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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

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

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

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

تعرف على أهم تعرف على أهم 
وعوده االنتخابية... وعوده االنتخابية... 
»فورد« يكون حكومة »فورد« يكون حكومة 
اغلبية لفترة ثانية اغلبية لفترة ثانية 

في أونتاريوفي أونتاريو

طيبة سكيب و ايجيبت ليفنج معارض طيبة سكيب و ايجيبت ليفنج معارض 
عقارات مصرية على أرض كنداعقارات مصرية على أرض كندا
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أبو تريكه وداعش... و »اتعصب لدينك«
اخترقت أذني جملة »اتعصب لدينك« صادرة من شاشة التليفزيون 

وأنا مشغول بقراءة أحد الكتب، ظننتها جملة في مسلسل على 
لسان مجاهد داعشي يحاول جتنيد صديقه لالنضمام للتنظيم، 

لكنني صدمت عندما وجدتها تقال في استوديو حتليلي ملباراة كرة 
قدم بني ريال مدريد وليفربول!! ما عالقة هذا بذاك؟! ايه اللي جاب 

»عنب الشام« لـــ »بلح اليمن«؟!
حدقت ملياً في الشاشة وجدت الكابنت أبو 

تريكه وقد انتفخت أوداجه، تخيلت للحظة أنه 
يقود املسلمني في معركة حطني!!! برغم أن 

الظاهرة التي يحللها هي ظاهرة تدل على جناح 
العلمانية في صهر الكل في واحد حتت راية 

فريق، الالعب املسلم حتتضنه البلد العلمانية 
في فريق يضم كل اجلنسيات واألديان دون 

تفرقة، النجمان املتنافسان واأليقونتان كانا من 
املسلمني وكان اجلمهور ذو األغلبية املسيحية ال 
يقول لن نشجع بنزميه وال مو صالح ألن كليهما 

لم يقرأ االجنيل!!
الكل يشاهد ويستمتع بالكرة حتت سقف واحد 

اسمه االنسانية، تأتي انت اآلن وبدون سبب وبال مبرر لكي تتحدث 

عن التعصب الديني الذي لوال القضاء 
عليه ما كانت تلك املباراة وال كانت 
أوروبا بهذا الشكل وبهذا التقدم؟ 

لوال فولتير وروسو ومونتسكيو 
الذين خرجوا من تلك البلد التي 

احتضنت هذا النهائي، ولوال حربهم 
ضد التعصب الديني، لكانت أوروبا مازالت تعيش 

حروباً أهلية بني الكاثوليك والبروتستانت حتت 
راية التعصب الديني، ويا سيد أبو تريكه ألم 

تسأل نفسك أين ذهب الالجئون الذين هربوا من 
جحيم من يظنون أنهم وكالء اهلل زي حضرتك؟؟ 

ذهبوا الى تلك البالد األوروبية اللي مش عاجبه 
فضيلتك!! كفاك يا أبا تريكه مغازلة ملشاعر 

التعصب والكراهية باسم التحليل الرياضي، حتى 
محمد صالح الشيء الوحيد املبهج في حياتنا 

حضرتك بتنظر عليه و«بتنفسن« !!
جملة »اتعصب لدينك« هي بداية الكارثة، هي 

فتيل القنبلة، هي أس البالوي ، وسبب املصايب، 
واللقاح الذي تأخذه أمتنا يومياً ضد احلداثة واحلضارة.

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

 ... الضحايا  عشرات 
»الهجوم  تفاصيل 
على  الشيطاني« 

كنيسة نيجيرية
...................................ص11

على  األمريكية  الهيمنة 
يحددها  العاملي  النظام 
الصني وروسيا ودول أخرى
.....................................ص4

حالة   77 تسجل  كندا 
بجدري  مؤكدة  إصابة 

القرود
...................................ص1٩

أحمد  املستشار  براءة 
تهمة  من  ماهر  عبده 

ازدراء األديان
...................................ص11

فورد بني غرائبه و فوزه فورد بني غرائبه و فوزه 
السياسة  عالم  في  األغرب  الرحلة  هي  رمبا  فورد  دووج  رحلة 
برئاسة  الفوز  في  فقط  أسابيع   ٦ في  جنح  الذي  فورد  الكندية، 
أونتاريو بعد استقالة سلفه  حزب احملافظني التقدمي مبقاطعة 
توقعات  وسط  األصعب  هي  كانت  إنتخابات  براون«،  »باتريك 
أن  حتي  إيليوت،  كريستني  منافسته  بفوز  وقتها  الكثيرين 
سبع  ملدة  النتيجة  عن  اإلعالن  تأخر  في  تسببت  فوزه  مفاجأة 
ساعات. وبعد فوزه برئاسة احلزب وفي خالل ثالث أشهر إستطاع 
من  عاماً   1٥ بعد  للمقاطعة  محافظة  أغلبية  بحكومة  الفوز 
تعرض  للغرائب  وأستمراراً   .2٠1٨ يونيو  في  ليبرالية  حكومات 
مشاركته  أثناء  ملحوظة  واستهجان  هجوم  صيحات  إلي  فورد 
بحكومة  فوزه  من  فقط  عام  بعد  رابتورز  تورنتو  فوز  موكب  في 
تعرضت  والـذي  الكورونا  وباء  جاء  عام  من  بأقل  بعدها  أغلبية. 
معه حكومته للنقد بسبب الفشل في ملفات االبنية الصحية 
ودور الرعاية طويلة األمد، وسط أحباط شعبي من طول مدة غلق 
املقاطعة بسبب وباء الكوفيد. ورغم كل ما سبق إستطاع فورد 
إنتخابات  في  الثانية  للمرة  أكبر  مقاعد  وبعدد  باكتساح  الفوز 
دوائر صوتت احلكومة  وفوز في  اكتساح  الشهر،  الثاني من هذا 
ومناطق  األخيرة،  الفيدرالية  االنتخابات  أشهر في  قبل  ليبرالية 
األحوال  معظم  في  حمراء  كانت  مسيساجا  و  سكاربورو  مثل 
علي  رده  عدم  من  عليه  االعالمي  الهجوم  ورغم  باألزرق.  تلونت 
مقابالتهم ، والهجوم الصحفي عليه ألنه -بحسب وصفهم- ال 
يقدم إجابات محددة في املؤمترات الصحفية، لكن هذا الهجوم 
الصحفي واالعالمي عليه لم مينعه من الفوز بثقة قرابة 2 مليون 
من مواطني اونتاريو، والتي أري أن هذه الثقة الشعبية ترجع لعدة 

أسباب هي:
أوالً: إهتمام فورد بالعمال والنقابات وخاصة في األشهر األخيرة 

الطرق  مشروعات  وساهمت  األنتخابات،  قبل 
أونتاريو،  أنفاق  مترو  خط  ومشروع  السريعة 
تأييد  في  منزل  ونصف  مليون  ببناء  والتعهد 

صناعة  عمال  بل  فحسب  اإلنشاءات  عمال  وليس  له،  العمال 
السيارات وانشطة التعدين، والتي ظهرت في الفوز باملناطق التي 

تشتهر بتلك الصناعات.
ثانياً: إصالح فورد ألخطائه وقت وباء الكوفيد عبر وعوده احلالية 
للمستشفيات  التحتية  البنية  لتعزيز  دوالر  مليارات   1٠ بإنفاق 
الرعاية  لدور  سرير  الف   ٣٠ إضافة  وكذلك  سرير،   ٣٠٠٠ واضافة 

طويلة األمد
ثالثاً: يبدو أن فوز فورد يرسخ مقولة بأنه ال توجد رعاية سيئة، 
وباء  عامي  خالل  صحفي  مؤمتر   2٠٠ من  أكثر  في  فورد  فظهور 
لعبارات مثل  ترديده  ملا يقوله مع  الناس  وانتظار   ،»1٩ - »كوفيد 
و  فورد  بني  خاصة  كيمياء  خلقت  أونتاريو«  مواطني  اهلل  »بارك 
مواطني املقاطعة جعلته أسماً حاضراً في أذهانهم يوم الثاني 

من يونيو احلالي
سواًء  األحزاب  رؤساء  من  ملنافسيه  الشديد  الضعف  رابعاً: 
لليبرالي »ستيفن ديل دوكا« و الدميقراطي اجلديد »اندريا هوروث«، 
بالطبع  النتيجة،  إعالن  من  ساعات  بعد  وظيفته  ترك  وكالهما 
يستثني من هذا الضعف، رئيس حزب اخلضر »مايك شرينر« والذي 

أعتقد أنه لو كان يرأس حزب أخر لكان له دور أكبر في املنافسة
ورغم  أصعب  عليها  البقاء  لكن  صعب  للقمة  الوصول  أخيراً 
أمام فورد وحكومته،  القادمة أكبر  التحديات  الفوز الكبير لكن 
وكجريدة »جود نيوز« ال منلك إال أن نهنئ حزب احملافظني التقدمي 
بأونتاريو والسيما »بيلي باجن« والذي نعتز بكتاباته معنا باجلريدة 

والذي فاز للمرة الثانية علي التوالي

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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 ،1945 عام  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  مع 
تغيب  التي ال  البريطانية،  اإلمبراطورية  وانهيار 
املتحدة  الواليات  ملصلحة  الشمس،  عنها 
نهاية  من  املمتدة  الفترة  ومنذ  األمريكية، 
يقوم  ومن  اآلن،  وحتى  الثانية،  العاملية  احلرب 
بصياغة الرأي العام العاملي في مجمله، اإلعالم 
اجلنوب  في  العالم  اكتشف  الذي  األمريكي، 
مدى  األخيرة،  العشرين  السنوات  في  والشرق، 
أو  الدميقراطية  ينشر  عندما  أنه  مبعني  زيفه، 
أمريكية  مصالح  عن  يدافع  فهو  الليبرالية 
ضيقة في مواجهة بقية الدول. وحاالت عديدة 
كشفت زيف اإلعالم األمريكي، منها تبرير احلرب 
املستميت  والدفاع  العراقية،  على  األمريكية 
لهذا اإلعالم عن إسرائيل، وعن الدولة اإلسالمية 
داعش، التي في جزء كبير منها بدعم سياسي 
الظهير  قطري  ومتويل  أمريكي  ولوجستي 

اخللفي لألمريكان.
األمريكي،  اإلعالم  وتركيز  السنوات،  مرور  ومع 
األمريكان  الفالسفة  ومقوالت  نظريات  على 
لكي  الوقت  حان  األمريكية،  الهيمنة  حول 
يصحو الرأي العام العاملي من الهيمنة املغرضة 
مرحلة  مع  خاصة  األمريكي،  لإلعالم  واملؤثرة 
الفوضى التي نشرها الدميقراطيون في الشرق 
بثورات  عليه  أطلقوا  فيما  العربي،  األوسط 
تغرض  فوضي  كانت  ولكنها  العربي،  الربيع 
احلكم  نظم  على  اإلسالمية  القوى  لهيمنة 
بتحالف  أوسطية،  والشرق  العربية  الدول  في 

أمريكي مغرض.
اكتشفت الشعوب مدى زيف اإلدارة األمريكية، 
الساعية والراغبة في نشر الفوضى في مناطق 
إقليمية، لتنشغل شعوب وحكام هذه املناطق 
بعدم االستقرار. إال أن التطورات األخيرة جعلت 
وزادت  منعدمة،  األمريكية  اإلدارة  في  الثقة 
املتحدة  للواليات  الشعوب  غالبية  كراهية  من 

األمريكية.
بصورة  حليفة  أقاليم  هناك  كانت  أن  وبعد 
هذه  خرجت  املتحدة،  للواليات  استراتيجية 
األمريكية،  اإلدارة  عباءة  من  ودولها  األقاليم 
البديل  االحتادية  وروسيا  الصني  مثلت  أن  بعد 
اقتصاديا  العاملي  النظام  في  املوضوعي 

وسياسيا وعسكريا.
روسيا  كسر  وتكرارا  مرارا  أمريكا  حاولت 
االحتادية، ولكنها كانت تفشل دائما، حتت دعوى 
إنهاك القوة الشاملة لروسيا سواء في حربها 
في أفغانستان، أو حتى في حربها في أوكرانيا، 
والواليات املتحدة تعلم جيدا أن روسيا حتى ال 
طال أمد احلرب، لن تنهك قواها الشاملة ممثلة 
نخبها  تعاني  التي  األمريكية،  اإلدارة  تعتقد 
السياسي  والتبلد  الشيخوخة  من  احلاكمة 
يدفع  تضحيات  أي  وتتجاهل  التعلم.  وعدم 
ثمنها األبرياء من املدنيني في أوكرانيا أو غيرها 
واليمن،  وليبيا  وسوريا  العراق  في  املناطق  من 
حيث كانت املؤامرات األمريكية مع اإلسالميني 
الالجئني  موجات  انتشار  في  الرئيسي  السبب 

من األبرياء في مختلف دول العالم.
التحالف الصيني الروسي، ميثل صداعا فظيعا 
قادرة على  األمريكية، وهي غير  اإلدارة  رأس  في 
القوى  كل  لكل  مباشرة،  بصورة  مواجهته 

األرض،  على  للبشرية  نهاية  هذا  وميثل  نووية، 
التحريض  سياسة  األمريكية  اإلدارة  تتبع  ولذا 
للدول اجملاورة أو احملازية للصني وروسيا الستفزاز 

موسكو وبيكني.
تناول  في  الدول  مختلف  تبدأ  أن  املهم  من 
اإلعالم  في  واملنظرين  احملللني  نظر  وجهات 
ينشر في  مبا  االهتمام  والصيني، شأن  الروسي 
املسير  تعد  لم  واشنطن  األمريكي، ألن  اإلعالم 
الوحيد للنظام العاملي على مختلف مستوياته. 

من الطبيعي أنه في تطور الدول واحلضارات، أن 
األعلى،  النضح  نقطة  إلى  احلضارة  هذه  تصل 
عدة  منذ  وأمريكا  االنهيار،  في  تبدأ  وبعدها 
شركاءها  ثقة  فقدان  من  تعاني  وهي  سنوات 
وحلفاءها التقليديني فيها سواء دول اخلليج أو 
آسيا أو الدول العربية الشرق أوسطية، ولم يعد 
هي  من  األخيرة،  السنوات  في  للعيان  واضحا 
أمريكا  مع  حتالفها  في  الواثقة  احلليفة  الدول 
الناتو  حظيرة  تركيا  فحتى  قطر،  باستثناء 
وأمريكا، كثيرا ما ذهب أردوغان طالبا رضاء الدب 

الروسي فالدميير بوتني. 
من املهم االهتمام وحتليل ما ينشر في اإلعالم 
بجانب  القادمة  السنوات  والروسي  الصيني 
والصني  روسيا  وأن  خاصة  األمريكي،  اإلعالم 
الدور  لهما  يكون  أن  على  كذلك  مصمتان 
كانت  لو  حتى  العاملي،  النظام  في  الفعال 
التي  واشنطن،  مع  الصدام  ثمنها  تكلفته 
والنزاعات  والصراعات  الدولة،  املواقف  اثبتت 
أن تدخل مباشرة في  أنها أجنب من  اإلقليمية، 
صراع مع الصني أو روسيا، ألن هذا سيقود حلرب 
دول  بتأليب  واشنطن  وتكتفي  ثالثة،  عاملية 

ثالثة، للقيام بحروب الوكالة نيابة عنها. 
وفي الوقت الذي يتحدث فيه اإلعالم األمريكي 
املغرض عن مدي ذكاء وعبقرية اإلدارة األمريكية، 
التي تعاني الشيخوخة والتبلد، في انهاك قوى 
أوكرانيا شأن  روسيا في حرب طويلة األمد في 
أفغانستان، يتجاهلون متام أوضاع املدنيني األبرياء 
من األوكرانيني، الذين تدمرت حياتهم، وأصبحت 
هناك مدن أوكرانية، أشبه مبدن األشباح، وبعد 
متثل  دولة  في  وعزة  بكرامة  يعيشون  كانوا  أن 
سلة الغذاء العاملي من احلبوب، أصبحوا عبارة 
دول  في  ينتشرون  الالجئني  من  مجموعة  عن 
يدفعون  وهو  وكندا،  والغربية  الشرقية  أوربا 
أثمان تبلد وشيخوخة اإلدارة األمريكية األنانية 
الضيقة، حتى  إال عن مصاحلها  تبحث  ال  التي 
حياة  وأمان  استقرار  حساب  على  ذلك  كان  لو 
املدنيني األبرياء، دون حتقيق النتائج، التي يصدعنا 
الذي  األمريكي،  اإلعالم  بها  يوهمنا  أو  ويحاول 

اكتشف الكثير زيفه وتزييفه للحقائق.

الهيمنة األمريكية على النظام 
العاملي يحددها الصني وروسيا ودول 

أخرى )٢(
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

امُلتخلفون يسودون العالم!
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لتدمير  يحدث  أن  مُيكن  ما  اسوأ 
أبواب  فتح  البشرية  ُمستقبل 
مصاريعها  على  ونوافذها  احلياة 
كي  واملُتخلفني  اجلُهالء  جلحافل 
وصوب  حدٍب  كل  من  يتدفقوا 
الُعلماء  ُمزيحني  العالم  ويُغرقوا 
واملفكرين  واملبدعني  والُعقالء 
التي  أماكنهم  من  واملثقفني 
مقاليد  وتصبح  يستحقونها، 
أمرهم  واألمر  أيديهم  بني  األمور 

طابٌع  ذوقهم  وفساد  رأيهم  والرأي 
عاٌم ال يجوز خرقه! 

األبواب منذ  تلك  ُفتحت لهم  لقد 
التواصل  »بصمجي«  ُكل  فيه  صار  الذي  اليوم 
مع العالم عن طريق ملس شاشة هاتفه الغبي 
عن  الكتابة فضالً  أو  القراءة  لتعلم  حاجة  دون 
الثقافة، من يومها والعالم يغرق في ثقب األميَّة 
واألمل  بإنقاذه،  أمل  دون  األخالق  وتراُجع  األسود 
الضئيل الوحيد املُتبقي هو أن يُنقذ الفرد الذي 
يجرفه  لئال  نفسه  بعد  عقله  اختراق  يتم  لم 
اإلنقاذ  هذا  حتى  أن  واخمليف  املسموم،  التيَّار 
الفردي الشخصي صار يتطلَّب مجهودًا وسريَّة؛ 
إن تهوَّرَت وأفصحَت عن شيء من علمك  ألنك 
فريسة  ستكون  ما  ُسرعان  العميقة  آرائك  أو 

جلحافل اجلراد تلك وينتهي أمرك إال مبُعجزة!
ُمخاطبة  ُمستوى  بني  صغيرة  ُمقارنات 
السينمائي  والفن  اإلعالم  وسائل  عبر  املُتلقي 
اليوم  مستواه  وبني  املاضي  في  والتلفزيوني 
كان  املاضي  في  فاملستوى  احلقيقة،  تلك  يؤكد 
كان  املتلقي  وذائقة  عقل  مستوى  ألن  عالًيا 
املتلقني  ذوق  ألن  هابًطا  اليوم  واملستوى  أعلى، 
من  إال  كانت  كما  تُعد  لم  العقلية  وقدراتهم 
كانا  اللذان  والفن  اإلعالم  حتول  لقد  ربك،  رحم 
على  مغلوبني  تلميذين  إلى  وُمرشَدين  ُمعّلمني 
العام ومروجني  الذوق  أمرهما، خاضعني لفساد 

للجهل وقلة العقل!
هل ستبقى قيمة لتربية األهل وتعليم األساتذة 

الذين  أولئك  مادام  املدارس  في 
يُغرقون اإلنترنت بكلماتهم البذيئة 
ملُضاجعاتهم  الصور  ويلتقطون 
مما  أكثر  ويتسوَّلون  العارية 
ينتشرون  ودب  هب  ممن  يستحقون 
وانعدام  املُتدنية  بأخالقياتهم 
تصير  حتى  فأكثر  أكثر  تربيتهم 
للذوق  مقبولة  ُمعتادة  أفعالهم 
فايروسات  األمر  يتطلب  ال  العام؟ 
ُمصنَّعة وال حروبًا بيولوجية لفناء 
البشرية، يكفي ترك هؤالء يسرحون 
األرض  تفنى  ما  وُسرعان  وميرحون 
الكسل  وتزيينهم  اجلهل  بنشرهم 
واإلدمان والبطالة والبلطجة وُمكافحتهم ُكل 
املُنغلقة  عقولهم  بسبب  يفهمونه  ال  ُحر  رأي 
أنهم  األمر  في  والغريب  املُطبق،  وجهلهم 
يحتشدون وراء ُمسمى »غالبه« بهدف التمويه، 
إن في متسكنهم حصانة من انكشاف أمرهم، 
ناجحة  بها عدواهم، وطريقة  ووسيلة ينشرون 
حلمايتهم من مخاطر وقوعهم بني يدي عدالة 

الوعي واملنطق!
قد ال يعود ذاك الزمن اجمليد الذي كان فيه اإلنساُن 
ُمضطرًا لبذل ُجهٍد كبيٍر مُيكنه من التدرج بني 
إلى  ليصل  واملادية  واملهنية  العلمية  الطبقات 
مازال  لكن  اجمُلتمع،  في  للتأثير  تؤهله  مكانة 
الذي ظلَّ ُمحافًظا على ما تبقى  على اإلنسان 
الرصينة  معرفته  مبصادر  التمسك  عقله  من 
ألجل  سلوكياته  ولياقة  بثقافته  واالهتمام 
ُمستنقع  في  الذوبان  من  نقترب  نحن  نفسه، 
خضم  في  تتضائل  وأصواتنا  املتالطم  هؤالء 
الصبر  إال  يُنقذنا  ولن  جعجعتهم،  ضجيج 
الذين  القالئل  مع  والترابط  واالحتاد  واالستمرار 
امتأل  عالٍم  في  احلقيقيني  القالئل  يُشبهوننا، 
تستحق  فئة  من  ظاهرهم  في  يبدون  مبُزيفني 
االحترام بينما حقيقتهم السخف والسطحية 

والرياء مبُختلف صورة الدينية واجمُلتمعية.

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

$40



Saturday, June 11, 2022 - Issue 213السبت 11 يونيو ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثالث عشر بعد املئتان 55

   شاهدت مرئية وثائقية عن أربعة 
مجتمعات، تغّيرت بصورة عجائبية بقوة 

الروح القدس، استجابة لصلوات شفاعية 
موجهة، اتصلت باهلل الذي ميلك القدرة 

على تغيير األحداث...
   .. كالي بكولومبيا، حيث العنف، 

واإلرهاب، وجتارة اخملدرات!
   .. وكيامبو القريبة من عاصمة كينيا، 

ذات التاريخ السيء، في العرافة، والعبادة 
السحرية، واالغتصاب، وتعاطى اخلمور، 

التي كانت الوقود الذي رفع معدل اجلرمية!
   .. وهيميت بكاليفورنيا، بأمريكا، حيث 

عبادة الشيطان، وحيث انتشار العصابات، 
وحيث شهرتها كمجتمع خامل، وكمقبرة 

للرعاة!
   .. واملولوجنا بجواتيماال، حيث الفقر 
املدقع، والكحوليات، واجلهل، وعبادة 

األوثان!
   لقد احتدت كل الطوائف، في هذه 

اجملتمعات، في صلوات سهمية، اخترقت 
املسافات الشاسعة، ووصلت إلى عرش 

النعمة، فإذا بحضور اهلل، يكتسح أجواء 

هذه اجملتمعات 
بأكملها، 

ويتغلغلها، 
ويغيرها تغييراً 

عميقاً وأبدياُ، 
فازدهرت الكنائس 

التي كانت مهجورة، وانكسرت قوة 
األعمال الشيطانية، وأغلقت السجون، 

وازدهرت الرفاهية.
   هذا ما فعله اهلل في هذه اجملتمعات.. 

وهو قادر أن يفعل ذلك أيضاً في كل 
األماكن املظلمة واخلطيرة في العالم، 
إذا احتدنا جميعاً في: صلوات مخلصة، 

وصادقة، وتشّفعنا أمامه، بدموع غزيرة، 
ليغّير مجتمعاتنا، التي تئن من روح الغي 

والضالل، والتعصب والكراهية، والعنف 
واالغتصاب، والغالء والوباء، واثقني في 

استجابته القديرة!
   فعندما يأتي اهلل لبلد ما، تُعطي مثاالً 

مضيئاً ملا يحدث لها من تغيير وحتّول، 
وتكون شاهدة على الشفاءات املعجزية!...

عندما يأتي اهلل لبلداننا!

في هذا اليوم تشاجرا بشكل مختلف! 
لدرجة  عنيفاً  املرة  هذه  الشجار  كان 
العنف  بالعنف  املقصود  ليس  كبيرة، 
املادي ولكن العنف اللفظي وهذا العنف 
اجلانب  هذا  وكان  واحد،  جانب  من  كان 

جانبه هو!
 قال لها في ثورة غضبه خصال وصفات 
سيئة فيها كان يعلم علم اليقني أنها 
لكي  قالها  ولكنه  حقيقية  ليست 
يغضبها، وكأن كان هناك »ملقن خفي« 
يلقنه  يتخفى حتت جلده  داخله  يستتر 
تستشيط  يجعلها  ما  كي  يقوله  ما 
غضباً، أتهمها باإلهمال والالمباالة وعدم 
و…..  وكذا  كذا  في  وبالتقصير  االهتمام 
االتهام  يليه  االتهام  يقول  كان   ..…،..…،
وهو يعرف أنه أتهام كاذب وغير حقيقي.
بل  يكذب  أنه  يرى  كله  بل  نصفه  كان 
امللقن  هذا  ولكن  يقول!  فيما  يهذي 
يريدها  كان  جلده  حتت  املستتر  اللعني 
فأهانها  حتزن  أن  يريدها  كان  تغضب،  أن 

لدرجة ال حتتمل! 
صامتة  إليه  تنظر  فكانت  هي  أما 
حزينة  كقطرات  تتساقط  ودموعها 
انقطاع في سرعة تضاهي  دون  تتقاطر 
كان  التي  واتهاماته  كلماته  سرعة 
يطلق  بائس  مهزوم  كجندي  يطلقها 

عن  تعبيراً  االجتاهات  شتي  في  طلقاته 
يأسه!

ترى  بل  تراه  ال  ولكنها  إليه  تنظر  كانت 
شريط األيام مير أمام ناظريها! كانت ترى 
هذا  في  وتضحياتها  وصحتها  شبابها 
تستطع  لم  البائس!  احلزين  الشريط 
الوقوف فلم تعد أقدامها حتملها فألقت 
ومسحت  كرسي  أقرب  على  بجسدها 
ثم  أخرى  لدقيقة  إليه  ونظرت  دموعها 
قواها  استجمعت  ثم  ألسفل  نظرت 

ورحلت في صمت!
ولم  تعاتب  لم  تعود،  ولن  لألبد  رحلت 
أجل  من  تناضل  ولم  نفسها  عن  تدافع 
البقاء! كانت ترى أنه حان وقت الرحيل! 
أما هو فلم يكن يعلم أن يوماً ما ستصل 
هي إلى هذه النقطة املستحيلة نقطة 
وتركته  رحلت  أنواع(  )والرحيل  الرحيل 
الذي  عمره  وحب  قدره  أنها  تيقن  وقد 
حرم نفسه بنفسه منه بسبب »ملقن« 
غبي سمح بوجوده حتت جلده بل وتركه 
يتغذى  كان  حيث  يوم  بعد  يوماً  يكبر 
وعجرفته  للتملك  وحبه  كبرياؤه  على 
وأفكار  واألحسن  األفضل  بأنه  وشعوره 
منذ  وشربها  عقله  دخلت  كثيرة  بالية 
يتقدم  الذي  مجتمعه  من  حداثته 

للوراء!... متت

امللقن اخلفيامللقن اخلفي
بقلم: جورج موسى

السيدات  إلحدى  تليفونية  مداخلة  في 
قامت  احلوارية،  البرامج  أحد  على 
بتعريف نفسها على أنها والدة الشهيد 
مالبسات  عن  سئلت  وملا  الفالني..  فالن 
التي  السيارة  قائد  أن  قالت  استشهاده 

صدمته كان مسيحيا.
من  كل  على  يطلق  اللقب  أصبح  لقد 
هب ودب.. وأحيانا يكون في إطار تخفيف 

املصاب وتعزية أهالي املتوفني.
شهيد  ذكرى  األيام  هذه  نعيش  ولكننا 
واحلق  احلقيقة  شهيد  حقيقي.. 
فرج  الذكر  خالد  العظيم  واإلنسانية، 
فودة الذي وقف وحده في مواجهة موجة 
عصر  في  مصر  اجتاحت  التي  التطرف 
في  أشدها  بلغت  والتي  املؤمن  الرئيس 
التسعينيات  وأوائل  الثمانينيات  اواخر 
وما زال خطرها يستفحل يوما بعد يوم. 
أنه هدد  بالعلمانية حتى  آمن فرج فودة 
حتالفهم  وفضح  االسالميني  سطوة 
مع السلطة وسبب لهم الرعب نتيجة 
العادي وقدرته  الشارع  القترابه من رجل 
البسيط  للمواطن  أفكاره  توصيل  على 
وكان كل همه إنقاذ البالد من وبال االسالم 
السياسي.. لكن هجومه هو الرجل الذي 
اخافهم  قلما  وامنا  سيفا  يشهر  لم 
عليه  القضاء  قرروا عنده  الذي  احلد  إلى 
فرج  فدفع  األبد.   إلى  صوته  ليسكتوا 
القطيع.  عن  الختالفه  ثمنا  حياته  فودة 
ولكن هل جنحوا فعال في إخماد  صوته؟ 
تقول ابنته سمر فودة على صفحتها في 
الفيسبوك : كل اللي يعرفني متأكد إن 
اليوم ده من أصعب أيام حياتي واني مش 
اختفي من  بابقى عايزة  و  افتكره  باحب 
ما  و  حاجة  أشوفش  ما  علشان  الوجود 
بحاجة.  أحسش  ما  و  حاجة  أسمعش 
لدرجة اني أحيانا كنت باقفل الفيسبوك 
إنت  ال  وأقول  تاني  افتحه  وأرجع  فعال 
اشوفه  اني  قررت  دي  السنة  بس  قوية. 

اليوم  تانية.  وبطريقة  تاني  منظور  من 
ده باسمع فيه أحلى كالم عن أبويا اهلل 
يرحمه وناس كتير قوي بتدعي له دعوات 
مافيش أجمل منها ناس بتحبه وبتحبنا 
عليه..  وتترحم  كالمه  بتقرا  ناس  بجد.. 
شأنه  من  جميل  كالم  لي  بتقول  ناس 
كأنهم  و  روحي.  ويسند  يسعدني  إنه 
يطلقون  أال  ال  لم  و  وبنا.  به  بيحتفلوا 
الذكرى  احتفال  أو  تأبني  حفل  عليه 
كم  بس  هنموت  كلنا  أصل  السنوية؟ 
واحد هيترحم عليه اآلالف ويدعوا له كل 
واحد  قليلون. كم  التاريخ؟  مر  عام على 
مات وترك ورائه علم ينتفع به؟ قليلون.. 
معا  فلنحتفل  بحق.  احتفال  فهذا 
فلنفتخر معا وجنعله عيدا. عيد النتصار 
قتلوه  ونترك ملن  والتنوير.  والقلم  الفكر 
انهزام النحيب واأللم واحلزن. رحمك اهلل 
ليعيش  قتلوه  نعم  لتعيش.  قتلوك  أبي 
واملؤسسات  واألشخاص  األفكار  في 
العلمانية  ترفع شعار  التي  والتجمعات 
السياسي  االسالم  سلوكيات  وترفض 
إن  أبالى  »ال  فودة:  فرج  يقول  املتطرفة. 
آخر،  جانب  فى  واجلميع  جانب  فى  كنت 
ملعت  أو  أصواتهم  ارتفعت  إن  أحزن  وال 
سيوفهم، وال أجزع إن خذلنى من يؤمن 
يفزع  من  هاجمنى  إن  أفزع  وال  أقول،  مبا 
ال  أن  األرق  أشد  يؤرقنى  وإمنا  أقول،  ملا 
تصل هذه الرسالة إلى من قصدت، فأنا 
املصالح،  أرباب  ال  الرأى  أصحاب  أخاطب 
وأنصار املبدأ ال محترفى املزايدة، وقصاد 
احلق ال طالبى السلطان وأنصار احلكمة 
املستقبل  الى  وأتوجه  احلكم،  محبى  ال 
ال  مصر  بوجدان  وألتصق  احلاضر،  قبل 
يرتبط  صديقا  برأيى  ألزم  وال  بأعصابها، 
بى، أو حزبا أشارك فى تأسيسه، وحسبى 
ما  أكتب  أن  وبضرورة  أكتب،  مبا  إميانى 
 .. أكتب  ما  أكتب  ال  أن  وبخطر  أكتب، 

واهلل والوطن من وراء القصد.«

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

في ذكرى 
فرج فودة 
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ما سّر هذا الفندق املسكون باألشباح؟ما سّر هذا الفندق املسكون باألشباح؟
ديستريكت، من  بيك  نائية على مرمى حجر من منطقة  قرية  يعتبر فندق موسبورغ هول في 
وإلى جانب  البريطانية،  العسل في مدينة شيفيلد  الهامة لقضاء شهر  السياحية  الوجهات 

الرعب  تسبب  غامضة،  أسراراً  املبنى  يخفي  التاريخي،  سحره 
للعديد من الزوار.

متنامية،  بسمعة  الفندق  حظي  أشباح،  بوجود  إشاعات  ومع 
اجملموعات  من  العديد  وجذب  البالد،  في  مسكون  فندق  كأكثر 
نيوز  آي  موقع  بحسب  اخلارقة،  بالظواهر  املهتمني  واألفراد، 

البريطاني.
في  شهرة  األكثر  البيضاء،  السيدة  شبح  أن  االعتقاد،  ويسود 

الفندق، ال يزال يتجول في أروقته، ويعود لسيدة كانت حامالً، أثناء عملها في قاعة احملكمة التي 
شغلت املكان في القرن السادس عشر، وكانت على عالقة مع رجل محلي متزوج.

وعلى الرغم من تعهد الرجل بتقدمي ما يكفي من املال، لرعاية طفلها وشراء كوخ صغير لهما، إال 
أنه فشل في الوفاء بوعوده، ثم هددت بإخبار زوجته عن عالقتهما، مما دفعه إلى قطع حنجرتها، 
لورد  باسم جون  اآلن  اجلرمية  التي وقعت فيها  الغرفة  وتعرف  العالقة.  في محاولة إلخفاء هذه 

دارسي، وهي أقدم غرفة في الفندق.
كما يتناقل رواد الفندق، قصة كلب أسود، تقول األساطير إنه يخص املرأة القتيلة، وحاول الدفاع 

عنها قبل تعرضها للقتل، وال يزال البعض يسمعون نباحه من وقت آلخر في الفندق.
وهناك تقارير أخرى، تربط بني ظهور شبح الكلب، وخياطة كانت تعتني بطفل صغير مريض في 
املبنى، ورصدت كلباً أسود ضخم في مدخل املبنى. وتقول القصة، إن الكلب أمسكها من ذراعها 
وتوفي  اجلدار،  ويختفي من خالل  الطفل،  إلى جانب مهد  مير  أن  قبل  لم يعضها،  لكنه  بأنيابه، 

الطفل في اليوم التالي.

قرية أشباح مغمورة باملاء تعود للظهور من جديدقرية أشباح مغمورة باملاء تعود للظهور من جديد
ظهرت قرية أشباح إيطالية من القرون الوسطى من جديد بعد 

أن كانت مغمورة في قاع بحيرة لسنوات طويلة.
قبل  من  اإليطالية   Fabbriche di Careggine قرية  تأسست 
مجموعة من احلدادين في القرن الثالث عشر، وأصبحت مشهورة 

بإنتاج احلديد.
وفي عام 1947 مت بناء سد كهرومائي، ومت نقل السكان إلى بلدة 

فاجلي دي سوتو القريبة. ثم ُفقدت القرية اجلميلة إلى األبد، عندما غمرتها املياه إلنشاء بحيرة 
فاجلي املصطنعة.

وحتت املاء، حافظت املباني احلجرية للقرية واملقبرة واجلسر والكنيسة على شكلها. ومنذ إنشاء 
تبدأ  املياه،  الصيانة. وفي كل مرة مع تصريف  أربع مرات فقط ألعمال  البحيرة  السد، مت تفريغ 

القرية اخملفية بالظهور.
طول  على  للمشي  الناس  من  اآلالف  وتوافد   ،1994 في  كانت  القرية  فيها  ظهرت  مرة  وآخر 
تزال قائمة، وكذلك  الوقت منازلها احلجرية ال  التقطت في ذلك  التي  شوارعها. وتظهر الصور 

املقبرة واجلسر، وكنيسة سانت ثيودور، مع برج اجلرس املدمر.
واآلن يبدو أن القرية ستظهر من جديد، وفقاً البنة عمدة بلدية Vagli di Sotto السابقة. وقالت 
البحيرة ستفرغ  إن  بوك  دومينيكو جيورجي، في منشور على فيس  إيليو  ابنة  لورنزا جيورجي، 

العام املقبل.
وتشير األنباء إلى أن شركة الطاقة التي متلك السد تفكر في تفريغ البحيرة لتعزيز السياحة في 

املنطقة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

قرية أشباح هجرها سكانها خالل احلرب قرية أشباح هجرها سكانها خالل احلرب 
العاملية الثانيةالعاملية الثانية

تاينهام هي قرية أشباح توقف فيها الزمن عند عام 
1943 أثناء احلرب العاملية الثانية بعد أن هرب منها 

جميع سكانها.
وتقع قرية تاينهام، دورست، املعروفة باسم »القرية 
بوربيك  تالل  من  تلتني  بني  منعزل  واد  في  املفقودة« 
احلضارات  مختلف  واستخدمتها  غني  تاريخ  ولها 
في  البشري  النشاط  تاريخ  ويعود  السنني.  مر  على 
على  العثور  مت  وقد  احلديدي،  العصر  إلى  املنطقة 

عالمات للوجود الروماني في الوادي.
وتعود كنيسة القديسة ماري في تينهام إلى القرن اخلامس عشر، وخالل احلرب العاملية الثانية 
مت إخالء القرية من سكانها، حيث كان يُعتقد أن املناظر الطبيعية في ديفون مثالية ملمارسة 

املناورات العسكرية.
ووصل اجلنود األمريكيون وهم متحمسون للمشاركة في احلرب، وظهر العديد من معسكرات 
التدريب في ديفون، واحتاجت القوات إلى تاينهام واملنطقة احمليطة بها للتدريب العسكري وكان 

يُعتقد أنه من األكثر أمانًا نقل سكان القرية.
وفي اجملموع، مت االستيالء على 7500 فدان حول القرية قبل عيد امليالد عام 1943 من قبل مكتب 
احلرب. ولألسف، كان هذا يعني أن القرويني سيخسرون منازلهم، لكن الكثيرين كانوا يأملون في 

العودة ذات يوم.
ونزح ما يقدر بنحو 225 شخًصا من تينهام وترك أحد السكان رسالة على باب الكنيسة للقوات 
القادمة، و نصها »من فضلك تعامل مع الكنيسة واملنازل بعناية، لقد تخلينا عن منازلنا حيث 
يعيش الكثير منا ألجيال للمساعدة في كسب احلرب. سنعود ذات يوم ونشكرك على معاملة 

القرية بلطف«.
وعلى الرغم من األمل في العودة إلى ديارهم، فإن القرويني لن تطأ قدمهم مرة أخرى في تينهام، 
فبمجرد انتهاء احلرب، استقر بعض من مت إجالؤهم من القرية في منازل مبنية حديًثا في واريهام 
التي تبعد حوالي ستة أميال، لكن آخرين كانوا غير سعداء ويتوقون للعودة إلى ديارهم، مما أثار 

احتجاجات من قبل القرويني للمطالبة باحلق في العودة إلى تينهام.
ومت إجراء حتقيق عام في عام 1948 حسم األمر، وقررت السلطات إصدار أمر شراء إلزامي لألرض 

وبقيت تينهام حتت ملكية وزارة الدفاع.
وجرى تنظيم املزيد من األحداث على مدار السنوات القليلة التالية حملاولة إعادة من مت إجالؤهم 
من تينهام إلى ديارهم وإعادة فتح القرية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن استخدام 
األرض، وكان لدى األطراف اخملتلفة املشاركة مثل النشطاء واجمللس ووزارة الدفاع أفكار مختلفة. 
وعلى أي حال، أصبح عدد كبير من املباني في القرية غير صالح للسكن وتركت مهملة بسبب 

سنوات من استخدامها كمنشأة تدريب للجيش.
دائًما تذكيرًا مأساويًا مبا ضحى به  تينهام  الرغم من كونها فارغة من السكان، ستظل  وعلى 

البريطانيون من أجل حريتهم في احلرب العاملية الثانية.

شركات عقارية تدفع لك شركات عقارية تدفع لك 
لإلقامة في بيت مسكونلإلقامة في بيت مسكون

يُطلق  ملن  مالية  مبالغ  صينية  عقارية  شركات  تدفع 
عليهم »مختبرو املنازل املسكونة« لقضاء 24 ساعة 
على األقل في املنازل التي يُعتقد أن األشباح تسكنها 

من أجل إقناع املشترين احملتملني بأنها آمنة للعيش فيها.
ومن الصعب حًقا بيع العقارات التي حدثت فيها »وفيات غير طبيعية«، ال سيما في األسواق 
التي تكون فيها اخلرافات واإلميان بالظواهر اخلارقة قوية. اليابان، على سبيل املثال، لديها وكالة 
لهذه  فتسوق  الصني  أما  املشترين،  ال جتذب  ألنها  العقارات،  هذه  وبيع  تسويق  في  متخصصة 
املنازل بطريقة مختلفة قليالً على ما يبدو، حيث تدفع وكاالت العقارات خملتبري املنازل املسكونة 

لقضاء ليلة واحدة على األقل في املنازل املثيرة للجدل إلثبات أنها ليست مسكونة.
بوست ومقرها هونغ كونغ مؤخرًا مقااًل عن مختبري  ونشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ 
املنازل املسكونة، الذين يسافرون عبر البالد مقابل مبلغ معني، ويتحققون من كل زاوية وركن من 
املنازل التي يحتمل أن تكون مسكونة إلثبات أنها آمنة متاًما للعيش فيها، بحسب موقع أوديتي 

سنترال.
ووفقاً ألحد اخملتبرين ويدعى تشانغ »في معظم األحيان يكون وكالء العقارات والعمالء املؤمنون 
باخلرافات هم من يحتاجون إلى خدماته. ويقضي ما ال يقل عن 24 ساعة في العقار وغالًبا ما 

يتصل عبر الفيديو ليوضح ألصحاب املنزل أنه ال يوجد ما يدعو للقلق«.
بذلك،  للقيام  آخر  يدفعون لشخص  لذلك  العقار،  زيارة  اجلدد على  املالك  يجرؤ  »ال  وقال تشانغ 
ملعرفة ما إذا كان آمًنا. هذه الوظيفة ليست مناسبة للعمل بدوام كامل، لكنها ميكن أن تكون 
مرنة كدخل إضافي. يتعني على األشخاص الذين يقومون بهذه املهمة السفر في جميع أنحاء 

البالد، دون أن يعرفوا أين ستكون وجهتهم التالية«.

Needed 
Seasonable Graphic Designer

Full time Job
In Pickering, Ontario

Send your 
resume to: 

gnjournal@gmail.com
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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

الوعود االنتخابية حلزب احملافظني باونتاريو في مجال العقارات:
القادمة  سنوات  العشر  خالل  سكنية  وحدة  مليون   1.5 لبناء  التخطيط  والتشييد:  البناء   -1
ومع تعجيل إجراءات ترخيص املباني اجلديدة وتصاريح البنية التحتية وتطوير السجل العقاري 

االلكتروني والعمل مع البلديات للقضاء على السلبيات االدارية التي تعطل شركات البناء. 
للمباني  الترخيص  إجراءات  للبلديات لتطوير وحتسني  دوالر  2- االستثمار: تخصيص 45 مليون 
وتخصيص استثمارات أكبر إلسكان محدودي الدخل والذين بال مأوى مع تخصيص 15 مليون 

دوالر على مدى الثالث سنوات القادمة لتحسني برامج اإلسكان. 
في  ملتزمة  الغير  البناء  شركات  على  والغرامات  العقوبات  تغليظ  املستهلكني:  حماية   -3
تعهداتها واجبار الشركات على تزويد املتعاقدين معها على الوحدات السكنية اجلديدة مبعلومات 
تفصيلية عن الوحدة السكنية مع إعطاء الهيئات الرقابية على شركات البناء سلطات اكبر 

ملراقبة وعقاب شركات البناء الغير منضبطة.

وعود انتخابية حملافظي اونتاريووعود انتخابية حملافظي اونتاريو

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات
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اي عيوب تعوق البيع
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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 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

اسمان ملسمى واحداسمان ملسمى واحد
    حني اخير رجل أن أبنه بّدل موضوع دراسته 
اجلامعية من املسرح الى العلوم السياسية، 
فاالثنان  شيئاً.  يبدل  لم  أنه  »الواقع  قال: 

اسمان ملسمى واحد«.

صحيفة »ايكونومست«:

طرد بشريطرد بشري
بعد انتهاء املؤمتر ارتأى أحدهم أن يذهب في 
وجال  بالده.  الى  عودته  قبل  قصيرة  سياحة 
البلدة الصغيرة، ثم طلب سيارة  في شوارع 
أجرة تنقله الى املطار. وكان قلقه كبيراً حني 
االجرة. لكنه  البلدة خالية من سيارات  وجد 
اتصل بشركة لتوزيع الطرود، وسأل عن أجرة 
اجلواب:  فجاءه  املطار،  الى  صندوق  إرسال 

»أربعة دوالرات«.
   - وما هو احلجم األكبر الذي تقبلونه؟ 

   »املهم أن يكون له مكان في السيارة ».
   وبعد دقائق وصلت السيارة، وركبها صاحبنا 

الى املطار شاكراً.

مجلة »العالم الضاحك«:

احملامي املثالياحملامي املثالي
احملامني  نقابات  الحدى  السنوية  احلفلة  في 
قررت السكرتيرات انتخاب رب العمل املثالي 
لذلك العام. واستهل منسق احلفلة الكالم: 
من  هو  الفائز  احملامي  أن  أوالً،  اعالمكم  »أوّد 
عدداً  يلغي  وهذا  احمللية.  جامعتنا  خريجي 
منكم، وهو ميلك شركات عدة في غير مكان، 
االمر الذي يستبعد عدد آخر ... كما انه رجل 
شريف ومستقيم وصادق«. وهنا ارتفع صوت 
يستبعدنا  االخير  االمر  »هذا  احملامني:  أحد 

جميعاً«.

مجلة »العالم الساخر«:

انطفئي ايتها الشمعةانطفئي ايتها الشمعة
حدد استاذ االدب االنكليزي لكل منا مقطعاً 
في  ويلقيه  غيباً  يحفظه  شكسبير  من 
اللقاء  الزميالت  احدى  وقفت  أن  وما  الصف. 
مواجهة  من  اخلوف  متلكها  حتى  مقطعها 
مرجتف:  بصوت  كالمها  واستهلت  احلضور. 
اخلافتة«.  الشمعة  أيتها  انطفئي  »انطفئي، 
العبارة  بعده  كررت  عميقاً  نفساً  وأخذت 
نفسها. اال أن ذاكرتها خانتها فلم تستطع 
املتابعة. وران صمت عميق على الصف فيما 

الزميلة تتلو عبارتها للمرة الثالثة.
الغرفة:  آخر  من  أحدهم  صوت  وقاطعها     

»بربك انفخي قليالً على هذه الشمعة«.

صحيفة »بيزنس ويك«:

مدير استغالليمدير استغاللي
    قال موظف مكتب لزميله: »لقد دعا املدير 
بعد  والنصف  الرابعة  في  عام  اجتماع  الى 

ظهر اليوم«.
   - وملاذا يختار هذا الوقت من كل آخر اسبوع 

الجتماعاته؟ 
   »لكي يضمن موافقتنا على كل ما يقوله«.

مجلة »بيبول« األمريكية:

حقائق مذهلة حقائق مذهلة 
عن فستان امللكة عن فستان امللكة 

إليزابيث في »يوم إليزابيث في »يوم 
اجللوس على العرش«اجللوس على العرش«

باليوبيل  الثانية  إليزابيث  امللكة  حتتفل 
البالتيني، على إثر مرور 70 عاماً على اعتالئها 

عرش بريطانيا.
العمالقة في شوارع  والصور  األعالم  وُعلِّقت 
عشاق  نصب  فيما  برمتها،  املتحدة  اململكة 
في  ليكونوا  لندن  في  اخليام  امللكية  العائلة 
باليوبيل  لالحتفاالت  األمامية  الصفوف 

البالتيني.
سنوي  عسكري  عرض  االحتفاالت  ويتخلل 
مبشاركة  كولور«  ذي  »تروبينج  باسم  يعرف 
على  إليزابيث،  امللكة  ابن  تشارلز،  األمير 

صهوة حصان اقتداًء بامللكة قدميًا.
على  األشهر  بامللكة  العالم  يحتفل  وبينما 
األمريكية  »بيبول«  مجلة  قدمت  اإلطالق، 
ارتدته  الذي  الثوب  عن  مذهلة  معلومات 
يونيو   2 في  مرة  ألول  تتويجها  عند  امللكة 

.1953
1- شاركت امللكة في تصميمه

الساتان  أنواع  أرقى  من  الفستان  ُصنع 
من  شعارات  الفستان  ظهر  وحمل  األبيض، 
األزهار لكل من اململكة املتحدة والكومنولث 

بناًء على طلب امللكة نفسها.
الفستان،  في تصميم  أيضاً  امللكة  وتدخلت 
معينة،  بلدان  شعارات  تطريز  وطلبت 
 wattle ونبات  الكندية،  القيقب  ورقة  منها: 
على  النيوزيلندي  والسرخس  األسترالي، 

الفستان باأللوان.
2. متيمة حظ

هارتنيل  وضع  املعقد،  تصميمه  من  كجزء 
من  األيسر  اجلانب  على  النفل  لنبات  ورقاً 
التنورة، ويرمز نبات النفل في أيرلندا للثالوث 
املسيحي، ويعتبر رمز متيمة حظ في اجملتمع 

الغربي.
3- مالئم لكل املناسبات

منذ يوم التتويج، ارتدت امللكة الفستان ست 
مرات، مبا في ذلك افتتاح البرملان في نيوزيلندا 
وأستراليا وسريالنكا في عام 1954. واختارت 
الفتتاح   1957 عام  في  أخرى  مرة  ارتدائه 

البرملان في كندا. 
4- فستان اخلضار

أنه  ستجد  للفستان،  قرب  عن  نظرت  إذا 
لويلز  رمز  وهو  الكراث،  لنبات  رسم  يتضمن 
األخضر  باحلرير  الكراث  تطريز  ومت  اإلجنليزية، 

الناعم بخيوط فضية وقطع ماس متناثرة.

مجلة »بيبول ويكلي« االمريكية:

الغني ال يورث سوى الغني ال يورث سوى 
الفقرالفقر

    کان ستانلي ووكر، أحد محرري صحيفة »الهيرالد 
أكبر  من  نيويورك،  في  تصدر  كانت  التي  تريبيون« 
صحافيي العشرينات. وهو كان صاحب املبدأ اآلتي: 
تصر  الكرماء،  عاشر  مؤدباً.  تصبح  املؤدبني  »رافق 
واحداً  تعد  املعربدين،  مشورة  في  اسلك  كرمياً. 
منهم. أما اذا بقيت محّوماً حول االغنياء، فستصير 

الى افالس محتم«.

ذا صن البريطانية:

ملاذا يجب جتنب السفر ملاذا يجب جتنب السفر 
يوم األحد؟يوم األحد؟

اليوم  هو  األحد،  يوم  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
األسوأ للسفر بالطائرة.

وقالت دراسة HappyOrNot بعد حتليل أكثر من 4.5 
ماليني مالحظة للعمالء في املطارات في 30 دولة، إن 
أسوأ يوم في األسبوع للسفر كان يوم األحد، حيث 

كان املسافرون أقل سعادة.
ووجد التقرير أن 81% من آراء العمالء كانت إيجابية. 
في حني كان أفضل يوم للطيران هو األربعاء، حيث 

كانت السعادة أعلى بـ %84.6.
أقل  الليل  في منتصف  املسافرين  أن  البحث  ووجد 
صباحاً،  الثامنة  في  واملسافرون   ،%77.3 بـ  سعادة 

سعداء بنسبة %86.6. 
السفر في وقت  أن  أيضاً  الطيران  وكشف مضيفو 
مبكر يعني السفر في املوعد، وقالت مضيفة طيران  
لطيفاً،  طاقماً  يعني  مبكر  وقت  في  السفر  إن 

وطائرات أنظف، حسب ذا صن البريطانية.

موقع »ميترو« اإللكتروني:

مايكروسوفت مايكروسوفت 
تكشف عن حاسب تكشف عن حاسب 
SurfaceSurface اجلديد اجلديد

بعض  عن  مايكروسوفت  أعلنت 
اجلديد  احملمول  حاسبها  مواصفات 
في  سيطرح  والذي   ،Surface فئة  من 
الشهر  منتصف  قبل  العاملية  األسواق 

اجلاري.
 2  Surface Laptop Go حاسب  ويأتي 
بهيكل أنيق مصنوع من األلومينيوم يزن 

نحو 1.1 كلغ فقط.
مبقاس  ملسية  بشاشة  احلاسب  وجّهز 
أبعادها »3:2«، دقة عرضها  12.4 بوصة، 
)1024/1536( بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

 1135G7-Core i5 مبعالج  اجلهاز  ويعمل 
من اجليل احلادي عشر، مزود بأنوية تتراوح 
غيغاهيرتز،  و4.2   2.4 بني  ما  تردداتها 
تتراوح  بسعات  عشوائي  وصول  وذواكر 
تخزين  وأقراص  غيغابايت،  و16   4 بني  ما 
داخلية SSD بسعة 128 /256 غيغابايت.
 ،USB Type-A منفذ  على  وحصل 
ملم   3.5 ومنفذ   ،USB Type-C ومنفذ 
األصابع،  لبصمات  وماسح  للسماعات، 
ليعمل  تكفيه  وبطارية  ويب،  وكاميرا 
الواحدة،  بالشحنة  تقريبا  ساعة   14
و1100   600 بني  ما  فتتراوح  أسعاره  أما 
العشوائي  الوصول  لذواكر  تبعا  دوالر 
والذواكر الداخلية التي ستحصل عليها 

النسخة.
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امللكة اليزابيث حتتفل باليوبيل البالتيني حلكمها امللكة اليزابيث حتتفل باليوبيل البالتيني حلكمها 

وسط تساؤالت حول مستقبل النظام امللكيوسط تساؤالت حول مستقبل النظام امللكي

بسبب  االغالق  عمليات  من  عامان  بعد 
كوفيد 19 واالضرابات السياسية الناجمة 
االوربي،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  عن 
لالحتفال  الشوارع  إلى  البريطانيون  خرج 
جلوس  على  )70عاما(  البالتيني  باليوبيل 
أربعة  وملدة  العرش،  على  اليزابيث  امللكة 

ايام احتفل االجنليز بهذه املناسبة.
افراد  جتمع  بكنجهام  قصر  شرفة  وفي 
املكتظة  احلشود  لتحية  املالكة  العائلة 
اجلوي  العرض  وملشاهدة  القصر،  خارج 
يكن  ولم  امللكي،  اجلوي  السالح  لطائرات 
االمير  القصر  شرفة  في  اجملتمعني  ضمن 
هاري والسيدة ميجان ميركل وايضا االمير 

إفوا  واملذيعة  الصحفية  وقالت  أندرو. 
هاجان »إن االضطرابات السياسية لرئيس 
الذي  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
للقواعد  خرقه  بسبب  النتقادات  يتعرض 
تطغي   -  19 بكوفيد  املتعلقة  الصحية 

على احلدث«.
وقالت »اعتقد ان بعض الدول في منطقة 
الكاريبي تتحدث عن االنفصال عن  البحر 
بربادوس  هذا  فعلت  وقد  امللكي  النظام 
بالفعل، وتتحدث جزر البهاما ورمبا جامايكا 
ايضا عن االنفصال عن النظام امللكي، وان 
يتعلق  عندما  ما  نوعا  منقسمون  الناس 

االمر بالعائلة املالكة في بريطانيا »

تسوية تاريخية لتملك االراضي التي تخضع تسوية تاريخية لتملك االراضي التي تخضع 
لـــــ«سيكاسيكا« لـــــ«سيكاسيكا« من الشعوب االصليةمن الشعوب االصلية

ورئيس  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  وقع 
االمة االولى سيكاسيكا علي تسوية مالية 
اتفاقية  أكبر  وهي  االراضي  امتالك  حلقوق 

من نوعها في تاريخ كندا.
لتصحيح  اليوم  جنتمع  »نحن  ترودو  وقال 
خطأ من املاضي« وقالت حكومة كندا »أن 
من  قرن  من  أكثر  إلى  تعود  هذه  التسوية 
مبوجب  بوعدها  كندا  أخلت  عندما  الزمان 
من  يقرب  ما  وأخذت  فوت(  )بالك  معاهدة 

نصف االراضي االحتياطية المة الشعوب االولي سيكاسيكا، مبا في ذلك بعض االراضي الزراعية 
وباعتها لألشخاص الذين استقروا فيها.

وقدمت حكومة كندا 1،3 مليار دوالر تعويضا عن هذه االراضي املغتصبة والتي تتضمن 46500 
هكتار من محمية سيكاسيكا وايضا ثمن للمعادن التي استولت كندا عليها.

وقال ترودو »انه من املهم املضي قدما كشركاء مع السكان االصليني، وإن هذه التسوية ستمكن 
الشباب  ودعم  والتعليم  التحتية  البنية  في  االستثمار  من  سيكاسيكا  االولي  االمة  مجتمع 
والشيوخ وهذا سيخلق فرصا اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة«، وقال زعيم أمة سيكاسيكا 

»ان التسوية لن تعوض عن أخطاء املاضي ولكنها ستحدث فرقا في حياة الناس«.
ويقول موقع امة سيكاسيكا على االنترنت »أن كل عضوا في هذه االمة سيحصل علي 20 الف 

دوالر في يوليو القادم كجزء من التسوية.«

البدء البدء في تطبيق قانون في تطبيق قانون 
»العمل من أجل العمال« في أونتاريو»العمل من أجل العمال« في أونتاريو

عن  مؤخرا  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
احلق  املوظفني  يعطي  قانون  مشروع 
في عدم الرد على الرسائل النصية او 
االلكترونية او املكاملات الهاتفية بعد 
ساعات العمل الرئيسية والتحرر من 

كل ما يتعلق بالعمل.
رقم  القانون  املوافقة على هذا  وبعد 
27 ويسمي )العمل من أجل العمال( 
دخل هذا القانون حيز التطبيق يوم 2 

يونيو اجلاري.
سيحتاج   2023 عام  من  وبداية 

اصحاب العمل الذين لديهم 25 موظفا أو أكثر الى وضع سياسة مكتوبة بشأن قطع االتصال 
واالداريني  املوظفني  جميع  على  السياسة  هذه  وتنطبق  العام،  ذلك  من  مارس   1 قبل  بالعمل 
في  االخذ  يجب  موقع  من  أكثر  لديهم  الذين  العمل  ألصحاب  وبالنسبة  التنفيذيني،  واملديرين 

االعتبار تضمني جميع العاملني عبر هذه املواقع في هذه السياسة.
ووفقا للسيد باسم جوهر عالم النفس واالستاذ املساعد في جامعة جولف قال »يبدو االمر كأنه 
فكرة جيدة حقا، حيث ان هناك قدر كبير من االرهاق في مختلف القطاعات ونتيجة لذلك يتغيب 

العاملني عن العمل«.
فرنسا عام  قانون عام في  اجلديدة مستوحاة من  السياسة  ان هذه  الكندية  الصحافة  وذكرت 
2016 مينح العمال احلق في إيقاف تشغيل اجهزة العمل االلكترونية خارج ساعات العمل، وكان 
واعطاء حلول فيها عام  القضية  بتحليل هذه  الكندية  احلكومة  تقوم جلنة من  ان  املتوقع  من 

2018 ولكن مقاطعة اونتاريو اختارت عدم انتظار اللوائح الفيدرالية واملضي في تنفيذ القانون. قال وزير الهجرة شون فريزر أن االوكرانيني الذين 
فروا من بالدهم الي كندا ميكنهم ان يتقدموا 
بطلب للحصول على دفعة نقدية ملرة واحدة. 
وهذه االموال سوف تساعدهم على االستقرار 
على  احلاصلني  سواء  اجلديد،  وطنهم  في 
احلاصلني  او  دراسية  تصاريح  او  عمل  تصاريح 
للحصول  مؤهلون  صاحلة  مؤقتة  إقامة  على 
علي دفعة مالية ملرة واحدة قدرها 3000 دوالر 
لكل فرد بالغ و 1500 دوالر لكل طفل يبلغ من 

العمر 17 عاما او أقل.
ملعاجلة  جديدا  موقعا  احلكومة  أطلقت  وقد 
املالية،  املساعدة  هذه  على  احلصول  طلبات 
املالية  الدفعة  هذه  على  للحصول  وللتأهل 
حساب  االوكراني  املواطن  لدى  يكون  ان  يجب 
املرتبطة  االسماء  تتطابق  وان  كندي  مصرفي 
بهذا احلساب مع االسماء املكتوبة في الوثائق 
االموال  هذه  ايداع  سيتم  حيث  الرسمية، 

مباشرة في هذا احلساب.
يجب  انه  على  الكندية  احلكومة  وشددت 
على االوكرانيني التقدم بطلب للحصول على 
أن(  إي  )إس  منبر  إنشورانس  السوشيال  بطاقة 
من  يتمكنوا  حتى  كندا  إلى  وصولهم  مبجرد 

البدء في البحث عن عمل.
املقدمة  املالية  الدفعة  ان  الهجرة  وزير  وقال 
وافراد  االوكرانيني  ستساعد  احلكومة  من 
أسرهم على تلبية االحتياجات االساسية مثل 
السكن واملواصالت والتنقل عندما يصلون الي 

اجملتمعات الكندية.
وقد سبق ووعدت حكومة كندا باستقبال عدد 
غير محدود من االوكرانيني لالستقرار في كندا 
مؤقتا، واستأجرت احلكومة عددا من الطائرات 
نقاط  الى  اوكرانيا  من  الالجئني  هؤالء  لنقل 

مختلفة في جميع انحاء كندا.

كندا متنح كندا متنح 3٠٠٠3٠٠٠ دوالر ملرة واحدة لالجئني االوكرانيني  دوالر ملرة واحدة لالجئني االوكرانيني 
إلى كنداإلى كندا

روسيا متنع روسيا متنع 4141 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها
منعت روسيا 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها، ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد 

أفراد روس بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وقالت اخلارجية الروسية في بيان، إن هذا اإلجراء يشمل قادة منظمات داعمة للقوى القومية 
املتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولني عسكريني كبار، وأشارت اخلارجية الروسية إلى أنها اتُخذت ذلك 

االجراء رداً على العقوبات اجلديدة املناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في مايو
والكثير من هؤالء األفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل املؤمتر الكندي األوكراني 

الذي يقول إنه ميّثل اجلالية األوكرانية أمام احلكومة الكندية.
وسبق أن ُمِنع أكثر من 600 كندي من دخول روسيا منذ بداية هجومها في أوكرانيا.

بي سي/راديو  الكندية »سي  والتلفزيون  اإلذاعة  إغالق مكتب هيئة  روسيا  أعلنت  مايو   19 في 
كندا« في موسكو وإلغاء اعتمادات صحافيي هذه املؤسسة اإلعالمية الكندية وتأشيراتهم، في 

قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو »غير مقبول«.
من جهتها فرضت أوتاوا عقوبات على أكثر من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيالروسيا.
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املقادير )للكيكة(: 
   كوبان ونصف طحني فاخر - ملعقة شای »مساح«  
شای  ملعقة   - باودر(  )بيكينج  اخلميرة  مسحوق 
»مساح« بيكربونات الصوديوم - ذرة ملح – ثالث أرباع 

سكر  كوب   - سمن(  )أو  نباتني  كوب 
بودرة - 3 بيضات - فانليا - ملء كوب 

لنب حامض )زبادي(. 
املقادير )للحشو والوجه(: 

نصف كوب سكر بودرة – نصف كوب 
 - اململح  غير  مجروش  سوداني  فول 
مسحوق  من  ملآلنة  شای  مالعق   3
القرفة ومتزج هذه املقادير الثالثة جيداً 

إلعدادها لالستخدام.
الطريقة:

   اخفقي السمن مع كوب السكر حتى يصير اخلليط 
هشاً مثل القشدة، ثم أضيفي البيض )اخملفوق جيدا 
بالفانليا( إليه ثم انخلى املقادير اجلافة معاً )الطحني+ 
امللح(،   + الصوديوم  بيكربونات   + اخلميرة  مسحوق 
بعض  ثم  الطحني  خليط  بعض  إضافة  في  وابدئي 
والسمن  البيض  خليط  إلى  بالتبادل  احلامض  اللنب 
إلى أن ينتهی ما عندك من احلامض والطحني وتكون 

العجينة متجانسة لينة تبشر بكيكة هشة ناجحة. 
العجينة في صينية مدهونة جيدا  ثم ضعي نصف 
بالنباتني أو السمن، وافرديها بها ثم رشي فوقها نصف 
وضعى  بالقرفة  بالسكر  السوداني  االفول  خليط 
كل  يغطى  بحيث  العجني  بقية 
أخيراً  رشي  ثم  الصينية  مساحة 
الفول  خليط  من  اآلخر  النصف 
على  يدك  براحة  وربتی  السوداني 
خليط  يلتصق  كي  الكيكة  وجه 
السكر والفول السوداني والقرفة 

متاماً بالعجني.
متوسط  فرن  في  الصينية  رُجي 
احلرارة لنحو 30 دقيقة ثم اخفضي درجة حرارة الفرن 
نحو 15 دقيقة أخرى مع تغطية وجه الكيكة حتى ال 
حتترق وبعد ذلك جسيها بنصل سكني جاف بغرسه 
بها فإذا اخرجته دون أن يعلق به أي أثر للعجني، فهذا 
يعني أن الكيكة قد نضجت. اخرجيها من الفرن وبعد 
تهدأ  أن  وبعد  مالئمة  صينية  على  اقلبيها  تهدأ  أن 
متاماً قطعيها إلى قطع مالئمة واحفظيها بعلبة من 

الصفيح أو البالستيك محكمة.

مؤشرات  إلى  البريطانية  الغارديان  صحيفة  نبهت 
مالبس  شراء  عند  االعتبار  في  أخذها  يجب  وأسرار 

جديدة.
التحقق من البطانة

األزياء  تصميم  في  احملاضر  ساندرسون،  ماكس  يقول 
في Parson’s Paris: »إذا كانت سترة لفصل الشتاء 
جيدة  البطانة  فإن  اجللد،  على  مريح  غير  قماش  من 
لفصل  خفيفة  سترة  تكون  أن  احملتمل  من  لكن 

الصيف غير مبطنة أكثر راحة«.
البطانة  إن  متجر  صاحب  نيلسنبيك،  دان  ويقول 

تخفي بنية املالبس وتقلل اإلجهاد، ما يطيل عمرها.
وتقول املصممة بيانكا سبندر إن البطانة تلعب دورًا 
دون سحب  احلركة،  مقاومة  بعض  تزيل  فهي  مهماً، 

القماش اخلارجي.
ويوصي ساندرسون بالبطانة من الكوبرو، وهي ألياف 
السليلوز، ألنها تتنفس ومتينة للغاية، أو احلرير ألنها 

ألياف بروتينية لها خصائص حرارية جيدة.
اجليوب

سترتديه  شيئا  تشتري  كنت  إذا  ساندرسون  يقول 
بانتظام ، فيجب أن تتأكد أن اجليب من قماش متني، 
وضع  أيضا  املفيد  ومن  أثقل،  شيء  أو  القطن  مثل 
الهاتف في جيب الثوب أثناء جتربته للتأكد من متانته.

احلركة
وميكن  احلركة.  املصمم جيداً  الثوب  يقيد  أن  يجب  ال 
أداء بعض احلركات الصغيرة الختبار الثوب، مثل قيادة 
السيارة، وسحب كتاب من رف، واجللوس على كرسي 

دون شعور بالضيق.
منه  اجليد  إن  نيلسنبيك  فيقول  القميص،  عن  أما 
يكون بنير خلفي، أي قطعة القماش التي متتد من آخر 
األزرار  يقترح فحص  الكتفني. كما  الرقبة على طول 

والعراوي للتأكد منها.
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نصائح ملعرفة املالبس نصائح ملعرفة املالبس 
اجليدة قبل شرائهااجليدة قبل شرائها

نصائح الختيارنصائح الختيار حوض املطبخ حوض املطبخ
قالت جمعية املطبخ احلديث إن حوض املطبخ يتوفر بخامات مختلفة 
كل  أن  إلى  مشيرة  والغرانيت،  والسيراميك  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من 

خامة لها مزاياها.
حتمل  وميكنه  واملتانة،  بالقوة  ميتاز  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  أن  وأوضحت 
والبرد. كما  والتناوب بني احلرارة الشديدة  اخلدوش واألحماض والقلويات 
عن  فضال  للطعام،  آمنة  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  األسطح  تعتبر 

سهولة تنظيف األسطح املصقولة.
وميتاز احلوض من السيراميك مبقاومة الصدمات واألحماض واحلرارة والبرد، كما أنه آمن للطعام، وتسهل العناية 

به.
وميتاز الغرانيت بالصالبة، ويتمتع أيضاً مبقاومة الكسر واخلدش، ومقاومة األلوان واألشعة فوق البنفسجية وغير 

حساس للحرارة أو البرد.

  تتجلد البندورة )الطماطم( في الثالجة على أفضل 
أن  يكفي  احلاجة  وعند  قشرتها.  تنزع  لم  ان  وجه 
مما  الساخن  املاء  صنبور  حتت  مجلدة  وهي  تضعيها 

يتيح نزع القشرة بسهولة تامة.
للحؤول دون اسوداد القدر لدى سلق البطاطا أضيفي 

الى ماء السلق قليالً من اخلل أو عصير الليمون.
الرز  على  تضفي  الليمون  عصير  من  قطرات  بضع 
املطبوخ بياضة رائعة، ومقدار ملعقة من الزيت مينع 
الرز  تكتل  وملنع  ببعض.  بعضها  الرز  حبات  التصاق 
املطبوخ قبل تقدميه ضعي فوقه قطعة من القماش 

فهي متتص البخار ومتنع التكتل.
   استخدام سكني محماة على النار يسمح بتقطيع 

اجلبنة السريعة التفتت وكأنها زبدة.
بعض التوابل مثل الكاري والكركم والكمون والكزبرة 
قبل  قليت  إذا  أقوي  نكهة  الطعام  على  تضفي 

اضافتها اليه.
أنه  احللوى  من  قالباً  حتضرين  وأنت  اكتشفت  إذا 

مبلعقة  عنها  االستعاضة  فيمكنك  بيضة،  تنقصك 
مخمرة  مادة  على  القالب  يحتوي  أن  شرط  اخلل  من 

جتعله يرتفع.
ومبا أن امللفوف يقوي نكهة الفريز )الفراولة( مبجرد أن 
يالمسه، تلف هذه الفاكهة به وتغلف بغشاء رقيق 

لالصق لبضع ساعات. 
الفريز طعمه ألذ مع الكرمية احلامضة، كما أن رشة 
املقطع جتعل طعمه  الفريز  فوق  االسود  الفلفل  من 

غريباً شائقاً.
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اصنعها بنفسك: اصنعها بنفسك: 
كيكة القرفة بالفول السوداني كيكة القرفة بالفول السوداني 

مزايا زيت اجلوجوبا على الشعر مزايا زيت اجلوجوبا على الشعر 
والبشرةوالبشرة

زيت اجلوجوبا  إلى فوائد  األملانية  أشارت مجلة »فرويندين« 
على الشعر والبشرة.

ويستخرج الزيت من بذور اجلوجوبا، ويحتوي على فيتامينات 
مثل E وB6 وA، ويعد اخليار األمثل للشعر اجلاف واملتقصف، 
حيث يوازن إفراز الدهون على فروة الرأس، كما أنه ميتاز بتأثير 

جيد في عالج جفاف فروة الرأس واحلكة، ما ينتج عنه شعر ناعم والمع.
وبفضل فيتامني A، فإنه يزيد صحة البشرة، ويساعد في عالج حب الشباب والبثور. أما فيتامني E فيساعد 

في عالج جتاعيد البشرة وزيادة مقاومتها للتأثيرات اخلارجية.
ويساهم هذا الزيت في االحتفاظ برطوبة البشرة وتقليل االلتهابات بفضل خصائصه املضادة لألكسدة.

أحدث صيحات النظارات الشمسية هذا الصيفأحدث صيحات النظارات الشمسية هذا الصيف
النظارات  إن  األملانية  اجليدة«  »الرؤية  جمعية  قالت 
ذات   XL كبيرة  بأحجام  الصيف  هذا  تطل  الشمسية 
أطر سميكة وأذرع عريضة، مشيرة إلى أن هذه املوديالت 

تناسب الوجه البيضاوي والوجه املائل للطول.
احلواف  ذات  املوديالت  أن  األملانية  اجلمعية  وأضافت 
النصفية تشهد هي األخرى رواجاً كبيراً، مشيرة إلى أنها 

تناسب الوجه القصير والنحيف.
عدسات  أن  اجلمعية  أوضحت  باأللوان،  يتعلق  وفيما 

النظارات الشمسية تتألق هذا املوسم بألوان زاهية مثل األخضر واألزرق والوردي لتشيع أجواء البهجة واإلقبال 
على احلياة.

ويشهد هذا املوسم أيضاً رواجاً كبيراً للموديالت ذات اإلطار األبيض وكذلك املوديالت، التي تشتمل على عدسات 
ذات أسطح عاكسة باللون الفضي أو الذهبي.
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»حمى الطماطم«... مرض غامض »حمى الطماطم«... مرض غامض 
يستهدف يستهدف األطفال ويثير القلقاألطفال ويثير القلق

 تعيش السلطات الصحية في الهند حالة تأهب بعد رصد 
مرض غامض مصحوب بأعراض شبيهة بجدري القردة أطلق 

عليه اسم »إنفلونزا الطماطم« أو »حمى الطماطم«.
لدى  الطماطم«  بـ«إنفلونزا  إصابة   80 من  أكثر  عن  وأبلغ 
على  الطماطم  إنفلونزا  اسم  وأطلق  الهند.  في  أطفال 

املرض بسبب البثور احلمراء التي يسببها، علما أنه يصيب بشكل رئيسي األطفال دون سن اخلامسة.
وعلى غرار فيروس جدري القردة، يعاني األطفال املصابون أعراضا مثل ظهور طفح جلدي على شكل 

بثور مستديرة حمراء اللون على اجلسد كله، تكون مؤملة للغاية ومعدية.
ووفق تقارير محلية، فإن املرض ميكن أن يسبب شعورا بالتعب وآالم املفاصل والتشنجات في املعدة، 

إضافة إلى غثيان وقيء وإسهال وسعال وعطاس وسيالن في األنف وارتفاع في درجة احلرارة.
كذلك رصد في بعض احلاالت تغير في لون الساقني واليدين، هذا إلى جانب اجلفاف، مما يؤدي إلى ظهور 
أمريتا  الباطني مبستشفى  الطب  في  املساعد  األستاذ  وبحسب  الفم.  بالقرب من منطقة  تهيج 

مبدينة كوتشي الهندية، سوبهاش شاندرا، فإن املرض ليس مميتا لكنه معد.
وأوضح شاندرا في تصريحات لوسائل إعالم هندية، أنه »يجب على املرضى الذين يصابون بإنفلونزا 

الطماطم شرب الكثير من السوائل والراحة في السرير«

السيسي يوجه بتشكيل جلنة إلعداد مشروع قانون األحوال الشخصيةالسيسي يوجه بتشكيل جلنة إلعداد مشروع قانون األحوال الشخصية
وجه الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، بتشكيل جلنة إلعداد مشروع قانون األحوال الشخصية، 
وذلك خالل اجتماعه مع املستشار عمر مروان وزير العدل، وفقاً ملا أفاد به املتحدث الرسمي باسم 

الرئاسة املصرية.
وقال املتحدث، في بيان صحفي، إن االجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع 
القانونية  اخلبرات  من  جلنة  بتشكيل  وجه  السيسي  أن  إلى  مشيراً  الشخصية،  لألحوال  قانون 
الشخصية  األحوال  قانون  مشروع  إلعداد  وذلك  األسرة،  ومحاكم  قضايا  في  اخملتصة  والقضائية 
نحو  وعلى  بأحكامه  املعنية  األطراف  جلميع  املتعددة  املصالح  القانون  يراعي  وبحيث  للمسلمني، 

متوازن يعالج الشواغل األسرية واجملتمعية في هذا الشأن.

تنازل أمريكي وشيك أمام الصني.. تنازل أمريكي وشيك أمام الصني.. 
بايدن يفكر بتعليق رسوم ترامببايدن يفكر بتعليق رسوم ترامب

فريقه  من  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  طلب  بعد   
التي  اجلمركية  الرسوم  بعض  رفع  إمكانية  بحث 
الصني،  على  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  فرضها 
رمبا  مقصود  غير  تنازل  حول  التكهنات  باب  فتح 
التضخم  بسبب  لبكني  األميركية  اإلدارة  تقدمه 

املرتفع املعزز بتداعيات أزمة الطاقة وأزمة أوكرانيا.
قالت وزيرة التجارة األميركية جينا راميوندو إن الرئيس بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض 

الرسوم املفروضة على الصني، لكبح املعدل املرتفع احلالي من التضخم.
وقال بايدن إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات اجلمركية املفروضة على بضائع صينية مبئات املليارات 
من الدوالرات فرضها ترامب في عامي 2018 و2019 وسط حرب جتارية طاحنة بني أكبر اقتصادين في 

العالم.
 وتقول الصني أيضا بأن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على املستهلك األميركي.

 وقالت راميوندو إنها تشعر أن من املرجح أن يستمر النقص احلالي في رقائق أشباه املوصالت حتى 
عام 2024.

وأضافت »هناك حل واحد )لنقص رقائق أشباه املوصالت( ... األمر يتطلب من الكونغرس العمل على 
إقرار تشريع الرقائق. ال أعرف ملاذا يعطله«.

املتحدة ميزة  الواليات  مبا يعطي  املوصالت  أشباه  األمريكي من  االنتاج  تعزيز  إلى  التشريع  ويهدف   
تنافسية على الصني.

عشرات الضحايا ... تفاصيل »عشرات الضحايا ... تفاصيل »الهجوم الهجوم 
الشيطاني« على كنيسة نيجيريةالشيطاني« على كنيسة نيجيرية

 هاجم مسلحون كنيسة كاثوليكية في والية أوندو في 
جنوب غرب نيجيريا ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من 

املصلني وإصابة آخرين، وفقا للحكومة والشرطة.
وقع الهجوم خالل القداس الصباحي في كنيسة القديس 
غرب  جنوب  في  أوو  مدينة  في  الكاثوليكية  فرنسيس 
النشطة  الهجمات  من  نسبيا  مبنأى  هي  والتي  نيجيريا 

في مناطق أخرى من البالد.
أنه  مؤكدا  الكاثوليكية،  الكنيسة  في  املؤمنني  عشرات  الستشهاد  أسفه  عن  الفاتيكان  وأعرب 

يصلي من أجل الضحايا.
وأعلنت الدائرة االعالمية في الفاتيكان في بيان إن “البابا علم بالهجوم )الذي وقع( في كنيسة أوندو 

في نيجيريا ومبقتل عشرات املؤمنني، بينهم أطفال عدة، خالل قداس العنصرة”.
“في وقت ال تزال تفاصيل احلادث في طور التوضيح، يصلي البابا فرنسيس من أجل الضحايا ومن أجل 

البالد التي تأثرت بشدة في حلظة احتفالية”.
الذين  القتلى  وعدد  دوافعه  اآلن  حتى  تُعرف  لم  الذي  الهجوم  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولم 

سقطوا فيه. لكن الرئيس محمد بخاري دان “جرمية قتل املصلني الشنعاء”.
تعتبر الهجمات التي تستهدف األماكن الدينية حساسة في نيجيريا حيث تندلع توترات أحيانا بني 
مجتمعات مختلفة، في بلد تسكن جنوبه غالبية من املسيحيني، فيما تهيمن غالبية مسلمة على 

شماله.
شمال  ويشهد  األمن.  النعدام  حد  لوضع  محاولة  في  عدة  جبهات  على  النيجيري  اجليش  وينتشر 
شرق نيجيريا متردا جهاديا منذ 12 عاما فيما يتعرض شمال غربها ووسطها لترهيب عصابات النهب 

واخلطف مع بروز حركات انفصالية في اجلنوب الشرقي.
واستهدفت جماعة بوكو حرام اجلهادية في شمال شرق البالد الكنائس في املاضي في إطار الصراع 

في نيجيريا الذي أودى بحياة 40 ألف شخص وشرد مليونني آخرين.

بوريس جونسون بوريس جونسون ينجو من »سحب الثقة« داخل حزب احملافظنيينجو من »سحب الثقة« داخل حزب احملافظني
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  جنا 
الثقة  لسحب  محاولة  من  جونسون 
األكبر  العدد  بدعم  حظي  بعدما  منه 
احملافظني  حزب  وأجرى  حزبه.  نواب  من 
احلاكم تصويتاً بشأن سحب الثقة عن 
بناء على رغبة العشرات من  جونسون 

نوابه في البرملان.
في  نائباً،   211 بدعم  جونسون  وحظي 
نائباً صوتوا لصالح حجب   148 مقابل 

الثقة عنه.
في  زيادة  األخيرة  الشهور  شهدت  وقد 

الذي  اإلغالق  فترة  أقيمت في مقرات حكومية خالل  الوزراء بسبب حفالت  لرئيس  االنتقادات  وتيرة 
شهدته البالد بسبب فيروس كورونا.

كما تعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرملان وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب 
حضوره حفال في مقر رئاسة الوزراء.

Happy 
16th 

Birthday

To / Mira

May your 
sweet sixteen come with new-

er Joy and 
excitement

Dad, Mom, sisters 
and brother
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قام البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية، بإجراء صلوات سيامة عدداً من األساقفة اجلدد 
األحد املاضي، اخلامس من يونيو، بكاتدرائية ميالد املسيح 
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة. ومن بينهم الراهب ارشيليدس 
عاماً  اسقفاً  األسم  بنفس  والذي متت سيامته  األنطوني 

علي مدينة تورنتو الكندية
واالنبا ارشيليدس له 22 عام في الرهبنة، وهو من مواليد 
بأسمه،  االحتفاظ  قد طلب  وكان  اإلسكندرية،  محافظة 
األنبا  نيافة  وهم  اساقفة  ثالثة  كندا  في  يكون  وبذلك 
مينا في غرب كندا واألنبا بولس في شرق كندا، واملنطقة 
الوسطى التي تشمل منطقة تورنتو وما حولها سيخدم 

فيها االنبا أرشيليدس.

األنبا ارشيليدس

 أسقفاً عاماً لتورنتو 

Ebram & Shery MaqarEbram & Shery Maqar
Congratulate Congratulate 

Dr. Renee Sidky Dr. Renee Sidky 
& Dr. Nash Asham& Dr. Nash Asham
For the marriage of For the marriage of 

Mirna & AaronMirna & Aaron

May God BlessMay God Bless
 the Bride and Groom the Bride and Groom
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األسبوع  في  تورنتو  مدينة  شهدت  كندا،  إلى  مصر  من  العقارى  التصدير  لتظاهرة  إستمراراً 
 Square الذى نظمته شركة  Egypt Living املاضى وعلى مدار ثالثة أيام فاعليات املعرض العقارى

Seven و مبشاركة عشرة من كبرى شركات التنمية العقارية و البناء في مصر.
وقد صرحت السيدة ميراندا جرجس املدير التنفيذي للشركة املنظمة بأن فكرة املعرض نشأت 
عندما فكرت في امتالك وحدة سكنية مبدينة اجلونة منذ خمس سنوات، ولكن واجهتها صعوبات 
كوسيط  الطويلة  خبرتها  من  الرغم  على  مناسب  وسعر  جيدة  خدمة  على  للحصول  كثيرة 
امتالك  يبحثون عن  بكندا ممن  املهاجرين  املصريني  أعداد كبيرة من  لوجود  ونظرا  بكندا.  عقارى 
وحدات سكنية مبناطق متعددة مبصر، سواء لالستثمار أو اإلقامة أثناء الزيارات أو التقاعد، فقد 
فكرت أوال في إنشاء شركة وساطة عقارية لتعمل على إيجاد الوحدات املناسبة لكل مشتر 
أو مستثمر من خالل العمل مع كبرى شركات التطوير العقارى مبصر، مع ضمان تقدمي خدمات 

متكاملة لهم في هذا اجملال على أعلى مستوى، أضافت ميراندا جرجس.
ومن هنا بدأ التعاون بني ميراندا جرجس وعلى عبد الغفار، اخلبير العقارى الدولى والعضو املنتدب 
لشركة Square Seven، لتقدمي اخلدمات العقارية ملن يرغب بالشراء أو االستثمار في مصر سواء 

من املصريني او من كافة املواطنني واملقيمني بكندا. 
وللمساعدة على إجناح اهداف الشركة وتطوير خدمات التصدير العقارى متت إقامة هذا املعرض.
ومن ناحيته، قال على عبد الغفار أن التصدير العقارى من مصر الى كندا أو أمريكا الشمالية 
لكل  مناسبة  حلول  إيجاد  على  فقط  ليس  قادرة  شركة  هناك  تكون  أن  يستلزم  عام  بشكل 
مشترى أو مستثمر، ولكن أيضا قادرة على تقدمي خدمات ما بعد البيع من إدارة وصيانة العقار أو 

تأجيره واستثماره بالشكل املناسب.
أكتر  رمبا  إقامته  على  يشجعنا  سوف  األولى  نسخته  خالل  من  املعرض  لهذا  امللموس  النجاح 
من مرة في العام الواحد، وفي مختلف املقاطعات واملدن الكندية الكبرى مع استهداف جاليات 

متعددة بكندا، صرح على عبد الغفار.
وعلى هامش املعرض أقيمت ندوة وحفل استقبال لضيوف شرف املعرض، وقد دار لقاء بينهم وبني 

العارضون والزائرون حول أهداف املعرض ونتائجه والتحديات احلاضرة واملستقبلية. 
عن  أعرب  الذى  و  كندا  لدى  مصر  سفير  أبوزيد  أحمد  السيد  الشرف،  ضيوف  رأس  على  وكان 
تشجيع الدولة املصرية ملشروعات التصدير العقارى وأهميته في جذب استثمارات ملصر. كما 
الذى شدد على  و  املصرى  الشعب  اجلبلى عضو مجلس  الدكتور شريف  الضيوف  بني  كان من 
أهمية التعاون بني شركات التنمية العقارية مبصر وعمالئها بكندا. كذلك الدكتور أحمد غامن 
الرئيس التنفيذي لهيئة املتحف القومي للحضارة الذى أشاد باملعرض وسلط الضوء على دور 
التصدير العقارى في تشجيع السياحة مبصر وأهمية مصر حضاريا وجغرافيا واقتصاديا و كذلك 
استقرارها السياسى واألقتصادى. وكان من بني ضيوف الشرف واملتحدثني بالندوة السيد شريف 
سبعاوى عضو برملان مقاطعة اونتاريو الذى شدد على أهمية إيجاد حلول و تذليل أي عقبات قد 
تواجه املستثمرين او املشترين بقطاع العقارات في مصر، و أهمية وجود ضمانات لسهولة حتويل 
النقد من و الى كندا و أيضا ملنع االزدواج الضريبى. كما شدد على أهمية عمل دراسات مكثفة 

للوصول لكافة اجلاليات بكندا وتشجيعهم على االستثمار في مصر. 

»طيبة سكيب« أول معرض عقاري مصري في كندا»طيبة سكيب« أول معرض عقاري مصري في كندا
جود نيوز - مسيساجا: علي مدي ثالث أيام، وحتديداً من السابع والعشرون إلي التاسع والعشرون 
من مايو املاضي، بإحدى القاعات الكبرى مبركز املؤمترات الدولي مبدينة مسيساجا، أُقيم معرض 
»طيبة سكيب« والذي يعتبر أول معرض عقاري مصري في كندا. وشارك باملعرض والذي أُقيم 
حتت رعاية وزارة الهجرة املصرية، ومجموعة الفراعنة املصريني ومقرها كندا، عدداً من املطورين 
باإلضافة  العقارية  للتنمية  كورنرستون  و  صبور  األهلي  و  هيلز  بالم  مثل  مصر  من  العقاريني 
إلي شركة كولدويل بانكر. وحضر االفتتاح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا و بوني 

كرومبي عمدة مدينة مسيساجا 
وأكد السفير املصري بكندا علي الدور الكبير الذي تلعبه اجلاليات املصرية في اخلارج جتاه مصر، 
والسيما من خالل التحويالت املالية، مما يعكس ثقة املواطن املصري في اخلارج في اقتصاد بالده 
ورغبته في االستثمار بها ودعمها. ومتني أن يكون معرض »طيبة سكيب« بداية لتجربة ناجحة 
وأن ميتد  بها جالية مصرية كبيرة،  تتواجد  التي  أخرى من  تكرارها في مقاطعات كندية  ميكن 
ليشمل قطاعات اقتصادية مختلفة ميكن للجالية املصرية أن تستثمر بها، مؤكداً علي اجلهود 
االقتصاد  االقتصادية ووضع  املؤشرات  الدولة املصرية من أجل حتسني  تبذلها  التي  االقتصادية 

املصري على الطريق الصحيح
أول  مسيساجا  مدينة  تستضيف  بأن  سعادتها  علي  مسيساجا  مدينة  عمدة  أكدت  بينما 

معرض عقاري مصري يقام في كندا
و حرص السفير أحمد أبو زيد على التجول فى املعرض ومقابلة املطورين واالطالع على املشروعات 
سواًء املقامة فى العاصمة اإلدارية اجلديدة أو في املناطق الساحلية األخرى فى مصر. كما حتدث 

السفير املصري مع احلضور من أعضاء اجلالية املصرية العربية من زوار طيبة سكيب. 
األيام  احلوارية في كندا علي مدى  العربية  البرامج  إهتمام  وكان معرض طيبة سكيب محط 
املاضية، كما شارك عدداً من الفنانني واملوسيقيني والذين جاءوا خصيصاً من مصر للمشاركة 

طيبة سكيب و ايجيبت ليفنج معارض عقارات مصرية على أرض كنداطيبة سكيب و ايجيبت ليفنج معارض عقارات مصرية على أرض كندا
معرض »إيجيبت ليفنج« يبدأ من تورنتو ويقام بعدة معرض »إيجيبت ليفنج« يبدأ من تورنتو ويقام بعدة 

مدن كنديةمدن كندية
تورنتو – عماد برسوم
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أصدرت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
إرث   - األنثى  »حظ  بعنوان  جديًدا  تقريرًا 
الدستوري  النص  بني  املصريات  املسيحيات 
املبادرة  تأليف محامية  احملاكم« من  وعقيدة 
األستاذة هدى نصر اهلل ومراجعة وحترير فريق 

العمل باملبادرة.
يقدم »حظ األنثى« ملخًصا لتاريخ النصوص 
القانونية املنظمة ملسائل األحوال الشخصية 
للمسيحيني في مصر احلديثة. ثم يستعرض 
التقرير أمناط تعامل احملاكم املصرية اخملتلفة 
في األعوام األخيرة - من الدلتا إلى الصعيد 
اإلرث.  املسيحيات من  - مع معضلة نصيب 
كما يوضح مدى التضارب الذي وسم قرارات 
اإلطار  من  كل  غياب  ظل  في  احملاكم  هذه 
ومن  اجلامع.  القضائي  والتفسير  القانوني 
بني ما يكشفه »حظ األنثى« أن املسيحيات 
بصعيد مصر ومحافظات القناة هن األسوأ 
حظا، حيث لم يصدر أي حكم بهذه املناطق 
يلزم بتطبيق مبادئ الشريعة املسيحية في 

اإلرث. 
بالقاهرة  مثيالتهن  أن  حني  فى  وذلك 
مبادئ  تطبيق  من  متّكّن  واإلسكندرية 
اإلرث  في  حقهن  على  وحصلن  شريعتهن 
هذا،  إلى  باإلضافة  الذكور.  مع  بالتساوي 
دستورية  لدعوى  منوذًجا  التقرير  يتضمن 
إلى  سعًيا  املصرية  املبادرة  بها  تقدمت 
وهكذا،  لصاحباته.  احلق  يقر  دستوري  حكم 
الضروري  للدور  تصورًا  األنثى«  »حظ  يقدم 
للمحاكم العليا حلسم هذا الوضع امللتبس 
يؤدي  وما  املصريات  املسيحيات  إرث  لتنظيم 
إليه من متييز مضاعف، خاصة في ظل عدم 
إمكانية الطعن بالنقض في مسائل األحوال 
الشخصية، وانفراد كل محكمة استئنافية 
عليه من  مستَقر  مبدأٍ  وجود  لعدم  برؤيتها، 

محكمة أعلى.
التي  النقلة  األنثى« على خلفية  يأتي »حظ 
دستوري  من  كل  في  الثالثة  املادة  مثلتها 
املصري.  الدستوري  التاريخ  في  و2014   2012
وألول  النصني  في  املكررة  املادة  تعترف  حيث 
اإلسالمية  غير  أخرى  شرائع  بتطبيق  مرة 
املسيحية  الديانة  أتباع  من  أصحابها  على 
واليهودية في مسائل أحوالهم الشخصية. 
وهكذا ضّيق نص املادة الثالثة نطاق تطبيق 
والتي قررت  الثانية من كال الدستورين  املادة 
أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي 
للتشريع، لُيخرج من نطاق تطبيق أحكامها 
للمسيحيني  الشخصية  األحوال  مسائل 
واليهود املصريني، لتنفرد به مبادئ شرائعهم.

مسائل األحوال الشخصية ملسيحيي مصر 
األقباط  الئحة  أشهرها  الئحة،   12 تنظمها 
األرثوذكس، والئحة األقباط الكاثوليك، والئحة 
اللوائح  هذه  أن  ورغم  الوطنيني.  اإلجنيليني 
الشخصية،  األحوال  مسائل  كافة  تنظم 
حائاًل  كانت  الدستور  من  الثانية  املادة  أن  إال 
ذلك  فاقتصر  نصوصها.  كافة  تطبيق  دون 

على مسائل الزواج والطالق بني مّتحدي امللة 
والطائفة، والتي اعتبرتها أحكام احملاكم من 

النظام العام في املسيحية.
استقر  الذي  الدستوري  التغيير  أثر  على 
املسيحيات  املصريات  هرعت   ،2014 عام 
الثالثة  املادة  نص  بتطبيق  املطالبة  إلى 
خاصة  املواريث،  مسائل  في  الدستور  من 
غير  املذكورة.  باللوائح  تفصياًل  مقررة  أنها 
االستجابة  بني  تضاربت  احملاكم  أحكام  أن 
أحكام  تطبيق  على  اإلصرار  وبني  ملطالبهن 

متييزًا  شكل  مما  عليهن،  اإلسالمية  املواريث 
املواطنات  من  معتبر  قطاع  ضد  مضاعًفا 
املصريات على أساس الدين من ناحية وعلى 
أخرى.  ناحية  من  االجتماعي  النوع  أساس 
وهكذا يُحرم هذا القطاع من تطبيق مبادئ 
شريعته في حياته اخلاصة، مبا يشكل انتهاًكا 
واملعتقد  الدين  حرية  عناصر  ألحد  صريًحا 
عليها  املوقعة  الدولية  املواثيق  تعّرفها  كما 
مصر. كما يؤدي تقاعس البرملان والقضاء عن 
تطبيق النص الدستوري الصريح إلى خضوع 
النوع  أساس  على  آخر  لتمييز  النساء  هؤالء 
االجتماعي. وذلك ألن قطاًعا كبيرًا من الرجال 
إلى  االحتكام  بدورهم  يفّضلون  املسيحيني 
قوانني  في  بها  املعمول  اإلرث  توزيع  قواعد 
األحوال الشخصية للمسلمني في مصر مبا 
املتوفني  إرث  نه من نصيب مضاعف من  تؤمِّ
للذكور على حساب النساء في أغلب احلاالت.

وتقع مسئولية تفعيل هذا النص الدستوري 
التشريعية  السلطتني  من  كل  على 
والقضائية. فبحكم املادة 224 من الدستور، 
لألحوال  موحد  قانون  بتقدمي  البرملان  يلتزم 

الشخصية للطوائف املسيحية يُفّعل املادة 
العام  التزامه  من  كجزء  املذكورة،  الثالثة 
الدستور«.  »املنفّذة ألحكام  القوانني  بإصدار 
تسع  منذ  فيه  البرملان  يتقاعس  ما  وهو 
األخبار  تواتر  الرغم من  سنوات كاملة، على 
ما  بالتعاون  اجلديد  القانون  من  االنتهاء  عن 
بني الكنائس اخملتلفة ووزارة العدل، بل وعلى 
غير رسمية من هذا  تداول نسخ  الرغم من 
هذا  غياب  فإن  اآلخر،  اجلانب  على  املشروع. 
رخصة  يعتبر  أن  ميكن  ال  القانوني  التنظيم 

الدستوري  النص  مخالفة  في  للمحاكم 
يحتاج  الدستوري  النص  كان  فإذا  الصريح. 
غياب  فإن  التفعيل،  أجل  من  القانون  إلى 
معطاًل،  يصبح  النص  أن  يعني  ال  القانون 
بل يجب على احملاكم أن تلتزم في ظل املتاح 
املبدأ  بتطبيق  امللية(  )اللوائح  تشريعات  من 
للدستور  مخالفة  أصبحت  وإال  الدستوري، 
بدورها. وفي حالة العجز عن ذلك، يجب على 
النصوص  إلبطال  النهوض  العليا  احملاكم 
القانونية اخملالفة للدستور، أو لتفسير النص 
الدستوري وحتديد القاعدة القانونية الواجبة 
التطبيق دون انتظار لقيام اجمللس التشريعي 

بدوره.
الكنيسة  أو  املسيحية  الشريعة  تضع  ولم 
أحدهم  جاء  فقد  للمواريث،  محددًا  نظاًما 
قل  معلم،  »يا  له  يقول  املسيح  السيد  إلى 
»َمْن  فأجابه:  امليراث«.  يقاسمني  أن  ألخي 
ثم  مقسًما؟«..  أو  قاضًيا  عليكما  أقامني 
)يو12:  الطمع«  من  حتفظوا  »انظروا،  قال 
مالية،  قوانني  تضع  لم  فاملسيحية   ،)13:15
إمّنا وضعت مبادئ روحية، في ظلها ميكن حل 

على  هذا  وينطبق  وغيرها،  املالية  املشاكل 
موضوع امليراث، إال أنهما ساروا على شريعة 

العهد القدمي باملساواة في امليراث.
وكانت مبادئ الشريعة املسيحية تطبق على 
في  احلالي  الدستور  صدور  قبل  املسيحيني 
كالزواج  الشخصية  األحوال  مسائل  بعض 
الشريعة  مبادئ  تطبق  حني  في  والطالق، 
الشخصية  األحوال  مسائل  في  اإلسالمية 
قانون  أّن  رغم  وذلك  اإلرث،  وبينها  األخرى، 
نص  إليه  أُضيف   1943 في  الصادر  املواريث 
خاص بإرث غير املسلمني مبوجب القانون 25 
لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة املتوفى من 
جميًعا  الورثة  موافقة  حال  املسلمني،  غير 
على تطبيقها، إال أّن هذا القانون غير ُمفعل.

وترى املبادرة املصرية أّن احملاكم نهجت تطبيق 
مبادئ الشريعة اإلسالمية في مسائل اإلرث 
مسلمني،  غير  أو  مسلمني  الكافة،  على 
املدني  القانون  من   875 املادة  بنص  تذرًعا 
املنظمة  الالئحة  أّن  رغم   ،1948 عام  الصادر 
لألحوال الشخصية وإن كانت أقل مرتبة من 
القانون، لكن باعتبارها تنظم مسألة خاصة، 
فإّنها تنسخ القانون ويجب إعمال أحكامها، 
أن  املستقرة  القانونية  للقاعدة  تطبيًقا 
اتبعته  ما  وهو  العام«،  ينسخ  »اخلاص 
محكمة استئناف القاهرة بالفعل في 2016 
رقم  االستئناف  في  حكمها  أصدرت  حني 
11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20 نوفمبر 2016 
بتطبيق  شخصية،  أحوال   158 الدائرة  من 
الئحة  في  ممثلة  املسيحية  الشريعة  مبادئ 
فى  املسيحيني  على  األرثوذكس  األقباط 
األنصبة  في  املساواة  مقررًا  اإلرث  مسائل 

امليراثية بني الذكر واألنثى.
املاضية  السنوات  خالل  امليراث  أمر  وكان 
يخضع لتوزيعه بني اإلخوة بعيًدا عن القضاء 
طمع«،  وعدم  »محبة  توجد  هناك  كان  أن 
يوصي  أن  وفاته  قبل  الوالدين  ألحد  ميكن  أو 
جزءا  البنته  يكتب  أو  أبنائه  بني  باملساواة 

بعيدا عن امليراث.
املاضية  السنوات  خالل  الكنائس  وحاولت 
 1979 عام  الشخصية  لألحوال  قانون  تقدمي 
على  ونص  للمواريث  باب  على  اشتمل 
املساواة في اإلرث بني األنثى والذكر إال أّنه مت 
رفضه من قبل الدولة، للتراجع الكنيسة عن 
الباب مقابل مترير باقي مواد القانون اخلاصة 
بـ«الطالق والزواج«، لكن مع عودة املناقشات 
حول القانون من جديد منذ 2014 تفعيال لنص 
الكنائس  عاودت  الدستور،  من  الثالثة  املادة 
طرح الباب من جديد في القانون الذي مازال 
الكنائس  بني  خالفات  بسبب  األدراج  حبيس 
الثالث الكبرى »األرثوذكسية واإلجنيلية« من 
جانب  من  الكاثوليكية  والكنيسة  جانب، 
الصادرة  اخلاصة  قوانينها  متنع  التي  آخر، 
الذي  القانون  في  املواد  بعض  الفاتيكان  من 
وينتون  الطوائف  رؤساء  بني  عليه  التوافق  مت 

تقدميه للحكومة لرفعه للبرملان وإقراره.

حظ األنثىحظ األنثى
إرث املسيحيات املصريات بني النص الدستوري وعقيدة احملاكمإرث املسيحيات املصريات بني النص الدستوري وعقيدة احملاكم

تقرير: إيهاب أدونيا
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  في عصر املماليك كان ارباب الدولة يتمتعون مبا 
حتتهم من اجلواري واالماء. وكان بعضهم يضاجع 
من يرغب بغض النظر عما إذا كانت اجلارية ترغب 
مثل  الطباع  سادي  بعضهم  وكان  ترغب.  ال  او 
اجلارية  بضرب  يقوم  كان  الذي  حاجي.  السلطان 
التي ميارس معها اجلنس بالعصا ضربا مبرحا وهي 
تصيح من شدة االلم )النجوم الزاهرة، جـ11، صـ 

.)380
   وكان السلطان الشاب محمد ابو السعادات ابن 
قايتباي »ينزل في املركب ويطوف البركة هو واوالد 
عمه. فان رأى امرأة جميلة في بيتها يهجم عليها. 
ويضرب  غصبا.  ويأخذها  الطاق  من  لها  ويطلع 
زوجها باملقارع في وسط بيته » )بدائع الزهور، جـ3، 

صـ 397(.
ومن التناقض الفج ما قيل عن السلطان جقمق 
كثير  وكان  واللواط.  الزنى  عن  عفيفا  كان   « انه 
النكاح وعنده عدة سراري .. ويكره من يشرب اخلمر 

ولست   .)857  ،856 )جـ2، صـ  يزني«  ومن 
وكثرة  العفة  بني  املرء  يجمع  كيف  أدرى 
بني ممارسة  الفرق  وما  والتسري؟!  النكاح 
اجلنس مع بائعة هوى مبحض ارادتها، وبني 
ممارسته مع سرية بإرادتها وبغير ارادتها؟! 
   وبلغ االمر مبماليك السلطان اينال انهم 
اخلطأ.  بنات  عندهم  يحضرون  »كانوا 
ما  ويأخذون  يقتلونهن  عندهم  باتوا  فاذا 
غير  ذلك  ففعلوا  القماش.  من  عليهن 
في  فاشهروا  عليهم،  ُغمز  حتى  مرة،  ما 
عظام  فيها  اقفاص  وقدامهم  القاهرة 
االموات التي كانوا يقتلونها من النساء« 

بدائع الزهور، جـ2،صـ 311.  
املماليك  توجه  الغوري  سلطنة  وفي     
الى  باي  قاني  االمير  صحبة  السلطانية 

حلب، » فنزلوا في بيوت اهل حلب غصبا وفسقوا 
في نسائهم واوالدهم وحصل منهم غاية الضرر« 

)جـ 5، صـ 71- 73(. 
تعدت  بك،  خاير  ووالية  سليم  سلطنة  وفي    
يخطفون  صاروا  حتى   « الناس  على  االنكشارية 

النساء واملردان)الفتيان( »- )جـ 5، صـ 318(. 
املماليك،  زمن  في  مرخصة  الدعارة  وكانت    
والعثمانيني، وكانت الباغيات يحصلن على تصريح 

مقرر  مبلغ  مقابل  البغاء  ملمارسة 
وهذه  للوالي.  شهر  كل  في  تورده 
تعتبر مشاركة رسمية في الرزيلة. 
االوبئة  مثل  االزمات  اوقات  وفي   
احلكام  كان  واجملاعات،  واحلروب 
اخلمر  مبنع  اوامرهم  يصدرون 
والبغاء.  والغناء  والبوزة  واحلشيش 
االشرف  سلطنة  في  حدث  كما 
برسباي، ان االمير اسنبغا الطياري 
اراق اخلمور و » حجر على بنات اخلطا 
 « الفاحشة  عمل  من  ومنعهم 

)جـ2،صـ 184(. 
على  ايام  لسبعة  الزيادة  عن  النيل  توقف  وملا      
التوالي، قام خاير بك، نائب سليم في مصر، باغالق 
وامر  الدعارة.  وبيوت  والبوظة،  احلشيش  محالت 
بتغريق امرأة تسمى أُنس، كانت تدير بيتا مرخصا 
النيل  الى شاطئ  القاهرة  والي  فاقتادها  للدعارة. 

اعتقادا  هناك.  واغرقها  العيني  ابن  قصر  مقابل 
منه ان ذلك سوف يوقف غضب اهلل فيجري النيل 
في  انحصر  جميعا  البشر  اثم  وكأن  عادته،  على 
بيوت  في  اجلنس  ممارسة  وكأن  واحلانات.  انس  بيت 
مع  ممارسته  اما  حرام؛  الطرفني  برضى  الدعارة 
اجلواري اخملطوفات واملبتاعات من اسواق النخاسة 

فهو عني احلالل!!
اعاد  املقياس،  في  املياه  منسوب  ارتفع  ان  ومبجرد 

االمور الى ما كانت عليها »فلما 
على  شيء  كل  رجع  النيل  زاد 
العثمانية  ان  ذلك  حاله. وسبب 
فان  ذلك  اعادة  في  تعصبوا 
في  البوزة  يبيع  كان  اكثرهم 
االمراء  ملك  ورسم  الدكاكني. 
غرقوها  التي  أنس  املرأة  اوالد  ان 
من  يفعلونه  فيما  يُعارَضون  ال 
امر جمع بنات اخلطا كما كانت 
تفعل امهم انس » بدائع الزهور، 

جـ 5، صـ304، 305.  
    فلم يكن خاير بك من االولياء الصاحلني، لكنه 
كان من كبار السكيرين فقيل عنه انه »ال يصحو 
من السكر ليال وال نهارا حتى اشيع عنه انه اخذ 
وهي  بغال  اربعني  الشرقية-  الى  توجه  معه-ملا 
ومات   « ص326.   ،5 جـ  اقريطشي«  نبيذا  محملة 
عن ثالث نسوة.. وعدة سراري بيض وحبش.. وقيل 
وجد عنده من االموال ستمائة الف دينار ذهب 
عني هذا خارجا عما كان في بيت املال وخلف 
من اخليول واجلمال والبغال ما ال ينحصر ومن 
واالبقار اشياء كثرة ومع  الغالل ومن االغنام 
يكسر  كان  تركها  التي  االموال  هذه  وجود 
لم  اشهر  ستة  اجلراكسة  املماليك  جوامك 
يعطهم شيئا ويشكي ان بيت املال مشحوت 

من املال. . » جـ 5، صـ482.  
  وتصف قصيدة املنبوذة للشاعر فؤاد بليبل، 
الهوى.  بائعات  من  الفضيلة  مدعى  موقف 

يقول بليبل:
أََسأَلِت َمن نََبذوِك نَبَذ املُنَكرِ ..َكم بَيَنُهم ِمن 

فاِجٍر ُمَتَستِّر
وَلَيَس  األَبرِياُء   .. الَورى  بَني  أََشرُّ  وَُهم  اخلَيِّروَن 

فيِهم ِمن بَرِي
إِلى  الظاِمئوَن   .. الِدما  َعلى  املُفِطروَن  الصائِموَن 

الَنجيِع )الدم(األَحَمرِ
رِ  احلانِثوَن بُِكلِّ َعهٍد ُمبرٍَم .. العابِثوَن بُِكلِّ ذاِت تََخفُّ

)تستحي(.
املُصلِحوَن وَلَيَس فيِهم ُمصلٌِح .. الطاِهروَن وَأَيُُّهم 

لَم يَفُجرِ
َعن  ثونََك  وَيَُحدِّ  .. وَالَقذى  الَقذارَِة  َعلى  يََتَمرَّغوَن 

َصفاِء الَكوثَرِ)نهر باجلنة( 

الُبطوِن  َحشُو   .. ها  َفَهمُّ الُهموُم  نَزَِت  إِذا  ِجَيٌف 

وََكسُر ُكلِّ ُمَجبَّرِ
تَِقيِّ  ِعربيٍد  ُكلِّ  ِمن   .. َشمائاِلً  أََعفُّ  عاِهرٍَة  وَلَُربَّ 

املَظَهرِ.
   وكأن ما فعله من تغريق انس، كان احلل العملي 
ملواجهة مشكلة حتريق وتشريق ماء النيل؛ فالواقع 
ان هذا التصرف لم يكن اال اسقاط لفشل الدولة 
على اهل احلانات والباغيات. فقد كان خاين بك هو 
ومماليكه وسلطانه العثماني السبب الرئيسي في 
حدوث الكوارث واجملاعات في البالد فكانوا ينهبون 
مغل الناس واموالهم اوال باول فال يتثنى للمصرين 
ان يخزنوا شيئا من الغالل يتقوتون منه في ازمنة 

الضيق كما كان احلال في زمن الفراعنة. 
مصر  احتلوا  ملا  االتراك  ان  ذلك  على  يؤكد  ومما    
هجموا على صوامع الغالل وأطعموا بها خيولهم. 
وروي عن خاير بك انه توجه ذات مرة الى الشرقية 
بسبب فساد العربان، » فرعى العسكر زرع البالد. 
غنم  راس  الفي  نحو  العربان  مشايخ  له  وقدمت 
شبني  من  له  واحضروا  الفالحني(  من  )جمعوها 
التقادم-الهدايا-  غير  وذلك  شعير،  اردب  ستمائة 
فوق  عني  ذهب  من  ذلك  وغير  وجمال  خيول  من 
غاية  هناك  نزوله  في  فكان   .. دينار  االف  العشرة 
الضرر في حق الناس » )بدائع الزهور، جـ 5، ص326(. 
جزيرة  الحتالل  سليمان  السلطان  توجه  وملا     
رودس حمل املصريني، عبئ حملته، فامده خاير بك 
بكتيبة من الف وخمسمائة جندي. وانفق عليهم 
اربعني الف دينار، الى جانب الزاد والعتاد من جزية 
مصر  اهل  من  الفني  وسخروا  املصريني.  وخراج 

للتقديف مبراكب العسكر. 
    وملا طال احلصار، لبسالة املدافعني عن ارضهم 
املؤن،  من  مزيد  الى  املعتدون  واحتاج  وعرضهم، 
 « القدمية،  مصر  منطقة  الى  بك  خاين  توجه 
ايام  اربعة  ذلك  بسبب  الشون  الى  ينزل  فاستمر 
اردب  الف  ثالثني  املراكب  في  جهز  حتى  متوالية، 
قمح وخمسمائة حمل دقيق وخمسمائة اردب ارز. 
ذلك  مع  ارسل  وقيل  وبسلة.  حمص  مثلها  وقيل 
اشياء كثيرة من البصل وغير ذلك مما استحسنة. 
الى  البحر  من  وارسله  بسرعة،  ذلك  فجهز 

السلطان والعسكر الذين هناك« )صـ477، 479(.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

التسري والبغاء ... في عصر السالطني واالمراء
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بسؤاله  اقوم  وكالعادة،  مهرطق!!  لكنه  قائال:  صرخ 
بها؟  علم  التي  الهرطقة  هي  وما  املعتادة  االسئلة 
وأين كتبت أو قيلت؟ وما رد الكنيسة؟ وملاذا لم حترمه 
فيصمت  مهرطق!!  تعبيرك  حد  على  النه  الكنيسة 

عينيه  بنظرات  احلوار  ويكمل 
النه  املوقف  سيد  يكون  والغضب 
الذي  احلوار  هو  هذا  املباراة.  خسر 
يثير الغثيان في كل مرة أذكر فيها 
األب متى املسكني. وكأني أرى مرة 
قتله  الذي  فودة،  فرج  قاتل  اخرى 
أن  أنه كافر ويجب  له  قالوا  ألنهم 
شيئا.  عنه  يعلم  ال  وهو  يقتله، 
فهم ايضا من قالوا له ان األب متى 
عنه  يعلم  ال  ايضا  وهو  مهرطق 

شيئا!!  
التغني بسيرتهم  او  لست من هواة مدح االشخاص 
ما  له  إنسان  كل  ألن  القديسني،  من  كانوا  ولو  حتى 
له وعليه ما عليه. فلن أقنعك، عزيزي القارئ، بصحة 
تعليم والهوت األب متى املسكني، فهذا ليس هدفي. 
األحادية  مبدأ  عن  حليظة  تتخلى  أن  سأدعوك  بل 
قدمه  فيما  منطقي،  بشكل  معي  وتفكر  الفكرية، 
نحتفل  أننا  خصوصا  للكنيسة،  العظيم  األب  هذا 
الرافضني  فأغلب  األسبوع.  هذا  نياحته  بتذكار 
لكتاباته هم ضحايا هذه األحادية الفكرية، كما إنهم 

يخسرون الكثير. 
لقد كانت كتابات األب متى، مبثابة النافذة التي فتحت 
وذلك  األصيل،  االبائي  الشرقي  الالهوتي  العالم  على 
الالهوتية  املكتبة  أصاب  الذي  العقم  من  فترة  بعد 
ملدة  اإلسكندرية  لكنيسة 
بإثراء  متى  األب  قام  طويلة. 
تعد  التي  مبؤلفاته  املكتبة 
مرجعا الهوتيا يتم تدريسه في 
أعددت  وقد  الالهوت!!  كليات 
إحدى كورسات  بحثا عنه، في 
على  بناء  وذلك  املاجيستير، 
طلب أحد األساتذة )الذي يتبع 
قال  الذي  الروسية(،  الكنيسة 
لي يومها: أكتب عن هذا الرجل 
ألنه لآلسف، أغلب األقباط ال يعرفون قيمته احلقيقية. 
لقد استعاد األب متى، بكتاباته، أهمية الروح القدس 
من  كان  الذي  الوقت  في  وذلك  النفس،  داخل  وعمله 

يتحدث عن الروح القدس يتهم بالهرطقة!! 
واالبن،  اآلب  عطايا  »أعظم  كتبه  إحدى  في  فيقول 
القدس  الروح  يكون  وملاذا  القدس.  الروح  املُعزِّي  هو 
وكأنه  واالبن.  اآلب  مع  واحد  ألنه  العطايا؟  أعظم  هو 
إلى  ابنه  اهلل  أرسل  أن  بعد  أنه  احلتمية،  بالضرورة 
العالم الذي صار الوسيط األعظم بني اهلل واإلنسان 
م االبن بواسطة دالَّته الُعظمى لدى  )1تي 2: 5(، أن تقدَّ

اآلب وُقرْبه الشديد باإلنسان، وطلب من اآلب أن يُرسل 
اإلنسان  ليكون  اآلب،  عند  من  األعظم  املعزِّي  هذا 
والروح  واالبن  باآلب  وكيانية  حياتية  صلة  ذا  بالنهاية 
واحد منهم ألنهم  أيِّ  ِغَنى قط عن  ال  القدس، حيث 
املسيح  يسوع  لنا  استعلَن  مباشرًة  ذلك  بعد  واحد. 
أعظم أسرار اآلب واالبن والروح القدس بأْن قال: »أنا في 

، وأنا فيكم« )يو 14: 20(«. أبي، وأنتم فيَّ
وهكذا استعلَن بصورة سرِّية للغاية وحدة اآلب واالبن 
ثم وحدتنا في اآلب واالبن، وطبعاً وبالضرورة، فإن عامل 
الذي  فهو  القدس،  الروح  هو  للغاية  السرِّي  الوحدة 
نالها  التي  الوحدة  هذه  واآلب.  املسيح  في  دنا  يُوحِّ
اإلنسان، َمْدخلُها االبن الذي أخذ جسده بالروح القدس 
وصاياه  يربط حفظ  االبن  ونحن جند  مرمي.  العذراء  من 
واإلميان به، كشرٍط للدخول في االبن، ودخول االبن فينا، 
من  علناً  املسيح  طلبه  الذي  القدس  الروح  وبالتالي 
بذاته، ميكث معنا ويكون  قائٍم  اآلب ألجلنا كشخٍص 
فينا )يو 14: 17(. فهو ميكث معنا بأن يكون رفيقاً وقائد 
بأن  الرب يسوع، ويكون فينا  الطريق، والطريق هو هو 
آخر«  »ُمعزِّياً  املسيح  وأسماه  واالبن.  اآلب  مع  يُحيينا 

نظراً ألنه هو - أي املسيح - هو املعزِّي األول لإلنسان.
وهذا السرُّ الذي نكشفه اآلن ونستعلنه: أي أنَّ االبن في 
اآلب، ونحن في االبن، واالبن فينا )يو 14: 20(؛ هو أعظم 
أسرار الالهوت، نْقُربه برهبة وهيبة وانفتاح إميان، بقلب 
خاشع ونفس منحنية، لنقبَل هذه احلقيقة التي هي 

الالهوت  في  احلقائق  حقيقة 
املسيحي.

ليْقَبَل  للقارئ،  ذلك  ونقول 
القدس،  والروح  واالبن  اآلب  األبدي في  نصيبه وميراثه 
وهو السرُّ القائم في املعمودية املقدسة، التي نتقبَّل 
والروح  واالبن  اآلب  في  اإللهي  الروحي  ميالدنا  فيها 
إلى  صعد  ملا  يتاَمى  يتركنا  لم  فاملسيح  القدس. 
ملئاً،  ميلؤنا  آخر  ملُعزٍّ  فسلَّمنا  األخيرة،  للمرة  السماء 
سه  يُعلِّمنا احلق اإللهي، ويقودنا في الطريق الذي أسَّ
املسيح بجسده على الصليب، ويفتتح فينا حياًة هي 
حياة املسيح، لنصير واحداً فيه وهو فينا، تأكيداً أبدّياً 
االبن ومجده.  لنا في كل مخصصات  وتوريثاً  خلالصنا 
أنَّ  للقارئ  أن نستعلنها  التي علينا  األخرى  واحلقيقة 
اآلب نفسه تبنَّانا، فصار هو أبانا األقدس[ )كتاب: »مع 

املسيح«، جزء 2، 24 يوليو 2005م(.  
جورج  املطران  قال  الذي  املسكني،  متى  األب  هو  هذا 
كتابات  عن  األرثوذكس،  الروم  كنيسة  مطران  خضر، 
كتاب  على  الروم  يتتلمذ  مرة  »ألول  أنه  متى،  األب 
متى  لألب  الصالة  حياة  كتاب  بفضل  وذلك  قبطي«، 
املسكني. ) راجع مقدمة الكتاب صفحة 9 (. فحينما 
عن  الالهوت  ودارسي  املثقفني  اراء  أسمع  و  هذا،  أقرأ 
لكنيسة  االبائي  الالهوت  احياء  في  متي  األب  دور 
صديقي  أتذكر  الني  ضاحكا  أنفجر  االسكندرية، 

الغاضب الذي مازال يصرخ: إنه مهرطق!
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األهلي يعلن رحيل أليو بادجي إلى األهلي يعلن رحيل أليو بادجي إلى 
إميان الفرنسيإميان الفرنسي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي األهلي، انتقال أليو بادجي إلى 
صفوف نادي إميان الفرنسي، بصفة نهائية، بعد تفعيل بند شراء الالعب 

في عقد اإلعارة الذي استمر ملدة عام.
وأعلن النادي األهلي عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة 

أيام، وجرى االنتهاء من كل اإلجراءات اإلدارية واملالية اخلاصة بانتقال بادجي لناديه اجلديد.
ومع النادي األهلي شارك السنغالي أليو بادجي في 23 مباراة في جميع املسابقات، وأسهم في 11 هدفا، 
إذ شارك في الدوري املصري في 17 مباراة سجل خاللها 4 أهداف وصنع 5 أخرى، وفي دوري أبطال إفريقيا 
خاض 4 مباريات لم يسجل خاللها واكتفى بصناعة هدف واحد، وشارك في كأس مصر في مباراة واحدة 

ولم يسجل واكتفى بصناعة هدف واحد، فيما شارك في مباراة السوبر املصري ولم يسجل أو يصنع.
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يحررها سمير اسكندر 

إحداها للفتى امُلدلل.. إحداها للفتى امُلدلل.. 
33 رسائل من بلماضي بعد  رسائل من بلماضي بعد 
مباراة اجلزائر وأوغندامباراة اجلزائر وأوغندا

عّبر جمال بلماضي، مدرب منتخب اجلزائر، عن 
ارتياحه الشديد بعد الفوز املُقنع الذي حققه العبوه على حساب أوغندا.

وفاز منتخب اجلزائر على نظيره األوغندي بنتيجة 2-0،  على ملعب 5 يوليو  في اجلولة 
األولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

واستغل الرجل األول في الطاقم الفني للخضر املؤمتر الصحفي بعد اللقاء، من أجل 
توجيه 3 رسائل قوية، لكل من احلارس مصطفى زغبة، متوسط امليدان رامز زروقي، 

واجلناح الطائر يوسف باليلي.
وحتدث صاحب الـ46 عاما في البداية عن املُفاجأة األكبر في تشكيلته، واملتمثلة في 

الدفع بزغبة أساسيا بدال من رايس وهاب مبوحلي.
وقال املدرب اخملضرم: »مصطفى كان مثاليا بالنسبة لي طيلة املعسكرات املاضية، 
لقد وصل ملستوى يسمح له باللعب أساسيا، وكان في املوعد بتصديه لركلة جزاء 

مهمة، لقد قلت له بأنه قادر على حتمل املسؤولية قبل املُباراة«.
الرسالة الثانية وجهها بلماضي لرامز زروقي، الذي كان وال يزال محل انتقادات شديدة 
في اجلزائر، حيث قال: »رامز مثله مثل زرقان، قاما بدور مهم بالنسبة لنا، خاصة أمام 
منافس جاء ليتكتل في اخللف منذ البداية، وأعتقد بأنه كان العبا مهما بالنسبة 

لنا اليوم«.
املدلل«  لـ«الفتى  كانت   2019 لعام  أفريقيا  في  مدرب  أفضل  من  األخيرة  الرسالة 
يوسف باليلي، قائال: »إنه العب فريد من نوعه، طريقة تسجيله اليوم توضح سبب اعتمادي عليه، إنه 

يصنع الفارق بشكل ُمنفرد«.
اجلزائري  للمنتخب  بالنسبة  إيجابي  أمر  وهذا  كبير،  بشكل  تطور  الفرنسي  للدوري  انتقاله  »منذ  وأمت: 

وبالنسبة له أيضا، اآلن هو ُمطالب بالقيام باخليار األنسب خالل امليركاتو الصيفي املقبل«.

السبب  عن  صحفية  تقارير  كشفت 
نادي  بني  التجديد  مفاوضات  توقف  وراء 
محمد  املصري  وجنمه  اإلجنليزي  ليفربول 

صالح.
ليفربول  مع  صالح  محمد  عقد  وينتهي 
املقبل(،  املوسم  )نهاية   2023 صيف  في 
بخصوص  التفاق  يتوصل  لم  اآلن  وحتى 

التجديد، رغم استمرار احملادثات لشهور.
»ميرور«  صحيفة  ذكرته  ما  وحسب 
محادثاته  أوقف  صالح  فإن  البريطانية، 
مع إدارة ليفربول بخصوص العقد اجلديد، 

ويسعى للرحيل إلى برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن صالح قّدم وعدا 
قلعة  إلى  باالنتقال  برشلونة  إدارة  إلى 
الصيفي  امليركاتو  في  مجانا  نو«  »كامب 
لعام 2023، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

برشلونة  اهتمام  أن  الصحيفة  وذكرت 
في  مماطلة صالح  في  دورا  لعب  يكون  قد 
أخبر  أنه  رغم  على جتديد عقده،  املوافقة 
بعض املقربني منه قبل بضعة أشهر أنه 

مستعد لالستمرار مع النادي اإلجنليزي.
أنه  أيام  قبل  أكد  املصري  النجم  وكان 

املقبل  املوسم  في  الفريق  مع  مستمر 
الشكوك  أثار  ما  وهو   ،»%100 »بنسبة 
حول احتمالية رحيله مجانا بعد املوسم 

القادم.
في  ليفربول  إلى  انضم  صالح  أن  يذكر 
 42 مقابل  روما  من  قادما   2017 صيف 
 254 في  »الريدز«  مع  وشارك  يورو،  مليون 
 5 مدار  على  املسابقات  مبختلف  مباراة 

مواسم، سجل خاللها 156 هدفا.
ليفربول  مع  مباراة   51 في  صالح  وشارك 
 31 خاللها  سجل  املنصرم،  املوسم  في 
جائزتي  على  وحصل   ،16 وصنع  هدفا 
هداف الدوري اإلجنليزي، وأفضل صانع لعب 

في املسابقة.

مع إعالن جلنة التراخيص باالحتاد األفريقي 
في  املشاركة  منع  »كاف«،  القدم  لكرة 
اجلديد  للموسم  األفريقية  البطوالت 
العام  بنهاية  نهائية  أحكام  لديه  ناد  ألي 
نهاية  حتى  تسويتها  جتري  ولم  املاضي 
مهددا  الزمالك  أصبح  املاضي،  مارس 
بعض  وجود  بسبب  عليه،  القرار  بتطبيق 
أو  العبني  مبستحقات  املتعلقة  األحكام 
أندية أخرى مثل قضية سبورتنج لشبونة 
البرتغالي، إال أن مسؤوال باللجنة فتح باب 
في  األبيض  الفارس  مشاركة  أمام  األمل 

دوري أبطال إفريقيا للموسم املقبل.
القدم  لكرة  بوتسوانا  احتاد  رئيس  وقال 
أعضاء  أحد  وهو  ليتشويتي،  ماكلني 
تصريحات  في  بـ»كاف«،  التراخيص  جلنة 
االحتاد  »لوائح  سبورت«:  لـ»الوطن  خاصة 
التراخيص  جلنة  وبالتحديد  األفريقي 
نهائية  أحكام  لديها  التي  األندية  متنع 
العبني  مع  كانت  سواء  )فيفا(  قضايا  في 
أي  في  املشاركة  من  أندية،  أو  مدربني  أو 
أوراق  تقدمي  حال  لكن  أفريقية،  مسابقة 
النادي  يشارك  القضايا،  تلك  إنهاء  تثبت 
األمر  نفس  أن  موضحا  طبيعي«،  بشكل 
تكرر مع نادي الزمالك في املوسم املاضي، 
إذ كانت لديه بعض األحكام، لكن جنح في 
إنهائها وأبلغنا بذلك عن طريق احتاد الكرة 

تأكيد  »بكل  »ليتشويتي«:  وتابع  املصري. 
الوقت  في  مهدد  آخر  ناد  وأي  الزمالك 
قضاياه  إنهاء  في  جنح  حال  ولكن  احلالي، 
حدث  مثلما  طبيعي  بشكل  سيشارك 

معه خالل املوسم املاضي.
بـ»كاف«،  التراخيص  جلنة  عضو  وشدد   
منحها  يجري  فرصة  هناك  أن  على 
ولكن  أوضاعها،  تسوية  أجل  من  لألندية 
مع  مستمر  بشكل  التواصل  من  بد  ال 
بآخر  القدم، إلبالغه  لكرة  األفريقي  االحتاد 
من  انتهت،  التي  والقضايا  املستجدات 
في  باملشاركة  له  الفرصة  إتاحة  أجل 

البطوالت خالل املوسم اجلديد.
التي  األندية  من  الزمالك  نادي  ويعتبر 
قضية  بينها  ومن  عديدة  قضايا  لديها 
نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، اخلاصة 
القلعة  إلى  شيكاباال  انتقال  بصفقة 
البيضاء، وجرى احلكم فيها بتغرمي الزمالك 
غرامات  يورو  ألف   400 منها  يورو،  مليون 
املستحقات،  دفع  في  التأخير  بسبب 
األكادميية  سواء  أخرى  قضايا  على  عالوة 
الكاميرونية التي وقع لها حسام أشرف، أو 
نادي مارتيمو البرتغالي التتي تتعلق بأزمة 
الالعب محمد إبراهيم، فيما أكد مسؤولو 
الزمالك أن كل القضايا ستنتهي بشكل 

رسمي قبل نهاية الشهر اجلاري.

من وراء توقف مفاوضات محمد صالح مع من وراء توقف مفاوضات محمد صالح مع 
ليفربولليفربول

»كاف«: الزمالك مهدد باحلرمان من بطوالت »كاف«: الزمالك مهدد باحلرمان من بطوالت 
إفريقيا.. وعليه تسوية القضايا إفريقيا.. وعليه تسوية القضايا 

قنبلة امليركاتو.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى قنبلة امليركاتو.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى 
بايرن ميونخ؟بايرن ميونخ؟

مانشستر  جنم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مستقبل  يستحوذ 
يونايتد اإلجنليزي، على اهتمام وسائل اإلعالم وعشاق كرة القدم.

 ،2023-2022 أوروبا  أبطال  دوري  في  يشارك  لن  يونايتد  مانشستر 
ذلك،  األوروبي عوضا عن  الدوري  في  اإلجنليزية  الكرة  لواء  وسيحمل 
وبالتالي كثرت الشائعات بشأن مستقبل رونالدو الذي رمبا لن يقبل 

الظهور في »يوروبا ليج«.
األملاني،  ميونخ  بايرن  إلى  ينتقل  رمبا  رونالدو  أن  تقارير مؤخرا  وذكرت 
روبرت  البولندي  ملهاجمه  الوشيك  الرحيل  لتعويض  الساعي 

ليفاندوفسكي خالل صيف 2022.
لكن شبكة »سكاي سبورتس« األملانية استبعدت انضمام »الدون« إلى النادي البافاري، وقالت »بالتأكيد 

لو حدث سيكون أمرا ضخما، لكن األمر غير واقعي متاما«.
مارك بهرنبيك خبير االنتقاالت الشهير قال في تصريحات لـ »سكاي سبورتس« إن »رونالدو ال يتناسب 

إطالقا مع سياسة التعاقدات في بايرن ميونخ. على األرجح سيبقى في يونايتد«.
رونالدو من جانبه قال عبر مقطع فيديو على موقع ناديه الرسمي: »كنت وما زلت سعيدا لوجودي مع هذا 

الفريق. أعتقد أن يونايتد سيعود ملكانته الطبيعية. رمبا يستغرق األمر وقتا ولكني أؤمن بذلك«.
أثيرت أقاويل أيضا بخصوص إمكانية انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي اإلجنليزي إلى 

بايرن ميونخ، في ظل معاناة الالعب الواضحة مع »البلوز«.
بهرنبيك استبعد أيضا إمكانية إمتام الصفقة، باإلشارة إلى أن تكلفة لوكاكو لن تقل عن 100 مليون 

يورو، وهي كذلك ضد سياسة بايرن ميونخ في امليركاتو.
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اخلضروات والفاكهة تقلل 
فرط النشاط ونقص االنتباه

نقص  تعريف  إن  للتغذية  االحتادي  املركز  قال 
الوزن، أن يكون مؤشر كتلة اجلسم أقل من 18.5، 
أو  التغذية،  سوء  بسبب  يكون  قد  أنه  موضحا 
أو بعض األمراض مثل داء كرون،  فقدان الشهية، 

وفرط نشاط الغدة الدرقية، والطفيليات.
ضغط  انخفاض  في  تتمثل  أعراضه  أن  وأضاف 
الدم، وضعف العضالت، وهشاشة العظام، وكثرة 
والقشعريرة  الشعر،  وتساقط  للعدوى،  التعرض 
التئام  وبطء  السوائل،  توازن  واختالل  املستمرة، 

اجلروح، وغياب الدورة الشهرية لدى النساء.
األعراض  مالحظة  فور  الطبيب  استشارة  ويجب 
الصحية  بالتغذية  املناسب،  الوقت  في  للعالج 

إمداد اجلسم بسعرات  ومبراعاة  باملغذيات،  الغنية 
يومياً،  حرارية  سعرة   500 مبعدل  إضافية  حرارية 
بنحو  يقدر  البالغ  لدى  اليومي  معدلها  أن  علماً 

2000 سعرة حرارية.
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أسباب انخفاض ضغط 
الدم وكيفية مواجهته

تشخيص  إن  األملانية  القلب  مؤسسة  قالت 
إذا  تكون  الدم،  ضغط  بانخفاض  اإلصابة 
تراوحت القياسات بني 110/100 إلى 60 مم زئبق.
الدم  ضغط  انخفاض  أن  املؤسسة  وأوضحت 

ينقسم إلى ثالثة أنواع.
انخفاض ضغط الدم األساسي

لكن  ودون سبب محدد،  األكثر شيوعاً،  يعتبر 
األطباء يعتقدون أنه قيد يكون وراثياً.

انخفاض ضغط الدم الثانوي
أو  الدرقية،  الغدة  ينتج عن مرض مثل قصور 
والقصور  امللح،  أونقص  القصور،  مثل  القلب 
أو  اجلفاف  نتيجة  يكون  أن  وميكن  الوريدي. 

األدوية اخلاصة.
انخفاض ضغط الدم االنتصابي

يعني انخفاض ضغط الدم عندما يقف املريض 
بسرعة كبيرة، ما يتسبب في جتمع الدم في الساقني، وال يستطيع اجلسم تعويضه بالسرعة الكافية.

ميكن أن تكون األسباب، على سبيل املثال انخفاض ضغط الدم الثانوي أو اضطراب في اجلهاز العصبي 
الالإرادي الناجم عن مرض السكري.

املزاج،  واعتالل  التنفس،  وضيق  للطقس،  واحلساسية  واإلعياء،  والدوار،  الصداع،  في  األعراض  وتتمثل 
واإلغماء.

اجلوارب  وارتداء  السباحة،  مثل  التحمل  قوة  رياضات  خاصة  احلركية،  باألنشطة  مواجهته  وميكن 
الضاغطة، وشرب القهوة، والشاي األسود، وتناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدل 3 كبيرة.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

لألسنان  اجلانبية  األسطح  اهمال  يعّد 
وامراض  األسنان  لتسوس  رئيسياً  سبباً 
األسنان  تسوس  يبدأ  ما  غالباً  اللثة. 
ما  منطقة  في  بالظهور  اللثة  وأمراض 
بني األسنان إالّ أن شعيرات الفرشاة تعجز 
أحياناً عن الوصول الى البكتيريا والبالك 
تبرز  هنا  ومن  األسنان  بني  املتراكمة 

استخدام  ضرورة 
مرة  األسنان  خيط 
اليوم  في  واحدة 
لم  ان  و  النوم  قبل 
يكن بعد كل وجبة 

اذا امكن.
التقاء  مكان 
اللثة  مع  االسنان 
منطقة  عن  عبارة 
لنمو  خصبة 
البكتيريا في الفم، 
ميكن  الطعام  بقايا 
هذه  في  تعلق  ان 

املنطقة التي قد تصبح التهابات مزمنة 
للثة فى صورة جيوب بسبب حشر قطعه 
ألياف من اللحوم مثال أو قد يصاب املكان 
  pockets      .بالتسوس فى أحيان أخرى

اخللة التى يستخدمها البعض بكثرة او 
بعنف أحيانا ليست بديل خليط االسنان 
النا ال تقوم بدور اخليط tooth pick  أنصح 

باستبدالها ألنها تؤذى اللثة كثيرا.
الصحيحة إلستخدام خيط  الطريقة 

األسنان
تقريباً  سم   50 بطول  خيط  استخدمي 
ثم لفي معظمه حول اإلصبع الوسطى 
ما  سم   5 نحو  يبقى  بحيث  يد  كل  من 
بني اإلصبعني وحركيه بلطف ذهاباً واياباً 

مع جتّنب الضغط على اللثة بقوة من 2 
من  األنتهاء  عند  و  يوميا،  دقائف   3 الى 
التنظيف يتم سحب اخليط من  عملية 
بني االسنان من ناحية اخلد و ليس ألعلى 
تورونتو  فى  هتا  متوفر  وهو  ألسفل  أو 
 Waxed Dental استخدام      ويفضل 

 Floss

Dental Floss
كيف تتعامل مع خيط االسنان

نقص الوزن املفاجئ... هل يستدعي القلق؟

نصائح ملواجهة متالزمة ما قبل احليض
متالزمة  إن  هالث«  »وومنز  مجلة  قالت 
أعراض  مجموعة  هي  احليض،  قبل  ما 
الدورة  موعد  تسبق  ونفسية،  جسدية 

الشهرية.
اجلسدية،  أعراضها  أن  اجمللة  وأوضحت 
وغثيان،  وصداع،  البطن،  أسفل  آالم 
أما  اجلسم،  في  السوائل  واحتباس 

األعراض النفسية فهي اعتالل املزاج واالكتئاب.
مجهول،  األعراض  هذه  سبب  أن  اجمللة  وأضافت 
ويرجح األطباء أنها بسبب التغيرات الطارئة على 
والبروجسترون،  اإلستروجني،  األنثوية  الهرمونات 

أن  إلى  مشيرة  الشهرية،  الدورة  بفعل 
املتالزمة  إلى  املؤدية  اخلطورة  عوامل 
غير  والتغذية  النفسي  التوتر  تشمل 

الصحية.
احلركية  باألنشطة  مواجهتها  وميكن 
كاليوغا  مثل  االسترخاء  وتقنيات 
يتسم  صحي  غذائي  ونظام  والتأمل، 
وفي  النوم.  من  كاف  وقسط  والتوازن،  بالتنوع 
مثل  األدوية  إلى  اللجوء  ميكن  الشديدة  احلاالت 
املسكنات ومضادات االكتئاب واألدوية املدرة للبول.

تقليل  إمكانية  جديدة  أمريكية  دراسة  اقترحت 
االنتباه  ونقص  النشاط  فرط  اضطراب  أعراض 
غني  غذائي  نظام  اتباع  طريق  عن  األطفال  لدى 

بالفواكه واخلضروات.
من  يعانون  طفالً   134 بيانات  الدراسة  وحللت 
وتراوحت  االنتباه.  ونقص  احلركة  فرط  اضطراب 
منهم  أي  يكن  ولم  عاماً،  و12   6 بني  أعمارهم 
وتوقف  الدراسة،  وقت  لالضطراب  أدوية  يتناول 
من  األقل  على  أسبوعني  قبل  أدوية  تناولوا  الذين 

بدء البحث.
وجدت  توداي«،  نيوز  »ميديكال  موقع  وبحسب 
الدراسة أن زيادة تناول الفاكهة واخلضروات ميكن 
أن يحسن االنتباه لدى األطفال املصابني باضطراب 

فرط احلركة ونقص االنتباه.
وأجريت الدراسة في مركز بروفيدنس سانت جون 
وقال  بكاليفورنيا.  مونيكا  سانتا  في  الصحي 
بينما  األعراض  يزيد  األطعمة  بعض  إن  الباحثون 

تساعد أطعمة أخرى على تقليلها.
االنتباه  ونقص  النشاط  فرط  اضطراب  ويعد 
ADHD »أحد أكثر حاالت النمو العصبي شيوعاً« 
األطفال  من   %9.4 ويصيب  الطفولة.  مرحلة  في 
في الواليات املتحدة، وحوالي 5% من األطفال على 

مستوى العالم.
من  أكثر  الصبيان  لدى  األعراض  تشخيص  ويتم 
الفتيات، ويرجع ذلك إلى ضعف أدوات التشخيص. 
اليقظة،  أحالم  في:  اإلفراط  األعراض  وتتضمن 
وخسارة  املهام،  على  التركيز  على  القدرة  وعدم 
التعليمات،  اتباع  وصعوبة  والتململ،  األشياء، 
وكثرة الكالم وإحداث ضوضاء، وحتمل مخاطر غير 

ضرورية.
بعض  تناول  مع  التأقلم  استراتيجيات  وتساعد 
اجلانبية  لآلثار  احلالة، لكن نظراً  إدارة  األدوية على 
من  املزيد  باتباع  الطبية  النصائح  توصي  لألدوية 

طرق تخفيف األعراض.

فقدان السمع املفاجئ... متى 
يستدعي استشارة الطبيب؟

فقدان السمع املفاجئ هو حالة طبية طارئة حتدث بدون سابق 
إنذار، وغالباً ما تُصيب أذن واحدة، وله أسباب عدة.

بالضغط  الشعور  في  املفاجئ  السمع  فقدان  أعراض  وتتمثل 
في األذن واإلدراك املشوش لألصوات والشعور بالدوار واإلحساس 

بوجود فراء حول صيوان األذن.
ظل  في  يومني  إلى  يوم  غضون  في  األعراض  هذه  تزول  ما  غالباً  البسيط،  السمع  فقدان  حالة  وفي 
الراحة والهدوء. أما في حالة استمرار األعراض ألكثر من يومني، فيجب حينئذ استشارة الطبيب إلجراء 
الفحوصات الالزمة لتحديد السبب احلقيقي الكامن وراء فقدان السمع املفاجيء وعالجه في الوقت 
هذه  أن  لينرت  جوتز  البروفيسور  األملاني  واحلنجرة  واألذن  األنف  طبيب  أوضح  األسباب،  وعن  املناسب. 
احلالة املرضية قد حتدث عند اإلصابة باضطرابات الدورة الدموية في األذن الداخلية والتشنجات الوعائية 
والعدوى الفيروسية وجتلط الدم وأمراض األيض كداء السكري، باإلضافة إلى التعرض املستمر لضوضاء 

شديدة والتوتر النفسي.
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مفاجآت الطقس:
 األجّف

إذا  مظلة  إلى  حتتاجون  لن     
صحراء  في  عطلة  قضاء  أردمت 
متتد  التي  تشيلي  في  أتاكاما 
مواضع  ففيها  كيلومتراً.   965
قدوم  منذ  املطر  ماء  تذق  لم 
السادس  القرن  في  األوروبيني 

عشر.

كلمة ومعنى: 
شوطة

مشتقة  كلمة  »شوطه«     
من الكلمة القبطية »شووت« 
تقال  وعادة  كوليرا،  وتعني 

الشوطة عن الفراخ.

لغة من غير كالم: 
حني الرأس 

عمودیاً  الرأس  حني  يكاد     
يعم  املوافقة،  عن  تعبيراً   ،
منذ  تبني  وقد   . العالم  ارجاء 
االبيض  اجلنس  بني  االول  اللقاء 
سكان  من  النائية  والقبائل 
ديل  تييرا  وارخبيل  اوستراليا 
تلك  افراد  ان  االصليني  فويغو 
املوافقة  عن  يعبرون  القبائل 
هذا  سجل  بل  الرأس  بحني 
اشخاص  لدي  ايضاً  السلوك 
يوحي  مما  وصماً،  عمياً  ولدوا 
بأنه تصرف فطري ينتقل وراثياً 
حني  أن  والواقع  االجيال.  عبر 
بداية  االساس  في  هو  الرأس 
حلني اجلسم داللة على اخلضوع 

والتسليم.

أنت متيز ۲5۰ نوعاً من األلوان!
مييز  أن  اإلنسان  يستطيع     
۲5۰ نوعاً من األلوان الصافية، 
وانتهاء  األحمر  من  بدءاً 
يستطيع  كما  بالبنفسجي. 
متييز  البشر  من  املتدربون 

۱۷۰۰۰ لون مختلف!

مدن أمريكية بأسماء احليوانات 
واحلشرات! 

ميسوري  بوالية  توجد     
أسماء:  حتمل  مدن  األمريكية، 
 - الوحش  حمار   - فأر   - غزال 
 - بجع   - -جاموس  سلحفاة 

صرصور!

الثعبان اجلاهل!
املكاملة  على  الطبيب  رد     
الليل  منتصف  بعد  الهاتفية 

متسائالً:
أن مواعيد عملي  تعرف  »أال     

هذا اليوم قد انتهت؟«.
لكن  أعرف..  أنا  »نعم   -    
الثعبان الذي لدغنی جاهل، لم 

يكن يعرف مواعيد عملك«!

بصمات فكرية
وكبرنا  نشأنا  ولألسف،  واخلطأ.  بالتجربة  نتعلم  لكي  وجدنا 
من  معصومني  يكونوا  أن  اجلميع  على  ينبغي  أنه  نظن  ونحن 

اخلطأ.
لذا نرى معظم األوالد يفقدون فطنتهم من جراء إفراط أهلهم 
أنا ما  الوقوع في اخلطأ.  في حبهم لهم وخوفهم عليهم من 
احلقيقة عندما  تكتشف  فإمنا  بأخطائي.  اال  احلياة  في  ارتقيت 

نتخلص من الالحقيقة.
بكمنستر فولر- عالم الرياضيات

طرائف جحا:
القميص الطائر

إلى  وقذفته  الريح  فهبت  احلبل،  على  منشوراً  قميصه  كان   
فسألته  وقرباناً  فديًة  نذبح  أن  يلزمنا  لنفسه:  فقال  األرض، 

زوجته: وملاذا؟! فقال: لو كنت ألبسه لتحطمت.

أقدم حشرة في العالم
التي  الصغيرة«،  الفضة  »سمكة  أن  احلشرات  علماء  أكد     
وتتميز  العالم.  في  حشرة  أقدم  هي  والكتب،  األوراق  تقرض 
احلشرة بعينني ناتئتني، وقرنني وزائدتني تستعمالن الستكشاف 

الروائح والذبذبات. وكانت احلشرة مغطاة على األرجح بالزغب.
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  تنضربي ... طب وماله ماهو ضرب احلبيب زي أكل 
الزبيب...قسمتي ونصيبي  وقدر اهلل ماشاء فعل 
شيلي  أعوج....وقالوا  ضلع  من  مخلوقة  أنا  ...ما 
صليبك والزم تتحمليه... تتشتمي يعني هو حصل 
أول  يعني  وال هي  بتلزق..  الشتيمة  يعني  ايه..هي 
مرة... تتخاني ..ماهو راجل وأنتي مش عايزاه يتجوز 
هتعترضي   ... معاه  مقصرة  أكيد  أو  عليكي... 
أيه  ..فيه  الشارع  في  وتترمي  ربنا....  شرع  علي 
ماهو الراجل وكفاية انه كان أويكي وحلم كتافك 
ملا  لتحت  فوق  من  خيمة  في  يحطك  خيره...  من 
وبعدين  وسنينه..  العرق  غير  ده  يتقطع  نفسك 
بقي ما, هو بيحبني و بيغيير عليا من النفس اللي 
في  كتب  نكتب  ممكن   ... جر  وهلم  بتنفسه...... 

األمثلة دي....
رفقا  حاجة  كل  بعد  نقول  والبد  والزم  وطبعا 
بالقوارير.... يا حلوة ملا يبقي أخرك تتشبهي بشئ... 
بقزازة... تتكسر وتترمي وتتملي جاز وال مية نار ... 

يبقي علي الدنيا السالم....
املعني  أمامكم  أضع  حاجة  أي  قبل  أوال  املهم 
اضطراب  العلمي للمازوخية )Masochism( أو 
 Masochistic personality( املازوخية الشخصية 
وفيه  وجنسي،  نفسي  اضطراب  disorder( هو 
بل  بدنًيا،  أو  لفظًيا  نفسه  بإيذاء  الشخص  يقوم 
من  عليه  الواقع  والتعذيب  باإلضطهاد  ويتلذذ 
اآلخرين، لذلك يسمى أيًضا اضطراب الشخصية 
املهزومة  الشخصية  اضطراب  أو  للذات  احملبطة 
بد  ال  مازوخي  بأنه  الشخص  يوصف  ولكي  ذاتًيا، 
وليس  بفعل  أي مصحوبًا  األلم حقيقًيا  يكون  أن 

مجرد رغبة أو توهم..
التعصب  هي    )chauvinism - )الشوفينية  وأما 
في  والعنجهية  والقومية  والوطن  للدين 
العقل  رزانة  غياب  عن  وتعبر  خالفه،  مع  التعامل 
إليها  ينتمي  جملموعة  التحزب  في  واالستحكام 
الشخص والتفاني في التحيز لها، وخاّصة عندما 
يقترن االعتقاد أو التحزب باحلط من شأن اآلخرين 
أو جماعات نظيرة والتحامل عليها، وتفيد معنى 

التعصب األعمى.
ثانياً: إن اهلل خلق الذكر واألنثى على صورته أى صورة 
الرحمن، انساناً حراً فى الذهن واملشاعر واألرادة، بل 
وغايته العيش فى سالم وفرح وجناح، يفيض باحملبة 
انسان  ليحيا  مبحبتهم،  ومتمتعاً  حوله  من  على 

أو  اإلهانة  ورفض  بالنفس  باالعتداد  كرامة  فى 
التحقير له، وهى أمور طبيعية من صفات النفس 
بعض  املشكلة   تكمن  وهنا  السوية،  البشرية 
الناس يشعرون باملُتعة عندما يتعرضون لإلهانة أو 
وقساوة  النفس  بصغر  والتمتع  واإلذالل،  التعذيب 
البهيمية،  احلياة  فى  بالتمرغ  وينعمون  العبودية 
وتعتبر  والتصغير  والتحقير  باإلنكسار  متلذذون 
أنواع اضطرابات الشخصية،  نوًعا من  احلالة  هذه 

وهي ما يسمى بـ »املازوخية«.
اجملتمعات  في  املرأة  منه  ماعانت  بسبب   ثالثاً: 
الذكورية  الثقافة  من  طويلة  لعقود  العربية  
على  إجبارها  من  سواء  لها،  الرجل  واضطهاد 
ويتزوج  بل  همها،  من  الذكر  يتخلص  حتى  الزواج 
إرتداء مالبس معينة  عليها زوجها ويفرض عليها 
عليها  محسوب  مريرة،  كعورة  يسترها  حتى 
فتتحول  الرجال  رائحتها  يشتم  ال  حتى  التعطر 
لزانية، فهى حتت امليكروسكوب فى كل حتركاتها 
بل  همساتها...  فى  حتى  وأفعالها  وكلماتها 
واملأثورات  املوروثات  فى  عنها  يقال  ما  أصعب  وما 
كنقصان العقل والدين وقوامة الذكر عليها وأنها 

مطية تركب ومن األمثال الشعبية مثل:
»إللي مراته وبنته جميلة، فى ورطة، بال نيله«.. » 
أبو  ويا   «  ..« نيته  صفاء  من  دا  وليته  متوت  اللي 
ما  واللي  يسوا  للي  مداس  خد  بو  يا  البنات 
يسواش«.. وغيرها من مأثورات الذلة والتحقير، مما 
وقساوة  اإلماء(  حياة  )أى  اإلميائية  تستمرأ  جعلها 
الهوان  عليها  كتب  وكأنه  النفس  وصغر  الدونية 
والوأد فى احلياة وعليها أن تعيشه بالرضا وأنه هو 
األمان، حتى ال تدمر حياتها بتمردها أو حتى مجرد 

االعتراض!!
 قال شاعرنا العظيم نزار قباني:

كيف أستطيع أن أُحرر امرأٌة تعتبر السالسل فى 
قدميها خالخيل تتزين بها؟!

 وقال الكاتب السوري نبيل فياض:
»أن أغرب ما فى ديننا كمنظومة ُمغلقة وُمعقدة 
يجعل  الذى  )السلب(  االستالب  ذلك  هو  للغاية 

املرأة تدافع عن حتقيرها الذاتي وبكل سرور.. ».
علي   مخلوقة  ملكة  أنتي  أنثى  لكل  أقول  وآخيراً 
فخراً  بكل  َملكيتك  فعيشي  الرحمن  صورة 
وليظللك  اإللهي،  باجملد  روحك  وأضيئي  وأعتداد 

البهاء ويحيط بك أينما حللت وفى كل أوان.

تعرف على اهم وعوده االنتخابية... »فورد« 
يكون حكومة اغلبية لفترة ثانية في أونتاريو 

أغلبية  بفوزه بحكومة  فورد  دوج  برئاسة  التقدمي  احملافظني  أحتفل حزب 
انتخابات املقاطعة، وحافظ احلزب الدميقراطي اجلديد على موقعه  أربعة سنوات أخرى في  ملدة 
كحزب معارض رغم خسارته لبعض الكراسي وقدمت رئيسة احلزب اندريا هورواث استقالتها 
من منصب رئيسة احلزب. وفي نفس الوقت تنحي السيد ستيفن ديل دوكا عن منصبه كرئيس 
للحزب الليبرالي بعد خسارته في انتخابات دائرته، هذا وكان اقبال الناخبني على التصويت في 

أدني مستوى له.
وفي حديث صحفي بعد فوزه قال دوج فورد »انه لن يستعجل اي شيء اآلن، بعد ان تسلم فترة 

والية ثانية، ولم يذكر متى سيختار حكومته اجلديدة«.
هذا ومن املقرر ان يعود أعضاء البرملان االقليمي ملقاطعة أونتاريو واملنتخبون اجلدد الي العمل في 

الهيئة التشريعية في 8 سبتمبر بعد عطلة الصيف.
وإليكم ما وعد دوج فورد بتحقيقه في حملته االنتخابية:

إلغاء رسوم جتديد رخص السيارات وتخفيض أسعار الوقود
زيادة أهلية احلصول على االئتمان الضريبي لألفراد واالسر ذوي الدخل املنخفض إلى 50 ألف دوالر، 
وإنشاء ائتمان ضريبي لكبار السن الذين مازالوا يعيشون في منازلهم ويتلقون الرعاية املنزلية. 

التوسع في الطريق السريع 401 
إلغاء االسعار املزدوجة لوسائل املواصالت في معظم املناطق احمللية ماعدا تورنتو ومواصلة دعم 

خط اونتاريو وهو مترو أنفاق جديد.
بناء 1،5 مليون مسكن على مدي السنوات العشرة املقبلة. 

لن يتم اجراء اي تغييرات على نظام تغطية االدوية مبوجب )أوهيب( وسوف ينفق 10 مليارات دوالر 
لتعزيز البنية التحتية للمستشفيات واضافة 3000 سرير جديد وسيدعم االنتاج احمللي ملعدات 

احلماية الشخصية واللقاحات. 
خفض تكاليف رعاية االطفال إلى 10 دوالرات في اليوم بداية من سبتمبر 2025 وانشاء 71 ألف 

مساحة جديدة لرعاية االطفال.
للعام  التاسع  للصف  علوم  دورة  يتضمن  والذي  والتكنولوجيا  للعلوم  اجلديد  املنهج  تنفيذ 

الدراسي 2023-2022
زيادة احلد األدنى لألجور مبقدار 50 سنتا بداية من اول أكتوبر.

ونفذت حكومة فورد تشريعا يطلب من أصحاب العمل الذين لديهم 25 موظفا او أكثر ان يكونوا 
العمل  ساعات  خارج  اعمالهم  عن  االنفصال  في  املوظفني  حق  بشأن  مكتوبة  سياسة  لهم 
االساسية. وقالت حكومة فورد انهم سيضيفون 30 ألف سرير جديد لدور الرعاية طويلة االجل 
بحلول عام 2028 وستنفق احلكومة 1 مليار دوالر على مدي ثالثة سنوات قادمة لتوسيع نطاق 

الرعاية املنزلية. 

أوتاوا بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار قدمته كتلة  النواب اعضاء مجلس العموم في  صوت 
كيبيك يقضي بإلغاء الصالة التي تقرا قبل اجتماع اجمللس، واستبدالها بلحظة تأمل.

هذا  ضد  واحد  ماعدا  الليبرالي  احلزب  أعضاء  وجميع  احملافظني  حزب  أعضاء  جميع  صوت  وقد 
املشروع وصوت اعضاء احلزب الدميقراطي اجلديد وحزب اخلضر وكتلة كيبيك مع املشروع وجاءت 

النتيجة 266 صوتا ضد وقف الصالة مقابل 56 مع وقف الصالة.
ولهذا سوف يستمر تقليد قراءة الصالة قبل انعقاد اجمللس، وعادة يطلب رئيس اجمللس من النواب 
واملوظفني الوقوف اثناء قراءة الصالة التي تستغرق حوالي 30 ثانية وذلك قبل فتح أبواب القاعة 

للجمهور والصحافة وقبل تشغيل كاميرات اجمللس.
لكندا،  منحتها  التي  العظيمة  النعم  على  يارب  نشكرك  القدير  )اهلل  الصالة  نص  هو  وهذا 
ومواطنيها، مبا في ذلك نعمة احلرية والسالم والفرص التي نتمتع بها، ونحن نصلي ألجل ملكتنا 
لنعرف  وقوينا  البرملان،  في  كأعضاء  مداوالتنا  في  يارب  أرشدنا  العام،  واحلاكم  اليزابيث  امللكة 
واجباتنا ومسؤولياتنا كأعضاء، أمنحنا يارب احلكمة واملعرفة والفهم لنحافظ على بركات هذا 

البلد، لصالح اجلميع ونتخذ القوانني والقرارات اجليدة واحلكيمة...آمني(.
وكانت هذه الصالة جزءا من اجراءات اجمللس اليومية منذ عام 1877 ومت تدوينها في األوامر الدائمة 
عام 1977، ولم يكن الفشل في مترير قرار وقف الصالة مفاجئا، فقد قال النواب »إنهم يعارضون 
االقتراح وجادلوا بان هناك قضايا اكثر احلاحا تواجه النواب، وقال نائب من حزب احملافظني« انه ليس 

متأكد من ان الصالة التي تتلو في مجلس العموم مهمة للشعب الذي منثله«.
الكنيسة  بني  ما  بالفصل  يؤمن  »إنه  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  رئيس  سينغ  جاجميت  وقال 
والدولة«، وقال ترودو الذي عارض وقف الصالة »لدينا بالفعل فصل ما بني الكنيسة والدولة في 

كندا ولدينا احترام جلميع االديان ».

مجلس العموم يصوتون 
بأغلبية ضد مشروع إلغاء 

الصالة التي تقرأ قبل 
بداية اجللسة

كندا تسجل 77 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود

العامة  الصحة  مسؤولي  »أن  تام  تيريزا  الدكتورة  كندا  في  العامة  الصحة  مسؤولي  كبيرة  قالت 
واحلكومات يجب أن يستفيدوا من دروس أزمة مرض نقص املناعة البشرية )اإليدز( في استجابتهم ملرض 

جدري القرود«.
يذكر انه حتى اآلن مت اكنشاف حوالي 77 حالة مؤكدة بحسب ارقام وزارة الصحة االقليمية واالرقام التي 
قدمها كبير مسؤولي الصحة العامة ومنها 71 حالة في كيبيك و 5 حاالت في أونتاريو وحالة واحدة في 

البرتا .
وقد ظهر عدد من هذه احلاالت بني الرجال املثليني ومزدوجي اجلنسية، وينتمي فيروس جدري القرود الي 
نفس عائلة فيروس اجلدري التي تستجيب للقاح مرض اجلدري، الذي مت القضاء عليه في كندا في أواخر 

عام 1940.
ومرض جدري القرود هذا ينتقل من احليوانات التي تعيش في املناطق االستوائية املطيرة وجاءت معظم 
احلاالت في املقام االول من حوض الكونغو، وقال دكتور ديفيد هيمان ان انتقال هذا الفيروس يتم باالتصال 

اجلنسي مع شخص مريض وهو يستهدف مجتمع املثليني.
وقد أصدرت منظمة الصحة العاملية نصائح عامة للرجال املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وغيرهم الذين 
ميارسون اجلنس مع الرجال، وحثت اجملتمع على أن يكون على علم بأعراض املرض وهي ظهور طفح جلدي 
الليمفاوية  الغدد  وتورم  احلرارة  درجة  وارتفاع  والفم،  والعينني  والقدمني  واليدين  الوجه  على  بثورا  يترك 

والصداع واالم العضالت واالحساس باخلمول.

املرأة بني املازوخية والشوفينية
دكتورة نعمات موافي
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ـًه ... سيـــــمتد )46( ملــــكوت اللـــ
إرهاصات ما بني التجسد ... والقيامة

نقول في صالة الصلح في القداس اإللهي للقديس 
القداس  هو  و  الغريغوري،  القداس  اغريغوريوس، 
الوحيد من بني الثالثة قداسات االكثر شيوعاً في 
يخاطب  الذي  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة 
االبن الكلمة نقول: »أيها الكائن الذي كان، الدائم 
إلي األبد، الذاتي واملساوي واجلليس واخلالق الشريك 
أن اهلل ليس له شريك  نؤمن  اآلب«، رغم كلنا  مع 
ذات  له  الذي  أي  الذاتي  الشريك  ولكن املسيح هو 
صفات اآلب، فاالبن مساوِ لالب في اجلوهر، ونكمل 
التدبير  »وأكملت  فنقول:  الصلح  صالة  نفس  في 
باجلسد«، ترى ما هو التدبير الذي كان ال بد أن يكمل 
صعودك  »وعند  فنقول  أيضاً  ونكمل  بالتجسد؟! 
إلي السموات جسدياً إذ مألت الكل بالهوتك!«، ترى 

من هم الكل الذي أخذوا ملء الالهوت.
ونكمل أيضاً في صالة مستحق ومستوجب فنقول 
لك  ونسجد  ونخدمك  ونباركك  نسبحك  أن   ...«
محب  اهلل  احلقيقي  وحده  الواحد  أيها  ومنجدك 
املبتدئ،  غير  احملوي،  غير  املريء  غير   ... البشر!!! 
ُيُحدد غير املفحوص... الذي ال  الزمني،  األبدي، غير 

مخلص اجلميع الي اخر«.
نردد  مجرد  نحن  أو  نصلي  فيما  نفكر  نحن  هل 
صلوات وعبارات ال نفهم ماذا تعني، آه..آه..لو فهمنا 

نصف  صدقنا  ..لو  صلواتنا...وآه...آه  في  تردده  ما 
عزيزي  متاما...  احلال  غير  احلال  سيكون  نردده  ما 

اإلنسان...اينما كنت واي كانت خلفيتك!
املكتوبة  الكلمات  من  السطور  هذه  في  أردت 

الناطق  اغريغوريوس  القديس  خالل  من  اهلل  بروح 
أن اضع نصب  أردت  القداس اإللهي،  باإللهيات في 
عيني و عينك أيها القارئ، اننا نقرأ بدون أن نفهم 
اإلميان  أصحاب  اننا  وندعي  ندرك  أن  بدون  ونصلي 

املستقيم، وهذا حق، لكن لم نتذوق في يوم ما هذا 
حقا  اخترناها  لو  ألن  ونختبرها  الذهبية  الكلمات 
تغيرت  لغتنا  وكانت  عملها  فينا  عملت  لكانت 
كنا  بل  كنائسنا،  منابر  على  من  وباألخص  متاماً 
نقبل اخملتلف معنا بحب كما قبل املسيح اجلميع. 
كان  الذين  األولى  الكنيسة  بآباء  تشبهنا  كنا  بل 
ما  يعيشوا  أن  الروحية  والشفافية  الرؤية  لديهم 
اننا  ندعي  ونحن  يعيشون؟!  ما  ويقولون  يقولون 
على  حافظت  التي  األرثوذكسية  الكنيسة  اوالد 
اإلميان وانا أؤيد هذا أن إميان الكنيسة األولى هو إميان 
ألنهم  قوة  بل  كالم  ليس  وفاعل،  عامل  وهو  احلق 
اهلل  ملكوت  أن  إذا  بجد  اهلل  ملكوت  يحيوا  كانوا 
»ألَنَّ  بل قوة  بولس ليس كالم  العظيم  يقول  كما 
َملَُكوَت اهلِل لَْيَس بَِكالٍَم، بَْل بُِقوَّة« )1 كورنثوس 4: 

.)20
حامي  إنك  تدعي  الذي  العزيز  أيها  تعلم  هل 
األولي  الكنيسة  في  آباءك  أن  املستقيم  اإلميان 
أنفسهم وعلى  أن يطلقوا على  كانوا ال يستحوا 
اآلخرين مسميات لو تلفظنا بها اآلن سوف نتهم 
واألمثلة  االتهامات،  آخر  وإلى  والزندقة  بالهرطقة 

كثيرة...منها:
باسم  أيًضا  )املعروف  األنطاكي  أغناطيوس   -1

ثيوفوروس اي حامل اإلله(
 2-غريغوريوس النيزينزي هو الذي لقبوه بالالهوتى، 

أو »الناطق باإللهيات«، وباليونانية )ثيئولوغوس(. 
3- القديس افرام السرياني، هو الذي لقبوه بقيثارة 

الروح، نظرًا ملوسيقى شعره ورقة أسلوبه. 
له  ندين  الذي  الرسول  مرقس  مار  والقديس   -4
الديار  كاروز  أوالده،  أنفسنا  وندعي  كمصريني 

املصرية الذي لقبوه )ناظر اإلله( ...
إذ  نحن  أما  بهؤالء،  اكتفي  لكني  تطول،  واألمثلة 
تفهونا اننا قديسني وبال لوم أو إن قلنا اننا ال دينونة 
علينا ألننا في املسيح، او قلنا اننا مبررين أمام اهلل 
اآلب، فسيف االتهامات يخرج من غمده ليلقي بنا 

في غياهب الهرطقات ونُنعت بأبشع األلفاظ.
...... وللحديث بقية!!

يوم  القدوس  روحه  بحلول  اآلب  اهلل  أنعم  لقد 
يؤمن  َمن  كل  قلب  في  األبدي  وسكناه  اخلمسني 
االمتالء  أما  وامليرون.  املعمودية  سر  وفي  باملسيح 
اإلنسان  وعي  ألتفت  كلما  فيحدث  القدس  بالروح 
قراءة  أثناء  قلبه  في  الساكن  القدس  الروح  لعمل 
فيه  ينصت  لقاء  من  ذلك  وغير  الصالة  أو  االجنيل 
أيضاً  يحدث  كما  إليه.  اهلل  روح  لهمسات  اإلنسان 
بلقاء شخص ممتلئ بروح اهلل، أو زيارة أماكن تقدست 
أحداث  أو  ساكنيها  في  القدس  الروح  عمل  بتواتر 

مقدسة حدثت هناك .
إن االمتالء بالروح القدس مياثل حال تالميذ الرب أثناء 
مجده  رأوا  حيث  التجلي  جبل  فوق  معه  تواجدهم 
وحيث كان لسان حالهم أن يبقوا في ذلك اجملد إلي 
»يارب  وقوله  بطرس  ق.  اشتياق  في  ظهر  كما  األبد 

نصنع هنا ثالث مظال«.
االمتالء  نعمة  وكانت  اإللهي  القداس  أصلي  كنت   
بالروح إذ تعطف بكشف واستعالن معاني في صالة 
صاَحبها  وقد  الليتورجية،  نسميها  والتي  القداس 

فرح جبل التجلي.
الصالة  في  عبارة  سمعت  كذلك  احلال  وبينما 
اإللهية  أسرارك  وإصعاد  »شركة  هكذا  وقراءتها 
هلل  الشكر  اخلدمي  الكاهن  يقدم  وفيها  املقدسة«، 
املؤمنني.  نحن  القداس  في  لنا  خيراته  كل  على 
رمبا يقصد  ِمن عنده  بتحوير طفيف  ولكنه نطقها 
توضيح معنى الصالة. فقد استبدل كلمة »إصعاد« 
بكلمة » تناول« وقال العبارة:  »شركة وتناول أسرارك 

اإللهية املقدسة«.

ودون أن أدري، وكأني نزلت من فوق جبل التجلي!
فاسترجعت  الكلمتني.  استبدال  لتأثير  وانتبهت 
كيف  القداس،  هذا  صالة  شركة  خالل  الروح  رحلة 
بكلمة  إصعاد  كلمة  باستبدال  تعوقت  وملاذا  كانت 
تناول؟ فقد بدأت بسماع صالة الكاهن اخلدمي شاكراً 
للتقوي  الذي  العظيم  السر  هذا  »أعطيتنا  الرب: 
بآية  مسنودة  صالة  أنها  الوعي  فانتبه  للخالص«. 
اهلل ظهر  التقوى،  هو سر  »عظيم  املقدس  الكتاب 

في اجلسد«.
)بيت  حلم  بيت  مزود  امتداد  هو  اإللهي  القداس  وأن 
اخلبز( حيث نحن أمام سر جتسد ابن اهلل املمتد في 

اخلدمي  والكاهن  اللحظة  هذه  حتى  اخمللوق  الزمن 
ونحن نشكر الرب عليه.

علي  خبزاً  أخذَت   « قائالً  الرب  يخاطب  فالكاهن 
وباركَت وقدسَت  الطاهرتني احملييتني وشكرَت  يديك 
)اخلبز(«. وقبل ذلك كانت صالة الكاهن أن »اقبل إليك 
تقدماتنا ِمن الذي لك«. فنحن نقدم للرب قرباناً من 
اخلبز، حيث القمح رمز يشمل حياة اإلنسان وعمله 
البشر.  حياة  عليه  تقتات  قمحاً  لتنتج  األرض  في 
لنفسه  ويأخذه  قرباننا  يَقبل  الرب  أن  معناه  هذا 
تقول  كما  له«  مقدساً  »جسداً  ويجعله  ويقدسه 

صالة القداس.
اإللهي  القداس  في  فنحن  غامر،  عظيم  بفرح  فإذا 
نقدم للرب ذواتنا وأشخاصنا في شكل تقدماٍت ِمن 
الرب ليتحد بها. فالرب  طحني قمح األرض. يأخذها 
وماتت«  األرض  في  »وقعت  التي  احلنطة«  »حبة  هو 

ألجلنا كما قال الكتاب. 
إن الرب بتجسده قد لبس جسدنا ليجوز به وألجلنا 
اخلدمي  الكاهن  مع  نحن  وها  اخلالص.  سر  مراحل 
نشكره ونسبحه على صنيعه »أخذَت خبزاً/جسدنا 
أخذتها  )طبيعتنا  احملييتني  الطاهرتني  يديك  علي 
)أجسادنا/  وقدسَت  وباركَت  وشكرَت  لك(  خاصًة 
اخلبز(«. ونفس هذا املعنى يأتي في موضع آخر بصالة 
القداس هكذا »باركت طبيعتي فيك«. وكما قال آباء 
الكنيسة األوائل أن »كل ما يلبسه املسيح يخلص«. 
رب  دخول  مبجرد  يحيا  أن  له  البد  مائت  هو  ما  فكل 
احلياة فيه. فهكذا عادت احلياة بالتجسد اإللهي إلى 
املوت(.  أنفصل عن حياة اهلل فدخله  )الذي  اإلنسان 
»السر  أنه  املسيح  جتسد  سر  عن  الكتاب  قال  وقد 
ال  والتقوى  القداسة  ألن  للتقوى«.  الذي  العظيم 
اهلل  تخص  فهي  يستحدثها،  وال  إنسان  يشتريها 
اهلل  يعطيها  بل  أنسان  بيد  وليست  فقط  وحده 
كونوا   « يحبونه  للذين  بها  يأمر  كنعمة  لإلنسان 

قديسني ألني أنا قدوس«.
»شركة  املقال  هذا  سبب  العبارة  لتلك  اآلن  ونأتي 

وإصعاد أسرارك اإللهية املقدسة«:
اإللهي  واخلالص  التجسد  سر  تلخص  عبارة  فهي 
و  له  جسداً  ولبسها  طبيعتنا  الرب  أخذ  فيه  الذي 
متم فيها مراحل خالصه لنا: التكفير، البراءة، التبرير، 
التقديس، التمجيد، ) Theosis،  تأله اإلنسان باالحتاد 

بناسوت املسيح.
إن الرب اإلله قد شاركنا طبيعتنا البشرية بتجسده 
اإللهي في بيت حلم. وكل ما هو إلهي هو غير متغير 
ال يزول، وبالتالي ال يتكرر ألنه ممتد فوق الزمن اخمللوق. 
إن جسد الرب في مزود بيت حلم نراه ممتداً - دون تكرار 
- في يوم اخلميس الكبير حيث قدمه الرب لنا »خذوا 
اإلفخارستيا  في سر  وأيضاً  هو جسدي«،  هذا  كلوا 
يأكل  »َمن   = لذكري«  هذا  »أصنعوا  قداس  كل  في 
إن  فيه«.  أكون  وأنا  فيَّ  يكون  دمي  ويشرب  جسدي 
ذِكرى الرب ليست ذكرى عقلية بل حضور شخصه 

كما أعلن لتالميذ بعد قيامته »جسوني وأنظروا«. 
املسيح:  يقول  األول  االصحاح  يوحنا  ق.  أجنيل  وفي 
اهلل  ومالئكة  مفتوحة  السماء  ترون  اآلن  »ِمن 
فجسد  )املسيح(«.  اإلنسان  أبن  على  وتنزل  تصعد 
إلى السماء  أبن اإلنسان قد صار »طريقاً حياً« ممتداً 
)عبرانيني 1(. فقد فتح الرب بتجسده طريق امللكوت 
وصرنا في املسيح »أهل بيت اهلل«. وهو قال لنا »ها 
ملكوت اهلل داخلكم«. فالكنيسة هي أنتم املؤمنون 
و«بيت  األرض  علي  اهلل«  »مسكن  فهي  باسمه. 
لذلك  اآلن.  منذ  امللكوت  نعيش  ونحن  املالئكة«. 
نصلي في القداس قائلني »واحلجاب/احلاجز املتوسط 
نقضته )الذي يحجب السماء وأهلها عن الساكنني 

في األرض( والعداوة القدمية هدمتها«.
وتأسيساً على كل ذلك احلق اإللهي في صالة القداس 
اإللهي فإن العبارة سبب املقال تكون )شركة وإصعاد 
شركة  إلى  تشير  ألنها  املقدسة(  اإللهية  أسرارك 
واحتاد مستمر- بني ناسوت املسيح اإلله وبني بشريتنا 
نحن املؤمنني - ميتد من بيت حلم إلى حيث املسيح 
جالس اآلن في مجده عن ميني اآلب. هذا يؤكده الروح 
القربان/ سر  خالل  من  قداس  كل  في  لنا  القدس 
اإلفخارستيا والذي يشرح قول املسيح )أجنيل يوحنا 
اإلصحاح األول( أن جتسد املسيح ووجودنا فيه هو سر 
الكبير  اخلميس  بيوم  مروراً  حلم  بيت  من  ميتد  أبدي 
ويوم الصليب والقيامة ثم صعود الرب إلى السماء 
بجسدنا وطبيعتنا فيه بعد تقديسها »أقامنا معه 

وأجلسنا في السماويات« إلى ميني اآلب.
ثم نختم صالة القداس اإللهي بتسبحة وطلبة على 
فم أبونا وهو يرش إلى أعلى ماء غسل أواني تقدمتنا 
للرب ويقول »يا مالك هذه التقدمة/ الصعيدة الطائر 

إلى العلو بهذه التسبحة أذكرنا أمام اآلب ليغفر لنا 
خطايانا ».

وقد أجاب الروح على تساؤل أخر في هذا القداس عن 
بها  يصلي  التي  املقدسة  الليتورجية  صالة  معني 
الرب »نقدم لك قرابينك ِمن  الكاهن اخلدمي مخاطباً 
الذي لك: على كل حال، وفي كل حال، ومن أجل كل 

حال«.
فرغم أنها )قرابيننا( ونحن الذين نقدمها في القداس، 
إال أننا ندعوها )قرابينك(، ألنها كما شرحنا في املقال 
أعاله أن الرب يقبل ذواتنا من خاللها ليتحد بنا فقد 
لبسها الرب خاصة له بتجسده »أخذَت )يارب( خبزا 
ألن  وأيضاً  له.  فصارت   »... الطاهرتني  يديك  علي 
ذواتنا التي نقدمها كقرابني هلل في القداس هي في 
احلقيقة صنعة يداه، فيشير الكاهن إلى ذلك بقوله 

»نقدم لك… ِمن الذي لك » .
للرب  كانت  البشرية  طبيعتنا  أن  الكاهن  ويضيف   
حال(.  كل  أجل  ومن  حال  كل  وفي  حال  كل  )على 

فانتبهت إلي ثالث أحوال مرت بها خليقة اإلنسان: 
*  احلال األول: »نقدم لك قرابينك ِمن الذي لك )علي( 
خلقها  عند  اإلنسان  طبيعة  حال  هذه  حال«   كل 

)على( صورة اهلل ومثاله .
 *  احلال الثاني: »نقدم لك قرابينك ِمن الذي لك.. )في( 
كل حال«،  هذه حال طبيعة اإلنسان عندما لبسها 

املسيح »اهلل الظاهر ) في اجلسد( ».
*  احلال الثالث: »نقدم لك قرابينك ِمن الذي لك.. )من 
أكمل  عندما  اإلنسان  حال«، هذه طبيعة  أجل( كل 
الرب غايته بتدبير اخللق واخلالص لنا فصار »اهلل الكل 
اجلديدة  باخلليقة  املؤمنني  احتاد  بنعمة  الكل«  في 
آباء  يسميه  ما  هذا  يسوع.  املسيح  في  اإلنسانية 
الكنيسة ) ثيؤسيس( او  التألهTheosis ..... والُسبح 

هلل.

الروح القدس فينا يوم اخلمسني... نعمة احللول واالمتالء من الروح القدس

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٦٢(
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اسبانيا:

مصارعة األبقار
للمصارعة  مباريات  ديسمبر  من  األول  اليوم  في  عام  تقام كل     
في  واملتنافستان  األبقار.  بین  بل  إسبانيا،  في  کما  الثيران،  بني  ال 
هذه املباريات اثنتان من األبقار القوية من مختلف األوزان اخلفيفة 

واملتوسطة والثقيلة!

بنما:

اسم كل الفتيات: توتو!
   يطلق اسم »توتو« أي »زهرة« على كل الفتيات من قبيلة تعرف 

باسم »الكونا« في بلدة سان بالس في بنما.
العمر  من  تبلغ  أن  إلى  توتو  اسم  حتمل  فتاة  كل  تظل  وهكذا     

۱۲عاماً ونصف العام، فتحصل على اسم خاص بها!

هولندا:

أكثر البلدان حروفاً هجائية
   مت تسجيل بلدة »لي واردن« الهولندية ۲۲5 مرة منذ عام 1046. 

وفي كل مرة تختلف حروف هجائها عن املرات األخرى! 

الواليات املتحدة:

رحلة سياحة إلى مثلث برمودا

عبر  متر  رحلة  تسيير  عن  أمريكية  بحرية  رحالت  شركة  أعلنت 
كامل  عن  بتعويضهم  زبائنها  ووعدت  الشهير  برمودا«  »مثلث 
ثمن بطاقاتهم، في حال اختفاء السفينة التي تقلهم في ظروف 

غامضة عند مرورها باملثلث الغامض. 
يورو(   1700( إسترلينيا  جنيها   1450 إلى  يصل  ما  الركاب  ودفع   
للمقصورة في رحلة العمر، التي تستغرق يومني، على منت سفينة 
اخلطوط النرويجية »برميا«، والتي تبحر من نيويورك إلى برمودا في 

مارس املقبل.
بشأن  تقلق  »ال  قولها:  الشركة  موقع  عن  إعالم  وسائل  ونقلت 
عائد  معدل  على  اجلولة  حتتوي  برمودا.  مثلث  جولة  في  االختفاء 
بنسبة 100% وسيتم استرداد أموالك في حال اختفت السفينة«.

على  املؤامرة،  منظري  بني  بشعبية  حتظى  التي  اجلولة،  وتشمل 
رحلة الشفق برمودا على منت قارب ذي قاع زجاجي، باإلضافة إلى 
محادثات وأسئلة وأجوبة مع العديد من املتحدثني الضيوف مبا في 
ذلك نيك بوب، الذي عمل في وزارة الدفاع البريطانية، واملؤلف نيك 

.»RT« و »LAD Bible« ريدفيرن بحسب
يذكر أن املثلث  يقع بني ميامي وبورتوريكو وبرمودا، وتفيد التقارير 
باختفاء العديد من الطائرات والسفن على مر السنني بالقرب من 
منطقة شمال األطلسي، التي تغطي 700000 كيلومتر من احمليط.

صوفيا:

هواية على اجلدران!
    اجتمعت أسرة کرنتوف ببلغاريا على هواية واحدة: جمع طوابع 
البريد. وبعد أن بلغ اجملموع منها عدداً كبيراً، قامت األسرة بتغطية 

جميع جدران منزلها بهذه الطوابع حتی غرف النوم والصاالت!

سيبريا:

بالدببة... الشباب فوق املائة!
يوكوت من  قبيلة  رجال  أحد  )۱۰۳أعوام(  الشيخوخة  لم متنع     
الدب  على  يتغلب  بأنه  يفخر  وهو  الدببة.  صيد  هوايته:  ممارسة 
فيصرعه، ثم يقف إلى جوار صيده مزهواً سعیداً شاعراً بالشباب 

فوق املائه!

باريس:

»املوناليزا« تتعرض لهجوم بالكعك

اإليطالي  للرسام  املوناليزا  لوحة  على  كعكة  بيئي  ناشط  ألقى 
ليوناردو دافنشي املعروضة في متحف اللوفر في باريس.

اللوحة  على  برمي كعكة  فيه شاب  قام  وقع مؤخرا  الذي  احلادث 
مستخدما في ذلك كرسي متحرك لذوي االحتياجات اخلاصة، من 
مخصص  ممر  يوجد  حيث  اإلمكان،  قدر  اللوحة  من  االقتراب  أجل 

لهؤالء األشخاص.
قائال: »فكر  األمن،  رجال  اعتقله  الشاب على فعلته عندما  وعلق 
في األرض. هناك أشخاص يدمرون األرض. فكر في األمر. يقول لك 

الفنانون«.
فيه  قام  الذي  الوقت  في  بيان رسمي،  أي  املتحف  ولم يصدر  هذا 
موظفوه بغسل الزجاج املصفح الذي كان يغطي اللوحة، التي لم 

تتضرر من جراء احلادث.

أستراليا:

اكتشاف أكبر نبات على وجه األرض قبالة السواحل

اكتشف علماء أكبر نبات معروف على وجه األرض قبالة سواحل 
يصل  واحدا،  نباتا  تشكل  بحرية  عشبة  عن  عبارة  وهو  أستراليا، 

حجمه إلى ثالثة أضعاف حجم مدينة مانهاتن األمريكية.
اجلينية،  باالختبارات  االستعانة  طريق  عن  العلماء،  واستطاع 
التعرف على أن هذا املرج األخضر الكبير حتت املاء في غرب أستراليا، 

وهو في الواقع نبات واحد.
وثمة اعتقاد بأنه انتشر من بذرة واحدة على مدى 4500 عام على 

األقل.

البحرية  األعشاب  إن  أستراليا  ويسترن  جامعة  من  علماء  وقال 
تغطي نحو 200 كيلومتر مربع )77 ميال مربعا(.

بعد  على  »شارك«،  خليج  في  املرج صدفة  هذا  الفريق  واكتشف 
800 كيلومتر شمال بيرث.

باسم  أيضا  املعروف  اجليني،  التنوع  دراسة  البحث  فريق  بدأ  كما 
من  مناطق  طول  على  عادة  توجد  والتي  الشريطية،  احلشائش 

سواحل استراليا.
وجمع العلماء براعم من جميع أنحاء اخلليج، فضال عن فحص 18 

ألف عالمة جينية لعمل »بصمة« من كل عينة.
اخلليج في ظروف  ومنا في مواقع عبر  النبات بصالبته،  يتميز  كما 

متغيرة بشكل كبير.
باملرونة  يتحلى  أنه  »يبدو  سينكلير:  إليزابيث  العاملة  وأضافت 
بالفعل، إذ يواجه اختالفا كبيرا في درجات احلرارة ودرجات امللوحة 
باإلضافة إلى ظروف اإلضاءة الشديدة للغاية، والتي تكون مجتمعة 

في العادة ومرهقة جدا ملعظم النباتات«.
وتنمو مثل هذه األنواع عموما مثل األعشاب مبعدل يصل إلى 35 
سم في السنة، وهذه هي الطريقة التي قّدر بها العلماء أن األمر 

استغرق 4500 عام حتى يصل النبات إلى حجمه احلالي اآلن.

ربودي جانيرو:

استقبال الضيوف بالبكاء!
الهنود  طوائف  إحدى  من  جماعة  استقبال  العادات  أغرب  من 
التي تعيش في البرازيل ضيوفها بالبكاء!  فإذا زارهم أحد تسارع 
رثاء  أناشيد  وترديد  بالبكاء،  استقباله  إلى  بالكوخ  السيدات 

موتاهن.
   ثم يبدأ الرجال بالكوخ بالترحيب بالضيف القادم لزيارتهم.

   وإذا حدث وغاب أحد أفراد العائلة عن بيته لفترة قصيرة أو طويلة. 
فإنه عند عودته يُستقبل بهذا االستقبال اجلنائزي.

البرتغال:

بعد عقود من االنتظار.. الكنز امللكي »في أمان«

من  فريدة  مجموعة  يضم  الذي  البرتغالي  امللكي  للكنز  أصبح 
االنتظار، هو  به في لشبونة بعد عقود من  القطع متحف خاص 

قصر أجودا الذي كان ال يزال قيد اإلنشاء منذ 226 سنة.
احلديث  اجلناح  في  اخلميس  يوم  أبوابه  فتح  الذي  املتحف  وأُقيم 
والذي يطل  النيوكالسيكي،  الطراز  املُصمم على  األبيض  للقصر 

على حي بيليم السياحي وشكل مقر إقامة مللوك برتغاليني.
الصدمة  »بعد  ريبيرو  ألبرتو  خوسيه  واملتحف  القصر  مدير  وقال 
من جراء الزلزال والتسونامي الناجم عنه عام 1755، قررت العائلة 
املالكة االستقرار في هذا القصر بعيداً عن النهر وفي منطقة أقل 

تأثراً بالنشاط الزلزالي«.
وعاش في القصر كذلك آخر ملوك أسرة براغانزا، هي آخر ساللة 
أعمال  لكن   .1910 سنة  اجلمهورية  قيام  حتى  البرتغال،  حكمت 
جناحه  بقي  إذ  عشر،  التاسع  القرن  في  تنته  لم  القصر  تشييد 
التمويل  توافر  عدم  بسبب  قرنني  من  ألكثر  مكتمل  غير  الغربي 

الالزم، أو بسبب التغييرات التي طرأت على النظام السياسي.
وأتاح استثمار بقيمة 33,28 مليون دوالر بناء هذا اجلزء الناقص من 
القصر سنة 2021، في ظل هندسة معمارية عصرية، ومع واجهة 

مخططة جاهزة الستقبال متحف الكنز امللكي.
أهمية  بسبب  واسعاً  إقباالً  للمتحف  املنتظر  االفتتاح  وشهد 
ُعرض  ألف قطعة  أكثر من  والتي تشمل  فيه  املعروضة  اجملموعة 
البرتغالي  بالتاج  اخلاصة  اجملوهرات  أبرزها  األولى،  للمرة  بعضها 

واألغراض الذهبية املصاحبة له، وفقا لفرانس برس.
وما تزال القطع التي يعود تاريخها إلى الفترة املمتدة بني القرنني 
السابع عشر والعشرين مبعثرة وال يستطيع زوار املتحف االطالع 

إليها.
وتبرز في ممرات املتحف التي يزعج ظالمها بعض الزوار، رموز القوة 
باإلضافة  وميداليات،  وشارات  صوالجانات  إلى  تيجان  من  امللكية 

إلى أغراض ثمينة من بينها قطع ذهب أو ماس من البرازيل.

جلین إير:

جرس يوفن
يعيش باألنهار األمريكية نوع من السمك يطلق عليه اسم )يوفن( 
ويحدث أنثاه أصواتاً تشبه رنني اجلرس، ويرجح أنه مبثابه سالح لها 

لتخويف عدوها.

عالم بال حدود2121
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NO PLAN OF YOURS CAN BE THWARTED... (Job 42:4)
We all need some uplifting right 
now. I have found that reflecting 
on some Bible verses has been 
truly motivating and calming 
these days.
It is one thing to read the Bible, 
and quite another to ‘take in’ what 
is being said.
The first comes from Job 42:2. If 
you are not familiar with the story 
of Job - this is for you! Job had it 
all: he was rich, he had many kids, a great wife, land 
and food, etc. He also loved God. The devil wanted 
to test Job - he thought that if he took away all Job 
had, Job would abandon God. And, so, God permit-
ted the devil to take any all Job had: his land, his 
kids, his possessions, etc. Job had many moments 

when he was frustrated, tired, and perhaps even con-
fused at why this was happening to him.
Typography: Job 42:2 - YMI
In fact, much of the book of Job is him talking to 
God, his friends pushing him to leave God, and so 
forth. But, Job did not give up faith in God. He did 
not doubt that one day, God would give him peace 
and reward him for his faithfulness.

Read Job 42: 4.
And think about how this applies to you. Job 
prayed this to God when he had lost every-
thing! He still trusted that God would help 
him. He didn’t doubt God’s faithfulness to 
him.
Below is my personal reflection on this verse.
God can do all things! There is nothing too 
hard for Him, or anything out of His control 

or power. So, I need not be afraid to trust in 
Him when things are difficult or unknown. He 

can save me from anything and anyone. He can turn 
any situation for my good, even when it seems im-
possible 
That no plan of God’s can be thwarted means that I 
can have full confidence that all things work together 
for my good. Sometimes, I don’t know why things 
happen the way they do. Or what good can from 
pain, stress, or sadness. I also wonder about the fu-
ture and struggle being in the waiting. But this verse 
says that God’s plan prevails. Since I know that God 
does everything for our good, I can trust that every-
thing that happens to me (or doesn’t happen to me) is 
according to God’s plan - the best plan! 
If God can do all things AND no purpose of His can 
be thwarted, why should  I fear or be worried about 
my life or the future? Everything is in His hands - in-
cluding me and my life. I can safely give everything 
to Him, knowing that He will fulfill His promises to 
me. 
What about YOU? What are you praying for God to 
do in your life? Do you REALLY trust that He can 
do all things? Do you have full trust that even when 
things don’t appear to be for your good, God is in 
control and He WILL give you victory? 
Today, give your worries and thoughts to God. Hand 
them to Him, and tell Him what Job did: I know You, 
oh Lord, can do all things! Nothing is too hard for 
You! Strengthen me to believe this, and give me per-
severance to endure all that comes my way, knowing 
that You are with me!

Dr Marina Malak

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

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

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

CREATION
Gigi Soleman  

In the beginning, darkness 
was on the land.
Then creation began with 

God’s Hand.
First, God created the day full of light,
And separated it from the dark of night.
This was the First Day.
Next, God separated the sky of Heaven,
And gathered the waters with a beckon.
This was the Second Day.
Then God gathered the land and its 
vegetation,
And amassed the seas with a proclamation.
This was the Third Day. 
God then created the sun for light
And the moon and stars to shine at night.
This was the Fourth Day.
Next God brought forth the mammals of the 
seas,
And every winged bird to fill all the trees.
This was the Fifth Day.
 Then God brought forth the creatures of the 
land,
And God enjoyed the work of His Hand!
One thing was still missing, God knew,
The creation of man in His image through 
and through.
So in the image of God, man was created,
And was given dominion as God had stated. 
This was the Sixth Day.
God saw all that He had created and had 
made, 
The beauty of the universe elegantly 
arrayed.
And on the seventh day God rested.
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The dust finally settled on the provincial 
elections last week. The campaigning and 
elections were not the toughest compared 
to previous provincial elections, they were 
relatively swift and without much sweat 
from all different candidates and parties’ 
leaders. 
Indeed, nothing about the results was 
unpredicted or a surprise; however, the 
disappointing fact was that fewer voters 
went to the polls in respect to previous 
elections, and the question is why? Is 
it the lack of confidence in the parties 
competing to win the government of 
Ontario? Or is it the absence of a party 
that would appeal to the people to move 
the province to the next stage of economic 
and social betterment? But most likely, it 
is both combined.

Clearly, voters did not sense any authentic 
or genuine plans to resolve their present 
problems and concerns in the future.
After the two gloomy years of the 
pandemic, people are hoping for a 
promising, prosperous future, a plan for 
real recovery, however, new and intense 
challenges have been added to the intricate 
files that the elected government has to 
deal with. In addition to the predominant 
Health care system ordeal, the broken 
promises on the education system reform, 
and the perpetual employment dilemma, 
our province, and the country are going 
through even sturdier challenges. 
The first and most blatant is the extreme 
gas price hike, which probably no 
government has any solution for. Yet, they 
insist on keeping the several taxes added 

to the gas price, that represents 
around fifty-five cents of the liter 
price. But do such high taxes truly 
contribute to assist people in their 
daily struggle with their needs and 
demands to make ends meet!
Such a scary surge in gas prices at the 
pump is leading all goods and services 
to jump to unprecedented price levels, 
resulting in severe economic stress and 
rapid inflation. Still, even the problem is 
much deeper, where all daily required 
services and goods prices went up 
extensively, the wages stood still. Even 
if the government comes up with a plan 
to increase the minimum wages which 
has limited affect on a mall portion of 
employees, then this might result into more 
unemployment, due to small and medium 

size businesses who will 
not be able to sustain 
their expenses, since they 
are part of the closed loop 
of higher prices of goods 

and services from other providers. 
On top of all, our communities are 
experiencing evident lax security on 
different levels, increased daily crimes, 
theft, road rage and traffic chaos, and 
extreme violation of order and discipline.
The prime issue is whether the second 
term of the elected party that will form 
a majority government will be able to 
provide solutions to their massive new 
challenges, in addition to the previously 
existing unsolved ones, or not, we have to 
keep our hopes high for a better present 
and future. 
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