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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

جامعة اأوتاوا تدعو »جود نيوز« لإلقاء حما�ضرة 

للطالب كنموذج ناجح للميديا العربية 

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

عودة نظام اليان�ضيب لل�ضماح بكفالة 

الآباء والأجداد للمجيء اىل كندا

اختيار القم�ص بول فوؤاد 

مر�ضحا على قائمة حتالف امل�ضتقلني 

يثري جدل الأقباط



Saturday, October 17th, 2020 - Issue (172)ال�صبت  17 اكتوبر 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الثاين 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

نبيل عبد امل�ضيح و �ضامية �ضهيون

ح�ضام ابراهيم و �ضايل عبد املالك 

عبد املالك عبد امل�ضيح  

يقدمون

خال�ص العزاء 

للمهند�ص / جون اإبراهيم 

و حرمه / ماريان عبد املالك 
يف اإنتقال 

الأ�ضتاذ / كرمي كامل اإبراهيم
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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

»وول مارت« تعلن عن فرص 
آالف   10 لــــــ  لديها  عمل 
أنحاء  جميع  في  شخص 

كندا
...................................... ص12

يتقاسم  العاملي«  »األغذية 
مع  للسالم  نوبل  جائزة 

كندا ومؤيديه حول العالم
...................................... ص9

جديدة  احترازية  إجراءات 
في ثالثة مناطق بعد ارتفاع 
في  كورونا  مصابي  أعداد 

مقاطعة أونتاريو  
...................................... ص12

وإخفاقات  إجنازات  هي  ما 
أهم  جتاه  النواب  مجلس 

القضايا القبطية (3-3)
الزي  الشخصية..  األحوال 
األديرة..  إنشاء  الكهنوتي.. 
اجازات األعياد...  قوانني  لم 

ترى النور؟!
..................................... ص 14

مناظرات الرئا�ضة من احل�ضم اإىل الفو�ضى

تقول كلمة يف وجود هذا  اأن  ال�صعب  ، »من  يا رجل؟!«  »هلاٌ تخر�س 

للرئي�س  ُوجهت  التي  الإهانات  من  بع�صًا  تلك  كانت   ... املهرج« 

بايدن«،  »جو  الدميقراطي  مناف�صه  من  ترامب  »دونالد  احلايل  الأمريكي 

ميت  ل  »اأنه  و  »الدمية«  بـ  بايدن  بو�صف  الإهانة  له  ترامب  رد  وبدوره 

تكون  -ورمبا  الأويل  الرئا�صية  املناظرة  يف  ذلك  كان  ب�صلة«،  للذكاء 

قيمت مبدينة كليفلند بولية اأوهايو، 
ُ
الأخرية لظروف الكوفيد- التي اأ

ليلة التا�صع والع�صرين من �صبتمرب املا�صي. تطاول و�صباب ومقاطعة من 

يف  الأ�صواأ  الرئا�صية  املناظرة  عليها  ُيطلق  اأن  اأ�صتحقت  ولهذا  الطرفني، 

تاريخ الوليات املتحدة، بح�صب و�صف »اآرون كال«، ال�صتاذ يف جامعة 

مي�صيجان واملتخ�ص�س يف املناظرات الرئا�صية. فمنذ مناظرة الدميقراطي 

»جون كينيدي واجلمهوري »ريت�صارد نيك�صون« عام 1960، مل ي�صادف 

املر�صحني مثلما حدث  ال�صيطرة على  ال�صعوبة يف  الكم من  حماور هذا 

لل�صيطرة  حماولة  يف  املناظرة،  تلك  اأدار  والذي  وال�س«  »كري�س  مع 

علي طريف املناظرة من املر�صحني. بل وتعر�س »كري�س« نف�صه للهجوم 

باأنه »يقلد« والده مايك وال�س،  الرئي�س ترامب والذي و�صفه  من قبل 

الذي كان مرا�صًل بقناة �صي بي اإ�س. على مدى 90 دقيقة حاول ترامب 

الظهور  بايدن«  »جو  حاول  بينما   ، كعادته  ال�صوء  دائرة  على  الهيمنة 

البيت  اإدارة  يف  تفكريه  لطريقة  الأمريكيني  لطماأنة  وواثقة  ثابتة  بطريقة 

الأبي�س، وكذلك تبديد خماوف الكثريين ب�صاأن عمره وحيويته العقلية 

جملة  عنها  تتحدث  التي  اللفظية،  التعرثات  وجتنب 

مناف�صه دونالد ترامب دائمًا. على مدى 90 دقيقة هي 

مدة املناظرة، حاول ترامب الإيقاع بخ�صمه يف خطاأ. بينما حاول بايدن 

للأمريكيني  ثقة  م�صدر  ولي�س  كاذب  �صخ�س  وانه  ترامب  من  بالتقليل 

فيما يقول ويفعل. وبينما راأي كثريين اأن ترامب ظهر عليه التعب بينما 

نائب  من�صب  مناظرة  كانت  النقي�س  علي  اأنه  اإل  ثقة  اأكرث  باأيدن  كان 

اأ�س  اأقيمت بوا�صنطن واأدارتها »�صوزان بيج« مديرة »يو  الرئي�س، والتي 

وثقة من  اأكرث هدوًء  بن�س  مايك  النائب احلايل  توداي«، حيث ظهر  اأيه 

مناظرة  و�صتائم  فو�صى  خلف  وعلى  بايدن.  جو  نائبة  كمال  هاري�س 

ترامب وبايدن كانت مناظرة بن�س وهاري�س اأكرث حت�صرًا وهدوًا واإحرتامًا 

و�صمع كل طرف للأخر دون مقاطعة. 

املناظرتني مل ترجح كفة علي اأخري، ومل تظهر فارق لطرف عن اأخر، 

ويبدو اأن املناظرات مل تعد توؤثر كثريًا علي الناخبني، فقد اأنتهي ع�صر 

كينيدي  منها  ا�صتفاد  والتي  باملناظرة  و�صباب  حيوية  للأكرث  الت�صويت 

منها  ا�صتفاد  والتي  الب�صيطة  الق�صرية  اجلمل  و�صيا�صة   ، عقود  �صتة  قبل 

األ  مع  حدث  كما  املغروز  املتعايل  وخ�صارة   ، رئا�صيتني  ملدتني  ريجان 

جور اأمام بو�س الأبن قبل ع�صرين عامًا. ف�صعفت وو�صل بها احلال لتلك 

اأنتظار الثلثاء الأول من نوفمرب  اإل  اأمامنا  الفو�صى التي راأيناها، ولي�س 

ملعرفة الفائز والرئي�س ال�صاد�س والأربعني للوليات املتحدة

ابـرام مقــار
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وحني  اإلبهار،  سيد  الغموض 
في  بالنجاح  الغموض  يجتمع 
محفوًفا  يبدو  فإنه  ما  شخص 
الساحرة  اجلاذبية  من  بهالة 
االقتراب  اولة  ملحُ البشر  تدفع  التي 
منه، وألن أكثر البشر ال يفهمون 
فإن  احلقيقية  مشاعرهم 
املشاعر  تلك  أن  يتوهم  بعضهم 

ًبا، ال سيما إن كان هذا الشخص  ححُ
م  من اجلنس اآلخر، وبعضهم يتوهَّ

العادي  البشري  الكائن  تفوق قدرة  فيه صفاتًا 
على جمعها في شخصيته، ويظن أنه مثالًيا، 
نوعه، أسطورة  فريًدا من  معصوًما من اخلطأ، 
نادرة عصيَّة على التكرار، وكلها صفات أجنبها 
خيلته دون أن يكون لآلخر  عقله وفاضت بها محُ
مواجهة  أول  وعند  ذنًبا،  أو  يًدا  تضخمها  في 
مع احلقيقة البشرية الطبيعية لذاك اإلنسان 
شيطانًا  اعتباره  ويتم  فجأة،  املعبد  ينهار 
مبا  تدريجًيا  االقتراب  كان  إذا  أما  خسيًسا، 
والسقطات  العيوب  اكتشاف  لتجزئة  يسمح 
والزالَّت ونقاط الضعف واخلوف؛ تكون النتيجة 
في  رغبة  وأخيرًا؛  امللل،  ثم  باخليبة  شعورًا 
املحُغادرة وقطع العالقة مع مشاعر من نوع: »لم 
ن هذا الشخص الذي توقعته« أو: »كان رائًعا  يكحُ

في البدايات؛ لكنه تغيَّر«.
كلهم  البشر  بأن  تقول  أزليَّة  حقيقة  ثمة 
محكومني  عفاء،  ضحُ استثناء-  دون  كلهم   –
بالنقص، والكمال في شخصياتهم مستحيل، 
يرتكبون األخطاء باستمرار مهما حاولوا جتنبها 
لتعلمهم  الوحيدة  الوسيلة  هو  اخلطأ  ألن 
إلى  وانتقالهم  احلياة  هذه  في  جتاربهم  من 
ونحن  وأرفع،  أرقى  ونحُضج  وعي  مستويات 
من  شخصياتنا  به  متتاز  مبا  البشر  هؤالء  من 
كي  كاملني  غير  أننا  أي  وسلبيات،  إيجابيات 

اآلخرين،  من  الكمال  نتوقع 
واالستبداد  الدكتاتورية  ومن 
صفاتهم  بتغيير  نحُطالبهم  أن 
وتصرفاتهم وأفكارهم وأمزجتهم 
وهوانا،  ذوقنا  على  يحُصبحوا  كي 
أو دمى  برمجة  محُ روبوتات  وكأنهم 

تلهو بها أيدينا.
التوقعات  تلك  من  نتحرر  حني 
سنتحرر  خيالنا  بنات  من  املحُنبثقة 
احلكم  في  األناني  اجلانب  هذا  من 
على اآلخرين، نتعاطف مع ضعفهم ونقصهم 
والتغاضي  للدعم  واحتياجهم  وأحزانهم 
عالم  نافذة  أمامنا  وستحُفتح  الهفوات،  عن 
من  متنوعة  أمناط  باكتشاف  يسمح  جديد 
إليها  بالتعرف  نستمتع  التي  الشخصيات 
مخزون  إلى  يحُضيف  جديًدا  كتابًا  نقرأ  وكأننا 
ما  وهو  مرَّة؛  كل  واملشاعرية  العقلية  جتربتنا 
»روبرت غرين« في  املؤلف  إليه  أشار  مبا  يحُذكرنا 

كتابه »قوانني الطبيعة البشرية« بقوله:
باستمرار،  الناس  على  نحكم  أننا  »املحُشكلة 
هم  ما  خالف  على  كانوا  أنهم  لو  ونتمنى 
عليه، فنريد أن نغيرهم، ونريد منهم التفكير 
عينة، وغالًبا ما تكون تلك  والتصرف بطريقة محُ
الطريقة نفسها التي نحُفكر ونتصرف بها. ومبا 
أن هذا األمر محُستحيل؛ ألن كل انسان يختلف 
نزعجني.  ومحُ محُحبطني  دائًما  ترانا  غيره،  عن 
كأنهم  اآلخرين  إلى  انظر  ذلك  من  بدالً  لكن 
والنباتات؛  كاملحُذنبات  حيادية،  ظواهر  ظواِهر، 
ل صنف  كحُ وهم من  ببساطة،  إنهم موجودون 
مبا  فاعمل  وإمتاًعا،  غنى  احلياة  يزيدون  ونوع، 
وحتاول  تقاومهم  أن  من  بدالً  إليك  يحُقدمونه 
ممتعة  لعبة  للناس  فهمك  واجعل  تغييرهم، 
من  جزء  كله  فذلك  األلغاز؛  حل  كألعاب  لك، 

امللهاة اإلنسانية« 

انبهارك بهم لي�س ذنبهم

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

الثاني منه، فيما يتعلق  العنوان، خاصة اجلزء  ال تستغرب من 
باملدير الفني للنادي األهلي، بيتسو موسيماني، اجلنوب أفريقي، 
دونالد  األمريكي  للرئيس  يكون  أن  املنطقي  يكون من  رمبا  ألنه 
مرة  انتخابه  حال  الشعوب،  مصير  تغيير  على  القدرة  ترامب 
ثانية لقيادة النظام الدولي، بعد انتخابات الرئاسة األمريكية 
الدميقراطي  نظيره  مواجهة  في  القادم،  نوفمبر   3 لها  املقرر 

ونائب الرئيس أوباما السابق، جو بايدن.
للفوز  األقرب  املرشح  وهو  ترامب،  دونالد  بالرئيس  أوال  نبدأ 
من  الثالث  في  جترى  أن  املقرر  األمريكية  الرئاسة  بانتخابات 
االمريكية،  االنتخابية  واملتابع لتطورات احلملة  القادم.  نوفمبر 
في  واقعيتهم  بسبب  الفوز  إلى  أقرب  اجلمهوريني  أن  يجد 
عليهم  يغلب  الذي  بالدميقراطيني،  مقارنة  األمور،  تناول 
التقليل من شأن اجلمهوريني عامة،  العالي، ومحاولة  الصوت 
واالستهزاء بترامب، وهي أمور ال عالقة لها بالسياسة، خاصة 
في دولة عظمى شأن الواليات املتحدة، فهذا رمبا يكون أسلوب 
مجازا  عليه  يطلق  ما  أو  مناطق شعبية،  في  السوقة،  بعض 

بلغتنا العامية »الناس البيئة«. 
صدمة كبيرة من استراتيجية الدميقراطيني إلظهار انتقادهم 
لترامب، فهم ال يتحلون باملوضوعية أو تقدمي احلقائق للناخب 
من  والتقليل  االستهزاء  أسلوب  يتبعون  ولكنهم  األمريكي، 
األمريكيني.  كل  رئيس  دستوريا،  وهو  األمريكي،  الرئيس  شأن 
من  املقصود  ما  يفهم  وال  خطرة،  الدميقراطيني  استراتيجية 
وخيمة؟  نتائجها  ستكون  أم  ثمارها؟  ستؤتي  وهل  ورائها، 
الرأي  استطالعات  وأن  خاصة  ترامب؟  حليف  الفوز  وسيكون 
هيالري  مع  زيفها  اكتشاف  مت  وأن  سبق  بايدن،  جلو  املناصرة 
ولكنها  الرأي،  استطالعات  في  تتفوق  كانت  حيث  كلينتون، 
من  جعلت  مخزية،  بصورة  خسرت  املاضية  االنتخابات  في 
الدميقراطيني ووسائل اإلعالم املتواطئة معهم أضحوكة أمام 

الناخب األمريكي، وجزء من الرأي العام الدولي. 
التواصل  لوسائل  التأثير  الوزن  زيادة  نتائجها،  من  وكان 
االجتماعي سياسيا وواقعيا مثل الفيسبوك وتويتر وانستجرام 
وغيرها من الوسائل، التي جلأ إليها ترامب بديال لتحامل وسائل 
ومحطات  تلفزيونية  وقنوات  صحف  من  التقليدية  اإلعالم 

اذاعية حتاملها ضده، ملصلحة الدميقراطيني.
ضد  الدميقراطيون  قدمه  الذي  الوحيد،  املوضوعي  االنتقاد 
قبل  من  كورونا  فيروس  مع  التعامل  بطريقة  تعلق  ترامب، 
إدارة الرئيس ترامب، لكن نتائج عالج ترامب في مركز والتر ريد 
العسكري الطبي، وشفاءه من الفيروس خالل 3 أو 4 أيام، أثبت 
بصورة إعالمية، حتى اآلن مصداقية ترامب في أن إدارته تعمل 

على الوصول إلى لقاح لهذا الفيروس الصيني اللعني. 
وأعلن هذا صراحة ترامب في مؤمتر صحفي أن لقاح ريجيبنيرون 
أن  على  ترامب  وسيعمل  التام،  للشفا  يقودان  ليلي،  وإيلي 
ليتم  األمريكية،  والدواء  األغذية  هيئة  موافقة  على  يحصل 
للجميع.  مجانا  متاحا  وسيكون  واسع،  نطاق  على  انتاجه 
وخالل حديثه هدد ترامب الصني بأنها ستدفع الثمن، وسيتم 

محاسبتها.
ترامب، ألن  إن هذه كانت لعبة من جانب  أقول  أن  ال أستطيع 
الذاتي  التصحيح  وآليات  من مقومات  لديه  األمريكي  النظام 
دميقراطيا، حال لو كذب الرئيس أن يتم عزله. ومن ثم فإننا أمام 
وجنح  عالجه  ومت  بالفيروس،  فعليا  أصيب  ترامب  أن  احتمالني 
 4 إلى   3 من  تتراوح  مدة  في  التام  الشفاء  حتقيق  في  اللقاح 
انقاذا  اجلديد  اللقاح  من  وجتعل  للغاية،  وجيزة  فترة  وهي  أيام، 
على  وسيكون  اللعني،  الصيني  الفيروس  هذا  من  لإلنسانية 
اجلميع بعد توجيه الشكر للعلماء، أن يقولوا جميعا »شكرا 
العالم  وليس  اإلنسانية،  أنقذت  ألنك  ترامب،  الرئيس  سيدي 
فقط، من هذا الفيروس الصيني اللعني«. وهذا هو األمر األقرب 

إلى الواقع.
أما االحتمال الثاني، األقرب إلى التخيل، فهو أنها كانت مجرد 
لعبة من ترامب، ليكسب تعاطف الناخبني األمريكيني، ويفوز 
بفترة رئاسية ثانية، وهذا أمر مستبعد، ألنني سبق وأن ذكرت 
اآلليات ما ميكن  العريقة متتلك من  األمريكية  الدميقراطية  أن 
أن يقود لعزل ترامب حال اعادة انتخابه مرة ثانية، لو ثبت كذبه 

وتالعبه بصحة األمريكيني خاصة واإلنسانية عامة. 
وفي اعتقادي أن هذا سبب قوي للغاية، اللقاح الذي مت التوصل 
واإلنسانية،  األمريكيني  أنقذ  ألنه  ترامب،  انتخاب  إلعادة  إليه 
بعد أن راح ضحية فيروس كورونا الصيني أكثر من 36 مليون 

شخص، ماتوا بهذا الفيروس. 
إعادة  بعد  الصني  ترامب  سيحاسب  كيف  نعرف  أن  ويبقي 
وقبله  سياسيا  العاملي  النظام  سيشعل  أمر  وهذا  انتخابه؟ 
اقتصاديا. ولنا عودة لهذه القضية في مقال آخر، خاصة وأنني 
سبق وأن حتدثت من عدة أشهر، حول كيف ال يحاسب العالم 
- وخاصة أمريكا- الصني على ما فعلته في العالم واإلنسانية، 
بعد أن أطلقت فيروس كورونا، ولم تقدم معلومات كافية عن 

في  لتساعدها  الغرب،  دول  وبقية  الصحة  ملنظمة  الفيروس 
ووهان  في   2019 ديسمبر  في  ظهوره  بعد  الفيروس  مكافحة 

الصينية.

بيتسو موسيماني بطل املرحلة ... 
برجاء صدق هذا

كان من املفاجئ للماليني إعالن مجلس إدارة النادي األهلي عن 
مدرب  موسيماني،  بيتسو  وفنيا  رياضيا  القدير  املدرب  اختيار 
الفنية  اإلدارة  أفريقيا، ليتولى  صنداونزو مدرب منتخب جنوب 
في  هذا  مثل  قرار  اتخاذ  األهلي.  النادي  األفريقي،  القرن  لنادي 
هذا التوقيت احلرج، ال يجب النظر إليه من منظور ضيف بأنه 
مدرب  موسيماني  الرياضي،  املستوي  على  أوال  بحت.  رياضي 
منتخب  تدريب  له  وسبق  األهلي،  النادي  إدارة  يستحق  قدير، 
بالعروس  الفوز  له  وسبق  صندوانز،  وفريق  أفريقيا  جنوب 
األفريقية مع صندوانز. ولست هنا للتفصيل في املزايا الفنية 
وبطريقته  به  املعجبني  من  وأنني  خاصة  موسيماني،  ملستر 

الفنية، ومن املؤيدين لتدريبه للنادي األهلي.
ال  ملن  احلسبان،  في  أخذها  يجب  أخرى  اعتبارات  هناك  ولكن 
الطبيعية،  باملوارد  غنية  قارة  وهي  األفريقية،  الشؤون  يتابع 
االستعمارية  للقوى  مطمعا  دائما  وكانت  الغنية،  والثروات 
والدول الغربية، حتى اليوم وغدا. فإنه من املبذ ذكر أن جنوب 
في  »األبارتهيد«  العنصري  التمييز  نظام  إلغاء  قبل  أفريقيا، 
يحكمها  كان  حيث  القارة،  عن  معزولة  كانت  التسعينيات، 
بها  قام  التي  البيضاء  الثورة  وبعد  أوروبية،  أصول  من  البيض 
الزعيم التاريخي جلنوب أفريقيا، نيسلون مانديال، وعودة جنوب 
بقية  بكل  مقارنة  العظيم،  وتقدمها  مواردها  بكل  أفريقيا 
دول القارة. كانهناك تنافس حامي الوطيس بني مصر وجنوب 

أفريقيا على من يقود القارة سياسيا واقتصاديا. 
وجنوب  مصر  بني  لألفضل  العالقات  وتطورت  السنون،  ومرت 
القارة  حلضن  لتعود  عالقاتها  تكثف  مصر  وبدأت  أفريقيا، 
بعض  قبل  من  بالعنصرية  اتهامات  بعد  من جديد،  األفريقية 
اتهامات  هناك  نعم  جتاههم،  املصرية  للتصرفات  األفارقة 
بالتعالي والعنصرية ملصر، من قبل بعض األفارقة. وهنا يجب 
أن تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما لتغيير هذه الصور الذهنية 

لتكون إيجابية من جانب املصريني لألفارقة وفي االجتاه الثاني.
واألمن  القومي  األمن  نظر  وجهة  من  أفريقيا  وتعتبر  هذا 
األهمية  ذات  على  »اجليوبولتيكس«،  اإلقليمي  االستراتيجي 
االستراتيجية للدول العربية والشرق أوسطية، والتحالف مع 
وأمنيا  استراتيجيا  يقل  ال  احلالية،  املرحلة  في  أفريقيا  جنوب 
وسياسيا واقتصاديا عن التحالف مع أهم حليفني ملصر، وهما 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
واملوت  احلياة  لديها مصالح استراتيجية، تصل ملستوى  مصر 
في أفريقيا، أهمها مياه نهر النيل، الذي تأتي منابعه من القارة 
النهضة،  سد  قضية  في  األثيوبي  التعنت  وبالتالي  السمراء. 
تتطلب دعم أفريقي ملصر، ويا حبذا لو كان هذا الدعم من دولة 
جنوب أفريقيا ذات الثقل االستراتيجي واملوري، ليس في وسط 
وجنوب القارة فقط، بل في كل القارة مبا تتمتع به من قدرات 

سياسية واقتصادية جبارة.
القيادة السياسية في جنوب  أن نغفل مدى حكمة  وال يجب 
رامافوزا،  سيريل  أفريقيا   جنوب  رئيس  هنأ  عندما  أفريقيا، 
ووجه رسالة لبيتسو موسيماني، في صورة بيان رسمي صادر 
عن رئاسة اجلمهورية، وهو ما نادرا ما يحدث في العالقات بني 
في  رامافوزا  وقال  القدم.  لكرة  الرياضي،  املستوى  على  الدول 
أفريقيا،  بجنوب  القدم  كرة  في  موسيماني  »سنفتقد  بيانه 
أواصر  يعزز  أفريقيا،  في  األكبر  النادي  جانب  من  تعيينه  لكن 
والقدرات  باملواهب  االعتراف  من  بد  وال  البلدين.  بني  الصداقة 
املوجودة داخل قارتنا، أمتنى ملوسيماني وفريقه التوفيق ألنهم 
يرفعون علمنا وعلم كرة القدم القارية مع فريق يفتخر جميع 

األفارقة بنجاحه«.
هذا البيان الرئاسي يكشف عن مدى ذكاء مجلس إدارة النادي 
األهلي، في اختيار مديره الفني اجلديد، وأعتقد أن هذه اخلطوة 
في مصر،  واألمنية  السياسية  األجهزة  أعلى  مبباركة  حظيت 
ألنه موسيماني، ليس مجرد مدير فني ألكبر نادي في أفريقيا، 
السمراء،  القارة  ودول  مصر  بني  ومحبة  سالم  رسول  ولكنه 
وحتالف حقيقي بني مصر وجنوب أفريقيا، أكبر دولتني سياسيا 

واقتصاديا في القارة السمراء.
لألندية  أفريقيا  ببطولة  األهلي  مع  موسيماني  يفوز  أن  أمتنى 
أبطال الدوري، ألن هذا الفوز سيكون عالمة تاريخية، ليس فقط 
سيكون  ولكنه  األهلي،  للنادي  الكثيرة  البطوالت  سجل  في 
نتائج  لهذا  وسيكون  أفريقيا،  جنوب  لكل  للفخر  مصدرا 
إيجابية للغاية على دور مصر في كل القارة األفريقية، وخاصة 
مختلف  في  أفريقيا،  جنوب  دولة  مع  بعالقاتها  يتعلق  فيما 

امللفات ومنها ملف سد النهضة.

عندما يحدد ترامب ومو�سيماين 

م�سري ال�سعوب
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   حكى األصمعي، راوية العرب، قال:
   كنت أسير ذات يوم في أحد شوارع 

الكوفة، فإذا بأعرابي يحمل قطعة من 
قماش، فسألني أن أدّله على خياط كي 

يخيط له قباء )عباءة(!

   فأخذته إلى خياط أعرفه، كان يحُدعى 
زيداً، وكان أعور!

   فقال له اخلياط: ألخيطّنه خياطة فلن 
تدري أقباء هو، أم دراج )قميص(!

   فقال األعرابّي: وأنا سأقول فيك شعراً، 
ال تدري أمدح هو، أم هجاء!

   فلما أمت اخلياط الثوب ورآه األعرابي، 
احتار هل يلبسه كقباء، أم كدراج!

   فقال في اخلياط، هذا الشعر:
   »خاط لي زيد قباء ... ليت عينيه 

سواء«!

   فلم يدر اخلياط أمدح هو، أم هجاء، ولم 
يعرف ادعاء له، أم دعاء عليه!

***   ***   ***   
   انها قصة، تحُخجل هؤالء الذين يتخذون 

من ضعفات الناس، وعيوبهم، أمثاالً 
سائرة بيننا!

   
   فكثيراً ما نسمع شخصاً ما، يقول: 

أنا أقول لألعور: »أنت أعور«، وال يهمني 
منه شيء، أنا أقول الصراحة، وآكل من 

بيتنا!

   وهكذا يتخلى املتحدث عن احلكمة، 
والكلمة الطيبة. وبدالً من أن يقول له: 
أنت أعور، فيحزنه، يقول له: تعال معي 

اساعدك؛ لكي تشتري نظارة!

   وهناك من يتمادى في حتقير األعور، إلى 
أقسى حدود كلمات التقزز، والقرف!

   قال لي أحدهم: هل ميكنك أن تتخيل، 
كم أن منظر العني العوراء مثيراً 

لالشمئزاز؟!

   قلت له: أنا لن أتخّيل شعورك هذا؛ 
ألنني رأيت الكثير من العيون العوراء، 
التي ال تثير سوى االعجاب والتقدير، 

ألنها كانت ضحية لقناص شرير، كان 
يستمتع بإطفاء النور في عيون الثوار 
األبطال، املطالبني: باحلرية، والكرامة، 

والعدالة، حتى أصبحت عينهم الواحدة، 
رمزاً جليالً في تاريخ الثورة املصرية!

   األعور، هو من ذهب بصر احدى عينيه!
   واألعور ـ أيضاً ـ، هو من ينظر إلى 

عيوب اآلخرين، وأخطائهم، دون النظر 
إلى عيوبه، وأخطائه!

   أعور النظر، وأعور البصر!
   والفارق بينهما عظيم!

   فاألول قد يكون بطالً وطنياً، أو بطالً 
إميانياً؛ برضائه على حاله، وبصبره على 

بلواه!

   أما األخير، فمع وجود ناظريه، إال انه 
ال يرى كل شيء؛ ألنه يختصر املعرفة 
واحلقيقة من خالل وجهة نظر واحدة، 

وذلك بتعطيل ملكة الوصول إلى الرؤية 
الكاملة الشاملة!

   قد ال ميكن عالج العور الطبيعي، ولكن 
ميكن عالج العور املعنوي، بالتخلي عن 

األحادية الضيقة!...

عـادل عطيـة

أعور النظر... 
    وأعور البصر!

في ذكري ماسبيرو...ما بني حتريض وحتريض!
حتريض بعض القنوات على العنف اجرام... 

وبنفس املعيار حاسبوا من حرض ضد األقباط 
في التليفزيون املصري! 

وقع هجوم  عام 2011  نهاية شهر سبتمبر  في 
بقرية  تقع  كنيسة  على  متشددين  قبل  من 
»املاريناب« مبحافظة أسوان وبينما خرج محافظ 
القبطي  الشعب  جموع  يستفذ  آنذاك  أسوان 
ويبرر هدم وحرق الكنيسة من قبل أهالي القرية 
مت  قد  الكنيسة  بأن هذه  ذلك  املتشددين معلالً 
بناؤها دون احلصول على ترخيص للبناء!! وكأنه 
ترخيص  على  سيادته  من  احلصول  السهل  من 
كنيسة  لبناء  ال  كنيسة  في  مياه  دورة  إلصالح 

بأكملها!! 
لهجمات  ذلك  قبل  تعرضوا  قد  األقباط  وكان 
سيء  من  يسير  وضعهم  أن  فشعروا  عديدة 
من  بكثير  أسوأ  أصبح  وضعهم  أن  بل  ألسوأ 
األقباط  بعض  فنظم   ، يناير  ثورة  قبل  وضعهم 
في التاسع من أكتوبر مسيرة )سلمية( تنطلق 
مبني  إلى  القاهرة  شمال  شبرا  منطقة  من 
ماسبيرو حيث معقل اإلعالم املصري حتى يصل 
آنذاك، كانت  البالد  أمور  للقائمني على  صوتهم 
نوع  أي  منهم  أي  يحمل  ولم  سلمية  املسيرة 
املتنيح  في حديث  جاء  األسلحة كما  أنواع  من 
أن  قال  حني  األحداث  بعد  شنودة  البابا  قداسة 
كبيرة  مسافة  ماسبيرو  إلى  شبرا  من  املسافة 
االقباط  أحد  كان  ولو  للكافة  ومكشوفة  جداً 
يحمل سالحاً كان من السهل أن يتم اكتشاف 

األمر!
وهذا أيضاً ما أكده تقرير اجمللس القومي حلقوق 
التي  املسيرة  سلمية  على  أكد  الذي  اإلنسان 
وأن  كيلومترات  ستة  حوالي  مسافة  قطعت 
املتظاهرون الذي قارب عددهم اخلمسون ألفاً لم 
أنواع األسلحة وما  أي نوع من  يحمل أي منهم 
حملوه كان عبارة عن الفتات تندد بهدم الكنائس 
والعلم  والبالستيكية  اخلشبية  والصلبان 
املصري، هذا و تعرضت املسيرة السلمية من قبل 
بعض املتشددين للقذف باحلجارة والزجاج مرتني 
ماسبيرو،  مبني  إلى  الوصول  قبل  األقل  على 
والثانية عند  نفق شبرا   األولي عند  املرة  كانت 
كوبري 26 يوليو ولكن املسيرة استطاعت املضي 

قدماً نحو مبنى ماسبيرو دون سقوط ضحايا .
حيث  ملاسبيرو  الوصول  فور  فبدأت  املذبحة  أما 
املتظاهرين  على  احلي  الرصاص  إطالق  جرى 
من  ثالثمائة  من  أكثر  إصابة  ومت  السلميني 
واستشهاد  مختلفة  بإصابات  املتظاهرين 
بالرصاص  أغلبهم  قتل  شهيداً   2٨ من  أكثر 
مت  اإلنسان  حقوق  جلنة  تقرير  وحسب  احلي 
مدرعات  عجالت  حتت  منهم  شهيد   12 دهس 
القوات املسلحة! وبينما كان يتم قنص ودهس 
التليفزيون  كان  السلميون  األقباط  املتظاهرون 
املصرية  األولي  القناة  وعلى  للدولة  الرسمي 
يذيع على لسان مذيعته السيدة »رشا مجدي« 
وحتت أشراف وزير االعالم آنذاك »أسامة هيكل« 
استغاثات للشعب املصري للنزول حلماية قواته 
يقتلوا  الذين  األقباط  املتظاهرين  من  املسلحة 
ضد  الشعب  محرضاً  املصري  اجليش  جنود 
الوطن،  أعداء  إلى  حتولوا  فجأة  الذين  األقباط 
دون  املصريني  اجلنود  يقتلون  الذين  الوحوش 

شفقة وال رحمة!
ويبقي السؤال أليس هذا حتريضاً على العنف؟! 
ماسبيرو  مذبحة  الى  أدى  التحريض  هذا  اليس 
ما  بني  الفرق  ما  أقباط؟!  دماء مصريون  وسالت 
تقوم به بعض القنوات املعادية للدولة املصرية 

من حتريض يجرمه القانون املصري وما قامت به 
»رشا مجدي« ووزيرها »أسامة هيكل« من دور في 
هذه املذبحة وما تبعها من أحداث؟ ويا للعجب 
عوضاً عن محاسبتها وجدنا جنم »رشا مجدي« 
مذيعة  مجرد  كانت  أن  بعد  وأكثر  أكثر  يسطع 
بالكاد يتذكر اسمها نفر قليل من القلة القليلة 
التي كانت تشاهد تليفزيون الدولة - هذا إذا كان 

للتليفزيون مشاهدين أصالً-! 
حلقوق  القومي  اجمللس  تقرير  أن  بالذكر  واجلدير 
فقرتني  خصص  ماسبيرو  أحداث  عن  األنسان 
احلياد  البعيد عن  »رشا مجدي«  املذيعة  دور  عن 
واملهنية والذي يتلخص في أنها كانت تستعدي 
للدفاع  للنزول  وتدعوهم  األقباط  املواطنني ضد 
عن جيش مصر على حد وصف تقرير جلنة حقوق 
واقعة  في  ذلك  من  وأكثر  بل  املصرية!  اإلنسان 
تعيني  اعادة  املاضي  العام  يتم  النوادر  من  تعد 
وزير األعالم وقت أحداث ماسبيرو املدعو »أسامة 
هيكل« كوزير دولة لألعالم مرة أخرى في استفزاز 

واضح للرأي العام القبطي!
غير  جتد  فلم  مصر  عقمت  هل  السؤال  ويبقي 
اإلعالم  حقيبة  فيتولى  لتعيده  الرجل  هذا 
اإلعالمية  عبقريته  هي  وما  جديد؟  من  املصري 
وإجنازاته الكوكبية الال متناهية حتى يعاد انتقاء 
أخرى؟!  مرة  لإلعالم  وزيراً  خصيصاً  الرجل  هذا 
فيه سوي مذبحة  أجد  ولم  تاريخه  في  فتشت 
ماسبيرو!! أقول للقائمني على األمور في بالدي، 
أن  وطاملا  األقباط  حلق  في  غصة  »ماسبيرو« 
جاني  هناك  وأن  فالبد  ومصابني  شهداء  هناك 
فإذا  اآلن!  إلى  محاسبته  يتم  لم  اجلاني  وهذا 
ال  األقل  فعلى  اجلاني  محاسبة  تستطيعوا  لم 
تعمقوا اجلراح فيتم اعادة تعيني هذا الوزير مرة 
والصورة  بالصوت  مذيعة حرضت  وتلميع  أخرى 

ضد األقباط!
حبنا  على  يشهد  تاريخنا  كأقباط  نحن  وأخيراً 
لبالدنا ودفاعنا عنها، وكان األقباط في طليعة من 
خرجوا الستعادة الدولة املصرية في يونيو 2013، 
التحريض  ومنهج  لغة  نرفض  كأقباط  ونحن 
التي تنتهجه بالد وقنوات معادية لبالدنا وال هم 
الفنت  واشعال  املصرية  الدولة  هدم  سوى  لها 
أطالب  كقبطي  أيضاً  ولكن  فيها  والقالقل 
وأرفض  املذبحة  هذه  عن  املسؤول  مبحاسبة 
من  مكافأة  وأرفض  املصري  التليفزيون  حتريض 
حرضوا وشاركوا حتى بالصمت في هذه املذبحة! 
وستبقي أحداث ماسبيرو جرح في قلب األقباط 

فال تستفزوهم باحتضان من حرض ضدهم.
أخيراً أختتم مقالي بهذه الفقرة التي جاءت في 
واملنشور  االنسان  حلقوق  القومي  اجمللس  تقرير 
عقب أحداث ماسبيرو وهذه التوصية بالتحديد 
خاصة بتناول التليفزيون املصري ملا حدث، حيث 
جاء في التقرير: »وملا كان هذا التقرير قد خلص 
املواطنني  ضد  واستعداء  حتريض  وجود  إلى 
املسيحيني في تناول التليفزيون الرسمي ألحداث 
إلى  املوضوع  هذا  بإحالة  يوصى  فإنه  ماسبيرو، 
حتقيق )جنائي( باعتبار أن التحريض جرمية يعاقب 
عليها قانون العقوبات. وال يكفي التقييم الذي 
وزير  السيد  شكلها  التي  اللجنة  إليه  خلصت 
إلى  خلصت  والتي  املوضوع  هذا  لبحث  اإلعالم 
من  احلدث  لتناولها  نظراً  مهنياً  خطاً  اعتباره 

جانب واحد«.

بقلم: 

جورج مو�ضى

جامعة اأوتاوا تدعو »جود نيوز« لإلقاء حما�ضرة 

للطالب كنموذج ناجح للميديا العربية

 اأختارت جامعة اأوتاوا جريدة جود نيوز للحديث لطالبها عن رحلة »جود نيوز« يف ال�ضحافة

 الكندية عرب �ضبع اأعوام، وكذلك التحديات التي واجهتها اجلريدة عرب تلك الأعوام، وتك اإختيار

 اجلريدة كنموذج ناجح بني جميع امليديا العربية والعرقية بكندا. ومن املقرر اأن يلقي »ابرام

 مقار« رئي�ص حترير اجلريدة حما�ضرة للطالب والأجابة علي اأ�ضئلتهم يوم اجلمعة، ال�ضاد�ص ع�ضر

من اأكتوبر واجلريدة ماثلة للطبع. و�ضنوافيكم بتغطية خا�ضة لهذا احلدث بالعدد القادم
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امرأة  وكانت   1904 سنة  مواليد  إليزابيت 
متعددة الزيجات واغلب زيجاتها كانت بهدف 
توهم  فهي  بامتياز  »نصابة«  ألنها  وهذا  املال 
سوف  وانهم  غنية  انها  االغنياء  الشباب 
يورثونها وكما يقول املثل املصري »البحر يحب 
الزيادة«، فكانت النتيجة انها اجنبت أبناء كثر 
أبنائها،  عدد  كم  تتذكر  ال  انها  لدرجة  جدا 
ولكن كان االبن املميز لها اسمه فرانك، وكانت 
كل  في  ومعه  حياته  تفاصيل  كل  بتشاركه 

مكان. 
والية  في  وابنها  هي  استقرت   19٥6 عام 
هناك  محامي  يعمل  ابنها  الن  كاليفورنيا 
واليزابيث لم تستطع تركه وكانت حتضر كل 

جلساته وتشجعه
انه كبر والبد ان  في يوم صديق فرانك قال له 
برغبته  والدته  فرانك  فأخبر  ويتزوج،  يستقل 
اجلنون  حاالت  من  حالة  فأصابتها  الزواج،  في 
واخذت الكثير من احلبوب املنومة لكي تنتحر 

ولكن فرانك أسرع بها على املستشفى. 
وهناك اتعرف على ممرضة وأعجب بها واسمها 
ذلك  الحظت  عندما  واليزابيث  كوزبيك،  اولغا 
بدأت تهدد اولغا بالقتل ان لم تبتعد عن فرانك، 

الزواج  وقررت  للتهديدات،  اولغا  فلم تستجب 
جارته  وجد  فرانك  الوقت  ذات  في  فرانك،  من 
وطلبت  لها  جاءت  والدته  ان  له  وحتكي  جتري 
منها قتل اولغا مما دفع فرانك بالعودة للمنزل 

للعيش مع والدته بينما تزوج من اولغا سرا.
زواج  بامر  اليزابيث  علمت  قليلة  شهور  وبعد 
وتهجمت  الزوجية  منزل  الى  وتتبعته  ابنها 
عدة  سكنهما  لتغير  دفعهما  مما  عليهما، 
مرات حتى ال تعرف اليزابيت مكانهما اجلديد. 

وحملت اولغا من فرانك.
تنكرت  اولغا  حلمل  السابع  الشهر  وفي 
اليزابيث وصديق لها امام القاضي وادعت انها 
فحكم  الطالق،  يريدان  وانهما  وفرانك  اوليغا 

لهما بالطالق.
اسمهما  لشخصني  اليزابيث  توجهت  بعدها 
بعدد  حافل  اجلنائي  وسجلهما  وجوس  لويس 
من اجلرائم، واتفقت معهما على التخلص من 
اولغا مقابل 6 آالف من الدوالرات ودفعت مقدم 

جلرميتها البشعة.
الن  أخبرها  اولغا  منزل  الى  توجه  أحدهما 
زوجها فرانك بالسيارة وانه فاقد الوعي بسبب 
في  االخر  صديقه  بينما  الكحوليات،  شرب 

عليه،  املغشى  فرانك  دور  ميثل  السيارة 
السيارة  باب  فتحت  وعندما  فصدقته 
اغشى  ان  الى  ضربا  واوسعوها  جذباها 
افاضت  حتى  بوحشية  فضربوها  عليها 
الروح وقاما بدفنها في حفرة وذهبا بعيدا.

تصرف  اليزابيث  وجد  فرانك  بفترة  بعدها 
الكثير من األموال وعندما واجهها اعترفت 
فرانك  فقام  بابتزازها،  يقوم  ما  أحد  ان  له 
بإبالغ الشرطة التي بحثت عن الشخصني 
اخنثت  اليزابيث  وان  بجرميتهم  واعترفا 

قاما  لذا  لهما  املال  بدفع  وعدها 
بابتزازها.

عن  يدافع  ظل  فرانك  ان  الغريب 
كبار  لها  واحضر  املكمة  في  امه 
املامني، ولكن لم يجدي ذلك شيئا 
باإلعدام  الثالثة  على  حكم  فقد 
نفس  اخر  وحتى  الغاز  حجرة  في 

كانت اليزابيث تسأل عن فرانك.

اليزابيث دونكان... احلماة االكرث �سرًا يف العامل 

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

يبحث عن اأمه وهي معه!
 اكتشف أمریکی کان يبحث عن والدته رغم أنها أقرب إليه مما كان يعتقد، إذ تبني له أنها تعمل 
معه في املتجر نفسه. وأوردت صحيفة »جراند رابيدس برس« أن »ستيف« اكتشف أن املرأة التي 

تعمل معه والتي يعرفها باسم »کریس« ليست إال والدته کریستین تاالدى.
وحصل ستيف على اسم والدته قبل أربع سنوات من وكالة التبني التي تتابع قضيته. وقد تبني 
له فيما بعد أنه أخطأ في »تهجئة« اسمها خالل عمليات البحث، ثم تبني أنها تعمل في املتجر 

نفسه الذي يعمل فيه. 
وقالت تاالدى أنها كانت قد عرضت ابنها للتبني بعد والدته في العام 19٨٥ ألنها لم تكن قادرة 
ذلك في  أراد  إذا  بها  االتصال  يتمكن من  التبني مفتوحاً كي  تركت سجل  اعالته، لكنها  على 

املستقبل. ومنذ ذلك الوقت ال تعرف عنه شيئا!

املحطة 

القادمة
وجه  على  القلق  عالمات  بدت   
تستقل  وهي  شابة،  سيدة 
بجوارها  يجلس  وكان  القطار. 
سر  عن  وسألها  مسن  رجل 

قلقها، أجابته قائلة:
مدينة  إلى  مسافرة  »أنا   
ببردها  املعروفة  »امونتفول« 
بالنسبة  والطريق  املهول، 
إلى  نظرت  ثم  مجهول«.  لي 
مرادها.  الرجل  فأدرك  رضيعتها، 

وفي يقني شديد أجابها:
أمر  إنی  سيدتي،  يا  تخافي  »ال 

التي  املطة  في  وسأوقظك  تستريحي،  أن  ميكنك  محطاته.  جميع  وأعرف  دائماً،  الطريق  بهذا 
تسبق محطتك«. التقطت السيدة أنفاسها، وشكرته بحرارة، وراحت مع طفلتها في نوم عميق.
مضت ساعات، وانطوت محطات، والقطار ميضي في طريقه وسط العواصف الثلجية.. وتوقف 
في املطة التي تسبق أمونتفول، فأبلغ الرجل السيدة التي كانت تضع أشياءها القليلة خلف 

ظهرها، أبلغها باالستعداد للنزول املطة القادمة.
توقف القطار، ونزلت السيدة، ثم حترك القطار. وفي أول توقف له بعد أن نزلت السيدة تبني أن 
املطة احلالية هي مدينة أمونتفول، والسيدة نزلت خطأ، حيث توقف القطار اضطرارياً بسبب 

حوائط ثلجية.
عن  لتبحث  طائرة  ارسال  ومت  املركزية،  باملطة  االتصال  ومت  السيدة.  إنقاذ  وطلب  الرجل،  صرخ 
السيدة الضحية.. وبعد التفتيش وجدوها، وقد صارت جثة بني تالل الثلج، والطفلة في حضنها 

جتمدت!

عاقبة الظلم
باإلعدام؛ فمات أعضاء  كم عليه ظلماً  بإيرلندا، ححُ نيقوالوس شيهي )172٨ ـ 1766( من فيزارد 
هيئة امللفني االثنا عشر الذين نظروا في القضية جميعاً ميتات شنيعة وعنيفة الواحد منهم 

بعد اآلخر!

حرا�سة االأعداء
وسيرته  بتقواه  مشهوراً  فنيلون  األسقف  وكان  إجنلترا،  مع  حرب  في  مشتبكة  فرنسا  كانت 

العطرة، حتى وصلت سيرته الطيبة إلى مسمع األعداء.
االجنليز  القتال. وعندما علم  قريبة من ميدان  التي كانت  ابروشيته  افتقاد  ورغب االسقف في 
بذلك رحبوا بزيارته وأرسلوا له: أنهم يرحبون بحراسته وحمايته وال حاجة لطلب جنود فرنسيني 

حلمايته فهم الذين سيقومون بهذه املهمة رغم املعارك!
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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

حقق سوق العقارات بتورونتو ارقام قياسية للمبيعات خالل شهر سبتمبر وهذا يحدث للمرة 
الثانية خالل 3 شهور!  زاد رقم املبيعات على 11 ألف تعامل وميثل 42.3% زيادة في املبيعات مقارنة 

بنفس الشهر من العام املاضي بينما كان متوسط زيادة األسعار %11.6.
ورغم ما أصاب سوق العقارات من تباطؤ اثناء شهور احلظر بسبب الكورونا اال ان مجموع مبيعات 

الشهور التسعة األولى من 2020 فاق مثيالتها من العام املاضي.
وقد سبب هذا دهشة للكثير من خبراء السوق ألن مبيعات كل من ابريل ومايو حققت انخفاضا 

67% و٥3.7% على التوالي حسب احصاءات »مجلس عقارات تورنتو«.
التقدم خالل الشهور  باملزيد من  التعبير عن توقعات  لكن رئيسة اجمللس كانت حذرة في عدم 
اونتاريو. وهناك عوامل  الكورونا في  تزايد حاالت  املتداولة عن  الباقية من السنة بسبب األنباء 
وانخفاض فوائد  البطالة قليال  وتراجع  االقتصاد  الشراء منها حتسن  االقبال على  ساعدت في 

اإلقراض خالل شهر سبتمبر.
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البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
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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 
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ارقام قياسية لشهر سبتمبر مرة أخرى

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�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

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
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Markham, ON. L3P 1Y2
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* Independently Owned and Operated
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اي عيوب تعوق البيع
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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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وكالة االنباء االملانية

ن�ضائح لالآباء يف جتهيز اأطفالهم 

للذهاب اإىل املدر�ضة

دائماً ما يجلب كل صباح تقريباً عقبة غير 
لليوم  االستعداد  طقوس  أثناء  متوقعة 
حدث  سواء  أطفال  لديك  يكون  عندما 
ظهر  حقيبة  أو  احلليب  سكب  بسبب  ذلك 

مفقودة.
واألمر الذي يثير األعصاب هو الضغط الزمني 
الذي تشكله مثل تلك املفاجئة احلتمية، مما 
من  األطفال  إلخراج  كبيرة  تعجل  إلى  يؤدي 
املنزل في الوقت املدد. إنه أمر يسبب الشد 

العصبي، ولكن يجب أال يكون كذلك.
االستيقاظ مبكراً عن الطبيعي

ولكن بدالً من ترك نفسك لإلحباط من اجليد 
أخذ الوقت للتفكير في املشاكل التي يبدو 
واحليلولة  توقعها،  سبل  وبعض  تظهر  أنها 
ريتسر-زاكس  أولريك  بحسب  حدوثها،  دون 
االحتادي  التعليمي  املركز  في  يعمل  الذي 

بأملانيا لشؤون التربية.
وعلى حسب نوعية املشاكل، ميكن أن يوفر 
دقائق  عشر  إلى  خمس  من  األطفال  إيقاظ 
مبكراً عن املعتاد وقتاً إضافياً كافياً لتجنب 

التأخير.
حتمل املسؤولية

تقييم من ميكنه تولي  كما من املهم أيضاً 
مهام معينة بنفسه. إذا كان األطفال األكبر 
مبفردهم،  مالبسهم  ارتداء  مبقدورهم  سناً 
للتعامل  الوقت  من  مزيداً  اآلباء  مينح  فهذا 

مع األطفال الرضع، على سبيل املثال.
وينصح خبير التربية بإعطاء منبه لألطفال 
حقاً  نفعاً  يجدي  »هذا  ويقول:  عقارب.  ذي 

بدءاً من عمر اخلامسة«.   
خالل  جيدة  فكرة  يعد  املنبه  استحداث 
السنوات ما قبل املدرسة، حيث أنها سوف 
العمر.  مع تقدمهم في  معتاداً  أمراً  تصبح 
ما  غالباً  املنبه  رنني  على  الطفل  استيقاظ 
قيام  من  أكثر  بدرجة  لألطفال  نفعاً  يجدي 

اآلباء بتلك املهمة.

مجلة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”

ال�ضحافة يف دمه

   في شبابه في مدينة بفالو بوالية نيويورك 
كان لورنس يزعج محرر اجلريدة امللية ملحاً 
عليه كي يشغله كصحافي ناشیء. ولشد 
له  قال  انه  احلاحه حتى  املرر من  ما تضايق 
يوما: »جئني بقصة ميكنني أن أنشرها ولك 
قصتك  تكن  لم  واذا  مكافأة.  دوالران  مني 
صاحلة للنشر فإياك أن تضايقني بعد اليوم«.
عندئذ هرع لورنس الى مكان انطالق مسيرة 
اإلحتفال بعيد االستقالل في 4 يوليو وتقدم 
دفتره  وناوله  املوسيقية  الفرقة  قائد  من 
اسمه  فيه  يوقع  ان  منه  طالباً  املدرسي 
وميرر  عليها،  يعزف  التي  اآللة  ونوع  وعنوانه 
ذاته.  للغرض  الفرقة  افراد  سائر  الى  الدفتر 
واملعلومات  التواقيع  كل  جمع  وهكذا 
أدهشه هذا  الذي  املرر  إلى  وأخذها بسرعة 
أعداد  وبيعت  كاملة  الالئحة  فنشر  العمل 

اجلريدة كلها.
صحافياً  لورنس  ديفيد  أصبح  وهكذا     
مكافأة.  دوالران  جيبه  وفي  عاماً   14 وعمره 
 70 بعد  وفاته  العمل حتى  عن  يتوقف  ولم 

سنة.

بي بي سي

3 حيوانات �ضاحرة اجلمال �ضتنقر�ص... 

350 عاملا يوجهون ر�ضالة حتذير

وقع أكثر من 3٥0 عاملا ومحافظا على البيئة من 40 
دولة على رسالة حذروا فيها من خطر جسيم يواجه 

3 حيوات جميلة من االنقراض.
ودعت الرسالة التي وجهها العلماء إلى اتخاذ إجراءات 
البحر  وخنازير  والدالفني  احليتان  عاملية عاجلة حلماية 

من االنقراض، بعد انخفاض أعدادها بشكل كبير.
أن  إلى  التحذيرية  رسالتهم  في  العلماء  وأشار 
االنقراض  بالفعل على حافة  األنواع هي  هناك بعض 
اتخاذ  عدم  إلى  منوهني  الكوكب،  وجه  عن  والزوال 
باإلضافة  البحار  تلوث  من  تخفف  احترازية  إجراءات 
مفرط  بشكل  البحرية  للحياة  اجلائر  االستغالل  إلى 
ما يعني أن الكوكب سيودع بعض األنواع قريبا جدا، 

بحسب »بي بي سي«.
وتواجه احلياة السمكة تهديدا خطيرا بسبب عمليات 
الصيد  سفن  واستخدام  املنظم  وغير  اجلائر  الصيد 
التجارية املزودة بالشباك القاعية والتي تساهم بإزالة 
وتدمير احلياة البحرية التي أخذت آالف األعوام لتأخذ 

شكلها احلالي.
احلالي  وقتنا  في  امليطات  تعاني  ذلك  إلى  باإلضافة 
والقمامة  البالستيكية  النفايات  من  هائل  تزايد  من 
تفتك  التي  الشباك  بقايا  إلى  باإلضافة  البشرية 
نتيجة  وتقتل  بها  تعلق  التي  احليتان  من  بالعشرات 
احليتان  هذه  اصطدام  إلى  باإلضافة  حركتها،  شل 

بالسفن.
تقتل معدات الصيد والشباك ما يقدر بنحو 300000 

من احليتان والدالفني وخنازير البحر سنويًا.
في  أنه  املشتركة  رسالتهم  في  العلماء  مئات  وأكد 
حال لم يتم وضع حد لهذه املشكالت أو تقليلها فإن 
األجيال القادمة ستحرم من رؤية هذه احليوانات ومن 
جتربة االستمتاع مع هذه اخمللوقات االجتماعية الذكية 

وامللهمة.

صحيفة »ذي امريكان أوف فاميلي«

على قيد الزواج!

ظللت مدة عشر سنني تقريباً زوجة لرجل واحد. ولم 
يكن اي منا متأكداً من ان في وسع اي كائن بشري ان 
يعيش خالل رحلة العمر الطويلة هذه مع شريك اكثر 
عناداً وشراسة من شريك عمره. ومع ذلك تدبرنا أمورنا 
الى  میالني  الناس  من  كثير  يبدو  أحسن.  هي  بالتي 
االعتقاد أن على الزوجني أن يسعيا الى احللول الوسط 
وان يتغيرا قليالً ليظال على قيد الزواج. ال شيء أبعد 
تشعر  األمان.  هو  للزواج  محك  فاول  احلقيقة.  من 
باالمان عندما تعرف متاماً ماذا سيهم الشريك بقوله 
لو  املثال،  سبيل  وعلى  محدد.  وقت  اي  في  فعله  أو 
كان زوجي يقطع بشق النفس شريحة حلم بضلعها، 
أن  من  بدالً   ، بسرعة  يلتهمها  ثم  قليالً،  اال  حتمر  لم 
لو  كما  اليها  رانياً  ناظريه،  امام  منها  قطعة  يعرض 
كان مشتبهاً به في جرمية قتل، وقائالً: »أتعتبرين هذه 
كنت  عندما  املرات  تلك  كل  هنالك  كفاية؟«  مقلية 
يلقي  زوجي  وكان  خاصة  ملناسبة  جديداً  ثوباً  اشتري 
نظرة خاطفة على بطاقة السعر بني النفايات، ويقول 
دائماً: »هل انت في حاجة الى ثوب جديد؟« ملمحاً مرة 
وتلبية  الرجل  عند  احلاجة  بني سد  التمييز  الى  اخرى 
الرائجة:  اجلملة  تلك  ايضا  وهنالك  املرأة.  الرغبة عند 
»تبدين جميلة من دون تبرج« التي كان يطلقها زوجي 
فيما اكون منهمكة في وضع اللمسات األخيرة على 
عيني بعد خمس دقائق من جزمه بأنه كان يتعني علينا 
»املكان  احلتمي:  جوابي  فيأتي  السيارة.  في  نكون  أن 
الوحيد الذي قصدته في حياتي من دون تبرج هو غرفة 
اإلبالل في املستشفى«. اعرف كل خصوصيات مزاجه 
الزواج  هو سر  هذا  أن  واعتقد  نزواتي.  كل  يعرف  وهو 
بأن يعّول  الناجح. يعجبني في الرجل أن يكون جديراً 
عليه، وزوجي ال يخيب ظني في هذا اجملال. فمثالً أضع 
على الطاولة قصعة من سلطة خس دخيل ثم اتراجع 
الى الوراء وأعد الى خمسة، فيسأل زوجي بارتياب: »ما 
هذا الطعام؟«. وينقض عليه بالشوكة فيمتليء قلبي 

سعادة.
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كيف ت�ضتعيد ح�ضاب جوجل اإذا تعر�ضت لالخرتاق؟

يرتبط حساب جوجل بالعديد من اخلدمات وامليزات للمستخدم، وميكن أن تتم سرقة الكثير من 
البيانات واملعلومات الشخصية في حال مت اختراق هذا احلساب.

كيفية استعادة حساب جوجل إذا نسيت عنوان بريدك اإللكتروني:
إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب جوجل اخلاص بك ألنك ال تستطيع 

تذكر عنوان بريدك اإللكتروني، فانتقل إلى صفحة »العثور على بريدي اإللكتروني 
https://accounts.google.com/signin/recovery

رقم  إلى  باإلضافة  املرتبط بحسابك،  الكامل  االسم  تقدمي  على  قادراً  تكون  أن  إلى  ستحتاج 
الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني اخملصص للطوارئ املرتبط به.

كيفية استعادة حساب جوجل إذا نسيت كلمة املرور:
إذا كانت كلمة مرورك هي املشكلة، فاستخدم صفحة استرداد احلساب إلعادة تعيني كلمة 

املرور اخلاصة بك
https://accounts.google.com/signin/recovery

سيحُطلب منك تأكيد هويتك من خالل اإلجابة على بعض أسئلة األمان.
استخدمته  )ومتصفح(  جهاز  باستخدام  العملية  هذه  إكمال  فحاول  ممكناً،  ذلك  كان  وإذا 
لتسجيل الدخول إلى احلساب مسبقاً وفي موقع استخدمت فيه احلساب. وبعد تأكيد هويتك 

بنجاح، ستتمكن من إعادة تعيني كلمة املرور اخلاصة بك.
كيفية استعادة حساب جوجل إذا مت اختراق حسابك:

إذا لم تكن قادراً على تسجيل الدخول إلى حساب جوجل اخلاص بك، على سبيل املثال إذا كنت 
بتغيير  قام  قد  ما  أن شخصاً  ووجدت  بك،  اخلاص  إلى حساب جوجل  الدخول  حتاول تسجيل 
كلمة املرور أو رقم هاتف االسترداد، أو حذف حسابك ستستخدم أيضاً صفحة استرداد حساب 

جوجل
https://accounts.google.com/signin/recovery

ما عليك سوى اإلجابة على األسئلة بأفضل ما ميكنك واتباع التعليمات.
إذا فشل كل شيء آخر، أو لم تتمكن من تسجيل الدخول لسبب آخر )مثل أنك تواجه مشكلة 
ميكنك  نصي(،  رمز  باستخدام  مرورك  كلمة  تعيني  إعادة  ميكنك  ال  أو  بخطوتني  التحقق  في 
الدخول إلى صفحة احلصول على مساعدة لتسجيل الدخول واسترداد حسابك مباشرة من 

خالل جوجل
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/2402620
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االآباء واالجداد للمجيء اىل كندا

والالجئني  الهجرة  وزير  قال 
مينديكينو  ماركو  واجلنسية 
االباء  كفالة  برنامج  إن 
كندا  الى  للمجيء  واالجداد 
منتصف  به  العمل  الى  يعود 
احلكومة  وتعود  اجلاري،  اكتوبر 
الفيدرالية الى نظام اليانصيب 

املثير للجدل جلمع شمل االسر املهاجرة، وهذا البرنامج كان قد مت 
تأجيله بسبب وباء كورونا.

وأعلن وزير الهجرة عن أن هذا البرنامج سيكون متاحا لألفراد ملليء 
استمارات الرغبة في احضار االباء واجلدود الى كندا ملدة 3 أسابيع، 
كندا  في  والالجئني  الهجرة  ادارة  أسابيع ستقوم   3 انتهاء  وبعد 
باختيار الكفالء املناسبني املتملني بطريقة عشوائية وتدعوهم 
الستكمال  يوما   60 هؤالء  أمام  وسيكون  الطلبات،  لتقدمي 
الطلبات. وعادة ما يكون هناك 20 ألف مكان متاحا لآلباء واجلدود 
ولكن نظرا لوباء كورونا سيكون هناك فقط 10 االف مكان متاحا. 

وفي عام 2021 سيكون هناك 30 ألف مكان متاحا.
حيث  أنصافا  أكثر  الطريقة  هذه  أن  »نعتقد  الهجرة  وزير  وقال 
ندعو فقط من يعبرون عن اهتمام حقيقي إلحضار ذويهم، ونحن 
نريد خلق نظام فيه تكافؤ للفرص قدر االمكان«، وكانت احلكومة 
الفيدرالية قد انتقلت من نظام اليانصيب العام املاضي الى نظام 
من يتقدم بطلبه اوال على االنترنت يخدم اوال ولكن هذه الطريقة 
لم  ألنهم  وغاضبني  محبطني  الناس  من  االالف  عشرات  تركت 

يتمكنوا من الوصول الى النموذج او تعبئته بسرعة كافية.
وقال البعض إن السباق لتقدمي الطلبات عمل ضد أولئك الذين لم 
يتمكنوا من ملئه بسرعة مثل أولئك ذوي االعاقة اجلسدية او غير 
امللمني باللغة االجنليزية او الذين يعيشون في أماكن ذات اتصاالت 
بطيئة باالنترنت، وقال وزير الهجرة ان احلكومة ستواصل البحث 

عن سبل لتحسني نظام التقدم بطلبات لكفالة االقارب.

»االغذية العاملي« يتقا�سم جائزة نوبل 

لل�سالم مع كندا وموؤيديه حول العامل

االغذية  برنامج  شكر  أوتاوا: 
العاملي التابع لألمم املتحدة كندا 
على دعمها له بعد فوزه بجائزة 
نوبل للسالم، وقد منحت جلنة 
السالم  جائزة  النرويجية  نوبل 
العاملي  االغذية  لبرنامج 
إطعام  في  باملساعدة  لقيامه 

مئات املاليني من الناس الذين يعانون من اجلوع في مناطق الصراع 
في جميع أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم برنامج االغذية العاملي وهي السيدة جولي 
مارشال »إن كندا هي سابع اكبر مانح ملنظمة االمم املتحدة ألنها 
عمل  ودعمت   2019 عام  دوالر  مليون   2٥0 من  بأكثر  ساهمت 
املنظمة ملدة ٥0 عاما، وألن برنامج االغذية العاملي يعتمد اعتمادا 
كامال على التبرعات الطوعية،  فإن املساهمات ضرورية إلطعام 
العدد املتزايد من اجلياع حول العالم، وإن وباء الكورونا جعل هذه 
املهمة أكثر  صعوبة  حيث يتعني علينا اآلن إطعام 13٨ مليون 

شخص، بعد ان كانوا 100 مليون شخص«.
وقالت ايضا إن الصراع والكوارث املناخية واالضطرابات االقتصادية 
وباء  انتشار  بعد  وانه  العالم،  في  للجوع  الرئيسي  السبب  هي 
الكورونا، أصبح اجلياع أشد جوعا وأصبح الفقراء أشد فقرا – وهذا 
ايضا  ويعني هذا  البرنامج  تاريخ  في  استجابة  أكبر  الى  سيؤدي 
اننا سنواجه بعض التحديات التمويلية الكبيرة. واشارت أيضا إن 
جائزة نوبل هي لكل فرد – ولكن الكنديني يجب أن يشعروا بالفخر 

ألنهم شاركوا في هذا التقدير لهذه اجلائزة العظيمة.
مليون   6,4 وقدره  العام  هذا  مالي  عجز  حدوث  البرنامج  ويتوقع 
دوالر، وقالت جلنة نوبل للسالم في بيانا لها »إنها تعترف بالبرنامج 
جلهوده في مكافحة اجلوع وإسهامه في حتسني ظروف السالم في 
والعمل كقوة دافعة في اجلهود  املتضررة من الصراعات  املناطق 

الرامية الى منع استخدام اجلوع كسالح في احلروب والصراعات.

م�سوؤول عن لعبة »العامل الفا�سل 

ملغي« ي�ستنجد ب�سرطة تورنتو 

للبحث عن م�سارك ذبح عائلته

العمر 24 سنة  يبلغ من  رجل 
ويعيش  زمان  منهاز  يسمي 
واخته  ووالدته  والده  مع 
وجدته في منزل في ماركهام، 
في  فعال  عضو  ايضا  وهو 
للعبة  الالعبني  من  مجموعة 
على االنترنت تسمى »العالم 

الفاضل ملغي« قام بذبح كل أفراد عائلته بأكملها على مدى تسعة 
ساعات الصيف املاضي قبل يوم واحد من اكتشاف كذبته حول التخرج 

من اجلامعة.
علي  مينسوتا  من  اللعبة  في  له  لصديق  رسالة  بإرسال  منهاز  وقام 
بأكملها  عائلتي  ذبحت  »لقد  فيها  قائال  »ديسكورد«  الرسائل  تطبيق 
للتو ومن املرجح أن أقضي احلياة في السجن إذا متكنت من البقاء على 
قيد احلياة، وأمتني أن أكون قد جعلتك تضحك وارجو أن تتذكر االوقات 
اجليدة، وسوف أفتقدكم جميعا«  ورد عليه صديقه يسأله...أين أنت؟  
للشرطة.  نفسه  تسليم  على  الصديق  فحثه  املنزل  في  أنا  له  فقال 
اللعبة  في  اصدقائه  من  يائسة  دولية  محاوالت  الرسالة  هذه  وأثارت 

لتنبيه السلطات امللية.
وأرسل منهاز ايضا صورة الى صديق له تصور اربعة افراد قتلى ملطخة 
أيضا  وأرسل  بالدم،  ملطخ  سكني  أحدهم  وبجانب  بالدماء  أعناقهم 
رسالة الى صديقه في اللعبة مارون أيوب من اسرائيل في اليوم الذي 
قتل فيه عائلته، يقول فيها » أعرف أنني جبان – ومثير للشفقة وأقل 

من إنسان وسوف أسلم نفسي للشرطة«.
ذلك  فعل  إنه  منهاز  قال  أسرته؟  قتل  ملاذا  أيوب  مارون  سأله  وعندما 
ألنه ال يريد ان يشعر والده بالعار منه وانه للخوف الشديد منهم وألنه 
أصبح ملحدا اختار ان يقتلهم، وقال انه كان يخطط جلرميته منذ ثالثة 
التي نعيشها وال  الوحيدة  ان هذه هي احلياة  إنه يعتقد  سنوات. وقال 
توجد حياة أخرى، وقال انه يآسف ألنه أزعج صديقه بهذا! وقال له حاول 

ان تتذكر االوقات اجليدة. 
وفي يوم 2٨ يوليو عام 2019 اتصلت شرطة تورنتو بشرطة يورك قائلة 
انها تلقت معلومات تفيد بان هناك شخص ذبح عائلته بأكملها، وكان 
وعندما  حدث،  مبا  تورنتو  شرطة  أخبر  قد  منيسوتا  من  منهاز  صديق 
وصلت شرطة يورك الى منزل عائلة منهاز في مدينة ماركهام وجدته 
يقف عند الباب االمامي فقامت باحتجازه وعثرت الشرطة على أربعة 

جثث مذبوحة.
حياة  يعيش  كان  منهاز  الشاب  ان  عن  الشرطة  حتقيقات  وكشفت 
مزدوجة وبحسب السجالت فان والداه اعتقدا انه سيتخرج من برنامج 
هندسي في جامعة يورك في 2٨ يوليو 2019 ولكنه في الواقع فشل في 
برنامج تكنولوجيا الهندسة االلكترونية من كلية سينكا بعد عام من 
الدراسة، وكان يتظاهر بالذهاب الى اجلامعة ولكنه كان يقضي الوقت 
في مراكز التسوق ومراكز الرياضة وفي العاب االنترنت في املنزل، وقال 
املسؤول عن لعبة  »العالم الفاضل ملغي« على االنترنت أنه فعل كل 
ما في وسعه إلبالغ املسؤولني مبجرد تلقي الرسائل من منهاز، وانه ال 
يعرف ملاذا يلوم الناس اللعبة كسبب لهذه املأساة وانه مع مجموعة 

الالعبني حزاني جدا لهذا احلادث.
مثل  اللعبة  أثناء  له  ذاتية  اسماء  يختار  دائما  كان  منهاز  إن  وقال 
»االقل من البشر« و«من ال يستحق احلياة« ليعبر بها عن نفسه، هذا 
املقرر عقد جلسة  ومن  عائلته  قتل  بانه مذنب في  اعترف منهاز  وقد 
عليه  يحكم  أن  املتوقع  ومن  أكتوبر   26 يوم  باحلكم  للنطق  االستماع 
بالسجن مدى احلياة مع عدم وجود فرصة لإلفراج املشروط ملدة 2٥ عاما.

 ليجولت يتقدم باالعتذار 

لل�سعوب اال�سلية... بعد وفاة 

امراأة وتعر�سها لالإهانة يف اأحد 

امل�ست�سفيات

املتظاهرين وسط مدينة  مونتريال: احتشدت اعداد من  
إيتشاكون-  بالعدالة للسيدة جويس  مونتريال مطالبني 
37 عاما - من الشعوب االصلية وهي أم لسبعة أطفال 
وقد توفيت في مستشفى جولييت في مقاطعة كيبيك 
في  سريرها  من  نفسها  تصوير  من  قصير  وقت  بعد 
املعدة،  في  شديدة  االم  من  تعاني  وكانت  املستشفى 
للمساعدة  وتتوسل  واضحة  محنة  في  كانت  وبينما 
مباشرة  الهواء  علي  بثه  مت  الذي  الفيديو  نهاية  وقرب 
الى حجرتها وسمعت  املستشفى  دخلت موظفتان في 
ذلك  في  مبا  مهينة  بتعليقات  يدليان  وهما  اصواتهم 
وهي  حاال  أفضل  ستكون  إنها  والقول  بالغباء  دعوتها 

ميتة.
ومسيرات  النطاق  واسع  الفيديو سخطا  هذا  خلق  وقد 
احتجاجية في جميع أنحاء كندا، وقال املدافعون واملرضي 
إن مصير جويس إيتشاكون يعد مثال مأساويا للعنصرية 
االصليني  السكان  من  العديد  يواجهها  التي  النظامية 

عند طلبهم احلصول على اخلدمات الصحية في كندا.
ضد  قضائية  دعوي  سترفع  إنها  جويس  عائلة  وقالت 
حقوق  جلنة  الي  شكاوي  وستقدم  جولييت  مستشفى 
هيئة  أكدت  وقد  الشرطة،  ومع  املقاطعة،  في  االنسان 
من  اثنان  ان  كيبيك  مقاطعة  في  االقليمية  الصحة 
موظفي املستشفى قد طردا بسبب وفاة السيدة جويس 

إيتشاكون .
ليجولت  فرانسوا  كيبيك  وزراء  رئيس  قام  وقد  هذا 
أمام  ووقف   – جويس  السيدة  لعائلة  رسميا  باالعتذار 
اجمللس التشريعي وقدم اعتذارا رسميا نيابة عن حكومته 
فيه  تقرر  الذي  اليوم  نفس  في  جويس  السيدة  ألسرة 
على  إيتكاميكاكو  قبيلة  مجتمع  في  جثمانها  تشييع 

بعد حوالي 2٥0 كيلومتر شمال مونتريال.
أقدم  كيبيك  مقاطعة  عن  »نيابة  الوزراء  رئيس  وقال 
إيتشاكوان  جويس  ومجتمع  واحباء  أسرة  الى  اعتذاري 
ولألسف فإن هذه ليست احلالة الوحيدة – فال يزال هناك 
الكثير من االعمال العنصرية ضد السكان االصليني في 
كيبيك، وليس هذا من قبيل الصدفة، فعلى مدى عقود 
قبل  من  للتمييز  االصليني  السكان  تعرض  الزمن  من 

مختلف مستويات احلكومة«.
رئيس  مع  ليجولت  فرانسوا  الوزراء  رئيس  اجتمع  وقد 
في  للعاملني  أفضل  بتدريب  ووعد  إيتكاميكاكو  قبيلة 
عامة  توعية  حملة  وكذا  املستشفيات  أنحاء  جميع 
حول أهمية مكافحة العنصرية، وأيضا اتخذت احلكومة 
إجراءات تشمل فتح حتقيق عام حول وفاة السيدة جويس 

إيتشاكون.

ترودو ي�سعر بخيبة اأمل من معاملة ال�سرطة لل�سباط ال�سيخ ب�سبب قناع الوجه

أوتاوا: قال رئيس وزراء كندا جسنت ترودو إنه يشعر بخيبة أمل الن ضباط الشرطة الفيدرالية من طائفة السيخ قد مت إبعادهم من اخلطوط 
االمامية اثناء جائحة كورونا، ألنهم يتميزون باللحية الطويلة التي ينص عليها دينهم، وهذا يجعل من الصعب عليهم ارتداء قناع الوجه 

بشكل صحيح وجيد.
وقالت املنظمة العاملية للسيخ في كندا، إن الضباط قد نقلوا من أماكنهم في الصفوف االولى وأعطوا مهام كتابية ملدة ستة أشهر، الن 
الشرطة الفيدرالية وجدت أن قناع الوجه ال يحكم الغلق حول الوجه امللتحي، وقالت املنظمة إنه لم تبذل أي محاولة إليجاد اقنعة مالئمة 

لضباط الشرطة الفيدرالية من طائفة السيخ.
 من جانبه علق جسنت ترودو وقال »إن لوائح السالمة مهمة للغاية ويجب أن تطبق في أماكن العمل في جميع أنحاء البالد ولكنه شعر 
بخيبة أمل كبيرة لسماعه هذه القضية وقال إنه يعرف ان العديد من قوات الشرطة األخرى، واملنظمات األخرى، قد اكتشفت طرقا للتمسك 
مبعايير الصحة والسالمة دون احلاجة الى خلق متييز ضد أفراد معينني بسبب دينهم. وإنه يجب على الشرطة الفيدرالية تصحيح هذا االمر 

بسرعة، وانه ما كان ينبغي حدوثه في املقام االول«.
وقال رئيس املنظمة الكندية العاملية للسيخ: إن نقل الضباط السيخ من اخلطوط االمامية ميثل متييزا، ولقد حاولنا منذ أشهر مساعدة هؤالء 
الضباط املتضررين والدعوة نيابة عنهم ولكن دون جدوى ودون اي جناح، ولم يصدر أي رد من احلكومة الفيدرالية، ويجب أن ينتهي هذا التمييز 

ضد الضباط السيخ امللتحني على الفور.
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هل اأنتما زوجان متفائالن؟!

تناول طعام:
صوتاً  لتناوله  جتعل  فال  الطعام  تناولت  إذا 
في  تهز مقعدك  وال  اجلالسون معك  يسمعه 
أثناء جلوسك إلى املائدة. وتناول طعامك وفمك 
وإذا حتدثت  الطعام.  فيه  يظهر  ال  مغلق حتى 
وال  الطعام.  بعض  من فمك  يتطاير  أن  فاحذر 
فيه  يظهر  ببطء  وال  وشراهة،  بسرعة  تأكل 

عدم ارتياح.

االستعداد للمفاجآت وغيرها:
في  هندامك  أو  مظهرك،  في  أبداً  تحُهملي  ال 
توقع.  غير  على  بزائرين  تفاجئني  فقد  البيت. 
لذلك احرصي على أن تظهري في مظهر الئق 
في كل األوقات ... وال تنسي أن نظافة وترتيب 
بيتك جزء من مظهرك، كما أن مظهرك األنيق 
الرتداء  داعي  فال  أيضاً،  بأسرتك  يليق  أن  يجب 

مالبس النوم - مثالً - في أثناء النهار!

في املناسبات:
ذات  اليد  ساعة  ارتداء  الالئق  من  ليس 
»األستيك«، اجللدي مع املالبس اخلاصة باملساء، 
أو في االحتفاالت أو في املناسبات. وتوجد في 
األسواق »أستيكات« معدنية بأسعار مختلفة.

لياقة:
التي  املالبس  تعرف  التي  السيدة  أو  الفتاة،     
فيها،  ترتديها  التي  واملناسبة  سنها  تناسب 
حتظى بكل االحترام. وحواء األنيقة، ال تستهني 
بالبقعة التي تلوث الثوب، مهما كانت صغيرة، 
أو الفتق الصغير، أو الزرار الناقص. وهي حترص 
على أال تنتعل حذاء متآكل الكعب أو مائالً ... 
فهذه األشياء، مهما كانت صغيرة إال أنها تؤثر 

في درجة أناقتك.

هل »تقّلد« غيرك؟
يفقد  املظهر،  أو  الكالم،  طريقة  في  التقليد 
الشخصية بصمتها املميزة لها ألن - ببساطة 

- ما يناسب غيري، ليس بالضرورة يناسبني.

اأ�سول ولياقة

واحلياة  عامة،  بصفة  احلياة  تخلو  ال 
الزوجية بصفة خاصة، من املشكالت 
ومن  الزوجني،  بني  الرأي  اختالف  أو 
يتحليان  الزوجان  كان  إذا  املمكن 
بالتفاؤل أن يحوال تلك اخلالفات بحيث 
تصبح شيئاً إيجابياً يتم التعامل معه 
واملناقشة  املواجهة  تتم  إذ  بحكمة، 

بأمانة وهدوء وصراحة.
   فكيف تتجنبا اتساع هوة املناقشات 

وحدتها بينكما؟
ال  أي  الغاضبة:  مشاعرك  تكبت  ال   •
املناقشة  أو  املواجهة  من  تنسحب 
أنك  يعني  فذلك  سلبي،  بأسلوب 

اعتدت على أن تقبل، بغير رضا، أمراً ما يؤملك. 
عند  وتفجره  قلبك،  في  ذلك  تضمر  وقد 

مواجهة أي أمر مهما كان بسيطاً.
• احذر التلفظ بكلمات جارحة لشريك حياتك: 
فحتى لو كنت غاضباً، فيمكنك السيطرة على 
كلماتك فقد تقول كلمة جارحة للطرف اآلخر 
بعد  حتى  نسيانه،  يصعب  وجرحاً  ألم  حتدث 
املناقشة  أنها حتول مجرى  حل املشكلة، كما 
إلى  احلقيقي  اخلالف  سبب  من  املشكلة  في 
العتاب والغضب بسبب الكلمات اجلارحة التي 
غضب.  حلظة  في  الزوجني  أحد  بها  يتفوه  قد 
ردد في داخلك، وأنت تواجه مناقشة أمر ما مع 
شريك حياتك: أنا احترمك، أنا أقدرك، أنا أحبك. 
الكلمة  إال  شفتيك  من  يخرج  لن  وعندئذ 

الطيبة التي تصرف الغضب.
وأسراركما:  مشاكلكما  في  أحداً  تقحما  ال   •
بينكما  شخصية  عالقة  الزوجية  فاحلياة 
في  وبخاصة  فيها،  أحد  يتدخل  أن  يجب  ال 

مناقشة مشکالتكما. أما إذا وصلت األمور إلى 
مرحلة حرجة، فيمكنكما اختیار إنسان قريب 
أو قريباً، على  إلى قلبيكما، سواء كان صديقاً 
احلكيمة  بآرائه  ومعروفة  ثقة  محل  يكون  أن 

وسعة الصدر.
• جتنبا إظهار غضبكما أمام أبنائكما: ال تقحما 
إلى  يدفعهم  مما  املشكالت،  هذه  في  ابنائكم 
سيطرة  إلى  األمر  فيؤول  كما،  ألحد  التحيز 
االبن مما يشاهده،  اخلوف وعدم االطمئنان لدى 
كما يحرجه ويؤمله أن يغضب أحدكما إذا وقف 

بجانب الطرف اآلخر.
   إن التفاؤل في مواجهة املشكالت، وإيقانكما 
الذي  أو السلوك  أنها فترة ملراجعة التصرفات 
أغضب الطرف اآلخر، يؤكد النجاح واالستمرار، 
كل  بعد  مفید  بدرس  اخلروج  على  واحلرص 
مشكلة حتى ال يتكرر نفس اخلالف مرة أخرى، 
ويدعم اإلصرار على أن تسير حياتكما الزوجية 
في محبة حقيقية، تصمد أمام كل املشكالت 

أو مصاعب احلياة.

مرحلة  من  االبنة  أو  االبن  حياة  تطور  في 
وجود  إلى  يحتاج  جنده  املراهقة  إلى  الطفولة 
والديه كأصدقاء متفهمني له، أكثر من مجرد 
أب وأم يصدران األوامر فقط دون تفهم ملشاعره 

في هذه الفترة.
الفكري  التقارب  مرحلة  إلى  تصل  فكيف     

والصداقة مع أبنائك في مرحلة املراهقة؟
 - في هذه الفترة ينمو االبن أو االبنة جسمانياً 
بطريقة جتعله يهتم بنفسه وباختيار مالبسه 
قد  كبيرة،  بدرجة  شعره،  تصفيف  وبطريقة 
تكون مبالغ فيها، وعليك أن تدرك أن هذا أمر 
إذا  أما  يحبه.  ما  يختار  ترکه  ويجب  طبيعي، 
يتفق  ال  أو  جسمه،  مع  يتالءم  ال  اختياره  كان 
مما  فيه،  يعيش  الذي  املكان  رف  وعحُ تقاليد  مع 
هو  هنا  فدورك  واالنتقاد،  للسخرية  يعرضه 
لهذه  رفضك  سبب  وشرح  وإقناعه،  توجيهه 
معه  مناقشتك  االبن  وسیقدر  االختيارات، 
بهدوء، وحرصك على أن يكون مظهره محترماً 

وسط اجلميع.
اختيار  في  املرحلة  هذه  في  االبن  يتردد   -  
 - قراره، وبخاصة فيما يتعلق مبستقبله. فهو 

أحياناً - يتمنى أن يصبح طبيباً، وأحيانا أخرى 
مهندساً، ومرات كثيرة العب كرة قدم. وسبب 
متنوعة  ألمثلة  مشاهداته  هو  التغيرات  هذه 
من الناس وإعجابه بهذه الشخصيات، بحيث 
إذا شاهد إنسان يعمل في مجال آخر وأعجب 
أال  عليك  ويجب  أخرى.  مرة  أمنياته  غير  به، 
اتخاذ  إلى  سيصل  إذ  التغيرات  لهذه  تقلق 
سن  إلى  يصل  عندما  طبيعية  بصورة  قراره 
االلتحاق باجلامعة، وذلك فيما يتعلق بالدراسة 
التي يفضلها، وحسب النجاح أو التفوق الذي 

سيحققه في دراسته.

كيف ت�سادق اأبناءك؟ 

من جتاربي
املالب�س واالحذية

وادخلي  البالستيك  من  كيس  في  بها  التصقت  التي  املالبس  قطعة  ضعي  العلكة  إلزالة   -  
الكيس في الثالجة واتركيه حتى تتجمد العلكة. عندئذ 

تستطيعني ازالتها بسهولة.
 - كي ينزلق السحاب بسهولة افركيه بقلم رصاص.

زر )من االمام  ارتداء ثوب جدید، ضعي وسط كل   - قبل 
ومن اخللف( ملسة من املادة املستعملة في صقل االظافر. 
ثابتة  االزرار  فتبقى  اخليطان  »يختم«  ان  ذلك  شأن  فمن 

مدة أطول.
او  ردائك  على  لطخة  حظت  وال  عجلة  في  كنت  اذا   -  
كنزتك البيضاء، غطي اللطخة عن طريق فركها ببودرة 

األطفال.
رافدة  على  كعوبها  من  علقيها  االحذية  لتجفيف   -  
يتم  وبذلك  قوائمه(.  من  قائمتني  )دعامة  الكرسي 

تعريضها للهواء من كال اجلانبني.
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ترامب يعلن تعافيه من كورونا... 

ويوؤكد: مل اأعد اأتناول اأدوية

الرئيس  ترامب  دونالد  أكد   
األمريكى على أنه لم يعد يتناول 
أدوية عالج فيروس كورونا. ورفض 
كانت  إذا  عما  اإلجابة  ترامب 
لفيروس  سلبية  اختباره  نتيجة 
كورونا بعد تشخيصه لكنه قال 

إنه لم يعد يتناول أدوية لعالجه.
وقال ترامب عندما سئل عما إذا كانت نتيجة االختبار سلبية: 
في  وأنا  اختباري،  إعادة  متت  لكن  شيء،  أي  أو  أرقاًما  أعرف  »ال 
أسفل املقياس أو خالي من الفيروس كان من الرائع حًقا رؤيتها 
تختفي«. املقابلة عن بحُعد، التي مت اإلعالن عنها على أنها »فحص 
للجدل  املثيرة  ورحلته  ترامب  معاملة  كيفية  ناقشت  طبي«، 

خارج البيت األبيض لتحية أنصاره.
كورونا  بعدوى  إصابته  منذ  تلفيزيونية  مقابلة  أول  ترامب  بدأ 
قائال: »أشعر أنني بحالة جيدة جًدا وقوي« بعد عالجه من فيروس 
كورونا في مستشفى والتر ريد، ومؤكدا أنه لم يكن يعاني من 
أي مشاكل في التنفس، مشيرا إن أعراضه األولية كانت التعب 

العام والتهاب احللق.

الكني�سة تعلن عودة فتاة اأ�سيوط.. 

واالأنبا يواأن�س: ال يوجد »خطف 

للقبطيات«

في مشهد مأساوي حلادث يتكرر باستمرار في الشوارع املصرية، 
أعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، عودة الفتاة القبطية، 
ماجدة منصور، التي اختفت مطلع الشهر اجلاري مبركز البداري 
في أسيوط، وقدم األنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم 
األمنية مبحافظة  واجلهات  الداخلية  وزير  إلى  الشكر  والبداري، 

أسيوط، على مجهودها في عودتها الفتاة.
أسيوط وساحل سليم  »إيبارشية  له:  بيان  في  األسقف  وقال 
والبداري وكهنة وشعب البداري يتقدمون ببالغ الشكر والتقدير 
للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أسعد الذكير مساعد 
مفتش  حسني  أمين  اللواء  أسيوط،  أمن  مدير  الداخلية  وزير 
جهاز األمن الوطني بأسيوط، املقدم سامح كمال بجهاز األمن 
الوطني بأسيوط، وذلك لتعب محبتهم ومجهوداتهم الصادقة 

في عودة ابنتنا الغالية املباركة ماجدة منصور«.
مبحافظة  البداري  شرطة  ملركز  ببالغ  تقدم  الفتاة  والد  وكان 
أسيوط  مدينة  إلى  توجهها  أثناء  جنلته  بتغيب  يفيد  أسيوط، 
الستكمال أوراق تقدمي اجلامعة، قبل أن تخرج الفتاة في مقطع 
فيديو على مواقع التواصل االجتماعي تنفي قصة اختطافها، 

قبل عودتها إلى أسرتها مجددا.

اأ�سقف اأ�سيوط: 

فتاة »البداري« تاأملت حلالتها

وقبل عودة الفتاة، تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« مقطع فيديو لألنبا يوأنس، قال فيه إنه تألم كثيرا لقصة 
ماجدة، وعلى حال البنت، مضيفا: »ألن الرعاية كانت قليلة في 
حالتها، ألنه لو كان يوجد حب ملا كنت تفعل هذا، لذلك يجب 

علينا أن نشبع بناتنا بكل أسرة من احلب«.
وحكى األسقف قصة مماثلة، عن فتاة كان أبوها يضربها، فهربت 
من املنزل مع أول شخص ابتسم لها، ألن أبوها كان يحرقها في 
ذراعها، قائال: »يجب علينا أن نهتم ببناتنا، ونكون قريب منهم، 
وأنا أقول أنه ال يوجد شيء اسمه خطف بنات، بل يوجد شيء 
باسم احلب  البنت  بنات، عن طريق الضحك على  إغواء  اسمه 
التي تفتقده داخل أسرتها، فيجب علينا أن نحب بناتنا ونقترب 

منهم، ونتعرف على ما يدور بنفسيتهم ».

�سدق او ال ت�سدق... حركة طالبان 

توؤيد اإعادة انتخاب ترامب

دونالد  انتخاب  إعادة  فكرة  تدعم  إنها  »طالبان«  حركة  قالت 
ترامب رئيسا للواليات املتحدة. وقال املتحدث باسم احلركة ذبيح 
باالنتخابات  ترامب  يفوز  أن  في  »تأمل  طالبان  إن  مجاهد،  اهلل 

وينهي الوجود العسكري األمريكي في أفغانستان«.
وتأتي تصريحات احلركة بعد أيام من إعالن ترامب أن قوات بالده 
املتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل حلول عيد 

امليالد.
وقبل إعالن ترامب، قال مستشاره لألمن القومي روبرت أوبراين، 
إن الواليات املتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 
واشنطن  قلصت  املاضي،  يوليو  ومنذ   .2021 مطلع  فرد   2٥00

عسكرييها في أفغانستان إلى 4 آالف فرد.

اختيار القم�س بوال فوؤاد مر�سحا على 

قائمة حتالف امل�ستقلني يثري جدل 

االأقباط

البرملانية في مصر  لالنتخابات  املستقلني  قائمة حتالف  أعلنت 
مبحافظة  املطرية  بحي  مارجرجس  كنيسة  راعي  اختيار  عن 
وجنوب  »القاهرة  املستقلني  بقائمة  رسميا  مرشحا  القاهرة 

ووسط الدلتا« واثار اإلعالن جدل واسع بني األقباط.
باسيلي  بولس  القمص  سيرة  الترشح  بوال  القس  إعالن  وأعاد 
البرملان بقوة وقتها وهو  الذي جنح في عام 1971 م وشارك في 

مؤسس جمعية الكرمة بشبرا ورحل عام 2010م.
ورفض ابناؤه خوض االنتخابات بعد جتربة والدهم الذي شارك في 
محادثات دولية بتكليف من الدولة وقتها. وأيضا القمص صليب 
االنتخابات  وخاض  الوطني  احلزب  في  بارز  كان عضو  الذي  متي 

التكميلية في عام 2001م.
انسحابه بسبب مشاحنات بشبرا  البابا شنودة طالبا  وتدخل 

بينه وبني املرشح املنافس رضا وهدان.
من جهة أخرى أثار ترشح الكاهن جدل كبير على مواقع التواصل 

االجتماعى »فيسبوك« ما بني مؤيد ومعارض. 
حيث يرى املعارضون ان هناك تناقض واضح  ففى الوقت الذى 
ننادى فيه بعلمانية الدولة وفصل الدين عن السياسة ال ميكن 

الدفع برجل دينى بزى كهنوتى فى معترك السياسة.
اما املؤيدون فيروا انه بحسب قوانني الكنيسة مينع الرهبان فقط 
من الترشح بينما الكهنة ال يوجد قانون كنسي مينع خوضهم 

االنتخابات.

�سقوط اأجزاء من م�سلة رم�سي�س 

باملتحف الكبري

املتحف  العام على مشروع  اللواء عاطف مفتاح، املشرف  نفى 
حول  شائعات  من  تردد  ما  امليطة،  واملنطقة  الكبير  املصري 
سقوط املسلة وانهيارها، موضحا أن املسلة لم تكن أصال قد 
أن ما مت  املكان اخملصص لها حتى تسقط، موضًحا  أقيمت في 
الثالثة،  أجزائها  أحد  لتحريك  أداء  جتربة  إجراء  هو  فقط  عمله 
ولكن نظرًا للشروخ والثقوب الشعرية املوجودة بها بفعل طول 
كل  أن  على  مؤكًدا  منها،  صغيرة  أجزاء  انفصلت  فقد  الزمن، 

األعمال تتم بأسلوب علمي منظم للحفاظ على هذا األثر.
وأشار املشرف العام على مشروع املتحف املصري الكبير، إلى أن 
الدراسات الهندسية واألثرية على املسلة قد أوضحت أن املسلة 
مت نقلها من منطقة صان احلجر األثرية وهي مقسمة إلى ثالثة 
مت  كما  رسمي،  مبحضر  الثالثة  القطع  استالم  مت  وقد  أجزاء، 
ملعرفة حالة  الدقيقة عليها،  واألثرية  العلمية  الدراسات  عمل 
في  البدء  قبل  وذلك  بها،  امليطة  الظروف  وفهم كل  حفظها، 
أعمال الترميم والتجميع واإلقامة، مضيفا أن كلية الهندسة 
علي  متكاملة  دراسة هندسية  بعمل  قامت  القاهرة  بجامعة 
طريقة  حول  الدقيقة  األبحاث  عمل  عن  فضاًل  املسلة،  جسم 
والتدعيم،  للتثبيت  األمثل  األسلوب  اختيار  مع  إقامتها، 
والتي  أجزائها،  بربط  اخلاصة  )األنكورز(  الوصالت  أماكن  وحتديد 
لتصبح مصدر  العمل؛  لهذا  اخلارج خصيًصا  من  استيرادها  مت 
جذب سياحي للمتحف في املستقبل، ولتظل اآلف السنني كما 

كانت من قبل.

ح�سن يو�سف يتمنى جت�سيد �سخ�سية 

البابا �سنودة يف عمل درامي جديد

الثالث  شنودة  البابا  يعد  لم 
الراحل رمزًا مسيحًيا فقط ولكنه 
شخصية تاريخية لها تأثير قوي 
وأعلن  املعاصر،  مصر  تاريخ  في 
عن  يوسف  القدير حسن  الفنان 
من  العديد  جتسيد  في  رغبته 

السابق  جناحه  مع  سيما  ال  الفنية،  األعمال  في  الشخصيات 
الشعراوي  متولي  محمد  الشيخ  مثل  منها  الكثير  تقدمي  في 
واإلمام املراغي. أكد يوسف أنه يحلم بتجسيد شخصية »البابا 
شنودة« في مسلسل تلفزيوني، وهو املشروع الذي يعكف عليه 
اآلن، مؤكداً أن اختياره لشخصية البابا الراحل باعتبار أنه كان 
رجالً وطنياً وحكيماً وصاحب مواقف جليلة خدمت مصر مبثل 

ما خدمت طائفة األقباط املصريني.
املناضل  شخصية  جتسيد  أيضاً  يتمنى  أنه  يوسف،  أضاف 
»حماس«،  حركة  مؤسس  ياسني،  أحمد  الشيخ  الفلسطيني 
كل  لقراءة  بالفعل  ويستعد  شخصية،  أمنية  يعتبرها  حيث 
كبيرة وصغيرة عن حياته ومواقفه النضالية جتاه وطنه وقضيته 

العربية الكبرى.
الشخصيات  من  العديد  جسد  يوسف  حسن  الفنان  أن  يحُذكر 
اإلسالمية في أعمال فنية سابقة، مثل »اإلمام املراغي واإلمام 
النسائي والشيخ متولي الشعراوي«، كما قدم شخصية رجل 
يهودي من أبناء حي الضاهر القدمي في قلب القاهرة، وذلك خالل 
فؤاد  محمد  الفنان  ببطولته  قام  الذي  »الضاهر«،  مسلسل 

ومجموعة كبيرة من النجوم.

االإفراج عن ال�سابط املتهم بقتل 

جورج فلويد بكفالة مليون دوالر

قدرها  بكفالة  األربعاء  اليوم  األمريكية  السلطات  أفرجت 
في  السابق  الشرطة  ضابط  تشوفني،  ديريك  عن  دوالر  مليون 
مينيابوليس، والذي يواجه االتهام في قضية وفاة األمريكي من 
املتحدثة  فيتزجيرالد،  سارة  وقالت  فلويد.  جورج  أفريقي،  أصل 
باسم إدارة السجون في مينيابوليس: »أؤكد أن ديريك تشوفني 
ليس محتجزا في أوك بارك هايتس حاليا«. وتوفي فلويد في مايو 
بعد أن ضغط تشوفني بركبته على عنقه ملدة تسع دقائق تقريبا 
بينما كان فلويد يتوسل إليه من أجل حياته. وكانت وفاة فلويد 
حلقة في سلسلة من احلوادث التي مت تسجيلها بالفيديو في 
الشرطة  وحشية  ضد  مظاهرات  أثارت  والتي  املتحدة  الواليات 
والعنصرية املمنهجة. ويواجه تشوفني تهمة القتل العمد من 
الدرجة الثانية والثالثة، والقتل اخلطأ فيما يتعلق بالقضية. كما 
مت اتهام ثالثة ضباط سابقني آخرين احتجزوا فلويد، باملساعدة 

والتحريض على القتل.  
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الدكتور نبيل عبد امل�سيح 

وال�سيدالنية �سامية 

�سهيون

يهنئون 

العرو�سني

مرينا طانيو�س 

و �ستيفن تادر�س 

بالزفاف ال�سعيد

اأطيب التمنيات 

بحياة �سعيدة 

اجراءات احرتازية جديدة يف ثالثة 
مناطق بعد ارتفاع اعداد م�سابي 

كورونا يف مقاطعة اأونتاريو

في  اجلديدة  االجراءات  من  عدد  الكندية  احلكومة  اتخذت 
مناطق بييل وتورنتو وأوتاوا وهي املناطق التي ارتفعت فيها 
اعداد املصابني بفيروس كورونا والتي تعود الي املرحلة الثانية 
املعدلة من مراحل الطوارئ التي تفرضها مقاطعة أونتاريو 

ملدة 2٨ يوما قادمة وهذه االجراءات تشمل: 
واملسارح  املناسبات  وقاعات  والرقص  اليوجا  استوديوهات  واغالق  الفنون  تعليم  مراكز  أغالق 

والسينمات وقاعات االلعاب. 
اغالق مناطق املشاهدين في ساحات السباقات.

اغالق املعارض واملتاحف مثل معارض الفنون وحدائق احليوانات ومراكز العلوم العلمية خوفا من 
التالمس اجلسدي.

حظر اخلدمات الشخصية التي يجب فيها إزالة قناع الوجه.
تقليل عدد االفراد اثناء اجلوالت السياحية الي 10 أفراد في الداخل و2٥ فرد في الهواء الطلق.

تقليل عدد االفراد املسموح لهم بتفقد منزل في عروض ]املنازل املفتوحة[ من قبل وكاالت البيع 
والشراء الى 10 أفراد في الداخل حيث ميكن االحتفاظ مبسافة بني االشخاص.

التدريس الشخصي ل 10 أفراد في الداخل و2٥ فرد في الهواء الطلق مع إعفاء املدارس ومراكز 
اخلاصة  املهنية  والكليات  والتكنولوجيا  التطبيقية  الفنون  وكليات  واجلامعات  االطفال  رعاية 

وكلية الشرطة وغيرهم
تقتصر قاعات االفراح واملناسبات علي 10 افراد في الداخل و2٥ فرد في الهواء الطلق

تقليل دورات التدريبات الرياضية ووقف املباريات
تقييد تناول الطعام داخل املطاعم واحلانات والنوادي الليلية ومرافق الطعام داخل مراكز التسوق 

مبا ال يتجاوز 10 افراد في الداخل و2٥ فرد في الهواء الطلق. 
وقد طلبت حكومة أونتاريو من املواطنني احلد من الرحالت خارج املنزل باستثناء االغراض االساسية 
مثل الذهاب للعمل عندما ال يتاح العمل من املنزل والذهاب الى املدارس او مراكز رعاية االطفال 
او التسوق او املواعيد الطبية والنشاط البدني في الهواء الطلق وطلب املسؤولني الصحيني من 
الناس عدم التنقل او السفر ما بني منطقة بها عدد كبير من االصابات بكوفيد – 19 الى منطقة 
أخرى بها عدد محدود من االصابات ما لم يكن هناك سبب هام، وقال رئيس وزراء املقاطعة »يا 
أصدقائي علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنتجنب عمليات االغالق الواسعة النطاق وحتى ال نعود 

الى املرحلة االولى من الطوارئ«.

احلكومة الكندية ت�ساعف االعانة 
املالية للمعنفات منزليا اإىل 100 

مليون دوالر

وباء  إن  منصف  مرمي  اجلنسني  بني  املساواة  وزيرة  قالت 
النساء  جتعل  التي  الظروف  تفاقم  الى  أدى   19  – كوفيد 

واالطفال عرضة خلطر العنف ولهذا السبب ضاعفت حكومة كندا التمويل الطارئ الذي وعدت 
به املنظمات التي تساعد ضحايا العنف القائم على اجلنس او اجلندر، والتمويل اجلديد هو إضافة 
الى ٥0 مليون دوالر أعلن عنها في شهر مارس املاضي، وان احلكومة تشارك 1٥00 منظمة تعمل 
مع النساء في جميع أنحاء البالد وقد متكنت هذه املنظمات من إبقاء أبوابها مفتوحة واملافظة 

على سالمة موظفيها وعمالئها آمنني.
من عنف  تعاني  التي  للمرأة  باليد ميكن  إشارة  ابتكرت  قد  الكندية  املرأة  ان منظمات  وقالت 
منزلي استخدامها عندما تتحدث مع املنظمة عبر االنترنت بدون احلاجة الى القول بصوت عال 
إنها بحاجة الى املساعدة، وذلك عن طريق فتح اليد وثني االبهام للداخل، ثم أغالق االصابع على 
شكل قبضة اليد. وإذا فرض أن رأي موظف املنظمة هذه احلركة فهو يعرف ان املرأة في خطر 

وحتتاج الى مساعدة ولذا يتواصل معها ليسأل ما إذا كانت بحاجة للمساعدة؟
وقالت السيدة سيلفيا سامسا التي أنشأت منظمة سامسا لتأوى فيها النساء الهاربني من 
دورة  بنا من  اتصلت  تورنتو »ان سيدة  إتوبيكوك في  املنزلي مع أطفالهن في منطقة  العنف 
منازلهم  البقاء في  الناس  بينما طلب من  وانه  بنا«،  لتستنجد  بقالة محلي  املياه في محل 
خالل جائحة كورونا ليظلوا أمنني فإن املنازل ليست آمنة للنساء الذين يتعرضون لإليذاء البدني 

والعنف وقد أصبح من الصعب على هؤالء النساء االتصال بنا من منازلهم.
واضافت ان منظمتها تتلقي نداءات استغاثة ليس فقط من النساء الذين يريدون من يحميهم 
بدنيا بل أيضا من الذين يحتاجون الى الدعم العاطفي، واشارت انهم تلقوا حوالي 64 ألف دوالر 
من احلكومة في بداية الوباء. من جانبها قالت السيدة ليا مورجان املديرة التنفيذية ملنظمة 
»بدائل املرأة« في مقاطعة االمير إدوارد أن منظمتها تلقت 32 ألف دوالر من احلكومة وإن العنف 
إن واحدة من  والتي تقول  إدارة الشرطة امللية  ازداد استنادا على احصاءات صادرة عن  املنزلي 
كل عشرة نساء يشعرن بالقلق البالغ إزاء احتمال وقوع عنف في املنزل خالل وباء كورونا، وإن 
العديد من النساء مع اطفالهم يعيشون في عزل داخل منازلهم مع ازواج او شركاء لهم قد 
املنظمة  أن  ليا  السيدة  وقالت  الى دعم خارجي.  للوصول  يعتدون عليهم، وفرصهم محدودة 
تعاني من نقص في عدد العاملني لديها، وان هؤالء العاملني اعتادوا أن يتواصلوا مع الضحايا 
من النساء عندما يكون ازواجهن غائبني عن املنزل ولكن االمر يختلف اآلن، والعديد من هؤالء 
النساء مشغوالت برعاية االطفال الذين ال يذهبون الى املدارس او دور رعاية االطفال وغير قادرات 

على التواصل مع املنظمة وهذا وقت صعب جدا على هؤالء النساء«. 
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برملان 201٥  يشمل  ان  الرغم  على 
منذ  برملانى  قبطي  تكتل  اكبر 
حتقيق  خالله  استطاعوا  عقود، 
العديد من املكاسب للدولة بشكل 
مثل  خاص  بشكل  ولالقباط  عام 
انشاء  و  الكنائس  بناء  قانون  اقرار 
لكل طائفة  اوقاف مستقلة  هيئة 
هناك  ان  اال  الثالثة  الطوائف  من 
القوانني  و  القضايا  من  العديد 
اقرار  و  مناقشة  الى  حتتاج  التى 
شغف،  على  االقباط  ينتظرها 

وقانون  التمييز،  عدم  مفوضية  انشاء  قانون  مثل 
االحوال الشخصية، قانون إنشاء االديرة، تقنني الزى 
تلك  من  فالكثير   ، االعياد  اجازات  قانون  الكهنوتى، 
غير  لسبب  البرملان  ادراج  حبيسة  مازالت  القوانني 
معلوم ولكل منهم قصة و تفاصيل كثيرة  ومن ثم 
الطائفية  الفنت  حل  في  كثيرا  سيساعد  اقرارهم 
طاملا  التى  االقباط  مطالب  من  الكثير  وسيلبي 
طالبوا بها ليس فقط منذ عشرات السنوات ولكن 

على مر القرون اخملتلفة.
قانون الزى الكهنوتى

متكرر  فهو  بجديد  ليس  القانون  باقرار  املطلب  هذا 
الرئيس  الثالث قد طلب من  البابا شنودة  منذ عهد 
اخلانكة  أحداث  عقب  الزى  تقنني  رسميا  السادات 
الرئيس االسبق محمد  عام 1972، وكذلك في عهد 
 2001 عام  النبأ  جريدة  احداث  عقب  مبارك  حسنى 
حني استيقظت مصر على خبر يحمل صورًا جنسية 
استغل  إذ  الكنيسة،  من  مشلوح  لراهب  فاضحة 
الراهب مالبسه الكهنوتية السوداء بعد شلحه قبل 
وهو  األعمال،  تلك  ممارسة  فى  سنوات   6 بـ  الواقعة 
األمر الذى أغضب الكنيسة وأغلقت على إثره جريدة 
الذى  السابق  الراهب  محاكمة  متت  وكذلك  النبأ، 
املشينة  أفعاله  بسبب  عزلته  إنها  الكنيسة  قالت 

ونفت أى عالقة به.
وجتدد مطلب الكنيسة ايضا في عهد االخوان حيث 
هشام  حلكومة  رسمى  بطلب  الكنيسة  تقدمت 
مطلبا  ذلك  مازال  االن  وحتى  الزى  لتقنني  قنديل 
كنسيا ولكن لم يصدر به قانون رغم اهميته حفاظا 

القيادة  وتطالب  الداخلى،  األمن  على 
بيع  لتقنني  اصداره  بسرعة  الكنيسة 
الزى  تسجيل  و  الكهنوتى  الزى  وشراء 
وصوال  البطريرك  رداء  من  بدءا  الكنسي 
بالشكل  بالكنيسة  شماس  بأصغر 
الذى ال يسمح باستخدامه خارج اإلطار 

الشرعى.
الكهنوتي،  الزى  واعتماد  إقرار  ان  يذكر 
تظهر  التى  املشكالت  ينهى  سوف 
البعض  استغالل  من  واآلخر  احلني  بني 
للمالبس فى أمور ال متت بصلة للكنيسة 
الريان،  بوادى  مكاريوس  األنبا  دير  أحداث  مثل 
القبطية  للكنيسة  املقدس  اجملمع  أصدر  وقتها 
وادى  دير  أزمة  حول  له  رسميا  بيانا  األرثوذكسية 
الريان، وذكر أن هذا الدير لم يحُعترف به كنسًيا، ومن 
إذنًا مسبًقا  الراهب حتتاج  إقامة  رهبانا، ألن  به ليس 
من الرئاسة الكنسية، وكذلك فإن مطرانية األقباط 
»أبونا  يدعى  شخص  من  حذرت  بأسوان  األرثوذكس 
أبانوب الباخومى« يجمع تبرعات مالية لدير القديس 
راهبا،  ليس  انه  رغم  إدفو  فى  باخوميوس  األنبا 
تقنني  اإلسراع فى  وقتها  املسئولة  اجلهات  وناشدت 
ينتحل  ال  حتى  والرهبانى؛  الكهنوتى  الزِّى  تسجيل 
أحد هذه الصفة الكنسية، ويسبب لغًطا كما جرى 

فى تلك األزمة.
قانون انشاء االديرة

قانونا  االديرة  انشاء  قانون  يكون  ان  املفترض  من 
الكنائس كما نص  بناء  قانون  عن  ومستقال  منفردا 
على  تنص  والتى  االولى  مادته  في  االخير  القانون 
تنظيم  شأن  فى  املرافق  القانون  بأحكام  »يعمل 
بالوحدة  وملحقاتها  الكنائس  وترميم  بناء  أعمال 
والتجمعات  والصناعية  السياحية  واملناطق  امللية 
العمرانية اجلديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر 
اإلسكان،  بشئون  اخملتص  الوزير  من  قرار  بتحديدها 
على أن يصدر بتنظيم أوضاع األديرة وما حتويه من دور 

وأماكن عبادة قانون مستقل«
لذلك فمن الضروري اصدار قانون ينظم بناء االديرة، 
اى  البرملان لم يقدموا  نواب  الكنيسة وكذلك  ان  اال 
مشروعا لهذا القانون مما يعرقل بناء اى اديرة جديدة 

حتى صدور هذا القانون او اقراره.
قانون إجازات اعياد االقباط

 ، ناشد  عدلى  سوزى  البرملانية  النائبة  تقدمت 
مبشروع قانون يحُطالب مبنح الطالب والعمال األقباط 
إجازة رسمية خالل مناسباتهم الدينية الهامة مثل 
نوفمبر  في  اجمليد«  القيامة  و«عيد  اآلالم«  »أسبوع 
2016 ، ولكنه مازال ينتظر املناقشة فى البرملان حيث 
ان بعض املسئولني ومديري القطاع اخلاص يتعمدون 
او ال يراعون سهوا املناسبات الدينية لالقباط وخاصة 
تلك التى تختص بعيد القيامة اجمليد كما ان البعض 
لذلك  لهم  ومنحة  كهبة  االجازة  تلك  منح  يعتبر 
اقرار قانون مينح اجازات االعياد بشكل رسمى  وجب 

وقانونى بخاصة في القطاع اخلاص.
قانون االحوال الشخصية لالقباط

بعد 12 عاًما من األزمة، أعقاب قصر الطالق على علتي 
»الزنا وتغيير امللة«، ينتظر قانون األحوال الشخصية 
بعد  املقبلة،  الفترة  خالل  كبيرة  انفراجة  لألقباط 
صيغة  على  الثالث  املصرية  الكنائس  ممثلي  اتفاق 
تضمن لكل منها احلفاظ على تشريعاتها وحقوقها.

وشكلت مادة »الطالق« في القانون محور اخلالف بني 
واإلجنيلية  األرثوذكسية  الثالث،  املصرية  الكنائس 
والبروتستانتية، قبل وأد اخلالف حلساب باب منفصل 
لكل منها في القانون، ما يشير إلى احتمالية غلق 
اجلدل حوله وعرضه على مجلس النواب إلقراره، قبل 

انتهاء دورته البرملانية نهاية يونيو املقبل.
فقانون األحوال الشخصية يحتوي على باب منفصل 
األرثوذكسية  الثالث،  الكنائس  من  كنيسة  لكل 
كامل  أخر  إلى  باإلضافة  والبروتستانتية،  واإلجنيلية 

للطالق وبحُطالن الزواج.
األرثوذكسية،  الثالث،  املصرية  الكنائس  أعدت 
موحد  قانون  مشروع  واإلجنيلية،  والكاثوليكية، 
لألحوال الشخصية لألقباط، وكان من املقرر ان يتم 
من  لكن  و  احلالية  البرملانية  الدورة  خالل  مناقشته 

الواضح انه مت تاجيله للدورة البرملانية الثانية.
األقباط  آالف  ينتظره  القانون  هذا  ان  بالذكر  اجلدير 
العالقني فى زيجات فاشلة منذ عام 200٨ حني عدل 
ليقتصر  األقباط  طالق  الراحل  الثالث  شنودة  البابا 
التى كانت  الزنا فقط وألغى الئحة 193٨  على علة 

اخرى  جهة  من  األقباط،  لطالق  أقباط  ثمانية  تتيح 
وانتهى  املشكلة  حل  على  تواضروس  البابا  عمل 
اجملمع املقدس للكنيسة القبطية فى مارس املاضى 
من إقرار تعديالت جديدة تقضى بالتوسع فى أسباب 

بطالن الزواج دون مخالفة االجنيل.
األحوال  قانون  ملشروع  اخلالفية،  البنود  ان  ويذكر 
الشخصية حول الطالق، حيث وافقت األرثوذكسية 
بينما ترفض  الكاثوليكية،  التوسع في أسباب  على 
الكاثوليكية مبدأ الطالق والتمسك بلفظ االنفصال 
بنود  هناك  يكون  أن  املتمل  ومن  فقط،  اجلسدي 
خاصة لالنفصال لكل طائفة، مبشروع قانون األحوال 

الشخصية املوحد لألقباط.
وفي كل االحوال تامل الكنائس الثالثة سرعة البت 
النواب  مجلس  قبل  من  واقراره  القانون  مشروع  في 
رحمة باالالف االسر القبطية التى تنتظر هذا القانون 
مشاكل  من  تعانى  والتى  السنوات  عشرات  منذ 
وفقا  الثاني  الزواج  على  املوافقة  تنتظر  و  االنفصال 

لشروط وبنود القانون املقترح من قبل الكنائس.
حني   200٨ عام  إلى  الشخصية  األحوال  أزمة  تعود 
الطالق  أزمة  الثالث،  شنودة  الراحل  البابا  قصر 
بعدما كانت  امللة«،  وتغيير  »الزنا  وهما  على سببني 
عام  وفي  الطالق ألسباب عديدة،   193٨ الئحة  تتيح 
القبطية  للكنيسة  املقدس  اجملمع  اعتمد   2016
مشروع  ذاته  العام  خالل  دورته  في  األرثوذكسية، 
والذي وسعت من خالله  الشخصية،  األحوال  قانون 
والتي  األرثوذكسية  الكنيسة  في  الطالق  أسباب 
مع  املعدية  واألمراض  واجلنون  الهجر  على  شملت 
الثاني  الزواج  تصاريح  منح  على  بحقها  االحتفاظ 
األحوال  الئحة  على  اإلجنيلية  اجملامع  صوتت  كذلك 
الشخصية والتي تبيح الطالق لسبيني وهما »الزنا 

وتغيير الدين«.
كان  التي  القوانني  من  الهامة  االمثلة  بعض  تلك 
دورته  في  احلالي  البرملان  من  االقباط  ينتظرها 
القواني  تلك  معظم  ان  الواضح  من  لكن  و  األولى 
القادمة  البرملانية  للدورة  مناقشتها  تأجيل  سيتم 
قانون  صدارتها  في  تاتى  التي  و   ..2020 نوفمبر  في 
الشخصية  األحوال  وقانون  التمييز  عدم  مفوضية 

لالقباط.

مع انتهاء الدورة الربملانية امل�ضرية ما هي اإجنازات واخفاقات جمل�ص النواب جتاه اهم الق�ضايا القبطية )3-3(
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قادة  وزمجر  قعدت،  وما  الدنيا  قامت      
اميانويل  الفرنسي  الرئيس  ضد  الرديكالية 
وهو   – االسالم  ان  قولته  على  ماكرون، 
وليس  الرديكالي  السياسي  يقصد االسالم 
ازمة.  في  يعيش   – املعتدلون  املسلمون 
التاثير السلبي  قالها في سياق حديثة عن 
الفرنسي،  اجملتمع  ثوابت  على  للرديكالية 
لقيمه،  والعداء  الكراهية  ينشر  والذي 
ويكفر اجملتمع والشعب الفرنسي. وقد جنح 
الفرنسي  الشباب  وجتنيد  استقطاب  في 
لالنضمام الى تنظيم الدولة االسالمية في 
سوريا، بل وجتند الفتيات الفرنسيات للترويح 
عن اجملاهدين من خالل جهاد النكاح. ناهيك 
على  بها  قاموا  التي  االرهابية  احلوادث  عن 
الرديكاليون  اساء  كما  الفرنسية.  االراضي 
املواطنة  وحق  الدميوقراطية  استغالل 
واملساعدات  البطالة،  اعانة  على  للعيش 
تقويض  في  واجلهد  الوقت  وقضاء  املالية 
دولة  القامة  والسعي  االوربي  اجملتمع  اركان 
داخل الدولة حتى تتمكن دولتهم ويحققوا 

امانيهم اخلالفوية. 
ازمة  في  يعيش  ال  الرديكالي  ان  والواقع    
فهو يحقق اغراضه، ويفرض هويته ووجوده 
آوته  التي  الغربية  الدول  على حساب هوية 
وتعاملت معه كأنسان دون النظر الى لونه 
حقوق  كل  اياه  مانحة  ومعتقده  وعرقه 
املواطنة. فهو يستطيع ان تؤزم اي مجتمع 
ويركع  يرهب  وان  يتأزم،  أن  دون  فيه  يعيش 
يقصمها  أجهزتها:  بكل  والدول  اجملتمعات 

بارهابه، او يثنيها بدميوقراطيتها. 
ماكرون  على  االكبر  االمام  رد فضيلة  وفي   

قال ملوحا بسيف االرهاب:
  » في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء 
الغرب لتعزيز قيم املواطنة والتعايش، تصدر 
تصريحات غير مسؤولة تتخذ الهجوم على 
لتحقيق مكاسب سياسية  االسالم غطاًء 
واهية، هذا السلوك الالحضاري ضد االديان 
يؤسس لثقافة الكراهية، والعنصرية ويولد 

االرهاب ». 
قيم  لتعزيز  يسعى  انه  فضيلته  يقول     
يقصد  هل  يوضح  ولم  والتعايش،  املواطنة 
العربية  البالد  في  ام  اوروبا  في  تعزيزها 
املواطنة  قيم  اوروبا  في  واملستعربة؟ 
مطبقة على أكمل وجه وال تستثني حتى 
يعترفون  ال  الذين  واالرهابيني  الرديكاليني 
باملساواة بني البشر. ويكفرون من ال يتعتقد 
بعقدهم ومن ال ينتحل نحلتهم. وفضيلته- 

قرارا  يتخذ  لم  منصبه-  مهام  تولى  منذ 
املنطقة.  في  املواطنة  قيم  لتعزيز  حقيقيا 
تصدر  ارهابية  عملية  كل  بعد  عودنا،  وقد 
نسمع  ان  االسالمية،  اجلماعات  احدى  عن 
من فضيلته: »ندين« و«نشجب«، بعد تبرئة 

الذمة والتراث من افعال ابنائه. 
تتبناه مؤسسة  الذي  التراث  ان  والواقع      
املدارس  في  لطالبها  وتلقنه  االزهر 
امام  االكبر  العائق  هو  االزهرية،  واجلامعات 
هو  بل  والتعايش(.  املواطنة  قيم  )تعزيز 
املسؤول االول واالخير عن التطرف واالرهاب 
الذي افرخ داعش وبوكو حرام واخواتهما من 

التنظيمات واجلماعات االسالمية. 
السيد  تصريح  فضيلته  وصف  لقد     
مكرون بأنه )الحضاري( وانه )يؤسس لثقافة 
االرهاب(.  ويولد  والعنصرية  الكراهية 
وفقهاء  علماء  تصريحات  في  قوله  فما 
املواطنني  بشأن  يقولوه  فيما  مؤسسته 
املسيحيني - علما بان مسيحي مصر ليسوا 
مهاجرين وال الجئني، وال كان اجدادهم غزاة 
وال كانوا محتلني، وان ما يتمتع به املهاجرون 
املواطنون  يبلغها  لم  فرنسا من حقوق  في 
املسيحيون في بالدهم بسبب التراث املبجل. 
  واذا كانت قولة ماكرون ال حضارية وتؤسس 
لثقافة الكراهية والعنصرية وتولد االرهاب، 
االسالم  شيخ  قول  في  فضيلته  قول  فما 
احمد ابن تيمية في كتابه )اقتضاء السراط 

املستقيم خملالفة اصحاب اجلحيم(، قال:
دينهم  وامنا عددت اشياء من منكرات   «     
ابتلي  قد  املسلمني  من  طوائف  رايت  ملا 
دين  من  انها  منهم  كثير  وجهل  ببعضها. 

النصارى امللعون هو واهله »)صـ 47٥(.  
)مجموع  بكتاب  جاء  فيما  قوله  وما    
الفتاوى(: »ان املؤمن جتب مواالته وان ظلمك 
وان  معاداته  جتب  والكافر  عليك،  واعتدى 
وقال  اليك«)صـ209(.  واحسن  اعطاك 
فيقاتلون  واجملوس  الكتاب  اهل  فاما  ايضا:« 
وهم  يد  عن  اجلزية  يعطوا  او  يسلموا  حتى 

صاغرون »)صـ 33٥(. 
القيم في  ابن  ثقافة يؤسس ما قاله  واي    

كتابه )احكام اهل الذمة(:
  » فاذا كانت حالة النصراني وغيره من اهل 
عصمة  فال  والصغار  للذل  منافية  اجلزية 
هنا  ومن  ذمة.  له  وليست  ماله،  وال  لدمه 
بن  عمر  املؤمنني  امير  عليهم  اشترط 
التي  الشروط  تلك  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب 

فيها صغارهم واذاللهم »)صـ122(.  

الشيخ  قاله فضيلة  وما    
على  يحُحرَّم   « احلويني: 
غير  يشارك  ان  املسلم 
من  عيد  اي  في  املسلم 
فضيلة  قال  وما  االعياد«. 
الشيخ عثيمني » ان تهنئة 
رَمت،  ححُ باعيادهم  النصارى 
 .« باالتفاق  محرمة  انها 
الشيخ  فضيلة  قاله  وما 

نستعيذ  ان  يجب  ولذلك   « الشعراوي: 
او  اليهود  يرضي  تصرفا  نصنع  ان  من  باهلل 
تصرف  اتصرف  انني  معنى  الن  النصارى. 
اهلل  بحكم  انني،  والنصارى؛  اليهود  يرضي 

، اتبعت ملتهم«.  عليَّ
احمد  الشيخ  فضيله  قال  فيما  رأيه  وما 
الدمنهوري، شيخ االزهر الشريف، في كتابه 
كنائس  هدم  على  الباهرة  احلجة  )اقامة 

مصر والقاهرة(: 
في  النصارى(  تصديرهم)اي  يحرم   ..«      
وافشاء  وموادتهم  مسلمون،  فيه  مجلس 
ظنه  من  على  سلم  وان  لهم،  السالم 
رد  قوله:  استحب  ذميا؛  علمه  ثم  مسلما 
وتعزيتهم  تهنئتهم  سالمي..وحترم  علي 
املحُعاد..وال يجوز  يحُرج اسالم  لم  ان  وعيادتهم 
كما  بالسالم  بداءتهم  وال  لهم،  القيام 

تقدم... »)صـ13٥(.
     ثم خلص فضيلته زبدة حجته بقوله: » 
وقد تلخص مما مر ان الذي جرى عليه الناس 
في  عليه  املعول  معرفة  على  الواقفون 
املذاهب عدم جواز االحداث ومنع الرم )ترميم 
الكنائس( في القدمي، وهو الالئق باعالء الدين 
وخذالن الكفر وذل اهله. زاد اهلل حالهم بورا، 
كما جعل مالهم ومن مال لهم نارا، واخلى 
وال  دابرهم؛  وقطع  ودياراً،  مساكن  منهم 

ابقى منهم دبَّاراً كباراً وصغاراً ».
لالرهاب  تؤسس  ماكرون  قولة  كانت  اذا     
لتالمذته  يعلمه  فيما  فضيلته  قول  فما 

االزهريني:  
   » قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل 
املسلمون  حاصر  واذا  قادر..  حر  صحيح 
الى  او حصن دعوهم  احلرب في مدينة  اهل 
قتالهم،  عن  كفوا  اسلموا  فان  االسالم، 
 ... اجلزية  اداء  الى  دعاهم  يسلموا  لم  وان 
وحاربوهم  عليهم  باهلل  استعانوا  ابوا  فان 
زروعهم  وافسدوا  اجملانيق،  عليهم  ونصبوا 
واذا فتح   ... ورموهم،  واشجارهم وحرقوهم 
االمام بلدة عنوة ان شاء قسمها بني الغامنني، 

وان شاء اقر اهلها عليها ووضع 
اراضيهم  وعلى  اجلزية؛  عليهم 
االسرى،  قتل  شاء  وان  اخلراج، 
ذمة  تركهم  او  استرقهم،  او 
االمام  اراد  واذا  للمسلمني... 
عن  يعجز  مواش  ومعه  العود 
نقلها ذبحها وحرقها،... وينبغي 
ان تؤخذ اجلزية على وصف الذل 
والصغار، ويقول له: اعط اجلزية 
يا عدو اهلل.. » االختيار في تعليل اخملتار- صـ 

117  وما يليها(.
فقهه  اساتذة  احد  قاله  فيما  قوله  وما 

املبجل،  فضيلة الشيخ احلويني:
بسبب  اال  فيه  احنا  اللي  الفقر  احنا  هو   «
او  مرة  نغزو  سنة  كل  كان  لو  اجلهاد،  ترك 
كثيرون  ناس  سيسلم  كان  ثالثة،  او  اتنني 
الدعوة، ويحول  االرض. ومن يرفض هذه  في 
بيننا وبينها، مش بنقاتله. وناخذهم اسرى. 
ونأخذ اموالهم ونساءهم. وكل دي عبارة عن 
فلوس. كل واحد كان بيرجع من اجلهاد وهو 
جيبه مليان. معاه تالت اربع شحوطة، وتالت 
اربع نسوان، وتالت اربع والد .. وكل ما ينعذر، 
له  وتبقى  ازمته.  ويفك  يبيعها  راس  ياخد 

الغلبة .. ».
وقال ايضا:

  » حنفرض احكام االسالم على البلد التي 
كل  ان  بتقول  االسالم  واحكام  دخلناها. 
اصبحوا  البلد  في  موجودين  اللي  الناس 
اموال،  اطفال،  رجال،  نساء،  وسبايا:  غنائم 
دور، حقول، مزارع. كل دي بقت ملك الدولة 
دول  السبايا  الناس  طيب  االسالمية. 
انهم  ؟ مصيرهم  الشرع  ايه في  مصيرهم 
كسبايا يوزعوا على اجملاهدين. وهناك قانون، 
غزوة، ال  لم يحضر  ان من  احلديث،  في  كما 
دخلت  انا  طيب  الغنيمة...  في  له  نصيب 
على بلد وتعدادها مثال نصف مليون. نعمل 
ايه في النص مليون دول ؟ قال لك، اجملاهدين، 
نشوف عددهم كام، مئة؟ الف ؟ طب خالص 
تاخدلك   .. خمسة)االف(  ياخد  واحد  كل 
اتنني ستات واتني رجالة وعيل.. جميل .. اول 
يقابلها  ان  البد  املنظومة،  هذه  متحصل 
شئ يسمى سوق النخاسة. هى سوق بيع 

العبيد واالماء واجلواري واالطفال ...«  
  ترى على ما ينطبق قول فضيلتكم »هذا 
يؤسس  االديان  ضد  الالحضاري  السلوك 
ويولد  والعنصرية  الكراهية،  لثقافة 

االرهاب«. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
ماكرون وفضيلة االمام

بدأت  هكذا  ابى«  قتلت  حار  يوم  صباح  »في 
بكثير  روايتها  إسبر«  »عبير  الروائية  الكاتبة 
عليك  يفرض  الذي  والغموض  التشويق  من 
الفضول الشديد لقراءة القصة حتى النهاية 
لتعرف ما تخبئه السطور، دون أي شعور بامللل 
أو جتاهل بعض الصفحات نظراً للوصف الزائد 
نشعر  وال  نرها  لم  وبيئات  ألماكن  الالزم  عن 
باأللفة جتاهها، بالتالي ال ميكننا التناغم معها 
وهذا ما يجعلنا نصاب بامللل عند قراءتها. لقد 
انتباهي كقارئه حتى  جنحت عبير اسبر بشد 

النهاية.
إن »سقوط حر« تعتبر منوذج رائد لكتابة الرواية 
وتشد  بالذهن  تعلق  التي  الشيقة  االبداعية 
بعمق مستمتعاً  يغوص  حتى  وتذهله  القارئ 

ماركيز:  يقول  ومستفيداً  ومتعلماً  ومتأمالَ 
تفاصيلها!  بكل  تعاش  انها  تكتب،  ال  الرواية 

الروائية  قدمته  ما  بالفعل  وهذا 
برصدها  اسبر  عبير  املتميزة 
اإلنسانية  املشاعر  لكل  وبجدارة 
سواء  البشرية  بالنفس  الكامنة 
مقيدة  مشاعر  او  معلنة  كانت 
عبير  رسمت  وقد  معلنة  غير 
ديناميكية  بطريقه  الشخصيات 
تعيش  انها  تشعرك  متحركة 
امام  اوانك  احلياة  في  معك 
مشاهد سينمائية ورمبا يرجع هذا 

اإلخراج  مجال  في  اسبر«  »عبير  خبرات  إلى 
خالل  من  بوضوح  ظهرت  التي  السينمائي 

شخصيات روايتها »سقوط حر«.
أن  يجب  ال  حر«  »سقوط  عن  التحدث  وعند 

اللغوية  املهارات  جانب  ننسى 
التخطيط  ومهارات  واخليال 
واختيار  عبير،  متلكها  التي 
تكتبه  فما  القصة،  وسرد 
عميق  شيء  عن  وتعبير  شعور 
بداخلها قبل أن يكون رغبة في 
ومما  به  الكتابة، هذا ما شعرت 
كنت  الرواية  مصداقية  من  زاد 
عن  السرد  في  استرسل  أن  أود 
تفاصيل الرواية ولكنى فضلت 
ان تقرأها بنفسك وتكتشف أسرارها وتفتش 
عن اإلجابة بني شخصياتها لتتعرف أكثر على 
»عبير  املعاصرات  الكاتبات  أفضل  من  واحدة 

إسبر« عن روايتها »سقوط حر«!

�سقوط حر!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

مرت�ضى من�ضور 

يقيم دعوى ق�ضائية لوقف قرار عزله

حرك رئيس نادى الزمالك 
قضائية  دعوى  املصري 
القضاء  محكمة  أمام 
الدولة،  مبجلس  اإلداري 
اللجنة  قرار  لوقف 
املصرية،  األوملبية 
أى  مزاولة  عن  بإيقافه 
 4 ملدة  رياضي  نشاط 
رئيس  وانتخاب  سنوات 

جديد للنادى.
التنفيذي  واملدير  املصري  والرياضة  الشباب  وزير  اختصمت  التي حركها منصور،  الدعوى 

لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة األوملبية املصرية.
وكانت اللجنة األوملبية، أعلنت فى 4 أكتوبر اجلاري، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن 
مزاولة أى نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات 

لرئيس بديل له.
بعد  أمريكى(  دوالر   6400 )نحو  مصري  جنيه  ألف   100 الزمالك  رئيس  اللجنة  وغّرمت 
التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام 
ميثلونها،  التي  الرياضية  وللمؤسسات  لهم  واإلساءة  وقذفهم  بسبهم  الزمالك  رئيس 

مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية.
في السياق ذاته، أبلغ مسؤولو اللجنة اخلماسية باحتاد الكرة املصري، االحتاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا« بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
اللجنة  أصدرتها  التى  بالعقوبات  لـ«فيفا«  رسميا  خطابا  املصري،  الكرة  احتاد  وأرسل 
األوملبية ضد مرتضى منصور، واخلاصة بإيقافه 4 سنوات، بناء على الشكاوى املقدمة ضده 

من بعض االحتادات واألندية وعلى رأسها احتاد الكرة واألهلي واحتاد اليد واللجنة األوملبية.

أحمد  الفنان  بني  عنيفة  مشادة  نشبت 
الزمالك خالل حفل  فهمي وشيكاباال العب 

زفاف أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
الفنان  شيكاباال  عاتب  عندما  املشادة  بدأت 
كمشجع  تصريحاته  بسبب  فهمي  أحمد 
قائد  تهدئة  فهمي  وحاول  األهلي.  للنادي 
جمهور  بسب  قام  األخير  أن  إال  الزمالك 

األهلي، ليشتبك فهمي معه.
وتدخل أمير مرتضي منصور مدير الكرة بنادي 
االشتباك  لفض  احلضور  من  وعدد  الزمالك 

الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة باأليدي.
وشهد حفل زفاف شريف منير حسن عضو 
حضور  السابق،  الزمالك  نادي  إدارة  مجلس 

عدد كبير من جنوم كرة القدم والفن.

خالل حفل زفاف.. تفا�ضيل وفيديو �ضجار اأحمد 

فهمي و�ضيكابال ب�ضبب الأهلي والزمالك

فتاة م�ضر الذهبية مرفوعة الراأ�ص اأمام العامل

لم يتوقف طموح ميار املصنفة 172 عامليا عند ذلك احلد، وجنحت في الدور الثاني التمهيدي 
من الفوز على األمريكية كاتي مكنالي املصنفة 120 على العالم مبجموعتني دون مقابل )2-6، 

.)4-6
وباتت ميار على بعد خطوة من كتابة تاريخ جديد كأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في 
بطولة جراند سالم وبالتحديد روالن جاروس، وتغلبت على جوليا جاتو اإليطالية املصنفة 1٥6 

عامليا بنفس النتيجة )6-1، 6-3( لتدخل التاريخ.
تأهلت ميار للدور الرئيسي لتصطدم بالتشيكية كارولينا بليسكوفا املصنفة الرابعة عامليا 
والثانية في البطولة، وكان من املتوقع خسارة بسهولة للبطلة املصرية، لكن ذلك لم يحدث.

قدمت ميار أداء أكثر من رائع وفازت باجملموعة األولى 7-6 قبل أن تخسر في الثانية 2-6 وفي 
اجملموعة الفاصلة خسرت ميار بصعوبة 4-6 لتخرج فتاة مصر الذهبية مرفوعة الرأس أمام 

العالم.

حرمان ريال مدريد من جماهريه يف دوري الأبطال

أخطر اجمللس األعلى للرياضة اإلسبانية االحتاد األوروبي »يويفا«، برفضه حضور اجلماهير ملباريات 
ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا باملوسم اجلديد.

كان »يويفا« أعطى الضوء األخضر لألندية املشاركة في دوري األبطال بحضور بعض اجلماهير، 
بشرط احلصول على موافقة السلطات امللية، على أال يزيد العدد عن 30% من سعة اإلستاد.

وابلغ اجمللس األعلى للرياضة »يويفا« بأنه بالنسبة ملباريات دوري األبطال لريال مدريد لن تكون 
هناك إمكانية لدخول اجلمهور، ما وضع مسؤولي ريال مدريد في حالة من احليرة بعد تداول 
حالة  في  مبارياته  الستضافة  بديلة  كأماكن  وغرناطة  إشبيلية  مالعب  حدد  ألنه  األنباء، 

الطوارئ.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت تقارير صحافية السماح بحضور نحو 3 آالف متفرج ملباريات 

إشبيلية وغرناطة، في حني رفض األمر لريال مدريد.
وزيادة  اللعب  لتقدمي  أوروبا،  أبطال  دوري  مبباريات  بجماهيره  االستعانة  ريال مدريد في  ويرغب 
حماس الالعبني، لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولة التي يحمل »امليرنغي« الرقم القياسي 

في التتويج بها.

حكاية ميار �ضريف اأول م�ضرية حتقق فوزا يف بطولة رولن 

جارو�ص للتن�ص

املرة  هذه  لكن  الكبرى،  البطوالت  إحدى  للتنس  جاروس  روالن  بطولة  إلى  مؤخرا  املصريني  جميع  أنظار  اجتهت 
ملساندة بطلة مصرية تدعى ميار شريف.

في  الفوز  أول مصرية حتقق  فباتت  املصري،  النسائي  التنس  تاريخ  في  القياسية  األرقام  من  عددا  ميار  حققت 
بطولة كبرى »جراند سالم«، كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة روالن جاروس.

وانتهت مغامرة ميار شريف املصنفة 172 على العالم بصورة أكثر من رائعة بعد اخلسارة أمام التشيكية كارولينا 
بليسكوفا املصنفة الرابعة عامليا والثانية على البطولة، بصعوبة كبيرة مبجموعتني مقابل مجموعة واحدة.

التنس منذ طفولتها في عمر اخلمس  رياضة  وبدأت مشوارها مع  )24 عاما(  ولدت ميار شريف في مايو 1996 
سنوات.

عمري  كان  عندما  »أتذكر  ميار  وقالت 
لتتويج  الفرحة  أقفز من  وأنا  عاما   13

روجر فيدرير بلقب البطولة«.
نحو  اللعبة  مع  مشوارها  ميار  بدأت 
حتقيق أحالمها بالتدرج في األكادمييات 
مرحلة  في  وتألقت  اخملتلفة.  واألندية 
التصنيف  في  وتدرجت  الناشئني 
تبتعد  أن  قبل  املرحلة  بتلك  العاملي 
التخرج  بعد  لفترة  املسابقات  عن 
بجامعة  تلتحق  أن  قبل  املدرسة  من 

بيريدين بوالية كاليفورنيا األمريكية.
بفريق  الفترة  تلك  في  ميار  التحقت 
التنس بجامعتها وشاركت في العديد 
أرقاما  وحققت  اجلامعات  بطوالت  من 

مميزة على مستوى الفردي والزوجي.
على  ميار  فازت   ،2017 عام  وفي 

املصنفة األولى في أكبر بطوالت اجلامعات بالقسم الغربي في أمريكا.
إصابات مالعب  في  وبالتحديد  الرياضي  الطب  في  بشهادة  وتخرجت   201٨ عام  اجلامعي  ميار مشوارها  أنهت 

التنس.
ولم تبدأ ميار بالبطوالت الكبرى وجنحت بالفعل في التقدم بالتصنيف العاملي ووصلت ضمن أفضل 300 العبة 

على مستوى العالم.
وكانت نقطة التحول الكبرى في أغسطس، عندما شاركت في دورة األلعاب األفريقية في املغرب، وحققت ميار 

ذهبية املسابقة على املستويني الفردي والزوجي.
تأهلت ميار إلى دورة األلعاب األوملبية في طوكيو كأول مصرية تشارك في األوملبياد على مستوى رياضة التنس، 
ولكن بشرط وحيد أن يكون تصنيفها ضمن أفضل 300 العبة بالعالم قبل انطالق البطولة ووقتها كانت رقم 

.212
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dental advice

  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

طقم األسنان هو البديل الذي صنع خصيصاً ليحل محل 
األسنان املفقودة واستعادة املظهر والوظائف الشفوية 
التي فقدت. ميكن أن يكون طقم األسنان كامل األسنان، 
عندما  الكاملة  األسنان  استخدام  يتم  حيث  جزئيا،  أو 
طقم  استخدام  ويتم  مفقودة،  األسنان  جميع  تكون 

األسنان اجلزئي عند فقدان بعض األسنان فقط.
 Complete Denture :أطقم األسنان الكاملة

ميكن أن تكون أطقم األسنان الكاملة تقليدية أو فورية. 
بااللتئام،  اللثة  أنسجة  وبدء  األسنان،  قلع  عملية  بعد 
ألخذ  جاهزة  ستكون  التقليدية  األسنان  مجموعة  فإن 
مكانها في الفم بعد ٨ إلى 12 أسبوعاً من قلع األسنان.

األسنان  أطقم  فإن  التقليدية،  األسنان  ألطقم  خالفاً 
مبجرد  وضعها  وميكن  مسبقاً،  تصنيعها  يتم  الفورية 
إزالة األسنان. نتيجة لذلك؛ فإن الشخص ال يكون بدون 

أسنان خالل فترة الشفاء.
العظام  تتقلص  الشفاء  فترة  وخالل  األسنان  قلع  بعد 
األسنان  أطقم  عيب  فإن  لذلك  الوقت،  مبرور  واللثة 
أنها  هو  التقليدية  األسنان  أطقم  مع  مقارنة  املباشرة 
صحيح  بشكل  لتتالءم  التعديالت  من  مزيد  إلى  حتتاج 
حالً  عام  بشكل  تعتبر  أن  ويجب  الشفاء،  عملية  أثناء 

مؤقتاً حتى ميكن تصنيع أطقم األسنان التقليدية.

 Partial Denture :أطقم األسنان اجلزئية
تكون األسنان اجلزئية قابلة لإلزالة، أو جسرا من أسنان 
اللثة،  بلون  أو  زهرية  بالستيكية  بقاعدة  بديلة متصلة 
وتتصل أحياناً بإطار معدني يثبت الطقم في مكانه في 

الفم.
تحُستخدم أطقم األسنان اجلزئية 
األسنان  من  بعض  بقاء  عند 
أو  العلوي  الفك  في  الطبيعية 

السفلي.
واحد  محل  الثابت  اجلسر  يحل 
أو أكثر من األسنان بوضع تيجان 
ربطها  يتم  ثم  األسنان،  على 

بأسنان صناعية.
يقوم  ال  اجلزئي  األسنان  طقم 
األسنان  بسبب  ظهرت  التي  الفراغات  بتعبئة  فقط 

املفقودة، بل مينع األسنان األخرى من تغيير موضعها.

ما هو طقم االسنان

كيف حتد من فر�س اإ�سابتك باملر�س؟

هناك بعض الطرق البسيطة للحفاظ على صحتك وتقوية جهاز 
املناعة لديك، تنطبق هذه النصائح على مدار السنة، مبا في ذلك 

الشتاء، كما يوضح الدكتور سينغ:
تناول الطعام الصحي قدر اإلمكان ألن احلصول على  إلى  انتبه   -
بصحة  البقاء  على  جسمك  يساعد  املناسبة  الغذائية  العناصر 

جيدة بشكل عام.
يعزز  هذا  ألن  البدني  النشاط  من  ممكن  قدر  أكبر  ممارسة  حاول   -

صحتك العقلية واجلسدية.
تأثيرات  له  اجليد  فالنوم  النوم،  من  كافي  قسط  على  احصل   -
العقلية،  صحتنا  ويحسن  اجلسدية،  صحتنا  على  املدى  طويلة 

ويساعد في دعم جهاز املناعة.

ال�سداع املفاجئ... انذار مبكر

من  ماليني  هناك  أن  يعتقد 
بأنوریسما  مصابني  الناس 
خفية في الدماغ. واالنوريسما 
انتفاخ في جدار شریان نتيجة 
املصابني  وبعض  فيه.  ضعف 
مهددون بخطر »انفجار« يغمر 
في  يتسبب  وقد  بالدم  الدماغ 

ومؤلم  حاد  مفاجئ  صداع  ملعظمهم:  حتذير  هناك  ولكن  الوفاة. 
كقصف الرعد. 

وينبه الدكتور نیل راسكني أستاذ طب اجلهاز العصبي في جامعة 
كاليفورنيا بسان فرنسيسكو، إلى أن كل حاالت الصداع »الرعدي« 
يجب أن تعتبر حتذيراً من االنفجار، وان تكن ثمة أسباب أخرى لأللم. 

وعلى االطباء أن يطلبوا تخطيطاً لألوعية الدموية في الدماغ. 
ولباعث على توصية راسكني هو أن معدل الوفيات نتيجة انفجار 
االوعية الدموية في الدماغ يبلغ خمسني في املئة. وهو يحذر: »في 
هذا الظرف الذي يترجح فيه املريض بني املوت واحلياة، يعتبر اهمال 

هذا الفحص أشد خطراً من إجراء فحص غير ضروري«.

كيف حتمي نف�سك من كورونا هذا ال�ستاء؟

مع اقتراب فصل الشتاء يخشى الكثيرون من حدوث موجة جديدة 
لفيروس كورونا، مما يفرض احلاجة إلى اتخاذ تدابير واحتياطات أكثر 

صرامة للوقاية من الفيروس.
ولكن هل ينتشر الفيروس بشكل أسرع خالل الشتاء؟

يقول الدكتور راجن سينغ إن فيروسات كورونا تعيش خارج اجلسم 
احلرارة  درجة  هي  مئوية  درجة   4 وحرارة  الباردة،  احلرارة  درجات  في 
بجميع  االلتزام  على  سينغ  الدكتور  ويشدد  للفيروس،  املثالية 
اإلجراءات التي تنصح بها الهيئات الصحية، وفي مقدمتها غسل 
اليدين باملاء والصابون أو استخدام محلول معقم نسبة الكحول 
فيه ال تقل عن 70%، باإلضافة إلى ارتداء الكمامات وتطبيق قواعد 

التباعد االجتماعي.

كورونا اأم نزلة برد؟

الطقس  وتغيرات  الشتاء  فصل  في  احلرارة  درجات  انخفاض  مع 
املفاجئة، يعاني الكثيرون من نزالت البرد التي ميكن أن يتم اخللط 
بينها وبني فيروس كورونا، ويوضح الدكتور سينغ »اطلب مشورة 
طبية إذا شعرت أن حالتك تزداد سوءاً مع الوقت، ال تفترض مباشرة 

أنك مصاب بفيروس كورونا«.
وفي  كورونا،  فيروس  بها  ينفرد  التي  األعراض  بعض  هناك  ولكن 
مقدمتها فقدان حاستي الذوق والشم، وهي أعراض ال حتدث لدى 
مرضى الزكام ونزالت البرد، ولكن يجب بالطبع االنتباه إلى أعراض 

أخرى مثل ارتفاع درجة احلرارة والسعال.

ماذا تاأكل وت�سرب؟

ال يوجد أطعمة ميكنها عالجك من الفيروس، ولكن هناك بعض األطعمة واملشروبات التي تعزز مناعتك، وينصح األطباء بشرب 
الكثير من املاء، باإلضافة إلى احلصول على مكمالت فيتامني د، خاصة في فصل الشتاء الذي يجعل فرص احلصول على ضوء 

الشمس أقل، وميكن العثور على فيتامني د في األسماك الزيتية والبيض والفطر.

خماوف من تاأثري كورونا على خ�سوبة الرجال

أن فيروس كورونا يتسبب في ضرر للحيوانات  إلى  خلص أطباء إسرائيليون 
املنوية لدى املصابني به، حتى بعد أسابيع من تعافيهم، ما يثير مخاوف من 

تهديد اإلصابة بالفيروس للخصوبة.
مركز  من  أديركا،  دان  البروفيسور  عن  إسرائيل«  أوف  »تاميز  صحيفة  ونقلت 
نوعية  كانت  طفيفة،  بأعراض  أصيبوا  الذين  »الرجال  أن  الطبي،  شيبا 
عند  كذلك  ليس  األمر  لكن  واسع،  نطاق  على  طبيعية  املنوية  حيواناتهم 

للذين أصيبوا باملرض بشكل متوسط أو حاد، حتى بعد الشفاء«.
وأضاف »انخفضت لدى هؤالء احليوانات املنوية بنحو ٥0% في املتوسط لكل 
املنوية«.  احليوانات  وحركة  للقذف،  اإلجمالي  احلجم  انخفض  كما  مليلتر، 

ويعكس هذا الرقم اختبارات جرت بعد حوالي شهر من تشخيص اإلصابة.
وأعرب أديركا، األستاذ بجامعة تل أبيب، عن قلقه من مواجهة أقلية من الرجال الذي أصيبوا بكورونا مشاكل في اخلصوبة أو 

حتى »عقم دائم«.
لكنه لفت إلى أن األطباء في حاجة إلى مراقبة احليوانات املنوية للمرضى املتعافني بعد أشهر من الشفاء ملعرفة املزيد.

وأضاف »ال نعرف حتى اآلن إذا كانت هذه اآلثار ميكن أن تزول، لكننا نعلم أن أمراضاً أخرى من عائلة الفيروسات التاجية، مثل 
النكاف، وسارس، تترك تأثيرا طويل املدى على خصوبة املرضى الذكور. فـ20% من مرضى النكاف الذكور البالغني يصابون بعقم، 

وبفقدان كامل للخصوبة، لذلك نعلم أن الفيروسات ميكن أن يكون لها مثل هذا التأثير«.

العلق ال�سايف

استخدم العلق على نطاق واسع في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، المتصاص الدم من أجسام املرضى، ورمبا أخذ اآلن 
يستعيد دوره في املعاجلات الطبية الرائجة. يفيد تشرلز لينت أستاذ علم احلياة في جامعة يوتاه بالواليات املتحدة أن العلقة 

Hirudo medicinalis””، نافعة خصوصا االمتصاص الدم من أنحاء في اجلسم، حيث جرى زرع نسيج أو أعيد ربطه.   
فعندما يتجمع الدم، قد يتلف النسيج قبل أن يلتئم. ويوضح لينت أن معاجلة املوضع املصاب بالعلق مرة أو مرتني يومياً ملدة 

أسبوع، يتيح وقتاً كافية لألوعية الشعرية لكي تنمو وتغطي قطب اجلراحة وحتيي الدورة الدموية.
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�سودوكو

على  مبنية  منطقية  لعبة  هي 
املناسب.  املكان  في  االرقام  وضع 
بأرقام  مربعات   9 ملء  والهدف 
وكل  وصف  عمود  كل  إن  بحيث 
مربع من املربعات التسعة يحتوي 
على االرقام من 1 إلى 9 مرة واحدة 

فقط.
متعددة  مستويات  لها  سودوكو 
ميكن  مما  الصعوبة  فيها  تتدرج 
محاولة  من  والكبار  الصغار 
السودوكو  بنجاح.  إكمالها 
بشكلها احلالي اخترعها املعماري 
 1979 عام  جارنز  هوارد  األمريكي 
ونشرت للمرة األولى بعنوان مكان 
األرقام. اال أن انتشارها الواسع في 
سودوکو  اسم  أكسبها  اليابان 
سودکو  الوحيد.  الرقم  ويعني 

انتشرت عاملياً في عام 200٥.

هل ت�سدق

ان قدماء املصريني كانوا يعجنون 
بايديهم،  الفخار  لصنع  الطني 
اخلبز  لصنع  العجني  ويعجنون 

بأرجلهم؟!

القذيفة الب�سرية

وبیلی(  )بارنوم  سيرك  استمر 
قذف  استعراض  يقدم  األمريكي 
تبعد  ملسافة  مدفع  من  رجل 
 90 من  تقترب  بسرعة  متراً   ٥2

کیلومتراً في الساعة.
شخص  العرض  هذا  يقدم  كان 
وبعده  زاكيني،  اسمه  واحد 

قدمت هذا العرض ابنته فلورندا.

�سهية الع�سافري

أكله  خّف  عمن  يقولون  الذين 
يجهلون  كعصفور«،  »يأكل  انه 
كم هي شهية العصافير كبيرة. 
نحو  على  الطعام  تلتهم  فهي 
مختبر  أنفق  وقد  يصدق.  ال 
جامعي تسعة أطنان من بزور دوار 
الشمس طعاماً لعصافيره خالل 
مكان  وفي  الشتاء.  فصول  أحد 
العصا  أحد  لوحظ  آخر،  اختباري 
دوار  من  حبة  مئة  يلتهم  فير 

الشمس خالل 2٥ دقيقة.
صلعة أستاذ

شعره  ميشط  تالميذي  أحد  كان 
وكنت  الدرس.  خالل  باستمرار 
فقررت  شعري،  معظم  فقدت 
املراهقة  خيالء  استهداف 
له  فقلت  تصرفه.  لتغيير  لديه 
كنت  أيضا  أنا  إنني  ببساطة 
ومن  باستمرار.  شعري  أمشط 
عرفت  وجهه  على  الذعر  نظرة 
ذلك  ومنذ  الهدف.  أصبت  أنني 

احلني لم أر املشط في يده.

األغاز ُم�سلّية

• شيء يحُؤخذ منك قبل أن يحُعطى لك فما هو؟
- اجلواب: الصورة الفوتوغرافية.

• خمسة وخمستني وكثرهم مرتني كم يكون؟
- اجلواب: 4٥.

• شيء كلما حتّرك خطوة فقد شيئاً من ذيله فما هو؟
- اجلواب: إبرة اخلياطة.

ماهو الشيء الذي يجري لكّنه ال يستطيع املشي؟
- اجلواب: املاء. 

•ما هو الشيء الذي يحمل طعامه فوق رأسه، فإذا مشى أكل منه 
وإذا سكن غطى رأسه ونام؟

- اجلواب: قلم احلبر.

رعب هيت�سكوك

بادر صحافّي يوماً اخملرج الكبير ألفرد هيتشكوك: »إنك ال حتضر البتة 
عرض أفالمك مع اجلمهور. أال يفقدك هذا االمر ردود فعلهم من خوف 

ورعب وصراخ؟«.
وأسمع صراخهم خالل  رعبهم  أری  فأنا  فأجابه هيتشكوك: »كال... 

اعداد الفيلم«.
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الطالق يف املهجر ... من ال�ضبب؟

قرارات الرجل اخلاطئة وتاأثريها يف الطالق

ال�صيطرة  تريد  التي  ال�صرقية  ال�صخ�صية  بني  ما 

بلد  يف  اجلديد  املجتمعي  والواقع  بطبيعتها 

وال�صرقي  خا�صة  امل�صري  الرجل  يقف  املهجر 

»�صى  تفعيل  يريد  جهة  من  فهوا  �صاردًا،  عامة 

ال�صيد« التي تربى عليها ويكون هو احلاكم باأمره 

املوروثة يف دمه متامًا مثل بقية ال�صفات الوراثية 

يف  اجلديد  واقعه  ولكن  والده  من  اأخذها  التي 

املجتمع الذي هاجر اإلية عك�س ذلك متامًا. وهنا 

وللتاأقلم مع م�صتجدات الأو�صاع يحاول الرجل 

م�صار  حُتدد  �صوف  م�صريية  قرارات  يتخذ  اأن 

حياته فيما تبقى من عمره. ووقت اإتخاذ القرار 

�صوف  الرجال  من  نوعيات  ثلث  هناك  يكون 

على  تاأثريهم  ونرى  موجز  ب�صكل  ن�صتعر�صهم 

العلقات بينه وبني زوجته واأولده. 

اأول �صخ�صية للرجل هي ال�صخ�صية العتمادية 

اأمور  لت�صيري  حوله  من  على  يعتمد  كان  الذي 

حياته فهو يعتمد على والدته يف اختيار زوجته 

اأقاربه  وتلبية احتياجاته، ودائمًا يطلب م�صورة 

يف  حتى  اخلا�س،  قراره  تكوين  يف  والأ�صدقاء 

تدبري �صوؤون بيته يعتمد متامًا على زوجته مبعنى 

ياأخذ  الرجال عندما  النوع من  له. هذا  راأى  ل 

املهجر  يف  اجلديدة  حياته  بطبيعة  يتعلق  قرار 

يبداأ  اأن  من  وبدًل  التكالية،  من  مزيد  يكون 

حياة جديدة بفكر جديد يتحول اإىل عبء على 

هذه  يف  ال�صتمرار  ترف�س  غالبًا  التي  الزوجة 

العلقة وتبحث عن �صخ�صية بدرجة رجل.

النوعية الثانية من الرجال هي النوعية املت�صلطة 

وحيدة القرار فما يراه، واأي قرار يتخذه يكون 

من  ي�صببه  قد  عما  النظر  بغ�س  ال�صواب  هو 

م�صاكل ملن حوله وغالبا يكون راأى الزوجة عنده 

تكون  الأحيان  اأغلب  يف  وهى  حا�صل  حت�صيل 

مغلوبة على اأمرها وهذا النوع من الرجال ُيطبق 

فوق  يعلو  متامًا، فل �صوت  ال�صيد«  »�صى  مبداأ 

وعندما  م�صورته  اإل  ناجحة  م�صورة  ول  �صوته 

ياأتي اإىل بلد املهجر ُي�صدم مبا يراه ويدركه من 

ويبداأ من جديد  للأبناء  واأي�صًا  للزوجة  حقوق 

يف مراجعة حياته ويحن اإىل العودة اإىل بلده الم 

ن�صفني  اىل  ين�صطر  ونف�صيًا  مملكته،  ل�صرتجاع 

حياة  اإىل  العودة  يريد  ن�صف  متكافئني،  غري 

املا�صي  بحياة  ال�صتمرار  يريد  ون�صف  املا�صي 

املنطقي  ال�صدام  ويحدث  اجلديد،  املجتمع  يف 

بني هذا الرجل وزوجته التي حتررت من قيود 

يف  اكت�صبوها  التي  ب�صخ�صيتهم  واأبناوؤه  املا�صي 

الذى  ال�صدام  يحدث  وهنا  اجلديد  جمتمعهم 

ال�صخ�صية  هذا  ميلك  الذى  الرجل  يتحمله  ل 

الأ�صرة  هذه  حياة  من  الرجل  ين�صحب  واأخريا 

ويعود اإىل بلدة الم حماول ا�صتن�صاخ واقع من 

ما�صيه القدمي ويحدث الطلق.  

النوع الثالث هو اخطرهم، وهو ي�صمى بالرجل 

اأكرث  ميلك  الذي  الرجل  ذلك  هو  الزئبق، 

وي�صتطيع  ال�صاليب  كل  ويتبع  �صخ�صية  من 

لكل  ي�صلح  وهو  الو�صاع  كل  مع  التكيف 

الآراء  لكل  جدًا  جيد  م�صتمع  فتجده  الزمنة 

اإل  يعمل  ل  ولكنة  زوجته  لراأى  وخ�صو�صا 

ولكنة  املنزل  يف  العبودية  مبداأ  يطبق  برايه. 

يقنع زوجته واأولده باأن هذا املبداأ هو حلمايتهم 

فوق  موهبة  لدية  النهاية،  �صتكون  بدونه  وانه 

العادية يف اقناع من حوله باأن ما يفعلونه �صوف 

يوؤدى بهم اىل الف�صل ل حمالة، ويعطى زوجته 

ولكن  التافهة  الأمور  اختيار  يف  حرية  واولده 

ما هو �صروري ومهم فهذا 

يف  الزوجة  تكون  وغالبا  فقط.  اخت�صا�صه  من 

ولكن  ال�صخ�صية  هذه  مبثل  �صعيدة  الأم  البلد 

املهجر ونتيجة احتكاكها  تاأتى اىل بلد  عندما 

مبن �صبقوها من ال�صيدات ذوات اخلربة تبداأ يف 

اإدراك واقعها وقليل قليل تتمرد علية بل يكون 

مع  اأعنف من غريها وحتدث مواجهة  فعلها  رد 

مهاراته  ي�صتخدم  ان  يحاول  الذي  الرجل  هذا 

الهوة  لتزداد  املوقف  على  ال�صيطرة  يف  القدمية 

ويتعظم اخللف ويحدث الطلق. 

ل�صخ�صيات  امثلة  ثلثة  عن  اأحتدث  هنا  اأنا 

الرجال يتخذون قرارات خاطئة ملعاجلة اأخطاء 

يف تكوينهم و�صخ�صيتهم توؤدى اإىل ف�صل العلقة 

من  �صخ�صيات  هناك  اأن  مينع  ل  وهذا  الزوجية 

دفة  تدير  ان  ت�صتطيع  معتدلة وحكيمة  الرجال 

واي�صا  احلياة.  �صعاب  و�صط  بحكمة  املنزل 

اأخطائهم  ي�صوبون  اأن  ي�صتطيعون  رجال  يوجد 

كارثة  من  اأ�صرهم  وينقذون  املنا�صب  الوقت  يف 

الطلق.

بقلم: جمدي حنني

اإلصحاح األول:
»1 اهلل، بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قدميا، بأنواع 
األخيرة  األيام  هذه  في  كلمنا   2 كثيرة،  وطرق 
في ابنه، الذي جعله وارثا لكل شيء ، الذي به 
أيضا عمل العاملني ، 3 الذي ، وهو ) أي املسيح 
االبن( بهاء مجده ) أي اهلل اآلب( ، ورسم جوهره 
ما  بعد   ، قدرته  بكلمة  األشياء  كل  وحامل   ،
في  جلس  خلطايانا،  تطهيرا  بنفسه  صنع 
صائرا أعظم من   4 ، األعالي  العظمة في  ميني 

املالئكة مبقدار ما ورث اسما أفضل منهم .“
العدد 2-1:

هنا  لنا  املقدس  الوحي  يكشف  أي  يستعلن   -
تشير  فكما  اهلل.  كلمة  أنه  املسيح  دحُِعَي  ملاذا 
طريق  عن  لنا  ذاته  أعلن  الثالوث  اهلل  أن  اآلية 
ثنايا  في  َفي  اخملحُ احلق  هو  الذي  املسيح  كلمته 
فإننا  لهذا  ونبوات.  أقوال  من  الكتابي  النص 
»حية  اهلل  كلمة  أن  نكرر  لطاملا  كمسيحيني 

وفّعالة«، ألنها حتمل وجود املسيح شخصياً.
بعهديه  املقدس  الكتاب  في  املكتوب  فكل   -
الرب  إلى شخص  ويشير  يتجه  واجلديد،  القدمي 
في  نبوة  كل  فإن  وبالتالي  املسيح.  يسوع 
ارتباطها  أساس  على  إال  لها  معني  ال  الكتاب 
أصبحت  وإال  شخصه،  واستعالن  باملسيح 
طالسم المعني أو فائدة منها. هذا هو املعني 
ق.  لسان  على  املقدس  الوحي  إليه  أشار  الذي 
يوحنا في سفر الرؤيا أن »يسوع املسيح هو روح 

النبوة«.
العدد3: 

أن  املسيحي  لإلميان  الكتابية  املرجعية  هو   -
يسوع املسيح هو صورة اآلب الغير منظور ألنه 

»رسم جوهره«. 
 )3 )عدد  الواحدة  اآلية  هذه  خالل  ومن   -  
اهلل  الهوت  احتاد  سر  املقدس  الوحي  يستعلن 

املسيح  )أقنوم(  شخص  في  اإلنسان  بناسوت 
أبن اهلل وهو ما نسميه باالحتاد األقنومي. فبعد 
موجزة  كلمات  في  املقدس  الوحي  كشف  أن 
أن املسيح هو ابن اهلل وواحد مع اهلل في بهاء 
هو  أنه  وكشف  عاد  واجلوهر،  واجملد  األلوهية 
نفسه اإلنسان »يسوع« الذي ظهر في اجلسد 
وصلبوه مثل ذبيحة ال ذنب له من أجل تطهير 

خطايانا.
طبيعة  عن  الكاشفة  التعبيرات  تتوالى  ثم   -
في  معاً  واإلنسان  اإلله  أنه  حيث  من  املسيح 
األعداد  هذه  في  هنا  فنجد  كلها.  الرسالة 
اإلله  املسيح  عن  يدور  احلديث  أن  مثالً  القليلة 
أيضا  به  »الذي  واألرض:  السموات  صنع  الذي 
اآلب  مع  خالقاً  كان  فاملسيح  العاملني«.  عمل 
األقاليم  مثلث  واحد  كإله  القدس  والروح 
الوحي  ذكره  ما  ذلك  إلى  أضف  )األشخاص(. 
مجده،  »بهاء  األلوهية:  مظاهر  من  املقدس 
بكلمة  األشياء  كل  وحامل  جوهره،  ورسم 

قدرته«.
املقطع  نفس  وفي  املقدس  الوحي  يعود  ثم   -
وصار  صلبوه  إنسان  أنه  املسيح  عن  يتكلم 
اهلل  أن  ويضيف  تطهيرنا.  أجل  من  ذبيحة 
»جعله وارثاً لكل شيء«. وأنه كإنسان »جلس 
كإنسان  وأنه  األعالي«.  في  العظمة  ميني  في 

»ورث أسماً أفضل من املالئكة«.
املكتسبات  لهذه  املقدس  الوحي  تأكيد  إن   -
الذي  لإلنسان  اهلل  ابن  املسيح  حققها  التي 
على  تأكيد  هو  اإللهي  التجسد  في  به  احتد 
أنها محسوبة من أجلنا نحن الذين آمنا به رّباً 
املكاسب  هذه  تعميم  في  والسبب  ومخّلصاً. 
بها  أحتد  التي  البشرية  أن  البشر،  كل  على 
ابن  لكونه  محدوديته  عدم  اكتسبت  املسيح 
تضم  بشريته  صارت  وبهذا  املدود.  غير  اهلل 

فيها كل خليقة اإلنسان من أولها إلى أخرها. 
إن املكتوب في هذا املقطع القصير هو تلخيص 
بدء  منذ  األرثوذكسية  الكنيسة  به  تؤمن  ملا 
املسيحية بتأله اإلنسان من خالل تلك اخلليقة 
هو  يسوع  املسيح  كان  التي  اجلديدة  البشرية 
بدايتها في ظهوره باجلسد. لذلك قال القديس 
أثناسيوس »املسيح أخذ الذي لنا وأعطانا الذي 

له«. 
العدد 4:

- ويتبارى الذين ال يؤمنون بألوهية املسيح، في 
املسيح  يسوع  الرب  عن  اآلية  هذه  استخدام 
إلنكار  حجة  منها  ويتخذون  كثير،  ومثلها 
هنا  يتكلم  الوحي  إن  قائلني  املسيح  ألوهية 
وبني  إلهكم  إنه  عون  تدَّ َمن  بني  مفاضلة  عن 
املالئكة. وهذا ال يجوز في احلديث عن اهلل، ألن 

اهلل هو خالق املالئكة.
في  املقدس  الوحي  أن  االنتباه  نوجه  لذلك   -
حديثه عن املسيح اإلله، يركز هدفه األساسي 
في توضيح القصد من جتسد املسيح أبن اهلل 
األولى  رتبته  إلى  وإعادته  اإلنسان  خالص  أنه 
التي سقط منها بل وأعلى منها، مبعنى حتقيق 
الهدف األخير خللقة اإلنسان أصالً، والتي أخفق 
اإلنسان األول آدم في الوصول إليها، فتحققت 
عندما  املسيح  يسوع  الرب  الثاني  اإلنسان  في 

لبس جسد وبشرية اإلنسان لكي يخلِّصه.
- فعندما قام الرب اإلله من املوت بقوة الهوته 
الغير  بشريته  كانت  السماء،  إلى  وصعد 
محدودة حتمل فيها كل إنسان. وبالتالي صار لنا 
كبشر موضع في السماء حيث يجلس املسيح 
اإلله، بحسب املكتوب أن املسيح »أقامنا معه، 

وأجلسنا معه في السماويات«.
اإلنسان  عن  تتكلم  عدد4  فاآلية  وبالتالي   -
الذي أحتد املسيح اإلله به ومتم مراحل خالصه 

هذا  متجيد  وأخيراً  وتقديس  وتبرير  تطهير  من 
األقداس  إلي  دخل  عندما  املسيح  في  اإلنسان 
رتبته  فصارت  املسيح  في  محموالً  السماوية 
أعظم من رتبة املالئكة، بفضل احتاده باملسيح 
البنوة هلل  له أعظم أسم وهو  وصار  ابن اهلل. 
اآلب من خالل التبني في شخص املسيح الذي 
حرص  لذلك  اإللهية.  بالطبيعة  اهلل  ابن  هو 
املسيح له اجملد على ترديد لقب »ابن اإلنسان« 
لنفسه، أكثر من لقب »أبن اهلل«، لكي يؤكد 
من  كان  جتسده  في  املسيح  صنعه  ما  كل  ان 
يكن  ولم  بشرياً،  فيه  حاضرين  كنا  ألننا  أجلنا 

بالنيابة عنا كبشر.
- فلو جاز لنا القول، فإن يسوع »ابن اإلنسان« 
نحن  فصرنا  اهلل«  »ابن  املسيح  غلبة  ورث 

البشر ورثة فيه. 
»امليراث«.  مبوضوع  يهتم  املقدس  والكتاب   -
هو  املسيح  أن  تعبير  اجلديد  العهد  في  ويتكرر 

»الوارث«، وأننا نحن البشر »ورثة«.
- و »امليراث« يشير إلى ما نلناه من نعم وبركات 
املكانة  قمتها  وفي  املسيح،  خالص  بسبب 
فاملعروف أن  واالسم الذي يفوق مجد املالئكة. 
بني  حب  قرابة  سببها  ونعمة  هبة  هو  امليراث 
عن  أجرة  ليس  فامليراث  والوريث.  امليراث  واهب 

عمل وتعب وجهد قام به الوريث.
له  بنيناً  نكون  بأن  علينا  اآلب  اهلل  أنعم  -لقد 
بالطبيعة.  بنوية املسيح له  بالتبني من خالل 
فقط،  لنا  فصار  البكر«.  »أخانا  املسيح  وصار 
ننادي  أن  املالئكة،  حتى  أخري  خلليقة  وليس 
اآلب قائلني »أبانا الذي في السموات، ليتقدس 
»في  نقول  الصالة  نهاية  وفي  أسمك...« 
في  ميراثنا  البنوة  ألن  ربنا«،  يسوع  املسيح 
أنسان  يتراءى  ال  املسيح  عن  وخارجاً  املسيح، 

أمام اآلب أو يناديه أبانا... والسبح هلل.

الرسالة الى العبرانيني (1)

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )122(
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حلول  أن  السابق  العدد  في  أشرنا  كما 
الروح القدس في العهد القدمي كان حلوال 
فقط لغرض مهمة معينة! وليس سكنى 
السقوط  بعد  اإلنسان  طبيعة  ألن  وذلك 
جلل  خلل  فيها  حدث   )3 تكوين  )راجع 
أسفار  مدار  وعلى  اآلن-  مجاله  -ليس 
غايته  عن  يعلن  أن  اهلل  أراد  القدمي  العهد 
سكنى  وهو  أال  األسمى  وهدفه  وقصده 
 ... اهلل مع اإلنسان أو باألحرى في اإلنسان 
وهناك إشارات واضحة تشير إلى ذلك احلق 
»وَأَْجَعلحُ  يقول  حزقيال  سفر  ففي  اإللهي 
وَن ِفي  ْم تَْسلحُكحُ ْم، وَأَْجَعلحُكحُ رحُوِحي ِفي دَاِخلِكحُ
وَن أَْحَكاِمي وَتَْعَملحُوَن بَِها«  َفرَائِِضي وحََتَْفظحُ

)حز 36:27( 
وَاِحًدا،  َقلًْبا  حُْعِطيِهْم  »وَأ يقول  وايضا   
ْم رحُوًحا َجِديًدا، وَأَنْزِعحُ َقلَْب  وَأَْجَعلحُ ِفي دَاِخلِكحُ
حُْعِطيِهْم َقلَْب حَلٍْم« )حز  احْلََجرِ ِمْن حَلِْمِهْم وَأ

)19 :11
بل اجترأ واقول إن هدف الرب وقصده أعمق 
علن لنا في احلق اإللهي في  من هذا وهو محُ
رسالة افسس )رسالة السماء على األرض( 
َحَسَب  َمِشيَئِتِه،  بِِسرِّ  َعرََّفَنا  »إِذْ  يقول  إذ 
لَِتْدبِيرِ  نَْفِسِه،  ِفي  َقَصَدَها  الَِّتي  َمَسرَّتِِه 
لَّ َشْيٍء ِفي امْلَِسيِح،  ِمْلِء األَزِْمَنِة، لَِيْجَمَع كحُ
...اذن  األَرِْض«  َعلَى  وََما  َماوَاِت  السَّ ِفي  َما 
في  الكل  يجمع  أن  وقصده  اهلل  مسرة 
املسيح وهو ما أطلق عليه الكتاب »تدبير 
ملء األزمنة« اي بأكثر وضوحاً هو احتاد اهلل 

باإلنسان... لكن هيهات!
اذ  طبيعتنا  في  حدث  الذي  اخللل  ونتيجة 
نفس  على  أيضاً  جلل  حدث  يتطلب  كان 
في  حدث  مما  بكثير  أعظم  بل  املستوى 
السقوط وهو ما صرخ من اجله أيوب في 
يََضعحُ  َصالٌِح  محُ بَْيَنَنا  »لَْيَس  وقال  القدمي 
فقد  للرب  شكراً  ولكن  ِكلَْيَنا!«  َعلَى  يََدهحُ 
اإلنسان  شخص  في  املصاحلة  حدثت 
طبيعة  جوهرة  في  له  مبا  املسيح  يسوع 
اهلل وطبيعة اإلنسان في آن واحد، وبصلب 
حدث  االموات  من  يسوع  الرب  وبقيامة 
وهناك  البشرية  للطبيعة  كلي  تغير 
إشارة واضحة جدا في إجنيل يوحنا 20 بعد 
 : محُ لَهحُ وََقاَل  نََفَخ  َهَذا  َقاَل  َّا  »ومََل الرب  قيامة 
َس......« وكأن عملية خلق  دحُ اْقَبلحُوا الرُّوَح الْقحُ

جديدة قد حدثت! 
وليس  الطبيعة  تغير  من  البد  كان  اذن 
الروح  لسكني  مهيأة  لتكون  إصالحها!! 
هو  القارئ  عزيزي  القدس  والروح  القدس، 
اهلل نفسه إذ نقول في قانون إمياننا »نؤمن 
اآلب،  من  املنبثق  القدس...  الروح  بالرب 
القدس  الروح  على  الكتاب  يطلق  وايضا 
»روح  اآلب«،  »روح  احلق«،  »روح  االبن«،  »روح 
يقودنا  القدس، كل هذا  الروح  أو  املسيح« 
سابقاً  الية  أشرنا  الذي  الثاني  األمر  الي 
لكي منلك في ملكوت اهلل إال وهو: الوالدة 

الثانية أو الوالدة اجلديدة. 
الوالدة الثانية أو الوالدة اجلديدة:

احلقيقية  املسيحية  حياتنا  تبدأ  هنا  من 
خلقة  ننال  والروح  املاء  في  فبمعموديتنا 

عليها  يطلق  جديدة 
مسميات  عدة  الكتاب 
الحقا  إليها  سنتطرق 
القادمة،  االعداد  في 

أنه  هو  اآلن  عليه  اركز  أن  أود  ما  ولكن 
بإدراكنا مبا حدث لنا في املعمودية من تغير 
بروحة  املسيح  وسكني  داخلنا  للطبيعة 
يقول  كما  فينا  املسيح  أصبح  داخلنا 
بولس في رسالة كولوسي »الَِّذيَن ارَادَ اهللحُ 
امْلَِسيححُ  َو  هحُ الذي   ... السر  ْمِم...  يحَُعرَِّفهحُ اْن 

ِْد«. ْم رََجاءحُ اجمْلَ ِفيكحُ
املستوي  على  فّي  أو  فينا  املسيح  وتعبير 
ولكنه  مجازي  تعبير  ليس  الشخصي 
حقيقي جدا وهذا التعبير ذكره رسول األمم 
مرة،   164 من  أكثر  رسائله  كل  في  بولس 
وهذه احلقيقة نأخذها منذ معموديتنا »ألَنَّ 
ْ بِامْلَِسيِح َقْد لَِبْستحُمحُ  محُ الَِّذيَن اْعَتَمْدمتحُ لَّكحُ كحُ
املعمودية  ففي   3:27 غالطية  امْلَِسيَح« 
حدث  الذي  والتغير  السر  لعمق  وادراكك 
لك ميتنع أن يقول أحد أن املسيح ليس فيه، 
روحيا  املتقدمني  في  يكون  املسيح  إن  أو 
والقديسني فقط؟! إما أنا فمبتدئ وخاطئ 
بها  يحاول  التي  والكذب  اخلدع  آخر  إلى  ؛ 
لوجود  نتنكر  يجعلنا  أن  وجنوده  إبليس 
املسيح فينا؛ الن هذا اول سالح لنا ضده ... 
و ملن يقول أو يصدق ما يحُقال مثل هذا القول 
من اي من كان، أسألك هل اعتمدت باسم 
آمنت  هل  القدس؟!،  والروح  واالبن  اآلب 
انك ابن هلل؛ و اهلل ساكن داخلك؟!، دعني 
وخالصك  معموديتك  أن  اذنك  في  اهمس 
بختم  ختمت  كنت  إذ  االبد،  الى  حيا  ميحُ ال 
خطيئة  أي  تستطيع  فلن  القدس  الروح 
مهما كانت أن متحي أو تكشط هذا اخلتم 
امللكي، فمهما زاد شركك، مهما سقطت 
أن  ميكن  ال  فيك  املسيح  ف  اخلطيئة  في 
كما  كرمي  بدم  مختوم  ألنك  ختمة  يحُحمي 
قبل  سابقا  معروف  عيب  بال  حمل  من 

تأسيس العالم و بختم روح أزلي! 
تحُنزع  أن  ميكن  ال  حقيقة  فينا«...  »املسيح 

منا أبدا 
بهذه  يتغنون  االوائل  املسيحيني  كانوا 
القديس  فمثالً  فينا،  املسيح  أن  احلقيقية 
نفسه  يقدم  كان  االنطاكي  اغناطيوس 
اي  الثيئوفورس«  »إغناطيوس  أنه  على 
افسس  أهل  الى  ويكتب  اإلله،  احلامل 
إذ يقول »أنكم جميعا  عبارات ما أجملها 
شركائي في الطريق؛ حاملني اإلله؛ حاملني 
حاملني  املسيح؛  حاملني  اهلل؛  هيكل 

القدوس«.
العقل  تأخذ  التي  التعبيرات  هذه  بعد 
فيه  ينعدم  روحي  مكان  الى  معا  والقلب 
العالم...  هذا  من  ليس  مكان  اي  الزمكان 
يسعني  ال  والزمان!!  املكان  حدود  خارج 
جاثيا  وأسجد  ركبتي  احني  أن  إال  أمامها 
مرتبة  الى  رفعني  الذي  اإلله  هذا  أمام 
امللوك وسكن فّي انا وصار لي احلق كل احلق 
فّي«..  واملسيح  املسيح  في  »انا  أصرخ  ان 

رجاء اجملد ... مجدا للرب ... هلللويا.

ملكوت الله... �ضيمتد )6(

...... َو�ُضْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر  َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

َفَدْوٍر. )دان 3: 100(
بقلم: عاطف حنا

فيها:  كتب  قصيرة  قصة  كويلو«  »باولو  الشهير  البرازيلي  الكاتب  نشر 

»كان األب يحاول أن يقرأ اجلريدة، ولكن ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته؛ 

على  حتوي  كانت  الصحيفة  في  ورقة  بقطع  قام  ابنه  من  األب  تعب  وحني 

إعادة  منه  وطلب  البنه  وقدمها  صغيرة  قطع  إلى  ومزقها  العالم  خريطة 

جتميع اخلريطة، ثم عاد لقراءة صحيفته، ظانا أن الطفل سيبقى مشغوال 

بقية اليوم، إال أنه لم متر خمسة عشر دقيقة حتى عاد االبن إليه وقد أ̀عاد 

ترتيب اخلريطة! فتساءل األب مذهوال: »هل كانت أمك تعلمك اجلغرافيا؟! 

بناء  أعدت  الورقة، وعندما  اآلخر من  الوجه  قائال: »ال، لكن كانت هناك صورة إلنسان على  الطفل  رد 

»عندما  وذات معنى عميق  كانت جميلة  ولكنها  عبارة عفوية؛  كانت  العالم«...  بناء  أعدت  اإلنسان، 

أعدت بناء اإلنسان، أعدت بناء العالم«، فاألهم بناء اإلنسان«.

كان  فقد  الكنيسة.  ماهية  هي  البال  تشغل  التي  والقضية  االول،  االهتمام  كان  املاضي،  القرن  في 

قرنا اككليسيولوجيا، فقد كانت الكنيسة تسعى دائما لتحديد السمات املميزة لها وسط االنتشار 

السريع واملكثف للكنائس والطوائف األخرى. 

والسبب اآلخر، هو كثرة املهاجرين الي البالد الغربية واهتمام الكنيسة بتوضيح األسس والقواعد التي 

يجب أن يتبعها املؤمن في التعامل مع الكنائس األخرى. أي ما يجب أن يعرفه عن كنيسته، وما ميكن 

أن يتعلمه من الكنائس األخرى. فاحتكار التعليم والشعور دائما باألفضلية والتعالي على األخر بحجة 

عدم صحة إميانه لم يكن يوما ما هدفا من أهداف الكنيسة، بل هي سقطات بشرية وانحراف فكري 

أساسه الذات. 

القرن، ومع االنتشار السريع للتكنولوجيا، ووجود جيال من الشباب  الكنيسة في هذا  أما ما يشغل 

اإلنسان  ينحرف  لقد  بل  الشاغل.  العالم  هو شغل  االنسان  ألن  نفسه.  اإلنسان  فهو  ويبحث،  يفكر 

اليوم من خالل  الكنيسة  تعانيه  أوضح، ومع ما  أن  اريد  اآلن. من هنا،  الكون  إنه مركز  حينما يتصور 

البعض الذين يصرون على التمسك بعقائد موروثة وأفكار غريبة أدت الى حاالت من التدمير الروحي أو 

اخلراب األسري، فاحلل هو اإلنسان.

نحن كمجتمع شرقي لم نهتم كثيرا بقيمة اإلنسان، وال بأهم ما مييز هذا اإلنسان، الذي هو عقله. 

مسكني هذا العقل الذي يصرخ متوجعا مما حدث له اثناء فترة الطفولة وما تلقاه من اساليب فاشلة 

التعليم عبارة عن مونولوج، أي  التعليم. لقد أصبح ضحية عملية قميئة تسمي احلشو. فكان  في 

حديثا منفردا من االستاذ يتلقاه الطالب دون تفكير. وهذا ما يحدث معنا اآلن، فعملية احلشو مستمرة، 

فيتلقى العقل أي تعليما روحيا دون تفكير. حتى أصبحت أغلب العظات عبارة عن روجتات روحية أو 

خطوات محفوظة يتبعها االنسان لكي يدخل السماء!!

 وتتكرر مأساة العقل الذي يصرخ متوجعا طالبا االستخدام بدال من احلشو. لقد طرحت كثيرا هذه 

اخلرافات  مع  خصوصا  جدا،  ملحة  احلاجة  أجد  بالعكس  ابدا.  بامللل  اصاب  ولن  لم  ولكني  النقطة، 

أعمى،  إميانا  املسيحية ال تطلب  إن  القبطي.  العقل  البعض للسيطرة على  يتبعها  التي  واالساليب 

بل إميانا متأصال في النفس ناجت عن اختبار وتفكير عقالني أيضا. »فالعقل يحفظك والفهم ينصرك« 

بالشلل  العقل  يصاب  فلماذا  عمله،  وفي  دراساته  في  عقله  يستخدم  اإلنسان  كان  لقد   .)11: )أم2 

العقيدة خطا  أن  إن عبارة  وأرقى منه ولكنه ليس ضده.  العقل  أعلى من  االميان  إن  اإلميان؟ نعم  أمام 

أحمر، عبارة تثير االشمئزاز ألنها حتتوي بداخلها 

على دعوة لوأد العقل وقتل كل املاوالت للتفكير 

النقدي. لقد كتب يوحنا ذهبي الفم قائال: »كم 

تيقنني فقط،  تيقنني، وليس محُ اشتاق أن تكونوا محُ

العاري  اإلميان  أقصد  أني  تظنوا  ال  بفهم،  بل 

والعقيم، بل أقصد اإلميان بفهم وحب« )عظات 

على رسالة كولوسي، عظة ٥(.    

إن ما حدث وما يحدث حاليا من بعض األشخاص 

في  يعتبر  األطفال،  خصوصا  اخملدومني  جتاه 

فبدال  اإلنسانية.  حق  في  جرمية  األحيان  بعض 

التركيز  العقل في اخلدمة أصبح  من استخدام 

على بعض األمور التي اعثرت الكثيرين وشوهت 

الصورة أمامهم. لذلك هناك عوامل كثيرة في قفص االتهام وما هي إال نتائج لغياب العقل.

إماتة  والذي فيه تكثر نغمة  الكثيرين  يناسب  الذي ال  الرهباني  النسكي  األدب  االعتماد على   فمثال 

الذات. فتشوه مفهوم االستشهاد ومفهوم احلياة ايضا. كذلك، اختفاء وتهميش الكتاب املقدس في 

الكنيسة متاما وأصبح كتاب تأمالت سطحية بدال من أن يستعلن املسيح من خالله فاختفي املسيح 

عن املشهد متاما، مما أدى إلى االعتماد على العظات كمصدر تعليم للكثيرين ولألسف حتمل الكثير من 

الغيبيات، فكثر وانتشر اجلهل بقيمة احلياة، ونسينا إن لإلنسان دورا ورسالة فيها وإنها هبة مجانية 

إلهية وان من حق اإلنسان أن يستمتع بهذه الهبة، نعم أن يستمتع باحلياة! اننا أمام ناقوس يدق بشدة 

مطالبا إعادة تشكيل العقل القبطي. 

عزيزي القارئ، أرجوك تأكد إن االميان قويا جدا، فهو يستطيع أن يقف شامخا أمام اي تساؤالت عقالنية. 

الغيبية  من  لك  تصديره  يتم  مما  للحماية  ملحة  ضرورة  أصبح  العقل  استخدام  أن  واعلم  اطمئن 

استخدامها  ألن  القدرات  هذه  نترك  للمأساة  يا  ولكن  هائلة،  قدرات  ذات  اهلل،  خليقة  نحن  الروحية. 

أصبح خطا أحمر!! 

يدق ناقوس اخلطر بشدة!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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بولندا

قنبلة من احلرب العاملية الثانية تربك 

بلدة.. واإجالء املئات

البولندية،  البحرية  بدأ غواصو 
لنزع  أسبوعا  استمرت  عملية 
اإلطالق  قنبلة على  أكبر  فتيل 
بولندا  في  عليها  العثور  يتم 
من بقايا احلرب العاملية الثانية، 
 7٥0 على  يزيد  ما  أجبر  مما 

شخصاً على إخالء منازلهم.
حسابها  عبر  البحرية  وقالت 

على موقع »فيسبوك« إن القنبلة تولبوي التي أحُطلق عليها اسم 
وتزن  البريطاني  امللكي  اجلو  سالح  استخدمها  »الزلزال«  قنبلة 

حوالي ٥400 كيلوجرام، منها 2400 كيلوجرام من املتفجرات.
وجرى العثور على هذه القنبلة في قناة »بياست« التي تربط بحر 
البريطاني عام  امللكي  اجلو  وأسقطها سالح  أودير  بنهر  البلطيق 

194٥ في هجوم على السفينة لوتسو احلربية األملانية.
غرب  شمال  في  اشوينواويشتشه  بلدة  من  بالقرب  املوقع  ويقع 
عام  في  املسال  الطبيعي  للغاز  محطة  افتتاح  مت  حيث  بولندا، 

.2016

رو�ضيا 

دب يتحول اإىل جنم لالإعالنات 

وال�ضينما بانتظاره

روسي  دب  ستيبان،  حتول 
كيلوجرام،   300 وزنه  يتجاوز 
إعالني شهير ومحط  إلى جنم 
لإلنتاج  ديزني  شركة  أنظار 
صحيفة  وذكر  السينمائي. 
الدب  أن  البريطانية  »ميرور« 
البشر  مع  عمره  طيلة  عاش 
عندما  أمه  عنه  تخلت  بعدما 

كان شبال.
رمز  إلى  البني  الدب  وحتول 
واسع  نطاق  على  مستخدم 
في روسيا، حيث حتول في اآلونة 

الذي حافظ على مكانته  املتحدة  إلى شعار حلزب روسيا  األخيرة 
منذ أوائل القرن احلادي والعشرين.

التقت املصورة ميال جدانوفا الدب، البالغ من العمر 2٨ عاما، عبر 
مالكيه سفيتالنا ويوري بانتيلينكو. شرعت ميال في التقاط صور 
من املشاهد املستوحاة من اخليال، والتي يظهر فيها ستيبان إلى 

جانب عارضات أزياء بالزي الروسي التقليدي.
موسكو  في  لتصويره  أشهر  عدة  الطموح  املشروع  استغرق 
نصف  لنحو  العمل  لستيبان  ميكن  حيث  بها،  امليطة  واملناطق 

ساعة فقط في كل مرة.
فهم  روسيا،  عن  منطية  أفكار  الناس  بعض  »لدى  ميال:  وتقول 
يعتقدون أننا ال نبتسم أبدا والدببة متشي في الشارع، لدينا دببة 

ولكني أريد أن أظهر في صوري أننا نبتسم.
وأضافت »عملت مع عارضات من تايالند وأستراليا وأملانيا وبريطانيا 
وإسرائيل أتني جميًعا للعمل مع ستيبان. كان البعض قد سمع 
عن الدب وكان يحلم بهذه الفرصة منذ ٥ سنوات، آمل في أن يرى 

الناس اجلمال والقوة في احليوانات والطبيعة من خالل صوري«.

�ضيالن

ماذا تعنى ال�ضرائط احلمراء يف اعناق 

الرجال

   في جزيرة »سيالن«، إذا ما وضع الرجل شريطاً أحمر حول عنقه، 
يكون معنى ذلك، انه يرغب في فراق زوجته شهراً. 

وأذا وضع شريطني؛ فانه يرغب بذلك في فراقها سنة كاملة.  اما 
إذا وضع ثالثة اشرطة؛ قانه بذلك بريد أن يطلقها. 

املك�ضيك

مك�ضيكيون ي�ضتنجدون بـ«قدي�ضة 

املوت« ملواجهة كورونا

في  ونساء  رجال  يستنجد 
املكسيكية  تولتيتالن  مدينة 
ميثل  ضخم  عظمي  بهيكل 
»قديسة  أو  مويرتي«  »سانتا 
للحماية  طلباً  املوت« 
وباء  تفشي  أصبح  بعدما 
بالدهم  في  »كوفيد-19« 

خارجاً عن السيطرة.
تدور هذه املشاهد في املدينة الواقعة في والية مكسيكو 
لهذا  ارتفاعه 22 متراً  يبلغ  ريبر«  لـ«غرمي  أقيم متثال  حيث 

الهدف.
مكسيكو،  مدينة  في  جداً  شهير  حي  وهو  تيبيتو،  وفي 
يركع الكثير من املصلني بصمت أمام مذبح عليه جمجمة 
طالبني بإخالص احلماية من الفيروس وتداعياته االقتصادية.
كل  بداية  مع  املزدحم  الشارع  هذا  إلى  العشرات  ويتدفق 
شهر، ممسكني بدمى ترمز إلى »قديسة املوت« فيما يقدم 

البعض اآلخر تقدمات من الزهور واحللويات والكحول.
قواعد  احترام  دون  من  الكمامات  منهم  قليل  عدد  ويضع 
التباعد اجلسدي، وفي األرجاء، يجول باعة ويبيعون هياكل 
البعض  يضع  فيما  والشموع،  مختلفة  بأحجام  عظمية 

وشم »قديسة املوت« على رقبتهم أو صدرهم.
وفقاً للمؤرخني، تعود جذور تكرمي »قديسة املوت« إلى القرن 
يكّرمون  األصليون  السكان  كان  عندما  عشر  السادس 

هيكالً عظمياً في قرى وسط املكسيك.

الهند

»كرو�ص« ال�ضرطة »متهمة« بزيادة 

معدلت اجلرمية

في  الشرطة  أجهزة  الهند  في  القضائي  اجلهاز  طالب 
البدانة  مفرطي  وإخضاع  أعوانها  وزن  مبراقبة  أقاليم  عدة 
الختبارات لياقة خالل 3 أشهر لتحسني لياقتهم البدنية 

وإال ستتخذ ضدهم تدابير عقابية.
سينج  أرفيند  القاضي  به  تقدم  الذي  الرسمي  الطلب 
اجلهاز  تأكد  بعد  جاء  البنجاب  إقليم  لشرطة  ساجنوان 
مالحقة  في  للشرطة  املتكرر  الفشل  أن  من  القضائي 
اجملرمني مرتبط بالوزن املفرط املتفشي في أجهزة الشرطة 

الهندية.
البنجاب  شرطة  مسؤولي  إلى  رسالته  في  القاضي  وقال 
على  قدرات  أبدوا  السن،  في  الكبار  فيهم  مبن  اجملرمني،  إن 
الكثير  الفرار أعلى من قدرات  والتسلق عند  والقفز  اجلري 

من أعوان الشرطة حسب صحيفة »تاميز« البريطانية.
وقال بهاسكار راو، املسؤول في الشرطة الهندية في شهر 
أعوان  أوساط  في  يرتفع  الوفيات  معدل  إن  املاضي،  يوليو 
جهازه بسبب البدانة املرتبطة بنمط الغذاء وقلة التمارين 
البدنية وأسلوب العيش بشكل عام وهو أمر »غير مقبول«، 
على حد تعبيره، مما أدى إلى وفاة »أكثر من 100 عون شرطة.. 
و٥0  عاما   40 بني  أعمارهم  »تتراوح  فقط  شهرا   1٨ خالل 
عاما، حسب ما نقلته عنه صحيفة »إندبندت« البريطانية.
في منطقة أوتار براداش، قالت صحيفة »زي نيوز« الهندية 
صارمة  إجراءات  اتخاذ  نحو  تتجه  امللية  احلكومة  إن 
ملكافحة البدانة في صفوف الشرطة، وبدأت بإعداد قائمة 

بأعوان هذا اجلهاز الذين يفوق وزنهم ٨0 كيلوجراما.

اليابان

�ضهر الع�ضل يف » قطار ال�ضعادة«

في  برحلة  الزوجان  يقوم  بأن  العسل،  بشهر  اليابانيون  يحتفل   
املدن  بني  بهما  يسير  السعادة«،  »قطار  عليه  يطلق  خاص  قطار 
ذات الطبيعة اجلميلة اخلالبة، وينقش على تذاكر هذا القطار مباء 

الذهب عبارة: »حياة سعيدة موفقة«.
وال  ورقة.  أدباً  أكثر  يكونوا  أن  عليه،  املشرفني  اختبار  في  ويراعى 
يوجد به أي سرير فردی: فاذا تخاصم الزوجان فان احلل الوحيد ان 

ينام أحدهما على األرض حتى يعود الوئام بينهما. 

م�ضر

تقاليد الزواج يف قرية العقارية 

بالق�ضر

جنيهاً،  العريس  يدفع  مبصر،  األقصر  مرکز  »العقارية«  قرية  في 
مهراً لعروسته، وال تتزوج فتاة »العقارية« اال من شباب »العقارية« 
الباقي،  يحرق  قطع،   6 عن  العروس  مالبس  زادت  اذا  حدث،  مهما 

وذلك حتى ال يتباهى االغنياء على الفقراء! 
في ليلة الزفاف، يتم الزفاف بحضور كل القرى اجملاورة، ومن الغريب 
مبرحاً،  ضرباً  الزفاف  ليلة  عروسه  يضرب  »العقارية«،  عريس  أن 
العريس  يلقب  العضالت،  مفتول  البنیان  قوی  انه  لها  يبني  حتى 

خالل شهر العسل بـــــــ »األمير«!

اأمريكا اجلنوبية

عادات كتابة الو�ضية لل�ضيوخ من 

الزواج

أن  اجلنوبية،  أمريكا  قبائل  إحدى  في  املتبعة  الغريبة  العادات  من 
فيها:  يقول  وصية  لزوجته  يكتب  السن  في  يتقدم  عندما  الزوج 
»اذا تزوجت بعد وفاتی، فتذكري أيامي اجلميلة التي قضيتها معی 
السرتی  مفتوحاً  بینی  اجعلی  األخرى.  االيام  تنسى  أن  وحاولي 
وأسرتك؛ فالبيت املفتوح لآلخرين، تدخله السعادة دائماً.   عاملی 
اسرتي كما  تودين أن اعامل  أسرتك، وال تنسي ان البيت الطيب، 

يظل طيباً حنى بعد وفاة صاحبه«.

�ضيدين

ا�ضرتايل يهوى جمع العناكب

 يقضي »د. ماسکورد«، وهو استرالي يبلغ من العمر ٥7 عاماً كل 
وقت فراغه في االستمتاع بهواية جمع العناكب!

بدأت هذه الهواية معه منذ نحو عشر سنوات، وخالل تلك املدة 
أصبح من أكثر الناس تخصصاً في فهم هذه الكائنات كما جمع 
أعداداً منها لم يجمعها أحد من قبل، وهو ميلك أكبر مجموعة 
زيادة  اجل  من  ويراسل  العناكب األسترالية،  عن  ملونة  أفالم 

معرفته معظم خبراء العناكب في العالم.
وأقرب  العناكب، ومصادقتها.   وملاسکورد طریقة في حفظ هذه 
طوله  آن«،  »ماري  اسمه  عنکبوت  هو  نفسه  إلى  العناكب  هذه 
سبع بوصات وهو من العناكب آكلة الطيور. وقد حصل عليه من 

كوينزالند.
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 10 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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It is What it is - Practicing 
Acceptance 

(especially during COVID!)

We are still in the COVID-19 pandemic, and prac-
ticing social distancing.
And this is tough on all of us. For some, it means 
working from home. For others, it means not 
working at all. This can be difficult financially, 
physically, mentally, emotionally, and socially. 
Looking at how this pandemic has been positive 
can be a really useful tool. But 
it can also be really hard. On 
one hand, look at how many 
opportunities this pandemic 
has opened for us to learn new 
things, spend time with God, 
work on ourselves, etc.
On the other hand, we may be 
more tired, lonely, bored, and 
frustrated. 
So, instead of forcing yourself 
to focus on a positive OR the 
negative, focus on the now.
What is happening now? We 
are in a pandemic and life is 
very, very different right now.
How do you feel NOW? Prac-
tice this skill. Don’t think 
about what happened yesterday and how that made 
you feel. Don’t focus on your worries about what 
is happening tomorrow, and what you are fearful 
about. 
This is about being mindful and practicing ac-
ceptance. Right now, for example, you may in 
your room. You may be thinking about how life 
is so different now, how you miss work and your 
friends and family. How your routine has been 
knocked out of place.
But what else is going on? Are you tired and need 
to sleep? Are you thankful because you managed 
to get through the work (at home!) day? Are you 
looking forward to working on that new puzzle 
you started in quarantine? 
 It is what it is. 
This is one of the hardest statements to apply into 

our lives. Accepting the situation now is incred-
ibly difficult. We may not like it. We wish things 
were different. 
But does that change anything? No. it only makes 
life harder. Instead of this, think about what you 
can control.
You can control what you do with your time 

now. You can control which 
thoughts and emotions you en-
tertain and focus on, and which 
you acknowledge and move 
on. You have the power within 
you to accept that right now, 
life looks really different. And 
there is so much unknown, so 
much uncertainty. And that’s 
okay. Why? Because it is what 
it is. You cannot change it – so 
accept it, and feel peaceful be-
cause you CAN control how 
you respond to this situation. 
You can decide today to accept 
that life is tough right now, but 
that you are too. 
In the presence of many un-

knowns, one thing you can be sure of: you are 
more than capable of feeling tough emotions and 
thoughts – and deciding for this moment, you will 
just be. You will accept that we are all struggling 

right now through the pandemic. That you are not 
alone. That is okay to be feeling a range of emo-
tions right now. 
And you will be okay. We will be okay. 
Remember, after the rainstorm comes the rainbow. 
But if we didn’t have the rain, how could we come 
to appreciate how beautiful the sunshine is? Think-
ing about wanting the rain to stop won’t make it 
happen. It will rain and rain. And then when it’s 
over, the rainbow and sun appear. 
In the meantime, you can decide to sulk and moan 
about the rain. 
Or you can wear your raincoat and get on with 
what you need to do. You can also stay inside and 
do what you need to do while the rain pours from 
the clouds.
Either way, it is raining. You cannot control that. 
It is what it is.

This is not the GTA I have 
come to know and love.   Ev-
ery night on the news, I seem 
to watch new stories of people 
being gunned down in the 
streets or shot in their homes 
through windows and doors. 
It is hard to keep up with how 
bad it is out there. 

In August, six were wounded 
in three separate shootings on 
just one night. The Toronto Police Association 
then put out a statement. “Gun violence continues 
to be a daily occurrence this summer. Toronto is 
on track to beat last year’s record-setting number 
of shootings.” They were right.

This has become normal, but it shouldn’t be. 
Since 2015, the number of people killed and in-
jured in gun crime has grown. In 2019 the number 
of deaths went down, but the number of victims 
went up. That is not progress. 

The Liberal formed a majority Government in 
2015. They saw crime grow and grow year by 
year and did nothing. In some cases, they made 
things worse. Court cases were backlogged at one 
point because there weren’t enough judges and 
the Government didn’t seem to think appoint-
ing new ones was a priority. To speed things up, 
they put through a law that would result in more 
plea bargains and fewer criminal cases in federal 
court. That just meant more criminals get charged 
with less serious offences and go to jail for much 
less time. That is not an improvement. 

Now the Liberals are talking about gun laws that 
I know won’t work. They are relying on criminals 
to follow the law. I believe that the criminals who 
are caught need to stay in jail longer or reform; 
what we don’t need is more slap on the wrist laws. 

Every time I bring up gun crime, the Liberals 
bring up these nonsense gun laws just around the 
corner. They don’t seem to understand that GTA 
residents aren’t sleeping at night. Those who 
manage to get a little sleep wake up to gunshots 
blocks away. Their mornings often start by learn-
ing about the latest victims and the suspects who 
are in custody.
 
We need a wholesale change of criminal law if we 
want to make Canadians safer, and the Liberals 
could not be less interested in that.  

Sincerely, 

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for
Markham-Unionville

A New Reality In 
The GTA

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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My very dear friend the intellectual and decent 
Sawsan Daher known as Sue, argued with me persis-
tently, after my last article where I emphasized the 
state of restlessness among our society nowadays, in-
sisting that happiness is just a state of mind!
Although generally this could be true, the state of 
mind can only be shaped by the collective current 
conditions. People in modern societies and techni-
cally advanced environments are still struggling hard 
to find a proper place to live with dignity and self-
sufficiency, yet cannot reach that point, accordingly, 
their minds could never be in a state of happiness, 
consequently leading to a restless society.
As we were amicably arguing, I remembered the 1995 
movie “In pursuit of honour”, directed by Ken Olin, 
where it tells the purported story of how in the 1930’s 
the US Army decided to terminate the branch of cav-
alry, due to the modern war equipment and new battles 
requirement. Thus, getting rid of the horses, to save 
the expenses of feeding them and the care required. In 
a very painful and horrific scene, the movie showed 

how those beautiful and noble creatures 
were massively and brutally slaughtered 
using heavy machine guns somewhere in 
the desert of southern United States. How-
ever, one lieutenant with few of his sol-
diers, decided to save as many as they can 
by leading them all the way to the north 
and across to Canada; since it is known 
as the country of hope, dignity, honour, and respect. 
Mission accomplished, the horses arrived in Canada, 
where the Mounties, with their iconic scarlet uni-
forms, welcomed the herd and the military men who 
accompanied them.
What a triumphant scene, leading the horses to a 
safe land, indeed that is what Canada represents, and 
throughout its short history Canada has always been 
the safe heaven for man. 
Nevertheless, safety is not solely a physical state or 
material one, it is primarily the moral serenity and se-
curity, which could only be reached through the feel-
ing of self-satisfaction, belonging, and carefree life, 

and such conditions are only achievable 
through a deserved job and sense of fulfil-
ment.
The bullets that were directed to the won-
derful horses are now striking through the 
bodies and heads of some of those people, 
who settled on this land for all the magnifi-
cent things that it grants. However, for some 

employers, they view jobseekers, who possess all the 
knowledge and experience to perform, as those horses 
who are of no use. Either because of their age, or their 
rich employment history. Oftentimes, employers are 
intimidated by the qualifications that the interviewee 
might posses based on their broad work experience.  
What a disgrace, when a number of decision makers 
and high management staff would disregard the ex-
perience and knowledge of those jobseekers, because 
they falsely consider them a threat, and hence deprive 
the right people from their right to have a proper job. 
When would they stop from slaying the horses that 
are still capable of running, fighting, and winning!

How to slay a horseHow to slay a horse emad Barsoum

“....Having a desire to depart and be with Christ, 
which is far better’’  Philippians 1:23

Thankfulness and 40th Day Memorial
The family of the Beloved and Very Much-Missed

The Late  Mrs. imtithal Fuad Mikhail Dawoud
)widow of the Late Mr. Benyamin nakhla Girgis(

would like to express their deep heartfelt gratitude to all the Reverend Fathers
of the Churches, as well as the family and friends who have lovingly taken the
time to offer their condolences in person, in the newspapers, as well as all the
other means and modes of communication. your comforting, kind words and

messages during these rough times of our loss have indeed given us a
much-needed emotional support. Thank you very much.
May God Almighty reward you abundantly for your love.

                                   The 40th Day Memorial Mass 
will be held at St. Mary and St. Joseph Coptic Orthodox Church, Richmond Hill, 

on Thursday, October 22 at 9:00 in the morning. 
link: “Main Church Streaming & youTube Channel” on the home page of the

church’s website www.smsj.ca
important notice: Please note that due to COViD19 - related attendance restrictions in between the area churches, any

prospective attendee who is not registered at St. Mary and St. Joseph church, needs to notify their intention to attend the
Memorial Mass by sending an email to collegereg@hotmail.com, quoting all their full names and telephone numbers. They

will then receive a reply email, to confirm that they have been successfully registered to attend the Memorial liturgy ser-
vice. May you be abundantly rewarded for your love.

“Whoever Believes in Him should not perish but have everlasting life.’’ John 3:16


