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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

  

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

  Andrew Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

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

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

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

٣5٣5 ألف قتيل..  ألف قتيل.. 
زلزال تركيا وسوريا زلزال تركيا وسوريا 

يصبح خامس أكثر يصبح خامس أكثر 
الزالزل فتكاًالزالزل فتكاً

ألول مرة..رئيس وزراء كندا يستقبل ممثلي ألول مرة..رئيس وزراء كندا يستقبل ممثلي 
الكنيسة القبطية مبكتبه وما دار بهذا اللقاءالكنيسة القبطية مبكتبه وما دار بهذا اللقاء

انتهاء فترة جتميد أسعار الطعام انتهاء فترة جتميد أسعار الطعام 
في متاجر البقالة بكندا في متاجر البقالة بكندا 

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
9011 Leslie Street Suite # 303 Richmond Hill, Ontario L4B 3B6   

Office : (416) 848-7247
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الزالزل عقاب العاصي واملذنب !! 
التواصل  وسائل  على  التواصل انتشرت  وسائل  على  انتشرت 

دينية  ونصوص  أحاديث  دينية االجتماعي  ونصوص  أحاديث  االجتماعي 
أن  ملخصها  فقهية  وآراء  أن وتفسيرات  ملخصها  فقهية  وآراء  وتفسيرات 
الذنوب  لكثرة  نتيجة  يحدث  الذنوب الزلزال  لكثرة  نتيجة  يحدث  الزلزال 
الزلزال  هذا  يرسل  اهلل  وأن  الزلزال واملعاصي،  هذا  يرسل  اهلل  وأن  واملعاصي، 

وكعبرة  والتخويف  للتنبيه  وكعبرة أحياناً  والتخويف  للتنبيه  أحياناً 
اجلرحى  غير  قتيل   ٠٠٠٧ حوالي  اجلرحى للناس!!،  غير  قتيل   ٠٠٠٧ حوالي  للناس!!، 

واملشردين والبيوت التي حتولت ألنقاض.. الخ، أكان واملشردين والبيوت التي حتولت ألنقاض.. الخ، أكان 
عبرة  يكونوا  لكي  الضحايا  هؤالء  كل  من  عبرة البد  يكونوا  لكي  الضحايا  هؤالء  كل  من  البد 
ودرساً وتخويفاً وعقاباً؟! ألم يكن هناك حل آخر ودرساً وتخويفاً وعقاباً؟! ألم يكن هناك حل آخر 
إذا  العاصني..  حملاسبة  ونزفاً  وأشالء  ودماً  أملاً  إذا أقل  العاصني..  حملاسبة  ونزفاً  وأشالء  ودماً  أملاً  أقل 
الصغار؟؟  األطفال  ذنب  وما  فعالً؟!  الصغار؟؟ كانوا عاصني  األطفال  ذنب  وما  فعالً؟!  كانوا عاصني 
التي يستحق  الذنوب  الرضيع فعل كل تلك  التي يستحق هل  الذنوب  الرضيع فعل كل تلك  هل 
من أجلها أن تهشم جمجمته أو تقطع أطرافه أو من أجلها أن تهشم جمجمته أو تقطع أطرافه أو 
تدهس عظامه ثمناً لهذا الدرس الرباني املزعوم؟! تدهس عظامه ثمناً لهذا الدرس الرباني املزعوم؟! 
عندما شمت د. زغلول النجار في ضحايا تسونامي عندما شمت د. زغلول النجار في ضحايا تسونامي 
وقال انهم فعلوا معصية على الشواطئ وارتدوا وقال انهم فعلوا معصية على الشواطئ وارتدوا 
البكيني، كتبت له: ألم يكن من بني الضحايا فرد البكيني، كتبت له: ألم يكن من بني الضحايا فرد 

يصلي وقتها وأخذته العاصفة يا دكتور زغلول؟؟يصلي وقتها وأخذته العاصفة يا دكتور زغلول؟؟

الطبيعة يا سادة ال جتامل طبقاً لدين الطبيعة يا سادة ال جتامل طبقاً لدين 
وال  جنسية،  أو  طبقة  أو  عرق  وال أو  جنسية،  أو  طبقة  أو  عرق  أو 
تبالي بأغلبية دينية أو فرقة ناجية تبالي بأغلبية دينية أو فرقة ناجية 
ثكلى،  توسل  أو  طفل  بكاء  ثكلى، أو  توسل  أو  طفل  بكاء  أو 
ال  البركان  أو  الفيضان  أو  ال الزلزال  البركان  أو  الفيضان  أو  الزلزال 
يحافظ  وال  تركيا  في  مبسجد  يحافظ يهتم  وال  تركيا  في  مبسجد  يهتم 
في  معبداً  أو  أفريقيا  في  كنيسة  في على  معبداً  أو  أفريقيا  في  كنيسة  على 

فيتنام.فيتنام.
لذلك أحتفظ كثيراً عندما يحكون قصصاً عن أن لذلك أحتفظ كثيراً عندما يحكون قصصاً عن أن 
حريقاً شب في بيت وترك كتاباً مقدساً، أو زلزاالً حريقاً شب في بيت وترك كتاباً مقدساً، أو زلزاالً 

هدم املدينة كلها إال اجلامع …الخهدم املدينة كلها إال اجلامع …الخ
أو  اجلامح  النرجسي  اخليال  قبيل  من  أو وأعدها  اجلامح  النرجسي  اخليال  قبيل  من  وأعدها 

الهالوس البصرية اخملففة للعبثالهالوس البصرية اخملففة للعبث
الطبيعة ذات أنياب ومخالبالطبيعة ذات أنياب ومخالب

الطبيعة بال قلبالطبيعة بال قلب
الطبيعة ال متيز بني مسلم وملحدالطبيعة ال متيز بني مسلم وملحد

تطلق أذرعها ونيرانها التي ال ترحم على كعبة أو تطلق أذرعها ونيرانها التي ال ترحم على كعبة أو 
ملهى بدون تفرقةملهى بدون تفرقة

تقتل احلجاج أثناء التدافع بنفس الالمباالة التي تقتل احلجاج أثناء التدافع بنفس الالمباالة التي 

تدهس بها السكارى تدهس بها السكارى 
في  اجلسر  في على  اجلسر  على 

حفل راقصحفل راقص
فال داعي ألي مخدر فال داعي ألي مخدر 
أو مبرر مثل أن هذا أو مبرر مثل أن هذا 

ابتالء وذاك عقابابتالء وذاك عقاب
إنها ثورة الطبيعة طبقاً لقوانني الطبيعة وعلوم إنها ثورة الطبيعة طبقاً لقوانني الطبيعة وعلوم 
اجليولوجيا والفيزياء والفلك التي حتاول أن تفسر اجليولوجيا والفيزياء والفلك التي حتاول أن تفسر 

أو تتقي أو متنع مستقبالًأو تتقي أو متنع مستقبالً
الزالزل  حتدث  ملاذا  الشامتني:  من  أحد  يسأل  الزالزل ألم  حتدث  ملاذا  الشامتني:  من  أحد  يسأل  ألم 
شيلي  حولها،  وما  تركيا  معينة  نطاقات  شيلي في  حولها،  وما  تركيا  معينة  نطاقات  في 

واإلكوادور وما حولها، إندونيسيا واليابان.. الخواإلكوادور وما حولها، إندونيسيا واليابان.. الخ
بها  يوجد  التي  هي  الزلزالية  األحزمة  تلك  بها هل  يوجد  التي  هي  الزلزالية  األحزمة  تلك  هل 

العصاة فقط؟؟العصاة فقط؟؟
إهانة  هي  والتفسير  التفكير  في  الطريقة  إهانة هذه  هي  والتفسير  التفكير  في  الطريقة  هذه 
تلحد  الناس  والدين، وجتعل  اإلميان  وملفهوم  تلحد للرب  الناس  والدين، وجتعل  اإلميان  وملفهوم  للرب 
وتكفر بكل شيء اذا تبنيت وفرضت رؤيتك في أن وتكفر بكل شيء اذا تبنيت وفرضت رؤيتك في أن 
اهلل ينتقم من هؤالء الغالبة بالزلزال والتدمير !!اهلل ينتقم من هؤالء الغالبة بالزلزال والتدمير !!

أفيقوا يرحمكم اهللأفيقوا يرحمكم اهلل

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

... توقعات  بصيص ضوء 
الركود  استمرار 
العام  خالل  االقتصادي 

اجلاري 2023
..................................ص12

 املسكوت عنه في حريق 
مارجرجس  كنيسة 

فانكوفر
..................................ص5

بإسقاط  يأمر  ترودو 
جسما غريبا طائرا فوق 

شمال كندا
..................................ص12

كأول  »الغوابي«  تعيني 
ممثلة لكندا في مكافحة 
 . . . بيا فو مو سال ال ا
تدعوها  و«كيبك« 

لالستقالة
..................................ص9

صالح من فخر مجتمعه لـ ضحيته!صالح من فخر مجتمعه لـ ضحيته!
الفنان  مع  عائلته  بصحبة  انتشرت صورة حملمد صالح  أيام  منذ 
األمريكي الكوميدي »ويل فيريل« والذي قام بوضع يده علي كتف 
من  والتحرمي  والتكفير  بالهجوم  عاصفة  لتنطلق  زوجته  ماجي 
الالعب، عاصفة  املصريني ضد  السلفي من  الفكر  قبل أصحاب 
مسعورة بعد أقل من شهرين علي عاصفة صورتهم بجوار شجرة 

مهاجموه  انقسم  والتي  الكريسماس 
احلجاب  بخلع  زوجته  أتهم  طرف  لطرفني، 
لظهور جانب من رقبتها ، وطرف قدم وصلة 
األساس  بالكريسماس من  ردح الحتفالهم 
وكال الطرفني توعدا صالح وعائلته بالنار في 

اآلخرة نتيجة تلك الصور وهذا االحتفال. 
الهلع السلفي لم يتوقف علي مراقبة كل 
وزوجته فقط  نفس حملمد صالح  وكل  ثانية 
بل امتد لالعبني مصريني أخرين وزوجاتهم، 
من  البالغات  الفتيات  الهلع  هذا  جتاوز  بل 

الالعب عمرو  ابنة  إلي أطفالهم، كما حدث مع  الالعبني  زوجات 
كما  نعم   - سنوات  ثالث  فقط  عمرها  والتي  الطفلة  السوليه 
قرأت عمرها فقط ثالث سنوات- والتي تعرضت للهجوم والسباب 

والتطاول لظهور كتفها. 
الالعب  املغاربة  أستقبل  ملاذا  هو  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
أشرف حكيمي استقبال امللوك بعد كأس العالم رغم صوره مع 
صديقته املتحررة ، وملاذا يحظي الالعب رياض محرز بكل هذا احلب 
وينتقده  حياته  في  جزائري  يتدخل مشجع  أن  دون  اجلزائريني  من 
االختالف  وما سبب  أو مالبسها؟.  أو حتى يسأله علي صديقته 

السماحة  وحالة  مصر  في  التشدد  حالة  بني 
مشاهيرهم  و  العبيهم  جتاه  واملغرب  اجلزائر  في 
أغلبيته  عربية شعبها  دول  دول،  الثالث  أن  رغم 

مسلمة؟
ظهرت  مصرية  حلالة  طبيعية  نتيجة  هي  ببساطة  اإلجابة 
السادات  بتصالح  بدأت  قرن،  نصف  منذ 
في  املتشددة  اإلسالمية  التيارات  مع 
املصريني من بعض  السبعينيات، مع عودة 
في  بالوهابية  املتأثرة  اخلليجية  الدول 
كامالً  املصري  الشارع  ترك  ثم  الثمانينات، 
لألخوان من قبل مبارك لتمرير التوريث في 
التسعينيات وحتي خلعه في ٢٠١١،وانتهاًء 
النظام  قبل  من  الكافي  االهتمام  بعدم 
املنتشرة  املتطرفة  احلالة  تلك  لردع  احلالي 
واإلصرار علي مواجهة اإلرهاب بالسالح دون 
، ومحاربة املصب دون املنبع، رغم أن نظام السيسي جاء  الفكر 

بعد ثورة علي التيار الديني متمثالً في جماعة األخوان.
املظهري،  الديني  الهوس  بني  جتمع  مجتمعية  حالة  لدينا 
احلرية  في  حق  بأي  اإلميان  عدم  مع  مسبوقة،  غير  حشرية  مع 
الشخصية، مع خطب دينية يومية مستمرة بدأً من الشعراوي 
الذي قال أن من حق األب أن يشك في بنوة أبنائه إذا كانت زوجته 
دعاء  يقبل  ال  اهلل  أن  قال  الذي  اجلندي  خالد  حتي  محجبة،  غير 
غير احملجبة. كل تلك الكوارث خلفت ذهنية حُترم جسد املرأة ثم 

تطورت إلي جترمي هذا اجلسد.
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ة اآلخر.. احتراًما خلصوصيَّ
44

سمعُت  طويلٍة؛  أعواٍم  قبل   
العائدات  السيدات  إحدى 
هجرٍة  بعد  العربي  عاملنا  إلى 
من  أن  عاًما  العشرين  تتجاوز 
تُسبب  مازالت  التي  املواقف 
بعد  حضاريًة  صدمًة  لها 
في  الناس  أن  هي  عودتها 
في  يتصلون  األوسط  الشرق 
دومنا سبب،  أو  وقٍت لسبٍب  أي 

غير ُملتفتني لظروف الشخص 
عابئني  وال  به  يتصلون  الذي 
بينما  والتزاماته،  مبشاغله 

اعتادت على أرض بالد املهجر أن يُحدد الناس 
موعٍد  دون  اتصلوا  وإن  لالتصال؛  موعًدا 
الوقُت  هذا  كان  إن  بلطٍف  يسألون  فإنهم 
أو  املُكاملة،  فيستكملون  لالتصال  مناسًبا 
األكثر  الوقت  عن  فيسألون  ُمناسب  غير 

ُمالءمة ويُسارعون بإنهاء املُكاملة 
وقٍت  أفضل  عن  سؤاله  بعد 
لظروفه  ُمراعاًة  االتصال  ملُعاودة 

وخصوصية تفاصيل حياته!
بعد بضعة أعوام أخرى عاد رجٌل 
الشرق  إلى  معارفنا  من  ُمهاجر 
األوسط، وشاءت بعض املشاغل 

أتلقى منُه ُمكاملة في وسط  أن  املُشتركة 
التهذيب  يأتي غاية في  وإذا بصوته  النهار، 
ُمتسائالً: »تُرى هل وقت املُكاملة ُمناِسب؟«  
الذين  الناس  كمعظم  انسانٌة  وباعتباري 
كبروا وترعرعوا في بيئٍة يتصل فيها من َهبَّ 
ودب على من هبَّ ودب سواء كان يعرفه أو ال 
يعرفه في أي وقت وكل وقت دون استئذان 
حلظاٍت  جتمدُت  فقد  دستور«؛  أو  »احم  وال 
شخٍص  من  احلضاري  السلوك  هذا  أمام 
يتصل عبر الهاتف احملمول؛ أي أن رقمه يظل 
الرد  عدم  عند  به  االتصال  ملعاودة  ُمتاًحا 

ُكنُت  ما  أنني  يعني  ما  الفوري، 
الوقت ُمناسًبا،  ألرد لو لم يُكن 
على  املُعتادين  أن  يبدو  لكن 
يُراعون  احلضارية  السلوكيات 
اتصاٍل  اآلخر على  رد  أن  مسألة 
دون موعٍد مسبق قد يكون هو 
وعدم  التقدير  باب  من  اآلخر 
يهتمون  لذا  الكامل،  التجاُهل 

بالسؤال ُمراعاًة لظروفه.
مع تطور وسائل االتصال احلديثة 
ُطُرق  معها  تطوَّرت  السريعة 
اإلزعاج وفوضى التعاُمل مع اآلخر 
في البيئات التي مازالت ال تقيم خلصوصيَّة 
اللياقة  ُملغاة وأساليب  وزنًا، فاحلدود  الفرد 
وال  بها،  ُمعترف  اآلخر غير  التعامل مع  في 
أو  خصوصيتك  باحترام  تُطالب  أن  يسعك 
ستوَصم  ألنك  ومشاغلك  ظروفك  ُمراعاة 
والتكبر  الغرور  بوصمة  عندها 
األمر  أن  والطريُف  والغطرسة، 
ال  من  ببعض  وصل  األيام  هذه 
يعرفونك معرفًة شخصيًة وثيقة 
واستغالل  احلدود  ُكل  نسف 
االجتماعي  التواصل  وسائك 
املكاملات  عبر  بك  االتصال  حملاولة 
يتصل  من  ومنهم  استئذان،  دون  الصوتية 
مبكاملة فيديو )صوتًا وصورة( دون استئذان ما 
يجعلك تتساءل: هل لألمر عالقة بنوٍع من 

أنواع اجلنون أم ثقٌة ُمفرطٌة غير مفهومة؟
وحدوده  حياته  خصوصية  انسان  لكل 
وهذا  احترامها،  يستحق  التي  الشخصية 
امُلتمع  استقرار  على  يُحافظ  االحترام 
التعايُش مًعا بسالم،  البشر على  ويُساعد 
فإن ُفِقد أو مت انتهاكه ُفِتح باب للمشكالت 
تُغذيها مشاعر  التي  والصراعات  واخلالفات 

النقمة.
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وسائل  على  انتشرت  سنني،   8 حوالي  من 
الصور  من  مجموعة  االجتماعي،  التواصل 
لطفل اسمه حمدي.. عمره وقتها كان 10 
سنني. بيشتغل صبي ميكانيكي.. املالحظ 
إن الولد في كل الصور كان مبتسم.. كان 
حلوة..  تطلع  عشان  للصورة  بيضحك 
عن  املنشورات  عشرات  ساعتها  افتكر 
البهجة  حالة  جمال  وعن  الصور،  حالوة 
والتفاؤل اللي بتحملها تعبيرات وش الولد 
وضحكته احللوة.. مع بعض التعليقات على 
شاكلة: مبتسمني رغم الظروف، ضاحكني 
عن  احملفوظة  التعبيرات  وكل  املعاناة،  رغم 
الرضا والقناعة، وإن راحة البال و الضحكة 
اللي من القلب أغلى من كنوز الدنيا وكل 

الكالم اللطيف ده.
حتت  من  يعدي  ينفع  مكانش  اللي  الترند 
له  وراحت  سعيد..  ريهام  األستاذة  أيد 
شريكة  تبقى  وقررت  للورشة،  بنفسها 
عن  متخلية  وهي  جديدة  صورة  في  معاه 
أناقتها املعهودة، ولبست زيه لبس الورشة، 
اتساخ  نفس  متسخ  يكون  أصرت  اللي 
احلالة  وبرغم  معاه  وتتصور  الولد،  مالبس 
حليطان  القبيحة  واخللفية  لكالهما،  الرثة 
وتخليه  تضحك  منسيتش  الورشة، 
حلوة..  تطلع  الصورة  عشان  يضحك.. 
الصورة فعال طلعت حلوة، وكل صور الولد 
وشوش  وكل  حلوة..  البريئة  بضحكته 
الشوارع  وأطفال  والفواعلية  املشردين 
والشقيانني ملا بيضحكوا بتعليمات املصور 
احللوة؟  الضحكة  فني  بيقولهم..  وهو 
املساجني  صور  حتى  حلوة..  فعال  بتطلع 
احلبس  من  سنني  بعد  إفراج  خارجني  وهما 
بشرط..  بس  حلوة..  بتبقى  االحتياطي 

يلتزموا بتعليمات املصور ويضحكوا.. 
مش  حلوة..  أكيد  تطلع  الصورة  اضحك 
وال  الصورة..  حوالني  اللي  التفاصيل  مهم 
املهم  الصورة..  بعد  ما  أو  قبل  ما  مهم 
حلظة التقاط الصورة.. لو كنت قبل الصورة 
مستضعف،  مقهور،  خايف،  حزين،  عابس، 
بالرضا  اضحك..  أمرك..  على  مغلوب 
اضحك.. بالغصب اضحك.. مبزاجك أضحك 
أو غصب عنك الزم تضحك عشان الصورة 
حلالك  وروح  وأتصور  اضحك  حلوة..  تطلع 

فيه  عشان  هي..  ما  زي  وأزماتك  ومعاناتك 
اللي هيتكلم بالنيابة عنك وهو مش داري 
وكأنك  وهيظهرك  وهمومك،  مبشاكلك 

راضي ومبسوط وقانع.
ريهام  مع  الطفل  صورة  فاكر  لسه  انا 
الضحكة  فيها  ما  أجمل  صورة  سعيد.. 
وغير  وننت  قبيح  كله  الكادر  لكن  احللوة.. 
.. جتاهله أرجوك  إنساني.. بس سيبك منه 
اللي  احللوة  الضحكة  على  مركز  وخليك 
من  بس  وشه  على  بص  الولد..  وش  بتزين 
يبطن..  ما  عكس  بيظهر  ألنه  فضلك 
مهم  مش  وبيضحك..  اهوه  فرحان  الواد 
شبشب  والبس  ومتبهدل  متوسخ  أنه 
بيحتضن كعب رجله اللي اتنحل في أجمل 
بيشيل  ظهره  إن  مهم  مش  عمره..  سنني 
عدة الشغل بدل شنطة املدرسة، وال مهم 
جسده  بتسحق  اللي  العربية  حتت  رميته 
طفولته..  معاها  وبتسحق  الضعيف، 
مش مهم يبقى قاعد جوه ورشة لألعمال 
الشاقة شايل في أيده مفتاح إجنليزي، بدال 
شايل  املوسيقى  غرفة  داخل  جلوسه  من 
بص  العزف..  عليه  بيتعلم  جيتار  أيده  في 
بتظهر  كمان  هي  مذيعة  ضحكة  على 
بضحكتها عكس ما تبطن عشان الصورة 
تطلع حلوة.. ألنها مؤكد متأذية وقرفانة من 
حالة املكان، ومن اللبس اللي البساه.. لكن 
الزم تضحك عشان الصورة تظهر تواضعها 
حلوة..  صورة  برضه  فتطلع  وإنسانيتها.. 
حقيقته  في  واقع،  جتمل  عشان  اضحك 
تتجمل  عشان  اضحك  أبدا..  ميضحكش 
ومتشي حالك.. اضحك عشان تنافق وتداري 

ورا ضحكتك أملك..
والبسمة  إيجابي،  شيء  فعال  الضحك 
واألمل  احلياة.  قسوة  من  كتير  بتهون 
صافية  ضحكة  عنه  بتعبر  اللي  والتفاؤل 
من القلب، من غير توجيه أو حسابات، هو 
عندنا  يبقى  بيساعدنا  اللي  احلياة  إكسير 
وجنري  نقاوم  قادرين  تخلينا  اللي  الطاقة، 
ونعافر..بس كل ده بيفقد معناه، ملا حد ميد 
قلمه ويرسم على الوشوش ضحكة مزيفة 
ملهاش سبب لتجميله هو.. ويجبرك وهو 
تضحك..  إنك  وتعاستك  مشاكلك  سبب 

اضحك بس .. عشان الصورة تطلع حلوة. 

اضحك الصورة تطلع مزيفة .. 
بس حلوة!!

 بقلم: هاني صبحي 
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   قرأت خالل األيام الفائتة، هذه الرواية، أو قل هذه 
النبوءة، التي تتحدث عن أن مسئوالً مصرياً كبيراً، دخل 
مقبرة فرعونية، برفقة خبراء في التاريخ واآلثار. وفجأة 

طفق أحدهم يقرأ بدهشة في بردية، ويترجم اآلتي: 
»سوف متر مصر بأيام سوداء، ويحكمها ثالث أشخاص 

بنفس األسم: 
األول، سوف ميوت مقتوالً. 

والثاني سوف يسجنه شعبه. 
والثالث، سوف تسجنه الدولة!..

وبعدها سوف يحكمها أحد جنود مصر، وسوف يرتقي بشعبه ووطنه. يظل 
طويالً في احلكم، وبعدها سوف تكون مصر من أغنى بالد العالم«!

   وفي رواية أخرى، سمعتها من أبي، وأنا صغير، أن راهباً تقياً، حتدث عن ثالث 
رؤساء متعاقبني، سوف يحكمون مصر، اسمهم األول »محمد«، ثم يجيء 

رئيساً مصلحاً، وقائداً عظيماً يرفع من شأن مصر بني األمم!
***   ***   ***   

   لقد قيل، أن مدينة »القاهرة«، وضع حجر تأسيسها، في توقيت »نحس«، 
وأن هذا النحس، يتبدد بعد ألف سنة. وقد مرت األلف سنة!

   فهل تنقضي الليالي املتلّفعة بالظلمة احلالكة، وتنحسر عنا املعاناة 
واآلالم، التي أحاطت بنا كالدائرة؟..

   هناك ما هو عصي على التصديق، ولكن في دغشة الفجر، يبقى اإلميان، 
واإلميان هو وجه لوجه في الظالم، على حد تعبير الراهبة الطوباوية 

أليصابات!   

في ضباب الفجر..

 ٢٠٢١ سنة  يوليو   ١٩ في 
حرق  بخبر  صباحاً  ُصدمنا 
كنيسة مارجرجس في فانكوفر 
كولومبيا  بريتش  مبقاطعة 
الكندية، ومر احلادث مرور الكرام 
وكأن شيٍء لم يحدث، ولكن ما 
شعب  من  اآلن  ويحدث  حدث 

األسئلة  من  كثير  يستدعى  الكنيسة  هذه 
أول هذه األسئلة  التي البد من اإلجابة عليها. 
ملاذا ُحرقت كنيسة قبطية أرثوذوكسية مع أن 
تابعة للكنائس  التي ُحرقت هي  الكنائس  كل 
الكاثوليكية فقط؟ ملاذا لم يُعاد بناًء الكنيسة 
حتى اآلن؟، وملاذا لم يأخذ أو يُطالب بالتعويض 
بناء كل  في  للمساعدة  احلكومة  دفعته  الذي 
الكنائس التي اُحرقت؟ ملاذا لم يُعلن عن اجلناة 
بالرغم من أن كاميرات املراقبة أوضحت شكل 

الفاعلني بوضوح تام؟
من  املزيد  وضع  في  نسترسل  أن  قبل  ولكن 
هذه  قصة  عن  لك  احكى  دعني  األسئلة 
سنة  في  الكنيسة  هذه  ُشيدت  الكنيسة. 
١٩٦٠ وهي تعتبر الكنيسة الرئيسية ملقاطعة 
األرثوذوكس  واألقباط  عامة  كولومبيا  بريتش 
الغير  األرثوذوكسية  الطوائف  بعض  وأيضا 
منطقة  في  الكنيسة  هذه  تقع  قبطية 
سيورى في وسط فانكوفر حيث هناك أسعار 
في  بل  كندا،  كل  في  أسعار  اعلى  العقارات 
حتولت  املنطقة  هذه  وكل  الشمالية.  أمريكا 
قبل  الثمن.  باهظة  جتارية  أبراج  منطقة  إلى 

هناك  كانت  الكنيسة  حريق 
على  املشرفني  بني  مشاجرات 
اغلبهم  الذين  الكنيسة  إدارة 
استثمار  شركات  أصحاب 
شعب  بقية  وبني  عقاري 
هذا  في  والسبب  الكنيسة، 
يريدون  اإلدارة  على  املشرفني  أن 
وهم  جدا  عالي  بثمن  وبيعها  الكنيسة  هدم 

املستفيدون من ذلك. 
خارج  بديلة  أرض  قطعة  يشترون  املقابل  وفى 
مصرف  تعتبر  ارض  في  كيلو  بـــــ٢٥  البلدة 
ملياه األمطار وأصحابها غير قادرين على بيعها 
يصلون  اآلن  الكنيسة  رعية  سيء.  املكان  الن 
في  قاعة  في  عالية  مببالغ  يستأجر  مكان  في 
تفرق  الكنيسة  شعب  ومعظم  عامة  مكتبة 
مرمي  العذراء  السيدة  كنيسة  إلى  وذهب  اآلن 
تلك  كل  تستوعب  ال  صغيرة  كنيسة  وهي 

األعداد.
جاء  الكنيسة  حرق  أن  طاملا  اآلن  والسؤال   
يتم  لم  فلماذا  البيع  يريدون  الذين  ملصلحة 
وعمل  اجلديدة  األرض  وشراء  اآلن؟،  حتى  البيع 
استيعاب  على  قادرة  كبيرة  جديدة  كنيسة 
علماً  الشعب،  شمل  ولم  الرعية  كل  واحتواء 
بأن ٨٠٪ من شعب الكنيسة تركها وفقد األمل 

في إعادة بناءها. 
أن التأخير ليس في مصلحة أحد، ما أنت فاعله 
أال  املهم  قلبك  مشورة  ومتم  بسرعة  فافعله 

يُفقد أحد من جسد السيد املسيح.

املسكوت عنه في حريق املسكوت عنه في حريق 
كنيسة مارجرجس فانكوفركنيسة مارجرجس فانكوفر

    بقلم: مجدي حنني

الباكر  الصباح  في  أستيقظ  كاملعتاد 
في اخلامسة صباحاً، جلس على سريره 
ذهنه  شرد  ثم  مبتسماً  دقائق  لبضع 
للحظات، مر أمامه ناظريه قطار العمر 
و أحداثه وملعت عيناه وهو يتذكر بعض 
الثمانية  السنوات  في  املصيرية  قراراته 
كرئيساً  خدمته  فترتي  خالل  املنصرمة 
يتذكر  وهو  عيناه  دمعت  للجمهورية، 
لطفلها  باملان  الدواء  وفر  أم  دعوات 
األطباء  زرع  ألب  شكر  وخطاب  املريض، 
مستشفى  في  باملان  لنجله  كلية 
يتيمة  لشابه  الفرح  ودموع    ، حكوم 
األبوين وهي تتزوج بينما تتحمل الدولة 
والشباب  الشابات  ماليني  مثل  زواجها 
الفتيات  لتزويج  برنامج  بفضل  مثلها 

والشباب!
رحيله  على  حزناً  املاليني  دموع  تذكر 
النهاية!  من  رئاسته  مدتي  اقتراب  مع 
كان يعلم أنها دموع حقيقية ال حتتمل 
املاملة وال النفاق ألنه كان دوماً يستقي 
الساسة  من  ال  الناس  من  معلوماته 
عن  ال  الناس  من  يسمع  كان  واإلعالم! 
منهم  وأقترب  وأحبوه  أحبهم  الناس! 
بنفس  دموعه  جفف  إليه،  فاقتربوا 
ليصلي، سجد هلل سجدة  وقام  راضية 
شكر طالت لدقائق ودموعه تسيل على 
خديه في شعور اختلطت فيه السعادة 
بالرضا مع العتق من احلمل الثقيل! أنهى 
وهو  زوجته  بيد  ليمسك  ونهض  صالته 
يبتسم لها قائالً اليوم نعود للحياة التي 
راضية  ابتسمت  لسنوات!  منها  ُحرمنا 

وهي تقول كم انتظرت هذا اليوم! 
تناول طعام الفطور مع زوجته ثم ودعها 
ليذهب إلى مكتبه آلخر مرة، ما أن وصل 
بالدموع  حافالً  استقباال  وجد  حتى 
والورود من العاملني بقصر الرئاسة! كان 
ويعرف  باسمه  منهم  واحد  كل  يعرف 
أحتضن  الكثير!  الشيء  أحواله  عن 
كل واحد وهو يودعه بابتسامة عريضة 
كأنه  ليعمل  مكتبه  دخل  وجهه!  على 
يوم عادي جداً بالنسبة له! أنهي عمله 
مالبسه  وأرتدي  مساء  الرابعة  في 

تنتظره  زوجته  املكتب، كانت  وخرج من 
بسيطة  كانت  القدمية،  بسيارتهما 
ولكنها حتمل كل الذكريات! اليوم يترك 
الرئاسة  وحراسات  الرئاسة  سيارات 
وقيود الرئاسة، كان من املفترض أن يعود 
الرئاسة  الرئاسة ومبوكب  ملنزله بسيارة 
ولكنه قرر أن يعود بسيارته الشخصية 
زوجته  وبجواره  السيارة  قاد  القدمية! 
لم  واحداً  شخصياً  حارساً  وخلفهما 
يطلب غيره رغم أنه كرئيس سابق يحق 
له طقم حراسة كامالً! ذهب إلى وسط 
حوله  فألتف  السيارة  من  ونزل  البلد 
شديد  بترحاب  وزوجته  فقابلهم  الناس 
من  تنهمر  الدموع  كانت  كبيرة!  ومودة 
زوجته  ومع  معه  تتحدث  وهي  العيون 
في  سار  لهم!  الكبيرة  محبتهم  عن 
مع  جلس  زوجته،  يد  في  ويده  الشوارع 
املطاعم  أحد  في  الغذاء  لتناول  زوجته 

وسط الناس دون تكلف! 
يزين  الذي  بلده  وجد علم  امليدان  وسط 
غلبته  وقد  إليه  ينظر  فوقف  امليدان 
الدموع وهو يراه يرفرف في الهواء فرحاً 
وبينما  امليدان  وكأنه سعيد بوجوده في 
الناس يلتفون  ابتدأ  يقف وزوجته هكذا 
حوله كدائرة مكتملة ينشدون النشيد 
الوطني بكل حماس وهم سعداء لوجود 
وترك  الكثير  وناسه  لوطنه  قدم  رجل 
مبا  راضياً  سعيداً  هدوء  في  املنصب 
قدمه لشعبه! ركب سيارته مع زوجته 
وحارسه بينما يودعه العامة في الشوارع 
في  وجوههم!  تزين  جميلة  بابتسامة 
الشخصي كم  له حارسه  قال  الطريق 
كنت أمتنى ككثيرين غيري أن تظل رئيساً 
السيارة  أوقف  سيدي!  يا  البالد  لهذه 
ذات  بنظرة  عينيه  في  وحدق  له  ونظر 
لو كنت سمعت  أتعلم  له  وقال  معنى 
لك ولهؤالء الكثيرين! كان سيأتي يوًما 
وأنت بنفسك تلقي القبض على وهؤالء 

الناس كانوا سيلقون علّي احلجارة! 
متت ومازال البعض يفضل حجارة الناس 
عن ابتساماتهم من أجل قضاء يوماً آخر 

في القصر اجلمهوري! 

يوم الرئيس يوم الرئيس 
األخير!األخير!

بقلم: جورج موسى

1-844-355-6939
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الضوء  لتسليط  الفرصة  جند  احلب  عيد  وفي 
القرن  في  احلب  قصص  أبرز  من  واحدة  على 
ملك  الثامن  إدوارد  قصة  وهي  العشرين 
مبن  ليتزوج  العرش  عن  تنازل  الذي  بريطانيا 
يحبها وهي املطلقة األمريكية الليدي واليس 

سيمبسون.
من هو إدوارد الثامن؟

كريستيان  ألبرت  إدوارد  هو  بالكامل  اسمه 
جورج أندرو باتريك ديفيد وقد ُولد في ٢3 يونيو 
بإجنلترا،  بريتشموند في ساري   ١٨٩4 عام  من 
وتوفي في ٢٨ مايو من عام ١٩٧٢ في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وملك  و١٩3٦،   ١٩١١ عامي  بني  ويلز  أمير  كان 
بريطانيا من ٢٠ يناير إلى ١٠ ديسمبر من عام 
١٩3٦، عندما تنازل عن العرش من أجل الزواج 
سيمبسون.  واليس  األمريكية  املطلقة  من 
تنازل  الذي  الوحيد  البريطاني  امللك  وكان 

طواعية عن العرش.
اخلامس  جورج  امللك  أصبح  الذي  والده،  وكان 
االبن  وإدوارد هو  عام ١٩١٠، منضبطا وصارما. 
األكبر جلورج وامللكة ماري، وأصبح وريثا للعرش 

عند تولي والده في ٦ مايو من عام ١٩١٠.
عليه  أطلقت  طاملا  الذي  إدوارد،  جانب  وإلى 
عائلته اسم ديفيد، كان هناك 4 أمراء ملكيني 
آخرين وهم ألبرت »بيرتي«، الحقا امللك جورج 
هي  وأخت  وجون  وجورج  وهنري  السادس، 

األميرة ماري.
بعد أن أصبح أمير ويلز في عام ١٩١١ وخدم في 
حرس غرينادير خالل احلرب العاملية األولى، بات 

أحد أشهر وجوه مجتمع العشرينيات.
املاضي،  القرن  من  العشرينيات  أوائل  وخالل 
في  النطاق  واسعة  حسنة  نوايا  بجوالت  قام 
عانى  مرض  وبعد  البريطانية،  اإلمبراطورية 
يبدي  األمير  أخذ   ،١٩٢٨ عام  في  والده  منه 

اهتماما متزايدا بالشؤون الوطنية.
وول  انهيار  أعقبت  التي  الكساد  فترة  فخالل 
في  الفقيرة  املناطق  زار   ،١٩٢٩ عام  ستريت 
عن  عاطل  ألف   ٢٠٠ وشجع  املتحدة  اململكة 
العمل من الرجال والنساء على االنضمام إلى 

مخطط العودة إلى العمل.
وقد منحه امللك جورج اخلامس في عام ١٩3٠ 
إلى  تاريخه  يعود  منزل  وهو  بلفيدير،  حصن 

ويقع  التاج  إلى  ينتمي  عشر  الثامن  القرن 
بالقرب من سونينغديل في بيركشاير.

يطلق  كان  كما  القلعة،  تلك  منحته  ولقد 
دائما، اخلصوصية حيث عمل بجد في  عليها 
مجال  في  فبرع  احمليطة  واألراضي  احلديقة 

البستنة وخاصة في زراعة الورود.
وسرعان ما بدأ يعتبر القلعة مالذا من العالم 
متزايد.  بشكل  يحبه  ال  بات  الذي  الرسمي 
الذين  أقام حلقة خاصة من األصدقاء  وهناك 

ال ينتمون للطبقة األرستقراطية التقليدية.
مع  األمير  صداقة  بدأت   ١٩3٠ عام  وفي 
بالتيمور  من  سيمبسون  واليس  األمريكية 

بوالية ماريالند.
مالزم  عن  انفصلت  التي  سيمبسون،  وكانت 
تزوجت  قد   ١٩٢٧ عام  األمريكية  البحرية  في 
وكان   ،١٩٢٨ عام  في  سيمبسون  إرنست  من 

في دائرة األصدقاء املقربني من األمير إدوارد.
وكانت عائلة سيمبسون تُشاهد في كثير من 
األحيان برفقة األمير، وبحلول عام ١٩34 أصبح 

إدوارد يحب واليس بشدة.
وفي هذه املرحلة، وقبل أن يتمكن من مناقشة 
 ٢٠ في  اخلامس  جورج  توفي  والده،  مع  األمر 

يناير من عام ١٩3٦، وأُعلن إدوارد ملكا.
لواليس  حبه  في  املشكلة  تلك  ومتثلت 
واحلاكم  امللك  بصفته  أنه  حيث  سيمبسون 
من  الزواج  ميكنه  ال  إجنلترا  لكنيسة  األعلى 

مطلقة فكان عليه أن يختار بني بلده وحبه.
وكملك، افتتح إدوارد الثامن في نوفمبر البرملان 

ثم قام بجولة في جنوب ويلز.
للحصول  محاوالته  قوبلت  األثناء،  هذه  وفي 
على موافقة العائلة املالكة على سيمبسون، 
في  بالطالق  أولي  مرسوم  على  حصلت  التي 
٢٧ أكتوبر/تشرين األول من عام ١٩3٦، مبعارضة 
)التي  اإلجنليزية  الكنيسة  من  بدعم  شديدة 
كان يرأسها( ومعظم السياسيني في كل من 

بريطانيا والكومنولث.

من  خرج  الذي  تشرشل،  ونستون  كان  وقد 
السلطة آنذاك، حليفه البارز الوحيد.

الكثير  سيمبسون  مع  عالقته  أثارت  وقد 
واملالت  الصحف  في  الالذعة  التعليقات  من 

األمريكية واألوروبية.
بالدوين  ستانلي  آنذاك  الوزراء  رئيس  وحاول 
سالمة  يهدد  الذي  باخلطر  امللك  إقناع 
مع  اخلاصة  الصداقة  بسبب  امللكي  النظام 

سيمبسون.
والبرملان  الصحافة  في  برمته  األمر  أُثير  وقد 
في 3 ديسمبر، وفي اليوم التالي ظهرت كلمة 

التنازل عن العرش في الصحف ألول مرة.
تنازله  وقدم  النهائي  قراره  امللك  اتخذ  لذلك 

عن العرش في ١٠ ديسمبر من عام ١٩3٦.
ومت التصديق على التنازل عن العرش من قبل 

البرملان في ١١ ديسمبر من ذلك العام.
في 3 يونيو من عام ١٩3٧، تزوج إدوارد وواليس 
مبباركة رجل دين من كنيسة إجنلترا في شاتو 

دي كاندي بفرنسا.
وقام امللك اجلديد، جورج السادس، مبنح شقيقه 
األكبر لقب دوق وندسور. ولكن رفض في عام 
الوزراء،  مجلس  من  نصيحة  على  بناء   ،١٩3٧
»صاحبة  رتبة  اجلديدة  وندسور  دوقة  منح 
بها  يتمتع  التي  الرتبة  وهي  امللكي«،  السمو 

زوجها. وقد جرح هذا القرار الدوق بشدة.   

حكاية ملك بريطانيا الذي تنازل عن العرش من أجل احلب حكاية ملك بريطانيا الذي تنازل عن العرش من أجل احلب 

»فالنتني« قديس انتصر للحب »فالنتني« قديس انتصر للحب 
فدفع حياته ثمنا له.. قصة فدفع حياته ثمنا له.. قصة 

االحتفال بعيد احلباالحتفال بعيد احلب
حبيب  كل  يحرص  حيث  احلب،  بعيد  العشاق  يحتفل  عام  كل  من  فبراير  من  عشر  الرابع  في 
وحبيبة على إهداء شريكه هدية امتنانًا منه على وجوده ومشاركته حياته ومشاعره العاطفية، 

فيما عرف علميا بالفالنتني أو عيد احلب.
 والفالنتني أو Valentine’s Day هو احتفال 
العالم  في  الناس  من  كثير  به  يحتفل 
الغربية  الكنيسة  حسب  فبراير   ١4 في 
فالنتني  القديس  بذكرى  يحتفلون  حيث 
يعبر  حيث  والعاطفة  باحلب  ويحتفلون 
البعض  لبعضهم  عن حبهم  احملبون  فيه 

عن طريق إرسال بطاقة معايدة.
 وبحسب كتاب »قصة العادات والتقاليد 
فإن  باناتي،  تشارلز  لـ  األشياء«  واصل 
منع  محاولة  إلى  يعود  احلب  عيد  احتفال 
عيد  شعائر  إجراء  من  الوثنني  السكان 
اخلصب الذي يقطع فيه رأس أحد احملتفلني 

كضحية لآللهة القدمية، واعتاد الرومان حتى القرن الرابع امليالدي أن يجروا شعائر ممثلة بانتقال 
شاب يافع إلى اإلله »لوبر كوس« وأن يضعوا أسماء الفتيات املراهقات في صندوق يجره الرجال 
تسليته  معها  ليقضى  رفيقة  باختيار  ذلك  بعد  منهم  كل  ويقوم  بشكل عشوائي  البالغون 

ومتعته اجلنسية طوال العام املقبل، ويتكرر اإلجراء كل عام لذات الغرض.
آباء الكنيسة أنذاك، وضع نهاية لهذه املمارسة القاسية بإيجاد قديس للحب ليأخذ   وحاول 
ألوهية لوبر الوثنية، فرشحوا لذلك األسقف احملبوب فالنتني، الذي قتل قبل مائتى عام في ذلك 
الوقت، حيث في عام ٢٧٠ ميالديا أغضب »فالنتني« اإلمبراطور كلوديوس احلادى عشر، الذى كان 
قد أصدر قرارا بإلغاء الزواج، ألن الرجال املتزوجون يشكلون جيشا غير قوى فهم يكرهون ترك 
أسرهم والذهاب إلى احلرب، فما أن علم فالنتني أسقف إنترافنا في إيطاليا آنذاك، بذلك حتى 

جمع بني الشباب املتحابني سرا بالزواج ألنه سر مقدس.
 وعندما علم كلوديوس غضب من األسقف فالنتني، فدعا إلى قصره وحاول رده عن املسيحية 
والعودة إلى الوثنية، فرفض فالنتني، فقام اإلمبراطور الروماني برجمه باحلجارة ثم قطع رأسه 

في ١4 فبراير عام ٢٧٠ ميالديا.
وأمريكا  أوروبا  في  باحلب  االحتفال  مظاهر  من  مظهرا  اليوم  تلك  أصبح  الواقعة  تلك  ومنذ 
ومختلف دول العالم بتبادل الورود احلمراء، وتوزيع بطاقات املعايدة، وأصبح فالنتني املرشح املثالى 

لنيل شرف شفاعة احلب.

في شهر احلب.. طفلة تولد بوحمة في شهر احلب.. طفلة تولد بوحمة 
على شكل قلبعلى شكل قلب

  
ولدت طفلة بريطانية في شهر فبراير 
بوحمة  احلب،  بعيد  فيه  يُحتفل  الذي 
حمراء على شكل قلب، مما أثار دهشة 

األطباء والعاملني في املستشفى.
ما  تصديق  القابالت  تستطع  لم 
ويلش  جورجيا  ُولدت  عندما  شاهدنه، 
متوضعت  قلب  شكل  على  بوحمة 
مبوازاة  بطنها،  من  األيسر  اجلانب  على 
الوحمة  هذه  وأصبحت  ُسرَّتها. 
وموظفي  والزائرين  القابالت  حديث 

املستشفى منذ والدتها. 
من  محبوبة  جورجيا  إن  األم  وتقول 
األنظار  محط  وأصبحت  اجلميع، 

بفضل شخصيتها احملببة، وباتت تعرف باسم »الطفلة ذات قلب احلب املثالي”. 
وأشارت األم إلى أن األطباء أكدوا لها أن الوحمة ال تشكل أي مخاطر صحية على الطفلة، لذا 

فهي تشعر بالطمأنينة حيال وجودها. 
بفترة  بعدها  أو  الوالدة  عند  اجللد  على  تظهر  ملونة  عبارة عن عالمات  الوحمات هي  أن  يذكر 

وجيزة، وهي شائعة جداً. 
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ارتفاع حاد لإليجاراتارتفاع حاد لإليجارات

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات
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بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 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 املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

العقارات  من  املعروض  تزايد  رغم 
السكنية لإليجار خالل عام ٢٠٢٢ إال ان 
مما سبب  كثيرا  ذلك  فاق  عليها  الطلب 
ارتفعا حادا في اإليجارات. وقد بلغت عدد 
سوق  دخلت  التي  السكنية  الوحدات 
اإليجارات ألول مرة في الفترة بني أكتوبر 
٢٠٢١ واكتوبر ٢٠٢٢ بلغت ٥٥ ألف وحدة 
معدل  في  نسبة  أعلى  وهي  سكنية 
وبالرغم   ٢٠١3 عام  منذ  الوحدات  زيادة 
من ذلك لم تتعدى نسبة الوحدات الغير 

مسكونة الــــــ ٢٪ خالل عام ٢٠٢٢. 
املهاجرين  عدد  زيادة  إلى  ذلك  ويرجع   

من  املستثمرين  من  الكثير  واحجام 
الكثير  ورجوع  العقارات  في  االستثمار 
بعد  الدراسة  أماكن  الطالب  من 
الهيئة  وتفيد  الكوفيد.  وباء  انحسار 
الكندية للقروض العقارية واإلسكان إن 
الغرفتني على  ذات  الشقة  ايجار  معدل 
ألف   ٢٠٢٢ عام  في  بلغ  كندا  مستوى 
ومئتان وستون دوالرا في عام ٢٠٢٢ بزيادة 
وقد كانت كل من  ٥.٦٪ عن عام ٢٠٢١. 
في  ارتفاعا  األكثر  هم  وفانكوفر  تورنتو 
اإليجارات حيث بلغ املتوسط ٢٠٠٠ دوالرا 

شهريا.
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بيتا بيكسل:بيتا بيكسل:
انستجرام تعطي مااًل للمستخدمني.. انستجرام تعطي مااًل للمستخدمني.. 

بشروط معقدةبشروط معقدة

والتي  لديها  ميزة  أحدث  »انستجرام«  فّعلت 
تتيح حتويل املال للمستخدمني األكثر نشاطاً 

عبر املنصة.
بشكل  فعالة  اليوم  باتت  التي  واخلدمة 
املتحدة،  الواليات  في  املستخدمني  لدى  أوسع 
الهدايا  إرسال  للمتابعني  تتيح  أن  بإمكانها 
املال  بكسب  يسمح  ما  للمستخدمني، 
بسهولة أكبر عبر تقدمي احملتوى املناسب لهم.

اإللكتروني  بيكسل«  »بيتا  موقع  يرى  لكن 
في  رسمياً  إطالقها  مت  التي  اجلديدة،  امليزة  أن 
سهلة،  تبدو  كونها  من  الرغم  على  نوفمبر 
إلى  إخراجها  أي  املال،  صرف  طريقة  أن  إال 
املصرف، تبدو مربكة وصعبة حلد اآلن، السيما 
املالكة  »ميتا«  شركة  تفرضها  تعقيدات  مع 

النستجرام. 
التطبيق  عبر  »جنوم«  شراء  للمتابعني  وميكن 
بطاقات  عبر  احلقيقي  املال  باستخدام 
إلى  »النجوم«  تلك  حتويل  وميكن  املصرفية، 
لتقدمي  شكر  طريقة  مبثابة  احملتوى،  منشئي 

احملتوى الذي يريدونه. 
ولكن طريقة جني ناشئي احملتوى لألموال أكثر 
تعقيداً من مجرد صرف »النجوم« مقابل أوراق 

دوالر حقيقية.
املنصة  فإن   ، انستجرام  منشور  بحسب 
الـ«ريلز«  مشاركات  لقاء  مالياً  مردوداً  ستوفر 
والتي حتصل على الهدايا، بشكل شهري وعلى 
معادلة  ٠.٠١ دوالر أمريكي لقاء كل جنمة يتم 

تلقيها من املتابعني.
مبعنى آخر، كل ١٠٠ »جنمة« تعادل دوالراً واحداً. 
 ٠.٠٩ لقاء  »جنمة«   4٥ شراء  للمتابعني  ميكن 

دوالر.
وبعملية حسابية بسيطة، يتبني أن انستجرام 
أقل  وتدفع  »جنمة«،   ١٠٠ لكل  دوالر   ٢.٢٠ تنال 

من النصف لناشئ احملتوى. 
طبعاً يتغير املبلغ احملدد الذي تقوم به انستجرام 
لكل معاملة اعتماداً على عدد »النجوم« التي 
يتم شراؤها بنفس الوقت، وتوضح املنصة أنه 
ميكن شراء ما يصل إلى 3٠٠ جنمة مقابل ٥.٩٩ 
إمكانية  أيضاً  تعرض  املنصة  ولكن  دوالرات، 

شراء ١4٠ جنمة مقابل ٢.٩٩ دوالر.
انستجرام  من  األموال  حتويل  ميكن  ال  نظرياً، 
إلى احلساب البنكي، إال في حال وصل احلساب 
لدى ميتا إلى ١٠٠ دوالر. ويتم حتويل املال خارج 
منصة ميتا في اليوم الـ٢١ من نهاية الشهر 
الذي مت فيه استالم الهدية. على سبيل املثال 
إذا ربحت ٥٠ دوالراً في أبريل و٨٠ دوالراً في مايو، 

سيتم حتويل املال للحساب في يونيو.
ميكن  ال  »ريلز«  مقاطع  على  النجوم«   « أن  إال 
عبر  الهدايا  إلرسال  استخدامها  إعادة 
انستغرام، وهدايا انستغرام تختلف عن »بادج« 
انستغرام، وهي عملة مختصة ميكن تقدميها 
ملنشئي محتوى الفيديو املباشر االعتيادي عبر 

ميتا.

ديلي ميل:ديلي ميل:
»األولى من نوعها«.. دراسة »األولى من نوعها«.. دراسة 

أمريكية تكشف عن فائدة هامة أمريكية تكشف عن فائدة هامة 
للسيارات الكهربائية!للسيارات الكهربائية!

الكهربائية  السيارات  أن  إلى  دراسة  توصلت 
ليست جيدة فقط للبيئة ولكن أيضا لرئتيك.

كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  باحثون  ووجد 
زيارات  في  باملائة  ثالثة  بنسبة  انخفاضا 
الطوارئ املتعلقة بالربو لكل قفزة بنسبة ٢٪ 

في عدد املركبات الكهربائية.
السيارات  زيادة  بني  ارتباط  أيضا  هناك  وكان 
أكسيد  ثاني  انتشار  وانخفاض  الكهربائية 
ضارة  كيميائية  مادة  وهي   ،)NO٢( النيتروجني 
في البيئة مرتبطة بالربو في مرحلة الطفولة 

وأمراض الرئة األخرى.
تظهر  أمريكا  في  واقعية  دراسة  أول  وهذه 
الفوائد الصحية لتداول سيارة كهربائية ذات 

محرك قياسي وقابل لالشتعال.
لكن تظل هناك تساؤالت حول جدوى االنتقال 
 - الكهربائية  السيارات  إلى  واسع  نطاق  على 
التي تتمتع حاليا بتكلفة مقدماً عالية ومدى 
محدود ومجموعة من مشاكل البنية التحتية 

والطاقة املرتبطة بتشغيلها.
مجلة  في  تقرير  هو  للقلق  إثارة  األكثر  واألمر 
السيارات  ألن  نظرا  أنه  إلى  يشير   Nature
فمن  األخرى،  املركبات  من  أثقل  الكهربائية 
احملتمل أن تقتل املزيد من ركاب املركبات األخرى 

في حوادث املرور.
السيارات  من  الهواء  تلوث  يؤدي  أن  وميكن 
تنفسي  وهو مرض   - الربو  تفاقم  إلى  العادية 
مزمن خطير يهدد احلياة ويؤثر على نوعية حياة 

أكثر من ٢3 مليون أمريكي.
وتعمل اجلزيئات السامة احملمولة في الهواء في 
أبخرة العادم على تهييج الشعب الهوائية، ما 

يجعلها تنتفخ وتضيق.
السيارات  إلى  االنتقال  سرعة  وازدادت 
بسبب  األخيرة  السنوات  في  الكهربائية 
املزيد من  إدراك  األكثر تقدما مع  التكنولوجيا 
الناس للضرر الذي تسببه انبعاثات الديزل على 

البيئة.
وبشكل عام، زاد استخدام املركبات الكهربائية 
في كاليفورنيا بشكل كبير من ١.4 لكل ١٠٠٠ 
عام  في   ١٠٠٠ لكل   ١4.٦ إلى   ٢٠١3 عام  في 

.٢٠١٩
الكهربائية  السيارات  إلى  التحول  فوائد  لكن 
كبير،  حد  إلى  واملتعلمون  األثرياء  بها  يشعر 
حيث يشتري الكثير منهم سيارات كهربائية 
استبدال  من  بدال  الثانية  سيارتهم  باعتبارها 

السيارة التي ميتلكونها بالفعل.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
موظف مبتدئموظف مبتدئ

الوظيفة  طالب  سأله  حني  املدير  امتعض     
اجراً  تطلب  »لكنك  له:  فقال  مرتفعاً  معاشاً 
طالب  فاجابه  مبتدىء«.  الى  بالنسبة  كبيراً 
الوظيفة: »طبعاً، فالعمل اصعب حني ال نعرف 

شيئاً عنه«.

مجلة »األحد« األمريكية:مجلة »األحد« األمريكية:
لهم األرض والسماءلهم األرض والسماء

الوالدين:  يخاطب  هندي،  مثل  هناك 
زودهم  صغاراً  األوالد  يكون  »عندما 
يكبرون  عندما  أما  عميقة.  بجذور 

فامنحهم أجنحة طليقة«.

صحيفة »دودميانش« الفرنسية:صحيفة »دودميانش« الفرنسية:
صفاء املزاجصفاء املزاج

الفرنسي  والروائي  الكاتب  يقول     
الناس  من  كثير  آشار«:  »مارسيل 
اال  يتحقق  ال  النجاح  بان  يعتقدون 
بالقيام باكراً. ال ، اذ يقتضي باالضافة 

الى ذلك ان تستيقظ صافي املزاج.

مجلة »فاميلي ويكلي«:مجلة »فاميلي ويكلي«:
درس في املخيمدرس في املخيم

األوتوبيس  محطة  الى  ذهبت     
مخّيم  من  العائد  ابني  الستقبال 
صيفي. وفي طريق العودة سألته عّما 
ان  »تعلمت  فاجاب:  اخملّيم  تعلمه في 

امي طاهية ماهرة«.

صحيفة »إنديا توداي«:صحيفة »إنديا توداي«:
برهان على اجلرأةبرهان على اجلرأة

   قليلون هم الذين ميلكون اجلرأة على 
الناس  فأكثر  ينعسون.  حني  النوم 

يذهبون للنوم ألنه واجب عليهم.

لينتا. رو:لينتا. رو:
دراسة: ألعاب الفيديو ال تؤثر سلبا في دراسة: ألعاب الفيديو ال تؤثر سلبا في 

القدرات املعرفية لألطفالالقدرات املعرفية لألطفال

هيوسنت  بجامعة  التربية  كلية  من  علماء  دحض 
في  الفيديو  أللعاب  السلبي  التاثير  إلينوي  وجامعة 

القدرات املعرفية لألطفال الصغار.
وتشير مجلة Journal of Media Psychology، إلى أن 
الباحثني درسوا حالة ١٦٠ طفال صغيرا ٧٠ باملئة منهم 
األطفال  جميع  كان  الدخل.  منخفضة  عوائل  من 
ألعاب  ممارسة  في  ساعة   ٢.٥ املتوسط  في  يقضون 

الفيديو، وكان قسم منهم يقضي 4.٥ ساعة يوميا.
األطفال  جلميع  املعرفي  املستوى  الباحثون  قيم  وقد 
 CogAT اختبار  باستخدام  الدراسة  في  املشاركني 
وغير  والكمية  اللفظية  القدرات  حتليل  يتضمن  الذي 
الدراسات  اعتمدت  املؤشرات  ولتحديد هذه  اللفظية. 
السابقة املماثلة على درجات املعلم أو التقييم الذاتي 

للنجاح في التعلم.
واتضح للباحثني، أن طول مدة اللعبة واختيار انواعها، 
ال تؤثر في مؤشرات اختبار CogAT. ما يعني أن ألعاب 
نتائج  بخالف  املعرفية،  القدرات  في  تؤثر  ال  الفيديو 

االختبارات السابقة.
التي  األلعاب  أنواع  بعض  أن  على  الباحثون  ويؤكد 
التأثير  لها  يكن  لم  املعرفية،  املهارات  بتحسني  تعد 
مع  املنتجة.  الشركات  وعود  من  الرغم  على  املعلن، 
األكبر  األطفال  أن  أظهرت  السابقة  الدراسات  أن 
سنا ميكنهم االستفادة من ألعاب الفيديو في تنمية 

القدرات الفكرية.
كثيرا  القلق  عدم  الوالدين  على  أن  اخلبراء،  ويعتقد 
أللعاب  احملبني  لألطفال  اإلدراكية  اإلعاقات  بسبب 
نفس  في  يجب  ولكن  اخلامس.  الصف  حتى  الفيديو 
الوقت تنظيم عدد الساعات التي يقضيها الطفل في 

ممارسة هذه الهواية.
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عمدةعمدة تورنتو يتنحى عن منصبه بعد اعترافه  تورنتو يتنحى عن منصبه بعد اعترافه 
بعالقة مع موظفة بعالقة مع موظفة مبجلس املدينةمبجلس املدينة

أعلن عمدة مدينة تورنتو جون توري عن نيته في التنحي عن 
منصبه كعمدة ملدينة تورنتو بعد اعترافه بعالقة مع إحدى 
املوظفات، وقد أعلن عن هذا في بيانا صحفي مؤخرا قال فيه 
»ان هذه العالقة تطورت خالل جائحة كورونا، وقد انتهت هذه 
العالقة بالتراضي في وقت سابق من هذا العام، وان املوظفة 

هذه قررت أن جتد عمال خارج مجلس املدينة«.
ووصف العمدة هذا األمر بانه »)خطأ جسيم في احلكم( وان 
عمله كعمدة ملدينة تورنتو كان وظيفة العمر وانه اآلن يركز 

على إصالح العالقات التي تأثرت بهذه العالقة “
 

مدرسة كاثوليكيةمدرسة كاثوليكية تطلب الشرطة لطالب لتعبيره  تطلب الشرطة لطالب لتعبيره 
عن معتقداته الكاثوليكية عن معتقداته الكاثوليكية 

ألقت الشرطة القبض على الطالب جوش ألكسندر في الصف احلادي عشر خلرقه أمر الفصل من قبل 
ويؤمن  البعض،  أزعج  مما  واإلفصاح عنها علنا  الكاثوليكية  وهذا بسبب متسكه مبعتقداته  املدرسة، 
الطالب جوش ألكسندر وهو مسيحي بانه يوجد فقط جنسان في العالم وهما ذكرا أو أنثى، وأن الناس 

ال يستطيعون تبديل جنسهم، وأن الطالب الذكور )املتحولون( يجب أال يستخدموا حمامات اإلناث.
لكن التعبير عن هذه اآلراء في مناقشة داخل الصف الدراسي في مدرسة سانت جوزيف الكاثوليكية 
التي أدليت  أونتاريو أدت إلى فصل جوش وقال هو عن ذلك »مت فصلي بسبب التعليقات  الثانوية في 
بها خالل مناقشة داخل الصف وكانت املناقشة حول استخدام الطالب الذكور حلمامات اإلناث وأيضا 

اضطراب الهوية اجلنسية وكان اجلميع يشاركون آرائهم حول هذا املوضوع مبا فيهم املعلم.
يتفوق على علم  وإن اجلنس ال  أنثي  أو  إما ذكرا  وإنك ولدت  إن هناك جنسان فقط  وقال جوش »قلت 
األحياء« و«أيضا قلت؟ أن احلرية عندما تصبح أمرا مفروغا منه تضيع، ورمبا تكون حرية الدين هي واحدة 

من أهم حرياتنا لذا لن أتنازل عنها في مواجهة أي اضطهاد، وهذا أوقعني في مشكلة«.
وقد قامت املدرسة بفصل جوش ولكنه حضر في اليوم التالي وقال انه وصل إلى الصف وجلس وسط 
دهشة الطالب اآلخرين وفي غضون دقيقتان حضر نائب مدير املدرسة وطلب منه املغادرة واستدعيت 
الشرطة له وأخذته الشرطة إلى مقرها ثم أطلقت سراحه الحقا وإتهمته بدخول املدرسة دون إذن 

منها.
وقال احملامي الذي يدافع عن جوش وهو السيد جيمس كيتشن من مجموعة الدفاع عن احلرية في بيانا 
األصلي  )االسم  استخدام  وافق على عدم  إذا  إال  بانه مفصول  الطالب جوش  أبلغت  املدرسة  »إن  له 
املولود به( ألي طالب متحول جنسيا، ووافق على عدم حضور الفصول الدراسية التي يحضرها الطالب 

املتحولون جنسيا الذين ال يتفقوا معه حول معتقداته الدينية«.
وقال احملامي أيضا »إن أجبار جوش على التلفظ بأكاذيب وأيضا فصله من املدرسة واستدعاء الشرطة 
له هي مظاهر بغيضة للتمييز الديني وانه حتت شعار )السالمة(، وهو املصطلح الذي وضعه النشطاء 
جوش  الطالب  معاقبة  متت  العامة،  املؤسسات  في  منتشرون  وهم  اجلنسني  بني  املساواة  مجال  في 
لتعبيره عن معتقداته املسيحية فيما يتعلق باجلنس وهي معتقدات تتوافق مع احلقيقة املوضوعية 
املناقشات الصفية وله احلق في عدم  التعبير عن نفسه من خالل  وأن جوش له احلق في  والسالمة، 
التمييز ضده من قبل مدرسته بسبب معتقداته الدينية وإن فصله واستبعاده من حضور الفصول 

الدراسية هو ذروة التمييز« .
 

تعيني »الغوابي« كأول ممثلة لكندا تعيني »الغوابي« كأول ممثلة لكندا في مكافحة في مكافحة 
االسالموفوبيا... و«كيبك« تدعوها لالستقالةاالسالموفوبيا... و«كيبك« تدعوها لالستقالة

ملكافحة  كممثل  الغوابي  أميرة  السيدة  تعيني  عن  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أعلن   
االسالموفوبيا ولتعمل على تقدمي املشورة للحكومة الفيدرالية حول كيفية مكافحة التمييز 
ضد اجلالية املسلمة، وتعمل أيضا كخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز اجلهود احلكومية في هذا املال 

وتكون مسؤولة عن تسليط الضوء على املساهمات املهمة للمسلمني في كندا.
وقال ترودو في بيانا له »ال ينبغي ألحد في بالدنا أن يعاني من الكراهية بسبب إميانه وإن تعيني 
بجميع  والكراهية  االسالموفوبيا  ضد  كفاحنا  في  مهمة  خطوة  هو  الغوابي  أميرة  السيدة 

أشكالها«.
وقال مسؤول من مكتب وزير التنوع والشمول أحمد حسني أن هذا املنصب سيبقي ملدة أربعة 

سنوات وستبلغ ميزانية مكتب السيدة أميرة ٥،٦ مليون دوالر لتغطية عمليات املكتب.
من جانبه دعا زعيم كتلة كيبيك جان فرانسوا السيدة أميرة إلي تقدمي استقالتها، وقال »إن لم 
تستقيل بنفسها فيجب على احلكومة الفيدرالية إقالتها وذلك بسبب إنها كتبت مقالة عام 
٢٠١٩ ربطت فيها بني املشاعر املعادية للمسلمني والقانون رقم ٢١ في كيبيك الذي يحظر على 

بعض املوظفني احلكوميني ارتداء الرموز الدينية.
وقال زعيم كتلة كيبيك أن أميرة بحاجة إلى االعتذار عن تلك التعليقات، هذا وقد قامت السيدة 
في  لإلسالم  املعادية  املشاعر  انتشار  حول  السابقة  تصريحاتها  عن  باالعتذار  بالفعل  أميرة 
كيبيك، وقالت »أود ان أقول إنني آسفة للغاية للطريقة التي حملت بها كلماتي وكيف أذيت 

شعب كيبيك.”

99
احلكومة الكندية تستأنف احلكومة الكندية تستأنف 

حكم احملكمة بإعادة حكم احملكمة بإعادة 44  
رجال كنديني محتجزين رجال كنديني محتجزين 

في سوريافي سوريا
رجال  أربعة  بإعادة  أمر  الذي  الفيدرالية  احملكمة  حكم  الكندية  الفيدرالية  احلكومة  تستأنف 
داعش، وطلبت حكومة  إلى  انتمائهم  كنديني محتجزين في شمال شرق سوريا لالشتباه في 
وهؤالء  االستئناف،  انتظار  في  رجال  األربعة  بإعادة  القضائي  األمر  هذا  وقف  احملكمة  من  كندا 
الرجال الكنديني لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم موجودون حاليا في سجون تديرها القوات 
الكردية في شمال سوريا ويتم احتجازهم بسب صالت مزعومة بداعش والتي أدرجتها حكومة 

كندا كجماعة إرهابية.
وكانت احملكمة الفيدرالية قد قضت الشهر املاضي بان الرجال األربعة لهم احلق في العودة إلى 
كندا مبوجب املادة ٦ )١( من ميثاق احلقوق واحلريات والتي تقول )أن لكل مواطن كندي احلق في 
الدخول إلى كندا والبقاء فيها ومغادرتها( ولكن احلكومة الكندية جتادل بان احملكمة أخطأت في 

تفسير هذه املادة من القانون.
ولكن  والكندية  اإلجنليزية  اجلنسيتني  ليتس يحمل  يدعي جاك  رجل  األربعة  الرجال  ومن ضمن 
إجنلترا نزعت  جنسيته اإلجنليزية بعد انضمامه إلى داعش، وهو مسجون منذ أربع سنوات في 
سوريا وكان قد أعترف عام ٢٠١٩ بانه انضم إلى داعش ووصف ذلك بانه )أغبي شيء فعله على 
اإلطالق(، وقالت والدته في كندا »إنه اعترف حتت اإلكراه، وان داعش سجنته ثالثة مرات وانه لم 
من  ولكن  وطنهم  إلى  واألطفال  النساء  تعيد  كندا  وإن  اإلرهابية،  اجلماعة  هذه  من  جزءا  يكن 
الصعب عليها أعادة أبني إلي وطنه« مشيرة إلى الصفقة التي عقدتها احلكومة الكندية إلعادة 

تسعة عشر امرأة وطفال من معسكرات االعتقال في شمال شرق سوريا .
هذا وقد قال إشعار االستئناف الذي قدمته حكومة كندا للمحكمة »أن الوضع في اإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا وهي املنطقة التي يسيطر عليها األكراد وتدير السجون »خطيرة« على 
احملتجزين هناك وعلى موظفي حكومة كندا، وان الوضع هناك متغير وعنيف وغير مضمون أو 

ثابت«.

  انتهاء فترة انتهاء فترة جتميد أسعار الطعام في متاجر البقالةجتميد أسعار الطعام في متاجر البقالة

انتهت فترة جتميد أسعار الطعام في محالت البقالة والتي قامت أكبر سالسل متاجر البقالة 
في كندا بوضعها خالل فترة عيد امليالد والعطالت، ولذا يجب على املتسوقني االستعداد الرتفاع 

فاتورة الطعام عما كانت.
وفي اخلريف املاضي أعلنت متاجر البقالة )لوبالوس( عن إنها ستجمد أسعار منتجات عالمتها 
تضرروا  الذين  املتسوقني  ملساعدة  وذلك  والعطالت  امليالد  عيد  موسم  خالل  نيم(  )نو  التجارية 
بشدة من التضخم، وتعهدت بان مواد البقالة األساسية التي حتمل عالمة )نو نيم( لن تشهد 
زيادة في األسعار حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢3 ولكن بداية من شهر فبراير حذرت الشركة في بيانا 

لها من أن العديد من األسعار سوف ترتفع في األسابيع املقبلة.
ولكن العاملني في جتارة الطعام قالوا إنها مجرد حيلة دعائية ألن سلسلة متاجر البقالة عادة 
ما تقوم بتجميد األسعار خالل فترة األعياد وترفض قبول أي ارتفاع في األسعار من مورديها خالل 

هذا املوسم.
ولكن  األسعار  في  زيادة  يتوقعوا  أن  ميكن  العمالء  »أن  لوبالوس  شركة  باسم  متحدثة  وقالت 
سنستمر في االحتفاظ مبعظم أسعارنا ملنتجات )نو نيم( وقالت إن تكلفة التخزين قد ارتفعت 

شهرا بعد شهر«.
في نفس الوقت قالت سلسلة متاجر مترو للبقالة »أن هناك زيادات في التكاليف قادمة وسوف 
تنعكس على جتارة التجزئة، وقال الرئيس التنفيذي ملتاجر مترو »إن سلسلة املتاجر تلقت اكثر 
من ٢٧ ألف طلب من مورديها العام املاضي لرفع األسعار بأكثر من ١٠٪ وهذا يعتبر اكثر من ثالثة 

أضعاف املستوى الطبيعي.
ولكن  اإلمكان  بقدر  تدريجية  األسعار  زيادات  أن  من  للتأكد  جهدنا  قصارى  سنبذل  »أننا  وقال 
لسوء احلظ سوف يستمر التضخم، ويعرف املتسوقون جيدا أن أسعار الطعام سوف تستمر في 
االرتفاع«، فقال واحد من املتسوقني »انه أجري تغييرات كبيرة على نظامه الغذائي في األشهر 
األخيرة مثل شراء أنواع أقل وأرخص من اللحوم في محاولة لتوفير املال، كما أنه توقف بشكل 
أساسي عن تناول الطعام في املطاعم بسبب التكلفة الباهظة، وقال أيضا يتعني على الناس 

اتخاذ خيارات بشأن ما يريدون استهالكه، ويحتاج الناس إلى إيجاد بدائل خاصة بهم«.
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هل تعانني من التنميل في أصابعك؟هل تعانني من التنميل في أصابعك؟
آن آلخر  املنزل فيشعرن من  قيامهن بشئون  أثناء  في  املتاعب  من  أنواعاً  السيدات  تواجه بعض  قد     
بتنميل في أصابع اليد. وتزداد هذه احلالة مع زيادة األعمال املنزلية، وتظهر اآلالم بخاصة عند اإلخالد إلى 

النوم وارتخاء عضالت اجلسم.
   كما تالحظ السيدة التي تعاني من التنميل باألصابع، ازدياد اآلالم أيضاً في فصل الشتاء أو في فترات 

تغيير الفصول.
   وعالج هذه احلالة بسيط، وميكنك القيام به بنفسك. فإذا شعرت بتنميل في أصابعك فعليك بهز 

يديك بشدة أو رفعهما إلى أعلى مع تدليكهما، وكذلك احرصي على جتنب هذه األمور:
• ارتداء املالبس ذات األكمام الضيقة عند املعصم، وبخاصة في أثناء تأدية أعمالك املنزلية.

• وضع امللح بكثرة على طعامك واإلفراط في تناول األطعمة احلريفة.
• األعمال العنيفة وحمل األشياء الثقيلة وبخاصة عند بدايتك في أعمال نظافة البيت.

   وأخيراً يجب مراعاة االحتفاظ بيديك دافئتني دائماً في فصل الشتاء، وارتدي القفاز املطاطي في أثناء 
قيامك بأعمال النظافة أو عند حمل األطعمة املثلجة واملمدة، وكذلك عند تنظيف املبرد »الثالجة« مما 

يحميها من البرودة أو التعرض للخدش أو اجلرح.
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املقادير: 
نشا  جرام   ٢٠٠ ـ  فاخر  )دقيق(  طحني  كيلوجرام 
من  قطعة   - سكر  بدون  ماء  في  لنّي  مطبوخ  أرز 
خميرة البيرة في حجم عني اجلمل - نصف ملعقة 

صغيرة سكر – نصف ملعقة صغيرة ملح.

 الطريقة:
يضاف  ثم  اخلميرة  في  بدعكه  السكر  يذاب  ١ـ 
امللح بعد إذابته في قليل من املاء، ثم يضاف النشا 

املطبوخ البارد.
)لتنقيته وليتخلله  ٢ـ يوضع الطحني بعد نخله 
الهواء( في وعاء عميق، ثم يضاف نحو ثالثة أكواب 
ماء، ويعجن بخفة، ثم يضاف اخلليط املذكور برقم 
١، ويراعى أن يكون العجني ليناً، لكن دون إفراط في 
الليونة، ثم يُغطي العجني ليختمر )نحو الساعة 

صيفاً ونحو ساعة كاملة شتاء(.
زيت  في  القاضي  لقمة  حتمير  في  ابدئي   -3   
غزير، وذلك بتقطيع العجني قطعاً صغيرة بيدك 
التحمير  إناء  في  األخرى  تلو  قطعة  مبلعقة  أو  أو 
مباشرة، وبعد أن يكتسب اللون الذهبي أو أغمق 
الشراب  في  ويطرح  الزيت،  من  يصفى  قليالً 
بسكر  ويرش  الشراب،  من  ينشل  ثم  البارد،  املعد 
القاضي  لقمة  من  الوصفة  هذه  إن  )إذ  مسحوق 
ال تتشرب كثيراً من الشراب(، وليكسبها السكر 
أسرتك  ألفراد  قدميها ساخنة  ثم  لطيفاً،  شكالً 

ولضيوفك.

الشراب:
مقاديره )الالزمة للكيلو(: كوبان من السكر املبلور 
+ كوبان من املاء + عصير ليمون ملء ملعقة شاي + 

بعض الفانيليا.

طريقة عمل الشراب :
النار  على  وضعيهما  املاء  مع  السكر  ضعي     
وبعد أن يذوب السكر هدئي التار وانزعي الرمية، ثم 
أضيفي عصير الليمون، وبعد أن يغلي اخلليط ملدة 
ثالث دقائق أبعديه من على النار، وأضيفي الفانليا 

ثم أتركيه ليبرد استعداداً الستخدامه.

بعض املالحظات:
نحو  تكفي  القاضى  لقمة  من  الكمية  هذه   -  ١
عشرين شخصاً، لذلك ميكنك تنفيذ نصف أو ربع 

هذه الكمية على حسب عدد األشخاص.
٢- يفضل عمل هذا الصنف شتاًء إذ يقدم ساخناً.

3- حني تضعينها توخي الدقة في توفر كل املواد، 
طيباً،  مذاقاً  يكسبها  الذي  النشا  على  واحرصي 

ويجعلها خالية متاما من العجني.
4 - كمية املاء املضافة للعجني قد تنقص أو تزيد 

على حسب نوع »الطحني« ومدى ليونة النشا.
من  بحالة  منك  النشا  أصيب  أن  حدث  إذا   - ه 
»الكالكيع«، فصفيه مبصفاة اخلضار، واستعمليه 

بعد ذلك.
 ٦- هذه الوصفة سهلة العمل، واقتصادية.

أثناء تقطيع  الزبيب في   ٧- ميكنك إضافة بعض 
كل  داخل  أكثر  أو  زبيبة  توضع  للتحمير،  العجني 

قطعة عجني.

اصنعيه بنفسك: اصنعيه بنفسك: 
لقمة القاضيلقمة القاضي

مالبسك في خدمة جمالكمالبسك في خدمة جمالك

هو  الهدايا  وتبادل  باملناسبات  األزواج  احتفال  إن 
دليل  الهدية  األسرية، ألن  احلياة  مؤشر على جناح 
على االستمرارية الصحيحة التي تسير وفقها أي 
راقياً وشديد  أنها تعد أسلوباً  زوجية، كما  عالقة 
احلساسية للتعبير عن االحتفاظ مبشاعر احلب دون 

التأثر باملتغيرات التي تتعرض لها حياة الزوجني.
جتديد  مبحاولة  األزواج  جميع  علي  فيجب 
احلياة  مادياً، جتدد  غير مكلفة  بأشياء  مشاعرهم 
حالة  من  بدالً  واحلب،  املشاعر  وتعيد  الزوجية، 
دائماً  يجب  لذا  البيوت.  أغلب  تسود  التي  الفتور 
بني  املشاعر  وإعادة  للتقارب  وطرق  خطط  وضع 
إلى  واخلروج  والسفر  الهدايا  تبادل  ومنها:  األزواج، 
املسرح  أو  للسينما  والذهاب  معتادة  غير  أماكن 

وشراء الورود.

جمعت  التي  السعيدة  الذكريات  واستعادة 
السعادة  يجلب  فهذا  بشأنها،  والتحدث  الزوجني 
أن  كما  االكتئاب،  من  التخلص  على  ويساعد 
يعتبر  منهما  لكل  اخلاصة  باملناسبات  االحتفال 
احلياة  روتني  والتي تكسر  املهمة جدا  العادات  من 

اململ وتقوي الروابط.

هدايا عيد احلب لألزواج مؤشر جناح احلياة األسرية هدايا عيد احلب لألزواج مؤشر جناح احلياة األسرية 

التايير صديق املرأة البدينة ألنه 
ال يكشف عن بدانتها.

أكثر  يناسبها  العاملة  املرأة 
والبلوزة  »اجليب«  التنورة 

والفستان املفتوح من األمام.
ضخامة  من  تعاني  من  على 
عن  تبتعد  أن  والصدر  األرداف 
الكشكشة،  ذات  املوديالت 
املستقيمة،  اخلطوط  وتختار 

وتبتعد عن األحزمة العريضة
ضخامة  من  تعاني  من  على   
األكمام  عن  تبتعد  أن  الصدر 
»الرجالن«  أو الواسعة والقصات 
ويالئمها  والسفرة،  »األمبير«  
على  الفتحة  ذات  الرقبة  أكثر 

شكل الرقم )7(.
تناسب  البراقة  األلوان   
تناسبهن  كذلك  النحيفات. 
الكشكشة واألكمام الواسعة.

القوام  ذات  يالئم  زي  اجلينز 
املثالي من الشابات.

أكثر  تظهرك  الغامقة  األلوان 
رشاقة لكنها ال تضفي احليوية 
منها  فاختارى  وجهك،  على 
مثل  الشيء  بعض  الغامق 
الكحلي  وليس  واألزرق  األخضر 

واألسود.

والنقوش  الناعم  القماش 
الصغيرة تظهرك أكثر رشاقة.

يزيد  اخللفي  السير  ذو  احلذاء 
احلذاء  بعكس  الساق،  من طول 

املقفل.
إال صاحبات  يناسب  ال  »البوت« 
واألرداف  الطويلة  السيقان 

النحيفة.

احلذاء الرياضي يتألق بلونني احلذاء الرياضي يتألق بلونني 
هذا العامهذا العام

يتألق  الرياضي  احلذاء  أن   »Elle« مجلة  أوردت 
بلونني هذا العام.

املاركات  تشكيالت  على  االجتاه  هذا  ويهيمن 
و  Pradaو  Ganniو  Nikeو  Gucci مثل  العاملية 
و  Stella McCartneyو  Saint Laurentو  Amiri

.Autry
وأوضحت امللة املعنية باملوضة واجلمال أن احلذاء 
الثمانينيات  روح  يستلهم  اللونني  ذا  الرياضي 
من  يتألف  ما  غالباً  أنه  إلى  مشيرة  اجلذابة، 
اللون األبيض مع لون آخر سواء أسود أو لون زاه 

كاألخضر مثالً ملزيد من اجلاذبية.
اللونني  ذا  الرياضي  احلذاء  أن  إلى  امللة  وأشارت 
سميك  بنعل  وميتاز  اجللد  من  مصنوعاً  يأتي 
وحجم ضخم نسبياً ليضفي على املظهر ملسة 

فخامة تخطف األنظار.

هدية يوم احلب هل اختلفت بعد هدية يوم احلب هل اختلفت بعد 
الزواج وكيف؟الزواج وكيف؟

ينتظرها  مناسبة  احلب  يوم  أن  البعض  يرى 
حدث  أنها  ورغم  عام،  كل  واحملبون  العشاق 
رومانسي، فبعض األزواج ال يهتمون بها، خاصة 
إنكار  ميكن  وال  طويل.  وقت  زواجهم  على  مّر  إذا 
احلب  بعيد  الزوجني  احتفال  فإن  األمر،  هذا 
وإظهار كل منهما  لتجديد عالقتهما،  مناسبة 
بعض  وقضاء  اآلخر،  للطرف  واالمتنان  املودة 

الوقت الرومانسي مًعا. 
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أشاد السياسي املعارض ممدوح حمزة باالستقبال الذي حظي 
به في مطار القاهرة لدى عودته من لبنان، إذ رّحب به مسؤوالن 
ولكنه  الزوار،  كبار  صالة  وألسرته  له  وُفتحت  رفيعان  أمنيان 
“االنفراجة”  أن متتد هذه  أمله في  الوقت نفسه عن  أعرب في 

لتشمل غيره من املعارضني.
وقال حمزة في مقطع فيديو صّوره في قاعة كبار الزوار، ونشره 
إنه كان يتوقع القبض عليه فور  على حسابه على فيسبوك، 
وصوله، خاصة عندما وجد رجاًل ضخًما ينتظره عند باب الطائرة 
ويطلب منه التحرك معه، ولكنه وجد نفسه مع مستقبليه 

في صالة كبار الزوار.
وحمزة واحد من السياسيني الذين غادروا مصر خالل السنوات 
إجراءات  ويواجه  السياسية،  األجواء  انغالق  ظل  في  املاضية 

أمن  محكمة  أمام  محاكمته  إعادة 
ُقدمت  بعدما  طوارئ،  العليا  الدولة 
بحقه العديد من البالغات التي تتهمه 
بالتحريض ونشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي 
الفضائية  البرامج  شنت  كما  العام. 
الذًعا.  هجوًما  عليه  للحكومة  املوالية 
ومكث ممدوح في لبنان نحو ثالث سنوات
الدولة  أمن  محكمة  حكمت  كانت 
حمزة  على   ٢٠٢٠ أكتوبر  في  طوارئ 
باحلبس ستة أشهر مع الشغل وإدراجه 
على قوائم اإلرهابيني، ومت التصديق على 

احلكم في ديسمبر من نفس العام.

عدل  معهودة  غير  سابقة  وفي  ولكن 
قراره  عن  العسكري  احلاكم  مكتب 
على حكم محكمة  بالتصديق  السابق 
أبريل ٢٠٢١، بعد  الدولة طوارئ، في  أمن 
علي،  خالد  احملامي  من  املقدم  االلتماس 
وكيل ممدوح حمزة، وقرر إعادة محاكمته، 

التي ما زالت إجراءاتها مستمرة.
الدولة إلجراء  تتأهب  يأتي ذلك في وقت 
حوار وطني، لم يتحدد موعده حتى اآلن، 
الدعوة  منذ  له  التحضير  يجري  بينما 
الفتاح السيسي في  التي أطلقها عبد 

إفطار األسرة املصرية في أبريل املاضي.

تقـــــــارير1111

ألول مرة.. نساء السعودية يصلن 
إلى الفضاء في هذا املوعد

رائدة فضاء سعودية  أول  إرسال  عن  السعودية،  أعلنت 
الدولية خالل  الفضاء  إلى محطة  ورائد فضاء سعودي 

الربع الثاني من العام ٢٠٢3.
ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ستلتحق رائدة الفضاء 
القرني(  وعلي  برناوي  )ريانة  السعوديان  الفضاء  ورائد 
القدرات  بناء  بهدف  الفضائية   -AX مهمة  طاقم  إلى 

الوطنية في مجال الرحالت املأهولة ألجل البشرية، واالستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها 
خدمة  صالح  في  تصب  التي  العلمية  األبحاث  في  واإلسهام  عامليًّا،  وصناعاته  الفضاء  قطاع 

البشرية في عدد من املاالت ذات األولوية مثل الصحة واالستدامة وتقنية الفضاء.
الفضاء  محطة  إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  ستنطلق  العلمية  الرحلة  أن  وأوضحت 
الدولية، مشيرًة إلى أن البرنامج يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات 

املهمة وهما )مرمي فردوس و علي الغامدي(.
وتسعى السعودية من خالل برنامج رواد الفضاء إلى تفعيل االبتكارات العلمية على مستوى 
علوم الفضاء، وتعزيز قدرتها على إجراء أبحاثها اخلاصة بشكل مستقل مبا ينعكس إيجابًا على 
والهندسة  والتقنية  العلوم  مجاالت  في  اخلريجني  اهتمام  وزيادة  والوطن،  الصناعة  مستقبل 

والرياضيات، وتنمية رأس املال البشري، من خالل جذب املواهب وتطوير املهارات الالزمة.
يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء أطلقت في وقت سابق برنامج اململكة لرواد الفضاء، وتأتي 
هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة خلوض رحالت فضائية 
بالفضاء،  املتعلقة  املستقبلية  واملهام  الدولية  واألبحاث  العلمية  التجارب  في  واملشاركة 

واإلسهام في رفع مكانة اململكة واإلسهام في حتقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠3٠.

٣5 ألف قتيل.. زلزال تركيا يصبح خامس أكثر الزالزل فتكا
فتكا  اخلامس  الزلزال  املتوسط  شرق  زلزال  أصبح 
أن  بعد  والعشرين،  احلادي  القرن  في  الزالزل  بني 
بحسب  قتيل،  ألف   3٥ حوالي  القتلى  عدد  بلغ 
تركيا  في  القتلى  ألعداد  نهائية  غير  إحصائيات 

وسوريا.
 ٢٩,٦٠٥ إلى  القتلى  عدد  ارتفع  تركيا  ففي 
بحسب  اإلنقاذ،  جهود  تتواصل  فيما  أشخاص، 
التركية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  رئاسة  ذكرت  ما 
»آفاد”. وقالت »آفاد« إنه مت إجالء ١4٧,٩34 شخصاً 

من املناطق املنكوبة
عموم  في  الضحايا  حصيلة  ارتفعت  سوريا  وفي 
سوريا )مناطق سيطرة النظام واملعارضة( بحسب 
 ٥,3٠٠ نحو  إلى  اإلنسان  حلقوق  السوري  املرصد 

العاملية بشرق  التابع ملنظمة الصحة  الطوارئ  بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب  قتيل، 
املتوسط، ريك برينان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت ٨.٥ ألف قتيل حتى اآلن.

وقال برينان: »من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى اآلن، ألنها تتزايد كل يوم، ونحن ننتظر بيانات 
دقيقة من الشمال الغربي«، مضيفا أنه »بناء على املعلومات املتوفرة لدينا، قتل حوالي ٠٠٠,4 
آخرون، وفي شمال  السورية، وأصيب ٢,٥٠٠  التي تسيطر عليها احلكومة  األراضي  شخص في 

غربي سوريا قتل 4.٥ آالف وجرح ٧.٥ آالف”.
الزلزالني  عقب  تركيا  جنوبي  االرتدادية،  الهزات  عدد  بلغ  فقد  التركية،  الطوارئ  إدارة  وبحسب 

العنيفني اللذين كان مركزهما والية كهرمان مرعش، ٢4١٢ هزة ارتدادية.
املدّمر  املتوسط  شرق  زلزال  جراء  من  املتضررين  عدد  أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  كما 
تضّرر عشرات  ٢٦ مليون شخص، محّذرة من  نحو  بلغ  األسبوع،  تركيا وسوريا هذا  الذي ضرب 

املستشفيات.
ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 3٥ ألفا، أطلقت منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة 
الطارئة  الصحية  االحتياجات  تلبية  دوالر ملساعدتها في  4٢.٨ مليون  نداء عاجال جلمع  السبت 

والكبرى.
 وكانت املنظمة قد حّررت بالفعل ١٦ مليون دوالر من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت 

بأن عدد املتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو٢٦ مليون شخص.
وأكثر من ٥ ماليني من هؤالء يعتبرون من بني األكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 3٥٠ ألف مسن 

وأكثر من ١.4 مليون طفل.

إيران حتيي ذكرى »ثورتها«... ومظاهرات مضادة 
باخلارج.. وخامنئي يعفو عن »عشرات آالف« من السجناء

أحيت طهران الذكرى الـ44 لـ»ثورة ١٩٧٩«، التي أسقطت نظام الشاه، محمد رضا بهلوي، في 
اندالع أحدث االحتجاجات. وفي  أول استعراض كبير ألنصار السلطة، بعد خمسة أشهر على 

املقابل، نظم اإليرانيون في مختلف مدن العالم مظاهرات مؤيدة للمحتجني، ومنددة بالنظام.
في  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  ألقاه  الذي  التقليدي  اخلطاب  محور  االحتجاجات  وكانت 
إيران منذ سبتمبر املاضي، بـ»املؤامرة  التي تشهدها  آزادي. ووصف رئيسي االحتجاجات  ساحة 

الكبرى«.
وعدَّ املسيرات، التي ترعاها عادة أجهزة الدولة، جتديداً لـ»البيعة« في مواجهة االحتجاجات.

وهاجم رئيسي الواليات املتحدة حلذفها منظمة »مجاهدين خلق«، املعارضة من قائمة املنظمات 
اإلرهابية. كما وجه انتقادات إلى من يحاولون »تزكية« صورة نظام الشاه.

ها »صاحبة الكلمة األولى في كثير من املاالت«. وتفاخر   وتفاخر رئيسي بدور إيران اإلقليمي وعدَّ
أيضاً بااللتفاف على العقوبات النفطية، ودافع عن األداء االقتصادي حلكومته.

من جهة اخرى قال التلفزيون اإليراني الرسمي إن املرشد األعلى آية اهلل علي خامنئي أصدر عفوا 
عن عشرات آالف السجناء مبا في ذلك عدد كبير من املعتقلني املرتبطني باالحتجاجات.

مجهولة،  أجسام  إسقاط  من  سلسلة  بعد 
صرح قائد القيادة الشمالية األميركية وقيادة 
الشمالية  ألميركا  الفضائي  اجلوي  الدفاع 
اجلنرال جليندي فانهيرك األحد أنه ال يستبعد 
أن تكون هذه األجسام من خارج كوكب األرض 

أو أي تفسير آخر.
وعندما سئل عن صلة األجسام الطائرة الثالثة 
األميركية  احلربية  الطائرات  أسقطتها  التي 
أي  أستبعد  »ال  قال:  الفضائية،  بالكائنات 
للكشف  اخملابرات  ملتمع  األمر  سأترك  شيء.. 

عن حقيقة ذلك.
كما أضاف أنه »في هذه املرحلة نواصل تقييم 
معروف  غير  محتمل  خطر  أي  أو  تهديد  كل 
التعرف  مبحاولة  الشمالية  أميركا  من  يقترب 

عليه”.
حتدث  آخر  أميركي  دفاعي  مسؤول  ذكر  بدوره 
شريطة عدم الكشف عن هويته بعد اإلحاطة 
إلى  يشير  دليل  أي  ير  لم  اجليش  أن  اإلخبارية 
أن أياً من تلك األجسام من أصل خارج كوكب 

األرض.
جاءت تصريحات اجلنرال األميركي خالل إحاطة 

أسقطت  أن  بعد  )البنتاغون(  الدفاع  وزارة  في 
له  جسماً  إف-١٦  طراز  من  أميركية  مقاتلة 
على  هورون  بحيرة  فوق  األضالع  ثماني  شكل 
على  بناء  وكندا  املتحدة  الواليات  بني  احلدود 

أوامر من الرئيس جو بايدن.
طائر  جسم  ثالث  كان  هذا  أن  إلى  يشار 
احلربية  الطائرات  تسقطه  الهوية  مجهول 
بأنه  يشتبه  ما  إسقاط  أعقاب  في  األميركية 
منطاد صيني مطلع الشهر اجلاري، والذي وضع 
حالة  في  الشمالية  ألميركا  اجلوية  الدفاعات 

تأهب قصوى.
ودخلت أميركا الشمالية حالة تأهب مرتفعة 
بسبب حاالت اقتحام ملالها اجلوي عقب ظهور 
منطاد صيني أبيض وملفت للنظر في األجواء 
الذي  املنطاد  وتسبب  الشهر.  هذا  األميركية 
واشنطن  اتهمت  والذي  مترا،   ٦٠ طوله  بلغ 
الواليات  على  للتجسس  باستخدامه  بكني 
املتحدة، في حادث أدى إلى إلغاء وزير اخلارجية 
أنتوني بلينكن رحلة مخططا لها إلى الصني 
قبل ساعات فقط من الوقت الذي كان مقررا 

إلقالعه.

أجسام من خارج الكوكب.. 
تصريح مفاجئ للدفاع اجلوي 

األميركي

بعد ٣ سنوات في لبنان.. ممدوح حمزة يعود إلى مصر وفريق أمني استقبله باملطار 
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بصيص ضوء ... توقعات استمرار الركود االقتصادي خالل العام اجلاري ٢٠٢٣
احلالية،  االقتصادية  األحوال  من  يعانون  ماليني 
الدول  في  املعيشة  مستوى  انخفاض  حيث 
السواء،  على  واملتقدمة  والنامية  الفقيرة 
بسبب حتديات التضخم وارتفاع األسعار التي 
تطول اجلميع، وإن اختلفت القدرة من مواطني 
دولة ألخرى على مواجهتها. املواطنون العاديون 
يحلمون بأن تتحسن األحوال االقتصاد، بعد أن 
الوطنية  واقتصادياتهم  العاملي،  االقتصاد  مر 
الثالث سنوات األخيرة.  بسنوات عجاف قاربت 
وإن كان املواطنون العاديون يحلمون، فإن اخلبراء 
لتحسني  يخططون  السواء  على  واملسؤولني 
األحوال االقتصادية العام احلالي ٢٠٢3، خاصة 
تقوم  التي  الفائدة  املستمر ملعدالت  الرفع  وأن 
ثم  املتحدة،  الواليات  في  املركزية  البنوك  به 
يعقبها بقية الدول يكبل ويقيد حياة املواطنني 

العادية بصورة مريحة.
يعاني االقتصاد العاملي من حالة من االنكماش 
العاملي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  جتاوز  رغم  احلاد 
تقرير  حسب  املاضي  العام  دوالر  تريليون   ١٠٠
لالستشارات  واألعمال  االقتصاد  بحوث  مركز 
متشائمة  توقعاته  وكانت  بريطانيا.  في 
بخصوص عام ٢٠٢3، بأن النمو سيتوقف متاما، 
بسبب انشغال احلكومات مبواجهة غول ارتفاع 

األسعار والتضخم.
مع  يختلفون  خبراء  هناك  اآلخر،  اجلانب  على 
التفاؤل  من  بقدر  ويتسمون  التوقعات،  هذه 
االقتصاد،  على  كوفيد  حدة  خفة  من  خاصة 
حملاصرة  العاملية  التطعيمات  حركة  تأثير  وبدء 
الفيروس اللعني كوفيد الذي شل العالم ألكثر 
من عامني ونصف العام. يضاف إلى ذلك إدراك 
األوكرانية  الروسية  احلرب  أن  والشرق،  الغرب 
طرف  أي  يحقق  ولن  خاسرون  فيها  اجلميع 
املكسب على الطرف اآلخر، حيث فشل الغرب 
روسيا  وفشلت  الروسية،  احلرب  آلة  شل  في 
استمرار  ثم  ومن  كلية.  أوكرانيا  إخضاع  في 
من  مزيد  إلى  سيؤدي  اللعينة،  احلرب  هذه 
التأثير السلبي على سالسل اإلمداد الغذائية 
لكل  املؤثر  الدور  بسبب  العاملية،  والطاقة 

واملواد  الطاقة  أسواق  في  وأوكرانيا  روسيا  من 
تكن  لم  االعتبارات  هذه  واحلبوب.  الغذائية 
سداد  في  الدول  من  عدد  فشل  عن  منفصلة 
ديونها مبا في ذلك أعتي القوى االقتصادية، وفي 
بسبب  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مقدمتها 
من  اعتقادا  الفائدة،  ألسعار  املستمر  االرتفاع 
التضخم،  جماح  يكبح  أنه  املركزية  البنوك 
فئات  مختلف  إفقار  من  يزيد  لألسف  لكنه 
في  كانت  سواء  واملتوسطة،  الفقيرة  املتمع 

مجتمعات نامية أو متقدمة.
العاملي خالل  الركود  أن يستمر  توقعات  هناك 
البنوك  ستحافظ  حيث   ،٢٠٢3 احلالي  العام 
اعتقادا  الفائدة،  معدالت  ارتفاع  على  املركزية 
في  حدث  كما  التضخم،  يقيد  هذا  أن  منها 
االقتصاد  أبحاث  مبركز  التنبؤ  قسم  توقعات 
هارفارد  جامعة  في  خبراء  وتوقع  واألعمال. 
العام  خالل  التضخم  يستمر  أن  املرموقة 
وقتا  إلى  العاملي  االقتصاد  وسيحتاج  احلالي، 
أطول ليصل إلى معدالت تضخم مقبولة في 
خاصة  اجلميع  وسيتحمل   ،٪3 من  أقل  حدود 
طول  تكلفة  واملتوسطة  الفقيرة  الفئات 
من  املقبولة  املعدالت  هذه  إلى  للوصول  املدة 

التضخم وارتفاع األسعار.
فيه صندوق  الذي خفض  الوقت  في  يأتي هذا 
النقد العاملي توقعاته بشأن النمو االقتصادي 
بسبب   ،٪٢.٧ حول  ليدور   ،٢٠٢3 لعام  العاملي 

والصراع  األوكرانية،  الروسية  احلرب  حتديات 
الصني  العامليني  القطبني  بني  االقتصادي 

والواليات املتحدة.
في سياق متصل، كشف تقرير إدارة األمم املتحدة 
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، عن توقعاته 
بشأن انخفاض النمو االقتصادي العاملي بشكل 
نحو ٪3  ١.٩٪ في ٢٠٢3، هبوطا من  إلى  كبير 
التي  والطاقة  الغذاء  أزمتي  نتيجة   ،٢٠٢٢ في 
أشعلتهما حرب أوكرانيا، والتأثير الراهن جلائحة 
إضافة  باستمرار،  املرتفع  والتضخم  كورونا، 
توقعت  لكنها  املناخية.  الطوارئ  حالة  إلى 
انتعاشا معتدال العام املقبل ٢٠٢4، يصل إلى 
وبدأت  تدريجيا،  التضخم  انحسر  إذا   ،٪٢.٧
االنحسار.  في  املعاكسة  االقتصادية  الرياح 
بسبب  متشائمة  اقتصادية  آفاق  من  وحذرت 
يشمل  احلالي  العاملي  االقتصادي  التباطؤ  إن 
البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، حيث 
تواجه دول كثيرة مخاطر الركود في ٢٠٢3. على 
نفس الوتيرة، توقع رئيس البنك الدولي ديفيد 
العاملي  االقتصادي  النمو  انخفاض  مالباس 
بسبب  و٢٠٢4،   ٢٠٢3 عامي  بني  الفترة  في 
استمرار التضخم وانخفاض االستثمار. وتوقع 
أنه »سيكون تباطؤا طويل األمد، والسبب هو 
استمرار التضخم، وانخفاض االستثمار اجلديد 
ملدة  األمام  إلى  نظرنا  إذا  بالفعل،  يحدث  الذي 
انتعاشا  ترى  أن  الصعب  فمن  عامني،  أو  عام 

العاملي  للنمو  توقعاته  البنك  وخفض  كبيرا. 
إلى ١.٧٪ هذا العام. وسيكون هذا ثالث أسوأ 
أداء خالل العقود الثالثة املاضية، بعد انكماش 

عامي ٢٠٠٩ و٢٠٢٠.
الدراسات  مركز  توقعات  تختلف  ولم 
بشأن  واشنطن  في  والدولية  االستراتيجية 
إلى سيحقق  العاملي في عام ٢٠٢3،  االقتصاد 
أقل معدل منو له منذ ٢٠ عاما، باستثناء فترة 
املالية العاملية عام ٢٠٠٩، وذروة جائحة  األزمة 

كورونا املستجد عام ٢٠٢٠.
العالم سيظل  أن  املركز في توقعاته  ويضيف 
وارتفاع  الدوالر  قيمة  زيادة  تداعيات  من  يعاني 
نامية  دول  تتخلف  قد  فيما  الفائدة،  أسعار 
عديدة عن سداد ديونها بالعمالت األجنبية هذا 
العام، ألن تشديد السياسة النقدية األمريكية 
قلص مستويات السيولة النقدية في الواليات 
السيولة  كميات  تراجعت  وبالتالي  املتحدة، 
أدوات  في  استثمارها  ميكن  كان  التي  النقدية 

الدين للدول النامية.
التطورات  هذه  في  املضيء  الوحيد  اجلانب 
االنكماشية والركودية والتضخمية لالقتصاد 
بي  جي  بنك  من  جاءت   ،٢٠٢3 عام  العاملي 
املركزية  البنوك  أن تضطر  توقع  الذي  مورجان، 
على األرجح إلى خفض أسعار الفائدة في وقت 
ما من العام احلالي، وهو ما ينبغي أن يؤدي، برأي 
األصول  ألسعار  مستدام  انتعاش  إلى  خبرائه، 
 ،٢٠٢3 عام  نهاية  بحلول  االقتصاد  وبالتالي 
في الوقت الذي سيعاني العالم من املزيد من 
وتقلب  البطالة  وزيادة  االقتصادي  الضعف 
اخلطرة  األصول  مستويات  وانخفاض  السوق 

وانخفاض التضخم.

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

ترودو يأمر بإسقاط جسما غريبا طائرا فوق شمال 
كندا

أكدت قيادة الدفاع اجلوي الفضائي )نوراد( في بيانا لها ألول مرة عن وجود جسما طائرا فوق شمال كندا، 
وكتب ترودو في تغريدة له قائال »أمرت بإسقاط جسم مجهول الهوية انتهك املال اجلوي الكندي، وقد 
النار  عليه  أمريكية  طائرة  وأطلقت  يوكن،  منطقة  فوق  بإسقاطه  الفضائي  اجلوي  الدفاع  قيادة  قامت 

بنجاح.
وقال أيضا »لقد حتدثت مع الرئيس بايدن عن قيام القوات الكندية باستعادة وحتليل حطام اجلسم املهول«، 
وهذا هو اجلسم الثالث املعروف إنه أنتهك املال اجلوي ألمريكا الشمالية خالل األسبوعني املاضيني، ولكنه 

األول الذي مت الكشف عن وجوده إثناء حتليقه فوق كندا.
وقبل أسبوع واحد دمر اجليش األمريكي بالون مراقبة صيني أجتاز شمال أمريكا وقالت عنه الصني انه 
بالون للطقس انحرف عن مساره، ولهذا فرضت احلكومة األمريكية عقوبات على ستة كيانات صينية 
وزير  ألغي  األراضي األمريكية، كما  البالون فوق  ردا على ظهور هذا  الطيران في بكني  مرتبطة بصناعة 

اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن رحلته املقررة إلى الصني.

كندا بني اربع دول 
حتت قيود نتفليكس اجلديدة

فرضت نيتفليكس قيوداً على مشاركة كلمات املرور في أربع دول وهم كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا.
ويُطلب من العمالء في تلك البلدان دفع رسوم إضافية إذا كانوا يريدون مشاركة اشتراكاتهم مع األصدقاء 

وأفراد العائلة الذين ال يعيشون معهم في نفس املنزل.
في  املرور  كلمات  املالكة ضد مشاركة  الشركة  أعقاب حملة شنتها  في  املفاجئة  اخلطوة  هذه  وتأتي 

أمريكا اجلنوبية.
وتشير الشركة العمالقة إلى أن نحو ١٠٠ مليون شخص حول العالم يستخدمون حسابات مشتركة.

يؤثر  املشتركة  احلسابات  هذه  بسبب  باإليرادات  الذي حلق  الضرر  إن  املالكة  الشركة  قالت  جانبها  ومن 
على قدرة نتفليكس على االستثمار في برامج جديدة. وأشارت إلى أنها تخطط لتوسيع هذه السياسة 

اجلديدة لتشمل املزيد من البلدان خالل األشهر املقبلة.
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مقدمة: بدأت في كتابة هذه الرواية في مايو ٢٠١١ وانتهيت منها في 
نوفمبر ٢٠١١! تدور أحداث الرواية في أول ستة أيام من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، 

لذلك يجب أن تقرأ في السياق الزمني والسياسي املناسب لهذه الفترة!
في احللقة السابقة: تعرفنا على جمعة سعيد الدباغ الهجام املتمرس 

بالوراثة واستلطاف ضباط الشرطة له بسبب خفة ظله، لكن ثَمَّ حدث 
مريب على وشك احلصول رغم استتاب األمن في ليلة عيد الشرطة عام 

٢٠١١! وأيضاً تعرفنا على خمسة شباب أصدقاء كانوا يتابعون بتركيز 
أحداث الثورة التونسية على تلفاز في مقهى بلدي، بينما ضجر منهم تامر 

صديقهم بسبب اهتمامهم الزائد باملوضوع! 
حلقة 3: 

»موت وخراب ديار!«
بعد ان استقر املناخ العام على طاولة الشباب في املقهى، وانتـهـى املذيع 

من بيانه، قال تامر متحفزاً: 
- ابقوا قابلوني لو فلحتوا...ال تكونوش فاكرين انكم هتجيبوا التايـهـة؟!... 

كان غيركم اشطر! كنا فني من تالتني سنة؟ 
رد عليه شريف مشيراً الى التلفاز: 

- ما غيرنا عملـهـا ونفعت ٓاـهـو، ما جنرب احنا كمان، ٕاحنا خسرانني ايه؟ 
قال خالد لشريف متسائال: 

- تقدر تقوللي، ـهـما طالعني بكرة يعملوا ايه؟ ـهـل فيه خطة معينة 
مثالً؟ 

رد عليه شريف: 
- مش عارف، كل اللي اعرفه انـهـا وقفة احتجاج، بس ٔاكيد في خطة!

استدرك چو مستفسراً: 
- اذا في خطة، ليه انت مش عارفـهـا؟ ومني حطـهـا، و ازاي احتطت؟ 

استاء شريف من كثرة االستجواب فصاح فيـهـم: 
- جرى ايه انت و هـو؟ هـو انا في حتقيق؟! مش عايزين تيجوا، نّفضوا 

وخالص. انا رايح لوحدي. 
سحب تامر نفساً عميقا من ارچيلته، وصمت لبرـهـة ثم قال: 

- انتو يا جماعة عارفني يعني ايه النظام يسقط؟... اقولكم انا، معناـهـا 
موت وخراب ديار. البلد دي وصلت ملرحلة ان اللي نعرفه أحسن من اللي ما 

نعرفوش!
ثم التفت حوله ودنا برأسه قرب الطاولة وأشار للجميع بيديه بان يقتربوا 

ليـهـمس و يقول: 
-....يعني انا مثال ما عنديش مشكلة ان جمال ميسك بعد ابوه... شاب لبق و 
ممكن يطلع منه حاجة وعارفينه...ثم يعني مش قادرين تصبروا شويتني على 

حسني؟! دا ديتـهـا كام شـهـر ويروح لوحده.
اجابه خالد الذي اخفت صوته ـهـو األخر قائال: 

- ال هـي مش مسألة جمال وال حسني، هـم االتنني أنيل من بعض...الفكرة 
زي ما قلت انت، اللي نعرفه احسن من اللي مانعرفوش...و النقطة دي في 
حد ذاتـهـا هـي اللي محتاجة تتحل...ليه نقبل اننا نبقى ضحية للقدر... 

ليه نرضى بقليلنا. 
حتمس شريف ملا قاله خالد فعلق:

- طب ما احنا متفقني اـهـه! مالك معترض على اللي انا قولته ليه؟
رد عليه خالد معلالً:

- ألن انت ما قولتش كده، انت قولت جنرب! امنا احلل اللي انا شايفه انه 
الزم يبقى فيه خطة متفق عليـهـا لو فعال عايزين تغيير. مش برضه 

سايبينـهـا للظروف!
انفعل على جدا لدرجة ان نبرة صوته قد ارتفعت عن مستوى الـهـمس 

رافعاً راسه بشكل عفوي حني ـهـم بالرد على خالد:
- دا كالم فارغ...

نبـهـه بقية الشباب بان صوته قد ارتفع ولذلك ٔاستدرك املوقف بسرعة، 
فخفض من نبرته واسترسل هـامساً: 

- دا كالم فارغ يا خالد..«.قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا«...ايه يا اخي... 
حاتكفر بقدر ربنا...

 ٔاجاب تامر مستنكراً: 
- كفر ايه انت كمان؟ ... ـهـو بيقول مانسيبـهـاش للظروف...مال دا ومال 

الكفر عايز افـهـم؟ 
- يا تامر، »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده« 

فأكمل تامر له احلديث الشريف: 
- »ٕفان لم يستطع فبلسانه، ٕفان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان.« 

فني الكفر بقي؟ 
- الكفر انك تشكك في اللي مكتوبلك، اللي عايزه ربنا حايكون سواء 

خططت ٔاو أل و احلديث الشريف بيقول يغيره بيده ما قالش اقعد خطط 
لتغييره. بالظبط زي ما قال شريف »جرب«، وبعدين شوف حلول تانية إذا 

ماقدرتش.
قاطعه خالد: 

- يا سالم يا سي علي، يعني لو انا خططت يبقى انا كده باعمل ضد 
احلديث؟! ليه هـو الرسول، عليه الصالة والسالم، ما كانش بيخطط قبل 
الغزوات؟ والنبي نقطنا بسكاتك بقي وخليك في احللبة احلصى، املشروب 

املنقرض بتاعك دا. 
ثم التفت خالد نحو چو وقال مداعبا: 

- وال ايه يا چو؟ 
اختطف چو كوب السحلب ورشف منه رشفتني ثم ابتسم ملن حوله وقال:

- آه كالم مظبوط...هو فعالً مشروب منقرض!
»خميس وجمعة«

يقع منزل جمعة الضبع في احدى عشوائيات القاهرة وـهـو في احلقيقة 
ليس مبنزل! هـي عشة صفيح ُجمع ـهـيكلـهـا اخلشبي من مخلفات 

سقاالت العمارات التي كانت حتت اإلنشاء؛ تغطي الـهـيكل ألواح صفيح 
مصدي من ثالثة جوانب فقط، حيث يرتكز اجلانب الرابع على حائط أحد 

املنازل اخملالفة للبناء في املنطقة، وـهـو مبني من الطابوق األحمر ومرقع 
بالطني لسد فجوات احلائط. وتتكون أرضية العشة من طبقة اسمنتية 

لتثبيت ذلك الـهـيكل الـهـش في األرض على قدر املستطاع. باب العشة 
مكون من الواح اخلشب القدمي الذي مت جتميعه وتركيبه يدوياً على يد 

شخص غير محترف. 
اما السقف اخلشبي فـهـو يعاني من التآكل بسبب األمطار وعوامل 

التعرية رغم وجود طبقة املشمع البالستيكية فوقه وحتته! ليس الغرض 
من شرح تفاصيل العشة هـو إيضاح مدى الفقر الذي يعاني منه جمعة، 

بل لتوضيح مدى معاناة غيره ممن حوله، فجمعه يعتبر من الفئة املتوسطة 
)املترفة( في األحياء العشوائية؛ فمثال نراه قد جنح، دون غيره من ساكني 

العشش، في امداد عشته بسلك كهربائي لإلضاءة؛ هـذه ليست مبالغة، 
فاآلخرون قد يفتقدون النور وبعض جوانب العشة الصفيح التي أطاحتها 

العواصف، وقد ال يتمتعون أيضا بأرضية أسمنتية على سبيل املثال!
فاملعيشة في العشوائيات صعبة، ان لم تكن معدومة. ان الدولة تعي 

متاماً وجود العشوائيات التي تفاقم عددـهـا ليفوق األلف منطقة، ولكن، 
كما ذكر مسبقاً، بسبب ظـهـورـهـا غير القانوني واستغاللـهـا ألراضي 
الدولة، لم متدهـا الدولة باخلدمات الالزمة كاملياه، والكـهـرباء، والصرف...

وما ٕالى ذلك. وـهـذا ادى بدوره لتدهـور 
سبل احلياة، والعيش في مقارنة دائمة 

مع من حولـهـم من أـهـل املدن، فازداد 
ٕاحباطـهـم واجتـهـوا لطرق احلياة 
امللتوية، كاجلرمية واخملدرات والدعارة 

وتوابعـهـم. فمن الطبيعي جدا ٕاذن ان 
يسخط هؤالء املواطنون على احلكومة 

وبقية املتمع اجمع. 
عاد جمعة ليلتـهـا الى عشته ليرى 
اخاه ملقياً على األرض امامـهـا ثمالً 

وخده مجروحا بحد سكني! بدون انفعال، مطلقاً، جلس جمعة بجانبه 
وسأله: 

- مني اللي شلفط اهـلك كده يا خميس؟ 
انتصب خميس في جلسته وزجاجة اخلمر في قبضته، وأمعن النظر في 

وجه اخيه وقال وهـو مخمور: 
- انت جيت يا ضبع؟ كويس أصلي كنت قلقان عليك. 

- قلقان ايه وهـباب ايه؟ اقلق على نفسك يا مدهـول...مني اللي علمك في 
وشك؟ 

- ابو دومة الدكش، قلبني وضربني بقرن غزال ورماني هـنا. 
- هـو الرمة دا مش ناوي يجيبـهـا البر...ليه عملت له ايه انت كمان. 

- مافيش، هـو عرف اننا كنا في عملية، قام قاللي ِقب باملعلوم، فبّقيت فيه، 
و حصل اللي حصل..ما هـو انت لو جريت معايا وقت كبسة البوليس ما 

كانش استجري يـهـوبلي... امنا اقول ايه غاوي تتمسك يا جمعة. 
- انا زهـقت بقى يا خميس. الشغل القطاعي دا ما عادش يجيب متنه، انا 

نفسي العب على كبير بقى. 
- ايه عايز تدخل كار اخملدرات؟ 

- أعوذ باهلل، حد اهلل بيني وبني احلرام! 
ان سعيد الدباغ والدـهـما كان يتفاءل بيومي اخلميس واجلمعة، رمبا يعود 
السبب ان معظم الناس يقضون اغلب وقتـهـم خارج املنازل في ـهـذين 

اليومني فتتسنى له السرقة بالطبع، ولذا سمى ولداه خميس، وـهـو 
األكبر، وجمعة. اما بالنسبة للقب الضبع، فقد لقب به جمعة منذ سنوات 
عندما جاءت بالصدفة احدى الناشطات من جمعية حقوق اإلنسان العاملية 

لدراسة املناطق العشوائية؛ وكانت أجنبية األصل لكن تعرف القليل من 
العربية! فالتقت بجمعه وقتـهـا، فقام بدور املرشد السياحي لـهـا! 

فأصبح من حوله من الرجال يرمقه بنظرة حاقدة لصحبته امرأة اجنبية 
شقراء، ومع انـهـا لم تكن جميلة لكن مبستوى األحياء الفقيرة كانت 
تعتبر فارـهـة اجلمال؛ فكان اجلميع يعلقون عليه وـهـو بصحبتـهـا؛ 

فمنـهـم من قال »جبتـهـا منني املزة دي يا جمعه؟«، و ٓاخرون قالوا »دا 
فيه واحد ليلته حمرا النـهـاردة« وتعليقات أخرى من هذا القبيل. وعلى 

الرغم من اإلحراج املسبب جلمعة، إال أنه كان يشعر بنشوة الذكر املنتصر 
وقتـهـا. أما القشة التي قسمت ظـهـر البعير، كانت عندما حاولت 

املٔراة نطق اسم جمعة الدباغ فقالت بلكنتـهـا األجنبية »جوما الدبَّاه« 
وعندـهـا انفرط من حولـهـما في الضحك حتى جمعة نفسه، وانـهـارت 

التعليقات من جديد: » جومة الضبع ...ـهـا ـهـا ـهـا«، » يا خسارة كنا 
فاكرينك سبع؟ أتاريك ضبع!«، » فضحتنا وسط األجانب«، » مني خرج من 

داره اتقل مقداره«...وـهـكذا! وقد لقب جمعة بالضبع من وقتـهـا إلى 
يومنا هـذا.

يتبع في احللقة التالية من العدد القادم!

دردشة…بالعربي الفصيح: 

 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« حلقة ٣

بقلم:  مينا ماهر
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لم تتغير أحالم وامنيات اقباط مصر كثيرا طوال عام ٢٠٢٢ ففي 
الغالب هي ذات املطالب واالمنيات للعام السابق، فاملطالب ليست 
بجديدة والتحقيق ليس صعبا فقط يحتاج الى اإلرادة السياسية 
والتشريعية لتحقيقه، كما حتققت أحالمه خالل الـــ ٥ سنوات 
األوقاف  انشاء  وقانون  الكنائس  لبناء  موحد  بقانون  السابقة 

القبطية.
فما يريده االقباط هو عدم االبطاء في كفة العدالة واملواطنة حتى 
الدولة  حتتاجهم  الثانية  الدرجة  من  مواطنون  بأنهم  يشعرون  ال 
فقط في وقت االنتخابات او مساندة النظام السياسي وفيما عدا 

ذلك ال يشعر الوطن بوجودهم او حقوقهم.
قانون إجازات اعياد االقباط

مبشروع   ، ناشد  عدلي  سوزي  السابقة  النائبة البرملانية  تقدمت 
رسمية  إجازة  األقباط  والعمال  الطالب  مبنح  يُطالب  قانون 
و«عيد  اآلالم«  »أسبوع  مثل  الهامة  الدينية  مناسباتهم  خالل 
املناقشة  ينتظر  مازال  ولكنه   ، نوفمبر ٢٠١٦  امليد« في  القيامة 
اخلاص  القطاع  ومديري  املسئولني  بعض  ان  فى البرملان حيث 
وخاصة  لألقباط  الدينية  املناسبات  سهوا  يراعون  ال  او  يتعمدون 
تلك التي تختص بعيد القيامة امليد كما ان البعض يعتبر منح 
تلك االجازة كهبة ومنحة لهم لذلك وجب اقرار قانون مينح اجازات 

االعياد بشكل رسمي وقانونى بخاصة في القطاع اخلاص.
 قانون االحوال الشخصية لالقباط

بعد انتظار ألكثر من ٨ سنوات من املناقشات والبحث عن سبل 
املسلمني،  لغير  الشخصية  لألحوال  موّحد  قانون  على  للتوافق 
ولكنه  القانون  اعداد  من  من سنتني  أكثر  منذ  الكنيسة  انتهت 
لم يناقش ويقر من قبل البرملان حتى اآلن، ومن املفترض وفق رؤية 
الثاني  الكنائس ان هذا القانون سوف ينهى أزمة الطالق والزواج 
مدار  على  الكنيسة  رأس  في  صداع  إلى  حتّولت  التي  لألقباط 
العقود املاضية. ويجمع القانون كل تعامالت األقباط، مثل الزواج 
باألبناء  اآلباء  وعالقات  والنفقات  والطالق  واخلطبة  والثاني  األول 

وثبوت النسب وتسوية النزاعات وامليراث والتبني.
فقانون األحوال الشخصية يحتوي على باب منفصل لكل كنيسة 
والبروتستانتية،  واإلجنيلية  األرثوذكسية  الثالث،  الكنائس  من 

باإلضافة إلى أخر كامل للطالق وبُطالن الزواج.
والكاثوليكية،  األرثوذكسية،  الثالث،  املصرية  الكنائس  أعدت 
واإلجنيلية، مشروع قانون موحد لألحوال الشخصية لألقباط، وكان 
من املقرر ان يتم مناقشته خالل الدورة البرملانية احلالية ولكن من 
الواضح انه مت تأجيله للدورة البرملانية القادمة وهو ما نأمله فلقد 
هرم االقباط من اجل تلك اللحظة التى يخرج فيها هذا القانون 

للنور.
فى  العالقني  األقباط  آالف  ينتظره  القانون  هذا  ان  بالذكر  اجلدير 
زيجات فاشلة منذ عام ٢٠٠٨ حني عدل البابا شنودة الثالث الراحل 
 ١٩3٨ الئحة  وألغى  فقط  الزنا  علة  على  ليقتصر  األقباط  طالق 
اخرى  جهة  من  األقباط،  لطالق  أقباط  ثمانية  تتيح  كانت  التي 
املقدس  املمع  وانتهى  املشكلة  حل  على  تواضروس  البابا  عمل 
جديدة  تعديالت  إقرار  من  املاضي  مارس  في  القبطية  للكنيسة 

تقضى بالتوسع فى أسباب بطالن الزواج دون مخالفة االجنيل.
البنود اخلالفية، ملشروع قانون األحوال الشخصية حول  ان  ويذكر 
أسباب  في  التوسع  على  األرثوذكسية  وافقت  حيث  الطالق، 
والتمسك  الطالق  مبدأ  الكاثوليكية  ترفض  بينما  الكاثوليكية، 
بنود  أن يكون هناك  بلفظ االنفصال اجلسدي فقط، ومن احملتمل 
خاصة لالنفصال لكل طائفة، مبشروع قانون األحوال الشخصية 

املوحد لألقباط.
البت في مشروع  الثالثة سرعة  الكنائس  تأمل  االحوال  وفي كل 
االسر  باآلالف  رحمة  النواب  مجلس  قبل  من  واقراره  القانون 
والتي  السنوات  عشرات  منذ  القانون  هذا  تنتظر  التي  القبطية 
الثاني  الزواج  املوافقة على  تعاني من مشاكل االنفصال وتنتظر 

وفقا لشروط وبنود القانون املقترح من قبل الكنائس.
العام  إلى  لألقباط  الشخصية  األحوال  قانون  إشكالية  وتعود 
شنودة  الراحل  البابا  أجراها  التي  التعديالت  خلفية  على   ،٢٠٠٨
 ،″3٨ بـ“الالئحة  املعروفة  الشخصية  األحوال  الئحة  على  الثالث 
واقتصرت تلك التعديالت، على حتديد مسببات الطالق في الزنا، أو 
تغيير امللة، ما انعكس سلًبا على فئة من املتمع القبطي، حيث 
تشملهم  ال  ومن  أسريًا  املتضررين  مع  في صراع  الكنيسة  باتت 

شروط االنفصال.
الئحة  على  تواضروس  البابا  عهد  في  الكنيسة،  تعديالت  ونالت 
من  االستحسان  الطالق،  أسباب  بتوسيع  الشخصية  األحوال 
املالس  أبواب  والعالقني على  املتضررين  املسيحية ملنح  الطائفة 

اإلكليريكية من طالبي الطالق األمل بنيل مطالبهم.
وبدأت األزمة في عام ١٩٥٨ عقد املمع املقدس للكنيسة اجتماعا 
بانه ال يعتد بأحكام الطالق الصادرة عن القضاء املدني ألن الزواج 
البابا  عهد  وفي  السبعة،  الكنيسة  أسرار  أحد  املسيحية  في 
مذكرة  قدم   ١٩٦٢ عام  في  وبالتحديد  السادس  كيرلس  الراحل 
جديد  قانون  في  دمجها  يطلب  مقترحات   ٨ تشمل  العدل  لوزير 

موحد لألحوال الشخصية لألقباط.
وفي ١٩٧١ عقب جتليس البابا شنودة الثالث صدر قرار بابوي يقضى 

بعدم عقد زواج ثاني ملن تطلق لعلة الزنا.
وفي عام ٢٠٠٨، شهد بداية األزمة احلقيقية اخلاصة بقانون األحوال 
أسباب  بتحديد  الثالث  شنودة  البابا  قرر  إذ  لألقباط،  الشخصية 
الطالق لسببني فقط، وهما تغيير امللة وارتكاب الزنا، ورأى البعض 
أسباب  كانت  املاضي  ففي  التعنت،  من  شيء  به  األمر  أن  وقتها 

الطالق أكثر، وهذا ما تضمنته الئحة عام ١٩3٨.

وفي عام ٢٠١3 شكلت وزارة العدل جلنه بحضور ممثلي الكنائس 
ملناقشة قانون األحوال الشخصية وعقبها توالت االجتماعات بني 
ممثلي الكنائس، حيث مت االتفاق على ٩٠٪ من مواد القانون وتوقفت 

االجتماعات منذ عام ٢٠١٧.
انه مشروع قانون االحوال الشخصية للمسيحيني يضم    يذكر 
٢٨4 مادة، اما اهم مواد املشروع والنقاط التي يجب على االقباط 
معرفتها خاصة فيما يتعلق بالنقاط اجلدلية مثل اهم االسباب 
ومنها  باملشروع  مادة   3٠ في  تأتى  والذى  الزواج  لبطالن  املقترحة 

تعريف البطالن واهم اسبابه التي وضعها في ١٠ حاالت وهى:
١-  إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجني رضاًء صحيًحا

٢- إذا لم يتم باملراسم الدينية علًنا وبحضور شاهدين مسيحيني 
على األقل.

 3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج املنصوص عليها 
فى املادة »١٥« من هذا القانون.

املصاهرة  أو  الدم  قرابة  موانع  من  مانع  الزوجني  بأحد  4- وجود 
املنصوص عليها فى املادتني ١٧ و١٨.

 ٥- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوًجا.
القتل  أن  ثبت  قتيله متى  بزوج  أو شريكه  القاتل عمًدا   ٦- تزوج 

كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
غير  مذهب  أو  دين  إلى  تنتمي  مبن  املسيحي  الرجل  تزوج  ٧- إذا 

مسيحي.
املادة  فى  عليها  املنصوص  املوانع  من  مبانع  الزوجني  أحد   ٨- قيام 

»٢3« من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
من  مكنته  الزوجة  وكانت  بالعنة  زواجه  قبل  الزوج   ٩- إصابة 
نفسها ملدة ثالثة أشهر ميالدية تبدأ من تاريخ إمتام زواجهما دون 
جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية ألى منهما.

لقيامه  أو  زناه،  لعلة  تطليقه  سبق  الزوجني  أحد  كان  وإذا   -١٠
بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس 
والبهائيني،  يهوه،  وشهود  »السبتيني،  مثل  مصر  فى  املسيحية 

واملورمون« ومن فى حكمهم.
يُعتَبر مشروع هذا القانون احملاولة اجلاّدة األولى من ِقبل احلكومة 
املصرية لتفعيل املاّدة الثالثة من دستور ٢٠١4، التي تنّص على أّن 
الرئيسي  واليهود املصدر  »مبادئ شرائع املصريني من املسيحيني 
الدينية،  وشئونهم  الشخصية،  ألحوالهم  مة  املنظِّ للتشريعات 

واختيار قياداتهم الروحية«.
تطبيق  من  يعانون  النساء،  خاّصة  املصريون،  املسيحيون  وكان 
أحوالهم  قضايا  وعلى  املواريث،  في  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
لذلك  الزوجني.  بني  واملّلة  الطائفة  اختالف  حالة  في  الشخصية 
اإلرث  »حّق  تنظيم  في  رئيسي  بشكل  القانون  مشروع  عني 
وأحكام الطالق« وفًقا للشريعة املسيحية باعتبارها أهّم القضايا 

التي حتافظ على الصبغة املسيحية ملشروع القانون.
ونظرًا إلى تضييق حّق الطالق بالنسبة إلى املسيحيني، إاّل لعّلة 
تغيير  على  املسيحيني  من  العديد  دأب   ،١٩3٨ لالئحة  وفًقا  الزنا 
إثباتها في عقد الزواج واحلصول على شهادات مّلية  املّلة التي متّ 

جديدة متّكنهم من رفع دعاوى طالق وفًقا للشريعة اإلسالمية.
باألحوال  اخلاّص   ٢٠٠٠ لسنة   ١ رقم  القانون  من   ١٧ املاّدة  تنّص 
الزوجني مّتحدي  تُقَبل دعوى الطالق بني  أّنه »ال  الشخصية على 
الطائفة واملّلة إاّل إذا كانت شريعتهما جتيزه«؛ األمر الذي يعني أّن 
في حالة اختالف مّلة أحد الطرفني، حّتى في تاريخ الحق على عقد 
التطبيق،  الواجبة  هي  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تُعتَبر  الزواج، 
الوسائل  أهّم  من  يُعتَبر  اإلجرائي  املنفذ  هذا  كان  اآلن  وحّتى 

للحصول على الطالق بني املسيحيني املصريني.
يهدف مشروع القانون في جوهره إلى إعطاء املسيحيني املصريني 
أن  أّن هذا ال يعني إمكانّية  إاّل  إلى شرائعهم،  احلّق في االحتكام 
للدولة  احلاكم  الديني  اإلطار  القانون  مشروع  مقترحو  يتناسى 
ولذلك،  أعاله،  املذكورة  الدستور  من  الثانية  للماّدة  وفًقا  املصرية 
رغم أّن الشريعة املسيحية تتضّمن أحكاًما خاّصة للتبّني أُلغَي 
التي  اإلسالمية  الدينية  باملؤّسسات  لالصطدام  جتّنًبا  الباب  هذا 

تخشى اختالط األنساب وتّتخذ موقًفا محافًظا من التبّني.
يتمنى االقباط  التي  واحلقوق  واالمنيات  املطالب  اهم  كانت   تلك 

نيلها من الدولة في العام اجلديد ٢٠٢3 ... فهل من مجيب؟!

امنيات وأحالم اقباط مصر هل تتحقق في امنيات وأحالم اقباط مصر هل تتحقق في ٢٠٢٣٢٠٢٣؟ )؟ )٢٢((

[قانون األحوال الشخصية للمسيحيني متى يظهر للنور[قانون األحوال الشخصية للمسيحيني متى يظهر للنور
حتقيق: إيهاب أدونيا
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الوزراء  رئيس  استقبل  نيوز:  جود   - خاص 
ترودو« في مكتبه صباح  الكندي »جاسنت 
ملمثلي  وفداً  فبراير،  من  الثامن  األربعاء، 
األنبا  ،هم  بكندا.  القبطية  الكنيسة 
واالنبا  بولس أسقف مونتريال وشرق كندا 
واالب  لتورونتو  العام  األسقف  ارشيليدس 
القديس  كنيسة  راعي  سالمة  بيشوي 
مباركهام. وحتدث  فيرينا  والقديسة  موريس 
القبطية  الكنيسة  عن  للحضور  »ترودو« 
للشعب  الكبير  وتقديره  وعظمتها، 
الديني  االضطهاد  عانى  والذي  القبطي 
علي مدي قرون طويلة ومازال يعاني بسبب 
الدينية  باحلرية  مشيداً  بإميانه،  متسكه 
املوجودة بكندا جلميع مواطنيها. وأضاف أن 
األقباط مكون رئيسي في املتمع الكندي، 
وأشاد بنجاحهم املهني امللحوظ في كندا. 
وطلب رئيس الوزراء من احلضور الصالة من 

أجله ومن أجل كندا.
ومن جانبهم دعا ممثلوا الكنيسة القبطية 
القبطية  الكنيسة  لزيارة  الوزراء  رئيس 
احتضان  على  وأثنوا  بشعبها،  وااللتقاء 
واملضطهدين  والالجئني  للمهاجرين  كندا 

بالعالم

األب  من  بترتيب  مت  اللقاء  أن  بالذكر  اجلدير 
البرملان  عضو  بالتعاون  سالمة  بيشوي 
دائرة ماركهام »بول شاجن«. كما أعتذر  عن 
مينا اسقف مسيساجا  االنبا  احلضور  عن 

وفانكوفر  

تقـــــــارير1515

ألول مرة..رئيس وزراء كندا يستقبل ممثلي الكنيسة القبطية مبكتبه وما دار بهذا اللقاء ألول مرة..رئيس وزراء كندا يستقبل ممثلي الكنيسة القبطية مبكتبه وما دار بهذا اللقاء 
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الوليد بن طالل يكافئ الهالل السعودي بـ1٠٠ مليون 
ريال بعد وصافة كأس العالم لألندية

 ١٠٠ مبلغ  منحه  عن  طالل،  بن  الوليد  األمير  السعودي،  األعمال  ورجل  امللياردير  أعلن 
مليون ريال، لنادي   الهالل السعودي، بعد فوزه بوصافة كأس العالم لألندية. 

وقال الوليد وهو العضو الذهبي في النادي، على »تويتر«: »مني مكافأة إضافية لنادي 
الهالل ليصل املموع ١٠٠ مليون ريال سعودي”.

وكان األمير السعودي أعلن في وقت سابق، عن منح مكافأة مليون ريال لكل العب في 
فريق الهالل، بعد وصوله الى نهائي البطولة، ليقرر إضافة مكافأة جديدة إليها، ويكون 

إجمالي مكافآته للفريق ١٠٠ مليون ريال سعودي.
بعد   ،٢٠٢٢ لألندية  العالم  كأس  لبطولة  الثاني  باملركز  السعودي،  الهالل  نادي  وكان 

هزميته أمام الفائز بالبطولة فريق ريال مدريد اإلسباني، بنتيجة )٥-3(.
أقيمت على  التي  أمس،  مباراة  ريال مدريد، في  أهداف في شباك   3 الهالل  نادي  وأحرز 

ملعب »األمير موالي عبد اهلل« مبدينة الرباط.
وبعد غياب لثالث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم لألندية، عاد الفريق امللكي إلى 
عرشه ليتوج بالبطولة اخلامسة في تاريخه، بعد أعوام ٢٠١4، و٢٠١٦، و٢٠١٧، و٢٠١٨، 

ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

ريال مدريد يهزم الهالل بخماسية ويحرز لقبه 
اخلامس في مونديال األندية

كأس  بطولة  لقب  مدريد  ريال  حصد 
في  اخلامسة  للمرة  لألندية  العالم 
تاريخه، بعد فوزه العريض على الهالل 
ملعب  على   3-٥ بنتيجة  السعودي 

»األمير موالي عبد اهلل« في الرباط.
مدريد،  ريال  خماسية  وسجل 
في  هدفني  جونيور،  فينيسيوس 
وفيديريكو   ،٦٩  ،١3 الدقيقتني 

بينما   ،٥4 الدقيقة  في  بنزميا  وكرمي   ،٥٨  ،١٨ الدقيقتني  في  أيضا  هدفني  فالفيردي، 
سجل للهالل موسى ماريغا في الدقيقة ٢٦، ولوسيان فييتو، هدفني في الدقيقتني 

٦3، و٧٩.
وهذه هي املرة اخلامسة التي يحرز فيها النادي امللكي لقب هذه املسابقة بعد أعوام 

٢٠١4 و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨.
واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا املوسم بعد إحرازه الكأس السوبر األوروبي بفوزه 

على أينتراخت فرانكفورت في أغسطس املاضي.
في املقابل، أصبح الهالل، أول فريق سعودي ينال امليدالية الفضية في مونديال األندية 

وثالث فريق عربي بعد الرجاء املغربي في ٢٠١3 والعني اإلماراتي في ٢٠١٨.
املقامة  لألندية  العالم  كأس  في  البرونزية  بامليدالية  البرازيلي  فالمينغو  نادي  توج 

باملغرب عقب فوزه على األهلي املصري 4-٢، في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.
في  جزاء،  ركلتي  من  »هدفني«  باربوسا  غابرييل  البرازيلي،  الفريق  رباعية  وأحرز 
الدقيقتني ١١ و٨4، وبيدرو جيليرمي »هدفني« في الدقيقتني ٧٧ و«٩٠+١« بينما سجل أحمد عبد القادر 

هدفي األهلي في الدقيقتني 3٨ و٦٠.
وشهدت املباراة إهدار الظهير األيسر لنادي األهلي، علي معلول، ركلة جزاء في الدقيقة ٥٨، كما أكمل 

الفريق املصري املباراة بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٩، بعد طرد مدافعه خالد عبد الفتاح.

»كوب نيمار« يثير جدال في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
لفت سيد عبد اهلل )نيمار( مدافع الزمالك املصري األنظار بني شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه شباب 

بلوزداد اجلزائري، عندما ظهر وهو يتناول مشروبا 
على أرض امللعب.

من  كوبا  يتناول  نيمار  سيد  أن  كثيرون  واعتقد 
الشاي، وأثارت صورته التي انتشرت بشكل كبير 
بني  جدال  االجتماعي،  التواصل  منصات  على 
والزمان  املكان  أن  رأى  من  بني  الزمالك،  جماهير 
غير مناسبني ملثل هذا التصرف، ومن اعتبر األمر 

طبيعيا في ظل برودة اجلو في مصر.
نيمار  فإن  مصرية،  صحفية  لتقارير  وفقا  لكن 
كان يشرب دواء مضادا للبرد، حيث خاض املباراة 

مريضا.
وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد صفر-١ في القاهرة، بافتتاح منافسات املموعة الرابعة ملسابقة دوري 

أبطال إفريقيا.
وسجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة ٥٧ من ركلة جزاء.

تاريخه،  أول في  قاري  الى لقب  والساعي  األخيرة  الثالث  املواسم  اجلزائر في  بلوزداد، بطل  وتصدر شباب 
املموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي وضيفه املريخ السوداني السبت، فيما يقبع 

الزمالك في قاع الترتيب.
ومير الزمالك، بطل الدوري في املوسمني املاضيني، مبرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في اآلونة األخيرة 
في الدوري، إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع األخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثالثية نظيفة 

في املرحلة ١٧، ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى املركز الرابع.
ويتطلع الفريق األبيض إلى لقبه السادس قاريا واألول منذ ٢٠٠٢، ال سيما أن دوري األبطال ستتحول إلى 
أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي األهلي متصدر الدوري، وبالتالي تقلص حظوظه 

في االحتفاظ باللقب.

األموال التي حصدها األهلي من كأس العالم لألندية
٢٠٠٥ - املركز السادس - مليون دوالر

٢٠٠٦ - املركز الثالث - ٢.٥ مليون دوالر
٢٠٠٨ - املركز السادس - مليون دوالر

٢٠١٢ - املركز الرابع - مليونا دوالر
٢٠٢٠ - املركز الثالث - ٢.٥ مليون دوالر
٢٠٢١ - املركز الثالث - ٢.٥ مليون دوالر

٢٠٢٢ - املركز الرابع - مليونا دوالر
اإلجمالي - ١4.٥ مليون دوالر

في  التاريخ  كتابة  املصري  األهلي  واصل 
كأس العالم لألندية، رغم حتقيقه للمركز 

الرابع في نسخة ٢٠٢٢.
وبحصوله على املركز الرابع، يكون األهلي 
قد حصد مليوني دوالر من مشاركته في 
نسخة ٢٠٢٢، فيما حصل فالمنجو على 

٢.٥ مليون دوالر.
يأتي ذلك بناء على اجلوائز التي خصصها 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
وهي  األندية،  مونديال  في  للمشاركني 
النسخة  انطالق  منذ  بها  العمل  مت  التي 

الثانية عام ٢٠٠٥.
كأس  من  الثانية  النسخة  انطالق  ومنذ 
خصص   ،٢٠٠٥ في  لألندية  العالم 
»الفيفا« ١٦ مليون دوالر كجوائز للبطولة، 
النسخة  انطالق  مع  مليون  نصف  زادت 

اخلامسة في ٢٠٠٨.
دوالر  ماليني   ٥ على  البطل  ويحصل 
كمكافأة للتتويج، مقابل 4 ماليني للفريق 

صاحب املركز الثاني.
 ٢.٥ على  يحصل  الثالث  املركز  صاحب 
مليون دوالر، مقابل مليونني لصاحب املركز 
الرابع، و١.٥ مليون للخامس، مقابل مليون 

دوالر للسادس، ونصف مليون لألخير.
في  األهلي  جنح  مشاركات،   ٨ وخالل 
مرات،   3 البرونزية  امليدالية  على  احلصول 

وذلك في أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.
على  املصري  الفريق  حصل  املقابل،  في 
املركز السادس في كأس العالم لألندية 3 

مرات، أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١3.
أما املركز الرابع، فلم يحصل عليه األهلي 
كأس  نسخة  في  األولى  مرتني،  سوى 
في  والثانية   ،٢٠١٢ عام  لألندية  العالم 

.٢٠٢٢
وبنهاية كأس العالم لألندية ٢٠٢٢، يكون 
األهلي قد حصل على ١4.٥ مليون دوالر من 

تاريخ مشاركاته الثمانية في البطولة.
مليون  األهلي  حصد   ،٢٠٠٥ نسخة  في 
املركز  على  للحصول  كمكافأة  دوالر 
أن يحصل مليوني ونصف  السادس، قبل 
بحصوله   ،٢٠٠٦ نسخة  في  دوالر  املليون 

على البرونزية.
وحصد األهلي مليون دوالر من مشاركته 
املركز  على  باحلصول   ٢٠٠٨ في  الثالثة 
من  دوالر  مليوني  ليحصد  السادس، 
خطف  بعد   ٢٠١٢ نسخة  في  مشاركته 

املركز الرابع.
في املقابل، حصد األهلي ٧ ماليني دوالر في 
النسخ الـ3 األخيرة، بعدما حصد مليوني 
املليون في نسختي ٢٠٢٠ و٢٠٢١  ونصف 
حلصوله على املركز الثالث، مقابل مليوني 

دوالر مكافأة املركز الرابع في ٢٠٢٢.

األكثر عربيا.. كم حصد األهلي من كأس العالم 
لألندية عبر التاريخ؟

رونالدو يكسر حاجز الـ5٠٠ هدف بأول 
»سوبر هاتريك« مع »النصر« السعودي

الثقافية في  والفعاليات  االجتماعية  القضايا  األخبار عن  آخر  تابع 
قصص  املتمع،  أخبار  آخر  على  تعرف  والعالم.  العربي  الوطن  دول 

إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة املتمع.
»سوبر  أول  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  القدم  كرة  جنم  أحرز 
هاتريك« وهو بني صفوف نادي »النصر« السعودي، وذلك في املباراة 
منافسات  من  الـ١٦  اجلولة  في  »الوحدة«،  نادي  أمام  أقيمت،  التي 

الدوري السعودي للمحترفني.
الكروي،  اللقاء  من  تقريبا  ساعة  نصف  خالل  »الوحدة«،  شباك  في  أهداف   4 رونالدو  وسجل 

ليكسر بذلك حاجز الـ٥٠٠ هدف خالل مسيرته الكروية مع األندية في الدوريات اخملتلفة.
وفي أواخر الشهر املاضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب 
في انتقادات الذعة إلدارة نادي »النصر« والصفقة اخليالية لضمه، وذلك بعد الهزمية بثالثية أمام 

»احتاد جدة« في نصف نهائي »السوبر السعودي”.
مت  فسخ  أن  بعد  وذلك  السعودي،  »النصر«  نادي  مع  رسميا  رونالدو،  تعاقد  املاضي،  يناير  وفي 

تعاقده مع نادي »مانشستر يونايتد« اإلجنليزي.
ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير ٢٠٢3 وحتى صيف ٢٠٢٥.
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تعتبر القرفة من التوابل العطرية الشهيرة التي 
تستخدم في صناعة اخملبوزات والوجبات الشهية، 
وتنتشر أشجارها في الهيمااليا واملناطق اجلبلية 
أسيا،  شرق  وجنوب  جنوب،  في  املطيرة  والغابات 

وفي الهند.
املتميز،  ومذاقها  الفريدة  رائحتها  إلى  وباإلضافة 

تنطوي القرفة على كثير من الفوائد الصحية، حيث أثبتت 
الدراسات أن نبات القرفة مضاد لاللتهابات واألكسدة ويرفع 

مناعة اجلسم ويقلل من مخاطر اإلصابة بالسرطان.
داخل  احليوية  املركبات  أن  أثبتت  الدراسات  بعض  أن  كما 
الذاكرة  والسيما  الذهنية،  الوظائف  القرفة ميكنها حتسني 

والقدرة على التعلم.
وقام فريق بحثي من كلية العلوم الطبية بجامعة بيرجاند 
تتناول  التي  السابقة  العلمية  الدرسات  بجمع  إيران  في 
الذهنية،  الوظائف  على  وتأثيرها  للقرفة  الصحية  الفوائد 
أوردتها  الصدد  هذا  في  مستفيضة  دراسة  بإعداد  وقام 
الدورية العلمية »نيوتريشنال نيوروساينس« املتخصصة في 

علوم التغذية وطب األعصاب.
في  القرفة  أهمية  اجلديدة  الدراسة  وأكدت 
مبشكالت  اإلصابة  أو  الذاكرة  ضعف  من  احلد 

في التعلم.
ونقل املوقع اإللكتروني »ميديكال إكسبريس« 
الباحث  عن  الطبية  العلوم  في  املتخصص 
إجراء  تستهدف  الدراسة  »هذه  إن  قوله  ناخي  سماني 
مراجعة منهجية للدراسات التي تتناول العالقة بني القرفة 
وأنشطة التعلم والذاكرة، حيث مت استعراض ٢٦٠٥ دراسات 
منها  أربعني  أن  من  التأكد  ومت  مختلفة،  بيانات  قواعد  من 
إدراجها في عملية  مت  وبالتالي  البحثية،  املعايير  تتوافق مع 

املراجعة«.
مثل  مواد  على  حتتوي  القرفة  أن  الدراسات  من  وتبني 
»األوجينول« و«الدهايد القرفة« و«حمض السناميك«، وهي 
الذهنية، واحلد من أضرار  الوظائف  مواد تساعد في حتسني 
من  وحتسن  الزهامير،  مرض  تسبب  التي  البروتينات  بعض 

أنشطة اخلاليا.

علــــوم وصحة 1717
القرفة حتسن الوظائف الذهنية وقدرات التعلم

ملاذا نشعر بالبرودة مع التقدم في 
العمر؟

يزيد الشعور بالبرودة مع التقدم بالعمر وزحف الشيخوخة، وهذا يحدث 
نتيجة لتغيرات جسدية مختلفة.

ومع تقدم العمر، تصبح األوعية الدموية أقل مرونة وبالتالي تصبح أقل 
قدرة على احلفاظ على تدفق الدم، وهذا يؤدي إلى أن يصبح اجلسم أقل 

قدرة على احلفاظ على درجة احلرارة.
العازلة للدهون، نتيجة لذلك، تفقد األجسام احلرارة  كذلك تتغير بنية اجللد مع تقدم العمر، وتقل سماكة الطبقة 

بشكل أسرع من ذي قبل.
تباطؤ األيض من األسباب األكثر شيوعاً أيضا، ألن التمثيل الغذائي هو املسؤول عن حتويل السعرات احلرارية التي نتناولها 
إلى طاقة، ثم تدعم هذه الطاقة التنفس والدورة الدموية والهضم والعديد من الوظائف املهمة األخرى. لكن كلما تقدم 
العمر كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي ما يولد سعرات حرارية أقل، األمر الذي يؤثر سلباً على وظائف اجلسم ومنها 

تدفق الدم، مما يجعل الشخص يشعر بالبرد.
وتعد األمراض املزمنة مثل أمراض القلب والغدة الدرقية وفقر الدم والسكري، من أسباب الشعور بالبرودة، خاصة في 

اليدين والقدمني. هذه األمراض تزيد أيضاً من خطر انخفاض درجة حرارة اجلسم إلى ما دون 3٥ درجة.
كما أن للتأثيرات اجلانبية لألدوية دورا في برودة اليدين والقدمني مثل أدوية ضغط الدم.

ما اجلزء األسرع فقداناً 
للوزن في اجلسم؟

أساسيان  نوعان  يوجد 
اجلسم،  في  الدهون  من 
أو  احلشوية  الدهون  هما 
الصلبة، والدهون حتت اجللد 
الدهون  وتوجد  الرخوة،  أو 
األعضاء  حول  احلشوية 
مثل  البطن،  منطقة  في 
وهي  والبنكرياس،  الكبد 
االلتهابات  تسبب  التي 

واألمراض.
»مايو  عيادة  وبحسب 

اجلسم  يخسر  الوزن  فقدان  رحلة  تبدأ  عندما  كلينيك« 
الدهون من كل مناطق اجلسم، لكن ليس بنفس القدر.

ال  غيره،  من  أكثر  الدهون  يفقد  الذي  للجزء  وبالنسبة 
توجد قاعدة عامة تنطبق على اجلميع، لكن متيل النساء 

خلسارة الدهون من اجلزء السفلي من اجلسم أسرع.
أكثر،  البطن  منطقة  حول  الدهون  الرجال  يراكم  بينما 

ويكون فقدانها عادة أبطأ.
فقدان  تسارع  كلما  اجلسم  في  العضالت  زادت  وكلما 
الدهون، ألن بناء العضالت يسّرع عملية األيض. وإذا كنت 
من  أكثر  للتخسيس  الرياضية  التمارين  على  تعتمد 
احلمية الغذائية، ينبغي أن حتصل على يوم أو يومني راحة 

من التدريب.
ويساعد تناول مكمالت البروبيوتك على حتسني الهضم 

وتسريع فقدان الوزن، وكذلك شرب املزيد من املاء.

٣ فناجني قهوة أفضل من 
واحد فقط

 3 تناول  إن  اإليطالية  بولونيا  جامعة  من  باحثون  قال 
أكواب من القهوة يومياً أفضل للحفاظ على ضغط دم 
منخفض من تناول كوب واحد أو عدم تناول القهوة على 

اإلطالق.
ونُشر البحث في مجلة »نيوتريشنز«، واعتمد على عينة 
من ٧٢٠ رجالً و٧٨3 امرأة ضمن دراسة سكانية أوسع في 

إيطاليا عن القلب.
تنطبق  اإليجابية  التأثيرات  هذه  أن  البحث  فريق  والحظ 

على الضغط األبهر احمليطي واملركزي، أي األقرب للقلب.
االنقباضي  الضغط  قيم  أن  العينة  بيانات  وأظهر حتليل 
الطرفية  الدموية  الدورة  من  في كل  أقل  كانت  والنبض 

وضغط األبهر املركزي لدى شاربي القهوة.
أن  يبدو  »ال  الدراسة:  املشرف على  أريجو سيسيرو  وقال 
هذه التأثيرات مرتبطة بشكل مباشر بآثار الكافيني. نحن 
نعلم أنه ميكن أن يرفع ضغط الدم، لكن يبدو أن املكونات 
التأثير  هذا  توازن  القهوة  في  األخرى  بيولوجياً  النشطة 

بنتيجة نهائية إيجابية على مستوى الضغط«.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

وجود العامل الوراثي
الوراثي  العامل  نتيجة  األسنان  اصفرار  يحدث  أن  املمكن  من 

بحيث قد يكون اصفرار األسنان في جينات العائلة.
من  فإنه  أسنان صفراء  اآلباء  لدى  كان  في حال  لذلك  نتيجة 

املمكن يكون لدى األبناء أسنان صفراء أيًضا.
ترقق طبقة املينا

قد يكون أحد أسباب اصفرار األسنان ترقق طبقة املينا وهي الطبقة اخلارجية من السن 
إلى انكشاف العاج الذي يتحول إلى اللون األصفر، وقد يجعل األسنان تبدو أكثر اصفرارًا.

التدخني
ميكن أن يترك التدخني بقًعا صفراء أو بنية 
على األسنان، مسبًبا بذلك اصفرار أو تغير 

في لون األسنان األساسي
بعض أنواع املشروبات

قد  املشروبات  بعض  شرب  من  اإلكثار 
أن  ميكن  إذ  األسنان،  باصفرار  يتسبب 
األحمر،  والنبيذ  والشاي،  القهوة،  تؤدي 
والنبيذ األبيض إلى ظهور بقع صفراء على 

األسنان.
تناول بعض األدوية

من  الثاني  النصف  في  التيتراسيكلني  وخاصًة  احليوية  املضادات  األم  تناولت  حال  في 
حملها أو أخذها الطفل قبل سن الثامنة، فقد يكون لدى الفرد أسنان مصبوغة ذات لون 

اصفر بشكل دائم.
التسمم بالفلور

الفلورايد مفيد لألسنان ويقويها، لكن الفلوريد املفرط ميكن أن يؤدي إلى حالة تسمى 
التسمم بالفلور.

ميكن أن يؤدي التسمم بالفلور إلى ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على أسنان.

أسباب اصفرار األسنان

Tel: 416-285-7575Tel: 416-285-7575
1880 Eglinton Ave E, Scarborough, ON1880 Eglinton Ave E, Scarborough, ON
info@goldenmileclinic.cominfo@goldenmileclinic.com

في خدمة اجلالية في خدمة اجلالية 
العربيةالعربية

أطباء في مختلف أطباء في مختلف 
التخصصات:التخصصات:
-ممارس عام-ممارس عام

-أطفال-أطفال
-طبيب عيله-طبيب عيله
-كشف نظر -كشف نظر 

Primacy - Golden Mile 
Walk-In Clinic

Medical and Children’s 
Walk-In and Virtual clinic 

Committed to provide 
high quality medical care 

since 2011.
Walk-ins and phone 
appointments with 

physicians, pediatricians 
)with SickKids experience(, 

family doctors, and our 
optometrist

Located in 

Golden Mile Plaza

نتحدث العربيةنتحدث العربية

ما هي متالزمة »دونالد داك«؟
الفقرات  في  شديد  انحناء  عن  عبارة   )Donald Duck Syndrome( داك«  »دونالد  متالزمة  إن  رينيو  مارتن  الدكتور  قال 
القطنية مع تقوس البطن لألمام. وأضاف طبيب العظام األملاني أن املريض يتخذ مشية تشبه مشية البطة على غرار 
الشخصية الكرتونية »دونالد داك«، مشيراً إلى أن هذه املشية ال تبدو مثيرة للسخرية فحسب، بل تسبب أيضاً آالماً 
بالظهر وترفع خطر اإلصابة بانزالق غضروفي. وأوضح رينيو أن السبب في االنحناء الشديد للفقرات القطنية يكمن 
املتالزمة  أن هذه  إلى  الرياضة واألنشطة احلركية، مشيراً  أمام احلاسوب، مع قلة ممارسة  في اجللوس لساعات طويلة 
تصيب موظفي العمل املكتبي بصفة خاصة. وملواجهة هذه املتالزمة، يتعني على موظفي العمل املكتبي تغيير وضعية 
ممارسة  على  املواظبة  مراعاة  مع  آخر،  إلى  آن  من  العمل  مكان  في  والسير  والنهوض  اخللف  إلى  واالستلقاء  اجللوس 

الرياضة واألنشطة احلركية، للحفاظ على مرونة وحركية العضالت واملفاصل واألربطة واألوتار.
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اللوم ال ينفع

   كل لوم هو اضاعة وقت. ومهما يكن 
اخلطأ الذي تراه في اآلخر ومهما بلغ لومك 
له، فهذا اللوم لن يغيرك. وكل ما يفعله 
لك اللوم هو البحث عن أسباب تعاستك 
وخيبتك خارج ذاتك. ورمبا أفلحت في خلق 
عليه،  اللوم  تلقي  من  لدى  بالذنب  حس 

لكن هذا لن ينقص شيئاً من تعاستك.
»واین دایر«

من األغلى؟..

يطفىء  أن  مدخن  من  حكيم  طلب     
سيجارته في ثوبه!

حتى  مجنون،  أنا  وهل  املدخن:  فقال     
أحرق ثوبي! 

وهل  قائالً:  بهدوء،  احلكيم  عليه  فرد     
توبك أغلى من روحك يا صديقي؟!..

جذور وأفرع

   يفوق عدد جذور معظم األشجار عدد 
أفرع تلك األشجار!

اللقان

الوعاء  وهو  »حوض«  تعنى  يونانية  كلمة     
الفخاري الذي استخدمته الكنيسة القبطية 
قدمياً )ماجور( مبلئه باملياه والصالة عليها ثالث 
العهد،  خميس  الغطاس،  )عيد  سنوياً  مرات 

عيدالرسل(.

مطلوب شريك أمني

   سأل القاضي اللص في أثناء محاكمته: 
- هل لديك شركاء في هذه اجلرمية؟ 

   فقال اللص متأسفاً:
ـ ال يا سيدي؛ ألنه من الصعب في هذه األيام 

احلصول على شريك أمني!

حرب احليوانات

حروبه  في  استعان  اإلنسان  أن  تصدق     هل 
بأنواع متعددة من احليوانات، فضالً على اخليل؟
   فقد جلأ إلى تدريب الكالب، واألسود، والفيلة.
   أما أطرف ما استخدم اإلنسان في حروبه، 
كطائرات  اخلفاش  أسراب  استعمال  فكان 

لنقل القنابل احملرقة.

أسماء االصوات

صوت السيف: صليل.
صوت القلم: صرير.

صوت اخليول: صهيل. 
صوت املاء: خرير.

صوت احلمام: هديل.
صوت االسد: زئير.

صوت الذئب: عواء.
صوت القط: مواء. 
صوت الكلب: نباح.

صوت االشجار: حفيف.
صوت األفاعي: فحيح.

صوت االجراس: صلصلة.
رنني الذهب: رنني.
صوت االبل: رغاء.

صوت الضفادع: نقيق.
صوت البوم: نعيق.

صوت احلمير: نهيق.
صوت العصافير: شقشقة.

صوت الذباب: طنني.
صوت الطائرة: أزيز.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

اكليروس.. ام ... علماني !!)2(
اإلميان!!

 

عند  وحقيقي  واضح  تعريف  إلى  نصل  لم 
اجلميع يتفق مع كلمة اهلل لكلمة اإلميان إلي 
اآلن، إذا سألت شخص ما، ما هو اإلميان، غالباً 
التي  الروحية  احلالة  حسب  ستكون  اإلجابة 
فإذا كان ممن هم في  الشخص،  يعيشها هذا 
الصفوف األولى في الكنائس ويعيش حالة من 
فسوف  الروحية  أو  املادية  سواء  املعاناة  عدم 
عن  تنم  ال  محفوظه  تقليدية  إجابة  يجيب 
تأكيد  بكل  الشخص  ونفس  حقيقي،  اختبار 
سوف تختلف إجابته إذ مر بتجربة أو ابُعد عن 
موقعه نتيجة حرب روحية أو حرب من إخوة في 

اخلدمة أو ألي سبب آخر.
احلياة  في  التعريفات  بعض  أصبحت  لذلك 
النفسية  حالتنا  علي  تتوقف  الروحية 
األمور  معظم  يشمل  وهذا  واالجتماعية، 
والصوم،  كالصالة،  عليها  املتعارف  الروحية 
املصطلحات  أخر  إلى  والتوبة...  والصدقات 
سبب  إلى  يُعزي  هذا  كل  الدارجة،  الروحية 
اهلل  كلمة  عن  بعدنا  إما  وهو   إال  رئيسي 

الكتاب  في  السطحية   لقراءتنا  نتيجة  أو 
التعليم  أننا استقبلنا هذا  أو نتيجة  املقدس، 
أو التعريف من شخص آخر فسكب علينا من 
خبرته الشخصية، وتخيلنا أن هذا أو تلك هو 
التعليم املصدق ألنه خرج من فم شخص ما، 
عصر  أو  الدينية  الفتوة  عصر  نعيش  وكأننا 
الرابي كما في احلياة الروحية وال عجب من ذلك 
إذ كان بولس الرسول نفسه كان يعتز بتعليم 
يَُهودِيٌّ  رَُجٌل  »أَنَا  يقول  إذ  القدمي  في  معلمه 
رَبَْيُت ِفي  ُولِْدُت ِفي َطرُْسوَس ِكيلِيِكيََّة، وَلِكْن 
َعلَى  َغَماالَئِيَل  رِْجلَْي  ِعْنَد  ُمَؤدَّبًا  امْلَِديَنِة  هِذِه 
َكَما  هلِل  َغُيورًا  وَُكْنُت   . األَبَِويِّ النَّاُموِس  حَتِْقيِق 

أَنُْتْم َجِميُعُكُم الَْيْوَم«. )أعمال الرسل ٢٢: 3(.
أو  التعليم  هذا  خرج  إذ  األمر  خطورة  وتكمن 
يرتدي  أو  دينية  له صفة  تلك من فم شخص 
ولكن  الكل  أقول  وال  كثير  إذ  الفضيلة  ثوب 
أما  اخلارج  من  التقوى  ثوب  يلبسون  ممن  كثير 
ممن  أو  الكلمة  قوة  ينكرون  فهم  الداخل  من 
األهواء  حسب  على  اهلل  كلمة  يقسمون 
أو  الكنيسة  على  جديدا  وليس  الشخصية 
على أوالد اهلل املنقادون بالروح القدس إذ يقول 
نَي  َغاشِّ َكالَْكِثيرِيَن  لَْسَنا  ََّنا  ألَن الرسول  بولس 
َكلَِمَة اهلِل، لِكْن َكَما ِمْن إِْخالٍَص، بَْل َكَما ِمَن 
اهلِل نََتَكلَُّم أََماَم اهلِل ِفي امْلَِسيِح. )٢ كورنثوس 
٢: ١٧( إذن كثيرون في أيام بولس الرسول كانوا 
األيام  هذه  في  بالك  فما  اهلل،  كلمة  غاشني 
إلى  اإللهي  احلق  يقسم  البعض  إذ  الصعبة، 
آيات للبعض وآيات ال تنطبق على البعض اآلخر، 

وكما ذكرت في املقال السابق، إذ آيات قد قيلت 
لطبقة االكليروس وأخرى قد قيد للعلمانيني، 
وهذا تفريغ للحق اإللهي من مضمونه، فاهلل 
ليس عنده محاباة وال يأخذ بالوجوه كما يقول 
اآللَِهِة  إِلُه  ُهَو  إِلَهُكْم  الرَّبَّ  ألَنَّ  التثنية  سفر 
وَرَبُّ األَرْبَاِب، اإلِلُه الَْعِظيُم اجْلَبَّارُ امْلَِهيُب الَِّذي الَ 
يَأُْخُذ بِالُْوُجوِه واَلَ يَْقَبُل رَْشَوًة. )التثنية ١٠: ١٧(

بل البعض يذهب بعيداً إذ يقسم آيات الكتاب 
فقط  للتالميذ  قيلت  قد  آيات  إلى  املقدس 
املقدس  الكتاب  من  كلمات  إلى  ويستندون 
ُهَو  َمْن  لُِكلِّ  لِي،  امْلُْعَطاِة  بِالنِّْعَمِة  أَُقوُل  َفإِنِّي 
بَْيَنُكْم: أَْن الَ يَرْتَِئَي َفْوَق َما يَْنَبِغي أَْن يَرْتَِئَي، بَْل 
ِل، َكَما َقَسَم اهلُل لُِكلِّ وَاِحٍد  يَرْتَِئَي إِلَى التََّعقُّ

ِمْقَدارًا ِمَن اإلمِيَاِن. )رومية ١٢: 3(
وكأن الرب قسم لكل واحد مقدار من اإلميان، إذ 
ظاهر اآلية تقول هذا لكن إن كان هكذا، فلماذا 
اجلهاد إذن، إذ كان اهلل حدد كل شيء مسبقا 
وشرائح  فصائل  إلى  تابعيه  قسم  واهلل 
األديان  إلى  ترتقي  ال  مسيحيتنا  إذن  مسبقا، 
وعجمي  عربي  بني  فرق  ال  تقول  التي  األخرى 
انحدرنا  قد  بل  الصالح،  والعمل  بالتقوى  إال 
مبسيحيتنا إلى مستوى اقل من األديان األخرى، 
إذ استبدلنا تعبيرات الكتاب املقدس بتعبيرات 

أكثر تديننا من املتدينني في األديان األخرى.
عزيزي القارئ مازال لدي الكثير والكثير في هذا 

املوضوع لذلك سوف استكمل الحقا.

دكتورة نعمات موافي

مصطلح  لـ  تعرضت  ما  كثيراً  مقاالتي  في 
أو أفصح  أن أسترسل فيه  دون  اإللهي«  »اجلني 
عن معناه، بل حددته بأنه هو »الصورة اإللهية« 
في  اإلنسان  عليها  اخمللوق  الرحمن  صورة  أو 
تاج  اإلنسان  الصورة جتعل  وهذه  تقومي،  أحسن 
مكتسي  امَلٌْد،  يحيا  اإللهية،  اخمللوقات  كل 
كنهر  يدوم  َسالٌَم  وَفى  والَكرَاَمٌة  بالبهاء 
وكتب  علمية  ومقاالت  أبحاث  وهناك  متدفق.. 
كثيرة كتبت في هذا املوضوع وأشهرها كتاب 
سنة “اجلني اإللهي The God gene”  »دين هـ. 

٢٠٠٥  ”Dean H. Hamerهامر
تهدأ  لم  كبيرة  علمية  ضجة  في  تسبب  وقد 
أفترض وجود عالقة بني  اآلن ألنه ببساطة  إلى 
الروحانيات واجلينات التي تتوارثها األجيال وهنا 
بطبيعة احلال أعترض عن وضع هذه الروحانيات 

في املعامل املهرية!!
ودعوني أشرح األمر بطريقة بسيطة وسهلة.. 
»بذرة  آدم  األول  اإلنسان  خلق  اهلل  أن  وهو 
الرحمن  صورة  على  اإلنسانية«  الشجرة 
في  األدبية  اهلل  طبيعة  حامل  أي  وشبهه، 
وكما  خليفة«  األرض  في  جاعل  »أني  داخله.. 
يحمل اخللف سمات السلف، هكذا خلق اهلل 
جاعالً  داخله  في  اإللهية  الصورة  حامالً  آدم 
في  أي  قلبه  في  مكتوبة  ذهنه،  في  شرائعه 
مشاعره، وبتمرد آدم قاد كل ذريته للخروج عن 
خالياه،  في  املوثق  الغريزي  اإللهي  السيستم 
أدم فعصت  ونفسه وجسده، وعصا  روحه  في 
فنِسَيت  ونِسي  ذرِّيَُّته  وجَحدت  فجَحد  ذريته، 
هذه  ومن  ذرِّيَُّته..  فخِطئت  وخِطئ  ذرِّيَُّته 
الرحمانية  الصورة  وتشويه  مت طمس  اللحظة 
ذهنه  بكامل  داخله  اإلنسان في  التي يحملها 

ومشاعره وإرادته احلرة..
احلجرية  الشريعة  لوحي  الرب  سلم  وعندما 
ساقط  لشعب  مكتوبة  كانت  موسي،  للنبي 
الفاسدة  بطبيعته  اهلل  من  يقترب  أن  يحاول 
الشريعة  لوحي  يكسر  موسي  جعل  ما  وهذا 
أي  رادوبيس  بعبادتهم  الوصايا  أول  لكسرهم 
العجل الذهبي..  فالتشريع اإللهي أو ما يطلق 
عليه الناموس موضوع ليس لألبرار والصاحلني، 
نِِسنَي  ارِ وَاخْلَُطاِة، لِلدَّ بَْل لأِلَثََمِة وَامْلَُتَمرِّدِيَن، لِلُْفجَّ
َهاِت،  األُمَّ وََقاتِلِي  اآلبَاِء  لَِقاتِلِي  وَامْلُْسَتِبيِحنَي، 

ابنَِي،  لَِقاتِلِي النَّاِس، لِلزُّنَاِة، لَِسارِِقي النَّاِس، لِلَْكذَّ
ومشوه  وطامس  ُمَقاوُِم  وَلكل  لِلَْحانِِثنَي، 
ِحيَحة  الصَّ اإللهي  اجلني  وسمات  لتَّْعلِيَمات 
في  اخمللوق  آدم  ذهن  في  مكتوبة  كانت  التي 

الصورة اإللهية التي كانت في أحسن تقومي.. 
فهل  صالح،  ابن  له  أباً  معي  تتخيل  أن  ولك 
وال  أفعل  يوما،  له  سيقول  أبوه  أن  تعتقد 
دين  بأي  حترمي  فكل  وحالل..؟  حرام  أو  تفعل 
فيهم  نزلت  من  يعيشها  استباحة  إلى  يشير 
عليكم  حرمت  ألحد  قلت  فلوا  الوصايا،  هذه 
هؤالء  أن  املؤكد  فمن  وبناتكم....  أمهاتكم 
للنقد  وإال عرضت نفسك  ذلك  يفعلون  القوم 
ولو  بك،  مستهزأً  تهزي  تركك  أو  واملشاحنات 
تشير  فأنت  أغتسل،  أو  حتمم  قم  ألحد  قلت 
كالقطط  فاحليوانات  لهؤالء..  النظافة  بعدم 
أحد  أن يشير عليها  دون  تنظف نفسها غريزاً 

بذلك أو تنزل فيها شرائع!
ونواميس  تشريعات  إلى  يحتاج  ال  فاإلنسان 
أحدهم  صرخ  فقد  صالح،  وجعله  لتصحيحه 
ألنني  التعيس  األنسان  أنا  »ويلي  قائالً:  قدمياً 
أن أفعل أي شيء صالح أجد الشر  أردت  كلما 

الذي في داخلي ماثل أمامي..
اإللهي  اجلني  تفعيل  إعادة  في  احلل  ما  ولكن 

واستعادة الصورة اإللهية في داخلي؟
احلل هو الدخول إلى الفابريكة اإللهية أي مركز 
احلقيقة،  الصورة  الستعادة  الربانية  الصيانة 
يعيد  أن  القدير  خالقي  من  أطلب  أن  وهو 
تشكيلي من جديد مفعالً فيَّ صورته اإللهية 
صورتك  لي  رد  له  أقول   .. فيَّ وهو  فيه  ألحيا 
وسماتك في روحي ونفسي وجسدي ليشكلني 
ولن  والقدير،  البصير  السميع  وهو  جديد،  من 
يرد طالبية.. أطلبه اآلن من مكانك وهو امُليب، 
يعلن لك ذاته وتراه فيغير حياتك، لتقول هوذا 
الكل قد صار جديداً، جاعالً نواميسه وشرائعه 
وقد  ذهنك،  في  منقوشة  وقداسته  وأخالقه 
بِِحْبٍر بَْل بُِروِحه  صاغها على قلبك، َمْكُتوبًَة الَ 
َقلٍْبك  أَلَْواِح  ِفي  بَْل  ٍَّة  َحَجرِي أَلَْواٍح  ِفي  الَ   ، احْلَيِّ

اللَْحِميٍَّة اجلديدة التي تنبض باحملبة واحلياة.
الودود،  ونعمات  القدير  محبة  في   دمتم 
الفالح،  وملء  والفرح،  بالقداسة  تنضحون 

والنجاح والتوفيق..

أَلَْواِح َقْلٍب 

حَلِْميٍَّة

مدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليميةمدرسة للتعليم بأحدث الطرق التعليمية

تعليم على مستوي عالي تعليم على مستوي عالي 
مع احملافظة على القيم االصيلة  مع احملافظة على القيم االصيلة        
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نضوج  مراحل  بني  النفس  علم  ربط  لقد 
شخصية اإلنسان مبراحل تطور ونضج مشاعر 
اكتماله  مرحلة  إلى  وصوالً  اإلنساني  احلب 
في  نضجاً  أقل  احلب  من  بأطوار  مروره  بعد 
هو  الناضج  فاحلب  واملراهقة.  الطفولة  فترة 
التي  املتكاملة  الشخصية  سمات  أهم  من 
فيها يتكون لدي اإلنسان االشتياق واالحتياج 
في  له  ومساوي  عنه  آخر  بإنسان  يلتصق  أن 

شركة حب هو احلب الناضج احلقيقي.
حياة  بأنه  الناضج  اإلنساني  احلب  ويتميز 
وال  بالفرادة  يتميز  لذلك  امتالك  ال  شركة 
يحتمل التعدد، واحملبوب فيه )هو/ هي( شخص 
له  التكوين(  )سفر  نظيره«  »معني  ومساوي 
مُيَتلك.  شيئاً  وليس  واإلرادة  االختيار  حرية 
»مختلف«  أنها/أنه  احملبوب  شخص  ويتميز 
والرجل(  املرأة  بني  الناضج  احلب  في  )كما 
بالعطاء  وجوده  عن  يُعبِّر  أن  احلب  ليستطيع 
والفيض نحو آخر وليس األنا. وعكس هذا قد 
يكون أنانية وليس حب ناضج يتجه نحو »آخر« 

بل نحو »األنا«.
ما  بقدر  لألخذ  احتياج  ليس  احلقيقي  واحلب   
حيثما  يُوَجد  فهو  لذلك  للعطاء.  احتياج  هو 
عند  للشخصية  احلقيقي  الِغني  يُوَجد 
اكتمال نضجها. فاحلب بعطائه هو استعالن 
لهذا الِغني وحتقيق له. فالِغني بكل أشكاله 
حب  بدون  لصاحبه  شبع  وال  معني  بال  يظل 

يشارك فيه اآلخر.

احلقيقي  احلب  و«عطاء«  فيض  أن  والعجيب 
»امتالء«  إلى  يَؤول  ألنه  »أخذ«  واقعه  في  هو 
والعكس  حقيقي.  كان  إذا  للحب  نقصان  ال 
صحيح في احلب الزائف إذ أن العطاء يستنزفه 

ثم يفضحه إذ يجف هذا احلب ويتالشى.
لقد استطردنا في وصف احلب احلقيقي عند 
اإلنسان ألنه - أي احلب احلقيقي - كما سنري 
هو بصمة اخلالق في »تدبير اخللق« وانعكاسا 
راً يشهد حلب اهلل املطلق »اهلل محبة«  ُمصغَّ
لهذا  كمصدر  اهلل  طبيعة  صفات  ويحمل 
هو  لإلنسان  اهلل  خلق  أي  اخللق  فتدبير  احلب. 
خرة في كيان اهلل.  فيض حب وحياة أبدية مذَّ

فإذا دققنا النظر في تدبير اخللق ينكشف لنا 
أن السر فيه يكمن ويتحقق في خالص وحفظ 
اهلل لإلنسان من أية احتماالت سقوط تعود به 
والالوجود.  العدم  أي  اخللق،  أتي قبل  من حيث 
فإن القصد اإللهي من خلق اإلنسان هو نعمة 
في  األبدية  احلياة   = األبد  إلى  اإلنسان  خلود 
ينتقل من  لإلنسان عندما  يتحقق  وذلك  اهلل 
خليقة »علي صورة اخلالق« كما كان في خلق 
اخلالق«  شبه  »علي  خليقة  ليصير  األول  آدم 
كما حتقق في آدم الثاني يسوع املسيح. فهذا 
عندما  ناسوته  في  املسيح  حققه  »الشبه« 
في  بالشركة  علينا  نعمته  وأكمل  جتسد 
الرسول(.  بطرس  )رسالة  اإللهية  الطبيعة 
اهلل  أعلنه  الذي  اخللق  تدبير  فإن  وباختصار 
اإلنسان  »نعمل  التكوين  سفر  بداية  في 
على صورتنا كشبهنا« قد أُكِمل في املسيح 
الرب  قول  فإن  اإللهي.  بالتجسد  ربنا  يسوع 
اآلب« ليس  رأي  رآني فقد  »َمن  يسوع املسيح 
فقط ألن املسيح واآلب واحد في الالهوت »أنا 
واآلب واحد«، بل أيضا ألن املسيح نقل ناسوت 
إلى  اهلل  »صورة«  من  لبسه  الذي  البشرية 
»شبه« اهلل ومتم بذلك قصد اخللق الذي أعلنه 
اإلنسان  »نخلق  التكوين  سفر  بدء  في  اهلل 

على صورتنا كشبهنا«.... والُسبح هلل.

خواطر في الالهوت املسيحي )2(
احلب احلقيقي عند اإلنسان وسر اخللق عند اهلل

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
هل حقا تناول يهوذا؟إلى النور )180( 

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

أود أن أوضح أن  لإلجابة على هذا السؤال، 
الكنيسة.  خارج  يفهم  ال  املقدس  الكتاب 
االبائية  النصوص  الي  الرجوع  يجب  أي 
علم  إنه  املقدس.  الكتاب  شرحت  التي 
الباترولوجي، أي علم أقوال األباء، فاالباء هم 
باإلجنيل ولإلجنيل فاستحقوا  الذين عاشوا 
أن يشرحوا ويفسروا اإلجنيل.  فلإلجابة على 
القارئ  عزيزي  أمامك،  السؤال سأضع  هذا 

ما شرحه االباء بخصوص هذا املوضوع.    
أيتساووا  وبطرس،  يهوذا  حالة  في  »كما 
الواحد  من  ألنهم  األسرار؟  من  كمتناولني 
أخذ  يهوذا  )التناول(،  الشيء  نفس  ومن 

دينونة لنفسه وبطرس أخذ خالصا.« 
القديس اغسطينوس                                                                 
 Answer to the Letters of Petilian, the

  .Donatis, Book 2, chapter XL: XCVI
يا  تلميذا،  االثني عشر  املسيح مع  »جلس 
خلزيك يا يهوذا! لقد كان حاضرا أيضا هناك 
وتناول من األسرار، ومن الطعام، وأدين على 

نفس املائدة.«
              ق. يوحنا ذهبي الفم                                                        

   On Matthew, Homily LXXXI.I
على  وكان  البيت،  لرب  جاحدا  صار  »يهوذا 
املائدة، شرب  للتو من  وشك خيانته، خرج 
وفي  للبركة،  الذي  املسيح(  )كأس  كأسه 
برئ،  دم  اراقة  قصد  اخلالص  ظمأ  مقابل 
ذاك الذي أكل خبزه رفع عليه عقبه، أيديه 

مؤخرا تناولت العطايا املقدسة. 
ق.كيرلس االورشليمي .«                                                          
 On the words , Crucified and Bauried.,

   Lecture XIII, VI
الرب »لقمة«،  الذي اعطاه  أن يهوذا،  »كما 
اعطي مكانا للشرير في داخله، ليس يتناول 
ما هو سيء، بل تناوله بطريقة سيئة، باملثل 
كل من يتناول سر الرب، ال يسبب أن يكون 
)التناول( سيء ألنه هو نفسه سيء، أنه لم 
ألنها  يأخذها خلالصه.  لم  ألنه  يأخذ شيء 
الرب  ودم  الرب  ذلك جسد  من  الرغم  على 
حتى وان كان الرسول يقول: من يأكل غير 

مستحقا، يأكل ويشرب دينونة لنفسه«. 
ق.اغسطينوس                                                            

 On Baptism , Against the Donatists.

  BookV, Chapter VIII, IX
التي  تدعي  أخرى،  هرطقة  »واندلعت 
للقاينيني... الذين يؤيدون هذا يدافعون عن 
وعظيم،  بديع  انه  فيخبروننا  يهوذا،  اخلائن 
مبنحها  مجد  التي  االمتيازات  بسبب 
)أي  الشكر  ان  يظن  البعض  الن  للبشرية، 
االفخارستيا( اعطيت ليهوذا بسبب هذا«.
العالمة ترتليان                                                                 

 On Ophites, Cainites, Services.,
   .Chanter 2

أنه  بارغم  )يهوذا(  اخلائن  عمي  لعظم  »يا 
إلى  هو، سلم  األسرار، ظل كما  تناول من 
أقدس مائدة ولم يتغير.«                                                        
ق.يوحنا ذهبي الفم                                                                 

 On Matthew, Homily LXXXII.1
يهوذا  اخلائن  حتى  وقت  هناك  كان  »لقد 
حميما  وصديقا  مرافقا  كان  نفسه 
معه  املائدة  نفس  من  آكال  للمخلص، 
تلمذته  عل  دالله  شيء،  كل  في  مشاركا 
احلقيقية، حتى أنه كان له نصيبه اخملصص 

وسط بقية الرسل املقدسني« 
القديس كيرلس االسكندري                                                    

On John , Book IX , Vol.1
بسيطة  أمثلة  مجرد  انها  القارئ،  عزيزي 
الركائز  إحدى  هي  التي  اآلباء،  تعاليم  من 
الكنيسة،  عليها  ترتكز  التي  االساسية 
والتي تؤيد تناول يهوذا من األفخارستيا. لم 
تناول  اثبت  ان  املقال  هذا  من  الهدف  يكن 
يهوذا من عدمه، بل أود أن أشير إلى أهمية 
البحث  دون  املعلومة  قبول  وعدم  املعرفة 
وراء هذه املعلومة.  لذلك إنها فرصة لنبدأ 
في دراسة التعاليم اآلبائية ولنهتم بالفكر 
ترفض  فالكنيسة  والدراسي،  البحثي 
كذلك  صورها،  بكل  الفكرية  األحادية 
ال  التي  املعلومة  يرفض  الذي  أيضا  العقل 

يكون مرجعها إال كاريزمية من قالها. 
املراجع: 

الكتاب املقدس                                                     	·
ابائي 	· قول  كل  حتت  مرجع  كل  كتابة  مت 

لتوضيح مصدر اإلقتباس           
الفكر 	· في  يهوذا  تناول  بعنوان  بحث 

االرثوذكسي للباحث أشرف بشير.

1-844-355-6939
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لندن:

ساندويتش مع تفاحة، عمرهما عام!
   ُعثر مؤخراً على »ساندويتش مع تفاحة داخل كيس من الورق 
كان قد غرق منذ نحو عام مع الغواصة االستكشافية »ألفني«. 

وقد وجد أن »الساندويتش والتفاحة« سليمان من التعفن!
   ويرجع العلماء البيولوجيون ذلك إلى أن عملية التعفن في 
لألجسام  حدوثها  عملية  من  كثيراً  أبطأ  تتم  العميقة  املياة 
إلى  ذلك  العلماء  ويرجع  املاء.  سطح  من  القريبة  العضوية 

نقص كمية األوكسجني الذائب في املاء في تلك األعماق!

سنغافورة:

بطاقة تهنئة متأخرة جدًا!
   احتفل أحد مواطني سنغافورة بعيد ميالده احلادي واألربعني. 
بني  لكن  التهنئة،  بطاقات  من  عدداً  تلقى  املناسبة  وبهذه 
والعشرين!  احلادي  ميالده  بعيد  تهنئه  واحدة  البطاقات  هذه 
املدة  يتلقاها منذ عشرين عاماً، وهي  أن  املفروض  أي كان من 
التي استغرقتها البطاقة في البريد من مرسلها في إيران إلى 

املرسل إليه في سنغافورة!

الصني:

»شي اتسو«!

الكلمة الصينية: »شي«: األصبع،     يعني املقطع األول هذه 
ويعني املقطع اآلخر »اتسو«: الضغط؛ فيصبح معنى الكلمة 
من  فريق  عليه  يعتمد  الذي  باألصبع«،  »الضغط  مبقطعيها: 
األطباء الصينيني كعالج لبعض حاالت الصداع بدالً من األدوية 
في  كلها  األصابع  أو  اإلبهام  باستخدام  ذلك  ويتم  املُسكنة، 
نحو 3٦٠ موضعاً  والبالغ عددها  اجلسم  الضغط في  مواضع 

وعلى األخص تلك املوجودة خلف الرقبة.
 « مركز  اسم  عليه  أطلق  لذلك،  خاص  مركز  خصص  وقد     
عليه،  املشرف  أوهاشي«،  واناو   « د.  صرح  حيث  اتسو«،  شي 
عالج  في  عظيماً  جناحاً  يحقق  الوسيلة  هذه  استخدام  أن 
احلاالت  بعض  ترفض  حني  على  الصداع  حاالت  من  كبير  عدد 
االستجابة للعالج إذا كان الصداع ناشئاً عن مرض بالعني، أو 

اهمال معاجلة األسنان وضغط الدم املرتفع والتهاب املفاصل.

الواليات املتحدة:

قسم شرطة يطلب من السكان إصابة ضباطه 
بنوبة قلبية

طالب  غريب،  تقليد  في 
قسم شرطة موسكو في 
األميركية،  أيداهو  والية 
بإضحاك  املدينة  سكان 
قد  الذي  احلد  إلى  ضباطه 
بنوبة  بإصابتهم  يتسبب 

قلبية من شدة الضحك.
يقوم  أن  التقليد  ويقتضي 
بإرسال  املدينة  أهالي 
بطاقات ملونة على شكل 

الشرطة  رجال  أداء  على  مالحظاتهم  فيها  ويكتبون  قلوب 
بشكل ساخر، وكذلك رسومات مضحكة.

وأوضح قسم الشرطة أنه سيتلقى تلك البطاقات طوال شهر 
على  وعمل  منها  عددا  بالفعل  تلقى  أنه  إلى  مشيرا  فبراير، 
تعليقها بكافة أرجاء قسم الشرطة، وأن الضباط يقرأون تلك 
البطاقات ويضحكون كثيرا، لدرجة جعلت القسم يصف هذا 

التقليد بأنه »نوبة قلبية« من كثرة الضحك.
لتقدمي  التقليد  هذا  بتسخير  الشرطة  قسم  طالب  كذلك 
الدعم لرجال الشرطة املتفانني في عملهم، وأن يتم هذا األمر 
في فبراير من كل عام، وأنه ستتم عرض البطاقات في احتفال 

مع سكان املدينة نهاية الشهر.
فيما قالت كريستينا بدير، مهاجرة تونسية مقيمة في مدينة 
بتلك  يستمتعون  املدينة  سكان  إن  أيداهو،  بوالية  موسكو 
الفرصة لقول كل شيء يريدونه لرجال الشرطة بال قيود أو حرج.

إيطاليا:

مخبز يخطط لصنع اخلبز ببودرة الصراصير!

الشهر  األوروبية  املفوضية  قضت  أن  بعد  األخبار  هذه  تأتي 
الدهن  املنزوعة  الليل  صراصير  وبيع  تسويق  بإمكانية  املاضي 
جزئيا واملسحوق )acheta localus( كمكونات في الطعام في 
االحتاد األوروبي. ويستخدم املسحوق أحيانا كمادة مضافة جلعل 

املنتجات أكثر ثراء بالبروتني.
وقال إنريكو موردوكو، رئيس الطهاة الذي يدير سلسلة مطاعم 
Tellia احمللية في تورين، لوسائل إعالم إيطالية يوم االثنني، إنه 
»لتليني  اخلبز  اختبارات  أثناء  الصقلية  احلبوب  من  مزيجا  جرب 

نكهة« قوة احلشرات.
سعيد  إنه  قوله  عنه   Corriere della Sera صحيفة  ونقلت 
بشكل خاص »بالقشرة ومجموعة النكهات«. وقال إن الطعم 

يذكره بالبندق.
ويتوقع موردوكو أن يسمح املنظمون في االحتاد األوروبي ملزرعة 
محلية، تستورد مسحوق الصراصير من فيتنام وتبيعه كغذاء 
حيواني، بصنع مسحوق مخصص لالستهالك البشري. وأوضح 
الطاهي: »أريد أن أضع خبزي قيد اإلنتاج في بداية شهر مارس«.
سيكون  اخلبز  وألن  اإلنتاج  تكاليف  الرتفاع  نظرا  أنه  وأضاف 
مصنوعا حسب الطلب، فإن السعر سيكون حوالي ١٨-٢٠ يورو 

)١٩-٢٢ دوالرا( للكيلوغرام. 
وتستخدم الصراصير املصنعة بالفعل كمكونات في بعض دول 
االحتاد األوروبي. على سبيل املثال، تبيع Falco، وهي شركة مقرها 
مسحوق  من  املصنوعة  املقرمشات  إيطاليا،  جنوب   ،Alife في 
»قد  اإلنترنت:  على  موقعها  على  الشركة  وتقول  الصراصير. 
تتسلل إليك فكرة أكل احلشرات، لكن الصراصير هي في الواقع 
الغذاء الصحي اجلديد الذي ميكن إخفاؤه بسهولة في املنتجات 

اللذيذة«.

 حول العالم:

مدن تتوج بلقب أكثر بلدان ودودة في 
العالم

دوت  »بوكينج  السفريات  حجز  موقع  أجرها  دراسة  كشفت 
كوم«، عن أكثر الوجهات السياحية الودودة لزوارها خالل عام 

.٢٠٢3
موقع  أجراها  التي  الدراسة،  نتيجة  أوت«،  »تامي  مجلة  ونقلت 
ملسافرين  تقييم  مليون   ٢4٠ على  بناء  كوم«،  دوت  »بوكينج 
ألكثر  اختياراتهم  عن  كشفوا  العالم،  أنحاء  من  ومتنقلني 
مدينة في العالم، تلقوا بها سبل الترحاب ويرشحونها للزيارة 
وجهات  أهم  اجلاري...   ٢٠٢3 عام  خالل  السفر  على  للمقبلني 

السياحة املانية حول العالم.. مدن ساحرة:
»بولينيانو آ ماري«

في  بلدية  وهي  ماري«،  آ  »بولينيانو  مدينة  القائمة،  وتصدرت 
بلدية  إيطاليا، وهي  بوليا في جنوب  إقليم  باري في  مقاطعة 

تقع على ساحل البحر األدرياتيكي.
واملدينة، هي من مدن إيطاليا اخلالبة، ملا تتمتع به من مياه بحر 
صافية، وشواطئ جميلة، ومنازلها امللونة باللون األبيض، وهي 
من الوجهات املثالية للغطس من املنحدرات في جنوب إيطاليا.

»هوالني«
في املرتبة الثانية -وفق دراسة »بوكينج دوت كوم«- تأتي مدينة 
زوارها من  الودودة مع  العالم  أكثر مدن  بني  التيوانية،  هوالني، 

السياح.
واملدينة تتميز بالعديد من األسباب التي تدفع الرحالة لزيارتها، 
لتايوان،  الشرقي  الساحل  على  املميز  موقعها  ذلك  في  مبا 
هي  تايوان،  في  وطنية  حديقة  أجمل  على  حتتوي  ولكونها 

حديقة تاروكو.
»سان سباستيان«

ومن إسبانيا، جاءت ضمن قائمة أكثر مدن العالم الودودة مع 
زوارها وفق دراسة »بوكينج دوت كوم«، مدينة سان سباستيان 

اإلسبانية.
محاطة  وهي  بإسبانيا،  الباسك  إقليم  في  تقع  واملدينة 
حملبي  مثالية  ساحلية  وجهة  وتعتبر  الذهبية،  بالشواطئ 
الطعام، ملا حتتويه من مجموعة مطاعم بارزة، تقدم عددا من 

األكالت املميزة مثل احملار.

عالم بال حدود2121

تركيا:

طفل صغير يقدم مساعدة »ثمينة« لضحايا 
الزلزال مع رسالة مؤثرة

مبساهمته  األنظار  أعوام،   ٧ عمره  يتجاوز  ال  صغير  طفل  خطف 
زلزال  لضحايا  قدمت  التي  اإلنسانية،  املساعدات  في  »الثمينة« 
من  إنه  التركية  مدينة كيركالريلي  بلدية  رئيس  وقال  املدمر.  تركيا 
الزلزال، مت  التي جمعها السكان لضحايا  بني املساعدات اإلنسانية 

العثور على رسالة لطفل صغير.
وجاء في الرسالة: »مرحبا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة 
»أنا  وأضاف:  دفئك«.  على  ستحافظ  لك،  تكون  دعها  لكن  كثيرا، 

عمري ٦ أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركالريلي«.
التي  اإلنسانية،  البادرة  بهذه  إعجابهم  عن  املعلقني  من  عدد  وعّبر 
وقال  الزلزال.  ضحايا  ملساعدة  العمر،  مقتل  في  طفل  من  صدرت 
آخر  وذكر  ويتضامنون«،  يشعرون  الصغار  األطفال  »حتى  أحدهم 

»براءة األطفال ال تقدر بثمن«.
وهز زلزال، بلغت قوته ٧.٨، جنوبي تركيا، في وقت مبكر من صباح 

اإلثنني، مخلفا خسائر بشرية ومادية هائلة. 

استراليا:

ثعبان النمر
النمر«، يعتبر من     في جنوبي أستراليا، يوجد ثعبان باسم »ثعبان 
أكثر الثعابني األرضية السامة خطورة، إذ يحمل من السم ما يكفي 

قتل 387 خروفاً!

فرنسا:

حيوانات نباتية
   جلأ خبراء الطب البيطري في فرنسا، هذه األيام، إلى تغذية القطط 
والكالب مبواد بروتينية نباتية بدالً من البروتني احليواني، نظراً الرتفاع 
من  والقطط  للكالب  تقدم  التي  األكالت  وتتنوع  اللحوم..  أسعار 

الشعير وفول الصويا وغيرهما من الصوب والبقول.
   وقد أظهرت بعض الكالب والقطط استياءها من هذه األطعمة، وآثر 
بعضها أن يضرب نهائياً عن الطعام النباتي، مطالباً بحقه في تناول 

اللحم ولو مرة في االسبوع!
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Meanwhile, the people of Jericho lived 
in fear,
And the soldiers were on guard, with all of their gear.
But the Lord had promised to deliver Jericho into 
Joshua’s hand,
And laid out to Joshua His whole plan.
The Israelites were to march around the city once a 
day,
For six days they were to circle the city, and then 
stay.
On the seventh day, they were to march around the 
city six times,
Then, they were to stop and listen for the trumpets 
to chime.
When they heard the trumpet blow once loud and 
long,
They were to shout at the top of their lungs, loud 
and strong.
Then the walls of the city would come tumbling 
down,
And they would enter, and ravage this town.
They had been told to kill all the inhabitants,
Except for Rahab and her family, for her assistance.
They were to take nothing but silver, bronze iron and 
gold,
Which would all be consecrated to the Lord.
All this happened just as God had said,
And the Lord was with Joshua, and his fame spread.

Gigi Soleman    

16. JOSHUA III
A few weeks after appointing, 
for the first time, a special rep-
resentative for combatting Is-
lamophobia, we hear about an 
act of vandalism in a Mandir, the 
Hindu temple. The police consid-
ered this act a hate crime. 
Total police-reported hate 
crimes were 3360 cases in 2021 
– According to Statistics Canada 
report published in August 2022. 
A shameful and stressful num-
ber in the times where we call 
for inclusion, diversity, and tol-
erance always. Out of the total 
cases reported, there were 884 
cases motivated by religious 
reasons, and 1723 contributed 
to Race and ethnic motivations. 
The report showed that Jews 
were the highest with 427 hate 
crime reported cases, followed 
by Catholics with 155 reported 
cases, third Muslims with 144 
cases, then other religions 64.
Numbers might not seem note-
worthy in relevance to the pop-
ulation and its diverse religious 
affiliations. Yet, still, an alarming 
factor that could lead to higher 
confrontations between reli-
gions, especially that different 
religious groups tend to accen-
tuate any incident, then politi-
cians and media play a signifi-
cant role in even heightening 

these incidents and try-
ing to create more fear 
among the society. Thus, leading 
to two major results; more con-
cessions for specific groups and 
more votes to politicians.
While the modern civilized 
world has achieved lengthy 
milestones towards establishing 
true secular nations, where reli-
gion is always kept as a personal 
matter and not as an identity to 
any human being, we find out 
that our country, one of the ma-
jor democracies, is not following 
the same path or, in fact, is going 
backward, no different than a 
few other third world countries 
which cannot abandon religion 
as an identity and nationality de-
terminant. Those countries are 
famous for many crimes against 
humanity and oppression.
Our politicians cannot read and 
learn the history and under-
stand that the religion card only 
entailed unrest and conflicts, 
leading to the turmoil that has 
scarred many nations till nowa-
days. Those nations, instead of 
moving towards progress and 
democracy, are still waving the 
blasphemy laws, the religion 
contempt laws, and the hate 
crime laws in the face of their 
citizens, no different than the 

times of the inquisi-
tion carried by the 

church in the medieval era and 
till the industrial revolution and 
the renaissance came to save 
humanity.
No country can allegedly be 
democratic and secular without 
ending classifying its citizens on 
an ethnic or religious basis, and, 
if no privileges or focus is given 
to specific groups, there will be 
no sense of discrimination. 
Imagine our children in daycare 
from different races or religions, 
we see them playing every day 
with innocence and simplicity, 
but once they go to school, we 
start teaching them new words… 
ethnicity, religion, belief, or col-
or.
They start to fear the other or 
at least become very sensitive 
towards the other; they stop 
playing together based on reli-
gious affiliation because their re-
ligious institutes create and fuel 
these differences through their 
religious classes and family tra-
ditions that –instead of building 
an accepting generation to the 
other, they maintain deep dis-
crimination, and the blessings of 
the government do all.

Emad BarsoumEmad BarsoumHate Crimes Hate Crimes 
    and the Secular State    and the Secular State

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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