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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

33 ماليني دوالر ملن يقتله..  ماليني دوالر ملن يقتله.. 
قصة سلمان رشدي من قصة سلمان رشدي من 

االختفاء إلى الطعناالختفاء إلى الطعن

الهروب الكبير في روسيا ... الهروب الكبير في روسيا ... 
وتهديدات بوتني ... وتهديدات بوتني ... 

وتأهب األسواق وتأهب األسواق 
واجليوش في الغربواجليوش في الغرب

تطبيق »تطبيق »ArriveCANArriveCAN« للمسافرين ُيصبح اختيارياً « للمسافرين ُيصبح اختيارياً 
مع بداية شهر أكتوبرمع بداية شهر أكتوبر
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محمد صالح ومحمد رمضان
والسيطرة  والتمدد  البقاء  معركة  في  يصارع  مازال  السلفي  املزاج 
موت،  أو  حياة  له،  بالنسبة  عظام  تكسير  معركة  انها  والتوغل، 
بالبلدي »بيفرفر« بس عايز يدبح القطة، حدثان في األسبوع املاضي 
والوجدان  العقل  الغتيال  املستميتة  التيار  هذا  محاوالت  عكسا 
الى  املصريني  جر  اللحظة  هذه  حتى  يستطيع  ولألسف  املصري، 

ملعبه من خالل السوشيال ميديا واحتالل مساحات جديدة.
الالعب محمد صالح،  الهستيري على  املنظم  الهجوم  األول  احلدث 
بداية كيف يعزي في ملكة اجنلترا التي احتلت بالدنا!؟ ربط عجيب 

التالعب  ولكنه  أيضاً  وعبيط  وساذج 
بيعرفوا  ايه  قال  وكأنهم  املصريني  بعواطف 
معنى الوطنية، الذين قالوا »طظ« في مصر 
جايني دلوقتي يعلمونا معنى الوطن، وطبعاً 
أبو  االخواني  بتاعهم  القديس  يحشروا  الزم 
تريكه في مقارنة ما بني تي شيرت غزه وتويتة 
ثم جاءت صورته مع سونيا  اليزابيث!!  عزاء 
جرجس ملكة جمال مصر ومديرة أوتيل دبي 
بنت  مع  يتصور  ازاي  صالح،  استضاف  الذي 
جميلة، والكارثة البنت البسه صليب!! كان 
وا  املعتصم  اخلليفة  الى  يصرخوا  ناقص 
اسالماه!!  اتشتم محمد صالح بكل قاموس 
كان  وطبعاً  واحلقارة،  والوضاعة  السفالة 

تفسيرهم لقلة أهدافه في هذا الدوري 
انه بيتصور مع كافرات سافرات!!

حفل  منع  حمالت  الثاني  احلدث 
ال  أنا  االسكندرية،  في  رمضان  محمد 
أستمع حملمد رمضان ولست من هواة 
أغانيه، بالرغم من اعجابي مبوهبته في 

التمثيل، لكني لو اسكندراني لن أذهب حلفلته وخالص، لكن التيار 
واسماعيل  برهامي  بزعامة  اسكندرية  في  جداً  قوي  وهو  السلفي 
سرب  ..الخ،  الشحات  املنعم  وعبد  املقدم 
ميديا  السوشيال  خالل  ومن  احلملة  هذه 
لم  ممنهجة  باملاريونيت حلملة  شباباً  حرك 
املقصود  ولكن  رمضان  بها  مقصوداً  يكن 
والفرح  والفن  البهجة  ثقافة  قتل  هو 
ال  متنع،  ال  ولكن  تسمع  ال  والرقص..الخ، 
نفس  متارس  ثم  بالبلطجة  فناناً  تتهم 
ذكي  تصرف  في  رمضان  نزل  البلطجة، 
فطري الى االسكندرية بال حراسة ليفسد 
عليهم ما فعلوه، حاول بعضهم التحرش 
االستقبال كان كاسحاً، فهناك  ولكن  به، 
جيل ذوقه مختلف والبد لنا أن نتقبله ال أن 

نكون أوصياء عليه.

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

تكشف  الليبرالية  احلكومة 
استحقاق كندا اجلديد لرعاية 

االسنان لألطفال
..............................................ص9

جديدة  عقوبات  يفرض  ترودو 
على »شرطة اآلداب« االيرانية 
وسط احتجاجات جتتاح إيران
...........................................ص15 

إيطاليا.. اليمني املتطرف يفوز 
باالنتخابات التشريعية

...........................................ص11

ترودو يعبر عن قلقه إزاء تراجع 
اللغة الفرنسية في كندا

..............................................ص9 

مشكلة حل املشكلةمشكلة حل املشكلة
طريقة  بنفس  املشكلة  حل  نستطيع  ال  اننا  أينشتني  ألبرت  يقول 
التفكير التي تسببت في صنعها. هذه اجلملة العبقرية تشير بوضوح 
إلى اخللل املوجود في طريقة تفكير شعوب العالم الثالث. فالغالبية 
فكرياً  نهجاً  تتبنى  املنكوبة  البلدان  هذه  في  الناس  من  العظمى 
إيجاد حلول  للمشاكل يستخدمونه هو نفسه في محاولة  منتجاً 
لها ثم يتعجبون عندما تتعقد األمور البسيطة وتتفاقم املشكالت. 
الرجل العربي لم يتعلم أن يدرب عقله على التفكير العلمي القائم 
وتفنيد  والقياس  واالستدالل  واالستنتاج  والتحليل  الفهم  على 
الوقائع واملقدمات والنتائج والذي يستطيع بواسطته حتديد أسباب 
حدوث املشكلة وحجمها ومدى تأثيرها٬ وبالتالي التوصل الى حلول 

ناجعة لها.
وألن نوعية احللول التي ميكن التوصل إليها تتناسب بشكل طردي مع 
دقة تعريف ووصف املشكلة )كما في حاالت التشخيصات الطبية 
الداء  بدون تشخيص  ملريض  أن يصف عالجاً  للطبيب  حيث ال ميكن 
ومييل  كبيرة  بدرجة  االنفعاالت  فيها  تتحكم  شعوب  وألننا  أوالً(٬ 
أفرادها إلى االفكار النمطية التي تغني عن إعمال العقل ومشقاته 
طبيعية  سلوكيات  باعتبارها  االنفعالية  التلقائية  التصرفات  وإلى 
العقل  يواَجه  فعندما  لذلك  مجهود٬  أي  بذل  تتطلب  ال  تفاعلية 
العربي مبشكلة ما فهو ينزع إلى استراتيجيات وتقنيات من شأنها 
أن تساعده على الهرب وااللتفاف حول املشكلة بدالً من مواجهتها 

والتصدي لها وذلك من باب ترييح الضمير وتخليص الذمة.
أحد هذه االستراتيجيات اإلنكار والتجاهل أو ما يعرف باستراتيجية 
استراتيجية  باعتماد  الكثيرون  إليها  يلجأ  حقيقية  كارثة  النعام. 
ال  ألنهم  الداهم  اخلطر  لرؤية  تفادياً  الرمال  في  الرأس  ودفن  النعام 
بدعوى  الذاتي  النقد  يحظرون  جملابهته.  الكافية  الشجاعة  ميتلكون 

عدم ذكر املساوئ أمام العالم لكي ال نفضح 
ولكن  املتسخ..  غسيلنا  وننشر  أنفسنا 
الذين  اآلخرين  فان  يظنون  مما  العكس  على 

أكثر  فضائحنا  يعرفون  عنهم  املتهرئة  أوضاعنا  لتخبئة  نسعى 
النفس  أنه يساعد على استمرار خداع  منا.. ومشكلة هذا املسلك 
والتباطؤ في إيجاد حلول للمشاكل إلى أن تتفاقم بدرجة جتعل حلها 

مستحيالً وتوقعنا في مصير أسود.
املتخم  العربي  فالعقل  التقديس.  هي  أخرى  خطيرة  استراتيجية 
القبلي  والتعصب  واألساطير  اخلرافات  من  لها  حصر  ال  برواسب 
يأبى بشدة محاولة  و  بأيها  املساس  املقدسات يرفض متاماً  وهيمنة 
نقدها ويكتفي بإحاطة نفسه بأسوار شائكة من التابوهات واحملرمات 
معتبرا أن أية محاولة الختراقها أو التمرد عليها هي جرمية تستحق 
التطور  وبهذا يفصل نفسه عن مسيرة  الدماء.  أجلها  تهدر من  أن 
اإلنساني ويقف جموده حائالً أمام أي نهوض حضاري أو ثقافي جملتمعه. 
كذلك تخوين اآلخر اخملتلف، استراتيجية أخرى يتبناها العربي جتنباً 
إلى  ومييل  املؤامرة  نظرية  عليه  فتسيطر  بنقائصه  نفسه  ملواجهة 
نحن  قسمني  إلى  ينقسم  له  بالنسبة  العالم  والتنميط.  التحزب 
وهم وعليه فان وجودنا في اجلانب اخلير يضع اآلخر اخملتلف في اجلانب 
على  يقتصر  ال  التنوع  أن  األغلبية  ذهن  عن  يغيب  حني  في  الشرير. 

فئتني أو شخصني أو اجتاهني أو عقيدتني فحسب.
هذه التركيبة اخملية املتحجرة والنزوع إلى التواكل وإلقاء اللوم على 
تعوق  واخلطايا  األخطاء  عن  والتعامي  املسؤولية  وإغفال  اآلخرين 
التطور وتقف حائالً أمام التوصل حللول حقيقية ملشاكلنا ومعاجلتها 
من اجلذور. ويجعلنا هذا أمام خيارين ال ثالث لهما فإما أن نتكيف مع 

املستجدات أو ننقرض.

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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اِحلة ونساء العالم املِلكُة الرَّ
44

من  ُعقود  سبعة  مدى  على 
الراِحلة  امللكُة  تربَّعت  الزمن 
عرِش  على  الثانية«  »إليزابِث 
أن  قبل  املُتحدة  اململكة 
 96 ناهز  ُعمٍر  عن  عاملنا  تُغادر 
باألحداث احملفوفة  عاًما حافالً 
ال  التي  واملنجزات  بالدهشة 
أن  للتاريخ جتاهلها منذ  مُيكن 
تتويجها في سن اخلامسة  مت 

وكان  1953م،  عام  والعشرين 
لها حضورًا محبوبًا في مواقف 
بذات  ستحظى  كانت  ما 

امللكُة  سيدتها..  هي  تُكن  لم  لو  الصدى 
صورة  مائتي  من  أكثر  لها  الُتِقطت  التي 
بورتريه منذ بلوغها سن السابعة، أرَسلَت 
سعيدة  تهنئة  بطاقة  ألف   300 نحو 
وأكثر  املائة،  سن  إلى  وصلوا  معمرين  إلى 
أزواج  لتهنئة  أخرى  بطاقة  ألف   900 من 
وإذا  الستني،  زواجهم  بذكرى  يحتفلون 

بشعبيَّة  يحظى  تفعله  ما  ُكل  كان 
من  واسعة  شريحة  لدى  عالية 

العالم بوجٍه عام،  الناس حول 
كانت  الشخصية  تلك  أن  إال 
متتاز مبكانٍة خاصة عند نساء 

العالم بوجٍه خاص.
لقد كانت امللكة أيقونًة ومثالً 

باعتبارها  كثيرات  لنساٍء  أعلى 
التي  الصعبة  املُعادالت  حتقيق  سيِّدة 

احلنونة  الفتاة  شخصية  بني  جمعت 
الشابة  وبني  األليفة  باحليوانات  املُهتمة 
عِملت  التي  احمُلاربة  الباِسلة  املُقاتلة 
كسائقة شاحنة وميكانيكية خالل احلرب 
شخصية  بني  وجمَعت  الثانية،  العاملية 
الزوجة اللطيفة واألم احمُلِبة ألفراد أُسرتها 
ر في واجباتها كملكٍة للبالد،  دون أن تُقصِّ
ة القويَّة التي رغم مواجهتها  ثم كانت اجلدَّ

حياتها  في  عصيبة  حلظاٍت 
ة ككل امرأة إال  األسريَّة والعامَّ
باخلروج  لألمور  لم تسمح  أنها 
نهاية  حتى  سيطرتها  عن 
الشجاعة  املرأة  وظلَّت  ُعمرها، 
قيادة  عن  تتواَن  لم  التي 
لم  عندما  بنفسها  سيارتها 
يوجد السائق رغم جتاوزها سن 
التسعني ذاك الوقت! ومع بزوغ 
مشهورات  وانطفاء  مشهورات 
السبعني  األعوام  مدى  على 
األكثر  هي  بقّيت  املاضية؛ 
ات بعالم األناقة  ُشهرة في أوساط املُهتمَّ
بدًءا مبالبسها  اجمُلتمعية  اللياقة  وأساليب 
التي جتمع بني االحترام واالحتشام الرسمي 
األنثوية،  والتصاميم  األلوان  جُتانب  أن  دون 
مرورًا بأشكال قبعاتها وحقائبها وقفازاتها 
ومجوهراتها، وصوالً أسلوبها في اإلمساك 
بكوب الشاي وارتشاف ما فيه، دون إغفال 
املواقف التي جتلَّت فيها روحها املرحة 
العاملية  األحداث  مع  وتعاطفها 
واحمللية بصورة تعتبرها طبيعة 
منتهى  العالم  حول  النساء 
العقالنيَّة  ة  وقمَّ احلكمة 
أخرى  أفعاٍل  ردود  بأي  مقارنة 

عنيفة أوغير ُمبالية.
الشخصية  تلك  امتازت  لقد 
إلى الشخصيات  النادرة بكونها أقرب 
ال  التي  املثالية  األسطورية  النسائية 
الساحرة  الروايات  عالم  من  إال  تُسمع 
واألفالم األسرة، تلك التي تستطيع بروحها 
ُكل  فعل  الفوالذية  وشخصيتها  القويَّة 
شيء وال تعجز عن شيء في عالم البشر، 
لذا جتاوزت مملكتها املعنوية حدود مملكتها 
قلوب  ماليني  عرِش  على  لتتربع  املادية 

النساء حول األرض.
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اللي كنت قاعد فيه  الوقت  في 
هيما«،  »كابنت  فيلم  اشاهد 
الراقي  واملطرب  الشاب  للفنان 
وأثناء  حسني،  تامر  احملبوب 
حاجة  اكتر  بأغنية  استمتاعي 
...طيييي  دي  هي  فيكي  بحبها 
لتدرج  ومالحظتي  قلبك!!  بة 
من  زينة  الفنانة  انفعاالت 
الرضا  إلى  واالمتعاض  الرفض 
عالمات  وارتسام  والسرور، 
بعد  مالمحها  على  االرتياح 
وإنه حرفيا  نيته،  إدراكها حلسن 

 .. تانية  حاجة  اي  مش  قلبها  طيبة  يقصد  كان 
استوقفني الفاصل اإلعالني.

مواقع  على  األخبار  آخر  ملطالعة  هاتفي  فالتقطت 
األفق،  في  تلوح  أزمة  بأخبار  يعج  ألجده  التواصل، 
اآلن، ملقاطعة حفل  املصدر« حتى  وحملة »مجهولة 
من  رمضان  محمد  ملنع  ودعوات  استعراضي،  غنائي 
كفى  جماعة  يا  خير   .. اإلسكندرية  مدينة  دخول 
اللي  بحواراتك  عم  يا  تاني  ايه  عملت  الشر!!  اهلل 
اسكندرية  أهل  على  تطاول  هل   .. دي؟  مبتخلصش 
رقص  اللي  من  صهيوني  دعى  أنه  أعلن  ..هل  مثال؟ 
ناجيال  هاڤا  بعض  مع  وهيغنوا  دبي،  في  معاهم 
جملرد  سعد  جايب  أنه  صرح  العرض؟  افتتاحية  في 
إن  اكتشفت  اليف؟  املسرح  على  واحدة  وهيغتصبوا 
وال حاجة من دول، و إمنا هي انتفاضة ضد الفن الرديء 
رمضان  محمد  بيقدمه  اللي  و«االسفاف«  واملبتذل، 

و«بيفسد« الذوق العام!! 
احلقيقة إن املوضوع لفت انتباهي وفضلت مركز أتابع 
ردود الفعل ما بني مؤيد ومعارض، ثم رد فعل رمضان 
كمان،  رجله  وعلى  اسكندرية  ينزل  قرر  اللي  نفسه 
أيدها  على  اسكندرية  بتنزل  الناس  إن  املعتاد  ان  مع 
مما أعطاني ايحاء بخطورة املوقف.. انشغلت مبتابعة 
البني  انتبه  لم  خلتني  اللي  للدرجة  األمر  تطورات 
والد  فيلم  بتعرض  تانية  قناة  على  احملطة  بيغير  وهو 
بيحطوا  اللي  الكيوت  السينما  چانات  بطولة  رزق، 
وأقوم اطفي  انتفض  برفان ومش سرسجية، قبل ما 
التليفزيون خالص، عشان الواد ميلقطش شتيمة أو 
ايحاء جنسي من اللي بيمتلئ بيهم الفيلم اجلميل 
أتابع  برضه  رجلي  وعلى  اسكندرية،  انزل  .. فكرت  ده 
احلملة  من  حد  اقابل  أو  قرب،  عن  املوقف  تطورات 
الناس، وحتدد  اللي قررت تبقى وصية على  »اجملهولة« 
لهم نوع الفن اللي مفترض يحبوه، واللون املوسيقى 
عملوه  اللي  الكتالوج  وأقرأ  يسمعوه،  الزم  اللي 
تراجعت  لكن  استفيد..  لعلي  العام  الذوق  ملعايير 
في  هناك  عايش  بصديق  اتصل  وقررت  الفكرة  عن 
الدخيلة »معقل مؤديني املهرجانات باإلسكندرية ذات 
نفسها ومسقط رأس النجم حمو بيكا« ينزل يشوف 
احلكاية.. إال أنه أعتذر عن النزول ألن رجله في اجلبس 
بعد سقوطه في حفرة من احلفر املنتشرة في عروس 

البحر املتوسط.
وينزل،  لو حاول يدوس على نفسه  أنه حتى  وقال لي 
الصرف  لبحيرة  نظرا  باخملاطر  محفوف  األمر  فإن 
الصحي اللي مغرقة الشارع إثر انسداد أحد البالعات.. 
سرحت مع نفسي كده وفكرت أدخل جوه عقل أحد 
أفراد احلملة املباركة اللي قررت متنع مواطن من دخول 
مش  بيقدمه  اللي  اللون  إن  جملرد  بلده،  جوه  مدينة 
عاجبه، أو ألنه دمه تقيل على قلبه، أو ألنه في رواية 
أحدهم »سرسجي«، بيفسد اجملتمع الراقي املتحضر 
اللي لم يفسده الفقر واجلهل واالهمال والعشوائيات 
وغياب  واحملسوبية  واالستبداد  الفساد  يفسده  لم   ..
تالل  التكاتك،  غزو  التحرش،  والطموح،  واألمل  احللم 
القمامة، وكل املظاهر واملمارسات والسياسات اللي 

تستحق فعال بدل احلملة ألف حملة.
حلظة واحدة عزيزي القارئ، فقد يبدو لك من الوهلة 
إني  أو  رمضان  بيقدمه  اللي  عن  بدافع  إني  األولى 
محسوم  فاألمر  وشاكوش،  وشواحة  بيكا  فانز  من 

اللون  هواة  من  لست  لي..  بالنسبة 
مع  وغيره  رمضان  بيقدمه  اللي 
إن كنت من  رأيك  باحترام  االحتفاظ 
معجبيه.. وبالقدر القليل من املنطق 
 .. الساحق  بنجاحه  االعتراف  يجب 
ايوه ساحق ولو رفع محاربيه رأسهم 
قليال من جوف الرمال، ونظروا للواقع 
مبنظور موضوعي واقعي، وتخلوا عن 
»منع«،  اسمه  اللي  العبثي  املفهوم 
هيعترفوا هما كمان أنه جناح ساحق.

»رمضان« يا سادة نتيجة مش سبب 
.. انعكاس ونقل للواقع، بل جلزء من 
ذكي  فنان  مهاجميه..  عنه  ويتغافل  ينكره  الواقع 
وموهوب، بس موهبته ماركة األلفية اجلديدة بآلياتها 
وبقواعدها  املستهدفة،  العظمى  الشريحة  وذوق 
شجرتها  من  يقطف  وال  هينجح  مش  اللي  اجلديدة 
غير اللي عرف مفاتيحها ونشن على زبونها وعرف من 

أين تؤكل الكتف.
وباملناسبة هو اعترف بده اكتر من مرة ..رمضان واللي 
اسمه  سوق   .. »الفن«  اسمها  مهنة  في  أفراد  زيه 
سوق »الفانتازيا« والرفاهية، متجاهلني شعارات الفن 
ويتشدق  الزمن  جتاوزها  اللي  الهادف  السامي  الراقي 
من  ينهضوا  ومتفرغوش  حملاربتهم،  تفرغوا  اللي  بها 
مسرحية،  غنوة،  فيلم،  ويقدموا  الطويل  ُسباتهم 
كتاب عليهم القيمة.. فن رمضان واللي على شاكلته 
بيزنس وجتارة.. هادف برضه، بس  العيش،  اكل  هو فن 
وعرضها،  مصر  طول  بامتداد  سوقهم  للربح..  هادف 
وزبونهم هو الشريحة العظمى من شعب 70% منه 
والتجهيل  التهميش  من  يعانوا   .. الفقر  خط  حتت 
رغباتهم،  على  نشنوا  وشركاه  رمضان  واالستبعاد.. 
عاداتهم، منط حياتهم ..لون املهرجانات اللي مغضوب 
عليه من طبقة الصفوة واملثقفني ونقيب املوسيقيني 
وأسلوب  ونشأتهم  لبيئتهم  انعكاس  ..هو  نفسه 
حياتهم .. اخلبط والرزع وااللفاظ السوقية، والكلمات 
اللي   _ اجلنسية  اإليحاءات  أو  بالعنف  بتلوح  اللي 
فرزها  من  والبد  ورافضها-  عنها  بدافع  مش  مؤكد 
بتعبر  هي  النهاية  في  لكن  وتنقيحها..  وتهذيبها 
الروبابيكيا،  بياع  ميكرفون  صوت  األنابيب،  رقع  عن 
وامليكروباص،  توك  التوك  عفرة  والنجار،  احلداد  دوشة 
نقل  أو  الستات في حنة  وزغاريد  البلطجية  خناقات 
موسيقية  دوشة  أفرزت  وعشوائية  دوشة  عزال.. 
اليوتيوب،  على  أو  مجتمعهم  داخل  حبيسة  ظلت 
في  يتمحك  عشان  واظهرها  وملعها  صعدها  واللي 
بإفساد  ويتهمها  بيحاربها  دلوقتي  اللي  هو  جناحها، 
البساط  منه  بيسحبوا  ما شاف جنومها  اول  اجملتمع 
وبيروجوا  ينافسهم..  فن  تقدمي  عن  كسله  نتيجة 
للمنع مبنطق ميكافيلي مريب، وهما مش عارفني إن 
الطبيعي  وإن   .. الكفر  يولد  والعند  مرغوب  املمنوع 
بسيطة..ميشوفهاش  حاجة،  عاجبه  مش  اللي  إن 
في  الناس  ورا  بالعصايا  هنجري  ..مش  يسمعها  وال 
نرقص شباب  أو  بيتهوڤن،  واألزقة نسمعهم  احلواري 
في حنة صاحبهم slow  على انغام موسيقى بحيرة 

البجع..
اخيرا ألن املوضوع يطول شرحه، الفن بيقولوا أنه مرآة 
واتهمش  اجتهل  اللي  اجملتمع  آدي  طب  صح؟  اجملتمع 
الفقر  مرآته..  وآدي  واتفعص على مدار سنني طويلة 
املناخ  عمرها..  طول  موجودة  الشعبية  واالحياء 
اللي  هما  والثقافي  االجتماعي  واملستوى  والبيئة 
اللي  وكارم محمود  والعزبي  أفرزوا فن محمد رشدي 
البيئة  من  دلوقتي  ليه  مستغربني  شعبي..  اتسمى 
والظروف اللي تلقائيا الزم هتفرز لنا بيكا وحيكا ووزة 
ومحمد رمضان .. وكما قال خالد الذكر االستاذ برايز... 
واخمللصة  احلقيقية  الرغبة   .. النظام  السيستم.. 
هو  وتعليمي،  وفني  واجتماعي  ثقافي  مشروع  في 
اجليد   .. الثمني  من  الغث  يفرز  الوقت  مع  يقدر  اللي 
وميوت  سيتوارى  ردئ  كل  بس  ساعتها   .. القبيح  من 

اكلينيكيا، واللي يبقى ويعيش اجليد واجلميل.   

محمد رمضان 
وزيراً للتعليم!!   

 بقلم: هاني صبحي 
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   كان اليزال االحتالل اإليطالي جاثماً على أرض إثيوبيا، عندما أرسل 
اإلمبراطور »هيالسيالسي« إلى عصبة األمم، طالباً املساعدة منها 

لتحرير بالده!
   لكنها لم تلتفت إليه، ولم حتاول االستجابة لندائه! 

   فأطلق إنذاره وحتذيره، لتلك املنظمة الدولية، مبا يشبه النبوءة، 
قال: »إن من واجبي أن اطلع احلكومات على اخلطر املميت الذي يحيق 

بها. السؤال يدور حول الثقة باالتفاقات الدولية، وقيمة الوعود املقطوعة للدول الصغيرة، بأن 
سيادتها ستكون محترمة. وباالختصار، إن اخلُلق الدولي هو املهدد باخلطر اآلن. فعدا عن ملكوت 

اهلل، ليس بني دول األرض أية دولة أعلى من األخرى، وإن اهلل والتاريخ على ما ستحكمون به 
لشهيدين«! 

   وكأنه، وهو يحاول وضع النقاط على احلروف، وجد نفسه وقد وضع النقطة األخيرة على 
نصوص جاءت للقراءة ال للتطبيق، فكانت 
إمياءة على بداية النهاية، وانهارت »عصبة 

األمم« على تناقضات كل الدول التي 
أنشأتها، في أهدافها، وسياستها، وظلت 

مقولة »هيالسيالسي«، باقية، تطن في 
أجواء مسامع »األمم املتحدة«، التي ولدت من 
رحم »العصبة«، وعلى حطام احلرب العاملية 

الثانية!
   وما تزال املنظمة الوريثة، على خطى 
املنهارة، ترتكب ذات حماقة الشرود عن 

اإلصغاء، بينما هي منهمكة في التنصل 
من وعودها: »احملافظة على العالم خالياً من خوف احلرب«. وغض الطرف عن كثير من أعضائها، 

الذين يدعمون اإلرهاب، وينشرون الفوضى املدمرة في أماكن كثيرة من العالم، واإلصرار على 
التعظم، بتقسيم وتسمية الدول إلى ما أّدعوا إنها هي الوحيدة الكبيرة، متلك حق الكلمة، 
وحق االعتراض، وحق الصمت على اجملازر البشرية، وأخرى ُمتصّغرة، أريد لها أن تكون صغيرة، 

وتظل هكذا ضعيفة، تستجدي العطف واإلحسان من قلوب لم تكن يوماً مع قلب »روزفلت«، 
وهو يخط بتوقيعه على وثيقة حلمه األممي، حيث السالم على األرض، واحلرية تُقطف باألصابع.. 

قبل أن يطلقها من على باخرة في عرض احمليط األطلسي!
   يبدو أن قدر البشرية، أن تفقد آمالها الرحبة على كل درب جديد: األرض اجلديدة، أمريكا. 

واملدينة اجلديدة، يورك!
    وأن يصبح كل من: مبنى »األمم املتحدة«، ومتثال »احلرية«، مجرد زوجان من خيال املآتة، على 

أرض شاسعة، ال ميلكان تأدية واجبهما، ويحاربان، بإخالص، معركة الساعة!...

مقولة من املاضي ال تزال حاضرة!

والشعب  العالم  حتكم  إمبراطورية  تاني  الفرس 
الذى النت له االرض محطم اقوى واعظم واقوى 
الدول في عصره مبا فيهم مصر العظيمة وايضا 
هم عظماء الفلك وعلم النجوم مبدعني في كل 
شعوب  واذكى  املعارك  في  جنود  اعظم  شيء، 
وقدسية  خاصًة  مكانة  عندهم  للمراءة  االرض 
امرأة على  اإلنسان  اصل  ان  يعتقدون  انهم  حتى 
كانت  التي  القدمية  املصرية  احلضارة  عكس 
السيدات  ان  حتى  رجل  االنسان  اصل  ان  تعتقد 
عهد  ومنذ  القدمية  الفارسية  احلضارة  في 
قواد  كانوا  اخمينس  الفارسية  الدولة  مؤسس 

ان  كما  الفارسي،  اجليش  في  فرق 
بسبب  كان  الفارسية  اللغة  تطور 
الفارسية  العمارة  ان  بل  السيدات 
واملنفذين  اخملططون  كانت  القدمية 

لها هم الفارسيات.
املرأة  كانت  قريب  عهد  وحتى 
مراتب  واعلى  أرقي  من  االيرانية 
والتحضر  والرقى  والثقافة  العلم 
مثال  منهم  العالم  مستوى  على 
شيرين عبادى احلائزة على نوبل سنًة 
٢003، وسابا فالدخان احلاصلة على 

االمريكية  األكادميية  من  الشاب  العالم  جائزة 
القلب  جراحة  استاذ  جهاجنيرى  ومرجان  للعلوم، 
في  قلب  جراحة  واول  بإجنلترا  جورج  جامعة  فى 
استاذ  ابتدى  جنم  وافسانة  أوروبا،  وكل  اجنلترا 
هارفارد...  جامعة  في  واجلنس  واملرأة  التاريخ 
كعاملات  الدنيا  كل  ميلؤون  كثيرات  وغيرهم 
سائحني  وكأول  والطب،  والفلك  للرياضيات 

للفضاء.
احفاد  هم  هؤالء 
العظيم  كورش 
قمبيز  وورثة 
من  وغيرهم 
العظام  امللوك 
حكموا  الذين 
العالم واخضعوا 

السيدات  هؤالء  اآلن  احلضارات،  واسسوا  املمالك 
بل  ويسحلون  يهانوا  وطن  أي  بهم  يفتخر  الذين 
ويقتلون بيد برابرة الدين مدعني انهم وكالء اهلل 
يحاولون  الذين  االرض  على 
وضعفهم  عجزهم  اخفاء 
وكبت  املرأة  إذالل  شكل  في 
انهم  يتوهمون  وهم  حريتها، 
بذلك يرضون اإلله، عن أية إله 
اؤامر  تنفذون  أنتم  يتحدثون؟! 
إلهكم احلقيقي الذي يسيطر 
فيجعلكم  ارواحكم  على 
اهلل  وليس  إلرضائه  تقتلون 
انتم  بعباده،  الرحيم  احلقيقي 
الشمس  تغطون  ان  حتاولون 
يسقطونكم  سوف  ايران  حرائر  ولكن  كالبلهاء 
مرشدكم  ومن  منكم  اقوى  باحلقيقة  ألنهم 
الفتاة  ومن همجيتكم، ان مقتل مهيسا امينى 
املاللى  نعش  في  مسمار  اول  سيكون  االيرانية 
ايران،  في  الظالم  عهد  لنهاية  بداية  وسيكون 
قالع  من  اقوى  انهم  ايران  سيدات  وستثبت 

التخلف وظلمة رجال الدين.

حفيدات كورش العظيم أال تستفقن؟!حفيدات كورش العظيم أال تستفقن؟!
    بقلم: مجدي حنني

دق جرس الهاتف وقالوا رحلت   
عفواً لم أسمع ما قلت! 

تعودت  التي  األُذن  تلك  أن  يبدو  عفواً 
على صوتها هرَمت 

أو رمبا رفضت 
أو رمبا تعطلت لبرهة 

بعض  أو  شيئاً  للتو  قلت  أنت  عفواً 
شئ عن الرحيل! 

هل قلت شيئاً من هذا القبيل؟! 
رحيل من؟! 

رحيلها هي؟!  
ال ال لن أدعك تكمل 

 أمي لم ترحل! 
عفواً هي لن ترحل أبداً 

كنا نتحدث باألمس وأتفقنا أنها لن 
ترحل 

عفواً لم أسمع جيداً 
ورمبا لم أفهم جيداً 
ولكن أمي لم ترحل 

أصمت فلن أدعك تكمل 
يا هذا األمهات ال يرحلون 

األمهات مخلدون 
من ذا الذي يتحمل رحيل أم 

رحيل األمهات لو تعلمون آتون 
رأسي  في  ودارت  الهاتف  أغلقت 

األفكار
لتطفئ  بها  لي  فمن  يحترق  قلبي 

تلك النار
ثم نظرتها في الركن تبكي 

قلت لها يقولون أنِك رحلتي  
ال أنتي هنا لم ترحلي

لون  مثل  الوردي  معطفك  هذا 
ابتسامتك  

األريكة  على  جتلسني  أنتي  وها 
كعادتك 

وهذه أذنك 
وهذه عينيكي 
وهذه دموعك 

أنظري 
أنتي تبكي 

املوتي ال يبكون  
أنتي لم ترحلي 

شخص  من  سخيفة  مكاملة  تلك 
يريد املزاح

من  سخيفة  مكاملة  تلك  باحلري  أو 
سفاح 

من  عندي  أمي  يعلم  ال  سفاح  نعم 
تكون 

أنظري أنتي تبكي واملوتى ال يبكون
املوتى ال يبكون.. املوتى ال يبكون  

لتلك  داعي  فال  الركن  في  أراك  أنا 
الظنون 

من  تتدحرك  الدموع  أنظر  مازلت 
عينيكي

نعم أنتي تبكي يا أمي 
واملوتى ال يبكون ! 
ولكنها رحلت!!!!  

رحلت وظلت دمعة في عينيها نزلت 
بها للقبر 

حني  ما  يوماً  أمسحها  تنتظرني 
ينتهي بي العمر! 

حتى نلتقي يا أمي.

أنتي تبكي... أنتي تبكي... 
واملوتى ال يبكون !!واملوتى ال يبكون !!

بقلم: جورج موسى

1-844-355-6939
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»رموز غامضة« على جسد طفل تسبب رعب األب..»رموز غامضة« على جسد طفل تسبب رعب األب..
 ما القصة؟ ما القصة؟

شعر أب إجنليزي بالرعب بعد مالحظة عالمات غامضة على يد ابنه، بعد عودة األخير من املدرسة؛ ليبدأ 
األب في التحقيق في سبب هذه العالمات.

وشارك األب من لندن صورة على تويتر ليد ابنه املراهق، التي تغطيها رموز إحصائية، على أمل أن يدله 
أحدهم على مغزى هذه العالمات.

ووفًقا ملوقع »تايال« األمريكي، سأل األب ابنه مرارًا وتكرارا عن مغزى هذه العالمات، قبل أن يجيبه االبن 
أخيرًا ويدله عما تعني.

وأوضح االبن أن اخلطوط على يديه هي توثيق لعدد املرات التي تعرض فيها للتنمر في املدرسة الثانوية 
التي يتعلم فيها.

ووصل مجموع حاالت التنمر اللفظي أو اجلسدي، التي تعرض لها االبن حوالي ٢1 مرة.

أكثر صرامة في  املدارس  أن تكون  تويتر، قوله:«إنه ألمر مفجع، يجب  األب عن استيائه عبر موقع  وعبر 
التعامل مع املتنمرين، ويجب تغرمي والديهم.«

وأثارت تغريدة الوالد ردود فعل قوية على تويتر، حيث كان الناس قلقني للغاية بعد اكتشاف منشور األب، 
وأشاد البعض في التعليقات بالصبي الصغير للتحدث علًنا عن جتربته.

وقال أحد مستخدمي تويتر: »هذا مروع. أمتنى أن تأخذ املدرسة هذا األمر بجدية وتدعم ابنك وأنتم جميًعا«.
وقال آخر: »أشجع كل األهالي على االنتباه ملثل هذه العالمات في أجساد أطفالهم، وشكرًا للصبي على 

حديثه بشجاعة عما تعرض له، أمتنى أن تأخذ املدرسة رد فعل قوي«.

يقعان في احلب يقعان في احلب بعدما التقيا في طابور وداع امللكةبعدما التقيا في طابور وداع امللكة
وقع شاب وفتاة بريطانيان باحلب أثناء اصطفافهما في طابور وداع امللكة إليزابيث الراحلة، حيث تبادلها 

األحاديث وأمضيا وقتاً مميزاً معاً قبل رؤية نعش امللكة.
انضما  قد  وزوي  جاك  كان 
في  امللكة  وداع  لطابور 
والنصف  العاشرة  الساعة 
املاضية،  الليلة  مساء 
خلف  اصطفافهما  وصادف 
أتاح  مما  البعض،  بعضهما 
جتاذب  في  الفرصة  لهما 
عن  والتعارف  احلديث  أطراف 

قرب.
بأنه  اللقاء  زوي  ووصفت 
مصادفة أتاحت لها الفرصة 
شخص  على  للتعرف 
إنه  قالت  والذي  جاك  مثل 
استثنائية  مبواصفات  شاب 
على  حبه  في  تقع  جعلتها 
أجرت  اللقاء،  وبعد  الفور. 
سيتنفسون  ميني  املذيعة 
مقابلة  الرابعة،  القناة  من 
ونشرت  ووزي،  جاك  مع 

املقطع على حسابها اخلاص على تويتر.
رقائق  وتناوال  البعض،  بعضهما  مع  أمضياها  التي  باللحظات  استمتعا  بأنهما  وزوي  جاك  وكشف 

البطاطس وأجريا الكثير من احملادثات، وأنهما يخططان للقاء مرة أخرى ملشاهدة جنازة امللكة معاً.
بريطانيا،  ملكة  لوداع  باحلزن  أنها ستشعر  إذ  اجلنازة،  أثناء  إن مشاعرها ستكون مختلطة  زوي،  وقالت 

وبالسعادة لوجودها إلى جانب جاك في هذه املناسبة.
وعلق الكثيرون على مقطع الفيديو الذي نشرته املذيعة على تويتر، حيث قال البعض بأن ما حدث كان 
بأنها حلظات  الشابان  التي مر بها  اللحظات  املناسبة احلزينة، في حني وصف آخرون  رائعة رغم  صدفة 

استثنائية، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

حدث في هذه الدنيا66
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الطابق  في  حريق  اندلع   ،199٢ عام  فبراير   10 في 
رو  روبن  زوج  فيها  يعيش  كان  شقة  من  األول 
املبنى  إلى  اإلطفاء  رجال  وصل  عندما  وطفالن. 
من  البالغ  روان،  روبن  زوج  جثث  اكتشفوا  احملترق، 
أعوام،   10 جوشوا،  وأطفالهم  سنة،   34 العمر 
وتابتها، 8 أعوام. وقد مات اجلميع من تسمم بأول 

أكسيد الكربون.
الطابق  بدأ في مكانني في  احلريق قد  أن  تقرر  وقد 
إلشعال  سائل  استخدم  وقد  الشقة،  من  األول 
جهاز  إلى  الدائرة  مفتاح  أن  حتديد  مت  كما  النيران. 
التشغيل  إيقاف  إلى وضع  انقلب  الدخان قد  إنذار 
مما  مستمر،  بشكل  موضوعة  الفرن  مروحة  وأن 
سيسرع من دوران الدخان في جميع أنحاء الشقة.

التحقيق
رو تقيم مع صديقتها، جوان ماكهوه،  روبن  كانت 
بسبب املشاكل الزوجية. في األسابيع التي سبقت 
احلريق، كان رو قد أخبر ماكهوه وأصدقاء آخرين أن 
زوجها قام باختطاف واغتصاب وإيذاء جسدي لها 

وأنها كانت تخطط للحصول على الطالق.

شعور رهيب
في  ماكهوه  الصفوف  أيقظت  النار،  ليلة  في 
لديها  أن  أخبرتها  حيث  صباحاً،  الثالثة  الساعة 
»شعور رهيب بوجود خطأ ما في املنزل«. وجلعلها 
تشعر بالراحة، ذهبت ماكهوو مع الصف للتحقق 

من املنزل وأطفالها.
رؤية أضواء  وعندما جلأوا إلى شوارعها، متكنوا من 
من  بد  ال  أنه  ماكهوه  روه  وأخبر  الطوارئ،  سيارات 
من  يتمكنوا  لم  النقطة،  هذه  عند  حريق.  نشوب 

رؤية أي دخان. كان »تخمني« في جزء الصف.
زوجها  بأن   Row إبالغ  مت  املنزل  إلى  وصلوا  عندما 

وأطفالها قد ماتوا نتيجة حريق.
املشتبه  الصف  أصبح  النار  طبيعة  بسبب 

الرئيسي في التحقيق الشرطة.
عندما فتشت الشرطة سيارتها، اكتشفت نسًخا 
من ست وثائق تأمني على احلياة مأخوذة من عائلة 
 ٢76،000 حوالي  اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  الصف 
دوالر أمريكي وتسمية روبن كمتبرع كامل. مت شراء 

أحدث سياسة قبل احلريق بـ 17 يوًما فقط.

اختلست  روبن  أن  اكتشاف  مت  البحث،  خالل  أيضا 
املال من وظيفتها كمدير ألعاب البنغو في جمعية 
بتهمة  عليها،  القبض  ألقي  املسيحية.  الشبان 

السرقة الكبرى ووضع في السجن.
مزيد من الضحايا؟

فقدت  قد  كانت  روبن  أن  أيضا  التحقيق  وكشف 
في  الصغيرة  ابنتها  توفيت  السابق.  في  طفلني 
عام 1977 من متالزمة املوت املفاجئ للرضع وتوفي 
في  كنار  يحكم  كان  فيما   1980 عام  كيث  ابنها 

منزل عارض.
حكايات ملفقة من سوء املعاملة

كما توقع احملققون أن تصريحات رو السابقة التي 
هناك  تكن  لم  أكاذيب.  كانت  راندي  إليها  أساءت 
األطفال  خدمات  من  زيارات  أو  للشرطة  تقارير 
كما ادعت. اكتشفوا أيضا أن الصف كان متورطا 

جنسيا مع االبن األكبر لــــ ماكهوه.
ذريعة ال توصف

مع األدلة التي تشير بشكل كبير إلى روبن، واصل 
من  املساعدة  وطلبت  معها  التحقيق  احملققون 
انفصاله  أثناء  روبن معه  الذي كان يقيم  الصديق 

عن زوجها.
ودفعها  الهاتفية  املكاملات  تسجيل  الصديق  بدأ 
النار  ليلة  في  أنه  روبن  وأخبرت  وكذبت  احملققون، 
كانت قد استيقظت وذهبت إلى الطابق السفلي 
أخبرها  هناك.  يكن  لم  روبني  أن  برؤية  وفوجئت 
روبن أنها كانت خارج السيارة، وحتدثت مع طبيبها 
تقريباً.  صباحاً   4:30 الساعة  حتى  النفسي 
مبا  الشرطة  تخبر  أنها  روبن  على  جوان  واقترحت 
أنها ستعطيها حجة قوية حول مكان وجودها في 

ليلة احلريق.
في ٢3 مارس 199٢، ألقي القبض على روبن لثالث 
روبن  أخبر  األوقات،  من  وقت  أي  في  بالقتل.  تهم 

الشرطة بأن صدقها هو السبب.
اخليانة النهائية لألمومة

القتل  بجرمية  روبن  إدانة  مت  ديسمبر 1993،   16 في 
حكمها  وأثناء  باإلعدام.  عليها  وُحكم  املتعمد 
وصفها  شوارتزمان،  أالن  القاضي  أصدره  الذي 
رو  روبن  أعمال  قائلة: »متثل  كاذبة مريضة ومضت 
القصوى  اإلهانة  لألمومة وجتسد  النهائية  اخليانة 
للمفاهيم املتحضرة حول غريزة األمومة«، مضيًفا 
»األمومة procelide« - قتل أطفالنا - هو جتسيد 
لقاتل الدم البارد، القاتل بال رحمة - وهو نزول إلى 

قلب الظالم الداكن. »
حاليا، روبن رو هى سجينة محكوم عليها باإلعدام 
 Pocatello النساء  إصالح  مركز  في  الوحيد 

PWCC(( في بوكاتيلو ، ايداهو.

قضية روبن رو... مثاال للخيانة النهائية لألمومةقضية روبن رو... مثاال للخيانة النهائية لألمومة
قتل روبن لي رو زوجها وطفليها من أجل جمع على وثائق التأمني على حياتهم.قتل روبن لي رو زوجها وطفليها من أجل جمع على وثائق التأمني على حياتهم.
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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.
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عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

حققت اسعار املنازل في تورنتو خالل شهر أغسطس زيادة بنسبة 0.4%مقارنة بشهر يوليو ورغم 
انها زيادة ضئيلة إال انها تأتي بعد عدة أشهر من انخفاضات شهرية متعاقبة منذ قمة املنحنى 
البياني  الرسم  الي قاع في منحنى  بأننا وصلنا  ايحاء  التي حققها شهر فبراير، مما قد يعطي 

للعالقة بني األسعار والزمن.
لتبسيط هذه التعبيرات اإلحصائية االكادميية أقول: هناك دورة إحصائية معروفة للعالقة بني 
األسعار والزمن تتكون من قمة وهي اعلي سعر تصل له األسعار خالل الدورة وقاع وهو اقل سعر 

خاللها.
ويعرف املستثمرون املتمرسون ان الشراء املثالي يكون عند القاع بينما البيع يكون عند القمة. 
وكلها طبعا استنتاجات تعتمد على دراسات متخصصة للتنبؤ بان ما يحدث حاليا هو اقتراب 
مقارنة   %15 بــــــ  اغسطس  لشهر  املبيعات  زيادة  هو  االجتاه  هذا  ويدعم  املنحني.  قاع  من 

بالشهر السابق له.
ان شراء البيوت السكنية يعتبر من ضروريات احلياة مثله مثل االكل ال ميكن االستغناء عنه في 
ظل الظروف املعيشية العادية وهذا يفسر ان دورات االرتفاع واالنخفاض في أسعار البيوت لها 
سلوك خاص يختلف عن أي سوق أخر.  حيث انه من النادر لسوق العقارات ان يستمر في التوقف 

لفترة متصلة طويلة.
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ديلي ميل البريطانية:ديلي ميل البريطانية:
اختبار حافظة آيفون اختبار حافظة آيفون ١4١4 من  من 

ارتفاع ارتفاع ٢٠٢٠ مترًا مترًا
شركة  وضعت 
الهواتف  ملحقات 
إحدى   suoM الذكية 
لهاتف  حافظاتها 
آيفون 41 قيد االختبار 
 0٢ ارتفعاع  من  برميه 

متراً.
جيمس  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وشارك 
براي، ورمى فيها  القفزة في بحيرة  غريفيث، في 

الهاتف الذكي اجلديد من ارتفاع 0٢ متراً.
وجنا الهاتف الذكي واحلافظة، بعد التجربة وقال 
رعباً،  األكثر  من  غريفيث مازحاً: » لست متأكداً 
 41 آيفون  هاتف  رمي  أو  االرتفاع  هذا  من  القفز 

جديد متاماً«.
ووضعه  دوالراً،   069 بـ  الهاتف  غريفيث  واشترى 

0.5 sseltimiL suoM في علبة
منت  على  صعد  حيث  براي،  بحيرة  إلى  وتوجه 
رافعة على حافة املياه وقفز باحلبال والهاتف في 

يده.
طريق  على  الهاتف  رمى  متراً   0٢ ارتفاع  ومن 
باحلصى، وبعد ارتطامه باألرض، استرد فريقه على 
األرض الهاتف وغطاءه حسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

ميديكال إكسبريس:ميديكال إكسبريس:
نشاط التلوين يحّسن نشاط التلوين يحّسن 

الصحة النفسيةالصحة النفسية
للكبار  التلوين  كتب  تشهد 
اجملانية  التلوين  وصفحات 

على اإلنترنت وتطبيقاته اإللكترونية إقباالً كبيراً 
الفوائد  إلى  الشعبية  هذه  سر  ويرجع  مؤخراً، 
الصحية التي أشارت إليها تقارير حديثة وخاصة 

تخفيف التوتر.
إكسبريس«،  »ميديكال  موقع  تقرير  وبحسب 
التلوين  لنشاط  صحية  فوائد  على  أدلة  توجد 
نشاطاً  ليس  ألنه  التوتر  يخّفف  فهو  للكبار، 
تنافسياً، بل يساعد على االسترخاء، وقد يساهم 
في حتسني النوم، ومعدل ضربات القلب والتنفس، 

ويخّفف مشاعر االكتئاب والقلق.
اليقظة،  تعزيز  على  الكبار  التلوين  ويساعد 
والتفكير في اللحظة احلالية، وعدم التفكير في 
الضوضاء احمليطة، وفي الوقت نفسه عدم إصدار 

األحكام أثناء التلوين.
وعلى الرغم من أن التلوين ليس العالج النهائي 
للتوتر والقلق، إال أن اجللوس جللسة تلوين طويلة 
إيقاع  إلى  انتبه  تلوينك،  وأثناء  كبيرة.  قيمة  له 
كاملة  أنفاس  تنفس  أن  على  واحرص  تنفسك، 
معدل  بضبط  وقم  احلاجز،  احلجاب  من  وثابتة 

ضربات قلبك بشكل دوري إذا استطعت.
التوتر:  لتخفيف  األخرى  املمتعة  الطرق  وتشمل 
ومتضية  األصدقاء،  مع  الوقت  بعض  متضية 
والعمل  أليف،  حيوان  ورعاية  صحبة  في  الوقت 

التطوعي، والقراءة.

مجلة »فاميلي سايفتي«:مجلة »فاميلي سايفتي«:
محسوبية اجنليزيةمحسوبية اجنليزية

»احملسوبية«.  ونظام  دائم  وفاق  على  البريطانيون 
عند  يقف  عاماً   ۰۲ طوال  ظل  خفيراً  أن  ويروى 
العموم  مجلس  الى  املؤدية  السلم  أسفل 
لسبب غير ظاهر. وأخيراً حتقق أحدهم من األمر، 
الوظيفة  توارثت هذه  أن عائلة اخلفير  فاكتشف 

أباً عن جد منذ ثالثة أجيال.
السلم  طلي  يوم  الى  يرجع  أصلها  أن  ويبدو 
أحد  على  احملسوب  احلالي،  اخلفير  حني كلف جد 

الوجهاء، حتذیر الناس من وطء الطالء غير اجلاف.
صحافي  مسمع  الرواية  هذه  بلغت  وعندما 
الطالء،  جّف  »لقد  قائالً:  عليها،  علق  بريطاني، 

لكن الوظيفة لم جتف بعد«. 

موقع »ماشد« األمريكي:موقع »ماشد« األمريكي:
ماذا يأكل امللك تشارلز الثالث؟... ماذا يأكل امللك تشارلز الثالث؟... 

أطباق شهية »ال غنى عنها«أطباق شهية »ال غنى عنها«

يتناولها  التي  الوجبات  عن  دوما  الناس  يتساءل 
امللوك، ويظن األغلب أنهم يتناولون طعاما غريبا 

باهظ الثمن.
وعلى العكس متاما يتناول امللوك أطعمة طبيعية 
الوقت،  أغلب  في  وفاكهة  خضروات  من  مؤلفة 
خاصًة امللك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اجلديد.

التقرير  األمريكي في  ويستعرض موقع »ماشد« 
التالي، ما يتناوله امللك تشارلز في يومه العادي.

يتناول وجبتني فقط  أنه  امللك تشارلز  يعرف عن 
يتناول  وال  والعشاء  اإلفطار  الواحد،  اليوم  في 
امللك  يتناولها  وجبة غداء... وتلك امثلة لوجبات 

تشارلز
على  اإلفطار  وجبة  تعتمد  النحل:  عسل   -1
من  وغيرها  محلًيا  املزروعة  العضوية  املنتجات 
امللك  يعشق  وبالتالي  األساسية،  الغذائية  املواد 

تشارلز تناول العسل.
الكعك  أو  الظهر  بعد  مع شاي  العسل  ويجمع 
العسل  وضع  على  دوًما  يحرص  حيث  الصغير، 

كطبق جانبي مع أغلب وجباته.
 37 العمر  من  البالغ  امللك  اجملففة:  الفاكهة   -٢
قائمة  تنوع  لعدم  ملحوظ،  بشكل  نحيف  عاًما 

الطعام اخلاصة به، وفقا للموقع.
ويحرص امللك على تناول فاكهة مجففة بشكل 
مستمر في وجبة اإلفطار، ليس فقط البرقوق، بل 
تبدو  امللكية  احلدائق  في  تزرع عضوياً  فاكهة  أي 

مقبولة لدى امللك.
وإن كان يُقدم له فواكه طازجة بدالً من مجففة، 

فعلى األرجح تكون في مواسمها.
تشارلز  امللك  يتناول  األسماك:  أو  اللحوم   -3
الواحد،  األسبوع  في  مرات   5 السمك  أو  اللحم 
ولكن مع زيادة متطلباته كملك قد يروج ألجندة 
خضراء ويبدأ في االعتماد على األنظمة النباتية 

رفًقا باحليوان والبيئة.
امللك تشارلز  أن  4- بيض مخبوز باجلنب: في حني 
فاكهة  من  الصحي  بإفطاره  ما  حد  إلى  ملتزم 
اخملبوز  »البيض  يفضل  لكنه  وعسل،  صحية 

باجلنب«.
التي  الشهية  األصناف  من  الطبق  يعتبر 
يعشقها امللك، ويتم حتضيره من أفخر أنواع اجلنب 

في بريطانيا.

صحيفة »لوماتان« الفرنسية:صحيفة »لوماتان« الفرنسية:
نداء لم يصلنداء لم يصل

من  للعودة  املطار  في  تتحضر  والدتي  كانت   
أن  ومبا  هناك.  ألخي  زيارة  بعد  املتحدة  الواليات 
جداً،  محدودة  كانت  االجنليزية  اللغة  أجادتها 
تسجيل  عن  املسؤولة  املوظفة  أخي  سأل  فقد 

االسماء أن تنبه املضيفات الى هذا االمر.
وقبل انتقال الركاب الى منت الطائرة سمع أخي 
هذا النداء: »هال تفضلت السيدة التي ال تتكلم 

االجنليزية باحلضور الى الباب؟؟«.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
برنامج اقتصاديبرنامج اقتصادي

الرسالة اآلتية من  التلفزيون      تلقى أحد جنوم 
بعد  تقدمه  الذي  برنامجك  احب  »اني  معجب: 

الظهر؛ فلواله لغادرت زوجتي املنزل للتبضع«.

مجلة »جور دي فرانس« الفرنسية:مجلة »جور دي فرانس« الفرنسية:
أمنية لو تتحققأمنية لو تتحقق

    استيقظت ذات ليلة ألجد أمي جالسة على الشرفة. فمضيت اليها وسألتها عن سبب أرقها. 
   أجابت: »ال أستطيع النوم، ثم اني شاهدت جنماً مذئباً فتلفظت في سري بأمنية.« 

   سألتها: »وماذا متنيت؟« 
   أجابت: »أن يتوقف والدك عن الشخير«.

جيوبولتيكال فيوتشرز:جيوبولتيكال فيوتشرز:
اخليار الروسي النووي في أوكرانيا مستبعد.. لهذه األسباباخليار الروسي النووي في أوكرانيا مستبعد.. لهذه األسباب

األمريكي  واحمللل  الكاتب  رأى 
له  حتليل  في  فريدمان،  جورج 
»جيوبولتيكال  موقع  نشره 
األسلحة  أن  فيوتشرز« 
النووية التكتيكية قد حتسم 
اوكرانيا،  في  املعركة  نتيجة 
احلرب.  نتيجة  ليس  ولكن 
ولذلك، فإن اخليار النووي اآلخر 
بحسب  استراتيجي،  لروسيا 
املدن  تدمير  وهو  أال  فريدمان؛ 
غرار  على  بسالٍح  األوكرانية 

قنبلة هيروشيما.
ضعف.  نقطتي  اخليار  لهذا 
متنوعة،  أوكرانيا  في  فالريح 
أوكرانيا  شرق  في  تهبُّ  إذ 
واالنفجار  الشمال.  من  مثالً 
النووي االستراتيجي سيرسل 
روسيا،  إلى  نووياً  غباراً 
نحو  حتديداً  احلال  هذه  وفي 
الروسية  فورونيج  مدينة 
اإلستراتيجية.  وأي استخدام 
من  استراتيجي  نووي  لسالح 
األراضي  على  يؤثِّر  أن  األرجح 
أن  من  الكاتب  الروسيةوحذر 
ضعف.  نقطتي  اخليار  »لهذا 

متنوعة،  أوكرانيا  في  فالريح 
أوكرانيا  شرق  في  تهبُّ  إذ 
واالنفجار  الشمال.  من  مثالً 
النووي االستراتيجي سيرسل 
روسيا،  إلى  نووياً  غباراً 
نحو  حتديداً  احلال  هذه  وفي 
الروسية  فورونيج  مدينة 
استخدام  وأي  اإلستراتيجية. 
من  استراتيجي  نووي  لسالح 
األراضي  على  يؤثِّر  أن  األرجح 

الروسية«.
يقول  ثاٍن،  خطر  عامل  ة  وثمَّ
ُمستبعد،  أنه  ولو  فريدمان، 
الغربية.  الفعل  بردة  يتعلق 
واململكة  املتحدة  فالواليات 
املتحدة وفرنسا جميعها متلك 
استراتيجية.  نووية  أسلحًة 

تعدُّ  رمبا  الدول  تلك  من  وأي 
ألوكرانيا  الروسية  الضربة 
لها، فيحدث  محتمالً  تهديداً 
األسلحة  إلطالق  تبادل 
احتمال  هذا  ولعل  النووية. 
يخطر  ال  ورمبا  ُمستبعد، 
ولكن  الثالث.  الدول  ببال 
تتخذ  القيادة،  مركز  داخل 
ُمضاعفاً.  حجماً  اخملاوف 
احملدودة  القيمة  إلى  وبالنظر 
التكتيكّية  النووية  لألسلحة 
لألسلحة  احملتملة  والكارثة 
تُعدُّ  اإلستراتيجية،  النووية 
الروسية  النووية  التهديدات 
حرباً نفسية مثالية لكنها ال 
اإلشكالية  حتلُّ  أن  تستطيع 

العسكرية الروسية.
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أن  على  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أكد 
ملكية  تعتبر  التي  البالد  حكومة  شكل 
املتحدة  اململكة  على  تعتمد  برملانية 
»مستقر« وقال »أعتقد أن هناك استقرار غير 
حاكم  فلدينا  الدميقراطي  نظامنا  في  عادي 
عام استثنائي يجسد أفضل ما في الكنديني 
غير  مسافة  من  باإلشراف  يقوم  تاج  ولدينا 

بعيدة علي ما يحدث هنا.
لندن  مع  أوتاوا  عالقة  ان  على  ترودو  وشدد 
الكنديني  خدمة  وستواصل  جيد(  )توازن  في 
بشكل جيد للغاية، وقال ترودو انه تقابل مع 
امللكة اليزابيث منذ أكثر من 40 عاما عندما 
كان والده بيير ترودو رئيس وزراء لكندا، وانه في 
اآلونة االخيرة كان يطلع امللكة على ما يجري 

في كندا وحتدث معها عن احلرب في اوكرانيا 
من  متكن  وانه  أخرى  وقضايا  املناخ  وتغير 
السنوات  مدي  على  معها  العالقات  تعميق 
والتي كانت استثنائية، وقال  املاضية  السبع 
علي  القدرة  وعدم  االن  لندن  زيارة  مجرد  إن 

رؤيتها شيء يفاجئه قليال.

بيانات  »أن  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  قال 
انخفاض في عدد  التي تظهر  التعداد اجلديدة 
املتحدثني بالفرنسية في كندا مقلقة للغاية، 
ولكنه أضاف أن أوتاوا ال تزال تتحمل مسؤولية 
حماية االقليات اللغوية في جميع أنحاء كند 

مبا في ذلك كيبيك ».
وتشير البيانات الصادرة الي ان نسبة الكنديني 
رئيسي في  الفرنسية بشكل  الذين يتحدثون 
املقاطعات  جميع  في  انخفضت  قد  املنازل 

واالقاليم تقريبا.
انخفضت  الفرنسية  كيبيك  مقاطعة  وفي 
الي  املنازل  في  بالفرنسية  املتحدثني  نسبة 
77،5% عام ٢0٢1 وكانت النسبة قبل ٢0 عاما 

سابقة 5،%8٢.
وقال ترودو انه على الرغم من ان هذه البيانات 
صادمة اال ان هذا حدث خالل السنوات املاضية 
ولهذا السبب فان احلكومة الفيدرالية قدمت 
العام  هذا  من  سابق  وقت  في  قانون  مشروع 
لزيادة استخدام اللغة الفرنسية في الشركات 

اخلاصة التابعة للنظام الفيدرالي.
اللغات  قانون  حتديث  احلكومة  اقتراح  وان 
حماية  في  أوتاوا  مبسؤولية  يعترف  الرسمية 
اللغة الفرنسية حتى في كيبيك وهذا ما لم 

تفعله احلكومات الفيدرالية السابقة، وإن كان 
اختيار  اخلاصة  للشركات  يسمح  القانون  هذا 
الصارم في كيبيك  اللغة  مليثاق  اخلضوع  عدم 
حكومته  تقوم  ان  ترودو  يستبعد  لم  والذي 
وهو  له  نهائي  قضائي  طعن  الي  باالنضمام 
مؤخرا  كيبيك  تبنته  الذي   )96( رقم  للقانون 
الفرنسية  بتعلم  اليها  املهاجرين  إلزام  بشأن 
خالل 6 أشهر من قدومهم للمقاطعة وااللتزام 
املعامالت  كل  في  بالفرنسية  بالتحدث 

احلكومية.
بها  يتمتع  التي  احلماية  »ان  ترودو  وقال 
حتمي  كيبيك  في  االجنليزية  باللغة  املتحدثون 
اماكن  في  بالفرنسية  الناطقني  حقوق  ايضا 

اخري في كندا«.

لتنفيذ  تشريعا  الليبرالية  احلكومة  قدمت 
كندا  استحقاق  برنامج  من  االولي  املراحل 
تكاليف  في  االسر  ملساعدة  وذلك  لألسنان، 
املعيشة وتقدمي مساعدات مالية لعالج اسنان 
املنخفض  الدخل  ذات  االسر  لبعض  االطفال 

واملتوسط.
دولكو  إيف  جان  الفيدرالي  الصحة  وزير  وقال 
السنوات  في  البرنامج  توسيع  سيتم  »إنه 
الالزمة  اخلطوات  احلكومة  وستتخذ  املقبلة 
لرعاية  االجل  وطويل  شامل  برنامج  لبناء 

االسنان«.
العناية  استحقاقات  خطة  تفاصيل  وتشمل 

باألسنان لألطفال ما يلي :- 
ابتداءا من وقت الحق من هذا العام سيتمكن 
دخل  يقل  والذين  عاما   1٢ سن  دون  االطفال 
من  السنة  في  دوالر  ألف   70 عن  أسرهم 
دوالر   650 الي  ما يصل  للحصول على  التأهل 
سنويا للطفل الواحد لتغطية مصاريف عالج 

االسنان وذلك ملدة سنتان.
يتراوح  التي  االسر  في  االطفال  وسيتمكن 
دخلها السنوي ما بني 70 ألف و 79 الف دوالر 
في السنة من احلصول علي ما يصل الي 390 

دوالر لكل طفل سنويا وملدة العامني املقبلني.
واالسر التي يبلغ دخلها السنوي ما بني 80 ألف 
و89 ألف دوالر في السنة سيحصل كل طفل 
سنويا  االسنان  لعالج  دوالر   ٢60 على  لديها 

وملدة سنتان.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج مبجرد مترير التشريع 
سيتمكن  ذلك  وعند  عليه،  البرملان  وموافقة 
االيرادات  وكالة  الي  بطلب  التقدم  من  االباء 
على  للحصول  مباشرة  أيه(  آر  )سي  الكندية 
حسابهم  خالل  من  إما  وذلك  االستحقاقات 
خالل  من  او  الكندية  االيرادات  بوكالة  اخلاص 

مركز االتصال بالوكالة.
االسنان  رعاية  استحقاقات  على  وللحصول 
االطفال  على  االوصياء  او  االباء  علي  يجب 
يستطيعوا  ال  أطفالهم  بأن  يشهدوا  أن 
وانهم  اخلاصة  االسنان  رعاية  على  احلصول 
تكاليف  لدفع  االستحقاق  سيستخدمون 

خدمة رعاية االسنان.
االيرادات  وكالة  تزويد  أيضا  عليهم  ويجب 
وتواريخ  االسنان  طبيب  باسم  الكندية 
االحتفاظ  عليهم  يجب  وايضا  الفحص 
االسنان  برعاية  اخلاصة  وااليصاالت  بالفواتير 
في حني طلبت منهم وكالة االيرادات الكندية 

هذه املعلومات.
معلومات  تقدم  التي  العائالت  تواجه  وقد 
أوال:  االيصاالت  تقدمي  ميكنها  ال  او  خاطئة 
تستخدم االموال لرعاية االسنان غرامة قصوي 
الشخص  يتلقى  ان  ومبجرد   ، دوالر   5000 تبلغ 
في  استخدامه  عليه  يجب  املالي  االستحقاق 
دفع تكاليف خدمات طب االسنان للطفل وإذا 
كانت تكلفة اخلدمات في تلك السنة أقل من 
منه  يطلب  فلن  للمستفيد  االجمالي  املبلغ 

اعادة املتبقي من املبلغ .

ترودو يعبر عن قلقه ازاء تراجع اللغة ترودو يعبر عن قلقه ازاء تراجع اللغة 
الفرنسية في كنداالفرنسية في كندا

احلكومة الليبرالية تكشف استحقاق كندا احلكومة الليبرالية تكشف استحقاق كندا 
اجلديد لرعاية االسنان لألطفال اجلديد لرعاية االسنان لألطفال 

لباس معلمة فيلباس معلمة في مدرسة اوكفيل تثير اجلدل.. وتفتح  مدرسة اوكفيل تثير اجلدل.. وتفتح 
ملف مراجعة املعايير املهنية وقواعدملف مراجعة املعايير املهنية وقواعد اللباس اللباس

االجتماعي  التواصل  ووسائل  االنترنت  على  صورة  انتشرت 
في  جنسيا(  )متحولة  تكنولوجيا  ملدرسة  مؤخرا  واالعالم 
ترتدي  وهي  بأونتاريو  أوكفيل  مدينة  في  ثانوية  مدرسة 
الطالب  صدم  وقد  الفصل،  في  كبيرين  اصطناعيني  ثديني 
لرؤية هذه املعلمة )املتحولة جنسيا( ترتدي مالبس جنسية 
عالنية، ولهذا قام مئات الطالب باالحتجاج أمام املدرسة ملدة 

يومان على ارتداء املدرسة مالبس غير الئقة.
من  كان  أنه  »اعتقدت  امليكرفون  في  طوني  الطالب  وقال 

املفترض أن يكون املعلمون مثاال يحتذى به للطالب، وليس العكس«. وقال اباء الطالب أن ما جري 
غير مناسب وال ينبغي السماح ملدرسة التكنولوجيا بارتداء مالبس مثل هذه.

وقال وزير التعليم في أونتاريو ستيفن ليتشي »انه طلب من كلية اونتاريو للمعلمني مراجعة 
أحكام السلوك املهني وسط هذا اجلدل الدائر حول مالبس املعلمة في مدرسة ثانوية باوكفيل«.
واضاف »نحن نحتفل باختالفنا ونعتقد ايضا إنه يجب ان يكون هناك معايير عالية من االحتراف 
أمام أطفالنا، وقد أجتمع االسبوع املاضي مجلس أمناء مدارس مقاطعة هالتون والتي تتبعها 

املدرسة الثانوية باوكفيل«.
وقال اجمللس »إنه ملتزم بإنشاء واحلفاظ على بيئة تعليم وعمل آمنة ورعاية شاملة ومنصفة 
ومرحبة بجميع الطالب واملوظفني وطلب األمناء من املدير العودة إلى اجمللس قبل نهاية نوفمبر 

مع تقرير يتناول االعتبارات اخملتلفة املتعلقة بقواعد اللباس”.

احلكومةاحلكومة الكندية تعلق مشروع جلماعة  الكندية تعلق مشروع جلماعة 
مناهضة للعنصرية بعد تغريداتها مناهضة للعنصرية بعد تغريداتها 

مشروع  في  العمل  وعلقت  للعنصرية  مناهضة  جملموعة  التمويل  الكندية  احلكومة  خفضت 
لها بعد أن أدلى أحد أعضاء اجملموعة بتغريدات معادية للسامية نشرت على وسائل التواصل 
االجتماعي. وقال وزير االسكان والتنوع والشمول أحمد حسني في بيانا له »إن معاداة السامية 
ليس لها مكان في هذا البلد وإن التعليقات املعادية للسامية التي أدلى بها السيد ليث معروف 
أيه  أم  الدعوة االعالمية اجملتمعية – سي  الي »مركز  أرسلنا إشعارا  مستهجنة وحقيرة، ولقد 

سي« بانه مت تخفيض التمويل احلكومي لهم ومت تعليق مشروعهم.
وكان السيد ليث معروف املستشار الكبير في مشروع ملكافحة العنصرية والعضو في مركز 
الدعوة االعالمية والذي  تلقي 133 الف دوالر من احلكومة الفيدرالية، قد قام بنشر تصريحات 
االكياس  كل  تعرف  »أنت  تغريداته  أحد  في  وجاء  تويتر  في  اخلاص  حسابه  على  للجدل  مثيرة 
الضخمة اململؤة بالبراز البشري والتي تعرف ايضا باسم اليهود املتفوقني البيض، وعندما نحرر 
فلسطني سيكون عليهم العودة من حيث أتوا، وسيعودون الي كونهم كالب منخفضة الصوت 

ألسيادهم املسيحيني العلمانيني املؤمنني بالتفوق االبيض«.
وفي العام املاضي تلقي مركز الدعوة االعالمية اجملتمعية منحة بقيمة 133800 دوالر من إدارة 
التراث الكندي لبناء استراتيجية ملكافحة العنصرية في وسائل االعالم، ومت تعيني ليث معروف 
استراتيجية  لبناء  متحمس  »أنه  عنه  ونقل  االنترنت  على  املركز  موقع  على  اول  كمستشار 
مناهضة للعنصرية في االعالم الكندي بدعم من ادارة التراث الكندي«، وأعرب عن امتنانه إلدارة 

التراث الكندي على دعمهم وثقتهم بهم«.
جتاه  عداء  اي  يحمل  ال  »ان معروف  يدافع عن معروف  الذي  اليس  احملامي ستيفن  ذكر  وقد  هذا 

العقيدة اليهودية« .  
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مرتبطاً  مازلت  بأنك  أسرتك  إشعار  على  احرص 
زواجك،  بعد  عنهم  نهائياً  تنفصل  لم  وأنك  بهم، 
بل أنت في حاجة إلى محبتهم وتشجيعهم دائماً.
عليك أن تعمل لتوطيد العالقات بني أسرتك وأسرة 
عائلة  أنهم  يشعرون  بحيث  زوجتك،  أو  زوجك، 
واحدة وليسا عائلتني منفصلتني، فهذا سيسعدك 

أنت وزوجك، أو زوجتك أيضاً.
الناحية  في  سواء  العائلتني  بني  تقارن  أن  جتنب 
التعامل،  ناحية  في  أو  االجتماعية  أو  االقتصادية 
حتى ال تتأثر عالقتك، دون قصد منك بهذه املقارنة.
أو  مشاكلكما  في  العائلتني  من  أي  إشراك  جتنب 
بني  األراء  في  التحيز  يحدث  ال  مناقشاتكما، حتى 

العائلتني.
العشاء،  أو  الغداء  على  معاً  العائلتني  دعوت  إذا 
فاحرص على مجاملة اجلميع واالهتمام بالعائلتني 

معاً.

عالقتك بأسرتك... عالقتك بأسرتك... 
كيف تكون؟كيف تكون؟

55 أفكار رائعة إلعادة  أفكار رائعة إلعادة 
استخدام بقايا القهوةاستخدام بقايا القهوة

في  للناس  املفضل  املشروب  هي  القهوة  أصبحت 
يعرفون  ال  الكثيرين  ولكن  العالم،  أنحاء  جميع 
بعد  القهوة  لبقايا  أخرى  استخدامات  هنالك  بأن 

االنتهاء من تناولها.
ما  وفق  القهوة،  بقايا  استخدامات  أهم  يلي  فيما 

أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:
إبطال مفعول الروائح الكريهة

تتمتع القهوة املطحونة بامتصاص كل الروائح. بدالً 
من استخدام صودا اخلبز، جرب وضع وعاء من القهوة 
الطعام،  روائح  الثالجة للتخلص من  املطحونة في 
أو في اخلزانة للتخلص من الروائح الكريهة. ميكنك 
وضع بعض التفل اجملفف في وعاء مسطح في اجلزء 
أي  في  الطريقة  هذه  وتعمل  الثالجة.  من  اخللفي 

مكان يحتوي على روائح كريهة.
تنظيف األواني املطبخية

أدواتك املطبخية مبساعدة تفل القهوة. حتتوي القهوة على قوام خشن كاف  إلى  اللمعان  ميكنك إعادة 
لفرك األوساخ والطعام العالق في األواني املطبخية دون إتالف األسطح.

صناعة الشموع
ميكنك صناعة الشموع من القهوة باستخدام أربعة مكونات فقط وهي القهوة املطحونة والشمع وفتيل 
الشمع والبرطمان. قم بصب الشمع تدريجياً في برطمان جيلي صغير، مع إضافة القهوة تدريجياً. أشعل 

الشمعة وستنتشر رائحة القهوة املنعشة في أرجاء املكان.
صناعة السماد

تتطلب معظم احلدائق التخصيب لضمان حصول النباتات على التغذية التي حتتاجها للبقاء على قيد 
احلياة. حتتوي القهوة املطحونة على العناصر الغذائية األساسية التي تساعد في الصرف وتقليل احتباس 
املاء وتهوية التربة في حديقتك. ميكنك رش القهوة املطحونة بشكل رقيق على التربة أو إضافتها كسماد.

طرد احلشرات
تساعد القهوة املطحونة أيضاً في مكافحة اآلفات في احلديقة، فهي تساعد على ردع القواقع والرخويات 

والنمل عن طريق نثرها في احلديقة أو فوق النباتات احملفوظة في األصيص.  

ال داعي للقلق إذا بكى طفلكما عند ذهابه إلى دار 
احلضانة أو إلى الفصل التمهيدي باملدرسة ألول مرة، 
الطفل.  عند  أسبابها  لها  طبيعية  ظاهرة  فهذه 
وهي تسمى في علم النفس بـ )قلق االنفصال(، أو 
مرة  ألول  نفسه  يجد  فالطفل  باالغتراب.  الشعور 
ويفاجأ  يعرفهم.  الذين  األشخاص  أو  والديه،  بدون 
بأنه أصبح غريباً بني آخرين من األطفال واملشرفني، 
أو املعلمني الذين ال يعرف منهم أحداً. باإلضافة إلى 
بكاء عدد من هؤالء األطفال مما يعمل على انتشار 

البكاء بني الصغار.
   وقد يعبر الطفل عن خوفه من احلضانة بالبكاء 
فقط، وقد يأخذ اخلوف شكالً آخر، كظهور أعراض 
مرضية، كاملغص مثالً )وهو حالة نفسية من تأثير 
آخر  الرغبة في القيء. وقد يأخذ شكالً  أو  املوقف( 
أن  بعد  الفراش،  في  الالإرادي  التبول  إلى  کالعودة 
يجد  وقد  العادة.  هذه  عن  كف  قد  الطفل  يكون 
أو يحلم أحالماً مزعجة   النوم  الطفل صعوبة في 
وما إلى ذلك من مشاعر سلبية تعبر عن سخطه 

وخوفه.
   فكيف تعدان طفلكما نفسياً قبل الذهاب إلى 

احلضانة؟
   البد أن يكون هناك أوالً  متهيد قبل عملية انفصال 
يسمون  النفس  علم  فعلماء  )فطامه(،  أو  الطفل 
تعود  محبب  شيء  ترك  أي  بالفطام،  احلالة  هذه 
أن  أهمية  له  تشرحا  بأن  ذلك  ويتم  الطفل،  عليه 
يذهب في هذه السن إلى احلضانة للتعلم واللعب 
واكتساب صداقات جديدة... وما إلى ذلك من أشياء 

حتبب الطفل في الذهاب إلى احلضانة أو املدرسة.
   يجب أن يصطحبه أحدكما في األسبوع األول في 
يعتاد  وذلك حتى  املدرسة،  أو  إلى احلضانة  الذهاب 
املمكن   ومن  إليها،  الذهاب  يرفض  وال  ذلك،  على 
احلافلة  مكان  إلى  بتوصيله  االكتفاء  ذلك  بعد 
)في   احلضانة  إلى  األطفال  تقل  التي  )األوتوبيس( 

حالة وجودها أو االشتراك بها(.
   احرصا على أن ينشىء الطفل بسرعة صداقات 

يتشجع  حتى  معه،  املوجودين  األطفال  بقية  مع 
ويتكيف سريعاً مع املكان.

   قد جتدا طفلكما بعد أن ألف الذهاب إلى احلضانة 
عاد إلى البكاء مرة أخرى ولم تعد لديه الرغبة في 
معرفة  يجب  احلالة  هذه  وفي  أخرى.  مرة  الذهاب 
السبب بهدوء من الطفل، أو من املشرفة القائمة 
على رعاية فصله، فقد يكون لديه شكوى معينة، 
وال يعرف كيف يعبر عنها، أو قد يكون هناك أحد 
األمر  تسوية  فتتم  يضايقونه،  الذين  األطفال 
الذهاب  إلى  ويطمئن  الطفل  يهدأ  حتى  بحكمة 

ثانية.
احلضانة  في  التكيف  الطفل  على  صعب  إذا     
عدم  األفضل  فمن  البكاء،  كثير  وكان  أيام،  لعدة 
أن  يكفيه  وإمنا  يوم،  كل  للذهاب  عليه  الضغط 
الذي  اليوم  وفي  األسبوع.  ایام  بعض  في  يذهب 
يذهب فيه يجب أال يقضي فيها كل الوقت احملدد، 
بل يبدأ بساعة مثالً، تُزاد تدريجياً، ومن املفضل أن 
يصحبه أحدكما في هذا الوقت ولكن عن بعد أي 
حاوال تركه بني فترة وأخرى بني األطفال، وتشجيعه 
على اللعب بعيداً عنكما، حتى يستطيع تدريجياً 
أن يعتاد البقاء بعيداً عنكما أطول فترة باحلضانة، 

وبدون بكاء.

كيف يعتاد الطفل الذهاب إلى احلضانة بدون بكاء؟كيف يعتاد الطفل الذهاب إلى احلضانة بدون بكاء؟

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات
دليلك للتنظيف الطارىء دليلك للتنظيف الطارىء 

للبقع الشائعةللبقع الشائعة
   عالج البقعة )اللطخة( دائماً بسرعة قبل أن تصبح 
ثابتة، ونظفها بالتجفيف عند أول فرصة مناسبة. ومن 

البقع الشائعة:
بورق  أو يُحك، ثم يضغط عليه  • الشمع: يُكشط      
رابع  بها  باسفنجة  ميسح  ثم  ساخنة،  مبكواة  نشاف 

كلوريد الكربون.
    • احللوى واملسكرات )خالف الشيكوالتة (: ينقع في 

ماء ساخن.
    • الشيكوالتة والكاكاو: يستعمل البوراكس مع ماء بارد، كما ميكن أن تستعمل مادة تبييض اللون عند 

الضرورة. 
• القهوة والشاي: يسكب ماء بارد من ارتفاع بحيث يتخلل مكان البقعة، ثم تتكرر العملية مباء مغلي، ثم 

تستخدم مادة تبييض اللون إذا كانت ضرورية.
 • عالمات ناجتة عن استخدام سائل منظف: يستعمل بخار املاء الناجت من غالية املاء )اخلاصة باعداد الشاي 

مثالً( حملو هذه العالمات.
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أربعة  مقتل  عن  مسؤوليته  الوسطى(،  أفريقيا  في  اإلسالمية  )الدولة  داعش  تنظيم  أعلن 
مسيحيني، من بينهم املبشرة الكومبونية األخت ماريا دي كوبي، في هجوم وقع في مقاطعة 

نامبوال شمال موزمبيق.
ونشر التنظيم اجلهادي االدعاء على بعض حساباته على تطبيق املراسلة )تلغرام( باسم )والية 

الدولة اإلسالمية في وسط إفريقيا(
وقال تنظيم )الدولة اإلسالمية( يزعم أنه قتل الراهبة ألنها “كانت ملتزمة بشكل مفرط بنشر 

املسيحية”
وأضاف إن مقاتليه “أن أحرقوا كنيسة، مركبتني وممتلكات أخرى لإلرسالية الدينية في املنطقة”.
هذا وقد تبنى تنظيم )الدولة اإلسالمية( في يونيو املاضي، املسؤولية عن هجوم آخر في نامبوال، 

عندما أفاد بـ”مداهمة قرية في ميمبا وقطع رأس رجل مسيحي”.
وتقع نامبوال في جنوب مقاطعة كابو ديلغادو، حيث يتركز نشاط تنظيم )الدولة اإلسالمية

ترامب يتحدث عن احلرب العاملية الثالثة.. ترامب يتحدث عن احلرب العاملية الثالثة.. 
»هذه توقعاتي»هذه توقعاتي””

مبدينة  جتمع  في  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  قال 
احتمال  بشأن  خاطئة  توقعاته  تكون  أن  يتمنى  إنه  ويلمنغتون، 
»أغبياء« على  يديرها أشخاص  بالده  ثالثة ألن  نشوب حرب عاملية 

حد وصفه.
وأضاف ترامب: »لقد كنت محقا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل أال أكون محقا بشأن احلرب العاملية 

الثالثة، ألن لدينا أشخاصا أغبياء يتعاملون مع مثل هذه امللفات”.
وتابع: »ميكن أن ينتهي األمر بحرب عاملية ثالثة لن تكون كأي حرب شهدناها من قبل ألن البالد 

يديرها أغبياء”.
مع  للتحقيق  قوله،  حد  على  لبايدن«  »التابعة  األميركية  العدل  وزارة  خطابه  في  ترامب  ودعا 
واخلبيثة  املروعة  االستخدام  »إساءة  بتهمة  جيمس  ليتيسيا  نيويورك  لوالية  العامة  املدعية 

للسلطة”.
ورفعت جيمس، دعوى مدنية ضّد ترامب وعائلته تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض 

صافي ثروته باملليارات بهدف احلصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وعن جميس قال ترامب: »تفاخرت بخطتها ضدي وقالت إن أيامي معدودة. إنها تستحق أن تقال 

من منصبها فورا، وأال يسمح لها مبزاولة مهنة احملاماة أبدا”.
كذلك هاجم ترامب السياسة االقتصادية لبايدن مشيرا إلى أن أسعار الطاقة واحلليب والبيض 

والتأمني الصحي ومعدالت الرهن العقاري، شهدت جميعها ارتفاعات منذ تركه للسلطة.

مظاهرات إيران تتصاعد.. احملتجون يحرقون صور املرشد مظاهرات إيران تتصاعد.. احملتجون يحرقون صور املرشد 
و»رئيسي« يتعهدو»رئيسي« يتعهد بقمع من يهدد أمن البالد بقمع من يهدد أمن البالد

مظاهرات بدأت بوفاة فتاة تدعى مهسا أميني »٢٢ سنة«، 
أثناء احتجازها من قبل شرطة اآلداب في إيران بتهمة »خلع 
في  سنة،   13 منذ  للنظام  تهديد  أكبر  تشكل  احلجاب«، 
وقت تتصاعد فيه االشتباكات بني مواطنني غاضبني وقوات 

الشرطة واجليش في معظم احملافظات اإليرانية.
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي تعهد بـ»التعامل بحزم« مع 

االحتجاجات، بعد أسبوع واحد من وفاة أميني داخل احلجز.
املظاهرات امتدت إلى معظم محافظات إيران البالغ عددها 
املناهضني  املتظاهرين  حتريض  إلى  أدى  ما  محافظة،   31

للحكومة ضد قوات النظام، مبا في ذلك اجليش، وشكلت أخطر اختبار لسلطة الدولة املتشددة 
منذ أكثر من 13 سنة.

ُعرفت   ،٢009 سنة  في  للنظام  مناهضة  ملظاهرة  صورًا  لألذهان  أعادت  احلالية  إيران  مظاهرات 
بالثورة اخلضراء، أعقبت انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، وكانت آخر مرة يواجه فيها املواطنون 

قوات األمن على نطاق واسع.
وألقى الرئيس إبراهيم رئيسي في خطابه باللوم على من وصفهم بـ»املتآمرين في التحريض على 

االضطرابات« وتعهد بقمع »أولئك الذين يهددون األمن والهدوء في البالد.
األمن،  قوات  اشتباكات مع  ُقتلوا خالل  35 شخًصا  إلى  ما يصل  أن  أعلنت  اإليرانية  السلطات 
لتهدئة  محاولة  في  أيًضا،  حتفهم  لقوا  األمن  أفراد  من  خمسة  إن  إيرانيون  مسؤولون  ويقول 
الغضب الذي أحاط بوفاة مهسا أميني، لكن نشطاء يقولون إن عدد القتلى ال يقل عن 05 ورمبا 

أكثر من ذلك بكثير.
املهنية، شخصية غير مرّجحة  لآلراء األصولية طوال حياته  ُمنفًذا  الذي كان  »رئيسي«،  يُعتبر 

لتهدئة شوارع إيران املضطربة، أو التنازل عن مطالب املزيد من احلريات املدنية.
وفي احتجاجات أخرى، قامت نساء إيرانيات في أثينا بقص شعرهن في إشارة تضامن مع أميني، 

ورفعن الفتات كتب عليها: »قل اسمها«.
رفعت  بينما  شعرهم،  بقص  ستوكهولم  السويدية  العاصمة  وسط  في  متظاهرون  قام  كما 

مجموعة أخرى خارج البرملان السويدي صور القتلى.

فاز   ،5491 العام  منذ  مسبوق  غير  حدث  في 
حزب »فراتيلي ديتاليا« بقيادة جيورجيا ميلوني، 

باالنتخابات التشريعية في إيطاليا.
وحصل حزب »فراتيلي ديتاليا« على ما يتراوح 

بني ٢٢ و6٢% من األصوات.
الرابطة  حليفاه،  يحصل  أن  يُتوقع  حني  في 
على  إيطاليا  فورزا  وحزب  املتطرفة  اليمينية 

أغلبية واضحة في مجلسي البرملان.
أنها  على  الفائزة  السياسية  شددت  بدورها، 

ستعمل حلكم جميع اإليطاليني.
ستترأس  أنها   ، للشعب  خطاب  في  وأعلنت 

احلكومة اإليطالية املقبلة.
كانت  عاما،   54 البالغة  ميلوني  أن  إلى  يشار 
مبكرة  سن  في  السياسية  الساحة  دخلت 

جدا، واستمرت حتى اليوم.
وولدت ميلوني في 51يناير، 7791 في روما، ألب 
من سردينيا وأم صقلية، وكانت تنتمي لعائلة 

يسارية.
مركز  في  منصبا   410٢ عام  منذ  تولت  كما 
ولكنها  إيطاليا«،  »إخوة  حزب  في  هامشي 
كبير  عدد  على  االعتماد  على  قادرة  كانت 
واجلنوب،  روما  في  سيما  ال  احلزب،  أنصار  من 
خصوصا أنها تعطي انطباعا دائما بأنها تزرع 
االهتمام  مع  وباالنتماء،  بالهوية  اإلحساس 

بعالقاتها الدولية.

إيطاليا.. اليمني املتطرف يفوز إيطاليا.. اليمني املتطرف يفوز 
باالنتخابات التشريعية باالنتخابات التشريعية 

بعدبعد اثارتها  اثارتها 
للجدل...  للجدل...  

وزارة الرياضة وزارة الرياضة 
تتراجع:تتراجع:

 ال أندية تتبع  ال أندية تتبع 
الكنيسة.. الكنيسة.. 

وفرق الكرة وفرق الكرة 
لصالح اجلميعلصالح اجلميع

سترسل  السعودية  تاريخي..  حدث 
امرأة سعودية للفضاء

يأتي بعد عقود من  تاريخي،  في حدث 
واألقصاء،  والتهميش  والقمع  املنع 
للفضاء،  السعودية  الهيئة  أطلقت 
لرواد الفضاء، لتأهيل  برنامج اململكة 
رحالت  خلوض  متمرسة  وطنية  كوادر 

فضائية طويلة وقصيرة املدى.
السعودية  العربية  اململكة  وتعتزم 
إطالق االستراتيجية الوطنية للفضاء 

خالل األشهر املقبلة
البرنامج  في  الرحالت  أول  ستنطلق 
رائدة  أول  وسينضم   ،3٢0٢ عام  خالل 
لتسجل  سعوديني،  فضاء  ورائد 
تاريخي  حدث  ذلك  ويعد  اململكة 
للسعودية،  فضاء  رائدة  أول  بإرسال 

وتعد رحالت الفضاء املأهولة مقياًسا 
عاملًيا  منافسيها  بني  الدول  لتفوق 
التقدم  مثل  اجملاالت،  من  العديد  في 
والبحث  والهندسي  التكنولوجي 

العلمي واالبتكار.
مهندسة  هي  الشميمري  مشاعل 
مجال  في  متخصصة  سعودية 
هندسة الطائرات، واملراكب الفضائية 
مجال  في  أعمال  ورائدة  والصواريخ، 
طيار  وكابنت  السلمية،  الصواريخ 

جتاري.
ولدت الشميمري في الواليات املتحدة 
األمريكية، وأمضت سنوات قليلة من 
حيث  السعودية،  في  املبكرة  حياتها 

بدأ شغفها بالفضاء.
وقد بدأ اهتمامها بالفضاء منذ كانت 

حينما  سنوات،  ست  العمر  من  تبلغ 
كانت تتأمل النجوم في صحراء مدينة 

عنيزة في السعودية
هذا  على  التعرف  في  فضولها  تشبع 
الفضاء، وقررت منذ ذاك العمر أن تتعلم 
بناء املراكب الفضائية والصواريخ التي 
الفضاء  استكشاف  من  ستمكنها 
واصطحابها يوًما هناك. وباعتبارها أول 
فضائية  ومراكب  صواريخ  مهندسة 
اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  في 
العنوان  هذا  أن  الشميمري  أدركت 
اآلخرين  إللهام  هائلة  مبسؤولية  يأتي 
باإلضافة  مجالها،  إلى  لالنضمام 
والتكنولوجيا  العلوم  برامج  إلى 

والهندسة والرياضيات األخرى.
وقت  منذ  الشميمري  واستخدمت   

التواصل  وسائل  منصات  مبكر 
”إنستجرام“،  مثل  االجتماعي 
و“يوتيوب“  شات“  و“سناب  و“تويتر“، 
لتعليممتابعيها عن مجالها وجتاربها، 
واملثابرة  أحالمهم  لتكوين  وإلهامهم 

لتحقيقها.
وأصبحت الشميمري شخصية عامة 
الفعاليات  من  العديد  في  ومتحدثة 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

والعالم.
املكلف  التنفيذي  الرئيس  وقال   
محمد  للفضاء،  السعودية  للهيئة 
الفضائي  البرنامج  إن  التميمي، 
السعودي يستهدف خدمة اإلنسانية 
الصحية  األبحاث  في  واملساهمة 

والتنمية املستدامة.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

كلنا يتذكر الفيلم الرائع الهروب الكبير 
عدد  ومحاولة  الثانية  العاملية  احلرب  عن 
من أسرى جيوش احللفاء في سجون النازي 
هتلر الهروب من سجنهم؟ هذا ما ميكن 
تصوره منذ أن أعلن بوتني التعبئة اجلزئية 
القومية ألكثر من 003 ألف روسي، حيث 
الكبير  واخلروج  الهروب  من  موجة  بدأت 
وأن  خاصة  الغرب،  نحو  البالد  من  للروس 
بل  احلد،  تقف عند هذا  لم  التعبئة  هذه 
سيستخدم  بأنه  بوتني  بإعالن  جتاوزتها 
الروسية  احلرب  في  تقليدية  غير  أنواع 
األسلحة  تدفقات  على  للرد  األوكرانية، 
فسره  ما  وهذا  أوكرانيا؟  إلى  الغربية 
الرئيس األمريكي جو بايدن في اجتماعات 
األمم املتحدة بأنه تلويح باستخدام روسيا 

للسالح النووي في احلرب؟
لم يتوقف األمر عن حد حرب التصريحات 
حالة  أن  يبدو  ولكن  وأمريكا،  روسيا  بني 
موسكو،  أعلنتها  التي  اجلزئية  التعبئة 
القرار  ودواليب  األسواق،  اشعلت 
وكذلك  الغربي  العالم  في  السياسي 
الوقت  مع  للطاقة.  العاملية  األسواق 
تكتشف روسيا أن احلروب ال مكسب وال 
للموارد  استنزاف  هي  وإمنا  فيها،  خسارة 
والنفوس، التي تعد ال قيمة لها في بعض 

الدول لألسف. 
املنفصل  األمريكي،  الرئيس  هذا  بايدن 
العالم وحقائقه، بسبب شيخوخته  عن 
أكبر  إفالس  مدى  تكشف  والتي  املدمرة، 
احلزبية  ومؤسساتها  العالم  في  دولة 
والسياسية إلفراخ قيادة سياسية شابة 
وناضجة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة 
أن بوتني  األمريكية، يصرخ في كل مكان 

يهدد العالم الغربي بالضربة النووية.  
لم  هزلية،  مسرحة  في  وقعنا  أننا  يبدو 
الزعيم  ذات  بوتني  الضحك.  تثير  تعد 
الرزين،  الرجل  بصورة  يتمتع  الذي  القوي، 
على  القادر  احملنط،  السياسي  القوي، 
يستطع  لم  معاركه.  كل  في  الفوز 
النجاح حتى اآلن في أوكرانيا، التي يقف 
العالم الغرب خلفها مستترا، خائفا من 
أي مواجهة مباشرة مع روسيا وإال قامت 
والعربي  الشرقي  للعالم  املدمرة  احلرب، 

على السواء.  
كانت الغالبية تتوقع أن انتصار روسيا في 
أوكرانيا، حقيقة ال مفر منها. ولكن كما 
يبدو من معطيات أرض امليدان السياسي 
والعسكري، فإن هذا لم يتحقق، وأن روسيا 
العسكرية.  حساباتها  تعيد  أن  عليها 
كما أن توقعات وتصريحات الغرب اجلوفاء 
انهيارا  سينهار  الروسي  االقتصاد  بأن 

عظيما، لم يتحقق.  
فريقني،  فخ  في  وقع  العالم  وأن  يبدو 
كالهما يحترف حتوير احلقائق، وتوظيفها 
كل  ومريدي  شعوب  نفسية  في  يؤثر  مبا 
منها  يتضرر  نفسية،  حرب  وفي  منهما، 

املواطنني األبرياء في العالم.  
من  بشعة  موجة  إلى  أدت  احلرب  هذه 
املعاناة  أشد  منها  يعاني  التضخم، 
مقدمتها  وفي  الغربية،  الدول  مواطني 
وكندا  أمريكا  ومنها  الصناعية،  الدول 
والدول األوروبية الغربية. األسعار في تزايد 
مستمر، واملرتبات ساكنة ال تتحرك شأن 
بقية دول العالم، وألنه موسم االنتخابات 
األحزاب  حتاول  الغربية،  الدول  بعض  في 

تقدم  أن  السلطة  في  التي  تلك  خاصة 
محاولة  في  للمواطنني  مالية  شيكات 
هذه  ولكن  سياسيا.  لرشوتها  مقننة 
الشيكات غير قادرة على مواجهة موجة 
جدران  في  ينخر  الذي  والتضخم،  الغالء 
والشرق،  الغرب  في  املواطنني  مرتبات 

الشمال واجلنوب. 
مجموعة  بواسطة  يدار  العالم  أن  يبدو 
في  التي شاخت  السياسية،  النخب  من 
احلروب  إال  ترى  تعد  ولم  والغرب،  الشرق 
خير  إلى  منها  إي  يسعي  وال  والدمار، 

وسالم البشرية.  
أوكرانيا  بدفع  الغرب  من  كانت  البداية 

لالصطدام مع روسيا، مع طلب االنضمام 
حللف الناتو، الذي تعتبره موسكو تهديدا 
ألمنها القومي. قامت روسيا بغزو أوكرانيا، 
إال  األمر،  بداية  في  عاجزة  أمريكا  وقفت 
املعدات  أحدث  تقدمي  خالل  من  تصرفها 
العسكرية لدعم اجليش األوكرانية. توقع 
من  أكثر  تستمر  لن  احلرب  أن  الكثيرون 
أسابيع وحتسم األمور ملصلحة موسكو. 
ولكنها كانت نظرة مبسطة وسطحية.  
مستمر،  والتضخم  مستمرة،  احلرب 
األسواق  في  يتوقف  لن  األسعار  وارتفاع 
مفر  ال  الغذائية.  واملواد  للطاقة  العاملية 
ال  ولكن  بالسالم،  إال  املصير  هذا  من 
موسكو وال واشنطن مستعدتان لتقدمي 
أي تنازالت حتى لو كان هذا على حساب 
وروسيا  أوكرانيا  في  البسيط  املواطن 
وأمريكا ذاتها، التي يأن املواطن األمريكي 
فيها شأن املواطن الكندي هنا من موجة 
التضخم البشعة، التي هزت كيان اجملتمع 

الطبقة املتوسطة.  
تقريب  هل من عاقل رشيد يساعد على 
أم  إيجابية،  نتيجة  إلى  والتوصل  املواقف 
يدرك  حتى  اشتعاال،  ستزداد  األحداث  أن 
بهم  احمليطة  األخطار  مدى  األطراف  كل 
بالبشرية، كما حدث في احلروب العاملية، 
أو اإلقليمية في أفغانستان والعراق، أو بأن 
أهدافه  في  بحزب مغاير  االنتخابات  تأتي 

وخططه وال يريد هذه احلزب؟  
ال ميلك األبرياء من املواطنني القرار، إال أمام 
الغربية  الدول  في  االنتخابي  الصندوق 
من  عدد  في  انتخابات  هناك  وأن  خاصة، 
الصندوق  غير  إذا  ولكن  الغربية.  الدول 
عن  ماذا  الغرب،  في  النخب  االنتخابي 
روسيا، واستمرار بوتني؟ والغرب طبعا لن 
أمام  معنوية  أو  عسكرية  بهزمية  يرضى 

موسكو عامة وبوتني خاصة؟  

الفترة  سخونة  أكثر  تكون  رمبا  األحداث 
كثب،  عن  املتابعة  إال  منلك  وال  القادمة 
تقود  إيجابية  أن حتدث تطورات  أمل  على 
في  والتقريب  التفاهمات،  من  مزيد  إلى 
في  يلوح  حتى  النظر،  ووجهات  املواقف 
املدمرة  احلرب،  هذه  لنفق  نهاية  األفق 
الشرائية  والقدرات  واألسواق  للبشرية 
واألفراد  واحلكومات  للدول  واالقتصادية 

العاديني.  
األمور،  تطورات  كثب  عن  يتابع  العالم 
مواجهة  وقوع  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
مباشرة حاليا عسكريا بني روسيا والصني 
إال  ثانية،  ناحية  من  والغرب  ناحية  من 

ظل  في  األحوال  هدوء  املستبعد  من  أنه 
بني  النفسية  التصريحات  حرب  اشتعال 
في  يتمثل  الوحيد  النور  ضوء  اجلانبني. 
حدوث تغيير جذري في السلطة في إحدى 
وحتديدا  الصراع،  هذا  في  األصيلة  الدول 
وأمريكا،  وأوكرانيا  روسيا  هي  دول  ثالث 
توجهاتها  أو  احلاكمة  النخبة  فتغيير 
األيديولوجية هو األمل الوحيد على املدى 

القريب لكي تهدأ األحوال. 
ومن املستبعد اختفاء بوتني من السلطة 
في موسكو، كما أن زيلنسكي من القوي 
وهو  احلرب  منذ  وأنه  خاصة  استمراره 

يحافظ على مركز بصورة أو أخري. يبقي 
البديل الوحيد أن ينجح الناخب األمريكي 
اإلدارة  في  حقيقي  تغيير  احداث  في 
األمريكية بأن يأتي باجلمهوريني سواء كان 
ترامب أو أي مرشح جمهوري آخر، خاصة 
وأن فترة الدميقراطية هذه حتت إدارة بايدن 
الواليات  فترات  أسوء  من  واحدة  تعد 
حيث  العاملي،  املستوى  على  املتحدة 
األمريكية،  اإلدارة  شيخوخة  انعكست 
على دور ومركز الواليات املتحدة األمريكية 
عامليا، خاصة وأنه من املستبعد أن يترشح 
القادمة،  الرئيسية  االنتخابات  في  بايدن 
السابقة  االنتخابات  احيطت  أن  بعد 
بكم غير مسبوق في تاريخ الدميقراطيات 
الغربية عامة واألمريكية خاصة باتهامات 
بالفساد والتزوير، لدرجة هددت بتحليالت 
في  أهلية  حرب  نشوب  احتماالت  دراسة 
»اللوبيهات«  بسبب  املتحدة،  الواليات 
اخلفية التي لعبت دورا سافرا ومفضوحا 
بصورة  الداعمة  اإلعالم  وسائل  ومنها 
تساؤالت  طرح  مما  للدميقراطيني،  سافرة 
حول القوى اخلفية واللوبيهات »جماعات 
وجهت  التي  املعلنة  غير  الضغط« 
ملصلحة  األمريكية  االنتخابات  نتيجة 

الدميقراطيني على حساب اجلمهوريني. 
تطورات  ومتابعة  االنتظار  إال  منلك  ال 
التضخم  سعير  وأن  خاصة  األحداث، 
وارتفاع األسعار وثبات املرتبات في أمريكا 
تأثيرات  له  يكون  أن  يجب  والغرب  وكندا 
وإال  الناخبني  تصويت  توجهات  على 
مدى  لدراسة  االستعداد  الباحثني  فعلى 
الغربية،  اجملتمعات  في  الناخبني  رشادة 
في  تصويتهم  توجهات  لتحديد  والدافع 

االنتخابات.

الهروب الكبير في روسيا ... الهروب الكبير في روسيا ... 
وتهديدات بوتني ... وتأهب األسواق واجليوش في الغربوتهديدات بوتني ... وتأهب األسواق واجليوش في الغرب

تطبيق »ارايف كندا« تطبيق »ارايف كندا« 
يصبح اختياريا مع بداية يصبح اختياريا مع بداية شهر أكتوبرشهر أكتوبر

للمسافرين  اختياريا  كندا(  )آررايف  تطبيق  سيبقى 
واملهاجرين القادمني إلى كندا ولكن ستبقي قواعد ارتداء 

أقنعة الوجه في القطارات والطائرات احمللية والدولية.
وأكد مصدر حكومي كبير أن االلتزام باستخدام  تطبيق 
سبتمبر   03 يوم  صالحيته  تنتهي  والذي   ) كندا  )آررايف 
لن يتم جتديده، ولن يضطر املسافرين الدوليني بعد ذلك 
إلى أثبات حصولهم علي التطعيم الكامل لكوفيد 91، 
إلى  للوصول  رقمية  أداة  إلى  التطبيق  هذا  وسيتحول 
مطارات  إلى  يسافرون  الذين  لألشخاص  فيمكن  احلدود، 
معينة استخدامه ملليء منوذج اجلمارك بدال من النسخة 
ويعني  احلدود،  على  االنتظار  فترة  يقلل  وهذا  الورقية، 
انتهاء صالحية تطبيق )آررايف كندا( ايضا عدم قدرة وزارة 

الصحة الكندية من منع مواطني دول معينة تواجه تفشي كوفيد 91 من دخول كندا، مما اثار انتقاد البعض.
هذا وقد أنفقت احلكومة الكندية أكثر من 71 مليون دوالر على هذا التطبيق وانقت أكثر من ٢1 مليون دوالر 
لتطويره واقل من 5 ماليني دوالر لصيانته وحتديثه، وكان هذا التطبيق قد تسبب جزئيا في التأخير في املطارات 
حيث ان بعض القادمني لكندا لم يتمكنوا من استخدامه وايضا قالت احلكومة في شهر يوليو املاضي ان خلال 

حدث في التطبيق وباخلطأ طلب من 00٢01 مسافر احلجر الصحي.
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فرج فودة، جنيب محفوظ، حسني مروة، مهدي 
عامل، شكري بلعيد، ناهض حتر، 1٢ شخصاً 
من شارل إبدو، هؤالء وغيرهم الكثير في مصر 
أو  اغتيالهم  مت  العربية  والبالد  وسوريا  واجلزائر 
أو  تكفيرية  دينية،  ألسباب  اغتيالهم  محاولة 

بسبب فتاوى بهدر الدم.
الهندي  الكاتب  رشدي  سلمان  اخرهم  كان 
لم يكن أحد يعرف عنه الكثير حتى أصدر في 
العام 1988 رواية )آيات شيطانية( فأصبح في 

تلك اللحظة أشهر كاتب في العالم!
قطاع  ترضي  لم  الرواية  أن  ذلك  في  السبب 
كبير من املسلمني وعندما أصدر اخلميني فتوى 
أكثر  شهرته  زادت  رشدي  سلمان  دم  بإهدار 
اإلسالمي  العالم  التظاهرات  وضربت  وأكثر 
تظاهروا  ممن   %99 يقرأها  لم  التي  الرواية  ضّد 

ضدها.
رشدي  سلمان  من  جعلت  املظاهرات  تلك 
Sein- مسلسل أن  لدرجة  العالم   حديث 
feld األمريكي سخر من ذلك في حلقة كانت 
رشدي  قابلت سلمان  أنها  ايلني  فيها  تتحدث 
الشهرة  حلجم  إظهار  في  الرياضي  النادي  في 

التي وصل لها سلمان.
اليوم وبعد مرور 34 عام على الرواية وفي عمر 

من  للطعن  رشدي  سلمان  تعرض  عام   75
شخص مسلم خالل ندوة في مدينة نيويورك، 
ليعود للسطح مرة أخرى سيرته وسيرة الرواية 
بعد ما تناسها اجلميع، وهنا نسأل ماذا استفاد 
ام  بالقتل  يواجه  الفكر  وهل  ذلك؟  من  الدين 

بالفكر؟!
من هو سلمان رشدي؟

بريطاني  كاتب  هو  رشدي  سلمان  أحمد 
لعائلة   1947 عام  ولد  األصل،  كشميري 
في  وتربى  الهند  في  ولد  أنه  كما  مسلمة، 
وبريطانيا،  الهند  في  الكاتدرائيات  مدارس 
وتخرج في جامعة كامبريدج وامتهن الكتابة 

منذ تخرجه.
الشهرة  إلى  به  أدت  التي  البوابة  الكتابة  تعد 
حصل  حيث  واجلوائز،  األوسمة  أرفع  وتقلد 
إلى عضوية  وانضم   ،1981 البوكر  جائزة  على 
أرفع  وهي   ،1983 عام  لألدب  امللكية  اجلمعية 
منظمة بريطانية معنية باألدب، وتقلد العديد 
أرفعها  لعل  الدول،  مختلف  من  األوسمة  من 
ملكة  من  فارس  لقب  على  حصوله  كان 

بريطانيا عام ٢007.
عام  منذ  املّتحدة  الواليات  في  رشدي  عاش 
املتمّيز  الكاتب  لقب  على  حصل  كما   ،٢000

للصحافة،  كارتر  إل.  آرثر  معهد  في  املقيم 
ضمن جامعة نيويورك، في عام ٢015، وانتخب 
عضواً في األكادميية األمريكية للفنون واآلداب، 
وهو يشارك في العديد من الندوات والفعاليات 
أثناء  الثقافية حتى محاولة اغتياله التي متت 

مشاركته في إحدى الندوات.
  3 ماليني دوالر ملن يقتله.. قصة سلمان رشدي 

من االختفاء إلى الطعن
الكاتب  لطعن  الرئيسي  السبب  يرجع 

روايته  إلى  رشدي،  سلمان 
أُجبر  حيث  شيطانية”،  “آيات 
يقرب  ملا  االختباء  على  الروائي 
»آيات  نشر  بعد  سنوات   10 من 

شيطانية« في عام 1988.
من  العديد  تفاعل  أن  بعد  وذلك 
وذلك  بغضب،  معها  املسلمني 
في  محمد  النبي  تصوير  بسبب 
إهانة  شكل  الذي  األمر  الرواية، 

خطيرة لم يقبلها املسلمون.
تهديدات  رشدي،  سلمان  واجه 
عديدة بالقتل عقب إصدار روايته 
املثيرة للجدل، حيث أصدر الزعيم 

اإليراني آنذاك، آية اهلل روح اهلل اخلميني، فتوى 
- أو مرسوًما - تدعو إلى اغتيال رشدي، ووضع 
مكافأة قدرها 3 ماليني دوالر )٢.5 مليون جنيه 

إسترليني( على رأس املؤلف.
أن  من  الرغم  وعلى  سارية،  الفتوى  تزال  ال 
مرسوم  عن  بنفسها  نأت  اإليرانية  احلكومة 
شبه  إيرانية  دينية  مؤسسة  أن  إال  اخلميني، 
ألف  رسمية، وضعت مبلًغا إضافًيا قدره 500 

دوالر إلى املكافأة في عام ٢01٢.
وشك  على  رشدي  سلمان  كان  الهجوم،  قبل 
إلقاء خطاب حول كيفية عمل الواليات املتحدة 
كمالذ للكتاب املنفيني حتت تهديد االضطهاد.

 مترجمو »ايات شيطانية« مت اغتيالهم
طعناً  قتل  اليابانية  إلى  الكتاب  حتى مترجم 
بالسكاكني عام 1991، ومت االعتداء بالسكاكني 
اإليطالية،  إلى  الكتاب  مترجم  على  أيضاً 
التي  النشر  دار  صاحب  على  الرصاص  وأطلق 
نشرته بالنرويجية عام 1993، وجنا روائي تركي 
من محاولة اغتيال بعد نشره أجزاء من كتاب 

رشدي.
الفتاوى.. من يصدرها.. و صاحليتها الزمنية

اإليراني  الزعيم  أصدرها  التي  الفتوى  ظلت 
عام  اخلميني  اهلل  روح  اهلل  آية  الراحل  األعلى 
روايته  بسبب  رشدي  سلمان  دم  بإهدار   1989
الروائيني  من  العديد  تطارد  شيطانية«  »آيات 
كتاباتهم  اعُتبرت  الذين  الليبراليني  واملفكرين 

أيضا تطاوال على اإلسالم
نيويورك  في  رشدي  اغتيال  محاولة  تكن  ولم 
واألكادمييون  فالروائيون  عارضا.  حادثا 
والصحافيون، العرب و الشرق اوسطيون، الذين 
حاولوا  و  الوهابي  اخلطاب  انتقاد  على  جترأوا 
جتديد اخلطاب الدينى املتشدد واجهوا تهديدات 

أو إدانات مماثلة من شخصيات دينية.
أو اجللد  أو االعتقال  فمنهم من تعرض للقتل 
املنفى.  في  البقاء  أو  االختباء  إلى  اضطر  أو 
قبل  من  جتديفية  اعُتبرت  أو  كتبهم  وُحظرت 

مؤسسات دينية.
متطرفون  استخدم  األخيرة،  السنوات  وفي 
جهاديون  وقادة  متشددون  ودعاة  إسالميون 
لتحريض  االجتماعي  التواصل  منصات 

من  قتل  على  العالم  أنحاء  بجميع  املسلمني 
على  والتطاول  الدين  في  بالقدح  يتهمونهم 
الرموز – من وجهة نظرهم-وهذا يلقى بالظل 
الفتوى  هل  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  على 
مفتوحة االجل او ألجل غير مسمى ام محدودة 
موقف  وما  الدم؟  إهدار  فتوى  ينفذ  املدة؟  من 
السلطات الدينية جتاه منفذها؟ وملاذا تتكاسل 
املؤسسات الدينية في الرد او نقد فتاوى اهدار 
بتنديد  تقوم  الوجه  ملاء  حفظا  واحيانا  الدم؟ 

الفعل االرهابي القاتل جتاه رجال الفكر و الراي 
و لكن بعد حدوث اجلرمية و االغتيال؟!؟

يتعلق  قرار  أو  مرسوم  هي  الفتوى  ان  يذكر 
رأي  أو  اإلسالمية  الشريعة  في  ما  بنقطة 
صادر عن زعيم إسالمي كبير أو مرجع ديني أو 

مجلس علماء مؤهل.
وميكن للفتوى أن تتناول مجموعة من القضايا 
وتشمل األفراد. وقد تصدر فتاوى بإهدار دم من 
دين  على  يتطاولون  أنهم  على  إليهم  يُنظر 

اإلسالم أو نبيه.
نادرا ما يتم  الزمن  ال تزول الفتاوى رغم مضي 
الرجوع عنها. فبعد 33 عاما من إعالن اخلميني 
أن كتاب رشدي مسيء ورصد مكافأة في 1989 
عند ظهوره  للطعن  املؤلف  تعرض  يقتله،  ملن 
او  املال  في  طمعا  نيويورك  بوالية  فعالية  في 

تنفيذا للفكر االرهابي.
للفتاوى  مثاال  محفوظ...  جنيب  قتل  فتوى 

مفتوحة االجل
أصدر  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  على 
بعض الدعاة والشخصيات اجلهادية التي لها 
ماليني األتباع فتاوى تدعو إلى قتل مسلمني مت 
مقاطع  عبر  ذلك  على  والتحريض  تكفيرهم، 

فيديو وخطب وتصريحات.
نائمة  وخاليا  متشددون  الفتاوى  هذه  وينفذ 
وتنفيذ  مرجعيتهم  نداء  تلبية  يريدون  وأتباع 
واجب ديني. ففي 14 أكتوبر 1994، طعن أحد 
جائزة  على  احلائز  املصري  الكاتب  املتطرفني 
رقبته،  في  طعنات  عدة  محفوظ  جنيب  نوبل 
عبد  عمر  أصدرها  فتوى  لتنفيذ  محاولة  في 
السنة  الدين  رجال  أحد  كان  الذي  الرحمن، 

البارزين في اجلماعة اإلسالمية.
أثناء محاكمته في  الرحمن فتواه  وأصدر عبد 
مؤامرة  في  الضلوع  بتهمة  أمريكي  سجن 
قتل  يجب  إنه  وقال  نيويورك،  في  تفجير 
التي  حارتنا«  »أوالد  روايته  أن  معتبرا  محفوظ 

كتبها عام 1959 بها تطاول على اإلسالم.
قتل  محاولة  منفذ  على  القبض  وألقي 
بأنه لم  أثناء استجوابه اعترف  محفوظ، وفي 
يقرأ كتبه قط، لكنه أقدم على محاولته تلك 

بناء على فتوى أصدرها شيخه املتشدد.

صالحية الفتاوى... بني محدودية الزمن...ومفتوحية االجلصالحية الفتاوى... بني محدودية الزمن...ومفتوحية االجل
القتل في مواجهة القلم )١(

الكراهية باتت فتوى ال تفنى وال متوت
3 ماليني دوالر ملن يقتله.. قصة سلمان رشدي من االختفاء إلى الطعن

فتوى قتل جنيب محفوظ... مثاال للفتاوى مفتوحة االجل
حتقيق: إيهاب أدونيا
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افتتاح مطعم Calle مبسيساجا جلميع أطعمة الشرق األوسط
حضور كبير يتقدمهم قيادات سياسية ودينية

الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 
جسنت ترودو ان كندا ستفرض 
من  العشرات  على  عقوبات 
مبا  االيرانية  والكيانات  االفراد 
»شرطة  يسمى  ما  ذلك  في 
اآلداب« في البالد حيث تواصل 

قوات االمن االيرانية قمع املتظاهرين بعنف.
السيدة  وفاة  ضد  احتجاجات  إيران  وتشهد 
مهسا أميني التي تبلغ من العمر ٢٢ سنة 
االيرانية  اآلداب  شرطة  اعتقلتها  ان  بعد 
بزعم انها لم ترتدي احلجاب بشكل صحيح، 

وتسببت في وفاتها.
وقد امتدت املظاهرات الي جميع محافظات 
إيران البالغ عددها 31 محافظة، حيث خرج 

للتعبير  الشوارع  إلى  الناس 
احلكومة  من  غضبهم  عن 
الصارمة  وشرطتها  االيرانية 

ملا ترتديه النساء.
االعالم  لوسائل  ووفقا 
يقل  ال  ما  قتل  فقد  االيرانية 
هذه  خالل  شخصا   41 عن 
االحتجاجات حيث ان الشرطة 

ضد  احلية  الذخيرة  استخدمت  االيرانية 
املتظاهرين.

»إلى  إيران  في  النساء  مخاطبا  ترودو  وقال 
النساء في إيران اللواتي يحتجن وإلى اولئك 
ونحن  معكم..  نحن  يدعمونهم..  الذين 
الكنديني  جميع  واصوات  أصواتنا  نضم 
الذين  العالم  حول  االشخاص  ماليني  إلى 
إلى  باالستماع  االيرانية  احلكومة  يطالبون 

احلريات  قمع  وإنهاء  شعبها 
للنساء  والسماح  واحلقوق 
ان  االيراني  الشعب  وجميع 
يعيشوا حياتهم ويعبروا عن 

أنفسهم سلميا«.
وقالت وزيرة الشؤون اخلارجية 
تنوي فرض عقوبات  »ان كندا  ميالني جولي 
على بعض االيرانيني مبا فيهم أعضاء شرطة 
تفاصيل  تقدم  لم  ولكنها  وقيادتهم  اآلداب 

أخرى«.
وتتكون شرطة اآلداب االيرانية من فرق تتولي 
عمل الرقابة واحملاسبة لفرض قواعد اللباس 
الديني في االماكن العامة، ومبوجب القانون 
سن  فوق  النساء  جميع  علي  يجب  االيراني 
الرأس  غطاء  ارتداء  معني 
اثناء  الفضفاضة  واملالبس 
وجودهن في االماكن العامة، 
الرجال  على  يجب  وكذلك 
محتشمة  مالبس  ارتداء 
تكون  الغالب  في  ولكن 
النساء هدفا إلجراءات االنفاذ.

اآلداب  شرطة  كثفت  وقد 
منذ  الكبرى  املدن  في  ودورياتها  نشاطها 
الرئيس  فيها  فاز  والتي  انتخابات عام ٢0٢1 
ترودو عن  وقال جسنت  رئيسي، هذا  أبراهيم 
إيران  على  سابقا  فرضت  التي  العقوبات 
»لقد فرضنا عقوبات علي بعض االفراد من 
وسنواصل  االيراني،  الثوري  احلرس  أعضاء 
النظر في أي شيء أخر ميكننا القيام به فيما 

يتعلق بالعقوبات القادمة

ترودو يفرض عقوبات جديدة على »شرطة 
اآلداب« االيرانية وسط احتجاجات جتتاح إيران

تقـــــــارير1515

جود نيوز - تقارير
افتتاح مطعم  مت  األوسط،  والشرق  العربية  اجلاليات  بحضور كبير من عدد من 
برملان  أعضاء  من  عدداً  االفتتاح  في  وشارك   ”Calle Mediterranean Fusion“

أونتاريو والقمص أجنيلوس سعد. 
ويقدم املطعم اجلديد األكالت الشهيرة بالشرق األوسط والتي تعشقها جاليات 

تلك املنطقة بكندا. وميلك املطعم الصيدلي املعروف »مجدي نشأت”
والعاملني وسكان  نشأت  للصيدلي مجدي  التهنئة  خالص  تقدم  نيوز«  و«جود 

مسيساجا بهذا االفتتاح الكبير.
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صفقات الزمالك.. ملاذا يبحث األبيض عن صفقات الزمالك.. ملاذا يبحث األبيض عن 
العبني جديدين؟العبني جديدين؟

خطتهم  مالمح  املصري  الزمالك  مسؤولو  حدد 
التعاقد  املزمع  اجلديدة  الصفقات  ملف  بشأن 
الفترة  خالل  جدد  العبني   6 انضمام  بعد  معها، 

األخيرة.
وكان الزمالك تعاقد مع زكريا الوردي العب الرجاء 
وثنائي  نداي،  إبراهيما  والسنغالي  البيضاوي، 
إلى  إضافة  جابر،  وعمر  دوجنا  عماد  نبيل  بيراميدز 
الزناري  ومصطفى  أوكينيوال،  سامسون  البنيني 

مدافع طالئع اجليش.
في  بالزمالك  الكرة  على  العام  املشرف  منصور  مرتضى  أمير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
متت  فيريرا  جوزفالدو  املدرب  حددها  التي  الفنية  »االحتياجات  تلفزيونية:  تصريحات 

بنسبة %100”.
أجواء  ليدخال  زائدة،  رفاهية  اثنني،  أو  املمكن ضم العب  »من  الزمالك:  وأضاف مسؤول 
الفريق حتسبا ألي نقص عددي بسبب اإلصابات أو استدعاء الثنائي سيف اجلزيري وحمزة 

املثلوثي لقائمة منتخب تونس في كأس العالم ٢0٢٢”.

واصل: »إذا لم ينضم الثنائي، فاملدرب مقتنع متاما مبن مت ضمهم، ومن املمكن فتح امللف 
مجددا في يناير املقبل”.

وكان فيريرا ُسئل عن الصفقات اجلديدة، في مؤمتر صحفي، فرد قائال: »ال ميكن تقييم 
الالعبني اجلدد، ألنهم لم يبدأ مشوارهم بعد مع الفريق، وسأحتدث في الوقت املناسب 

عندما تتضح الصورة كاملة”.
ونوه فيريرا رغم ذلك بأن تلك الصفقات كانت بضم »العبني على مستوى عال، إال أن 
دخول أي العب جديد على قوام بطل الدوري املصري يستلزم جهدا مضاعفا سواء من 

الالعبني اجلدد أو حتى القدامى«.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

مصر تعلن رغبتها في مصر تعلن رغبتها في 
استضافة أوملبياد استضافة أوملبياد ٢٠36٢٠36

الرغبة  املصرية  والرياضة  الشباب  وزارة  أعلنت 
أوملبياد  استضافة  على  للمنافسة  التقدم  في 
الرئيس  موافقة  على  احلصول  بعد   ٢036
باخ،  توماس  واستقبال  السيسي،  عبدالفتاح 

رئيس اللجنة األوملبية الدولية.
إن  الوزراء،   مجلس  لرئاسة  بيان  في  والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي،  أشرف  وقال 

السيسي وافق على طلب تنظيم األوملبياد.
وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم االجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس 
االحتاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس احتاد اللجان األوملبية اإلفريقية وهشام 

حطب رئيس اللجنة األوملبية املصرية.
ونقل البيان عن باخ قوله: »البنية التحتية الرياضية املصرية تتيح لها استضافة دورة 

األلعاب األوملبية ٢036«.
ولم يسبق إقامة األوملبياد في أي دولة عربية أو إفريقية.

وتقام النسخة املقبلة من األوملبياد في باريس عام ٢0٢4، وتستضيف لوس أجنلوس 
النسخة التالية في ٢0٢8، وتقرر أيضا إقامة ألعاب ٢03٢ في برزبني األسترالية.

ذكرت  بينما   ،٢036 أوملبياد  الترشح الستضافة  مبلف  التقدم  عملية  بعد  تبدأ  ولم 
والهند  وتركيا وروسيا  أملانيا واملكسيك  تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها 

وقطر. 

قبل كأس العالم قبل كأس العالم ٢٠٢٢٢٠٢٢.. استغاثة .. استغاثة 
عاجلة من منتخب فرنسا بشأن مبابيعاجلة من منتخب فرنسا بشأن مبابي

بشأن  عاجلة  باستغاثة  فرنسا،  منتخب  مدرب  ديشامب،  ديدييه  بعث 
جنمه كيليان مبابي العب باريس سان جيرمان قبل أقل من شهرين من 

كأس العالم ٢0٢٢.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم ٢0٢٢ في الفترة من ٢0 نوفمبر إلى 18 ديسمبر املقبلني، مبشاركة 

3٢ منتخبا، حيث تلعب فرنسا ضمن اجملموعة الرابعة بجوار تونس والدمنارك وأستراليا.
تصريحات  في  جيرمان،  سان  باريس  لفريق  الفني  املدير  جالتييه،  كريستوف  مواطنه  ديشامب  وطالب 
نشرتها وكالة األنباء األملانية، بالسمح لكيليان مبابي بـ«التنفس قليال« من خالل منحه راحة سلبية 

مناسبة قبل انطالق منافسات بطولة كأس العالم ٢0٢٢، خوفا من تعرضه لإلصابة أو اإلرهاق.
وقال ديشامب: »أعلم أن جالتييه ما زال يريد أن يدفع بكيليان للمشاركة في املباريات، لكن من فترة ألخرى 

يحتاج الالعب ألن يكون قادرا على التنفس قليال”.
وأضاف: »هو بحاجة للعب دقائق أقل، ولن يؤذيه هذا، بل العكس هو الصحيح متاما”.

وشارك مبابي )٢3 عاما( في املباريات التسع التي خاضها باريس سان جيران في الدوري الفرنسي ودوري 
أبطال أوروبا خالل املوسم احلالي، وسجل 10 أهداف، كما لعب املباراة التي فاز فيها منتخب فرنس على 
نظيره النمساوي ٢-صفر )اخلميس املاضي(، وسجل هدف التقدم قبل أن يضاعف أوليفيه جيرو النتيجة.

ومن املقرر أن يخوض باريس سان جيرمان 11 مباراة في كل البطوالت قبل أن يتوجه املنتخب الفرنسي 
إلى قطر خلوض املونديال، وبعث ديشامب باستغاثته العاجلة على أمل أال يتم الدفع مببابي في كل تلك 

املباريات، خوفا من تعرضه لإلصاباته أو اإلرهاق قبل البطولة التي يدافع الديوك عن لقبها.

صالح يقود الفراعنة إلى أول فوز بقيادة املدرب فيتورياصالح يقود الفراعنة إلى أول فوز بقيادة املدرب فيتوريا
مبلعب  3-صفر  النيجر  على  كبير  فوز  إلى  مصر  بلده  منتخب  صالح  محمد  اإلجنليزي  ليفربول  جنم  قاد 
اإلسكندرية وأمام 5 آالف مشجع في مباراة دولية ودية، في الظهور األول للمدرب اجلديد البرتغالي روي 
الفرنسي  نانت  مهاجم  كان  فيما  جزاء،  ركلة  من  و67   43 الدقيقتني  في  ثنائية  فيتوريا. وسجل صالح 

مصطفى محمد صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 55.
املقال من  إيهاب جالل  تولى املسؤولية خلفا للمحلي  الذي  األولى للفراعنة بقيادة فيتوريا  املباراة  وهي 

منصبه لتراجع النتائج في التصفيات املؤهلة لنهائيات امم افريقيا ساحل العاج ٢0٢4.
وكان الشوط األول متواضعا فنيا، رغم سيطرة واستحواذ مصر بال فاعلية على مرمى منتخب النيجر 
الذي تراجع العبوه للدفاع املتكتل اعتمادا على الهجمات املرتدة، ومن إحداها سدد فيكتور يان أديبايور من 
خارج املنطقة مرت أعلى عارضة مرمى احلارس محمد الشناوي ، وأخرى لدانيال سوسا أبعدها الشناوي 
إلى ركنية . وانتفض العبو مصر بعد شعورهم بخطورة الضيوف، وسدد عمر مرموش من داخل املنطقة 

مرت بجوار القائم االيسر ، ثم متريرة عرضية من محمد حمدي تابعها صالح برأسه علت العارضة.
وانتظر الفراعنة حتى الدقيقة 43 الفتتاح التسجيل عبر صالح بعدما تلقى متريرة عرضية من مرموش، 

راوغ كرمي دودو وسدد بيسراه من داخل املنطقة على يسار احلارس جبريال كاسالي دجيبو.
ولعب  الهجومي،  ضغطهم  وواصلوا  بالضيوف،  مقارنة  الوقت  مرور  مع  للفراعنة  الفني  الفارق  ووضح 
صالح ركنية متقنة تابعها البديل محمد عبد املنعم برأسه أبعدها عثمان دياباتي من على خط املرمى .

احلارس  فوق  من  وسددها  فانفرد  الدفاع،  خلف  عاشور  إمام  البديل  من  متريرة  محمد  مصطفى  وتلقى 
دفاعهم،  خلف  مساحات  خلف  ما  الهجوم  إلى  النيجر  العبو  واندفع  الثاني.   الهدف  محرزا  كاسالي  
استغلها الفراعنة بهجمات مرتدة، ومن إحداها احتسب حكم املباراة ركلة جزاء إثر ملسة يد من دودو، 

فانبرى لها صالح على يسار كاسالي محرزا الهدف الثالث.

ودع أسطورة التنس روجير فيدرر املالعب 
وخاض مباراته األخيرة جنبا إلى جنب مع 
خصمه التاريخي وصديقه رافاييل نادال، 
اإلجنليزية  بالعاصمة  تاريخية  ليلة  في 

لندن.
ضمن  األخيرة،  مباراته  فيدرر  وخاض 
منافسات »كأس ليفر«، في مباراة زوجي 
جمعته باإلسباني رافايل نادال، مبواجهة 
الثنائي األميركي جاك سوك وفرانسيس 
احلافلة  مسيرته  في  األخيرة  هي  تيافو، 

باأللقاب.
األسطورة  خسارة  من  وبالرغم 
السويسري للمباراة بطريقة دراماتيكية، 
انتهاء  مشاعر  أن  إال  نادال،  جانب  إلى 
نفسها،  املباراة  من  أقوى  كانت  املسيرة 
وغلبت على جميع من كان في ملعب »أو 

٢ أرينا« في لندن.
انتهاء  بعد  نفسه  فيدرر  يتمالك  ولم   
عانق  بينما  بالبكاء،  وانهمر  املباراة، 
كلمات  ووجه  البطولة،  في  زمالئه 
حار  تصفيق  وسط  وعائلته،  للجماهير 

وحلظات مؤثرة.
في  أخرى  ألقاب  سبعة  فيدرر  ونال 
املفتوحة  أميركا  بلقب  وتوج  وميبلدون 
ست  املفتوحة  وبأستراليا  مرات  خمس 
مرات بجانب لقب واحد بفرنسا املفتوحة 
في ٢009 ليكمل الفوز بالبطوالت األربع 

الكبرى.
لتصدر  القياسي  بالرقم  يحتفظ 
أسبوعا   ٢37 في  العاملي  التصنيف 
املبهرة  مسيرته  ينقص  ولم  متتاليا، 
في  بالفردي  الذهبية  امليدالية  سوى 
األوملبياد إذ خسر نهائي ٢0٢1 أمام آندي 

موراي.
أنهى مشواره باحلصول على 103 ألقاب 
التاريخ  تتويجا في  أكثر العب  ثاني  وهو 
 137 إلى  وصل  كما  كونورز،  جيمي  بعد 

نهائيا.
لقب   ٢0 مسيرته  خالل  فيدرر  وحقق 
قياسي  رقم  ضمنها  سالم«،  »غراند 

بتحقيق 8 بطوالت وميبلدون.

فيدرر يودع التنس فيدرر يودع التنس 
بالدموع.. بعد بالدموع.. بعد ٢4٢4  
عاما من البطوالتعاما من البطوالت
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حمية »داش« حتمي من ارتفاع 
الضغط

بدأ تطوير نظام »داش« الغذائي في تسعينيات القرن املاضي، ل وقف 
وقاية  يوفر  أنه  أدلة حديثة متزايدة على  وتوجد  الدم،  ارتفاع ضغط 

جيدة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية.
وحسب تقارير منظمة الصحة العاملية يعاني واحد من كل 3، بني 03 

و97 عاماً من ارتفاع ضغط الدم، ويتسبب في 5.7 ماليني سنوياً حول العالم.
وقالت دراسة حديثة إن نظام داش ميكن أن مينع ما يقرب من 3 آالف وفاة في الواليات املتحدة وحدها كل 

عام.
واأللياف،  والكالسيوم،  واملغنيسيوم،  بالبوتاسيوم،  الغنية  األطعمة  تناول  على  داش  حمية  تشجع 

والبروتني اخلالي من الدهون، التي تساعد  في خفض ضغط الدم.
ويحد هذا األسلوب الغذائي أيضاً من تناول الصوديوم الذي يجمع املاء في األوعية الدموية، ويتسبب في 

رفع ضغط الدم.
ويحد داش من استهالك الدهون املشبعة واللحوم والزيوت، يرّكز على زيادة بعض األطعمة مثل الفواكه 

واخلضروات واملكسرات.
منزوعة  والقهوة  الدسم،  من  اخلالية  األلبان  ومنتجات  احلليب  تناول  على  الغذائية  داش  خطة  وحتث 
الكافيني، و5 حصص خضروات وفاكهة يومياً، واستخدام زيت الزيتون، وتناول شاي األعشاب مثل البابوجن، 

وخبز القمح الكامل، واألرز البني، والبقول.

شمعية  مادة  الكولسترول 
اخلاليا  بناء  في  اجلسم  يستخدمها 
والهرمونات،  الفيتامينات  وإنتاج 
تسبب  قد  اجلسم  في  زيادته  لكن 

مشاكل للقلب والشرايني.
الكولسترول  من  نوعان  وهناك 
يساعد  حميد  واآلخر  ضار  أحدهما 

على عدم تراكم النوع الضار على جدران الشرايني 
واألوعية الدموية.

مرة  هي  الكولسترول  لفحص  العامة  والتوصية 
كل 5 سنوات بداية من العشرينات من العمر، إال 
إذا أظهرت النتائج ما يستدعي أن يوصي الطبيب 
بزيادة وتيرة الفحص، ليصبح مرة أو مرتني كل عام، 

أو كانت هناك عوامل صحية أو وراثية أخرى.
ميكنك  مرتفعاً  الكولسترول  مستوى  كان  وإذا 

خفضه بواسطة التمارين والنظام الغذائي.
من  الوقاية  مركز  يوصي  الكولسترول،  وخلفض 

عليها  والسيطرة  األمراض 
من  باحلد  املتحدة  بالواليات 
األطعمة الغنية بالدهون املشبعة 
أو املتحولة مثل الدهون احليوانية، 

وكذلك احلد من السكر، وامللح.
وتتصمن توصيات التغذية التركيز 
الغنية  األطعمة  تناول  على 
الطازجة  واخلضروات  الفواكه  مثل  باأللياف، 

والدهون غير املشبعة، مثل األفوكادو واملكسرات.
على  ونصف  ساعتني  على  احلصول  ينبغي  كما 
املعتدلة أسبوعياً، مثل: ركوب  التمارين  األقل من 

الدراجات أو املشي السريع.
انعكاسات  تفادي  على  التدخني  جتنب  ويساعد 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  مثل  الكولسترول  زيادة 

القلب والسكتة الدماغية.
أكثر  الرجال  من  السن  كبار  يعتبر  عام  وبشكل 

تعرضاً خملاطر زيادة الكولسترول من النساء.

علــــوم وصحة 1717
متى يبدأ فحص الكولسترول؟ Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

األطفال  أسنان  تسوس  مشكلة  تعد 
تُصيب  التي  املشكالت  أشهر  من  اللبنية 
من   %1٢ من  يقرب  ما  فهناك  األطفال 
األطفال املصابون بتسوس األسنان اللبنية 

لم يتلقوا عالج بعد.
لكن قبل أن نتعرف على مشكلة تسوس 
األسنان  على  نتعرف  دعنا  األطفال  أسنان 

اللبنية:
األولية  األسنان  هي  اللبنية  األسنان  تعد 
للطفل، تبدأ في الظهور من سن 6 أشهر 
الدائمة  باألسنان  استبدالها  موعد  حتى 

عند سن 6 سنوات تقريًبا.
اللبنية  األسنان  عدد  يبلغ 
حسب  موزعة  سنة   0٢

اآلتي:
01 أسنان في الفك العلوي.
الفك  في  أسنان   01

السفلي.
املؤقتة  األسنان  تتسم 
التي  الفروق  من  مبجموعة 
الدائمة  األسنان  متيزها عن 

منها:
األسنان:  مينا  طبقة 
األسنان  مينا  طبقة  تعد 

الطبقة  هي 
من  السطحية 

السنة والتي حتميها من التسوس، غالًبا ما 
تكون هذه الطبقة أكثر نحافة في األسنان

اللبنية املؤقتة عن األسنان الدائمة.
اللون: تتميز األسنان اللبنية باللون األبيض 

اجلميل نظرًا لقلة ُسمك طبقة املينا.
أقل  اللبنية  األطفال  أسنان  تعد  احلجم: 

حجًما من األسنان الدائمة.
أسنان  جذر  يكون  ما  عادة  السن:  جذر 
من  نحافة  وأكثر  أقصر  اللبنية  األطفال 

األسنان الدائمة.

تسويس االسنان اللبنية 
عند االطفال

ملاذا ال يجب عصر الليمون 
على الطعام الساخن؟

التي  الغذائية  العناصر  أهم  أحد  الليمون  يعتبر 
الكثيرين  أن  إال  األطباق،  من  للكثير  إضافتها  يتم 
ال يعرفون بأن عصر الليمون على الطعام الساخن 

ميكن أن يكون له آثار سلبية.
إضافة  تأثير  فإن  والصحة  الطهي  خبراء  بحسب 
عصير الليمون إلى األطعمة أو املشروبات الساخنة 
ملاذا  ولكن  الصحة،  على  كبيرة  تأثيرات  له  ليس 
الطعام  إلى  الليمون  عصير  إضافة  بعدم  ينصح 

الساخن؟
إلى  الليمون  عصير  إضافة  إن  اخلبراء،  يقول 
تناولها،  عند  أو  طهيها  أثناء  الساخنة  األطعمة 
املوجود  سي  لفيتامني  الغذائية  القيمة  من  يقلل 

في الليمون. ويحدث هذا ألن فيتامني سي حساس 
قيمته  من  الكثير  تفقده  التي  للحرارة  للغاية 

الغذائية.
قيمة  من  يخفف  للحرارة  التعرض  أن  في  السبب 
املغذيات في فيتامني سي، يحدث جراء وجود حمض 
احلرارة  لدرجة  يستجيب  والذي  فيه،  االسكوربيك 
والضوء ويتحلل بسرعة عند تعرضه لدرجات حرارة 
عالية مما يقلل من فعاليته، وفق ما أوردت صحيفة 

تاميز أوف أنديا.

الدكتور  عني  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  في 
احليوية  الكيمياء  في  العالم  تشيبرفيلد،  جون 
االختصاصية  تشيبرفيلد  بربرا  الدكتورة  وزوجته 
املعادن  تركيز  بدراسة  عنيا  الكيمياء،  علم  في 
في  دلال  وقد  باملرض.  املصاب  القلب  عضلة  في 
املرضى  لدى  القلبية  العضالت  أن  على  دراستهما 
على  حتتوي  القلبية  السكتات  من  ماتوا  الذين 
ومقادير  والبوتاس  واحلديد  املنغنيز  اقل من  مقادير 
أكثر من الكلسيوم وذلك مما حتتوي عليه العضالت 
يعانون  ال  الذين  األصحاء  األشخاص  لدى  القلبية 
بعد  طويلة  ملدة  جنوا  الذين  أو  القلب  مرض  من 

االصابة بالتجلط التاجي.
تشيبرفيلد  جون  الدكتور  حصل  أن  وبعد  واآلن 
وزوجته الدكتورة بربرا على هذه النتائج املهمة من 
قدمت  سنوات،  خمس  استغرقت  التي  أبحاثهما 
ليتابعا  مالية  منحة  البريطانية  القلب  مؤسسة 
في  إختصاصي  طبيب  مع  بالتعاون  األبحاث  هذه 
وحدة  في  يعمل  أبير  الدكتور  هو  القلب  أمراض 

العناية باملصابني باالمراض التاجية في مستشفى 
»كينجستون« العام في شمال انكلترا. وسيعكف 
العلماء الثالثة على قياس التركيزات املعدنية في 
التجلط  من  للشفاء  يتماثلون  الذين  املرضى  دم 
التاجي. والغاية من ذلك دراسة العالقة بني احملتوى 
املعدني في الدم ومدى التقدم الذي يحرزه املريض.

»نأمل  قائلة:  تشيبرفيلد  بربرا  الدكتورة  وصرحت 
في أن تؤدي أبحاثنا إلى طريقة رشيدة الستعمال 
بعد  املرضى  حاالت  عالج  في  املعدنية  األمالح 

اإلصابة بالنوبات القلبية«.

احذر تركيز املعادن في عضلة القلب

الوزن الزائد يزيد خطر كورونا
توصلت دراسة حتليلية جديدة إلى أن زيادة الوزن هي ما ترتبط باخملاطر الزائدة لإلصابة بعدوى فيروس كورونا طويلة 

األمد، وليس ارتفاع مستوى اجللوكوز الناجت عن مرض السكري.
واعتمدت الدراسة على حتليل نتائج 9 دراسات سابقة تضمنت بيانات أكثر من 03 ألف شخص بالغ. ووجدت أن 

خطر العدوى الشديدة يزداد بنسبة 7% مقابل كل زيادة مقدارها 5 كغم من الوزن.
ووفقاً ملوقع »ميديكال إكسبريس«، قدرت النتائج زيادة خطر العدوى بنسبة تتراوح بني 01% و61% مقابل كل 03 

كجم من الوزن الزائد للجسم.
وأجرى الدراسة باحثون في جامعة كوليج بلندن، ونفت جزءاً من الفرضية التي سادت في بداية اجلائحة والتي تقول 

بأن مرض السكري والسمنة من عوامل خطر اإلصابة بعدوى شديدة من فيروس كوفيد- 91.
ولم تكن اآلليات األساسية وراء السكري والسمنة معروفة بشكل واضح للباحثني في بداية اجلائحة. لكن وفقاً 
للدراسة اجلديدة تبني أن زيادة الوزن ونسبة اخلصر إلى الورك هي ما ترتبط مبخاطر العدوى الشديدة وطويلة األمد.

وقام الباحثون بتحليل بيانات ٢5٢13 شخصاً أعمارهم بني 91 و57 عاماً، وبلغت نسبة اإلناث بينهم 75%، وتضمنت 
البيانات معلومات عن الطول والوزن ومقاس اخلصر ومحيط الورك والتدخني وعناصر منط احلياة األخرى.
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لغة من غير كالم:

 التلويح باليدين

عبقري.. لم يحصل على مجموع!

لم  الرياضيات،  عبقري  اینشتین 
زيورخ  بجامعة  االلتحاق  يستطع 

لم يحصل على اجملموع املطلوب!
وفولتا مخترع البطارية، لم يتكلم 
وضعوه  لذلك  الرابعة؛  سن  حتى 
في عداد األطفال املتخلفني عقلياً!

   أما فيردي عمالق االوبرا االيطالية 
ومؤلف أوبرا عايدة، حرم من دخول 
مدرسة املوسيقي في ميالنو؛ النه 

كان يرسب دائماً!

من نوادر جحا

وقف جحا ذات يوم على قمة جبل 
عاٍل ونظر إلى أسفل فرأى رجالً من 
االرتفاع الشاهق وكأنه طفل  هذا 
وحلق  مسرعاً  جحا  فنزل  صغير؛ 
فتعجب  بحرارة،  وصافحه  بالرجل 

الرجل وسأله: أتعرفني؟
   فرد عليه جحا، وقال: نعم لقد 

رأيتك وأنت صغير!

كلمات خالدة

حضور  في  نعانيها  التي  الوحدة 
في  نعرفها  التي  تلك  تفوق  اآلخرين 
يكن  وان  اآلخر،  حضرة  ففي  خلوتنا. 
الذوق  في  فوارق  تبرز  نحبه،  شخصاً 
االمور  الى  والنظر  واملزاج  والطبع 
حيال  االصلي  انطباعه  واحدنا  ويفقد 
موقف  ما  »تری  ليتساءل:  االشياء 
وحدتنا  في  أما  االمر؟«.  من  صديقي 

فنعرف مشاعرنا علی حقيقتها.

»ماي سارتون، شاعرة وروائية«

   ال يقوى الناس على اللقاء او الوداع من دون حركة ما. ويظهر ان االنسان بقي منذ آالف 
السنني في حاجة الى »مظاهر التحية«. فمنذ ترسيخ اصول توزیع العمل بني االفراد، 
الرجال  التوزيع خروج  البدائي طقوساً معقدة للتحية. وملا اقتضى هذا  ابتدع االنسان 
الى الصيد في أوقات معينة وعودتهم بالقنيص الحقاً، وملا كان لنجاح الصيد او خيبته 
شأن عظيم في حياة القبيلة، فقد نشأت بني افرادها طقوس خاصة بالوداع واالستقبال 
والتقبيل  والتربيت  کالعناق  اجلسدی  باالتصال  تتمثل  تزال،  وال  اللقاء،  مظاهر  وكانت 
والضحك بل والبكاء. وتسبق حلظة اللقاء بالطبع رؤية االحباء عن بعد ومتييزهم ويرافق 
ذلك عادة، في جميع انحاء العالم، نوع من حركات الذراعني وما التلويح بالكف عمودياً 

اال وسيلة للتعبير عن التربیت املتوقع والعناق املقبل.
   واملصافحة ايضأ أحد مظاهر التحية. وقد ارست احلضارات اخملتلفة قواعد تقليدية 
لالتصال اجلسدي عند اللقاء. ويصر البعض على تالمس الرؤوس، كما في احتكاك االنوف 

وتقبيل الوجنات.
   لكن هذه االتصاالت على تنوعها ليست سوى ضرب من ضروب العناق الذي هو اساس 
الظروف  سمحت  كلما  اليه  ونعود  وشباباً،  واطفاالً  رضعاً  اعتدناه  اجلسدي،  االتصال 

والعادات لنعبر عن تعلقنا الواحد باآلخر.

كلمة ومعنى: 

اجلهجهون

   إنه يتحدث »اجلهجهون«.. ومعناها اجلزاف، أي يتكلم دون تبصر، ومن غیر قانون.
   ومعنى قولهم: اننا ال نأخذ األمور »جهجهون«، ای دون ضابط او روية. ولهذه الكلمه 

اصل في اللغة وفعلها »جهجه«!
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ـًه ......سيـــــمتد )54( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُنا َدَورَانٌا )2(

حق  شهادة  الكبير  كيرلس  القديس  يشهد 
في  نبي  وأخر  النساء  ولدت  من  أعظم  عن 
العهد القدمي الذي هو صوت صارخ إمام احلمل، 
كيرلس  القديس  حديث  سياق  ففي  يسوع، 
الصابغ  السابق  املعمدان  يوحنا  عن  الكبير 
َخِطيََّة  يَرَْفُع  الَِّذي  اهلِل  َحَمُل  »ُهَوذَا  يقول 
الَْعالَِم!« )يوحنا 1: ٢9( فيقول لقد مات حمل 
واحد عن القطيع كله هلل اآلب، واحد عن الكل 
لكي  الكل  عن  واحد  هلل،  الكل  يُخضع  لكي 
َكْي  اجْلَِميِع  َماَت ألَْجِل  »وَُهَو  الكل وذلك  يربح 
يَِعيَش األَْحَياُء ِفيَما بَْعُد الَ ألَنُْفِسِهْم، بَْل لِلَِّذي 

َماَت ألَْجلِِهْم وََقاَم.« )٢ كورنثوس 5: 15(
لقد كنا مستعبدين خلطايا كثيرة، خاضعني 
عنا  فداء  ابنه  األب  فأعطانا  واملوت،  للفساد 
فوق  وهو  فيه،  الكل  ألن  الكل،  عن  الواحد 
الكل  يحيا  لكي  الكل،  عن  مات  واحد  الكل، 
فيه، لقد ابتلع املوت »احلمل« الذي كان ذبيحة 
ومعه  احلمل  تقيأ  املوت  ولكن  للكل  خطية 
الكل الذين فيه، ألننا جميعاً في املسيح الذي 
بسببنا وألجلنا مات وقام، لقد أبيدت اخلطية 
أيضا  هو  يتالشى  إال  بعد  املوت  يبقي  فكيف 
فكيف  اجلذر!  مات  لقد  شيء  ال  إلى  وينتهي 
أن  بعد  نحن  منوت  كيف  ؟؛  األغصان  تعيش 
يَا  َشْوَكُتَك  »أَيَْن  نقول  لذلك  اخلطية؟!  ابيدت 

َمْوُت؟ أَيَْن َغلََبُتِك يَا َهاوِيَُة؟« (كورنثوس 15: 55)

هل بعد كل هذا اجملد والسلطان والنعمة التي 
هذه  في  الكبير  كيرلس  القديس  بها  تكلم 
السطور التي تعلن الذي لنا في املسيح يسوع 
نعود مرة أخرى وندور في دائرة اخلطية واخلوف 
االيام  حتمله  وما  بكرة  من  اخلوف  أو  املوت  من 
الضعف  حتت  وقابع  ضعيف  أنني  بحجة  لنا، 
الهراء  ان نكف عن هذا  بنا  البشري، إال يجدر 
كنيسة  إلى  لنرجع  الوقت  يحن  ألم  الهزيل، 
تراب  وننسيه  رطوش  بال  أخرى  مرة  االباء 
يعظم  تعليم  من  علينا  اترمي  اللي  السنني 

آدم االول وراثة اخلطية وهذا »الهبد« املقدس.
لست  بدون  او  بقصد  لنا  البعض  ٓصدر  لقد 
أعلم، ولكن ما ورثناه من ثقافتنا ومجتمعاتنا 
غريبة  لغة  ورثنا  بصلة،  للمسيحية  ميت  ال 
عن لغة اإلجنيل، تطرق األمر إلى أن من يتكلم 
بلغة اإلجنيل فهو اخلارج عن اإلميان املسلم لنا، 
اي إميان؟! لست أعلم!! اإلميان الذي ال يتفق مع 
هذا  هل  اإلجنيل!  بلغة  يتكلم  وال  اهلل  كلمة 

ندعوه إميان؟!
دعوة للجميع من يقرأ هذه السطور لصحوة 
واستيقاظ من نوم الغفلة وسماع صوت الروح 
القدس الذي يقول: »اْسَتْيِقْظ أَيَُّها النَّائُِم وَُقْم 

 :5 )أفسس  امْلَِسيُح«  لََك  َفُيِضيَء  األَْمَواِت  ِمَن 
)14

ندور  ونحن  سدى  ضاع  ما  العمر  من  يكفي 
دائرة  إلى  اخلطية  دائرة  من  ونخرج  دوائر  في 
دائرة  إلى  الزائف  التواضع  دائرة  إلى  الضعف 
التدين الظاهري إلى دائرة البر الذاتي...... إلخ!!! 
ولكي اسلط الضوء بشكل كتابي سوف ادرس 
سلسلة  في  القادمة  املرات  من  مرة  كل  في 
من  شخصية   )3  :٢ )التثنية  دَوَرَاٌن  َكَفاُكْم 
دوائر  في  للدوران  حي  كمثال  املقدس  الكتاب 
هؤالء  نهاية  هل  حتكم  أن  القارئ  عزيزي  ولك 
لذا  لنفسك،  انت  تريدها  التي  النهاية  كانت 
ساترك لك احلكم إذ أردت أن تعيش مثل هؤالء 
عن  أتكلم  ال  وهنا  املطاف  بك  ينتهي  أن  إلي 
النهاية في العالم اآلخر أو السماء كما يحب 
أن يطلق عليها البعض رغم أن هذا تعبير غير 
كتابي،  ولكني أعني احلياة هنا على األرض وأي 
حياة نحياها اآلن في احلاضر اي اآلن بل رؤيتك 
هنا  حياة  حيث  بتاعك«  »بكرة  أو  ملستقبلك 
بال معنى وبال هدف ال تستحق أن تُعاش كما 
ْعُب، )األمثال  يقول الكتاب  باِلَ رُؤْيَا يَْجَمُح الشَّ

. )18 :٢9
نري  فكيف  حاضرنا  رؤية  فقدنا  كنا  فإن 
بدعوات  األخرى؟!  احلياة  وفي  هنا  مستقبلنا 

محملة  الزائف  التدين  شكل  حتمل  زائفة 
في  كالسم  ولكنها  روحية  تبدو  بجمل 
وعمورة  سدوم  ارض  جمال  مثل  العسل، 
وكجنة الرب، ارض مصر، مثلما رفع عينيه اول 
شخصية وضعها الرب على قلبي لكي ما ابدأ 
معكم هذه السلسلة، شخصية عاش ومات 
بارا إال عندما ذكر  أنه كان  بال رؤية ولم نعلم 
كان  أنه  بطرس  القديس  بقلم  القدس  الروح 
ويستمتع  يعيش  لم  األسف  مع  ولكن  بارا 
مشجعه  تبدو  كانت  بداية  بدأ  بل  البر  بهذا 
نهاية  وانتهي  باملرة  مشرفة  غير  حياة  وعاش 

حزينة.
»لوط«  عن  قادم  مقال  في  حديثي  استكمل 
الكتاب  في  البارزة  الشخصيات  من  واحدا 

املقدس كمثال واضح للدوران حول نفسه!!؟ 
في النهاية أسمع ما يقوله العهد اجلديد عنه 
األَرْدِيَاِء  ِسيرَِة  ِمْن  َمْغلُوبًا  الَْبارَّ،  لُوًطا  »وَأَنَْقَذ 
ْمِع وَُهَو  َعارَِة. إِذْ َكاَن الَْبارُّ، بِالنََّظرِ وَالسَّ ِفي الدَّ
ُب يَْوًما َفَيْوًما نَْفَسُه الَْبارََّة  َساِكٌن بَْيَنُهْم، يَُعذِّ

بِاألَْفَعاِل األَثِيَمِة«. )٢ بطرس ٢: 7، 8(
هذا  تعيش  انت  هل  معذبة؟!  حياة  عاش 

اإلحساس... تابع معي! 
املقال  في  لوط  حياة  في  تأملي  استكمل 

القادم بنعمة الرب.

دكتورة نعمات موافي

تغني فريد األطرش قدمياً وهو يترنح بكلمات الطيش فى 
أغنية »حلن اخللود« التي كتبها مأمون الشناوي قائالً: »احلب 
من غير أمل أسمي معاني الغرام«، بينما تشدو الست أم 
كلثوم بأغنية »األمل« كلمات بيرم التونسي قائلة: »األمل 
لواله عليَّ لكنت في حبك ضحية .. ».. وأبتلع املستمعني 
لنرى  والعقالنية  الطيش  بني  مترنحني  وعاشوا  التناقض 
عقالء يبحثون عن حلظات الطيش ليحيوا أسمى معاني 
ساعة  لذة  الضحايا،  بصرخات  يتأوهون  بعدها  الغرام، 
وحسرات دهور، ومن شدة األلم يرددون »تفيد بايه يا ندم 
وتعمل ايه يا عذاب«.. وفات امليعاد.. وكما قال احلكيم فى 

أمثاله: » َطرََحْت َكِثيرِيَن َجرَْحى، وَُكلُّ َقْتالََها أَْقِويَاُء...«.
 

وخالصة األمر في االنسان اخمللوق على صورة الرحمن هو 
ثالثي األبعاد محصور بني روح وجسد ونَفٌس حتمل موازين 
»اإلحساس  واملشاعر  »العقل«،  الذهن  وهي  اإلنسانية 
في  رؤيتنا  التي حتدد  احلرة  واإلرادة  واحلياة«،  باحلب  النابض 
ا الذي يربط  رُؤْيَا يَْجَمُح اإلنْسان، أَمَّ مسيرة احلياة ألنُه باِلَ 
هي  التي  انسانيته  يحيا  عندما  َفُطوبَاُه..  باألمل  الرؤيِة 
فيها  ويسلك  مفرداتها  بكل  ويحيياها  الرحمن  صورة 
اململوء  الداخلي  انسانه  من  النابع  بالبهاء  متوج  كملك 
وهو  كنهر  سالمه  ويفيض  ناجح  فنراه  اإللهي..  باجملد 
على  تعتمد  ال  والتي  داخله  من  النابعة  األفراح  ملئ  فى 
الظروف احمليطة به من مواد أو ممارسات جتعله راضي عن 

نفسه..
 

وبينما من ال يعيش هذه الصورة »الرؤيا« اإللهية أي صورة 
الرحمن، فبلوعة »بئر« اليأس عنوانه، يغوص فيها مترنحاً 

والشعور  والفشل  الضياع  بني  متخبطاً  االحباط  في 
بالعاجز والسقوط مضيعاً أوقاته أي عمره في البحث عن 
شماعة من اآلخرين لتبرير فشالته الدوامية، وهذا الضياع 
وأجندة شيطانية  إبليسية  ووسيلة  هو خطة مرسومة 
حياتنا،  لتدمير  الشر  جنود  ينفذها  فعالة ومحبوكة 
ألبعادنا عن أن نكون صورة الرحمن فيبثون في مشاعرنا 
وفقدان  اليأس  ثمار  نفوسنا  في  تثمر  التي  اللعنة  بذور 
الشهية والشغف للحياة ويسربون ألفكارنا كل الوسائل 
نعيشه  الذى  اجلحيم  هذا  من  تقودنا للتخلص  التي 
باالكتئاب الذى يقود في بعض األحيان لالنتحار والتخلص 
من احلياة وليس بالقتل وحده، بل يكون لنا اسم أننا أحياء 
» أَنَّ  اخلطية،  ملريض  الطبيب  قاله  ما  وهذا  أموات،  ونحن 
لََك اْسًما أَنََّك َحيٌّ وَأَنَْت َمْيٌت«.. أى انسان بال أمل وال حنو، 
يفهم،  وال  كرامة  بال  روحيا  فيه  ويُحكم  اإلرادة  مربوط 
يشبه البهائم التي تباد، وهو قبل املوت قبراً مبيضاً، مملوء 

الفساد والنتان، يحيا ليشبع رغباته املادية.
»الَِّذيَن  العطر:  لسان  الفيلسوف  عنهم  قال  وكما 
ِفي  وََمْجُدُهْم  بَْطُنُهْم  إِلُهُهْم  الَِّذيَن  الَْهالَُك،  نَِهايَُتُهُم 
تتاح  ال  وعندما  األَرِْضيَّاِت«..  ِفي  يَْفَتِكُروَن  الَِّذيَن  ِخزْيِِهِم، 
لهم االشباع باألرضيات..  يقررون أن يتخلصوا من حياتهم 
انتشار  وهذا سر  األلم،  لهم  املسببني  احمليطيني  حياة  أو 
وأطلق عليها جرائم ألنها جرمية في حق  االنتحار  جرائم 
اإلنسان الذي خلقه اهلل على صورته وكرمه وحباه باحلب 

والرحمة واملغفرة اإللهية..  
 هؤالء يحتاجون إلى وقفة حقيقية مع أنفسهم، وقفة 
لتفعيل اإلنسان الروحي املوزون مبوازين احلق واحملبة والفرح 
والسالم بداخلهم فينتصر علي نفسه ومشاعره السلبية 

فيختار احلياة فيحيا، ويُفعل 
وال  بداخله  اإللهي  اجلني 
ثناياه  في  لينبت  يطفئه، 
والرؤيا  الهدف  ويحيا  األمل، 
ليكون  أجلها  من  اخمللوق 
صورة الرحمن في اهلل القادر 

احلياة  أي  احلياة  جدة  في  ويحيا  ظلمته،  من  يقيمه  أن 
اجلديدة تاركاً احلياة العتيقة التي ضاعت بني الطيش والال 
معقولية، فضع أملك وثقتك في اهلل لتكون حياتك وردة 
عطرها األمل والوانها احلياة اإللهية التي تبث فينا احملبة 
والفرح والسالم والطهارة وااللتزام والتعفف وطول األناة 

والصالح أي عدم الفساد .....  
 تتيقن أن القادم أفضل دائماً لتحيا حياة الرفعة والرقي من 
مجد جملد دائماً، ولن تشعر ببرودة الشتاء ألن قلبك وعيناك 
مملوءة بالربيع دائماً وكما تخرج اليرقة من الشرنقة فراشة 
حتلق فى اجواء احلياة بألوانها تداعب الشمس بأجنحتها 
الرقيقة، مليئة بالبهجة واحلياة، متيقنة أن اهلل هو القادر 
أن يحفظ وديعتها إلى املنتهى.. ليشبعها فى زمن اجلوع، 

مخرجاً لها من االكل أُكالً ومن اجلافي حلو احلياة..
بلوعة يأسك وشرنقة احباطك  من  اآلن خارجاً  انتفض    
املسلوب منك  ورد  والرحمة  باخلير  التعويض  زمن  معلنناً 
خلقك  الذي  القدير  من  قوتك  استمد  أضعاف..  سبعة 
قوة  يجددون  اياه  فالراجون  الرحمن  صورة  صورته  على 
يعيون،  وال  يركضون  كالنسور،  بأجنحتهم  ويحلقون 

ميشون وال يتعبون.
  دمتم أمالً وحتيون في الرؤية االلهية، مملؤون بالقوة وحياة 

اجملد تشعون بهاءاً بصورة الرحمن.

اما بني رؤيتي واألمل
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على  نحن  وها  الصيف  فصل  انتهى 
الصيف  ذهب  اخلريف.  فصل  اعتاب 
واخذ معه حلظات رائعة واماكن خالبة 

اليها  بالذهاب  باالستمتاع  السطور  هذه  كاتب  قام  قد 
وقضاء بعض الوقت بها. فقد قضيت ثالثة ايام في إحدى 
هذه  كانت  األرض.  سطح  علي  املوجودة  السحرية  البقاع 

 .) La ville de Québec(  االيام في مدينة كيبيك
تبعد كيبيك عن مونتريال حوالي ٢55 كم. و في رأيي أنها 
ناهيك عن  أثرية،  أماكن  رائعة اجلمال، ملا حتويه من  مدينة 
جمال و رقة الناس هناك، فقد تشعر أن األرض استضافت 

عندها قطعة من السماء.  حينما دخلت كنيسة  
حنة  القديسة  كنيسة  اي    Sainte-Anne-de-Beaupré  
الي   باإلضافة  الكنيسة،  أبهرني جمال  العذراء مرمي،  والدة 
في  حتده  أن  تصعب  عجيبا،  روحيا  شعورا  شعرت  انني 

كلمات!!
الشيء  بعض  سرحت  وهنا  جدا،  التماثيل  أبهرتني 
وتساءلت: إن كانت هذه الكنيسة بهذا اجلمال، وهي على 
هي  وما  السموات؟  ملكوت  جمال  هو  ما  ترى  فيا  األرض، 
االبدية؟ وماذا سنفعل في االبدية؟... وهنا وقد نسيت أمر 
الكنيسة، وأخذت أغوص في بحر الالهوت االسخاتولوجي 
للرد على عقلي، الذي أخذ يتساءل ويتساءل. وهنا وقد بدأت 
أحتاور مع عقلي واستطعت أن أجيب على جميع اسئلته. 

فقلت له:     
إن هدف احلياة املسيحية هو االحتاد باهلل في شخص ابنه 
الذي  القدس  الروح  عمل  خالل  من  وذلك  املسيح،  يسوع 
بعض  يصر  لألسف  لإلنسان.  ويعطي  املسيح  من  يأخذ 
اخلدام والوعاظ على تثبيت فكرة أن هدف اإلنسان أن يذهب 
إلى السماء. وكأن االبدية مجرد مكان ننجو فيه ونتخلص 
فيه من مخاطر وضيقات األرض. ابدا لم يكن هذا هو هدف 

اإلنسان!
لآلسف يتجه أغلب الوعظ الروحي والتعليم الكنسي إلى 
اإلنسان  يتبعها  التي  اخلطوات  ماهي  أي  اخلطوات.  فكرة 
لكي يصل إلى السماء؟؟ انه ليس تعليما روحيا كتابيا ابدا. 
فكما ذكرت أن الهدف هو االحتاد باهلل في شخص يسوع 
السماء  خلت  فإن  القدس.  الروح  عمل  خالل  من  املسيح 
من اهلل، اصبحت جحيما ال يطاق. أما االبدية، فقد ذكرت 
سابقا أنها معرفة اهلل، فيذكرنا معلمنا يوحنا احلبيب مبا 
قاله ربنا يسوع املسيح في صالته لآلب: »وهذه هي احلياة 
ويسوع  وحدك  احلقيقي  االله  هو  أنت  يعرفوك  أن  االبدية 
املسيح الذي ارسلته.« )يوحنا 17: 3(. هذا هو مفهوم احلياة 

االبدية.
بسؤالي  عقلي  قام  وهنا  محيرا،  سؤاال  يظل  ولكن 
ليال  أسنسبح  األبدية؟  في  سنفعل  ماذا  مستفهما: 
ونهارا؟ أي لغة سنتكلم بها؟ أهناك لغة معينة يجب أن 
وماذا  أسبح؟؟  أن  استطيع  لكي  األرض  على  هنا  أتعلمها 
من  ويضجرون  ميلون  الناس  بعض  هناك  كان  إن  سنفعل 

عملية التسبيح املستمر؟
طمأنت عقلي وأجبته، في الواقع، أن السؤال خطأ يا عقلي 
احلبيب، فليس هناك بعدا وظيفيا في األبدية بل باألحرى هو 
انطولوجيا وجوديا! أي ال يكون السؤال ماذا سأفعل  بعدا 

في األبدية؟ بل من سأكون في األبدية؟؟ 
صورة  أكمل  في  اهلل  بنوة  فيها  تتحقق  كائنات  سنكون 
البنوة. فيقول  اننا قد نتعدى حدود هذه  لها، بل العجيب 
معلمنا يوحنا احلبيب في رسالته االولى: »ايها األحباء، اآلن 
نحن أوالد اهلل، ولم يظهر بعد ماذا سنكون.  ولكن نعلم 
انه إذا أظهر نكون مثله، ألننا سنراه كما هو.« )1يو 3: ٢(.  
نعم سنكون مثله!! نعم سنراه كما هو!  فإن كنا سنكون 
كينونة  في  النقلة  تلك  فتحدث  هو،  كما  وسنراه  مثله 
اإلنسان، فحينئذ تخرج من فم هذا اإلنسان كل التسابيح 

والتماجيد هلل بصورة تلقائية نتيجة هذه النقلة. 
اننا لن نحقق كياننا إال في شخص يسوع املسيح. وبينما 
كنت مستغرقا في التفكير والتأمل في هذه النقلة، واحلوار 
الشيق مع عقلي احلبيب، وجدت صديقي يبتسم لي قائال: 

»عجبك اوي التمثال ده!! حتب أصورك صورة حلوة؟«

الراعي والرعية 2020

امْلَِسيِح،  يَُسوَع  وَالرَّبِّ  اهلِل  َعْبُد  يَْعُقوُب،   1“
الََم إِلَى االثَْنْي َعَشرَ ِسْبًطا الَِّذيَن ِفي  يُْهِدي السَّ

َتاِت.“ الشَّ
عن الصبر والفرح في التجربة :

“2 اِْحِسُبوُه ُكلَّ َفرٍَح يَا إِْخَوتِي ِحيَنَما تََقُعوَن ِفي 
َعٍة،“ جَتَارَِب ُمَتَنوِّ

هذه  وعن  الشرير،  من  جتربة  نوعان:  التجارب 
في  تدخلنا  »وال  قائلني  نصلي  أن  الرب  أوصانا 
جتربة لكن جننا من الشرير«. وجتربة يسمح بها 
عنها  يتكلم  التي  وهي  نفعنا  أجل  من  الرب 
مبعث  تكون  أن  ويطلب  بل  الرسول.  يعقوب 
ليس  األمام  إلى  أخرى  مبثابة خطوة  ألنها  فرح 
وأيضاً  بل  السموات،  ملكوت  طريق  في  فقط 
فهي  الدنيا.  هذه  في  اإلنساني  املستوى  على 
ِمثل فرح اإلنسان الذي ينهي دراسته و يصبح 
الئقاً للتقدم لالمتحان الذي يجيزه للترقي إلى 
أعلى. والتشبيه مع الفارق طبعاً ألن النمو في 

طريق الرب هو »نعمة فوق نعمة«

“3 َعامِلنَِي أَنَّ اْمِتَحاَن إمِيَانُِكْم يُْنِشُئ َصْبرًا.
، لَِكْي تَُكونُوا  ْبُر َفلَْيُكْن لَُه َعَمٌل تَامٌّ ا الصَّ 4 وَأَمَّ

نَي وََكاِملنَِي َغْيرَ نَاِقِصنَي ِفي َشْيٍء.“ تَامِّ

اعتبار  في  السبب  املقدس  الوحي  يشرح  ثم 
ما  غالباً  فالتجربة  فرح.  مبعث  التجربة 
تصاحبها فترة ضيقة تتمثل في فترة الضغطة 
الفترة  لإلعداد المتحان ما سنجتازه. في هذه 
يُكرِّس املتقِدم لالمتحان تركيزه ووقته إلضافة 
بالصبر  متحلياً  لديه،  املعرفة  وتثبيت  وصقل 
وقت  العلم  في  مستواه  قمة  إلى  يصل  حتى 

اجللوس لالمتحان .

 هذا ما أشار إليه الوحي بأن االمتحان »يُْنِشُئ 
إنه  قائالً  الصبر  هذا  عمل  يصف  ثم  َصْبرًا«. 
لإلنسان  يتحقق  خالله  من  ألن   » تَامٌّ »َعَمٌل 
الكمال إذ يتخطى نقائص كانت فيه ولم يكن 
على  بالصبر  إال  وتخطيها  بها  الوعي  ممكناً 
الذي يجتاز  الضيقة. لذلك فإن فرحة اإلنسان 
ال  فرحة  رغم ضيقتها هي  التجربة  هذه  مثل 

تُنسي .

احلكمة اإللهية أثناء الضيقة :
َا إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوزُُه ِحْكَمٌة، َفلَْيْطلُْب   ”5  وَإمِنَّ
يَُعيُِّر،  واَلَ  بَِسَخاٍء  اجْلَِميَع  يُْعِطي  الَِّذي  اهلِل  ِمَن 

َفَسُيْعَطى لَُه.

هنا يشير الوحي املقدس على لسان ق.يعقوب 
والضيقة.  التجربة  ملواجهة  سالح  أول  إلى 
الرب وخاصة في  النازلة من عند  انها احلكمة 

التعامل مع الضيقات.

الشك واالرتياب في اتخاذ القرار:
ألَنَّ  الَْبتََّة،  ُمرْتَاٍب  َغْيرَ  بِإمِيَاٍن  لَِيْطلُْب  وَلِكْن   6
الرِّيُح  تَْخِبُطُه  الَْبْحرِ  ِمَن  َمْوًجا  يُْشِبُه  امْلُرْتَاَب 

وَتَْدَفُعُه.
َُّه يََناُل َشْيًئا ِمْن ِعْنِد  7 َفالَ يَُظنَّ ذلَِك اإلِنَْساُن أَن

. الرَّبِّ
8 رَُجٌل ذُو رَأْينَْيِ ُهَو ُمَتَقلِْقٌل ِفي َجِميِع ُطُرِقِه.“

واالرتياب  الشك  ملشكلة  الوحي  يتعرض  ثم 
مشكلة  إنها  يتصارعان.  رأيني  بني  والتشتت 
ذلك  في  واملؤمنون  الناس.  جميع  عند  تتكرر 

ليسوا استثناء. 
فكيف يثق اإلنسان أن قراراته في التعامل مع 

التجربة هي من عند الرب وأنها األفضل؟
ممارسة  بدعة  إلى  بالبعض  األمر  وصل  ولقد 
رهناً  قرارهم  فيجعلون  الهيكلية«  »القرعة 
باختيارين  ورقتني  على  القرعة  عنه  تسفر  مبا 
يضعونهما على املذبح في صالة القداس. وقد 

كبيرة  مشاكل  في  السلوكيات  تلك  تسببت 
للذين يلجئون إليها، واهلل منها برئ. 

أما املنهج السليم في اتخاذ القرارات الصعبة 
أتخاذ  في  الرب  حضور  االنسان  يطلب  أن  هو 
ويؤازره  يسنده  بأن  فيه،  يشاركه  وأن  القرار 

ويبارك في اختياراته.
”وَلِكْن لَِيْطلُْب بِإمِيَاٍن“:

 فاألميان بالرب الذي ميأل القلب والعقل - حيث 
مكان تكوين القرار - هو ضرورة.

ا االختيار، فهو أساساً اختيار اإلنسان صاحب   أمَّ
في  والرب يكون حاضراً  وليس سواه.  املشكلة 
ألتصق  »َمن  الكتاب  يقول  فكما  القرار.  اتخاذ 
القلق  يدخل  ال  لذلك  واحد«.  روح  فهو  بالرب 
إلى النفس عند مثل هذا اإلنسان. بل وال يهتز 
لو كانت النتيجة في ظاهرها غير موفََّقة. ألن 
الكل.  الضابط  أي  »البانطوكراتور«  هو  الرب 
الذي  باإلنسان  يتكفل   - سبحانه   - هو  لذلك 
يرشده في  إليه لكي  بإميان وصلي  أتكل عليه 

االختيار. 

الشعور بالذنب بسبب نتائج قراراتنا:
بعد  النفس  مالمة  أو  بالذنب  الشعور  عن  أما 
موفَّق  غير  كان  إذا  االختيار  نتائج  بسبب  ذلك 
أثناء  القرار  أخذ  في  الرب  تدخل  طلب  رغم 
التفكير والبحث ودراسة املشكلة، فإن الوحي 
يدين  ال  الذي  للمؤمن  »طوبي  قائالً  يطمئننا 
رومية(  )رسالة  يستحسنه«  فيما  نفسه 
بصرف النظر عن النتائج. فصاحب القرار ليس 

وحده في مواجهة اجملهول ألن الرب معه.
نحو  والسعي  الناس  عند  البشري  -القلق 
»األفضل« ونحتاج أن نبحث قليالً في موضوع 
القلق البشري عند الناس عموماً مؤمنني وغير 

مؤمنني:
االنسان  أن  البشري  القلق  في  األساس  فإن 
طموح  دائماً  أنه  بسبب  متاح  هو  مبا  يرَضي  ال 
يسعي نحو االفضل. وبديهي أنه دائما سيكون 
غير  هو  األفضل  فإن  وبالتالي  أفضل  هناك 
محدود أو مبعني آخر أنه ليس هناك أفضل غير 

اهلل ألنه امُلطلَق الصالح.
- وكما كتبت أحدي الصديقات نقالً عن الكاتب 
سي. أس. لويس في روايته )عودة الرحال( مشيراً 
النفس  تصيب  التي  واالرتباك  احليرة  حالة  إلى 
البشرية، فإنه يُرِجع أحد أسبابها إلى التشتت 
وموضوعه  مسيطر  فكر  بسبب  والتقلقل 
أو  األفضل  على  أحصل  »قد  ألني  الرضى  عدم 
املزيد« فيظل اإلنسان في حالة ترحال دائم دون 
ر أو استقرار، سعياً خلف اجملهول ألنه ال  مسَتقَّ
فال  عليه.  هو  وما  عليه  حصل  ما  على  يرضي 
هو قد استمتع باحلاضر وال نال مبتغاه الذي ال 

يعرفه.
واحتياجهما  واملرأة  الرجل  بني  والعالقة   -
اجملاالت  أكثر  ِمن  هو  اآلَخر،  نحو  كٍل  العاطفي 
ألنها  االختيار  عند  احليرة  فيها  تَظَهر  التي 

تختص مبا هو غير مرئي مادياً من مشاعر.
ال  عدد  في  املزمن  االرتباك  هذا  وقد شاهدت   -
في عالقات حب مع شخصيات  كانوا  به  بأس 
اتخاذ  يقدرون  ال  ولكنهم  شائبة.  تشوبها  ال 
لسنواٍت  يظلون  بل  االرتباط،  أو  الزواج  خطوة 

معاً كأزواج دون زواج )هذه حاالت في اخلارج(.
يعطينا  بأنه  يسوع  الرب  يطمئننا  لذلك   -
شخصه املبارك الذي هو »االفضل« وليس كما 
يعطي العالم »أتيت ليكون لكم حياة ويكون 
أنا  سالمي  لكم  أترك  سالماً  أفضل…  لكم 
أعطيكم ، ليس كما يُعِطي العالم أعطيكم 

أنا ، ال تضطرب قلوبكم وال جتزع«.
أن  معني  جيداً  يعرفون  الرب  اختبروا  والذين   -
»يكون لكم أفضل«. أنهم يشبعون ويتمتعون 
بإحساس الرضا. دائماً مكتفون ألنهم ممتلئون 

»أن  تعبيرهم  وبحسب  »األفضل«.  هو  مبَن 
النفس الشبعانة تدوس العسل«.

كل  و  أي  فوق  و  أعلي  هم  الطريق«  »أهل  إن   -
حسناً  يظنونه  كانوا  اختيار  عن  تَنُتج  خسارة 

ولكنه لم يكن .

- إنهم مطمئنون في كل حال وعلي كل حال ، 
وتنسكب الطمأنينة كصالة من قلوبهم رغم 
علي  اخليرات  صانع  »فلنشكر  قائلني  اخلسارة 

كل حال…«
اتخاذ  على  قادرين  الضيقات  أمام  هم  لذلك   -
القرار دون شوشرة رأي يتوه بحثاً عن األفضل. 
النفسي  والسالم  الرضا  بحياة  ينعمون  إنهم 
أن  ُمحال  أنه  رغم  اختيارهم،  اإللهي من جهة 
يكون هناك األفضل املطلق في هذا العالم من 
جهة ذلك، بل فقط وكما شرحنا ألن اختيارهم 

كان »في املسيح ». …
هذه  في  »األفضل«  ضمان  هو  فقط  فاملسيح 

احلياة .
ومكتوٌب أيضاً أن املسيح »ميأل الكل في الكل«. 
فاملسيح ميلء كَل إنسان قد ألتصق به. ميلئوه 
خسارة  أو  نقص  هناك  كان  مهما  املليء  بكل 

أو ضيقة بسبب اختيار أو قرار منه أو ِمن آخر.
بل أقول، طوبى/ ويا بخت َمن أختار الَعَوض في 
يأتي  أن  العالم  هذا  أعتاد  خسارة  عن  املسيح 

بها على كل مولود امرأة فيه.

تباين حدود السعة عند البشر:
إلى  نتطرق  أن  الشرح  هذا  بعد  يبقي  ولكن   -
النفسية  اإلنسان«  سعة  »حدود  موضوع 
والعقلية والبدنية والروحية والشخصية التي 
يتحمل  أن  ليستطيع  والدته  منذ  بها  تَزَّوَد  قد 
ما يقابله من الضيقة الناجمة عن النقص أو 
أن  عليه  فإن  ثمة،  ومن  تواجهه،  التي  اخلسارة 

يأخذ قراراً بشأنها. 

سعة  )أي  العاملني  هذين  أحد  يكون  وقد 
عليه(  الضغوط  شدة  أو  واحتماله/  اإلنسان 
كارثياً، مبعني أن يكون هذا اإلنسان ليس لديه 
- مع هذه  وتناسب   ً - نسبة  والطاقة  السعة 
كارثية  كانت  نفسها  الضيقة  أن  أو  الضيقة. 

وتتعدى حدود أي أنسان مهما كانت طاقاته.
أوجدها  أخرى  لوسائل  احلاجة  تكون  هنا   -
هذا  في  حياتنا  ضبط  في  للمساعدة  اهلل 
مثل  لنفوسنا،  االتزان  اعادة  حملاولة  العالم 
أو  الظلم  لرد  املدنية  واحملاكم  البشري  العدل 
مثل  والضرر  اخلسارة  مصدر  عن  الُبعد  ضرورة 

رة . االنفصال والطالق في الزيجات املدمِّ
لسان  على  املقدس  الوحي  فإن  باختصار   
النفسي  للجانب  تعرض  قد  الرسول  يعقوب 
والتذبذب  النفسي  القلق  ملشكلة  والروحي 
وصورته  درجته  في  القرار  واتخاذ  االختيار  في 
ذلك  بعد  أستعصي  ما  كل  ولكن  العامة. 
النفسي  العالج  نطاق  في  يقع  فرمبا  قلق،  من 
ونعمة اهلل علي اإلنسان من خالل علم الطب 
هذا  في  اإلنسان  معاناة  لتخفيف  كوسيلة 

العالم. )يُتَبع(
والسبح هلل .

رسالة يعقوب الرسول االصحاح األول
عن القلق النفسي في اتخاذ القرار

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )170(

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

جوهرة سقطت 
سهوا من السماء
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ایسلند:

نافورات املاء الساخن
    ظاهرة طبيعية عجيبة ميكنك مشاهدتها في تلك اجلزيرة التي 
نافورات من  األرض تخرج  باطن  األطلنطي. فمن  في شمالي احمليط 
املاء الساخن في درجة الغليان يطلق عليها العلماء اسم الينابيع 
احلارة، وتتكون هذه الينابيع بفعل مياه األمطار واآلبار التي تتسرب 
البركانية،  املناطق  إلى  تصل  حتى  األرضية،  القشرة  شقوق  من 
فترتفع درجة حرارتها، حتى تصل إلى درجة الغليان، وتنبعث خارجاً 

على هيئة بخار ماء متخذاً شكل ينبوع حار عمودي.

اململكة املتحدة:

عمالت معدنية وأوراق 
نقدية وطوابع جديدة 

للملك تشارلز
نقدية  وأوراقا  معدنية  عمالت  تدريجي  بشكل  بريطانيا  ستشهد 
وطوابع حتمل صورة ملكها اجلديد تشارلز الثالث، بينما سيظهر رمز 
امللك أيضا على املباني احلكومية وصناديق البريد احلمراء، وذلك وفقا 

ملا أعلنه املصنعون وقصر بكنغهام.
لها  جديد  ملك  أول  مع  التكيف  البالد  فيه  تبدأ  الذي  الوقت  وفي 
منذ 70 عاما، قال صانعو عمالتها وطوابعها إنهم سيبدأون عملية 
إلى  إليزابيث  الراحلة  امللكة  صورة  استخدام  من  البطيئة  التحول 

صورة امللك اجلديد.
جيسوب  آن  امللكية  العملة  سك  لدار  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
امللك  جاللة  صورة  حتمل  التي  املعدنية  العمالت  أولى  »ستدخل 
تشارلز الثالث التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد«، 

وفقا ملا ذكرته رويترز.
الثالث  تشارلز  للملك  املعدنية  العمالت  أن  هذا  »يعني  وأضافت 
املتحدة  اململكة  في  معا  تداولها  سيتم  الثانية  إليزابيث  وامللكة 

لسنوات عديدة قادمة«.
دار  تقديرات  تشير  إذ  الوقت  بعض  االستبدال  عملية  وستستغرق 
حتمل  نقدية  عملة  مليار   ٢7 نحو  وجود  إلى  امللكية  العملة  سك 

صورة امللكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.
وباملثل، قال بنك إجنلترا إن من املتوقع بدء تداول األوراق النقدية التي 

حتمل صورة امللك تشارلز بحلول منتصف عام ٢0٢4.
في غضون ذلك، قال البريد امللكي إن الصورة احلالية للملكة الراحلة 
على الطوابع سُتحّدث لتصبح صورة تشارلز. وستدخل هذه الطوابع 

اجلديدة إلى التداول مبجرد نفاد اخملزون احلالي.
صاحلة  امللكة  صورة  حتمل  التي  والطوابع  العمالت  جميع  وستظل 

لالستخدام.

لوكوتان:

صخرة األمومة
األمومة«؛  »صخرة  تسمى  الفرنسية  لوكوتان  مبدينة  صخرة  توجد 
ألن السيدات العاقرات كن يسافرن من كل نواحي فرنسا للجلوس 
بجوار هذه الصخرة العتقادهن أن ذلك سيجعلهن أمهات خالل عام.

هلسنكي:

رقم قياسي آخر في جر القطارات

    جنح البلجيكي جوز ماسيس في حتقيق رقم قياسي جديد في جر 
القطارات بأسنانه، وهي الهواية التي عرف بها في العالم كله؛ فقد 
متكن من جر قطار يزن ۱۳۰ طناً ملسافة متر و ٢6من املتر في مسابقة 
جرت بهلسنكي بفنلندا وبذلك حطم الرقم القياسي السابق الذي 
كان قد حققه هو بنفسه من قبل عندما قام بجر قطار يزن 1٢6 طناً 

و 400 كيلو جرام!

شنغاهاي:

ضريبة على املواليد
أكثر من طفلني دفع ضريبة للسلطات  يولد لهما  على كل زوجني 
االثنني.  على  يزيد  ابن  كل  عن  ایرادهما  ُعشر  نحو  تبلغ  الصينية 

وتستمر هذه الضريبة سارية حتى يصل عمر األبناء إلى 16 عاما!

استراليا: 

هجوم إلكتروني على شركة اتصاالت يخرق 
معلومات ١٠ ماليني مشترك

يُرّجح أن تكون بيانات شخصية حلوالى 10 ماليني مشترك أسترالي 
قرصنة  عملية  في  للخرق،  تعرضت  االتصاالت  شركات  إحدى  في 
أعلنت  ما  على  البالد،  في  للخدمة  مزود  أكبر  ثاني  استهدفت 

الشركة اجلمعة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة »أوبتوس« كيلي باير روزمارين إن 
سمح  ما  اخلبرة«  أصحاب  »من  أشخاص  نّفذه  اإللكتروني  الهجوم 
العدد  أن  9,8 ماليني مستخدم، علماً  إلى معلومات  بالوصول  لهم 
اإلجمالي لسكان أستراليا يبلغ ٢5 مليونا بحسب إحصاءات العام 

.٢0٢1
تتضمن هذه البيانات أسماء عمالء وتواريخ ميالدهم وأرقام هواتفهم 
وإجازات  السفر  جوازات  بعض  وأرقام  اإللكتروني  بريدهم  وعناوين 

السوق.
أو  مرور  كلمات  أي  أن  مقرا،  سنغافورة  تتخذ  التي  الشركة  وأفادت 

معلومات مصرفية لم تتعرض للخرق.
تُطلَب فدية  ولم  الهجوم لم يتضح  إن مصدر  روزمارين  باير  وقالت 
بهذه  فعله  )املقرصنون(  ينوي  الذي  »ما  تعرف  ال  أنها  مضيفة 

البيانات«.
وقت  يحّدد  لم  لكن  األسبوع  هذا  القرصنة  عملية  واكتشفت 

تنفيذها.
هذه  ضحية  وقعوا  الذين  املواطنني  األسترالية  السلطات  وحّذرت 

القرصنة من أنهم قد يتعرضون خلطر سرقة الهوية.

استراليا:

صندوق امُلدخن
 األطباء واملتخصصون في علم النفس والكيمياء احليوية والصيدلية 
الطرق  أحدث   إلى  للوصول  كلل  بال  يعملون  كلهم  استراليا  في 
لإلقالع عن التدخني، وقد جنحوا بالفعل في تصميم صناديق صغيرة 
مت طرحها في األسواق األسترالية تضمن ملن يستعملها اإلقالع عن 

عادة التدخني في مدة ال تزيد عن أسبوعني.
   والصندوق الصغير يحتوي على كتيب مکتوب بأسلوب علمي من 
لم  فإذا  اإلقالع عنه،  التدخني وضرورة  بأضرار  املدخن  يقنع  أن  شأنه 
يلق املدخن جانباً با لکتاب والصندوق، واقتنع فعالً، يجد بالصندوق 
نوعاً جديداً من األقراص ملعاجلة لعادة التدخني، فضالً عن بعض قطع 
من احللوى للغرض نفسه، ويختبر الصندوق إرادة املدخن، فال يبخل 
بتقدمي لفافات حتتوي كل منها على سيجارة، أوقطعة من احللوى.. 

وله أن يختار!

الدمنارك:

بعد إعدام املاليني من حيوان املنك.. احلكومة تعود 
إلى تربيته

عن  الدمنارك  حكومة  أعلنت 
تربية  على  املؤقت  احلظر  رفع 
حيوان املنك اعتبارا من 1 يناير 
باستئناف  يسمح  ما  املقبل، 
لكن  بالبالد  املنك  فراء  إنتاج 
مبستوى »أقل بكثير« عما قبل 

جائحة كورونا.
الدمناركية  احلكومة  وأشارت 
املؤقت  احلظر  رفع  قرار  أن  إلى 
تقييم  أساس  على  مبني 

في  األمراض  انتشار  خارطة  يحدد  الذي  الوطني  اللقاح  معهد  من 
الدمنارك.

احليوان  حماية  وحدة  رئيسة  ريس،  بريتا  أوضحت  الصدد،  هذا  وفي 
في الدمنارك، قائلة: »ال توجد أسباب جيدة على اإلطالق إلعادة فتح 
مزارع املنك الكبيرة التي تشهد تكدس ماليني احليوانات في أقفاص 
وللبيئة  للحيوانات  سيء  فرائها..هذا  أجل  من  تقتل  حتى  صغيرة 

وللمناخ«.
عامني  نحو  مدار  على  احلكومة  أصدرته  أمر  بعد  القرار  هذا  ويأتي 
بإعدام ماليني من حيوان املنك ومنع تربيته لتقليل خطر نقل احليوان 
املمكن  من  كان  متحورة  ساللة  الحتواء  للفيروس  الصغير  الثديي 
أن تصيب البشر، بينما كان من املفترض في البداية أن يرفع احلظر 
نهاية ٢0٢1 لكن مت متديده لعام، وبداية من األول من يناير، سيسمح 

مجددا بتربية املنك في الدمنارك.
إذا كان سيفرض حد على عدد احليوانات  الفور ما  ولم يتضح على 
لكل مزرعة، اال انه من املؤكد انه ستفرض قيود على عدد األشخاص 
تسجيل  املزارعني  من  سيطلب  كما  املزارع،  بزيارة  لهم  املسموح 
أسماء الزوار، في حني كانت الدمنارك واحدة من أكبر دول تصدير فراء 
املنك في العالم، وأنتجت ما يقدر بسبعة عشر مليون فراء سنويا، 
حيث تنتج كوبنهاغن فير، وهي تعاونية من 1500 مربي دمناركي، نحو 
40% من اإلنتاج العاملي للمنك، وتوجه معظم صادراتها إلى الصني 

وهونغ كونغ.
وأثار قرار ٢0٢0 بالقضاء على حيوانات املنك في الدمنارك جدال قويا، 
بعد  اخلطوة  هذه  مثل  التخاذ  ضروري  تشريع  مناقشة  بعد  خاصة 

أكثر من شهر من بدء إعدام هذه احليوانات.

ايران:

إيلون ماسك يعلن تفعيل أقماره »ستار لينك« 
لإلنترنت في البالد

قال امللياردير ورجل األعمال ومؤسس شركة »سبيس إكس«، إيلون 
إيران،  في  لينك«  »ستار  بتفعيل  يقوم  إنه  اجلمعة،  اليوم  ماسك، 

الصناعية  أقماره  من  كوكبة  وهي 
للتزويد بخدمة اإلنترنت.

مقتضبة  تغريدة  في  ماسك  وقال 
لينك«،  ستار  »تفعيل  »تويتر«:  عبر 
العقوبات  من  اإلعفاء  على  ردا 
بوصول  اإليرانيني  لتزويد  األمريكية 

أكبر إلى خدمة اإلنترنت.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة اخلزانة 
توفير  يوسع  ترخيصا  األمريكية 

خدمات اإلنترنت إليران، في محاولة لدعم »التدفق احلر للمعلومات«.
وكان إيلون ماسك قال إن شركته »سبيس إكس« ستتقدم بطلب 
لإلعفاء من العقوبات األمريكية ضد إيران، في محاولة لتقدمي خدمة 

اإلنترنت للبالد عبر أقمارها الصناعية.
وقال ماسك ردا على تغريدة على »تويتر« ملراسل علمي: »ستتقدم 

»ستار لينك« للحصول على إعفاء من العقوبات ضد إيران«.
الصناعية  األقمار  اإلنترنت عبر  أن خدمة  البداية  وأعلن ماسك في 
القطبية  القارة  ذلك  في  مبا  قارة،  كل  في  متاحة  لينك«  »ستار 
قمر  ألف   4٢ إلى  يصل  ما  الشركة إلطالق  اجلنوبية، حيث تخطط 

صناعي لتعزيز االتصال.
وقال الصحفي العلمي اإليراني املولد، عرفان كسرايي، على »تويتر«: 
أن يشّكل »تغييرا حقيقيا  إيران ميكن  إلى  اإلنترنت  إن تقدمي خدمة 

للعبة وملستقبل البالد«، وهو ما أثار استجابة إيلون ماسك له.
خدمة  تقدم  وهي   ،٢0٢0 عام  نهاية  في  لينك«  »ستار  إطالق  ومت 
النطاق العريض عالية السرعة للعمالء في املناطق التي ال تخدمها 
األقمار  من  كوكبة  خالل  من  واملتنقلة،  الثابتة  األرضية  الشبكات 

الصناعية في مدار أرضي منخفض.

عالم بال حدود2121
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..لك أن تتخيل أن يقوم أبونا داوود ملعي بإدالء 
بتصريح يقول فيه 

: سمعت أن الرسول محمد )ص( كان ميسح 
كان  )ص(  فمحمد  إذن  اليتامى،  رأس  على 

مسيحًيأ!
ونقبل  نتفهم  كمسلمني  أننا  واملفروض 
به  صرح  مبا  أسوة  التصريحات  تلك  أمثال 
الشيخ  خالد اجلندي بأن املسيح كان مسلماً 

بدعوى أن كل الرسل اسلمت وجهها هلل.
باإلنسانية  وأؤمن  باإلسالم  أدين  مصرية  أنا 
يسمع  أن  يسيئه  املسيحي  أن  افهم  لذا   ..
صفة  معتقده  على  يضفي  من  هناك  أن 
هذا  لو  حتى  باملسميات  يتالعب  أو  اإلسالم 

من منطلق ان كل الرسل يسلمون هلل. 
خالد  الداعية  قصد  يفهمون  املسيحيون 
لكنهم  شائبة..  تشوبه  ال  فهًما  اجلندي 
فإن  ملعتقدهم  وفًقا  ألنه  عليه  يعترضون 

املسيح اله وليس مجرد رسول.
 فلما يركل الداعية التصريحات برأس إبهام 
هلل  انزل  ما  بتصريحات  ويستفزهم  قدمه 

بها من سلطان؟ 

 ، لتصمت  أو  خيرًا  فلتقل  خالد  شيخ  يا 
فنحن لسنا بصدد مناظرة، 

مبعنى اننا لم نسمع أن هناك مسيحًيأ ذهب 
لللشيخ خالد ليخبره

: املسيح مسيحي
 فيرد عليه الشيخ خالد:ال بل مسلم

فما الداعي إلطالق مثل تلك التصريحات أو 
املزايدة على اإلميان مبعتقدات الرسل.

فيها  يشعر  التي  الظروف  تلك  مثل  في 
املسيحي انه من األقليات يحتاج ألن نشعره 

بالقبول واحملبة فقط ال غير.
اختالف  برغم  لكم  مودتنا  لهم  فلنقل 
املعتقد، وال داعي أبدا للخوض في املعتقدات 

او مالمسة الشائك.
القرآن  في  املسيح  ال..  عيلك:  سيرد  ألنه 
فندخل   .. اله  فهو  اإلجنيل  في  أما  رسول، 
فلهم  في صراع معتقدي محسوم سلًفا.. 

مسيحهم ولنا عيسانا.
هم يعلمون جيداً أننا نؤمن باملسيح كبشر 
الداعي  فما  آخر،  قول  علينا  يفرضوا  ولم 

لفتح ملفات وترقيع معتقدات ؟!

ألجراس  واشتاق  اخلليج  في  اعيش  أنا   
االحآد وحني اسافر ألي بلد اقفز من الفرحة 
كنيس  أو  كنيسة  وجدت  لو  كاألطفال 

يهودي أو جامع في البلد الذي ازوره .
 كلها بيوت اهلل

ضع نفسك مكانهم
أن  كاثوليكي  مواطن  يخطرك  أن  تخيل 

محمد )ص( مسيحي
ثم أننا نعلم أن اهلنا من أقباط مصر لديهم 
وقع  الذي  الظلم  جراء  محتقنة  مشاعر 
نناقشها،  أال  يجب  املشاعر  وتلك  عليهم 

فيكفي انها ملست وجدانهم 
»كفتس  املرات  اآلف  سمعوا  انهم  ويكفي 

وعضمة زرقا« و كالم مؤذي ومتدني.
افهم أن الداعية لم يقصد سوى أن املسيح 
يسلم بأوامر اهلل، لكن التوضيح كان اوجب 

من التصريح.
تضايق  أن  التصريحات  لتلك  اريد  ال 

املسيحيني سواء في مصر أو في املهجر.
هاجر  ومن  مصر  من  هج  من  يكفي  اال   
في  عليه  التضييق  أو  باإلغتراب  لشعوره 

وطنه ؟
ال تتخيلوا حني أصل ملصر فاطمئن أن شبرا 
بكنائسه،  عامر  والصعيد  بأقباطها  عامرة 
وطني  وأعمدة  قائمة  بلدي  أركان  أن  اشعر 

ثابتة. 
اليهود  املدنيني  أن هناك من خلع  يكفي  اال 
من مصر وطردهم منها شر طردة واتهموهم 
بالعمالة واخليانة والتجسس دون ادنى دليل 

؟
والصهاينة  اليهود  بني  يكفي من ساوى  اال 
كفة  في  كيت  وجعلهم  حاربونا  الذين 

واحدة؟
يريد أن يشعر أن مصر وطنه  كل مسيحي 
وأنه يعيش فيها وفًقأ ملفهوم املواطنة وأنه 

ال يعامل كأقليات.
بآمان  وعيشوا  بخير  :كونوا  لهم  فلنقل 
واثبتوا على أرضكم فال احب عندي من قدوم 
طبق  في  نصيب  لي  ان  اعلم  وأنا  الشتاء 
قلقاس من جارتي تانت سميحة ولي ذكريات 

تزيني شجرة امليالد مع سور ماري بيار .. 
ما ابهاكم يا زينة مصر وحالها.

الرسول محمد )ص( كان مسيحيا 
 داليا احلديدي

تهنئةتهنئة
للخطيبنيللخطيبني

هيما و مارجوهيما و مارجو
باخلطوبة السعيدةباخلطوبة السعيدة

مع متنياتنا بالزفافمع متنياتنا بالزفاف
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The Israelites enjoyed life in 
Egypt for many years,
Until a new king came to 
power, who switched gears.
The Lord had multiplied the 
Israelites during their stay,
And the new Pharaoh want-
ed to keep them at bay.
So he made them all to be 
his slaves,
And worked them hard until 
they ended up in graves.
But the Lord increased their 
number more and more,
So he decided to attack the 
children which they bore.
He issued a decree to kill all 
the male newborns,
Which caused the Israelites 
to weep and to mourn.
By the grace of God, one 
child escaped this decree,
For his mother saw that he 
was an absolute beauty!
For three months she kept 
him hidden,
When she could hide him 
no more, a basket he was 
hid in.
She placed him in the river 
and prayed,
That God would come to 
his aid.
His sister followed the bas-
ket, but from afar,
Until it came to the house of 

Pharaoh’s daughter.
When she looked, and saw 
the baby inside,
With a smile so cute, and 
eyes so wide,
She could not resist keep-
ing him though she knew
That he was a son of the 
slaves - a Hebrew.
Moses’ sister went to her 
and inquired,
If she needed help with the 
bundle she had acquired.
She offered to bring a He-
brew female slave
To nurse the babe they had 
all craved.
When Pharaoh’s daughter 
agreed, 
His sister rushed with all 
speed,
To get the baby’s true 
mother, 
To care for him like no 
other.
When the nursing of the 
babe was done,
He returned to Pharaoh’s 
daughter, to be her son.
 ‘Moses’ is what he was 
called,
For out of the water he had 
been drawn.

END OF MOSES I

Gigi Soleman    

THE STORY 
      OF MOSES - I In a recent thorough study led 

by the US News and World 
Report about the ranking of 
the best countries in the world 
based on variable metrics, we 
find that in the year 2022, 
Canada’s ranking dropped 
from the number one country 
in the world to the third po-
sition. However, some may 
think that falling from num-
ber one to third is not a signif-
icant issue, as long as we are 
still in the top ten.
This might be considered a 
shallow view of the situation, 
and it is tough to reach the 
number one position, how-
ever, it is even much harder 
to retain it. Besides, once the 
slide starts, it will require ex-
tra effort to move upwards 
again or even prevent another 
decline.
The primary concern is to 
find out why such a decline 
happened. However, in the 
quest to discover the reasons, 
several factors have to be se-
cured to guarantee the cred-
ibility of the analysis. Such 
an essential factor requires an 
abundance of conditions that 
we need help with nowadays. 
Beginning with the absence of 
freedom of speech and hiding 
behind the myth of political 
correctness, our society will 

always struggle 
with finding the 
truth. I will repeat 
George Orwell’s 
eternal quotation, 
“The further a society drifts 
from the truth, the more they 
will hate those that speak it.” 
The first requirement to find a  
cure is to admit the problem. 
Yet, we are still suffering 
from many problems that we 
do not admit, and, eventually, 
would lead to the decline of 
the quality of life in any na-
tion or within any society.
Economic conditions, with-
out a doubt, lead to the dete-
rioration of the quality of life, 
especially when most people 
within the middle class suffer 
from the continuous increase 
in food prices, the basic 
need to survive in a modern 
civilized, progressive coun-
try. Here again, we must be 
honest about the reasons be-
hind such a surge in prices, 
which lie within the regular 
economic and financial mal 
performance of the Federal 
and Provincial governments. 
That performance led us to 
high inflation and a clear and 
present recession, a double 
dipping. 
Political and governance 
issues put us in a situation 

where only those 
who are trusted by 
a party or a leader 
are appointed to the 
highest executive 

posts in the government, re-
gardless of their competence 
or at least the required expe-
rience to perform within their 
office.
In addition, we have wit-
nessed a recent massive in-
crease in crime, road rage, 
and traffic violations, which 
raises a loud alarm about the 
deterioration of social peace, 
security, and safety. 
The absence of social and 
national unity is obvious in 
many workplaces and edu-
cational institutes, the lack 
of belonging, the fear from 
the other, the conspiracy 
theory which is the negative 
by-product of lack of inclu-
sion and the miss use of the 
multiculturalism. 
Although multiculturalism is 
a great principle and theory 
and is considered the highest 
degree of civilization, it is a 
dividing tool if misinterpret-
ed or misused by some.
Being the number one coun-
try is not a Utopia since we 
were there before. Neverthe-
less, it takes a united nation 
to regain its first status.

Emad BarsoumEmad BarsoumStatus DeclineStatus Decline

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

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

Markham residents can vote from October 14 - October 24. Online voting begins October 14. 
Please see the voting instructions which will be mailed to Markham households.


