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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

ابحث عن الطلبة ... حرب اجلواسيس تشتعل ابحث عن الطلبة ... حرب اجلواسيس تشتعل 
بني الصني وكندا وامريكابني الصني وكندا وامريكا

البرتا تقدم إغراءات جديدة البرتا تقدم إغراءات جديدة 
جلذب العمال املهرة من أونتاريوجلذب العمال املهرة من أونتاريو

تفاؤل حذر في الشرق األوسط بعد عودة تفاؤل حذر في الشرق األوسط بعد عودة 
العالقات بني السعودية وإيرانالعالقات بني السعودية وإيران

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes 

Cell: (416) 903 - 7113

خدمــات محاســبة و ضرائب للشــركات و األفراد 

Leslie/High way 7 

, B.comm.Nabil Faltas

(Leslie/High way 7) 

9011 Leslie Street, Suite #303 
Richmond Hill, ON L4B 3B6 
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أنا وهاني شنودة واجلماعة اإلسالمية
تكرمي هاني شنودة في السعودية لم أشاهده بعني املواطن املصري تكرمي هاني شنودة في السعودية لم أشاهده بعني املواطن املصري 
العادي الفخور بابن بلده واالحتفاء به في بلد ينفض عن نفسه غبار العادي الفخور بابن بلده واالحتفاء به في بلد ينفض عن نفسه غبار 
الوهابية البغيض، ولكني شاهدته بعني طالب كلية الطب الذي اعتدت الوهابية البغيض، ولكني شاهدته بعني طالب كلية الطب الذي اعتدت 

عليه اجلماعة اإلسالمية هو وأسرته الطالبية عليه اجلماعة اإلسالمية هو وأسرته الطالبية 
بعد منعهم للحفل الذي استضافوا فيه فرقة بعد منعهم للحفل الذي استضافوا فيه فرقة 
انتقلنا  الطب،  بدايات كلية  انتقلنا املصريني، كنا في  الطب،  بدايات كلية  املصريني، كنا في 
كلية  مدرجات  إلى  العلوم  كلية  مدرجات  كلية من  مدرجات  إلى  العلوم  كلية  مدرجات  من 

الطب.الطب.
ولكنه  اجلامعة،  لكوبري  عبوراً  مجرد  يكن  ولكنه لم  اجلامعة،  لكوبري  عبوراً  مجرد  يكن  لم 
اليمني،  زمن  إلى  اليسار  زمن  من  عبوراً  اليمني، كان  زمن  إلى  اليسار  زمن  من  عبوراً  كان 
إلى جلسات  فؤاد جنم،  أحمد  زمن حفالت  إلى جلسات من  فؤاد جنم،  أحمد  زمن حفالت  من 
وعصام  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  وعصام ومظاهرات  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  ومظاهرات 
إجازة  رحلة  من  عدنا  اجلزار،  وحلمي  إجازة العريان  رحلة  من  عدنا  اجلزار،  وحلمي  العريان 
بأجمل  محملني  أسوان  في  العام  بأجمل نصف  محملني  أسوان  في  العام  نصف 
مكسرة  جديدة  فرقة  ألبوم  ومعها  مكسرة الذكريات  جديدة  فرقة  ألبوم  ومعها  الذكريات 

واميان  شنودة  هاني  »املصريني«،  اسمها  واميان الدنيا  شنودة  هاني  »املصريني«،  اسمها  الدنيا 
»الشوارع  جاهني،  صالح  برعاية  يلمظ،  وحتسني  فتحي  وعمر  »الشوارع يونس  جاهني،  صالح  برعاية  يلمظ،  وحتسني  فتحي  وعمر  يونس 

حواديت« و«ماحتسبوش يابنات ان اجلواز راحة« .. الخ.حواديت« و«ماحتسبوش يابنات ان اجلواز راحة« .. الخ.
التغيرات  نرى  كنا  مبهجاً،  وقتاً  لنقضي  الفرقة  نستضيف  أن  التغيرات فقررنا  نرى  كنا  مبهجاً،  وقتاً  لنقضي  الفرقة  نستضيف  أن  فقررنا 
اليف، وكنا نعرف أن هناك تغييراً قادماً من صحراء الشرق سيأتي على اليف، وكنا نعرف أن هناك تغييراً قادماً من صحراء الشرق سيأتي على 
األخضر واليابس، كانوا قد فصلوا الطالبات عن الطالب، يبيعون اخلمار األخضر واليابس، كانوا قد فصلوا الطالبات عن الطالب، يبيعون اخلمار 

إلقامة  احملاضرات  يوقفون  البنات،  إلقامة ويحجبون  احملاضرات  يوقفون  البنات،  ويحجبون 
أكتبها،  التي  احلائط  أكتبها، اآلذان، ميزقون مجالت  التي  احلائط  اآلذان، ميزقون مجالت 
لكننا كنا نراهن على احترام الزمالة وأننا لكننا كنا نراهن على احترام الزمالة وأننا 
احلفل  احلفل سنقيم  سنقيم 

توقيت  خارج  توقيت مساء  خارج  مساء 
ما  لكن  ما احملاضرات  لكن  احملاضرات 
مرعباً،  كان  مرعباً، حدث  كان  فوجئنا حدث  للقوة،  فوجئنا استعراضاً  للقوة،  استعراضاً 

أنهم تكاثروا كاجلراد وتوالدوا كالسرطان، احتلوا أنهم تكاثروا كاجلراد وتوالدوا كالسرطان، احتلوا 
قاعة االحتفاالت في قصر العيني.قاعة االحتفاالت في قصر العيني.

في  يختبئوا  أن  وفرقته  شنودة  هاني  في اضطر  يختبئوا  أن  وفرقته  شنودة  هاني  اضطر 
اقتحام  فؤاد  هاشم  د  رفض  العميد  اقتحام مكتب  فؤاد  هاشم  د  رفض  العميد  مكتب 
واعتدوا  بالقوة،  احلفلة  منعوا  للكلية،  واعتدوا األمن  بالقوة،  احلفلة  منعوا  للكلية،  األمن 
صادروا  القطة،  لهم  ودبحوا  الطلبة،  صادروا على  القطة،  لهم  ودبحوا  الطلبة،  على 
الطلبة  احتادات  اكتسحوا  لصاحلهم،  الطلبة املسجد  احتادات  اكتسحوا  لصاحلهم،  املسجد 
مييلون  كثيرون  أساتذة  بدأ  السنوات،  كل  مييلون في  كثيرون  أساتذة  بدأ  السنوات،  كل  في 
تدريس،  كهيئة  لتصعيدهم  ويخططون  تدريس، إليهم  كهيئة  لتصعيدهم  ويخططون  إليهم 
وبدأ أساتذة كلية الطب من أصحاب الهوى االخواني  أيضاً في إعالن وبدأ أساتذة كلية الطب من أصحاب الهوى االخواني  أيضاً في إعالن 
والبراء  والوالء  واجلزية  اخلالفة  مصطلحات  نسمع  وبدأنا  والبراء هويتهم،  والوالء  واجلزية  اخلالفة  مصطلحات  نسمع  وبدأنا  هويتهم، 
ومقاطعة املسيحيني وتكفير اخملالف ….الخ، وبدأت السطوة والسيطرة، ومقاطعة املسيحيني وتكفير اخملالف ….الخ، وبدأت السطوة والسيطرة، 
وبدأت مسيرة الدم التي لم تتوقف حتى اآلن، السعودية أدركت اللعبة وبدأت مسيرة الدم التي لم تتوقف حتى اآلن، السعودية أدركت اللعبة 

مؤخراً ، فهل ندرك نحن أيضاً.مؤخراً ، فهل ندرك نحن أيضاً.

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

كوكبنا  أمريكا  تقود  هل 
مشابه  عظيم«  »كساد  إلى 

لكارثة عام 1929
............................................ص15

تايوان  يشتعل..  الصراع 
فهل  »درونز«..  تستعرض 
مع  حرب  لدخول  تستعد 

الصني؟
............................................ص11

»ميتا« ستمنع وصول األخبار 
بوك  الفيس  ملستخدمي 
اعتماد  حالة  في  وإنستجرام 

القانون رقم »سي- 18«
............................................ص12

تستولي  الكندية  املصرفية 
)وادي  أصول  على  مؤقتا 

السيليكون( في كندا
..............................................ص9 

قوانني املواريث لألقباط وحقوق األنسانقوانني املواريث لألقباط وحقوق األنسان
اعتباري،  كيان  فالدولة  للدولة،  بدين  أؤمن  ال  بالطبع  كنت  إن 
أومن  كنت  وأن  مسيحي،  شاليه  وال  مسلم  مبني  يوجد  وال 
بالقوانني الوضيعة اإلنسانية اخلالية من القداسة والتي تتغير 
بحسب الزمن واحلاجة لضبط اجملتمع وازدهاره وليس بتشريعات 
دينية قدمية تُصبغ بالقداسة فيصيبها اجلمود وتُخلف ضحايا 
من مواطنني في عصور مختلفة، فضالً عن وجود مئات األديان 
إميانه وتشريعه هو الصحيح، بصرف  يرى  بالعالم وكل مؤمن 
النظر عن كل ما سبق إال أنه إذ لم يكن من التشريع الديني 
لدولة مهرب فعلى األقل وبأبسط أنواع املنطق والعدالة أن ال 
ولهذا  الدين.  هذا  أتباع  غير  علي  الديني  التشريع  هذا  تطبق 
نثمن اجملهود الكبير الذي تقوم به األستاذة »هدى نصر اهلل« من 
املبادرة املصرية للحقوق الشخصية والذي كان نتيجته احلكم 
األسرة  لشئون  القاهرة  محكمة  من  أيام  منذ  الصادر  األخير 
علي  املواريث  في  اإلسالمية  الشريعة  قوانني  تطبيق  بعدم 
أسرة مسيحية من زوجة وأبناء ومت توزيع امليراث عليهم جميعاً 
األرثوذوكس،  لألقباط   ٣٨ لالئحة  احلكم  وأستند  بالتساوي. 
والتي تقضي بأن امليراث يوزع بالتساوي بني األبناء، وحال وجود 
وجود  امليراث في حالة عدم  زوج يحصلوا على نصف  أو  زوجة 
أبناء، والربع في حالة وجود أبن أو ابنني، ويتساوى الزوج أو الزوجة 
باألبناء حال وجود أكثر من٢. وبهذه األحكام يتم إنتهاء حقبة 
امتدت لسبعة عقود كانت تُطٌبق أحكام الشريعة اإلسالمية 
في املواريث علي األقباط وحتديداً منذ صدور قانون ١٣١ لسنة 
أحكام  تطبيق  على   ٨٧٥ رقم  مادته  في  نص  والذي   ١٩٤٨

والقوانني  املواريث  في  اإلسالمية  الشريعة 
الوقت  ذلك  املسلمني، ومنذ  الصادرة علي غير 

اعتبرت احملاكم أن هذا القانون يلغي حق االقلية املسيحية في 
أي متييز مستحق سابق في  تطبيق شرائعهم عليهم ويلغي 
جهود  نتيجة  األخيرة  الفردية  األحكام  صدرت  حتى  القوانني. 
املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، بدأت من جتربة شخصية 
للمحامية هدى نصر اهلل وأخوتها حينما طالبوا بإلغاء إعالم 
ميراثها  في  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقاً  الصادر  الوراثة 
اهلل،  نصر  برسوم  رشاد  والدهم  من  املسيحيني  وأخوتها  هي 
إعالم  بإلغاء  األسرة  لشئون  حلوان  محكمة  قضت  وبالفعل 

الوراثة اخلاص بهم.
ولألسف تلك األحكام مازالت نقاط بيضاء وسط الظالم حيث 
لكن لم حتل املشكلة بعد جذرياً، ومازالت تلك األحكام مجرد 
أحكام متفرقة وليس قوانني عامة رغم وجود املادة الثالثة من 
شرائعهم،  إلي  األقباط  يحتكم  بأن  تقضي  والتي  الدستور 
رفعت  ولهذا  التشريع.  بهذا  ملتزمة  احملاكم  كل  فليست 
املبادرة املصرية للحقوق الشخصية تلك القضية أمام احملكمة 
الدستورية لتكون قوانني واجبة النفاذ ولكن لم يتم البت فيها 

بعد
ورغم األسف لعدم تفعيل الدستور في هذا األمر الهام كامالً 
والتي  احلقوقية  املنظمات  بتلك  فخورون  أننا  إال  األن،  حتي 
تخوض تلك املعارك دفاعاً عن املواطنة وعن حقوق كاملة وغير 

منقوصة ملواطني الدولة من األقباط 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
décembre 21, 2022 5:00 PM

client : MCE Nº 111181629-2 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Approche Syndromique trim fermé : 5’’ x 7,25’’

pièce : Hebdos trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 81629-2_MCE_ApprocheSyndromique_Hebdos_FR_5x7,25

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
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الزواج بني األمس واليوم
44

يصعب  ُمراوٌِغ  حوٌت  النجاُح 
اجتهادٍ  على  يتغذى  اصطياده، 
والشغف  التوق  يسبُقه  ُمستمر 
واحللم بغٍد أفضل، فإن مات احللم 
والشغف  التوق  معه  انطفأ 
اليأس  ر  وصوَّ العزمية  ووهنت 
ُمستحيالً،  النجاح  إلى  الوصول 
وعن هذا قال املُفكر ممدوح عدوان: 
هي  احليوان  عن  اإلنسان  مُييز  »ما 
األحالم؛ فإن قتلوا أحالمه فإنهم 

تابًعا  حيوانًا  يكوَن  أن  يُريدون 
وجتويع  األحالم  فقتل  ُمطيًعا، 
رمبا  االنصياع«،  بوَّابة  هي  اإلنسان 

يستهويها  ُمجتمعاٍت  في  نعيُش  هذا  ألجل 
قتل األحالم ووأد األمنيات وتسميم الطموحات، 

لهم  أحالم  ال  الذين  فالناس 
العبث  صار  اجمُلتمعات  هذه  في 
لهم  بالنسبة  اآلخرين  بأحالم 
الرتيبة  األيام  ملل  تُبدد  تسليًة 
في  غرقهم  وطأة  من  وتُخفف 

مشاعر انعدام اجلدوى.
يُحقق  أن  السهل  من  ليس 
جناًحا  األيام  هذه  اإلنسان 
فحني  مكان؛  أي  في  استثنائًيا 

والشروط  بالبيروقراطية  البشر  تدجني  يتم 
مع  والتعامل  العويصة  والعقبات  املُعقدة 
الرضا  تنال  ُمدمجة«  »أقراص  كـ  عقولهم 
والقبول بإثبات قدرتها على احلفظ في املدارس 
إلى »روبوتات ُمطيعة« ال  اخمُلصصة لتحويلهم 
نادرة،  األحالُم  تُصبح  ُمبِدعة«  إلى »شخصيَّات 
النجاة بعقلها  تتمكن من  التي  والشخصيات 
جتد  أحالمها  على  باحمُلافظة  الكابوس  هذا  من 
نفسها في معارك ال تنتهي مع »الشخصيات 
البشرية الروبوتية« التي جنحت األنظمة العاّمة 
في استئصال قدرتها على احللم من قبل، لقد 
وهي  الروبوتية  الشخصيات  تلك  حياة  انتهت 
كي  الناجية  الصغيرة  الفئة  إغراق  تُريد  اليوم 
ال يظهر الفرق، وكي ال تساعدها خاليا عقلها 
التي مازالت حيَّة على التضاُفر مع قدرتها على 

التخيُّل فتصير سيِّدًة عليها.

اإلنسان  يُحقق  ال  هذه  أيامنا  في 
بشق  إال  صغيرًا  استثنائًيا  جناًحا 
يفرح  اإلنسان  يكاد  وال  النََّفس، 
حتى  نفسه  مع  بنجاحه  قليالً 
باألمر  لهم  شأن  ال  من  ُكل  يأتي 
يُريدون نصيبهم من تلك الكعكة 
التي لم يبذلوا ُجهًدا في ُصنعها، 
خجل-  دون   – يُجاهرون  وأحيانًا  بل 
برغبتهم في احلصول على كعكٍة 
يفعلوا  أن  دون  آلنفسهم  مماثلٍة 
عليها!  حصولهم  يستحق  شيًئا 
في ُمجتمعاتنا التي تُطالب اإلنسان 
من  ُكل  وتعتبر  بالتواُضع  دائًما 
يُصرح عن سعادته بنجاحه »مغرورًا«، وكل من 
يُخفي أسرار هذا النجاح »أنانًيا« يجد اإلنسان 
شائكٍة  بيئٍة  في  غارًقا  نفسه 
منه  تسخر  تعثَّر  إن  ة،  سامَّ
نحوُه  بنانها  وتُسدد  به  وتشمت 
وإن سدد هدًفا  ساِخرًة ُمتشفية، 
من  انتقصوا  النجاِح  مرمى  في 
وجتاهلوه،  منه  وقللوا  هدفه  شأن 
وإذا صَعد درجًة بصعوبة يأتيه من 
أسرار  على  احلصول  منه  يتوقع 
دون  مجانًا  الدرجة  لتلك  الوصول 
ُمقابِل! فإما أن يكونوا مثله متاًما دون بذل أدنى 
مجهود وإما أن يكون مثلهم ويسقط معهم! 
محاوالتهم  ُكل  لتلقي  مرمًى  سيكون  وإال 
وهي  الصعود!  من  ومنعه  خطواته  لعرقلة 
زويل  أحمد  الدكتور  مصداقية  تُعزز  ظاهرٌة 
أغبياء،  ونحن  عباقرة  ليسوا  »الغرب  الشهيرة: 
هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن 

نُحارب الناجح حتى يفشل«!
املُعرقلة  بيئاتنا  في  للنجاح  التوَّاق  اإلنسان  إن 
هذا  بعد،  ميُت  لم  حلٌم  لديه  مازال  هو مخلوٌق 
باحلياة  تنبض  التي  الصغيرة  األحالم  من  النوع 
قدميه  على  واقًفا  العالم  بقاء  في  السر  هي 
على  لُنحافظ  ش،  والتوحُّ التيبُّس  من  ووقايته 
تقدير،  أقل  على  وشأنه  بترِكه  اإلنسان  هذا 
في  الصغيرة  األحالم  زوايا  على  ولُنحافظ 

أعماقنا ما لم يُكن األوان قد فات على إنقاذها.
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كفيلة  كانت  فيلم،  سيناريو  لقراية  واحدة  جلسة 
بطولة  على  زكي،  احمد  للفنان  الفورية  باملوافقة 
الشاب  رفيقه  ..هيخرجه  »احلريف«  اسمه  فيلم 
نفسه  حدثته  اكيد  اللي  خان  خان..  محمد  وقتها 
جبينه  على  املنحوتة  األسمر  الشاب  غيره؟  مني  إن 
حواديت  مالمحه  على  ومرسومة  الشوارع،  قسوة 
الشقاء والتعب واألحالم املوءودة.. حضر نفسه واجته 
احلق  ده؟  إيه  له  بيقول  بصديقه  فاتفاجئ  للدور، 
شعرك الكنيش ده يا احمد.. اندهش الفنان!  قصة 
الشعر دي موضة أغلب العبي اجليل. وهو جاي يعمل 
دور حريف كورة شراب.. رفض الطلب وأصر ميحلقش 
شعره، فرفض خان إسناد الدور له من األساس وراح 
الدور لعادل إمام.. ميكن كانت صدمة خلان، انها عدت 
الندم  أصابع  فعال  عض  اللي  املثقف  الفنان  على 
جنح  وللمفارقة  جتاريا،  الفيلم  فشل  رغم  بعدها 

بعدها فيلم شادر السمك جماهيريا.
بتتشاط  اللي  بالكورة  عالقة  ملوش  احلريف  فيلم 
للي  انحيازه  أعلن  خان  ذاتها..  حد  في  باألقدام 
بيتشاطوا طول حياتهم زي الكورة واكتر..«احلريف«، 
البروليتاريا..  طبقة  احلرفيني،  لكل  إشارة  كان 
الشغيلة وأصحاب املهن، اللي ميملكوش من الدنيا 
غير أيديهم وصحتهم، يكسبوا منها قوت يومهم.. 
غالبا  املسحوقني  أبداً،  املهمشني  يوميا،  املطحونني 
مكافأة  أو  تعويض  أو  متن  غير  من  املطاف  نهاية  في 
بعد ماتش اعتزال.. االعتزال بالنسبة لهم هو حلظة 
فيها  ويدوروا  بيلفوا  اللي  الرحلة،  نهاية  بعد  املوت 
في مكانهم، حلد ما تخور قواهم ويرحلوا في صمت، 

مفسحني اجملال حلريف جديد لسه بصحته.
فقط  فيها  نتعرف  رحلة  في  مخدناش  خان  محمد 
على فارس احلريف، بل صعد باملشاهد ليستقل معاه 
يتمشى  منه  ينزل  وبعدها  الذروة..  ساعة  اتوبيس 
املتراصة  البيوت  على  يبص  واحلارات،  الشوارع  بني 
الشبابيك  يتأمل  اخلصوصية..  منزوعة  بعشوائية 
اللي  السطوح  وبرد  احليطان،  وشقوق  املتهالكة 
عليهم  بينعكس  اللي  احملبطني،  أجساد  في  بينخر 
أضواء اإلعالنات في العمارات البعيدة، فيبانوا كأقزام، 
ويلتفت  أنينهم  يسمع  أو  هيشوفهم  حد  ما  نادرا 
لكل حكاية ورا كل باب.. الكل عايز يوصل لبر أمان.. 
الكل في انتظار شيء ما يغير حاله.. مش عارف هو 

ايه وازاي وامتى.. بس برضه منتظرين.
بطل خان الرئيسي هو فارس املهزوم اللي ملوش من 
اسمه نصيب، حتى وإن كانت الچينات چينات فارس.. 
صفات  كلها  العطاء..  في  الرغبة  العناد،  التمرد، 
لفارس يقابلها الفقر وقلة احليلة وانعدام الرغبة في 
التناقضات  أي شيء، تخليك واقف محتار قدام كل 
أحياناً.  بسلبيته  املطلق  الشرير  مش  فارس  دي.. 
وقلة إحساسه مبسئوليته جتاه ابنه من طليقته، أو 
مسئوليته جتاه شغله وأكل عيشه.. وال هو الطيب 
للخير  وحبه  حاجته  رغم  وكرمه  بعطاؤه  املالك 
ظروفه..  نفس  وفي  شبهه  اللي  مبعاناة  وإحساسه 

فارس هو كل دول على بعض..لذلك أحببت فارس.
الكورة  وجنم  اإلغريقي في عني طفله.  البطل  فارس 
الشعبية،  والساحات  الشوارع  عالم  في  الالمع 
وفتى أحالم زميلته في الشغل، شريكته في املهنة 
الوقت فارس  الذل واالستعباد.. لكنه في نفس  وفي 
ورشة  صاحب  نظر  في  الكسول،  املستهتر  العامل 
وتنظيم  املراهنات  متعهد  رزق  نظر  وفي  األحذية.. 
املباريات، الفرخة اللي بتكتفي بقليل من العلف، مع 
إنها بتبيض الذهب للكسيح اللي متحكم في لعبة 

رأس مالها القدمني.
كسر  اللي  طليقته  حب  ما  زي  حد  محبش  فارس 
الغليل  فش  خناقات  من  واحدة  في  ضلوعها  لها 
لكنه متمرد حتى  الضعفاء ضد بعض،  املعتادة من 
بالعودة  وأمنياته  واعتذاره  حبه  عن  اإلعالن  على 
ألحضانها.. يكره زميلته ويرفض االرتباط بيها، لكنه 
املتعة  بيتها حلظات من  معندوش مانع يختلس في 
يستضيف  مشاعر..  أو  عواطف  بال  كجسد  احلرام.. 
يروح  الضيقة عليه هو شخصيا..  قريبه في غرفته 
قريبه  فيقبل  عمل،  فرصة  له  يطلب  للورشة  بيه 
إحساس  ذرة  أو  غضاضة  دون  فيمشي  هو..  ويتطرد 
باحلقد على اللي خد مكانه ورزقه.. ميد أيد العون لكل 

دفع  عند  يتباطأ  يخليه  ممكن  عناده  لكن  حوله،  من 
نفقة طليقته ام إبنه الوحيد.. متمرد إلى حد الثورة 
على صاحب عمل أو ضابط بيحقق معاه في جرمية 
اللي يعلم علم  لرزق  قتل، لكنه سلبي ومستسلم 
هو  أنه  رغم  الفتات،  وراميله  حقه  واكل  أنه  اليقني 

جنم احلواري واملراهنات اللي بيجيب له االجوان.
استسلم  اللي  املنهك  احلريف  وحده  يكن  لم  فارس 
أقفاص..  بيصنع  تاني  حلريف  ابن  املريح..هو  لليأس 
غير  ميملكش  لكنه  لالنقراض،  طريقها  في  مهنة 
االستمرار فيها حلد املوت.. املوت اللي ملا جاله فارس 
معاك  هنموت..  كلنا  رده:  فكان  األم،  وفاة  بخبر 
سجاير؟.. تعاطفت مع عبد اهلل جاره »جناح املوجي« 
على  القدرة  في  فارس  من  األضعف  كان  أنه  رغم 
التحمل.. عبد اهلل جاع وجاعت عياله، فحاول يسرق 
فانتهى األمر بارتكابه جرمية قتل حاول مرارا إنكارها..
قبل  سره  كشفت  وحدها  خان  محمد  كاميرا  كن 
املباحث في مشهد من أعلى مشاهد الفيلم حرفية 
الشارع  في  ماشيني  كانوا  وفارس  اهلل  وشجن..بد 
يرجتفوا من البرد، فاستوقفهم راجل عربيته عطالنة 
ومحتاجة زقة..م يترددا في مساعدته وبالفعل دارت، 
عبد  لكن  طريقه  في  فارس  وانطلق..مل  فشكرهم 
اهلل فضل واقف يبص على العربية ويبكي.. ولسان 
حاله بيقول: كان يجرى ايه لو كان حد مد لي ايده.. 

وأعطى حلياتي وأحالمي املعطلة نفس الدفعة؟ 
اعتبرت  لكني  شنودة،  هاني  موسيقى  اعجبتني 
لهاث  هي  للفيلم  الرسمية  التصويرية  املوسيقى 
أنفاسه..  من  خارجة  اللي  الزفرة  صوت  فارس.. 
أصحاب  بيبذله  اللي  للمجهود  املصاحب  النهجان 
احلرف واملهن الشاقة.. فارس بيلهث من أول مشهد 
كعالمة أولى على تعب مستمر في حياته العملية، 
اللي  الوحيدة،  باللحظات  استمتاعه  أثناء  ويلهث 
ملوش  مضمار  في  متوج  ملك  كأنه  فيها  بيشعر 

شريك له في املكانة.
معشوقته  الشراب  والكورة  باتا  وكوتشي  امللعب 
اللعوب.. اللي زيها زي كل حاجة في حياته عنوانها 
التناقض.. خضع حلبها في الشارع.. ومترد عليها وعلى 
حلم الشهرة والثراء ملا ضرب مدربه في النادي.. فاختار 
يستمتع  وقرر  والشاشات،  األخضر  العشب  يسيب 
الغالبة  وتشجيع  الشوارع،  وتراب  عفرة  وسط  بيها 
حلظات  احلياة  من  بيقتنصوا  زيه،  اللي  والشقيانني 
واالنتصار،  الزهو  من  وحلظات  واحلماس  الشغف  من 
أخرى،  أهداف  عن  فارس عوضاً  بيحرزه  مع كل هدف 
ال هو وال هما قادرين يحققوها.. حتى ملا رضخ فارس 
لواقعه اجلديد، واستسلم حلكم الرأسمالية واستلم 
مصاحبه  اللهاث  فضل  حياته..  هيغير  اللي  شغله 
حتى وهو سايق عربية اخر موديل، ميلكها حريف تاني 
ودع احلارة من زمان، ولعب في ملعب االنفتاح بقواعده 
يلعب  الفيلم  نهاية  في  احلريف  أصر  وأخالقياته.. 

ماتش الوداع..وداع البروليتاريا.
وقرر يلعب مع الفريق اخلسران فيكسب املباراة، تاركا 
اللي  اجلديد  احلريف   .. »مختار«  الشاب  امللعب  في 
قطرة  آلخر  هيتعصروا  اللي  وشبابه  بصحته  لسه 
ابنه  فارس  يحتضن  شاكلته..  على  ومن  رزق  خلدمة 
داخل الشباك بعد هدف الفوز األخير. ويرد على سؤال 
ابنه إن كان هيلعب تاني وال أل.. فيقول له زمن اللعب 
راح وهو برضه بينهج..فهل كانت دي اإلشارة على إن 
التعب واملعاناة قدر ال مفر منه لكل اللي حكم عليه 

زمانه، يعيش وميوت حريف!  

أين يذهب احلريف 
بعد ما زمن اللعب راح!!

 بقلم: هاني صبحي 
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مثلما أغمض عينى؛ البحث عن فكرة شاردة!
مثلما أغمض عينى؛ الرى هدية من حبيب رائعة!

مثلما اغلق النور؛ الستقبل عاماً جديداً من أعوامنا الواعدة!
أتى اليك يا أمي في ليلة عيدك القدسي..

في الوقت الذي رحلت فيه!
أتى اليك يا أمي في ليل من صنع الطبيعة،

ومن صنع الفراق والوحدة واالشواق،
ومن صنعي...

الرى طيفك املشع كنجم يشرق في شفق وقت غروبك،
واستقبل عاماً جديداً من ورود الذكريات،

التي تُلهم، وتعضد. 
وهكذا الليل يا أمى كان قدرنا..

ولم يزل يحكى تاريخاً ينبض باحلياة، كان بيننا:
فقد ُولدت من احشائك حيث عشت ليالً من تسعة أشهر!

وفي الليل..
كم صرخت باسمك:

.. خوفاً من ظالم كئيب!
.. وفزعاً من كابوس مرعب!

.. وأنيناً من ضربات مرض ال يرحم!
في هذه الليالي الطويلة من التجارب واحملن،

والتى تطارحنا فيها:
االلم، والسهر، والصالة، والقدرة على 

االحتمال.
عرفت سر امومتك.

واختبرت عمق محبتك.
ووجدتك يا أمي:

وجهاً وجيهاً في الليل.

في الليل كانت أمي! 

يوسف باسم  للمبدع  فيديوهات  شاهدت  املاضي   األسبوع 
تلك عن  النظر  وبغض  املثليني  حقوق  عن  فيهم   يتكلم 
منهم. املُعلن  وموقفهم  العربان  بعض  آراء  وعن   القضية 
 وأيضا حقيقة موقف الدكتور باسم من تلك القضية، ولكن

الغرب ثانية حتدث خاللهم »باسم« عن طبيعة نظرة  انتباهي مقطع مدته ١٥   ما شد 
 عامة وأمريكا خاصة من التعامل مع العرب، وذلك من خالل تفسير قس أمريكي لكون
 العرب جاءوا من جارية وان الغرب يجب أن يُعاملوا العرب - حتى اجملنسني بجنسيات دول

.غربية - على أنهم أوالد جارية
 واألسباب التي يدفعون بها انهم ولدوا من هاجر اجلارية املصرية التي تزوجت أبونا إبراهيم
 ضد مشيئة اهلل ولسان حالهم يقول انهم - أي العرب - ولدوا مبشيئة بشرية وعلى هذا

 .األساس ال ميكن مساواتهم مع الشعوب الغربية الذين ولدوا أحرار
أريد ما  ولكن  وتاريخياً،  دينياً  مذكورة  نشأتهم  موضوع  ألن  العرب  عن  أدافع  لن  أنا   هنا 
 احلديث عنه هم الشعوب التي تتحدث العربية وهم ليسوا من أبناء هاجر، فهم يتحدثون
واالستعماري اجليوسياسي  الواقع  بحكم  أجدادهم  على  ُفرضت  التي  العربية   اللغة 
 ويعيشون في بالد اُستعمرت من العرب من ألف سنة وأكثر ال يعنى مطلقاً أنهم ينتمون
.ألوالد اجلارية وال يحق ألية دولة أو مجتمع أن يصنفهم على أنهم ينتمون إلى أوالد هاجر

 الن كل عمل إرهابي أو عنصري يفعلونه بعض أوالد هاجر نُعاقب نحن عليه ألننا نتحدث
هاجر أوالد  لسنا  عراقيني  لبنانيني  سوريني  مغربيني  جزائريني  مصريني  ولكننا   لغتهم، 
التاريخ في مدارس، واحتضنتنا في مجتمعات أن يبدأ  أوالد »حرة« علمتنا قبل   بل نحن 
 متحضرة صنعت منا أمما عظيمة وشعوبنا كانت منارة للثقافة والتنوير هذا كان قبل

 .احتالل أوالد اجلارية لبالدنا
 فليس من الصواب إن نُحسب مع أوالد هاجر والبد لبالد املهجر إن تعرف متاما أننا نتكلم
 لغة أوالد اجلارية بحكم الواقع االستعماري ولكننا لسنا منهم. هم يعرفون تاريخنا وهم
أوالد حرة أننا  أجمع  العالم  لُنعرف  اآلن  الوقت  قد حان  انه  واعتقد   مبهورين بحضارتنا. 
 سواء كنا أمازيغ فينيقيني أشوريني كلدانيني فراعنة حقيقة أصولنا وتاريخنا وحضارتنا

.وأمجاد ماضينا وإننا ال ننتمي إلى أوالد اجلارية

أوالد اجلاريةأوالد اجلارية
    بقلم: مجدي حنني

تفاح،  شجرة  حتت  فجلس  التعب  أعياه 
وشرد  الشجرة،  على  إياها  سانداً  رأسه  وضع 
وتذكر كل انكساراته وإخفاقاته  بذهنه قليالً 
العمر  قطار  به  مضى  كيف  تذكر  وخيباته! 
وضاعت أحالمه حلماً وراء حلم وراء حلم، كان 
أيضاً  أحالمه  قطار  وكان  ميضي  العمر  قطار 

ميضي! 
متلك اإلحباط منه وبلغ اليأس منه مبلغاً لم 
شمس  لسعته  قبل!  من  به  شعر  أن  يسبق 
يأسه  بلغ  كما  مداه  اإلعياء  وبلغ  الظهيرة 
ولكن  املوت  متمنياً  عيناه  أغمض  منتهاه! 
يأتي في  بل  يتمناه  ملن  يأتي  ال  فاملوت  هيهات 
بني  أماني  حسب  يتأخر  وال  يتقدم  ال  موعده 
ثم شعر بشيء يسقط  مرت حلظات  البشر! 
فغضب  األلم  ببعض  فشعر  رأسه  على 
محدثاً  وقال  عينيه  من  الدموع  وانهمرت 
في  تشترك  أن  تريد  الطبيعة  حتى  نفسه 
يفتح  ولم  به!  أشعر  ما  يكفيها  أال  معاناتي 

عيناه ليري ماذا سقط على رأسه!
الدموع  تنهمر  وبينما  مغلقتان  عيناه  ظلت 
نفس  على  آخر  شيء  سقط  عينيه  كلتا  من 
مازال  كان  الذي  رأسه  محيط  من  البقعة 
وبكي  أكثر  فتألم  فيها  األلم  ببعض  يشعر 
أكثر ولكنه لم يفتح عينياه ليري ماذا سقط 
على رأسه ثانية! تكرر ما حدث لعشرات املرات 
أما هو فلم يحرك ساكناً سوى أنه ظل يبكي 
على  وحنقه  ومرارته  يأسه  ويزداد  ويكتئب 
اشتياقه  ورمبا  طلبه  ويزداد  والطبيعة  احلياة 
للموت الذي يعلم جيداً أنه لن يأتي ملن يطلبه 

أو يريده ولكنه يأتي إال في موعده! 
له  يقول  أذنه  في  يهمس  وفجأة سمع صوت 
بهدوء أفتح عينيك! ففتح عينيه بسرعة في 
فرع  فوجد  نظر  ثم  وخوف شديدين  اضطراب 
من شجرة التفاح التي يجلس حتتها مييل نحو 
اليمني ويحدثه! عقدت املفاجأة لسانه!  أذنه 
أذني  فرع شجرة مييل على  قائالً  حدث نفسه 
اجلنون!  وليس  املوت  اشتهيت  إلي!  ويتحدث 
ثانية  يهمس  الفرع  وجد  يتعجب  هو  وبينما 
الذي تكرر  ويقول له هل تعلم ما هو الشيء 

على  سقوطه 
في  البقعة  نفس 
عشرات  رأسك 

ما  لترى  عينيك  بفتح  حتى  تهتم  ولم  املرات 
عينيك  تبقي  أن  أخترت  بل  الشيء  هذا  هو 

مغلقتني وتلوم الدهر وتلعن حظك؟! 
من  نفسك  حرمت  بنفسك  أنت  صاح  يا 
على  الشيء  هذا  سقوط  يتكرر  ملاذا  السؤال 
السؤال  من  نفسك  حرمت  نعم  رأسك! 

أن  تريد  الطبيعة  أنه حتى  تعتقد  ألنك كنت 
على  يسقط  كان  الذي  عذابك!  في  تشترك 
رأسك كانت تفاحة تسقط تلو التفاحة! منذ 
عشرات السنوات سقطت تفاحة واحدة على 
بدأ  وبعدها  نيوتن«  »اسحق  يدعي  رجالً  رأس 
ألسفل  سقطت  ملاذا  نفسه  سأل  ثم  يفكر 
أكتشف  النهاية  في  ثم  ألعلى  تسقط  ولم 
اجلاذبية األرضية وتغير العالم بأكمله بسبب 
نظريات نيوتن الذي لم يحرم نفسه وال سمح 

ألحد وال حتى الطبيعة أن حترمه من السؤال!
تبقي  أن  أما  خياران  أمامك  كان  عزيزي  يا 
املكان  ترحل من هذا  أن  أو  نيوتن  وتسأل مثل 
ويتكرر  ويتكرر  يتكرر  أملاً  لك  يسبب  الذي 
لك  جتلب  جديدة  بداية  آخر  مكاناً  في  لتبدأ 
البقاء لتتألم وتتألم  السعادة ولكنك أخترت 
وتتألم وحرمت نفسك من السؤال فنلت األلم 
تعجب  في  الشجرة  فرع  إلى  نظر  مضاعفاً! 
متعجباً  نومه  من  أستيقظ  فجأة  ثم  وحزن 
ليجلس حتت  ثم نهض سريعاً  احللم  من هذا 
شجرة تفاح أخرى ومن يومها ينتظر سقوط 

تفاحة على رأسه!

غبي حتت الشجرةغبي حتت الشجرة
بقلم: جورج موسى

احلزب الدميقراطي اجلديد بـ أونتاريو احلزب الدميقراطي اجلديد بـ أونتاريو 
يحتفظ مبقعده بعد استقالة رئيس احلزبيحتفظ مبقعده بعد استقالة رئيس احلزب

في  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  مرشحة  فازت 
مقاطعة  انتخابات  في  جاما«،  »سارة  أونتاريو، 
سنتر«.  ’’هاميلتون‘  دائرة  في  جرت  والتي  أونتاريو 
حيث حصلت علي ٥٤ باملائة من األصوات في هذه 
الزعيمة  باستقالة  مقعدها  شغر  والتي  الدائرة 
هوارث«،  »أندريا  اجلدد،  للدميقراطيني  السابقة 
في  النيابي  منصبها  من  حالياً  هاميلتون  عمدة 
إلنتخابات  الترشح  لها  ليحق  املاضي  أغسطس 

املدينة وفازت مبنصب العمدة .
والذي  اليساري  احلزب  هذا  يكون  النتيجة  وبهذه 
مقاطعة  برملان  في  الرسمية  املعارضة  يُشكل 

أونتاريو في ’’كوينز بارك‘‘ في تورونتو، قد احتفظ مبقعد الدائرة.
وكانت باقي النتائج هي حلول مرشح احلزب الليبرالي في أونتاريو، »ديردري بايك« ثانياً بحصوله 
علي ٢٠ باملائة من األصوات، كما حل مرشُح احلزب التقدمي احملافظ، احلاكم في أونتاريو، »بِيت 

ويسنر« ثالثاً بعد أن حصل علي ١٥ باملائة من األصوات.
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انه زيجموند جان ادامسكي ولد عام ١٩٢٣ في 
بولندا قبل أن يرحل مع زوجته عام ١٩٦١ التي 
تزوجها قبل ثالث سنوات صوب بلدة تينجلي 
يقرب من  ما  بإجنلترا وطوال  يوركشاير  مبدينة 
جاء  ان  الي  هدوء  في  الزوجان  عاش  عاما   ١٩
حيث   ١٩٨٠ عام  من  ٦يونيو  العاصف  اليوم 
بعض  لشراء   ٣:٣٠ الساعة  ادامسكي  خرج 
القريبة  املتاجر  أحد  من  املنزلية  االحتياجات 
جيرانه  أحد  مع  التحية  تبادل  سيره  وأثناء 
اختفى  وبعدها  رآه  من  أخر  الرجل  ذلك  كان 

ادامسكي… متاما.
أثر  أيام كاملة لم يكن هناك أي  ملدة خمسة 
اليوم  من  عصرا   ٣:٤٥ الساعة  في  لكن  له، 
اخلامس أي يوم ١١يونيو عثر عليه )تريفور بارك( 
في ساحة مصنع والده فوق كومة من الفحم 
يناهز ارتفاعها ٣ أمتار ونصف املتر، لم تتأخر 
الشرطة إذ حضر الشرطي )االن جودفري( بعد 
املشهد،  وصف  في  ليبدأ  فقط  الساعة  ربع 
االستفهام  بعالمات  امتأل  الذي  املشهد 
على  ملقاة  اجلثة  كانت  للحل.  القابلة  غير 
بأنها  آثار للتسلق مما يرجح  وجهها… ال توجد 
ألقيت أو وضعت من اعلى… كانت محفظته 
إلى  وقميصه وساعته مفقودين متاما إضافة 
البنطال  يرتدي  ادامسكي  كان  غريب  شيء 
واحلذاء بطريقة غريبة وكأنه ال يعرف طريقة 
ارتداءهما مطلقا… أخر من رأى ادامسكي قال 
بأنه كان حليق الوجه في ذلك اليوم وحينما مت 
العثور عليه منت حليته ليوم واحد فقط على 
فما  كاملة  أيام  خلمسة  اختفاءه  من  الرغم 

الذي يعنيه هذا... وإالم يدل؟
ورقبته  كتفيه  على  حروق  هناك  كان  كما 
عجز  جيلية  مادة  وجود  مع  رأسه  ومؤخرة 

العلم عن التعرف عليها إلى اآلن.
إن  قال  اجلثة  بتشريح  قام  الذي  ادواردز(  )االن 
بأربع  اجلثة  على  العثور  قبل  كان  الوفاة  وقت 
بيومني،  ذلك  قبل  احلروق  كانت  فيما  ساعات 
لم يكن هناك سبب واضح للوفاة لذلك عزاها 

الرجل للسكتة القلبية.
ثمة أشياء ليس لها تفسير، أين كان ادامسكي 

قبل العثور عليه؟ من أين جاءت املادة اجليلية 
التي عجز العلم عن إدراكها؟

كيف ظهرت اجلثة فوق كومة الفحم فجأة؟
على الرغم من منطقية األسئلة إال أن املنطق 
تسيد  قط،  اإلجابة  إلى  الطريق  يعرف  لم 
أفق  يظهر  أن  قبل  التحقيقات  الغَموض 
جديد وغريب للقضية… أفق أزاح املنطق جانبا 

وأعطانا حملة أو شيء من الرعب.
ادامسكي،  واقعة  على  أشهر   ٥ مرور  فبعد 
في  حقق  الذي  الشرطي  جودفري(  )االن  قال 
احد  ملعاينة  ذهابه  أثناء  انه  ادامسكي  واقعة 
في  للتحقيق  املقاطعة  في  احمللية  احلقول 
بالغ ينص ان األبقار تظهر وتختفي هكذا دون 
سبب واضح… فجأة رصد شيء أشبه بحافلة 
مقلوبة وحينما اقترب اكثر وجد ذلك الشيء 
يرتفع عن األرض حوالي املتر ونصف املتر حاول 
لم  الشبكة  لكن  بالشرطة  االتصال  الرجل 
الشيء  رسم  بعد  فيما  وقتها،  تعمل  تكن 
كما  الطائر  الطبق  يشبه  كان  واجهه  الذي 
أكد انه بعد رؤيته ذلك الشيء وجد نفسه في 
منطقة أخرى وكان حذائيه مخلوعني وقال انه 
فقد من ١٥ – ٣٠ دقيقة ال يدري ماذا حدث له 
خاللهما وبالنسبة لواقعة األبقار كانت بوابة 

آثار  على  العثور  يتم  لم  كما  مغلقة  احلقل 
حوافر األبقار اخملفية على الرغم ان احلقل كان 

موحال بالكامل.
تلك احلوادث كان تضاف لسجل البلدة الغريب 
غرابة  الطائرة،  األطباق  مبشاهدة  املمتلئ 

كان  هل  مرعب:  الحتمال  مهدت  القضيتني 
الفضائيني على عالقة مبا حدث الدامسكي؟

بالفضائيني  يتصل  ما  إن كل  من  الرغم  على 
الرفض  عصبية  بني  تأرجح  في  دائما  يظل 
وهوس القبول لكن القضيتني تطرحان أسئلة 

رمبا كانت إجابتها هناك وراء النجوم.
ببالغ  ادامسكي  أهل  تقدم   ٢٠٠٥ عام  في 
يتهم أحد أقاربه باختطافه ثم قتله، تبني أن 
ادامسكي كان في خالف عائلي مع أحد أقاربه، 
)االن  وبكذب  االحتمال  بهذا  سلمنا  إذا  لكن 
املادة  جاءت  أين  من  قال:  فيما  أيضا  جودفري( 
اجليلية التي غطت اجلروح التي إلى اآلن يعجز 

العلم عن تعرفها فضال عن تصنيعها؟
تستدعي الذاكرة اآلن مقولة عظيمة للسير 
»ارثر كونان دويل« رمبا تعطينا حملة عما حدث: 
»إذا استبعدنا املستحيالت فإن ما يتبقى هي 

احلقيقة على الرغم من غرابتها«.
ماذا يتبقى لنا حني نستبعد املستحيالت في 
في  جتدها  قلما  أشياء  ستبقى  القضية  تلك 
حدث ما شيء من العلم… وشيء من املنطق… 

وشيء من الرعب.

لغز موت زيجموند ادامسكي لغز موت زيجموند ادامسكي 

رغم أرباحه الكثيرة.. انتهت رغم أرباحه الكثيرة.. انتهت 
حياته وهو ال ميلك شيئاً!حياته وهو ال ميلك شيئاً!

كان ألكسندر دوماس )األب(، الروائي الفرنسي شرهاً يحب األكل اجليد، ففي مقدوره أن يستهلك 
في وجبة عدداً من األطعمة اخملتلفة احملتوية على اللحوم والكافيار مع ستة أنواع من اخلضر 

يختتمها جميعاً بكميات كبيرة من اجلنب! ولم يكن يشرب اخلمر أو القهوة أو يدخن. 
ربح من قصصه مليون جنيه في ذلك الوقت، أي أكثر جداً من أي كاتب في عصره! فكتب

التي ضمت مؤلفاته  الطبعة  أن  بحيث  الكثرة  وكانت قصصه من  مائة مسرحية!  أكثر من 
له حقائق مجسمة، فكان  تبدو  وكانت شخصيات كتبه  ۱۲۰۰ مجلد.  جميعها حتتوي على 
يحلم بها، ويثرثر عنها، كما لو كانت ألشخاص أحياء! وكتب عنها بتوسع يستحوذ على كل 
مشاعرك وكان يكتب أحياناً خمس روايات في وقت واحد، تظهر يوماً بعد يوم في الصحف على 
حلقات متتابعة، ولم يكن عنده وقت ليقرأ قصصه، ولكن كان ميلك الوقت للمبارزة عشرين 
مرة بالسيف أو باملسدس! وطاف حول أوربا بسيارة أجرة وعلى ظهر جواد! وانتهت حياته وهو 

ال ميلك شيئاً.
أثر  ال  لكن  البلدة…  ميشطون  الهواء…  ميسحون  األرض…  ينقبون  عنه…  يبحث  الكل  راح  فجأة 
له، وكأن الرجل ولد في ذهن من عرفوه فقط أو انه لم يولد من األساس وبعد خمسة أيام من 
البحث وعلى بعد عشرين ميل من مكان اختفاءه مت العثور عليه جثة هامدة فوق كومة من 

الفحم في ساحة أحد املصانع.
وما بني لغز االختفاء وألغاز العثور على اجلثة، فتح احملققون أبوابا شتى من أجل احلصول على 
بل  واملنطق…  العلم…  شيء…  كل  على  استعصت  القضية  لكن  للقضية…  حاسمة  نهاية 

وفتحت بابا لتفسير ما حدث ال ينتمي لعاملنا على اإلطالق.

توماس إديسون ... توماس إديسون ... 
العاِلم الذي نسى اسمه!العاِلم الذي نسى اسمه!

ومخترعاً  كبيراً،  عاملاً  إديسون«  »توماس  كان     
عاماً   ٨٤ بلغت  التي  حياته  فترة  ففي  عظيماً؛ 
)ما بني عامي ١٨٤٧ و ۱۹۳۱م( استطاع أن يخترع 
البشرية  زالت  ال  جديد،  اختراع   ۱۰۰۰ من  أكثر 
مقدمتها  وفي  منها،  بالكثير  تتمتع  كلها 

املصباح الكهربائي!
اهلل  منحه  المعاً،  عبقرياً  كان  أنه  فاحلقيقة     
عقالً كبيراً، ليفيد بفكره وعبقريته كل اجملتمع 

االنساني.
   لكن إديسون، وبالرغم من سعة عقله، ونبوغه 

العلمي، كان كثير النسيان - شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء ـ. وتروى في ذلك كثير من 
الطرائف، نذكر منها النادرة التالية:

املتعلقة  الشئون  بعض  ليناقش  احلكومية،  املصالح  إحدى  إلى  يذهب  أن  إديسون  على  كان     
بالضرائب، وأعد أديسون كشوفاً مفصلة عن مواقفه املالية، واجته إلى حيث كان املكتب الضريبي، 
، آخذاً مكانه في صفوف املنتظرين. فلما طال االنتظار أخرج ورقة وقلماً من جيبه وراح يكتب 
بعض املعادالت الرياضية، ويضع الفروض، ويحسب النتائج، واستغرق في ذلك متاماً، إلى أن وجد 

نفسه فجأة في مواجهة املوظف املسئول.
   وسأله املوظف عما يريد، فلم يتذكر! وقال له املوظف: ما إسمك إذن، فارتبك وتلعثم، وتصبب 
إلى إختراع جديد، عاش فيه متاماً، فنسى كل شيء سواه حتى  وجهه عرقاً، فقد كان منصرفاً 
اسمه! وتدارك واحد من احلاضرين األمر فمال عليه، وهمس في إذنه قائالً: اسمك توماس إديسون!
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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

2020% من مالك العقارات مستثمرين% من مالك العقارات مستثمرين

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

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 اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

هيئة  بها  قامت  حديثة  دراسة  في 
مقاطعات  خمس  عبر  العقاري  االحصاء 
كندية وجدت أن اعلى نسب استثمار في 
العقارات هي في اونتاريو وبريتش كلومبيا 
حيث تصل الى ٢٠% من اجمالي الوحدات 

السكنية.
والشقق السكنية هي االستثمار املفضل 
من   %٤٠ الي  نسبته  وتصل  للمالك 
االستثمار العقاري. وحتصل كل من تورنتو 
استثمارية  كثافة  اعلي  علي  وفانكوفر 
في  السكنية  الوحدات  ثلث  الي  تصل 

املدينتني.  هذا بالرغم من ان االقبال على 
بعد  بالسلب  تاثر  قد  العقاري  االستثمار 
تخل احلكومة في سن بعد القوانني التي 
حساب  على  املستأجر  صالح  في  تصب 
املالك وقد سبق وشرحتها بالتفصيل في 

مقاالت سابقة.
ولكن هناك مؤشرات ايجابية للمستثمرين 
تورنتو  في  االيجارات  في  احلاد  االرتفاع  مع 
من  بالرغم  املاضى  الشهر  بدابة  مع 
كان  وان  العقارات  اسعار  في  االنخفاض 

طفيفا لآلن.
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صحيفة »ايبوكا« االيطالية:صحيفة »ايبوكا« االيطالية:
يقظة فريدةيقظة فريدة

   أسهب مدير شركتنا في محاضرته عن وجوب 
االنتباه الى التفاصيل، فعزمت أن أضع كالمه على 
الينا  تعليماته  بحسب  يعمل  هو  هل  ألرى  احملك 
صفرين  أضفت  الرواتب  حواالت  أعددت  وعندما 
ووقفت  ليوقعها.  اليه  احلواالت  وأخذت  راتبي  الى 
أراقبه وهو يذيل كل حوالة بامضائه االنيق. وبعدما 
انتهى أخذت احلواالت متلهفة الرى ماذا كان من أمر 
حوالتي فرأيت في املكان اخملصص لالمضاء العبارة 

اآلتية: »حاولي أن تصرفيها«.

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
كيف ميكن فهم أداة »شات كيف ميكن فهم أداة »شات 
جي بي تي« بشكل مبسط؟جي بي تي« بشكل مبسط؟

مجال  في  جديدة  ثورة  أعتاب  على  العالم  بات 
محركات البحث من خالل أداة »شات جي بي تي« 
Chat GPT، وهي تقنية حديثة قادرة على محادثة 
مناسبة  إجابات  وتقدمي  سلسة  بطريقة  البشر 
عن جميع األسئلة، فضال عن متيزها بقدرتها على 
املناسبة،  غير  األسئلة  ورفض  باألخطاء،  االعتراف 

معتمدة في ذلك على الذكاء االصطناعي.
الكثير منا ال يزال ال يعرف طريقة عمل هذه األداة، 

والبعض لم يحاول حتى استخدامها.
ولفهم طبيعة »شات جي بي تي«، يؤكد استشاريو 
تعمل  األداة  أن  الرقمي،  والتحول  املعلومات  تقنية 
واملعلومات  البيانات  كل  يربط  بحث  كمحرك 
محركات  عن  مييزه  ما  وأن  اإلنترنت،  على  املوجودة 

البحث التقليدية ما يلي:
يعمل شات جي بي تي على فهم ما تكتبه بدقة 
تقنية  التي تستخدمها من خالل  اللغة  أيا كانت 

الذكاء االصطناعي.
مع  تفاعلية  بطريقة  تي  بي  جي  شات  يتعامل 
الناحية  على  موجودا  شخصا  وكأن  املستخدم 

األخرى من احملادثة.
النص  على  العادية  البحث  محركات  تعتمد 
املكتوب فقط، لكن شات جي بي تي يقوم بتحليل 
اجلملة التي نكتبها، ويعمل على فهم املراد منها، 

ويحضر اإلجابات التي حتتاجها بشكل دقيق.
إجابات  بقدرته على تقدمي  تي  بي  يتميز شات جي 

شاملة بدال من روابط ملقاالت.
املعلومات  آالف  إعطاء  تي  بي  يستطيع شات جي 
نفس  في  مع  ارتباطها  حال  واحد  بسؤال  اخلاصة 

املوضوع.

صحيفة »ايكونوميست«:صحيفة »ايكونوميست«:
الطالب واملطعم الفخمالطالب واملطعم الفخم

   دخل طالب جامعي مطعماً فخماً ووضع قطعة 
الندل  رئيس  يد  في  دوالرات  عشرة  فئة  من  نقدية 
أن  تريد  طاولة  »أي  وقال:  بفرح  تسّلمها  الذي 

أحجزها لك؟« 
مع  املساء  هذا  آتي  عندما  منك  أريده  ما  - كل     

صديقتي ان تقول ان جميع الطاوالت محجوزة.

مجلة »العالم اليوم« هوجن كوجن:مجلة »العالم اليوم« هوجن كوجن:
من اجل السجادةمن اجل السجادة

   ُوضعت في غرفة انتظار احدى العيادات الطبية 
املالحظة اآلتية: »من اجل جتنب الثقوب في سجادة 

العيادة، وفي رئتكم، يرجى االمتناع عن التدخني.

موقع »مديكال إكسبريس«:موقع »مديكال إكسبريس«:
ما فوائد ربع ساعة أقل مع ما فوائد ربع ساعة أقل مع 
وسائل التواصل االجتماعي؟وسائل التواصل االجتماعي؟

من  جديد  بحث  أظهر   
أن  سوانسي  جامعة 
وسائل  استخدام  تقليل 
ملدة  االجتماعي  التواصل 
يحسن  يومياً  دقيقة   ١٥
الصحة  كبير  بشكل 
املناعة،  ووظيفة  العامة، 

ويقلل من مستوى الشعور بالوحدة واالكتئاب.
فحص  أشهر،   ٣ الدراسة  متابعة  فترة  واستمرت 
البدنية  الصحة  على  اآلثار  البحث  فريق  خاللها 
واألداء النفسي لتقليل استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي ملدة ١٥ دقيقة في اليوم.
تقليل  منهم  ُطلب  الذين  املشاركني  عدد  وبلغ 
أعمارهم  تراوحت  رجالً،  و١٧  امرأة   ٣٣ االستخدام 
أخرى  بني ٢٠ و٢٥ عاماً، ومتت مقارنتهم مبجموعة 

لم يطلب منها شيء.
منها  ُطلب  التي  اجملموعة  أن  النتائج  وأظهرت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  تقليل 
حتسنت لديها وظائف املناعة بنسبة ١٥%، مبا في 
واإلنفلونزا،  البرد  نزالت  من  أقل  بعدد  اإلصابة  ذلك 
النوم بنسبة ٥٠%، وخفض أعراض  وحتسنت جودة 

االكتئاب بنسبة ٣٠%.
وبحسب موقع »مديكال إكسبريس«، انتهى األمر 
لوسائل  استخدامهم  تقليل  منهم  ُطلب  بالذين 
التواصل القيام بذلك بحوالي ٤٠ دقيقة في اليوم، 
بدالً من ١٥ دقيقة، في حني كانت هناك زيادة يومية 
قدرها ١٠ دقائق للمجموعة التي ُطلب منها عدم 

القيام بأي شيء.
جعل  إلى  تهدف  التي  احلمالت  أن  النتائج  وبينت 
األشخاص أكثر صحة ميكن أن تتجنب إخبار الناس 
بكيفية استغالل وقتهم. وبدالً من ذلك أن تخبرهم 
باحلقائق، وتنصحهم بكيفية إجراء التخفيض في 

سلوكيات معينة.

موقع »ساينس دايلي«:موقع »ساينس دايلي«:
هل تزداد السعادة مع املال؟هل تزداد السعادة مع املال؟

حاولوا  الذين  الباحثني  من  مشترك  فريق  سعى    
يكسبون  الذين  هل  سؤال:  على  اإلجابة  سابقاً 
اليومية؟  احلياة  في  سعادة  أكثر  املال  من  املزيد 
إلى تقدمي إجابة أكثر يقيناً، بعدما تكلل سعيهم 

السابق إلى إجابتني بدتا متناقضتني.
وجد  قد  برينستون  جامعة  من  األول  الفريق  وكان 
زيادة  مع  ترتفع  اليومية  السعادة  أن   ٢٠١٠ عام 
الدخل حتى وصوله إلى ٧٥ ألف دوالر سنوياً للفرد، 
على  يؤثر  ال  املال  من  القدر  ذلك  عن  يزيد  ما  لكن 

مستوى السعادة.
إجابة  بنسلفانيا  آخر من جامعة  فريق  قّدم  بينما 
عام ٢٠٢١ تفيد مبواصلة منحنى السعادة االرتفاع 

مع جتاوز الدخل مستوى الـ ٧٥ ألف دوالر.
سعي  توصل  دايلي«،  »ساينس  موقع  وبحسب 
أن  إلى  جديدة  دراسة  في  املشترك  الفريقني 
بعالقة  متصلني  غير  والدخل  العاطفية  الرفاهية 

واحدة.
لألشخاص  التأثير  »يختلف  النتائج:  وقالت 
الرفاهية  من  مختلفة  مستويات  لديهم  الذين 
»بالنسبة  التحديد  وجه  وعلى  العاطفية«. 
ترتفع مشاعر السعادة  األقل سعادة،  للمجموعة 
اليومية مع الدخل حتى ١٠٠ ألف دوالر سنوياً، ثم 

ال تظهر زيادة إضافية مع منو الدخل«.
من  متوسطة  نسبة  لديهم  ملن  »بالنسبة  أما 
الرفاهية العاطفية، فتزداد السعادة خطياً مع زيادة 
يتسارع  األسعد،  للمجموعة  وبالنسبة  الدخل، 
ألف   ١٠٠ من  ألكثر  الدخل  زيادة  مع  فعلياً  التأثير 

دوالر سنوياً«.
بيانات  أن  الباحثون  أدرك  املشترك،  البحث  وخالل 
السعادة،  منحنى  عن  كشفت  التي   ،٢٠١٠ عام 
كانت في الواقع تقيس التعاسة بشكل خاص بدالً 

من السعادة بشكل عام.

تعرُّض  مشكلة  نواجه  قد  األحيان  بعض  في    
الهاتف للبلل والتي قد تلحق ضرراً كبيراً به إذا لم 
وفيما  وفوري،  سليم  بشكل  معها  التعامل  يتم 
يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في احلفاظ 
على سالمة الهاتف عند تعرضه للبلل، وفق موقع 

“غادجيتس ناو” اإللكتروني: 
أغلق الهاتف

يعمل  أنه  بدا  لو  حتى  الفور،  على  هاتفك  أغلق 
التشغيل  وضع  في  تركه  أن  تذكر  جيد.  بشكل 
البلل  إذا تسرب  يتسبب في حدوث ماس  أن  ميكن 
العمل، فال حتاول  إذا توقف هاتفك عن  إلى داخله. 

تشغيله حتى تتأكد من جفافه.
قم بإزالة الغطاء أو احلافظة الواقية

قم بإزالة الغطاء أو احلافظة الواقية للهاتف على 
الفور. سيضمن ذلك عدم دخول أي ماء موجود في 

الغطاء أو اجلراب إلى داخل الهاتف. 
لتجفيف  ورقي  منديل  أو  قماش  قطعة  استخدم 

هاتفك
احصل بسرعة على بعض القماش أو منديل ورقي 
القيام  ألن  الهاتف،  حتك  ال  برفق.  هاتفك  وجفف 
األجزاء  إلى  اخلطأ  بطريق  السائل  يدفع  قد  بذلك 
املسح  إجراء  أثناء  بالهاتف.  حساسية  األكثر 

السريع، تأكد من عدم دخول املياه بطريق اخلطأ إلى 
 .SIM داخل منفذ الشحن وفتحات

ال تشحن الهاتف
ال تشحن الهاتف حتى تتأكد من جفافه متاماً. قد 
في  أو  بداخله  سائل  وجود  مع  اجلهاز  شحن  يؤدي 
املنافذ إلى مزيد من الضرر. يُنصح باالنتظار ملدة ٥ 

ساعات على األقل قبل الشحن. 
ال تستخدم مجفف الشعر أبداً 

جتنب استخدام مجفف الشعر لتجفيف هاتفك، 
باإللكترونيات  الضرر  تلحق  أن  للحرارة  ميكن  إذ 

الدقيقة بالداخل.
ضع هاتفك في وعاء أو كيس أرز غير مطبوخ

باألرز  أو كيس مليء  ميكنك وضع هاتفك في وعاء 
قد  وبالتالي  الرطوبة،  األرز  ميتص  املطبوخ.  غير 
يساعد في جتفيف الهاتف. اترك هاتفك في الوعاء 
ملدة ٢٤-٤٨ ساعة. ال تستخدم هاتفك قبل ٢٤-٤٨ 

ساعة على األقل
أربعة  إلى  يومني  بعد  وشّغله  هاتفك  جتميع  أعد 
أيام من تعرضه للبلل. قبل تشغيل الهاتف، تأكد 

من أنه نظيف وجاف. 

موقع »غادجيتس ناو«:موقع »غادجيتس ناو«:
خطوات للحفاظ على الهاتف خطوات للحفاظ على الهاتف 

احملمول بعد تعرضه للبللاحملمول بعد تعرضه للبلل

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
عريس في البيتعريس في البيت

   بعد مرور أسبوع على زواجنا تأخر عريسي ساعة عن موعد رجوعه من عمله فشعرت بقلق حتّول غضباً 
بعد وصوله. لكنني لم أستطع متالك نفسي عن االبتسام عندما شرح لي بحياء أنه نسي أنه متزّوج، 

فعاد الى »البيت« لتناول طعام العشاء مع والديه.

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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إضرابإضراب  13001300 أستاذ من جامعة الفال  أستاذ من جامعة الفال 
عن العمل ألجل غير عن العمل ألجل غير مسمىمسمى

الفال  من جامعة  أستاذ جامعي   ٠٠٣١ من  يقرب  ما  قام  كيبيك: 
في مدينة كيبيك بإضراب عام الى أجل غير مسمى بداية من ٣١ 
مارس، بعد أن لم تسفر املفاوضات بني ادارة اجلامعة ونقابتهم عن 

عقود جديدة.
وكانت االتفاقية بني النقابة وإدارة اجلماعة قد انتهت صالحيتها 
في االول من ديسمبر املاضي، وقدمت النقابة عدد من املطالب مبا 
فيها التوزيع العادل للمناصب، والدعم االداري، وحتسني التوازن بني 

العمل واحلياة وإدارة عبء العمل.
 %٤٩ بنسبة  النقابة  أعضاء  صوت  االخير  النقابة  اجتماع  وفي 
نشرت  ولذا  مسمي  غير  أجل  الي  عام  بإضراب  القيام  لصالح 
واالنشطة  بالدورات  قائمة  االنترنت  على  موقعها  على  اجلامعة 

التي ستتأثر باإلضراب

امرأة من أونتاريو ترفع دعوى ضد االطباء الذين امرأة من أونتاريو ترفع دعوى ضد االطباء الذين 
ساعدوها على ساعدوها على تغيير جنسهاتغيير جنسها

لتغيير  الشديد  بالندم  عاما   ٤٣ في عمر  زاتشيجانا  ذكر، شعرت ميشيل  إلى  أنثى  من  ان حتولت  بعد   
جنسها وقامت برفع دعوى قضائية ضد املستشارين واالطباء الثمانية الذين أرشدوها لتغيير جنسها 

وهذه هي القضية االولي من نوعها في كندا.
وكانت ميشيل قد اكتشفت مجتمعات التحول اجلنسي عبر االنترنت عام ٩٠٠٢ وبدأت عملية التحول 
التالي، على الرغم من إنها في احلقيقة لم تعاني من اضطراب الهوية اجلنسية  اخلاصة بها في العام 
الذاتي  بالتشخيص  االطباء  من  اخلبراء  لها  وسمح  والقلق،  االكتئاب  من  تعاني  كانت  ولكنها  مطلقا، 
ووصفوا لها هرمون التستوسيترون مما ادي الى تضخيم صوتها وتغيير مظهرها وفي وقت الحق مت إزالة 

ثدييها ورحمها.
التي  الرعاية االيجابية شعرت ميشيل باألسف الشديد والندم للتغييرات  وبعد مرور ٠١ سنوات ورغم 
في  تاريخها  من  الرغم  على  بها  للقيام  االطباء  أرشدها  والتي  فيها،  رجعة  ال  والتي  جسدها،  في  متت 
الصرعات العقلية ومت تشخيص حالتها النفسية بعد التحول اجلنسي، باضطراب فرط احلركة ونقص 

االنتباه واضطراب التشنج الالإرادي وسمات إضراب ما بعد الصدمة.
وال  االيام  ابكي في بعض  واني  أمر مدمر،  إجناب أطفال،  بأنني لن أستطيع  االعتراف  »أن  وقالت ميشيل 
قبل  العقلي  للفحص  أخضع  لم  ألنني  بالغضب  وأشعر  بنفسي  فعلته  ما  أملا على  التوقف  أستطيع 

وصف الهرمونات لي«.
وتقول منظمة )باف( وتعني االباء هم املعلمون االوائل ألطفالهم، وهي ضد محاولة تغيير اجلنس، قالت 
)باف( إن قضية ميشيل ستفتح فصال جديدا شجاعا وحيويا في الكفاح ضد الهجمة التي ال هوادة فيها 

لاليدلوجية اجلنسية السامة وغير العلمية.
وقد كانت هناك دعوي قضائية مماثلة في بريطانيا من قبل السيدة كلير بيل وكان لنجاح الدعوي دورا 
في إغالق مركز )تافيستوك( الذي أرسل عددا ال يحصي من الشباب الي طريق ضار ال رجعة فيه، وتأمل 

منظمة )باف( ان يكون لإلجراء القانوني لقضية ميشيل في كندا تأثيرا مماثال.

مدارسمدارس تورنتو االولى في كندا التي تعترف  تورنتو االولى في كندا التي تعترف 
بوجود متييز طبقيبوجود متييز طبقي

أصبح مجلس إدارة مدارس تورنتو هو اول 
مجلس ادارة في كندا يعترف بوجود متييز 
طبقي في مدارس املدينة، وطلب من هيئة 
في  املساعدة  االنسان  حلقوق  إقليمية 

وضع إطار ملعاجلة هذه القضية.
وقد صوت اجمللس في مدينة تورنتو لصالح 
اخلطوة  هذه  وتتناول  املعنى،  بهذا  اقتراح 
قضية مهمة تتعلق باملهاجرين من جنوب 
آسيا الي كندا، وخاصة اجلاليات الهندية 

والهندوسية.
ويأتي هذا االعتراف بالتمييز الطبقي بعد 

أسابيع من قيام مدينة سياتل في أمريكا بحظر التمييز الطبقي بعد تصويت مجلس املدينة هناك على 
هذا القرار، ويعد النظام الطبقي في الهند من بني أقدم أشكال التقسيم الطبقي االجتماعي اجلامد في 
العالم، حيث يعود تاريخ هذا النظام الي آالف السنني، ويسمح بالعديد من االمتيازات للطبقات العليا 
ويقمع الطبقات الدنيا، وتقع طائفة الداليت في إدني درجات النظام الطبقي الهندوسي ويعامل أفراد 

هذه الطائفة على انهم )منبوذون(.
ووفقا للدراسات في السنوات االخيرة فان االشخاص من هذه الطائفة ال يحصلون على وظائف ذات اجور 
عالية، وعلى الرغم من أن الهند قد حظرت هذا التقسيم الطبقي اال أن جماعة الداليت ال يزالوا يواجهون 

انتهاكات واسعة.
ويقول النشطاء الذين يعارضون التمييز الطبقي انه ال يختلف عن أشكال التمييز األخرى مثل العنصرية 
وبالتالي يجب حظره، وقال امني مجلس إدارة مدارس تورنتو السيد راجاكوالسينجام »إن االعتراف بوجود 
متييز طبقي ومحاولة معاجلة هذا، سيخلق جوا أكثر أمانا للطالب ودعا الى شراكة ما بني حقوق االنسان 

في أونتاريو ومجلس إدارة مدارس تورنتو«.

99
املصرفية الكندية تستولياملصرفية الكندية تستولي مؤقتا على أصول  مؤقتا على أصول 

)وادي السيليكون( في كندا)وادي السيليكون( في كندا
قالت الهيئة التنظيمية املصرفية الكندية إنه في ضوء 
بنك  بإغالق  االمريكية  واالبتكار  املالية  احلماية  إدارة  قرار 
الهيئة  قامت  فقد  كاليفورنيا،  في  السيليكون  وادي 
على  املؤقت  باالستيالء  كندا  في  املصرفية  التنظيمية 

أصول الفرع الكندي للحفاظ على قيمتها.
إغالق  الي  االمريكيون  املصرفيون  املنظمون  أضطر  وقد 
وجه  علي  له  مقرا  كاليفورنيا  من  يتخذ  الذي  البنك 
مليارات  بسحب  اخلائفون  العمالء  قام  أن  بعد  السرعة 

الدوالرات.
وقال املكتب املشرف علي املؤسسات املالية في كندا في 
بيانا له »أن بنك وادي السيليكون يعمل كفرع بنك أجنبي 

في تورنتو، وان املكتب يقوم باإلشراف عليه«.
وأشار البيان أن أعمال هذا البنك في املقام االول هو إقراض العمالء وال يحتفظ البنك بأي ودائع جتارية او 
فردية في كندا، وهو ال يأخذ ودائع من الكنديني وهو يخدم في الغالب العاملني في التكنولوجيا والشركات 
املدعومة برأس املال االستثماري مبا في ذلك بعض العالمات التجارية االكثر شهرة في الصناعة، ومن خالل 
على حماية حقوق  تعمل  الكندية  املصرفية  التنظيمية  الهيئة  فإن  الفرع  هذا  على  املؤقتة  السيطرة 
ومصالح دائني الفرع، ويعد انهيار بنك وادي السيليكون في امريكا هو ثاني انهيار مصرفي وكان االول 

عام ٨٠٠٢.

إلزام طالب الصف التاسع إلزام طالب الصف التاسع بأونتاريو بدورات بأونتاريو بدورات 
تقنية ومهنية بداية من تقنية ومهنية بداية من 20242024

دورات  على  احلصول  قريبا  أونتاريو  في  الطالب  على  سيتعني 
دراسية جتارية او تقنية من اجل التخرج، وبداية من شهر سبتمبر 
أخذ  التاسع  الصف  يدخلون  الذين  الطالب  من  سيطلب   ٤٢٠٢
تقول  خطوة  وهي  واملهني،  التقني  التعليم  في  دراسية  دورات 
حكومة فورد عنها »إنها ستساعد في توجيههم نحو وظائف 

في القوي العاملة املاهرة ».
الدراسية  الدورات  من  عدد  بني  االختيار  من  الطالب  وسيتمكن 
املعتمدة من خالل )منهج التعليم التقني( وذلك للحصول على 

دبلوم املدرسة الثانوية في أونتاريو، وتتضمن الدورات الدراسية هذه مجموعة واسعة من الدراسات مثل 
والضيافة واالتصاالت، ولم يتم بعد تقدمي تفاصيل عن  الكمبيوتر  والتصنيع وتكنولوجيا  والنقل  البناء 

هذه الدراسات.
وقد صرح وزير التعليم ستيفن ليتشي أن الهدف من هذه الدورات اجلديدة خلق مسارات جديدة لوظائف 
الطالب  جميع  وأن  والرياضيات،  املاهرة  واحلرف  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  جيدة 
الفصول  في  التقنية  واملهارات  العملي  التعليم  خبرات  على  أكبر  بشكل  التركيز  من  سيستفيدون 

الدراسية حتى يتمكنوا من التخرج مبيزة تنافسية في بلدنا.
الي  وتتطلع  االحتياجات  لتلبية هذه  املعلمني  املزيد من  لتوظيف  لديها خطط  املقاطعة  أن  ايضا  وقال 
الي متطلبات  الزامية سوف تضاف  االستفادة من خبرة القطاع اخلاص، وان هناك دورات أخري مطلوبة 

التخرج من الثانوي وهي تتعلق بالفن والتربية البدنية.
ان تشجع هذه  يأملون  وهم  احلرف،  العاملني في  أكثر من ٠٧% من  الرجال يشكلون  ان  املسؤولون  وقال 
ستسمح  إنها  عن  أونتاريو  أعلنت  وقد  هذا  املهن.  هذه  في  للعمل  النساء  من  املزيد  االلزامية  الدورات 
للطالب في الصف احلادي عشر من العمل والتدريب في احلرف الفنية املاهرة بينما هم يكملون دراستهم 

للحصول على الشهادة الثانوية العامة.

البرتا تقدم إغراءات جديدة جلذب العمال املهرة البرتا تقدم إغراءات جديدة جلذب العمال املهرة 
في في أونتاريوأونتاريو

مرة  أونتاريو  في  املهرة  العمال  البرتا  مقاطعة  استهدفت 
عنوان  حتت  جديدة  حملة  املقاطعة  أطلقت  فقد  أخرى، 
)البرتا تنادي( وهي تبحث عن عمال في احلرف املاهرة والرعاية 

الصحية واخلدمات الغذائية والضيافة واحملاسبة.
وكانت احلملة االولى لها في الصيف املاضي قد استهدفت 

الكنديني الذين يعيشون في تورنتو وفانكوفر بينما تستهدف احلملة الثانية الكنديني الذين يعيشون في 
شرق كندا على احمليط واجزاء من اونتاريو مبا في ذلك مدينة لندن وهاميلتون ووندسور وسدبري.

كما قال البيان الذي أصدره وزير االقتصاد والتوظيف والتنمية الشمالية في البرتا، وقال آدم ليبج رئيس 
مجلس االعمال في البرتا في بيانا له »ان سبعون ألف شخص انتقلوا للعمل في املقاطعة منذ حملة 

)ألبرتا تنادي( الصيف املاضي وهذا أكبر تدفق للناس خالل عقدين من الزمن.
واقل  االسبوع  في  االجور  اعلى  فيها  مبا  البرتا  في  االقتصادية  املزايا  على  تنادي(  )ألبرتا  حملة  وتسلط 
املدينة  وهي  في مدينة كاجلاري  العصرية  اجلذب  مناطق  احلملة على  وايضا تسلط  في كندا،  الضرائب 

االكثر مالئمة للعيش في أمريكا الشمالية.
وتعزز احلملة مناطق اجلذب السياحي في كاجلاري والوصول الى اجلبال واملتنزهات املشهورة عامليا والتزلج 
على اجلليد وركوب الدرجات واكثر من ثالثمائة يوم من اشعة الشمس في السنة، هذا وقد أصبح نقص 
العمالة املاهرة ظاهرة واضحة عبر عدة مقاطعات ويرجع ذلك الي تقاعد العديد من العاملني لكبر السن.
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املقادير:
 ٢ كوب ماء سكر مسحوق )پاودر( – ربع كوب ماء 
حليب - ٣ مالعق شوربة كاكاو مسحوق خالص 
زبد  قطعة   - بسكر(  مالعق   ٥( أو  سكر(  )بدون 

طازج زنة ٥٢ جراماً – فانيليا.

الطريقة:
 ١- ضعي السكر + اللنب + الكاكاو على نار هادئة 
مع التقليب املستمر الهادئ مبلعقة خشبية في 
ويتجانس،  متاماً  اخلليط  يذوب  أن  إلى  واحد  اجتاه 

ويبدأ في الغليان.
٢ - أضيفي قطعة الزبد، واستمري في التقليب 

إلى أن تذوب متاماً، ثم يبدأ اخلليط في الغليان.
ارفعي اخلليط  الغليان  بدء  دقائق من  - بعد ٣   ٣
التقليب،  مع  الفانليا  وأضيفي  املوقد،  على  من 
ثم اتركيها لتبرد مع التقليب بامللعقة اخلشبية 
)ميكنك  آلخر  حني  من  واحد  اجتاه  في  نفسها 

إدخال اخلليط في الثالجة لتتحققي سرعة جتمد 
اخلليط(

٤ ـ عند اكتساب اخلليط درجة ليوينة متكنك من 
فردها على كعكة ناضجة باردة - اقلبي اخلليط 
على الكعكة ووزعيها جيدا على قمة الكعكة 
ملدة ساعة  بالثالجة  الكعكة  وأدخلي  وجوانبها 
بغطاء  كعكة  على  فتحصلي  ساعتني،  أو 

شيكوالتة أنيقة ولذيذة!

مالحظة:
جوز  أو  مجروشة  مكسرات  إضافة  ميكن   
على  الشيكوالته  من  قطع  أو  مبشور  هند 
بخليط  تغطيتها  بعد  الكعكة  وجوانب  وجه 
الشيكوالته، ثم الضغط اخلفيف عليها لغرس 

هذه اإلضافات )التي ميكن االستغناء عنها(.

أصنعيها بنفسك: أصنعيها بنفسك: 
عجينة السكر لتغطية الكيكةعجينة السكر لتغطية الكيكة

املرأة والعمل املرأة والعمل 

 ”elytsnI“ مجلة  وأوضحت 
أن  واجلمال  بالصحة  املعنية 
األظافر الصحية واجلميلة حتتاج 
والكرنب(  )اجلزر   A فيتامني  إلى 
)األفوكادو   ٥B وفيتامني 
الكاملة(  احلبوب  ومنتجات 
باسم  املعروف   ٧B وفيتامني 

البيوتني )الكبد والعدس واملكسرات والبيض 
)اجلوز  الزنك  إلى  باإلضافة  الشوفان(،  ورقائق 

والعدس(.
أيضا  تلعب  الصحية،  التغذية  جانب  وإلى 
بأظافر  التمتع  دورا مهما في  اجليدة  العناية 
العناية  ينبغي  حيث  وجميلة؛  صحية 
زيت  مثل  الزيت  حمامات  بواسطة  باألظافر 

الزيتون أو زيت اللوز أو زيت األرجان.

 ولهذا الغرض يتم تطبيق حمام 
الزيت ملدة ٥ دقائق كل يومني.

ينبغي  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تشذيب األظافر بشكل سليم، 
زجاجي  مبرد  باستخدام  وذلك 
بني  تتراوح  بحبيبات  ورقي  أو 
تشذيب  مراعاة  مع  و٠٠٦،   ٠٤٢

األظافر من اخلارج باالجتاه إلى األعلى.
األظافر  عن  االستغناء  أيضا  املهم  ومن 
البكتيريا  ألنها  نظرا  اجلِل؛  أو  االصطناعية 
بيئة  حتتها  جتد  والفطريات  والفيروسات 
األظافر  تصاب  ثم  ومن  للتكاثر،  خصبة 
بأمراض خطيرة مثل فطريات األظافر، والتي 
 ٦ إلى  تصل  طويلة  فترة  عالجها  يستغرق 

شهور.

خطوات العناية باألظافر.. السر في التغذية الصحيةخطوات العناية باألظافر.. السر في التغذية الصحية

الباحثة  أجرته  الذي  للبحث  نتيجة  جاء 
االجتماعية االجنليزية »جوزفني فيرلي« وعنوانه 
»املرأة والعمل«: أن العمل أصبح ضرورة حضارية 
في حياة املرأة وذلك في ظروف األزمة االقتصادية 
التي تعيشها كل الدول بسبب ارتفاع األسعار، 
مواجهة  في  الزوجان  يتعاون  أن  حتتم  لذلك 

املتطلبات االقتصادية.
   هذا إلى جانب أن عمل املرأة يؤمن مستقبلها 
املالي إذا مرض الزوج أو توفى أو إذا وقع ما ليس 

في احلسبان في مستقبلها األسري.
رأي األزواج:

   وقد أجرت الباحثة جوزفني استفتاء بني عدد 

فأعرب   « عدمه  أو  املرأة  عمل  حول  األزواج  من 
الغالبية أن الزوج يشعر بارتياح وسعادة أكبر مع 
زوجة عاملة متفتحة األفق مشوقة في احلديث 
نتيجة التساع مجال تعامالتها مع اآلخرين عن 
طريق عملها؛ وبالتالي فإن الزوج ال يشعر بامللل 

في أثناء اجللوس إليها.
   ويرى غالبية األزواج الذين شملهم االستفتاء 
أن الزوجة املتفرغة للبيت التي ال جتد ما تقوله 
له أو لآلخرين، تبعث على امللل، كما أن الزوجة 
ترشيد  في  الزوج  مع  أكثر  تتضامن  العاملة 

االنفاق فضالً على أنها تعاونه بدخلها.

رأي كل من اآلباء واألمهات: 
في  مالياً  يتعاونان  والزوجة  الزوج  أن  وكما     
البيت، فقد أوضح االستبيان الذي أجرته جوزفني 
باملشاركة  أيضاً  يستمتعان  والزوجة  الزوج  أن 
في مسئولية تربية األبناء بحيث ال يلق أحدهما 
باملسئولية كاملة على اآلخر، بل يتفق كالهما 
على سياسة موحدة في تربية األبناء مما يساعد 

على خلق جيل سوي.
العناية بالبيت:

   وقد أكدت الباحثة االجنليزية على ضرورة تعاون 
الزوجني في مسئولية رعاية شؤون البيت أيضا 
كل  في  الفعلية  املشاركة  من  جواً  يضفي  مما 

شيء بني الزوجني.
املرأة العاملة والتنظيم:

املرأة  أن  جوزفني  الباحثة  استخلصت  وقد     
السيدات  من  كثيرات  من  قدرة  أكثر  العاملة 
واحتياجاته  بيتها  تنظيم  في  العامالت  غير 
اخملتلفة حرصاً على وقتها وحرصاً على شكلها 

االجتماعي.
مقياس جناح املرأة العاملة: 

   وترى الباحثة جوزفني أن املرأة العاملة الناجحة 
االجتماعية  حياتها  في  مطلقة  أولوية  تعطي 
للزوج ثم لألبناء ثم لعائلة الزوج ثم لعائلتها ثم 
جليرانها ولزميالتها وزمالئها في العمل، ثم لكل

الذين حتتك بهم.
   وأضافت جوزفني أن املرأة العاملة الناجحة ال 
تنفق كل دخلها حتى ال تضطر إلى االستدانة، 
أشياء  طلب  في  جليرانها  تلجأ  ال  أنها  كما 

حتتاجها، سواء أدوات مطبخية أو مواد غذائية.
   كما تؤكد چوزفني أن املرأة العاملة الناجحة 
يجب أن تضع نصب عينيها أن حلياتها الزوجية 
جناحها  من  مزيد  على  انعكاسها  السعيدة 
في عملها، وأن عملها ال يجب أن يشغلها عن 
رسالتها األولى في احلياة وهي العناية باألسرة، 
مما يشعرها بانسانيتها ويؤكد لها حتقيق الذات.

اجلاكت املبطن بالباتشورك.. إطاللة جذابة اجلاكت املبطن بالباتشورك.. إطاللة جذابة 
بني الشتاء والربيعبني الشتاء والربيع

الباتشورك  املبطن مبظهر  اجلاكت  يطل 
)الُرقع( في الفترة االنتقالية بني الشتاء 
تتسم  إطاللة  املرأة  ليمنح  والربيع 

باجلاذبية والبهجة.
وأوضحت مجلة »ellE« املعنية باملوضة 
واجلمال أن اجلاكت املبطن يزدان بنقوش 
األنظار  تخطف  التي  البيزلي،  أو  الزهور 
إليها بألوانها الزاهية مثل األحمر واألزرق 
أجواء  الذهن  في  لتستحضر  والوردي، 

السبعينيات اجلريئة.
املبطن  اجلاكت  أن  إلى  اجمللة  وأشارت 
بقصة  يأتي  الباتشورك  بتصميم 
صندوقية أو بقصة »أوفرسايز« أو بقصة 

طويلة بعض الشيء مع حزام للوسط.

نصائح عليك أخذها باالعتبار أثناء التسوق للبقالةنصائح عليك أخذها باالعتبار أثناء التسوق للبقالة
العناصر حسب  البقالة املفضل لديك وشراء كل  إلى متجر  القيام برحالت أسبوعية  من األفضل 
احلاجة. احتفظ مبفكرة في مطبخك وقم بتدوين جميع املكونات التي حتتاج إلى شرائها في رحلة 

التسوق التالية. 
غالباً ما حتتوي املتاجر على عروض فيها خصومات كبيرة إذا قمت بشراء سلع بكميات كبيرة. عادًة 
اليدين،  وصابون غسل  اجلسم،  الشامبو، ومستحضرات  على  اخلصومات  مثل هذه  تطبيق  يتم  ما 
واملنظفات، واألرز، والبقول، والسكر. تتمتع هذه العناصر بعمر افتراضي طويل وميكن شراؤها بكميات 

كبيرة بأمان لالستفادة من اخلصومات الكبيرة.
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أعلنت األكادميية الصينية للعلوم في تايوان عن خمسة أنواع 
ذلك  ويأتي  بدون طيار.  احمللية  العسكرية  الطائرات  جديدة من 

ملواجهة التهديد العسكري املتزايد من الصني.
لقدرتها  أساسية  طيار  بدون  الطائرات  إن  تايوان،  قالت 

العسكرية في »حرب غير متكافئة«.
وفي عرض نادر لقدرات الطائرات بدون طيار، عرض معهد تشوجن 
شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا )NCSIST( اململوك للجيش 
التايواني أحدث موديالته، مبا في ذلك طائرة استطالع الباتروس 
٢ بدون طيار واستخدام الطائرات بدون طيار التي تعمل بنظام 

.)GPS( حتديد املواقع العاملي
في  الصغيرة  طيار  بدون  الطائرات  املتحدة  الواليات  ساعدت 
والتي حققت مكاسب  واملدنية،  العسكرية  أوكرانيا لألغراض 
عسكرية مرارًا وتكرارًا في ساحة املعركة الروسية األوكرانية.

كما بدأت تايوان في تطوير الطائرات بدون طيار القتالية اخلاصة 

بها.
قال تشانغ تشونغ تشنغ، رئيس األكادميية الصينية للعلوم في 
تايوان، إن احلرب األوكرانية ركزت االهتمام على الطائرات بدون 
الشركات  مع  تعاونت  للعلوم  الصينية  األكادميية  وأن  طيار، 
عسكرية  طائرات  لتطوير  وطني«  »فريق  لتشكيل  التايوانية 

بدون طيار.
وأعلن اجليش التايواني عن شراكة مع شركة تهدف إلى إنتاج 

٣٠٠٠ طائرة بدون طيار العام املقبل.
ومن بني الطائرات بدون طيار املعروضة كانت طائرة بدون طيار 
بسرعة  وتسقط  الهدف  نحو  تبحر  كروز  بذخيرة  هجومية 

عالية وتنفجر عند االصطدام.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الصني أرسلت طائراتها املسيرة 

إلى مناطق قريبة من تايوان الختبار ردها.
وأشارت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير للمجلس التشريعي، 

إلى أن الصني تزيد بسرعة من قدراتها القتالية بطائرات بدون 
طيار، مبا في ذلك أسراب من الروبوتات الطائرة.

تقـــــــارير1111

رغم دعوته.. العائلة املالكة ترفض حضور 
األمير هاري حفل تتويج امللك تشارلز

رغم دعوة األمير هاري وميجان ماركل بشكل رسمي حلضور حفل تتويج 
امللك تشارلز، إال أن الزوجني املنشقني غير مرحب بهما من قبل أفراد العائلة املالكة، حتى أنه تقرر 

مكان إقامتهما في مكان بعيد عنهم؛ حال حضورهما احلفل.
وأوضح مصدر ملكي أنه من املقرر أن يحصل األمير هاري وميجان ماركل على استقبال بارد من 

بعض أقارب العائلة املالكة في تتويج امللك تشارلز
ومع بقاء أقل من شهرين حتى تتويج امللك تشارلز الثالث في وستمنستر أبي؛ لم يؤكد هاري 
وميغان ما إذا كانا سيحضران احلفل أم ال، لكن إذا ذهبا؛ فقد ال يكون ذلك استقبااًل حارًا لهما، 

وفًقا ملصدر عائلي، يدعي أن العديد من كبار أفراد العائلة املالكة ال يريدون االختالط بهم.
إن موظفي  واملؤلف،  واملعلق  امللكي  املؤرخ  أوينز،  إد  الدكتور  فيه  قال  الذي  الوقت  ذلك في  يأتي 
القصر سينظمون التتويج بطريقة حذرة للغاية لتجنب أي حلظات محرجة إذا فعل الزوجان ذلك.

ترامب: أنا الوحيد الذي ميكنه منع احلرب العاملية الثالثة
قال الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، خالل حملته االنتخابية في دافنبورت بوالية أيوا، إنه 

املرشح الرئاسي الوحيد الذي ميكنه احليلولة دون وقوع احلرب العاملية الثالثة.
وقال ترامب: »أنا املرشح الوحيد الذي ميكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع احلرب العاملية الثالثة 

ألنني أعتقد حقا أنكم ستخوضون احلرب العاملية الثالثة«.
وجادل ترامب بأن الرئيس األمريكي احلالي جو بايدن »دفع روسيا إلى أحضان الصني«، مضيفا إنه 
لم يكن هناك »وقت أكثر خطورة« على العالم مما هو عليه اآلن، ووعد مبنع نشوب حرب عاملية 

جديدة، األمر الذي أثار هتافات أتباعه املتحمسني.
ثم قال الرئيس السابق إنه شاهد شخصا يرتدي قبعة تقول: »ترامب كان محقا في كل شيء«، 
وقال إن الرسالة على القبعة كانت »صحيحة«، مدعيا أن تعليقاته السابقة على خط أنابيب 

نورد سترمي ٢ أثبتت قدراته على التنبؤ.

تفاؤل حذر في الشرق األوسط بعد عودة العالقات بني 
السعودية وإيران

يكتسي اإلعالن عن التقارب املفاجئ بني الغرميني التاريخيني بالشرق األوسط السعودية وإيران، 
أهمية بالغة بالنسبة للمسؤولني واحملللني السياسيني في املنطقة، لكنهم حذرون في تقييمهم 
للموضوع. فيما أتت لغة البيان مبهمة إلى حد ما، مبا في ذلك تعهد كل جانب بعدم التدخل في 

»الشؤون الداخلية« للطرف اآلخر واحترام سيادته.
أنهى االتفاق السعودي اإليراني الذي كشف عنه النقاب اجلمعة بوساطة صينية للمرة األولى 
في املنطقة، قطيعة دبلوماسية دامت سبع سنوات بني الغرميني التقليدين وأدت إلشعال فتيل 

االضطرابات في الشرق األوسط.
وكانت إيران قد أعلنت أنها مستعدة للبناء أكثر على التقارب الوليد مع السعودية، عبر إصالح 

العالقات مع مملكة البحرين، حليفة الرياض القوية.
وعلى غرار السعودية التي تقطنها أغلبية سنية، كانت قد عّلقت البحرين، ذات القيادة السنية، 
العالقات الرسمية مع إيران ذات الغالبية الشيعية في ٢٠١٦ بعد مهاجمة متظاهرين إيرانيني 

مقرات دبلوماسية سعودية ردا على إعدام الرياض لرجل دين شيعي.
هذا، وقال الناطق باسم اخلارجية اإليرانية ناصر كنعاني »علينا أن نثق في طريق الدبلوماسية وأن 

نتخذ خطوات في هذا االجتاه«، مشددا على »األجواء اإليجابية التي نراها في املنطقة”.
وعلى الضفة املقابلة من اخلليج، شدد وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان على أنه ال 

تزال هناك الكثير من النقاط احلساسة التي يجب معاجلتها في العالقة بني البلدين.
إلى حل  توصلنا  أننا  يعني  ال  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  »االتفاق على  إن  األمير فيصل  وقال 

جلميع اخلالفات بيننا”.
التواصل واحلوار والوسائل السلمية  إرادتنا املشتركة حلّلها من خالل  وتابع »بل هو عالمة على 

والدبلوماسية”.
التوتر من  بؤر  القوى في  التقارب، مهما كانت طريقة حدوثه، حركية  أن يغير هذا  املتوقع  ومن 

اليمن جنوبا إلى لبنان شماال.
وللعلم، ما سيحدث بعد ذلك في اليمن، حيث تقود السعودية حتالفا عسكريا منذ ثماني سنوات 

ضد احلوثيني املدعومني من إيران، سيقدم مؤشرات على مدى عمق هذه الوعود.
هذا، وكان احلوثيون قد أعلنوا في السابق مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ 
أدى إلى خفض اإلنتاج اخلام  العام ٢٠١٩  على منشآت نفطية سعودية، مبا في ذلك هجوم في 

للمملكة مؤقتا إلى النصف.
واتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف وراء الهجوم، األمر الذي نفته طهران.

ومن جانبه، قال محمد اليحيى الباحث السعودي في مركز بلفر بجامعة هارفرد »من املرجح أن 
يكون اإليرانيون قدموا تأكيدات للصني بأنهم سوف ميتنعون عن مهاجمة السعودية مباشرة أو 
استهداف املنشآت النفطية للمملكة«. مضيفا أن »احلفاظ على االستقرار في املنطقة وحماية 
التدفق احلر للنفط مهم بالنسبة للصينيني كما هو بالنسبة للسعوديني أو حتى لألمريكيني”.

وتابع »بالنظر إلى هذا التوافق في املصالح، فمن املعقول أن نتوقع من الصينيني أن يضعوا ثقل 
نفوذهم االقتصادي الكبير وراء هذه االتفاق”.

إلى  مجدداً  الطالبات  تسميم  ظاهرة  عادت 
الكردية  »هنغاو«  منظمة  وأعلنت  إيران، 
في  حسابها  على  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
بانه،  مدينة  في  ثانوية  مدرسة  أن  تويتر، 
بالغازات  لهجوم  تعرضت  البالد،  غربي  شمال 
التالمذة نقلوا  بأن بعض  أفادت  السامة. كما 

إلى املستشفى.
اإليرانيني  الناشطني  من  عدد  تناقل  حني  في 
مشاهد من داخل املدرسة تظهر جتمع بعض 
متوقفة  إسعاف  سيارة  بدت  فيما  األهالي، 

لنقل املصابني.
حاالت  شهدت  البالد  في  مناطق  عدة  وكانت 
تسميم مريبة استهدفت على وجه اخلصوص 
ناشطون  حمل  فيما  املدارس،  طالبات 
مبحاولة  إياها  متهمني  املسؤولية،  السلطات 

املشاركة  على  ومعاقبتهن  الفتيات  ترويع 
منذ  فجرتها  التي  الواسعة  التظاهرات  في 
منتصف سبتمبر املاضي وفاة الشابة مهسا 

أميني في مركز اعتقال للشرطة الدينية.
كما تظاهر العديد من أهالي الطالب واملعلمني 

مطالبني بحماية التالمذة وتوقيف الفاعلني.
كانت  هذه  التسميم  موجة  أن  إلى  يشار 
املاضي،  نوفمبر  في  قم  مدينة  من  انطلقت 
حيث أصيب ما يقارب ٨٠٠ طالبة بحاالت إعياء 
ووجع في األمعاء وإغماء جراء تنشق غاز سام، 
لتكر السبحة الحقاً مع تعرض مئات املدارس 

حلاالت مشابهة في مختلف املناطق.
فيما أعلنت السلطات قبل أيام فقط توقيف 
أكثر من ١٠٠ متهم في عدة محافظات على 

صلة بقضية التسميم.

تسميم الطالبات يطل ثانية.. 
هجمات بالغاز السام شمال إيران

الصراع يشتعل.. تايوان تستعرض »درونز«.. فهل تستعد لدخول حرب مع الصني؟
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ابحث عن الطلبة ... 
حرب اجلواسيس تشتعل 

بني الصني وكندا وأمريكا

حالة من التوتر احلاد تشهدها العالقات الصينية 
كشفت  أن  بعد  األمريكية،  والصينية  الكندية، 
اكتشاف  وواشنطن عن  أوتاوا  في  اإلعالم  وسائل 
األمريكية،  إيه  آي  والسي  الكندية  اخملابرات  جهاز 
كل  على  للتجسس  جديدة  صينية  أساليب  عن 
يبدو  قد  وكندا.  األمريكية  املتحدة  الواليات  من 

القضية  أن  بعيد  من  للمراقب 
يكشف  األمر  واقع  لكن  هينة. 
مدي الذكاء الصيني الشديد، ألن 
ليس  احلصول  إلى  تسعى  بكني 
على األسرار العسكرية واحلربية 
فحسب، ولكن أيضا علي جوهر 

الغربية  الدول  في  والصناعي  االقتصادي  التقدم 
عامة، وكندا والواليات املتحدة حتديدا.

بعد قضية البالونات الطائرة »املنطاد« الصينية، 
األمريكية  اإلعالم  وسائل  كشفتها  التي 
ادعت  التي  وهي  التجسس،  ألغراض  والكندية، 
الصني أنها ألغراض مناخية، ولكن وسائل اإلعالم 
الغربية كشفت أن هذه املناطيد الصينية كانت 
تطير فوق األرض األمريكية والكندية، في مناطق 

حساسة عسكرية واستراتيجية.
الدرجات  دارسي  من  الصينيون  الطلبة  ويعتبر 
احليوي  الوقود  والدكتوراه،  للماجستير  العليا 
وأمريكا.  كندا  من  كل  على  الصيني  للتجسس 
وإن كنا هنا سنركز األضواء على احلالة الكندية. 
طلبة  أحد  عن  الكندية  اخملابرات  كشفت  مؤخرا 
الصينية،  اجلنسية  حاملي  من  العليا  الدراسات 
قام بسرقة معلومات اقتصادية من شركة هايدرو 
كيبيك .. الشركة العامة للكهرباء والطاقة في 
إقليم الكيبيك .. وكشفت عن أن املعلومات التي 
والوصول  عليها  احلصول  في  الطالب  هذا  جنح 
إليها، متثل واحدا من أهم االختراعات الكندية في 

مجال الطاقة.
في  واخملابراتية  األمنية  التحقيقات  وبدأت 
أن  إال  بالسرية.  ذلك  بعد  غلفت  التي  القصية، 
الضغوط  من  الكثير  مارس  الكيبيكي  اإلعالم 
على حكومة ترودو الفيدرالية وحكومة فرانسوا 
تفاصيل  النقاب عن  الكيبيك لكشف  لوجو في 
مشابهة،  قضايا  وجود  توقعات  مع  القضية، 
في  الراغبني  الصينني،  الطلبة  أعداد  وأن  خاصة 
وبعد  تزايد.  في  العليا  دراساتهم  استكمال 
كندا،  في  العليا  الدراسات  ومزايا  قوة  نفاط  من 
وكذلك الشهادات اجلامعية، خالل املرحلة األخير 
من الدراسة، ميكنك القيام والتمتع بفترة تدريب 
العامة في مجال  أو  في إحدى الشركات اخلاصة 
إلي كم  الفترة  أمامك  يفتح  ما  وهو  تخصصك، 
التي قد ترتبط احيانا  هائل نوعي من املعلومات، 
اقتصادية  مجاالت  في  كندية  اختراع  ببراءات 

حيوية واستراتيجية.
خالل  والكيبيك  الكندية  اإلعالم  وسائل  وكانت 
الكنديني  أن  النقاب عن  السابقة، كشفت  األيام 
احلياة  علي  التأثير  يحاولون  صينية  أصول  من 
السياسية واالنتخابات في كندا، حيث مت كشف 
الكنديني من  تبرع أحد رجال األعمال  النقاب عن 
رئيس  ترودو،  آليوت  بيير  ملؤسسة  صينية  أصول 
احلالي  كندا  وزراء  رئيس  ووالد  السابق  كندا  وزراء 
ألف   ٢٠٠ علي  تزيد  بتبرعات  ترودو  جوستان 
تعديد  أن  بضرورة  اإلعالم،  وسائل  وطالبت  دوالر، 

فتح  يتم  وأن  التبرعات  هذه  ترودوا  مؤسسة 
التحقيق فيها، خاصة وأن هذه األموال والتبرعات 
القرار  علي  التأثير  بغرض  سياسيا  موجهة 

السياسي واالقتصادي في كندا ملصلحة الصني.
كبيرة  توترات  هناك  كانت  عامني  منذ  أنه  يذكر 
اتهمت  أن  بعد  الصينينة  الكندية  العالقات  في 
الدبلوماسيني  من  عدد  الصني 
بالتجسس،  الكنديني في بكني 
وهو  عليهم،  بالقبض  وقامت 
هذه  علي  ترد  كندا  جعل  ما 
علي  بالقبض  التصرفات 
هواووي  لشركة  العامة  املديرة 
مدينة  في  لها  ترانزيت  رحلة  خالل  الصينية 
كولومبيا  بريتش  إقليم  في  الكندية  فانكوفر 
والتهديد  الكندي،  الغرب  في  الهادي  احمليط  علي 
ألنها  األمريكية،  األمنية  للسطات  بتسليمها 
بالتجسس  تتعلق  قضايا  ذمة  علي  مطلوبة 
الهواتف  لشبكات  اخلامس  واجليل  االقتصادي 
اخللوية، في ظل الصراع االقتصادي بني الصني من 

ناحية والواليات املتحدة وكندا من ناحية ثانية.
له  يحق  كندي  مواطني  أي  أن  األمر،  في  الغريب 
هذا  مت  طاملا  أو سياسية  مدينة  ألي جهة  التبرع 
لو  حتى  املنظمة،  القانونية  القواعد  إطار  في 
الكندية،  اجلنسية  عن  مختلفة  أصول  من  كان 
حيث  من  األهلية  كاملي  مواطنني  باعتبارهم 
احلقوق والواجبات ويدينون بالوالء لكندا واملصلحة 
العليا الكندية. لكن الغريب في األمر، أن اخملابرات 
الكندية اكتشف أن سيل الطلبة الصينيني الذي 
التدريب  ثم  للدراسة،  الكندية  للجامعات  يأتي 
بعض  شأن  الكندية،  الشركات  في  والعمل 
أصول  من  الكندية  والشخصيات  األعمال  رجال 
صينية، كل ما يقومون به هو بتنسيق مطلق مع 
أي  أن  على  عالوة  الصينية،  واخملابرات  السلطات 
تبرعات يقدمها أعضاء اجلالية الصينية في كندا، 
مكافآت  مع  لهم  بردها  الصينية  احلكومة  تقوم 

أخري لم يتم الكشف الكثير عن تفاصيلها.
واملبررة  الكبيرة  والضغوط  الغليان  من  حالة 
متارسها وسائل اإلعالم علي السلطات الكندية، 
والعاملني  األمنني  اخلبراء  استضافة  من  وتكثر 
أو السفارة  الكندية  السابقني في جهاز اخملابرات 
الكندية في الصني خالل فترات سابقة للحديث 
التجسس  في  احلالية  الصني  استراتيجيات  عن 
أمواج  عبر  واألمريكي،  الكندي  االقتصاد  علي 
املرسلني  الصينني  العليا  الدراسات  طلبة  من 
للجامعات الكندية واألمريكية، فضال عن عناصر 
كندا  في  الصينية  اجلالية  في  وفاعلة  محددة 
السياسي،  القرار  صانع  عن  للتأثير  وأمريكا، 
من  ممكن  قدر  أكبر  علي  احلصول  ومحاولة 
الكندية  االختراع  ببراءات  اخلاصة  املعلومات 
بني  احلالية  اجلاسوسية  احلرب  ألن  واألمريكية، 
بكني من ناحية وأوتاوا وواشنطن من ناحية ثانية 
بريق  خف  أن  بعد  باألساس،  اقتصادية  حرب  هي 

احلروب العسكرية التقليدية املباشرة.
عن  يترقبها  واجلميع  ساخنة،  القضية  والتزال 
اخملابرات،  التحقيقات  عنه  ستسفر  وما  كثب، 
احلكومية  السلطات  ستتخذها  التي  والقرارات 
في العاصمة الكندية أوتاوا، والعاصمة األمريكية 

واشنطن.

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

نعترف  دعونا  الكسل،  نحب  أناس  جماعة  يا  نحن 
وتفتخر  تقدسه،  بالكسل،  تهتم  شعوب  نحن  بذلك، 
بالـــ »أنتخة«. فاملقهى »القهوة« والذي هو عبارة عن 
مع  والقهوة  الشاي  وشرب  الكسالنني  لتجمع  مكان 
وعمل بعض  اجليران  ومراقبة  وعمل ال شيء  الشيشة 
موجودة  هذه  القهوة  اخلاسرة.  الصغيرة  الصفقات 
تقريباً في جميع الدول العربية ولكن شكلها وموقعها 
ولكن  آلخر  حي  ومن  آلخر  بلد  من  يختلف  وديكورها 
فقط  للرجال  وهو  الكسالنني  جتمع  واحد..  هو  الهدف 
على فكرة، مع أنه تتطور احلال فيما بعد وعملوا قهوة 
العصير،  شرب  حيث  أيضاً  الكسالنات  للنساء  أنيقة 

والكابوتشينو مع شيشة املعسل والنميمة. 
عريق  تقليد  وهو  وشروط  قوانني،  له  عندنا  الكسل 
قائم بذاته حيث يزهو ويتألق في أيام العطل واإلجازات 
بعض  وفي  الصيفية،  والليالي  املساءات  وفي  واألعياد، 
الشباب  مع  العشاء  بعد  القعدة  حتلو  حيث  األحياء 
لعب  مع  األصوات  وتعلو  السياسة  شؤون  ملناقشة 

الطاولة! 
نحن شعوب تعتبر أن العمل هو أمر مقيت غير مجدي 
ولكنه اضطراري جللب حفنة من املال ال تسمن وال تغني 
حيث  دائماً  العمل  من  نشتكي  جتدنا  لذلك  جوع!  من 
متعبني  رجالنا  مساءاً،  ونعود  صباحاً  نخرج  »ياعيني« 
مقهورين ونسائنا محبطات شاكيات. لم يكن العمل 
عند  وخاصة  الذات  بتحقيق  مرتبط  لنا  بالنسبة  يوماً 
النساء، فاملرأة العاملة دائماً يُنظر إليها بعني العطف 
للذل  مضطرة  فقيرة  مسكينة  أنها  حيث  والشفقة 
رجالنا،  وحتى  املّر.  العيش  لقمة  لكسب  والبهدلة 
نظرهم  وجهة  من  املدير  ألن  كمدراء  العمل  يفضلون 
تعليماته  يعطي  بل  يعمل  وال  وبأس  نفوذ  ذو  رجل 
وأوامره ملرؤوسيه ليقوموا بالعمل بالنيابة عنه. العمل 
كان  فكلما  إجتماعي  مركز  هو  لرجالنا  بالنسبة 
مرموقاً كلما كانت الفيال كبيرة في حي راٍق والسيارة 
فارهة، والبدلة فخمة، والزوجة جميلة وسعيدة ولكن 
طبعاً غير عاملة حيث أن مركزه في اجملتمع ال يسمح 
الزوجة  تكون  أن  يجب  بل  عاملة  زوجته  تكون  بأن  له 
السهرات.  وإقامة  الضيوف  الستقبال  جميلة  دمية 
بعالقاتنا  كبير  بشكل  مرتبط  مجتمعاتنا  في  العمل 

كانت  فكلما  املهنية،  بكفاءاتنا  وليست  اإلجتماعية 
عالقاتنا بكبار القوم قوية كلما وصلنا إلى قمة السلم 

الوظيفي بسرعة أكبر. 
بها  نفخر  ثقافة  لنا  بالنسبة  يوماً  العمل  يكن  لم 
ذات  العمل  في  زميلتي  لي  قالت  األنتخة.  كثقافة 
الشرقية، تتحدث عن فئة عربية من  األوروبية  األصول 
ويتلقون  منازلهم  في  ويسترخون  يعملون  ال  الناس 
كيف  حقاً  استغرب  »أنا  قالت:  قيمة،  مالية  إعانات 
وترعرُت  نشأت  لقد  عمل!  بال  يعيش  أن  للمرء  ميكن 
في مجتمع يرفض العاطل عن العمل، بل وكان هناك 
قد  عقوبات  العمل،  عن  عاطل  لكل  قانونية  عقوبات 
تصل للسجن، العمل في ثقافتنا أمر مفروغ منه، كيف 

ميكن لهم أن يعيشوا بال عمل؟«
نادل  أن  حيث  أحياناً،  معيٌب  أمر  ثقافتنا  في  العمل 
عمله،  من  يستحي  مثالً  النظافة  وعامل  املطعم 
ليس  هذا  أن عملها  تشعر  ما  في محل  البائعة  حتى 
للمال  حاجتنا  على  يدل  بالدنا  في  العمل  املقام(!  )قد 
حيث األغنياء وامليسورين ال يعملون!! لذلك نشأنا في 
مجتمعات فيها نسبة بطالة عالية، ال تعمل وال حتب 
عالقهوة  األصحاب  مع  الشاي  شرب  وتفضل  العمل 

والشكوى عن البحث عن عمل! 
إلى أن حدث ذات يوم أمر عظيم، حيث قررنا أن نهاجر 
ونغادر أرض لم تعد تعطينا أمن وسالم، كرامة وحقوق. 
غادرنا تلك األرض إلى اجلانب اآلخر من النهر ذو العشب 
األخضر دائماً وهنا أرمز إلى املقولة التي تقول: »العشب 
على اجلانب اآلخر من النهر دائم اخلضرة« غادرنا إلى بالد 
األكابر  والناس  النظيفة  بالشوارع  وفرحنا  اخلواجات! 
ولكن اضررنا أن نفقد شيء مهم من تراثنا العظيم أال 
وهو الكسل! ففي بالد الفرجنة ال مكان للخمول، وهيا 
إلى العمل!  هيا إلى العمل بكل ما حتمل الكلمة من 
املزرعة،  حتى  أو  املصنع  أو  املكتب  في  العمل  معنى.. 
بيوتنا  في  أصبحنا  نحن  حيث  البيت  في  حتى  العمل 
أو  بتنقط،  اللي  احلنفية  لتصليح  كسباك  نعمل 
الغسالة  مشكلة  حلل  كهربائي  الباب،  لتصليح  جنار 

باالستعانة موقع يوتيوب لعلنا جند حل! 
انطلقنا إلى العمل رغم عنا ومجبر أخاك ال بطل، هذا 
في  فنحن  والكد،  املعاناة  من  الكثير  معه  جلب  األمر 
النهاية شعوب مدللة تعشق الرفاهية وتهوى الراحة. 
بعضنا استمتع ببناء مستقبل وظيفي جديد والبعض 
اآلخر ال يزال يشتكي ويعاني حتى اللحظة. ولكن ورغم 
كل ذلك النزال نشتاق لألنتخة وخاصة الشتوية منها. 

حتيا األنتخة! 

   ثقافة األنتخة
بقلم: سالم القطمة

»ميتا« ستمنع وصول االخبار ملستخدمي الفيس بوك وإنستجرام 
في حالة اعتماد القانون رقم »سي- 18«

وإنستجرام  بوك  فيس  لشركتي  )ميتا(  االم  الشركة  قالت 
إلى االخبار على منصاتها  الوصول  إتاحة  »إنها ستتوقف عن 
ملستخدمي هذه املنصات، إذا مت مترير قانون االخبار عبر االنترنت، 

وهو القانون الفيدرالي رقم )سي ١٨( علي وضعه احلالي«.
العمالقة  التكنولوجيا  شركات  سيجبر  املقترح  القانون  هذا 
االخبارية  املؤسسات  مع  التفاوض  على  وميتا  جوجل  مثل 
الكندية لنشر او ربط اخبارها، وهذا سيساعد صناعة االخبار 
بسبب  كبيرة  مالية  عائدات  فقد  من  تعاني  التي  الكندية 

هجرت االعالنات الي منصات جوجل وفيس بوك.
قرارها مبنع وصول  اتخذت  الشركة  أن  )ميتا(  باسم شركة  املتحدثة  ليزا الفنتوري  السيدة  وقالت 
مقابل  للناشرين  الدفع  منها  ١٨( سيتطلب  )سي  رقم  القانون  ألن  الكنديني  العمالء  إلى  االخبار 
استخدام الروابط او احملتوي الذي قد ال تنشره، وإن الدفع مقابل هذه املنشورات ليس مستداما وليس 

قابل للتطبيق بالنسبة لشركة )ميتا(.
هذا وقد حاربت الشركتني العمالقتني جوجل وميتا هذا القانون املقترح والذي يطلب منهم التفاوض 
على صفقات لتعويض شركات االعالم الكندية عن الروابط التي تنشرها عبر االنترنت والتي جتادل 
شركات االعالم الكندية بان مشروع القانون )سي ١٨( سيحقق تكافؤ الفرص ملنافذ االخبار التي 

تتنافس مع عمالقة التكنولوجيا للحصول على دوالرات االعالنات.
الي االخبار بعد مناقشة قانون  الوصول   وقد حظر فيس بوك على املستخدمني له في أستراليا 
مماثل هناك عام ٢٠٢١ لكنه سرعان ما تراجع بعد أن أجرت احلكومة األسترالية تغييرات على آلية 

التحكم في مشروع القانون هناك.
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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!  
الى  االمريكية،  اجلامعة  خريج  جالل،  شريف  احملاسب  انضم  السابقة:  احللقة  في 
حشود املتظاهرين أخيراً ونزحوا سوياً الى ميدان التحرير صباح عيد الشرطة ٢٠١١؛ 
بينما لم تؤثر وقفة االحتجاج هذه في اجلانب العشوائي من القاهرة، فال زال جمعة 

وخميس أخوه منشغلنَي باالنتقام من ابو دومه فتوة املنطقة!     
حلقة ٥: »حكم ملكي!«

ائتالفه ميدان  الذهـن، رغم  املتظاهـرين متوتراً، ومشتت  بدى شريف وسط جموع 
التحرير بحكم تخرجه من اجلامعة األمريكية؛ و مع هـذا كان اليزال يردد معـهـم، 
”مصر  اجتماعية“،  عدالة  حرية،  ”عيش،  مثل  اخملتلفة  الـهـتافات  روح،  بال  ولكن 
مصر حتيا مصر“، ”الشعب يريد اسقاط النظام“، ”يا جمال قول ألبوك كل الشعب 
على  كثيرة  مراراً  على  بصديقه  االتصال  حاول  قد  ذلك.  غرار  بيكرهـوك“...وعلى 
وقتـهـا  التحرير  ميدان  في  احملمول  بال جدوى! فقد قطعت خدمة  ولكن  محموله، 

بأمر من وزارة الداخلية!
ازدادت  وكلما  املتظاهـرين؛  آالف  بني  تواجده  رغم  بالوحدة،  يشعر  شريف  كان 
عن  يبحث  كان  لذا  وفتوراً.  يأساً  هو  إزداد  وسخونة،  حماساً  حوله  من  الـهـتافات 
علي وسط تلك اجلماهـير الغفيرة للحصول على بعض من التعضيد املعنوي؛ هـو 
واثق من وجوده في مكان ما وسط هذا الزحام. ومن شدة توتره، بدأ يعيد النظر في 

حساباته مرة اخرى بناًء على الـهـتافات اخملتلفة التي يسمعـهـا فقال في نفسه:
- انا ليه اشتركت في املظاهـرة دي؟! ما احنا يا ما اعترضنا قبل كدة...كسبنا ايه؟ 
وال حاجة؟.. وبعدين احنا أهدافنا ايه بالظبط!؟ عايزين فلوس، وال نحس بكرامتنا، وال 
نحقق دميوقراطية، وال نسقط احلكم.. وال ايه؟ انا نفسي ابتديت اتلخبط! خالص...

انا اتخنقت و حامشي!
»ظـهـرت، في السنني األخيرة، شائعات )مؤكدة( ان جمال مبارك، جنل الرئيس الفاسد 
ابيه. من املعروف ان نظام توريث السلطة  حسني مبارك، سيتولى احلكم من بعد 
كم  بوضوح  يعكس  مما  اجلمهوري،  النظام  على  يطبق  ال  صرف،  ملكي  نظام  ـهـو 
الفساد العلني الذي تعاني منه الدولة. وليس مصر فقط، فقد حدث نفس موقف 
االعتراض  يتم  ولم  والعشرين،  احلادي  القرن  أوائل  الشقيقة في  التوريث في سوريا 
عليه من قبل املواطنني السوريني رغم منافاته للدستور! فـهـل تتكرر املأساة مع 

الشعب املصري؟ 
كانت مصر في القدم مملكة كبيرة، وكان يورث فيـهـا احلكم بشكل دستوري، ثم قام 
انقالب ١٩٥٢ املعروف بثورة ٥٢ مندداً بالفساد والطبقية ومعلناً قيام اجلمـهـورية. 
وصرنا  بل  والفساد  الطبقية  من  نعاني  فعدنا  الزمن،  منا  متكن  السنني  مرور  ومع 
نتقبل مبدأ توريث السلطة ايضاً، حتت اسم اجلمـهـورية! لذا وجب علينا تطـهـير 
مبارك  ارحل  ارحل  طاـهـرة..  نقية  مصر  لنا  والفاسدين...لتعود  اخلونة  من  البالد 
ارحل.« ـهـكذا ـهـتف أحد الثوار في امليكروفون وسط امليدان جملموعة من الشباب 
الذي مر من بينـهـم شريف، فتوقف برهة متأمال الشباب وهو يردد بحماس »ارحل 
ان  الى  امليدان،  مغادراً  الزحام  عبر  اكمل طريقه  ان  لبث  ما  ثم  ارحل«،  مبارك  ارحل 
اصطدم به شخص مسرع اطاحه ارضاً، فنظر نحوه شريف بغضب ثم قال مبتسما:

- علي!
»خالد شبراوي«

عيد  عطلة  في  بالتنزه  ألسرته  وعده  إلغاء  ليقرر  طويالً  وقتاً  خالد  يستغرق  لم 
الشرطة؛ فسرعان ما نزل لتشغيل سيارته استعداداً للذـهـاب، حتى شاـهـد وفود 
املتظاـهـرين الضخمة متجهة إلى ميدان التحرير والذي يقع في نهاية شارع طلعت 
تغيير خطة اخلروج ألسرته التي  ادراجه الى شقته معلناً  حرب حيث يسكن، فعاد 
كادت ان تلحق به. وـهـكذا انتـهـى به األمر باجللوس ـهـو وزوجته متابعني األحداث 

على التلفاز، بينما واصل ولداـهـما اللعب في الداخل!
عني  جامعة  من  املعمارية  الـهـندسة  بكالوريوس  على  شبراوي  خالد  حصل  قد 

وزوج  متفاـهـم  أب  عام؛  بشكل  والرزانة  بالنظام  خالد  ميتاز  م؛   ٢٠٠٠ عام  شمس 
السريعة  النظرات  بعض  اختالس  في  يجد ضرراً  ال   - رجل  - كي  انه  رغم  مخلص، 
على اجلميالت من حوله. أما زوجته فتتسم بروح رياضية، مع انـهـا حادة املزاج في 
بعض األحيان. عالقتـهـما تتمتع بديناميكية صحية من جـهـة الصراحة والثقة، 
اختالف في في  أو  الطبيعية،  الزوجية  اخلالفات  األمر من بعض  يخلو  ال  ـهـذا  ومع 
أسلوب تربية األطفال أو تقصير في إتباع سلوكيات وآداب املنزل. قد يقتنص الزوجان 
الفرص احياناً ليلعبا معاً بعض األلعاب املتوفرة على شبكة اإلنترنت بعد نوم األوالد، 
بالوقت  دليل استمتاعهما  يوثقان  ويختمان سـهـرتـهـما مبمارسة احلب وكأنهما 

الذي قضياه سوياً.
ان ما كان مييز تلك املظاهرات عن غيرـهـا، ـهـو حدوثها في أكثر من محافظة من 
محافظات مصر في نفس التوقيت تقريباً. وعلى الرغم من وجود دليل على تنظيم 
موعد التظاـهـر، اال ان خالد كان يعتقد أن تنظيم ـهـدف التظاـهـر ـهـو األكثر 

اـهـمية، فقال لزوجته وـهـما يتابعان األخبار:
- مشكلتنا اننا بنبص حتت رجلينا بس! عارفة يا نسرين، اراـهـنك ما حدش من دول 

عارف ـهـو عايز ايه؟
- ليه بتقول كدة؟ ما ـهـو واضح انـهـم متفقني!

- وماله...! بس مصر لألسف بقى فيـهـا اكتر من تيار سياسي وديني واخالقي كمان! 
...امنا لو كانوا  إنَّ الثوار منتميني لفكر واحد، يبقى احلكاية فيـهـا  ان كل  لو فرضنا 

بيؤمنوا باكتر من فكر...فلو اتفقوا النـهـاردة...بكرة حايقطعوا بعض!
وما ان انـهـى عبارته حتى صرخت نسرين زوجته فجأه وـهـي تتابع األخبار:

- يا خبر اسود! احلق يا خالد.
»يوسف عطااهلل جرجس«

 أصبح من النادر جدا مؤخراً أن يرتبط شخص ما ببنت جيرانه! كنا نرى العديد من 
هذه األمثلة في املاضي، حني كانت اجليرة عزيزة؛ فكان اجلار يحتل املرتبة الثانية بعد 
القريب، إن لم تكن األولى. اما اآلن فمع تزايد تعداد السكان، وتفاقم ٔازمة اإلسكان، 
أصبحت العمارات جتمع مناذجاً مختلفة من التركيبات السكانية، والتي ال تستطيع 
اال اذا اقتصرت تعامالتـهـم اليومية على السالمات فقط؛ و  التعايش معاً مطلقاً 
يوسف عطا اهلل  احلال مع  أما  ايضاً.  السالمات  انعدام  األحيان يفضل  في معظم 
»انچي«  جيرانه  ببنت  چو  أعجب  فقد  متاماً!  فمختلف  بـ«چو«،  الشـهـير  جرجس، 
حني جاوروهم في عمارتـهـم في شبرا منذ ١٠ سنوات مضت؛ ولكونـهـم أقباطا 
من نفس املستوى اإلجتماعي، مت تعارف العائلتني بسرعة؛ بدأت عالقتـهـما بشكل 
اإلتصاالت  شركات  احدى  في  انچي  توظيف  محاولة  في  چو  سعى  عندما  رسمي 
الالسلكية في قسم خدمة املستهلك، حيث كان يعمل هو اآلخر كمطور لقائمة 
البيانات لنفس الشركة، و قد مت تعينـهـا فعالً؛ و كان يقوم بتوصيلـهـا في النـهـار 
واملساء يومياً، بعلم األـهـالي بالطبع. فتطورت العالقة تدريجياً من مجرد جيرة الى 
ومشجعتني  للفكرة  مباركتني  العائلتني  وكانت  عاطفية.  مشاعر  إلى  ثم  صداقة، 
اكليلـهـما  واتفقا على موعد  ونصف،  لـهـا، فتمت خطبتـهـما منذ حوالي عام 

في صيف ٢٠١١.
االسم  من  مشتقة  قبط  أو  أقباط  كلمة  »ويكيبيديا«،  العاملية  للموسوعة  طبقاً 
تاريخياً  يدل  وهذا  باالجنليزية!   Egypt تدعى  مصر  ولذا  Aegyptus؛  ملصر  الالتيني 
املصريني؛ كان معظم سكان مصر،  أي  أهل مصر،  ببساطة  تعني  أقباط  ان كلمة 
باملسيحية! ومع مرور السنني، أشهرت االغلبية  الفتوحات اإلسالمية، يدينون  قبل 
اسالمها، واقتصر اجتماعيا لقب األقباط على االقلية املصرية املسيحية. وكأي اقلية 
مرئية، ـهـم يعانون من ضغوط نفسية وسياسية واجتماعية شتى، تنعكس على 
من  متزمتني  أو  احياناً،  كسلبيني  لهم  يُنظر  قد  احمليطة.  للظروف  افعالـهـم  ردود 
وجـهـة نظر اخرى، او خونة استناداً لبعض اآلراء...الخ! لكن في الواقع، قد تتباين آراء 
األقباط انفسـهـم، في السياسة واالقتصاد وخالفه، ولكن اتفق الكل على مرجعية 
واملسيحيني على  املسلمني  تآخي كل من  ورغم  املقدس.  الكتاب  الكنيسة وصحة 
مدار العصور في مصر، إال أن ـهـناك منطقة شائكة تسبب عائقاً كبيرا بينـهـما، 

اال وـهـي  »الدين!«
لم  ذكرنا،  كما  املسلم  نظيره  عن  املسيحي  البيت  مناخ  طبيعة  اختالف  ومع 

عن  املسيحي  املصري  املنزل  حال  يختلف 
حول  التمركز  في  املصرية  البيوت  من  غيره 
الشرطة  عيد  يوم  في  األخبار  ملتابعة  التلفاز 
واصـهـاره  چو  أـهـل  اجتمع  ٢٠١١؛  عام 
التركيز  غاية  في  يجري  ما  يشاـهـدون 
وحماس  باعتزاز  انچي  والد  فقال  واالهتمام. 

معلقاً على شباب مصر الثائر:
- صدقوني جدعان!! على اهلل بس يكملوا.

رد عليه چو:
- يكملوا ايه يا عمي؟ واحنا حيكون مصيرنا 

ايه؟
- مصيرنا ٔكاقباط يعني؟

- آه طبعا كاقباط!
شفت  اديك  بسالمته،  قوي  كاقباط  حامينا  كان  حسني  سي  يعني  ـهـو  طب   -

الكنايس واللي بيحصل فيـهـا وسيادته لسه في احلكم.
- اديك انت قولتـهـا، تفتكر بعد ما ميشي بقى حيحصل ايه؟ أصل كل اللي بيحصل 

لنا لغاية دلوقتي دا لسة حتت السيطرة...! عربون محبة يعني!
- يعني ايه عربون محبة؟

تدخل والد چو في احلوار فقال:
الكنايس  بتفجيرات  للتاني  وقت  من  بتسمح  احلكومة  ان  يقولك،  عايز  يوسف   -
وقتل األقباط، عشان ترضي اجلماعات اللي بتحاول توصل للحكم. وبالتالي تفضل 

احلكومة في السلطة!
انزعج صـهـره جداً وقال:

- طيب يعني احلكومة فاسدة، وعامالنا دروع بشرية، أحب فيـهـا ايه دي بقى؟
 اجابه چو موضحاً:

- ما حدش قال نحبـهـا، إمنا األيام دي، كل اللي بيحصل حوالينا، يدل على وجود اجتاه 
ديني معني ما بينصفش غير نفسه. فلألسف ما بقاش عندي خيار غير انى اقبل ان 
يحكمني واحد يحطني كدرع بشري من وقت للتاني، وال يحكمني واحد غيره، ربنا 

يعلم منني، ويخلص عليا انا وكل اـهـلي دفعة واحدة!
»عيد الشرطة«

محافظة  مبنى  ٕاخالء  املصرية  الشرطة  رجال  رفض  عاٍم،  ستني  حوالي  منذ   
وراح  الفرقتني،  بني  النيران  فاندلعت  انذاك،  اإلجنليزي  اإلحتالل  لقوات  اإلسماعيلية 
املوقعة،  لـهـذه  وتشييداً  الشرطة!  من  شـهـيداً  خمسون  حوالي  ضحيتـهـا 
الشرطة وصمودهـم  رجال  ببسالة  فيه  نحتفل  للشرطة  يناير كعيد   ٢٥ مت حتديد 
امام العدو، حني كان وقتـهـا العدو واضحاً و ٔاجنبياً، فـهـل يا ترى قد اختلف أعداء 
الشرطة حالياً عن ستني عام مضى؟ هـل اختلط علينا األمر اآلن فما عدنا نفرق بني 

العدو واحلبيب؟ 
قد يعجز اللسان على إجابة تلك األسئلة بعدما حاول الثوار في ٢٥ يناير٢٠١١ اختراق 
احلاجز األمني في ميدان التحرير مما أدى الى اندالع حالة عنف شديد بينـهـم وبني 
األمن؛ وفابتدأ الضرب بالعصي من قبل قوات األمن والرد عليه باحلجارة من جـهـة 
املتظاـهـرين، واستخدم األمن املركزي القنابل املسيلة للدموع وخراطيم املياه لفض 
التجمـهـر! انعدمت الٔروية ٔموقتاً لدى بعض املتظاـهـرين، وانفرط بعض منهم في 
سعال ـهـستيري، وما لبث ان جرح بعض آخر وتشتت كثيرون؛ ثم قامت الشرطة 
بعدها بإعالن حالة الطوارئ واعتقلت العديد من الثوار؛ أما البقية فاستمرت تشجب 

وتـهـاجم وتواصل االعتصام في امليدان بصمود! 
وـهـكذا في يوم عيد الشرطة ٢٠١١ انتزع التاريخ عصراً كانت الشرطة فيه تخدم 
نفس  بوحشية  فيه  تقاتلت  مشهداً  محله  وأسدل  اخالص،  بكل  والشعب  الوطن 

الشرطة مع أبناء وطنـهـا!
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم!

 رواية »إلى متى جتوع الضباع؟« حلقة 5دردشة…بالعربي الفصيح: 

بقلم:  مينا ماهر
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أن  املسيحيني  باضطهاد  املرتبطة  التقارير  أحدث  تُشير 
العنف  بؤرتا  هما  افريقيا  في  الكبرى  والصحراء  نيجيريا 
والتطرف اجلهادي، بينما تقود الصني اجلهود الرامية إلى إعادة 

تعريف احلقوق الدينية.
العام  إميانهم  بسبب  مسيحي   ٥٦٠٠ من  أكثر  قتل  وقدد 
املاضي. وتعرضت أكثر من ٢١٠٠ كنيسة للهجوم أو اإلغالق.

كما نزح أكثر من ١٢٤  ألف مسيحًيا من ديارهم قسرًا بسبب 
إميانهم، وأصبح ١٥ ألًفا تقريًبا منهم الجئني.

ألعمال  مركزًا  اآلن  األفريقية  الكبرى  الصحراء  أصبحت 
العنف ضد املسيحيني، حيث انتشر التطرف اإلسالمي إلى 

ما وراء نيجيريا.
لقائمة  وفًقا  األولى،  املرتبة  لتحتل  الشمالية  كوريا  وعادت 
دراسة  أحدث  وهي   ،٢٠٢٣ العاملّي )WWL( للعام  الّرصد 
دولة   ٥٠ من  أكثر  مؤسسة Open Doors حول  قدمتها 
تشّكل خطرًا على املسيحيني أو يصعب أن يكون الّشخص 

فيها مسيحيًّا.
ا غير مسبوق العنف ضد املسيحيني في أفريقيا قد بلغ حدًّ

ذات  أنها  على  املصّنفة  األخرى  الدول  أن  التقرير  وذكر 
مستويات »متطّرفة« لناحية اضطهاد املسيحيني هذا العام 
هي الصومال واليمن وإريتريا وليبيا ونيجيريا وباكستان وإيران 
في  املسيحيني  ضد  العنف  أن  إلى  الفًتا  والهند،  والسودان 

ا غير مسبوق«. أفريقيا جنوب الصحراء قد بلغ »حدًّ
 ٥٠١٤ مسيحي قتل في نيجيريا في ٢٠٢٢

وال تزال نيجيريا »بؤرة املذابح« حيث ُقِتَل ٥٠١٤ مسيحيًّا في 
املسيحيني  عدد  إجمالي  من   %٩٠ يقارب  ما  أي   ٢٠٢٢ العام 
إلى  عددهم  وصل  والذين  العالم  أنحاء  في كل  ُقِتلوا  الذين 

٥٦٢١ مسيحيًّا.
اختطاف  عملّيات  من   %٩٠ يقارب  ما  أن  التقرير  في  وورد 

املسيحيني في العام ٢٠٢٢ ُسّجلت أيًضا في نيجيريا.
في هذا السياق، قال ناني إن هناك »جتارة« اختطاف حتدث في 
اختطاف  هو  شيوًعا  األكثر  السيناريو  أن  إلى  مشيرًا  البالد، 
ولإلجتار  جنسي  لعنف  وتعريضهّن  مسيحّيات  وبنات  نساء 

باجلنس قبل إطالق سراحهّن بفدية.
قال  بها،  خاّصة  مراقبة  الئحة  إصدارها  إلى  باإلضافة 
جذرّية«  »حلول  إيجاد  على  إن »Open Doors« تعمل  ناني 
بلوغ  في  املضطهدين  املسيحيني  ومساعدة  لالضطهاد 

مرحلة الشفاء والتسامح و»كسر دائرة العنف«.
 اضطهاد املسيحيني هو فشل مجتمعى

في  الدينّية  احلّرية  حلماية  اخلاّص  املبعوث  اعتبر  جهته،  من 
أندريا بينزو أن اضطهاد املسيحيني  وزارة اخلارجّية اإليطالّية 
ال يدّل على انعدام حّرية العبادة فحسب، بل يشير إلى فشٍل 

مجتمعي أيًضا.
وأظهرت الئحة املراقبة العاملّية استمرار االضطهاد املسيحي 

في الصني التي حتتّل املرتبة ١٦ في هذا اجملال.
النموذج  يتبّنى  الدول  من  متزايًدا  »عددًا  إن  املنظمة  وقالت 

الصيني للسيطرة املركزّية على حّرية الدين«.
استيرو  ديل  أندريا  اإليطالي  النّواب  رأى عضو مجلس  بدوره، 
ديال فيدوف وجوب أن تضغط احلكومة اإليطالّية على اجملتمع 

الدولي لتعزيز التعّددية الدينّية.
املسيحيني  أجل  من  الصالة  قد طلب  فرنسيس  البابا  وكان 
يناير   ١٨ في  األسبوعّية  العاّمة  املقابلة  بعد  املضطهدين 
احلالي. وقال إنه يصّلي من أجل الكاهن الكاثوليكي إسحاق 
آشي الذي توّفي بعدما أضرم قّطاع طرق النار في أبرشّية في 

شمال نيجيريا.
كل االضطهادات مجتمعة، صعدت كوريا الشمالية إلى قمة 
يليها  العرش.  أفغانستان عن  وأزاحت  الترتيب السنوي،  هذا 
وباكستان،  ونيجيريا،  وليبيا،  وإريتريا،  اليمن،  ثم  الصومال، 

وإيران، وأفغانستان، والسودان.
في كوريا الشمالية، ينص قانون صدر في عام ٢٠٢٠ على أن 
“كونك مسيحًيا أو امتالك كتاب مقدس يعد جرمية خطيرة 
“مت  فيكتور  وقال  أوبن.  لدورز  وفًقا  بشدة”،  عليها  يعاقب 
مسيحيني  واعتقال  السرية  الكنائس  من  العديد  اكتشاف 

وإرسالهم إلى معسكرات االعتقال السياسي أو إعدامهم”.
 على مدى السنوات الثالثني املاضية، لوحظت ثالثة اجتاهات.

حيث   ، اإلسالمي”  التطرف  بصعود  األفريقية  القارة  “تتميز 
عام  في  دول  سبع  ضد  شديًدا  اضطهادًا  دولة   ٢٦ شهدت 

.١٩٩٣
ضحايا  املسيحيون  يكون  ما  “غالًبا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
القومية الدينية أو األيديولوجية” ، كما تضيف املنظمة غير 
أو الهند   ، ، منذ عام ٢٠١٧  احلكومية ، مستشهدة بالصني 
عام  منذ  واملسلمني  املسيحيني  ضد  العنف”  “انفجار  مع   ،

.٢٠١٤
 هجرة جماعية للمسيحيني في الشرق األوسط

أخيرًا، تستنكر املنظمة “الهجرة اجلماعية للمسيحيني” في 
اإلسالمية  الدولة  )تنظيم(  انتهاكات  “إن  األوسط:  الشرق 

شجعت املسيحيني على الفرار من العراق وسوريا”.
متراز،  بيت  دابرينا  روت  بشهادتها،  اإلدالء  منها  ُطلب  وعندما 
في  بلدها  من  فرت  آشوري  أصل  من  إيرانية  مسيحية  وهي 
املاضية، تعرض  األربعة  العقود  عام ٢٠٠٩، كيف “على مدى 

واالستجواب  والسجن  للمضايقة  )هناك(  املسيحيون 
يقل  ال  ما  “اعتقل  قولها،  وبحسب  عديدة”.  بطرق  واملراقبة 
عن ٨٠ مسيحًيا العام املاضي، وُحكم عليهم بالسجن ملدد 

تتراوح بني ٢ و٢٥ عاًما”.
مقارنة بتقرير العام ٢٠٢١

والتمييز  »لالضطهاد  مليون مسيحي   ٣٦٠ من  أكثر  تعرض 
الشديدين« في العالم خالل ٢٠٢١ وفق تقرير نشرته منظمة 
»األبواب املفتوحة«، مشيرة إلى أن أفغانستان كانت األسوأ 

في معاملة املسيحيني.
وقال باتريك فيكتور، مدير املنظمة في فرنسا وبلجيكا خالل 

إيجاز صحافي »لقد وصل االضطهاد إلى مستوى قياسي”.
بني  ما  الفترة  في  أنه  احلكومية  غير  املنظمة  تقرير  وبني 
 ٣٦٠ من  »أكثر  تعرض   ،٢٠٢١ سبتمبر  و٣٠   ٢٠٢٠ أكتوبر   ١
والبروتستانت  واألرثوذكس  الكاثوليك  من  مليون مسيحي« 
- »لالضطهاد  دولة   ٧٦ وغيرهم من  واإلجنيليني  واملعمدانيني 

والتمييز الشديدين« مقارنة مع ٣٤٠ مليونا في عام ٢٠٢٠.
عن   %٢٤ قدرها  بزيادة  مسيحيا،   ٥٨٩٨ قتل   ،٢٠٢١ عام  في 
العام السابق حني مت تسجيل ٤٧٦١ حالة قتل. وقتل ثمانية 

من كل عشرة مسيحيني في نيجيريا.
باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الكنائس التي أُغلقت 
املاضي  العام  في   ٥١١٠ إلى  والتدمير  للهجوم  تعرضت  أو 

مقارنة مع ٤٤٨٨ في ٢٠٢٠.
وأشارت إلى »زيادة بنسبة ٤٤% في عدد املسيحيني احملتجزين 
بسبب دينهم« )٤٢٧٧ حالة في ٢٠٢٠ و٦١٧٥ حالة في ٢٠٢١(، 
وصنفت أفغانستان األخطر لدى أخذ كل أشكال االضطهاد 
في االعتبار، تلتها كوريا الشمالية والصومال وليبيا واليمن 

وإريتريا ونيجيريا.
في  اتخذ  االضطهاد  إن  احلكومية  غير  املنظمة  وقالت 

أفغانستان »بعدا جديدا مع سيطرة طالبان”.
باضطهاد  ٢٠٢١املرتبطة  لعام  السابقة  الّتقارير   تُشير 
في  ملسيحيني  استشهاد  حاالت   ٤ حدوث  إلى  املسيحيني 
نيجيريا من أصل ٥ عامليًّا وحدوث ٣ هجمات ضّد الكنائس في 
الّصني من أصل ٥ عامليًّا ناهيك عن ترّدي احلال في أفغانستان 

بشكل يفوق حجم االّضطهاد في كوريا الّشمالّية.
الفائت  العام  إميانهم  بسبب  إضافّي  مسيحّي  ألف  ُقتل 
مقارنة بالعام الّسابق. كما متّ اعتقال ألف مسيحّي إضافي، 

عّرضت أكثر من 600 كنيسة للهجوم أو اإلغالق القصرّي.
 لذا يوضح التقرير األخير مقارنه بسابقه عن ازدياد مستوى 

االضطهاد للمسيحني حول العالم.

5٠5٠ دولة يصعب فيها اّتباع يسوع في العام  دولة يصعب فيها اّتباع يسوع في العام ٢٠٢٣٢٠٢٣ ) )٢٢((
قتل أكثر من قتل أكثر من 5٦٠٠5٦٠٠ مسيحي بسبب إميانهم مسيحي بسبب إميانهم
تعرضت تعرضت ٢1٠٠٢1٠٠ كنيسة للهجوم أو اإلغالق كنيسة للهجوم أو اإلغالق

نزوح نزوح 1٢٤1٢٤  ألف مسيحًيا من ديارهم قسًرا بسبب إميانهم  ألف مسيحًيا من ديارهم قسًرا بسبب إميانهم
تقرير: إيهاب أدونيا
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تقرير- جود نيوز
تزداد اخملاطر الكبيرة على سكان كوكب األرض كافة بسبب 
عدة  أعلنت  حيث  أمريكا،  تتبعها  التي  املالية  السياسة 
الذي ترتب عليه  انهيارها وإفالسها، األمر  البالد  بنوك في 

تبعات دولية أيضا مرتبطة بالدوالر.
حدوث  ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  توّقع 
كساد كبير جديد في بالده، مستنًدا في استنتاجاته على 

األحداث اجلارية التي ضربت االقتصاد األمريكي.
وكتب ترامب، على شبكة التواصل االجتماعي: »سيكون 
لدينا كساد كبير، أسوأ بكثير مما كان عليه في عام ١٩٢٩. 
وإلثبات كلماتي، ها هي البنوك بدأت بالفعل في اإلفالس”.

ووفقا لترامب سيصبح الرئيس األمريكي احلالي جو بايدن، 
األسبق  األمريكي  )الرئيس  اجلديد«  هوفر  »هربرت  مبثابة 
سيواجه  أنه  أي   ،)١٩٣٣ إلى   ١٩٢٩ من  الفترة  في  للبالد 
الواليات  شهدت  حيث   ،١٩٢٠ أواخر  في  سلفه  مصير 
تاريخ  في  أكبر كساد  املرحلة  تلك  األمريكية في  املتحدة 
االقتصادية  )األزمة   ١٩٢٩ عام  حتديدا  األمريكي  االقتصاد 

الكبرى(.
إغالق  بعد  األمريكي  املصرفي  القطاع  في  ذعر  موجة 

»سيليكون فالي بنك”
أغلقته  الذي  بنك  فالي  سيليكون  مصرف  أزمة  تسببت 
السلطات األمريكية، مبوجة ذعر في القطاع املصرفي مع 
تساؤل األسواق عن عواقب أكبر إفالس مصرفي في أمريكا 

منذ األزمة املالية ٢٠٠٨.
ولم يعد املصرف قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة 
خصوصا  ينشطون  وهم  ألموالهم،  عمالؤه  بها  قام  التي 
في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاوالته زيادة رأس 

املال بسرعة.
وأعلنت السلطات األمريكية اجلمعة أنها أغلقت مصرف 
التكنولوجيا  أوساط  من  املقرب  بنك«  فالي  »سيليكون 
والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة 
الودائع إلى املؤسسة الفدرالية لتأمني الودائع في الواليات 

.)FDIC( املتحدة
عن  املسؤولني  يلني  جانيت  اخلزانة  وزيرة  واستدعت 
حيث  الوضع،  لبحث  املال  لقطاع  الناظمة  الهيئات 
الهيئات  هذه  قدرة  في  كاملة«  »ثقتها  أن  على  شددت 
املصرفي  النظام  أن  وعلى  تدابير مناسبة«،  »اتخاذ  على 

»متني وقادر على املقاومة”.
وتخطط املؤسسة الفدرالية لتأمني الودائع في الواليات 
والتي   ١٧ البالغ عددها  البنك  فروع  املتحدة إلعادة فتح 
االثنني،  مقرا،  وماساتشوستس  كاليفورنيا  من  تتخذ 
دوالر  ألف   ٢٥٠ إلى  يصل  ما  للعمالء بسحب  والسماح 
تضمنه  ما  عادة  الذي  املبلغ  وهو  القصير،  املدى  على 

املؤسسة.
املالية  احلماية  هيئة  أن  الفدرالية  املؤسسة  وأوضحت 

واالبتكار في كاليفورنيا )DFPI( هي التي استحوذت رسميا 
على املصرف مشيرة إلى »عدم كفاية السيولة واإلعسار”.
 ٢٠٩ بقيمة  أصول  البنك  لدى  كانت   ،٢٠٢٢ نهاية  في 

مليارات دوالر وودائع مقدارها ١٧٥,٤ مليار دوالر.
ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان »سيليكون فالي 
حجم  حيث  من  عشر  السادس  األمريكي  املصرف  بنك« 

األصول.
على  وتأثيرها  األمريكية..  للبنوك  تتوالى  االغالقات 

البورصات األجنبية
ال  بنك«  فالي  لـ »سيليكون  اختصارا  بي«  »اس في  إغالق 
ميثل أكبر عملية إفالس مصرفي منذ إغالق بنك »واشنطن 
ميوتشوال« لالدخار في العام ٢٠٠٨ فحسب، بل أيضا ميثل 

ثاني أكبر إفالس لبنك بالتجزئة في الواليات املتحدة.
في  »إس  أعلن  بعدما  الذعر  موجة  بدأت  األسواق،  في 
املال بسرعة ملواجهة عمليات  أنه يسعى لزيادة رأس  بي« 

التي أجراها عمالؤه ألموالهم، باإلضافة  الهائلة  السحب 
إلى خسارة ١,٨ مليار دوالر من بيع أوراق مالية.

متانة  حول  مخاوف  وأحيا  املستثمرين  اإلعالن  فاجأ  وقد 
القطاع املصرفي ككل، خصوصا مع االرتفاع السريع في 
أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في 

محافظهم.
في  دوالر  مليار   ٥٢ أمريكية  مصارف  أربعة  أكبر  وخسرت 

البورصات، وأعقبتها املصارف اآلسيوية ثم األوروبية.
في باريس، خسر سوسييتيه جنرال ٤,٤٩ % وبي إن بي باريبا 
٣,٨٢ % وكريدي أغريكول ٢,٤٨ %. في أماكن أخرى من أوروبا، 
خسر دويتشه بنك األملاني ٧,٣٥ % وباركليز البريطاني ٤,٠٩ 

% ويو بي إس السويسري ٤,٥٣ %.
بعد  الكبرى  املصارف  فانتعشت  ستريت،  وول  في  أما 
التراجع السابق. فارتفعت أسهم جاي بي مورغن تشايس 
أميركا  أوف  بنك  اقترب  فيما  املداوالت  منتصف   %  ٢,٣

وسيتي غروب من التوازن.
فيرست  مثل  محلية  مصارف  شهدت  أخرى،  ناحية  من 
ريبابلك وسيغنتشر بنك املزيد من االضرابات مع انخفاض 

أسهم كل منهما ٢٣ %.
»أوريل  الوساطة  مجموعة  من  باريسو  كريستيان  وأكد 
في  أيضا  »رأوا  املستثمرين  أن  مذكرة  في  سي«  جي  بي 
منحنى  انعكاس  تأثير  املصرف  يواجهها  التي  الصعوبات 
معدالت الفائدة«، أي عندما تكون املعدالت القصيرة األجل 

أعلى من املعدالت الطويلة األجل.
األجل  قصيرة  مبعدالت  باالقتراض  عادة  املصارف  وتقوم 

لتقدم قروضا مبعدالت متوسطة أو طويلة األمد.
وثمة مجموعة أمريكية أخرى تواجه حتديات. فقد أعلنت 
العمالت  العاملة في  األم ملصرف »سيلفرغيت«  الشركة 

املشفرة األربعاء أنه ستتم تصفية املؤسسة.
آي  بي  »اس  مجموعة  في  احمللل  إينيس  ستيفن  وقال 
ماجنمنت« في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة إن وقوع »حادث 
مرتبط برأس املال أو السيولة بني املصارف الكبرى« احتمال 

»ضئيل”.
بنك  وإفالس   ٢٠٠٨-٢٠٠٩ عامي  في  املالية  األزمة  ومنذ 
»ليمان براذرز« األمريكي أصبح على املصارف تقدمي ضمانات 

قوية لسلطة ضبط األسواق الوطنية واألوروبية.
وتخضع الهيئة املصرفية األوروبية خمسني مصرفا رئيسيا 

في القارة الختبارات مالءة.
وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليو 
٢٠٢١ أن املؤسسات املالية قادرة على حتمل أزمة اقتصادية 

خطرة بدون أضرار جسيمة.
»ضغوط  فإن  ستانلي،  مورغن  في  احملللني  إلى  بالنسبة 
التمويل التي تواجه »إس في بي« خاصة جدا ويجب عدم 

اعتبارها املعيار للمصارف احمللية األخرى”.
وأضافوا في مذكرة »ال نعتقد أن القطاع املصرفي يواجه 

نقصا في السيولة”.
طباعة  على  قادرة  تكون  لن  واشنطن  أمريكي:  تقرير 

الدوالرات ألجل غير مسمى
ملؤلفه  بوست«  »نيويورك  صحيفة  نشرته  تقرير  بحسب 
قوية  الدوالر سيوجه ضربة  عن  التخلي  فإن  نيومان،  غاي 

ملكانة الواليات املتحدة.
قوية  ضربة  سيوجه  الدوالر  عن  »التخلي  نيومان:  أضاف 
ملكانة أمريكا في الساحة الدولية، وقد ينتهي العصر الذي 
كان من املمكن فيه طباعة عدد غير محدود من الدوالرات، 
ومعه ستبقى قدرتنا على شراء البضائع األجنبية بسعر 

رخيص من املاضي”.
وأشار إلى أن أكثر من ١٠٠ دولة لم تدعم العقوبات الغربية 
اقتصادية  حتالفات  لظهور  أدى  الذي  األمر  روسيا،  على 
الوقت  في  واصفا  البضائع،  لبيع  أخرى  عمالت  تستخدم 
بديل  وجود  بعدم  الغربيون  احملللون  عنه  حتدث  ما  أن  ذاته 

للدوالر، بالوهم.
ستفقد  الدوالر،  هبوط  بسبب  أنه  إلى  نيومان  وخلص 
وستواجه  الدولية،  الساحة  على  ثقلها  املتحدة  الواليات 
ذلك، ميكن  ولتجنب  ديون«،  الوقوع في »فجوة  أيضا خطر 
و«ترتيب  االستراتيجيني  اخلصوم  عدد  تقليل  لواشنطن 

اقتصادها بشكل نهائي”.
وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة باإلضافة 
لتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة 
التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار 
الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد 
أيًضا  أثرت  والتي  التنافسية،  مزاياها  من  العديد  كبير 

على قطاعات أخرى من االقتصاد.
العالم  أغنياء  األمريكية«...أحد  الرأسمالية  “انهيار 

يصف واقع اقتصاد الواليات املتحدة
الرأسمالية  أن  غريفني  كني  األمريكي  امللياردير  صرح 
وهو  غريفني  ووصف  أعيننا”.  أمام  »تنهار  األمريكية 
في   ،Citadel Ken Griffin التحوط  صندوق  مؤسس 
املساعدات  حزمة  أن  تاميز«،  »فاينانشال  مع  مقابلة 
وادي  بنك  إلنقاذ  األمريكية  احلكومة  قبل  من  املقدمة 
األمريكية  الرأسمالية  أن  تظهر   ،)SVB( السيليكون 

»تنهار أمام أعيننا”.
كانت هناك خسارة في االنضباط املالي بسبب حقيقة أن 
احلكومة قامت بإنقاذ املودعني بالكامل، معتبرًا ذلك مبثابة 
درس كبير، وأن اخلسائر بالنسبة للمودعني ستكون ضئيلة 

وسيؤدي ذلك إلى زيادة أهمية إدارة اخملاطر.
وفقا لغريفني، ما كان ينبغي على حكومة الواليات املتحدة 

أن تتخذ مثل هذا اإلجراء الصارم.
ويتناقض موقف غريفني مع موقف مدير صندوق حتوط كبير 
املؤسسة  مارس،   ١٣ في  دعا  الذي  إيكمان،  بيل  وهو  آخر، 
الفيدرالية لتأمني الودائع لـ«ضمان جميع الودائع بوضوح 

اآلن« ، محذرًا من أن »الساعات مهمة”.
يذكر أن غريفني يحتل املرتبة ٣٦ في تصنيف فوربس ألغنى 
الناس على األرض بثروة تقدر بـ٣٢.٦ مليار دوالر، وأسس في 
 Citadel عام ١٩٩٠ أحد أسرع صناديق االستثمار منوا وهو

Ken Griffin، الذي يدير أصواًل تقدر بنحو ٥٧ مليار دوالر.

تقـــــــارير1515

هل تقود أمريكا كوكبنا إلى »كساد عظيم« مشابه لكارثة عام هل تقود أمريكا كوكبنا إلى »كساد عظيم« مشابه لكارثة عام 19٢919٢9
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إقبال غير مسبوق على تذاكر أول مباراة لألرجنتني بعد املونديال
شهدت تذاكر أول مباراة ملنتخب األرجنتني منذ فوزه بكأس العالم لكرة القدم في قطر إقباال جنونيا حيث 
بلد يعاني  املرتفعة في  التذاكر رغم أسعارها  أكثر من مليون ونصف مليون مشجع على شراء  تكالب 

ضائقة مالية شديدة.
وستقام مباراة األرجنتني أمام بنما في ٢٣ مارس في استاد مونومينتال في بوينس أيرس وهو أكبر ملعب 

في البالد حيث يسع ٨٣ ألف متفرج.
ولم يتراجع اإلقبال على التذاكر رغم سعرها املرتفع الذي يتراوح بني ١٢ ألف و٤٩ ألف بيزو أرجنتيني )٥٩ 

دوالرا إلى ٢٤١ دوالرا( حيث بلغت طلبات الشراء ١٥٥٠٠٠٠ طلب.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

احللم حتقق.. أول دوري كرة قدم 
ألصحاب الساق الواحدة مبصر

أعلنت اللجنة الباراملبية املصرية انطالق النسخة األولى 
الواحدة، مبشاركة  الساق  القدم ألصحاب  كرة  دوري  من 
 أندية بارزة مثل الزمالك وبيراميدز واملقاولون وزد، ليتحقق 
حلم طاملا راود ُمحبي اللعبة من ذوي االحتياجات اخلاصة 

 لسنوات عديدة. 
ويقول خالد عبد   احلفيظ، عضو اللجنة الفنية إلدارة كرة 

القدم للساق الواحدة:   «شهدنا اليوم فرحة ال توصف على وجوه الالعبني، لقد جنحوا 
أخيرًا في الوصول إلى هدفهم املنشود بعد تخطي  الكثير من الصعوبات، ولم يعد 

هناك مساحة في قلوبهم لإلحباط أو اليأس«. 
مالعب  على  أقيمت  التي  الواحدة  للساق  القدم  كرة  في  األولى  املباريات  وشهدت 
املقاولون العرب، فوز نادي الزمالك  بثالثة أهداف دون رد من فريق زد، وانتصار بيراميدز 
على »ذئاب اجلبل« بنتيجة ٥ أهداف، فيما استقبل مرماهم  هدف وحيد، وسط حضور 
األهلي  نادي  العب  بجاتو،  تامر  والكابنت  الباراملبية  اللجنة  في  املسؤولني  من  عدد 

السابق. 
اجملال  وإفساح  باللعبة  لالعتراف  سنوات   ٦ منذ  »نسعى  عبد   احلفيظ:  ويضيف 
من  العب   ١٠٠ نحو  بجمع  قمنا  الواحدة،  الساق  أصحاب  من  للمواهب  الكروية 
مختلف محافظات مصر ومخاطبة العديد من  األندية لتأسيس فرق ملبتوري األطراف 

ثم جاءت اخلطوة األهم باالنضمام إلى اللجنة الباراملبية«. 
األطراف  ملبتوري  فريق  تأسيس  أقدم على  الذي  األول  الفريق  بيراميدز هو  نادي  ويعد 
في مصر خالل يونيو ٢٠٢١ من  أجل توفير املناخ املناسب لهم إلظهار مهاراتهم أمام 

العالم ومتاشيا مع رؤية القيادة السياسية مبصر في التعامل مع  ذوي الهمم ودمجهم مع اجملتمع. 
بنظام  دورين  البطولة من  تقام   « الواحدة:  للساق  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أمني صندوق  ويسترسل 
جتميع  النقاط، سيلعب كل فريق أمام منافسيه في الدور األول قبل التوقف ملدة أسبوعني ثم العودة من 

جديد في شهر  رمضان الكرمي وفي نهاية التجربة سيحصد الفائز باملركز األول درع الدوري«. 

اتهام برشلونة بالفساد في قضية 
دفع أموال ملسؤولي التحكيم

وجه القضاء اإلسباني اتهاما لنادي برشلونة ورئيسني 
سابقني له واملسؤول التحكيمي السابق خوسية ماريا 
و«تزوير  األمانة«  »إساءة  بـ«الفساد«،  نيغريرا  إنريكيس 
املشبوهة  املالية  الدفعات  قضية  في  جتارية«  سجالت 
أعلنت  ما  بحسب  لنيغريرا،  الكاتالوني  النادي  من 

محكمة في برشلونة.
وتستهدف مالحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته املعنوية، باإلضافة إلى رئيسيه السابقني 

غوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.
تتعلق القضية مبدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس جلنة التحكيم الفنية السابق، 

لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة باحلكام.
كما وجهت االتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

وقال االدعاء: »حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس 
نيغريرا بحيث يقوم، بصفته نائب رئيس جلنة التحكيم الفنية ومقابل املال، بأفعال متنح االفضلية لنادي 

برشلونة في قرارات احلكام في املباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج واملسابقات”.
وأشار االدعاء إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من ٧.٣ ماليني يورو لنيغريرا بني عامي ١٩٩٤ 

و٢٠١٨.
تأتي االتهامات بعد أيام فقط من تأكيد رئيس برشلونة احلالي جوان البورتا على أن ناديه لم »يشتر حكاًما 

يوًما”.
قال البورتا »دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاًما يوًما، ولم يكن لدى النادي الكتالوني أبًدا نية لشراء 

حكام، على اإلطالق”.
 وسبق أن شن البورتا الشهر املاضي هجوًما عنيًفا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري االسباني لكرة 

القدم، متهًما إياه بـ«فبركة حملة ضد برشلونة”.
وكان تيباس قد اعتبر أن على البورتا االستقالة »إذا لم يشرح جيًدا أو بطريقة أكثر منطقية ملاذا« دفع 

النادي هذه األموال إلنريكيس نيغريرا.

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب 
الزمالك خطوة جلأ إليها غرميه التقليدي 
األهلي خالل الفترة األخيرة، من أجل حل 

أزمته في الدوري املصري.
أمام  اخلسارة  فخ  في  الزمالك  وسقط 
من   ٢١ اجلولة  في  رد،  دون  بهدفني  إنبي 
اخلامسة  لينال خسارته  املصري،  الدوري 

في املسابقة منذ بداية العام احلالي.
في  اخلامس  للمركز  الزمالك  وتراجع 
ليضعف  املصري،  الدوري  ترتيب  جدول 
فرصه كثيرا في االحتفاظ باللقب الذي 

حققه خالل املوسمني املاضيني.
مباريات   ٣ في  األبيض  الفريق  وتعادل 
واكتفى   ،٢٠٢٣ عام  خالل  بالدوري  أخرى 
خروجه  بخالف  فقط،  فوزين  بتحقيق 
من كأس مصر، وتلقي خسارتني بجانب 
تعادل وفوز وحيد في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم سلسلة النتائج السلبية للفريق 
أكد  فقد  األخيرة،  الفترة  في  األبيض 
نفسي،  ألخصائي  يحتاج  ال  أنه  فيريرا 
مشكلة  يعاني  »ال  الزمالك  إن  قائال 

ذهنية على اإلطالق”.
بأخصائي  مؤخرا  استعان  األهلي  وكان 
الذي  الفني  للجهاز  لينضم  نفسي، 
السويسري مارسيل  الفني  املدير  يقوده 
على  الالعبني  مساعدة  أجل  من  كولر، 

وتصحيح  الذهنية  مشاكلهم  حل 
مسار الفريق.

اخملضرم  البرتغالي  املدرب  برر  بينما 
أمام  اخلسارة  عاما   ٧٦ العمر  من  البالغ 
البدني، الذي يفقد  إنبي بسبب اإلجهاد 
الالعبني القدرة على االلتزام التام بخطة 

الفريق.
»لعبنا  للزمالك:  الفني  املدير  وقال 
إلى  الدوري، وسافرنا  في  مباريات عديدة 
أفريقيا،  أبطال  دوري  في  وليبيا  تونس 
االستشفاء  برامج  تنفيذ  على  نقدر  وال 

بالشكل األمثل”.
لتراجع  آخر  سبب  عن  فيريرا  وكشف 
افتقد  الفريق  أن  وهو  الزمالك،  نتائج 
التي  الثابتة  الكرات  التوفيق في  لعامل 

كان يتميز بها في املوسم املاضي.
االستسالم  راية  رفع  جوسفالدو  ورفض 
لن  للدوري  كأبطال  »نحن  بقوله: 
الفترة  هذه  جتاوز  وسنحاول  نستسلم، 

السيئة«.

فيريرا يرفض حل األهلي ألزمة الزمالك في 
الدوري املصري

استمرت لعامني.. مفاوضات غريبة تهدد انتقال ميسي 
إلى الدوري السعودي

بات انتقال األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم باريس 
السعودي  الدوري  إلى  الفرنسي،  جيرمان  سان 
مهددا بسبب مفاوضات استمرت على مدار عامني.

جيرمان  سان  باريس  مع  بعقد  ميسي  ويرتبط 
ينتهي بنهاية املوسم احلالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ويقترن 
مجاني  بشكل  أندية  عدة  إلى  باالنتقال  اسمه 
بعد نهاية عقده، منها الهالل واالحتاد السعوديان، 

باإلضافة إلى برشلونة اإلسباني.
أن  أكدت  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  أن  غير 
األمريكي  الدوري  ملسؤولي  أولوية  أصبح  ميسي 
في الفترة األخيرة، حيث يرغبون في ضمه بدءا من 

املوسم املقبل.
أن  القدم  لكرة  األمريكي  الدوري  مسؤولو  ويؤمن 
قدوم ميسي احملتمل سيمثل دفعة قوية للعالمة 
مستعدة  إدارته  يجعل  مما  للبطولة،  التجارية 

للقيام بكل الوسائل املمكنة حلسم الصفقة.
كرة  أسطورة  بيكهام  ديفيد  مع  األمريكي  ميامي  إلنتر  الرئيسي  املالك  ماس،  جورجي 

القدم اإلجنليزية، يعمل منذ عامني على إمتام الصفقة.
وبدأت احملادثات بني ميسي وإدارة إنتر ميامي في صيف ٢٠٢١، عقب رحيله عن برشلونة 
قبل انضمامه لباريس، لكن »البرغوث« فضل استكمال مشواره في املالعب األوروبية 

آنذاك.
واستمرت املفاوضات طوال تلك الفترة، وحتى قبل أشهر قليلة، حيث قضى ماس وقتاً 
إقناع  العالم ٢٠٢٢ في قطر مع عائلة ميسي، ضمن مساعي  طويالً خالل فترة كأس 

الالعب بالرحيل إلى أمريكا في املوسم املقبل.
النصر  فريق  مع  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  أبرمه  الذي  بالعقد  جاربر  واستعان 
والذي يحصل مبوجبه على ١٧٣ مليون جنيه إسترليني في السنة، مشيراً  السعودي، 

إلى أن هناك انفجار حدث في أشكال التعاقدات بني الالعبني واألندية.
جاربر شدد على أن االتفاق مع ميسي سيشمل منحه تعويضاً مرضياً له ولعائلته، مع 
اإلشارة إلى أن هذا املقابل قد يتمثل في عرض مغر يتضمن املزيد من عقود الرعاية ومباٍن 

عقارية حول مبنى النادي.
يُذكر أن البلجيكي لورينزو إنسيني، العب فريق تورنتو إف سي، هو األعلى أجراً في الدوري 
األمريكي حالياً براتب سنوي ١٤ مليون دوالر أمريكي، ويُتوقع أن يتجاوزه ميسي حال قرر 

تغيير املسار عبر االجتاه إلى أمريكا الشمالية.
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هل تناول خل التفاح قبل الوجبات يحرق الدهون؟
يعتقد الكثيرون أن تناول خل التفاح على معدة فارغة أو قبل الوجبات يساعد 
على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن. فما مدى صحة هذا االعتقاد الشائع؟

التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  أوضح  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
اخلليجي أن األدلة، التي تدعم هذا االعتقاد، قليلة جداً.

من خل  كبيرة  تناول كميات  أن  تثبت  كثيرة  أدلة  هناك  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
التفاح له تأثير سلبي، نظراً ألن اخلل مادة شديدة احلمضية تسبب الغثيان 
وتهيج احللق والتهاب املعدة، كما أنه يتسبب في تقليل عنصر البوتاسيوم 

في اجلسم، والذي بدوره يؤدي إلى تفاعل سلبي مع بعض األدوية مثل األنسولني ومدرات البول.
وأكد اجمللس أن أفضل طريقة إلنقاص الوزن تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع املواظبة على 

ممارسة الرياضة.

أحالم املرأة ملونة!
   أسفرت دراسات بعض العلماء عن أن ٧١% من النساء يشاهدن أحالمهن ملونة، على حني ال يرى إال ٢٦ 

% من الرجال األحالم ملونة.
   ويرى العلماء أن سبب ذلك يرجع إلى أن النساء يتمتعن بقوة العاطفة وإرهاف الشعور.

  أنت حتتاج إلى سعر حراري واحد لقراءة ٦٥٠ كلمة!
  كثيرون من الناس يأكلون أكثر من حاجتهم؛ ففي أمريكا الشمالية يحمل السكان نحو ٢٠٠ مليون 

طن من الدهون اإلضافية في بطونهم!
ويتناول اإلنسان الطبيعي من الطعام طوال فترة حياته ما يعادل وزن ستة أفيال!

علــــوم وصحة 1717
اإلنسان يأكل نحو ٦ أفيال! 

انتظام النوم قوة دافعة إلنقاص الوزن
النوم املنتظم والقدرة على االلتزام بخطة   وجد باحثون عالقة قوية بني 

خلفض الوزن الزائد تستمر لعام كامل، تتضمن تقييد السعرات احلرارية.
وللوصول إلى هذه النتيجة تابع باحثون من جامعة بيتسبرغ ١٢٥ شخصاً 
واستمرت  عاماً،   ٥٠ أعمارهم  متوسط  البدانة،  أو  الوزن  زيادة  من  يعانون 

املتابعة خلطة التخسيس ١٢ شهراً.
وبحسب موقع »مديكال نيوز توداي«، رصد الباحثون عالقة النوم املنتظم 

باالمتثال للخطة من خالل أجهزة قابلة لالرتداء، واالستبيان، وجلسات التدخل اجلماعي إلنقاص الوزن.
والحظ الباحثون أيضاً ارتباطاً بني جودة النوم وبني النشاط البدني، وأن حتسني النوم يرتبط بالتزام أفضل 

بتعديل منط احلياة.
نقاط  بإصالح  للدماغ  يسمح  اجليد  »النوم  الدراسة:  على  املشرف  كالين  إي  كريستوفر  الدكتور  وقال 
االشتباك العصبي، وتعزيز القدرة على تعديل السلوك. ويوفر املزيد من الطاقة والتركيز في اليوم التالي، 

ما يجعل التمارين أكثر فعالية، ويساعد على االلتزام ببرنامج إنقاص الوزن«.
زيادة  أو  الدم،  مجرى  في  اجللوكوز  زيادة  إلى  تؤدي  فسيولوجية  مسارات  ينّشط  القليل  »النوم  وأضاف: 

مقاومة األنسولني، ومبرور الوقت تتزايد دهون اجلسم«.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ز الليزر تفاعل املواد املُبيضة لألسنان ( ز الليزر تفاعل املواد املُبيضة لألسنان (هو أكثر إجراءات جتميل األسنان شيوًعا، إذ يُحفِّ هو أكثر إجراءات جتميل األسنان شيوًعا، إذ يُحفِّ
بيروكسيد الهيدرجني) فيجعلها أسرع وأكثربيروكسيد الهيدرجني) فيجعلها أسرع وأكثر

.فعالية في إزالة بقع التصبغ وحتطيمها سريًعا مقارنًة بطرق تبييض األسنان املنزلية.فعالية في إزالة بقع التصبغ وحتطيمها سريًعا مقارنًة بطرق تبييض األسنان املنزلية
ماذا يحدث أثناء تبييض االسنان بالليزر عند الطبيب؟ماذا يحدث أثناء تبييض االسنان بالليزر عند الطبيب؟

  :عند ذهابك ل عيادة األسنان للبدء في إجراءات تبييض االسنان بالليزر، سيبدأ الطبيب:عند ذهابك ل عيادة األسنان للبدء في إجراءات تبييض االسنان بالليزر، سيبدأ الطبيب
باخلطوات التاليةباخلطوات التالية

 . فحص األسنان وتنظيفها جيًدا من أي رواسب أو بقايا طعام . فحص األسنان وتنظيفها جيًدا من أي رواسب أو بقايا طعام
   . وضع جل عازل أو قالب بالستيكي حلماية لثتك، وتُغطية العينني كذلك للوقاية من . وضع جل عازل أو قالب بالستيكي حلماية لثتك، وتُغطية العينني كذلك للوقاية من

مضاعفات الليزرمضاعفات الليزر
 . وضع املادة املُبيضة التي حتتوي على بيروكسيد الهيدروجني على أسنانك . وضع املادة املُبيضة التي حتتوي على بيروكسيد الهيدروجني على أسنانك

ر ذرات التصبغات ر ذرات التصبغات . تسليط ضوء الليزر على أسنانك لتحفيز تفاُعل املادة املُبيضة مما يُدمِّ    . تسليط ضوء الليزر على أسنانك لتحفيز تفاُعل املادة املُبيضة مما يُدمِّ
سريًعاسريًعا

ما هو تبييض االسنان بالليزر؟ 

أظافر أصابع يديك ... ال تنمو مبعدل واحد!
ثبت علمياً أن أظافر أصابع اليد تنمو مبعدل نصف مللي متر في األسبوع، لكنهم الحظوا أن ظفر األصبع 

الوسطى أسرع منواً من باقي األظافر األخرى.
 كما أن أظافر اليد اليسرى تنمو أسرع من أظافر اليد اليمنى!

ماذا يحدث عند بلع العلكة؟
في  ستبقى  العلكة،  تبتلع  »ال  القدمي:  املثل  يقول 
احلديثة  الدراسات  معدتك ملدة سبع سنوات«. لكن 
تقول إن بإمكان املعدة هضم العلكة مثل األطعمة 

األخرى.
لكن هذا ال يعني أن ال بأس في ابتالع العلكة، وتشرح 
اجلهاز  أمراض  أخصائية  ميسيلي،  سارة  الدكتورة 
الهضمي، سبب خطورة بلع العلكة بانتظام، والتي 

تتطلب في بعض احلاالت زيارة املستشفى.
أي  مثل  معدتك  تدخل  فإنها  العلكة  تبتلع  عندما 
طعام آخر. ومع ذلك، نظراً ألن املعدة ليست مصممة 

تبقى في  قد  أنها  يعني  وهذا  أطول.  وقتاً  العلكة  للعلكة، فقد تستغرق معاجلة  اخلام  املادة  لتحطيم 
معدتك لفترة أطول من األطعمة األخرى.

إال أن فكرة بقاء العلكة في جسمك لسنوات هي خرافة شائعة. وفي الواقع، ستخرج العلكة في النهاية 
من نظامك مثل أي طعام آخر، لكنها قد تستغرق وقتاً أطول قليالً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

ميكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من العلكة أو عدة قطع صغيرة خالل فترة زمنية قصيرة إلى حدوث 
وتشكل كتلة  تتراكم  أن  للهضم ميكن  القابلة  غير  اخلام  املادة  ألن  وذلك  الهضمي.  اجلهاز  في  انسداد 
تسد اجلهاز الهضمي. وميكن أن تشمل أعراض االنسداد الغثيان والقيء وآالم البطن. وحتتوي بعض أنواع 
العلكة على كحول السكر، والذي ميكن أن يسبب مشاكل في اجلهاز الهضمي مثل االنتفاخ واإلسهال.

هذه  ليقطع  وقتاً  الطعام  ويستغرق  قدماً،   ٢٥ الهضمي  اجلهاز  طول  بلغ 
املسافة يتم حتطيمه خاللها، وامتصاص املغذيات، ثم التخلص من الفضالت. 
ويختلف  الغليظة.  األمعاء  إلى  يصل  حتى  ساعات  و٨   ٦ بني  األكل  ويحتاج 

الزمن قليالً بني اخلضار وبني اللحوم.
وبحسب موقع »ليفينغ سترونغ«، تبدأ عملية هضم اخلضار واللحوم بنفس الطريقة، لكن متوسط وقت 

الهضم في األمعاء الغليظة يختلف بني اجلنسني، مبتوسط ٣٣ ساعة للرجل، و٤٧ ساعة للمرأة.
وتساهم عدة عوامل في زمن الهضم، وقد تختلف بشكل فردي اعتماداً على نوع الطعام. وتعتبر األطعمة 

النباتية املصادر اجليدة الوحيدة لأللياف، والتي تساعد في نقل الطعام عبر األمعاء مبعدل أسرع.
تنتقل  بينما قد  بالكامل،  يتم هضمها  إلى يومني حتى  واألسماك ما يصل  اللحوم  بروتينات  وتستغرق 

الفواكه واخلضروات عبر اجلهاز الهضمي بأكمله في أقل من يوم الرتفاع نسبة األلياف فيها.
ويعيش في اجلهاز الهضمي ما بني ٣٠٠ و٥٠٠ نوع من البكتريا، والتي تؤثر على عملية الهضم واالمتصاص، 

وكذلك احلالة املزاجية، وجهاز املناعة.

أيهما أسرع هضماً للطعام الرجل أم املرأة؟ 

ما الصحي أكثر.. السكر البني أم األبيض؟
مدى  فما  األبيض.  السكر  من  أكثر  صحي  البني  السكر  أن  الكثيرون  يعتقد 

صحة هذا االعتقاد الشائع؟
لإلجابة عن هذا السؤال، أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
أنه ال يوجد اختالف كبير بينهما، حيث إن ملعقة من السكر البني حتتوي على 
١٥ سعرة حرارية، بينما حتتوي ملعقة من السكر األبيض على ١٦ سعرة حرارية.

وهو  الدبس،  على  الحتوائه  اللون  بهذا  ميتاز  البني  السكر  أن  اجمللس  وأضاف 
يعد مسألة  أحدهما  استهالك  أن  إلى  زيادة حالوته، مشيراً  في  أيضاً  السبب 

ذوق شخصي.
وعلى أية حال شدد اجمللس على ضرورة تناول السكر - بغض النظر عن لونه – باعتدال، نظراً ألنه يرفع 

خطر اإلصابة بأمراض عدة مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب وتسوس األسنان.
جدير بالذكر أن كمية السكر القصوى املسموح بها يوميا تبلغ ٢٥ غراماً، ما يعادل نحو ٦ مالعق شاي، 

وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية.
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 Tirouti تروتی

برضاعة  األم  قيام  تعنى  قبطية  كلمة   ،»Tirouti »تروتی 
أبنها من ثدييها، وحرفياً تعنى إطعام الطفل باللنب »إيروتي 

.»Eirouti

مهمتي في احلياة أن أكون أماً

أول من  التي كانت  بانكهرست«،  »امیلین  اتهمت    عندما 
من  عشر  التاسع  القرن  أواخر  فى  اجنلترا  فى  الشعلة  رفع 
قالت:  بالرجال  التقلد  مبحاولة  جنسها،  بنات  حترير  اجل 
واجبى  وألن  منه.  أعظم  ألنني  رجال«،  أكون  أن  يشرفنى  »ال 
وأن أجد في أمومتي  ومهمتي االولى في احلياة ان اكون اماً 

أعظم وأسمى شرف يطمع فيه انسان«.

تعدد الزوجات بني احليوانات والطيور!

صّرح علماء احليوان أن ٩٥ % من جميع فصائل الثدييات من 
الزوجة  انشغال  بسبب  الزوجات  تعدد  إلى  تلجأ  احليوانات 

بأعباء األمومة واالهتمام بالصغار.
تقنع  الطيور  أنواع  من   %  93 العكس  فعلى  الطيور  أما 
الصغار  تنشئة  في  األبوان  ويتعاون  واحدة  بزوجة  ذكورها 

ورعايتها.

كلمات باقية
هي  كإميانها  جماالً  أكثر  املرأة  يجعل  شيء  ال 

بأنها جميلة.
  »صوفيا لورين- ممثلة ايطالية«

سر اجلالّية

شقة  في  وحده  السكن  الى  شقيقي  انتقل 
إال  الشقة،  في  ما  كل  أعجبه  وقد  جديدة. 
جيداً.  تعمل  تكن  لم  التي  الصحون  جاّلية 
التي  الراحة  الى  تطرقنا  أيام  بعد  زارنا  وحني 
توفرها جاّلية الصحون في البيت. فعلقت أمي 

على االمر قائلة: »لكن الصابون غاٍل جداً«. 
عينيه:  من  احلقيقة  شّعت  وقد  اخي،  فهتف 

»صابون؟«.

حلم من الريش! 
   يبحث العلماء فكرة استخراج نوع جديد من 

اللحم من ريش الدجاج.
الدجاج  ريش  بروتني  لتحويل  التجارب  جترى     

إلى أحماض أمينية وبروتينات قابلة للهضم!

حرب األسماك
حربها  في  األسماك  أنواع  بعض  تلجأ 
أسلحتها  استخدام  إلى  نفسها  عن  للدفاع 
إلى  النارية  السمكة  فتعمد  الطبيعية، 
شوكة  عشرة  بسبع  املزود  رشاشها  توجيه 
ميكنها  كما  عدوها.  به  حتاصر  سامة،  ملونة 
أن تغير لونها من األحمر إلى األخضر أو البنى 
أو  فيها  تعيش  التي  املياه  لون  لتالئم  األزرق  أو 
فجسمه  »الرعاش«  السمك  إليها.أما  تنتقل 
أعدائه،  من  تقيه  كهربية  بشحنات  مشحون 
أو  فريسته  يصعق  كهربي  تيار  إطالق  وميكنه 

يصيبها بالشلل!
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اكليروس.. ام ... علماني !!)4(

على  تتردد  عندما  إنك  واملؤسف  احملزن  من  انه 
اللغة  الكنائس بصورة منتظمة وتسمع نفس 
لدرجه  اجلمل  صياغة  ونفس  التعبيرات  ونفس 
التي  الكلمات  لتلك  إحصائية  عملت  لو  إنك 
تقال على املنابر في كل عظه ستجد أن كلمه 
العظة  أن  بل  السائدة  الكلمة  هي  اخلطيئة 
هذه  على  الكلمات  من   %٠٦ من  أكثر  حتتوي 

الكلمة اخلطيئة.
ومبا إنني أعيش في بلد أجنبي فان طبع في ذهني 
وفي ذهن كل املستمعني أو املصلني باألحرى إن 
 ””NIS””كلمه اخلطيئة وترجمتها باإلجنليزية سن
يوم  التي نخرج منها كل  السائدة  الكلمة  هي 
سواء في عظة يوم األحد أو في أي اجتماع روحي 
أخر فأصبح من السائد مع كل األسف إن كلمه 
اخلطيئة ومرادفاتها توضع في كل جملة مفيدة 
لكي تؤدي بالغرض إال وهو!! إنك ُمدان وواقع حتت 
الدينونة بل حتتاج إلى عقاب رادع لكي تتوب وما 
هي التوبة في تعريف من يعطي مساحة أكبر 
للخطيئة؟! إال وهي االمتناع عن اخلطيئة وهذا 
التوبة،  تعريف  في  وسلبي  جدا  قاصر  تعريف 
فالتوبة ليست الكف عن اخلطية ولكن التوبة 
هي التواجد والتمتع بالنور اإللهي الذي يسطع 
ِفي  ثَِيابَُك  »لَِتُكْن  بيضاء  ليست  ثياب  على كل 

ْهُن« )اجلامعة  ُكلِّ ِحنٍي بَْيَضاَء، واَلَ يُْعِوزْ رَأَْسَك الدُّ
)٩: ٨

احلياة  من  يعي  ال  كامل  جيل  نشأ  فبهذا 
تعريفاتها  في  والتوبة  اخلطيئة  إال  املسيحية 
الدهر؟!!   أفسده  ما  نصلح  فكيف  املغلوطة!!  
جدا؛  صعبة  معضلة  بل  معضلة  تبدو  إنها 
ولكن مع فتح كالم الكتاب املقدس الذي يعقل 
من  الرب  فكر  نعرف  أن  نستطيع  العقالء  غير 
ُل  ناحية اخلطيئة والتوبة »َفْتُح َكالَِمَك يُِنيُر، يَُعقِّ

اَل«. )املزامير ٩١١: ٠٣١(  اجْلُهَّ
اخلطيئة  حول  تدور  التي  العظات  كل  محور 
إلى  احتياج  في  إنك  عن  عبارة  هي  والتوبة 
لكي  يسوع  الرب  وبني  بينك  وسيط  شخص 
له بعمق في  يروج  الفكر  يغفر خطيئتك وهذا 
ومن  الكنائس  داخل  واجتماعات  العبادات  كل 

على املنابر!! 
لذا ساترك اإلجابة لكل قارئ يجيب عنها داخله 
بينه وبني نفسه ولكن ما أود أن أشير إليه هنا 
هو فكر الكتاب املقدس وفكر يسوع من ناحية 
يرى  فاهلل  محاباة  اهلل  عند  ليس  شخص  كل 
معني  زي  فال  قدامه،  ومكشوف  عريان  الكل 
وال  اكليروس  وال  كهنوتية  رتبة  وال  وظيفة  وال 

علماني.. إلى آخر هذه القياسات البشرية.
قياسه،  له  فاهلل  الروحية،  قامتنا  اهلل  فيقيس 
املسيح  يسوع  شخص  هو  اهلل  ومقياس 
فكثيرون في رسالة كورنثوس قاسوا أنفسهم 
أخرين  على  أنفسهم  قاسوا  أو  أنفسهم  على 
ولكن اسمع ما يقوله العظيم في الرسل بولس 

ََّنا الَ جَنَْترُِئ أَْن  لهؤالء ولنا ولكل واعظ وخادم »ألَن
نَُعدَّ أَنُْفَسَنا بنَْيَ َقْوٍم ِمَن الَِّذيَن مَيَْدُحوَن أَنُْفَسُهْم، 
يَِقيُسوَن  إِذْ  ُهْم  بَْل  بِِهْم.  أَنُْفَسَنا  نَُقابَِل  أَْن  واَلَ 
أَنُْفَسُهْم  وَيَُقابِلُوَن  أَنُْفِسِهْم،  َعلَى  أَنُْفَسُهْم 

بِأَنُْفِسِهْم، الَ يَْفَهُموَن«. )٢ كورنثوس ٠١: ٢١( 
للجميع  الفم  ذهبي  يوحنا  القديس  يقول 
إن  وترتفع  بإرادتك  تسمو  أن  تستطيع  »إنك 
فهي مفتوحة  عينها،  السماء  إلى  شئت حتى 
وما  طائر،  أي  من  واعلى  أخف  عقولنا  الن  لك، 
أسرعنا عندما ننال أجنحة الروح القدس وبهذه 
األجنحة نستطيع أن نطير فوق بحر هذه احلياة 

إبليس  يعوقنا حتى سهام  العاصف...فال شيء 
امللتهبة«. 

تعليقه  في  امبروسيوس  القديس  يقول  كما 
َعرَْفُتَك،  الَْبْطِن  ِفي  رْتَُك  َصوَّ »َقْبلََما  اآلية  على 
َجَعلُْتَك  ْسُتَك.  َقدَّ الرَِّحِم  ِمَن  َخرَْجَت  وََقْبلََما 
»فالتقديس  يقول   ،)٥  :١ )إرميا  ُعوِب«.  لِلشُّ نَِبيًّا 
ال يأتي من تقليد ولكن من عمل الروح القدس 
لذلك اسهر على مواهب اهلل وحافظ عليها، وان 
لم يعلمك أحد إياها من الناس ولكن بالتأكيد 
فان اهلل هو الذي منحك وألهمك إياها« ... متى 

نفيق من غفلتنا!!

دكتورة نعمات موافي

والرينبو«  اإللهي  »اجلني  في موضوع  أكمل معكم طرحي  أن  أود  كنت 
وأعدكم بأنني سوف أعاود تكملته فى مقاالتي القادمة..  ولكن املُلح 
حول  األحباء  بعض  مع  أتناقش  كنت  أنني  هذه،  مقالتي  كتابة  في 
القدرية والسماح اإللهي بالشر واالبتالء لإلنسان حتى ينقذه اهلل من 

شر أعظم.
قال أحدهم لي إن محبة اهلل لإلنسان جتعله يسمح يكسر رجله وإعاقته حتى ال يقترف أو يتعرض لشر أعظم 
قد ينهي حياته، وقال لي أخر أن اهلل قد يستخدم الشيطان ليؤذي اإلنسان حتى يجري مستغيثاً مستعيناً 
باهلل، وعندما سألته، قال لي نعم، ميكنه أن يستخدم الشرطي لتعنيف ابنه حتى يأدبه أحسن تأديباً...  وهنا 
ثارت فيَّ روحي قائلة: »كفيَّ عن احلديث وكفَى مجادالت«، فاهلل غير ُمجرب بالشرور وهو ال يبتلي أحد.. بعدها 
انهيت حديثي وركبت سيارتي ودموعي تنساب من عيني، جملرد انني شعرت أننا قد ظلمنا إلهي احمُلب الودود .. 
ولساني يقول: »ال تضلوا يا أخوتي .. فاهلل ليس فيه ظلمة البتة وال يكن الشر راصداً ألعتى اخلطاة، ألنَُّه يُْشرُِق 

احِلنَِي، ومَُيِْطُر َعلَى األَْشرَارِ وَاألَبْرَارِ.. وهو أرحم الراحمني.«. َشْمَسُه َعلَى الَطاحِلنَِي وَالصَّ
ر هذا األمر، ووقع مبُقتضى قضائه وقدره، وما شاء اهلل  ر اهلل، وما شاء فعل«، أي أنَّه قدَّ  وقدمياً كنت أقول »قدَّ

كان، وما لم يشأ لم يكن.. وكنت أتسائل وكيف أدان وأحاسب على 
دونه  كما  متثيله  أنا  أتقنت  األعظم«  »السيناريست  كتبه  سيناريو 
على جبيني وفرضه عليَّ وأنا ُمكرهة على طاعته وااللتزام به وتقدمي 

الشكر عليه له؟
صدقوني كنت أضحك في سري قائلة: عندما أقف أمام السيناريست 
الديان، سأقول له بكل جسارة عندما يحاول أن يحاسبني، أنني أريدك 
الذي  الدور  أتقنت  ألنني  »أوسكار«  ممثلة  بجائزة أحسن  تكافئني  أن 
ََّنا اَل تُزِْغ ُقلَُبي بَْعَد إِذْ َهَديَْتَني ألتقن املشهد التمثيلي  كتبته ليَّ .. رَب

.. َفأَلَْهَمتنِي ُفُجورَ نَفسِي وَتَْقَواَها.. سبحانك أسرع مبنحي اجلائزة.. ثم أفطس على روحي من الضحك، أن شر 
البلية ما يضحك..  ولكنني أشكر اهلل الذي قادني لدائرة النور لتستنير عيون ذهني وأتيقن أنه أبو األنوار وليس 
نُورُ  فيه ظلمة البتة، وال يعطينا إال هباته النورانية التامة وعطياه اجمليدة الصاحلة النازلة من عنده، ألنه هو 

َماوَاِت وَاأْلَرِْض، أشرق عليَّ فأضاء لي احلياة واخللود.. السَّ
 واحلق أقول ملروجو السماح ليحيوا حياة املالح والفالح والنجاح.. أن السماح الذي تتكلمون عنه هو طفح جلدي 
ناجت من ثقافات مشوهة تُستخدم فيها العصا حتى ال نعصى والتعقب والرصد والتأديب حتى ال نسيء األدب 
وبنظام »اضرب املربوط يخاف السايب«، وعلى الرجل أن يكون حازم ُمتسلط يتقن الضرب والهجران وُمحنك 
بالسادية يحمل في يٌد عصا للتحكم في املسار وفى اليد األخرى العكاز الغليظ لكسر أرجل من شرد وخرج 

من بني القطيع.
وهذا ينبع من إحساسه باملسئولية فى احلفاظ على قطعانه َمسلوبة اإلرادة والذهن وعدمية التفكير.. فقولكم 
هذا يسري على البهائم التي تباد فى احلقل وليس على اإلنسان اخمللوق على صورة الرحمن فى أحسن تقومي، 
حامل الصورة اإللهية وقد منحه اهلل اإلرادة احلرة املُطلقة في االختيار فى كل شيء حتى في يوم والدته الذي 
حدداه يوم استمتعا فيه والديه باحلميمية وهما يعلمان بأنهم سينجبانه وحتى اسمه الذي أختاره له والديه 
لعدم قدرته على التفكير واتخاذ القرار... فاهلل ُملتزم مبا يقرره اإلنسان بكامل ذهنه ومشاعره وإرادته الكاملة، 
أن  له  فالقاضي ال يحل  العادل..  الديان  وأمام اهلل  أمام نفسه  اإلنسان مسئول مسئولية كاملة  حتى يكون 
يحكم على املُكره أو املغصوب أو فاقد األهلية أو املُسلوب اإلرادة إال سقط العدل وبطل وكان احلق زهوقا.. ولو 

حكمنا على أنفسنا ملا ُحكم علينا.
فاهلل ضابط كل األشياء ولكنه ُملتزم التزام كامل بإرادة االنسان أو إذا سلم االنسان مشيئته الكاملة هلل كابن 
يخضع ملشيئة أبيه ليحيا كما فى السماء كذلك على ارضه.. وعلم اهلل السابق املعرفة ال يجعله يتدخل في 
إرادة اإلنسان احلاضرة حتى اخر حلظة في عمره، وال يسمح اهلل بالشر أو يصيب اإلنسان باالبتالء حتى مينعه من 
اقتراف املعاصي، ألن احلامل كل األشياء بكلمة قدرته قادر أن يغير حياة االنسان بكلمة »كن فكان، أمر فصار« 

ولكنه ملتزم بحرية إرادة االنسان الكاملة ..
دمتم في نعمات إلهي احمُلب، الودود، الرحيم، امللك، القدوس، املهيمن علينا بأجواء مجده وبهاء حضوره النوراني 
لنحيا ليالي املالح والفالح واألفراح والنجاح واالنشراح، شارحاً قلوبنا مبحبته، ألننا نحبه كما أحبنا فاخترناه 
بكامل ارادتنا وأذهاننا ومشاعرنا فصار لنا اخلل احلميم والنصيب الصالح املستدمي.. دمتم ودامت محبتكم مع 

متنياتي لكم بالفالح وحياة املالح.

السماح وليالي املالح

استيقظ أيها اإلنسان
بقلم: رامز ارمانيوس - ماجستير الدراسات الالهوتية - 
جامعه الفال - كندا

الوحي  فيقول  الكلمة،  بهذه  التكوين  سفر  يبدأ 
 ( واألرض«.  السموات  البدء خلق اهلل  االلهي، »في 
بهذه  يوحنا  معلمنا  إجنيل  يبدأ  كما   .)١:١ تكوين 
الكلمة،  كان  البدء  »في  قائالً   أيضاً  الكلمة 
لو  اهلل.«  الكلمه  وكان  اهلل،  عند  كان  والكلمة 
رجعنا إلى اللغة األصلية التي ُكتبت بهما هاتني 
من  بالرغم  بينهما،  تطابق  أي  فلن جند  الكلمتني، 
العربية.  اللغة  في  املستخدم  اللفظي  التطابق 
تأتي  التكوين،  بسفر  اخلاصة  البدء  في  فكلمة 
العبارة  وهذه  البداية،  في  أي  )براشيت(،  بالعبرية 
الذي  بداءة عمل اهلل كخالق،  إلى  تشير  بأكملها 
من  خلالئقه  الزمان  بدء  ينسب  فإمنا  وعمل،  شاء 
بداءة عمله. فاهلل موجود قبل اخلليقة، وكان يحيا 
البشرية.  يخلق  أن  قبل  الثالوثي  احلب  كمال  في 
يوحنا، فهي  بإجنيل  اخلاصة  البدء«  »في  أما كلمة 
فالقديس  الزمن.  قبل  ما  أي  )ارشي(،  باليونانية 
يسوع  عن  األزلي،  الكلمة  عن  هنا  يتكلم  يوحنا 
واإلدراك  الزمن بل وقبل اخللق  الكائن قبل  املسيح 

أيضا. 
يشرح األب متى املسكني في تفسيره الرائع لهذه 
البدء  يوحنا لم يكتب في  ق.  اآليه فيقول: »ولكن 
كان »اهلل« ألنه لم يكن بصدد احلديث أو اإلعالن عن 
اهلل. بل قال في البدء كان »الكلمة« ألنه سيتكلم 
لن  ولكن  اهلل،  )بكلمة(  مت  الذي  اخللق  عن  حاال 
يتوقف عند اخللق – كسفر التكوين- بل سيتجاوزه 
حاالً إلى اخلالص الذي مت بتجسد )الكلمة(. من هنا 
قبل  بالكلمة  يعرفنا  ان  يوحنا  القديس  هم  كان 
التجسد،  وجالل  قيمة  لنا  ليستعلن  يتجسد،  ان 
وبالتالي قيمة وجالل املسيح وعظمة وقوة اخلالص 

الذي مت.« 
املسيح.  شخص  أزلية  لنا  ويتبني  يتضح  لذلك    
فإن كان املسيح قد اتخذ جسداً واستعلن لنا في 
جسد منظور إال أنه الكلمة األزلي الذي ال بداءة له. 
لقد حتدث الكتاب املقدس في أكثر من موضع علي 
املسيح  يسوع  أن  يدعي  من  هادماً  املسيح،  أزلية 
لم يكن موجوداً قبل التجسد. ففي سفر األمثال 
هناك إشاره إلى أزلية املسيح، فهو أقنوم احلكمة، 
فيقول الوحي اإللهي على فم سليمان »الرب قناني 
أول طريقه، من َقبل أعماله، منذ القدم منذ األزل 
يكن  لم  األرض إذ  أوائل  منذ  البدء،  منذ  مسحت، 
غمر أبدئت. إذ لم تكن ينابيع كثيرة املياه من قبل 
إذا لم يكن قد  أبدئت  التالل  أن تقررت اجلبال، قبل 
صنع األرض بعد وال البراري وال أول أعفار املسكونة. 
ملا ثبت السماوات كنت هناك أنا. ملا رسم دائرة على 

وجه الغمر«. ) ام ٨ : ٢٢ – ٢٧(. 
كنا  لقد  آخراً،  بعداً  لنا  تعطي  املسيح  أزلية  إن    
في عقل اهلل قبل أن نكون!، لقد كان اهلل يعد لنا 
اإلله  فهو  الكون!!   هذا  في  نوجد  أن  قبل  الكون 
تأسيس  قبل  لإلنسان  ويفكر  ويعطي  يحب  الذي 
هذا العالم. أليست هذه قيمه اإلنسان احلقيقية؟ 
إن اهلل خالق ومدبر هذا الكون وهو من يهتم به، بل 
هو في عقله قبل أن يوجد. ولكن اإلنسان ال يدرك 
ذلك، وال حتى يريد أن يعترف أنه مجرد خليقة، بل 
قدمي  منذ  شيطانية  كدعوة  إلهاً  يصبح  أن  يريد 

األزل لإلنسان لكي يصير مثل اهلل! 
استيقظ أيها اإلنسان، إنك لست مركز هذا الكون 
الكون  هذا  سيد  عقل  في  كنت  أنك  يكفيك  بل 

ومدبره قبل ان توجد!! 
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ذات  على  اخمللوق  يتعرف  أن  في  استحالة  هناك 
اخلالق أو االتصال به بدون تدخل اهلل اخلالق، وإال 
بل حتى صورة  واخمللوق.  اخلالق  بني  فرق  أصبح ال 
ثم  اخللق  عند  اإلنسان  عليها  تَصوَّر  التي  اهلل 
ضماناً  تكن  لم  عدن  جنة  في  اخلالق  من  قربه 
ذاتها لعدم سقوط اإلنسان وتغربه عن  في حد 
حياة اهلل وخروجه إلى مصير العدم/ الفساد، في 
حالة أن أراد اإلنسان ذلك بحرية إرادته كما رأينا 

في حالة آدم وحواء. 
خلق  تدبير  في  الثانية  املرحلة  كانت  لذلك 
باخلالق  »الشبه«  لإلنسان  يتحقق  أن  آلدم  اهلل 
ة يضمن  ثمَّ إلي مجال حياة اهلل، ومن  بالدخول 
الذي  أباكم  أن  كما  قديسني  »كونوا  القداسة 
يكون  بسببها  والتي  قدوس«  هو  السموات  في 

لإلنسان اخللود وعدم العودة إلى العدم ثانيًة.
اخلالق  ذات  علي  اخمللوق  ُرف  تعَّ استحالة  إن   
استوجبت  اخلالق  اهلل  تدخل  بدون  به  واالتصال 
محبوبه  من  القربي  اكتمال  اخلالق  تدبير  في 
كيان  عليها  املطبوع  اهلل  بصورة  بدءاً  اإلنسان 
اإلنسان ثم دخول اإلنسان بإرادته حياة الشركة 
بأن  إليها  اهلل  أشار  والتي  اهلل  حياة  مجال  في 

يصير اإلنسان على مثال خالقه وعلى شبهه.
إال أن البعض من البشر ذهب إلي عكس القصد 
للخالق  معرفتنا  أن  حيث  من  اخللق  تدبير  من 
وليس  منا  باقتراب اهلل  إال  تتحقق  ال  نعمة  هي 
العكس ألن اهلل ال يقتحمه كائن ما كان. فذهبوا 
أبعد ِمن قصد اهلل، وذلك بتنزيه اهلل عن اتصاله 
في  اإلنسان  من  اهلل  اقتراب  فأنكروا  باإلنسان، 
التجسد اإللهي بوالدة املسيح »اهلل الذي ظهر 

في اجلسد«. 
يؤكد استحالة  إمنا  اعتقادهم هذا  أن  واحلقيقة 
قدرته  علي  اعتمادا  اخلالق  على  اخمللوق  تعرُّف 
البشرية. فبحسب ما يعتقدونه من تنزيه اخلالق 
أنفسهم من تدخل  عن خليقته، فإنهم حرموا 
لذلك  ذاته.  لهم  يستعلن  حتى  بنعمته  اخلالق 
قال عنهم اهلل في العهد القدمي والعهد اجلديد 
تنزيه  أن  كما  تفهمون«.  وال  سمعا  »تسمعون 
يتماشى مع حقيقة  ال  اعتقادهم  اهلل بحسب 
أن اهلل وضع آدم علي مقربة منه في جنة عدن 

كما قلنا في مقال سابق.
اإلنسان  معرفة  استحالة  اهلل  ي  تَخطَّ لقد 
مبفارقة عظمي عما  وذلك  اهلل  تدخل  بدون  هلل 
فالسياق  اهلل.  عن  ناقص  تنزيه  من  ابتدعوه 

أدم  باإلنسان منذ سكني  التاريخي لعالقة اهلل 
دائماً  املبادرة  أن  بوضوح  يكشف  عدن  جنة  في 
هي من اهلل في طريق اإلنسان للتعرف علي اهلل 
سبحانه. وأن حياة الشركة مع اهلل هي الطريق 
»ال  ألنه  أسمه،  تبارك  اهلل  معرفة  إلي  الوحيد 

يعرف أمور اهلل إال روح اهلل الساكن فيه«.
 باختصار فإن معرفة اهلل لن تكون إال بالشركة 
تدبير  هو سر  وهذا  تعالى.  اهلل  حياة  في مجال 
أكتمل  الذي  الدهور«  منذ  املكنون  »السر  اخللق 
)كما  املسيح  بتجسد  اخلالص  سر  في  إعالنه 
َخراً  سيأتي شرحه في مقال قادم(. فقد كان ُمذَّ
منذ البدء أن القصد من خلق اإلنسان هو حلول 
مجال  في  الشركة  خالل  من  فنعرفه  فينا  اهلل 

حياته تعالي:
»من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة احلياة 

التي في وسط فردوس اهلل« )سفر الرؤيا(.
)سفر  كشبهنا«  صورتنا  علي  اإلنسان  »نخلق 

التكوين( .
»من يأكلني يحيا بي« )اجنيل يوحنا(.

من هنا نفهم كيف كان تدبير اهلل إلميان اإلنسان 
ال الذي بلغ أوج قمته في  به هو بحلول اهلل الفعَّ
استعالن املسيح كلمة اهلل وحكمة اهلل وبهاء 
مجد اهلل ورسم جوهره. فاملسيح هو »اهلل الذي 
بشرية  اهلل  نقل  فيه  والذي  اجلسد«  في  ظهر 
معرفة  فدخلت  اهلل،  حياة  مجال  إلى  اإلنسان 
عملية  حياتية  بصورة  اإلنسان  عالم  إلي  اهلل 
كيانية هي سر التقوي لإلنسان وخلوده في اهلل 
إلي األبد »عظيم هو سر التقوى، اهلل ظهر في 

اجلسد..ُكرِزَ به..أُِمن به« )١تي١٦:٣(.
هذا املفهوم املسيحي لإلميان بأنه قبول اإلنسان 
في  يظهر  اإلنسان  كيان  إلي  اهلل  حياة  النتقال 
أحاديث الرب بالكتاب املقدس وتركيزاً في العهد 
م الرب يسوع املسيح شخصه أنه  اجلديد إذ يقدِّ
»املاء احلي واخلبز احلي النازل من السماء« الذي به 
يحيا  يأكلني  ذاته »من  إلى  البشرية  الرب  ينقل 

بي«. 
لذلك.  مثاالً  السامرية  مع  الرب  لقاء  كان  وقد 
فقراءة االجنيل الذي شهد للعالم بلقاء املسيح 
السامرية.  اجنيل  الكنيسة  تسميه  بالسامرية 
آحاد  يتوسط  أنه  حتى  مبكان  األهمية  من  وهو 
القادم( …قدس  )األحد  املقدس  األربعيني  الصوم 
 .. املسيحية  في  الكنسية  املواسم  أقداس 

والُسبح هلل.

خواطر في الالهوت املسيحي )4(

االدعاء باستحالة تقرب اهلل لإلنسان هو تنزيه ناقص هلل تعالي

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )182( 

من  الكثير  املقدس  الكتاب  استخدم 
التعبيرات التي تشير الي اشياء صغيرة جدا 
افعالها  في  ولكنها  اهتمام  اي  نعيرها  ال 
قال  كما  للجميع.  واضحة  مدمرة  عميقة 
يعقوب  دودة  يا  تخف  ال  لشعبه:  االله  الرب 
الرب  يقول  اعينك  انا  اسرائيل  شرذمة  يا 
 ١٤  :  ٤١ اشعياء  اسرائيل)  فادي  القدوس 
حي  كائن  وهي  دودة  كلمة  استخدم  (.هنا 
ميكنك  منظر  وال  له  شكل  ال  حقير  صغير 
فائدة  له  ليس  وهو  واحد،  بإصبع  هرسه 
سوي – كما يراه البعض- فساد وتدمير ويراه 
فلوال  والبيئة.  للنبات  معني  االخر  البعض 
امليتة  احلية  الكائنات  جثث  لبقيت  الدودة 
ملا  الدودة  ولوال   ، االرض  وجه  علي  متواجدة 
علي  النبات  يعني  الذي  النيتروجني  غاز  نتج 
النمو. نعود ألشعياء الذي استخدم في نفس 
مشتعلة  طافية  وهي  شرذمة  كلمة  اآلية 
متي  ولكنها  الهواء  بفعل  تتطاير  النار  من 
مشتعلة  تصير  فإنها  شيء   علي  سكنت 
مشهد  يحضرني  وهنا  تلتهمه.  ما  سرعان 
في  متتابعة  تتساقط  بهدوء  ماء  قطرة 
بعد  الذي  صوان  صخرة  علي  متوافق  زمن 
ويتساقط،  وينقسم  يلني  قليلة  اسابيع 
الدؤوب البسيطة حتفر حفرة  فهذه القطرة 
املنحدر  الي  ويسقط  احلجر  تفلق  صغير 
مهما كان حجمه او وزنه فهو يستسلم الي 
كما  املاء.  قطرة  من  املتتابعة  الفعلة  هذه 
قد ذكر الرب يسوع املسيح له كل اجملد حبة 
اخلردل التي هي اصغر البذور متي زرعت ومنت 
طيور  تأوي  عمالقة  ضخمة  شجرة  تصير 
السماء وحيوانات البرية محتمية في ظلها 
املقدس  الكتاب  يحذرنا  كذلك  واغصانها. 
من الثعالب الصغيرة املفسدة للكروم التي 
اخلطية  انها  علي  الوعاظ  فسرها  ما  كثير 
حياتك  تفسد  فإنها  حجمها  كان  مهما 
وتدمر داخلك. ماذا اريد قوله وتوضيحه هنا؟ 
عزيزي ال تستهن بالشيء الصغير مهما كان 
كما  أثاره.  له  الوقت  فبمرور  حجمه  صغر 

ينفع  االبيض  القرش   : املصريني  نحن  نقول 
يعمل  قرش  علي  وقرش  االسود؛  اليوم  في 
فهو  له  قيمة  ال  ذاته  في  القرش  نعم  ثروة. 
ميكنك  ال  حقيرة  صغيرة  منقرضة  عمله 
شراء اي شيء بها، ولكن عشرة قروش تصنع 
قيمة شرائية معروفة ، فما بالك كلما زادت 
االصفار جوار الواحد حصلت علي عشرات بل 
جميعا  متجمعة  اجلنيهات  ماليني  بل  مئات 
قوة  وال  له  وجود  ال  صغير  واحد  قرش  من 
تستهن  ال  عزيزي  مبفرده.  تصحبه  شرائية 
فالرب  جدا،  صغيرا  كان  لو  حتي  لديك  مبا 
يسوع املسيح له كل اجملد امتدح املراءة ذات 
واثقة  متتلكه  ما  اعطت كل  ألنها  الفلسني 
في الرب الذي وعد قائال: ال اهملك وال أتركك، 
من  افضل  انتم  عندكم  مبا  مكتفني  كونوا 
احلقل)  زنابق  من  افضل  انتم  كثير،  عصافير 
الحظ الرب يسوع استخدم تعبيري عصافير 
كما  لهما(؛  قيمة  ال  صغيرين  شئني  وزنابق 
استخدم في مرة اخري تعبيري الباب الضيق 
ومن  االبدية  احلياة  الي  يؤدي  الذي  الصغير 
صغره قليلون يجدونه؛ وباب ثقب االبرة الذي 
تدخل  واحدة  دابة  او  لشخص  اال  يسمح  ال 
من خالله للمدينة بدون اي احمال وهو يشير 
اذا  عزيزي  واحلماية.  واالمان  النجاة  باب  الي 
انك  او  النفس  بصغر  ذاتك  في  احسست 
او  اخلردل  حبة  او  الشرذمة  او  الدودة  كمثل 
قطرة املاء او الباب الضيق او باب ثقب االبرة 
وال  شيء  وال  حقير  انك  ذاتك  في  وشعرت 
يسوع  بالرب  بالتصاقك  انه  اعلم  لك  قيمة 
املسيح انت عظيم وقادر علي تغيير االحوال 
انا  بطل  الضعيف  ليقل  املرمن  مع  وتهتف 
بالرب والفقير لي الغني واحلقير لي الكرامة 
والعزة بإلهي الذي يرفع راسي وميشيني علي 
مرتفعاتي فاهتف: من سيفصلني عن محبة 
سيف  ام  خطر  ام  جوع  ام  اشدة  املسيح 
قدر  وعرفني  احبني  بالذي  انتصاري  ليعظم 

ذاتي في الرب االله. 

قطرة ماء وحبة خردل
د. روز غطاس

1-844-355-6939
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هوليود:

ألول مرة منذ عقود.. سجادة حفل 
»األوسكار« ليست حمراء

سنوات،  مدار  على  األوسكار  جوائز  بشأن  تغيرت  كثيرة  أمور 
ولكن خالل العقود الستة املاضية كان هناك شيء واحد ثابت 

لم يتغير: السجادة احلمراء.
عن  بالكشف  العمال  قام  هوليوود،  في  دولبي  مسرح  خارج 
سجادة بلون البيج، فيما تابع جيمي كيميل، الذي يستضيف 

حفل توزيع جوائز األوسكار اخلامس والتسعني احلدث.
من  بدال  اللون  بهذا  سجادة  اختيار  أن  »أعتقد  كيميل:  وقال 
وجاء  دماء«.  تراق  لن  أنه  في  ثقتنا  مدى  يظهر  سجادة حمراء 

قرار تغيير اللون من مستشاري االبتكار ليزا الف، وراؤول أفيال.
ويعود تاريخ السجادة احلمراء بجوائز األوسكار إلى عام ١٩٦١، 
وفيه  والثالثني،  الثالث  األوسكار  توزيع جوائز  لذي شهد حفل 
فاز فيلم بيلي وايلدر »ذي أبارمتنت« بجائزة أفضل فيلم، وفاز كل 
من بيرت النكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، 

واستضافه بوب هوب.
التلفزيون  شاشة  على  احلمراء  السجادة  العامة  يشاهد  ولم 
حتى عام ١٩٦٦، عندما مت بث حفل توزيع جوائز األوسكار ألول 

مرة باأللوان.

روسيا:

افتتاح أطول خط مترو دائري حتت األرض 
في العالم

الروسي  الرئيس  دشن 
مترو  خط  بوتني،  فالدميير 
مترو  شبكة  ضمن  جديد 
مؤكدا  الضخمة،  موسكو 
دائري  مترو  خط  أطول  أنه 

في العالم.
الروسي خالل  الرئيس  ونوه 
كلمته إلى أن مترو األنفاق 
ضروري  مشروع  اجلديد 
ومهم جدا بالنسبة ملدينة 

الناجحة لسلطات  اإلدارة  موسكو، وأن هذا اإلجناز نفذ بفضل 
العاصمة.

 ٧٠ طوله  يبلغ  الذي  الكبير«  الدائري  »اخلط  أن  بوتني  وبني 
األرض  حتت  )حلقة(  متصل  مترو  خط  أطول  أصبح  كيلومترا، 
الكبير،  الدائري  اخلط  العالم.«من حيث طوله، أصبح خط  في 
الذي يبلغ طوله ٧٠ كيلومترا أكبر حلقة مترو أنفاق في العالم، 

متجاوزا بذلك )حلقة مترو( في الصني«.
عبر  املترو  إلى  الدخول  أن  موسكو،  سلطات  أعلنت  وبدورها، 
اخلط،  طول  على  املنتشرة  الكبير«  الدائري  »اخلط  محطات 
اجلديد،  افتتاح اخلط  وذلك مبناسبة  أيام،   ٥ سيكون مجانا ملدة 

الذي لقب بالقلب الثاني النابض للعاصمة الروسية.
كيلومترا   ٧٠ بطول  محطة   ٣١ الكبير«  الدائري  »اخلط  ويضم 
وسيساعد بتقليص وقت الرحلة حوالي ٣٥ - ٤٥ دقيقة، داخل 
مسارات املترو األفقية التي تسمح بتبديل املسارات، ويساهم 

بتقدمي خدمات النقل لـ٣٤ منطقة في موسكو.
افَتتحت منذ عام ٢٠١١،  أنفاق موسكو،  أن شبكة مترو  يذكر 

محطات جديدة بلغ عددها ٦٩ محطة.

اليونان:

دفاتر حسابية
   أشار ارسطو أحد حكماء اليونان املشهورين والذي عاش فى 
القرن الرابع قبل امليالد في كتاباته الى العادة التي كان يتبعها 
التجار فى عصره وهي عادة امساك دفاتر حسابية. ومن املؤكد 
الى  احلاجة  التبعية  معها  نشأت  التجارة  نشأت  عندما  انه 

احلساب.

الصني:

مصاحلة املناخ بـ15٠٠ فندق أخضر.. سياحة 
صديقة للبيئة

ذكر تقرير صادر عن جمعية 
هناك  أن  الصينية  الفنادق 
أكثر من ١٥٠٠ فندق أخضر 

في البالد حاليا.
أوردته  ما  بحسب  وذلك 
اجلديدة  الصني  أنباء  وكالة 
الفنادق  وتشير  )شينخوا(، 
اخلضراء إلى تلك التي تلتزم 
باإلدارة اخلضراء، وتدعو إلى 
االستهالك األخضر، وحتمي 

البيئة وتستخدم املوارد بطريقة عقالنية.
وقال التقرير إن صناعتي الضيافة وخدمات املطاعم في الصني 
أحرزت تقدما في التصدي لهدر األطعمة واملشروبات وتشجيع 

االستهالك األخضر خالل عام ٢٠٢٢.
وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وفرت  فقد  التقليدية  الفنادق  مع  باملقارنة  أنه  التقرير  وأظهر 
الفنادق اخلضراء خالل العام املاضي ١٥% من الكهرباء، و١٠% من 

املياه في املتوسط. فيما ازدادت عائداتها بنسبة ١٢.٠٨%.
الفنادق  طبيعة  لقياس  أوراق  خمس  من  نظام  الصني  ولدى 

الصديقة للبيئة، ويعد التصنيف ذو اخلمس أوراق هو األعلى.

الواليات املتحدة:

رفض إجراء جتارب على البشر لزرع رقائق 
في أدمغتهم

كشفت تقارير أن إدارة الغذاء والدواء األمريكية رفضت اقتراحا 
إيلون  ميتلكها  امللياردير  التي  »نيورالينك«،  شركة  به  تقدمت 
البشر،  اختبارات على  أول  إجراء  الشروع في  أجل  ماسك، من 

لزرع رقاقات  داخل أدمغتهم. 
والدواء  الغذاء  إدارة  من  بطلب  »نيورالينك«  تقدمت  وعندما 
اختبارات  إلجراء   ،٢٠٢٢ املاضي  العام  أوائل  في  األمريكية 
هناك  إن  وقالت  االقتراح،  الرقابة  هيئة  رفضت  البشر،  على 
»العشرات من املشكالت التي يجب على الشركة معاجلتها« 
بحسب إفادة موظفني حاليني وسابقني في الشركة الناشئة، 
رفضوا الكشف عن أسمائهم، وفقا لصحيفة »ذا إندبندنت« 

البريطانية.
وتضمنت اخملاوف التي أثارتها اإلدارة األمريكية، هو أن غرسات 
أن  الليثيوم املدمجة، واحتمالية  »نيورالينك« تعمل ببطاريات 

تسبب ضررا بأنسجة الدماغ.
األسالك  أن  من  مخاوف  عن  كذلك  األمريكية  الهيئة  وعّبرت 
متزق  قد  جهازها،  في  »نيورالينك«  تستخدمها  التي  الدقيقة 
األوعية الدموية، وتزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه.
والدواء  الغذاء  إدارة  أن  إلى  الشركة  في  املوظفون  أشار  كما 
إزالة غرسات  إذا كان ميكن  أثارت مخاوف، بشأن ما  األمريكية 

»نيورالينك«، دون التسبب في إحداثها تلف بالدماغ.
وكان إيلون ماسك قد أعلن في شهر نوفمبر املاضي، أن شركة 
»نيورالينك« تتوقع أن تبدأ التجارب السريرية على البشر، في 

غضون حوالي ٦ أشهر.
وتعمل شركة »نيورالينك« على تطوير رقائق ميكن زرعها في 
الرؤية  املساعدة في استعادة  اجلمجمة، ألغراض طبية، منها 
على  بالشلل  املصابني  مساعدة  وحتى  بل  املكفوفني  لدى 

السير مرة أخرى.
وكانت شركة »نيورالينك« قد أجرت جتاربها على القرود حتى 
من  يبلغ  قردا  يُظهر  للجمهور،  توضيحيا  عرضا  وقدمت  اآلن، 
لعب  ويتعلم  دماغه،  في  شريحة  غرس  مت  سنوات   ٩ العمر 
هي  مكافأة  نيل  مقابل  »بونغ«،  الكالسيكية  الفيديو  لعبة 
عصير املوز. لكن تعّرضت الشركة بعد ذلك لشكوى من جانب 
للطب  األطباء  جلنة  ذلك  في  مبا  احليوان،  حقوق  مجموعات 
انتقدت »الرعاية غير الكافية« للشركة لقرود  التي  املسؤول، 
األبحاث اخلاصة بها، كما تعّرضت »نيورالينك« لتحقيق واحد 
معاملة  سوء  بشأن  األمريكية،  احلكومة  قبل  من  األقل  على 

حيواناتها اخلاضعة لتجاربها.

عالم بال حدود2121

أمريكا:

أول عربة سكة حديدية للنوم
رجال  من  وهو   )۱۸۹۷  -۱۸۳۱( مورتیمر  بوملان  چورچ  کان     
ملسافات  بالقطر  ليالً  للسفر  مضطر  األمريكيني  الصناعة 
بعيدة ثالث مرات على األقل في األسبوع الواحد، وكثيراً ما تألم 
الليل،  أثناء  في  بالقطار  اخلشبية  املقاعد  على  النوم  بسبب 
وشحذت معاناته ذهنه إلى تصميم أول عربة سكة حديدية 
احلديدية  السكك  خطوط  في  حالياً  املعروفة  وهي  للنوم 

الطويلة، ولقي مشروعه
لعربات  الباهظة  التكاليف  بحجة  األمر  باديء  في  معارضة 
حجزها  على  املسافرون  أقبل  ما  سرعان  لكن  هذه،  النوم 
على  النوم  من  بهم  تلحق  التي  والبرودة  التعب  شر  لتقيهم 
١٨٦٨م  عام  فأسس  بوملان  وتشجع  بالقطار  اخلشبية  املقاعد 
شركة مركبات البوملان وجمع ثروة طائلة. وهكذا يطلق حالياً 

اسمه على عربات النوم بالقطر احلديدية في أنحاء العالم!

أمريكا:

من بائع للكتب إلى قائد املدفعية
   قائد املدفعية الذي اختاره الرئيس األمريكي جورج وشنطن 
كان   ،)۱۷۹۷  -  ۱۷۸۹( األمريكية  املتحدة  للواليات  رئيس  أول 
يعمل بائعاً للكتب، علم نفسه بنفسه فنون احلرب من قراءته 

من الكتب التي كان يبيعها. ذلك القائد اسمه: هنري فوكس.

أملانيا:

زجاج أقوى من الفوالذ!
تزيد  الزجاج  من  نوع  صنع  من  املتخصصني  من  عدد  متكن     

متانته على متانة الفوالذ ست مرات!

أالسكا:

دفاع ضد العدوان
يتولى نوع من األشجار التي تنمو في أالسكا الدفاع عن نفسه 
التي تقرض فروعها وتتغذى  العدوان عليها من احليوانات  ضد 

على أوراقها.
وتتم عملية االستعداد للدفاع بأن تنمو لهذه األشجار براعم 
وأفرع جديدة ذات طعم غير مستساغ لدي األرانب البرية التي 

تقبل عليها لتأكل منها.
كما أن تلك األفرع اجلديدة حتتوي على مضادات حيوية وأحماض 
نقصاً  لها  وحتدث  لألرانب  شديد  هضم  ُعسر  حدوث  تسبب 
شديداً في مادة الصوديوم مما يؤدي إلى وفاتها وقد أدى ذلك إلى 
تناقص  إلى  أدى  العدوان عليها، كما  تلك األشجار من  حماية 

عدد األرانب البرية في أالسكا.
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After the death of Joshua, and as 
he had prophesied,
The Lord’s Covenant was abandoned and 
went by the wayside.
The Israelites forsook the Lord, God of their 
fathers,
And bowed down to idols and worshipped 
Baal, and others.
They provoked the Lord their God to anger,
And so he delivered them into their enemies’ 
commanders.
Although they disobeyed God and the judges 
He appointed,
And though the Lord with them was very dis-
appointed,
Yet, because of their crying and their and 
their groaning,
The Lord was moved with compassion at 
their moaning.
But then they would transgress again,
And the Lord would chastise them again.
This continued for many, many years,
Until God decided it was time to switch gears.
The Lord found one of His servants, Gideon,
And decided he would lead the conquering 
of Median.

Gigi Soleman    

18. JOSHUA V
Every day we hear about or ex-
perience the deterioration of the 
Healthcare system, the pride of our 
nation. We have personal experi-
ence with its weakness or maybe 
heard about it from friends, family, 
or colleagues.
The following are three events of 
a firsthand and close encounter 
experience, which provide a closer 
look at the system rather than cir-
cling stories. These events are also 
just the tip of the iceberg. Howev-
er, it is imperative to acknowledge 
here the extraordinary efforts and 
dedication of most healthcare pro-
viders who are maintaining the 
well-being of people. On the other 
side, to present a non-biased opin-
ion or facts, we must admit that 
many healthcare system users are 
abusing it and depriving others of 
severe and urgent needs. 
Scene One
A dog bit a teenage girl in her face, 
mainly her nose, which was pierced 
in many locations by the canines 
of this dog was rushed to the ER 
of a big hospital with an intense 
amount of bleeding and damage 
to her nose in addition to the pain. 
After following the procedures for 
admission, no attempt was made 
to give her a painkiller or stop the 
bleeding. Two hours later, her fa-
ther made a decent and civilized 
attempt to approach the nurse 
counter to urge receiving atten-
tion to his daughter, a nurse who 

seemed to be in charge 
turned her head towards 
him and, in a firm, ruth-
less, and cold voice, she said, “ev-
eryone is in pain here”!. The father 
confirmed that he understood that, 
please give her a painkiller, we can 
wait longer, but please stop my 
daughter’s pain, he added. Howev-
er, the nurse turned her face away 
from him and kept following what 
she was doing. After four hours of 
pain and bleeding, a doctor looked 
at the young girl, who was already 
in trauma, thinking about how her 
face would be after such an acci-
dent.
Scene two:
A man in his fifties rushed to the ER 
at 8:00 pm with severe renal colic 
due to a kidney stone. The pain was 
beyond tolerance even after all the 
painkillers he had taken since he 
is familiar with this symptom due 
to precedent cases throughout his 
life. However, the pain cannot be 
handled in rare conditions with-
out receiving Morphine. After two 
hours of screaming from pain in the 
waiting area of the ER and crawling 
on the floor, begging the nurses 
to have mercy and just give him 
anything to stop this torture, they 
reluctantly responded with lots of 
disguises. By 3:00 am, the resident 
doctor saw him and advised that 
there was nothing and that he had 
to visit his family doctor and take it 
from there. Two days later, the case 

was diagnosed as a 
stone that had blocked 
the ureter causing 

back pressure on the kidney, which 
is an extremely serious condition, 
and he was immediately rushed for 
surgery.
Scene three
A lady in her fifties rushed to ER 
suffering from intense abdominal 
pain and kept waiting for twelve 
hours. They sent her home without 
a final diagnosis or waiting for tests 
and imaging results. The next day 
the pain became tenser, went again 
to the ER. Later in a few hours, she 
was diagnosed by appendicitis but 
was taken to the operating room af-
ter a long time, although such cas-
es are known in the medicine to be 
extremely serious, especially after 
a long time elapsed since the pain 
started. She had the surgery, which 
usually lets patients leave the hos-
pital on the same day or the next. 
Nevertheless, as this article is being 
written, she is still in the hospital 
for over a week now with so many 
complications and undergoing oth-
er surgeries due to delays in taking 
care of her urgent condition.
There are much more events that 
we can refer to, even though some 
of them have ended tragically. Still, 
those are the writer’s experiences 
as a witness and from a personal 
experience.
Please save our pride, our human 
dignity, and well-being.

Emad BarsoumEmad BarsoumHealthcare… Healthcare… 
   Where to!   Where to!

JCS Contracting & Marketing Ltd.
JCS Contracting & Marketing Ltd located in Markham is looking for a full-time qualified rigger to 
conduct work at multiple locations across Canada as permanent positions for hourly rate between 27.00$ to 
29.00$ plus group benefit, including dental coverage. Speaks English or French; second official language will be 
considered as an asset.
The followings are the job duties and skills required from candidates:
• Assemble or erect communication towers using construction or rigging equipment as new guyed towers, self-

support towers, monopoles, tri-poles, custom designed towers, clock towers, etc. from ground to completion of 
various heights.

• Check antenna positioning to ensure specified azimuths or mechanical tilts and adjust as necessary
• Climb communications towers to install, replace or repair antennas or auxiliary equipment used to transmit and 

receive radio waves
• Install all necessary transmission equipment components including antennas or antenna mounts, surge arrestors, 

transmission lines, connectors or tower mounted amplifiers
• Install, connect or test underground or aboveground grounding systems
• Perform maintenance or repair work on existing tower equipment using hand or power tools
• Perform general ground procedures, such as assembly of Microwave Dishes and steelstructure assembly.
• Installing, steel, cable tray, antennas, cable, radios
• Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
• Any other duties that may be assigned
• Construction skills related knowledge, rigging, and safety.
• Installing, steel, cable tray, antennas, cable, radios
• Installing, terminating and testing all aspects of a wireless communication site including connectors and steel 

on towers and rooftops - Antenna installation, MW dishes including MW alignments for RSL, mounting and 
removal along with RET systems and Azimuth - Sweep testing

• Maintaining, managing and organizing tools Requirements:
• Any other duties that may be assigned.
 Resume to be sent to email-address: admin@jcscm.com
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Parents and guardians can 
apply for every student in 
Ontario from kindergarten 
to grade 12.  The Catch Up 
Payments program which 
was announced last Octo-
ber by the Ontario Provin-
cial government will pro-
vide a payment of $200 for 
every enrolled student up 
to 18 years old and $250 
for every student up to 
21 years of age who has 
special education needs 
or is receiving special ser-
vices programs.  Payments 

can be received by either 
e-transfer, direct deposit or 
by cheque.  
Parents or guardians can 
use this one-time funding 
for things that best suit the 
student’s needs such as 
tutoring services, supplies 
and equipment during the 
2022-23 school year.  
This program is available 
for all students who go to 
publicly funded schools, 
private schools, First Na-
tion operated schools, fed-
erally operated schools or 

homeschooled.
However you do 
have to apply 
and the deadline 
to apply is March 
31, 2023 at 11:59 p.m. 

To apply go to the Ontario 
Ministry of Education web-
site and type “catch up pay-
ments” in the search field 
or go to the following link:
To apply: https://
www.on ta r io .ca /page /
catch-up-payments?fb-
clid=IwAR1ggLugXAtScK-

RkhT1RUeCn6Ik-
8 5 J v i 9 N C U R 4 k -
D4664oCzlCEpqmt-
PAdYc 
If you have al-

ready applied and live in 
Markham-Unionville and 
wish to follow up on your 
application status, you may 
contact my community of-
fice at billy.pang@pc.ola.
org .  We are happy to as-
sist.
The Ontario Ministry of Ed-
ucation is firmly committed 
to keeping children in class. 

Ontario Providing Ontario Providing 
Catch Up PaymentsCatch Up Payments

    Apply Now    Apply Now

By: Billy Pang, 
MPP for 
Markham-Unionville


