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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

Eddy - General ContractorEddy - General Contractor
Tel: 437-988-8488Tel: 437-988-8488

Email: Emadgawargious@gmail.comEmail: Emadgawargious@gmail.com

جميع انواع املقاوالت - منزلية وجتاريةجميع انواع املقاوالت - منزلية وجتارية
Basement - Additions Basement - Additions 
Kitchens - BathroomsKitchens - Bathrooms

إقرار رسوم على إقرار رسوم على 
املرضى املستدامني املرضى املستدامني 

في املستشفيات في املستشفيات 
الرافضني الذهاب الرافضني الذهاب 

لدور الرعايةلدور الرعاية
وزيرة التضامن لـ«جود نيوز« انتهينا من وزيرة التضامن لـ«جود نيوز« انتهينا من 

صرف تعويضات ضحايا كنيسة امبابة.. وتنفيذ صرف تعويضات ضحايا كنيسة امبابة.. وتنفيذ 
حزمة مساعدات عاجلة لألسر املتضررةحزمة مساعدات عاجلة لألسر املتضررة االنتخابات التشريعية االنتخابات التشريعية 

في إقليم الكيبيك: في إقليم الكيبيك: 
أحزاب وبرامج وناخبني؟أحزاب وبرامج وناخبني؟
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عن أفول الغرب
لست من السذاجة ألنتقد قراءة كتاب جملرد العنوان، فأنا ال أنتقد شخصا، 
بل فكرا، وأنتقد أيضا فكرة سائدة عند املؤسسة الدينية، وهي اخلصام مع 
أعمدة احلداثة الثالثة، وهي نسبية احلقيقية، ومرجعية العقل، وحرية الفرد، 

الغربية  الرأسمالية  ينتقد  فعندما 
املتوحشة وأنا شخصيا أنتقد هذا، فهو 
األعمدة  هذه  البناء  أساس  على  ينتقد 
مفهوم  من  ننتقد  نحن  لكن  الثالثة، 

إقصائي استئصالي.
أرباع  من يقول إن كتابا بشريا هو ثالثة 
فهو  مرتد،  أو  كافر  ينتقده  ومن  الدين 
هذا  ألن  العقل،  مرجعية  مع  يتعارض 
في  احلديث  العلم  مع  يتعارض  الكتاب 
إن ضرب  يُقال  وعندما  أكثر من موقف، 
ضلع  لها  يُكسر  أال  بشرط  ممكن  املرأة 
يقال  أو  الفرد،  حرية  مع  يتعارض  فهذا 
إن املسيحي كافر، وعندما أهاجم أهم 
نظرية هجوما مكفرا ملن يتبناها، وهي 
مع  خصام  على  أنا  إذا  التطور،  نظرية 

احلقيقة العلمية
مناهج  في  أدرس  أن  على  أصر  عندما 

دية  من  أقل  املسيحي  دية  أن  جامعتي 
الزوج دفع ثمن عالج  املسلم، وليس على 
زوجته واحلمل أقصى مدة له أربع سنوات، 

إلى آخره، فأنا بالطبع 
على خصام مع هذه 
وال  متاما،  احلضارة 

أقرأ عن انتقادها بغرض الدراسة، لكن بهدف أن حتل 
محلها اخلالفة اإلسالمية التي ذقنا منها األمرين.

وانتشارا  سيطرة  األكثر  هو  السلفي  املزاج  لألسف 
منذ زمن طويل، لذلك كان الصوت األوضح واألعلى هو 
بعدما  نظرهم،  ووجهات  ألفكارهم  املتشددين  صوت 

اختزلوا اخلالف في شخص، مع أنه خالف مع فكر.
نختلف  أن  حقنا  ومن  االحترام،  كل  له  الدين  رجل 
مؤسسة  مع  خصومة  في  لسنا  نحن  أفكاره..  حول 
اختطاف  يريد  معني  تيار  ضد  لكننا  بعينها،  دينية 
أعز  من  واحد  لّدي  نفسي،  عن  الدينية،  املؤسسة 
أستاذ  وهو  الهاللي  سعدالدين  هو  أزهري،  أصدقائي 
الفقه املقارن باألزهر، ودائما ما يتعرض لنقد جارح من 
داخل املؤسسة، بالتالي فالتنويري احلقيقي ليس في 

خصومة مع أشخاص، بل مع أفكار.

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

مرسي..  محمد  غرار  على 
ترامب يطالب بعودته كرئيس 

شرعي للواليات املتحدة
...........................................ص11

هدف الالعب جرجس مجدي
يفتح التساؤل من جديد: من 
في  القدم  كرة  فتنة  يصنع 

مصر؟
..........................................ص 14

اجلمهوري  القصر  اقتحام 
وحظر جتوال.. ماذا يحدث في 

العراق؟
...........................................ص11

»ويسترن«  لطالب  مظاهرات 
اجلامعة  بقرارات  للتنديد 

بأخذ 3 لقاحات
..............................................ص9

شيخ األزهر وضريبة الوظيفةشيخ األزهر وضريبة الوظيفة
ضمن حملة في جمع أكياس الرمل ملواجهة الفيضانات 
في العاصمة الكندية، أوتاوا. أوقف مواطن كندي »جاسنت 
ترودو« وقال له مستهجناً وأمام الكاميرات والصحف، »هل 
تعلم كم من الوقت استهلكت وكم من الوقت تأخرنا عن 
جمع األكياس بسببك«. وأضاف »أنا أقف منتظراً منذ 3٠ 
دقيقة ومتاخراً عن العمل بينما أنت هنا تستجم. نحن 
نساعد الناس وأنت تتسبب في تعطيل عملنا باألمن الذي 
يرافقك«. بينما عندما حاول ترودو الدفاع عن نفسه قائالً 
أجابه  الرمل«  أكياس  جمع  في  نساعدكم  وأطفالي  »أنا 
وهذا  لتتصور  هنا  أنت  بينما  أعمل  أنا   « الكندي  املواطن 

أكبر نفاق رأيته في حياتي ، ولن تأخذ صوتي بعد األن«
التصنت  متاماً  مينع  حيث  املتحدة  والواليات  اجنلترا  وفي 
علي رسائل أو مكاملات املواطن دون إذن قضائي جند أنه مت 
تسريب الرسائل النصية لبوريس جونسون رئيس الوزراء 
البريطاني مع رجل الصناعة اإلجنليزي »جيمس دايسون«. 
كما مت تسريب مكاملات ترامب مع سكرتير والية جورجيا 

أثناء اإلنتخابات بل وإذاعتها. 
السادس  بنديكت  البابا  أعتذر  سنوات  عشر  أخر  وفي 
عشر عن اإلساءة اجلنسية التي حدثت من قبل قساوسة 
فرانسيس  البابا  أعتذر  كما  الكاثوليكية  بالكنيسة 
بحق  الكاثوليكية  الكنيسة  فعلتها  التي  األخطاء  عن 

اإلشراف  أثناء  بكندا  األصليني  السكان 
القرن  الداخلية في منتصف  املدارس  علي 

الدولة.  مع  مشتركة  مسئولية  كانت  أنها  رغم  املاضي، 
ورغم أن البابا احلالي والسابق هم أنفسهم لم يفعال شئ 
بل هي أخطاء قيادات وباباوات أخري رحلت عن عاملنا من 

األساس. 
قيادات  من  العامة  الشخصيات  أن  يثبت  سبق  ما  كل 
سياسية ودينية ليست لها حرية املواطن العادي. ولهذا 
قمة العجب أنه حينما يعود شيخ األزهر من العالج في 
»أفول  يقرأ كتاب  وهل  العودة  رحلة  وأن يظهر في  الغرب 
خالد  د.  يتعرض  أوريد«،  »حسن  املغربي  للكاتب  الغرب« 
علي  االزهر  شيخ  انتقد  ألنه  الشديد  للنقد  هو  منتصر 
الكارهني  نقد  جتاهلنا  ولو  بالطائرة،  األزهر  شيخ  مشهد 
واملزايدين علي د. منتصر وعلي علمانيته و ليبراليته وما 
أكثرهم سنجد أقلية شبه موضوعية تناولت نقد خالد 
أن  ونسوا  يريد،  ما  يقرأ  أن  في  األزهر  شيخ  حق  بدعوى 
شيخ األزهر شخصية عامة تخضع لتقييم اجملموع في 
أدق التفاصيل احلياتية ، وتصرفاتها سواء كبيرة أو صغيرة 
دائماً كما هو  امليكروسكوب  وحتت  محسوبة عليه متاماً 
العالم  العامة في  والشخصيات  القيادات  تلك  حال كل 

من حولنا.

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 4٠ 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   1٠٠ 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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صدمات اليوم.. أزمات الغد
44

واملنطقة  2011م  عام  منذ 
حالة  في  تعيش  العربية 
غير  الفوضى  من  ُمتصاعدة 
غير  تقلُّبات  ثمة  املفهومة، 
ُمتسارعة  وتغيُّرات  ُمعتادة 
في واقع املنطقة من الصعب 
البشرية  النفس  على  متر  أن 
صدمات،  إلى  تؤدي  أن  دون 
نتائجها  تنعكس  أن  ودون 

ُمجتمعية  اضطرابات  بصورة 
في  بوضوح  بعضها  يظهر 
الوقت الراهن؛ بينما سيتجلَّى 

القادمة،  السنوات  خالل  اآلخر  بعضها 
»ظواِهر  باعتبارها  الناس  لبعض  وستبدو 
ُمفاجئة« ال يعرفون كيف يتعاملون معها، 
ينتبهوا  أو لم  اآلن  ألنهم نسوا ما يحدث 

له.
ال ميكن أن متر احلروب العاملية، والتضخمات 
أن  دون  واجلوائح،  والثورات،  االقتصادية، 
آثار أقدامها على ُمستقبل البشر،  تطبع 
ال سيما ذاك النوع من البشر الذي ينتظر 
دائًما أن يُصنع مصيره بيد غيره، وإن متكن 
من  سيكون  بالصدفة  النجاة  من  هؤالء 
الذين كانوا أطفاالً  ابنائهم  الصعب على 
أو ُمراهقني خالل تلك األزمات تدبر أمورهم 
ُكنَت  إذا  املستقبل..  في  ذاتها  بالطريقة 
من اجليل املولود بني ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرين انظر إلى ظروفك األن ثم 
ارجع إلى ذاكرة طفولتك لتتذكر ما حدث 
وقتها في أكثر من بلد وكيف أثر ذلك سلًبا 
على حاضرك اليوم بطريقة ُمباشرة أو غير 
ُمباشرة، وإن لم تتذكر ارجع إلى الصحافة 
وال  لُتذكرك،  الوقت  ذلك  في  الورقية 
اآلن  ألننا  اإللكتروني  التوثيق  على  تعتمد 
في مرحلة ترسيخ األكاذيب وقلب احلقائق 
العاملي  النظام  أمزجة  وِفق  التاريخية 

اجلديد لكل ما لم يتم توثيقه 
ورقًيا في حينه.

وانتهى  حدث  قد  حدث  ما 
»ما  أمام  اليوم  لكننا  أمره، 
»غير  وهو  فعالً  يحدث« 
غير  ُمحاوالت  هناك  طبيعي«، 
مفهومة للتعامل مع اإلنسان 
بشريًا«  كائًنا  »ليس  باعتباره 
أو  اجلسدي  لكيانه  وزن  وال 
واضح  استهتار  هناك  املعنوي، 
اخمللوق  هذا  جسد  بُقدسية 
ُمختلف  وعقله ومشاعره على 
يتعرض  أنه  إلى  ينتبه  أن  دون  األصعدة 
لالنتهاك واالستعباد وحتويله إلى »روبوت« 
له  تكون  أن  دون  آخرين  مصالح  خلدمة 
ال  »احلُريَّة«،  أهمها  يكون  قد  أخرى  حقوق 
واتخاذ  االختيار  وُحرية  الِفكر  ُحرية  سيما 
دون حشره حتت وطأة ظروف قاهرة  القرار 
السيئة  اخليارات  أفضل  اختيار  ُتبره على 
املُتاحة لعدم رؤيته خيارًا طيًبا يستحقه!

العالم  خارج  من  حلول  توقُّع  مُيكن  ال 
ُكنَت  إن  الزمن،  للفرد في هذا  الشخصي 
فعليَك  املصير  هذا  من  النجاة  ترجو 
األجيال  وإنقاذ  نفسك  إلنقاذ  السعي 
القادمة من لعنات ما يحدث اليوم، يجب 
ألنك  مبُفردك  وتفهم  وتنتبه  تاُلحظ  أن 
منك  أكبر  أخرى  منظومة  ألي  بالنسبة 
باعتبارك  إال  ُمهم  غير  اتساًعا  أكثر  أو 
تنفيذ  عجلة  سير  في  يُساهم  بُرغًيا 
ستفهم  ذكًيا  ُكنَت  إن  فقط،  مصاحلها 
هذا الكالم وتستفيد منه حني ترى قليلي 
أعاصير  ترفهم  الفهم  وبطيئي  الذكاء 
أن  ر  القادمة في املستقبل، وتذكَّ الظروف 
ال أحد سيورط نفسه بتوضيح األمر أكثر 
للغافلني واملُغّفلني ألن ثمن احلقيقة اليوم 

أغلى من أن يتم التضحية به.
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على قهوة في شبرا:
صاحب الكورة!!   

 بقلم: هاني صبحي 

يا عمو ممكن أشرب”... كان طفل صغير  “معلش 
وأصحابه  الصغيرة  كورته  دراعه  حتت  محتضن 
تلعبوا  رايحني  وسألتهم  ندهتهم  بره..  مستنني 
عثمان؟  مدرسة  ورا  اللي  الوسعاية  في  فني؟ 
مالعب  أحد  في  يلعبوا  رايحني  أنهم  فعرفوني 
بقت منتشرة  اللي  الصناعي  النجيلة  اخلماسي 
فوق  من  بننط  كنا  إحنا  لهم  قلت  دول،  اليومني 
جنيه  ربع  من  نزوغ  الساحل عشان  مركز شباب 

حق التذكرة..
أحنا كنا بنتنفس كورة، الشلة كلها كانت كروية 
بامتياز .. كرمي وواحد تاني كانوا زملكاوية والباقي 
أبويا  على  الطفولة  من  فتحت  عينيا  أهالوية.. 
..هو  ده  بكرة  أبو  وأسود  األبيض  التليفزيون  قدام 

مكانش فقط بيتابع املباراة بتاعة األهلي، ده كان بيلعب معاهم، دماغه بتتحرك مع كل ضربة رأس 
متوقعة جوه املنطقة، ورجله بتسدد الكرة نيابة عن أي العب متقاعس .

وقت املباراة كانت أمي بتشيل من قدامه أي شيء قابل للكسر، ورثت عنه تشجيع األهلي وعشق 
كرة القدم عموًما .. كان بيبقى يوم عيد ملا يصطحبني معاه لإلستاد، أيام ما كان اجلمهور بيحضر! 
ودوري  الفضائيات،  التحليل في  واستوديوهات  للرعاة  تبقى  ما  للجماهير، قبل  الكوره كانت فعال 
أهداف  وبجيب  كرة  العب  أطلع  أني  عندي  اليقظة  أحالم  من  كانت   .... الشركات  بدوري  أشبه 
واجلماهير بتهتف لي، كنت بستجيب ألي دعوة للعب الكرة سواء في الشارع عندنا أو في املناطق 

اجملاورة أو مراكز الشباب.
كانت كنايس شبرا متعودة تعمل كل صيف دورات لكرة القدم وأنشطة تانية كتير، فكنت عضو 
مؤثر داميًا في فريق الكنيسة.. عمري ما هانسى ملا كان عندنا ماتش في مرحلة الثانوي وقبلها بليلة 
واحدة انفرط عقد الفريق بسفر اثنني أخوات وإصابة واحد بنزلة برد شديدة، ساعتها كنا قاعدين 
في الكنيسة مع اخلادم املسئول عن نشاط الكورة نفكر في حل للورطة دي .. املاتش بيبقى خماسي 
أنا ممكن  للخادم  وقلت  دماغي  احتياطي، حلد ما شغلت  أفراد ومفيش  أربعة  وكده معندناش غير 
أجيب »زخاري« ابن عمي بكرة يعوض النقص ده .. مرضيتش أبص ناحية كرمي ألحسن نظراتنا لبعض 
.. أنا ماليش أعمام اصال، وال حد في عيلتنا كلها اسمه زخاري.. أنا حتى معرفش  تفضح الكدبة 
ليه اخترت االسم ده حتديدا دوناً عن كل األسماء املسيحية! بعد ماشينا كرمي قال لي: مني زخاري 

ده يا عم؟ 
قلت له: أحمد كتكوت

قال لي: يا نهارك أسود!! أحمد؟ أنت ملقيتش غير أحمد! 
قلت له: لو عندك حل تاني قوله، هو الوحيد اللي فاضي والوحيد اللي هيرضى ييجي يلعب كورة لو 
في قسم الساحل حتى ... روحنا ألحمد كتكوت وفضلنا طول الليل نحفظه االسم ونفهمه هيعمل 
إيه عشان ميفضحناش.. وبالفعل أتقابلنا الصبح جوه الكنيسة وعرفناه باخلادم ثم انطلقنا على 
كنيسة مارجرجس بشارع جزيرة بدران .. دخلنا امللعب امللحق بالكنيسة وغيرنا هدومنا وجاء موعد 
مباراتنا.. كان العرف املتبع إن احلكم بيجمع الفريقني ونقف في صف واحد في اتاه الشرق نصلي 
الصالة الربانية قبل املباراة.. أنا وكرمي كان نفسنا األرض تتشق وتبلعنا أو نحط شريط الصق على 
فمنا عشان نكتم الضحك على نظرات البالهة املمزوجة بالدهشة اللي بتصرخ في عني أحمد مع 

محاوالته أنه يبدو كواحد مسيحي مننا، وهو مؤكد بيدعي ربنا إن اليوم ده يعدي على خير .
مفاتش 3 دقائق إال وارتكب أحمد فاول ضد العب من الفريق التاني – فصفر احلكم – جرى عليه أحمد 

يصرخ: واملصحف ما فاول!! 
توقف الزمن للحظات والصفارة انحشرت في فم احلكم وكرمي حط إيده على رأسه وأنا كنت على 

وشك االنهيار واحلكم بيقول له: نعم؟!
حتى استطرد أحمد بسرعة بديهة يحسد عليها: واإلجنيل ما فاول واملصحف ما فاول والتوراة ما 

فاول.. أحلف لك بأيه تاني يا كابنت؟ 
رد عليه: أنا مش كابنت، وأحنا مبنحلفش يا حبيبي ... وأداله إنذار

تكفلت  وأنا  الطرد،  عليه  استحق  أعنف  تاني  فاول  ارتكب  أحمد  وكان  إال  دقيقتني كمان  مفاتش 
باجلري على أحمد أمنع طوفان الشتامي املتوقع واصطحبته خارج امللعب وأنا باهمس له: روح أنت يا 
أحمد كتر ألف خيرك متشكرين جًدا.. وحلفته بأمه يلبس هدومه من سكات، كل ده وسط ذهول 

ونظرات قاتلة من أستاذ رفيق اخلادم بتاعنا .. وكأنه بيقول لي هو ده ابن عمك املنقذ؟!
اذكر.. غيرنا  وأتغلبناها 6/ صفر على ما  ناقصني العب  اللي لعبناها آلخرها  للمباراة  أعود  أن  قبل 
هدومنا وجينا نخرج، استوقفنا خادم من اللي مسئولني عن النشاط الرياضي، وقال ألستاذ رفيق: لو 
سمحت يا رفيق ابقى وصي على الولد اللي اتطرد ده يحترم الكنسية ويلتزم بالسلوكيات شوية.. 

أستاذ رفيق سأله وهو بيبص لي والشرر متطاير من عينه: ماله عمل ايه زخاري؟ 
قال له: ينفع برضه وهو خارج يعاكس بنت من بنات الكنيسة ويقول لها اللهم صل على النبي؟ 

** وللحديث بقية..
** جزء من رواية على قهوة في شبرا _ يناير 2020 .. دار الفؤاد للنشر والتوزيع
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قال أحدهم: »لقد رأيت مرة من املرات مشهداً عجيباً في سيرك 
لأللعاب البهلوانية، حيث حاول أحد الرجال املدربني على التّصويب 
الدقيق وإصابة األهداف مبهارة، أن يظهر مهاراته في هذا املضمار، 
فوجه مقذوفة نحو شمعة مشتعلة وضعتها زوجته على رأسها، 
ومن مسافة بعيدة، أطلق املقذوفة، فأسقط الشمعة إلى األرض 
دون أن تصاب زوجته بأي أذى، فسألتها بعدها: هل كنت تشعرين 

باخلوف وأنت في هذا الوضع، فأجابت بال تردد: ملاذا أخاف؟؛ فإن زوجي كان يّصوب مقذوفته 
للشمعة، وليس لي«.

   فكرت في ذلك، وأنا أشاهد هؤالء الذين ال يصلحون ألي مهنة في األرض، أو السماء، سوی: 
والشر، ومحبة  البغض  وغرورهم كل مقذوفات  بید معصيتهم  يّصوبون  »املوت«.. وهم 
ال  الذين  أولئك  بإتاه  حدودها،  أقصى  إلى  الذات 
يحملون سوی: شمعتهم املضيئة وصليبهم الذي 

ال يزال يقطر بشهادة الفم، وشهادة الدم.
أجل  من  شئ،  كل  يدفعون  األقباط،  هم  ها     
الدينية،  للفاشية  لرفضه  يُقتحم  الذي  وطنهم 

والسياسية! 
باإلصغاء  املوت،  نداء  صرخات  يواجهون  هم  ها     

لنداء املزامير!
   ويواجهون أبواق البغضاء، بأناشيد: »نحن نغفر«!

املشتعلة،  عليقتهم  أمام  نعالهم  يخلعون  حتترق،  كنائسهم  ينظرون  هم  وبينما     
ويصغون لبكاء اهلل، القريب من أوجاعهم!

   وبينما تنزع ممتلكاتهم عنهم، يعلنون: بأنهم يقدمون ما ال يستطيعون أن يحتفظوا 
به؛ ليربحوا ما ال ميكن أن يفقدوه!

   وبينما يُذبح أحد من أحبائهم، يبشرون: بأن ذبح شخص ال ميكن أن يقضي على إنسان 
أصبحت حياته جزءا من األبدية!

   ومع أن اخلوف الذي ال يصل إلى حد اجلنب، حق إنساني، إال أن اخلوف لم ميس بعد قالع 
قلوبهم، وإرادتهم.. ولسان حالهم: »ملاذا نخاف؟«.. فال خوف في احملبة، وال محبة بال خوف 
على هؤالء الذين ال يزالوا يتوعدون بقايا املذبوحني بسيفهم، ويحاولون االختباء من دعوة 

احملبة بني األسلحة!...

فوق كل خوف!

نائية  أنه كان في قرية  يحكى 
ذكي  شاب  مصر  صعيد  من 
دراسته  في  جدا  ومتفوق 
للتو  حصل  وقد  الثانوية 
واتفقت  عالي  مجموع  على 
يرسلوه  إن  ضرورة  على  أسرته 
تعليمه  إلكمال  املدينة  إلى 
إلى  ذهب  وبالفعل  اجلامعي، 
هناك وفى اجلامعة تعرف على 
في  املقيمني  الشباب  أحد 
بينهم  فحدثت  املدينة  نفس 
حتى  األيام  مع  ازدادت  صداقة 
أصبح الواحد منهم تؤام لروح 

األخر.
املغترب  الشاب  هذ  وأضحى 
الشاب  أسرة  أفراد  من  واحد 
في  معهم  وانغمس  األخر 
وتأخى  وصداقة  محبة  عالقة 
االثنني  وتخرج  األيام  ومرت 
يبدئوا  إن  وقرروا  اجلامعة  من 
مشترك  مبشروع  حياتهم 
ومبساعدة  وبالفعل  بينهم، 
يبدئوا  إن  استطاعوا  األسرتني 
كل  اخذ  الذي  مشروعهم 
جهد  بعد  وبالفعل  وقتهم، 
وأصبح  املشروع  جنح  ومثابرة 
وقاموا  بل  جدا  عالي  دخل  يدر 

بإنشاء فروع لهم.
الشاب  تقدم  ذلك  إثناء  وفى 
الفتيات  إحدى  املغترب خلطبة 
ووافقت ومت الزواج وكان اجلميع 
في سعادة وسالم إلى أن جاءت 
الذي كان  األخر  للشاب  فرصة 
يريد أن يستكمل تعليمه، وقد 
اجلامعات  إحدى  له  أرسلت 

عليا  لدراسات  املرموقة منحة 
ملدة 3 سنوات.

فرحب  بهذا  صديقه  وصارح 
عليها  وشجعه  بل  بالفكرة 
شيء  كل  إن  على  واتفقوا 
الشاب  إدارة  حتت  سيكون 
األخر  يعود  إن  إلى  املغترب 
وعاد  سنوات،  الثالث  ومرت 
صديقه ولكن املفاجأة أنه وجد 
كل شيء قد حتول إلى ملكية 

الشاب املغترب ولم يترك له أي 
متاما  يرفض  كان  وأيضا  شيء، 
فكرة اجللوس مع صديقه حتى 

يخبره ملاذا فعل به هذا.
من  وساطة  وبعد  وأخيرا 
بني  اجللوس  قرروا  أشخاص 
الصلح  ومحاولة  الصديقني 
بينهم وفى املعاد املتفق عليه، 
فعل  أنه  املغترب  الشاب  قال 
هذا الن صديقه خانه، وفكر في 
ليستكمل  اخلارج  إلى  السفر 
دون  لذلك  وخطط  دراسته 
وجوده  استغل  وانه  بل  علمه 

لكي ال يخسر شيء.
إن  فقال  األخر  الشاب  إما 
النية  بيت  بأنه  خانة  صديقة 
والدراسة  السفر  على  ووافق 
له لكي ينفرد باملشروع ويطرد 
السؤال:  هو  هذا  واآلن  منه... 
ترى من هو الصديق الذي خان 

األخر من وجهة نظرك؟

صديقي الذي خان صديقي الذي خان 
    بقلم: مجدي حنني

ال أعتقد أن هناك سبباً واحداً يجعلني أطمئن على مصر في الوقت احلالي بعد متابعة الكثير 
للوضع  وبالتبعية  الراهن  االقتصادي  الوضع  عن  العاملية  الصحف  في  واملقاالت  التقارير  من 
السياسي ومستقبل نظام احلكم في مصر بينما هناك عشرات األسباب تعلني أقلق على 

مصر وعلى املصريني!
 تقارير هنا وهناك عن أن مصر مرشحة إلعالن اإلفالس على غرار دول أخرى مثل سيريالنكا، 
وبالتبعية فمن اجلائز أن تكون مصر مرشحة حلدوث اضطرابات داخلية بسبب تدهور الوضع 
يوماً  اليومية  احلياة  متطلبات  مع  معاناته  تزيد  التي  املصري  املواطن  حال  وضيق  االقتصادي، 
الوزراء، ففتح  ورئيس  الدولة  رأس  بها  يعترف  أن  اقتصادية البد  أخطاء  نعم، هناك  يوم...  بعد 
اقتصادية  ذات جدوي  األموال في مشاريع ليست  اجلنوني وصرف  الشكل  االقتراض بهذا  باب 
وال جدوي إنتاجية بينما تتراكم الديون وفوائدها على الدولة املصرية حتى وصل الدين اخلارجي 
 11 هو فقط  اآلن  املصرية  للدولة  الفعلي  النقدي  االحتياطي  بلغ  وحتى  دوالر  مليار   158 إلى 
مليار دوالر )وباقي االحتياطي النقدي 
22 مليار دوالر عبارة عن ودائع من دول 

اخلليج(.
تد  فلم  وفوائدها  الديون  عن  أما 
األصول  تبيع  أن  مصر مخرجاً سوى 
لدول  املصرية  للدولة  اململوكة 
ديون  وفوائد  لديون  سداداً  اخلليج 
مستحقة لهذه الدول التي أصبحت 
تستحوذ على أصول )رابحة( للدولة 
املصرية، وهكذا تراكمت الديون على 
مصر وبالطبع لعبت جائحة كورونا 
واحلرب الروسية األوكرانية دوراً كبيراً 

فيما وصل إليه االقتصاد املصري!
األهم ماذا بعد؟! هل  السؤال  ولكن 
هل  احلل؟!  هو  يناير  سيناريو  تكرار 
أم  االقتصادية  املشكالت  سيحل  الدولة  مؤسسات  هدم  هل  احلل؟!  هو  النظام  على  اخلروج 
سيضاعفها وستدخل مصر في نفق مظلم لن تخرج منه؟! في ظني ان ثورة ثالثة ستقضي 
على األخضر واليابس! نعم لهذا النظام خطاياه فيما يتعلق بامللف االقتصادي وملفات حقوق 
األنسان واحلريات وغيرها من امللفات ولكن ال تنسى يا عزيزي أن هناك من يتربص ولديه ثأر مع 
الدولة املصرية ومع اجليش والشرطة ومع األقباط حتديداً! نعم ان سقوط هذا النظام معناه 
مقدمتهم  وفي  ثمنها  اجلميع  وسيدفع  اهلل  إال  مداها  يعلم  ال  اضطرابات  في  البالد  دخول 

األقباط!
أما رأس الدولة فأدعوه لتصحيح األوضاع والتوقف عن أطالق التصريحات االرتالية التي تدفع 
الرئيس فاجلميع على السوشيال ميديا اآلن يحاسبك على  مصر ثمنها اآلن... نعم يا سيادة 
طموحات  مستوى  رفعت  التي  املستفزة  تصريحاتك  وعلى  الرئاسية  القصور  بناء  تصريح 
املواطن املصري إلى عنان السماء، ثم وجد نفسه في الواقع مطروحا دون رحمة على أرض مليئة 

بالصخور واحلجارة التي لم ترحم جسده املنهك!
كما أناشده بوضع حد لسيل االقتراض الذي فتحه على البحري منذ سنوات والتوقف عن متويل 
مشاريع »البروباجندا« التي ليس لها أي جدوى اقتصادية للمواطن العادي واالهتمام باحلاجات 
األساسية للمواطن البسيط ولو حتى من قبيل اإلنسانية! كما أرجو أن يساند اجملتمع الدولي 
االقتصاد املصري حتى يتعافى من أجل استقرار مصر.... وأخيراً أقول صلواتنا مع مصر ومع كندا 

ومع العالم كله من أجل حياة أفضل لإلنسان.

اجلميع يحتاج إلى التعقل قلياًل حتى اجلميع يحتاج إلى التعقل قلياًل حتى 
نحافظ على مصر!نحافظ على مصر!

بقلم: جورج موسى

1-844-355-6939
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الثروة أهم! الثروة أهم! 
ثالثة من مشاهير احملسنني إلى البشرية تكاد تكون مجهولة متاماً اليوم، ألن مهنة الطب تكافئها 

بالعار ال بالشهرة. بحق وحقيقي.
إجنلترا  في  أثروا كثيراً   - واحلفيد  واالبن  األب   - أجيال من األطباء في أسرة تشيمبرلن     فثالثة 
والوالدة  الوضع  حاالت  في  بها  املعترف  مهارتهم  بفضل  عشر  والسابع  السادس  القرنني  في 
باع  املال  لقاء مبلغ ضخم من  واالفصاح عنها، ولكن  الصعبة بفضل طريقة رفضوا كشفها 
هيوتشيمبرلن أخيراً هذا السر إلى كلية الطب الهولندية من أجل استعمال املتخرجني فقط 
من طالب الطب منها. غير أن املوقف أثار السخط الشديد لدى شابني من هؤالء الطالب ففضحا 
أسرة  أطباء  ابتكره  وقد  التوليد.  اليوم في  املستعمل  اجلراح«  الغامض. فقد كان »كالب  السر 

تشيمبرلن الستعماله في حاالت الوضع الصعبة.
   وطوال حوالي مئة سنة، ضحى هؤالء األطباء بآالف األمهات احلوامل واألجنة الذين كان ميكن أن 

يروا النور ويعيشوا فيها لو عرف أطباء آخرون بوجود هذه اآللة الطبية.

أنا هو اجلنديأنا هو اجلندي
   

الحظ کریستیان ملك الدامنرك في أثناء توله في كوبنهاجن أن عالمة الصليب املعكوف ترفرف 
على مبنی عام، في انتهاك لالتفاق بني هتلر واملدينة. 

   أمر امللك: انزلوا هذا عن املبنى.. رفض الضابط األملاني تنفيذ األمر قائالً: لقد رفع هذا العلم 
حديثاً بناء على أوامر صادرة من برلني.

   قال امللك: لقد قلت أن ينزل هذا العلم قبل الساعة الثانية عشرة وإال سأرسل جندي إلى أعلى 
املبنى لينزله.

الذي  اجلندي  هو  أنا  امللك:  قال  عندئذ  بالرصاص.  يضرب  بهذا  يقوم  جندي  أي  الضابط:  قال     
ينزع هذا العلم! وصعد امللك إلى املبنى وأنزل العلم، ولم يستطع الضابط النازي أن يقتل ملك 

الدامنرك.

حدث في هذه الدنيا66

إبريل  في  كوكلينسكي«  ليونارد  »ريتشارد  ولد 
من عام 1935، لوالدين بولنديني مهاجرين، كانوا 
قد فروا من أوروبا إبان احلرب العاملية األولى، أبوه 
عنه  وعرف  احلديدية«،  »السكك  في  عامال  كان 
كان  كما  القلب،  وقسوة  والصرامة  الغلظة 

سكيرا من الدرجة األولى.
ألتفه  يضربه  وكان  الغضب،  سريع  والده  كان 
أن  هكذا،  أب  ظل  في  الطبيعي  ومن  األسباب، 
كانت  بدورها  لكنها  بأمه،  ويتعلق  األبن  يلجأ 
تسيء معاملته وتضربه باستمرار. باختصار كان 
جو املنزل عاصفا معظم الوقت، حتى أن ريتشارد 
كاد أن يشهد مقتل والده على يد أمه في أحد 

األيام، لوال أن األب جنأ بأعجوبة من املوت.
ريتشارد  نشأ  املضطرب؛  املناخ  هذا  ظل  في 
وازدهرت  نفسه،  على  منطوي  معقد  كطفل 
ميوله السادية، فكان يفرغ كل طاقاته السلبية 
على اجلراء والقطط السائبة في احلي، ميسك بها 
ويقيدها ويلقي بها من اعلى نقطة في سطح 

بنايتهم.
أدعى »ريتشارد« بأن أول جرمية قتل ارتكبها كانت 
وعمره ال يتجاوز 14 ربيعا، وكان الضحية فتى من 
انه كان يضايقه ويتنمر عليه  فتيان احلي، أدعى 

باستمرار.
هو  ريتشارد  أن  يعلمون  كانوا  احلي  في  من  كل 
الفاعل.. ولكن لم يجرؤ أحد على التقدم وإخبار 
بك  تؤدي  قد  كانت  أنذاك  فالوشاية  الشرطة.. 

وعائلتك للهالك.
منذ ارتكابه جلرميته األولى، أصبح اجلميع يخشى 
وهذا  واجليران.  احلي  سكان  ذلك  في  مبا  ريتشارد 
رجال  أنظار  جلب  ريتشارد،  ناله  الذي  الصيت 
املافيا واجلرمية املنظمة، فكان رجال ورؤساء تلك 
ليعملوا  ريتشارد  أمثال  عن  يبحثون  العصابات 
يستخدموهم  أو  لهم  شخصيني  كحراس 
ريتشارد  نالها  التي  كقتلى مأجورين. والسمعة 

كانت تخوله ليصبح أحد هؤالء.
عائلة  كانت  اإلجرامية  املنظمات  بني  من 
رجال  أعتى  تضم  املهاجرة  اإليطالية  سيموني 
املافيا والقاتلني املأجورين في مطلع اخلمسينات 
والستينات. وقد ظفرت عائلة سيموني بخدمات 
حفاوة  بكل  استقبلوه  اجلامح.  الفتى  هذا 

وعاملوه منذ البداية كفرد أصيل من العصابة.
عائلة سيموني  يقتصر على  لم  ريتشارد  تعاون 
وعائالت  منظمات  ليشمل  امتد  بل  فقط، 
يتم  فكان  لها.  حليفة  كانت  أخرى  إجرامية 
يتخلف  كان  من  لكل  وطاقمه  ريتشارد  إرسال 
في  وأرباح  وإتاوات  قروض  من  األموال  دفع  على 
حتمل  كانت  األولى  الزيارة  طبعا  احملدد.  وقتها 
طابع التهديد فقط، كانوا يحذرونهم انهم في 
أال   – احملتوم  مصيرهم  سيالقون  القادمة  الزيارة 

وهو املوت..
ألي  ويرسلونه  باستمرار  يعمل  ريتشارد  كان 
ملدن  يذهب  فكان  العائلة.  طالته سلطة  مكان 
إمتام  اجل  من  ونيوجرسي  نيويورك،  فيالدلفيا، 

أعمال العائلة.
على  يختصر  كان  البداية  في  ريتشارد  عمل 
املافيا  ولعلها مجرد تربة من  واالبتزاز.  التهديد 
اليوم  جاء  حتى  الشاب،  هذا  قدرات  في  للنظر 

ريتشارد رسميا ليصبح  ترقية  الذي سيتم فيه 
فيه قاتال مأجورا.

من  زمرة  مع  ريتشارد  املنظمة  أرسلت  وبالفعل 
رجال العصابة اخملضرمني من العائلة في مهمة 
للوهلة األولى كانت تبدو روتينية؛ ستنتهي ببرح 
يعلمه  لم  ما  ولكن  شابه،  ما  أو  ضربا  أحدهم 
ريتشارد ان األمر كله كان مجرد اختبار له ملعرفة 

مدى والئه للعائلة.
ومعهم  السيارة  العصابة  رجال  قاد  وبالفعل 
ريتشارد، وهناك توقفوا عند ناصية أحد الشوارع. 
واملهمة كانت تقضي على أن يخرج ريتشارد من 

السيارة، ويقتل أول شخص يقابله من املارة.
ومن دون أن يتلفظ بحرف تلقف ريتشارد مسدسا 
من أحد هؤالء وخرج من السيارة ليفعل ما أمر 
به. وقد قاد احلظ التعيس رجال كان يتنزه بكلبه 
أن  على  اجلميل،  املشمس  اليوم  ذاك  صباح  في 
دون  ومن  ريتشارد.  أختارها  التي  الضحية  يكون 
سابق إنذار. أطلق ريتشارد عليه النار وأصابه في 
السيارة  في  كان  من  كل  تعجب  راسه.  مؤخرة 
كان  العادة  ففي  دمييو،  املافيا  رئيس  فيهم  مبا 
األفراد اجلدد املنظمني للمافيا يترددون أو يرفضون 
يتردد  لم  ريتشارد  ولكن  مشابه؛  أمر  يفعلوا  أن 
للحظة ونفذ باحلرف ما طلب منه. منذ ذاك احلني 
للعائلة  املفضل  املأجور  القاتل  ريتشارد  أصبح 
الثلجي  الرجل  لقب  الفعلة  هذه  أثر  على  ونال 

)The Iceman(. لبرودة أعصابه وقساوة قلبه.
عمله  فترة  طيلة  املئات  قتل  انه  ريتشارد  ادعى 
للمافيا. استخدم فيها كل ما كان يعتبره سالح 
وكان  السم.  وكذلك  والسكاكني؛  كاملسدسات 
املال ينهمر عليه من أعماله الغير شرعية، وفي 
من  بنتان  له  وكان  ريتشارد،  تزوج   )1961( عام 

زواجه.
فكان  وجه  أكمل  على  ابنتيه  عامل  ريتشارد 
أو  بالهدايا  عليهم  يبخل  وال  دالل  أخر  يدللهما 
املال، ومن الطبيعي كان عليه أن يفسر لعائلته 
الوفيرة  األموال  هذه  مصدر  لزوجته  وخصوصا 
التي يحصل عليها.. فأدعى انه يعمل في مجال 
والعائلة  زوجته  صدقت  وبالفعل  العقارات، 
األمر، فظاهريا لم يبدو عليه مظهر رجل املافيا 

التقليدي. 
ال  نساء..  )ال  وهو:  واضح  قانون  لريتشارد  كان 
تشمل  عملية  أي  تنفيذ  يرفض  فكان  أطفال(، 

عوائل أو أطفال.
وفي إحدى املرات كان هناك أحد رجال املافيا يريد 
التخلص من زوجته وأطفاله، وألح على ريتشارد 
القيام بالعملية، بل وحتى أعطاه املبلغ مقدما، 
الرجل  ولكن  نهائيا.  األمر  رفض  ريتشارد  ولكن 
الصداع  أصابه  حتى  ريتشارد،  على  يلح  استمر 
من إحلاح هذا الرجل، وفي ظل جدالهما املستمر، 
على  لألبد.  وأسكته  مسدسه  ريتشارد  أخذ 

الرغم من أن الرجل كان من املقربني من املافيا.
التغير امللحوظ لريتشارد بعد زواجه لم يعجب 
البيت،  في  لزيارته  أوصلهم  الذي  األمر  املافيا.. 
األمر الذي أغضبه جدا، فكان من البداية يرفض 

توريط عائلته في أعمال املافيا الغير شرعية.
وفي  املافيا،  أفراد  مع  عمل  لقاءات  يرتب  فكان 
العادة تكون في املقاهي أو الفنادق، وهناك يقوم 

بتصفيتهم وإسكاتهم مدى احلياة
الشرطة منذ البداية شكت بأن عمليات القتل 
القتلى كانوا قد تقابلوا  هذه مترابطة، فجميع 
مع ريتشارد كوكلينسكي سويعات قبل العثور 

عليهم جثث هامدة، مما جعله بال شك املشتبه 
تعقب  حملة  انطلقت  وهكذا  الرئيسي،  به 

أسمتها الشرطة بـ »عملية رجل الثلج«.
به  لإليقاع  لريتشارد  فخا  الشرطة  نصبت 
الفيدراليني  العمالء  أحد  فأرسلوا  متلبسا، 
ثقته.  ويكسب  ريتشارد  من  ليتقرب  املتخفني 
سيوظفه  بأنه  ريتشارد  أخبر  املتخفي  العميل 
الغتيال شخص ما. مما سيدر عليه باملال في حال 

جناح العملية.
وهناك  املقاهي  أحد  في  لاللتقاء  الرجالن  اتفق 
سم  »ريتشارد«  لـ  املتخفي  العميل  أعتى 
السيانيد القاتل وهو مركب شديد السمومية، 
عميل  أيضا  )وهو  املزعوم  الرجل  مبوقع  وأخبره 
متخفي( لكي يقوم بقتله، وكانت كل العملية 
بـ  لإليقاع  الشرطة  ومراقبة  أنظار  حتت  ترى 
يكن  لم  األخير  ولكن  متلبسا،  الثلج(  )رجل 

بهذه السذاجة وكانت له شكوكه في تصرفات 
العميل؛ الذي لم يبدو عليه منظر اإلجرام، على 

عكس ممن كان يتعامل معهم في السابق.
وضع ريشتارد السم في ساندويتش )حلم( وقدمه 
لكلب وجده في أحد الشوارع، ولكن الكلب لم 
تظهر عليه أعراض هذا املركب شديد السمية؛ 
الشرطة  ولكن  سريعا،  لبيته  وعاد  جدا  فإرتاب 
كانت له باملرصاد، فما أن خرج بسيارته من مرأب 
املنزل حتى حوصر من جميع اجلهات ليتم إلقاء 
بذلك  لتضع   .)1986( عام  رسميا  عليه  القبض 
حدا لقصة أشبه مبا تكون لفيلم سينمائي على 

امر يحدث في احلياة الواقعية.

أسموه رجل الثلج لبرودة أعصابه وحتجر قلبهأسموه رجل الثلج لبرودة أعصابه وحتجر قلبه
ريتشارد كوكلينسكي ... رجل السيانيدريتشارد كوكلينسكي ... رجل السيانيد
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

صيحات حديثة لتصميم غرف النومصيحات حديثة لتصميم غرف النوم
اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 
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امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ 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   1٠٠ 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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مجلة »ترافل هوليدي«:مجلة »ترافل هوليدي«:
تعريفات سياحيةتعريفات سياحية

تفسیر  يتعلم  أن  من  بد  ال  األسعار  يكثر  من 
فوصف  السياحية.  بالنشرات  اخلاصة  العبارات 
التام«  بأنه »يبعث على االسترخاء  األمكنة  أحد 
يعني أنه مكان مهجور، والقول انه »ذو جو ساحر 
عدم  يعني  الريفية«  البساطة  من  شيء  وعلى 

توافر املاء في الداخل.
 وان قولنا: »إدارة واحدة وملكية واحدة طوال 25 
اقتنائه خالل  لم يرغب في  أن أحداً  سنة« يعني 
لقولنا  مرادفة  قريب«  »مسبح  وعبارة  قرن،  ربع 
وصفه  أما  خاص.  مسبح  من  يخلو  الفندق  ان 
على  أن  فيعني  واسعة  مساحة  على  قائم  بأنه 
السائح أن يقطع ثالثة كيلومترات على القدمني 

من شقته الى غرفة الطعام.

صحيفة »ديسبرتاي« البرازيل:صحيفة »ديسبرتاي« البرازيل:
صفقة خيريةصفقة خيرية

جديداً  تلفزيون  جهاز  أشتريت  سنني  عشر  قبل 
خير  على  عدة  سنوات  وخدم  دوالراً.   75 مببلغ 
خبيراً  أستدعيت  وملا  أخيراً،  تعطل  أن  الى  وجه 

إلصالحه قال إن ذلك يكلف 95 دوالراً. 
أن  وصادف  حاله.  على  اجلهاز  أترك  أن  فقررت 
أقامت أحدى اجلمعيات اخليرية معرضها السنوي، 
زرت  يوم  وذات  التلفزيون،  بجهاز  لها  فتبرعت 
املعرض فوجدت اجلهاز نفسه وقد أصلح وعرض 
للبيع مببلغ 27 دوالراً. فأسرعت الى شرائه موفرة 

68 دوالراً من كلفة التصليح.

مجلة »كورنت أوبينيون إن سيكولوجي«:مجلة »كورنت أوبينيون إن سيكولوجي«:
دراسة تكشف عالقة النرجسيني دراسة تكشف عالقة النرجسيني 

بنظريات املؤامرةبنظريات املؤامرة

قال فريق من الباحثني إنهم رمبا اكتشفوا سبب 
من  أكثر  املؤامرة  بنظريات  النرجسيني  إميان 
املؤامرة  لنظريات  رواجاً  العالم  وشهد  غيرهم. 
األزمات  واشتداد  كورونا،  جائحة  تفشي  مع 
وسائل  وساهمت  البلدان،  بعض  في  السياسية 

التواصل االجتماعي في انتشارها.
والنرجسيون، كما وصفهم علم النفس، لديهم 
معتقدات حول تفوقهم واستحقاقاتهم، ومييلون 
العصابية،  محددة:  سمات  ثالث  امتالك  إلى 
والعداء، واالنبساط الوكيل. ويعتقد الباحثون أن 
النرجسيني  التي تعل  الثالث هي  هذه السمات 

أكثر عرضة لنظريات املؤامرة.
واقترح الباحثون أن جنون العظمة ميكن أن يؤدي 
إلى االنفتاح على نظريات املؤامرة، وأن احلاجة إلى 
اليقني،  عدم  أوقات  خالل  السيطرة  حتت  البقاء 
تبّني  إلى  النرجسيني  تدفع  أن  ميكن  الوباء،  مثل 
يشعرون  أنفسهم  ليجعلوا  الغريبة  االدعاءات 

وكأنهم ال يزالون مسيطرين على ما لديهم.
للتفاعل  ميل  أنها  على  العصابية  وتُعرَّف 
أما  املعلومات،  مع  العقالني  وغير  العاطفي 
وآرائهم،  اآلخرين  تاه  بالعدوان  فيتعّلق  العداء 
األحداث  على  السيطرة  لتحقيق  وسيلة  وهو 
الوكيل  االنبساط  مصطلح  ويرتبط  اآلخرين.  أو 
الذي يضعهم حتت  اآلخرين  احلازم تاه  بالسلوك 

تأثير جاذبية وسحر الشخصية النرجسية.
إن  أوبينيون  »كورنت  مجلة  في  البحث  ونُشر 
البحث من 3 باحثني  سيكولوجي«، وتكون فريق 
واألكادميية  وكنت  كامبريدج  جامعتي  من 
ألكساندرا  هم:  والباحثون  للعلوم،  البولندية 
وميكي  مارشليوسكا  ومارتا  سيتشوكا 

بيدلستون.

صحيفة »السويد اليوم«:صحيفة »السويد اليوم«:
القطار احملظوظالقطار احملظوظ

فيما كان جنار ينجز بعض التصليحات في منزل 
أن  الحظ  السن،  في  متقدمة  له  صديق  والدة 
اليوم  وفي  الرنني،  عن  ينقطع  ال  يكاد  الهاتف 
التالي صادف ابنها، فسأله: »هل هناك عطل في 

الهاتف في منزل والدتك؟« 
- ان رقم هاتفها شبيه جداً برقم محطة القطار. 

»وملاذا ال تطلب تغييره؟« 
تتيح  املكاملات  فإجابة  إطالقا.  ذلك  تود  ال  إنها   -
لها احملافظة على حيويتها. وهي ابتاعت لنفسها 
من  لتتمكن  القطارات  مبواعيد  كاملة  قائمة 

تلبية طلبات الناس.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
شلل األطفال مجددًا.. حتذير من شلل األطفال مجددًا.. حتذير من 

عدم التلقيحعدم التلقيح

مستدام  انتقال  هناك  يكن  لم  عاماً،   40 ملدة 
املتحدة.  الواليات  داخل  األطفال  شلل  لفيروس 
نيويورك  مدينة  إلى  عاد  أنه  يبدو  اآلن،  لكن 

وضواحيها، وكذلك في بريطانيا واسرائيل.
بأن  العاملية  الصحة  منظمة  توصي  بينما 
للسيطرة  األشخاص  من   %95 اللقاحات  تغطي 
مقاطعة  في  التلقيح  نسبة  بلغت  املرض،  على 
األطفال  شلل  فيروس  60.3%ويعتبر  روكالند 
من  آلخر  شخص  من  وينتشر  العدوى،  شديد 
خالل مالمسة براز شخص مصاب أو قطرات من 
العطس أو السعال، وفي كثير من األحيان مع املاء 
والطعام امللوثني. وميكن أن يسبب الشلل واملوت.

إصابة  حالة  آخر  املتحدة  الواليات  وسّجلت 
وفي   .1979 عام  البري  األطفال  شلل  بفيروس 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت   ،1994
األطفال.  شلل  من  خالية  األمريكتني  منطقة 
ومع استثناءات طفيفة قليلة منذ ذلك احلني، متّ 
القضاء على شلل األطفال في الواليات املتحدة 
يُعطى  فّعال  لقاح  على  الكبير  اإلقبال  بسبب 

لألطفال الصغار.
شلل  اكتشاف  اعالن  متّ  املاضي،  يونيو  في  لكن 
عمره  من  العشرينيات  في  شاب  لدى  األطفال 
في نيويورك، في حالة هي األولى املشّخصة في 

الواليات املتحدة منذ حوالي عقد من الزمن.
والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مراكز  وحّذرت 
حالة  »حتى  أن  من  املتحدة  الواليات  في  منها 
طوارئ  حالة  متّثل  األطفال،  شلل  من  واحدة 

صحية عامة في الواليات املتحدة«.
للغاية  فّعالة  اللقاحات  أن  الصحيفة  واعتبرت 
الشاب  أن  إلى  مشيرة  الشلل،  من  الوقاية  في 
الذي متّ تشخيصه في مقاطعة روكالند ما كان 

لُيصاب بالفيروس لو أنه تلّقى اللقاح.
بأن  العاملية  الصحة  منظمة  توصي  وبينما 
للسيطرة  األشخاص  من   %95 اللقاحات  تغطي 
مقاطعة  في  التلقيح  نسبة  بلغت  املرض،  على 
روكالند 60.3% فقط هذا الشهر، وسّجلت بعض 

مناطق املقاطعة نسبة تلقيح بلغت %37.3.
بالـ  هذه  التلقيح  نسبة  الصحيفة  ووصفت 
الترّدد  على  تقع  املسؤولية  أن  معتبرة  »كارثية«، 
في تلّقي اللقاحات، مدفوعة باجلهل واملعلومات 

املضللة.

مجلة »فاميلي ويكلي«:مجلة »فاميلي ويكلي«:
مفكرة األيام العسيرةمفكرة األيام العسيرة

بعد تشييع أبي إلى مثواه األخير، حان الوقت لفتح أدراج طاولته التي 
لم أجرؤ على الدنو منها وأنا طفلة. ولم ألبث أن عثرت على املفكرة 
التي كان يحملها معه على الدوام، ورحت أقلب صفحاتها وأقرأ: »دراجة 

حمراء«، »حذاء للتزلج«، »خامت ذهب »...
وتذكرت أني، كلما طلبت شيئاً من والدي، كان يسألني عن التفاصيل 
والثمن  والقياس  اللون  قلناه:  ما  عليها  ويدون  املفكرة  بهذه  يأتي  ثم 
والدافع الذي حداني على طلب ذلك الشيء. وكان يطوي الصفحة ثم 
يقول: »في رحلتي املقبلة إلى املدينة سأجلب لك ما تريدين«. وفي تلك 
األيام العسيرة التي حملت معها أزمة اقتصادية خانقة، خصوصاً إلى 
إلى  قط  يذهب  لن  أنه  أدري  كنت  كوالدي،  الدخل  احملدودي  األشخاص 
املدينة بل سيالزم بيتنا الريفي ليدير شؤون املزرعة.. إال أن ذكرى حبيبة 

جداً تبقى من ذلك كله، وهي أن أبي أصغى إلي باهتمام. 

وكالة األنباء األملانية:وكالة األنباء األملانية:
مؤمتر أبل السنوي مؤمتر أبل السنوي ٢٠٢٢٢٠٢٢.. ما عالقة التضخم مبوعد .. ما عالقة التضخم مبوعد 

طرح آيفون طرح آيفون 1414؟؟
مؤمتر  موعد  أبل  شركة  قدمت 
وعلى  إصداراتها  أحدث  إطالق 
 7 يوم  إلى   14 آيفون  رأسهم 
سبتمبر،   10 من  بدال  سبتمبر 

لسببني جوهريني.
يوم  عن  أبل  شركة  وتخلت 
عن  لإلعالن  املعتاد  الثالثاء 
هو  والسبب  اجلديدة،  منتجاتها 
أن الشركة األمريكية قررت تقدمي 
موعد اإلعالن عن الهاتف اجلديد 
بسبب اخلوف من التضخم الذي 
العاملي  االقتصاد  على  يسيطر 
لعدة  احلالية،  الفترة  خالل 
الروسية  احلرب  أبرزها  أسباب 
املناخ  أزمة  إلى جانب  األوكرانية 
واألزمة الغذائية وتوقف سالسل 

اإلمداد عاملياً.
 Ming-Chi الشهير  احمللل  وتوقع 
هواتف  أسعار  أبل  ترفع  أن   Kuo

.iPhone 14 أيفون مع سلسلة
 »iPhone Pro« هذا يعني أن جهاز
تصل قيمته إلى 1000 دوالرًا قد 
يكلف 1050 دوالرًا. ويقال إن زيادة 
التضخم،  إلى  ترجع  األسعار 
طرازي  في  اجلديدة  امليزات  ولكن 
 iPhone 14و  iPhone 14 Pro«
قد  تكون  أن  ميكن   »Pro Max

ساهمت أيًضا في الزيادة.
يُذكر أيًضا أن »iPhone 14 Pro و

تخزين  بسعة  يأتيان   »Pro Max
كحد  جيجابايت   256 داخلية 
أدنى، وهو ضعف سعة التخزين 

 128 تبلغ  التي  القياسية 
إلى  ذلك  يؤدي  وقد  جيجابايت، 

زيادة األسعار.
 Apple iPhone« سيكون كل من
 »iPhone 14 Pro Maxو  14 Pro
هما الوحيدان في اجملموعة الذي 
Ap- شرائح  مجموعة  »يضمان 

بينما  ple A16 Bionic« جديدة، 
 iPhoneو iPhone 14« سيستمر
إصدار  استخدام  في   »14 Max
 Apple A15 شرائح  من  جديد 

Bionic للعام املاضي.

صحيفة »املرأة« األمريكية:صحيفة »املرأة« األمريكية:
عائلة احللوىعائلة احللوى

ذات يوم أحد أعددت قالب حلوى 
شهياً. وما أن أخرجته من الفرن 
حولي  وأوالدي  زوجي  حتلق  حتى 
وطلب كل منهم قطعة. لكني 
قلت لهم أن حرارة القالب يجب 
وما  مئوية  درجة   40 تصبح  أن 
وغادرت  أكله،  ليصلح  دونها 
أفراد  وجدت  عدت،  وملا  املطبخ. 
حول  بترقب  جالسني  عائلتي 
قالب  وضعوا  وقد  الطاولة 
الوسط، وفيه ميزان  احللوى في 
مروحة  منه  وبالقرب  حرارة 

كهربائية.
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إقرارإقرار رسوم على املرضى املستدامني في  رسوم على املرضى املستدامني في 

املستشفيات الرافضني الذهاب لدور املستشفيات الرافضني الذهاب لدور الرعايةالرعاية
رد  فورد  دوج  حكومة  تواجه 
مناقشة  بعد  عنيف  فعل 
وزيادة  االفضل  الرعاية  قانون 
الرعاية  دور  في  االماكن  عدد 
شأنه  من  والذي  االجل،  طويلة 
صالحية  املقاطعة  يعطي  ان 
في  املستدامني  املرضى  لنقل 
الرعاية  دور  إلى  املستشفيات 

طويلة االجل دون احلصول على موافقتهم.
على  اونتاريو  مقاطعة  حكومة  أصرت  حني  في 
دور  الي  املستشفيات  من  ينتقلوا  لن  املرضي  أن 
الرعاية دون ارادتهم، اال إنها لم توضح بعد ما الذي 

سيحدث إذا قاوم املريض طلبا بترك املستشفى.
املثال،  سبيل  علي  اجلامعية  الصحة  موقع  وفي 
رسوما  يفرضوا  ان  املستشفيات  ملديري  ميكن 
مغادرة  يرفضوا  الذين  املرضي  على  يومية 
دور  إلى  او  منازلهم  إلى  وينتقلوا  املستشفى 
اليوم  في  دوالرا   1891 تبلغ  اآلجل  الرعاية طويلة 
الواحد، وأشار املوقع ان املستشفيات بها اآلن ما 
يقرب من 100 مريض من الذين ميكنهم االنتقال 

إلى دار للرعاية او إلى منزل احد 
االقارب لرعايتهم.

طويلة  الرعاية  وزير  وقال 
قدرة  »إن  كاالندرا  بول  االجل 
املستشفيات على فرض رسوم 
يرفضوا  الذين  املرضي  على 
االنتقال من املستشفى إلى دار 
للرعاية او إلى منزلهم املفضل 
موجودة منذ عام 1979، وإن املستشفيات بحاجة 
إلى ان تخلي املساحة التي يشغلها هؤالء ملرضى 

أخرين يحتاجون إلى رعاية حادة«.
التشريع هذا  ان  فورد من  وحذر منتقدو حكومة 
ترك  في  الراغبني  غير  املرضى  على  رسوم  بفرض 
حلد  أخالقي  -غير  املستشفيات  في  اماكنهم 
شامجي  عادل  الليبرالي  النائب  وقال  كبير-، 
ان يعمل بالسياسة »اذا  وكان يعمل طبيبا قبل 
دار  إلى  الناس نعم لالنتقال من املستشفى  قال 
دفع  يستطيعوا  ال  النهم  اآلجل،  طويلة  للرعاية 
إكراه لهم  الواحد فهذا  لليوم  دوالر رسوم   1500

وهو خطأ جوهري “

مبقاطعة  أوكفيل  مدينة  من  سيدة  أصبحت 
جبل  أعلى  ثاني  تتسلق  امرأة  أكبر  اونتاريو 
جبل  وهو  سنة،   62 عمر  في  وهي  العالم  في 
إلى  ووصلت  متر،   8611 وارتفاعه  كاراكورام 

أعلى نقطة فيه والتي تعرف باسم )ك 2(.
وكانت السيدة ليليا يانوفسكايا قد تسلقت 
و متكنت  االلب وهي في سن اخلمسني   جبال 
نيبال  في  إيفرست  جبل  تسلق  من  ايضا 
أعلى  هو  ايفرست  وجبل  قمته  الي  والوصول 
مترا   8849 ارتفاعه  ويبلغ  العالم  في  جبل 
فوق سطح البحر، اال إن تسلق سلسلة جبال 
اخطر  بانها  تعرف  باكستان  في  كاراكورام 
االنهيارات  بسبب  صعوبة  واكثرها  اجلبال 
ميكن  ال  الذي  والطقس  واالنحدار  الثلجية 
ترى  لم  وهي  مينعها  لم  ذلك  ولكن  به،  التنبؤ 
بالقوة  تشعر  انها  وقالت  لعمرها،  حدود  اي 
وانها متكنت من حتقيق حلم كبير وان العمر ال 

يحدها بل هو مجرد رقم.
يذكر ان السيدة ليليا كانت قد تسلقت جبل 
تنزانيا(  مع  )وهو بركان خامل في  كليماجنيرو 

املغامرة  بداية  هذه  وكانت   ،2009 عام  ابتتها 
ليليا  تسلقت   2019 عام  ومنذ  الكبيرة 
مجموعه خمسة من اصل 14 جبل ارتفاعهم 
اكبر من 8000 متر ، وتخطط ليليا للعودة الي 
ورابع  ثالث  لتتسلق  املقبل  الربيع  في  نيبال 
هذه  في  انها  وقالت  العالم  في  اجلبال  اعلى 
القيام  ميكنها  انه  تشعر  حياتها  من  املرحلة 
بها  القيام  على  قادرة  تكن  لم  كثيرة  بأشياء 
االخرين  وتنصح  عمرها،  من  الثالثني  في  وهي 
فتقول »استمر في التدريب وأبق إيجابيا، وحدد 

هدفك واذهب إليه«.

سيدة كندية تبلغ من العمر سيدة كندية تبلغ من العمر 6262 سنة تتسلق  سنة تتسلق 
أعلى جبل في باكستانأعلى جبل في باكستان

مظاهرات لطالب »ويسترن« مظاهرات لطالب »ويسترن« 
للتنديد بقرارات اجلامعة للتنديد بقرارات اجلامعة 

بأخذبأخذ  33 لقاحات لقاحات
قالت منظمة املظاهرات الطالبية في جامعة ويسترن، أن املظاهرة ليست سوى البداية فقط 
جامعة  حرم  في  االشخاص  مئات  وقد تمع  للجدل،  املثيرة  القرارات  هذه  إللغاء  الضغط  في 
ويسترن مؤخرا، وقام عدد من املتحدثني بالتنديد بقرار اجلامعة بفرض ثالثة لقاحات من كوفيد 
19 على الطالب واملوظفني وبعض الزوار. وقالت منظمة املظاهرة إنها تأمل ان تؤدي االحتجاجات 
إلى مفاوضات عامة ومزيد من التشاور الطالبي حول قرارات اجلامعة، والتي تشمل أيضا االلتزام 
التابعة  هورون  كلية  في  سابقة  أستاذة  وقالت  الدراسية.  الفصول  في  الوجه  أقنعة  بوضع 
جلامعة ويسترن »إنها رفضت االمتثال بقرار اجلامعة السابق باحلصول على اللقاحات« وحمل 

الطالب الفتات تقول )كفى.. كفى( وساروا بها حول املبنى اجلامعي.

حتالف الهيدروجني بني كندا وأملانياحتالف الهيدروجني بني كندا وأملانيا
أزمة الطاقة  أملانيا في  وافقت كندا على مساعدة 
التي تعاني منها، ولكن لم يتم تقدمي سوى القليل 
معا،  البلدين  عمل  كيفية  حول  التفاصيل  من 
واملستشار  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  ووقع 
االملاني اوالف شولتس على ما اسموه »اعالن النوايا 
املشتركة« والذي يدعو البلدين على االستثمار في 
عبر  وأملانيا  كندا  بني  إمداد  ممر  وإنشاء  الهيدروجني 
الهيدروجني  تصدير  في  والبدء  االطلسي  احمليط 

بحلول عام 2025. وقال ترودو »يجب ان نتطلع الي موارد مثل الهيدروجني التي ميكن ان تكون 
وإن  العالم،  التي يحتاجها  النظيفة  للطاقة  به  املوثوق  املورد  نكون  أن  نظيفة وكذلك ميكننا 
احلاجة إلى الطاقة النظيفة ال حدود لها تقريبا، وهذا هو املكان الذي متتاز به كندا وعلى وجه 
التحديد كندا االطلسية )نيوفاوندالند والبرادور( وبفضل مواردنا املتجددة لدينا ميزة كبيرة ». 
وقد مت توقيع االتفاق في جزيرة بورت والتي تخطط شركة لبناء مصنع كبير بها يتضمن بناء 
لم  ولكن  أملانيا،  الي  االمونيا  وتصدير  هيدروجني  إلى  الرياح  طاقة  لتحويل  هواء  توربينة   164

يخضع هذا املشروع بعد للموافقة االقليمية والبيئية.
وتأمل كندا ان تصدر الهيدروجني إلى أملانيا في غضون ثالثة سنوات، بينما حتاول أملانيا التخلص 
من الواردات الروسية وتبحث عن حلول مستدامة طويلة االجل. وقال املستشار األملاني اوالف 
شولتس »أن الهيدروجني سيلعب دورا رئيسيا في امدادات الطاقة املستقبلية في أملانيا خاصة 
في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها مثل الشحن والطيران، هذا وقد احتج عشرات 
تقول  بالفتات  ولوحوا  ضده  بالهتاف  وقاموا  االملاني  الكندي  االتفاق  على  املنطقة  سكان  من 

)نيوفاوند الند ليست للبيع(.

)تي تي )تي تي سي( للنقل العام تستأنف اصدار سي( للنقل العام تستأنف اصدار 
التذاكر وتغرمي املتهربني من دفع التذاكر وتغرمي املتهربني من دفع األجرةاألجرة

قالت شركة النقل العام في تورنتو )تي تي سي( انها ستستأنف إصدار التذاكر وتغرمي الركاب 
الذين ال يدفعون ثمن استخدام املواصالت وإنها ستراجع تنفيذ البروتوكوالت ردا على اتهامات 
لها بالعنصرية، وسيتم تنفيذ البروتوكوالت مرة أخرى بعد ان مت ايقافها مؤقتا بسبب جائحة 

كورونا.
وبعد ان نقل مفتشو التذاكر إلى وظائف اخرى خلدمة العمالء، حسبما قال متحدث من إدارة 
الشركة وقال إنه سيتم تغرمي اي شخص يقبض عليه لم يدفع ثمن الركوب وليس لدية ما يثبت 
مببلغ 425 دوالر ، وذلك بداية من اواخر سبتمبر او اكتوبر. وسيكون تركيز التفتيش وانفاذ القانون 

في املناطق ذات العمالة العالية مثل وسط املدينة واحلي املالي.
احلوادث  النظر في سياساتهم بعد عدد من  انهم سيعيدون  الشركة  املتحدث باسم  واضاف 
وامللونني،  املنخفض  الدخل  ذوي  الركاب  بعض  باستهداف  التذاكر  مفتشو  فيها  أتهم  التي 

ودعمت هذه االتهامات مراجعة مستقلة نشرت العام املاضي.
وقال املتحدث باسم الشركة »نحن نعيد كتابة البروتوكوالت في كيفية التعامل مع العمالء 
وكيف نقدم لهم حتذير مكتوب عندما نتعامل مع اي فرد يركب املواصالت بدون دفع االجرة، وقال 
ايضا أن حوالي 3% من الركاب ال يدفعون االجرة مقابل استخدام مترو االنفاق واحلافالت وحوالي 

5% ال يدفعون االجرة مقابل استخدام ترام الشارع«.
وأشار الي أن أعداد ركاب ) تي تي سي ( تبلغ حوالي 60% عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، 
وقال  دوالر سنويا،  مليون   60 الشركة حوالي  العام تخسر  للمدقق  تقرير سابق  الي  وبالرجوع 
ان 65% من ايرادات شركة النقل جاءت من ثمن التذاكر قبل جائحة كورونا، وان الشركة تلقت 

حوالي 1،5 مليار دوالر مساعدات من املقاطعة خالل اجلائحة.
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أصول تصرفأصول تصرف
بعد االنتهاء من تناول الطعام، من الالئق وضع امللعقة املستعملة أو الشوكة والسكني داخل الطبق في وضع 

انكفاء متجاور وهذا يعني: شكرًا لقد اكتفيت بهذا القدر من الطعام!

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

بصلة   - مفروم  بقري  أو  ضأن  حلم  من  جم   ۲5۰ املقادير: 
متوسطة احلجم - شريحتان من اخلبز غير الطازج - بيضة 
- ملعقتان كبيرتان من مقدونس مفري - ملعقة صغيرة 
بهارات ـ نصف باکو مسحوق بطاطس مهروسة )أو نصف 
كيلو بطاطس ( تسلق ثم تهرس - لنب حليب - ۳۰ جم من 

جنب مبشور. 
املبلل  واخلبز  املفروم  بالبصل  اللحم  يخلط  الطريقة:    
بالضغط على  الزائد  املاء  التخلص من  يتم  أن  )بعد  باملاء 
اخلبز بوضعه في مصفاة سلك ثم يضغط عليه باليد أو 
مبلعقة( كذلك تضاف البيضة واملقدونس املفري والتوابل. 
ملدة  حار  فرن  في  ويزج  في صينية مدهونة  اخلليط  يوضع 

15 دقيقة.
إعداده  فيمكن  البطاطس  مسحوق  استخدمت  إذا     
استخدمت  إذا  أما  العبوة  على  املكتوبة  املقادير  حسب 
اآلتية:  بالطريقة  إعدادها  فيمكنك  البطاطس  ثمرات 
إناء  في  توضع  ثم  تقشيرها  دون  جيداً  البطاطس  تغسل 
به ماء كاف لسلقها جيداً. وميكنك إختبار نضجها بغرس 

شوكة فيها. صفي البطاطس من املاء وتقشر باستخدام 
بنصف  وتخلط  بالشوكة  تهرس جيداً  ثم  السكني  طرف 
من  نوع  أي  استخدام  وميكنك  احلليب  اللنب  من  فنجان 

التوابل احملببة لديك مع امللح.
يفرد خليط البطاطس على اللحم بعد خروجه من الفرن 
ويرش عليها اجلنب املبشور. تزج الصينية مرة أخرى في فرن 
متوسط احلرارة حتى يصبح الوجه ذهبي اللون. تقدم مع 
متكاملة  غذائية  وجبة  لديك  فتكون  اخلضراء  السالطة 

وشهية أيضاً!

أصنعيها بنفسك:  أصنعيها بنفسك:  
فطيرة الراعي  فطيرة الراعي  

بإهدار  الثالجة  في  لألطعمة  اخلاطئ  التخزين  يتسبب 
كميات كبيرة من الطعام، باإلضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة 

استهالك الطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء.
اتخاذها  ميكن  التي  اجملانية  اخلطوات  من  العديد  وهناك 
التمويل  خلبيرة  وفقاً  املال،  وتوفير  الطعام  إهدار  لتجنب 
الشخصي ناتاليا الشيم. واحدة من هذه اخلطوات بسيطة 

وتنطوي على معرفة الثالجة اخلاصة بك.
وتختلف ظروف األماكن اخملتلفة من ثالجتك قليالً، وبالتالي 
ستكون مناسبة ألنواع مختلفة من الطعام. على سبيل 
املناطق  أكثر  تكون  أن  إلى  السفلية  الرفوف  متيل  املثال، 

رطوبة، مما يجعلها مثالية للفواكه واخلضروات.
أبرد جزء في الثالجة ألن الهواء  الرف السفلي أيضاً  ويعد 

الدافئ يرتفع لألعلى، وهذا يعني أن األرفف الوسطى متيل 
واجلنب  احلليب  مثل  األلبان  ملنتجات  مثالية  تكون  أن  إلى 
اخلفيفة.  واملأكوالت  املطبوخة  اللحوم  وكذلك  والزبادي 
أي  فإن  وبالتالي  اخللف،  تاه  برودة  أكثر  رف  كل  وسيكون 
شيء يحتاج إلى االحتفاظ ببرودة إضافية يجب أن يذهب 

إلى هناك.
املناسب  املكان غير  األطعمة في  بتخزين  وفي حال قمت 
الكهربائية  الطاقة  إهدار  إلى  هذا  يؤدي  الثالجة،  في 
وتعريض األطعمة خلطر التلف بشكل أسرع من املفترض. 
لذلك يجب معرفة املوقع املناسب لكل نوع من األطعمة 
في الثالجة، باإلضافة إلى تنب وضع الكثير من األطعمة 

ملنح الهواء فرصة للدوران داخل الثالج وتبريدها.

خطأ في استخدام الثالجة يزيد فاتورة الكهرباءخطأ في استخدام الثالجة يزيد فاتورة الكهرباء

خبيرة تكشف أفضل لون طالء خبيرة تكشف أفضل لون طالء 
لالسترخاء في غرفة النوملالسترخاء في غرفة النوم

كشفت خبيرة في التصميم الداخلي عن أفضل األلوان التي ميكنك 
اختيارها لطالء غرفة النوم للحصول على ليلة نوم هادئة.

في   Lick Paint في  الداخلي  التصميم  مديرة  برادلي،  تاش  وظهرت 
نصائحها  قدمت  حيث  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  بودكاست 

حول اختيار األلوان املناسبة لغرفة نومك.
وكشفت تاش أن اللون هو أداة »قوية« في التأثير على كيفية تصرفنا وحتركنا من خالل ارتباط اللون، وميكن أن يكون هذا 

مهًما بشكل خاص في غرفة النوم، خاصًة ألولئك الذين يعانون من صعوبة في النوم.
وقد يفترض الكثيرون أن اجلدران البيضاء العادية هي رهان آمن أو أن األلوان الداكنة تعني حًظا أفضل للنوم، ولكن وفًقا 
لتاش فإن اللون األزرق الفاحت هو في الواقع اللون األفضل. وقالت تاش »األزرق هو لون العقل. كلما كان الظل األزرق أفتح 

كلما كان أكثر تهدئة من الناحية الذهنية، وهو رائع جًدا لغرفة النوم«.
وأضافت تاش »كلما كان ظل اللون األزرق أغمق، زاد حتفيزه ذهنًيا. لذلك إذا كنت تعمل في مكتب منزلي، فهذا لون جيد 

حًقا أحب أن أوصي به«.
وكشفت تاش أن اللونني الوردي واألحمر، على الرغم من تشابههما في الظل، لهما تأثيرات معاكسة متاًما على الناس. 
وأوضحت تاش »عندما متشي في غرفة وردية اللون فإنك تسترخي بشكل طبيعي، واألحمر يحفزك بشكل أساسي، في 

حني أن اللون الوردي قريب من األبيض لذا فهو يهدئك جسديًا ».
واملثير للدهشة أن تاش أشارت أيًضا إلى أن عينك ليست مضطرة للتكيف مع اللون األخضر وهو لون مهدئ ويربط الناس 

بالطبيعة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

املوضة  اجلينز ميثل جنم  السالوبيت  أن   ”Elle“ أوردت مجلة 
عصرية  إطاللة  املرأة  ليمنح   2022 صيف  في  النسائية 

جريئة تستحضر في الذهن ذكريات الطفولة.
السالوبيت  أن  واجلمال  باملوضة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
إنه  حيث  متنوعة،  بتصاميم  املوسم  هذا  يطل  اجلينز 
أو  باألبيض  يكتسي  أو  للدنيم  املميز  األزرق  باللون  يزهو 
يطل  وحترراً  جرأة  أكثر  صيفية  وإلطاللة  باخلطوط.  يزدان 

السالوبيت اجلينز بأرجل قصيرة.
حيث  تنسيقه،  إمكانيات  بتنوع  اجلينز  السالوبيت  وميتاز 
مع  قصير  توب  أو  أساسي  شيرت  تي  مع  تنسيقه  ميكن 

حذاء رياضي للحصول على إطاللة كاجوال.
كما ميكن تنسيق السالوبيت اجلينز مع قميص أو بلوزة ذات 
وصندل مسطح  املثقوب  الدانتيل  من  أو  منتفخة  أكمام 

للحصول على إطاللة أنيقة.

السالوبيت اجلينز جنم موضة الصيفالسالوبيت اجلينز جنم موضة الصيف

لتحافظي على نضارة بشرتكلتحافظي على نضارة بشرتك
املاء  من  كوب  بينها  من  يومياً  املاء  من  أكواب   8 تناول  على  احرصي   -

الدافيء احمللى بالسكر املضاف إليه عدة شرائح من الليمون.
في  الدافيء  باملاء  جيداً  وشطفه  اجليد  بالصابون  البشرة  غسيل   -    
دهنية  بشرتك  كانت  إذا  أما  دائماً.  نظيفة  يجعلها  واملساء  الصباح 

فكرري عملية الغسيل عدة مرات يومياً.
   - ميكنك استخدام كرمي مغذ من صنع يديك مكون من ملعقتني من اللنب احلليب الدافيء الطازج، وملعقة من 
أي زيت مغذ للبشرة مثل زيت الزيتون. إغمسي قطعة من القطن في هذا املزيج ثم امسحي بها وجهك بحركة 

دائرية. اتركي املزيج ملدة 5 دقائق ثم امسحيه بفوطة نظيفة. 

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات
   - وضع اللنب احلليب في الكوب أوالً ثم صب الشاي عليه تدريجياً هو أحسن طريقة لإلحتفاظ بنكهة الشاي وطعمه 

عندما تفضلينه باللنب. 
   - اخلبز اجملمد يراعی وضعه في فرن متوسط احلراره وليس في فرن حار حتى ال تنفصل الرقاقة اخلارجية عن اللبابة التي 

تظل محتفظة مبذاق رطب.  
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اجلفاف يهدد نصف أوروبا والقادم أسوأاجلفاف يهدد نصف أوروبا والقادم أسوأ
موجات احلّر التي تشهدها أوروبا هذا الصيف األشّد منذ عام 
1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية األوروبية حول الظروف 
أزيد من ثالثة أشهر، تقرير حذر من أن  أوروبا منذ  املناخية في 

أكثر من 47% من األراضي باتت عرضة للجفاف.
 يهدد اجلفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقاً لتقرير صدر عن 
خدمة العلوم واملعرفة التابعة للمفوضية األوروبية، الذي حذر 

في  الكهرباء  توليد  على  يؤّثران  املائية  املوارد  وانحسار  األنهار  انخفاض منسوب  أّن  من  مجددا 
منشآت إنتاج الطاقة ويقّلصان احملاصيل الزراعية.  

وووفقاً لهذا التقرير، وصل47% من أراضي أوروبا إلى مستوى حتذير من اجلفاف، بينما تتخذ %17 
من املناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.

وعزا الباحثون الظروف اجلافة إلى األمطار الشحيحة وعدد من موجات احلر من شهر مايو فصاعداً 
والتي أثرت على تصريف األنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.

كما أثر انخفاض حجم املياه سلباً على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية 
والتبريد في محطات الطاقة األخرى.

وفول  الذرة  تأثر  مع  الصيفية،  احملاصيل  من حصاد  كبير  قّلل بشكل  اجلفاف  إن  الباحثون  وقال 
الصويا ودوار الشمس.

وتوّقع التقرير »ازدياد »خطر اجلفاف« في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وأملانيا 
وهولندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ ورومانيا واجملر، وفي دول غير منضوية في االحّتاد األوروبي 
هي بريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدافيا. فيما ال يتوقع الباحثون أن تتغير الظروف املناخية اجلافة 

قبل نوفمبر في املنطقة األورومتوسطية الغربية.
وال يخشى الباحثون في االحتاد األوروبي من موجة اجلفاف احلاّد فحسب، بل من العواصف الرعدية 
املرافقة والتي ال تخلو من اخملاطر. واعتبروا أّن »األمطار األخيرة قد تكون خّففت من أجواء اجلفاف 
في أنحاء في أوروبا. لكن في بعض املناطق، تسّببت العواصف الرعدية بأضرار وخسائر وقد تكون 

حّدت من فوائد هطول األمطار”.

روسياروسيا تزيد عدد أفراد اجليش..  تزيد عدد أفراد اجليش.. 
ماذا ينوي بوتن من هذه اخلطوة؟ماذا ينوي بوتن من هذه اخلطوة؟

وقع الرئيس الروسي، فالدميير بوتن، مرسوما يقضي بزيادة عدد 
أفراد القوات املسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون، ويسري 

هذا ابتداء من األول من يناير املقبل.
اجليش  تعديالت على حجم  بوتن  أدخل فيها  آخر مرة  وكانت 

دخول  مع  املرسوم؟،  ذلك  من  الرئيس  وهدف  التوقيت  سر  هو  فما  نوفمبر2017،  في  الروسي 
العملية العسكرية في أوكرانيا شهرها السابع

لم يكن مرسوم بوتن صدفة في ذلك التوقيت، بل مدروس بعناية، بحسب الباحثة في الشؤون 
السياسية، سمر رضوان، التي أرجعت سبب املرسوم إلى شقني.

أوال: تفاقم الوضع العسكري باألخص على احلدود الروسية
ثانيا: الوضع السياسي العاملي وتنامي التهديدات لروسيا، وزيادة الشحنات العسكرية الغربية 

واألميركية إلى أوكرانيا.
رئيس حترير مركز  نائبة  الروسية، بحسب رضوان وهي  القيادة  احلالي أصبح يحتم على  الوضع 
ستشمل  بل  فقط،  عددية  ليست  »فهي  الزيادة،  تلك  موسكو،  ومقره  للدراسات  »رياليست« 

تخصصات معينة”.
وأوضحت: »منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، دفعت موسكو بتخصصات معينة في تلك 
العملية وليس قوة اجليش الكاملة، فالزيادة التي حتدث عنها بوتن ستكون في تلك التخصصات، 

والتي شملت القطاع اجلوي والبحري”.
بني  الصداقة  »جامعة  في  الروسي  األكادميي  فسر  هكذا  التحديات«..  ملواجهة  جديدة  “قوة 
املستمرة  الغربية  التهديدات  األخير، في ظل  بوتن  بريجع، مرسوم  دمييتري  الشعوب« مبوسكو، 

لألمن الروسي.
الشهر املاضي أصدر بوتن مرسوما خاصا بالبحرية الروسية لتغير عقيدتها السابقة، في ظل 

التحديثات التي تقوم بها موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

رحيل ميخائيل غورباتشوف آخر رحيل ميخائيل غورباتشوف آخر 
زعماء االحتاد السوفياتيزعماء االحتاد السوفياتي

إن  قولهم،  املستشفيات  أحد  في  ن  أحد  قال 
الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف 

توفي عن 91 عاما.
وقال »املستشفى املركزي العيادي« التابع للرئاسة 
مرض  مع  طويل  صراع  وبعد   « بيان:  في  الروسية 

خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف«.
الواليات املتحدة للحد  اتفاقات مع  الثامن واألخير لالحتاد السوفياتي،  الزعيم  أبرم غورباتشوف، 
من األسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية إلزالة الستار احلديدي الذي قسم أوروبا منذ احلرب 

العاملية الثانية.
الشرقية  أوروبا  السوفياتية في  الكتلة  دول  للدميقراطية  املؤيدة  االحتجاجات  اجتاحت  وعندما 
الذين  السابقني  الكرملني  قادة  القوة، على عكس  الشيوعية عام 1989، أحجم عن استخدام 

أرسلوا الدبابات لسحق االنتفاضات في اجملر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 1968.
السوفياتي  االحتاد  الذاتي في 15 من جمهوريات  إلى احلكم  التطلعات  االحتجاجات غذت  لكن 
الذي تفكك خالل العامني التاليني بطريقة فوضوية. وحاول غورباتشوف احليلولة دون هذا االنهيار 

إال أن جهوده باءت بالفشل.
واقتصادية  سياسية  إصالحات  موجة   ،1985 عام  السلطة  إلى  وصل  الذي  غورباتشوف  أطلق 
هدفت إلى حتديث االحتاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حاّدة. وكان من أنصار التقارب مع 

الغرب، وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسالم.
وكان آخر زعيم من حقبة احلرب الباردة ال يزال على قيد احلياة

التي  بالدرجة  العراق،  األمور سريعا في  تغيرت 
أصبح فيها القصر اجلمهوري بالعاصمة بغداد، 
تزامنا  العراقيون لهوا،  مبثابة منتزه يعبث فيه 
مع اعتزال أحد أقطاب العراق احلياة السياسية، 

وانطالق تظاهرات غاضبة.
العراقية  احلكومة  بإعالن  األحداث  تتابعت 
، ردا على االحتجاجات  حظر التجول في البالد 

الواسعة التي انطلقت في عدة مدن.
إعالن زعيم  أعقاب  وانطلقت االحتجاجات في 
التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزال 

العمل السياسي بشكل نهائي
هكذا  جنوده«،  أحنا  ..كل  للسيد  كل  “صالح 
مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  أنصار  يهتف 
يحظى  الذي  للتيار  النتمائهم  اعتزازا  الصدر 

بشعبية كبرى في العراق.
بغداد،  العراقية  العاصمة  تظاهرات  وانطلقت 
على  احتجاجا  اخلضراء،  املنطقة  واقتحمت 

تردي األوضاع السياسية في البالد.
في  اجلمهوري  القصر  املتظاهرون  واقتحم   

قوات  بني  اشتباكات  وسط  بغداد،  العاصمة 
األمن ومتظاهرين ينتمون للتيار الصدري.

ولدى الصدر قدرة كبيرة على حشد املتظاهرين، 
لكونه أحد أبرز األقطاب السياسية في العراق، 

ويحظى بتأييد كبير.
التيار  أبرزها  أقطاب،  عدة  بني  العراق  وينقسم 
الصدري، واإلطار التنسيقي، الذي ينضوي حتت 

لواءه احلشد الشعبي، باإلضافة إلى األكراد.
على  ميليشيات  عراقي،  قطب  كل  وميتلك 
استعداد للقتال حتت لواءه )سرايا السالم(، إذا 
لفريقه،  سوى  له  انتماء  ال  بعضها  األمر،  لزم 
املسلحة  القوات  مع  بالفعل  اندمج  وآخر 

العراقية.

اقتحام القصر اجلمهوري وحظر اقتحام القصر اجلمهوري وحظر 
جتوال.. ماذا يحدث في العراق؟جتوال.. ماذا يحدث في العراق؟

على غرار محمد مرسي.. على غرار محمد مرسي.. 
ترامب يطالب بعودته كرئيس ترامب يطالب بعودته كرئيس 

شرعي للواليات املتحدةشرعي للواليات املتحدة

املعزول محمد مرسي،  الرئيس  على غرار 
السابق،  األمريكي  الرئيس  طالب 
كرئيس  منصبه  بإعادة  ترامب،  دونالد 
الفور،  على  جديدة  انتخابات  إجراء  أو 
زوكربيرج  مارك  بها  أدلى  تصريحات  بعد 
بشأن  بوك،  لفيس  التنفيذي  الرئيس 
كمبيوتر خاص بهانتر بايدن، جنل الرئيس 

األمريكي جو بايدن.
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته 
سوشيال«،  »تروث  االجتماعي  للتواصل 
زوكربيرج:  مارك  تصريحات  على  تعليقا 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  دفن  »لقد 
مع  االنتخابات،  قبل  بايدن  هانتر  قصة 
العلم أنه لو لم يفعلوا ذلك، لكان ترامب 
سيفوز بسهولة في االنتخابات الرئاسية 

لعام 2020، هذا هو احتيال هائل وتدخل 
في االنتخابات على مستوى لم يسبق له 

مثيل في بلدنا”.
اإلعالن عن  »يتم  أن  ترامب مقترحا  وتابع 
أو   ،2020 انتخابات  في  الشرعي  الفائز 
كحل أدنى اإلعالن أن انتخابات 2020 قد مت 
اختراقها بشكل ال ميكن إصالحه وإجراء 

انتخابات جديدة على الفور!”.
املثيرة  زوكربيرج  تصريحات  بعد  لكن   
بيان  في  »ميتا«  شركة  أكدت  للجدل، 
لها أن ال شيء جديد في قصة الكمبيوتر 
مكتب  وأن  بايدن،  لهانتر  احملمول 
التحقيقات الفيدرالي شارك في حتذيرات 
شيء  وال  األجنبي،  التدخل  بشأن  عامة 

محدد عن هانتر بايدن.

مارك  كشف  بيست،  لدايلي  ووفقا 
لقاء  خالل  املاضي  األسبوع  زوكربيرج 
حظر  موقعه  أن  اإلنترنت،  عبر  إذاعي 
املستخدمني  أخبار  في  مؤقت  بشكل 
»نيويورك  لصحيفة  للجدل  مثير  تقرير 
احملمول  احلاسوب  جهاز  يتناول  بوست«، 
اخلاص بهانتر بايدن، وذلك قبل االنتخابات 
تنفيذا   ،2020 لعام  األمريكية  الرئاسية 
الفيدرالية  املباحث  مكتب  من  ألوامر 
جنل  حاسوب  قضية  وتعود  آي”.  بي  »إف 
الرئيس األمريكي، جو بايدن، إلى منتصف 
أكتوبر 2020، حني نشرت وسائل االعالم، 
الرئاسية  االنتخابات  من  أسابيع  قبل 
مثيرة  بيانات  عن  تقريرا  األمريكية، 
توب  الب  في  عليها  عثر  للتساؤالت 

في   2019 أبريل  في  بايدن  هانتر  تركه 
وأوضح  ديالوير.  مدينة  في  إصالح  ورشة 
التقرير أن صاحب الورشة، بعد أن فشل 
بايدن،  هانتر  مع  التواصل  في  مرات  عدة 
التحقيقات  مكتب  إلى  احلاسوب  سلم 
بفتح  علم  عندما   ،)FBI( الفيدرالي 
حتقيق ضد جنل جو بايدن بشبهة التهرب 

الضريبي.
عثر في هذا احلاسوب بني البيانات األخرى، 
على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية 
مع  هانتر  تبادلها  مالية  ووثائق  وصور 
الضوء  تسلط  وهي  وشركائه،  عائلته 
بايدن  جو  جنل  استخدام  كيفية  على 
في  أعمال  ممارسة  في  السياسي  نفوذه 

دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصني.



Saturday, September 3, 2022 - Issue 219السبت ٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد التاسع عشر بعد املئتان

انتقاد وادانة للهجوم اللفظي انتقاد وادانة للهجوم اللفظي 

على نائبة رئيس الوزراء على نائبة رئيس الوزراء 

»كريستيا فريالند«»كريستيا فريالند«
أدان السياسيون الكندييون احلاليون والسابقني حادثة حترش لفظي 
وقعت للسيدة كريستيا فريالند خالل زيارتها ملقاطعة البرتا مؤخرا، 
مدينة  مع عمدة  وااللتقاء  املهرة  والتجار  احملليني  املزارعني  لقاء  في 
جراند برايري، وقال وزير السالمة العامة الفيدرالي ماركو ميندسينو 
التحرش  ويظهر  ثانية   14 ملدة  تويتر  علي  ظهر  الذي  الفيديو  عن 
اللفظي علي السيدة كريستيا فريالند، »ال يوجد مكان علي االطالق 

في بلدنا للمضايقة والترهيب والسلوك التهديدي الذي تعرضت له كريستيا فريالند وموظفوها«. وأضاف »ان هذا النوع من السلوك 
يحتاج الي ان ينادي به اجلميع ويدينونه بغض النظر عن إنتمائهم السياسي«.

وظهر في الفيديو الذي مت عرضه على وسائل التواصل االجتماعي السيدة كريستيا فريالند ومعها موظفيها يدخلون مصعدا في قاعة 
املدينة في جراند برايري ثم اقترب رجل منها وبدأ يصرخ عليها وناداها )كريستيا( فأجابته قائلة )نعم( فبدأ في إلقاء ألفاظ نابية عليها، 
وقال إنها خائنة وقام بسبها، وقال لها »أخرجي من هذه املقاطعة«، وصرخت امرأة اخرى على كريستيا فريالند قائلة لها »انتي ال تنتمي 

الي هنا«.
وفي بيانا لها على تويتر قالة السيدة فريالند »إن ما حدث كان خطأ وال ينبغي الحد في أي مكان ان يتحمل التهديدات والترهيب«، ويعرف 
ان السيدة كريستيا فريالند قد ولدت في منطقة نهر السالم مبدينة ادمنتون عاصمة البرتا – وقالت كريستيا فريالند »انها فخورة بانها 

ولدت في البرتا وانها ستعود لزيارتها ألنها الوطن«.
بينما وصف رئيس وزراء البرتا هذا التحرش اللفظي »بانه يستحق االدانة« ، وقال »إذا كنت ال تتفق مع سياسي فمارس حقك في االحتجاج 

بكل الوسائل«، ولكن الصراخ والتهديد والترهيب اجلسدي أشياء تتجاوز احلدود« وكذلك ادان جسنت ترودو هذا التحرش اللفظي .

تقـــــــارير1212

انطلقت األحد املوافق 28 أغسطس احلملة االنتخابية، لالنتخابات 
على  يستحوذ  الذي  الفرانكفوني،  الكيبيك  إقليم  في  اإلقليمية 
أكثر من 23% من السكان في كندا، حوالي 8 ماليني نصف املليون 
حسب  كندا،  وتعتبر  الفرنسية،  املتحدث  األول  واإلقليم  نسمة، 
بها  املعترف  ولغتها  خصوصيتها  لها  أمة  الكيبيك،  دستورها، 
فيدراليا في الدستور الكندي. ومتتد احلملة االنتخابية في الكيبيك 
على مدار 35 يوما. وتري االنتخابات في بدايات شهر أكتوبر القادم، 
وحتديدا 3 أكتوبر القادم، حيث سيتم انتخاب أو تشكيل احلكومة 

الثالثة واألربعني في تاريخ الكيبيك. 
»البرملان  الكيبيكية  الوطنية  اجلمعية  مقاعد  على  وتتنافس 
أحزاب،   5 مقدمتها  في  يأتي  األحزاب،  من  العديد  الكيبيكي«، 
وهي ذات التأثير النسبي الكبير في الهيئة الناخبة: التضامن أو 
التحالف من أجل الكيبيك واملعروف مجازا باسم »الكاك«، برئاسة 
رئيس احلكومة احلالي فرانسوا لوجو، وهو حزب ميني وسط، معروف 
بأنه شوفيني وطني، يسعي لتحقيق الرخاء والتنمية االقتصادية، 
قبل احلديث عن أي توجهات استقاللية للكيبيك عن كندا، مبعني 

أن االستقالل مسألة مؤجلة، مقارنة بحزب الكتلة الكيبيكية.  
ويأتي في املرتبة الثانية احلزب الليبرالي بزعامة السيدة دومينيك 
التصويت،  اتاهات  حيث  من  الثاني  املركز  في  تأتي  التي  آجنالند، 
بعد الكاك، حسب آخر استطالعات للرأي أواخر أغسطس 2022، 
واحلزب الليبرالي، حسب ليبرالي ويأتي على بداية درجات اليسار أو 

يسار الوسط. 
ويأتي في املركز الثالث، احلزب ذو التوجهات اليسارية التضامن من 
أجل الكيبيك، وبعده حزب احملافظني الكيبيكي، ثم حزب الكتلة 

الكيبيكية ذات التوجهات االنفصالية.
كان  أغسطس،   26 يوم  أيام،  منذ  للرأي  استطالع  آخر  وحسب 
النحو  على  الكيبيك  في  الرئيسية  اخلمسة  األحزاب  تصنيف 
التالي: الكاك CAQ التحالف من أجل مستقبل الكيبيك جاء في 

املركز األول وبأعلي اتاهات تصويت بنحو %42.
في حني أن بقية األحزاب لم تتجاوز حاجز العشرين في املئة من 
 PLQ الكيبيكي  الليبرالي  احلزب  حصل  حيث  التصويت،  اتاهات 
على 17%ـ وحصل التضامن من أجل الكيبيك »كيبيك سولوتير« 

QS علي 15% في املركز الثالث. 

الرابع  املركز  على   PCQ الكيبيكي  احملافظني  حزب  وحصل 
األخيرة  املرتبة  في  وجاء  التصويت.  اتاهات  من   %14 بنسبة 
نسبة  أقل  وهي   ،%9 بنسبة  الكيبيكية،  الكتلة  واخلامسة حزب 
الكيبيكية  الكتلة  حزب  عليها  يحصل  األخيرة  السنوات  خالل 
الكتلة  الكاك كانوا في  الشوفينياالنفصالي، ألن غالبية أعضاء 
الكيبيكية، التي طورت كثيرا من سياساتها وتوجهاتها، للتنازل 
الرخاء  وتركز على حتقيق  االنفصال عن كندا،  مرحليا على فكرة 
االقتصادي لإلقليم املتميز في كندا على مستوى اللغة والهوية 

والثراء الطبيعي.
ويجب مراعاة أمر ضروري في تشكيل الهيئة الناخبة الكيبيكية، 
أن غالبتيها من الكييبكني، أو غالبية املهاجرين فإنهم مييلون إلى 
الفرنسية كلغة وهوية ألمة عظيمة متميزة عن بقية مواطني 
رئيس  دورا محوريا في حتديد  الكيبيك  إقليم  يلعب  كندي. ولهذا 
وزراء كندا على املستوى الفيدرالي، والذي يحبذ أن يكون من أصول 
كيبيكية مثل جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا منذ 3 دورات نيابية، 
وإن لم يكن كيبيكيا فمهم ومحوريا أن يتحدث الفرنسية بطالقة، 
مثلما كان احلال مع رئيس وزراء كندا قبل ترودو، ستيفن هاربر »من 
ألبرتا«، والذي كان يتحدث الفرنسية بطالقة ويستخدمها في كل 

أحاديثه قبل أن يتحدث باإلجنليزية. 

لعل هذا السبب الرئيسي للفشل الدائم حلزب احملافظني الكندي 
أونتاريو وأقاليم  أنه يفوز بسهولة في  في االنتخابات الفيدرالية، 
التي  الكيبيك،  في  باقتدار  يفشل  ولكنه  كندا،  وغرب  وسط 
ويقدر  يعرف  أجنلوفوني  أو  كيبيكية  أصول  ذو  مرشح  عن  تبحث 
دائما  ولهذا  الكيبيكية،  واألمة  الفرنسية  بخصوصية  ويعترف 
يأتي ترتيب حزب احملافظني في الكيبيك في االنتخابات اإلقليمية 
في مراتب متأخرة. وفي االنتخابات الفيدرالية تكون امليول ليبرالية 
وهو  كيبيكي،  الليبيرالي،  احلزب  رئيس  وأن  خاصة  الكيبيك،  في 

جوستان ترودو، نائب منطقة بابينو وجاري وجو تالون.
ميني  أو  مييني  بأنه  يتسم  إقليم  الكيبيك،  مهمة،  أخري  مسألة 
إلي يسار الوسط  الناخبني، وأحيانا يذهب  وسط من حيث هوية 
احلزب  ناخبي  من  الغالب  اجلزء  أن  مراعاة  مع  الليبرالي  واحلزب 
الليبرالي في الكيبيك هم من متحدثي اإلجنليزية، وعددهم يقرب 
عليها  حصل  التي   %17 نسبة  من  أنه  مبعني  نسمة.  املليون  من 

التصويت  اتاهات  في  الليبرالي  احلزب 
حسب استطالعات الرأي، 7% فقط منهم 
من متحدثي الفرنسية، و10% من املتحدثني 
حزب  يأتي  ملاذا  نفهم  ولهذا  باإلجنليزية. 
الكيبيك،  احملافظني في مراتب متأخرة في 
اإلقليمية  االنتخابات  في  تنقسم  التي 
مثل  الكيبيكية،  امليول  ذات  األحزاب  بني 
الكتلة  وحزب  سوليتير  وكيبيك  الكاك، 

الكيبيكية واحلزب الليبرالي.
إلى  تشير  الرأي  استطالعات  نتائج 
من  التحالف  حزب  حلفاظ  كبير  احتمال 

املمتاز  األداء  بعد  حكومته،  على  الكاك  الكيبيك  مستقبل  أجل 
للحكومة خالل أزمة جائحة كوفيد، خاصة وأن اإلقليم كان األكثر 
فاعلية في إدارة األزمة، وكان الكيبيكيون من أوائل سكان أقاليم 
كندا الذي حصلوا على جرعات التطعيم ضد كوفيد مقارنة ببقية 

األقاليم التسعة املشكلة لالحتاد الفيدرالي للدولة الكندية.
وجدال  حوار  مائدة  على  املفصلية  القضية  سيكون  االقتصاد 
إلقليم  التشريعية  االنتخابات  خالل  السياسية  األحزاب  وبرامج 
النسبي،  االقتصادي  الركود  وأن هناك حالة من  الكيبيك، خاصة 
حاد  ونفص   ،%7 بلغت سقف  التضخم  في معدالت  حاد  وارتفاع 
في العمالة، بسبب تناقص أعداد املهاجرين اجلدد بسبب جائحة 
كوفيد، وتباطؤ برامج الهجرة، والعمالة املاهرة القادمة من اخلارج.
كما أن غالبية الوعود االنتخابية حلكومة الكاك نفذتها، وخاصة 
قانون العلمانية مبنع ارتداء العالمات الدينية كالصليب املسيحي 
الهندية  السيخ  وعمامة  اليهودية،  والكيبا  اإلسالمي  واحلجاب 

احلكومة  املؤسسات  في  وغيرها 
واخلدمية العامة، كما طبقت قانون 
املعامالت  في  الفرنسية  اللغة 
احلكومية  اجلهات  في  الرسمية 
للحفاظ على هوية األمة الكيبيكية 

ولغتها.
إال أن هناك حتديات تبقي أمام حكومة 
الصحة  قطاع  في  ممثلة  لوجو، 
أطباء  توفير  ومنها  تفاصيله،  بكل 

العائلة، وأطباء األطفال، وفريق عمل املؤسسات الصحية، وخفض 
التضخم،  وخفض  االقتصادية،  التنمية  عجلة  ودفع  الضرائب، 
وجلب عمالة مهارة في ظل تباطؤ برامج الهجرة، وغيرهاـ وأحزاب 

املعارضة تنتقد كل هذا باقتدار لكنها ال تقدم حلول عملية.
في  تغير  أن  ميكن  التي  القضايا،  من  عدد  هناك  أن  احملللون  يري 
القادمة،  األيام  خالل  الناخبني  توجهات 
احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر 
التعامل  كيفية  في  يتمثل  األول  العنصر 
وارتداء  لكوفيد  القادمة  املوجات  مع 

املاسكات.
سبتمبر   10 يوم  بأنه  يتعلق  الثاني  األمر 
جديد  رئيس  انتخاب  سيتم  القادم 
هذه  في  واجلديد  الكندي،  احملافظ  للحز 
ذو  مرشح  من  أكثر  هناك  أن  االنتخابات 
أصول كيبيكية، يأتي في مقدمتهم إريك 
الكيبيك  وزراء  رئيس  شاري  وجان  دوهيم، 
احلزب  من  وحتول  توجهاته  من  غير  ولكنه  الليبرالي  السابق 
الليبرالي الكيبيكي ليرشح نفسه رئيسا حلزب احملافظني الكندي، 
أن  الكيبيك، ميكن  من  احملافظني  رئيس جديد حلزب  وبالطبع جناح 
يؤثر علي توجهات الناخبني في الكيبيك ليصوتوا رمبا ملرشح حزب 
سيمثل  ما  وهو  القادمة،   الفيدرالية  االنتخابات  في  احملافظني 

صداعا حقيقيا جلوستانترودو.
والعنصر الثالث يتمثل في املناظرة التي ستجري يوم 15 سبتمبر 
ستؤثر  وبالطبع  الرئيسيني،  اخلمسة  املرشحني  بني  القادم 
إجاباتهم وخطاباتهم على حظوظ كل منهم في االنتخابات. أما 
العنصر الرابع واألخير، فيتمثل في كيفية معاجلة قضايا االقتصاد 

والتضخم وتنافص أعداد العمالة املاهرة. 
الكيبيك  إقليم  انتخابات  أحداث  تطورات  متابعة  في  ونستمر 
احلملة  مدار  على  الكبيرةـ  واألهمية  النسبي  الوزن  ذو  الكندي، 

االنتخابية، حتى يوم إجراء االنتخابات في 3 أكتوبر القادم.

االنتخابات التشريعية في إقليم الكيبيك: 
أحزاب وبرامج وناخبني؟

مونتريال – عبد املسيح 
يوسف- عضو نقابة 
الصحفيني املصريني
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس 
قبل  منها  وانتهيت  مبارك  محمد حسني 

ثورة 25 يناير بأسبوع! 
املذيع هادي ابو اخلير يقدم برنامجه اإلذاعي 
مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى  »كلمتني 
مشجعاً  املصري  رامز  املهاجر  الدكتور  من 
»أم  عواطف  والدته  عن  له  راوياً  و  للهجرة 
دنيا« اخلادمة )و األرستقراطية األصل( التي 
باعته هو و إخوته و هم أطفال، و تشتتوا 
السياسية  األحداث  أن  و كيف  األرض؛  في 
مصر،  بها  متر  كانت  التي  واالجتماعية 
أثرت سلبياً على جميع إخوته، و عليه هو 
سيارته  تعرضت  حينما  آخرها  شخصياً، 
في  اجلزائريني  بعض  من  املتعمد  للتخريب 
2009 جراء توتر العالقات الدبلوماسية بني 
مصر و اجلزائر بعد مباريات التأهيل لكأس 
وفاة  بخبر  سمع  وبعدها  2010؛  العالم 

والدته أم دنيا…
احللقة األخيرة:

وظهر  اإلذاعي  البث  غرفة  الصمت  ساد 
الفضول على وجه كل من اخملرج وهادي أبو 
اخلير، فنظرا لبعضهما البعض عبر النافذة 
منتظرين أن ينهي رامز حكايته، فاستطرد 

قائالً: 
- ساعتها ما عرفتش اضحك وال ابكي! ... 
يومني... ملدة  اتكلمتش  ما  ساكت  فضلت 
تيجي  عشان  اختي  لدنيا  بَعّت  بعدها 
من  تبدأ  كندا...عشان  في  معايا  تعيش 
جديد على بياض…من ساعتها وانا ابتديت 
كنت  دي  باملناسبة  خواطري...حتى  اكتب 
مع  أشاركها  أحب  صغيرة  حاجة  كتبت 

الناس.....
اخملرج،  دهشة  أثار  مما  فجأة  هادي  قاطعه 
أن  يود  ملا  يستمع  أن  أجبره  فضوله  لكن 

يقوله السيد ابو اخلير:
- ال إستنى بقي يا دكتور رامز...انت حتاخدني 
فجأة  حلو،  ماشي  كنت  انت  دوكة؟....  في 
هاجرت وغضبت  على مصر من غير سبب! 
فيه عقدة  كان  ان  واضح من كالمك  اللي 
معينة في حياتك أال وهي والدة حضرتك و 
دا اللي خالك تبعد عن مصر...املفروض بقي 
ملا العقدة دي تنتهي ترجع مصر بقي...مش 
تنسي البلد و تهّجر اختك كمان...كل اللي 
وراسي...بس  عيني  على  كده  قبل  حكيته 
مش كفاية عشان انقم عالبلد و اهاجر.... 
مع  مشكلتك  انت  بتساله:  الناس  سؤال 

مني؟ مع مصر وال مع والدة حضرتك؟!
ابتسم اخملرج اعجاباً بأداء أبو اخلير في إنهاء 
برنامجه بسؤال استنتاجي مشوق ومفتوح 
النهاية؛ أما رامز فلم يكترث كثيرا ملا يقوله 
يود مشاركته  كان  فيما  فاسترسل  هادي، 

مع اجلمهور متجاهالً السؤال قائالً:
- احلاجة اللي كتبتها بتقول…
“اكرِهك...ايوة طبعا باكرِهك...

مش عشان قتلِت شوقي
او سلبِت ف يوم حقوقي

مش بُعادك برضه...فوقي!
دا ألنك يوم قدرِت 

تغصبي قلبي انه يكره
وأول ما يكره يكرِهك!...بأكرِهك!”

قد  اخلط  ان  انتبه  حتى  رامز  انتهي  ان  وما 
اغلق، وهو لم يعد على الهواء!

***
غضب اخملرج جداً حني أغلق هادي اخلط على 
ثم  اعالنية  فقرة  بتقدمي  فقام  عمداً،  رامز 
واندفع  والتسجيل  اإلنتاج  غرفة  من  خرج 
الشجار  هذا  ودار  حانقاً،  البث  غرفة  داخل 

الساخن بينه وبني هادي:
- ايه اللي عملته دا يا بني ادم...انت اتننت؟!

اسيبه  يعني؟  ايه  اعمل  عايزني  كنت   -
شفت  انت  عايز...؟  ماهو  زي  احللقة  ميشي 

ازاي طنش سؤالي؟
- يا اخي ميكن ما سمعش؟

انه  كويس  عارف  سمعني...وانت  ال   -
سمعني! 

- اه...تقوم متشي احللقة على مزاجك انت؟ 
و أنا طرطور قدامك!
- أنا ماقولتش كده!

اتصرفت…وتصرفك  لكن  آه،  قولتش  ما   -
مالوش معنى تاني غير كده!!

البرنامج  فكرة  ان  فندم  يا  ماتنساش   -
فكرتي...

ايه  حاجة...بس  قولناش  ما  سيدي  يا   -
عالقة اللي انت عملته ده بفكرة حضرتك؟

- الهدف من البرنامج أنه يحبب الناس في 
اسمحلي  منها...و  يهجرهمش  وما  مصر 
فكرة  عكس  رامز  قاله  اللي  كل  يعني 
اصريت  انت  فاهم  مش  متاماً...أنا  البرنامج 

ليه اصال تكمل معاه من االول؟!
احلوار  ذلك  في  األمل  فاقداً  اخملرج  تنهد 

العقيم وقال:
- بص يا هادي...عشان تبقى محاور شاطر...

جزء  حتفقد  انحيازك...وإال  عدم  تبني  الزم 
موقف،  يبقالك  حلو  جمهورك.  من  كبير 
ملواقف  استيعابك  تبني  إنك  األحلى  بس 
تبان... وبالتالي مصداقيتك  التانية.  الناس 

عكس  ماشي  كان  رامز  عشان  فاهمني؟ 
كانوا  اللي  الناس  البرنامج...كمية  تيار 
وقت  اي  من  بكتير  اكتر  كانوا  بيسمعونا 

تاني...
هم هادي أن يجيب، ولكن اخملرج استوقفه:

- أنا مش عايزك ترد...أنا عايزك تفكر كويس 
دلوقتي... ترّوح  قولتهولك!...تقدر  اللي  في 
إذاعي  تبقى  عايز  مقرر  وانت  بكرة  وتعال 

كويس... وال اي مذيع والسالم؟! 
***

هادي أبو اخلير شخصية تستحق الدراسة! 
ال  فكرة  نكون  أن  استطعنا  قد  تقدم  ومما 

بأس بها عنه؛ فهو ضحل األفق؛ 
سريع  ولكنه  تصادمي،  غير 
في  يستمر  أن  وقادر  البديهة 
)أو ينسحب من( اي حوار وقتما 
ميكن  برنامجه  فكرة  ومن  شاء. 
الوطنية؛  ميوله  نستنبط  أن 

ملصر  جدا  ومتعصب  صميم  مصري  هو 
ولكن  املصري!  الشعب  كأغلبية  وأرضها 
عن  متاماً  يختلف  احلالي  الوطنية  مفهوم 
مضت؛  عاماً  أربعني  منذ  الوطنية  مفهوم 
الوطني  الشخص  عن  احلالي  فمفهومنا 
لوطنه  األعمى  حبه  في  فقط  ينحصر 
فغدى  ومساوئه،  عيوبه  كل  عن  متغاضياً 
كل من ينتقد الوطن عندنا غير وطني بل 
وعدوا له! فهل الوطنية مجرد مشاعر؟ إن 
ألفراد  جمة  بامثلة  يظفر  الطويل  تاريخنا 
اثبتوا وطنيتهم من خالل إجنازاتهم اجلليلة؛ 
الزائد  التملق  لدرجة  مشاكلنا  فاهمال 
كمثل اٍب قد دلل ابنه الصغير دون تصحيح 
يحترم  ال  فاسداً  الولد  فشب  ألخطائه، 
الوطن  حب  بتدليله.  قام  الذي  أباه  حتى 
االدهى  ولكن  اجلميع،  لدى  مكتسب  حق 
بهذا احلب أن يحدث تغييراً في هذا الوطن 

فيجعله محبوبا أيضاً في عيون اآلخرين.
اليوم  مبفهوم  الوطنية  مدِع  أن  والغريب 
السطحية  وطنيته  في  أكثر  يتمادى  قد 
النقد؛  لنفي  إثباتها  محاوالً  تُنتقد،  حني 
النفسية  الدفاعات  حيل  إحدى  وهذه 
وتدعى اإلنكار، وهي مشكلة هادي ابو اخلير 
الرئيسية. فلكي يسمو هادي فوق أي انتقاد 
إقناع  في  يستمر  فيه،  ملحوظ  عيب  او 
نفسه بأن كل شيء على ما يرام. كاعالمي، 
هؤالء  مشاعر  على  اللعب  يستهدف  هو 
التعضيد  على  ليحصل  أمثاله،  الوطنيني 
إذ  مطلقاً،  برامز  يعجب  لم  لذلك  الالزم. 
وسط  الوطني  باألمان  شعوره  يهدد  كان 
فريق  الى  ينتمي  فرامز  اإلذاعي!  جمهوره 
اخر، ابعد ما يكون عن الوطنية، من وجهة 

نظر هادي ابو اخلير.
***

انصرف هادي عن وجه اخملرج غاضبا، فانطلق 
بني  فاصالً  لإلذاعة  العمومي  املمر  في 
صفوف زمالئه، املتزاحمني خارج غرفة البث 
يرمقونه  الكالمية وهم  ليسمعوا املشادة 
توبيخ  وقع  ترى  يا  فما  متوجسة:  بنظرة 
بالشخصية  هادي  يكن  لم  عليه؟!  اخملرج 
احملبوبة بني زمالئه على املستوى الشخصي، 
لكن على املستوى املهني والتقني، كان له 
حضور خاص في اإلذاعة، رمبا لتركيزه الزائد 
معاملة  في  الزائف  وكبريائه  عمله  في 

اآلخرين. 
ولم  الفضولية  زمالئه  لعيون  هادي  نظر 
يوجه لهم أي كالم، ولكنه ألول مرة أمعن 
يراهم  وكأنه  منهم  كل  وجه  في  النظر 

ظل  هذا  رغم  األولى!  للوهلة 
املندفعة  مبشيته  محتفظاً 
اياه إلى  تاه املصعد، مستقالً 
باب  إلى  ومنه  األرضي  الطابق 

مبنى اإلذاعة.
- مع السالمة يا استاذ هادي...

كعادته،  البواب  شحاتة  عم  ودعه  هكذا 
لكن هذه املرة التفت اليه هادي ولّوح بيده 
إياه في صمت؛ فاختلط  في الهواء محيياً 
األمر على عم شحاتة ونظر حوله، معتقدا 

أن رد السالم لم يكن له!
املؤقت!  اليقني  من  حالة  في  هادي  دخل 
املزمنة  مبشكلته  له  اخملرج  مواجهة  وكأن 
بالواقع  لبرهة  فارتطم  صوابه  إليه  أعادت 

احمليط به والذي كان مغيباً عنه.
استقل هادي سيارته متجهاً الى مسكنه 
في العمرانية، ولكن املرور قد تعطل يومها 
بسبب حادث شغب كبير في املنطقة، مما 
من  املركبات  وسائقي  املارة  فضول  من  زاد 
بينهم هادي ابو اخلير، ففتح نافذة سيارته 

وسأل أحد املشاة:
- هو فيه ايه يا حاج؟

في  بني...بيقولوا  يا  علمك  علمي   -
مظاهرات قدام مبنى احملافظة...

اغتم وجه هادي ودمدم غاضباً:
- حبكت النهاردة ودلوقتي كمان...

تبعد  ال  هادي  يسكنها  التي  العمارة  إن 
غضب!  ولهذا  املظاهرة  مكان  عن  كثيراً 
هو في اشد احلاجة الى الراحة اآلن. فسلك 
يقود  وظل  اجلانبية  الشوارع  أحد  بسيارته 
املركبة من حارة حلارة ومن رواق لرواق، حتى 
إلى منطقة قريبة من عمارته  وصل أخيرا 
أن  عليه  كان  لكن  هناك؛  سيارته  فأوقف 
ليصل  باملتظاهرين  ماراً  أمتار،  ميشي بضع 
الى العمارة. لم يعر حادث الشغب اهتماماً 
بالغاً، مصلتاً كل تفكيره نحو سريره فقط. 
حيث  يقترب،  أن  من  حتذره  العامة  فبدأت 
واألطراف  األمن  قوات  بني  العنف  اشتد 
املتظاهرة، وأصبح املناخ مشتحناً بالتدمير 

وإطالق الرصاص. 
ورغم كل هذا لم يكترث هادي، وظل سادراً 
هذا  على  معتاد  وكأنه  بيته  نحو  غيِّه  في 
بسخونة  أحس  وكلما  الشغب!  من  النوع 
تاه  خطواته  سرعة  في  زاد  االشتباك، 
منه  وهما  بل  لشجاعته،  ال  احلدث؛  قلب 
بتفاهة املوقف. وها هو قد بلغ أخيرا مدخل 
يصاب  أن  األقدار  تشاء  ولكن  العمارة، 
في  األمن  رجال  أحد  من  طائشة  برصاصة 
وسط راسه، فسقط لتوه ميتاً، ولم يسمع 
عنه شيئا حتى متت السيطرة على املوقف.

 متت في 18 يناير 2011

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر – )رواية كلمتني في حب مصر – )1٥1٥( واألخيرة( واألخيرة

بقلم:  مينا ماهر
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 يعتبر هدف جرجس مجدي العب نادي انبي 
لغطا  أي العب  مثل  مؤخرا  هدفا  احرز  الذى 
»قبطي«  ألنه  للهدف  تسجيله  بعد  كبيرا 
احرز هدفا في شباك حارس املرمي »املسلم«  
إشارة  – وهى  للصليب  إلى رشمه  باإلضافة 
الفعل  حيث  من  مكافئ  وهو  مسيحية  
لسجود الالعبني »املسلمني«، كما ان معظم 
الصليب  برشم  يقومون  أوروبا  في  الالعبني 
بعد إحراز هدف-  هكذا كانت تعليقات و رؤى 
الكثير من رواد الشوسيال ميديا التي تعطي 
وكأنه  اخملتلف  األخر  تاه  بالتعصب  انطباعا 
عيبا و فعل مشني أن يسدد العب مسيحي 
إن  يرون  بل  مرمى مسلم،  حارس  في شباك 
األكثر غرابة هو وجود العب مسيحي »وحيد« 

داخل املستطيل األخضر.
التي  الرفض  مرارة  أيضا  ذلك   يفتح 
من  استبعد  الذي  مجدي  ذاقها زكريا 
اسمه  بسبب  األهلي  البنك  بنادي  االلتحاق 
وكان عليه  »املسيحي«  دينه  يدل على  الذي 
يستطيع  حتى  دينه  يغير  أو  اسمه  يغير  أن 

االنضمام ألي نادي كان.
األكثر  اللعبة  هي  القدم  كرة  فتعتبر 
جماهيرية في مصر بل وفي العالم كله، وكما 
األقباط  استبعاد  قضية  على  اإلعالم  سلط 
العليا سنسلط  واملناصب  الوظائف  من 
األقباط  استبعاد  العدد على  الضوء في هذا 
أساس  على  الكبرى  باألندية  االلتحاق  من 

التمييز الديني.
هم  اليد  أصابع  على  تعد  قليلة  فأسماء 
أن  استطاعت  التي  القبطية  الشخصيات 
تاه  التمييزي  الوهابي  احلاجز  ذلك  تكسر 
القليلة  العقود  مدار  على  وهم  األقباط 
املاضية هاني سرور حارس االحتاد وناصر فاروق 
العب  املسيح  عبد  ومحسن  احمللة  حارس 
رمزي  وهاني  الترسانة  وبعده  اإلسماعيلي 
الزمالك  العب  يوسف  وأشرف  األهلي  العب 
واالن جرجس مجدي العب انبى، ستة العبني 

أقباط أجنبتهم املالعب اخلضراء.
سنتناول في هذا امللف بعض النماذج ملواهب 
األندية  في  االشتراك  من  استبعدت  قبطية 
والذين  الدينية  الهوية  أساس  على  الكبرى 
كان أخرهم زكريا مجدي. وكذلك على بعض 
التي  السابقة  العهود  في  القليلة  النماذج 
أن  واستطاعت  االستبعاد  حتدى  في  جنحت 

تثبت ذاتها داخل املستطيل األخضر.
ويبقى السؤال... إلى متى تتحول كرة القدم 
من لعبة تمع اجلميع حولها إلى فتنة تفرق 
نسيج الوطن الواحد وهل تتحول تلك الكرة 
قنبلة  إلى  القلوب  تخطف  التي  املستديرة 
إلى  الالعبني  وتقسم  الطائفية  الفنت  تثير 

فريقني مسلم وغير مسلم؟!
ضد  الرياضى  التمييز  ملف  فتحت   الفيفا 

االقباط في مصر
التضامن  منظمة  وقدمت  سبق  انه  يذكر 

بشكوى  سوليدرتى(  )كوبتك  القبطي 
القدم »الفيفا«  الدولي لكرة  رسمية لالحتاد 

التمييز  بشأن  الدولية  األوملبية  وللجنة 
مصر عام  في  األقباط  ضد  الواسع  الرياضي 
2018، فضمن 122 العب شاركوا في األلعاب 
األوملبية لعام 2016 في ريو دى جنيرو ال يوجد 
قبطي واحد، وضمن 18 فريق لكرة القدم في 
الدوري املمتاز ضموا 540 العب حالًيا ال يوجد 
ثالثة  من  أكثر  مدى  وعلى  واحد،  قبطي  إال 
عقود لم يشترك في لعبة كرة القدم سوى 
لضغوط  بعضهم  وتعرض  فقط،  أقباط   6

ومضايقات كثيرة.
الرياضية  العنصرية  إن  املنظمة  وقالت 
مصر،  في  الرياضية  الثقافة  في  متغلغلة 
األوملبية  واللجنة  الفيفا  قانون  أن  وحيث 
أو  الدين  التمييز على أساس  الدولية مينعان 
العرق أو اللون أو اجلنس، فقد طالبت منظمة 
حتقيق  جلان  بإرسال  القبطي  التضامن 
الرياضي  التمييز  تغلغل  مدى  على  للوقوف 

ضد األقباط في مصر.
مضيفًة أن الوفد املصري إلى لندن في العام 
واعتبرت  قبطي.  أي  يتضمن  لم  أيًضا   2012
الفرق  عن  األقباط  الرياضيني  غياب  بأن 
وشبه  احملترفة  الفرق  عن  وكذلك  األوملبية، 
احملترفة، هو نتيجًة للتمييز املتجذر بعمق في 
إدارة األلعاب الرياضية وكرة القدم في مصر، 

وفي اجملتمع املصري بصورة عامة.
بــــــ10  اتصال  على  إنها  املنظمة  وقالت 
لإلدالء  مستعدين  األقل  على  رياضيني 
الذي  الديني  التمييز  بشأن  بشهاداتهم 
تعرضوا له على الصعيد الرياضي في مصر 
إرسال  والفيفا  األوملبية  اللجنة  من  وطلبت 

جلان حتقيق إلى مصر لبحث هذه املسألة.
إسالمية  إلى  املسيحية  األسماء   تغيير 

ضريبة االنضمام
الكابنت محمود اجلوهري، املدير الفني األسبق 
على  املصري، عرض  واملنتخب  األهلي  للنادي 
»الناشئ« مدحت عبد املسيح التوقيع معه 
ليصبح العباً في الفريق األول بشرط »تغيير 

ثرية،  عائلة  من  كان  الالعب  لكن  اسمه«، 
لسلسلة  تتويجاً  بدا  االسم”  “تغيير  وشرط 

تعرَّض  التي  الديني  االضطهاد  مواقف  من 
أبانوب  الناشئ  مع  تكرر  نفسه  األمر  لها. 
األنباء  لوكالة  مينا،  شقيقه،  يقول  سمير، 
الفرنسية إنه، حني كان عمره 17 سنة، تقدم 
فكان  السكندرّي«،  االحتاد  »نادي  الختبارات 
العب  مشكلة،  لنا  هيعمل  »اسمك  الرد: 
يوافق  لم  إبراهيم،  مصطفى  باسم  معنا 

بأن  حلمه  عن  تخلى  ثم  التوقيع«،  ورفض 
يصبح العباً محترفاً.

أشرف يوسف، العب “نادي الزمالك« في فترة 
للكابنت  مناسباً  اسمه  كان  التسعينات، 
إلى  فضمه  بـ”جلنرال«،  امللّقب  “جلوهري”، 
عدة  بألقاب  فاز  بعدما  الوطني  املنتخب 
بقميص الزمالك، وكان يوسف – كي يتأقلم 
 – واملدربني  زمالئه  من  مستأنساً  ويصبح 
وآية  اإلخالص  وسورة  الفاحتة،  يحفظ  كان 
قبل  الزمالك  العبي  مع  ويرددها  الكرسي، 
فرش  مهمة  يتولى  كان  إنه  حتى  املباريات، 
سجاجيد الصالة لالعبني في رمضان، وعلى 

لها  تعرَّض  التي  الطائفية  املواقف  أن  رغم 
كانوا  الالعبني  بعض  بأن  يعترف  قليلة، 
ال  كان  و«البعض  ديانته،  بسبب  يضايقونه 
غرفة  في  معي  النوم  أو  معي  األكل  يحب 

واحدة«.
 زكريا مجدي... أحدث ضحايا التمييز الديني 

الكروي
احدث  مجدي  زكريا  الشاب  واقعة  تعتبر 
واقعة متييز على أساس الديني في عالم كرة 
فعقب  األهلي  البنك  بنادي  الكروي  القدم 
اخملتبرين،  جانب  من  آخرين  اثنني  مع  اختياره 
لالختبار  للمثول  لهم  استمارات  إمضاء  ومت 
التالي، وعندما رأى اسمه الكابنت الذي يجري 
االختبار باالستمارة، قال له :«معلش تعوضها 
املسيحية(«،  ديانته  )بسبب  تاني  نادي  في 
وكان  قبل،  من  كثيراً  الواقعة  هذه  تكررت 
أشهرها استبعاد اسم الطفل »مينا عصام« 
بالكشوف في النادي األهلي املصري؛ بسبب 
حارس  جانب  من  لالختبارات  خضوعه  رفض 
األسبق  ومنتخب مصر  األهلي  النادي  مرمى 
إكرامي الشحات ومدرب حراس مرمى قطاع 

الناشئني؛ نظراً لديانته »املسيحية« .
موهبة  ويضم 17  القاعدة  عن   إنبي  يشذ 

مسيحية
من جانبه يقول إمام محمدين، رئيس قطاع 
اضطهاد  فكرة  بإن  إنبي،  بنادي  الناشئني 
فكرة  مصر  في  املسيحيني  الالعبني 
مصنوعة، الهدف منها غرس خنجر في قلب 
بني  الواحد  اجملتمع  ونسيج  الوطنية  الوحدة 

املسلمني واألقباط.
في  قبطًيا  العباً   17 ميلك  ناديه  أن  ويوضح 
والناشئني،  القطاعات  بفرق  عمرية  فئات   4
معتبرا أن هذا العدد الكبير ال ميكن تفسيره 
األندية  عدالة  في  املشككني  على  رد  أنه  إال 
مسيحيني  اجملتمع  طوائف  جميع  تاه 

ومسلمني.
من  دعوة  يتلقى  أنه  محمدين  وكشف 
األقباط،  ودوريات  مهرجانات  على  القائمني 
ما  منها  ويختار  املسيحية  املواهب  ويتابع 
عزوف  أن  على  ناديه، مشدداً  لتمثيل  يصلح 
مرحلة  تاوز  بعد  القدم  كرة  عن  األقباط 
بتفضيل  األول،  املقام  في  يرتبط  الناشئني، 
في  كالرغبة  أخري  اهتمامات  املواهب  هذه 
القدم  كرة  على  وتفضيله  العلمي  التفوق 

والرياضة بشكل عام.
ومبناسبة احلديث عن نادى انبي ال نستطيع ان 
نفوت ما أحدثه هدف »جرجس مجدي« األخير 
من إثارة اللغط على مواقع الشوسيال ميديا 
انه مسيحي  لالعب جملرد  إهانة  امتألت  التي 
مرمى مسلم  في شباك حارس  وأحرز هدفا 
غرار  على  للصليب  رشمه  الى  باإلضافة 
الالعبني األوروبيني بعد تسجيل أي هدف، وان 
مكافئ  فعل  فهو  أخرى  زاوية  من  له  نظرنا 

للسجود.

هدف الالعب جرجس مجديهدف الالعب جرجس مجدي
يفتح التساؤل من جديد: من يصنع فتنة كرة القدم في مصر؟!)1(

رمزي وماجنا حتدوا االضطهاد.. وعشرات النماذج خارج املستطيل االخضر
إنبي يشذ عن القاعدة ويضم 17 موهبة مسيحية

حتقيق: إيهاب أدونياتغيير األسماء املسيحية إلى إسالمية ضريبة االنضمام
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البشر  اندهاشات  أرى  كنت  ما  كثيراً 

ُمعبرين عن صدماتهم في أشخاص كانوا 

وقدوة  البشر  خيرة  من  أنهم  يعتقدون 

ينبغى عليهم االقتداء به .. ودائماً يتوجون 

َهالَّ  َهالَّ  برة  »من  القائل  باملثل  خسارتهم 

الُِح  الصَّ فاإَلِنَْساُن   ،« اهلل..  يعلم  ومن جوة 

ِمْن َكْنزِ »أى مايخفيه من عدم فساد« َقلِْبِه 

رِّيُر  الشِّ وَاإلِنَْساُن  الََح،  الصَّ يُْخرُِج  الِِح  الصَّ

َُّه ِمْن  رَّ. َفإِن رِّيرِ يُْخرُِج الشَّ َقلِْبِه الشِّ ِمْن َكْنزِ 

َفْضلَِة الَْقلِْب يََتَكلَُّم َفُمُه.. وكثيراً ما تُظهر 

وما  حقيقتنا  اليومية  واملعامالت  احملكات 

تخفيه الصدور ...!!

 

صورة  على  اخمللوق  احلقيقي  فاإلنسان 

وحقيقياً  نفسه  مع  حقيقي  هو  الرحمن، 

مع اهلل ليكون حقيقياً مع كل من حوله، 

وإال سيكون هو نفسه ضحية أكبر عملية 

نصب فى حياته قام بها ضد نفسه وخداعه 

لنفسه..  وأوهامه  أكاذيبه  مصدقاً  لها 

مجتمعاتنا  صبغتنا  قد  الشديد  ولألسف 

كيف  علمونا   .. الكاذبة  واملظاهر  باخلداع 

شدة  فى  الضحك  ونعلى  بالفرح  نتظاهر 

بالضمادات  جراحنا  نغطي  وكيف  آالمنا 

جراح  على  والقطن«  »الشاش  البيضاء 

الصديد  فيها  يضرب  ومتقيحة  بل  تنزف 

تتحول  وقد  نعاجلها  أو  ننظفها  أن  دون 

وتبترنا من  انسانيتنا  تضرب  غرغرينا  إلى 

ولألسف  الرحمن..   صورة  فينا  وتبتر  احلياة 

الناس  خير  بأننا  وادعاءاتنا  أنفسنا  نصدق 

وأفضلهم ويا رب دميها علينا نعمة وفضل.. 

أنفسنا..  إال  أتقنا اخلداع وما نخدع  أن  بعد 

َعلَى  َكْسرَهْم  َيَْشُفوَن  املثل  يقول  وكما 

َعَثٍم، َقائِلنَِي: َسالٌَم، َسالٌَم. واَلَ َسالََم..

ضمير  به  الفساد  عدمي  الطاهر  القلب   أن 

يضج  االنذار  كجرس  فيه  يعمل  صالح 

وال  ينبهنا  باخلطر  استشعاره  عند  ازعاجاً 

اهلل  خلق  وقد  العرض..  زال  إذا  إال  يصمت 

الضمير فينا ال ليشتكي علينا أو يارقنا أو 

لينبهنا  بل  والقلق  واخلوف  الذعر  يبث فينا 

وطهرنا  انسانيتنا  مسار  عن  نخرج  عندما 

بخطورة  بإنذارنا  فيقوم  مشاعرنا  ونقاء 

أمورنا  مبعاجلة  نقوم  حتى  له  نتعرض  ما 

وتصحيح أوضاعنا ليعود بنا إلى إنسانيتنا 

أن  نحاول  ما  كثيراً  ولألسف  ولكننا   ..

ونخرسها  ضمائرنا  نسكت 

في  ونتمادى  نتمم  حتى 

األحيان  بعض  فى  أخطائنا.. 

مشاعر  لنا  تتسرب  قد 

صحيحة  غير  عواطف  أو 

رديئة  لشهوات  تقودنا  قد 

خطايا  فى  ننزلق  وتعلنا 

ونقاء  حلياتنا  مفسدة 

هي  التي  اإللهية  صورتنا 

كحجر  العدو  ليستخدمها  االنسانية.. 

عثرة فى أسقاط وتدمير من حولنا.. فيضرب 

فعلنا  رد  ويكون  اإلنذار  جرس  فينا  الضمير 

هو خلع حجارة الشحن عنه حتى نسكته 

ال  حتى  ضمائرنا  نفسد  أخرى  تلو؟  ومرة   ..

تزعجنا، ونتعود أن نستمرئ اخلطية ونشرب 

االثم كاملاء ونتنفسه كالهواء حتى يصيبنا 

لنقول  األوان  فوات  بعد  ونعود  االختناق.. 

ملا  أنفسنا  على  حكمنا  كنا  »لو  ألنفسنا، 

ُحكم علينا.. ».

 ولكن ما احلل حتى تعود لنا طهارة القلب 

وصالح ضمائرنا؟

الصيانة  مبركز  االتصال  وهو  بسيط  احلل 

الفحص  منه  ونطلب 

والتصحيح ألصالح انسانيتك 

اإللهية..  صورته  فيك  ويعيد 

تطلبه من كل قلبك لنجدتك 

أَرِْض  ِفي  أنا  أجندني  له  قائالً 

ُمْسَتْوِحٍش  َخالٍَء  وَِفي  َقْفٍر، 

أََحاَط  َخرٍِب.. فوراً ستجده قد 

بَِك واَلََحَظك وََصانَك َكَحَدَقِة 

الرحيم  الرحمن  أنه  َعْيِنِه.. 

الذى خلقك على صورته وهو الوحيد القادر 

أن يفرمتك ويشكلك من جديد، ليقول لك 

.. هوذا األمور العتيقة قد مضت هوذا الكل 

قد صار جديداً .. قلب جديد، وضمير صالح، 

وإميان بال تظاهر وال مظاهر خداعة وال رياء ..

 

يستطيع  ال  األطباء  أعظم  أن  تنسى  وال 

إليه املصاب مقراً  إذا ذهب  إال  عالج املريض 

لن  االسعاف  وعربة  مصاب..  أو  مريض  أنه 

تذهب ألحد لم يستنجد بها..

الضمير  وصالح  القلب  طهارة  فى   دمتم 

الرحمن  ويدير  والفرح  واحملبة  اإلميان  مملوئني 

سالمكم كنهر..

دكتورة نعمات موافي
كن حقيقاً... بقلب طاهر وضمير صالح بال رياء

1515

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 4٠ 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   1٠٠ 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

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة

ا�شت�شارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER
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»فيفا« ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات حتت »فيفا« ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات حتت 1717 سنة سنة
أنهى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
ما  القدم،  لكرة  الهندي  االحتاد  إيقاف 
تستضيف  أن  ميكن  البالد  أن  يضمن 
17 سنة  للسيدات حتت  العالم  كأس 

في أكتوبر املقبل.
بعد  متوقعة  اخلطوة  هذه  كانت 
الهندية  العليا  احملكمة  أعادت  أن 
لكرة  الوطني  االحتاد  على  السيطرة 
االحتاد  إدارة  وأعادت  إدارته،  إلى  القدم 
أراد  كما  القدم  كرة  مسؤولي  إلى 

»فيفا«.
الهندي  االحتاد  أوقف  قد  »فيفا«  وكان 
ثالث  طرف  نفوذ  »وجود  بسبب  دوليا 

دون مبرر«.
ويستخدم الفيفا أحيانا هذا األسلوب حلماية االحتادات األعضاء من نفوذ السلطات احلكومية أو القانونية 

التي تسعى إلى التأثير على كرة القدم على املستوى الوطني.
القدم  احتاد كرة  رئيس  باتيل من منصب  برافول  املاضي  الهندية أطاحت في مايو  العليا  وكانت احملكمة 
في  والستمراره  ديسمبر2020  بحلول  إجراؤها  املقرر  من  كان  التي  االنتخابات  إجراء  عدم  بسبب  الهندي 

املنصب بعد ذلك التاريخ.
يذكر أن باتيل عضو في اجمللس احلاكم للفيفا كأحد مندوبي آسيا املنتخبني.

ومن املقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات حتت 17 سنة في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر، على أن 
تقام 4 مباريات في يوم االفتتاح، مبا فيها مباراة للدولة املضيفة الهند ضد الواليات املتحدة.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

رد فعل سواريش بعد إبالغه رد فعل سواريش بعد إبالغه 
رسمًيا بالرحيل عن األهليرسمًيا بالرحيل عن األهلي

البرتغالي  املدرب  األهلي  النادي  مسؤولو  أبلغ 
الكروي  للفريق  الفني  املدير  سواريش،  ريكاردو 
الساعات  خالل  رسمي  بشكل  بالنادي،  األول 
املاضية برحيله عن الفريق عقب مباراة سيراميكا 

كيلوباترا.
مرمى  حارس  شوبير  أحمد  اإلعالمي  وكشف 
األهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس ما حدث 
حلظات  خالل  األهلي  ومسؤولي  سواريش  بني 
املدرب  فعل  وماذا  عنه،  االستغناء  بقرار  تبليغه 

البرتغالي سواريش بعد معرفته القرار.
وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : »األهلي 

لكرة  األول  الفريق  تدريب  في  منصبه  عن  رسميا  بالرحيل  سواريش  ريكاردو  أخطر 
القدم«.

سيراميكا  أمام  كانت  األهلي  مع  سواريش  للمدرب  مباراة  »آخر   : شوبير  وأضاف 
كليوباترا في ختام بطولة الدوري املصري املمتاز واملدرب حضر التمرين وكان غاضبا«.

يذكر أن سواريش سيطرت عليه حالة من الغضب واالستياء الشديد بعد معرفته 
بقرار رحيله، خاصة أنه كان يخطط ملستقبل الفريق في املوسم اجلديد وعمد لتجربة 

كل الالعبني الشباب والبدالء استعدادًا للمرحلة املقبلة.

بعد  املصري،  بالدوري  الزمالك  فاز  مرة  كم 
احلالي  املوسم  خالل  به  توج  الذي  اللقب 

2202/1202، للمرة الثانية على التوالي.
املصري بشكل  الدوري  لقب  الزمالك  وحصد 
بعدما  التوالي،  على  الثانية  للمرة  رسمي 
ترتيب  جدول  صدارة  في  األول  املركز  احتل 

املسابقة احمللية ملوسم 2202/1202.
التي  التوالي  على  الثانية  املرة  هي  هذه 
يُبعد فيها نادي الزمالك غرميه اللدود، النادي 
األهلي، من مراكز الصدارة حلصد لقب الدوري 
األحمر  املارد  الذي طاملا سيطر عليه  املصري 

في األونة األخيرة.

أخر مرة احتفظ بها الزمالك بلقب الدوري 
املصري موسمني متتاليني؟

املصري  الدوري  لقب  الزمالك  يحقق  ولم 
بدرع  توج  منذ  التوالي،  على  الثانية  للمرة 
الدوري في موسمي 3002 و4002، ومنذ ذلك 
احلني لم ينجح الفارس األبيض في االحتفاظ 
بلقب الدوري ملوسمني متتاليني قبل أن يكرر 

نفس اإلجناز هذا العام.
املوسم  املصري  الدوري  بلقب  الزمالك  وتوج 
املاضي، حتت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، 
املسابقة  ترتيب  جدول  صدارة  اعتلى  بعدما 
وبفارق 4 نقاط عن  احمللية برصيد 08 نقطة، 

األهلي صاحب الوصافة.
وجمع الزمالك نقاطه الـ 08، بعدما خاض 43 
مباراة، حقق الفوز خالل 42 مباراة، وتعادل في 
مباراتني  في  اخلسارة  تلقى  بينما  لقاءات،   8

فقط.
وعلى الرغم من انطالقة الزمالك الغير جيدة، 
املسابقة  من  األول  الدور  منافسات  خالل 
احمللية للموسم احلالي، إال أنه جنح في حصد 
البرتغالي  تولي  بعد  املصري،  الدوري  لقب 
الفارس  قيادة  مهمة  فيريرا  جوسفالدو 

األبيض.
حيث اعتلى نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب 
 77 برصيد  احلالي  للموسم  املصري  الدوري 
نقطة، جمعها على مدار موسم 2202/1202، 

بعد خوض 43 مباراة.

كم مرة فاز الزمالك بالدوري املصري؟
املصري،  الدوري  بلقب  الزمالك  تتويج  وبعد 
جعبته  في  ميتلك  األبيض  الفارس  أصبح 
ليعزز  مصر،  في  احمللية  للمسابقة  لقًبا   41

تواجده في وصافة املتوجني باللقب.
ويأتي الزمالك في املركز الثاني كأكثر األندية 
احلاصلة على لقب الدوري املصري، بعد األهلي 
باملسابقة  املتوجني  عرش  على  يتربع  الذي 

احمللية برصيد 24 لقًبا

كم مرة فاز الزمالك بالدوري املصري املمتاز؟كم مرة فاز الزمالك بالدوري املصري املمتاز؟

مدربه  يونايتد  دندي  أقال 
 9-0 اخلسارة  بعد  روس  جاك 
الدوري  في  سيلتيك  أمام 
لكرة  املمتاز  اإلسكتلندي 
ملا  مماثل  تصرف  في  القدم، 
مع  اإلجنليزي  بورمنوث  فعله 

مدربه سكوت باركر.
ملعب  في  سيلتيك  فوز  وجاء 
انتصاره  ليعادل  بارك  تاناديس 
-2010 موسم  في  أبردين  على 
خارج  انتصار  أكبر  وهو   ،2011
األرض في تاريخ املسابقة، وتفوق 

فاز  عندما  السابق  رقمه  على 
أتليتيك  دنفرملني  على   1-8

موسم 2006-2006.
من  روس  أعفى  إنه  دندي  وقال 
كما  فوري،  بأثر  عمله  مهام 
سيتولى  فوكس  ليام  أن  أكد 
في  مؤقت  بشكل  املسؤولية 

مواجهة ليفينجستون في كأس 
الرابطة يوم األربعاء.

بعد  بورمنوث  مدرب  باركر  وأقيل 
في  ليفربول  أمام   9-0 اخلسارة 
للفريق  التوالي  ثالث هزمية على 
اإلجنليزي  الدوري  في  الصاعد 

املمتاز.

للمرة الثانية في للمرة الثانية في 
٢4٢4 ساعة.. إقالة  ساعة.. إقالة 
مدرب بسبب مدرب بسبب ٠٠--99

سجل ليفربول تسعة أهداف في مرمى 
في  انتصاراته  أكبر  مسجال  بورمنوث، 
عدد  حيث  من  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري 

األهداف، وفوزه األول هذا املوسم.
التي أقيمت  املباراة  وسجل ليفربول في 
ملعب  ستاد  على  اليوم  ظهر  بعد 
»آنفيلد« ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
على  للريدز  فوز  أكبر  البرمييرليغ،  من 

اإلطالق في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
الفريق  كان هناك تغيير واحد فقط في 
على  يونايتد  مان  أمام  الهزمية  بدأ  الذي 
املاضي،  األسبوع  ترافورد  أولد  ملعب 
حيث حل فابينيو بدال من جيمس ميلنر 

في خط الوسط.
في  افتقدها  التي  بالقوة  ليفربول  بدأ 
 0-2 بنتيجة  تقدم  حيث  ترافورد،  أولد 
أحرز  بهدفني  دقائق،  ست  غضون  في 
األول لويس دياز، بعد مرور 3 دقائق فقط 
هارفي  الثاني  وسجل  املباراة،  عمر  من 
إليوت في الدقيقة الـ 6 من عمر اللقاء، 
بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في 

أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.
في  للريدز  الثالث  اخلدف  أرنولد  سجل 
من  صاروخية  بتسديدة   28 الدقيقة 
أقصى  سكنت  اجلزاء،  منطقة  خارج 

الزاوية اليمنى لـ تريفرز حارس بورمنوث.
حملمد  انطالقة  بعد   ،30 الدقيقة  وفي 

بعدها  قام  اليمنى  الناحية  من  صالح 
هدف  فيرمينيو  سجل  الكرة،  برفع 

ليفربول الرابع.
وانتهى الشوط األول بخماسية نظيفة 
فيرجيل  سجل  بعدما  ليفربول،  لصالح 
إليه  حولها  عرضية  من  هدفا  دايك  فان 

روبيرتسون.
في   0-5 ليفربول  فيها  تقدم  مرة  وآخر 
كان  بالدوري،  مباراة  في  األول  الشوط 

موسم 59/1958.
والهدف السادس سجله باخلطأ، كريس 
في  فريقه  في  بورمنوث  العب  ميفام 
الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، 
السابع  الهدف  فرمينيو  سجل  فيما 
هدف  كارفاليو  فابيو  وسجل  لليفربول، 
مجددا  دياز  لويس  ليعود  الثامن،  الريدز 

ليسجل التاسع لليفربول.
منتخب  العب  صالح  محمد  أن  الالفت 
مصر واحملترف في ليفربول اإلجنليزي، لم 
في   9 الـ  الريدز  أهداف  من  أي  يسجل 

مرمى بورمنوث.
وبفوزه بـ 9 أهداف نظيفة، حطم الريدز 
رقمه القياسي في االنتصارات في مباراة 
القدم،  لكرة  اإلجنليزي  الدوري  في  واحدة 
على   7-0 له  سابق  فوز  أكبر  كان  حيث 

كريستال باالس في عام 2020.

أكبر انتصار في أكبر انتصار في 
تاريخه... ليفربول يدك تاريخه... ليفربول يدك 
بورمنوث بتساعية نظيفةبورمنوث بتساعية نظيفة
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أثارت نتائج دراسة صينية جديدة حول تأثير خفض 
معدل  لتشابه  االنتباه  الطعام  في  امللح  كمية 
الدراسة  وأظهرت  العربي.  العالم  مع  االستهالك 
أن تقليل امللح غراماً واحداً يومياً سيجنب الصني 
والسكتة،  القلب  بأمراض  إصابة  ماليني   9 حوالي 

وينقذ حياة 4 ماليني شخص بحلول 2030.
امللح  من  جراماً   11 الصني  في  الفرد  ويستهلك 
األقصى  احلد  من  أكثر  وهو  املتوسط،  في  يومياً 
الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، التي تقدر 
في  امللح  من  اليومي  الفرد  استهالك  متوسط  أن 
و12   11 بني  يتراوح  املتوسط،  البحر  منطقة شرق 

جراماً.
وأظهرت الدراسة التي نشرها موقع مجلة »بي إم 
جي« املتخصصة في التغذية، العالقة الوثيقة بني 
كمية امللح في الطعام وارتفاع ضغط الدم، حيث 
اليوم،  في  واحد  جرام  مبعدل  امللح  تقليل  أن  تبني 
بحوالي  االنقباضي  الدم  ضغط  متوسط  يخفض 

1.2 مم زئبق.
احلكومة  جنحت  إذا  ميكن،  الدراسة  هذه  وحسب 
خفض  إلى  الرامية  سياستها  في  الصينية 
األقل  على  يومياً  امللح مبعدل 3 جرامات  استهالك 
بأمراض  اإلصابات  ماليني  تفادي   ،2030 بحلول 

القلب، منها حوالي 8 ماليني، تهدد بالوفاة.

علــــوم وصحة 1717

٣ أنواع من آثار كورونا طويلة املدى
خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثالثة »أنواع« من آثار كورونا طويلة املدى.

وذكرت وكالة » بي ايه ميديا« البريطانية أن اخلبراء من كلية كينجز لندن قالوا إنه يبدو أن هناك ثالثة » أنواع فرعية« من هذه احلالة، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة 
به.

وقام الباحثون بفحص 1459 شخصاً يعانون من آثار كورونا طويلة املدى، حيث مت حتديد هذه احلالة على أنها املعاناة من أعراض كورونا ملا ال يقل عن 84 يوماً بعد اإلصابة 
بالفيروس.

املدى  آثار كورونا طويلة  يعانون من  الذين  أن األشخاص  إلى  العلمية،  اإللكترونية لألبحاث  ريكسيف  نُشرت في موقع ميد  التي  للدراسة،  املبدئية  النتائج  وتوصلت 
ينقسمون لثالث مجموعات رئيسية.

وتتضمن اجملموعة األولى الذين يعانون من أعراض عصبية تشمل اإلرهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه األعراض األكثر شيوعاً بني من أصيبوا بساللتي ألفا ودلتا.
ويعاني أفراد اجملموعة الثانية من أعراض تنفسيه تشمل آلم في الصدر وعدم قدرة على التنفس، وكانت هذه األعراض أكثر شيوعاً بني الذين أصيبوا بالفيروس خالل موجة التفشي األولى.

ويعاني أفراد اجملموعة الثالثة من مجموعة متنوعة من األعراض تشمل خفقات في القلب وآلم في العضالت وتغيرات في البشرة والشعر.
وقالت كبيرة الباحثني الذين قاموا بالدراسة كلير ستيفنز: »هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن أعراض ما بعد اإلصابة بكورونا ليست حالة واحدة، ولكن يبدو أنها عدة أنواع فرعية«. وأضافت »فهم األسباب اجلذرية 

لهذه األنواع الفرعية رمبا يساعد في التوصل الستراتيجيات للعالج«.

تقليل امللح جراماً واحدًا فقط...يحمي القلب Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تقرحات الفم هي أماكن مؤملة تختلف 
في احلجم بحسب نوع القرحة وتختلف 
تكون  ال  وغالًبا  لها،  املصاحبة  األعراض 
عالمة على اإلصابة بشيء خطير لكنها 
تناول  عند  للشخص  إزعاًجا  تسبب 
الطعام أو عند غلق الفم، لذلك في هذا 

طريقة  عن  سنتحدث  املقال 
وكيف  الفم  تقرحات  عالج 
ميكن الوقاية من اإلصابة بها 
تشير  التي  األعراض  هي  وما 
سرطانات  بأحد  اإلصابة  إلى 

الفم.
أسباب تقرحات الفم:

ال يزال السبب الدقيق لإلصابة بتقرحات 
ويختلف  اآلن،  حتى  معروف  غير  الفم 
هناك  ولكن  آلخر،  شخص  من  أيًضا 
من  والعديد  الشائعة  األسباب  بعض 
العوامل التي قد تؤدي إلى اإلصابة بتلك 

املشكلة ومنها ما يلي:
واملشروبات  التبغ  منتجات  استخدام   -

التي حتتوي على الكافيني.
واألطعمة  احلمضية  الفواكه  تناول   -

التي  األخرى 
على  حتتوي 
عالية  نسبة 

من احلموضة أو التوابل.
عن  الداخل  من  اخلد  أو  اللسان  عض   -

طريق اخلطأ.
أو  األسنان  تقومي  تركيب   -
املالئمة  غير  األسنان  أطقم 
قد  التي  األخرى  والعالجات 

حتتك بالفم واللثة.
األسنان  حشوات  تركيب   -

والضروس بشكل غير سليم.
- التعرض للتوتر أو القلق.

احلمل  أثناء  الهرمونية  االضطرابات   -
والبلوغ وبعد انقطاع الطمث.

- تناول بعض األدوية مبا في ذلك حاصرات 
بيتا ومسكنات األلم غير ستيرويدية.

- بعض العوامل الوراثية.
- نقص بعض العناصر الغذائية.

- اإلصابة مبرض كرون.
- نقص فيتامني ب 12 أو احلديد.

- ضعف مناعة اجلسم.

Mouth ulcer

هكذا تؤثر القهوة على 
القولون العصبي

جانب  إلى  عديدة  صحية  فوائد  القهوة  تلب 
يرتبط  بانتظام  فتناولها  الطاقة،  وحتفيز  اليقظة 
خطر  وتقليل  السرطانية،  الوفيات  بانخفاض 

اإلصابة بالسمنة والسكري من النوع2.
أمراض  اختصاصية  غاجنهو  ليزا  للباحثة  ووفقاً 
يقلل  »قد  نيويورك:  جامعة  في  الهضمي  اجلهاز 
اإلصابة  مخاطر  من  املعتدل  القهوة  استهالك 
باألمراض املزمنة مثل متالزمة التمثيل الغذائي، أو 
السمنة، أو داء السكري، أو أمراض القلب واألوعية 

الدموية، أو بعض أنواع السرطان«.
ويعتقد باحثون أن ما يجمع بني القهوة والتأثير على 
»ميكروبيوم  هو  اخملتلفة  الصحية  املشاكل  هذه 

األمعاء«.
وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة »نيوترينتس« أن 

في  بالتغيرات  يرتبط  للقهوة  املنتظم  االستهالك 
يلعب  قد  التي  املعوية  اجلراثيم  مجموعات  بعض 

فيها البوليفينول الغذائي والكافيني دوراً.
الهضمية،  القناة  داخل  كمنشط  القهوة  وتعمل 
احلّمام،  إلى  الذهاب  إلى  وتدفع  األمعاء  حتّرك  فهي 
الوقت  في  الضارة،  البكتريا  وتكّدس  منو  مينع  ما 
الذي حتتوي القهوة فيه على عناصر نباتية حتّفز منو 
البكتريا اجليدة، وهو ما يخّفف من أعراض متالزمة 

القولون العصبي.
ويعتبر تناول 3 فناجني قهوة يومياً صحياً، حيث ال 
ينبغي أن يزيد معّدل الكافيني اليومي عن 400 ملغ.

   اكتشف أخيرا إن اإلصابة بنوع معني من سرطان 
بهذا  أفرادها  من  عشرة  أصيب  عائلة  لدى  الكلى، 
املرض عبر ثالثة أجيال، تقترن بأحد العيوب الوراثية 
التي تصيب بعض اجلينات )وهي أجسام في نوبات 
للفرد(.  الوراثية  اخلصائص  تطور  بها  يرتبط  اخلاليا، 
وقد أمكن، عبر دراسة حال اجلينات لدى جميع أفراد 
جيل  من  الوراثي  العيب  هذا  انتقال  تتبع  العائلة، 
إلى جيل لدى ثالثة من أفرادها قبل أن تظهر عليهم 
سرطان  من  اخلبيث  النوع  بهذا  اإلصابة  أعراض 
تظهر  التي سوف  األجزاء  إزالة  وبذلك متت  الكلى. 
اجلراحي  التدخل  طريق  عن  األعراض  تلك  عليها 
املبكر، مما أعطاهم بعض األمل في الشفاء الدائم. 
أحد  معرفة  قبيل  من  االكتشاف  هذا  ويعتبر 
السرطان.  أنواع  لبعض  واملهمة  احملتملة  األسباب 
وهو يشكل - كما جاء في مقدمة التقرير الطبي 
هذا  تناول  الذي  الطبية(  اجنالند«  »نيو  )مجلة 
االكتشاف - »خطوة جبارة في اتاه تصنيف دليل 

للجينات التي تسبب السرطان لدى اإلنسان«. 
احدى  وجود  الوراثي  العيب  هذا  سبب  كان  وسواء 
أو  السرطان  تسبب  إنها  يفترض  التي  اجلينات 
التي  نتيجة تغير يطرأ على وظيفة احدى اجلينات 
دون حدوثه، فان األمر يستحق مزيد من  حتول أصالً 

الدراسة والبحث.

هل سرطان الكلى وراثي؟  
5 ساعات من النشاط أسبوعياً...تطيل العمر

قالت دراسة جديدة إن كبار السن الذين يشاركون أسبوعياً 
للوفاة،  عرضة  أقل  الفراغ،  أوقات  في  ترفيهية  أنشطة  في 

خاصًة بأمراض القلب والسرطان.
للسرطان  الوطني  املعهد  في  لباحثني  الدراسة  وأشارت 
املشي،  تتضمن،  األنشطة  هذه  أن  إلى  ماريالند  بوالية 
ورياضات  الدراجات،  وركوب  والسباحة،  اخلفيف،  والركض 

املضرب، والغولف.
واملتوسطة يقلل خطر  أن ما بني 2.5 ساعة و5 ساعات أسبوعياً من األنشطة اخلفيفة  الباحثون  ووجد 

الوفاة بـ 13%. وأن ممارسة رياضات املضرب تخفض اخلطر بـ16%، والركض بـ %15.
ونُشرت نتائج الدراسة على موقع مجلة »عاما« الطبية، واعتمدت على بيانات أكثر من 272 ألف شخص 

أعمارهم بني 59 و82 عاماً.
وقالت النتائج إن الذين تاوزوا 5 ساعات من النشاط األسبوعي انخفض بينهم خطر املوت مبعدل أكبر، 

بينما تناقص هذا اخلطر بـ 5% فقط بني الذين مارسوا هذه األنشطة مبعدل أقل من 2.5 ساعة أسبوعياً.
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لغة من غير كالم: 
رفع اإلبهام أو خفضه 

   كانت حياة املصارع الروماني املهزوم رهينة في 
يد خصمه املنتصر الذي كان يعمد إما إلى قتله 
للنظارة عندئذ  وكان  العفو عنه.  إلى  وإما  فوراً 
لوضع  تبعاً  احلياة  أو  املوت  قرار  على  قوي  تأثير 

ابهامهم. 
متثل  حركة  وهي  أسفل،  إلى  دفعوه  ما  فاذا 
في  رغبتهم  عن  تعبير  فذلك  بالسيف  الطعن 

موت املهزوم. ويسود اآلن اعتقاد خاطئ إن إشارة العفو كانت رفع اإلبهام. أما العبارة األصلية التي وردت 
يرفعون قبضاتهم في  النظارة كانوا  أن  أي  »اإلبهام املضغوطة«،  القدمية فهي  الرومانية  النصوص  في 

الهواء واضعین إبهامهم حتت بقية أصابع اليد، داللة على رغبتهم في عدم طعن املهزوم.
   أما اآلن، فقد أصبح رفع اإلبهام يعني املوافقة أو االستحسان أو التشجيع، متاما كإشارة النصر بفتح 
وقد عمم  تشرشل،  ونستون  بفضل سير  اشتهرت  التي   ،7 رقم  مثل  والوسطى  السبابة  بني  الفجوة 
البريطانيون هاتني احلركتني خالل احلرب العاملية الثانية ويفهم إيطاليون كثيرون رفع اإلبهام على انه رمز 
»املوافقة اإلجنليزية«. وهكذا نرى كيف أن هذه اإلشارة الشعبية التي بدأت ترجمة سيئة للنص الروماني 

القدمي بعثت هذه األيام في بلد آخر.

شموع من أغصان شجرة!
   كانت الشموع التي عرفها الناس في العصور األولى، تصنع من أغصان شجرة الصنوبر املغموسة في 

الشحم )الدهن(.
   أما الشموع التي نعرفها في أيامنا هذه فقد ظهرت في العصور الوسطى، وكانت تصنع من الشحم 

احليواني وهي مادة رديئة حتترق بسرعة وتصدر عنها رائحة غير مستحبة.
   أما املوسرون فكانوا يقتنون شموع عسل النحل، وكانت باهظة التكاليف.

   ولقد شاع اآلن استخدام شمع البارافني بدالً من شمع عسل النحل، وذلك العتدال ثمنه وصالحيته، 
وتعدد أغراض استخدامه.

مختصرات أجنبية شائعة

Parking ..P     تعني االنتظار. 
 NO parking )فوقها شرطة مائلة( ممنوع 

االنتظار.       
- VIP Very Important Person   شخص 

هام جدا
اختصار  وهي  الذاتية  السيرة   C.V  .

 Currie- s Vitae للتعبير الالتيني
  High Tech تكنولوجيا متقدمة.

طعامك ونفسيتك

في  يتحكم  الغذاء  أن  العلماء  الحظ 
احلالة النفسية للفرد فالبروتني وبخاصة 
وفيتامني  األلبان،  منتوجات  في  املوجود 
وفيتامني  احلضر،  في  بكثرة  املوجود  أ 
والطماطم  الفواكه  في  املتوافر  ج 
في  وبخاصة  اإلنسان  جلسم  الزمة 
يفقد  اجلسم  أن  حيث  االمتحانات  أيام 
التوتر.  بسبب  بسرعة  منها  االحتياطي 
يساعدان  فإنهما  والشاي  القهوة  أما 

على سرعة التوتر.

مفاجآت الطقس: 
األكثر تقلباً

   ال ميكنكم التكهن مبا يجب أن حتملوه 
مدينة  يسود  كالذي  متقلب  مناخ  في 
العام 1916  براوننغ في مونتانا حيث، في 
مثالً، هبطت احلرارة 56 درجة مئوية خالل 
24 ساعة، من ۷ درجات إلى 49 درجة حتت 
الصفر. وارتفعت احلرارة مرة في سبيرفش 
حتت  درجة   ۲۰ من  اجلنوبية  داكوتا  بوالية 
الصفر إلى 7 درجات خالل دقيقتني. وعلى 
منذ  مناخات  عدة  تختبرون  املنوال  هذا 
أن يحني موعد  إلى  الفندق  إلى  وصولكم 

العشاء.
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املباركني  إللقاء محاضرة  اخلدام  أحد  دعاني 
عن عمل املسيح اخلالصي؛ وكبداية ومتهيد 
يكون  لكي  سؤاالً  طرحت  املوضوع،  لهذا 
مدخالً أستطيع من خالله ان ابدأ في طرح 
املوضوع. قمت بطرح سؤاالً  ومناقشة هذا 
بعبارة  املقصود  وما  اخلالص  معنى  عن 
بدأت  وهنا  الصالح؟  مخلصي  يسوع  ربي 
أفزعني هو عدم  واحلوار، ولكن ما  املناقشة 
ارتكز  ان  أستطيع  الهوتية  قاعدة  أي  وجود 
عليها لكي أقوم بشرح هذا املوضوع. وهنا 
جانباً،  اخلالص  موضوع  أضع  ان  قررت  قد 
بعض  في  نتحاور  ان  احلضور  من  وطلبت 
املفاهيم األساسية أوالً. وكانت البداية في 

معنى املسيحية...
ما معنى املسيحية؟

املسيحية  ان  متاماً  ونتيقن  نؤمن  ان  يجب 
وال  عقائد،  مجموعة  ليست  فهي  حياة؛ 
مجموعة  وال  وفرائض،  شرائع  مجموعة 
قوانني، وال مجموعة نظريات او ايديولوچيا. 
املسيحية حياة. هي حياة اهلل. فاملسيحية 
اهلل  حياة  هي  بل  فلسفياً  تركيباً  ليست 
نفسه. وإن كانت هي حياة اهلل نفسه، فهي 
إذاً حياة احملبة وحياة املغفرة وحياة القداسة. 

بل إن املسيحية هي طريق التأله.
في الفصل 54 من كتاب تسد الكلمة، قال 

العظيم اثناسيوس:
يؤلهنا  لكي  إنساناً  صار  اهلل  كلمة  .”ألن 
نحن، وأظهر نفسه في جسد لكي نحصل 

على معرفة اآلب الغير املنظور”
فالهدف احلقيقي لكل إنسان مسيحي هو 
ان يتأله، أي ان يصير إلهاً، اَي ان يشترك في 

احلياة اإللهية.
لم يعلن لنا اآلب إال في شخص ابنه يسوع 
املسيح ألن اآلب »لم يره أحد قط ولكن االبن 
الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبر« )يو 
1: 18(. فقد خبر يسوع ابن اهلل عن اآلب ألنه 

»بهاء مجده ورسم جوهره« )عب 1: 3(.
ابن  فهو  األزلي  االبن  هو  املسيح  ويسوع 
اهلل وكلمته وصورة جوهره، صار في الزمان 
جسداً  واتخذ  الزمن  إلى  دخل  اَي  إنساناً 
اإلنسان  في  ليجسد  أي  اإلنسان  ليؤله 
احملبة،  االنسان  في  يجسد  ان  مبعنى  حياته 
مدى  على  واملغفرة،  واملسامحة،  والعطاء، 
الزمن والتاريخ. إذاً الهدف األسمى ألي إنسان 
مسيحي هو ان يتأله، أي ان تكون له حياة 
الرسول  بولس  معلمنا  قال  كما  املسيح، 
في رسالته إلى أهل فيلبي: »لي احلياة هي 

املسيح واملوت ربح« )فيلبي 1: 21(.
فيكون لإلنسان حياة املسيح، حب املسيح، 

عطاء املسيح، غفران املسيح.
والسؤال اآلن هو كيف تتحقق نعمة التأله 

في اإلنسان او كيف يصير اإلنسان إلهاً؟
اَي  ومثاله،  صورته  على  اإلنسان  اهلل  خلق 
يستطيع  اإلرادة  وبهذه  حرة..  إرادة  ذَا  حراً 
االنسان ان يختار موقعة سواء ان يكون مع 
يصير  ان  إذا شاء  لذلك  عنه.  أو خارجاً  اهلل 

إلى  يبلغ  ان  اهلل  بنعمة  قادر  فهو  إلهاً، 
عندما  التأله  إلى  يصل  فاإلنسان  الكمال. 
عندما  اَي  فيه،  املوضوعة  اإلنسانية  يحقق 
املسيح:  قال  فحينما  حقاً.  إنساناً  يصير 
السماوي  أباكم  ان  كما  كاملني  »فكونوا 
كامل« )متى 5: 48(، هو بهذه اآلية ال يعطي 
حتدياً للبشرية؛ ألن املسيح ال يعطي وصية 
غير قابلة للتنفيذ، بل هي وصية في متناول 
نعمة  على  يتكل  الذي  املسيحي  االنسان 
فان  فيه.  احلقة  االنسانية  وتتحقق  اهلل 
يكون االنسان إنساناً حقيقياً، تتجسد فيه 

حياة املسيح؛ وهذا هو التأله.
فهذا  للتأله،  اخلالصي  للبعد  بالنسبة  اما 
مت في تسد ابن اهلل وِفي التدبير الذي أمته 
في الصليب والقيامة، إذ لوال هذا العمل ملا 
املثال  إلى  يبلغ  لكي  القوة  االنسان  استرد 

الذي دعاه اليه اهلل منذ بدء اخلليقة. 
انها ليست املرة األولي التي اتطرق فيها الي 
موضوع التأله، فهناك الكثير من ضمنهم 
ويكتبون  يتكلمون  السطور،  هذه  كاتب 
نتكلم  فسنظل  التأله.  عن  ويعلمون 
يستيقظ  حتى  ومرات  مرة  ونقول  ونتكلم 

من هم في ظالم اجلهل و الغيبية. 
ان رحلة التأله تبدأ على االرض، تبدأ في هذه 
اإلميان  إلى  دعوة  هي  فاملسيحية  إذاً  احلياة. 
بتأله االنسان، بل هي الطريق لتأله االنسان، 
فنحب كما أحب اهلل، ونغفر كما غفر اهلل.

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

وزيرة التضامن لـ«جود نيوز« انتهينا 
من صرف تعويضات ضحايا كنيسة امبابة.. 

وتنفيذ حزمة مساعدات عاجلة لألسر املتضررة
جرجس ابراهيم- القاهرة

قالت الدكتورة نيفني القباج، وزيرة التضامن االجتماعي، أن 
تبرعو لصالح أسر ضحايا  األعمال  رجال  العديد من  هناك 
باجليزة،  امبابة  مطار  مبنطقة  ابوسيفني  كنيسة  ومصابي 
جنية  ألف   30 مببلغ  تبرع  الذي  هشيمة  أبو  أحمد  ومنهم 

لكل أسرة من الضحايا واملصابني.
نيوز  جود  لـ«مراسل  تصريحات  في  القباج  وأضافت 
أرواح  وأن  تعويضات،  انتهت من صرف  الوزارة  أن  بالقاهرة«، 
األزمات  إدارة  فريق  وأن  تعويضات،  أي  من  أغلى  الضحايا 
أسر  لكل  واملعنوي  النفسي  الدعم  بتقدمي  قام  بالوزارة 
الضحايا من معاجلة نفسية وتميع األوراق الرسمية التي 

فقدت خالل احلادث.
الكثير  تتلقى  مازالت  الوزارة  أن  التضامن  وزيرة  وأكدت 
وقمنا  واملصابني،  الضحايا  أسر  لصالح  التبرع  طلبات  من 
بالتواصل مع املستشفيات التي يرقد بها املصابني والضحايا 
في نفس يوم احلادث وقمنا بصرف التعويضات بعدها بيوم 
واحد وبلغت التعويضات الي 100 ألف جنية مصري، واشارت 
الي ان الفريق املعالج من الوزارة مازال يتعامل مع بعض أسر 

الضحايا الذين فقدوا ذويهم خالل احلدث.
وكانت وزارة الصحة املصرية قد أعلنت وفاة 41 مواطنا في 

حريق كنيسة أبوسيفني بإمبابة وإصابة 14 آخرين.
وأكملت القباج قائال« ان الدول اتخذت عدة خطوة لتنفيذ 
نقدي  دعم  شاملة  األوجه  املتعددة  املساعدات  من  حزمة 
الراهنة،  االقتصادية  األوضاع  من  املتضررة  لألسرة  وغذائي 
خالل  من  احتياجا،  األسر  لدعم  توجه  من  أكثر  هناك  وأن 
البطاقات الذكية، وتصل تكلفة املساعدة ملليار جنية، وهي 

مساعدات طارئة وعاجلة مؤقتة ملدة 6 شهور”.
وختمت وزيرة التضامن حديثها قائال« أن الوزارة لديها قاعدة 

بيانات كبيرة ملستحقي الدعم، تشمل 20 مليون مواطن”.

نقول مرة كمان!
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إجنيل متى اإلصحاح 12
»38 ِحيَنِئٍذ أََجاَب َقْوٌم ِمَن الَْكَتَبِة وَالَْفرِّيِسيِّنَي 

َقائِلنَِي: »يَا ُمَعلُِّم، نُرِيُد أَْن نَرَى ِمْنَك آيًَة«.
39 َفأَجاَب وََقاَل لَُهْم: ِجيٌل ِشرِّيٌر وََفاِسٌق يَْطلُُب 

. آيًَة، واَلَ تُْعَطى لَُه آيٌَة إاِلَّ آيََة يُونَاَن النَِّبيِّ
َّاٍم  َُّه َكَما َكاَن يُونَاُن ِفي بَْطِن احْلُوِت ثاَلَثََة أَي 40 ألَن
َقلْب  ِفي  اإلِنَْساِن  ابُْن  يَُكوُن  هَكَذا  لََيال،  وَثاَلََث 

َّاٍم وَثاَلََث لََيال. األَرِْض ثاَلَثََة أَي
هَذا  َمَع  يِن  الدِّ ِفي  َسَيُقوُموَن  نِيَنَوى  رَِجاُل   41
اجْلِيِل وَيَِديُنونَُه، ألَنَُّهْم تَابُوا مِبَُنادَاِة يُونَاَن، وَُهَوذَا 

أَْعَظُم ِمْن يُونَاَن هُهَنا! »
»جيل  بأنهم  والفريسيني  الكتبَة  وصف  الرُب 
شرير وفاسق يطلب آية« رغم أنهم ِمن ُعلية 
األرض  في  اهلل  دين  اليهودية  على  القائمني 

بذلك الزمان. 
وقد جاءوا إليه في سعٍي واجتهاد، بعد أن عرفوا 
اخملتصة  باألمور  )معلم  متميز  رَابَاي  أنه  عنه 
باهلل( لعلهم يجدون عنده ِمن علوم الدين ما 

يُزيد بِّرهم وشعورهم بالتقوي.
نظرهم في حديثه معهم  الرب  لفت  فلطاملا 
والتقوى  ين  بالتدَّ اهتمامهم  أن  إلى  قبالً 
والسلوك  النفس واجلسد  أعتمد على تطهير 
الهدف  ينقصه  ولكن  واخلطايا  الشرور  من 
األساسي من كل ممارسة روحية، أال وهو االحتاد 

بشخص الرب.
في  الرب  تركيز  كان  ذلك  لهم  يوضح  ولكي 
نينوي،  لتوبة أهل  النبي  يونان  إرسالية  أحداث 
من  الشراح  كل  رمبا  أغفله  بأمر  أختص  أمنا 

وجهة نظري.
تفاصيل  من  الرب علي شيء  تركيز  يكن  فلم 

التي تضمنت بحارة السفينة،  الكثيرة  احلدث 
هياج البحر، كرازة يونان، موقف امللك والشعب 
تركيز  رأينا  ولكننا  وتوبتهم...إلخ.  وصيامهم 
الرب هو في شخص يونان إذ قال الرب له اجملد 
َّاٍم  َُّه َكَما َكاَن يُونَاُن ِفي بَْطِن احْلُوِت ثاَلَثََة أَي »ألَن
َقلْب  ِفي  اإلِنَْساِن  ابُْن  يَُكوُن  هَكَذا  لََيال،  وَثاَلََث 

َّاٍم وَثاَلََث لََيال«. األَرِْض ثاَلَثََة أَي
املعنى العميق ملِا قاله رب اجملد هو أن شخص 
عندما  نينوي  ألهل  اآلية  كان  النبي  يونان 
أشرقت فيه احلياة بعد أن جاز اختبار املوت في 

بطن احلوت.
أما بخصوص مناداة يونان وكرازته بالتوبة ألهل 
عنهم،  اجلنس  غريب  أنسان  هو  بينما  نينوي 
فلم تكن لتقودهم إلى التوبة لوال آية القيامة 
من األموات التي جازها يونان النبي، وعلي مثال 

ورجاء قيامة املسيح.
هكذا يؤكد الرب أن آية حياتنا هي أن يكون لنا 
شركة في شخص املسيح. عندئذ نقوم معه 
املبارك،  شخصه  ميألنا  عندما  بحياته  ونحيا 
أوصالنا  من  اخلطية  وموت  اخلطية  فتهرب 

وطبيعتنا.
إن شخص الرب يسوع املسيح هو اآلية وبالتالي 

هو القصد والهدف في املمارسات الروحية.
وجدير بالقول إن الرب أشار إلى قيامة يونان من 
هي  فاآلية  معجزة.  وليس  آية  أنه  احلوت  بطن 
العمل الذي ال يستطيعه إال اهلل. أما املعجزة 
يجريها  وقد  للطبيعة،  خارق  عمل  كل  فهي 
أيام  فرعون  سحرة  صنع  مثلما  أيضاً،  بشٌر 

موسي النبي.
هَذا  َمَع  يِن  الدِّ ِفي  َسَتُقوُم  التَّْيَمِن  َملَِكُة   42

األَرِْض  أََقاِصي  ِمْن  أَتَْت  ألَنََّها  وَتَِديُنُه،  اجْلِيِل 
ِمْن  أَْعَظُم  وَُهَوذَا  ُسلَْيَماَن،  ِحْكَمَة  لَِتْسَمَع 

ُسلَْيَماَن هُهَنا!
شخصه  إلي  ويشير  اجملد  له  الرب  يعود  ثم 
التي قصدتها ملكة  »احلكمة«  بكونه  املبارك 
لتتالقي  كبير  جهاد  في  البحار  فركبت  سبأ، 
املسيح  مثال  وعلي  سليمان  فم  على  بها 

»حكمة اهلل«.
43 إِذَا َخرََج الرُّوُح النَِّجُس ِمَن اإلِنَْساِن يَْجَتازُ ِفي 

أََماِكَن لَْيَس ِفيَها َماٌء، يَْطلُُب رَاَحًة واَلَ يَِجُد.
44 ثُمَّ يَُقوُل: أَرْجُع إِلَى بَْيِتي الَِّذي َخرَْجُت ِمْنُه. 

ًَّنا. َفَيأْتِي وَيَِجُدُه َفارًِغا َمْكُنوًسا ُمزَي
45 ثُمَّ يَْذَهُب وَيَأُْخُذ َمَعُه َسْبَعَة أَرْوَاٍح أَُخرَ أََشرَّ 
ِمْنُه، َفَتْدُخُل وَتَْسُكُن ُهَناَك، َفَتِصيُر أَوَاِخُر ذلَِك 
اإلِنَْساِن أََشرَّ ِمْن أَوَائِلِِه! هَكَذا يَُكوُن أَيًْضا لِهَذا 

رِّيرِ«. اجْلِيِل الشَّ
الذي  منهجه  أهمية  الرب  يَستعلِن  وأخيراً 
سليمان،  وحكمة  النبي  يونان  بآية  أوضحه 
الرب  في طريق  السالكني  حياة  أساس  أن  في 
الرب  بشخص  واالحتاد  االمتالء  هو  وملكوته 
احلتمية،  وبالضرورة  وبالتالي،  املسيح.  يسوع 
فإن وجود الرب فينا يُسَتعلَن بأن يهرب من أمام 
وجهه كل جنس في قلوبنا حيث يسكن قدوس 

القديسني.
والعكس صحيح، فلو تَعلََّق اإلنسان ِمن جفون 
القداسة  عينيه في جهادات كثيرة لتحصيل 
باالمتالء  إال  مصيره  سيكون  فاالنتكاس 

بشخص الرب قدوس القديسني.
والسبح هلل.

إن ظل القلب »مكنوساً ومزيناً« بإنسانية العصر... ولكن »فارغاً« من املسيح ... فقد يرتد مسكناً للشيطان
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )168(

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )5٢( ملــــكوت اللـــ
الهراطقة ...هم.. املبسطون!! )٥(

العنوان  نفس  حتت  سابقه  ملقاالت  استكماالً 
الشعر  وأزيدك من  األسئلة  اطرح بعض  سوف 
بيت، سوف أحاول تشخيص احلالة التي وصلنا 
وليس  الوالدة  مسيحي  ندعي  من  نحن  إليها 

مسيحي الهوية )الوالدة الثانية( 
+ إذ كنت متابع للمقاالت السابقة حتت عنوان 
الهراطقة...هم املبسطون سوف يتفتح ذهنك 

معي لإلجابة على هذه األسئلة معا!؟!
جدا  بسيط  يبدو  وهو  سابق  سؤال  طرحت   -1
كيف  وهو  إال  جدا  عميق  ولكنه  مظهره  في 

يصير اإلنسان مسيحياً؟!
عن  املسؤول  هو  من   ... هو  الثاني  السؤال   -2

اجلهل )املقدس(؟! 
هذه  فيسبوكية  ثورة  تقوم  أن  الرب  ويشاء 
في  إميانه  أعلن  صغير  شاب  كاهن  على  األيام 
عظة قال فيها إننا ال يجب أن نقول إننا خطأة 
وقعدت  الدنيا  فقامت  الرب،  محضر  في  ونحن 
كثر  وهم  اإلميان..  حماة  وجروبات  ألسنة  تنادي 
ينادون  هؤالء  األصعدة،  كافة  على  ومنتشرين 
متى  من  لكل  وانتماءه  الكاهن  هذا  بهرطقة 
تعبيرهم،  حد  على  »املسكون«  املسكني...أو 
املهرطق.   بباوي«  حبيب  لــــ«جورج  وانتماءه 
تعليم  يعارض  التعليم  هذا  وان   ... وآخرين 
أن يقطعوا  كنيستنا، وان مثل هذا وذاك يجب 

من شركة الكنيسة؟!

سؤالي؟!!
 إلى أي كنيسة أنتم تنتمون؟!!

 واي سند إجنيلي أنتم تستندون؟!!
 وإلى أي عهد أنتم تتمسكون؟!!
 وإلى أي مسيح أنتم تؤمنون؟!!

 وإلى أي شركة أنتم تشتركون؟!!
وإلى أي آباء في الكنيسة أنتم تستمعون؟!! 

الكبيرة على عظة  الضجة  رأيت هذه  فعندما 
هذا الكاهن أدركت أن الروح القدس يعمل بقوة 
ويقود البعض في الكنيسة، وال اقصد طائفتك، 

ارجع للمقال السابق عن تعريف الكنيسة!!
أدركت أن الروح القدس يعمل في أيضا ويقودني 
وال  باجلسد قطعاً  أعرفهم  ال  إخوة كثيرين  مع 
يعرفونني وهذا أكبر دليل على أن الكنيسة هي 
جسد املسيح ال حدود فيها للزمان وللمكان... 
وكهنة،  ملوك  مختار،  جنس  حي،  جسد  فهي 
أَنُْتْم  ا  وَأَمَّ الرسول  بطرس  معلمنا  يقول  كما 
َسٌة،  ٌة ُمَقدَّ ، أُمَّ َفِجْنٌس ُمْخَتارٌ، وََكَهُنوٌت ُملُوِكيٌّ
َشْعُب اْقِتَناٍء، لَِكْي تُْخِبُروا بَِفَضائِِل الَِّذي دََعاُكْم 

لَْمِة إِلَى نُورِِه الَْعِجيِب. )1 بطرس 2: 9( ِمَن الظُّ
ففي خضم هذا املشهد املشحون باجلهل الذين 
)املقدسيني(.  قوسني  بني  شكل  أخذوا  لألسف 
بدايته  في  مازال  املشوار  أن  وتداركت  أيقنت 
ونقل  األذهان  لتغير  وكرب  طويل  والطريق 
العقل املسيحي باالسم أو مسيحيني البطاقة 

الروح  في  وشركتهم  الهوية  مسيحي  إلى 
القدس؟!! 

لقد كتب الكثيرين و تكلم األكثريني عن األمور 
العميقة والدخول إلى عمق اكثر في كلمة اهلل 
وشركة  الهوية،  مسيحيني  نصير  أن  وكيفية 
بلغة  القديسني  ميراث  وشركة  القدس  الروح 
أصبحت مجهولة  لألسف  التي  اللغة  اإلجنيل، 
العمق  إلى  البعض منا دخل  أن  لي  يبدو  ولكن 
على  يقفون  مازالوا  األكثريني  األسف  مع  لكن 
الشاطئ والبعض أخذوا دور املتفرجون واآلخرون 
أو يقرؤا  الدور املضاد لكل ما ال يتعلموه  اخذوا 
اخذوا  لألسف  كثر  وهم  اآلخر  والبعض  عنه 
إال  يقتنع  ال  الذي  املسلم  أو  اليهودي  كما  دور 
شيخه  أو  الرابي  من  سمعه  الذي  بالكالم 
اقصد  الشيخ  أو  الرابي  رأي  يخالف  وما  املفتي 
املفتي فهو من الشرير. والبعض اخذ املسيحية 
كدين وكواحدة من األديان السماوية له فروضه 
أن  جاهدا  يعمل  التي  وواجباته  وطقوسه 
يتممها لكي يرضي ضميره وينتظر املكافأة في 
النهاية وهذا النوع إذ سألته عن مصيره األبدي، 
كل  وهو  إال  غثيانك  تثير  إجابة  يعطيك  سوف 
لكن  علّي  اللي  بعمل  »انا  ربنا،  يد  في  شيء 
النهاية ال أحد يعلم«؟! وكأننا نضارب الهواء أو 

نتبع خرافات مصنوعة. 
للمشهد  تشخيص  أعطي  أن  جاهدا  حاولت 

محزن  مشهد  وهو  احلالي،  الوقت  في  الالديني 
الروح  عمل  اختبر  ملن  أو  الروح  في  حار  هو  ملن 
للروح  جدا  محزن  يكون  باحلري  فكم  القدس، 
إليه  الذي وصلنا  القدس نفسه، هل هذا احلال 
 2020 من  أكثر  منذ  األول  املسيح  مجيء  بعد 
عام، وكل شروحات آباء الكنيسة األوليني الذي 
والكتب  التعليم  من  ضخم  ميراث  لنا  تركوا 
الثمينة القيمة التي تكتظ بها املكتبات ولكن 
من يقرأ؟!  مثل أثناسيوس الرسولي والقديس 
وآخرين  باسيليوس...  والقديس  الكبير  كيرلس 
ممن نذكرهم في اجملمع املقدس في القداس، ماذا 
واال نردد كالم ال نعلم مصدره وال نعلم ملاذا نذكر 

هؤالء.
في  القسمة  من  قطعة  اترك  سوف   ... ختاماً 
والداني  القاصي  ليقرأها  الكيرلسي  القداس 
ليعلم مركزنا في املسيح يسوع »وعند إصعاد 
من  اخلطية  تضمحل  مذبحك  على  الذبيحة 
على  مجدك  نزول  عند  بنعمتك.  أعضائنا 
عند  جاللك  ملشاهدة  عقولنا  ترفع  أسرارك 
ودمك  جسدك  إلى  واخلمر  اخلبز  استحالة 
نفوسنا  ونتحد  مجدك  ملشاركة  عقولنا  ترفع 
ي  املقدسة  القسمة  صلوات  من  بألوهيتك. 
.... َمْن لَُه  احمل اهلل للقديس كيرلس الكبير« 
أُذٌُن َفلَْيْسَمْع َما يَُقولُُه الرُّوُح لِلَْكَنائِِس. )رؤيا 3: 

)13
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تناناریف:

أبناء يصارعون الثيران
على  األبناء  تدريب  على  مدغشقر  جزيرة  قبائل  بعض  حترص 

مصارعة الثيران!

بريطانيا:

في دخان املصانع.. جناة
جنا الفراش األرقط املنتشر في أنحاء بريطانيا من الفناء بسبب 
تغير لونه األبيض وبذلك عجزت الطيور عن افتراسه ألنها لم 

تتمكن من رؤيته وسط أوراق األشجار امللوثة بدخان املصانع .

غينيا اجلديدة:

مناصب قد تكون األولى في العالم... تعيني وزير 
للقهوة ووزير لزيت النخيل

في سابقة فريدة، استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا اجلديدة، 
وزارة لزيت النخيل في بالده. وكذلك وزير للقهوة.

اجلديدة  املناصب  بأن  قراره  مارابي،  جيمس  الوزراء  رئيس  وبرَّر 
الزراعات األساسية  التوسع في مجال  الدولة في  تؤكد رغبة 

في البالد، بحسب وسائل إعالم محلية،
أن  احلالي،  الشهر  مطلع  انتخابه  أُعيد  الذي  مارابي،  وأوضح 
األول  املقام  في  ركز  وزيرا   33 إلى  وصل  الذي  الوزاري  تشكيله 
على الزراعة، باعتبار أنها أحد أهم الركائز األساسية لتحقيق 

النمو في البالد.
وشدد مارابي على أهمية االهتمام بالزراعة باعتبار أن غالبية 
غير  زراعية  أراضي  بها  بالده  أن  مضيفا  املزارعني،  من  بالده 
زيت  وتصدير  إنتاج  زيادة  في  بها  االستفادة  وميكن  مستغلة، 

النخيل.
بابوا غينيا  النخيل 40% من إجمالي قيمة صادرات  وميثل زيت 

اجلديدة الزراعية، تليه القهوة بنسبة %27.
كما أعلن مارابي تعيني وزير للقهوة، ويشغله جو كولي، وهو 
من حي أنغليمب ساوث واغي في منطقة املرتفعات الوسطى.
خالل  فيه  مرغوب  كاستيراد  غينيا  نيو  بابوا  قهوة  وبرزت 
أستراليا  أنحاء  جميع  في  املقاهي  تقدم  إذ  األخيرة،  السنوات 
وأمريكا واليابان القهوة املصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا 

نيو غينيا.

برلني:

زواج األزمنة املاضية
إلى مكاتب  التوجه  والعرائس  العرسان     يفضل كثيرون من 
اخلاصة  العربات  في  الزواج  مراسيم  لعقد  والكنائس  الزواج 
بالعرائس التي ترها اجلياد كما كان يحدث في األزمنة املاضية.

کولومبو:

أفاعي حتت مقعد القاضي
بني  الشديدين  والهياج  الذعر  من  حالة  ضخمة  أفعى  أثارت 
جمهور اجلالسني في قاعة إحدى احملاكم في سيرالنكا. وتدخل 
البوليس فاكتشف أن تلك األفعي وعائلتها التي تضم أكثر من 

عشرين أفعى من مختلف األعمار تقيم حتت مقعد القاضي!

برمنجهام:

في عيد ميالد الكالب
احتفل مبأوى الكالب ببرمنجهام ببريطانيا، بعيد ميالد عدد من 
الكالب بإقامة وليمة فاخرة تناولت فيها الكالب من نزالء املأوى 

۲۰ دیكاً رومياً )حبش(! 

حول العالم:

تعرف على املدن األكثر أمانا للزيارة في أوروبا 
٢٠٢٢

كشف موقع »ذا ترافيل« اخملتص بأخبار السياحة والسفر عن 
قائمته ألكثر مدن أوروبا أمانا للزيارة خالل عام 2022 اجلاري.

القارة  في  للسياح  جذبا  األكثر  من  مدنا  ضمت  القائمة 
العجوز، ومت تقييم هذه األماكن بناء على عدة عوامل تشمل، 
تأمني  ودرجة  والزوار،  السكان  بني  بها  الكراهية  ممارسات  قلة 
معايير  التقييم  في  دخل  وأيضا  العامة،  واألماكن  الشوارع 

احلفاظ على البيئة بهذه املدن.
إسطنبول

 ،2022 في  للزوار  أمانا  أوروبا  مدن  أكثر  بني  القائمة  ضمت 
املزارات  من  مميزا  عددا  تضم  والتي  التركية،  إسطنبول  مدينة 
أحمد  السلطان  وجامع  قابي،  طوب  قصر  تشمل  السياحية، 

وجامع آيا صوفيا.
ساحل أمالفي

ضمن أكثر مدن أوروبا أمانا للسياح خالل العام، تأتي منطقة 
ساحل أمالفي اإليطالي، هذه املدينة التي تعرف بلؤلؤة إيطاليا، 
وتضم عددا مميزا من الوجهات السياحية تشمل، كهف جروتا، 

ومتحف أمالفي الوطني.
لندن

جاءت من بعدها في القائمة العاصمة اإلجنليزية لندن، ضمن 
أكثر مدن أوروبا أمانا للزيارة خالل عام 2022 اجلاري.

والعاصمة لندن تشتهر بالعديد من املزارات السياحية البارزة، 
مبا في ذلك املتحف البريطاني وقصر باكنجهام.

بافاريا
أمانا  أوروبا  مدن  كأكثر  تأتي  التي  األملانية،  بافاريا  مدينة  ثم 

للزيارة خالل عام 2022 بني قائمة »ذا ترافيل«.
واملدينة األملانية حتتضن الكثير من املزارات السياحية املميزة، 
وقصر  اإلجنليزية،  واحلديقة  نويشفانشتاين  قصر  ضمنها  من 

نيمفينبورج.

ميدالند:

مالبس النساء وخيال املآتة
خيال  أن  البريطانية  ميدالند  مقاطعة  في  املزارعون  الحظ     
الطيور  إبعاد  على  أقدر  السيدات  مالبس  يرتدي  الذي  »املاتة« 

التي تهاجم احملصوالت من »خيال املاتة« الرجل!
الذي  الرداء األنثوي الهفهاف  أن  إلى     السبب في ذلك يرجع 
يرتديه خيال املاته يتطاير كلما اشتد الريح مما يثير الرعب في 

الطيور املعتدية.

دبي:

 إطالق أول مندوب مبيعات عبر ميتافيرس
اإلماراتية  دبي  مدينة  شهدت 
إطالق شركة »إس إي أو سوق« 
على  مبيعات  مندوب  أول 
العالم  في  العالم  مستوى 

االفتراضي »ميتافيرس«.
اسم  أطلقت  الشركة 
على  ماسكي«  »السيد 
االفتراضي  املبيعات  مندوب 
الفريد من نوعه عامليا، والذي ستكون مهمته الترويج للعالمات 

التجارية في العالم االفتراضي.
من جانبه، صرح كيشور دارماراجان، الرئيس التنفيذي لشركة 
»إس إي أو سوق«، إن عمل ماسكي سيكون »برج ميتا«، وهو ما 

يعرف باملستوى األول من »ميتافيرس«.
الشركات  من   %80 أن  دارمارجان  أوضح  متصل،  سياق  في 
الناشئة تخسر أحجام كبيرة من املبيعات في موسم الذروة، 
إال أن مندوب مبيعات ميتافيرس سيروج للشركات على مدار 
الساعة، حيث أنه منوذج مجسد طور خصيصا من أجل شركة 
بها  اخلاص  النموذج  شركة  لكل  وسيكون  سوق«،  أو  إي  »إس 

حسب متطلباتها.
ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  أن  يذكر 
عهد دبي، كان قد أعلن في يوليو املاضي، إطالق »ملتقى دبي 
للميتافيرس«، ليكون حدثا عاملياً يجمع في دبي نخبة اخلبراء 

من املنطقة والعالم الستشراف مستقبل هذا القطاع.
إنه  قائال  امليتافيرس  بعالم  راشد  بن  بن محمد  وأشاد حمدان 
عالم رقمي واعد، وأن هدف اإلمارات أن توّظف هذه التكنولوجيا 
اإلمارات  دولة  في  اإلنسان  حياة  بجودة  لالرتقاء  املستقبلية 
والعالم، وأضاف ولي عهد دبي: »نريد أن نكون األسرع في تبني 
تكنولوجيا املستقبل وفهم تطوراته وُصنع إجنازاته والتحكم 

في نتائجه«

اليابان:

احذر قبل األكل.. نسخ بالستيكية من الوجبات في 
املطاعم

درجت مطاعم في اليابان على أن تعرض في واجهاتها نسخاً 
بالستيكية طبق األصل عن األطباق التي تقدمها.

الشديدة  النماذج  هذه  ينفذون  الذين  الفنانني  من  عدداً  لكّن 
من  تشتهي  ما  إنتاج  خمليالتهم  املرة  هذه  تركوا  الواقعية 

تصاميم يجمعها معرض افُتتح أخيراً في طوكيو.
األسبوع في مركز  بدأ عرضها هذا  نحو ستني عمالً  بني  ومن 
يقطر  مائل«  بيتزا  »برج  مثالً  ثمة  اليابانية،  بالعاصمة  تسوق 
وقريدس  الدجاج،  من  مصنوعة  »تتريس«  ولعبة  ذائباً،  جبناً 

مقلي على أربعة قوائم يجثم على ملفوف مبشور.
وثمة تصاميم أخرى أقل غرابة لكنها تُظهر مهارة أصحابها 
األعشاب  من  لفات  تزين  دقيقة  زخارف  مثالً  بينها  ودقتهم، 

البحرية اجملففة تغّلف األرّز األبيض )تُسمى ماكي(.
شركة  في  موظفني  تصميم  من  املعروضة  األعمال  وكل 
البالسيتكية  النسخ  الرائدة قي مجال  اليابانية  »إيواساكي« 

لألغذية والتي حتتفل هذه السنة بعيدها التسعني. 
من  بالقرب  يوكوهاما  في  يقع  الشركة  لهذه  مصنع  في 
طوكيو، يأخذ احلرفيون أوالً قوالب متّثل مكّونات أطباق حقيقية 

يعدها الزبائن، أي أصحاب املطاعم.
بتفاصيل  العينات  بتزيني  تقضي  دقيقة  مهمة  ينفذون  ثم 
تعلها تبدو قدر اإلمكان واقعية، منها مثالً قطرات رطوبة على 

زجاج مثّلج، أو بقع متقنة على حبة فاكهة.
وأوضح مدير املصنع هيرواكي ميازاوا )44 عاما( لوكالة فرانس 
الطازجة  كاخلَضر  أصعب،  الطازجة  املكّونات  »صنع  ان  برس 
والسمك الطازج، أما املنتجات املطبوخة فأسهل« ألن األلوان 

أقل تعقيداً.
وال يقتصر الهدف من النسخ البالستيكية لألطباق على إثارة 
الشهية بغية جذب الزبائن، بل هي كذلك تسّهل على األجانب 
الطلب في املطاعم إذا كانت قوائم طعامها باللغة اليابانية 

فقط.

عالم بال حدود2121
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So Joseph remained in prison for two more years,
Until Pharaoh had a dream that caused him great fear.
Then the butler remembered the long lost dreamer,
And vowed now to be his redeemer.
He assured Pharaoh that Joseph was the fellow
Who could calm Pharaoh and make him mellow.
To Pharaoh’s chamber Joseph was brought,
As an interpretation to the dreams was sought.
Pharaoh had had two strange dreams,
And no one could interpret them it seemed.
Seven skinny cows came up and ate seven fat cows,
And by seven thin grains, seven plump grains were de-
voured.
”Your two dreams are one“ Joseph said,
”That when God acts, there would be no dread.
Seven years of plenty are coming your way,
But their bounty you must weigh.
For after that, seven years of famine will follow,
Which the people of Egypt will not be able to swallow.
But do not fear and do not fret,
For God’s plan is set.
He has told you so you can prepare,
For of the famine you will be aware.
Now choose a discerning man to oversee,
The storage from the years of plenty.
Then all will come to Egypt for food,
For this person in his dealings will be shrewd.
Without hesitation, Pharaoh knew who he would choose,
For it was obvious that Joseph knew what he needs to do.
END OF PART 3

Gigi Soleman    

7.  THE STORY 
OF JOSEPH – PART 3 Our country is proud to be the home of 

diversity, inclusion, equality, tolerance, 
acceptance, and much greater social 
and human values. But are these ideal-
istic attributes real or virtual? Are they 
just slogans, or do they exist in reality?
The premise this time is inversed. We 
will try to find out if some people who 
arrive in their new country are adapt-
ing to the place or if they are thriving to 
maintain their social behavior, regard-
less of laws, customs, and principles. 
But it is important here to point out that 
there is a difference between social be-
havior and personal or ideological ones 
that does not contradict or intercept 
the social, cultural, and public order. 
Whereas the latter is strictly represent-
ing the freedom of man.
The proposition, as mentioned earlier, is 
developed after many incidents that we 
face every day. Still, no one is willing 
to address it, and when we stay quiet 
about wrongdoings, those who commit 
it will believe that either they are right 
about it or that no one cares, which will, 
in turn, drive those to expand in their 
wrongdoings.
The story happened while I was driving 
away from the drive thru of one of the 
fast-food outlets in a strip plaza, when 
I spotted a minivan in the parking area 
surrounded by litter, and still the four 

passengers in the van throwing 
trash out of the windows. I ap-
proached them with frustration 
and anger but tactfully asked 
them why they were throwing their trash 
out of the van windows on the ground? 
The four young men aged between eigh-
teen and twenty stared nonsensically at 
me. After a few seconds of silence, one 
of them asked me; Are you government? 
Despite the meaningless question, I un-
derstood that he has meant if I were a 
law enforcement officer. 
I responded, ” Do I have to be a law en-
forcement personnel to keep my city 
clean or protest your unacceptable be-
havior? None of them uttered a word, but 
I could not help but firmly lecture them 
about how to respect and appreciate the 
place that we and them now call home, 
especially after I learned that they were 
originally from a region suffering from 
instability and armed conflicts.
One of them disrespectfully said to 
me, ” You are an immigrant yourself!“ 
Furiously I replied yes, everyone is an 
immigrant. Still, we arrived to this land 
at different times, however what unite 
us all is the respect and appreciation 
to this land, the land that provides life, 
security and prosperity to all, the land 
that is made great as we see it now by 
many people who came a long time ago 

and are still coming, the 
only difference is that 
they believe in it as their 
chosen home.

In their eyes, I saw no sense of shame 
or regret for their actions but careless-
ness to what I expressed. I drove away 
with a lot of resentment without adding 
a word.
Sadly, I have witnessed similar behav-
iors from different age groups on sever-
al occasions, of people throwing away 
their coffee cups from car windows, 
doing other violations of civilization or 
expressing ill manners. Even we have 
started observing such attitudes on 
higher levels where officials proved to 
be incompetent in their duties, yet they 
are still in their positions; as I stated be-
fore that, they have carried and adopted 
the same customs and behavior from 
nondemocratic or totalitarian regimes 
that they detested and searched for a 
place like ours to make it home.
I realized that such kind of behavior can 
only be reformed by a collective effort 
from the schools, community, family, or 
religious institutes. However, above all 
by the government, before one day, we 
would wake up and find out that Gresh-
am’s law of currency is applied socially, 
where the bad ”ethics“ will drive out the 
good ones from being circulated. 
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Greg Markos announces he’s running
 to be Regional Councillor for City of Markham

 in presence of distinguished guests
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Your support will make a difference!

Meeting the Challenges of a Growing City

• Ensure residents receive value for their tax dollars

• Ensure new development meets the needs of residents

• Deliver a balanced approach to relieving traffic congestion

• Work with York Regional Police to improve community safety

 www.gregmarcos.ca

As a rapidly growing City, Markham is facing both
opportunities and challenges. It is more important than ever 

for our City to have strong, experienced leadership to 
manage the many important decisions we will face

over the coming years.

As your Markham Regional Councillor I will work hard to:


