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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

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

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

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

تورنتو حتذر من عمليات نصب عن طريق تورنتو حتذر من عمليات نصب عن طريق 
رسائل نصية تطلب دفع غرامات للسرعةرسائل نصية تطلب دفع غرامات للسرعة

أغرب القوانني التي رمبا ال أغرب القوانني التي رمبا ال 
يعرفها أصحاب املنازل يعرفها أصحاب املنازل 

في أونتاريوفي أونتاريو

مقتل زعيم مقتل زعيم 
القاعدة أمين القاعدة أمين 

الظواهري بغارة الظواهري بغارة 
أمريكية في كابلأمريكية في كابل
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انتحار أوميجي
أوميجي دمياطي شاب يترك حذاءه ومحفظته ويلقي بنفسه في النيل أوميجي دمياطي شاب يترك حذاءه ومحفظته ويلقي بنفسه في النيل 

وال يستطيع األهالي إنقاذه!! صارت حكايات االنتحار واملشاجرات ونسب وال يستطيع األهالي إنقاذه!! صارت حكايات االنتحار واملشاجرات ونسب 
الطالق في دمياط تستدعي وقفة ودراسة في مجتمع لم يكن يعرف الطالق في دمياط تستدعي وقفة ودراسة في مجتمع لم يكن يعرف 

تلك القصص والسلوكيات وال يسمع عنها أصالً، طول عمر الدمايطة تلك القصص والسلوكيات وال يسمع عنها أصالً، طول عمر الدمايطة 
شغل وعمل وجهد، خلية نحل شغل وعمل وجهد، خلية نحل ٢٤٢٤ ساعة. ساعة.

محافظة دمياط هي يابان مصر ال تعرف البطالة، لكن مع ارتفاع أسعار محافظة دمياط هي يابان مصر ال تعرف البطالة، لكن مع ارتفاع أسعار 
اخلامات بشكل رهيب، وقلة الطلب على املوبيليا الدمياطي املتكلفة اخلامات بشكل رهيب، وقلة الطلب على املوبيليا الدمياطي املتكلفة 
املعمولة بضمير واتقان وخشب حقيقي، واالجتاه الى املوبيليا التقليد املعمولة بضمير واتقان وخشب حقيقي، واالجتاه الى املوبيليا التقليد 

التي ال تتحمل سنتني تالتة وتنكشف عيوبها.التي ال تتحمل سنتني تالتة وتنكشف عيوبها.
هذا األوميجي الشاب عندما تشاهده في ورشته وكأنك تشاهد منوذجاً هذا األوميجي الشاب عندما تشاهده في ورشته وكأنك تشاهد منوذجاً 
مصغراً ملايكل أجنلو داهمته املاكينة الصيني التي تطبع وتقطع على مصغراً ملايكل أجنلو داهمته املاكينة الصيني التي تطبع وتقطع على 

اجلاهز اسطمبات، لم يعد الفنان مطلوباً، بل صار املقلد املستنسخ اجلاهز اسطمبات، لم يعد الفنان مطلوباً، بل صار املقلد املستنسخ 
الذي يضغط على الزر هو املطلوب، وكذلك االستورجي والنجار واملنجد الذي يضغط على الزر هو املطلوب، وكذلك االستورجي والنجار واملنجد 

واملدهباتي …الخ.واملدهباتي …الخ.
داخل مهنة املوبيليا أالف التفاصيل ومئات املهن داخل مهنة املوبيليا أالف التفاصيل ومئات املهن 
التي ال يعرفها القاهريون، فهم ال يعرفون مثالً أن التي ال يعرفها القاهريون، فهم ال يعرفون مثالً أن 

هناك مهنة »رّصاص« أي من يرص ويرتب املوبيليا في هناك مهنة »رّصاص« أي من يرص ويرتب املوبيليا في 
سيارة النقل لكي تستوعب كماً أكبر.سيارة النقل لكي تستوعب كماً أكبر.

دمياط فيها حوالي نصف مليون عامل في مجال دمياط فيها حوالي نصف مليون عامل في مجال 
املوبيليا هذا هو املعلن لكن احلقيقة املدرس ممكن املوبيليا هذا هو املعلن لكن احلقيقة املدرس ممكن 

يعمل في املوبيليا بعد الظهر وكذلك املوظف وممكن يعمل في املوبيليا بعد الظهر وكذلك املوظف وممكن 
املهندس واحملامي..الخ، كلهم ممكن يساعدوا األب أو املهندس واحملامي..الخ، كلهم ممكن يساعدوا األب أو 

األخ في الورشة، يعني ممكن العدد احلقيقي يكون األخ في الورشة، يعني ممكن العدد احلقيقي يكون 

الضعف، هؤالء يعملون في الضعف، هؤالء يعملون في 6060 ألف ورشة  ألف ورشة 
صغيرة، إضافة إلى صغيرة، إضافة إلى ٢500٢500 صالة عرض،  صالة عرض، 

وو15001500 مخزن خشب وأبالكاش وخامات،  مخزن خشب وأبالكاش وخامات، 
هذه أرقام تقريبية توضح لكم ضخامة هذه أرقام تقريبية توضح لكم ضخامة 

وأهمية صناعة املوبيليا، أصبح يوم وأهمية صناعة املوبيليا، أصبح يوم 
اخلميس وهو يوم تسليم أجور الصنايعية اخلميس وهو يوم تسليم أجور الصنايعية 

في دمياط يوم حرب داعس والغبراء، في دمياط يوم حرب داعس والغبراء، 
الورش مغلقة، صاحب الورشة يطارده الورش مغلقة، صاحب الورشة يطارده 

العمال، هو ال يستطيع سداد أجورهم ألنه ال يستطيع سداد القروض، العمال، هو ال يستطيع سداد أجورهم ألنه ال يستطيع سداد القروض، 
ومن يورد له اخلامات يرفض التقسيط، يتم تسريح نصف عمال ورشته، ومن يورد له اخلامات يرفض التقسيط، يتم تسريح نصف عمال ورشته، 

يتذمر البعض وتكتئب األغلبية ويهرب البعض الى العمل على التوك يتذمر البعض وتكتئب األغلبية ويهرب البعض الى العمل على التوك 
توك وامليكروباص أو بيع املشبك على التروسيكل، أو سماسرة يلتقطون توك وامليكروباص أو بيع املشبك على التروسيكل، أو سماسرة يلتقطون 

الزبائن من سياراتهم املالكي أو محطة األتوبيس!!الزبائن من سياراتهم املالكي أو محطة األتوبيس!!
 أجمل قرى مصر التي ولد فيها أبي وولدت فيها  أجمل قرى مصر التي ولد فيها أبي وولدت فيها 

أمي وكنت أذهب اليها في كل أجازة صيفية ألقضي أمي وكنت أذهب اليها في كل أجازة صيفية ألقضي 
أجمل أيام حياتي، قريتي التي كانت كلمة سر صناعة أجمل أيام حياتي، قريتي التي كانت كلمة سر صناعة 
املوبيليا في مصر وكان فيها قهوتني تالته بالكتير ألن املوبيليا في مصر وكان فيها قهوتني تالته بالكتير ألن 

مفيش شاب فاضي يقعد على القهوة، صارت اآلن مفيش شاب فاضي يقعد على القهوة، صارت اآلن 
تباع فيها اخملدرات علناً وجهاراً وصارت البطالة شعار تباع فيها اخملدرات علناً وجهاراً وصارت البطالة شعار 

املرحلة!!! عمال املوبيليا وصناع هذا الفن وأصحاب املرحلة!!! عمال املوبيليا وصناع هذا الفن وأصحاب 
الورش واملعارض يحتاجون إلى حل جذري ملشاكلهم الورش واملعارض يحتاجون إلى حل جذري ملشاكلهم 

حتى تعود دمياط كما كانت، عنواناً للجدية واالجتهاد حتى تعود دمياط كما كانت، عنواناً للجدية واالجتهاد 
والعمل بال ملل أو كلل، وحتى ال ينتحر.والعمل بال ملل أو كلل، وحتى ال ينتحر.

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

من  تطلب  تورنتو  جامعة 
باملسكن  املقيمني  طالبها 

اجلامعي اخذ 3 تطعيمات
..............................................ص9

الطوارئ  حالة  تعلن  نيويورك 
جدري  مرض  تفشي  بسبب 

القردة
...........................................ص11

السابقة  الزعيمة  هورواث 
اجلديد«  »الدميقراطي  لـــــ 
عمدة  ملنصب  تترشح 

هاميلتون
..............................................ص9

محاولة للفهم والتواصل:
يختلفون  املهجر  أقباط  نعم 

عن أقباط مصر!!
.......................................... ص12

الظواهري وكيف حتول الطبيب إلي قاتلالظواهري وكيف حتول الطبيب إلي قاتل
عملية  وفي  املاضي  يوليو  من  والثالثون  احلادي  األحد،  مساء 
أمريكية أشرفت وكالة اخملابرات املركزية والبنتاجون، مت إطالق 
تنظيم  زعيم  الظواهري«  »أمين  علي   »RX9« طراز  من  صاروخ 
القاعدة. وهذا الصاروخ األمريكي العبقري واملوجه ذاتياً والذي 
الهدف  ويصيب  املباني  ويخترق  حادة  معدنية  شفرات  يحمل 
املقصود فقط والذي مت أستخدامه في اخلمس سنوات املاضية 
في العراق والصومال وسوريا وليبيا واليمن قضي علي الطبيب 
املصري والذي يقوم بعمليات إرهابية قتل فيها املئات معظمهم 
ومصر  املتحدة  الواليات  في  قرن  مدى نصف  علي  املدنيني  من 

وباكستان واليمن وكينيا وتنزانيا. 
الظواهري املولود في 19٥1 والذي انضم للجماعات اإلسالمية 
عمله  وواصل  فقط،  عام   1٥ وعمره  أي   19٦٦ عام  املتطرفة 
بعد  عليه  القبض  ومت  السبعينات  في  اجلهادية  باجلماعات 
إغتيال السادات في »قضية اجلهاد الكبري«، ومت احلكم عليه 
سراً  سافر  التسعينيات  وفي  بعدها  سنوات.  ثالث  بالسجن 
بأسم مستعار إلي الواليات املتحدة جلمع األموال للجمعيات 
هرب  وبعدها  األفغان،  اجملاهدين  تُدعم  كانت  والتي  االسالمية 
الدموي  االعتداء  عملية  علي  أشرف  وهناك  أفغانستان  إلي 
في حادثة األقصر اإلرهابية عام 199٧ والتي راح ضحيتها ٥٨ 
سائح أجنبي وأربعة مرشدين سياحيني مصريني. بعدها انضم 
الظواهري وجماعته إلي جماعة القاعدة وبن الدن وتبني نظرية 
هزمية »العدو البعيد« أي الواليات املتحدة ، قبل هزمية »العدو 
العربية  الدول  في  واحلكومات  االنظمة  في  املتمثل  القريب« 
الواليات  ضد  االرهابية  جرائمه  مارس  وبالفعل  واإلسالمية. 

برنامج  إطالق  الظواهري  وحاول  املتحدة 
بعد  ولكن  البيولوجية  لألسلحة  سموح 
ضربات عسكرية أمريكية مت إجبار الظواهري 

علي التخلي عن تلك األسلحة
وعزام  الظواهري  عائلتي  سلسيل  تغير  كيف  هو  والسؤال 
بتقدير  الطب  كلية  وخريج  املتفوق  الطالب  االرستقراطيني، 
وكيف حتول   ، قاتل؟!  ألي  الطبيب  ، كيف حتول  »جيد جداً«؟! 
اجلراح إلي أرهابي؟! ، كيف حتول ساكن املعادي والذي أقام زفافه 
ساكن  إلي   - القاهرة  فنادق  أفخم  أحد   - كونتيننتال  بفندق 
يحتاج  فلم  ومصدره،  الفكر  هي  اإلجابة  بورا؟!.  تورا  كهوف 
الظواهري سوى أن يحضر دروس مسجد أنصار السنة بعابدين 
السنة  أنصار  وجماعة  قطب  سيد  ألفكار  يروج  كان  والذي 
يعمل  أن  إلى  سوى  يحتاج  لم  االسالمية.  للجماعة  لينضم 
سنواته األولي في مستوصفات األخوان ليتعلم العمل السري 
الدموي. لم يحتاج سوى لقراءة كتاب »الفريضة الغائبة« لعبد 
القاعدة  لتنظيم  لينضم  القمري  عصام  ويقابل  فرج  السالم 

ويصبح أحد أشرس اإلرهابيني املطلوبني في العالم. 
الغريب أن أحد أبرز املرشحني زعيماً لتنظم القاعدة خلفاً له هو 
أبن شبني الكوم »سيف العدل املصري«، أي أن قيادة أحد أخطر 
ولعله  املصريني،  قيادتها  علي  يتناوب  اإلرهابية  التنظيمات 
يكون جرس إنذار للدولة والسلطة املصرية علي أهمية جتفيف 
اخلطابات  وضبط  والسلفي  اإلخواني  اإلرهابي  الفكر  منابع 
والكتابات الدينية التي تفرخ لنا جناة وضحايا ونستيقظ بها 

علي عشرات الظواهري في املستقبل.   

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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السطور  هذه  كتابة  قبل 
أفكار  ثالثة  لي  خطرت 
أن  باستطاعتها  ملقاالت 
للقارئ  ة  جمَّ فائدة  تٌقدم 
إلى  انتباهه  توجه  العربي، 
له  وتفتح  يُبصر  يُكن  لم  ما 
ُتسن  قد  أسرار  نحو  أبوابًا 
معرفتها من حياته ويُغّير ما 

مرَّة  ُكل  في  لكنني  بنفسه، 
كنت أتذكر العواقب في زمننا 
احلاِضر، وكيف أن انسان اليوم 

في عاملنا العربي صار يُفضل العيش في 
حالة إنكار دائمة بدل االعتراف بأخطائه 
ثم  ومن  تصحيحها  بهدف  ومواجهتها 
ُمستقبل  إلى  حياته  بدفَّة  االنعطاف 
بأفكاري  االحتفاظ  فأقرر  أفضل، 
بذلها  بدل  لنفسي  الثمينة  وأسراري 
ملن ال يستحقونها فيختارون ُمهاجمتي 
لُسخريتهم  سهلة  فريسة  واعتباري 
شتمها  في  الرخيصة  أوقاتهم  وتبديد 

ر عليها. والتندُّ
لم يتقدم بلٌد أو ُمجتمع إال بوضع ملفات 
اخطائه ومواجهتها على طاولة اإلصالح، 
التصفيق  ظاهرة  ضبط  عدم  دام  وما 
بدل  إليه  اإلشارة  عندل  بجنون  للخطأ 
أمل  فال  السائد  هو  تصحيحه  محاولة 
قتامة  مدى  استنتاج  ومُيكن  بالتقدم، 
السنوات القادمة بسهولة، سيطحنون 
بعضهم بعًضا بلّذٍة وسعادة وما يتبقى 
على  سيبكي  احلياة  قيد  على  منهم 
تاريًخا  سُيكرر  ألنه  بغباء  املاضي  أطالل 

اسوأ مما مضى!

وال  الكالم  من  فائدة  ال 
رمبا  النصيحة،  وال  التحذير 
حان وقت صمت العقالء أمام 
محاله  ال  القادم  الطوفان 
وإسدال  الُعقالء  غير  البتالع 
املهزلة،  هذه  على  الستار 
حياتهم  فلتبَق  عاشوا  وإذا 
بالتقسيط،  يومي  احتضارٌ 
يواجهون ُمشكالت ال يفهمون 
كيف  يعرفون  وال  تأتي  أين  من 
يستحقون  حلها،  ميكنهم 
املُفكرين  تذيرات  احتقارهم  جزاء  نيل 
أمم  احتقرت  كما  النافذة  البصائر  وذوي 
من  وسخروا  األنبياء  وصايا  سبقتهم 

دعواتهم.
احلق  ُكل  مطر  أحمد  الشاعر  مع  كان 
عربي/  ُقطٍر  أي  في  أبي:  »قال  قال:  حني 
غبي!«،  فهو  ذكائِِه/  عن  الذكيُّ  أَعلََن  إن 
لسهام  نفسه  يُعرِّض  من  غبًيا  أليَس 
نُصحهم،  سبيل  في  واألغبياء  املُغفلني 
أليَس غبًيا من يختار لُغة الكالم للتحاور 
معهم باعتبارهم بشرًا ُمتحضرين بينما 
تتجاهلها  كما  اللغة  تلك  يتجاهلون 
كيف  لكن  أدنى؟  فصيلٍة  من  مخلوقاٍت 
الوالدة-  – منذ  ُمبتلى  ال يكون غبًيا وهو 
بالعيش مع كل أولئك األغبياء والتقاط 
الدماغ  الفكر وبطء حركة  انغالق  عدوى 

منهم؟
هلل ما أعطى وهلل ما أخذ، ومادام الفرار 
من ُملكه في األرض والسماء ُمستحيالً 
والقدر،  القضاء  هذا  قبول  إال  لنا  فليس 

والصبُر عليهما بصمٍت وترقُّب!

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

$40

1-844-355-6939

على قهوة في شبرا:
       عودة الزبون الضال!!

 بقلم: هاني صبحي 

خرجت من الكنيسة بعد ما صليت وولعت شمعة، وفضلت ماشي حلد ما لقيت نفسي 
واقف قدام بيتنا القدمي اللي متغيرش فيه حاجة، غير يادوب إن محل عم وليم الساعاتي اتغير 
نشاطه حملل بيببع موبايالت...البيت ده اللي أدواره لم تتعدى الثالثة طوابق، كان بيأوي ويحتضن 

11 أسرة، وده حال اغلب بيوتنا العتيقة في حواري شبرا، واللي عادي جداً تالقي جنبهم أو في 
الوسط بينهم عمارة شاهقة يسكنها علية القوم، لكن منط احلياة والتعايش كان متناغم 

ومنسجم بشكل تلقائي فريد.
الشقة في بيتنا بتتكون من أربع غرف وصالة، زائد حمام مشترك واسمها الدارج شقة ِشرك.. 

كان الدور األرضي مفتوح عيادة البن أصحاب البيت األرستقراطيني جدا اللي ورثوه عن أجدادهم، 
وكانت لهم بيوتهم اللي عايشني فيها في شبرا برضه، حي 

التناقضات واالمتزاج والتناغم العجيب بني كل الطبقات.
رأيت بعيني زمان الطليان واجلريج وأصحاب األصول 

الشركسية، واللي اعتقد أصحاب البيت كانوا ملمسني 
معاهم بشكل أو بآخر...كنت أشعر أنهم من أصول أوروبية...

كانوا بيعاملونا من طراطيف مناخيرهم، أو ده كان مجرد 
إحساس مني طفل! مش عارف، لكن اللي فاكره إني عمري 

ما حبيتهم.
لسه فاكر الطفل اللي جوايا وهو بيتخنق ويُحبط وكأنه 

طائر حد قصقص له ريشه، ملا كانوا أحياناً يقفلوا علينا باب 
السطوح، نافذتنا على العالم، الهواء، السماء، الشمس، 

مبزاجهم ويفتحوه مبزاجهم.. كنت باتعمد من صغري مديش 
حد فيهم اهتمام ملا بييجي ألي سبب، سواء تصيل اإليجار أو غيره، عشان انتصر لفقر أبويا 

وبساطة أمي وكرامتهما، انتصار معنوي صغير قصاد مالمحهم اخلشبية اللي تقترب من 
مالمح سكان شرق أوروبا.

العيادة كانت جنبها غرفة صغيرة، كانت كتير بتبقى مقفولة، وبتتفتح مرتني أو ثالثة في 
األسبوع جملموعة من الناس، كانوا في منتهى الغموض بالنسبة لي كطفل.. كانوا بيعملوا 

حاجة غريبة جداً مكنتش فاهمها.. كنت ساعات أنزل من فوق أالقيهم مواربني الباب، 
وبيهمهموا بشكل منظم بكالم زي ما يكون قرآن.. أحياناً كنت أسرق نظرات سريعة من ورا 
الباب املفتوح، أالقيهم بيغنوا بكالم أنا مش فاهمه، ويهزوا رأسهم ويحركوا دراعاتهم لفوق 

بحركات متتابعة منتظمة.
مكنتش عارف بيعملوا ايه، حلد ما والدي قال لي مرة دول جماعة صوفيني، بيتجمعوا يقولوا 

أناشيد وأهازيج صوفية ومدح للنبي .. أنا أصال ساعتها مفهمتش منه وال كلمة، لكني فاكر 
مع أني كنت صغير، إني كنت باتخطف وبينتابني إحساس غير مفهوم بالراحة النفسية 

ملا باسمع أصواتهم اخلافتة مع سقفتهم البسيطة دي.. وكأني باسمع ترانيم من اللي 
بيحفظوها لنا في مدارس األحد.

حلد ما وقفت لهم مرة على بابهم.. حملني واحد منهم راح مشاور لي بابتسامة هادية كده إني 
أدخل.. مترددتش حلظة وال قلقت، وانضميت ليهم عشان أكمل نصف الدائرة البشرية اللي 

راسماها أجسادهم على األرض، حوالني قسعة مليانة باخلشب احملروق وبقايا اكواز الذرة.. كنا 
بنسميها »قوالح«، كانوا بيستخدموها للتدفئة وكان املكان معبأ برائحة البخور.. مش عارف 

بالضبط قعدت قد ايه معاهم، محدش فيهم كلمني كلمة غير يادوب سألوني عن إسمي.. 
حلد ما لقيت خبطتني على الباب، اللي اتفتح عشان أبص ورايا أالقي والدي بيسحبني من قفايا 

وهو بيقولهم : 
_ سالمو عليكم ، انتوا مقعدين الواد معاكم واحنا قالبني الدنيا عليه؟

قالوا له: مني ده يا شوقي ؟ 
رد عليهم: ابني.. وهوديكم في داهية وأقول عايزين يخطفوا الواد ويخلوه يشهر إسالمه...

ضحك اجلميع ومكنتش فاهم ساعتها هما بيضحكوا على ايه ...
                                                                                وللحديث بقية.... 

جزء من رواية على قهوة في شبرا _ يناير ٢0٢0 » .. دار الفؤاد للنشر والتوزيع
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كان قايني أول إنسان عاش تائهاً وهارباً على وجه األرض، يتبعه 
صوت جرميته النكراء!

وما يزال عاملنا مليئاً بالذين يحاولون اإلفالت والهرب، فيتخذون 
لهم أجنحة من صنع خيالهم، الذي على سرير الشفاء؛ 

ليطيروا بها من العالم!
 فهناك من يهرب من واقعه إلى الكذب والتبرير، أو: رؤية 

عيوبه في غيره، أو: التعلق باملاضي، أو: أحالم اليقظة، بل والهرب من حقيقة الشر 
بإنكار وجوده، وتصوره. واملراهق الذي يسافر متطفالً، لينشد احلرية واملتعة في مكان 

آخر، واألب الذي يهجر أسرته إلى حيث ال عودة بعد ذلك، واملدمنون على اللذات 
املدمرة: للجسد، والعقل، والوقت!

أنه هروب من الواقع، والبحث عن سالم زائف 
في عالم يصنعونه ألنفسهم، فال يالقون سوى 

التعس، واملوت، في نهاية املطاف!
إن األشياء املزعجة التي نحاول التّهرب منها ال 

تذوب وال تندثر إلى غير رجعة. وعلينا مجابهتها 
باإلميان، والصبر، واإلحتمال... عاملین بأن التجربة 

ليست التي تدث لإلنسان، بل ما يفعله اإلنسان 
بالتجربة!

ولقد حدثنا التاريخ عن مبادرات مدهشة، تمل جانباً مأسوياً، لكنه إنساني عميق، 
تعالى فيها اإلنسان على ذاته، وتسامي في كل األحوال، والظروف:

حدثنا عن سقراط، الذي فّضل أن يشرب كأسه املسمومة، وميوت شهيداً للحق، على 
أن يهرب من سجنه، ويخزي قانون بالده!

وحدثنا عن اجلندي الروماني اجملهول، الذي اختار أن ميوت في مكان حراسته، بني 
أنياب بركان فيزوف الثائر، على أن يهرب من شرف اطاعة األوامر، التي تقضي: بأنه 

بغض النظر عما يحدث، يجب على احلراس أن يثبتوا في أماكنهم، إلى أن تنجدهم 
احلاميات، أو: إلى أن يأمرم ضباطهم بالتحرك!

فإذا كان ال بد من هروب، فثمة هروب إلى حقيقة أعظم، وإلى مسئولية أكبر.. 
الهاربون هنا يهربون من الضعف إلى القوة، ومن الشك إلى اليقني، ومن القلق 
واالضطراب إلى صرح الرجاء حيث اإلميان العميق باهلل، وسلطته الصاحلة على 

احلاضر، واملستقبل!
وكم يكون هروبنا رائعاً، ومثمراً، عندما يكون على خطى داود النبي، الذي هرب من 

شاول امللك، على القيثارة والعود؛ فأعطانا املزامير، واألحلان اجلميلة، والصلوات احللوة، 
والتسابيح!...

هـــروب..!

مصر العامرة بخيراتها وكنوزها 
الدنيا كلها ظالم  أن كانت  منذ 
او  تضر  هناك  يكن  لم  حيث 
اإلنسانية  معالم  من  َمعلم  أي 
لم  حيث  الطبيعي  مبفهومها 
يكون العالم يدرك ما هو معنى 
بسلمية  متعايش  مجتمع 
هناك  يكن  لم  حيث  وتكافل 
عليها  متعارف  وواجبات  حقوق 

في كل االرض.
بينما كانت بالدنا احلبيبة تؤسس 
فرد  كل  جدا  متحضر  مجتمع 
ويعي  واجباته  يعرف  افراد  من 
قوانينه  له  مجتمع  حقوقه، 
التي تمى حقوق اإلنسان وتعلى 
ذلك  من  واالهم  قيمته  من 
حقوق  تمى  القوانني  هذه  إن 
وليس  نفسها  املصرية  الدولة 
ماعت  قانون  من  ذلك  على  ادل 
او كما يقال شريعة ماعت إن ما 
ال  رقى  من  القوانني  هذه  تتويه 
يعلوه إال رقى الديانات السماوية 
القدمي  املصري  االنسان  جعلت 

ملتزم جدا مبحبة وطنه وال يجرؤ 
إن يجور على حقوق وطنه ولكن 
اإلنسان  بني  نقارن  ان  هيهات 
وبنى  القدمي  الفرعوني  املصري 

أدم يعيش في بلدنا اليوم.
من  عدد  عن  تسمع  فعندما 
خيالية  بأرقام  تباع  الفيالت 
املشتريني  بني  ومشاجرات تدث 
بضع  استمر  الذي  احلجز  وقت 
كان  من  عدد  وإن  فقط  ساعات 
يريد حجز تلك الوحدات اضعاف 
هناك  إذا  املتاحة  الوحدات  عدد 
النبأ  هذا  يذاع  عندما  مشكلة 
على محطات التلفزيون اخملتلفة، 
وتخرج علينا احداهن لتقول لنا 
ثمن  يعادل  السنوي  راتبها  إن 
حني  في  الفيالت  هذه  من  فيال 
إن بقية الشعب يعانى جدا من 
املعيشة  وغالء  االسعار  ارتفاع 

وتوفير اساسيات احلياة.
عندما  مشكلة  فهناك  إذن 
مبليارات  البنوك  حسابات  تعج 
عاديني  كانوا  ألفراد  الدوالرات 

الثروة  تلك  يصنعوا  ان  ميكن  ال 
الشريفة،  التقليدية  بالطرق 
تتم  مشكلة  هناك  فبالتأكيد 
لكشف  االجهزة  كل  تدخل 
من  احلد  هذا  إلى  وصلوا  كيف 
أشرف  عهد  فى  نحن  الثراء 
وأعظم رئيس حكم مصر، نحن 
إلى  اهلل  أرسله  انسان  يحكمنا 
بالعدل  فيها  ليحكم  وطننا 
الرئيس  سيادة  عصر  في  نحن 
ميكن  وال  السيسي  الفتاح  عبد 

أن يتواجد هؤالء في عهده.

مافيا األراضي وغسيل األموال مافيا األراضي وغسيل األموال 
    بقلم: مجدي حنني

َمن من األقباط لم يشعر باملَنَّ عليه؟! من من األقباط لم يُقال له 
يوماً ما معناه ما يحمل هذا املَنَّ ولو على الفضالت وتوافه األمور؟! من منا كأقباط شعر يوماً 
أنه مواطناً كامال احلقوق والواجبات في وطن يحميه ويعامله بالعدل واملساواة والقرطاس؟! هذا 
املَنَّ التي جعل السادات يقف متفاخراً في خطابه الشهير واألخير أيضاً أمام مجلس شعبه 
يوم اخلامس من سبتمبر عام 1981 ميَنَّ على األقباط قائالً بأسلوبه املعروف باحلرف الواحد: ألم 
أبني كنيسة لكم في مدينة العاشر من رمضان وأجبرت األزهر علي املشاركة في وضع حجر 
وأقول  هذا  على  أجبرتهم  ولكنني  األزهر  علي  هذا  عنف  مدي  من  تعلمون  ما  رغم  األساس 

لشنودة أهو أدينا بنبني لكم كنايس من غير ما أنت بتطلب وال بتدفع! 
ميَّن على األقباط ببناء كنيسة بينما كانت دماء األقباط لم جتف في الشوارع  وقف متفاخراً 
وبينما كانت كنائسهم مازالت ُترق وبينما كانت االعتداءات علي الطلبة األقباط في اجلامعات 
رهن  األقباط  بابا  قراره بوضع  ثواٍن معدودة  بعد  يعلن  أن  وبينما كان هو علي وشك  مستمرة 
االحتجاز القسري في ديره ويضع أساقفة وكهنة 
الكنيسة في غياهب املعتقالت دون ذنب أو جريرة!

املَنَّ علي األقباط بالفتات هو أسلوب تتبعه  هذا 
الدولة املصرية ملعاملة األقباط حتي ولو لم يُعلَن 
كما أعلنه السادات فهو في الصدور ويخرج في 
فمن  األقباط  ضد  عنصري  فكر  وهو  القرارات، 
يتبني هذا الفكر يري القبطي ال يستحق شيئاً، ال 
يستحق املناصب، ال يستحق العمل، ال يستحق 
احلديث، ال يستحق حياة كرمية تتساوي مع باقي 
في  عالَّمة  القبطي  هذا  كان  ولو  حتي  املواطنني 

مجاله! 
يقبل  أن  القبطي  علي  الفكر  هذا  علي  وبناء 
بالفضالت والبواقي صامتاً وصاغراً بل هاتفاً وحامداً و شاكراً وعليه أن يقبل كل جتاوز في حقه 
وحق عقيدته ويقبل هدر حقوقه وسلبها منه قسراً ومعاملته معاملة أقل ما يُقال عنها أنها 
املنبطحون من األقباط هم من قاموا بتغذية  املواطنة ولألسف  باملواطن وال  تليق  معاملة ال 
هذا الفكر حتي يعيش وينمو وحتي أصبح منهج حياة بل وحجة علي األقباط أنفسهم حني 
سلب  يتم  بينما  والفضالت  بالبواقي  محتفلني  يهتفون  فهم  املهدورة!  بحقوقهم  يطالبوا 
احلقوق األساسية لألقباط! وكأن احلصول على تصريح لبناء كنيسة للعبادة بعد سنوات من 

العناء واالنتظار أصبح غاية املني للقبطي فأي منطق هذا في دولة احلقوق؟!
املدعو مبروك عطية من  من سخرية  املَنَّ هذا هو ما حدث مؤخراً  ومثال صارخ علي مفهوم 
السيد املسيح في فيديو قدمي مت أعادة نشرة حلاجة في نفس من قام بذلك وفي هذا الفيديو 
يسخر عطية من املوعظة علي اجلبل ويقلل منها ثم يسخر من السيد املسيح قائالً )اسمه 
باملوضوع ولكنه مبروك  املريخ  أعلم ما دخل  وال  املريخ(  السيد  بال  املسيح  السيد  بال  عيسي 
وعلي  املنطق،  علي  القياس  تقبل  ال  التي  التصريحات  بعض  منه  تخرج  الذي  الرجل  عطية 
حاِل كل فهذا ليس بيت القصيد ولكني أقول أن السخرية من املقدسات الدينية في مجتمع 
ملتهب طائفياً كاجملتمع املصري قد يتسبب في أزمات نحن في غني عنها وال حاجة الفتعال 

هكذا خالفات.
أما اعتذار عطية عما صدر منه مما أسماه هو شخصياً )سبق اللسان( فقد جاء فيه ما تدثت 
رمضان  بكرتونة  أفتيت  من  أنا  قال:  حني  األقباط  على  املَنَّ  مفهوم  وهو  املقال  هذا  في  عنه 

للمسيحي املسكني! 
وهذا مثال صارخ علي مفهوم املَنَّ علي األقباط، الرجل يرى في فتواه بتوزيع كرتونة رمضان علي 
املسكني املسيحي َمنَّة منه وعلي األقباط تذكرها والعرفان باجلميل ونسي الرجل أو تناسي 
أن األقباط مثلهم مثل باقي الشعب حني يتعلق األمر بالواجبات فهم أيضاً يدفعون الضرائب 
الشعب فأموال  إن لم تكن تكاليفها من ضرائب  والتي  تدفع ثمن كرتونة رمضان هذه  التي 
شراءها إما منحة أو عطية من دولة خارجية يقيناً لم تستثني األقباط من مثل هكذا كراتني.

هذا باإلضافة أنه نسى أو تناسى أيضاً أن مرتبه الذي يأخذه كأستاذ في األزهر يدفع جزءاً منه 
األقباط ومن املعلوم بالضرورة أن اجلزء األكبر من امليزانية للدولة املصرية هو ما يخرج من جيب 
املواطنني واألقباط من هؤالء املواطنني وعلي سبيل املثال بلغ إجمالي املوازنة العامة ملؤسسة 
األزهر الذي يعمل بها مبروك عطية في موازنة الدولة للسنة املالية ٢0٢1/٢0٢٢ نحو ما يقارب 

٢0 ملياراً من اجلنيهات بالتمام والكمال بينما ال يستفيد قبطي واحد من هذه املؤسسة.
فممنوع على القبطي املصري الدراسة بها أو االلتحاق بها أو احلصول علي عمل داخلها ولكن 
مسموح بإهانة عقيدة األقباط ومقدسات األقباط داخل جدرانها وداخل مناهجها وعلي لسان 
قادتها ومن يدعون أنهم علماء ومبروك عطية علي حد قوله بنفسه عن نفسه هو أحد هؤالء 
العلماء! أي أن القبطي يدفع لها لكي يهينوه داخلها! وهنا يأتي السؤال الذي أطلب من املدعو 
مبروك عطية الرد عليه: مبفهوم املَنَّ الذي أرفضه: من من املفترض أن ميَنَّ على َمن يا عطية؟! 

أنت من متَنَّ على األقباط بالكرتونة أم األقباط هم من ميَنَّوا عليك باملرتب؟!.... 
                 وللحديث بقية.

الكرتونة وامَلَنّ على األقباط!الكرتونة وامَلَنّ على األقباط!
بقلم: جورج موسى
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عاًما   ٢6 العمر  من  يبلغ  أجنيلو  ريتشارد  كان 
 Good مستشفى  في  للعمل  ذهب  عندما 
كان  نيويورك.  في  آيالند  لونغ  في   Samaritan
للناس  جيدة  بأشياء  للقيام  خلفية  لديه 
ومتطفل  السابق  الكشافة  النسر  مثل 
رغبة خارج عن  أيضا  لديه  االطفاء. كان  رجال 

السيطرة ليتم االعتراف بها كبطل.
والدته وتعليمه

ولد ريتشارد أجنيلو في ٢9 أغسطس 196٢، في 
الوحيد  الطفل  وكان  نيويورك،  إسليب،  غرب 
في  أجنيلوس  عمل  أجنيلو.  وأليس  جوزيف  من 
مستشارًا  جوزيف  كان   - التعليمي  القطاع 
إلرشاد املدرسة الثانوية وعلمت أليس االقتصاد 

املنزلي.
كانت سنوات طفولته ريتشارد غير ملحوظة. 
أبوين  مع  لطيف  فتى  بأنه  اجليران  وصفه 

لطيفني.
بعد تخرجه في عام 1980 من مدرسة القديس 
حضر  العليا،  الكاثوليكية  املعمدانية  يوحنا 
اجنيلو جامعة ستوني بروك ستايت ملدة عامني. 
عامني  ملدة  التمريض  برنامج  في  قبوله  مت  ثم 
أجنيلو  وصف  فارمنجديل.  والية  جامعة  في 
كطالب هادئ حافظ على نفسه، وقد برع في 
كل  في  العميد  شرف  قائمة  وقدم  دراسته 
عام  في  جيد  وضع  في  تخرج  دراسي.  فصل 

.1985
الوظيفة األولى للمستشفى

في  كان  مسجل  كممرض  األول  أجنيلو  عمل 
وحدة احلرق في مركز مقاطعة ناسو الطبي في 
شرق ميدو. مكث هناك عاًما، ثم شغل منصًبا 
لونغ   ، أميتيفيل  برونزويك في  في مستشفى 
فلوريدا  إلى  لالنتقال  املنصب  هذا  ترك  آيالند. 
وحدها،  آيالند  لونغ  إلى  عاد  لكنه  والديه،  مع 
مستشفى  في  العمل  وبدأ  أشهر،  ثالثة  بعد 

جود ساماريتان.
لعب دور البطل

نفسه  أجنيلو  ريتشارد  أثبت  ما  وسرعان 
كممرض عالي الكفاءة وذات تدريب جيد.

الرتفاع  جًدا  مناسًبا  الهادئ  سلوكه  كان 
الضغط الناجت عن عمل تول اجلثمان في وحدة 
العناية املركزة. حصل على ثقة األطباء وأفراد 
املستشفى اآلخرين، ولكن ذلك لم يكن كافيا 

بالنسبة له.
غير قادر على تقيق مستوى املديح الذي أراده 
في احلياة، جاء أجنيلو بخطة حيث يقوم بحقن 
اخملدرات للمرضى في املستشفى، مما يجعلهم 

في حالة املوت.
خالل  من  البطولية  قدراته  سيظهر  ثم 
األطباء  وإبهار  ضحاياه،  إنقاذ  في  املساعدة 
بالنسبة  بخبرته.  واملرضى  العمل  وزمالء 
للكثيرين، سقطت خطة أجنيلو قصيرة، وتوفي 
العديد من املرضى قبل أن يتمكن من التدخل 

وحفظهم من حقنه القاتل.
 - احلادية عشرة مساًء  الساعة  من  العمل  إن 
مثالي  موقع  في  أجنلو  يضع  صباحاً  السابعة 
الكفاءة،  بعدم  شعوره  على  العمل  ملواصلة 
نسبياً  القصيرة  عمله  فترة  خالل  أنه  لدرجة 
في السامري الصالح، حدثت 37 حالة طوارئ 
»زرقاء اللون« أثناء نوبته. فقط 1٢ من أصل 37 
مريضا عاشوا للحديث عن جتربتهم قرب املوت.

شيء لتشعر بشكل أفضل
بعجزه  يتأثر  لم  أنه  يبدو  الذي   ، أجنيلو  واصل 

حقن  احلياة   قيد  على  ضحاياه  إبقاء  عن 
املرضى الذين يعانون من مجموعة من األدوية 
وأخبروا   ،  Anectine و  بافولون  مثل  املشلولة، 
يعطيهم شيًئا  أنه  األحيان  بعض  في  املريض 

يجعلهم يشعرون بتحسن.
القاتل،  الكوكتيل  تناول  من  وجيزة  فترة  بعد 
تنفسهم  أن  باخلدر، كما  املرضى يشعرون  بدأ 
على  قدرتهم  في  احلال  هو  كما  سيضيق 
قليلة  قلة  واألطباء.  املمرضات  مع  التواصل 

ميكن أن تنجو من الهجوم القاتل.
ثم في 11 أكتوبر 1987 ، تعرض أجنيلو للشكوك 
 Gerolamo Kucich ، بعد أن متكن أحد ضحاياه
على  للحصول  االتصال  زر  استخدام  من   ،

.Angelo املساعدة بعد تلقي حقنة من
أخذت واحدة من املمرضات االستجابة لدعوته 
للحصول على املساعدة عينة البول وتليلها. 
اخملدرات،  الحتواء  إيجابيا  كان  االختبار  أن  ثبت 
قد  منهما  أي  يكن  لم   ،  Anectine و  بافولون 

.Kucich وصف له
واملنزل  التالي مت تفتيش خزانة أجنلو  اليوم  في 
ومت  اخملدرات  من  قوارير  على  الشرطة  وعثرت 
من  العديد  جثث  استخراج  مت  أجنيلو.  اعتقال 
للعقاقير  واختبارها  بهم  املشتبه  الضحايا 
للعقاقير  اإليجابية  االختبارات  أثبتت  املميتة. 

على عشرة من املرضى امليت.
اعترافات مسجلة

في نهاية املطاف اعترف آجنيلو للسلطات، وقال 
أصنع  أن  »أردت  مسجلة:  مقابلة  خالل  لهم 
وضعا حيث أتسبب في إصابة املريض ببعض 
االضطرابات التنفسية أو بعض املشاكل، ومن 
خالل تدخلي أو التدخل املقترح أو أي شيء آخر، 

سيبدو وكأنه عرفت ما كنت أفعله.
بعدم  شعرت  نفسي.  في  ثقة  لدي  يكن  »لم 
من  متعددة  تهم  إليه  وجهت  وقد   .« كفاية 

القتل من الدرجة الثانية.
شخصيات متعددة؟

قاتل محاموه إلثبات أن آجنلو عانى من اضطراب 
أن  استطاع  أنه  يعني  مما  االنفصامي،  الهوية 
ينأى بنفسه متاًما عن اجلرائم التي ارتكبها ولم 
للمرضى.  فعله  ما  خطورة  إدراك  من  يتمكن 
متعددة  شخصيات  لديه  كان  أخرى،  وبعبارة 
إليها ويخرج منها، غير مدرك  ينتقل  أن  ميكن 

ألفعال شخصية أخرى.
خالل  من  النظرية  هذه  إلثبات  احملامون  قاتل 
اجتازها  التي  الكذب  كشف  اختبارات  إدخال 
الذين  املرضى  حول  االستجواب  أثناء  أجنيلو 
يسمح  لم  القاضي  فإن   ، ذلك  ومع   ، قتلوا 

لدليل جهاز كشف الكذب في احملكمة.
حكم عليه بالسجن 61 عاما

)القتل  املباالة  غير  القتل  بتهمتي  أجنيلو  أدين 
العمد  القتل  وإحصاء  الثانية(،  الدرجة  من 
من الدرجة الثانية، وإحصاء جرمية قتل إهمال 
جنائي وستة اعتداءات على خمسة من املرضى 

وحكم عليه بالسجن ملدة 61 سنة حياة.

من غرائب احتفاالت من غرائب احتفاالت 
الزواجالزواج

• في بورما، تُطرح العروس أرضاً في أثناء االحتفال. 
وتتوجع  فتتألم  أذنيها  بثقب  عجوز  رجل  ويقوم 
من  هناك  ليس  ولكن  املدوية،  الصرخات  وتطلق 
يسمع، ألن الفرقة املوسيقية تبدأ بالعزف بأصوات 

تغطى على صرخات العروس.
تلك  تعقيداً،  وأقلها  الزواج  طقوس  أبسط  أما   •
الطقوس التي متارسها قبيلة )نیجریتو( في جنوبي 
احمليط الهادي. ففي تلك اجلزيرة يذهب اخلطیبان إلى 

عمدة القرية، فيمسك هذا برأسيهما ويدقهما الواحدة باألخرى... وبهذا يتم الزواج!
• وفي جزيرة جاوة، تصبغ العروس أسنانها باللون األسود، وتغسل قدمي زوجها في أثناء حفالت 

الزواج كدليل على استعدادها خلدمته طيلة حياتها.
• أما احملارب الصومالي، فيضرب عروسه في أثناء احتفاالت الزواج، ليجعلها تسلم منذ البدء بأنه 

سيكون السيد املطاع في البيت.
• وفي األقاليم الريفية من جزيرة جرينالند، يسود األعراس أسلوب إنسان الكهف األول، إذ كان 

يذهب إلى بيت عروسه ويجرها من شعر رأسها إلى أن يوصلها إلى مكان عقد القران.
• أما العروس في جزر كوك، فهي تسير إلى مكان عقد القران على بساط من اآلدميني، إذ حسب 
تقاليد تلك اجلزر يستلقي شباب قرية العروس على األرض ووجوههم إلى أسفل، وتدوس العروس 

في سيرها على ظهورهم، حتى تصل إلى املكان الذي تقام فيه االحتفاالت.

Needed 
Seasonable Graphic Designer

Full time Job
In Pickering, Ontario

Send your 
resume to: 

gnjournal@gmail.com

مالك الرحمة ريتشارد اجنيلو... الذي يقتل مالك الرحمة ريتشارد اجنيلو... الذي يقتل 
مرضاه ليظهر دوره البطوليمرضاه ليظهر دوره البطولي

يقعان في احلب بفضل ترجمة جوجليقعان في احلب بفضل ترجمة جوجل
    أشاد زوجان بتطبيق ترجمة جوجل وأعادا إليه الفضل في وقوعهما في حب بعضهما البعض 

مما قاد إلى زواجهما.
والتقى مادينا )31 عاماً( وماثيو هاربيدج )33 عاماً( ألول مرة عندما اجتمع مجموعة من األصدقاء 
في أستراليا في عام ٢018 وراحا يتبادالن أطراف احلديث بينما كان األصدقاء يترجمون لهما. وعلى 
افتراض أنه لن يرى مادينا مرة أخرى بعد لقائهما األول، كان ماثيو سعيداً عندما قيل له إنها تريد 

مقابلته في اليوم التالي لتناول القهوة.
وعادت مادينا إلى منزلها في كازاخستان بعد فترة وجيزة، لكن الزوجني ظال على اتصال واضطرا 

إلى استخدام الترجمة من غوغل لتبادل الرسائل كل يوم.
وقالت مادينا عن اجتماعاتهم األولى »كنا جنلس معاً على طاولة املطعم نفسها ولم نتحدث مع 
بعضنا البعض. لم أكن أعرف اإلجنليزية ولم يكن يعرف اللغة الكازاخستانية أو الروسية. عندما 
رأيته ابتسم وأتذكر عينيه، نظر إلي بعينني مفتوحتني وكان منظراً مختلفاً بالنسبة لي، كنت 

مثل »حسناً ، مرحباً ». وبالطبع، كان يبدو رائعاً، لقد أحببت هذا الرجل«.
بداية صعبة في  الزوجان  العام، وحقق  يونيو من هذا  اآلن متزوجان بسعادة منذ  وماثيو  مادينا 
البداية عندما بدأا احلديث. وكشف ماثيو أنه قال ال عندما سألته مارينا ألول مرة اخلروج معها، 
وأضاف »أردت حقاً أن ينجح األمر، لكنني اعتقدت أن«هذا سيكون صعباً للغاية إذا حاولنا القيام 
بذلك«. وكانت العالقة عبر اإلنترنت ناجحة جداً، لدرجة أن ماثيو تقدم بعرض الزواج عبر مكاملة 
فيديو بينما كان واقفاً على الشاطئ الذي أحبه كالهما. وفي النهاية، متكنت مادينا من االنتقال 
إلى أستراليا في عام ٢0٢1، لكنها اضطرت إلى احلجر الصحي ملدة أسبوعني قبل السماح لها 

بدخول البالد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ومتكن الزوجان من تعلم لغات بعضهما البعض وتوال إلى مكاملات الفيديو باللغة اإلجنليزية. 
وقال ماثيو املقيم في داروين »لقد وقعنا في احلب بفضل خدمة الترجمة من غوغل، فقد ساعدتنا 

كثيرا. لقد تقدمت عالقتنا مع ترجمة غوغل، لقد عملت الترجمة بشكل جيد حقا
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

مالك  من  السؤال  هذا  يتردد  ما  كثيرا 
يجب  التي  العوامل  هي  وهذه  الشقق. 

دراستها التخاذ القرار السليم:
1- عمر البناء حيث انه عامل مهم ومؤثر 
في  عادية  غير  طفرة  حدوث  احتمال  في 
ويقدر  الشهري.  الصيانة  مقابل  مبلغ 
عمرها  يتجاوز  التي  العمارات  ان  البعض 
جديا  التفكير  يجب  عاما  عشر  اخلمسة 
احتماالت  دراسة  إعادة  بعد  باستبدالها 

زيادة مقابل الصيانة.
في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كفاءة   -٢
جودة  علي  تافظ  جيدة  إدارة  املبني  إدارة 

الصيانة وتقلل بقدر اإلمكان من مصاريف الصيانة.
3- نوعية سكان العمارة واقصد بالنوعية من حيث االلتزام بلوائح املبني خصوصا عادات احملافظة 
على املمتلكات املشتركة او العامة وهي تختلف من عائلة الى آخري وتعتمد على طريقة التربية 

من الصغر ودرجة التزام الشخص األخالقية.
٤- نسبة املستأجرين في العمارة حيث انه كلما زادت نسبة املستأجرين كلما كانت احتماالت 

زيادة الصيانة أكبر.
6- بدأ تصاعد مبلغ مقابل الصيانة الشهري بطريقة حادة وهذا يحتاج الي دراسة من متخصص 

الستنتاج ما إذا كان هناك احتمال قفزة كبيرة في مبلغ الصيانة في املستقبل القريب.
7- هناك من ال يكون مؤهال ماليا للحصول من جديد على قرض عقاري فيجب ان ينتظر حتى 
يكون مؤهال لذلك فبل ان يستبدل شقته.  ان زيادة مقابل الصيانة الشهري يقلل من سعر بيع 

الشقة باإلضافة الي زيادة األعباء املالية. 

هل حان الوقت الستبدال الشقة القدمية بأخرى جديدةهل حان الوقت الستبدال الشقة القدمية بأخرى جديدة
لتالفي احتمال زيادة كبيرة في مقابل الصيانة الشهري؟لتالفي احتمال زيادة كبيرة في مقابل الصيانة الشهري؟

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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مجلة »العالم اليوم«:مجلة »العالم اليوم«:
استاذ قانوناستاذ قانون

األسابيع  يقضي  أن  القانون،  أساتذة  أحد  اعتاد 
على  ميلي  وهو  اجلامعية،  السنة  من  االولى 
بعيدة  معلومات  يضمنها  محاضرات  تالميذه 
جداً عن احلقيقة. وإذا لم يكتشفوا تلك االخطاء 
وهكذا  بعد حني،  عليها  يدلهم  كان  بأنفسهم، 
طالبه،  لدى  النقد  حس  الفذ،  االستاذ  ذلك  ربي 
أمراً من غير تري صحته،  باتوا ال يقبلون  بحيث 

وطرح جميع االسئلة املمكنة حوله.

موقع فوربس:موقع فوربس:
ماذا يفعل بيل جيتس في وقت ماذا يفعل بيل جيتس في وقت 

الفراغ؟... هواية املليارديرالفراغ؟... هواية امللياردير

بيل  امللياردير  مايكروسوفت،  مؤسس  أعرب 
جيتس عن سعادته حني علم أن رياضته املفضلة، 
بيكل بول )Pickleball( أصبحت الرياضة األسرع 

منوا في أمريكا.
وصفها  التي  بول،  بيكل  لعبة  شعبية  وزادت 
جيتس بأنها »مزيج من التنس وكرة الريشة وكرة 
املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  على  الطاولة«، 
لكن جيتس كان يلعبها طوال حياته، كما كتب 

في مدونته، وفق موقع فوربس.
ازدياد شعبية هذه الرياضة يعود  ويرى جيتس أن 
جزئيا إلى سهولة تعلمها وسهولة لعبها، حيث 
هذه  ممارسة  ميكنهم  السن  وكبار  »صغار  كتب 

الرياضة التي تتاج إلى شبكة ومضرب فقط«.
ويقول جيتس إن لعبة بيكل بول »ممتعة للغاية«، 
مرة  والعائلة  األصدقاء  مع  يلعبها  أنه  مضيفا 
يكون  ما  وغالًبا  األسبوع،  في  األقل  على  واحدة 

ذلك في أشهر الصيف.
يعرض  فيديو  مقطع  على  املدونة  وتضمنت 

مقاطع وصور لـ جيتس وهو يلعب بيكل بول.
تقدر ثروة بيل جيتس بنحو 109.7 مليار دوالر، مما 
وتبلغ  العالم.  في  شخص  أغنى  خامس  يجعله 

ثروة ميليندا فرينش غيتس 6 مليارات دوالر.
عام  صيف  في  جيران  ثالثة  اخترعها  \واللعبة 
أطفالهم،  تسلية  بهدف  واشنطن  والية   1965
وهم جويل بريتشارد )مشرع الوالية الذي انتخب 
ماكالوم  وبارني  واشنطن(،  حاكم  نائب  الحًقا 

وبيل بيل.
أواخر  وفي  للثالثة،  صديقا  جيتس  والد  كان 
الستينيات، بنى ملعب بيكل بول في منزله في 

سياتل.
وفي مقابلة مع CNBC عام ٢018، قالت ميليندا 
فرينش جيتس، زوجة بيل جيتس آنذاك، إنها وبيل، 
غربية  لعبة  »يلعبان  املاضي،  العام  طالقهما  مت 
بول« في وقت فراغهما، حيث قام  تسمى بيكل 
اللعبة بعدما تعرف عليها بفترة  بيل بتعليمها 

قصيرة.
واشتهرت هذه الرياضة أكثر بعد انتهاء عمليات 
اإلغالق، وفي فبراير/شباط، أطلقت عليها جمعية 
 Sports and Fitness Industry Association
البالد  في  منوا  األسرع  الرياضة  لقب  األميركية 

للعام الثاني على التوالي.
 ٤8.8 لديها  بول  بيكل  لعبة  أن  اجملموعة  وجدت 
مليون العب على مستوى أمريكا بزيادة ٤0% عن 

العامني املاضيني.

مجلة »ذي رويال سوسايتي«:مجلة »ذي رويال سوسايتي«:
دراسة تكشف مفاجأة عن ألعاب دراسة تكشف مفاجأة عن ألعاب 

الفيديو.. والدليل »الفيديو.. والدليل »4٠4٠ ألف العب« ألف العب«

جامعة  أجرتها  واسعة  دراسة  خلصت 
»أكسفورد«، إلى أن ال عواقب للوقت الذي ميضيه 
مستخدمو ألعاب الفيديو في اللعب على نوعية 

حياتهم.
ولم جتد الدراسة التي تابعت حوالي ٤0 ألف العب 
فوق سن الثامنة عشرة ملدة ستة أسابيع سوى 
اإلطالق«  على  دليل  »أي  أو  األدلة«  من  »القليل 
الفيديو  ألعاب  بني  سببية  عالقة  »وجود  على 

ونوعية احلياة«.
في  دراستهم  نُشرت  الذين  الباحثون  وأوضح 
احملتمل  »من  أنه  سوسايتي«  رويال  »ذي  مجلة 
على  الفيديو(  )ألعاب  تأثيرات  متوسط  يكون  أن 
أو  جداً، سواء سلباً  الالعب محدوداً  نوعية حياة 
إيجاباً«، مشيرين إلى أن »ثمة حاجة إلى مزيد من 

البيانات لتحديد األخطار احملتملة«.
وُسئل الالعبون عن مشاعرهم في احلياة اليومية، 
مبا في ذلك مستوى السعادة واحلزن والغضب أو 
اإلحباط. واستند الباحثون أيضاً إلى بيانات وقت 
فيديو،  ألعاب  سبع  مصممو  وفرها  التي  اللعب 
لعبة  إلى  كروسينج«  »أنيمال  احملاكاة  لعبة  من 

سباق السيارات في العالم املفتوح »ذي كرو ٢«.
والحظت الدراسة أن عواقب ألعاب الفيديو، سواء 
محسوسة  تكون  ال  سلبية،  أو  إيجابية  كانت 
أكثر من عشر ساعات في  الالعب  إذا أمضى  إال 
اللعب يومياً. وتتناقض هذه النتائج مع تلك التي 
توصلت إليها دراسة أجرتها اجلامعة نفسها عام 
٢0٢0، في خضم جائحة كوفيد-19، ومفادها أن 
الفيديو قد تكون مفيدة للصحة  ألعاب  ممارسة 
التي تشير  الدراسة  النفسية، على عكس هذه 

إلى عدم وجود رابط.

صحيفة ذا صن البريطانية:صحيفة ذا صن البريطانية:
ميزة جديدة على خرائط جوجل ميزة جديدة على خرائط جوجل 

ميكن أن تنقذ حياتكميكن أن تنقذ حياتك

اجلديدة  امليزات  ببعض  جوجل  خرائط  تعزيز  مت 
حياة  تنقذ  أن  ميكن  ميزة  ذلك  في  مبا  الهامة 
تعزيز  التكنولوجيا  وتاول عمالقة  املستخدمني. 
مشاركة  خيارات  من  املزيد  خالل  من  السالمة 
بالفعل  وميكنك  للمستخدمني.  املتاحة  املوقع 
مشاركة موقعك مع صديق أو أحد أفراد أسرتك 
في الوقت الفعلي، لكن ميكنهم اآلن تلقي تنبيه 

عند وصولك ومغادرتك ملواقع معينة.
للسماح  امليزة  إطالق  مت  إنه  الشركة  وتقول 
الزمنية  اجلداول  »بتنسيق  للمستخدمني 
وقالت  باالطمئنان«.  للشعور  أكبر  بسهولة 
أماندا ليخت مور، مديرة املنتج في خرائط جوجل 
مع  موسيقي  حفل  إلى  ذاهب  أنك  »لنفترض 
اختاروا  قد  كانوا  وإذا  األصدقاء،  من  مجموعة 
فيمكنك  معك،  موقعهم  مشاركة  بالفعل 
املوسيقية  احلفلة  مكان  بعنوان  إشعار  تعيني 
واللقاء  وصولهم  وقت  معرفة  من  تتمكن  حتى 
بسرعة معهم. وميكنك أيضاً تعيني إشعار ملعرفة 
وقت مغادرتهم املكان«. وهذه واحدة من 3 ميزات 
هامة متاحة اآلن على خرائط جوجل، حيث ميكن 
العاملية  املعالم  استكشاف  اآلن  للمستخدمني 
بشكل لم يسبق له مثيل من خالل مناظر جوية 
مائة معلم  يقرب من  وما  واقعية.  األبعاد  ثالثية 
شهير متاح من أمثال لندن ونيويورك وبرشلونة، 
وهذا يعني أنه ميكنك االقتراب مباشرة من أماكن 

مثل بيغ بن ومبنى إمباير ستيت.

صحيفة »بيزنس ويك«:صحيفة »بيزنس ويك«:
صديق الطيورصديق الطيور

 امتأل محل االغذية بالزبائن بعد التنبيه الى وشوك 
الصفر.  تت  العشرين  حتى  احلرارة  درجة  هبوط 
وقفوا  الذين  بالناس،  احملاسبة  أقسام  وغّصت 
عربة  منهم  كل  وأمام  للدفع  أدوارهم  ينتظرون 
محملة. ووقف في أحد الطوابير رجل مسّن يحمل 
سلعتني فقط. ولم يصدر عنه أي تذمر خالل انتظاره 
الطويل في ذلك البرد القارس، وذاك االزدحام. وملا بلغ 
الصندوق نظر اليه اجلميع إجالالً إذ تبني انه لم يشتر 

سوى علبتني كبيرتني من طعام الطيور.

موقع »ثرتي إيه« األمريكي:موقع »ثرتي إيه« األمريكي:
قبل الذهاب إلى الشاطئ.. قبل الذهاب إلى الشاطئ.. 55 جتهيزات ال غنى عنها جتهيزات ال غنى عنها

من منا ال يحلم بقضاء أيام القيظ الصيفية هذه 
الباردة  البحر  بأمواج  مستمتًعا  الشاطئ،  على 
الشاطئ  إلى  الذهاب  ويتطلب  الناعمة.  ورماله 
االستعدادات،  من  الكثير  سعيدة،  إجازة  وقضاء 

خاصًة مع انشغال أغلب أفراد األسرة.
التقرير  في  األمريكي،  إيه«  »ثرتي  موقع  ويقدم 
للذهاب  لالستعداد  سهلة  نصائح   5 التالي 
للشاطئ وقضاء وقت سعيد دون اإلصابة بحروق.

1- واقي الشمس
قطع ال غنى عنها في حقيبة سفرك لـ«املصيف« 

أو خارج البالد
إلى  تصل  عندما  الشمس  واقي  لشراء  تنتظر  ال 
األسعار  ارتفاع  تتوقع  أن  ميكنك  حيث  الشاطئ، 

بشكل ملحوظ.
٢- أكياس بالستيكية

لست بحاجة إلى شراء حافظات هواتف محمولة 
باهظة الثمن من متاجر الهدايا التذكارية، حيث 
بسحاب  بالستيكية  أكياس  استخدام  ميكنك 
من  هاتفك  حلماية  السندويتش  بحجم  صغيرة 

البلل.

3- جتهيز الوجبات 
اخلفيفة

بتخزين  قم 
واشترِ  الفاكهة، 
خفيفة  وجبات 

كبيرة احلجم من متجر البقالة لتتناولها العائلة 
بني الوجبات وعلى الشاطئ أفضل.

٤- حماية سيارتك
األمامية  النوافذ  مظالت  إحدى  في  استثمر 
القابلة للطي والتي تعكس الشمس، كي تافظ 
على درجة حرارة السيارة عند ركنها في الشمس.
سيساعدك استخدام املظلة على ضمان قدرتك 
على اجللوس على مقاعدك عندما تقرر أخيرًا أنك 

بحاجة للهروب من احلرارة.
5- أحضر بودرة أطفال

من  القليل  ضعي  السيارة،  إلى  تعودي  أن  قبل 
بودرة األطفال على قدميك وسوف تتالشى الرمال 
إنها أسهل خدعة على  تقريًبا،  بطريقة سحرية 
للتخلص  اإلطالق  على  جتربتها  ميكنك  الشاطئ 

من رمال البحر العالقة باألقدام.

مجلة »ترافل هوليدي«:مجلة »ترافل هوليدي«:
ما فات ماتما فات مات

النساء  من  عدد  مع  احلافلة  أنتظر  كنت 
اقتراب  ولدى  السن.  في  متقدم  ورجل 
للنسوة  متيحاً  الرجل،  تراجع  احلافلة 
وقالت:  امرأة  اليه  فالتفتت  يدخلن.  أن 
عصر  ان  قال  من   ... حقاً  الئق  رجل  »انك 
الفروسية ولي؟«.. فنظر اليها شزراً، وقال: 

»ليست هذه احلافلة التي أريد«.
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الواليات املتحدة حتكم على كندي داعشي الواليات املتحدة حتكم على كندي داعشي 

بالسجن مدى احلياةبالسجن مدى احلياة
حكمت محكمة في الواليات 
كندي  مواطن  علي  املتحدة 
سعودي بالسجن مدى احلياة، 
محمد  ان  االدعاء  ممثلو  وقال 
خليفة شخصية مهمة في 

داعش.
وقالت وزارة العدل في الواليات املتحدة ا- انه 
وقراءة  ترجمة  وتولى  سوريني  جنديني  أعدم 
قامت  فيديو  شريط   15 لـــــــ  سيناريو 
داعش بإخراجها وتوزيعها، وكانت هذه االفالم 
ابطال  انهم  على  ومقاتليها  داعش  تصور 
ومجاهدين وتصورهم وهم يعدمون السجناء 

العزل.
والسعودي  اجلنسية  الكندي  خليفة  محمد 
موظفا  وعمل  تورنتو  مدينة  في  نشأ  املولد 
العمر  من  ويبلغ  املعلومات  تكنولوجيا  في 
ليتدرب   ٢013 عام  سوريا  الي  غادر  ثم   39
في معسكرات داعش واستخدم مهارته في 
فيديو  في  مقاطع  لسرد  باإلجنليزية  التحدث 

يصور عمليات االعدام التي تقوم بها داعش.

قام   ٢019 عام  يناير   13 وفي 
االكراد  املقاتلني  على  النار  بإطالق 
املدعومني من قبل الواليات املتحدة 
تعطلت  عندما  سوريا  شمال  في 
إلى  أدى  مما  األتوماتيكية  بندقيته 
التحاق  فترة  وخالل  عليه،  القبض 
محمد خليفة بداعش قام بحمالت وحشية 
الحتجاز الرهائن وطلب فدية وكان من بينهم 
صحفيني وعمال إغاثة انسانية جاءوا لسوريا 

من جميع انحاء العالم.
فبراير   6 وفي   ٢01٤ عام  أغسطس   19 وفي 
عام ٢015 قتلت داعش 8 مواطنيني امريكيني 
سوريا،  في  الرهائن  من  ويابانيني  وبريطانيني 
في  وضعته  قد  الكردية  القوات  وكانت 
السجن، وقامت الشرطة الفيدرالية الكندية 
في  اسرته  ومع  سوريا  في  معه  بالتحقيق 
كندا   عندما قامت الواليات املتحدة باحتجازه 
ملواجهة  واشنطن  العاصمة  إلى  جوا  ونقله 
مذنب  بانه  واعترف  اليه  املوجه  االتهامات 

وحكمت عليه احملكمة بالسجن مدى احلياة.

الدميقراطي  للحزب  السابقة  الزعيمة  أعلنت 
ستترك  بانها  رسميا  أونتاريو  في  اجلديد 
مدينة  عن  البرملان  في  كعضو  منصبها 
هاميلتون لتدخل سباق منصب العمدة ملدينة 

هاميلتون.
وقالت أندريا هورواث »إن العمل الذي قمت به 
هاميلتون،  مدينة  اجل  من  كان  حياتي  طوال 
وسيكون هذا وقتا مثيرا حقا، ألكون جزءا من 
وأنا  تنتظرنا،  التي  العظيمة  املهمة  تقيق 
من  االنتهاء  يتم  حتى  أستسلم  وال  مقاتلة 

املهمة، وأنا مستعدة للقيام بالعمل الشاق«.
من  استقالتها  هورواث  اندريا  أعلنت  وقد 
النتائج  الدميقراطي مبجرد ظهور  رئاسة احلزب 
لرئاسة  فورد  دوج  بزعامة  احملافظني  بفوز حزب 

وزراء مقاطعة اونتاريو.
على  السباق  في  هورواث  اندريا  الي  وينضم 
منصب عمدة مدينة هاميلتون ثالثة مرشحني 
فريد  للمدينة  احلالي  العمدة  واعلن  أخرين، 
وقال  انتخابه،  إلعادة  يسعي  لن  انه  أيزينبرجر 

نفسها  ترشيح  في  هورواث  اندريا  يدعم  أنه 
املدينة  مجلس  في  عضو  وقال  املنصب،  لهذا 
سام ميروال »أن املدينة تتاج الي شخص قوي 
جميع  على  والعالقات  والقوة  باخلبرة  يتمتع 
اجناز  شأنها  من  التي  احلكومة  مستويات 

املهمات«.
العلوم  استاذة  بيرد  كارين  السيدة  وقالت 
دخول  »إن  ماستر  ماك  بجامعة  السياسية 
يهز  املدينة  رئاسة  سباق  إلى  هورواث  اندريا 
مرشحة  وهي  عالية  خبرة  لديها  الن  االمور، 

جيدة وسياسية موهوبة للغاية«.

هورواث الزعيمة السابقة لـــــ »الدميقراطي هورواث الزعيمة السابقة لـــــ »الدميقراطي 
اجلديد« تترشح ملنصب عمدة هاميلتون اجلديد« تترشح ملنصب عمدة هاميلتون 

أغرب القوانني التي رمبا ال يعرفها أصحاب أغرب القوانني التي رمبا ال يعرفها أصحاب 
املنازل في أونتاريواملنازل في أونتاريو

أونتاريو هي موطن لبعض من اغرب القوانني التي تكم تصرفات 
القوانني عمرها  املنازل مبمتلكاتهم، وبعض هذه  وافعال اصحاب 
وهذه  وفضوال...  غرابة  أكثر  يبدو  االخر  البعض  ان  حني  في  قرون 

أغرب القوانني في مقاطعة أونتاريو:
في مدينة لندن باونتاريو تأخذ املدينة قص احلشائش على محمل 
ثماني  أعلى من  ينمو  اخلاص بحديقتك  العشب  تركت  فإذا  اجلد، 
بوصات، فسيأتي عامل املدينة ويجز احلشيش اخلاص بك ثم يرسل 

لك فاتورة بثمن اتعابه.
وفي مدينة ماركهام بأونتاريو، تد املدينة من استخدام املياه لروي احلديقة املنزلية سواء التي 
امام املنزل او خلف املنزل، فيسمح ألصحاب املنازل بروي حدائقهم اخلاصة مرة واحدة فقط في 
اليوم إما صباحا ما بني الساعة 6 و9 صباحا أو مساء ما بني الساعة 6 و9 مساء، وال يسمح بري 

احلشائش خالل الساعات االكثر سخونة في اليوم الن الشمس ستسرع في تبخير املياه.
بتنظيفها  القيام  املنازل  أصحاب  على  ولكن  للمدينة  ملك  االرصفة  تعتبر  تورنتو  مدينة  في 
من الثلوج واجلليد في غضون ٢٤ ساعة من تساقط الثلوج وإذا فشلوا في ذلك تقوم املدينة 

بتنظيف االرصفة وارسال فاتورة باملصاريف الي اصحاب املنازل.
في مدينة أوكسبريدج بأونتاريو ، ميكن لكل أسرة أن متتلك كلبان ومن يريد ان ميتلك اكثر من 
أفدنة   10 ارض مساحتها  في  االستثمار  او  ريفي  في حي  منزل  الي  االنتقال  إما  عليه  كلبان 
وكذلك يحدد قانون املدينة سرعة االنترنت بـــــ 56 ك وهذا متوسط السرعة عام 1990 عندما 

كانت اجهزة مودم الطلب الهاتفي اكثر شيوعا، ومن الواضح ان هذا القانون لم يعد متبعا.
املنازل  الطلق، فيمكن ألصحاب  الهواء  الغسيل في  تقيد مدينة مسيسوجا استخدام حبل 
وضع حبل واحد فقط للغسيل للمنزل الواحد ويجب أن يكون موجودا في الفناء اخللفي للمنزل 

وال يزيد ارتفاعه عن 3 متر وان يوضع على بعد 1,٢5 متر من حدود ملكية املنزل.
في تورنتو هناك قوانني تكم بيع االغراض املنزلية )جراج سايل( من جراج املنزل، فيمكن لكل 
منزل ان يقيم )جراج سايل( مرتان فقط في العام الواحد وال يستمر البيع ألكثر من يومان فقط.
في مدينة أيتبوكو باونتاريو، هناك الئحة محلية تنص على انه ال ينبغي ملئ حوض االستحمام 

بأكثر من 3,5 بوصات من املاء وليس بكمية مياه كبيرة جدا على االطالق.

لندرة عددهم ... تورنتو ترفع أجور حراس لندرة عددهم ... تورنتو ترفع أجور حراس 
الشواطئ واملسابحالشواطئ واملسابح  

حراسة  في  العاملني  اجور  سترفع  انها  تورنتو  مدينة  قالت 
الشواطئ واالنقاذ في املسابح املائية مبعدل 17% في الوقت الذي 

تعاني فيه املدن في اونتاريو من نقص شديد في هذه الفئة.
للموظفني  الكندي  االتاد  طلب  ان  بعد  هذه  االجور  زيادة  وتأتي 
العموميني احملليني مراجعة اجور العاملني في املسابح والشواطئ 
العامة، وقال بيان صادر عن مدينة تورنتو ان ٢000 موظف يعملون 
في االنقاذ وحراسة الشواطئ سيحصلون على زيادة في االجور 

وسيتم رفع اجور املبتدئني في وظائف االنقاذ ومدربو السباحة والقائمني على املسابح.
واضاف البيان ان العاملني القدامى من مدربي السباحة وحراس الشواطئ واالنقاذ سيشهدون 
في  دوالر   17,80 قبل  من  وكان  الساعة،  في  دوالر   ٢1,19 يبلغ  أجر جديد  مع   %19 بنسبة  زيادة 

الساعة.
وعلي الرغم من نقص العاملني في مجال االنقاذ وحراسة الشواطئ واملسابح فقد مت شغل ما 
يقرب من 90% من هذه الوظائف في تورنتو، ويشجع املسؤولني الشباب املهتم باحلصول علي 

وظيفة في هذا اجملال اكمال الدورة التعليمية والتدريب واحلصول على شهادة معترفة.

جامعة تورنتو تطلب من طالبها املقيمني جامعة تورنتو تطلب من طالبها املقيمني 
باملسكن اجلامعي اخذباملسكن اجلامعي اخذ  33 تطعيمات تطعيمات

سيحتاج الطالب واملوظفني في جامعة تورنتو الذين يخططون للعيش في املسكن اجلامعي إلى 
احلصول على ثالثة جرعات من لقاح كوفيد 19، قبل االنتقال الي املسكن اجلامعي في اول سبتمبر 
القادم. وذكرت اجلامعة انها أعادت مؤخرا متطلبات التطعيم ألولئك الذين يعيشون في السكن 
اجلامعي، واوصت جميع االخرين في احلرم اجلامعي مبتابعة التوصيات احلديثة للتطعيمات واخذ 
اجلرعات املعززة، وتميلها على سجالتهم اجلامعية. وكتب نائب رئيس اجلامعة يقول ان جامعة 
تورنتو تواصل مراقبة ومتابعة االرشادات الصحية العامة االقليمية بينما تواجه املقاطعة موجة 
جديدة من االصابات بكوفيد 19.  وتظهر بيانات احلكومة الفيدرالية أن الشباب ما بني 18 و٢9 
 %86 تلقي  فقد  املعززة،  اجلرعات  على  احلصول  في  األخرى  العمرية  الفئات  عن  يتخلفون   عاما 
االقليمي  واملستوى  الفيدرالي  املستوى  وعلى  ثالثة جرعات،   ونحو 36%  منهم  منهم جرعتان 
يتم تعريف التطعيم الكامل من خالل احلصول على جرعتان من التطعيم، ولكن في االشهر 
االخيرة بدأت أوتاوا واونتاريو في تشجيع الناس على احلصول على جميع اجلرعات املعززة املوصي 
اثبات احلصول على  توقفت عن طلب  قد  تورنتو  وكانت جامعة  لذلك.  أهال  يكونوا  بها  عندما 
التطعيمات ألولئك الذين يحضرون الفصول الدراسية شخصيا في 1 مايو املاضي، كما رفعت 
في  الطبية  االقنعة  ارتداء  على  اآلن  تشجع  ولكنها  الفصول،  داخل  الوجه  اقنعة  ارتداء  طلب 
االماكن املغلقة عالية الكثافة عندما ال يكون هناك تباعد جسدي، وقد أوصت جامعة يورك هذا 
االسبوع الطالب واملوظفني باحملافظة على حالة التطعيم احملدثة وارتداء اقنعة الوجه في الداخل.
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فصل  خالل  خاصة  عناية  إلى  املصبوغ  الشعر  يحتاج 
الصيف؛ لتعرضه للكثير من عوامل اإلجهاد، التي تسلبه 
بريقه وملعانه مثل األشعة فوق البنفسجية ومياه البحر 

املاحلة ومياه حمامات السباحة احملتوية على الكلور.
املاحلة  املياه  أن  األملانية  »هاوت.دي«  اجلمال  بوابة  وأوضحت 
احلماية  طبقة  تدمير  في  تتسبب  كلور  على  احملتوية  أو 
حيث  الشعر؛  عليها  يحتوي  التي  الطبيعية،  الدهنية 
بُصيلة  انتفاخ  إلى  يؤدي  ما  الشعر،  داخل  إلى  املاء  يتوغل 

الشعر واختراق طبقة احلماية الطبيعية.
البنفسجية  فوق  األشعة  تستطيع  الوقت  هذا  وفي 
الضارة التوغل إلى داخل الشعر، مما يؤدي إلى تكّون اجلذور 
بنيته  وإتالف  الشعر  أصباغ  تدمير  على  تعمل  التي  احلرة، 

وجعلها مسامية.
وحلماية الشعر من هذه التلفيات أوصت الرابطة املركزية 
مقاوم  عناية  سبراي  باستخدام  األملان  الشعر  ملصففي 
أو  البنفسجية  فوق  لألشعة  فلتر  على  ويحتوي  للماء 
الغسول  أو  األصباغ  حلماية  اخملصصة  الشامبو  نوعيات 

الشعر  تصفيف  مستحضرات  أو   )Conditioner( املرطب 
املزّودة بحماية خاصة للشعر املصبوغ.

األمالح  بلورات  شطف  ضرورة  على  الرابطة  وشددت 
الصغيرة، التي تلتصق بالشعر أثناء السباحة بعد اخلروج 
من املاء مباشرًة قدر اإلمكان تت دش مياه عذبة؛ حيث إنها 

تتسبب في زيادة التأثير الضار ألشعة الشمس.
وفي الليل يحتاج الشعر أيضا إلى عناية خاصة، ال سيما 
باستخدام  أمثل  نحو  على  ذلك  تقيق  وميكن  الترطيب. 
ألشعة  التعرض  بعد  ملا  اخملصصة  الشامبو  نوعيات 
الشمس )After-Sun( ، والتي تعمل على تنقية الشعر من 

جميع الشوائب العالقة به كالرمال واألمالح والكلور.
بحيث  للشعر،  كرمي  حمام  إجراء  أيضا  يفضل  ذلك،  وبعد 
يتم تركه على الشعر طوال الليل، إن أمكن. ولهذا الغرض 
التي  الليلية،  الكرمي  حمام  نوعيات  استخدام  يفضل 

ميتصها الشعر سريعا وال تترك آثارا على الوسادة.

نصائح ذهبية للعناية نصائح ذهبية للعناية 
بالشعر املصبوغ في الصيفبالشعر املصبوغ في الصيف

بيرة عبوة نحو ثالث مالعق مائدة  باكو خميرة  املقادير:    
)وميكن استبدالها بخميرة البيرة املبلورة اجلافة( -  ربع كوب 
مالعق  ثالث   - دافيء  حليب  لنب  كوب  نصف   – دافيء  ماء 
مائدة من السكر - ٤ مالعق مائدة من زبد ناعم - بيضتان - 
ملعقة صغيرة من امللح - ملعقة صغيرة من حبهان )هيل( 
مطحون )ميكن االستغناء عنها( - ملعقة صغيرة من بشر 

قشر ليمون – ثالثة أكواب ونصف طحني )دقيق(. 
مقادير احلشو: 

٤ مالعق كبيرة من زبد ناعم - ربع كوب طحني - ملعقتان 
كبيرتان من السكر ـ نصف كوب من كل من )كرز أحمر 
مقشور  لوز  كوب  أرباع  ثالث   - مقطع(  مسكر  وأخضر 

مقطع – ثالث أرباع ملعقة صغيرة من رائحة اللوز.
ملعقة  مع  الدافيء  املاء  في  اخلميرة  نضع   - الطريقة:  

صغيرة من السكر ونتركها - دون تريك - حتى تتضاعف.
والزبد  والسكر  احلليب  اللنب  مع  اخلميرة  مخلوط  نضع   -
جميع  وتخلط  الليمون،  وقشر  والبيض  واحلبهان  وامللح 

املقادير معاً جيداً.
اخلفق  مع  اآلخر(  بعد  )كوب  الطحني  من  كوبان  يضاف   -
اجليد، ثم يضاف الباقي تدريجياً مع العجن ملدة عشر دقائق 

تقريباً حتى تصبح العجينة ملساء وال تلتصق.
- نضع العجينة في إناء مدهون بالزيت، ثم تقلب وتغطى 

وتترك ملدة ساعة ونصف تقريباً حتى تختمر.

والطحني،  السكر  مع  الزبد  بخفق  وذلك  احلشو،  يعد   -
حلني  باملبرد  وحفظها  وخلطها  املقادير  باقي  إضافة  ثم 

االستخدام.
الستخراج  التخمير،  بعد  أخرى  مرة  العجينة  تعجن   -
الهواء منها، وتشكل على هيئة مستطيل x۳۰ 9 بوصة 

)۲۵ × ۷۵ سم(.
- ينثر احلشو على العجينة املفرودة مع ترك نحو سنتيمتر 

واحد من األطراف.
- تلف العجينة بالطول، ويغلق الطرف باملاء والضغط.

العجينة  لقطع  بالطحني  مغطى  سكني  يستخدم   -
بالطول إلى قسمني، على أن يكون اجلانب املقطوع املوجود 

به احلشو ألعلى، ثم تضفر بحيث يكون احلشو ألعلى.
وتنقل  دائرة  شكل  على  فتصبح  معاً،  الطرفان  يقفل   -
دقيقة حتى   60  -  ٤5 ملدة  وتترك  الفرن.  إلى صاج  بحرص 

تختمر.
 30 ملدة   )375( احلرارة  متوسط  فرن  في  الصاج  يوضع   -

دقيقة أو حتى يحمر الوجه.
- نخلط جيداً - باستخدام امللعقة – ثلثي كوب من السكر 
وثالث  ليمون،  عصير  من  ونصف  صغيرة  وملعقة  البودرة 
مالعق صغيرة من املاء، حتى تتجانس ويدهن بها السطح 
وتكون احللقة دافئة وتقدم كما هي أو مدهونة بقليل من 

الزبد السايح.

أصنعيها بنفسك:  حلقة الكرزأصنعيها بنفسك:  حلقة الكرز

التنورة املاكسي تتربع التنورة املاكسي تتربع 
على عرش موضة الصيفعلى عرش موضة الصيف

تتربع  املاكسي  التنورة  بأن   Elle مجلة  أفادت 
 ٢0٢٢ صيف  في  النسائية  املوضة  عرش  على 

لتمنح املرأة إطاللة الهيبيز اجلذابة.
األرض،  إلى  يصل  طولها  أن  اجمللة  وأوضحت 
لترضي  متنوعة  بتصاميم  املوسم  هذا  وتطل 
كل األذواق، مبوديالت أحادية اللون، وأخرى بنقوش 
بالتدرج  أو  واألنوثة  بالرقة  املفعمة  الزهور 
اللوني الالفت لألنظار أو مظهر الباتيك اجلريء 

أو طيات البليسيه األنيقة.
املوسم  هذا  تأتي  وأنوثة  رشاقة  أكثر  وملظهر 
بتنوع  ومتتاز   .A حرف  شكل  على  بقصة 

إمكانيات تنسيقها، مع توب قصير، أو تي شيرت أبيض بسيط، أو مع قميص مربوط على شكل عقدة.

في  التلقائية  احلرارة  درجة  إعداد  أن  عادًة  تفترض  قد 
ثالجتك قد متت برمجته ليكون أكثر مالءمة لتخزين 
هو  ليس  هذا  أن  التقارير  وجدت  ذلك،  ومع  الطعام. 
بشكل  الطعام  فساد  إلى  يؤدي  قد  مما  دائماً،  احلال 
هي  ما  إذن  بالغذاء.  املنقولة  األمراض  وزيادة  أسرع، 

درجة احلرارة املثلى وكيف ميكنك التحكم بها؟
وفقاً لوكالة معايير الغذاء احلكومية البريطانية، فإن 
درجة احلرارة املثلى للثالجة هي 5 درجات مئوية أو أقل. 
لبعض  أرضاً خصبة  يوفر  أن  أي شيء فوق هذا ميكن 
البكتيريا الضارة. ودرجة احلرارة هذه أقرب ما ميكن إلى 
البيئة  يجعل  مما  فعلياً،  طعامك  جتميد  دون  التجمد 
شديدة البرودة بحيث ال تعمل البكتيريا بشكل فعال.
في  الضارة  البكتيريا  معظم  »تنمو  الوكالة  وقالت 
 63 من  وأقل  مئوية  درجات   8 من  أعلى  حرارة  درجات 
درجة مئوية - وهذا ما يُعرف باسم منطقة اخلطر لنمو 
امليكروبات. وهذا يعني أنه ال يجب عليك فقط جتنب 
هذه املستويات املرتفعة من احلرارة في الثالجة، ولكن 

تنطبق  النصيحة 
حفظ  على  أيضاً 
اجملمدة  األطعمة 
والطريقة  أيضاً، 
لتذويب  أماناً  األكثر 

الطعام هي وضعه في الثالجة طوال الليل«.
بالفعل  املثلى  احلرارة  درجة  في  ثالجتك  أن  وجدت  إذا 
فقد  املعتاد،  من  أسرع  يفسد  يزال  ال  الطعام  ولكن 
تكون تعبئتها أكثر من الالزم. ال متأل ثالجتك بالكثير 
بالدوران  للهواء  واترك مساحة تسمح  األطعمة،  من 

واحلفاظ على درجة احلرارة احملددة«.
درجة   18- حوالي  للفريزر  املثلى  احلرارة  درجة  تبلغ 
وال  درجة مئوية   ٢5- إلى  أن تصل  ولكن ميكن  مئوية، 
احلرارة  درجات  وستساعد  فعال.  بشكل  تعمل  تزال 
الكيميائية  التفاعالت  تأخير  في  هذه  املنخفضة 
داخل األطعمة وتوقف أي بكتيريا قد تكون موجودة، 

بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

مخاوف الرجال!مخاوف الرجال!
   يقول علماء النفس إن أهم خمسة مخاوف يخشاها الرجل هي:

أحياناً  ويعرف  للرجال،  العام  للتقييم  اخلضوع  عند  الفشل  من  اخلوف   -1
باخلوف من السقوط من اإلطار الذي يصنعه لنفسه في مواجهة اآلخرين.

۲ - اخلوف من عدم النجاح في اختيار شريكة حياته.
3- اخلوف من أن يفقد جناحه في عمله أو أن يقل طموحه.

٤ - اخلوف من أن يفقد قدرته على التحكم في األمور التي تعنيه، ويبسط عليها سيطرته.
ه - اخلوف من فقدانه اإلحساس بذاته أو لسمة من سماته املميزة له واملعروف بها وسط أقرانه.

فما رأيك؟ هل هذه اخملاوف حقيقية، أم مبالغ فيها؟!..

ما هي درجة حرارة الثالجة املثالية ما هي درجة حرارة الثالجة املثالية 
للحفاظ على األطعمة؟للحفاظ على األطعمة؟

أصول و لياقة: همسة أصول و لياقة: همسة 
إذا كان الرجل يسير بصحبة سيدة، فليالحظ أن تكون هي ناحية الرصيف، وهو ناحية الطريق حتى يحميها من 

التصادم مع املارة باملناطق املزدحمة، وليراع أن يحمل عنها ما تكون قد اشترته من أشياء. 
الضحكة  أو  املرتفع،  الصوت  مثل:  االستعراض،  عن  بعيدة  تصرفاتك  تكون  أن  فراع  عام،  مكان  إلى  ذهبت  إذا 

العالية.
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موجات حرموجات حر غير مسبوقة.. اجلفاف يضرب  غير مسبوقة.. اجلفاف يضرب 
بريطانيا وإسبانيا وفرنسابريطانيا وإسبانيا وفرنسا

يوليو  شهر  أن  فرنسا،  في  اجلوية  األرصاد  خدمة  أعلنت 
املاضي هو ثاني أكثر األشهر جفافاً في البالد على اإلطالق.

ويعد شهر يوليو يُعد ثاني أكثر األشهر جفافاً من بني كل 
عامي  في  القياس  بدء  منذ  فرنسا  في  مجتمعة  األشهر 

.1959-1958
مقارنة   %8٤ بنسبة  األمطار  هطول  في  نقصاً  ذلك  وميثل 

باملعدل الطبيعي للفترة بني األعوام ٢0٢0-1991.
ويعد شهر مارس عام 1961، حتى اآلن، األكثر جفافاً، الذي مت تسجيله على اإلطالق في فرنسا.

وتستعد فرنسا ملوجة حر جديدة بعد أيام قليلة على موجة حر استثنائية.
 وفي بريطانيا، كان شهر يوليو املاضي أكثر األشهر جفاًفا على اإلطالق في جنوب البالد، بعد 
عدة أشهر من تدني هطول األمطار، وفق األرقام الصادرة عن خدمات الطقس، ما دفع إلى فرض 
أول قيود محلية على استهالك املياه.  وعلى غرار العديد من الدول األوروبية، تعرضت بريطانيا 
لضغط جوي حاد الشهر املاضي، مع ارتفاع درجات احلرارة إلى ما فوق ٤0 درجة مئوية للمرة األولى.
ومستوى األنهار اإلجنليزية منخفض للغاية، وحدائق لندن املعروفة عادًة بلونها األخضر يسيطر 
عليها اليباس.  وفي إسبانيا وبعد هدنة قصيرة في نهاية شهر يوليو املاضي، عاودت درجات احلرارة 
ارتفاعها إلى ما فوق ٤0 درجة مئوية ، بينما تخشى البالد موجة حر ستكون الثالثة في غضون 

شهرين فقط.

ظهورظهور جديد يثير اجلدل بشأن صحته.. ملاذا ال يستخدم بوتني  جديد يثير اجلدل بشأن صحته.. ملاذا ال يستخدم بوتني 
ذراعهذراعه اليمنى؟ اليمنى؟

أثار الرئيس الروسي فالدميير بوتني اجلدل حول صحته مجددا، حيث نشرت تقارير غربية لقطات 
لزعيم الكرملني بدا فيها غير قادر على استخدام ذراعه اليمنى ولو حتى »لهش البعوض«.

سيرجي  الروسي  الدفاع  وزير  ابنة  رفقة  الروسية،  البحرية  بيوم  االحتفال  خالل  بوتني  وظهر 
في  اليسرى  ذراعه  بوتني  استخدم  ويهاجمه  وجهه  حول  يحوم  البعوض  بدأ  وعندما  شويجو، 
محاولة إلبعادها، بينما ظلت ذراعه اليمنى تتدلى جانبه. وشوهد الرئيس الروسي البالغ 69 عاما 
وهو يواصل حك رأسه بذراعه اليسرى فقط، قبل أن يستمر في جولته بجانب ابنة وزير الدفاع، 
مع عرج خفيف بدا عليه. ولطاملا كانت صحة الرئيس الروسي محل تكهنات، حتى قبل اندالع 
احلرب الروسية األوكرانية، حيث زعمت تقارير غربية مختلفة أن بوتني يعاني من أمراض مختلفة 

مثل السرطان أو مرض باركنسون.

بابابابا الفاتيكان يصدم اجلميع ويلمح إلمكانية إبعاده عن منصبه الفاتيكان يصدم اجلميع ويلمح إلمكانية إبعاده عن منصبه
أملح بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى احتمالية إبعاده عن منصبه، وذلك في معرض حديثه عن 

حالته الصحية.
التاريخية  زيارته  الطائرة في ختام  الصحفيني على منت  البابا فرنسيس خالل حديثه مع  وقال 
إلى كندا، إنه  سيضطر على األرجح إلى احلد من تنقالته وسفره بسبب حالة ركبته، وذكر أنه 
يصعب عليه معاجلتها جراحيا بسبب صعوبات التخدير. وأضاف البابا فرنسيس:«ال أعتقد أنه 
ميكنني االستمرار في السفر بنفس الوتيرة السابقة. وفي سني ومع هذا التقييد، يجب أن أعتني 

بنفسي خلدمة الكنيسة«.
 وتابع بابا الفاتيكان أنه من املمكن دوما إبعاده من منصبه، ألن »تغيير البابا ممكن وهذه ليست 

كارثة. لكني أعتقد أنه يجب أن أمنع نفسي قليال عن هذه األشياء«.
ويعاني البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من التهاب املفاصل، مما مينعه من املشاركة الكاملة في 

اخلدمات الكنسية ويجبره على التحرك على كرسي متحرك.
                     

نيويورك تعلن حالة الطوارئنيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القردة بسبب تفشي مرض جدري القردة
أنحاء  في  القردة  جدري  مرض  تفشي  بسبب  الطوارئ  حالة  األمريكية،  نيويورك  والية  أعلنت 

الوالية، بعد تسجيل أكثر من 1٢00 حالة إصابة بهذا املرض.
وقالت حاكمة الوالية، كاتي هوكول، عبر حسابها مبوقع “تويتر” إنه يوجد في الوالية حالة واحدة 

من كل أربع حاالت إصابة بالفيروس في الواليات املتحدة.
وأضافت: »بعد مراجعة أحدث البيانات حول تفشي مرض جدري القردة في والية نيويورك، أعلنت 

حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا الحتواء هذا التفشي«.
وتوسيع  اللقاحات،  من  املزيد  لتوفير  الساعة  مدار  على  يعملون  وفريقها  أنها  هوكول  وتابعت 

نطاق االختبار وتثقيف اجلمهور بشكل مسؤول حول كيفية البقاء في أمان.
 وأكدت الواليات املتحدة تسجيل قرابة 5 آالف حالة إصابة بجدري القردة وفقا ألحدث البيانات 

الصادرة عن املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها.
وإلينوي  بـ799 حالة  تليها كاليفورنيا  بلغ 1٢٤7 حالة،  احلاالت  أكبر عدد من  نيويورك  وسجلت 
حصيلة  أعلى  املتحدة  الواليات  لدى  اآلن  وحتى  األمراض.  مكافحة  مراكز  لبيانات  وفقا  بـ396، 

إصابات بجدري القردة في العالم.

مصر تشكو إثيوبيا ملجلس األمن مصر تشكو إثيوبيا ملجلس األمن 
بسبب امللء الثالث لسد النهضةبسبب امللء الثالث لسد النهضة

املتحدة  لألمم  رسمية  بشكوى  مصر  تقدمت 
ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في امللء 

الثالث لسد النهضة.
ووّجه وزير اخلارجية املصري سامح شكري اليوم 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  رئيس  إلى  خطاباً 
التام  املتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها 

والسودان حول ملء  اتفاق مع مصر  دون  أحادي  النهضة بشكل  إثيوبيا في ملء سد  الستمرار 
وتشغيل هذا السد.

وذكرت مصر أن هذا يُعد مخالفة صريحة التفاق إعالن املبادئ املبرم عام ٢015 وانتهاكاً جسيماً 
اإلضرار  بعدم  املنبع،  دولة  بوصفها  إثيوبيا،  تلزم  والتي  التطبيق،  واجبة  الدولي  القانون  لقواعد 

بحقوق دول املصب.
 وأشار وزير اخلارجية املصري إلى أن مصر قد سعت خالل املفاوضات التي جرت على مدار السنوات 
املاضية للتوصل التفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إال أن إثيوبيا قد أفشلت كافة اجلهود 

واملساعي التي بذلت من أجل حل هذه األزمة.
وأكد شكري في خطابه إلى مجلس األمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل التفاق حول سد 
النهضة يحقق املصالح املشتركة للدول الثالث، إال أن الدولة املصرية لن تتهاون مع أي مساس 
بحقوقها أو أمنها املائي أو أي تهديد ملقدرات الشعب املصري الذي ميثل نهر النيل شريان احلياة 

األوحد له.
ودعا وزير خارجية مصر مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، مبا في ذلك من خالل 
التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن اجمللس والذي يلزم الدول الثالث بالتفاوض من 

أجل التوصل التفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
 إلى ذلك صرح املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من اجلانب 
اجلاري، وهو  الفيضان  النهضة خالل موسم  إثيوبيا في ملء خزان سد  اإلثيوبي تفيد باستمرار 
اإلجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة لاللتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
الثالث لسد  امللء  أن  أيام، حيث كشف خبير مصري  قبل  الثالث  املاء  بدأت  قد  إثيوبيا  وكانت   

النهضة بدأ فعليا ووصلت كميات التخزين فيه اآلن إلى ٢ مليار متر مكعب من املياه.

مقتلمقتل زعيم القاعدة أمين الظواهري بغارة أميركية في كابل زعيم القاعدة أمين الظواهري بغارة أميركية في كابل
زعيم  مقتل  أميركيون  مسؤولون  كشف 
الظواهري  أمين  بأفغانستان  القاعدة  تنظيم 

بغارة أميركية.
أن  املعتقد  من  أنه  أميركي  مسؤول  وأكد 
الظواهري لقى حتفه في ضربة جوية شنتها 
مطلع  في  أفغانستان  في  األميركية  اخملابرات 

األسبوع.
طالبان  داخلية  وزير  مساعدي  من   ٢ ولقي   
سراج الدين حقاني حتفهم وعدد من املقاتلني 

العرب. ومت استهداف الظواهري بينما كان على شرفة املنزل الذي يقطنه في كابل.
وقال محللون أن صور الغارة املنشورة على وسائل التواصل االجتماعي توحي بضربة صاروخية 
من طراز RX9، وهو صاروخ هيلفاير مزود بشفرات طويلة يهدف إلى قتل أهداف بطاقة حركية 

لتقليل األضرار اجلانبية الكبيرة.
كما قال ثالثة مسؤولني أميركيني مت التوصل إليهم إن الضربات لم تنفذ من قبل وزارة الدفاع أو 
القيادة املركزية األميركية، القيادة املقاتلة املسؤولة عن أفغانستان، تاركني الباب مفتوحا أمام 

احتمال تنفيذ الضربة من قبل وكالة اخملابرات املركزية.
من جهتها، دانت حركة طالبان الغارة اجلوية التي قتلت زعيم القاعدة أمين الظواهري. وقالت إن 

الغارة األميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.
كذلك اعتبرت الغارة انتهاكاً لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة. وقالت إن العملية 

تتعارض مع مصالح أميركا في أفغانستان
القوات  يد  على   ٢011 عام  الدن  بن  أسامة  مقتل  بعد  القاعدة  قيادة  تولى  الظواهري  أن  يذكر 

األميركية خالل غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، حيث كان يختبئ.
وفي نوفمبر ٢0٢0، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع املرض، حيث تدثت تقارير عن إصابته 
التي يظهر فيها في  املرة األولى  بـالربو، وهذه  الكبد وتقارير أخرى تدثت عن إصابته  بسرطان 

فيديو ينشره التنظيم بعد تلك األنباء.
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لم يصدمني كم االنتقادات غير املوضوعية، التي تعرض له قداسة 
البابا تواضروس الثاني، ألنه طاملا تمل ويتحمل كثيرا، فيما يتعلق 
الشباب،  خيرة  من  اثنني  مع  لقداسته  التقطت  التي  بالصورة 
والشمامسة، بسبب »قصة شعر كل منهما«، خالل قداس للشباب 

املسيحي في أوروبا، عند زيارة البابا للنمسا.
أحد،  على  هجوما  وال  نقدا،  ليس  املقال  هذا  أن  على  التأكيد  قبل 
ولكنه محاولة لشرح األمور والفهم، خاصة وأن كاتب املقال، قبل 
أن يصبح مهاجرا في أمريكا الشمالية منذ سنوات، كان على دراية 
املصري،  القبطي  اجملتمع  في  األحداث  بتطورات  وتليل  ومتابعة 

بسبب طبيعة عمله الصحفى. 
بالنسبة  املرئي  غير  اجلانب  أو  الصورة  لتوضيح  جادة  محاولة  هذه 
اختالفا  هناك  إن  أقول  وعندما  منهم.  بعض  أو  مصر،  في  لألقباط 
جوهريا بني أقباط املهجر وأقباط مصر، فاالختالف ليس في العقيدة 

أو اإلميان، ألن العقيدة واحدة، واإلميان واحد.
أنا واحد منهم،  ولكن االختالفات اجلوهرية بني أقباط املهجر الذين 
وانتمي إليهم منذ سنوات، وقريب جدا من أوساطهم، وبني األقباط 
في مصر، الذين انتميت والزلت انتمي إليهم واتفهم نسق قيمهم 
وطريقة تفكيرهم وتليلهم لألمور. فإنه من الضروري التأكيد على 
أن سيكولوجية، وبيئة، ورد فعل، ونسق قيم، وبيئة القبطي املصري 

في مصر مختلفة متاما عن القبطي في املهجر. 
-------

وعلى القبطي في مصر، أن يتفهم أوال، ثم يراجع نفسه ثانيا، قبل 
إياهم بالنظرة العلوية جتاه  أن يهاجم بعض أقباط املهجر، متهما 
يعف  تعبيرات  يتمادى الستخدام  أقباط مصر  وبعض  أقباط مصر، 
اللسان عن ذكرها، وكنت استمع لبعضهم واتعجب منها، تعبر عن 
الصورة الذهنية السلبية في جزء منها ألقباط املهجر عند أقباط 

مصر.
السيد املسيح عندما جاء لفداء  أن  أن ننسي  البداية، ال يجب  في 
من  الوقت،  ذلك  في  مبجتمعه  ومتشبها  مندمجا  جاء  اإلنسانية، 
حيث امللبس والذقن وشعر الرأس الطويل والصندل، ولم يرد – وكان 
له اجملد قادرا- أن يرتدي وقتها املالبس ويتخذ الشكل املتناسب مع 
أو بنطلون  وقتنا حاليا في القرن احلادي والعشرين كأن يرتدي بدلة 
اختار  فقد  الوقت،  ذلك  في  جملتمعه  مغاير  سيكون  هذا  ألن  جينز 

بكامل إرادته أن يكون متسقا من حيث الشكل مع مجتمعه. 
إذا كان البعض ينتقد جملرد لفت االنتباه إليه أو لعداوة أو خالف مع 
قداسة البابا، فهذا أمر مغرض لسنا في مجال للحديث عنه، خاصة 
وأن البعض يقدم نفسه على أنهم حماة اإلميان، على الرغم من أن 
كل أعضاء جسد السيد املسيح، أعضاء الكنيسة هم حماة اإلميان، 
يهاجمون  وأنهم  خاصة  غيرها،  دون  جماعة  على  حكرا  ليس  الذي 
بضراوة بعض أشقائهم املسيحيني، ولكن عندما يتعرضون للهجوم 
واالزدراء من جماعات أخري، يتحدثون وفق قاعدة الكيل مبكيالني، وأن 
أبناء السالم يدعون، وال  أنهم  باعتبار  السيد املسيح سيرد عنهم، 

يدخلون في عدوات مع أحد.
من املهم أن ندرك أنه ليس كل أقباط املهجر وحدة واحدة، بل هناك 
وأستراليا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  مجتمعات  بني  ما  اختالفات 
وغيرها من دول املهجر. من الطبيعي أن متيز ما بني عدة أجيال في 
أقباط املهجر، اجليل األول املهاجر، وهو الذي يشبه في أغلبه أقباط 

مصر، من حيث بعض القيود والتعقيدات وطريقة التفكير.
-------

أوالد  املهاجرين من  أبناء  ذلك من  بعد  وما  والثالث  الثاني  اجليل  أما 
وأمهاتهم  آبائهم  عن  كبير  بقدر  أو  متاما  مختلفني  فهم  وبنات، 
املهاجرين، حيث يتشبهون مبجتمعاتهم الغربية، من حيث الشكل 
أو طريقة اللبس أو قصات الشعر أو أهم شئي اللغة خاصة وأنهم 
إن لم يندمجوا في هذه اجملتمعات سيعانون من االغتراب، الذي يعاني 

منه أقباط مصر في عالقتهم أحيانا باجملتمع واحلكومة. 
هذا االندماج ال يعتبر معارضة للقيم املسيحية، ألن بعض التغيير 
والعقيدة  اإلميان  على  االنقالب  تعني  ال  اجملتمع،  في  واالندماج 
املسيحية الصحيحة، التي تبذل الكنيسة واآلباء الكهنة هنا في 
داخل  الشباب  بهؤالء  االحتفاظ  أجل  من  والنفيس  الغالي  املهجر 

الكنيسة.

الوقت هنا  يقضي الشباب واملراهقون من مختلف األعمار، غالبية 
في املدارس واجلامعات والكليات، وبالتالي يحتكون بالقيم الغربية، 

أكثر من احتكاكهم بالقيم والسلوكيات املصرية التقليدية.
ولكن ال ننسي أن بعض هؤالء الشباب، هم شمامسة على دراجة 
وتسابيح  ألحلان  حافظون  هم  حيث  والتقوى،  التدين  من  عالية 
وصلوات، وقادرون على ترديدها بلغة البلد، التي يعيشون فيها. ففي 
أو  الصالة، وهو شماس  قادر علي  ولد هنا،  يوجد شباب  كندا مثال، 
ليس على درجة الشموسية، باللغات العربية والقبطية واإلجنليزية 

والفرنسية. 
ال  أننا  املهجر، حيث  بني شمامسة مصر وشمامسة  املقارنة  ودون 

ألن  اإلميان،  حيث  من  املقارنة  نستطيع 
هو  عليه  للحكم  القادر  الوحيد  اإلميان 
لنا  وقال  القلوب،  فاحص  اهلل  ألن  اهلل، 

الكتاب املقدس يا ابني أعطني قلبك. 
هؤالء  مصر،  في  أدانوا  من  ولبعض 
ببعض  متالعبني  الرائعني،  الشمامسة 
الشكل  عن  املقدسة  الكتاب  آيات 
أن نذكرهن  أنه يسهل  واحلشمة، جتاهلوا 
باآلية: ال تدينوا لكي ال تدانوا ... لسنا هنا 
املقدس،  النص  تليل  أن  نقد  مجال  في 
اختالف  لشرح  محاولة  في  هنا  ولكننا 

البيئة وسيكولوجية القبطي في املهجر عن القبطي في مصر. مع 
التذكير بأن هؤالء الشباب لم يخالفوا قواعد احلشمة، مذكرين بأن 
السيد املسيح جاء مستقا من حيث الشكل مع مجتمعه في ذلك 

الوقت.
في اجململ، القبطي هنا لديه هامش حرية أعلي وال يقارن مبا في مصر 
بصفة عامة، كما أن مغريات احلياة أعمق وأكبر مما هو متاح في مصر. 
هنا تديات مجتمع الهجرة، إن لم تبذل الكنيسة الكثير من اجلهد 
حيث  الغربي،  اجملتمع  في  والشابات  الشباب  من  الكثير  سيضيع 
وال  مصر  أقباط  من  الكثير  يعرفها  ال  التي  والتحديات،  املغريات 
البعض  يخاطر  التي  اخملدرات،  أن  تعرف  أن  يكفي  يتخيلونها،  حتي 
في مصر بحياته وسجنه من أجل احلصول علي جزء بسيط منها 
ملزاجه اخلاص، متاحة هنا في كل مكان، بل وبعض احلكومات، مثل 
كندا وهولندا هي التي تقوم ببيعها للمواطنني، أو تديات احلياة مع 
شريك آخر بعيدا عن سر الزواج املقدس واملبارك، أو االستقالل املالي 
والقدرة علي احلياة بعيدا عن األب واألم واألسرة، وعدم الطاعة لهما 

حال املشاكل، والتحديات ال حصر لها هنا.
توجد كنيسة،  لن  وبدون شباب،  الكنيسة،  الشباب هم مستقبل 
مبعني الشعب جسد السيد املسيح. وهذا ينقلنا إلى نقطة اخرى 

مهمة جدا، دور اآلباء الكهنة هنا.
-------

ال يصلح لنا هنا أي كاهن قادم من مصر احملروسة، ألنه لن يستطيع 
اخملتلفة  األجيال  مع  التواصل  ولغة  األجنبية،  اللغات  يتحدث  أن 
يتناقش معهم  أن  ولن يستطيع  واحتياجاتهم،  لتفهم عقلياتهم 
عن  البعيد  الصحيح  املسيحي  باإلميان  تتعلق  محورية  قضايا  في 
اإلحلاد، واحلفاظ علي عذرية البنات، واالبتعاد عن اخملدرات والكحوليات، 

ووووو ....... 
واحلوار،  باملنطق  وتقنعه  الفتاه،  أو  الشاب  وتناقش  تاور  لم  إن 
وتكسب احترامه وثقته، فلن تراه مرة أخري داخل الكنيسة أو في 
الثاني والثالث وغيرهم  أي مكان آخر.  الشباب والفتيات من اجليل 
األب  مقدمتهم  وفي  الكهنة  اآلباء  ألن  الكنيسة  إلى  يذهبون 
اخملتلفة  األجيال  واحتياجات  التحديات  تفهم  علي  قادرين  األسقف 
وربطها بالكنيسة، والقدرة على التواصل معهم باللغة والطريقة 

التي يفهمونها وتكسب ثقتهم ويرتاحون إليها.
القيود والقواعد والقيم والعادات التي تكم السلوكيات في مصر 
يتشاجر  الغربية، عندما  املهجر  بالضرورة في مجتمعات  لن جتدها 
الشاب أو الفتاه مع أحد والديهما، في مصر يجد عند اجلد أو العم أو 
اخلال أو اخلالة أو أحد األقارب املقربني منفذا لتغيير اجلو والتدخل من 

أجل اصالح املشكلة بني اآلباء واألبناء.
لكن هنا يا عزيزي القبطي املصري، الوضع مختلف، إذا فقدت ابنك 

أو  العم  أو  اجلد  يوجد هنا  بنتك، فال  أو 
أو  ابنك  سيستقبلون  الذين  األقارب، 

بنتك. 
فعليا  الكهنة،  واآلباء  الكنيسة  هنا 
والروحي  واملعنوي  احلرفي  باملعني  آباء 
للكلمة، قادرين علي تفهم االحتياجات 
باألسرة  الشباب  وربط  واستيعاب 
اذا  ألنه  الوالدين،  مع  والكنيسة 

إلي  ذهبوا  إذا  سيذهبون؟  من  فإلي  األبناء،  مع  واالم  االب  اصطدم 
اجملتمع سيضيعون فيه وسيكون من الصعب استردادهم. 

لآلباء  عديدة  مناذج  املهجر  في  هنا 
على  بأنهم  يتسمون  الذين  الكهنة 
واستيعاب  احلنان  من  عالية  درجة 
والفتيات  الشباب  احتياجات  وتفهم 
وربطهم  بلغتهم  معهم  واحلوار 
الكنيسة  جتعل  بصورة  بالكنيسة، 
املكان الثاني الذي يقضون فيه أوقاتهم 
بعد املدارس واجلامعات وقبل األسرة، مما 
يجعلك مطمئنا على ابنك وبنتك في 
الكنيسة، وقائمة أسماء هذه النوعية 
إيبارشيات  اآلباء األجالء طويلة في  من 

مختلفة في بالد الغرب باملهجر. 
فهنا في شرق كندا، نيافة احلبر اجلليل األنبا بولس، أسقف علي نهج 
ويتواصل مع جميع  وعمران  رعاية  الرسول، أسقف  بولس  القديس 
املسيحية  وقيم  بالكنيسة  ليربطهم  الشباب  وخاصة  األعمار 

واإلميان السليم في مجتمع ممتلئ بالتحديات.
وهناك آباء كهنة أجالء يحبهم ويثق فيهم أبناؤنا وبناتنا الشباب، 
لقدرتهم علي استيعابهم وربطهم الكنيسة بتوظيف لغة حوار 
والشباب  والعائالت  األسر  وثقة  حب  علي  ويحوزون  يفهمونها، 
اجلميع  الستيعاب  يبذلونه  وحنان  أبوة  من  يلمسونه  ملا  والفتيات، 
املسيحي  باإلميان  االرتباط  علي  ملساعدتهم  الشباب،  وخاصة 
الصحيح، والتصرف بثقة واندماج في اجملتمع الكندي، معبرين في 
احملافظ علي  اإليجابي،  للمسيحي  مناذج حية  اليومية عن  حياتهم 
إميانه واملرتبط بكنيسته وغير الكاره جملتمعه، مثلما هو حال البعض  
نفتخر  الذي  وأصلنا،  امتدادنا  يعدون  الذي  أقباط مصر،  أوساط  بني 
به ويهمنا التواصل والتفاهم معه في مختلف القضايا النقاشية. 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على  احملبوبني  األجالء  اآلباء  هؤالء  من  ونذكر 
ترينتي  عن  املسؤول  البراموسي،  موسي  القمص  املنير«  »الراهب 
وأبونا فيكتور نصر كاهن كنيسة مارمرقس  بوا،  دي  فال  سنتر في 

مونتريال وغيرهم آخرين كثر من اآلباء األجالء الكهنة.
-------

عزيزي القبطي املصري، لك على مدار السنني كل احلب والتقدير، ألنك 
منتهي  وإلى  اآلن  حتى  االستشهاد  عصور  منذ  اإلميان،  راية  حملت 
املسيحيني  لكل  وكان  اإلميان،  دورا مهما في حفظ  ولعبت  األعوام، 
الكهنة  اآلباء  مع  الكرازة  نشر  في  مهما  دورا  واملهجر  مصر  في 
واألساقفة األجالء في مختلف املسكونة. ولذا املطلوب منك، كما 
أوضحت في املقال في بدايته، أنه محاولة للفهم والتواصل وليس 
الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة  جهود  تدعم  أن  الهجوم،  أو  للنقد 
احلفاظ  في  املبجلني  والكهنة  األجالء  األساقفة  اآلباء  ومختلف 
واإلميان  للكنيسة  وعاشقة  ومحبة  مرتبطة  اخملتلفة  األجيال  على 
املسيحي الصحيح، سواء كان في مصر أو املهجر، فهو إميان واحد، 
بأنها كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، تصون  مثلما نؤمن 

وتمي وتنشر اإلميان املسيحي.
إن تقديرك وتشجيعك للشمامسة في املهجر ال يعني بالضرورة أن 
تشجع الشباب في مصر على التشبه بهم من حيث املظهر، على 
الرغم من أن هناك العديد من الشباب في مصر ليس في حاجة أن 
يعرف بهؤالء الشباب ليتشبهم بهم، بل هو فعليا منذ زمن يقومون 
بعمل ذات قصات الشعر، وارتداء ذات املالبس. ولننطلق جميعا من 
قاعدة أن اهلل فاحص القلوب، يا ابني أعطني قلبك ولتالحظ عيناك 

طرقي. 

محاولة للفهم والتواصل: 
نعم أقباط املهجر يختلفون عن أقباط مصر!!

مونتريال – عبد املسيح 
يوسف- عضو نقابة 
الصحفيني املصريني
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مقدمة: كتبت هذه الرواية في عهد الرئيس 
قبل  منها  وانتهيت  مبارك  حسني  محمد 

ثورة ٢5 يناير بأسبوع! 
اإلذاعي  برنامجه  يقدم  اخلير  ابو  هادي  املذيع 
مداخلة  وتلقى  مصر«  حب  فى  »كلمتني 
مشجعاً  املصري  رامز  املهاجر  الدكتور  من 
اخلادمة  دنيا  أم  والدته  عن  له  وراوياً  للهجرة 
هو  باعته  التي  األصل(  )واألرستقراطية 
األرض؛  في  تشتتوا  و  أطفال،  وهم  وإخوته 
باألحداث  يتأثر  ملصر  زيارته  قرار  كان  كيف  و 
مع  تزامنت  التي  واالجتماعية  السياسية 
موعد زيارته! فقد كانت تنعكس هذه األحداث 
سلبياً بشكل غير مباشر عليه وعلى أخوته 
أشهر  الذي  املصري،  مصطفى  بينهم  من 
اوائل  سيفه على احدى كنائس اسيوط في 
شهر مايو عام ٢006م! لكن باءت تلك احملاولة 
على  السيطرة  ومتت  بالفشل  اإلرهابية 
تدلي  أن  بعدها  دنيا  أم  من  وُطلب  االقتحام، 

باعترافها باختالل ابنها اإلرهابي عقلياً!     
حلقة 13:

استوقف هادي رامز مستفهماً:
- مش دي املفروض حادثة اسكندرية؟ أصلك 

آنت قلت أسيوط! 
أجابه رامز موضحاً:

إسكندريه  صح...حادثة  أسيوط  هي  ال   -
حصلت قبلها بكام يوم وكانت حادثة كبيرة 
فعالً...دي بقى تشبهها...بس ماحدش سمع 

عنها حاجة عشان اتلم املوضوع بسرعة...
- طيب املهم حصل ايه بعد كدة؟

- حصل ان ام دنيا...متشي على هوى البوليس 
طبعاً و تقول ان ابنها معتوه ومختل عقليا!

- وهو فعال كان مختل عقليا؟
دا...بس  السؤال  ع  اجاوب  ح  -شوف…أنا مش 
اللي اقدر اقولهولك أنه لو كان إتهجم علي 
حيبقي  كنيسة...كان  غير  تانية  حاجة  اي 
في كامل قواه العقلية...حتى لو كان مختل 

فعال...
- و يا ترى افرجوا عنه على كده؟

-حبسوه كام يوم تأديب…من تت الطربيزة …
وأفرجوا عنه بعدها!

انه  يضمن  اللي  صح!...إيه  مش  دا  بس   -
مايعملهاش تاني؟..

بشهادة  اخي!  يا  حرج  اجملنون  علي  ليس   -
امه!..

ماتنزلش  خالك  دا  حصل  اللي  كل  وطبعا   -
مصر سنتها برضه؟

- ما أنا جايلك في الكالم...
***  

  ها نحن في منتصف نوفمبر ٢006 وكانت 
كانت  للعيد  جديداً  فستاناً  اشترت  قد  دنيا 
لغلو  تستطع  ولم  زمن  منذ  شراءه  تتمنى 
ثمنه، ولكن أهداه لها رامز، حيث كان يتذكر 
اخته شهريا، )وفي كل مناسبة خاصة كانت 
وقفت  التي  فهي  سخي؛  مببلغ  عامة(  أم 
بجانبه حني هاجر قدمياً. ودنيا، هي االخرى، ال 
تنسى والدتها أبداً بهدية بسيطة كساعة، 
او بقسٍط متواضع من فائض  او اكسسوار، 

دنيا  ام  اما  عمل!  مكافأة  أنه  مدعيًة  املال، 
فتقبل منها فوراً الهدايا بفرحة متناهية دون 

أن تسألها من أين أو بكم!
وعلى مقربة يوم واحد من ليلة عيد الفطر، 
املمرضات  من  زميالتها  بقية  مع  دنيا  كانت 

يتسامرن، فقالت إحداهن:
- ايه رأيكم يا بنات نروح بكرة السينما؟

فوافقن باإلجماع واتفقن على الفيلم وحددن 
امليعاد واملكان. فقد جرت العادة ان تُفتتح في 
األعياد افالما جديدة ملمثلني مختلفني حيث 
مثل  مثلها  فنية  تنافس  فترة  األعياد  تعتبر 

املوسم الصيفي ولكن على مقياس أصغر. 
ان السينما املصرية احتلت مركز الصدارة في 
الوطن العربي منذ زمن سبق زمن الفضائيات 
الدول  ثقافة  أنعش  مما  السنني،  بعشرات 
العربية األخرى عن مصر وشعبها ولهجتها؛ 
وفي الوقت ذاته، حدَّ هذا التقدم السينمائي 
على  املصري  الشعب  تعرف  فرص  من 
نقف  لهذا  احمليطة،  العربية  الدول  حضارات 
-كمصريني- في ذهول أمام شخص خليجي 
االصلية،  بلغته  يتحدث  مغربي  او  شامي  او 
واالستخفاف  للسخرية  عرضة  أصبحنا  و 
من قبل غير املصريني؛ لكن مع مرور الزمن و 
االخرى،  الدول  كافة  من  الفضائيات  انتشار 
وأصبح في  رويدا،  رويدا  دائرة معارفنا  تزايدت 
إمكاننا االن سماع و استيعاب  مشهد كامل 
من مسلسل سوري دون احلاجة إلى مترجم! 
و مع اتساع ساحة املشاهدة، و تزايد الناس، 
وصول  -أو  اجلمهور  الى  الوصول  سهولة  و 
عن  سواء  تعرض  التي  للمحتويات  اجلمهور 
تسلل  وخالفه-  التلفاز  او  االنترنت  طريق 
الى  الفني  الوسط  على  الدخالء  من  الكثير 
مسامعنا و مرآنا أيضاً؛ و أصبح من الصعب 
البرامج  تصنيف  املستحيل  من  أو  جدا 
خلسًة  فانحدرت  الالزمة،  الرقابة  وتطبيق 
بعرض  وُضربت  املُُثل،  بعض  نعي-  ان  قبل   -

احلائط الكثير من املبادئ! 
العيد  ليلة  في  اجلديد  فستانها  دنيا  ارتدت 
شارع  منطقة  في  البلد  وسط  الي  وذهبت 
كان  حيث  مترو،  سينما  قاصدة  املالهي 
زميالتها.  بقية  قابلت  وهناك  االتفاق. 
ابطال  وجود  يكتشفن  البحتة،  وبالصدفة 
يوم  كان  حيث  العرض  صالة  في  الفيلم 
أو  وكبنات في منتصف  الفيلم.  افتتاح هذا 
أواخر العشرينات، ال يخلو األمر من التهامس 
»مش  مثل:  التعليقات  وتبادل  والقهقهة 
قلتلك يا بت انه قصير!«، تصوري شكله في 
ذوقها  »دا  األفالم.،  من  بكتير  أحلي  احلقيقة 
في اللبس في الطبيعة بيئة قوي!« وهكذا! 

لقد تعود الشعب املصري أن يرى الفنانني في 
الشوارع،  في  وأحيانا  واملسارح  العرض  ديار 
املصريون  يزال  ال  جداً،  طبيعي  هذا  أن  ورغم 
ينتعشون عند رؤيتهم ألحد املشاهير - وهو 
إلى  ورجوعاً  ايضاً.  العالم  دول  كل  في  احلال 
األفالم  من  كان  فقد  بالتحديد،  الفيلم  هذا 
الساحة  على  التي ظهرت  الهابطة  احلديثة 
وقتها؛ ومع هذا كانت بهجة العيد والصحبة 

املشاهدة  متعة  الى  باإلضافة 
عامال رئيسيا في وضع السكينة 

والطمأنينة في قلوب الناس. 
السينما  دار  خارج  اجلميع  فخرج 
انتهاء العرض وهم سعداء؛  بعد 
بتحية  الفيلم  ابطال  وبدأ 
طريقتهم  على  جماهيرهم 

وهي  الفيلم  بطالت  إحدى  فبادرت  اخلاصة، 
راقصة مشهورة بالرقص أمام باب دار العرض 
بتشجيع من مطرٍب هابط كان هو أيضاً أحد 
من  الناس  فتجمعت  التمثيل؛  فريق  أعضاء 
غير  املوقف  هذا  على  السينما  وخارج  داخل 
واشتد  ورفيقاتها.  دنيا  بينهم  من  املألوف 

الرقص والزمر والتصفيق والغناء املسف. 
وما أن انفض هذا التجمع، حتى انتاب الشارع 
ذكور  فبدأ  شديد؛  جنسي  هياج  حالة  كله 
بنات  من  الشارع  في  مبن  بالتحرش  الشباب 
وامهات، محجبات وغير محجبات بال اكتراث 
وذاك  يجذب  هذا  فأصبح  املرافقني؛  باألهالي 
يلتصق وهؤالء ميزقون ثياب املارة من السيدات، 
من  األولى  احلادثة  كانت  مغيث!  من  وليس 
نوعها في تاريخ مصر- ورمبا كانت االولى من 
نوعها في القرن الواحد والعشرين. ترى كيف 
األثيم  الفعل  اتفق جميع الشباب على هذا 

وبكل جرأة وابتذال، وكأنهم متمرسني؟
لم يعد لدنيا أثر في املكان، فقد تفرقن هي 
الشباب  حشود  هجوم  نتيجة  وزميالتها 
بعد  املوحش.  الزحام  وسط  وتُهن  الهائج، 
أجل  من  صراع  الى  العيد  ليلة  تولت  أن 
ذنباً  لم جتن  أسر  وهكذا هتك عرض  البقاء! 
غير الرغبة في ان تقضي وقتا طيباً في ليلة 

العيد.  
تلك  لوال  النوم،  الى  تخلد  ان  دنيا  ام  كادت 
ففتحت  الباب.  على  املضطربة  الطرقات 
الدموع  من  بحر  في  غارقة  أمامها  بدنيا  واذ 
بعد  عاري  الشبه  جسدها  تغطية  محاولة 
ام  قلب  فخفق  اجلميل.  فستانها  ُمزق  ان 
وهي  داخالً،  بنتها  فيها  أدخلت  للحظة  دنيا 
لم تكن على دراية بعد مبا صار؛ وألن الظنون 

كانت تراوغها فسالتها:
- مالك يا دنيا؟ حصلك ايه؟ 

غاية  في  وهي  حدث  ما  المها  دنيا  حكت 
صمت  بعدها  عواطف  فصمتت  االنهيار، 
البكاء  في  استمرت  فقد  دنيا  أما  حداد، 

والنواح وظلت تردد على امها ما يلي:
- شرفي يا امه... شرفي ضاع يا مه...

على  هجمت  انها  اال  دنيا  ام  على  كان  فما 
ابنتها وانهالت عليها ضرباً وهي تصرخ:

هناك...انتي  ماكنتيش  بت...انت  يا  -اخرسي 
فاهمة؟

رأت  وكأنها  والدتها،  بهجوم  دنيا  فوجئت 
قبل،  من  مطلقا  تره  لم  لها  اخر  وجها 

فأجابتها بتحفز:
يا  امه كنت هناك!...كنت هناك  يا  أنا  - بس 

امه!
فيه  كأن  باقولك...ماتعيطيش...وال  اكتمي   -

حاجة حصلت..

جدا  دنيا  الرد  هذا  أستفز 
فجادلت عواطف: 

املوضوع  واخدة  ازاي  انِت   -
ببساطة؟...مش هامك إن شرف 

بنتك يضيع؟...
لسة  موصلش  املوضوع   -
للشرف يا بنت الغبية...الشرف 

دا موضوع كبير قوي...
- هو انا الزم اوصل ملرحلة أني ما أبقاش بنت 

علشان شرفي يبقى ضاع فعال؟!...
- آه طبعاً …وساعتها حارميكي زي الكلبة...

واقولهم مش بنتي!
في  أكثر  انهارت  أنها  إال  دنيا  على  يكن  لم 
بكاٍء مر وطلبت من امها ان تتركها وحدها...

***  
ثم  فجأة،  االذاعي  احلديث  عن  رامز  توقف    

استرسل بعد صمت استمر خمس ثواٍن:
- وقتها حصل لدنيا انهيار عصبي حاد...وما  
دنيا  ضيعوا  االول...  زي  معايا  تتكلم  بقتش 

منهم هلل!
يهدئ من  ان  واراد  اخلير جداً  ابو  هادي  انزعج 

روع اخلبر فقال:
الشكور  عبد  من  تانية  مداخلة  معانا   -

مفتاح...أتفضل استاذ عبد الشكور
تعاطف عبد الشكور مع رامز فعلق قائالً:

للي  الشديد  أسفي  هادي...مع  يا  الو...ايو   -
حصل عايز اركز علي ظاهرة صناعة النجم...
أخينا  زي   هابط  مغني  طلع  بسببها  واللي 

اللي تسبب في التحرش...
يا  أمريكية  بدعة  دي  النجم  صناعة  ما   -

أستاذي و ادي اللي بيجيلنا من الغرب...
- اه بس عمرنا ما سمعنا ان الناس برة قاموا 
بتحميس  قام  جنم  عشان  جماعي  بتحرش 

اجلمهور.
- ما تنساش يا عبد الشكور ان هناك الناس 

منحلة مش زي شبابنا مكبوتني...
أنا ممكن اقول على القضية دي  - خلي بالك 
الدرا...بس  في  واحد  بيها  قام  لو  بس،  كبت 
ترش جماعي علناً وقدام الناس، ف دي قضية 
اخالقية بحتة بل ميكن اكتر كمان من انحالل 
أخالق...مش  صناعة  محتاجني  الغرب...إحنا 

صناعة جنم!
الشكور  عبد  على  به  يرد  ما  هادي  يجد  لم 

فعلق ببرود: 
ياعبد  برضه!...شكرًا  نظر  وجهة  هَه..   -

الشكور...
ليعود  الشكور  عبد  مع  املكاملة  هادي  أنهى 

لرامز:
- ورجوعا ملوضوع دكتور رامز..فا أنا لي تعليق 
رامز؟  دكتور  يا  ده  كل  من  فني  صغير....انت 
زمام  متسك  عشان  مصر  ليه  ...مارجعتش 
دي  بالسلبية  ماتاخذنيش…ام  االمور؟يعني 

......مني اللي يوقفها عند حدها؟!
أجابه رامز بعد ان التقط نفساً عميقاً: 

- فكرك إني ِسِكْت؟!...

يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )1313((

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

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

يحتكم به بينهم.
جنيب جبرائيل: حكم احملكمة يخالف املادة 51 

من الئحة االقباط رقم 38 واجبة التطبيق
من جهته قال احملامي جنيب جبرائيل، إن احملكمة 
الطالق  طلبت  مسيحية  زوجة  دعوى  رفضت 
إلسالم زوجها، موضًحا أن إسالم الزوج ال يعد 

سببا لتطليق الزوجة املسيحية
خالف  قد  احملكمة  قرار  أن  جبرائيل،  وأوضح 
ما  وخاصة  املسيحي  بزواج  املتعلقة  األحكام 
تطليق  جتيز  التي  الدين  تغيير  بحالة  يتعلق 
عن  زوجها  خروج  حالة  في  املسيحية  الزوجة 
الدين املسيحي، طبقا لنص املادة 51 من الئحة 

االقباط االرثوذوكس رقم 38 واجبة التطبيق.
واستندت الزوجة في دعوتها على املادة 51 من 
 ،1938 عام  الصادرة  األرثوذكس  األقباط  الئحة 
والتي تنص على أن »إذا خرج أحد الزوجني عن 
الدين املسيحى وانقطع األمل من رجوعه إليه 

جاز الطالق بناء على طلب الزوج اآلخر.«.
وقال جبرائيل، إن احملكمة طلبت قبل رفض الد
عوى ما يثبت »إشهار الزوج إسالمه«، مضيًفا 

»توجهنا لألزهر الشريف وحصلنا على شهادة 
أن الزوج أشهر إسالمه، وقدمنا عقد الزواج بني 
الطرفني«، مضيًفا »طالبنا من احملكمة تطبيق 
الشريعة املسيحية بفسخ عقد الزواج، خلروج 
احملكمة  أن  إال  املسيحي«،  الدين  عن  الزوج 
يراه  ما  وهو  اإلسالمية،  الشريعة  تطبيق  رأت 
السكوت  يجوز  ال  قضائية  »سابقة  جبرائيل 

عليها«.
واضاف جبرائيل محامي الزوجة ان هذا احلكم 
القضاء  في  املستقرة  املبادي  كل  قلب  قد 
والتي تق للزوجة املسيحية تطبيق شريعتها 
اجبار زوجة  معناه  احلكم  هذا  وان  اخلاصة 
مسيحيه علي العيش مرغمة مع زوجها الذي 
بانه  كالمه  جبرائيل  ديانتها، وانهي  عن  خرج 
عازم علي استئناف هذا احلكم امال الغاؤه حتي 
املسيحية اسالم  خطيراً جتبر  مدخال  يعد  ال 

زوجها وتكره علي العيش معه
بدولة  يعد إخالل  احلكم  احللواني:  على 
املواطنة... فمصر دولة مدنية وبالتالي يتعامل 

اجلميع على أسس املواطنة وليس الدين
والباحث  احملامي  احللواني  على  قال  جانبه  من 
القانوني ان الزوجة عندما  تزوجت كانت علي 
باملسيحية  يدين  زوج  املسيحية من  الشريعة 

بالتعاقد  الزوج هو إخالل  واي تغيير من جانب 
استناداً  بينهم  املبرم  االتفاق  في  وبطالن 
وطاملا  املتعاقدين  شريعة  العقد  لقاعدة 
الزوج مسيحي  ديانة  الزواج  اوراق  في  مكتوب 

فأي تغيير يعني بطالن عقد الزواج بالتبعية
واضاف ان الضرر في القانون هو كل ما يصيب 
الديانة  واعتقد تول  معنويا،  أو  ماديا  اإلنسان 
ألن  كبير  معنوي  بضرر  الزوجة  يصيب  للزوج 
معنوية  مقدسات  له  اإلنسان  عند  الدين 
الضرر  شروط  اهم  يتحقق  وبالتالي  ضخمة 

وهو اجلانب املعنوي
هو  كتابية«  »زوجة  لفظ  ذكر  ان  الى  مشيرا 
وفقا  فمصر  املواطنة،  بدولة  جسيم  إخالل 
للدستور والقانون دولة مدنية وبالتالي يتعامل 

اجلميع علي أسس املواطنة وليس الدين
للزواج  املنظمة  القوانني  ان  احللواني  وأكمل 
املسيحية  تخضع  املسيحيني  عند  والطالق 
اإلسالمية،  الشريعة  وليس  والكنيسة 
والطالق  للزواج  املنظمة  التنفيذية  والالئحة 
 38 رقم  القانون  الئحة  من   51 املادة  نص  في 
في  الزوج/الزوجة  حق  علي  تنص  األرثوذكسي 

حال تغيير أيا منهم للديانة احقية الطالق
موضحا ان القاضي أسس حكمه وفقاً ملبادئ 
من  صحيح  حكم  وهو  اإلسالمية  الشريعة 

ناحية الشرع ولكن تغاضي عن أهم شرط من 
الضرر  وهو  الزوجة  على  الواقع  الضرر  شروط 
ألثاره  منتج  الزواج  العقد  أن  وتعامل  املعنوي 

القانونية والشرعية
ان  احللواني  قال  االزمة  لتلك  حلول  وعن 
وليست  مدنية  تشريعات  في  يكمن  احلل 
لتفادي  الدين  أساس  على  تقوم  تشريعات 
وأصرت  الدولة  أقرت  وإذا  الصدامات  هذه  كل 
من  البد  الدين  أسس  علي  التعامل  على 
بقضايا  خاصة  ودوائر  مختصة  محاكم  وجود 
كبيرة  درجة  علي  قضاه  خالل  من  االعتقاد 
لتكون  القانوني  والعلم  والثقافة  الوعي  من 

أحكامها في صالح اجملتمع
وكان  قانونا..  صحيح  عجايبي: احلكم  شريف 

على احملامي رفع دعوى خلع
القانوني  والباحث  احملامي  أوضح  جانبه  من 
قانونا  صحيح  احلكم  ان  عجايبي  شريف 
اما  »غلط«  رفعها  الدعوي  رفع  الذي  واحملامي 
متعمدا بحثا عن التريند علي حساب موكلته 

او جهال بالقانون
وأكمل: انه طبقا للمادة 3 من القانون 1 لسنة 

٢000 في حالة اختالف الزوجني ملة او طائفة 
وبالتالي  االسالمية  الشريعة  احكام  تطبق 
االسالمية هي  الشريعة  الزوج تصبح  بإسالم 
وقت  الزوجني  شريعة  وليس  التطبيق  واجبة 
االسالمية  الشريعة  واحكام  الزواج  انعقاد 
الزوج  الزوجة لدخول  ليس بها سبب لتطليق 
في االسالم وكان املفروض احملامي يرفعها خلع 
احملكمة  كانت  احلالة  هذه  وفي  طالق  وليس 

سوف تكم للزوجة بالتطليق خلعا
قوانني  على  التحايل  وسائل  أحد  ان  مضيفا 
أحد  يقوم  ان  املسيحية  في  والزواج  الطالق 
الديني حتى  ومذهبه  بتغيير طائفته  الزوجني 
يتمكن من تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
ليتمكن من الطالق بينما تغيير الدين فالبد ان 

يقوم املتضررة برفع دعوى خلع وليس تطليق.
نبيل غبريال: احلكم صحيح.. واللجوء للمادة 3 
تغيير  حال  في  املسيحني  الزوجني  على  تطبق 

امللة والطائفة فقط ألحد الطرفني
النقض  محامي  غبريال،  نبيل  احملامي  علق 
املسلمني،  لغير  الشخصية  األحوال  وقضايا 
زوجة  دعوى  سوهاج  محكمة  رفض  على 
مسيحية طلبت الطالق لتغيير دين زوجها: أن 
الطرفني  أحد  تغيير  حال  للطالق  الوحيد  احلل 

ديانته هو اللجوء إلى اخللع.

وأضاف غبريال: أنه خالل التعديالت التي أجريت 
على الئحة 38 من قبل اللجنة القانونية التي 
احلكمي  الزنا  بإضافة  قامت   ٢008 عام  ُعدلت 
تغيير  حال  الطالق  تبيح  التي   51 مادة  وألغت 
الئحة  أصبحت  وبذلك  ديانته،  الطرفني  أحد 
38 خالية من أي مواد للطالق حال تغيير أحد 
الطرفني ديانته، مما جعل احملكمة ترفض الطالق 

في حال تغيير الديانة.
املادة 51 وعدم وضع بديل  وأوضح أن استبدال 
لهذا  أدت  التشريعي  الفراغ  وحالة  كارثة  لها 
اجلدل، مما يستوجب أن يتم إعادة تلك املادة من 
ملحقة  الئحة  في  ووضعها  الكنيسة  قبل 
قانونًا  لتصبح  الرسمية  اجلريدة  في  ونشرها 

معموال به.
لدى  اخللط  يجب  ال  إنه  قائال:  حديثه  واختتم 
البعض بني الطائفة وامللة والديانة، ألن الديانة 
واملتعارف  املتواجدين  من  سماوي  دين  هى 
األرثوذكسية  مثل  الطائفة  أما  عليهم، 
مثال  امللة  أما  الكاثوليكية،  أو  اإلجنيلية  أو 
األرثوذكس منهم األقباط ومنهم السريان، فإن 
الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة 3 من القانون 

1 لسنة ٢000 تطبق على الزوجني املسيحينب 
ألحد  فقط  والطائفة  امللة  تغيير  حال  في 

الطرفني.
أزمة قانون األحوال الشخصية

عام  إلى  الشخصية  األحوال  أزمة  تعود 
الثالث،  الراحل شنودة  البابا  ٢008، حني قصر 
وتغيير  الزنا  هما  سببني  على  الطالق  أزمة 
الطالق   1938 الئحة  تتيح  كانت  بعدما  امللة، 
اجملمع  اعتمد   ٢016 عام  وفي  عديدة،  ألسباب 
املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، في 
األحوال  قانون  مشروع  ذاته  العام  خالل  دورته 
أسباب  خالله  من  وسعت  والذي  الشخصية، 
والتي  األرثوذكسية  الكنيسة  في  الطالق 
مع  املعدية  واألمراض  واجلنون،  الهجر،  شملت 
الزواج  تصاريح  منح  على  بحقها  االحتفاظ 
على  اإلجنيلية  اجملامع  صوتت  كذلك  الثاني، 
الئحة األحوال الشخصية والتي تبيح الطالق 

لسببني هما الزنا وتغيير الدين.
واحلريات،  للحقوق  املصرية  املفوضية  ان  يذكر 
بعنوان  سياسات  ورقة   ٢016 عام  أصدرت  قد 
واحلل«.  األزمة  األرثوذكس..  األقباط  »طالق 
املنتمني  املصريني  املسيحيني  إن  مؤكدة 
من  يعانون  األرثوذكسية.  القبطية  للطائفة 
لغير  بالتطليق  أحكام  على  احلصول  صعوبة 
بالزواج  تصاريح  على  احلصول  أو  الزنا،  علة 
على  يؤثر  الذي  واألمر  الكنيسة.  من  الثاني 
الواحدة،  األسرة  ألفراد  النفسية  السالمة 
بعض  في  أنه  مضيفة  األطفال.  وبخاصة 
األحيان تصل تعقيدات األمور إلى حد املساس 

بالسالمة اجلسدية ألعضاء هذه األسرة”.
»قدمت   1938 الئحة  أن  على  الورقة  وشددت 
يعاني  التي  املشكالت  لغالبية  عملية  حلوالً 
بروح  منها األقباط االرثوذكس في مصر. عمالً 
الرسالة املسيحية التي جاءت باألساس خلالص 
التحرر  ملبدأ  األقرب  املفهوم  وهو  النفوس«. 
اإلنسان  حقوق  وفلسفة  واجملتمعي،  اإلنساني 
القائمة على صون الكرامة اإلنسانية املتأصلة 

في وجدان كل البشر.
حيث كانت الالئحة تتيح الطالق لتسع أسباب 
من بينها الغيبة ألكثر من 5 سنوات )مادة 5٢(. 
واإلصابة باجلنون أو مرض غير قابل للشفاء أو 
سنوات   3 ملدة  اجلنسي  بالعجز  الزوج  إصابة 
)مادة 5٤(. واالعتداء على الزوج اآلخر )مادة 55(. 
أزمات كثير من األسر  والتي ساهمت في حل 
املسيحية في السابق. وفقاً لدراسة املفوضية 
األحوال  قضايا  في  العليا  احملاكم  ألحكام 

الشخصية لألقباط األرثوذكس.
ترًكا  شهد  قد   ٢016 العام  فإن  املقابل،  في 
حيث  الشخصية.  األحوال  قضية  في  كنسًيا 
على  القبطية  للكنيسة  املقدس  اجملمع  وافق 
تعديل الئحة عام ٢008، موسًعا أسباب الطالق، 
في  التوسع  على  اشتملت  إذ  الزيجة.  وفسخ 
إلى  واستندت  الزنا«.  »عّلة  مفهوم  تفسير 
»املكاملات  يشمل  الذي  احلكمي«،  »الزنا  مبدأ 
والتحريض  اإللكترونية،  واملراسالت  الهاتفية، 

على الدعارة، وتبادل الزوجات، والشذوذ«.  

اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة يحتكم املسيحيون؟ )اخللع ام الطالق... إلى أي شريعة يحتكم املسيحيون؟ )٢٢((
محكمة األسرة بسوهاج ترفض تطليق زوجة مسيحية بعد إسالم زوجها
حكم احملكمة يخالف املادة حكم احملكمة يخالف املادة 5151 من الئحة االقباط رقم  من الئحة االقباط رقم 3838 واجبة التطبيق واجبة التطبيق

احلكم يعد إخالل بدولة املواطنة... فمصر دولة مدنية وبالتالي يتعامل اجلميع على أسس 
تقيق: إيهاب أدونيااملواطنة وليس الدين
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  نشأت احلضارة من تفاعل العقل مع الطبيعة. 
وكالهما من خلق اخلالق ومنة من الرحمان؛ اال 
اليهما نظرة تذمتية كأنهما  البعض نظر  ان 
كل  من  ووقفوا  الشيطان.  عمل  من  رجس 
اليه  ونظروا  عدائيا،  موقفا  حضاري  منتج 
حتى  وتقير،  وتهكم  وازدراء  توجس  نظرة 
والدواء،  الكلوي،  الغسيل  حرم  بعضهم  ان 
واالدوات الصحية، وفرشاة االسنان، وكل شيء 
ثم  الكافرة.  املتطورة  االوربية  احلضارة  تنتجه 
ما لبثوا ان استعملوه اضطرارا قبل ان يعتادوا 

عليه ويألفوه اختيارا. 
واندمجوا  احلضارة،  بهرتهم  الناس  وبعض     
فيها بالكلية. وانصرفوا عن عبادة اهلل. وانكروا 
وجوده ووحيه وحسابه. وباتوا عبيدا ملا تقدمه 
وتنتجه احلضارة املادية من االت وادوات متطورة، 
بحيث ان الواحد منهم لم يعد يشعر بوجوده 
منعزال عنها، وال يستسيغ احلياة بدونها، وها 

هي قد اصبحت جزءا ال يتجزأ من كينونته. 
بني  التوازن  يحققون  الناس  من  والقليل    
الروحي واملادي، بني السماوي واالرضي. ويعطون 
الضرورية،  احتياجاته  واجلسد  الروح  من  لكل 
سطوة  ومن  الشهوات،  سوط  من  ويتحررون 
منتج  كل  امام  لعابهم  يسيل  وال  اللذات. 
بالضروري  ويقنعون  عليهم.  يُعرض  جديد 
يهجرونها-ال  سوف  التي  االرضية  احلياة  من 

محالة- باملوت.
محض.  تراكمي  بشري  عمل  هي  واحلضارة    

ننسب  ان  ميكننا  ذلك  ومع 
حضارته  شعب  ولكل  بلد  لكل 
تفوق  من  الرغم  وعلى  اخلاصة. 
على  القدمية  املصرية  احلضارة 
مثيالتها؛ اال ان جميع احلضارات 
ببعضها.  وتأثرت  اثرت  قد 
في  للدين  االيجابي  االثر  ومع 
يجب  ال  اننا  اال  واحلضارة؛  البناء 
تصنيفا  احلضارة  نصنف  ان 
البوذية  احلضارة  فنقول  دينيا، 
او  املسيحية  او  الوثنية  او 

االنبياء  االنسانية. الن  بل احلضارة  االسالمية، 
والهندسة،  العمارة  في  كتبا  لنا  يتركوا  لم 
اجليولوجيا  وال في  والكيمياء،  الفيزياء  وال في 
االنسانية  العلوم  من  غيرها  في  وال  واالحياء؛ 
احلضارة.  اساس  هي  التي  البحتة  العقلية 
تراكمي  وعمل  علم  محصلة  هي  فاحلضارة 
االعراق  مختلف  من  الناس  خواص  به  قام 
الوحي  رسالة  ان  ناهيك عن  واالجناس.  وامللل 
االنسان من اهلل عن طريق  تقريب  الى  تهدف 
العبادة والزهد في احلياة الدنيا وطلب االخرة. 
تقومي  بغية  والنواهي  باألوامر  وقد جاء مقرونا 
االنسان  ظلم  دون  واحليلولة  املعوج  السلوك 
ألخيه االنسان. اما احلضارة فتهدف الى تقدمي 
من  مزيدا  ولتمنحهم  للناس،  املادية  املنفعة 
اساء  فقد  هيهات!  ولكن  والرفاهية.  الراحة 
احلضارية،  املنتجات  بعض  استعمال  البشر 

بعض  استغالل  اساءوا  كما 
فوظفوا  الدينية،  النصوص 
واالعتداء  للقتل  وتلك  هذه 
والبناء  للتشييد  وظفوهما  مثلما  والتدمير، 
ما  على  شاهدان  واحلاضر  واملاضي  والتعمير. 
مبنتهى  بوذا  متثالي  الطالبانيون  ففجر  اقول. 
للكفر  رمزا  ازاال  انهما  واالريحية  الفخر 
والوثنية. ودمر الداعشيون املتاحف والتماثيل 
واملدن االثارية. وعقب ثورة يناير، هدم االصوليون 

نيف وثمانني كنيسة مصرية...الخ  
للراحة  احلضاري  املنتج  االنسان  واستعمل     
وااليذاء.  للضرر  استعمله  كما  والرخاء، 
الطعام،  لتقطيع  السكني  فاستعمل 
واستغل  االنسان.  اخيه  لذبح  واستعملها 
كما  سلمية،  ألغراض  النووية  الطاقة 
وهي  اجلهنمية.  واالعمال  لإلبادة  استعملها 
اللذين  والرمح  السيف  من  خطورة  أكثر 
لذبح  السنني  االف  مدى  على  استعملهما 
ولطعن اخيه االنسان طمعا في ماله وارضه 

وعرضه.   
وظفها  والتواصل،  االتصال  ادوات  وحتى   
نشر  في  كما  واالرشاد،  التعليم  في  االنسان 
واملديح،  اجملاملة  في  العباد؛  وتضليل  اجلهل 
كما في التهكم والتجريح؛ في بسط السالم 
في  والعداء؛  الكراهية  نشر  في  كما  واالخاء، 
إثارة  في  كما  والفضيلة،  البر  الى  الدعوة 
كما  والتبرير،  الوعظ  في  والرزيلة؛  الشهوات 

في الردح والفضح والتشهير. 
الناس على نسبة املنتجات احلضارية     ودأب 
مهملني  ومستخدميها،  مالكيها  الى 
املثال،  سبيل  فعلى  ومشيديها.  صناعها 
والرسام  والنحات  والبناء  املهندس  اشترك 
في  وناقلها  االحجار  وقاطع  واحلداد  والنجار 
وزخرفية  وهندسية  معمارية  تفة  اخراج 
الفراغ  وبعد  صوفيا.  آيا  كنيسة  هي  رائعة 
شيدت  الذي  الغرض  في  استعملت  منها، 
العثماني  االحتالل  وبعد  اجله ككنيسة.  من 
البناء  على  االستيالء  مت  للقسطنطينية، 
واستعماله كمسجد. فالبناء احلضاري خضع 
افضت  التي  والدينية  السياسية  للتغييرات 
الذي  الغرض  وتغيير  اهله،  من  اغتصابه  الى 

بني من اجله.  
الى  املنشآت  نسبة  على  الناس  دأب  كما     
احلكام الذين أمروا بإنشائها، متغافلني عن دور 
الرعية في اجنازها. فنقول معبد حتشبسوت، 
وقلعة قايتباي، ومدرسة الغوري؛ مع ان الذين 
ومالهم  بعلمهم  املصريني  هم  بالبناء  قاموا 
امللوك  هؤالء  حكم  تت  رجالهم،  وسواعد 
فقد  ومنتفعا.  مستغال  اعدلهم  كان  الذين 
ذكراه.  لتخليد  فخمة  مدرسة  الغوري  بنى 
وفي سبيل ذلك، استولى على ارضها، »واخرب 
قاعة شموال اليهودي الصيرفي، واخذ رخامها 
وقد  قاعات.  بعدة  ذلك  مثل  وفعل  وابوابها. 
املسجد  املدرسة:  هذه  اللطفاء  بعض  سمى 
احلرام، ملا وقع فيها من خصوبة االرض، ومصروف 

شبهات«.  فيه  مال  من  العمارة 
)بدائع الزهور، جـ٤،صـ71(.       

ابتنى  ايضا،  الظلم  مال  ومن     
بشارع  الكائنة  مدرسته  برقوق 
للدماء..  سفاكا  كان  و«  املعز، 
وكان كثير املصادرات للناس وارباب 
املال من حرام  يحب  وكان  الدولة. 
وحالل«)بدائع الزهور، جـ٢، صـ530 

.)533 –
الناس  رفض  جامعه،  طولون  ابن  بنى  وملا     
الصالة فيه، »وقالوا: هذا بُني من مال حرام«. 
عليه من  انفق  بأنه  أخبرهم  ذلك،  بلغه  فلما 
االهرام، فعندئذ صلوا فيه.  به عند  كنز ظفر 
وملا تفاقم ظلمه، بعثت اليه السيدة نفيسة 
رسالة توبيخية. وكان قد اكثر من املصادرات، 
ومات في حبوسه ثمانية عشر الف انسان. وملا 
مات ترك من االموال ما ال يحصى، فبددها ابنه 

وخليفته ُخمارويه في اللهو والبذج. 
و«  جامعني.  الرماح  باي  قاني  االمير  وأنشأ     
والعسف  والظلم  الزائد  الطمع  عنده  كان 
غاية  واحللبية  الشامية  البالد  في  فاظهر   ..
الشرقية  الى  الغوري  ارسله  وملا  الظلم.. 
بسبب فساد العربان »فكان اذ ظفر باحد من 
الفالحني الضعفاء يوسطه او يسلخه« )بدائع 

الزهور، جـ٤،صـ٤51، ٤5٢(. 
من  يحط  ال  احلكام،  ظلم  فان  ذلك،  ومع    
يقلل  وال  بإنشائها،  أمروا  التي  العمائر  شأن 
اجلليلة،  االنشاءات  بهذه  وفخرنا  اعتدادنا  من 
ألنها  املصرية.  العمارة  مفاخر  من  باعتبارها 
من  عليها  وانفق  املصريني،  بأيدي  شيدت 

االموال املسلوبة منهم. 
    وليس بالضرورة ان يتوافق التقدم احلضاري 
شهد  فقد  لها.  العسكري  التفوق  مع  لألمم 
ذات حظ متواضع من  التاريخ لتغلب شعوب 
ثراءا وتضرا على  أكثر  التحضر على شعوب 
املستوي االنساني والعلمي واملادي. فتعرضت 
امم  قبل  من  لالحتالل  تاريخها  طوال  مصر 
وقبائل اقل تضرا مثل الهكسوس، والشاسو، 
وشعوب البحر وغيرهم. وتعرضت االمبراطورية 
واجلرمان  الغال  قبائل  لهجمات  الرومانية 
والقوط والوندال والسالف واالجنلو-سكسون. 
ولكنها  التحضر،  قليلة  شعوبا  كانت  وقد 
ان  فاستطاعت  وشراسة؛  عنفا  اكثر  كانت 

تقهر الرومان وتفتت إمبراطورتيهم.
حظ  ذات  وهي  العربية،  اجليوش  ومتكنت    
تستثمر  ان  واحلضارة،  العلم  من  قليل 
باإلمبراطوريتني  حل  الذي  واالنحالل  الضعف 
تتل  وان  والفارسية.  الرومانية  املتداعيتني: 
بالدا ذات حضارات عريقة مثل العراق والشام، 
واسبانيا.  افريقيا،  وشمال  وفارس،  ومصر، 
اموال،  ونُهبت  رجال،  ُقتلت  ذلك،  سبيل  وفي 
حصون،  وُهدمت  واطفال؛  نساٌء  وسبيت 
وجسور؛  سدود  وُقطعت  وقصور،  دور  ودُمرت 
وأُبطلت  حضارات،  وأُتلفت  مكتبات،  وأُحرقت 
بذلك  التاريخ  ويشهد  علماء.  وُقتلت  علوم، 
كما رواه الطبري والواقدي واملقريزي واملقدسي 
االثير  وابن  كثير  وابن  والبغدادي  والذهبي 
وغيرهم.  عذاري  وابن  اياس  وابن  خلدون  وابن 
اوطانها،  في  الشعوب  اسُتعبدت  ذلك،  وفوق 
وُسخرت موارد البالد لغير أهلها. وآخر املطاف 
غزوها  التي  االمم  وحضارات  علوم  لهم  نسبنا 

واحتلوها.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
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يحررها سمير اسكندر 

أوكرانيا تندد بهتافات جماهير أوكرانيا تندد بهتافات جماهير 
ناد تركي باسم بوتن.. ما القصة؟ناد تركي باسم بوتن.. ما القصة؟

بودنار،  فاسيل  تركيا،  لدى  أوكرانيا  سفير  ندد 
بوتن،  فالدميير  الروسي  للرئيس  املؤيدة  بالهتافات 
من قبل مشجعي نادي فنربخشة، خالل استقباله 
دينامو كييف األوكراني، ضمن تصفيات دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم في إسطنبول.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي عددا من املشجعني األتراك 

يهتفون باسم الرئيس الروسي ردا على هدف دينامو األول ضد أصحاب األرض.
التي  الذهاب  مباراة  في   )0-0( الفريقني  تعادل  بعد   1-٢ باملباراة  كييف  دينامو  وفاز 
أقيمت في بولندا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليعبر األول 

إلى الدور الثالث من التصفيات املؤهلة إلى دور اجملموعات.

وكتب السفير األوكراني بودنار في تغريدة عبر حسابه على »تويتر« أن »كرة القدم 
لعبة عادلة، باألمس كان دينامو كييف أقوى«.

وأضاف: »من احملزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتد 
روسي قصف بالدنا«، بحسب تعبيره.

وتابع: »أنا ممنت للشعب التركي الودود على دعمه ألوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات 
غير الالئقة للجماهير«، وفقما نقلت »فرانس برس«.

والذي  املباراة  في  األول  الهدف  بعد  توترت  األجواء  إن  تركية  إعالمية  تقارير  وقالت 
سجله الالعب األوكراني فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57.

وبدأ مشجعو فنربخشة في وقت الحق يرددون اسم الرئيس الروسي، وفقا ملقاطع فيديو تداولها ناشطون 
على وسائل التواصل االجتماعي.

املباراة، وفق وسائل  بعد  املقرر  الصحافي  املؤمتر  دينامو كييف ميرسيا لوسيسكو حضور  ورفض مدرب 
إعالم تركية.

وأفاد مدرب الفريق األوكراني خالل مقابلة تلفزيونية بأن »كل شيء سار وفق خططنا وفزنا، لكننا لم نأخذ 
املشجعني بعني االعتبار، لم أتوقع شعارات مماثلة، يا له من أمر مؤسف«.

حقق ليفربول لقب الدرع اخليرية اإلجنليزية 
٢0٢٢، بالفوز على مانشستر سيتي 1-3 ، 

على ملعب »كينج باور«.
ترينت  من  كل  ليفربول  أهداف  وسجل   
وداورين  صالح  ومحمد  أرنولد  ألكسندر 
هدف  ألفاريز  جوليان  أحرز  فيما  نونيز، 

السيتي. 
واستعاد ليفربول اللقب بعد غياب استمر 
 ،٢006 عام  بنسخة  الفوز  منذ  عاما،   16

حني تغلب على تشيلسي ٢-1.
لوصافة  تقدم  ليفربول  أن  بالذكر  جدير 
مع  )بالتساوي  تتويجا  األكثر  األندية 
مانشستر  ألقاب خلف   5 بفارق  أرسنال(، 

يونايتد. 
وفي سياق متصل، حقق محمد صالح كل 
األلقاب املمكنة مع ليفربول بواقع الدوري 

اإلجنليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة 
اإلجنليزي،  االتاد  كأس  احملترفة،  اإلجنليزية 
لألندية  العالم  كأس  األوروبي،  السوبر 

وأخيرا الدرع اخليرية.

تتويج ليفربول بكأس الدرع اخليرية اإلجنليزيةتتويج ليفربول بكأس الدرع اخليرية اإلجنليزية

تأجيل  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتاد  قرر 
أفريقيا  أمم  تصفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني 
من  بدال  املقبل،  العام  من  مارس  شهر  إلى   ٢0٢3

إقامتها فى شهر سبتمبر املقبل. 
تأجيل  قرر  قد  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتاد  وكان 
النسخة املقبلة من كأس أمم أفريقيا، املقرر إقامتها 
بدال من   ،٢0٢٤ عام  يناير من  فى  ديفوار،  فى كوت 
صيف ٢0٢3، بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس 

توقيت إقامة البطولة.  
ماالوى  نظيره  املصري  الوطني  منتخبنا  ويواجه 
مارس   ٢8 حتى   ٢0 من  الفترة  خالل  مباراتني،  فى 
فى  اخلامسة  اجلولة  مباريات  تقام  أن  على   ،٢0٢3

الفترة من 1٢ حتى ٢0 يونيو من نفس العام، وأخيرا 
اجلولة السادسة فى الفترة من ٤ حتى 1٢ من شهر 

سبتمبر. 
اجملموعة  فى  الرابع  املركز  مصر  منتخب  ويحتل 
خوضه  بعد  أفريقيا،  أمم  تصفيات  فى  الرابعة 
 0  -  1 غينيا  األولى على منتخب  فى  فاز  مباراتني، 

وخسر أمام إثيوبيا ٢ - 0. 
ديفوار  كوت  استضافت  التي  األخيرة  املرة  وكانت 
فيها البطولة عام 198٤ وفازت الكاميرون باللقب، 
في  اللقب  حامل  هو  السنغال  منتخب  بينما 
النهائي  في  مصر  على  الفوز  بعد   ٢0٢1 نسخة 

بركالت اجلزاء الترجيحية في فبراير املاضي.

كاف يقرر تأجيل مباراة مصر كاف يقرر تأجيل مباراة مصر 
وماالوى بتصفيات أفريقيا إلى وماالوى بتصفيات أفريقيا إلى 

مارس مارس ٢٠٢3٢٠٢3

بنصف مليون دوالر.. برشلونة يبيع أفضل صورة في بنصف مليون دوالر.. برشلونة يبيع أفضل صورة في 
تاريخهتاريخه

خاص  فني  عمل  أول  بيع  عن  برشلونة  نادي  أعلن 
 ،»NFT« لالستبدال  قابلة  غير  الرموز  من  بالنادي 

والذي يظهر فيه يوهان كرويف أسطورة البارسا.
كان برشلونة اقتحم مؤخرا مجال الرموز غير قابلة 
لالستبدال »NFT«، بعد أن عرض عمال فنيا يجسد 
هدفا رائعا سجله يوهان كرويف حني كان العبا مع 

الفريق، في مزاد تابع لدار »سوذبيز« للمزادات.
الصورة  أن  برشلونة،  رئيس  البورتا،  خوان  ووصف 
في  »األفضل  هي  للبيع،  املعروضة  الرمز  موضوع 

تاريخ النادي«.
ونشر برشلونة بيانا رسميا قال فيه إن عنصر الـ«NFT« املذكور مت بيعه مقابل 550 ألف 

دوالر، علما بأن املبلغ سيصبح 693 ألف دوالر بإضافة رسوم املزاد.
أن العنصر الذي مت بيعه هو عمل فني رقمي سمعي بصري  وأشار بيان برشلونة إلى 
يعيد إحياء حلظة أسطورية سجل فيها كرويف هدفا مذهال من الوضع طائرا في مرمى 

أتلتيكو مدريد، يوم ٢٢ ديسمبر/كانون األول عام 1973.
وبجانب العمل األصلي، الذي حمل اسم »بطريقة ما.. خالد«، حصل املشتري الذي لم 
يتم الكشف عن هويته، على ٤ إضافات من الرموز غير القابلة لالستبدال تتضمن كل 
واحدة منها صورة ثابتة للنسخة املتحركة التي تلتقط حلظة أيقونية للهدف الشهير.
أيام،   8 احلالي، واستمر على مدار  يوليو  يوم ٢1  اإلنترنت  بدأ عبر  املزاد  أن  بالذكر  جدير 
من  األخيرة  اللحظات  أن  إلى  برشلونة  وأشار  مستثمرا،   30 من  أكثر  اهتمام  وجذب 

عملية املزايدة شهدت إثارة كبيرة.
ومن املقرر أن يحصل املشتري على عدة مزايا مثل الوصول إلى تدريبات الفريق، وجتارب 
تسميته  عن  فضال  برشلونة،  معقل  نو«  »كامب  مبلعب   »VIP« الشخصيات  كبار 

»السفير الرقمي للبارسا«.
وتعد صورة كرويف هي األولى في سلسلة من 10 رموز غير قابلة لالستبدال سيقوم 

برشلونة ببيعها تباعا، في محاولة لرفع دخل النادي واخلروج من األزمة املالية.

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد؟هل يرحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد؟
احلالي مانشستر  رونالدو مع فريقه  البرتغالي كريستيانو  املتعلقة مبستقبل  األخبار  األخيرة  الفترة  تابع اجلميع في 

يونايتد.
وتناثرت الشائعات حول النجم البرتغالي، حيث ظهرت بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أن رونالدو سوف ينتقل 

إلى صفوف أتليتكو مدريد في املوسم املقبل، ولكن سرعان ما نفي رئيس النادي اإلسباني هذا األمر.
عدم  اتضح  األخير  في  ولكن  أيًضا،  تشيلسي  بنادي  رونالدو  ربطت  التي  التقارير  من  العديد  ذلك، ظهرت  عن  فضال 

صحتها.
 سبب ظهور الشائعات والتقارير الصحفية التي تتحدث عن رحيل النجم البرتغالي عن صفوف اليونايتد هو غياب 
الالعب عن التدريبات والسفر مع الفريق للمعسكر التحضيري، ما أشعل اإلثارة عن أنباء أنه طلب الرحيل عن النادي.

وإال  واحد،  ليوم  ولو  عني  شيء  كتابة  عدم  املستحيل  »من  وقال:  الشائعات،  هذه  كل  علي  رونالدو  كرستيانو  علق 
الصحافة لن تكسب املال«.

وأضاف: »إن لم تكذبوا فلن جتذبوا انتباه الناس، استمروا بهذا حتى تصلكم بعض األخبار الصحيحة عني في وقت 
قريب«.

تدريبات  في  للمشاركة  السبت  مساء  عاد  بعدما  مباشرة،  غير  بطريقة  الرحيل  صفحة  البرتغالي  النجم  وأغلق 
اليونايتد، وأعلن عن خوضه مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد رايو فاليكانو.



Saturday, August 6, 2022 - Issue 217السبت 6 أغسطس ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد السابع عشر بعد املئتان

هل من املمكن شرب املاء أثناء تناول الطعام؟ هذا 
كثير  والذين  األطفال،  آباء  خاصة  يطرحه  السؤال 
منهم هم أنفسهم تعلموا من أبائهم أنه ال يجب 

شرب املاء حتى االنتهاء من تناول وجبة الطعام.
التي  السوائل  أن  هو  النصيحة  وراء هذه  والسبب 
أثناء األكل تخفف أحماض املعدة، مما  تناولها  يتم 

يعيق عملية الهضم. فهل هذا صحيح؟
يقول جوناس جورج فيشسلر رئيس الهيئة االتادية 
ألطباء التغذية األملان« فعالً، هناك قدر من احلقيقة 
في ذلك«، مضيفاً »إذا شربت الكثير خالل الوجبة، 

فهذا يسبب بالفعل تخفيفاً ألحماض املعدة«.
الرغم من ذلك فإنه ال ينصح بعدم الشرب  وعلى 

نهائياً خالل تناول الطعام.
ينتج  اجلسم  فإن  املعدة:  بأحماض  يتعلق  وفيما 
أربعة لترات منها يومياً. فهي تقوم بتكسير  نحو 
من  ملزيد  تخضع  لكي  فردية  مركبات  إلى  الطعام 
املعاجلة. كما أنها تقتل معظم اجلراثيم التي يتم 
هضمها مع الطعام، والتي لم يقتلها اللعاب في 

الفم.
وتقول ريتا راوش، خبيرة األغذية والتغذية في مركز 
راينالند  والية  في  للمستهلكني  النصائح  توجيه 
املاء  من شرب  يوجد ضرر  ال  إنه  األملانية،  باالتينات 

أثناء تناول الطعام.
أثناء تناول وجبة ال  وأوضحت راوش« كوب من املاء 
أنه  حيث   ، مفيد«  أمر  هو  العكس  على  بل  يضر- 
يساعد في نقل الطعام الذي مت مضغه ومزجه في 
الفم مع اللعاب إلى املعدة، ومن هناك إلى األمعاء«.
وأضافت« ميكن أن يكون هناك حل وسط في مثل 
هذه احلاالت« وهو السماح للطفل بشرب شىء ما 
يتم  واحدا،  كوبا  فقط  ولكن  الطعام،  تناول  أثناء 

تقسيمه على مدار الوجبة.
بالنسبة  املضر  غير  من  أنه  فيشسلر  وأوضح 

لألطفال شرب مشروب أثناء تناول الوجبات، فما هو 
املاء، حتى  أنه  ويجيب   . تناوله؟«  األفضل  املشروب 
ميكنهم فعالً تذوق الطعام«، مضيفاً أنه ال يهم ما 
إذا كانت مياه من الصنبور أو مياه معبأه ، فوارة أو 

غير فوارة.
قبل  املاء  من  كوب  تناول  أن  إلى  فيشسلر  وأشار 
خاصة  أيضاً«  جيدة  فكرة  يكون  أن  ميكن  الوجبة 
بالنسبة ملن يتعني عليهم مراقبة وزنهم أو يتبعون 

حمية غذائية«.
يوجد  مما  املعدة،  متدد  على  يعمل  املاء  أن  وأوضح 
إحساسا باالمتالء املتوسط الذي يحد من الشهية، 
أقل... تناول طعام  املرجح بصورة أكبر  ويجعل من 
أن  على  علمي  دليل  يوجد  ال  أنه  من  الرغم  على 

شرب املاء يخفض الوزن«.
األقل  على  الهضم،  في  يساعد  آخر  أمر  وهناك 
تناول  بعد  القهوة  »شرب  هو  للبالغني  بالنسبة 
إلى  مشيراً  فيشسلر،  يقوله  ملا  وفقاً  الطعام«، 
في  تساعد  املر،  الطعم  ذات  القهوة،  مكونات  أن 
جرعة  أن  عن  ناهيك  الهضم،  عملية  تنشيط 
رائعاً  أمراً  تعد  وجبة  تناول  بعد  القوية  القهوة 

بالنسبة للكثيرين.
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ِحمية األغذية النيئة.. تعرف على فوائدها
قالت أخصائية التغذية العالجية األملانية بترا براخت إن ِحمية األغذية 
سيما  ال  الطازجة،  األغذية  تناول  على  يقوم  غذائي  نظام  هي  النيئة 
اخلضروات والفواكه، بشكل نيء أو تسخينها بدرجة ال تزيد عن ٤٢ درجة 

مئوية.
بفوائد صحية جّمة،  تتمتع  النيئة  األغذية  أن ِحمية  براخت  وأوضحت 
حيث إنها تد من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون غير 

الصحية في الدم وداء السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية واحلساسية.
وفي الوقت نفسه، حذرت براخت من االعتماد على ِحمية األغذية النيئة بنسبة 100%، نظراً ألن التغذية 
نقص  أو  البروتني  نقص  أو  الشديد  الوزن  فقدان  مثل  وخيمة  عواقب  عليها  تترتب  قد  اجلانب  أحادية 

الفيتامينات مثل نقص فيتامني B1٢ أو انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء.
لذا تنصح خبيرة التغذية األملانية بأن تشكل األغذية النيئة نسبة ال تزيد عن 70% من النظام الغذائي.

أضرار وفوائد تناول املاء أثناء الطعام Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

جذور  إلى  ميتد  عصب  عن  عبارة  هو  السن  عصب 
داعم،  ونسيج  دموية  أوعية  على  يحتوي  السن 
ومن املمكن أن يصاب هذا العصب بااللتهاب وذلك 
أنه ميتد إلى  أو فيروسية، إال  نتيجة عدوى بكتيرية 
االلتهاب  هذا  صعوبة  وتكمن  له  اجملاورة  املناطق 
إلى  فيؤدي  والعاج  املينا  منطقة  إلى  ميتد  بكونه 

معه ألم  ويزيد  االلتهاب  انحصار 
األسنان.

أسباب التهاب عصب األسنان:
عصب  اللتهاب  أسباب  عدة  يوجد 
هذه  أهم  بذكر  سنقوم  األسنان، 

األسباب:
الفم  إهمال نظافة 
اصابة  الى  يؤدي  واألسنان ولذلك 

االسنان بالتسوس
هذا  مبعاجلة  القيام  وعدم  بااللتهاب  السن  إصابة 
عصب  الى  االلتهاب  وصول  إلى  يؤدي  مما  االلتهاب 

السن والتهابه
السن  لب  إلى  تصل  مختلفة  لكسور  التعرض 

وعصبه
إلى جذور  تصل  قد  التي  بااللتهاب  اللثة  إصابة 

االسنان ومنها يصل إلى لب األسنان وعصبها
يسبب  مما  األسنان  تسوس  عالج  بإهمال  القيام 

تعرضك الى مشكلة التهاب عصب االسنان.
أعراض التهاب عصب األسنان

ترافق اإلصابة بالتهاب عصب األسنان مع عدد من 
األعراض اخملتلفة، ونذكر منها:

ً وجود ألم متواصل في السن ليالً ونهارا
حدوث انتفاخ وتورم في اللثة

)مدة(  خراج  حدوث 
أو  األسنان  في 

اللثة.
كيفية عالج التهاب عصب األسنان

في  املستخدمة  اخلطوات  على  باطالعكم  سنقوم 
عالج التهاب عصب االسنان:

عن  الناجت  األلم  يختفي  ال  بالعادة 
يفتح  ان  بعد  اال  العصب  التهاب 
ويقوم  السن  لب  االسنان  طبيب 

بالتخلص من االلتهاب.
امللتهب  العصب  بتنظيف  القيام 
حشوه،  يتم  ثم  ومن  البكتيريا  من 
البداية  في  الطبيب  ينظف  حيث 
كامل،  بشكل  التسوس  من  السن 
وينظف  اللب  إلى  ليصل  صغيرة  فتحة  يفتح  ثم 
جميع القنوات في العصب السني، و ذلك ألن نسيان 
أو عدم تنظيفها وحشوها يؤدي  السن  اي قناة من 
يتم  احلفر  عملية  وبعد  العالج،  عملية  فشل  إلى 

تنظيف القنوات و من ثم توسيعها .
الن  وذلك  الصناعي،  بالتاج  املصاب  السن  تلبيس 
يصاب  وحفره  العالجية  العمليات  بعد  السن 

بالترقق واللني مما يسهل كسره.
نتيجة لتطور العلم فإن األشعة السينية أصبحت 
تنظيف  وبالتالي  اجلذور  عمق  لتحديد  تستخدم 

كامل لللب
القيام  تتطلب  جلسات  عدة  بإجراء  الطبيب  يقوم 
بعملية  الطبيب  قيام  وبعد  العصب  بحشو 
التنظيف بشكل كامل يقوم بعمل فتحة داخل لب 
األسنان تصل هذه الفتحة الى جذور األسنان واللب.

Root canal عصب السن

أقراص الكاكاو فعالة لعالج الضغط وتصلب الشرايني
وجدت دراسة جديدة أن تأثير الكاكاو على ضغط 
الدم وتصّلب الشرايني يرتبط فقط بارتفاع معدل 
الضغط. ولم يكن مدى فاعلية مّركب الفالفانول 
أن  من  الرغم  على  معروفاً،  الكاكاو  يحتويه  الذي 

تأثيره على خفض الضغط مت رصده من قبل.
سوري  جامعة  في  اجلديدة  الدراسة  وأجريت 
إن  وقالت  األبحاث،  في  املتخصصة  البريطانية 
الدم ال يشّكل  الكاكاو كعالج لضغط  استخدام 
خطراً، ألنه ال يخفض الضغط إال إذا كان مرتفعاً 
في  الكاكاو  استخدام  باإلمكان  وإنه  بالفعل، 

العالجات السريرية.
طب  أستاذ  هيس،  كريستيان  البروفيسور  وقال 
سوري:  جامعة  في  الدموية  واألوعية  القلب 
من  يزيدان  الشرايني  وتصلب  الدم  ضغط  »ارتفاع 
والسكتات  القلب  بأمراض  خطر إصابة الشخص 
نبحث عن  أن  مبكان  األهمية  من  لذلك  الدماغية، 

طرق مبتكرة لعالج مثل هذه احلاالت«
هذه  في  شارك  دايلي«،  »ساينس  موقع  وبحسب 
الدراسة 11 شخصاً، تناولوا لعدة أيام 6 كبسوالت 
كاكاو فالفانول، وبعضهم تناول 6 كبسوالت دواء 

وهمي تتوي على سكر بني.
في  الدم  قياس ضغط  بجهاز  املشاركني  تزويد  ومت 
موجة  سرعة  يقيس  إصبع  ومقطع  الذراع  أعلى 
النبض )PWV( لرصد مستوى تصلب الشرايني. ومت 
قياس ضغط الدم والنبض قبل تناول الكبسوالت 
 3 الـ  الساعات  تناولها خالل  بعد  دقيقة   30 وكل 
األولى، ثم كل ساعة خالل الـ 9 ساعات املتبقية 

من املالحظة.
الشرايني  وتيبس  الدم  ضغط  أن  الباحثون  ووجد 
مرتفعاً،  كان  إذا  املشاركني  عند  فقط  ينخفض 
الدم  ضغط  كان  عندما  تأثير  أي  هناك  يكن  ولم 

منخفضاً في الصباح.
اإليجابي  التأثير  إنكار  ميكن  »ال  هيس:  وأضاف   
واألوعية  القلب  نظام  على  الكاكاو  لفالفانول 
الدموية، ال سيما وظيفة األوعية الدموية وضغط 

الدم«.
ويخشى األطباء غالباً أن بعض أقراص ضغط الدم 
األيام.  بعض  في  كثيراً  الضغط  تخفض  أن  ميكن 
ال  الكاكاو  »فالفانول  الدراسة  هذه  بحسب  لكن 

يقلل ضغط الدم إال إذا كان مرتفعاً«.

غذاء ودواء:  اخلرشوف
إلى األمالح  باإلضافة  ، )ب(  )أ(     للخرشوف فوائد عديدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامني 
املعدنية، عالوة على أنه يساعد على تنقية الدم من مادة الكوليسترول. كما أنه يساعد على تنشيط 

الكبد واملرارة. ومع فوائده الكثيرة إال أن الكثيرين ال يرغبونه ألنهم ال يتذوقونه. 

مثل  ألعراض  شامل  مصطلح  اخلرف 
ضعف الذاكرة والتفكير الذي يتداخل 
مرضاً  ليس  وهو  اليومية،  احلياة  مع 
شكل  فهو  الزهامير  مرض  أما  محدداً. 
وتشير  اخلرف،  أشكال  من  محدد 
املصابني  من   %70 بأن  الطبية  التقارير 

باخلرف من مرضى الزهامير.
املكان  ونسيان  املفاتيح،  بفقدان  هنا  األمر  يتعّلق  وال 
الذي أوقفت فيه سيارتك. إنه يتعّدى ذلك إلى: صعوبة 
واملنطق  واالنتباه،  التركيز  وصعوبة  واللغة،  التواصل 

واحلكم اخلاطئني، وضعف اإلدراك البصري.
النمط  هي  الزهامير  لتطّور  الكيميائية  اآللية  وتعتبر 

األكثر تعقيداً بني أنواع اخلرف.
أجسام  وخرف  الوعائي،  اخلرف  اخلرف:  أنواع  وتتضمن 
باركنسون،  ومرض  الصدغي،  اجلبهي  واخلرف  ليوي، 

ومرض هنتنغتون.
األعراض الشائعة للخرف:

• تراجع في الذاكرة.
• التغييرات في مهارات التفكير.

• ضعف مهارات احلكم واالستدالل.
• قلة التركيز واالنتباه.
• التغييرات في اللغة.

• التغييرات في السلوك.
املرأة أكثر قدرة من الرجل على تمل 

الرطوبة!
   أثبتت الدراسات العلمية أن املرأة أكثر قدرة من الرجل 
الرطوبة،  العالي  أو  احلار  الصيفي  املناخ  تمل  على 
ولذلك تستطيع املرأة ممارسة بعض األنشطة العنيفة 

املتعلقة باحلركة السريعة مثل العدو أولعب التنس!
على  القدرة  في  الرجل  على  املرأة  تفوق  ويرجع     
من  يفرز كمية  الرجل  أن  إلى  اجملال،  هذا  في  التحمل 
العرق تفوق تلك التي تفرزها املرأة وهي تبخر في اجلو، 
على حني تفرز املرأة كمية عرق أقل تتحول إلى سائل 

يرطب جلدها وليساعدها على تمل احلرارة!

هكذا تفّرق بني اخلرف والزهامير
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مفاجآت الطقس:  األبرد
   في البرد القارس تشعرون بقرصة في االنف وجتمد في الدمع وخدر 
في أصابع اليدين والقدمني. لكن احلرارة في محطة فوستوك الروسية 
في قارة القطب اجلنوبي هي دون ما عرفتم بنحو 56 درجة مئوية. هذه 
احملطة تمل الرقم القياسي العاملي: ٢ر89 درجة تت الصفر.    وفي 
سيبيريا تدث البرودة القصوى في »القطب البارد« بالقسم الشمالي 
درجة  6ر50  الثاني(   )كانون  يناير  شهر  في  معدلها  يبلغ  اذ  الشرقي 
النفس  »يتجمد  تانيهل:  ايفان  الكاتب  وبكلمات  الصفر.  تت  مئوية 

ويسقط على االرض كمسحوق أبيض«.

لغة من غير كالم:  رفع اليدين مشبكتني فوق الرأس
   هذه حركة تقليدية تبناها املالكمون واملصارعون املنتصرون. وهي تظهر جيشان املشاعر عند النصر، ويعبر بها 
االنسان من ارتفاع منزلته بزيادة طول قامته. ولهذا ترى االطفال يقفزون عالياً بانفعال ويعبر الكبار عن الشيء ذاته.

او فوق سيارة في مقدمة موكب حافل. واحلقيقة أن     وقد تعظم هذه االشارة برفع البطل فوق اكتاف مؤيديه 
االبطال الرياضيني وكبار السياسيني الذين يجوبون شوارع املدن في سيارات مكشوفة امنا يحيون تقاليد رومانية 
قدمية حيث كان القائد املنتصر يدخل روما على رأس جيشه في عربة مكللة بالغار جترها اربعة خيو ، وقد صبغ 

وجهه بالزجنفر القرمزي اشارة الى دم الضحايا، بينما يرفع احد العبيد تاجاً من ذهب فوق رأسه.

أصل كلمة » فندق«
   تكاد القواميس واملعاجم العربية أن تخلو من كلمة » فندق« . ومن األرجح أن كلمة »فندق« قد جاءت أصالً من 
كلمة )Pandoketa( أو )Pandokia( اليونانية  وهذه الكلمة كانت تعبر في األصل عن النزل االغريقية القدمية وهذه 
النزل كانت مخصصة إليواء التجار العرب. فبعد أن توطدت العالقات باإلمبراطورية اليونانية وباقي شعوب الشرق 
األوسط، زاد حجم التجارة بينهم، فكان التجار العرب يحملون إليها العطور والبقول والتوابل والبخور واحلرير ثم 
يعودون إلى بالدهم باحلاصالت األوروبية. وكانت التجارة تستدعى إقامة املشتغلني بها باملواني أو املدن التجارية.. 
)F( کالكثير غيرها من  إلى   )P( احلرف  ثم حرف   .)Pandokia( أو   )Pandoketa( املسماة  النزل  انشاء هذه  مت  ولذلك 

الكلمات األجنبية.

أول امرأة 
في الفضاء

)ولدت  الروسية  فالدمييروفنا  فالينتينا     
في عام 1937( التي أطلقت في سفينة 
 ( حزيران   16 في   »6« فوستوك  الفضاء 
الفضاء  في  وقضت   1963 سنة   ) يونيو 
أكملت  دقيقة،  و٤٢  ساعة   3٢ و  يومني 
خاللها ما يزيد على ٤8 دورة حول األرض ) 

000ر179ر1 کیلو متراً(.

من نوادر البخالء
قيل أن ثالثة من اهل خراسان )املشهورين 
ودفع  منزل،  استئجار  تقاسموا  بالبخل(، 

تكاليف املصباح الذي يضيء لهم.
ثمن  في  يشترك  ان  أحدهم  رفض 
املصباح؛ فكان الصديقان إذا جاء الصباح 
يناموا  حتی  مبنديل  عينيه  على  شدوا   ..

ويطفئوا املصباح.
فاذا أطفأوه اطلقوا عينيه !!

مختصرات أجنبية شائعة

POST meridiem   p.m  بعد الظهر
before christ    B.C   قبل امليالد

A.C ante christ     بعد امليالد
امليالدي  Anna domin    A.Dالتقومي   

)باللغة الالتينية(. 
الهجري  التقومي     A.H   Anna hegrae

)باللغة الالتينية(. 

كلمات خالدة
فأحرص  الصحة؛  كتب  تطالع  كنت  إذا 

على أال تقع ضحية خطأ مطبعي. 
»مارك توين«
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 3٥ أما تقولون: إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي 
أعينكم  أرفعوا  لكم:  أقول  أنا  ها  احلصاد؟  

وانظروا احلقول إنها قد أبيضت للحصاد.
للحياة  ثمراً  ويجمع  أجرة  يأخذ  واحلاصد   3٦

األبدية، لكي يفرح الزارع واحلاصد معاً.
يزرع  إن واحداً  القول:  3٧ ألنه في هذا يصدق 

وآخر يحصد.
3٨ أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. 

آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم.
 ينبه الرب يسوع املسيح له اجملد وعي وانتباه 
هي  املسيحية  اخلدمة  أصول  أن  إلى  خدامه 
األرض  قوانني  تفوق  السماء  من  نازلة  إلهية 
رة. وقد لفت الرب نظر تالميذه إلى ذلك  املقصِّ
في  األرض  حصاد  بني  عقدها  التي  باملقارنة 
وبني  ليتم،  أربعة شهور  يحتاج  الذي  احلقول 
حصاد  هو  الذي  والسامرة  السامرية  خالص 
أنا  أمامهم: »ها  السماء وقد حتقق في احلال 
احلقول  وانظروا  أعينكم  أرفعوا  لكم:  أقول 

إنها قد أبيضت للحصاد« .
عاقلة  دنيانا  في  املستحيالت  تبدو  فبينما 
ومنطقية أن احلصاد ال يتم إال بعد أربعة شهور، 
ومبهرة.  ومدهشة  عجيبة  تدخالت  هلل  فإن 
لذلك يحرص الرب أال يغيب منهجه في خالص 
اإلنسان عن وعي البشر، ويكرره على مسامعنا 

في العهد القدمي والعهد اجلديد...
هذه  :«إن   30 التثنية  سفر  في  الوحي  فيقول 
عسرة  ليست  اليوم  بها  أوصيك  التي  الوصية 
السماء  عليك وال بعيدة منك. ليست هي في 
السماء  إلى  ألجلنا  يصعد  َمن  تقول:  حتى 
وال  بها؟  لنعمل  إياها  ويُسِمعنا  لنا  ويأخذها 
البحر حتى تقول: َمن يعبر ألجلنا  هي في عبر 
البحر ويأخذها لنا ويُسِمعنا إياها لنعمل بها؟ 
بل الكلمة قريبة منك جداً، في فمك وفي قلبك 
قدامك  اليوم  جعلُت  قد  »أنظر.  بها.  لتعمل 
احلياة واخلير، واملوت والشر … أني أوصيتك اليوم 

أن تب الرب إلهك«.
ثم يقدم لنا الوحي املقدس تفسير منهج هذا 
اخلالص وكيف تقق في جتسد املسيح: »ال تقل 
لُيحِدر  أي  السماء؟«  إلى  يَصعد  َمن  قلبك:  في 
املسيح، »أو: َمن يَهبط إلى الهاوية؟« أي لُيصِعد 
املسيح ِمن األموات. لكن ماذا يقول؟  »الكلمة 
كلمة  أي  قلبك«  وفي  فمك  في  منك،  قريبة 
بفمك  اعترفت  إن  ألنك  بها:  نكرز  التي  اإلميان 
من  أقامه  اهلل  أن  بقلبك  وآمنت  يسوع،  بالرب 
َمن  يقول: »كل  الكتاب  األموات، خلُصت … ألن 
يؤمن به ال يخزى«. ألن »كل َمن يدعو باسم الرب 

يخلص« )رسالة رومية 10( .
املضادة  إلى  يشير  املقدس  الكتاب  وحي  إن 
العظمي بني بساطة اخلالص بأن يؤمن اإلنسان 
وبني  اجلسد«،  في  ظهر  الذي  »اهلل  باملسيح 
إخضاع  مبحاولة  اإلنسان  خالص  تعطيل 

التجسد اإللهي لفحص العقل احملدود. 
غير  -إلي  إليه  بنا  يرتفع  أن  يريد  اهلل  فبينما 
احملدود الذي ال يتعارض مع العقل بل يتخطاه- 
جند اإلنسان يتمترس في محدوديته، وفي أصرار 
إلي  إلهه  خالل  من  باالنطالق  مصلحته  ضد 
عدم  رغم  عقله  يفوق  ما  فيرفض  احملدود،  غير 

تعارضه.
منهجه  عن  أعلنه  ما  ليطبق  الرب  امتد  ولقد 
لتالميذه  وصرح  لإلنسان  خالصه  في  اإلعجازي 

أنه - له اجملد - يحققه على أيديهم عندما يكرزون 
السامرية:«واحلاصد  مع  فعل  كما  بخالصه 
لكي  األبدية،  للحياة  ثمراً  ويجمع  أجرة  يأخذ 
يصدق  هذا  في  ألنه  معاً.  واحلاصد  الزارع  يفرح 
القول: إن واحداً يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم 
لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم 

قد دخلتم على تعبهم«.
فعمل اخلدمة املسيحية والكرازة باسم املسيح 
هو عمل إلهي بالدرجة األولي   »أبي يعمل حتى 
اآلن وأنا أعمل«. والرب ينعم لنا باالشتراك معه 
ليس  »الغارس  يظل  بينما  كخدام،  العمل  في 

شيئاً وال الساقي بل اهلل الذي ينمي«. 
حلمية  قلوب  وخلق  احلجرية  القلوب  جتديد  إن 
سبحانه  اخلالق  عمل  هو  إمنا  باملسيح  تؤمن 
وليس عمل إنسان. نحن فقط شهود لهذا اخللق 
والتجديد الذي أكمله الرب في سيرتنا الذاتية 
التي  السامرية  مثل  متاماً  لآلخرين.  به  ونكرز 

جتلَّت فيها الكرازة بالكلمة وبشهادة السيرة: 
املدينة  إلى  ومضت  جرتها  املرأة  فتركت   ٢8

وقالت للناس:
٢9  هلموا أنظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت . 

ألعل هذا هو املسيح؟
30 فخرجوا من املدينة وأتوا إليه “.

من  كثيرون  املدينة  تلك  من  به  فآمن   39
السامريني بسبب كالم املرأة التي كانت تشهد 

أنه: قال لي كل ما فعلت.
ميكث  أن  سألوه  السامريون  إليه  جاء  فلما   ٤0

عندهم، فمكث هناك يومني.
٤1 فآمن به أكثر جداً بسبب كالمه.

٤٢ وقالوا للمرأة: إننا لسنا بَعد بسبب كالمك 
أن هذا هو  ونعلم  قد سمعنا  نحن  ألننا  نؤمن، 

باحلقيقة املسيح مخلص العالم.
ل  \ومن أقوال األب متى املسكني: »الطريق املوصِّ
ينتهي  أي  ُمفرداً،  طريقاً  ليس  باهلل  االتاد  إلى 
عند اهلل وحسب. بل يعود وينحدر إلى القريب 
وإلى الغريب وإلى العدو وإلى كل اخلليقة. والذي 
يتَّحد  يتَّحد باهلل يلزم في احلال أن ينظر كيف 
وفي  االتاد“.  هذا  يكمل  حتى  يهدأ  وال  بالكلِّ 
وصف هذا األب املبارك لروح اهلل القدوس عندما 
يعمل في قلب أنسان وكيف يحركه نحو خدمة 
روح  هو  القدس  الروح  »إن  قال  اآلخرين،  خالص 

اآلخرين«.
إن التغيير الذي حدث في حياة املرأة السامرية 
شهادة  فيها  أنشأ  املسيح  شخص  مبقابلة 
الرسل  أعمال  بقراءة سفر  هنا  وأنصح  وكرازة. 
وكيف  نشرحه  ملا  كتطبيق  الرابع  االصحاح 
جاوب التالميذ تهديد رؤساء اليهود قائلني »أننا 

نحن ال ميكننا أن ال نتكلم مبا رأينا وسمعنا«.
تعد  ولم  اخمُلزي  ماضيها  من  املرأة  تررت  فلقد 
وقت  تخرج  قبالً  كانت  سيرتها.  من  مهزومة 
واآلن  وألسنتهم،  الناس  عيون  لتتفادي  الغروب 
من  حررها  الرب  أن  عالنية  قريتها  وتبشر  ترجع 

ماضيها »أنسان قال لي كل ما فعلت«. 
املرأة  نظرة  في  التجديد  هذا  خالل  فمن 
املقدس  الوحي  لنا  يقدم  ملاضيها،  السامرية 

املنهج املسيحي ملوقفنا من خطايانا :
الرب مخلصهم  إسرائيل  بني  ترك شعب  لقد 
الذي كان يقودهم في التيه وعبدوا عجالً ذهبياً 
بطريقة  عليهم  اخلطية  موت  فاستحضروا 
الرب  أمر  ثم  مميتة.  حيات  شكل  في  ملموسة 

موسي النبي أن يرفع حية نحاسية على عمود 
)احلية نحاسية، فاقدة ألي سم وتهديد باملوت( 
إليها كل َمن لدغته احليات احلارقة  لكي ينظر 
إلى  قوية  إشارة  هذ  كان  ميوت.  وال  فُيشَفي 
املسيح الذي صعد علي عود الصليب من أجلنا 
خشبة  علي  وقتلها  رها  سمَّ و  خطايانا  وحمل 

ر بالشيطان/ احلية القدمية.  الصليب وشهَّ
خلعت  باملسيح  لقائها  بعد  السامرية  واملرأة 
عالنية  مبوته  رت  وشهَّ وسمرَّته  اخمُلزي  ماضيها 
نصرتها  وصارت  عليها،  سلطاناً  له  يعد  فلم 
كرازتها  موضوع  اخلطية  موت  علي  مبسيحها 

»أنظروا أنساناً قال لي كل ما فعلت«.
في  وننحصر  خطايانا  نتذكر  ال  أيضاً  ونحن   
شعور بالذنب بل نتذكر خالص الرب لنا وكيف 

قتل موت اخلطية الذي متلَّك علينا.
من  يحذرنا  األرثوذكسية  الروحانية  منهج  إن   
كر اخلطية. بل  الوقوع في اإلحساس بالذنب بتذُّ
ونرى  احلي  املسيح  صليب  نحو  أعيننا  نرفع  أن 
وموت  وماضينا  ضعفنا  ر  سمَّ وقد  عليه  الرب 

اخلطية علي خشبة الصليب وأعطانا احلياة. 
إن خالص السامرية ثم السامرة هو شهادة بأن 
وقوة،  وانتصار  فرح  هي  املسيحية  في  التوبة 
عالقة  ألنها  وضعف  واكتئاب  حزن  وليست 
اإلنسان  بلقاء  وتستمر  تبدأ  وفريدة  خاصة 

بشخص املسيح اإلله:
كالمك  بسبب  بَعد  لسنا  إننا  للمرأة:  وقالوا   
هو  أن هذا  ونعلم  قد سمعنا  نحن  ألننا  نؤمن، 

باحلقيقة املسيح مخلص العالم.
بأن  السامرية  اخلواطر في اصحاح  تلك  ونختم 
نكرِّر أن شهادة أهل السامرة توضح أن الكرازة 
ال  حيث  املسيح  عمل  أساساً  هي  املسيحية 
يعتمد خادم الرب علي آخر غير شخص املسيح 
سواء كان قديسون من الكتاب املقدس أو تاريخ 
كاريزما  على  الرب  خادم  اعتماد  أو  الكنيسة 

شخصية له. 
وفي هذا الشأن قال الرب صراحًة »احلق احلق أقول 
لكم: إني أنا باب اخلراف. جميع الذين أتوا قبلي 
تسمع  لم  اخلراف  ولكن  ولصوص،  سراق  هم 

لهم. أنا هو الباب. إن دخل بي أحد يخلص«.
وتوضيحاً نقول إن أنبياء العهد القدمي لم يكونوا 
املسيح  مجد  يسرقوا  ولم  ولصوصاً  سراقاً 
لذواتهم ولكن إرسالية الرب لهم جميعاً كانت 
الرب  ولكن  احلقيقي.  خلالصه  إرهاصات  مبثابة 
ر أن َمن يعتمد على آخر غير املسيح أو يعتبر  حذَّ
أن آخر غير املسيح أساسي في اخلالص بجانب 
عمل املسيح فإن الرب يعتبر هذا مبثابة سرقة 
منهم  ويجعل  العظماء  هؤالء  أسم  تت  اهلل 

سراق ولصوص خلالص املسيح. 
تعطل  الذين  اليهود  مع  يتكلم  كان  \فاملسيح 
أميانهم به بسبب إصرارهم على التهوُّد مسبقاً 
خلالص  أنسان  أي  قبول  في  أساسي  كشرط 
املسيح. وهكذا جعلوا من موسي وكأنه سارق 
اخلالص  طريق  في  وعقبة  املسيح  ولص خلالص 

بالرب.
إن أي خادم يعتبر شخصه وذاته وقدراته ضرورة 
خالص بجانب املسيح في الكرازة لآلخرين فإنه 

بذلك يكون سارقاً ولصاً ألنه يسرق مجد الرب.
فاإلنسان الذي مات باخلطية ال يتغير ويقوم من 
املوت بوعظ ومجهود بشر ولكن عندما تسري 
حياة املسيح اإلله في تلك العظام امليتة فيقوم.

الشهيد  عبد  نصحي  )د.  عن  كلمة  وفي 
باملركز  الباحث  فرج  جورج  لألستاذ  والكاريزما( 
طيب  رثاء  في  اآلبائية  للدراسات  األرثوذكسي 
الشهيد،  عبد  نصحي  د.  املركز  مؤسس  الذكر 

يقول:
»الكاريزما كلمة يونانية χάρισμα وتعني 
الرسول  بولس  القديس  أستخدمها  وقد  هبة 
أن  غير  القدس.  الروح  مواهب  عن  للحديث 
السياسة  مجال  في  تُسَتخدم  صارت  الكلمة 
للحديث عن الشخصيات التي تتمتع باجلاذبية 
أساس  وهي   . واملعجبني  اجلماهير  تشد  التي 
فعل  على  املستعدين  اخمللِصني  األتباع  تكوين 
أي شيء وكل شيء ألجل تقيق أهداف القائد 

املُلهم«.
لم يكن للدكتور نصحي عبد الشهيد أي شيء 
من هذه الكاريزما العاملية، فلم يتمتع بأي نوع 
منها. فلم يكن القائد احملنك الذي يبهرك بإدارته 
لألمور وتسيرها، ولم يكن باخلطيب املفّوه الذي 
انتباه اجلماهير ويجعلهم يزحفون خلفه  يشد 
نصحي  د.  يكن  لم  قدمه.  تطأه  مكان  أي  في 
يبهرك  الذي  بالشخص  الغزير-  علمه  برغم   –
مبعلوماته، وطريقة سرد احلجج والردود السديدة، 
بل على الرغم من أنه كثيرًا ما يكون الوحيد في 
أن  إال  السديدة  اإلجابة  صاحب  احلضور  جميع 

كلماته تأتي في منتهي البساطة.
الذي  الظل،  خفيف  بالرجل  نصحي  د.  كان  ما 
يجذبك بفكاهته أو سرعة بديهيته. وأيًضا لم 
يكن برجل اخلدمات الذي يجبرك أن تظل مديونًا 

له باجلميل.  
لم يتمتع بأي صفة من هذه الصفات، فالناس 
أتباع  له  وجتد  الكاريزما،  الشخص  تعبد 
املفوه،  اخلطيب  أو  الظل،  خفيف  من  ومريدين، 
والفيلسوف.  العالمة  أو  احملنك،  القائد  أو 
ويصبحوا جماعة أو تنظيم باسم أبناء فالن، أو 
تالميذ عالن، وهكذا يبدأوا في التناحر والتحزب 

والشقاق. 
بعيًدا عن كل هذا كان د. نصحي عبد الشهيد، 
إنسانًا بسيًطا، هادئًا، عامالً.  يضع أمامه هدًفا 
من  محى  قد  اهلل  وكأن  هدوء.  في  لتحقيقه 
شخصه كل موهبة عاملية تدعو لالنبهار، حتى 
عليه  فانطبق  الرسول،  كقول  ميأله  الروح  يدع 
إن »قوتي في الضعف تكمل«. فكل  الرب  قول 
إال  عزوه  ميكن  ال  عمل  من  نصحي  د.  قدمه  ما 
إلى فعل اهلل فيه، فينطبق عليه قول الرسول 
من  وكل  في«.  يحيا  املسيح  بل  أنا  ال  »فأحيا 
عرفه رأى فيه منوذج لرجل اهلل البسيط املتكل 
املتمتع  َهم،  الذي ال يعول  البشوش،  على اهلل، 

بالسالم الداخلي بعمق.
االعتماد  يكون  املسيح  اسم  تت  خدمة  فكل 
سرقة  فهي  وحده،  املسيح  على  ليس  فيها 
و  متآمراً  يصير  واخلادم  اهلل.  مجد  واغتصاب 
وأحتشد  اجلموع  تهللت  مهما  ولص«  »سارق 
بتصفيق  ومؤيدين  فرحني  جموع  في  الناس 

وزغاريد:
 ... يا رب  اليوم:  »كثيرون سيقولون لي في ذلك 
أخرجنا  وباسمك  تنبأنا،  باسمك  أليس  رب!  يا 
شياطني، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ 
أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا 

فاعلي اإلثم«.  متى 7
مت بنعمة الرب أجنيل السامرية... والُسبح هلل.

خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع
خامتة اصحاح السامرية )٧(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )166(
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ـًه ... سيـــــمتد )5٠( ملــــكوت اللـــ
الهراطقة ... هم املبسطون!! )3(

كيف يصير اإلنسان مسيحيا؟!
وأم مسيحيني؟ هل  أب  مولود من  ألنه  هل 

ألنه ورث اإلميان عن أبواه؟! 
اإلميان مع األسف ال يُورث!!

ودرس  كنسي  مجتمع  في  تربي  ألنه  هل 
قصص الكتاب املقدس في املدرسة أو قيلت 

له في مدارس األحد في الكنائس؟! 
هل ألنه يتبع بعض الوصايا ويصوم ويصلي 
وهو ال يعلم ملن يصلي وملاذا وكيف يصوم؟! 
هل ألنه يشعر في نفسه أن ملته أو طائفته 
أفضل من اآلخرين، كل هذا فعله الفريسي 
كل  مع  اليهودي!،  الهيكل  في  وقفته  في 
اهلل، هل كل  إمام  مًبرر  غير  وهو  هذا خرج 

هذا يًَصير اإلنسان مسيحي؟! 
اإلجابة؟! ليس كل هذا!

  ... مسيحياً؟  اإلنسان  يصير  إذن...كيف 
سأجيب علي هذا السؤال في نقاط محددة 

في آخر املقال.
وهنا وُجب نقطة إيضاح!! يلزم دائما الرجوع 
يسوع  الرب  قالها  الذي  امللكوت  امثال  إلى 
عن  ورسالته  يسوع  الرب  فكر  توي  التي 
تلك  وأول  امللكوت  ابناء  باألحرى  او  امللكوت 
األمثال بل هو املثل الوحيد الذي فسره الرب 
الزارع  يسوع بنفسه لتالميذه إال وهو مثل 
شخص  يوجد  وال   13 ومتى   ٤ مرقس  في 
ويسمع  يقرأ  لم  مسيحية  بيئة  في  تربي 

الزارع،  هو  من  يعرف  فاجلميع  املثل!!  هذا 
قيل  عندما  إنه  وذاك  هذا  من  االهم  ولكن 
هذا املثل للجموع لم يفهم أحد هذا املثل 
فلما انفرد يسوع بتالميذه ومن اراد ان يتبع 
لَُكْم  أُْعِطَي  لَُهْم:«َقْد  َفَقاَل  بإرادته،  يسوع 
ُهْم  الَِّذيَن  ا  وَأَمَّ اهلِل.  َملَُكوِت  ِسرَّ  تَْعرُِفوا  أَْن 
َشْيٍء«  ُكلُّ  لَُهْم  يَُكوُن  َفِباألَْمَثاِل  َخارٍِج  ِمْن 

)مرقس ٤: 11(.
إذن يضع الرب اساس راسخ وواضح وضوح 
املقدس  الكتاب  يقرأ  من  ان  هنا  الشمس 
قصص  او  امثال  كأنها  الكلمة  ويسمع 
فقد  »اجلهل«  البساطة  بدعوى  وحكايات 
انه من خارج »خارج  حكم هو على نفسه 
ملكوت اهلل« كمن يقف على شاطئ النهر 
ان يعبر فلن يتعلم السباحة يوماً  يريد  وال 
ما!! وفي آخر أمثال امللكوت التي تتاج منا 
لَُهْم يَُسوُع:  َقاَل  بالطبع إلي دراسة اعمق، 
»أََفِهْمُتْم هَذا ُكلَُّه؟« َفَقالُوا: »نََعْم، يَا َسيُِّد« 

)متى 13: 51(.
حيئئذ اعطي الرب وصفا دقيقاً ملن هو داخل 
امللكوت او مسيحي الهوية وليس مسيحي 
انكم  ذلَِك-  أَْجِل  »ِمْن  لَُهْم:  َفَقاَل  الديانة 
فهمتم األمثال حتى ولو لم تصال بعد الي 
فهمتم  ولكن  الفهم  في  املطلوب  العمق 
علي قدر ما آعطي لكم - ُكلُّ َكاتٍِب ُمَتَعلٍِّم 
رَبَّ بَْيٍت  َماوَاِت يُْشِبُه رَُجالً  ِفي َملَُكوِت السَّ

يُْخرُِج ِمْن َكْنزِِه ُجُددًا وَُعَتَقاَء«. )متى 13: 5٢(.
لذا يضع الرب اساس الفهم الروحي هو اول 
من  و  امللكوت  في  الروحية  التلمذة  درجات 
تلميذ  القدس يصير  الروح  يد  يتتلمذ علي 
او ُمتعلم بل كاتب ايضاً، ولن يقف عن هذا 
احلد بل سيخرج من الكنز الداخلي اخملتفي 
جديدة  امور  يخرج  سوف  اخلزفي،  اناءه  في 

وعتيقة.
؟!هنا  مسيحياً  اإلنسان  يصير  كيف  إذن 

أستطيع ان اسرد ٤ نقط رئيسه:

هو  وهذا   ..... القدوس  بالثالوث  باإلميان   -1
والعقالنيون  واالريوسيون  املبسطون  عثرة 

وشهود يهوه.... 
اقنوم واحد في ذات  ٢- اإلميان إن يسوع هو 

اجلوهر الواحد مع اقنوم اآلب والروح القدس، 
كامل...  وإنسان  كامل،  إله  هو  يسوع  وان 

»التجسد«.
3- ان تؤمن وتعترف، كما نصلي في القداس 
وقيامته  وموته  الرب يسوع  االلهي، بصلب 
اآلب...ونحن  ميني  على  وجلوسه  وصعوده 

فيه!!
فاخلالص والفداء...هو أساسا أن شخصاً ذو 
طبيعة غير خاطئة، أخذ الطبيعة البشرية 
بها  وباالتاد  )املوت(  الفاسدة  حالتها  في 
ففي  باهلل،  عالقتها  لها  اعاد  وبالقيامة 
املسيح اشترك اإلنسان مرة أخرى في احلياة 

االبدية. 
خالل  من  الثانية  الوالدة  تختبر  ان   -٤

معمودية املاء والروح
تصيرنا  ...ال  فيها  نولد  التي  فاملسيحية 
مسيحيني بل نصير مسيحيني عندما يولد 

املسيح فينا..... وهنا تصير مسيحياً!!!

بره  »القدر كالبطيخة«، من  ناس شعارها  يا ما 
طول  فضيحة،  تطلع  ممكن  جوه  ومن  خضرة 
تطلعي  رب  ويا  ويطبطب  ويخبط  ينقر  عمره 
فى  ويلزقها  يقربها  وساعات  شيخة،  يا  حمره 
لها  يسمع  علشان  عليها  بقوة  ويضغط  ودانه 
أه أو صريخه.. واحلقيقة دامياً اختياراتهم بتطلع 
 .. البطيخة  َمية  في  عاميني  وعايشني  قبيحة.. 

وعجبي ..
 3 بيوافق  إللي  للبطيخ  العاملي  اليوم   وفى 
أغسطس / أب من كل سنة، نفسي أقولكم أن 
وضعها  ربنا  سبحانه  حلياتنا،  إلهية  خطة  فيه 
بنفسه لكل بني البشر اسمها »احلياة األفضل« 

لَُكْم  وَلَِيُكوَن  َحَياٌة  لَُكْم  لَِتُكوَن  أَتَْيُت   « عنها  لنا  قال  اللي  سبحانه  وهو 
أى على صورة  اللى خلقنا على صورته وشبهه،  أَْفَضُل.«. ألنه سبحانه هو 
يعني نحيا حياة  بأخالقه،  نتحلى  العالم  لنحيا حياته ونسلك فى  الرحمن 
اجملد والبهاء، سماتنا احملبة والفرح والسالم، ونعيش حياتنا كما فى السماء 
كذلك على األرض.. يعني حياتنا األرضية تتحول لسماوية ومش بقدرتنا لكن 
بقدرة رب احلياة، ملا نَفعل اجلني اإللهي في أرواحنا ونوره .. وال نطفئ روح احلياة، 
كده نحيا اإلنسانية اللى أسمها صورة الرحمن .. مش بطيخ وبختك يا أبو 

بخيت، وأنت وحظك..
 ألنه سبحانه وتعالَّ جعل فى كل واحد فينا موازين الذهب، اسمها »النفس 
البشرية« أى الذهن واملشاعر واإلرادة احلرة، وعندما نُفعل انسانيتنا ونعيش 
ورقة  الذهنية  بالصحة  سنتمتع  عليها،  اهلل  خلقنا  التى  الرحمن  صورة 
املشاعر وحرية اإلرادة، وإللى عندها تتحطم كل القيود ونصنع املستحيالت، 
يومها ها نعرف نختار صح وأختياراتنا كلها تكون صحيحة ومش ها تكون 
حياتنا فضيحة وال ضدنا ولسالمنا نطيحة.. ما تنساش فى اليومني احلر دُول، 

تشترى البطيخة لتأكلها مش علشان تشوف بختك وحظك فيها!!!!
وعلي فكرة مش بس بالطبطبة والنقر وال بالضغط عليها تختار البطيخة.. 
بطيخة..  يا  مسيخه  قرعه  وال  مسكره  مرمله  حمرا  أنتي  تسألها  ممكن 
هتقولك أحكم واختار احلياة األفضل وسوف يعظم انتصارك بالذى أحبك.. 
دمتم بخير وبطيخكم أحمر مرمل مسكر .. تأكها بالهنا وأنت فى ملء الفرح 
واحملبة والسالم لتحيا مشيئة الرحمن كما فى السماء كذلك على ارضكم.

َحَماَّر.. وحالَّوة.. يا َبطيْخ.. 
ويا رب ما تطلع َقرعة

دكتورة نعمات موافي

عن  السابقة  االعداد  في  تدثنا 
تصيب  التي  القاسية  الفيروسات 
العقل البشري وخاصة العقل القبطي، 
الفيروسات  هذه  خطورة  وأوضحنا 
على  القاتل  تأثيرها  ومدي  وشدتها 

اإلنسان. 
اجلهل  فيروس  هو  االول  الفيروس  كان 
للفيروسات  الباب  بفتح  قام  الذي 
كثاني  الغيبية  فيروس  فدخل  األخري 
لكي  اإلنسان  عقل  الي  يتسلل  فيروس 
عن  سويا  فنتحدث  اليوم  أما  به.  يفتك 
ان  ابالغ  ال  اخلطورة،  شديد  آخر  فيروسا 
الفيروسات.  هذه  وأشد  أخطر  انه  اقول 
انه فيروس »االفتتان الكامل« إن فيروس 
القبطي،  العقل  أصاب  الكامل  االفتتان 
بكل  يفتتنون  األشخاص  اغلب  فأصبح 
روحي.  مركز  او  سلطة  في  هم  من 
واصبحت الكاريزما التي يحملها هؤالء 

هي الطعم الذي يجذب هذا الفيروس. 
يفتنت اإلنسان بقائده او بخادمه فيلغي 
عقله متاما بل ويدخل في حوار عنيف مع 
تكلم  فقد  السكوت  منه  طالبا  عقله 
القائد. لقد سنحت لي فرصة ان اشترك 
مع بعض اخلدام في إحدي اخلدمات التي 
يشرف عليها أحد اآلباء الكهنة ويعاونه 
ليست  ملدة  اخلدمة  كانت  اخلدام.  أحد 
كثيرة  تفصيالت  بها  وكانت  بقصيرة 
حتى  او  اخلدام  بني  االتفاق  الي  وتتاج 
االختالف الذي يثري الفكر ويجد البدائل. 
دائما  يبدأ  كان  الذي  القائد  هذا  اتذكر 
ثم    ».... بيقول  »ابونا  قائال:  حواره معنا 

يقوم بإعطاء قائمة من األوامر والطلبات 
وان أمكن في احلال.  أن تنفذ  التي يجب 
واحدا  شخصا  يوجد  ال  انه  والعجيب 
او  باالعتراض  فاه  يفتح  ان  يستطيع 
حتى بالنقاش ألن » أبونا بيقول.....«. انه 
الدين  برجال  االفتتان  الكامل!   االفتتان 
الذين في وجهة نظر البعض ال يخطئون 
او  النقاش  سياق  خارج  هم  والذين  ابدا 

اخلطأ. 
والكارثة  الكبرى  املصيبة  أن  ولآلسف 
كل  إن  البعض  اعتقاد  هي  العظيمة 
او االسقف هو صوت  ما يقوله الكاهن 
الروح  حقا  القدس.  الروح  ارشاد  او  اهلل 
الكاهن  لسان  على  يتكلم  القدس 
هذا  أنكر  ال  وانا  االسرار.  ميارس  حينما 
والصلوات  األسرار  حدود  في  ولكن  ابدا. 
الكنسية او حتى علي مستوي االرشاد 
دورا  ولألسقف  للكاهن  ان  الروحي.  
التحليل  اما  غير.  ال  فقط  ورعويا  روحيا 
في  خصوصا  القرار،  واتخاذ  والتفكير 
العقل.  دور  فهذا  الشخصية  االمور 
اجملانية  والهبة  النعمة  هو  الذي  العقل 
لنا. فهل استخدامه  التي اعطاها اهلل 

يزعج احدا؟ 
ان هذا الفيروس قد دمر الكثيرين ويظل 
بالبسطاء، فعلي مستوي  ويفتك  يدمر 
التعليم، فالكنيسة تئن من هؤالء الذين 
معتمدين  كالما  الهواء  مبليء  قاموا 
الغير.   لدي  وقبولهم  على كاريزمياتهم 
الشخصية  أصحاب  فعند ظهور هؤالء 
فيروس  ويبدأ  املنابر،  على  الكاريزمية 

نفوس  في  يتغلغل  الكامل  االفتتان 
بعض األشخاص، فيستسلمون لكل ما 
أمه  لثدي  الرضيع  يستسلم  كما  يقال 
دون اي تفكير نقدي او تليل منطقي ملا 
يقال. تخيل معي عزيزي القارئ، فيروسا 
فيروس  على  معتمدا  يتغلغل  كهذا 
معدة  املائدة  اليست  والغيبية.  اجلهل 
هي  لآلسف  والنتيجة  بالعقل؟  للفتك 
اختالل املعايير، فأصبح انصاف املثقفني 
علماء وتول الدارسني والعلماء حقا الي 

هراطقة. 
عزيزي القاريء، ان فيروس اإلفتتان الكامل 
تدمير  عن  األول  املسؤل  هو  باألشخاص 
داخل  سليم  روحي  الهوتي  فكر  كل 
الشخصانية  الي  منيل  اننا  الكنيسة. 
متجاهلني  األشخاص  فنمجد  دائما، 
أدوات  منلك  ال  قد  املوضوعي.  التفكير 
نحلل  نعرف كيف  وال  النقدي،  التفكير 
منطقياً ما نسمع ولكن على األقل نحن 

منلك املرجع الرئيسي لكل تعليم.
ان نقيس عليه كل  الذي يجب  األساس 
تعليم، انه الكتاب املقدس. ففي الكتاب 
لإلنسان.  اهلل  ابن  يستعلن  املقدس 
ولنعطه  املقدس  الكتاب  الي  فلنرجع 
عالقة  ولنبدأ  حياتنا  في  ومكانته  حقه 
هذا  اكتشفوا  من  حقيقية معه؛ فكل 
اإلفتتان  من  أنفسهم  مينعوا  لم  الكنز 
الكتاب  النه  يستحق  فهو  به،  احلقيقي 
عقل  يغير  ان  يستطيع  الذي  الوحيد 

اإلنسان.

فيروسات قاتلة )3(
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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فرنسا:

أبطأ عربة في العالم!
العالم  في  السيارات  مصانع  فيه  تتنافس  الذي  الوقت  في 
أنتجت  بأرقام قياسية جديدة في السرعة،  إنتاج سيارات  في 
شركة ليجر Ligier الفرنسية لصناعة السيارات أبطأ سيارة 

ال تزيد أقصى سرعة لها على ۲۸ میالً في الساعة.
والهدف من صناعة هذه السيارة البطيئة هو أن يستخدمها 
الزارعون أو سكان الريف الذين يحتاجون إلى سيارة، لكنهم ال 

ميلكون تصريحا بالقيادة.
ويعتبر القانون الفرنسي أن مثل هذه السيارة البطيئة اليحتاج 
قائدها لتصريح بالقيادة؛ إذ ميكن أي شخص يزيد عمره على 1٤ 

عاماً أن يشتريها.
بقي أن تعلم أن هذه الشركة نفسها، أنتجت من قبل سيارات 
خاصة بسباقات السيارات الدولية املعروفة بسرعتها الفائقة.

نيجيريا:

أصغر ملياردير في العالم بعمر 1٠ سنوات

سلطت العديد من وسائل اإلعالم النيجيرية والعاملية، الضوء 
على طفل نيجيري صغير ال يتجاوز عمره 10 سنوات، وأطلقت 

عليه اسم أصغر ملياردير في العالم.
ميتلك الطفل محمد أوال مصطفي وامللقب بـ “مومفا االبن” 
العالم  حول  ويسافر  الفارهة،  السيارات  من  أسطوالً  حالياً، 
على منت طائرة خاصة. وقد نشر الطفل سيالً من الصور على 

حسابه على إنستغرام، تظهر أسلوب حياته الفاخر.
على  يجلس  وهو  املنشورات  أحد  في  االبن  مومفا  ويظهر 
غطاء محرك سيارة بنتلي، اشتراها له والده كأول سيارة له. 
طراز  من  حمراء  سيارة  أمام  الصغير  يظهر  أخرى،  صورة  وفي 
له،  خصيصاً  مصممة  مالبس  مرتدياً  افينتادور  المبورغيني 

وعلق على املنشور قائالً: “ عيد ميالد سعيد لي”
الشهير إسماعيل مصطفى،  النيجيري  الثري  ابن  محمد هو 
األب  مومفا  ويعرف  مومفا.  بلقب  اإلنترنت  على  واملعروف 
منازله  بني  يتنقل  حيث  ابنه،  مثل  الفاخر  حياته  بأسلوب 
وقصوره في الجوس واإلمارات العربية املتحدة، ويشارك الصور 

مع أكثر من مليون متابع على إنستغرام.
ويظهر مومفا األب وهو يحمل رزماً من األوراق النقدية، ويقيم 
في فنادق من فئة سبع جنوم ويقود سيارات فائقة السرعة. وقد 
اشترى مومفا األب البنه قصره األول في عيد ميالده السادس 

في عام ٢019.

نيروبي: 

انت على موعد ملقابلة األسد
تقدمها  التي  اإلضافية  اخلدمات  عالم  في  صيحة  أحدث     
الفنادق العاملية ينفذها فندق هيلتون نيروبي، هي تقدمي قائمة 
أسماء  بها  الفندق  في  أسمائهم  تسجيل  عند  النزالء  الى 
احليوانات املتوحشة التي تعيش في هذه املنطقة، حتى يختار 
النزيل ما يريد أن يراه منها . كما تشير القائمة الى الساعة 

التي يظهر فيها كل حيوان في الليل أو النهار!
إبالغ  يتم  املطلوب.  احليوان  ظهور  موعد  من  ساعة  قبل  ثم 

النزيل حتى يستعد!

تايالند:

سباق اجلاموس .. تقليد سنوي احتفاال ببدء زراعة 
األرز

نظم املزارعون التايالنديون سباقا للجاموس في أرض موحلة،  
إيذانا ببدء موسم زراعة األرز اجلديد مع بداية الرياح املوسمية.

التاسع عشر لالحتفاء  القرن  إلى  يعود  تقليد سنوي  السباق 
بهذه املاشية التي تتحمل مشاق العمل مع املزارعني.

مضمار  على  يقام  الذي  السباق  املتفرجني  عشرات  يشاهد 
طيني طوله ٢00 متر في مقاطعة تشونبوري الساحلية على 

بعد 80 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بانكوك.
الرياح  موسم  نهاية  في  أحيانا  يقام  الذي  السباق،  وتوقف 

املوسمية، أثناء جائحة كورونا لكنه عاد العام املاضي.
يستخدمون  يعودوا  لم  التايالنديني  املزارعني  معظم  أن  ورغم 
اجلاموس في الزراعة فإن كثيرين منهم ما زالوا يحرصون على 

تربية ذلك النوع من املاشية.
ميلك  الذي  عاما(،   58( كامشاب  سومشاي  املزارع  هؤالء  من 
إن  يهمني  ال  »اليوم  قال  والذي  السباق،  في  جاموسة تشارك 

فزت أو لم أفز، ما يهمني هو احملافظة على تقليد السباق«.

جاکارتا:

أضخم زهرة في العالم
    تنمو في إندونيسيا، زهرة عجيبة الساق لها، ولكنها فقط 
من الكأس والتويج! وتعرف هذه الزهرة، بأنها أضخم زهرة في 

العالم، إذ یصل قطرها إلى ثالثة أقدام!
   وعند ذبول هذه الزهرة العجيبه، تتجمع أطرافها، وتبدو وكأنها 
وعاء مغلق يحتوي على سائل مخاطي يحمل بذوراللقاح، وعند 
مرور الفيلة عليها تدهسها بأقدامها، فتنطلق حبوب اللقاح، 

وتتوزع على األرض التي حولها!

الفلبني:

راتب 6 أشهر.. غرامة عدم 
تبسم املوظفني في وجه 

املواطنني
عناصره  فلبيني  بلدية  رئيس  أمر 

طائلة  تت  باالبتسام  السكان  مع  مباشرة  يتعاملون  الذين 
فرض غرامة عليهم.

يأتي ذلك في مسعى لتحسني اخلدمات املقدمة من السلطات 
احمللية. تبنى أرستوتلي أغيري هذا الشهر »سياسة االبتسامة«، 
البلدية في مدينة موالناي مبقاطعة  رئاسة  إثر تسلمه مهام 
الرسميني  املوظفني  على  اجلديد  املرسوم  ويفرض  كويزون. 
بصدق«  الشعب  »خدمة  بهدف  اجلديد  املوجب  بهذا  االلتزام 
وإعطائه »شعورا بالسكينة وتوفير أجواء ودية«. ويؤكد أغيري 
من  السكان، خصوصا  من  بعد شكاوى  اتُّخذ  التدبير  هذا  أن 
من  مزعجة  معاملة  بشأن  وصيادين،  الهند  جوز  مزارعي 
املوظفني البلديني عند التوجه إليهم لدفع الضرائب أو طلب 

املساعدة.
للوصول  النائية  القرى  من  ساعة  للمشي  البعض  ويُضطر 
باالنزعاج  يشعرون  يصلون،  »عندما  لكن  البلدية.  مقر  إلى 
رئيس  بحسب  معهم«،  يتعاملون  الذين  املوظفني  تصرف  من 
البلدية اجلديد، وهو ابن وزير عدل سابق في عهد الرئيس رودريغو 
دوتيرتي. وسيواجه املوظفون الذين ميتنعون عن التبسم عقوبة 
تصل إلى دفع غرامة توازي راتب ستة أشهر، أو جتميد مهامهم.

استراليا:

مرض غامض يصيب الفتيات.. ما صلة تيك توك؟
يستقبل األطباء في أستراليا 
ملراهقات  حاالت  مؤخراً 
عصبي  مبرض  مصابات 
اخلبراء  تذير  وسط  غامض، 
التواصل  مواقع  إدمان  من 
اإلفراط  االجتماعي، خصوصاً 
تيك  موقع  استخدام  في 

اآلباء  حّير  احلاالت  عدد  في  السريعة  الزيادة  سبب  لكن  توك، 
والسلطات الطبية.

ومت تشخيص عدد متزايد من الفتيات الصغيرات »باضطرابات 
عصبية وظيفية« مبا في ذلك »التشنجات الالإرادية الصوتية 
وحركات اجلسم غير الطبيعية التي ال ترتبط مبرض أساسي«، 
تُشبه إلى حد كبير متالزمة »توريت«، حسب ما ذكرت صحيفة 

»دايلي ميل« البريطانية.
منذ  يظهر  وراثي  عصبي  خلل  عن  عبارة  توريت«  و«متالزمة 
الطفولة املبكرة، وتظهر أعراضه على شكل حركات عصبية 
الفم،  وحركات  العنق  وارتعاش  األصابع  ثني  مثل  إرادية  ال 
والسعال  الصراخ  مثل  متكررة  صوتية  متالزمات  يرافقها 

والنواح والضرب والركل.
غير  ألعراض  تعرضن  املراهقات  أن  أستراليا،  في  أطباء  وأفاد 
تيك  منصة  على  ملؤثرين  فيديو  مقاطع  مشاهدة  بعد  عادية 
بحاالت  املصابات  الفتيات  وأن  توريت،  مبتالزمة  مصابني  توك، 
نفسية أساسية كن أكثر عرضة لتطوير التشنجات الالإرادية 

الوظيفية.
وأحد التفسيرات احملتملة لهذا املرض، التي ذكرها األطباء، أن 
القلق والتوتر الناجمني عن فترات طويلة من العزلة املرتبطة 
بكورونا إلى جانب اإلفراط في استخدام التطبيقات مثل تيك 

توك، كان حافزاً لتعزيز هذا األمر لدى املراهقات.
واستضاف برنامج »60 دقيقة« على قناة CBS، فتاة أسترالية 
خالل  والدتها،  بصفع  قامت  عاماً(   16( »ميكايال«  تُدعى 
عانني  اللواتي  أوائل  من  وشقيقتها  ميكايال  وتعد  البرنامج، 
من تلك احلالة، حيث اعترفت األم بأن األطباء أصيبوا بصدمة 
تظهر مختلفة  التي  األعراض  أن  إذ  اضطراباتهما،  من  وخوف 
بعض الشيء عن املتالزمة، إذ كانت تؤدي الفتاة حركات عنيفة 
للغاية وتضرب نفسها وبدالً من إحداث ضجيج بسيط، كانت 
تقول جمالً معقدة، وهو أمر غريب للغاية، لم يره الطبيب من 

قبل، حسب تصريحات األم للبرنامج.

تاناناريف:

أسماك منقرضة
  عثر في املياه احمليطة بجزيرة ماالجاشي باحمليط الهندي على 
أسماك »السليكانت«، التي كان مظنوناً، حتى وقت قريب، أنها 
انقرضت منذ 60 مليون سنة.    وقد عرفت ماالجاشي، بأنها 
ذلك العالم املفقود الذي تنمو فيه طیور ووحوش حتی نباتات 
ليست في أي مكان آخر من العالم!     فحيوان ونبات ما الجاشي 
يختلفان هما وحيوان ونبات منطقة الساحل األفريقي بالرغم 
من  تخلو  تكاد  فهي  الساحل،  هذا  من  مقربة  على  أنها  من 
املتوحشة!    وماالجاشي، هي اجلزيرة  األفاعي، ومن احليوانات 
الرابعة من حيث الضخامة في العالم بعد جرين الند، وغينيا 

اجلديدة وبورینو.

موسكو: 

العالج بالزهور
توصل العلماء إلى إستخدام النباتات والزهور في عالج املرضی 
نتائج  ذلك  في  وحققوا  وعصبية  نفسية  بحاالت  املصابني 
ملموسة. وقد ثبت من جتارب األطباء أن رائحة الزهور تزيد من 
على  طيب  تأثير  لها  التي  الطيارة  والزيوت  األكسوچني  أفراز 
في  فعالً  أقيم  وقد  للنفس.  والهدوء  االرتياح  يبعث  اجلسم 
أحد املستشفيات، في روسيا، قسم أطلق عليه اسم العالج 

بالزهور.

عالم بال حدود2121
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REFLECTIONS ON 
EPHESIANS 2 
Ephesians 2
[4] But God, who is rich in 
mercy, because of His great 
love with which He loved 
us, [5] even when we were 
dead in trespasses, made us 
alive together with Christ (by 

grace you have been saved), 
[6] and raised us up together, 
and made us sit together in 
the heavenly places in Christ 
Jesus, [7] that in the ages to 
come He might show the ex-
ceeding riches of His grace 

in His kindness toward us in 
Christ Jesus. [8] For by grace 
you have been saved through 
faith, and that not of your-
selves; it is the gift of God, 
[10] For we are His workman-
ship, created in Christ Jesus 
for good works, which God 
prepared beforehand that we 
should walk in them
Even while we are sinners, 
God still loves us and shows 
compassion upon us. It is 
not because of our deeds that 
we are saved, but because of 
God‘s everlasting love for His 
children. Despite our short-
comings, God grants us ac-
cess to Him through prayer, 
church, and the Bible. God, 
out of His great love for us, 
treats us with grace. This 
means that He gives us not 
what we deserve, but things 
way beyond what we deserve! 
We are created in His image, 
and we are made for Him. It 
is our calling in this life to be 
witnesses for Him, and to de-
clare His glory. Let us come 
to Him in faith, and ask Him 
to fill us with His spirit. Let 
us always remember that it 
is Him who works in us, and 

that without Him, we 
are nothing - but with 
Him, we have everything we 
can ever need! 
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[13] But now in Christ Jesus 
you who once were far off 
have been brought near by the 
blood of Christ. [14] For He 
Himself is our peace, who has 
made both one, and has bro-

ken down the middle wall of 
separation, [18] For through 
Him we both have access by 
one Spirit to the Father
Jesus redeemed us through 
His death on the cross. In the 
old times, for some, God was 
seen as a distant God. But, 
when Jesus died, the veil was 

torn into two. This 
symbolized that we 

have free access to Christ if we 
call upon Him. In fact, Jesus 
reassured us that He is with us 
always - even to the end of the 
ages! He sent His Holy Spir-
it to dwell in us and comfort 
us. He hears us when we cry 
out to Him in prayer, and He 
attends to our every need. He 

has given us the privilege to 
call Him our Father, and His 
eyes are on each and every 
one of us at all times
God is your loving Father, 
your shelter and your strength. 
In Him, you have everlasting 
peace that no one can take 
away from you.

Dr Marina Malak

Our father Jacob had twelve sons,
Yet Joseph, the youngest, was his 
favorite one.
He loved him more than all the rest,
And always held him close to his 
chest.
Jacob gave him a tunic of many 
colors,
Which really annoyed all of his 
brothers.
They became so jealous and envi-
ous of him,

That they schemed how to get rid of 
him.
Joseph, so young and naïve,
Shared his dream of the bowing 
sheaves.
This put his brothers over the edge,
”We will never bow to you!“ they 
pledged.
One day a caravan happened to 
pass by,
And the brothers quickly planned, 
on the fly!

”Let’s sell him and be rid 
of him once for all,
And cover his tunic with blood, as if 
he were mauled.“
Twenty shekels of silver they did 
get,
For a poor little boy, who was not 
even a threat.
Off to Egypt did Joseph go,
To a land whose language he did 
not know.
END OF PART 1

Gigi Soleman    5.  THE STORY OF JOSEPH – PART 1
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In 2019 Egyptian minister of transporta-
tion resigned after a deadly train crash that 
killed 25 and left 50 injured. South Korea 
Prime Minister resigned in 2014 over a fer-
ry sinking that left 300 dead, and there are 
much more stories about officials who re-
sign and offer public apologies when their 
offices failed to carry on their duties righ-
teously and morally toward the citizens, 
who trusted their governments with their life 
and wellbeing. 
Among the repeated fiascos by many offices 
in our government, and during the last Civic 
holiday, was the most unbelievable and ob-
scure fiasco, when some hospitals declared 
that their Intensive Care Units are going to 
be shut down during the long weekend!!
This is not a joke, and it is not a scene in a 
farce movie, but it is an unprecedented in-
cident in the history of the most advanced 
civilized nations, where the value of humans 

and their well-being are the prime concern. 
An incident when the ICU in a hospital that is 
meant to save lives and keep critical medi-
cal cases under extreme supervision is tak-
ing a holiday.
When the news was out last week that those 
hospitals are closing the ICU, I imagined my 
87 years old wonderful neighbor whom we 
know for so many years, and who worked 
hard for her society and country, took care 
of our children while growing up, the amaz-
ing lady that now every grown-up child in 
the neighborhood who is a parent now would 
take their babies to meet her and receive a 
very warm caring hug from her, I imagined 
that if during that time of closure she felt un-
well and needed to be rushed to the ICU, and 
when she arrived there is a sign on the door 
of the ICU saying ”TEMPORARILY CLOSED“. 
I tried to wipe away further bad ideas that 
jumped to my head; what if different ICUs 

are closed as well within the same vi-
cinity, then the only place which will not 
carry a closed sign would be the funer-
al home.
The major issue here is how our gov-
ernments whether Federal or Provincial 
reached that limit of ridiculing the lives of its 
people, once a Blackout of one of the major 
communications companies made the num-
ber 911 useless. The current situation of the 
most important airport in the country and 
how the delays are wasting people’s money, 
time, and even well-being, yet the minister 
of transportation did not say a word about it 
and whether there are any solutions shortly, 
but he is still in his position. 
Now the climax is reached when the ICUs 
are shut down, but still, the minister of health 
or the Premier showed no intention to avoid 
such incidents in the future. Obviously, the 
excessively long waiting time for patients 

to be attended by a doctor 
in the emergency room, to 
see a specialist, or even 
to have a diagnostic pro-
cedure, is not enough! But 

now they are rubbing salt into the patients’ 
wounds.
It is obvious that although our country is the 
most attractive one for immigrants world-
wide, which is supposed to make it greater 
and stronger, nevertheless, the country still 
does not want to benefit from all skills that it 
receives every year, but instead is carefully 
following all the negative reasons that im-
migrants have left their countries for.
The next piece of news I imagined in front 
of my eyes was that the Police stations are 
temporarily closed for renovations, the fire-
fighting temporarily closed because they 
went fishing, and the government is tempo-
rarily closed until they find another one.

Emad BarsoumEmad BarsoumTemporarily closed for…...Temporarily closed for…...
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