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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

خفض ضريبة الوقود في خفض ضريبة الوقود في 
أونتاريو حتى نهاية أونتاريو حتى نهاية ٢٠٢٢٢٠٢٢

أونتاريو تضع أونتاريو تضع 
حد أقصي لزيادة حد أقصي لزيادة 

االيجارات لعام االيجارات لعام 
٢٠٢3٢٠٢3

مصر.. انطالق احلوار الوطني وسط مصر.. انطالق احلوار الوطني وسط 
ترحيب شعبي وسياسيترحيب شعبي وسياسي
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حجاب الراهبة
كلما اشتعل اجلدل حول احلجاب كان الرد عند السلفيني واحداً، اشمعنى 
احلجاب  حول  األخيرة  املعركة  وفي  الراهبات،  حجاب  على  مابتتكلموش 
بعد حوار د سعد الهاللي في برنامج عمرو أديب وتصريحاته عن احلجاب 
والتي لم يرفض الرجل فيها ولكن مجرد عرض اراء مسكوت عنها وناقش 
مدى فرضيتها واعتبارها ركناً سادساً في االسالم! واندهاشه من حتويل 
الفقهاء مفهوم احلشمة الى أن كشف الشعر حرام! وجاء الرد من الشيخ 
خالد اجلندي بنفس االسطوانة القدمية، اسطوانة »حجاب الراهبة« التي 
مللنا منها والتي تستخدم كفزاعة لرافضي مفهوم أن احلجاب فريضة 
اميان!!  ونقص  الشعر »فسوق«  أن كشف  بالضرورة  يعني  ما  وهو  اميانية 

والرد على كالم الشيخ خالد وغيره بسيط جداً ويتلخص فيما يلي : 
زي  ...الخ مجرد  الكيمونو  أو  الساري  مثل  ذهنياً  نتناوله  كنا  لو  احلجاب   
أزياء  الى مصمم  السماء  أن نحول  أدنى مشكلة، لكن  توجد  وخالص، ال 

مجرة،  مليار  الــــ٢٠٠  خالق  اهلل  أن  ونصمم 
اذا  صاحبتها  ويعاقب  اخلصالت  بتلك  مشغول 
هو  فهذا  جهنم،  في  أبدياً  عذاباً  كشفتهم 

املرفوض.
 احلجاب »باكيدج« فكري وليس مجرد طرحة، من 
تأخذ هذا »الباكيدج« تأخذ فيه ومعه أن أكثر أهل 
النار من النساء وأنها غواية وتقطع الصالة مثل 
الكلب واحلمار وملعونة اذا نتفت حواجبها وزانية 
نقتنع  وال  نرفض  وغيري  وأنا   .... تعطرت..الخ  اذا 

بهذا الباكيدج.
نأتي الى بيت القصيد وهو أن حجاب الراهبة 

في املسيحية هو نفس حجاب املسلمة 
لذلك فهذا أمر الهي جلميع األديان ..هذه 
جداً،  مفضوحة  منطقية  مغالطة 

الديني  االعتزال  قررت  انسانة  فالراهبة 
عن العالم وال تقحم فكرة حجابها خارج 

الدير، ألن حجابها زي ديني مثل العمة بالنسبة للشيخ الذي لم نطالب 
التي  الى  تنظر  ال  التخصصي  املنطلق  هذا  من  فهي  بتطبيقه،  كرجال 
اقصاء  أو  تفكير  أو  باستعالء  الراهبات  زي  ترتدي  ال  أو  شعرها  تغطي  ال 
له  الدعوة  وسواس  يسكنها  وال  بارتدائه،  الشارع  في  البنات  تطالب  وال 
بطريقة قهرية لدرجة العدوانية التي جعلت أماً كادت تدهس ابنتها ألنها 
خلعت احلجاب!! وأخيراً الراهبة ال ترى أن اهلل قد فرض 

زيها على جميع املسيحيات إطالقاً. 
وفي النهاية مادام زي الراهبة في نظركم هو النموذج، 
الوقت وممكن في نفس اجلملة تهاجم  ملاذا في نفس 
شعر  غطاء  حتت  التي  الدماغ  تسكن  التي  األفكار 
الراهبة!؟ مادمت مقتنعاً بهذا الشكل بأنها خير من 
تطبق أوامر اهلل!! أم هي انتقائية، أختار الراهبة عندما 

تدعم كالمي، وأرفضها عندما تخالفه!! 
أين أنت يا حمرة اخلجل... ويا حمرة التناقض.

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

مساعدة  دوالر   500
الكندية  احلكومة  من 
الدخل  ذوي  للمستأجرين 

املنخفض
.........................................ص9

الكندية  اجلوية  اخلطوط 
يوليو  في  رحالتها  تخفض 
وأغسطس بسبب االزدحام
......................................ص12

»كرسي  بايدن  يضرب  هل 
في الكلوب« في اجتماعه 
في  العرب  الزعماء  مع 

السعودية؟ )4(
.........................................ص4

الدن..  بن  أسامة  بن  عمر 
إلى  بورا«  »تورا  كهوف  من 

رّسام في فرنسا
......................................ص11

الكرة املصرية بني الفرز الطائفي واالجتماعيالكرة املصرية بني الفرز الطائفي واالجتماعي
انتشرت علي الفيس بوك صورة قدمية آلبن أخت رجل األعمال 
وهو  عثمان«  أحمد  »عثمان  العرب،  املقاولون  نادي  وصاحب 
فتى صغير  وخلفه  بالنادي  أفضل العب  يحصل علي جائزة 

شاحب الوجه، هو الالعب محمد صالح. 
ومنذ عام صرحت والدة الالعب أسامة فيصل، أن أسامة نبيه 
حيث  الزمالك  عن  أبنها  رحيل  سبب  للزمالك  العام  املدرب 
رفض املدرب العام قيد حسني من أجل قيد جنله يوسف، بعد 

أن كان الكثيرون يتوقعون مستقبل باهر حلسني فيصل
وفي واقعة أخري، صرح أسامة نبيه نفسه في حوار تليفزيوني 
لقناة »أون سبورت«، أن هناك مسئول كبير في نادي الزمالك 
ضحي بالعبني ممتازين وهم أحمد عيد وأحمد محمود واللذان 
فقط  بهم  التضحية  ومت  واعد،  مستقبل  ينتظرهما  كانا 
ليضم هذا املسئول جنله بدالً منهما، واألغرب أن أبن املسئول 
الكبير كان يتدرب مع الفريق األول بدون قيد النضمامه بعد 

إنتهاء فترة القيد.
ولم يكن األهلي مختلف عن ناديي املقاولون العرب والزمالك، 
فقد استبعد األهلي الناشئ مروان صالح لُيبقي علي حارس 
السابق  األهلي  العب  جنل  شوبير  مصطفى  الناشئ  املرمي 
واإلعالمي احلالي أحمد شوبير، ليقع اختيار بايرن ميونخ علي 
حارس   2500 بني  موهبة   20 أفضل  من  اختياره  وليتم  مروان 
مرمي تقدموا لالختبار، وهناك توقعات بانضمام حارس مرمى 

األهلي املستبعد إلى النادي األملاني الكبير 
احلصر،  ال  املثال  سبيل  علي  فقط  هي  والتي  الوقائع  وبتلك 
الكرة املصرية اآلن مليئة بتلك  أن  الكثير ومبالحظة  فغيرها 

حساب  علي  لألبناء  اآلباء  وانحياز  الوقائع 
وبخالف  اآلن  املصرية  فباملالعب  املوهبة، 
أبن  سيف  الالعبني  لدينا  ذكرهم،  السابق 

فاروق جعفر ويوسف ابن هادي خشبة وعمر إسماعيل يوسف 
ويحيى وائل رياض ويوسف خالد الغندور وأدم أحمد أيوب وعلي 
عبد احلليم علي وعبد الرحمن عماد النحاس ويوسف سيد 
عبد احلفيظ واحلبيب أحمد حسن وأحمد نادر السيد وحفيد 

إكرامي، واملالحظ أن جميعهم يلعبون في أندية أبائهم!
باحملسوبية  مليئة  كروية  حقبة  علي  ُمقبلني  أننا  يبدو 
علي  ممنوعة  الرياضية  األندية  كانت  أن  فبعد  والفساد، 
املسلم  علي  ممنوعة  أصبحت  دخولها،  القبطي  الالعب 
طائفي  الظلم  كان  أن  وبعد  الالعبني،  أبناء  غير  من  العادي 
علي  بناء  طبقي  الفرز  أصبح  املوهبة،  صاحب  ديانة  بسبب 
األندية  كان  أن  وبعد  بيته.  الرياضي ألهل  اإلجتماعي  الوضع 
بيتر  أو  مينا  أو  جرجس  أسماء  عن  الناشئ  أسم  في  تبحث 
في  سابق  العب  أسم  عن  تبحث  األندية  أصبح  الستبعاده، 
أسم األب أو اجلد لقبوله. وتستمر حقيقة أن الظلم فيروس 
معدي يتفشى في اجملتمعات حال قبوله، ومن أستبعد موهبة 
قبطية باالمس، سيستبعد املسلم املوهوب حال وجود أبنه 
اليوم. وبني مواهب قبطية ضاعت علي  أبن زميله الالعب  أو 
مصر في املاضي واحلاضر ستضيع مواهب غير قبطية كثيرة 
في املستقبل، واخلاسر األكبر هو مصر ومنتخاباتها والتي لم 
تعد لفظ »الوطنية« الئقة بها حيث سيحتكرها مجموعة 

منتقاة من املصريني لالسف الشديد

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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لالجتماع  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  ويأتي  قليلة  أيام 
املنطقة  دول  وأمراء  وشيوخ  ورؤساء  ملوك  من  زعماء  مع 
العالقات  وأن  خاصة  اخلليج،  دول  مقدمتها  وفي  العربية 
هذه  ساخن  صفيح  على  خاصة  اخلليجية  األمريكية 
الفترة. هذه الزيارة مخطط لها يومي 15 و16 يوليو اجلاري. 
بايدن  وجو  والتخبط.  الشيخوخة  تعاني  األمريكية  اإلدارة 
بعد تسريبات اإلعالم بأنه فاقد السيطرة على سلوكياته، 
ويسير بورقة في يديه لتذكره ما الذي يجب أن يفعله، بدءا 
موقف  في  املقعد،  على  اجللوس  وحتى  التحية  القاء  من 
لزعيم  والقيادية  السياسية  الذهنية  الصورة  ميس  هزلي 

واحدة من أكبر دول العالم.
اإلدارة األمريكية تتهتم بشدة اململكة العربية السعودية 
مع  املعلن  غير  بالتحالف  مصر  خلفهما  ومن  واإلمارات 
روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وحتديدا السعودية واإلمارات 
اللتان ترفضان بكل قوة زيادة حصص املعروض من البترول 
ميزة  مينح  ما  وهو  العاملية،  األسواق  في  الطبيعي  والغاز 
عملتها  قيمة  لزيادة  أدت  لروسيا،  للغاية  قوية  نسبية 
الروبل، ورفعت أسعار الطاقة في األسواق العاملية لدرجة 
أوروبا  الطبيعي في  والغاز  والطاقة  البترول  جعلت أسعار 
وأمريكا الشمالية، بل والعالم تصل ملستويات قياسية لم 
حرب  بعد  العشرين  القرن  من  السبعينيات  حتي  تعرفها 

أكتوبر اجمليدة ضد إسرائيل املدعومة من الغرب.
السعودي  األمريكي  العميق  اخلالف  بأن  تسريبات  هناك 
محمد  واإلصالحي  القوي  األمير  لتولي  األمريكي  والرفض 
بن سلمان ملقاليد احلكم في اململكة العربية السعودية، 
لم يعد له أي قيمة، خاصة وأن ترتيب األوراق العربية يتم 
باقتدار وتنسيق كبير ما بني أهم ثالث عواصم عربية، وهو 

املثلث املؤثر للرياض والقاهرة وأبو ظبي.
السعودي  العهد  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير  قام  وقد 
في  العربية  العواصم  من  لعدد  ومؤثرة  ذكية  بزيارات 
قام  كما  واملنامة.  وأبوظبي  وعمان  القاهرة  مقدمتها 
بعدها الرئيس السيسي بزيارات مماثلة للسعودية واإلمارات 
على  حتى  يتم  العربي  التنسيق  أن  واضح  والبحرين. 
مستوى ادق التفاصيل، ليكونوا مستعدين ملواجهة حليف 
األمس، والعدو غير املعلن اليوم، ممثال في الواليات املتحدة 
األمريكية، التي تهدد بفتح أبواب النظام العاملي أمام إيران 
من  املزيد  منهما  كال  تضخا  أن  مقابل  سياسيا  وفنزويال 
واالرتفاع  الشديد  النقص  لتعويض  الطاقة  من  املعروض 

اجلنوني لألسعار.
كانت قدميا اإلدارة األمريكية هي املتحكم واآلمر الناهي في 
النظام العاملي، لكن الوضع اختلف كلية اآلن. فالسعودية 
لديها أوراق ضغط وتهديد قادرة على توجيه ضربات مؤثرة 
تسريب  مت  الذي  الوقت  ففي  األمريكي.  لالقتصاد  وقوية 
قضايا  رفع  يتيح  األمريكي  الكوجنرس  في  قانون  مشروع 
دولية على دول اخلليج املنتجة للنفط بسبب االحتكار في 
سوق البترول جملموعة أوبك بلس التي تضم من بني دولها 

السعودية واإلمارات وروسيا.
إمكانية  تسرب  بدأت  بدورها  األخرى  هي  السعودية  فإن 
غير  أخري  بعملة  العاملية  األسواق  في  البترول  جتارة  ربط 
لالقتصاد  قاتلة  ضربة  سيتمثل  ما  وهو  األمريكي،  الدوالر 
األمريكي، الذي يعاني بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، 
وعدم رضاء املواطنني عن أداء حكومة الدميقراطيني، فضال 
املياه،  وأزمة  األطفال،  لنب  أزمة  من  الداخلية  أزماته  عن 
ولهذا موضوع مستقل سنتناول فيه هذه األزمة، إذ تعاني 
عدد من الواليات األمريكية الصحراوية من شح كبير في 
الواليات  بني  املياه  سرق  لعمليات  تؤدي  قد  لدرجة  املياه 
كولورادو  مثل  واليات  في  يحدث  مثلما  البعض  وبعضها 

وأريزونا ونيفادا وغيرها مع تراجع مستوي مياه البحيرات.
األمريكي  االقتصاد  قلب  ميس  أن  ميكن  الذي  الثاني  واألمر 
التي  واإلماراتية  السعودية  االستثمارات  من  جزء  سحب 
تتجاوز مئات املليارات من الدوالرات. وهذا أمر لن تتجاهله 

اإلدارة األمريكية التي تعاني من الشيخوخة والزهامير.
ال  الرادعني،  احلليفني  والصني،  روسيا  اآلخر،  اجلانب  على 
وعلي  كثب،  عن  يتابعان  ولكن  األحداث،  على  يتفرجان 
استعداد للتدخل في أي حلظة، ولكنهما يران أن السعودية 
اإلدارة  من  املعلن  غير  الصراع  هذا  تدير  ومصر  واإلمارات 
طبيعة  من  مستفيدة  منهما  وكال  باقتدار،  األمريكية 

العالقات الساخنة حاليا بني اإلدارة األمريكية التي فقدت 
املنطقة  وغالبية  اخلليج  دول  علي  وتأثيرها  وثقلها  وزنها 
وروسيا  الصني  الذي متثل فيه كال من  الوقت  العربية. في 
ظهيرا استراتيجيا للدول اخلليج ومصر وقت احلاجة، خاصة 
وأنه بالبلدي »عمايل أمريكا املاسخة لم تكن مجرد نقطة 
أفاضت الكأس، ولكنها بالوي سودا، انتهت بفشل مؤمترات 
ودعمتها  مولتها  التي  العربي«،  اخلراب  بثورات  سمي  ما 
السياسي  اإلسالم  جماعات  تسيطر  لكي  واشنطن 
الدموية واإلرهابية على مقاليد السلطة واحلكم في الدول 

العربية ثم في دول اخلليج الحقا.

غير  األمريكي  واإلعالم  األمريكية،  التوقعات  كانت 
املوضوعي، يري أن اطالة أمد احلرب ميثل ضربة قوية لروسيا 
ان  حيث  فشلها،  ثبت  كلها  التحليالت  وهذه  واقتصادها. 
املتحدة  والواليات  أوروبا  في  ممثال  الغرب  هو  األول  املتضرر 
غير  العادي  املواطن  وأصبح  الغرب،  دول  من  وغيرها  وكندا 
يسار  أو  اليسار  توجهات  ذات  احلكومات  أداء  عن  راضيا 
حلركة  منو  ظل  في  والدميقراطيني،  الليبراليني  من  الوسط 
وانخفاض  الرخاء  أيام  إلي  للعودة  والراديكالية  اليمني 
ما  هما  والصني  روسيا  وأصبحت  التضخم.  معدالت 
شرايني  في  يأكل  هذا  ألن  احلرب،  أمد  إلطالة  تسعيان 
ومستويات  األسعار  ارتفاع  بسبب  الغربية،  االقتصاديات 
احلكومات  هذه  أداء  عن  املواطنني  رضاء  وعدم  التضخم 
ومنساقة  تسير  والتي  اسما،  والدميقراطية  الليبرالية 
كالقطة العمياء، وراء إدارة أمريكية مصابة بالشيخوخة 
واخلرف، لدرجة احلزب الدميقراطي األمريكي نفسه منقسما 

على نفسه، هل يرشح في االنتخابات الرئاسية القادمة؟
جو بايدن، والكل يعلم أنه فاقد السيطرة علي سلوكياته 
بفعل سنة ومشاكله الصحية، ومن سيكون مرشح احلزب 
الدميقراطي أمام اجلمهوريني، الذي اثبتت إدارة الدميقراطيني 
جعلتهم  منها  يعانون  التي  والشيخوخة  اخلرف  مدي 
في  االستراتيجيني  احللفاء  مع  حتي  صراعات  في  يدخلون 
األمريكي  باملواطن  النهاية  في  أضر  ما  وهو  اخلليج،  دول 
مستوي  وارتفاع  التضخم  من  يعاني  الذي  البسيط، 
علي  يقف  أمريكية  إدارة  مع  مخرجا  يجد  وال  املعيشة، 
قمتها رئيس جتاوز الثمانني من العمر، ويسير بورقة يخفيها 
في يديه ليتذكر أين يجلي؟ ومتى وعلى من يلقي التحية؟ 
وليس أدل على هذا من املؤمترات الصحفية للرئيس جو بايدن 
لن  بأنه  تصريحه  آخرها  املهازل،  من  الكثير  تشهد  والتي 
يذهب لزيارة السعودية ولكن لالجتماع مع الزعماء العرب. 
واإلدارة األمريكية تعلم أنه بدون السعودية لن يجتمع أي 
زعيم عربي مع بايدن خاصة وأن سمعة األمريكيني سيئة 
واإلمارات. هذه  والعراق  والبحرين  واألردن  للغاية لدي مصر 
األخيرة التي لم تسلم من اتهامات اإلدارة األمريكية بأنها 
أهم مركز لغسيل أموال األوليجاركية الروسية، مجموعة 

رجال األعمال املقربني من الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
أمريكا لم يعد أحد من الزعماء العرب يثق فيها، واكتشفوا 
الطاقة  للعب ضدها ممثلة في  أوراق مؤثرة  أيديهم  أن في 
التجارية  املعامالت  عملة  وحتديد  طبيعي  وغاز  بترول  من 
ضرب  أو  بالدوالر  ربطها  الستمرار  العاملية  األسواق  في 
االقتصاد األمريكي وفك هذا االرتباط، لالعتماد على عمالت 
واشنطن وضعت  الصيني.  واليوان  الروسي  أخري كالروبل 
إدارتها  نفسها في موقف ال حتسد عليها، ألن شيخوخة 

هو ما جعل األمور تتطور في هذا االجتاه السلبي.
لنتابع تطورات االجتاه لنظام عاملي جديد.....

هل يضرب بايدن »كرسي في 
الكلوب« في اجتماعه مع الزعماء 

العرب في السعودية؟ )4(
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

ذئاب ترتوي بدماء النساء
44

األخيرة حوادث  اآلوِنة  في  كُثرت 
وال  العالم  حول  النساء  قتل 
سيما منطقتنا العربية، حوادث 
ألنها  سريًعا  صرخاتها  تتالشى 
الزوج  بيد  البيوت  داخل  تتم 
بسبب  أو  األسرة،  ذكور  احد  أو 
اإلعالم  مبنع  قرار  صدور  ُسرعة 
نشر املزيد عن تفاصيل القضية 
وحوادث  البلدان،  بعض  في 

النيران  انتشار  أخبارها  تنتشر 
القارَّات  لتعبر  الهشيم  في 
الضحية  منزل  ألنها حتدث خارج 

ومسمع  مرأى  على  األسرة  نِطاق  عن  وبعيًدا 
جمٍع من الناس، وفي احلالني ثمة أزمٌة تتمثل 
واعتبار  وُمطاردتهن  النساء  باستضعاف 
التعدي عليهن وإزهاق أرواحهن حق من حقوق 

ممتلكاته  من  يعتبرهن  الذي  القاتل 
على  »وصي«  أنه  يتوهم  أو  الشخصية، 
كل امرأة يعرفها أو جتتاز ُمحيطه وإن لم 

متت له بصلة قرابة من قريب أو بعيد!!
بشراسٍة  يُدافعون  من  وجود  األغرب 
باعتبارهم  الَقَتلة  أولئك  عن  وحرارة 
أن  بد  وال  »مظلومني«!  يكونوا  وأن  بد  ال 
تكون الضحيَّة هي السبب في دفعهم 
لقتلها، وإن لم يجدوا سبًبا يعتبرون منط 
التي  املالبس  نوع  أو  الشخصية  حياتها 
ترتديها من األسباب التي مُيكن اعتبارها 

دافًعا يُبرر إزهاق تلك الروح! وكأنهم هم الذين 
ليكون  روحه  فيه  ونفخوا  اجلسد  ذاك  خلقوا 
حقوقهم!  من  حًقا  اآلخرة  الدار  إلى  إرساله 
والعقاب  احلساب  حق  ميلكون  آلهة  أنهم  أو 

والثواب للخلق على األرض وحتت السماء!
ُمجتمعاتنا  حياة  في  االنتقالية  املرحلة  هذه 
املرأة  بحقوق  وتذكيرًا  توعيًة  تتطلَّب  العربية 
املُعاصرة التي نالت قسًطا وافًيا من التعليم، 
وخاضت ِغمار العمل لتنال أجرًا وهبها ُحرية 

اختيار ُسُبل حياتها دون أن يكون 
ثمن اللقمة التي تأكلها والوسادة 
رجل  استحواذ  عليها  تنام  التي 
حياتها  تفاصيل  كل  على  ما 
هذه  وبقراراتها،  بها  وحتكمها 
املرأة ملك نفسها فقط وليست 
من ممتلكات شخٍص آخر، وال حق 
ل على أفعالها ما  خمللوق أن يتطفَّ
دامت ال تتدخل في شؤونه.. دعوا 
النساء وشأنهن وعيشوا حياتكم 
وتستريحوا  لُتريحوا  عنهن  بعيًدا 
ما دمتم عاجزين – حتى اليوم- عن 

اعتبارهم بشرًا مثلكم.
وكل  ُمجرم،  ُمغتصٍب  وكل  ُمذنب،  قاتٍل  ُكل 
من ميد يده على مخلوق ُمنتِهًكا ُحرمة جده 
يستحق  النفس«  عن  »الدفاع  حدود  غير  في 

تُدافع  الذي  اجملرم  للمجتمع،  حمايًة  العقاب 
ومعدنك  طينته  من  طينتك  ألن  اليوم  عنه 
من معدنه وتتمنى لو أنك ترتكب اجلرمية التي 
إن  العقاب  من  وتُفلت  مرَّة  من  أكثر  ارتكبها 
مت إطالق سراحه بسهولة سيأتي اليوم الذي 
يسقيك هو أو آخر مثلكما من نفس الكأس 
زوجتك  أو  ابنتك  أو  والدتك  يقتل  أو  فيقتلك 
فُتصبح على دفاعك عن هؤالء نادًما وتنقلب 

عليهم وعلى ماضيَك ناِقًما.
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   الريح ال حتسن االصغاء، واملاء ال حتفظ االسماء؛ لذلك صنع اإلنسان 
الكتب!

   وهذا الكتاب، املعّنون: »حوارات حول اإلبداع«، هو اجلزء الثاني من 
سلسلة لقاءات صحفية، أجراها الروائي املصري محمود قنديل، 

متكئاً على خلفيته الصحافية املتمّيزة، وعلى رغبته في االرمتاء في 
هذا العباب الفكري، واالندماج فيه!

   وككاتب ومفكر، ال يفاخر بأعماله الرائعة، ونتاجاته املرموقة، ولكنه يفكر دائماً في عامله 
الثقافي واألدبي، ويتعاون معه، النه في قرابة معه، ويشاركه صفاته، وروحه! 

   وهو اذ يلتقي بتلك الرموز اإلبداعية، يقترب إلى: عواطفهم، ومنطقهم، وخيالهم، بل أيضاً، 
مبثلهم وصراعهم، وفشلهم، وحتقيقاتهم، لتحقيق هداية عميقة حلياتنا الفكرية، وليمنحنا، 

منذ سؤاله األول، معهم، شعوراً بالضوء يخطو نحو اسمهم، وينمو فيه، وبتوافر كل الصفات 
التي جتعلهم قريبني من قلوبنا، ويدخلون إليها من الباب الواسع، وكأنهم يقفزون!

   وأن كان هناك شيء ما يبقى في داخلنا، شيء من الصعب حتديد ماهيته، لكنه بالتأكيد 
يبقى في الذاكرة ال ميحى، هو ادراكنا اننا لسنا في احلقيقة وحيدين، وأن الفرصة متاحة، 

لنشعر باألشياء التي لم نحسها من قبل، لنتكشف ذُرى ملّا ترسم بعد على خرائط. وهذا 
يضفي علينا الفرح!

   واألعظم، أن يتناهى إلى سمعنا، ما قاله أحد شعراء الغرب:
   »ان العظماء حقاً..

   لهم جميعاً جيل واحد،
   ومن دائرة واحدة نّيرة 

يشعون بتأثيراتهم..
   والزمن ال أثر له بالنسبة 

لهم.
   فهم يتفاعلون معه،

   ويتفاعل فيهم..«.
...،...،...،   

   حتية إلى اديبنا؛ الذي ال 
يتحدث عن عبرة منتقاة 

من الكتب، بل يتحدث 
عن واقع احلياة من أفواه 
هؤالء الذين حققوا في 

نتاجاتهم اخلالدة، كل عظيم حّي ملهم لكل األجيال!
   لقد استطاع بحواراته الرائعة على كل املستويات، ان ينتزع منهم أفكارهم احلبيسة، لنرى 
خبراتهم التي تسكن عقولهم، وليكونوا الشاهد األفضل لذواتهم، وليكونوا هم صورتهم! 

   كتب ليوناردو دافنشي، عندما كان يافعاً: »انني أريد أن أقارب املعجزات«. وقد فعلها محمود 
قنديل، فألنه ميتلك هذه الكنوز امتالكاً كامالً، يشعر معه بأن في وسعه أن يحملها معه إلينا، 
وألننا لم نستطع نحن الذهاب إليهم، لذلك تكرموا هم باجمليء إلينا، عبر عنوانه، في منت هذا 

الكتاب!...

كنوز مكتوبة!

وال  هادئة  منزلها  في  جتلس  كانت  اليوم  ذلك  في 
تكترث كثيراً بتلك القضية املرفوعة في احملكمة، 
كان عقلها ال يقبل مجرد التفكير في األمر، كيف 
اجلامعة  في  أستاذة  وهي  بها  هذا  سيفعلون 
وهذا  فنجان  في  زوبعة  هي  يقيناً  كذلك،  وزوجها 
يحمل  ألنه  القضية  رفع  الذي  الصبور  العبد 
ضغينة لزوجها ويريد عمل ضجة إعالمية ال أكثر! 

ويقيناً هذا العبث غير قابل للتطبيق!
حزيناً  سكوناً  املكان  على  يخيم  السكون  كان 

كئيباً مبا يجري حولها، سكون الصمت الذي يحمل من التساؤالت أكثر ما يحمل من إجابات، 
وفجأة يدق جرس الهاتف فيقطع هذا السكون احلزين، في هدوء ترد علي الهاتف فيلقي املتصل 
وفي  صدرها  في  هوادة  دون  تشتعل  النار  من  مشتعلة  بكرة  وجهها  في  صحفي  صديق  وهو 
عقلها وفي وجدانها حني يقول لها صدر حكم احملكمة اليوم ومت تطليقك من زوجك رغماً عنكي 

ورغماً عنه!
النساء منذ  تاريخ قهر  تهنيدة حتمل كل  وتنهدت  أقرب كرسي  النحيل على  ألقت بجسدها 
بداية اخلليقة إلي يومها املشؤوم هذا! تدحرجت دمعة على خديها لم تستطع أن متنعها من 
ما  أن  تبكي من قبل، كانت تشعر  يراها أحدهم  لم  التي  القوية  السقوط من مقلتيها وهي 
يحدث من عبث ال ميكن وأن يكون حقيقة وأنه البد وأنها تعيش رواية من اخليال املريض! أما هو 
الدموع  الدموع من مقلتيه رغم رفض رجولته هذه  إليها وعلم ما في األمر وتدحرجت  فنظر 

ولكنه بكي هوانه وهوان زوجته علي وطنه ومجتمعه بهذا الشكل.
رفض عقله ما يحدث فكان يشعر أن ما يحدث ال ميكن أن يكون حقيقة ولو حقيقة فهو يقيناً 
يحدث آلخر وليس له، أما هي فابتسمت له وطمأنته والتقطت أصابعه بأصابعها فاحتوت يدها 
الصغيرة يده الكبيرة ثم نظرت في عينيه احلائرتني وقالت: ال تنزعج لن أتركك مهما حدث! لن 

يفرقنا سوي املوت! 
صرخت وخرجت على اجلميع تقول هذا زوجي وأنا أعرفه ولن يفرقني عنه سوي املوت، أنا أستاذة 
عنه ألنكم على  ورغماً  عني  رغماً  منه  تطليقي  وتريدون  اجلامعة  في  أستاذ  وهو  اجلامعة  في 
خالف فكري معه فأردمت معاقبته فجاء قراركم بسحب أداة املتعة منه وترونني هذه األداة! لست 
أداة متعة ولن أكون! أنا أنسان كامل األهلية حرة الفكر واإلرادة ولي كيان ولي مكانة ولي قرار وال 

ميكن أن يحدد قراري غيري هل هنت إلي هذه الدرجة!
عنها في حزن شديد  ورغماً  عنه  رغماً  زوجته  بتطليقه من  القاضي  يقرأ حكم  أما هو فكان 
لدرجة أنه شعر أن من كتب هذا احلكم يبول في عقله على حد قوله! في النهاية رحل الرجل 
وزوجته إلى بالد حتترم األنسان والفكر واحلرية وحتترم املرأة ولكنه أبداً لم ينسي ما تعرضت له 

زوجته من امتهان في وطنه ولم يرد أحد تلك اإلهانة!
ابتهال  زيد لروحه السالم وألف حتية لدكتورة  أبو  في ذكري املفكر العظيم دكتور نصر حامد 

يونس تلك املرأة التي قالت ال جملتمع أعتاد قهر النساء!

دق جرس الهاتف فقالوا لها طلقوكي دق جرس الهاتف فقالوا لها طلقوكي 
من زوجك رغماً عنكي ورغماً عنه!من زوجك رغماً عنكي ورغماً عنه!

بقلم: جورج موسى

فى منطقة جنوب مونتريال هناك عدة مدن متجاورة وجميلة 
جدا وتعد من املناطق الراقية القريبة من مونتريال، وايضا 
منطقة واعدة تزداد الكثافة السكانية فيها مبعدل سريع 

جدا، وتعتبر مهرب ألسر كثيرة تهرب الى هذه املنطقة من 
صخب وضوضاء مونتريال.

تبدأ هذه البالد بشاتوجاى ثم منطقة كاناواكى تليها مدينة 
سانت كاترين وتقابلها مدينة سان كونستان واخيرا مدينة 
كاندياك اجلميلة، وبالرغم من االهمية اجلغرافيا لهذه املدن 
فمعظمها يقع على نهر سان لوران، وهى ايضا طريق جتارى 

مهم جدا يربط بني احلدود األمريكية والكندية، ويخدم كثيرا 
من سيارات النقل الثقيل األتية الى مونتريال واخلارجة منها.

إال ان هذه املنطقة لديها عيب يهدد منوها العمراني 
واالقتصادي فالذي يريد ان يشترى منزل او يبدأ أي مشروع جتارى 

يجب ان يفكر جدا او ان يكون من سكان هذه املنطقة فمن 
الواضح ان حركة املرور فيها عالية جدا والذى يخدم كل هذه 
الكثافة السكانية والتجارية كوبرى واحد قدمي بحارة واحدة 
للصعود من االجتاهني اجتاه مدينة شاتوجاى من ناحية واجتاه 

باقي اخلمسة مدن من ناحية اخرى.

فلك ان تتخيل سيدى إنه في الصباح واذا كنت تريد ان تقوم 
بتوصيل اوالدك او ان تذهب الى عملك فى مونتريال فقد حتتاج 

الى ٤5 دقيقة لكى تتمكن من عبور هذا الكوبرى الى اجتاه 
مدينة مونتريال.

 ولك ان تتخيل ان كوبرى مارسييه الذى يخدم هذه املنطقة 
قد انشأ منذ ٨٨ عاما ليخدم هذه املنطقة وإنه لم يتم 

تطويره او توسعته منذ ذلك التاريخ حتى اآلن، بالرغم من 
ان الكثافة السكانية وحركة العمران وحركة نقل البضائع 

تضاعفت عشرات املرات منذ ذلك التاريخ.
وحقيقة االمر ان هذا الكوبري ال ميكن تعديله او توسعته 

ألنه حديدي وقدمي باإلضافة الى ان أعطاله الفنية اصبحت 

كثيرة فاذا كان به اصالحات 
تتوقف متاما حركة العبور عليها 

ويصبح عبور الكوبرى مأساة.
وهناك ايضا عيب خطير فى 

هذه املنطقة فحركة املواصالت 
من منطقة اجلنوب الى مونتريال 

تبدأ فبل السادسة صباحا 
وتتوقف عند العاشرة صباحا اما من مونتريال الى هذه 

املنطقة فيبدأ الثانية عشر والنصف ظهرا واخر قطار الساعة 
السادسة والنصف مساء، وبالتالي ان لم تكون متتلك وسيلة 

مواصالت فالبد ان تستقل االوتوبيس الذى يقطع مسافة 
٢٠ دقيقة من الدون تاون مونتريال الى وسط هذه املنطقة 

يقطعها االوتوبيس في ساعتني ومواعيد متباعدة.
ان احلل االمثل إلحياء هذه املنطقة وازدهارها اقتصاديا يكمن 

في انشاء كوبرى جديد يريح سكان هذه املنطقة من ازمة كل 
يوم واعتقد ان انشاء كوبرى افضل بكثير من استيعاب الجئني 
جديدين وعمل كرنفاالت والعاب نارية في وقت سافر فيه كل 

سكان مونتريال الى خارج كندا.

كوبري بديل لكوبري مارسييهكوبري بديل لكوبري مارسييه    
بقلم: مجدي حنني
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بريندا التي فتحت النار على بريندا التي فتحت النار على 1111 طفل  طفل 
مبدرستها ألنها ال حتب ايام االثنني!!مبدرستها ألنها ال حتب ايام االثنني!!

فى 19 يناير عام 1979 اطالقت بريندا سبنسر وهي 
النار  عشر  الساسة  سن  فى  كانت  امريكية  فتاة 
املتواجدين  اإلبتدائية  كليفالند  مدرسة  طالب  على 
دييغو  سان  في  الكائن  منزلها  نافذة  من  بالشارع 
تظهر سبنسر  لم  احلادث  وعقب  كاليفورنيا،  بوالية 
أى ندم على ما فعلته وأجابت على األسئلة املوجهة 
لها خالل االستجواب بجملة واحدة »أنا ال أحب أيام 

األثنني«
عاشت بريندا سبنسر )ولدت في 3 أبريل 196٢( في 
حي سان كارلوس في سان دييغو بوالية كاليفورنيا 
جروفر  مدرسة  من  قرب  على  الشارع  في  منزل  في 
كليفالند االبتدائية في مقاطعة سان دييغو املوحدة.

وقالت إنها قد عرفت نفسها بأنها »مثلية اجلنس منذ الوالدة«. وبعد انفصل الوالدان، عاشت مع 
والدها، واالس سبنسر، في الفقر االفتراضي؛ وناموا على مرتبة واحدة على أرضية غرفة املعيشة، 

مع زجاجات الكحول الفارغة في جميع أنحاء املنزل.
 وقال معارفهم إن سبنسر أعربت عن العداء جتاه رجال الشرطة، وحتدثت عن إطالق النار على أحد، 

وحتدثت عن فعل شيء كبير للحصول على التلفزيون.
الفوتوغرافي، وحصلت على  التصوير  أن سبنسر أظهرت قدرة استثنائية في  الرغم من   على 
باملدرسة،  عام  غير مهتمة بشكل  كانت  أنها  إال  إنسانية،  في مسابقة جمعية  األولى  اجلائزة 
الصف.  في  إذا كانت مستيقظا  االستفسار عما  األحيان  في كثير من  املعلمني  أحد  استذكر 
وفي وقت الحق، أثناء االختبارات أثناء احتجازها، اكتشف أن سبنسر أصيبت في الفص الصدغي 

لدماغها. وقد عزيت إلى حادث على دراجة لها.
 وفي أوائل عام 197٨، أبلغ العاملون في مرفق لتالميذ املشاكل، الذين أحيلت سبنسر بسبب 

التغيب عن املدرسة، والديها بأنها كانت انتحارية.
  في ذلك الصيف، اعتقلت سبنسر بسبب   اصطياد الطيور في احلي، إلطالق النار على نوافذ 

كليفالند االبتدائية مع بندقية رش،
 وفي ديسمبر 197٨، أوصى تقييم األمراض النفسية الذي رتبه ضابط املراقبة لديها بأنه قد مت 
قبول سبنسر في مستشفى عقلي لالكتئاب، ولكن والدها رفض اإلذن بعالجها فى املستشفى
  فى عيد ميالدها  عام 197٨ قدم لها والدها  روجر بندقية و تلسكوب و 5٠٠ طلقة من الذخيرة.
وقال بريندا سبنسر في وقت الحق، »سألت والدى عن راديو هدية فى عيدميالدى  لكنه  اشترى لي 

بندقية«. وعندما سئلت ملاذا فعل ذلك، أجابت: »شعرت أنه يريد مني أن أقتل نفسي«. 
في صباح يوم االثنني، ٢9 يناير 1979، بدأت سبنسر اطالق النار من منزلها عند األطفال الذين 

كانوا ينتظرون خارج مدرسة كليفالند االبتدائية للحارس  برتون راغ )53 عاما( لفتح البوابات.
وأصابت ثمانية أطفال. وقتل راغ بينما كان يحاول مساعدة األطفال. وايضا  احلارس مايك سوشار 

)56 عاما( قتل أثناء محاولته سحب الطالب إلى بر األمان.
 وأصيب ضابط شرطة )يبلغ من العمر ٢٨ عاما( بالرد على طلب املساعدة أثناء احلادثة في الرقبة 

عندما وصل.
ساعات.  لعدة  منزلها  داخل  نفسها  سبنسر  احتلت  الذخيرة،  من  طلقة  ثالثني  إطالق  وبعد 
وأثناء وجودها، أجرت محادثة هاتفية مع صحفية من احتاد سان ديجو ونيون تريبيون، الذي أفادت 
بأنها قالت »ال أحب االثنني« ردا على سؤاله عن سبب قيامها بذلك. وحتدثت أيضا مع مفاوضي 

الشرطة، وأخبرتهم بأنهم أطلقوا النار على أهداف سهلة، وأنها ستخرج ».
في  تشوشت  الويسكي  وزجاجات  البيرة  أن  الشرطة  ضباط  ووجد  استسلمت.  النهاية،  في  و 

جميع أنحاء املنزل، لكنه قالت إن بريندا سبنسر ال يبدو أنها مخمورة 
اعترفت بريندا بالذنب عن قتل اثنيني واالعتداء بسالح مميت على االخريني وحكم عليها بالسجن 
سجنها  وخالل  واالكتئاب  الصرع  لعالج  ادوية  وتلقت  بالصرع  بريندا  حالة  وشخصت  عام   ٢5
عملت في مؤسسة كاليفورنيا للنساء في تشينو بوالية كاليفورنيا، تعمل على إصالح املعدات 

اإللكترونية
ومبوجب أحكام حكمها غير احملدد، أصبحت سبنسر مؤهلة جللسات االستماع للنظر في مدى 
من  جدا  قليل  عدد  متكن  العملية،  املمارسة  وفي   .1993 عام  في  املشروط  لإلفراج  مالءمتها 
األشخاص املدانني بتهمة القتل من احلصول على اإلفراج املشروط في كاليفورنيا قبل عام ٢٠11

وحتى ديسمبر ٢٠15، لم تنجح في جلسات االستماع التي عقدها مجلس
اإلفراج املشروط. وقالت سبنسر في أول جلسة استماع لها إنها تأمل أن تقوم الشرطة

بإطالق النار عليها، وأنها كانت من مستخدمي الكحول واخملدرات وقت ارتكاب اجلرمية،
وهو ما يتناقض مع نتائج اختبارات اخملدرات التي أجريت عند احتجازها.

وقالت سبنسر في أول جلسة استماع لها إنها تأمل أن تقوم الشرطة بإطالق النار عليها، وأنها 
كانت من مستخدمي الكحول واخملدرات وقت ارتكاب اجلرمية، وهو ما يتناقض مع نتائج اختبارات 
عام  لها  استماع  األولى في جلسة  للمرة  وقالت سبنسر  احتجازها.  أجريت عند  التي  اخملدرات 
٢٠٠1 إن والدها تعرضها للضرب واالعتداء اجلنسي؛ وانكر والدها ذلك وقال ان االدعاءات ليست 
صحيحة. في عام ٢٠٠9، رفض اجمللس مرة أخرى طلبها لإلفراج املشروط، وقضت أنها ستكون 
من  تخرج  ان  املفترض  من   ٢٠17 يونيو  من  اعتبارا  أخرى.  مرة  فيها  النظر  من  سنوات   1٠ قبل 
السجن وكنها  ال تزال في السجن، ويقع في مؤسسة كاليفورنيا للمرأة في تشينو، كاليفورنيا

صوت العدالةصوت العدالة

    بدأت محنة باتريسيا لويس في أمسية من مارس ۱۹۸۲. كانت هذه السيدة، وهي في الرابعة 
ولدى  املدينة.  من  فقيرة  منطقة  في  صديقتها  سيارة  في  أجنلس،  لوس  مدينة  ومن  والثالثني 
وصولهما الى نقطة تقاطع اقتربت شاحنة من اجلهة اليمنى وأخذت تنحرف أمامهما. ومضت 

أنوارها االمامية ومتكنت باتريسيا من رؤية السائق بوضوح.
   بعد انعطاف الشاحنة مر جيروم دان )٢1 عاماً( راكب دراجته. فأسرعت الشاحنة وراءه. ومن 
نقطة التقاطع رأت باتريسيا وصديقتها الشاحنة تقترب من الدراجة ثم تتوقف. ومد السائق 

ذراعه حامالً ما يشبه املسدس.
   صاحت الصديقة: »لنبتعد من هنا!« وضغطت دواسة الوقود. واخترقت طلقات نارية سكون 

الليل.
   بعد مسافة قصيرة أنزلت الصديقة باتريسيا أمام بيتها قائلة: »أنا لم أر شيئا«.

   ولم ترها باتريسيا بعد ذلك أبداً.
   أخبرت باتريسيا الشرطة أنها شاهدت حادث إطالق نار، لكنها خافت التصريح أنها تستطيع 
اجملرم من  الى  أخيراً جمعت شجاعتها وتعرفت  وانقضى شهران.  الشاحنة.  الى سائق  التعرف 
إحدى الصور في دائرة الشرطة. إنه باري غلني وليمس )19 عاماً( زعيم إحدى أخطر العصابات في 

املدينة.
    في يوليو 19٨٢ شهدت باتريسيا في اجللسة األولى حملاكمة وليمس. وبعد أيام جتمعت زمرة من 
الشبان األشرار في الشارع أمام منزلها. هددوها: »سنتمكن منك« وتال ذلك عدد من التهديدات 

الهاتفية: »اذا شهدت في احملكمة، فسوف متوتني«.
   مساء 1٢ يناير ۱۹۸۳ انهمر على منزل باتريسيا وابل من الرصاص، وبأعجوبة لم يصب أحد بأذى.

   وفي فبراير تعرض منزلها للرصاص من جديد. لم تتجرأ باتريسيا على مغادرته، واشتد توتر 
عالقتها الزوجية.

ورحلت.  أجرة  وطلبت سيارة  باتريسيا حقيبتها  وضبت  الليالي  إحدى  من  متقدم  وقت  وفي     
العامة  املدعية  وتقول  وليمس.  في محاكمة  لتشهد   ۱۹۸۰ ديسمبر  تظهر حتى  ولم  اختبأت 
واحلكم  ولیمس  إدانة  في  األساسي  العامل  لويس  باتريسيا  شهادة  »كانت  تروتاينتش:  كارمن 

عليه باالعدام ».
   وفي الوقت الذي كان ال يزال اجملرم محتجزاً وراء القضبان. كانت الشاهدة تعيش في سجن آخر 
هو اخلوف من ثأر العصابة. فاالدالء باحلقيقة كان على حساب بيتها وزواجها ورمبا حياتها. ولكن 
على رغم الكوابيس املستمرة وحياة العزلة أكدت باتريسيا أنها مستعدة لقول احلقيقة ثانية. 

ملاذا؟
   »علمتني والدتي أن املرء يكافأ دائماً على العمل الصواب بطريقة ما«.

Needed 
Seasonable Graphic Designer

Full time Job
In Pickering, Ontario

Send your 
resume to: 

gnjournal@gmail.com
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

لقد اثرت كثيرا جتربة الكوفيد في تغيير تفكير الناس نحو العيش في منازل أوسع. هذا نتيجة 
األولوية ملكان السكن  الكثيرين يعطون  البيت مما جعل  والدراسة من  العمل  جتربة عامني من 

ومساحته مقارنة بقربه ملكان العمل وهذا حتول معاكس للتفكير التقليدي للكنديني.
إلى شراء  االجتاه  تعاظم  االحصائيات  ارقام  تبني  االجتاه حيث  تورونتو عن هذا  ولم تشذ مدينة 

البيوت خارج تورنتو وتفضيله عن العيش في األبراج السكنية الفاخرة داخل املدينة.
مما أنعش حركة بناء البيوت اجلديدة في املدن احمليطة بـــ«ترونتو« حيث تضاعفت اعداد البيوت 
و  »أجاكس«  مثل  مدن  في  مالحظ  وهذا  هناك  انشاؤها  يتم  التي   )twonhouses( املتالصقة 
»بيكرجن« و »باري« و »بريلينجتون« حيث تضاعفت من مرتني الى اربع مرات اعداد البيوت املتالصقة 
في هذه املدن و تتشابه كلها في جودة البنية التحتية ومنها مثال ربطها بالقطارات. وساهم في 

ذلك أيضا رخص األسعار هناك مقارنة بأسعار تورونتو.

تفضيل املساحات السكنية األوسعتفضيل املساحات السكنية األوسع

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

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

ستائرستائر
يبلغ  الذي  طفلي  مع  أتسوق  يومي  أمضيت 
الثالثة من عمره، ودخلنا عدد ال يحصى من غرف 
جتربة املالبس. وفي طريق العودة الى البيت توقفنا 
كشك  الى  الصبي  فنظر  انتخابي،  مركز  أمام 
هل  »بابا،  سألني:  ثم  بالستائر  املغطى  االقتراع 

أنت مضطر الى خلع ثيابك حني تقترع؟«.

موقع »ذا فيرج« اإللكتروني:

تطبيق فيس بوك تطبيق فيس بوك 
ووتش لن يعمل على ووتش لن يعمل على 
»أبل تي في« ثانية»أبل تي في« ثانية

التلفزيون  يتوفر تطبيق فيس بوك ألجهزة  قد ال 
الذكية، والذي يتيح للمستخدمني ضبط العديد 
من مقاطع الفيديو والعروض والبث املباشر على 
النظام األساسي، على “أبل تي في”، ويقول بعض 
املستخدمني إنهم لم يعودوا قادرين على الوصول 

إلى التطبيق بعد آخر حتديث له.
في سلسلة رسائل على موقع ماك رومرز، يشارك 
أحد املستخدمني صورة لإلشعار الذي تلقاه بعد 
محاولة فتح تطبيق »فيس بوك ووتش« على أبل 
تي في اخلاص به: »لم يعد تطبيق فيسبوك ووتش 
متاًحا، ولكن ال يزال بإمكانك العثور على الكثير 
موقع  على  بوك  فيس  على  الفيديو  مقاطع  من 
www.facebook.com/watch. »، وأبلغ العديد من 

املستخدمني اآلخرين عن وجود نفس املشكلة.
طرح فيس بوك تطبيق ووتش اخلاص به على أبل 
تي في في ٢٠17 بعد إطالقه ألول مرة على أجهزة 

تلفزيون سامسونغ الذكية.
»فيس  تطبيق  كان  إذا  ما  الواضح  من  وليس 
أحدثه  خلل  بسبب  متاًحا  يعد  لم  ووتش«  بوك 
قد  بوك  فيس  كانت  إذا  ما  أو  األخير،  التحديث 

سحبت التطبيق من أبل تي في بالكامل.
األنظمة  من  كواحد  مدرًجا  في  تي  أبل  يزال  وال 
وفق  ووتش«،  بوك  »فيس  لـ  املدعومة  األساسية 

ما أورد موقع »ذا فيرج« اإللكتروني.

مجلة »يو«:

اخليط اخلفياخليط اخلفي
    كنت أتصفح كتاب مبادىء اخلياطة في أحد 
املتاجر، فسمعت زبونة تسأل البائع: »هل لديكم 

خيط خفي؟«
   فأجابها: »ال يا سيدتي، ال أظن ذلك«. ثم أضاف 

مفكراً: »ولكن كيف يكون اخليط اخلفي؟«.

صحيفة »وجهة نظر« فرنسا:

الدافع احلقيقيالدافع احلقيقي
   سقطت العدستان الالصقتان من عيني امرأة 
العنق.  حتى  مملوءة  مهمالت  سلة  في  ووقعتا 
فبحثت عنهما بدقة، ولكن لم تعثر على شيء، 

حتى عثر زوجها أخيراً عليهما.
   فسألته: »بربك، قل لي كيف وجدتهما؟«.

   فأجاب: »حسناً. انت كنت تبحثني عن قطعتني 
صغيرتني من البالستيك. اما انا فكنت ابحث عن 

ألفي دوالر »!

مجلة »ايكونوميست« البريطانية:

بعد صدمة كورونا... بعد صدمة كورونا... 
هل ميكن احتواء هل ميكن احتواء 

جدري القردة؟جدري القردة؟
اإلصابات  أعداد  ارتفاع  مع 
حول  القردة«  »جدري  بـ 
من  اخملاوف  تتزايد  العالم، 
ومدى  العدوى  هذه  خطورة 

تزال  ال  العالم  حكومات  وأن  خاّصة  انتشارها، 
تتخبط من تأثيرات جائحة كوفيد 19.

األخرى،  اجلدري  فيروسات  مع  احلال  هو  احتكما 
الصغار  األطفال  عند  حدة  أكثر  املرض  يكون 
جهاز  في  ضعف  من  يعانون  الذين  واألشخاص 
وميكن  نسبًيا«،  »سهل  القردة  جدري  املناعةواء 
املؤكدة  احلاالت  عزل  طريق  عن  بذلك  القيام 
االتصال  جهات  تتبع  وأن  فيها،  املشتبه  أو 
مجلة  ورأت  االنتقال  وقف  إلى  يؤدي  قد  املصابة 
»ايكونوميست« البريطانية أن العالم ليس عاجزًا 
عن مكافحة هذا املرض، إذ إن أسبابه ومتطلبات 
أن  الذي ميكن  فيروس كورونا  تختلف عن  عالجه 

ينتقل بسهولة من إنسان إلى آخر.
نوع  على  تعتمد  خطورته  أن  اجمللة  وأوضحت 
الساللة. وهناك ساللتان: األولى مرتبطة بحاالت 
وتصل  الكونغو،  حوض  في  السابقة  االنتشار 
الساللة  أما   .%1٠ إلى  بسببها  الوفيات  نسبة 
أقل  فهي  أفريقيا  غرب  في  الواقعة  األخرى 
ميكن  أنه  اجمللة  وأضافت   .%1 وفيات  مبعدل  حدة، 
أي  »الدائري«،  للتطعيم  اجلدري  لقاح  استخدام 
تطعيم اخملالطني لألشخاص املصابني والعاملني 
جنح  وبالفعل،  كبير.  خلطر  املعرضني  الصحيني 
من  احلد  في  للمخالطني  الدائري«  »التطعيم 

بعض حاالت تفشي فيروس »إيبوال« في أفريقيا.
وأشارت اجمللة إلى أن احتواء جدري القردة »سهل 
نسبًيا«، وميكن القيام بذلك عن طريق عزل احلاالت 
املؤكدة أو املشتبه فيها، وأن تتبع جهات االتصال 

املصابة قد يؤدي إلى وقف االنتقال.
جدري  حاالت  من  املزيد  اكتشاف  اجمللة  وتوّقعت 
القردة في األيام واألسابيع القليلة املقبلة، لكن 
أن يصبح خارج نطاق السيطرة،  من غير املرجح 
كورونا  فيروس  أصاب  بينما  أنه  إلى  منّوهة 
املستجد العالم بصدمة، ألنه لم يكن مستعًدا 
أو لقاحات متوفرة، فإن  أدوية  له ولم تكن هناك 

جدري القردة في وضع »مختلف متاًما«.

مجلة »فاميلي سايفتي«:

جننا من الشيبجننا من الشيب
    على رغم أن جدي بلغ الثمانني، اال أنه يحافظ 
في  أستقبله  وأنا  دهشت،  لذلك  نشاطه.  على 
املطار ذات يوم بعد رحلة قصيرة، اذ رأيته يتكيء 
أن  وما  مضيفة.  مبساعدة  وميشي  عصا  على 
لقد  تقلق.  »ال  قائالً:  رمقني  حتى  به  اختليت 

حملت العصا للحصول على اهتمام املضيفة«.

مجلة »الرياضة املصورة«:

كلب رياضيكلب رياضي
على  بحماسة  الكالم  أصدقائي  أحد  اعتاد      
الكالب بصحة جيدة.  التمرين في حفظ  أهمية 
كلبه  يأخذ  الكثيرة  أشغاله  رغم  على  انه  وقال 
للركض يومياً. غير أنني لم أر في لياقته البدنية 

ما يوحي أنه ميارس الرياضة. 
في طريق  يوم صعوداً  ذات  أهرول  وفيما كنت     
احدى التالل، اذا بسيارة يقودها صاحبي تتجاوزني. 
كان  الوراء.  الى  اجلانبية  املرآة  خالل  ينظر  ورأيته 

كلبه الرياضي يركض الهثاً خلف السيارة.

وكالة األنباء األملانية:

أدوية مهمة ملواجهة املتاعب الشائعة أثناء السفرأدوية مهمة ملواجهة املتاعب الشائعة أثناء السفر
أكد مركز طب السفر األملاني على ضرورة اصطحاب بعض األدوية املهمة ملواجهة املتاعب الشائعة أثناء السفر. أوضح املركز أن 
صيدلية السفر ينبغي أن حتتوي على األدوية، التي عادة ما حتتوي عليها الصيدلية املنزلية، كاملسكنات واألدوية اخلافضة للحرارة 

وأدوية اإلسهال والسعال والتهاب احللق والزكام والغثيان.
ومن املفيد أيضاً اصطحاب كرمي يحتوي على الكورتيزون لعالج التورمات وااللتهابات. كما يجب أن تشتمل صيدلية السفر على 
كرميات واقية من الشمس ومستحضرات لعالج لدغات احلشرات، باإلضافة إلى مراهم اجلروح ومستحضرات التعقيم والضمادات 

والالصقات الطبية ومقص طبي وملقاط طبي.
وميكن أيضاً اصطحاب أدوية أخرى تبعاً لطبيعة الرحلة السياحية، فعلى سبيل املثال ميكن اصطحاب قطرة أذن لعالج التهابات 
أدوية  ينبغي اصطحاب  احلال،  وبطبيعة  التجول.  رحالت  في حال  البثور  لعالج  أو الصقات  الغوص  رحالت  في  السمعية  القناة 
األمراض املزمنة، التي يتم تناولها بانتظام كأدوية ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو احلساسية أو الغدة الدرقية. وفيما يتعلق 
بكمية هذه األدوية، أوضح املركز أنه من األفضل اصطحاب ضعف الكمية املتوقعة ملدة الرحلة، وذلك حتسباً ألية ظروف طارئة 

كتأخر موعد رحلة العودة مثالً.

رويترز:

انقالب ضد املناخ.. أوروبا تعود إلى انقالب ضد املناخ.. أوروبا تعود إلى 
اكثر مصادر الطاقة تلوثا في العالماكثر مصادر الطاقة تلوثا في العالم

غادر قادة الدول السبع، أملانيا، وسط تأكيدات على أهمية املضي قدما في مكافحة التغير 
املناخي واحلفاظ على جدول الوصول للحياد املناخي.

وأكد املستشار األملاني أوالف شولتس، على هدف مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اخلاص بتقليل االعتماد 
على النفط والغاز القادمني من روسيا وتسريع توسيع مصادر الطاقة املتجددة وحماية املناخ.

إال أن أملانيا وفرنسا والواليات املتحدة وإيطاليا حتى اآلن، تتجه إلى تكثيف البحث عن مصادر بديلة ملصادر الطاقة 
الروسية، وخاصة النفط اخلام، والغاز الطبيعي.

هذا األسبوع، عادت أملانيا والعديد من جيرانها األوروبيني إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من أجل احلفاظ 
على االحتياطيات الثمينة من الغاز الطبيعي، وهي خطوة تبررها احلكومة األملانية بأنها مؤقتة، بعد أن خفضت 

روسيا صادراتها من الغاز في أعقاب غزو أوكرانيا.
يعتبر الفحم أقذر بكثير من الغاز بالنسبة خلطط مكافحة التغير املناخي على مستوى الدول، وتنبعث منه غازات 

دفيئة أكثر بكثير مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة املناخ عند حرقه.
وأقرت احلكومة األملانية تشريعا جديدا، سيسمح للبالد باستخدام 15 محطة طاقة تعمل بالفحم، والتي كان من 

املقرر إيقافها جميعا هذا العام أو العام املقبل.
ويعني ذلك، أنه مت تعليق خطة اإلنهاء التدريجي الستخدام الفحم في محطات الطاقة في أوروبا، إلى أجل غير 
الغاز  تسليم  أوقفت  أو  كبير  بشكل  روسيا  وخفضت  الطوارئ.  حالة  إعالن  على  إيطاليا  توشك  بينما  مسمى، 
الطبيعي إلى العديد من الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، مما دفع بعقد اجتماعات حكومية طارئة؛ يضع صناع 

القرار خططا للحصول الغاز خالل الشتاء املقبل.
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أونتاريو تضع حد أقصي لزيادة االيجارات لعام أونتاريو تضع حد أقصي لزيادة االيجارات لعام ٢٠٢3٢٠٢3

في كل عام تعلن حكومة أونتاريو عن مقدار 
من  العقارات  مالك  يتقاضاه  ان  ميكن  ما 
حتاول  العام  وهذا  املقبل،  للعام  االيجارات 
حكومة أونتاريو التأكد من ان املستأجرين لن 
يشاهدوا ارتفاعا كبيرا في االيجارات في عام 

.٢٠٢3
لها  بيانا  في  اونتاريو  حكومة  أعلنت  وقد 
االيجارات  في  للزيادة  األقصى  احلد  أن  عن 
رفع  املالك  ويستطيع   %٢,5 هو  القادم  للعام 
املالك  الرجوع جمللس  دون  احلد  لهذا  االيجارات 
ترتفع  أن  املمكن  من  وكان  واملستأجرين، 
معدالت  بسبب   %5,3 بنسبة  االيجارات 
التضخم ولكن حكومة أونتاريو قررت ابقاؤه 
الرغم  اقل من ذلك حلماية املستأجرين، على 
املقاطعة  في  املناطق  بعض  هناك  أن  من 
ايجارات  بالفعل  تشهد  تورنتو  مدينة  مثل 
باهظة االرتفاع. واحلد األقصى لرفع االيجارات 
الذي قررته حكومة أونتاريو لعام ٢٠٢3 5,٢% 
هو ضعف ما كان عليه عام ٢٠٢٢ وهو٢,%1، 
حوالي  على  أونتاريو  حكومة  قرار  وينطبق 
علي  ينطبق  وال  مستأجر،  منزل  مليون   1,٤
جميع الوحدات املستأجرة املشغولة ألول مرة 
السكنية  الوحدات  او   ٢٠1٨ نوفمبر   15 بعد 
الشاغرة او املساكن اجملتمعية، او دور الرعاية 
التجارية كما جاء  العقارات  او  طويلة االجل، 

في بيان احلكومة.
لزيادة  توجيهي  مبدأ  وجود  من  الرغم  وعلى 
أتباعه  العقارات  مالك  علي  يجب  االيجارات 
وال  تلقائيا  ليس  انه  تقول  املقاطعة  ان  اال   –
ويجب  هذا  االحوال،  من  حال  باي  الزامي 
املستأجرين  يعطوا  ان  العقارات  مالك  علي 
 9٠ قبل  االيجارات  برفع  كتابية  إشعارات 
يستخدموا  أن  ويجب  هذا  تطبيق  من  يوما 
النموذج الصحيح في كتابة االشعار. وايضا 
االقل  على  شهرا   1٢ مر  قد  يكون  ان  يجب 
االيجار،  برفع  اخطاره  قبل  املنزل  ملستأجر 
دراية  على  ليسوا  الذين  للمستأجرين  وميكن 
على  اونتاريو  موقع  الي  التوجه  بحقوقهم 

االنترنت للمزيد من املعلومات.

االطفال في منطقة  لرعاية  تقدم ٢5٠ مركزا 
برنامج  في  لالشتراك  بطلبات  الكبرى  تورنتو 
رسوم  يخفض  الذي  الفيدرالية  احلكومة 
االلتحاق بهذه املراكز إلى 1٠ دوالر للطفل في 

اليوم.
احلكومة  مع  اونتاريو  حكومة  اتفقت  وقد 
مبلغ  على  منها  حتصل  ان  على  الفيدرالية 
13,٢ بليون دوالر توزع على مراكز رعاية االطفال 
االطفال  تسجيل  رسوم  لتخفيض  املسجلة 
ابريل ٢٠٢٢  اعتبارا من شهر  بنسبة ٢5%  بها 
ثم بنسبة 5٠% في يناير ٢٠٢3 ثم تصل إلى 1٠ 

دوالر في اليوم عام ٢٠٢6.
على  املسؤولية  املقاطعة  حكومة  ووضعت 
لتسجيل  واالقاليم  املدن  في  البلديات  عاتق 
االلتحاق  طلبات  وقبول  االطفال  رعاية  مراكز 
مراكز  من  مئات  هناك  ولكن  البرنامج،  بهذا 
هذا  تفاصيل  تدرس  تزال  ال  االطفال  رعاية 
نهائي  قرار  الي  التوصل  أجل  من  البرنامج 

لاللتحاق او عدم االلتحاق بهذا البرنامج.
وقال متحدث باسم مدينة تورنتو انهم سعداء 
رعاية  مراكز  وامام  املستلمة  الطلبات  بعدد 
لتقدمي  سبتمبر   1 يوم  حتى  وقت  االطفال 

طلبات االشتراك في البرنامج.
وقد أثارت بعض مراكز رعاية االطفال مخاوف 
االطفال  رعاية  رسوم  بخفض  االلتزام  بشأن 
حول  مهمة  معلومات  على  احلصول  بدون 
مستويات التمويل لعام ٢٠٢3 وما بعده، حيث 
التي  الرسوم  تأتي من  التي  االيرادات  ستنتقل 
يوجد  وال  حكومية،  ايرادات  إلى  االباء  يدفعها 

اي مركز حتى اآلن تلقي عقدا مكتوبا ببيانات 
التحصيل او غيره.

وقالت بعض البلديات ان املراكز لن تتلقي عقدا 
اخلريف  أي شيء قبل  ولن حتصل على  مكتوبا 

القادم.
رعاية  ملراكز  أونتاريو  جمعية  مديرة  وقالت 
االطفال املستقلة »إنها تريد ان ترى هدف هذا 
الطفل  رعاية  تكلفة  معدل  خلفض  البرنامج 
إلى 1٠ دوالر في اليوم يتحقق بحلول عام ٢٠٢6 
من  الربحية  املراكز  متنع  عقبات  هناك  ولكن 
املشاركة في هذا البرنامج وإن أعضاء اجلمعية 
االشتراك  ميكنهم  ال  عضو   1٠٠٠ الـــــــ 
مستويات  من  التأكد  بدون  البرنامج  هذا  في 
التمويل لهم في املستقبل، وأن البرنامج هذا 
ال يأخذ في االعتبار االستثمارات التي قام بها 
منازلهم  رهنوا  والذين  املراكز  هذه  مشغلو 

واخذوا قروضا جتارية لتمويل هذه املراكز.

تقدم تقدم ٢5٠٢5٠ مركزا لرعاية االطفال في تورنتو لالشتراك  مركزا لرعاية االطفال في تورنتو لالشتراك 
في برنامج الــــ في برنامج الــــ 1٠1٠ دوالر دوالر

5٠٠5٠٠ دوالر مساعدة من احلكومة الكندية  دوالر مساعدة من احلكومة الكندية للمستأجرين للمستأجرين 
ذوي الدخل املنخفضذوي الدخل املنخفض

مع ارتفاع االسعار في كل شيء في جميع أنحاء البالد، ميكن للمستأجرين الكنديني ذوي الدخل 
املنخفض ان يتوقعوا دفعة مالية بقيمة 5٠٠ دوالر ملرة واحدة من احلكومة الفيدرالية، كجزء من 

مجموعة تدابير تهدف ملساعدة الكنديني الذين يعانون من التضخم.
ولم يتم بعد الكشف عن التفاصيل املتعلقة باألهلية او تاريخ الدفع ولكن وزارة املالية ذكرت 
في بيانا لها »إن ما يقرب من مليون مستأجر يكافحون لدفع ايجارات املساكن سيستفيدون 

من هذه الدفعة املالية«.
وقالت وزيرة املالية كريستيا فريالند »ان هناك مجموعة من التدابير وضعتها احلكومة ملساعدة 
الشباب الذين يحاولون اقتحام سوق العقارات ومنها حساب التوفير لشراء املنزل االول ويسمي 
)اف اتش أس أيه( وميكن ألي فرد كندي يبلغ من العمر 1٨ عاما او أكبر ان يفتح حساب للتوفير 
لشراء املنزل االول بداية من عام ٢٠٢3 وهو حساب معفي من الضرائب ويستطيع الفرد ان يدخر 
٨٠٠٠ دوالر في السنة وحتى ٤٠ ألف دوالر كحد أقصى لشراء اول منزل له بشرط انه لم ميتلك 
منزال خالل السنوات االربع السابقة. وايضا ضاعفت احلكومة االئتمان الضريبي ملشتري املنزل 

االول الي 1٠ االف دوالر«.
السكنية  العقارات  املقيميني من متلك وشراء  االجانب غير  ملنع  ايضا  وتخطط حكومة كندا 
واملنازل ملدة عامني، وقالت وزيرة املالية »سنمنع االجانب من وضع اموالهم في كندا عن طريق 
شراء املنازل والعقارات السكنية وسنتأكد من ان املنازل ستستخدم لسكن الكنديني بدال من 

استخدامها كأصول مالية ثابتة«.

 اخلطوط اجلوية الكندية تخفض رحالتها في  اخلطوط اجلوية الكندية تخفض رحالتها في 
يوليو يوليو وأغسطس بسبب االزدحام وأغسطس بسبب االزدحام 

ستقوم شركة )آير كندا( بأجراء تخفيضات على جدول رحالتها في شهري يوليو وأغسطس للتعامل 
مع التأخيرات املستمرة في الرحالت اجلوية وازدحام املطارات وفقا لبيان صدر من الشركة.

على  وقدرتها  الشركة  عمليات  »إن  البيان  في  للشركة  التنفيذي  واملدير  الرئيس  روسو  مايكل  وقال 
العاملي  اجلوي  النقل  نظام  توقف  الي  أدت  كورونا  جائحة  وإن  تأثرت  قد  عادية  مبعايير  العمالء  خدمة 

من  أكثر  وبعد  واآلن   ٢٠٢٠ عام  أوائل  في 
عامان عاد السفر العاملي للظهور، ويعود 
له  يسبق  لم  مبعدل  الطيران  الي  الناس 
مثيل في صناعة الطيران، وإن الزيادة في 
مسبوقة  غير  ضغوطا  خلقت  السفر 
نظام  جوانب  جميع  على  متوقعة  وغير 
الطيران العاملي، حيث يتجاوز الطلب في 

املطارات على قدرة النظام«.
شهدت  املاضية  االشهر  مدى  وعلى 
املطارات في جميع أنحاء العالم طفرة في 
السفر مع تخفيف القيود الصحية على 
املسافرين في العديد من البالد، وكشفت 
 %5٤ ان  للبيانات  والتحليالت  االحصاءات 
مطارات  اربعة  إلى  اجلوية  الرحالت  من 
كبيرة في كندا اما إنها تأخرت او ألغيت 

خالل االسبوع املاضي.
أكبر  تورنتو  في  بيرسون  مطار  وواجه 
السفر،  وخدمات  مواعيد  في  فوضى 
إن  إال  الرحالت  إلغاء  من  الرغم  وعلى 

الركاب يعانون ايضا من االنتظار الطويل على احلدود وتأخير وصول االمتعة باإلضافة الي ذلك ادي نقص 
املوظفني في املطارات وداخل شركات الطيران الي اجهاد خدمات املسافرين في صناعة السفر ولم تعد 

شركات الطيران قادرة على تلبية متطلبات عمالئها.
ان يخفض من  الرحالت اجلوية ميكن  ان قرار خفض  الكندية تعتقد  البيان »ان اخلطوط اجلوية  واضاف 
االجراء  لهذا  احلقيقة  الفائدة  ولكن  اجلوي  النقل  نظام  يستوعبه  ان  ميكن  مستوى  إلى  الركاب  عدد 
ستستغرق وقتا طويال وسيتم الشعور به تدريجيا مع استعادة صناعة السفر للموثوقية والقدرة التي 

كانت عليها قبل وباء كوفيد 19«.
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املقادير:
 - اخلرشوف  من  كبيرة  وحدات   1٠  
من  مكونه  »العصاج«   من  كمية 
بصلة   - مفروم  حلم  كيلو  )نصف 
كبيرة  ملعقة   - احلجم  متوسطة 
الصلصة  من  كمية   - السمن(  من 
كبيرة  ملعقة  من  مكونة  البيضاء 

واحد  )دقيق(  - ملعقة كبيرة من طحني  من سمن 
ونصف كوب كبير من اللنب احلليب - کوب كبير من 
نصف   – بازالء  کوب  نصف   – مملح  طماطم  عصير 

كوب جزر مقشر ومقطع صغيراً.

الطريقة:
   يقشر اخلرشوف وينزع الزغب من داخله بواسطة 
به عصير  ماء  في  بسرعة  ويوضع  ملعقة صغيرة. 

ليمونة أو خل حتى يحتفظ بلونه.
امللح  إليها  مضاف  املاء  من  كافية  كمية  تغلى     
وعصير ليمونة وملعقة شاي من طحني )دقيق(، مع 

مالحظة أن الطحني يضاف إلى املاء وهو بارد.
دقائق   1٠ ملدة  املغلي  املاء  في  اخلرشوف  يسلق     
ملدة  منفصل  وعاء  في  واجلزر  البازالء  تسلق  فقط. 

1٠ دقائق.

   يصفى اخلرشوف من ماء السلق، 
حتشي  واجلزر.  البازالء  وكذلك 
ثم  بالعصاج  اخلرشوف  وحدات 
خرشوفه  كل  سطح  يغطى 
في  يوضع  البيضاء.  بالصلصة 
قاع الصينية املستخدمة البازالء 
ويرص  الطماطم،  وعصير  واجلزر 
يحمر  حتى  فرن ساخن  في  وتزج  اخلرشوف،  فوقها 

السطح. 

طريقة عمل العصاج:
البصلة  إليها  وتضاف  السمن  ملعقة  تسخن     
املبشورة، وتقلب حتى يصبح لونها ذهبياً. ثم يضاف 
اللحم املفروم ويقلب مع البصلة حتى يتشرب املاء. 

وتتبل حسب الرغبة.

طريقة عمل الصلصة البيضاء:
   يسخن السمن جيداً في وعاء صغير ثم يضاف 
التغير  في  لونه  يبدأ  حتى  بسرعة  ويقلب  الدقيق 
مع  بالتدريج  اللنب  ويضاف  النار  على  من  يرفع  ثم 
التقليب املستمر. ثم يرفع مرة أخرى على النار، مع 
ويتبل  اخلليط.  يغلي  حتى  التقليب  في  االستمرار 

بذرات قليلة من امللح والفلفل.

في حني أن الكذب ليس بالتأكيد سمة 
مرغوبة في العالقات، فإن هنالك بعض 
أنواع الكذب التي ميكن أن تكون مقبولة 
الزوجية،  العالقة  تقوية  على  وتساعد 
وأنواع أخرى من الكذب غير مقبولة على 

اإلطالق وتساهم في تدمير العالقة الزوجية.
كشفت  ميل،  ديلي  صحيفة  إلى  حديثها  في 
جيسيكا ألدرسون، خبيرة العالقات ومقرها لندن، 
عن أنواع الكذب الذي ميكن أن يكون مقبوالً، واألنواع 

الغير مقبولة، على النحو التالي:
الكذب بشأن املال

في  شيوًعا  األكثر  »الكذبة  جيسيكا:  قالت 
أحد  املالية  املوارد  تعتبر  باإلنفاق.  تتعلق  العالقات 
الناس  ألن  العالقات  في  للتوتر  الرئيسية  األسباب 
غالًبا ما يكون لديهم آراء قوية حول املال. عادة ما 
تكون األسباب التي جتعل الناس يكذبون بشأن املال 

مرتبطة مبشاعر الذنب والسيطرة واخلوف”
»في بعض احلاالت، يريد الناس االحتفاظ بأموالهم 
بعيداً عن شركائهم ألسباب عملية ألنهم يعلمون 
طويلة،  لفترة  بعضهم  مع  يستمروا  لن  بأنهم 
األبد،  إلى  الشريك  البقاء مع  تنوي  إذا كنت  ولكن 
إلى  يؤدي  أن  املال ميكن  املستمر بشأن  الكذب  فإن 

انهيار الثقة بينكما”
الكذب حول ما تريده في املستقبل

إلى  كثيراً  الناس  مييل  ال  جيسيكا،  بحسب 

في  األكبر  األشياء  بشأن  الكذب 
ورغباتهم  خططهم  مثل  العالقات 
املستقبلية، مثل شراء عقار أو تكوين 
تكون  أن  املهم  من  ذلك،  ومع  أسرة. 
في  تفكر  وأال  تريد،  ما  بشأن  صريًحا 
مشاكل  إلى  سيؤدي  ذلك  ألن  ذلك  بشأن  الكذب 

مستقبلية كثيرة مع الشريك.
الكذب بشأن ما تفعله أو مكان وجودك

داعي  ال  الصحية،  العالقات  ›في  جيسيكا:  قالت 
أبًدا للكذب بشأن مكانك. بالطبع، االستقالل في 
شريكك  إخبار  عليك  يجب  وال  مهم  أمر  العالقة 
مبكانك في كل دقيقة من اليوم، لكن الكذب بشأن 

موقعك هو قصة مختلفة.«
أنك  احملتمل  فمن  الكذب،  إلى  باحلاجة  شعرت  إذا 
تفعل شيًئا تعرف أن شريكك لن يكون سعيًدا به، 
إلى  ويؤدي  عالقتكما  في  التوتر  من  هذا  يزيد  وقد 

نتائج ال يحمد عقباها.
الكذب بشأن السعادة في العالقة

على  يكذبون  الناس  »بعض  جيسيكا:  قالت 
أنفسهم، وعلى اآلخرين، بالقول إنهم سعداء في 
يكونون كذلك ألنهم يخشون  عالقتهم عندما ال 
أن يكونوا مبفردهم. االنفصال ميكن أن يكون مدمرًا 
ومن أجل جتنب أو تأخير هذه احملنة، ميكن أن ينتهي 
ال  عندما  بأننا سعداء  والتظاهر  بالكذب  األمر  بنا 

نكون كذلك. ولكن هذا يجعل الوضع أسوأ”

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1
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Stevenson Rd.

Albion Rd.

كذبات مقبولة... وأخرى مدمرة للحياة الزوجيةكذبات مقبولة... وأخرى مدمرة للحياة الزوجية

قميص البولو يتربع على عرش املوضة قميص البولو يتربع على عرش املوضة 
النسائيةالنسائية

املوضة  يتربع على عرش  البولو  أن قميص   ”Elle“ أوردت مجلة 
أنيقة  رياضية  إطاللة  املرأة  ليمنح   ٢٠٢٢ صيف  في  النسائية 

تساير روح العصر.
البولو ميتاز  وأوضحت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أن قميص 
بياقة وصف أزرار أمامي قصير، مشيرة إلى أنه يأتي هذا املوسم 

مصنوعا من خامات متنوعة كالقطن واحلرير والتريكو وخامة الالميه الالمعة.
تأتي  حني  في  سايز«،  »أوفر  املقاس  من  أكبر  صندوقية  بقصة  تتألق  املوديالت  بعض  أن   ”Elle“ وأضافت 

موديالت أخرى بقصة قصيرة كاشفة للبطن. كما تزدان بعض املوديالت مبظهر التريكو املثقوب.
وميتاز قميص البولو بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث ميكن تنسيق املوديالت ذات القصة الضيقة مع سروال 

»مارلينه« ذي األرجل الواسعة أو سروال جينز ذي قصة بالونية.
وميكن تنسيق املوديالت ذات القصة الصندوقية الواسعة مع تنورة ذات قصة ضيقة أو سروال ذي قصة 
ضيقة خللق تباين مثير. كما ميكن تنسيق قميص البولو مع تنورة وحذاء »ماري جني« للحصول على إطاللة 

فتاة مدرسية عصرية.

   ليس من السهل تعليم طفل دون الثالثة أصول 
اداب املائدة في أثناء تناوله الطعام. ولكن الطفل 
في عمر اخلامسة يستطيع أن يفهم ما يسمعه 
املائدة،  السلوك على  وكيفية  التعليم  من أسس 

ليستمتع بأدائه بني أبيه وأمه وإخوته الكبار.
وحتى يستوعب الطفل املطلوب منه عند اجللوس 
اتباع هذه  األم واألب معاً  الطعام، على  إلى مائدة 

اخلطوات:
املائدة  آداب  اتباع  أهمية  أو  للطفل  اشرحا   -1  
أنها اخلطوة  يتفهم  الطعام، حتى  تناول  أثناء  في 
األولى نحو اشتراكه في تناول الطعام على املائدة 
أو مع ضيوفكما. حددا له بعد ذلك وقت  معكما 
میعاد  في  الطعام  تناول  على  يعتاد  حتى  للغداء 

محدد.
وبأنواع  كاملة،  طعام  وجبة  جتهز  أن  األم  على   -٢
مختلفة، حتى يتعرف الطفل على مختلف طرق 
تناول الطعام، مع احلرص على اختيار الطعام الذي 

ليدي  املناسبة  املائدة  أدوات  توفير  وكذلك  يحبه. 
الصغير حتى ال تؤذيه.

تناول  قبل  يديه  غسل  على  طفلكما  عودا   -3
الطعام، ثم انتظار من هم أكبر سناً حتى يجلسوا 

إلى املائدة، ومن ثم يجلس هو.
٤ - عوداه على تقطيع الطعام قطعاً صغيرة، مع 
أهمية أال يتكلم في أثناء مضغه للطعام. ويجب 
أيضاً أال يأكل وفمه مفتوح حتى ال يصدر أصوات 
مزعجة. وإذا انتهى من طعامه قبل اآلخرين عليه 
أن يستأذن منكما أوال قبل ترك املائدة حتى تطمئنا 

إلى تناوله لطعامه كله.

علمي طفلك آداب املائدةعلمي طفلك آداب املائدة

اصنعيها بنفسك:  اخلرشوف احملشو اصنعيها بنفسك:  اخلرشوف احملشو 

النعومة ونضارة بشرتكالنعومة ونضارة بشرتك
بالطرق  بالبشرة  والعناية  الكيماوية  املواد  استخدام  من  املستطاع  قدر  بالتقليل  األطباء  ينصح   -

الطبيعية.
- جتنبي الشمس ألنها تصيب البشرة باجلفاف والعجز والتعب.

- الشعور الدائم باليأس والندم يظهر بشرتك في صورة سيئة جداً.
- ليفة احلمام تنشط الدورة الدموية، وبالتالي متنح احليوية لبشرتك. أما الليفة االسفنجية، فال تؤدي 

إلى أي فوائد صحية. 

جربي معيجربي معي
- للحصول على بطاطس شيبسي هشة تقشر البطاطس وتقطع وتنقع في قليل من املاء وامللح، مع 

إضافة ملعقة من عصير الليمون أو اخلل ثم تقلى في زيت غزير.
من  قطع  بضع  نضجها  بعد  سطحها  على  ضعي  للكعكة،  وسهل  سريع  غطاء  على  للحصول   -
الشيكوالته وأعيديها إلى الفرن بعد إطفاء النار لدقائق قليلة حتى تذوب الشيكوالته. أخرجي الكعكة 
من الفرن واستعملي السكني في فرد الشيكوالته على سطحها. ثم قومي بتقطيعها في الصينية بعد 

أن تبرد.
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تونس: القضاء يجمد أرصدة الغنوشي وصهره ورئيس حكومته تونس: القضاء يجمد أرصدة الغنوشي وصهره ورئيس حكومته 
السابقالسابق

البريد،  وديوان  البنوك  رسمياً  املركزي،  البنك  في  املالية  للتحاليل  التونسية  اللجنة  طالبت 
البنك املركزي، باالستجابة ألمر قضائي بتجميد حسابات بنكية  في مراسلة بتوقيع محافظ 
وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ ورئيس احلكومة السابق حمادي 

اجلبالي، وابنتيه، وصهره وزير اخلارجية السابق، رفيق بوشالكة.
بالقطب القضائي ملكافحة  الـ٢3  التحقيق األول مبكتب  أن »قاضي  اللجنة،  وجاء في مراسلة 
االرهاب باحملكمة االتبدائية بتونس أصدر إذناً يقضي بتجميد احلسابات البنكية واألرصدة املالية 
متهمني   1٠ تالحق  و  الضيية«،  ذمة  على  انتظاري  حساب  في  أرصدتها  ووصع  ذكرهم  لآلتي 

باإلرهاب، وتبييض أموال، ومتويل اإلرهاب، واحلصول على متويالت مشبوهة من اخلارج.

[عمر بن أسامة بن [عمر بن أسامة بن الدن.. من كهوف »تورا بورا« إلى رّسام في الدن.. من كهوف »تورا بورا« إلى رّسام في 
فرنسافرنسا

طوال فترات احلجر املنزلي، انكب عمر بن الدن، جنل زعيم تنظيم »القاعدة« السابق أسامة بن 
الدن، على الرسم، وشكلت لوحاته محور معرض يقام في فرنسا.

الرجل ذو الشعر  باريس، يقول  تزايد الطلب على أعماله، وبينما يشيد مبناخ احلرية في  ووسط 
الطويل إن »جزءا منه ال يزال يعيش في أفغانستان«.

يضيف جنل أسامة بن الدن: »كنا منضي وقتنا خالل فترة احلجر داخل املنزل من دون القيام بأي أمر 
مهم.

»تعلمت  مضيفا:  النشاط«،  هذا  ممارسة  أحاول  أن  إلى  باحلاجة  وشعرت  ترسم  زوجتي  وكانت 
الرسم استنادا إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب، وأحببت هذا الفن، وأصبح الرسم أكثر 

ممارسة مثيرة لالهتمام عندي«.
لوحات عمر بن الدن، املعروضة في فرنسا، والتي ال يتجاوز مقاس اكبرها 6٠*٨٠ سنتيمترا، متثل في 
معظمها انعكاسا لذكريات طفولته ومراهقته، فقد أمضى سنوات حياته األولى في مسقط 

رأسه السعودية.
ويقول: »انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ 1٠ سنوات، قبل أن نغادر بعد 

٤ سنوات إلى أفغانستان«.

حدث تاريخي.. السعودية تعني األميرة هيفاء بنت محمد نائبة حدث تاريخي.. السعودية تعني األميرة هيفاء بنت محمد نائبة 
لوزير لوزير السياحةالسياحة

األوامر  العزيز، عددا من  بن عبد  امللك سلمان  الشريفني  احلرمني  أصدر خادم  تاريخي،  في حدث 
امللكية، شملت تعيني األميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا 

لوزير السياحة باملرتبة املمتازة.
وتعيني الشيهانة بنت صالح بن عبداهلل العزاز، نائبا لألمني العام جمللس الوزراء باملرتبة املمتازة، 
لالستثمار  السعودي  املركزي  البنك  حملافظ  نائبا  السياري،  سعود  بن  محمد  بن  أمين  وتعيني 
املركزي  البنك  حملافظ  نائبا  الظاهر  فضل  بن  وليد  بن  خالد  تعيني  مت  كما  وزير،  مبرتبة  واألبحاث 

السعودي للرقابة والتقنية باملرتبة املمتازة.
وشملت القرارات أيضا تعيني بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد مبرتبة وزير، 
باإلضافة إلى مهامه األخرى، كما مت تعيني منصور بن عبداهلل بن علي بن سلمة نائبا لسكرتير 

ولي العهد باملرتبة املمتازة.
اجمللس  لشؤون  الوزراء  جمللس  العام  لألمني  نائبا  العميل،  صالح  بن  عبداهلل  بن  محمد  وتعيني 
البلدية والقروية  نائبا لوزير الشؤون  باملرتبة املمتازة، تعيني إيهاب بن غازي بن فهمي احلشاني، 

واإلسكان باملرتبة املمتازة.

مصر.. انطالق احلوار الوطني وسط ترحيب شعبي وسياسيمصر.. انطالق احلوار الوطني وسط ترحيب شعبي وسياسي
الرئيس  إليها  دعا  التي  مصر،  في  الوطني  السياسي  احلوار  جلسات  فعاليات  أولى  انطلقت 

السيسي خالل حفل إفطار األسرة املصرية نهاية مايو املاضي.
وقال املنسق العام للحوار الوطني، نقيب الصحفيني ورئيس هيئة االستعالمات املصرية، ضياء 

رشوان، إن »احلوار الوطني يسعى إلى إرساء مبادئ الدميقراطية في اجلمهورية اجلديدة«.
وأوضح رشوان أن انعقاد مجلس األمناء هو »البداية الرسمية ألعمال وفعاليات احلوار الوطني، 
حيث ينظر مجلس األمناء خالل جلسته األولى في »تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات الالزمة 
الوسائل  مبختلف  فيه  واملشاركة  احلوار  مع  التفاعل  له  ليتيح  العام،  للرأي  ويعلنها  بشأنها، 

املباشرة واإللكترونية«.
واملتابعة  املعرفة  في  العام  الرأي  حق  على  »تأكيدا  أنه  الوطني،  للحوار  العام  املنسق  وأعلن   
الفورية والشفافة جملريات احلوار، سيتم عقد مؤمتر صحفي لوسائل اإلعالم املصرية واألجنبية، 
عقب انتهاء اجتماع مجلس األمناء، إلعالن ما مت فيه، وأن هذا احلق في املعرفة واملتابعة الفورية 

والشفافة سيكون مكفوال للرأي العام طوال مجريات وفعاليات احلوار«.
وأوضح رشوان، في كلمته خالل اجللسة االفتتاحية، أن »احلوار مفتوح جلميع القوى السياسية، إال 
أولئك الذين شاركوا في أعمال تخريب ضد الدولة«، وأضاف: »من جلأ لإلرهاب ليس جزءا من احلوار 

الوطني«، مشددا على أن احلوار »يعيد حتالف 3٠ يونيو«.
وتابع: »ال نسعى إلى بناء دولة، بل جمهورية أساسها دستور ٢٠1٤، ونحن هنا جزء كبير من حتالف 

3٠ يونيو، والهدف إعادة اللحمة لهذا التحالف«.

إثيوبيا إثيوبيا تبدأ امللء الثالث لسد النهضة.. تبدأ امللء الثالث لسد النهضة.. 
خبير يفجر مفاجأةخبير يفجر مفاجأة

كشف خبير مصري أن امللء الثالث لسد النهضة اإلثيوبي سيبدأ هذه األيام، وقال الدكتور عباس 
شراقي، أستاذ اجليولوجيا واملوارد املائية بجامعة القاهرة، إنه من املتوقع وصول بحيرة السد إلى 
مستواها الذي وصلت إليه في 19 أغسطس املاضي بإجمالي ٨ مليارات م3 نهاية هذا األسبوع، 

على أن يبدأ التخزين الثالث حلد نهاية الشهر املقبل.
وأضاف أنه رغم تغطية السحب معظم منطقة سد النهضة، إال أنه ميكن من خالل صور األقمار 

الصناعية معرفة عدم وصول البحيرة إلى مستوى العام املاضي.
وفي بداية يونيو املاضي التقطت األقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات اإلثيوبية تواصل 
تعلية املمر األوسط في السد وتفريغ بعض السدود األخرى استعداداً ملوسم الفيضان والتخزين.
فقد كشفت الصور استمرار العمل في رفع املمر األوسط لسد النهضة، حيث تستهدف إثيوبيا 

الوصول إلى منسوب 595 م منذ التخزين األول صيف ٢٠٢٠
وجددت مصر تأكيدها على أن سد النهضة يرتبط بقضية وجودية ملصر وشعبها، فيما لم تسفر 
اجلهود حتى اآلن عن اتفاق بشأن السد، الذي يثير قلق القاهرة واخلرطوم على حصصهما من املاء 

ويثير خالفاً بني الدول الثالث .

زلزال في حكومة بريطانيا.. استقاالت وفضائح توجه ضربة زلزال في حكومة بريطانيا.. استقاالت وفضائح توجه ضربة قوية قوية 
لــــ«جونسون«لــــ«جونسون«

وزرائه  كبار  اثنان من  أعلن  بوريس جونسون، ضربة كبيرة عندما  البريطاني  الوزراء  رئيس  تلقى 
استقالتهما، قائلني إنهما لم يعد بإمكانهما العمل حلساب حكومة غارقة في الفضيحة.

أعلن املستشاران ريشي سوناك وساجد جافيد أنهما استقاال في رسائل نُشرت على تويتر خالل 
دقائق فاصلة من بعضهما البعض.

اجلدل األكثر إحلاًحا الذي يواجه جونسون هو طريقة تعامل احلكومة مع استقالة األسبوع املاضي 
نائب لزعيم الكتلة البرملانية حلزب احملافظني لشؤون االنضباط كريس بينشر، الذي استقال من 
منصبه وسط مزاعم بأنه حتسس ضيفني في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف 
باالدعاءات بشكل مباشر، قال بينشر في رسالة إلى جونسون »لقد شربت كثيرًا الليلة املاضية« 

و »أحرجت نفسي واآلخرين«.
وقال سوناك في خطاب استقالته: »يتوقع اجلمهور بحق أن تسير احلكومة بشكل صحيح وكفء 
تستحق  املعايير  هذه  أن  أعتقد  لكنني  األخيرة،  الوزارية  وظيفتي  تكون  قد  هذه  أن  أدرك  وجاد. 

النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل«.
أعد  لم  ألنني  آسف  لكنني  الدور،  هذا  أؤدي  أن  لي  »كان لشرف عظيم  أنه  بينما كتب جافيد 
أستطيع االستمرار بضمير حي«. وأضاف جافيد أن التصويت على الثقة برئيس الوزراء الشهر 

املاضي كان »حلظة للتوجه اجلديد«.
وقال جافيد: »يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير حتت قيادتك 

- وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيًضا«.
ذلك  في  مبا  حكومته،  وسلوك  سلوكه  بشأن  االنتقادات  من  واباًل  جونسون  واجه  أشهر،  لعدة 
وآخرين  هو  تغرميه  مت  والتي  احلكومية  مكاتبه  في  اإلغالق  تكسر  التي  القانونية  غير  احلفالت 

بسببها.
في الشهر املاضي، جنا من التصويت على الثقة، لكن الفرز النهائي للنواب الذين متردوا ضده كان 

أعلى مما توقعه أنصاره: ٤1% من أعضاء حزبه البرملاني رفضوا دعمه
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جونسون يستقيل من زعامة جونسون يستقيل من زعامة 
»احملافظني« والبقاء في رئاسة »احملافظني« والبقاء في رئاسة 

احلكومة حتى احلكومة حتى اختيار بديلاختيار بديل
البريطاني  الوزراء  رئيس  استقال 
منصبه  من  جونسون  بوريس 

كرئيس تنفيذي حلزب احملافظني.
وأعلن جونسون البالغ من العمر 
بعد  سيتنحى  أنه  عاماً   5٨
مؤخرا  االستقاالت  من  سلسلة 
احتجاجاً  احلكومي  فريقه  من 
سيبقى  لكنه  قيادته،  على 
حتى  الوزراء  رئيس  منصب  في 

انتخاب بديل له.
وقال جونسون أمام مقر احلكومة 

»يتعني أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد اآلن«. وأضاف: »اليوم قمت بتعيني 
حكومة قائمة باألعمال وسأواصل عملي حلني انتخاب زعيم جديد«.

قال جونسون عند إعالن استقالته من زعامة حزب احملافظني إنه »من املؤلم 
أال تكون قادرًا على إمتام تنفيذ الكثير من املشاريع واألفكار«.

وقوبل جونسون بهتافات من العائلة واملوظفني عندما ألقى خطاب استقالته 
خارج مقر إقامته في 1٠ داوننغ ستريت.

وقال إنه حاول إقناع زمالئه بأن تغيير زعيم احلزب سيكون »أمرا غريًبا«، وألقى 
اجلدول  إن  وقال  رحيله.  في  وستمنستر  في  القطيع«  »غريزة  على  باللوم 
الزمني النتخابات زعامة احلزب سيعلن األسبوع املقبل. وسيصبح الفائز في 

تلك االنتخابات رئيس وزراء اململكة بريطانيا القادم.
أثارها  للحزب،  قيادته  بسبب  الوزراء  قبل  من  واسعا  متردًا  جونسون  واجه 
استقالة وزير املالية، ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثالثاء.

وقاوم جونسون على مدى ٤٨ ساعة مطالبات االستقالة، ومن بينها مطالبة 
من وزير املالية املعني حديًثا، ناظم الزهاوي، حتى تبني له أنه فقد ثقة حزبه 

وال ميكنه االستمرار.

بريطانيا من االحتاد  بإخراج  بإجنازاته في منصبه مستشهداً  إنه فخور  وقال 
األوروبي، واستجابة احلكومة لكوفيد 19 وطرح برنامج اللقاح.

وقال نواب محافظون في البرملان البريطاني إنه يجب استبدال جونسون على 
الفور، بدالً من السماح له بتصريف األعمال حتى اخلريف.

تقـــــــارير1212

فورد يعد بانتهاء ربط فورد يعد بانتهاء ربط 
رسوم التأمني على رسوم التأمني على 

السيارات بسكن للسائقالسيارات بسكن للسائق

قد يري سائقو السيارات في أونتاريو قريبا نهاية لرسوم التأمني 
وهذا  للسكن،  البريدي  الرمز  بناء على  تقرر  التي  العادلة  غير 

بحسب ما قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد.
وقد طبقت حكومة أونتاريو سياسات صديقة للسائقني في 
السيارات  لوحات  جتديد  رسوم  إلغاء  خالل  من  االخيرة  اآلونة 
وازالة بعض الرسوم من الطرق السريعة، ولكن هناك شكوى 
التي  التأمني  أقساط  من  مستاؤون  السائقون  أن  من  شائعة 
ترتفع بناء على املكان الذي يعيشون فيه حتى لو كان لديهم 

سجل قيادة نظيف بدون حوادث او مخالفات للسرعة.
مع  للتعامل  مستعد  »انه  فورد  دوج  قال  صحفي  مؤمتر  وفي 
التأمني التي تقرر بناء على مكان  هذه القضية واصفا رسوم 
السكن بانها )غير عادلة( وانها ستنتهي قريبا«، وقال »إن على 

شركات التامني ان تعامل الناس بإنصاف«.
وفي ميزانية املقاطعة التي صدرت في شهر أبريل املاضي قالت 
حكومة أونتاريو انه تخطط للقضاء على االحتيال في مجال 
التأمني وخلق املزيد من اخليارات للمستهلكني، وتعزيز العدالة 
في نظام التامني، في حني قال دوج فورد »إن اصالح نظام التأمني 
قادم فال يوجد جدول زمني ملتى سيحدث ذلك ولكن ستحدث 

تغييرات كبيرة في نظام التأمني في املقاطعة.«

بدأ العمل بقرار خفض بدأ العمل بقرار خفض 
ضريبة ضريبة الوقود في الوقود في 

أونتاريو وملدة ستة أشهرأونتاريو وملدة ستة أشهر
أونتاريو  حكومة  خفضت 
 5,7 مبقدار  الوقود  ضريبة 
بداية  الواحد  للتر  سنتا 
حتى  اجلاري  يوليو  اول  من 
هذا  من  ديسمبر  شهر 
وزراء  رئيس  وقال  العام، 
انه  فورد  دوج  املقاطعة 
إذا  التمديد  في  سيفكر 
مرتفعا،  التضخم  ظل 

في  الوقود  أسعار  في  اخلفض  هذا  السائقون  الحظ  وقد 
حيث  اجلاري  الشهر  بداية  مع  تورنتو  في  الوقود  محطات 
انخفضت االسعار بنحو 11 سنتا إلى 1,93 دوالر ورجع هذا 
جزئيا فقط الي اخلفض الضريبي. وكانت أسعار الوقود قد 
الي  لتصل  العام  بداية  منذ   %٤٠ بنحو  تورنتو  في  ارتفعت 
اوائل شهر  الواحد في  للتر  دوالر  بلغ 15,٢  مستوى قياسي 

يونيو املاضي.
ويعمل  للتموين  شركة  يدير  الذي  جونستون  السيد  وقال 
إلى  باإلضافة  الوقود  أسعار  ارتفاع  »ان  للنبيذ  مصنع  في 
ميأل  عادة  »انه  وقال  االنفاق«،  خفض  على  اجبره  التضخم 
خزان سيارته بالوقود بــــــ 6٠ دوالر وانه في اول الشهر مأل 

اخلزان بــــ ٤٠ دوالر فقط«.
ويرتبط ارتفاع أسعار الوقود )وهو احملرك الرئيسي للتضخم( 
االحتاد  فرضها  التي  والعقوبات  النفط  على  الطلب  بزيادة 
 6٤5 اونتاريو  مقاطعة  تتكلف  وسوف  روسيا،  على  االوربي 

مليون دوالر بسبب قرارها بخفض ضريبة الوقود.
شهر  في  صعبا  قرارا  سيواجه  فورد  دوج  ان  احملللون  وقال 
ديسمبر عندما ينتهي اخلفض الضريبي على الوقود وتعود 
السيد  وقال  امليالد،  عيد  قبل  اخرى  مرة  لالرتفاع  االسعار 
ولن  الي سيارة كهربائية  للتحول  »إنه يخطط  افالي  علي 
انه  الي  يشير  وهذا  الوقود«،  سعر  ارتفاع  ذلك  بعد  يزعجه 
إذا استمرت أسعار الوقود في االرتفاع قد يتحول املزيد من 

الناس إلى السيارات الكهربائية.
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس 
محمد حسني مبارك وانتهيت منها قبل ثورة 

٢5 يناير بأسبوع! 
اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى  »كلمتني 
مشجعاً  املصري  رامز  املهاجر  الدكتور  من 
اخلادمة  دنيا  أم  والدته  عن  له  وراوياً  للهجرة 
)واألرستقراطية األصل( التي باعته هو وإخوته 
وهم أطفال، وتشتتوا في األرض؛ وكيف كان 
السياسية  باألحداث  يتأثر  ملصر  زيارته  قرار 
كانت  حيث  زيارته!  موعد  مع  تزامنت  التي 
غير  بشكل  سلبياً  األحداث  هذه  تنعكس 
مباشر على أخوته املغتربني، من بينهم خليل 
املصري بالكويت، وعادل املصري الذي عاد من 

العراق لرؤية أمه بعد فراق دام سنوات…  
حلقة 11:

بالقبالت  امه  تستقبله  أن  عادل  متنى 
واألحضان بعد مضي كل هذه السنني، ولكن 

كعادتها…لم تفعل، بل سألته بجفاء: 
- ايه اللي فكرك بي دلوقتي؟ 

من الغريب أن أم دنيا لم تسأل أياً من أوالدها 
يعودون  كانوا  حني  قبل  من  السؤال  هذا 
ابناءها  الوحيد من  رمبا الن عادل هو  لرؤيتها! 
أن  اشتهت  فرمبا  إرادته،  بكامل  تركها  الذي 
على  كان  فما  جتاهها!  بالذنب  يحس  جتعله 

عادل إال أن أجابها بحكمة وهدوء:
- يا امه أنا مش جاي النهاردة عشان اتعاتب!

- أومال جاي ليه بسالمتك؟
صمت لوهلة، ثم قال بنبرة منكسرة!

كام  من  أتقتل  العراق  في  املصري  السفير   -
اسبوع!

بقي؟... إيه  املطلوب  و  ابيض،  نهار  الف  يا   -
اوقف الشربات وأوزع قهوة سادة؟

على  بجاوبك  بس  حاجة..أنا  مطلوب  مش   -
سؤالك!...

- و ايش دخل خبر قتل السفير، برجوعك؟! 
- أصل انا كنت في العراق!

في  السفير  قتل  دخل  ايش  وماله…برضه   -
اللي  املصريني  طردوا  كانوا  هم  رجوعك؟! 

هناك؟!
رمز  ملا  امه  املصريني…يا  مايطردوا  غير  من   -
مصر يتقتل... يعني مصر كلها اتقتلت و ربنا 
وحده اللي يعلم ممكن يحصل ايه للمصريني 

اللي برة. 
- يعني حايحصل إيه اكتر ماللي بيحصل؟!...
أمك... حبيب  يا  روحك  على  خايف  انت  وال 

العبيطة  يابن  ربنا  ضهرنا  ماتخفش...إحنا 
جاي  انت  اللي  الكلمتني  خلصت  خالص   ...
تقولهم؟! يال بقى اتكل من هنا عشان افضى 

لضيوفي...
انصرف عنها عادل حزينا النه كان متعشماً 
في الزمن الغادر أن ميحو جراح املاضي، ولكنه 
كان مخطئاً، فذهب عنها دون حتى أن يخبرها 

بأنه قد تزوج وإن لها أحفاداً!
*** 

جدا الستكمال  اخلير شغوفاًً  ابو  هادي  كان   
احلكاية، فسأل رامز:

 - وخالص كدة...؟
القت  دنيا  ام  بأسبوعني  اه...خالص...بعدها   -
تانية!  امريكانية  واحدة  عند  تاني  شغل 
ما  بعد  لكندا  هجرة  على  قدم  عادل  واخويا 

طلع بوزه في مصر.
- وانت؟ انت منزلتش مصر؟...

- ال طبعا..كنسلت التذكرة و حجز شرم بعد 

انفجارات ٢٠٠5 اللي حصلت دي...دا غير سدة 
النفس م اللى سمعته عن عادل!

لم يعجب هادي برد رامز، رمبا لظنه أن األسباب 
ولذلك  كافية!  غير  تزال  ال  استعرضها  التي 
يغير  أخرى كي  الى مداخلة  فضل االستماع 

املوضوع فقال:
- معانا اتصال تاني من مروة من امريكا....الو 

يا مروة.
جتيب مروة بحماسة وجرأة املصريات املعتادة: 
- ايوة يا هادي...أنا كنت عايزة أدي مثال سريع 
جار  االخبار...عن  في  امريكا  في  هنا  شفته 
اتسجن عشان قتل كلب جاره...شوف قد إيه 

الناس دي بيقدروا حتى حياة احليوان...
تأفأف هادي في سره، وكأن املداخلة لم تكن 
رامز السابقة، فاجاب  مهرباً كافياً من عبارة 

بغيط ملحوظ: 
- بصي بقي...أهي دي بقى فرأيي زيادة...يعني 
يعني  كلب؟!...وهم  قتل  عشان  اتسجن  إيه 
في  بتتقتل  اللي  االطفال  االف  مابيشوفوش 

القدس كل يوم...
- معلش...دي سياسة... بص ليها من ناحية 
كانوا  لو  سكتوا  كانوا  مثالً  تفتكر  تانية... 
بالتأكيد  بيتقتلوا؟  اللي  هم  أطفالهم 
يتقتل…كان  بحاله  مصر  سفير  أل…فلما 

املفروض…
قاطعها هادي على الفور:  

- عالعموم دي نقطة ممكن نختلف فيها مع 
بعض في حلقة تانية...شكرًا يا مروة...ونرجع 

لرامز...لو لسة معانا..
معذور هادي! عدم احترافه يجعله يفشل في 
األحيان،  بعض  معينة  لقضايا  انحيازه  تورية 
فرمقه اخملرج بنظرة ثاقبة يأمره فيها بأن يلزم 
أجابه  التي  الثانية  أمكن، في نفس  إن  احلياد 

فيها رامز قائالً:
- اه معاك.

استعاد هادي سكونه فاسترسل في احلوار:
من  اقوله  اقدر  اللي  كل  أنا  رامز  دكتور   -
حظك  ان  دلوقتي  لغاية  منك  سمعته  اللي 
وحش....كل ما تقرر تزور مصر يحصل حاجة..

فضحك رامز بسخرية وقال:
-  جايز!

- بتضحك ليه؟
- اصلك ماتعرفش اللي حصل في ٢٠٠6!

- حصل إيه تاني في ٢٠٠6؟
- ربنا يجازيهم بقى...

- مني دول...؟ وعملوا إيه؟
من  امي  فيها  اشوف  سنة  اول  هي   ٢٠٠6  -

ساعة ما هاجرت!...
- سافرت مصر؟

- أل!!
***

بالناس في مدينة  املقاهي الشعبية   تكتظ 
كرة  مباريات  مواسم  في  خاصة  القاهرة 
القدم، فنرى أعماراً شتى تتراوح ما بني الشباب 
املراهق و الُكهول املتقاعدين، مجتمعني معا 
ملشاهدة البث املباشر للمباريات؛ و الغريب ان 
املقاهي في أغلب األحيان تصنف عرفياً حسب 
على  )حفاظاً  الزبائن  من  املشجعني  أغلبية 
زمالكاوي... وذاك  األمن(، فهذا مقهى اهالوي 

واخالقيات  مهارات  تدهور  مع  ولكن  الخ. 
النوادي  مشجعي  عدد  تقهقر  قد  اللعب 
املصري  الشعب  من   %٨٠ ليصبح  تدريجيا 
األهلي!  النادي  يشجع  كله-  يكن  لم  -ان 
مشكورة  تطوعت  فقد  املتبقية  األقلية  أما 

حلفظ  األخرى،  األندية  لتشجيع 
من  القليل  وخللق  تارة  الوجه  ماء 

اإلثارة حتاشياً امللل تارة أخرى.
 لكن ال تُرى هذه الصورة الساخرة 
أعاله عندما يلعب منتخب مصر 
ككل في كأس العالم أو الدورات 
يضحك  وقتها  فالكل  االفريقية، 
والشوارع  واحدة؛  بروح  ويعبس 

نسبي…وخاصة  بشكل  مزدحمة  غير  تكون 
عندما تكون مصر هي البلد املستضيف. هكذا 
مليئا  ساخنا   ،٢٠٠6 لعام  افريقيا  كاس  كان 
املصري  الشعب  وكذا  واملتعة؛  اللذيذ  بالتوتر 
وقتها قد ُهيء نفسياً الستقبال ضيوفه من 
فرق أفريقيا واستضافتهم ملدة ٢٠ يوٍم واجلدير 
بالذكر أن مصريني اخلارج تلحقهم نفس حالة 
الفرح والقلق املشحون باحليوية الوطنية في 
املباريات العاملية، فيجتمعون سوياً في منزل 
املرطبات  يشربون  وهم  املباريات  ويتابعون  ما 
تفوز  مبصر  وإذا  السريعة؛  املقبالت  ويأكلون 
فبراير   1٠ في  اخلامسة  للمرة  أفريقيا  بكأس 
٢٠٠6، وكرمت الدولة املنتخب املصري بثالثة 
عريضة  ابتسامة  فارتسمت  جنيه.  ماليني 
املصرية  التعليقات  وتداولت  الوجوه،  على 
املضحكة بني الناس كالعادة. فرحة حقيقية 
روعة  من  الرغم  وعلى  شوارع.  كل  مألت  قد 
األخرى  اليومية  االحداث  ان  اال  احلدث،  وقع  و 
فيها  يتسلل  ما  حلظة  من  فالبد  تتوقف؛  ال 
القدر إلى أذهاننا -بشكل أو بآخر- ليصدمنا 
بواقعنا و يخرجنا من بهجة املناخ السائد؛ و 

هذه هي احلياة مع األسف! 
سيدتها  مطبخ  في  تطهي  دنيا  ام  كانت 
مكاملة  تلقت  حني  اجلديدة،  األمريكية 
تليفونية على محمولها في منتصف شهر 

فبراير، وكان هذا احلوار:
- الو...

- عواطف السكري؟
- أيوة أنا عواطف ...مني معايا؟

- انت والدة خليل عبده املصري؟
- ااايوة...خير؟!

- البقاء هلل! جثته عندنا ياريت تيجي تتعرفي 
عليها! 

إرادياً، ولكنها  ام دنيا الدمع ال  ألول مرة تزرف 
ال  حيث  من  يأتي  فاملوت  تتماسك؛  ان  قررت 
املوت  ان  اال  حق!  علينا  وهو  نعلم،  وال  ندري 
غدى طرفاً حياً في اجملتمع املصري في العقود 
ألسباب  يوٍم  كل  متوت  فالناس  األخيرة! 
وتسمم  اجلوع  منها  طبيعية:  غير  مختلفة 
وفي  السيارات...الخ  وحوادث  األطعمة، 
النهاية املوت واحد!  لكن التآلف مع واالعتياد 
وبشكل  األسباب  ألتفه  املوت  مفهوم  على 
متكرر وشائع يسبب تبلد املشاعر لدى الناس 

جتاه حياة اآلخر!
لم يعد خليل عبده املصري على ما يرام بعد 
احلادثة التي تعرض لها في عام ٢٠٠3 في دولة 
مزمن؛  أمان  عدم  في  يعيش  فصار  الكويت، 
اإلنسان  يصير  والهدف  الطموح  خلو  ومع 
خليل  فنرى  واملرض،  لإلحباط  عرضة  أكثر 
عام  أوائل  في  البقالة  في  عمله  من  يطرد 
٢٠٠٤، وإذ به بدأ يتخبط من عمل الى اخر ومن 
يكون  قد  آلخر!  صديق  ومن  ملسكن  مسكن 
له في ٢٠٠3،  تعرض  الذي  الوحشي  االعتداء 
باإلضافة  املطلوبة،  املعونة  يد  توفر  عدم  مع 
تدهور  في  سبباً  الضعيفة  شخصيته  الى 
حالته االجتماعية، ولكن كل ما تقدم ال مينع 

من أنه كان حقاً جريحاً، وجرحه، 
استمر  ومهمل.  عميق  لألسف، 
احلال بخليل على هذا املنوال إلى 
أن قرر أخيرا أن يضع حدا له في 

أواخر يناير ٢٠٠6!
ُقتل!  بل  خليل،  ينتحر  لم  ال، 
األبواب  جميع  أغلقت  أن  فبعد 
ملوطنه،  يعود  ان  قرر  وجهه،  في 
أن يجد الراحة والكرامة اللتني فقدهما  آمالً 
الرحالت  قوافل  أحد  مع  يوما  اتفق  لسنوات. 
منطقة  الى  الكويت  من  اخلارجة  البرية 
عّبارة  استقل  هناك  ومن  بالسعودية.  تبوك 
األصل  إيطالية  عّبارة  وهي  املصرية،  السالم 
لعدة  وخضعت   197٠ عام  تصنيعها  مت 
أن مت شرائها عام 199٨  إلى  بعدها  تطويرات 
اسم  عليها  وأطلق  السالم  بواسطة شركة 
عبارة السالم 9٨. ولسبب مجهول -أو لم يتم 
البحر  مياه  في  السفينة  غرقت  به-  اإلجهار 
حوالي  الغرقى  من  ضحاياها  وراح  األحمر 
بينهم خليل في ٢ فبراير  1٠٠٠ شخص من 

 .٢٠٠6
ورغم إشارات اإلنقاذ التي أرسلتها السفينة 
إنقاذ  مراكز  التقطتها  -والتي  غرقها  قبل 
املساعدة  عرضت  وبالتبعية  قريبة  أجنبية 
قد  أنه  إال  املسئولة-  املصرية  اجلهات  على 
انتهى بها احلال في قاع البحر! فلم تستقبل 
عبارة  من  اإلغاثة  إشارات  املصرية  األجهزة 
عروض  فقط  استقبلت  ولكنها  السالم، 
من  ساعات  ست  بعد  األجنبية  املساعدة 
السفينة مأكالً  ركاب  إرسالهم، حينما كان 

ألسماك القرش في االعماق! 
الوضع  على  رهيباً  سخطاً  رامز  سخط 
أبلغته دنيا أخته باخلبر، فحزن   الراهن حينما 
واعتصم في بيته، بل و ندم على عدم تدخله 

في الوقت املناسب قبل فوات األوان!
كان رامز قد استطاع التواصل مع خليل عن 
طريق الهاتف بعد تعرضه للضرب في ٢٠٠3. 
لم يلتقيا وجها لوجه ابداً! و رغم  ذلك نشأت 
إن قدر  أن تنشأ  رمبا لم تكن  بينهما صداقة، 
لهما أن يكبرا سوياً. فكان رامز دائم السؤال 
عليه، وكان أيضاً يعوله ماليا كل شهر. حاول 
و  املهدمة،  معنوياته  من  يرفع  أن  مراراً  رامز 
كانت ترتفع بالفعل وقتياً، ثم تعاود الهبوط 
به من جديد إلى أسافل األرض. لم يكن خليل 
للهوان  فريسة  فكان  كافي،  بشكل  ناضجاً 
الوحيد،  امللجأ  له  بالنسبة  رامز  كان  الذل.  و 
ميثل  األخوين  بني  املسافات  بُعد  كان  لكن  و 
عائقا أساسيا في حتسن حالة خليل، فسنده 

الوحيد على بعد آالف األميال منه. 
نشرة  يشاهد  منزله  شرفة  في  رامز  جلس 
احلزن  غاية  في  وهو  مساًء  الثامنة  اخبار 
والدته  يرى  صدفة  به  وإذ  معاً،  الغضب  و 
تشدو  هي  و  البرامج  أحد  في  مستضافة 
في  إجنازاتها  و  املالية  احلكومة  بتعويضات 
فقد  املركب؛  ضحايا  عن  البحث  عمليات 
بـ  الغرقى  ضحايا  عائالت  الدولة  عوضت 
أن قذف  إال  رامز  3٠٠٠٠ جنيه، فما كان على 
كانت  التي  السجائر  مبطفأة  تلقائياً  تلفازه 

أمامه، و صرخ:
- مش ممكن! دي مايتسكتش عليها دي...

وإذ به ميسك بسماعة الهاتف و يطلب رقم 
ام دنيا. 

يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )1111((

بقلم:  مينا ماهر
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عادت الى السطح من جديد مطالبات بإعادة 
للمرأة  بالنسبة  الطالق  قضية  فى  النظر 
سيصدر  متى  تساؤل:  يفتح  مما  املسيحية، 
للمسيحيني  الشخصية  االحوال  قانون 
للنور؟ و هل سيكون منصفا للمرأة، فخالل 
الفترة األخيرة وذلك بعد حوادث العنف التي 

ظهرت خالل الفترة األخيرة،
يسمح  قانون  مشروع  إعداد  رمزي:  إيهاب 

بالطالق للضرر أو الفرقة بني الزوجني
بالنقض  احملامي  رمزي  إيهاب  النائب  علق 
التواصل  منصات  عبر  تداول  فيديو  بشأن 
االجتماعي مت رصده لواقعة اعتداء بوحشية 

على زوجة تدعى ماري مجدي.
األسرى  العنف  مشاهد  إن  »رمزي«،  واكد 
تكررت مؤخرا فى جميع األوساط واجملتمعات 
بالوعي  تدخل  ويحتاج  ظاهرة  وأصبحت 
والتشريعات القانونية الفتا إلى أن   شريعة 
الزوجة  تعرضت  إذا  فإنه  األرثوذكس  األقباط 
للضرب أو التعدي باجلسم واالغتيال املعنوي 
ليس  ولكنه  الضرر  شكل  أي  أو  الصفح  أو 
وفقا  املسيحية  الديانة  فى  للتطليق  سببا 
الشريعة  فى  الوحيد  والسبب  لشريعة 
املسيحية هو الزنا سواء الفعلي أو احلكمي.

املسيحية  للشريعة  وفقا  أنه   ، وتابع 
األرثوذكسية ال يحق للقاضي رغم مشاهدته 
بالعنف  سواء  الزوجة  على  اجلسيم  للضرر 
تتيح  ال  املسيحية  الشريعة  ألن  الضرب  أو 
معد  قانون  مشروع  هناك  أن  منوها   ، ذلك 
البرملان يسمح حلاالت الطالق فى حاالت  فى 
الضرر أو الفرقة بني الزوجني ، وإعداد مشروع 
أسباب  وتوسيع  الشخصية  لألحوال  قانون 
الزنا  هو  الوحيد  السبب  يكون  وال  التطليق 
فقط ويحتاج األمر إلصدار قانون وضعي من 
وزارة  على  القانون  عرض  ومت  النواب  مجلس 
طريقه  وفى  مناقشاته  من  واالنتهاء  العدل 
مجتمعي  حوار  هناك  وسيكون  للبرملان 

بجانب قانون األحوال الشخصية. 
القاتل  التفسير  الزنا«...  لعلة  إال  طالق  »ال 

والذي جعل نزاع املتزوجني بني شقي رحى
استشاري  وصفي  أوسم  الدكتور  علق 
والطالق  الزواج  قضية  على  النفسي  الطب 
للمسيحيني املثارة حاليا. وقال أوسم وصفي 
»املصيبة كلها  عبر حسابه علي فيسبوك: 
الثقافي  التاريخي  السياق  إدراك  عدم  من 
دون  ونقله هكذا  املسيح،  لكالم  االجتماعي 
كان  أنه  مراعاة  دون  سنة  ألفي  عبر  فهم، 
القرن  أي  تاريخه.  في  حادثاً  واقًعا  يخاطب 

األول املسيحي«.
على  »َعّمال  يطلقون  اليهود  »كان  وأضاف: 
أنهم  ويظنون  سبب.  وبدون  بسبب  ال«  بَطَّ
أبرار ألنهم يُعطون كتاب )ورقة( طالق. لعلك 
»كتاب  أهمية  ما  القارئ  عزيزي  تعرف  ال 

الطالق.«
قدمية،  زراعية  ثقافة  في  »وصفي«  وأوضح 
لم تَعمل النساء ولم تكن هناك وزارة شؤون 
قضايا  وال  أسرة  محكمة  وال  اجتماعية، 

ميكن  كان  تُطلق،  كانت  فمن  وخالفه،  نفقة 
أن متوت من اجلوع. بعض النساء، بل كثيرات، 
قيد  على  يبقني  لكي  بالدعارة  يعملن  ُكن 
امرأته،  يطلق  كان  من  حرفيا  لذلك  احلياة. 
كان يجعلها تزني . من هنا كالم يسوع »من 
تزني.«  يجعلها  الزنى  لعلة  إال  امرأته  طلق 
طبًعا من كانت تزني قبل أن يطلقها زوُجها، 

فطالقها ليس السبب في زناها.
كتاب الطالق كان ينقذ احلياة. ألن من كانت 
من  أما  تُرجم،  راجل«  ذمة  »على  وهي  تزني 
وهذا  فقط.  جُتلد  فكانت  طالق  كتاب  معها 
يُعرف إسالميا بالفرق بني زنى احمُلصنات وزنى 
لذلك  املتزوجة(.  )احمُلصنة هي  احمُلصنات.  غير 

كان كتاب الطالق ينقذ احلياة.
يزني.«  مبطلقة  يتزوج  من  القول:  عن  ماذا 
املقصود أن من كان يزني مع امرأة ثم يطلقها 
زوجها، فيتزوجها الذي كان يزني معها، فهذا 
الكالم وسياقه. لذلك  زنى، هذا معنى  يظل 
األول  القرن  وثقافة  تاريخ  نفهم  أن  يجب 
املسيح  كالم  نفهم  لكي  جيًدا  املسيحي 

جيًدا.
أننا نأخذه حرفيا  الكتاب املقدس  أزمة فهم 
رمزيا  ونأخذه  رمزيًا،  املعنى  يكون  عندما 

عندما يكون املعنى حرفيا.
تزني،  الزنا يجعلها  إال لعلة  امرأته  من طلق 
الكالم  نأخذ  فيها  التي  القليلة  املرات  من 
كان  أخرى  مرة  رمزيا.  معنويًأ  وجنعله  احلرفي 
يعرضها  امرأته  يطلق  من  إن   يقول  يسوع 
إإل  احلياة  لتبقى على قيد  رزق  أال جتد مصدر 
رمزيا،  وليس  حرفيا  كان  املقصود  الدعارة. 
كان  ألنه  جيًدا  له  املعاصرون  فهمه  وهذا 

يصف واقًعا يعيشونه.
لذلك فال مجال في القرن الواحد والعشرين 
لكي  للزنا  يضطررن  وال  النساء  تعمل  حيث 
يعشن، أن نقول المرأة يعذبها زوجها )وطرق 
العذاب كثيرة( أال تطلب الطالق ألن: من طلق 

امرأته إال لعلة الزنا يجعلها تزني.
اخملتزلة  العبارة  لهذه  مطلًقأ  مجال  وال 
التي تكرس  الزنا«  إال لعلة  املبتذلة: ال طالق 

وجتسد عدم فهم مقولة يسوع.
لم يقل يسوع »ال طالق إال لعلة الزنا« لكنه 
قال: » من طلق امرأته، إال لعلة الزنى يجعلها 
وليس  مترادفتني  ليستا  والعبارتان  تزني.« 

لهما نفس املعنى ُمطلًقا!
بعد   ٢٠٠٨ لعام  تعود  القانون  إشكالية 

تعديل الئحة 3٨
الشخصية  األحوال  قانون  إشكالية  وتعود 
خلفية  على   ،٢٠٠٨ العام  إلى  لألقباط 

شنودة  الراحل  البابا  أجراها  التي  التعديالت 
الشخصية  األحوال  الئحة  على  الثالث 
تلك  واقتصرت   ،»3٨ بـ“الالئحة  املعروفة 
في  الطالق  مسببات  حتديد  على  التعديالت، 
الزنا، أو تغيير امللة، ما انعكس سلًبا على فئة 
من اجملتمع القبطي، حيث باتت الكنيسة في 
املتضررين أسريًا ومن ال تشملهم  صراع مع 

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

الطالق األمل بنيل مطالبهم.
وبدأت األزمة في عام 195٨ عقد اجملمع املقدس 
بأحكام  يعتد  ال  بانه  اجتماعا  للكنيسة 
الطالق الصادرة عن القضاء املدني ألن الزواج 
في املسيحية أحد أسرار الكنيسة السبعة، 
السادس  كيرلس  الراحل  البابا  عهد  وفي 
لوزير  مذكرة  قدم   196٢ عام  في  وبالتحديد 
دمجها  يطلب  مقترحات   ٨ تشمل  العدل 
الشخصية  لألحوال  موحد  جديد  قانون  في 

لألقباط.
وفي 1971 عقب جتليس البابا شنودة الثالث 
صدر قرار بابوي يقضى بعدم عقد زواج ثاني 

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

.193٨
جلنه  العدل  وزارة  شكلت   ٢٠13 عام  وفي 
قانون  ملناقشة  الكنائس  ممثلي  بحضور 
توالت  وعقبها  الشخصية  األحوال 
مت  حيث  الكنائس،  ممثلي  بني  االجتماعات 
وتوقفت  القانون  مواد  من   %9٠ على  االتفاق 

االجتماعات منذ عام ٢٠17.
 هل يضع القانون حدا للعنف الذي تتعرض 
له املسيحيات... مارى مجدي مثاال... اسباب 
قانون  مشروع  فى  املسيحي  الزواج  لبطالن 
او  االعتداء  او  العنف  ضمنها  من  ليس 

محاولة القتل
الشخصية  االحوال  قانون  مشروع  ضم 

للمسيحيني ٢٨٤ مادة، اما اهم مواد املشروع 
معرفتها  االقباط  على  يجب  التي  والنقاط 
خاصة فيما يتعلق بالنقاط اجلدلية مثل اهم 
الزواج والذي تأتى  االسباب املقترحة لبطالن 
في 3٠ مادة باملشروع ومنها تعريف البطالن 
حاالت   1٠ في  وضعها  التي  اسبابه  واهم 

وهي:
إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجني رضاًء صحيًحا

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

القانونية  السن  الزوجان  يبلغ  لم  وإذا   -3  
من   »15« املادة  فى  عليها  املنصوص  للزواج 

هذا القانون. 
الزوجني مانع من موانع قرابة  ٤- وجود بأحد 
الدم أو املصاهرة املنصوص عليها فى املادتني 

17 و1٨.
 5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوًجا.
 6- تزوج القاتل عمًدا أو شريكه بزوج قتيله 
بينهما  بالتواطؤ  كان  القتل  أن  ثبت  متى 

بقصد زواجهما. 
إلى  تنتمي  مبن  املسيحي  الرجل  تزوج  إذا   -7

دين أو مذهب غير مسيحي.
 ٨- قيام أحد الزوجني مبانع من املوانع املنصوص 
عليها فى املادة »٢3« من هذا القانون بشرط 

أن يكون ذلك قبل الزواج.
وكانت  بالعنة  زواجه  قبل  الزوج  إصابة   -9  
ثالثة أشهر  ملدة  الزوجة مكنته من نفسها 
دون  زواجهما  إمتام  تاريخ  من  تبدأ  ميالدية 
بشهادة  العنة  مانع  إثبات  ويكون  جدوى، 

طبية رسمية ألي منهما.
1٠- وإذا كان أحد الزوجني سبق تطليقه لعلة 
بانضمامه  أو  الدين  بتغيير  لقيامه  أو  زناه، 
الكنائس  من  بها  معترف  غير  طائفة  إلى 
»السبتيني،  مثل  مصر  فى  املسيحية 
وشهود يهوه، والبهائيني، واملورمون« ومن فى 

حكمهم.
حدوث  ذكر  عن  القانون  مشروع  وتغافل 
الطالق في حاالت العنف واالعتداء ومحاوالت 
او  العشرة  استحالة  او  الزوجني  بني  القتل 

النفور او تعريض حياة احد منهما للخطر.
يراجع  أن  الوقت  يحن  ألم  السؤال..  ويبقي 
ألم   ، للمتزوجني  الشخصية  االحوال  قانون 
واجمللس  االساقفة  يراجع  أن  الوقت  يحن 
أصبحوا  أنهم  وكيف  أنفسهم  االكليريكي 
املالذ  هو  اصبح  حيث  لألسلمة  زاوية  حجر 
الزيجات  من  للخالص  الوحيد  القانوني 
ان  ننسى  اال  وعلينا  العشرة،  املستحيلة 
املسيح لم يضع شرائع ولكن وضعها بشر 
وكذلك  إال،  ليس  السلطة  لغرض  بعده 
املنتظر  الشخصية  االحوال  قانون  فحتى 
تشريعه به كثير من العوار  والبنود الصعبة 
لتحقيق الطالق، وعلينا ان نتذكر ان املسيح 
جاء ليكون لإلنسان حياة وليكون له أفضل 
األحمال  وثقيلي  املتعبني  نادي  املسيح   ،
العكس  تفعلون  فلماذا  بالراحة،  ووعدهم 

بالرعية؟!

متى يصدر قانون األحوال الشخصية للمسيحيني؟)متى يصدر قانون األحوال الشخصية للمسيحيني؟)٢٢( ( 
»ال طالق إال لعلة الزنا«... التفسير القاتل والذي جعل نزاع املتزوجني بني شقي رحى»ال طالق إال لعلة الزنا«... التفسير القاتل والذي جعل نزاع املتزوجني بني شقي رحى

هل يضع القانون حدا للعنف الذي تتعرض له املسيحيات... مارى مجدي مثاال
حتقيق: إيهاب أدونيا  
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الظروف  باختالف  الشعر  اغراض  تختلف   
واألشخاص. وهو مبثابة الوعاء الذي نضع فيه الدواء 
فيه  فنضع  القاتل،  السم  فيه  نضع  الشافي كما 

حلو الكلم، كما نضع فيه ُمره. 
   وكما انه ُقرض في اغراض حميدة، فقد استعمل 
ما  املكائد  تلك  ومن  واملكيدة،  للوقيعة  كذلك 
اجتث  عندما  العباسية،  اخلالفة  صدر  في  حدث 
مبقيا  امية،  بني  نسل  السفاح  العباس  ابو 
اتاه  الذي  امللك  عبد  بن  هشام  بن  سليمان  على 
مستجيرا، فأمنه، وصار يجالسه. فاوغر ذلك صدر 
ابي مسلم اخلراساني، فأخذ يحرض السفاح على 
مسلم  ابو  فرشى  يستجيب.  ال  والسفاح  قتله، 
يقول  ان  منه  وطلب  سديف  يدعى  الشعراء  احد 
شعرا يحرض به اخلليفة على قتل سليمان، فانشد 

سديف يقول:
    ال يغرنك ما ترى من رجاٍل .. إن حتت الضلوع داًء دويا 
ترى فوق  .. حتى ال  السوط  وارفع  السيف     فضع 

ظهرها أمويا. 
فعمل هذين البيتني في عقل السفاح عمل اخلمر 
بقتل  امره  اصدر  الفور  وعلى  املالح،  الليالي  في 

سليل بني امية.
بها  قام  التي  والغزوات  احلروب  من  وبالرغم      
اخلرساني لصالح العباسيني، حتى انه قتل ستمائة 
الف انسان صبرا؛ اال ان نهايته كانت على ايديهم. 

فقتله ابو جعفر املنصور صبرا بني يديه وهو يقول:
بالكيل  فاستوٍف   .. يُقتضى  ال  الدين  أن  زعمت      

أبا مجرم 
    ُسقيت كأسا كنت تَسقي بها ..  أَمرُّ في احللق 

من العلقم.
     وملا آلت اخلالفة الى هارون الرشيد حفيد املنصور، 
غرار  على  حتريضية  قصيدة  الشعراء  احد  له  ترك 
هذه  في  ولكنها  قبل.  من  للسفاح  قدمت  التي 
وفحوى  البرمكي،  يحي  ابن  جعفر  ضد  كانت  املرة 
من  اعلى  مكانة  بلغ  البرمكي  ان  يقول  القصيدة 

مكانة الرشيد، وتفوق عليه في السلطة واملال:
 قل المير املؤمنني الرضي .. ومن اليه احلل والعقد
 هذا ابن يحي قد غدا مالكا .. مثلك ما بينكما بد

امرك مردود الى امره .. وامره ليس له رد

وقد بنى الدار التي ما بنى .. الفرس 
لها مثيال وال الهند

وتربها   .. حصاؤها  والياقوت  الدر 
العنبر والند

ان  .. ملكك  وارث  انه  ونحن نخشى 
غيبك اللحد

اذا ما  اال   .. اربابه  العبد  يباهي  وهل 
بطر العبد«.

على  راسه  وعلق  الرشيد  فقتله    
سبب  في  وقيل  ببغداد.  جسر 
جعفر  عالقة  وهو  ذلك  غير  قتله 

بالعباسة اخت الرشيد. ورمبا للسببني معاً.
فاستدعاه  القرشي،  يزيد  رثاه  جعفر،  ُقتل  وملا    
الرشيد، وقال له: ملا ترثيه ؟ فاجابه بان البرمكي كان 
يعطيه كل سنة الف دينار. فامر له الرشيد بالفي 

دينار كل عام.  
  واستعمل الشعر كذلك في الهجاء ليس فقط 
بني اخلصوم واالعداء وامنا ايضا بني االخوة واالصدقاء. 
ومنه ما انشده االمني في سب اخيه غير الشقيق 
انه  ذلك  وسبب  مراجل.  بأمه  والتعريض  املأمون 
وقعت الوحشة بينهما بسبب اخلالفة. وكان االمني 
من أم قرشية تسمى زبيدة؛ بينما كان اخو املامون 
من جارية تسمى مراجل. ولهذا السبب كان االمني 
بعده  من  اخلالفة  يستحق  ال  املامون  اخاه  ان  يرى 
لكونه مستولد من جارية. ونكاية في املأمون، انشد 

االمني يعير اخاه املامون بأمه، ويقول:
يا ابن التي بيعت بانذر قيمة .. بني الورى في سوق 

هل من زائد
اال وفيه نطفة من   .. ابرة  ما فيك موضع غرزة من 

واحد
فاجابه املامون:

وامنا امهات الناس اوعية .. مستودعات ولالباء ابناء
فرب ُمَعرَّبة ليست مبنجبة .. وطاملا اجنبت في اخلدر 

عجماء. 
  وانتهى اخلالف بني االخوين باحلروب وبانتصار جيش 
املامون على جيش االمني. وقبض على االخير وقتل 

بدم بارد. 
 « االمني  ان  الدول  تاريخ  في  القرماني  واضاف     

التبزير،  كثير  التدبير  سئ  كان 
 .. املشير  قول  الى  يصغي  ال 
والقصف  باللهو  مشتغال  وكان 
قيل  حتى  اللذات   على  واالقبال 

فيه:
 .. مشتغال  باللهو  ملٌك  غدا  اذا 
فاحكم على ملكه بالويل واخلرب
اما ترى الشمس هابطة .. ملا غدا 

وهو في برج اللهو والطرب. 
في  كذلك  الشعر  واستعمل   
التهديد والوعيد. ومنه ما انشده 
به ابو طاهر -سليمان ابن ابي سعيد- القرمطي في 
تهديد ملوك املشرق واملغرب. وكان القرمطي  جبارا 
مسرعا الى سفك الدماء. وعلى الرغم من انه كان 
كان يسطو على  انه  اال  املنتظر  املهدي  الى  يدعوا 
احلجاج، يقتلهم ويسبي نساءهم وينهب اموالهم. 

قال القرمطي: 
إذا طلع املريخ من أرض بابل .. وقارنه النجمان فاحلذر 

احلذر
 فمن يَُبلِّغ أهل العراق رسالة .. بأني أنا املرهوب في 

البدو واحلضر
سوق  يساقون   .. وقعة  بعد  وقعة  من  ويلهم  فيا   

الشاء للذبح والبقر
 سأصرف خيلي نحو مصر وبرقة.. إلى قيروان الترك 

والروم واخلزر 
منهم  أبق  فال   .. أبيدهم  حتى  بالسيف  أكيلهم   

نسل أنثى وال ذكر 
أنا الداع للمهدي ال شك غيره .. أنا الصارم الضرغام 

والفارس الذكر
برقة.  من  قادما  الصقلي مصر  احتل جوهر  وملا     
اتاه احلسن ابن احمد القرمطي من الشام في جيش 
كثيف ومعه حسان بن اجلراح امير العرب في جم 

غفير من عربان الشام وكان ينشد ويقول:
      زعمت رجال الغرب اني هبتهم .. فدمي اذا ما 

بينهم مطاول.
      يا مصر ان لم اسق ارضك من دم .. يروي ثراك 

فال سقاني النيل. 
فحاربه املعز واعاده منكوبا يجر ازال الهزمية. بينما 

كانت  التي  الطغاة  مخالبة  من  مصر  تسلم  لم 
تنهش في حلوم ابنائها وترتوي من دمائهم- ال فرق 

بني احلاكم العبيدي واحلسن القرمطي.    
الشاه  من  رسول  جاءه  الغوري،  سلطنة  وفي     
خان  ازبك  وراس  هدية  ومعه  الصفوي،  اسماعيل 
تلميح  فيهما  الشعر  من  وبيتني  التتار،  ملك 
الغوري  من  وسخرية  للقوة،  واستعراض  بالتهديد 

الذي كان مولعا بغرس االزهار والرياحني، قال:
   السيف واخلنجر ريحاننا .. أُف على النرجس واآلس.
 مدامنا)شرابنا( من دم اعدائنا .. وكأسنا جمجمة 

الرأس. 
   فأنشد شعراء السلطان الغوري ردودا كثيرة، منها 

ما قاله محمد ابن اياس املؤرخ:
لنا في  .. وكم  العدى  نفني  واخلنجر  بالسيف       

احلروب من بأس. 
في  وافر  وعقلنا   .. الورى  عقول  بالرعب  نسلب      

الرأس.
ولكن في نهاية املطاف، انهزم كال املتبخترين على 
يد سليم االول الذي احتل مصر والشام حيث عاث 

جنوده فيهما الظلم والفسلد.
   ومما سبق يتضح لنا ان الشعر هو وسيلة تعبيرية 
وتارة  واملديح،  للتملق  يستعمل  تارة  كالمية، 
للهجاء والتجريح. تارة للغزل واحلب العفيف، وتارة 
والتعضيد،  للتعاون  تارة  العنيف؛  وللنقد  للفحش 
وتراة  والسالم،  للتآخي  تارة  والوعيد.  للتهديد  وتارة 
ومنه  وقتل،  آذى  ما  الشعر  ومن  واخلصام.  للعداوة 
احلقيقة  عن  يعبر  قلما  وهو  وجزل.  ومنح  عفى 
متجردا من املنافع والعواطف واالهواء. ولهذا، عزف 
افالطون عن الشعر، واجته الى الفسلفة بحثا عن 

احلقائق اجملردة. 
موت  على  قرنا  وعشرين  اربعة  مرور  وبعد      
احلق.  كل  محقا  كان  انه  تبني  الكبير،  الفيلسوف 
فقد قادت الفلسفة وإعمال العقل الغرب الى غزو 
باطن  في  الغوص  والى  اجملرات،  واكتشاف  الفضاء 
عقولنا  تزال  ال  بينما  الذرات؛  اغوار  وسبر  االرض 
حبيسة االرائك واملصطبات، تتبارى بحفظ الشعر، 
بالسيف  وتتغنى  واملروايات،  القصص  وبسرد 

والسبي والفتوحات. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

اشعار لها تاريخ )1(

1515

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يقدمون خالص العزاء 

للهيئة القبطية الكندية 
في إنتقال املهندس / فيكتور عبد الشهيد

عضو مجلس إدارة الهيئة 

خالص العزاء لألسرة واحملبني واألصدقاء 
في كندا ومصر
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يحررها سمير اسكندر 

تدخل عاجل.. هل مينع ميسي رحيل نيمار عن تدخل عاجل.. هل مينع ميسي رحيل نيمار عن 
باريس سان جيرمان؟باريس سان جيرمان؟

يكتنف الغموض مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.

وكانت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية ذكرت أن نيمار شعر باالستياء بسبب 
عدم حسم القطري ناصر اخلليفي رئيس باريس سان جيرمان ملستقبل الالعب مع 

النادي الفرنسي خالل الصيف احلالي، وذلك خالل حواراته الصحفية األخيرة.
مطالبة  إلى  تشيلسي  مدافع  سيلفا  تياجو  مواطنه  دفع  باالستياء  نيمار  شعور 
النادي  إدارة  وأن  خاصة  »البلوز«،  إلى  واالنتقال  جيرمان  سان  باريس  بترك  الالعب 

الفرنسي ترى أن الدولي البرازيلي لم يقدم الكثير، ورحيله قد يكون مفيدا للفريق.
انفتاح سان جيرمان على رحيل نيمار، دفع صديقه وجنم الفريق، األرجنتيني ليونيل 
ميسي إلى التدخل، حيث أنه، يرفض فكرة مغادرة الالعب البرازيلي للنادي الباريسي.
وبحسب صحيفة »La Nacion« األرجنتينية، فإن ميسي يريد بقاء نيمار، وسيبلغ اإلدارة بذلك، حال تأكد 

أن الالعب سيقترب من مغادرة سان جيرمان.
ومنذ وصوله في عام ٢٠17 إلى باريس سان جيرمان، سجل نيمار 69 هدًفا في 9٢ مباراة مع الفريق، وفاز 

بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
يذكر أن نيمار، والذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف ٢٠٢7، انتقل إلى النادي الفرنسي 

في ٢٠17 من برشلونة مقابل ٢٢٢ مليون يورو، ليصبح أغلى العب في العالم.

القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  رئيس  قال 
»كاف« إن »كاف« قرر تأجيل موعد انطالق 

كأس األمم ستة أشهر وحتى يناير ٢٠٢٤.
مسابقة  إطالق  أيضاً  موتسيبي  وأعلن 
املقبل  املوسم  في  األفريقي  السوبر  دوري 
 1٠ في  التفاصيل  عن  الكشف  وسيتم 

أغسطس.
في  »كاف«  اجتماع  خالل  القراران  وجاء 
تأجيل  يتسبب  أن  املنتظر  ومن  املغرب، 
تعارض  بسبب  في جدل جديد  األمم  كأس 
ارتباطات  مع  القارية  املسابقة  موعد 

العديد من الالعبني في أوروبا.
في  األمم  كأس  إقامة  املفترض  من  وكان 

يونيو من العام املقبل في كوت ديفوار.
غرب  في  الطقس  من  اخملاوف  وتسببت 
تأجيل  في  العام  منتصف  في  أفريقيا 
موعد انطالق املسابقة التي ستبقى كما 

هي في كوت ديفوار.
صحافي:  مؤمتر  في  موتسيبي  وقال 
»حصلنا على العديد من النصائح، وقررنا 
أننا ال نريد أن نخاطر، لم نكن نرغب في أن 
نخاطر بإمكانية أن تخرج أفضل مسابقة 

لدينا بشكل شاحب«.
حول  سؤال  على  »كاف«  رئيس  يرد  ولم 
اتخاذ  قبل  طويل  وقت  إلى  احلاجة  سبب 
حتذير  وجود  بعد  خاصة  القرار  هذا  مثل 
سابق من موسم األمطار عند اإلعالن في 
في  األمم  كأس  انطالق  موعد  عن  البداية 

منتصف ٢٠٢3.
إقامة  تغيير موعد  ذلك  قبل  »كاف«  وقرر 
 ٢٠19 في  العام  منتصف  إلى  األمم  كأس 
لتجنب اخلالف بني األندية واملنتخبات على 

أبرز الالعبني.
لكن في ظل مخاوف من الطقس وجائحة 
األخيرة  النسخة  إقامة  تقرر  كوفيد-19، 
في  تسبب  ما  يناير،  في  الكاميرون  في 
حول  األوروبية  األندية  من  الشكوى  جتدد 
للمنتخبات  باالنضمام  السماح لالعبيها 

األفريقية في منتصف املوسم.
وأضاف موتسيبي: »يناير ليس أنسب وقت 
ألن األندية األوروبية ال تريد إرسال العبيها 

لكن ليس لدينا اختيار آخر«.
يكون  قد  »كاف«  أن  إلى  موتسيبي  وأملح 
بوسعه اآلن تأجيل تصفيات كأس األمم من 
سبتمبر للسماح للدول األفريقية اخلمس 
مباريات  بتنظيم  العالم  لكأس  املتأهلة 
قبل  أخرى  قارات  من  منتخبات  ضد  ودية 

الظهور في قطر.
كل  نفعل  أن  »نريد  موتسيبي:  وقال 
منتخباتنا  مساعدة  أجل  من  ممكن  شيء 

الوطنية التي ستذهب إلى قطر«.
أي  عن  الكشف  »كاف«  رئيس  ورفض 
قال  لكنه  السوبر  بدوري  تتعلق  تفاصيل 

إنه لن يحل بدالً من دوري أبطال أفريقيا.
وأكد موتسيبي أنه سيتم إطالق املسابقة 
اجلديدة خالل اجتماع الكاف في تنزانيا في 

أغسطس املقبل.

تأجيل كأس األمم األفريقية حتى يناير تأجيل كأس األمم األفريقية حتى يناير ٢٠٢4٢٠٢4

الدولي  عقد  جتديد  اإلجنليزي،  ليفربول  نادي  أعلن 
احلساب  ونشر  النادي.  مع  صالح،  محمد  املصري 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  لليفربول  الرسمي 
»تويتر« تغريدة يؤكد فيها توقيع محمد صالح على 

عقود التجديد للريدز.
وانضم محمد صالح لصفوف ليفربول اإلجنليزي في 

صيف ٢٠17 قادًما من روما اإليطالي.
املوسم  نهاية  في  ينتهي  صالح  محمد  عقد  وكان 
العقد  بتجديد  يقوم  أن  قبل   ،٢٠٢3-٢٠٢٢ املقبل 
لليفربول  الرسمي  احلساب  حسب  أخرى  ملواسم 

اإلجنليزي.
استخدام  هي  العقد  في  غموضا  األبرز  النقطة 
اجلديد،  العقد  لوصف  األمد«  »طويل  مصطلح 
النادي  قبل  من  »مضلل«  أو  خاطئ  استخدام  وهو 

اإلجنليزي.
العقود طويلة األمد في كرة القدم، تكون تلك التي 
تنطبق على عقد صالح،  وال  أعوام،   6 أو   5 إلى  متتد 
الذي ميتد إلى 3 أعوام، األولى منها هي املوسم املقبل 
النظر  بغض  فيه  سيشارك  أنه  صالح  أعلن  الذي 
ليفربول سيبقي صالح  أن  يعني  مما  املفاوضات،  عن 

لعامني إضافيني، وهو ليس عقدا »طويل األمد«.
يكون  قد  األمد«،  طويل  »عقد  مصطلح  استخدام 
ولطمأنة  ليفربول،  باإلجناز من طرف  املبالغة  بهدف 
اجلماهير املستاءة من رحيل السنغالي ساديو ماني 

قبل أسابيع.
قبل  سيتي  مانشستر  وقع  املثال،  سبيل  على 

النرويجي  أسابيع، »عقدا طويل األمد« مع املهاجم 
إيرلنغ هاالند، ملدة 5 أعوام، كما وقع ليفربول نفسه 
املرمى  حارس  مع  املاضي،  العام  األمد،  طويل  عقدا 

البرازيلي أليسون بيكر، ملدة 6 أعوام كاملة.
التي متتد 3 أعوام فقط، هي  وقد تكون مدة العقد 
ملنحه  صالح،  إلى  ليفربول  من  الرئيسي  الشرط 
الراتب الضخم، حتى ال يلتزم »الريدز« بهذا املبلغ ملدة 
5 أو 6 أعوام، على أمل أن يجدد له براتب منخفض 

بعدها، أو يبيعه لناد آخر.
قيمة  هو  الصفقة،  خالل  أيضا  الغامض  املوضوع 
املقربة  واملصادر  ليفربول  أعلن  حيث  اجلديد،  الراتب 
جنيه  ألف   35٠ من  »أكثر  سيكون  الراتب  أن  منه، 

أسترليني« أسبوعيا.
قيمة  على  البريطانية  املصادر  تستقر  العادة،  في 
الراتب اجلديد لالعب، وال تنقسم، بني مصادر تشير 
أسترليني  جنيه  ألف   ٤٠٠ سيكون  الراتب  أن  إلى 
ثالثة  ومصادر  ألف،   35٠ إنه  تقول  وأخرى  أسبوعيا، 

تشير إلى أن الراتب سيكون بني القيمتني.
 35٠ من  »أكثر  عبارة  هي  االرتباك،  أسباب  أبرز  ومن 
قيمة  متنح  ولم  التكهنات،  باب  فتحت  التي  ألف«، 

ثابتة تكشف احلقيقة.
 ٤٠٠ إلى  أقرب  صالح  راتب  يكون  أن  املمكن  من 
لم  ليفربول  لكن  أسبوعيا،  أسترليني  جنيه  ألف 
من  ويرفع  الفريق،  في  الالعبني  »غيرة«  يثير  أن  يشأ 
ألف   35٠ من  »أكثر  عبارة  فاستخدم  مطالبهم، 

جنيه أسترليني«.

راتب أكبر بكثير من املعلن راتب أكبر بكثير من املعلن 
بشرط .. الكشف عن تفاصيل بشرط .. الكشف عن تفاصيل 

عقد صالح مع ليفربول!عقد صالح مع ليفربول!

التاريخ يتواصل.. بسنت حميدة حتقق ذهبية التاريخ يتواصل.. بسنت حميدة حتقق ذهبية 
جديدة في ألعاب البحر املتوسطجديدة في ألعاب البحر املتوسط

خالل  التاريخ  كتابة  حميدة  بسنت  املصرية  واصلت 
املتوسط  البحر  ألعاب  دورة  في  القوى  ألعاب  منافسات 
املقامة في مدينة »وهران« اجلزائرية. وجنحت بسنت حميدة، 
 ٢٠٠ سباق  منافسات  ضمن  الذهبية  امليدالية  حصد  في 

متر عدو بدورة ألعاب البحر املتوسط.
وحطمت بسنت حميدة الرقم القياسي في سباق ٢٠٠ متر 
امليدالية  على  املتوسط، حيث حصلت  البحر  بألعاب  عدو 
ثانية. وتعد هذه  بلغ ٢٢.٤9  الركض في زمن  الذهبية بعد 
منافسات  في  اإلطالق  على  مصرية  ذهبية  ميدالية  ثاني 

العدو مبختلف البطوالت، بعدما كانت بسنت حميدة حققت أيضا الذهبية األولى في 
امليدالية  املاضي،  اخلميس  يوم  بسنت حميدة حصدت  وكانت  املتوسط.  البحر  ألعاب 

الذهبية ملنافسات 1٠٠ عدو بدورة ألعاب البحر املتوسط

رسمًيا.. كاف ُيعلن إقامة السوبر اإلفريقي رسمًيا.. كاف ُيعلن إقامة السوبر اإلفريقي ٢٠٢٢٢٠٢٢  
في املغربفي املغرب

أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر األفريقي 
بني الوداد ونهضة بركان املغربيني في املغرب خالل شهر أغسطس املقبل.

وافقت على توصية جلنة كاف  التنفيذية  اللجنة  أن  الرسمي،  وأكد كاف عبر موقعه 
لألندية للعب نهائي كأس السوبر ٢٠٢٢ في املغرب.

وكان الوداد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة األخيرة، بعد الفوز على األهلي في 
املباراة النهائية التي احتضنها مركب محمد اخلامس.

على  تفوقه  بعد  الكونفدرالية  كأس  لقب  بركان  نهضة  حصد  األخر،  اجلانب  وعلى 
أورالندو بيراتس اجلنوب أفريقي.
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العدوى  تكرار  مخاطر  من  جديدة  دراسة  حّذرت 
بفيروس كورونا، فقد تبني أن الذين أصيبوا باملرض 
مبقدار  للوفاة  تعرضاً  أكثر  كانوا  أكثر  أو  مرتني 
 3 املستشفى  دخولهم  احتمال  وزاد  الضعف، 
اإلصابة  بعد  التالية   6 الـ  األشهر  خالل  أضعاف 

بالفيروس مقارنة مبن أصيبوا مرة واحدة.
من  العلي  زياد  الدكتور  الدراسة  على  وأشرف 
»سانت لويس هيلث كير سيستم« في ميسوري، 
وقال: »كل إصابة مرة أخرى تشبه رمي النرد مرة 
بالنسبة  سيئة  تزال  ال  الثانية  »العدوى  أخرى«. 

لك«.
أمريكي  ألف  بيانات 6٠٠  الدراسة على  واعتمدت 
أعمارهم  متوسط  القدامى  احملاربني  سجالت  من 
بعدوى كوفيد  أصيبوا  الذين  أن  ووجدت  عاماً،   6٠
-19 للمرة الثانية أو الثالثة لديهم معدالت أعلى 
أمراض  من  بدءاً  شيء،  كل  من  ملحوظ  بشكل 
األول  الشهر  خالل  الكلى  اضطرابات  إلى  القلب 
مقارنة  التالية،  األشهر  في  وكذلك  اإلصابة،  من 

باملصابني بعدوى واحدة فقط.
ويشير ذلك إلى زيادة تراكمية في اخملاطر، وخاصة 
تلقوا  الذين  وأولئك  تلقيحهم  يتم  لم  من  لدى 

جرعة واحدة على األقل قبل اإلصابة.
نقد  ووجه  ساينتست«،  »نيو  موقع  وبحسب 
الثانية  العدوى  تأثير  بني  قارنت  أنها  للدراسة 
لدى  وليس  مختلفني،  أشخاص  لدى  والثالثة 
الشخص نفسه بعد إصابته باألولى، ثم بالثانية. 

ويُعتقد أن خطر اإلصابة بالعدوى الثانية رمبا يكون 
أقل لدى الشخص نفسه.

عّرفت  أنها  هو  للدراسة  املوجهة  االنتقادات  ومن 
إعادة العدوى على أنها اختبار إيجابي بعد 3٠ يوًماً 
أن  ميكن  والذي  سابق،  إيجابي  اختبار  من  أكثر  أو 
يكون عدوى أولية مستمرة بدالً من إعادة العدوى.

قام  وقد  النقد عادل متاماً.  »إن هذا  العلي:  ويقول 
من  البيانات  حتليل  بإعادة  احلني  ذلك  منذ  الفريق 
التي  اإليجابية  االختبارات  في  فقط  النظر  خالل 
حدثت بعد 9٠ يوماً على األقل من اإلصابة األولى، 

وجاءت النتائج هي نفسها بشكل أساسي«.
ورداً على سؤال: ماذا يجب أن نفعل؟ نظراً لوجود 
والتباعد  األقنعة  ارتداء  معدل  في  انخفاض 
االجتماعي، قال العلي: »يتعني علينا إعطاء املزيد 
أقراص  مثل  لألشخاص،  الوقائية  العالجات  من 
»باكسلوفيد«، مع إعطاء األولوية لتطوير لقاحات 

أكثر فعالية، مثل لقاحات األنف«.

علــــوم وصحة 1717

فوائد اخليار 
الصحية... 

املجهولة
للخيار  إن  األملاني  الصحة  مركز  قال 
خالل  خاصة  للصحة،  كبيرة  أهمية 
فصل الصيف ألنه غنياً باملاء، حيث إنه 

يتألف من املاء بنسبة %97.
السعرات  قليل  أنه  املركز  وأضاف 
احلرارية، حيث حتتوي 1٠٠ غرام على 1٢ 

سعراً حرارياً فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة والتخلص من الوزن.
كما يعد غنياً باأللياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع.

ويحتوي اخليار على فيتامني B املهم لألعصاب، والبشرة، والشعر، وفيتامني C املهم للمناعة واملاغنيسيوم 
املهم لألعصاب والعضالت، والفوسفور املهم للعظام.

ما مخاطر اإلصابة بكورونا عدة مرات؟ Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عند  االسنان  تبديل  عملية  تتم  كيف 
االطفال؟

األطفال  عند  األسنان  تبديل  عملية  تبدأ 
األسنان  تبدأ  حيث  سنوات  الـ6  عمر  في 
األسنان  تبدأ  ثم  السقوط  في  اللبنية 

الدائمة في الظهور
ببعض  مصحوبا  يكون  قد  التغيير  وهذا 
املشكالت الصحية لدى الطفل لذلك البد 
أن يحصل الطفل على العناية اجليدة خالل 
الدائمة  أسنانه  تظهر  حتى  الفترة  هذه 

بشكل كامل
ما هي األسنان اللبنية عند األطفال؟

تظهر  أسنان  أول  هي  اللبنية  األسنان 
يكون  عندما  بدايتها  وتكون  األطفال  لدى 

الطفل في عمر الـ6 شهور
ولونها  احلجم  صغيرة  أسنان  وتكون 
أبيض وشكلها مميز حيث تبدأ سنتني  في 
الظهور في الفك العلوي ثم تظهر سنتني 
األسنان  بقية  تبدأ  ثم  السفلي  الفك  في 

في الظهور
وعندما يصل عمر الطفل إلى الـ 6 سنوات 
يبدأ في تبديل هذه األسنان وتظهر األسنان 

الدائمة 
مرحلة تبديل األسنان العلوية اللبنية:

يبدأ  الطفل عمر 6-7 سنوات  يبلغ  عندما 
والتي  اللبنية,  العلوية  األسنان  تبديل  في 
تبدأ بالقواطع األمامية ثم يليها بعد ذلك 
مع  بالتبادل  يكون  وذلك  اجلانبية  األسنان 
تبدأ  ذلك  بعد  ثم  والسفلي  العلوي  الفك 
في  األسنان  تبديل  وهي  جديدة  مرحلة 

الفك العلوي والضروس واألنياب.  
مرحلة األسنان السفلية اللبنية:

السفلية  األسنان  تبدأ  املرحلة  هذه  في 
سقوط  بعد  وذلك  التساقط  في  اللبنية 
حيث  العلوي  الفك  في  األمامية  األسنان 
في  األمامية  السفلية  القواطع  تبدأ 

السقوط ثم الضروس و األنياب 

تبديل االسنان 
عند االطفال 

هل يزيد استهالك القهوة والشاي
 صباحاً من تساقط الشعر؟

املوجود  الكافيني  يساعد  أن  ميكن 
الصباحي  الشاي  من  كوب  في 
الساخن أو فنجان من القهوة الناس 
واالستعداد  بالنشاط  الشعور  على 
للمهام املقبلة. وفي حني أن مضادات 
لها  الشاي  في  املوجودة  األكسدة 
أيًضا فوائد صحية، لكن قد يكون له 

تأثير سلبي على شعرك.
صن  ذا  لصحيفة  حديثها  وفي 

أن  كايات  سارة  الدكتورة  أوضحت  البريطانية، 
أن مينع اجلسم من امتصاص  الشاي األسود ميكن 
احلديد بسبب العفص، وهذا يزيد من خطر نقص 
ويحتوي  الشعر.  تساقط  إلى  يؤدي  قد  مما  احلديد، 
الشاي على حوالي 11 % من التانني، مقارنة بنسبة 

٤.6 % املوجودة في القهوة.
والعفص عبارة عن مجموعة من اجلزيئات احليوية 
وأوراق  واللحاء  األشجار  خشب  في  أيًضا  توجد 
األطعمة  بتناول  كايات  الدكتورة  وتوصي  النبات. 
وقالت  ذلك.  ملكافحة  معني  بفيتامني  الغنية 

»باملقابل،  كايات  الدكتورة 
األطعمة الغنية بفيتامني سي 

تساعد في امتصاص احلديد«.
وأوضحت كايات أيًضا إن فقدان 
ما بني 1٠٠ إلى 15٠ شعرة يومًيا 
أمر معتاد، لكن اإلجهاد ميكن أن 
وأضافت  العدد،  هذا  من  يزيد 
مهمة  الصحية  الرأس  »فروة 
للغاية ألن البصيالت التي تتأثر 
تؤثر  قد  واألوساخ  والزيت  الرأس  وقشرة  بالعدوى 
التي تدل على  العالمات  على منو الشعر. وتشمل 
أن فروة رأسك قد ال تكون صحية: احلكة، والتقشر 
أو  والبقع  والزيوت،  واالحمرار،  الرأس،  قشرة  أو 

النتوءات«.
وأظهرت دراسة منفصلة أجراها املعهد الفدرالي 
شرب  أن   1999 عام  في  للتكنولوجيا  السويسري 
اخلبز  وجبة  مع  الذوبان  سريعة  القهوة  من  كوب 
 ،%  9٠ إلى   6٠ بنسبة  احلديد  امتصاص  من  يقلل 

بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

العادات غير الصحية في الشباب تعجل بالشيخوخة
الشباب املدخن والذي ال يعتمد حياة صحية، يتقدم في العمر بيولوجياً 
أسرع من غيره، وفق دراسة فنلندية تابعت ٨٠٠ مراهق مدة عقد من 

الزمن وقيمت عالمات الشيخوخة في دمائهم.
البيولوجي  النووي لقياس العمر  ورّكزت الدراسة على فحص احلمض 
واعتمدت  الوقت.  مبرور  باخلاليا  dحلق  الذي  الضرر  على  يعتمد  الذي 
حتليل  على  فنلندا  في  ييفاسكيال  جامعة  من  كانكانبا  آنا  الباحثة 

بيانات دراسة سابقة على 5 آالف توأم تضمنت اإلبالغ عن العادات الصحية وغير الصحية في 
لفحص  والـ٢5   ٢1 الـ  بني  سن  في  منهم   ٨٢٤ دم  من  عينات  أخذت  ثم  والـ17.  والـ1٤   ،1٢ الـ 
احلمض النووي. ووجدت الدراسة أن 16% من املشاركني في الدراسة من ذوي عادات غير صحية، 

مثل التدخني، وشرب الكحول، والبدانة، والعزوف عن الرياضة، وقت مراهقتهم.
وعندما بلغوا العشرينات من الُعمر تبني أنهم بيولوجياً أكبر من أقرانهم ذوي العادات الصحية 

مبعدل 1.٨ إلى ٢.٤ أعوام، بغض النظر عن زيادة الوزن.
وحّذرت النتائج من سرعة ظهور آثار العادات غير الصحية حتى في العشرين، ونّبهت إلى األثر 
السلبي للممارسات غير الصحية في املراهقة، علماً أن دراسات أخرى وجدت أنه ميكن تصحيح 

هذا األثر على مسار الشيخوخة بتغيير العادات السيئة وتبني سلوكيات صحية.
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ألفاظ أجنبية في العامية املصرية

   من األلفاظ التركية:    
من  املصنوع  السوط  مبعنى  قرباج  من  »كرباج«:     

اجللد.
   »أودة«: مبعنی غرفة. 

   »بوية«: أي لون أو صبغة.
   »أوميا«: أي حفر.

   »جزمة«: أي احلذاء الطويل الساق.
   »شنطة«: من جانطة أی حقيبة.

   »تنبل«: أي كسالن.
احلديقة  على  وتطلق  الغابة،  وتعني  »أورمان«:     

املعروفة بهذا االسم أمام جامعة القاهرة.

مختصرات أجنبية شائعة
K.g2   k.g1

 Kinder Garten :وهي مأخوذة من كلمة أملانية األصل
، أي روضة أطفال.

لغة من غير كالم:
 تصليب األصابع

اصبعيك  »اجعل  االوروبيني:  لك  يقول  حني     
يطالبون  تاريخية  وجهة  من  فانهم  مصلتبني«، 

برسم الصليب.
الى  الذراع  بتحريك  الصليب  اشارة  رسم  الن  ذلك 
أسفل ثم الى جانبي اجلسم تقليد قدمي من تقاليد 

الكنيسة يقصد به حماية النفس. 
االصبع  تصليب  كان  االولى  املسيحية  األزمنة  وفي 
لهذه  سرياً  رمزاً  خفية  السبابة  فوق  الوسطى 
يأتي  التي  احلركات  نطاق  دخل  ما  سرعان  االشارة 
للحظ  متنياً  املسيحيني  غير  فيهم  مبن  الناس،  بها 

السعيد.

مفاجآت الطقس: 
األشمس

   الراغبون في اسمرار أجسادهم ميكنهم أن ينقلوا 
كراسيهم البحرية الى اجلهة الشرقية من الصحراء 
الشمس  تسطع  حيث  افريقيا  شمال  في  الكبرى 
۹۷ % من االيام. وميكنهم التفكير كذلك في سانت 

بيترسبرغ بوالية فلوريدا.

رقم  قياسي
اجنیلو  خريستوس  اليونانی  احلالق  استطاع     
قص  في  القياسي  الرقم  يحطم  ان  بولس 
شعر  قص  من  احلالق  هذا  متكن  فقد  الشعر، 
)٢٤7( زبونا خالل )٨6( ساعة فقط، في حني كان 
بـ  )٢٠٠( شخص  هو  السابق  القياسي  الرقم 
)٨3( ساعة، كان قد سجله من قبل )ب. أماتو(. 
والطريف ان الفائز اجلديد، بعد أن سجل رقمه 
القياسي، نقل على الفور الى املستشفى وهو 

في حالة االغماء الشديد.

أكثر القصائد
 املترجمة جناحاً

   قصيدة »لو« )IF( للشاعر البريطاني جوزيف 
نشرت  التي   )1936  -1٨65  ( كبلنج«  »روديارد 
أكثر  وتعتبر   ،۱۹۱۰ عام  في  األولى  للمرة 
القصائد املترجمة جناحاً وقد مت نقلها إلى ۲۷ 
لغة. وقد وصفها كاتبها الشاعر كبلنج بأنها 

تنتشل قارئها من اإلجهاد واإلخفاق واأللم.

زواج زراعي
عن  وملا سئل  بيئة.  من  فتاة  مزارع      خطب 
وقت  في  الحقاً  »سيقرر  أجاب:  الزواج  موعد 

يقع بني موسم القمح وموسم الفول«.

كلمات  خالدة
ومرح،  صريح  نحو  على  بأخطائك  اعترف     
بأخطائهم  االعتراف  على  معارفك  وشجع 
بل  بقسوة.  تنتقد  أو  تعاقب  أن  واياك  أيضاً. 
تذكر أن األطفال، إذ يتعلمون املشي، يسقطون 
مراراً. فاذا ضربت طفالً كلما سقط، وجدت أنه 

لن يكترث للمشي.                

»روبرت تاونسند«
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 علمونا منذ نعومة أظافرنا، » أنت حر ما لم تضر« وهو ُعرف 
أن  يجب  حرية الفرد ال  أن  على  ينص  قانوني  ومبدأ  مجتمعي 
في  ده  آخر..طبعا  احلرية  األذى  لفرد  هذه  سببت  إذا  إال  متنع 
اجملتمعات املتحضرة بس.... أما في مجتمعات تانية انت مش 
حر خالص .. حتي في مالبسك...كل االلي علي مزاجك والبس 

اللي علي مزاج الناس..... وعجبي ......
واملواطنة  اإلنسان  حقوق  في إعالن  موجود  ده  املبدأ    

الفرنسي في 17٨9 حيث نص اإلعالن:
»احلرية تتمثل في حرية فعل كل ما ال يضر بأي شخص آخر، 
حدود  ال  إنسان  لكل  الطبيعية  احلقوق  ممارسة  فإن  ثم  ومن 
لها إال تلك التي تضمن للمواطنني اآلخرين في اجملتمع التمتع 

اليوم  القانون«وطبع مش هننسي  إال مبوجب  احلدود  وال ميكن حتديد هذه  احلقوق.  بنفس 
العاملي للحرية التاسع من شهر نوفمبر كل سنة.

 وقالوا أيضاً “ تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية األخرين” وأيضاً، “احلرية هي ما يسمح به 
القانون » وبعضهم قال » .. ما تسمح به حدود اهلل أو احلدود الشرعية« ..

إال أننا  وعلى الرغم من وجود احلديث  » ال ضرر وال ضرار« والذى يُعتبر مبدأ فقهي إيضاً 
من أكثر الشعوب املُتطفلني واملتدخلني فيما ال يعنينا ومبررين أفعالنا باحلديث » من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك 
الشخصية وحرية  احلرية  بني  تأرجحنا  التى  واألمثال  الكالم  أكثر  وما   ..  « اإلميان  أضعف 

اآلخرين !!!
 أما أنا فأقول لكم »أنت لست ُحر وحتى وأن لم تَضر« .. ألن حريتنا ال تنتهي عند حدودنا 
وقت  فى  نراه  ال  ونفسي  روحي  تأثير  هناك  بل  األوقات،  كل  فى  النفسية  أو  اجلسدية 
األحداث، مُيرر ويخترق كل ما حولنا .. وخصوصا ونحن فى عصرنا احلالي وانتشار كل وسائل 

السوشيال ميديا على سبيل املثال ..
وله رصيد من  العاطفية  العالقات  ُمتعدد  أنه  ما«  يعلم كل من حول »شخص  ال  فقد 
الصداقات واملداخالت واألتصاالت احمُلرمة وهو أمام اجلميع بار وكامل وملتزم بكل تكاليف 
العبادات والواجبات مع كل أسرته .. وهو ال يعلم أنه خميرة فساد لكل اسرته،بيفتح باب  
مُيرر لهم من خالله اخليانة واخلسة واللعنات والضياع وكسر العالقات األسرية السليمة 
فيدمرها وبالتالي يدمر األجيال اجلديدة واجملتمع . ألن قانون الطبيعة يقول » أن ما يزرعه 
َخِفيٌّ  واَلَ  يُْسَتْعلََن،  لَْن  َمْكُتوٌم  َفلَْيَس   « املأثور:  القول  ويعجبني   ،« فأياه يحصد  االنسان 
ِفي  األُذَْن  بِِه  َكلَّْمُتْم  وََما  النُّورِ،  ِفي  يُْسَمُع  لَْمِة  الظُّ ِفي  ُقلُْتُموُه  َما  ُكلُّ  يُْعرََف. لِذلَِك  لَْن 
ُطوِح.«.. فأنت تزرع البذار فى اخلفاء أى تدفنها فى التربة لتتحول  َادِِع يَُنادَى بِِه َعلَى السُّ اخمْلَ
لشجرة يراها اجلميع ويأكل منه كل من حولك .. ولعنة بال سبب ال توجد ..  فازرع األمانة 
في الظاهر والباطن تثمر أشجار البركات والِبر واألمانة واألمان .. حلياتك ولكل من حولك ..
وأختم قولي : احلرية هي احلباة ولكن ال حرية بال فضيلة وعلي رأي الست :أعطني حريتي 

أطلق يديا...أنا مش فاهمة كان حد مكلبشها......

أنا مش حر ولو أن لم أضر !!
دكتورة نعمات موافي

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

الفيروس  هو  ليس  كورونا  فيروس  إن  يبدو 
مثله  فهناك  الناس،  يصيب  الذي  الوحيد 
فيروسات قاتلة ولكن واضح انها اشد فتكا 
تدمر  و  تتغذي  الفيروسات  هذه  ألن  منه. 
القاريء،  عزيزي  تتفاجيء  ال  العقل.  خاليا 
والكثير  الكثير  نواجه  اننا  لك صراحة  اقول 
في  ترعرعت  والتي  العقلية  الفيروسات  من 
شبه  أمرا  العالج  فأصبح  الكثيرين،  عقول 
يريد  ال  املريض  أن  ببساطة  ألن  مستحيال 
الشفاء. فهو قد ال يكون على دراية مبرضه أو 
قد يكون متلذذا او منتفعا بحالته املرضية. 
لذلك سنقوم سويا باالشارة الي بعض هذه 
من  النجاة  أمل  علي  القاتلة  الفيروسات 
رأيي اخطر  الذي هو في  العقلي  املوت  براثن 

من املوت اجلسدي.
اوال: فيروس اجلهل 

دائما. فهذا  املقدمة  اجلهل في  فيروس  يأتي 
ينفتح  الذي  العقلي  الباب  هو  الفيروس 
علي مصراعيه فيعطي اإلشارة للفيروسات 
لقد  اإلنسان.  عقل  علي  للهجوم  األخري 
تكلمت كثيرا عن موضوع العلم وان العلم 
ال يتعارض مع املسيحية، بل واشرت في كثير 
من املقاالت الي أهمية وجود أساس الهوتي 
بدون  روحية  حياة  فأي  الروحية.  للحياة 
املؤسس علي  البيت  الالهوتي مثل  األساس 
الرمل سيسقط سريعا .  إال أن هذا العقل 
وهذا  وتدمير.  اغتيال  عمليات  إلي  يتعرض 
االغتيال ال يتم مع سبق اإلصرار والترصد، بل 
يتم بأسلوب خفي قد ال يراه البعض او حتى 

يشعر به. 
الذين  هم  الالهوت،  يدمرون  من  ان  لألسف 
يتباسطون في املعاني والتركيبات اللفظية 
من  وهم  للجميع!!  يصل  املعني  ان  بحجة 
فاملهم  فلسفة  »كفاكم  قائلني  يصرخون 

القلب!«، وكأن العقل ال وجود له اصال. 
واألخطر من هذا كله، هؤالء الذين يعتمدون 
التآمالت  من  كوكتيل  على  عظاتهم  في 
ال  اغلبها  في  التي  السطحية  الساذجة 
عن  او  املتكلم  مصداقية  عدم  عن  إال  تنم 
عدم بذل اي جهد في حتضيره للكلمة، فهو 
مشاعر  على  العاطفي  التأثير  على  يعتمد 
للسمع،  اآلذان  يجذب  ما  وهذا  اآلخرين، 
»ما  فقرة  الي  الروحية  العظة  فتتحول 

يفضله املستمعون«. 
ومثال على ذلك الفيروس املنتشر هذه األيام 
هو إصرار بعض اخلدام على إعالء نبرة »غضب 
»احنا  قائال:  يصلي  أحدهم  هو  فها  اهلل«. 
األشخاص  أحد  او  يارب..«   غضبك  قد  مش 
وداعيا  واعظا  يقف  بالقداسة،  له  املشهود 
لإلصابة  تفاديا  اآلخر  محبة  الي  الشعب 
الكارثة  هذه  ما  هذا؟؟  ما  كورونا!  بفيروس 
مستسلم  الشعب  إن  املشكلة  الفكرية؟ 
في  ويصفق  ويصدق  ينصت  واجلميع  فكريا 
عقله، لذلك يتمادي الشعب في إظهار فكرة 
غضب،  اهلل  أن  حقا  فيؤمنون  اهلل،  غضب 

والسيما  وجوههم.  في  الكنيسة  فأغلق 
إذا  اآلالم،  أسبوع  قبل  يأتي  الغلق  هذا  ان 
عن  التآكالت  وتتمادي  عظيما.  فالغضب 
يغضب  سادي  إله  اهلل  وان  بل  اهلل  غضب 
ويعذب شعبه لكي يرجعون خاضعني مذلني!
بل  بساطة  ليست  انها  القارئ...  عزيزي 
جهل بحقيقة اهلل. اهلل ال يفرح وال يغضب، 
اهلل  بشرية.  عواطف  والغضب  فالفرح 
صالح فهو مينح كل عطية صاحلة )يعقوب 
1(. سمى اهلل في العهد القدمي بألوهيم، اي 
الوجود وهو  دائم  الوجود بقوة؛ فاهلل  الدائم 
أصل الوجود، ووجوده بقوة يعلن عن دميومته 
فاهلل  دوران.   ظل  او  تغيير  بال  فهو  وثباته. 
إال  يقدم  ان  يستطيع  ال  و  األبد  إلي  صالح 
احلب. أما نحن حينما نخطيء فهو ال يتحول 
عنه  ننفصل  نحن  بل  غضوب؛  شخص  إلى 
نور حبه بسبب خطايانا. ويظل كل  نري  وال 
ما هو خارج نطاق »ألوهيم« اي خارج نطاق 

الوجود هو عبارة عن عدم. 
 « تعبير  املقدس  الكتاب  استخدم  وحينما 
غضب اهلل » فهو لكي يدرك ويفهم عقلي 
هؤالء  أخري،  ناحية  ومن  فقط.  البشري 
غضب  اهلل  ان  يعتقدون  الذين  االشخاص 
فأغلق الكنائس، من هي الكنيسة بالنسبة 
ام  الطقس؟  لتنفيذ  مكان  هو  هل  لهم؟ 
انهم يدركون ان في الكنيسة يتم االرتباط 
باآلب املستعلن باإلبن في الروح القدس؟ فإذا 
هذا  توقف  او  انتهي  هل  الكنائس  اغلقت 
ذلك؟  قبل  الكنائس  تغلق  ألم  االستعالن؟  
ايها الغاضبون، لم ال ترجعون وتلقون نظرة 
على التاريخ؟ ألم تغلق الكنائس قبل ذلك؟! 
إن  يؤكد  الذي  اجلهل  فيروس  انه  لآلسف 
امامنا سنينا ضوئية امام أي تقدم او تغيير. 
محاوالتهم  في  جدارتهم  يثبتون  من  ان  بل 
الفيروس،  هذا  محاربة  اجل  من  املستميتة 
ال ينالون اال تهميشا متعمدا او إلصاق تهم 
العرف  عن  اخلروج  او  كالهرطقة  مشينة 
عقيدة  نظرهم  وجهة  من  الذي  السائد، 
يكون  ال  قد  األمر  واقع  في  ولكنه  اصيلة، 
غيبية عقلية خاضعة لشخصية  أكثر من 
وإنها  نفسها  إال  ذاتها  في  تري  ال  فرعونية 
إن  اخرى...  مرة  سأعيدها  األوحد...  اإلله 
تتخذ  التي  والسذاجة  إلهية  وصية  العلم 
كل  وعلى  متاما  مرفوضا  امرا  البساطة  من 
عدم  من  شعبي  »هلك  فقد  املستويات 

املعرفة« )هو ٤: 6(. 
كنزا،  هذا  عقلك  ان  القاريء...اعلم  عزيزي 
وزنة سيسألك عنها اهلل فيجب  ايضا  وهو 
ان  قبل  ولكن  كثيرا.  وتربح  بها  تتاجر  ان 
نتاجر كلنا بهذا العقل، يجب ان ننصت الي 
انني وبكاء هذا العقل املسكني الذي يصرخ 
النقاذه  تشكيله  إعادة  طالبا  إلينا  ويتضرع 
من فيروس »اجلهل« ومن الفيروسات األخرى 
التي سنتحدث اليها في املقاالت املقبلة، إن 

احبت نعمة الرب وعشنا.

فيروسات قاتلة )1(

1-844-355-6939
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ـًه ... سيـــــمتد )47( ملــــكوت اللـــ
الهراطقة ...هم.. املبسطون!!

يقول اسبيرو جبور في كتابه »اهلل في الالهوت 
املسيحي« يقول في تاريخ الكنيسة الهراطقة 
إمنا  كبار،  فهماء  انهم  مع  املبسطون،  هم 
فاملسألة  النعمة،  نور  من  أنفسهم  أخرجوا 
الروح  نيران  بل  فقط،  وعلم  فلسفة  ليست 
القدس التي تضطرم في القلب، إن املسيحية 
ألن  عمق.  بال  وغفلة  بالهة  ليست  احلقيقية 
الديانة املقبولة بالعقل واملنطق هي من صنع 
فوق  يكون  فالطبع  اهلل  من  هو  ما  الن  البشر 

مستوى العقل البشري!!
الفرنسي  الكاتب  روسو  جاك  جان  قال  لقد 
اإلجنيل،  عن  قال   ،1٨ الـــ  القرن  في  الشهير 
استحالة كتابته من قبل أناس يهود أو اختراعه 
ألن مبتكره سيكون مذهال أكثر من بطله، وهو 
سيكون  اختراعا  اإلجنيل  يخترع  من  أن  يعني 

مذهال أكثر من املسيح نفسه.
هنا ال أحاول عزيزي القارئ بأن أقنعك أن اإلجنيل 
كتاب اهلل أو هو كلمة اهلل أن كنت مسيحيا، 
ألن اعلم علم اليقني إنك تؤمن بهذا ولكن إن 
من  برهة  تأخذ  أن  فارحو  مسيحياً،  غير  كنت 

الزمن وتفكر في هذا الكالم، بحيادية مطلقة، 
قراتك  تكمل  أن  فأرجو  مسيحيا  كنت  إن  أما 
موقف  في  يضعك  سوف  الذي  املقال  لهذا 

احلكم علي نفسك بنفسك!! 
مبا إنك تعلم أن إبليس هو عدوك اللدود وهدفه 
فعل  الن  اخلطية  في  تقع  أن  ليس  الوحيد 
اخلطية ما هو إال نتاج إلى مراحل مررت بها قبال 
يَُجرَُّب  وَاِحٍد  ُكلَّ  وَلِكنَّ  الكتاب،1٤  يقول  كما 
ْهَوُة  اجْنََذَب وَانَْخَدَع ِمْن َشْهَوتِِه. 15 ثُمَّ الشَّ إِذَا 
إِذَا َحِبلَْت تَلُِد َخِطيًَّة، وَاخْلَِطيَُّة إِذَا َكَملَْت تُْنِتُج 

َمْوتًا. )يعقوب 1: 1٤، 15(.
إذن الكتاب واضح فإن الشهوة. هي نتاج الفكر 
ارض  هو  والذهن  الذهن،  هو  الفكر  وساحة 
تنتج  والشهوة  شهوة  ينتج  والفكر  املعركة، 
النتيجة  هو  واملوت  اخلطية  نسميه  ما  فعل 

احلتمية للفكر الغير مجدد بكلمة اهلل.
بدأت  فكما  ذهنية،  مواجهة  أمام  نحن  إذن 
حديثي أن الهراطقة هم املبسطون، وإذا قرأت 
الكنسي  التاريخ  مدار  على  الهراطقة  تاريخ 
البشري  العقل  مع  تتفق  أفكارهم  أن  جتد 

نسطور   أنكر  فعندما  املنطق،  مع  وتتناسب 
إن  وقال  اإلله،  والدة  لقب  مرمي  العذراء  على 
العذراء لم تلد املسيح اهلل الظاهر في اجلسد 
بل ولدت املسيح اإلنسان، وكما نقول في اللغة 
واملنطق،  بالعقل   »make sense« اإلجنليزية 
من  فاتخذ نسطور  يولد،  ولم  يلد  لم  اهلل  ألن 
املسيح،  الهوت  إلنكار  ذريعا  واملنطق  العقل 
اإلنسان  تأله  عقيدة  نسطور  أنكر  وهكذا 
باملعنى  )التأله  اللفظ  بهذا  يستهزئ  وكان 
اإللهية.  الطبيعة  في  شركتنا  املسيحي(..أي 
.... ويدعوه التأله باملعنى الوثني أن نصير آلهة 
تُعبد... وأن ما نتناوله في سر االفخارستيا هو 

ناسوت املسيح فقط.
أن  إذ  املبسطون،  فالهراطقة هم  ...إذن  وهكذا 
بكلمة  اجملدد  غير  أي  املطلق  الذهن  أو  العقل 
يقبل  أن  يستطيع  ولن  ال  القدس  والروح  اهلل 
ما لروح اهلل ألنه بالنسبة له جهالة كما قال 
ِبيِعيَّ الَ يَْقَبُل  بولس الرسول وَلِكنَّ اإلِنَْساَن الطَّ
أَْن  يَْقِدرُ  واَلَ  َجَهالٌَة،  ِعْنَدُه  َُّه  ألَن اهلِل  لُِروِح  َما 
َا يُْحَكُم ِفيِه رُوِحيًّا. )1 كورنثوس  َُّه إمِنَّ يَْعرَِفُه ألَن

.)1٢: ٤
بحجة  يُسطح  وال  يُخفف  ال  اإللهي  فاحلق 
مع  استخدمت  الكلمة  وهذه  البساطة، 
اجملال  في  سيء  استخدام  الشديد  األسف 
الروحي، فقيلت مرة إن البسطاء يسبقونا إلى 
امللكوت، فاتخذنا هذه املقولة ذريعة للتسطيح 
قائل  أن  اجزم  أكاد  إنني  رغم  الناس  ولتجهيل 
أن  انه  اإلطالق  على  هذا  يعني  ال  العبارة  هذه 
بأن  كفيل  هو  املقدس،  الكتاب  في  فتشتنا 
في  حكماء  ولكن  اإلميان  في  بسطاء  يجعلنا 

الروح،
ألن  البساطة  بحجة  البساطة  تدعوا  فال 

»املبسطون –لألسف- هم الهراطقة!!«  

الذي  مسيا،  أن  أعلم  أنا   « املرأة:  له  قالت   ٢5«
يُقال له املسيح، يأتي. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل 
شيء«.   ٢6 قال لها يسوع: »أنا الذي أكلمك هو«. 
بكل  يخبرنا  ذاك  جاء  »متى  السامرية  قول  إن 
البشرية في افتقاد اهلل  شيء« يكشف عن رجاء 
لها. فلقد ظل اإلنسان يبحث عن إجابات ألسئلته 
و  وكينونته،  بوجوده  تختص  التي  أي  الوجودية، 
اإللهية في خالقه  إلي أصوله  اإلنسان  ظل حنني 
مدي  علي  ويخبو  يتوهج  كيانه،  في  مستتراً 
التاريخ منتظراً لقاءه في رجاٍء ال ينقطع ألنه كان 
الكيان  عليه  تكون  كأساس  اهلل  بصورة  مسنوداً 
اإلنساني، وظلت صورة اهلل فينا صك انتماء إليه ال 
يزول. وتلخيصا ملا سبق قال ق.أغسطينوس »لقد 
خلقتنا لك يا اهلل ولن جتد نفوسنا راحة إال فيك«.

افتقاد  عن  يتوانى  لم  اهلل  أن  جند  املقابل  وفي 
منذ  عجيب  تدبير  في  معه  والتواصل  اإلنسان 
السقوط: »اهلل، بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قدمياً، 
األخيرة  األيام  هذه  في  كلمنا  كثيرة،  وطرق  بأنواع 
في أبنه، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل 

كل األشياء بكلمة قدرته« )عبرانيني 1(. 
ُمرِسالً  تاريخها،  خالل  البشرية  اهلل  كلم  لقد 
كلمته إليها »باألنبياء«، إلى أن  »كلمنا في أبنه« 
الذي فيه لم تَُعد كلمة اهلل حروفاً ينطقها أنبياء 
»اللوغوس/  املسيح  شخص  وحياة  روح  هي  بل 
الذي  »الكالم  اجملد  له  قال  لذلك  اهلل«.  كلمة 
أكلمكم به هو روح وحياة« )يوحنا: 6(. فإن حروف 
إن شخص  بل  املقدس ال تخبرنا عن اهلل،  الكتاب 
يعلن  الذي  أبنه« هو  اهلل في كلماته »كلمنا في 
ويقدم ذاته لنا روحاً وحياة ملن يجلس ساهراً يطلب 

شخصه في اإلجنيل.
فيا لفرحتنا وفرحة املرأة السامرية باستعالء الرب 
الذي أكلمك  »أنا  يسوع املسيح »قال لها يسوع: 
هو««. إن فرحة هذا االستعالن متأل الكتاب املقدس: 
»»قد وجدنا مسيا« الذي تفسيره: املسيح« )يوحنا: 

1( …«ففرح التالميذ إذ رأوا الرب« )يوحنا: ٢٠(.
الروح  من  لصدقها  بتأكيد  مسنودة  فرحة  وهي   
وقد  أُظهرت  احلياة  »إن  اإلنسان:  قلب  في  القدس 
التي كانت  األبدية  باحلياة  ونخبركم  ونشهد  رأينا 

عند اآلب وأُظهرت لنا« )يوحنا األولى: 1(.

هذا هو مسيحنا »كلمة اهلل«، ويضيف املسلمون 
منه“.  وروح  اهلل  كلمة  أنه”  بقولهم  ذلك  على 

فاملسيح ليس مجرد أقوال يحكمها تأويل بشر. 
احلي  اهلل  شخص  ويعطي  يقدم  املسيح  جاء 
أو  كان  طفالً   - بشر  ولكل  وللسامرية  ولك  لي 
اهلل  شخص  يقبل  أن  يستطيع  الكل  فيلسوفاً. 
ويحيا  فتدخله حياة اهلل  املسيح  احلي في يسوع 
يعرفوك  أن  األبدية  احلياة  هي  »هذه  األبد  إلى 
الذي  املسيح  ويسوع  وحدك  احلقيقي  اإلله  أنت 

أرسلته« )يوحنا: 17(.
إن لقاءنا باهلل في كلمته هو لقاء بكامل شخص 
يقدم  أسمه-  تبارك   - اهلل  إن  منقوص.  وغير  اهلل 
كل  ليقبله  بالتمام  كلمته  في  ذاته  ويعطي 
إنسان، للطفل كما للفيلسوف، ألنه لقاء شخص 
منتهي  ال  اهلل  كلمة  أعماق  وتظل  بشخص. 
انفتاحه  أعماقها بحسب  إلي  اإلنسان  ينمو  لها. 
والثقافة.  العقل  وبحسب سعة  اهلل  روح  لنعمة 
ولكنه  اهلل«  »كلمة  املسيح  في  ُمدرَك  اهلل  فإن 
يظل ال يُدرَك »خبأت كالمك في قلبي … لكل كمال 
رأيت حداً، أما وصيتك فواسعة جدا«)مزمور 119(.

كلمة اهلل هو شخٌص/ أقنوم - وليس حروَف لغَة 
وكانت  اجلسد  في  اهلل  ظهر  فقد  نقدِّسه.  كتاٍب 
تالميذه  كتبها  ثم  سيرته.  في  رة  ُمَسطَّ كلمته 
مسوقني بالروح القدس في اإلجنيل املقدس بوحي 
هي  اجلسد  في  املسيح  حياة  إن  القدس.  الروح 
التفسير احلي لقصد اهلل من كل كلمة في الكتاب 
أن  قبل  باهلل  املسيحي  اإلميان  فإن  لذلك  املقدس. 
يكون اعتقادا ومعتقداً، فهو لقاء مستيكي/ غير 
منظور على مستوي قلب كل إنسان مع شخص 

املسيح »كلمة اهلل«. وتلخيصا نقول:
»والكلمة كان اهلل« )اجنيل يوحنا 1( لذلك فاملسيح 
هو كلمة اهلل. ويقول الوحي »اهلل كلمنا في أبنه«. 
هذا معناه أن كالم اهلل هو كيان حي له روح وحياة 
املسيح  بذلك  يشهد  كما  املسيح  شخص  هو 
روح وحياة«.  الذي أكلمكم به هو  نفسه »الكالم 
فاإلجنيل املقدس هو حضور للرب بشخصه. نلقاه 
ونتقدس به وتنشأ من خالله عالقة وشركة حياة 
ساهراً  يجلس  من  شخص  وبني  شخصه  بني 

لكلمة اهلل في االجنيل.

يكشف لنا قول السامرية للمسيح »أنا أعلم أن 
مسيا، الذي يقال له املسيح، يأتي. فمتى جاء ذاك 
يخبرنا بكل شيء« أن مفهوم اإلنسان عن موقف 
كيانه  أعماق  في  ترسخ  قد  منه  اإليجابي  اهلل 
وأن  اإلنسان(.  تاريخ  )أنثربولوجي=علم  أنثربولوجياً 
في  اإلنسان  مع  يتعامل  حاضر  شخص  هو  اهلل 
حياته كل يوم. لذلك نالحظ نبرة التأكيد في قول 
مجيئه  أن  أي  »يأتي«  أنه  املسيح  عن  السامرية 
حتمل  قد  التي  »سيأتي«  مع  مقارنة  في  حقيقة، 
املسيح  فحضور  احلقيقة.  من  أكثر  الرجاء  معني 
وتدبيره حلياتنا كل يوم هو أكيد ونحن واثقني منه، 
وهو  يخصه  فهذا  يأتي«  »متي  توقيته  عن  أما 
يكفله. وأدلة حضور شخص اهلل متأل تاريخ عالقته 

باإلنسان:
- شخص اهلل وآدم في اجلنة 

- شخص اهلل وموسي في العليقة املشتعلة
من  خروجه  في  إسرائيل  شعب  و  اهلل  شخص   -

مصر
وأخيراً شخص »اهلل الذي ظهر في اجلسد »

الذي  »أنا  السامرية  مع  بشخصه  الرب  هو  وها 
أكلمك هو«.

باخلبر،  اإلميان  »إذاً  يقول  املقدس  فالكتاب  لذلك 
حقيقة  لُيعلِن   .)1٠ )رومية  اهلل«  بكلمة  واخلبر 
بكالم  وليس  بشخص  إميان  أنه  املسيحي  اإلميان 
نظري في كتاب، بل العكس، فاإلميان هو بشخص 
اهلل وحضوره بيننا جسدياً في بيت حلم )املسيح 
التاريخي(، وروحياً في كتاب مقدس يحمل حضور 

اهلل في كلمته املكتوبة )املسيح الروحي(. 
إن »اإلميان باخلبر، واخلبر بكلمة اهلل« يُظِهر أن اإلميان 
املسيحي ليس غيبيات. فاخلبر يختص بحدث واقع 
محسوس وليس غيبيات »رأينا ونشهد ونخبركم«. 
واإلجنيل كلمة اهلل هو حضور شخصي للمسيح 

وليس حروف ونظريات.
بشخص  اللقاء  هو  ببساطة  املسيحي  فاإلميان   
فهو  اجلسد.  في  ظهر  الذي  اهلل  كلمة  املسيح 
جاء  ملا  »ولكن  الزمان  ملء  في  حدث  بخبر  إميان 
امرأة«  من  مولوداً  ابنه  اهلل  أرسل  الزمان،  ملء 
أنتظره  الذي  اخلبر  بحدوث  اإلميان  إنه  )غالطية:٤(. 
املرأة  اإلنسان منذ خروجه من جنة عدن، أن نسل 

يسحق رأس احلية/ الشيطان ) تكوين 3( . هذا اخلبر 
تعجب أشعياء النبي علي الذين لم يؤمنوا به قائالً 

ق خبرنا وملَن استعلنت ذراع الرب«. »يارب َمن صدَّ
هذا اخلبر هو عن شخص الرب الذي »حل بيننا« في 
بيت حلم )يوحنا 1( والذي وجوده بيننا ال نهاية له 
أبدي: »ها أنا معكم كل اإليام إلي انقضاء الدهر« 

)متى ٢٨(.
إن »املسيح التاريخي« الذي جتسد في بيت حلم لم 
إلى السماء، ألنه  أو يفارقنا بصعوده  ينفصل عنا 
االجنيل  في  وسطنا  احلاضر  الروحي«  »املسيح  هو 
املقدس »الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة )= 
اخلبر  معناه  »االجنيل«  فكتابنا  املسيح(«.  شخص 

املفرح ألنه لقاء بشخص الرب.
التصاق  هو  املسيحي  اإلميان  أن  تقدم  مما  يتضح 
بشخص هو املسيح »كلمة اهلل«. نقطة ومن أول 

السطر.
وروعته  اإلميان  أيقونة هذا  اجملدلية  وقد كانت مرمي 
عندما كانت واقفة »عند القبر باكراً، والظالم باٍق…

تركه  أن  بعد  موضوعاً«  يسوع  جسد  كان  حيث 
القيامة  والغريب. وكانت تطلب من مالك  احلبيب 
إذ ظنته بستاني »يا سيد، إن كنت أنت قد حملته 
فقل لي أين وضعته، وأنا آخذه« )يوحنا ٢٠(. فهي 
كان  إن  عندها  فرق  ال  احلي.  املسيح  شخص  تريد 
تأخذه ِمن قبٍر ويعتقد اآلخرون أنه مات، أو  جسداً 
كان شخص املسيح احلي هو الكلمة املكتوبة في 
العهد اجلديد ويعتقد آخرون أنها حروفاً بينما هي 
اهلل«  »كلمة  املسيح  يسوع  شخص  وحياة  روح 

نفسه.... والُسبح هلل. 

  خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع..اجنيل السامرية )5(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )164(
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تانزانيا:

النظافة... جمال
في  مانيارا  بحيرة  متنزه  يؤمون  الذين  السياح  كثرة  رغم  على     
األرض.  على  االخرى  والنفايات  لألوراق  أثر  أي  هناك  فليس  تانزانیا، 
وال أثر كذلك لالشارات التي تنبه الزوار الى عدم رمي املهمالت في 
احلديقة. لكن هناك مالحظة لطيفة على البوابة الرئيسية تقول: 
ان  الى  جميالً  كان  هنا  شيء  كل  ان  بقوله  يهينك  احداً  تدع  »ال 

جئت«.

أملانيا:

مدرسة الكالب

بلدة  واحدة في  الطاعة،  الكالب على  تربي  التي  املدارس  من أجنح 
واجنفلد األملانية، يديرها يوهانس ورنر »اخلبير في تربية احليوانات« 

كما يسمي نفسه. 
وهو اطلق على مدرسته اسم »كلية ايتون للكالب« تيمناً باملدرسة 
االنكليزية الشهيرة ايتون، ومعظم »تالميذ« مدرسته من العائالت 
الغنية او الشهيرة. وفي دورة تراوح مدتها بني ستة اسابيع وتسعة 
السلوك  الكالب مبادىء  تلقني  األربعة عشر  ورنر ومعاونوه  يتولى 
في املطاعم والسيارات الفخمة والفنادق واملراكب وميادين سباق 

اخليل. 
املدرسة  هذه  خرجت  وجودها  من  والثالثني  اخلمس  السنوات  وفي 
ما يربو على عشرة آالف كلب. وجتدر االشارة الى ان األقساط التي 
تعليم  كلفة  تبلغ  اذ  باهظة،  للكالب«  ايتون  »كلية  تتقاضاها 
»تخرجه«  وبعد  الواحدة.  الدورة  في  دوالراً   ۱۳5۰ وايوائه  الكلب 
اما  املؤسسة.  الكلب على شهادة حتمل صورته مع خامت  يحصل 
الكالب التي ال تبدي انضباطاً في املدرسة؛ فيتم تدريبها في املنازل.

افريقيا:

إلى مستهلكي 
البيض

يحتفظ بائعو البيض في بعض املدن االفريقية بوعاء ميألونه ماء. 
فيختار الزبون البيض الذي يعجبه ويضعه في املاء. فاذا غرق كان 

طازجاً، واذا طفا كان فاسداً.

باريس: 

ملكة جمال الغابة
الفرنسية مسابقة الختيار ملكة جمال  بولونيا  أجريت في غابة 
أما  باملسابقة.  اجلمال  ملكة  بلقب  أمريكية  فازت  وقد  الغابة. 
وصيفتا الشرف فكانتا فرنسیتان. بقي أن تعرف أن هذه امللكة هي 

وردة!
   وأن هذه املسابقة الختيار أجمل الزهرات، وتقام بباريس كل عام 

ويتنافس فيها أصحاب مشاتل الزهور.

بكني:

حتت الطلب
يتسع  اجلوية  الغارات  الصني، مالجىء ضد  بكني، عاصمة  في      
الواحد منها لعشرة آالف شخص. وحني جتري السلطات جتارب على 

استخدامها، تغص هذه املالجيء بالناس في دقائق.

تايالند:

جتربة فريدة.. إعطاء الدجاج احلشيش بدال من 
املضادات احليوية

من  مجموعة  تعاونت 
مع  تايالند  في  املزارعني 
جامعة شيانغ ماي لتنفيذ 
نوعها  من  فريدة  جتربة 
حيث مت إطعام الدجاج نبات 
يستخلص  الذي  القنب 

منه مخدر احلشيش بدال من املضادات احليوية.
وقالت مجلة »فوكاس« إنه مت اتخاذ قرار إطعام القنب للدجاج بعد 
الرغم من  التهاب الشعب الهوائية بني تلك الطيور على  تفشي 
تلقيها جرعتها من املضاد احليوي، يبدو أن النتائج جاءت إيجابية، 

حيث شفي الدجاج، كما حتسنت جودة حلومها وبيضها.
بطرق  احلشيش  تناولت  دجاجة  ألف  من  أكثر  التجربة  وشملت 
متنوعة، سواء مباشرة من األوراق أو عن طريق شرب منقوع هذه 

األوراق.
لومساجنكول  شومبونت  التجربة  في  املشارك  الباحث  ويوضح 
التأثير  املادة ذات   ،)THC( أن مستويات مادة رباعي هيدروكانابينول
يستخدم  مركب  وهو   ،)CBD( والكانابيديول  للنبات،  النفسي 

كعالج طبيعي للقلق، تراوحت ما بني من ٠.٢ إلى ٠.٤%.
يشار إلى أن الدجاج الذي يتغذى على القنب يباع مقابل 1٠٠ بات 
السعر  من  أعلى  سعر  وهو  يورو(،   ٢.7٠ )حوالي  للكيلو  تايالندي 

العادي )حوالي 1.6٠ يورو للكيلو(.
الدجاج،  على  احلشيش  بتأثير  يتعلق  فيما  لومساجنكول  ويقول 
فليس من األكيد أنه تأثير إيجابي، فقد يكون احلشيش حفز صحة 
األمعاء واملناعة لدى الدجاج، وبالتالي حتسن أداء األمعاء، ما يعني 

أن األمر يحتاج إلى مزيد من التجارب.

لندن:

بيكوتست
    انتجت إحدى الشركات البريطانية جهاز جديد ميكنه الكشف 
عن أقل نقطه ضعف تصيب الكابالت الكهربية حتت األرض ملنع 

حدوث أي انقطاع للتيار الكهربي.
   وقد أطلق على اجلهاز اسم »بیکوتست« وميكنه متابعة حالة 

كابل طوله ٢٤ کیلومتر متابعة مستمرة.

تورنتو:

 أول مدينة كندية على دليل ميشالن

يضيف دليل ميشالن، أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، 
أولى  الكبرى  املدينة  يجعل  ما  اخلريف،  هذا  قائمته  إلى  تورنتو 

وجهات الدليل في كندا.
في  توسعنا  »ميثل  اإللكتروني  موقعه  على  ميشالن  دليل  وقال 
بعد  الشمالية  أميركا  في  مليشالن  اخلامسة  الوجهة  تورنتو 

نيويورك وواشنطن وشيكاغو وكاليفورنيا«.
وبدأت عملية اختيار املدينة الكندية الكبرى قبل أربع سنوات، وفق 
ميشالن التي تصف تورنتو بأنها »مدينة املطاعم العاملية واملقاهي 

الساحرة وجتارب الطهي الراقية«.
املدينة  في  املطاعم  بزيارة  ميشالن  لدليل  تابعون  مفتشون  وبدأ 
الكندية لتقوميها، وسيواصلون اكتشاف أفضل عناوين تورنتو في 

األشهر املقبلة.
وسيتم الكشف عن قائمة املطاعم اخملتارة لالنضمام إلى قائمة 
ميشالن في تورنتو هذا اخلريف، بحسب الدليل الذي أعلن وصوله 
تورنتو«  »ديستينيشن  منظمة  عن  ممثلني  جانب  إلى  كندا  إلى 

السياحية.
وقال دليل ميشالن في بيان »)تورنتو( مدينة يرغب أفضل الطهاة 
في العمل بها وينّمي فيها الطهاة الناشئون مواهبهم في الطهي، 

مستوحني من منتجات أونتاريو احمللية والفريدة من نوعها«.
احمللية  النكهات  »متثيل  كندا  في  األول  االختيار  هذا  شأن  ومن 

واإللهام الدولي واإلبداع املتميز لتورنتو«.

جزر املالديف:

بناء مدينة عائمة على شكل شعاب مرجانية

الدولة  من  جًدا  طموح  مشروع  هي  العائمة،  املالديف  مدينة 
الواقعة في جنوب آسيا والتي من املتوقع أن تكون موطناً لـ ٢٠٠٠٠ 

نسمة بحلول نهاية ٢٠٢7.
ويقول  العائمة.  املدينة  لهذه  املرجان  شكل  املصممون  واختار 
املسؤولون في جزر املالديف »فكرة وجود مدينة على شكل شعاب 
حتسني  وتعلم  الطبيعة  مع  العيش  هو  رائد  كمفهوم  مرجانية 

واحترام املرجان الطبيعي وهذا الهدف هو في صميم التنمية«.
مترابطة  وحدة   5٠٠٠ على  العائمة  املدينة  حتتوي  أن  املتوقع  ومن 
قبالة  تقع  هكتار   ٢٠٠ مساحتها  بحيرة  داخل  وقنوات  ممرات  عبر 

العاصمة. وستحيط حلقة من اجلزر باملدينة وحتميها من األمواج.
العالم  في  نوعها  من  األولى  هي  العائمة  املالديف  مدينة  وتعد 
حيث تضم آالف املنازل وحتظى بالدعم احلكومي الكامل. واملنازل 
ضمن هذا اإلطار العائم الفريد مفتوحة ليس فقط للمالديفيني ، 
ولكن أيًضا للمجتمع الدولي الذي ميكنه االستثمار في التصاريح 

السكنية وامتالك املنازل داخل املدينة.
وبشكل فريد مبا فيه الكفاية، سيكون كل منزل عبارة عن منزل 
من  املستوحى  املدينة  لتصميم  نظرًا  البحرية،  الواجهة  على 
بعد  على  يكونوا  أن  السكان  جلميع  يتيح  مما  املرجانية،  الشعاب 

أقدام فقط من املياه النقية للمحيط الهندي.
من  عقد  غضون  في  جاهزة  تكون  أن  املتوقع  من  التي  املدينة، 
االكتفاء  لتحقيق  الالزمة  املرافق  جميع  لديها  سيكون  الزمن، 
بناء  حوض  في  اجلاهزة  السكنية  الوحدات  بناء  وسيتم  الذاتي. 
على  املدينة  وستعتمد  املوقع.  إلى  نقلها  قبل  القريب  السفن 
الطاقة اخلضراء وستساعد الشبكة الذكية في توزيع الطاقة بني 
املنازل  أحد  يولدها  التي  الفائضة  الطاقة  أن  مما يضمن  الوحدات، 

ميكن أن يستخدمها منزل آخر، بحسب موقع يانكو ديزاين.

بون: 

نادي النوم
   افتتح في بون بأملانيا نادٍ للنوم . تقتصر العضوية فيه على من 

يبتكر وضعاً طريفاً وغريباً في أثناء النوم.

كوريا اجلنوبية:

»إعانة مواصالت«.. 54٠ 
دوالرًا للنساء احلوامل 

الكورية  العاصمة  إن  مسؤولون،  قال 
تبلغ  »إعانة مواصالت«  احلوامل  النساء  اجلنوبية سيؤول ستمنح 

نحو 5٤٠ دوالراً لكل منهن.
وسيتم صرف هذه اإلعانة للمساهمة في تكاليف النقل واملواصالت 

للحوامل بدءاً من الشهر املقبل، حسب وكالة »يونهاب« لألنباء.
املدينة ألكثر من  في  اللواتي أقمن رسمياً  وميكن للنساء احلوامل 
ستة أشهر التقدم بطلب للحصول على املنحة، وقدرت سلطات 
املدينة العدد التقديري للمتقدمات بنحو ٤3 ألفاً، وقال مسؤولون 
ائتمان، وميكن  نقاط بطاقات  في شكل  الدعم سيكون متاحاً  إن 

استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز.
وذكرت السلطات أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء املالي 
من  واحدة  واخلطة  الوالدة،  حديثو  أطفال  لديها  التي  األسر  عن 

تعهدات حملة عمدة املدينة أوه سي هون.
وتواجه كوريا اجلنوبية أزمة سكانية في ظل تراجع معدل الوالدات، 
وتربية  العمل  مسؤوليات  بني  التوفيق  إلى  النساء  اضطرار  مع 

األطفال.
املزيد  ابتعاد  إلى  املاضي  العام  الزواج  حاالت  انخفاض  ويرجع 
بسبب  االطفال،  وإجناب  الزواج  عن  اجلنوبي  الكوري  الشباب  من 
التباطؤ  ظل  في  جيدة  وظائف  على  العثور  استطاعتهم  عدم 
االقتصادي. كما يعتقد أن جائحة كورونا أدت إللغاء حفالت الزفاف 

أو إلى إرجائها.

عالم بال حدود2121
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REFLECTIONS ON ROMANS 8
Romans 8
[1] There is therefore now no condemna-
tion to those who are in Christ Jesus, who 
do not walk according to the flesh, but 
according to the Spirit. [2] For the law of 
the Spirit of life in Christ Jesus has made 
me free from the law of sin and death. [5] 
For those who live according to the flesh 
set their minds on the things of the flesh, 
but those who live according to the Spirit, 
the things of the Spirit. [6] For to be car-
nally minded is death, but to be spiritually 
minded is life and peace. 
Being in Christ means that we are saved 
through the cross. We are no longer slaves 
of sin. Because we are in Christ, we must 
act like His children. We need to look be-
yond the lusts, pleasures, and challeng-
es of this world, knowing that God will 
strengthen us to overcome all we face. 
If we walk according to the world, we 
will always feel as though we are lack-
ing something. This is because we are not 
from this world: our hearts are forever 
restless until they rest in Him. If we fo-
cus on the riches of heaven (being with 
Christ, eternal life, freedom from sin), we 
will find rest. We can withstand any tribu-
lations we face here, certain that one day, 
we will be united with Christ forever, and 
will have everlasting joy. When we set our 
mind on things above, we have content-
ment and peace.
[15] For you did not receive the spirit of 
bondage again to fear, but you received 
the Spirit of adoption by whom we cry 
out, “Abba, Father.” [16] The Spirit Him-
self bears witness with our spirit that we 
are children of God, [17] and if children, 
then heirs-heirs of God and joint heirs 
with Christ, if indeed we suffer with Him, 
that we may also be glorified together.
Christ’s death on the cross redeemed us, 
setting us free and adopting us into His 
family. We are not slaves of sin, but chil-
dren of God. Our relationship with Christ 
is like that of a child with his loving Fa-
ther: we call Him ‘Abba, Father’. God 
wants us to share everything with Him: 
our dreams, fears, hopes, worries, and 
joys. He wants to give us all the riches of 
His kingdom, and for us to be joyful and 
peaceful. Even though life here may be 
difficult, we know that if we suffer with 
Him, we will also rejoice with Him. Af-
ter our time on earth, we will rejoice with 
Christ in Paradise. This hope strengthen 
us and gives us patience to endure trials 
and tribulations. Whenever we feel alone, 
scared, or hopeless, we can call out to our 
compassionate and loving Father in Heav-
en, who will always be prepared to help 
and comfort us. When we call out to Him, 
He answers us, and makes our souls bold 
with strength 
[18] For I consider that the sufferings 
of this present time are not worthy to be 
compared with the glory which shall be 
revealed in us
I love this verse! The sufferings that we 
endure now are difficult, draining, and 
frustrating. It may be financial, social, 
spiritual, physical, emotional, or mental - 
but all challenges are exhausting and try-

ing. Our strength and endur-
ance during these moments is 
drawn from the faith that God 
will always help us. In the end, 
God will reward those who have 
been faithful. God will not allow 
any evil to harm us, nor will He dessert 
us. Even though our afflictions are heavy 
now, we will one day live in heaven, 

where everlasting joy will fill our hearts. 
This is a hopeful thought: when we are 
suffering, we can pray to God to give us 
the strength to overcome. We can ask Him 
to fill our hearts with the reminder that we 
will be glorified in heaven with Him soon. 
[24] For we were saved in this hope, but 
hope that is seen is not hope; for why 
does one still hope for what he sees? [25] 
But if we hope for what we do not see, 
we eagerly wait for it with perseverance. 
[26] Likewise the Spirit also helps in our 
weaknesses. For we do not know what we 
should pray for as we ought, but the Spir-
it Himself makes intercession for us with 
groanings which cannot be uttered. [27] 
Now He who searches the hearts knows 
what the mind of the Spirit is, because He 

makes intercession for the saints accord-
ing to the will of God.

We don’t see God, but we hope in Him. 
Why doesn’t God reveal Himself to us in 
the flesh? I suppose there are many rea-
sons for this, but one thing I can think of in 
relation to this verse is that by not seeing 
Him, we maintain our hope. God strength-
ens us and encourages us in the most beau-
tiful, surprising, and subtle ways. He gives 

us hints of His love and 
protection, and the chal-
lenges He allows us to 
face strengthen our char-

acter. Think about all the 
trials you went through: 

how did they make you a better, stronger, 
wiser, and faithful individual? As hard as 
it is to acknowledge this, we know it to be 
true: going through trials and remaining 
hopeful is what builds our faith and perse-
verance.  The Holy Spirit dwells in us and 
fills our hearts with peace and courage so 
that we can continue our races in holiness. 
When we remain in the Holy Spirit, He 
strengthens us and gives us victory
God knows our hearts: He knows us in-
side-out. There is nothing we can - or 
should - hide from Him. Being open with 
God in prayer builds our relationship 
with Him, and allows us to fully experi-
ence Him. He wants to share with you in 

your everyday life, so invite Him in and 
share everything with Him. Ask Him to 
strengthen your faith, to build your char-
acter, and to maintain within your soul 
peace, gratitude, and hope. Nothing can 
shake us when we have the Holy Spirit 
dwelling in us!

[28] And we know 
that all things work 
together for good to 
those who love God, 
to those who are the 
called according to 
His purpose
This is one of my fa-
vourite verses! All 
things work out for the 
good for us because 
we remain rooted in 
Christ. God loves us 
so much, and He will 

not allow anything to happen that will not 
benefit us in some way. This is easy to re-
member when times are good, but when 
things are difficult, do we have faith that 
God is in control? Do we remember that 
God promised to keep us under His pro-
tection, and that He will never leave us? 
Whenever we face something challeng-
ing, let us hold onto Romans 8:28 - God is 
working. We may not understand how or 
why things are happening, but one thing 

we can be certain of: it is for the good. 
This is the hope that we anchor ourselves 
in, one that keeps us persevering through 
all things! One day, you will see how God 
used every situation (easy or hard) for 
your good!
[31] What then shall we say to these 
things? If God is for us, who can be 
against us? [32] He who did not spare His 
own Son, but delivered Him up for us all, 
how shall He not with Him also freely 
give us all things?
If God is with us, no one can harm us! No 
evil shall prevail over us, and no enemy 
shall have victory over us. God is all-Pow-
erful and all-Loving. He will make a way 
when there seems to be no way. He will 
use a war to turn you into a warrior. He 
will turn a mess into a message. Trust that 
God wants the best for you, He wants to 
give you all His riches, and He wants to 
use you for His great purpose. Do not 

fear when trials and troubles come: God 
is with you in the storm, and you will be 
victorious!

[37] Yet in all these things we are more 
than conquerors through Him who loved 
us
We are conquers in Christ! There is noth-
ing that can defeat us - God overcame 
even death through the Cross! When trou-
bles come our way, it is easy to get bogged 
down and focus on ourselves, forgetting 
that it is God who gives us the strength 
to conquer. Do not lose sight of God on 
your journey: focus on Him. If you look 
at your own power, you will be fearful 
and dismayed. But if you look to God, the 
Creator of the world, the God all mankind, 
you will have courage. You will remem-
ber that the battle belongs to Him, and that 
nothing shall ever separate you from Him. 
Cling to Him, and He will set you on high 
places! 
Dear Lord, please fill me with Your 
strength. Please help me remain in You, 
and fill me with the joy of Your love. Help 
me be a conqueror through You, because 
alone I am nothing. Help me get through 
today and tomorrow, and any battles I 
face. Fill my heart with Your peace as I 
rest in the assurance that You will always 
be with me, and You will give me victory

Dr Marina Malak



1 844 355 69391 844 355 6939

I am writing these words, and I am not sure if 
they will even reach the readers this week. I 
woke up early in the morning to finish the ar-
ticle )originally about oil prices and the econ-
omy(  to  meet the printing deadline, however, 
my plans quickly changed.
My articles are always last-minute issues to 
provide the valued readers with views and 
analysis on the latest and hot topics, if any.
Reading and listening to the local and world 
news is the first thing to do while preparing my 
strong aromatic morning coffee and watching 
the backyard animals and birds searching for 
food, playing, and flirting. A splendid view 
and tranquil feeling. Yet envying those beau-
tiful creatures for their freedom, spontaneity, 
carefree. No news to watch informing about 
wars, recession, stock and commodity mar-
ket fluctuations, pandemics, fundamentalism, 
hate, violation of human rights, absence of 
freedom of speech, and more; the depressing 

list is long.    
Coffee is ready, but still, no voice or image is 
coming out of the TV! I started to check the 
connections, and all looked good. I reached 
out to my smartphone to see if I had the Wi-
Fi or switch to data, still showed no sign of 
life. The next step was to call the service pro-
vider to inquire about the service; although it 
is 5:30 in the morning, they always said that 
24/7 technical support is available.
But to a great surprise, even the phone ser-
vice is down!
It is a complete BLACKOUT... No Phone, in-
ternet, landline, nor TV, and of course, no 
Wi-Fi.
Standing bewildered in the middle of the liv-
ing room, back and forth between all my de-
vices that fall under the category Hi-Teck, 
wireless, web-based, and for a few seconds, 
I, myself, had a Blackout and hundreds of 
questions stuffed in my mind. 

They were all about my comfort and my 
accessibility having had constant online 
access replacing our brain with some 
microchips beneath touch screens. Then 
after a second thought, I realized it is not 
about me; it is about them and us and every-
one. I started to be worried about my senior 
neighbor who lives alone, and what if there 
is a need for an emergency call, or her phar-
macy to send her the medication. It is about 
the thousands who work from home now in 
various domains, where other thousands and 
thousands depend on them for most aspects 
of life, even some of the family doctors, who 
ironically enough are still diagnosing illness 
over the phone. What about students who do 
their exams online, virtual court appearanc-
es, and security systems for residential and 
commercial facilities, especially with the sig-
nificant rise in crime these days.
I went far and imagined if this is used as a 

tool to carry out a political 
uprise or wide-scale civil 
disobedience. We live on-
line; once you unplug the 
cord, all our lives collapse. 

Same as living on life support machines; if it 
is switched off then one‹s existence comes 
to an end.
Then I wished to go back in time to tell all 
those who put us online and are controlling 
our lives to stop doing it unless they have a 
backup plan to face such massive blackouts, 
and I wished I could get back my regular 
landline phone to feel safer, to have my data 
and required work files on my computer not 
in the cloud, to go back and work from the 
office, seeing real people and solving work 
problems together.
Nevertheless, I was very grateful that my cof-
fee machine, toaster, and shower were not 
online or using data.

Emad BarsoumEmad BarsoumA non-digital cup of coffeeA non-digital cup of coffee
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Patrick Brown’s 
disqualification
On July 7th, 2022, Mayor of Brampton, Patrick 
brown, was removed from the Conservative leaders 
race with two months to go before the conservative 
party would have chosen its next leader. The reason 
for this is due to the serious allegations against him 
for not following their own laws around the financing 
rules. To be specific, the allegations against him are 
speculated that an organizer was being payed by a private company to campaign for 
him. It was said that no evidence suggests that any of these allegations rose from any 
other leadership campaign other than Patrick browns. Patrick Brown claims he and his 
party had no clue that these allegations had come about and says they only found out 
about them through the media. He continues to deny these allegations and stands by the 
fact that his party did nothing wrong and claims that if there was anything wrong going 
on with the campaign, they would immediately address it. On the contrary, Brown later 
acknowledged that the party had asked him about a private firm paying some of the 
campaign staff. He also claims that they know the only ones pushing onto these alle-
gations would be Pierre Poilievre supporters. Although Mr. Brown had been blaming 

Pierre Poilievre supporters 
on his disqualifications, 
the conservative party says 
the allegations of wrong-
doing by the brown cam-
paign came from someone 
inside the brown campaign 
team. Despite all of this, 
Mr. Brown is moving for-
ward, trying to get these 
allegations appealed. 

After the fall of Adam and Eve,
The garden of Paradise they did leave.
God said ”be fruitful and multiply“,
So their livelihood they did justify.
But violence soon began on the earth,
Starting with the son to whom they had given 
birth.
As years went by, the violence was intensified,
As the union between God’s sons and man’s 
daughters was amplified.
Until the wickedness of man was great on the 
earth,
So God felt much remorse at man’s worth.
God vowed to destroy His whole creation,
Which ceased to cause Him any elation.
However, Noah found grace in the eyes of the 
Lord,
So He vowed to give him his just reward.
God told Noah to build an ark,
And cover it all with pitch and bark.
Noah obeyed the word of his God,
And he and his sons to the Lord did nod.
When the ark was finished, the Lord command-
ed,
”Bring two of each creature, and leave the rest 
stranded.
For I will cause the rain to fall

To destroy My creation, all.“
So Noah obeyed, and gathered the creatures,
And in the ark, he was their keeper.
When all was ready, the door was closed,
And the water from the rains arose.
Noah and his family, eight in all,
Were saved from the wrath of the fall,
Which destroyed the creation God had made,
While they alone in the ark remained.
The rain lasted forty days and forty nights,
Until the water covered the mountain heights.
Everything outside the ark was destroyed,
For man and beast, God’s wrath could not 
avoid.
The water remained for one hundred and fifty 
days,
While inside the ark, Noah’s family sang God’s 
praise.
When the rain subsided and the dove set free,
Out of the ark did Noah and the animals flee.
Immediately Noah offered sacrifice,
And the sweet aroma to God was so nice.
God blessed Noah and declared His covenant,
With a rainbow that was ever so prominent,
Never again to destroy the earth,
Got had granted it a new birth!

3.  NOAH’S ARK
Gigi Soleman    


