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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 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 
South

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

»الدميقراطي اجلديد« يتو�صل اإىل اتفاق 

مع »الليربايل احلاكم« للت�صويت بالثقة وتاليف 

االنتخابات املبكرة 

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

في�صان النيل ي�صل م�صر 

ويغرق ع�صرات القرى بالدلتا 

الفو�صى والأهانات عنوان املناظرة 

الرئا�صية الأ�صوء يف تاريخ اأمريكا بني 

ترامب و بايدن



Saturday, October 3rd, 2020 - Issue (171)ال�صبت  3 اكتوبر 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الواحد وال�صبعون بعد املائة اإعـــالنـــــات2

أغـابـي

اشرف لوقا: 2482-704-647 - مخلص مرقس: 647-861-1566

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

tel: 905-604-9020
3636 steeles ave. e. #121
across from the new st. Mark cathedral (west side)

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121

جمل�س اإدارة واأ�صرة حترير »جود نيوز« 
يقدمون خال�س العزاء 

لع�صو جمل�س الإدارة
الأ�صتاذ / اأميل حبيب 

و حرمه / �صهري 

يف اإنتقال الأ�صتاذ / عزت مرق�س

عزاء جلميع اأفراد الأ�صرة واملحبني 
يف كندا و م�صر 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

راأي املحـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

الطالق في املهجر ... 
من السبب؟! 

.............................ص ٥

كورونا  اختبار 
 60 في  متاحا  بات 

صيدلية في أونتاريو
............................ص12

إجنازات  هي  ما 
مجلس  وإخفاقات 
أهم  جتاه  النواب 
القبطية  القضايا 
(3-2).............................

مفوضية  قانون 
حبيس  التمييز  عدم 
كونه  رغم  األدراج 

استحقاقا دستوريا
............................ص14

تستمر  خطيرة  آثار 
بعد  احلياة  مدى 

الشفاء من كورونا
............................ص17

عهد عبد النا�صر وبذرة اإ�صطهاد الأقباط

منذ اأيام وحتديدًا يف الثامن والع�ضرين من �ضبتمرب املا�ضي، يكون قد مر 

بداأ  من  اأول  يعترب  والذي  النا�ضر،  عبد  جمال  رحيل  على  قرن  ن�ضف 

اأوائل  ففي  البع�ض.  يعتقده  ما  امل�ضري على عك�ض  الإ�ضالمي  امل�ضروع 

امل�ضروع  بريق  خفت  وليبيا  واجلزائر  ال�ضودان  اإ�ضتقالل  وبعد  ال�ضتينات 

القومي يف اأعني عبد النا�ضر، ووجد �ضالته يف م�ضروع اأخر وهو امل�ضروع 

الإ�ضالمي، و�ضاعده يف ذلك خلفيته الإخوانية والتي اأعرتف بها �ضديقه 

اأتكلم« وكيف  الي�ضاري املعروف »زكريا حميي الدين« يف كتابه »والأن 

اأن زكريا وعبد النا�ضر اأق�ضموا على القراأن وال�ضيف اأمام »ح�ضن البنا«. 

وو�ضع  الأوقاف  وزارة  واأ�ض�ض   ، الكرمي  القراآن  اإذاعة  النا�ضر  عبد  فاأن�ضاأ 

من  الأزهر  وحول   ، الباقوري«  ح�ضن  »اأحمد  الإ�ضالمي  راأ�ضها  علي 

 ، املدنية من طب وهند�ضة وعلوم  الكليات  بها معظم  اإيل جامعة  جامع 

بناء  وقرر   ، التعليمية  املراحل  بكل  ور�ضوب  جناح  مادة  الدين  وو�ضع 

مئات امل�ضاجد بالقاهرة عرب م�ضروع »الألف مئذنة« ، وبداأ ح�ضو الأيات 

اإيل  لي�ض  الإ�ضرتاكي  الفكر  اأوعز  اأنه  حتى   ، خطاباته  كل  يف  القراآنية 

مواطني  بالطبع  الإ�ضالمي  م�ضروعه  واأ�ضاب  الر�ضول.  اإيل  بل  مارك�ض 

من  ال�ضخمة  وم�ضروعاتهم  الأقباط  اأموال  فبدد  الأقباط،  من  الدولة 

بينهم  ومن  الأحزاب  حل  وبعد  التاأميم،  يف  وم�ضانع  و�ضركات  اأرا�ضي 

عرب  للربملان  الو�ضول  يف  ينجحون  الأقباط  كان  والذي  الوفد  حزب 

ورموزهم  لالأقباط  ال�ضيا�ضي  الوجود  اإنهاء  مت  قوائمه، 

 ، باملدار�ض  القبطية  احلقبة  النا�ضر  عبد  وهم�ض  متامًا. 

خذ عامل الدين عند التعيني، 
ُ
وحرمهم من املنا�ضب ال�ضيادية والهامة ، واأ

باملائة   40 تراجعت من  الطب  بكليات  الأقباط  الأ�ضاتذة  ن�ضبة  اأن  حتى 

اإيل اأقل من 4 باملائة ، وحدث اإعتداءات علي الأقباط وكنائ�ضهم و�ضفها 

ن�ضرته  الذي  حموده«  »عادل  مع  حواره  يف  �ضنودة  البابا  قدا�ضة  املتنيح 

النا�ضر كانت  »«اإنه فى عهد عبد  بالقول   1996 عام  روزاليو�ضف  جملة 

عنها«.  يعلن  يكن  مل  الكنائ�ض  حرق  وحوادث  �ضعبة  الأقباط  ظروف 

وكل ما �ضبق وغريه كان من اأهم اأ�ضبابه اأي�ضًا حتي ينفي عن نف�ضه تهمة 

ب�ضبب  الأخوان  لها  يروج  كان  التي  التهمة  وهي  الإ�ضالم  علي  احلرب 

ال�ضادات  عهد  يف  الأخوان  وخرج  اأفرادهم.  بع�ض  واإعدام  اإعتقالت 

لكل  مهيئًا  النا�ضر  عبد  اأ�ض�ضه  الذي  وامل�ضجد  وال�ضارع  الطريق  ليجدوا 

اأفكارهم لتتم اأ�ضلمة املجتمع خالل �ضنوات قليلة ودفع اجلميع الثمن.  

ع�ضر عبد النا�ضر كان ملئ بالأكاذيب ، وكان اأهم واأكرب تلك الأكاذيب 

هي اأنه كان ل يكره الأقباط اأو ي�ضطهدهم، ولي�ض معنى تبني ال�ضادات 

اأن  وال�ضيوعيني،  ال�ضيوعية  ردًا علي  والإ�ضالميني  الإ�ضالمي  للم�ضروع 

نقارن بينهما ونقول اأن نا�ضر كان اأف�ضل من ال�ضادات. عبد النا�ضر و�ضع 

بذرة ال�ضوك الذي نعاين منه عرب ن�ضف قرن منذ رحيله

ابـرام مقــار
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يحدث  أن  كن  يمُ ما  أسوأ  من 
تكون  أن  ممُجتمع؛  أي  في 
لألغلبية  ليا«  العمُ »الكلمة 
معرفًة،  األقل  وعًيا«،  »األقل 
األقل ذوًقا، األدنى ممُستوى على 
ما  بذريعة  األصِعدة  ممُختلف 
ترك  »املمُساواة«.  عليه  يمُطلق 

يعني  هؤالء  بيد  األمور  زمام 
السماح لهم بجذب كل ما هو 

أعلى إلى مستواهم األدنى في كل شيء: 
اإلبداع،  الفن،  األخالق،  احلياة،  أمناط  في 
دائًما  يمُطالبون  االقتصاد، وهؤالء  الثقافة، 
التي  األصيلة  احلمُرية  ال  بــــــ«احلمُرية«، 
تمُعتبر حًقا عظيًما للجميع، بل »حريتهم« 
ريات  حمُ ممُختلف  مصادرة  في  فقط  هم 
أو ممُجتمعية تدعم  األخرين بذرائع دينية 

رغبتهم تلك وتقويها.
إن السماح جلميع البشر بالتعليم اجملاني 
دون ضوابط  الدراسية  املراحل  في جميع 
أي  يستطيع  الذي  الدرجات  مجموع  غير 
وليله  نهاره  قضى  إذا  حتقيقه  مخلوق 
الدروس ظهرًا عن قلب سمح  في حفظ 
دون  تمع  اجملمُ طبقات  بني  »خلٍط«  بحدوث 
غربة كافية، وسمح لطبقاٍت دمُنيا بعيش 
شهادٍة  بنيل  ليا  عمُ إلى  حتولت  أنها  وهم 
اخلراب،  بذرة  تبدأ  هنا  ومن  جامعية، 
ودون  ثقافة  دون  التلقيني  فالتعليم 
تهذيب للروح والوجدان ال يصنع ممُجتمًعا 
فئات  بني  املساواة  أوهام  يغرس  بل  راقًيا، 
في  بهم  ويطير  بينها،  املساواة  يكن  ال 
معجزات  حتقيقها  يتطلب  أحالم  فضاء 

شبيهة بالعثور على مصباح 
عالء الدين أو مغارة علي بابا.

الطموحات  أن  شك  ال 
السامية ضرورية حني يرافقها 
والقدرة  والثقافة  االجتهاد 
هذا  الفردي،  اإلبداع  على 
يفسح  الطموحات  من  النوع 
ولو  التدريجي  لالرتقاء  الطريق 
في  قادمة  أجيال  مدى  على 
جيل  كل  يبدأ  بحيث  الواحدة،  األسرة 
انتهى اجليل الذي سبقه، لكن  من حيث 
التوقعات املتضخمة التي تصور للبعض 
أن السير في طريق منطي ال يكن أن يؤدي 
 - اخلدمية  الوظائف  من  وظيفة  إلى  إال 
مهما كان عنوان التخصص رنانًا كالطب 
أو الهندسة أو احلقوق – يصعد بهم إلى 
توقعات  هي  الراقية  الطبقات  مصاف 
ضارة باجملتمع، ألن هؤالء ماليني، وكثرتهم 
تنفي التميز، كما أن هؤالء املاليني ينقلون 
منها  جاؤوا  التي  البيئات  وتقاليد  عادات 
ينقلون  وال  املهنة،  تلك  في  بتصرفاتهم 
طبقتهم  إلى  ورقيها  املهنة  مستوى 

ليرفعوا أنفسهم ويرفعوها معهم.
حالة الفوضى و«اللخبطة« التي خلطت 
بني احلابل والنابل من البشر دون استحقاق 
اليومية،  حقيقي شوَّهت تفاصيل احلياة 
والتصرفات  السوقية،  لألفكار  وسمحت 
تسود  بأن  السوقية  واأللفاظ  السوقية، 
العام«  »الطابع  مبظهر  وتظهر  تمع،  اجملمُ

املمُعتاد فيه.

ة نتيجة الفو�ضى الطبقيَّ

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غربيــــــــال

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

كانت خطوة وجريئة، تلك التي أقدمت عليها كال من اإلمارات 
العربية املتحدة، ومملكة البحرين، لتوقيع اتفاقية سالم مع 
إسرائيل، بعد إعالن ورعاية من قبل الرئيس األمريكي دونالد 
النتخاب  االنتخابية،  احلملة  ذروة  من  يقترب  الذي  ترامب، 
ظروف  ظل  في  القادم  نوفمبر   3 يوم  األمريكي  الرئيس 
جائحة كورونا، التي كشفت عن عجز العالم حتى اآلن، حلني 
التوصيل إل لقاح فعال، لهذا الفيروس اللعني، الذي احتجز 

اإلنسانية رهينة له.
عندما  فتح،  حلركة  التاريخي  الزعيم  عرفات،  ياسر  قالها 
الرئيس  وبرعاية  رابني،  اسحق  مع  األبيض  البيت  في  وقع 
اتفاقية سالم، قالها هذا  الديقراطي وقتها وليام كلينتون 
»سالم الشجعان«. بالفعل، السالم، دائما سالم للشجعان، 
التي  السلبية،  الذهنية  الصورة  من  الرغم  على  وإسرائيل، 
على  العربية،  واحلكومات  العربية  اإلعالم  وسائل  رسمتها 
مدار عقود، ونتج عنها ايديولوجيا كارهة ومعادية إلسرائيل، 
خاضتها  التي  الكثيرة،  احلروب  بسبب  متفهم،  أمر  فهذا 
وفي  املواجهة،  دول  وحتديدا  العربية،  الدول  من  العديد 

مقدمتها مصر، وسوريا.
إال أن التغير النوعي في السياسة اإلسرائيلية جتاه بعض دول 
املواجهة، ومنها مصر واألردن، وغيرها من الدول، يجعل من 
املطبقة  السياسات  في  النظر  إعادة  والبرجماتي  املنطقي 
الفعلي  وجودها  نكران  على  األوان  فات  التي  إسرائيل،  جتاه 
في املنطقة، كدولة فاعلة ومؤثرة، وحليف دولي استراتيجي 
لعدد من القوى االستراتيجية الراسمة واحلاكمة لسياسات 
في  كانت  سواء  واالقتصادي،  السياسي  الدولي  النظام 

أمريكا الشمالية أو االحتاد األوروبي.
كانت إسرائيل دولية معادية ومغتصبة للكثير من األراضي 
مت  عربية،  أراضي  من  إسرائيل  واحتله  أخذته  وما  العربية، 
استرداد جزء منه بالقوة، بواسطة مصر، خالل حرب أكتوبر 
املغتصبة  واألرض  الكرامة  أعادت  التي   ،1973 عام  اجمليدة 
ملصر، ومنحت موقف تفاوضي قوي ملصر، لتحصل على بقية 

حقوقها وأراضيها من إسرائيل.
وبالتالي  احلقوق،  ومراعاة  العدل  على  القائم  للسالم،  نعم 
بكل  هي  والبحرين،  اإلمارات  عليها  أقدمت  التي  اخلطوة، 
تأكيد خطوة شجاعة، في سبيل سيادة السالم واالستقرار 
في منطقة، هي من أكثر مناطق العالم سخونة من حيث 
أن  ترامب  الرئيس  أعلن  وكما  اإلرهاب.  وتفشي  الصراعات 
أن يعلن عن مثيالتها  والبحرين، من احملتمل  خطوة اإلمارات 
مع  سالم  اتفاقيات  ستوقع  أخرى،  عربية  لدول  بالنسبة 
يرفع  أن  مقابل  صراحة،  السودان  اسم  ذكر  ومت  إسرائيل، 
الواليات  عليها  صنفتها  التي  اإلرهاب،  قوائم  من  اسمها 
مستوى  على  الكثير  يخسر  السودان  جعل  مما  املتحدة، 
عزلة  عليها  وفرض  الدولي،  والسياسي  االقتصادي  النظام 
الدولية  السيرفيرات  باستخدام  يتعلق  فيما  حتي  دولية، 

لإلنترنت، وما سافر السودان يعرف معنى هذه احلقائق.
العربي،  للجانب  دون مكاسب  نتحدث عن سالم مطلق  ال   
من حق الشعب الفلسطيني األصيل أن يحصل على حقه 
دولته  عادلة، إلعالن  أراضي  على  واحلصول  املصير  تقرير  في 
املستقلة ذات السيادة. واملشكلة تأتي دائما من النخب، أو 
الفراغ  هواء  مألت  التي  »احلنجورية«،  النخب  هذه  من  جزء 
امتيازات لشعوبها،  أي  ولم حتصل على  كالما، غير مجدي، 
في حني أن حسابتها البنكية، لبعض هذه النخب، استفادت 
اجلوفاء  اخلطابات  هذه  متول  كانت  ودول  لقوي  حتويالت  من 
األيديولوجية، التي كانت تأتي على هوى العامة أو قطاعات 
منهم. لكن ما احلال اآلن، وبعض هذه الدول املمولة لبعض 
أو  اتفاقيات سالم  وقعت  الفلسطينية  واملنظمات  احلركات 
في طريقها جلس النبض لتوقيع اتفاقيات سالم مع إسرائيل.

هناك حديث عن أن سلطنة عمان والسعودية في طريقها 
سلطنة  وأن  خاصة  أبيب،  تل  مع  واملعلن  الرسمي  للسالم 
عمان منذ القدم وهي معروفها بسياستها احليادية، والرياض 
يحكمها اآلن دماء شاء مستنيرة وتسعى الستقرار املنطقة، 
وتقوم بجس النبض، خاصة وأن السياسة اإلماراتية ال تسير 
مبعزل عن التنسيق مع الرياض والقاهرة. مع مراعاة العالقة 
االستراتيجية القوية بني األمير املستنير محمد بن سلمان 
السعودية،  في  نوعيه  كبيرة  نقلة  أحدث  الذي  العهد،  ولي 
بصورة  لألمور  ينظرون  ممن  باإليجابية،  لها  الكثيرون  يشهد 
موضوعية، والرئيس األمريكي ترامب. هذه العالقة ستحقق 

الكثير من املكاسب للطرفني.
مع األخذ في االعتبار أن هذا السالم اجلديد، سيكون مبثابة 
منافسه  أما  ترامب  الرئيس  انتخاب  إلعادة  قوية  نقطة 
الديقراطي جو بايدن، والذي كان نائبا للرئيس األسبق باراك 
اإلخوان  ومنها  اإلسالمية  اجلماعات  مع  حتالف  الذي  أوباما، 
إلحداث  وسياسيا،  ولوجستيا  ماليا  ودعمها  املسلمني، 
والشرق  العربي  الوطن  منطقة  في  بالفوضى  يمُسمى  ما 
األوسط، للسيطرة عليها، والتحكم في احلركات اإلسالمية، 
خاصة اإلرهابية منها، والتي تعادي صراحة الواليات املتحدة 

حني يحكمها احملافظني وليس الديقراطيني.
إسرائيل  إلى  تنظر  أن  اليسار  تيارات  بعض  أن  املتفهم  من 
من منطلق أيديولوجي يكن تفهم عدائها املطلق إلسرائيل، 
ومتغيرات،  مصالح،  السياسة  أن  يدركوا  أن  عليهم  لكن 
وبالتالي من الطبيعي أن عدو األمس، يكن أن صديق اليوم. 
مثال  ولننظر  لها.  وجود  ال  السياسة  في  املطلقة  فاألمور 
لالحتاد السوفييتي الشيوعي، أين هو اليوم؟ عبارة عن دولة 
رأسمالية مشوهة. وأين هي دول أوروبا الشرقية االشتراكية، 
كلها أصبحت دول رأسمالية تدور وتسبح في فلك رأسمالية 
الدولة  شيوعية  هي  وأين  األوروبي.  االحتاد  دول  وديقراطية 
الكثير من  واشتراكية مهجنة مع  الصينية، هي شيوعية 
مع  وتتعامل  تصمد  أن  الصني  تستطيع  حتى  الرأسمالية، 
العالم. اإليديولوجيات فكرة جامدة، ولم يعد لها مجال في 
النظام الدولي السياسي واالقتصادي احلالي في القرن احلادي 

والعشرين.
اإليديولوجيات، ألن األفكار  أن نتحدث عن موت  ال نستطيع 
حتي  وتهجني،  ذوبان  عن  نتحدث  ولكن  متوت،  ال  واملبادئ 
تستطيع التكيف واملواءمة مع املعطيات اجلديدة في اجملتمع 
الوطني واإلقليمي واحمللي، وإال ستقوم ضدها ثورات تقضي 
عليها كما حدث في أوروبا الشرق واالحتاد السوفييتي، روسيا 

االحتادية حاليا، وريثه الشرعي.

مناقشة  في  الدخول  عن  بعيداً  إسرائيل،  مع  العداء  إن 
املكان  ليس  السياسي،  اجملال  ألن  الدينية،  املعتقدات 
في  اجلديدة  املعطيات  عن  نتحدث  بل  وحتليلها،  لنقاشها 
مغاير  جديد،  وثقافي  واقتصادي  وعسكري  سياسي  مجال 
عهد  في  فإيران  السنني.  عشرات  من  احلال  عليه  كان  ملا 
الدول  بني  والعالقات  اإلمبراطور.  عهد  في  إيران  غير  املاللي، 
العربية وإيران شهدت تغييرات جذرية بني احلقبتني. ولننظر 
العربية،  الدول  إيران والعديد من  إلي العداء الكبير بني  اآلن 
أوسطي  والشرق  العربي  احمليط  في  واملؤثرة  الفاعلة  خاصة 

في مقدمتها السعودية واإلمارات ومصر.
معطيات  حتدده  أن  يجب  إسرائيل  من  املوقف  فإن  وبالتالي 
سالما،  أم  عداء  أم  برودا  كانت  ما  إذ  زمنية،  مرحلة  كل 
تستحق  أوسطية  والشرق  العربية  املنطقة  وأن  خاصة 
الراحة واالستقرار من هذا الصراع التاريخي. وليتحقق هذا، 
اجلرأة  لديها  يكون  أن  والعامة  اخلاصة  اإلعالم  وسائل  على 
هذا  من  تخفف  صورة  ونشر  صياغة  إعادة  في  والشجاعة 
منطقة  في  والتنمية  واالستقرار  للسالم  وتدعو  العداء، 
خربتها احلروب، رغم ثرواتها العظيمة. وللمعادين إلسرائيل، 
بل  منها،  للتخلص  فعلتم  ماذا  معطياتهم،  ندرك  والذين 
خطاباتها  في  التي  اإلرهابية،  اإلسالمية  احلركات  حتى 
أبيب، لم تفعل أي شيء جتاه  الدعائية تعادي ليل ونهار تل 
إسرائيل، بل وتتسرب أخبار لإلعالم الدولي، أن بعض عناصر 
بواسطة  يتم عالجه  داعش  ومنها  اإلرهابية  اجلماعات  هذه 
أطباء إسرائيليني!! مثلما قيل عن أن أكبر حركة إسالمية، 
املسلمني، حركة  اإلخوان  الفلسطيني حلركة  الفرعي  وهي 
حماس، ساهمت إسرائيل بقوة في تأسيسها، لشق الصف 

الفلسطيني وتكبيل حركة فتح.
هذا السالم يجب أن يحميه قوة، ممثلة في القوات املسلحة 
الدول  تكون  أن  يعني  السالم،  هذا  ألن  عربية،  دول  لكل 
العربية مستيقظة ألي خطط ثنائية أو ثالثية على مستوى 
أخري،  دول  تضر مبصالح  أن  إسرائيل، يكن  مع  الدول  بعض 
أبيب يوجد بها نخب على وعي ودراية مبعنى  خاصة وأن تل 
مصاحلها  عن  والدفاع  املنافع  على  واحلصول  البرجماتية 
من  واستيقاظ  رشادة  يتطلب  األمر  وهذا  الضيق،  باملعني 
من  يعلي  أال  يجب  العادل  فالسالم  العربي.  الطرف  جانب 
والشعب  العربية  الدول  مصالح  على  إسرائيل  مصالح 
ذات  مستقلة  دولة  على  احلصول  في  وحقه  الفلسطيني 
سيادة بالتفاوض، عبر نخب وطنية قوية تدافع عن املصلحة 
جتلب  ال  التي  الرنانة،  والكلمات  اخلطب  عن  بعيدا  الوطنية 
أي مصالح سياسيا واقتصاديا. السالم العادل، سالم يحقق 
واالستقرار  املتبادلة  املنافع  من  إطار  في  اجلميع  مصالح 
عبر  الرشيد،  بالتفاوض  احملتلة  األراضي  واسترداد  والتنمية 
نخب وطنية، مخلصة، وليست منتفعة )وحتديدا في احلالة 

الفلسطينية(.

�ضالم ال�ضرق الأو�ضط اجلديد 2020 

.. واإعادة انتخاب ترامب .. 

وذوبان الأيديولوجيات
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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 في بالدنا: سيارات اإلطفاء، وسيارات 
اإلسعاف، وسيارات شرطة النجدة، سيارات ال 

تسيرإال في أماكنها، وال تقف إال في سيرها!

   وكأن رجال النجدة، مصابني بلعنة: “ال أحد 
يصدق كذاباً، التي قرأوا عنها في مدرستهم، 

عن شخص كان يدعي الغرق أكثر من مرة، 
فلما كان يغرق بالفعل، لم يصدقه أحد، ولم 

ينجده! 

   وال أنسى ان أنسى من ذاكرتي، تلك 
الواقعة: فقد اشتبك مسجل خطر، وشريك 

له في عالم االجرام، في ملحمة حامية 
الوطيس، ودامية. وعندما اتصل أحدهم 

بشرطة النجدة، رد عليه املسئول، بال مباالة، 
قائالً: دعهما في معركتهما إلى النهاية، 

فإما أن يوت االثنان معاً، فنرتاح منهما! واما 
ان يوت الواحد، ويدخل اآلخر السجن! وقد 

كان االحتمال الثاني من نصيبهما، كما تنبأ 
سيادة الضابط!

   وعندما توفى الفنان الكوميدي جناح 
املوجي، كشفت ابنته تفاصيل ما حدث 

لوالدها، وقالت: لقد ظل والدي ملدة ساعتني 
يصرخ من شدة األلم، وقد قمت باالتصال 

بسيارة اإلسعاف، ولكنها تأخرت كثيراً،وملا 
جاءت،كان قد لفظ أنفاسه األخيرة!

   أما الكاتب رامي جالل، فيكتب هذه 
الكلمات احلزينة التي تدين فيما تدين سيارة 
اإلسعاف، التي لم تأتي، عندما أصيب والده 

الكاتب الساخر جالل عامر، بأزمة قلبية 
“يطلب مني اجلميع أن أحتدث عن الرفض 

القاطع لعربة اإلسعاف احلضور في منظومة 
فاسدة، ودائماً ما يراودني مشهد خيالي 

مفاده أنني إذا قلت ملسئولي اإلسعاف 

األغبياء يومها إن الراقصة الفالنية حتتاج 
إليهم، فال أظنهم كانوا سيتأخرون؛ فمصر 
ال تمُبقي على من “يحبها”، لكنها تمُبقي على 

من “يهزها”!

   ويبدو أن اإلسعاف، ما هو إال اسم حملطة 
مترو!

   أما عن سيارات اإلطفاء، فحدث وال حرج، 
فهي ان جاءت، تأتي بعد أن تكون النار قد 
أتت على األخضر، واليابس، واحلجر. أو هي 

تأتي بعد أن يكون الناس، قد قاموا بأنفسهم 
بالتعامل مع احلرائق املستعرة، حتى تخمد 

وتنطفئ!

   فهل يخشى االطفائي اللعب بالنار؛ حتى 
ال حترقه؟!

   ام أن »املطافئ« اختفت منذ باعها 
»إسماعيل ياسني« في فيلم »العتبة 

اخلضراء«؟!

   أعرف أن احلكومة قد أنشأت هذه 
املنظومات احلياتية املهمة، وتدعمها باملال 

السخي، ولكنها تركتها: بال عيون، بال رقيب، 
بال حسيب. فإذا بالقّيمني عليها، يمُظهرون: 

الالإنسانية، والالمباالة، والالمسوؤلية!

وال بد أن تتحرك الدولة، وتبحث في أسباب 
حتجر هذه السيارات في اماكنها، رغم 

االستغاثات املدوّية، ومحاكمة، ومحاسبة، 
ومعاقبة هؤالء اخلونة، الذين يأكلون من 
مرتباتهم، ويتقاعسون عن أداء واجبهم.

   فال أقل من عزلهم عن مناصبهم، وطردهم 
من وظائفهم إلى حيث غضب اهلل!

عـادل عطيـة

غالباً ال تأتي..

الطالق يف املهجر ... من ال�صبب؟

املراأة واأ�صا�س امل�صاكل

الطالق  قرار  تاأثري  عن  تكلمنا  ال�ضابقني  العددين  يف 

على الأبناء من �ضن الطفولة مرورًا باملراهقة حتى �ضن 

يف  بامل�ضاكل  البادئ  هو  عمن  �ضنتكلم  واليوم  ال�ضباب 

البيت، اأو كيف يت�ضلل الطالق اإىل الأ�ضرة حتى ُي�ضبح 

اأن  جند  الراأي  ا�ضتطالعات  اأغلب  يف  واقعة.  حقيقة 

 ،%٢٢ والرجل   ،%٣٥ ميثل  للطالق  ك�ضبب  ال�ضيدات 

منها  اأتينا  التي  البالد  من  املتوارثة  والتقاليد  والعادات 

اجلديدة  املجتمعات  يف  احلريات  تاأثري  وا�ضباب   ،%٢٧

انه جتنى وظلم  املقال  يقراأ عنوان  يعترب من  16%. وقد 

معظم  لأن  ذلك  يف  اوافقه  اأنا  الأمر  وحلقيقة  لل�ضيدات 

الول يف  ال�ضبب  املراأة هي  اأن  اإىل  ُت�ضري  التهام  اأ�ضابع 

حالت الطالق التي حتدث للم�ضريني خا�ضة والعرب 

ال�ضيدات  اأن  نعم  اأقول  ولكنى  املهجر،  بالد  يف  عامة 

اأكرب �ضبب للطالق ولكن قبل احلكم بذلك تعالوا  هم 

ُنلقى نظرة على التغري الذى طراء على حياة املراأة حتى 

جعلها تطلب الطالق ولناأخذ مثال لل�ضيدة امل�ضرية التي 

غالبا كانت تعي�ض يف م�ضر حياة الت�ضيري ولي�ض التخيري 

ودائما قراراتها تكون خا�ضعة لعدة �ضوابط يجب اأن ل 

تلك  ُترغم على  فقد  زواجها،  م�ضاألة  تتعداها حتى يف 

الزيجة خوفًا من اأن يفوتها قطار الزواج اأو لأنه غنى ، 

الإجناب  وبعد  و�ضالونات،  م�ضالح  زواج  يكون  قد  اأو 

تتحول املراأة امل�ضرية اىل مربية بدرجة امتياز لأن نظام 

يف  الأطفال  متابعة  رفاهية  ُيعطيها  ل  م�ضر  يف  التعليم 

املدر�ضة، فالبد اأن تفتح املراأة مدر�ضة ليلية يف منزلها.

امل�ضرية  املراأة  تهتم  اأن  يجب  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 

تكون  واإل  الزوج  اأهل  وخ�ضو�ضًا  ال�ضرية  بالعالقات 

حتت مق�ضلة النتقادات، واأنها غري اجتماعية. وعندما 

املجرتة  املراأة  طبيعة  ونتيجة  املهجر  بالد  اإىل  تاأتى 

اإذا  ابالغ  -ولن  يوم  كل  بتذكر  املراأة  فتبداأ  لالأحداث 

فرتة  من  ابتداء  حياتها  يف  حدث  ما  يوم-  كل  قلت 

التعارف واخلطوبة ثم الزواج وحتمل امل�ضوؤولية يف تربية 

الأطفال. 

غري  تتذكر  ل  فقد  حلواء  الب�ضرية  للطبيعة  ونتيجة 

لها  يح�ضر  مل  اأنه  من  ابتداء  للزوج  ال�ضيئة  الذكريات 

دبدوب اأحمر مع هدية الفالنتني اأثناء اخلطوبة، مرورًا 

اأنها  اأبنة خاله على حفل زفافهما بالرغم من  باأنه دعى 

اأهلها  عن  زيادة  �ضبوع  علبة  اهله  اعطاء  ثم  حتبها،  ل 

حادثة  تتذكر  مرة  كل  وفى  الثالث،  اأبنهم  �ضبوع  يوم 

باأنها ُظلمت يف  مثل هذه تنبت يف ذهنها نبتة �ضيطانية 

كانت  الذي  بال�ضكل  حياتها  تعي�ض  مل  واإنها  زواجها 

تتمنى اأن حتياه. 

ثم يكرب الهرم يومًا فيوم ومع ما و�ضلت اليه حقوق املراأة 

اأمرها من دخل  املراأة زمام  امتالك  املهجر ومع  يف بالد 

ثابت وعمل وو�ضائل خمتلفة حلياة مريحة، تكون املراأة 

قد اأمتت بناء اجلدار العازل عن اأفراد ال�ضرة حتى الأبناء 

وتبداأ فكرة بداية حياة جديدة 

اأن تعو�ض  اأ�ضخا�ض خمتلفني لعل وع�ضى ت�ضتطيع  مع 

مروا  الذي  ال�ضدقاء  يكون  وقد  عمرها،  من  فاتها  ما 

قرار  املراأة  تتخذ  اأن  مبا�ضر يف  التجربة �ضبب غري  بهذه 

النف�ضال.

لرتبية  �ضحية  هو  ال�ضيدات  من  النوع  هذا  ان  راأيي  يف 

واأن  بها  مفعول  اأنها  اأ�ضا�ض  على  تربت  فقد  مغلقة 

اأن  ت�ضتطيع  ول  تابعة  واأنها  فعل،  ردة  هي  ت�ضرفاتها 

تعملى  ي�ضح�ض  ما  بنت  »انتى  ومبداأ  متبوعة  تكون 

�ضوق  داخلها  وجعل  �ضخ�ضيتها  على  اأثر  قد  كدة« 

للتمرد على الواقع دون ح�ضاب النتائج، وهذا ل يعتمد 

البع�ض ولكن  على م�ضتوى اجتماعي معني كما يظن 

العدد  يف  القاء  واىل  املر�ض...  لهذا  يتعر�ض  قد  الكل 

اتخاذ  من  الرجال  �ضلبية  عن  نتكلم  ف�ضوف  القادم 

القرار. 

بقلم: جمدي حنني

يا وطني...متهل قليالً وأنصت لعتاٍب 

أثقل فؤادي! 

الأ�ضبوع  يف  تابعت  والرتقب  القلق  من  بكثري 

املا�ضي ما حدث من احتجاجات حمدودة حدثت 

م�ضر،  العزيز  وطني  من  متفرقة  اأماكن  ب�ضع  يف 

ل  م�ضر  اأن  اليقني  علم  اأعلم  لأين  بقلق  تابعت 

تتحمل تبعات ثورة ثالثة. 

والقِلْق  حمبوبته  على  القلق  املحب  بعني  تابعت 

على حمبيه! تابعت و�ضوؤال يرتدد �ضداه يف ذهني، 

�ضوؤال يحرقني، ميزقني ويجهز على ما تبقي يل من 

ملاذا ل  اإجابة!   له  اأجد  ول  تفكريي  فيعجز  عقل 

ي�ضدقون اأننا نحبها واأننا نخاف عليها واأننا نحرتق 

لأنف�ضهم  اأرادوا  ملاذا  مكروه؟!  اأ�ضابها  ما  اإذا 

يف  نقف  اأن  املمكن  من  اأننا  ي�ضدقوا  اأن  ولغريهم 

خندق واحد مع من يريد بها �ضرًا؟! 

اأتعجب من هوؤلء الذين و�ضعوا لأنف�ضهم باأنف�ضهم 

معيار من لي�ض معنا على طول اخلط فهو يف مع�ضكر 

بخرابها  نهار  ليل  يحلمون  من  مع  يحلم  الأ�ضرار 

ليقيموا  اخلراب  يوم  ينتظرون  من  مع  وينتظر 

ا�ضتطعتم  كيف  اأطاللها!  على  املقزز  عر�ضهم 

هذا  ولنا  لأنف�ضكم  ارت�ضيتم  وكيف  ذلك  ت�ضديق 

ل  وخطايا  اأخطاء  ننتقد  لأننا  فقط  امل�ضوه  املعيار 

يجب اأن حتدث؟! يا وطني احلبيب كيف ي�ضتوي 

يوم  فرحًا  عينيه  من  الدموع  ت�ضاقطت  من  عندك 

اأ�ضرتدك يف الثالثني من يونيو مع من متني حرقك 

مبن فيك طمعًا يف حكم اأو يف �ضلطة؟!  

يا وطني متهل قلياًل قبل اأن متزق فوؤادي وذكريات 

اإىل ترابك وتراب  ال�ضبا واأحالم الطفولة واحلنني 

وطني،  يا  هذا  معيارك  ب�ضكني  الراحلني  قبور 

با�ضمي  ارتبطت  عمر  وحكاية  و�ضفة  اأ�ضمًا  يا 

يف  واأنت  قربي  و�ضاأدخل  حييت  ما  و�ضاأحملها 

قلبي، يا وطني يا من اأحمل لغته وكتبه وتاريخه 

نكاته  وحتى  واأيامه  وانت�ضاراته  واأعالمه  وعلمه 

ذكري  من  يل  حديث  يخلو  ل  ويكاد  فوؤادي  يف 

حدثت فيه. 

يا وطني كيف  نعم هاجرت منك ومل تهجرين، 

بني  ما  تفرق  ل  فاأ�ضبحت  الأمر  عليك  اأختلف 

اأحقًا تريدين  يا وطني  املحب والكاره واملنتفع؟! 

يد  حم�ض  اأتريدين  فكر؟!  ول  يل  راأي  ل  تابع 

�ضامت  خانع  طائع  اأتريدين  عقل؟!  دون  ت�ضفق 

م�ضخ؟!   حم�ض  اأتريدين  الأمر؟!  عند  هاتف 

الطلب،  يرق�ضون دون حتى  فيك  م�ضوخ  كم من 

اأحتتاج حقًا اإىل مزيدًا من م�ضوخ؟! 

يا وطني فارق كبري ما بني احلر املحب وبني امل�ضخ 

يا  انتفاع!  ال�ضمت  وبع�ض  بال�ضمت  املنتفع حتى 

وطني اأنت مل تكن م�ضخًا يومًا ول اأنا �ضاأكون. يا 

وطني فارق كبري بني حمب يختلف معك كي ما 

وطني  يا  الظالم!  لك  يتمني  وكاره  الطريق  ينري 

الأوان!  فوات  قبل  وحمبيك  بنيك  مع  ت�ضالح 

لراأي  وال�ضماح  امل�ضار  ت�ضحيح  وقت  يحن  اأمل 

معار�ض يوازن الراأي ال�ضائد املتماهي الهاتف دومًا 

حلرية  متنف�ض  ويعطي  الطريق  فينري  انقطاع  دون 

التعبري؟! يا وطني ولو خرج نفر قليل تلبية لنداء 

اأن  فيجب  املقاول  الأفاق  اأو  الأفاق  املقاول  هذا 

تتوقف كثريًا للدر�ض والفح�ض ولت�ضحيح امل�ضار.

الراأي  و�ضماع  التعبري  حلرية  منافذ  بفتح  الآن  اأبداأ 

الآخر املخل�ض وفوت الفر�ضة على قنوات واأنظمة 

ل�ضعال  بالتحديد  النقطة  هذه  ت�ضتغل  باأكملها 

اأنت نتمنى  اأنا ول  ال�ضارع امل�ضري من جديد ول 

والنقا�ض  البّناء،  النقد  من  ب�ضيء  اأ�ضمح  ذلك. 

البّناء و الراأي الآخر البّناء و فّوت الفر�ضة علي من 

وطني  يا  جديد.  من  م�ضر  ا�ضتعال  بيوم  يحلمون 

يكتب  قلم  عتاب  فاأقبل  قلمي،  وهذا  عتابي  هذا 

كيف  علمته  من  واأنت  اأنت،  اأنت وبلغتك  اإليك 

يقراأ وكيف يكتب وكيف يف�ضح وكيف يعاتب!

بقلم: 

جورج مو�صى
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للممثل   gone girl«« فيلم  يشاهد  لم  منا  من 
بتزييف  قامت  زوجة  تدور حول  والتي  افليك  بني 
وفاتها لكي تنتقم من زوجها، الفيلم انتاج عام 
2014 وحقق إيرادات عالية جدا. اجلديد في االمر 
ملن ال يعلم ان الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، 
الفيلم،  عن  بسيطا  اختالفا  مختلفة  وهي 

فالزوجة ماتت بالفعل ولم تزيف وفاتها.
السنة  رأس  يوم  في  وحتديداً   2002 عام  ففي 
)السي  اسمها  سنة   27 عندها  سيدة  اختفت 
تعمل  كانت  السي  كاليفورنيا.  ف  بترسون( 
حياتهم  سكوت،  زوجها  مع  وتعيش  مدرسة 
كانت خالية من املشاكل وكانت عادية، وكانت 
حامل في اول طفل لها وفي الشهر الثامن من 
اختارت  انها  لدرجة  مستقرة  وامورها  حملها 

اسم لطفلها وهو )كونور( وجهزت غرفته ألنها 
قاربت على موعد الوالدة، الى هنا األمور طبيعية 

جدا.
حتى اختفت الزوجة احلامل بدون اي آثار، سكوت 
زوجها قال ان السي اخذا كلبتهم لكي متشيها 
وهو خرج للميناء في رحلة صيد، وعندما عاد الى 
رات  بالكلبة ألنها  أتت له  البيت وجد جارته قد 
الكلبة تسير في شوارع احلي مبفردها دون السي، 
املنزل  امام  وتعجبت كون سيارة السي موجودة 

وان السي ليس باملنزل.
عن  الشرطة  بإبالغ  الفور  على  سكوت  قام 
عن  البحث  عمليات  بدأت  وفوراً  زوجته،  اختفاء 
السي املفقودة والتي شارك فيها مئات االهالي 
خاصة  املوضوع  بهذا  االعالم  وسائل  واهتمت 

وكانت  حامل  كانت  السي  ان 
لطيفة وليس لديها أي أعداء او 
مشاكل مع أحد بشهادة الكل.

البداية أهل السي قالوا عن  في 
زوج محب ومخلص  انه  سكوت 
ودعموه عندما فتشت الشرطة 
باعتباره  اخلاصة  واشياءه  بيته 
القضية  تلك  في  فيه  مشتبه 
ولكن الشرطة كان لها رأي اخر 
ونظرتها في كثير من األحيان ال 
تخيب. الشرطة قالت للصحافة 
انه الزوج لم يكن متعاون معهم 

نهائيا وكان غامضا!
بنت  ظهرت  عندما  حدثت  األحداث  تلك  كل 
عالقة  على  انها  بتّدعي  وكانت  )آمبر(  اسمها 
انه متزوج،  وإنها لم تكن تعرف  بالزوج سكوت، 
من  ألكثر  ببعضيهما  عالقة  على  كانا  وانهما 
اسبوعني قبل اختفاء السي الزوجة... هذا ليس 
كان  سكوت  ان  بعدها  اتضح  فقد  شيء  كل 

خائن وعلى عالقة بامرأتني غير آمبر وزوجته! 
الشرطة  قامت  الصادم  )آمبر(  تصريح  وبعد 
اكتشفت  وفعال  الزوج،  التحريات على  بتكثيف 

مصائب كثيرة! 
زوجته  تأمني  أخذ  سكوت  ان  اكتشفت  فقد 
وباع  دوالر  بربع مليون  قيمته  تقدر  والذي  اخلاص 
هذا  كل  أيضا،  املنزل  يبيع  ان  وأوشك  عربيتها 
الدرجة  من  به  املشتبه  خانة  في  سكوت  وضع 

االولى في اختفائها. 

يستسلم،  لم  سكوت  ولكن 
يبكي  التلفزيون  في  وظهر 
يحب  وانه  الناس  ويستعطف 
ال  فهو  عودتها،  ويتمنى  زوجته 
يتصور احلياة دونها ودون  ابته الذى 
لم يولد بعد، كانت عيناه مملؤتان 
بدموع التماسيح الكاذبة، و لكن 

القدر كان البد ان يقول كلمته.
جثة  ظهرت   2003 عام  ابريل  في 
عن  بعيدة  الشاطئ  على  السي 
ومن   ، كم   1٥4 بحوالي  بيتها 
قد  ما  احد  ان  اتضح  التحريات 
الى  وتركها تغرق هي وجنينها  البحر  رماها في 
ان فارقت احلياة و طفت جثتها فوق املاء واخذتها 

األمواج الى الشاطئ.
مت  الذي   200٥ عام  بيترسون  سكوت  ادانه  ومتت 
النووي  احلمض  نتيجة  ظهور  حتى  قبل  تعقبه 
وقام  اجلثة،  فوق  اثاره  يوجد  كان  الذي  للقاتل 
وعاش  شعره  وصبغ  شكله  بتغيير  سكوت 
للهرب من  بائسه  اخرى في محاولة  في مدينة 
املكسيك  الى  للهرب  يستعد  وكان  الشرطة، 

لكن مت القبض عليه. 
وحكمت احملكمة على سكوت بتهمة القتل من 
الدرجة األولى لزوجته وتهمة القتل من الدرجة 
الثانية لطفله، ومازال يقضي عقوبته في سجن 
االعدام  حكم  انتظار  في  كوينتني  سان  والية 
بالسبب  سكوت  يعترف  لم  اآلن  والى  عليه... 

احلقيقي جلريته الشنيعة تلك! 

ق�ضة الزوج اخلائن الذي اقتب�س منه فيلم »جن جريل« ق�ضته 

Queen Bakery
31 Melanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

416-562-9616

neeDeD iMMeDiATeLy

2 egyptian bakers position 
Full time Salary: $16 to 18  per hour.

experience: at least 3 years With egyptian pita bread

email resume to: mariam5999@hotmail.com

Or drop in

 31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

ما راأيك يف وفاء هذا الرجل؟!
عاش ستيفن ماكينالد، وهو بريطاني من مدينة دوفر، وعمره 42 عاماً، أغلب سنوات عمره مكفوف 
البصر بسبب مرض أصابه عقب والدته. تزوج من لورينا پیاترك التي أحبته وبذلت كل جهدها إلسعاده.
وبعد مضي عشرين عاماً على زواجه استرد ستيفن فجأة بصره بعد أن سقط على رأسه خمسون 

جالون من زيت السيارات في أثناء قيامه بتنظيف إحدى اللوريات.
كانت سعادته غامرة عندما بدأ يرى الدنيا، لكن سعادته اهتزت عندما وقع بصره للمرة األولى على 
أن أستمر  أمتنى  القانونية لالنفصال: »كنت  االنفصال عنها، وقال وهو يتخذ اإلجراءات  زوجته وقرر 
مكفوف البصر، لكنني ال أستطيع بعد أن عاد إلى بصري أن أعيش مع زوجتي رغم أنني مازلت أحبها 

ألنني أريد أن يكون كل ما حولي جميال«! 
وعلقت الزوجة التي أصيبت بصدمة كبيرة نتيجة قرار زوجها: »إن قلبي قد انكسر، وإن زوجي لن يجد 

امرأة أخرى في الدنيا حتوطه بالعناية التي أحطته بها طوال سنوات زواجنا«.

اإعالن من اأيام زمان.. يا بال�س
   ابتداء من يوم السبت 2ينایر 1939 يبدأ تعليم اللغات: اإلجنليزية، والفرنسية، واإليطالية، واللمانية، 
واليونانية، واآللة الكاتبة )عربی - افرنکی(.  أما عن املصروفات، فهي تبدأ من20 قرشاً شهريا )ثالٹ 

دروس أسبوعياً(. مع تسهيالت في الدفع!! أي بالتقسيط!!

من التقاليد القدمية يف بالد ال�ضكيمو
 من التقاليد القدية في بالد االسکیمو، انه إذا نشب خالف بني 
عائلتني دعي لفيف من املوسيقیني ووقف أفراد العائلتني معاً في 
عائلة فرصة  مت تعطي كل  ومعارفهم،  أتباعهم  وحولهم  دائرة 
أزجال فكاهية  اتهاماتها ومواضع اخلالف في صورة  لكي تسرد 
على أنغام املوسيقى. والفريق الذي يثير أكبر قدر من الضحك 
يعلن في النهاية انه الفائز وصاحب احلق، وعلى الفريق اآلخر أن 

يقبل بغیر منافسة ما يقرره أغلبية احلاضرين.
على أن هذا العرض الهزلي املوسيقى للخصومات غالباً ما يبدد ما في النفوس من حزازات فيخرج 

اجلميع وقد عاد بينهم الصفاء والوثام والود بعد الهجر واخلصام.

م�ضكلة وقوف العربات... من اأيام امللك �ضنحاريب
 2٥00 إلى  تعود  فهي  حديثة؛  مشكلة  لیست  املزدحمة،  املدن  بشوارع  السيارات  وقوف  مشكلة 
سنة مضت، ولم يكن وضع سائقي ذلك الزمان بأفضل من وضع السائقني اليوم. فقد أزعج امللك 
شارعه  في  نظام  بغير  املتوقفة  العربات  منظر  الشهيرة،  القدية  نينوى  مدينة  عاهل  سنحاريب، 
الرئيسي اجلميل البالغ عرضه حوالي 2٥ متراً، فوضع الفتات حتمل العبارة التالية: »طريق ملكي. ينع 
أي كان من تخفيض عرضه«. ولم تكن ثمة غرامة في القانون كبديل للعقاب احلاسم الذي حدده وهو: 

اخملالف يمُخوزق على عامود أمام منزله!

كلمة �ضر لكل جمل!
كان مسعود األول، ملك غزنة وحاكم الهند بني عامي 1030 و1040م  ينقل باستمرار خزانة أموال 

الدولة، وتقدر محتوياتها بـ 1٥0 مليون دوالر، على ظهور 2000 جمل دربها بنفسه. 
 وكان كل جمل أن يطيع كلمة سر مختلفة ال يعرفها إال امللك نفسه الذي كان يعطي كلمة السر 
هذه إلى املدين ليلفظها أمام جمل يحمل املبلغ ذاته املطلوب استيفاؤه. وعندما تمُلفظ كلمة السر 

الصحيحة سمح اجلمل بأن يقاد إلنزال الشحنة الثمينة عن ظهره!

ملك بخم�ضة ملوك
امللك ويليام الثالث الهولندي )1900 - 1702(، كان في الوقت نفسه: ويليام األول األيرلندي، وويليام 

الثاني األسكتلندي، وويليام الثالث اإلجنليزي، وويليام الرابع النورماندي.

كتاب مكتوب بالدم!
كتب اإلمبراطور الياباني سوتوکو )1124 - 1164م( کتاباً بدمه. فبينما كان منفياً في سانوکي مدة 
سوترا«،   لنکافارا   « باسم  يعرف  بالهندية  شهيراً  مقاالً  ناسخاً  وقته  معظم  قضى  سنوات  ثالث 
مستخدماً دمه بدال من احلبر لعدم توفر مداد آخر باملنفى . ويتألف هذا العمل الفريد في نوعه من 
13٥ صفحة ، فيها 121٥ سطراً و 10 اآلف و ٥00 كلمة . وقد كتبه على أمل أن يكافئه اإلله بوذا 
بإعادته إلى العرش في اليابان. وبالفعل أعيد سوتوكو إلى عرش بالده في سنة 114، وحكم عشرين 

سنة أخرى !
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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.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

برغم ما شهدناه من تباطؤ في سوق العقارات اثناء جائحة الكورونا اال ان االقبال على 
شراء البيوت رجع مرة أخرى الي حاالته املعتادة عبر كل كندا وخصوصا للبيوت الفاخرة. 
يقول بعض خبراء السوق ان االقبال على شراء البيوت الفاخرة األن جعل عام 2020 هو 
األفضل في الشراء بالنسبة لهذا النوع من البيوت، حتى ان نسبة الزيادة في مبيعاته 
وصلت الى 30% مقارنة بالعام املاضي بينما قفزت أسعاره بنسبة 28%. وقد لوحظ ان 
البيوت التي بيعت بسعر يتراوح بني مليون و 2 مليون دوالر كانت حركة السوق بالنسبة 
لها أسرع من التي تراوحت أسعارها بني 2 مليون الي 4 مليون وان كان االقبال على الشراء 
في االثنني عالي.  ولم يشذ عن ذلك أيضا البيوت فائفة الفخامة في تورونتو التي يزيد 
سعرها عن 10 مليون دوالر والتي تضمنت البيت الذي بيع ب 28.8 مليون دوالر. بالرغم 
تناقل أخبار حتديات املوجة الثانية من الكوفيد في املستقبل القريب، اال انه من املتوقع ان 

تستمر قوة الدفع في االقبال على شراء البيوت الفاخرة خالل الشهور القادمة.
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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 
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 األقبال على البيوت 
الفاخرة يتزايد بحدة

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكنديةاإعداد: اإدوارد يعقوب
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 

اأت�ضل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�ضهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر يف بيع او �رشاء عقار؟
لأننا نعرف احتياجات الأ�رشة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم يف امتالك منزل الحالم
او البيع باف�صل ال�صعار.. ات�صل الآن

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات

To Advertise in 
Good News

Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939
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مجلة “القلم الساخر”

الكتابة نوع ل كم
والصحافي  الروائي  ساباتو،  إرنستو  كتب 
الى  حاجة  »ال  االرجنتيني:  املقاالت  وكاتب 
االكثار من الكتابة. فان انت عرضت مشاكل 
احلياة واملوت واملصير واالمل ومغزى العيش، 
ثالثة كتب.  أو  أن تضعها في كتابني  فحري 
واال كانت  تدبيج 100 كتاب،  فائدة من  اذ ال 

اجاثا كريستي أعظم من شكسبير«.

مجلة »العائلة« األمريكية

اأرملة روزفلت

لفريق  السابق  الرئيس  بورك،  مايكل  يتذكر 
»نيويورك يانكيز« للبيسبول، أنه أمضى أحد 
الرئيس االمريكي  فصول الصيف مع عائلة 
الراحل فرانكلني روزفلت في بلدة هايد بارك 

من أعمال والية نيويورك.
ولدانا  وبينهم  املكان،  يألون  االطفال  كان 
الثالثة  قبل  بالسباحة  ألحد  يسمح  ولم 
روزفلت،  اليانور  االوالد  يتبع  حني  عصراً، 
وعلى  السباحة.  حوض  الى  الرئيس،  أرملة 
رغم بلوغها أواخر السبعينات، فانها كانت 
تتقدم االطفال كل يوم وتقفز بجرأة الى املاء.
عظيمة  شجاعة  »هذه  لها:  قلت  ومرة     
الغطس«،  حتبني  أنك  شك  ال  سيدتي!  يا 
اعطاء  اريد  اني  أكرهه. غير  بل  »ال  فأجابت: 

مثل صالح لالوالد«.

صحيفة »نيويورك تاميز«

الظاهر والباطن

التي  الصور  لتحليل  وسائل  ابتكار  بعد 
لكوكبی  الفضائية  املركبات  التقطتها 
الزهرة واملريخ، بات في وسع العلماء التمييز 
بني االصلي واملزيف من االعمال الفنية. وقد 
الى  تعود  زيتية  لوحة  على  االختبار  أجري 
فلمنكي  فنان  رسمها  السابع عشر،  القرن 

مجهول، وأعطيت اسم »الصلب.« 
أن  تبني  باالشعة،  اللوحة  تصوير  أثر  وعلى 
الصورة  وان  مزدوجة،  صورة  يحمل  القماش 
الى  يجلسان  وامرأة  لرجل  هي  احملجوبة 
كشف  الى  تؤدي  قد  التقنية  وهذه  طاولة. 
سبب  أما  املستوردة.  الفنية  التحف 
لرسم  الواحدة  القماش  قطعة  استخدام 
شراء  عن  الفنان  عجز  أنه  فيظن  لوحتني 
الالحقة.  أفكاره  عن  للتعبير  ثانية  قطعة 
وليس غريباً أن تخبيء احدى لوحات بيكاسو 

ثالث لوحات اخرى حتت اللوحة الباقية.

فايننشال تاميز:

م�صباح ذكي يقتل البكترييا ويطهر 

املنزل

كشفت شركة أسترالية عن مصباح ذكي 
واجلراثيم  البكتيريا  قتل  على  القدرة  لديه 

وتعقيم وتطهير غرف املنزل.
إلطالق  تستعد  إنها   Lifx شركة  وقالت 
أمريكا  في   Lifx Clean LED مصباح 
العام،  هذا  من  الحق  وقت  في  الشمالية 
مضاد  ذكي  مصباح  “أول  بأنه  إياه  واصفة 
العالم  في  للجراثيم  ومبيد  للجراثيم 

ويعمل كمطهر”.

موقع »ميترو« اإللكتروني

التاأمل باملوت ميكن اأن يجعلك اأكرث �صعادة

بأن  الكثيرون  يعتقد  قد 
شيء  أكثر  هو  باملوت،  التفكير 
لإلنسان،  الكآبة  يسبب  قد 
ولكن وفقاً لدراسة جديدة، فإن 

التأمل باملوت قد يساعدنا على عيش حياة أكثر 
سعادة. وقال أخصائي علم النفس بجامعة ليدز 
بيكيت، الدكتور ستيف تيلور، إن التفكير باملوت 

له تأثير إيجابي قوي.
ووجد تيلور، إن األشخاص الذين يعانون من حوادث 
بكل  احلياة  تقدير  إلى  ييلون  خطيرة،  أمراض  أو 
شفائهم.  بعد  صغيرة،  كانت  مهما  تفاصيلها 
منظور  لديهم  يتطور  األشخاص  هؤالء  أن  كما 
مخاوفهم،  من  ويتخلصون  للحياة،  أوسع 
وتصبح  إيثاراً،  وأكثر  مادية  أقل  ويصبحون 

عالقاتهم أكثر حميمية وأصالة.
التي يكتسبها  تيلور، فإن هذه اخلصال  وبحسب 
تختفي  ال  قد  املوت،  يواجهون  الذين  األشخاص 

وتصبح سمات دائمة لديهم مع مرور الوقت.
هذه اآلثار ليست حكراً على الناجني فقط. يبدو 
مروا  يكونون  قد  الذين  ألولئك  حتدث  أنها  أيضا 

بنوبة ذهنية مظلمة للغاية.
التأمل  على  الرهبان  اعتاد  البوذية،  الديانة  في 
في املقابر أو بجوار اجلثث احملتضرة التي يرون بها 
في رحالتهم، حتى يدركوا قيمة احلياة ويحصلوا 
املثلى  بالطريقة  والعيش  إيجابية  شحنة  على 
سيكون  املوت  بأن  بيقني  سيدركون  ألنهم  وذلك 
أجريت  التي  للدراسة  ووفقاً  ما.  يوماً  مصيرهم 
األشخاص  فإن  املتطوعني،  من  مجموعة  على 
أقل  يصبحون  باستمرار،  باملوت  يفكرون  الذين 
مبا  بالرضى  ويشعرون  باحلياة،  تعلقاً  وأقل  خوفاً 
يلكون وهذا يعطيهم املزيد من السعادة، وفق ما 

نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.

صحيفة »واشنطن بوست«

األف باء �صيا�صة

في الليلة األولى التي قضاها حاكم والية أوهايو، 
ريتشارد سیلیست، في مسكنه الرسمي، اتصل 
وقال:  املنازل  الى  الطلبات  يؤمن  بيتزا  مبطعم 
مسكن  هنا  ولكن  العنوان،  من  متأكداً  »لست 
في  شك  »وال  املطعم:  في  العامل  فرد  احلاكم«. 

أنك احلاكم« وأقفل اخلط. 
أخرى  االتصال ثالث مرات  الى  واضطر سيليست 
قبل أن يقنع العامل بأن الطلب حقيقي. وينهي 
سيليست قصته: »حتققت حينئذ، لدى انطالقتي 
لن  أني  أوهايو،  في  سياسي  رجل  كأقوى  االولى 

أحصل دائما على ما أريد« .

صحيفة »فرانس سوار«

على الطريقة الفرن�صية

األبنية  الخالء  فذة  طريقة  فرنسي  تقني  ابتكر 
يسكنون  الذين  اولئك  سيما  وال  سكانها،  من 
واالبتكار  اندالع حريق.  العليا وفي حال  الطبقات 
هو انبوب طویل مصنوع من مادة مطاطة، ويقارب 
االنبوب  ويربط  االنسان.  جسم  عرض  عرضه 
لدى  يدلى  أن  ويكن  البناية،  أعلى  في  حكام  با 
ويدخل طالب  اخلارجية.  اجلدران  أحد  احلاجة على 
برفق  ينزلق  ثم  االنبوب،  في  أوالً  رجليه  النجاة 
مترين  لالنزالق  سرعة  أقصى  وتبلغ  أسفل.  الى 
الى  املرفقني  بشد«  خفضها  ويكن  الثانية،  في 
الطريقة اخالء 3٥ شخصاً  االنبوب. وتكفل هذه 

في الدقيقة ، بغض النظر عن احلجم والوزن.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1
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. W
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موقع »ذا هيلث سايت«

كيفية تربيد الفم بعد تناول الأطعمة احلارة

قد تلجأ عند تناول األطعمة احلارة إلى املاء البارد مثل 
ألنه  متاما  خاطئ  األمر  هذا  لكن  الناس،  من  الكثير 
والذي  الفم،  داخل  الكابسيسني  انتشار  في  يسبب 

هو املركب النشط في الفلفل احلار.
يكون  ما  غالبا  سايت«،  هيلث  »ذا  موقع  وبحسب 

الكابسيسني سببا لأللم الناجت عن الطعام احلار، وينتج عنه الشعور باحلرقة في الفم نت
الكابسيسني هو مركب غير قابل للذوبان في املاء، وبالتالي فإن شرب املاء سوف يساهم في زيادة 

األمر سوءا، وفي املقابل، فإنه قابل للذوبان في الدهون والزيوت.
فيما يلي طرق فعالة ملواجهة اإلحساس باحلرقان بعد تناول األطعمة احلارة:

وذلك  احلارة،  األطعمة  تناول  بعد  واأللم  احلرقة  من  للتخلص  جدا  فعالة  طريقة  احلليب:  شرب 
لكونه قادر على إذابة وإزالة الكابسيسني وبالتالي التخلص من األثر احلار.

تناول الزبادي: تعمل الدهون والزيت في منتجات األلبان مثل القشدة احلامضة الكاملة الدسم أو 
الزبادي، على إذابة الكابسيسني ومنحك الشعور بالراحة من احلرقة.

خذ بضع رشفات من مشروب كحولي: يذوب الكابسيسني أيضا في الكحول، هذا يعني أن بضع 
رشفات من الفودكا قد تساعد في سحق األلم الناجم عن تناول الفلفل احلار.

تناول زيت الزيتون أو زبدة الفول السوداني: كال املنتجني يحتويان على نسبة عالية من الدهون 
والزيوت التي يكن أن تصنع املعجزات لتبريد حرارة الفلفل احلار.

تناول األرز أو اخلبز: ال يكنهم إذابة الكابسيسني مثل الدهون والزيوت والكحول، لكن يكنهم 
منحك الشعور بالراحة من احلرقة واأللم.

مجلة »شتيرن«

ح�صاب فرن�صي

- كم يكلفني قضاء اسبوعني مع زوجتي في باريس خالل عطلة امليالد؟ 
»يجب أن تخصص 2000 دوالر لهذه الغاية«. 

- هذا كثير. االفضل ان أذهب وحدي. 
»في هذه احلال ستحتاج الى ضعفي هذا املبلغ«.
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�ضركة »فورد« تعقد �ضفقة لبناء 

مناذج من ال�ضيارات الكهربائية

تعهدت احلكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو علي تقدمي 
مساعدات مالية بقيمة ٥00 مليون دوالر الى مصانع سيارات فورد 
في منطقة ]أوك فيل[  جلعلها قادرة على بناء سيارات كهربائية، 
ان  على  السيارات  لصناعة  فورد  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
دوالر كندي في مصنعني في  مليار   1,9٥ الشركة سوف تستثمر 
منطقة وندسور واوكفيل في أونتاريو كجزء من صفقة مبدئية مع 
نقابة عمال السيارات ] يونيفور [ والتي تتضمن  اعادة جتهيز مصنع 
السيارات  من  مناذج  خمسة  لبناء  أوكفيل  منطقة  في  السيارات 
سيارة  اول  جتميع  ويتم   2028 و   202٥ عامي  بني  ما  الكهربائية 

كهربائية عام 202٥.
السابق  في  التزمت  قد  السيارات   لصناعة   فورد  شركة  وكانت 
وتصنيع سيارات كهربائية  لتطوير  امريكي  دوالر  مليار   11 بإنفاق 
املكسيك  في  ملصانع  اآلن  حتى  االموال  هذه  تخصيص  مت  ولكن 
وفي والية ميتشيجان مسقط رأس الشركة، وحاليا يقوم مصنع 
سيارات فورد في أونتاريو بتجميع سيارات ]فورد إيدج[ و]لينكولني 
املركبات  صناعة  من  التحول  ببساطة  يكن  ال  وألنه  نوتيلوس[ 
التقليدية الى املركبات الكهربائية، فإن هذا سيتطلب اعادة جتهيز 
كبرى ويتطلب وقتا لكي يحدث ووضعت احلكومة الفيدرالية مع 
املصنع  لرفع مستوى  دوالر  مليون   ٥00 أونتاريو  مقاطعة  حكومة 
واملعدات  والبطاريات  الكهربائية  السيارات  بناء  من  يتمكن  حتى 

اخلاصة بها وهذا سيؤدي الي خلق وظائف جديدة في أونتاريو.

دعوة املدر�ضني املتقاعدين اىل 

العودة للتدري�س ب�ضبب النق�س 

ال�ضديد يف عددهم

الى  االسبوع  هذا  رسالة  للمعلمني  أونتاريو  كلية  أرسلت  تورنتو: 
بسبب  تراخيصهم  تعليق  مت  الذين  وأولئك  املتقاعدين،  املعلمني 
عدم دفع الرسوم، تطلب منهم العودة الى العمل، وقالت الرسالة 
»إن املقاطعة تواجه نقصا حادا في املدرسني املعتمدين وإن احلاجة 
وباء كورونا مثل  اتخذت ملكافحة  التي  زادت بعد االجراءات  إليهم 

تقليل حجم الفصول الدراسية والتعلم عبر االنترنت«.
تواصلت  إنها  أونتاريو  في  املعلمني  كلية  باسم  متحدثة  وقالت 
ايضا مع املعلمني الذين حصلوا عيي ترخيص املهنة حديثا وغيرهم 
من الذين هم بدون عمل حاليا وشجعتهم على التقدم بطلبات، 
الالزم  الدعم  لتقدمي  املؤهلني  للمعلمني  فرصة  هذه  ان  واضافة 
لطالب املرحلة االبتدائية والثانوية في أونتاريو في هذا الوقت احلرج.

وفي وقت سابق قالت أكبر إدارة للمدارس في كندا انها تعتمد اآلن 
على املدرسني املؤقتني حتى تواجه الزيادة الكبيرة في الطلب على 
التعلم عبر االنترنت. وقال مجلس مدارس منطقة تورنتو إنه وظف 
لتلبية  أخرين   1٥0 الى   100 ويعمل على جذب  300 معلم مؤخرا 

احتياجاته من املدرسني املؤهلني للتدريس عبر االنترنت.

امراأة كندية متهمة بتهديد ترامب 

بالقتل عن طريق خطابات حتتوي 

مادة �ضامة

السلطات  قالت 
اعتقال  مت  أنه  االمريكية 
كيبيك  من  كندية  امرأة 
الكندية  احلدود  على 
االمريكية بتهمة التهديد 
االمريكي  الرئيس  بقتل 
ومسؤولني  ترامب  دونالد 
على  القبض  ومت  اخرين، 
باسكال  وتدعي  السيدة 
فيرير  فيرونيك  سيسيل 

استسلمت  وقد  نيويورك  الي  السالم  جسر  تعبر  كانت  عندما 
محشو  مسدس  على  معها  عثرت  والتي  االمريكية  للسلطات 

وذخيرة وسكني.
وكانت اخملابرات االمريكية قد نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي 
في العاصمة واشنطن الى وجود رسالة موجهة الى دونالد ترامب 
ارسلت بالبريد من كندا  الى البيت االبيض ومت فحصها في مرفق 
أسما  وجدت  »لقد  يلي  ما  فيها  وكتب  االبيض  البيت  في  البريد 
جديدا لك ]املهرج الطاغية القبيح[ آمل أن يعجبك االسم،  أنت 
مدمر الواليات املتحدة االمريكية وتقودها الى كارثة، وأنا لدى أبناء 
عمومة امريكيون وال أريد أن أقضي االربعة سنوات القادمة معك 
ولذا  االنتخابات،  هذه  من  طلبك  وأسحب  منصبك  عن  تخلى   –
الهدية  وهذه   ] قرارك  تتخذ  حتى  بك  خاصة  هدية   [ لك  قدمت 
مسدسي  أستخدم  فسوف  تنجح!  لم  إذا  الرسالة...  هذه  داخل 
احلرة  ]الروح  االمضاء  أستمتع!  اجمليء...  على  قادرة  أكون  عندما 

املتمردة[«.
وقال  السامة،  الريسني  بودرة  على  حتتوي  الرسالة  هذه  وكانت 
احملققون إن هناك ستة رسائل أخرى مشابهة لتلك الرسالة قد 
عبرت خالل مكاتب بريدية أخرى في تكساس وجاءت جميعها في 
الفترة من 1٥ الى 16 سبتمبر، وقد وضع عليها طوابع بريد كندية، 
وتضمنت جميعها لغة تهديد مماثلة للرسالة االولى ولكنها كانت 
موجهة الى مسؤولني عن املرافق التي يتم ايداع املسجونني بها 
وكانت السيدة باسكال سيسيل قد سجنت بها عندما اعتقلت 
في 13 مارس من  عام 2019 في تكساس بتهمة حيازة أسلحة ومت 

تقديها الى إدارة الهجرة بعد التعامل مع التهم املوجهة اليها.
وعندما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي بصمات اصابعها 
في أربعة من اخلطابات التي أرسلتها ومت حتليلها ووجدت مطابقة 
عام  االولى  قضيتها  اوراق  ضمن  كانت  التي  اصابعها  لبصمات 
تهديدات  نشرت  انها  التحقيقات  مكتب  وجد  وكذلك   ،2019
ترامب«،   »أقتلوا  تقول  الفيسبوك  على  صفحتها  على  لترامب 
ويعرف أن تهديد رئيس الواليات املتحدة هو جناية فيدرالية، مبوجب 
القانون االمريكي ويعاقب مرتكبها بالسجن ملدة تصل الى خمسة 
سنوات وغرامة تصل الى 2٥0 الف دوالر امريكي، ومن احملتمل ان 
التي كانت  البودرة السامة  تواجه باسكال تهما إضافية بسبب 
التي  والذخيرة  والسكني  احملشو  املسدس  وبسبب  اخلطابات  في 

وجدت معها عبر احلدود.

تعد الكرب يف تاريخها...

 250 مليون دولر هدية لكلية 

الطب يف جامعة تورنتو 

دوالر،  مليون   2٥0 بقيمة  تبرعا  تورنتو  جامعة  تلقت  تورنتو: 
قالت إنه أكبر تبرع في تاريخها وإنها سوف تستخدمه في 
ابحاث الرعاية الصحية واالبتكارات الطبية، وقالت اجلامعة 
انها ستنشئ مبنى جديد في كلية الطب وستطلق عليه 

أسم املتبرعني وهما جيمس ولويز تيمرثي.
 وقال عميد كلية الطب تريفور يوجن »إن هذا التبرع سيمتد 
الى كل جانب من جوانب برامجنا، مما سيؤدي الى تغيير في 
التعليم والبحث والرعاية السريرية لعقود قادمة، وقال إنهم 
يستكشف  الذي  االصطناعي  للذكاء  مركزا  سيطلقون 
التعليم اآللي للتشخيص واكتشاف االدوية واجلراحة ورعاية 
املرضي، وقال أيضا اننا سنحاول التعاون عبر شبكة االنترنت 
في جامعة تورنتو مع املستشفيات التعليمية ذات الشهرة 
العاملية ومعاهد االبحاث إلحداث تأثيرات إيجابية ودائمة في 
والوقاية  والسرطان  العصبية  االمراض  وفي  االبحاث  مجال 

من االنتحار.
وقال ايضا »سوف نزيد من عدد الطالب املقبولني في الطب، 
الذين في مرحلة  القدامى  وسننشأ منصبا جديدا للطالب 
التعليم  ادخال  في  للمساعدة  املستشفيات  في  التدريب 
الصحي للسكان االصليني ضمن املنهج الدراسي، وان بعض 
املنح  في  عادل  توزيع  لضمان  تستخدم  سوف  التبرع  اموال 
على  التركيز  مع  متنوعة  خلفيات  من  للطالب  الدراسية 

الطالب السود والسكان األصليني«.
 10 بقيمة  دفعة  على  الطب  كلية  صندوق  يحصل  وسوف 
اخلطوط  في  السريرية  الصحية  الرعاية  لدعم  دوالر  مليون 
لتحسني  الكلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  ودعم  األولى، 
استراتيجيات االختبارات املعملية وأبحاث اللقاحات والعالج،  
وقال جيمس تيمرثي الذي تبرع هو وزوجته باملال، انهما تبرعا 
الطب  كلية  باكتشافات  أعجبا  النهما  الكبير  املبلغ  بهذا 
التي بدأت منذ اكثر من 100 سنة وهي االنسولني ثم اخلاليا 
اجلذعية ثم تطوير جهاز تنظيم ضربات القلب، وقال جيمس 
تيمرثي إن أملنا وهدفنا من خالل تقدمي هذه الهدية هو ضمان 
استمرار كلية الطب في القيام بهذا الدور القيادي وتسجيل 

املزيد من االكتشافات.

هيئة ال�ضحة العامة تغلق ثالثة مطاعم يف تورنتو
أمرت هيئة الصحة العامة في تورنتو بإغالق ثالثة مطاعم في شارع يوجن غربا وهذا للحد من انتشار وباء كورونا وحلماية اجلمهور، وهذه املطاعم 
هي مطعم ماربل ويقع في 4٥٥ شارع كينج غربا، ومطعم كينج تابس ويقع في 100 شارع كينج ومطعم كاسا ميزكال ويقع في 291 بنفس 
الشارع. وقد أصدرت الدكتورة إيلني دي فيال املسؤولة الطبية للصحة في املدينة أوامر بإغالق املطاعم الثالثة مبوجب املادة 22 من قانون حماية 
الصحة العامة وتعزيزها، وجاءت هذه االوامر باإلغالق بناء على حتقيقات أظهرت أن كل منشأة من هذه املنشأت لم تتخذ اخلطوات الضرورية 
حلماية اجلماهير واملوظفني بشكل كاف. واحد من هذه املطاعم كان يقدم الطعام في شكل بوفيه مفتوح وهذا ممنوع مبوجب اللوائح وكذلك لم 

تكن املطاعم األخرى متعاونة مع التحقيقات واعاقت التحقيقات.
وقالت وحدة الصحة العامة إنها وجدت ان العديد من االشخاص على صلة بأكثر من مطعم من املطاعم الثالثة وأن املوظفني يعملون وهم 
مرضى ويتعرضون للضغط للعمل وهم مرضى، وهناك أكثر من سبعة أشخاص ثبتت أصابتهم بالفيروس خمسة منهم من املوظفني واثنان 

من الضيوف.
وقد مت ابالغ جميع من كان لهم اتصاالت وثيقة بهذه احلاالت، وطلب منهم الدخول في العزل، وطلب من أي فرد كان في احدى هذه املطاعم خالل 

الفترة من 10 سبتمبر الى 17 سبتمبر أن يراقب أعراض املرض ملدة 14 يوما.
وكان هناك حوالي 1700 شخص في هذه املطاعم خالل الفترة من 10 الى 17 سبتمبر، وتظهر البيانات اجلديدة أن النشاط االجتماعي غير االمن 
في عدد من احلانات واملالهي الليلية ساهم في ارتفاع حاالت كوفيد – 19 في تورنتو وهذا هو السبب في أن مسؤولة الصحة في تورنتو الدكتورة 
إيلني دي فيال قالت »أن هذه االجراءات ال أتخذها باستخفاف ولكنني أتصرف اوال ملصلحة الصحة العامة بناء على البيانات وانه مبجرد امتثال 

املطاعم ألوامر الصحة العامة سيسمح لها بإعادة فتح أبوابها »
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هل تخونك ذاكرتك يف بع�س الأحيان؟!

البشرة  تتعرض  ما  كثيراً 
فصل  في  وبخاصة  للجفاف، 
اجلو،  لبرودة  نتيجة  الشتاء، 
ولذلك يجب عليك سيدتي أن 
تهتمي باحملافظة على بشرتك 

من تقلبات اجلو مبراعاة اآلتي:
بشرتك  بنظافة  اهتمي   •

قبل  البشرة  ملسام  قابض  تسائل  باستخدام 
النوم. ثم اغسلي وجهك باملاء البارد والصابون، 
وال تستعملي املاء الساخن ألنه يصيب البشرة 

باجلفاف.
• ال تقربي وجهك من املدفأة في الليالي الباردة، 

حيث تضر احلرارة الشديدة بخاليا بشرتك.
• تزداد النقط السوداء والبثور في الوجه بسبب 
تناول الدهنيات بكثرة، لذلك فاستخدام قناع 
مغز مرة واحدة في األسبوع يفيد بشرة وجهك.

   وإليك أنواع مختلفة من األقنعة التي تناسب 
كل بشرة: 
∑ قناع للبشرة الدهنية: اخلطي حبة 	

مسحوق  من  كبيرة  مالعق  ثالث  مع  طماطم 
القمح وضعي هذا املزيج على وجهك ملدة 1٥ 
دقيقة، ثم اغسلي وجهك باملاء الفاتر وجففيه 

جيدة مبنشفة ناعمة.
∑  قناع للبشرة اجلافة: أحضري إناءين 	

متوسطي احلجم مملوءين باملاء 
الساخن، وضعي في إحداهما 
نظيفة، وضعي  وجه  منشفة 
في اإلناء اآلخر ملعقة ونصف 
بودرة  من  صغيرة  ملعقة 
ضعي  ثم  وأذيبيها.  »اجليلي« 
وجهك،  على  السائل  هذا 
الساخن  باملاء  املبللة  املنشفة  عليه  وضعي 
بعد عصرها، وكرري هذه العملية أكثر من مرة، 

ثم اشطفي وجهك باملاء الفاتر.
∑ الوجه 	 شد  على  يساعد  قناع 

من  واحدة  نقطة  اخلطي  مسامه:  وتنظيف 
عصير الليمون مع عسل النحل النقي، وضعي 
ثم  دقائق،   10 ملدة  وجهك  على  املزيج  هذا 

اشطفيه باملاء الدافئ وجففيه جيدة. 
∑ قناع جلميع أنواع البشرة لتخليصها 	

ونصف  ملعقة  اخلطي  اجلافة:  اخلاليا  من 
ملعقة صغيرة من الزبد أو الزبادي، مع ملعقة 
الشعير، وضعي  ونصف ملعقة من مسحوق 
هذا املزيج على وجهك بعد غسله دون جتفيفه 
ورفع  االسترخاء  مع  دقيقة   1٥ مدة  واتركيه 
القدمني إلى أعلى. فذلك يساعد على تنشيط 
الدورة الدموية في الوجه. ثم اشطفي وجهك 

بعد ذلك باملاء الفاتر.

حافظي على ن�ضارة ب�ضرتك با�ضتعمال القناع املنا�ضب 

كثيراً ما نتعرض إلى مواقف 
تذكر  تتمثل في عدم  حرجة 
اسم شخص نعرفه، قابلناه 
مصادفة في الطريق، أو عدم 
إليه  تذكر اسم مكان ذهبنا 
من قبل، أو اسم دواء أو تاريخ 

معني .. الخ.  
إلى  نصل  ما  أيضاً  وكثيراً 

مبجرد  ذاكرتنا  في  عنه  البحث  نحاول  كنا  ما 
املعلومة  فتنساب  وجنتازه،  املوقف  ينتهي  أن 
احلدث،  وتاريخ  املكان،  اسم  ونتذكر  سلسة، 
عليه  ألقينا  الذي  الصديق،  باسم  وننطق 
حتية حارة من ثوان مضت، ولكن بعد أن يكون 
السمه،  تذكرنا  عدم  من  استاء  قد  الشخص 
هذا  من  للحرج  تعرضنا  قد  نكون  أن  وبعد 

املوقف.
وقد ال تثير هذه احلالة انتباهك في باديء األمر، 
وقد تعتبرها مجرد سهو منبعه كثرة العمل، 
يوما  ستصفو  وأنك  املتغيرة،  احلياة  ومتاعب 

وتتذكر ما نسيته.
لكن علماء النفس لهم رأي آخر، فهذه احلالة 
أال  ويجب  للذاكرة  مؤقت  فقدان  حالة  هي 
خطر  ناقوس  عن  عبارة  ألنها  ببساطة،  متر 
احلياة  تنظيم  ضرورة  إلى  إحلاح  في  وينبه  يدق 

العملية والنفسية بطريقة أفضل .
   وهناك صور عديدة للفقدان املؤقت للذاكرة: 

∑ تذكر 	 ال  عندما  وهي  األولى:  الصورة 
هذه  وفي  كثيراً،  تقابله  جار  أو  صديق  اسم 
احلالة تضطر للنطق بأسماء عديدة متشابهة 
حتى يقفز إلى ذاكرتك فجأة االسم الصحيح.

∑ محالً 	 تدخل  عندما  الثانية:  الصورة 

بغرض  ما  مكان  أو  جتارياً 
ثم  محدد،  شيء  شراء 
تكتشف  تخرج  أن  بعد 
أنك نسيت ما كنت تريد 
واشتريت   ، فعالً  شراءه 
أخرى  أشياء  عنه  بدالً 
أهمية  لها  تكون  ال  قد 

بالنسبة لك. 
∑ الصورة الثالثة: هي العجز عن تذكر 	

مقابلة  في  دار  حدیث  أو  معني  تاريخ  أو  اسم 
هامة، يريد الشخص تذکره دون جدوى.

فقدان  من  احلاالت  هذه  كل  أسباب  وأهم 
أو  النفسي  اإلجهاد  إلى  يرجع  الوقتي  الذاكرة 
اجلسدي أو العقلي املستمر للشخص نفسه، 
فعندما جتهد عضالت اجلسم، فال بد أن تصاب 
وتتأثر  ببطء،  فتعمل  باإلجهاد  العقل  خاليا 
بذلك القدرة العقلية على التذكر. وهي صورة 

من صور العقل اجملهد.
ولتجنب ازدیاد مثل هذه احلالة:

املواد  وهي  املأكوالت،  من  معني  بنوع  اهتم   -
والبيض،  واجلنب  األلبان  املوجودة في  البروتينية 
مع  الذاكرة  يقوي  الذي  »ب«  فيتامني  وتناول 

االهتمام بتناول الفاكهة واخلضر الطازجة.
باألعمال  قائمة  بكتابة  وذلك  ذاكرتك  نظم   -
التي تريد القيام بها، على أن تضعها في مكان 
بشطب  قم  ثم  أيضاً.  وواضح  لديك  مألوف 

العمل الذي قمت به مبجرد االنتهاء منه.
هذه  بني  تربط  أن  حاول  األسماء  لتذكر   -
حتى  بك  مرت  وأحداث  مواقف  وبني  األسماء، 
مرة  بسهولة  األسماء  هذه  تذكر  تستطيع 

أخرى.

املقادير:
 /  1  - احلجم  متوسطة  بطاطس  جرام  كيلو 
من  كوب   4 ملء   - مسلوق  حلم  جرام  كيلو   2
بصلة   - اللحم(  سلق  )مرق  اللحم  شوربة 
الرغبة(  حسب  أكثر  )أو  احلجم  متوسطة 
عصير  من  الكوب  ونصف  كوب   - ثوم  فص   2
الطماطم - 1/ 2 ملعقة شاي من امللح الناعم 
- 1/ 8 ملعقة شاي من الفلفل األسود )ويكن 
االستغناء عنه تبعاً للحالة الصحية لالكلني( 
ـ ملعقة شوربة من السمن اجلامد )أو 3 مالعق 

من سمن سائح(.
 الطريقة:

 ا- أوقدي الفرن.
حلقات  وتقطع  البطاطس  ثمرات  تقشر   -2  
نصف  نحو  احللقة  سمك  يكون  بحيث 
تقطع   - وامللح  باملاء  تغسل  ثم  سنتيميتر، 
وتدعك   ، اإلمكان  قدر  رفيعة  حلقات  البصلة 
على  ترفع  ثم   - األسود  والفلفل  بامللح  جيدا 
كوب  نصف  مع  املدعوك  البصل  حلقات  النار 
من البهریز )يكون في حالة غليان( حتى ينضج 

.
الصينية  في  البطاطس  حلقات  رصي   -3  
السطح  السليمة على  احللقات  تكون  بحيث 
مع ترك ركن من الصينية فارغاً بدون بطاطس 
املسلوق  اللحم  الفارغ  الركن  هذا  في  وضعي 

 - الناضجة  البصل  بحلقات  متزجيه  أن  بعد 
مبلعقة  سطحها  لتسوية  الصينية  مهدي 
- الطماطم  افرغي عصير  أو بأصابع يدك، ثم 
السطح  السمن على  وزعي  ثم  السطح  فوق 
عشر  ملدة  احلرارة  متوسط  فرن  في  زجيها   -
دقائق ثم صبي ما تبقى من البهریز املغلى ) 3 
ونصف كوب( في الصينية ويكون ذلك بحرص 
واعيديها  الوردي  الصينية  بوجه  لالحتفاظ 
كل  أن  من  التأكد  وبعد  الفرن،  داخل  ثانية 
اخلليط في حالة غليان نشيط . قطعي فصي 
موزعة  ودسيها  ممكنة  قطع  أصغر  إلى  الثوم 
مذاقا  فتكسبها  الصينية  أركان  عمق  في 

شهيا، وتأكدي أن كمية امللح مالئمة.
 4 - املدة اإلجمالية لطهي البطاطس ال تزيد 
على  والصحة  وبالهناء  الساعة،   2  /  1 عن 

قلبك! 

بالهناء وال�ضحة:  �ضينية البطاط�س واللحم

تاألقي بالأ�ضفر الليموين هذا اخلريف

النسائية في  املوضة  الليموني على عرش  األصفر  يتربع 
خريف 2020 ليمنح املرأة إطاللة ساطعة تخطف األنظار.
يتاز  الليموني  األصفر  أن  »فرويندين«  مجلة  وأوضحت 
بطابع مشرق ومفعم بالطاقة واحليوية، مشيرة إلى أنه 
السائدة في  الكآبة  أجواء  البهجة ليكسر  أجواء  يشيع 

هذا الوقت من العام.
وأضافت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أنه يكن االكتفاء 
ملَن  يكن  بينما  الليموني،  باألصفر  تزهو  واحدة  بقطعة 
أسلوبها  وتفرد  جرأتها  تعكس  جريئة  إطاللة  في  ترغب 

اللجوء إلى إطاللة األصفر الليموني الكاملة
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ترامب يعلن توزيع 150 مليون 

اختبار �ضريع لـ فريو�س كورونا

دونالد  األمريكى،  الرئيس  قال 
تفصل  خطًطا  وضع  إنه  ترامب، 
 1٥0 بتوزيع  إدارته  قيام  كيفية 
لفيروس  سريع  اختبار  مليون 
في  احلكومة  اشترتها  كورونا 

وقت سابق من هذا العام.
من  إحاطة  فى  الرئيس  وأكد 
استراتيجية  حول  األبيض  البيت 
إنه  للواليات،  االختبارات  توفير 

سيتم نشر ٥0 مليون اختبار على وجه التحديد حلماية سكان 
دور رعاية املسنني والسكان املعرضني للخطر.

وأظهر األدميرال بريت جيروير، مساعد وزير الصحة، كيف تعمل 
أنه  ذاتية. وأعلن جيروير  أبوت من خالل إجراء مسحة  اختبارات 
سيتم توزيع 6.٥ مليون اختبار سريع على حكام الواليات بنهاية 

سبتمبر.
األمراض  أنتونى فاوتشى، خبير  الدكتور  أخرى، حذر  ناحية  ومن 
املعدية البارز في الواليات املتحدة من أن البالد »ليست في وضع 
جيد« عندما يتعلق األمر بوباء فيروس كورونا، وهو حتذير صارخ 

قبل موسم اإلنفلونزا القادم وأشهر الشتاء.

احلرب تندلع يف قره باغ.. قتال 

عنيف بني جي�ضي اأذربيجان واأرمينيا 

وع�ضرات القتلى واجلرحى

جتدد أحد أقدم النزاعات في العالم، وهو نزاع إقليمي بني أرمينيا 
وأذربيجان، حيث اندلع قتال عنيف بني اجلانبني، هو األشد منذ 

سنوات عديدة.
وأفادت تقارير مبقتل العشرات على األقل في القتال، بني الدولتني 
اللتني كانتا ضمن جمهوريات االحتاد السوفيتي، على منطقة 

ناغورنو كراباخ املتنازع عليها.
أراضي  داخل  املوجود  كراباخ،  ناغورنو  إقليم  على  ويسيطر 
الذين  األرمن  منها،  جزء  أنه  على  دوليا  به  عترف  وممُ أذربيجان، 
من  كبير  وعسكري  مالي  بدعم  بأنفسهم  شؤونه  يديرون 

أرمينيا، منذ توقفت حرب االنفصال في عام 1994.
وقالت السلطات االنفصالية هناك إن 1٥ جنديا قتلوا اإلثنني. 
وكانت قد أعلنت عن مقتل 31 من جنودها، وإصابة أكثر من 100 
شخص، كما وأبلغت عن 16 قتيال في صفوف اجليش. وأعلنت 
واألحكام  العامة  التعبئة  بالفعل  وأذربيجان  أرمينيا  الدولتان 
العرفية في بعض املناطق. وقال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، 

إنه واثق من استعادة السيطرة على املنطقة االنفصالية.
جنوب  ألن  األسواق،  في  اضطراب  إلى  تصعيد  أي  يؤدي  وقد 
القوقاز ممر خلطوط األنابيب التي تنقل النفط والغاز الطبيعي 

من بحر قزوين إلى األسواق العاملية.
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم أذربيجان خالل 
األزمة اجلديدة بينما دعت روسيا، التي يمُنظر إليها تقليديا على 
أنها حليف ألرمينيا، إلى وقف فوري إلطالق النار وإجراء محادثات 

لتحقيق استقرار في الوضع.
األذربيجانية،  للمناطق  احتاللها  بوقف  أرمينيا  أردوغان  وطالب 
األرميني  االحتالل  الوقت إلنحاء  وقال »حان  فورا منها،  واخلروج 

ألراضي أذربيجان«.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يجب على أرمينيا وقف 
كل هجماتها ضّد أذربيجان »فوراً«، وأن تعيد »إخراج امليليشيات 
إلى  معها«  للقتال  إليها  أحضرتهم  الذين  اإلرهابيني  واملرتزقة 

خارج حدودها.

افتتاح اأول مطعم يهودي 

حالل يف الإمارات

افتمُتح أول مطعم يهودي في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي للمرة 
األولى، بعد حصوله على ترخيص رسمي من اجلهات احلاخامية 

اليهودية.
تويتر،  عبر  تغريدة  في  بالعربية«،  »إسرائيل  حساب  ووصف 
اتفاق  بعد  كبيرة«  مدلوالت  لها  لكن  »صغيرة  بأنها  اخلطوة 
عشية  الصهيوني  والكيان  اإلمارات  بني  التاريخي  السالم 
وأّكد  الصهيوني.  الكيان  األعمال من  ورجال  السياح  استقبال 

أن »تبادل الزيارات أصبح قاب قوسني أو أدنى«.
 يأتي ذلك بعد أن أعلنت اإلمارات وإسرائيل، بوساطة أمريكية، 
للتطبيع بني البلدين، بهدف تعزيز السالم في منطقة الشرق 

األوسط.
ووّقعت اإلمارات مع الكيان الصهيوني مذكرة تفاهم للتعاون 
على  اجلانبان  واتفق  واملالي.  املصرفي  القطاع  في  املستقبلي 
األعمال  لتسهيل  ثنائية؛  وجلان  عمل  مجموعات  تشكيل 

املصرفية بني البلدين.
من  مشترك  وفد  أجراها  ظبي  أبو  إلى  زيارة  مع  ذلك  تزامن 
كوشنر  جاريد  برئاسة  الصهيوني  والكيان  املتحدة  الواليات 
كبير مستشاري الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار 
التعاون  تدشني  نحو  الطريق  وخارطة  املشترك  الثالثي  اإلعالن 

املشترك بني البلدين. 

في�ضان النيل ي�ضل م�ضر ويغرق 

ع�ضرات القري بالدلتا

وصل فيضان النيل إلى مصر حيث ارتفع منسوب املياه لدرجة 
بالدلتا شمال  القري في عدة محافظات  وأغرق عشرات  كبيرة 

البالد.
ارتفاعا كبيرا في منسوب  مرة  النيل يشهد ألول  أن  إلى  يشار 
املياه لم يتعرض له ألكثر من قرن ما أدى لفيضانات في السودان.
مئة  نحو  السودان  في  للفيضانات  البشرية  اخلسائر  وبلغت 
األراضي  فيما غرقت مساحات شاسعة من  و46 جريحا،  قتيل 
الزراعية اخلصبة في والية شمال كردفان، والية اخلرطوم، اجلزيرة، 

القضارف ووالية سنار.

جنيب �ضاوير�س ي�ضرتي نادي يف 

الدوري امل�ضري

جنح رجل األعمال جنيب ساويرس، في شراء نادي إف سي مصر، 
األولى  الدرجة  دوري  فى  يلعب  الذي  النادي  على  واالستحواذ 

املصري لكرة القدم.
األندية  شراء  في  ساويرس  لنجيب  األولى  التجربة  هذه  ومتثل 
نادي  إنشاء  في  ساويرس  سميح  أخوه  سبقه  حبث  الرياضية، 
اجلونة الرياضي، كما حصل ناصف ساويرس األخ الثالث على ٥٥ 

% حصة فى نادي أستون فيال اإلجنليزي.
ومتثل  املصرية  الرياضة  تثري  جتربة  إنشاء  في  ساويرس،  ويرغب 
منوذجاً لالستثمار الرياضي اخلاص فى مصر، بعد جتربة بيراميدز 

الناجحة والذي يعتبر حالياً من أهم 3 أندية في مصر.

الهند.. التحقيق مع جمموعة من اأبرز 

جنوم ال�ضينما يف ق�ضية خمدرات

أكدت السلطات الهندية، أن مجموعة من أبرز املمثلني تخضع 
لتحقيق واسع النطاق في قضية مخدرات، مما أحدث صدمة في 

قطاع السينما.
اتهامات  في  اخملدرات  مكافحة  مكتب  من  مسؤولون  ويحقق 
تعاطي بعض املمثلني مواد مخدرة الشهر املاضي، مرتبطة مبوت 
عثر  الذي  راجبوت،  سينغ  سوشانت  الشعبية  صاحب  املمثل 

عليه ميتا في منزله في يونيو املاضي.
املمثلة  سيستجوب  »املكتب  أن  هندية،  إعالم  وسائل  وذكرت 

ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر املمثالت في الهند ».
 34( »بادوكون  أن  محلية،  اعالم  وسائل  ذكرت  جهتها،  من 
قبيل  متأخر  وقت  في  مومباي  إلى  تصل  وهي  شوهدت  عاما(، 
السينما  املكتب عدة مشاهير بقطاع  واستجوب  استجوابها. 

في مومباي، منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم أزياء.
يهدف  »التحقيق  إن  القانون،  إنفاذ  سلطات  في  مسؤول  وقال 
وجتارة  السينما  قطاع  بني  محتملة  صلة  أي  عن  للكشف 

اخملدرات«.
ريا  املمثلة  على  القبض  اخملدرات  مكافحة  مكتب  وألقى 
عصابة  »إلى  االنتماء  بتهمة  راجبوت،  صديقة  تشاكرابورتي 
مخدرات«، وذلك وفقا ملا ورد في نسخة من طلب إطالق سراحها 

بكفالة.

وفاة اأمري الكويت ال�ضيخ �ضباح وجمل�س 

الوزراء ينادي بويل العهد اأمريا

الكويتي  الوزراء  مجلس  نادى 
نواف  الشيخ  العهد،  بولي 
أميرا  الصباح،  اجلابر  األحمد 
صباح  األمير  وفاة  بعد  للبالد 
وفقا  الصباح،  اجلابر  األحمد 
أنس  الداخلية،  وزير  تاله  لبيان 

خالد الصالح.
استثنائيا  اجتماعا  أعقب  الذي  البيان  في  الصالح  وقال 
مجلس  إن  البالد،  أمير  وفاة  خلفية  على  الكويتية  للحكومة 

الوزراء قرر مناداة ولي العهد أميرا للبالد.
وأشار الصالح في البيان إلى أن الكويت أعلنت احلداد الرسمي 
40 يوما على وفاة أمير البالد الراحل، وتعليق العمل في الدوائر 

الرسمية ملدة 3 أيام، وفقا للبيان.
وكان قد أعلن الديوان األميري الكويتي وفاة أمير البالد، وكشف 

بيان احلكومة أن الصباح توفي في الواليات املتحدة األمريكية

ميادين م�ضر الرئي�ضية 

تخلو من املظاهرات.. 

ف�ضل جديد لدعوات حممد علي

التي  الدعوات  فشلت 
املصري  املقاول  أطلقها 
للتظاهر  علي  محمد 
ضد الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
في  املقيم  املمثل  ودعا 
إلى  املصريني  إسبانيا 
اخلروج للتظاهر يوم 20 
سبتمبر املاضي، ضد ما 
اقتصادية  أزمة  إنه  قال 

سد  أزمة  معاجلة  في  وفشل  منازل،  وهدم  البالد،  تشهدها 
النهضة اإلثيوبي. 

بدت  املصري.  الشارع  في  يمُذكر  التظاهر صدًى  دعوات  تلَق  ولم 
في  للمظاهرات،  أي مشاهد  من  خالية  الرئيسة،  شوارع مصر 
مؤشر واضح لفشل دعوات الفنان واملقاول املعارض محمد علي، 

مجددا.
ميادين  خلت  التواصل،  مواقع  على  وتغريدات  مشاهدات  ووفق 
أنهم  بدا  ما  خروج  باستثناء  احتجاج،  مظاهر  أي  من  القاهرة، 

عشرات من نشطاء جماعات اإلخوان.

1-844-355-6939
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دونالد  األمريكية،  للرئاسة  املرشحني  بني  املناظرة  شهدت 
سبتمبر  من  والعشرين  التاسع  الثالثاء،  بايدن،  وجو  ترامب 
املاضي تالسناً عنيفاً وإهانات شخصية بني الرئيس األمريكي 
بايدن«،  »جو  الديقراطي  ومنافسه  ترامب  دونالد  احلالي 
والتي جعلت. املناظرة الرئاسية تخرج عن املوضوعات احملددة 
مرة. من  أكثر  الرجلني  مقاطعة  إلى  املذيع  دفع  مما  سلفا، 
شغل  حملاولة  السريع  حتركه  عن  اجلمهوري  الرئيس  ودافع 
مقعد في احملكمة العليا األميركية في بداية املناظرة، قائال 
إن »االنتخابات لها عواقب«، وإن إدارته لها احلق في ذلك، رغم 
القاضية  إن مقعد  قال  بايدن  الديقراطيني.لكن  اعتراضات 
انتخابات  بعد  شغله  يجب  جينسبرغ،  بادر  روث  الراحلة 
الثالث من نوفمبر، عندما يتضح من سيكون الرئيس.وقال 
أن  يجب  ننتظر،  أن  »يجب  بايدن   جو  الديقراطي  املرشح 
ننتظر ونرى نتيجة هذه االنتخابات«، واعتبر أن حترك ترامب 
احملافظة  األغلبية  تعزيز  بهدف  جاء  املقعد  لشغل  السريع 
الرجالن  تبادل  البدء«، حيث  تلك »إشارة  في احملكمة.وكانت 
بعدها االتهامات الشخصية وسط أجواء محمومة سادها 
قاطع  إذ  واضحاً،  التوتر  بدا  للمناظرة  األولى  الدقائق  ومنذ 
ترامب وبايدن بعضهما البعض بشكل متكرر، مما دفع بنائب 
الرئيس السابق باراك أوباما إلى مخاطبة الرئيس األميركي 
قائالً له »هال تخرس يا رجل«!كما وصف املرشح الديقراطي 
و«مهرج«. بأنه »كذاب«  ثانية  بوالية  للفوز  الساعي  ترامب، 
وقال بايدن عن منافسه في االنتخابات الرئاسية القادمة في 
نوفمبر إن »كل ما يقوله حتى اآلن كذب. وقال »أنا لست هنا 
ألبرهن أكاذيبه. الكّل يعلم أنه كذاب«.وأضاف »من الصعب 
أن يحظى املرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا املهرج، 
بايدن هجومه  تعبيره.وتابع  الشخص«، على حد  هذا  عفواً 
الواليات  تاريخ  في  رئيس  أسوأ  »أنت  ترامب:  مخاطبا  احلاد 
الديقراطي  منافسه  ترامب  اتهم  املقابل  املتحدة«.وفي 
باالفتقار إلى الذكاء، وبأنه دمية في يد »اليسار الراديكالي«.
بوالية  كليفالند  في  املناظرة  منصة  على  من  ترامب،  وقال 
أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق »أنت ال متت إلى الذكاء 
بصلة.. جو.. 74 عاماً ولم تفعل شيئا«.وتبادل املرشحان هذه 
الذين  األميركيني  ماليني  عشرات  من  مرأى  على  األوصاف 
تابعوا املناظرة على الشاشات، قبل 3٥ يوماً من االستحقاق 
الواليات  في  املتبع  الصحي  للبروتوكول  الرئاسي.ووفقاً 
أن  دون  من  املناظرة  استهلت  كوفيد-19،  بسبب  املتحدة 
توجه كل  بل  املنصة،  إلى  الرجالن عند وصولهما  يتصافح 
من  العديد  يتصدر  الذي  بايدن،  مكانه.وسعى  إلى  منهما 
ترامب بشكل مباشر بجائحة  إلى ربط  الرأي،  استطالعات 
في  شخص  ألف   200 من  أكثر  بأرواح  أودت  التي  كورونا، 
الواليات املتحدة، البلد األكثر تسجيالً للوفيات الناجمة عن 

اجلائحة في العالم أجمع.واستهلت املناظرة بدفاع الرئيس 
اجلمهوري عن قراره املثير للجدل بترشيح قاضية محافظة 
وقال  االنتخابات.  من  قليلة  أسابيع  قبل  العليا  للمحكمة 
»لقد  داكنة  حمراء  مخططة  عنق  ربطة  وضع  وقد  ترامب 

فزنا في انتخابات 2016 ولنا احلّق في ذلك«.
وسارع املرشح الديقراطي بالرد وقد وضع ربطة عنق رفيعة 
نتيجة  نرى  حتى  االنتظار  »علينا  وبيضاء  سوداء  بخطوط 
جمهور  من  مرأى  على  املناظرة  االنتخابات«.وانطلقت  هذه 
ترامب وجيل  املرّشحني ميالنيا  صغير كان في عداده زوجتا 
يتصّدر  الذي  بايدن،  كمامات.وسعى  وضعتا  وقد  بايدن 
ترامب بشكل مباشر بجائحة  إلى ربط  الرأي،  استطالعات 
كوفيد-19 التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في 
الواليات املتحدة، البلد األكثر تسجيالً للوفيات الناجمة عن 
اجلائحة في العالم أجمع.وقال املرشح الديقراطي مخاطباً 
الصباح  هذا  استيقظ  منكم  »كم  األميركيني  الناخبني 
وكان لديه كرسي فارغ على طاولة املطبخ ألّن أحدهم مات 

بسبب كوفيد-19؟«.
بصورة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  غّرد  املناظرة  وبعد 
الرئيس  ونائب  واالس  كريس  املذيع  مواجهة  في  تظهره 
األولى  الرئاسية  املناظرة  بايدن خالل  جو  السابق  األميركي 
بني املرشحني، والتي امتدت حتى الساعات األولى من صباح 
األربعاء املاضي في إشارة إلى انحياز املذيع الذي أدار املناظرة 
أداء مذيع  راض عن  ترمب غير  أن  الديقراطي.وبدا  للمرشح 
»فوكس نيوز« Fox News كريس واالس في إدارته للمناظرة 
الرئاسية األولى.وبدا كريس واالس أكثر انحيازا لصالح بايدن 
حيث قاطع الرئيس أكثر من مرة ولم يعطه الوقت الكافي 

للرد على مزاعم جو بايدن.
ماذا قالت الصحف العاملية عن املناظرة الرئاسية األولي 

رأت صحيفة ”نيويورك تايز“ األمريكية أن املناظرة الرئاسية 
األولى بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب واملرشح الرئاسي 
جو بايدن حتولت إلى ”مشاجرة وقحة“، حيث جلأ ترامب إلى 
بايدن يتحدث  واملقاطعة في كل مرة كان  التهديد  أسلوب 
الرئيس  نائب  فيه  استهجن  الذي  الوقت  في  تقريباً،  فيها 
األمريكي السابق أسلوب ترامب، ووصفه بأنه مهّرج، وقال له 
”اخرس“.وجاء في تقرير للصحيفة، إن ”ترامب، الذي يتأخر في 
في  ويأمل   - الصحيفة  تعبير  -بحسب  الرأي،  استطالعات 
إحياء حملته االنتخابية، كان يحاول بوضوح أن يكون الطرف 
الهجومي في املناظرة، لكنه قاطع بايدن بإصرار مراراً، وجعل 
األخير ال يستطيع اإلجابة عن األسئلة املطروحة عليه، ما 
على  نيوز(  )فوكس  من  واالس  كريس  املناظرة  مدير  أجبر 
الفرصة  يترك  أن  مرة  من  أكثر  األمريكي  الرئيس  مطالبة 
ترامب  بايدن على  لبايدن كي يتحدث بحرية“.وأبرزت هجوم 

على  املتحدة  الواليات  تاريخ  في  رئيس  أسوأ  ”أنت  بقوله 
اإلطالق“، في حني رّد ترامب على منافسه الديقراطي بقوله 
ما لم تفعله أنت في 47 عاماً“. ”لقد فعلت في 47 شهراً 

واعتبرت أن ”أسلوب البلدوزر الذي اتبعه ترامب يثل مخاطرة 
في  املتفوق  بايدن  يالحق  الذي  اجلمهوري  املرشح  جانب  من 
استطالعات الرأي، خاصة في صفوف الناخبني الذين صّوتوا 
لصالح ترامب في انتخابات 2016، في الوقت الذي جلأ فيه 
بايدن إلى تغيير أسلوبه بني جتاهل ترامب واحلديث مباشرة 
لالستفزاز  استسلم  لكنه  الناخبني،  إلى  الكاميرا  عبر 
بتوجيه الشتائم إلى الرئيس، وقال له أنت عنصري وكاذب“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”األداء البركاني لترامب بدا مبثابة 
مقامرة لتشويه منافسه بكل الطرق املمكنة، دون أن يبالي 
مبعايير الدقة واللياقة، وال يهتم بكيفية التأثير على جمهور 
الناخبني أو احلّد من حتفظاتهم على أدائه في فترته الرئاسية 
األولى“، منوهة إلى أن ”ترامب لم يفعل أي شيء لعالج أوجه 
القصور السياسية لديه، من سوء إدارته ألزمة وباء كورونا، 
الواضح  من  يكن  ولم  املتطرف،  اليمني  إلدانة  رفضه  إلى 
الناخبني  يجتذب  كي  املساء  مناظرة  في  شيئاً  فعل  أنه 
لصاحله  صّوتوا  الذين  هؤالء  بينهم  ومن  به،  املقتنعني  غير 
على مضض في االنتخابات الرئاسية السابقة عام 2016“.

وفي السياق نفسه، وصفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
وأنه  بـ“املشهد احملبط“،  الرئاسية األولى  املناظرة  األمريكية 
التزاماً  أكثر  احملترفون  املصارعون  يكون  أن  املمكن  من  ”كان 

باملشهد الرئاسي مما كان عليه الزعيمان“.
وقالت في مقالها افتتاحي إنه ”لم يكن أحد يتوقع مناظرة 
لكن  دوغالس«،  ستيف  ـ  لينكولن  »أبراهام  طريقة  على 
هذا  احملترفني،  مصارعة  في  مباراة  تكون  أن  يتعني  كان  هل 
كانوا  ألنهم  للمصارعني،  بالنسبة  ظلماً  يكون  أن  يكن 
في  وبايدن  ترامب  عليه  كان  مما  أفضل  بصورة  سيظهرون 
مليئاً  املشهد  ”كان  األولى“.وأضافت  الرئاسية  مناظرتهما 
باإلهانات واملقاطعات واألكاذيب، وتضخيم األمور، تقديرنا أن 
أول نصف ساعة  بعد  الشاشات  األمريكيني هجروا  ماليني 
من املناظرة، وكان يتعني علينا أيضاً أن نفعل ذلك، لوال أننا 
الرزق“. للمتابعة كونها جزًءا من عملنا لكسب  مضطرون 

بايدن جنح  الفوضى، لكن  ينتصر أحد في هذه  ”لم  وتابعت 
على مدار 90  بدا متماسكاً  أن  بعد  االختبار،  في عبور هذا 
ترامب له معروفاً عندما شكك في قدراته  دقيقة، وأسدى 
احلاجز،  بايدن عبر هذا  املاضية، لكن  العقلية خالل األشهر 
سلفاً“.وختمت  مخططة  بطريقة  مت  قد  ذلك  كان  وإن 
الصحيفة مقالها بالقول ”نأمل أن يكون األداء أفضل عندما 
الثانية  املناظرة  في  أخرى  مرة  الرئاسيان  املرشحان  يلتقي 

األسبوع املقبل، رمبا يتصرف أحدهما كرئيس“. 

الفو�ضى والأهانات عنوان املناظرة الرئا�ضية الأ�ضوء يف تاريخ اأمريكا بني ترامب  وبايدن
ترامب ي�ضف بايدن بـ »الغباء« و بايدن ي�ضف ترامب بـ »املهرج« 

»نيويورك تاميز ت�ضف املناظرة بـ »امل�ضاجرة الوقحة« و »وول �ضرتيت« ت�ضف امل�ضهد بـ »املحبط 

ترامب واأن�ضاره يتهمون املذيع »كري�س وال�س« بعدم احليادية والنحياز لبايدن باملناظرة
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في اجلزء االول من هذا التحقيق 
البرملانية  الدورة  تلك  عن  حتدثنا 
عن  متثيال  االكبر  تعتبر  والتي 
املصرية  الدولة  في  االقباط 
بــــ  األقباط  فاز  حيث  احلديثة 
ـ36 مقعداً داخل مجلس النواب، 
و12  القوائم  بنظام   24 منهم 
سجل  فيما  الفردي،  بالنظام 
اسمه  غطاس  سمير  الدكتور 
اجلولة  من  يفوز  قبطي  كأول 
األولى في االنتخابات، دون خوض 

جولة اإلعادة عن دائرة مدينة نصر، وعنّي الرئيس 
عبد الفتاح السيسي 3 أقباط في اجمللس، طبقاً 
للدستور، ليرتفع عدد األقباط حتت القبة إلى 39 

نائباً.
عدد  كسروا  األقباط  يكون  النتيجة  وبهذه 
املقاعد التي حصلوا عليها في برملان 1942، التي 
بلغت 27 مقعداً من 264 مقعداً إلجمالي عدد 

نواب اجمللس.
اخلط  والغاء  الكنائس  بناء  قانون  ويعتبر 
االقباط  جتاه  اجنازاتها  اهم  أحد  هو  الهمايونى 
حيث متكن قانون بناء الكنائس متكن من ترخيص 
قرابة 1700 كنائس ومباني خدمات حتى اآلن إذ 
ترخيص  في  احلق  الوزراء  مجلس  القانون  ينح 
بعض  استيفاء  بعد  إليها  املشار  الكنائس 
واستيفاء  اإلنشائية  السالمة  منها  الشروط 

شروط الدفاع املدني وغيرها.
العدد  االخير  واجلزء  اجلزء  هذا  في  وسنتحدث 
القوانني  بعض  جتاه  اجمللس  اخفاقات  القادم عن 
عدم  مفوضية  انشاء  قانون  مثل  القبطية 
التمييز وكذلك قانون االحوال الشخصية اللذان 

لم يظهرا للنور.
 قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز

ال يعتبر هذا القانون باملقترح اجلديد حيث نصت 
املادة  ففى  املصرية  الدساتير  معظم  عليه 
»املصريون  ان  على  نصت   1923 دستور  من   3
التمتع  في  متساوون  وهم  سواء،  القانون  لدى 
من  عليهم  وفيما  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
الواجبات والتكاليف العامة ال متييز بينهم في 

ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين«.
منه   31 املادة  في   19٥6 دستور  نص  ذلك  وبعد 
وهم  سواء،  القانون  لدى  »املصريون  أن:  على 
متساوون في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين أو العقيدة«.
ما  على  ليؤكد   1971 دستور  ذلك  بعد  جاء  ثم 
نصت عليه الدساتير السابقة، فنص في املادة 
40 على أن: »املواطنون لدى القانون سواء، وهم 
متساوون في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين أو العقيدة«.
بتعديل  العسكري  اجمللس  قام   ،2011 عام  في 
للباب  جديدة  مادة  وإضافة  العقوبات  قانون 
القانون  من  الثاني  الكتاب  من  عشر  احلادي 
نصت على: »يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن 
ثالثني ألف جنيه وال تتجاوز خمسني ألف جنيه 
بعمل  قام  من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو 
إحداث  شأنه  من  يكون  عمل  عن  باالمتناع  أو 
طوائف  من  طائفة  ضد  أو  األفراد  بني  التمييز 
الناس بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين 
ملبدأ  إهدار  التمييز  هذا  على  وترتب  العقيدة  أو 
تكدير  أو  االجتماعية  العدالة  أو  الفرص  تكافؤ 

للسلم العام«.

دستور  من   ٥3 املادة  واخيرا 
ان  على  نصت  والتى   2014
»املواطنون لدى القانون سواء، 
احلقوق  فى  متساوون  وهم 
العامة،  والواجبات  واحلريات 
الدين،  بسبب  بينهم  متييز  ال 
أو  اجلنس،  أو  العقيدة،  أو 
أو  اللون،  أو  العرق،  أو  األصل، 
املستوى  أو  اإلعاقة،  أو  اللغة، 
االنتماء  أو  االجتماعي، 
أو  اجلغرافي،  أو  السياسي 
الكراهية  على  واحلض  والتمييز  آخر،  سبب  ألي 
الدولة  وتلتزم  القانون،  عليها  يعاقب  جرية، 
كافة  على  للقضاء  الالزمة  التدابير  باتخاذ 
أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية 

مستقلة لهذا الغرض«.
االخير،  الدستور  من   224 املادة  تنص  كما 
املنفذة  القوانني  بإصدار  الدولة  تلتزم  أن  »على 
ألحكام الدستور« مما يعنى ان هذا القانون يعد 
برملانيا  مطلبا  او  اختيارا  وليس  دستوريا  فرضا 
من  بالرغم  بعد  النور  يرى  لم  اآلن  حتى  ولكن 
التمييز  على  قائمة  فردية  حوادث  حدوث  تكرار 
واستشهاد  الكرم  سيدة  حادثة  مثل  الطائفي 

القس سمعان وغيرها.
قوانني  مبشاريع  النواب  من  العديد  تقدم  وقد   
لهذه املفوضية مثل النائبة نادية هنرى والنائبة 
وبعض  حسونة  انيسة  والنائبة  ثابت  شادية 
نظرة  مؤسسة  مثل  احلقوقية  املنظمات 
لم  املشاريع  تلك  ان  اال  النسوية  للدراسات 
تناقش حتى اآلن ومازالت حبيسة ادراج البرملان 

دون مبرر.
نادية هنرى: قانون مكافحة التمييز سيحقق 
ال  شامل  جامع  النه  االجتماعية  العدالة 

يحتاج الى قوانني مبعثرة يينا ويسارا

-وهى  هنرى   نادية  النائبة  صرحت  جانبها  من 
قانون  مبقترح  تقدمت  التي  النائبات  احدى 
اإلشكالية  ان  التمييز-  مكافحة  ملفوضية 
املدنية  الدولة  بناء  كيفية  في  تتمثل  األعظم 
الهوية  طمس  محاولة  ومواجهة   ، املصرية 
 ، الكنيسة  أو  األقباط  مع  وليست  املصرية 
التمييز من املفترض  ان قانون مكافحة  مؤكدة 
ملناقشته  املصري  البرملان  أولويات  من  يكون  ان 
التمييز  أشكال  كافة  ملكافحة  وذلك  واقراره 
احلاضر،  الوقت  في  املصري  اجملتمع  في  املوجودة 
والتي تفشت في اآلونة األخيرة ومنها التعرض 
للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو 
معتقدهم واستهداف النساء في اجملالني العام 
واخلاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز املبني 
على أساس اجلنس أو النوع وتهميش دور النساء 
التشريعات  وضعف  السياسية  املشاركة  في 
وعجز  املمارسات،  هذه  ملثل  للتصدي  القانونية 

للمشكالت  حلول  طرح  أو  التصدي  في  الدولة 
والتي  األخيرة  اآلونة  في  املتفاقمة  العرقية 
املواطنني  من  كثير  أرواح  إزهاق  في  تسببت 

املصريني.
في  املسيحني  األقباط  قضية  ان  الى  ولفتت 
مصر هي عرٌض واحد من أعراِض ذهنيِة شاعت 
وذاعت سطوتها وال تقتصر على إشكالية بناء 

الكنائس ولكنها قضية متييز مع سبق اإلصرار 
احلديثة  املدنية  الدولة  قضية  وهي  والترصد، 
املصريني  وعلى  الدينية  الدولة  مواجهة  في 

جميعهم الدفاع عن حقوقهم.
سيحقق  التمييز  مكافحة  قانون  ان  موضحة 
العدالة االجتماعية ألنه جامع شامل ال يحتاج 
وطبق  اقر  فان  ويسارا،  يينا  مبعثرة  قوانني  الى 
تأتى  او  املرأة  تنصف  قوانني  الى  نحتاج  لن 
او العرقية  او االقليات الدينية  بحقوق القبطي 
بشكل عام كذلك لن يشكو أحد من الوساطة 
او القيادية ألنه  واحملسوبية في الوظائف العليا 
سوف يكون هناك مساواة بني افراد اجملتمع دون 

متييز اال بالكفاءة واخلبرة.
املساواة  ايضا  يشمل  التمييز  عدم  ان  واضافت 
على  الفرد  حصول  في  احملاكمة،  في  حتى 
 4 وفيها مساواة، فعندما كان  عادلة  محاكمة 
اطفال اقباط يثلون فكر داعش مت احلكم عليهم 
العقوبة وعندما  وبأقصى  في محاكمة عاجلة 
كررها اطفال مدرسة كاملة بعد احداث الروضة 
صفقت لهم الدولة، فاين احلق في املساواة بني 
احلوادث املتشابهة؟، ام ان الذي يفصل هنا فقط 

هو الهوية الدينية لألطفال!؟

مع انتهاء الدورة الربملانية امل�صرية ما هي اإجنازات واخفاقات جمل�س النواب جتاه اهم الق�صايا القبطية )3-2(

قانون مفو�صية عدم التمييز حبي�س الدراج رغم كونه ا�صتحقاقا د�صتوريا
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير

حتدثنا في املقاالت السابقة عن الصليب وكيف أختبر الصليب في حياتي، فهو 
قوة اهلل التي تغير اإلنسان، وإنني يجب أن أطالب اهلل بهذا التغيير إيانًا بقوة 
املسيح املصلوب.  كما أشرنا إلى شخص املسيح الذي فيه قبل اآلب البشرية، 
وإن هذا القبول هو الذي إنتشلني من بالوعـة اليأس التي سقطت فيها بسبب 

اخلطية وأدت بي إلى الشعور القاتل بالذنب. 
ومعني  قيمة  أدركوا  الذين  القديسني  أحد  عن  أحتدث  أن  أود  املقال،  هذا  في 
السيدة  كنيسة  مالك  أسعد  يوسف  القمص  هو  القديس  هذا  الصليب. 
العذراء مرمي بالعمرانية. إنتقل هذا القديس إلي صفوف الشهداء واألبرار يوم 
التي عرفت فيها خبر  اللحظات  أتذكر جيًدا هذه  اجلمعة 24 سبتمبر 1993. 

نت وقتها أسأل نفسي ملاذا حدث هذا؟ إنتقال أبي احلبيب.  كانت حلظات قاسية جًدا وكمُ
املسيح  ظهر  لقد  القديس.  هذا  حياة  في  الظاهر  املسيح  عن  القاريء  عزيزي  أحدثك  أن  أود  اليوم  إنني 
بنفسه عن اخلطاة مقدًما لهم  ويبحث  أبونا يوسف يذهب  القديس حينما كان  املصلوب في حياة هذا 
باحًثا  احلبيب  أبي  إليها  ذهب  التي  السيدات  إحدي  هي  فها  حياتهم.  تغيير  على  املصلوب  املسيح  قدرة 
عنها، فكانت إنسانة ضائعة فاقدة لكل أمل في احلياة احلقيقية. وبعد 
أن رأت املسيح الذي يقبل اخلطاة ويرد إليهم انسانيتهم مرة اخري، حتولت 
حياتها متاًما، لدرجة - وهذا على لسان أبي احلبيب - أنها ألقت في املياه 
كل ما جمعته من مال نتيجة حياتها السابقة. انه املسيح املصلوب الذي 

يغير. انه املسيح الذي رأته هذه السيدة في شخص أبينا يوسف. 
أما صليب البذل، فقد حمله أبي حينما بذل مجهودا ضـخًما في مجال 
هذه  يوسف،  أبينا  مؤلفات  من  القبطية  املكتبة  إرتوت  لقد  اخلدمة. 
كذلك  سطورها.   بني  العطرة  املسيح  رائحة  تستنشق  التي  املؤلفات 
العظات الروحية، فقد أعطي الروح القدس ألبينا يوسف موهبة الوعظ. 
وفي  جًدا  وعميقة  دسمة  عظاته  كانت  لعصره.  سابًقا  واعًظا  فكان 
ملا  مختبرًا  انسانًا  تسمع  أنك  تشعر  كنت  الكل.  يفهمها  الوقت  نفس 
الهواء  امتأل  لقد  لألسف  احلال.  في  القلب  الكالم  يخترق  لذلك  يقول، 
يا  احلية.  كنت  األمثلة  وإختفت  املعاشة  األناجيل  ت  الوقت شـحَّ نفس  وفي  وعاظ  الكل  وأصبح  كالًما، 
أبي تستعذب كلمة يسوع في فمك. كم من مرة قدمت لنا يسوع إبن اإلنسان الذي عاش واختبر كل ما 
لإلنسان.  كم من مرة قدمت الهوتًا اجنبلًيا اختباريًا في عظاتك، يفهمها البسيط قبل املتعلم ... سابًقا 
لعصرك وسابًقا للكثيرين. أليست هذه رسالة جلميع اخلدام الذين يتخذون من البساطة غطاء للجهل 

والسذاجة؟ أليس هذا هو اختبار حي لتحذير اهلل بالهالك من عدم املعرفة؟ )هو4: 6(.
إن القمص يوسف أسعد هو كاهن يقف أمامه التاريخ ويظل يتأمل في هذه الظاهرة الروحية التي تباركت 
حياتي بأن أكون أحد األشخاص الذين عاينوا وكانوا شهودًا لهذه الظاهرة. وكنت شاهًدا أيًضا ومختبرًا 

ألبوتك التي تنحني لها األبوة احتراًما وتقديرا.
إنني في هذا املقال، لم أحتدث عن مواهب أبينا يوسف أسعد الروحية من صوت مالئكي أو كونه واعًظا بارًعا 
يسبق عصره كثيرًا، بل وددت أن أعلن عن مسيًحا مطبوعة صورته في إنسان. وددت أن أشير إلى أيقونة حية 
ومثاًل يمُحتذى به لكل من يفكر أن يدخل إلى حقل اخلدمة أو إلى كل من يمُدَعي إلي سر الكهنوت املبارك. أنه 
املسيح احلي الظاهر في اخلادم. انني ال أظل أتذكر كلماته اململوءة من روح اهلل. يكفيني ما قاله لي يوًما: 
»يسوع معاك يا حبيبي.« وكأنك تسمع صوت إنسانًا أيقن وإختبر حقيقة املعية مع املسيح. لذلك، ستظل 

يا أبي مثاًل روحًيا عمالًقا خالًدا في تاريخ الكنيسة وفي قلوب كل من تربوا على يديك.
أبي احلبيب، كم من مرة كانت صالتك وترنيمك بأن يطبع اهلل صورته فيك. وكيف ال يستجيب اهلل لهذه 

الطلبة وهو الذي تنازل إلى عاملنا وإحتد بجسم بشريتنا فكيف ال يطبع صورته فيك؟
طوبي للكنيسة التي يطلب كهنتها وخدامها أن يطبع املسيح صورته فيهم!! فتختفي ذواتهم ويظهر 

املسيح متجلًيا فيهم.

حينما يطبع املسيح صورته في إنسان
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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ارسطو  منطق  على  بااللهيات  املشتغلون  اعتمد 
في تقنني املعتقدات الدينية؛ كما اخذوا عنه دليل 
احملرك االول، الثبات وجود اهلل. فاستعمله االكويني 
واملعلول.  العلة  مسمى  حتت  الغزالي  حامد  وابو 
وافالطون  ارسطو  عن  واملعتزلة  النساطرة  واخذ 
فقالوا  الوجود.  لواجب  التجريدي  التنزيه  مبدأ 
واعتبروها  الصفات،  عنها  ونفوا  الذات،  بوجود 
القدماء.  بتعدد  القول  من  خوفاً  مجردة  معاني 
صفات،  بال  توجد  ال  الذات  الن  متناقض،  قول  وهو 
والصفات ال توجد بال ذات. وإذا كانت الذات ذات اهلل 
والصفات صفاته، فال معنى للقول بتعدد القدماء!

املعايير،  وثنائية  التفكير،  احادية  من  وانطالقا      
اتخذ البعض من املنطق وسيلة الثبات ما يعتقدون 
به؛ وفي نفس الوقت ال يجدون غضاضة في تكفير 
يخالف  رأيا  يثبت  لكي  املنطق  ذات  يستعمل  من 
العقل،  مبقياس  االخرين  اراء  فيقيسون  رأيهم. 
امليزان.  بذات  اراءهم  يزنوا  ان  االخرين  على  ويأبون 
ما  الثبات  باملنطق  الغزالي  حامد  ابو  استعان  وقد 
رآه حقاً ولدحض ما رآه مخالفاً من اراء املتكلمني، 
خالف  لكنه  الفالسفة(،  )تهافت  كتابه  خالل  من 
في  التكفير  بسيف  لوح  عندما  املنطقي  النهج 
وجه اخملالفني له. وجلأ ابن رشد الى ذات املنطق في 
تصنيف )تهافت التهافت( الفناد اراء ابي حامد. كما 
انه وضع )فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة 
من اتصال( للتوفيق بني العقل والنقل، على اعتبار 
ان العقل من اهلل والوحي من اهلل، ومن ثم فال يجب 
تأويل  بضرورة  وقال  العقل.  مع  الوحي  يتناقض  ان 

املتشابه لكي يصبح معقوال. 
تكن  لم  الكبيرين  الفيلسوفني  وجهة  لكن      
من  انطلقلت  وامنا  والعقل،  للمنطق  خالصة 
كل  يجد  ولم  اليهما.  وانتهت  واملرويات  الغيبيات 
مبرهنات  بالال-  التسليم  من  غضاضة  منهما 
على  الناحية،  هذه  في  اجلمعي  للعقل  واخلضوع 
يبدأ  الذي  اخلالص  املنطقي  التفكير  عكس 
مقدمات،  غير  على  نتائجه  يقيم  وال  بالفرضيات، 
من  الرغم  وعلى  مبرهنة.  غير  مبسلمات  يأخذ  وال 
ولم  التكفير،  ابن رشد نفسه من  يَْسلم  لم  ذلك 
تنجوا كتبه من االتالف واحلرق! وهو نفسه وضع في 
اخلطابة،  اهل  بني  تكفيرية  محازير  املقال(  )فصل 
في  منهم  اي  تدخل  إذا  االيان  واهل  النظر،  واهل 
اختصاص االخر. وهذه احملازير حتط من قدر العقل، 

وتنسف املنطق من اساسه.

ظاهر  جتاوز  حد  الى  املتأولة  بعض  غالى  وقد      
النصوص واقحامها في معاني غير معانيها، وكأن 

الوحي قد عجز عن االتيان بالعبارات املناسبة لبيان 
مقاصده حتى جاءوا هم ليضعوا العبارات املناسبة 

له !
   ويقوم املنهج العقلي في التفكير على افتراض 
الى  يصل  حتى  عليه،  يمُعرض  ما  كل  في  الشك 
الشك  مبدأ  فيرفض  النقلي  املنهج  اما  احلقيقة. 
خالف  وان  حتى  املنقول  بصحة  ويقر  باتاً،  رفضاً 
احملسوس واملعقول. واملنهج العلمي يقدم املعقول 
على املنقول الى ان يتبني احلق من الباطل، والصحيح 
العاطل، فاذا ما تبني لصاحبه الصدق اخذ به  من 
العقل  اما  وادبر.  تركه  خطأه،  له  تبني  واذا  واقبل، 
حتى  واملوروث  للمنقول  االولوية  فيعطي  اجلمعي 

وان خالف الضمير واحملسوس. 
في  املطلقة  باحلرية  يؤمن  العقلي  واملنهج      
الفرد  عن  ومجردة  مستقلة  وباحلقيقة  التفكير، 
والنهج  بقائلها.  وليس  باحلقيقة  فيعتد  واجملموع، 
اجلمعي يلزم العقل باخلضوع املطلق للمنقول حتى 
فاالشخاص  لالشخاص،  ويذعن  عليه.  تشابه  وان 
ثم  ومن  االشخاص،  هي  واحلقيقة  احلقيقة،  هم 
والظل لصاحبه.  الطفل البيه  انقياد  إليهم  ينقاد 
وجد  وان  ول.  ونمُقمُ اراء  من  يقولوه  ما  كل  ق  ويمَُصدِّ
في  ويقحمها  يأولها،  العقل،  يخالف  بعضها 
يرفع  لكي  الظاهرة،  معانيها  غير  باطنة  معاني 

عنها التشابه. 
   واملنهج العقلي ال يعاقب من يسأل ومن يبرهن 
انه حقيقة،  على  به  كان معموال  امر  بطالن  على 
هو  دائما  احلق  ويظل  به عن طيب خاطر.  يقر  وامنا 
فيعاقب  الغيبي  العقل  اما  الناس.  وليس  املقياس 
ويحرم  الصفوف،  عن  الناس  يخرج  رأياً  يبدي  من 

السؤال الذي يشكك في  املتعارف  عليه واملألوف.
   ومن هذا املنطلق، لم يتواني عن عقاب كل من 
من  ومنهم  املتشابهات.  من  متشابهة  عن  سأل 
ما  فذهب  الدم،  منه  سال  حتى  راسه  على  رب  ضمُ
وطرد  لد،  جمُ من  ومنهم  السؤال.  من  برأسه  كان 
بسائله  مالك  االمام  فعل  كما  الدرس.  حلقة  من 
غير  االستواء   « بأن  فاجابه  االستواء،  كيفية  عن 
واجب،  به  وااليان  معقول،  غير  والكيف  مجهول، 
والسؤال عنه بدعة ». ثم عاقبه بالطرد، وفي رواية 

اخرى باجللد. 
على  دل  غير مجهول،  االستواء  بأن  جوابه  وفي     
يفهمه  كما  االستواء  وهو  النص،  بظاهر  اخذه 
اقرار  معقول،  غير  الكيف  بأن  قوله  وفي  اجلمهور. 
بالتشابه. وقوله ان االيان به واجب، والسؤال عنه 
بدعة، هو اجبار على االعتقاد باملتشابه دون اقتناع. 
واجازة  املبتدعني،  زمرة  من  السائل  احتساب  وفي 

العقاب البدني، فيه ردع للعقل 
عن التفكير والسؤال- وفي ذات 
الوقت يكفرون املسيحيني على 

قولهم بالتجسد!
اصحاب  رغبة  على  ونزوال     
امية،  بني  من  السلطان 
االنسان  بحرية  القائلني  روا  َكفَّ
افعاله.  تقدير  في  ومبسؤوليته 
سلطتهم  يستعملون  وراحوا 
اهلل  وان  اجلبرية،  فرض  في 

مولده،  منذ  اعماله  العبد  على  يكتب  من  هو 
فينفون  ومصابهم.  الناس  مصائر  يقرر  الذي  وهو 
يبرروا جتاوزات  افعاله، لكي  االنسان عن  مسؤولية 
اصحاب السلطان في حق الشعوب؛ فيباركون غزو 
البلدان وقتل الرجال وسلب االموال ووطئ السبايا 
عليهم  مقدر  هذا  ان  بحجة  العيال  واسترقاق 
على  احلدود  يطبقون  الوقت  نفس  وفي  ومكتوب. 
عن  مسؤولني  باعتبارهم  والزاني  والقاتل،  السارق، 

افعالهم! 
ابن  هشام  خالفة  في  الدمشقي  َغْيالن  وقمُتل      
وليس  مخير  االنسان  بان  قوله  على  امللك،  عبد 
مسير، وقطع يده ورجله. وبعد أيام مر به رجل وهو 
على  بكثرة  يقع  والذباب  املسجد،  أمام  موضوع 
هذا  غيالن،  يا  الرجل ساخراً:  فقال  املقطوعة،  يده 
قضاء وقدر! فقال له غيالن: كذبت، ما هذا قضاء وال 
قدر. فلما سمع اخلليفة بذلك، بعث إلى غيالن من 
أبواب دمشق.  حملوه من بيته، وصلبه على إحدى 
وفرح مبوته علماء السلطان، وقالوا: إن قتله أفضل 

من قتل ألفني من الروم !
    وقمُتل اجلعد ابن درهم بامر هشام ايضا، النه كان 
يقول بحدوث كالم اهلل، فَقبض عليه والي العراق 
مثل  املنبر  في  وقيده  القسري،  اهلل  عبد  بن  خالد 
اخلروف. وختم خطبة عيد االضحى، بقوله للناس:« 
وا تقبل اهلل ضحاياكم، فإني مضحٍّ  أيها الناس ضحُّ

باجلعد بن درهم .. ثم نزل فذبحه في أصل املنبر« !
قولهم  في  املعتزلة  عقيدة  املأمون  اعتنق  وملا    
بخلق كالم اهلل، أصبح يعاقب بالضرب واحلبس من 
بأزليته من اهل السنة. وملا اعتلى املعتصم  يقول 
سدة اخلالفة، فانه أطلق احملبوسني من اهل السنة، 
ما  عكس  على  القرآن  بخلق  يقول  كان  مبن  ونكل 

كان يعتقد اخوه املامون. 
   وبينما يحكم البعض بضالل املعتزلة على قولهم 
على  املسيحيني  يكفرون  تراهم  اهلل،  كالم  بخلق 
السيدة  من  اتخذ  الذي  اهلل  كلمة  بقدم  قولهم 
ويرفضون  الزمان،  ملء  في  ناسوتاً  مرمي  العذراء 

حجتهم في ايانهم بانه كما تتحد 
الروح باجلسد دون اختالط وال امتزاج 
السيد  شخص  في  احتد  تغيير،  وال 
الكلمة(  )الهوت  يزل  لم  ما  املسيح 
انحصار  بال  )الناسوت(  يزال  ال  مبا 
في  اهلل  بان كلمة  علما  تبديل.  وبال 
لفظة  هو  ليس  املسيحيني  عقيدة 
من الفاظ الوحي، وامنا هو علم اهلل 
الذاتي، وهو يقابل كالم اهلل النفسي 

القدمي عند االشاعرة. 
او مناقضاً للعقل،     وسواء كان التجسد موافقاً 
فان الكنيسة ال جتلد السائل عنه، وال تقتل الناكر 
لها،  التبيعة  من  احلرمان  حد  االمر  يتجاوز  فال  له. 
وقد  بدنه.  الى  يتطرق  ال  لفظي  روحي،  وهو عقاب 
املسيح  السيد  تعليم  روما  بابوات  بعض  جتاوز 
وقوانني الرسل، عندما استعانوا بالسلطة الزمنية 
القرن  في  لقرارات مجمع خلقدونية  اخملالفني  جتاه 
القرن  في  وجاليليو  كوبرنيقوس  وجتاه  اخلامس، 
السابع عشر. خاصة وان ما قال به العاملان الكبيران 
ال يتعارض من قريب او من بعيد مع نصوص الكتاب، 
النصوص.  لبعض  بعضهم  فهم  خالف  ولكنه 
لم  رجالها  بعض  خطأ  الكنيسة  أدركت  وملا 
تستنكف االقرار به واالعتزار عنه وتكرمي من اهينوا 
بعض  تزال  ال  ذلك  ومع  مماتهم.  بعد  حياتهم  في 
االصوات تزعق بتجاوزات الكنيسة في حق العلماء، 
بينما تنحني اجالال وتقديسا ملن يفتون االن بأن من 
يستتاب  كافر  الشمس  وثبات  االرض  بدوران  يقول 
واال قتل. ومن يشهرون سيف التكفير واالرتداد على 

كل من يستعمل حقه في حرية االعتقاد!
السلطوي  النهج  هذا   – يزال  وال   – فكان        
العقل،  امام  االكبر  العائق  هو  التراثية  مبرجعيته 
فناصبه العداء ووقف له باملرصاد: اذا سأل، بدع، واذا 
فكر، ضل، واذا متنطق، تذندق. وكان، وال يزال، معادياً 
واالرهاب.  للتطرف  واملصدر  واالنسانية  للعقل 
وعندما يعجز عن مجابهة االراء اخملالفة، فانه يلجا 

الى سالحه املعهود، وهو التكفير والتحقير.
لها  يقفون  التي  التفكير،  حرية  ان  والواقع     
خلق  الذي  الباري  مقاصد  مع  تتعارض  ال  باملرصاد، 
وال  التدبير.  في  وسيدا  التفكير  في  حرا  االنسان 
تتعارض مع الفطرة االنسانية التي تنزع الى احترام 
االنسان مبا هو انسان بغض النظر عما يعتقد به. 
والتعبير، حتى  الرأي  وابداء  التفكير  حرية  واحترام 
بالفكر  الفكر  يواجه  ان  على  خطأ،  على  كان  وان 

والرأي بالرأي واحلجة باحلجة وليس بالقمع. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
حرية االعتقاد... بني أحادية التفكير وثنائية املعايير

ملواجهة  اجلديدة  خططها  الليبرالية  احلكومة  قدمت  أوتاوا: 
املوجة الثانية القادمة من وباء كورونا في خطاب جديد ألقته 
مجلس  قاعة  في  باييت  جولي  كندا  في  العامة  احلاكمة 
افتتاح دورة جديدة  التقليد متبع عند  أوتاوا وهذا  الشيوخ في 
للهيئة التشريعية، وفي هذا اخلطاب يحدد الليبراليون اولويات 
احلكومة فيما يتعلق بجدول أعمالها، وبالنسبة حلكومة االقلية 
الليبرالية يتطلب االمر موافقة حزب واحد من االحزاب املعارضة 
ويتم  االقلية للسقوط  تتعرض حكومة  وأال  على هذا اخلطاب 

انتخاب حكومة بديلة.
وهذه بعض الوعود التي تضمنها خطاب العرش:

بالنسبة لوباء كوفيد – 19 ستقوم احلكومة مبساعدة املقاطعات 
على تعزيز وزيادة اختبارات كوفيد – 19 حتى ال ينتظر الكنديني 
في طوابير لساعات طويلة، وسيتم إنشاء فريق فيدرالي لتلبية 
في  املعملية  االختبارات  وتوفير  املتزايدة  االختبارات  احتياجات 
معدات  بتوفير  احلكومة  ووعدت  واملنعزلة،  النائية  اجملتمعات 
وتامني  احمللية  االنتاجية  القدرة  خالل  من  الشخصية  احلماية 

سالسل التوريدات.

حيث  عمل،  فرصة  مليون  وخلق  لألجور  الطارئة  اإلعانة  متديد 
التي  وعدت احلكومة بتوفير معونات مالية إضافية للشركات 
بشأن  محلي  لقرار  نتيجة  مؤقتا  أبوابها  إغالق  عليها  يتعني 
حتى  لألجور  الطارئة  االعانة  متديد  وسيتم  العامة  الصحة 
الصيف املقبل، وتقدمي احلوافز ألصحاب العمل الذين يستأجرون 
إعانة  بتوفير  أيضا  احلكومة  ووعدت  تدريبهم،  ويعاد  العمال 
املالية  الفوائد  لهم  بالنسبة  ستنتهي  الذين  لهؤالء  مالية 
نظام  الى  وسينتقلوا  الشهر  هذا  بنهاية  الطارئة  الكندية 

التامني على العمالة املوسع اجلديد.
تقدمي معونات جديدة للمعوقني الكنديني، حيث اكدت احلكومة 
الفوائد  وستدمج   االعاقة  لذوي  جديدة  خدمة  ستقدم  إنها 
باإلضافة  لإلعاقة  جديدا  استحقاقا  تقدمي  يشمل  وهذا  معا 
لتحديد  الطرق  أفضل  وتوفير  لتوظيفهم  استراتيجية  الى 
البرامج  على  ويحصلون  الفوائد  هذه  يستحقون  الذين  االفراد 
احلكومة  وعدت  السن  لكبار  وبالنسبة  لإلعاقة،  احلكومية 
قومية جديدة  معايير  لوضع  واالقاليم  املقاطعات  مع  بالعمل 
لدور الرعاية طويلة االجل حتى يحصل كبار السن على أفضل 

إجراءات  واتخاذ  ممكن  دعم 
على  الناس  ملساعدة  إضافية 
ألطول  منازلهم  في  البقاء 

فترة ممكنة، ووعدت احلكومة ايضا بإجراء تعديالت في القانون 
اجلنائي تستهدف من يهملون في رعاية كبار السن ويعرضونهم 

للخطر .
حيث  النظيفة،  التكنولوجيا  تستخدم  التي  الشركات  دعم 
وعدت احلكومة بإنشاء صندوق جديد جلذب االستثمارات لصنع 
منتجات ال ينتج من ورائها انبعاثات حرارية او تلوث بيئي ووعدت 
والطاقة  الطبيعية  واملوارد  التصنيع  لقطاعات  مالي  بدعم 

النظيفة من أجل مستقبل تتمتع فيه كندا ببيئة نظيفة.
إنها  احلكومة  اشارت  حيث  املنهجية،  للعنصرية  التصدي 
من  املزيد  وستوفر  االنترنت  على  الكراهية  خطاب  ستعالج 
خطوات  باتخاذ  ووعدت  محددة،  جملتمعات  االقتصادي  الدعم 
لضمان استخدام العدالة اجلنائية للحفاظ سالمة الناس واال 
تكون هناك متييزات او نتائج عكسية حيث أن السود الكنديني 
والسكان االصليني يثلون عددا كبيرا في نظام العدالة اجلنائية.

اأبرز فقرات خطاب العر�س: زيادة اختبارات كورونا.. 

متديد العانات الطارئة.. تقدمي املعونات لذوي العاقة
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يحررها سمير اسكندر 

الزمالك يعزز و�صافته للدوري امل�صري بفوز 

مثري على اجلونة

القدم،  لكرة  املصري  الدوري  لبطولة  الثاني  املركز  على  احلصول  في  آماله  الزمالك  عزز 
املؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في املوسم القادم، عقب فوزه الصعب 4 / 3 على ضيفه 

اجلونة في املرحلة الثالثني للمسابقة.
وعقب حسم األهلي )املتصدر( لقب املسابقة هذا املوسم مبكرا للمرة الثانية واألربعني 
في تاريخه واخلامسة على التوالي، انحصر الصراع على املركز الثاني، بني الزمالك وبيراميدز 

واملقاولون العرب.
وارتفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة 
نقاط  سبع  بفارق  الثاني،  املركز  في 
أمام بيراميدز، صاحب املركز الثالث، 
الذي يواجه ضيفه االحتاد السكندي 
الفريق  بأن  علما  املرحلة،  نفس  في 
األبيض سوف يتم خصم ثالث نقاط 
من رصيده بنهاية املوسم، كعقوبة 
موقعة عليه من االحتاد املصري لكرة 
من  انسحابه  خلفية  على  القدم، 
التقليدي  غريه  أمام  القمة  لقاء 

األهلي في فبراير املاضي.
أحمد  لكن   ،14 الدقيقة  في  بواليا  والتر  الزامبي  محترفه  عبر  بالتسجيل  اجلونة  وبادر 
سيد زيزو أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 39، لينتهي الشوط األول بالتعادل 1 / 1 بني 

الفريقني.
الثاني  الهدف  )أوباما(  إبراهيم  يوسف  أضاف  حيث  الثاني،  الشوط  في  اإلثارة  تواصلت 
في  األبيض  للفريق  الثالث  الهدف  عالء  محمود  أحرز  فيما   ،٥6 الدقيقة  في  للزمالك 

الدقيقة 66 من ركلة جزاء.
الزمالك، ليعود  التي شعر بها العبو  الفوز  استغل اجلونة حالة الهدوء واالطمئنان على 
بواليا لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 7٥، فيما أضاف 

زميله لؤي وائل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة .79
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب بدال من الضائع، أضاف محمود عالء الهدف الرابع 
للزمالك من ركلة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثالث في مبارياته األربع األخيرة 

في املسابقة.

مدريد،  أتلتيكو  بقميص  األولى  مباراته  في 
صال وجال النجم األوروغواياني لويس سواريز، 
وتألق بشكل الفت في 20 دقيقة لعبها أمام 

غرناطة بالدوري اإلسباني.
اللحظات  في  واضحة  سواريز  خطورة  وبدت 
غرناطة،  أمام  باللقاء  مشاركته  من  األولى 
فكاد يسجل من تسديدة قوية جاورت القائم، 
قبل أن يحصل مبراوغته على ركلة جزاء، إال أن 
احلكم ألغى القرار بعدها، بينما كان الالعب 

يستعد لتنفيذها.
وبعدها بلحظات، سجل سواريز هدفه األول 
وضعها  رائعة،  رأسية  من  أتلتيكو،  بقميص 

في طرف املرمى بطريقة مقوسة.

بتسجيل  االفتتاحية  مباراته  سواريز  وختم 
الهدف الثاني له شخصيا، والسادس لفريقه 
كرة  سدد  عندما   ،1-6 بنتيجة  انتصر  الذي 
ويضعها  له  لتعود  بالقائم،  ارتطمت  قوية 

مخادعة للحارس، في الوقت بدل الضائع.
التواصل  وسائل  حديث  سواريز  وأصبح 
مباراته  في  امللفت  تألقه  بعد  االجتماعي، 
وداعه  من  أيام  بعد  أتلتيكو،  مع  األولى 

»احلزين« لبرشلونة.
الكامب  من  »مجبرا«  خرج  قد  سواريز  وكان 
نو، برغبة اإلدارة، األم الذي أثار انتقادات كثيرة، 
أولها من جنم الفريق ليونيل ميسي، الصديق 

املقرب لسواريز.

�ضواريز »يفعل كل �ضيء« يف اأول 20 دقيقة 

بقمي�س اأتلتيكو مدريد

ر�صميا... الن�صر الإماراتي ي�صم الالعب 

الإ�صرائيلي �صياء ال�صبع

اجلديد  العبه  بتقدمي  رسميا  اإلماراتي  النصر  نادي  قام 
في  الرابع  احملترف  ليكون  السبع،  ضياء  اإلسرائيلي، 
عاما،  الـ27  صاحب  الهجومي  الوسط  العب  الفريق.  
اجتاز الفحوصات الطبية، ومن املنتظر أن يرتدي القميص 
القادم من  ناديه اجلديد. سيمتد عقد الالعب  رقم 9 مع 
مقبلة  سنوات  ثالث  إلى  الصيني،  ايفرغراند  غوانغجو 
سنوي.  كراتب  دوالر  ماليني   3 على  الالعب  وسيحصل 

وجاء تعاقد النصر مع الالعب، عقب توقيع اتفاق تطبيع بني العالقات بني اإلمارات وإسرائيل 
وترعرع  اجلليل،  في  الكروم  مجد  بلدة  في  سبع  ضياء  وولد  املاضي.  أغسطس  منتصف  في 
 .2012 أبيب في موسم  تل  إلى مكابي  انتقاله  قبل  نيس طوبروك،  نادي شبيبة  في صفوف 
ينتقل  أن  قبل  إسرائيل،  منتخب  ضمن  لعب  حتى  إسرائيلية  أندية  عدة  بني  االعب  وتنقل 
لغوانغجو ايفرغراند الصيني في صفقة قدرت بخمسة ماليني يورو، ليصبح من أغلى الالعبني 

اإلسرائيليني.

بعد 8 اأ�صهر.. اإمتام »ال�صفقة املعروفة« 

مع اكرامي بالدوري امل�صري

بعد شهور من التكهنات والتأكيدات، أعلن نادي بيراميدز 
شريف  األهلي  حارس  مع  تعاقده  إمتام  رسميا،  املصري 
صحفي،  مؤمتر  خالل  بيراميدز،  مسؤولو  وأشاد  إكرامي. 
بقدرات حارس املرمى الدولي السابق الذي سبق أن لعب 
عن  الرسمي  اإلعالن  وجاء  الهولندي.  »فينوورد«  لنادي 
»الصفقة املعروفة« بعد زمن قياسي بلغ نحو 8 أشهر 
تفشي  من  بدئا  التغييرات  من  العديد  شهدت  حافلة، 
ثم  استئنافه،  ثم  احمللي  املوسم  وتوقف  كورونا  فيروس 

أخرى  على خلفية صفقة  رمضان صبحي  الالعب، وصهره  باسم  ارتبط  واسع  احتدام جدل 
في  بيانا  أصدر  الشحات،  إكرامي  الشهير  السابق  احلارس  إكرامى، جنل  وكان شريف  مدوية. 
الثاني من فبراير املاضي، أعلن فيه رحيله عن القلعة احلمراء بنهاية املوسم، وذلك بعد عدم 

مشاركته بشكل أساسي مع الفريق طوال ما يقرب من موسمني.
وبعد ذلك، وطوال األشهر الالحقة، جتنب حارس املرمى اخملضرم التأكيد رسميا على وجهته، 

بينما راح اجلميع يؤكدون أنه في الطريق إلى »النادي الثري«.
ثم ارتبط اسم شريف إكرامي أيضا بعاصفة من اجلدل قبل أسابيع، حني أمُعلن عن انتقال زوج 

شقيقته، رمضان صبحي، أيضا من األهلي إلى بيراميدز.
وربط كثيرون بني عالقة القرابة بني الالعبني، حيث أكدوا أن شريف ووالده إكرامي وراء إقناع 

رمضان بإمتام صفقة االنتقال املدوية، التي تعد األبرز في الكرة املصرية منذ سنوات.
لكن شريف إكرامي، ووالده، نفيا بإصرار تلك »االتهامات«، مؤكدين للجماهير األهالوية أن ال 

صلة لهما بانتقال صبحي الذي أثار غضب الكثيرين من مشجعي العمالق األحمر.

امل�صرية ميار �صريف حترج كارولينا بلي�صكوفا

�صريف تعترب اأول م�صرية ت�صارك يف اجلراند �صالم 

عانت املصنفة ثانية في البطولة التشيكية 
ميار  املصرية  أمام  بليسكوفا  كارولينا 
شيريف لبلوغ الدور الثاني من بطولة روالن 
األربع  البطوالت  إحدى  الفرنسية،  جاروس 
الكبرى في كرة املضرب، بتغلبها عليها 7-6 

)9-11(، 6-2 و4-6.
نصف  بلغت  التي  بليسكوفا،  واهدرت 
حلسم  نقاط  ثماني   ،2017 عام  النهائي 
اجملموعة األولى أمام شيريف، املصنفة 172 
تشارك  مصرية  أول  أصبحت  والتي  عاملياً، 
الغراند  بطوالت  إلحدى  الرئيسي  الدور  في 

سالم.
وكانت هذه املشاركة الثانية فقط لشريف 
احملترفات  رابطة  منافسات  في  عاماً(   24(
براغ في  دورة  أولى في  بعد  إيه«،  تي  »دبليو 

أغسطس املاضي.
وبعد أن جنحت شريف، املولودة في القاهرة و املتأهلة من التصفيات، في خطف اجملموعة األولى لصاحلها 
بشوط فاصل »تاي بريك«، وجدت بليسكوفا، التي انسحبت من نهائي دورة روما األسبوع املاضي بسبب 

إصابة في فخذها، إيقاعها في اجملموعة الثانية التي أنهتها لصاحلها 2-6.
إال أّن املصرية رفعت إيقاعها في اجملموعة الثالثة احلاسمة، قبل أن تخسر إرسالها في الشوط السابع 
الذي كان كافياً املصنفة رابعة عاملياً حلسم املباراة بعد ساعتني و1٥ دقيقة على امللعب الرئيسي »فيليب 

شاترييه« في العاصمة باريس.
وفي طريقها إلى الدور الرئيسي، أهدرت املصرية 14 شوطاً فقط في ثالث مباريات في التصفيات وهو 

أفضل رصيد في املباريات املؤهلة لهذا العام.
وتلتقي بليسكوفا، املصنفة أولى عاملياً سابقاً، في الدور التالي مع الالتفية يلينا أوستابينكو، حاملة 

لقب 2017، والتي تغلبت على االميريكية ماديسون برينجل 6-2 و1-6.
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تدل  التي  املؤشرات  أبرز  من  واألسنان  الفم  صحة  تعتبر 
األساسي  املدخل  الفم  يعتبر  حيث  اجلسم،  صحة  على 
الفم  بيئة  وبسبب  اجلسم،  إلى  الشراب  أو  للطعام 
وتراكم  لنمو  مناسباً  وسطاً  منه  جتعل  واملظلمة  الرطبة 
لإلصابة  عرضة  األكثر  العضو  يصبح  وبالتالي  اجلراثيم، 
التي  األمراض  من  العديد  وهناك  اجلسم،  في  باألمراض 
األسنان. طبيب  زيارة  تستدعي  والتي  الفم   تصيب 
تتمتع اللثة الطبيعية بلون وردي أو أحمر، لذلك يعتبر وجود 
أي عالمة أو بقع بيضاء، أو حدوث تغير في لون اللثة، دليالً على 
اللثة  أو  عام،  اجلسم بشكل  في  أو  األسنان  في  وجود مرض 
نفسها نتيجًة لعدة أسباب، أبرزها عدم االهتمام بالنظافة، 
أو اتباع عادت غير صحية، مثل تدخني التبغ، أو حدوث عدوى 

اخلميرة، أو اضطراب في أداء اجلهاز املناعي.
أسباب البقع البيضاء على اللثة إّن البقع البيضاء على اللثة:
دم  خاليا  عن  عبارة  هي  اللثة  على  البيضاء  البقع  إّن 
بسبب: وتظهر  عدوى  من  اجلسم  وتخلص  حتارب   بيضاء 

- التهاب اللثة، وهو من أكثر األمراض شيوعاً.
- عدم االهتمام بصحة ونظافة الفم واألسنان، حيث تظهر البقع 
 البيضاء نتيجة تراكم الطعام على اللثة، وبالتالي منو البكتيريا.
الفم،  في  الفطريات  وجود  نتيجة  حتدث  التي  القالع  -عدوى 
حيث تظهر البقع البيضاء على اللثة، واللسان، وسقف احللق، 

وقد تنتشر في جميع أجزاء اجلسم في حال عدم عالجها. 
اخلميرة  منو  زيادة  نتيجة  حتدث  التي  اخلميرة  -عدوى 
الطبيعي. من  أكثر  بشكل  الفم  في  تعيش   التي 

كثرة استخدام مبيضات األسنان الصناعية. 
واإلجهاد  التعب  بسبب  املناعي،  اجلهاز  ونشط  أداء  -ضعف 

وسوء التغذية.

اللثة  على  البيضاء  البقع  عالج 
على  البيضاء  البقع  لعالج 
التالية: اخلطوات  اتبع   اللثة 
واألسنان،  الفم  بنظافة  االهتمام 
باملعجون  األسنان  وتنظيف 
اخليط  واستخدام  والفرشاة، 
املضادة  األدوية  استخدام  الطبي. 
اللثة  التهابات  ملعاجلة  للفطريات، 
عن طريق الفم وحتت إشراف طبي.

بشكل  الفم  غسول  استخدام 
يومي لتطهير الفم، والتخلص من 

البكتيريا، ومنع تراكمها في الفم. 
التقليل من استخدام مبيضات األسنان الصناعية. التقليل 
التبغ وشرب  وجتنب مضغ  تام،  تركه بشكل  أو  التدخني،  من 

الكحول. 
اجلراحي. التدخل  طريق  عن  التالفة  اللثة  أنسجة   معاجلة 
التقليل من التدخني، أو تركه بشكل تام، وجتنب مضغ التبغ 

وشرب الكحول.

صحة اللثة

�ضكر من ق�ضور 

الأ�ضماك

أن  اليابان  علماء  اكتشف   
واحلشرات  األسماك  قشور 
تعلق  التي  الصغيرة  البحرية 
الصيادين، حتتوي على  بشباك 
تسمى  بيوكيميائية  مادة 
)الشيتني( وهي خامة طبيعية 
لالستخدامات  ومنوذجية  نادرة 
والطبية.  والزراعية  الصناعية 
من  نوع  عن  عبارة  إنها  كما 
كيميائياً  وتعرف  السكر، 

باسم  »بوليسکارید«.
مادة »الشيتني« تدخل في صلب تركيبة القشرة اجللدية اخلارجية 
والبحرية،  البرية  والزواحف  احلشرات  من  العظمى  لألغلبية 
وتتواجد في اخلاليا اجلدارية لبعض الفطريات، وكذلك في األصداف 

وفي البيوت اخلارجية للسالحف.
وطبقا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة ) الفاو(، فإنه يكن إنتاج 
37 ألف طن سنوياً من هذا السكر الطبيعي إذا مت تصنيعه على 

نطاق واسع. 

اآثار خطرية ت�ضتمر مدى احلياة بعد 

ال�ضفاء من كورونا

قد  كورونا  فيروس  من  املتعافني  بأن  أستراليون،  علماء  كشف 
يعانون من آثار صحية خطيرة طيلة حياتهم.

الرئة  وندبات  الدماغ،  وضبابية  املستمر،  اإلرهاق  إن  العلماء،  وقال 
وتساقط الشعر هي بعض اآلثار اخلطيرة التي قد تالزم املتعافني 

من الشباب والذين كانوا في السابق يتمتعون باللياقة البدنية.
وقد درس الباحثون في مستشفى سانت فينسنت بسيدني أكثر 
من 100 مريض مصاب بفيروس كورونا املستجد، ووجدوا أن العديد 

منهم يعانون من آثار طويلة األمد.
على سبيل املثال ال تزال سيدة األعمال في شركة »بالك روك« وهي 
إحدى أكبر شركات إدارة االستثمار في العالم، تعاني من ضبابية 
شديدة في الدماغ، لدرجة أنها ال تستطيع متييز عقارب الساعة 

أثناء محاولتها معرفة الوقت.
الليبرالي  احلزب  في  الضغط  جماعة  عضو  كان  آخر،  مثال  وفي 
ولم  جيدة،  بدنية  بلياقة  يتمتع  عاماً(   49( تنوس  جو  األسترالي 
يكن يعاني من ظروف صحية سابقة عندما ثبتت إصابته بفيروس 
إلى  نقل  أنه  درجة  إلى  شديدة  أعراض  عليه  وظهرت  كورونا، 

مستشفى سانت جورج في حالة إسعافية.
وسرعان ما ساءت حالته الصحية ودخل في غيبوبة ملدة 10 أيام 
قد  محنته  بأن  جو  اعتقد  حتسنه  وبعد  املوت.  وشك  على  وكان 
انتهت مبجرد خروجه من املستشفى، إال أن صحته كانت تتطلب 

املزيد من العناية وبات مضطراً ملراجعة املستشفى كل أسبوع.
صعود  يستطيع  يكن  لم  إنه  معاناته،  عن  متحدثاً  جو  وقال 
الساللم دون أن يصاب بضيق التنفس، إضافة إلى أنه لم يعد قادراً 

على ممارسة التمارين الرياضية.
سانت  مستشفى  في  األطباء  يمُجري  احلاالت،  لهذه  ونتيجة 
اآلثار  فينسينت، بسيدني، حتقيًقا للمتابعة ملدة عام للبحث في 
ميل  ديلي  صحيفة  نقلت  ما  وفق  كورونا،  لفيروس  املدى  طويلة 

البريطانية.

�ضيالن الأنف لدى اأطفال املدر�ضة ل يدل على كورونا

أكد خبير طبي بريطاني أن أطفال املدارس الذين يعانون من سيالن األنف فقط غير مصابني 
بفيروس كورونا. وطمأن البروفيسور تيم سبيكتور، من كينجز كوليدج لندن أولياء األمور 
بأن سيالن األنف، إلى جانب االحتقان والعطاس، هي عالمة مؤكدة على إصابة األطفال 

بنزلة برد وليس بفيروس كورونا.
وكان البروفيسور سبيكتور الذي يدير تطبيق Coronavirus Symptom Study قد أجرى دراسة أظهرت أن أكثر أعراض كورونا 
شيوعاً لدى األطفال في سن املدرسة هي التعب )٥٥%( والصداع )٥٥%( واحلمى )49%(، وباملقارنة، فإن األعراض األكثر شيوعاً 

عند البالغني هي التعب )87%( والصداع )72%( وفقدان الرائحة )60 %(، وال يمُبلغ األطفال أو البالغون كثيراً عن سيالن األنف.
ووسط مخاوف من إصابة األطفال بفيروس كورونا بعد أسبوعني من إعادة فتح املدارس، ذّكر البروفيسور سبيكتور اجلمهور 
بأن سيالن األنف ليس من األعراض، وقال إن هناك اختالًفا في األعراض التي يعاني منها األطفال في مختلف الفئات العمرية، 
وأن درجة احلرارة املرتفعة القياسية والسعال املستمر وفقدان حاسة التذوق والشم قد ال تظهر ملن تقل أعمارهم عن 18 عاماً 

وما فوق 6٥ عام.
وتظهر البيانات أن األطفال يظهرون مجموعة مختلفة من األعراض مقارنة بإجمالي السكان البالغني، واألعراض اخلمسة 
األولى لدى األطفال في سن املدرسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس هي التعب )٥٥ %( والصداع )٥3%( واحلمى )49%( والتهاب 

احللق )38%( وفقدان الشهية )%3٥(.
ووجد البحث من التطبيق أيضاً أن واحداً من كل ستة أطفال )1٥%( ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يصابون أيضاً بطفح 

جلدي غير عادي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

هل اأن غ�ضل اليدين دون �ضابون عدمي الفائدة متامًا؟

غسل اليدين لم يكن أكثر أهمية، إال أن الصابونة أو املعقم غير متاحني دائماً. فهل أن 
األمر يستحق إذا كان غسل اليدين باملاء فقط؟ عدم غسل اليدين نظراً في غياب صابونة 

خطأ، حسب خبير واحد، على األقل، للحماية من العدوى.
ويقول أندريا روكل، من مركز التعليم الصحي في أملانيا: »املاء فقط يزيل الوسخ وبعض 

اجلراثيم أيضاً من اليدين«.
ولكن خالل جائحة فيروس كورونا، فإن فرك اليدين بالصابون واملاء هو الضامن الوحيد إلزالة فعالة آلثار فيروس كورونا احملتملة 

وغيرها من اجلراثيم.
ولكن ما ال يدرك كله ال يترك كله، ففي غياب صابون سيكون جيداً مترير اليدين حتت الصنبور فإذا لم تنظف اليد بشكل 

شامل، فإنه على األقل سيمُزيل عنها بعض اجلراثيم.
ويجب أن يستغرق غسل اليدين 20 ثانية، على األقل، حسب روكل الذي يقول إن درجة حرارة املياه غير مهمة، وسواء كانت املياه 

ساخنة أو دافئة أو فاترة، أو باردة، ستمُزال اجلراثيم على نحو متساو.
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هل تعلم؟

السيارات،  انتظار  عدادات  ان 
کارل  يسمى  امريكي  اخترعها 
في  مرة  الول  واستعملت  ماجي، 
مدينة  في  واملال  األعمال  حي 

أوكالهوما في يوليو عام 193٥.

من عادات ال�ضعوب: 

ماذا تفعل العروس؟
في  الفتاة  متسك  العراق،  في   -
زفافها،  ساعة  مبكنسة،  يدها 
حتمل  قبولها  عن  منها  تعبيراً 

مسئوليه الزواج، واعمال البيت.
صديقات  تطلب  اليونان،  في   -
العروس منها، ان تكتب اسماءهن 
ان  منهن  اعتقاداً  حذائها؛  على 
بها  يلحقن  سيجعلهن  ذلك 

ويتزوجن .

وفاء

وفاة  عند  عشر  الرابع  لويس  قال 
كان  زوجة،  حرمت  »لقد  زوجته: 

موتها اول ما ساءني منها!!«.

ق�ض�س الأطفال

الكولومبي  الروائي  كتب  عندما 
حائز  ماركيز،  جارسيا  جابرييل 
قصصه  أولى  لالدب،  نوبل  جائزة 
وكان  ابنيه،  على  عرضها  لالوالد، 
عمره،  من  الثامنة  في  أحدهما 
فيها  فرأى  السادسة.  في  واآلخر 
النها  لذكائهما،  حتقيرة  الولدان 
واجلهل  احلماقة  بأسلوب  »كتبت 
الذي يتميز به اآلباء في مخاطبة 

أوالدهم«.
بأن  ولداي  »شعر  جارسيا:  قال 
وقاال  الي  فاعتذرا  رأيهما ساءني، 
أحفظه  بل  أنساه،  لن  كالماً  لي 
الفطرية  املوهبة  على  كمثل 
لنظم الشعر لدى االطفال. قاال: 
ان  نرجو  ولداً  تصبح  حني  بابا، 
تكون مثلنا ويكون لك أب مثلك«.

من الطرائف الأدبية

كان في سجستان شيخ يتعاطى 
إذا  له:  ابن، فقال  له  النحو، وكان 
فاعرضه  بشيء،  تتكلم  أن  أردت 
بجهدك،  فيه  وفكر  عقلك،  على 
الكلمة.  أخرج  ثم  تقومه،  حتى 
فبينما هما جالسان في أحد أيام 
الشتاء، والنار تتقد وقعت شرارة 
األب،  على  كانت  االب،  جبة  في 
فسكت  يراه؛  واالبن  غافل،  وهو 
يفكر، ثم قال: يا أبت، أريد أن أقول 
شيئا، أفتأذن لي؟ قال أبوه: إن حق، 

فتكلم.
قال: أراه حقاً. فقال: قل. قال: إني 
وما  األب:  فقال  أحمر.  شيئا  أرى 
هو؟ قال: شرارة وقعت في جبتك؛ 
فنظر األب إلى جبته، وقد احترقت 
منها قطعة، فقال غاضباً: لم لم 
قال: فكرت فيه  تعلمني سريعا؟ 
الكالم،  قومت  ثم  أمرتني،  كما 
يتكلم  أال  أبوه  فحلف  وتكلمت. 

بالنحو أبداً.

من احلكم

 امللك واحلذاء 

يوما  امللك  هذا  ..أراد  جداً  واسعة  دولة  يحكم  كان  ملكاً  أن  يمُحكى 
القيام برحلة برية طويلة. وخالل عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب 
املشي في الطرق الوعرة، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع 
وهو  أفضل  برأي  عليه  أشار  مستشاريه  احد  ولكن  باجللد  مدينته 
عمل قطعة جلد صغيرة حتت قدمي امللك فقط . فكانت هذه بداية 
تغيير  العالم فال حتاول  أن تعيش سعيدا في  أردت  إذا  األحذية.  نعل 
كل العالم بل أعمل التغيير في نفسك ،ومن ثم حاول تغيير العالم 

بأسره .
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املرحلة  في  جداً  املثلثات  حساب  أكره  كنت 
اعد  ولم  تخرجت  قد  انني  اهلل  وحمدت  الثانوية 
يطاردني  اليزال  انه  اعتقد  لألسف  ولكن  ادرسه، 
الى اآلن... حتى في كنيستي! فالكنيسة اصبحت 
»مثلث  للقب  »حساب«  ألف  بعمل  تقوم  اليوم 
بل هذا  اطالقاً،  السخرية  اقصد  ال  انا  الرحمات«! 
بالفعل ما ورد الى ذهني حني سمعت لقب مثلث 

الرحمات ألول مرة!
   أنا لم أسمع مبصطلح مثلث الرحمات من قبل، 
اال بعد تنيح البابا شنودة الثالث فقط؛ وال اتذكر 
أني قد سمعته يقال للبابا كيرلس السادس على 
مدار طفولتي كلها! رمبا اكون مخطئ لكن هذه 

هي احلقيقة بالنسبة لي!
بكل صراحة، أزعجني هذا اللقب جداً لدرجة أنى 
بدأت ابحث عن مصدره وكما توقعت لم أجد له 
اي أصل كتابي او آبائي! بل هو لقب حديث أصبح 
له  تفسير  سمعت  وعي!   بال  بكثرة  يستخدم 
أن  يعني  بأنه  يقول  املعاصرين  الكهنة  أحد  من 
الشخص املتنيح جتوز عليه الرحمة ثالث مرات!... 
فعالً؟! فالرحمة إذن جتوز عليه ليست مرة واحدة 
وال مرتني بل ثالثة...”سوبر رحمة” إن صح التعبير!

اسمحوا لي أن أقول ايها السادة بكل ثقة أن هذا 
نقوم  الذي  الفارغ  الكالم  أحد  اال  هو  ما  اللقب 
... فالرحمة واحملبة  بترديده كالببغاوات دون فهم! 
والرأفة كلها عطايا ال تتجزأ وال تعد من األساس! 
خاصة حينما يكون مصدرها واحد وهو اهلل غير 
احملدود!... فالرحمة رحمة...ال هي اثنتان وال ثالثة...

بل واحدة!
فقط  تخص  ملاذا  تتجزأ،  انها  افترضنا  وإن  وحتى 
اولى  الشعب  عامة  أليس  واالساقفة؟  البطاركة 
بهذه الرحمة؟ على اعتبار ان االكليروس هم أكثر 
في  املغموس  الشعب  باقي  مثل  وليسوا  تقوى 
اخلطية! في رأيي هم ال يحتاجون الى ثالث رحمات...

بل تكفيهم واحدة فقط، وليعطوا الفائض عنهم 
ملن يحتاج!.. نعم، بكل صدق اسخر من هذا اللقب 
ومن استخدامنا له وال أحد يستطيع ان يحاسبني 
على هذا ألنه لفظ غير كتابي وال ابائي...فهو كالم 

مقاٍه مع االسف!
الدخيل  اللقب  الوحيد الستخدام هذا  تفسيري   
انه يعود الى التوجه العام  على االرثوذكسية هو 
نحو االحترام الزائد جتاه البطاركة واالكليروس إلى 
اليوم  رأسهم طبعاً  والعبادة، وعلى  التأليه  درجة 

املتنيح البابا شنودة الثالث! 
وتقدير؛  واحترام  حب  كل  شنودة  للبابا  أكن  انا 
فهو قد حمل نير صعب في فترة حرجة من حياة 
الكنيسة، وكنت اتهافت لسماع ندواته وعظاته 

معنا  كان  حني  التليفزيونية  ولقاءاته  ونكاته 
التأليه  موجة  بسبب  لآلسف  لكن  االرض!  على 
بعد  نحوه  والزائدة  السائدة  والتعظيم  والتبجيل 
نياحته، بدأت انزعج من رؤية صوره على صفحات 
التواصل االجتماعي والتعليقات املتملقة امللحقة 

بها! فأصبحت احتاشاها أو اجتاهلها متاماً!
الزائدة  فمحبتكم  معي؟  تتخيلوا  أن  لكم  هل 
نحوه أصبحت تسبب لي عثرة، ألني أشعر أنكم 
اجملد  كل  له  املسيح  محبة  بها  استبدلتم  قد 
هذا  لكن  احلكم،  هذا  في  والكرامة...وسامحوني 
يتم  التي  واملنشورات  الصور  فكمية  االحظه!  ما 
او  الثالث  شنودة  البابا  عن  ومشاركتها  تداولها 
له، ويا حبذا طبعاً كالم الغزل العفيف املعسول 
املرسل له، قد فاقت بكثير عدد املنشورات املوجهة 
البابا  الرحمات”  “مثلث  نفسه...فبات  للمسيح 
شنودة الثالث هو املسيح عند البعض...والبعض 

الكثير مع االسف!
 

ما  لكم  سيثبت  ذاته  حد  في  املقال  هذا  مبدئياً، 
للحقيقة  كشف  جهاز  مبثابة  أقول...فسيكون 
أن  املتوقع  من  ألنه  شرحها؛  صدد  في  انا  التي 
اتعرض بسببه للهجوم الشديد واالنتقادات احلادة، 

مع أنى لم أخطئ في حق أحد قط!
حضراتكم  على  سأعرض  التالية  السطور  في 
بعض املالحظات الشخصية التفصيلية على ما 

سبق إيضاحه بخصوص البابا شنودة:
البابا  صورة  صادفت  مرة  من  كم  احلقيقة  1-في 
انا ال  “ربنا موجود”.  املأثورة  املتنيح ومعها جملته 
بالبابا شنودة!   العبارة  أن يقرن تلك  اعلم من قرر 
في الواقع هي عبارة عادية جداً وليس بها اي بالغة 
او عمق روحي يليق ببطريرك كالبابا شنودة حتى 
لو كانت لزمة عنده. فالكل يردد تلك العبارة سواء 
من املؤمنني او غير املؤمنني ومن قبل أن يولد البابا 
على  اقولها  شخصياً  وانا  السنني!  بآالف  شنودة 
الدوام ايضاً! ويكن أن تؤثر باسمي أنا او باسم اي 
من  أكثر  للبابا شنودة  ان  واثق  ...انا  آخر؟  شخص 
مقولة اخرى تستحق التأريخ، لكننا في رأيي أردنا 
بال  التخليد  جملرد  كانت  عبارة  بأي  منيزه  أن  فقط 
العبارة  إن كانت تلك  معنى وبال عمق وبال هدف! 
الركيكة هي خالصة ما استفتدمتوه منه، فباطالً 

كان تعب البابا شنودة!  
على  لي  صديق  مع  حدث  موقف  2-يحضرني 
يستحق  كان  املقدس  الكتاب  في  معني  مفهوم 
باآلباء  باالستشهاد  صديقي  فقام  التوضيح، 
وبكالم الكتاب املقدس إلثبات صحة هذا املفهوم، 
فكان رد احدى احلاضرات كاالتي: “انا ال اكترث بكل 

هذا، ما تفسير البابا شنودة؟!” هذه مهزلة بالفعل 
ان كنيسة آبائية تتحول الى كنيسة باباوية! وقس 
على هذه السيدة جمهوراً غفيراً ال يعرف عن تاريخ 

الكنيسة غير كتابات البابا شنودة الثالث فقط.
مقطع  باقتباس  أحدهم  قام  آخر  موقف  وفي   -3
او  املصدر  ذكر  دون  شنودة،  للبابا  ما  كتاب  من 
أل  الفيسبوك...فسمُ على  بنشره  وقام  الكاتب 
بعض االصدقاء عن رأيهم في املكتوب، حيث كان 
الكالم مثير للجدل بل والهوتياً غير دقيق ايضاً...

والسؤال  الكالم  انتقاد  استثناء  بال  اجلميع  فابتدأ 
حتى  املصدر،  عن  اإلفشاء  مت  ان  مصدره...وما  عن 
اجلميع  وابتدأ  ثواٍن  في  درجة   180 اآلراء  تغيرت 
املكتوب  تفسير  واعادة  بل  األعذار  إيجاد  يحاولون 
هذا  كل  ملا  الكاتب!  شخص  مع  يتناسب  حتى 
يخوننا  قد  او  نخطئ  فكلنا  أعزائي؟!  يا  الفزع 
فاألمر  بالذات،  شنودة  البابا  مع  لكن  التعبير، 
ال  الناس،  نظر  في  شنودة،  فالبابا  متاماً!  يختلف 
يكن أن يخطئ وال يجرؤ أحد أن يتعارض معه! من 
املضحك جداً أننا كأرثوذكس نرفض مبدأ عصمة 
البابا بتاتاً، ولكن دون أن ندري كنا وال زلنا نعصم 
خطأ  أي  من   - نياحته  بعد  حتى  شنودة-  البابا 
وبشكل معثر...على االقل ألمثالي! فهل يصح ان 
نقول ان االيان األرثوذكسي احلالي ال يؤمن بعصمة 
الثالث؟  شنودة  البابا  قداسة  باستثناء  الباباوات، 

حاشا!
متداولة  إشاعات  حولي  ممن  فترة  منذ  4-سمعت 
ال  شنودة!  للبابا  معجزات  عن  كتاب  اصدار  حول 
هل  هنا:  السؤال  لكن  الكالم،  صحة  مدى  اعلم 
أن يصنع املعجزات؟! هل بسبب  البابا  يجب على 
ان هناك كتب معجزات أمُصدرت في املاضي للبابا 
يترك  أن  اآلن  العادة  فستجرى  السادس،  كيرلس 
أضيفت  هل  ملعجزاته؟  ارشيفاً  بطريرك  كل  لنا 
حالياً؟  للبطريرك  أساسي  كمؤهل  املعجزات 
نحن صرنا نعبد الغيبيات لآلسف، ونظن أن إيان 
اآليات  تلك  وجود  بسبب  فقط  سليم  الكنيسة 
راعي  البطريرك  على  باحلري  يجب  والعجائب...لذا 
الكنيسة أن يحوز بلقب صانع عجائب! قد مت فينا 
 :12 متى  في  املسيح  قاله  ما  لآلسف  ايضاً  نحن 
39 “جيل فاسق شرير يطلب آية وال تعطى له....” 
البابا شنودة ال يحتاج الى كتاب معجزات، بل كان 
لسانه وحكمته أكبر معجزة احتاجتها الكنيسة 
معجزات  كتب  أن  رأيي  في  وكفى!  عهده  في 
تدعم  ألنها  مكتباتنا،  من  تمُعدم  ان  يجب  كهذه 
بالغيبيات  االعمى  والتعلق  االيان  السطحية في 
في  يدون  ما  معظم  أن  كما  روحي؛  عمق  أي  دون 
تلك الكتب ال يمُراجع كنسياً وال الهوتياً بل ومليء 

العقائدية  باألخطاء 
والطقسية ايضاً!

٥- ومبناسبة الكتب، 
حديث  تابعنا  كلنا 
اجلاري  الساعة 
أغاثون  االنبا  عن 
التي  والصحفية 
عن  كتاب  كتبت 

مقتل االنبا ابيفانيوس! فاألنبا أغاثون، وهو للعلم 
كان أب اعتراف لي في ايام كهنوته االولى حني كان 
يدعى ابونا عزرا، غار بشكل ملحوظ ألجل الهجوم 
وأخذ  الثالث  شنودة  البابا  شخص  ضد  املكتوب 
يدافع عنه بقوله اننا تالميذه.... ال يا أبي االسقف...

مع كل االحترام للبابا شنودة، نحن، وأنتم واملتنيح 
واملسيح  للمسيح  تالميذ  نفسه،  شنودة  البابا 
يهاجم  الكتاب  كان  فإن  األساس!  في  فقط 
كان  إذا  اما  تثور!  أن  احلق  فللكنيسة  املسيح، 
فلماذا  الكنيسة،  أفراد معينني في  الهجوم على 
نيافتك  بكاملني  فلسنا  الكنيسة؟  تثور  إذن 
أو  الكتاب اإليان  وكلنا معرضني للنقد! هل أهان 
املسيح!؟ اشك في ذلك! ألنك، وعلى ما فهمت من 
على  أكثر  الضوء  بتسليط  قمت  نيافتك،  حديث 
إهانته للبابا، وأظن أنه ان كانت هناك اية اهانة في 
املسيحي  االيان  او  املسيح  الكتاب لشخص  هذا 
لكنت قد ذكرتها بقوة في حديثك! فمن الواضح 
من  كان  لذلك  إليانيات؛  يتعرض  لم  الكتاب  ان 

احلكمة فعالً جتاهل هذا الكتاب متاماً.
أرجو  أعاله،  النقاط  أوضحت  أن  وبعد  النهاية  في 
تأليه  قضية  في  الرب  تتقوا  أن  اعزائي  منكم 
الزائفة  وعصمتهم  رحماتهم  ومثلث  االكليروس 
اياننا  آخر غير  إيان  تعبر عن  االمور  تلك  ان  حيث 
شنودة  والبابا  خطير!  امر  األرثودوكسي...وهذا 
فسيقوم  جديد،  من  للحياة  عاد  إن  نفسه، 
سلوككم  في  وسينتقدكم  مساركم  بتصحيح 

الغريب املدسوس على الكنيسة األرثوذكسية!
نردد  وال  ايانياتنا  في  النظر جميعاً  نعيد  ان  امتنى 
اشياًء ومصطلحات خاطئة غير كتابية جملرد انها 
لنا! فال تتحول تلك املصطلحات واملفاهيم،  تروق 

بعد حني، الى تقليد كنسي...بل وتقليد اعمى!
املقال،  هذا  قرأ  إذا  أيضاً،  اغاثون  االنبا  من  وامتنى 
انا  دعوى قضائية علي  برفع  يقوم  وال  بي  يرأف  أن 
مثلث  لقب  لبدعة  يتصدى  ان  به  واألولى  اآلخر!  
الرحمات الذي انتشر كالوباء وان ينع نهائياً تداوله 
وهم  الكرام  االساقفة  جموع  بني  الصحيح  غير 

املفترض أنهم أكثر منا علماً وحكمة ومتييزاً!

دردشة... بالعربي الفصيح:
حساب املثلثات!

بقلم: مينا ماهر

»الدميقراطي اجلديد« يتو�صل اإىل اتفاق مع »الليربايل 

احلاكم« للت�صويت بالثقة على خطاب العر�س

أوتاوا: يحتاج خطاب العرش الذي قدمه جسنت ترودو الى دعم واحد على االقل من أحزاب املعارضة 
الرئيسية للبقاء في احلكم وإال فإن كندا ستتجه الى انتخابات فيدرالية في وقت تعاني الدولة 
فيه من وباء كوفيد – 19، وقد توصلت حكومة االقلية الليبرالية الى اتفاق مع احلزب الديقراطي 
اجلديد املعارض بزعامة جاغميت سينغ الذي قدم شروطا للحكومة من اجل احلصول على دعم 
حزبه لهم. وهذه الشروط هي أن يحصل الكنديون الذين يرضون عل اجازة مرضية مدفوعة االجر، 
ووافق احلزب احلاكم على هذه الشروط وسيقوم ايضا بتقدمي مشروع قانون رقم ]سي – 2[ الى 
البرملان للموافقة عليه االسبوع القادم وهو يتضمن استمرار الكنديني العاطلني عن العمل في 
احلصول على ٥00 دوالر في األسبوع، وهو نفس االستحقاق املقدم من احلكومة في إطار املعونات 

الطارئة الكندية خالل وباء كوفيد – 19 والذي سيتوقف هذا الشهر.
من جانبه قال جورج سول املتحدث باسم جاغميت سينغ »لقد أقنعنا احلكومة بالعمل معنا، 
ووسعنا بشكل كبير عدد االشخاص الذين يكنهم احلصول عل االجازة املرضية، وإن هذه خطوة 

هامة نحو احلصول على أيام مرضية بشكل دائم جلميع العمال في جميع أنحاء البالد ».
ومن املرجح أن يقوم احلزب الديقراطي بالتصويت بالثقة على خطاب العرش، وقد سبق أن قال 
حزب احملافظني إنهم سيصوتون ضد خطاب العرش، وقالت كتلة كيبيكوا أنهم ييلون الى هذا 
أيضا ما لم يلبي الليبراليون مطالب املقاطعات، بإضافة مليارات الدوالرات الى املعونات الصحية 
الديقراطي  احلزب  قدمه  الذي  الدعم  يضمن  وسوف  هذا  املقبل،  االسبوع  بحلول  وذلك  سنويا 

اجلديد بقاء الليبراليني في احلكم. 

اختبار كورونا بات متاحا يف 60 �صيدلية يف اأونتاريو

تورنتو: أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد أن اختبارات كورونا اصبحت متاحة في حوالي 
يريدون  الذين  ان  وقال  املاضي،  سبتمبر   2٥ من  اعتبارا  املقاطعة،  أنحاء  جميع  في  صيدلية   60
اجراء االختبار يجب أن يتصلوا اوال حلجز موعد وإذا كان لديهم اعراض مرضية سوف يوجهون الى 
املستشفيات حتى ال يعرضوا االخرين في الصيدليات للمرض. هذه االختبارات مفيدة للمعلمني 
على  احلصول  منهم  ويطلب  االجل  الرعاية طويلة  دور  زيارة  في  يرغبون  الذين  املسنني  اقرباء  او 
اختبار سلبي لكوفيد – 19 وسوف يكونوا قادرين على احلصول على االختبار مجانا في صيدليات 

شوبر درج مارت وصيدليات ريكسال وبعض الصيدليات اخلاصة.
الفحص  مراكز  على  الضغط  سيخفف   19  – كوفيد  باختبار  الصيدليات  قيام  إن  فورد  وقال 
انتظروا  الذين  الناس  اعداد كبيرة من  والتي شهدت  التي تقوم بهذه االختبارات  الــــــــ 147 
الى  بحاجة  »نحن  ايضا  وقال  االخيرة.  االسابيع  في  االختبار  على  للحصول  الساعات  من  عدد 
تسهيل احلصول على اختبار كوفيد – 19 كما هو سهل احلصول على لقاح االنفلونزا وأعلن أيضا 
االسبوع وهي  – 19 هذا  اختبار كوفيد  اجراء  أيضا  تورنتو ستبدأ  ثالثة مستشفيات في  ان  عن 
كلية النساء ومستشفى مونت سيناء ومستشفى تورنتو الغربية، والقى دوج فورد باللوم على 
وزارة الصحة الكندية الفيدرالية لعدم موافقتها حتى اآلن على أخذ عينات من اللعاب لفحص 
كوفيد – 19 والذي كان من شأنه ان يسرع احلصول على النتائج. وقال إنه توسل الي املسؤولني 
في الصحة الستخدام اللعاب في االختبارات ولكن وزيرة الصحة الفيدرالية يأتي هاجدو قالت 
ان هناك اختالفات حول دقة هذه االختبارات، وأعلن دوج فورد أيضا عن شراء املاليني من لقاحات 
االنفلونزا والتي تشجع احلكومة الناس على احلصول عليها حتى تقل الزيارات الى غرف الطوارئ 

ومكاتب االطباء ويقل الضغط على املستشفيات خالل فترة وباء كورونا. 
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رضة لفكر اإلحلاد عند الشخصية  ملاذا املسيحية ليست عمُ
اإلنسانية الَسوِّية؟

إن إله املسيحية ال يلغي شخص اإلنسان خالل كل تلك 
ذكرناها،  التي  السويَّة  للشخصية  الناضجة  املراحل 
مرحلة  من  الشخصية  بتخوم  يتسع  العكس،  على  بل 
ألخرى وحتى املنتهي والالمحدود دون التفريط في كيانها 
وفرادتها - أي متيزها عن اآلخر )وليس فرديتها والتي تعني 

عدم االرتباط باآلخر في شركة حياة(. 
عن  املسيحية  إله  تكلم  عندما  جنده  هذا  على  ودليلنا 
ارتباط الرجل باملرأة »يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق )يرتبط( 
بامرأته«، فإنه أضاف ما هو العجب بعينه إذ قال له اجملد 
»ويصير االثنان جسداً واحداً، وليس بعد إثنني«. إن الدخول 
ولكن  آخر،  مقاالً  يستغرق  للرب  احلديث  هذا  عمق  في 
نكتفي هنا بالقول أن كال الزوجني لم يفقد فرادته بل ظل 
واحداً كما يراه كل َمن حوله، رغم أنه في احلقيقة وعلى 

املستوى السري املستيكي أنهما صارا إثنني في واحد.
»نظيره«.  احلياة  بشريك  منهما  كل  اتساع  زاد  وبالتالي 
والعائلتني  للزوجني  السعادة  يجلب  الزواج  فإن  لهذا 
الزوجان  يكون  أن  بشرط  ولكن  واهلل.  والبشرية  واجملتمع 
اإللهي  املفهوم  بهذا  وعي  وعلى  سوية،  شخصية  ذي 
على  احلفاظ  مع  احتاد  هو  حيث  من  للزواج  واملستيكي 
فرادة كل من الزوجني، فال يخنق الواحد منهما اآلخر بحب 
التملك ومظاهره من تسلط وقهر ينتهي مبحو شخصية 
واالنتقام  النقمة  بشعور  يتلئ  هذا  في  فشل  وإذا  اآلخر، 
ثم الطالق. والشرط الثاني الذي به يجلب الزواج السعادة 
لإلنسان أنه يتد به ويوسع من تخومه باالمتداد في شريك 
احلياة ثم البنات واألوالد »بنوك مثل غروس )امتداد( الزيتون 

اجلدد حول مائدتك«. 
في  ولكن  نفسه  التطبيق  جهة  من  االتساع  هذا  وعن 
حالة االرتباط بحياة الشركة مع اهلل فإن اإلنسان »يأخذ 
العالم  في  األبدية  واحلياة  العالم  هذا  في  ضعف  مائة 
ليس  حدود  إلى  يأخذنا  املسيح  يسوع  الرب  ولكن  اآلتي« 
أعطيتني  الذين  هؤالء  أن  »أريد  هذا.  من  وأكبر  حدود  لها 

اخلليقة  في  التأله  عقيدة  هو  هذا  معنا«.  واحداً  يكونون 
اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع. هنا يدخلنا الرب إلى 
أن نصير اهلل - حاشاً  دون  اإللهية  الطبيعة  الشركة في 
- بل بنفس الفهم اإللهي املسيتيكي للزيجة املسيحية 
إثنني«. فكم تكون  ليس بعد  واحداً  االثنان جسداً  »يصير 
بل  إلهك  يلغيها  لم  التي  بذاتك  اإلنسان  أيها  سعادتك 
احترم فرادتها ولكن وسع من تخومها حتى إلى أن يصير 
لك »كل ملء اهلل«. بهذا املفهوم كرر الرب يسوع املسيح 
منذ  عنه  يتنازل  لم  والذي  اإلنسان  جهة  من  اهلل  قصد 
العهد القدمي بأن أكد ما قاله داود بالنبوة »ألم أقل لكم 
الرغم من سخافات  العلي تدعون« على  آلهة وبنو  أنكم 
تزداد نسبته في  التدين احلقيقي  أن  رأينا كيف  اإلنسان... 

الشخصية السوية، لذلك هو عزيز الوجود.   
التدين واإلحلاد بسبب صراعات نفسية ير بها االنسان:

يلجأ  التي  الصحية  األوساط  أكثر  الديني هو  الوسط  إن 
والراحة  املعونة  طالباً  نفسية  متاعب  له  من  كل  إليها 
والقبول ِمن إله محب ورحيم. ولكن الوسط الديني أيضاً 
هو الوسط املالئم لكي يمُخفي بعضهم متاعبه النفسية 
فيه، بل ينكر وجودها بالتستر خلف مظاهر التدين التي 
نفسي  خلل  مظاهر  لتناسب  آخر  إلى  دين  من  تختلف 
معني يختلف من شخص إلى آخر. وذلك للهروب من نفور 
اجلنوح  أن  فنجد  سوية.  الغير  لصفاته  اآلخرين  ومالمة 
الوسواس  أو  والعزلة،  االنطواء  نحو  للشخصية  املرَضي 
حتمل  من  واخلوف  التواكل  أو  واالكتئاب،  والقلق  القهري 
املسئولية يالئم أكثر الوسط الكنسي املسيحي ويصعب 
الروح  مواهب  نالوا  الكنيسة  في  آباء  بواسطة  إال  متييزه 
وموهبة  التدبير  موهبة  مثل  واألبوة  الرعاية  في  القدس 
بني  اجلوهرية  الضئيلة  الفروق  متييز  على  )القدرة  اإلفراز 
األشياء(. فيحتضنون الشخص بل ويضيفون إلى رعايتهم 
اخملتصني  عند  املناسب  النفسي  بالعالج  النصيحة  له، 
ولكن كثيراً ما يقع احملظور وهو حتّول رجل الدين إلى معالج 
نفسي وهذا خلط حّذر منه منهج الروحانية األرثوذكسية. 
أما عن الغضب والنقمة والكذب وامليل إلى العنف والرغبة 

في االنتقام في النفس اإلنسانية، فيسهل إخفاء كل هذا 
في التدين االسالمي حتت دعاوي وغطاء اجلهاد كفضيلة. 
بالتكبير  مرضهم  على  االستحسان  املتطرفون  فينال 

والتبرعات من املؤمن اخملدوع.
إن اخلطر الكامن من تلك األمثلة هو مغبة تبوق أحد تلك 
فتكون  الديني.  الوسط  في  قيادي  ملنصب  الشخصيات 
النتيجة مزيد من تخريب منهج الدين نفسه باإلضافة إلى 
تنشئة شخصيات إنسانية حتمل ذات امليول الغير سوِّية. 
سوِّية  الغير  الشخصيات  تلك  أصحاب  أن  الثاني  واخلطر 
يدركون كم اخلداع ويتيقنون إنه ال إله، ولكنهم يستمرون 

في مواقعهم مبا تدره من كرامة ومال.
من أجل هذا حرص املنهج االرثوذكسي السليم أال يسمح 
نضجهم  اكتمال  قبل  رهبنة  وآباء  أساقفة  برسامة 
سنيناً  يتطلب  وهذا  فيهم،  الرب  روح  مواهب  واستعالن 
برسامة  يسمح  ال  الكنيسة  قانون  أن  فنجد  عديدة. 
قانون  يسمح  ال  وكذلك  اخلمسني.  سن  قبل  أساقفة 
سمونه  ماي  مبهمة  الرسامة  حديثي  للكهنة  الكنيسة 
من  طويلة  سنوات  بعد  إال  االعتراف،  بسر  الكنيسة  في 

الكهنوت.
وأخيراً وليس آخراً هناك التعب النفسي الناجت من صراعات 
نفسية مكبوتة من الصغر في الالوعي عند البعض والتي 
وعادًة  الفرصة.  حتني  عندما  بَعد  فيما  لها  متنفس  جتد 
اإلنسان  في  املكبوتة  السالبة  الطاقة  تلك  تستهدف 
الشخصيات املهمة التي ترتبط بها حيث تتالشي املسافة 
بينهما مادياً أو معنوياً. وأمثلة ذلك عديدة، لكن أوضحها 
في  يقولون  كما  واحد  باب  عليهما  يغلق  عندما  الزوجان 
اجملتمع  على  التذمر  هناك  وأيضاً  القرب.  لدرجة  إشارة 
والدولة. واالنقالب على اإلله عند اإلنسان املتدين قد يحدث 
 - اإلنسان  لسخط  هدفاً  اإلله  يصير  حيث  السبب  لهذا 

ومن وراء وعيه - ضد َمن تسبب في إيالمه صغيراً. 
حاولنا بقدر اإلمكان تقدمي ملخص لظاهرة اإلحلاد وأسبابها 
فيحتاج  منها  والوقاية  عالجها  عن  احلديث  أما  املتعددة. 

مجلدات... والسبح هلل.

ِّية (بحث) (2-2) ِّية والغير سَو اإلحلاد وأسبابه الدينية والنفسية في الشخصية السَو
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )121(

عن  السابق  العدد  في  سطور  في  بإيجاز  حتدثنا 
اختبار اهلل للبشرية )لي ولك( و بالطبع لن نستطع 
احليوي جدا في اساسيات  املوضوع  أن نعطي لهذا 
إياننا املسيحي حقة في مقال أو أكثر ولكن اوجزنا 
األمر في مجملة ان اهلل  - في صورة االبن املتجسد 
_يسوع _ جاء الي العالم كلة وقدم نفسة كفارة 
كل  خطايا  جميع  ليغفر  استثناء  بال  اجلميع  عن 
العالم ألنه كما هو مكتوب »ألَنَّهمُ هَكَذا أََحبَّ اهللمُ 
لُّ َمْن  الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنهمُ الَْوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك كمُ
. )يو 3: 16(« إذ  ونمُ لَهمُ احْلََياةمُ األَبَِديَّةمُ يمُْؤِمنمُ بِِه، بَْل تَكمُ
ليس عبد وال حر؛ ليس يهودي أو اممي؛ ليس ابيض او 
اجلميع  واختار  كله  العالم  إلى  جاء  املسيح  اسود؛ 
أو  جنسك  أو  لونك  أو  خلفيتك  عن  النظر  بغض 
ديانتك، لكن كما سردنا سابقا هذا االختيار ال يلغي 
الرب  تقبل  أن  تختار  أن  القارئ  عزيزي  فلك  حريتنا، 
الطريق  نهاية  الي  بثبات  الرجاء  بإقرار  وتتمسك 
انا  والذي  له  انا  الذي  االله  _عجيب هذا  ترفضه  أو 
لشركة  شكراً  ولكن  أعماقه  ندرك  لم  اعبده_ 
اهلل  أعماق  لنا  يعلن  الذي  القدس  الروح  ومعيه 

حسب استقبالنا وحتملنا...
ففي السطور التالية نلقي الضوء على أمرين غاية 
في األهمية في كيفية كيف منلك في ملكوت اهلل 

في حياتنا كما أشرنا لهما سابقا:
األمر األول... املسحة:

العهد  ففي  القدس؛  بالروح  املسحة خاصة  كلمة 

عن  عبارة  كانت  وهي  باملسحة؛  سح  يمُ كان  القدمي 
همُ  قنينة دهن او قرن دهن كما يقول الكتاب »وَتَْصَنعمُ
َصْنَعَة  ِعَطارٍَة  ِعْطرَ  لِلَْمْسَحِة.  ًسا  َقدَّ ممُ دمُْهًنا 
. )خر 30: 2٥( ونمُ ًسا لِلَْمْسَحِة يَكمُ َقدَّ ارِ. دمُْهًنا ممُ الَْعطَّ

سح كل من امللوك واالنبياء والكهنة، إشارة  كان يمُ
فكل  يسوع،  املسيح  في  لنا  يحدث  سوف  ما  إلى 
محددة،  ووظيفة  ملهمة  سحوا  يمُ كانوا  هؤالء  من 
القدس  الروح  حللول  واضحة  إشارة  فاملسحة  اذن 
ولكن هنآك فارق بني حلول الروح القدس في العهد 
القدمي واجلديد إذ في القدمي كان يحل الروح القدس 
مؤقتا على شخص ما ملهمة ما وضع لها، لكنه ال 
يسكن فيه، وكلمة »املسحة« ليست بغريبة عن 
ْم  َفلَكمُ أَنْتمُْم  ا  »وَأَمَّ الكتاب  يقول  إذ  اجلديد  العهد 
 :2 )1يو  َشْيٍء.  لَّ  كمُ وَن  وَتَْعلَممُ وِس  دُّ الْقمُ ِمَن  َمْسَحٌة 
غاية  في  اية  األعمال  سفر  يذكر  أيضاً  كما   »)20
الدهشة حتتاج إلى وقفة ليست مجالها اآلن وهي 
وعمُ الَِّذي ِمَن النَّاِصرَِة َكْيَف َمَسَحهمُ اهللمُ بِالرُّوِح  »يَسمُ
ِة، الَِّذي َجاَل يَْصَنعمُ َخْيرًا وَيَْشِفي َجِميَع  وَّ ِس وَالْقمُ دمُ الْقمُ
. )أع 10  ، ألَنَّ اهلَل َكاَن َمَعهمُ مَُتَسلِِّط َعلَْيِهْم إِبْلِيسمُ امْل
: 38( اذن حتي الرب  يسوع في اجلسد ممُسح بالروح 
القدس، و قالها الرب نفسة عن نفسة عندما دمُفع 
فتحه  و   4 اصحاح  لوقا  ق_   إجنيل  في  السفر  اية 
 ، على نبوة اشعياء النبي وقال لهم »رمُوحمُ الرَّبِّ َعلَيَّ
اليوم  أنه  وأكمل    ،»)18  : َمَسَحِني.....)لو 4  ألَنَّهمُ 
الروح  سر  أو  املسحة  سر  أنه  املكتوب،  هذا  مت  قد 

الروح  أن  اثناسيوس  القديس  يقول  كما  أو  القدس 
القدس يمُدعي املسحة و يمُدعي اخلتم ايضا مستندا 
أَنْتمُْم،....الَِّذي ِفيِه أَيًْضا  على اآلية »الَِّذي ِفيِه أَيًْضا 
وِس«)أف 1 : 13( دُّ ِتْمتمُْم بِرمُوِح امْلَْوِعِد الْقمُ إِذْ آَمْنتمُْم خمُ

هو  القدس  الروح  أن  أثناسيوس  القديس  د  ويؤكِّ
روح املسيح اخلاص، ويستدل على ذلك من أن الذين 
الزكية هلل  املسيح  رائحة  لهم  تصير  به  سحون  يمُ
املسيح  صورة  عليهم  تنطبع  به  يمُختمون  والذين 

الكلمة:
»نحن  يقولون:  املسحة  يقبلون  فالذين  ولذلك 
رائحة املسيح الزكية هلل«. )إلى سيرابيون 1: 23(

يختم،  الذي  املسيح  صورة  نفس  يحمل  واخلتم 
هذه  شركة  لهم  تصير  يمُختمون  فالذين  ولذلك 
الرسول:  كلمات  بحسب  إليها  ويتحوَّلون  الصورة، 
إلى  اجلديد(  )امليالد  بكم  ض  أمتخَّ الذي  أوالدي  »يا 
)إلى  القدس(«.  )بالروح  فيكم  املسيح  يتصوَّر  أن 

سيرابيون 1: 23(
كلها  القدس  الروح  وحلول  واخلتم  املسحة  إذن 
اتي  يسوع  الرب  أن  وكما  املعني  لنفس  مرادفات 
كل  هكذا  وكنبي،  وككاهن  كملك  اجلسد  في 
يعيش  أن  إمكانية  لديه  القدس  بالروح  سح  يمُ من 
كما   .... احلق(  بكلمة  ويحتكم  )يحكم  كملك 
وََكَهَنًة  لمُوًكا  ممُ »وََجَعلََنا  الرائي  يوحنا  القديس  قال 
لَْطانمُ إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن. آِمنَي«  ْدمُ وَالسُّ هلِل أَبِيِه، لَهمُ اجمْلَ

روح  لدية  وايضاً   )6  :1 )رؤ 
النبوية  الكلمة  وهي  النبوة 
رمُوحمُ  ِهَي  وَع  يَسمُ »َشَهادََة  أو 

ِة«. )رؤ 19: 10( النُّبمُوَّ
حتول  كيف  يفسر  ما  وهذا 
آخر  رجل  الي  امللك  شاول 
قمُيل  حتى  أخر  قلبا  وأمُعطي 
الَِّذيَن  َجِميعمُ  رَآهمُ  َّا  »ومََل عنه 

ْنذمُ أَْمِس وََما َقْبلَهمُ أَنَّهمُ يََتَنبَّأمُ َمَع األَنِْبَياِء، َقاَل  َعرَفمُوهمُ ممُ
َقْيٍس؟  البِْن  َصارَ  »َماذَا  لَِصاِحِبِه:  الَْواِحدمُ   ، ْعبمُ الشَّ
لم   »)11  :10 )1صم  األَنِْبَياِء؟«  بنَْيَ  أَيًْضا  أََشاومُلمُ 
صموئيل  مسحة  أن  بعد  اال  لشاول  هذا  يحدث 
بدهن املسحة إشارة إلى حلول الروح القدس، وكما 
قوته ومجده  بكل  ملكوت اهلل  املسيح حامالً  جاء 
»َها  فينا!!  ملكوته  واستودع  بنا  احتد  وسلطانه، 

ْم. )لو 17: 21(« وتمُ اهلِل دَاِخلَكمُ َملَكمُ
والن سكنى الروح القدس في اإلنسان يتطلب تغيير 
بعد  إال  يحدث  لم  وهذا  البشرية  للطبيعة  كلي 
قيامة الرب من االموات! أم كيف اعطي لشاول قلبا 
األمر  إلى  إشارة  هذا  وتنبأ  آخر  رجل  الى  وحتول  أخر 
أكاد  القارئ  عزيزي  الثانية«...  »الوالدة  وهو  الثاني 
جدا،  حيوي  ولكنة  بجديد  ليس  بخبر  اصدمك  أن 
أو ما يسميه  ال توجد مسيحية بدون والدة جديدة 
في  نتناوله  ما  وهذا  الثانية«...  »الوالدة  الكتاب 

العدد القادم.

ملكوت الله... �صيمتد )5(
...... َو�ُصْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دان 3: ١00( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

بقلم: عاطف حنا



Saturday, October 3rd, 2020 - Issue (171)ال�صبت  3 اكتوبر 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الواحد وال�صبعون بعد املائة عامل بال حدود21

جنوب اأفريقيا:

من القرد اإىل الإن�صان يا قلب اأفرح!

صرح جراح القلب العاملي کريستيان برنارد، الذي اشتهر بعملیات 
ذرع القلوب بأنه يعمل حالياً على حتقيق زرع قلوب نوع من القردة 
في  القلوب  هذه  من  عدداً  جمع  إنه  وقال  اإلنسان،  جسم  في 

»مصرف« خاص حلاالت الطوارئ. 
وذكر برنارد أن زراعة مثل هذه القلوب للمرضى الذين يصابون بتلف 
في عضالت القلب ستكون بصورة مؤقته حتى يتم عالج التلف 
أو العثور على قلب إنسان آخر، وأنه يفضل هذه العملية )أي زراعة 
قلب القردة( بدال من ترك املريض عرضة للموت في انتظار احلصول 

على قلب إنسان في طريقه إلى املوت أو متبرع لم يت بعد. 

�صقارة - م�صر:

ك�صف جديد �صيهز العامل

من  بالكثير  البوح  ستواصل  األثرية  سقارة  منطقة  أن  تبدو 
أسرارها، حيث عثر بها أخيراً على ثالثة عشر تابوتاً خشبياً ملوناً 

داخل بئر أثرية.
العام للمجلس املصري  وزيري، األمني  الدكتور مصطفى  وكشف 
التوابيت  عدد  ارتفاع  عن  نيوز«،  »جود  لـ  تصريحات  في  لآلثار 
املكتشفة من ثالثة عشر تابوتاً آدمياً ملوناً، إلى عشرات التوابيت 

اخلشبية امللونة.
التوابيت  العثور على مومياوات جيدة احلفظ داخل  أن يتم  وتوقع 

املكتشفة، خاصة وأنه عثر عليها في حالة غلق محكم.
وأكد وزيرى على استمرار أعمال احلفائر بحثاً عن اكتشافات جديدة 
املكتشفة،  للتوابيت  الترميم  أعمال  استمرار  بجانب  باملنطقة، 
شهر  مطلع  يعقد  صحفي  مؤمتر  في  تفاصيلها  ستعلن  والتي 

أكتوبر.
ورأى أن مصر واعدة باالكتشافات األثرية، وأن باطن األرض في مدن 
وأن  القدية،  مصر  أسرار  من  بالكثير  يحتفظ  التاريخية،  مصر 
األثرية  البعثات  بجانب عشرات  املصرية،  األثرية  البعثات  عشرات 
األجنبية تواصل العمل في كل احملافظات املصرية، ويتنوع عملها 
والقيام  اكتشافات جديدة،  عن  بحثاً  أثرية  بحفائر  القيام  بني  ما 

بأعمال ترميم وحماية ملا يكتشف من معالم أثرية.
وكان عالم املصريات املعروف الدكتور زاهى حواس وزير اآلثار املصري 
األسبق، قد أعلن أن الكشف األثري اجلديد بسقارة »سيهز العالم« 

بفضل الكنوز األثرية الضخمة التي يحتويها.
إلى أن   وأشار إلى أن هيئة املومياوات تدل على ثراء أسرها، الفتاً 
مصر تضم الكثير من الكنوز األثرية وكل ما اكتشف منها حتى 

اآلن 30% فقط.
يذكر أن البعثة األثرية املصرية العاملة في منطقة سقارة، برئاسة 
الدكتور مصطفى وزيرى، تعمل للموسم الرابع على التوالي، وقد 
التوصل  من  األثرية  احلفائر  من  السابقة  املواسم  خالل  متكنت 
اجملموعة من االكتشافات األثرية املهمة، بينها التوصل خلبيئة من 
مبتحف  للعرض  نقلها  جرى  والتي  والطيور،  احليوانات  مومياوات 
شرم الشيخ، ومقبرة »واحتى«، والتي ترجع إلى األسرة اخلامسة 
في الدولة القدية، وعمرها 4٥00 عام، ومتثال يرجع لعصر الدولة 
عرضه  وجرى  رواش،  أبو  منطقة  في  عليه  وعثر  القدية،  املصرية 
يجري  الذي  احلالي  والكشف  الكبير،  املتحف  مقتنيات  ضمن 
العمل به، والذي بدأ بالعثور على ثالثة عشر تابوتاً أثراً مطلع شهر 
التي  امللونة  اخلشبية  التوابيت  لعشرات  وارتفع  اجلاري  سبتمبر 

يرجع تاريخها لـ 2٥00سنة.

ايطاليا:

عر�س اأزياء يناور كورونا بـ«دمى 

متحركة«

»موسكينو«  دار  جلأت 
إلى  لألزياء  اإليطالية 
االستعانة بفكرة استثنائية 
دون  أزياء  عرض  لتنظيم 
في  ضيوف،  أو  عارضات  أي 
فيروس  جائحة  تفشي  ظل 

كورونا املستجد.
وجلأت الدار للشركة املنتجة 
شو«،  مابيت  »ذا  لعرائس 
مبجموعة  لالستعانة 
مصغرة من الدمى املتحركة.
مبقاس  أزياء  تفصيل  ومت 

من  للغاية  محدود  بعدد  واالستعانة  الصغيرة،  العرائس 
األشخاص لتحريكها.

قريبة  الضيوف  عرائس  تكون  أن  على  األزياء  دار  وحرصت 
»فوج«  مجلة  حترير  رئيسة  مثل  أصحابها  من  الشبه 
تايز«  »نيويورك  في  األزياء  ومحررة  وينتور،  آنا  األمريكية 

فانيسا فريدمان، وغيرهما.

افغان�صتان:

لول مرة... ن�صاء قندهار يف 

اجليم.. �صور تزعج رجال »اأخطر« 

مدينة بالعامل

شهد إقليم قندهار جنوبي أفغانستان افتتاح مركز جديد 
بعض  انزعاج  وسط  فقط،  بالنساء  خاص  البدنية  للياقة 

يرونه  الذين  الرجال 
للشريعة  معارضا 

اإلسالمية.
املركز  إدارة  على  وتقوم 
احلقوقية  الناشطة 
دوراني  مرمي  األفغانية 
تدافع  التي  عاماً(   36(
في  املرأة  حقوق  عن 

معقل حركة طالبان املسلحة، التي تتخذ موقفاً محافظاً 
بشأن خروج النساء لألماكن العامة.

في  سابقاً  وعملت  للنساء،  إذاعية  محطة  دوراني  وتدير 
الدولية  »املرأة  جائزة  على  وحصلت  احملافظة،  مجلس 

للشجاعة« من قبل ميشيل أوباما عام 2012.
وفي العام املاضي افتتحت الصالة الرياضية للنساء فقط، 
وجتتذب اآلن ٥0 امرأة كل يوم. وتقول مرمي بعد فترة وجيزة 
للغاية،  إيجابياً  كان  فعلهن  رد  إن  النساء  مع  العمل  من 

ألنهن بحاجة إلى التمارين.
وأشارت إلى أن ما أزعجها هو رد فعل بعض الرجال الذين 
تعاملوا بشكل سلبي مع النادي، وأهانوها اعتقاداً منهم 

أن النادي يتعارض مع الشريعة.
بعد  أفغانستان،  من  األمريكية  القوات  انسحاب  ومع 
معارك منذ 19 سنة مع طالبان، تخشى بعض النساء من 
القنوات  نفوذها من خالل  مبمارسة  املتشددة  احلركة  قيام 
السياسية الرسمية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه عندما 
حكمت احلركة البالد بني عامي 1996 و2001، حيث حظرت 
قريب  دون  البيت  النساء من مغادرة  ومنعت  اإلناث  تعليم 

ذكر.
وتؤكد طالبان أنها غيرت من تصلب مواقفها وتصرفاتها، 
لكن عدة نساء ما زلن متشككات، منهن دوراني التي تقول 
هي  وما  املرأة،  حلقوق  طالبان  نظرة  هو  الوحيد  قلقها  إن 

القيود على احلريات التي قد يفرضونها.
على خدمة عشرات  حالياً  ينصب  تركيزها  أن  إلى  ولفتت 
واسعة  شريحة  وهن  النادي،  إلى  يحضرن  اللواتي  النساء 

من اجملتمع، ومنهن ربات بيوت ونساء يعملن خارج البيت.

الت�صيك 

حتويل منجم اإىل اأحدث واأكرب بحرية

التعدين  تعرض  لطاملا 
شرسة  النتقادات 
على  املدمرة  آلثاره 
التي  واألضرار  البيئة 
محيطاته.  على  يتركها 
موست  مدينة  ولكن 
نورث  في  التشيكية 
في  اآلن  جنحت  بوهيميا 
احمللي  منجمها  حتويل 

إلى معلم طبيعي بإعادته إلى الطبيعة مجدداً في هيئة بحيرة 
اصطناعية جديدة.

أنها لم تكن عملية سهلة على اإلطالق. لقد استغرق األمر نحو 
البحيرة  إن  لالنتهاء منها. ويقال على نحو مثير للجدل  12 عاماً 
تكلفت  حيث  العالم  في  تكلفة  البحيرات  أعلى  من  واحدة  هي 
نحو 2.٥ مليار كرونة )110 ألف و8٥8 دوالر(، بحسب ما ذكرته إذاعة 

براغ الدولية.
أقيم املشروع احمليط مبنجم الفحم السابق »ليزاكي« على موقع 
وثمانينيات  دمُمرت في سبعينيات  قد  تاريخية سابقة كانت  بلدة 

القرن املاضي إلفساح مجال للمنجم.
وذكرت وسائل اإلعالم احمللية أن »بحيرة موست« اجلديدة هي اآلن 

أكبر بحيرة في البالد حيث تبلغ مساحتها أكثر من 300 هكتار.
العام.  اجلمهور  أمام  مفتوحاً  بالكامل  البحيرة  شاطئ  وأصبح 
ويكن التجول حول البحيرة بالدراجة أو سيراً. كما يكن السباحة 

والغوص فيها.

رغم كورونا.. فيديو »حفل جامعي« 

يثري الغ�صب يف بريطانيا  

ألوامر  بريطانيا  مناطق  من  الكثير  فيه  تخضع  الذي  الوقت  في 
صدمة  فيديو  مقطع  شكل  الكوفيد،  وباء  بسبب  اإلغالق، 
طالب   200 نحو  أظهر  أن  بعد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  لرواد 
يشاركون في حفل مغلق، من دون أي مراعاة إلجراءات الوقاية من 

فيروس كورونا املستجد.
حفل  في  طالب   200 نحو  مشاركة  الفيديو  مقطع  وأظهر 
كوفنتري  جامعة  من  بالقرب  مبنى  في  مشتركة  بغرفة  أقيم 
البريطانية، حيث تزاحموا وشاركوا في الغناء والرقص، دون احلفاظ 

على التباعد االجتماعي أو ارتداء الكمامات.
علم  على  اجلامعة  إن  كوفنتري،  جامعة  باسم  متحدث  وقال 
بالواقعة، وإنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحق الطالب الذين ثبت 

أنهم خرقوا القواعد.
من جانبها، قالت شرطة كوفنتري عبر متحدثها، إنه تتم مراجعة 
الالزمة في  اإلجراءات  اتخاذ  املراقبة، وسيتم  تسجيالت كاميرات 
»مترو«  موقع  ذكر  ما  وفق  مخططا،  كان  احلفل  أن  اتضح  حال 

البريطاني.  
وأوضح أنه مت التواصل مع إدارة مبان سكنية خاصة بالطلبة، حيث 
مت االتفاق على إغالق الغرف املشتركة التي قد يتجمعون فيها، إلى 
جانب زيادة عدد رجال األمن، ملنع التجمعات وجتنب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.  
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Dr. Amr Mohammed Eldeeb  

Since the beginning of the Arab Spring revo-
lutions the United Arab Emirates (UAE) has 
become a broad goal for information-wars. 
The purpose of this expanded campaign is 
to discredit the UAE in the international and 
regional arena and also to build an “enemy” 
image for the UAE in the Arab conscious-
ness. For the sake of this goal, all possible in-
formation channels whether through classic 
or digital media are being used. That smear 
campaign has been intensified after the recent 
normalization agreement between Abu Dhabi 
and Tel Aviv.
If we move on to the last ten years, we can 
prominently find that the state and govern-
ment of the United Arab Emirates are under 
continuous negative media influence on the 
Muslim Brotherhood’s channels, and here we 
mean the media of the State of Qatar and the 
State of Turkey.
In general, in the last 20 years, the process of 
using information and telecommunications 
(technology, Internet) has been developed 
widely, which led to the emergence of the so-
cial media platforms that became a separate 
and independent theater of operations.
Unfortunately, the result of the war launched 
through the media, the first victims were the 
citizens Yemen, Libya, Egypt and recently 
Tunisia. This has been keeping harming the 
reputation of the UAE that it is weaving 
many conspiracies in these countries in order 
to increase its control on it.
The Information war against Abu Dhabi has 
prevailed manifestly in the attacks followed 
some important incidents in the Arabian Gulf 
region or with those directly associated the 
conflicts in Yemen and Libya or the crisis of 
the Muslim Brotherhood in Egypt and these 
campaigns came after the news of the Qatari 
boycott and finally normalization decision. 
This fight is being carried out through a pe-
riodic rhythmic campaigns represented in the 
“false news” about the Emirati role in these 
conflicts and about the goals of the normal-
ization decision.
In this article, we are analyzing the fake news 
published about the UAE using one of the 
most important social media networks, Twit-
ter. Using certain hashtags in this widely used 
platform, the UAE state and the Emirati peo-
ple are depicted as “enemy” for the Arabs.
Within the framework of this topic, we study 
one of the methods of Information warfare, 
namely “designing the enemy’s image”. Ac-
tually, information warfare is understood as 
“a purposeful and wide-ranging treatment 
of meanings: creating, destroying, modify-
ing, imposing and blocking meaning-holders 
through the means of information to achieve 
specific goals.
One of the most effective methods today is 
building the enemy’s image. The image of 
the enemy justifies the “hostile rhetoric” of 

one country to distort the reputation of the 
“enemy country” in the eyes of the Arabs. 
This process contains many forms of manip-
ulating with meanings:
Creating false information
Disseminating this information widely
Create a hostile-sentiment towards the state 
that is the target of this war
Through these tools, we find that in the Arab 
countries and through the Qatari and Turkish 
media, a negative image of the UAE is be-
ing depicted, and then it is introduced into the 
consciousness of the Arab region’s residents. 
Consequently, a negative Arab public opin-
ion is being formed regarding the policy of 
the UAE and its leaders.
Practical stages on the way of forming the 
“image of enemy”
1- Designing the image of the UAE as an en-
emy in the Arab and international media and 
social media
2- Forming negative public opinion of the 
population in the region with regard to the 
policies of the UAE as a whole
3- Trying to depicting the enemy image in-
side the UAE through different means of so-
cial netwroks.
4- Configuring the negative public opinion 
among Emirati people about the leadership 
(this is impossible from our point of view, but 
we must stand against this trend in any case)
We have analyzed the means of social com-
munication in Arabic and summarized Twitter 
in Arabic. We have chosen Twitter because it 
is the service with the fastest response to the 
social and political events which accurately 
reflects the state of the information field as 
a whole.
In the initial analysis, hashtags that were 
often used on twitter by accounts to accuse 
the UAE in the Egyptian, Libyan, Yemeni 
and Sudanese files and the normalization file 
were analyzed followed by the information 
flow since 2015 to date.
We find that all the accounts affiliated with 
the Brotherhood, the State of Qatar and Tur-
key use offensive hashtags against the Emi-
rati role, and even there are accounts within 
friendly countries such as Egypt and the 
Kingdom of Saudi Arabia that play the role 
of trying to negatively affect Abu Dhabi’s 
bilateral relations with these countries.  We 
remember an Egyptian hashtag offensive to 
the UAE in 2015 and a recent Saudi hashtag, 
“The Emirates bombs legitimacy,” which 
spread minutes after the Yemeni government 
had accused Emirati planes of bombing their 
forces’ positions in Aden, and facilitating the 
path for southern Yemen forces to re-control 
areas in the south. Also, many media cam-
paigns issued by these forces, for example: 
the campaign to boycott Emirati products, 
whether in Yemen or in Libya, finally, lead to 
the same negative image. Recently, after the 
decision to normalize relations with Israel, 
the hashtags were launched: “Normalization 
is treason,” then “Gulf people against nor-
malization” and others.
distributing analysis of the negative news 
that shows the UAE badly, we find that the 
process of building the image of the enemy 
has begun actively since the second half of 
the year of 2013 after the signals the Mus-
lim Brotherhood regime disposal from Egypt 
through figuring an image that the UAE fi-
nancially assisted the Egyptian army to rid 
of them. These news intensified with the 

participation of the UAE in the warring Arab 
coalition in Yemen and then the normaliza-
tion decision.
At first, the authors of these news and 
hashtags attracted an audience only in the 
context of current events such as in Yemen, 
Libya, and Egypt, and the main strategy was 
accusations of aggression. During this pe-
riod, there were a number of reports accus-
ing Abu Dhabi of interfering in the internal 
political issues of different countries.
The main publishers of the information were 
the news agencies of the Qatari and Turkish 
states and all media affiliated with the Mus-
lim Brotherhood.  Henceforth, all the publi-
cations and news containing unconfirmed ac-
cusations of Abu Dhabi of interfering in the 
affairs of Arab countries are constantly pres-
ent, whether on the social media pages or the 
pages of the news agencies of both countries.
As explained in the formative stages of de-
picting the image of the enemy, the primary 
objective of this war is to try to reach inside 
the UAE and trying to create a negative im-
age in the minds of its population towards 
leadership (although it is hard and even 
impossible ), we have found a clear strat-
egy schemed by channels (The Brotherhood 
AlSharq channel in Turkey) and the presenter 
Moataz Matar to draw the image that there 
are arrests and political harassment of some 
personalities. Also, the website (Emirates 
Leaks), which broadcasts false negative news 
(it was created for this purpose), targeting the 
UAE interior.
What matters hers is that the information war 
against the UAE and its leaders is not lim-
ited to presenting a negative image and false 
information, but rather works to distort all 
positive matters (which are many and many) 
being carried out by the UAE. Wehave a late 
example here related to the program (My 
Heartreassured) that was broadcasted during 
last holy month of Ramadan, after making 
this program and its presenter an extraordi-
nary joy in the hearts of millions of Arab peo-
ples, the Brotherhood channels on YouTube 
created dozens of media contents that trying 
to distort the results of this program. They 
used the assumption that Ghaith, presenter 
of the program didn’t reveal his face, but re-
vealed only the UAE flag on his bag and on 
the T-shirt he wears, in order to demonstrate 
the Emirati merit over the poor Arab peoples. 
Of course, they have not had any success in 
tarnishing the image of this hit program but 
what concern us here is their constant at-
tempts to distort any success or to present 
negative and false images about UAE.
Finally,
Our recent observation to the social network-
ing sites and news agencies of the State of 
Qatar and Turkey uncovered that there is a 
large – scale information war through the 
stages of implementation and purpose tar-
geting poisoning the friendshipsof UAE and 
its leadership with some Arab countries and 
accessing to create a negative image of the 
state’s population against UAE leaders, “and 
this is the most important purpose for such 
war”.
Recommendations
In the propagandas that target reaching hos-
tile sentiments, the techniques used are rep-
etition and continuous campaigns of media 
that rely on the snowball. It takes real or 
half real news and then woven around topics 

harming the interests of the targeted state.
Due to a psychological gap in the Arab public 
opinion, these campaigns attract the largest 
number of Arab minds by exploiting the pas-
sion and instinct, especially in the countries 
torn with crises. It exploits the noblest emo-
tions to bring out the worst instincts.
In order to stand against these hostile cam-
paigns against the United Arab Emirates, it 
is necessary to study how victims of media 
campaigns were implicated and how their 
minds were manipulated. We will find that 
emotion was used in order to attract the 
largest number of respondents to these cam-
paigns, so in order to sabotage the results ob-
tained by those in charge of these campaigns, 
emotion must also be used and even replace 
the reason. These respondents were won with 
emotion, and the method for getting them 
back should be the same.
So sadly, talk show programs can’t reach the 
desired results, especially as most of those 
who on the talk show programs are hated 
for many reasons, and there is an example 
in the Egyptian state (Ahmed Moussa, Amr 
Adib, Lamees Elhadidi, Nashaat Aldehe and 
others). Actually, Egyptians don’t accept any 
information permanently from them even if 
they are telling the truth.
In fact, production of serials and films is very 
important by trying to show that the other 
(Turkey, Qatar and the Brotherhood) is falla-
cious. The experience of the latest Egyptian 
series “Al-Ikhtiar, the choice” has proven 
unrivaled success in affecting the conscience 
of most of the Egyptian people, and the expe-
rience of the Emirati “My Heart reassured” 
program had an incomparable effect on mil-
lions of Egyptians and Arabs. All media proj-
ects that are far from the mind and concerned 
with emotion have a powerful positive impact
If we look at the Turkish experience in the last 
15 years of obtaining a large number of fol-
lowers in the Arab countries, we find that the 
issue of Turkish soap operas began with love 
(many Turkish series when they started were 
related to love and emotions: which led to the 
portrayal of the Turkish youth as a hero in the 
eyes of millions of Arab girls). After that, we 
can notice a new pace within the content of 
these series as it involved police stories and 
Turkish intelligence heroics, which strength-
ened the image of the Turkish hero, which 
ultimately led to the presentation of historical 
series that serve the current Turkish politics. 
Turkey, its youth and its heroes have become 
in the imagination of Arabs, especially girls, 
which made them easy prey for the current 
propaganda war against the UAE that repre-
sents a huge burden for the Turkish politics.
The battle we are facing is a battle of hearts 
not a battle of minds, so when responding to 
any false news against the UAE state it is ad-
visable to respond as fast as we can and to 
understand the mentality of those who write 
these hashtags. If a response is delayed, it 
will be difficult to sway the hearts of those 
who have received this false information. 
The response must be through the same 
means, not through state government chan-
nels, but through trained electronic teams (no 
one knows their affiliation)
It is better to use the story telling technique as 
reporting the news should be by a literary at-
traction and by choosing the most important 
figures that attract sympathy of the public.
Ottawa Institute

Addressing Anti-UAE propaganda
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Information Overload - Becoming 
Aware of your Usage Part TWO

Last time, we talked about being mindful of why 
we use social media. 
Often, we think it is for connecting to others. 
Sure, connecting to others is critical. Especially at 
a time as now where we are still needing to practice 
social distancing because of COVID-19. But, even 
this needs to be questioned a bit deeper. Do you 
feel MORE or LESS connected to people when 
you are simply scrolling through your newsfeed 
on Facebook or Instagram stories? Does looking 
at people›s pictures and posts cause you joy, or 
does it force you to compare your-
self to them?
When you read the news, do you 
feel more informed? Or do you 
feel more confused and conflicted 
because of multiple sources of in-
formation? Do you feel that you 
are hearing unbiased stories, or do 
you feel that the station/reporter is 
giving a one-sided story? Do you 
think about what you are hearing 
or reading, or do you take things 
by face-value?
One other helpful tip is to think about when you’re 
most likely to use social media. For example, do 
you find that there is a routine for you when you 
always open Facebook when you first wake up? If 
so, why is this so? Do you open Instagram each 
night before bed? Does this serve a function? 
Some people may say that it is a ‘habit’. Some 
people may say that opening social media at cer-
tain times helps them feel less lonely or bored 
throughout the day. 
But I’m going to challenge you to think about this 
honestly. When you open Face-
book right in the morning, does it 
spark joy? Does it start your day is 
a happy manner? Or does it lead 
to comparison? Does it make you 
think about your own life and how 
it compares (or doesn’t!) to others? 
If you open stories at night, does 
it help clear your mind to sleep? 
Does it make you feel thankful 
and happy about your life? Or 
does it make you think about what 
you don’t have compared to oth-
ers, does it accidentally cause you 
to judge other’s habits, etc? 
These are not easy questions to an-
swer. The nice thing is that no one 
knows your true intentions and feelings around 
social media use. And no one has to. This is about 
YOU and your mental health and wellness. If you 
can identify how social media helps or harms you 
(and often, it’s a mix of both!), you can identify 
how or what you need to change about your con-
sumption of it. 
In the next articles, we will discuss how to actually 
- and purposefully - use social media to help and 
enrich your life. We will delve deeper into how to 
manage your time and how to mindfully integrate 
social media in your life in a manner that ADDS to 

your wellness and does not deter from it. 
But before we do that, I challenge you to take the 
time between now and the next article to assess 
your social media. You should be able to deter-
mine this by asking yourself: (and write it down in 
a journal, notes app on your phone or laptop, etc.). 
1) What social media or similar apps do I use? List 
them here. 
2) When am I most likely to use these apps/news? 
Is it at the same time (ex. Right away in the morn-
ing, before sleeping on my bed, during my break, 

etc) 
3) If I’m opening social media 
at certain tones, when is this the 
case? For example, does this hap-
pen when I’m feeling lonely work-
ing at home? Is it when I’ve taken a 
picture of something in my life that 
I want others to comment on? Is it 
when I’m bored of my life and frus-
trated, and need a laugh? 
4) After or during my use of social 
media, how do I feel? Does see-
ing other people’s lives and stories 

make me feel better about myself? Does it make 
me compare my achievements, possessions, etc. 
with others? Does it make me think about what I 
don’t have that others do? Does it make me inad-
vertently judge others and their lives? 
5) This is likely the hardest, but most important 
question: how does my use of social media EN-
HANCE my life? How does my use of social me-
dia DISTRACT me from my life? Note that you’ll 
likely have answers to both these questions, be-
cause remember that things aren’t black or white. 

Social media can be 
helpful and harmful 
at the same time. Your 
task is to honestly out-
line how it does this. 
Only then can you de-
termine your next steps, 
such as how to make 
social media work 
FOR your wellness, not 
against it! 
Take these next few 
days or weeks to re-
ceive on the questions 
above. Become more 
mindful of your use of 
social media. I guaran-

tee that this will prompt you to realize how much - 
and for what reasons - you are using these apps or 
sites. If you want to go one step further, you might 
even notice that after reflecting on the above, you 
unfollow certain people or sites; you open apps at 
different times; you post less often about your per-
sonal life; etc. 
You may surprise yourself! Take a snapshot 
(haha!) into your social media use and become 
aware of how much you truly use these apps/TV/
platforms - and how they add and/or subtract from 
you well-being and health.  

The children are back at 
school and businesses 
that survived the first 
wave of the pandemic 
are back in the swing of 
things as best they can.  
But residents keep telling 
me they’re worried about 
their health, their loved 
ones, their jobs, and how 
they are going to pay 
their bills through the winter.
Through his Speech from the Throne, Jus-
tin Trudeau had an opportunity to lay out 
a plan to help. But he failed to do so and 
is leaving Canadians behind, once again. 
He failed to mention western alienation 
and national unity concerns. He failed 
to deliver a plan to help the millions of 
Canadians who are struggling. He didn’t 
commit to increase health transfers which 
was the top ask by the provinces. In fact, 
he’s done nothing but waste six weeks so 
that he could hide from his ethical scan-
dals. 
People in Canada need a plan now. Peo-
ple like parents who must continually 
choose between staying home with their 
child who got sent home sick from school 
or picking up another shift to make ends 
meet.  They need to know their govern-
ment is fighting for them.  The Throne 
speech was disappointing with no funding 
for the safety and security of Canadians.  
There are daily shootings, murders, rob-
beries, break-ins, and organized crime but 
these issues did not receive any funding. 
I’m proud that under the leadership of 
Erin O’Toole, the Conservatives are of-
fering a serious, compassionate and ethi-
cal government-in-waiting that Canadi-
ans need.
Canada can and will overcome adversity 
together and emerge from the COVID 
era stronger and more united than ever 
before.

Sincerely, 

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for
Markham-Unionville

Trudeau’s Throne Speech Dead 
on Arrival

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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Every time a group of friends, who have crossed 
the age of forty and fifty, get together they start 
to grow depressed and their voices switch from 
laughter to quietness, their eyes dropdown and the 
fun is gone, when they remember how life used to 
be two or three decades ago. Those friends who 
were born in this land or who have left their moth-
erland and moved to a new chosen homeland.
The common issue would be how they lived in the 
past a slower paced life, yet they were productive 
enough, and self satisfied. How they had the time 
to return home and still have the energy to play 
with their children! But foremost, how they were 
able to spend longer times together laughing than 
scowling. Indeed, it is not a question of age, but 
a current life condition, an economic system, a 
group of socio-political unwritten rules that make 
its society restless. 
The modern sophisticated lifestyle with its needs 
and high costs has turned mankind into depressed 
creatures, distant from each other, caring less. 
They lack the ability to keep smiling when meet-

ing other people in the grocery store, on a 
bus going to work in the morning and on 
their way back. People do not greet each 
other in streets like they used to, partly 
because of social distancing - not the cur-
rent pandemic precaution that was recent-
ly introduced but the one that was created 
by multicultural differences, which is a 
totally different subject from the reasons we are 
discussing here - and partly due to the stressful 
lifestyle.
Although current technology, science, or eco-
nomic structures were meant to create easier and 
less expensive way of life for man, such ways of 
life do not bring fair winds and following seas. To 
the contrary, the depression, stress and discontent 
became the fuel to flourish the contemporary life-
style, like a dark monster that feeds on the misery 
of mankind. 
What a hefty price to pay just to keep food on the 
table and a roof above the children’s’ heads, but 
when mission is accomplished and the birds leave 

the nest, when the responsibilities di-
minish, people wake up and suddenly 
they have reached the age where they 
merely have to survive.
 Should we blame governments for 
the depression we live in or blame 
ourselves! In fact, it is a combination 
of both. Governments failed to secure 

happiness for its citizens who have already cho-
sen and signed with the social contract by which 
they must accept what the government decides is 
right for them. Like helpless children who need 
the care and protection of their parents, although 
the governments perceive them as homeless or-
phan children who should be grateful that some-
one is looking after their basic needs in the dawn 
of humanity. On the other hand, people are to be 
blamed for making the same mistake over again 
by carelessly voting for those who promise but do 
not deliver. A society has first to realize the rea-
sons behind their restlessness then plan for their 
future to be joyful.

Drastic times always call for drastic measures and so, dur-
ing a pandemic, we must acclimate. This was, after all, 
the charism of the apostles and their successors, as the 
small sect called ‘the Way’ began. As the Church grew, 
so also did the diversity of expressions of faith. Many pi-
ous traditions evolved out of a particular, often practical, 
need and the Divine Liturgy is no exception. There exists 
within Christianity a ‘hermeneutic of continuity’. Put as a 
message to our times: the message of the Gospel and the 
writings of the Fathers, the continuity of doctrine is not 
hindered by considering other forms of administering the 
sacraments. 
The basic principle at work in this judgement, one that 
the Church must make, is the very thin blue line between 
fanaticism and apostasy. The scriptural context for this is 
none other than the Incarnation of the Lord Christ. The 
Lord took on flesh and became man not to set boundaries 
on how he might save mankind but used every channel 
available to gather men into him, this is the message of 
the church and it is the mission of Christ, bringing the 
kingdom on Earth. Nowhere better do we see this liminal 
life exemplified in the first chapter of the Gospel accord-
ing to Mark. In it, Jesus, having exorcised the young man 
in front of the synagogue on the Sabbath, immediately re-
treats to solitude to pray. There has been much said about 
how sacred the Sabbath was to the Jews, so I will not 
dwell on it. But, it is this thin line between faith and praxis 
that moved the martyrs and confessors as well as the great 
doctors of the faith to witness to all the nations, not as a 
congregation of people who looked inwards to their own 

salvation alone but outwards.
The incarnation compels us to abandon all our 
inhibitions if we are to die for our fellow man. 
If we reduce that to a few customs, we are hin-
dering the incarnation because we do not com-
prehend it. But Jesus did become man and his 
presence is felt in the sacraments and in nature 
around us. Our customs should not put a box on 
the words of the Gospel. If we want to be literal-
ists and take the Gospels for their words, let us look to 
the words of the text instead of the various presumptions 
we may erroneously hold. Our Lord handed the bread to 
his disciples to eat, as a meal, and the cup to take in their 
hands and drink from. This sacrament in particular is val-
ued above others because it manifests to us the very mes-
sage of the incarnation. Jesus came not to place barriers 
on us but to allow us to be partakers of that mystery that 
is laid out so plainly as bread and wine. 
Moreover, human traditions, including the Church’s, 
change. The earliest material evidence of Christian art de-
picts the sacramental bread (korban) as loaves in a basket 
being distributed by ministers (deacons) to the people by 
hand, much like the miracle of the five loaves and two 
fish. The earliest Christian apologist, Justin Martyr of 
Palestine, writes in his letters that the president (presby-
ter) merely prayed a short prayer on the bread and handed 
the baskets out. Our faith started out simple and then de-
veloped its liturgical practices, which emerged from the 
faith they had. The earliest evidence of the spoon (mys-
ter) is even after the ecumenical councils, and the earliest 

spoons we have date only to the 9th century, 
many centuries after Christ. Though we are 
called to not be of the world, we are called 
to be in it. If we speak canonically, there is 
precedent within the history of the church to 
receive only one of the two species and even 
to intinct (or mix) the two together. Sim-
ply put, if it is permissible for the priest to 
take the sacrament, having mixed them, to 

a communicant who is sick at home, there is all the more 
permission to administer communion in the same manner 
to the entire Church, which is sick and suffering under the 
burden of this pandemic. 
Let us not get caught up in our own ideas of what should 
happen or should not, fostering dialogue which does not 
lead to unity and which is devoid of the continuity of doc-
trine. Instead, let us pray for our Church and an end to 
the pandemic while preserving the unity and continuity of 
faith with the early Church. The faith that Christ taught, 
the apostles preached and the fathers confirmed. Let us 
also remember that what we are going through is tempo-
rary and, God willing, things will return as they were but 
the disunity that we fuel while under this time of trial will 
last long after God has lifted this pandemic.
Bishoy Bebawy is a master’s student at the Faculty of The-
ology in the University of St.Michael’s College within the 
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ogy and the models of the Trinity throughout history.
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