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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

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

Law Professional Corporation
647-402-7949
andrewtadroslpc@outlook.com
Barrister & Solicitor

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

سباق رئاسة حزب احملافظني:سباق رئاسة حزب احملافظني:
باتريك براون يعني قبطي مديرًا باتريك براون يعني قبطي مديرًا 
حلملته بأونتاريو وبيير بويليفر حلملته بأونتاريو وبيير بويليفر 
يزور الكنيسة القبطية مباركهاميزور الكنيسة القبطية مباركهام

ارتفاع أسعار الوقود يدفع ارتفاع أسعار الوقود يدفع 
الكنديني لشراء درجات الكنديني لشراء درجات 

واستخدام وسائل النقل العامواستخدام وسائل النقل العام

كيف أشعلت كيف أشعلت 
احلرب الروسية احلرب الروسية 

األوكرانية األوكرانية 
سباق االنتخابات سباق االنتخابات 

األمريكية؟األمريكية؟
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متى تعترف مصر بداروين ؟ 
علم  »البيولوچي«  بكتاب  أمسكت 
عن  وبحثت  العامة  للثانوية  األحياء 
نظرية التطور لداروين فلم أجد ذكراً 
أن  ! لم أصدق  لها ولو بكلمة عابرة 
البيولوچي  علم  في  الزاوية  حجر 
منهج  من  منفية  اآلن  العالم  في 
أن  نقول  ومازلنا   ، العامة  الثانوية 
التعليم قد تطور ، كيف نتطور بدون 
نخدع  نحن  ؟!  التطور  ودراسة  فهم 
أنفسنا بأننا قد طورنا التعليم ألننا 
اآلي  مازال  لكن   ، باد  اآلي  نستخدم 
وخرافات  مالك  بن  ألفية  عليه  باد 
كنت  عندما  بذاكرتي  عدت   ! جدتي 
ودرست  العامة  الثانوية  في  طالباً 
أو  غضاضة  أي  بدون  داروين  نظرية 
 ، تكفير  أو  خجل  أو  إدانة  أو  خوف 
لنا  شرحها  كيف  جيداً   ومتذكر 
اجليزة  مدرسة  في  األحياء  مدرس 
بينها  ،مقارناً  ألبير  األستاذ  الثانوية 
وكيف فسر كل  المارك  نظرية  وبني 
منهما السبب في طول رقبة الزرافة 
، كم كنت مستمتعاً ومشدوهاً من 
لم  اليوم  ذلك  ومنذ  شرحه،  طريقة 

العلوم  تاريخ  بقراءة  تنقطع عالقتي 
خاصة تاريخ تطور نظرية التطور مع 
كواليس  دروس   ، داروين  وبعد  داروين 
من  متعة  أكثر  أحياناً  النظرية 
النظرية نفسها ، كيف قضى داروين 
ربع قرن متردداً في نشرها ؟ كيف أن 
دفاعاً  أكثر  كان  هكسلي  صديقه 
عنها من داروين نفسه وأكثر قسوة 

لسان  وسالطة 
على  الهجوم  في 
النظرية  منتقدي 
للشاب  كيف  ؟ 
يترك  أن  داروين 
احلياة  مباهج  كل 

في  مبحراً  ويظل  لعائلته  الثرية 
سفينة البيجل مراقباً ألوان اخلنافس 
السلحفاة  ودرقة  الطيور  ومناقير 
لألسف  ..الخ؟؟!!  الطواويس  وذيول 
فزاعة  نخاف  مازلنا  مصر  في  نحن 
في  الجدال   ، املصري  السلفي  املزاج 
أن وزير التعليم والوزارة كلها تخشى 
إدخال نظرية التطور في املنهج فيتم 
تكفيرها ، برغم أن داروين لم يتطرق 

الى  يتطرق  ولم   ، االنسان  خلق  إلى 
األلوهية والعقائد ، إال أنه ميثل العدو 
رقم واحد لبيزنس رجال الدين ، فاخللق 
لالنسان  حده  على  كل  املستقل 
وكل الكائنات يرضي غرور ونرجسية 
االنسان ، لكن داروين بنظريته يكسر 
النرجسية  تلك  ويحطم  الغرور  هذا 
عالقة  كانسان  لي  تكون  كيف   ،
واألرنب  بالسمكة 
هل   ، ..الخ  والقرد 
مرحلة  مجرد  أنا 
تطور  سلسلة  في 
كانسان  أنا  هل  ؟ 
على  أمشي  كنت 
وعليك  نعم  االجابة  لألسف  ؟!  أربع 
أن تتواضع ، فأنت لست مركز الكون 
اهلل  فرد  وال  الكائنات  خير  ولست   ،
..وال  الناجية  الفرقة  من  وال  اخملتار 
حاجة خالص !!! أنت مجرد تراكمات 
من طفرات جعلتك على هذا الشكل 
، هذه هي  أبناء عمومة  ، أنت والقرد 
بداخلك  ومازالت   ، املرة  احلقيقة 
من  إرثاً  حتمل  ومازلت   ، بصمات 

دودية  زائدة  القدامى،  أسالفك 
ونشر  لالنفجار  قابلة  لزمه  مالهاش 
وكلها  البريتوني  الغشاء  في  السم 
مشاكل ، لكنها كانت تنفعك قدمياً 
ونباتات  أعشاب  تتناول  كنت  عندما 
… العقل  ضرس  كذلك  الغابات، 
وغيره من بصمات التطور عبر ماليني 
جنني  وهو  ابنك  راقبت  لو   ، السنني 
في  ستجده  السونار  شاشة  على 
آخر  شهر  وفي  كالسمكة  شهر 
بذيل  آخر  شهر  وفي   ، كالضفدع 
على  اليف  التطور  ترى   !!! كالقرد 

الهواء مباشرة في شهور احلمل . 
مدارسنا  في  التطور  تدريس  عدم 
األجيال  حق  في  جرمية  املصرية 

اجلديدة 

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

حكومة فورد تضيف 
جديدا  مقعدا   450
في  الطب  لكليات 

أونتاريو
..............................ص9

فرض  تعلن  روسيا 
بايدن  على  عقوبات 
وهيالري  وبلينكن 

كلينتون
............................ص11

 
يهدد  املناخي  التغير 
والقهوة  الشوكوال 

واألرز
........................... ص11

املدون  سراح  إطالق 
 10 بعد  بدوي  رائف 
سنوات في السجون 

السعودية
............................. ص9

هل يتمتع رائف بدوي بحرية التعبير في كندا؟!هل يتمتع رائف بدوي بحرية التعبير في كندا؟!

أخيراً وبعد عشر سنوات قضاها الناشط »رائف بدوي« في 
اإلفراج عنه حسبما أكدت زوجته  السجون السعودية، مت 
أن  عن  أقاويل  وسط  كيبيك،  في  واملقيمة  حيدر«  »إنصاف 
خمسون  سوى  منه  تنفيذ  يتم  لم  جلدة   1000 بـ  احلكم 
التهامه  وذلك  الصحية،  حالته  تدهور  بسبب  فقط  جلدة 
اإلسالمي.  الدين  ورجال  اإلسالمية  العقيدة  وانتقاد  بالردة 
وبعد اإلفراج طالبت زوجته احلكومة الكندية بتوفير وثيقة 
سفر له حتى يتمكن من اجمليء والعيش مع زوجته وأطفاله 

الثالثة في كندا.
 2015 عام  ففي  سنوات،  منذ  ممتدة  برائف  كندا  وعالقة 
العام  نفس  وفي  وأوالده،  لزوجته  اللجوء  حق  كندا  منحت 
بيرد« حكم اجللد  وزير خارجية حكومة هاربر »جون  أنتقد 
وحرية  لإلنسانية  انتهاك  العقوبة  واعتبر  »بدوي«  علي 
التعبير وطالب السلطات السعودية بالعفو عنه، وكذلك 
وفي  وقتها.  الكندي  الدينية  احلريات  سفير  بينت«  »أندرو 
»رائف  ترودو إستمرار حبس  أنتقدت حكومة  نوفمبر 201٦ 
بدوي«. وفي أبريل 201٨ حتدث »ترودو« مع العاهل السعودي 
بشأن استمرار حبس »بدوي«. وفي نفس العام في أغسطس 
وبعد اعتقال السلطات السعودية لشقيقته »سمر بدوي«، 
صفحتها  علي  بياناً  بالرياض  الكندية  السفارة  أصدرت 
اخلارجية  وزيرة  وكذلك   ، التعسفي  االعتقال  هذا  ضد 
وقتها »كريستيا فريالند« طالبت باالفراج عن رائف وأخته، 
السلطات  قامت  حيث  ثمنها،  كندا  دفعت  بيانات  وهي 
واعتبرت السفير  السعودية باستدعاء سفيرها في كندا، 

الكندي شخصاً غير مرغوب فيه باململكة، 
مع  ساعة،   24 خالل  البالد  مبغادرة  وطالبته 
الطيران  ورحالت  التجارية  العالقات  جتميد 

السعودي وكذلك عودة أالف الطالب السعوديني ممن يدرسون 
باجلامعات الكندية. 

وبعد اإلفراج عن »بدوي« قال رئيس الوزراء جاسنت ترودو أنه 
يشعر باالرتياح إلطالق سراحه وكتبت ميالني جولي وزيرة 
اخلارجية أن كندا تشعر باالرتياح لسماع خروج رائف بدوي 

من سجنه
أردت التذكير بكل ما سبق ومبا فعلته احلكومات الكندية 
من  رائف  خروج  يتصادف  أن  االقدار  تشاء  حيث  املتعاقبة، 
معتقله مع الذكرى اخلامسة علي صدور قانون اإلسالموفوبيا 
عليه  بالبرملان  الليبرالية  االغلبية  وموافقة   »103  Motion«
من  كثير  مخاوف  يثير  الذي  القانون  وهو   ،201٧ مارس  في 
رائف  مع  تتشابه  توجهات  لهم  ممن  الليبراليني  املسلمني 
من إتهامات مشابهة حتدث هنا في كندا حتت هذا القانون، 
مناقشة  عدم  من  التعبير  حرية  علي  مخاوف  يشكل  ومما 
العقائد الدينية والتي يكفلها الدستور الكندي. فالعقيدة 
فكرة بينما البشر هم املقدسون. واألمر كذلك ال يخلو من 
الذي  وحزبه  ترودو  قبل  من  التعامل  إزدواجية  في  الغرابة 
بالسعودية  اإلسالمي  الدين  بإزدراء  يدافع عن شاب متهم 
إذا  رائف  سيقضي  لقانون  حتولت  لو   Motion يقرون  بينما 
فعل نفس الفعل في كندا عقوبة السجن رمبا دون جلد ... 

رمبا! 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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بليون عقٍل ُمضطرب!
44

ما سر ازدياد االضطرابات النفسية 
السنوات  خالل  البشر  بني 
لالعتماد  حاجة  دون  األخيرة؟ 
مُيكننا  الدقيقة  اإلحصائيات  على 
التي  الصدمات  عدد  ُمالحظة 
نتعرض لها سنويًا عند ُمصادفتنا 
تعامالتنا  خالل  األشخاص  أولئك 
»يتلّقون  أنهم  واكتشاف  اليومية 
ُمعاجلني  عند  رسمًيا  العالج« 
التي  األدوية  ويتعاطون  ُمعتمدين، 

تتطلب وصفة طبية، وكيف تنقلب 
وكأنهم  عقب  على  رأًسا  أحوالهم 
عندما  نعرفها  التي  غير  مخلوقات 

ال يتناولون تلك األدوية.
أن  فكرة  لنشر  ُجهدهم  كثيرون  يبذل       
»االضطراب النفسي« أمٌر »عادي« وكأنه نوبة من 
نوبات الرشح أو الزكام، لكن احلقيقة ُمغايرة ألن 
مرحلة  إلى  أحيانًا  يصل  املُشكلة  بتلك  املُبتلى 
احمليطني  وعلى  نفسه  على  خِطرًا  فيها  يكون 
به، لذا يجب عدم متجيد هذا البالء أو نشر فكرة 
أدنى خطر، بل يجب نشر  أمرًا ال يُشكل  اعتباره 
من  املُصابني  على  مخاطره  من  للتقليل  الوعي 
جهة، والوقاية من اإلصابة به في ظل تعقيدات 

الظروف املُعاِصرة من جهة أخرى.
النفس  بعلم  املُتخصصني  بعض  يُشير          
أن العالم ككل وعاملنا العربي بوجٍه خاص شِهد 
خالل السنوات األخيرة من التقلبات االقتصادية 
ُحرية  وقمع  واحلروب  واالجتماعية  والسياسية 
التعبير ما لم تشهدُه أجيال كاملة في السابق، 
وهذا النوع من التقلبات أدى إلى انتشار مشاعر 
اخلوف والقلق وعدم املساواة ونقص األمن وفقدان 
القدوة، كما  األمان الشخصي واجملتمعي وغياب 
اإلعالم  وسائل  في  والدماء  العنف  مشاهد  أن 
وفي الشوارع باإلضافة إلى تدني الدخول وارتفاع 
كلها  السياسي،  االستقرار  وغياب  األسعار 
فيلجأ  والعجز،  باإلحباط  الشعور  في  تساهم 
الضغوط  تلك  نتيجة  البشري  والعقل  اجلسم 

عليها  للتغلب  دفاعية  حيل  إلى 
يتبعه من  وما  واالنعزال  كاالكتئاب 
أُخرى،  واضطرابات  قهري  وسواس 
أكبر  الصدمات  كانت  إن  سيما  ال 
على  الشخص  ُقدرة  من  وأسرع 
الواقع  مع  والتأقلم  استيعابها 

بعدها.
هيمنت  حيُث  2020م  عام        
من  به  جاءت  وما  كورونا  جائحة 
العاملي؛  املشهد  على  صدمات 
أن  العاملية  الصحة  ُمنظمة  أعلنت 
جميع  في  شخص  بليون  يُقارب  »ما 
أشكال  من  من شكل  العالم  أنحاء 
ثانية   40 العقلية. وكل  االضطرابات 
ميوت شخص ما بسبب االنتحار. وقد أصبح من 
املسلم به اآلن أن االكتئاب هو السبب الرئيسي 
للمرض واإلعاقة في أوساط األطفال واملراهقني«، 
كما كشف تقرير منظمة الصحة العاملية، وفقا 
ملا نقل موقع فرانس france24( 24(، عن انتشار 
حاالت االنتحار على نحو واسع في العالم العربي، 
حاالت  من   %90 واالجتماع  النفس  علماء  ويرجع 
وهو  النفسية  األمراض  أهم  أحد  إلى  االنتحار 
االكتئاب، ما يجعل من هذه الظاهرة ُمستحقة 
للتوعية بهدف وقاية األفراد من تطور مشاعرهم 
إلى أمراض، ومن ثم وقاية اجملتمعات والبلدان من 
رُقعة  واتساع  اجلرمية،  انتشار  وطأة  حتت  الرزوح 

العجز الذي يُسببه املرض.
       من املؤسف أن اإلنسان البسيط في عاملنا 
)وكل انسان في عاملنا ضعيٌف ال حول له وال قوَّة!( 
ُمهمٌل كريشة تعبث بها رياح األحداث، ال اهتمام 
بصحته العقلية والنفسية، وال ُمراعاة ملشاعره، 
وال محاوالت إلسعاده أو تطييب خاطره، بل ويبدو 
وكأن بيئته احمُليطة تتعامل معه كطفٍل يجب أن 
يجلس صامًتا في مكانه كي ال يتسبب بإزعاج! 
مكانه  في  الطفل  هذا  يتضخم  والنتيجة؟ 
أو  مجنون  مسٍخ  أو  ُمجرم  وحٍش  إلى  ُمتحوالً 

يائس بائس يُنهي أحزانه باالنتحار!
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بني  الدائرة  باحلرب  الشعبي  االهتمام  بدأ 
روسيا وأوكرانيا يقل على مستوى الصراع 
العسكري وخسائره، إال أن ما يشغل الناس 
بسبب  املشتعلة  األسعار  تلك  حاليا، 
بترول  من  الطاقة  أسعار  خاصة  احلرب، 
وغاز طبيعي، وكل ما يرتبط بها، فضال عن 
الغذائية احملورية، وحتديدا لدول عالم  املواد 
وأوكرانيا  اجلنوب، حيث احلبوب تعد روسيا 

من أهم مصدريها.
الغريب في األمر أنك ال جتد أي منطق في 
قناعاته  وراء  فريق يسير  األمور، كل  حتليل 
والواقع.  املنطق  عن  بعيدا  األيديولوجية 
السياسية  والقيادات  الغربي  اإلعالم 
مقدمتها  وفي  السبع،  جملموعة  وخاصة 
األكثر  وأملانيا،  وبريطانيا  وكندا  أمريكا 
تورطا في هذا الصراع يصورون بوتني على 
أنه ديكتاتور دموي، دون أن يعوا أو يتجاهلون 
لالنضمام  ألوكرانيا  دفعهم  أن  قصد،  عن 
مباشر  شكل  جر  يعني  الناتو،  حلف  إلي 
لروسيا. فلتتخيل أمريكا أن روسيا االحتادية 
إلي  لالنضمام  املكسيك  أو  كندا  تشجع 
هل  معها،  استراتيجي  عسكري  حتالف 

ستصمت واشنطن عن ذلك؟
اإلعالم الغربي، يحتاج إلي املتابعة عن قرب 
يرتبط  يكتبه  ما  كل  ليس  ألن  والتحليل، 
عن  ونزيه  اإلنسان،  وحقوق  بالدميقراطية 
بعض  وأن  خاصة  الشخصية،  املصالح 
متفرقة  مناسبات  في  اإلعالم  وسائل 
دعم حكومي، حتت مسميات  حتصل علي 
اإلعالم  أن  تستغرب  ال  ولذا  مختلفة. 
وتهييج  حتفيز  يحاول  مجملة  في  الغربي 
حتت  الغربية،  اجملتمعات  في  العام  الرأي 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مسميات 
الروسي  الطيران  ضربهم  الذين  واألطفال 

وغيرها وغيرها. 
صوته  يسمع  لم  اإلعالم  هذا  أن  حني  في 
واخلراب  الفوضى  أمريكا  نشرت  عندما 
الفوضي  وثورات  واليمن  ليبيا وسورية  في 
العربي،  الربيع  عليها  أطلق  التي  العربية، 
لتأتي  سلطوية،  بنظم  ذهبت  حيث 
تيارات  من  متطرفة  دينية  بجماعات 
تصحيح  مت  أن  إلي  السياسي،  اإلسالم 
الدول  بعض  في  الشعب  بفضل  األوضاع 
املعارض  الدولي  التدخل  أو  مصر،  مثل 

للغرب مثل روسيا في سورية وليبيا. 
اإلعالم  تقييم  أو  انتقادات  عن  نسمع  لم 
الغربي عما فعلته أمريكا من خراب ودمار 
في العراق وليبيا وسورية، ودعمها املباشر 
اإلرهابية  السياسي  اإلسالم  جلماعات 
تدعي  كانت  التي  داعش،  مقدمتها  وفي 

واشنطن محاربتها.
يسمع  ما  كل  ليس  قدميا،  علمونا  كما 
بالنسبة جلزء من  احلال  يصدق؟ ال يختلف 
اإلعالم الغربي، فليس كل ما يتحدث عنه 

منزها عن الهوى واملصالح واألجندات.
روسيا من حقها تدافع عن أمنها القومي، 

يدفع  من  ألن  احلرب،  يريد  أحد  ال  بالطبع 
ثمنها األبرياء من املدنيني، في حني متخذي 
قرار احلرب يجلسون في أماكن آمنه، وفي 
السالم  ويتبادلون  يتقابلون  املفاوضات 
والتحديات، دون أن تكون هناك قيمة ألرواح 
مصلحة  أو  ذنب  دون  راحت  التي  األبرياء، 

لها.
أنها  أثبتت  أمريكا  أن  األمر  في  الغريب 
احلرب  بإدارة  وتقوم  روسيا،  من  خائفة 
األصغر  الشقيق  طريق  عبر  بالوكالة، 
املغيب سياسيا كندا ورئيس وزراءها ترودو 
الذي قدم مئات املاليني من الدوالرات، وذهب 
إلي خطوط النار في بولندا وأملانيا ليقابل 
يختلف  وال  األوكراني،  والرئيس  قياداتها 
احلال بالنسبة لرئيس وزراء بريطانيا بوريس 
وتصريحات  صوته  نسمع  الذي  جونسون، 
ال  الذي  بايدن،  األمريكي،  الرئيس  من  أكثر 
دور له، ويبدو انه علي يديه سينتهي احلديث 

عن نظام عاملي أمريكا هي املتحكم فيه.
أما الوكيل اآلخر، والذي يتصرف بدون رشادة 
سياسية، هو االحتاد األوربي، الذي أعلن عن 
أوكرانيا  انضمام  ترشيح  دراسة  إمكانية 
للغاية  مستفز  أمر  وهذا  األوروبي،  لالحتاد 
لالنضمام  متهيدية  خطوة  ألنها  لروسيا، 
للناتو، وهذا ما لن ترضي عنه روسيا. تعد 
روسيا  لقوة  إدراكا  أوربا  دول  أكثر  فرنسا 
تتخذ موقفا عقالنيا  ولذا فهي  الشاملة، 
بني  النسبي  الوساطة  دور  على  للحفاظ 
روسيا والعالم الغرب. بعض قيادات الغرب 
أن  حني  في  صياحا،  الغربي  اإلعالم  ميألون 
صورة  في  »مستخبية«  األمريكية  اإلدارة 

مخيبة آلمال رئيس أوكرانيا. 
كييف  توافق  لم  ما  أنه  موسكو،  أعلنت 
أمنها  بتوفير  اخلاصة  مطالبها  علي 
القومي فاحلرب لن تنتهي، ويبدو أن العالم 
من  تتألم  بدأت  وحدها  روسيا  وليس 
اجملنونة،  احلرب  لهذه  االقتصادية  التبعات 
بسبب ارتفاع االسعار ومعدالت التضخم 

حتي في دول الصناعية. 
يبحث  عاقل،  صوت  يوجد  ال  أنه  يحزن  ما 
مواقفه  عنه  يدافع  الكل  السالم،  عن 
كانت  لو  حتى  األيديولوجية  وقناعات 
بوسائل  مدعومة  اآلخرين،  حساب  على 
قيم  صورة  في  األكاذيب  تسوق  إعالم، 
إنسانية سامية، علما بأن اجلميع يعلم أن 
الشعب  وأن  احلروب،  في  اجلميع »خسران« 
كفاتورة  احلرب،  هذه  يستحق  ال  األوكراني 
يدفعها بسبب طيش بعض قيادات الغرب 
احلكمة  عدم  معطيات  مع  التعامل  في 
نطاق  من  سيوسع  معها،  التعامل  في 
آخري،  ومناطق  قطاعات  لتشمل  احلرب 
سيدفع ثمنها الغرب والشرق علي السواء. 
ولننتظر ظهور قائد عاقل رشيد يتخذ قرارا 
شجاعا بتأسيس السالم على أرض الواقع 
لبعض  القومي  األمن  احتياجات  وتفهم 

الدول ومنها روسيا.

اخلروج من احلرب في أوكرانيا ... 
يحتاج قائد شجاع غير أيديولوجي

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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   من يريد أن يكتب عن القساوة، وال 
متر في خاطره قصة ذلك املعّمر الذي 

سألوه عن السر في طول حياته؛ فقال: 
إن السبب في بلوغي املئة عام، هو 

زوجتي.. إذ كلما تشاجرنا قذفت بي إلى 
اخلارج، وبذلك قضيت معظم عمري في 
الشمس، والهواء الطلق، وأنتم تعرفون 

أهمية الشمس، والهواء، في إطالة عمر 
اإلنسان!

   ومن يريد أن يكتب عن القساوة، وال 
يذكر ما قاله سقراط ـ املمتحن بزوجته 
ـ في أواخر أيامه، ناصحاً تالمذته: يجب 
أن يتزوج الشاب على كل حال.. فإذا رُزق 

زوجة حكيمة مخلصة، غدا سعيداً. وإذا 
منحته األقدار زوجة شريرة مشاكسة، 

أضحى فيلسوفاً!

   ومن يريد أن يكتب عن القساوة، وال 
حتضره قصة ذلك الولد البولندي، الذي 

اشتهر باسم »صامويل هامبرجر«.. فقد 
ذاق الذل، والهوان، والعذاب من زوجة 

أبيه؛ حتى أثار اضطهادها له حماسه 
للهرب إلى الواليات املتحدة األمريكية، 
وحماسه للعمل املضني، حتى أصبح 

مليونيراً. وعندما مات، ترك وصية 
غريبة. لقد أوصى بنصف مليون جنيه 

استرليني لورثة زوجة أبيه؛ ألنه لوال 
قسوتها، ملا هرب من بالده، وملا أصبح 

مليونيراً!

..،...،...،   

   ال أحد ميّجد القسوة، لكن املرأة 
جعلتني أفعل ذلك!

عـادل عطيـة

عظيمة حتى 
في قساوتها!

لم يعد لنا سواك 
يا اهلل

لم يعد لنا سواك يا اهلل

الساسة في قصورهم يقررون

يتقاتلون

يتناحرون

اعتادوا ذلك منذ زمن

اعتادوا ذلك منذ قرون

ولكننا نحن يا اهلل

من يدفع الثمن

لم يعد لنا سواك يا اهلل

فهم عتاة

غالظ القلوب قساة

يعلنون احلروب في ليلة 
حالكة

فيحل الظالم لسنيني

فيدمرون الشعوب

يسلمونهم للضياع

وال عزاء للجياع

ال يعنيهم مشردين

ال ينظرون مرضي

ال يشعرون بالفقراء

وال يعلمون عن املعوزين

يظهرون في التلفاز كاألولياء

وهم ال يقربون الصالة

لم يعد لنا سواء يا اهلل !

من أجل غطرسة الساسة

بيوت تهدمت

وعائالت تشرذمت

وأطفال تيتمت

ونساء ترملت

وعجائز لم جتد سقفًا يحميها

وال دواء يشفيها

وال سند يقويها بعد وهن

لم يعد لنا سواك يا اهلل

فنحن من يدفع الثمن!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

هو  اآلن  اختبار،  وقت  هو  اآلن 
وقت احلصاد ما قد زرع خالل 70 
عام في اوروبا ستجنيه اآلن. ان 
أوروبا التي نراها جميلة ومزينة 
قد  إليها  ينظر  من  قلب  تُفرح 
اآلن،  حقيقتها  على  ظهرت 
ومريضة  مسنة  سيدة  فهي 
كامرأة  مغشوش  وجمالها 
خطوط  تُخفى  أن  حتاول  عجوز 
الزمان على وجهها باستخدام 

املكياج.
بروز  اوروبا  برزت فيها  زمنية كبيرة   حقبة 
اماناً  لها  تنبت  سوف  انها  تعتقد  كانت 
وإذ بها حتصد رعباً. لم تستفد من احلربني 

العامليتني اللتني اكال أجمل شبابها بل على 
كأنهم  االجتاه  نفس  في  سلكوا  العكس 
يحبونها،  خطيئة  جتاه  االرادة  معصوبي 
واول هذه اخلطايا هو االعتماد على الواليات 

املتحدة االمريكية لضمان أمنها.
إن اوروبا املنتصرة بعد احلرب العاملية الثانية 
كانت من املمكن أن تكون قوة عاملية ثالثة 

ال سوفيتية وال امريكية بل 
نابعة  حمايتها  قوة  تكون 
عصت  ولكنها  داخلها،  من 
التي  التحالفات  وفضلت 
االساس  في  لها  جلبت 
التي  اوروبا  عامليتني.  حربني 
حقوق  عن  الطرف  غضت 
االقاليم  في  االقليات 
اخملتلفة في كل انحاء العالم 
ووظفت قضاياهم ملكاسب 
لها واستثمرت في أنني تلك األقليات بدأت 
فيها للتو حرب اقليات سوف تكون طاحنة.
الغير  الهجرة  مع  تساهلت  التي  اوروبا   
دون  لالجئني  العشوائي  والنزوح  شرعية 
أصبح  الحتوائهم  مسبقة  خطط 
بالدهم  وتركوا  بل  ابناؤها هم الجئني 
بالد  في  ليستوطنوا  وذهبوا  االوروبية 

اخرى.
عكس  هو  زرعوا  الذين  األوروبيني   
االسرة  يقدسوا  ولم  الطبيعي 
ينجب  ال  مجتمع  على  فحصلوا 
الذين  املهاجرين  الستقدام  فاجتهوا 
دون  املادية  املكاسب  فقط  ارادوا 
للبلدان  احلقيقي  والوالء  االنتماء 
األوروبية. اوروبا التي ُحبلت باجلماعات 
االسالم  وتنظيمات  االرهابية 
إرهابيني  خير  فولدت  السياسي 
اُرتكبت  كثيرة  وخطايا  وللعالم.  لنفسها 
حقوق  وحماية  الدميقراطية  اسم  حتت 
حقوق  يحمى  من  والنتيجة  االنسان 
اوروبا  من  جعل  هذا  كل  اآلن.  األوروبيني 
قرارات  اتخاذ  على  يقوى  ال  مريض  جسد 
سيكون  احلرب  تندلع  وعندما  مصيرية 

األوروبيني هم وقودها كالعادة.

أوروبا املريضة حتتضر أوروبا املريضة حتتضر 

املرشح لرئاسة حزب احملافظني »بيير 
بويليفر« يبدأ السباق بزيارة الكنيسة 

القبطية مباركهام 
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وأكثرها سرعة  وأكثرها جماالً  السفن  أحد أضخم  في  هناك 
سنوياً  العالم  أنحاء  جميع  من  الناس  اآلالف  يحتشد  وطوالً 
الفنانني  جميع  استقطبت  لطاملا  السفينة  فهذه  لزيارتها 
واألثرياء والطبقة اإلرستوقراطية والسياسيني.. فهي السفينة 
وسرعتها  بحجمها  »تايتنك«  على  التغلب  استطاعت  التي 
هي  تكون  أن  املفترض  من  كان  ولقد  الداخل..  من  وجمالها 

الـــ«تايتنك« نفسها.
زائريها  عدد  بلغ  وقد  أيفل،  برج  من  أطول  السفينة  هذه  تعد 
امللكة  إنها سفينة  العالم..  زائر من حول  أكثر من ٥0 مليون 

ماري.
فيها  يوجد  تصاميمها،  في  بالفخامة  السفينة  هذه  تتميز 
مطاعم  وخمسة  والثانية  األولى  الدرجة  سباحة  حمامني 
فاخرة وفيها ٣00 غرفة. ولم يكن يصعد لهذه األماكن سوى 
األثرياء واملشاهير ومت تسميت السفينة باسم ملكة بريطانيا 
ماري تك )زوجة امللك جورج اخلامس( التي كانت ملكة للفترة 

من سنة 1910 – 19٣6.
وعلى الرغم من أوصاف السفينة اجلذابة إال أن السبب األكبر 
لشهرتها هو أنها تعتبر أحد أكثر األماكن املسكونة باألشباح 
وعمليات  بالوحشية  املليء  الدموي  تاريخها  بسبب  اجلن  او 

القتل.
الباب رقم 13 وقصة البحار جون

العاملية  احلرب  اندلعت  وعندما   19٣6 سنة  السفينة  بناء  مت 
فهي  واألسرى،  اجلنود  لنقل  السفينة  استخدموا  الثانية 

تستطيع حمل آالف الركاب.

إرجاعها  ومت  العمل  عن  السفينة  توقفت   1966 سنة  في 
في  بيتش  لوجن  مليناء  بيعها  مت  فترة  وبعد  بريطانيا  ملوطنها 
يخرج  هذا  يومنا  حتى  يدخلها  شخص  كل  والزال  كاليفورنيا 

منها مذعوراً مما يشاهده ويسمعه.
أكبر مثال هي البوابة رقم 1٣ في غرفة احملركات، نظام األبواب 
في غرفة احملركات أوتوماتيكي يغلق ويُفتح عن طريق الضغط 
بتدريبه  يقوم  العمل  طاقم  كان  األيام  أحد  في  األزرار،  على 
املعتاد للتعامل مع احلرائق، أحدهم كان مراهق يبلغ من العمر 
البوابة  من  بانه سيخرج  أصدقائه  يدعى جون، حتدى  عاماً   17
1٣ قبل أن تُغلق بخمس ثواني وبالفعل عندما أوشكت البوابة 
كانت  البوابة  احلظ  لسوء  ولكن  مسرعاً  ركض  اإلغالق  على 
أسرع منه فقسمت جسد الصبي قسمني في واحد من أبشع 
بالدماء  املكان  جميع  امتأل  زمالئه،  جميع  أعني  أمام  املشاهد 
وال  زمالئه،  تليها صرخات  التي تسيل كالنهر من جسد جون 
زال كل ما يعبر ذلك املكان يسمع صوت شخص يطلب النجدة 

ويصرخ ويتأوه من األلم، أو بشيء ميسكه من اخللف.
ومن القصص اخمليفة عن الباب أنه كان هناك مجموعة أصدقاء 
قرروا زيارة غرفة احملركات وبالتحديد املكان الذي توفي به جون 
وكان من ضمن األصدقاء فتاة لم تكن تصدق بوجود شبح جون 
وكانت تستهزئ بأصدقائها طوال الطريق، وبعد أن وصلوا قالت 
ماذا ستفعل  وأرنا  األن  فأخرج  موجود  »إن كنت  عالي:  بصوت 

بنا؟«.
املكان.  في  لوحدها  تتمشى  وبقيت  عال  بصوت  ضحكت  ثم 
ويا ليتها لم تفعل. حيث أحست فجأة بشخص يشد شعرها 
الرغم  وعلى  أحداً  جتد  لم  استدارت  وعندما  اخللف  من  بقوة 
مجرد  أنها  نفسها  إقناع  وحتاول  مصدقة  غير  بقيت  هذا  من 
تهيؤات. وعندما اراد األصدقاء اخلروج من غرفة احملركات وقعت 
الفتاة وقطعت جزء منها، وتقول  صفيحة معدنية على قدم 
الفتاة بأنه مرت سنوات كثيرة منذ أن زارت السفينة ولكن ال 

تزال تراودها الكوابيس وحتلم بشبح جون كثيراً.
ما قصة الطفلة التي غرقت في احلوض؟

الثانية وقصة هذا احلوض  الدرجة  السباحة في  ننتقل حلوض 
ال تقل بشاعة عن سابقيه حيث غرقت طفلة صغيرة تتدعى 
وجهها  تعابير  بأن  يقال  جثتها  أُخرجت  أن  وبعد  فيه  جاكي 
كانت مليئة بالرعب كما لو كانت رأت شيء مرعب قبل غرقها 
ليست  بالزوار، هي  ويتربص  املكان  يدور حول  يزال شبحها  وال 
مؤذية هي فقط تلمس األشخاص ثم تهرب بعيداً ويستطيع 
صوت  وأحياناً  ركض  أصوات  وسماع  ضحكاتها  سماع  الزائر 
أقدام  آثار  على  العثور  ويتم  خالي،  واملكان  يسبح  شخص 

صغيرة مجهولة بجانب احلوض
سوداء  كيانات  فيها  ويظهر  عشوائية  صور  التقاط  مت  كما 

صغيرة غير واضحة يُعتقد أنها جلاكي

سيدة  شبح  أيضاً  يوجد  األولى  الدرجة  السباحة  حوض  وفي 
غرقت قبل سنوات طويلة ولكن هذه السيدة ال تصدر صوتاً وال 
تقترب من الزوار بل فقط يرونها متر ثم تختفي بسرعة ويقال 
قدمية  مالبس  وترتدي  واضح  غير  بشكل  بالصور  تظهر  بأنها 

الطراز.
باملبيت فيها لثالثني  .. لم يسمح الحد  رعبا  االكثر  الغرفة 

عام
نهائياً  إغالقها  مت  أنه  لدرجة  كلها  السفينة  في  مكان  أخطر 
أيضاً هي الغرفة B٣40 حيث يُسمع منها أصوات شجار وصراخ 
أحد  ُقتل  الغرفة  هذه  في  بعنف،  مبفرده  يتحرك  أثاث  وصوت 
موظفي السفينة بوحشية وأخر مرة مت فيها تنظيف الغرفة 
كان قبل 2٥ سنة ومت إزالة األثاث منها نهائيا وما زال الدخول 

لها ممنوعاً
مطبخ السفينة ال يخلو من حكايات دموية فهو أحد األماكن 
املسكونة أيضاً، خالل احلرب العاملية الثانية نشب شجار عنيف 
بني أحد الطباخني وأحد اجلنود باملطبخ وتطور األمر حلد العراك 
باأليدي وبعد أن انتهى الشجار مت تقطيع الطباخ من قبل اجلنود 

بالسكاكني!
غرف املوت

يوجد غرف عزل بالسفينة كان يوضع فيها األشخاص واجلنود 
اللذين يعانون من مرض معدي أو مميت وعلى بابها توجد قائمة 
وجنسياتهم  مرضهم  ونوع  أتوا  أين  ومن  بأسمائهم  طويلة 
الخ..، كان يقضي الشخص املصاب أيام طويلة في العزل حتى 
وفاته بدون أن يُسمح له باخلروج وكل الذي كان يراه هو زمالئه 

املرضى واملمرضات فقط
اصوات وامور غريبة حتدث داخل السفينة

ذهب  الذي  داوسون  شاين  يدعى  الذي  اليوتيبرز  أحد  يوجد 
إحدى  في  لوحده  يبقى  أن  قرر  ولكن  أصدقائه  مع  للسفينة 
يسمع  وكان  دقائق  جلس  أمامه،  الكاميرا  بوضع  وقام  الغرف 
صوت  أو  ما  غرض  سحب  أصوات  تشبه  عشوائية  أصوات 
وميزحون  أصدقائه  أنهم  ظن  البداية  في  اجلدار  على  خربشات 
معه ولكن عندما خرج اكتشف أن أصدقائه كانوا بعيدين عن 

الغرفة وال أحد يعلم ما مصدر هذه األصوات؟!
وقام  الشاب  عاد  عندما  بل  هنا  تنتهي  لم  القصة  وغرابة 
مبشاهدة ما صوره سمع صوت عالي ومزعج بالفيديو والغريب 
بأنه عندما كان مستلقي بالغرفة لم يسمع هذا الصوت بل 

ظهر عندما عاد للمنزل فقط
سفينة  ولكن  السفينة  داخل  ماتوا  األشخاص  من  الكثير 
احلربني  ففي  أيضاً  خارجها  أشخاص  قتلت  ماري  امللكة 
البحر  في  بل  فقط  اليابسة  على  املعارك  تكن  لم  العامليتني 
أيضاً، وفي أحد أيام احلرب العاملية الثانية اصطدمت السفينة 
بقارب وشقته نصفني وجميع األشخاص فيه ماتوا، منهم من 
مات من أثر الصدمة ومنهم من مات غرقاً ومنهم من سحبته 

املياه ومزقته مراوح السفينة العمالقة
شبح الرجل املبتسم

يستطيعون  الزائرين  يصعد  حني  األولى  الدرجة  ممرات  في 
رؤية رجل طويل القامة يرتدي مالبس تبدو من ثالثينات القرن 
املاضي، هذا الرجل ليس مؤذي وال يُسمع له صوت فكل الذي 
ً يفعله هو رسم ابتسامة على وجهه ملن يراه ثم ينصرف بعيدا

شبح ذات الرداء األبيض
أبيض قدمي  ترتدي فستان  العمر  تبدو في منتصف  هي سيدة 
ولكن قدمي الطراز ويبدو غالي الثمن، تتجول في أنحاء السفينة 
ويجدها الناس في أي مكان متر من أمامهم وتارة تتمشى ويوجد 
العديد من الصور التي التقطت لها ولكنها ذات مالمح وجه 
غير واضحة، وال أحد يعرف قصة هذه السيدة وكيف ماتت ومن 

هي ومت إطالق اسم ذات الرداء األبيض عليها
ويقال بأن هذه السيدة الغامضة تبدأ بالرقص كل ليلة على نور 

ضوء خافت في زاوية صالون امللكة
ختاماً... حالياً السفينة عبارة عن متحف وفندق في كاليفورنيا، 
فإنها  رعبها  رغم  العالم  املسكونة حول  األماكن  وكثيرة هي 
أريد  واألن  اليوم...  قصتنا  مثل  الدوام  على  بزوار  حتظى  تزال  ال 
لزيارة  رحلة  دعوتك في  إذا متت  القارئ  عزيزي  أسألك شيئاً  أن 

سفينة امللكة ماري فهل ستذهب؟
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هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

كابوس احمليط الهادئ ... سفينة امللكة ماري كابوس احمليط الهادئ ... سفينة امللكة ماري 
ما قصة الغرفة االكثر رعبا ... لم يسمح الحد باملبيت ما قصة الغرفة االكثر رعبا ... لم يسمح الحد باملبيت 

فيها لثالثني عامفيها لثالثني عام
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Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

رغم استمرار زيادة األسعار احلاد خالل شهر فبراير الذي حقق 6.٥% زيادة عن شهر يناير أي 9.٣٥% 
منذ فبراير العام املاضي حيث وصل متوسط ثمن البيت في تورونتو الي 1.٣4 مليون دوالر.

     رغم ذلك فإن مؤشرات شهر مارس تشير لآلن إلى ارتفاع كمية املعروض نسبيا وان كانت 
مبعدل بطيء لم يصل بعد الى مسايرة الطلب.

     ورمبا يشير هذا إلى احتمال احلد قليال من جنون زيادة األسعار في املستقبل القريب ورمبا نتبع 
منوذج فانكوفر التي بدأت فعليا األسعار فيها تنخفض قليال. رمبا إذا اقر بنك كندا في ابريل 
زيادة أخرى في أسعار الفائدة على القروض يكون هذا مبثابة وقود إضافي يضاف إلى العوامل 
في  تساهم  آخري  عوامل  لوجود  ذلك  تأكيد  ال ميكن  ولكن  األسعار  هدوء  اجتاه  في  السابقة 

االجتاه املضاد. 
      ولكن عموما انصح املقبلني على البيع بسرعة عرض عقاراتهم واملشتريني بالتريث حتى 

نصف ابريل.

مؤشرات لزيادة املعروض من العقاراتمؤشرات لزيادة املعروض من العقارات
اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

Buy, Sell, Lease, Invest
Residential & Commercial Real Estate
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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 
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Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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غالًبا ما يُنظر إلى ألعاب الفيديو على أنها نشاط 
جديدة  دراسة  لكن  الكسل،  على  يشجع  مضر 
أن يكون  الفيديو ميكن  ألعاب  أن ممارسة  إلى  تشير 
حتسني  على  تساعد  حيث  مفاجئة،  فائدة  لها 

مهارات القراءة.
ألعاب  إن  باحثون من جامعة ساسكاتشوان  يقول 
والتي  احمليطي،  االنتباه  مهارات  حتسن  قد  الفيديو 
شايلني  وأوضحت  القراءة،  لقدرات  ضرورية  تعتبر 
كريس، التي قادت الدراسة أن االنتباه جزء مهم من 

القراءة الناجحة.
بطريقة  الصفحة  عبر  املسح  إلى  عيناك  وحتتاج 
منهجية ملعاجلة كل كلمة وجملة بشكل صحيح، 
على سبيل املثال، لذلك، فإن األنشطة التي قد تؤثر 
على عمليات االنتباه، مثل ألعاب الفيديو، قد يكون 

لها أيًضا تأثير على القراءة أيًضا.
كيفية  فهم  في  الباحثون  شرع  الدراسة،  وفي 
الفريق  أوالً، قام  القراءة.  تأثير األلعاب على مهارات 
عدد  لتحديد  شيوًعا  الفيديو  ألعاب  أكثر  بتحليل 
األشياء املوضوعة في احمليط، مقابل في املنتصف، 
وبعد  عليها،  الرد  الالعبني  على  يتعني  والتي 
مبستويات  املشاركني  من  مجموعة  أكملت  ذلك، 

تضمنت  قراءة  مهمة  األلعاب  جتربة  من  مختلفة 
من  واحد  في  الشاشة  على  تومض  كلمات  ظهور 

ثمانية مواقع محتملة.
وتضمنت الكلمات كلمات معروفة كان من السهل 
تتطلب  مزيفة  كلمات  إلى  باإلضافة  حتضيرها، 
»سماع صوت مسموع« لقراءتها، وكشفت النتائج 
محيطية  بأشياء  ألعابًا  لعبوا  الذين  املشاركني  أن 
الكلمات  من  كل  قراءة  في  أفضل  كانوا  أكثر 

املعروفة والكلمات املزيفة بسرعة وكفاءة.
ويأمل الباحثون أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها 
أن  ميكن  الفيديو  أللعاب  أفضل  تصميمات  إلى 
قطاعا  يستفيد  أن  وميكن  الصحية،  العادات  تعزز 
االقتصاد والصحة من هذا البحث ألنه قد يؤدي إلى 
تعاون بني العلماء واألطباء ومطوري األلعاب إلنشاء 
على  القدرة  لتحسني  مصممة  تعليمية  ألعاب 

القراءة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    تلقى مدير محل كبير مكاملة هاتفية في منزله 
ناعم  انثوي  صوت  اخلط  عبر  وجاء  العشاء.  وقت 

يسأل: »كيف حالك؟«
   - جيد جداً. 

كلها  أحوالك  تكون  ان  يسرني  »هذا عظیم...     
حسنة« 

   - ولكن من أنت؟ اتظنني اني اعرفك؟ 
من  انه  ارتأيت  لكني  البتة.  نتقابل  لم  »اننا     

اجلميل ان اتصل بك«.
   - لكنه وقت العشاء، ولدّي ضيوف.

ظننتك  لكني  العشاء.  وقت  أنه  جيداً  »أعرف     
تؤثر أن يهاتفك الناس في هذا الوقت بالذات«

   - ماذا تقولني؟
   »ان وكالء البيع في محلك يخابرونني دائماً في 
اخملتلفة  السلع  علّي  ليعرضوا  الوقت  هذا  مثل 
اهتمامي،  بعدم  اخبرتهم  وقد  تبيعونها.  التي 
ان  قررت  لذلك  ازعاجي؛  على  يصرون  لكنهم 

اخابرك في هذا الوقت ايضاً«.
   - انتظري حلظة...

   أرجوك، سجل اسمي وعنوان، وقل جلميع عمالئك 
بك  ساتصل  اني  وتأكد  مهاتفتى،  عن  يكفوا  أن 

كل مرة يزعجونني«.
    ... وكان ذلك آخر عهد لتلك السيدة مع التجار 

املُلّحني.

صحيفة »بيزنس ويك«:

عودة التجار املُلّحني

ديلي ميل البريطانية:

ألعاب الفيديو تساعد على 
حتسني قدرات القراءة

لعادم  التعّرض  أن  جديدة  أمريكية  دراسة  قّدرت 
انخفاض  إلى  أّدى  بالرصاص  املعالج  السيارات 
جماعي في مقياس مستوى الذكاء )أي كيو( ألكثر 
من 170 مليون أمريكي على قيد احلياة اليوم مقارنة 

مبستواه منذ قرن تقريباً.
البنزين ألول مرة عام  إلى  الرصاص  وقد متت إضافة 
192٣ للمساعدة على حتسني صحة احملركات، لكن 
جاء ذلك على حساب صحة اإلنسان. ومت حظر هذا 

النوع في معظم دول العالم بحلول عام 2000.
وعلى الرغم من ضآلة االنخفاض في معّدل الذكاء، 
مبا  دراماتيكية  التغييرات  هذه  أن  الباحثون  الحظ 
املعرفية  القدرات  ذوي  األشخاص  لتحويل  يكفي 
إلى   )8٥ من  أقل  الذكاء  )درجة  املتوسط  من  األقل 
ذهنية  إعاقة  من  يعانون  أنهم  على  تصنيفهم 

)درجة الذكاء أقل من 70(.
آرون روبني طالب الدكتوراة في علم  الدراسة  أجرى 
كارولينا  بنورث  ديوك  بجامعة  اإلكلينيكي  النفس 

من  زميلني  مع 
جامعة فلوريدا هما: مايكل ماكفارالند وماثيو هاور. 
قبل  املولودين  األمريكيني  أن  إلى  الباحثون  وتوصل 
عام 1996 أكثر عرضة للمشاكل الصحية املرتبطة 

بالرصاص حالياً، مثل تسريع شيخوخة الدماغ.
ونُشرت النتائج في دورية بروسيدينج أوف ناشيونال 
أكادميي ساينس، وقالت إن استهالك البنزين احملتوي 
القرن  ستينيات  أوائل  في  ذروته  بلغ  الرصاص  على 
الذين  األطفال  وإن  السبعينيات،  وحتى  املاضي 
بشكل  للرصاص  تعّرضوا  احلقبة  هذه  في  عاشوا 

مثير للقلق.
تؤدي  أن  ميكن  لألعصاب  سامة  مادة  الرصاص  وألن 
املخ بعد دخولها اجلسم. وال يوجد  تآكل خاليا  إلى 
احلياة  من  مرحلة  أي  في  التعرض  من  آمن  مستوى 
خاص  بشكل  الصغار  األطفال  ويتأثر  املادة.  لهذه 
بالرصاص الذي يسبب إعاقة لنمو الدماغ وانخفاض 

القدرة اإلدراكية.

موقع ميترو البريطاني:

4 فوائد صحية للنوم على 
اجلنب

آلخر،  شخص  من  املفضلة  النوم  وضعية  تختلف 
ففي حني يفضل البعض النوم على ظهورهم، يشعر 
آخرون براحة أكبر عند النوم على جنوبهم، في حني 

متيل فئة ثالثة لتفضيل النوم على بطونهم.
فوائد  من  له  ملا  اجلنب  على  بالنوم  األطباء  وينصح 
صحية عديدة، نورد أهمها فيما يلي، بحسب موقع 

ميترو البريطاني.
يقلل من الشخير

 Everynight النوم في بريتشارد، خبيرة  تشرح كيرا 
»هذا ألن النوم على الظهر ميكن أن يؤدي غالًبا إلى 
تفاقم الشخير وانقطاع النفس االنسدادي النومي، 
حيث ينهار فكك ولسانك واألنسجة الرخوة األخرى 
وتضيق  ظهرك  على  تستلقي  عندما  حلقك  في 
وجتعل  الهواء  مجرى  املنهارة  الرخوة  األنسجة 

التنفس أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى الشخير«.
مينع توقف التنفس أثناء النوم

خطير  نوم  اضطراب  هو  النومي  النفس  انقطاع 
عديدة طوال  مرات  تنفسك  بتوقف  يتميز  محتمل 
الليل، وإذا تُرك انقطاع النفس النومي دون عالج، فقد 
ارتفاع  مثل  الصحية  املشاكل  من  مزيد  إلى  يؤدي 
وأمراض   ،2 النوع  من  السكري  ومرض  الدم،  ضغط 
ميكنك  اجلنب،  على  النوم  خالل  ومن  والربو.  القلب 

االنسدادي  النفس  بانقطاع  إصابتك  فرص  تقليل 
أثناء النوم بشكل كبير.

يساعد على الهضم
الواقع على  ميكن للنوم على جانبك أن يساعد في 
االرتفاع  من  املعدة  حامض  منع  طريق  عن  الهضم 
لو  مما  أفضل  مكانها  في  املعدة  محتويات  وإبقاء 
كنت تنام على ظهرك أو معدتك. وعندما تستلقي 
على ظهرك أو بطنك، ميكن أن يتدفق حمض املعدة 
إلى املريء، في حني أن االستلقاء على جانبك يضمن 
أن اجلاذبية ستمنع حمض املعدة من التدفق ألعلى.

يساعد في دعم وظائف املخ
النوم على جانبك ميكن أن يساعد في إزالة السموم 
رئيسًيا  دورًا  تلعب  قد  وظيفة  وهي   - الدماغ  من 
العصبية مثل  التنكسية  األمراض  الوقاية من  في 
يُعرف  فضالت  نظام  لديه  فاجلسم  الزهامير،  مرض 
التخلص  في  مهمته  وتتمثل  اجلليمفاوي،  باجلهاز 
من أي نفايات في الدماغ وقد تساعد أيًضا في توفير 
مركبات مثل اجللوكوز والدهون واألحماض األمينية 
والناقالت العصبية. وميكن أن تؤثر وضع نومك على 
عندما  أكبر  بكفاءة  النظام  يعمل  حيث  فعاليته 

تستلقي على جانبك أكثر من ظهرك أو بطنك..

ناشيونال أكادميي ساينس:

مستوى ذكاء األمريكيني انخفض 
بسبب معاجلة البنزين بالرصاص

مجلة »ديسكافر«:

خبرة في البريد

في  سنة  ثالثني  بعد  قريباً  سيتقاعد  الذي  احمد  زميلنا  اليك  اقدم  »دعني  للمدير:  البريد  موظف  قال   
اخلدمة«.

   وصا فحه املدير، وقال: »حسناً یا احمد، ماذا تعلمت عبر هذه السنوات؟«
   - أرجوك يا سيدي اال ترسل راتبي في البريد.

مجلة »جور دي فرانس« الفرنسية:

مسافر مرتاع
كان أحدهم على وشك السفر في أول رحلة له في الطائرة. فأعرب لوكيل شركة الطيران عن اخلوف الذي 
ينتابه حني يفكر في السفر. فطمأنه هذا مستشهداً باحصاءات تؤكد سالمة الرحالت اجلوية. وملا شعر 
الرجل باالرتياح وافق على اختيار مقعد قرب النافذة. ثم تناول تذكرة السفر من الوكيل الذي مضى يشرح 

له بجدية: »خذ هذه التذكرة وتوجه الى الباب 22، فهناك نسلم اخلوذ والنظارات الواقية واملظالت«.
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»ثمارا»ثمارا ليتش« صاحبة الشرارة التي أشعلت احتجاجات  ليتش« صاحبة الشرارة التي أشعلت احتجاجات 
قافلة احلرية... يفرج عنهاقافلة احلرية... يفرج عنها بكفالة بكفالة

وقد  القضبان،  خلف  يوما   18 امضت  أن  بعد  بكفالة  السجن  من  ليتش  ثمارا  خرجت  أوتاوا: 
استقبلها أنصارها بالعناق والتمنيات الطيبة، وهتف نحو 20 شخص باسمها وجتمعوا حولها 

الحتضانها وهم يحملون الفتات حمراء وبيضاء كتب عليها »ثمارا حرة«.
الحتجاجات  الرئيسيني  املنظمني  من  واحدة  وهي  ليتش  ثمارا  اعتقلت  قد  الشرطة  وكانت 
سائقي الشاحنات )قافلة احلرية( التي احتلت وسط مدينة أوتاوا ملدة ٣ أسابيع. واتهمت ثمارا 

باألذى وتقدمي املشورة للمحتجني الرتكاب األذى.
أن طلب  بعد  القرار  إلغاء هذا  مت  ولكن  بكفالة،  االفراج عنها  البداية  في  احملكمة  رفضت  وقد 
محاميها مراجعة الكفالة والتي بلغت 20 الف دوالر دفعها احد أفراد عائالتها ودفعت هي ٥ 
االف دوالر ، وكشرط إلطالق سراحها مت منعها من استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأمرت 
أال  أونتاريو في غضون 72 ساعة، ويجب  اوتاوا في غضون 24 ساعة ومغادرة مقاطعة  مبغادرة 
يكون لها اي دور من اي نوع في االحتجاجات ضد التطعيم ومنعت من االتصال بحوالي 10 افراد 

من منظمي قوافل االحتجاجات.
اوتاوا  شرطة  واجهت  وقد  هذا  سياسية،  سجينة  بانها  انصارها  وصفها  ثمارا  اعتقال  ومنذ 
انتقادات واسعة النطاق لفشلها في ابعاد احملتجني من سائقي الشاحنات وفشلها في تطبيق 
اللوائح الداخلية للمدينة. وفي خضم هذه االضطرابات استقال قائد الشرطة ومتت إقالة رئيس 
اجمللس املشرف على الشرطة وغادر العديد من أفراد الشرطة االخرين تضامنا معه، وقال ستيف 
سلوك  في  الداخلية  التحقيقات  ستواصل  الشرطة  أن  أوتاوا؛  في  املؤقت  الشرطة  قائد  بيل 
الشرطة غير الالئق املتعلق باالحتجاجات غير القانونية وستنشئ جلنة ملراجعة استخدام القوة.

حكومة فورد تضيف حكومة فورد تضيف 45٠45٠ مقعدا  مقعدا 
جديدا لكلياتجديدا لكليات الطب في أونتاريو الطب في أونتاريو

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد عن إضافة أكثر من 
4٥0 مقعدا جديدا في جميع كليات الطب الست في اونتاريو 
املقاعد  تقسيم  وسيتم  الثانوية،  املرحلة  بعد  ما  للطالب 
للدراسات  مقعدا  و29٥  جامعيا  مقعدا   160 إلى  اجلديدة 

العليا.
من  املزيد  سندعم  االستثمار  هذا  خالل  من  »انه  الصحفيني  الي  حديثه  اثناء  فورد  دوج  وقال 
الطالب التخاذ الطريق ليصبحوا أطباء لألسر ومتخصصون يعتنون بنا في السنوات القادمة، 
واضاف: نحن نقدم هذه الفرص الي مدننا املتنامية مثل برامبتون، حيث يوجد هناك الكثير من 

املواهب والرغبة القوية في ان يرد الناس اجلميل جملتمعهم«.
وقالت حكومة أونتاريو »أن هذا التوسع في عدد املقاعد ميثل أكبر توسعا في التعليم اجلامعي 

والدراسات العليا منذ أكثر من عقد من الزمان«، وسوف توزع املقاعد اجلديدة علي هذا النحو:
و9٥  جامعيا  مقعدا   80 على  رايرسون  جامعة  في  اجلديدة  املقترحة  الطب  كلية  ستحصل 

للدراسات العليا عندما تصبح جاهزة للعمل
ستحصل جامعة تورنتو على ٣0 مقعدا جامعيا و4٥ للدراسات العليا

ستحصل كلية الطب في شمال اونتاريو على ٣0 مقعدا جامعيا و41 للدراسات العليا 
ستحصل جامعة كوينز على 2٥ مقعدا جامعيا و٣0 للدراسات العليا  

ستحصل كال من جامعة ويسترن وجامعة ماكماستر وجامعة اوتاوا على 28 مقعد للدراسات 
العليا.

وتأتي هذه اخلطوة في الوقت الذي توظف فيه املقاطعة املزيد من العاملني في قطاع الرعاية 
وقد نشر  وباء كورونا،  أونتاريو بسبب  الطبية في  االجراءات  لتراكم كبير في  الصحية، كحل 
تقرير صادر عن جمعية اونتاريو الطبية الشهر املاضي يكشف عن تراكم أكثر من مليون عملية 

جراحية في أونتاريو في نهاية السنة املاضية.
إلى  وقد سلط دوج فورد الضوء علي أحدث وعد حلكومته بإضافة ٥000 ممرضة وممرض جديد 
ايضا  واعلنت  الشخصي،  الدعم  في  موظف   1000 اضافة  وايضا  اونتاريو  في  العاملة  القوي 
في  دوالر   ٥000 بقيمة  استبقاء  مكافأة  املؤهالت  املمرضات  ستمنح  انها  عن  فورد  حكومة 

محاولة لتحفيزهم علي البقاء في العمل.

القبض على رجل من تورنتو اتهم بسرقة االف القبض على رجل من تورنتو اتهم بسرقة االف 
الدوالرات الدوالرات من ضحايا في مقابالت رومانسيةضحايا في مقابالت رومانسية

قالت شرطة تورنتو انها القت القبض علي جاكسون لو ويبلغ من العمر 20 سنة وهو من سكان 
تورنتو بعد ان اتهم بسرقة اموال من عدد من النساء الذين استهدفهم عبر االنترنت.

التواصل  وسائل  وعبر  الدردشة  مجموعات  عبر  ضحاياه  استهدف  الرجل  ان  احملققون  وقال 
االجتماعي ومواقع )العالقات الرومانسية( وانه التقي مع ضحاياه شخصيا وعرف املكان الذين 
يعيشون فيه، وانه كان يطلب من ضحاياه ان يستخدم هواتفهم احملمولة إلجراء مكاملات هاتفية 

مزعومة ولكنه يستغل الفرصة إلرسال حتويالت مالية الكترونية لنفسه.
وقال احملققون ايضا ان الرجل استعمل بطاقات االئتمان البنكية لضحاياه في شراء اغراض له، 
وان هذه السرقات متت في الفترة ما بني 19 نوفمبر 2021 إلى 2٣ فبراير 2022 وانه سرق نحو 1٣ 
ألف دوالر من ضحاياه، وهو يواجه عدة اتهامات مبا في ذلك محاولة السرقة، وحيازة ممتلكات مت 

احلصول عليها عن طريق جرمية واالستخدام غير املصرح به لبيانات بطاقات االئتمان البنكية.

وزيرةوزيرة الصحة في أونتاريو لن ترشح نفسها في  الصحة في أونتاريو لن ترشح نفسها في 
انتخابات املقاطعة انتخابات املقاطعة في يونيو القادمفي يونيو القادم

السيدة كريستني  أونتاريو  وزيرة الصحة في    قالت 
اليوت والتي عملت ايضا نائبة لرئيس وزراء املقاطعة 
في  املقاطعة  انتخابات  تخوض  لن  انها  فورد،  دوج 
يونيو القادم، وقد اعلنت هذا في مؤمتر صحفي وكان 

إلى جانبها رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد.
حزب  من  البرملانية  النائبة  هي  اليوت  وكريستني 
 ،2018 عام  منذ  ماركت  نيو  منطقة  عن  احملافظني 
عام 2006  السياسي  العمل  إلى  انها سعت  وقالت 
ذوي  االفراد  حياة  نوعية  حتسني  في  رغبتها  بسبب 
الرعاية  في  فجوات  رأت  وإنها  اخلاصة  االحتياجات 

وهذا ما حفزها علي ترشيح نفسها منذ البداية.
وأعربت كريستني اليوت عن امتنانها للعاملني في مجال الرعاية الصحية في اخلطوط االمامية 
على  فورد  دوج  الوزراء  لرئيس  امتنانها  عن  واعربت  اجلائحة،  وسط  عملهم  في  استمروا  الذين 
قيادته خالل االزمة الصحية، وقد حتدث دوج فورد في املؤمتر الصحفي قائال »إن السيدة كريستني 
وإنها كانت بجانبه منذ  أيضا صديقة شخصية مقربة،  بل  له  زميلة  اليوت لم تكن فحسب 
بداية الوباء ولعبت دورا أساسيا في املساعدة في توجيه اونتاريو خالل واحدة من أصعب الفترات 

في تاريخ املقاطعة وانه سيستمر في االعتماد علي مشورتها«.
 من جانبها قالت كريستني اليوت »انها ال تشك في ان شعب أونتاريو سيصوت لعودة حكومة 
دوج فورد في االنتخابات القادمة، وإنها ممتنة حقا لهذه الرحلة التي قامت بها في احلياة العامة 

وتتطلع إلى ما سيجلبه لها الفصل الثاني.«

إطالق سراح املدون السعوديإطالق سراح املدون السعودي رائف بدوي بعد  رائف بدوي بعد 1٠1٠  
سنوات في السجون السعوديةسنوات في السجون السعودية

مونتريال: بعد عشرة سنوات قضاها الناشط املدون 
رائف بدوي في السجون السعودية، أفرج عنه مؤخرا 
السيدة  املقيمة في كيبيك  زوجته  حسبما أكدت 
بشأن  تساؤالت  هناك  تزال  ال  ولكن  حيدر،  إنصاف 
موعد السماح له بالعودة إلى كندا واالنضمام إلى 

أسرته.
مع  تعيش  التي  حيدر  إنصاف  السيدة  وقالت 
والسعادة  باالرتياح  شعرت  »إنها  الثالثة  اطفالها 
الن زوجها حر«، وقالت إنه أتصل بها ليبلغها بإطالق 

يطالبون  وانصاره  عائلته  وكانت  فترة طويلة«.  منذ  اليوم  بهذا  أحلم  »كنت  واضافت  سراحه، 
باإلفراج عنه منذ انتهاء مدة عقوبته في 28 فبراير املاضي.

وقالت متحدثة باسم االسرة »انه لم يتضح ما هي الظروف املتبقية لرائف بدوي ليحضر إلي 
او وثيقة سفر حتى يتمكن من  آمنا  الكندية ملنحه ممرا  اآلن للحكومة  وان االمر متروك  كندا، 

اجمليء واالنضمام إلى عائلته هنا في كيبيك«.
»إن  دوليا  بدوي  رائف  ميثل  الذي  كويلر  السيد  االنسان  قال محامي حقوق  املاضي  الشهر  وفي 
االفراج عنه كان متوقعا في وقت ما في شهر مارس، وانه بينما ننتظر مزيدا من املعلومات حول 
شروط إطالق سراحه، نأمل أن تسمح السلطات السعودية بلم شمله مع زوجته واطفاله في 

كندا«. من جانبه قال جسنت ترودو »انه يشعر باالرتياح إلطالق سراح رائف بدوي«.
الدين وحكم عليه  رجال  انتقاد  بتهمة  بدوي قد سجن عام 2012  رائف  والناشط  املدون  وكان 
بالسجن 10 سنوات واجللد 1000 جلدة ودفع غرامة قدرها ٣40 ألف دوالر وقد تلقي ٥0 جلدة 
فقط من األف وال يعتقد انه تعرض للجلد بعد ذلك، وقد كتبت وزيرة اخلارجية السيدة ميالني 

جولي تقول في تغريدة »ان كندا تشعر باالرتياح لسماع انباء عن إطالق سراح رائف بدوي.”

ثمارا ليتشثمارا ليتش
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أصولأصول ولياقة ولياقة
    * حاولي دائماً أن تكون تصرفاتك معقولة تناسب سنك، فمن حولك ينتظرون منك أن تکون تصرفاتك 

مناسبة لسنك.
*     من اخلطأ الضحك بصوت مرتفع في مكان عام، فاحلرية التي تتصفني بها في املدرسة وبني زميالتك 

تختلف هي ووجودك في مكان آخر عام حتسب عليك فيه كل تصرفاتك.
  * يجب مراعاة عدم الهمس في إذن صديقة وأنت في وسط مجموعة؛ ألن هذا يضايق اآلخرين، ويدفعهم 
إلى عدم الترحيب باجللوس معك مرة أخرى، فإذا كان لديك سر تريدین أن تبوحي به إلحدى اجملالسات معك، 

ميكنك تأجيل ذلك حني انفرادك بها.

إلى  السميكة  احلواجب  توجه  عاد 
ولكن  للنظر،  ملفت  بشكل  العام  هذا  الواجهة 
بينما قد يكون منو احلاجبني مهمة سهلة بالنسبة 
من  الكثير  أخريات  نساء  تواجه  النساء،  لبعض 

املتاعب بسبب قلة منو الشعر.
تاميز  أوردت صحيفة  احلاجبني،  منو شعر  ولتحسني 

أوف إنديا، النصائح التالية:
التدليك

إن أبسط طريقة لتكثيف حواجبك هي تدليكها 
أو  الزيتون  زيت  مثل  زيت،  أي  باستخدام  بانتظام، 
جوز الهند أو اللوز، جميع الزيوت الثالثة رائعة لنمو 

الشعر.
االبتعاد عن تشذيب احلاجبني

تستغرق احلواجب وقًتا طويالً لتنمو، لذا ابتعدي عن 

استخدام املالقط وشفرات احلالقة ملدة 12 أسبوًعا 
للحصول على منو كامل. استخدمي فرشاة مدورة 
وسرحي حاجبيك بها في اجتاه الشعر يومًيا. مبجرد 
كامل،  بشكل  منت  قد  حواجبك  بأن  تشعري  أن 

ميكنك تشكيلها باستخدام أداة النتف أو اخليط.
الترطيب

يجب أن تبقى منطقة احلاجب رطبة لتنمو بشكل 
جيد. استخدمي بعض الفازلني لترطيبها. ميكنك 
لتعزيز  اليوم  في  مرات   ٣-2 عليها  املرطب  تطبيق 

منو الشعر.
بياض البيض

على  يساعد  الذي  البروتني  على  البيض  يحتوي 
يخفق  الشعر.  بصيالت  ويغذي  الشعر  منو  تعزيز 
بياض البيض ويطبق على احلاجبني ملدة 20 دقيقة.\

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,
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M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

حيل بسيطة حيل بسيطة 
للحصول للحصول 

على حواجب كثيفةعلى حواجب كثيفة

لكي تنجحي في عملكلكي تنجحي في عملك
الرجل،  شريكة  وأنت  اجملتمع،  نصف  أنت     
زوجك في البيت، وزميلته في العمل. وكثيراً 
حياتهن  بدئهن  عقب  الفتيات  تشكو  ما 

العملية من عدم التوفيق، ملاذا؟!
الكافي  التعلم  تعلمت  قد  كنت  طاملا     
إياه  تسلمك  قبل  بعملك  الالئق  والتدريب 
قادرة  مادمت  فيه،  ستوفقني  أنك  فتيقني 

على حتمل املسئولية. 
   وإليك هذه النقاط على طريق جناحك في 

عملك:
• احترمي زمالءك ومرؤسيك ورئيسك.

زميلة  ضد  سلبي  حديث  في  تشتركي  ال   •
غائبة.

الزميالت  بجميع  على عالقة طيبة  كوني   •
أي  من  مساعدة  تطلبي  ال  لكن  والزمالء، 

منهم في عملك. 
• توقعی دائماً جناحك في عملك اجلديد ألن روح الفشل تولد اإلخفاق.

• اشتركي في النشاطات االجتماعية التي ينظمها العمل، فتكوني إيجابية دون تفريط. 
• احرصي على أن تكون معاملتك مع زمالئك في العمل داخل العمل، واعطي من اهتمامك الالئق للجميع 

دون تخصیص، واحترمي اجلميع فهذا يكسبك محبة اجلميع واحترامهم.
• من دواعي احترامك لنفسك أال تتحدثي عن حياتك اخلاصة مع الزميالت والزمالء.

• كوني يقظة في أدائك لعملك وملا يدور حولك في مكان عملك، مما يساعدك علي اتقان عملك،
والتعلم من أخطاء اآلخري.

 • أشغلي دقائق الفراغ بني مرحلة عمل وأخرى فيما يعود باخلير على لياقتك في عملك، وملزيد من اتقانك 
له، وال تشاركي في ثرثرة زميلتني حتى ال يتعطل أحد العاملني نتيجة لذلك.... ومبارك جناحك في عملك!

    اصنعيه بنفسك:    اصنعيه بنفسك:
  حساء الطماطمحساء الطماطم

املقادير:
6 حبات طماطم متوسطة احلجم ناضجة.

٣ كوب من احلساء )سواء من حساء اللحم أو من ماء مع مكعبات املرق(.
2 حبة بطاطس متوسطة احلجم. 

ورقة لورة.
 2 ملعقة كبيرة كرمية لباني )وقد يستغني عنها(. 

نصف كوب لنب حليب مغلي. 
ملح - فلفل أسود - بعض الشطة )إذا أردت(.

الطريقة:
 تغمر الطماطم في ماء مغلي وتقشر. تسلق البطاطس وتقشر. تضرب الطماطم املقشرة مع البطاطس 

في اخلالط، ثم تضاف إلى البهريز املغلي بعد إضافة امللح والفلفل وورقة اللورة.
يترك احلساء على نار هادئة مع التقليب من وقت إلى آخر ملدة ربع ساعة. 
قد تضاف ملعقة صلصة طماطم مركزة للحساء حتى يصير لونه وردياً.

ويصب  احلساء،  في »سلطانية«  استعمالها(  حالة  )في  اللباني  الكرمية  مع  املغلي  احلليب  اللنب  يخلط 
عليها احلساء ويقدم ساخناً.

اجلدران  تنظيف  عن  املنازل  ربات  من  الكثير  تغفل 
حتى تظهر بعض البقع واألوساخ عليها، في حني 
يوصي اخلبراء بضرورة تنظيف اجلدران عدة مرات في 

السنة.
ويجب أن حترص ربة املنزل على عدم إزالة الطالء عند 
محاولة تنظيف اجلدران. وفيما يلي طريقة تنظيف 
على  احلفاظ  مع  بسيطة  خطوات  في  اجلدران 

الطالء، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:
اخلطوة األولى

مكنسة  باستخدام  زائدة  أوساخ  أية  بإزالة  ابدأي 
سيمنع  حيث  قماش،  بقطعة  مغطاة  ممسحة  أو 
ذلك تلطيخ اجلدران باألوساخ عند غسلها. وميكنك 
الدقيقة في  األلياف  إرفاق قطعة قماش من  حتى 
لم  إذا  واستخدامها  طويل  مقبض  ذات  مكنسة 
تتمكن من الوصول إلى كل ركن من أركان اجلدران.

اخلطوة الثانية
الناعمة  واألقمشة  اإلسفنج  قطع  بعض  جهزي 
لعملية الغسيل لتجنب خدش الطالء، واستخدمي 
منظفات  أخف  )باستخدام  والصابون  الدافئ  املاء 
التنظيف( وإسفنجة ناعمة لتنظيف اجلدران برفق. 
ال تفرطي في نقع اإلسفنجة، فقد يؤدي اإلفراط في 

استخدام السوائل إلى ترك بقع املاء على اجلدران.
اخلطوة الثالثة

خمس  ملدة  اجلدران  على  الصابون  محلول  اتركي 
إلى 10 دقائق، ثم اشطفي املنظف باستخدام املاء 

النظيف واتركي اجلدران جتف.

اخلطوة الرابعة
فستحتاجني  عنيدة،  بقع  فيها  اجلدران  كانت  إذا 
األبيض.  اخلل  باستخدام  البقع  هذه  معاجلة  إلى 
املاء  من  دلو  في  األبيض  اخلل  من  كوبًا  اخلطي 
الدافئ واستخدمي إسفنجة ناعمة ملعاجلة البقع 
سائل  استخدام  جتربة  أيًضا  ميكنك  الصعبة. 

الغسيل واملاء الدافئ.
إذا كان لديك طالء المع على اجلدران، فال تستخدمي 
اخلل األبيض، حيث تكون التشطيبات الالمعة أقل 
جتنبي  لذا  بالتنظيف،  األمر  يتعلق  عندما  متانة 
املواد القاسية وفكري في استخدام احلرارة بدالً من 

ذلك.
الزيت  بقعة  فوق  ماصة  قماش  قطعة  ضعي 
درجة  أقل  على  مبكواة  القماش  بتسخني  وقومي 
الزيت  حتويل  على  احلرارة  تعمل  أن  ويجب  حرارة، 
البقع  إلزالة  القماش  ميتص  حتى  مستحلب  إلى 

الدهنية من اجلدران.

44 خطوات لتنظيف اجلدران دون إتالف الطالء خطوات لتنظيف اجلدران دون إتالف الطالء
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بعد أن تأجلت كثيرا.. البابا فرنسيس يزور جنوب بعد أن تأجلت كثيرا.. البابا فرنسيس يزور جنوب السودان في السودان في 
يوليو املقبليوليو املقبل

مرارا  تعرضت  زيارة  وهي  يوليو،  في  السودان  جنوب  دولة  سيزور  فرنسيس  البابا  أن  الفاتيكان  قال 
للتأجيل بسبب مخاوف أمنية في بلد ال يزال يحاول النهوض من حرب أهلية تلت استقالله.

وحتل في يوليو الذكرى احلادية عشرة النفصال جنوب السودان عن السودان. واندلعت احلرب األهلية 
هناك بعد عامني من االنفصال في 201٣ مما أودى بحياة 400 ألف تقريبا.

وقال الفاتيكان إن البابا سيقوم بالزيارة بني اخلامس والسابع من يوليو بعد أن يزور جمهورية الكوجنو 
الدميقراطية من الثاني للخامس من ذات الشهر.

فيها  يبدأ  مرة  كل  في  لكن  لسنوات  مسيحية  أغلبية  بها  التي  السودان  جنوب  زيارة  البابا  وأراد 
التخطيط للزيارة تعني تأجيلها بسبب األوضاع املضطربة هناك.

روسيا تعلنروسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيالري  فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيالري 
كلينتونكلينتون

أعلنت وزارة اخلارجية الروسية، فرض عقوبات على الرئيس األميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، 
على  الرد  إلى  موسكو  من  مسعى  في 
إجراءات فرضها الغرب بعد انطالق العمليات 

العسكرية الروسية في أوكرانيا اجملاورة.
الرئيس  وضعت  إنها  روسيا  قالت  فقد 
أنتوني  اخلارجية  ووزير  بايدن  جو  األميركي 
بلينكن ومسؤولني كبارا آخرين على »قائمة 

املمنوعني« من دخول أراضيها.
وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد 
املركزية  االستخبارات  وكالة  ورئيس  أوسنت 
األمن  ومستشار  بيرنز  وليام  »سي.آي.إيه« 

القومي جيك سوليفان وآخرين.
وأوضحت أن »قائمة املمنوعني« تضم 1٣ فردا ُمنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها 

واشنطن على مسؤولني روس.
وشملت العقوبات كذلك وزيرة اخلارجية السابقة هيالري كلينتون.

األمر  لزم  وإذا  واشنطن  مع  رسمية  عالقات  على  حتافظ  إنها  قالت  الروسية  اخلارجية  وزارة  لكن 
فستضمن إمكانية إجراء اتصاالت رفيعة املستوى مع املدرجني في القائمة.

التغير املناخي يهدد الشوكوال والقهوة التغير املناخي يهدد الشوكوال والقهوة 
واألرزواألرز

املناخ الضوء  الدولية املعنية بتغير  الهيئة احلكومية  سلطت 
على  املناخي  التغير  أزمة  تفرضها  التي  اخملاطر  على  مجدداً 

قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء عبر العالم.
وينعكس التغير املناخي بشكل سلبي على األنظمة الزراعية 
واألرز  الفطور  الغذاء كحبوب  أنواع من  إنتاج  ويقلص معدالت 

والشوكوال وسواها الكثير من املنتجات.
وتطول أكثر فأكثر الئحة أصناف طعام محددة سنبدأ برؤيتها أقل وندفع مقابل شرائها أكثر نظراً 

ألزمة تغير املناخ.
إنتاج  أن معدالت  إلى  العام نظراً  ارتفاعاً هذا  التي ستشهد   الشوكوال سيكون من بني األطعمة 

حبوب الكاكاو تكافح لتلبية الطلب املتنامي حول العالم.
ومبا أن التغير املناخي يحيل عدداً من مناطق منو حبوب الكاكاو فإن أسعار الشوكوال من املتوقع أن 

حتلق عالياً.
أما األرز الذي يستهلكه ما يقارب ٣.٥ مليار شخص يخضع للتهديد املناخي أيضاً في ظل ارتفاع 

مستوى البحر وزيادة نسب امللوحة.
القمح بدوره يتعرض لضربة كبرى بفعل اجلفاف مما يساهم في رفع سعره وأسعار كافة املنتجات 

التي يدخل في صنعها.
وتسير الذرة والقهوة على املسار عينه سيما أن األول يتسم بحساسية مفرطة حيال درجات احلرارة 
ويتطلب كميات هائلة من املياه لينمو أما الثاني فيواجه ارتفاع الطلب مقابل تقلص اإلنتاج ويتعرض 
لتهديد األجناس الغازية وفطريات تسبب »صدأ القهوة« كما موجات اجلفاف املرافقة الرتفاع درجات 

احلرارة عاملياً.

إيلون موسك يتحدى إيلون موسك يتحدى بوتني خلوض قتال فردي.. و«الرهان« بوتني خلوض قتال فردي.. و«الرهان« 
أوكرانياأوكرانيا

قال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسال وسبيس إكس، إنه يتحدى الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني في قتال رجل لرجل، في تغريدة بشأن الغزو الروسي ألوكرانيا.

وغرد ماسك: »أنا هنا أحتدى فالدميير بوتني في قتال فردي. الرهان هو أوكرانيا”.
أي  اللغة اإلجنليزية. ولم يقدم  إلى  واألوكرانية، إضافة  الروسية  باللغة  الكلمات  وكتب بعض هذه 

تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث ذلك بالفعل.

كيف أشعلت احلرب الروسية األوكرانية سباق االنتخابات كيف أشعلت احلرب الروسية األوكرانية سباق االنتخابات 
األمريكية؟األمريكية؟

أشعلت احلرب الروسية األوكرانية سباق الترشح 
في االنتخابات األمريكية مبكرا، السيما بعدما 
اإلدارة  تعامل  محتملني  مرشحني  هاجم 
وصلت  التي  التطورات،  مع  احلالية  األمريكية 
في  النووية  األسلحة  باستخدام  التهديد  إلى 

مواجهة أي حترك غربي في أوكرانيا.
التمهيدية  االنتخابات  جترى  أن  املقرر  ومن 
في  الرئاسية  جترى  بينما  العام  هذا  )النصفية( 
2024، لكن رغم أنه يفصلنا ما ال يقل عن عامني، 
إال أن هناك حشد انتخابي من قبل السياسيون 

األمريكيون لالستعداد النتخابات الرئاسة، وذلك عن طريق االنخراط في قضية أوكرانيا التي تبدو أنها 
ستكون إحدى قضايا احلسم في سباق االنتخابات.

الرئيس السابق  بالواليات املتحدة االتهامات، حيث استغل  الدميقراطي واجلمهوري  وتبادل املعسكر 
للبيت األبيض دونالد ترامب، األحداث للهجوم على اإلدارة احلالية بقيادة بايدن بسبب تعاملها مع 
األزمة األوكرانية، في وقت ال يزال الهجوم من جانب بعض الدميقراطيني على ترامب مستمر السيما 
في وقت حتقق فيه جلنة من النواب األمريكي في دوره الرئيس األمريكي السابق في هجوم أنصار له 

على مبنى الكوجنرس في 6 يناير 2021 املاضي.
كمرشح  ترامب  دعم  استمرار  في  والنظر  اجلمهوري  احلزب  داخل  يشتعل  التمهيدى  السباق  وبدأ 
إزاحة  على  قادر  ويكون  ليحل محله  آخر  والدفع بشخص  تغيره  ام  املقبلة،  االنتخابات  في  للحزب 

الرئيس األمريكي احلالي جون بايدن.
ويخطط حاكم ماريالند جلوالت فى أيوا ونيوهامبشير، بينما يدرس النائب اجلمهوري عن والية إيلينوس 

أدم كينزجنر وضع جدول زمنى إلعالن محتمل عن الترشح للرئاسة.
بينما يتحدث حلفاء للنائبة ليز تشينى صراحة عن احتماالت خوضها سباق البيت األبيض.

وبدأت املقارنات حول تعامل االدارات اخملتلفة مع روسيا، حيث تقول وسائل اعالم محلية، إن الرئيس 
السابق دونالد ترامب، الذي تعرض النتقادات ألنه أشاد في البداية بالرئيس الروسي فالدميير بوتني، غّير 

لهجته في األيام األخيرة، ووصف التدخل فى أوكرانيا بأنه »محرقة« هذا األسبوع.

وفاة أول شخص زرع له وفاة أول شخص زرع له قلب خنزير معدل وراثياقلب خنزير معدل وراثيا
توفي ديفيد بينيت، وهو أول شخص في العالم يجري عملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيا، وذلك 

بعد شهرين من إجرائه العملية اجلراحية في الواليات املتحدة.
وأكدوا أن بينيت كان يعرف اخملاطر املرتبطة باجلراحة، وقال لألطباء قبل إجراء العملية بأنها »رصاصة 

في الظالم”.
وقال أطباء كلية طب جامعة ميريالند بعد ثالثة أيام على إجراء اجلراحة إن املريض بصحة جيدة.

لتحديد  مركزة  لعناية طبية  بشري، خضع  قلب  نقل  لعملية  مؤهل  غير  يعتبر  كان  الذي  وبينيت 
كيفية أداء القلب املزروع، ومدى جناح أداء وظائفه دون تعطيل من اجلهاز املناعي للجسم.

وقال اجلراح، بارتلي غريفيث، الذي أجرى العملية: »هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حل 
أزمة نقص األعضاء”.

شديد العدوى.. فيروس جديد قادم من بريطانياشديد العدوى.. فيروس جديد قادم من بريطانيا
وباء جديد يهدد البشرية 
في الطريق بعد انطالقه 
املتحدة،  اململكة  من 
صحيفة  ذكرت  فقد 
البريطانية،  »الصن« 
نوروفيروس  عدوى  أن 
التفشي،  في  بدأت 
الصحة  مسؤولو  وحذر 
أي  من  البريطانيني 

أعراض قد يواجهونها.
عدوى  أن  إلى  يشار   
تنتشر  نوروفيروس 
املغلقة  البيئات  في 
مثل  واملزدحمة، 

املستشفيات واملدارس، وميكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ ألعراض منها القيء واإلسهال الشديدين.
الفيروس اجلديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو املاء امللوَّث خالل التحضير أو ينتشر 
عن طريق األسطح امللوَّثة، وميكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق االحتكاك املباشر بأحد 

املصابني.
وتستمر أعراض نوروفيروس ملدة تتراوح بني يوم إلى ثالثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم األشخاص 

متاما دون احلاجة إلى عالج، لكن البعض يحتاجون إلى عالج مطول مثل األطفال واملسنني.
فيما قد تسبب العدوى نوروفيروس في بعض احلاالت باجلفاف الشديد، وسوء التغذية واملوت أحيانا.

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خالل الشتاء، باالنتشار في دور الرعاية بإجنلترا.
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جود نيوز - برامبتون: صباح األحد املاضي 
»كوينز  قاعة  وفي  نيوز«،  »جود  وبحضور 
»باتريك  أعلن  برامبتون  مبدينة  مانور« 
حزب  لزعامة  الترشح  رسمياً  براون« 

احملافظني الفيدرالي.
وفي املدينة التي مت انتخابه عمدة لها عام 
2018 صعد براون علي املسرح هو وزوجته 
من  املئات  هتافات  وسط  وطفليهما 
مؤيديه، ليكون املرشح اخلامس في سباق 
رئاسة حزب احملافظني القادمة بعد األربع 
بويليفري  وبيير  شارست  جان  مرشحني 

وليسلني لويس ورومان بابير
يشعر  أن  »أريد  احلشد  أمام  براون  وقال 
حلزب  يصوتوا  لم  الذين  األشخاص 
للمحافظني وصوتوا ألحزاب أخرى بكامل 

الترحيب في عائلتنا«.
اخملاوف  أيضاً  براون  تناول  خطابه  وفي 
ترشيحه  بشأن  أُثيرت  والتي  الرئيسية 
لضريبة  ودعمه  احلزب  عضوية  قبل  من 
حزب  رئاسة  توليه  فترة  خالل  الكربون 
وأشار  أونتاريو.  في  التقدميني  احملافظني 
قبل  من  السابقة  احملاوالت  إلي  براون 

احلزب ملعاجلة تغير املناخ 
بالتشاور  تتم  لم  بأنها 
جتمعنا،  أو  أعضائنا  مع 
أنه في حالة  وأكد علي 
فإن  زعيماً،  انتخابه 
سياسته  سيقرر  احلزب 
البيئية بشكل جماعي.

عن  خطابه  في  براون  باتريك  وعبر 
 ،  »21 »بيل  كيبيك  لقانون  معارضته 
يحظر  املقاطعة  في  علماني  قانون  وهو 
مناصب  في  العموميني  املوظفني  على 
أثناء  الدينية  الرموز  ارتداء  السلطة 
متويل  في  باملساعدة  وتعهد  العمل. 

الطعن القانوني للقانون.
النقاب  بحظر  احملافظني  وعود  أدان  كما 
خلنق  كمحاولة   201٥ انتخابات  خالل 

وقال  التعصب.  وتطبيع  الدينية  احلريات 
في  السبب  كانت  السياسات  تلك  إن 
خسارة احملافظني لهذا السباق ضد رئيس 

الوزراء جاسنت ترودو.
وانتصر  قاوم  بأنه  ملؤيديه  براون  قال  كما 
علي وسائل االعالم التي لطخت سمعته 

بإدعاءات كاذبة 
من  الكندي  أختار  براون  أن  بالذكر  اجلدير 
 Co-Chair مرقس«  »جريج  مصري  أصل 

حلملته مبقاطعة أونتاريو.

بحضور جود نيوز: باتريك براون يعلن ترشحه لرئاسة بحضور جود نيوز: باتريك براون يعلن ترشحه لرئاسة 
حزب احملافظني الفيدرالي رسمياً حزب احملافظني الفيدرالي رسمياً 

باتريك يختار  »جريج مرقس« مديرًا حلملته باونتاريو  باتريك يختار  »جريج مرقس« مديرًا حلملته باونتاريو  
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في  متسارعاً  حراكاً  السعودية  خاضت 
السنوات اخلمس املاضية على مستويات عدة، 
إال أن الشق الفكري والديني كشف عن مالمح 
مشروع الدولة في هذا السياق، وجاء منسجماً 
السعودية  رؤية  بها  بدأت  عدة  حتوالت  مع 
باملعروف«  األمر  »هيئة  نفوذ  إلغاء  مثل   20٣0
بعد  والترفيه  والسينما  الفن  مع  والتصالح 

عقود من الرفض والتحرمي.
  السعودية تفتح السينمات أمام اجلمهور

فجر جديد للسينما في السعودية منذ إعالن 
التي  النظر  حالة  إنهاء   2018 عام  السلطات 
كانت مفروضة على دور السينما على مدار ٣٥ 
سينمائية  صناعة  تباشير  بدأت  هكذا  عاما. 
السعودية،  شعب  أمام  وأضحت  الظهور  في 
فرصا  نسمة،  مليون   ٣٥ عدده  يناهز  الذي 

جديدة لالستمتاع بالترفيه.
السعودية  في  سينما  دار  أول  أبواب   افتتحت 
بعد إنهاء احلظر يوم 18 أبريل 2018، وكان أول 
عرض سينمائي هو فيلم »النمر األسود« أمام 
أتاحت  السلطات  أن  غير  مختلط،  جمهور 
للراغبني في الدخول إلى دور السينما االختيار 
بني حضور مختلط أو حضور مخصص للرجال 

أو النساء
بينما صناعة السينما في مصر تشهد تطورا 
ومقاربة  واملادية  التقنية  اإلمكانات  في  كبيرا 
تصطدم  لكنها  وجريئة  شائكة  موضوعات 
األخرى  العربية  البلدان  في  السينما  بصعود 

وخاصة املرتبطة بتجارب السينما املستقلة.
الدولة  من  الفوقية  الرقابة  تظهر  املقابل  في 
حالة  في  اجملتمعية  الرقابة  وكذلك  املصرية، 
أن يكون الفكر املهيمن على اجملتمع محافظاً 
تقليدياً، وهي األمور التي تتعاضد خلنق صناعة 
تبقى  الضعف  أزمنة  كل  في  لكن  السينما 
النور  كبصيص  الشجاعة  الفردية  املبادرات 
عن  رغماً  الشمس  لتدخل  غيره  يشد  الذي 

هيمنة الظالم.
بعض  حرمان  أيضا  بل  فقط  الرقابة  وليست 
سبيل  فعلى  والسينما  الفن  من  اجملتمعات 
احلرمان  مصر  صعيد  مواطنو  يعاني  املثال: 
الفني بسبب غياب دور السينما واملسرح التي 
وبعض  اجلنوب  مدن  بجميع  منتشرة  كانت 
طالت  اإلغالق  ويد  الهدم  بلدوزر  أن  إال  القرى، 
وفتيات  شباب  يتعطش  وقت  في  أغلبها، 
محافظات اجلنوب لعودة أنشطتها من جديد 
كونها مقصداً تنويرياً وثقافياً ال يستغنى عنه
الصعيد مع  السينما في محافظات  دور  عدد 
عرض  دور   42 تتجاوز  كانت  الثمانينيات  بداية 
سينمائية، لم يتبق منها سوى 4 دور فقط ما 
املنيا وواحدة  اثنتان في محافظة  زالت تعمل. 
دور  تهدمت  بينما  أسوان،  في  وأخيرة  باألقصر 
العرض  دور  جميع  وأغلقت  الباقية،  العرض 

احلكومية ألكثر من 10 سنوات.
منع مكبرات الصوت في املساجد بالسعودية.. 

وفي مصر النواب يدافعون عن »املكبرات«
الشؤون  وزارة  قررت  املاضي،  مايو  أواخر  وفي 
استعمال  قصر  السعودية  في  اإلسالمية 
على  املساجد  في  اخلارجية  الصوت  مكّبرات 
مستوى  جتاوز  وعدم  فقط  واإلقامة  األذان  رفع 

ارتفاع الصوت في األجهزة ثُلث درجة اجلهاز.
 وقد يُنظر إلى هذه اخلطوة باعتبارها ترمي إلى 
السمعي  التلوث  من  واحلد  الضوضاء  تقليل 
السعودية  في  للجدل  مثيرة  خطوة  لكنها 
الدينية  الشعائر  ملمارسة  حيث  احملافظة 

أسبقية على كل نواحي احلياة في البالد.
أصدرت األوقاف قرارا  فقد  مصر  في   أما 
صالة  أثناء  مكبرات الصوت  مبنع استخدام 
التراويح في رمضان املاضي األمر الذي لم ينفذ 
املقابل  في  على ورق،  وكان حبرا  على اإلطالق 
النواب  مبجلس  الدينية  اللجنة  اجتماع  شهد 

جداًل واسًعا في إبريل املاضي، بسبب منع إذاعة 
بعدما  الصوت،  مكبرات  عبر  التراويح  صالة 
األوقاف  وزارة  قرار  سويلم،  ثروت  النائب  انتقد 

وتوجيهاتها للمديريات حول ذلك الشأن.
الدينية  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك   جاء 
اللجنة،  وكيل  العبد،  أسامة  الدكتور  برئاسة 
القطاع  رئيس  طايع  جابر  الشيخ  وحضور 
العزيز  عبد  عالء  واملهندس  باألوقاف،  الديني 
األوقاف، ملناقشة عدد من طلبات  رئيس هيئة 
اإلحاطة املتعلقة بارتفاع إيجار أراضي الهيئة.

واإلمام  يخرقه،  املسجد  أمر   فالقائم على 
يضرب به عرض احلائط، واملصلون ونسبة كبيرة 
يضيرهم  ال  باملسجد  احمليطني  السكان  من 

األمر، فلماذا نتوقع أن يتم تفعيل القرار؟
السعودية واحلريات الدينية

رغم إصالحات ولي عهد اململكة، األمير محمد 
فإّن  املنصب عام 2017  توليه  بن سلمان، منذ 
التقدمات التي طرأت على احلريات الدينية أتت 

بطيئة.
في املقابل طلبت احلكومة األميركية مراراً من 
السعودية إنهاء احلظر على الكنائس، دون جناح، 
إذ قالت نينا شيا، املفوضة األميركية للحريات 
الدينية العاملية: »لقد ذهبت إلى هناك وحتّدثت 
إلى كبار القادة عن فتح كنيسة ألولئك الناس 
وكانوا يقولون دائماً: السعودية مختلفة وهي 
عبارة  بأكمله  والبلد  املقدسني.  احلرمني  أرض 
عن أرٍض ُمقدسة باملعنى احلرفي، ولهذا ال مُيكن 

بناء كنيسٍة عليها«.
من  مجموعة  حاولت  أخرى،  ناحية   من 
عام  ففي أكتوبر من  األوضاع،  تغيير  اإلجنيليني 
البارز جويل روزنبيرغ دعوًة  اإلجنيلي  َقِبَل   ،2018
روزنبيرغ  مع  وحضر  الرياض،  لزيارة  األمير  من 
للرئيس  الديني  املستشار  مور،  جوني  القس 
دونالد ترامب، ومجموعة من اإلجنيليني اآلخرين.

فيها  يزور  التي  األولى  املرة  هي  تلك   وكانت 
الديوان  اإلجنيليني  األميركيني  من  مجموعة 
امللكي السعودي منذ ٣00 عام، إذ قال روزنبيرغ 
الحقاً لشبكة Fox News األميركية إّن محمد 
بن سلمان »ناقش كافة القضايا املثيرة للجدل 

تقريباً« خالل اجتماعه بهم.
 وأضاف، لكن ذلك لم مينع روزنبيرغ من العودة 
مرة أخرى إلى السعودية عام 2019، حيث زاروا 
ومعهم  ذلك  بعد  ليعودوا  أخرى  مرة  اململكة 
أُطلَِع  إذ  بات وشيكاً.  قد  التغيير  أّن  على  أدلة 
في  للكنائس  التاريخي  الوجود  على  الوفد 
للموقع  مور  أوضح  العربية، كما  اجلزيرة  شبه 
احلوار  خاصًة  للغاية،  بارز  أمٌر  »إّنه  األمريكي: 
الكنائس  وجود  األثرية على  األدلة  املفتوح عن 

في زمن الرسول«.
 عائض القرنى يعتذر باسم »الصحوة«: ضيقنا 

على الناس وحرمنا عليهم مظاهر الفرح.
اعتبرها  تصريحات  أطلق  سلمان  بن  محمد 
احلالة  فيها  انتقد  مسبوقة،  غير  بعضهم 
عقود،  عدة  منذ  بالده  تعيشها  التي  الدينية 
وذلك في جتمع استثماري كبير في الرياض، إذ 
لإلسالم  »ستعود«  السعودية  أن  صراحة  أكد 

الوسطي املعتدل واملنفتح.
 »20٣0 »رؤية  مهندس  سلمان  بن   ويعد 
االقتصاد  قواعد  تغير  التي  االقتصادية 
نحو  لتأخذه  النفط،  على  القائمة  السعودي 
اجلارة  باإلمارات  أسوة  االقتصادية«  »الليبرالية 

احلليفة.
شنت  العهد،  والية  سلمان  بن  تولي  مع 
السلطات السعودية حملة طاحنة على رموز 
الذين  »الصحوة«،  يسمى  وما  الديني  التيار 
يحظون بشعبية في أوساط اجملتمع السعودي، 

كسلمان العودة وعوض القرني وغيرهم.
خجوالً  الديني  التيار  انتقاد  كان  وقت   وفي 
»الليبرالية«،  الشخصيات  في  ومحصوراً 

وجه  في  املنيع  الصد  حائط  الدولة  وكانت 
منتقديه، بات اليوم منتقدوه مسؤولني بارزين.

فيها  تغيب  دولٌة  السعودية  الدولة   وألن 
بعض معالم الدولة املدنية احلديثة، فقد كان 
الصيغة  هو  الدينية  املؤسسة  مع  التحالف 
التاريخية الوحيدة حلفظ االستقرار السياسي.

 وكانت املؤسسة الدينية باململكة تعتبر طرفاً 
الدولة  داخل  وهيبتها  قوتها  لها  احلكم،  في 
السعودية، حيث إن أفراد األسرة احلاكمة كثيراً 
الصراعات  ودخول  مواجهتها  عن  ينأون  ما 

معها.
 لكن ومع صعود محمد بن سلمان إلى املراتب 

األولى  الثالث 
ثم   ،201٥ عام  السعودي في  احلكم  مبؤسسة 
تسلمه والية العهد، بدأ التحول احلقيقي عن 
إطالق  إعالن  بعد  سيما  ال  الدينية،  املؤسسة 
سلمان  بن  قال  التي  التنموية،   20٣0 رؤية 
دولة  السعودية  من  »ستجعل  إنها  نفسه: 

على النمط احلديث«.
صراحة  اتهم  سلمان  بن  أن  لالنتباه   والالفت 
لم  احلركة  أن  علماً  بالتطرف،  »الصحوة«  تيار 
يعرف عنها أي نشاط سياسي أو مسلح ينشر 

أفكاراً »متشددة« كالقاعدة و«داعش«.

وعلى أثر ذلك اعتذر الداعية السعودي الدكتور 
للمجتمع  الصحوة  باسم  القرني،  عائض 
السعودي عن األخطاء أو التشديد التي خالفت 
وضيقت  اإلسالم  وسماحة  والسنة  الكتاب 
املعتدل  اإلسالم  مع  إنه  قائال  الناس،  على 
املنفتح على العالم الذي نادى به األمير محمد 

بن سلمان.
فيها  وقعت  التي  األخطاء  بعض  وكشف 
من  أكثر  باملظهر  االهتمام  وأبرزها  الصحوة، 
اخملبر، والوصاية على اجملتمع وتقسيمه مللتزمني 
الصحوة  خطاب  أن  موضًحا  ملتزمني،  وغير 
حرم على الناس مظاهر الفرح من باب االلتزام 
استبدلوا  الزواجات  في  حتى  والشدة،  القوى 
كبرنا  وبعدما  بالوعظ،  والفرح  األناشيد 

ونضجنا اكتشفنا هذه املآخذ.
اخمليفة  الفتاوى  شيوخ  يحذو  أن  اآلن    األمل 
عن  اعتذر  الذى  القرني  الشيخ  حذو  عندنا 
نتيجة  مراجعاتهم  كانت  سواء  كله،  ماضيه 
أن  فوقية، املهم  أو إمالءات  فكرية  مراجعات 
أن  ذلك  بعد  املصري  املواطن  بإمكان  يصير 
الراديو  إلى  يستمع  أو  السينما  إلى  يذهب 
ويتابع  الباليه  عروض  ويحضر  األوبرا  يرتاد  أو 
املسلسالت التليفزيونية دون أن يشعر بأنه آثم 
وأن اهلل سوف يحشره مع الفنانني الكفرة في 

نار جهنم!
له  سيكون  باململكة  تغيير  من  يحدث  ما  أن 
تأثير طيب على احلياة مبصر التي تضررت كثيرًا 
اآلن،  الوهابية  شيوخ  اعتذار  موضع  صار  مما 
ويجب أال ننشغل كثيرًا بأسباب التغيير اجلذري 
احلادث عند األشقاء السعوديني، لكن علينا أن 
القرني  عائض  تأثير  يسحب  حترك  كل  نبارك 
وصارت  »تسلف«  الذي  مجتمعنا  من  ورفاقه 
الناس به كارهة للحياة. ونتمنى إن يحذو األزهر 
حذوه وان يقوم بتنقية مناهج ابن تيمية وغيره 
بشكل  الديني  اخلطاب  جتديد  على  يعمل  وان 
ال  الشمول  عوامل  على  يركز  وأن  وفعال  جاد 

عوامل الفرقة والكراهية.

السعودية في ثوبها املدني اجلديد .... ومصر محلك سر )٢_٢( 
الرياض خرج من عباءة الوهابية وارتدتها مصر

السعودية تعيد صياغة عالقة الدين بالدولة وجتدد اخلطاب الديني... ومصر مازالت متمسكة 
مبناهج الكراهية

حتقيق: إيهاب أدونيا
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  ومن املفارقات الغريبة ان عساكر االحتالل العثماني، 
من  كانوا  املواطنني،  وحماية  النظام  حفظ  به  املنوط 
من  ان  متناسني  للمصريني،  والظلم  الفوضى  اسباب 
اكتافهم،  حلوم  قدت  ارضهم،  خراجهم  ومن  جزيتهم 

وشحوم بطونهم.
    ومن افعالهم املنكرة ما حدث في يناير من 1٥21م 
حني زحفت جحافل العربان الى الصاحلية فاخرج إليهم 
ولكنهم،  والكمولية؛  االصبهانية  العسكر  بك  خاير 
بدال من ان يحموا املصريني من العربان، » صاروا ينهبون 
الضياع التي حول بلبيس والصاحلية. ويأخذون ما فيها 

والتني،  والشعير  واالوز  الداجاج  من 
الفالحون  فاتى  الضياع،  اهل  فضج 
وشكوا الى ملك االمراء من ذلك بان 
التركمان نهبوا ُمغلهم، وفسقوا في 
نسائهم وبناتهم » )بدائع الزهور، جـ 

٥، ص٣79(.  فأرسل واستدعاهم. 
ونظرا  املظالم  تلك  مثل  وتكررت     
لها  اخصص  سوف  لكثرتها 
جتاوزاتهم  وطالت  مستقلة.  مقاالت 

ومنعوا  القلعة  باب  اغلقوا  انهم  حتى  الدولة  رجال 
مبلك  ويصلي  القلعة  الى  يطلع  ان  الشافعي  القاضي 
االنكشارية  تصرفات  ودفعت   .« اجلمعة  صالة  االمراء 
استدعاء  الى  سليمان  السلطان  املنكرة  واالصبهانية 
كبار  من  كانوا   « النهم  منهم  خمسمائة  نحو 

املفسدين ».
الدينية  العاطفة  وتر  على  يضربون  احملتلون  واعتاد     
عن  بااليجاب  سواء  اجلماهير.  على  قبضتهم  الحكام 
للسالطني  والدعوة  الدين  ورجال  القضاة  تأييد  طريق 
البليغة  اخلطب  ونظم  القصائد  وانشاد  املنابر  على 
بالسلب  وسواء  باخللفاء.  السالطني  وتلقيب  ملدحهم. 
لكي  –الكفار-  االوربيني  ضد  احلرب  اشاعة  طريق  عن 
التاييد  منهم  يلقى  فكان  اجلماهير.  تعاطف  يكسبوا 
حتى قال محمد بن قانصوه قصيدة طويلة مطلعها:  
أُفدي سليمان من مليك .. ليس له في الورى مقياس. 

ت .. من دوسه وهو خير داس.  أُنُكُرسا داسها وُهدَّ

ومنه صارت خلير دين .. مدارسا امحت 
الكنايس..الخ 

   وكانت االعتداءات تطال اهل الذمة 
من وقت ألخر. ومنه ما حدث اثناء أحد 
من  ثالثة  ان  السلطانية،  االحتفاالت 
سكارى  وجدوا  املسيحيني  املوظفني 
احلنفي  القاضي  مع  السباب  وتبادلوا 
اخلمر،  شرب  على  سبهم  الذي  بشر 
القضاة  وحكم قضاة  عليهم  فقبض 
االربعة بتعزيرهم ألنهم كانوا سكارى 
ان  اال   .« لهم  عقول  ال 
الدين  ورضي  بشر  القاضيني 

هيجا العامة حتى وسطوا )قطعوا نصفني( 
اثنني واحرقوهما؛ ولم تنطتح فيهما شاتان. 
التوسيط  على  االسالم  ففضل  الثالث  واما 

واحلرق. 
بقوله:  احلادثة  هذه  على  اياس  ابن  وعلق     
بغير  بالنار  واحرقوا  النصارى  هؤالء  »وقتل 
قتل.  الشرع  في  عليهم  يثبت  ولم  حاكم. 

وفعل العوام بهم جهال وعدوانا«)صـ41٣(.
تفارق  لم  والنساء  اخلمر  ان  اياس  ابن  يذكر  وبينما     
كانوا  ذلك  مع  انهم  اال  والسالطني،  االمراء  قصور 
سكرانا.  يضبط  من  على  القاسية  العقوبات  يوقعون 
امام  ويظهرون  الدينية  السلطة  يرضوا  لكي  وذلك 
اجلميع انهم اتقياء غيورين على الشرع. ففي مرة اخرى 
قبض على شخص نصراني كان سكرانا » فرسم ملك 
االمراء بحرقه. فلما راي ذلك النصراني عني اجلد، أسلم 

من خوفه من احلرق » –)صـ476(. 
يقومون  طرفه  من  اتراك  قضاة  سليمان  وأرسل     
االهلية.  وغير  االهلية  التركات  من  العشر  بتحصيل 
القضاة  الى  اللجوء  واالتراك  املماليك  على  فرض  كما 
زواج  من  القضائية  املعامالت  كافة  في  العثمانيني 
القضاة  من  أحد  يتعصب  »لم  و  وخالفه.  وميراث 
من  مناصبهم  على  خافوا  وقد  ذلك.  مبنع  للمسلمني 

العزل«)صـ4٥2(. 

قاضيا  السلطان  أرسل  ثم     
ليحل  اسطانبول،  من  عسكريا 
محل قضاة القضاة االربعة، واوكل 
االحكام  في  يتصرف   « ان  اليه 
وان  االربعة.  املذاهب  عن  الشرعية 
والشهود  مبصر  الذين  النواب  سائر 
على  االمر  ويقتصر  قاطبة.  تبطل 
ال  نائب  من كل مذهب  نواب  اربعة 
اثنني  على  يقتصر  نائب  وكل  غير. 
االربعة  النواب  وان  الشهود.  من 
الصاحلية  املدرسة  في  يكونون 
يوقف  وال  وان ال يعقد عقدا،  دائما. 
وقفا، وال تكتب وصية وال عتق، وال تكتب اجارة وال حجة، 
على  تعرض  حتى  الشرعية،  االمور  من  ذلك  غير  وال 

قاضي العسكر باملدرسة الصاحلية دائما« )صـ4٥2(.  
االيام  بالناس في هذه  ».. وقد فتك قاضي العسكر     
فانه  والفعل  الشكل  قبح  بني  جمع  وقد  ذريعا.  فتكا 
كان اعور بفرد عني بلحية بيضاء. وقد طعن في السن. 
وكان قليل الرسمال من العلم، اجهل من حمار. ال يدري 
فتاوى  عدة  اليه  وقدمت  الشرعية.  االحكام  في  شيئا 
فلم يجب عنها بشئ. وقد هجته الناس هجوا فاحشا 

في مدة اقامته مبصر«)ص467(. 
الصحاب  مباحة  النهب  انواع  كل  كانت  وبينما      
من  ابريل  في  امر  بك  خاير  ان  اال  البالد،  في  السلطة 
سرقوا  انهم  ذنبهم  وكان  أنفس  ثالثة  »بشنق  1٥22م 
ذلك  بسبب  فشنقوا  الشنبر  اخليار  من  يسيرا  شيئا 

وراحوا ظلما »)صـ4٥٣(. 
اخلاين  نهج  على  واملباشرين  والوالة  االمراء  وسار      
املذنبني بحيث  القاسية على  العقوبات  توقيع  بك في 
والي  عن  ذكر  ما  ومنه  املقترف.  اجلرم  حدود  جتاوزت 
القاهرة انه »شنق في يوم واحد اربعة وعشرين انسانا، 
متفرقة،  اماكن  في  وعلقهم  جماعة،  منهم  وخوزق 
ومن  العملة-  -مزوري  وزغلية  حرامية  اكثرهم  وكان 

عليه دم« )صـ476(.
   وكان على املصريني دائما ان يتحملوا اعباء احلمالت 

حدث  كما  وخالفه،  للعسكر  متويل  من  السلطانية 
خاير  فامده  رودس،  جزيرة  احتالل  سليمان  اراد  عندما 
بك بكتيبة من ألف وخمسمائة جندي من اجلراكسة 
عليهم  وانفق  واالصبهانية  والكمولية  واالنكشارية 
وسخروا  والعتاد.  الزاد  جانب  الى  دينار  الف  اربعني 
املراكب  التقديف للعسكر في  الفان من املصريني في 

)ص46٥(. 
   وامام بسالة اهل رودس، وحصانة جزيرتهم، طال حصار 
العسكر التركي واململوكي للجزيرة واحتاجوا الى مزيد 
من املؤن. وكان على خاين بك ان يرسل اليه احتياج اجلند 
)مبصر  الشون  الى  ينزل  »فاستمر  املصريني،  دماء  من 
القدمية( بسبب ذلك اربعة ايام متوالية، حتى جهز في 
املراكب ثالثني ألف اردب قمح، وخمسمائة حمل دقيق، 
وخمسمائة اردب ارز. وقيل مثلها حمص وبسلة. وقيل 
مما  ذلك  وغير  البصل  من  كثيرة  اشياء  ذلك  مع  أرسل 
استحسنه. فجهز ذلك بسرعة وارسله من البحر الى 

السلطان والعسكر الذين هناك )في حصار رودس(«. 
  وفشل السلطان في احتالل اجلزيرة. وخسر عددا كبيرا 
من عسكره » وقد اعياهم امر الفرجن وقوة بأسهم. وقد 

كتم موت من مات من االمراء اجلراكسة واملماليك«.  
   وملا مات خاير بك، طويت صفحة من صفحات الظلم، 
سنان  االمير  بعده  فتولى  مماثلة.  اخرى  صفحة  لتبدأ 
زوج اخته  أرسل السلطان سليمان  بصفة مؤقتة. ثم 
مصطفى باشا ليكون نائبه على مصر. وافرد له مائة 
ألف دينار كل سنة من خراج مصر لتنفق عليه وعلى 
القضاة  تنصيبه، ذهب  ويوم  حاشيته وحرسه وحرميه. 
يسلمون عليه بالقلعة، فلم يأذنوا إال لقضاة القضاة 
على  ملقى  وجدوه  عليه«  دخلوا  فلما  فقط.  االربعة 
ظهره، فلم يلتفت إليهم وال قام لهم. ولم يعدهم من 
البشر، ثم قال لهم على لسان ترجمانه: النائب يقول 
لكم لوال انه ضعيف، لقام لكم. فقرأوا الفاحتة بسرعة 
واتخذ  القلعة،  حاشية  فطرد  )صـ491(.   وانصرفوا« 
اتخذ  انه  الغريبة  املفارقات  ومن  االتراك.  له بطانة من 
حلواني يدعى املعلم العجمي ليعينه في منصب دوادار 

للنظر في امور الناس. وهو لم يحدث في تاريخ مصر.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ: عصر سليمان )2(

أسعدني جدا تواجد الفنانة اجلميلة »إلهام شاهني« في سباق 
»بطلوع  مسلسل  خالل  من  العام  هذا  رمضان  شهر  دراما 
الروح« وذلك ألن ظهور الفنانة الهام شاهني يجعلني على يقني 
بأنى سوف اشاهد عمل راقي يحترم عقل املشاهد وأنه عمل 
تناوله لألحداث، وسوف استمتع بسيناريو  تنويري معاصر في 
والرتابة والتطويل وتكرار املشاهد  امللل  وحوار جذاب بعيد عن 
الفنانة  قبل  من  األداء  صدق  مع  االنسجام  واالهم  داعى،  دون 

إلهام شاهني كما تعودنا منها والنابع من اميانها 
الذى  الدرامي  العمل  محتوى  برسالة  الشديد 

تقدمه.
       باختصار شديد عزيزي القارئ فإن أي عمل 
بالنسبة لي وللكثيرين تظهر فيه الفنانة إلهام 
شاهني هو عمل مختلف متميز يضيف لها دائماً 
وحملبيها من اجلمهور، هذا وقد استشعرت النجاح 
اشاهده   ان  قبل  من  الروح«  »بطلوع  ملسلسل 
النجاح  وأدوات  مقومات  كل  يضم  ألنه  وذلك 
مجموعة  وجود  في  املتمثلة  و  درامي  عمل  ألى 
من املمثلني واملمثالت املبدعني بهذا العمل وهو 
ومحمد  شلبي  ومنة  شاهني  إلهام  بطولة:  من 
وعادل  عبود  بو  ودياموند  السعدني  وأحمد  حامت 
هشام  محمد  والسيناريست  وآخرين،   كرم، 
العمل  باسم مخرجة  واكتملت سعادتي  عبية 

األستاذة كاملة ابو ذكرى... هل تستطيع قارئي العزيز أن تتخيل 
من  حاول  املسلسل؟!  يضمه  الذي  الفني  الوهج  هذا  معي 

فضلك
    وألنى أعرف جيدا اهتمام اخملرجة القديرة كاملة ابو ذكرى بكل 
السابقة، فأطلقت  أعمالها  والكبيرة في  الصغيرة  التفاصيل 
الــ«تتر«  ويتخيل شكل  يفكر  أن  له  العنان وسمحت  لعقلي 
املصاحب ملسلسل »بطلوع الروح« ووجدتني اسأل نفسي هل 

الـــ«تتر« سيكون موسيقى فقط ام هناك كلمات مصاحبة 
او  صاحب  املطربة  او  املطرب  من  ترى  ويا  املوسيقية  للقطعة 
صاحبة الصوت في »تتر« املسلسل ومن مؤلف املوسيقى ومن 

كاتب الكلمات؟! 
اجليد  فاملتابع  القارئ من شغفي هذا  عزيزي  تندهش  ال         
»تتر«  تقدم  دائما  انها  جيدا  يعلم  ذكرى«  ابو  »كاملة  لـــــ 
موسيقى  تابلوه  شكل  في  فنية  قطعة  وكأنه  املسلسل 
تفكيري  وسط  وفى  جميل 
وشغفي وتخيالتي بأننا سنشاهد 
نصفهم  ما  يأتي  ثرى  فنى  عمل 
بتمتعهم بصفة »عبقرية الغباء« 
السوشيال  على  املتواجدين 
إلهام  الفنانة  ليهاجموا  ميديا 
املرة  هذه  حقاً  واملدهش  شاهني 
هي  املسلسل  قصة  تكن  لم  أنه 
أن  بالرغم  اجلدل  إثارة  في  السبب 
القصة ليس فيها شيء يستدعى 
هذا  في  السبب  ولكن  الهجوم، 
تصدر  هو  يدعون  كما  الهجوم 
للملصق  شاهني  إلهام  الفنانة 
الدعائي للمسلسل، وهي مرتدية 
شارة  جبهتها  وعلى  للحجاب، 
وانا  اهلل«.)وعذرا  رسول  محمد  اهلل  إال  إله  »ال  عليها  مكتوب 
انقل عنهم كالمهم الذى اشعر بخجل وانا اكتبه ولكن كان 
التواصل  مواقع  نشطاء  بعض  أشار  حيث  عليهم(  لنرد  يجب 
باألدوار  اشتهرت  شاهني«  »إلهام  الفنانة   أن  إلى  االجتماعي 
للحجاب  تسيء  سوف  للجدل،  املثيرة  والتصريحات  اجلريئة، 
تعبيرهم.  حد  على  املسلسل،   أحداث  خالل  ترتديه  الذي 

)لألسف الشديد(.

اصحاب  لهؤالء  وسؤالي         
سمة »عبقرية الغباء«... ألم تروا 
داعش؟!  نساء  قادة  ترتدين  ماذا 
ابذلوا قليل من اجلهد  تروا  ان لم 
انه  ستجدوا  جوجل  فى  وابحثوا 

صورة طبق األصل ملا ترتديه الفنانة إلهام شاهني على ملصق 
املسلسل وهذا يحسب لها فنيا ومهنيا وليس ضدها. فاملالبس 
املواقف  في  وتظهرها  للشخصية  محاکية  تکون  ان  يجب 

الدرامية متکاملة األبعاد النفسية واالجتماعية واجلسمانية.
     ثم يأتي اجلزء الذي اصفه فعال بقمة عبقريه الغباء والذى 
اضحكني واحزنني »اصل شر البلية ما يضحك عزيزي القارئ« 
سوف  وهى  جريئة  ادوار  قدمت  شاهني  إلهام  الفنانة  ان  وهو 
سنة  فى  يعقل  قول  هذا  هل  ترتديه«  الذي  للحجاب  تسيء 

2022؟! سأترك اإلجابة لكم 
حق،  على  إنك  تظن  ان  كفى  الدين  باسم  مزايدات  كفى      
وغيرك على باطل دون ان تبحث وتعرف! كفى السحب بنا بقوة 
كفى  الوسطى!  العصور  قبل  ملا  ثقافيا  بنا  للرجوع  متعمدة 
اتهامات فارغة ال تفيد غير فى عمل تصادم فكري ليس له داعى 
الفنانني من  املزيفة على  التهم  وإلقاء  اهمية! كفى جتريح  او 
قبل اعداء احلداثة املتمثلني في اإلسالم السياسي، الذين يريدون 

تدمير كل ما هو تنويري ومعاصر.
األفكار  لتصحيح  رسالة  يقدم  الروح«  »بطلوع  مسلسل     
شخصيات  على  الضوء  وإلقاء  الظالمية،  للعقول  املغلوطة 
تفهم الدين بطريقة خاطئة.. فاألديان عموما موجودة لتعلمنا 
التسامح واألخالق واحلب والتعايش مع اآلخر وبعضنا البعض، 
ينتظرون  والبناء  احلياة  ومحبي  التنويرين  من  كبير  جمهور 
رسائل  يحمل  راقي  عمل  ملشاهدة  وتطلع  بشغف  املسلسل 
هامة وتصحيحيه، وال عزاء ألصحاب العقول الظالمية املتسمة 

بـــ«عبقرية الغباء«!

بطلوع الروح!
نسرين عيسى- ساسكاشوان
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““إجراءات انضباطية قوية«.. إجراءات انضباطية قوية«.. 
صنداونز يصدر بيانا عن أزمة صنداونز يصدر بيانا عن أزمة 

حافلة األهليحافلة األهلي
التي  األحداث  بشأن  بيانًا  أفريقي  اجلنوب  صنداونز  أصدر 
قبل  املباراة  ملعب  إلى  األهلي  وصول  تأخير  في  تسببت 

املواجهة التي جمعت الفريقني في دوري أبطال أفريقيا.
إلى  األهلي  بعثة  إقامة  فندق  املؤدي من  الطريق  في  أعداد غفيرة من جماهير صنداونز  حيث تكدست 
ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول 

البعثة إلى ملعب املباراة.
ومنع  الفريق  تعطيل حافلة  إلثبات  وذلك  املباراة،  ملراقب  نادي صنداونز  تقدم بشكوى ضد  األهلي  وكان 
بخصوص  معلومات  صنداونز  كالتالي:تلقى  البيان  نص  احملدد.وجاء  الوقت  في  املباراة  مللعب  وصولها 

املالبسات الواقعة التي أدت إلى تأخير وصول األهلي مللعب »سوكر سيتي« استعدادًا ملواجهة صنداونز.
األهلي  تقدم  إلى  أدت  التي  والظروف  احلقائق  على  للوقوف  الشرطة  مع  وتواصل  حتقيًقا  صنداونز  وبدأ 
بشكوى ملراقب املباراة من أجل تأخر وصوله إلى امللعب.وسيتخذ صنداونز إجراءات تأديبية صارمة مبا في 

ذلك منع املشجعني من حضور املباريات القادمة إذا كانت شكاوى األهلي حدثت بالفعل.
الذي  والكرم  باالحترام  آخر يستضيفه  قدم  نادي كرة  وأي  األهلي  واجب لضمان معاملة  لديه  صنداونز 
باحلفاظ على عالقته  النادي  ويلتزم  ما حدث منهم،  األهلي لسماع  يستحقه.وسيتواصل صنداونز مع 

التاريخية مع األهلي.

بـبـ8٠78٠7 أهداف.. رونالدو يصبح أفضل هداف في التاريخ أهداف.. رونالدو يصبح أفضل هداف في التاريخ
في  هداف  أفضل  وبات  التاريخ  كتب  في  اسمه  يونايتد  مانشستر  مهاجم  رونالدو  كريستيانو  كتب 
٣-2 على  الفوز  ثالثية في  بعد تسجيل  أهداف  إلى 807  بعدما وصل  للمحترفني  القدم  منافسات كرة 

توتنهام هوتسبير في الدوري اإلجنليزي املمتاز مؤخرا.
ويُعد لقب الهداف التاريخي لكرة القدم على مر العصور مثيرا للجدل، وال يحتفظ االحتاد الدولي »فيفا« 
بسجل رسمي، لكنه يقدر وصول املهاجم النمساوي-التشيكي إلى 80٥ أهداف خالل الفترة 19٣1-19٥٥.

وسجل رونالدو الهدف األول في أولد ترافورد بتسديدة هائلة في الدقيقة 12، ليعادل الرقم القياسي.
لتصبح  قريب  مدى  من  وسجل  سانشو  جيدون  من  عرضية  كرة  تابع  بعدما  بيكان  رقم  رونالدو  واجتاز 

النتيجة 2-1، بينما أشعل احتفاالت املشجعني بتسجيل هدف االنتصار قرب النهاية بضربة رأس.
بعد  يونايتد  أول مرة مع  واحدة، لكنها  أهداف في مباراة  ثالثة  رونالدو  التي يسجل فيها  املرة ٥9  وهذه 
العودة وعقب رحيله في 2008. وجاءت أهداف رونالدو مع سبورتنغ لشبونة ويونايتد وريال مدريد ويوفنتوس 

ومنتخب البرتغال.
وكان االحتاد التشيكي لكرة القدم قال إن مجموع أهداف بيكان يبلغ 821 هدفا بعد مراجعة اإلحصاءات.

البرازيليان بيليه وروماريو أكثر من ألف هدف خالل مسيرة حافلة، لكن هذه اإلحصاءات ترتبط  وسجل 
مبباريات للهواة ومباريات غير رسمية، إلى جانب مباريات ودية.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

رسمياً.. الزمالك يقدم رسمياً.. الزمالك يقدم 
فيريرا للجماهير ووسائل فيريرا للجماهير ووسائل 

اإلعالماإلعالم
أكد املدير الفني للزمالك، البرتغالي فيريرا، أنه 

وافق على العودة لتدريب »القلعة البيضاء«، ألنه يعشق املهام الصعبة.
قال فيريرا في املؤمتر الصحافي الذى انعقد »القلعة البيضاء«: »عرض النادي لعودتي 
كان فيه تقدير وود كبير، وقبلت ألني أعشق املهام الصعبة، وأحضرت معي مساعدين 

جيدين وكفء في عملهما، ونعد بتقدمي أفضل ما لدينا مع الفريق”.
وأضاف: »شاهدت جزءاً من جمهور الزمالك في املباراة األخيرة بعد غياب 7 أعوام، لم 

أرى فيها اجلماهير بسبب قرار اللعب دون جمهور”.
وقد  للفريق  بالعودة  تطالبني  الزمالك  جماهير  من  رسائل  تصلني  أعوام   7« وتابع: 
فعلتها مؤخراً، العبو الزمالك يشعرون باحلزن، يجب االبتعاد عن املشاكل، ونتحد من 
أجل التتويج بالدوري وكأس مصر، والعودة لدوري أبطال أفريقيا مرة أخرى باملوسم 

املقبل”.
للفرنسي  املوسم، خلفاً  البرتغالي، ملدة موسم ونصف  املدرب  الزمالك مع  وتعاقد 

باتريس كارتيرون، الذي متت إقالته بسبب سوء النتائج واألداء.
من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن تأجيل مؤمتر تقدمي فيريرا، 
جاء ألنه كان هناك أمل بوجود فرصة للزمالك للصعود للدور التالى من بطولة دورى 
أبطال أفريقيا، لكن عندما يحصل الفريق على نقطتني فقط يكون تقييمه ضعيف 

جداً.
وأكد مرتضى منصور، أنه لم يرى املدير الفني اجلديد منذ وصوله القاهرة، واليوم هو 
أول مرة يشاهده فيها منذ عودته ملصر، رداً على من يرددون أنه يتدخل في التشكيل.

وتطرق رئيس الزمالك إلى أسامة نبيه، موجهاً الشكر له، ألنه ابن النادي احلقيقي، 
ووقف وقت الشدة مع الفريق، وله مستحقات وأموال قدمية لم يحصل عليها.

أن  القدم  لكرة  الروسي  االحتاد  أعلن 
واألوروبي  »الفيفا«  الدولي  نظيريه 
إجراءات  بتسريع  طلبه  رفضا  »اليويفا« 
التحكيم  محكمة  أمام  استئنافه 

الرياضية »كاس”.
وفي الـ28 من فبراير املاضي قرر »الفيفا« 
مسبوقة  غير  خطوة  في  و«اليويفا« 
الروسي لكرة  املنتخب  ومتييزية استبعاد 
»قطر  العالم  كأس  تصفيات  من  القدم 
2022« وتعليق مشاركة جميع املنتخبات 
الدولية،  املسابقات  في  الروسية  والفرق 
العسكرية  العملية  خلفية  على  وذلك 

الروسية في أوكرانيا.
قرار  القدم  لكرة  الروسي  االحتاد  ورفض 
السابع  في  وأعلن  و«اليويفا«  »الفيفا« 
من مارس اجلاري تقدميه استئنافا حملكمة 
طاعنا  »كاس«  الرياضية  التحكيم 
بقانونية القرار ومطالبا بتسريع اجراءات 

االستئناف.
العاصمة  تستضيف  أن  املقرر  من  وكان 
املؤهلة  األوروبي  امللحق  مباراة  موسكو 
بني   »2022 »قطر  العالم  كأس  إلى 
الـ24  في  والبولندي  الروسي  املنتخبني 
من مارس اجلاري، على أن يلعب الفائز من 
املواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، 
والتشيك  السويد  مباراة  من  الفائز  مع 
خلطف بطاقة املشاركة في مونديال قطر 

عن املسار الثاني في امللحق األوروبي.
ونشر االحتاد الروسي لكرة القدم في وقت 
»الفيفا«  قرار  على  اعتراضا  بيانا  سابق 
و«اليويفا«، وشدد االحتاد الروسي في بيانه 
خارج  الرياضة  تبقى  أن  يجب  أنه  على 
الظروف،  من  ظرف  أي  حتت  السياسة 
بني  اخللط  عدم  مبدأ  أن  إلى  مشيرا 
الرياضة والسياسة تبناه اجملتمع الرياضي 

لسنوات عديدة كأحد أهم املبادئ.

محمد  املصري  ميونخ،  بايرن  جنم  نصر 
أزمة  في  اإلجنليزي،  ليفربول  جنم  صالح 
التجديد التي دخل فيها مع النادي خالل 

الفترة األخيرة.
أشارت  قد  التقارير  من  العديد  وكانت 
إلى أن محمد صالح رفض العرض األخير 
من ليفربول، من أجل جتديد تعاقده الذي 
ظل  في  املقبل،  املوسم  بنهاية  ينتهي 
من  يتراوح  راتب  على  احلصول  في  رغبته 

400 إلى ٥00 ألف جنيه إسترليني.
وعلق الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، على تلك األزمة في تصريحات نقلتها 
ما  على  احلصول  يستحق  املصري  الالعب  أن  أكد  حيث  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة 

يريده.
وقال ديفيز: »محمد صالح رفض العرض األخير من ليفربول لتجديد العقد، واو”.

واستدرك: »لكنه ليست لديه أي نية في مغادرة النادي، لذا فمحمد صالح يريد البقاء 
ولكنه رفض العرض األخير”.

وأمت تعليقا على األزمة: »أعطوا الرجل ما يريده«، في إشارة إلى تأييده ملطالب محمد 
صالح من أجل جتديد عقده.

يُذكر أن محمد صالح يعتبر النجم األبرز في ليفربول، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 
2017، حيث حقق لقب هداف الدوري اإلجنليزي مرتني، وحصل على جائزة العب العام في 
إجنلترا 2018، وقاد »الريدز« لتحقيق ٥ ألقاب، أبرزها الدوري اإلجنليزي املمتاز ودوري أبطال 

أوروبا.

االحتاد الروسي لكرة القدم يعلن أن »الفيفا« االحتاد الروسي لكرة القدم يعلن أن »الفيفا« 
رفض طلبه بتسريع إجراءات االستئنافرفض طلبه بتسريع إجراءات االستئناف

بكلمة واحدة.. جنم بايرن ميونخ ينصر محمد بكلمة واحدة.. جنم بايرن ميونخ ينصر محمد 
صالح في أزمة ليفربولصالح في أزمة ليفربول
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االمتناع عن تناول اللحوم يساعد على خفض ضغط الدم
   كثير ما يزعم النباتيون ان اسلوب غذائهم اجلب للصحة من غذاء أكلي اللحوم. وقد جرت العادة أن 
يكذب غالبية الناس هذه املزاعم وينفون عنها الصيغة العلمية. ولكن تقرير اجمللة الطبية البريطانية 
لرأي النباتيني في قيمة نظامهم الغذائي. فمن احلقائق املسلم بها ان  األخير قد يعني تأييداً جديداً 
انقطاع  أن  إلى  مؤخراً،  صدر  الذي  التقرير  خلص  وقد  بآخر.     او  بشكل  الصحة  على  تأثيراً  للغذاء 

األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عن اكل اللحوم قد ادى الى هبوط ضغطهم. 

كيف تقي شعرك الصلع؟
32 شخصاً منهم ُصلعاً، وتزيد هذه النسبة إلى %4٥  بني كل مائة شاب في الثالثني من عمرهم جتد 
عندما يبلغون اخلمسني من العمر، على حني تصل نسبة الصلع بني الرجال في سن الست والستني إلى 
66%. ومن احلقائق العلمية: إذا نظفت شعرك باستمرار؛ فإنك تقي شعرك السقوط فال تتعرض للّصلع.

ذات سعرات  بأنها  تُعرف مجموعة من األطعمة 
أن عملية مضغها وهضمها  أي  حرارية سلبية، 
وينصح  حتتويه.  مما  أكثر  حرارية  سعرات  حترق 
على  مساعد  كعامل  التغذية  خبراء  بعض  بها 
الكرفس،  األطعمة:  هذه  أمثلة  من  التخسيس. 
والطماطم،  واجلزر،  فروت،  واجلريب  واخلس، 

والبروكلي، واخليار، والتفاح.
معقد  مبوضوع  األمر  يتعلق  عندما  ذلك،  مع 
فقط  االعتماد  ميكن  فال  الغذائي،  النظام  مثل 
احلرارية  السعرات  ذات  األطعمة  هذه  تناول  على 
السلبية في إنقاص الوزن، بل يحتاج األمر حمية 
كهذه  صحية  أطعمة  على  حتتوي  األمد،  طويلة 
ضمن  البعض  يصّنفه  الذي  البروتني  جانب  إلى 

هذه القائمة إذا كان خالياً من الدهون.
منوذج الكرفس

السعرات  منخفضة  اخلضروات  من  الكرفس 
سعرات   6 حوالي  مجموعها  ويبلغ  احلرارية، 
فقط في عود الكرفس متوسطة احلجم. يتكون 
املاء مع 1.2 غرام فقط  الغالب من  الكرفس في 
وال  األلياف.  من  غرام  و0.6  الكربوهيدرات  من 
يحتوي عود الكرفس على دهون، وإمنا 16 ملليغرام 

من الكالسيوم و104 ملليغرام من البوتاسيوم.
لكن ال توجد دراسات توّثق تصنيف الكرفس من 
السلبية،  احلرارية  السعرات  ذات  األطعمة  بني 
اعتقاد  يوجد  وإمنا  مايوكلينيك.  عيادة  بحسب 
األطعمة،  هذه  بني  من  أنه  التغذية  خبراء  لدى 

وإليك قائمة مصّغرة منها:
الكرفس: 14 سعرة حرارية لكل كوب )100 غرام(، 

9٥% ماء.

اجلزر: ٥2 سعرة حرارية لكل كوب )1٣0 غرام(، %88 
ماء.

غراماً(،   ٣٥( كوب  لكل  حرارية  سعرات   ٥ اخلس: 
9٥% ماء.

البروكلي: ٣1 سعرة حرارية لكل كوب )90 غراماً(، 
89% ماء.

 2٣0( كوب  لكل  حرارية  سعرة   69 فروت:  اجلريب 
غراماً(، 92% ماء.

 180( كوب  لكل  حرارية  سعرة   ٣2 الطماطم: 
غراماً(، 94% ماء.

غراماً(،   ٥0( كوب  لكل  حرارية  سعرات   8 اخليار: 
9٥% ماء.

التفاح: ٥٣ سعرة حرارية لكل كوب )110 غرامات(، 
86% ماء.

وتوصي بعض طرق احلمية الغذائية بعمل عصائر 
لكن  األطعمة،  هذه  من  مجموعات  على  حتتوي 
يساعد  الذي  مضغها،  بقدر  مفيداً  ليس  ذلك 
على حرق مزيد من السعرات، ويحقق اإلحساس 

بالشبع أكثر.

علــــوم وصحة 1717

5 أسباب رئيسية جتعل »املكرونة« طبقاً صحياً
ميكن للمكرونة، عند تناولها باعتدال، أن تساعد على التخلص 

من الوزن الزائد، ووفًقا ألخصائية التغذية كلير تورنبول.
وفيما يلي مجموعة من األسباب التي تدفع لدمج املكرونة في 

النظام الغذائي، حسب إكسبريس البريطانية.
احلبوب الكاملة

توجد  حيث  متنوعة  خيارات  على  املكرونة  حتتوي  اخلبز،  مثل 
أنواع مختلفة مصنوعة من احلبوب الكاملة لتحسني الفوائد 
الصحية، وعلى عكس املكرونة البيضاء، حتتوي مكرونة احلبوب 
غنية  فهي  بالقمح،  املرتبطة  الغذائية  العناصر  على  الكاملة 
باأللياف وحتتوي على عناصر غذائية أكثر من البيضاء، لذلك فإن 

التحول إلى احلبوب الكاملة ميكن أن يكون خياراً مناسباً للتخلص من الوزن.
غنية باأللياف

املكرونة مصدر جيد لأللياف ألنها مشتقة من الدقيق والقمح، ووفًقا لوزارة الزراعة األمريكية، يوفر 
كوب واحد من املعكرونة البيضاء املطبوخة 2.٥ غرام من األلياف، ما ميثل حوالي 10% من املعدل اليومي 
املوصى به، واأللياف عنصر حيوي في الهضم، وميكنها أن تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتات 

الدماغية والسكري.
قليلة امللح

القلب،  وأمراض  الدم،  ضغط  ارتفاع  مثل  صحية  مضاعفات  إلى  امللح  من  الكثير  استهالك  يؤدي 
والسكتة الدماغية، لكن املعكرونة، طعام بسيط، فقير امللح.

قليلة الدسم
الزيتون  زيت  مع  العادية  املعكرونة  وتصبح  صلصة،  دون  تناولها  عند  الدهون  منخفضة  املكرونة 
الوجبة  على  حتافظ  أن  أيضا  الطماطم  لصلصات  وميكن  واجملهود،  الدسم  قليل  طبقاً  والبارميزان 

منخفضة الدهون، شرط تعديل املكونات.
احملتوى املعدني

للمكرونة بعض الفوائد الصحية اخلفية مثل الفيتامينات واملعادن األساسية، وحسب هيئة اإلذاعة 
والزنك،  واحلديدـ  واملغنيسيوم،  الكالسيوم،  من  مرتفعة  مستويات  على  حتتوي  فإنها  البريطانية، 

وفيتامينات ب.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

كثير من االعتقادات اخلاطئة في مجتمعاتنا مثل االعتقاد اخلاطئ 
لها  وليس  واخللع،  السقوط  مصيرها  اللبنية  األسنان  بأن  القائل: 
من القيمة ما يستدعي االهتمام بها ومعاجلتها، لذلك ال بد هنا 
من اإلشارة إلى أن االسنان اللبنية ليست مجرد أسنان مؤقتة، بل 

تتطلب منا العناية بها، واحملافظة عليها، لتبقى بصورة سليمة، ألنها تشكل إحدى أساسيات 
اإلنسان.

 أهمية دور األسنان اللبنية:
الفراغات  على  احلفاظ  عن  مسؤولة  اللبنية  األسنان  أواًل:  
الدائمة، وكذلك هي مسؤولة عن  الصحيحة حتى بزوغ األسنان 

توجيه األسنان الدائمة ملواقعها الصحيحة.
فستترك  مبكر،  وقت  اللبنية في  األضراس  األسنان أو  مت خلع  إذا 

مكانًا فارًغا مما يؤدي إلى حترك األسنان اجملاورة 
الالزمة  املساحة  احلاصل مسببًة ضيًقا في  الفراغ  وميالنها نحو 
الضرس  بزوغ  عدم  الى  يؤدي  بدوره  وهذا  للبزوغ،  الدائم  للضرس 

املساحة الالزمة  التقوميية إلعادة  الذي يستدعي املعاجلة  األمر  اجتاه غير صحيح.  في  بزوغه  أو 
لظهور السن. وهذه احلالة عادة ما تصيب األضراس اخللفية، والوقاية منها تكون باحملافظة على 
 space« الضرس وعالجه بإعادة ترميمه، أو خلعه وتركيب جهاز تقوميي يسمى »حافظ املسافة

..”maintainer

ما هو حافظ املسافة؟
حافظ املسافة هو جهاز يصنع من الستني لس ستيل، ويحيط باألسنان اجملاورة للسن املفقود 
واملسافة الفارغة، وله أشكااًل متعددة، وهو يضمن احملافظة على هذا الفراغ حتى يظهر السن 
اجلهاز  ويتطلب هذا  املناسب.  االنحراف عن مكانها  اجملاورة من  اللبنية  األسنان  مما مينع  الدائم 
جتمع  يسبب  قد  ألنه  التنظيف  حيث  من  وعناية  األطفال  أسنان  لطبيب  مستمرة  مراجعة 

الطعام حول األسنان، مما يؤدي إلى تسوسها.
 ثانيا: تساعد وتؤثر في منو الوجه والفكني إن االضرابات في عملية منو األسنان الدائمة والفكني 

غالًبا ما يتسبب بها
اخللع املبكر للسن اللبني. مما يتطلب في بعض احلاالت حاجة ملحة لعمل تقومي لألسنان في 

املستقبل، كما هو معروف عمليًة مكلفًة ماديًا وطويلة املدى في بعض احلاالت   . 
للطفل  ااّلًما  فيسبب  بها،  الطعام  إلى جتمع  بسبب التسوس يؤدي  األسنان  والتجاويف داخل 
أثناء األكل. لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي غالباً ما يكون من احللويات والكيك والكوكيز وغير 

ذلك. فتتأثر عضالت الفكني محدثًة إضرابًا في منو األسنان الدائمة والفكني.   

كيفية العناية باألسنان اللبنية واحلفاظ عليها

الدهون في الدم تسبب مرض السكر
اإلنسان  إلصابة  أساسياً  عامالً  تعتبر  الدم  في  الدهون  نسبة  أن  األمريكيني  الباحثني  من  عدد  ذكر 
بالسكر واألزمات القلبية، وبخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من زيادة الكولسترول في دمائهم.

أكثر  يكونون  الدم،  في  الدهون  نسبة  في  زائدة  لديهم معدالت  الذين  األشخاص  ان  الباحثون  ويقول 
عرضة لإلصابة بسكر الدم واألزمات القلبية احلادة.

هل توجد أطعمة بسعرات حرارية سلبية؟

أدوية األطفال دون وصفة طبيب... مجازفة ال تخلو من املخاطر
قالت الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني إن أدوية األطفال، التي ال حتتاج إلى وصفة الطبيب، ال 

تعني أنها خالية من اخملاطر الصحية.
وأوضحت الرابطة أن قطرات األنف املزيلة لالحتقان مثالً حتتوي على املادة الفعالة »زيلوميتازولني« أو 
»أوكسي ميتازولني«، مشيرة إلى أن هذه املواد الفعالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند تناول جرعة 

خاطئة أو زائدة مثل نوبات تشنج، أو ضيق تنفس، أو إغماء.
كما أن أدوية الغثيان والقيء حتتوي على املادة الفعالة »ديفينهيدرامني« أو »دميينهيدرينات«، والتي قد 

تهدد حياة األطفال األقل من ٣ أعوام، عند تناول جرعة خاطئة أو زائدة.
ولتجنب هذه اخملاطر يجب استشارة الصيدالني أو قراءة النشرة الطبية ملعرفة اجلرعة السليمة، وجتنب 

إعطاء الدواء للطفل أكثر من أسبوع.
الهضمي  اجلهاز  بعدوى  الطفل  إصابة  عند  الطبيب  استشارة  على  الرابطة  شّددت  عام،  وبشكل 

املصحوبة بحمى، وجتنب إعطائه أدوية، دون استشارته.
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قراءة في الطبيعة:قراءة في الطبيعة:
 السحب السحب

السحب، يسميها حكماء اجلو 
السماء«،  في  االرصاد  »رجال 
التنبؤ  مؤشرات  ادق  فهي 
املتحركة  فالسحب  بالطقس. 
بشير  عالية  مستويات  على 
السحب  بينما  بالصحو، 
في  ازدیاداً  تعني  املنخفضة 
في  املطر  يعني  وهذا  الرطوبة 

غالب االحيان.
عن  الناس  يتحدث  وعندما 
تلك  غالباً  يتصورون  السحب 
املنتفخة.  البيضاء  السحب 
السحب  هذه  تظهر  وعندما 
سماء  في  ناصع  وبياض  بقلة 
بجو  تبشر  فهي  صافية،  زرقاء 
قد  لكنها  ومعتدل.  لطیف 
محملة  سحب  الى  تتطور 
بالرعد والبرق، وقد تقذف قطعاً 
من البرد في حجم كرة املضرب.

تطوح  شديدة  برياح  تأتي  وقد 
االشجار وزوابع اعصارية تتجاوز 
في  کیلومتر   400 سرعتها 
هذه  فان  وبالتالي  الساعة. 
تناقض  على  تنطوي  السحب 
أحسن  في  تنبیء  فهي  غريب: 
في  وتنذر  جميل  بجو  حاالتها 
قد  بعواصف  حاالتها  اسوأ 
بناه  مما  الكثير  على  تقضي 

االنسان.

كلمة ومعنى:كلمة ومعنى:
 أوباش أوباش

   كلمة »أوباش«، هي نفسها 
»أوباش«،  القبطية  الكلكة 

وتعني »عريان« أو صعلوك.

سؤال وجوابسؤال وجواب
كاخلبز  »النشويات  س. 
فقيرة  واملعجنات  والبطاطا 
أم  صواب  احلرارية«...  بالوحدات 

خطأ؟
التي  فالنشويات  صواب....  ج. 
ليست  الكربوهيدرات  حتوي 
مقادير  وفيها  مسمنة،  كلها 
مهمة من املغذيات. واملشكلة 
فيما  تكمن  الكربوهيدرات  في 
البطاطا،  فثمرة  معها.  يترافق 
وحدة   90 قرابة  حتوي  مثالً، 
ملعقة  مقدار  لكن  حرارية، 
قد  معها  الزيت  أو  الزبدة  من 

يضيف اليها 100 وحدة.

مشكلة بسيطةمشكلة بسيطة

يًدفن  بأن  موسيقي  أوصى     
ُحقق  موته  ولدى  معه.  كمانه 
األصدقاء  أحد  وسأل  طلبه. 
في  رأيك  »ما  املوسيقي:  أرملة 

هذه الوصية؟«
   ـ أشكر اهلل على أنه لم يكن 

عازف بيانو. 

دائرة معارف اجلهلدائرة معارف اجلهل

املعروف أن دائرة املعارف، يضاف اليها مالحق كلما جد في العلم 
- اكتشافات جديدة. لكن أعجب دائرة معارف مصممة بحيث 
وتسمى:  جديدة،  طبعة  منها  صدرت  كلما  حجمها،  ينقص 

»دائرة معارف اجلهل«.
   صدرت حديثاً عن أحد دور النشر في أمريكا، وقام بتأليفها 60 
من اکبر علماء العالم. وفيها يتحدثون عما يجهله العلماء كل 
في تخصصه. وعند اكتشاف ما يجهلونه، يحذف هذا اجلزء من 
يناقص  العلمية  االكتشافات  ومع  املعارف.  دائرة  اجلزء من  هذا 

حجم »دائرة معارف اجلهل«.

نقط فوق احلروفنقط فوق احلروف

النقط  يضع  لم  لكنه  برسالة،  الوالي  الى  األمراء  أحد  أرسل 
فوق حروفها. وترك كلمات الرسالة متشابهة. وكانت الكلمات: 
معلك،  ماحس  ماحس  دلك،  دلك  مصار  مصار  عرك،  »عرك 

معلك بهدا بهدا«
   ومع ذلك فقد فهم الوالي مضمون الرسالة.. ونحن نشرح لك 
الرسالة، فقد کانت: »غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك، فاخش 

فاحش فعلك، فعلك بهذا تهدأ«.

هل تعلم؟هل تعلم؟
ان أفظع حكم باإلعدام في التاريخ، هو حكم امللك فيليب، ملك 

أسبانيا، في فبراير عام 1٥68 ميالدية على ثالثة ماليني نفس.
إذا ادليت بسمكة من ذيلها حتت صنبور يتدفق منه املاء، ماتت 

غرقاً؟! 
وان الثعابني تقتل ٣0 ألف شخص في الهند في كل عام؟!
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك 
وانتهيت  منها قبل ثورة 2٥ يناير بأسبوع! 

حب  فى  »كلمتني  اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
له  وراوياً  للهجرة  رامز املصري مشجعاً  مصر« وتلقى مداخلة من 
بعد  أطفالها  باعت  التي  األصل  االرستقراطية  دنيا  أم  والدته  عن 
سيدة  إلى  التبني  بهدف  بدوره  رامز  بيع  و  زوجها؛  ووفاة  افالسها 
عاملته  أن  لبث  ما  لكنها  سبيكة،  تدعى  مستغلة  خليجية 
كخادم! أما هو حينما أدرك سوء نيتها، فعزم على إغضابها حتى 

قامت أخيراً بترحيله من بلدها!  
حلقة ٥:

قد يجهل البعض أن ترحيل مصري من بلد خليجي عملية معقدة 
فما  ايضاً.  -وعنصرية  بيروقراطية  إجراءات  تتخللها  جدا  ومهينة 
السفارة  على  وما  به!  مسموح  -لألسف-  و  رسمي  إذالل  إال  هي 
بالنسبة  مواطنيها.  وتستلم  الواقع  باألمر  تسلم  أن  إال  املصرية 
الرجوع المه عواطف.  أن مير بكل هذا ألجل  لرامز، فكان مستعداً 
و  و سب  ما بني حتقيق  تقريباً  أسبوعاً  الترحيل  استغرقت عملية 
يكلوا  لم  املصرية  السفارة  موظفو  حتى  مهانة.....الخ.  و  حبس 

أيضا عن اإلسقاطات السخيفة كمثل:
- اهلل يخرب بيوتكم...هو انتم يا صنف اخلدامني ما تستروش في 

حتة أبداً؟ انتو عايزين تاكلوا عيش ازاي؟... 
ألول مرة كان رامز يرى جواز سفره الذي حرصت سبيكة علي جتديده 

حتى يطبع عليه ختم إقامة الدولة اخلليجية.
وصل أخيراً إلى القاهرة وكان عنوان والدته مكتوباً في جواز السفر، 
فاستقل رامز إحدى سيارات األجرة وذهب رأسا الى العنوان املدون؛ 
وما إن وصل، حتى دفع للسائق أجرته -مما كان يدخر من مصروفه 
اليومي على مدار السنني املاضية- متاما كما ظهرت في العداد، و إذ 

بالسائق ينظر له شزراً:
سرحان... دا  الصبح...وأقول  من  عالعداد  تبص  عمال  انت  يعني   -

مافيش مشاكل...تقوم تدفعلي اللي عمله العداد؟ 
- اه ...هو العداد بايظ وال ايه؟

- ال يا حدق...ضرب إفالس! انت حاتستعبط؟ هو فيه حد بيمشي 
ع العداد؟

- طب عايز كام؟
- 60 جنيه!

- كام؟! 

أن  وشك  على  فهو  مصر،  في  لرامز  رسمي  تعامل  أول  هذا  كان   
يصطدم بحضارة جديدة -وفريدة- لم يرها قبال اال من خالل التلفاز. 
في  األجرة  فسائقو  املستحقة،  األجرة  هي  هذه  تكن  لم  بالطبع 
البلد  ابن  التمييز بني املصري  العربية قادرون على  جمهورية مصر 
زبائنهم  واملصري املغترب ببراعة تفوق العقول وكأنهم يفحصون 
وتاريخهم.  فمهما احترف  بأشعة سحرية تكشف عن خباياهم 
فهو  احمللية  املصرية  باملفردات  الغريبة  مفرداته  تبديل  في  املغترب 
أجرة.  سائق  أصغر  أمام  الهيئة  كشف  في  سيفشل  املؤكد  من 
اهلل-  -بعون  األجرة  تزداد  فعال،  مغترب  الشخص  أن  يتبني  وعندما 

الى الضعف وأحيانا أكثر.
 لم يبال رامز أن يدفع رغم غلو املبلغ، فهو كان مهتما أكثر بـ رؤية 
أمتار معدودة من سيارة األجرة. ذهب  والتي تسكن على بعد  امه 
ينبض بسرعة  وقلبه  الباب  املنزل، وطرق  باب  الى  بخطوات جريئة 
ماذا  يعرف  يكن  لم  مرة  ألول  و  امه،  سيرى  أخيرا  فهو   . متزايدة 
سيقول. حاول في ذهنه تخيل املوقف والتدريب عليه أكثر من مرة، 
ولكنه قرر في النهاية أن يدع األمور تسير كطبيعتها. لم يستغرق 
الباب وقتا حتى ُفتح ولكن شغف رامز صور له كل شيء بالتصوير 

البطيء...
وإذ برجل يظهر مبالبسه الداخلية  الباب على مصرعيه فعالً  ُفتح 

قائالً:
- اي خدمة؟

خرج رامز فورا من عامله الساحر ليصطدم بالواقع وسأل:
- هو دا مش بيت الست عواطف؟

- عواطف مني؟ أنا اللي ساكن هنا! 
- ال مؤاخذة شكلي غلطت في العنوان...

استدار رامز ليذهب وهو في غاية احلزن، فمن املؤكد انها قد انتقلت 
الي مكان اخر، فالعنوان الذي على جواز السفر قدمي جدا. و ما إن 

أدرك رامز الشارع حتى استوقفه نفس الرجل:
- أستني ، تكونش تقصد الست ام دنيا؟

انفرجت أسارير رامز حني سمع االسم، وقال مهروال نحوه كطفل 
صغير:

- عليك نور ...ام دنيا...هي فني؟
*** 

لم يستطع هادي ابو اخلير ان يخفي فضوله فبادر رامز بسؤال:
- وطلعت فني؟

- طلعت عزلت وقتها من عشر سنني 
في  عمارة  فوق  صغيرة  عشة  في 

املهندسني ...
- وطبعا رحتلها؟

عليها  ...قلبت  القتهاش  وما  رحت   -
الدنيا حلد ما عرفت انها بتشتغل عند 
مراته... و  هو  امريكاني  اعمال  رجل 

ساكن في جاردن سيتي...
*** 

 كان يوما شاقا جدا مليئا بالتنقالت من حي إلى آخر، لكن ما ان 
جرس  ودق  االمريكي  الرجل  يسكنها  التي  الڤيال  إلى  رامز  وصل 
من  األربعينات  منتصف  في  عبوس  امرأة  له  فتحت  حتى  الباب، 

عمرها متسائلة: 
- أفندم؟ اي خدمة؟

- الست عواطف؟
- أنا عواطف...اي خدمة؟

ارجتف رامز رجفة ملحوظة وقال:
- أنا رامز!

- اهال وسهال...رامز مني؟
ستحتضنه  دنيا  ام  ان  متخيال  رامز  كان  فقد  صعوبًة،  األمر  ازداد 
فورما تسمع من هو، فتزيل عنه عبء الشرح وحرارة اللقاء، ولكن 

لم يكن االسم كافياً، فاسترسل موضحاً: 
- أنا رامز ...ابنك يا...ماما!

جتهم وجه ام دنيا وازداد عبوسة، فصمتت خلمس ثواٍن عادت فيها 
بالذاكرة ثالثة عشرة سنة إلى الوراء، متصورة األحداث كما جرت 
وإذ بها  الثمن؛  رامز لسبيكة، واستالمها  بالتفصيل، منذ تسليم 
فجأًة تغلق الباب خلفها، حارصًة أال يسمعها احد من داخل املنزل، 

آخذة خطوتني الى االمام نحو رامز وهي توبخه:
تكونش  هزار؟!....ال  وزعتكم  أنا  الكلب؟...هو  يابن  ليه  رجعت   -
فاكرني كنت باهزر؟...هو أنا القية أأكل نفسي أنا وأختك دنيا...اللي 
لوال الظروف كنت وزعتها هي كمان...روح غور من مطرح ما جيت 

...دا أنا ما صدقت نسيتكم!
له  تسمح  ان  دون  الباب خلفها،  مغلقة  املنزل  دخلت  ما  وسرعان 

بالرد…
يتبع في احللقة القادمة من العدد التالي.

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )55( ( 

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )4٠( ملــــكوت اللـــ
ما بني العهدين... وعبادة األصنام )3(

»ِفي الِْقْدرِ َمْوٌت يَا رَُجَل اهلِل!... وَلَْم.... يَْسَتِطيُعوا أَْن 
يَأُْكلُوا«. )امللوك الثاني 4: 40(

سفر  يسردها  قصة  اهلل!  رجل  يا  موت  القدر  في 
من  رجع  عندما  أليشع  اهلل  رجل  عن  الثاني  امللوك 
وهو  البري  القثاء  نبات  يلتقط  رجل  وذهب  اجللجال 
احلنضل وبه مواد تكاد تكون سامة... تؤدي إلى مغص 

وقيء شديد.
فصرخ واحد لرجل اهلل أليشع، قائال في القدر موت 
يا رجل اهلل، انه صوت لكل منا عندما تدخل داخلنا، 
نحن القدر، عبادات نلتقطها من العالم عن علم أو 
بدون علم، ونصبها داخلنا ونعطيها اجملال أن تختلط 
األمر  يختلط  واملرذول  الثمني  اختالط  ومع  بكياننا. 
السطح  على  وتطفو  عادي  أنه  لنا  ويخيل  علينا 
كلمات هزلية مثل نحن بشر، كلنا ضعف، ونستخدم 
على  ونحنو  أنفسنا  لنرثي  املقدس  الكتاب  كلمات 
النفس!  على  الشفقة  وهو  بداخلنا  الذي  الصنم 
أو  بعيد  من  سواء  تأتي  مدوية  صرخة  من  البد  لكن 
من داخل كل منا. صرخة تدوي وتقول في القدر موت 

يا رجل اهلل.
التي  األصنام  عبادة  ألتكلم عن  الكثير  داخلي  مازال 
متأل حياتنا، ولن اعطي لنفسي احلق كامالً أن اتكلم 
عن أسلوب العبادة أو اجلمود و الرتابة والروتينية التي 
أصبحت السمه السائدة في عبادتنا الشكلية، وهنا 
ال أتكلم عن كنيسة بعينها وال طائفة بعينها ولكن 
اتكلم في العموم للكل، وكما قال الكتاب املقدس ال 
احد يعرف أمور  اإلنسان إال روح اإلنسان الساكن فيه، 
هكذا ال احد له احلق أن يحكم على احد وال هنا اشير 
بدينونة وال شكاية على احد ولكن أطلق صوت بوق 
في فضاء عبادتنا هلل احلي لعل وعسى أن تكون نوبة 
استيقاظ للجميع، فاهلل روح ومن يريد أن يسجد أو 

يعبد الرب ال في هذا اجلبل أو تلك ولكن مبا أن اهلل روح 
فلن تستطيع أن تلتقي به إال من خالل العبادة بالروح 

وحيث روح اهلل فال صنمية في العبادة.
وهنا اشير ان أكبر وثن وصنم مازال عائق بيننا وبني 
انطالق ارواحنا لتتحد وتعبد الرب بحرية، انه »األنا«، 
من  نلتقطه  مما  فيها  نغذي  التي  الذات  »األنا«،  نعم 
اآلخرين  على  واالنتفاخ  الكبرياء  فيها  نغذي  العالم، 
ويا حبذا ممن يختلفون معنا في العقيدة أو اإلميان أو 
ندعي عكس  ونحن  اآلخرين!!  على  واألفضلية  الرأي، 
أننا منتلك احلق  واالميان، ندعي  ما نبطن، ندعي احملبة 
على  ضدي  فهو  معي  يختلف  من  انا  ندعي  كامالً، 
طول اخلط، حتى لو كان اخملتلف معي ال يضرني شيئا 
َمْن  “ألَنَّ  تقول  التي  اهلل  نسلك عكس كلمة  وبهذا 

لَْيَس َعلَْيَنا َفُهَو َمَعَنا«.
عن  األفضلية  ذواتنا  في  نغذي  نعم   )40  :9 )مرقس 
اإلجنيل  كلمة  حساب  على  فينا  »األنا«  نغذي  اآلخر، 
سواء أدركنا أو لم ندرك، النتيجة واحدة، جهلنا باألمر 
ال يبررنا بل بالعكس، اجلهل حماقة أكثر من الفعل 
نفسه، فإن كنا جنهل أن »األنا« هي أكبر عائق وصنم 
ووثن حذر منه الرب يسوع نفسه قائال »َفإِنَّ َمْن أَرَادَ أَْن 
يَُخلَِّص نَْفَسُه يُْهلُِكَها، وََمْن يُْهلُِك نَْفَسُه ِمْن أَْجلِي 

وَِمْن أَْجِل اإلجِْنِيِل َفُهَو يَُخلُِّصَها«.
)مرقس 8: ٣٥( بالطبع الرب هنا ال يريد أن نكره أنفسنا 
أو نبغضها و إال نصير عندنا انفصام في الشخصية، 
و  صورا  تلتقط  التي  املنتفخة  الذات  »األنا«،  لكنها 
وتتحول  عليها  وتتغذي  والداخل  اخلارج  من  مناظر 

داخلنا إلى سم يكاد يفتك بنا.
هنالك شخصيات في الكتاب املقدس ظهرت فيهم 
األنا بشكل واضح، مثال قايني قال له الرب اين هابيل 
اخوك، فرد على الرب »أحارس انا ألخي!« وهناك بلعام 

في  يهوذا  وصفهم  وقد  وغيرهم  وعيسو،  بعور  ابن 
رسالته

َبِّيَِّة، َصانِِعنَي واَلَئَِم  قال هُؤالَِء ُصُخورٌ ِفي واَلَئِِمُكُم احمْلَ
حَتِْملَُها  َماٍء  باِلَ  ُغُيوٌم  أَنُْفَسُهْم.  رَاِعنَي  َخْوٍف،  باِلَ  َمًعا 
ُمَضاَعًفا،  َميَِّتٌة  ثََمٍر  باِلَ  َخرِيِفيٌَّة  أَْشَجارٌ  الرِّيَاُح. 

ُمْقَتلََعٌة. )يهوذا 1: 12(
أو  بالسم  امتألت  القدر  كانت  أن  املفر؟!  أين  لكن 
املسيح،  في  لنا  املعروضة  احلياة  واستبدلنا  باملوت 
أن نتحمل  من  بالدينونة لآلخرين بدالً  امتألت قدورنا 
أن  نفسه  الرب  من  عاتقنا  على  امللقاة  املسؤولية 
قدورنا  امتألت  كانت  ان  قوم،  حال  كل  على  نخلص 
إليها  أنتمي  التي  والفصيلة  »األنا«  حول  بالتشرذم 
الوعظ  كلمة  ونسيت  فيها  ولدت  التي  والطائفة 
التي تقول إن اهلل أحب خطاة العالم جميعاً وأرسل 
أرسل  وأن اهلل  انا  أولهم  الذين  ابنه ليخلص اخلطاة 
يدين  لكي  ال  فقط(  حلضرتك  )مش  العالم  إلى  ابنه 

العالم بل ليخلص به العالم.
ان كان في القدر موت، فهنا أعظم من أليشع، هنا 
اخمللص نفسه، هنا عمانوئيل، اهلل هنا، ليس الدقيق 
لتلتهم  القدر  في  وألقاه  النبي  أليشع  طلبه  الذي 
احلياة املوت الذي في القدر، هنا حبة احلنطة نفسه 
الذي صار كالدقيق املطحون ليتحد بكل واحد فينا 
التي   - احلياة   - يسوع  هنا  واحد،  خبز  معا  ونصير 
إذ سلمته »األنا«  الذي  ابتلعت كل موت، هنا يسوع 
بالرحمة  معها  سيتعامل  داخلي  املنتفخة  والذات 
وبيد الطبيب املاهر، يجوز وهذا األرجح أن تدخل هذه 
الرب  تأديب  لتقبل  اإللهية  الرحمة  فرن  في  النفس 
لتلمع كالفضة املمحصة أو كالذهب املصفي بالنار 
لــ«األنا«  رفضنا  نعلن  االمتحان  هذا  جنوز  وعندما 
اوالد  نحن  وال  للعالم  ليس  انتمائنا  ونعلم  والذات 

أبناء  و  وورثه  أبناء  بل  للرب  اوالد غير شرعيني  أو  زنى 
ناضحني، عبرنا في النار واملال واخرجنا الرب أيضاً إلى 
رحب ال حصار فيه. وَلِكْن إِْن ُكْنُتْم باِلَ تَأْدِيٍب، َقْد َصارَ 
)العبرانيني  بَُنوَن.  الَ  نُُغوٌل  َفأَنُْتْم  ِفيِه،  ُشرََكاَء  اجْلَِميُع 
انا  »مالي  قال  الذي  افرامي  مثل  ونكون  لنثمر   ،)8  :12
ولألصنام، الن من قبل الرب ثمري«... »يَُقوُل أَْفرَامِيُ: َما 
لِي أَيًْضا وَلأِلَْصَناِم؟ أَنَا َقْد أََجْبُت َفأاُلَِحُظُه. أَنَا َكَسرْوٍَة 

َخْضرَاَء. ِمْن ِقَبلِي يُوَجُد ثََمُرِك«)هوشع 14: 8(
التي  العالي  الكرسي  عن  ذاتك  انزل  القارئ...  عزيزي 
وال  االجتماع  خيمة  مدخل  في  لنفسك  وضعته 
حتملق في الداخل واخلارج لئال تقدم نار غربية كاليهو 
وابيناداب اوالد هارون... انزل ذاتك عن الكرسي العالي 
وال تترك ذاتك تستبيح لنفسها ما ال يحل لها لئال، 
حفني  وأوالده  الكاهن  عالي  مثل  مصيرك  يصير 
وفينحاس... اترك املتكأ األولى وخذ خطوات للخلف 
مع واضعة الفلسني في الصندوق لتنال نظرة وتكرمي 

من حبيب النفس يسوع.
الطريق  على  يسوع  يزحموا  كانوا  كثيرين  أن  تذكر 
لكنهم لم ينالوا ما نالته نازفة الدم، فهي جاءت له 
بعدم استحقاق بال انتفاخ على اآلخرين.. فاغتصبت 
أن  موسى  كرسي  على  اجلالسني  يستطع  لم  ما 

ينالوه... »يسوع« حبيب نفسي.

بقلم:  مينا ماهر



الراعي والرعيةSaturday, March 19, 2022 - Issue 207السبت 19 مارس ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السابع بعد املئتان 2020

هذه  الكاتب  سَينُشر  ملحوظة: 
السلسلة في تبادل متتابع مع خواطره 

في أجنيل يوحنا. 
يتباحث  »بينما  عبارة  انتشرت  لقد 
امللكوت«،  البسطاء  يدخل  الالهوتيون 
كتعليم بني األقباط في العقود القليلة 
املاضية، وتسببت في انصراف أكثرهم 
عن التعمق في علم الالهوت املسيحي 
منذ  القبطية  الكنيسة  قدمته  كما 
وتعاليم  اإلجنيل  بحسب  نشأتها 
القديس  رأسهم  وعلى  األولني  اآلباء 
نستوحي  والذي  الرسولي.  أثناسيوس 

من أقواله الكثير مما في هذه السلسلة 
الالهوت  لعلم  األرثوذكسية  »الرؤية 

املسيحي«.
البداية  في  نستحضر  أن  ويسعدنا 
بعض أقوال ألحد اآلباء املعاصرين الذين 
عاشوا روحانية علم الالهوت املسيحي 

في الكنيسة القبطية:
» إن التعليم الالهوتي ال ميكن تصنيفه 
وال  املاضي  تاريخ  هو  فال  التاريخ.  مع 
تاريخ احلاضر وال املستقبل، ألنه الهوت 
األول  يأتي،  والذي  كان  الذي  الكائن 

واآلِخر، البداية والنهاية معاً .
حتت  يندرج  ال  الالهوتي  التعليم  »إن 
يستزيد  التي  والعلوم  املعارف  مفهوم 
لثقافة  أو  أكثر  ملعرفة  اإلنسان  منها 
أفضل، بل إن التعليم الالهوتي تنصهر 
من  الصادر  نفسه  احلق  في  كلماته 
كلمة  األزلي،  النور  شعاع  »اللوغس« 
ال، فتصير َمدرَجاً  اهلل اخلالق احمليِّي الفعَّ
ذاته  فوق  النور  في هذا  اإلنسان  الرتقاء 
لبلوغ  مدركاته  كل  وفوق  كيانه  وفوق 
بالكلمة  وااللتحام  احمليَّي  املصدر  ذات 
األزلي، ال في مفهوم املعرفة اجملرَّدة، بل 
في إدراك سرَّ اخللق والدخول في صميم 
التي منها ومن  والقداسة  واحلرية  احلق 
يسعي  وإليها  اإلنسان  ُخلق  أجلها 
ويلتحم، التي هي كمال الغبطة واحلب 
والسالم في اهلل لكي يصير اهلل الكل 

في الكل، كالنور الذي يبتلع الظالل«.
النجم  ر  نتصوَّ كما  نتصوره  »الالهوتي 
أن  العسير  من  ولكن  السماء،  في 
»قد  فهو  أبعاده  حقيقة  على  نحصل 
جعل نفسه كل شئ لكل أحد« مثلما 
املتعددة  بولس  وليونة  أخالق  كانت 
ة  وحدَّ غيرته  من  الرغم  علي  اجلوانب 
بصيرته في الدفاع عن احلق في صالبة 

وثبات ال ينثني«.
من  الرسولي  اإلميان  يستلم  »الالهوتي 
اآلباء والرسل دون أن يضيف علي أصوله 
حتى  له  ومدافعاً  شارحاً  ويكون  شيئاً، 
من  سمعه  وما  رآه  ما  ويكتب   … املوت 
فم احلكمة ذاتها التي أعطته الفطنة 
اهلل  فيستعلن  الظالم  أقنعة  ليبدد 
حاضراً في الكون ومتكلماً في إنسان ».
»الالهوتي هو أكثر من واثق، فِمن خلف 
بالنصرة  كلماته  تشع  العنف  مواقف 
يري  الذي  الرائي  بفرح  وتنبض  األكيدة، 
الظلمة  لتبديد  سبيله  في  وهو  احلق 

املعاكسة التي مآلها حتماً إلى زوال«.
الروحي  القانون  على  يسير  »الالهوتي 
القائل بأن األرثوذكسية عليها أن تشرح 

اإلميان باإلقناع وليس بالقوة«.
» النصرة في حرب اإلميان ليست مسألة 
سلطان  أو  كالم  منطق  أو  سيوف 

وتقوي.  وتقليد  واجنيل  إميان  بل  أنسان، 
اإلجنيل  بنص  والتزام  ِصدق  والتقوى 
الكلمة  ذلك  بَعد  لتأتي  وسلوكاً،  عمالً 
الة ونيِّرة، واحلجة ملِهمة رادعة بقوة  فعَّ

السماء ال بسلطان الناس«.
وال  االضطهاد  يتحمل  »الالهوتي 

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

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

بالثالوث وفي الثالوث املقدس«.
األرثوذكسية  الرؤية  بأن  نكرر  وختاماً 
والعقيدة  الالهوت  معرفة  ألهمية 
املسيحية أنها أساس التقوى في منهج 
فالعقيدة  األرثوذكسية.  الروحانية 
األرثوذكسي  املفهوم  في  املسيحية 
امللكوت.  إلى  الداخلني  تسبحة  هي 
ويسبِّح  يصلِّي  الذي  هو  فالالهوتي 
صلوات  تاريخ  كل  في  كما  بالالهوت 
هو  يصلِّي  والذي  القبطية.  الكنيسة 

الهوتي... يتبع... والُسبح هلل. 

الرؤية األرثوذكسية لعلم الالهوت املسيحي )1(

ومحنته بسبب عبارة »بينما يتباحث الالهوتيون يدخل البسطاء امللكوت«
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )157( 

ان  واوضحنا  سابقة  مقاالت  في  حتدثنا 
املسيح أزليا، واوضحنا الفرق الكبير بني عبارة 
»في البدء« اخلاصة بسفر التكوين )تك1:1(، 
)يو  يوحنا  بإجنيل  اخلاصة  البدء«  »في  وعبارة 
1:1(. واتضح لنا إن ما يقصده القديس يوحنا 
أزلية شخص  إلى  اإلشارة  العبارة، هو  بهذه 
السياق،  هذا  في  نتحدث  كنا  وإن  املسيح. 
فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، هل الكون 

ايضا ازليا؟ ام هذا مجرد ادعاء!!  
إمياننا  وبحسب  السؤال،  هذا  على  لإلجابة 
السابق،  املقال  املسيحي، وكما اوضحنا في 
ولكني  ازليا.  ليس  فالكون  بداية.  للكون  أن 
بل  املرة،  هذه  املقدس  بالكتاب  استعني  لن 
عدم  إلثبات  والفلسفة  بالعلم  سأستعني 
القارئ  لي عزيزي  لذلك اسمح  الكون.  ازلية 
بتقدمي حجتني كبرهان لعدم ازلية الكون وأن 

له بداية.  
اوال: وفقا للقانون الثاني للديناميكا احلرارية، 
الصاحلة  الطاقة  من  ينفد  الكون  فإن 

لالستعمال. 
 The actual amount of energy remains(
 constant; only the usable amount is

  ).decreasing
أنه  يعني  فهذا  ينقص،  الكون  كان  إن  لكن 
ال ميكنه أن يكون أزليا. وإال لكان قد فرغ من 
الطاقة كليا حتى اآلن. ففي حني ال ميكن أن 
تنفذ كمية ال متناهية من الطاقة، يبقي أن 
نفاد كمية محدودة من الطاقة، ال يحتاج إلى 
أبدية. لذلك، البد أن يكون له بداية. لتوضيح 
سيارة  كل  في  املثال.   هذا  اليك  األمر،  هذا 
كمية محدودة من الطاقة )البنزين(. من هنا 
إلى  فترة  من  بالوقود  تزويدها  إعادة  ضرورة 
محدود،  غير  وقود  خزان  لدينا  كان  لو  أخري. 
ال نعود نضطر لتعبئة اخلزان، ولكن حقيقة 
أنه  تثبت  بالوقود،  اخلزان  تعبئة  إعادة  وجوب 
تتم  لم  إذا  اخلزان.  هذا  تعبئة  أصال  مت  قد 
التعبئة ذاتيا بل هناك من قام بهذه العملية 

اصال )اهلل(. 
يكون  أن  ميكن  ال  أنه  الفلسفة،  تقول  ثانيا: 

قبل  اللحظات  من  متناهي  ال  عدد  هناك 
يومنا هذا. ألن الالنهائي ال ميكن جتاوزه. مبعني 
ال  نهاية  له  ليس  والذي  بداية  له  ليس  الذي 
سبقت  التي  اللحظات  أن  ومبا  جتاوزه.  ميكن 
يومنا  الي  وصلنا  قد  إذ  جتاوزها.  مت  قد  اليوم 
هذا، فهذا يعني أنه كان البد من وجود عدد 
اليوم.  قبل  اللحظات  من  )محدود(  محدد 
للكون  كان  إن  ولكن،  بداية.  للوقت  كان  اي، 
املبني على بعدي املكان والزمان بداية، فالبد 
أن يكون هناك علة ما تسببت بوجوده، وهذه 
واهلل  بداية  له  الكون  إذا  اهلل.  تدعي  العله 

موجود. 
والفلسفة  العلم  على  فقط  اعتمدت  إنني 
في اثبات عدم ازلية الكون. إن الكتاب املقدس 
ال يتعارض مع العلم ابدا. كما أن املسيحية 
إن  تستخدمه.  هي  بل  العلم  ضد  ليست 
ندرك  لكي  لنا  اهلل  اعطاها  قد  وزنة  العلم 
بنا.  يحيط  ما  كل  مع  ونتعامل  ذواتنا  بها 
منافسة  او  صراع  يقوم  أن  املستحيل  من 
بني العلم واإلميان، فالواحد يندمج في األخر 
ولكل منهما حيزه اخلاص، وإن كان في بعض 
فحينئذ  الكالم،  عن  العلم  يصمت  االوقات 
العلم يجب  ان يصمت  يتكلم االميان، فقبل 
العلم  سراح  فلنطلق  الكالم.   يحاول  أن 
العقائد  غياهب  ومن  الغيبيات  سجون  من 
مع  يتعارض  العلم  أن  تتخيل  التي  املوروثة 
بساطة اإلميان. لقد استخدم الكتاب املقدس 
العلم حني قال املرمن: »السموات حتدث مبجد 
 .)1  :19 )مز  يديه«  بعمل  يخبر  الفلك  و  اهلل 
اننا امام وصية بل مسؤولية اإلجابة عن أي 
سؤال نتعرض له )1بط ٣: 1٥(. نحن ال ننكر 
عمل الروح فينا وفيضه علينا ولكن فلنحذر 
اننا امام وزنة تسمي العلم، وسيسألنا اهلل 
بها  نتاجر  لم  وإن  األخير.  اليوم  في  عنها 
اخليبة،  أذيال  سنجر  حينئذ  ايضا،  ونربح  بل 
من  حتى  نتمكن  لم  اننا  فشلنا  وسنعلن 

مجاوبة طفال.  
املراجع: الكتاب املقدس

من صنع اهلل ... رافي زكارياس

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

العلم ثم العلمالعلم ثم العلم
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إينسيسو:

السجني الذي اشترى سجنه!
مدنية  في  السجني  سمستني  التركي  املواطن  اشترى     
فيه  سيقضي  الذي  السجن  األناضول  إقليم  في  إنيسيسو 

عقوبه بالسجن 18عاماً بتهمة إحراز سالح بدون رخصة.
وصرح  للسجن.  ثمناً  دوالر  ألف   1٥0 نحو  السجني  دفع     
السجني بعد إمتام عملية الشراء أنه يشعر أنه في بيته. وهذه 

هي املرة األولى في التاريخ التي ميلك شخصاً سجنه! 

الواليات املتحدة:

سفينة العجائب ... أكبر سفينة سياحية في العالم 
تبحر رحلتها األولى

 Wonder of the Seas أبحرت 
التي  األولى  رحلتها  مؤخرا 
تستغرق 7 أيام من فورت لودرديل 
بوالية فلوريدا إلى البحر الكاريبي.
حقيقياً  السفينة عمالقاً  وتعتبر 
للمحيط، حيث تعد أكبر سفينة 

ركاب في العالم تستطيع حمل أكثر من 9200 راكب، بتكلفة 
تخطت مليار جنيه استرليني، وتزن السفينة 2٣7 طناً، أي ٥ 

أضعاف وزن تيتانيك.
وهي أشبه مبدينة تسير على املياه، حتتوي على كل ما يتخيله 
املرء من وسائل ترفيهية، من بينها حلبة للتزلج على اجلليد، 

وكازينو، و19 حمام سباحة، و20 مطعماً و11 مقهى.
في  القياسي  الرقم  الكاريبية  امللكية  السفينة  وحطمت 
الطول ٣62 متراً وتستطيع حمل 6988 راكباً، إضافة إلى 2٣00 
مللء  والعصائر  املشروبات  من  يكفي  وما  الطاقم.  أفراد  من 

حمامات السباحة على متنها مرتني.
وحتتوي السفينة العمالقة على 18 طابقاً من بينها 16 طابقاً 

للركاب.
تعمل  وات،  كيلو   20000 بقوة  دفع  ثالثة محركات  وتستخدم 
كل  دفع  محركات  وأربعة  املؤخرة،  أسفل  والكهرباء  بالديزل 
 22 بسرعة  بالسير  لها  يسمح  ما  حصان،   7٥00 بقوة  منها 

عقدة )2٥ ميالً في الساعة(.
على  تزيد  بتكلفة  سنوات  ثالث  مدى  على  السفينة  وبُنيت 
املقرر  بفرنسا، وكان من  نازير  مليار جنيه إسترليني في سان 
أصالً إطالقها في الصني العام املاضي ولكّن الوباء أّجل خطط 

تدشينها.
مع  تأتي  التي  اخلاصة  باألجنحة  املهّمون  الضيوف  ويستمتع 

»اجلّني امللكي« أو اخلادم الشخصي الذي يلّبي كل رغباتهم.

لندن:

الفارق املتأخر!
على  عاماً   ۹۸ بريطانية عمرها  وهي  العروس  وافقت  أخيراً     
والرجل  عاماً،   44 منذ  خلطبتها  تقدم  الذي  الرجل  من  الزواج 
العروس  تردد  كان  املوافقة  تأجيل  سبب  عاماً.   ۷۸ اآلن  عمره 

لفارق السن بينهما، وهو 20 عاماً.

بني أسلو والجوس:

أرقام قياسية في نط احلبل وقزقزة اللب!
   سجل الزويجي »بريان فالي« )19 سنة( رقما قياسياً جديداً 
في نط احلبل. فقد استمر »ینط احلبل« ثالث ساعات دون توقف، 
وبذلك حصل على الترتيب األول في املسابقة التي أقيمت في 

أوسلو عاصمة بالده.
   أما النيچيري »فوري بیرتدا«، فقد حطم كل األرقام القياسية 
ونصف  ثالثة  بالتهام  قام  فقد  اللب،  قزقزة  في  سبقته  التي 
وسط  واحدة  لدقيقة  ولو  توقف  دون  اللب  من  كيلوجرام  من 
املشتركني في مسابقة  الذين جتمعوا على  املتفرجني  دهشة 

قزقزة اللب في االجوس.

كاليفورنيا:

14 ساعة متصلة من الضحك
ساعة   14 بضحكته  يحتفظ  أن  أمريكي  شاب  استطاع      
من  وضحكات  ذهول  وسط  توقف  دون  فيها  ضحك  متصلة، 
الرقم  هذا  بتسجيل  فوزه  إعالن  بعد  أنه  والطريف  حوله! 
القياسي اجلديد في الضحك، وجد صعوبة كبيرة في أن يظل 

مبتسماً، إذ متلكه اإلعياء، وفقد السيطرة على وجههه!
    أما ريكاردو فیدرش، فقد استطاع أن يغني يوماً كامالً بصورة 

متواصلة! وكانت النتيجة الطبيعية أن بُح صوته بعدها..

باريس:

علو برج إيفل في العاصمة الفرنسية يرتفع إلى 
33٠ مترا

بات علو برج إيفل في العاصمة 
مترا   ٣٣0 باريس،  الفرنسية 
بعد تثبيت هوائي للبث اإلذاعي 
بطول ستة أمتار على قمته، إثر 

نقله بواسطة مروحية.
املتفرجني  من  قليل  عدد  وحتدى 
الذي  املاطر  الطقس  والسياح 
لنحو  العملية  تأجيل  إلى  أدى 
املعلم  لرؤية  ساعات،  ثالث 
أحد  وهو  الشهير،  الباريسي 
للزوار  استقطابا  املعالم  أكثر 

في العالم، يعلوه هوائي جديد.
بتغطية  اجلديد  الهوائي  ويتيح 
بأكملها  فرانس  دو  إيل  منطقة 
بالبث  وضواحيها(،  )باريس 
.)+DAB( اإلذاعي الرقمي األرضي

واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية باريس 
وهو  دقيقة،  عشرة  خمس  حوالي  والشرطة،  الثقافة  ووزارة 
األعلى  في  الهوائي  بتثبيت  املروحية  فيه  قامت  الذي  الوقت 

حيث كان أحد الفنيني ينتظر لنصبه.
وهذه املرة األولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة 

.)Sete( طوافة على برج إيفل، وفق الشركة املشغلة للبرج
وتطلب العمل على هذا اخلطوة »أكثر من عام«، بكلفة ناهزت 
هيئة  مهندسو  صممه  الذي  الهوائي  أن  كما  يورو.  مليون 
البث اإلذاعي والتلفزيوني الفرنسي TDF، يزن ٣٥0 كيلوجراما، 

بحسب األمني العام للهيئة أرنو لوكوسي

باريس:

حيوانات فرنسا األولى
قائمة  تتصدر  فرنسا  أن  الفرنسية  لوموند  صحيفة  ذكرت 
الدول األوربية التي تهتم باقتناء احليوانات األليفة من الكالب 

والقطط والعصافير امللونة. 
   تقتني األسر الفرنسية: 2ر8 من مليون الكلب، وقد استوردت 
فرنسا 600 ألف كلب في العام املاضي. و6 ماليني القط. و٥ ر6 

من مليون العصفور.
    وحتتل بريطانيا املرتبة الثانية بعد فرنسا في اقتناء احليوانات 

األليفة، ثم أملانيا.

مدريد:

الطفلة التي بال اسم!
حول  بينهما  للخالف  حل  إلى  إسبانيان  زوجان  يتوصل  لم 
تسمية املولودة التي رُزقاها؛ فالزوجة تصر أن تطلق اسم أمها 

عليها على حني متسك الزوج بأن تسمى باسم أمه هو.
   وظل اخلالف بضعة أشهر حول تسمية الوليدة، وأخيراً حسما 

النزاع وسمياها: »الطفلة التي بال اسم«.

روسيا:

حتى القطط لم تسلم من العقوبات بعد حرب 
أوكرانيا

الدولي  االحتاد  حظر 
 FIFE للقطط 
القطط  مشاركة 
الروسية في املعارض 
على  وذلك  الدولية، 
في  احلرب  خلفية 

أوكرانيا.
الرسمي  املوقع  وذكر 
احلظر  أن  لالحتاد 

سوف يستمر حتى ٣1 مايو 2022، كما أنه يشمل حظر نقل 
كتاب  في  تسجيلها  أو  روسيا  في  تربيتها  تتم  التي  القطط 

النسب املنشور حتت رعاية االحتاد.
وأضاف: »عشاق القطط األوكرانيون لدينا يحاولون بيأس رعاية 
نحن  الصعبة.  الظروف  هذه  في  األخرى  واحليوانات  قططهم 
املتاخمة   FIFE أندية  أعضاء  من  العديد  ألن  للغاية،  سعداء 
ومولدوفا،  وسلوفاكيا  واجملر  ورومانيا  بولندا  مثل  ألوكرانيا، 

يقدمون يد املساعدة ألصدقائهم من املرّبني األوكرانيني«.
وتستمر الدول الغربية في فرض العقوبات اخملتلفة على روسيا 
نطاق  على  منها  أوكرانيا،  على  العسكرية  لعمليتها  نتيجة 
البنوك والرياضة واإلعالم، ووصل األمر مؤخرًا إلى فرض عقوبات 

على احليوانات الروسية ومنها القطط.

أوكرانيا:

حّب في زمن احلرب... 3973 واقعة زواج في منذ 
بداية الغزو الروسّي

الشعب  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  على 
وحبيبته  أوكرانياً  شاباً  أن  إاّل  الروسي،  الغزو  جّراء  األوكراني 
اختارا املضي قدماً في عالقتها وحتويل قصة حبهما إلى قصة 

يخّلدها شعبهما بعد احلرب.
وكان من املتوقع أن يحتفل الشابان بزواجهما خالل شهر أيار 
املقبل إاّل أن الهجوم الروسي على أوكرانيا غّير خططهما. كما 
فّضل الزوجان بعد زواجهما البقاء في أوكرانيا والقتال عوضاً 

من الفرار إلى الدول اجملاورة.
 في السياق، أعلن السفير األردني عبر حسابه الرسمي على 
»تويتر« أن »السفارة سّهلت إجراءات أول حالة زواج ألردني قادم 
من أوكرانيا مع خطيبته األوكرانية حيث متّ عقد الزواج بإشراف 

السفارة لدى إحدى اجلمعيات اإلسالمية في بوخارست«.
سفر  وثيقة  العروس  ومنح  بالسفارة  الزواج  عقد  توثيق  ومتّ 
قصة  والقت  األردن.  إلى  زوجها  مرافقة  من  لتتمكن  أردنية 
مواقع  على  كبيراً  صداً  احلرب  ويالت  من  الهاربني  #احلبيبني 

التواصل االجتماعي.
إيفاشينكو حفل  األوكرانية ليسيا  املقاتلة  أقامت  إلى ذلك،   

زفافها بزّي القتال لكنها لم تنس ارتداء طرحة العروس.
الزواج  حاالت  بشأن  األوكرانية  العدل  وزارة  بيان  وبحسب   
متّ  أوكرانيا،  ضد  الروسية  العملية  بداية  منذ  فإنه  واملواليد، 

تسجيل ٣97٣ واقعة زواج، ومولد 4٣11 طفل.

عالم بال حدود2121
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Let go and Let God...
I’ll admit it: I’m a wor-
rier. No, not someone 

who worries too much 
over everything. But I am 

someone who, when faced with many tasks or sit-
uations, begins to worry. 
The typical scenario is that I have a lot of things 
I’m ‘waiting on’ to get done. I might be waiting to 
hear back about an interview, a mark from a test, 
or a health result. I might be hoping that my fam-
ily is still safe. I might be thinking about my fu-

ture, my health, friendships, etc. That’s all on top 
of my daily tasks to do, such as cleaning, cooking, 
and more.
Overthinking — the art of creating problems that 
weren’t even there | by  Ashwiniraskar | Medium
Some days it’s tolerable. I feel like I have a lot to 
do, but it’s ‘not that bad’. I’m busy but I feel that 
things are manageable. But some days, I feel like 
my brain is going to crack. My head is jumping 
from task to task.  

-What do I have to do next? 
-How will I finish this all? 
-What will happen? 
-Will it work out? 
-Will I be okay? Will my family be okay? 
And the list goes on and on. I hate these feelings. 
My ‘go to’ is to pray. I try to breathe. And then I 
pray to God, to calm me down. I tell Him that I 
trust Him. I ask Him to help me. 
10 Ways How To Stop Overthinking Everything - 
anxietycentre.com
But deep down - really deep down - I don’t feel 
calmer. The thoughts start again. The worries. The 
jumping from thing to thing. The predicting the 
future. 
So the question begs - have I really given it to 
God? Did I really ‘let go and let God’? 
Clearly not. To let go and let God means to pray 
about my worries and then be at peace. To know 
that I’m not letting go into the unknown - I’m 
giving my worries to the One who holds them 
in His hands. He never fails. He made the world. 
He knows the future and isn’t worried - so why 
should I be? 
Jesus told us not to worry about tomorrow because 
today is sufficient for it’s own worries (Matthew 
6:34). That is indeed true. Today is for today. To-
morrow is for tomorrow. 
To really trust God is to give Him all my worries. 
When I pray, I want to do this having full faith 
and confidence that I’ve let my concerns fall into 
His capable hands. I want to rest in His comfort, 
knowing that while I still don’t have answers, I 
can have His peace. 
Verse of the Day - Psalms 94:19 KJV - Highland 
Park Baptist Church - Lenoir  City, Tennessee

God, please help me trust in You. While I may say 
that I do, I want to truly have peace in my heart. 
I want to be able to give my anxiety to You and 
know that I don’t need to think any more. Please 
fill me with peace. Still and quiet the storm in my 
heart. Take away the thoughts that plague me and 
fill me with worry and panic. Calm my soul and 
mind down. When I start to get overwhelmed, 
flood me with Your peace and silent my thoughts.  
Fill me with Your perfect peace. I let go and give 
it all to You. I trust that You’ll do what’s best for 
me - You always have and You will forever con-
tinue to. Thank You for Your endless love and pro-
tection. Your promises remain true forever. 
In Jesus’ name, 
Amen. 
Worrying does not empty TOMORROW of its 
troubles, it empties TODAY of its  STRENGTH”. 
| Spiritual quotes, Prayer for protection, Words

Dr Marina Malak

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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In October 1973, Egypt fought a lib-
eration war against Israel to retrieve 
back the lands occupied by the Israe-
li army since June of 1967. That war 
witnessed the first use of Petroleum 
Oil as a weapon or as leverage to be 
used against enemies or supporters 
of one of the parties to the conflict. 
During this war, the Oil producing 
Arab countries, and in solidarity with 
Egypt, banned Oil exports to west-
ern European countries and the USA, 
leading to an unprecedented hike of 
the Oil prices, which led to a massive 
increase in prices of goods and ser-
vices. 
In his book “A Hundred Million Dol-
lars a day,” Michael Field demon-
strates how the world, for the first 
time, had realized the importance of 
Oil as an absolute strategic commodi-
ty and weaponry. Since then, the USA 
has been very determined to control 
this commodity and weaponry. This 
was manifested in the USA’s quest to 

buy as much Oil as they could store, 
despite being the number one oil pro-
ducer globally.

In the meantime, during the war of 
1990, the liberating of Kuwait, fol-
lowed by extremely powerful air-
strikes, and the bombing of Iraq in 
January 1991, the world expected to 
witness another historical surge in Oil 
prices. Nonetheless, Oil did not reach 
any limits as speculated. According 
to a report made by the writer of this 
article and published in the daily The 
Egyptian Gazette before the air-
strikes, the reasons behind that were 
all the precautions that nations around 
the world had put in place since the 
harsh lesson of the 1973 war in the 
Middle East.
After the economic sanctions imposed 
on Russia due to its war on Ukraine, 
which banned the importation of Rus-
sian Oil and Gas, the world might 
have lost 5-10% of its production, 

while prices have extremely risen 
to unproportionable levels to that 
shortage of supply. But why now? 
Why are Oil prices rising rapidly 
and hitting unreasonable levels, and 
consequently not in accordance with 
the supply and demand basis? 
The major players of the Oil trade 
in the world found it an exclusive 
opportunity to recover some losses 
incurred during the slow days of the 
Pandemic and shake up the economy 
after two years of recession. In addi-
tion, the increase in prices of goods 
and services, which follows the high 
rise of Oil prices, will take them to 
levels that cannot be reversed again. 
Accordingly, it is the ultimate benefit 
of few corporations and investors, but 
the significant loss to the economy of 
the USA and the West.
Again, the controversial situation 
forces itself. How can the USA, being 
the number one consumer of Oil glob-
ally and the economy with the most 

players in the world 
business and invest-
ments, let the Oil prices 
upswing that high and 

fast? 
By the sanctions on Russian Oil and 
Gas, the USA is, in fact, shooting it-
self in the foot, especially when the 
major Arab Gulf Oil-producing coun-
tries did not respond to USA’s demand 
to increase their production of Oil to 
compensate for the decline in the vol-
ume of the Oil traded due to the sanc-
tions on the Russian Oil. In addition, 
most of the other major oil producers 
like Iran and Venezuela are not the al-
lies that the USA would depend on.
It is clear that the American adminis-
tration did not carefully calculate the 
usage of Oil as a weapon in its virtu-
al war on Russia, and it is the time to 
return to diplomacy and reason, and 
abandoning the use of innocent citi-
zens of Ukraine and the world in such 
a virtual war.
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