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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

www.good-news.cawww.good-news.caالسبت ٢3 يوليو ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس عشر بعد املئتان

gnjournal@gmail.com

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

اختبار كورونا العشوائي االلزامي اختبار كورونا العشوائي االلزامي 
يعود للمسافرين باملطارات الكنديةيعود للمسافرين باملطارات الكندية

قمة جدة: هل جنح قمة جدة: هل جنح 
بايدن في إعادة بايدن في إعادة 
بناء الثقة مع بناء الثقة مع 

الدول اخلليجية الدول اخلليجية 
الشرق أوسطية؟الشرق أوسطية؟

اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة 
يحتكم املسيحيون؟يحتكم املسيحيون؟
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تصاحلوا مع البعبع
مصر تعيش هذه األيام معركة الثانوية العامة، وبعبع مصر تعيش هذه األيام معركة الثانوية العامة، وبعبع 

الثانوية العامة كما تطلق عليها األسر املصرية هي الثانوية العامة كما تطلق عليها األسر املصرية هي 
مادة »الفيزياء«، ومعظم حاالت االغماء واالنتحار حتدث مادة »الفيزياء«، ومعظم حاالت االغماء واالنتحار حتدث 

بعد امتحان الفيزياء، وجميع مراكز االسعاف تكون بعد امتحان الفيزياء، وجميع مراكز االسعاف تكون 
طوارئ في هذا اليوم!طوارئ في هذا اليوم!

أمة تكره الفيزياء هي أمة تكره املستقبل وتخاصم أمة تكره الفيزياء هي أمة تكره املستقبل وتخاصم 
احلداثة، شعب يكره الفيزياء لدرجة الفوبيا املرضية هو احلداثة، شعب يكره الفيزياء لدرجة الفوبيا املرضية هو 

شعب ينتحر ويقرر البقاء في الكهف، الفيزياء هي أهم شعب ينتحر ويقرر البقاء في الكهف، الفيزياء هي أهم 
العلوم، فالطب الذي هو مهنتي بدون الفيزياء يصير العلوم، فالطب الذي هو مهنتي بدون الفيزياء يصير 

علماً كسيحاً متخلفاً، تصوروا الطب بدون أجهزة رنني علماً كسيحاً متخلفاً، تصوروا الطب بدون أجهزة رنني 
مغناطيسي ومقطعية وليزر وأجهزة مغناطيسي ومقطعية وليزر وأجهزة 

حتاليل ومناظير … الخ، كل هذه حتاليل ومناظير … الخ، كل هذه 
النعم هي من أيادي الفيزياء البيضاء النعم هي من أيادي الفيزياء البيضاء 

على الطب، قس على ذلك بقية على الطب، قس على ذلك بقية 
العلوم، الفيزياء كما نسميها هي العلوم، الفيزياء كما نسميها هي 

الطبيعة.الطبيعة.
تخيلوا كل هذه الولولة والصراخ تخيلوا كل هذه الولولة والصراخ 

واللطم تزامن مع صور تليسكوب واللطم تزامن مع صور تليسكوب 

جيمس ويب التي أعلنها الرئيس جيمس ويب التي أعلنها الرئيس 
األمريكي بنفسه من فرط األمريكي بنفسه من فرط 

أهميتها، وهذا التليسكوب أهميتها، وهذا التليسكوب 
نعمة علم الفيزياء نعمة علم الفيزياء 

والهندسة، تصاحلنا مع بعبع والهندسة، تصاحلنا مع بعبع 
الفيزياء فرض عني، ال ميكن أن الفيزياء فرض عني، ال ميكن أن 

تكون تكون ٨٠٨٠٪ من فصولنا قسم  أدبي، مع احترامي وحبي ٪ من فصولنا قسم  أدبي، مع احترامي وحبي 
للغة والتاريخ …الخ، لكننا في مصر نحتاج إلى عكس للغة والتاريخ …الخ، لكننا في مصر نحتاج إلى عكس 
تلك النسبة، نريد للفيزياء أن يكون يوم بهجة ودراسة تلك النسبة، نريد للفيزياء أن يكون يوم بهجة ودراسة 

مفرحة، الفيزياء أمن قومي بالفعل وبدونه سنظل مفرحة، الفيزياء أمن قومي بالفعل وبدونه سنظل 
نتسول كل شيء من االبرة للصاروخ، نتسول كل شيء من االبرة للصاروخ، 

فلنتعلم من ناسا والتليسكوب، فلنتعلم من ناسا والتليسكوب، 
الفضول، التحدي، االصرار، كل شيء الفضول، التحدي، االصرار، كل شيء 

على طاولة التشريح والسؤال، ال خوف على طاولة التشريح والسؤال، ال خوف 
من عالمات االستفهام، العلم بدايته من عالمات االستفهام، العلم بدايته 
املالحظة على األرض وليست نصوص املالحظة على األرض وليست نصوص 

السماء ... أحبوا الفيزياء تصحوا السماء ... أحبوا الفيزياء تصحوا 
وتتقدموا وتتحضروا.وتتقدموا وتتحضروا.

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

بأوروبا..  يعصف  كورونا 
التهاون  من  وحتذير 

بالفيروس
......................................ص11

تعوض  روجرز  شركة 
ايام  بخمسة  عمالئها 

بسبب انقطاع اخلدمة
.........................................ص9    

وحرائق..  قياسية  حرارة 
»انتحار  من  وحتذير 

جماعي« للبشرية
......................................ص11

في  الغذائية  املواد  موردو 
ارتفاع  يتوقعون  كندا 

اسعار االلبان بنسبة %5
...................................... ص 9

اعـــــــترافاعـــــــتراف
محاسبة النفس واالعتراف باخلطأ من أشد األمور صعوبة على اإلنسان. 
فكلنا يحب أن يرى ذاته كامالً بال عيب ويؤثر أن يغض بصره عن العيوب 
ويتعامل مع نفسه علي أنها كالزبون دائماً علي حق بدون أن يدري أنه 

بهذا التعامي يغلظ ضميره ويفقد مع الوقت انسانيته.
حكت لي إحدى صديقاتي حكاية التزال عالقة بذهني إلي اآلن.. قالت: 
بخلها  -علي  وكانت  التسعني  تخطت  عجوز  خالة  لوالدتي  ״كانت 
التفوا حولها  الذين  الطامعني  لألقارب   ً فريسة  مما جعلها  ثرية  -امرأة 
متمنني موتها السريع ليرثوها. وقد حاولوا التظاهر مبودتها وبالرغبة في 
خدمتها أمدا طويال غير أن املرأة كانت متمسكة باحلياة بشكل مثير 
للعجب فكانت كلما مرضت وتوقعوا أن النهاية غدت وشيكة، عادت 
فتماثلت للشفاء وخيبت رجاءهم في اإلرث املأمول. و باإلضافة إلي هذا 
فقد كانت امرأة ُمتِعبة، سليطة اللسان، كثيرة املطالب ودائمة التبرم 
واالنفضاض من  إلي إهمالها  األمر  والشكوى مما دعا اجلميع في نهاية 
حولها خاصة ألن أحدا لم يكن يعلم املكان الذي حتتفظ فيه بأموالها.

بيتنا  في  استضافتها  التي  والدتي  سوى  النهاية  في  معها  يبق  لم 
بارة  بإبنة  يليق  والرعاية كما  تقوم علي خدمتها مبنتهى احلب  وكانت 
علي  أخي  ويحصل  األيام  ومتر  السليط.  ولسانها  شكواها  متحملة 
الثانوية العامة مبجموع يجبره علي االلتحاق بجامعة بعيدة ويقتضي 
األمر أن تسافر والدتي معه لتساعده علي العثور علي محل إقامة.. وملا 
لم يكن فينا أنا وإخوتي من يستطيع خدمة اجلدة العجوز نظرا لصغر 
سننا والنشغالنا بالدراسة اضطرت أمي إلى أن تلجأ إلي أختها الكبري 
وتترجاها لكي تستضيف اخلالة العجوز في بيتها أسبوعاً أو اثنني علي 
األكثر حلني عودتها من تلك املهمة العاجلة. وتقبل خالتي علي مضض.. 
ثم تشاء األقدار أن مترض املرأة مرض املوت وهي في بيت خالتي.. وإذ تشعر 
بدنو األجل تنادي خالتي وتطلب منها أن تفك جرابا التف بإحكام حول 
الذهبية.. متنحها  العمالت  من  اجلراب يحوي كنزاً  بذلك  فإذا  خصرها.. 

ثم   .. ألمي  فيه  ما  كل  تعطي  أن  وتوصيها  إياه 
متوت

فتقرر  خالتي  عني  في  الذهب  يلمع  ولكن 
االحتفاظ به لنفسها وتكُتم األمر عن أختها.

وطأة  حتت  ترزح  أمي  بينما  بالثروة  تتمتع  الكبرى  واألخت  السنون  ومتر 
انقلبت  خالتي  إبن  أن  فيه  نسمع  أسود  يوم  يأتي  احلياة..حتي  أعباء 
سيارته علي الطريق الصحراوي ويرقد في املستشفى بني احلياة واملوت. 
ويعتصر األلم قلوبنا بالذات قلب خالتي التي -باإلضافة جلزعها عليه 
كأم- تربط بني جرميتها التي ارتكبتها في حق أمي في املاضي وبني ما 
حدث البنها.. فتطرق باب بيتنا في منتصف الليل وهي منهارة.. وتبكي 
بشدة بني يدي أمي وهي تقص عليها ما حدث وتطلب صفحها وتعرض 

عليها أن تعوضها بأي مبلغ تطلبه.
فيما  عنفناها  وملا  تعويض.  أي  تأخذ  أن  ترفض  بأمي  فوجئنا  ولكننا 
بعد قالت: لقد عشنا العمر كله دون أن يعوزنا شئ.. وأختي وإن كانت 
طيب  دليل  هما  باخلطأ  واعترافها  لنفسها  مواجهتها  أن  إال  أخطأت 
أصلها وشجاعتها الفائقة.. إن ثروتي احلقيقية فيكم وفي احلفاظ علي 

احملبة التي جتمعنا.
تندم قط على  أن خالتي لم  إال  ابن خالتي قد متاثل للشفاء  أن  وبرغم 
لتلك  بارتكابها  فيه  اعترفت  الذي  اليوم  أن  وقالت  ألمي  مصارحتها 
الفعلة املشينة كان أول يوم تعرف فيه طعم النوم العميق على مدى 
سنوات طويلة.. وأنها لو كانت تعلم مدي الراحة التي ستستشعرها 

مبجرد اعترافها بخطئها لفعلت ذلك منذ زمن.
هذه  راحة..ولكن  تأجيلها  في  أن  فنعتقد  املواجهة  ترهبنا  أحياناً 
املماطلة تسبب في أن تتلطخ سنون العمر باملشاعر السلبية وعذاب 
املواقف بشجاعة ونتحمل تبعات  أن نواجه  بنا  بينما األحرى  الضمير 

أفعالنا مرة واحدة نهنأ بعدها بالسكينة والسالم وراحة الضمير.

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

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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لقد تكلمنا في العدد السابق عن بعض الفيروسات 
تدميرها  وقوة  بشراستها  تتسم  والتي  القاتلة 
لإلنسان. وقد أوضحنا أن هذة الفيروسات ما هي إال 
فيروسات عقلية تنشأ وتترعرع داخل عقل اإلنسان 

حتى تدمره وتقضي عليه.
هذه  أول  عن  السابق  العدد  في  تكلمنا  وقد   
لكل  الرئيسي  املدخل  يعتبر  والذي  الفيروسات، 

الفيروسات األخرى، وهو فيروس اجلهل.
تسلل  آخر،  فيروس  عن  سنتحدث  املقال  هذا  وفي 
الي أغلب عقول الناس حتى أصبح حامله اضحوكة 
أقدم  »الغيبية«. ولكي  انه فيروس  وسط األصحاء. 
عن  ومستفيضا  وافيا  شرحا  القارئ  عزيزي  لك 
احملادثة  هذه  إلى  اإلصغاء  منك  ارجو  الفيروس،  هذا 
التليفونية التي جرت بني أحد األشخاص وبيني منذ 
متهلال  أحدهم  بي  اتصل  فقد  بقريب.  ليس  زمن 
سارة  اخبارا  لي  يحمل  انه  لي  فقال  جدا،  وفرحا 
جدا، فقد حصلت الكنيسة التي يخدم فيها على 

»شعر« لشفيع الكنيسة. 
القديس  هذا  »شعر«  الكنيسة  هذه  خدام  واخذ 
ووضعوه في مكان فخم يليق مبكانة هذا القديس. 
سماع  حتمل  على  يعينني  احدا  لي  أجد  ولم  وهنا 
لثوان معدودة  الصمت. فحدث صمتا  إال  اخلبر  هذا 
والنشوة  بل  الفرحة  هذه  سر  في  أفكر  جعلني 
الروحية لهذا الشخص؟ ال شك انه عالم املعجزات 

بل عالم الغيبيات. 
ففي مخيلة هذا اإلنسان، أن هذا »الشعر« سيكون 
– على حد تعبيره – بركة كبيرة، أي منفعة ومصلحة 
اآلخرين  مثله مثل  يبحث عن معجزة.  كبيرة. فهو 
األسرى  هؤالء  »الغيبية«.  فيروس  وأسرى  ضحايا 
يبحثون عن منفعة ما في صورة معجزة. فمن يجري 
وراء شعر القديسني، مثله مثل من يجري وراء نقطة 
زيت اويلهث وراء شال او رداء. انني ال أرفض اطالقا وال 

أنكر ابدا فكرة املعجزة. 
فاملسيح استخدم بنفسه املعجزة، وقد يستخدم 
لشفاء  زيت  نقطة  او  القديسني  أحد  شال  اهلل 
مريض، ولكن هذا ليس األساس، انه مجرد استثناء 
انه استثناء فقط، فاهلل قادر على كل  فقط! نعم 
القاعدة  هو  اإلستثناء  أصبح  لآلسف  لكن  شيء. 
التي يبحث عنها الناس. فالكل يبحث عن معجزة. 
من  الي  عقولهم  الناس  هؤالء  يبيع  ان  عيب  فال 
العمل  عن  توقفت  قد  لآلسف  والتي  منها  يسخر 
يعتبر  الغيبيات،  ضحايا  عنه  يبحث  ما  ان  بدعوة 
أعلى من مستوى العقل، فهو ال يرتقي الي مستوي 

اميانهم!

اإلجتماعي  التواصل  وسائل  إن  بالذكر  واجلدير 
اصبحت اجملال اخلصب الذي ترعرع فيه هذا الفيروس. 
أحد  بصورة  اعجابك  تبني  ان  منك  فيطلبون 
القديسني او ترسلها آلخرين وذلك لتحقيق طلباتك 
او حتى حقنا للمصائب التي قد حتدث لك إذا رفضت 
التي  الساذجة  والتأمالت  العظات  كذلك  الفكرة.  
انصاف  بعض  يصر  والتي  اخلرافات  بعض  حتوي 
نكهة  اعطاء  اجل  من  استخدامها  على  املثقفني 
روحية او ملسة عاطفية حتى وأن كانت مختبئة في 
ستر بعض الدموع الزائفة، وذلك لكي يشحذون بها 
اإلبهار من املستمعني لهم، فيصفقون لهم الناس 

ويتحدثون عن قداستهم.
مفهوم  فتشوه  املفاهيم،  تشوهت  لقد  لآلسف 
بل تشوه مفهوم  البساطة.  وتشوه مفهوم  اإلميان 
وانقرض  املنابر  اغلب  من  التعليم  وهرب  املعجزة. 
نعم  خرافة.   وجوده  وأصبح  متاما  النقدي  التفكير 
الفيروس  هذا  قام  حينما  متاما  العقل  تشوه  لقد 

اللعني بغزو عقول اغلب الناس. 
عزيزي القارئ، سأصدمك حينما اقرر لك انه ال توجد 
في املسيحية إال معجزة واحدة. نعم واحدة فقط. 
فما قدمه املسيح من جتسد وصلب وقيامة وصعود 
ما هو إال من أجل هذه املعجزة الوحيدة وهي معجزة 
التغيير! فتغيير اإلنسان هي املعجزة الوحيدة التي 
تقدمه  أن  تستطيع  ال  والتي  املسيحية  بها  تنفرد 
او  املوتي  اقامة  أما  العالم.  اي ثقافة اخري في هذا 
تقع  والتي  اهلل  عناية  اعمال  فهي  األمراض  شفاء 

حتت بند: ».... وهذه كلها تزاد لكم« )مت ٦ : ٣٣(. 
والسؤال اآلن، ما هو مصدر الغيبية؟ هل هو بفعل 
انه  ام  اجلهل؟  لوجود  نتيجة  هو  هل  ام  فاعل؟ 
أصبح  حتى  الغيبية  إلى  الناس  يلجأ  ان  الطبيعي 
التفكير او التحليل كفرا وخروجا عن املألوف؟ وفيما 
تذكرت  االسئلة،  هذه  على  اجابات  في  أفكر  كنت 
الشخص الذي يتجاذب أطراف احلديث معي متهلال 
بسبب »شعر« هذا القديس، فوجدت نفسي اقطع 
حلظات الصمت بيني وبينه لكي انهي هذه املكاملة 
سريعا، والتي كشفت لي عن وجود فيروسا شديد 
اخلطورة يعبث ويدمر بعقول االشخاص. إن فيروس 
الغيبية أصبح منتشرا جدا ولآلسف هذا الفيروس 

يتخذ من اإلميان غطاءا له.
الفتاكة  االسلحة  اهم  احد  اآلن  »الغيبية«  فتعد 
من  ضرواة  اشد  آخر  فيروسا  يستخدمها  التي 
فيروس »الغيبية«، وهو ما سنتحدث عنه في العدد 

املقبل ان أحبت نعمة الرب وعشنا. 

فيروسات قاتلة )٢(

فوضى بال فرامل!
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الطبقات  فوضى  عصر  قبل 
مواقع  به  ورَّطتنا  الذي  اجمُلتمعية 
نُتابع  ُكنا  االجتماعي؛  التواُصل 
فنانني  من  املشاهير  جناحات  أخبار 
وأثرياء  وُمبدعني  وُكتَّاب  وإعالميني 
اخمُلتلفة  اإلعالم  وسائل  عبر 
بتقديٍر  الصحافة  وصفحات 
سبًبا  وكان  بذلوه  الذي  للمجهود 
ارتفعوا  التي  املنزلة  ارتقائهم  في 

إليها، ُكنا نعتبر ظروفهم اجمُلتمعية 
ومكانتهم  ومناصبهم  واملادية 
وُمحمًسا  ُمحفزًا  املرموقة  الراقية 

ومهاراتنا  مبواهبنا  أكبر  ُجهًدا  نبذل  كي  لنا 
وعالقاتنا ونتعلم املزيد ُكل يوم لعل جنومنا ترتفع 
كما ارتفعت جنوم اولئك الذين نراهم مثالً وقدوة 
املُمِكنة  النجاح  ُسُبل  أمامنا  تُضيء  وشمعة 
الفوضى  حلَّت  ثُم  واإلصرار،  والصمود  بالعزمية 
والضغينة  واحلسد  اللؤم  بعني  هؤالء  إلى  لُينظر 
والرغبة في زوال النعمة، فالطبقات األدنى صارت 
القوم  علية  من  وتكون  األعلى  إلى  تقفز  أن  تريد 
وأكابرهم دون أدنى مجهود علمي أو عملي يُسهم 

في استحقاقهم االرتقاء بضع درجات عن جدارة!
وُسننها  قوانينها  األرضية  الُكرة  على  للحياة 
تلك  أهم  ومن  خرُقها،  يستحيل  التي  الكونية 
هذا  يقل  قد  نصيب«،  ُمجتهٍد  »لُكل  أن  القوانني 
النصيُب أو يكُثر أو يتأخر، وقد يُصادف طريًقا أسرع 
لكن  واحدة،  دُفعة  درجاٍت  بضع  باإلنسان  يقفز 
انتقاله من أدنى األرض إلى السماء دون أن يخطو 
فإن كل  لذا  يكون ُمستحيالً!  يكاد  واحدة  خطوة 
هناك  وأن  بد  ال  البشر  عالم  في  النجوم  من  جنٍم 
جنوميته،  في  ساهمت  متلكها  ال  وعوامل  أسباب 
باجتهاد  السعي  عليك  متلكها  ال  دمت  وما 
المتالكها كي تستحق مثل مكانه، أما أن تعتبر 
نفسك أعلى منه أو حتى مثله؛ وترى أن لك احلق 
إلى  والوصول  عليه  حصل  ما  كل  على  باحلصول 
ُكل ما وصل إليه دون أن تفعل شيًئا، وتتصور أنك 

حلسدك  تسمح  إهانته  أو  بشتمه 
إال  يؤدي  لن  فهذا  منه،  باالنتقام 
ُكنت  التي  الهاوية  إلى  جّرك  إلى 
تُغير  لم  ما  فيها  وستبقى  ومازلَت 

ما بنفسك.
الرفاهية  مظاهر  بعض  انتشار 
الدخل  محدودي  أيدي  بني  احلديثة 
ومن يعتبرون أنفسهم فقراء من باب 
واألثرياء  النجوم  حياة  على  التقليد 
التضخم  ارتفاع  في  ُمساهًما  كان 
االقتصادي بضع مرَّات، إن لم يحصلوا 
يستعبدهم  أن  قبلوا  نقدا  عليها 
يُنَظر  وبهذا  سنوات،  مدى  على  ثمنها  تقسيط 
لتلك السلوكيات االستهالكية كنمٍط ُمجتمعي 
ميلك  دام  ما  للُمستهلِك  ُمجِهد  غير  غالٍب 
فيتم  الدرجة،  تلك  إلى  نفسه  تدليل  استطاعة 

التعامل مع هذا املُستهلك – الذي مُيثل األغلبية- 
للسلع  وأكثر«  أكثر  الدفع  على  »قادر  باعتباره 
ثمن  اجلميع  ويدفع  أسعارها،  فترتفع  األساسية 
الظهور  تُريد  طبقات  به  تسببت  الذي  اجلحيم 
واالستمتاع  احلقيقي،  حجمها  من  أكبر  مبظهر 
مبظاهر رفاهية يُفترض اعتبارها في تلك الطبقة 
»غير ضرورية« ومُيكن االستعاضة عنها بسياسات 
األبيض  القرش  حفظ  في  واألجداد  اآلباء  جيل 
»براقش«  لكن  بياًضا،  أنصع  القادم  اليوم  ليكون 
واالنصياع  اآلخرين  على  التقليد  أدمنت  التي 
للضخ إلغراءات الضخ اإلعالني ستستمر باجلَني 

على نفسها إلى نهاية ال ميكن توقعها.
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   يا لعظمة الشفافية في الروح اإلنسانية، التي كانت 
في عمق أعماق أجدادنا األوائل، وكأن اهلل وضع في 

قلوبهم ظالل اآلتي! 
   لقد كتبوا بحجارة الهرم األكبر، ملخصاً عبقرياً، 

عن تدبيرات اهلل، الفائقة املعرفة، في املاضي، واحلاضر، 
واملستقبل البعيد! 

   وأظهرت نصوصهم امللهمة، اآلتية إلينا: فوق التماثيل، والصخور، وكسر 
اخلزف. وعلى جدران املعابد، والقبور. وفي لفائف البردی. عجائبية الرؤى املسافرة 

عبر عصور سحيقة نبتت في القدم، وجاءت إلينا بقوة اخللود؛ لتتجسد بيننا!
    يدهشني هذا التصور الذي فوق العقل: كيف رأوا املسيح قبل جتسده في 

ملء الزمن؟!، وكيف رأوا النبي الكذاب قبل اقتحامه بهاء الزمن؟! 
   يتساءل »ابيووار« الكاهن املصري، ببصيرة سابقة على التطلع العبري بألف 

وخمسمائة سنة: »أين هو اآلن.. هوذا قوته غير مرئية.. سيسكب الرطوبة على 
النار، سيكون راعياً جلميع الناس، ليس في قلبه شر، سيجمع قطيعه اجلائع 

املبعثر«!
   وفي كتاب »الَفرعون اجمُلّنح«، تذهلك اإلشارة إلى يسوع املسيح الساطع 

الذي له اثني عشر تلميذاً: »قد يبدو لإلنسان أحياناً أنه ابتعد عن اآللهة، 
ولكنه يرجع إلى نفسه، ويصبح تلميذاً لواحد من اثني عشر تلميذاً، لذاك 

الذي هو ساطع«! 
   أما عن النبي الكذاب؛ فيذهلك هذا النص الناطق في متثيلية »املأساة 

املفتاح«: 
   »يا سيد اجلرائم، يا أمير الكذب، یا قائد قطاع الطريق! 

   من مسرتك اخلباثة، ومن مكرهتك الوئام، مدعي حتى بني اآللهة! 
   تتأمر للحرب، وتستثير القتل، وتستفز إلى التمرد!

   سيد البهتان، ومؤلف الزور! 
   متفنن في الهتك، ومقترف الشرور«! 

...،...،...،   
   يا لها من رؤي يخشع لها: بصري، وعقلي، وقلبي!

   وأجدني، انحني احتراماً وتقديراً، الجدادي القدماء، الذين كانوا ميتلكون 
حضارتني: 

   حضارة روحية حتي احلقيقة حاملا تنبثق من مهدها!، 
   وحضارة كونية، هي الوجه املادي للمعجزة! 

رؤى في كتابات قدمية جداً! على قهوة في شبرا:
قهوة محيي!!

 بقلم: هاني صبحي 

قهوة محيي ...قاعة مؤمترات الغالبة، ملح األرض، مكتبك اللي بتعمل فيه لقاءاتك املهمة مع الضيوف 
أو اجتماع عاجل ..أي عاجل، سواء موعد عمل، اتفاقيات، صفقات، جلسات صلح، جتميع فرقتك اخلماسي 
لكرة القدم، انتظارك ولهفتك على طلة لفتاتك من ورا شباكها ..أنت لو غريب عنها فلقبك فيها الباشا، 

سواء داخل عليها بالبدلة أو بالشبشب أو حتى بالبيچاما 
تعمل  النصبة  على  وقفتك  من  اإلطالق  على  غضاضة  ال  القهوة..  صاحب  حرفيا  فأنت  روادها  من  لو 
لنفسك كوباية الشاي، اللي ممكن تقعد بالساعات متشربش غيرها، محدش هيحوم حواليك بابتسامة 
مصطنعة متكلفة، الترابيزات كلها بتاعتك طاملا فاضية، هي املالذ لو قرفان ألنك لسبب أو آلخر عليها 
بابها،  على  ومشاكلها  همومها  رمت  اللي  الوشوش  بهجة  بعدوى  هتصاب  هتتبسط،  الناس  وسط 
بسهولة  حتدد  هتقدر  مش  قرار،  لهم  بالنسبة  السعادة  وحلظات 

اجتاهات وميول زبائنها، مني مسيحي ومني مسلم.
محدش هيحاسبك بلزوجة وهو بيتصنع توديعك مبودة زائفة طمعاً 
في البقشيش، ألنه مش عايز منك بقشيش، ولو كنت زبون معتاد 
فأنت صاحب املكان ولو مفيش فلوس ..النوتة موجودة دون ضجر أو 
إحراج، ما أنت راجع مهما غبت ..قعدتك ممكن تيجي جنب مهندس، 
محامي، عواطلي، طالب، صنايعي، كله سواسية ومفيش طريقة 
الكوبايات  من  بيشرب  الكل  آخر...  عن  شخص  بها  ميتاز  معاملة 
اللي مش شرط حتس انها نظيفة بالقدر الكافي ..مفيش مشكلة 
مياه  زجاجات  ال  حيث  »محيي«،  قهوة  على  قاعد  أصلك  خالص، 

معدنية، ال شاليموه  ال مناديل.
دستور قهوة محيي الشعبي مستقل بذاته عن كافيهات االحياء 
الراقية.. دوشة غالباً... أل  .. دوشة دائماً.. هتسمع نقاشات سياسية بأبعاد فلسفية ميتافيزيقية شعبية 
فريدة بني الفرارجي والنقاش، يتخللها رؤى عميقة، ومجموعة من األسئلة الوجودية اللي داميا لها إجابات 
الذاتية  حاسمة، مع عقد مقارنات ال يقوى عليها موليير نفسه في علم املنطق، في اجلمع بني قانون 

وارتفاع سعر الفراخ في سوق اجلمعة.
هتالقي في وسط كل ده راديو، شغال عليه برنامج أو اغنية، أو كاسيت عليه آخر ألبوم لكتكوت األمير أو 
شفيقة.. أو تليفزيون عارض برنامج علمي أو مسلسل مجهول الهوية..ال أحد يكترث للي معروض، املهم 
الدوشة.. دوشة صبي وهو بينادي على الطلبات بلغتهم ومفرداتهم اخلاصة، طرقعة املعالق والكوبايات، 
صرخات الفائز في عشرة طاولة وملعة عينه وفرحته بلذة االنتصار الصغير، واالجناز اللي هيظبط له يومه 
ومزاجه، على وقع خبط قطع الدومينو على الترابيزة اجملاورة.. دوشة .. لكنها متناغمة ومتجانسة وغير 
مزعجة على اإلطالق، لدرجة إنك ممكن تالقي اللي بيقرا كتاب أو جريدة، أو اللي بيراجع املراجعة النهائية 
قبل ما يقوم على االمتحان.. على القهوة دي احتلت مشاكل وقضايا واتصالح خصوم في قعدات عرب 
..بتحتويك في كل حاالتك، ومستنياك مهما غبت.. كرسيك فيها داميا موجود، ومكانك طاملا قصدتها 

ولو بعد سنني داميا محجوز .. وللحديث بقية ..
مالحظة: تلك كانت »مقدمة رواية على قهوة في شبرا _ يناير 2020 » لدار الفؤاد للنشر 

والتوزيع 

عندما كانت الهجرة إلى كندا مثالية مبعنى إنه عندما كأن 
ومهارات  وشروط  باختبارات  مير  كندا  إلى  للهجرة  املتأهل 
معينة يجب ان تتوافر فيه لكى يتم اختياره كمهاجر جديد 
بقيمه  جدا  والرقى  والهادئ  واجلميل  الفريد  البلد  هذا  إلى 
بني  املساواة  وهدفها  احلرية  حتترم  التي  الفاضلة  واملبادئ 

االرض  على  يعيشون  الذين  وكل  جميع 
الكندية من مواطنني ومقيمني.

الختيار  األخير  الفيصل  كان  وعندما 
القدرات  فقط  كان  كندا  إلى  للهجرة 
كان  للمهاجر  واالبداعات  واملؤهالت 
في  جدا  فعال  وشريك  عماد  املهاجرون 
الوطن الكندي العظيم ورفع اسم  بناء 

كندا عاليا في كل احملافل الدولية.
ولكن عندما تبدل الوضع واصبحت كندا 
اسس  على  اجلدد  املهاجرين  تستقبل 
لصالح  بعينه  واحد  شخص  وضعها 
اصوات  كسب  بهدف  معينة  ايدلوجية 
ملستوى  مراعاة  دون  معينني  ناخبني 
وتأثيره  حتضره  جهة  من  اجلديد  املهاجر 

حمال  يكونون  فبالتالي  الكندي،  اجملتمع  افراد  بقية  على 
على اجملتمع الكندي او دون دراسة مسبقة لتأهيله نفسيا 
واالندماج مع اجملتمع احمليط  قادرا على فهم  وفكريا ليكون 
املهاجرين  بني  االندماج  لذلك  فقل  يتخذ  لم  قرار  وهذا  به 
الغير مؤهلني وبقية افراد اجملتمع الذى اصبح اآلن يعانى من 

والدينية  العرقية  التكتالت 
املصلحة  عليه  وتتغلب 
العامة  املنفعة  على  العرقية 

لكندا .
غاية  الالجئني  موضوع  ايضا 
هؤالء  بعض  ألن  االهمية  في 
دويالت  من  قادمون  الالجئني 
عليها  يغلب  معظمها 

الصراعات الدينية وهم يأتون بكل تلك الصراعات واملوروثات 
ويحاولون  بالدهم  افشلت  التي  والعقائدية  الثقافية 
ثقافيا  ومنفتح  دينيا  متسامح  مجتمع  على  تطبيقها 
وما  كان  ما  بني  متكافئة  غير  نفسية  حرب  هناك  فتكون 
يجب ان يكون. وهنا حتدث مصادمة في اغلب االحيان تكون 
إلعادة  يتخذ  لن  قرار  من  البد  كان  ولذلك  القدمي  لصالح 
واسس  ملبادئ  وفكرياً  نفسياً  اجلدد  الالجئني  بعض  تأهيل 
ايضا  يتخذ  قرار لم  اوجدوا فيه ولكنه  ألذى  اجلديد  اجملتمع 
اجملتمعات  كل  على  حدين  ذو  سالح  القادمني  موضوع  ان 
املستقبلة لهم فإما ام يكون نور يضيء ويسطع في سماء 

البالد، او نار حترق وال تبقى. 

قرارات مصيرية لن تتخذقرارات مصيرية لن تتخذ
    بقلم: مجدي حنني



Saturday, July 23, 2022 - Issue 216السبت ٢3 يوليو ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السادس عشر بعد املئتان حدث في هذه الدنيا66

حكاية ... »العشرة جنيه«حكاية ... »العشرة جنيه«
أشهر  جنيه«  »العشرة  ورقة 
املصرية،  العملة  فى  ورقة 
الشارع  في  تداول  وأكثر 
املصري، ظهرت ألول مرة فى ١ 
أيام حكم اخلديوي  يناير ١٩١٢، 
مبقاس  الثاني«  حلمي  »عباس 
على  إترسم  سم،   ١٠  ×  ١٩
أمام  شراعية  مراكب  وجهها 
الظهر  وعلى  األقصر،  معبد 
يتوسطها  بديعة  زخارف 
املصري«  األهلي  »البنك  شعار 
 ٢ فى  صدر  بسنة،  وبعدها   ...
جديد  تصميم   ١٩١٣ سبتمبر 
سم،   ١٠.٢  ×  ١٨.٨ مبقاس 
مسجد  الوجه  على  وإترسم 
والقاهرة  قايتباى«  »السلطان 
زخارف  الظهر  وعلى  القدمية، 
متداخلة وشعار البنك األهلي.

وفى سنة ١٩٣١، فى عهد امللك »فؤاد األول«، صدرت العشرة جنيه في ٣ مارس، بنفس املقاس 
السابق ولكن بتصميم جديد، على الوجه مجموعة »السلطان قالوون«، وعلى الظهر منظر من 
الريف ومجموعة من النخيل والساقية الريفية التقليدية، وأصبح هذا التصميم مستمر طول 

فترة حكم امللك »فاروق«.
وفى ١ نوفمبر ١٩٥٢، بعد ثورة يوليو، صدر تصميم جديد، مبقاس ١٨.٢ × ٩.٤ سم، إترسم على 
الكرنك  الظهر عمودي شمال وجنوب مصر مبعبد  آمون«، وعلى  »توت عنخ  امللك  وجهها متثال 

ومتثالي أبو الهول باإلسكندرية، وعالمة مائية ألبو الهول ...
وبعد إنشاء البنك املركزي املصري عام ١٩٦٠، وتوليه إصدار العملة املصرية، صدر تصميم جديد 
الظهر  وعلى  آمون«  عنخ  »توت  امللك  الوجه  على  مرسوم   ،١٩٦٣ أكتوبر   ٣ في  جنيه،  للعشرة 
رسم لنباتات وزهور وزخارف، وعالمة مائية »نسر اجلمهورية« فى عهد الرئيس الراحل »جمال عبد 

الناصر«.
»السلطان  ملسجد  الشرقية  الواجهة  وجهها  على  جديدة،  ورقة  صدرت   ،١٩٧٠ يناير   ٢٧ وفى 
اجليزة، وعالمة  اخللفية ألهرامات  الشهير ورسم في  امللك »خفرع«  الظهر متثال  حسن«، وعلى 

مائية للكاتب املصري.
الرئيس  في عهد  بتصميم عصري،   ،١٩٧٩ يونيو   ١٩ فى  أصغر حجماً،  ورقة جديدة،  ثم صدرت 
»أنور السادات«، اترسم على وجهها صحن مسجد »الرفاعي« وزخارف عربية، وعلى الظهر امللك 

»خفرع« ورسم ألهرامات اجليزة، وتشكيل زخرفي من األوزات الفرعونية .
وفى ١ أكتوبر ٢٠٠٣، صدرت ورقة جديدة أكثر عصرية، وبنفس املقاس السابق، في عهد الرئيس 
أما  العربية،  الزخارف  يتوسط مجموعة من  »الرفاعي«  »حسنى مبارك«، على وجهها مسجد 
الظهر فعليه أيضاً امللك »خفرع« يحيطه زخارف من زهور اللوتس املصرية، مع مزيد من وسائل 

تأمني الورقة. 
البنك  عنها  أعلن  التى  املسابقة  في  املصرية،  العملة  ألوراق  املقترح  تصميمي  فاز   ،٢٠٠٦ وفى 
املركزي وقتها، ووصل للتصفيات النهائية، ولكن أعلنوا وقتها عن تأجيل اإلعالن النهائي ألجل 

غير مسمى!!
تصميم الوجه توسطه رسم ملسجد »أحمد بن طولون« ومجموعة من الزخارف العربية وعناصر 
من املتحف اإلسالمي، أما الظهر فكان رسم للملك »توت عنخ آمون« من زخارف العرش امللكي، 

وقالدة اجلعران املزخرفة مع زهور اللوتس املذهبة، من مقتنيات امللك »توت« باملتحف املصري.
بالشباك  التي  اجلديدة،  »البالستيكية«  العشرة جنيهات  ورقة  يوليو ٢٠٢٢، صدرت مؤخراً  وفى 

الشفاف، وبخامة جديدة تضاعف عمرها االفتراضي ٣ أضعاف.
للملكة  رسم  الظهر  وعلى  اجلديدة،  بالعاصمة  العليم«  »الفتاح  مسجد  وجهها  على 

»حتشبسوت« وتكوين تصميمي يجمع بني الهرم ومكتبة اإلسكندرية.

جو توماس جو توماس 
... الكشاف ... الكشاف 
مستعد دائماًمستعد دائماً

   بيلي جو توماس كشاف 
من سياتل بوالية واشنطن. 
العزم.  عاقد  بائع  وهو 
يومياً  ساعات  ست  عمل 
وفي  الكبرى  املتاجر  خارج 
مواقف احلافالت وحتت املطر 
املتساقط، فباع ۸۰۱ تذكرة 
لعرض كشفي محلي وربح 
رحلة  وهي  الكبرى  اجلائزة 
ألربعة أشخاص الى مدينة 
»ديزني  الشهيرة  املالهي 

الند« في كاليفورنيا.
شاهد  جو  بيلي  وكان     
عن  تلفزيونياً  برنامجاً 
ففكر:  ميوتون،  أطفال 
يلهوا  لن  األطفال  »أولئك 
عظيماً  أليس  اليوم،  بعد 

ارسالهم الى ديزني الند؟« وهكذا قدم جائزته الى ولدين يعانيان مرض عضاالً اختارهما االطباء 
في مستشفى االطفال في سياتل. وعندما انتشرت قصة عطائه تدفقت عليه املكافآت ورسائل 

املديح. وأرسل محسن مجهول اليه والى والديه املعاقني تذاكر رحلة الى ديزني الند.
   لم يؤثر كل ذلك في بيلي جو. ويقول أحد قادة الكشاف: »يعتقد بيلي جو أن املشاركة هي ما 

يفعله الكشاف دوماً«.

شرطي نزيهشرطي نزيه
    كان صموئيل براون واحدة من ٧٦٥ شرطياً في مدينة نيويورك رّقوا الى رتبة رقيب. والترقية 
يتمتعون  للذين  دوالر  آالف  يبلغ سبعة  السنوي  الدخل  في  وارتفاعاً  أهم  واجبات  تعني  اجلديدة 
بخبرة ١٤ سنة. لكن براون رفض الترقية. وأوضح: »لم يكن قراری صعباً، فأنا ال أؤمن باحلصص 

النسبية العنصرية«
 ۱۹۸۳    واحلصص النسبية التي أشار اليها براون فرضت على دائرة الشرطة في نيويورك عام 
لتسوية قضية قانونية أثارها رجال الشرطة السود واالسبان. أكد هؤالء أن االمتحان الذي يجريه 
املرشحون لرتبة رقيب ينطوي على متييز عنصري، ألن نسبة الراسبني من السود واالسبان تفوق 

كثيراً نسبة الراسبني البيض.
ضعيفاً.  اجنازهم  جاء  ذلك  ومع  واالسبان.  السود  عليه  وافق  للرقباء  جديد  امتحان  وحّضر     

فاشتكوا من جديد مدعني أن النتائج متييزية أيضاً.
   أذعنت سلطات املدينة لألمر ورقي املرشحون وفق حصص نسبية عددية من دون اعتبار ما أسفر 
عنه االمتحان املوضوعي. وشملت الترقيات ٩٤ مرشحاً من السود، ۸۹ منهم رسبوا في االمتحان، 
و٦٦ مرشحاً من االسبان،٣٤ منهم أحرزوا عالمات راسبة. أما مجموع عالمات براون ففاق معدل 
النجاح عند السود إمنا تدنی عن معدل النجاح عند البيض. فصرح أنه يفضل اخلضوع لالمتحان 

ثانية ولن يقبل ترقية هو غير جدير بها.

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

في ١٣ يوليو احلالي رفع البنك املركزي الكندي سعر الفائدة مبقدار ١٪ )مائة نقطة( وهي أكبر 
زيادة للفائدة منذ عام ١٩٩٨ لتصل الفائدة االولية الي ٢.٥٪.  وهذه اخلطوة اثارت دهشة الكثير 

من احملللني االقتصاديني حيث توقع اغلبهم ان ال تتعدى الزيادة ثالث ارباع في املائة.
القادمة  االجتماعات  في  الفائدة  لسعر  االرتفاعات  من  املزيد  االقتصاديني  من  الكثير  ويتوقع   
للبنك. وهذ يعزى الي ارتفاع نسبة التضخم في كندا بشكل غير متوقع حيث فاقت الــــــ ٨٪ 

وهو ما لم يحدث منذ أربعون عاما. 
وكان البنك في اجتماعه بتاريخ اول يونيو من هذا العام قد رفع سعر الفائدة مبقدار نصف في 
املائة وسبقه أيضا ارتفاعني أخرين منذ بداية العام. وهذا بالطبع رفع سعر الفائدة على القروض 
املقدرة  على  سيؤثر  مما   ٪٤,٧ ال  املتوسط  في  وصلت  حيث  األقل،  على   ٪١ بــــــــ  العقارية 
الشرائية للعقارات بالسلب وبالتالي انخفاض أسعار العقارات في معظم مناطق كندا. ورغم 
ان البنك خفض الفائدة وضاربا رقما قياسيا في أوائل انتشار الكوفيد اال انه األن يضرب رقما 

قياسيا في االجتاه األخر.

أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 2424 عاما عاما

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
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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
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عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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مجلة »العالم الضاحك«:مجلة »العالم الضاحك«:
أين اجلانب اآلخر؟أين اجلانب اآلخر؟

سأل أحدهم، أحد املارة: »قل لي أين اجلانب اآلخر 
من الشارع؟« 

أجاب: »ها هو اجلانب اآلخر« 
- »هذا شيء مضحك جداً، لقد كنت هناك قبل 
الشارع  من  اآلخر  اجلانب  عن  شاباً  وسألت  قليل 

فقال لي إنه هنا«!

نيويورك تاميز:نيويورك تاميز:
أكثر شعوب العالم غضبا.. أكثر شعوب العالم غضبا.. 33 دول  دول 

عربية باملقدمةعربية باملقدمة

العالم  شعوب  أكثر  ضمن  عربية  دول   ٣ جاءت 
غضبا، وذلك وفق مؤشر الشعوب الغاضبة لعام 

٢٠٢٢ والذي يشمل أكثر من ١٠٠ دولة.
املشاعر  مسح  في  األول  املركز  لبنان  واحتل 
العاملية  األبحاث  شركة  عن  الصادر  السلبية 
دولة،   ١٠٠ من  أكثر  ضمت  قائمة  في  »جالوب«، 
ثم  ومن  الثاني،  املركز  في  تركيا  تبعته  فيما 
املركز  في  العراق  وجاء  الثالث،  املركز  في  أرمينيا 

الرابع، واألردن سادسا. وفق »نيويورك تاميز«.
والدراسة التي تقوم بها شركة جالوب لألبحاث 
العاملية مبنية على خمسة أسس أساسية وهي: 

التوتر، احلزن، الغضب، القلق واأللم النفسي.
الثاني  النصف  الذي يغطي  ووجد مؤشر جالوب 
من   ٪٤٩ أن   ٢٠٢٢ عام  وبداية   ٢٠٢١ عام  من 
السابق  اليوم  في  الغضب  من  عانوا  اللبنانيني 
أي  في  مسجل  معدل  أعلى  وهو  لالستطالع، 

مكان في العالم.
وكان لبنان قد احتل املرتبة الثالثة في نتائج العام 
والعراق  أرمينيا  بعد  تركيا  حلت  فيما  املاضي، 
واألردن ومالي وسيراليون. وقال ٤٨٪  وأفغانستان 
من اللبنانيني الذين شاركوا في االستطالع إنهم 
تعرضوا لألحاسيس السلبية اخلمسة جميعها.

أكثر  صدارة  في  جاء  العراق  أن  املسح  وكشف 
 ٪٥١ نحو  إّن  إذ  والتوتر؛  باحلزن  شعوراً  الشعوب 
من الذين مت استطالع رأيهم قالوا إنهم يشعرون 
بلدهم.  في  اخلمسة  األحاسيس  هذه  بجميع 
إلى  تعود  العراقيني  لدى  الغضب  أسباب  وتعود 
تعيشها  التي  واالقتصادية  السياسية  األزمات 
البالد، وانتشار حاالت االغتيال، إضافة إلى الفقر.

صحيفة »اجلارديان«:صحيفة »اجلارديان«:
جورج برنارد شو وجمهورهجورج برنارد شو وجمهوره

أن يؤخذ الكاتب املسرحي  كان من الصعب جداً 
البريطاني جورج برنارد شو على غفلة. ذات ليلة 
بعد انتهاء مسرحية له صفق اجلمهور حماسة 
واستحساناً إال رجالً واحداً بدا ساخراً. توجه اليه 
يا  متاماً  معك  »أنا  قائالً:  املسرح،  على  من  شو 
صديقي، ولكن ماذا ميكننا نحن االثنني أن نفعل 

ضد كل هذا اجلمهور ذي الرأي املعاكس؟«.

مجلة »جور دي فرانس«:مجلة »جور دي فرانس«:
بيت اجليرانبيت اجليران

انها  فائقة  بحماسة  املراهقة  ابنتنا  أخبرتنا      
حصلت على عمل جزئي في تنظيف بيت اجليران. 
كانت  ما  نادراً  ابنتها  الن  لالمر  أمها  فعجبت 
تساعدها في أعمال املنزل، وسألتها: وهل جتيدين 

تنظيف املنازل؟«
   فأجابتها ببراءة: »هذا سهل يا ماما، فانا منذ 

سنتني أراقبك وأنت تعملني؟«.

موقع فون أرينا: موقع فون أرينا: 
تشغيل حساب واحد من هاتفني تشغيل حساب واحد من هاتفني 

ميزة منتظرة من واتس أبميزة منتظرة من واتس أب

واحدة من أكبر املشاكل مع واتس أب هي أنه ال 
واحد.  هاتف  من  أكثر  على  استخدامه  ميكنك 
وعلى الرغم من أنه ميكنك ربط ملفك الشخصي 
مبا يصل إلى ثالثة أجهزة أخرى، فال ميكن أن يكون 
أي منها هاتًفا ذكًيا آخر. ومع ذلك، قد يتغير هذا 

قريبا.
ووفًقا لتقرير جديد من WABetaInfo تعمل واتس 
أب على وضع مصاحب جديد سيمكنك من ربط 
الهاتف الثاني بحسابك. عالوة على ذلك، سيتم 
نسخ محفوظات الدردشة مباشرة على الهاتف 

املرافق.
قد  النقل  أن  إلى  أيًضا  املنبثقة  الرسالة  وتشير 
من  ولكن  ينتهي،  حتى  الوقت  بعض  يستغرق 
لنسخ  فقط  دقائق  بضع  يستغرق  أن  احملتمل 

محفوظات الدردشة اخلاصة بك.
هذه  على  العثور  مت  ألنه  نظرًا  احلظ،  ولسوء 
واتس  التجريبي  األخير  اإلصدار  في  املعلومات 
أندرويد، فال توجد معلومات حول  أب بيتا لنظام 

موعد إطالق هذه امليزة للجمهور.
يذكر أن تلغرام يوفر بالفعل القدرة على استخدام 
هواتف متعددة. لذلك، من الغريب بعض الشيء 
للمراسلة  أساسي  نظام  وهو  أب  واتس  أن 
أنحاء  جميع  في  األشخاص  ماليني  يستخدمه 
أيًضا، بحسب  امليزة  العالم، ال يحتوي على هذه 

موقع فون أرينا.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
مرض العصرمرض العصر

وقف طبيب نفسي في قاعة محكمة يحاول أن 
للمتهم، فقال: »انه يعجز غالباً عن  يجد أعذاراً 
ينسى  الذهول  من  حداً  أحياناً  ويبلغ  قرار،  اتخاذ 
معه أسماء أعز أصدقائه. ولئن بدا لبرهة وجيزة 
قريباً الى القلب، فهو يغدو بعدها غريب األطوار«.
   وهنا تدخل القاضي، قائالً: »رويدك يا دكتور! أال 
ترى أن ما تقوله ينطبق علّي وعلى نصف سكان 

املدينة؟«.

مجلة »العالم الساخر«:مجلة »العالم الساخر«:
تسجيل املواقفتسجيل املواقف

شارع  في  االجتاه  متعاكستا  سيارتان  توقفت 
وتأكيداً  التراجع.  السائقني  كال  ورفض  ضيق. 
يقرأها؛  وبدأ  صحيفة  أحدهما  اخرج  ملوقفه 
فصاح به اآلخر: »اعرني صحيفتك عندما تنتهي 

من قراءتها«.

وكالة االنباء األملانية:

رحالت الطيران الطويلة تعّرض لإلصابة بجلطة الساقرحالت الطيران الطويلة تعّرض لإلصابة بجلطة الساق
الطويلة  الطيران  رحالت  الساق خالل  بجلطة  اإلصابة  ارتفاع خطر  األملانية من  القلب  حذرت مؤسسة 

بسبب اجللوس ملدة طويلة.
من  يعانون  الذين  األشخاص،  بصفة خاصة  يهّدد  الساق  بجلطة  اإلصابة  أن خطر  املؤسسة  وأوضحت 
اضطرابات وريدية أو جتلط وريدي سابق أو اضطرابات التخثر، وكذلك بعد العمليات اجلراحية على سبيل 

املثال بالركبة أو البطن.
منع  يتعاطني حبوب  اللواتي  النساء،  وكذلك  الوالدة،  بعد  والنساء  املدخنني  أيضاً  اخلطر  يهدد هذا  كما 
احلمل. وأضافت املؤسسة أن كتلة الدم املتجلطة في الساق قد تتحرك عبر مجرى الدم وتصل إلى الرئة 

مسببة اإلصابة بانصمام رئوي يهدد احلياة.
أخذ  أو  ارتداء جوارب ضاغطة  الوقائية مثل  التدابير  اتخاذ بعض  ينبغي  اخملاطر اجلسيمة،  ولتجنب هذه 
حقنة الهيبارين، مع مراعاة ممارسة متارين اإلطالة والنهوض من مكان اجللوس واملشي من وقت إلى آخر 

خالل رحلة الطيران.

كلينكال سيكولوجي أند سبيشيال إديوكيشن:كلينكال سيكولوجي أند سبيشيال إديوكيشن:
التسامح أسهل لدى من يعيشون إجهادًا مزمناًالتسامح أسهل لدى من يعيشون إجهادًا مزمناً

قالت دراسة نفسية أجريت في جامعة موسكو إن الذين يعانون من إجهاد مزمن 
يظهرون مستويات أعلى من التسامح، بينما تنخفض مستويات التسامح ألدنى 

مستوى لدى من يعيشون إجهاداً أو توتراً يومياً.
سبيشيال  أند  سيكولوجي  »كلينكال  دورية  موقع  على  الدراسة  ونشرت 

أخالقية  كصفة  التسامح  على  القدرة  تُفحص  لم  حيث  املميزة،  األبحاث  من  واعتبرت  إديوكيشن«، 
وعالقتها مبستويات التوتر من قبل.

وأجرت الدراسة باحثتان هما: صوفيا نارتوفا-بوشافر، وفيوليتا بارك، واستند البحث إلى مسح لـ ١٤٠ 
أعمارهم بني ١٦ و٤٠ عاماً، ينتمون لفئات توتر مختلفة، األولى من الطالب امليسورين نسبياً،  شخصاً 
والثانية يعانون ضغوطاً يومية، والثالثة من مرضى إعادة التأهيل املصابني بإصابات شديدة في العمود 

الفقري.
وأظهرت الدراسة أن الذين يعانون من إجهاد مزمن يظهرون أعلى مستويات التسامح، وفسرت الباحثتان 
تغيرت  وقد  آخرين،  أشخاص  على  جسدياً  يعتمدون  فهم  للصدمة،  الالحق  النمو  بتأثير  امليل  هذا 

أحاسيسهم اجلسدية الطبيعية، وأصبحت القيم أكثر أهمية.
أن  اليومية. وسبب ذلك على األرجح  التسامح في مجموعة اإلجهاد  أدنى قدرة على  الدراسة  ورصدت 
هؤالء ال يدركون ضغوطهم اليومية حتى يصل رد فعلهم جتاهها إلى ذروته. ولذلك الذين يعتقدون أنهم 
للغاية ألنفسهم  ويصبحون متطلعني  مرهقون،  الواقع  في  هم  الروتيني جيداً  الضغط  مع  يتعاملون 
واآلخرين. ووجدت الدراسة أنه كلما كانت القدرة على مسامحة الذات وظروف احلياة أكثر تطوراً، جنباً 
إلى جنب مع االستعداد األكبر لنسيان االنتقام أو استعادة العدالة، كانت احلياة الواقعية التي يعيشها 

الناس حقيقية أكثر. 
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احتفاال بزيارة البابا فرنسيس.. أوتاوا تقدم احتفاال بزيارة البابا فرنسيس.. أوتاوا تقدم 

3030 مليون دوالر ملجتمعات السكان االصليني  مليون دوالر ملجتمعات السكان االصليني 
الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
 ٣٠ من  ألكثر  تقدميها  عن 
مليون دوالر لدعم مجتمعات 
ومنظمات السكان االصليني 
القامة  البابوية  الزيارة  خالل 
لتغطية  وهذا  كندا،  الي 

تكاليف سفر االفراد من الناجني من املدارس 
البابا  رؤية  في  يرغبون  الذين  الداخلية 
أحد  بإحضار  ايضا  لهم  ويسمح  شخصيا 

افراد االسرة معهم.
هذا  تكاليف  الفيدرالية  احلكومة  وتغطي 
ايضا  دوالر  ماليني   ٣ اضافة  وسيتم  ايضا، 
االصليني  السكان  مع  الشريكة  للمنظمات 
التي  وايكالويت  وكيبيك  إدمنتون  في 
ايضا  وسيتم  البابوية،  الزيارة  تستضيف 

علي  اخرى  دوالر  مليون   ٢ إنفاق 
السكان  للغة  الفورية  الترجمة 
وسوف  البابا.  زيارة  اثناء  االصلية 
يتم توزيع هذه االموال قبل وصول 
البابا، وتغطي احلكومة الفيدرالية 
البابا  آمن وسالمة  أيضا مصاريف 

والوفد املرافق له.
وسوف يقوم البابا فرانسيس بجولة في كندا، 
في الفترة ما بني ٢٤ و٢٩ يوليو والهدف منها 
الكنيسة  بني  والشفاء  املصاحلة  تعزيز  هو 
السكان  ومجتمعات  الرومانية  الكاثوليكية 
ان  ويتوقع  وامليتيس،  االنويت  من  االصليني 
عن  االصليني  للسكان  اعتذارا  البابا  يقدم 
املدارس  ادارة  في  الكاثوليكية  الكنيسة  دور 

الداخلية ألطفال الشعوب االصليني.

التابعة  االتصاالت  شبكة  انقطاع  بعد 
وانقطاع  البالد،  مستوى  على  روجرز  لشركة 
الشركة  أعلنت  واالنترنت،  الهاتف  خدمات 
بهذا  املتأثرين  العمالء  جميع  ستعوض  إنها 

االنقطاع عن مدة تصل الي خمسة إيام.
وقال متحدث باسم الشركة انهم سيواصلون 
ثقة  الستعادة  الساعة  مدار  على  العمل 
سوف  »انها  الشركة  وقالت  بهم،  الكنديني 
خالل  من  تلقائيا  العمالء  جميع  تعوض 
سينعكس  التعويض  هذا  وإن  حساباتهم، 
تضررت  وقد  هذا  املقبل«.  الشهر  فاتورة  على 
شركات كثيرة في جميع أنحاء كندا من توقف 
مبالغ  منهم  العديد  وخسر  روجرز،  خدمات 

مالية كبيرة.
الكندي  لالحتاد  التنفيذي  واملدير  الرئيس  وقال 
أصحاب  منح  يجب  »انه  املستقلة  للشركات 
روجرز،  خدمة  من  مجانيا  شهرا  االعمال 

للتعويض عن االنقطاع في اخلدمات.
وأعلنت شركة للمحاماة تتخذ مونتريال مقرا 
قضائية  دعوى  برفع  اإلذن  طلبت  انها  عن  لها 
هذه  وتسعى  روجرز،  شركة  ضد  جماعية 
الدعوى للحصول على ٢٠٠ دوالر تعويض لكل 

عضو على أساس ان روجرز انتهك قانون حماية 
املستهلك من خالل فشله في تقدمي خدمات 

أساسية يومي ٨ و٩ يوليو.
 ٢٠٠ على  للحصول  الدعوي  تسعي  وأيضا 
دوالر اضافية لكل عضو بسبب الزعم الكاذب 
لشركة روجرز بانها )الشبكة االكثر موثوقية 
اي  القضائية  الدعوي  هذه  وتغطي  كندا(  في 
وتشاترموبيال  وفيدو  روجرز  شركة  عمالء  من 
و٩   ٨ يومي  خدمة  بدون  عمالؤها  ظل  الذين 
يوليو، ولم يتمكنوا من القيام بعمليات مالية 
نتيجة  املالية  والتحويالت  املدفوعات  مثل 

انقطاع اخلدمة.

شركة روجرز تعوض عمالئها عن خمسة ايام شركة روجرز تعوض عمالئها عن خمسة ايام 
من انقطاع اخلدمةمن انقطاع اخلدمة

اختبار كورونا العشوائي اختبار كورونا العشوائي 
االلزامي يعود للمسافرين االلزامي يعود للمسافرين 

باملطارات الكنديةباملطارات الكندية
عاد العمل باختبار كوفيد ١٩ العشوائي للمسافرين الذين يصلون جوا إلى املطارات الكندية 

االربعة الرئيسية في فانكوفر وكاجلاري ومونتريال وتورنتو.
 وكانت احلكومة الكندية قد اوقفت هذا االختبار للملقحني بالكامل الشهر املاضي ولكنها 

عادت إليه مرة أخرى الكتشاف املتغيرات اجلديدة لفيروس كورونا.
وإليك ما حتتاج إلى معرفته قبل الوصول إلى املطارات الرئيسية في كندا:

اوال: املسافرين الدوليني اليزال عليهم التسجيل في تطبيق )آررايف كندا( او املوقع االلكتروني 
احلكومي قبل ٧٢ ساعة من وصولهم لكندا. 

ثانيا: سيتلقى املسافرين الذين يتم اختيارهم عشوائيا ألخذ اختبار كوفيد ١٩ إشعارا بالبريد 
االلكتروني في غضون ١٥ دقيقة من إكمال بياناتهم اجلمركية، وسيتضمن البريد االلكتروني 
معلومات حول كيفية ومكان اجراء االختبار، وستجري االختبارات خارج املطارات حتي ال تتعطل 

اخلدمات في املطارات، وجتريها شركات اخملتبرات اخلاصة مثل )اليف الب( وغيرهم.
ثالثا: لو كانت نتيجة االختبار إيجابية عند الوصول فيجب العزل ملدة ١٠ أيام وإذا كانت النتيجة 
سلبية ولكن يظهر على املسافر أعراض مرضية فان القواعد تنص على انه ال يزال بحاجة الي 
يزالوا  ال  قد  اخرى  الى وجهات  ربط  رحلة  ولديهم  الي كندا  الذين يصلون  اولئك  رابعا:  العزل. 
يختارون إلجراء اختبار كوفيد ١٩ عشوائيا ولكنهم لن يضطروا الي مغادرة املطار ألخذ االختبار، 

وميكنهم اخذ االختبار في وجهتهم النهائية او حجز موعد ألخذ االختبار. 
هذا وتغطي احلكومة تكاليف االختبار، وميكن ان يعفي من االختبار هؤالء الذين تعافوا مؤخرا 
من عدوي كوفيد ١٩، ولن تقبل احلكومة اختبار مستضد سريع من املسافرين ملن مت اختيارهم 
عشوائيا لالختبار الذي جتريه الشركات اخملبرية املتعاقد معها فقط، ويستمر االختبار العشوائي 

اإللزامي عند نقاط الدخول للحدودية البرية، دون أي تغيير.

باتريك باتريك براون يعلن ترشحه لفترة والية براون يعلن ترشحه لفترة والية 
ثانية كعمدة لـــــ »برامبتون«ثانية كعمدة لـــــ »برامبتون«

أعلن باتريك براون عن نيته في الترشح ملنصب عمدة مدينة برامبتون للمرة الثانية، وأعلن عن هذا بعد 
أسابيع قليلة من طرده من املنافسة على زعامة حزب احملافظني الفيدرالي، وهو يسعى لفترة والية ثانية 
كعمدة للمدينة بعد انتخابه اوال في عام ٢٠١٨. وتأتي محاولته إلعادة انتخابه في وقت ينقسم فيه 
مجلس مدينة برامبتون حول قيادته، وقال في اعالنه عن ترشحه »أردت ان أبلغ اجلميع انه بعد التحدث 
الي عائلتي، قررنا وضع أسمي مرة أخرى للمنافسة ملنصب عمدة برامبتون، وقد كان لي الشرف العظيم 
ان أخدم املدينة على مدى السنوات االربع املاضية، وأنا اتطلع الي السنوات االربع املقبلة«. هذا وقد قام 
باتريك براون اثناء فترة واليته بتمويل مستشفى جديد وكلية طب ومرفق جديد للمواصالت واسطول 
وايضا  واليته،  فترة  في  االقتصادية  التنمية  مشاريع  من  عدد  وحتققت  الكهربائية  احلافالت  من  جديد 
اربعة سنوات متتالية، وهي خطوة حظيت بشعبية لدي العديد  قام بتجميد الضرائب العقارية ملدة 
من الناخبني. وفي وقت سابق من هذا الشهر مت استبعاد براون من املنافسة على قيادة حزب احملافظني 
الفيدرالي بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك لقواعد التمويل في قانون االنتخابات الكندي، وكانت اللجنة 
املنظمة لالنتخابات متكتمة بشأن طبيعة هذه املزاعم، على الرغم من أن براون وحملته نفوا ارتكاب 

أي مخالفات.

موردو املواد الغذائية في كندا يتوقعون موردو املواد الغذائية في كندا يتوقعون 
ارتفاع ارتفاع اسعار االلبان بنسبة اسعار االلبان بنسبة 55%%

بعث موردو املواد الغذائية بإشعارات لتجار التجزئة تفيد بان هناك املزيد من االرتفاع في اسعار 
االلبان قادما، وفي بعض االحيان ال ترتفع االسعار إال بعد موافقة جلنة االلبان على الزيادة الثانية 
بنحو  املزرعة(  بوابة  )حليب  البان  اسعار  ترتفع  أن  املتوقع  ومن  العام،  لهذا  احلليب  اسعار  في 

سنتان لكل لتر او ما يعادل ٢،٥٪ في االول من سبتمبر.
في   ٪٥ بنسبة  االسعار  ستزيد  أنها  العمالء  إلى  رسالة  في  )الكتاليز(  االلبان  شركة  وقالت 
سبتمبر القادم، وذلك لتعكس ارتفاع مكونات احلليب واالثار التضخمية عبر الشحن والتعبئة 
االلبان  اسعار  سترفع  أيضا  انها  الكندية  االلبان  ملنتجات  )سابوتو(  شركة  وقالت  والتغليف، 
بنسبة ٥٪ وقالت إن املنتجون يواجهون زيادة في تكاليف االنتاج باإلضافة الي ارتفاع تكاليف 
االعالف والطاقة وايضا هناك ضغوط تضخمية غير مسبوقة، ومستدامة وتؤثر على تكاليف 

التصنيع والطاقة والعمالة والتوزيع في جميع سلسلة التوريد بأكملها.
زيادة االسعار  العامة في االحتاد الكندي للبقالني املستقلني »إن  الرئيس للسياسة  نائب  وقال 
والوقود  النقل  رسوم  أن  حيث  والنائية  الريفية  اجملتمعات  قلق  تثير  االساسية  املنتجات  لهذه 
اعلي«، وقال األستاذ في توزيع االغذية في جامعة دال هوزي السيد شارلبوا »ان الزيادة في اسعار 

املواد الغذائية قد ترتفع إلى ١٠٪ قبل ان تبدأ في التباطؤ«.

ترودو يدافع عن ترودو يدافع عن قرار حكومته بإعادة قرار حكومته بإعادة 
»نوردسترمي »نوردسترمي 11« ألملانيا لتصل لروسيا« ألملانيا لتصل لروسيا

دافع رئيس الوزراء جسنت ترودو عن قرار حكومته بإعادة توربينات  نوردسترمي ١ وهي مجموعة 
الي  أرسلت  قد  كانت  والتي  وروسيا  املانيا  بني  ما  تربط  التي  الطبيعي  الغاز  انابيب  خطوط 
االقتصادية  العقوبات  االصالحات بسبب  توقفت  ثم  إصالحات وصيانة عليها  مونتريال إلجراء 

التي فرضتها كندا على روسيا بعد غزوها ألوكرانيا.
وقال ترودو في دفاعه في مؤمتر صحفي في مدينة كينجستون مبقاطعة اونتاريو  »أن قرار إعادة 
في  أخرين  أوربيني  وحلفاء  املانيا  دعم  إلى  للحاجة  نظرا  ضروري  ولكنه  صعب  قرار  التوربينات 

مواجهة التهديد بنقص الغاز الطبيعي.
واضاف »لقد رأينا ان روسيا حتاول باستمرار استخدام سالح الطاقة كوسيلة خللق االنقسام بني 
احللفاء، وان إعادة التوربينات سيساعد في دعم امدادات الطاقة االوربية في نفس الوقت الذي 

تتحول فيه الدول االوربية عن استخدام الطاقة الروسية«.
مقبول  غير  بانه  التوربينات  بإعادة  قرارها  واصفا  ترودو  حكومة  االوكراني  الرئيس  أنتقد  وقد 
علي االطالق وحذر من ان موسكو ستعتبر هذا عالمة ضعف، وقال إذا متكنت دولة إرهابية من 
الضغط الستثنائها من العقوبات، فما هي االستثناءات التي ستريدها غدا وبعد غدا! هذا وفي 
اليوم الذي مت فيه االعالن عن اعادة التوربينات كشفت احلكومة الكندية عن جولة جديدة من 

العقوبات على العمالء واملنظمات الروسية.
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ثانوي  في مناقشة مع عدد من الشباب )في سن 
واجلامعة وخريجني( حول: هل ستكون زوجاً مثالياً 
في املستقبل؟ وهل ستساعد في الشئون املنزلية، 

ورعاية األبناء؟
الزوجة  كانت  إذا  هذا  »نعم«.  بـ  أجاب معظمهم 
احلياة  وتتطلب  ضيقاً  وقتها  كان  أو  تعمل، 
املشاركة، وبخاصة في شراء احتياجات املنزل من 
السوق أو »السوبر مارکت«، أو احملال اخملتلفة، وفي 
ونظافة  نظام  على  واحملافظة  املنزل،  أثاث  ترتيب 
أجهزة  من  يتعطل  أو  يتلف  قد  ما  وإصالح  املنزل، 

أو أشياء بالبيت.
وتعقيباً على رأي الشباب املتحمس، أثبتت أحدث 
األزواج  مقدمة  في  االجنليزي  الزوج  أن  الدراسات 
البيت،  الزوجة في شئون  الذين يقومون مبساعدة 

بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة تعمل أم ال.
في  أيضاً  متقدم  ترتيب  في  املصري  الزوج  ويأتي 
مجال التعاون وبخاصة في هذه السنوات األخيرة 
العمل  إلى  املرأة  وخروج  الظروف،  تغير  بسبب 
ملساعدة الزوج في مواجهة النفقات، مما جعله في 
مقدمة األزواج الذين تتوفر لهم سبل السعادة إذ 
أن اشتراك االثنني معاً في العمل، يوفر وقتا للراحة 

وللنزهة وللهوايات واالنشطة األخرى معاً أيضاً.

زوج  في  يتمنينها  أمنية  أول  فجاءت  الفتيات،  أما 
املستقبل هي:

• أن يكون وفية مدى احلياة. 
• قادراًعلى اتخاذ القرارات. 

• يشارك في رعاية األطفال وشئون البيت حسب 
قدرته.

• »يأخذ رأيي ويستمع إلي«.
• »يثق بي، ويكون طيب القلب«.

أقوم  مادمت   ، الزواج  بعد  أعمل  أن  ميانع  »ال   •
أستطيع  ومادمت  تقصير،  دون  املنزلية  بواجباتي 
املوازنة بني جهدي ووقتي. كما أنني بعملي أشارك 
في مصروفات البيت، وبخاصة إذا كان دخل الزوج 

وحده ال يكفي ملواجهة الغالء ونفقات العيش. 
أن  األطفال  رعاية  أو  الضرورة،  استدعت  إذا  ولكن 
ترك  في  أمانع  فلن  فقط،  البيت  لشئون  أتفرغ 
على  شيء  كل  قبل  حلرصي  معينة  لفترة  العمل 

جناح حياتي الزوجية والعائلية(.

هل ستكون زوجاً مثالياً؟هل ستكون زوجاً مثالياً؟

أوديل”  البريطاني “مارتني  يقول الشيف 
كبيرة،  مشكلة  يعد  الطعام  إهدار  إن 
في  جيوبنا  وعلى  البيئة  على  يؤثر  ألنه 
آن معاً، لذا يجب التركيز على التقليل 
املثلى  الطرق  واتباع  الطعام  هدر  من 

لتحقيق هذا الهدف.
فيما يلي أهم نصائح أوديل للحد من هدر الطعام 

وفق ما أورد موقع “ميترو” اإللكتروني:
تنظيم املواد الغذائية

ابحث في اجلزء اخللفي من الثالجة وخزائن املطبخ 
وابدأ  غذائية  مواد  من  لديك  موجود  هو  ما  لترى 
وهذا  تنفذ،  حتى  منتظم  بشكل  باستخدامها 

سيمنع من شراء املزيد منها.
استهالك املواد القابلة للتلف بسرعة

هي  واخلضار  الفاكهة  مثل  التلف  سريعة  املواد 
القنبلة املوقوتة لهدر الطعام. سيكون ملعظمها 
هذه  فإن  لذا  أيام،  ثالثة  عن  تزيد  ال  صالحية  مدة 
تتلف  ال  استهالك سريع حتى  إلى  حتتاج  األشياء 

وتصبح غير صاحلة لألكل.
التخطيط

حتتاج  وما  طهيها  تريد  التي  الوجبات  في  فكر 
وحاول  هاتفك.  على  قائمة  بعمل  وقم  لشرائه 
فقط،  حاجتك  حسب  الغذائية  املواد  تشتري  أن 
لن تستهلك  باألطعمة ألنك  وجتنب ملء ثالجتك 

كل ما تضعه في الثالجة وستضطر 
األطعمة  من  العديد  من  للتخلص 

عند تلفها.
إعادة االستخدام

الطعام،  من  فائض  لديك  كان  إذا 
عبر  سواء  أخرى  مرة  فاستخدمه 
عبر  أو  التالي  اليوم  في  واستهالكه  تسخينه 
هو  الرئيسي  الهدف  جديدة.  وصفة  إلى  إضافته 
منع الطعام من االنتهاء في سلة املهمالت. ميكنك 
حتويل قشور اخلضار إلى رقائق عن طريق حتميصها 
الشمندر  مثل  الفائضة  اخلضار  حتويل  أو  بالزيت، 

واخليار واجلزر إلى مخلل.
التسوق بذكاء

ال  فقط.  قائمتك  في  املوجودة  املكونات  اشترِ 
تتسوق وأنت جائع وإال ستمأل عربتك باألشياء التي 
تتوق إليها بشكل مفاجئ ولكنك لن تستخدمها. 
إذا أغراك شيئ ما في عرض خاص، فال تشتريه إال 

إذا كانت لديك خطة لذلك.
الطهي

يتم إهدار ٤١٪ من الطعام ألنه لم يتم استخدامه 
كل  تستخدم  أن  حاول  لذا  املناسب،  الوقت  في 
وينصح  قصيرة.  فترة  خالل  الطهي  في  لديك  ما 
الغذائية  املواد  الستخدام  اليومي  بالطهي 

الفائضة قبل أن تتلف.

أكثر الطرق فعالية للتقليل من هدر الطعامأكثر الطرق فعالية للتقليل من هدر الطعام

اجلينز املطبوع جنم اجلينز املطبوع جنم 
موضة الصيفموضة الصيف

املطبوع  اجلينز  أن   »Elle« مجلة  أوردت 
املوضة  جنم  ميثل   »Printed Jeans«
املرأة  ليمنح   ٢٠٢٢ صيف  في  النسائية 
اجمللة  وأوضحت  جذابة.  عصرية  إطاللة 
املعنية باملوضة واجلمال أن اجلينز املطبوع 
يزدان بطبعات ذات ألوان زاهية تتنوع بني 
طبعة الزهور احلاملة وطبعة الباتيك ذات 
الهندسية  والطبعات  الهيبيز  الطابع 
العصري  الطابع  ذات  املُعنّي  شكل  مثل 
وطبعات جلد النمر ذات الطابع الشرس، 
باإلضافة إلى اخلطوط ذات الطابع األنيق. 

وأضافت »Elle« أن اجلينز املطبوع يأتي هذا املوسم بقصة واسعة ليمنح املرأة إحساساً بالراحة، مشيرة 
إلى تنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث ميكن تنسيقه مع قطعة فوقية أساسية تكتسي باللون األبيض أو 
الكرميي للحصول على إطاللة أكثر هدوًء، كما ميكن تنسيق السروال مع قطعة فوقية تزهو بأحد األلوان 

املوجودة في طبعة السروال.
وَمن ترغب في احلصول على إطاللة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها االعتماد على املزج بني الطبعات اخملتلفة.

ينام طفلك  أن  توقع  لذا ميكنك  الوالدة كثيراً،  ينام حديثو 
ملدة تصل إلى ١٨ ساعة يومياً في األسابيع القليلة األولى 
و١٥ ساعة يومياً بحلول شهره الثالث. ومن احملتمل أن يظل 
مستيقظاً ألكثر من ٣ أو ٤ ساعات متواصلة ليالً أو نهاراً، 
نوم  دورات  أن  جانب  إلى  بالطبع،  راحتك  على  ذلك  ويؤثر 

الصغير أقصر بكثير من دورات نوم الكبار.
وينام بعض األطفال طوال الليل عندما يبلغون ٨ أسابيع، 
لكن من املرجح أن يتقطع نومك ليالً. وميكنك تطوير عادات 

نوم الرضيع في وقت مبكر، خالل أول ٦ أسابيع.
إليك ما يساعدك:

خالل  متعب  أنه  على  تدل  التي  العالمات  على  تعرفي 
يعني  األذن،  شد  أو  العينني  فرك  مثل  األولى،  األسابيع 
بغريزتك  السرير، كما ستالحظني  في  ذلك ضرورة وضعه 

عالمات أخرى خاصة به.
العمر، ميكنك  من  أسبوعني  يبلغ طفلك حوالي  أن  مبجرد 
البدء في تعليمه الفرق بني الليل والنهار. في النهار عندما 
يكون في حالة تأهب ينبغي اللعب معه بقدر االستطاعة.
النهار اجتماعياً،  الرضاعة في  أن يكون وقت  كما يساعد 

يتضمن الدردشة والغناء له.
تكون  بحيث  وغرفته  املنزل  إضاءة  على  احلفاظ  وينبغي 
اليومية،  الضوضاء  قطع  ينبغي  وال  النهار،  مشرقة خالل 

إلى  االستماع  مثل 
تشغيل  أو  الراديو 
أومأ  وإذا  الغسالة. 
الرضاعة  أثناء  برأسه 

النهارية أيقظيه برفق.
 في املساء احرصي على الهدوء خاصة عند إطعامه ليالً. 

وخففي األضواء والضوضاء وال تتحدثي معه كثيراً.
التمرين  أن يبدأ في  وقبل أن يتجاوز عمره ٨ أسابيع يجب 
فرصة  امنحيه  للنوم.  مخصص  الليلي  الوقت  أن  على 
ليغفو مبفرده عندما يبلغ طفلك من العمر ٦ إلى ٨ أسابيع، 
ال  كان  لو  حتى  بالنعاس  يشعر  عندما  سريره  في  ضعيه 

يزال مستيقظاً.
 ابق معه إذا كنت ترغبني في ذلك، لكن سيكون عليك فعل 
نفس الشيء في كل مرة يستيقظ فيها أثناء الليل.  أما إذا 

تُرك وحده لينام، فسوف يتوقع ذلك أيضاً.
قد يبدو هذا غير عملي، لكن ينصح بعض اخلبراء بعدم هز 
طفلك أو إرضاعه لينام، حتى في هذه السن املبكرة. األمر 
إذا  ولطفلك.  لك  األنسب  الروتني  نوع  لتحديد  لك  متروك 
كنت تريدين إنشاء منط ميكن التنبؤ به، فعليك اتباع نفس 
االستراتيجية كل ليلة. ميكن أن يتضمن الروتني تخفيض 

اإلضاءة، أو الغناء الهادئ، أو ما يناسبك.

هل تتمتع بعالقة طيبة مع جيرانك؟!هل تتمتع بعالقة طيبة مع جيرانك؟!
- من املفضل أن تضعي إطاراً محدداً في التعامل مع جيرانك منذ أول يوم لسكنك حتى يعتادوا عليه، 

وبخاصة إذا كنت امرأة عاملة، وال جتدين الوقت الكافي لتبادل الزيارات باستمرار.
- احرصي على مجاملة جيرانك في املناسبات السعيدة، وأيضاً الوقوف بجانبهم في وقت الضيق أو األلم، 
سواء باملشاركة الفعلية أو الوجدانية. - يجب أن تتسم عالقاتك مع جميع جيرانك بنفس الطريقة في 

املعاملة، فال تفرقي بني جارة وأخرى، حتى لو كنت تعتزين بصداقة جارة معينة.
- إذا اضطررت للجوء إلحدى اجلارات لتأدية خدمة ما، فال تطيلي احلديث معها حتى التعطليها عن عملها، 

واحذري من الوقوف على باب شقتها أو شقتك لتبادل األحاديث واملناقشات.
- أحرصي أيضاً على حسن عالقة زوجك وأوالدك بجيرانك، واحذري أن يذهب أطفالك للعب مع أطفال 
اجليران في أي وقت دون استئذان، فحتى األطفال أيضاً البد أن يتعودوا من صغرهم على احترام واختيار 

مواعيد اللعب املناسبة مع جيرانهم وأصدقائهم.

تدريب الرضيع على عادات النوم في األسابيع األولىتدريب الرضيع على عادات النوم في األسابيع األولى
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رئيس األركان اإلسرائيلي:رئيس األركان اإلسرائيلي:
 نستعد بقوة لهجوم عسكري على  نستعد بقوة لهجوم عسكري على إيرانإيران

النووي  البرنامج  ضد  عسكري  خيار  إعداد  أن  كوخافي  أفيف  اإلسرائيلي  األركان  رئيس  أكد 
اإليراني، أمر واجب، مشيرا إلى أن اجليش اإلسرائيلي مستعد لهجوم عسكري في حال فشلت 

الدبلوماسية.
أن  ميكن  الدبلوماسية  أن  أثبت  »التاريخ  كوخافي:  أفيف  اإلسرائيلي  اجليش  أركان  رئيس  وقال 

تفشل واجليش اإلسرائيلي يستعد لذلك«.
اإليراني، »واجب أخالقي وأمر مهم  النووي  البرنامج  أن إعداد خيار عسكري ضد  وأكد كوخافي 

لألمن القومي«.
وكان رئيس األركان اإلسرائيلي، قد أكد قبل أيام أن إيران تشكل خطرا إقليميا وعامليا، مشيرا إلى 
أن املنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس األميركي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة 

إيران وأذرعها.
السباق االستراتيجي مع  ركيزة أساسية في مواجهة  أبيب مع واشنطن  تل  أن عالقة  وأضاف 

إيران، على حد تعبيره.

موجة غالء جديدة في مصر بعد رفع موجة غالء جديدة في مصر بعد رفع 
البنزينالبنزين

البنزين، قررت  ضربت موجة غالء جديدة في مصر بعد رفع 
الوقود  أسعار  رفع  مصر  في  املعدنية  والثروة  البترول  وزارة 
احمللي، في زيادة تعتبر الثالثة في أسعار البنزين هذا العام، 
مندد  بني  التواصل،  مواقع  عبر  النطاق  واسع  جدالً  أثار  مما 
على  الزيادة  هذه  في  بالالئمة  أنحى  من  وبني  وغاضب، 

سياسات احلكومة.
بأثر  الثالثة  بأنواعه  البنزين  رفع أسعار  البترولية  للمنتجات  التلقائي  التسعير  أعلنت جلنة  إذ   
ارتفعت أسعار السوالر والكيروسني، في  إلى جنيه، كما  تتراوح بني نصف جنيه  فوري، بقيمة 

زيادة هي األكبر منذ عامني.
بينما ارتفع سعر طن املازوت املورد لباقي الصناعات ٤٠٠ جنيه للطن، ليصبح سعر الطن ٥٠٠٠ 

جنيه للطن، مع تثبيت أسعار املازوت املورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

اغتيال  رئيس وزراء اليابان اغتيال  رئيس وزراء اليابان السابق واالتهامات تالحق كنيسة التوحيدالسابق واالتهامات تالحق كنيسة التوحيد
 رصدت عدسات املصورين بعضا من تفاصيل اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، في 

مدينة نارا بغرب البالد.
وعقب عملية االغتيال توجهت صوابع االتهام الي كنيسة التوحيد، اشتهرت »كنيسة التوحيد« 
خالل العقود املاضية، بتنظيم أعراس جماعية ضخمة، كانت جتمع بني عشرات آالف أتباع مؤسس 

الكنيسة الكوري سون ميونغ مون.
تصاعد االهتمام مجدداً بالكنيسة، املعروفة أيضاً باسم »احتاد األسرة من أجل السالم العاملي 

والتوحيد«، مع ارتباط اسمها باملتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
 وقالت الشرطة اليابانية إن املتهم تيتسويا ياماغامي يحّمل مجموعة دينية مسؤولية أزمات 
واجهتها عائلته، بعدما تبّرعت لها والدته مببالغ مالية كبرى. ويُعتقد أن ياماغامي استهدف آبي 

ألن األخير كان على عالقة بتلك اجملموعة.
ورغم أن الشرطة لم تعلن رسمياً بعد عن اسم اجلماعة املقصودة، عقد رئيس الفرع الياباني 
لـ«كنيسة التوحيد« توميهيرو تاناكا مؤمتراً صحافياً االثنني، قال فيه إن والدة املتهم منضوية 

في الكنيسة، ولكنه رفض التعليق حول التبرعات التي قيل إنها قدمتها.
ما هي »كنيسة التوحيد«؟

عبر  نفسها  تعّرف  حني  ففي  ومعارضيها،  مؤيديها  بني  التوحيد«  »كنيسة  تصنيف  يختلف 
موقعها الرسمي بأنها »حركة دينية وجمعية دينية غير ربحية«، يصنفها آخرون بأنها »طائفة 

دينية خطرة«.
تأسست احلركة عام ١٩٥٤ على يد سون ميونغ مون )١٩٢٠-٢٠١٢(، باسم »جماعة الروح القدس 
لتوحيد املسيحيني في العالم«، ولكن تغّير اسمها مع السنوات لتصير اليوم »احتاد األسرة من 
أجل السالم العاملي والتوحيد«، وتنشط خصوصاً في كوريا اجلنوبية، واليابان، والواليات املتحدة. 

وتلّقب اجلماعة باسم »مونيز« نسبة إلى الكلمة اإلنكليزية املستخدمة لوصف أتباع مون.
 بحسب موسوعة بريتانيكا، يؤمن أتباع احلركة بأن اخلالق أراد لإلنسان اختبار سعادة احلب. لكن 
ترميم ما تخّرب،  اخلالق  أراد  األرض.  األناني  الهدف، فساد احلب  آدم وحواء فشال في حتقيق ذلك 
الذي لم يستطع إكمال مهمته ألنه لم  بإرساله مخّلصني كثر للبشرية، من بينهم املسيح 
يتزوج. بحسب معتقدات »كنيسة التوحيد« فإن مون هو »املسيح اجلديد« الذي سيكمل املهمة، 
ألنه تزّوج وأسس عائلة مثالية. وبالنسبة ألتباعها، يعّد مون »األب احلقيقي«، وزوجته هاك جا 
هان، »األم احلقيقية«. ويرى املؤمنون بعقيدة مون، أنهم قادرون على إرساء ملكوت اهلل على األرض 
من خالل »النعمة« أو الزواج، ولذلك يحتفلون بأعراس جماعية، كانت تضم عشرات اآلالف في 
بعض األحيان، حني بلغت احلركة ذروة شعبيتها في الثمانينيات. تقول احلركة إنها تضم ثالثة 

ماليني عضو، ولكن اخملتصني يعتقدون أن األرقام أقّل من ذلك بكثير.

سريالنكا تعلن حالة الطوارئ سريالنكا تعلن حالة الطوارئ 
بعد فرار الرئيس وتعيني رئيس بعد فرار الرئيس وتعيني رئيس 

الوزراء الوزراء بدال منهبدال منه
أعلنت سريالنكا حالة طوارئ عامة، بعد ساعات 
على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البالد، 
رانيل  السريالنكي،  الوزراء  رئيس  تعيني  مت  كما 

ويكرمييسنغ، رئيسا باالنابة.
 وأصدر رئيس مجلس النواب بيانا مت اإلعالن فيه 

عن تعيني رئيس الوزراء السريالنكي رانيل ويكرمييسنغ رئيسا للبالد باالنابة.
أُعلنت  البالد،  الرئيس غادر  أن  دينوك كولومباج: »مبا  الوزراء،  رئيس  املتحدث باسم  إلى ذلك قال 

حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البالد«.
في سياق متصل، أطلقت الشرطة السريالنكية الغاز املسيل للدموع لتفريق آالف املتظاهرين 

املتجمعني أمام مكتب رئيس الوزراء.
الرئيس  استقالة  مع  بالتزامن  ويكرمسينغ،  رانيل  الوزراء،  رئيس  بتنحي  املتظاهرون  ويطالب 

غوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى جزر املالديف.
وتشهد سريالنكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقاللها عام ١٩٤٨، واألسبوع املاضي وجه الرئيس 
السريالنكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها املساعدة في مشتريات 

النفط.

كورونا يعصف كورونا يعصف بأوروبا.. بأوروبا.. 
وحتذير من التهاون بالفيروسوحتذير من التهاون بالفيروس

ارتفاع  من  العاملية،  الصحة  منظمة  حذرت 
أنحاء  بجميع  كوفيد-١٩  إصابات  في  كبير 

أوروبا.
بفيروس  اإلصابة  حاالت  إن  املنظمة  وقالت 

كورونا تضاعفت ثالث مرات في جميع أنحاء أوروبا خالل األسابيع الستة املاضية، ما ميثل قرابة 
نصف جميع اإلصابات على مستوى العالم.

كذلك تضاعفت معدالت االستشفاء على الرغم من انخفاض معدل الدخول ألقسام العناية 
الفائقة.

 ووصف الدكتور هانز كلوغ، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية في أوروبا، فيروس كورونا بـ 
»املرض السيء واملميت«، مشددا على أنه »ال ينبغي على الشعوب االستهانة به«.

وبحسب كلوغ فإن أقرباء املصابني باألعراض الشديدة للمتحور أوميكرون يقودون موجات جديدة 
من املرض بجميع أنحاء القارة، وأن تكرار العدوى قد يؤدي إلى استمرار الفيروس لفترة طويلة.

أيضا  اإلصابات، نشهد  ارتفاع  أوروبا: »مع  العاملية في  الصحة  اإلقليمي ملنظمة  املدير  وأضاف   
ارتفاعا في االستشفاء باملستشفيات، والتي من املقرر أن تزداد أكثر في أشهر اخلريف والشتاء. 
متثل هذه التوقعات حتديا كبيرا للقوى العاملة في مجال الصحة بدولة تلو األخرى، والتي تتعرض 

بالفعل لضغوط هائلة في التعامل مع أزمات ال هوادة فيها منذ عام ٢٠٢٠«.

حرارة قياسية وحرائق.. حرارة قياسية وحرائق.. وحتذير من »انتحار جماعي« للبشريةوحتذير من »انتحار جماعي« للبشرية
مع حلول فصل الصيف وارتفاع معدالت 
درجات احلرارة عامليا، تتزايد حوادث احلرائق 
قارات  مختلف  في  الغابات  جتتاح  التي 
األوروبية،  القارة  ومبا فيها  ودوله،  العالم 
حرارة  ودرجات  نسب  تسجل  باتت  التي 
ما  إلى  دولها  بعض  في  تصل  قياسية 
فوق ٤٥ درجة مئوية، وسجلت عديد من 
بلدان أوروبا مئات الوفيات بني مواطنيها 
طيلة  املرتفعة  احلرارة  درجات  بفعل 
مثل  بلدان  في  املاضيني،  األسبوعني 

إسبانيا والبرتغال.
وقد حذرت املفوضية األوروبية من أن نصف أراضي دول االحتاد األوروبي هي عرضة للجفاف، وما 
يصاحب ذلك من تداعيات وظواهر كارثية تطال األمن الغذائي واملائي واإلخالل تاليا بتوازن النظام 

البيئي الطبيعي.
فيما حذر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن احلرائق املستعرة في أوروبا وغيرها 

من قارات العالم، إضافة ملوجات احلر اخلانقة، تشير إلى أن اإلنسانية تواجه »انتحارا جماعيا«.
وقال غوتيريش الذي حتدث أمام وزراء من ٤٠ دولة خالل اجتماع حول األزمة املناخية واالحتباس 
العواصف  التصحر،  الفيضانات،  من  اخلطر،  منطقة  في  اإلنسانية  »نصف  أملانيا:  في  احلراري 

املتطرفة واحلرائق.
وأضاف: “لن تكون هناك دولة مبنأى عن الكارثة، ومع ذلك نتابع إشباع إدماننا على الوقود األحفوري، 

لدينا اخليار، إما التحرك اجلماعي أو االنتحار اجلماعي. األمر بيدنا«.  
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العربية  للمملكة  االقتصادية  العاصمة  استضافت 
السعودية، املطلة على البحر األحمر، مدينة جدة، قمة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس  التي جمعت  جدة، 
جو بايدن مع ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات الدول 
اخلليجية الست: اململكة العربية السعودية، اإلمارات 
البحرين  عمان،  سلطنة  الكويت،  املتحدة،  العربية 
وقطر، باإلضافة إلي ٣ دول محورية بالنسبة ملنطقة 
احلليف  مصر  مقدمتها  في  يأتي  العربي  اخلليج 

والشقيق، والعراق وكذلك األردن.

 رسائل تشير لتوتر العالقة: شكوك وفقدان الثقة
السعودي  العهد  ولي  فيه  استقبل  الذي  الوقت  في 
واملصلح،  القوي  الرجل  سلمان،  بن  محمد  األمير 
مزيد  نحو  إيجابية  كبيرة  نقلة  اململكة  نقلة  الذي 
جدة  مطار  في  فيه  استقبل  واملدنية،  احلداثة  من 
قمة  في  املشاركة  الدول  وزراء  ورؤساء  ورؤساء  أمراء 
جدة، لم يذهب الستقبال بايدن. مت استقبال الرئيس 
األمريكي، رئيس كما تروج امليديا األمريكية أكبر دولة 
في املنطقة حسب بروتوكول السعودية من قبل أمير 
منطقة مكة األمير خالد الفيصل. ولم يستقبل ولي 

عهد اململكة األمير محمد بن سلمان.
كما أن ولي العهد السعودي خالل استقباله للرئيس 
في  السالم  قصر  الرسمي  امللكي  القصر  في  بايدن 
جدة، ترك بايدن منتظرا في اخلارجية حوالي ١٠ دقائق 
ملاهية  واضحة  رسالة  في  ليستقبله  له  خرج  حتى 
السعودية.  العربية  للمملكة  الشاملة  والقوة  دورة 
والذي  القمة،  في  املشاركني  الزعماء  ببقية  مقارنة 
اصطحبهم ولي العهد السعودي مباشرة من املطار 

إلي قصر السالم.
قبل القمة كان القاصي والداني يعلم مدي الشكوك 
جانب  من  املتحدة  الواليات  من  كل  بني  الثقة  وعدم 
ودول املشاركة في القمة من جانب آخر، خاصة وأنه 
القمة  خالل  خطابه  في  السيسي  الرئيس  قال  كما 
ودبلوماسيا،  سياسيا  كبيرة  باحترافيه  صيغ  والذي 
التي  أن من بني األولويات في املنطقة، هذه املنطقة، 
العصور  مدار  علي  والثقافة  للحضارة  مصدرا  كانت 
عدم  إلي  أدت  خارجية  قوي  تدخالت  لكن  والقرون، 
هناك  والتنمية  األمن  يستعاد  ولكن  استقرارها، 
أولويات يجب احترامها وتنفيذها، يأتي في مقدمتها: 
حل الدولتني بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهناك 
ومشاركة  اإلنسان  وحقوق  بالدميقراطية  اهتمام 

اجملتمع املدني.
تدعم  التي  اخلارجية  الدول  توقف  الثالثة  واألولوية 
الذي يقود لعدم االستقرار   اإلرهاب  امليليشيات وقوي 
بسبب جلب امليليشيات ومتويل تيارات وجماعات دينية 
وحتويل  املنطقة  في  التوتر  هذا  لكل  أدت  متطرفة 
شعوب دول ذات حضارات وثقافة إلي الجئني ال يجدون 
الغذائي  األمن  العالم، في عن قضية  في  مأوي  لهم 
والطاقة وأمن املياه وتنظيم حقوق العبور دون املساس 
بسيادة الدول عبر التدخالت اخلارجية من دول أجنبية. 

املشاكل  وراء  أمريكا  بتورط  ضمنية  اتهامات   
الرئيسية في املنطقة

خاصة  األمريكية  لإلدارة  رسائل  كلها  وهذه 
من  اإلسالمية  اجلماعات  دعمت  التي  الدميقراطية، 
الدول  استقرار  لتهدد  املسلمني  واإلخوان  داعش 
في  رئيسيا  سبب  كانت  ودائما  واخلليجية،  العربية 
التي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  الثقة  فقدان 
أصبحت العديد من الدول العربية واخلليجية ال تنظر 
كان  كما  استراتيجي  رئيس  أنها  على  واشنطن  إلى 

احلال منذ سنوات.
بن  محمد  األمير  سياسيا  والذكي  القوي  الرجل 
طاملا  السعودية،  العربية  اململكة  عهد  ولي  سلمان، 
ما صبر علي اتهامات اإلدارة األمريكية لها في قضايا 
فيما  نفسه  بايدن  من  مباشرة  واتهامات  متعددة، 
يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان ومنها الصحفي جمال 
األمير  سؤول  الصحفي  املؤمتر  وخالل  جاشقجي. 
محمد بن سلمان هل السعودية تعتبر دولة منبوذة؟ 

اإلجابة،  لتعرف  القمة  هذه  تري  أن  عليك  رده:  وكان 
نبذ  يستطيع  أحد  يوجد  ال  أنه  ثقة  بكل  أكد  ثم 
للتدخالت  حد  لوضع  دعوته  عن  فضال  السعودية. 
أخرى،  ودول  واليمن  لبنان  في  املنطقة،  في  اإليرانية 
بني  والثقافة  الدين  في  عناصر مشركة  عن  والبحث 
إيران ودول املنطقة. وأيقنت الدول اخلليجية أن حتالفها 
وأبقي  أهم  مصر  الشقيقة  مع  وخاصة  العربي، 
تاريخيا وسياسيا ومجتمعيا وعسكريا من التحالف 
ميكن  ال  أنه  اخملتلفة  اخلبرات  أثبتت  التي  أمريكا،  مع 

الوثوق بها. 
فضال عن أن الدول اخلليجية أصبحت أكثر قناعة أن 
أقاويل اإلدارة األمريكية بأن الصني وروسيا متثالن تهديدا 
ميكن  بل  صحيحا،  ليس  والدولي،  اإلقليمي  لألمن 
سياسي  توازع  لتحقيق  وروسيا  الصني  مع  التحالف 
في  والعربية  اخلليجية  للدول  واقتصادي  وعسكري 
اإلدارات  متارسها  التي  اخلديعة  سياسيات  مواجهة 

األمريكية وفي مقدمتها إدارة الدميقراطيني.

الدول  جتاه  النوايا  حسن  أمريكا  تثبت  كيف   
اخلليجية والعربية؟

السعودية،  العربية  اململكة  في  جدة  قمة  خالل 
جسور  بناء  إلعادة  واضحة  خطوات  يقدم  لم  بايدن 

الشرق  املركزية  والعربية  اخلليجية  الدول  مع  الثقة 
والتنمية،  واالستقرار  باألمن  يتعلق  فيما  أوسطية، 
خاصة وأن كل مشاكل املنطقة من نقل ميليشيات 
وإرهاب وعدم استقرار وثورات وفوران مؤقت للجماعات 
تقف  وغيرها  اإليراني،  والتهديد  اإلرهابية  اإلسالمية 

وراءه بصورة أو بأخرى أمريكا. 
وتوقف  النوايا  حسن  أمريكا  لتثبت  األوان  آن  لقد 
البديل  وإال  املنطقة،  في  اإليرانية  التهديدات  أمريكا 
الصيني الروسي فعال ومؤثر وسيمثل ضربة قاسمة 
منطقة  في  األمريكية  واملصالح  األمريكي  للتواجد 
تتكبد  واشنطن  سيجعل  األوسط،  والشرق  اخلليج 
فيه  تتحدث  الذي  الوقت  ففي  باملليارات.  خسائر 
أمريكا عن التهديد الصيني الروسي لألمن اإلقليمي 
مقارنة  ذلك  على  دالئل  هناك  ليس  ولكن  والعاملي، 
لألمن  لبنان  في  اهلل  وحزب  إيران  لتهديد  بالنسبة 
اإلقليمي في املنطقة، من وجهة نظر الدول اخلليجية 
والشرق أوسطية، خاصة وأن هذه األخيرة بدأت تتمتع 
بعالقات ممتازة مع كل من بكني وموسكو، وهو ما ميثل 

صداعا رهيبا في رأس اإلدارة األمريكية احلالية.
على أمريكا أن تثبت في خطوات فعلية حسن النوايا، 
والشرق  العربية  الدول  مع  جديدة  صفحة  لفتح 
الدولة  هذه  أصبحت  أمريكا  وأن  خاصة  أوسطية، 
أوسطية.  والشرق  اخلليجية  املنطقة  في  املنبوذة 
احللول األمريكية عادة ما تكون على صورة مساعدات 
أكبر  علي  يحصلون  أمريكيني  خبراء  توظف  مالية، 
حصص منها. ألم يحن الوقت لتكون هناك مشاريع 
تنفع  املتحدة  الواليات  تقدمها  حقيقية  تنمية 
وتساعد الدول العربية الشرق أوسطية، واإلصالحيات 
الستمرار  العربية  الدول  يقود  ما  وهو  فيها،  التي 
دول  األمريكية جتاه  والسياسات  النوايا  التشكك في 
في  كان  مثلما  املنطقة  دول  أضرت  والتي  األمريكية، 

عهد أوباما ومستمر في عهد إدارة بايدن. 
واجلميع يتذكر اخلبرات السيئة للفوضى العشوائية، أو 
البناءة من وجهة نظر اإلدارات األمريكية الدميقراطية 
جماعات  واشنطن  مولت  عندما  أوباما،  أيام  منذ 
الربيع العربي، لتتحول  دينية متطرفة، لتسرق ثورات 
أن  من  بدال  إلي حركات فوضوية سوداء  الثورات  هذه 
تقود املنطقة للحرية والعدالة والدميقراطية، سرقت 
متطرفة  إسالمية  جماعات  فيها  الشعبية  الثورات 

جرت  وماليا  سياسيا  واشنطن  من  ومدعومة  ممولة 
االستقرار  وعدم  والتطرف  الظالم  لعصور  املنطقة 
والدماء وهدم الدول، وحتويل شعوب دول ذات حضارات 
وثقافات إلي الجئني في مختلف دول العالم ينظر إلي 

بصورة سيئة للغاية.

أي  عن  بعيدا  الشعبي  لالستهالك  تصريحات    
خطوات واقعية عملية

القضية  حلل  فعال  دور  بأدي  تقم  لم  أمريكا 
قاعدة  وفق  الدولتني،  حل  وخاصة  الفلسطينية 
يتعامل علي أساها بايدن، وهي أن ما يقال لالستهالك 
مجرد  وهي  حقيقي،  حل  إلي  للوصول  وليس  احمللي 
الدولي  التوافق  ورغم  أمريكية،  شفهية  تصريحات 
اخلطوات  أن  إال  التصريحات،  مستوي  علي  املعلن 
في  تقدم  أي  إلي  تشير  ال  الواقع  أرض  علي  الفعلية 
مسار احلل النهائي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
الوكيل  لتكون  أمريكي كبير إلسرائيل  دعم  في ظل 
األمريكي في املنطقة، مما يؤدي ملزيد من عدم االستقرار 
بني شعوب املنطقة، خاصة وأن القادة العرب ال يريدون 

أن ميتد هذا األمر إلي شعوبهم ومجتمعاتهم. 
املنطقة  علي  يسيطر  أصبح  جديد  معطي  أن  إال 
ومصر  للسعودية  الكبير  العسكري  اإلنفاق  ظل  في 
الصني  تقوم  حيث  الروسي،  الصيني  التحالف  عبر 
في  الباليستية  الصواريخ  إلنتاج  مصنع  بتأسيس 
مع  املصرية  السالح  صفقات  عن  فضال  اململكة، 
تدفقات  واشنطن  أوقفت  أن  بعد  الروسي،  احلليف 
مالية وتقنيات صيانة لبعض الطائرات األمريكية لدي 

القوات املسلحة املصرية. 

 املثلث املؤثر: الرياض، القاهرة وأبو ظبي
واملثلث اجلديد املتمثلة أركانه في الرياض، القاهرة وأبو 
تدخالت  أمام  كبيرة  تفاوضية  قوة  ميثال  أصبح  ظبي، 
اإلدارة األمريكية، التي أصبحت مجبرة علي استرضاء 
األسواق  في  الطاقة  امدادات  لزيادة  املثلث  هذه 
العاملي،  الغذائي  األمن  علي  أثرت  والتي  العاملية، 
ومستوى  الغربية،  الدول  في  التضخم  ومعدالت 
الغربية  الدول  في  قادتها  عن  الشعوب  رضاء  عدم 
أن  بايدن من  إدارة  تعاني  التي  أمريكا،  وفي مقدمتها 
والغذاء  الطاقة  أزمات  بسبب  لشعبيتها  مستوى 
العاملية  األسواق  في  مؤثرة  دول  وتهديدا  والتضخم 
الدوالر  غير  أخري  عمالت  باعتماد  اخلليج  دول  مثل 
التجارية  املعامالت  في  والروبل  اليوان  مثل  األمريكي 

في األسواق الدولية ومنها أسواق الطاقة.
يذكر أن بايدن التقي في اجتماع قبل القمة مع ولي 
العهد السعودي وامللك سلمان بن عبد العزيز، وعلي 
الفتاح  عبد  الرئيس  علي  اجتمع  جدة  قمة  هامش 
السيسي، ورئيس دول اإلمارات الرجل الشيخ محمد 
قبل  املتحدة  الواليات  لزيارة  بايدن  دعاه  زايد حيث  بن 

نهاية العام اجلاري.
 

قمة جدة: هل جنح بايدن في إعادة بناء الثقة 
مع الدول اخلليجية الشرق أوسطية؟

مونتريال - 
قراءة حتليلية –

 عبد املسيح يوسف: 
عضو نقابة الصحفيني 

املصريني

 واشنطن حتاول فتح صفحة جديدة للعالقات مع الدول العربية واخلليجية واشنطن حتاول فتح صفحة جديدة للعالقات مع الدول العربية واخلليجية
 بايدن ذهب للتأكيد علي قاعدة ضمان أمن اخلليج مقابل الطاقة .. لكن الدول اخلليجية لديها البديل الصيني الروسي بايدن ذهب للتأكيد علي قاعدة ضمان أمن اخلليج مقابل الطاقة .. لكن الدول اخلليجية لديها البديل الصيني الروسي

 البيان اخلتامي: صياغات مطاطة دون حتديد إجراءات عملية إلعادة بناء الثقة  البيان اخلتامي: صياغات مطاطة دون حتديد إجراءات عملية إلعادة بناء الثقة 
 كلمات الزعماء العرب حتمل مضامني أن أمريكا سبب مشاكل منطقة أنتجت وصدرت احلضارة والثقافة وجلبت املرتزقة ودعمت اجلماعات  كلمات الزعماء العرب حتمل مضامني أن أمريكا سبب مشاكل منطقة أنتجت وصدرت احلضارة والثقافة وجلبت املرتزقة ودعمت اجلماعات 

اإلرهابية وتسبب في حتويل لشعوب لالجئنياإلرهابية وتسبب في حتويل لشعوب لالجئني
 الدول العربية واخلليجية أصبح لديها رفاهية االختيار بني واشنطن .. أو بكني وموسكو للتحالف  الدول العربية واخلليجية أصبح لديها رفاهية االختيار بني واشنطن .. أو بكني وموسكو للتحالف 

 بايدن يؤكد أن الصني وروسيا يهددان األمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي .. والدول اخلليجية تلجأ للصياغات املطاطة دون إدانة واضحة للحلفاء  بايدن يؤكد أن الصني وروسيا يهددان األمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي .. والدول اخلليجية تلجأ للصياغات املطاطة دون إدانة واضحة للحلفاء 
اجلديداجلديد

 الطاقة وإيران وفلسطني واالستقرار وتنمية املنطقة أهم قضايا قادة املنطقة .. وواشنطن ليس لديها خطط محددة الستعادة ثقة احللفاء الذي  الطاقة وإيران وفلسطني واالستقرار وتنمية املنطقة أهم قضايا قادة املنطقة .. وواشنطن ليس لديها خطط محددة الستعادة ثقة احللفاء الذي 
كانوا استراتيجيني قبل فقدان الثقة في واشنطنكانوا استراتيجيني قبل فقدان الثقة في واشنطن

التتمة ص١٩
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس 
محمد حسني مبارك و انتهيت منها قبل 

ثورة ٢٥ يناير بأسبوع! 
املذيع هادي ابو اخلير يقدم برنامجه اإلذاعي 
مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى  »كلمتني 
مشجعاً  املصري  رامز  املهاجر  الدكتور  من 
للهجرة و راوياً له عن والدته أم دنيا اخلادمة 
و  هو  باعته  التي  األصل(  األرستقراطية  )و 
األرض؛  في  تشتتوا  و  أطفال،  هم  و  إخوته 
و كيف كان قرار زيارته ملصر يتأثر باالحداث 
مع  تزامنت  التي  واالجتماعية  السياسية 
هذه  تنعكس  كانت  فقد  زيارته!  موعد 
عليه  مباشر  غير  بشكل  سلبياً  األحداث 
املصري  خليل  بينهم  من  أخوته  على  و 
الذي مات في عبارة السالم و هو عائد إلى 
مصر و قبلت امه ببساطة التعويض املالي 
املتواضع من احلكومة وهي شاكرة، ممنونة! 
فعلم رامز باخلبر و هم باالتصال بها هاتفياً 

كي يعاتبها!    
حلقة ١٢:

لم جتب ام دنيا الهاتف بسرعة مما أغضبه 
التقطت  أن  أخيرًا  لبثت  ما  لكنها  و  أكثر، 

محمولها و اجابته:
- الو..

في  قلتيه  اللي  الفاضي  الكالم  إيه   -
بتحسيش؟... ما  إيه...  ...أنِت  دا؟  التلفزيون 

و  بفلوسكم...  تغوروا  ماتقوليلهم  بدل  دا 
و هربوا...هو  قتلوه  اللي  له حقه من  هاتوا 
دا مش ابنك اللي مات... وكمان بيضحكوا 
في   الكورة  عبط...ولعيبة  بقرشني  علينا 
ماليني..عشان  قبضوا  األفريقية  الدورة 

بيجروا ورا حتة كاوتش!
ارتاعت عواطف من حدة االسلوب فسألت:

- مني معايا؟!
- معاِك ابنك رامز...يا ترى فاكراني والّ؟...وال 

أنِت…
أن  بعد  بنفسها  ثقتها  دنيا  ام  استعادت 

أدركت من هو فقاطعته ببرود:
واحد  امك...كل  سيد  يا  بقى   اسمع   -
بياخد علي قد قيمته... واخوك  نفسه اهلل 
جنيه   ١٠٠٠٠ حياته  في  ماشفش  يرحمه 
جنيه   ٣٠٠٠٠ بـ  يتعوض  بعض…فلما  على 
نسكت!... و  بقنا  في  جزمة  نحط  يبقى 

سعيكم مشكور يابني. 
أغلقت ام دنيا اخلط  بكل وقاحة في وجه 
ابنها الذي ظل متجهما من منطق احلوار! 
فهي امرأة لم تغيرها األيام إال لألسوأ! أما 
بالنسبة ملوقف رامز من تعويضات الدولة، 
وجهة  من  الضحايا  بقية  و  أخيه  فحياة 
تقديرات  عرف  في  أما  مبال!  تقدر  ال  نظره 
الدولة: فإن صرف ٣٠٠٠٠ جنيه فعلياً  لكل 
إجمالي  ليكون  الغرقى،  عائالت  من  عائلة 
جنيه   ٣٠٠٠٠٠٠٠ تقريباً  املنفق  املبلغ 
لاللف عائلة، هو مبلغ سخي جدا باملقارنة 
بالثالثة ماليني املهداة إلى املنتخب املصري!  
عدم  هو  الدولة  على  يؤخذ  قد  ما  ولكن 

وغيره من ضحايا  بخليل  املعنوي  االكتراث 
بكاس  احتفاالتها  في  فاستمرت  العبارة، 
واحداً  يوماً  حداداً  تتوقف  لم  و  افريقيا 
حدث!  ملا  أسفها  عن  تعبيراً  األقل  على 
افضل  تكون  الوجدانية  املشاركة  فاحيانا 
بكثير جداً من املعونات املالية. رحمك اهلل 
ترحل  و  حتيا  أن  عليك  كتب  فقد  خليل،  يا 
البالد  فرحت  قد  ها  و  مأوى!  وبال  آدمية  بال 
نحيب  و  تاه صراخ  و  االفريقية،  األمم  بكأس 
الفرح  ضحكات  بني  أوالدهم  على  األهالي 

وابتهاجات نشوة الفوز!
* * * 

 بعد ما سمع هادي  ابو اخلير ما جرى خلليل، 
ان  الرد(  عن  يعجز  حينما  عودنا  )كما  قرر 

يشاركنا مبداخلة قائالً:  
- معلش يا دكتور رامز فيه مداخلة تانية...

عادل...أتفضل  عصمت...استاذ  عادل  من 
سامعينك.

متحفزة  حادة  نبرة  و  عالية  صوت  بطبقة 
تكلم عادل عصمت و قال:

رامز... لالستاذ  اقوله.  عايز  اللي  كل  أنا   -
وعرض  بسمعتنا،  التشهير  عيب  عيب! 
دا...حرام  بالشكل  الهوا  علي  مشاكلنا 
عايز  املستفيد؟  مني  كدة...  كفاية  عليك.. 

افهم...
فرد عليه رامز متسائالً:

- أنا ال شهرت وال الفت حاجة من عندي... 
عائلتي...إيه  تخص  حقائق  عن  باتكلم  أنا 

اللي مضايق  حضرتك مش فاهم؟ 
- ملا حضرتك حتب تعرض حقائق وانت عارف 
اسمه  يبقي  بتسمعها  الناس  ماليني  ان 

تشهير 
تشهير... انه  شايف  مش  أنا  واهلل   -

هو  الوحيد  هدفه  بيبقي  التشهير  الن 
التنوير!..مش  انا هدفي  التشهير بس، بس 
احسن ما اقعد أفرز في مشاكل بالد تانية 

...ومشاكلنا إحنا نطنشها؟!
اهلل  باهلل...حسبي  اال  قوة  وال  حول  ال   -

ونعمة الوكيل...
أمر هادي سريعا بإنهاء احلوار مع عادل من 
ان  وشك  على  كان  أنه  حيث  الهواء،  على 
لها  عالقة  ال  جانبية  قضايا  إلى  يتشعب 

ببرنامجه وقال:
فينا... عادل...امسحها  حج  يا  معلش   -

احب  !...و  املداخلة  على  جدا  ومتشكرين 
افكر السادة املستمعني ان من حق اي حد 
يقول اللي هو عايزه طاملا ما بيجّرحش في 

حد...كمل يا دكتور رامز...اتفضل...
*** 

 مازلنا في عام ٢٠٠٦، في اوائل شهر مايو، 
و  الشرطة  قسم  في  دنيا  ام  ُطلبت  حني 

ُسئلت: 
- تعرفي مني دا يا عواطف؟..

أراها احملقق صورة فوتوغرافية لشخص ما، 
فاجابت بسرعة:

- مني دا يا سعادة البيه؟!

- أنا اللي باسألك!
- ماعرفوش يا بيه!

- طب بصيله كويس...
قالت  و  النظر  دنيا  ام  دققت 

يائسة: 
- ماعرفوش و اهلل...
- ماتعرفيش ابنك؟!

- يا بيه أنا عندي عيال كتير، و معظمهم 
موآخذة  وهم لسه صغيريني...فال  سابوني 
بس  معايا...  يعلمش  ما  ممكن  الشكل 

قوللي اسماء وانا خدامتك!
مبزاجي  عواطف...حاعديها  يا  ماشي   -
عبده  مصطفى   ... مصطفى  ...اسمه 

املصري...
فروحه  عمل  وماله  ينّيله...  مصطفى!   -

كده ليه...؟
يا  أسيوط  في  ايه  بيعمل  كان  ابنك   -

عواطف؟ 
حيث  من  الثالث  االبن  هو  مصطفى  ان 
الترتيب. كان يتصف ببشاشة الوجه التي 
تخفي حتتها عاملاً مخيفاً. اختلف عن بقية 
منذ  املزاج  حاد  النزعة،  عدواني  بأنه  إخوته 
قناع  وراء  التخفي  في  وموهوب  الصغر، 
جداً؛  شقيا  طفالً  كان  الربانية.  سماحته 
في  املدرسة  من  يخرجاه  أن  والداه  اضطر 
منها  طرده  مت  حني  األطفال  رياض  مرحلة 
تعرف  بعدها  املفرط.  لشغبه  مرات  عدة 
مصطفى على أحد الشيوخ، وقد استنبط 
فيه موهبة اجلاذبية، حني كان يبيع فالً في 
يبلغ  أن  قبل  أصدقائه  مع  املرور  إشارات 
بديلة  مهنة  وهي  عمره  من  السادسة 
عنه  الشيخ  عرف  خاللها  ومن  للدراسة 

الكثير: من ابوه، من امه، اين يسكن...الخ.
مت  عندما  والده،  موت  أحداث  عقب 
ليالً  غرفته  في  يجلس  كان  السادسة، 
الصبيانية  بحركاته  مستمتعاً  وحيداً، 
للحائط  إتالف  عنها  ينتج  والتي  العنيفة 
رادع  له  كان  وما  فراشه،  مرتبة  تقطيع  او 

بالطبع.
 و في يوٍم نادت عليه امه وهو في غرفته:

- تعال يا مصطفي...
خرج إليها بفضول، فأشارت إلى رجل كان 

بجانبها مزمعاً أن يشتريه وقالت:
- سلم على عمك الشيخ موافي

الشيخ  به  اذ  و  مصطفى  اليه  فنظر 
بغمزة  بادره  ان  لبث  ما  الذي   صديقه، 
معرفته  مصطفى  يظهر  ال  حتى  متوارية 
به في حلظة انفعال؛ فحياه الشيخ محاوال 

إخفاء رد فعل مصطفى:
- اهال يا مصطفى ...ما شاء اهلل عليك!

ليعيش  يومها  الشيخ  أخذه  بالفعل  و 
معه، و قام بإلغاء كل ما تعلمه مصطفى 
تعاليم  و  جديدة  بأفكار  ليستبدله  قبالً 
مبناهج  والكتابة  القراءة  علمه  مختلفة؛ 
و  كيف  لقنه  عليها؛  متعارف  غير  خاصة 
و  مراجع  إلى  مستندا  ويحب،  يكره  متى 

ينسى  جعله  خاصة؛  كتب 
حتماً  ليدرك   ، متاماً  ماضيه 
هو  ها  و  غداً!  سيكون  من 
في  سيفه  يستل  مصطفى 
اوائل مايو ٢٠٠٦، على وشك ان 
يقتحم إحدى كنائس أسيوط. 
و قد تبدو كلمة اقتحام صعبة 
األمر  حقيقة  في  ولكن  جداً(،  صعبة  )بل 
هي أسهل بكثير مما نتخيل؛ فالكنائس في 
مصر -رغم احلراسة الدائمة- مفتوحة لكل 
من هب ودب! أمر ال يستدعي االقتحام! فما 
ماء  حلفظ  فقط  هي  إذن؟  احلراسة  دور  هو 
العسكري  )أو  الشرطة  فحارس  الوجه! 
ومسالم  بسيط   شخص  عادة  بالعامية( 
كبير  أحد،  على  له  سلطة  ال  االرياف.  من 
اجتماعياً  مؤهل  غير  فهو  صغير.  او  كان 
أن يدافع عن نفسه حتى بسالحه احملمول؛ 
و  الذخيرة!  من  فارغ  احلقيقة  في  فهو 
او  عنفته  ان  يرتبك  قد  فاحلارس  هذا  على 
مصطفى  اقتحام  اما  وجه.  في  صرخت 
سهولة  أكثر  مبالغة  دون  كان  للكنيسة 
السيف من  اخرج  ما  ذكره! فسرعان  مت  مما 
تردد،  دون  العسكري  فر  حتى  عباءته  حتت 
بكامل  الكنيسة  بوابة  مصطفى  فدخل 
احلرية ملوحا بالسيف ميينا ويساراً متأهباً 
أن يصيب أحداً!  لكن العجيب انه هو الذي 
أصيب! فقد دخلت الكنيسة خلفه مباشرة 
مصطفى  سائقها  رأى  بالصدفة،  سيارة 
يلوح بسيفه فصدمه عمداً راميًة اياه ارضاً 
االقتحام  على  السيطرة  فتمت  وعي؛  بال 
الذي  مصطفى  على  وقبض  يبدأ،  أن  قبل 
بدأت  و  بسيطة.  بكدمة  إال  يصب  لم 
عواطف  استدعاء  مت  وهكذا  التحقيقات 
قالت  و  باخلبر  ووجهت  حني  ارتبكت  التي 

للضابط: 
- و املطلوب ايه يا بيه؟

- بصي يا ست عواطف...احلوادث الطائفية 
اللي زي دي...ممكن جتيبلنا و جتيب لك صداع 
ما لوش الزمة...و زي ما اتصرفنا في القضايا 
كمان...  دي  في  فاتت...حانتصرف  اللي 

علشان انت ست طيبة...
- كتر خيرك يا سعادة الباشا...بس أنا مش 

فاهمة...ايه املطلوب؟!
- شوفي...احلادثة دي حصلت و خلصت قبل 
الصحافة  هلل  احلمد  مصايب...و  حتصل  ما 
ماحلقتش تعرف...فإحنا حنكفي  على اخلبر 
حصل... اللي  شافوا  اللي  الناس  ماجور...و 
غير  باقي  بالسكوت...مش  اوامر  أخدوا 

حاجة صغيرة  عشان نأمن نفسينا!
- اللي هي ايه؟

صمت الظابط لبرهه ثم اخرج ورقة وقلما 
دنيا  ام  امام  وضعهما  و  املكتب  درج  من 

بلطف وقال:
يا  عقلياً  مختل  ايه  قد  بقاله  ابنك   -

عواطف؟!
يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )1212((

بقلم:  مينا ماهر
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الذي  سوهاج  محكمة  حكم  ازمة   اعادت 
رفض تطليق الزوجة املسيحية بعد اسلمة 
زوجها ضرورة اقرار قانون االحوال الشخصية 

للمسيحيني في أسرع وقت.
عنف  واقعة  حدثت  املاضي  الشهر  ان  يذكر 
زوجها  قبل  من  قبطية  زوجة  على  منزلي 
وسائل  وضجت  جديد،  من  االمر  أشعل 
الى  الوصول  بضرورة  االجتماعي  التواصل 
خاص  لتشريع  سريع  واقرار  جذرية  حلول 
امور  في  اليه  يحتكمون  باملسيحيني 
حتكم  االن  حتى  ألنه  الشخصية،  احوالهم 
قضايا  في  االسالمية  بالشريعة  احملاكم 
االحوال الشخصية للمسيحيني نظرا لعدم 

وجود تشريع قانون يحتكم به بينهم.
البابا  صعود  مع  وبالتزامن   ،٢٠١٣ عام  فمنذ 
مارمرقس  كرسي  لسدة  الثاني  تواضروس 
الكنسية بضرورة  املطالبات  ازدادت  الرسول. 
إصدار قانون موحد لألسرة املسيحية. يجمع 
حتت  مصر  في  املسيحية  الطوائف  كافة 
صياغة  إلى  التوصل  ومت  واحد.  قانوني  إطار 
كل  به  حتتفظ  متعددة،  فصواًل  يضم  قانون 
فتجد  اخلاصة.  وشرائعها  بأحكامها  طائفة 
األرثوذكس،  عند  للطالق  بابًا  مسودته  في 
مقابل رفض الطالق لدى الكاثوليك، وهكذا. 
الشئون  لوزارة  الصيغة  تلك  تقدمي  مت  حيث 
النيابية منذ ما يقرب من عامني. وفي انتظار 

مناقشتها واقرارها من قبل البرملان.
التي  املسيحية  سوهاج  سيدة   ازمة 

أسلم زوجها
بدعوى  سيدة  تقدمت   ،٢٠٢٢ عام  بداية  مع 
سوهاج،  في  األسرة  محكمة  أمام  تطليق 
عبر  ديانته،  تغيير  الزوج  قام  بعدما  وذلك 
مؤخرا  أقيمت  جلسة  وفي  إسالمه.  إشهار 

رفضت احملكمة القضية.
 استندت حيثيات احلكم الصادر من محكمة 
والتي  النقض«  »قضاء  إلى  سوهاج،  أسرة 
أن  الدعوى  رفض  أسباب  احملكمة  أرجعت 
 - إسالمه  إشهار  بعد  أصبح  عليه  »املدعى 
وحدها  اإلسالمية  الشريعة  فإن   - مسلما 
التغيير –  دون غيرها – من وقت حصول هذا 
التي حتكم حالته الشخصية فال يجوز  هي 
إخضاعه في أحواله الشخصية التي طرأت 
مجلس  وهو  امللي  للمجلس  الزواج  بعد 
طائفي محدود الوالية ال يستطيع أن يحكم 
بغير القواعد التي وضعت ألبناء طائفته من 

األقباط األرثوذكس«.
وفيما يتعلق ببعض اآلراء القانونية املتداولة، 
التي حتدثت عن ضرورة رفع دعوى خلع، وليس 
ال  »القانون  إن  السيدة،  محام  قال  طالق، 
أرفع  ممكن  خلع،  دعوى  ارفع  ممكن  يلزمني، 
دعوى  ارفع  ممكن  للضرر،  تطليق  دعوى 
أجلأ  ممكن  »كنت  مضيًفا  العقد«،  لفسخ 
للخلع، وكنت ممكن أجلأ تطليق للضرر طبًقا 
للشريعة اإلسالمية، لكن أنا فضلت أن اجته 

لشريعتي«.
سوهاج،  أسرة  محكمة  حيثيات  واستندت 
إلى حكم من محكمة النقض املصرية، عام 
قضية  في  االختصاص،  تنازع  بشأن   ،١٩٥٩
رفعتها  بالنفقة،  ولكنها متعلقة  مشابهة 
بتغيير  الزوج  قيام  شهدت  قبطية،  سيدة 
من  للتهرب  األرثوذكس،  الروم  إلى  الطائفة 
قبل  إسالمه،  يشهر  أن  قبل  النفقة،  دفع 
مطالبته  عن  »بالكف  النقض  تفصل  أن 
عليه  املدعى  إسالم  تاريخ  من  بالنفقة 
صدر  قد  يكون  الطالق  وقوع  على  تأسيساً 
من جهة ذات والية ويتعني رفض طلب وقف 

تنفيذه«. 
وفي مارس من العام املاضي، طالبت نحو ٤٩ 
على  نشرت  عريضة  عبر  نسوية،  منظمة 
اإلنترنت، »بقانون مدني موحد لكل املصريات 
دون تفرقة على أساس الدين ينطلق من واقع 
املرأة املصرية اليوم، كشريكة في الوطن، لها 
تستقيم  ال  مجتمعي  ودور  اقتصادي،  ثقل 
ومعيله  وأم  كزوجة  بدونه.  احلديثة  مصر 
األهلية«.  كاملة  كمواطنة  اجملتمع،  لثلث 
من  فبراير  في  الصحف  نشرت  بعدما  وذلك 

جديد  قانون  مشروع  مسودة  املاضي  العام 
لألحوال الشخصية.

إقرار  حلني  احلل  هو  فايز: اخللع   سعيد 
قانون األحوال الشخصية للمسيحيني

من جانبه علق سعيد فايز، احملامي القبطي 
والباحث القانوني إن حكم سوهاج صحيح 
مواد  بنصوص  يحكم  فالقاضي  قانونا، 

القانون وليس بالهوى.
وأضاف: كان يجب على احملامي مقيم الدعوي 
أن يطلب اخللع، وال يستند إلى الئحة األقباط 
املدعية  يجعل  الذي  بالشكل  األرثوذكس. 
التشريعية  اإلجراءات  نصوص  من  تستفيد 
لدعاوى األسرة. باملادة التي تنص على إنه في 
الدين،  أو  املذهب،  أو  الطائفة،  اختالف  حالة 
على  االسالمية  الشريعة  أحكام  تطبق 
أن  الزوجة  لهذه  يحق  ثم  ومن  النزاع.  طرفي 

تطلب خلًعا.
صحيًحا،  ليس  العكس  إن  إلى  فايز  ويشير 
ودخولها  الزوجة  ديانة  تغيير  حالة  ففي 
الشريعة  إلى  االستناد  يتم  اإلسالم. 
مفسوًخا  زواجها  عقد  ويصبح  اإلسالمية، 
تلقائًيا، ودون احلاجة إلى حكم قضائي. وهو 

أمر يخالف املساواة التي أقرها الدستور.

األحوال  قضايا  على  املطلع  احملامي  ويقارن 
الشخصية لغير املسلمني، بني لوائح وقوانني 
كانت حتكم قضايا األقباط. فيقول: املعضلة 
تعديل  على  القائمني  في  كانت  األساسية 
جموع  على  تطبق  كانت  التي   ،٣٨ الئحة 
إلغائها  ومت   ،٢٠٠٨ عام  األرثوذكس  األقباط 

كانت  الالئحة  تلك  إن  مؤكًدا  باباوي.  بقرار 
في  الطالق  طلب  في  احلق  الزوجني  تعطي 
حالة تغيير الدين. وبعد تعديلها، مت إسقاط 
الزنا  سوى  يتبق  ولم  جهل،  عن  املادة  هذه 

كسبب وحيد لطالق املسيحيني في مصر.
املرجع  كانت  فايز،  ذكرها  التي   ٣٨ الئحة 
الشخصية  األحوال  لقضايا  األساسي 
للمسيحيني. حتى إذا ما جاء العام ٢٠٠٨، قرر 
البابا شنودة الثالث إلغاء تلك الالئحة، التي 
األقباط  لطالق  متعددة  أسبابًا  تتيح  كانت 
كبيرة،  أزمة  في  تسبب  مما  الزيجة.  ولفسخ 
عالقني  املسيحيني  من  احلاالت  آالف  جعلت 

في زيجات فاشلة.
تعتمد  كانت  القدمية  الالئحة  ان  مضيفا 
العشرة،  واستحالة  لزوجته،  الزوج  “هجر 
والزنا، وتغيير الدين، والسجن، ومرض العنة، 

للتطليق.  املعاملة” كأسباب  واجلنون، وسوء 
وبعد تعديلها، اقتصرت أسباب الطالق على 
العبارة “ال طالق إال لعلة الزنا”. وهي التفسير 
آيات  ألحد  الثالث  شنودة  البابا  وضعه  الذي 
الكتاب املقدس، فمنع الطالق بغرض الدفاع 

عن األسرة املسيحية.
هاني صبري: ِفي حالة ارتداد أحد الزوجني 
عن املسيحية من حقهما طلب الطالق 

سبب تغيير الدين وفقًا للمادة الثالثة
من جانبه اشار احملامي احلقوقي هاني صبري 
انه ِفي حالة ارتداد أحد الزوجني عن املسيحية 
من حقهما طلب الطالق سبب تغيير الدين 
املصري  الدستور  من  الثالثة  للمادة  وفقاً 
الزوج عن املسيحية، من  ارتداد  احلالي، وعند 
للخلع  التطليق  دعوي  تقيم  أن  الزوجة  حق 
وهذه الدعوي أسهل نسيباً من دعوي الطالق 
للضرر حلني تعديل قانون األحوال الشخصية 

للمسيحيني
اختلف  إذا  للقانون  وفًقا  انه  صبري  واضاف 
الزوجان في الطائفة أو امللة وكانت الشهادة 
وأقامت  والقانون،  للواقع  وفقاً  صحيحة 
أحكام  فإن   ، الطالق  بطلب  الدعوى  الزوجة 
التطبيق،  واجبة  تكون  اإلسالمية  الشريعة 
وال يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث 
دينونتهما بالطالق من عدمه، باعتبار أن نص 
لسنة   )  ١  ( رقم  القانون  من   )  ٣  ١٧  ( املادة 
٢٠٠٠ وضع القيد بالنسبة للزوجني متحدي 
أو  ملة  الزوجان  اختلف  فإذا  والطائفة،  امللة 
وهي  العامة  القواعد  تطبيق  تعني  طائفة 
الشريعة اإلسالمية التي تبيح الطالق حتى 
ولو كانت شريعة أحدهما أو كالهما ال جتيزه 
الطالق  في  الراغبني  من  البعض  يلجأ  قد   .
من املسيحيني إلى ادعاء تغيير الدين أو املّلة 
والطائفة حملاولة احلصول على الطالق ويعلم 
الكثيرين أنها بقصد التحايل على القانون.  

مشيرا الى انه لم يسدل الستار بعد عن هذه 
القضية من حق الزوجة استئناف احلكم، لها 
احلق أيضاً في إن تقيم دعوي التطليق للخلع.  

من  لالنتهاء  البرملان  بدعوة  حديثه  واختتم 
الشخصية  األحوال  قانون  مناقشة مشروع 
مشروع  يتضمن  وأن  وإقراره،  للمسيحيني 
القانون املساواة فى امليراث بني الذكر واألنثى 
املسيحيني، وإقرار التبني في املسيحية، وان 
تغيير  لسببني  املسيحية  في  الطالق  يكون 
لها  األمور  هذه  إن  حيث  الزنا،  وعلة  الدين، 
أساس دستوري وقانونى، ولها ما يؤيدها فى 

الكتاب املقدس. 
كافة  من  قرار  إصدار  ضرورة  الى  لفت  كما 
شهادات  اعتماد  بعدم  املسيحية  الطوائف 
الغرض  يكون  التي  الطائفة  أو  امللة  تغيير 
منها التحايل للحصول على الطالق، وإرسال 
القرار إلى محاكم األسرة إليقاف هذه الثغرة، 
لغير  الشخصية  األحوال  قانون  تعديل  حلني 

املسلمني.

اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة يحتكم املسيحيون؟ )اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة يحتكم املسيحيون؟ )11((
محكمة األسرة بسوهاج ترفض تطليق زوجة مسيحية بعد إسالم زوجهامحكمة األسرة بسوهاج ترفض تطليق زوجة مسيحية بعد إسالم زوجها

األقباط مازالوا في دوامة »األحوال الشخصية«... مادام قانونهم حبيس االدراجاألقباط مازالوا في دوامة »األحوال الشخصية«... مادام قانونهم حبيس االدراج
 اخللع هو احلل حلني إقرار قانون األحوال الشخصية للمسيحيني اخللع هو احلل حلني إقرار قانون األحوال الشخصية للمسيحيني

حتقيق: إيهاب أدونيا  
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تدفقت من قرائح الشعراء آالف من االبيات الشعرية 
ملدح الشخصيات التاريخية. ولكنها كانت تتسم 
باملبالغة في كثير من االحيان. كما كانت ال تخلوا 
من النفاق والتملق الستمراء عطفهم، والستدرار 
السطلة  الى  التواقون  احلكام  وكان  اموالهم. 
واجلاه، يتخذون منهم ابواقا اعالمية، تعظمهم في 

حياتهم وتخلد ذكراهم بعد مماتهم. 
    وكان مروان بن ابي حفصة من االبواق الشاعرية 
تغري  ابن  ويروي  العباسي.  العصر  في  علت  التي 
يوما  دخل  هذا  مروان  ان  الزاهرة،  جنومه  في  بردي 
على اخلليفة الهادي وشرع ميدحه، فانشرح الهادي 
غاية االنشراح، وقال له :  أميا أحب إليك؟ ثالثون ألًفا 

ُمعجلة أو مائة ألف درهم تدون في الدواوين؟
ل الثالثون وتدون املائة ألف. اجاب الشاعر:  تَُعجَّ

الن لك . واعطاه مائة وثالثني  فقال  الهادي:  بل تَُعجَّ
ألف درهم على تلك القصيدة.

في  الهادي  اخيه  على  الرشيد  هارون  وتفوق     
تقريب الشعراء واالغداق عليهم طمعا في املديح، 
ال سيما من شاعر فصيح. وكان كلثوم ابن عمرو 

أحدهم.
يعشق  خرسان،  امير  طاهر  ابن  اهلل  عبد  وكان    
انه كان  املديح ويغدق العطاء على الشعراء حتى 
يصل الشاعر دعبل مبائة ألف وخمسني الف درهم 
ثلثمائة  اعجبته  قصيدة  في  واجازه  الشهر.  في 
الف  عشرين  يزيد  أبو  الشاعر  واعطى  درهم.  ألف 
أولى بتاج امللك  درهم على قصيدة مطلعها: أنت 

تلبسه . 
 وملا تولى امرة مصر، مدحه الشاعر عطاء الطائي 

بقصيدة، نذكر منها قوله: 
   يا أعظم الناس عفًوا عند مقدرة .. وأظلم الناس 

عند اجلود للمال 
.. ملا أشرت إلى    لو يصبح النيل يجري ماؤه ذهًبا 

خزن مبثقال
دينار .   اليه عشرة آالف  ودفع    فأعجبه وعفا عنه. 
بيت  كل  عن  له  فأمر  بقصيدة،  البطني  ومدحه 

بألف دينار.  
    واثناء حكم كافور ملصر، حدثت زلزلة عظيمة 
حتى ظن الناس انها القيامة. لكن الشاعر محمد 
باملثل  عمال  لصاحله،  الكارثة  استثمر  عاصم  بن 

القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد. 
يجلب  ما  لينال  كافور  ميدح  وراح 

السور، قال: 
 ما زلزلت مصر من خوف يراد بها .. 

لكنها رقصت من عدله طربا. 
كافور  فتفاءل   « اياس:  ابن  يقول 
بذلك واجاز محمد بن عاصم بالف 

دينار ».
   وجتاوز شاعر يدعى العماد الكاتب 
الناصر صالح  املعقول في متلق  حد 
الكردي،  ايوب  ابن  يوسف  الدين 

فصور مصر كجارية تستجدي عطفه، قال:
الى  وكانت    .. ليوسف مصره  ذلت  ان  غرو  وال      

عليائه تتشوف. 
 وقال اخر

    اصبح امللك بعد ال عبيد .. مشرقا بامللوك من 
ال شادي

    وغدا الشرق يحسد الغرب لل .. عدل ومصر تزهو 
على بغداد.

يدرك  ايوب  لبني  احلقيقي  التاريخ  يطالع  ومن      
حجم املبالغة.   

    وكان صالح الدين يوسف ابن ايوب ابن شادي قد 
الدين  اسد  عمه  برفقة  مصر  الى  الشام  من  جاء 
وصل  فلما  الفرجن.  ضد  العاضد  اخلليفة  ملساعدة 
عسكر الشام، رحل عسكر الفرجن بدون قتال. ومات 
الوزير اجلديد شيركوه مسموما بعد شهرين، فعني 
وزيرا.  التكريتي  الكردي  ايوب  بن  يوسف  العاضد 
واسقط  العاضد  على  انقلب  الوزارة،  تولى  فلما 
العباسي  اخلليفة  الى  ودعا  اخلطبة.  من  اسمه 
واستولى  مصر.  من  الفاطميني  وطرد  املستضئ. 
وعزل  كتبهم.  وبدد  وقصورهم.  اموالهم  على 
قضاتهم. وملك اسطولهم. وتخلص من جندهم. 
وعدتهم خمسني الف مقاتل، من الزجن والصقالبة 
واملصامدة واالرمن وشناترة العرب. مكتفيا مبا معه 
من الترك. وعزف عن جتنيد املصريني اصحاب البالد. 
ايوب  الترك)بني  بأن  عرقلة  الشاعر  ويفتخر     
الفاطميني  من  بدال  مصر  ملكوا  وعسكرهم( 
ايوب  ابن  يوسف  ويشبه  االعراب،  يسميهم  الذي 

بيوسف الصديق، قال: 

..مصر  ازمعت  قد  واالتراك  اقول 
الى حرب االعاريب. 

ال..  يوسف  ملكتها  كما  رب 
صديق من اوالد يعقوب. 

ال..  يوسف  عصرنا  في  ميلكها 
صادق من اوالد ايوب.

القاضي  الدين  صالح  وعني    
البيساني  الدين  الفاضل محيي 
القاضي  هذا  وكان  له.  وزيرا 
في  الشعر  يقرض  باحلب  متيما 

احملبوب. ومن شعره:
لي عندكم دين ولكن هل له من .. من طالب وفؤادي 

املرهون.
وصلك  موعد  وكأن  الهوى..  في  والم  الف  فكأنني 

التنوين. 
فال  قراقوش  الدين  بهاء  املدعو  املستبد،  الوزير  اما 
 « اليوم:  الى  الناس  السنة  على  يتردد  اسمه  يزال 
فكان  الظالم.  للحاكم  كمثال  قراقوش«  حكم 
يقبض على الرجال املتوجهني الى اعمالهم جللب 
اليوم لعيالهم، فيسخرهم في نقل احلجارة  قوت 

لبناء القلعة.  
بعضهم  ان  اال  الدين  املادحني لصالح  كثرة  ومع    
هجاه، هو والقاضي والوزير بطريقة مبتذلة ال متت 

للنقد املوضوعي بصلة، قال:
والوزير  عمش  ذو  وقاضيه..   ، اعرج  سلطاننا    

منحدب. 
صالح  وكان   « بقوله:  ذلك  على  اياس  ابن  ويعلق   
صدر  والقاضي  عرج؛  بعض  به  يوسف  الدين 
الفاضل  والوزير  عمش؛  بعض  به  درباس  بن  الدين 

منحدب«)بدائع الزهور، جـ١،ص٢٣٩(.
   ومثل هذا النقد املذموم ال يجدي نفعا، النه يطال 
خلقة االنسان ال سلوكه واعماله التي هي جديرة 
واملقاصد  االنسانية  الفطرة  خالفوا  متى  بالنقد. 
الربانية، وسلبوا ملك راعي او جاروا في حق الرعية. 
املماليك  شراء  من  الدين  صالح  خلفاء  واستكثر   
بعد  متكنوا  حتى  الشراكسة  واالتراك  االجالب 
ثمانني عاما من القضاء على ساللة بني ايوب في 
مصر والشام.     وبدات معاناة املصريني من املماليك 
االتراك منذ سلطنة الصالح جنم الدين ايوب الذي 

ونهبوا  البالد  افسدوا  حتى  شرائهم،  من  استكثر 
العباد فقال شاعر: 

 الصالح املرتضى ايوب اكثر من .. الترك بدولته يا 
شر مجلوب!

 ال آخذ اهلل ايوبا بفعلته .. فالناس قد اصبحوا في 
صبر ايوب.

قرون،  لثالثة  امتد  الذي  اململوكي  العصر  وطوال 
املعاناة من ظلم  اعظم  فيه  املصري  الشعب  عان 
املماليك. الى جانب خطر العربان واجملاعات واالوبئة 

حتى قال ابن اياس: 
اقول للطعن)الطاعون( واملماليك ..جاوزمتا احلد في 

النكاية. 
ترفقا بالورى قليال .. في واحد منكما كفاية.

    ومما سبق يتضح ان تقييم الشخصيات التاريخية 
من  يخرجنا  وحدهم،  الشعراء  اقوال  على  اعتمادا 
اطار احلقيقة والواقع التاريخي، الن بعض الشعراء 
بالعصبيات  مدفوعني  الشعر  ينشدون  كانوا 
االغراض  جانب  الى  والقبلية،  والعرقية  الدينية 
معظم  ان  بلة،  الطينة  يزيد  ومما  النفعية.        
احلكام  تراجم  في  اعتمدوا  بالتاريخ  املشتغلني 
استنادهم  من  اكثر  املتملقني  هؤالء  اقوال  على 
العصبية  ودفعتهم  ذاتها.  التاريخية  الوقائع  الى 
فخلقوا  اخطائهم.  عن  الطرف  غض  الى  ذاتها 
النقائص  عن  منزهة  مثالية  شخصيات  منهم 
القدمي  العالم  ميثولوجيا  عن  تختلف  ال  والهنات. 
هو  ذاك  او  احلاكم  هذا  فأصبح  املسميات.  في  اال 
والعامل  والبناء  املهندس  هو  كله:  التاريخ  محور 
اهلل  بني  الوحيد  الوسيط  وهو  واجلندي،  والصانع 
والناس. ولواله لهلكت الرعية. وهو الذي يطعمهم 
بسيفه،  ويحمهم  بنعمه،  ويسقيهم  بسخائه، 
غير  تاريخ  امام  انفسا  فنجد  برمحه.  ويصونهم 
وجاعوا  وتعبوا  عملوا  الناس  ماليني  الن  التاريخ. 
وعطشوا وماتوا، وآلت ثمرة عملهم الى السالطني. 
   وعلى الرغم من انهم بشر يصيبون ويخطئون، 
اال انهم كانوا يعتبرون انفسهم حلفاء اهلل على 
ابن  ان هشام  الكامل  االثير في  ابن  فيذكر  االرض. 
عبد امللك شتم رجالً من األشراف. فقال له الرجل: 
في  اهلل  خليفة  وأنت  تشتمني  أن  تستحي  أما 

االرض؟ 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

اشعار لها تاريخ )2(
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أنظر ألعلى!
نسرين عيسى- ساسكاشوان

الكون كلمة او وصف لشيء مازال يحمل الكثير 
من األسرار والغموض وكنت دائما اشعر بنوع من 

االندهاش احيانا، واإلعجاز في وجوده واسرح بخيالي 
عندما أرى النجوم ظاهرة بوضوح في السماء، وأجدنى 
اقول لنفسي متى يأتي اليوم ويزور األرض كائنات أخرى 

من كوكب اخر، وهل لو وصلت إلينا فالبد ان تكون 
اكثر تقدما منا وبالتالي هل سيستعبدوا اهل األرض 

و يستغلوا ثروتها اخملتلفة ام سيكون هناك تعاون 
مشترك؟ا 

دائما عزيزي القارئ احلم بهذا اليوم كلما نظرت الى 
السماء ورمبا يكون هذا سر عشقي لتصوير السماء 

فهناك شيء دائما يجذبني إليها ... هل هو جمال 
السماء أم ان هناك شيء آخر خلفها هو سر شغفي 

بها هذه هي مشاعري كلما نظرت عيني ألعلى اقصد 
السماء حتى شاهدت بالفعل الصورة األولى الصادرة 

عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي )JWST(. وإذا 
كنت اعتقد أن منظر السماء وآالف اجملرات كان مثيرا 

لإلعجاب، فاآلن تبدل احلال بي ألحبس أنفاسي، ألننا 

عزيزي القارئ على وشك احلصول على املزيد فإن كنت 
حتلم باحلياة على كوكب آخر، فهذا جزء من مهمة 

جيمس ويب التي ستتواصل بحًثا عن كواكب أخرى 

صاحلة للحياة، بخالف 
كوكب األرض.

تليسكوب جيمس ويب 
أكبر مرصد فضائي 
في التاريخ يوفر دقة 

وحساسية تفوقان تلسكوب هابل بــــــــ ١٠٠ مرة، 
الهدف من إطالق جيمس ويب إلى الفضاء والتقاطه 

هذه الصور، هو اكتشاف إذا ما كان يوجد كائنات 
فضائية من عدمه، وهل يوجد بالفعل أطباق طائرة؟ 

وهل يوجد أي نوع من أنواع احلياة خارج كوكب األرض؟ 
هل يوجد ظروف مناخية وجوية تسمح بحياة االنسان 

خارج كوكبنا؟ أن “جيمس ويب” يبحث عن إجابات 
جلميع هذه األسئلة عزيزي القارئ وانا ال أستطيع 

االنتظار ملعرفة اإلجابة ايضا.
كم نحن البشر أضعف مما كنت اتخيل هذا 

التليسكوب جعلني انظر للحياة بشكل آخر بعيد عن 
التعقيد او حلزن على فرصه ضاعت فاحلياة اقصد الكون 

أكبر كثيرا ونحن صغار جدا جدا.. فأنظر ألعلى!
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يحررها سمير اسكندر 

»أقل عقد«.. ما »أقل عقد«.. ما 
هو راتب روي هو راتب روي 

فيتوريا مع فيتوريا مع 
منتخب مصر؟منتخب مصر؟

كشف حازم إمام عضو مجلس 
كواليس  عن  الكرة  احتاد  إدارة 
روي  البرتغالي  مع  التفاوض 
ملنتخب  الفني  املدير  فيتوريا، 

مصر.
لـ٤ سنوات، يستمر حتى ٢٠٢٦، خلفا  أيام قليلة على عقد ميتد  ووقع فيتوريا منذ 

للمصري إيهاب جالل الذي أقيل بعد نحو ٦٥ يوما من قرار تعيينه.
تليفزيونية: »فيتوريا شخص منظم جدا ومتحمس  إمام في تصريحات  وقال حازم 

للمهمة، وقال لي إنه يشعر بالقلق ألنه يوقع ألول مرة عقدا مدته ٤ أعوام«.
أضاف »نتواصل معه يوميا. لقد طلب معلومات وأرقام عن الالعبني وتابع العناصر 
الشباب  منتخبي  والعبي  احملترفني  وكذلك  ماضية،  سنوات   ٣ مدار  على  الدولية 

واألوملبي، وطلب حضور مباراة األهلي والزمالك في نهائي الكأس«.
وزاد عضو احتاد الكرة بقوله »روي فيتوريا قدم تنازالت كبيرة، ووقع معنا على أقل عقد 
في حياته )من حيث الراتب(، وأثناء التفاوض معه رفض عرضا من أحد األندية بضعف 

الراتب املعروض عليه في منتخب مصر«.
بينما سيحصل على  يورو،  ٤ ماليني  يزيد عن  فيتوريا عرضا  تلقى  »لقد  السابق  الزمالك  واستطرد جنم 
راتب سنوي معنا يزيد عن مليوني يورو بقليل، وسيعاونه ٤ مدربني أجانب، منهم مدرب حراس املرمى الذي 

يعمل معه منذ ١٢ عاما ويثق به كثيرا«.
أو  راتب شهر  إما  األمر  اجتاهان في هذا  ٣ أشهر، هناك  فيتوريا  اجلزائي في عقد  »الشرط  أيضا  وكشف 

شهرين أو باقي قيمة العقد على الطرفني وفقا للمادة ١٧ من لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم«.

قطر  في  العالم  كأس  بطولة  ستشهد 
البطولة  في  جديدة  خدمة  إدخال   ،٢٠٢٢
هذه  فيه  تظهر  مونديال  أول  ليكون 

اخلدمة.
الدولي  االحتاد  موقع  أعلن  ما  وبحسب 
النسخة  هذه  فإن  »فيفا«،  القدم  لكرة 
خدمة  تطبيق  ستشهد  البطولة  من 
حلاالت  مستقلة  تأهيل  وإعادة  تشخيص 

ارجتاج املخ.
وسيوفر هذا النظام، الذي يستند إلى مبدأ 
على  يعتمد  تقييما  واحلماية«،  »االشتباه 
بيانات أي العب يتعرض إلصابة في رأسه 
ممارسة  إلى  العودة  إلى  تهدف  وتوصيات 
في  متخصصون  خبراء  وضعها  الرياضة 

هذا النوع من اإلصابات.

وأشار »فيفا« خالل الندوة، إلى أن مجلسه 
ناجت  واحد  تبديل  إجراء  على  وافق  الدولي 
املخ خالل  بارجتاج في  أي العب  عن إصابة 
عدد  عن  النظر  بغض  الواحدة،  املباراة 

التبديالت التي جترى حتى حلظة اإلصابة.
اإلعادة  لوحة  ستتواجد  أنه  البيان  وذكر 
الفورية، التي ستمكن أطباء املنتخبات من 
باإلضافة  اإلصابة،  حدوث  كيفية  معرفة 
إلى وجود منسق طبي تابع لالحتاد الدولي 
ومراقب إصابات. وسيحضر املنسق الطبي 
في جميع املالعب لإلشراف على اخلدمات 
الطبية داخل املالعب، أما مراقب اإلصابات 
مُيكنه  ما  وهو  الفيديو،  عبر  فسيراجعها 
من تنبيه املنسق الطبي التابع للفيفا من 

احتمالية وقوع إصابة خطيرة.

مونديال قطر يشهد خدمة جديدة يطلقها مونديال قطر يشهد خدمة جديدة يطلقها 
»فيفا« حلماية الالعبني»فيفا« حلماية الالعبني

أفادت شبكة »ESPN« اإلسبانية، بأن نادي أتلتيكو 
مدريد، يسعى لضم النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، وذلك في ظل رغبة »الدون« في الرحيل من 
املوسم  هذا  مشاركته  لعدم  يونايتد  مانشستر 

بدوري أبطال أوروبا.
، قام بعرض  وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز 
بينها  من  أوروبا،  في  كبرى  أندية  على  الالعب 
إلى مانشستر  انتقاله  قبل  أتلتيكو مدريد،  فريق 
عقب  الصورة  إلى  الفريق  أعاد  ما  وهو  يونايتد، 
ويسعى  اإلجنليزي،  النادي  عن  الرحيل  في  رغبته 
التعاقد  أجل  من  ماديرا  صاروخ  وراء  اآلن  األتليتي 

معه، لكن يبقى راتب كريستيانو هو العائق األكبر 
في هذه الصفقة.

أن  بعد  للروخيبالنكوس،  كابوًسا  رونالدو  ويعد 
شارك أمامهم في ٣٧ مباراة، مبختلف البطوالت، 
لـ٩ آخرين. إلى جانب صناعته  مسجاًل ٢٥ هدف، 
يذكر أن رونالدو قد عاد إلى مانشستر يونايتد من 
يورو  مليون   ١٥ مقابل  املاضي  الصيف  يوفنتوس 
بعقد ينتهي في يونيو ٢٠٢٣، وشارك في ٣٨ مباراة 
هدف   ٢٤ خاللهم  سجل  الشياطني،  بقميص 

وصنع ٣ لزمالءه.

صدمة في امليركاتو.. صدمة في امليركاتو.. 
أتلتيكو مدريد يسعى أتلتيكو مدريد يسعى 

لضم رونالدولضم رونالدو

رئيس »كاف«: منتخب اجلزائر سيكون حاضرا رئيس »كاف«: منتخب اجلزائر سيكون حاضرا 
في مونديال في مونديال ٢٠٢6٢٠٢6  

لكرة  األفريقي  االحتاد  رئيس  أكد 
موتسيبي،  باتريس  »كاف«،  القدم 
سيكون  اجلزائري  أن  املنتخب 
من  القادمة  النسخة  في  حاضرا 
في  واملقامة  العام،  بطولة  كأس 

عام ٢٠٢٦. 
تصريحات  في  موتسيبي  وأعرب 
ثقته  عن  اجلزائرية  »النهار«  لقناة 
في قدرة املنتخب اجلزائري، واألندية 

اجلزائرية على العودة بقوة.
ليكونوا  بحاجتهم  »نحن  وأردف: 

من بني األفضل في أفريقيا«.
باتريس  »كاف«،  رئيس  وأشار 

موتسيبي، إلى أنه »من واجبه أن يدعم كافة املنتخبات األفريقية، ألنها متثل بلدانها، 
فضال عن أنها متثل في نفس الوقت قارة أفريقيا«.

في  املقامة  العالم  كأس  بطولة  في  للمنافسة  التأهل  خسر  اجلزائري  املنتخب  وكان 
قطر خالل العام احلالي، وذلك بعد هزميته أمام املنتخب الكاميروني بهدفني مقابل هدف 
في شهر مارس املاضي على ملعب »مصطفى تشاكر«، ليتفوق منتخب »األسود« في 
املواجهات املباشرة، بعد فوز »محاربي الصحراء« في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة 

.)١-٠(
وأكد االحتاد اجلزائري لكرة الفدم في بيان له أنه استعان بوكالة مستقلة إلثبات وقوع ما 
وصفه بالـ«حتكيم املشبوه« للمباراة، وقال إنه »بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبنّي 

أن حتكيم مباراة ٢٩ مارس بني اجلزائر والكاميرون، كان مشبوها«.
وتنظم منافسات مونديال قطر ٢٠٢٢ املرتقب في الفترة بني ٢١ نوفمبر و١٨ ديسمبر 
املقبلني، وسيكون األول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد 

بطولة ٢٠٠٢ في كوريا اجلنوبية واليابان.

املغرب يتقدم مبلف منفرد الستضافة مونديال املغرب يتقدم مبلف منفرد الستضافة مونديال ٢٠3٠٢٠3٠
كشفت تقارير صحفية أن االحتاد املغربي لكرة القدم استقر على إعداد ملف استضافة نهائيات كأس العالم ٢٠٣٠ متهيدا لتقدميه 

لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« خالل الفترة املقبلة.
وكان وزير الشباب والرياضة املغربي، رشيد الطالبي العلمي، أعلن أن بالده ستتقدم بطلب ترشيح الستضافة نهائيات كأس العالم 
التى ستقام ٢٠٣٠، وذلك بعد خسارة املغرب حق تنظيم البطولة التى ستقام العام ٢٠٢٦ لصالح ملف ثالثي تقدمت به الواليات 

املتحدة وكندا واملكسيك.
وقالت شبكة ÁFRICA FUTBOLERA املتخصصة في الكرة اإلفريقية، إن املغرب يستعد لتقدمي ملفه الفردي الستضافة كأس العالم 

٢٠٣٠، خاصة أن املغرب جنح في استضافة العديد من الفعاليات الكبرى خالل اآلونة األخيرة.
وأكدت صحيفة »تاميز« البريطانية في وقت سابق أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« كان يخطط 

إلقحام املغرب ضمن امللف الثنائي اإلسباني والبرتغالي للترشح من أجل تنظيم مسابقة كأس العالم لعام ٢٠٣٠.
ويسعى املغرب أن يكون ثاني بلد إفريقي ينظم البطولة بعد جنوب إفريقيا في ٢٠١٠، والثاني عربيا بعد قطر التي ستنظم كأس 

العالم ٢٠٢٢.
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قالت دراسة جديدة أجريت في جامعة تولني بنيو 
أورلينز إن األشخاص الذين يضيفون ملحاً إضافياً 
إلى طعامهم على املائدة هم أكثر عرضة للوفاة 
املبكرة، وإنهم باملقارنة مع الذين ال يضيفون امللح 
أبداً أو نادراً، يزيد لديهم خطر املوت املبكر بنسبة 

.٪٢٨
ونُشرت الدراسة اليوم في مجلة جمعية أمراض 
من  أكثر  بيانات  إلى  واستندت  األوروبية،  القلب 

نصف مليون شخص.
العمر  متوسط  في  انخفاضاً  النتائج  ووجدت 
املتوقع بني الذين يضيفون امللح دائماً مقارنة مبن 

لم يضيفوا امللح أبداً أو نادراً.
هذه  لدى  املتوقع  العمر  تراجع   ،٥٠ الـ  سن  وفي 
العمر  متوسط  عن  سنة  و٢.٢٨  سنة   ١.٥ الفئة 
املتوقع للنساء والرجال، على التوالي، مقارنة مبن 

يتجنبون إضافة امللح.
ونظراً لصعوبة تقييم مستوى امللح في األطعمة، 
الدراسة  املشرف على  لو كي  البروفيسور  اعتمد 

الطعام  مائدة  على  امللح  إضافة  بني  الربط  على 
وبني اخملاطر الصحية التي تؤدي إلى وفاة مبكرة.

وقال كي: »إضافة امللح إلى األطعمة على املائدة 
سلوك شائع لتناول الطعام يرتبط ارتباطاً مباشراً 
ذات  لألطعمة  الطويل  املدى  على  الفرد  بتفضيل 
فإن  الغربي،  الغذائي  النظام  »في  املالح«.  املذاق 
من  و٢٠٪   ٦ بني  ما  ميثل  املائدة  على  امللح  إضافة 

إجمالي تناول امللح«.

علــــوم وصحة 1717

دراسة تستكشف الفروق بني لقاحات 
كورونا للحوامل

استكشفت دراسة جديدة تأثير اللقاحات املضادة لفيروس كورونا على احلوامل 
وأطفالهن حديثي الوالدة، ورّكزت املقارنة على لقاحات مودرنا وفايزر وجونسون أند 

جونسون، وتأثير التطعيم بها خالل مراحل احلمل الـ ٣ اخملتلفة.
للنساء  بريجهام  ومستشفى  العام  ماساتشوستس  مستشفى  في  أجريت  التي  الدراسة  وأظهرت 
املستوى املنخفض لألجسام املناعية املضادة في دم األم والطفل بعد تلقي لقاح جونسون أند جونسون 
مقارنة بلقاحي مودرنا وفايزر، بينما متتعت هذه األجسام املضادة مبستويات دقيقة ومزايا وظيفية أفضل 

في لقاح مودرنا مقارنة بفايزر.
ووفقاً ملوقع »ساينس دايلي«، تبني أن إعطاء اللقاح للحوامل خالل الثلث األول والثالث من احلمل يحقق 
نتائج مناعية أفضل لألم مقارنة بالثلث الثاني. بينما كان نقل األجسام املناعية عبر املشيمة إلى اجلنني 

أفضل عند إعطاء اللقاح للحامل في الثلث األول أو الثاني من احلمل.
كما متيزت لقاحات مودرنا وفايزر بقدرة على مواجهة متغيرات فيروس كورونا املتعددة، ألفا وبيتا وغاما 

ودلتا وأوميكرون مقارنة بالنمط التقليدي للقاحات الذي يعتمده لقاح جونسون أند جونسون.

إضافة املزيد من امللح للطعام تقصر العمر Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو تقومي االسنان ؟
 ”Orthodontics”األسنان تقومي  يعرف   
باستخداماته العالجية في طب األسنان، 
ويعالج  الفكني،  تشوهات  يعالج  فهو 
تأخذ  تركيبه  وعند  األسنان،  اعوجاج 
أي  اجلذور  من  الصحيح  الوضع  األسنان 
منطقة حتت اللثة، بدالً عن الوضع القدمي 
امللتوي، حتى يتم اإلصالح، وهو لألشخاص 
الذين يعانون من صعوبة في مضغ الطعام، 
وهو يستخدم في تصليح ازدحام األسنان، 
إلى  يؤدي  قد  لألطفال  األسنان  تبديل  ألن 
الفك  الفكني حتى يتسع  ظهور فراغ في 
يخلق  ما  هو  فاالتساع   ، الزائدة  لألسنان 

أسنان زائدة ومزدحمة
كيف يتم إجراء عملية تقومي االسنان؟

 هناك أنواع من التقومي دائمة أو ثابتة وهي 
عند  الطبية  بالطرق  إال  لإلزالة  قابلة  غير 
والثانية هي  املتابعة،  طبيب األسنان عند 
األسنان،  في  دائمة  وغير  اإلزالة  سهلة 
جهاز  استخدام  طريق  عن  العملية  وتتم 

السن  مقاس  ألخذ  الفك  عظام  يضبط 
إلجراء  وقت  وأفضل  األسنان،  تركيب  عند 

تقومي االسنان هو من عمر ١٢ أو ١٣ عاما .
تشخيص طبيب األسنان:

األسنان،  طبيب  إلى  الذهاب  ميكنك   
هناك  كان  فإن  حالتك،  والذي سيشخص 
أو تطبيق  الفم،  حجم  كبر  في  مشكلة 
في  مشاكل  مالحظة  عند  أو  األسنان، 
النطق عند األطفال، ولكن هناك مشاكل 

قد تكون في عظم الفك:
عملية  يلزم  أنه  الطبيب  لك  يذكر  قد 

جراحية، قبل تركيب جهاز التقومي.
يقوم الطبيب بعمل أشعة سينية. 

عمل أشعة مقطعية على الفك.
لشكل  الفوتوجرافي  بالتصوير  القيام 
حتى  والفك،  الرأس  قياس  حتديد  الفك. 

تتناسق عضلة الفكني مع الرأس. 
التقومي،  لتركيب  املناسب  القياس  حتديد 
وحاجة الشخص للتقومي الثابت أم املعدني 

غير الثابت.

تقومي االسنان

هل يزيد استهالك القهوة والشاي
 صباحاً من تساقط الشعر؟

زقزقة العصافير أفضل حل لتخفيف التوتر
توصلت دراسة جديدة إلى أن االستماع إلى أصوات 
الطيور املغردة، حتى لو كانت نسخة مسجلة، له 
تخفيف  على  يساعد  مما  صحتنا،  على  قوي  تأثير 

التوتر وحتسني احلالة املزاجية.
والية  جامعة  من  باحثون  اختبر   ،٢٠٢٠ عام  في 
أصوات  تأثير  التطبيقية  للفنون  كاليفورنيا 
وضع  طريق  عن  املزاجية  احلالة  على  العصافير 
للطيور  تسجيالت  بتشغيل  تقوم  صوت  مكبرات 
وأبلغ  طويلة.  ملسافات  املشي  مسار  طول  على 
زيادة  عن  الطيور  أصوات  سمعوا  الذين  املتنزهون 
الذين  بأولئك  مقارنًة  الرفاهية  في  ملحوظة 
نسخة  إلى  االستماع  من  حتى  ذلك،  يفعلوا  لم 

مسجلة من أصوات الطيور.
أن   National Trust من  بتكليف  دراسة  وجدت 
جنب  إلى  جنًبا  العصافير،  أصوات  إلى  االستماع 
مع أصوات الغابات األخرى، كان أفضل بنسبة ٣٠٪ 
التأمل  تطبيق  من  االسترخاء  مشاعر  زيادة  في 
أصوات  وتتقدمها  الغابات،  أصوات  وأدت  الصوتي. 
والقلق  التوتر  تقليل  إلى  بعيد  إلى حد  العصافير 

مبقدار الربع واخلمس على التوالي.

و قادت الدكتورة إليانور رادكليف، احملاضرة في علم 
مدتها  دراسة  ساري،  جامعة  في  البيئي  النفس 
على  العصافير  أصوات  تأثير  حول  سنوات  ثالث 
الناس  معظم  أن  إلى  وخلصت  العقلية،  الصحة 
يربطون بني أصوات العصافير والشعور بالسعادة 
اليومية،  الضغوط  عن  واالبتعاد  واالسترخاء 

بحسب موقع ميترو البريطاني.
ملاذا نستجيب  اخمليفة،  الغربان  النظر عن  بغض  و 
تشير  املغردة.  العصافير  ألغنية  إيجابي  بشكل 
إحدى النظريات إلى وجود تفسير تطوري. وتشرح 
تطور  التي  البيئة  هي  الطبيعة  ألن  »نظرًا  إليانور 
والشعور  االسترخاء  إلى  منيل  فإننا  البشر،  فيها 
وغير  املمتعة  الطبيعية  البيئات  في  بتحسن 
أن تساعد  التي ميكن  املوارد  لنا  توفر  التي  املهددة 

في بقائنا على قيد احلياة«.
و تعتمد نظرية أخرى على ارتباطنا بأصوات الطيور. 
ربط  إلى  إليانور »نظرًا ألن معظمنا مييل  وتضيف 
فقد  واالسترخاء،  بالترفيه  الطبيعة  في  التواجد 
نعيد جتربة تلك احلاالت النفسية اإليجابية عندما 
نختبر جوانب مختلفة من الطبيعة، مثل أصوات 

العصافير«.

زيادة البروتني في الطعام تعزز التخلص من الوزن
في  البروتني  زيادة  إن  حديثة  دراسة  قالت 
في  للمشاركني  مفيدة  الغذائي  النظام 
برامج التخلص من الوزن، حيث تساعد على 
وزيادة  والكربوهيدرات،  السكريات  تقليل 
بسبب  العضالت  نحول  وتفادي  اخلضروات، 

انخفاض الوزن.
»أوبيسيتي«  مجلة  في  الدراسة  ونُشرت 
شابسيس  سو  البروفيسور  إشراف  حتت 
في  روتغرز  بجامعة  التغذية  علوم  أستاذ 
نيو برونزويك. وتابعت الدراسة ٢٠٧ شخصاً 

طيلة ٦ أشهر أثناء العمل بأنظمة غذائية مختلفة.
وأظهرت الدراسة أن تقييد السعرات احلرارية بأي طريقة يساعد على خفض الوزن، لكن عند زيادة حصة 

البروتني ال ينعكس خفض الوزن سلباً على صحة اجلسم، وعلى كتلة العضالت.
اإلحساس  تعزيز  على  وتساعد  الوزن،  خفض  محاولة  تدعم  البروتني  من  األكبر  الكمية  أن  تبني  كما 
بالشبع، وحتسني خيارات الطعام، مثل زيادة تناول اخلضروات اخلضراء، وتقليل استهالك احلبوب املكررة، 

والسكر املضاف.
وأضافت »وجدنا أن الذين تناولوا كميات أقل من البروتني يأكلون أيضاً أطعمة بجودة أقل، مثل املزيد من 

احلبوب املكررة، والسكر املضاف، وخضروات خضراء أقل«.
وبعض  املكسرات  أقل  وبنسبة  والبقول،  والبيض  واألسماك،  واأللبان،  اللحوم،  في  البروتني  ويوجد 

اخلضروات.
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ألفاظ إيطالية في العامية املصرية
   من هذه األلفاظ:     »جمرك«: ومعناها األصلي 

- مع حتريف في النطق - جتارة.
   »ترمبيتة«: ای بوق أو نفير.
   »كومبانية«: وهي شركة.

   »أنتيكة« مبعنى قدمي.
   »الوكاندة«: أي فندق.

   »وابور«: وتنطق باإليطالية فابور، مبعنی بخاری.

مختصرات أجنبية شائعة
A.M: قبل الظهر، من الكلمة الالتينية: 

ante meridiem
P.M: بعد الظهر

لغة من غير كالم:
 حتريك األصابع فوق األنف

     اصل هذه احلركة غير معروف، على رغم انها 
من اكثر اشارات االزدراء واالحتقار شیوعاً. ويظن 
انها متثل عرف الديك املقاتل الذي ينتصب على 
ان  بالذكر  اجلدير  )ومن  املنازلة.  نحو عدائي عند 
لدى  احليوانات مفضلة  الى  ترمز  التي  االشارات 
الناس حني يريدون توجيه االهانة. مثل على ذلك 
لدى  شائع  هو  كما  االذنني،  فوق  اليدين  حتريك 

االطفال، محاكاة حلركة اذني احلمار(. 
على  ايضاً  فسرت   « الديك  »عرف  اشارة  لكن 
الى شخصيات  ترمز  انها  او  انها حتية مشوهة 
الطالق  ساخر  تقليد  انها  او  طويلة،  أنوف  ذوات 

القذائف من املنجنيق.

كلمات خالدة
   مهم جدا أن ينظم املرء حياته، ولكن ال يقل 

عن ذلك أهمية ابقاء فسحات في أيامنا ملا يأتي 
عفواً وعلى حني غرة. ولطاملا جاءت فرص احلياة 
الثمينة من غير انتظار وغيرت مجرى حياتنا 

»جان هيرسي«نحو االفضل.

مفاجآت الطقس: 
 األحّر

   من ينشد احلرارة يجد مبتغاه في العزيزية في 
ليبيا حيث ارتفع زئبق میازین احلرارة مرة الى ٥٨ 
درجة مئوية. ولكم أن تختبروا أيضا وادي املوت 
بني واليتي كاليفورنيا ونيفادا الذي يباهي بأحّر 
الالهبة  املوجات  أحدى  ففي  الصيف.  فصول 
التي دامت ستة أسابيع بلغت احلرارة ٤٩ درجة 

مئوية.

القناعة كنز اليكفي
من  قطعتني  ابني  قص  ميالده،  عيد  في      
أخذت  التى  اخته  الى  وقدمهما  احللوى  قالب 
ال  »هذا  قائالً:  هو  فاحتج  الكبرى.  القطعة 
يجوز، ولو كان األمر عائداً إلّي ألخذت القطعة 
الصغرى«. فأجابت هي بحزم: »هذا ما حصلت 

عليه! فلماذا تشتكي؟«.

شيرلي متبل .. والريف!

رفضت شيرلی متبل الطفلة االمريكية عرضاً 
بالظهور على املسرح..  قيمة العرض ٧٥ ألف 

جنيه.
   سبب الرفض أن الطفلة شیرلی متبل تنوي 
الفترة  نفس  في  الريف  في  الصيف  قضاء 

الزمنية املقررة للعرض املسرحي.
تری  ان  اتفقنا  انا   .. شيرلي  والدة  وقالت     

شيرلى بالد الريف.
املسرح  على  تظهر  ان  املمكن  من  وليس      
تغني وترقص . وفي نفس الوقت تتمتع بالراحة 

والعطلة.
   ولذلك رفضت الـ ٧٥ألف جنيه كان ذلك عام  

!١٩٣٨
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تقول الفنانة أصالة فى أغنيتها اجلديدة »غلبان«:
اوي  غلبان  آه   .. زمان  زي  فاكرنا  كان..  اللي  على  عايش   .. غلبان  اوي  »غلبان 
بجد  جوه  من  ناس  كتير  »حوالينا  قائلة:  مقطع  آخر  فى  وتكمل  غلبان..”، 
جميلة ..  ناس حقيقية وشارية وصافية النية ومتبتني.. دول اولى بخيرنا وال 

ثانية رضيوا بغيرنا .. على حلونا مرنا قاعدين هنا هنا ومربعني..
ليه هنمسك في اللي غايب .. مش من قلة احلبايب .. بابنا ما يتسابش موارب 

.. احنا بنقفل عالشاريني ..«.
أو كاتب كلمات األغنية وضع العالقات االنسانية في  الفنانة أصالة  وطبعاً 
ميزان املَكسب واخلِسارة والبيع والشراء، وكانت ناقصة تكمل وتقولك »إللي 
يبيعك بيعه وأشترى مكانه خروف علي العيد... واللي باعنا خسر دلعنا راح 

حلاله والقلب ناسيه..”
عالقاتي  ليكون  الرحمن  صورة  على  اإلنسان  خلق  اهلل  أن  املعروف   ومن 
ذو  أب  ويحمل  بل  احملبة،  شركة  ويحيا  ومحبوب  ُمحب  فهو  الشخصية، 

سلطان وابن خاضع وخالً في عالقاته كشريك حياة أو صديق ورفيق درب احلياة، ويحمل كل هذه الشخصيات 
في كيانه االنساني اجلميل كأيقونة أى صورة جميلة َشكلها اهلل على صورته، صورة الرحمن..

 ولكن بسبب الشر واخلطية وانغماس اجلميع في عالم موضوع في الشرير، داس اإلنسان على ثوابت مكنوناته 
الثمينة وجواهر الهبات اإللهية املكنونة فيه كصورة للرحمن، والقى درره حتت سلطة األرواح الشريرة، فأصبح 
متغير، سريع الهجر واجلفاء ومنزلق من مستنقعات اخليانة ويغدر بأحبائه في مفترق الطرق وال يبالي، تاركاً 
أحبائه بال سند وال ونيس.. سكباً رجولته ووعوده ومسئولياته نحوك على رمال األودية دون أكتراثاً أو ضمير.. 

عندها تثور كرامتك وتقول فى نفسك »ياال الباب يفوت جمل« وكمان تكسر وراه أكبر قلة ولو أمكن زير!!!
ولكن من رحمة ربنا وجماله وكماله، فأني أعرف الكثير ممن يعيشون صورة الرحمن بكل أخالقها وفاعليتها 
َبَُّة التى تََتأَنَّى  يعرفون أن »الرجل كلمة« »وحيث كلمة امللك فهناك سلطان« يحيون احملبة بصورتها اإللهية، احمْلَ
َبَُّة التي الَ تََتَفاَخُر، واَلَ تَْنَتِفُخ بالكبرياء على اآلخر، احملبة التي الَ تَُقبُِّح، واَلَ تَْطلُُب  َبَُّة التي الَ حَتِْسُد. احمْلَ وَتَرُْفُق. احمْلَ
، واَلَ تَُظنُّ السوء، احملبة التي الَ تَْفرَُح بِاإلِثِْم واخلطية بَْل تَْفرَُح بِاحْلَقِّ واحلقيقة، وحََتَْتِمُل ُكلَّ  َما لَِنْفِسَها، واَلَ حَتَْتدُّ

ُق ُكلَّ َشْيٍء أي تراك صادقاً دائماً، وَتَرُْجو ُكلَّ َشْيٍء، وَتَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء. َشْيٍء، وَتَُصدِّ
واألن أدعو كل من شوهته اإليام بالعالقات الواهية أو سودته اخلطية بالكراهية ولوثته باخليانة، ان يطرق باب 
الرحمن الرحيم لينتشله فى حمئة الضياع ليثبت أقدامه على صخرة احملبة اإللهية، وما حاجتك بأبواب اخللق 
وباب اخلالق مفتوح ال يغلق، وكما قال القرآن »إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا 

بي لعلهم يرشدون«.. وفي الكتاب املقدس »اطلبوا الرب مادام يوجد... ادعوه فهو قريب«…
لكم  يفتح  اقرعوا  اطلبوا جتدوا.   . تعطوا  أغراض، فإسألوا  دون  باحلقيقة  يدعونه  الذين  لكل  قريب  الرب  نعم 
الرحمن بابه .. أطلب منه أن يسكب سكيب احملبة النقية في قلبك ويجدد لك ذهنك مبحبة احلياة ويضع في 

فمك نشيد الفرح واالبتهاج.. أطلبه األن حتيا حياتك على صورة الرحمن .
يا انسان..  الدنيا  .. ملا عينيك تغمض على  الباب هيتقفل في حالة واحدة فقط  أن  أذنك  أن أهمس في  وأريد 
يعني روحك تفارق جسدك بعد عمر طويل.. وقتها مفيش طرق على أبواب ..ألن إللي ذاكر ذاكر واللي جنح جنح 
وساعتها كل الفرص إللي ادهالك علشان ترجع له وتعرفه وتكون معاه في عالقة حقيقة هتكون خلصت .. 
وهتسمع الرسالة املُسجلة »لقد نفذ رصيدكم وال حتاول الشحن مرة آخرى«، وعلى رأى الست أم كلثوم »فات 

امليعاد«!!
دمتم ودامت محبتكم وحبايبكم فى محبة وفرح وسالم..

غلبان قوي يا انسان..... غلبان
دكتورة نعمات موافي

بينما ينطق  الدوري املصري  املذيع حني شاهدت مقطع لهدف في  لم أصدق 
املذيع باسم الالعب الذي سجل الهدف ويقول جرجس! جرجس مني يا عم؟! 
جرجس إيه؟! أنت بتقول جرجس! أحنا معندناش جرجس بيلعب في الدوري.. ال 

وكمان بيجيب جون في السوكه؟!
حلظات ويتم اعادة الهدف بينما يصر املذيع على النطق باسم جرجس مجدي 
و بينما أنا في كامل »االذبهالل« يخطر على بالي خاطر ثم خاطر ثم خاطر بأنه 
قد يكون مثالً جرجس مغشوش أو اسمه حاجة تانية وبيدلعوه باسم جرجس 
ألنه شكله يدي على جرجس بينما هو مش جرجس وال حاجة وارد وبتحصل 

في أحسن العائالت!
بعضها  واستبعاد  الفرضيات  وفرض  »االذبهالل«  أوج  في  مازلت  وبينما 
هو  الستحالته  املذيع  وتكذيب  الستحالته  أيضاً  الواقع  وأنكار  الستحالته 

اآلخر! ولكن ويالهول املفاجأة املدوية حني أنظر جرجس يرشم الصليب عقب أحرازه الهدف! أيه اللي بتعمله ده يا 
جرجس! قلبي الضعيف ال يحتمل واملدرجات الفاضية ال حتتمل وشاشة التليفون بل ورميوت التليفزيون ال يحتمل 

ما تفعله يا رجل! 
جرجس وجول ورشم صليب في ماتش واحد! ده أنت غلبت صور ناسا يا راجل! لكن كده املوضوع شكله جد! العب 
اسمه جرجس في الدوري املصري وسجل هدف ورشم الصليب في مباراة رسمية لنادي مصري وهو نادي إنبي! إنبي 
ده غالباً هينزل درجة عاشرة بعد املوضوع ده! أو ممكن الشركة دي تفلس بعد املوضوع بتاع جرجس ده! عزيزي القارئ 
يقيناً أنا وأنت نعلم جيداً أنه علي حد علمي وعلمك أن هاني رمزي العب النادي األهلي الذي شارك في تشكيلة 
الفريق املصري في كأس العالم بإيطاليا عام ١٩٩٠ بتاع عدالة السماء اللي وقعت على استاد باليرمو كان الالعب 
املصري القبطي الوحيد الذي يلعب في الدوري املصري ويشارك ضمن تشكيلة منتخب مصر وبعده ورمبا من قبله 

كنا قد فقدنا كل أمل في أن نري قبطياً يلعب مباراة في الدوري املصري!
فالدوري املصري واألندية املصرية طاملا كانت عنصرية ضد الالعبني األقباط وليس األقباط وحدهم بل كل أحد ال 
يدين بدين األغلبية فمثالً لن جتد ال ديني وال بهائي وال شيعي وال قبطي يلعب في الدوري املصري، والذي ال يعترف بأن 
هذه عنصرية يجافي احلقيقة، فاستبعاد جماعة معينة أو قطاع معني من الشعب من لعب لعبة معينة وجعلها 
حكراً علي من يدين بدين األغلبية هي عنصرية بل هي املادة اخلام للعنصرية وإن لم تكن هذه عنصرية فماذا تكون 

العنصرية إذن؟!
الفرق  في  األغلبية  بدين  يدينون  ال  ممن  وغيرهم  األقباط  بوجود  طالبنا  وسنوات  سنوات  مدار  على  القارئ  عزيزي 

الرياضية ولم يستجب أحد! وال أدري كيف لهذا الوطن أن يقبل على ذاته اهمال ونبذ جزءاً منه بهذه الكيفية! 
هل يعي الوطن كم جترع أطفاالً مرارة االستبعاد أثناء االختبارات جملرد ذكر االسم القبطي أو معرفة التوجه الديني! 
وعلى قدر سعادتي بوجود جرجس وتسجيله الهدف على قدر حزني من الكثير من تعليقات السوشيال ميديا التي 
عبرت عن غضبها لتسجيل نصراني ذمي واسمه جرجس في مرمي حارس مرمي مؤمن هدفاً بل ورشمه الصليب 

أيضاً! ياللهول يا سعادة البك! خالص أحنا قبل نهاية العالم بيومني! 
عزيزي القارئ ال أعلم ملاذا يُصر البعض على هذه العنصرية التي ما جنينا منها سوى الفشل والفشل والفشل! 
مصر  وستتقدم  للديانة  النظر  دون  الكفاءة  قدر  علي  الفرص  أعطوا  مصر،  وستتقدم  للجميع  اجملاالت  أفسحوا 
وستحقق اإلجنازات! وأخيراً أقول أمتنى أن أرى اجلميع ممثالً في الفرق الرياضية املصرية وأن تكون االختيارات للكفاءة 

دون النظر للديانة أو املعتقد.

صدق أو ال تصدق ... جرجس في صدق أو ال تصدق ... جرجس في 
الدوري املصري!الدوري املصري!

بقلم: جورج موسى

 .. بيان ختامي: قضايا محورية وصياغات منمقة 
غياب لإلجراءات واخلطط الواقعية

عن  يعبر  ال  بروتوكولي  بيان  للقمة،  اخلتامي  البيان 
وأن  خاصة  املتبادلة،  الثقة  وعدم  النوايا  مضمون 
فيها  تناقش  ولم  باألساس،  اقتصادية  كانت  القمة 
قضايا سياسية باألساس. البيان اخلتامي ذو الصياغة 
املنمقة لم يحدد أي آليات إلعادة بث الثقة بني اجلانبني 

األمريكية واخلليجي العربي.
التعاون  تطوير  على  العزم  عن  حتدث  اخلتامي  البيان 
والتعبير  املستدامة،  التنمية  حتقيق  في  يسهم  مبا 
إيران  ودعوة  الطاقة،  أسواق  استقرار  أهمية  عن 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل  للتعاون 
التوتر  عن  بعيدا  املنطقة  لتبقي  املنطقة،  دول  ومع 
للقضية  العادل  احلل  عن  فضال  االستقرار،  وعدم 
جدد  كما  الدولتني.  حل  أساس  على  الفلسطينية، 
الرئيس األمريكي جو بايدن التزام واشنطن بالعمل من 
أجل حتقيق السالم العادل والدائم في الشرق األوسط. 
لشراكاتها  ألمريكا  التاريخي  االلتزام  بايدن  وأكد 
االستراتيجية مع دول املنطقة والتزام واشنطن بأمن 
للدور  وإدراكها  أراضيهم  عن  والدفاع  املنطقة  دول 
والهادي  الهندي  احمليطية  ربط  للمنطقة في  املركزي 

بأوروبا وأفريقيا واألمريكيتني.
اإلرهابية  الهجمات  القمة  املشاركون في  القادة  أدان 
علي  إيران  من  املدعومة  اليمن  في  احلوثي  جلماعات 
السعودية واإلمارات وضد السفن في املمرات البحرية 

والتأكيد  املندب،  وباب  هرمز  مضيق  في  الدولية 
النووي ألنه  السالح  إيران من احلصول علي  علي منع 

سيشعل املنطقة باحلروب وعدم االستقرار.
وجددوا دعمهم الكامل لسيادة العراق، اليمن، سوريا، 
ليبيا والسودان، فيما يتعلق بأمنها وسالمة أراضيها 

وتسهيل التواصل مع دول املنطقة. 
بايدن  الرئيس  أمام  احلاسم  جدة  قمة  دول  تأكيد  مع 
يتعلق  فيما  املصري  املائي  لألمن  املطلق  دعمهم 
ملء  بشأن  دبلوماسي  حلل  والوصول  النهضة،  بسد 
وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه 
 ١٥ في  الصادر  األمن  مجلس  لرئيس  الرئاسي  البيان 

سبتمبر ٢٠٢١، ووفقاً للقانون الدولي.
فيما  املتحدة  األمم  وميثاق  الدولي  القانون  احترام  مع 
يخص احلرب األوكرانية والبحث عن حلول سلمية لها، 
الروسي  للحليف  إدانة  أي  دون  مطاطة  صياغات  في 
اجلهود  مضاعفة  مع  والعربية،  اخلليجية  للدول 
وتسهيل  الالجئني  ودعم  سلمي  حل  إلي  للوصول 
تصدير احلبوب واملواد الغذائية لألسواق العاملية، وهذا 

كله يصب في مصلحة موسكو.

 إسرائيل الوكيل األمريكي في املنطقة تبحث عن 
حقوق عبوراألجواء

السعودية  موافقة  علي  احلصول  إلى  أمريكا  وسعت 
عبور  لضمان  األجواء  عبور  علي  اخلليجية  والدول 
لألسواق  اإلسرائيلية  الطائرات  وخاصة  طائراتها 
والهندي،  الهادي  احمليطني  علي  األسيوية  الدول  في 

عبور  تستطيع  ال  اإلسرائيلية  الطائرات  وأن  خاصة 
األمر  تعمم هذا  أن  أمريكا  وحاول  السعودية،  األجواء 
لتسفيد منه إسرائيل. يضاف إلي ذلك انتهاء تواجد 
القوات الدولية في جزيرة تيران التي كانت حتت اإلدارة 
املصرية مت حتولت لإلدارة السعودية، ووافقت إسرائيل 
مقابل  اجلزيرة  في  الدولية  القوات  تواجد  انتهاء  علي 
خاصة  السعودية،  األجواء  بعبور  لطائراتها  السماء 
الرياض  بني  رسمية  اتفاقيات  أو  تطبيع  يوجد  ال  وأنه 

وتل أبيب.

 نظرة حتليلية للصياغات والتوصيات
عن  عبارة  كلها  هذه  أن  يجد  لألمور  واحمللل  املالحظ 
أو  خطوات  أو  آليات  حتديد  دون  منمقة،  صياغات 
أرض  على  املقترحات  هذه  لتنفيذ  عملية  سياسيات 
للتواصل،  ذاتها خطوة مهمة  في حد  القمة  الواقع. 
أو خطط للتنفيذ  أي إجراءات عملية  لكنه لم تنتج 
على املدي القصير واملتوسط لتنفيذ هذه التوصيات 

املصاغة بصورة بروتوكولية.
عالوة علي أن الدول العربية واخلليجية لم تعد تؤمن 
بصياغة األمن مقابل الطاقة، بعد أن جدد حتالفها مع 
مصر وبدأت تتحالف مع الصني وروسيا وهو ما أجبر 
أمن  ضمان  تأكيد  علي  صراحة  التصريح  عن  أمريكا 
وسالمة أراضي دول املنطقة، وهو أمر فعليا لن يجدى 
صدي كبير لدي الدول اخلليجية، ولن تضحي بتحالفها 
املستقبلي مع الصني وروسيا، ألنها أدركت أن أمريكا 
هي التي تعاني من تهديد مصاحلها االستراتيجية في 

املنطقة، وأصبح لدى الدول اخلليجية رفاهية االختيار 
وروسيا  الصني  أو  ناحية  من  املتحدة  الواليات  بني  ما 
تعظيم  تستطيع  يجعلها  والذي  ثانية،  ناحية  من 

مكاسبها.
حول  مطاطة  بصياغات  اخلليجية  الدول  اكتفت 
مع  األسواق  واستقرار  الطاقة  أمن  حتقيق  أهمية 
استقرار  إلى  الهادفة  بلس  أوبك  بجهود  اإلشادة 
املعروض،  بزيادة  صراحة  االلتزام  دون  الطاقة،  أسواق 
وهو األمر الذي جاء من أجله بايدن منكسرا، ليطلب 
من الدول اخلليجية وقف حتالفها مع الصني وروسيا، 
وزيادة املعروض في أسواق الطاقة. وحاول بايدن مغازلة 
حتقيق  في  القيادي  دورها  على  بالتأكيد  السعودية 
التوافق بني دول مجموعة أوبك بلس الستقرار أسواق 
املنطقة  دول  تصرح  لم  هذا  كل  رغم  لكن  الطاقة، 
اخلليجي بزيادة املعروض صراحة، وإن كان للقمة مردود 
على  طفيفة  انخفاضات  لتحقيق  إيجابي  نسبي 

أسعار الطاقة في األسواق العاملية والدول الغربية.
ورمبا تكون الواليات املتحدة قد تعلمت الدوس، وتخاف 
ليحلوا  التاريخيني،  حللفائها  فادحة  خسارة  من 
وجهاتهم للتحالف االستراتيجي مع الصني وروسيا، 
وعسكريا  سياسيا  فادحة  خسائر  يعني  ما  وهو 
أن  األمريكية، بعد  املتحدة  للواليات  واقتصاديا وماليا 
أوسطية  الشرق  الدول  وبعض  اخلليج  دول  أن  أدركت 
متتلك قدرات تفاوضية وقوة شاملة ال ميكن جتاهلها أو 

التقليل من شأنها.

تتمة ص١٢قمة جدة: هل جنح بايدن في إعادة بناء الثقة  مع الدول اخلليجية الشرق أوسطية؟
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ـًه ... سيـــــمتد )٤٩( ملــــكوت اللـــ
الهراطقة ... هم املبسطون!! )2(

علي  عظة  في  اوريحانيوس  العالمة  يقول 
املزمور ٣٦، أيها اإلخوة، احترسوا بشدة من 
ينطق  ال  من  فقط  ليس  بينكم  يوحد  أن 
باحلكمة أو يظهرها، بل من يعارض ويحتقر 
وراء احلكمة. فاجلهال،  الذين يسعون  هؤالء 
السيئة،  العادات  من  العديد  بني  من 
يقترفون العادة األسوأ على االطالق، إذ أنهم 
أنفسهم  كرسوا  الذين  لهؤالء  ينظرون 
وعدميي  تافهني  كأناس  والتعليم  للكلمة 
الذين   - جهلهم  يفضلون  فانهم  الفائدة، 
يدعون »البساطة الروحية«- علي الدراسة 

و مشقة اجلهاد في التعليم.
إلى هنا أنتهى كالم اوريحانيوس، واستطيع 
بلغة  التعبير-  جاز  إن   - عليه  أضيف  أن 
املهاترات  ولغة  فيه  نعيش  الذي  العصر 
فحص  الي  يدعون  من  اآلخرين  قذف  و 
الكلمة املقدسة بعني إعالن الروح القدس، 
يدعونهم  ليس  بالفكر،  الفكر  ومناقشة 
بل  اوريحانيوس  قال  كما  الفائدة  عدميي 
علي  منها  اتهامات  قائمة  لديهم  هؤالء 

سبيل املثال ال احلصر .
تابع  وإنك  بروتستانتي  بانك  فيصفوك 
واكاد  كليفني«،  و«جون  لوثر«  لـــ«مارتن 
اجزم ان من يتهمك بهذا ال يعرف ما تعنيه 
وشتيمة،  ُسبة  وكأنها  بروتستانتي  كلمة 
أدت  التي  الدوافع  في  بحثت  لو  إنك  رغم 
الكنيسة  عن  لوثر  مارتن  انشقاق  إلى 
العصر  من  الوقت  ذاك  في  الكاثوليكية 
مدار  علي  الكنيسة  تاريخ  في  املظلم 
احلق،  كل  لديه  ستجده  األوربي،  التاريخ 
قراءة  املثال،  سبيل  على  يكون  فكيف 

الكتاب املقدس حكرا على طائفة معينة أو 
مجموعة من االكليروس دون باقي الشعب. 
الكتاب  يقتني  أن  العادي  اإلنسان  وميتنع 
املقدس أو يتأمل فيه، هل هذا تعليم اإلجنيل، 
هل اهلل عنده محاباة لشخص عن آخر، الم 
مرغوب  والغير  واملزدي  اجلهال  اهلل  يختار 
اخضعوا  أن  ما  لكي  العلم  وعدميي  فيهم 
بالروح  احلق...يستنيروا  لكلمة  أنفسهم 
القدس وتخرج من بطونهم أنهار مياه حية.

وفرض  الزمان  ذلك  في  تعيش  كنت  إذ  هل 
تغفر  ما  لكي  او  شيء  تدفع  ان  عليك 
بختم  تأخذ صكا مختوم  ان  البد  خطاياك 

كاهن او أسقف... هل كنت ستقبل هذا؟!
انك  بفكر  متشبثا  كنت  أن  القارئ  عزيزي 
كان  ما، مهما  تستقي فكرك من شخص 
قدره او شأنه وال تبحث بنفسك فادعوك ان 
عن  بنفسك  وتبحث  غفلتك  من  تستفيق 
كـــ«بولس  كن  اإلجنيل...  كلمة  في  احلق 
بلغة  يدعون،  كما  أو  انشق  الذي  الرسول« 
العصر الذي نعيش فيه اآلن »بروتستانتي« 
فـــ«بولس  عشيرته،  وديانة  عقيدة  عن 
يقول  إذ  بروتستانتي  أعظم  هو  الرسول« 
َقْبالً  بِِسيرَتِي  َسِمْعُتْم  »َفإِنَُّكْم  نفسه  عن 
أَْضَطِهُد  ُكْنُت  أَنِّي  َِّة،  الَْيُهودِي يَانَِة  الدِّ ِفي 
ُم  أَتََقدَّ وَأُتْلُِفَها.وَُكْنُت  بِإِْفرَاٍط  اهلِل  َكِنيَسَة 
َِّة َعلَى َكِثيرِيَن ِمْن أَتْرَابِي  يَانَِة الَْيُهودِي ِفي الدِّ
ِفي ِجْنِسي، إِذْ ُكْنُت أَوَْفرَ َغْيرًَة ِفي تَْقلِيَداِت 

آبَائِي.«

ولكن انشق عن ديانته، وسمع لصوت الروح 
فيقول  النعمة،  لصوت  واستجاب  القدس، 

بَْطِن  ِمْن  أَْفرَزَنِي  الَِّذي  اهلَل  َسرَّ  َّا  مَل »وَلِكْن 
ي، وَدََعانِي بِِنْعَمِتِه« )غالطية ١: ١٣-١٥( أُمِّ

وانا هنا ال ادافع عن الطائفة البروتستانتية 
أسلط  ان  اريد  ولكن  إليها  انتمى  ال  ألني 
التفكير، بل اكاد اجزم  الضوء على طريقة 
الكلمة  في  يبحثون  الذين  يتهمون  من  ان 
اوريحانيوس،  العالمة  اوضح  كما  بجدية 
إميان  مع  يتفقون  الذين  الناس  اكثر  هم 
كثيرة،  امور  في  البروتستانتية  الكنيسة 
على سبيل املثال، البدلية العقابية...دحض 

حتى  اجلدية  اخلطية  اإلنسان،  تآله  عقيدة 
الكنيسة  في  املقدسة  باألسرار  إميانهم 
األرثوذكسية قد تشوه إذ هم ينكرون االحتاد 
االقنومي، و احللول االقنومي للروح القدس. 

اعداء  به  يتشدقون  الذي  اآلخر  االتهام 
وهو  إال  القطيع،  سياسة  ومحبي  البحث 
عن  املنشقني  وتتبع  الفلسفة  تدعي  إنك 

وغيره!!  املسكني  متى  امثال  كنيستنا 
وكأن القمص متى املسكني، اسمه أصبح 
ملتصق بالهرطقة! يا العجب!! إنه الوقت 
اإلجنيلي  النبي  قول  فيه  اتذكر  اكاد  الذي 
وَالرَُّجُل  بَْعًضا،  بَْعُضُهْم  ْعُب  الشَّ »وَيَْظلُِم 
نِيُء  ْيِخ، وَالدَّ ِبيُّ َعلَى الشَّ َصاِحَبُه. يََتَمرَّدُ الصَّ

رِيِف« )إشعياء ٣: ٥( َعلَى الشَّ
املوضوع  هذا  في  كتاباتي  اواصل  سوف 
لن اختم مقالي  لذا  القادمة،  في االسابيع 
اشير  ان  اود  ولكن  ختامية  بكلمات  هذا 
ان  اود  البساطة..   بكلمة  يتشدقون  من 
»البساطة«،  تدعوها  ملن  تعريفاً  تعطوا 
فإن  اآلخرين،  وجتهيل  اجلهل  تعني  أليست 
كنتم أنتم جهال ملاذا تقفون في االبواب ال 
تدعوا الداخلني يدخلوا وال اخلارجني يخرجوا، 
ولكن  تريدون  كما  بجهلكم  أنتم  تشبثوا 
الكتبة  دور  تلعبوا  احرار...ال  اآلخرين  اتركوا 
والبحر  البر  يجولون  الذي  والفريسني 

ليكسبوا شخصاً جلهنم ليس للملكوت.
»وَيٌْل لَُكْم أَيَُّها الَْكَتَبُة وَالَْفرِّيِسيُّوَن امْلُرَاُؤوَن! 
ألَنَُّكْم تَُطوُفوَن الَْبْحرَ وَالَْبرَّ لَِتْكَسُبوا دَِخيالً 
جِلََهنََّم  ابًْنا  تَْصَنُعونَُه  َحَصَل  وََمَتى  وَاِحًدا، 

أَْكَثرَ ِمْنُكْم ُمَضاَعًفا« )متى ٢٣: ١٥(
استفيقوا ..... يرحمكم اهلل!

قائلني:  تالميذه  سأله  ذلك  أثناء  وفي   ٣١«
»يا معلم، كل« 

٣٢ فقال لهم: »أنا لي طعام آلكل لستم 
تعرفونه أنتم«.

٣٣ فقال التالميذ بعضهم لبعض: »ألعل 
أحداً أتاه بشيء ليأكل؟ »

أعمل  أن  »طعامي  يسوع:  لهم  قال   ٣٤
مشيئة الذي أرسلني وأمتم عمله.«

»ليس  الرب  قول  يجهل  الذي  اإلنسان  إن 
سهالً  يصبح  اإلنسان«  يحيا  وحده  باخلبز 
تصير  »أن  على  وطلبه  اهتمامه  يقصر  أن 
احلجارة خبزاً«. ويتململ من منهج املسيح 
والكنيسة لكونه منهجاً سمائياً ينحصر 
امللكوت  طريق  استعالن  في  أساساً 

للمؤمنني واكتمال مسيرتهم.

 لقد طلب التالميذ من معلمهم أن يأكل، 
الذي  الطعام  من  يأكل  لم  أنه  وتعجبوا 
بشيء  أتاه  أحداً  أن  فظنوا  واشتروه  ذهبوا 
يأكله. هذا املوقف يتكرر كنصيحة يتوجه 
امللكوت. فلقد أشاروا  أبناء  إلى  الناس  بها 
عن  يرجع  أن  املسكني  متي  األب  على 
لكلمة  ساهراً  حياته  بتكريس  اشتياقه 

اهلل في صحراء قاحلة خوفاً على حياته. 
طعام  لي  »أنا  اآليات  هذه  في  نري  لكننا 
يوثِّق  الرب  أن  أنتم«  تعرفونه  لستم  آلكل 
البشر  وعي  عن  توارت  حلقيقٍة  بشهادته 
اإلنسان  أن  اهلل  عن  غربتهم  طول  بسبب 
في حقيقته مخلوق إلهي. وأن طعامه ليس 
هنا  ليأكله.  التالميذ  به  أتاه  ما  بالضرورة 
يتجلى الرب باإلنسان إلى ما فوق طبيعته 
التي  اإلنسانية  الطبيعة  إلى   … العتيقة 
حالها  لسان  والتي  املسيح،  في  جتددت 
»ليس باخلبز وحده يحيا اإلنسان«. إن تاريخ 
من  وخروجه  تغربه  منذ  اإلنسان  مع  اهلل 
الفردوس، ميتلئ بأمثلة مادية تشير إلى تلك 
الطبيعة اجلديدة املوعود بها اإلنسان منذ 
كانت  األمثلة  تلك  الترابية.  نطفته  حلظة 
املسيحي  اخلالص  لتدبير  الرب  إرهاصات 
من  اإلنسان  ينتشل  الذي  واملُرتَقب  د  املُعَّ

انحساره وانحصاره في االرتباط باألرض. 
من بني تلك األمثلة كان نزول املن والسلوى 
أربعني  إسرائيل  لبني  طعاماً  السماء  من 
خروجهم  بعد  سيناء  برية  في  سنة 
استعالنا  كان  والسلوى  فاملن  مصر.  من 
طعامه  وأن  اإللهية  أصوله  عن  لإلنسان 
طبيعة  بينما  السماء،  من  نازالً  احلقيقي 
إلى  للرجوع  تشتاق  العتيقة  اإلنسان 

فرعون مصر  عبودية عاشتها حتت سخرة 
»فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: »من 
رنا السمك الذي كنا  يطعمنا حلماً؟ قد تَذكَّ
والبطيخ  والقثاء  مجاناً،  مصر  في  نأكله 
يبست  قد  واآلن  والثوم.  والبصل  والكراث 
أنفسنا. ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا 

«« )سفر العدد ١١(. املَنِّ

مبثابة صحوة كيانية  والسلوى كان  فاملن   
إلهي  مخلوق  أنه  تؤكد  لإلنسان  ووجودية 
وطعامه سمائي الذي هو أصالً كان »شجرة 
والتي  اهلل  فردوس  وسط  في  التي  احلياة« 
)سفر  األبد«  إلى  يحيا  منها  يأكل  »من 
التكوين(. فالشجرة كانت املسيح. والوعد 
املسيح  في  أنه  آلدم  أوالً  وقيل  لنا  كان 
شجرة احلياة سيكون لنا االحتاد باهلل: »َمن 
يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة احلياة 
التي في وسط فردوس اهلل«. فإن غاية خلق 
يسوع”  املسيح  في  يتأله  أن  هي  اإلنسان 

 . “ Theosis
أعمل  أن  »طعامي  اجملد  له  الرب  قول  إن 
مشيئة الذي أرسلني وأمتم عمله« يَستعلِن 
أن املسيح له مشيئته اخلاصة به كأقنوم 
مطلق  احتاد  في  هي  مشيئته  وأن  األبن. 
مبشيئة أقنوم اآلب. والنتيجة أن ينشأ أحتاد 

أحتاد  بسبب  األقانيم  بني  املطلق  العمل 
املشيئة. وغني عن القول إن احملبة املطلقة 
كطبيعة في الهوت اهلل »اهلل محبة« هي 
املُنِشئ لوحدة املشيئة واإلرادة والعمل في 

ثالوث احملبة إلهنا الواحد القدوس. 
أعمل  أن  الرب »طعامي  قول  وعلى أساس 
مشيئة الذي أرسلني« يقوم منهج اخلدمة 
أن هدفها شخص املسيح  في املسيحية، 

وليس اخلدمة أو عمل اخلير في حد ذاته.
ر لنا قول الرب »كثيرون سيقولون  هذا يُفسِّ
أليس  رب!  يا  رب،  يا  اليوم:  ذلك  في  لي 
تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطني،  باسمك 
فحينئذ  كثيرة؟  قوات  صنعنا  وباسمك 
اذهبوا  قط!  أعرفكم  لم  إني  لهم:  أصّرح 
 ....)٧ متى  )إجنيل  اإلثم!«  فاعلي  يا  عني 

والسبح هلل.

  خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع..اجنيل السامرية )٦(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٦٥(
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الهند:

شجرة معمرة وعجيبة
بحجمها  مشهورة  »بانیان«  تسمى  أشجار  الهند،  في  تنمو،      
الكبير وعمرها املديد. وتوجد بينها شجرة يقدر عمرها بثالثة آالف 
سنة. واذا قدر لك أن تراها ألصابتك دهشة عظيمة وظننت أنها 
ليست شجرة واحدة، اذ انها تشتمل على ما يقرب من ثالثة آالف 
سبعة  من  أكثر  ويستطيع  رفيع.  جذع  آالف  وثالثة  سميك،  جذع 

آالف شخص أن يتظللوا حتتها.

السويد:

برجر مبذاق حلم البشر.. جتربة مرعبة

أشارت صحيفة »إنسايدر« إلى أن شركة سويدية للحوم املصنعة 
من مكونات نباتية قررت تقدمي برجر نباتي لكن بطعم حلم البشر.

خالل  الغريب  البرجر  هذا  أطلق  املطعم  أن  الصحيفة  وأوضحت 
عيد »هالوين« العام املاضي، بهدف جذب انتباه الزبائن إلى اللحوم 

النباتية.
تسلط  بل  البشر،  حلوم  ألكلة  بديال  تقدم  ال  أنه  الشركة  وأكدت 
الضوء على قدرة التكنولوجيا احلديثة إلعادة تكوين مذاق اللحوم 

التي نريدها من خالل مكونات نباتية فقط.
بكميات  الذي جرى طرحه  ملنتجها  إعالنا خاصا  الشركة  ونشرت 
»كان  مهرجان  في  الفضية  اجلائزة  اإلعالن  حصد  وقد  محدودة، 

ليونز«، وهو مهرجان دولي جملتمع التسويق اإلبداعي.
وبدأت اللحوم النباتية في االنتشار مؤخرا، خاصة بني أولئك الذين 
يريدون االبتعاد عن اللحوم احليوانية. ويحاكي هذا النوع من اللحوم 
صفات حلوم احليوانات وهو خيار شائع لصنع األطعمة مثل البرجر، 

والناجتس، والنقانق، وشرائح اللحم وما إلى ذلك.

أذربيجان:

حفل شای داخل جذع شجرة
   في أذربيجان توجد شجرة من فصيلة »الدلب« يبلغ محيطها 
٣٦  قدماً، حتتوي على فجوة في جذعها ميكن أن تستوعب عشرين 
ذات  للشای  كصالة  الفجوة  هذه  فراغ  استخدم  وقد  شخصاً. 

منضدتني وعشرة مقاعد.

السودان:

»أغلقوا الصنابير جيًدا«.. تنبيه رسمي يثير 
سخرية املواطنني

لهيئة  روتيني  تنبيه  الشرب، حتول  ملياه  متكررة  انقطاعات  وسط 
التواصل خالل  مواقع  إلى موجة سخرية على  السودان  في  املياه 

األيام املاضية.
البداية عندما طالبت هيئة املياه بوالية اخلرطوم املواطنني املغادرين 
للتسرب  منعا  املياه  صنابير  إغالق  بإحكام  العاصمة  خارج  إلى 

والهدر.
الناشطون حول تنبيه  التواصل االجتماعي، انقسم  وعلى مواقع 
هيئة املياه، ورأى املؤيدون أنه صائب وضروري، بينما قال منتقدون إن 
انقطاعات املياه جتعلك ال تذكر إن كان الصنبور مفتوحا أم مغلقا.

 ١.٨ اخلرطوم  والية  في  للشرب  الصاحلة  املياه  إنتاج  حجم  ويبلغ 
مليون متر مكعب يومًيا من احملطات النيلية واآلبار اجلوفية، فيما 
إحصائيات  حسب  يوميا،  مكعب  متر  ألف  لـ٩٠٠  العجز  يصل 

رسمية.

سان انطونيو:

سرقة اجلسر
قامت  إذ  السرقات،  حوادث  أغرب  من  حادث  األرجنتني  في  وقع     
الهندسية بفك جسر ضخم  اخلبرة  ذوي  اللصوص  مجموعة من 
ببيعه  قاموا  ثم  الليالي  إحدى  خالل  أنطونيو(  )سان  مدينة  في 

)خردة( في أسواق املدينة نفسها في اليوم التالي.
  لم تكتشف السلطات املسئولة اختفاء اجلسر ومعرفة احلادث إال 

بعد مرور ٢٤ ساعة كاملة على بيعه أجزاء لتجار اخلردة!

نيكاراجوا:

عبر البريد.. حديقة حيوان ترسل للعالم ثعابني 
وعناكب

شرق  جنوب  الواقعة   »Exotic Fauna« حيوانات  حديقة  تشتهر 
عاصمة نيكاراجوا بصادرات فريدة من نوعها، ومثيرة للجدل أيضا.

إلى  والثعابني  والعناكب  الزواحف  وترسل هذه احلديقة اآلالف من 
زبائنها في جميع أنحاء العالم عبر البريد.

وآسيا  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  الزبائن  إقبال  ويزداد 
االستوائية  الغابات  في  وتزدهر  تعيش  التي  احليوانات  تلك  على 

املطيرة في أمريكا الوسطى.
وتقول يسينيا تاالفيرا، مديرة احلديقة: »أكثر األنواع املطلوبة هي 
السالحف ويأتي الطلب األكبر عليها من آسيا وخاصة هذا العام«.

وتضيف: »كل عام نحاول حتدي أنفسنا بالبحث عن أسواق جديدة 
السنوات  إحدى  في  التوسع..  أجل  من  جدد  وعمالء  جديدة  وآفاق 
قمنا بالشحن إلى الوس، وهو ما كان حتدياً كبيراً ولكننا متكنا من 

القيام به«.
وتتعرض مثل تلك الصادرات النتقادات شديدة من منظمة حقوق 
معايير  باتباع  تلتزم  إنها  تقول  احلديقة  لكن   ،»PETA« احليوان 
البرية  والنباتات  احليوانات  بأنواع  اخلاصة  الدولية  التجارة  اتفاقية 

املهددة باالنقراض، بحسب موقع »يورونيوز«.

الصني:

شركة تبتكر آيس كرمي ال يذوب

التواصل  على وسائل  فاخرة جدالً  آيس كرمي صينية  أثارت شركة 
أنها ال تذوب حتى عند االحتفاظ  يُزعم  االجتماعي ألن منتجاتها 

بها في درجات حرارة عالية لفترات طويلة من الزمن.
كانت شركة Zhongxuegao وهي شركة آيس كرمي صينية معروفة 
مبنتجاتها عالية اجلودة، كانت حديث وسائل التواصل االجتماعي، 
إنتاج  من  كرمي  آليس  فيديو  ومقاطع  صوراً  شخص  نشر  أن  بعد 
الشركة بجوار مقياس حرارة أظهر ٣١ درجة مئوية. وقال املنشور 
ونصف  ساعة  ملدة  تلك  احلرارة  درجة  في  كرمي  اآليس  وضع  مت  إنه 

تقريباً، ولكن من الواضح أنها لم تتعرض للذوبان على اإلطالق.
وحظي املنشور بالكثير من االهتمام وألهم أشخاصاً آخرين إلجراء 
جتاربهم اخلاصة، مبا في ذلك تعريض اآليس كرمي للهب املكشوف 

ملعرفة ما إذا كان سيذوب لكنه لم يفعل.
الصينية،  الشبكات  حديث  أخرى  مرة  الشركة  أصبحت  ومؤخرا 
حيث انتشر مقطع فيديو لشخص يستخدم شعلة مطبخ إلذابة 
آيس كرمي من منتجاتها. وعلى الرغم من أن السطح اخلارجي أصبح 
متفحًما، إال أن اآليس كرمي لم يذب كما كان متوقعاً. وكذلك احلال 

مع مقاطع الفيديو التي ظهرت في وقت الحق.
ومع تزايد اجلدل حول جودة اآليس كرمي املفترض أنها عالية اجلودة، 

خرجت الشركة أخيراً ببيان لتريح عقول العمالء.
اآليس كرمي من  ملنع  اللزوجة«  تعزيز  »عامل  أنها تستخدم  وادعت 
يزال يفي  أن منتجها ال  الذوبان بسهولة، ولكنها أكدت للجميع 

باملعايير الوطنية لسالمة األغذية.

اليابان:

أطول لوحة في العالم
    انتهى الرسام الياباني »تاكومي فریوکاوا« من لوحته التي تعتبر 
أكثر اللوحات في العالم طوالً؛ إذ يبلغ طولها ۲۸۰۰ متر وعرضها 
على  اللوحة  هذه  فرد  في  تاكومي  ساعد  وقد  سنتيمتراً.   ١٥٠
الرسوم  لعرضها في مكان مهرجان  استعداداً  األرض ثالثون فناناً 
اللوحة هذا  أقيم مبدينة طوكيو حيث سجلت  الذي  التشكيلية 

الرقم القياسي في الطول دولياً.

الواليات املتحدة:

أغلى طبق بطاطس في العالم.. مضاف إليه غبار 
الذهب عيار ٢3

القياسية،  نيويورك موسوعة »جينيس« لألرقام  دخل مطعم في 
بطبق بطاطس مقلية بقيمة ٢٠٠ دوالر أمريكي.

األرقام  بكسر  املعروف  األمريكي   Serendipty٣ مطعم  ويعود 
 Crème de la“ يدعى  نوعه  من  فريد  طبق  حتضير  إلى  القياسية 
Crème Pomme Frites” وهو طبق بطاطس مقلية ليس له مثيل 

في العالم.
وصفة  املطعم  طعام  قائمة  صفحات  إلى  اجلديد  الطبق  يضيف 
مليئة باملكونات الفاخرة والفريدة التي متتزج مع البطاطس املقلية 
بطاطس  طبق  ألغلى  جديداً  قياسياً  رقماً  لتحقق  مثالية  بدرجة 

مقلية في العالم.
تعادل قيمة الطبق ٢٠٠ دوالر أمريكي، ويعود حتضيره إلى الشيف 
املبدع جو كالديروني والشيف التنفيذي للشركة فريدريك شوين 
الطبق  على  جديدة  مكونات  بإضافة  كالهما  قام  كما  كيويرت. 
ليتسنى للضيوف جتربة طبق بطاطا مقلية فريد من نوعه ولذيذ، 

طبقا ملوقع موسوعة جينيس.
تشيبربيك  بطاطس  التالية:  املكونات  من  كالً  وصفته  تتضمن 
بريجنون، خل  دوم  األمريكية، شمبانيا  املتحدة  الوالية  من شمال 
ملح  الفرنسي،  األوز  دهن  الفرنسية،   J. LeBlanc شمبانيا  أردين 
 Crete Senesi Pecorino جبنة  الكمأة،  زيت   ،Guerande الكمأة 
Tartufello، كمأ أسود من إيطاليا، زبدة الكمأة، كرمي عضوي مغذى 
على العشب من جيرسي أبقار، باإلضافة إلى الذهب من عيار ٢٣ 

الصالح لألكل.
وبعد ما مت إعداد الطبق بدقة من قبل الطهاة، يتم إضافة الزينة 
تارتوفيلو  بيكورينو  سينيسي  كريت  وجنب  الكمأة  من  املكونة 

والذهب من عيار ٢٣ الصالح لألكل.

آمستردام:

فنانة القمامة!
أقامت الفنانة الهولندية )مارجيك فان لیز( معرضاً آلخر إنتاجها: 
حجرة مكتب أو حجرة طعام أو معيشة من براميل القمامة وأوراق 
البراميل  تلك  من  صنعت  إذ  البشكير،  وقماش  القدمية  اجلرائد 
البشكير،  أو قماش  ملونة  بأوراق  أو مكتب وغطتها  ملائدة  قواعد 

فكانت النتيجة إعجاب كل زوار معرضها بأفكارها احلديثة.

عالم بال حدود2121
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EPHESIANS 1
[4] just as He chose us in 
Him before the foundation of 
the world, that we should be 
holy and without blame be-
fore Him in love, [5] having 
predestined us to adoption as 
sons by Jesus Christ to Him-
self, according to the good 
pleasure of His will, [6] to 

the praise of the glory of His 
grace, by which He made us 
accepted in the Beloved. [11] 
In Him also we have obtained 
an inheritance, being predes-
tined according to the purpose 
of Him who works all things 
according to the counsel of 
His will, [12] that we who 
first trusted in Christ should 

be to the praise of His 
glory.
God chose us to be His 
beloved children, and 
He redeemed us through 
His blood. In him, we have 
eternal life and the promise 
of everlasting joy. Though we 
sin, doubt Him, and stray from 
Him, He still accepts us. He 
takes cares of us and satisfies 
our every need. We are saved 
through grace, and not be-
cause of our own deeds. When 
we fall short and repent, God 
hears our prayers and forgives 
us. He has promised to carry 
us until the end of our lives. 
He has a plan for our success 
and prosperity. All He asks is 
for your heart: to trust Him, 
to obey Him, to honour Him, 
and to put Him at the centre of 
your life. Remember that no 
one who trusts the Lord will 
ever be disappointed! Our in-
heritance in heaven is the only 
investment we can make that 
is guaranteed… giving God 
your whole life will always 
be a wise decision and well 
worth it! 
[13] In Him you also trusted, 
after you heard the word of 
truth, the gospel of your sal-
vation; in whom also, having 
believed, you were sealed 
with the Holy Spirit of prom-
ise, [14] who is the guarantee 
of our inheritance until the 
redemption of the purchased 

possession, to the 
praise of His glo-
ry. [17] that the 

God of our Lord 
Jesus Christ, the 

Father of glory, may give to 
you the spirit of wisdom and 
revelation in the knowledge 
of Him,[18] the eyes of your 
understanding being enlight-
ened; that you may know 
what is the hope of His call-
ing, what are the riches of the 

glory of His inheritance in the 
saints, [19] and what is the ex-
ceeding greatness of His pow-
er toward us who believe, ac-
cording to the working of His 
mighty power
Our inheritance is in Christ. 
He died in the cross for our 
sins, He redeemed us and 
gave us eternal life, and He 
promised to never never us. 
if we remain rooted in Christ, 
we will begin to see things 

with His eyes. We will gain 
wisdom and peace. We will 
learn how to live by faith, and 
not by sight. The more we 
pray to Him to open our hearts 
and understanding, the more 
we will renew our minds. If 
we ask God to give us peace 
and clarity, He will make His 
ways clear before us. We will 
no longer be anxious and wor-
ried about what will happen in 
our lives, because we will be 

confident that whatever hap-
pens is part of His good plan. 
Having confidence that our 
lives are not random, but are 
under His control, gives us 
hope and security. Finally, St. 
Paul reminds us that there are 
wonderful riches (God’s ‘ex-
ceeding greatness!) promised 
to those who believe in God. 
Many things are impossible 
to us, but with God, all things 
are possible! 

Dr Marina Malak

Major Rogers outage 
across Canada

The morning of July ٨th, many across Canada woke up to no internet access. As 
it turns out, Rogers, the telecommunications company, had a system failure or as 
others describe, an outage. During these +١٥ hours with no internet, people were 
unable to contact emergency services, use ATM’s, and make purchases using their 
debit or credit cards. Small businesses claim they were impacted the most from this, 
making their business their main source of income but having to turn away many 
customers who didn›t have cash. Many couldn’t do their jobs properly, being unable 
to open emails and make work calls.
Tony Staffieri, CEO and president of Rogers, commented on the situation. He claims 
the company had narrowed down the reason for the outage to a maintenance update 
in their core system and apologizes for the whole situation. 
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When I watched the famous parody 
”Airplane“ )١٩٨٠( a long time ago, it never 
crossed my mind that one day this farce 
movie would come to reality and even be 
part of the daily scenes that passengers 
live at once upon a time one of the most 
important airports in the world. When we 
were laughing out loud at this movie, we 
never thought that the tears of laughter 
would one day be the tears of extreme 
anguish, frustration, and humiliation.
While the national airline of a country 
acts as a worldwide ambassador to it, 
and its performance reflects the precision, 
commitment, and competence of the 
country, so are airports, they represent 
the first impression that travelers get 
about the country, and it tells where the 
country stands in terms of progression, and 
civilization.
Lester Pearson Toronto Airport, used to be 

a legend among the airports on the planet 
earth in terms of efficiency and capability 
to handle massive numbers of departing 
and arriving flights internationally and 
domestically, but what happened to it to 
become the living nightmare for travellers?
How could the world›s number one country 
for living not even among the top ten best 
airports for travelers? However, it ranks ٤٣ 
among the top ١٠٠ airports in the world. 
According to Skytrax! 
Before the pandemic, Lester Pearson 
Toronto was serving around Fifty million 
passengers a year without any dilemmas 
now the number is less, but the ordeals are 
immense.
The journey of misery starts the moment 
you enter the gates of any departure 
terminal by standing for an extremely long 
time to check in, especially since online 
check-in is no longer accepted. After a 

good hour or two, another very long 
line for security check, aggressive and 
frustrated security workers, probably 
because of low pay, move slowly and 
careless about travelers, which adds 
more agony to travelers. After those two 
ultra-long lines, travelers hardly reach the 
departure gate, thinking that they just made 
it on time. However, they realize that there 
is no need to rush; the flight is delayed! 
After a significant time of delay, travelers 
hear the announcement that passengers 
must change gates, so they have to run fast 
carrying their belongings to another remote 
gate. The following shock will start, sorry, 
the plane is not ready, it has a problem, or 
oh! Your aircraft did not take off yet from 
another city!
No one can imagine the number of 
infuriation travelers would suffer from. If it’s 
a leisure trip, the thrill is over, and travelers 

prefer to be at home at that 
moment. If it’s a business 
trip, then all the excitement 
to achieve success and 
conclude deals fades 

away, and the business traveler would 
rather drop this deal and accept the losses.
The same happens at arrival but in a 
different sequence and with a bonus, delay 
or loss of luggage.
Until now we have not heard any comment 
or received any explanation about this 
severe deterioration of the one of the most 
important airports in the world.
Nevertheless, it is obvious that all these 
incidents are due to the lack or manpower, 
such a sarcastic excuse in an economy that 
suffers from a mix of inflation, recession, 
and unemployment.
So if we have identified the problems and 
know the cure, why are we not fixing them?

Emad BarsoumEmad BarsoumFlying high Flying high 
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When Abraham had grown to be old,
He wanted a daughter-in-law to behold.
Not one from the land where he had dwelt, 
But from his homeland, where he had fled.
So he called his trusted servant and said,
”Go to my family; by the angel be led,
And find for my son Isaac a wife,
That he may continue in his life.“
So the servant obeyed and departed,
In faith he was wholehearted.
He prayed to God to be successful,
Hoping his trip would not be too stressful.
He asked God for a sign to be fruitful,
And with his God he was quite truthful.
”Let a woman come and give me a drink,
Without as much as a simple blink,
And let her water my camels too,
For she is the one that You will choose.“
Immediately Rebekah came to the well,
And he learned she was the daughter of 
Bethuel.
She gave him a drink and his camels too, 
So she was God’s choice, that he knew.
He discovered she was granddaughter of 
Nahor,
Brother of his master Abraham, he was 
assured.

The servant shouted, 
”Blessed be the God of my master,
Who could not have acted any faster!
For He has chosen and made known
The one whom Isaac is to make his own.
Now there remains the blessing of her 
house,
That she may become my master’s spouse“.
He begged for a reply from her father,
From her mother, and her brother,
That he may return to his master prosper-
ous,
For he had very little tolerance,
To stay behind for a few days,
Anxious to return and be on his way.
Laban and Bethuel gave their blessing,
And immediately the servant left, professing
How God had made the choice so clear,
That Abraham and Isaac would be of good 
cheer!
Rebekah proclaimed, ”I will go“
And left, with her maids in tow.
When Isaac saw her from far away,
”Let this be my wife“ he did pray.
The Lord had chosen, and they were wed,
”Praise be to God“ was what they said.

Gigi Soleman    4.  A BRIDE 
FOR ISAACK

Service Canada claims that the
 demand for passports is now 40 times 

more than before the pandemic
Currently, Canadian citizens 
have no choice but to wait in line 
outside of Service Canada›s for 
up to 4 hours or possibly more. 
Service Canada claims that 
the demand for passports is 40 
times more than before the pan-
demic started. The agency says 
that before the pandemic start-
ed, they would handle about 
5,000 passport request emails 
and calls per day, but now han-
dle over 200,000 in one, single day.
 The public came up with what one would call an interesting solution; paying ”free-
lance line standers›«. People would pay someone from $20 to $50 an hour to reserve 
a spot and stand outside in the Service Canada line for hours, and would receive 
a call from this person when they got close to the front of the line, allowing them-
selves to wait only 10 minutes or less instead of hours.
A public statement by Minister Gould states that to resolve this issue for everyone, 
Service Canada has added workers to increase productivity and client capacity 
and implemented new triage measures to direct Service Canada into a more client- 
specific approach. Minister Gould said that she has directed Service Canada to ”do 
more“ and implemented measures to make wait times more predictable as well as 
manageable. Clients with urgent travels needed within 24 to 48 hours will be prior-
itized and staff must be focused on clear communication


