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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

عصام شلتوت لـ«جود عصام شلتوت لـ«جود 
نيوز«: هذه اسباب نيوز«: هذه اسباب 

غياب الالعبني غياب الالعبني 
األقباط عن املالعباألقباط عن املالعب

 قراءة هامة لفهم اخلريطة السياسية والقوي  قراءة هامة لفهم اخلريطة السياسية والقوي 
واألحزاب واحلكومة التي حتكم الكيبيكواألحزاب واحلكومة التي حتكم الكيبيك

كندا تشهد أعلى منو سكاني كندا تشهد أعلى منو سكاني 
منذ عام منذ عام 19571957 بسبب بالهجرة  بسبب بالهجرة 
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عروس اإلسماعيلية ضحية أم مشاركة في اجلرمية؟
• »تعرضت للتهديد بإلقاء مياه النار على وجهي ومحاولة قتل والدي، وكنت 
خايفة على أهلي، واستحملت 8 شهور علشان أهلي، وملا احتبست 15 يوم.. 
ونزفت من بطني 15 يوًما، كنت هنتحر ومقدرتش استحمل أكتر من كده.. 
كنت بنضرب واتشتم كتير أوي خالل األشهر األخيرة، واستحملت وقولت 

أعيش وخالص«.
• »جوازي مت بطريقة تقليدية في أربعة أشهر، وأنا أقيم حالًيا في منزل والدي 
الذي أنقذني مما كان يحدث لي مع زوجي، وتقدمت ببالغ ضد زوجي للنيابة«.

· الزواج ووصل تفكيري 	 االعتداءات املستمرة بعد  »حاولت حتمل 
لالنتحار وقام زوجي باحتجازي في منزل شقيقه 15 يوما، وكان 
لم  لكن  باجليران  االستغاثة  وحاولت  مبرًحا،  ضربًا  يضربني 

ينقذني أحد.”
عروس  مها  وصرخات  كلمات  هي  هذه 
االسماعيلية التي كانت قد حتولت لـــ«تريند« 
منذ حوالي ثمانية شهور بعد ضربها يوم زفافها 
أمام الكوافير وسحلها في الشارع، وبرغم ذلك 
استمر الزواج واعتبر الناس واجليران واجملتمع هذا 
الضرب مجرد ضرب حبيب زي أكل الزبيب وعلى 
يقولون  فاملشايخ  تتحمل،  أن  الصاحلة  الزوجة 
لزوجتك عضمايه!!  يازوج لكن ال تكسر  اضرب 
أو  ضلعاً  لك  يكسر  ولم  الكالم  سمع  والزوج 
..الراجل  ..كتر خيره قوي  عظمة فخذ أو حوض 

ما قصر !!
يلومها  الناس  من  الكثير  هناك  بالطبع 
وغير متعاطفني معها ويقولون تستاهل، 

لكن أريد وليس تبريراً أن أفسر لكم كيف 
وملاذا فعلت مها ذلك، مجرد تفسير ؟

لالنسحاق  قابلة  اجملتمع  جعلها  مها 
ثقافة  بنت  مها  غلبانة،  مها  له،  ومبررة  ومسوقة  بل  للقهر  ومستعدة 
كارهة للمرأة، ومحقرة لها، بدليل هل دافع رجل أو حتى سيدة عنها وهي 

تركل وتشتم ويكيل زوجها لها اللكمات!
في  وهي  تعطرت،  اذا  بالزنا  ويتهمها  حواجبها  نتفت  اذا  يلعنها  مجتمع 
حتى  املالئكة  وتلعنها  أهلها،  وأكثر  النار  قاع 
زوجها  الغتصاب  تستجيب  لم  اذا  الصباح 

وهي كارهة مكرهة.
لالستمرار  بقبولها  اجلرمية  في  مشاركة  مها 
الزواج بعد هذه العلقة الساخنة، لكنها  في 
بنت  ألنها  مسكينة  هي  الوقت  نفس  في 
ضدها  وميارس  يلفظها  الذي  اجملتمع  هذا 
غسل  نتيجة  مازوخية  هي  فصارت  السادية 
الدماغ وتزييف الوعي وانحياز األفكار الدينية 
هي  ضدها  اجملتمع  على  املسيطرة  السلفية 

وبنات جنسها.

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

العمل  ساعات  متدد  كندا 
واملهاجرين  الدوليني  للطالب 
للمساعدة في نقص العمالة
..............................................ص9

ضحية  اإلسماعيلية  عروس 
أم مشاركة في اجلرمية؟

..............................................ص2
عن  إسكتلندا  استقالل 
العليا  احملكمة  بريطانيا.. 
استفتاء  إجراء  شرعية  تنظر 

جديد
...........................................ص11

اجماع بـــ«النواب« ملضاعفة 
السلع  ضريبة  استحقاق 
الكنديني  لصالح  واخلدمات 

منخفضي الدخل
............................................ ص 9  

ماسبيرو تبحث عن العدالةماسبيرو تبحث عن العدالة
عزيزي القارئ .. هل جربت ان حتمل شيئاً اثقل من وزنك بني يديك 
من جسمك  بجزء  اصطدم  من شئ  تأملت  هل  رأسك،  فوق  او 
.... في هذا الوقت منذ عام مضي عبرت دبابة عسكرية وزنها 
63 طناً علي اجساد الشهداء ميخائيل توفيق وشنودة نصحي 
وجمال فايق وامين صابر وجرجس راضي ومسعد فهمي وغيرهم 

من شهداء ماسبيرو ..
فهل جربت أن تذوب حباً في وطن يرفضك 
وحلمت مبستقبل أفضل له وهو ال يعنيه 
مستقبلك، خرجت تدافع عن حق الصالة 
تراها وشعب  لم  أسوان  في  في كنيسة 
علي  خرجت  االميال،  مبئات  عنك  يبعد 
وجه وطن ليري يوماً ما »العدل« فرد عليك 
والكبد  الرئة  الوطن بطلقة حية اصابت 
... هذا ما حدث مع  إلى أشالء  وحولتهم 

شباب مسالم في عمر الزهور ُقتلوا غدراً في مذبحة ماسبيرو 
...

األولى  الذكرى  أعقاب  في  أعوام  عشر  منذ  كتبتها  كلمات 
ملذبحة ماسبيرو ، كلمات مرت عليها أعوام ولم يتغير شئ

سنوات، ومازالت الفتاة »ماري« شقيقة الشهيد »مينا دانيال« 
االخ  حكاية  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  علي  وحتكي  تكتب 
كان  الذي  الصغير  الشاب  ذلك  غدراً.  ُقتل  الذي  دانيال«  »مينا 

لها االخ واالبن، الصديق والسند،

أن  تصرخ  مجدي«،  »فيفيان  ومازالت  سنوات 
ينال اجلاني الذي قاد مدرعة مسرعة قتل بها 
ومازال  اجلميع  امام  ثوان  في  احلبيب  خطيبها 

هذا اجلاني حراً طليقاً
سنوات واسر 27 شهيد يجتمعون في كنيسة املالك ميخائيل 
إلقامة  أكتوبر،  من  السادس  مبدينة 
و  »األخ«  و  »االبن«  أرواح  علي  الصلوات 
أن  بعد  السماء  عدالة  طالبني  »الزوج«، 

فشلت عدالة األرض
الذكري  نفس  وفي  عام،  وكل  سنوات 
تُرسل املنظمات احلقوقية البيانات، وكل 
بالقصاص  يطالبون  الضمائر  أصحاب 
املذبحة  التحقيق في هذه  وفتح  العادل 
شارك  من  كل  عن  والكشف  مجدداً، 
بالقتل او التحريض في قتل 27 متظاهر سلمي ال حول لهم 

وال قوة.
فنحن نحتاج في اجلمهورية اجلديدة التي نتحدث عنها لقيم 
لهذا  وصحية  صحيحة  ألفكار   ، جديدة  لسلوكيات   ، جديدة 
نتحدث  التي  اجلديدة  للجمهورية  دعامة وهدف  وأهم  اجملتمع. 
عدالة   ، القوي  قبل  للمستضعف  عدالة   ، العدالة  هو  عنها 
اهلل  رحم  احلي.  قبل  للميت  عدالة   ، الظالم  قبل  للمظلوم 

شهداء ماسبيرو   

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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التشدد الديني واالضطرابات النفسية
44

الكون  هذا  في  الدين  ُوجد  هل 
وتنظيم حياته  اإلنسان  خلدمة 
الروحية  احتياجاته  ورعاية 
البشر  على  للتضييق  جاء  أم 
ُمعقدة  عويصة  مبُتطلباٍت 
حترُّكاتهم  تقييد  في  تُسرف 
وتُكبل  طموحاتهم  وتخنق 
وإعمار  التطور  عليى  قدرتهم 
ردود  تأتي  ما  غالًبا  األرض؟ 

تلك  مثل  على  دينًيا  املُتشددين 
ُمتسائليها  بأن  التساؤالت 
الِفنت،  إثارة  يستهدفون  ضالني 

ُسبحانه  العاملني  رب  رد  هذا  يُكن  لم  بينما 
ُكل  في  للُرُسل  الناس  اسئلة  على  وتعالى 
ما  وهو  نعرفها،  التي  السماوية  األديان 
إلًها  يعبدون  هل  ُمجددًا:  نتساءل  يجعلنا 
تلك  يفتحون  ال  أنهم  أم  نعرفه؟  الذي  غير 
الكتب السماوية وال يقرؤونها؟ أم يقرؤونها 

صوتًيا دون أن ينتبهوا للمكتوب بوضوح؟!
كل ديٍن جاء كان يستهدف الرأفة باإلنسان 
معها،  يتعامل  التي  اخمللوقات  من  وبغيره 
الناس  بني  والتراحم  األخالق  مبكارم  يُذكّر 
غيرهم،  وجتاه  أنفسهم  جتاه  ومسؤولياتهم 
عالقة  إال  واملؤمنني  اخلالق  بني  العالقة  وما 
بالذكر  توثيقها  ويتم  اإلنسان  حتمي  محبة 
يُريد  اخلالق  كان  ولو  والعبادات،  والصلوات 
إكراه خلقه على شيء حلّركهم كالّروبوتات 
املُسيَّرة التي ال شيء لها من أمر نفسها وال 
»حياة  وكانت  والرغبات،  املشاعر  تتنازعها 
بعض  في  صريٍح  بلفٍظ  أولويَّة  اإلنسان« 
بأيديُكم  تُلقوا  »وال  السماوية منها  الكتب 
إلى التهلكة« في القرآن الكرمي، كما أن تتبع 
ونواهيها  بأوامرها  الدينية  األحكام  تطور 
تلك  جمود  عدم  أن  يؤكد  العصور  مر  على 
األحكام وتغيُّرها بتغيُّر املكان والزمان يعني 
عصٍر  ُكل  ظروف  دائًما  راعى  بها  اآلِمر  أن 

مازلنا  هذا  مع  وُمستجداته، 
»ال  من  هذا  يومنا  حتى  نُصادف 
رون« ويفرضون على البشر  يتفكَّ
مساراٍت  احلاِضر  عصرنا  في 
يعيش  أن  يستحيل  ُمتطرفة 
اإلنسان الطبيعي معها بذريعة 

»الغيرة على الدين«!
دين  لكل  األساسية  األركان 
اخلالف  ويندر  ومعروفة  محددة 
ُمعظم  ينعِدم،  لم  إن  عليها 
مسائل  على  والتشدد  اخلالف 
حلياة  الشخصية  الشؤون  تخص 
البشر وتتغير تفاصيلها بتغير ظروف الزمن 
املرتبطة  التعامالت  فمناقشة  وُمعطياته، 
النخاسة  أسواق  في  واإلماء  العبيد  ببيع 
تلك  انتشار  أزمان  في  مقبوالً  أمرًا  كانت 
مقبوالً  أمرًا  تُعد  لم  لكنها  الظاهرة، 
ر العصر وجترمي تلك الظاهرة  انسانًيا مع تطوُّ
ذلك  على  وِقس  اإلنسان،  حلق  املُنتِهكة 
العنيُد  التشبث  يُعتبر  أُخرى كثيرة  مسائل 
بها مؤثرًا سلًبا على حياة اإلنسان إلى درجة 

تودي به إلى التهلُكة.
إن التشدد الديني في مسائل تتعارض ُكلًيا 
العصر  في  البشر  معيشة  مصالح  مع 
احلديث تكاد تكون نتائجه وجًها ُمفجًعا آخر 
اإلنسان  يقودان  واالنفالت، كالهما  لالنحالل 
االضطرابات  بئر  في  فشيًئا  شيًئا  للغرق 
بعبثية  القامت  والشعور  املُظلمة  النفسية 
التخلص  املُلحة في  الرغبات  احلياة ومن ثم 
منها باملوت، وبعض تلك االضطرابات تظهر 
اآلخرين  على  للتنكيد  ُمحاوالت  صور  في 
حياتهم  يجعل  أو  يسرهم  ما  كل  وإفساد 
أكثر راحة، عدا عن التورُّط بالُعزلة اجمُلتمعية 
ُمتسلِّطًة  شخصيًة  املرء  يتقمص  عندما 
تريد فرَض آرائها املُتشددة على احمُليطني بها 

فيتجنبون التعاُمل معها أو االقتراب منها.
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استقبل  املاضي  األسبوع 
تطبيق  على  رسالتني  هاتفي 
ماسينچر في يوم واحد عكس 
لهم  كانت  لكن  بعضهم، 
على  مجبر  خلتني  دالالت 
أفكاري  صياغة  وإعادة  التأمل 
اجملتمع  حال  له  وصل  فيما 
التعامل  وكيفية  املصري، 
واقعي  بشكل  ظواهره  مع 
األولى  الرسالة  وموضوعي.. 
للفنان  ڤيديو  عن  عبارة  كانت 
صدره  على  بيخبط  نصار  إياد 

بيقول  لشاب  مجهول  صوت  خلفية  على  ويرقص 
اتي مونتو! اشتر يوجو! موبني كيرا! ... شئ من هذا 
القبيل.. بس الشهادة هلل سمعت جملة مساكن 
شيراتون فحسيت إن املوضوع فيه عمق ورسالة ما 

لسه معرفتش أفك شفراتها.
سألت الصديق اللي بعت الفيديو هو ايه ده؟ ألني 
اللي  ايه  عارف  ومش  شوية  مشغول  كنت  فعال 
فاتوا..  اللي  اليومني  ميديا  السوشيال  على  جد 
باعتهولي  مكانش  ألنه  شوية  الرد  في  عليا  اتأخر 
انا شخصيا، هو استخدم خاصية حتديد الكل ثم 
اإلرسال، املهم أنه اخيرا رد وعرفني بالترند مع قدر 
ال بأس به من السب والسخرية من صاحب الفيديو 

األصلي.
عندي،  ناشره  هتالقيني  صفحتي  ادخل  لي  وقال 
ألف   20 بتاع  عنده  عامل  ولقيته  فعال  دخلت 
شبه  ولقيت  معتبرة،  شير  كمية  على  مشاهدة 
إجماع من املعلقني على إن احملتوى مبتذل وتافه ولِك 

اهلل يا مصر!!
رسالة من  اليوم جاتلي  نفس  إن في  بقى  املفارقة 
للتصويت  موقع  على  ادخل  بتدعوني  صديقة 
لدكتور مصري اسمه أحمد الزغبي على مسابقة 
األمانة  مبنتهى  اللي  هارفارد،  جامعة  عامالها 
أنه عامل بحث عن تطوير  فعال معرفوش، وعرفت 
البنكرياس..  ملواجهة سرطان  نانومترية  جسيمات 
دخلت طبعا على الفور وصوت له، وعرفت في وقت 

الحق أنه حصل على املركز األول في املسابقة.
األصدقاء،  أحد  عند  بوست  بالصدفة  حملت  بعدها 
حمادي  بنجع  الشرقي  قرية  أهالي  فيه  شفت 
متجمعني على القهوة جلوسا وقياما.. مش عشان 
البن  تليفزيوني  حديث  بيتابعوا  ..دول  كورة  ماتش 
الباحث  السميع  عبد  مصطفى  الدكتور  قريتهم 
عن  بيتكلم  وهو  السويسرية  بورج  فري  بجامعة 

أبحاثه العلمية.
الناس، على خبر  الغاضبة من  الفعل  ردود  وتابعت 
مايكل  األخ  مع  االتصاالت  شركات  إحدى  تعاون 
أغنيته  بكلمات  واالستعانة  ده،  الغالبة  جاكسون 
وشوفت  مالي،  مبلغ  نظير  تون  الكول  خدمة  في 
ثورة الغضب واالنتفاضة الشعبية ضد الرأسمالية 
االجتماعي  واالنهيار  امللتوية،  واملعايير  املتوحشة، 
هو  ما  كل  السطح  على  د  صعَّ اللي  والثقافي 
وراقي  جيد  هو  ما  كل  وطمس  ودفن  ومبتذل،  ردئ 

ومتحضر.
عمر  من  راحت  اللي  والسنني  التعليم  خسارة  ويا 
أديب..  أو  عالم  أو  باحث  وال  دكتور  وال  مهندس 
وسط  الناس  بيسألها  اللي  احمُلَبطة  والتساؤالت 
واإلخالص  التعليم  جدوى  عن  واليأس  القهر  دموع 
إن  احلالل  العيش  لقمة  في  واالجتهاد  العمل،  في 
االنحطاط  هو  واملال  للشهرة  املتاح  الطريق  كان 
سؤال  نفسي  سألت   .. ده  واالسفاف  والسطحية 
لي  بعت  اللي  للصديق  مسألتوش  ليه  معرفش 
مني  هو  وأجري..  انتش  الشيراتون  مساكن  رائعة 

دي؟؟  للتفاهات  ويروج  بينشر  اللي 
ويشوف  بيتصفح  ملا  اللي  مني 
يقف  مبيخليهوش  ردئ  محتوى 
عنده ويكفي الناس واجملتمع شره؟ .

كام واحد اتكلم عن أحمد الزغبي 
في  األول  املركز  على  حصل  اللي 
مسابقة عامالها جامعة هارفارد؟؟؟ 
بدوره  وقام  اتكلم  فينا  واحد  كام 
على  حتى  بيه  احمليطني  يعرف  أنه 
عشرات غيره؟ أو كام واحد شافهم 
يشير  أو  بوست  يكتب  وكسل 
إليهم أو ينده عياله يقولهم خدوا 
من اللي زي دول القدوة واملثل؟ في املقابل كام واحد 
االبتذال  ويجعل  ويتجاهله  الرديء  يشوف  ما  بدل 
يقف عنده، ساهم في نشره اكتر وهو بيبكي على 

اجملتمع اللي انهار وعلى الفساد اللي انتشر .
اليوتيوب  على  جيد  محتوى  شاف  واحد  كام 
ومفكرش ينشره ويدعم قناة صاحب احملتوى؟ كام 
ويعرف  كاتبه  يشجع  وكسل  مميز  كتاب  قرا  واحد 
الناس اللي عنده بيه؟ كام واحد شاف مناذج طيبة 
ومحترمة  مميزة  مواهب  أو  حرف  أصحاب  وناس 
كليب  النتقاد  يتفرغ  عشان  ليها  اإلشارة  وجتاهل 
عيل  يهاجم  أو  توكر  تيك  على  يتريق  أو  شيماء 
السائد  للمنهج  فطن  واحد  كام  ويجري؟؟  بينتش 
في تصدير كل ما هو قبيح وسئ وتافه في اإلعالم 
وطرحه  اجلمعي،  العقل  على  وفرضه  واملواقع، 
أو  عائد  بال  اللي  والهري  للجدال  وتكثيف  بإصرار 
عن  والتعامي  التجاهل  املقابل  في  إيجابي؟  مردود 
السؤال  ده  هو  ومتحضر؟  وراقي  ناجح  هو  ما  كل 
الذات  جللد  نتفرغ  ما  قبل  لنفسنا  نسأله  اللي 
وصب اللعنات على اجملتمع اللي بيدعم فساد الذوق 

وانهيار القيم.
.. وما أكثر من  انتش وأجري  احنا عايشني في زمن 
نظرية  لتطبيق  واجته  واملبادئ  األخالق  عن  تخلى 
من  أو  سرسجي  يكون  ما  غير  من  وأجري  انتش 

ساكني السطوح املغضوب عليهم .
الفنان  اشعار  من  يغني  بدا  ملا  دياب  عمرو  هو 
دوالر  مليون  له  وقفش  شيخ  آل  تركي  البوهيمي 
ويجري؟  بينتش  مكانش  احلوت  لبرج  يغني  عشان 
اجليد  عن  تخلوا  كبار  مفترض  اللي  الفنانني 
وردئ  سيء  هو  ما  لكل  واجتهوا  احملترم  واملضمون 
له  ويعمل  حاله  ميشي  فيهم  واحد  كل  عشان 
ماليني من الدهلكة والتفاهة مش بينتش ويجري؟ 

هو لعيب الكورة اللي بيتحكم في مزاجك ويحرق 
مش  فني  مردود  اي  غير  من  ماليني  وبياخد  دمك 
بينتش ويجري؟ اللي واخدين فلوسك انت شخصيا 
 50 يفتح  مرتب  الشهر  في  مدرب  على  وبيصرفوا 
مش  الرياضة  فيه  ميارسوا  عيالك  شباب  مركز 

بينتش ويجري؟
والتفاهة  السطحية   .. وأجري  انتش  زمن  نحن في 
لكل  بابه  وبيفتح  كله  العالم  في  موجود  سوق 
ودي  واألخالق،  والكرامة  احلياء  برقع  له  بيقلع  اللي 
وتبص  بابه  متفتحش  مريديه..  وطبيعة  طبيعته 
حابب  رافضه..اللي مش  طاملا  فلوسه  وعلى  عليه 
الردئ يقاومه بالتجاهل ..يسعى في سكةاحترامه 
لنفسه ..ويطور من قدراته ويفكر ويجرب ويحاول..

اإلسفاف  من  اتربح  اللي  على  لعناتك  متصبش 
بيه..   اهتميت  ملا  سعر  له  عملت  اللي  أنت  النك 
ألن  الصحيح  الطريق  فلوس  قلة  من  ومتزعلش 
قلة  من  يعاني  طريق  واجلمال  احلياة...احلق  طبع  ده 
انك متشي في  إما   .. اختار  إذن   ... اساسا  سالكيه 
سكة تكسب فيها ذاتك وربك وسالمك النفسي .. 

أو انزل ملعبهم ...و اعمل زيهم ..إنتش وإجري

إن أردت شيئاً بشدة ... 
إنتش وإجري!!    

 بقلم: هاني صبحي 



Saturday, October 15, 2022 - Issue 222السبت 15 اكتوبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثاني والعشرون بعد املئتان 55

ايتها الظالل املقدسة!
يا عني األبّوة، وقلب األمومة، وود األصدقاء، وأواصر الدم!

یا نبض القلب، وصحوة الضمير، وانطالق الفكر!
يا سحر الطبيعة، ومعجزة اخلليقة األزلية!

أيتها الظالل اإللهية املقدسة!
إني أنزف عرق التعب،

وتدميني اآلالم،
وحتاصرني رمضاء التجارب الشيطانية!
ايتها الظالل، التي ال تدور مع الشمس،

وتضيء إذ تشتد الظلمة في أعماق النفس،
خذيني حتت شجرتك الوارفة إلى الراحة األبدية،

حيث نهر احلياة،
فترتوى نفسي العطشي إلى هذا الينبوع الذي ال ينضب:

نبع اخلير، واحلب، والكمال.. نبع اإلميان بك يا اهلل!
فأجد مكانا في صفوة املطّوبني،

والقديسني،
والذين تدعوهم الى اعيادك اخلالدة:

أعياد العروش السماوية،
والفضائل، 

وامللكوت!!...

في ظل الظالل املقدسة

كيبك  مقاطعة  سكان  خرج  املاضي  األسبوع  في 
احمللية  االنتخابات  في  بأصواتهم  يدلوا  لكي 
وعلى  للجدل  مثيرة  دائما  هي  التي  للمقاطعة 
املزورة  الليبرالية  اإلعالم  وسائل  توقعات  عكس 
شعبية  بتراجع  معظمها  صرحت  التي  للحقيقة 
رئيس وزراء كيبك السيد فرانسوا لوجوا، وانه حتما 

سيخسر هذه االنتخابات.
 إال إن ما حدث كان عكس ما توقع اإلعالم الليبرالي 
يقال  ما  اقل  فوزا   CAQ الـــ  حزب  وفاز  املوجة 
املاضية  باالنتخابات  فاز  إنه  بالرغم  مزلزل  انه  عنه 
ولكنة في هذه االنتخابات حقق فوزا اكبر بكثير مما 
الكندي  املستوى  على  مدلوالت  الفوز  ولهذا  سبق 
نظرة  نلقى  دعونا  شيء  كل  قبل  ولكن  والعاملي، 
في  يسمونه  كما  الـــ«كاك«  حزب  على  سريعة 
 parti الـــــــ   انشق من حزب  الكيبك وهو حزب 
québécois وهذا األخير حزب قومي ينادى بانفصال 

كيبك عن كندا .
وبالرغم  منة  منشق  الكاك  حزب  أن  من  وبالرغم 
زعماء  احد  كان  لوجوا  السيد  الكاك  زعيم  أن  من 
أن  إال  باالنفصال  املطالبون  اليمينون  القوميون 
اعلن  الكاك  حسب  زعامة  بعد  لوجوا  السيد 
ولن  يدعم  لن  إنه  كما  االنفصال  يؤيد  ال  احلزب  أن 
انهم  من  وبالرغم  االنفصال  على  الستفتاء  يدعو 
االحتاد  في  االستمرار  أهمية  يرون  انهم  إال  قوميون 
كيبك  يحصل  أن  يجب  وإنه  الكندي  الكونفدرالي 
على دعم اكبر من احلكومة الكندية وبنظرة عامة 
فاز  الكاك  آن حزب  االنتخابات جند  نتائج هذه  على 
من  فائز  عضو   ٩0 عدد  بإجمالي   ٪ بنتيجة٩8،٤0 
إجمالي 125 عضو ولكى نقارن الفارق املهول الذى 
حدث لك أن تتخيل أن اقرب املنافسني لهذا احلزب هو 
احلزب الليبرالي والذى  فاز بنسبة 1٤،5٪  ولتتمكن 
مقاطعة  فان  االنتخابات  هذه  صاعقة  فهم  من 
أي  الليبرالي  للحزب  مملوكة  بطبيعتها  هي  كيبك 
األخرى  واملفاجأة  ليبرالي،  وتوجههم  انتماءهم  أن 
أن مؤسسني حزب الكاك هما مزيج من القوميني 

واحملافظني وهم يصفون نفسهم باليمني الوسط.
إذن انتخابات أدت إلى فوز ساحق للقوميني احملافظني 
أن  وهزمية نكراء للليبراليني وهذا هو بيت القصيد 

الليبرالي  احلرب 
أخطاء  ارتكب 
للشعب  قاتلة 
منها  الكندي 
على سبيل احلصر 
غير  أعداد  إدخال 
من  طبيعية 
القادمني  الالجئني 

انتماءات  لهم  والذين  اإلرهاب  ترعى  دول  من 
من  ضغط  حتت  أيديولوجية  أو  كانت  طائفية 
مجموعة معينة ممن هم حول رئيس الوزراء الكندي 
قد  مما  نفسه  في  هو  يعلمها  ألسباب  ومبساعدته 
يضر بالسالم االجتماعي الكندي وأيضا باالقتصاد 

الذي يعتمد على أموال دافعي الضرائب.
واالحتياطي  امليزانية  من  كبير  جزء  إهدار  ثانيا 
فترة  أثناء  فيها  مبالغ  تعويضات  في  الفيدرالي 
بالنسبة  كثيرة  إخفاقات  على  التغطية  الكوفيد، 
املستقبلية  الرؤية  وضوح  وعدم  الكندي  لالقتصاد 
يعنى  وهذا  العام  االقتصادي  للوضع  بالنسبة 
القومية  األحزاب  نفوذ  تنامى  إلى  أدى  حدث  ما  ان 
وسط طبقات اجملتمع الكندي اخملتلفة هروبا منهم 
الكندية  الهوية  ضياع  من  خوفا  األحزاب  هذه  إلى 
مستقبلهم  على  وخوفا  الليبرالي  احلزب  يد  على 
عينة  كيبك  مقاطعة  في  حدث  وما  االقتصادي 
سيتكرر في كل املقاطعات ألن الدعوة إلى القومية 
صارت اقوى والثقة في القوميني صارت كبيرة جدا.

مع  تتماشى  فهي  عامليا  االنتخابات  هذه  تأثير  أما 
نحو  بشدة  واجتاههم  العالم  بالد  معظم  صحوة 
وسمعوا  بعيونهم  شاهدوا  أن  بعد  القوميني 
والليبراليني  الدميقراطيني  مصداقية  عدم  بأذانهم 
يقدمون  وانهم  أوكرانيا  حرب  مع  تعاملهم  في 
لفشلهم  محرقة  ذبيحة  األوكراني  الشعب 
االنتخابات  إال  ادل على ذلك  أوهامهم وليس  وغباء 
وقوة  املتطرف،  اليمني  وفوز  األخيرة  اإليطالية 
وبلجيكا،  وهولندا  فرنسا  في  اآلن  املتطرف  اليمني 
قد  أوكرانيا  إن حرب  مقالة سابقة  في  قلت  وكما 
الليبراليني ووضعت  عرت ادعاء الدميقراطيني وغباء 

أمريكا على أول خط النهاية. 

نتائج انتخابات كيبك الكارثيةنتائج انتخابات كيبك الكارثية
    بقلم: مجدي حنني

ضرب النار في احلرب يا ُدفَعة
ضرب النار مش عاألهل

املفروض حتميني يا ُدفَعة
وأنت بتسحل فيا سحل

عارف أيه اللي بيوجع
قبل ما اموت مخليني بدمع

آخر منظر قبل ما اموت
دبابة بلدي علي جسمي تفوت
بص في عيني للحظة يا ُدفَعة

بص في وشي قبل ما اموت
اصلي ملا حملت عنيك

شفت فيهم فدادين من غل
وأنت بتسحل فيا سحل

ضرب النار عاجلبهة يا ُدفَعة
ضرب النار مش عاألهل !

عاماً  عشر  أحد  منذ  اليوم  هذا  مثل  في 
سلمية  وقفة  األقباط  شباب  بعض  وقف 
بدون سالح امام مبني ماسبيرو محتجني 
سياسات  واستمرار  كنائسهم  هدم  على 
وحرمانهم  والتهميش  والتمييز  الظلم 
قد  وكانوا  كنائسهم  داخل  الصلوات  من 
ظنوا ان هذه السياسات ستتغير بعد قيام 
أسوأ  بل  هو  كما  حالهم  فوجدوا  الثورة 
ثورة لم تقم وكأنهم ليسوا  بكثير، وكأن 

من هذا الشعب ولهم احلق في احلياة.
يصرخون  األقباط  شباب  بعض  فخرج 
سالح  وبدون  سلمية  بكل  مطالبني 
ففتح  حقوقهم  من  ببعضاً  مطالبني 
ودهسوا  عليهم  النار  بالدهم  جيش 
في  بالدهم  جيش  مبدرعات  أجسادهم 
مشهد  وهو  اإلنسانية  تنساه  لن  مشهد 
وحني  اخلزي  هذا  عن  صامت  كل  على  عار 
متمثلة  آنذاك  احلاكمة  السلطة  طالبنا 
يحكم  كان  الذي  العسكري  اجمللس  في 
لم  احلادث  في  املتسببني  مبحاسبة  البالد 
نري إلى اآلن أي عقاب ألحد، وكأن دماء لم 

احلادث  أن  رغم  ثمن  بال  أرواحاً  وكأنها  تراق 
بعض  أن  بل  والصورة،  بالصوت  موثق 
املتورطني املباشرين في احلادث مثل املذيعة 
األقباط  ضد  حرضت  التي  مجدي«  »رشا 

الدولة  تليفزيون  في  مباشرة  الهواء  على 
تقترف  لم  وكأنها  محاسبتها  يتم  لم 

جرماً ضاع بسببه شباباً في عمر الورود.
املسؤول  تعيني  مت  األقباط  قهر  في  ومتادياً 
وزيراً  هيكل  أسامة  آنذاك  األعالم  عن 
جاء  وزيراً  تعينه  وكأن  بعد  فيما  لألعالم 
األقباط  ضد  التحريض  على  له  مكافأة 
مشاعر  متجاهلني  ماسبيرو  حادث  في 
األقباط وكأنهم عدم أو ال شيء. إن شاهد 
املذبحة الذي يقرر أن هؤالء الشباب قتلوا 
أثناء  املصري  اجليش  ومدرعات  برصاص 
وقفتهم السلمية بدون سالح أمام مبني 
حتى  كنائسهم  بهدم  منددين  ماسبيرو 
أزالته عمداً سيظل  ولو أخفيتموه أو متت 
حقوق  أن  يظن  من  ومخطئ  القلوب  في 
هؤالء الشباب األقباط ستسقط بالتقادم 

معوالً علي عامل الزمن في النسيان.
العيش  نريد  مساملاً  شعباً  كأقباط  أننا 
بسالم وال نطلب سوي بعض احلقوق التي 
وهي  أنسان  ألي  الدولي  القانون  كفلها 
حقوق املواطنة العادية واحلق في حرية في 
الشعب!  أفراد  باقي  مع  واملساواة  العبادة 
هؤالء  حق  وسيظل  املذبحة  هذه  ستظل 
محاسبة  نرى  حتى  عقولنا  في  الشباب 

عادلة لكل متورط في هذه اجلرمية.

1111 عاما على مذبحة ماسبيرو عاما على مذبحة ماسبيرو
بقلم: جورج موسى

1-844-355-6939
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اخلالص،  الشر  هو  بل  الكلمة  مبعنى  قاتل  هو 
تسميته  مت  الذي  جيليس  فنسنت  شون  هو 
“بالقاتل املتسلسل احلقيقي”، لقد كان شرير 
لكن  خالُص”،  “شٌر  بأنه  اعترف  أنه  حتى  جًدا 
شون  املتسلسل  القاتل  أن  من  الرغم  على 
فنسنت جيليس قد اعترف بسهولة بجرائمه، 
ورمبا حتى أعرب عن بعض الندم احلقيقي، إال إن 
يكن  لم  أنه  تظن  ستتركك  جرائمه  تفاصيل 
سوى كتلة من الشر بل هو الشيطان نفسه .

الصبي الغاضب :
طفولة  جيليس  فنسنت  شون  لدى  يكن  لم 
اإلدمان  من  يكافح  والده  كان  فقد  سعيدة، 
عن  تخلى  وقد  العقلي،  واملرض  الكحول  على 
في  جيليس  والدة  من  قصير  وقت  بعد  أسرته 
الصعوبات  من  الرغم  على  لكن  1٩62م،  عام 
التي نشأ فيها بدون أب، بدا أن جيليس طفل 

صغير هادئ في باتون روج .
وفي تلك الفترة كان جيليس بني أمه وأجداده، 
تلفزيون  حملطة  كامل  بدوام  أمه  عملت  حيث 
محلية، وخالل هذا الوقت كان يبدو أن جيليس 
في  متوسطة  كانت  درجاته  لكن  جيًدا  طفاًل 
املدرسة، وعلى الرغم من أنه كان لديه أصدقاء 
لديه  أن جيليس كان  إال  الثانوية،  املدرسة  في 

جانب آخر عنيف لشخصيته.
قالت  مراهقته،  فترة  خالل  املرات  إحدى  ففي 
إنها  كالي  كارولني  وتدعى  اجليران  إحدى 

الثالثة  الساعة  في  صاخًبا  ضجيًجا  سمعت 
باحة منزله، وهو  صباًحا، وشاهد جيليس في 
على  مبرر  غير  شديد  وعنف  بضراوة  يضرب 
بعض صناديق القمامة، وتتذكر جارته كالي ما 
كان يفعله وتقول: لقد كان مييل إلى نوبات من 
غاضًبا”  صبًيا  “كان  القبيل،  هذا  من  الغضب 
لكن سرعان ما بدأ هذا الغضب ينمو إلى شيء 

أسوأ بكثير .
بداية العنف :

فنسنت  شون  التحق  الثانوية  املدرسة  بعد 
بني  وارتقى  األهلية،  الكليات  ببعض  جيليس 
يزال  ال  كان  بينما  األجر  منخفضة  وظائف 
عندما  النهاية  في  ولكن  والدته،  مع  يعيش 
عمرها،  من  الثالثني  في  جيليس  والدة  كانت 
في  عمل  عرض  على  للحصول  عنه  ابتعدت 

أتالنتا، ومن هنا أصبح شون وحيًدا ألول مرة 
األولى،  ضحيته  بقتل  نفسه  العام  في  وقام 
حيث ذكر جيليس الحًقا بأنه حاول في البداية 
العمر 81  البالغة من  بريان  آن  اغتصاب  فقط 
ذهب  صرخت  عندما  ولكن  مارس،  في  عاًما 

بوحشية وطعنها حوالي 50 مرة.
وتركزت جروح الطعن على رأس بريان واألعضاء 
جيليس  قطع  لقد  والصدر،  لها  التناسلية 
الوقت  وفي  الشرسة،  بضرباته  تقريًبا  رأسها 
نفسه أدى هوس جيليس باإلباحية إلى مواقع 
وموتهن  النساء  اغتصاب  تصور  إلكترونية 

وتفتيتهم .
جرائم شون فنسنت جيليس :

كانت  له  قتل  جرمية  أول  أن  من  الرغم  وعلى 
فنسنت  شون  أن  إال  وحشيته،  مدى  تظهر 
جيليس لم يقتل مرة أخرى ملدة خمس سنوات 
تالية، ومنذ  يناير 1٩٩٩م إلى  يناير 2000م قتل 
عدد جثثهن  يصل مجموع  وبذلك  نساء،  أربع 

إلى خمسة .
ثم ُقتل السادسة في أكتوبر 2000م وقتل آخر 
ضحيتني له في أكتوبر 2003م وفبراير 200٤م 
بعض  بها  كان  املتتالية  االغتياالت  وتلك   ،
القواسم املشتركة اخمليفة حًقا ، حيث مت خنق 
لكن  البغايا   من  وجميعهن  السبع  النساء 
جميعهن في الثالثينيات إلى أوائل اخلمسينات 

.

واالغتصاب  للختان  يتعرضن  كانوا  حيث 
يلقى  ثم  والتشويه،  املوت  حتى  والطعن 
البعيدة  النائية  املناطق  في  جثثهن  جيليس 
لويزيانا  والية  عاصمة  وهي  روج،  باتون  عن 
على  الشرطة  رجال  عثر  وعندما  األمريكية، 
جثة ضحيته الثانية، كان ذلك مشهًدا مروًعا 

بشكل خاص .
بيرنز:  بيرم  السابق  املقاطعة  محامي  وقال 
شكل  في  ظهرها  على  ملقاة  كانت  “لقد 
أن”  تعني  إشارة  بجانب  البالية،  األشكال  من 
الطريق مسدود “، وقد كان يعتقد أن هذا روح 

الدعابة ولكن بطريقة سيئة للغاية” .
الرائد  قاله  ملا  وفًقا  أخرى  ضحية  حالة  وفي 
براين وايت شريف باتون روج شريف: “ال ميكنك 
أن تقول عنه إنه إنسان”، ولكن على الرغم من 
العثور على جثث لم يكن هناك أي سالح قاتل 
لم  اإلطالق،  على  أصابع  بصمات  أو  شهود  أو 
يكن لدى رجال الشرطة أي أدلة على قاتليهم، 
مواصلة  في  احلرية  مطلق  جيليس  كان  لهذا 

القتل.
ارتكبها  التي  القتل  جرائم  جميع  وبدأت 
جيليس بخنق الضحايا برباط رملي، ثم يقوم 
يقطع  وأحيانًا  أقدامهم  أو  أيديهم  بقطع 
في  أنه  ذلك  من  واألسوأ  احللمتني،  أو  الوشم 
بعض األحيان كان ينقذ أجزاء اجلسم كجوائز 

لنفسه .
أعمال جنسية  بل ويستهلك حلم اجلسد في 
االستحمام مع  ذلك  في  مبا  بجثثهم،  مقترنة 
األخيرة  ضحيته  قتل  وعندما  إحداهن،  جثة 
لنفسه  الصور  أخذ عشرات   ، في عام 200٤م 
تلك  جيليس  فينسنت  شون  لكن  جثتها  مع 
الذي  الدليل  القتل  مسرح  في  وراءه  ترك  املرة 

سيقضي عليه .

مسارات اإلطارات والصور دليل القبض عليه :
اخلاصة  اإلطارات  مسار  هي  األدلة  كانت  لقد 
بالقرب من جسد  املوحلة  األرض  بسيارته في 
اجلثة  بجوار  املتواجد  الشعر  وأيضا  الضحية، 
وعندما قامت الشرطة بفحص بالسجالت عن 
تطابق احلمض النووي وجدت أنها ال تتطابق مع 

أي شخص في النظام .
التي  اإلطارات  مسارات  هو  البديل  احلل  وكان 
حيث  القاتل،  علي  للقبض  املفتاح  كانت 
إطارات  ملسارات  وقوالًبا  صورًا  احملققون  أخذ 
جوديير، التي كانت و حلسن احلظ نادرة وعملت 

تسمى  متاجر  مع  بالتزامن  احمللية  السلطات 
Goodyear، لتتبع من اشترى هذا النوع اخلاص 

من اإلطارات من املتاجر في باتون روج .
ثم قام احملققون باختبار احلمض النووي للـ 200 
لديهم  كانت  الذين  من  ذلك،  نحو  أو  شخص 
مع  متطابقة  كانت  وبالتأكيد  اإلطارات  تلك 
األولية  املقابلة  شون فنسنت جيليس، وخالل 
200٤م،  أبريل  في  النووي  احلمض  اختبار  بعد 
وكان  جيليس  مع  مقابالت  احملققون  أجرى 

لديهم حدس أن هذا هو رجلهم املنشود .
الذي  جيليس  ملنزل  تفتيش  أمر  بأخذ  فقاموا 
األولى  املقابلة  من  يوم  وبعد  جرائمه،  أنكر 
ضحاياه،  صور  من  العشرات  الشرطة  وجدت 
واآلن شون فنسنت جيليس يقبع في السجن، 
غربلة  هي  الشرطة  رجال  مهمة  كانت  ولكن 
التي  القتل  جرائم  في  املروعة  التفاصيل 

ارتكبها .
ومبجرد احتجازه اعترف جيليس بجرائم القتل، 
“أنا  وقال:  إلجنازاته،  وحزيًنا  فخورًا  كان  لو  كما 
آسف لقد آذيت الناس، لكنني سأفعلها ثانية 
، وكان يقول لقد تركتني في الشارع ، وسأجد 

شخًصا قبل غروب الشمس “.

ومت مقاضاته باإلدانة في جرائم قتل متعددة عام 
احلياة،  بالسجن مدى  عليه  احلكم  ومت  2008م، 
ومبجرد الدخول إلى السجن واصل التعبير عن 
الندم، وقال لقد ندمت مرة أخرى على العروض 
التي فعلتها، ولكن كانت لهجته باردة لهجة 

لقاتل دقيق ودقيق .
سكرانة  كانت  قال:  اعترافاته  إحدى  وفي 
ونصف  دقيقة  حوالي  استغرقت  أنها  لدرجة 
ويقول  املوت  ثم  الوعي،  لفقدان  لتستسلم 
أستطيع  ال  األخيرة  كلماتها  كانت  بصراحة 
قطع  في  متحير  زلت  ما  كنت  التنفس، 
شيء  هناك  كان  الوفاة،  بعد  اجلثة  وتشذيب 
عميق في الالوعي اخلاص بي، شيء يحتاج حًقا 

إلى هذا النوع من اإلجراءات الهائلة .
الباطن  أما بالنسبة ملا كان يكمن في العقل 
أال  احملتمل  فمن  جيليس،  فنسنت  لشني 
يكون هناك إجابة واحدة، فقد اعترف بغضبه 
الشديد بسبب مغادرة والدته، وذلك دفعه إلى 
وفي   ، غادرت  عندما  العارم  الغضب  من  حالة 
ذلك الوقت لم يكن أحد يتخيل ما هو الوحش 

الذي سيصبح عليه هذا الصبي الصغير .

قصة القاتل السفاح شون فنسنت جيليسقصة القاتل السفاح شون فنسنت جيليس



Saturday, October 15, 2022 - Issue 222السبت 15 اكتوبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثاني والعشرون بعد املئتان 77

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

1- فحص جميع املنافذ من شبابيك وابواب وحوائط البدروم للتأكد من عدم وجود شروخ حولها 
قد تسبب تسرب مياه.

2- فحص جهاز التدفئة املركزي وعمل الصيانات السنوية االزمة وتغيير مرشحات الهواء والتأكد 
من سالمة التشغيل.

3- القاء نظرة فاحصة على سطح البيت وان أمكن استخدام املسيرات الطائرة الصغيرة التي 
تصور السطح الكتشاف أي عيوب قد تسبب تسرب للمياه.

للصنابير  الواصالت  )خصوصا  وخارجة  املنزل  داخل  بني  واصلة  مياه  مواسير  أي  وافراغ  قفل   -٤
داخل  املياه  تسرب  وبالتالي  الوصالت  كسر  الي  داخلها  املياه  جتمد  يتسبب  ال  حتى  اخلارجية( 

احلوائط.
5- إذا كنت ستترك املنزل لفترة اجازة ال تقفل التدفئة، بل تأكد انها تعمل بكفاءة حتى تتجنب 

جتمد املياه داخل مواسير املياه اخلاصة باملنزل مما قد يسبب كسر الوصالت وتسرب املياه.
6- قم بتخزين أكياس امللح الستعمالها في اذابة الثلوج من امام املنزل وحتى تتجنب نقصها من 

األسواق بعد العواصف الثلجية.
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مجلة »الرياضة املصورة«:مجلة »الرياضة املصورة«:
ترخيص رياضيترخيص رياضي

ازعج ادارة حترير »الباري بريس« ان يتغيب عن العمل 
عدد كبير من أعضائها كلما جرت مباراة في كرة 
القدم، فعلقت على الباب اشعاراً جاء فيه: »يرجي 
من اعضاء هيئة التحرير الذين يرغبون في حضور 
جنازة احد انسبائهم ان يطلبوا ترخيصاً من االدارة 

بذلك، في اليوم السابق ملوعد مباراة كرة القدم«.

ميديكال إكسبريس:ميديكال إكسبريس:
أيهما أقوى تأثيرًا على الدماغ: أيهما أقوى تأثيرًا على الدماغ: 

األحمر أم األخضر؟األحمر أم األخضر؟
في  باحثون  استخدم 
الرنني  موجات  دراسة 
لفهم  املغناطيسي 
على  األحمر  اللون  تأثير 
وخلصوا  البشر،  دماغ 
قوياً  ليس  أنه  إلى 
حيث  من  خاص  بشكل 
التي  غاما  ذبذبات  قوة 
اللونني  وأن  يسببها، 
األحمر واألخضر ينتجان 
بنفس  غاما  ذبذبات 

القوة في القشرة البصرية.
إرنست  معهد  في  الباحثني  دراسة  وحسب 
هذه  حتفيز  عند  األعصاب،  لعلم  سترونغمان 
تنشأ  مكانياً،  ومتجانسة  قوية  بصور  املنطقة 
موجات الدماغ، الذبذبات بتردد معني يسمى نطاق 
التأثير  تولد  ال  الصور  لكن كل  هرتز.   80-30 غاما، 

ذاته بالقدر نفسه.
»ميديكال  موقع  على  الدراسة  نتائج  ونُشرت 
على  القليلة  الدراسات  من  وتعتبر  إكسبريس«، 
أجريت  حيث  العصبية،  االستجابة  لفهم  البشر 

معظم الدراسات السابقة على القردة.
ترميز  كيفية  فهم  في  النتائج  هذه  وتساهم 
وميكن  للصور،  املبكرة  البشرية  البصرية  القشرة 
األطراف  تطوير  في  للمساعدة  يوماً  استخدامها 

االصطناعية البصرية.
تنشيط  االصطناعية  األطراف  هذه  حتاول  وقد 
إدراكية شبيهة  تأثيرات  البصرية إلحداث  القشرة 

بالرؤية لدى املصابني بتلف في شبكية العني.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
املودع الكبيراملودع الكبير

    ما أن انقضت أيام على توظيف شاب مستقيم 
على  يحصل  له  زميالً  أن  وجد  حتى  مصرف  في 
رب  لكن  باألمر،  املصرف  مدیر  ففاحت  طائلة.  مبالغ 
العمل أجابه: »انك ال تخبرني جديداً إذ تقول هذا«. 

   - وكيف تتركه لديك؟
   »انه أكبر مودعينا. ولو طردناه خلسرنا الكثير«.

مجلة »بيزنس ويك«:مجلة »بيزنس ويك«:
الظاهر واخلفيالظاهر واخلفي

تناول رب عمل الطعام في منزل أحد عماله، وقدر 
يكون  أن  »يسرني  وقال:  وسخاء،  ترتيب  من  رآه  ما 

مستوى معيشتك مرتفعاً على هذا النحو«.
هذا  حقيقة  تعرف  أن  سيدي  يا  شئت  اذا  ـ     

املستوى، فعليك أن تزورني من غير دعوة«.

مجلة »ديسكافر«:

ضمان أكيدضمان أكيد
    في اليوم االول من عملي مساعدة ملديرة املدرسة 
أعد  أن  مني  طلب  ابنتي  تتعلم  حيث  التكميلية 
رياضية.  مباراة  ريع  هي  الدوالرات  من  آالف  بضعة 
بعد ذلك أرسلتني املديرة الى املصرف ألودع املبلغ. 
مبلغ  ائتمنتني على  »كيف  ولدى عودتي سألتها: 

كبير كهذا؟«
   فأجابتني بابتسامة: »لدينا ابنتك«.

صحيفة انديان إكسبرس:صحيفة انديان إكسبرس:
33 أشياء عليك مراعاتها لدى شراء  أشياء عليك مراعاتها لدى شراء 

55GG هاتف ذكي بتقنية هاتف ذكي بتقنية

مع إطالق العديد من شركات التكنولوجيا هواتف 
انتشرت  عامني،  حوالي  منذ   5G بتقنية  تعمل 
خدمات 5G في الكثير من البلدان، وبات من املمكن 

استخدام هذه التقنية على الهواتف احلديثة.
وينصح اخلبراء، باختيار أفضل هاتف ذكي متوافق 
مع تقنية اجليل اخلامس يلبي احتياجاتك مع األخذ 
صحيفة  أوردت  ما  وفق  التالية،  األمور  باالعتبار 

انديان إكسبرس:
5G 1. شرائح

على  هاتفك  يحتوي  أن  يجب   ،5G شبكات  لدعم 
مجموعة شرائح 5G قبل أي شيء آخر. ستحتوي 
مجموعة شرائح 5G على وحدة مدمجة الكتشاف 
استقبال 5G. واخلبر السار هو أن معظم الشرائح 
األحدث مزودة بتقنية 5G في القطاعات املتوسطة 
بنظام  تعمل  التي  للهواتف  بالنسبة  والرائدة. 
دراغون  الرقائق اجلديدة مثل “سناب  كوالكوم، فإن 
و  فوق  وما   765G دراغون  سناب  و  فوق  وما   6٩5  “
 5G سناب دراغون 865 واإلصدارات األحدث ستدعم

افتراضياً.
وبالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام “ميديا تيك”، 
فإن أي مجموعة شرائح من سلسلة “ميديا تيك 
املزودة  الهواتف  في  متواجدة  ستكون  دمينستي” 

.5G بتقنية
5G 2. نطاقات

في حني أن شرائح الهاتف هي التي حتدد ما إذا كان 
نطاق  دعم  فإن  ال،  أم   5G اجلهاز سيدعم شبكات
موثوقية  مدى  سيحدد  الذي  هو  اجلهاز  على   5G
»هواتف  تواجد  املمكن  ومن  اخلامس.  اجليل  اتصال 
أو نطاقي 5G، وهذه  السوق بنطاق واحد  5G« في 
ليست اخليارات املثلى للحصول على أفضل جتربة 

.5G
هاتف  أي  على   5G نطاقات  دعم  من  دائماً  حتقق 
على  النطاقات  على  العثور  ميكنك  شرائه.  تريد 
صفحة منتج اجلهاز على موقع الويب ضمن قسم 
املواصفات. للحصول على اتصال 5G جيد ومستقر 
وموثوق، ابحث عن هاتف يحتوي على ما بني 12-8 

من نطاقات 5G، سيوفر ذلك أكبر قدر من التنوع.
3. التحديثات في الوقت املناسب

سوف يدعم عدد من الهواتف شبكة اجليل اخلامس 
البرامج  قيود  مع  تشغيلها  يتم  قد  ولكن   5G
العالمات  هذه  ستدفع   .SA بشبكات  اخلاصة 
لضمان  حتديثات  املقبلة،  األسابيع  في  التجارية، 
السريع  للوصول  املشاكل.  من  خاٍل   5G استقبال 
إلى شبكات 5G والتأكد من حتقيق أقصى استفادة 
أجهزة  تختار  أن  يجب  بهاتفك،   5G إمكانات  من 
من العالمات التجارية التي لديها سجل حافل من 

التحديثات في الوقت املناسب.

مجلة »فاميلي ويكلي«:مجلة »فاميلي ويكلي«:
اختبار زوجياختبار زوجي

ويثقل  بزوجتي  يلم  أخذ  صمماً  أن  ظننت      
سمعها. وعزمت على أن أجري لها اختباراً.. فدخلت 
عليها خلسة ووقفت على بعد عشرة أمتار وراءها 
وقلت: »بربارة، هل تسمعينني؟« فلم أسمع منها 
منها  أمتار  ستة  مسافة  الى  وتقدمت  جواب.  أي 
وخاطبتها: »بربارة، هل تسمعينني؟« فلم أسمع أي 
جواب أيضاً. عندئذ اقتربت الى مسافة ثالثة أمتار 
منها وسألتها: »واآلن هل ميكنك أن تسمعيني؟«، 
لك  أقول  الثالثة  للمرة  عزيزي،  يا  »نعم  فأجابت: 

نعم«.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
التغيرات املناخية تهدد النصف الشمالي من الكرة األرضيةالتغيرات املناخية تهدد النصف الشمالي من الكرة األرضية

على  ستؤثر  التي  املناخية  التغيرات  آثار  عن  جديدة  دراسة  كشفت 
سيكون  اجلفاف  أن  مؤكدة  األرضية،  الكرة  من  الشمالي  النصف 

أبرزها.
أجرى الدراسة فريق من الباحثني في مؤسسة »وورلد ويذر أتريبيوشن«، 
نشرتها  التي  الدراسة،  في  جاء  اجملال، حسبما  هذا  في  املتخصصة 

املؤسسة على موقعها الرسمي.
وحذرت الدراسة من تفاقم آثار التغيرات املناخية، التي ميكن أن تقود إلى نقص املياه وجفاف التربة كما 
حدث في بعض املناطق من العالم في أوروبا وشمالي الصني، مشيرة إلى أن هذا اخلطر يهدد اجلزء الشمالي 

من الكرة األرضية بصورة كبيرة.
وأوضحت الدراسة أن نقص املياه واجلفاف سيؤثر سلبا على قطاعات الزراعة والصحة ويؤدي إلى ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية األساسية.
ولفتت الدراسة إلى أن احتماالت حدوث اجلفاف بسبب النشاط اإلنساني الذي يقود لزيادة حرارة األرض، زاد 

بنحو 20 ضعفا مقارنة بالفترات السابقة، التي لم تشهد تغيرات مناخية ناجمة عن النشاط البشري.

وكالة االنباء األملانية:وكالة االنباء األملانية:
لهذا السبب تأتي األفكار اإلبداعية حتت »الدش«لهذا السبب تأتي األفكار اإلبداعية حتت »الدش«

مجال  في  باحثان  اقترح 
النفس،  وعلم  الفلسفة 
اإلبداعية  للحلول  تفسيراً 
أثناء  املتجول  للعقل  تأتي  التي 
تساعد  مهمة  في  االنخراط 
على »الشرود« مثل االستحمام 

حتت الدش.
وفي ورقته البحثية التي سّماها 
إيرفينغ  زاك  قال  الدش«  »تأثير 
في  املساعد  الفلسفة  أستاذ 
»لنفترض  فيرجينيا:  جامعة 
»ماذا  مشكلة«.  في  عالق  أنك 
مماًل مثل  رمبا ليس شيئاً  تفعل؟ 
مشاهدة الطالء وهو يجف. بدالً 
يشغل  شيئاً  تفعل  ذلك،  من 
نفسك، مثل املشي أو البستنة 

أو االستحمام«.

ويفيد اقتراح البحث بأنه عندما 
نؤدي مهمة »غير متوقعة«، متيل 
وعندما  الشرود؛  إلى  أدمغتنا 
مييل  الشرود،  إلى  أدمغتنا  متيل 

اإلبداع إلى التدفق.
الورقة  هذه  في  وشاركت 
أستاذة  ميلز  كيتلني  البحثية 
علم النفس بجامعة مينسوتا، 
ونُشرت في مجلة »سيكاتري«، 
في  يساعد  الشرود  أن  واعتبرت 
الوصول  على  السياقات  بعض 

إلى تفكير منوذجي.
طلب  النظرية،  هذه  والختبار 
املشاركني  من  وميلز  إيرفينغ 
إلى  التوصل  الدراسة  في 
ملشبك  بديلة  استخدامات 
بتقسيم  ذلك  بعد  وقاما  ورق. 

مجموعتني  إلى  املشاركني 
فيديو  مقاطع  ملشاهدة 
من  دقائق،   3 مدتها  مختلفة 
مناذج  مبثابة  تكون  أن  شأنها 
اجلديدة  لألفكار  احتضان 
شاهدت  بينما  للمشاركني، 
فيديو  مقطع  اجملموعات  إحدى 

»مماًل« لرجلني يطويان الغسيل.
معرفته  أردنا  »ما  إيرفينغ:  وقال 
الذي  الفيديو  يكن  لم  حقاً 
أكثر  تكون  أن  على  يساعدك 
إبداعاً«. »كان السؤال هو كيف 
يرتبط شرود الذهن باإلبداع أثناء 

املهام اململة واجلذابة؟«
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الكندي  العموم  مجلس  نواب  أقر 
مبضاعفة  يقضي  تشريعا 
السلع  ضريبة  استحقاقات 
واخلدمات مؤقتا ملساعدة الكنديني 
واملتواضع،  املنخفض  الدخل  ذوي 
إلى  املشروع  هذا  ارسال  وسيتم 
عليه  للموافقة  الشيوخ  مجلس 
موافقة  على  يحصل  ان  ومبجرد 
املفعول  ساري  سيصبح  ملكية 
من  االمر  هذا  يستغرق  ان  ويتوقع 
يتم  حتى  أسابيع  اربعة  إلى  ثالثة 

صرف املدفوعات.
الليبرالية  احلكومة  وتواجه 
ضغوطا سياسية منذ عدة أشهر 

التضخم  يواجهون  الذين  للكنديني  إغاثة  لتقدمي 
وارتفاع االسعار، وعندما يصبح هذا املشروع ساري 
املفعول سيحصل االشخاص املؤهلون على دفعة 
السلع  ضريبة  ضعف  تساوي  مقطوعة  مالية 
بني  ما  أرسالها  وسيتم  دفعوها  التي  واخلدمات 

شهري أكتوبر ويناير.

جديدة  اجراءات  ثالثة  من  واحد  االجراء  هذا  ويعد 
ملساعدة  املاضي  الشهر  ترودو  حكومة  اقترحتها 
املعيشة  تكاليف  ارتفاع  مواجهة  على  الكنديني 
سن  دون  االطفال  أسنان  لرعاية  استحقاق  ومنها 
املنخفض، وكذلك  الدخل  ذات  12 سنة في االسر 
بقيمة  واحدة  ملرة  املسكن  إيجار  بدل  استحقاق 

500 دوالر للمستأجرين ذوي الدخل املنخفض.

ترودو : كندا لن تعترفترودو : كندا لن تعترف ابدا باالستفتاءات الروسية  ابدا باالستفتاءات الروسية 
الصورية في أوكرانياالصورية في أوكرانيا

االوكراني  للرئيس  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أكد 
بنتائج االستفتاءات  أبدا  لن تعترف  بان كندا  زيلينيسكي 
أجرت  فقد  احملتلة،  أوكرانيا  في  االخيرة  الصورية  الروسية 
التي  االربع  املناطق  في  استفتاءات  الروسية  احلكومة 
سبتمبر  و27  سبتمبر   23 يومي  بني  أوكرانيا  في  احتلتها 

ملعرفة رغبة السكان لالنضمام إلى روسيا.
وقال املسؤولون هناك ان السكان صوتوا بأغلبية ساحقة 
لصالح االنضمام الي روسيا وإن ٩3٪ في اقليم زابوريتشيا 
صوتوا بنعم و87٪ في إقليم خيرسون وافقوا على االنضمام 
لروسيا و ٩8٪ في منطقة لوهانسك قالوا نعم و ٩٩٪ في 

منطقة دونيتسك ايدوا االنضمام لروسيا.ومتثل هذه املقاطعات األربع نحو 15٪ من االراضي االوكرانية.
وقد ندد جسنت ترودو بهذه االستفتاءات الروسية غير الشرعية في املناطق احملتلة من أوكرانيا والتي تعد 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا اضافيا للغزو الروسي وأثني ترودو على قيادة الرئيس االوكراني 
وأكد مجددا على دعم كندا القوي واملستمر ألوكرانيا، واتفق االثنان على مواصلة االتصاالت وتعبئة قادة 

العالم لدعم أوكرانيا ضد أعمال روسيا الوحشية املستمرة.
من جانبها قالت نائبة رئيس وزراء كندا السيدة كريستيا فريالند أن هذه االستفتاءات الروسية استفتاءات 
املعركة  هذه  في  الفوز  في  اوكرانيا  أسرعت  كلما  انه  وقالت  ذلك،  يعرف  كله  والعالم  وخدعة  وهمية 
،كلما انتهي العذاب واملوت بشكل أسرع وكلما متكن االقتصاد العاملي من التعافي من الركود االقتصادي 

ويتحقق االزدهار لشعوب البالد.

كندا متدد كندا متدد ساعات العمل للطالب الدوليني واملهاجرين ساعات العمل للطالب الدوليني واملهاجرين 
للمساعدة في نقص العمالةللمساعدة في نقص العمالة

ا
لطالب الذين يدرسون في كندا سواء الدوليني او 
مؤهلون  كامل  بدوام  يدرسون  والذين  املهاجرين 
اآلن للعمل أكثر من 20 ساعة في االسبوع خارج 
حيث  نوفمبر،   15 يوم  من  بداية  اجلامعي  احلرم 
العاملة  االيدي  نقص  مع  التعامل  البالد  تواصل 
وفقا ملا ذكره وزير الهجرة السيد شون فريزر الذي 
سارية  وستظل  مؤقتة  اإلجراءات  هذه  »ان  قال 
سيوفر  وهذا   .  2023 عام  نهاية  حتي  املفعول 
في  العمل  ألصحاب  العاملة  االيدي  من  دفعة 
العمالة  في  حادا  نقصا  تواجه  التي  القطاعات 

بشكل خاص«.
وقالت السيدة ساروم التي تعمل كمنظمة في 

حتالف العمال املهاجرين من اجل التغيير »إن إزالة احلد األقصى )20 ساعة( لساعات العمل اثناء الدراسة 
مينح الطالب الدوليني واملهاجرين الذين يعملون في كندا القدرة على ترك الوظائف السيئة والتحدث علنا 
ضد استغاللهم وسوء املعاملة، ومتنحهم احلرية واملرونة في اتخاذ قرارات بشأن عملهم، وان هذه خطوة 
في االجتاه الصحيح ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به للطالب الدوليني واملهاجرين الذين يعملون بعد 

ساعات الدراسة«.
انتهت  الذين  االجانب  الرعايا  إن  عن  املاضي  أغسطس  شهر  في  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت  وقد  هذا 
صالحية تصاريح عملهم او تنتهي ما بني الفترة من 20 سبتمبر و31 ديسمبر 2022 ميكنهم االستمرار 

في العمل في كندا ملدة 18 شهرا أخرى.

اجماع بـــ«النواب« ملضاعفة استحقاق ضريبة السلع اجماع بـــ«النواب« ملضاعفة استحقاق ضريبة السلع 
واخلدمات لصالح الكنديني منخفضي الدخلواخلدمات لصالح الكنديني منخفضي الدخل

السماح للشركات بتمرير رسوم بطاقات السماح للشركات بتمرير رسوم بطاقات 
االئتمان للعمالء في أونتاريواالئتمان للعمالء في أونتاريو

يسمح اآلن للشركات وجتار التجزئة بتمرير 
يدفعونها  التي  االئتمان  بطاقات  رسوم 
العمالء  إلى  للفيزا  او  كارد  ملاستر  سواء 
في  البطاقات  هذه  يستخدمون  الذين 
من  كجزء  التغيير  هذا  ويأتي  الشراء، 
تسوية في دعوي قضائية جماعية مباليني 

الدوالرات شملت فيزا وماستركارد .
في حني انه لم يكن من غير القانوني في 
رسوم  بتمرير  الشركات  تقوم  أن  أونتاريو 
فيزا  أن  إال  العمالء،  الي  االئتمان  بطاقات 
ضد  خاصة  قواعد  لديهم  وماستركارد 
على  اضافية  مدفوعات  او  رسوم  فرض 

العمالء.
الكندية  الفيدرالية  املنظمة  وقالت 
للشركات املستقلة، أن احلد األقصى لهذه 
الرسوم االضافية هو2،٤٪ وان هناك بعض 

االشياء التي حتتاج الشركات واملستهلكون في أونتاريو إلى معرفتها حول القواعد اجلديدة لتمرير رسوم 
أكتوبر   6 يوم  التنفيذ  والتي دخلت حيز  املاستركارد  او  الفيزا  الذين يستخدمون  اضافية للمستهلكني 

وهي االتي:
· يجب على الشركات وجتار التجزئة الذين سيقومون بفرض رسوم اضافية على املستهلكني 	

بذلك قبل 30  اخلاصة بهم  االئتمان  املاستركارد إخطار شبكة  او  الفيزا  الذين يستخدمون 
يوما من البدء في ذلك

· نشر إعالن عن إضافة هذه الرسوم	
· وقيمة 	 املشتريات  قيمة  توضيح  وبالتفصيل  البيع  نقطة  عند  الزيادة  قيمة  اعالن عن  نشر 

الرسوم االضافية على االيصاالت.
وقد وجدت دراسة استقصائية حديثة  قامت بها املنظمة الفيدرالية الكندية للشركات املستقلة في 
أونتاريو أن 1٩٪ من التجار يعتزمون استخدام القواعد اجلديدة وإن 2٤٪ اخرون رفضوا هذه القواعد إال إذا 

قام منافسوهم او الشركات املوردة لهم بتقاضي رسوم اضافية للفيزا او املاستركارد.
وقالت ٤0٪ من الشركات الصغيرة في أونتاريو انهم ليسوا متأكدين من انهم سيتقاضوا رسوم اضافية، 
وقال 17٪ من هذه الشركات الصغيرة إنهم لن يقوموا بذلك، واليزال العديد من التجار الصغار على احلياد 

بشأن تضمني رسوم إضافية النهم ال يريدون ان يفقدوا العمالء .

اونتاريو تعاني مناونتاريو تعاني من نقص في ادوية شراب »تايلينول«  نقص في ادوية شراب »تايلينول« 
و«ادفيل« لألطفالو«ادفيل« لألطفال

القابل للمضغ، يقوم  او  أدوية »تايلينول« و«أدفيل« لألطفال سواء السائل منها  مع نقص املعروض من 
الصيادلة بالتحكم في املعروض منها، ومنذ حوالي شهر بدأت مستشفى تورنتو لألطفال في حتذير اآلباء 

من نقص هذه االدوية.
وقالت جني بيلشر نائبة رئيس املبادرات في جمعية صيادلة اونتاريو »انه بسبب النقص في هذه االدوية 
أصبح الصيادلة يطلبوا من اآلباء احلصول على وصفة طبية من طبيب االطفال لصرف الدواء لهم، حيث 
التايلينول السائل في اخللف يعتمدون عليها مللء عبوات صغيرة لألطفال  أن لديهم عبوات كبيرة من 
املرضى، ولكن منذ ذلك احلني نفذت ايضا هذه العبوات الكبيرة ولم يتمكن الصيادلة حتى اآلن بشرائها، 
واآلن امتد النقص ايضا إلى االدوية القابلة للمضغ. بالرغم من ان مصانع االدوية لم تتوقف وتسير بشكل 

منتظم، لكن هناك ارتفاع كبير في الطلب على هذه االدوية«.
وتواصل مستشفى االطفال املرضي في تورنتو مراقبة الوضع عن كثب، وتأمل السيدة جني بيلشر في 

عودة مستويات هذه االدوية إلى وضعها الصحيح في منتصف او نهاية اخلريف.
يقوم  ال  حتى  الواحد  للمريض  اثنتان  او  واحدة  زجاجة  ببيع  الصيادلة  اونتاريو  صيادلة  جمعية  وتوصي 
الناس بتخزين الدواء، وفي بعض الصيدليات يقوم الصيادلة بتصنيع نسخ خاصة من تايلينول االطفال 
عن طريق خلط مكونات خام في املنازل لصنع منتج مماثل، واخليار االخر هو تقسيم قرص التايلينول الذي 
يتناوله البالغني الي اقسام صغيرة لألطفال في سن عامان او ثالثة. والذين تكون أوزانهم من 2٤ رطل الى 

35 رطل وذلك عن طريق سحق جزء صغير وخلطه مع سائل مثل شراب التفاح او الشكوالتة.
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U 101c,
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بها  باسفنجة  ميسح  السيدات:  شفاه  أحمر 
سائل تنظيف غير قابل لالشتعال، ثم يغسل 

مباء الصابون الرغوي الساخن. 
العفن الفطري )على اجللد املدبوغ(: يستعمل 
قماش  بقطعة  وينظف  ميسح  ثم  الفازلني، 

ناعمة.
بجلسرين  البقعة  مكان  يُشبع  املسطردة:   •  
ساخن، ثم يغسل مباء الصابون الرغوي الساخن 

احملتوي على كمية صغيرة من الكحول. 
الصابون  مباء  احلال  في  يُغسل  العرق:  إفراز 

الرغوي الساخن.
مكان  يبلل  السطح(:  )شیاط  السطح  حرق 

البقعة، ثم تستعمل مادة تبييض اللون. 
عصير أو سوائل حلوة: يغسل في ماء الصابون 

الفاتر. 
الفازلني: يغسل جيداً مباء وصابون ثم يستعمل 

زيت راتنجي )التربنتني(.
الكلي  السطح  ثم ميسح  للبخار  يعرض  املاء: 

باسفنجة.

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات

خبراء يكشفون طرق احلصول خبراء يكشفون طرق احلصول 
على طالء أظافر يدوم طوياًلعلى طالء أظافر يدوم طوياًل

طالء  على  للحصول  خبراء  نصائح  ميترو،  موقع  عرض 
أظافر يدوم طويال.

العناية باألظافر
صحة األظافرك هو املفتاح، وتقول فنية األظافر نيكي باركر إن وضع زيت البشرة حيوي للحفاظ 

على األظافر قوية ومرنة. وتوصي بوضع الزيت قبل النوم.
وتؤثر طريقة برد األظافر أيضاً على صحتها، وتقول اخلبيرة خوانيتا هوبر: »ابردي أظافرك في اجتاه 

واحد، وليس ذهاباً وإياباً، ألن هذه احلركة تضعفها أكثر وتتسبب في تشققها«.
IBX عالج

تقول خوانيتا: »عالج تقوية األظافر في الصالون 10 دقائق هو إضافة جيدة للطالء. وهذا العالج 
مثالي لألظافر التالفة والضعيفة والهشة واملتقشرة، حيث يساعد على ملء األخاديد واحلواف 
ومنع التكسر، ما يسمح بأظافر أقوى تدوم أطول وتتحمل التآكل والتمزق البيئي بشكل أفضل«.

استخدم منتجات لطيفة
عند  مطاطية  قفازات  دائماً  وضعي  احلموضة،  متوازنة  التركيبات  عن  »ابحثي  خوانيتا  تشرح 

الغسل أو التنظيف«.
وتقول نيكي إن احلمامات الساخنة وغرف البخار والساونا، 2٤ ساعة بعد االنتهاء من تنظيف 

األظافر ضرورية للحفاظ على جمالها.
 األظافر الصناعية املناسبة 

أظافر  عن  ابحثي  بدينة،  كنت  وإذا  حياتك.  أسلوب  يناسب  أظافر  شكل  »اختاري  نيكي:  تقول 
مستديرة قصيرة، ومع ذلك، إذا كنت أكثر حرصاً على أظافرك، فاختاري أظافر مربعة أو لوزية«.

موضة خريف موضة خريف ٢٠٢٢٢٠٢٢.. أحذية براقة تخطف األنظار.. أحذية براقة تخطف األنظار
خريف/ في  النسائية  األحذية  موضة  عنوان  اجلاذبية  متثل 
شتاء 2023/2022، لتمنح املرأة إطاللة أنيقة تخطف األنظار.
األحذية  إن  شولتس  كالوديا  األملانية  املوضة  خبيرة  وقالت 
تتألأل  أو  كالبنفسجي  الزاهية  باأللوان  املوسم  هذا  تتألق 
باأللوان امليتالك البراقة مثل الذهبي أو تزدان بالترتر أو املظهر 

الالمع لتضفي على املظهر ملسة فخامة تأسر األلباب.
رواجا كبيرا  أيضا  املوسم يشهد  أن هذا  وأضافت شولتس 
والكعب  النهارية  للمناسبات  والسميك  الضخم  للنعل 

العالي للمناسبات املسائية.

كان  سواء  الطفل،  شخصية  نشأة  تعتمد 
ويعاني من املشكالت،  أو عصبياً  هادئاً وسوياً، 
على طريقة معاملته منذ األيام األولى لوالدته، 
يدفعه  بالصياح،  أو  بعصبية  معه  فالتعامل 
يعبر عن مطلب  أن  أراد  السلوك كلما  لنفس 
والتفاهم، فيعمالن على غرس  الهدوء  أما  له. 
التفاهم  فيستطيع  فيه.  األسس  هذه  نفس 
أفضل  بطريقة  حوله  من  ومع  مجتمعه  مع 

وأجنح وأسهل.
طفلك  تدعي  ال  بأن  النفس  علماء  وينصحك 
وحتاولي  حتمليه  أن  دون  يصيح  أو  كثيراً  يبكي 
كان  لو  حتى  يكدره،  ما  واكتشاف  تهدئته، 
يشعر  فقد  عندك،  واضح  سبب  دون  البكاء 
أن  ويريد  وحنانك  دفئك  إلى  باحتياج  الطفل 
بالضيق  يشعر  قد  أو  الوقت،  لبعض  يحمل 
في  ارتياحه  عدم  أو  مثالً  مالبسه  كثرة  من 
النوم، أو لشعوره باخلوف من صوت معني، فهو 
كان  مهما  للبكاء  يدفعه  سبب  دائماً  لديه 
هذا  اكتشاف  هو  ودورك  السبب بسيطاً،  هذا 

السبب والعمل على إزالته.
يبكي  الطفل  ترك  إن  النفس  علماء  ويقول 
طفالً  يُنشيء  تهدئته  دون  حجرته  في  وحيداً 
مييل إلى العدوانية، ويجد صعوبة في التعامل 
مع الناس عندما يكبر. وهم يقدمون لك بعض 
سبب  معرفة  على  تساعدك  التي  اإلرشادات 
شهوره  في  وبخاصة  الطفل،  وعصبية  بكاء 

األولى:
لدغة  هو  املفاجيء  البكاء  سبب  يكون  قد 
حشرة ما، أو ظهور بعض احلساسية في بعض 
األماكن في جسمه، وال تستطيعني رؤيتها إال 

عند تغيير مالبسه.
البكاء  الذين يكفون عن  هناك بعض األطفال 

منتظمة  بطريقة  حتريكهم  أو  مبجرد حملهم 
من حني اآلخر، ثم ضعيه بعد ذلك في فراشه 

لينام بهدوء. 
املبهرة  واألضواء  واملزعجة  العالية  األصوات 

تعمل على زيادة عصبية الطفل، وكذلك
إذا كان يعاني من مرض ما أو ارتفاع في درجة 

احلرارة:
جربي أن تغيري مكان نوم الطفل إذا كان ال ينام 
غير مالئم  احلجرة  يكون جو  فقد  عميقاً  نوماً 

بالنسبة له. 
بعض األطفال يشعرون باجلوع بصورة أسرع من 
غيرهم، وقد ال تنتبهني لذلك إذا كان لم ميض 
تستطيعني  الوقت  ومع  إطعامه،  على  وقت 

متييز بكاء الطفل وأسبابه.
قد يساعد الطفل على النوم الهاديء سماعه 

لصوتك، أو لبعض املوسيقى الهادئة. 
عصبية  سبب  معرفة  تستطيعي  لم  إذا 
الطفل الزائدة وبكائه املستمر، فيجب عرضه 
الكشف  إلجراء  املتخصص  الطبيب  على 

ومعرفة سبب بكائه. 

كيف توفرين لطفلك الظروف لينمو هادئاً وسوياً؟كيف توفرين لطفلك الظروف لينمو هادئاً وسوياً؟

من آداب استخدام الهاتفمن آداب استخدام الهاتف
الهاتف من وسائل اإلتصال املهمة جدا التي توفر 
لنا كثيراً من الوقت. ومن أصول وقواعد استخدامه:
على الطالب أن يقدم نفسه على الفور بعد مبادلة 

التحية ثم يسأل عمن يطلبه.
فيه مواعيد  ويراعى  املناسب مهم،  الوقت  اختيار 

النوم وتناول الطعام والراحة. 
الوقت  أن هذا  الهاتفي وشعرت  إذا حدث االتصال 
أن  فاقترح  مثالً،  زائر  لوجود  للحديث  مناسب  غير 

تطلب فيما بعد أو اختصر احلديث.|
ميكننا أن نقدم تهنئة بالهاتف مبناسبة جناح مثالً، 

لكن ال يليق تقدمي واجب العزاء بالهاتف.
ال يفضل استعمال هاتف اآلخرين إال في حالة الضرورة القصوى.
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قائد جيش تايوان السابق: الغزو محسوم.. املسألة بالتوقيتقائد جيش تايوان السابق: الغزو محسوم.. املسألة بالتوقيت
العامة  األركان  لهيئة  السابق  الرئيس  دعا 
إلى  مينغ،  هسي  لي  األميرال  تايوان  في 
تسليح مواطني بالده وإنشاء »قوة متطوعة 

مماثلة لقوة أوكرانيا”.
في  التايوانيني  ألهموا  األوكرانيني  إن  وقال، 
حتدث  ال  تايوان  في  التغيرات  وإن  األمر  هذا 

بالسرعة الكافية.
تايوان  الدفاع في  وعند سؤاله عن مشاكل 
أجاب:  الصيني،  العسكري  التصعيد  وسط 
الصينيون  كان  إذا  ما  ليست  »املسألة 

سيغزون تايوان، بل متى سيغزونها”.
التايوانية  احلكومة  من  خيبته  أبدى  فيما 
التي »تضيع الوقت واملال في شراء أسلحة 
عدة  سنوات  منذ  تقليدية  ومعدات  خاطئة 

مثل الدبابات والطائرات املقاتلة”.
كذلك شدد على أن ما يجب أن تشتريه تايوان هو معدات مناسبة أكثر للحرب غير املتكافئة مع الصني، 

مبا في ذلك صواريخ جافلني وستينجر وطائرات بدون طيار.
وصول  منذ  تايبيه  على  متزايدة  وعسكرية  ودبلوماسية  اقتصادية  ضغوطاً  متارس  بكني  أن  إلى  يشار 
الرئيسة التايوانية احلالية تساي إينج وين إلى السلطة عام 2016، السيما أنها تنتمي إلى حزب مؤيد 

لالستقالل.
فيما يعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي وصل إلى الرئاسة، قبل 10 سنوات، أن »توحيد« تايوان جزء 
من مشروع »التجديد الكبير« الذي وضعه. وكان أعلن صراحة سابقاً سعيه إلعادة توحيد اجلزيرة التي 

تتمتع بحكم دميقراطي مع البر الرئيسي، ولم يستبعد حتى استخدام القوة.
إال أن واشنطن ردت عبر إقرار قانون يسمح بزيادة الدعم العسكري للجزيرة شبه املستقلة، ملدة ٤ سنوات، 

ما صب الزيت على النار وأشعل غيظ بكني.

قادةقادة دول السبع يحذرون  دول السبع يحذرون 
بوتني من استخدام أسلحة بوتني من استخدام أسلحة 

نووية أو نووية أو كيميائية في كيميائية في 
اوكرانيااوكرانيا

حذر قادة دول مجموعة السبع روسيا من عواقب 
وخيمة في حال استخدمت أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وأكد قادة اجملموعة أن احلديث بصورة غير مسؤولة عن استخدام األسلحة النووية يعرض األمن العاملي 
للخطر.

وعقدت محادثات طارئة بني الدول األعضاء عبر اإلنترنت، ردا على القصف اجلوي والصاروخي الروسي على 
أوكرانيا مؤخرا.

الدول  أدانت من خالله  بيان ختامي  زيلينسكي خالل االجتماع وصدر  الرئيس األوكراني فولودميير  وحتدث 
األعضاء قصف املناطق املدنية بوصفها »جرمية حرب”.

وقالت اجملموعة، التي تضم كندا والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واليابان: »سنواصل 
تقدمي الدعم املالي واإلنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني وسنقف بحزم مع أوكرانيا مهما طال 

األمر”.
كما أدانت اجملموعة محاوالت الرئيس الروسي فالدميير بوتني األخيرة لضم أربع مناطق أوكرانية

وطلب زيلينسكي من الدول األعضاء العمل على تعزيز قدرات الدفاع اجلوي لدى أوكرانيا، باإلضافة إلى 
دعم مهمة دولية على حدود أوكرانيا مع بيالروسيا.

اتفاق تاريخي بني إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم احلدود البحريةاتفاق تاريخي بني إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم احلدود البحرية

توصلت إسرائيل ولبنان الي اتفاق تاريخي بشأن ترسيم احلدود البحرية بني البلدين.
ومن املنتظر أن يسمح االتفاق بني الدولتني باستغالل حقول غاز طبيعي في البحر املتوسط.

االقتصاد  في  املليارات  وسيضخ  بلده،  أمن  سيعزز  االتفاق  إن  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقال 
اإلسرائيلي.

ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون بنود االتفاق بأنها »مرضية”. ولم يعلن بعد عن تفاصيل االتفاق الذي 
يغطي مساحة 860 كلم مربع من مياه البحر املتوسط.

إلى بقاء حقل كاريش حتت السيطرة اإلسرائيلية، إلى جانب جزء صغير من حقل  التقارير أشارت  لكن 
الغاز »قانا”.

وسيقع اجلزء املتبقي من »قانا« حتت السيطرة اللبنانية، مع تسديد عائدات إلسرائيل في حال استخراج 
أي غاز من اجلانب اإلسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن االتفاق »إجناز تاريخي سيعّزز أمن إسرائيل ويضّخ املليارات في اقتصادها، 
ويضمن أمن حدودنا الشمالية”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي عن »املوافقة الكاملة على مسودة النص باللغة اإلجنليزية«. 
وتوّقع اإلعالن عن االتفاق بعد مراجعة الرئيس عون للترجمة 

األغرب في العالم .. نيوزيلندا تخطو نحو فرض ضرائب على األغرب في العالم .. نيوزيلندا تخطو نحو فرض ضرائب على 
الغازات التي تطلقها املاشيةالغازات التي تطلقها املاشية

مزارع  من  الصادرة  احلرارية  االنبعاثات  على  ضرائب  لفرض  تهدف  خطة  عن  نيوزيلندا  حكومة  كشفت 
املواشي، وذلك للحد من آثار التغير املناخي.

العالم، حيث سيدفع مالكو  نوعها في  األولى من  »إنها ستكون  أرديرن  الوزراء جاسيندا  رئيسة  وقالت 
املزارع ضرائب على الغازات الصادرة من حيواناتهم، مثل غاز امليثان الذي يخرج أثناء إطالق البقر للريح، 

وخالل جتشئهم وأوكسيد النيتروس املوجود في بول املاشية.
وتعتبر الغازات املنبعثة من 6.2 مليون بقرة في نيوزيلندا من أكبر املشكالت البيئية بالبالد، وبررت رئيسة 
الوزراء ذلك بأن املزارعني سيتمكنون من تعويض الضرائب التي سيدفعونها عبر بيع منتجاتهم الصديقة 

للبيئة بأسعار أغلى من املنتجات العادية.
وأضافت أن »االقتراح العملي« من شأنه أن يقلل االنبعاثات الزراعية، بينما يجعل اإلنتاج أكثر استدامة 

من خالل تعزيز »العالمة التجارية التصديرية« لنيوزيلندا.
الفيدراليني في  املزارعني  رئيس مجموعة  أندرو هوجارد،  قال  املزارعني حيث  اعتراضات من  اخلطة  وتوجه 
نيوزيلندا، إن اخملطط »سينتزع قلب دولة صغيرة مثل نيوزيلندا«، مضيًفا أن الضريبة ميكن أن تدفع املزارعني 

إلى زراعة األشجار في احلقول املستخدمة حاليا لتربية املواشي.

في  املتحدة،  اململكة  في  العليا  احملكمة  تنظر 
استفتاء  لتنظيم  اإلسكتلندية  الطلبات  شرعية 
موافقة  دون  من  االستقالل  2023 حول  عام  جديد 

حكومة لندن.
في  القومية  ستورجن  نيكوال  حكومة  وتسعى 
إدنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون 
فيه عن سؤال »هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة 

مستقلة؟”.
للحزب  السنوي  املؤمتر  خالل  ستورجن  وحتدثت 
االستماع  جلسات  أن  عن  اإلسكتلندي  الوطني 
لو  ضرورية  لتصبح  تكن  لم  العليا  احملكمة  في 
احترمت حكومة اململكة املتحدة في وستمنستر 

الدميقراطية اإلسكتلندية.
لكن »وستمنستر ال تبدي مثل هذا االحترام«، وفق 
ما قالت ستورجن، مضيفة »هذا يعني أن املسألة 
ومن  آجالً  أو  عاجالً  احملكمة  في  ستنتهي  كانت 

األفضل برأيي أن يكون عاجالً”.
وتابعت، »إذا حكمت احملكمة بالطريقة التي نأملها 
فسيكون هناك استفتاء على االستقالل في الـ 1٩ 

من أكتوبر العام املقبل« أي 2023.
االنتخابات  اإلسكتلندي  الوطني  احلزب  وخاض 

وعد  على   2021 عام  اإلسكتلندية  البرملانية 
بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة 

»كوفيد-1٩”.
تنظيم  في  قدماً  املضي  احلزب  إرادة  رغم  وعلى 
اإلذن،  البريطانية  احلكومة  متنح  لم  االستفتاء، 
مبوجب  موافقتها  على  احلصول  يتعني  أنه  علماً 

قانون اسكتلندا للعام 1٩٩8.
عام  املسألة  هذه  حول  استفتاء  أجري  أن  وسبق 
الناخبني  من  املئة  في   55 حينها  واختار   201٤

األسكتلنديني البقاء ضمن اململكة املتحدة.
خالل  تراس  ليز  البريطانية  الوزراء  رئيسة  وشددت 
االستفتاء  أن  تعتبر  أنها  على  متلفزة،  مقابلة 
األخير عام 201٤ كان حدثاً يحصل مرة واحدة في 
أنه ال ينبغي أن  كل جيل، وقالت »أنا واضحة جداً 
يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا اجليل”.

استقاللاستقالل إسكتلندا عن  إسكتلندا عن 
بريطانيا.. احملكمة العليا تنظر بريطانيا.. احملكمة العليا تنظر 

شرعية إجراء استفتاء جديدشرعية إجراء استفتاء جديد

ترامب يتهم إدارة بايدن باستفزاز بوتني إلطالق العملية في أوكرانياترامب يتهم إدارة بايدن باستفزاز بوتني إلطالق العملية في أوكرانيا
اتهم الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب إدارة 
البالد احلالية بالقيام »مبا يقترب من إجبار« الرئيس 
إلى  جيشه  حتريك  على  بوتني  فالدميير  الروسي 

أوكرانيا.
إلى  نظرت  إذا  الواقع،  في  منه  سخروا  وقال«لقد 
ذلك بعني احلق. بلدنا، وما يسمى بقيادتنا، سخروا 
من بوتني. قلت، كما تعلمون، إنهم أجبروه تقريبا 
غبيا  كان  اخلطاب  عنه.  يتحدثون  ما  فعل  على 

جدا”.
ليحدث  يكن  لم  أوكرانيا  »غزو  أن  ترامب  وأضاف 
موقع  بحسب  رئيسا،  يزال  ال  هو  كان  لو  أبدا« 

»روسيا اليوم« اإلخباري.
الرئيس  أن  البرنامج  مقدم  افتراض  على  وتعليقا 
اتفاق  على  للتفاوض  ترامب  يرسل  قد  بايدن  جو 
أنه  على  ترامب  شدد  أوكرانيا،  روسيا  بني  سالم 
من  كل  مع  بناءة«  »عالقة  على  للحفاظ  سعى 

بوتني والرئيس األوكراني فالدميير زيلينسكي.

مفاوضات  إلطالق  ترامب  دعا  ألنصاره  جتمع  وفي 
على الفور إلنهاء الصراع في أوكرانيا، محذرا من 
اندالع حرب عاملية  إلى  الراهن قد يؤدي  الوضع  أن 
نشوب  بخطر  باالستخفاف  بايدن  واتهم  ثالثة، 

حرب نووية مع روسيا.
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مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

العملية  تفاصيل  عن  كبيرة  خبرة  اكتسبت 
االنتخابية في الكيبيك، عن قرب، خالل االنتخابات 
األخيرة، حيث انتهت بداية أكتوبر اجلاري االنتخابات 
التشريعية في الكيبيكية، الختيار رئيس احلكومة 
هذه  عن  نتج  الوطنية.  اجلمعية  وأعضاء  اجلديد، 
مستقبل  أجل  من  التحالف  حزب  فوز  االنتخابات 
بعدد   Coalition Avenir Québec CAQ الكيبيك
مقاعد  إجمالي  هي  مقعدا   125 من  مقعدا   ٩0

اجلمعية الوطنية، البرملان في الكيبيك.
احلزب  لهذا  املطلقة  األغلبية  متثل  املقاعد  هذه 
يعتبر  والذي  الوسط،  ميني  توجهات  ذو  الكيبيكي، 
أهم  الكلمة،  مبعني  وطني   Nnationaliste حزبا 
مبادئه وبرامجه وسياساته احلفاظ على خصوصية 
الفرانكفونية،  الثقافة  ذات  الكيبيكية،  األمة 
سياساته  كل  في  الفرنسية،  اللغة  عن  والدفاع 
وفي  الكيبيك،  إقليم  داخل  وتعامالته  وبرامجه 
ومع  أوتاوا،  في  الفيدرالية  احلكومة  مع  تعامالته 

بقية األقاليم الكندية التسعة.
ثاني  هو  الكيبيك  أن  نذكره،  أن  ونود  يعرف  ال  ملن 
السكانية  القوة  حيث  من  كندا  في  إقليم  أكبر 
تعداد  يبلغ  أونتاريو.  إقليم  بعد  واالقتصادية، 
اإلقليم  وهو  نسمة،  مليون   8.5 حوالي  الكيبيك 
رسميا  يتحدثان  اللذان  نيوبرونزويك،  مع  الوحيد 
تتحدث  الكيبيك،  كانت  وإن  كندا،  في  الفرنسية 
كل مدنها رسميا الفرنسية، في حني نيو برونزويك 
أجنلوفونية.  والغالبية  فرانكفوني،  مدنها  من  جزء 
انتخابات  كل  في  قادران  والكيبيك  أونتاريو  وعادة 
علي حتديد هوية رئيس وزراء كندا، في أية انتخابات، 
الناخبني  أصوات  من   ٪20 من  أكثر  يتواجد  حيث 

الكنديني في الكيبيك Québec وحدها.
ملعايير  تخضع  الكيبيك،  في  االنتخابية  العملية 
ممثلني  أو  املرشحني  دخول  حتي  للغاية،  صارمة 
مع  إال  التعامل  يستطيعون  ال  االنتخابية،  للجان 
يحق  وال  مساعده،  أو  االنتخابية،  اللجنة  رئيس 
للمرشحني فقط، إال حتية أعضاء اللجنة االنتخابية 
دون احلديث معهم، أو الترويج لبرامجهم. العملية 
من  عالية  بدرجة  تتمتع  مجملها  في  االنتخابية 
تتمثل  األساسية  املشكلة  والشفافية،  النزاهة 
في أن عدد من الناخبني ال مييزون في دعوات الذهاب 
بأيام  اخلاصة  الدعوات  بني  ما  االنتخابية  للجان 
ال  ملن  التصويت  يجري  حيث  املبكرة،  االنتخابات 
أن  علي  بأسبوع.  االنتخابات  قبل  ظروفه،  تسمح 
يتم االقتراع العادي بعدها بأسبوع، ومن ثم فأرقام 
ملزيد  حتتاج  نقطة  وهذه  تتغير.  االنتخابية  اللجان 

من التركيز.
األمر الثاني، يتمثل في أن النظام يدوي بعد الشيء، 
للبحث  اللجان،  في  االنتخابية  اجلداول  أن  مبعني 
للمرشحني  االنتخابية  اللجنة  أو  املكتب  عن 
االنتخابات، يتم بصورة  الذين لم يتسلموا دعوات 
كالسيكية، من خالل أوراق تقليدية، يقوم موظفي 
أجهز  توفر  دون  فيها،  بالبحث  االنتخابية  اللجنة 
واجلهد.  الوقت  من  الكثير  توفر  أن  ميكن  كمبيوتر 
اي جهد  بذل  يريدون  ال  الناخبني  وأن بعض  خاصة 
للتعرف على أرقام وعناوين جلانهم االنتخابية قبل 

الذهاب لصندوق االقتراع.
عملية التصويت وفرز األصوات تتسم في سالسة 
االنتخابات  عن  نعرفه  مبا  مقارنة  غريبة،  وبساطة 
والتزوير.  والدم  العنف  حيث  اجلنوب،  عالم  في 
فترات  على  متر  الكيبيكية  الشرطة  من  عناصر 
اليوم، لتسأل سؤاال بسيطا:  متقطعة علي مدار 
يجيب  أن  مبجرد  يرام؟  ما  علي  األمور  تسير  »هل 

رئيس اللجنة بكلمة »نعم« ينصرفون في هدوء.
للتعبير  مثالية  حالة  الكيبيك،  في  االنتخابات 
عن الدميقراطية والنزاهة، التي ميكن أن تدرس في 
بالدراسات  املعنية  األكادميية  واملؤسسات  الكتب 

السياسية.
نعود إلي نتائج االنتخابات، فوز حزب التحالف من 
أربع  مدتها  ثانية  لدورة  كيبيك،  مستقبل  أجل 
فأكثر  أكثر  يثقون  الكيبيكيون  أن  يؤكد  سنوات، 
 François لوجو  فرانسوا  برئاسة  حكومتهم،  في 
Legault ، هذا السياسي احملنك، الذي يعتبر عضو 

يدعو  الذي  الكيبيكية،  الكتلة  حزب  في  سابق 
اجلديد،  مع حزب  لوجو  لكن  لالستقالل عن كندا. 
هما،  متوازيني،  أمرين  علي  التركيز  علي  عمل 
خصوصية  وتأكيد  االقتصادية  الرفاهية  حتقيق 
وهوية األمة الكيبيكية، ممثلة في الدفاع عن اللغة 
الكيبيك  استقالل  عن  حديث  أي  قبل  الفرنسية، 

عن كندا.
األحزاب  من  الليبرالي  احلزب  أن  معروف  تاريخيا، 
القوية في الكيبيك، علما بأن هناك فارق كبير بني 

املستوي  علي  الليبرالي  احلزب 
الكيبيكي واملستوي الفيدرالي 
رئيس  يرأسه  الذي  الكندي، 
الوزراء الكندي، جوستان ترودو. 
على  ينطبق  االختالف  ونفس 
املستوي  علي  احملافظ  احلزب 
املستوي  وعلي  الكيبيكي 
من  الرغم  فعلي  الفيدرالي. 
في  احملافظني  حزب  حصول 
 ٤00 يعادل  ما  على  الكيبيك 
بأي  يفز  لم  أنه  إال  صوت  ألف 
الوطنية،  اجلمعية  في  مقعد 
ما  عادة  احملافظني  ألنه مرشح 
أو  الثالث  املركز  في  يأتي  كان 
الرابع أو اخلامس. وبالتالي حزب 

احملافظني في الكيبيك، تاريخيا لم يكن له أي وزن 
يذكر في اجلمعية الوطنية.

منهم  بعضا  الكيبيك،  في  األقباط  أن  ومعروف 
يهدرون  لألسف  لكنهم  احملافظني،  حلزب  يصوتون 
لوجو،  حلزب  صوتوا  لو  أنهم  حني  في  أصواتهم، 
سيجدون  الكيبيك،  مستقبل  أجل  من  التحالف 
احملافظة،  اليمينية  أولوياتهم  عن  أكثر  يعبر  حزبا 
القيم  واألهم  والتقاليد  العادات  من  القريبة 
املسيحية، دون أن تذهب أصواتهم هباء علي حزب 

احملافظني في الكيبيك.
من  بها  يعتد  أعداد  أن  في  تكمن  املشكلة  لكن 
فقط،  اإلجنليزية  يتحدثون  الكيبيك،  في  األقباط 
من  »التحالف  الكاك  حزب  مع  يتماشي  ال  وهذا 
الهوية  عن  يدافع  الذي  الكيبيك«،  أجل مستقبل 
ولهذا  بشراسة.  الفرنسية  واللغة  الكيبيكية 
في  الكيبيك  في  احملافظني  يصوتون حلزب  السبب 

االنتخابات اإلقليمية ويهدرون أصواتهم.
نقطة  ذات  أو  األمر،  نفس  يعد  السبب  وهذا 
 Le الضعف بالنسبة للحزب الليبرالي الكيبيكي
بنحو  فاز  أنه  إذ   ،Parti libéral du Québec PLQ
العاصمة،  مونتريال  من  منها   ٪75 مقعدا،   1٤
حيث تتركز نسبة أكبر من املهاجرين اجلدد، خاصة 
اإلجنليزية،  ويتحدثون  الفرنسية،  يجيدون  ال  الذين 
من  كثيرا  ويخافون  اللغتني،  من  أي  يتحدثون  ال  أو 
اللغة  عن  وشراسة  بقوة  يدافع  ألنه  الكاك،  حزب 
الفرنسية. مع األخذ في االعتبار أنه يوجد حوالي 
العظمي  غالبيتهم  الكيبيك،  في  مليون شخص 
في مونتريال، يتحدثون االجنليزية، وهو من يتحدثون 
وهؤالء  الفرنسية،  يتحدثون  وال  االجنليزية  فقط 

تصويتهم موجه كلية للحزب الليبرالي. 
الليبرالي  للحزب  توجه  اتهامات  جعل  األمر  وهذا 
فرانكونيا،  حزبا  وليس  كيبيكيا  حزبا  ليس  بأنه 
إال  ليست  وهي  مونتريال،  عن  إال  يعبر  ال  ألنه 
مدينة واحدة في الكيبيك، عالوة علي أنها ليست 
الكيبيك، فضال  التي هي مدينة  عاصمة اإلقليم، 
عن أن غالبية ناخبي احلزب أجنلوفون، وهو ما وجه 
أجنالد  دومينك  لرئيسته  القوية،  االتهام  سهام 
Dominique Anglade، بعد اختيار احلزب لتشكيل 
املعارضة الرسمية في اجلمعية الوطنية »البرملان 
الكيبيكي«، خاصة وأن لم تفز إال بعدد 1٤ مقعدا 
واإلعالم،  الظهور  بحب  البعض  واتهمها  فقط. 
واملفروض أن جتري إصالحات داخل احلزب ليكون أكثر 

فرانكفونية، ومتسقا مع قيم األمة الكيبيكية.
أما بقية األحزاب فقط منيت بصدمة كبيرة، خاصة 
ذو  سوليدير«  »كيبيك  الكيبيكي  التضامن  حزب 
التوجهات اليسارية، ومع حزب الكتلة الكيبيكية، 
فاألول لم يحصل إال علي 11 مقعدا، وكان يخطط 

املعارضة  وتشكيل  أكبر  مقاعد  علي  للحصول 
الكتلة  أما  الليبرالي.  احلزب  من  بدال  الرسمية 
عن  والبحث  السيادية  التوجهات  ذو  الكيبكيية، 

االستقالل فلم يفز إال ب 3 مقاعد. 
بقية  شأن  الكيبيك،  في  السياسية  اخلريطة 
من  مزيد  إلي  الناخبني  توجه  إلي  تشير  العالم، 
اليمني احملافظ، ميني الوسط. وفي الوقت الذي كان 
يصورون  االعالم  في  السياسية  األحزاب  زعماء 
بسيطة،  بأغلبية  سيفوز  رمبا  لوجو،  فرانسوا  أن 

أن  إال  الكاك،  حلق  في  شوكة  سيمثلون  وأنهم 
مختلف  في  الكيبيكي،  الناخب  رأي  أن  احلقيقة 
تركز  حيث  مونتريال  باستثناء  الكيبيك،  مدن 
بالفرنسية،  املتحدثني  غير  واملهاجرين  األجنلوفون 
أكد ان الكيبيك كلها تثق في الكاك وفي فرانسوا 
لوجو والدفاع علي قيم األمة الكيبيكية، ليس في 

الكيبيك كلها، ولكن في كندا كلها. 
ويكفي أن نعرف أن ترودو يريد بأي صورة من الصور 
فرض املزيد من موجات الهجرة غير الفرانكفونية 
علي اإلقليم، لكن لوجو يرفض بقوة، ويؤكد أن أي 
يتحدثوا  أن  يجب  أو مهاجرين جدد  موجات هجرة 
أنه  الكيبيكي حتدث  اإلعالم  أن  لدرجة  الفرنسية. 
في حال فرض أوتاوا العاصمة الفيدرالية وجوستان 
ذو  الكندي،  الوزراء  رئيس   Justin Trudeau ترودو 
فيدرالية  قرارات  أو  قوانني  اي  الكيبيكية،  األصول 
الكاك  فإن  عليها،  الكاك  يوافق  ال  الهجرة  بشأن 
القرارات،  هذه  علي  وطني  استفتاء  بعمل  يهدد 
فادحة  ستكون  خسارته  أن  جيدا  يعلم  وترودو 
هذا  من  استفتاء  إجراء  حال  لوجو،  فرانسوا  أمام 
الكيبيك  سيدفع  ما  وهذا  الكيبيك،  في  النوع 
من  الصالحيات  من  مبزيد  للمطالبة  مستقبال 
أوتاوا في برامج الهجرة لإلقليم، األفضل من حيث 
املعيشة  ومستوى  والتعليمية  االجتماعية  املزايا 
مقارنة بالكثير األقاليم الكندية األخري، التي رمبا 
تكون أغني اقتصاديا من الكيبيك، ولكن مستوى 
التكلفة،  حيث  من  جدا  مرتفع  فيها  املعيشي 
احلكومي  الدعم  مستويات  انخفاض  حيث  ومن 
وللحديث  فيها.  للساكنني  املقدمة  واالمتيازات 

بقية.

قراءة في االنتخابات التشريعية في اإلقليمقراءة في االنتخابات التشريعية في اإلقليم

ملن يريد فهم اخلريطة السياسية والقوي واألحزاب واحلكومة التي حتكم الكيبيك؟ملن يريد فهم اخلريطة السياسية والقوي واألحزاب واحلكومة التي حتكم الكيبيك؟

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

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 
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شهير،  وصحفي  رياضي،  ناقد  هو 
التجرد، يبرز  من  النقد بأكبر قدر  ميارس 
في  املنتشر  مكافحة الفساد  دوره في 
ميلك رصيد كبير  الرياضي،  الوسط 
الرياضي  احترام الشارع  من 
شلتوت اإلعالمي  املصري، تاريخ عصام 
لم يقتصر على الصحف فقط، بل امتد 

أيضا لشاشات التلفاز، وقدم برامج كثيرة شهيرة، 
خطفت األنظار لفترات طويلة.

كيف تري املشهد الرياضي املصري احلالي؟
املشهد الرياضي املصري في السنوات األخيرة بات 
أكثر ارتباك، ومشهد ضبابي ملبد بالغيوم وانسداد 
األفق، والفساد الكروي أصبح منتشر بشكل يزكي 
في  الكبيرة  اإلمكانيات  توافر  من  بالرغم  االنفس، 
وإمكانيات  ضخمة  بشرية  مناجم  فلدينا  مصر، 
اعالمية وجماهير غفيرة تعشق الرياضة والسيما 
رياضية  بنية حتتية من منشأة  ولدينا  القدم،  كرة 
بسبب  هباء  تذهب  االمكانيات  هذه  كل  كبيرة 
اإلدارية،  اإلمكانيات  وضعف  الرياضي  الفساد 
املناصب الرياضية في مصر متنح ألهل الثقة وليس 
أهل اخلبرة دون اي خبرات حقيقية في إدارة املنشآت 

الرياضية التي حتولت لعالم كبير.
سمسرة  ألكادمييات  مصر  في  الرياضة  حتولت 
وأصبحت  رعاة  الي  االندية  وحتولت  وسمسارة، 
االندية الشعبية في خطر حقيقي، الدول اإلفريقية 
تطورت جدا دول مثل غانا ونيجيريا أصبح عندهم 
الدوريات  وتغذي  احترافية  بعقليات  تدار  أكادمييات 
االندية  مختلف  في  العناصر  بأفضل  االوربية 
املوهوب  املصري  الشباب  أصيب  حتي  الكبرى، 

باإلحباط.
الرياضية  املواهب  نبيع  كنا  البداية  في  واكمل: 
نهب  واصبحنا  حتولنا  وحاليا  اخلليج  في  لألشقاء 

املصرية  البطوالت  واستضافة  تنظيم 
إمكانيات  من  منلك  مما  بالرغم  لهم، 
رياضية كبري وهذا يرجع الي عدم وجود 
باخلليج  الرياضية  املنظومة  في  فساد 
جدة  أهلي  نادي  هبوط  شاهد  والكل 
مما  بالرغم  الثاني  للقسم  السعودي 
وشعبية  واموال  نفوذ  من  النادي  ميلك 
ذلك  من  اكثر  تستحق  مصر  ان  أري  وانا  كبيرة، 

بكثير.
محير..  لغز  مصر  في  األجانب  املدربني  أسعار 
اخلواجات يحصلون على رواتب هزيلة في أفريقيا.. 

ويعملون في مصر بأرقام خيالية.. ملاذا؟
ذلك،  في  املصلحة  وصاحب  املتعاقد  عن  ابحث 
األملاني  املدرب  مع  تقابلت   ،2001 عام  في  واذكر 
الشهير رود كرول في األرجنتني، وكان عقده انتهى 
املصري  الشباب  منتخب  مع  بسيطة  فترة  منذ 
معك  يتعاقد  أن  يريد  املصري  األهلي  له  وقلته 
من  أكثر  دفع  يستطيع  ال  ولكنه  الفريق  لتدريب 
25 ألف دوالر فرد عليا رد أذهلني وقال لي من أدرك 
انني اتقاضى اجرا أكبر من هذا في اشارة منه الي 
ان راتبه مع منتخب الشباب اقل من 25 ألف دوالر 
التعاقد  وقت  أعلن  املصري  االحتاد  ان  من  بالرغم 

معه براتب أكبر من هذا الرقم بكثير.
وأكبر دليل علي صحة كالمي راتب مدرب منتخب 
مصر السابق كيروش كان يتقاضى 130 ألف دوالر 
في مصر وتولي تدريب منتخب ايران مقابل 50 الف 

دوالر فقط. 
املصريني  احلكام  جلنة  من  تعنت  هناك  كان  هل 
كافة  توافر  رغم  فرحان  وائل  الكابنت  ضم  فى 
ديانته  االختبارات بسبب  واجتيازه جميع  الشروط 

املسيحية؟
أزمة  في  فرحان  وائل  احلكم  ساند  من  اول  انا 

اعرف  اكن  ولم  املصريني  احلكام  من  استبعاده 
مصرية  شخصية  ألنه  ساندته  ولكن  شخصيا، 
تتعرض للظلم والتهميش واألقصاء، ساندته ألنه 
في  يكون  ان  ويستحق  حقيقي  قدم  كرة  قاضي 
قساوة  اعرف  ألني  ساندته  تعصب،  دون  املقدمة 
حقه  هذا  الن  ساندته  بالظلم،  الشعور  ومرارة 
الطبيعي، وعلمت بعد ذلك انه له اخ شقيق يعيش 
توقعت  لي  وقال  وشكرني  بي  اتصل  الدمنارك  في 
انك ستكون اول املدافعني عن حق شقيقي، ولكن 
انا ساندت حكم مصري بغض النظر عن دياناتهم 
الن هذا حقه وتعبه ومجهوده، وانا لم اطلب سوى 

ان يأخذ حقه فقط.
في حوار سابق معانا اعترف الكابنت خالد الغندور 
هل  لألندية..  األقباط  انضمام  يواجه  تعنت  يوجد 

تضطهد كرة القدم املصرية األقباط؟
كرة  مالعب  في  لألقباط  حقيقي  غياب  هناك 
دين، ومن كثرة  لها  ليس  القدم  ولكن كرة  القدم، 
احلديث عن عدم وجود العبني أقباط ترسخ في ذهن 
لهم  غير مسموح  أنه  املسيحية  املصرية  األسرة 
كنت  ولكن  حقيقي،  غير  هذا  لألندية،  االنضمام 
امتنى ان جند ابناء املصريني في اخلارج من املصريني 
األوروبية  األندية  في  القدم  كرة  ميارس  املسيحيني 
بل  عقد  يوجد  ال  فهناك  واملغاربة  التوانسة  غرار 
املواهب احلقيقة، في ظل توافر اإلمكانيات الالزمة، 
وهو ما سيمثل نقلة للكرة املصرية، ولكن هذا لم 

يحدث.
بعض املدربني قالوا ان الالعبني األقباط ال ميتلكون 

املهارة.. هل هذا الكالم حقيقي؟ 
يسأل في ذلك مالك األندية األقباط كـنادي اجلونة، 
وادي  نادي  ووادي دجلة، ويسأل ماجد سامي مالك 
دجلة والذي ميتلك أكادميية تصدر الالعبني لألندية 

في مصر وخارجها.

من  املسيحيني  الالعبني  اختفاء  عن  املسؤول  من 
األندية املصرية؟

األندية  فيهم  مبا  ذلك  عن  تسأل  كلها  املنظومة 
األكادمييات فلم تخرج  وبالرغم من وجود  واألسرة، 
العب كرة قدم قبطي، رغم أنها حتولت إلى »بيزنس« 
اجلانب  تستهدف  حيث  اصال،  بالدين  تهتم  ال 
املوهوبني،  الالعبني  تخريج  من  أكبر  بشكل  املادي 
واملسيحية  املصرية  األسرة  غالبية  ان  وخصوصا 
منهم تفضل ان يدرس ابنائهم الطب والهندسة 
أن  يرى  الوقت  نفس  في  قدم  كرة  يكون العب  وأن 
اجلامعية  والشهادة  واألموال  واجملد  الشهرة  يأخذ 
أن يجمع  الصعب  أنه من  املشكلة  تأتي  ومن هنا 

كل ذلك، باإلضافة الي املناخ السائد في األندية.
واضاف انه سوف يختفي التمييز ضد األقباط في 
كرة القدم عندما يختفي الفساد من ادارة املشهد 
العموالت والسمسرة، وتتحول  الرياضي، وتختفي 
لن  هذا  أن  وأظن  وطنية،  صناعة  الي  القدم  كرة 
وتتحول  االمر  هذا  ينظم  سيادي  قرار  دون  يحدث 
وتخلق  عمل  فرص  تخلق  حرفة  إلى  املنظومة 

الكفاءات الرياضية واإلدارية.
“نادي عيون مصر«.. ما رأيك في تأسيس فريق كرة 

قدم يتبع الكنيسة؟
لم أسمع عنه، ولكن معلوماتي أن هناك الكثير من 
األندية التي تتبع الكنيسة واجلمعيات املسيحية 
خاصة  ظاهرة  ليست  وهي  وكلها،  واإلسالمية 
اجلميع،  بني  منتشرة  ولكنها  فقط  باملسيحيني 
واملشكلة احلقيقية، متكن في اللجان اإللكترونية 
التي تثير وتهييج الرأي العام ضد اي عمل او نشاط 
حتى لو كان رياضي، وهذه اللجان ممولة وتعمل وفق 

توجيهات وتخطيط وترتيب.

الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت لـ”جود نيوز”: 
املشهد الرياضي مرتبك وفاسد... وهذه اسباب غياب الالعبني األقباط عن املالعب

حوار ــ جرجس ابراهيم- القاهرة

OCT24



Saturday, October 15, 2022 - Issue 222السبت 15 اكتوبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثاني والعشرون بعد املئتان تقـــــــارير1414

فرج فودة، جنيب محفوظ، حسني مروة، مهدي عامل، 
شارل  من  شخصاً   12 حتر،  ناهض  بلعيد،  شكري 
إبدو، هؤالء وغيرهم الكثير في مصر واجلزائر وسوريا 
اغتيالهم  محاولة  أو  اغتيالهم  مت  العربية  والبالد 

ألسباب دينية، تكفيرية أو بسبب فتاوى بهدر الدم.
كان اخرهم سلمان رشدي الكاتب الهندي لم يكن 
العام 1٩88  الكثير حتى أصدر في  يعرف عنه  أحد 
اللحظة  تلك  في  فأصبح  شيطانية(  )آيات  رواية 

أشهر كاتب في العالم !
امثلة لرواد الفكر والراي  العرب الذى تعرضوا للقتل 

و االغتيال و اهدار الدم:
فرج فودة… ضحية الدفاع عن مدنية الدولة

بتوجهاته  عرف  املصري  واملفكر  الكاتب  فودة،  فرج 
اغتيل  اإلسالموي.  للتيار  ومناهضته  العلمانية 
يونيو   8 في  املصرية  اإلسالمية«  »اجلماعة  يد  على 
الوفد  الروح حلزب  1٩٩2 بالقاهرة. وشارك في إعادة 
من خالل تأسيس حزب الوفد اجلديد الذي سعى من 

خالله لتكريس أفكاره الليبرالية.
مناظرة  في  فودة  شارك  اغتياله،  من  أشهر  قبل 
آالف من األشخاص حتت عنوان »مصر بني  حضرها 
فودة  فرج  وكان  املدنية«،  والدولة  الدينية  الدولة 
مواجهة  في  املدنية  الدولة  قيم  عن  دفاعا  يحاضر 
الهضيبي  مأمون  أبرزها  إسالموية  شخصيات 

املرشد العام لإلخوان املسلمني في تلك الفترة.
»النور« اإلسالموية في  املناظرة، نشرت جريدة  بعد 
3 يونيو 1٩٩2، بيانا من إمضاء ما كان يعرف بـ«ندوة 
أيام  خمسة  قبل  فودة،  فرج  يكفر  األزهر«  علماء 
من اغتياله عند خروجه من مكتبه على يد شابني 
كانا  املتشددة،  اإلسالمية«  لـ«اجلماعة  ينتميان 

يركبان دراجة نارية.
الدين  عالقة  حول  الكتب  من  العديد  فودة  ألف 
بالدولة أبرزها »حوارات حول الشريعة« و«الطائفية 
أين؟« و«حوار حول العلمانية«، إضافة إلى أحد  إلى 

أشهر أعماله »احلقيقة الغائبة«.
 طاهر جاووت.. »تكلم فمات«

»إذا تكلمت متوت وإذا سكت متوت، إذن تكلم وُمت«.. 
والصحافي  الروائي  به  عرف  التي  هي  املقولة  هذه 
حتمل  لإلسالموين،  مبعارضته  املشهور  اجلزائري 

مقال  في  جاووت  تكلم  فقد  الغتياله،  تفسيرا  رمبا 
وجه  تتأخر«  التي  العائلة  تتقدم،  التي  »العائلة 
فيه نقدا الذعا لإلسالموين وقتل بعدها بأيام. لكن 
النقدية  السياسية  مبقاالته  أيضا  معروف  جاووت 

التي أقلقت السلطات.
مايو   26 في  بيته  أمام  رصاصات  جاووت  تلقى 
والتي  اجلزائر،  في  السوداء  العشرية  أوج  في   ،1٩٩2
شهدت صراعا مسلحا بني اإلسالموين واجليش قتل 
أثناءها عدة شخصيات فنية ومسرحية وسياسية 
وإعالمية، عندما كان يستعد المتطاء سيارته قبل 

أن يلفظ أنفاسه األخيرة بعد ستة أيام.
الروايات حول املسؤول عن اغتياله، حيث  واختلفت 
تشير الرواية الرسمية إلى أن األمر بقتله صدر من 
تنفيذا  املسلحة«  اإلسالمية  اجلماعة  أمراء  »أحد 
وشخصيات  مثقفني  لكن  دمه.  بهدر  لـ«فتوى« 
لتقصي  جلنة  بتشكيل  بعد  فيما  طالبوا  جزائرية 

احلقيقة في مقتل جاووت.
عن  وثائقيا  البريطانية  سي  بي  بي  قناة  وعرضت 
جاووت بعنوان »رماية لكاتب املقال« قدمه سلمان 

رشدي نفسه.
 شكري بلعيد.. اغتيال سياسي بعد حمالت تكفير

الزعيم  عهد  في  بلعيد  شكري  اليساري  سجن 
زين  لنظام  شرسا  معارضا  وكان  بورقيبة  احلبيب 

العابدين بن علي.
»اجلبهة  مؤسسي  بني  من  كان   ،2011 ثورة  وبعد 
الشعبية«، التي تضم أحزابا يسارية وقومية وكانت 
من أشد خصوم حركة »النهضة« اإلسالموية التي 

تولت احلكم في تلك الفترة.
عرف بلعيد مبعارضته الشديدة لإلسالم السياسي، 
وواجه فتاوى تكفيرية من تنظيم »أنصار الشريعة« 

املتطرف باخلصوص.
بيته في 6  أمام  اغتياله  أيام من  بلعيد قبل  واتهم 
نارية،  دراجة  يركبان  يد مسجلني  فبراير 2013 علي 
حركة »النهضة« بالتشريع لالغتيال السياسي في 
التي  الثورة«،  حماية  »روابط  اعتداءات  تزايد  خضم 
حركة  على  محسوبة  »مليشيات«  مبثابة  اُعتبرت 
معلومات  خضم  وفي  املعارضني  على  الغنوشي، 
جبال  في  اجلهاديني  لتدريب  معاقل  وجود  بشأن 

محافظة القصرين وسط البالد.
والكفر  االرتداد  بتهم  اغتيال  جحا...  مصطفى 

بسبب تأليف كتاب

في  كتب  لبناني  ومفكر  كاتب  جحا  مصطفى 

جنوبي  اجلبني  قرية  في  ولد  والفلسفة  السياسية 
لبنان عام 1٩٤2

العقل في اإلسالم«  عام 1٩81 وضع كتاب »محنة 
الذي انتقد فيه بعض من جوانب الديانة اإلسالمية 

بطريقة فلسفّية.
وفي 1٩83 قامت احملكمة الشرعية اجلعفرية برئاسة 
القاضي الشيخ عبد اهلل نعمة والذي ساعده عضوا 
احلميد  عبد  والشيخ  ياسني  الشيخ خليل  احملكمة 
احلر بإصدار فتوى شرعية تقول بأن مصطفى جحا 
مرتد وكافر! وهو األمر الذي وافق عليه أيضاً عدد من 

رجال الدين في دار الفتوى.
فتوى  من  سنوات   10 قرابة  بعد  اى   1٩٩2  وفي 
اعترضته  اللبنانية،  احلرب  انتهاء  وبعد  دمه،  اهدار 
مسلحون  يستقلها  سيارة  السبتّية  منطقة  في 
ملم   7 عيار  مسدس  رصاص  من  بوابل  أمطروه 
مزّود بكامت صوت وهو في سّيارته.. وقد ُهّمش ملف 
بأي  به  االهتمام  يتم  ولم  غريبة  بطريقة  االغتيال 

شكل من األشكل.
اجلماعات  في  مختص  اغتيال  الهاشمي..   هشام 

املتطرفة

اجلماعات  شؤون  في  اخملتص  العراقي  الكاتب  عرف 
اجلهادية مبقاالته البحثية في عدد من اجملالت العربية 

والدولية عن اجلماعات املتطرفة.
وكان الهاشمي من بني منتقدي النظام السياسي 
األحزاب  متهما  احملاصصة  على  القائم  العراقي 
الدينية بتعزيز مكاسبها عبر تثبيت االنقسام من 

خالل استبدال التنافس احلزبي بالطائفي.
اغتيل الهاشمي في يونيو 2020 على يد مسلحني 
يستعد  كان  عندما  بيته  أمام  نارية  دراجة  يركبون 

لركوب سيارته.
دعم  علي  أبو  الفترة  تلك  في  الهاشمي  واتهم 
على  املسيطرة  الالدولة  وشبكات  بــــ«خاليا 
يوم  أعلنت  الداخلية  وزارة  لكن  العراقية«.  الدولة 
شرطة  ضابط  على  القبض  إلقاء   2021 يوليو   16
مع  االغتيال  على  باإلشراف  اعترف  بالوزارة  يعمل 

األشخاص الذين كانوا على منت دراجتني ناريتني.
فتاوى اهدار الدم الصادرة عن ائمة مصريني.. االمثلة 

كثيرة.. والفاجعة واحدة
وكانت  دم  إهدار  فتوى  صاحب  اول  هو  البنا  حسن 
موجهة للقاضى اجلليل أحمد اخلازندار سنة 1٩٤8، 
عناصر  ضد  بالسجن  قضائية  أحكاماً  أصدر  ألنه 
إخوانية، وهو أيضا صاحب فتوى قتل محمود فهمي 
اإلخوان  جماعة  بحل  قراراً  أصدر  الذى  النقراشي، 

املسلمني.
ازدهار  فترة  هى  والستينيات  اخلمسينيات  وكانت 
هو  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  وكان  القتل،  فتاوى 

الهدف الثابت.
سيد قطب األب الروحي للعنف، أصدر فتاوى بقتل 
آراؤه  وامتدت  ومرتداً،  »كافراً«  واعتبره  الناصر  عبد 
الدموية لفتح القناطر اخليرية وإغراق البالد انتقاماً 

فى  املوجعة خصوصاً  الناصر  عبد  من ضربات  وثأراً 
حملة  بعد   1٩65 املنشية،  حادث  بعد   1٩5٤ أعوام 

االعتقاالت الكبرى.
وبنى سيد قطب فلسفته الدموية على »رد االعتداء 
حركة  شل  على  يقوم  اإلسالمية  احلركة  على 
الدولة املصرية، وتدمير منشآتها وبنيتها التحتية، 
واغتيال قادتها، ونسف محطات الكهرباء«.. وما بني 

القوسني هو كالم سيد قطب.
أنور السادات، فقد بدأ عهده باملصاحلة  الرئيس  اما 
اإلخوان  وأعاد  املعتقلني،  وأخرج  السجون  وفتح 
وسنداً  عوناً  يكونوا  أن  أمالً  السياسية،  احلياة  إلى 
السادات  خرج  سنوات،  عدة  بعد  ولكن  لوطنهم، 
فى خطاب علني يقول: »أنا كنت غلطان، كلهم زى 

بعض«، إرهابيني وقتلة ومجرمني.
جزاء السادات هو صدور فتوى من عمر عبد الرحمن 
 ،1٩81 عام  املنصة  حادث  فى  تنفيذها  ومت  بقتله، 

وبعد يناير2011 خرجت الفتاوى كالبارود املنثور،
وليس القرضاوي وحده من أفتى بقتل رجال اجليش 
والشرطة، ولكن البلتاجى وصفوت حجازي وعاصم 
عبد املاجد وحسام أبو البخاري وطارق الزمر ووجدي 
الصغير  ومحمود  املقصود  عبد  ومحمد  غنيم 

ومحمد اإلسالمبولي، وغيرهم.
االسباب  اهم  الواحد...  النمط  فكرة   هيمنة 

الفكرية لالغتياالت
يبرهن املوقف العام الفاتر جتاه االغتياالت في بالدنا، 
بسبب  الشائعة  القتل  بأفعال  املباالة  قلة  على 
بعيون  العرب  كتاب  صاحب  نوتوهارا  يسميه  ما 
غرار  على  الواحد«،  النمط  فكرة  »هيمنة  يابانية 
احلاكم الواحد والزعيم الواحد والقائد الواحد. فمن 
مالبسهم  أشكال  يوحدون  الناس  أن  نالحظ  هنا 

وسلوكهم وآرائهم.
وتتدنى  الفردية  الفروق  تذوب  النمط  هذا  مثل  في 
اختالفه  وإمكانية  وخصوصيته  الفرد  استقاللية 
املتشابهة  املهيمنة  اجلماعة،  وحتل  اآلخرين،  عن 
وفي  االعتقاد  في  السائد  للنظام  واملمتثلة 
السياسة وفي العادات اليومية، محل الفرد. فينتج 
السائدة  اجلماعية  اآلراء  االبتعاد عن  ذلك خوف  عن 

واملواقف اجلامدة التي تتبناها.
من  الكثير  في  إيديولوجياً  تبريراً  له  يجد  والقتل 
أو  خائناً  أو  عميالً  إما  القتيل  من  فيجعل  احلاالت، 
خارجاً عن الدين وملحداً يجب القضاء عليه لعبثه 
ثقافة  عندها  تسود  وقضاياها.  األمة  مبقدسات 
مع  التعاطف  ومن  اجلرمية  إدانة  من  اخلوف  اخلوف. 
في  شريكاً  املُتضامن  من  يجعل  ذلك  ألن  القتيل 
االتهام  أصابع  وتصبح  الضحية  إلى  املوّجه  اجلرم 

موّجهة إليه أيضاً.
ال تزال الغالبية بعيدة عن إطار االعتراف املتبادل مع 
والبحث عما هو مشترك  االحتفاظ بحق االختالف 
التواجد سوياً.  واحلق في  التعبير  والدفاع عن حرية 
املعارضة  أو  للموافقة  قابل  اجتهاد  هو  رأي  فكل 

وليس لالجتثاث أو العدوان أو االقصاء.
االعتقاد،  حرية  عن  هنا  يقال  أن  ميكن  كثير   كالم 
نتابعه  ما  لكن  بالفكر،  إال  يُواجه  ال  الفكر  أن  وعن 
أن  مناقشات،  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
األغلبية من مواطني دولنا العربية اإلسالمية تدين 
قرأوا  حسبما  اإللهية«  الذات  »أهان  ألنه  الضحية 
موضوع  الرواية  على  لعوا  يطَّ أن  دون  وهناك،  هنا 
يقرأها،  لم  املعتدي نفسه  أن  الظن  وأغلب  احلادثة، 
بالضبط كما لم يقرأ قاتل فرج فودة حرفاً له، وكما 
روايته  الذي طعن جنيب محفوظ حرفاً من  لم يقرأ 
اإلشكالية »أوالد حارتنا«، فهو لم يكن يعرف القراءة 

والكتابة أصالً!

صالحية الفتاوى... بني محدودية الزمن...ومفتوحية االجلصالحية الفتاوى... بني محدودية الزمن...ومفتوحية االجل
القتل في مواجهة القلم )القتل في مواجهة القلم )٢٢((

الكراهية باتت فتوى ال تفنى وال متوتالكراهية باتت فتوى ال تفنى وال متوت
بعد فرج فودة وطاهر جاووت وشكري بلعيد وهشام الهاشمي

سلمان رشدى .. اخر ضحايا فتاوى اهدار الدم
حتقيق: إيهاب أدونيا
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عام  منذ  سكاني  منو  معدل  أعلى  كندا  تشهد 
وفقا  وهذا  بالهجرة،  الغالب  في  مدفوعا   1٩57

االحصاءات  هيئة  لبيانات 
عدد  بلغ  وقد  الكندية، 
االشخاص الذين يعيشون في 
مليون   3٩ حوالي  اآلن  كندا 
 ٪5.7 قدرها  بزيادة  شخص 
أبريل   1 يوم  عن   2٤8٩82 او 
أعلي  العدد  هذا  وميثل   ،2022

وتيرة للنمو منذ عام 1٩57.
كندا  إلحصاءات  ووفقا 
الدولية  الهجرة  شكلت 
حوالي ٩٤،5٪ من هذه الزيادة 

وأشارت هيئة االحصاءات إلى أن هذه هي أعلى 
سجالت  وجود  منذ  الدولية  الهجرة  من  زيادة 
غير  املقيمني  من  الزيادة  أغلبية  وجاءت  مماثلة، 
بسبب  هذا  وكان  شخص،   157310 الدائمني 
العمل  وتصاريح  اللجوء  طالبي  أعداد  ارتفاع 
االشخاص  ذلك  في  مبا  وغيرها  والدراسة 

املتضررين من الغزو الروسي ألوكرانيا.
عام  من  الثاني  الربع  في  املهاجرين  عدد  وكان 
االعوام  خالل  ثاني  ربع  أي  من  األعلى  هو   2022
السابقة ومنذ بداية تسجيل عدد السكان في 

كندا.
تورنتو  مركز  مديرة  جورج  أوشا  االستاذة  وقالت 
كندا  »أن  واالستيطان  للهجرة  متروبوليتان 
ستستقبل املزيد من املهاجرين بسبب انخفاض 
معدل املواليد في جميع أنحاء البالد وان الهجرة 
للنمو  الوحيد  املصدر  هي  ستكون  بالتأكيد 

السكاني في كندا«.
الكندية  االحصاءات  هيئة  توقعات  الي  وأشارت 
نصف  سيتألف   20٤1 عام  في  بانه  تفيد  التي 

واطفالهم  املهاجرين  من  الكنديني  السكان 
املولودين في كندا  وان هذا مهم لالقتصاد، ولكن 
مستعدة  ليست  كندا 
السكان  عدد  لتزايد 
وذلك مبا يتعلق باإلسكان 
والوظائف، حيث أن هناك 
التوظيف  حول  مشكلة 
املناسب للمهاجرين عند 
جتلب  فبينما  وصولهم، 
مؤهلني  مهاجرين  كندا 
غير  فهم  عاليا،  تأهيال 
قادرين على احلصول على 
تناسب  التي  الوظائف 
مجال تخصصهم وخاصة هؤالء الذين يعملون 
هذا  وإن  التمريض،  او  الهندسة  او  الطب  في 
سيكون )حتديا ( وان العديد من املهن التنظيمية 
مثل الطب هي منظمات شبه مستقلة ال متلك 
ولدي  عليها،  السيطرة  من  الكثير  املقاطعات 

البعض منها مطالب غير مقبولة.
احلاالت  أحدي  في  »انه  أوشا  االستاذة  وقالت 
إنها ألجل  الهند،  التي تعرفها قيل ملهاجرة من 
ان تتأهل كطبيبة أسنان يجب أن تنفق 60 ألف 
الالزمة  االمتحانات  وجميع  الدورات  لتأخذ  دوالر 
لتصبح معتمدة في كندا، والكثير من الناس ال 
متلك هذه االموال، ولذا فنحن بحاجة إلى تبسيط 
العمليات التي يتعني على املرء ان مير بها من أجل 
وان  باملعايير«،  املساس  دون  ملهنة  نفسه  تأهيل 
املعروض من القوى العاملة سيأتي بالكامل من 
الهجرة. ووفقا للموقع االلكتروني للحكومة فإن 
كندا تهدف إلى استقبال ٤316٤5 مقيما دائما 
 2023 عام  فرد  و٤٤7055   2022 عام  بها  جديدا 

و٤01000 فرد عام 202٤ .

كندا تشهد أعلى منو سكاني منذ عام 1957 
بسبب بالهجرة

تقـــــــارير1515

* موقع الدير:ـ
يقع دير العذراء واألمير تادرس املشرقي في قرية دير 
ريفا جنوب غرب مدينة أسيوط بــ 12 كم، وجنوب 
الدير  يوجد  حيث  كيلو   2 بــ  بدرنكة  العذراء  دير 
في أعلى جبل أسيوط فوق قرية دير ريفا حيث أن 
من مستوى سطح  م   150 بُعد  على  الدير  ارتفاع 
قرية  وهي  ريفا  دير  قرية  الدير  أسفل  ويقع  البحر. 
سكانها أقباط أرثوذكس تعداد سكانها في حدود 
)كنيسة  بالقرية  يوجد  نسمة  آالف  ثماني   8000
العذراء واألمير تادرس املشرقي( يرجع تاريخها إلى 
اإلنشاء  حتت  حديثة  اُخرى  .وكنيسة  1٩51م  عام 
العجائبي  مارمينا  العظيم  الشهيد  اسم  على 
دير  )قرية  القرية  .ويربط  السادس  كيرلس  والبابا 
ريفا ــ بالدير اآلثري(  سلم عدد دراجاته365  درجة 

بعدد أيام السنة.
* تاريخ الدير:ــ

امليالدي  الثالث  القرن  أواخر  إلى  الدير  تاريخ  يرجع   
األديرة  تاريخ  كتاب  من  يُذكر  الرابع،  القرن  وبداية 
أديرة  بوجود  املقريزي(  )واملؤرخ  في مصر  والكنائس 
ال ميكن  ولكن  الرفاعي  دير   « ريفا  دير  في منطقة 
ذلك  في  شأنها  ــ  منها  أي  على  لتعرف  ما  اجلزم 
الشمالي من  اجلزء  الواقع في  الرهباني  املقر  شأن 

مقابر الدولة الوسطى واحلديثة املوجودة بالتالل
ديرًا  و«فانسليي«  »الدومنيكاني«  الراهب  ويذكر   
للقديسة العذراء في اجلبل خلف قرية دير ريفا )دير 
الرفاعي(.  وكان من اسماء الدير اآلثري »دير العذراء 
كنيستني  اآلن  به  “.والدير  كرنوفه  دير  الفوقاني، 
كنيسة على اسم القديسة العذراء مرمي وكنيسة 
عند  فرعونية  مغارة  كانت  الكنيسة  هذه  على 

في  املسيحية  انتشار  بأن  ككنيسة  استخدامها 
مصر وهي من الكنائس الكهفية.

وخورس  وصحن  طويل  ممر  ذو  مدخل  من  تتكون 
في  منحوت  املدخل  مستدير،  نصف  وهيكل 
إلى  يفصل  للكنيسة  الشرقي  اجلدار  في  الصخر 

ممر طويل باجتاه الغرب يصل إلى الصحن. 
* الصحن:  ُمستطيل تقريبا توجد به أربع أعمدة 
في توزيع غير ُمنظم. الكنيسة ُمقسمة إلى ثالث 
املوعظيني،  خورس  التائبني،  خورس  وهم  خوارس 

خورس املؤمنيني.
* احلجاب: هو الفاصل بني الصحن واخلورس ويتميز 
بوجود كتابات وزخارف مصنوع من اخلشب اخلرطــ 
أحيانًا  ومعينات  ومستطيالت  مربعات  مشكاًل 

اُخرى.
املطعم  اخلشب  من  مصنوع  الهيكل:  حجاب   *
بالعاج مزخرف بزخارف متنوعة على هيئة صليب 
امليالدي  عشر  السابع  القرن  إلى  ويرجع  صريح، 
ويتميز  تلميذ   12 الــ  صور  احلجاب  أعلى  ويوجد 
حجاب الهيكل بإظهار الصورة بالكامل للقديس.

ال18  القرن  إلى  ترجع  مرمي  للعذراء  أيقونة  توجد 
حارة  كاهن  حنني  القمص  رسمها  عشر،  الثامن 

الروم وطلبها منه القمص يوحنا راعي الدير.
* املعمودية: توجد معمودية آثرية من حجر الفخار 
وإلى  األحمر.  اجلبل  احلجر  يشبه  الذي  األحمر 
هذه  في  ألطفالهم  العماد  الناس  يطلبون  اليوم 
طلب  بعد  معجزات  حتدث  ما  وكثيرًا  املعمودية، 
احلب  وشهيد  مرمي  العذراء  القديسة  شفاعة 

اإللهي األمير تادرس املشرقي.
املنظر اخلارجي للكنيسة:

الناحية  من  الغربية  اجلهة  في  يقع  املدخل:   *
اجلنوبية يفصل إلى الصحن مباشرة.

فتحة  وبه  باخلشب  ُمغطى  سرداب  فوق  املذبح:   *
طاقة في شمال املذبح وكانت تستخدم أيام البربر 
في هجومهم على الدير وكانوا يخرجون من هذه 

الفتحة اللي في املذبح.
مت  حيث  التعمير  مراحل  في  حالًيا  الدير  الدير:   *
املوافقة على عمل ساللم، عمل حمامات وتوصيل 
أيام  طوال  للزيارة  وُمتاح  ترميم  عمل  وبه  املياة 
من  الرهبانية  باحلياة  عامر  كان  والدير  األسبوع. 
القرن الرابع إلى القرن اخلامس عشر امليالدي وبعد 
ذلك بقى الدير غير عامر، ولكن الكنائس موجودة 

إلى اآلن وُمتاح الدير للزيارة في أي وقت.
وتوجد مغائر ترجع لــ ٤000 سنة قبل امليالد وبها 
نقوشات فرعونية ترجع إلى الدولة الوسطى وإلى 
األسرة احلادية عشر والثانية عشر.  كانت تُستغل 

لتخزين الغالل أيام يوسف الصديق.

 بدير العذراء واألمير تادرس املشرقي بدير ريفا بأسيوط
عرض: القس أنطون ُمعني- كاهن كنيسة العذراء مرمي واألمير تادرس املشرقي 

وامُلشرف على دير العذراء مرمي واألمير تادرس
جولة
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ملدة ملدة 55 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع  مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع 
خليفة محمد صالحخليفة محمد صالح

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حصول نادي الزمالك، على توقيع يوسف حسن، 
العب وادي دجلة، وامللقب بـ “خليفة” محمد صالح، ملدة 5 مواسم.

بوك”:«  “فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر  حسن  أحمد  وكتب 
الزمالك يحصل على توقيع يوسف حسن ملدة 5 مواسم، واإلعالن عن الصفقة خالل الساعات 

القليلة املقبلة«.
وكان يوسف حسن، أكد وجود مفاوضات بني الزمالك ووادي دجلة، للتعاقد معه خالل امليركاتو 

الصيفي.
وأشار يوسف حسن، أن ارتداء قميص نادي الزمالك شرف ألي العب.

يذكر أن يوسف حسن “خليفة محمد صالح” كان قريبا من االنضمام إلى النادي األهلي خالل 
امليركاتو الصيفي املاضي، عندما كان متواجدا في نادي املقاولون العرب، لكن الالعب انتقل إلى 

وادي دجلة في النهاية.
أقيمت  التي  األخيرة  العرب  للشباب، فى بطولة كأس  وتألق يوسف حسن مع منتخب مصر 
“مؤخرا” في اململكة العربية السعودية، والتي حصد الفراعنة فيها املركز الثاني عقب اخلسارة 

أمام األخضر السعودي بركالت اجلزاء الترجيحية الترجيح.

اجلماهير اإلجنليزية تطالب بترحيل هاالنداجلماهير اإلجنليزية تطالب بترحيل هاالند
بترحيل  اإلجنليزية  الكرة  جماهير  طالبت 
النرويجي إيرلينغ هاالند، عن فريق مانشستر 

سيتي، والدوري اإلجنليزي.
التوقيعات،  جلمع  حملة  اجلماهير  لتطلق 
إنسانا«،  وليس  »روبوت  أنه  هاالند  واصفة 
بسبب املستوى الكبير الذي يقدمه الالعب.

سيتم  أنه  العريضة  على  املوقعون  وأشار 
ومناقشتها  البريطاني  للبرملان  تقدميها 
واتخاذ القرار املناسب بها، وبحسب صحيفة 
 neT( باسم  البريطانية فإن حساباً  »ميرور« 
على  العريضة  بإعداد  قام   )!sdeR  s’gaH
كرة  لعب  من  هاالند  ملنع   ،”egnahC“ موقع 
أن سجل  بعد  ذلك  ويأتي  إجنلترا،  في  القدم 
يونايتد  مانشستر  مرمى  في  ثالثية  هاالند 

في الدوري اإلجنليزي”.
فإنه حتى  إجنليزية  إعالمية  تقارير  وبحسب 

اآلن قام أكثر من مليون و008 ألف مشجع في الدوري اإلجنليزي من املواطنني البريطانيني بالتوقيع 
على عريضة لترحيل هاالند من إجنلترا وعرضها على البرملان.

وانتقل هاالند، إلى نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي، في سوق االنتقاالت الصيفي املاضي، قادما 
من نادي بوروسيا دورمتوند األملاني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط اجلزائي.
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يحررها سمير اسكندر 

بإعالن حزين.. بإعالن حزين.. 
ميسي يصعق محبيه ميسي يصعق محبيه 
قبل كأس العالم قبل كأس العالم ٢٠٢٢٢٠٢٢

هي  قطر  في   2202 العالم  كأس  ستكون 
األرجنتيني  مسيرة  في  األخيرة  البطولة 
ليونيل ميسي على اإلطالق باملونديال. وخاض 
نسخ   ٤ األول  األرجنتني  منتخب  مع  ميسي 
و0102،  وهي 6002،  العالم،  سابقة في كأس 

و٤102، و8102.
األرجنتيني  الصحفي  مع  مقابلة  وفي 
»ستكون  ميسي:  قال  فيجنولو،  سيباستيان 
هذه البطولة هي األخيرة لي في كأس العالم 

بالفعل”.
وأضاف قائال: »أنا أعد األيام حتى بداية كأس العالم، وأشعر بالكثير من القلق، حيث أرغب في 

أن تنطلق البطولة اآلن، وبغض النظر عما سيحدث ستكون هي األخيرة لي”.
وبذلك لن يرتدي ليونيل ميسي القميص األرجنتيني خالل نهائيات كأس العالم عام 6202، 

املقرر إقامتها في كندا واملكسيك والواليات املتحدة.
وفتح ميسي الباب بذلك إلى احتمالية اعتزاله دوليا مبجرد انتهاء مشوار منتخب األرجنتني 

في مونديال قطر املقبل.
وبخالف نهائي مونديال ٤102، تأهل أسطورة برشلونة مع األرجنتني إلى نهائي كأس كوبا 

أمريكا 3 مرات وفاز باللقب مرة وحيدة العام املاضي.

مصر تعتزم تنظيم كأس مصر تعتزم تنظيم كأس 
العالم العالم ٢٠3٠٢٠3٠ أو  أو ٢٠34٢٠34

الدولة  أن  عن  صبحي،  أشرف  املصري  الرياضة  وزير  كشف 
املصرية تفكر في التقدم بطلب إلى االحتاد الدولي لكرة القدم 
الستضافة بطولة كأس العالم 0302 أو ٤302، مؤكداً أنه لم 

يتم حسم القرار النهائي.
واملكسيك  وكندا  األمريكية  املتحدة  »الواليات  صبحي:  قال 
ستنظم  أمريكا  العالم،  كأس  من   6202 نسخة  ستنظم 

البطولة بنسبة 08٪، مقابل 01٪ لكل من الدولتني األخرتني”.
بطولتي  إحدى  الستضافة  بطلب  التقدم  في  »نفكر  وتابع: 
لم  لكن  الدراسة،  الفكرة محل  أو ٤302،  العالم 0302  كأس 

نتخذ قراراً بعد”.
مع  مشترك  ملف  في  الدخول  حول  ترددت  التي  األنباء  وعن 
في  سندخل  »بالتأكيد  بقوله:  الوزير  رد  واليونان،  السعودية 

شراكة مع دول أخرى، لكن لم نحددها بعد، وال يهمنا نسبة مشاركتنا في امللف املشترك، املهم أن نكون مؤثرين”.
وعن إمكانية التقدم بطلب الستضافة كأس أمم أفريقيا 5202، أوضح صبحي »لن نتقدم بطلب الستضافة البطولة 
هذه املرة، نظمنا احلدث مرتني في القرن احلالي، عامي 6002 و٩102، سندعم الدول الشقيقة هذه املرة، لكن في حال 

حدثت مشاكل فنحن نقول لالحتاد األفريقي إن مصر جاهزة لالستضافة«.

كلوب يحسم اجلدل حول تغيير دور صالح مع كلوب يحسم اجلدل حول تغيير دور صالح مع 
»الريدز«»الريدز«

يورغن  األملاني  املدرب  حسم 
قيامه  حول  اجلدل  كلوب 
املصري  النجم  أدوار  بتغيير 
ليفربول  مع  صالح  محمد 
اإلجنليزي، ما أسهم في تراجع 
مردود هداف »البرميير ليغ« في 

املوسم املاضي.
على  صالح  »دور  كلوب  قال 
واألدوار  امللعب لم يتغير،  أرض 
لم  بها  القيام  عليه  التي 

تتغير”.
احلال  يكون  »هكذا  وتابع: 
أفضل  نقدم  ال  حني  دائماً 
حترك  عدم  ألن  مستوياتنا، 
الفريق لألمام بشكل مستمر، 
يجعل صالح مضطراً للخروج 

من مناطق اخلطورة”.
وأضاف: »هناك حلظات يجب أن تكون فيها على األطراف، لكننا نحتاجه أيضاً في منطقة اجلزاء ليقترب أكثر من هز 

الشباك، وبالتالي فإن املالحظة ليست خاطئة، لكننا نحاول اللعب مبرونة أكبر”.
وختم: »تغير التشكيل باستمرار ليس جزءاً من مشكلة ليفربول، لدينا فريق كبير اآلن، كما أن هناك الكثير من 

اإلصابات في بداية املوسم، وهذا بالطبع غير مفيد للفريق«.

تتوَّج  مصرية  أول  شريف  ميار  أصبحت 
العبات  احتاد  بطوالت  من  واحدة  بلقب 
اليونانية  على  بفوزها  للمحترفات  التنس 
املفتوحة  )بارما(  بطولة  في  سكاري  ماريا 
 62 من  الفترة  في  أقيمت  التي  للسيدات 

سبتمبر املاضي إلى مطلع أكتوبر اجلاري.
وفازت ميار على ماريا املصنفة 7 عامليًّا، أمس 
السبت، بنتيجة 2-0 في اجملموعات بواقع )7-
5( و)6-3(، بعدما حسمت النهائي في ساعة 

و73 دقيقة لتحصد لقبها األول.
بأنها  ُوصفت  بطريقة  اللقب  ميار  وحققت 
إلى  التأهل  من  ساعات  بعد  استثنائية 
نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتني 
ثم  بوجدان،  أنا  الرومانية  على  دقيقة  و05 

خاضت النهائي بعدها بساعات فقط.
التصنيف  في   ٤7 املركز  شريف  ميار  وحتتل 
احلالي،  الوقت  في  التنس  حملترفات  العاملي 
بهذا  والعاملية  العربية  املنصات  واحتفت 

اإلجناز الكبير.
وبطولة بارما هي إحدى بطوالت )تشالنجر( 
بـ052  نقاطها  قيمة  رة  املقدَّ التنس،  في 
)للماسترز(  نقطة   0001 مقابل  نقطة، 
و0002 نقطة لبطوالت )غراند سالم( الكبرى.
إلى  وصلت  قد  جابر  أُنس  التونسية  وكانت 
هذا  املفتوحة  وأمريكا  وميبلدون  نهائيات 
أفريقيا واملنطقة  أول العبة في  العام، وهي 
إحدى بطوالت  اإلجناز في  العربية حتقق هذا 

)غراند سالم(.

فوز تاريخي.. فوز تاريخي.. 
ميار شريف ميار شريف 
أول العبة أول العبة 

تنس مصرية تنس مصرية 
ج ببطولة  ج ببطولة تتوَّ تتوَّ
بارما الدولية بارما الدولية 

للمحترفاتللمحترفات
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هل يفرز العسل السموم عند خلطه مبشروب ساخن؟
من املعروف بأن إضافة العسل إلى كوب من املاء الدافئ أو إلى كوب 
ساخن من الشاي األخضر هي ممارسة شائعة، ولكن هذه املمارسة 

خاطئة وقد حتول العسل إلى مادة سمية بطيئة املفعول.
وفقاً للعلماء، ميكن أن يؤدي خلط العسل باملاء الساخن إلى إطالق 
السموم التي تؤثر سلباً على الصحة على املدى الطويل وتسبب 

أمراض اجلهاز الهضمي واجلهاز التنفسي.
العسل  إضافة  فإن  يو”،  واي  “إيه  مجلة  في  نُشرت  لدراسة  وفقاً 
إلى درجة حرارة 1٤0 درجة قد يؤثر على فعاليته، ويؤدي إلى إطالق 
مادة سامة تعرف باسم هيدروكسي ميثيل فورفورال 5، والتي لها 

خصائص مسرطنة.
ومبا أن العسل جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، خاصة إذا كنا نحاول إنقاص الوزن ألنه البديل 
األكثر صحة للسكر األبيض، فينصح باستخدامه بالطريق السليمة وجتنب خلطه باملاء الساخن لتفادي 

األضرار احملتملة الناجمة عن هذه العملية.  

واضح  الناس  يؤرق  ما  بعض  إن 
طبيب...  استشارة  الى  اليحتاج 
أو  البرد  الوهاجة،  االنوار  الضوضاء، 
لم  سرير  حتى  أو  الشديدة  احلرارة 
االرق  الى  تؤدي  كلها  النائم  يتعوده 
أو  الضرب  ألم  أو  الشديدة  واحلكة 
ضيق التنفس قضايا يعلمها مصاب 
األرق تزول بزوال مسبباتها. ومسألة 

الشاي والقهوة وكثرة تناولها والتخمة أو اجلوع أو 
وراحته اسباب  الفرد ومنط غذائه  تغيير منط حياة 

معروفة للجميع والحتتاج الى نقاش.
النفسية  األمراض  األرق  أسباب  أهم  ولكن من     
السرير  إلى  يلجأ  فاملكتئب  الكأبة  داء  وخاصة 
كالثالثة  بساعات  املعتاد  الوقت  قبل  ويصحو 
مصاحبة  تكون  احلالة  وهذه  صباحاً  الرابعة  أو 
االعصاب  وتوتر  الوزن  كفقدان  أخرى  باعراض 
العصاب  ومرض  الطعام.  الى  الشهية  وانعدام 
أيضا  احلالة  هذه  بدورهما  يسببان  والشيزوفرينيا 

مع األعراض املرضية األخرى.
القلب  كعجز  املتعددة  بأنواعها  القلب  امراض     
صعوبة  جراء  ومن  املتقدمة  ادواره  في  وخصوصاً 
وان  النوم  املريض  عن  تزيح  احلاصلة  التنفس 
اخلفقان  فان  قليلة  لساعات  يغفو  أن  استطاع 

الذي يصاحب هذه احلالة بامكانه 
وابقاؤه  نومه  من  املريض  ايقاظ 

ً ساهرا
   وهذا هو حال امراض الصدر. فان 
التهاب  أو  والربو  التنفس  ضيق 
االحساس  الى  تؤدي  القصابات 
نوم  عن  املريض  فتمنع  باالختناق 
الضغط  أن  ايضاً  املعروف  مريح. 
الدموي املرتفع يالزمه األرق ويزول باستخدام أدوية 

خافضة للضغط...
   ونضيف أن كل تلك احلاالت املرضية التي يالزمها 
االلم احلاد أو النزف الدموي أو احتقان املثانة بالبول 
انتظام  عدم  الى  جميعها  تؤدي  البول  سلس  أو 
النوم والى األرق في أحيان أخرى.. وملعاجلة احلالة البد 
أوال من معرفة السبب.... أهو عضوی ام نفسي أم 

بيئي وبالتعرف عليه يصبح العالج بسيطاً..
   ونحن ال ندعو ابداً وال ننصح باستخدام املنومات 
أو املهدئات الن استعمالها يؤدى على املدى البعيد 
نعرف  ال  قد  صحية  نتائج  الى  رمبا  أو  اإلدمان  الى 
الوقت احلاضر ويقتصر استعمالها  مخاطرها في 
فان  حال  أية  وعلى  جداً...  الضرورية  احلاالت  على 
النه  دائما  واالسلم  األجدى  هو  السبب  معاجلة 

بزواله تزول دواعي األرق.
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إزالة  هو  األسنان  تنظيف  عملية  من  الهدف 
األسنان  أسطح  على  املوجودة  البالك  طبقة 
أسنان  على  للحصول  ممكنة  طريقة  بألطف 
متألقة ونظيفة وحلماية اللثة في الوقت ذاته.

إزالة  على  تعمل  اخلشنة  األسنان  فرشاة 
طبقة  تآكل  إلى  تؤدي  أيضا  ولكنها  البالك، 
عن  اللثة  وانحسار  األسنان  أعناق  من  املينا 
اجلذور مما يؤدي الى انكشاف الطبقة احلساسة 

من األسنان.
غير  أعراض  من  تعاني  قد  الوقت  مرور  مع 
اصفرارها،  األسنان،  حساسية  مثل  مريحة 

وخشونة في أسطح األسنان.
الفرشاة الناعمة أفضل

أسنان  فرشاة  باستخدام 
الطريقة  واتباع  ناعمة 
لتنظيف  الصحيحة 
التخلص  ميكنك  األسنان، 
السيئة  البكتيريا  من 
سالمة  على  واحملافظة 
األسنان  وطبقة  اللثة 

الطبيعية.
اسنان  فرشاة  أفضل 

لألطفال
األمر  يتعلق  عندما 
فرشاة  أفضل  باختيار 
فمن  طفلك،  ألسنان 

تختار  أن  املهم 
مناسبة  فرشاة 

يستطيع  ان  ميكن  والتي  طفلك  لعمر 
استخدامها بشكل صحيح وبانتظام. وهناك 
مجموعة متنوعة من اخليارات والتي تأتي في 
مجموعة متنوعة من األلوان وغالبا ما تتميز 
قصص  من  لألطفال  املفضلة  بالشخصيات 
والشعبية.  الكالسيكية  املتحركة  الرسوم 
تقوم  التي  األصناف  بعض  هناك  ان  حتى 
على  طفلك  ملساعدة  املوسيقى  بتشغيل 

استخدام فرشاة االسنان

أنواع فرش األسنان
أيهما أفضل لألسنان الفرشاة اخلشنة ام الناعمة؟

وداعاً للحقن.. كبسولة روبوتية تنقل 
األنسولني إلى أمعاء مرضى السكري

ماساتشوستس  معهد  في  باحثون  طور 
Rob- باسم  روبوتية  كبسولة  »للتكنولوجيا، 
أمعاء  إلى  مباشرة  األنسولني  لتوصيل   »oCap
احلقن  مع  معاناتهم  لتنهي  السكري،  مرضى 
املؤملة، محدثة ثورة في مجال الطب، لتفتح آفاقاً 
طريق  عن  خطيرة  أمراض  حملاربة  جديدة  عالجية 

الفم.
التوت،  حبة  بحجم  الروبوتية  الكبسولة  وتأتي 
احليوي  للتحلل  القابل  البوليمر  من  مصنوعة 
أنها  إلى  إضافة  للصدأ،  املقاوم  الفوالذ  ومكونات 

غير مكلفة.
نفاذية  زادت  اخلنازير،  على  أجريت  اختبارات  وفي 

وشوهدت  أضعاف.  عشرة  من  أكثر  اإلنسولني 
نتائج مماثلة لفانكومايسني، وهو مضاد حيوي يتم 

إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.
تشريحية  تشابه  أوجه  اخلنازير  ومتتلك 
ما  إلنسان،  مع  حيوية  وكيماوية  وفسيولوجية 

يجعلها مثالية للبحث.
وقال الدكتور ترافيرسو »عند تناوله، يذوب الغالف 
بيئة  وتعمل  املعدة.  في   RoboCap لـ  اجليالتيني 
الذي   ،RoboCap تنشيط  على  الدقيقة  األمعاء 
يهتز ويدور لتنقية اخملاط وتعزيز االختالط وترسيب 
يحتمل  حيث  الدقيقة  األمعاء  في  الدواء  حمولة 

امتصاص الدواء«

نظام  اتباع  أهمية  إسبانية  دراسة  نتائج  أّكدت 
أوميغا3  أحماض  من  كافية  كميات  يوفر  غذائي 
الدهنية لنمو دماغ صحي في مرحلة املراهقة لدى 
األطفال الذين مت تشخيص متالزمة نقص االنتباه 

وفرط النشاط لديهم.
برشلونة  معهد  في  أجريت  التي  األبحاث  ووجدت 
التغيرات  على  التأثير  إمكانية  العاملية  للصحة 
املراهقة،  خالل  الدماغ  في  حتدث  التي  الهيكلية 
وخاصة في منطقة الفص اجلبهي، وأن وجود وفرة 
الدماغ  خاليا  في  الدهنية  أوميغا3  أحماض  من 

خالل هذه املرحلة أمر ضروري.
لعلم  األوروبية  اجمللة  في  الدراسة  نتائج  ونُشرت 
األسماك  إن  وقالت  واملراهقني،  األطفال  نفس 
أوميغا3،  الدهنية توفر كميات كبيرة من أحماض 
والزيتون  الشيا  وبذور  األفوكادو  جانب  إلى 

واملكسرات.
وخضع املراهقون املشاركون في التجربة الختبارات 
حتديد  أجل  من  الفعل  رد  أوقات  تقيس  محوسبة 
التثبيط  وقدرة  واملستمرة،  االنتقائية  االنتباه  قدرة 

في مواجهة احملفزات املشتتة، واالندفاع.
 DHA من  األعلى  املستويات  أن  النتائج  وأظهرت 
واملستمر  االنتقائي  االهتمام  من  مبزيد  ترتبط 
واالهتمام املثبط. في املقابل، لم يكن ALA مرتبطاً 
بأداء االنتباه، ولكنه كان مرتبطاً بانخفاض االندفاع.
وقال أريادنا بينار مارتي، املشرف على الدراسة: »ال 
االنتباه غير واضح،  التحكم في  ALA في  دور  يزال 
لكن هذه النتيجة قد تكون ذات صلة سريرياً، ألن 

االندفاع سمة من سمات فرط النشاط«.

أوميغا3 عالج لنقص االنتباه لدى املراهقني

السكريات االصطناعية خطر على القلب
قالت دراسة فرنسية امتدت أكثر من عقد إن تناول الكثير من احملليات االصطناعية يزيد خطر أمراض القلب.

وارتبطت شهرة السكريات االصطناعية مبشروبات الصودا اخلالية من السعرات احلرارية، والتي يروج أنها صحية.
إلى عالقة  التي تشير  األولى  الطبية، وهي ليست  والبحوث  الفرنسي للصحة  الوطني  املعهد  الدراسة  وأجرى 
يستهلكون  منهم   ٪37 مشارك،  آالف   103 من  أكثر  شملت  حيث  األكبر  لكنها  القلب،  بأمراض  السكريات 

السكريات االصطناعية، وبلغت نسبة اإلناث بينهم ٪7٩.
التاجية،  القلب  أكثر عرضة ألمراض  الكثير من احمللّيات االصطناعية يومياً  الذين استهلكوا  أن  الباحثون  ووجد 
وأمراض األوعية الدموية. ولم يجدوا أن »ستفيا« بديل يثير نفس اخملاوف التي رصدوها عند استهالك السكريات 

االصطناعية األخرى.
آالف  وتوجد في  يومياً  املاليني  التي يستهلكها  الغذائية،  املضافات  أن هذه  إلى  نتائجنا  الدراسة: »تشير  وقالت 

األطعمة واملشروبات، ال يجب أخذها في االعتبار بديالً صحي وآمناً للسكر«.
من  باحلد  نوصي  كبير،  بشكل  املصنعة  األطعمة  في  عادة  توجد  االصطناعية  احملليات  أن  إلى  »بالنظر  وتابعت 

استهالكها«.
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اليوم العاملي للقهوة .. أشهر اخلرافات حول »معشوقة الصباح«

أقدم فكرة

 أقدم فكرة جلمع احليوانات، قامت بها 
امللكة حتشبسوت في عام 1٤٩5 ق.م 

تقريباً.
قامت  خاصة،  حيوان  حديقة  أقدم 
بها جمعية دراسة احليوان | في لندن 

.1826
فقد  عامة،  حيوان  حديقة  أقدم 
اقامها   ۱۷۵۲، عام  فيينا  في  أقيمت 
أجل  من  جوزيف  فرانس  اإلمبراطور 

زوجته ماريا تريزا.

عاطفة على الرف

احملدود  الدخل  ذوي  من  زوجان  دخل 
ميالد  عيد  كان  وإذ  للتبضع.  محالً 
بطاقة  الزوجة  تناولت  وشيكاً،  الزوج 
رأى  وملا  السلة.  في  ووضعتها  تهنئة 
الزوج ذلك أخذ البطاقة وفتحها وقرأ 
لعاطفتها  زوجته  وشكر  عليها.  ما 
مكانها  الى  البطاقة  أعاد  ثم  نحوه 

على الرف. 

هل تعلم؟..

اخر  دون توقف حتى  النمو  ان السمك يستمر في 
طريق  عن  املاء  يشرب  ال  انه  كما  عمره.  في  يوم 
الغشئي خالل سطح  االنتشار  الفم بل بواسطة 

اجلسم. 
ان التمساح هو اقوى الزواحف واكبرها حجماً.

ان الغوريال هي اقوى انواع القردة واكبرها.
القمر  كتلة  امثال  ستة  تعادل  االرض  كتلة  ان 

وضعف كتلة املريخ.
ارتفاع  يبلغ  العالم  جبال  اعلی  الهماليا  جبال  ان 

اعلى قمة فيها وهي قمة افرست 2٩ ألف قدم.

كلمات خالدة
وأخصب  األحباب،  يقيم  حيث  البالد  أجمل   «

األراضي حيث تطأء أقدامهم«.
جالل الدين الرومي     

في مصر، يعتبر »دلق القهوة خير«، وفي اليونان ميكن 
قد  آيسلندا  وفي  الفنجان،  من  املستقبل  استشراف 
تقيد القهوة زواج األعزب 7 سنوات، وغيرها من اخلرافات 

نطالعها مبناسبة اليوم العاملي للقهوة 2022.
ذائع  اعتقاد  املستقبل،  واستشراف  الطالع  قراءة 
العندليب  رائعة  أن  لدرجة  القهوة،  عن  عاملًيا  الصيت 
املصري عبداحلليم حافظ حتمل عنوان »قارئة الفنجان« 

التي تنبأت مبستقبله مع حبيبته.
يلجأ  والدومينكان،  واليونان  تركيا  إلى  مصر  ومن 
السكان في هذه البلدان إلى قراءة الطالع من فنجان 
القهوة املقلوب، وفي فنلندا، يعتقد الكثير من السكان 
تعني  القهوة  فنجان  فوق  تتجمع  التي  الفقاعات  أن 
يتعلق  فيما  خاصة  الفنجان،  لصحاب  السعيد  احلظ 

باملسارين املهني واملالي.

التبذير في احلب!

   كن مبذراً في احلب! 
يتكاثر  الذي  الوحيد  الكنز  هو  فاحلب 

بالقسمة. 
وهو الهدية الوحيدة التي تكبر كلما 

اخذت منها 
والتجارة الوحيدة التي تزدهر بالتبذير. 
جيوبك  افرغ  لآلخرين،  اعطه  لذلك 
كل  وفي  وهناك  هنا  اطرحه  منه، 
امتألت  وقد  غدة  ... وستصحو  مكان 

حباً كاألول واكثر. »كاتب مجهول«

األولوية لوالدي

ألن  الوقت  وحان  إيهاب  یا  اآلن  كبرت  لقد  لطفلها:  األم  قالت 
تنتقل إلى حجرة غير حجرتي.

األولوية  فإن  بالسن  متعلقاً  األمر  كان  إذا  لها:  الطفل  فقال     
تكون لوالدي، لالنتقال إلى حجرة أخرى! 

مضيعة وقت

  بعد اسبوعها األول في املدرسة، قالت الفتاة الصغيرة ألمها: 
»اني أضّيع وقتي هناك. فأنا لم اتعلم القراءة وال الكتابة، وال هم 

يدعونني أتكلم!
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ......سيـــــمتد )55( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُنا َدَورَانٌا )3(

يقول القديس بولس الرسول أية من أجمل آيات 
في  مسيرتنا  في  لنا  كدستور  املقدس  الكتاب 
ألجل  كتب  فكتب  سبق  ما  كل  ألن  احلياة،  هذه 
الكتب  في  مبا  والتعزية  بالصبر  حتى  تعليمنا، 
وأمثال  فقصص   ،)٤  :15 )رومية  رجاء.  لنا  يكون 
القراءة  محمل  على  تؤخذ  ال  املقدس  الكتاب 
العابرة وال تقرأ كقصص وحكايات كما تعلمناها 
في مدارس االحد سابقاً، مع كل األسف، ولكنها 
ورجاء  تعزية  لنا  لتكون  ومرجعية  وسند  دستور 
في تفاصيل حياتنا اليومية وكيفية اتخاذ قرارتنا 
نصبو  نحو  هدف  وإلى  نسير  من  مع  واختيار 

وتعلمنا أيضاً كيفية اختيار الرفيق في الطريق.
أن  تستحق  املقدس  الكتاب  وأمثال  قصص  إن 
يقول  ماذا  لنعرف  حدة  على  كال  عندها  نقف 
القصة  هذه  املقدس  الكتاب  ذكر  وملاذا  الكتاب 
أو املثل بذاك التفصيل، عزيزي القارئ إنها كلمة 
الرب  عنها  قال  التي  األبد  إلى  تبقي  التي  اهلل 
ال  كالمي  ولكن  تزوالن  واألرض  السماء  نفسة 
يزول.)متى 2٤: 35(، فان كنت بدأت  احتدث معكم 
في سلسلة »كفاكم دوران« )التثنية 2: 3(، أرجو 
أن ال تأخذ هذه السطور التي سوف احتدث فيها 
عن بعض شخصيات الكتاب املقدس الذين دارو 
ال  أن  أرجو  لنا،  كمثال  حياتهم  طريق  في  ولفوا 
تأخذ هذه السطور على محمل القراءة العابرة أو 
القصص لكن ضع نفسك داخل املشهد سوف 
حياتنا  في  جوانب  هنالك  جميعاً  أننا  تكتشف 
نتمثل بالذين دارو و لفوا في دوائر ، وانتهي بهم 
احلال إلى حالة ليست حسب قلب اهلل- وهذا أمر 
يحزن قلب اهلل لو جاز التعبير - الن وإن إلتمسنا 
العذر ملن هم في العهد القدمي، فأي عذر لنا بعد 
الساكن  القدس  الروح  وعطية  موهبة  و  شركة 

فينا!
فشخصية لوط، منا من يعرف أو ال يعرف أنه ابن 
اهلل  رجال  يلقبونه  كما  اإلميان  أبو  إبراهيم  اخو 
وشراح الكتاب املقدس، خرج لوط مع ابراهيم من 
أور الكلدانني إلي حاران إلى كنعان، نفس مسيرة 
إبراهيم، فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه 
لوط. وكان أبرام ابن خمس وسبعني سنة ملا خرج 

من حاران.
 13 اصحاح  تكوين  في  لكن   ،)٤  :12 )التكوين 
اعتباطا  املقدس  الكتاب  يذكرها  ال  أية  هناك 
فيقول ولوط السائر مع أبرام، كان له أيضا غنم 
السائر  ولوط   ...  )5  :13 )التكوين  وخيام.  وبقر 
تسير؟!  من  مع  القصيد،  بيت  هنا  إبراهيم،  مع 
من  شخص  تتبع  مسيرتك  في  هي  تتبع؟!  من 
مرتبة  في  كان  لو  حتى  الكنيسة  أو  اهلل  رجال 
إبراهيم؟! أم تتبع وتسير مع الرب يسوع نفسه، 
وهنا يتوقفني إعالن داخلي عن شخص قيل عنه 
أن صار مع اهلل ولم يوجد!! وسار أخنوخ مع اهلل، 

ولم يوجد ألن اهلل أخذه. )التكوين 5: 2٤(
إبرام سمع صوت الرب وخرج من أرضه وعشيرته 
مع  خرج  لوط  لكن  الرب  دعاه  التي  األرض  إلى 
إبرام، لم يسمع صوت الرب بشكل شخصي له، 
إلى هنا لم يرتكب لوط خطأ، فحسنا أن تسير 
حني... إلى  ولكن  صحبتهم  وفي  اهلل  رجال  مع 

سنفهم الحقاً!!! فأعظم خادم وأعظم رجل هلل 
في حياتك وضعه الرب فقط كبوابة تقودك إلى 
أن تضع يدك في يد الروح القدس ليشير لك عن 
اخلادم  دور  أنتهى  هنا  »يسوع«،  احلقيقي  الطريق 
في حياتك، نعم يجب أن يكون لك مرشد روحي 
مرشديكم  اذكروا  املقدس،  الكتاب  يقول  كما 
نهاية  إلى  انظروا  اهلل.  بكلمة  كلموكم  الذين 

سيرتهم فتمثلوا بإميانهم.
)العبرانيني 13: 7( ولكن أي كانت قامته الروحية 
فهو مجرد مرشد عيني ولكن الشركة والعالقة 
ال  القدس  الروح  هو  حميم  صديق  مع  احلميمة 
غنى عنها في مسيرتك الروحية، بل بدونها انت 

تسير في موكب ال تعرف من وإلى اين!!
هي  القدس  الروح  الرب  مع  وصداقتك  مسيرتك 
لوط  فمثال  الروحية،  حياتك  وترمومتر  مقياس 

وهذا  املادي  الغني  إلى  إشارة  وبقر،  له غنم  كان 
ليس دليالً إطالقا على سالمة العالقة مع الرب، 
فكثيرين ممن هم اغنياء في هذا العالم لم يعرفوا 
الرب إلى اآلن لكن دليلك إنك تعرف الرب هو أن 
الروح  صوت  بني  متيز  أن  وتعرف  صوته  تسمع 
عدو  من  أو  العالم  من  الذي  والصوت  القدس 
يوحنا  إجنيل  في  يقول  يسوع  الرب  فاسمع  اخلير 
فتتبعني«  أعرفها  وأنا  صوتي،  تسمع  »خرافي 

)يوحنا 10: 27(.
فالتبعية للرب وليس ألشخاص حتى لو كان أبو 
سيأتي  إبرام  وراء  سرت  إذ  حيث  ابراهيم  اإلميان 
اليوم وتعتزل عنه لسبب أو آلخر ولكن إذ سرت 
الرب نفسه، فاألشخاص عندك هم أعضاء  وراء 
او  منك  بالقرب  كانوا  سواء  املسيح،  جسد  في 

اعتزلوا عنك.
سفر  من  عشر  الثالث  اإلصحاح  ذكره  ما  وهذا 
رعاة  بني  مخاصمة  حدثت  عندما  التكوين، 
بني  مخاصمة  »فحدثت  يقول  اذ  ولوط،  إبرام 
وكان  لوط.  مواشي  ورعاة  أبرام  مواشي  رعاة 
الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنني في األرض 

فقال أبرام للوط: ال تكن مخاصمة بيني وبينك، 
)التكوين  أخوان«.  نحن  ألننا  ورعاتك،  رعاتي  وبني 

)8 ،7 :13
فهنا يظهر التباين بني موقف إبرام وموقف لوط 
كل  يسكن  اين  واختبار  واالعتزال  اخملاصمة  في 
منهما، وهذا ما سوف نناقشه في املقال القادم، 
هوشع  سفر  من  اآلية  بهذه  حديثي  اختم  لكن 
تقول »لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقني 
كالفجر. يأتي إلينا كاملطر. كمطر متأخر يسقي 
اختبار  يكون  ليت  يا    ..  )3  :6 )هوشع  األرض.« 
تبعية الرب اختبار شخصي ليس مبا سمعت من 
شخص ما أو ما نسمعه على القنوات أو امليديا، 
واملثل الشعبي يقول »فالن تعرفه ...جتيب نعم.!! 

هل عاشرته؟! ال!! إذن ما تعرفهوش«.
الروح  الرب  إن لم تكن لك شركة شخصية مع 
امللك  أيها  بسيطة  بكلمات  اآلن  صلي  القدس، 
السماوي، املعّزي روُح احلْق، احلاضُر في كلِّ مكاْن 
الكّلْ كنُز الصاحلاِت.  هلم تعال واسكْن  واملالُئ 

فّي وطّهرني من كلِّ دنٍس وخّلصني... تعال اآلن.

دكتورة نعمات موافي

قالت لي صديقتي، يا اخواتي ابني َكبر وعايز يقومني ...ال وايه 
بينتقدنى.. بيقولي أنا بحب كل حاجه فيكي ألنك أحلى أم في 
الدنيا وبحترم كالمك جداً وكتير بيرن داخلي، لكن ال أستطيع 
بتغضبي...  ملا  بكرهك  وساعات  وثورتك  غضبك  أحتمل  أن 
هو   .. سؤال  ذهني  في  نط  فجأة  صديقتي،  تتحدث  وبينما 

صحيح ربنا بيغضب؟
ظل السؤال يطاردني كظلي فى يوم شمس ال ظل فيه.. حتى 
خلوت مع نفسي وهنا بدا لي سؤال آخر، ولكن اهلل سبحانه 
وتعالى سرمدي أبدى وهو الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه تَْغِييٌر واَلَ ِظلُّ دَوَرَاٍن.. 
أى ثابت منذ األزل وإلى األبد، فكيف يغضب؟ .. الغضب هو قمة 
التغير من حالة الهدوء والصالح والسكينة واللطف إلى ثورة 

الهياجان وعدم التحكم فى املشاعر!!
 وكثيراً ما كنت أسمع من يقول أن فالن ربنا غضبان عليه ونزل 
أرفع غضبك عني  عليه جامات غضبه، وهناك من يقول هلل، 
..يارب أرحمنا.... وينصحك من حولك قائلني .. أياك تغضب ربنا، 

وأتقي غضب اهلل األتي على األشرار.. 
طيب هو ربنا فعالً ثابت وال متغير؟ .. هل هو بيخرج عن شعورة 
وينزل تلطيش في من يعصاه، وقاعد للناس باملرصاد.. وياويله 
يا ظالم ليله إللى بيغضب ربنا..... عشرات األسئلة .. وكان الزم 
افرمل ذهني عن أطروحاته املنطقية، حتى يتسنى لى التفكير 
وسألتني  الرحمن..  بصورة  اململوءة  روحي  خالل  من  الهادي 

روحي، متى تغضبني يا سيدتي؟ 
فى  نفسي  على  والسيطرة  القدرة  أفقد  عندما  لها،  قلت 
يتكرر  عندما  أو   .. كرامتي  أو  ذهني  يتقبلها  ال  التى  املواقف 

الغلط أمامي..

بتفقدي  ملا  غيرك  على  أو  نفسك  على  بتغضبي  يعني  قالت 
القدرة على التغيير والتصحيح والتحكم فى نفسك .. ولكن 
فكرك اهلل يغضب غضبنا؟ وهو من قال »اِْغَضُبوا واَلَ تُْخِطُئوا. 
 ُ ْمُس َعلَى َغيظُكْم؟ وعلى رأى املثال، »اجَْلََواُب اللَّنيِّ الَ تَْغُرِب الشَّ

َخَط.«... يَْصرُِف الَْغَضَب، وَالَْكالَُم امْلُوجُع يَُهيُِّج السَّ
 غضب اهلل هو تعبير شعبي دارج بسيط الغرض من استعماله 

تقومينا وتوجيه أنظارنا للعودة للصورة اإللهية »صورة الرحمن 
التى جبلنا عليها وخلقنا فيها«، فهو ال يثور وال يتغير وال يعود 
بعد،  فيما  النسيان  ببحر  طرحها  التى  وخطايانا  آثامنا  يذكر 

فهو الغفور الرحيم.
التى  وصورته  مبحبته  تذكيرنا  و  أنظارنا  لفت  هو  وغضبه 
وضعها فينا، حتى تأن أحشائنا ونصحح مسارنا وجندد أذهاننا 
باللغة  »التوبة« ومعناها  وهو ما نسميه  أوزارنا  ونغتسل من 
 .. مطانيا  أو  ميتانويا   – Metanoia – μετάνοια اليونانية
لها  وليس  للقلب.  حتولي  وتغير  للتعقل  العودة  تعني  وهى 

االنحناء  أو  بالسجود  عالقة 
األحترام  عن  للتعبير  كوسيلة 
كل  وأنا  عالقة  أي  لها  أو  ألحد 
ترميني  أبوى  يا  التوبة  أقول  ما 
تشبه  وهى  عني....  يا  املقادير 
كتب التعليم حينما يضع لك 

آخر  في  اجلواب  لها  ويضع  التعليمية  املواضيع  على  األسئلة 
الكتاب، حتى تراجع إجاباتك و تصحح مفاهيمك على األجابات 

النموذجية املوضوعة فى آخر الكتاب.
وحتى ال يكون شكلنا وصورتنا متغيرة عن صورة الرحمن علينا 
أن نراجع أنفسنا على شبه وصورة الرحمن وجندد أذهاننا لنعود 
إلى الصورة اإللهية أى إلى انسانيتنا لنحيا فى ظل القدير وفى 
احِلَُة امْلَرِْضيَُّة الَْكاِملَُة حلياتنا..  ستره نحيا ونختبر إِرَادَُة اهلِل الصَّ
بِِغَنى لُْطِف اهلل ونستبيح مستغلني  تَْسَتِهنُي  لذلك فأننا ال 
َا يَْقَتادُنا إِلَى التَّْوبَِة  إِْمَهالِِه وَُطوِل أَنَاتِِه، َغْيرَ َعامِلنٍي أَنَّ لُْطفه إمِنَّ
أرواحنا..  فى  اإللهي  اجلني  وتفعيل  األلهية  للصورة  والعودة   ..

لننمو ونزداد فى القامة والرفعة واملعرفة.
يقودنا  الذي  اإللهي  الغضب  من  النوع  هذا  نغضب  فتعالوا 
للتوبة، أى نثور ونتمرد على كل ما يشوه فينا صورة اإلنسانية، 
نحياها  حتى  بها  أرواحنا  وقارنني  فينا  اجلميلة  الرحمن  صورة 
ونحيا فى ملء الفرح واحملبة السالم مع اهلل ومع أنفسنا ومع 

من حولنا.
القدير شاكرين  البركات في ظل  النعمات وأعظم   دمتم في 
مهللني كل حني كل أيام حياتكم كما فى السماء كذلك في 

بيوتكم وكل ارضكم..

يا أبو الغضب أرفع غضبك عنا

أتذكر حينما كنت أستيقظ مبكراً في السادسة من عمري 
على صوت بائع اللنب وهو يصيح كاملعتاد »لــببببنب« أمام باب 
شقة جدتي! كنت استمتع مبنظر احلليب الطازج وهو ينساب 
متدفقاً من يد اللبان في دورق جدتي األلومنيوم؛ كم اشتهيت 
شكل القشدة وهي تتجمع ببطء على وجه احلليب وهو يغلي 
على النار، وانا أالحظ لهفة العائلة لتناولها مع صحن عسل 

النحل واخلبز البلدي قبل أن يبدأوا يومهم الطويل!  
األخضر  )الشيش(  املصراع  لهذا  يومياً  تتوق  كانت  نفسي 

العتيق حينما كان يفتح صباحاً على الشرفة املطلة على شارع الدكتور محمد توفيق املتفرع من 
الترعة البوالقية في شبرا، فيشق شعاع النور محيط الظالم الدامس داخل الغرفة، حتى ينقشع 
في ملح البصر متاماً ويُبتلع في ضوء النهار! وعندها يبدأ عرض شيق من الصوت والضوء )والرائحة(، 

يفوق أي استعراض مسرحي محترف!
الباعة  بصوت  اخملتلط  السيارات،  زمامير  بصوت  يبدأ  كان 
املتجولني املروجني لسلعهم؛ ورغم اختالف هتافات الباعة، 
إال أنها كانت تُنسج معاً في تناغم وانسجام! حتى هتاف 
ماذا  اللحظة  تلك  إلى  أعلم  ال  الذي  اجملهول  البائع  هذا 
كاسراً  مميزاً،  كان  نداءه  لكن  يبيع،  كان  ماذا  أو  يقول  كان 
بجرأة، وسط هذه  تدريجياً  يتسلل  ثم  العام!  اإليقاع  رتابة 
وكأنه  منفرد،  بعزف  البنات  غزل  بائع  زمور  األوركسترا، 
هذه  كل  ويتخلل  مجده!  عز  في  عفت  محمود  الراحل 
إثبات  يود فقط  نهيق حمار هزيل  الطبيعية  السيمفونية 

وجوده في خضم تلك احلياة!
كاملصاعد!  االرتفاع،  املتفاوتة  الشرفات  من  املتدلية  اخملتلفة،  السالل  تسّوق  سباق  أيضاً  أذكر 
ال  كما  أزياء!  محالت  واجهات  إلى  فحولتها  الشرفات  أمام  املنشورة  املتنوعة  املالبس  وعروض 
راشفني  الداخلية  مبالبسهم  يتصدرون شرفاتهم  وهم  املنازل  أرباب  أجتاهل مشهد  أن  أستطيع 
كوب الشاي وقت قراءة اجلريدة وكأنهم يستعرضون بكل شياكة ودون حرج، ما كان معلقاً على 
حبال غسيلهم! وال كنت امّل أبداً من مشاهدة التلفاز من نوافذ الشقق األخرى، فأتابع في الوقت 

نفسه مباشرة كل ما كان يعرض على القناتني الوحيدتني آنذاك! 
والزلت استنشق هذا النسيم العليل املمزوج بخليط عجيب من عوادم السيارات واحلوافل، ورطوبة 
مياه الصباح املرشوشة أمام الدكاكني، وال سيما هذا العبير املستتر الشهي الصادر من قوالب 
تنافس على  الناصية! كما  بقالة  واجهة  املعروضتني على  القدمية  اجلبنة  و  املعلقة  البسطرمة 
الهواء أيضا أريج اخلبز اخملتمر الساخن الذي كان يهب من جهة الفران، فيزيد املناخ دفئاً وسالماً!    
ثم يغلق لألسف باب الشرفة املثير ليالً لنخلد جميعنا إلى النوم على صوت نباح الكالب الشاردة 
أو شجار القطط اخمليف؛ ومع هذا كنا نستمتع بنوم عميق، على أمل النهوض ثانيًة الستقبال يوم 

جديد وحافل كالذي مضى!
تلك هي مصر التي أحببتها…من باب الشرفة!

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

من باب الشرفة!!من باب الشرفة!!

بقلم:  مينا ماهر
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»انا  يوما:  لي  قال  كعادته 
حاسه«!  مش  ده  الصليب 
بجملته  صديقي  يقصد 
ال  انه  جدا،  الصريحة 
ناحية  شيء  بأي  يشعر 
جيدا  يعلم  انه  الصليب. 
إمياننا  في  الصليب  قيمة 
يعرف  ال  ولكن  املسيحي 
القيمة  هذه  يحول  كيف 
الي حياة معاشة. واألدهى، 

أن الصليب ارتبط فكريا ولفظيا فقط، وعند بعض الناس 
ارتباطا وثيقا باآلالم. فتسمعهم يقولون إنها حتتمل حياتها 
املرض....  يحتمل صليب  أنه  أو  الصليب،  ألنها حتمل  املريرة 
فهل هذا هو الصليب فقط؟ وكيف نشعر ونختبر الصليب 
خالل  من  القدس  الروح  عنه  أعلن  الذي  الكتابي  باملعني 
الصليب؟  لي  قدم  ماذا  وذاك،  واألهم من هذا  كلمة اهلل؟  
هذا  في  األسئلة  هذه  علي  أن جنيب  اهلل  بنعمة  سنحاول 

املقال وفي املقاالت القادمة إن أحبت نعمة الرب وعشنا.  
عن  باحلوار  نبدأ  أن  يجب  الصليب،  على  نتكلم  أن  قبل 
اإلنسان،  لتأليه  املسيح  يسوع  الرب  فقد جتسد  التجسد. 
أي لكي يكون اإلنسان مسيحا، له كل ما للمسيح بل وله 
»لي  الرسول:  بولس  معلمنا  قاله  ما  هذا  و  املسيح.  حياة 
احلياة هي املسيح« )في  1 : 21 (.  السبب الثاني لتجسد 
املسيح، هو أن يأخذ املسيح جسدا منظورا ليعلن لنا عن 
غير املنظور. بتجسد املسيح، أصبحت للبشرية اإلمكانية 
أن جتيب عن السؤال القائل من هو اهلل؟ » اهلل لم يره أحد 
قط االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبر.«  )يو 1 
هكذا  اآلية  تأتي  ال  اليوناني،  النص  في  أنه  والعجيب   )18:
اآلب  الذي في حضن  االبن  احد قط،  اهلل  يره  لم  بل »اهلل 

هو خبر »  
اخللود،  حياة  اإلنسان  إعطاء  هو  للتجسد،  الثالث  السبب 
أي احلياة األبدية.  ولكن كيف تكون لإلنسان حياة املسيح 
فاخلطية  مريض،  نعم  وهو مريض؟؟  األبد  الي  يحيا  وكيف 
او  العصيان  يسمي  مرض  هي  البشرية  الي  تسربت  التي 
التعدي، وهذا املرض نتيجته املوت. فما هو احلل؟  ونحن أمام 
خطيئة وموت.  ألعلك تقول، عزيزي القارئ، أن محو اخلطية 
نتائج  الغفران ال يكفي طاملا بقيت  بالغفران كافيا. ولكن 
هذه اخلطية وهو املوت. إذا جتديد اخلطية يجب أن يكون مع 
سبب السقوط ونتائجه. فاملوت يجب أن ميوت. أي املوت يجب 
أن يهزم. لذلك كان البد أن يدخل ضمن تدبير التجسد، ليس 
إبن اهلل الطبيعة البشرية لنفسه، بل وايضا  فقط اتخاذ 

اتخاذه املوت البشري لنفسه ايضا.  لذلك كان الصليب. 
لقد علموا اآلباء وشرحوا أن كل أداة للعقوبة صارت أداة في 
تدبير الفداء. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم في عظته عن 
الصليب: »إذا عرفت بأي طريقة انتصر املسيح، سوف يصير 
إعجابك أعظم. فبنفس األسلحة التي غلب الشيطان بها 
اإلنسان، انتصر املسيح عليه. واسمع كيف؟ عذراء وخشبة 
وموت هي رموز هزميتنا. العذراء هي حواء فهي لم تكن قد 
عقاب  كان  واملوت  الشجرة  كانت  اخلشبة  رجلها.  عرفت 
آدم. ولكن هذه الرموز صارت رموزا لإلنتصار. ألن لدينا مرمي 
بدال  املسيح  موت  ولدينا  الصليب،  خشبة  ولدينا  العذراء، 
من موت آدم. فالشيطان هزم بنفس األسلحة التي انتصر 

بها قدميا.« 
نعم فالصليب هو قوة اهلل في التغيير، هو قوة اهلل التي 

حتول هزمية اإلنسان الي نصرة ومجد. 
التغيير،  حياة  عن  يوما  تبحث  ان  اردت  إذا  القاريء،  عزيزي 
وإذا اشتقت ألن تتغير وتتحرر من الهزمية التي حتياها، انظر 
الي الصليب وتأكد انه قوة اهلل التي تغيرك وتغير حياتك. 
متسك بها، بل وأجتاسر وأقول لك أن لك احلق أن تطالب اهلل 
بهذه القوة، بأن يغير حياتك طاملا أن لك اإلميان الكافي الذي 
يصدق في عمل اهلل.  فال تيأس أبدا، فالعجيب أن اهلل قد 
نصرته.  يعلن  لكي  واحتياجه  اإلنسان  ضعف  يستخدم 
واقع األمر موت لكن  آداة للموت فهو في  إن كان الصليب 
موت خلالص ولتغيير اإلنسان. إن هذا اإلميان هو دعوة خفية 

ملطالبة اهلل بتغيير اإلنسان. 

الراعي والرعية 2020

 ٩ وَلَْيْفَتِخرِ األَُخ امْلُتَِّضُع بِارْتَِفاِعِه،
َكزَْهرِ  َُّه  ألَن َفِباتَِّضاِعِه،  الَْغِنيُّ  ا  وَأَمَّ  10

الُْعْشِب يَُزوُل.
َفَيبََّسِت  بِاحْلَرِّ،  أَْشرََقْت  ْمَس  الشَّ ألَنَّ   11
الُْعْشَب، َفَسَقَط زَْهُرُه وََفِنَي َجَماُل َمْنَظرِِه. 

هَكَذا يَْذبُُل الَْغِنيُّ أَيًْضا ِفي ُطُرِقِه.
أنه  يبدو  ٩-11مما  األعداد  في  نتعجب  قد 
تغيير في املوضوع الذي يتناوله الوحي عن 
التواضع  عن  حديث  إلي  لينتقل  التجربة 
يَْحَتِمُل  الَِّذي  لِلرَُّجِل  »ُطوبَى   12 عدد  لكن 
اليزال  احلديث  أن  يكشف  التَّْجرِبََة…« 

مستمراَ عن التجارب .
فإن كان الوحي املقدس قد تكلم في اجلزء 
األول من هذا اإلصحاح )املقال السابق( عن 
ترافقه  أن  اإلنسان  وَطلَب  احتياج  أهمية 
وقراراته  اختياراته  في  اإللهية  احلكمة 
الصعبة  واملواقف  املشاكل  أمام  اليومية 
في احلياة، إال أنه في األعداد ٩-11 يوضح أن 
َطلَب معونة احلكمة اإللهية ال يستطيعه 
إنسان متصلف وُمعّتد بقدرته على املسيرة 
وحده في احلياة مبعزل عن اهلل ضابط الكل. 
املتكل  اإلنسان  يعقوب  ق.  ميتدح  لذلك 
ثقة  أن  إذ  حكمته،  ويطلب  إلهه  قوة  علي 
املؤمنني في الرب ورجاءهم بإتكالهم عليه 

هو افتخار املسيحية واملسيحيني.
املؤمنني  قدرات  إلي  احلديث  يتطرق  ثم 
والتجارب.  الضيقة  مواجهة  في  الذاتية 
وسعة  إمكانياته  في  املتواضع  فهناك 

طاقاته، وكذلك هناك الَغني.
فاألخ متضع اإلمكانيات هو إنسان له ِسعة 
وروحياً  ومادياً  وجسمانياً  نفسياً  محدودة 
واجتماعيا. وبالتالي فهو ال سند له يشغله 
ليواجه  القدير  عون  إلى  بنقاء  اللجوء  عن 
غامرة  تعزيته  وتكون  والتجارب.  الضيقات 
بسماع تطويب الرب له »طوبى للمساكني 
بالروح ألن لهم ملكوت السموات«. فلطاملا 
بالروح نعمة تسكن قلوب  كانت املسكنة 
مقاومة  دون  وترافقهم  باجلسد  املساكني 

الِغَني الزمني.
إلهه  على  اإلنسان  هذا  مثل  اتكال  إن 
يصير مبثابة َمسَحنة التضاع حاله ورَوَحنة 
ر  يُسخِّ أن  كفيل  وهذا  إمكانياته.  ملسكنة 
وجه  يطلبون  للذين  وجندها  السماء  قوي 
في  »مسيحاً«  بذلك  صاروا  فقد  الرب. 
الَْتَصَق  َمِن  ا  »وَأَمَّ الشرير:  قوي  مواجهة 

بِالرَّبِّ َفُهَو رُوٌح وَاِحٌد.« )1كور6( .
إنَّ فخر هؤالء بالرب ال مثيل له إذ يجوز الرب 
بهم / وفيهم / ومعهم التجربة والضيقات 
فيه  متبررين  يصيرون  بل  اقتدار.  وفي 
مفتخرين به رغم أي خسارة، ألن َعوَضهم 
ل أمام  هو في املسيح. فاملوت وسلطانه ينحَّ
مسيحنا  ألن  يقولون:  إذ  الرب  في  رجائهم 

حيٌّ في السماء فموتانا هم معه .
الَغني  األخ  فإن  اآلخر  اجلانب  وعلي 
واملادية  واجلسمانية  النفسية  بإمكانياته 
واالجتماعية والروحية، هو أيضاً له نصيب 
والضيقة  التجربة  أمام  بالرب  االفتخار  في 
عندما يضع رجاءه في الرب وليس في ِغناه. 
بل يتواضع في قلبه كفقير إلى عون القدير. 
فيعزيه  اتضاعاً،  له  الرب  يحسبه  هذا 
بتطويب ونعمة أعظم من ِغَني إمكانياته: 
»ولكنه يعطي نعمة أعظم«. لذلك يقول: 

املتواضعون  وأما  املستكبرين،  اهلل  »يقاوم 
فيعطيهم نعمة«. )يعقوب ٤(. 

 إن هذا التفسير لآلية »ليفتخر األخ املتضع 
بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه« هو صدى 
نعمة  عن  الرب  أستحضرها  التي  النبوة 
ِمل اجلميع،  العهد اجلديد التي ستغمر وتُكَّ
الكثير، بل  أو صاحب  القليل  سواء صاحب 
وأيضا الذين أصابهم العوج وعدم استقامة 
بل  تنساهم  لن  فالنعمة  والسلوك  الفكر 
تفتقدهم باملراحم فيستقيمون: »كل وادي 
وتصير  ينخفض،  وأكمة  جبل  وكل  ميتلئ، 
طرقا  والشعاب  مستقيمة،  املعوجات 

سهلة« )إجنيل متى(
12 ُطوبَى لِلرَُّجِل الَِّذي يَْحَتِمُل التَّْجرِبََة، ألَنَُّه 
بِِه  وََعَد  الَِّذي  احْلََياِة«  »إِْكلِيَل  يََناُل  ى  تَزَكَّ إِذَا 

الرَّبُّ لِلَِّذيَن يُِحبُّونَُه.
أن  اآلية  هذه  في  املقدس  الوحي  يَستعلِن 
أكليل  ونوال  اهلل  أمام  اإلنسان  »تزكية« 
أما  التجربة.  من  الهدف  هو  األبدية  احلياة 
أو  جناح  سواء  للتجربة  الزمنية  النتيجة 
فشل في هذا العالم فهي ليست بالضرورة 

هدفاً في حد ذاته .
كل  علي  تأتي  الدنيا  هذه  في  فالضيقات   
آدم  غادر  أن  منذ   - منهم  واملؤمنني  بشر- 
رصيداً  يستثمرها  الرب  ولكن  الفردوس 
للمؤمنني حلساب ميراث ملكوت السماوات 
عالقتهم  لتزكية  جتربة  يجعلها  بأن 

الشخصية به وشركتهم مع اهلل. 
الضيقة  فإن  وبالتالي  تَرقِّي.  هي  فالتزكية 
عن  لإلنسان  اهلل  فيه  يكشف  مجال  هي 
والوجود  اإلنسانية  للذات  جديدة  أعماق 
ويَستعلِن له أبعاداً جديدة لتفاعله وعالقته 

مع حق اهلل .

واخلسارة  الفشل  عن  النظر  وبصرف   
وقد   - أيوب  ضيقة  في  الفادحة  الزمنية 
حدث ويحدث مثلها كثيراً آلخرين في تاريخ 
كتجربة  استثمرها  قد  الرب  أن  إال  البشر- 
في حالة أيوب كمثال، وكيف صارت في يد 
ي من خاللها إلى رؤية  الرب نعمة أليوب تَزَكَّ
اهلل »بسمع األذن سمعت عنك واآلن رأتك 

عيناي«. 
النجاح  مقياس  لنا  الرب  يَستعلِن  وبذلك 
ليس  أنه  به،  التصقوا  للذين  التجربة  في 
اإلنسان  كيان  خارج  زمنياً  أمراً  بالضرورة 
يسمع به و يتغير من يوم آلخر بني مكسب 
وخسارة، بل هو تزكية ال تزول ألنها في كيان 
اإلنسان  يعاينه  للرب  إذ هي حلوٌل  اإلنسان 

داخله بالرؤيا القلبية.
هنا أستأذن القارئ في استطراد قصير، قد 
يظنه البعض خروجاً عن املوضوع. فاألبحاث 
»المحدود  عن  الستار  أزالت  النفسية 
سحيق« في كيان اإلنسان وكأنه »الفضاء 

الالمحدود« في الكون احلاضر. 
ما  هذا  فرمبا  الشخصية،  رؤيتي  وبحسب 
مبصطلح  »نيتشه«  الفيلسوف  إليه  أشار 

»الفوق انسان«.
 لذلك فإني أري أيضاً أن مقولة نيتشه »موت 
وراء  من  يأس  صرخة  اعتبارها  ميكن  اهلل« 
الوعي عن احباط نيتشه في اكتشاف تلك 
األعماق السحيقة التي في داخله كإنسان 

والتي أعطاها أسم »الفوق إنسان«.

»إله  وكأنها  داخله  في  نيتشه  رآها  رمبا   
من  حدودها  غموض  بسبب  محدود«  غير 
عليه  يتعرف  أن  يحتاج  وأنه  نظره.  وجهة 
نفسه  أعماق  يعرف  أن  يستطيع  حتى 
نفسه من  ومحاوالته لشفاء  خالل سعيه 
في  كثيرة  كانت  )وقد  احلياة  في  معاناتها 
بسبب  تنتج  والتي  نيتشه(  حياة  سيرة 
اكتشاف حقيقة أنه غير كامل أو مكتمل. 

مع  يتالمس  هنا  املقدس  الوحي  كالم  ورمبا 
الضيقة  ألن  »نيتشه«  الفيلسوف  معاناة 
يجوزها  العالم  في  اإلنسان  أن  قلنا  التي 
منهم،  واحداً  نيتشه  وكان  استثناء  بال 
يستثمرها روح اهلل القدوس في أبناء اهلل، 
كيانهم  في  الالمحدود  مع  فيتالمسون 
)الفوق إنسان(. أو مبعنى آخر أنهم يتالمسون 
مع حقيقة أن اإلنسان هو مخلوق إلهي ولن 
يجد راحته إال في االلتصاق بالرب الالمحدود 
الذي َخلق اإلنسان على صورته ومثاله )سفر 
التكوين(. هذا هو معنى الفرح الكوني الذي 
يعيشه اإلنسان امللتصق باملسيح، ألنه في 
بانطباق صورة  ل كإنسان  تَكمَّ احلقيقة قد 
وهكذا  اهلل«.  »ذات  أصلها  على  فيه  اهلل 
بأن  اإلنسان  خلق  في  اهلل  تدبير  يكتمل 
على  اإلنسان  »نخلق  اهلل  مثال  على  يكون 

صورتنا كشبهنا« )سفر التكوين( .
الرباط  لنا  ينكشف  النقطة  هذه  عند 
يَا  َفرٍَح  ُكلَّ  »اِْحِسُبوُه   2 عدد  بني  القوي 
َعٍة،«.  ُمَتَنوِّ جَتَارَِب  ِفي  تََقُعوَن  ِحيَنَما  إِْخَوتِي 
يَْحَتِمُل  الَِّذي  لِلرَُّجِل  »ُطوبَى   12 عدد  وبني 
التَّْجرِبََة«، وكيف أن الفرح هو  » كل« فرح 
باإلنسان  الرب  وليس »أي« فرح. حيث يعلو 
أرضي سواء  التجربة فوق كل متغير  خالل 
اآلكل  ِمن  ويُخرِج  خسارة  أو  مكسب 

)التجربة( أُكالً )الفرح( .
لهذا السبب يصف الوحي ضيقات املؤمنني 
في  كذلك  ليست  هي  بينما  خفيفة  أنها 
ِضيَقِتَنا  َة  ِخفَّ »ألَنَّ  العادي  اإلنسان  نظر 
َمْجٍد  ثَِقَل  َفأَْكَثرَ  أَْكَثرَ  لََنا  تُْنِشُئ  الَْوْقِتيََّة 

أَبَِديًّا« )2كو٤( . 
إن احتمالنا للضيقة - والتي هي أصالً آآلمنا 
املسيح  ومع  باملسيح  إال  ممكن  غير   - نحن 
أنها  للضيقات  وباعتبارنا  املسيح،  وفي 
هو  بينما  املسيح،  صليب  في  لنا  شركة 
الذي سبق وشاركنا آآلمنا أوالً بارتفاعه على 
)صالة  كلنا«  عنا  وحده  »بإرادته  الصليب 

القداس(.
القدمي  العهد  كنيسة  رافق  الذي  إلهنا  إن 
»بني إسرائيل« وحَملَهم كل األيام القدمية، 
اجلديد  العهد  كنيسة  يترك  أن  ميكن  ال 
وحدهم  الضيقة  مواجهة  في  وشعبها 
اخلاصة  ضيقته  لتكون  أختارها  أن  بعد 
بالصليب »ِفي ُكلِّ ِضيِقِهْم تََضايََق، وََمالَُك 
ُهْم  َحْضرَتِِه َخلََّصُهْم. مِبََحبَِّتِه وَرَأَْفِتِه ُهَو َفكَّ
الَْقِدميَِة«  َّاِم  األَي ُكلَّ  وََحَملَُهْم  وَرََفَعُهْم 

)أشعياء 63(. 
كل  على  احلزن  ويعتصرني  هذا  قولي  أقول 
يختار  العالم عندما  للمرأة في هذا  مولود 
في  عوض  بال  ولكن  اآلالم  نفس  يجوز  أن 
املسيح فتظل كما هي خبرة ألم وخسارة 

وموت مثلما أوضح نيتشه... والُسبح هلل .

رسالة يعقوب الرسول اإلصحاح األول )2 ( كيف تصير 
التجربة فرحاً وفخراً للذين أحبوا املسيح

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
بقلم: رامز أرمانيوسإلى النور )171(

ماجستير في الدراسات الالهوتية 
- جامعة الڤال – كندا

اين حقي؟
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فرانكفورت:

امللتهم 
األول

أغرب  من  تعتبر  مسابقة  بأملانبا،  بفرانکفورت  مؤخراً  أقيمت 
البرتقال  ثمرات  التهام  في  قياسي  رقم  لتحقيق  املسابقات 
التهام  منهم  وطلب  املتسابقني،  أيدي  بقيد  املسابقة  وتبدأ 

أكبر عدد من ثمار البرتقال..
   والفائز األول في هذه املسابقة الغريبة شاب متكن من التهام 

13 برتقالة بعد أن قشرها بأسنانه دون أن يستخدم يديه!

السويد:

عالم يفوز بجائزة »نوبل« في الطب عن دراسة 
األساس اجليني للتطور البشري

»نوبل«  جائزة  جلنة  أعلنت 
العالم  فوز  عن  العاملية، 
بابو،  سفانتي  السويدي 
أو  الطب  في  اجلائزة  بفرع 
وذلك  األعضاء،  علم وظائف 
اجليني  لألساس  دراسته  عن 

للتطور البشري.
عبر  »نوبل«  جلنة  وكتبت 
في  نوبل  »جائزة  »تويتر«: 
أو  األعضاء  وظائف  علم 
ُمنحت   2022 لعام  الطب 

لسفانتي بابو »الكتشافاته املتعلقة بجينومات أشباه البشر 
املنقرضة والتطور البشري«.

بابو،  سفانتي  السويدي،  الوراثة  عالم  أن  »نوبل«  جلنة  وأكدت 
»حقق بدراسته شيئا يبدو مستحيال«، عندما قام بتسلسل 
أول جينوم إنسان نياندرتال، وظهر الدليل على اكتشافه ألول 
وتسلسل  الستخراج  طرقا  ابتكر  أن  بعد   ،2010 عام  في  مرة 
النووي القدمي من عظام إنسان نياندرتال، وأنه  وحتليل احلمض 
بفضل عمله، أصبح ميكن للعلماء مقارنة جينومات اإلنسان 

البدائي بالسجالت اجلينية للبشر األحياء اليوم.
»أسفر  األساسي  بابو  بحث  أن  »نوبل«  جائزة  جلنة  وتابعت 
من  أنه  إلى  مشيرة  متاما«،  جديد  علمي  نظام  ظهور  عن 
البشر  التي متيز جميع  اجلينية  االختالفات  الكشف عن  خالل 
األساس  اكتشافاته  توفر  املنقرضة،  البشر  أشباه  األحياء عن 

الستكشاف ما يجعلنا بشرا فريدا«.
وعمل سفانتي بابو كمدير ملعهد ماكس بالنك لألنثروبولوجيا 
أبحاث  بأملانيا منذ عام 1٩٩7، وهو زميل  التطورية في اليبزيغ 

فخري في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

باريس:

أقراص ضد النوم
يجري فريق من العلماء جتاربهم الختراع أقراص تساعد الناس 
النوم عادة متوارثة تضيع  أن  باعتبار  النوم،  التخلص من  على 

الوقت!

طوكيو:

مسيرة مقدسة
وحياة  العالم  سالم  أجل  من  مقدسة«  »مسيرة  سنوياً  تقام 
االستعداد  ويتم  احلوادث،  من  خالية  بالصحة،  مليئة  مديدة 
القادة  كبار  ومعه  البوذي  الديني  الزعيم  يقوم  بأن  للمسيرة 
الدينيني البوذيني بتجميع أخشاب مع نوع ما على مساحة 18 
قدماً مربعة، ثم يتجمع الزعماء الدينيون، و یشعلها أكثرهم 
ألسنة  إلى  األتباع  يلقي  األكبر، على حني  زعيمهم  أي  مقاها 
أسماءهم  عليها  دونوا  اخلشب  من  صغيرة  بقطع  اللهب 
األخشاب  قطع  وتبدأ  اللهب،  السنة  تخبو  وملا  وأعمارهم. 
احملترقة في التوهج،  تبدأ املسيرة العارية القدمني فوقها غير 
العالم  أجل سالم  أرجلهم من  مبا حتدث من حروق في  عابئني 

وسعادة سكانه!  

بيروت:

الزهرة التي خجلت!

تتخذ لبنان شجرة األرز شعاراً لها، وذلك بسبب كثرة منو هذا 
النوع من األشجار فيها، وكان ميكن أن تتخذ أيضاً الزهور شعاراً 
لها؛ فهي بلد غني باالزهار اخملتلفة سواء في الساحل أم في 
اجلبل وأزهار لبنان البرية لها خلفية تاريخية وحكايات ترتبط 
بشكل ما بتقاليد وعادات الذين عاشوا على أرض لبنان، مثل 
زهرة أدونيس وزهرة زمزريق التي التبت إال قرب شجرة التني، التي 
ومن  عليها،  االسخريوطي شد حبل مشنقته  يهوذا  إن  يقال 

يومها تغير لون الزهرة من األصفر إلى األحمر خجالً!
من  أكثر  وبها  اجلميلة،  األوركيد  بزهرة  غنية  لبنان  وأرض    

خمسة عشر نوعاً منها.

بروكسل:

عشاء على أضواء الشموع .. ليست رومانسية بل 
توفير

العاصمة  في  املطاعم،  أصحاب  من  مجموعة  وضعت 
البلجيكية بروكسل، محاكاة ملستقبل املطاعم والزبائن بدون 

غاز وكهرباء، بسبب أزمة الطاقة.
مطعم »احلانة السريالية« وطهاة مؤسسة »راسني« أول من 
على  الزبائن  استقبال  متّ  حيث  األسبوع  هذا  بالتجربة  قاموا 
أضواء الشموع: ال توجد أفران وال مواقد وال أطباق تسخني وال 

آالت قهوة وال مصابيح كهربائية.
هناك بعض األطباق التي متّ تقدميها »باردة«. أطباق أخرى كانت 
»مشوية« قليالً حيث متّ اللجوء لشواية الفحم اليابانية وكل 

األطباق ُقدمت فوق طاوالت مضاءة بالشموع.
»الفكرة  قال:  »راسني«  مؤسسة  مالك  فرانشيسكو،  كوري 
هي العودة إلى عصر الكهوف«، وأضاف: »«لقد أعددنا سلسلة 
ثوان..  الشواء لبضع  إلى  التي حتتاج فقط  كاملة من األطباق 
من  جزًءا  يزال  ال  املذهل  الشيء  عن  الذوق،  عن  البحث  لكن 

عملنا«.
في  هو  واحدة  ملرة  وجتربة  رومانسي  جو  وكأنه  يبدو  ما  ولكن 
الواقع ما قد يواجهه الزبائن بشكل دائم في حال استمرار زيادة 

فواتير الكهرباء والغاز.
من  األسعار  في  ارتفاعا  الناس  »يشهد  فرانشيسكو:  وقال 
أصحاب  نحن  التجارية.  املؤسسات  في  املائة  في   ٤0 إلى   30
فماذا  املنتجات.  ونفس  اخلام  املواد  نفس  نشتري  املطاعم، 

نفعل؟«.
الغاز  سعر  األول  املقام  في  يأتي  ولكن  األسعار  »نزيد  وتابع: 
للطاقة،  مصادر  بدون  بعملنا  القيام  ميكننا  هل  والكهرباء. 
اجلواب ال، لذا علينا أن نفكر أكثر قليالً، وعلى اجملتمع أن يدرك 

مدى خطورة املوقف«.

بريطانيا:

نفاد الذهب في لندن مع انهيار قيمة اجلنيه 
اإلسترليني

اقتناء  إلى  البريطانيون  اندفع 
أنه  رغم  آمن  كمالذ  الذهب 
أخيرا،  بريقه  من  بعضا  فقد 
وذلك في أعقاب الهبوط احلاد 
بعدما  اإلسترليني  قيمة  في 
كواسي  اخلزانة  وزير  أعلن 

كوارتنغ ميزانيته املصغرة.
على  لها  مستوى  أدنى  إلى  البريطانية  العملة  انخفاض  مع 
قيمة  ارتفعت  املاضي،  االسبوع  من  مبكر  وقت  في  اإلطالق 
مستوى  من  بالقرب  اإلسترليني  باجلنيه  املسعرة  السبائك 

قياسي، بحسب تقرير لوكالة »بلومبيرغ«.
من شأن ذلك أن يشجع البيع ويردع املشترين، ولكن هذه املرة 
أدت االضطرابات في أسواق السندات والعملة البريطانية إلى 

زيادة جاذبية املعدن الثمني.
االجتاه  مع  املتحدة  اململكة  في  الذهب  نحو  االندفاع  يتناقض 
الهبوطي الذي شهد انخفاضا في أسعار الدوالر مقابل املعدن 

النفيس بأكثر من 20٪ من ذروة مارس.
الفيدرالي  االحتياطي  جانب  من  القوي  النقدي  التشديد 
فائدة  حتقق  ال  التي  األصول  يجعل  األمريكي(  املركزي  )البنك 
أقل جاذبية. ومع ذلك، فإن وضع السبائك كوسيلة حتوط ضد 
من  قوي  بطلب  يحتفظ  العملة  قيمة  وانخفاض  التضخم 

مستثمري التجزئة.
تاريخي  مستوى  أدنى  مؤخرا  املتحدة  اململكة  عملة  سجلت 
لها مقابل الدوالر عند ما يقرب من 1.03 دوالر، بعدما طرحت 
بشكل  تعتمد   - اقتصادية  خطة  اجلديدة  احملافظني  حكومة 
من  الرغم  على  الضريبية  والتخفيضات  االقتراض  على  كبير 

التضخم املتزايد - ما أدى إلى ترنح األسواق.
وقد أثار ذلك ردود فعل مقلقة من االقتصاديني األمريكيني وصناع 
التصنيف  وكاالت  وحتى  الدولي،  النقد  وصندوق  السياسة 
إن اململكة املتحدة تتصرف مثل  البعض  االئتماني، حيث قال 

األسواق الناشئة وتخاطر بتعميق »عدم املساواة«.

السعودية:

اطالق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة
العربية  اململكة  أطلقت 
معرفية  منحة  السعودية، 
لدعم أبحاث القهوة السعودية، 
الدولي  املنتدى  انطالق  مع  وذلك 
الستدامة القهوة السعودية في 

منطقة جازان بالسعودية.
وطرحت وزارة الثقافة السعودية 
»أبحاث  اسم  حتمل  التي  املنحة 

القهوة السعودية« من أجل تشجيع الباحثني والباحثات على 
إعداد األوراق والبحوث العلمية املتخصصة في مجال القهوة 

السعودية، وفقا لصحيفة »املدينة« السعودية.
الشركة  بالشراكة مع  السعودية«  القهوة  إطالق »منحة  ومت 
العامة،  االستثمارات  صندوق  تتبع  التي  للقهوة،  السعودية 
السعودية  القهوة  »عام  مبادرة  وبرامج  أنشطة  ضمن  وتأتي 
2022« التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية، وكذلك بالتعاون 

مع« هيئة فنون الطهي«.
وتغطي املنحة 3 مسارات رئيسة: »التراث الثقافي غير املادي 
املنحة،  من  الثاني  املسار  أما  السعودية«،  بالقهوة  املرتبط 
اجلذور  يرصد  والذي  العربية«،  اجلزيرة  في  »القهوة  فيتناول 

التاريخية للقهوة في اجلزيرة العربية، 
بينما يتناول املسار الثالث »تنمية احملتوى احمللي الثقافي«، وذلك 
السعودية  القهوة  وتنمية  تعزيز  إلى  تهدف  أبحاث  خالل  من 
اقتصادا  يحقق  مبا  احلكومية،  املشتريات  في  محليا  املنتجة 
السعودي  املوروث  عناصر  على  ويحافظ  مستداما،  سعوديا 

األصيل.
يشار إلى أن وزارة التجارية السعودية أصدرت، في شهر يناير ، 
تعميما بشأن تغيير اسم »القهوة العربية« الى اسم »القهوة 

السعودية« في تسمية ووصف هذا النوع من املنتج.

عالم بال حدود2121
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Moses grew and was educated,
But he could see how the Hebrews were frus-
trated.
He learned that God had chosen him to save
His brothers in the Lord, the Hebrew slaves.
So one day, as he saw an Egyptian beating a 
Hebrew,
He stepped in the middle between them two,
And killed the Egyptian, believing he was sent
For this purpose, to save his fellow men.
However, when this murder was brought to light,
He fled to Midian, to escape his plight.
There, he stopped at a well for a bit of rest,
When he heard voices of women in distress.
They were seven daughters of the village priest,
 Being attacked by shepherds whose flock they 
wanted to seize.
When Moses came to their rescue, they were 
filled with admiration,
And took him home to show their gratification.
When Jethro, their father, heard what he had 
done,
He asked him to stay with them, for he had no 
son!
So Moses stayed and lived with them there,
And for the Hebrews’ deliverance he had no 
care…..

Gigi Soleman    

THE STORY 
      OF MOSES - II While history tells us facts and 

events about how the small 
tribes, counties, or princedoms, 
when came to unite, they cre-
ated great nations hundreds of 
years ago, now we are witness-
ing a huge apostasy of civility 
and modernity. After a long jour-
ney of sacrifices and bloodshed 
to establish free democratic 
societies in the western civiliza-
tions of the new world, paving 
the way to establishing an ex-
emplary nation, we could now 
bid farewell to unity and solidar-
ity.
Indeed, it is challenging to cre-
ate a solid community from 
highly diverse humans. How-
ever, our country has achieved 
significant success in creating 
such a community, yet far from 
perfection. It requires total non 
bias and neutrality to accept liv-
ing, collaborating and accepting 
others who are different based 
on race, religion, language, or 
any form of difference. Never-
theless, many overcame their 
demons of discrimination and 
accepted the others.
However, the shadows of segre-
gation and division are creeping 
into modern life in one of the 
significant municipalities of our 
great country. Whilst the prov-
ince is preparing for its munici-

pal elections; there is a 
few areas that its voters 
are basing their sup-
port to the candidates 
on religious or ethnic 
backgrounds rather than their 
competence and credibility. It is 
clear that such an approach was 
never initiated by any politician 
or candidate, simply because 
they are playing the game of 
equilibrium by standing at the 
same distance from every per-
son that they will represent and 
because they must set an ex-
ample of acceptance, unity, and 
non-discriminative behavior.
Observers have seen and ex-
perienced such discriminative 
behavior from constituents 
through closed groups on social 
media; however, information al-
ways finds its way out. Through 
group talks within specific com-
munities behind closed doors 
and social gathering comments, 
through fundraising campaigns 
that are directed only towards 
particular groups. It requires no 
special talents to realize all the 
dividing behaviors led by some 
people from different opposing 
groups, who are strongly active 
to manifest their existence and 
their power behind it.
Sadly, we still see that candi-
dates are pretty silent about 

such behavior from 
their supporters! Are 
they ignorant about 
what is taking place? 
Then it is a disaster, 

or are they aware but admiring it 
and finding it an effective way to 
win? Then this is an even great-
er catastrophe.
Candidates for the city council 
are our hope for a better place 
to live in, our safety and secu-
rity, and the candidates who 
are running for school trustees 
who will shape the future of our 
nation’s future by shaping the 
minds of our children. 
When we expect change, we al-
ways expect improvement and 
progress in all aspects of our 
life, and we do not want to go 
back and feel threatened be-
cause our representative in any 
office is supported by a specific 
group who are the stronger or, 
the louder, or the more privi-
leged. 
Municipal candidates must act 
swiftly before it is too late, or 
their winning will be primarily 
based on how they succeeded 
in dividing the community. A vic-
tory that would lead to more di-
visions in the community, which 
then will spread to more than 
one ward, then more than one 
city, until it is de facto.

Emad BarsoumEmad BarsoumA Community DividedA Community Divided

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.


