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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة

www.good-news.cawww.good-news.caالسبت ١٦ ابريل ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد التاسع بعد املئتان

gnjournal@gmail.com

جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

حكومة اونتاريو تقدم حكومة اونتاريو تقدم 
تشريعاً خلفض ضرائب تشريعاً خلفض ضرائب 

الغاز والوقودالغاز والوقود

اسبوع حزين على االقباط... من »نهرو املهتز« إلى »املصري اسبوع حزين على االقباط... من »نهرو املهتز« إلى »املصري 
اليوم« مرورًا بـــ »كشري التحرير« و »سيدة بني سويف«اليوم« مرورًا بـــ »كشري التحرير« و »سيدة بني سويف«

تعرف عن اقتراح برنامج »رعاية االسنان« تعرف عن اقتراح برنامج »رعاية االسنان« 
الذي اتفق عليه ترودو مع سينغالذي اتفق عليه ترودو مع سينغ
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االسكندرية التي كانت ثم أصبحت
كنا فى املاضى نغنى إسكندرية ماريا وترابها 
زعفران، فصرنا اآلن نغنى إسكندرية طائفية 

وترابها طالبان!!.
واخلواجة  ماريا  الغادة  اإلسكندرية  طردت   
البقال  بترو  ومعهم  كفافيس  والشاعر  ينى 
ليسكن وجدانها برهامى والشحات واملقدم 
األرض  صارت   ، أرسانيوس  القمص  وقاتل 
هناك ال تتعطر بتراب الزعفران وباتت ماريا ال 
بل  والياسمني،  الفل  تتقلد فى جيدها عقد 
صارت األرض تتخثر بالدم وماريا تقدم عنقها 

للنحر!!.
السكني  يخرج  ثم  الصدقة  يطلب  متسول 
ملعى  يذبح  املسلم  ،عسلية  القمص  ليقتل 
املسيحى، تاجر اخلمور، فى وضح النهار وعلى 
املأل طمعاً فى خمر اجلنة، وقبله فجر مجاهد 
مجاورة  فى  طمعاً  القديسني  كنيسة 
اإلسكندرية  تريفت  اجلنة!  فى  القديسني 
املدينة الكوزموبوليتان ذات املوزاييك العاملى 
لكل  الهاضمة  الثقافية  املعدة  وصاحبة 

احلضارات.
السلفى  بالتلبك  املعدة  تلك  أصيبت 
ما هو  تتقيأ كل  الوهابية، فصارت  والقرحة 
اآلن  القطيع،  عن  وخارج  ومبدع  مختلف 
يبكى اإلسكندرانى سيف وانلى فى امللكوت، 
رسمهن  الالتى  الباليه  راقصات  على  خائفاً 
خشبة  على  املالئكى  حتليقهن  حلظات  فى 
املسرح، ومعه يولول محمود سعيد، وهو يرى 
جحافل التتار متزق مبخالبها الدامية لوحاته 

بتهمة خدش احلياء.
حافظوا  السماء  نافذة  من  بيكار  يوصينا 
من  الدقيقة  الرقيقة  فالحاتى  أنامل  على 
البتر!، يتساءل سيد درويش ملاذا توقف عمال 
كانت  اإلسكندرية،  فى  الغناء  عن  البناء 
سماسرة  ألن  السماء،  شقت  التى  اإلجابة 
األبراج البرابرة بعد أن باعوا ضمائرهم سرقوا 
وتزداد  شاهني  يوسف  توتر  يزداد  حناجرهم!، 
أن  بعد  دمعه  يجفف  وهو  تهتهته،  نبرة 
ثالث  فيلم  أمام  الباب  وأوصد  احللم  أجهض 
وكمان  كمان  اإلسكندرية  معشوقته  عن 

وكمان.

تعد  لم  اإلسكندرية،  تعد  لم  اإلسكندرية 
وأمواج  الندى  قطرات  تبلل خصالت شعرها 
البحر، فهى قد تنقبت، حتى متاثيلها تنقبت، 
وأرصفتها  أفراح  قاعات  صارت  وقالعها 

ساحات ذبح سلفية!.
خياشيم  فى  الوهابى  األصولي  السم  سرى 

ومنابر  عشوائياتها  ونخاع  أسماكها 
فى  كورنيش  أجمل  أصبح  مساجدها، 
فحيح  يصدر  ملتو  ثعبان  أقبح  هو  الكون 
امليكروباصات وال يخلع فى بياته الشتوى رداء 
الكورنيش  كاهله،  على  املكدسة  القمامة 
والكون،  السماء  على  مفتوحاً  كان  الذى 
األخرى،  الضفة  على  النور  بالد  على  املطل 
العقل،  أوكسجني  وبني  بيننا  ا  سدًّ أصبح 

أصبح مساحة عزلة بعد أن كان جسر نور.
رحلوا  ممن  إسكندرانية  بكائيات  استقبلت   
بعنب  احمللى  اإلسكندرية  طعم  ذاقوا  ومن 
بكائيتى  مقدمتهم  وفى  جاناكليس، 
الشخصية على معشوقتى القدمية، وحضن 
املقيت  باألسود  تسربلت  التى  املزمن  غرامى 

الكئيب.
قبلة  غادرتها  أن  منذ  البهجة  ألوان  غادرتها 
وصارت  واآلخر  اخملتلف  شفاه  على  األلفة 
قبلة امللتزم املتصلب املتعنت املتكلس، كاره 
اخملتلف واآلخر، كم أحببت اإلسكندرية، وكم 
تغتسل  التى  اإلسكندرية  عليها،  خائف  أنا 
باملطر فيغتسل قلبها باحملبة ويعود األبيض 
غضب  كل  قطراته  تذيب  أن  بعد  الناصع 

وتصهر كل كراهية.
اخلصب  رحمها  أهدانا  التى  اإلسكندرية 
مرتعاً  صارت  مصر  يا  أبنائك  وأجمل  أجنب 
للبارود،  ومخزناً  للصبار،  ومشتالً  للضباع، 
ديناميت،  وسادة  على  تنام  اإلسكندرية 
عنقها النفرتيتى الساطع بني ساطور جشع 

وينثر  وينشر  الفقير  يلتهم  رأسمالى 
العقل  انغالق سلفى يصحر  ومنجل  القبح 
أكاد  الكراهية،  ويبذر  وينشر  والعاطفة 
يا  عشقك  الذى  كفافيس  الشاعر  أسمع 

إسكندريتى املبتالة املبتغاة يقول:
ما الذى ننتظر

ونحن محتشدون فى الساحة العامة؟
من املنتظر وصول البرابرة اليوم.

لم ال يحدث أى شىء فى مجلس الشيوخ؟
ملاذا يجلس الشيوخ هناك دون سن القوانني؟

ألن البرابرة سيأتون اليوم.
فأى قوانني يسنها الشيوخ اآلن؟

سن  سيتولون  البرابرة،  يصل  فعندما 
القوانني.

ملاذا ينهض إمبراطورنا مبكراً هكذا؟
وملاذا يجلس عند البوابة الرئيسية للمدينة؟

على العرش، فى أبهة، وهو يلبس التاج؟
ألن البرابرة سيأتون اليوم.

واإلمبراطور ينتظر الستقبال قائدهم.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

تعرف على الفئات 
املستفيدة من االنترنت 

العالي السرعة فقط 
بــــ 20 دوالر شهرياً 

بكندا
..................................ص12

من قتل االب 
ارسانيوس؟

اجلذور التاريخية 
والفقهية للعنف ضد 

االقباط
..................................ص15

أونتاريو تضيف عقوبة 
جديدة ملن يقود سيارته 

قيادة متهورة وخطيرة
....................................ص9

جرعة تعزيزية جديدة 
من اللقاح لسكان 
أونتاريو ملن هم فوق 

الــــ 60 عاما
..................................ص12

التباطؤ تواطؤالتباطؤ تواطؤ
قلقة  كنت  االمومة  عتبات  على  خطواتي  أولى  أخطو  كنت  عندما 
فأن  تبعاتها.  حتمل  وشك  على  كنت  التي  املسؤولية  ضخامة  من 
تكون مسؤوالً عن آَخر، عن تهذيب أخالقه وتشكيل عواطفه وترقية 
والبدنية  النفسية  حاجاته  إشباع  عبء  عليك  يقع  وأن  سلوكه، 
واالنفعالية وتكوين املفاهيم القيمية لديه، ليس باألمر الهني. وأذكر 
تربية  عن  السوق  في  املتاحة  الكتب  كل  بشراء  وقتها  قمت  أنني 
شهير  أطفال  لطبيب  مجموعة  اإلطالق  على  أشهرها  كان  األبناء. 
إسمه د. بنيامني سبوك. لآلن ما زلت أذكر بعض نصائحه بخصوص 
التعامل مع االطفال.. خاصة تلك التي كانت تتعلق بطريقة معاجلة 
يغضب  قد  الطفل  أن  قال  العامني.  ذي  الطفل  لدى  الغضب  نوبات 
إلى درجة أنه يفقد السيطرة على مشاعره ويستسلم لنوبة صراخ 
هستيري رافضاً بحال االستجابة حملاوالت تهدئته٬ وأنه عندما يشرع 
سلوكه،  جتاه  فعلها  ورد  األم  إحساس  بذكائه  يتلمس  البكاء  في 
فإذا أظهرت إرتباًكا وأشعرته بعدم قدرتها على التعامل مع املوقف 
بحسم، متّلكه عندئذ  العناد ومتادى في الصراخ. وكلما أظهرت األم 
حيرة وتذبذبًا وتأخر رد فعلها احلازم٬ إزداد عناداً ومكابرة إلى أن يُدخل 
نفسه في حالة هستيرية متشنجة يصعب عليه اخلروج منها. هذا 
السيناريو يعكس نوعاً من صراعات القوة حيث يحاول الطفل٬ مع 
قلة خبرته وعدم قدرته على حتديد األولويات أو التفرقة بني الصواب 
املوقف  على  سيطرته  وفرض  أمه  من  السلطة  سحب  واخلطأ، 
هذا  أن  من  الرغم  وعلى  اخلاصة.  بطريقته  األمور  تسيير  إلى  سعياً 
السلوك هو أول خطوات الطفل نحو بناء الشخصية املستقلة إال 
إن االستسالم له في هذه احلالة لن يساعده على إثبات استقالليته 
الظهور  يؤدي  فقد  ذلك  من  العكس  على  بل  بنفسه  ثقته  وتكوين 
بهذا املظهر الضعيف أمامه إلى خلخلة تصوراته عن القدوة واملثل 
يُنشئ  قد  مما  األدوار،  وحتديد  السلطة  عن  مفاهيمه  وتدمير  األعلى 

طفالً غير سوي. هنا يجب التنويه إلى أن فرض 
األوامر بالصراخ أو بإستخدام العنف هو عالمة 
أخرى من عالمات الضعف٬ التي ال تخفى على 

زمام  على  السيطرة  في  فشالً  يعكس  كاالستسالم٬  ألنه٬  الطفل٬ 
األمور مما يُفقد الطفل احترامه للكبير ويُدخل العالقة األسرية في 

منطقة اخلطر. 
بنائية  ووحدة  صغيرة  مجتمعية  خلية  هي  األسرة  أن  وباعتبار 
أساسية في اجملتمع، دعونا نحاول إسقاط التفاعالت التي حتدث بني 
أفرادها على اجملتمع، مع كامل التحفظ بالطبع على مفهوم السلطة 
األبوية والتصور املستقر في العقل اجلمعي العربي عنها. فاحلكومة 
هنا متثل الوالد أو الفئة التي يقع عليها عبء إتخاذ القرارات وتسيير 
هو  العنيد  الطفل  بينما  لالسرة.  العام  الصالح  يضمن  مبا  االمور 
الفئات الشعبية املثيرة للشغب الفاقدة لالهلية التي تريد سحب 
شيئاً  مقوماتها  من  لها  يكون  أن  دون  احلكم  في  هم  ممن  السلطة 
وإرتكاب األفعال االجرامية.  إلى ذلك عن طريق االرهاب  وهي تسعى 
احلكومة تتخذ أحد موقفني كالهما خاطئ فهي إما تتهاون وتتعامى 
مما  للمشكلة  احلاسم  التصدي  عدم  مفضلة  املوقف  مواجهة  عن 
يؤدي الي إستهتار تلك الفئة بنفوذ السلطة وانغماسها في املزيد 
من العنف والتعنت واالرهاب. أو انها تلجأ إلى االستبداد واستخدام 
منها  ظناً  إنسانية  ال  أبعاداً  حتمل  التي  والقسوة  الشديد  العنف 
أنها بهذا تفرض سيطرتها على الوضع  بينما هي في الواقع تزيده 
تعقيداً. بينما احلل بسيط وواضح وال يحتاج إلى مجادالت وحتليالت 
أال وهو تفعيل القانون واقامة الدولة على ركائز تشريعية يراعى فيها 
املقرون  الرفق  القانون هو  أن تفعيل  إذ  االمكان..  العدالة قدر  حتقيق 
باحلزم الذي ميارسه من في السلطة لفرض النظام والسيطرة وكسب 

االحترام الذين بدونهم يغيب مفهوم الدولة. فلماذا التخاذل؟

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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األخبار  عشرات  بني  من 
والسخيفة؛  اللطيفة  اليومية 
امرأة  عن  خبٌر  استوقفني 
تبرعات  حملة  أقامت  بريطانية 
من  ُمعاجلتها  بهدف  هائلة 
عليها  فأفاض  السرطان،  داء 
أموالهم  من  الطيبني  احمُلسنني 
إلى  يصل  ما  منهم  لتجمع 
خمٍس وأربعني ُجنيًها استرلينًيا، 
باكتشاف  أمرها  افُتضح  أن  إلى 

مرٍض  أي  من  تُعاني  ال  أنها 
وأنها  عالجية،  تكاليف  يتطلب 
استخدمت تلك األموال في لعب 

القمار!
أمثال هذه املرأة كثيرون في ُكل مكان، واليوم 
حول  البشر  ماليني  إلى  الوصول  إمكانية  مع 
التحويالت  سهولة  ومع  إصبع،  بنقرة  العالم 
إصبع،  بنقرتي  آخر  إلى  بلد  من  اإللكترونية 
في  ُملفتة  بصورة  الظاهرة  هذه  تصاعدت 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  بُلدان 
وراء  من  واالستجداء  التسوُّل  وأن  خصوًصا 
الشعور  حاجز  يُلغي  اإللكترونية  الشاشة 
باحلياء أو احلرج أو حتى بقايا الكرامة والكبرياء 
أن  بالتعاُطف  الشعور  يُثير  ومما  البعض!  عند 
استغفالهم  يتم  الذين  الطيبني  احمُلسنني 
تكون  قد  الطريقة  بتلك  أموالهم  وسلبهم 
آِخذها  حاجة  من  أكبر  املال  لهذا  حاجتهم 
باحليلة واخلداع، ال سيَّما أولئك الذين يعملون 
يأتي  ثم  جبينهم  بعرق  مالهم  ويكسبون 
احلاجة  ُمدعًيا  ويتباكى  جيبه  يشق  كسوٌل 

ويأخذها ويهرب دون تعب!
قفا  على  يعيشون  الذين  الُكسالى  حكايات 
ديني، ومعها  األخرين موجودة في كل موروث 
ونبذ  العمل  على  الناس  األنبياء  حث  جاء 
تُكرر  البشرية  الطبيعة  أن  ويبدو  الكسل، 
للُمجتمعات  الظاهري  التطور  رُغم  نفسها 
وازديادها  العمل  فرص  تنوُّع  ورغم  اإلنسانية، 

والعصور  عصرنا  بني  ُمقارنة 
نعمة  من  احملرومة  السابقة 
أن  إال  والتكنولوجيا؛  الكهرباء 
باحلصول  الشغوفني  من  احمُلتالني 
مازالوا  مجهود  دون  املال  على 
وسائل  في  »املوضة«  يواكبون 
بالتقنيات  ويستعينون  تسوُّلهم 
احلديثة لنهب آخر قرٍش في جيوب 

من ُهم أفقر ِمنهم.
ظروف  مع  زمننا  بظروف  ُمقارنًة 
انسان  يوجد  يكاد  ال  أزماٍن مضت؛ 
درجة  إلى  فقيرًا  اعتباره  مُيكن 
على  للحصول  فرصة  وجود  عدم 
في  إال  وامللَبس  والشراب  الطعام 
اإلنسانية  واملآسي  باحلروب  املنكوبة  الُبلدان 
أمنًيا  املُستقرة  البلدان  في  أما  اجلماعية، 
أو  أنِظمة تكافل  إلى حٍد ما توجد  واقتصاديًا 
ضمان اجتماعي على اختالف صوره من الدولة، 
وتوجد جمعيَّات خيرية ُمرخصة رسمًيا تهتم 
لُتقدم  بعناية  دراستها  بعد  جادَّة  حالة  بكل 
سألت  هل  بالفعل.  ملُستحقيها  املُساعدة 
تُشفق  الذين  الناس  أولئك  يلجأ  ملاذا  نفسك 
عليهم وتكاد تعطيهم جزًءا من نقودك وأنَت 
ال تعرفهم إلى أساليب ُملتوية للحصول على 
املال من مجهولني بدل اجلهات املُتخصصة أو 
ألنهم  ببساطة-   – اجلواب  اخليرية؟  اجلمعيات 

يخشون افتضاح أمرهم!
هذه  األهميَّة:  في  غايًة  أمرًا  عزيزي  يا  ر  تذكَّ
أوقات  كثيرًا  تنشُط  الطفيلية  الكائنات 
احمُلللني  توقعات  أن  ومبا  العاملية،  األزمات 
أزمة  على  ُمقِبل  العالم  بأن  ترى  االقتصاديني 
نشاًطا  ستلحُظ  قاِصمة؛  عاملية  اقتصادية 
هائالً للُمحتالني في هذه الفترة، احفظ نقودك 
في مكاٍن أمني، خبئها حتت البالطة التي تضع 
عليها وسادتك ومن عليها قرير العني، وال تُعِط 
رأي  ظروفه  رأيَت  إن  إال  تعرفه  ال  خمللوٍق  قرًشا 

العني.

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

طبعا كشأن كثير أتساءل ملاذا يتم قتل إنسان؟ 
تقتل«.  »ال  قال  لإلنسان  وصاياه  ضمن  واهلل 
أرسانيوس  القمص  الشهيد  الكاهن  طبعا 
راح  الذي  اإلسكندرية،  كنيسة  كاهن  وديد، 
ضحية الغدر والفكر املتطرف، قام بها شخص، 
أكيد يحمل فكر إرهابي، ألن الشخص، التي مت 
القبض عليه، يبدو مما ظهر عليه أنه بدون مأوي 
ملتحي،  عمره،  من  اخلمسينيات  أواخر  وفي 
الذي  ملاذا في شهر رمضان،  فالسؤال  وبالتالي 

يفترض فيه شهر الصوم والعبادات 
لدي األخوة املسلمني، أن يقوم بقتل 

نفس؟ 
من  املتاجرة  أم  الدين؟  هو  هذا  هل 
الناشرة  اإلرهابية،  اجلماعات  قبل 
للجميع،  الكاره  املتطرف  للفكر 
كنت  هل  معهم؟  اخملتلف  ولآلخر، 
أبونا  أن  اإلرهابي،  القاتل  أيها  تعلم 
وديد  أرسانيوس  القمص  املتنيح 
»الشهيد«، وغيرها من اآلباء الكهنة 
أخوتهم  يساعدون  واملسيحيني، 

املسلمني في شهر رمضان، بل ويقدمون لهم 
مثل  للحياة،  الرئيسية  االحتياجات  بعض 
»كرتونة رمضان« التي تشمل عدد من السلع 

الرئيسية. 
وإمياننا،  كنيستنا،  ألن  الكيل،  فاض  أقول  لن 
ننتقل  مرحلة،  عن  عبارة  األرض  أن  على  يقوم 
بعدها للحياة األبدية مع اهلل، وأوصانا السيد 
العنيكم«،  باركوا  أعدائكم،  »أحبوا  املسيح، 
ولكن أصحاب الفكر املتطرف، ممن هي عقولهم 
أو أياديهم ملوثة بالدماء، يسيئون تفسير هذا 
ديانة  املسيحية  احملبة.  على  يقوم  الذي  اإلميان، 

تقوم على احملبة واخلالص. 
ناشرو الفكر اإلرهابي توقفوا عن تأليف أكاذيب 
الذي  املسيحيني،  عن  املريض،  خيالكم  من 
يقبلون بعض في الكنائس، والذي يشربون اخلمر 
صدقها  التي  األكاذيب  من  وغيرها  ونهار،  ليل 
اجلهلة واألميني ومحدودي التعليم أو املتعلمني 
من  والغيرة  للكراهية  خصبة  تربة  ولكنهم 
جتاهه،  متطرفة  أفكار  يحمل  جعله  مما  اآلخر، 

حتت غطاء مشروع إرهابي يوظف الدين.
الفتاح  عبد  الرئيس  وطنية  في  أبدا  أشك  ال 
السيسي، علي املستوي الشخصي، ومحاوالته 
إال  اإلسالمي،  الديني  للفكر  خاصة  لإلصالح 
املؤسسات  بعض  في  وعقبات  رفض  هناك  أن 
مؤسسة  مقدمتها  وفي  اإلسالمية  الدينية 
شيخ  موقف  يتذكر  وكلنا  الشريف،  األزهر 
منزله  في  االعتكاف  ومن  داعش  من  األزهر 
رفضا لدعاوي الرئيس السيسي لتنقية التراث 
اإلسالمي مما فيه من فكر متطرف شأن أفكار 
ابن تيميه، التي تعد الوقود اجلماعات اإلرهابية 

املتطرفة، التي تختفي خلف الدين.
التحقيقات،  قبل  كاهنا،  يقتل  من  كان  قدميا، 
يصفونه،  واإلعالم،  الدولة  مؤسسات  الكل، 
القضية،  لتعومي  عقليا،  اخملتل  أو  باملهتز 
والغلوشة عليها، لكن اآلن الوضع اختلف مع 
وطنية رئيس مثل السيسي، يؤمن بأنه ال فارق 
أو  دينهم  اختالف  علي  املصريني  مواطنة  بني 
لونهم أو عرقهم. ولذا رأينا مؤخرا أن من يقتل 

نفسا، يكون احلكم عليها باإلعدام.
احلكم باإلعدام، رمبا يكون حاسما على قضية 
فردية، لكن اإلرهاب باإلساس قضية فكر. لكي 
تواجه اإلرهاب على احلكومة املصريني، وصانعي 
أن  املسؤولني  وكبار  املثقفني  من  العام  الرأي 
السلفية  للجماعات  املتطرف  الفكر  يواجهوا 
وغيرها من اجلماعات اإلسالمية، التي تبث ليال 
اجملتمع  جتاه  املتطرف،  اإلرهابي  الفكر  ونهارا 

وخاصة جتاه املسيحيني.

لقد حتملت حكومات مبارك السابقة جزء كبير 
من هذه األزمة، في اتفاق ضمني غير معلن، بأن 
اإلسالمية  للجماعات  الساحة  مبارك  يترك 
في  خاصة  وتنتشر  تتمدد  لكي  املتطرفة 
األرياف، مقابل أن تتركه هو وأوالده ساملني، دون 
كانت صفقة  يعني  احلكم.  عليهم  تنغص  أن 
الشارع  مبارك  فيها  يترك  غير معلنة  ضمنية 
للجماعات اإلسالمية، لتنشر فكرها املتطرفة، 
مقابل أن تتركه ينعم بالسلطة دون مشاكل، 
ألنهم اجلماعات املعارضة الوحيدة، التي تسلك 
العنف والدموية للتعبير عن مطالبها، مقارنة 
أو  األحزاب  مثل  املعارضة  املدنية  القوى  بباقي 

منظمات اجملتمع املدني.
مت  اإلسالمية  للجماعات  اإلرهابي  الفكر 
واملدارس  اإلعالم  نشره عبر سنوات طويلة في 
احلكومية  واملؤسسات  والوزارات  واجلامعات 
االرهاب  انتقل  ومنها  السيادية،  واملؤسسات 
هل  واألندية.  املواطنني  وبني  للشارع  والتطرف 
في  واحد  مسيحي  قبطي  يوجد  أال  يعقل 
تعداده  يعبر عن شعب  الذي  املصري،  املنتخب 
حوالي 107 ماليني نسمة، أكثر من 15% منهم 
مسيحيني. وعندما يفوز املنتخب يخرج علينا 
الساجدين،  منتخب  بعبارات  املتطرف  اإلعالم 
التوظيف  عن  شيء  نسمع  ال  يهزم،  وعندما 

السيئ للدين في كل شيء.
اإلعدام وحده ال يكفي، نحن في حاجة لنحارب 
اإلرهاب،  نحارب  نعم  املستنير،  بالفكر  اإلرهاب 
والعريش  سيناء  في  جميعا  منه  عانينا  الذي 
املستنير،  بالفكر  مصر،  محافظات  ومختلف 
حتى لو تطلب األمر أن يكون هناك اختبارات شأن 
كل الدول احملترمة للوظائف احلكومية. ونظفوا 
ووسائل  املساجد  في  واملنابر  والوزارات  املدارس 
والشخصيات  واألصوات  احلناجر  من  اإلعالم 
اإلرهاب  وتنشر  سمومها،  تبث  التي  املتطرفة، 
إليها  يدعو  التي  اجلديدة،  اجلمهورية  والدم في 
ولننتظر  السيسي...  الرئيس  هو  وطني،  رئيس 
اإلرهابي؟  الفكر  لتحارب  مصر  ستفعل  ماذا 

ليس باإلعدام فقط.

شهيد الكنيسة القبطية:
 اإلعدام وحده ال يكفي.. 

محاربة اإلرهاب بالفكر املستنير
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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    .. »ليكونوا واحدا«!
   هي صالتك من أجل تالميذك. 

   هي صالتي من أجل كنيستك. 
    فأرفع، أيها القلب اإللهي: »حجر االفتراق«..
   عن طريق الوحدة املستنيرة، التي ينشدها 

النور ذاته. 
   وّحد كنيستك يا سيد في تالميذك، 

   ووّحد تالميذك في كنيستك. 
   وّحدها يا رب!!

   وّحدها.. 
   ذّکر حّراس حقلك..:

   أال يتخاصموا على ميراثك؛
   وكأنهم من نسل التباعد!
   وأال يقترعوا على أحبابك؛ 

   وكأنهم لم يولدوا معاً، تلك الوالدة الشاقة 
املبللة بالدموع!

   وأال يخسروا الصراع مع األسوار الفاصلة؛ 
   وكأنهم ال يشعرون بجدران إميانهم 

املشترك!
    قل لهم..:  

   أنك: الكل .. للكل. 
     قل لهم..: 

   أال يختلفوا عليك؛ 
   فيتخّلفون عن محبتك، وتنطفئ جمرة 

اإلميان بك..!
    قل لهم..: 

   أال مينعوا الناس عنك باسمك؛ 
   فيقّسمون ملكوتك الى فسطاطني..! 

   قل: للشرقيني.. وللغربيني..
    ـ أولئك الذين مييتونك مرتني،  

   ويهللون لقيامتك مرتني ـ، 
   إنك أنت. إنك واحد. 

   ضمد قلوبنا املثقوبة برصاص العناد، 
   وطهر نفوسنا من النزعة الطائفية 

املتشددة.
   وانفخ في محبيك روح الوحدة الواحدة؛ 

   فتكون رغبتنا األولى:
   في قلوبنا، ومجامعنا، وحياتنا ككل. 

   وّحد أجراسنا يا سيد الكل، 
   وساعدنا؛ لنصغي جيداً إلى: 
  إيقاعات الفرح على محبتنا. 

   وإيقاعات احلزن على متّزقنا. 
   وّحدها یا رب!! 

   وّحدها.. 
   واجعل االثنني واحداً.. 

   .. قلباً واحداً. 
   .. وإمياناً واحداً. 

   .. وطريقاً واحداً.  
   إنها صالتي،

   التي أدفعها إلى أعلى في الهواء؛ 
   فال تتركها تسقط على األرض!...

عـادل عطيـة

ليكونوا 
        واحداً..

»ذبح كاهن وخطف 
قبطية«.... ردًا على األنبا 
بوال بأن احلريات الدينية 
في مصر غير موجودة في 

أوروبا وأمريكا!  

خير  من  اسوأ  الصدف  وبعض  البحتة  بالصدفة 
ترتيباً  لها  الترتيب  يتم  الصدف  وبعض  ميعاد، 
مرتباً ال ترتيب بعده، وقبيل انهيار اجلنية املصري 
أسقف  بوال  األنبا  نيافة  علينا  أطل  بساعات، 
في  الشيوخ  األساقفة  وأحد  وتوابعها  طنطا 
مع  حوار  في  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
اإلعالمي املوالي للنظام »حمدي رزق« على شاشة 
إحدى القنوات الفضائية املصرية املوالية للنظام 
ما  أقل  تصريحات  وجهنا  في  ليلقي  املصري، 
ال  لدرجة  »مستفزة«  تصريحات  أنها  عنها  يقال 

يتحملها مستوى حتمل املواطن العادي! 
حتمل  »اكسترا«  إلى  نحتاج  نحن 

و«اكسترا«  مرارة  و«اكسترا« 
مازوخية حتى نتحمل مثل 

هذه التصريحات!
      األنبا بوال الذي خرج 
لألقباط  ليؤكد  علينا 
احلقيقية  الضمانة  أن 
وجود  هي  حلقوقهم 
»ياسر  الرئيس  سيادة 
الدستور  وليس  جالل« 

محاوره  فاجأ  والذي 
بقوله أنه ال ينبغي تعديل 

ينبغي  بل  فقط  الدستور 
بصالحيات  جديد  دستور  كتابة 

أكبر لرئيس اجلمهورية ولرئيس الوزراء، 
الرئيس  أعطاه  ما  ألن  يقلقوا  أال  األقباط  وعلى 
»ياسر جالل« لألقباط أضعاف أضعاف ما أعطاه 
جديد  دستور  كتابة  أن  يري  فهو  لهم.  الدستور 
مصلحة  في  سيصب  للرئيس  أكثر  بصالحيات 
األقباط ألن الضمانة احلقيقية هي وجود الرئيس 

نفسه!
وحرية  األقباط  حقوق  عن  سؤال  على  رده  وفي   
املوجودة  الدينية  احلرية  بأن  بوال  األنبا  رد  العبادة، 
في مصر غير موجودة في أوروبا وأمريكا! قال هذا 
ولسان  معنى،  ذات  نظرة  له  ينظر  املذيع  بينما 
حاله يقول له »لم أحلم مبا تقول فهنيئاً لنظام 
أنت متدح فيه«! بعد ساعات من حديث األنبا بوال 
املستفز حدث انهيار للجنية املصري أمام الدوالر 
ثم ارتفعت أسعار السلع األساسية بشكل غير 
املصريني  على  احلياة  أعباء  وتفاقمت  مسبوق، 
أياديهم  األقباط  بشكل غير مسبوق، وهنا وضع 
فداء  كبش  يكونوا  أن  اعتادوا  فقد  قلوبهم  على 

للترويع!
        ولم متر أيام حتى وجدنا كاهنا قبطياً يتم 
ذبحه في الشارع على كورنيش اإلسكندرية أمام 
عشرات من أوالده اخملدومني، وعلى مرأي ومسمع 
من املارة في الشارع، ولم متضي على احلادثة دقائق 
حتى خرجت جريدة »املصري اليوم« علينا لتخبرنا 
علي  ليس  وبالقطع  نفسي  مختل  الفاعل  بأن 

اخملتل حرج!
       وال أعلم إلى متى يختل اخملتل على األقباط 
قتل  على  اخملتل  عقله  يشير  متى  وإلى  فقط؟! 
األقباط فقط حتى يختل عليهم دون غيرهم أم 
موازينه  أختلت  مجتمع  في  طائفياً  اختالال  أنه 
عدة  منذ  أنه  يُذكر  بالشيء  والشيء  زمن،  منذ 
سنوات ذبح مختل قبطياً وخرج بعد عدة أشهر 
ليخرج طليقاً  الشارع  في  ليذبح قبطية  طليقاً 

احلريات  دولة  ليذبحه في  آخر  ليبحث عن قبطي 
الدينية الغير موجودة في أوروبا وأمريكا على حد 

قول نيافة األنبا بوال!
        وفي نفس أسبوع ذبح كاهن قبطي في الشارع 
مت خطف خادمة قبطية مشهود لها من اجلميع 
له  القبطية مشهود  الكنيسة  في  وزوجة خلادم 
وهيب  مرمي  السيدة  خطف  مت  حيث  اجلميع،  من 
مع طفلتها ليبحث عنها اجلميع ويناشد زوجها 
والطفلة  الزوجة  على  للعثور  الدولة  وأطفالها 
السيدة  علينا  تخرج  حتى  الدولة  تصمت  ولكن 
فيه عن  تعلن  فيديو قصير  وهيب في  مرمي 
يظهر  بينما  )بإرادتها(  دينها  تغيير 
للجميع على وجهها قدر القهر 
الضرب  وآثار  والذل  واملرارة 
وفي  عليها،  والتعذيب 
نسمع  الفيديو  خلفية 
تصرخ  طفلتها  صوت 
آخر  حتى  وتصرخ  وتصرخ 

الفيديو!
      وال شك أن خروج هذا 
الشكل  بهذا  الفيديو 
األقباط  ترويع  منه  الغرض 
بالذل  ويقبلوا  يصمتوا  حتى 
واإلهانة! هذا الفيديو هو وثيقة 
القبطية  املرأة  قهر  عن  للتاريخ 
الدينية  واجملتمع القبطي في زمن احلريات 
يستطيع  ال  القبطي  فيه  زمن  مسبوقة!  الغير 
مصر،  في  رمضان  نهار  في  ليأكل  وجبة  طلب 
ويجب أن يعيش مواطناً درجة عاشرة ككافر في 
الدينية  باحلريات  يتعاجب  بوال  األنبا  بينما  بلده، 
أوروبا  في  موجودة  والغير  مصر  في  املوجودة 

وأمريكا؟!
      أقول لرجال الكنيسة، ملاذا أصبحنا كاأليتام بعد 
نياحة البابا شنودة؟! ملاذا نذوق الذل واملهانة بهذا 
ملاذا  النظام؟!  جانب  تأخذون  دائماً  ملاذا  الشكل؟! 
ال نسمع منكم ما نشعر به بأمومة الكنيسة؟! 
ملاذا أصبح من العسير علينا احترام ما تقولون؟! 
أال تعلمون أن بتطبيلكم املستمر والغير مسبوق 
أال  لكم،  الشعب  احترام  تفقدون  النظام  لهذا 
تعلمون أن بأسلوبكم هذا أنتم تدفعون األقباط 
إلى آتون نار حال خروج املصريني على هذا النظام؟! 
أين وصايا السيد املسيح في قول احلق؟! هل هادن 
كان  هل  احلق؟!  كلمة  قول  في  املسيح  السيد 
منافقاً؟! هل أتسم يوماً بالرياء؟! هل حقاً تؤمنون 
أن ما تقولون هو كلمة احلق؟! أليس الصمت خيراً 

من هذه التصريحات املستفزة؟! 
             من هذا الذي يصدق أن خروج األنبا بوال في 
بساعات محض  اجلنيه  انهيار  قبل  التوقيت  هذا 
الكالم  هذا  ليقول  خروجه  كان  وهل  مصادفة؟! 
طواعية أم باألمر املباشر؟! وهل وصل بنا األمر إلى 
هذا احلد؟! ثم ما رأيه فيما يحدث لألقباط اليوم؟! 
الدينية  احلريات  زمن  في  أن  بوال  األنبا  أُذَّكر  فقط 
في  كهنة  أربعة  وذبح  قتل  مت  مسبوقة  الغير 
شوارع مصر )أبونا أرسانيوس وديد، وأبونا سمعان 
شحاتة، وأبونا مينا عبود، وأبونا روفائيل موسى(، 
ملقاالت  فنحتاج  اخملطوفات  القبطيات  عن  أما 
ومقاالت! فأي حقوق تتحدثون عنها وأي مواطنة 
تتحدثون عنها وأي حريات دينية تتحدثون عنها؟!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

اختارت  التي  العجوز  القارة  اوروبا 
األصل،  أنها  تكون ظل مع  ان  طوعا 
فاعل  انها  مع  فعل  رد  تكون  وان 
مفترق  في  القارة  هذه  اآلن  مقتدر، 
املاضي  امجاد  تعيد  ان  اما  الطرق، 
تذهب  انها  او  العالم مجددًا،  وتقود 

إلى اجملهول بال عودة وبال رحمة.
عالقة  هي  ما  نتساءل  وعندما 
اوروبا  بإنقاذ  فرنسا  انتخابات 
الناخبني  اختيار  ان  احلقيقة  في 

ان  اما  ألنهم  اوروبا  مصير  سيحدد  الفرنسيني 
السيد ماكرون ويستمر مسلسل فقد  ينتخبون 
لوبان  مارى  السيدة  ينتخبوا  او  األوروبية،  الهوية 
اوروبا  في  جديدة  ألحداث  بداية  ستكون  وتلك 

للحفاظ على هويتها وطابعها املميز.

        ان اصحاب أوروبا االصليني يبدعون ويقودون 
العالم فقط عندما يعودوا إلى قوميتهم األصيلة، 
هويتها  إلى  فرنسا  ترجع  ان  تريد  لوبان  فالسيدة 
احلقيقة التي فقدتها خالل الـــ 60 سنة املاضية 

اليمني  عليهم  يطلقون  فما 
احلقيقة  بينما هم في  املتطرف، 
الهوية  على  حرصا  الناس  أكثر 
فرنسا  ودائما  لفرنسا،  الوطنية 
احلركات  كل  في  أوروبا  تقود 

السياسية التي تبني اوروبا.
اليمني  يفوز  ان  فبمجرد        
عدوى  ستصبح  الفرنسي 
وهنا  األوروبية  البالد  كل  في 
ليس  أوروبا  تتحد  أن  ميكن  فقط 
اقتصاديا ولكن ايديولوجيا في مواجهة التحديات 
روسيا  بني  احلرب  ان  العجوز،  القارة  تواجه  التي 
واوكرانيا اظهرت جليا لألوروبيني انهم ليسوا في 
العاملي  النظام  ان  بل  يعتقدون،  مأمن كما كانوا 
تكون  ال  ان  أوروبا  تكاد  اآلن  يتشكل  الذي  اجلديد 

ضلع اصيل فيه.
القوميني  إال  امامهم  ال حل  اآلن  فاألوروبيني       
بلدانهم،  حماية  على  وأقدر  احرص  هم  الذين 
في  فوزها  فبمجرد  حرفيا  بلدانهم  واقصد 
للفرنسيني،  حرفيا  فرنسا  ستصبح  االنتخابات 
وستمنع حركات هدم اجملتمع الفرنسي وتفتيته، 
لفرنسا  وسيعود  اجلحور،  األفاعي  وستدخل 
وستحلق  الظالم  طيور  يد  على  املفقود  بريقها 
حصون  فوق  احلقيقية  الفرنسية  الشخصية 
بالد  على  غريبا  دخل  الذي  التخلف  وأيدولوجيات 
مسؤوال  سيكون  اآلن  الفرنسي  فالشعب  النور. 
القادم  الرئيس  ليختار  التاريخ عندما يذهب  امام 
األوروبية  والقارة  بالده  سينقذ  انه  إما  لفرنسا، 

والعالم كله وإما......؟

انقاذ أوروبا يبدأ من انتخابات فرنساانقاذ أوروبا يبدأ من انتخابات فرنسا
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الزيزفون«  أشجار  »حتت  اسمه  شارع  برلني  في  كان     
»القصر  اسمه  جداً  كبير  قصر  كان  الشارع  هذا  وفي 
القبعة  »برج  اسمه  برج  كان  القصر  هذا  وفي  العتيق«. 
اخلضراء«. وفي هذا البرج يوجد متثال من احلديد. التمثال 
مسحوبتان.  طويلتان.  ساقان  لها  وكانت  جميلة.  لفتاة 
وكانت كتفها دائرية. ولسبب غير معروف لنا اآلن جعل 
أثر أسنان  أن  الغريب  كل كتف على شكل تفاحة. ومن 
يزال واضحاً على الكتفني..  أو أي مجنون آخر، ما  الفنان 
وكان  حديد«.  من  »العذراء  اسمه:  احلديد  التمثال  هذا 
التمثال يقف فوق کهف، وهذا الكهف ينفتح مرة  هذا 
يوم  كل  ينفتح  السنة  اوقات  بعض  وفي  أسبوع.  كل 
مرة أو مرتني. هذا التمثال كان يستخدم للتعذيب. فقد 
بأن يحتضنوا هذا  امللوك يحكمون على ضحاياهم  كان 
التمثال عراة.. أو كانوا يلقون بهذا التمثال فوقهم حتى 
املوت.. ومن أهم معالم التمثال أن املسامير تخرج من كل 
مكان فيه. فإذا ماتت الضحية ألقوا بها في الكهف حتت 

التمثال.. ألوف ماتوا هكذا..
هذا  يجعل  أن  األكبر  فریدریش  اإلمبراطور  حاول  وقد     
في  بني  الذي  فرسای  قصر  وأبهة  فخامة  في  القصر 
فرنسا في نهاية القرن السابع ليكون مقراً للملك لويس 
له  يجعل  أن  على  حريصاً  فريدريش  وكان  عشر.  الرابع 
القاعة  هذه  وفي  فرسای  قصر  في  كالتي  للمرايا  قاعة 
هزمية  بعد   ۱۸۷۱ سنة  األول  فلهلم  األمبراطور  توج 
معاهدة  أملانيا  وقعت  أيضاً  القاعة  هذه  وفي  فرنسا. 

الهزمية ۱۹۱۹.
األملانية،  هوهنسولرن  أسرة  عاشت  القصر  هذا  وفي     
عادة  يقول  فامللك  اإللهي.  باحلق  احلكم  شعارها:  وكان 
في أول لقاء له مع شعبه: أنا امللك. أنا سيد البالد أفعل 
ما أشاء، القداسة له وحده، وما عدا ذلك فلي أنا وحدي. 
أحضان  في  الظالم  في  األلوف  مات  الشعار  هذا  وحتت 

العذراء احلديدية أو بأي نوع آخر من العذاب الصامت.
أخرى  لفتاة  متثال  احلديدية هي  العذراء  إن هذه  ويقال     
كانت تعيش في ضواحی برلني، وأحبها أحد النبالء وفي 
في  شفاف  أبيض  بفستان  متشي  وجدها  الليالي  إحدى 

وفجأة  وراءها..  النبيل  وسار  النبالء.  أحد  قصر  حديقة 
يرقبها  وظل  القصر.  أشجار  من  شجرة  تعانق  وجدها 
وفجأة وجد أن جذع هذه الشجرة قد التف حوله عدد من 
الرجال عراة.. يقف الواحد إلى جوار اآلخر، والفتاة تتقلب 
الصباح.. ويتساقطون  ويقبلونها حتى  عليهم. تقبلهم 
واحداً واحداً. فإذا سقطوا راحوا يتقلبون عليها.. أو تنقلب 

هي عليهم. وكان قراره قاطعاً: اعدام اجلميع.
ولذلك  لها.  حبه  على  يقضي  أن  يستطع  لم  ولكنه     
صنع هذا التمثال، وجعله نهاية لكل حي.. أو لكل صورة 

حية للخيانة في احلب أو في السياسة!
   ويقال أن هذه العذراء كان اسمها »أناسيدوف« وكانت 
كان  فهو  ظالً.  قتلها  قد  الولهان  محبها  وأن  جميلة. 

يحبها، ولم يخبرها بذلك. وملا رآها مع رجل غيره قتلها. 
أحضانها.  في  وهو  ميوت  أن  وقرر  ذلك.  على  يندم  وراح 
ثم  عليه.  يتقلب  وهو  ومات  القاتل  التمثال  هذا  فصنع 

ترك التمثال ليكون مذبحة لغيره من الناس!
أحد  كان  سجسیموند  يوهان  االمبراطور  عصر  وفي     
إنه  أبيض.  شبحاً  رأي  وفجأة  القصر.  حول  يدور  احلراس 
منه.  الشبح  واقترب  احلدیدی.  التمثال  ذلك  متاماً  يشبه 

ولكن احلارس لم يصب بأي خوف. ووقف وفي يده سالحه. 
وتقدم من الشبح األبيض وهو يقول: سيدتي إلى أين؟

   وكانت السيدة البيضاء قد لفت ذراعيها على صدرها.. 
ومدت ذراعها ثم هوت مبفتاح كان فيها على رأس احلارس. 
أبواب  تفتح  البيضاء  السيدة  ومضت  ميتاً.  وسقط 

القصر وعددها 600 باب. وكان ذلك سنة ۱۹۱۹.
الشبح  هذا  يرى  أن  اإلمبراطور  قرر  اليوم  نفس  وفي     

األبيض. ورآه. وآوي إلى فراشه آلخر مرة. ومات!
أن  البيضاء  السيدة  رأوا  إذا  احلراس  عادة  من  وكان     
حتى  واحدة.  بكلمة  ينطقوا  وأال  الطريق.  لها  يفسحوا 

تعانق متثالها احلديدي وتتالشى فيه!
   وأصبح من النادر أال يراها أحد.

   وفي أيام االمبراطور فریدریش فلهلم الثاني، كان احلراس 
وأنها  القلق.  أنها شديدة  يرونها كثيرا. وكانوا يالحظون 
من  تخاف  كأنها  وراءها  تتلفت  وأحيانا  بسرعة،  متشي 

املوت مرة أخرى..
   وفي سنة ۱۸۰6 قبل موقعة »يينا« الشهيرة بني نابليون 
على  البروسى ضيفاً  لودفيج  األمير  األملاني كان  واجليش 
وتركت  بها.  وانفرد  فتاة.  وأعجبته  األملانية،  األسر  احدى 
أسمع  أن  أريد  األمير:  لها  وقال  كله.  البيت  األسرة  لها 
وظلت  الفرنسيني!     من  القتلى  عدد  بقدر  احلاناً  منك 

الفتاة اجلميلة تعزف حتى الصباح! 
   ولكن الفتاة الحظت أن األمير لم يشرب كأساً واحدة 
من النبيذ طول الليل. وسألت األمير: ولكنك لم تشرب. 

ملاذا؟
إلى  وذهبت  أنام.  تركتني  ولكنك  األمير:  عليها  ورد     
أبرح  لم  بل  الفتاة:  وقالت  مالبسك؟  وغيرت  فراشك، 

مكانی حلظة واحدة.
وأنت  أنت غيرت مالبسك  إذن  لها:  األمير يقول     ووقف 
تعزفني..  وأنت  شفافاً  أبيض  فستاناً  وارتديت  تعزفني.. 
تعزفني..  ورحت  البيانو  على  اجلميلتني  قدميك  ووضعت 
إنني مسحور.. إنني أمتنى أن يرى جنودی كل هذا السحر.. 

وال داعي للقتال والدماء!
أنه مخمور فعالً. فهي لم تتحرك من  الفتاة  وأيقنت     

مكانها. إذن حدث شيء سمع عنه ولم يره.. لقد ظهرت 
السيدة البيضاء وتالشت في هذه الفتاة. ولم يعد األمير 
وعلى شفتيه  األمير  مات  التالى  اليوم  وفي  يرى سواها. 

هذه القصة الغريبة.
كما إن واحداً من املؤرخني قد نقل إلى نابليون أن »املتنبئ« 
 -  ۱5۰۳( نوستراداموس  اسمه  الذي  الشهير  الفرنسي 
»قرون«  عنوانه  الذي  املنظوم  كتابه  في  ذكر  قد   )۱۵66
والذي صدر في سنة 1555 أن قائداً فرنسياً يغزو الشرق 
وسوف  مفزعة.  أشباحاً  پری  سوف  واجلنوب  والشمال 
ذلك  يحكى  أن  من  متنعه  كبرياءه  ولكن  برعب،  يصاب 

ألحد!
   وفي 13 يونيو سنة 1914 سمع القيصر فلهلم الثاني 
القصر.  في  البيضاء  السيدة  رأى  قد  حراسه  أحد  أن 
واستدعاه وحقق معه. وأوقفه أمامه وأمره أال يروي ذلك 
ألحد. وأدرك القيصر أن البد أن نهايته قد اقتربت.. ولكن 
الذي اقتربت نهايته ومات هو صديقه ولى عهد النمسا 

األرشيدوق فرنتس فریدریش!
   وبعد أربع سنوات ترك القيصر فلهلم القصر العتيق 
أسرة  األبد  إلى  وزالت  األولى.  العاملية  احلرب  وانتهت 

هوهنسولرن التي حكمت أوربا خمسة قرون بالضبط..
   وفي ۲۹ ابريل سنة 1945 لم يبق في هذا القصر شیء.. 
حتول إلى رماد واختفت أضواؤه في ظالمه ومجده القدمي 
امللكية  احلجرات  تلك  هناك  تعد  ولم  احلديث..  عاره  في 
في  الشمس  شعاعات  تعد  ولم  الفخمة..  القاعات  وال 
غروبها وشروقها تلقی ضوء على العذراء احلديدية.. ومنذ 
ذلك اليوم لم يعد أحد يسمع بها، أو يسمع أن أحداً رآها.. 

أو يريد ذلك! 

سر ظهور شبح الفتاة ببرج القبعة اخلضراء ببرلنيسر ظهور شبح الفتاة ببرج القبعة اخلضراء ببرلني

ترقية كاهنني إلي رتبة القمصية في كاتدرائية مار مرقس الكويتترقية كاهنني إلي رتبة القمصية في كاتدرائية مار مرقس الكويت
متت ترقية أبونا احلبيب والغالي القس ميخائيل إبراهيم وأبونا احلبيب والغالي القس بيشوي حسني، الكاهنني متت ترقية أبونا احلبيب والغالي القس ميخائيل إبراهيم وأبونا احلبيب والغالي القس بيشوي حسني، الكاهنني 

بكاتدرائية مار مرقس الكويت، علي رتبة القمصية، بيد نيافة احلبر اجلليل األنبا أنطونيوس مطران الكرسي األورشليمي بكاتدرائية مار مرقس الكويت، علي رتبة القمصية، بيد نيافة احلبر اجلليل األنبا أنطونيوس مطران الكرسي األورشليمي 
والكويت والشرق األدني، في قداس اليوم األحد ختام الصوم، املوافق والكويت والشرق األدني، في قداس اليوم األحد ختام الصوم، املوافق ١4١4 أبريل  أبريل ٢٠٢٢٢٠٢٢..

شنودة فلي وزوجته ماري عبيد والعائلة يتقدمون بخالص التهانئ القلبية ألبونا احلبيب والغالي القمص ميخائيل إبراهيم شنودة فلي وزوجته ماري عبيد والعائلة يتقدمون بخالص التهانئ القلبية ألبونا احلبيب والغالي القمص ميخائيل إبراهيم 
والقمص بيشوي حسني، ربنا يدمي أبوتهما وكهنوتهما ورعايتهما للكنيسة وشعبها، إلي منتهي األعواموالقمص بيشوي حسني، ربنا يدمي أبوتهما وكهنوتهما ورعايتهما للكنيسة وشعبها، إلي منتهي األعوام
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

شهد شهر مارس انخفاضا طفيفا في اسعار عقارات تورونتو، حيث مت بيع 11 ألف وحدة سكنية وزاد 
املعروض للبيع إلى 20 ألف وحدة من جميع أنواع العقارات السكنية. مما يعتبر عالمة عن احتمال ان 
يشهد سوق العقارات بعض التصحيح ملوجة جنون األسعار التي شهدناها طوال العامني املنصرمني. 
العام املاضي وان كانت الشقق  البيع انخفاضا بنسبة 35% مقارنة بنفس الشهر من  ارقام  ومتثل 

السكنية وحدها حققت انخفاضا حوالي 17% فقط حيث بيعت 3154 شقة. 
ويقول احملللني انه رغم ذلك فأن سوق عقارات تورونتو مازال قويا. ورغم ان متوسط سعر بيع الوحدة 
السكنية قد هبط قليال بنسبة 2.6% مقارنة بشهر فبراير اال انه زاد مقارنة بشهر مارس من العام 

املاضي.
املستقبل  في  السوق سيشهد  ان  والشراء  البيع  لعمليات  اليومية  املمارسة  ومن خالل  توقعاتي 
ولكن ليس  التي شهدناها من قبل،  األسعار  زيادة  اجلنون في  القريب، هدوء نسبيا يصحح موجة 

انحدارا حقيقيا في األسعار.

تقرير مارس لعقارات تورونتوتقرير مارس لعقارات تورونتو

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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أثرت على  أزمات صحية وكوارث طبيعية،  في ظل 
حول  املليارديرات  عالم  يشهد  العاملي،  االقتصاد 

العالم العديد من التغيرات املثيرة.
من  األثرياء  فيه عشرات  استفاد  الذي  الوقت  ففي 
األوكرانية،  الروسية  واحلرب  كورونا  جائحة  تفشي 

فقد البعض الكثير من ثرواتهم.
السلطات  وحملة  أوكرانيا،  في  احلرب  دفعت 
وانزالق  التكنولوجيا،  شركات  على  الصينية 
أسعار األسهم، 329 ثريا حول العالم، خارج قائمة 
كانوا   169 منهم   ،2022 لعام  فوربس  مليارديرات 
دخلوا القائمة ألول مرة السنة املاضية ضمن 493 

وافًدا جديًدا.
اخلروج منذ  أكبر عدد من حاالت  شّكل عام 2022، 
شخًصا   355 املالية  األزمة  دفعت  عندما   ،2009

خارج القائمة.
أيضا، توفي العام املاضي، 30 مليارديرًا، مت احتسابهم 
بشكل منفصل عن الذين خرجوا بسبب انخفاض 

صافي قيمة ثرواتهم.
الصني  وهي  اخلروج،  عمليات  ثلثي  دول   3 سجلت 

كونغ(  هونغ  من  أربعة  ذلك  في  مبا  شخًصا،   153(
وروسيا )35 شخًصا( والواليات املتحدة )33 شخًصا(.
ارتفعت  الذين  التكنولوجيا،  مليارديرات  شّكل 
ثرواتهم أكثر من أي مجموعة أخرى خالل اجلائحة، 
من  شخًصا   32 ضمنهم  من  تضررًا،  األكثر  الفئة 

الصني وهونغ كونغ.
قائمة 2022، حيث  لكن اخلسائر جائت موزعة في 
عن  خروًجا   45 والتجزئة  األزياء  صناعات  عّدت 
 29 والعقارات  شخًصا،   33 والصناعة  القائمة، 
شخًصا، كما خسر اثنان من أكبر املستفيدين من 
الصحية  الرعاية  قطاعا  وهما  كوفيد-19،  جائحة 

والتمويل، 25 مليارديرًا لكل منهما.
الثروات لقائمة عام  وقامت فوربس بتحديد صافي 
صرف  وأسعار  األسهم  أسعار  باستخدام   2022
مارس   11 اجلمعة  يوم  التداول  إغالق  عند  العمالت 

.2022

املتحدة  واململكة  السويد  من  باحثون  تعاون 
للبحث عن الرائحة األفضل في العالم في ضوء 

تباين ثقافات وأذواق البشر عبر أرجاء املعمورة.
أن  يجدون  الناس،  معظم  أن  الدراسة  ووجدت 
الفانيليا هي أكثر رائحة متعًة على هذا الكوكب 

في كثير من األحيان.
معهد  بني  بالتعاون  متت  التي  الدراسة،  ووجدت 
»كارولينسكا« في السويد وجامعة »أكسفورد«، 
عندما  مماثلة  تفضيالت  في  يشتركون  الناس  أن 
اخللفية  عن  النظر  بغّض  بالرائحة،  األمر  يتعلق 
الثقافية. ووفقاً للنتائج، فإن الفانيليا هي الرائحة 

األكثر إرضاًء، تليها رائحة اخلوخ.
معهد  في  الباحث  أرشاميان،  أرتني  وقال 

البشر  إن  الدراسة،  مؤلفي  وأحد  »كارولينسكا« 
ألنها  مماثلة  شّمية  تفضيالت  لديهم  تكون  قد 
ساعدت البشر األوائل على البقاء على قيد احلياة.

إلى  الرائحة  متعة  تُعزى  أن  للدراسة، ميكن  وفقاً 
ببساطة  أي   ،%41 بنسبة  باألكل  مرتبطة  روائح 
الروائح  بالكثير من  األرجح  البشر على  يستمتع 
نفسها، في أغلب األحيان، بسبب إحساس عميق 

بأن أحد العناصر آمن لألكل.
جاء  الشخصي  التفضيل  أن  الدراسة  وكشفت 
تكون  ملاذا  يفسر  وهذا   %54 بنسبة  االعتبار  في 
إلى  بالنسبة  للشهية  فاحتاً  املتخمرة  الرجنة 
إثارة  األكثر  »الرائحة  آخرون  يراها  بينما  البعض، 

لالشمئزاز في العالم«.

نيويورك تاميز:

الرائحة األفضل في العالم.. دراسة تكشف السر

واشنطن بوست:

329 شخصا غادروا قائمة 

مليارديرات 2022.. األسوأ منذ 2009

نيتها  أوبر عن  اخلاص  النقل  تطبيق  أعلنت شركة 
القطارات  رحالت  حلجز  إلكترونية  خدمات  لتقدمي 

والطيران الدولية في توسعة خلدماتها.
هذه  العمالقة،  األمريكية  النقل  شركة  وستقدم 
الفنادق،  غرف  حجز  أيضا  ستشمل  التي  اخلدمة 

لتكون مؤسسة خدمات رحالت شاملة.
في  أوبر  لعمالء  البداية  في  ستطبق  واخلدمة 
اململكة املتحدة قبل أن تعمم بجميع أنحاء العالم.

من  أوبر  يتيحها  التي  احلالية  للخدمات  لتضاف 
حجز سيارات أجرة ودراجات هوائية وقوارب ومركبات 

سكوتر.
جانب  من  التوسع  هذا  أن  أوت«  »تامي  خبراء  ويرى 
»أوبر« من املؤكد سيؤدي إلى حدوث تغيير كبير في 

قطاع النقل في اململكة املتحدة.
كما سيمنح عمالئه في بريطانيا تكامل بخدمات 
حيث  مضى،  وقت  أي  من  أكبر  بشكل  السفر 
تذكرة  حجز  من  التطبيق  مستخدمي  سيتمكن 
تابعة  أو قطار ثم احلصول على سيارة أجرة  طائرة 

ألوبر تصطحبهم مباشرة للمحطة أو املطار.
عن  أوبر  شركة  كشفت  أوت«  »تامي  موقع  ووفق 
للذهاب  التي استأجر عمالؤها سياراتها  الوجهات 
لها على مدار العام في املدن األوروبية، وعلى عكس 
املتوقع لم يكن من بينها مزارات سياحية بارزة مثل 

قصر باكنجهام أو برج إيفل بباريس.

من  مزيدا  واشنطن  فرضتها  التي  العقوبات  ألقت 
بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  ابنتي  على  الضوء 

البالغتني، اللتني آثرتا البقاء في الظل.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن الرئيس 
الروسي معروف بأن لديه ابنتني من زوجته السابقة، 
العبة  من  طفالن  لديه  بأنه  أثيرت  شائعات  لكن 

جمباز سابقة.
إنهما  قوله  بوتني  عن  إعالم  وسائل  نقلت  كما 
اخلارج  إلى  أبدا  تسافرا  ولم  روسيا  في  تقيمان 
روسيا،  غير  بلد  أي  في  تدرسا  لم  الدائمة.  لإلقامة 

وأنهما درستا في جامعات روسية فقط.
لغات  ثالث  تتقنان  اللتني  بابنتيه  يعتز  أّنه  وأكد 
ال  أنه  مؤكداً  عملهما،  في  وتستعمالنها  أوروبية 
ال  ابنتيه  لكّن  بأسرته،  تتعلق  مسائل  أبدا  يناقش 
»وال  األعمال  أو قطاع  السياسة  في مجال  تعمالن 

تتدخالن في أي شيء« وتواصالن الدراسة.
زوجته  من  الكبرى  االبنة  عاما،   36 فاسني،  ماريا 
عام  عنها  انفصل  التي  بوتينا  ليودميال  السابقة 

2013 بعد زواج دام 30 عاًما.
وأظهرت  بوتني  والدة  اسم  على  ماريا  سميت 
في  صغيرة  طفلة  كانت  عندما  بالعلوم  شغفا 

قبل  موسكو،  في  وكمراهقة  الشرقية  أملانيا 
التوجه لدراسة علم األحياء في جامعة والية سان 
التحقت  دراستها،  من  االنتهاء  وبعد  بطرسبرج، 
الغدد  في  لتتخصص  موسكو،  في  الطب  بكلية 
الصماء لألطفال وتصبح أحد كبار اخلبراء الروس في 

التقزم.
جوريت  الهولندي  األعمال  رجل  من  متزوجة  وماريا 
فاسن ولديهما طفل، مما جعل الرئيس الروسي جًدا 

للمرة األولى.
اما االبنة الثانية فهي كاترينا تيخونوفا 35 عاما، هي 
الصغرى  واألخت  الروسي  للرئيس  الثانية  الطفلة 
ورافقت   1986 عام  أغسطس  في  ولدت  ملاريا، 
الشرقية  أملانيا  في  املدارس  نفس  في  شقيقتها 
وموسكو، لكنها كانت صاحبة اهتمامات مختلفة.
وعلى الرغم من شغل كاترينا حاليا منصب مديرة 
معهد األبحاث الرياضية لألنظمة املعقدة بجامعة 
موسكو احلكومية ودرست في جامعة والية سانت 
كراقصة  بنجاحها  اشتهرت  أنها  إال  بطرسبرج، 

ملوسيقى الروك أند رول.

موقع تامي اوت:

بعد القوارب.. »أوبر« تنتقل 
للقطارات والطائرات: كيف؟

مجلة »فاميلي ويكلي«:

بال عنوان
احلصول  »أتريد  األربع:  السنوات  ذا  اجليران  ابن  سألت 

على هّر صغير؟« 
بدخولها  تسمح  وال  الهررة،  تكره  امي  أن   . كال   -    

املنزل.
   »وماذا عن أبيك؟« 

   - انها تسمح بدخوله طبعا

»ديلي ميل« البريطانية:

طبيبة وراقصة.. ابنتا بوتني اللتان 

شملتهما العقوبات األمريكية

مجلة »ديسكافر«:

عالمة فارقة!

 ُفقد كلبنا الصيني، فاعلنا ذلك في االذاعة والصحف. وبعد عدة ايام اتصلت امرأة هاتفياً واخبرت زوجتي: 
»اعتقد اني وجدت كلبكم، ولكني اجهل كيف يكون الكلب الصيني«.  فاشارت عليها زوجتي ان تسدد 

سبابتها الى احليوان، وتقول: »بانغ ». 
بعد عدة دقائق اتصلت املرأة من جديد وقالت: »إن الكلب وقف على قائمتيه اخللفيتني«. وهكذا وجدنا كلبنا 

املدلل.

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

سياسة الربان

قارب  في  جميعاً  »اننا  سياسّي:  يقول  عندما 
واحد«؛ فهو يبغي أن يلعب دور الربان فيما يجذف 

اآلخرون«.
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طبيب موقوف عن العمل في مقاطعة كولومبيا يحذر طبيب موقوف عن العمل في مقاطعة كولومبيا يحذر 
اآلباء من تطعيم أطفالهماآلباء من تطعيم أطفالهم

املمارس  مالتهاوس  ستيفن  الدكتور  قام 
بريتش  مبقاطعة  دينمان  جزيرة  في  العائلي 
كولومبيا والذي اوقفته كلية االطباء واجلراحني 
عن العمل مؤقتا الشهر املاضي بسبب نشره 
»معلومات خاطئة« عن تطعيم االطفال ضد 
عن  اآلباء  لتحذير  بجولة  قام  وقد   ،19 كوفيد 
كوفيد  بلقاحات  اطفالهم  تطعيم  مخاطر 

.19
وقد أنضم الدكتور ستيفن الي اثنان اخرين من 
وقدموا  االطفال  لتطعيم  املعارضني  االطباء 
بيانات في حديث لهم تقول ان لقاحات كوفيد 

19 لها خطر كبير على األطفال.
ستيفن  الطبيب  االطباء  كلية  أوقفت  وقد 
وقع  انه  من  مزاعم  على  بناء  املاضي  الشهر 
واالقنعة  اللقاح  من  اعفاء  مستندات  على 
صفته  واستخدم  كاذبة،  بيانات  على  تستند 
وقررت  صحية،  اؤامر  على  للتحايل  كطبيب 
جلنة التحقيق انه سيكون هناك خطر حقيقي 
على الناس إذا ما استمر الدكتور ستيفن في 

ممارسة املهنة دون قيود.
والدكتورة صوفيا  الدكتور ستيفن  وقد حتدث 
والدكتور كيفن سكالتر في اجتماع قائلني »ان 
رسالتهم الرئيسية هي أن اخلطر من فيروس 
سنة   19 سن  دون  االطفال  على   19 كوفيد 
عليهم  اللقاح  مخاطر  وإن  )صفر(،  احصائيا 
القلب  عضلة  التهاب  ذلك  في  مبا  كبيرة 

ضربات  انتظام  وعدم  الدماغية  والسكتة 
القلب، وحتى املوت«.

 بينما مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة 
بريتش كولومبيا وحول العالم وصفوا اللقاح 
للبالغني واالطفال بأنه فعال وآمن في الوقاية 
من األمراض اخلطيرة واحلد من انتشار الفيروس 
لآلخرين، وإن اآلثار اجلانبية اخلطيرة مبا في ذلك 
كبير  حد  إلى  املرتبط  القلب  عضلة  التهاب 
و19   12 بني  ما  اعمارهم  تتراوح  الذين  باألوالد 

عاما نادرة جدا من الناحية االحصائية.
أن  يقترحوا  وأخرين  ستيفن  الدكتور  ولكن 
وان  هذا،  من  شك  على  واألمهات  اآلباء  يكون 
اللقاحات ال تزال جتريبية ولم جتر عليها جتارب 
عرضة  ليسوا  األصحاء  األطفال  وان  كافية، 
خلطر اعراض خطيرة أو الوفاة، ويجب تشجيع 
ممكن  قدر  اكبر  جمع  على  واألمهات  اآلباء 
ودعا  اطفالهم،  تطعيم  قبل  املعلومات  من 
الدكتور ستيفن إلى مزيد من النقاش العلمي 
حول الزام الناس بارتداء االقنعة، وكتب رسالة 
إلى مسؤولة الصحة في املقاطعة الدكتورة 
عدمية  االقنعة  »أن  فيها  يقول  هنري؛  بوني 
ستيفن  الدكتور  حتدث  وايضا  وضارة،  الفائدة 
الصحة  تدابير  ضد  املاضي  في  مسيرات  في 
العامة وانضم إلى منظمات تعارض عمليات 
انتشار  من  للحد  التدابير  من  وغيرها  اإلغالق 

فيروس كورونا«.

ماكليون العمدة السابقة ملسيسوجا جتدد عقد عملها لــ ماكليون العمدة السابقة ملسيسوجا جتدد عقد عملها لــ 33  
سنواتسنوات مع مطار بيرسون مع مطار بيرسون

عاما   101 العمر  من  البالغة  ماكليون  هازل  السيدة  قبلت 
جتديد  مسيسوجا،  ملدينة  عمدة  سنة   36 ملدة  عملت  والتي 
عقد عملها ملدة ثالثة سنوات كعضوة في مجلس إدارة هيئة 

مطار بيرسون الدولي.
»أن  صحفي  بيان  في  الغبرا  عمر  الفيدرالي  النقل  وزير  وقال 
في  تعيينها  اعيد  قد  عاما   101 العمر  من  البالغة  السيدة 
مجلس ادارة هيئة مطار بيرسون الدولي )جي تي أيه ايه( وهي 

الهيئة التي تدير اعمال املطار.
وانها  الهيئة  االستمرار في خدمة  قبلت  قد  ماكليون  هازل  السيدة  ان  الوزير؛ يسعدني  وقال 
كرست اكثر من 40 عاما خلدمة مجتمعها وال تزال تلعب دورا مهما في االشراف وتوجيه اعمال 
أكبر مطار في كندا، ووفقا لهيئة )جي تي ايه ايه(، فان االعضاء في االدارة يشرفون ويوجهون 

االدارة في السعي لتحقيق اهداف اعمال املطار.

أونتاريو تضيف عقوبة جديدة ملن يقود سيارته قيادة أونتاريو تضيف عقوبة جديدة ملن يقود سيارته قيادة 
متهورة وخطيرةمتهورة وخطيرة

أضافت حكومة أونتاريو عقوبة جديدة لألشخاص الذين يتم القبض 
عليهم إثناء القيادة املتهورة بداية من األول من ابريل اجلاري، ووفقا 
لوزارة النقل سيكون على السائقني املدانيني بالقيادة املتهورة في 
أونتاريو اآلن، إكمال دورة حتسني القيادة وإال سيتم تعليق رخصهم 
ويجب اخذ هذه الدورة التعليمية من عدد من الشركات املعتمدة 
حكم  صدور  من  يوما   60 خالل  الدورة  هذه  وإكمال  احلكومة  من 

االدانة بالتهور في القيادة.
وقالت وزارة النقل في بيانا لها، ان هذه الدورة التعليمية إلى جانب الغرامة وإلغاء رخصة القيادة 
لفترة من الوقت ترسل إشارة واضحة للسائقني املتهورين مفادها؛ ان القيادة العدوانية واخلطرة 
أزيد من 40 كيلوا في  ليس لها مكان على طرقنا، وأي شخص يضبط بقيادة متهورة بسرعة 
تعليق  ويتم  دوالر  آالف   10 بـــ  تقدر  غرامة  للسرعة سيواجه  احملدد  األقصى  احلد  عن  الساعة 

رخصة قيادته وحجز سيارته ملدة 30 يوما.
إلى ثالثة  املتهورة ألول مرة حكما بالسجن من سنة  بالقيادة  وقد يواجه السائق ايضا املتهم 
سنوات وفي املرة الثانية يواجه السجن من ثالثة إلى عشرة سنوات، ووفقا لبيانات شرطة املرور 
فقد وصلت الوفيات املرتبطة بالسرعة على طرق أونتاريو إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، 

وتوفى 315 شخص عام 2021 نتيجة لــــــ 288 حادث تصادم منفصلة في ذلك العام.

كندا متدد مهمتها العسكرية في العراق حتىكندا متدد مهمتها العسكرية في العراق حتى عام  عام ٢٠٢3٢٠٢3
في  العسكرية  املهمة  متديد  عن  أناند  أنيتا  الدفاع  وزيرة  أعلنت 
قد  الكندية  املسلحة  القوات  وكانت   ،2023 عام  حتى  العراق 
هددت  عندما   2014 عام  اكتوبر  في  مرة  ألول  العراق  في  نشرت 
املسلحة  القوات  وقامت  وسوريا،  العراق  على  باالستيالء  داعش 
الكندية بالعمل إلى جانب القوات الكردية والعراقية اثناء قتالهم 
ومروحيات  مراقبة  وطائرات  مقاتلة  طائرات  ووفرت  لــ«داعش« 

للقوات العراقية باإلضافة إلى مدربني عسكريني وقوات خاصة.
ويأتي اعالن متديد عمل القوات املسلحة الكندية في العراق في وقت حتول الهدف العسكري من 
املنطقة، وفي شهر فبراير لم يكن لدى  املتنامي في  االيراني  النفود  إلى مواجهة  هزمية داعش 
كندا سوي 300 من افراد القوات املسلحة، منهم 250 موظف استخبارات وخدمات لوجستية 

في الكويت و50 مدربا في االردن ولبنان وعدد قليل فقط في العراق.
 2014 عام  منذ  واحللفاء  الشركاء  مع  تعمل  الكندية  املسلحة  القوات  ان  الدفاع؛  وزيرة  وقالت 
لتحسني قدرات قوات األمن العراقية، وتقدم ايضا املساعدات في مجال التدريب وبناء القدرات 

للقوات املسلحة االردنية والقوات املسلحة اللبنانية.
ويأتي قرار متديد املهمة العسكرية الكندية في العراق في الوقت الذي يطلب منها املساهمة 
بقوات ومعدات اضافية في أوربا الشرقية ردا علي الغزو الروسي ألوكرانيا،  وقالت السيدة بسمة 
املومني اخلبيرة بشؤون الشرق االوسط بجامعة واترلو ؛ ان قرار متديد مهمة القوات الكندية في 
العراق يأتي في وقت حرج بالنسبة للعراق، حيث تتأرجح البالد نحو االنهيار وسط حرب بالوكالة 
في   املنطقة  في  باليستية  بصواريخ  ايران هجمات  وايران، حيث شنت  املتحدة  الواليات  بني  ما 
االسابيع االخيرة، وفي حني أن مساهمة كندا رمزية إلى حد كبير فإن هذا ليس الوقت املناسب 

لالنسحاب .

كندا تفرض عقوبات إضافية على قطاع الدفاعكندا تفرض عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي الروسي
أعلنت وزيرة اخلارجية الكندية، ميالني 
مبوجب  جديدة  عقوبات  فرض  جولي، 
اخلاصة  االقتصادية  التدابير  لوائح 
العملية  على  ردًا  وذلك  بروسيا؛ 
أوكرانيا،  ضد  الروسية  العسكرية 
اجلديدة  اإلجراءات  هذه  تفرض  حيث 
قيودا على 33 كيانا في قطاع الدفاع 

الروسي.
وذكر بيان صادر من اخلارجية الكندية 
الكيانات قدمت دعما غير مباشر  أن 
وبالتالي  الروسي،  للجيش  مباشر  أو 
واملعاناة  األلم  في  متواطئة  فهي 
الفتة  أوكرانيا،  حرب  عن  الناجمني 
تذكير  مبثابة  اإلجراءات  هذه  »أن  إلى 
بأن كندا ستكون رائدة في محاسبة 
القانونية  غير  أفعالهم  على  الروس 

انتهاكات  الكامل في  التحقيق  أداة حتت تصرفها لضمان  املبررة، وستستخدم كندا كل  وغير 
القانون الدولي في أوكرانيا« وفق البيان.

وتواصل كندا مراقبة الوضع وتنسيق اإلجراءات مع شركائها الدوليني واستكشاف خيارات فرض 
تدابير جديدة للرد على روسيا.

إيجور  اجلنرال  الروسية  املسلحة  القوات  باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن  أخرى،  جهة  من 
كوناشينكوف تدمير معسكر للنازيني اجلدد األوكرانيني من منظمة »برافي سيكتور« أو ما تعرف 

بـمنظمة »القطاع األمين« احملظورة في روسيا، وذلك باستخدام صاروخ جوي عالي الدقة.
عملية  موسكو  شن  املاضي،  فبراير   24 في  أعلن  قد  بوتني،  فالدميير  الروسي  الرئيس  أن  يُذكر 
عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، األمر الذي دفع الواليات 

املتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.

حكومة اونتاريو تقدم تشريعا خلفض ضرائب الغاز حكومة اونتاريو تقدم تشريعا خلفض ضرائب الغاز 
والوقودوالوقود

على  الضرائب  خلفض  تشريعا  قدمت  حكومته  ان  فورد  دوج  أونتاريو  حكومة  وزراء  رئيس  قال 
الوقود والغاز وإذا مت مترير هذا التشريع فإن ذلك سيخفض ضريبة الغاز مبقدار 5.7 سنتا لكل لتر، 

وسيخفض ضريبة الوقود مبقدار 5.3 سنتا لكل لتر ملدة ستة أشهر بداية من اول يوليو.
وقال وزير املالية في املقاطعة »ان حتديات سلسلة التوريد املستمرة والصراعات اجليوسياسية 
ترفع تكلفة املعيشة بداية من الغاز إلى البقالة، ومع هذه الضغوط االضافية حتتاج العائالت 
ان  في  السبب  هو  وهذا  التكاليف،  انخفاض  على  للحفاظ  إضافية  مساعدة  إلى  والشركات 
حكومتنا تقدم تشريعا لتوفير االعفاء الضريبي في املضخات، وإعادة االموال إلى جيوب الناس«.
ويأتي هذا االعالن مع ارتفاع اسعار الوقود في جميع انحاء كندا، وفي الوقت الذي تستعد فيه 
أونتاريو  فيها  تخفض  التي  األولى  املرة  هي  هذه  وستكون  الربيع،  في  انتخابية  حلملة  أونتاريو 
ضريبة الغاز منذ أكثر منذ 30 عاما. وكان دوج فورد قد وعد بالقيام بهذا في االنتخابات االخيرة 

عام 2018 بخفض اسعار الغاز مبقدار 10 سنتات لكل لتر ولكنه لم يفي بوعده.
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األلوان الزاهية األلوان الزاهية تهيمن على موضة طالء األظافرتهيمن على موضة طالء األظافر
أوردت مجلة “Instyle” أن األلوان الزاهية تهيمن على موضة 
جذابة  إطاللة  املرأة  لتمنح   2022 صيف  في  األظافر  طالء 

تشيع أجواء البهجة والتفاؤل واإلقبال على احلياة.
وأوضحت اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أن األظافر تتألق هذا 
يتناغم مع  الذي   ،”Barbie Pink“ الباربي الوردي  باللون  العام 
 Lemon“ الليمون  شربات  بلون  واألصفر  القصيرة،  األظافر 

Sorbet”، وهو لون أصفر فاحت باستيلي منعش.
وهو   ،”Tangerine“ باليوسفي  األظافر  طالء  يتألق  كما 
واألزرق  فوكس،  ميغان  النجمة  به  تألقت  قوي  برتقالي  لون 
الذهن  في  يستحضر  الذي   ،”Electric Blue“ الكهربائي 
صورة مياه اخللجان الزرقاء في »كوت دازور«، والذي يتناغم مع 

املالبس البيضاء.

. اعتني به مرة كل أسبوع بعزل التيار الكهربي عنه 
محتوياته  من  متاماً  اخليه  ثم  الزائد،  الثلج  إلذابة 

لتنظيفه.
بالصابون  مغموسة  إسفنج  قطعة  استخدمي   .

املذاب، في إزالة البقع الصفراء التي قد تكون به.
. نظفي داخل املبرد كله مباء دافيء مذاب به بعض 
»بيكربونات الصوديوم« أو »برمنجانات البوتاسيوم« 

)وكليهما يشتري من الصيدلية(.
. جتنبي استخدام الصابون في غسل املبرد ألنه ضار 

به.
ال  املبرد بشمع  داخل  األرفف  )طالء(  دهان  . ميكنك 
صدأ  حلدوث  جتنباً  العطار(  )من  رائحة  وال  له  لون 

بتلك األرفف.
إلزالة  خاصة  مستحضرات  باألسواق  توجد   .
من  وهو  املبرد  بجسم  يعلق  قد  الذي  االصفرار 

الصاج األبيض )أو امللون(.
. توجد باألسواق مادة خاصة توضع في أحد أركان 
املبرد العليا المتصاص أي روائح غير مستحبة به. 
وميكن وضع قرص من الفحم لهذا الغرض )يشتري 

من الصيدلية(.
. حتاشياً النبعاث رائحة طعام ما باملبرد مما يؤثر على 
طعام آخر، احرصي على وضع كل صنف في علبة 
احملتويات  ضعي  أو  االغالق.  احملكم  البالستيك  من 
نوع  أي  حتفظي  وال  البالستيك،  من  أكياس  داخل 

مکشوفة داخل املبرد.
التلك  بودرة  الباب طبقة من  فوق كاوتش  . ضعي 

من وقت آلخر حتى يظل محتفظا مبرونته.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

من جتاربي:من جتاربي:
 للعناية بـــ«الثالجة« للعناية بـــ«الثالجة«

ما العمر املناسب للخطبة أو الزواج؟ما العمر املناسب للخطبة أو الزواج؟
   إن االختيار في عمر مبكر لشريك احلياة ضار، كما 
أن االختيار في عمر متأخر بدرجة كبيرة ليس أقل 
تخطيء  قد  مبكرة  في عمر  تختار  فعندما  ضرراً. 
النضج، وعوامل أخرى  االختيار لقلة اخلبرة، وعدم 
)أو  الشاب  يتأخر  قد  نفسه  الوقت  وفي  كثيرة 
بالزواج حتى يكّون نفسه.  الفتاة( في اتخاذ قراره 
رأيه  أن  فيجد  لديها(،  )أو  لديه  أخرى  ألسباب  أو 
وأفكاره بالنسبة الختيار شريك احلياة قد تغيرت، 
وقد يصل  بحرية وسهولة،  االختيار  فال يستطيع 
به األمر للزواج دون اقتناع خوفاً من أن يفوته قطار 

الزواج.
 ويتوقف العمر املناسب للزواج على بلوغ كل من 

الشاب والفتاة سن النضج جسدياً وعقلياً ونفسياً وروحياً، وعلى طريقة التفكير مبوضوعية بعيداً عن 
اخليال وأحالم اليقظة.

 ويشمل النضج عدة نواح مثل: النضج النفسي، والعاطفي، والروحي، واالقتصادي.
   ومظاهر النضج هي:

• الشخص الناضج يقبل نفسه كما خلقه اهلل سبحانه.
• يستفيد من أخطائه ويتعلم منها، كما يستمع القتراحات وآراء اآلخرين، ويأخذها بعني االعتبار.

• ال ييأس إذا أخفق في أمر ما، يستطيع التكيف مع تغير الظروف.
• تفكيره جاد ومحدد وموضوعي، يتحمس لرأيه مادام مقتنعة به.

• يستطيع القيام مبسئولياته، ويعتمد عليه.
• يفكر في إسعاد اآلخرين وخيرهم، كما يفكر في نفسه.

• أن يكون غير أناني، يستطيع أن يقدم التضحية لكي تسير احلياة.
   والزواج مبفهومه الصحيح ليس هو املشاعر احلسية والعاطفية فقط وإمنا هو اتفاق شخصيتني في 
امليول والرغبات واألهداف، مع التقارب في السن، واحلالة االجتماعية، والثقافية والتعليمية، ويرغب كل 

منهما في إسعاد الشخص اآلخر، ويقتنع كل منهما بظروف وشخصية الطرف اآلخر كما هي.
   ويقول خبراء علم النفس إن الزواج مبعناه احلقيقي واحملدد هو: »وظيفة أو مهنة«، وال يستطيع أحد أن 

يلتحق مبهنة قبل أن يكون مستعداً لها استعداداً کامالً.
   وفي السن من 30 - 35 سنة يكون الشاب والفتاة قد كؤنا فكرة واضحة عن مفهوم الزواج، وتكوين 
األسرة، كما أن املستقبل يكون قد وضح أمامهما، فيسهل عليهما اتخاذ قرارهما بشأن اخلطبة والزواج.

اصنعيه بنفسك: اصنعيه بنفسك: 
شراب الكركديهشراب الكركديه

املقادير: 
   نصف كجم کرکدیه – 2 كجم سكر – واحد 
ونصف کجم ماء - عصير 5 ليمونات )الواحدة 

في حجم اجلوزة(.
الطريقة: 

   يغلى الكركديه مع املاء ملدة نصف الساعة، 
ثم يصفى ويضاف إليه السكر، ويغلي بالسكر 
ويغلي  الليمون،  عصير  يضاف  ثم  غلوتني، 

اخلليط مع عصير الليمون غلوتني فقط، ثم يصفى ويعبأ في زجاجات محكمة. وعند استخدام 
الشراب، يضاف املاء املثلج بنسبة 5: 1 أي ميأل ُخمس الكأس من الشراب، ويضاف إليه املاء املثلج 

بدون سكر.

 OLIO كشفت خبيرة من تطبيق مشاركة الطعام
على  املتسوقني  تساعد  التي  النصائح  بعض  عن 
تخزين  خالل  من  املهدورة  الطعام  كمية  تقليل 

األطعمة بالطريقة الصحيحة.
طعامك  تخزين  كيفية  كالرك  تيسا  وتوضح 
بطريقة تسمح ببضعة أيام إضافية من النضارة، 
مما مينحك وقًتا لالستمتاع باملنتجات اللذيذة التي 
في  األمر  بها  وينتهي  ذلك  لوال  فاسدة  تصبح  قد 

سلة املهمالت.
عدم  هي  كالرك  السيدة  تقدمها  نصيحة  أهم 
وتنصح  أبًدا،  الثالجة  باب  في  احلليب  تخزين 
املتسوقون بدالً من ذلك بتخزين منتجات األلبان في 
برودة،  األكثر  تكون  الثالجة حيث  من  اخللفي  اجلزء 

وذلك للحصول على أقصى مدة صالحية.
وعندما يتعلق األمر بضمان بقاء اخلبز لفترة أطول، 
كاملة  أرغفة  شراء  على  املتسوقني  تشجيع  يتم 
بدالً من شرائح، وتغليفها في أكياس قطنية قابلة 
ذلك  بعد  تخزينها  يجب  والتي  االستخدام  إلعادة 

في حاوية مطبخ محكمة اإلغالق.

وفي الوقت نفسه، تقول كالرك أنه يجب االحتفاظ 
من  شريحة  مع  حاوية  داخل  املفتوح  باألفوكادو 
البصل، فهذا اإلجراء مينع األفوكادو من التحول إلى 

اللون البني.
شمع  غالف  أو  قصدير  بورق  املوز  تغليف  ويجب 
يجب غسل  بينما  نضارته،  على  للحفاظ  العسل 
في  وضعه  قبل  واخلل  املاء  من  محلول  في  التوت 

الثالجة.
على  باحلصول  أيًضا  املتسوقني  كالرك  وتنصح 
ميكن  أنه  يعلمون  الذي  للطعام  محدد  ثالجة  رف 
انتباهك  بتركيز  لك  يسمح  مما  بسرعة،  يتلف  أن 
على املنتجات التي يجب استهالكها أوالً، بحسب 

صحيفة إكسبريس البريطانية.

لهذا السبب ال يجب تخزين لهذا السبب ال يجب تخزين 
مشتقات احلليب في باب الثالجةمشتقات احلليب في باب الثالجة
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كان  املاضية،  األيام  خالل  مصر  أقباط  عاشه  حزيًنا  أسبوًعا 
احلدث األبرز فيه هو مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن 
كشري  بواقعة  مرورا  بك،  مبحرم  العذراء  السيدة  كنيسة 

التحرير، وسيدة بني سوف وجريدة املصري اليوم.
البداية

رجل  خالله  قام  بشًعا  حادثًا  اإلسكندرية،  محافظة  شهدت 
كنيسة  كاهن  وديد،  أرسانيوس  القمص  بطعن  ملتحي، 
إلى حالة من  أدى  العذراء وماربولس باإلسكندرية، مما  السيدة 

احلزن الشديد لدى جميع املصريني بسبب هذا احلادث املؤسف.
 بيان الداخلية

اخلدمات  أن  اخلميس،  أمس  بيان  في  الداخلية،  وزارة  وذكرت 
األمنية مبديرية أمن اإلسكندرية متكنت من ضبط مسن عمره 
60 عاًما قام باالعتداء على رجل دين مسيحي، في أثناء سيره 
باستخدام  باإلسكندرية  بشر  سيدى  مبنطقة  بالكورنيش 
املستشفيات  ألحد  املصاب  نقل  ومت  بحوزته..  كانت  »سكني« 

لتلقى العالج إال أنه توفى حال إسعافه.
حتقيقات النيابة وأقوال املتهم

القمص  أن  العامة  النيابة  ذكرِت  الواقعة،  حول  بيانها  وفي 
العذراء وماربولس في  وديد كاهن كنيسة السيدة  أرسانيوس 
كرموز لقي مصرعه في حادث إجرامي، بعدما اعتدى شخص 
مسن يدعي« املتهم نهرو عبداملنعم توفيق، من مواليد 1962 
الساحل  منطقة  في  يقيم  وكان  بأسيوط،  ديروط  مدينة  في 
العذراء  السيدة  كاهن كنيسة  على  أبيض  بسالح  بالقاهرة«، 

مبحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش.

القمص  بقتل  املتهم  بحبس  العامة،  النيابة  أمرِت  وقد 
مبحرم  العذراء  السيدة  كنيسة  كاهن  رزق«  وديد  »أرسانيوس 
بك 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار احملكمة 
املستشفيات  بأحد  الطبية  املالحظة  حتت  بإيداعه  اخملتصة 
والعصبية  النفسية  األمراض  عالج  في  املتخصصة  العامة 
لبيان حقيقة ما ادعاه خالل استجوابه من سابقة معاناته من 

أمراض نفسية تُفقده السيطرَة على أفعاله.
قتله  من  إليه  نُسب  فيما  املتهم  العامة  النيابة  واستجوبِت 
باالتهام  شفاهًة  مواجهته  خالل  فأقرَّ  عمًدا،  عليه  اجملني 
إلى  وفد  أنه  وقرَّر  إقراره  عن  وعدل  عاد  ثم  الواقعة،  بارتكابه 
اإلسكندرية منذ أيام بحًثا عن عمل بعدما تنقل من محافظة 
إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكني 
مبجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاًعا عن نفسه، ثم ادعى أنه 
يوم الواقعة وبعدما رأى اجملني عليه أمامه لم يشعر مبا ارتكبه 

ِقَبله، حتى ألقى املوجودون القبض عليه.
وفي خالل مناقشة واستجواب النيابة العامة املتهَم الحظت 
بصورة  أسئلة  من  إليه  ه  يوجَّ عما  واإلجابة  احلديَث  تلقيه 
حياته  تفاصيل  في  مناقشته  متت  وقد  خاّصة  طبيعية، 
االجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب 
للتثقيف العام، إال أن املتهم -بعد عدوله عن إقراره في مستهل 
التحقيقات- ادَّعى سابَق إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 
10 أعوام دخل على أثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية 

لتلقي العالج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.
 قيادي من اجلماعات ومتطرف

وكشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون اجلماعات املتطرف، عن 
معرفته الشخصية بقاتل القمص في اإلسكندرية، مؤكًدا أنه 
قيادي من اجلماعات ومتطرف، واسم الشهرة »نهرو«، وأنه من 

قرية ببالوي مبركز ديروط محافظة أسيوط
وقال في بث على صحفته الشخصية »فيس بوك«، أن املتهم 
في مقتل القمص ارسانيوس عضو جماعة متطرف، وهو شديد 
التطرف، وسبق أن مت اعتقاله في عهد الرئيس الراحل محمد 
داخل  عنًفا  أحدثت  التي  اجملموعة  ضمن  وكان  مبارك،  حسني 
اجلنائيني  بني  معركة  كانت  والتي  الصناعي،  أبوزعبل  سجن 
االمراض  مستشفي  داخل  نهرو  وضع  مت  أن  إال  والسياسني، 
وخرج،  عنه،  بالعفو  قرار  صدر  حتى  العباسية،  في  العقلية 
وأصبح هائًما على وجهه في الشوارع وتنقل بني احملافظات، إلى 
أن عاد اسمه للسطح مرًة أخرى ونفذ جرميته في اإلسكندرية.

 مطعم كشري التحرير

من  مبنعها  التحرير؛  كشري  مطعم  مسيحية  أسرة  اتهمت 
تناول الطعام داخل أحد فروع سلسلة املطاعم الشهيرة، في 

حني ردت إدارة املطعم على االتهامات بأنها غير صحيحة.
عبر  نشرت  بطرس«،  »سلفيا  تدعى  قبطية  سيدة  كانت 
في  التحرير  كشري  مطعم  »إن  بوك:  فيس  على  صفحتها 
محافظة القاهرة رفض أن يُقدم لها وجبتي طعام مع طفلتها 

إال بعد أذان املغرب«.
وقالت »سلفيا بطرس«، عبر صفحتها الشخصية على موقع 
بنتي  جبت  النهارده  »نزلت  بوك«:  »فيس  االجتماعي  التواصل 
وباباها  هناك  على  جري  روحنا  مترين  عندها  كان  احلضانة،  من 
خلص شغله وعدى علينا، بعدما خلصنا بنتي قالت أنا جعانه، 
صاميني  اننا  ومبا  حاجه،  أي  ناكل  نعدي  بره  واحنا  فرصه  قولنا 

ولقينا »كشرى التحرير«، فاحت وشغالني قولنا ناكل ونروح«.
أول  بتاكل  البنت  ويادوب  االكل،  وجه  وطلبنا  »قعدنا  وأضافت: 
العاملني جاي بيقول ممنوع األكل قبل  معلقه لقينا واحد من 
والناس  ده مطعم ومفتوح  ايه.. مش  يعني  املغرب، فتساءلت 
قاعده، قالي اه الناس تقعد بس محدش ياكل قبل اآلذان، قولت 
للمغرب  صاميه  مش  أنا  براحتك  اآلذان  ومستني  صامي  انت  له 

وقاعده في »مطعم« واألكل قدامي ازاي ماكلش«.
ردت  بيانا،  التحرير  كشري  مطعم  إدارة  أصدرت  جانبها  ومن   
»العميلة  فيه:  وقالت  بطرس  سيلفيا  السيدة  على  خالله 
احملترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة 5:50م لطلب أوردر 
وأالوردر  أالوردر  واستلمت  للكاشير  احلساب  ودفعت  أواي  تيك 

تيك أواي«.
داخل  بتناوله  مسموح  غير  اواي  التيك  »األوردر  وأضافت: 
الصالة.. العميلة لم جتلس داخل الصالة ألنها مغلقة في هذا 
ذلك  غير  حدث  وإذا  الطفلة  أو  العميلة  منع  يتم  ولم  الوقت 
فهو خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة املسؤول عن 

اخلطأ املُرتكب«.
الفهم  سوء  وتوضيح  اليوم  العميلة  مع  التواصل  مت  وتابعت: 
وتقبلت االعتذار، والعالقة لهذا األمر بكل االدعاءات التي تنشر 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وأكملت: »نحن نكن كل االحترام لكل العمالء وال يجوز التفرقة 
علينا  الدخيلة  النبرة  هذه  والنعرف  أخوة  فكلنا  أي عميل  بني 

ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عاًما«.
نيوز  لــ«مراسل جود  السيدة سلفيا  زوج  نبيل  بيشوي  وقال   
بالقاهرة« أن الواقعة غريبة من نوعها علي اجملتع املصري، وأنه 
تلقي الكثير من الرسائل من الوسطاء من اجل انهاء القضية 

ولكن مصر علي أخذ حقه.
 جريدة املصري اليوم

فوجئ قراء صحيفة املصري اليوم بخبر منشور في صفحتها 
»ما  قائلة:  املنجد  صالح  محمد  يدعى  سوري  لداعية  األخيرة 

حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟«.
تعتذر  بيانا  اليوم«  »املصري  جريدة  أصدرت  الواقعة  هذه  وبعد 
فيه عن اخلطأ في نشر الفتوى، حيث حاولت الصحيفة بهذا 

البيان امتصاص حالة الغضب الشعبي ضدها.
وقال البيان: »ألن االعتراف باخلطأ فضيلة، فإن مؤسسة »املصري 
ملا مت نشره حول  باعتذار واضح وصريح،  اليوم« مدينة لقرائها 
فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد احملررين باملصري اليوم- 
في جتاوز وخطأ واضح – دون تدقيق أو تدبير، وهذه الفتوى أطلقت 
صفة »الكفر« على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف ال 
تستخدمه املصري اليوم على اإلطالق، وال توافق عليه، كما أن 
الكثيرين في  أصابت  إطارا آلفات سلبية  ترسم  األوصاف  هذه 
اجملتمع املصري، لطاملا حاولت »املصري اليوم« طوال تاريخها أن 

تواجهها وحتاربها«.
أصل  من  سوري  وداعية  فقيه  املنجد  صالح  محمد  والداعية 
فلسطينيني  ألبوين  ولد  السعودية،  في  ُمقيم  فلسطيني 
الجئني في سوريا ثم سافر أهله إلى السعودية فنشأ وترعرع 
فهد  امللك  جامعة  من  البكالوريوس  درجة  نال  حتى  هناك 
صناعية،  إدارة  قسم  بكالوريوس  بشهادة  واملعادن  للبترول 
ليتحول بعدها إلى الدعوة بتوجيه من الشيخ عبد العزيز بن 
باز، إذ وجهه بالعمل إماماً وخطيباً في املنطقة الشرقية وكان 

عمره دون الثالثني.
 اجمللس األعلى لإلعالم

القانوني  املمثل  استدعاء  اإلعالم   لتنظيم  األعلى  اجمللس  قرر 
املنسوبة  الفتاوى  إحدى  نشر  بسبب  اليوم«،  »املصري  جلريدة 
الفتنة  »إثارة  لإلعالم  األعلى  اجمللس  واعتبرها  الشيوخ  ألحد 

واحلض على التمييز بني املواطنني«.
وأوضح اجمللس في بيان له، أن إدارة الرصد باجمللس األعلى رصدت 
والصحفية،  اإللكترونية  املواقع  متابعة نشاط  الواقعة ضمن 
وبناء على ما تناولته وسائل التواصل االجتماعي من انتقادات 

حادة وهجوم عنيف على اجلريدة.
مرمي وهيب... سيدة بني سويف

فوجئ  القبطيات،  واختطاف  اختفاء  الزمة  جديد  تطور  في 
االجتماعى  التواصل  مواقع  على  فيديو  بانتشار  االقباط 
للقبطية اخملتفية ببنى سويف ” مرمي وهيب ” وهى تعلن اشهار 
خوف  حالة  فى  وهى  مرمي  وحتدثت  حمايتها  وتطلب  اسالمها 

ويظهر فى الفيديو صراخ طفلتها اخملتفية معها .
ورد زوجها جوزيف سعد : ان الصورة تتحدث عن نفسها؟ وانه 
زوجته جيدا وهى تتحدث فى حزن وخوف وهو ما يؤكد  يعرف 
لنا  لسمحوا  اختيارها  فى  حرة  كانت  واذا  اكراه  حتت  هذا  ان 

مبقابلتها حتى نسمع منها .

اسبوع حزين على االقباط... اسبوع حزين على االقباط... 
من »نهرو املهتز« إلى »املصري اليوم« مرورا بـــ«كشري التحرير« و«سيدة بني سويف«من »نهرو املهتز« إلى »املصري اليوم« مرورا بـــ«كشري التحرير« و«سيدة بني سويف«

القاهرة- جرجس ابراهيم
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جرعة تعزيزية ثانية من اللقاح جرعة تعزيزية ثانية من اللقاح 
لسكان أونتاريو ملنلسكان أونتاريو ملن هم فوق  هم فوق 

الــــ الــــ 6060 عاما عاما
مكنت احلكومة لسكان أونتاريو الذين 
فوق  فما  عاما   60 العمر  من  يبلغون 
وكذلك جميع السكان االصليني وافراد 
االصليني  السكان  غير  من  اسرهم 
أكثر  او  عاما   18 أعمارهم  تبلغ  الذين 
من حجز جرعة معززة، وذلك من خالل 
اونتاريو  ملقاطعة  االلكترونية  البوابة 

بداية من 7 ابريل املاضي، حسب ما ذكرت املقاطعة في بيان 
صحفي. يأتي هذا اإلعالن بعد أن نصحت اللجنة االستشارية 
لطرح  باالستعداد  واألقاليم  املقاطعات  للتحصني  الوطنية 

جرعات رابعة في األسابيع املقبلة.
وتوصي اللجنة املقاطعات بإعطاء األولوية لألشخاص الذين 
دور  في  واملقيمني  فوق  وما  عاما   80 بني  أعمارهم  تتراوح 
رابعة  بجرعات  بشدة  اللجنة  وتوصي  األجل،  الرعاية طويلة 

لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 70 و79 عاما.
وقالت وزيرة الصحة كريستني اليوت؛ بينما نواصل التعايش 
مع كوفيد 19 نستخدم كل االدوات املتاحة للحد من تأثيره 
على مستشفياتنا ونظمنا الصحية من خالل توسيع نطاق 
تتوقع  املقاطعة  بان  واضافت  املعززة،  اجلرعات  استخدام 
ارتفاعا حادا في االصابات بعد فتح املقاطعة مرة أخرى لتعود 
لقوتها االقتصادية، وأن اللقاحات واالدوية املضادة للفيروسات 
يجب ان تساعد املقاطعة على التغلب على ارتفاع االصابات 
وال يوجد سبب للذعر، حيث اننا سنكون قادرين على جتاوز أي 

طفرة.
وقال دوج فورد؛ أننا ميكننا التعامل مع املوجة االخيرة فلدينا 
إسحاق  الدكتور  املعدية  االمراض  عالم  وقال  لهذا،  املوارد 
اجلرعة  تساعد  ان  فيمكن  اآلن  نعرفه  ما  على  بناء  بوغاش؛ 
الرابعة االشخاص الضعفاء واالكبر سنا، والذين هم عرضة 
يكن  لم  انه  اسحق؛  الدكتور  واشار   19 كوفيد  من  للخطر 
الوقت املناسب للمقاطعة إللغاء ارتداء االقنعة في معظم 

االماكن املغلقة.

ألول مرة في تاريخها.. ألول مرة في تاريخها.. 
»السعودية« »السعودية« تقرر منع بث تقرر منع بث 

الصلوات في رمضانالصلوات في رمضان
السعودية  السلطات  قررت 
بثها  أو  الصلوات  نقل  عدم 
اإلعالمي  الوسائل  في 
في  وذلك  أنواعها،  بشتى 
اليوم  أصدرته  جديد  قرار 
اإلسالمية  الشئون  وزارة 
باململكة  واإلرشاد  والدعوة 
العربية السعودية، فحسب 
السعودية  اإلعالم  وكالة 

»واس« أصدرت الوزارة مجموعة من التعليمات والتوجيهات اخلاصة 
الصلوات  بث  منع  بينها  من  وكان  رمضان،  قبل  املساجد  بتهيئة 

تلفزيونًيا ألول مرة في تاريخها.
تفطير  ملشروعات  املالية  التبرعات  جمع  منع  القرارات  من   وكان 
ساحات  في  التفطير  مشاريع  تكون  أن  على  وغيرها  الصائمني 
أو املؤذن، وأن يتم  املساجد واألماكن املهيئة حتت مسئولية اإلمام 
مباشرة،  منه  االنتهاء  بعد  للتفطير  اخملصصة  األماكن  تنظيف 
بضرورة  ومؤذنني  أئمة  من  املساجد  منسوبي  على  الوزارة  وأكدت 
املبارك،  رمضان  شهر  خالل  التغيب  وعدم  عملهم  في  االنتظام 
اإلمام  لتصوير  املساجد  في  املوجودة  الكاميرات  استخدام  وعدم 

واملصلني.
 وأثار قرار منع بث الصلوات غضب مستخدمي التواصل االجتماعي، 
وذكر العديد من املعلقني أنهم تعلقوا مبشاهدة الصلوات عبر البث 
التلفزيوني لعجزهم عن زيارة بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم أو 
أداء احلج والعمرة، كما انتقد آخرون االستمرار في بث احلفالت التي 

تقيمها اململكة مؤخرًا مع منع بث الصالة.

تعرف على الفئات املستفادة من تعرف على الفئات املستفادة من 
االنترنت العالي السرعة فقط االنترنت العالي السرعة فقط 

بــــبــــ  2020 دوالر شهريا بكندا دوالر شهريا بكندا
عن  الكندية  احلكومة  أعلنت 
إنها دخلت في شراكة مع 14 
خدمات  مقدمي  من  شركة 
امكانية  لتوفير  االنترنت 
عالي  انترنت  إلى  الوصول 
معقولة  بأسعار  السرعة 
للعائالت الكندية، وميكن ملئات 

التقدم  السن  وكبار  املنخفض  الدخل  ذات  االسر  من  االالف 
بطلب لالستفادة من هذا فقط بــــ 20 دوالر في الشهر.

فرانسوا  السيد  والصناعة  والعلوم  االبتكار  وزير  أعلن  وقد 
فيليب في بيانا؛ عن أن سرعة االنترنت ستكون أسرع عما هو 
موجود بـــ 5 مرات و10 مرات على التوالي، وايضا ستتضاعف 
في  جيجابايت   200 إلى  جيجابايت   100 من  البيانات  كمية 

االستخدام الشهري.
يحتوي  خطابا  لذلك  املؤهلني  السن  وكبار  االسر  وستتلقى 
على رمز من حكومة كندا وسيكون هذا مطلوبا للتسجيل 
آمنة  الكترونية  بوابة  خالل  من  العائالت  ربط  برنامج  في 
الفرد  او  االسرة  كانت  طاملا  املبادرة  لكامل  صاحلا  وسيكون 

املسن مؤهال لذلك.
املتوفر  على  يعتمد  البرنامج  هذا  إلى  الوصول  فان  ذلك  مع 
البرنامج  هذا  وكان  احلكومة،  مع  املشاركة  الشركات  في 
في السابق متوفر لألسر التي تتلقي احلد األقصى من إعانة 
اآلن  ليشمل  البرنامج  في  التوسع  مت  ولكن  الكندي  الطفل 

كبار السن الذين يتلقون احلد األقصى من الدخل املضمون.
وقال وزير كبار السن السيد كمال خيرا؛ أن كبار السن يعتمدون 
إلى  على االنترنت للبقاء علي اتصال مع احبائهم والوصول 
اخلدمات احليوية، وان تزويد كبار السن ذوي الدخل املنخفض 
سيحدث  معقولة  بأسعار  السرعة  على  احلصول  بإمكانية 
Con- البرنامج يسمى اليومية. هذا   فرقا هائال في حياتهم 

necting Families 2.0

بعد لبنان.. بعد لبنان.. 
سيرالنكا على شفير اإلفالس.. سيرالنكا على شفير اإلفالس.. 

األزمة وصلت كسرة اخلبزاألزمة وصلت كسرة اخلبز
الدول  إفالس  مصطلح  أن  يبدو 
بإفالس  مقارنة  ما  نوعا  غريب 
لكن  والشركات،  األشخاص 
إفالس الدول يحدث، وهناك بلد 
آسيوي على وشك الوصول إلى 
هذه احلالة في الوقت الراهن هو 

سيرالنكا.
أن  أيام، عن  قبل  احلديث،   وجرى 
دولة عربية هي لبنان على وشك 

إعالن إفالسها.
بديون  تاريخها، فهي مثقلة  في  اقتصادية  أزمة  أسوأ   تعيش سيرالنكا 
خارجية تبلغ 25 مليار دوالر، منها ما يزيد على 7 مليارات دوالر مستحقة 

هذا العام وحده، في وقت يتراجع احتياطياتها من النقد األجنبي.
حد  وصلت  التي  سيرالنكا،  في  الصعبة  االقتصادية  األوضاع   وأدت 
االقتراض لشراء املواد الغذائية إلى حدوث اضطرابات، فاحتل متظاهرون 

مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مطالبني إياه بالتنحي.
العام  خالل  سيرالنكا  إفالس  عن  يُعلن  أن  املتوقع  من  إنه  خبراء   ويقول 
قيام  هو  سيرالنكا  أزمة  تفاقم  إلى  أدى  الذي  والسبب   ،2022 اجلاري 

حكومتها بتخفيض كبير على الضرائب وزيادة اإلنفاق.
 وخالل 3 أعوام فقط، انخفض االحتياطي النقدي األجنبي لسيرالنكا من 

7.5 مليار دوالر إلى 3.1 مليار دوالر.
أو  وشروطها  القروض  جدولة  إعادة  هو  اإلفالس  لتفادي  املطروح   واحلل 
ما  وهو  »املتعثرة«،  صفة  الدولة  على  حينها  ويطلق  منها،  جزء  شطب 
تسعى إليه سيرالنكا حاليا، حيث تريد إجراء محادثات مع صندوق النقد 

الدولي، أبرز دائنيها في وقت الحق من أبريل اجلاري.
 وهناك العديد من الدول التي أعلنت إفالسها مثل أملانيا وروسيا وإسبانيا 

واألرجنتني.

تعرف عن اقتراح برنامجتعرف عن اقتراح برنامج »رعاية  »رعاية 
االسنان« الذي اتفق عليه ترودو مع سينغاالسنان« الذي اتفق عليه ترودو مع سينغ

مع  مؤخرا  احلاكم  الليبرالي  احلزب  التي عقدها  الثقة  اتفاقية  مبوجب 
احلزب الدميقراطي اجلديد والذي يضمن دعم احلزب الدميقراطي حلكومة 
تعضيد  مقابل   2025 عام  حتى  الثقة  تصويت  في  الليبرالية  االقلية 
برنامج  انشاء  مثل  الدميقراطي  احلزب  اولويات  من  للعديد  الليبراليني 
وطني لرعاية االسنان للكنديني ذوي الدخل املنخفض لتحقيق توسع 

أكبر في نظام الرعاية الصحية العامة في كندا.
ومبوجب هذا البرنامج ستكون األسر التي يقل دخلها السنوي عن 90 
ألف دوالر والتي تفتقر إلى التأمني على األسنان مؤهلة للحصول على 
ألف   70 السنوي عن  يقل دخلهم  الذين  واالفراد  احلكومة  تغطية من 
دوالر سيتم تغطية تكاليف عالج اسنانهم بالكامل من قبل احلكومة، 
وابتداء من وقت الحق من هذا العام سيصبح األطفال دون سن 12 عاما 
بحلول  الكامل  التنفيذ  مع  احلكومة  تغطية  على  للحصول  مؤهلني 

عام 2025.
وفي عام 2023 سيتم توسيع البرنامج ليشمل االشخاص الذين تتراوح 
اعمارهم 18 عام، وكبار السن واالشخاص ذوي اإلعاقة وسيتم تنفيذ 
البرنامج بالكامل بحلول عام 2025، مبوجب اجلدول الزمني املقترح. وقد 
قدر املسؤولني تكاليف هذا البرنامج بــــــ 4.3 مليار دوالر خالل السنة 

األولى ويتكلف بعد ذلك حوالي 1،5 مليار دوالر سنويا حتى عام 2025.
وقالت الزعيمة املؤقتة حلزب احملافظني كانديس بيرجن »إن اإلتفاق بني 
متهور  إنفاق  إلى  سيؤدي  اجلديد  الدميقراطي  واحلزب  الليبرالي  احلزب 

خالل فترة من عدم اليقني االقتصادي ».

أمين هدهود ... الوفاة الغامضة أمين هدهود ... الوفاة الغامضة 
للباحث االقتصادي تثير للباحث االقتصادي تثير جداًل في مصرجداًل في مصر

الباحث  وفاة  أثارت 
أمين  املصري  االقتصادي 
احتجازه  أثناء  هدهود 
لألمراض  مستشفى  في 
في  واسعاً  جدالً  النفسية 
من  اتهامات  بعد  مصر، 
ناشطني حقوقيني لألجهزة 
قسرياً  بإخفائه  األمنية 

والتسبب بوفاته.
 وفي بيان رسمي، نفت النيابة العامة املصرية وجود أي شبهة جنائية 
في الوفاة، مؤكدة أنها »عاينت جثمانه وتبني خلوه من أي إصابات«، و إن 
الوفاة وقعت في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، »من جراء 

هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب«.
 وقال عمر هدهود، شقيق أمين، في تصريحات صحافية، إن جثة أخيه 

اخملتفي منذ شهرين كانت حتمل »كسوراً في اجلمجمة«.
في  العاملني  قبل  من  منع  ولكنه  اجلثمان  تصوير  حاول  أنه  وأضاف 
بحسب  التقطها،  التي  الصور  حذف  على  أجبر  كما  املستشفى، 

تصريحاته.
 وأوضح هدهود أن ضابط شرطة أبلغه بوفاة شقيقه في املستشفى 
النيابة  السبت. وتسلمت األسرة اجلثمان بعد تشريحه بناء على قرار 

العامة، وتوجهت إلى مسقط رأسه في املنوفية لدفنه.
محمد  السابق  في  عضواً  عاماً،   48 العمر  من  البالغ  هدهود،   وكان 
ألحزاب  ممثلني  تضم  مبادرة  بدوره  دشن  والذي  السادات،  عصمت  أنور 
قضايا  في  سجناء  سراح  إلطالق  للتوسط  مدني  مجتمع  ومنظمات 

الرأي والتعبير.
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مسيحي  مليون   360 من  أكثر  تعرض 
العالم  في  الشديدين«  والتمييز  »لالضطهاد 
خالل 2021 وفق تقرير نشرته منظمة »األبواب 
كانت  أفغانستان  أن  إلى  مشيرة  املفتوحة«، 

األسوأ في معاملة املسيحيني.
وقال باتريك فيكتور، مدير املنظمة في فرنسا 
وصل  »لقد  صحافي  إيجاز  خالل  وبلجيكا 

االضطهاد إلى مستوى قياسي«.
في  أنه  احلكومية  غير  املنظمة  تقرير  وبني 
سبتمبر  و30   2020 أكتوبر   1 بني  ما  الفترة 
2021، تعرض »أكثر من 360 مليون مسيحي« 
والبروتستانت  واألرثوذكس  الكاثوليك  من 
دولة   76 من  وغيرهم  واإلجنيليني  واملعمدانيني 
- »لالضطهاد والتمييز الشديدين« مقارنة مع 

340 مليونا في عام 2020.
بزيادة  مسيحيا،   5898 قتل   ،2021 عام  في 
السابق حني مت تسجيل  العام  قدرها 24% عن 
كل عشرة  من  ثمانية  وقتل  قتل.  حالة   4761

مسيحيني في نيجيريا.
باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الكنائس 
التي أُغلقت أو تعرضت للهجوم والتدمير إلى 
في   4488 مع  مقارنة  املاضي  العام  في   5110

2020
للمسيحيني  اضطهاًدا  األكثر  الّدول  هي  ما 

اليوم؟
ال متّثل أفغانستان لوحدها الّتغيير الكبير في 
تصنيفات هذا العام. انتقلت ميامنار إلى املرتبة 
12 وهي اّلتي كانت في الّسابق في املرتبة 18، 
بسبب تصاعد العنف بعد االنقالب العسكرّي 
الّصحّية. قفزت  الّرعاية  والّتمييز على صعيد 
تشغر  كانت  اّلتي  وهي   18 املركز  إلى  قطر 
البيتّية  للكنائس  تسمح  لم  إذ   ،29 املرتبة 
املرتبطة  اإلغالق  فترة  بعد  نشاطاتها  مبعاودة 
الّسابق،  في  احلال  كان  بـ COVID-19 كما 
على الّرغم من اإلذن املمنوح للمساجد ولعدد 
تقّدمت  رسميًّا.  املسّجلة  الكنائس  من  قليل 
إندونيسيا إلى املركز 28 وهي اّلتي شغرت في 
إسالميني  هجومني  بسبب   ،47 املركز  الّسابق 
على  الّضحايا  من  عدد  أوقعا  كنائس  على 
ضّد  احلكومة  شّنتها  اّلتي  احلملة  من  الّرغم 
اإلرهابيني. وقفزت كوبا إلى املركز 37 وهي اّلتي 
املكّثفة  اإلجراءات  بسبب   ،51 املركز  شغرت 
املعارضني  املسيحيني  والّنشطاء  القادة  ضّد 

للمبادئ الّشيوعّية.
األولى  العشر  الّدول  تبادلت  عام،  بشكل 
مراكزها فيما بينها مقارنة مع العام الفائت. 
فعلت  كما   ،3 املرتبة  على  الّصومال  حافظت 
ليبيا في بقائها في املرتبة 4، وإريتريا في املرتبة 
6، والهند في املرتبة 10. تقّدمت اليمن مركزين 
باكستان  مكان  ولتحّل   ،5 املرتبة  إلى  لتصل 
اّلتي تراجعت ثالث مراتب لتصل إلى املرتبة 8. 
تراجعت إيران مرتبة واحدة لتحّل في املرتبة 9، 
وتقّدمت نيجيريا مرتبتني لتصل إلى املرتبة 7، 

وهكذا تكتمل هذه اجملموعة املشينة.
جملّرد  باستمرار  مهّددة  .. حياتك   نيجيريا 

ا كونك مسيحيًّ
أزيلت نيجيريا في نوفمبر من  بشكل مفاجئ 
األمريكّية  اخلارجّية  لوزارة  الّسنوّية  القائمة 
بعد  اخلاّص  االهتمام  ذات  بالبلدان  املتعّلقة 
إضافتها أخيرًا في العام 2020، واّلتي حظيت 

.Open Doors باهتمام خاّص في تقرير
حرام  بوكو  جماعة  قطعت  اّلذي  مانغا،  قال 
رأس والده: »إّن حياتك مهّددة بشكل مستمّر 
»]لكن[  نيجيريا«.  في  مسيحيًّا  كونك  مبجّرد 
ليس لدينا أي مكان آخر نذهب إليه، ليس لدينا 

خيار آخر«.
اكتظاًظا  األكثر  اإلفريقّية  الّدولة  احتّلت 
الفئات  تصنيف  في  األولى  املرتبة  بالّسكان 
اّلذين  باملسيحيني  لـ WWL املتعّلق  الفرعّية 
للّتحّرش  تعّرضوا  اّلذين  أو  واختطفوا  قتلوا 

واّلذين  العقلّي  أو  اجلسدّي  اإليذاء  أو  اجلنسّي 
للّتخريب  وشركاتهم  منازلهم  تعّرضت 
في  الّثانية  املرتبة  احتّلت  وقد  دينّية.  ألسباب 
ضّد  الهجمات  ناحية  من  الفرعّية  الفئات 

الكنائس وعملّية الّتهجير الداخلّي.
ذكر الّتقرير: »لقد... أصبح من الواضح بشكل 
ميكنهم  ال  )واألقلّيات(  املسيحيني  أّن  متزايد 

االعتماد على األجهزة األمنّية حلمايتهم«.
نيجيريا  في  الّدينّية  احلّرّية  انتهاكات  ترتبط 
منطقة  في  املتزايد  اإلسالمّي  باحلضور 
املركز  إلى  مالي  تقّدمت  اإلفريقّي.  الّساحل 
 ،28 املرتبة  الّسابق  في  شغرت  اّلتي  وهي   24
وتخشى Open Doors من تقّدمها في املراتب 
في العام القادم. حافظت بوركينا فاسو على 
املركز 32، فيما قفزت الّنيجر إلى املركز 33 من 
موقعها الّسابق في املركز 54. وفي مكان ليس 
ببعيد، صعدت جمهورّية إفريقيا الوسطى إلى 

املرتبة 31 من موقعها الّسابق في املرتبة 35.
 Open قالت إيليا جادي، وهي كبيرة احملّللني في
واملعتقدات  األديان  بحّرّية  Doors فيما يختّص 
إفريقيا:  في  اجلنوبّية  الّصحراء  منطقة  في 
»إّن مركز اجلهاد العاملّي اليوم هو في منطقة 
باجّتاه اجلنوب...  الّساحل. »يتحّرك هذا اإلرهاب 
املسيحّية  الغالبّية  ذات  الّدول  وتخضع 
لتأثيراته مثل بنني وتوغو وغانا وساحل العاج«.
مرتبة  املسيحّية  الغالبّية  ذات  البلدان  حتتّل 
متدنّية نسبيًّا في الئحة الّدول الـ 50 األخطر، 

)املرتبة  كوبا   ،)30 )املرتبة  كولومبيا  وتشمل 
الكونغو  جمهورّية   ،)38 )املرتبة  إثيوبيا   ،)37
الّدميقراطّية )املرتبة 40(، املوزامبيق )املرتبة 41(، 

املكسيك )املرتبة 43( والكاميرون )املرتبة 44(.
 من الّدول اّلتي حتتّل املراكز الـ 50 األولى:

11 دولة يسّجل فيها مستويات »متطّرفة« من 
»عالية  مستويات  لديها  دولة  و39  االضطهاد 
خارج  أخرى  دول  خمس  إلى  باإلضافة  جًدا«. 
فئة  ضمن  من  واملصّنفة   50 الـ  الّدول  الئحة 
سريالنكا،  كينيا،  وهي:  الّشديدة«  »اخلطورة 

جزر القمر، اإلمارات العربّية املّتحدة وتنزانيا.
 6( إفريقيا  تتواجد في  الّدول  18 دولة من هذه 
آسيا،  في  دولة   29 إفريقيا(،  شمالي  في  دول 
آسيا  في  دول   4 األوسط،  الّشرق  في  دول   10

الوسطى و3 دول في أمريكا الاّلتينّية.

الّرسمّي  كالّدين  اإلسالم  تعتنق  34 دولة 
تعتنقان  دولتان  البوذّية،  تعتنق  دول   4 للّدولة، 
دولة  ملحدة،  واحدة  دولة  الهندوسّية، 
تعتنق  دول  و10  الالأدرية  األفكار  تتبّنى  واحدة 

املسيحّية.
جديدتني  دولتني   2022 العام  قائمة  ضّمت 
وهما: كوبا والّنيجر. كما متّ استبعاد دولتني من 

هذه القائمة وهما: كينيا وجزر القمر.
 الدول العربية... و قائمة االضطهاد

باملالحظة  اجلديرة  األخرى  الّتغّيرات  تشمل 
اململكة العربّية الّسعودّية اّلتي احتّلت املرتبة 
 ،14 املرتبة  الّسابق  في  شغرت  اّلتي  وهي   ،11
حالة  حول  املعلومات  من  املزيد  توافر  بسبب 
املسيحّي.  اإلميان  يعتنقون  اّلذين  املهاجرين 
ُعمان  سلطنة  تقّدمت  شاكلتها  وعلى 

اخلليجّية إلى املرتبة 36 وهي اّلتي شغرت في 
املراقبة  حجم  زيادة  بعد   ،44 املرتبة  الّسابق 
على املسيحيني، وخاصة اّلذين يعتنقون اإلميان 
املسيحّي مع إجبار العديد منهم على مغادرة 
املرتبة  البالد. صعدت في آسيا دولة بوتان إلى 
34 وهي اّلتي شغرت سابًقا املرتبة 43، بسبب 
داخل  املسيحيني  ضّد  العنف  حمالت  تصاعد 

األّمة البوذّية املساملة تقليديًّا.
باملالحظة  اجلديرة  التحّركات  كّل  تكن   لم 
العراق  من  كّل  تراجع  طبيعتها.  في  سلبّية 
و15   14 املركزين  إلى  أي  مراتب  ثالث  وسوريا 
املسيحيني  قتل  نسبة  انخفاض  بسبب 
تونس  تراجعت  الكنائس.  ضّد  والهجمات 
املرتبة  اّلتي شغرت سابًقا  املركز 35 وهي  إلى 
املسيحيني  من  أقل  عدد  احتجاز  متّ  حيث   ،25
ضد  العنف  مستوى  انخفاض  سّبب  فيما 
املسيحيني إلى تراجع طاجيكستان إلى املركز 
وفي   .43 املرتبة  سابًقا  شغرت  اّلتي  وهي   45
الوقت نفسه، أّدى تراجع نسبة الهجمات اّلتي 
في  املتطّرفة  الهندوسّية  اجلماعات  شّنتها 
جبال الهيمااليا في دولة الّنيبال إلى انخفاض 
ترتيبها إلى املرتبة 48، وهي اّلتي شغرت سابًقا 

املرتبة 34.
اضطهادا  االكثر  الدول  ترتيب  اختلف   ملاذا 

عن السنوات السابقة؟
هذه  بعض  بأّن  اقترحت Open Doors فرضّية 
الّتراجعات في الّترتيب قد تكون نتيجة عوامل 
سطحّية ناجمة عن انخفاض الّنشاط املسيحّي 

بسبب جائحة COVID-19 املستجّدة.
اإليجابّية  الّتطورات  أخرى  دول  استبدلت 
بأخرى سلبّية. بقي الّسودان في املرتبة 13، ألّن 
إصالحات احلّرّية الّدينّية على املستوى الوطنّي 
حافظت  احملّلّي.  املستوى  على  بعد  تفّعل  لم 
أقّل  عدد  ُقتل  30 حيث  املرتبة  على  كولومبيا 
الّنشاط  ارتفاع  مالحظة  مع  املسيحيني  من 
اإلجرامّي والعداء االجتماعّي - خاّصة في وسط 
مجتمعات الّسّكان األصليني. وفي حالة إثيوبيا 
اّلتي تراجعت مركزين واحتّلت املرتبة 38، فقد 
املسيحيني  ضّد  العنف  في  انخفاًضا  شهدت 
ظروف  وسط  اجملتمع  داخل  من  ضغوًطا  قابله 
الّتمييز  الّصعب  اّلتي جتعل من  األهلّية  احلرب 

ما بني االضطهاد الّدينّي والعرقّي.
 

تراجع مركز مصر الى املركز الــ 20 في قائمة 
االكثر اضطهادا

 تراجعت مصر إلى املركز 20 وهي اّلتي شغرت 
سابًقا املرتبة 16، وحلقتها تركيا فانتقلت إلى 
املركز 42 وهي اّلتي كانت سابًقا في املرتبة 35، 
وذلك سبب انخفاض الهجمات املسّجلة على 
الكنائس. وعلى الّرغم من ذلك، استمّر مستوى 
العنف ضّد األفراد املسيحيني في ارتفاعه في 
املقابل  في  مؤمنني.  ثمانية  ُقتل  حيث  مصر 
شهدت تركيا خطابًا حكوميًّا عدائيًّا متصاعًدا 
ضّد املسيحيني اّلذين يعانون من حالة متزايدة 

من انعدام الّثقة مجتمعيًّا.   

من الّدول اّلتي حتتّل املراكز الـ 5٠ األولى؟
أكثر من أكثر من 3٦٠3٦٠ مليون مسيحي تعرضوا لالضطهاد في العالم بزيادة  مليون مسيحي تعرضوا لالضطهاد في العالم بزيادة ٢٠٢٠ مليونا عن العام السابق ) مليونا عن العام السابق )٢٢--33((

3 دول عربية بني األكثر اضطهادًا للمسيحيني في ٢٠٢١
تراجع مركز مصر الى املركز الــ ٢٠ في قائمة االكثر اضطهادا

افغانستان االخطر على حياة املسيحيني بعد وصول طالبان للسلطة
تقرير: إيهاب أدونيا
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   إذا قام شخص ما في مجتمعنا بقتل انسان 
سالمة  في  نشك  ان  فالبد  منه،  واكل  وطبخه 
قواه العقلية؛ ولكن ان فعل ذلك واحد من اكلي 
عقله.  سالمة  في  أحد  يشك  فال  البشر،  حلوم 
النار، فإننا  وإذا قام آخر باجازة اول مولود له في 
قطعا سوف جنزم باختالل عقله. اما في املاضي 
فكان تقدمي اول مولود قربانا للنار فريضة دينية 
عند بعض القبائل. فكان االمر طبيعيا بالنسبة 
لهم، حتى ان من يفعل ذلك كان يشعر بارتياح 
نفسي اعتقادا منه انه كفر عن سيئاته وأرضى 
قاتل  فعله  عما  كثيرا  ذلك  يختلف  وال  اإلله. 
القمص ارسانيوس، معتقدا ان اهلل سوف يزيد 
الرضى  عن  اهلل  تعالى   – حسانته  ميزان  في 

بظلم االنسان ألخيه االنسان.
   وقد شاهدنا في السنوات املاضية ما قام به 
اعضاء تنظيم الدولة االسالمية من قطع رقاب 
االسرى واملدنيني، بل وكانوا يدربون االطفال على 
فعل ذلك. وكان الداعية صفوت حجازي في غاية 
احلماسة والفخر وهو يلقى خطبة على شاشة 
الذبح  واحسان  الرؤوس  قطع  عن  التليفزيون 

مستشهدنا بأمثلة من التاريخ املبجل.  
   وتعود جذور العنف ضد املسيحيينإالى اربعة 
اجليوش  غزو  مع  بدأت  الزمان،  من  قرنا  عشر 
بالد  واجملوسية في  املسيحية  العربية للشعوب 
افريقيا،  وشمال  ومصر،  والشام،  والعراق  فارس 
واسبانيا، وغيرها. واستباحوا قتل الرجال ونهب 
في  وبيعهم  والعيال  النساء  وسبي  االموال 
املتبقية باجلزية  البقية  النخاسة. واذالل  اسواق 
التي  واالذالل  االستعباد  شروط  وبباقي  واخلراج 

تضمنتها العهدة العمرية.     
    ومن منطلق فرق تسد، عمد احلكاُم والفقهاء 
واخلطباء على وضع بذار الفرقة بني ابناء الشعب 
غير  جتاه  الكراهية  وطيس  واحماء  الواحد. 
والذمية  والنجاسة  بالكفر  ونعتهم  املسلمني 
حتض  التي  الكتب  والفت  والوضاعة.  والضالل 
والنيل من عقيدتهم، حاظرين  على كراهيتهم 
الرعية عن مخالطتهم  الرد. ونهوا  عليهم حق 
فقال ابن تيمية في )اقتضاء السراط املستقيم 

»وامنا  اجلحيم(:  اصحاب  خملالفة 
دينهم  منكرات  من  اشياء  عددت 
املسلمني  من  طوائف  رأيت  ملا 
كثير  وجهل  ببعضها.  ابتلي  قد 
النصارى  دين  من  انها  منهم 
امللعون هو واهله »)صـ574(. وقال 
املؤمن  »ان  الفتاوى(:  في )مجموع 
واعتدى  ظلمك  وان  مواالته  جتب 
وان  معاداته  جتب  والكافر  عليك، 
اليك«)صـ902(.  وأحسن  اعطاك 
الكتاب  اهل  فأما  ايضا:«  وقال 

واجملوس فيقاتلون حتى يسلموا او يعطوا اجلزية 
عن يد وهم صاغرون »)صـ 533(. 

 « الذمة(:  اهل  )احكام  في  القيم  ابن  وقال     
فاذا كانت حالة النصراني وغيره من اهل اجلزية 
منافية للذل والصغار فال عصمة لدمه وال ماله، 
امير  عليهم  اشترط  هنا  ومن  ذمة.  له  وليست 
تلك  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني 
الشروط التي فيها صغارهم واذاللهم«)صـ221(.

    ونهوا الناس عن موادتهم وعيادتهم والتسليم 
عليهم، فقال فضيلة الشيخ احمد الدمنهوري، 
احلجة  )اقامة  كتابه  في  الشريف،  االزهر  شيخ 

الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة(:
مجلس  في  النصارى(  )اي  تصديرهم  »يحرم    
فيه مسلمون، وموادتهم وافشاء السالم لهم...

وحترم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ان لم يُرج 
»)صـ531(.  لهم  القيام  يجوز  املُعاد..وال  اسالم 
وأنهى حجته بقوله: »وقد تلخص مما مر ان الذي 
املعول  معرفة  على  الواقفون  الناس  عليه  جرى 
الرم  املذاهب عدم جواز االحداث ومنع  عليه في 
بإعالء  الالئق  وهو  القدمي،  في  الكنائس(  )ترميم 
حالهم  اهلل  زاد  اهله.  وذل  الكفر  وخذالن  الدين 
بورا، كما جعل مالهم ومن مال لهم نارا، واخلى 
ابقى  وال  دابرهم؛  وقطع  ودياراً،  مساكن  منهم 

منهم دبَّاراً كباراً وصغاراً ».
  واصبحت كراهية املسيحيني ومعاداتهم عمودا 
اجلهاد؛  اشكال  من  وشكال  الفقه؛  اعمدة  من 
وواجبا يلقنه الفقهاء واخلطباء الدعيائهم جيال 

بعد جيل حتى يومنا هذا، فقال 
فضيلة الشيخ الشعراوي: 

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

، اتبعت ملتهم«.  اهلل عليَّ
   وقال فضيلة الشيخ احلويني: 
ان يشارك  »يُحرَّم على املسلم 
من  عيد  اي  في  املسلم  غير 

االعياد«.
تهنئة  ان   « عثيمني  الشيخ  فضيلة  وقال     
النصارى بأعيادهم ُحرَمت، انها محرمة باالتفاق 

 .«
على  الشريف  االزهر  مؤسسة  وحملت      
عاتقها مهمة اذكاء روح الكراهية والعداء ضد 
وتارة  بالكفار  تارة  تصفهم  الذين  املسيحيني 
ونعوت  التحقير  ذلك من صفات  وغير  بالذميني 
اسس  ابنائها  تلقني  الى  وعمدت  التصغير. 
في  )االقناع  كتاب  في  كما  والكراهية  البغضة 
تبدأوا  وال   «  :245 صـ  شجاع(،  ابي  الفاظ  حل 
احدهم  لقيتم  اذا  بالسالم،  والنصارى  اليهود 
يَوَقرون  وال   ... اضيقه  الى  فاضطروه  طريق  في 
اذلهم  تعالى  اهلل  الن  مسلم،  فيه  مجلس  في 
». وفي شرحه ملنت الكتاب الصادر عن مؤسسة 
حتية  اراد  ولو   « الفقيه:  يقول  الشريف،  االزهر 
ذمي فعلها بغير السالم بان يقول هداك اهلل او 
احتاج  وإذا  به.  بأس  ال  وهذا  انعم اهلل صباحك. 
واما   ... بالسعادة  او  باخلير  صبحت  فيقول  إليه 
اذا لم يحتج اليه فاالختيار ان ال يقول شيئا فان 
ونحن  ود  صورة  واظهار  وايناس  له  تبسط  ذلك 
مأمورون باإلغالظ عليهم ومنهيون عن ودهم فال 

نظهره ». 
    وعلى عكس فقه الكراهية، يعتنق املسيحيون 
انطالقا  يعاديهم  من  ومحبة  التسامح  الهوت 
»احبوا  اجملد:  كل  له  املسيح،  السيد  قول  من 
الى  احسنوا  العنيكم  باركوا  اعداءكم 

اليكم  يسيئون  الذين  وصلوا ألجل  مبغضيكم 
يحبونكم  الذين  احببتم  ان  ألنه   ... ويطردونكم 
فأي اجر لكم... وان سلمتم على اخوتكم فقط 

فأي فضل تصنعون« )مت5(.
على  االعتداء  وجوب  التالميذ  يعلمون  كما      
كما  الطلب  جهاد  مسمى  حتت  املسلمني  غير 
في كتاب االختيار لتعليل اخملتار: » قتال الكفار 
واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. واذا 
حاصر املسلمون اهل احلرب في مدينة او حصن 
عن  كفوا  اسلموا  فان  االسالم،  الى  دعوهم 
اجلزية  اداء  الى  دعاهم  لم يسلموا  وان  قتالهم، 
وحاربوهم  عليهم  باهلل  استعانوا  ابوا  فان   ...
زروعهم  وافسدوا  اجملانيق،  عليهم  ونصبوا 
فتح  واذا   ... ورموهم،  وحرقوهم  واشجارهم 
الغامنني،  بني  قسمها  شاء  ان  عنوة  بلدة  االمام 
اجلزية؛  اهلها عليها ووضع عليهم  اقر  وان شاء 
او  وان شاء قتل االسرى،  اراضيهم اخلراج،  وعلى 
اراد  واذا  او تركهم ذمة للمسلمني...  استرقهم، 
االمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها 
وصف  على  اجلزية  تؤخذ  ان  وينبغي  وحرقها،... 
الذل والصغار، ويقول له: اعط اجلزية يا عدو اهلل.. 

» االختيار لتعليل اخملتار- صـ 711 وما يليها (.
الكثير، تعرض املسيحيون     وجراء ذلك، وغيره 
للقهر واالضطهاد في اوطانهم على مر التاريخ. 
دفعا  باجملاهدين  يدفع  الكراهية  ميراث  يزال  وال 
الى قتلهم، وحتى القسوس الذين أثني عليهم 
َمَودًَّة  أَْقرَبَُهْم  »وَلََتِجَدنَّ  بقوله:  الكرمي  القرآن 
لِلَِّذيَن آََمُنوا الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا نََصارَى ذَلَِك بِأَنَّ ِمْنُهْم 
يَْسَتْكِبُروَن«)املائدة  اَل  وَأَنَُّهْم  وَرُْهَبانًا  يِسنَي  ِقسِّ

.)28
ايديهم   وعلى املسؤولني واولي االمر ان يضعوا 
على أصل شجرة الكراهية ممثلة في تلك الكتب 
التراثية وان ينقوا املناهج التعليمية مما يخالف 
الفطرة االنسانية واملقاصد الربانية التي تنهى 
عن الظلم بكل اشكاله. – نياحا لألب الشهيد 
القمص ارسانيوس ولكل شهداء الوطن والهوية 

وليعزيهم الرب بنعمة روحه القدوس.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

من قتل االب ارسانيوس؟ اجلذور التاريخية والفقهية للعنف ضد االقباط

الدكتور طارق على حسن ... وحشتنا!
نسرين عيسى- ساسكاشوان

فالفراشات  لها،  الفراشات  األضواء  جتذب  دائما 
إليها،  واجنذابها  األضواء  تقاوم  أن  تستطيع  ال 
ال  اجملاالت  مختلف  في  النجوم  من  الكثير  وهكذا 
بشدة  ينجذبون  بل  األضواء،  مقاومه  يستطيعون 
والظهور  االنتشار  في  رغبتهم  تشبع  ألنها  إليها 
لكن  طويل،  لوقت  اجلمهور  ذاكرة  في  وجتعلهم 
عزيزي القارئ ليس كل النجوم كالفراشات جتذبها 

األضواء.
العيش  ويفضلون  الشهرة  يحبذون  ال  فهناك جنوم 
يعملون  فهم  البريق،  هذا  عن  بعيدا  الظل  في 
هدوء  في  عندهم  ما  أفضل  ويقدمون  ويبدعون 
ويجب علينا جتاه هؤالء  وبكل جدية،  وكبرياء  وحب 

العباقرة في مختلف اجملاالت التركيز عليهم إعالميا حتى يستفاد 
كبيرة  قامات  على  ويتعرفوا  اخملتلفة  إبداعاتهم  من  اجلديد  اجليل 
أثرت مجهوداتهم في كافة اجملاالت وساعدت على تغيير وخدمة 

ورفعة مجتمعاتهم.
يتميز  واملوسيقى  الطب  علوم  في  رائد  عن  احتدت  أن  أريد  واليوم 
بالرقى ودماثة اخللق على املستوى اإلنساني واإلبداع الفني والعاملي 
على املستوى العلمي واألكادميي بشكل عام، بالرغم من هذا فهو 
على  طارق  »الدكتور  القارئ  عزيزي  انه  األضواء،  عن  بعيدا  يعيش 

بجامعة  الصماء  الغدد  ورئيس  الطب  أستاذ   « حسن 
موسيقى  وملحن  وفيلسوف  رسام  أيضا  وهو  األزهر 

وكان رئيًسا سابقا لدار األوبرا املصرية.
إن أعمال طارق على حسن املوسيقية مت عزفها داخل 
له  لذلك  األجنبية  الدول  من  كثير  في  مصر  وخارج 
جمهور من املوسيقيني في فرنسا وإجنلترا وغيرهما من 
الدول األخرى يعلمون حقا ويدركون أهميته في مجال 
الطب واملوسيقى، ساهم دكتور طارق على حسن في 
تسجيل  ومت  الطب  وخاصة  العلوم  في  الثقافة  دمج 
 International who’s who in اسمه في عام 1988 في
املوسيقى  عالم  في  الكبيرة  ملساهمته  وذلك   Music

كما انه عضو في وسام الفنون واآلداب الفرنسي. 
فأنى  طارق  دكتور  بروح  الساكن  الفيلسوف  عن  احتدت  وعندما 
أميانا عميقا وباختصار  التي يؤمن بها  بذلك أتطرق إلى فلسفته 
وببساطة شديدة هي »إن لديه إميانا عميقا إن البشر هم اختراق 
واإلنسانيات«  العلوم  في  الثابتة  للنماذج  ناقد  فهو  فريد،  تطوري 
ولديه عقيدة راسخة بأن البقاء واالزدهار من خالل اإلبداع هو إجناز 

ره العنف. إنساني فريد من نوعه دمَّ
تصُف  التي  الدراسات  من  الكثير  طارق  الدكتور  أيضا  أجرى  كما 
املتغيرات االقتصادية والدينية والسياسية في الوضع الراهن من 

في  خاصة  التاريخ  دراسات  خالل 
كيان األزهر. 

أعلى  وفي عام 1991، حصل على 
عادًة  )يُعرف  فرنسا  في  وسام 
باسِم وسام الفنون واآلداب(، وهي 

الدولية  للثقافة  »خدماته  عن  وذلك  اجلائزة،  لهذه  مرتبة  أعلى 
درامية  أعمااًل  له  كما  العنف.  وحل  الدولية  واالتصاالت  والدراما 

هامه باللغتني اإلجنليزية والعربية.
ومن  أعماله املوسيقية والتي احبها انا شخصيا  وأعيش بكياني 
و وجداني مع كل نوته موسيقية فيها هي مقطوعته املوسيقية 
أن  القارئ  عزيزي  بقوة  لك  أرشحها  والتي  املنصورة«  »متتالية 
تستمع إليها  وقد حرصت أن اترك لك رابط املقطوعة مصاحب 
بأن أجعلك  البحث والستعجالي   أوفر عليك جهد  للمقال حتى 
املوسيقية  مقطوعاتك  ضمن  ستكون  إنها  واعدك  تسمعها 
وقامة  قيمة  لدينا  بأننا  تفخر  وسوف  املستقبل،  في  املفضلة 
كبيرة  في مجال  املوسيقى والطب، وهو الدكتور طارق على حسن  
الفنان واملوسيقار وأستاذ الطب الذى يعيش بعيد عن األضواء وقرر 
أن يكتفى بأعماله تتحدث عنه، وأخيرا وليس أخرا أود أن أقول له 

وانا واحدة من عشاق موسيقاه »وحشتنا يا دكتور طارق!«.
https://youtu.be/T6XeyzNd86k
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تسلق سلم احلذاء الذهبي.. هل »يخطف« سون جائزة تسلق سلم احلذاء الذهبي.. هل »يخطف« سون جائزة 
صالح املفضلة؟صالح املفضلة؟

بعد فترة »جفاف« قصيرة، عاد الكوري اجلنوبي هيونغ مني سون، ملمارسة هوايته املفضلة، بالتسجيل في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، ليضع املصري محمد صالح بخطر فقدان »جائزته املفضلة«.

وأذهل املهاجم الكوري اجلنوبي هيونغ مني سون، جماهير كرة القدم، مساء السبت، عندما سجل ثالثية 
رائعة في مرمى أستون فيال، ليقود فريقه توتنهام هوتسبر النتصار مهم بنتيجة 4-0، يقربه من املركز 

الرابع املؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وعاد سون لتألقه املعتاد في اآلونة األخيرة، وسجل 6 أهداف في الدوري بآخر 3 مباريات، وكسر »اجلفاف« 

الذي أصابه، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف في 10 مباريات قبلها.
وبثالثيته في مرمى أستون فيال، وصل سون للهدف رقم 17 بالدوري اإلجنليزي املمتاز، ليقترب كثيرا من 

هداف الدوري محمد صالح، الذي ميتلك 20 هدفا.
ولكن صالح الذي ينافس كل موسم على جائزة الهداف، يبدو متراجعا مبستواه في الشهر األخير، حيث 

سجل هدفا واحدا فقط في آخر 6 مواجهات بالدوري ودوري أبطال أوروبا.
ومع عودة سون للتألق، وارتفاع مستوى توتنهام حتت قيادة املدرب اإليطالي أنتونيو كونتي، قد يخطف 

سون جائزة صالح »املفضلة«، وهي احلذاء الذهبي للبرمييرليغ.
وسبق لصالح أن حقق احلذاء الذهبي مرتني، في 2018 و2019، وجاء في املركز الثاني املوسم املاضي، بينما 

لم يسبق لسون أن حقق اجلائزة املرموقة.
وهنا قائمة هدافي البرمييرليغ هذا املوسم، مع تبقي 8 مباريات على النهاية:

20 هدفا: املصري محمد صالح )ليفربول(.
17 هدفا: الكوري اجلنوبي هيونغ مني سون )توتنهام(.

14 هدفا: البرتغالي ديوغو جوتا )ليفربول(.
12 هدفا: السنغالي ساديو ماني )ليفربول( واإلجنليزي هاري كني )توتنهام( والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

)مانشستر يونايتد(.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

رونالدو »يهشم« هاتف مشجع وعقوبات كبيرة رونالدو »يهشم« هاتف مشجع وعقوبات كبيرة 
متوقعةمتوقعة

البرتغالي  النجم  فيها  عانى  جديدة،  لهزمية  اإلجنليزي،  يونايتد  مانشستر  تعرض 
كريستيانو رونالدو، من خشونة زائدة، واضطهاد اجلماهير.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزميته الثامنة في الدوري، وهذه املرة على يد أحد أسوأ 
األندية مؤخرا، إيفرتون، بنتيجة 1-0، على استاد غوديسون بارك.

أحد  هاتف  كسر  على  رونالدو  أقدم  الالعبني،  خروج  وخالل  العصيب،  اللقاء  وبعد 
مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه.

له  يوجه  كان  إيفرتون  هاتف مشجع  بضرب  قام  باخلروج،  يهم  رونالدو  كان  وعندما 
كلمات ويقوم بتصويره، ليرتطم الهاتف باألرض ويتهشم.

الطائش،  تصرفه  بسبب  البرمييرليغ،  رابطة  من  قاسية  عقوبات  رونالدو  يواجه  وقد 
خاصة وأن أي تدخل من العب على مشجع يعتبر تصرفا محظورا متاما في املالعب 

اإلجنليزية.
وانتشرت صور لساق رونالدو، تسيل منها الدماء، جراء التدخالت اخلشنة من العبي 

إيفرتون عليه خالل اللقاء.

لألزمة،  ومفاجئ  سريع  تطور  في 
الزمالك  نادي  رئيس  نائب  تقدم 
هدهود،  مصطفى  املصري، 
على  منصبه،  من  باستقالته 
ميدالية  بسرقة  اتهامه  خلفية 
خالل مراسم تتويج بطولة نهائي 

كأس مصر لكرة اليد.
على  فاز  قد  سبورتنغ  فريق  وكان 
وخالل   .30  -  33 بنتيجة  الزمالك 
امليداليات، شارك  تسليم  مراسم 
الزمالك  إدارة  جمللس  ممثال  هدهود 
الكاميرات  ورصدته  التكرمي،  في 
وهو يضع خلسة إحدى امليداليات 

في جيبه.
يرصد  الذي  الفيديو  مقطع 

مواقع  على  كبير  بشكل  انتشر  الواقعة 
نادي  رئيس  دفع  مما  االجتماعي،  التواصل 
عن  لإلعالن  منصور  مرتضى  الزمالك 

اجتماع طارئ بشأن الواقعة.
هدهود  بني  وجذب  شد  االجتماع  وشهد 
ومنصور وبقية أعضاء اجمللس، الذين عبروا 
سبب  إمر  وأنه  حدث  مما  استياءهم  عن 
كان  الذي  النادي  إدارة  جمللس  كبيرا  حرجا 
يكن  ولم  التتويج،  خالل  هدهود  ميثله 
يصح أن يصدر منه ذلك الفعل املشني من 

وجهة نظرهم.
االجتماع  خالل  نفسه  عن  هدهود  ودافع 
مؤكدا أن امليدالية التي وضعها في جيبه 
كرة  احتاد  رئيس  فيها  استأذن  قد  كان 
عدد  في  زيادة  لوجود  نظرا  املصري  اليد 
وأعضاء  رئيس  ولكن  التتويج،  ميداليات 
بذلك  يقتنعوا  لم  الزمالك  إدارة  مجلس 
انتهاء  ينتظر  أن  يجب  كان  بأنه  وأخبروه 
لكال  امليداليات  وتسليم  التتويج  مراسم 
الفريقني ثم يحصل على امليدالية بشكل 

الئق، لو كان فعال قد استأذن في احلصول 
عليها بدال من تلك الطريقة التي سببت 

فضيحة للنادي كله.
على  حريص  أنه  أكد  جانبه  من  هدهود 
خاطئا  شيئا  يفعل  ولم  النادي  مصلحة 
إدارة  مجلس  عن  احلرج  لرفع  ذلك  ومع 
الزمالك فهو يضع استقالته حتت تصرف 
ومن  للمصدر.  وفقا  فيها،  للبت  اجمللس 
املنتظر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك قراره 

بشأن الواقعة قريبا.
عضو  خشبة،  نبيل  ان  الى  اإلشارة  جتدر 
مجلس إدارة احتاد كرة اليد املصري، أكد أن 
النهائي  خالل  توزيعها  مت  التي  امليداليات 
ليست لها أية قيمة تذكر وهي ميداليات 
رمزية فقط، ومن يحصل عليها لن تفيده 

في شيء.
وشدد على أنه لم ترد لالحتاد أية شكاوى 
بشأن  الزمالك  نادي  أو  سبورتنغ  نادي  من 
عدم استالم أي من العبيهما أو جهازهما 
فاالحتاد  ثم  ومن  واإلداري ميداليات،  الفني 

لن يتخذ أي إجراء بشأن الواقعة.

رئيس  عمارة  الدين  شرف  كشف 
القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
الشكوى  تفاصيل  املستقيل 
مباراة  إعادة  بشأن  املقدمة 
كأس  تصفيات  في  الكاميرون 

العالم.
وفشل منتخب اجلزائر في التأهل 
خسارته  عقب  قطر،  ملونديال 
أمام  ملعبه  في  الدرامية 
علما   ،2-1 بنتيجة  الكاميرون 
في  انتصروا  كانوا  »اخلضر«  بأن 

الذهاب 0-1.
وتقدم االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
االحتاد  أمام  املباراة،  إلعادة  بطلب 
الدولي لكرة القدم »فيفا« بسبب 

األخطاء التي وقع فيها احلكم اجلامبي باكاري جاساما، وذلك من وجهة نظر »اخلضر«.
وقال عمارة في تصريحات صحفية »لقد قدمنا تظلما للفيفا، والذي حول هذا التظلم 

إلى جلنة االنضباط، والتي ستعطي ردها يوم 21 من شهر أبريل اجلاري«.
وأضاف في سياق ُمتصل: »لقد ركزنا على نقطتني أولهما التحكيم والقرارات املُتخذة، 

وثانيهما مسألة النزاهة، وضرورة التأكد من تواجدها«.
يُذكر بأن عمارة، أكد ، بأنه ال يتوقع متاما إعادة اللقاء، وقال :«أرفض بيع الوهم للجزائريني، 

أقصى ما ميكن حدوثه هو عقوبات ضد احلكم ال غير«.
وكان شرف الدين عمارة، قد استقال شفهيا، عقب اخلسارة من الكاميرون، في انتظار 

ترسيم األمور كتابيا في قادم األيام عقب عقد جمعية عمومية.

كواليس االستقالة.. ميدالية تطيح بنائب كواليس االستقالة.. ميدالية تطيح بنائب 
رئيس نادي الزمالكرئيس نادي الزمالك

تصفيات كأس العالم.. ما هي تفاصيل شكوى تصفيات كأس العالم.. ما هي تفاصيل شكوى 
إعادة مباراة اجلزائر والكاميرون؟ إعادة مباراة اجلزائر والكاميرون؟ 
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توقيت تناول الطعام أهم من نوعيته ملريض السكري
أن  جديدة  صينية  دراسة  أظهرت 
بالسكري  املصاب  تناول  توقيت 
تأثير  له  يكون  قد  أطعمة معينة 
مجرد  وليس  القلب،  صحة  على 
وتعتبر  األطعمة.  هذه  تناول 
عوامل  من  بالسكري  اإلصابة 

اخلطر املسببة ألمراض القلب.
وبحسب موقع »ويل هيلث«، وجد 
بالسكري  املصابني  أن  الباحثون 
في  النشويات  تناولوا  الذين 
في  الكاملة  واحلبوب  الصباح، 
واخلضروات  الظهر،  بعد  ما  فترة 
الداكنة مثل البروكلي والسبانخ، 

أو احلليب في املساء كانوا أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب.
بينما أظهرت النتائج أن من تناولوا اللحوم املصّنعة كجزء من وجباتهم الليلية كانوا أكثر عرضة 

للوفاة بسبب أمراض القلب.
التغذية،  طريق  عن  بالدم  اجللوكوز  مستوى  وضبط  السكري  إلدارة  استراتيجيات  عدة  وتوجد 
وتدعو نتائج هذه الدراسة إلى اعتبار توقيت تناول الطعام عامالً من العوامل التي ينبغي أخذها 

في احلسبان عند التخطيط للوجبات بالنسبة ملريض السكري.

هو  أنواعه  أكبر  احلياة.  رمز  بأنه  يُعرف     
البيض  أضخم  النعامة  تضع  الطيور؛  بيض 
أما أصغرها فللطير الطنان. وأشكال  حجماً، 
كمثرية  اسطوانية،  كروية،  الطيور:  بيض 

ومخروطية!
والرمادي،  والبني،  والبيچ،  األبيض،  ألوانها:      
والضارب للحمرة، وقد تكون البيضة الواحدة 

من عدة ألوان.
   مصدر هام لغذاء اإلنسان؛ فهو يأكل بيض 
الدجاج والطيور البحرية، والنعام والتماسيح!    
وتناول البيض يغذي اجلسم، والشعر؛ وهو أحد 

أسرار االحتفاظ بنضارة البشرة!
   يستخدم في صناعة األسمدة، ومخصبات 

التربة واألغراض الطبية، وصناعة األحبار! 

علــــوم وصحة 1717

ما هي أعراض »متالزمة ما بعد كورونا«
فيروس  متاعب  بعض  تستمر 
تزيد  كورونا لدى بعض املرضى ملدة 
بالعدوى  اإلصابة  عن 4 أسابيع من 
طويلة  »كورونا  بـ  يعرف  فيما 
أسبوعاً   12 عن  تزيد  ملدة  أو  األمد« 
من اإلصابة بالعدوى فيما يعرف بـ 

.”Post Covid“
شعور  املتاعب  هذه  أبرز  ومن 
مستمر بالتعب واإلنهاك، وأوضحت 
البروفيسورة كارمن شايبنبوجن أن 
كوفيد«  بعد  ما  »متالزمة  أعراض 
تتمثل في الشعور املستمر بالتعب 
بذل  على  القدرة  وتراجع  واإلنهاك 
وصعوبات  التركيز  وضعف  اجملهود 

التفكير والصداع وآالم العضالت وآالم األطراف، باإلضافة إلى اخلوف والقلق والتوتر واعتالل املزاج 
واضطرابات النوم والدوار والغثيان وتساقط الشعر.

برلني  األملانية  بالعاصمة  التابع ملستشفى شاريتيه  اإلنهاك«  »متالزمة  مركز  رئيسة  وأضافت 
أن متالزمة ما بعد كوفيد غالباً ما تصيب األشخاص البالغني ومرضى السكري ومرضى ارتفاع 

ضغط الدم ومرضى الربو، وكذلك األشخاص، الذين يعانون من الِسمنة.
وأضافت البروفيسورة األملانية أن أسباب هذه املتالزمة غير معلومة على وجه الدقة حتى اآلن، غير 
أن األطباء يرجحون أنها ترجع إلى ضعف استجابة جهاز املناعة ضد الفيروس أو فرط استجابة 
جهاز املناعة ضده أو استمرار التهاب بعض أعضاء اجلسم بسبب الفيروس أو انخفاض نسبة 
األوكسجني بالدم، ومن ثم بطء عملية التماثل للشفاء أو تفاقم بعض األمراض املزمنة بفعل 

الفيروس.
ومن املهم أيضاً اإلقالع عن التدخني واخلمر وتقليل استهالك الكافيني، باإلضافة إلى إبطاء إيقاع 

احلياة جتنباً للشعور بالتعب واإلرهاق سريعاً.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

صورة  في  الفكني  أسنان  تصوير  تشمل  أن  تستطيع  وهي 
إلى املفصل الفكي واجليوب األنفية وقعر  واحدة، باإلضافة 
الصور  تعتبر  و  احلاالت.  بعض  في  جداً  ضرورية  وهي  العني 
من  املتقدمة  العيادات  معظم  في  البانورامية  الشعاعية 

البديهيات الواجب التقيد بها قبل البدء بعالج األسنان، والسبب سهولة تشخيص 
مشاكل املريض باإلضافة إلى عامل نزع الشك في تشخيص الطبيب للحالة.

فعندما يكون كل شيء واضحاً أمامه على الصورة ، يصبح من السهل التشخيص 
العالج مراحل  أهم  التشخيص  أن  جميعاً  نعلم  وكما   ، املرضية  للحالة   اجليد 

ما هي فوائد التصوير الشعاعي البانورامي؟
الكشف عن وجود النخر في جميع أسنان الفكني.

كشف األمراض املتوطنة في جذور األسنان. كشف كسور الفكني. 
كشف اآلفات اجلذروية واألكياس وحجمها. الكشف عن اآلفات السرطانية. 

قلع  وخاصة  القلع،  عملية  في  يفيد  والذي  واجتاهاتها  اجلذور  أشكال  عن  الكشف 
ضرس العقل.

الكشف عن ضرورة  تشخيص املشاكل التقوميية . 
الكشف عن بزوغ األسنان اللبنية والدائمة. إعطاء صورة كاملة عن جميع املعاجلات 

السابقة.
الكشف عن األسنان املطمورة.

الكشف على عالقة جذور أسنان الفك العلوي باجليوب الفكية.

Panoramic X-ray

اجلزر يحمي املدخنني من السرطان
   أثبتت الدراسات أن نسبة اإلصابة بسرطان الرئة بني املدخنني تقل بصورة ملحوظة بني الذين 
أنه  يتردد  الذي  »أ«  فيتامني  من  عالية  نسبة  على  اجلزر  الحتواء  وذلك  اجلزر..  تناول  على  يقبلون 

يسهم في بناء حصانة ضد مرض السرطان.
   إال أن األطباء يحذرون املدخنني من اإلفراط في تناول اجلزر حتى ال يعرضون الكبد لإلرهاق.

غذاء ودواء: البيض 

4 طرق رائعة لتناول الشوكوالتة دون التعرض لزيادة الوزن
تناول  إغراء  ميثل  الوزن،  إلنقاص  محاولتنا  عند 
الشوكوالتة حتدياً كبيراً بالنسبة لنا، ولتجنب 
الوقوع في هذه املشكلة، أوردت صحيفة تاميز 
الشوكوالتة  لتناول  التالية  الطرق  إنديا،  أوف 

دون التعرض خلطر زيادة الوزن:
اختيار النوع املناسب

الداكنة  بالشوكوالتة  التمسك  األفضل  من 
الطعم  ذات  السكر،  من  اخلالية  الطبيعية 
الترابي، والتي ميكن أن تساعد في حتفيز النوم، 
القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  وتقلل 
الشوكوالتة  األكسدة.  مضادات  وجود  بسبب 
احلرارية  السعرات  منخفضة  واملرة  الداكنة 

وميكن أن تساعد بشكل فعال في إدارة الوزن.
الشوكوالتة املنزلية

يعتبر حتضير الشوكوالتة في املنزل أمراً جيداً 
إنقاص  يحاولون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
اجلافة  والفواكه  املكسرات  أضف  فقط  الوزن. 
والبذور للشوكوالتة الداكنة املذابة أو الكاكاو 
مواد  بدون  بسيطة  منزلية  شوكوالتة  لصنع 

حافظة وزبدة وسكر.

جتنب الشوكوالتة السكرية والزبدة
كلما كانت الشوكوالتة أكثر مراراً كلما كانت 
من  التحقق  دائًما  األفضل  من  أكثر.  صحية 
قائمة املكونات قبل اتخاذ قرار الشراء وكذلك 
على  حتتوي  الشوكوالتة  كانت  إذا  مما  التحقق 

مواد مضافة أو مستحلبات.
تناول كمية مناسبة

عند  الشوكوالتة  تناول  جتنب  األفضل  من 
في  اإلفراط  إلى  يؤدي  فهذا  باجلوع،  الشعور 
تناولها وإفساد خطة النظام الغذائي، وبالتالي، 

يُنصح بتناول كميات قليلة من الشوكوالتة.
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كلمة ومعنى:  كلمة ومعنى:  
 مدهول مدهول

كلمة  هي  »مدهول«، 
»متاهوول«  وأصلها  قبطية 
مقطعني  من  مركبة  وهي 
تأتي  ثم  يرتب  أي  »متاهو« 
»أوول« أي للخارج وهي تفيد 
غير  املعنى  فيكون  النفي، 

مرتب أو مهمل.
و«دهولة« تعني إهمال وعدم 
تعنى  و«يدهول«  ترتيب، 
من  أساساً  وهي  يبعثر، 
القدمية  املصرية  اللفظة 

»مدهی« وتعنی مهمل.

سؤال وجوابسؤال وجواب
واخلس  التفاح  تناول  س. 
من  وسواها  واحلبوب 
باأللياف  الغنية  االطعمة 
خطر  من  يقلل  أن  ميكن 
هذه  من  بأي  االصابة 
املعدة،  سرطان  السرطانات: 
سرطان  القولون،  سرطان 

الكبد؟
االصابة  خطر  يقلل  انه  ج. 
لقد  القولون.  بسرطان 
بينت أبحاث املعهد الوطني 
الواليات  في  للسرطان 
يتناولون  الذين  أن  املتحدة 
أطعمة ذات محتوى عال من 
الى  تعرضاً،  أقل  االلياف هم 
بسرطان  لالصابة  بعيد،  حد 

القولون.

للذكرى العزيزة!للذكرى العزيزة!
   توفي زوج إحدى السيدات، 
أصدقائه  أحد  فجاء 
أرملته،  ليعزي  احلميمني؛ 
»جيم«  كان  لقد  لها:  وقال 
فهل  لي  حميماً  صديقاً 
أستطيع احلصول على شيء 

كان يعتز به للذكرى؟
فهمست األرملة وقد اغرقت 
كنت  لقد  بالدموع:  عيناها 

أنا أعز شيء عنده!

زهرة املوت!زهرة املوت!
اخليزران  من  نوع  ينمو 
)البامبو( على جبال جامایکا 
ويستمر  الالتينية،  بأمريكا 
منوه حتى يبلغ من العمر ۳۲ 

عاماً.
السن  هذه  يبلغ  أن  وبعد 
وتكون  واحدة،  مرة  يزهر 
ظهور  لكن  جميلة  زهرته 
تلك الزهرة يعني بداية موت 

النبات نفسه!

بصمات خالدةبصمات خالدة
أحد ركوب ظهرك  ال يستطيع 

إال إذا كنت منحنياً.

مارتن لوثر كينج

حياة بوادي املوت!حياة بوادي املوت!

يطلق اسم وادي املوت Death Valley(( على إحدى املناطق 
الصحراوية في الواليات املتحدة األمريكية إذ تنعدم فيها 
أسباب حياة اإلنسان والنبات بسبب ارتفاع نسبة امللح في 
تربتها لدرجة تراكم طبقات امللح على سطح األرض بها، 
فينخدع فيها املسافر إذ يتخيلها من على بعد بحيرة ماء، 
نتيجة متدد  قاحلة مشققة  يبلغها يجدها  لكنه عندما 

امللح وانكماشه تبعا لبرودة الليل وحرارة النهار.
   وبرغم أن ظروف )وادي املوت( ال تسمح بحياة نباتية أيضاً 
إال أن هناك نوعاً من الشجر تضرب جذوره في التربة لعمق 
قد يصل إلى ۲۰ متراً حتت ذلك السطح امللحي فينهل من 

املاء العذب وبذلك يحيا وسط وادي املوت!
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رواية  من  السابعة  احللقة  نشر  عدم  عن  أعتذر 
فقط حيث  األسبوع  لهذا  في حب مصر«  »كلمتني 
حضراتكم،  مع  اشاركها  ان  واحببت  فكرة  راودتني 
وامتنى منكم سعة الصدر، إذا أراد بولس الرسول أن 

يفتقد الكنيسة القبطية اليوم، ترى ماذا سيقول؟!
رسالة بولس الرسول إلى أقباط مصر

االصحاح األول
حتية ونصائح عن الصوم

الى  اجملد  له  املسيح  يسوع  ورسول  خادم  بولس 
الكنيسة االرثوذكسية في مصر.

يسوع  ومخلصنا  ربنا  ونعمة  ومحبة  لكم  سالم 
املسيح، الذي منذ االزل ُصوِّرنا كشبهه لكي نقتاد به 
في زمان غربتنا الى ان نلتقي به وجهاً لوجه في ملء 

االزمنة ويكون فرحنا كامالً يا إخوتي في الرب. 
هذه  رسالتي  تستقبلوا  أن  املسيح  في  رجاء  لي 
أحشائي  في  لكم  الن  وابتهاجاً  فرحاً  ممتلئون  وأنتم 
جميعاً  ونحن  أفتقدكم،  أن  يستدعيني  خاص  شأن 
كما نعلم جسد واحد، هو كنيسة املسيح، الذي هو 

رأسها ومخلصها.     
أحزن أن أراكم اليوم قد نسيتم محبتكم االولى التي 
من أجلها دعينا كلنا في شركة االميان الواحد، وأعلم 
ملكوت  الختطاف  املاضي  في  سباقون  كنتم  أنكم 
فما  املسيح.  السيد  مع  احلياة  عمق  بإدراككم  اهلل 

مقبولة  غير  ممارسات  أبناءكم  تعلمون  اآلن  بالكم 
لدى الرب، وال تتفق مع روح االميان السليم. أال تعلمون 
أنه »ليس باخلبز وحده يحيا االنسان، بل بكل كلمة 
اليوم  صومكم  غدى  فلماذا  اهلل«؟  فم  من  تخرج 
بعيداً عن عشرة املسيح وصار مرتكزاً فقط على ماذا 
املؤمنون  ألم تلحظوا كيف صار  نأكل وماذا نشرب؟ 
فيها  يجدوا  لم  ألنهم  االصوام،  عن  ميتنعون  مؤخراً 
اربعني  البرية  في  قد صام  املسيح  ألعل  خالصهم؟! 
يختلي  ان  اراد  أنه  ام  اخلبز،  عن  االمتناع  بهدف  يوماً 

يعد  فلم  ووحيدة،  اولى  كرغبة  باآلب 
نشابه  كنا  فإن  شيئاً؟!  الزاد  له  يعني 
اللحم  باستبدال  أصوامنا  في  العالم 
إلى  إذن  سنصل  كيف  فقط،  بالنبات 
العالم  أليس  التوبة،  وهو  الصوم  نتاج 
بنوة  متيزنا  لم  فإن  هذا؟!  يفعل  أيضاً 
االب عن العاملني، فليس لنا فيه شيء. 
اسألكم انا عبد املسيح ان جتاهدوا في 

فال  أوالً،  به  واالستمتاع  اهلل  من  بالتقرب  اصوامكم 
يكون هدفكم هو اخلبز االرضي بل اخلبز السماوي اوالً 
واخيراً، فال يعوزكم خبزكم األرضي في شيء بعدها، 
عاملني كل العلم أن التوبة ليست هي هدف الصوم، 

بل هي ثمرته. ألن لنا هدف واحد وهو املسيح.  
االصحاح الثاني

نصائح عن التناول
نشترك  اللذان  اخلمر  وهذه  اخلبز  هذا  هو  واملسيح 
جسد  أنه  امياناً  ممتلئون  ونحن  اسبوعياً  فيهما 
امتزجنا  فقد  نحن  أما  إللهنا!  حقيقي  ودم  حقيقي 
معه في معمودية واحدة بإميان واحد الى ملء اجلسد 
الى  بالتقرب  الدوام  على  معه  عهدنا  وجندد  الواحد، 
سر الشركة؛ فال تظنوا إذن أنه إن متكن منا العالم، 
ومنعنا عن التقدم لهذا السر العظيم بسبب شدة، 
ام ضيق ام خطر ام سيف، أننا قد صرنا فريسة ألنياب 
في  اعضاء  و  األب  عني  قرة  في  الزلنا  فنحن  إبليس. 
جسد ابنه الوحيد له اجملد؛ فإن كنا نؤمن اننا هكذا 
التناول  إلى  ننظر  إذن  ملاذا  دعينا،  لهذا  انه  و  خلقنا 
إلبعاد  تعويذة سحرية  املقدسة كمجرد  األسرار  من 
األرواح النجسة عنا؟! فاألرواح النجسة تسكن فقط 
ناكري اإلميان، حتى وإن كانوا يتقربون من االسرار يومياً 
)باستهانة(. فما السر اال عمل الثالوث املقدس فينا، 
ولكنه ال يتمم فينا اال بإمياننا نحن أبناء اهلل. ولهذا 
السبب ندعوه لغزاً الهياً عظيماً وليس بسحر سفلي 
يستند اليه ابناء املعصية، حاشا. لذلك أيضاً ال جتربوا 
الرب إلهكم، فكما ان جسده مأكل حق و مشرب حق، 
إال انه ال يجب ان يستباح أن نشارك فيه املصنوعات 
كأواني املذبح إن كان فينا سقماء باجلسد، قائلني انه 
مادام جسد الرب و دمه، فلن يصيبنا مكروه؛ فاملسيح 
له اجملد رفض ان يجرب اآلب و يقفز من فوق الهيكل 
يوم جرب من إبليس، رغم إيقانه أن اآلب سوف يرسل 
ان يقفز! فال تخلطوا  اراد فعالً  ان  له املعونة الالزمة 
اإلميان بالتجارب، ولنكون في كل حني صانعي سالم، 
بهدف  اإلميان  في  ملن هم ضعفاء  عثرة  وليس سبب 
تثبيت استخدام وسائل زائلة! فاجلسد هو هو والدم 
ال  لذا  املستخدمة!  الوسائل  اختلفت  مهما  هو  هو 
من  فهل  أجسادكم.  من  أكثر  املذبح  اواني  تقدسوا 
في  والروح  املاء  من  وولد  املسيح  ودم  بجسد  امتزج 
املعمودية أقل قيمة عند الهنا من صحن أو كأس أو 
ماستير؟! حاشا. فاهتموا إذن باحلري بصحة اخوتكم 
في املسيح وال تتخذوا من املصنوعات مقدسات لن 

ترث معنا امللكوت.   
االصحاح الثالث
نصائح عن احملبة

الطقوس  من  أهم  اجلسد  وحدانية  ظل  في  فاحملبة 
أتعلمون  اجلسد.  هذا  بوحدانية  ستضر  كانت  ان 
لسر  متممة  هي  بالقداس  تلحق  التي  االغابي  أن 
املؤمنون  يشترك  قبالً  كان  ألنه  املقدس،  الشركة 
لهذه  تتويجاً  السر  يتناولون  ثم  للمحبة  وليمة  في 
في  البعض  استهان  حينما  لكن  املسيح؛  في  احملبة 
كورونثوس مبخافة سر الشركة، لم نعد نشترك مع 
االخوة في احملبة، فصرنا بعد مقصرين في جسد الرب 
اذ أصبحنا بال شركة مع بعضنا بالفرح،  ودمه. ألننا 
فلن ننمو إلى ملء قامة املسيح. فإن كان منكم اناٌس 
يرفضون مخالطة البعض بعد سر الشركة املقدس، 
اقول لكم انهم لم يختبروا محبة اهلل، لذلك ال يتم 
بجانبه  الذي  أخيه  إلى  ينظر  ال  ومن  فيهم!  السر 
يتقربوا من االسرار،  أن  القبلة املقدسة قبل  ليقبله 
أصبح  شرير،  غرض  اي  او  حسد  او  ضغينة  بسبب 
االغابي  فأقيموا  ودمه.  الرب  جسد  حق  في  مجرماً 
جتعلوا  وال  حني،  كل  في  املسيح  إلجنيل  ينبغي  كما 
لكم  يكون  فال  والنميمة  للشر  مائدة  احملبة  مائدة 

نصيباً ايضاً في اجلسد الواحد.
االصحاح الرابع

نصائح عن الهوية والصالة
أحبنا  التي  احملبة،  تلك  أجل  فمن 
الوحيد  ابنه  بذل  حتى  اوالً  األب  بها 
فال  السن،  بصغار  ارفقوا  أجلنا،  من 
بل  ما،  بلسان  تقترن  هويتكم  جتعلوا 
االبد؛  الى  هوية  املسيح  لكم  اختاروا 
تبلبلت  حني  القدم  في  الشعوب  فرقت  فاأللسنة 
كانت سبب  اخمللص  لكن مبجيء  البرج؛  بناء  أيام  في 
يوم  في  الواحد  املسيح  شخص  في  توحيدهم  في 
الهوية  على  األرضية  الهوية  تبّدوا  فال  اخلمسني. 
السمائية! وال تفضلوا الصلوات بلسان غريب حلفظ 
من  بدالً  اخلالص  كلمة  بفهم  اهتموا  بل  ما،  تراث 
ألن  الوقت  مفتدين  ألبنائكم،  البائد  التراث  حتفيظ 
يترجمون  آباؤكم  كان  كيف  واذكروا  شريرة.  األيام 
الصلوات  يرددون  حتى  اللغة،  يجهلون  ملن  القداس 
كالببغاوات  نردد  كنا  فإن  بالروح!  بقلوبهم  معاً 
الكالم وال نفهم، أي خير لنا؛ وال تقولوا قد اعتدنا أن 
نصلي هكذا، فتكونون إذن كالعالم الذي يردد االغاني 
أبهذا  عليها!  األذن  العتياد  فهم،  دون  االعجمية 
ألننا  نقول  ما  نفهم  وال  اهلل  أنكلم  اهلل؟!  نحاجج 

اعتدنا أال نفهم ما نقول؟!    
فنحن ال نكلم احبائنا بكالم محفوظ، واال بعد حني 
لن يعودوا بعد أحباء! فإن كنا ال نقبل بكالم محفوظ 
من أخوتنا، فكيف نقبل بكالم محفوظ وغير مفهوم 
ون  مع اهلل؟! ان كنا ال جنيد الكالم، فكيف لنا أن نكِّ
عالقة مع اهلل ونحيا امللكوت على االرض؟ فكيف إذن 
الدهر  سنحياه حني نكون جميعنا في محضره في 
اآلتي؟!  إن كنا ال نستطيع ان نحياه في العالم، فلن 
نحياه في العالم اآلتي، فإن »من فضلة القلب يتكلم 
لإلرشاد  اال  كتب  ما  احملفوظ  الكالم  وهذا  اللسان«؛ 
صلواتكم  كانت  فإن  التواكل.  أجل  من  ال  فقط، 
هكذا، فال تطيلوا في القداسات لئال ميل الشعب، وال 
قال  كما  لكم  يستجاب  كالمكم  بتكرار  أنه  تظنوا 
لنا السيد املسيح له اجملد عن األمم!   فاهلل ال يطلب 
الطويل  الكالم  عن  إذن  فلنكف  رحمة،  بل  ذبيحة 
احملفوظ وغير املفهوم، ولنبدأ بالصلوات بفهم وعقل 

ونستمتع بالسجود هلل بالروح واحلق!
االصحاح اخلامس

نصائح لالكليروس وختام 
لذلك أنا أكتب إلى اإلكليروس أن يباشروا في مراجعة 
فغاية  الشعب،  يضل  ال  حتى  بتعقل  األمور  تلك 
احلق  وملعرفة  يخلصون  الناس  جميع  ان  هي  اهلل 
بل  إدارة،  او  بحرفة  هو  ليس  الرب  فكهنوت  يقبلون. 
قلوب  بالروح  يفتقد  سليم  وتعليم  وإرشاد  حكمة 
فعلى  نهائي؛  ال  ملكوت  الى  بهم  ويرتفع  الشعب 
الروح  بقوة  منقاد  للشعب  قدوة  يكون  ان  الكاهن 
للبناء. فسخروا انفسكم للميل الثاني، وال تقتصروا 
في  انغمسوا  بل  املمارسات،  على  فقط  تعليمكم 
في  معه  نصيباً  جميعاً  ننال  حتى  املسيح،  جوهر 
أورشليم السمائية. وقدموا كل اإلرشاد الروحي الالزم 
لألخوة، وال تنشغلوا بتوافه األمور. ولتصونوا األسرار 
كل  هدف  أن  الناس  معلمني  حني،  كل  في  املقدسة 
سر هو حياة كاملة صاحلة مع املسيح. فال تشجعوا 
الطهارة  على  احلفاظ  أجل  من  الزواج  على  األحداث 
فقط، بل كبداية حلياة تكريس للرب مع شريك احلياة؛ 
ألنه بهذا التعليم السائد، فشلت زيجات عدة وتركت 
بعض األنفس االميان. أيضاً ال تخادعوا االخوة من قبل 
فليكن  الناس،  تعثروا  ال  حتى  البيعة،  تخص  امور 
يسوع  والهنا  ربنا  كمثل  ال  وال  نعم،  نعم  كالمكم 
برأي ما إن كان يتنافى مع روح  املسيح. وال تتشبثوا 
أُفرِزمت  ان  ألنكم  ألنفسكم،  اجملد  تطلبوا  وال  اإلجنيل. 
لكم  وليس  املسيح  اختارهم  فقد  االجنيل،  اجل  من 
فضل في هذا. أطلب منكم في النهاية انا خادم الرب 
للنهوض  أجلي،  ومن  الكنيسة  أجل  من  تصلوا  أن 

بجسد املسيح إلى ملء قامته. 
نعمة وسالم الرب يكون معكم... آمني 

كتبت على يد مينا ماهر   

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رسالة بولس الرسول إلى أقباط مصر!رسالة بولس الرسول إلى أقباط مصر!

بقلم:  مينا ماهر

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

لست مقتنعا لست مقتنعا 

بالعهد القدمي!بالعهد القدمي!
اخلامسة  فوجدتها  الساعة  إلى  نظرت 
الدقيقة  باملواعيد  بالضبط. فصديقي يتسم 
القهوة  نحتسي  لكي  يدخل  هو  فها  جدا. 
كما  شيقا  حديثا  أطراف  ولنتجاذب  سويا 
التحية،  بإلقاء  احلبيب  صديقي  بدأ  تعودنا. 
فقد  أمامي.  فكرية  قنبلة  اول  بقذف  قام  ثم 
أنه متضايق جدا ومكتئب إلى  صرح صديقي 
اخلدام  أحد  هو  هذا،  صديقي  أن  احلدود.  أبعد 
اللذين يتسمون بالنشاط واألمانة في اخلدمة، 
ولكنه اليوم على غير العادة حزين ومكتئب بل 
ورافض الذهاب إلى اخلدمة. سألته عن السبب، 
فصرح قائال: »أنه العهد القدمي«. لم أفهم ما 
نظره. فهو  فقام بشرح وجهة  قاله صديقي، 
لم ولن يقرأ العهد القدمي مرة أخرى، ألن اهلل 
اذا  يبدو غاضبا، قاسيا، بل وأقول دمويا!  فهو 

غير مقتنع بالعهد القدمي.  
حتدثنا سويا وتناقشنا في هذا املوضوع الذي ال 
يزعج صديقي فقط بل ويزعج الكثيرين أيضا.  
صورتي  بني  إطالقا  فرق  ال  أنه  هو  احلقيقية 
واجلديد.  القدمي  العهدين  في  املرسومتني  اهلل 
ويشرح معلمنا يوحنا هذا احلق الكتابي حينما 
الوحيد  االبن  أحد قط،  يره  لم  »اهلل  أن:  يعلن 
 .)18 )يو1:  خبر«  هو  اآلب  حضن  في  هو  الذي 
 : اليوناني هكذا  االصل  اآلية في  تأتي  هذه  و 
»اهلل لم يره احد قط، اهلل االبن الوحيد الذي 

هو في حضن اآلب هو خبر« 
 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
 μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον

   .τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
بعينه  هو  يسوع  في  اإلنسان  يراه  ما  فإن 
طبيعة اآلب، إله العهد القدمي، فال فرق بينهما 
في الطبيعة. فإله العهد القدمي هو نفسه إله 
العهد  أن هناك محبة في  ومبا  العهد اجلديد. 
اجلديد، إذا هناك محبة في العهد القدمي. ومبا 

هناك  إذا  القدمي،  العهد  في  دينونة  هناك  أن 
هو  الرئيسي  الفرق  اجلديد.  العهد  في  دينونة 
الفرق بني الدينونة على مدى التاريخ، والدينونة 

في نهاية التاريخ.  
فهل هناك إلها محبا في العهد القدمي؟

اهلل  رسمها  التي  االساسية  الصورة  إن 
اهلل  هي  موسى،  مع  تكلم  حينما  لنفسه 
احملب.  فها هو اهلل يعلن عن ذاته: »فإجتاز الرب 
قدامه ونادي الرب: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء 
الغضب وكثير اإلحسان والوفاء.« )خروج 34: 6( 
نعم هذا هو التعريف عن اله العهد القدمي و 
إله العهد اجلديد أيضا فهو إله واحد ال يتغير. 
الذي  احملب  اهلل  يري  لسفر هوشع،  الدارس  إن 
نفسه  يصور  فهو  على شعبه،  قلبه  ينكسر 
في هوشع، زوج املرأة الزانية وما يريد أن يفعله 
يريد  ال  هو  حقا  ذراعيه.  بني  يضمها  أن  هو 
ليست  لها  فخطته  سلوكها،  يتجاهل  أن 
الدينونة القاضية بل الدينونة التي حتول قلبها 

رجوعا اليه حتى ميكن أن يسترد )أسرته(.
يتجلى  اهلل  وغفران  فحب  يونان،  سفر  أما   
في أبهى صورة، ها هو اهلل احملب يغفر ويقبل 

شعبا وثنيا عنيفا.  
إله  ليس  القدمي  العهد  إله  إن  القارئ،  عزيزي 
الدينونة فقط، كما إن إله العهد اجلديد ليس 
إله احلب فقط. فاهلل واحد ال يتغير. إله العهد 
القدمي هو هو إله العهد اجلديد، هو إله احلب، 
هو إله الدينونة، هو إله الغفران، هو إله العدل، 

هو هو ال ولن يتغير.      

املراجع: 
 Bible

 Hard Saying of the Bible : Walter C.Kaiser
 .Jr., Peter Davids and Manfred T.Brauch
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»3 ترك ]يسوع[ اليهودية ومضى أيضا إلى اجلليل. 
4 وكان ال بد له أن يجتاز السامرة. 5 فأتى إلى مدينة 
من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي 
بئر  هناك  وكانت   6 ابنه.  ليوسف  يعقوب  وهبها 
يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر، جلس 
السادسة.  الساعة  نحو  وكان  البئر،  على  هكذا 
السامرة لتستقي ماء، فقال  امرأة من  7 فجاءت 
تالميذه كانوا  لها يسوع: أعطيني ألشرب. 8 ألن 
قد مضوا إلى املدينة ليبتاعوا طعاماً.  9 فقالت 
لتشرب،  مني  تطلب  »كيف  السامرية:  املرأة  له 
ال  اليهود  ألن  سامرية؟  امرأة  وأنا  يهودي  وأنت 
يعاملون السامريني. 10 أجاب يسوع وقال لها: لو 
كنت تعلمني عطية اهلل، وَمن هو الذي يقول لك 
ماء  فأعطاك  منه  أنت  لطلبت  ألشرب،  أعطيني 

حياً«.
إنه لقاء املسيح مع املرأة السامرية الذي هو أروع 
استعالن الفتقاد شخص الرب لقلب اإلنسان في 
الرب  على  اإلنسان  يتعرف  حتى  إيجابي  سعي 
الباب  علي  واقف  أنا  »ها  شخٍص:  إلى  شخصاً 
وأتعشى  أدخل  وفتح  صوتي  أحد  سمع  إن  وأقرع 

معه وهو معي..« 
       إن اعتزاز الكنيسة القبطية بإجنيل السامرية 
أن  بالروح  الكنيسة  وعي  انفتاح  ِقدم  قدمي  هو 
استعالن الرب هو سر يتممه شخص الرب نفسه 
في لقاء خاص مع كل إنسان. وتقرأه الكنيسة في 
الصوم األربعيني املقدس »أحد السامرية«، ثم في 
فترة اخلمسني املقدسة. فهو شهادة لعمل الرب 
الذي يقصد قلب كل إنساٍن قارعاً بابه في إيجابية 
حب رقيقة »أعطيني ألشرب« حتنو وحتتوي ضعف 
النفس اإلنسانية في صدودها لزيارات الروح »كيف 
تطلب مني لتشرب« إلى أن ينفتح وعيها فتعرف 
شخص الرب »َمن هو« فتشتاق وتطلبه »لطلبِت 

أنت منه« ومتتلئ به وترتوي »فأعطاِك ماًء حياً«.
4 »وكان ال بد له أن يجتاز السامرة«

       إن خدمة بولس الرسول في سيرته بعد افتقاد 
الرب له تشرح لنا أعماق هذه اآلية إذ يقول »ويل لي 
إن كنت ال أبشر«. فاخلدمة في املسيحية ليست 
فرَض عنٍي ولكنها فيٌض ِمن غيٍض لقلٍب سكنه 
»البد«  للخدمة  واشتياقا  وفاض حباً  فأمتأل  الرب 

وافتقاد العالم بنور املسيح الذي أشرق فيه. 
6 »إذ كان يسوع قد تعب من السفر«...

كلمات  بترديد  يكتفي  ال  الصالح  الراعي  إن 
مشاركاً  يومه  يقضي  بل  املنبر.  على  الصالح 
حراستهم  على  ويسهر  نهاراً  مسيرهم  خرافه 
ليالً. فالراعي يقضي يومه مع خرافه ماشياً على 
قدميه نفس املسافة التي متشيها اخلراف ويصير 
لقد  أيضاً.  الصالح  راعيها  تعب  هو  اخلراف  تعب 
راعيه  الرب  مع  الشركة  حياة  النبي  داود  أختبر 
الصالح »صرُت كبهيٍم عندك )ال أعرف ما تعرفه 
يارب(. ولكني دائماً معك. أمسكَت بيدي اليمنى، 
برأيك تهديني، وبَعد إلى مجٍد تأخذني« )مزمور73(.

     لذلك يتعجب الرب راعينا الصالح على رعاٍة 
ويضعونها  احلَمل  عسرة  ثقيلة  أحماالً  »يحزمون 
يحركوها  أن  يريدون  ال  وهم  الناس،  أكتاف  على 
بإصبعهم« )متى23(. وعي سبيل املثال ذلك هناك 
على  ويضعون  اإلجهاض  حترمي  في  يتشددون  رعاة 
الفتاة ِحمالً ثقيالً أن حتتفظ باجلنني رغم الظروف 
القاسية املترتبة على )فضيحتها( والتي قد تصل 
ال  الرعاة  بينما  اجملتمعات  بعض  في  قتلها  إلى 
ميسون هذا احلِمل بأصبعهم. إن الذي ينصح بعدم 
يشارك  أن  فعليه   - الرأي  أوافقه  وأنا   - اإلجهاض 
ل الثقل مع األم في مسيرة احلَمل ورعاية  في حتمُّ
تطبيق  عن  فليصمت  وإال  أبيه.  وكأنه  املولود 
وصية الرب في هذه احلالة. إن للغنمات رٌب يحمل 
ِحملها معها في سٍر هو قدس أقداٍس بينه وبني 
الغنمات، ال دخل ألحٍد به »فقال يسوع لها )للمرأة 
التي ارتكبت جرمية الزنا فأمسك بها رجال الدين 
وقدموها ليسوع ليدينها بحسب ناموس موسى(: 
»وال أنا أدينك. اذهبي وال تخطئي أيضاً » )يوحنا 8(.
إن منهج الرب كراٍع صالٍح هو قدميٌ ِقدم خلق اهلل 
بأن  الرب  يكتف  لم  آدم  سقط  فعندما  لإلنسان. 
يسرد عليه نتائج سقوطه »شوكا وحسكا تنبت 
لك األرض... وبعرق جبينك تأكل خبزك ... وبالوجع 
الرب  كان  بل  التكوين(،  )سفر  البنني«  حتبلني 
متابعاً ملشقة اإلنسان في محنته التي صنعتها 
يداه »إني قد رأيُت مشقة شعبي الذين في مصر 
وسمعت أنينهم ونزلت ألنقذهم« )أعمال الرسل 
اللعنة  أرض  إلى  بالفعل  الرب  نزل  لقد  نعم   .)7
املشتعلة  العليقة  حادثة  في  )كما  ومراٍت  مراٍت 
بالنار( إلى أن جاء ملء الزمان وظهر اهلل في اجلسد 
وشاركنا املسيح اإلله آالمنا وحولها إلى مجٍد لنا.

      لقد أرتضى الرب أن يحمل الشوك الذي نبت 

وَمسَحن  على هامته،  اكليالً  الغربة  أرض  لنا في 
اآلِكِل  »ِمَن  العالم،  هذا  في  وأتعابنا  حياتنا  الرب 
تَُعد  ولم  َحالَوٌَة«.  َخرََجْت  اجلاِفي  وِمَن  أُْكٌل،  َخرََج 
نستحقها  خسارًة  الدنيا  وأتعاب  احلياة  ضيقاُت 
شركة  إلي  لنا  حوَّلها  الرب  ألن  سقوطنا  نتيجة 
التي  آالمنا  هي  حقيقتها  في  بينما  آالمه  في 

حملها ِمن أجلنا.
كلما ضغطت احلياة علينا بالتعب فإننا نتقوى بل 
نفرح في وسط الضيقة عندما نتذكر أن أتعابنا 
السفر«.  من  تعب  قد  »يسوع  الرب  تعب  صارت 
ويقدمه  باملسيح  أرتبط  إنسان  كل  ألم  فصار 
شركة في آالم الرب، مكسباً ال خسارة. فلم يَُعد 
األلم عاراً حني كان تذكاراً للخطية والسقوط بل 

صار شركة لنا في آالم املسيح واكليَل مجٍد.
7 »فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال 

لها يسوع: »أعطيني ألشرب«
فكرة  يعطينا  السامرية  مع  املسيح  لقاء  إن 
بل  السامرية  خلالص  سعيه  في  الرب  جلاجة  عن 
بل  العادية  اليوم  أحداث  خالل  من  إنسان  وكل 
إيجابية حب عجيب  في  الفرص  الرب  يختلق  رمبا 
في  اللجاجة  الرب  مدح  لقد  ألشرب«.  »أعطيني 
ألنها صفة  إليه  طلباتنا  في  بها  وأوصانا  الصالة 

من صفات الرب نفسه في طلبه خلالصنا.
          إن وعيِّنا بلجاجة الرب في خالصنا يطرد 
اليأس بكل أشكاله من حياتنا اليومية والروحية. 
وكذلك فإن جلاجة الرب نحو أمر خالصنا رمبا تشير 
إلي حتمية خالصنا . فإن مثل »اخلروف الضال« قد 
الروح  يفتح  من  لكل  فرَحاً  بالذهول  املرء  يصيب 
بصيرته ليري مثابرة الرب وجلاجته نحو خالصنا في 

بطبيعته.  ألنه مطلٌق  بالرَب  تليق  صورة مطلقة 
فلقد وصف الرب جلاجته وسعيه بتعبيٍر في غاية 
القوة إذ أنه يبحث عن خروفه الضال »حتى يجده«.
وهي  »حتى«  كلمة  أن  املالحظة  وجتدر        
باليونانية  املثل  هذا  في  تأتي  لم  بالزمن،  تختص 
بل  اخلراف،  ويخص  اخمللوق  الزمن  وهو   Cronos
الغير مخلوق  الزمن  وهو   Coros باليونانية جاءت 
وأترك  اإلله.  الرب  الراعي ألنه  الذي يخص  واألبدي 
»حتى«  كلمة  أعماق  ليتأمل  اهلل  روح  مع  القارئ 
املرتبطة  اإلنسان  خالص  حتمية  في  وأهميتها 

بلجاجة ال نهاية لها ألن الرب مطلٌق هو.
 9 »فقالت له املرأة السامرية: كيف تطلب مني 
ألن  ؟   سامرية  امرأة  وأنا  يهودي  وأنت  لتشرب، 

اليهود ال يعاملون السامريني«.
واإلشتراع  بالناموس  اليهود  على  اهلل  أنعم  لقد 
إرساليته في  ليكونوا  واملواعيد  واألنبياء  والعهود 
احلفاظ  في  ولكنهم فشلوا حتى  العالم،  افتقاد 
آلهة  عبادة  في  انحدروا  الذين  السامريني  على 

كاذبة وصاروا »أجناساً« في نظر اليهود. 
اإلنسان  خلالص  سعيه  أن  وأعلن  الرب  جاء  لذلك 
يتجاوز خالفات البشر وفهمهم احملدود وتقصيرهم. 
يتقاتل  الذي  املستنقع  هذا  إلي  ينزلق  لم  فالرب 
من  أكبر«  »اهلل  ألن  باهلل  اإلميان  علي  البشر  فيه 
اإلميان به بل وفوق اإلميان نفسه، فاهلل هو »أبيكم 
السماوات، يشرق شمسه على األشرار  الذي في 

والصاحلني، وميطر على األبرار والظاملني«. )متى 5(
وليس  الرب  بشخص  عالقتنا  هو  باهلل  اإلميان  إن 
لغة  مفردات  هي  بينما  عليها  نتقاتل  حروفاً 
البلدان.  حدود  بتغير  ومتغيرة  محدودة  بشرية 
األديان  تعدد  خدعة  إلي  الرب  يلتفت  لم  لذلك 
بني  الصراع  عن  يتكلم  ولم  البشر  وصراعات 
اليهود والسامريني، فكان حديثه عن شخص اهلل 

الذي يحب شخص اإلنسان.
إن الدعوة ملعرفة اهلل ال تكون أو تتحقق بالعداوة 
عن  البشر  مفاهيم  صراع  من  الناجتة  واملقاطعة 
القادر  الرب لهم فهو  بتقدمي شخص  اهلل، ولكن 
وحده أن يُحي ويقيم الناس من مواتهم عند لقائه 
عن  ونظريات  مفاهيم  بتقدمي  نحن  وليس  بهم. 

اهلل. )يُتَبع(... والُسبح هلل.

خواطر في تفسير أجنيل يوحنا اإلصحاح الرابع   

أجنيل السامرية )1(         
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )159( 

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )4٢( ملــــكوت اللـــ
ما بني العهدين... وعبادة األصنام )5(

اإلنسان كائن روحي ال يستريح وال يشعر بالشبع إال في 
اهلل، حتي أن اآلباء أعطوا تعريف إيجابي للخطية وهو 
البحث عن اهلل إلشباع رغبة ما ولكن بطريقة خاطئة، 
يبحث عن اهلل ألننا مخلوقني  بال استثناء  الكل  هكذا 
بنسمة من اهلل، ولكن كال يبحث عن إشباع هذا الفراغ 
بسيط،  غير  مركب  كائن  فاإلنسان  بطريقته،  الداخلي 
ففي بحثه عن اهلل يضل الطريق في كثير من األحيان، 
فتارة يريد أن يصل إلى اهلل ليصير مثل اهلل، وهذه أول 
إبليس،  صوت  سمعا  عندما  حواء،  و  آدم  ألبوينا  سقط 
أَْعُيُنُكَما  تَْنَفِتُح  ِمْنُه  تَأُْكالَِن  يَْوَم  َُّه  أَن َعالٌِم  اهلُل  »بَِل 

رَّ«.)التكوين 3: 5(. وَتَُكونَاِن َكاهلِل َعارَِفنْيِ اخْلَْيرَ وَالشَّ
وتارة أخرى يبحث عن اهلل في األشياء املادية وامللموسة 
هي  لتصير  عينيه  أمام  آلهة  لنفسه  فيصنع  حوله 
ويعطي  إليها،  يحتاج  وقت  في  والسند  العون  مصدر 
املزمور  في  األصنام  لهذه  رائع  تعريف  املقدس  الكتاب 
ٌة  ِفضَّ يقول« أَْصَناُمُهْم  إذ  املائة  بعد  عشر  اخلامس 
وَذََهٌب، َعَمُل أَيِْدي النَّاِس، لََها أَْفَواٌه واَلَ تََتَكلَُّم. لََها أَْعنُيٌ 
، لََها  تَُشمُّ َمَناِخُر واَلَ  تَْسَمُع. لََها  آذَاٌن واَلَ  تُْبِصُر، لََها  واَلَ 
أَيٍْد واَلَ تَلِْمُس. لََها أَرُْجٌل واَلَ مَتِْشي، واَلَ تَْنِطُق بَِحَناِجرَِها، 
ِمْثلََها يَُكوُن َصانُِعوَها، بَْل ُكلُّ َمْن يَتَِّكُل َعلَْيَها«. )املزامير 

)8-4 :115
وهذا اجلزء من كلمة اهلل غني جداً باملعاني إذ يريد الروح 
القدس أن يشير أن إلهنا احلي بشكل غير مباشر ويعقد 
ويبصر  ويتكلم  يسمع  الذي  احلي  اإلله  بني  ما  مقارنة 

مصنوعة  أصنام  وبني   ... ويتحرك  ويُلمس  ويلمس  ويُري 
باليد سواء مرئية أو غير مرئية التي ال تسمع وال تتكلم 
وال تتحرك، واجلميل في األمر ما يقوله الكتاب »ِمْثلََها 

يَُكوُن َصانُِعوَها، بَْل ُكلُّ َمْن يَتَِّكُل َعلَْيَها«.
تصير  وتترجاه  تنظره  ما  فكل  بإلهه!  يتشبه  فالكل 
وفي  ذهنه  في  إله  يصنع  استثناء  بال  فالكل  مثله، 
أن  أريد  الذي  بالذكر  اجلدير  ولكن  له،  يتعبد  مخيلته، 
أشير إليه أال وهو، أن الشيء أو الشخص الذي تعطيه 
تصير  ووقتك..  األكبر من حياتك  احليز  ويأخذ  اهتمامك 

شبهه. 
أبحر في فكرك وشخصيتك وفكر فيما أنت تكون، ومبن 
تهتم؟ أو مباذا؟ وما هي أولوياتك؟! ومن هو أو ما الشيء 
وحينئذ  احلياتية  مسيرتك  في  املقدمة  يحتل  الذي 

ستكتشف إلهك!
ِفي  َشَعرَ  َكَما  َُّه  »ألَن تقول  األمثال،  سفر  في  أية  هناك 
نَْفِسِه« )األمثال 23: 7(، لذا عزيزي القارئ...فكر جليا في 
األمر لئال تكتشف في نهاية حياتك أنك أفنيت عمرك 

مع إله ليس هو اإلله احلي احلقيقي؟!
النفس  وصغر  اخلطية  وطأة  حتت  مازلت  كنت  إن      
تعيشه  ما  وكل  محبوب  غير  بأنك  وتشعر  والعبودية، 
اآلن هو نتيجة وثمر وحصاد خلطاياك، فانت حتت ناموس 
املوت والعبودية، لست حتت سيادة يسوع املسيح، اعرف 

من هو إلهك؟!
وهو  حياتك  في  األمان  مصدر  بأن  تشعر  كنت  إن       

الذي تستمد منه كيانك هو شيء مادي سواء  الشيء 
أو  وغياب  وعملك  وظيفتك  أو  املال  الشيء،  هذا  كان 
اهتزاز هذا أو تلك في حياتك يسبب لك خلل جل، فقف 
الذي  هو  اإلله  ألن  إلهك...  هو  من  واختبر  نفسك  مع 

تتكل عليه، فعلي من يكون اتكالك؟! 
     إن كان انتمائك لدينك أو طائفتك أو معتقدك هو 
رقم واحد قبل معرفتك الشخصية ليسوع، فقف مع 
نفسك واختبر نفسك، من هو إلهك، ألن السماء واألرض 
تزوالن ولكن يبقي الرب وحده، اإلله الذي له انتمائك هو 

إلهك؟!
والتدين  الدين  في  والتحدث  الكالم  كثير  كنت  إن       
واحملبة والصالح فقط بال ثمر وتغير ملحوظ في حياتك، 
اإلله  ألن  إلهك،  هو  من  واختبر  نفسك  مع  أيضاً  فقف 
كثير  وتكون  شاكلته  إلى  تتغير  وتعبده  تعرفه  الذي 

احلديث عنه، وتصير مثله!
      إن كانت لك صورة التقوى من اخلارج وتعرف أن تتقن 
اخلارجي  والتدين  الزائف  التواضع  قناع  ترتدي  أن  جيدا 
ولكن من الداخل قبور مظلمة، فاختبر نفسك، وأعرف 
من هو إلهك، ألن اإلله الذي تقف أمامه وتعبده تصير 

شبهه؟!
     إن كنت عندما جتلس مع نفسك في وقت فراغك، 
فتجد األمر السائد في فكرك ومتسلط على كيانك في 
أو  مستقبل  من  خوف  هو  نفسك  مع  صدقك  حلظات 
جلد الذات من املاضي أو تشعر بفراغ داخلي، نصيحتك 

لك أن متأل فراغ حياتك بكلمة احلق ألن كل هذا صور من 
أرواح الشر التي تأخذ شكل إلهه تتعبد لها، في صور 
تظهر لك كأنها مستقيمة مبنطق العالم وفكره، ولكن 

كما يقول الكتاب املقدس أن عاقبتها طرق املوت. 
من  نفسك  فاحفظ  كثيرة،  بعبادات آلهة  ملئ  العالم 
وال عجب ألن  اخلارج  اإلله من  تأخذ صورة  التي  األصنام 

الشيطان نفسه يغير شكله إلى مالك نور.
لكن ليس األمر هكذا على من يسلكون بالروح القدس 
ألننا نعرف أن منيز الثمني من املرذول ألننا ال جنهل أفكار 

إبليس.
فال بديل في هذه األيام عن أن نعيش ونشرب احلق اإللهي 
الروح والكلمة  الروح القدس، ألن  وال بديل عن ملء من 
ومييزا  والروح  النفس  أعماق  يخترق  الذي  هما السيف 
كل  الرب  روح  من  بكلمة  فعش  ونياته....  القلب  أفكار 

يوم.
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Reflections on Philippians 1:6
Philippians 1: 6 says “

 being confident of this 
very thing, that He who 

has begun a good work in 
you will complete it until 

the day of Jesus Christ; [12] But I want you to 
know, brethren, that the things which happened to 
me have actually turned out for the furtherance of 
the gospel” 
Our dear Lord created us and told us that He has 
plans for our future - to prosper us and to give us 
hope. His promised are true. He is faithful. Thus, 
have unshakeable faith that where God guides, 
He provides. Even struggles and challenges are 
for our benefit - they bring us closer to Christ and 
strengthen our faith and character; they serve as 
a witness and encouragement for others; etc. Al-
ways remember that even when you don’t under-
stand, God does. His ways and thoughts are higher
Dear Lord, I thank You for promising to bring any 
good work to completion. I don’t always under-
stand what’s happening in my life and why, but I 
trust You. Thank You for this message of hope and 
encouragement 

Dr Marina Malak

JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

drawings using AutoCAD.
• Conduct inspections and surveys of telecommunication sites.
• Prepare technical reports and deficiency reports of the inspected structures.
• Other duties, as assigned.
Educational background:
• Diploma in Civil Engineering / Architectural from an accredited College.
• Capability of working at heights under various weather conditions.
• Willing to work on a combination of field and office work. Travel will be required on 

ad-hoc basis.
• Knowledge of AutoCAD software.
• Knowledge of MS Office and Acrobat Adobe.
• Highly organized, detail oriented, and the ability to manage many projects 

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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“If you tell a lie big enough and keep 
repeating it, people will eventually 
come to believe it.” 
These were the words and doctrine 
of Joseph Goebbels, who was the 
second most important man in the 
German Nazi Party, and the Minis-
ter of Propaganda for Adolf Hitler’s 
regime. His job was to create public 
opinions in favor of the party’s ide-
ologies and goals, direct the mass 
crowds of the Germans to believe in 
their racial superiority and antisemi-
tism, paving the way for the Nazi’s 
evil ambition to occupy and control 
the world.
Such malicious plans were achieved 
through what we know as Media 
and Communication, which were, 
at those times, mostly Radio and 
Newspapers. Other forms of media 
would be public speeches, which 
have significantly influenced lis-
teners throughout history since the 
Greek civilization, who invented the 

art of speaking and persuasion. 
Many philosophers realized how 
a ruler could control and guide the 
crowd through speeches. Later, this 
art was extended to religious preach-
ing and discourses and left a sub-
stantial effect on dogma. Hence, the 
average man is more likely to listen 
to and believe a person with higher 
authority and influence than the or-
dinary man. In fact, such individuals 
have found effective means of com-
municating their ideas and political 
directions in media.
Through the massive revolution in 
Media and Communications nowa-
days, Media can have control over 
even much bigger crowds, cross 
borders in seconds, and reach all in-
habited parts of the globe. However, 
the main dilemma and fear would be 
how genuine, and authentic are these 
news, ideas, and events!
Back to Goebbels›s doctrines on 
how to direct public opinion, by any 

means possible, even if they are 
lacking ethics and principles; 
we would realize that we are 
surrounded by news and stories 
that have no actual proof of their 
authenticity, rather, their purpose is 
to manipulate the public in believ-
ing what politicians and different 
regimes want us to follow. Till we 
wake up one day and those untrue 
facts become reality, then anyone 
who speaks opposite to those alleged 
facts could become a public enemy.
From the Soviet invasion to Afghan-
istan passing through the invasion of 
Iraq by the USA, then how the pro-
paganda was made to convince the 
world that the revolution in Egypt 
against the fascist regime of the 
Muslim Brotherhood was just a coup 
d’états, the war in Yemen, and com-
ing now to the Russian/Ukrainian 
war, many allegations were not 
based on the facts, but mostly on 
what the Media wants to tell us to 

believe. Consequently, 
serving other purposes 
than the disputed con-
flicts themselves.

Very few today would listen to the 
Media and think twice before mak-
ing their own opinion, fewer would 
go and search or learn about facts 
and realities behind the events, and 
what led to such a conflict. 
The majority are blindly following 
or trusting their Media, or fear being 
different from the crowd, thus avoid-
ing being unaccepted by the major-
ity. Some fear learning the truth, 
because the truth could shake what 
they believed in for much longer 
times, then would create doubt even 
about their own self’s existence.
Therefore, we would rather have an 
inquisitive mind, and an open mind 
to find the truth, than a closed mind 
with lies and deception. 

Emad BarsoumEmad BarsoumMedia and Public opinion in the times of WarMedia and Public opinion in the times of War

Once again the world was shocked 
as we read the gruesome details 
of an innocent Coptic priest being 
attacked at knifepoint and stabbed 
several times in the city of Alex-
andria.  Sadly Father Arsanious 
Wadid passed away as his wounds 
were too severe and the doctors 
were unable to save his life.  
Unfortunately these attacks have 
become far too common in the 
Middle East where Christians 
and all minorities are under con-
stant attack.  The Coptic Orthodox 
church is one of the oldest Chris-

tian communities and the Cop-
tic community in Egypt is one of 
these minorities under attack.  As 
Christians all over the world are 
getting ready to celebrate the Holy 
week of Palm Sunday and Easter 
we are once again reminded of the 
horrific attack 5 years ago on St. 
Georges Church in Tanta, Egypt 
on Palm Sunday where 48 inno-
cent worshippers were killed.
We have all immigrated to Canada 
to escape persecution and racism 
and to look for a better life were 
we can raise our families and live 

in safety.  In Canada we often feel 
that we are immune to racism and 
hate crimes.  However we all need 
to be aware that racism can exist 
anywhere and we all need to do 
our part to make sure that racism 
does not grow and flourish.  Now 
more than ever we need our elect-
ed officials and politicians to speak 
up and to ensure that we learn from 
history and not allow these horrific 
crimes to repeat.  When we stand 
idly by and not speak up, we are 
adding fuel to the fire.    

Ontario is heading to a provincial 
election on June 2nd.  Ontario’s 
Conservatives will continue to 
support our churches and our reli-
gious communities. 

Sincerely, Sincerely, 

Billy PangBilly Pang
Conservative Member of Conservative Member of 
Provincial Parliament forProvincial Parliament for
Markham-UnionvilleMarkham-Unionville 

By: Billy Pang, By: Billy Pang, 
MPP for MPP for 
Markham-UnionvilleMarkham-Unionville

Christians and Minorities Christians and Minorities 
    are Under Siege    are Under Siege

Saturday, April 16, 2022 - Issue 209


