  التفسير  هذا  يفسرون  الذين 
كأنهم بال خطيئة وأن القوم الذي حلت عليهم هذه املصيبة 
هذه  األبرار  هم  ووحدهم  والعصاة  اخلطاة  هم  األشرار  هم 
اإلنسانية  النفس  التشوهة  والفوقية  اإلستعالئية  النظرة 
بساطة  بكل  النفس  علي  وخطورتها  أيضاً  اهلل  بل  فقط 
املؤمنني  اإلنساني فلماذا يتعاطف هؤالء  التعاطف  تقتل كل 
ويقدموا املساعدات وفرق اإلنقاذ لقوم أثمة مجرمني منحلني 
اهلل  فهل  ؟  خطاياهم  علي  عاقبهم  الذي  هو  نفسه  واهلل 
يوافق علي هذه التعاليم ؟ محال أن يكون اهلل هكذا  أن يكون 
بالتخلي عن من هم  يأمر  التعاطف  هو باعث الكراهية قاتل 
في أشد احلاجة للمساعدات أليس هذا يطعن في صورة اهلل 
أيضاً ويقود اإلنسان الواعي بعدم اإلميان بهذا اإلله القاسي ؟ 
ومن املؤسف أن بعض املسيحيني آمنوا بهذا التفسير املريض 
املسيح«   السيد   « تعاليم  يخالف  العقابي  التفسير  أن  رغم 
اخلطايا  ربط  رفض  املسيح  السيد  ألن  اإلجنيل  في  وردت  كما 
بالكوارث ألن هذا التفسير كان موجوداً ومنتشراً في الثقافة 
اليهودية وحتي قبل ذلك بكثير فاإلنسان في مراحله البدائية 
غيبية  تفسيرات  األحداث  يفسر  كان  التفكير  في  األولي 
منها  اخليرة  األشياء  كل  ينسب  فكان  بالعلم  لها  العالقة 
الطبيعية  بقوانني  معرفته  عدم  بسبب  اآللهة  إلي  والشريرة 
لكن السيد املسيح كان ضد هذا التفسير متاماً  متاماً كما هو 

ظاهر وواضح في حادثة وقوع البرج حيث قال
» أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام 
جميع  من  أكثر  مذنبني  كانوا  هؤالء  أن  أتظنون  وقتلهم، 
يؤكد  آخر  ومثال   )4  :31 )لو  أورشليم؟«  في  الساكنني  الناس 
بني  يربط  الذي  اخلاطيء  التفسير  لهذا  املسيح  السيد  رفض 
قال«أجاب  حيث  األعمي  شفاء  حادثة  في  والكوارث  اخلطيئة 
أبواه، لكن لتظهر أعمال اهلل فيه.«  يسوع: »ال هذا أخطأ وال 
العهد  في  اإللهية  الصورة  أن  والظاهر  فالواضح   )3  :9 )يو 
السيد  أن  نري  بل  متاماً  اخلاطيء  التفسير  هذا  ترفض  اجلديد 
املسيح  في العهد اجلديد قدم مصاحلة بني اهلل والناس حيث 
وحب  خير  كل  لهم  ومقدم  للبشرية  كخادم  ذاته  اهلل  قدم 
بل  اخلطاة  يدين  لم  فاملسيح  وكبرياء  وتعالي  إدانة  ال  وعدل 
قصة  في  حدث  كما  األفضل  للحياة  جديدة  فرصاً  أعطاهم 
يتبجحون  لهؤالء  فكيف  القصص  من  وغيرها  اخلاطئة  املرأة 
بالزالل  البشر  يعاقب  بأن اهلل  ويجذمون  ويأخذون مكانة اهلل 
آلهة  وكأنهم  وإدانات  بتهٍم  الناس  علي  ويحكمون  والكوارث 
كشفوا عن سرائر الناس وضمائرهم ، باختصار هذا التفسير 
عقيم وال يقود اإلنسان إلي اهلل بل يساعد العاقل في ترك هذا 
اإلله واليتناغم مع  فالتعاليم املسيحية تعطي حلوالً عملية 
تفسيرات  األحداث  تفسير  علي  ال  إهتمامها  جل  وجعلت 
غيبية تقترن باخلطايا األخالقية لكن عملت علي تقليص كل 
ما يبدو أنه شر فالسيد املسيح كان يجول ويصنع خيراً وكان 
الشر كما وضحنا في مثال شفائه  ال يهتم بتفسير أسباب 
لإلنسان املولود أعمي أعتقد الناس أن سبب العمي هو خطايا 
أبواه واملسيح نفي هذا األمر لكنه قال لتظهر أعمال اهلل فيه 
إلي  الشر  حتويل  كيفية  علي  اإلنسان  ويتعلم  يركز  أن  مبعني 
الغيبية  التفسيرات  عند حدود  واليقف  اإلله  فعل  خير  كما 

األخالقية

التفسير اإلحلادي اخلاطيء
علي  للبرهنة  امللحدين  بعض  يستغلها  األحداث  هذه  مثل 
صدق قضاياهم بخصوص نفي وجود اهلل ويستحضرون فكر 
الفيلسوف » أبيقور » القائل : إن العالم به شرور فكيف جتتمع 
فهل  القدرة  وكلي  والرحيم  احملب  اإللهي  الوجود  مع  وجودها 
احلاالتني الوجود  ؟ وفي  أم شرير  الشر  يزيل هذا  أن  اهلل عاجز  
اهلل  وجود  مع  تتعارضان  صفتان  والشر  فالعجز  اإلله  لهذا 
علي  كحجة  امللحدين  يتخذها  الشر  مشكلة  اليوم  وإلي   ،
، قد  بالنسبة لهم  اخلرافات  اإللهي فاهلل خرافة  الوجود  نفي 
لكن  األولي  للوهلة  وعقالني   منطقي  التفسير  هذا  يبدو 
عند فحصه فحصاً فلسفياً عميقاً جنده يتعارض مع العقل 
واملنطق ألن أبيقور نفي وجود اإلله علي أساس أن صفتان الشر 
فمحال  فادح  خطأ  وهذا  اإللهية  الذات  وجود  تنفيان  والعجز 
فالناً  نقول  أن  عقالً  يصح  فهل  الصفات  بسبب  الذات  نفي 
بالطبع ال يصح وقضية أخري لم  ؟  إذن هو غير موجود  شرير 
يتعرض لها أبيقور وهي قضية وجود اخلير فبما أن اخلير موجود 

إذن اهلل موجود إذا طبقنا نفس معياره الفلسفي .
حال  بأي  ميكن  ال  الشر  مشكلة  الطرح  هذا  في  آخر  إشكال 
عبثاً  نراه  الذي  الشر  هذا  ألن  اهلل  وجود  تنفي  أن  األحوال  من 
قوانني  وفق  يسير  الكون  أن  الكبري  املسلمة  الينفي  وكوارث 
ثم  اهلل  وجود  يستدعي  وجودها  ونظام  ومعلومات  ومعادالت 
أن العقل الذي يحلل ويفكر ويستنتج حتي العقل الذي نفي 
املادية  الطبيعة  وليد  الشر ليس  وجود اهلل مستخدماً حجة 
البحتة فقوانني العقل ليست مادية ألنها تتخطي حدود املادة 
فاملادة  ماهيتها  عن  الكشف  علي  وقادرة  وحتللها  وتتجاوزها 
التدرك نفسها فالذي يستخدم عقله كآداة لكي ينفي وجود 
اهلل يستخدم دون أن يدري آداة من صنع اهلل . فمشكلة هذا 
وجود  مشكلة  في  اإللهي  الوجود  موضوع  يختزل  التفسير  

الشر ويترك باقي القضايا الفلسفية األخري
رؤيتنا للكوارث ووجود اهلل

في البداية يجب تقدمي املساعدات للذين أصابهم هذا احلادث 
بكل الطرق واإلمكانيات املتاحة فهؤالء في حاجٍة ماسة إلي 

الدول وكل العالم ينبغي الوقوف بجانبهم ودعمهم .
كما ذكرت في نقد التفسير اإلحلادي أن قضية الشرور منطقياً 
اإللهي  الوجود  ألن  اإللهي  الوجود  لنفي  تكفي  ال  وفلسفياً 
العقليني  الفالسفة  حتي  أعظم   وحججه  أقوي  براهينه 
اإللهي  الوجود  ينفوا  لم  املعاصرين  إلي  أرسطو  من  بداية 
االحتكام  أرتكب مغالطة  ال  أنا  وهنا  الشرور  بسبب مشكلة 
وأدلتهم وحججهم  براهينهم  إلي  السلطة لكني أشير  إلي 
أن  علينا  ؟  هذا  كل  يحدث  فلماذا  موجوداً  اهلل  مادام  ولكن 
نعرف قاعدة فلسفية وعقلية وهي أن املوجودات تنقسم إلي 
تعتمد  وموجودات  ذاتها  من  ينبع  وجودها  موجودات  قسمني 
عليه  تطرأ  ال  بذاته  فاملوجود  الوجود  إلي  لتظهر  غيرها  علي 
امكانية  الميتلك  الذي  أما  والفساد  والفناء  التغير  عوامل 
الوجود مييل دائماً إلي التغير ألنه واقع حتت تأثير احلركة والزمان 
منه  وجودها  تستمد  املوجودات  وكل  احملض  الوجود  هو  فاهلل 
هذه  المتتلك  أنها  ومبا  الذاتي  الوجود  امكانية  المتتلك  ألنها 
الذي  فالكون  والفناء  العدم  تأثير  واقعة حتت  فهي  االمكانية 
نعيش فيه ليس هو أفضل العوالم املمكنة بحكم طبيعته 
يخلق  لم  فاهلل  والعدم  الوجود  بني  تتأرجح  التي  الوجودية 
هنا  الكامل  اخللق  وتعبير  باألبدية  مقارنًة  كامالً  خلقاً  الكون 
أقصد به أن اهلل ليس هو الفاعل األوحد فيه لكن مخلوقاته 
احلرة الواعية ومادته وقوانينه فاعلةو ومؤثرة فيه أيضاً فاملادة 
في  فهي  أبدية  ليست  املادة  وطبيعة  قوانني  علي  مؤسسة 
صراٍع دائم بني الوجود و العدم احلياة واملوت وهنا نطرح السؤال 
اآلتي ملاذا لم يخلق اهلل خلقاً كامالً وهل عدم خلقه بالشكل 
التام يقلل من كمال اإلله ؟ اخللق الكامل يتطلب إستثناء كل 
ما هو موجود ومخلوق وكل شيء عدا اهلل فكل ما هو مخلوق 
ناقص اليتساوي بطبيعة اهلل وهذا النقص اليبني عاملاً كامالً 
فالكمال يتحقق باإلحتاد الروحاني في ذات اهلل وهذا اإلحتاد يبدأ 
من هذا العالم ويتحقق ويكتمل ويتجسد في العالم الروحاني 
اآلتي فالنقص الذي نشاهده من أحداث ليس منبعه اهلل بل 
وحياة  وجودها  مصدر  متلك  ال  التي  األشياء  طبيعة  من  ينبع 
العدم،  في  بالكلية لسقطت  عنها  اهلل  تخلي  ولو  ذاتها  في 
املثال يعمل وفق قوانني ونظام  فاجلسد اإلنساني علي سبيل 
وقد يحدث خلل وهذا اخللل ينتج عنه أمراض بسبب أن طبيعة 
هذا اجلسد الميلك صفة الوجود الذاتي فيحتاج إلي وجود من 
خارجه حتي ال يفني فيبدأ األطباء والعلماء بأكتشاف األمراض 
معرفة  زادت  فكلما  اخللل  هذا  علي  يتغلبوا  حتي  واألدوية 
له  أضافوا  كلما  اجلسد  آلية  لطبيعة عمل  واألطباء  العلماء 
وجوداً أطول وسيطروا علي أمراض مميتة نفس الشيء ينطبق 
علي الطبيعة بأسرها كلما زادت معرفة العلماء مبيكانيزمات 
فاإلنسان  خلل،  كل  علي  سيطروا  كلما  القوانني  هذه  عمل 
العقل  أعطاه  واهلل  فيه  ومشارك  الوجود  هذا  عن  مسؤول 
تعطي  أن  التي من شأنها  املعارف  إقتناص  علي  قادر  والعقل 
حياة أو تزرع موتاً ، فاهلل لم يختفي حتت األنقاض لكنه ظاهراً  

في العلم والعقل والضمير والكون واحلب واخلير والوجود
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تنيسي:

إعالن بالصحف عن موعد قيادة السيارة!
اجلياد،  وتخيف  املارة،  تزعج   1900 عام  في  السيارة  كانت     
وتفزع األطفال إلى درجة جعلت والية تنيسي األمريكية، تصدر 
قانوناً يحتم على كل صاحب سيارة أن يعلن في الصحف عن 

موعد خروجه بها قبل ذلك بأسبوع على األقل.

أيوا:

ايلني تشيرشي .. اول مضيفة جوية
قامت ایلین تشيرشي وهي ممرضة 
بتقدمي  األمريكية  أيوا  والية  من 
القهوة والسندوتشات على خط 
سان  الى  شيكاجو  من  الطيران 
مساعد  كان  وقد  فرانسسکو 

الطيار يقوم بهذا العمل. 
أعلنت   1930 سنة  عام  ففي 
احدى  املتحدة  اخلطوط  شركة 
في  الداخلي  الطيران  شركات 
اختراعها  من  املتحدة  الواليات 

وظيفة مضيفة جوية. 
أما صاحب الفكرة فهو )ستيفن سمسون( الذي اقترح ان تقوم 
سيدة بتقدمي القهوة ويستحسن ان تكون من بني املمرضات؛ 
النهن قد مارسن العمل وتعاملن مع الرجال ولن يجدن حرجاً في 
التعامل معهم ومبا يصاب احد الركاب بالدوار وهذا يستدعي 

وجود ممرضة في الطائرة. وهكذا ظهرت وظيفة املضيفة.

اليابان:

تستضيف كأس العالم جلمع النفايات.. وكندا 
ومصر تشاركان 

كأس  بوجود  يعلم  اجلميع 
لكرة  أو  القدم،  لكرة  عالم 
أخرى،  لرياضات  أو  السلة، 
كأس  هناك  يكون  أن  لكن 
رمبا  القمامة،  جلمع  العالم 

يكون األمر غريبا.
رياضة  »سبوغومي« 
اليابان  اخترعتها  جديدة 
مسابقة  إلى  وحولتها 
فيها  ستتنافس  عاملية، 

فرق عديدة من بلدان مختلفة في األول من نوفمبر.
»لعبة  اليابان  في  القمامة  جمع  أصبح  عندما  القصة  بدأت 
شعبية« عام 2008، وحتولت ملسابقة محلية ثم عاملية، تدعى 
الرياضة  أي  »سبورت«  لكلمتي  اختصار  وهي  »سبوغومي«، 

و«غومي« أي القمامة باللغة اليابانية.
فاليابان  عاملية،  ملسابقة  حتولها  هو  العام  هذا  باألمر  اجلديد 
من  األول  في  القمامة،  في جمع  العالم  كأس  تستعد إلطالق 

نوفمبر املقبل.
الدول  بني  من  دول.  عدة  من  فريقا   20 املسابقة  في  يشارك 
الهند،  إفريقيا،  جنوب  كندا،  املتحدة،  الواليات  املشاركة: 
إندونيسيا، ماليزيا، تايالند، الفلبني. امللفت باألمر هو مشاركة 
دولة عربية، هي مصر. ومدة املسابقة ساعة واحدة فقط. كل 

فريق يضم من 3 إلى ٥ العبني.
قواعد اللعبة: على الالعبني جمع القمامة وفرزها، وفق ما ميكن 

حرقه أو إتالفه أو إعادة تدويره.
أعقاب السجائر حتظى بأعلى النقاط.

املمتلكات  من  القمامة  وأخذ  الركض،  املتسابقني  على  مينع 
كالسكك  للخطر،  تعرضهم  أماكن  أو  املطاعم،  أو  اخلاصة 

احلديدية.
ما الهدف من اللعبة؟

وصول  من  احمليطات  حماية  هي  اللعبة  هذه  من  األولى  الغاية 
كبيرة،  شعبية  اللعبة  اكتسبت  تلويثها.  أو  إليها  اخمللفات 
بلد  لثقافة  وحتولت  التعليمية.  املناهج  من  جزءا  وأصبحت 
بلدان  بقية  لتستفيد  عاملية  لعبة  جعلها  يحاول  بأكمله، 

العالم منها.
مت صنع فيلم رسوم متحركة يحكي عن مستقبل قريب، تغدو 

فيه هذه اللعبة بحجم وأهمية لعبة كرة القدم.

أفريقيا:

سمك يعيش في الصحراء!
»الجن  يسمى  الصحراء،  في  يعيش  األسماك  من  نوع  يوجد     
فيشى« أو النك فيشى يعيش في انهار أفريقيا التي تتكون عند 
هطول األمطار املوسمية وجترى بني أراضيها وصحرائها، فيبقى 
السمك في تلك األنهار متكاثراً فيها حتى يأتي فصل تنقطع 
بأخذ  حينئذ  اجلفاف  في  والبحيرات  األنهار  وتأخذ  األمطار  فيه 
هذا السمك فى حفر الرمل والتوغل في أعماق تلك األرض حتى 
البقاء  املاء يساعده على  من  إلى عمق يجد فيه مقداراً  يصل 
فيه وذلك حتى تأتيه الفصول املمطرة ليخرج من مخبئه ويعود 

إلى أنهاره.

فرنسا:

أول سباق للسيارات
   فكرة السباق بني السيارات من ابتكار وتنفيذ إحدى الصحف 
الفرنسية، وقد جرى أول سباق للسيارات في فرنسا في الفترة 
من 17 - 19 من يوليو 189٥ على املسافة من باريس إلى بوردو 
هذا  في  األول  الفائز  وكان  117٥كم،  تعادل  وهي  وبالعكس، 

السباق يقود سيارة من طراز: »بانهارد وليفا سو«.

بريطانيا:

متاجر حتدد كمية مشتريات املتسوقني

   فرضت بعض املتاجر الكبرى في اململكة املتحدة قيودا على 
بسبب  واخلضروات  الفاكهة  بعض  من  املتسوقني  مشتريات 
أوروبا  الناجمة عن األحوال اجلوية في جنوب  التوريد«  »حتديات 

وشمال إفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع.
لكن  فقط  الطماطم  في  نقص  من  تعاني  اململكة  وكانت 
جتار  دفع  مما  واخلضار  الفاكهة  من  أخرى  أنواعاً  طال  النقص 

التجزئة إلى فرض قيود على املبيعات.
املغرب  وجاءت هذه اخلطوة بعدما حتدث مزارعون وموردون في 
عن ظروف صعبة من انخفاض درجات احلرارة إلى أمطار غزيرة 

وفيضانات، في األسابيع األخيرة أثرت على حجم اإلنتاج.
أدى سوء األحوال اجلوية الذي أثر أيًضا على املزارعني في جنوب 
إسبانيا إلى إلغاء رحالت العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل 

اإلمداد.
بيان  في  البريطاني  بالتجزئة  البيع  احتاد  من  أوبي  أندرو  وقال 
»أدت الظروف اجلوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا 
ذلك  في  مبا  واخلضروات  الفاكهة  بعض  حصاد  تعطيل  إلى 

الطماطم والفليفلة«.
وأضاف أنه »من املتوقع أن يستمر االضطراب لبضعة أسابيع 
لكن املتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل 
مع املزارعني لضمان وصول العمالء إلى مجموعة واسعة من 

املنتجات الطازجة«.
وأشار متحدث باسم »اسدا« إحدى مجموعات املتاجر الكبرى 
في بريطانيا، إلى »حتديات من املصدر في احلصول على بعض 

املنتجات« التي تزرع في املنطقة.
لعدد  منتج  كل  من  حبات  بثالث  موقًتا  حًدا  »فرضنا  وأضاف 
من  العمالء  يتمكن  حتى  واخلضار  الفاكهة  من  جًدا  صغير 

احلصول على املنتجات التي يبحثون عنها«.
ويشمل هذا اإلجراء الطماطم والفليفلة واخليار واخلس وأكياس 

السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.
ستسمح  إنها  موريسونز  متاجر  سلسلة  قالت  جهتها  من 
لكل عميل بشراء حبتني فقط من من الطماطم واخليار واخلس 

والفليفلة اعتبارًا من األربعاء.

عالم بال حدود2121

أسبانيا:

من هنا بدأ تاريخ البطاطس!
   قام اإلسبان بنقل نبات البطاطس من ييرو إلى أوربا، وأعتمد 
إن  حتى  رئيسي  كغذاء  البطاطس  على  الشعوب  من  كثير 
محصول  تعرض  عقب  أمريكا  إلى  هاجروا  إيرلندا  سكان 

البطاطس لكارثة أودت به، وهددت إيرلندا باجملاعة.

أمريكا:

الظربان
فصيلة  أحد  وهو  أمريكا،  قارة  في  الظربان  حيوان  يعيش 
به للحصول  اإليقاع  الصيادون  وفراؤه ثمني يحاول  العرسيات، 

عليه.

نيويورك:

أضخم صحيفة في العالم
صدرت صحيفة صنداي تاميز مبدينة نيويورك في 17 من تشرين 

أول )أكتوبر( عام 19٦٥م، وكانت حتتوي على 9٥٦ صفحة!

الصني:

حوافز لإلجناب.. إجازة ٣٠ يوماً لألزواج اجلدد 
الصحيفة  قالت     
للحزب  الرسمية 
الصيني  الشيوعي 
الشعب  »صحيفة 
بعض  إن  اليومية« 
الصينية  األقاليم 
اجلدد  املتزوجني  ستمنح 
األجر  مدفوعة  إجازة 
أمل  على  يوماً،   30 ملدة 
وتعزيز  الزواج  تشجيع 

معدل املواليد املتدهور.
ويعد احلد األدنى إلجازة الزواج مدفوعة األجر في الصني هو ثالثة 
سخاء  األكثر  االمتيازات  حتديد  من  متكنت  األقاليم  لكن  أيام، 

اخلاصة بها بداية من فبراير اجلاري.
املنتج  وإقليم شانشي،  البالد  إقليم قانسو شمال غرب  ومينح 
للفحم 30 يوماً اآلن، بينما مينح شنغهاي عشرة أيام مع استمرار 
منح ثالثة أيام فقط في سيتشوان، وفقاً للصحيفة. ونقلت عن 
يانغ هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية االجتماعية بجامعة 
إجازة  »متديد  قوله:  واالقتصادية  املالية  للعلوم  ويسترن  ساوث 

الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل اخلصوبة«.
في  رئيسي  بشكل  يتم  الزواج  إجازة  »متديد  أن  يانغ  وأضاف 
بعض األقاليم واملدن ذات التنمية االقتصادية البطيئة نسبياً«، 
وحتفيز  العاملة  القوى  لتعزيز  ملحة  حاجة  هناك  أن  موضحاً 
من  مجموعة  إلى  حاجة  هناك  أن  إلى  يانغ  وأشار  االستهالك. 
السياسات الداعمة األخرى، مبا في ذلك إعانات اإلسكان وإجازة 

األبوة املدفوعة.
ستة  منذ  مرة  ألول  املاضي  العام  الصني  سكان  عدد  وتراجع 
عقود، وفقاً للبيانات الرسمية، في منعطف من املتوقع أن يشير 

إلى بداية فترة طويلة من التراجع.
وسجلت الصني العام املاضي أدنى معدل مواليد على اإلطالق 
بواقع ٦.77 مولود لكل ألف شخص. ويعود هذا التراجع إلى حد 
كبير إلى سياسة »طفل واحد« التي فرضت من عام 1980 إلى 
201٥ والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثيرين 
من الصينيني عن إجناب أكثر من طفل واحد أو دفعتهم لعدم 

إجناب أي طفل على اإلطالق. 
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The tribes of Israel divided up the land
Which had been promised to their fathers forehand.
The Lord delivered all their enemies into their hands,
And afterwards, there was peace in all their lands.
So everything that the Lord had spoken to His chosen ones,
Came to pass, for His daughters and His sons.
The Israelites enjoyed wealth, power and peace,
As the wars against their enemies all ceased.
Then the Lord gave them rest,
When all came to pass, which the Lord had said.
Now Joshua was well advanced in years,
And wanted to address his people and his peers.
He wanted to make sure they never forgot,
How the Lord, all their wars had fought.
He told them if they held fast to the Lord’s law,
Then He would always be their God.
He told them, “The Lord your God is He who fights for you”,
And that to His world, He will always be true.
But then Joshua immediately prophesied
That this same nation would soon backslide,
And would transgress the Covenant of the Lord,
And bow down and serve idols of stone.
Then the anger of the Lord would burn against them
And they would perish from this good land which God had 
given them.
“But as for me and my house” declared Joshua,
“We will serve the Lord, who is our Yahweh”.
The people all vowed to serve
The Lord their God, without reserve.

Gigi Soleman    

17. JOSHUA IV
The three prime factors de-
termining a nation’s progress, 
stability, and prosperity are 
Food Abundance, Quality of 
Education, and Healthcare. 
Lacking any of those elements 
would halt the country from 
maintaining its position as one 
of the best places in the world 
to live in, which consequently 
would lead to a slowdown in 
immigration, thus negatively 
affecting the economic sys-
tem, if not destroying it.
Since the Covid 19 pandem-
ic, we have observed a mas-
sive decline in the Healthcare 
system, longer waiting times 
in Emergency rooms, delays 
in surgical operations and 
all medical diagnostic proce-
dures, resulting in more suf-
fering to patients and higher 
risks of complications, and 
even more burden on the 
Healthcare system itself.
There is a vast number of ex-
perts who are providing the-
ories and ideas about the 
deterioration of the Health-
care system and the way out; 
however, from ordinary citi-
zens’ prospect, who are only 
striving for secure and trusted 
Healthcare, the last thing that 
they want to encounter is sim-

ply the idea of Privat-
izing the Healthcare 
system!
This idea acts like pouring acid 
into people’s wounds amid in-
flation, exceptionally high-in-
terest rates, and significant 
rises in the cost of living and 
energy. While everyone strug-
gles to make ends meet, how 
would people survive when 
an additional Healthcare bill is 
added to their burden?   The 
objective is not to work hard 
to live hard but to enjoy a 
true quality of life which is the 
slightest hope a strong, stable, 
and modern economic system 
should provide. 
The Healthcare system was 
one day the pride of Canada 
among nations and an example 
of social justice, equality, and 
security for the people when 
they grow in age and need 
more care with fewer resourc-
es. It is the exemplary model 
of how a civilized, progressive 
nation fulfills its duties and its 
part in the social contract and 
deserves the trust that the 
citizens have granted to their 
elected officials; now, privatiz-
ing Healthcare would be the 
last bullet that will terminate 
any aspiration for a better life. 

The primal fear is 
the thought that 

such an attempt to privatize 
the Healthcare system is only 
serving a minor sector of the 
population, the investors, who 
want to augment their wealth 
through the pain and suffering 
of the ordinary people; in the 
meantime, we keep hoping 
that the government whether 
provincial or federal is an ac-
complice with those investors, 
who clearly present the high-
est donors to all parties and 
the lobbyers who influence 
the governments’ decisions.
Keep our country the haven 
for its people, the reason why 
citizens of many other coun-
tries have made it their cho-
sen home forever, the place 
where they feel secure for 
their children and the insur-
ance for a dignified life when 
they become senior citizens. 
The solutions are there 
through various approaches 
known to the experts. Still, 
they appeal only to the major-
ity, not the favored minority. 
The government must imple-
ment these solutions to en-
hance its Healthcare system 
rather than sell it to the high-
est bidder.  

Emad BarsoumEmad BarsoumHealthcare Healthcare 
and the Nation’s futureand the Nation’s future

JCS Contracting & Marketing Ltd.
JCS Contracting & Marketing Ltd located in Markham is looking for a full-time qualified rigger to 
conduct work at multiple locations across Canada as permanent positions for hourly rate between 27.00$ to 
29.00$ plus group benefit, including dental coverage. Speaks English or French; second official language will be 
considered as an asset.
The followings are the job duties and skills required from candidates:
• Assemble or erect communication towers using construction or rigging equipment as new guyed towers, self-

support towers, monopoles, tri-poles, custom designed towers, clock towers, etc. from ground to completion of 
various heights.

• Check antenna positioning to ensure specified azimuths or mechanical tilts and adjust as necessary
• Climb communications towers to install, replace or repair antennas or auxiliary equipment used to transmit and 

receive radio waves
• Install all necessary transmission equipment components including antennas or antenna mounts, surge arrestors, 

transmission lines, connectors or tower mounted amplifiers
• Install, connect or test underground or aboveground grounding systems
• Perform maintenance or repair work on existing tower equipment using hand or power tools
• Perform general ground procedures, such as assembly of Microwave Dishes and steelstructure assembly.
• Installing, steel, cable tray, antennas, cable, radios
• Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
• Any other duties that may be assigned
• Construction skills related knowledge, rigging, and safety.
• Installing, steel, cable tray, antennas, cable, radios
• Installing, terminating and testing all aspects of a wireless communication site including connectors and steel 

on towers and rooftops - Antenna installation, MW dishes including MW alignments for RSL, mounting and 
removal along with RET systems and Azimuth - Sweep testing

• Maintaining, managing and organizing tools Requirements:
• Any other duties that may be assigned.
 Resume to be sent to email-address: admin@jcscm.com
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From October-December 2022, Uni-
versity of Ottawa performed research 
to help Good News as an ethnic media 

to increase the English content, on the English section, to gain 
more readers, such as English-readers and second-generation 
readers. The research methodology is by interviewing the 
variety of Canadian ethnic newspapers and interviews with 
Stakeholders of Good News Journal under the supervision of 
Professor Radamis Zaky. This was done through six groups 
of students where each group created a presentation including 
an introduction, analysis, conclusion, and recommendations. 
Summaries of each presentation was as follows: 

Group 1
This project was done by: Ann, Benjamin, Claudia, Katy, and 
Mart

The research objectives are as follows:
1. Gaining an understanding of how much English content 

exists in ethnic newspapers in Canada.
2. Quantify the amount of advertisement-based content to 

draw comparisons between this and article based-content.
3. Gain an understanding of the unique perspectives of writ-

ers, readers, and community leaders with regards to their 
roles in the creation of alternative, ethnic media.

4. Gain an understanding and appreciation for the impor-
tance of alternative media and inclusive English content 
in journals that maintain alternative spheres of influence 
in Canada.

The recommendations by Group 1 are:
1. Contain short and easy to read stories on entertain-

ment-related events and occurrences.
2. Create alternative kinds of content that goes more in-

depth into politically or news-based content with more 
emphasis on serious contexts.

3. The english language section of good news journal 
consists of stories pertinent to those belonging to ara-
bic-speaking communities, whether in Canada or on more 
traditional soil, stories should bear relevance to an arab/
arabic-speaking audience.

Group 2
This project was done by: Anne, Joe, Kiana, Stephanie, and 
Zhenghong 
Group 2 presented a “Guess Who” game consisting of a 
description and a blurred picture, providing the answers in the 
end to check your results. For example,
This Palastinian-Canadian rapper, singer, songwriter, and 
record producer was born in Jenin, Palestine and 
raised in Ottawa, Ontario. This artist has won 
three Juno Awards, six SOCAN Awards, and three 
MuchMusic Video Awards. They are known for 
popular songs like “Might Not” and “Mumble 
Rap’’ and have collaborated with varioushigh-pro-
file artists such as the Weekend and Beyoncé.

It was Belly (Ahmad Balshe)

Group 3
The research was done by: Kevin, Cara, Clara, Zoe, and 
Agatha

The research objectives are: 
While completing the project they had few main objectives. 
- Gain insight into Good News Journals’ goals

- Identify what the English section of Good News Journal is 
missing. 
Both of these objectives were reached to be able to accomplish 
their final goal of developing recommendations and content 
samples for the improvement of the English section of Good 
News Journal. 

Group 4
This project was done by: Mariana, Micah, Lindsay, Paige, and 
Kenna 

Content Objectives
1. Provide English content to Good News Jour-

nal targeted towards English-speaking second 
and third generation immigrants / youth.

2. Provide English content to Good News Jour-
nal that empowers female members of the 
Arabic community.

3. Provide English content to Good News Jour-
nal that aids immigrants of all generations to 
connect with their community.

4. Provide English content to Good News Journal that ap-
peals and attracts those outside of the Arabic community.

Research Results
·	 Main topics of the media found in the envi-

ronment scan: Canadian/Local news, Arts & 
Entertainment, Immigra-
tion.
·	 The interview sug-
gests new content should 
focus on stories which can connect 
immigrant communities with local news 
& events in Canada. Focus on younger 
female populations coming to Canada 

who may not understand the country’s economic systems 
and should aim to share stories that empower women.

Group 5
This project was done by: Celia, Rachel, Ann, Charlotte, and 

Jillian
Analysis of Results
● The ratio of non-English to English content is typically 

2:1.
● Connected to their home countries and communities.
● Among readers, there is a desire for political and news 

topics in both local and ethnic contexts.
● The target audience is not only situated in Canada; it is 

global.
● The ethnic news media environment contains a recurrence 

of resources for immigrants.
● Common topics across ethnic news journals include popu-

lar news, sports, technology, economy, and immigration.

Content Recommendations
● Articles which provide resources for Canadian newcom-

ers to enhance their experiences and assist them in their 
establishment within Canadian society.

● Current news about the Middle East through a Canadian 
lens.

● Engaging and interactive content 
to shrink the distance between reader and 
writer.
● First-hand stories and experienc-
es of migrants in Canada.
● Short stories, personal essays, or 
poetry written by immigrants and/or ethnic 
communities for sharing their experiences 
and insights regarding immigration, assim-
ilation, community-building, and how to 

thrive in Canada.

Group 6
This project was done by: Dasha, Juntao, Qing, and Tao

This group presents a set of recommend-
ed articles to be published in the English 
section of the Good News Journal website, 
based on their findings from their midterm 
report submission and final presentation.
Based on the mentioned information, the 
group presented a range of articles about 
five types of significant Canadian topics that 
could be helpful for Good News Journal 
to publish in their English section for their 

non-English speaking readers:
● Canadian festivals
● Canadian food
● Famous animals in Canada
● Sports & Activities in Canada
● Indigenous peoples and culture

The presentation held in University of Ottawa on Dec 5th 
2022 in the presence of Mr. Ebram Maqar, Editor in Chief 
of Good News

University of Ottawa has chosen 
Good News for their three-month project

By: Erin Maqar


