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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew Tadros

JAY ContractorsJAY Contractors

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

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

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

بعد إثارتها للجدل...  وزارة الرياضة بعد إثارتها للجدل...  وزارة الرياضة 
تتراجع: ال أندية تتبع الكنيسة.. وفرق الكرة تتراجع: ال أندية تتبع الكنيسة.. وفرق الكرة 

لصالح اجلميع لصالح اجلميع 
انتخابانتخاب

 »بيير بويلفير«  »بيير بويلفير« 
زعيما حلزب احملافظني زعيما حلزب احملافظني 

الفيدرالي الفيدرالي 

وسقط جسر لندنوسقط جسر لندن
احلزن يجتاح شعوب احلزن يجتاح شعوب 

العالم برحيل العالم برحيل 
إليزابيث الثانيةإليزابيث الثانية
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بني الشماعة والفزاعة
العقل السلفي ال يستطيع أن يعيش إال بالشماعة والفزاعة، يعلق فشله 
على شماعة الغرب الذي يحاربه ويضطهده ويستعمره، ولكي يقنع األتباع 
جهنم  وباربكيو  واآلخرة  والقبر  املوت  فزاعة  يستخدم  جدد  أتباعاً  ويضم 

ولدغة الثعبان األقرع وزحف الشيخوخة ومتكن املرض.
تعالوا نناقش أوالً الشماعة، لقد حتررنا من االستعمار منذ عشرات السنوات  
اللحظة ومبرور كل هذا  القرن، ومازلنا حتى هذه  اقتربت من  الدول  وبعض 
الزمن نتسول من رغيف العيش والدواء حتى السيارة والصاروخ من هؤالء 
املستعمرين الذين تركونا منذ زمن طويل وحملوا عصاهم ورحلوا، معك كل 

لك  ليس  ولكن  لبالدك،  احتاللهم  تكره  أن  احلق 
احلق في أن تكره منهج تفكيرهم العلمي الذي 
تركوك  العظيمة،  املنجزات  تلك  الى  أوصلهم 
السري  احلبل  تقطع  ولم  الكسل  أدمنت  لكنك 
معهم وأدمنت االعتماد عليهم وأقنعت نفسك 
حضرتك  خلدمة  الكفرة  هؤالء  سخر  قد  اهلل  أن 
ويضطهدونك  يحاربونك   ، أمة  خير  ابن  ألنك 
ويعطلونك على ايه؟؟ ماذا منثل نحن خير أمة في 
اختفى  لو  اآلن؟  واحلضاري  االقتصادي  األمم  ميزان 
ماذا  كلها،  فقههم  بكتب  العالم  من  علماؤنا 

سيخسر العالم؟!
صورة  في  أسبوع  منذ  ظهرت  فقد  الفزاعة  أما 
عبد  علي  اخملرج  عزاء  في  أمني  ميرفت  الفنانة 

اخلالق، كتب املزاج السلفي املصري سطوراً 
الزمن  وشوفوا  السن  كبر  عن  عار،  من 
وماعملتيش  ياحاجة  آخرتك  واحلقي 

حساب اليوم ده ….الخ
وكأن جتاعيدنا عقاب رباني !!!

بعد  كتب  ما  عن  حرج  وال  حدث  وطبعاً 
موت نوال السعداوي وسيد القمني ووائل االبراشي ..الخ والفرحة الغامرة 
والشماتة الهائلة في موتهم وطلب العظة حتى يرتدع من لم يرتدع بعد .

كأنهم حصلوا على كارنيه اجلنة ونتيجة اآلخرة 
من الكنترول .

تخلفنا  جراح  تضمد  الشماعة  تلك  تعد  لم 
عننا سننطلق،  ايده  رفع  الغرب  لو  بأن  وتوهمنا 
ولم تعد تلك الفزاعة تخيف شبابنا اجلديد الذي 
من  وأساطيركم  وخداعكم  أالعيبكم  كشف 
خالل الشبكة العنكبوتية، وكل املسكوت عنه 
الذي كنتم تخفونه عن شعب ال يقرأ مجلداتكم 

الصفراء.
عقلنا يحتاج مواجهة حقيقية وصدق مع النفس 
بدون شماعات، ويحتاج أيضاً قدرة مترد وشجاعة 
سؤال وبحث وشك في كل املوروث، بدون خشية 

من أي فزاعات .

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

كندا  في  الشتاء  توقعات 
تتنبأ ببدايات مبكرة للموسم 

ونوبات مفاجئة من الثلوج
..............................................ص9

جتاه  اجلديد  أونتاريو  نهج 
اجلهاز  وامراض  كورونا 

التنفسي
...........................................ص12

بعزل  نهائي  حكم  مصر.. 
بتهمة  جامعية  أستاذة 

الرقص ومدح الشيطان
...........................................ص11

السفارة الصينية تطلق حتذير 
للبرملانيني  اللهجة  شديد 
لزيارة  اخملططني  الكنديني 

لتايوان
........................................... ص9

ماركو وسبيع ليسوا متساويني ماركو وسبيع ليسوا متساويني 
ماركو  علي  القبض  مت  املاضي  العام  يونيو  من  عشر  الرابع  في 
 - اإلتهام  بحسب   - جنسية  صور  وجود  بتهمة  صليب  جرجس 
أُعتبرت مسيئة لإلسالم علي تليفونه احملمول اخلاص به. لتتوالى 
ومبادئ  القرآن  من  اتخذ  أنه  واتهامه   ، اإلسالم  بازدراء  االتهامات 

اإلسالمية  الشريعة  وأحكام 
شبكة  عبر  للترويج  منطلقاً 
بالتطاول  اتهامه  مع  املعلومات 
على الذات اإللهية وسب الرسول، 
الدين  وحتقير  الفتنة  إثارة  بقصد 
واإلضرار  ومعتنقيه،  اإلسالمي 
على  والتعدي  الوطنية،  بالوحدة 
شعائرها  تؤدى  التي  األديان  أحد 
وأخيراً  والصور،  بالكتابة  علًنا 
املبادئ  على  باالعتداء  االتهام 

والقيم األسرية للمجتمع. وشهدت جلسات التحقيق مع ماركو 
الكحولية  املشروبات  وتناول  الشخصية،  ممارساته  عن  أسئلة 
وعالقاته بالنساء، ورغم نفى ماركو ارتكابه تلك اجلرائم والتأكيد 
احترامه لكل األديان، وأنه لم ينشر أية صور على شبكة اإلنترنت. 
ورغم دفع محامو املبادرة املصرية ببطالن إجراءات القبض والتفتيش 
املادية  اجلرائم  أركان  وانتفاء  التحريات،  جدية  وعدم  ماركو،  علي 
حكم  صدر  ذلك  كل  ومع  أنه  إال  العالنية  ركن  وانتفاء  واملعنوية 
سنوات   ٥ باحلبس  املاضي  يناير  في  بالقاهرة  االقتصادية  احملكمة 
القارئ  عزيزي  تخيل  احملمول.  هاتفه  ومصادرة  والنفاذ  الشغل  مع 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ علي شاب لوجود محتوي علي 

تليفونه اخلاص ولم يطرحه عالنية. في بادرة حتمل 
أن سيف إتهام إزدراء األديان سيالحق الناس حتى 
في النوايا وفي حياتهم اخلاصة وغرفهم املغلقة. 

مبرر  وغير  مفهوم  غير  اتهام  هو  واملعتقدات  األديان  إزدراء  إتهام 
احلديثة  الدول  جتاوزت  فبينما  والعشرين  احلادي  القرن  يناسب  وال 
التي  األفكار  تلك  وقروضها  اعاناتها  نعيش علي  والتي  واملتقدمة 
تناسب العصور الوسطى وعصور ما قبل النهضة واحلداثة وتتجه 
نحو تقديس اإلنسان قبل الدين 
املعتقد  قبل  البشر  وحياة   ،
نتجاوز نحن ملرحلة جديدة وهي 
واحلياة  النوايا  في  التفتيش 
عن  للبحث  للمواطنني  اخلاصة 
إزدراء ملعتقد االغلبية من عدمه، 
خطيرة  سابقة  أنها  وأعتقد 
وحتمل كل اخلوف من اجلمهورية 
في  ألجلها  خرجنا  التي  اجلديدة 

ثورتني.
ماركو  علي  احلكم  أن  املؤسف 
املاضي  األسبوع  تأييده  مت  والنفاذ  الشغل  مع  سنوات  بخمس 
واألسوء أن في نفس اليوم يصدر عفو رئاسي بحق »أحمد سبيع« 
التواصل  مواقع  علي  املسيحية  يهاجم  من  أشهر  يعتبر  والذي 
اإلجتماعي ويتهمها بالتحريف. في رسالة أن تلك التهمة واملسماة 
بها  املقصود   - نرفض تطبيقها علي كالهما  والتي   - األديان  إزدراء 

دين واحد فقط، وإنهم ليسوا حتت القانون سواء  

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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ة.. وَرَحَلت امللكُة األسطوريَّ
44

»إليزابِث  امللكة  تُكن  لم 
الثانية« ُمجرَّد حاكمٍة لواحدة 
على  األرض  ممالك  أعظم  من 
مر القرون؛ بل كانت بالنسبة 
تُعتبر  وكثيرات  لكثيرين 
األساطير  عالم  من  أيقونًة 
اخلرافيَّة  واحلكايات  الساحرة 
اآلسرة، صورٌة من عالم اخليال 
وتنهى  وتأمر  وتتنفس  تسيُر 

وتكتب الرسائل املُنمقة بخط 
اليد وتُرسل البطاقات البريدية 
األنيقة وتعيش في ُغرف الِقالع 

مالئة  لتكون  الواقع  أرض  على  العريقة 
الدنيا وشاغلة قلوب الناس وعقولهم.

التاريخي  السحر  هالة  من  كبيٌر  جانٌب 
املرأة  »ملِكة«  كونها  سببه  بها  احمُليطة 
وجود  فيه  يندر  عالٍم  في  رُجالً  وليست 
الثروة  تلك  بكل  ملكٌة  املؤثرات،  امللِكات 
يصُعب  التي  واملعنويَّة  واملالية  التاريخية 
عن  فضالً  آخر  حاكٌم  عليها  ينافسها  أن 
الزمن  بصمات  من  بصمٌة  أُخرى،  امرأٍة 
أن  دون  الكوكب  هذا  وجه  على  اجلميل 
وكبريائِه  الزمن  ذاك  تفاصيل  عن  تتخلى 

وُطغيان هيبته.
بني  باسلة  ُمشاركًة  كانت  التي  امللكُة 
اجلنود وقائدة شاحنة وميكانيكية سيارات 
في احلرب العاملية الثانية، ثم شابٌة ُمغرمة 
تُعلق صورة حبيبها الذي صار زوجها فيما 
كانت قصة  ثم  غرفتها،  ُجدران  على  بعد 
احلُب املُبِهرة التي عاشها عّمها مع امرأٍة 
العرش  عن  ليتنازل طوًعا ألخيه  أمريكية 
العرش  فترث  الكبير،  ُحبه  سبيل  في 
والعشرين  اخلامسة  سن  في  والدها  عن 
وحتكم مملكة ُمترامية األطراف على مدى 
70 عاًما لتكون فترة ُحكمها مبثابة تذكيٍر 
التي  الرومانسية  عمها  بحكاية  للعالم 

في  سيما  ال  تتكرر  أن  يندر 
توالي  ورغم  احلاِضر،  عصرنا 
هذا  في  املؤسفة  األحداث 
واجباتها  تؤدي  ظلَّت  العالم 
امللكيَّة بشجاعة وإتقان دون أن 

تستسلم أو تتنازل.
ُحكمها  عقود  كانت  لقد 
عظمة  مدى  على  شاِهدة 
ثقتها  وَهَبت  التي  اململكة 
لتعتلي  شابَّة  بامرأٍة  الكاِملة 
العرش، وعلى مدى عظمة تلك 
امللكة التي سعت لتحقيق عدد 
هائل من املُعادالت املُعقدة كي تبقى أهالً 
في  يوٍم  آخر  حتى  الشعبيَّة  الثقة  لتلك 

حياتها.
ثمة جانٌب آخر لشعبية امللكة اخلالدة وهو 
النساء حول  لكثير من  أعلى  كونها مثالً 
البطلُة  لُهن-  بالنسبة   – فهي  العالم، 
وحكمت  عاًما،   96 عاشت  التي  اخلارقة 
منها 70 عاًما بقوَّة دون أن يقهرها مخلوق، 
ة  أدت واجباتها كزوجة وأُم وشخصية عامَّ
بنجاٍح  الرفيع  الطراز  من  ُمجتمع  وسيدة 
ُمبهر إضافة إلى واجباتها الوطنية واخليرية 
في  والدبلوماسية  السياسية  ها  ومهامِّ
قليالت  عاجزات  الناس  يعتبر  مازال  عالٍم 
عقل«!  »ناقصاُت  ورمبا  واحليلة  القيمة 
وُكل  والغربان  والوحوش  الرجال  قاِهرة 
الذي  النساء بحضورها االستثنائي  أعداء 
كانت ماليني آالف النساء يتمنني استمراره 
وخمسني  مائتني  احلياة  قيد  على  ببقائها 
إحدى  دور  يحني  أن  إلى  األقل  على  عاًما 
حفيداتها الستالم مكانها، لكن جاء خبر 
رحيلها لُيجِهز على تلك اآلمال العريضة 
امللكة  يبقى منها غير سيرة  ويُبددها فال 

بني سطور كتب التاريخ الرصينة.
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على قهوة في شبرا:
روبني هود الغالبة!!   

 بقلم: هاني صبحي 
أنا ميكن مشاركتش في 25 يناير 
من بدايتها، وال عمري نزلت وقفة 
أيام  زمان،  ميكن  غير  مظاهرة  أو 
الفلسطيني  الطفل  استشهاد 
الروح  كان  ما  أيام  الُدرة،  محمد 
طفل  مقتل  ومشهد  متن،  لها 
الشجن  بإثارة  كفيل  كان  واحد 
الصدفة   ... والثورة  والغضب 
جمعة  يوم  اقتادتني  وحدها 
الغضب لرمسيس، وحسيت بدم 
املهيبة  اللحظة  وحماس  احلرية 
دي بيجري في عروقي، وأنا شايف 
الفتح  آالف اجلموع عند مسجد 
من   .. للتحرير  طريقهم  في 
بعدها بقينا أنا والشارع وامليدان 
أصحاب  للدموع  املسيل  والغاز 
للجرايد  عاشق  زمان  ...كنت 

والُكتاب االشتراكيني. 
لصحافيني  ومقاالت  جرايد  اقرأ 
صحيح   .. معارضني  أنهم  يبدو 
املعارضة  في  سقف  لهم  كان 
أهوه كنت باسلي نفسي  .. بس 
وأخد جرعة أمل وحلم ومعرفة .. 
كنت باعتبر مذيعني كتير البسني 
أنهم  دلوقتي  الرقص حرفياً  بدل 

معارضة واهلل. 
ضيوف  بيجيبوا  ساعات  كانوا 

أدائهم مبالغ فيه كده .. يقولوا الكلمتني وانتشي كده بجرأتهم، واتكيف شوية وأخش أنام .. كنت 
مبهور بقلم وحيد حامد والتعاون اللي بينه وبني الهيرو الشخص بتاعي.. روبني هود الغالبة .. عادل 
إمام _  اللي مثلت أفالمه في وجداني زمان كل أحالمي املتعطلة اخلايفة املترددة- الشاب أبو چاكت 
چينز وكوتشي، قصير القامة، ضعيف الوسامة .. املنحوت علي جتاعيد وشه شقى احلارة وأحالمها 
املستحيلة .. القوى دون سبب مفهوم ومنطقي للقوة .. اللي بيرضي غروري وأنا شايفة بيضرب اللي 

أنا مش قادر أضربه، الچان بالعافية.
هو قرر يبقي چان وجذاب للنساء رغم أن كل مواصفاته الشكلية واجلسمانية ال توحي بكده علي 
اإلطالق، ورغم ذلك تقع الفتيات في عشقه .. هو قدر يسعدني أنا شخصياً ويخليني أصدق ابن احلارة 
اجلدع ملك الزوغان وزير النساء .. اللي يعرف يضرب ميعورش ، ولو عور ميقتلش .. وحيد حامد خدني 
والنفوذ معدوم  السطوة  ذو  الفاسد  األعمال  املنسى يفش غليلي في كرم مطاوع رجل  معاه في 

الشرف .. صحيح الرحلة خلصت زي ما بدأت.
عاد املنسي لصفوف الغالبة مع فجر يوم جديد مكرر، وإن زادت عليه اجلروح والكدمات، وعاد كرم 
مطاوع لصفقاته مع حسان بيه، واستقلت يسرا القطار وبعدت، لتبقي كما كانت للمنسي وليا – 
مجرد حلم .. بس أهو شوية مقاومة حلوين نفسوا عن الواحد شوية زي حلة الضغط كده، الزم لها 

شوية تنفيس للبخار بدل ما تنفجر .
وراكع  الداخلية علي رجل،  إمام  موقف  وأنا شايف عادل  والكباب،  اإلرهاب  أتفرج على  كنت أحب 
حتت رجليه املتدين الصوري، واملوظف القمئ الروتيني أبو وش خشب .. استمتع بنظرات الرغبة في 
االنتقام من ماسح األحذية اللي اتظلم ومخدش حقه بالقانون .. وأردد مع عادل إمام تبقى هي دي، 
العدالة..  اتبسط بالبندقية في إيد عسكري املراسلة املتهانة كرامته من رئيسه .. وأقول هو ده، 

الكرامة.
في النهاية برضه تنصرف اجلموع بعد ما اتلخصت مطالبهم في أكلة كباب، ويرجعوا لنفس دوامة 
احلياة بعد مغامرتهم القصيرة .. اللي الزم تفضل قصيرة، وتفضل الداخلية رافعة رأسها .. ما هي 

محدش يقدر يكسر هيبتها وملهاش دراع عشان يتلوي زي ما قال وزير الداخلية حتت اجمُلمع.
ودماغ  دماغه  علي  نازل  والساطور  طرب  شوقي  فريد  بصراخ  وأحس  الغول  علي  باتفرج  كنت 
الرأسمالية املتوحشة اللي اشترت كل شئ باملال .. اشترت العدل واحلق والقلم والضمير .. وداست 
علي كل شئ في طريقها .. من أول القيم حلد دموع اليتامى وهي مسنودة بالسلطة والنفوذ واملال، 
وأدخن مع البطل سيجارته وهو قاعد وسط دم الغول بعد ما انتقم لي منه ولو بالوهم للحظات، 
رغم ضياع عمره ومستقبله ملا كل الظروف والقوانني والنفوذ سدوا قدامه كل مطالبه بالعدالة، 
بأنه ياخد حقه وحق املظاليم بالقانون .. كان أستاذ علي فكرة وحيد حامد في فن الطبخ الدرامي 

علي احللة البرستو ..
وللحديث بقية..

** جزء من رواية على قهوة في شبرا _ يناير 2020 _ الفؤاد للنشر والتوزيع 
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  في ظالم النور ونور الظالم، استوي على عرشه غير املبارك: »كبير االرواح 
الساقطة«!

   حتف به، عصبته املردة، الذين شاركوه في العصيان األول، يترمنون ويبتهجون؛ 
احتفاالً بسقوط »آدم«، وشريكته في املعصية »حواء«، املثخنني بجراح 

الهزمية، وقد أخذ منهما: سلطانه وما له في هذا الدهر، ليصبح مؤثراً في 
العالم!

***   
   حتت إشراقات الشمس املتوالية، رأى الشيطان، أن اجلنس البشري يزداد عدداً، بينما هو، وجنوده، 

يتضاءلون! 
   فكان سؤال التحدي، الذي يضج بالكبرياء والعناد، ورصيد من انتصارات عظمي، يسردها الطوفان، 

وحتكيها سدوم وعمورة: كيف يتسنى لي أن احتفظ بسيادتي الفائقة، مع إنني لست إلهاً، فأخلق. ولست 
إنساناً، فأتكاثر؟..

***   
   حمل مصباح اسمه، الذي تغطيه العتمة، وذكاؤه الذي يتوقد مكراً، وراح يبحث، في ملكوته، 

عن القادة، ومن هم في مراكز مؤثرة؛ ليزرع فيهم شره، ويسترد بهم عنفوانه!
   عرض على بعضهم: إغراءات شتى، تبدو صاحلة ورائعة، حتى ظنوا أن املتعة جزء منه، فاصطفوا معه 

خملالفة إرادة اهلل!
   وأستخدم مع البعض اآلخر: الرشوة، والتهديدات، والشكايات ضدهم، لكي يسود عليهم، فيسود من 

خاللهم على اجلماهير، وعلى املاليني!
   ونشر، باقتدار: اإلحلاد، والنزعات، والصراعات، والعنف، واملرض، واإلجهاض، والطالق، وانحالل الروابط 

األسرية، ومتزق األبناء، وتبعثرهم!
   وما يزال يزرع الشر، في كل أرض، فهذه مشيئته!

   عارفاً، أنه كلما أخطأ اإلنسان، توقف اإلنسان عن تكاثره، ونشاطه، وقوته، وبذلك يبقي، هو، على قوته، 
وسلطانه، ويُثّبت عرشه!

***   
   في غمار هذه احلروب الروحية، الدائرة رحاها، في داخل اإلنسان، والتي يطلقها عدوه األول، ظهر أبطال 

في ملكوت الشيطان، وملع ابطال في ملكوت اهلل!
   يحكي التاريخ عن: قايني، وكيربعام، وعاخان، ويهوذا، ونيرون، ودقلديانوس، وماركس، ولينني، وغيرهم 

الكثير. وسيحكي عن غيرهم!
   كما يحكي عن: نوح، وإبراهيم، ويوسف، ودانيال، والعذراء، وقديسون، وشهداء ال حصر لهم، ومؤمنون 

حقيقيون، يعيشون في اإلميان في محاجيء الصخر في ستر املعاقل، يتعاونون مع اهلل، حاملني سيف 
الروح الذي هو كلمته، وسلطاناً على قوات العدو، وكل الشر املوجود في عاملنا، وبالسهر والصالة، ورصيد 

ال يحصي من أمجاد الفداء والقيامة، يرفعون أيديهم بعالمة االنتصار: »الصليب«!...

انكسارات.. وانتصارات...

للشك  مجال  ال 
نادى  إنشاء  أن  في 
يهتم  رياضي 
القبطية  باملواهب 
في  قبطية  والغير 

خاصة  جدا  صحيحة  خطوة  مصر 
اإلخوانى  التيار  سيطرة  ظل  في 
مجال  على  املتأسلم  والسلفي 
الكرة في مصر بل في العالم العربي 
مبرر  الغير  املرضى  واالضطهاد  كله 
وألسلمة  مسلم،  غير  العب  لكل 
بها  واخلروج  الكورة في مصر خاصة 
كرياضة  ومضمونها  جوهرها  من 
إلى  والسالم  واحملبة  التأخي  تنشر 
السياسي  االسالم  غزوات  من  غزوة 
اللعني الذى هو بعيد كل البعد عن 
املودة  إلى  يدعو  كدين  االسالم  روح 
الشريف  والتنافس  االخر  واحترام 
الديانات  كل  بني  السلمى  واالحتواء 

والشعوب.
وجود  من  ذلك  على  أدل  وليس 
أشخاص مجرمني في حق اإلنسانية 
كبرى  ألندية  القيادة  مواقع  في 
يتدخلون في اختيار املواهب الكروية 
في مصر على أساس االسم والديانة، 
الكورة  حال  يصير  إن  إلى  ادى  مما 
املصرية في تردى مستمر، واصبحت 

على  قادرة  غير  عقيمة 
بل  جديدة،  مواهب  انتاج 
في  التوريث  الى  احلال  وصل 
السمة  هو  أصبح  االندية، 

االساسية للكرة في مصر.
الفكري  االنحطاط  هذا  ظل  وفى 
كان  مصر  في  الكرة  على  للقائمني 
يهتم  نادى  هناك  يكون  ان  من  البد 
باملواهب املسيحية بل يسعى إليها 
على  قادرة  تصبح  حتى  وينميها 
ولو  جدا،  صحي  أمر  وهذا  املنافسة، 
كنا نتمنى ان يحدث من اندية مصر 
الكنيسة الن  وليس من جهة  كلها 
من  املصرية  االندية  في  يحدث  ما 
هو  ديني  اساس  على  عنصري  متييز 
الدولة  في حقيقة األمر ضد دستور 
وضرب ملبدأ املواطنة، والسير عكس 
اجتاه القيادة السياسية التي تسعى 
وتقاتل من أجل ترسيخ مبدأ املساواة 

واحترام حقوق كافة املواطنني.
معظم  إن  للجميع  جليا  وأصبح 
املصريني  واملدربني  املصرية  االندية 
فى  لإلخوان  حصينة  قالع  هم 
غير  هو سيناريو  يفعلونه  وما  مصر 
تأثيره  جهة  من  العواقب  محمود 

على الشباب املصري. 
مصر  عيون  نادى  إن  من  وبالرغم 

املواهب  إلنصاف  مهمة  خطوة 
اعتقد  ولكنى  مصر  في  املسيحية 
الن  كالعادة  خطأ  عملها  طريقة  ان 
املشهد  في  وقس  أسقف  ظهور 
سوف يرسخ مبدأ العداء لهذا النادي 
هؤالء  كل  تواجد  ظل  في  وخاصة 
املصرية  االندية  كل  في  املتعصبون 
فكرة  اجملتمع  في  سيعمقون  الذين 
الغزوات الكروية ملواجهة نادى عيون 

مصر.
في رأيي كما هو رأى كثيرين انه يجب 
االختفاء  الكنيسة  قيادات  على كل 
العمل  تخص  صورة  أي  عن  متاما 
اجملتمعي فى مصر لسببني اوال ألنهم 
لهذا  مؤهلني  غير  االحيان  اغلب  في 
العمل مبعنى انهم ال ميلكون خبرات 
لقطع  والثاني  العمل  هذا  إلجناح 
والتابعني  املتأسلمني  على  الطريق 
لإلخوان والسلفيني ليحولوا املوضوع 
نفس  يصبح  أال  واالهم  غزوة،  الى 
النادي لديه متييز ديني أو طائفي بني 

أبناء الوطن.

نادى عيون مصر خطوة »صح« نادى عيون مصر خطوة »صح« 
بطريقة »خطأ«بطريقة »خطأ«

    بقلم: مجدي حنني

وجد  احلياة  هذه  في  ساعات  يكمل  لم  طفالً 
دون  كنيسة  في  مياه  دورة  في  ملقي  نفسه 
ثدياً  أو  باألمان  فيشهر  يضمه  حضناً  أو  غطاء 
يرضعه فيسد جوعه، ظل يصرخ ويصرخ لعله 
أتي  الذي  العالم  هذا  في  عليه  يحنو  من  يجد 
إليه رغماً عنه ويقيناً لو كان القرار قراره وعلم 
من  إليه  اجمليء  عدم  لفضل  له  سيحدث  ما 
وأمله  جوعه  عن  معبراً  يصرخ  وبينما  األساس 
وحزنه ومرارته من اجلور يسمعه زوجان حرمهما 
القدر من نعمة اإلجناب فقررا أن يتبنيانه وهما 
ال يعلمان قوانني الدولة الظاملة اجلائرة واجملحفة 
لكل ما هو قبطي وكل ما يدين بدين غير دين 

األغلبية!
حضناً  أخيراً  الطفل  هذا  ليجد  الطفل  أخذا 
يضمه بعد قهر وقلباً يحنو عليه بعد جفاء ويداً 
عاش  خوف!  بعد  وتطمئنه  كتفيه  على  ترتب 
وجدا  اللذان  الزوجان  هذان  كنف  في  شنودة 
األجناب  من  حرمانهما  عن  العوض  شنودة  في 
فأصبح شنودة هو كل حياتهما ومستقبلهما 

بل وكل األمل في احلياة.
أبويه  عيني  أمام  يوم  كل  يكبر  شنودة  كان 
اللذان لم يعرف أهل غيرهما وكان أبوه بالتبني 
حتي  والشبر  بالسنتيمتر  شنودة  منو  يقيس 
يكبر ويصبح رجالً، وكانت أمه بالتبني تعطيه 
داخلها  خزنته  كم  مخزوناً  حنانها  فيض  من 
متارس  لطفل  انتظارا  احلرمان  سنوات  عير 
فلما  عليها  اهلل  فطرها  التي  أمومتها  معه 
اخملزون  الفطري  احلنان  هذا  غمر  شنودة  جاء 
احلنان  هذا  شنودة  فعاش  اجلميل  الطفل  هذا 
وأستمتع به ولكن إلي حني حيث كانت تنتظر 
هذه األسرة ما لم يكن لها في احلسبان وكأن 
القدر أبي أن يترك شنودة يعيش كباقي األطفال 
في  األطفال  ألن معظم  عادية  أقول  ال  طفولة 
مصر وخاصة أطفال األقباط ال ينعمون بطفولة 

عادية أو أقل من عادية.
تنتظر  للزوج  قريبة  أنها  يقال  سيدة  فقامت 
قانون  بحكم  فيه  ترث  حتي  الرجل  موت 
مصر  في  الظالم  املتهالك  البالي  املواريث 
أن شنودة طفل  املسؤولة  اجلهات  بإبالغ  قامت 
يتبناه هذان الزوجان علي عكس ما تنص عليه 
بالتبني في  قوانني األحوال الشخصية اخلاصة 
احملروسة فاألسرة قبطية! ياللهول قبطية! ماذا 
تقولي يا سيدتي؟! أعيدي ما قلتيه مرة أخرى! 

األسرة ماذا؟! هل قلتي األسرة قبطية؟! 
ثم أما بعد حتركت اجلهات املسؤولة )على الفور( 
عزيزي  وأرجوك  الدين  ولنصرة  الدين  عن  دفاعاً 

القارئ أن تالحظ جيداً وصف أنها انتقلت علي 
الفور ألن نفس اجلهات املسؤولة ال تتحرك ولو 
بعد شهور عند خطف القبطيات في احملروسة، 
لم  الذي  الطفل  هذا  شنودة  وجد  أن  احلاصل 
يكمل عامه الرابع نفسه بني يدي أحدهم يأخذ 
عينات منه ليقوموا بعمل حتاليل نسبه ألبويه 
وهو ال يعلم ماذا يدور حوله وملاذا كل هذا الذي 
يحدث ومن هؤالء ولم متضي علي حيرته ساعات 
إال ووجد شنودة من يأخذه بكل قسوة رغماً عنه 
يعرف  ولم  عرفهما  الذي  وأبيه  أمه  حضن  من 
غيرهما طوال سنواته األربع التي عاشها علي 
وأبيه  أمه  بينما  التعيس،  الكوكب  سطح هذا 
وال  وظلماً  وقهراً  وحسرة  أملاً  يصرخان  بالتبني 

من مجيب.
وعلى الفور أيضاً يتم تغيير اسم شنودة وديانة 
الذي كان شنودة في  أو  ويوضع شنودة  شنودة 
البائسة  الرعاية  دور  أحدي  في  األيام  من  يوماً 
الذي  البؤس  مستوي  يعلم  وكلنا  مصر  في 
يعيشه األطفال داخل تلك الدور كل هذا حدث 
الشخصية  األخوال  في  املصرية  القوانني  ألن 
تنص  القبطية  الكنيسة  عليها  وافقت  والتي 
أن هذا الطفل يجب أن يبقي على دين األغلبية، 
فما  يتحمله  أن  بالغ  إلنسان  ميكن  ال  مشهداً 
بالك بطفل في الرابعة من عمره مر بكل هذا 
على  حياته  مدة  هي  فقط  سنوات  أربع  في 

األرض!
 يعيش شنودة اآلن باسم غير اسمه ودين غير 
دينه و في دار غير داره ووسط أناس ال يعرفهم 
محروماً من أهله الذي عرفهم ومن كل من أحب 
وكل ما أحب وعلي غير رغبته كطفل وعلي غير 
رغبة اإلنسانية جمعاء ألن ما حدث لم ميكن أن 
يكون له أدني صلة باإلنسانية! يصرخ اآلن األب 
واألم املكلومان الضائعان بعد كل ما حدث وال 
على  ترتب  يد  من  وال  احملروسة  في  مجيب  من 

كتفهما حتى ولو من باب التعاطف. 
بالد  من  مصر  غير  بلد  في  ولد  لو  هذا  شنودة 
سعيداً  أسرته  كنف  في  سيعيش  كان  الغرب 
وسعادة  أمان  في  يعيش  الرأس  رافع  فخوراً 
ينمو ويتعلم ويأمل في مستقبل مشرق ويكبر 
ألحالمه  يكون  ولن  ومجتمعه  وطنه  ليخدم 
املراكز فيها  أعلي  إلي  ورمبا كان سيصل  نهاية 
ولكن حظ شنودة السيء أنه ولد في احملروسة 
أبويه  وحظ  طفولته  يرحم  لم  مجتمع  في 
بالتبني السيء أيضاً أنهما قبطيان في مجتمع 

ال يريد أقباطاً.

يا شنودة …. يا شنودة …. 
لو لم تكن مصرياً!لو لم تكن مصرياً!

بقلم: جورج موسى
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علة الضعفعلة الضعف
كان مايكل أجنلو الفنان الشهير العاملى.. يشتغل مرة في عمل متثال مالك من قطعة من الرخام األبيض، 

وأخيراً كاد يكمل، لكنه صبر عليه، مزاوالً اصالحه بكل طريقة ممكنة.
فرآه رجل في مكان شغله ورجع بعد مدة طويلة فرآه يشتغل في ذات التمثال، الذي ظنه قد كمل حني 
املرة  في  هنا  أن كنت  منذ  يذكر  فيه شيئاً  اشتغلت  أنك  أرى  ال  إنني  »أوه  له:  فقال  األولي،  املرة  في  رآه 
األولي«، فأجابه الفنان الشهير:»نعم اشتغلت فيه فإن كان ضخماً أكثر مما يجب فأصلحته، وقد بنيت 
هذا الشريان في هذا املكان أحسن من قبل ودورت هذا الذراع، وحسنت هذه الشفة، كما حسنت الذقن 

وأصلحت هيئة الوجه«.
فقال الزائر: »ما هذه األمور سوى أنها بسيطة وليست ذات أهمية!« 

فأجابه الفنان العظيم: »إن مالحظة اجلزئيات هي التي تساعد في اتقان عملى، واالتقان ليس أمراً جزئياً«.

املتذمروناملتذمرون
جبال  من    بالقرب  يعيشون  كانوا  أفريقيا،  في  أناس  عن  الشهير  االغريقى  املؤرخ  هيرودوتس  يحدثنا 
تلهبهم  السماء ألنها كانت  إلى  ترتفع  الشمس عندما  يلعنون  أنهم  اليومية  األطلس. كانت عادتهم 

بحرارتها الالزمة.

ستصير ستصير 
مليونيرًا! مليونيرًا! 

كان مخترع مشروب الكوكاكوال، يبيعها 
في إناء كبير يسكب منه حسب الطلب. 
سأعطيك  له:  وقال  رجل،  معه  فتقابل 
كلمتني وبهما تستثمر اختراعك في كل 
أعطني  فقط  مليونيراً،  فتصير  العالم، 

ألف دوالر.
وقبل الرجل هذا العرض، ووعد بأن يعطيه 
املبلغ إياه إذا كان العرض مجدياً. فقال له 
كلمتان باإلجنليزية »ضعها في زجاجات«!

فانتشرت  الفكرة؛  الرجل  ونفذ 
من  الرجل  وصار  العالم،  في  الكوكاكوال 

أصحاب املاليني، وقد وفى بوعده فأعطى الرجل ثمن فكرته البارعة.

درس في التواضعدرس في التواضع
   منذ سنوات عديدة، كان أمريكي مسافراً في بالد النرويج، وقد كان شديد الغضب، ألنه دفع سرير في 
الدرجة األولى من الباخرة، ولكنهم وضعوه في ديوان مزدحم من الدرجة الثانية.. كان ذلك في نهاية القرن 

 .19
وقد أبدى املسئول أسفه ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً بسبب االزدحام. وقد عرض أحدهم أن يعطيه 

سريره األدنى ويأخذ هو السرير األعلى.. وقبل األمریکی مسروراً 
وفي الصباح التالي بعد حديث شهي بني االثنني، قال الرجل لألمریکی: »مع السالمة أرجو أنك ال تنسى 
البرنس برنادوت« ونزل من السفينة. ومن ثم علم املسافر األمریکی من رفاقه املسافرين معه أن الرجل هو 

البرنس برنادوت االبن الثاني مللك البالد. وقد صغر األمريكي إذ ذاك في عني نفسه كثيرا!! 

حدث في هذه الدنيا66

1-844-355-6939

الشهير  الروسي  السفاح  بوبكوف،  ميخائيل  أكد 
الذي قتل 82 امرأة، أنه كان »أباً صاحلاً وزوجاً جيداً« 

بغض النظر عما قام به من #جرائم ال تصدق.
وكان ميخائيل بوبكوف قد نفذ جرائمه على مدار 
عقدين من الزمان، في سلسلة من االغتياالت هي 
أشهر  قمة  على  جعلته  روسيا،  تاريخ  في  األسوأ 

سفاحي العالم.
 60 بارتكاب  رسمياً  عاماً(   53( بوبكوف  اتهام  مت 
جرمية من اجملموع الكلي، بعد أن كان قد دِين فعال 
بالسجن  حكما  حالياً  ويقضي  اجلرائم،  من  بـ22 

مدى احلياة.
دافعه  أن  اعترف  وقد  سابقا،  شرطيا  كان  والرجل 
في  اجنارسك  مدينة  »تنظيف«  كان  اجلرائم  لهذه 
الالأخالقيات«،  و«النساء  »البغايا«  من  سيبيريا 

حسب تعبيره.
أن السفاح قتل 82  الروسي  العام  ويعتقد االدعاء 
قبل  أغلبهن،  اغتصب  أنه  اجململ، كما  ضحية في 

تقطيعهن بالسكاكني أو الفؤوس واملفكات.
حياة مزدوجة

تعود جميع اجلرائم هذه إلى الفترة من عام 1992، 
عام  إلى  مباشرة،  السوفييتي  االحتاد  انهيار  بعد 
أن  من  التأكد  مت  اللواتي  الضحايا  وجميع   ،2010
بوبكوف قتلهن حديثا تتراوح أعمارهن بني 17 إلى 

38 عاماً، وفقاً ملصادر في الشرطة.
وصف  القضية،  ملف  من  مسربة  شهادة  وفي 
فصل  أنه  كيف  اجلنائيني  للمحققني  السفاح 
املوازي،  اآلخر  وجوده  عن  »العادية«  العائلية  حياته 
األدوات  كافة  يستخدم  للدماء  متعطش  كقاتل 

والسكاكني واملفكات لقتل ضحاياه.
بوضوح:  قضيته  في  الناظرين  للمحققني  وقال 
كنت  األولى  في  مزدوجة..  حياة  لي  كانت  »لقد 
بالشرطة  اخلدمة  في  أعمل  كنت  عادياً،  شخصاً 
فعل  بردود  بل  وجه،  بأفضل  عملي  أؤدي  حيث 
إيجابية، على ما أقوم به. وفي احلياة الثانية، كنت 
بإخفائها  أقوم  التي  القتل،  جرائم  ارتكبت  قد 
بعناية من اجلميع، إدراكاً مني أنها جرائم جنائية، 

يحاسب عليها القانون«.
زوجتي  وكانت  عائلة،  لدّي  كانت  »لقد  وأضاف: 
وابنتي تعتبرانني زوجا جيدا وأبا حنونا وطيبا، وهو 
ما يتفق مع الواقع في تعاملي معهما.. ولم يكن 

لهما أي علم مبا ارتكبته وال تشكان فّي أبدا«.
كيف يختار ضحاياه؟

كيفية  عن  بهدوء،  الروسي،  السفاح  وكشف 
بقتلهن،  يقوم  اللوائي  للنساء  القاسي  اختياره 

يتسكعن  اللوائي  أولئك  من  هن  »الضحايا  راوياً: 
الليل،  في  ملرافقتهن  رجال  على  يعثرن  أن  دون  من 
من  يتخوفن  ال  كن  اللوائي  مباالة،  بال  ويتصرفن 

الشروع في احلديث معي، ومرافقتي في السيارة«.
حيث  الشرطة،  سيارة  يستخدم  بوبكوف  وكان 
ليغتصبها  نائية  إلى منطقة  يأخذ ضحيته معه 
أحد  أن  احملققون قط  يعتقد  لم  بينما  يقتلها،  ثم 
رجال الشرطة ميكن أن يكون مسؤوالً عن مثل هذه 

اجلرائم.
واحدة  قتل  بخصوص  قراره  إلى  بوبكوف  وأشار 
فإن  الغالب،  »في  قائالً:  احلياة،  قيد  على  تركها  أو 
لكن  وحالهن..  أتركهن  فسوف  خوفاً  يبدين  من 
كانت  القاعدة،  هذه  عن  واحدة شذت  امرأة  هناك 
اسمها  قتلتها،  لكنني  ورصينة  محترمة  حقيقة 
إيلينا دوروغوفا، وكانت في طريقها حملطة السكة 

احلديدية للقاء والدتها القادمة من سفر«.
أدوات القتل

األسلحة  مخزن  مرة،  من  أكثر  السفاح  واقتحم 
من  مصادرة  تكون  والتي  الشرطة،  ملركز  التابع 
في  استخدمها  أسلحة  منها  وسرق  اجملرمني، 

عمليات القتل التي قام بها.
الفرصة  لي  أتيحت  »لقد  قال:  املوضوع  هذا  وعن 
بها  أرمى  ثم  ومن  واملعدات،  األسلحة  هذه  ألخذ 
وبعد  قريب،  مكان  في  أو  اجلرمية  موقع  في  سواء 
آثار  أزيل  لكي  ما  بشيء  بكشطها  أقوم  االنتهاء 

البصمات عنها«.
وأوضح أن »غالبا ما كان اختيار األسلحة عشوائياً 
قبل  من  أعد مسبقاً  ولم  ترتيب مسبق..  دون  من 
الرتكاب أية جرمية قتل، حيث ميكنني استخدام أي 
شيء أمامي في السيارة، قد يكون سكينا أو فأسا 

أو هراوة«.
اخلنق  »أسلوب  قط  يستخدم  لم  أنه  على  وشدد 
باحلبال أو يستخدم سالحا ناريا، كذلك لم يقطع 

قلوب الضحايا«.
قتل معلمة ابنته

كادت  التي  االستثنائية  املناسبات  إحدى  في  لكن 
في  كاتيا  ابنته  معلمة  بوبكوف  قتل  به،  توقع 
مت  وقد  بها،  تدرس  كانت  التي  املوسيقى  مدرسة 
إلى جنب مع  الغابة، جنبا  العثور على جثتها في 

جثة امرأة أخرى.
أن ترك امرأتني  ومبجرد مغادرته مسرح اجلرمية بعد 
باملوقع  فقد  قد  كان  أنه  بوبكوف  أدرك  قتيلتني، 
طبيعة  توضح  التي  الشرطة،  ديباجة  أو  شارة 

عمله، والتي من شأنها أن تكشف أمره.
رقمي  بها  التي  الشارة  ألخذ  »عدت  وأوضح: 
تزال  ال  االثنني  من  واحدة  رأيت  ولكن  املتسلسل، 
تتنفس، حيث لم تكن قد ماتت بعد، وقد صدمت 
بأنها حية وهذا كان خطيرا، فقمت بالقضاء عليها 

مبجرفة«.
وكانت هاتان الضحيتان في عام 2000 وهما ماريا 
ليزينا )35 عاما( و ليليا_باشكوفسكايا )37 سنة(.

األم واالبنة غير مقتنعتني رغم اعترافه

وفي الوقت الذي قالت احملكمة فيه إن الرجل سليم 
عقليا، برغم كل ما ارتكبه، فقد قررت زوجته إيلينا 
بعد  بدء حياة جديدة في مدينة مختلفة،  وابنته، 
أن رفضتا في البداية االعتقاد بأنه مذنب، وفقاً ملا 

ذكرته صحيفة »سيبيريان تاميز«.
وأقّرت ابنته كاتيا، وهي معلمة تبلغ من العمر 30 
عاما وتنتظر طفال قريبا، كيف أنها وجدت أنه من 
أن  ميكن  »احمُلب«،  والدها  بأن  االعتقاد  املستحيل 

يكون الرجل الذي اغتصب ضحاياه قبل إعدامهن.
عام  في  قتل  جرمية  بـ22  إدانته  منذ  تره  لم  وهي 
لتنظر  تقابله  أن  »تريد  إنها  اآلن  قالت  وقد   ،2015
يكون  أن  ميكن  إذا كان حقاً  ما  وتفهم  عينيه،  في 

هذا القاتل«.
بالذنب  يعترف  إنه  احملكمة  أمام  قال  الرجل  لكن 
اجلرائم  هذه  كل  ارتكبت  »لقد  موضحاً:  الكامل، 

مسترشداً بقناعاتي الداخلية متاما«.

قصة سفاح قتل قصة سفاح قتل 8٢8٢ امرأة.. وكان »أباً وزوجاً صاحلاً« امرأة.. وكان »أباً وزوجاً صاحلاً«
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

بيت عمره بيت عمره 131131 عام يعرض بــــــ  عام يعرض بــــــ ٥.٥13.13  
مليون دوالرمليون دوالر

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
 هذا املبني بترونتو مصنف كأثار عمره 131 عام ومعروض للبيع بـــ13.5% مليون دوالر وهو أصال كان بيتا 

وحول إلى مبنى جتاري. املبني مكون من ثالثة طوابق ويقع في منطقة يوركفيل بوسط مدينة تورونو.
املساحة الداخلية للبيت 7000 قدم مربع واملساحة الكلية لرقعة األرض اخلاصة باملبني تسمح حسب 

لوائح املدينة بتوسيع رقعة املبني واضافة 7000 قدم مربع اخرى له. 
تورونتو  واملوقع يعتبر ممتاز من حيث وجودة في أغنى مناطق  أثرية والشارع  املنطقة يقع بها عدة مبان 
التجارية. ورغم انه له اآلن 5 أشهر معروض في سوق العقارات إال انه من املتوقع ان يباع في حدود املبلغ 

املعروض ألنه من املعتاد ان مثل هذه املباني تأخذ وقتا طويال لبيعها.
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ميديكال نيوز توداي :ميديكال نيوز توداي :
ما تفعله وأنت جالس يؤثر على ما تفعله وأنت جالس يؤثر على 

احتمال اخلرفاحتمال اخلرف
جديدة  دراسة  وجدت 
أن  اخلامل  للسلوك 
العقلية  األنشطة 
مثل  السلبية 
التلفزيون  مشاهدة 
احتمال  من  تزيد 

استخدام  منها  يقلل  بينما  باخلرف،  اإلصابة 
الكمبيوتر مثالً أثناء اجللوس.

في جامعة ساوث  أجريت  التي  الدراسة  وربطت 
كاليفورنيا بني اجللوس السلبي وبني زيادة مخاطر 
بينما  الُعمر،  من  مرحلة الحقة  في  اخلرف  تطور 
الذهني  النشاط  حالة  في  إيجابياً  تأثيراً  وجدت 

اإليجابي، مثل القراءة واستخدام الكومبيوتر.
الذي  السلوك  أن  فرضية  الدراسة  واقترحت 
يعّوض  أن  ميكن  جلوسه  أثناء  اإلنسان  يفعله 
بعض التأثيرات السلبية لنقص النشاط البدني، 

فيما يتعّلق بعوامل تطّور اخلرف.
اعتمدت  توداي«،  نيوز  »ميديكال  ملوقع  ووفقاً 
 156641 لـ  الصحية  السجالت  على  الدراسة 
لم يتم تشخيص اخلرف لدى أي منهم  شخصاً 
وقت بداية الدراسة، ومتت متابعة السجالت ملدة 

11 عاماً، ووقتها أصيب 7053 منهم باخلرف.
وأشارت النتائج إلى أن »الدماغ يستخدم اجللوكوز 
بشكل مختلف عندما نكون نشطني عقلياً من 
إلى  وما  مشكلة،  أو  لغز  حل  أو  القراءة،  خالل: 
ذلك، مقارنة مبشاهدة التلفزيون السلبي. وهناك 
الكمبيوتر،  كاستخدام  صلة  ذات  أخرى  عوامل 
على  تؤثر  اجتماعية  أنشطة  يشمل  والذي 

الصحة املعرفية والعقلية«.
مستويات  من  الرغم  على  إنه  الدراسة  وقالت 
الطاقة املنخفضة التي يستهلكها اجلسم أثناء 
اجللوس إال أن ما تفعله أدمغتنا يختلف بشكل 

كبير.

نيويورك تاميز: نيويورك تاميز: 
االحتاد األوروبي يفرض غرامة االحتاد األوروبي يفرض غرامة 

على إنستجرام لعدم حمايته على إنستجرام لعدم حمايته 
بيانات القاصرينبيانات القاصرين

»املفوضية  أعلنت 
األيرلندية حلماية البيانات« 
االحتاد  باسم  فرضت  أنها 
قياسية  غرامة  األوروبي 
يورو،  ماليني   504 قدرها 
)التابع  »إنستجرام«  على 
احملظورة  »بيتا«،  جملموعة 
باعتبارها  روسيا،  في 

متطرفة(.
لوكالة  الناظمة  الهيئة  باسم  متحدث  وقال 
النهائي اجلمعة  فرانس برس: »لقد اتخذنا قرارنا 
ماليني   504 قدرها  غرامة  فرض  على  ينص  وهو 
القاصرين  بيانات  وذلك بسبب عدم حماية  يورو. 

كما ينبغي.
يغير  زوكربيرغ  مارك  فيسبوك  شركة  مؤسس 
سبوتنيك   -  1202 أكتوبر   82 ميتا،  إلى  اسمها 

عربي, 0291, 2202.70.92
الناظمة  الهيئة  هذه  فتحت   ،0202 أواخر  وفي 
حتقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت 
الضمانات الالزمة حلماية بيانات املستخدمني، وال 
عاما،   81 عن  أعمارهم  تقل  الذين  أولئك  سّيما 
كون املنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 31 عاما 

فما فوق فتح حساب.
منذ  الهيئة  هذه  تفرضها  غرامة  أضخم  وهذه 
حلماية  العامة  »الالئحة  منحت  حني   ،8102
البيانات« مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة 
هيمنة  من  املستهلكني  حماية  سبيل  في 
عمالقة اإلنترنت األربعة: فيسبوك وجوجل وآبل 

وتويتر.

صحيفة »املرأة األمريكية«:صحيفة »املرأة األمريكية«:
الذاكرة تكره األسئلةالذاكرة تكره األسئلة

    كانت امرأة متأل استمارة خاصة بدورة تعليمية 
حول تقوية الذاكرة، وفيها أسئلة معهودة تتناول 
إلى ذلك.  الهاتف وما  املنزل والعمل ورقم  عنوان 
أعرف  كنت  »لو  باآلتي:  جميعا  هذه  عن  وأجابت 

هذه األمور، ملا جئت إليكم«.

جارديان: جارديان: 
أزمة الغذاء لم تبدأ بعد احلرب أزمة الغذاء لم تبدأ بعد احلرب 

في أوكرانيافي أوكرانيا

أزمة  إن  البريطانية،  »جارديان«  صحيفة  قالت 
وأن  البداية،  العاملية احلالية ليست سوى  الغذاء 
بعيد  أصبح   ،0302 بحلول  اجلوع  على  القضاء 

املنال أكثر من أي وقت مضى.
 7 منذ  العالم  »زعماء  إن  الصحيفة،  وقالت 
سنوات التزموا بهدف طموح للغاية وهو القضاء 
»هذا  أن  إلى  مشيرًة   ،»0302 بحلول  اجلوع  على 
وقت  أي  من  أكثر  املنال  بعيد  اآلن  أصبح  الهدف 

مضى«.
وأضافت »تقدر األمم املتحدة أن عدد الذين بينهم 
وبني اجملاعة خطوة واحدة، قفز من 531 مليونا في 

9102 إلى 543 مليوناً«.
منسق  تصريحات  إلى  الصحيفة  وأشارت 
الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة التي قال فيها 
إن »اجملاعة على األبواب في الصومال، ويوجد في 
 22 اجلفاف،  دمرها  التي  األفريقي  القرن  منطقة 
مليون شخص معرضون خلطر اجملاعة، وما يقرب 
وموجة  اجلفاف  أما  املاء،  حتت  باكستان  ثلث  من 
احلر في جنوب الصني، فأديا إلى تعريض احملاصيل 
الروسية  احلرب  أعقاب  في  ذلك  وجاء  للخطر«، 
األوكرانية، التي أثرت على إمدادات من املصدرين 
الرئيسيني للحبوب، روسيا وأوكرانيا، ما أدى أيضاً 

إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واألسمدة.
في  االقتصاديني  كبير  عن  الصحيفة  ونقلت 
»احلرب  أن  حسني،  عارف  العاملي  الغذاء  برنامج 
في أوكرانيا لم تخلق أزمة، بل صبت الكثير من 
آثارها  أن  ورغم  بالفعل،  نار مشتعلة  الزيت على 
كان  كما  شديدة  تكن  لم  الغذاء  إنتاج  على 
يخشى الكثيرون، فإنها استنزفت االحتياطيات«، 

مرجحًة أن يكون »3202 أسوء«.
النظام  عن  كشفت  األزمة  »هذه  أن  وأضافت 
املستهلكون  فيه  يعاني  والذي  املعطل،  الغذائي 
ضخمة«،  أرباحاً  أخرون  يحقق  فيما  واملنتجون، 
 4 أيدي  في  يتركز  احلبوب  تداول  أن  إلى  مشيرًة 
املواد  من  قياسية  أرباًحا  حتقق  فقط،  شركات 

الغذائية األساسية، التي تشتد احلاجة إليها.
فشل  أن  التقرير،  ختام  في  الصحيفة  وترى 
فتح  احلقيقية،  املشاكل  معاجلة  في  احلكومات 
األسعار  الستغالل  الشركات  أمام  الطريق 

املرتفعة لتحقيق أرباح كبيرة.

مجلة »ديسكافر«:مجلة »ديسكافر«:
أستاذ غير مؤهلأستاذ غير مؤهل

    تضم احللقة الدراسية التي يديرها مجموعة 
منها  والهدف  العمر.  املتوسطي  املعاقني  من 
ثم  جماعية،  بيوت  في  للعيش  املعاقني  تأهيل 
لدى  مستقلني  ثم  مراقبني،  بإشراف  شقق  في 

اكتمال تأهيلهم.
»هل  أحدهم:  سألني  الغداء  خالل  يوم  وذات     
مع  أسكن  »كال،  فأجبته:  وحدك؟«  تسكن 

زوجتي«. فقال: »وقبل الزواج؟«
»أوه!  فقال:  أهلي«.  مع  أسكن  »كنت  أجبت:     
العيش  تخولك  التي  التأهيل  درجة  تبلغ  لم  اذا 

مستقالً«.

صحيفة »بيزنس ويك«:صحيفة »بيزنس ويك«:
األفكار ال حتب النظاماألفكار ال حتب النظام

   يروى أن الصناعي األمريكي »هنري فورد«، كلف خبيراً، إعداد تقرير حول جدارة املوظفني في شركته. 
وبعد أسابيع جاء التقرير ايجابياً، إال في نقطة واحدة تتناول موظفاً، قال اخلبير انه يبدد أموال الشركة، إذ 

يجلس في مكتبه ورجاله مرفوعتان على طاولته. 
لكن فورد علق على هذا األمر باآلتي: »قبل سنوات، جا ءنا هذا املوظف بفكرة درت املاليني على الشركة، 

وكانت رجاله آنذاك في الوضع نفسه«.

صحيفة ذا صن:صحيفة ذا صن:
نصائح لتوفير النقود خالل اإلقامة في الفنادقنصائح لتوفير النقود خالل اإلقامة في الفنادق

ميكن أن يكون سعر اإلقامة في 
فندق في بعض األحيان كافياً 
لتأجيل الذهاب لقضاء عطلة، 
هناك  احلظ  حلسن  ولكن 
خفض  خاللها  من  ميكن  طرق 

تكلفة اإلقامة في الفنادق.
 ytfirhT في  السفر  خبراء 
على  جيداً  معتادون   sdamoN
جيدة  صفقات  عن  البحث 
وقد كشفوا عن بعض أفضل 
تضييع  لتجنب  نصائحهم 
مكان  على  للحصول  ثروة 
ملوقع  مقال  وفي  لإلقامة. 
ميترو البريطاني، أوضح اخلبراء 
كيف يحافظون على أموالهم 

أثناء السفر.
هي  نصائحهم  أهم  إحدى 
وتتضمن  بسيطة  نصيحة 
مجانية،  ترقية  على  احلصول 
احتفالي  عنصر  األقل  على  أو 
أنه  هي  ونصيحتهم  مجاني. 
لالحتفال  رحلتك  كانت  إذا 
بعيد ميالد، فال يجب أن تخجل 
من إخبار املسؤولني في مكان 

إقامتك.
شركة  من  أفيري  جني  وقالت 
كنت  »إذا   sdamoN  ytfirhT
ميالد  بعيد  لالحتفال  قادماً 
تخجل  فال  سنوية،  ذكرى  أو 
الفندق.  مسؤولي  إخبار  من 
وغالباً ما ينتج عن ذلك ترقيات 

مجانية أو مزايا أخرى«.
يوصي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اخلبراء بحجز فندقك من خالل 
التي  األسعار  مقارنة  مواقع 
جتمع النتائج من مواقع احلجز 
أفضل  على  للعثور  اخملتلفة 

الصفقات.
ميكن  أخرى  طرق  وهناك 
توفير  خاللها  من  للمسافرين 

عبر  للفنادق  الدفع  عند  املال 
اإلنترنت، مع العديد من مواقع 
الوالء  برامج  تقدم  التي  احلجز 
يستفيد  حيث  لعمالئها، 
االستخدام  تكرار  من  النزالء 
التي  احلجوزات  عدد  زاد  وكلما 
مستخدم،  لكل  إجراؤها  يتم 
خصومات  على  سيحصل 

أفضل.
املصطافون  يحصل  ما  وغالباً 
على أسعار أو امتيازات أفضل 
اجملانية  اإلفطار  وجبات  مثل   -
- عن  الوصول  الشراب عند  أو 
بحسب  املباشر،  احلجز  طريق 

صحيفة ذا صن البريطانية.
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ترودو ينعي وفاة امللكة اليزابيثترودو ينعي وفاة امللكة اليزابيث

ترودو  جسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  أصدر 
امللكة  بيانا رسميا بعد وقت قصير من وفاة 
للعقود  ممتنون  الكنديني  »إن  قائال  اليزابيث 
امللكة  قدمتها  التي  اخلدمة  من  الطويلة 

للبالد والكومنولث«.
احلزن  من  ثقيلة  بقلوب  علمنا  »لقد  وأضاف 
حكمت  التي  امللكة  اجلاللة  صاحبة  بوفاة 
في  موجودة  كانت  ولقد  طويلة،  لفترة  كندا 
حياتنا دائما وستبقي خدماتها للكنديني الي 

االبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا«.
وقال ترودو وهو يبكي انه يكافح ليرضي بواقع 
أخر مرة  ان  بالم  يتذكر  انه  وقال  امللكة،  وفاة 
جلس معها كانت في مارس 2022 في قلعة 
تعافيها  بعد  لها  زائر  اول  هو  وكان  وندسور، 
من كوفيد 19، وقال ان امللكة كانت واحدة من 
وقال  العالم،  في  لديه  املفضلني  االشخاص 
التحدث  وسيفتقد  كثيرا  سيفتقدها  انه 

معها.
إن  هاربر  ستيفن  السابق  الوزراء  رئيس  وقال 
امللكة »أحبت كندا من كل قلبها وكانت حقا 
مشاعرها  الكنديون  واستقبل  منا.  واحدة 
بفخر ومودة حقيقية للغاية، وقال ايضا: »في 

كانت  امللكة،  مع جاللة  الشخصية  لقاءاتي 
دائما دافئة وعلى دراية وجذابة، وسأتذكر تلك 
األوقات مبودة كبيرة، وقال زعيم احلزب الوطني 
بأن  جادل  الذي  سينغ  جاغميت  الدميقراطي 
يرى  ال  وأنه  جمهورية  تكون  أن  يجب  كندا 
»أهمية للنظام امللكي في القرن الــــ21 »، 

و إن امللكة عاشت »حياة التاريخ والواجب “

توقعاتها  القدمي(  املزارع  )تقومي  مجلة  اصدرت 
»إن  وقالت  كندا  في  الشتاء  ملوسم  السنوية 
الكنديني سيرون موجات مفاجئة  من  العديد 
وسيكون  ثلجي  وطقس  الشديد  البرد  من 
»أن  التوقعات  وقالت  مكثف«،  ولكن  قصير 
تبدأ من منصف  اجلليدي قد  الطقس  موجات 
نوفمبر او اؤاخره، وسوف يزداد الطقس اجلليدي 

مع استمرار موسم الشتاء.
الثلجية  العواصف  من  العديد  حدوث  ويتوقع 
الكبرى في جنوب كيبيك وفي كندا االطلسية، 
مع اول تساقط للثلوج قبل نهاية شهر نوفمبر، 
قارس  برد  أونتاريو  في  املناطق  معظم  وستري 

ثلجية شديدة وستشهد مقاطعة  وعواصف 
اونتاريو وكيبيك مزيد من االمطار الثلجية في 

شهر ديسمبر ومتتد إلى شهر فبراير

توقعاتتوقعات الشتاء في كندا تتنبأ ببدايات مبكرة  الشتاء في كندا تتنبأ ببدايات مبكرة 
للموسم ونوبات مفاجئة منللموسم ونوبات مفاجئة من الثلوج  الثلوج 

امللكامللك تشارلز الثالث يصبح  تشارلز الثالث يصبح 
تلقائيا رئيس دولة كندا تلقائيا رئيس دولة كندا 
بعد وفاة بعد وفاة امللكة اليزابيثامللكة اليزابيث

علي الرغم من اهمية وفاة امللكة اليزابيث الثانية إال أن االمور تسير كاملعتاد إلى حد كبير من 
حيث احلكم في كندا، فال يزال امللك هو الرئيس الدستوري للدولة بغض النظر عمن يشغل هذا 
املنصب في أي وقت من االوقات. كما يقول االستاذ املشارك للشؤون الدولية في جامعة كارلتون 
واخلبير في دور التاج البريطاني في نظام احلكم لوستمنستر االستاذ فيليب الجاسي، والذي قال 
»ان خالفة امللك تشارلز الثالث للملكة اليزابيث هي تلقائية وال يوجد تعطيل للهيئات االدارية 
التي تعمل باسم امللكة او للتشريعات او الوثائق القانونية التي تصدر باسم امللكة او للقسم 

الذي يتلي باسمها، وهذا االنتقال ال يتطلب أي إجراء من جانب كندا«.
وان عبارة » ماتت امللكة وعاش امللك » تنطبق هنا وفي اململكة املتحدة، ففي القانون العام تكون 
امللكة وامللك هما نفس الشخص االعتباري، وهذا يعني أن أي وثائق او صكوك قانونية تصدر 

باسم امللكة او يذكر بها اسم امللكة ستطبق وتفهم على إنها من امللك.
 ويشمل ذلك ميني الوالء للملك والتي تكون مطلوبة في مجموعة من احلاالت مبا في ذلك ان 
يصبح الفرد عضوا في البرملان او عضوا في القوات املسلحة الكندية، او يصبح مواطنا كنديا، 

لذلك ليست هناك حاجة إلعادة القسم او أعادة التوقيع على أي شيء.
وفي حني ان أعمال احلكومة في كندا ستستمر دون عائق ، إال ان هناك بعض االجراءات الشكلية 
الذي  اخلاص  الكندي  امللكة  مجلس  يجتمع  سوف  املثال  سبيل  علي   – مراعاتها  يجب  التي 
يضم الوزراء احلاليني والسابقني عندما تتم مراسيم اعتالء امللك تشارلز الثالث العرش وتصدر 
احلاكمة العامة ممثلة التاج في كندا إعالن بشأن تتويج امللك تشارلز الثالث ملكا علي اجنلترا 
وكندا، وهناك ايضا بعض البروتوكوالت األخرى املعنية بفترة احلداد الرسمية ملدة 10 ايام لوفاة 
واحلكام  الكومنولث  وزراء  رؤساء  ويحضرها  لندن،  في  اجلنازة  مبراسم  وتنتهي  اليزابيث،  امللكة 
العامون، وتنكس االعالم في كندا على املباني احلكومية الرسمية مبا في ذلك برج السالم في 
ساحة البرملان الكندي، ويرتدي أعضاء مجلس الوزراء الفيدرالي شرائط سوداء تعبيرا عن احلزن 

لوفاة امللكة .

سيدة مسنة تفعل سيدة مسنة تفعل خيرا المرأة محتالة فتسرق خيرا المرأة محتالة فتسرق 
منها منها 20002000 دوالر دوالر

أن  بعد  وهذا  احتيال  في عمليه  دوالر   2000 أونتاريو  من  موير  أدمي  خسرت سيدة مسنة هي 
اقتربت منها امرأة في موقف للسيارات وأدعت إنها بحاجة إلى مساعدة لتدفع أجرة التاكسي 
وكانت متسك بيدها 20 دوالر،  وقالت للسيدة املسنة »إن سائق التاكسي يرفض أخذ الــــ 20 
دوالر الورقية فهل ميكنك مساعدتي باستخدام بطاقة السحب البنكية اخلاصة بك وتدفعي 
ان  يقدر  ومن  »نعم  موير  أدمي  املسنة  السيدة  فقالت  نقدا«،  لك  وسأدفع  التاكسي  أجرة  لي 
يقول ال في هذا الظرف« فسلمتها املرأة الــــــ 20 دوالر الورقية وذهبت أدمي موير لتدفع أجرة 
التاكسي باستخدام بطاقتها البنكية، فأخذ سائق التاكسي البطاقة منها ووضعها في آلة 
معه، وطلب منها ان تدخل الرقم السري اخلاص بها وفعال قامت السيدة املسنة بذلك وانتهت 
سيارتها  إلى  أدمي  عادت  عندما  ولكن  البنكية،  البطاقة  التاكسي  سائق  واعطاها  املعاملة 

الحظت أن ما في يدها ليست بطاقتها البنكية اخلاصة بها .
ولهذا عادت ثانية لتسترجع بطاقتها ولكن بعد فوات األوان فقد فر التاكسي ومعه املرأة احملتالة، 
وخوفا من وجود خطأ ما هرعت السيدة أدمي موير إلى فرع البنك احمللي، وبحلول الوقت الذي 
وصلت فيه الي هناك، كان احملتالون قد سحبوا بالفعل 2000 دوالر من حسابها املصرفي اخلاص، 
وهو احلد األقصى املمكن سحبه في اليوم، ولم تستطيع السيدة إميي استعادة اموالها وقيل 
لها »ألنك أعطيت بطاقتك املصرفية لسائق التاكسي فليس لك فرصة الستعادة سنتا واحدا«.
وحتدث عمليات احتيال بهذه الطريقة في أجزاء مختلفة في منطقة تورنتو الكبرى، ويستخدم 
عندما  ولذلك  بالضحية  اخلاص  السري  الرقم  تسجل  مزيفة  اموال  سحب  آلة  فيها  احملتالني 
يحصل احملتال على البطاقة البنكية للضحية ميكنه بسهولة سحب النقود من البنك على 

الفور او شراء أشياء مستخدما البطاقة البنكية للضحية.
وقد حذرت شرطة تورنتو الناس من عمليات االحتيال هذه وقالت »ال تعطي بطاقتك البنكية 
ألي شخص اثناء املعاملة، ويجب ان تفحص بطاقتك البنكية دائما للتأكد من احدا لم يغيرها 

ويجب حماية البطاقة باليد بينما تدخل رقم التعريف الشخصي اخلاص بك«.

السفارة الصينية تطلق حتذير شديد اللهجةالسفارة الصينية تطلق حتذير شديد اللهجة  
للبرملانيني الكنديني املخططني لزيارة لتايوانللبرملانيني الكنديني املخططني لزيارة لتايوان

البرملانيني  اعالن  من  أسبوع  بعد  اللهجة  شديد  حتذير  كندا  في  الصينية  السفارة  أصدرت 
بني  الصداقة  رئيسة مجموعة  وقالت  اخلريف،  تايوان في  لزيارة  انهم يخططون  الكنديني عن 
كندا وتايوان ان مجموعة من النواب في البرملان وأعضاء مجلس الشيوخ الكنديني يخططون 

لزيارة تايوان في اول أكتوبر.
ومع أن البرملانيني الكنديني قاموا في املاضي بزيارة تايوان، إال أن هناك مخاوف متزايدة في الوقت 
احلالي بشأن خطر الرحالت الدبلوماسية إلى تايوان، التي ستؤدي الي تصاعد التوترات السياسية 

مع بكني. حيث تعتبر الصني جزيرة تايوان جزءا من أراضيها.
زيارتها  بعد  بيلوسي  نانسي  االمريكي  النواب  رئيسة مجلس  بكني عقوبات على  وقد فرضت 
للجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأجرت الصني مناورات عسكرية حول تايوان للتحذير، 
التبادالت  أي شكل من أشكال  تعارض بشدة  الصني  »ان  بيانها  الصينية في  السفارة  وقالت 

الرسمية بني تايوان والدول التي لها عالقات دبلوماسية مع الصني«.
الصني ستتخذ  وان  الصني،  واحترام سيادة  واحدة(  )صني  مببدأ  االلتزام  على  كندا  البيان  وحث 
رئيس  وقال  أراضيها«،  التدخل في سيادتها وسالمة  دولة حتاول  أي  وحازمة ضد  قوية  إجراءات 
اخلاصة  جلانهم  تقوم  ما،  بشأن  خاصة  قرارات  يتخذون  عندما  النواب  »أن  ترودو  جسنت  الوزراء 
في  النظر  البرملان  تضمن ألعضاء  وان حكومته   ، بها  يقومون  التي  الرحالت  ودراسة  بدراسته 

جميع العواقب احملتملة للقيام برحلة الى تايوان ».
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من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات
   - ميكنك التعرف على درجة نضج املربي بإحضار كوب من املاء، ثم ضعي به نقطة من خليط املربي فإذا 

نزلت إلى القاع دون حدوث تغيير بها، فقد حصلت على درجة النضج املطلوبة.
   - جتنبي تذوق األطعمة عند إعداد الطعام، فإنك بذلك تتناولني وجبة كاملة بصورة غير مباشرة!

   - لتتجنبي تساقط الدموع عند تقشير البصل وتقطيعه، ضعيه في الدرج املوجود حتت مجمد )فریزر( 
املبرد )الثالجة( قبل استخدامه بقليل.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

أثناء  في  الصغيرة  واخلضراوات  اللحوم  قطع   -    
الطهي والتقدمي تعطي لك اإلحساس بأنك تناولت 

كمية كبيرة بعكس احلقيقة.
   - حاولي أخذ كمية قليلة من الطعام في طبقك 

مع مراعاة عدم أخذ قدر آخر بعد االنتهاء منه.
   - استعمال الصحون الصغيرة احلجم يساعدك 

على أخذ كميات أقل من الطعام.
   - اخرجي الزبد من الثالجة قبل االستعمال بفترة 
في  أقل  مقدار  استعمال  ميكنك  الطريقة  وبهذه 

عمل السندوتشات، ألنه سيصبح أكثر ليونة.
فاحتة  فهي  البهارات،  استعمال  من  قللي   -    

للشهية.
مباشرة  الوجبات  تناول  بعد  أسنانك  اغسلي   -    
واحتفظي بها نظيفة مليعاد الوجبة التالية، فذلك 
بني  احللوى  من  قطعة  تناول  احتمال  على  يقضي 

الوجبات.
عن  وتغني  اجلوع  تسد  معصورة  غير  برتقالة   -    
كوب عصير يحتوي على كمية أكبر من السعرات.

حتى ال يزيد وزنكحتى ال يزيد وزنك

على  يتربع  الكتان  قميص  أن   Elle مجلة  أوردت 
ليمنح   2022 صيف  في  النسائية  املوضة  عرش 

املرأة إطاللة جتمع بني األناقة والراحة.
واللطف  التهوية  اميتاز بجودة  أنه  اجمللة  وأوضحت 
احملايدة  األلوان  إلى جانب  يتألق  وأنه  البشرة،  على 
هذا  والبني،  والبيج،  األبيض،  مثل  التقليدية 
والبرتقالي،  األصفر،  مثل  زاهية  بألوان  املوسم 

واألزرق امللكي.
كما  الصغيرة  املربعات  بنقوش  القميص  ويزدان 

يظهر أيضاً بقصة ذات أكمام قصيرة.
وميتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث ميكن احلصول 
مع  بتنسيقه  العمل  تناسب  أنيقة  إطاللة  على 
سروال، في حني ميكن احلصول على إطاللة كاجوال، 

مع سروال جينز، أو شورت جينز.

قميص الكتان إلطاللة صيفية مريحة قميص الكتان إلطاللة صيفية مريحة 

اصنعيها بنفسك: اصنعيها بنفسك: 
بسكويت اليانسونبسكويت اليانسون

املقادير: 
كيلو ونصف جرام طحني فاخر )دقيق ابيض( ـ 2 كوب 
۱۲ بيضة كبيرة احلجم – 4  ماء زيت فاخر أو نباتني - 
أكواب ماء سكر بودرة – ربع كوب ينسون طازج نظيف 
مسحوق  شای  مالعق   4 ملء   - ملح  ذرة   - فانليا   -

اخلميرة )بيكنج باودر(.
الطريقة: 

ا- أوقدي الفرن. 
۲- انخلي الطحني مع مسحوق اخلميرة مع ذرة امللح بهدف التجانس واخللط اجليد وتنقية الطحني وتخلل 

الهواء للطحني، ثم امزجي الزيت بهذا اخلليط جيداً حتى يتشرب الطحني كل الزيت.
العجينة وتصبح  تتجانس  السابق حتى  بالفانليا خفقاً جيداً، ثم أضيفيه للخليط  البيض  3- اخفقي 

متوسطة الليونة.
 4- ادهني صاجاً - ال يكون مرتفع احلواف كثيراً - وصبي جزءاً من العجينة وافرديها في الصاج بحيث اليزيد 
سمكها عن نصف السنتيمت،ر ثم ادخليه في فرن حار نوعاً حتى ينضج ويحمر السطح، ثم اقلبيه بعد 
أن تهدأ درجة حرارته قليالً على لوحة من اخلشب، ثم اتركيه إلى أن يبرد )بالطبع ميكن استخدام أكثر من 

صاج لإلسراع في إنضاج العجني كله(.
 5 - قطعيه بسكني حاد إلى شرائح عرض واحد ونصف سم وطول ۱۰ سم.

أي   6 - رصي الشرائح على إحدى جوانبها على الصاج وادخليه في فرن هادیء حتى جتف وحتمر خفيفاً 
يصبح لونها ذهبياً. وبذلك حتصلني على بسكويتاً شهیاً هشاً، يقبل عليه كل أفراد األسرة.

استعادة احلواجب... بعد اختفائها ممكنةاستعادة احلواجب... بعد اختفائها ممكنة
قالت بوابة »هاوت.دي« األملانية إنه ميكن للمرأة استعادة احلاجب بعد اختفائه بسبب التشذيب الزائد مثالً 

بطرق، مثل قلم احلواجب، وبودرة احلواجب، و«املايكروبليدنغ«.
وأوضحت البوابة أنه ميكن إعادة رسم احلاجب بقلم احلواجب، بقلم صلب بعض الشيء، لتجنب تلطخ 

احلاجب.
ومتتاز بودرة احلواجب بتغطية أقل بعض الشيء من قلم احلواجب، مع وضعها بفرشاة نحيفة ومائلة بعض 

الشيء.
وتعد طريقة »املايكروبليدنغ« من أنواع املكياج الدائم، وفيها يرسم وشم احلاجب بإبرة دقيقة.

يعد احلب جزءاً أساسياً من أي عالقة صحية طويلة 
األمد، لكن أحد خبراء العالقات الزوجية، يعتقد بأن 
هنالك العديد من العوامل األخرى التي تساهم في 

جناح العالقة الزوجية أكثر من احلب.
والذي  جونتر،  جيف  األمريكي  العالقات  خبير  أورد 
ميلك مليوني متابع على تيك توك، مجموعة عوامل 
رئيسية أخرى أكثر أهمية من احلب لنجاح العالقة 
النحو  على  ميل  ديلي  صحيفة  نقلتها  الزوحية، 

التالي:
طريقة التعامل

تعد الطريقة التي يتعامل بها طرفي العالقة مع 
بعضهما البعض في غاية األهمية لنجاح العالقة 
هو  واحملترم  اللطيف  التعامل  كان  فإذا  الزوجية، 
إذا  أما  ناجحة،  عالقتهما  أن  يعني  فهذا  السائد 
فالعالقة  السائد،  هو  التفاهم  وعدم  التنمر  كان 

ستكون في خطر.
كن على طبيعتك

مع  يتعامال  بأن  العالقة  طرفي  جونتر،  ينصح 
بعضهما بشكل طبيعي دون التصنع أو إخفاء أي 
بشكل  التعامل  ألن  البعض،  بعضهما  عن  شيء 
األصالة،  من  املزيد  الزوجية  احلياة  يعطي  طبيعي 
ويساعد على تأقلم الزوجني بسهولة، أما التصنع 
وإخفاء الصفات احلقيقية، قد يعقد احلياة الزوجية 

ويتسبب بالكثير من املشاكل.
تقدمي الدعم

لبعضهما  الدعم  الزوجية  العالقة  طرفا  قدم  إذا 
البعض، في سبيل حتقيق كل منهما آماله وأهدافه 

املستقبلية، فإن عالقتهما ستكون أكثر متانة في 
مواجهة املشاكل والعقبات.

القدرة على الرفض دون الشعور بالذنب
بإمكانية  يتمتعون  الذين  األشخاص  من  كنت  إذا 
دون  الزوجية  العالقة  به في  يرغبون  رفض شيء ال 
في  الصحيح  املسار  على  فإنك  بالذنب،  تشعر  أن 
األمور  كل  في  اآلخر  الطرف  مسايرة  ألن  عالقتك، 
في  بالتوازن  ويخل  ضعيف  موقف  في  يضعك  قد 

عالقتك الزوجية.
القدرة على حل املشكالت بعد نشوب اخلالفات

طرفيها  مبقدرة  الصحية  الزوجية  العالقة  تتميز 
على حل املشكالت العالقة بينهما عند نشوب أي 
العالقة  تعطي  اخلالفات  حل  على  فالقدرة  خالف. 
الزوجية املزيد من القوة وجتعلها أكثر جناحاً، وجتنب 
نقطة  إلى  والوصول  االنفصال  خطر  الزوجني 

الالعودة.

أشياء أكثر أهمية من احلب تعزز العالقة الزوجيةأشياء أكثر أهمية من احلب تعزز العالقة الزوجية

هل الثرثرة مفيدة لصحتك؟!هل الثرثرة مفيدة لصحتك؟!
ألن  وذلك  الرجل،  عمر  من  أطول  املرأة  عمر  أن  اإلحصاءات  أظهرت 
والتعبير  مشكالتها،  عن  التحدث  في  رغبة  الرجل  من  أكثر  املرأة 
عن اآلمها، مما يجعلها تفقد قدراً كبيراً من انفعالها الناجت عن هذه 
املشكالت في أثناء حديثها، وبخاصة إذا كان احلديث مع صديقتها 

الوفية. وهذا من شأنه أن يقيها من اإلصابة بالكثير من األمراض.
   وينصح األطباء الرجل بأن يتحدث أيضاً عما يضايقه سواء مع أخ 
أو صديق أو أي إنسان يستريح إليه، حتى ال يصاب بأمراض تنتج عن 

انفعاالته املكبوتة، وحتى يتمتع بصحة طيبة وعمر طويل.
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اجليشاجليش األوكراني: أصبحنا على األوكراني: أصبحنا على حدود روسيا حدود روسيا
يستمر تقدم القوات األوكرانية شرق 
الروسية،  القوات  حساب  على  البالد 
أطلق  الذي  املضاد  الهجوم  جراء 

سابقا.
بيان  في  األوكراني  اجليش  أكد  فقد 
صحفي، أن قواته أصبحت على حدود 
من  املزيد  »سنحرر  مضيفاً  روسيا، 

األراضي”.
األوكراني  الرئيس  أعلن  جانبه،  من 
بالده  جيش  أن  زيلينسكي  فولودميير 
من  مربع  كلم   6000 نحو  استعاد 

القوات الروسية.
على  نشره  فيديو  تسجيل  في  وقال 
»حّرر  االجتماعي  التواصل  شبكات 
من  مربع  كلم  آالف  ستة  جنودنا 
وجنوبها«  أوكرانيا  شرق  في  األراضي 
مضيفا »نحن مستمرون في التّقدم”.

هذا وكان اجليش األوكراني أكد في وقت سابق اليوم، استعادة أكثر من 20 بلدة خالل 24 ساعة، 
من اجليش الروسي.

وقال في بيان إنه متكن على امتداد خط املواجهة »من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة” ..
500 كيلومتر  نحو  أيضاً  استعاد  أنه  للمكاسب،  باألرقام  رسمي  تقييم  أول  في  أكد  ذلك،  إلى 
مربع في منطقة خيرسون جنوب البالد، من ضمنها بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي 

وستافوك وميروليوبيفكا.
إذ أظهرت أّن اجليش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من األراضي الواقعة في شرق 

خاركيف خلف نهر أوسكول، بعد أن كان يسيطر على مناطق أكبر بكثير في تلك املنطقة.

محامومحامو ترامب يرفضون طلب وزارة  ترامب يرفضون طلب وزارة 
العدل بشأن الوثائق السريةالعدل بشأن الوثائق السرية

قال محامو الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 
مراجعة  مبواصلة  العدل  وزارة  يعارضون طلب  إنهم 
التحقيق  مكتب  صادرها  التي  السرية  الوثائق 
في  املاضي،  الشهر  بفلوريدا،  منزله  من  الفيدرالي 

حتقيق جنائي مستمر.
وطلب محامو ترامب في مذكرة للمحكمة أن تلزم 
قاضية احملكمة اجلزئية األميركية، إيلني كانون، َحكما 
مستقال، يعرف باملشرف القضائي اخلاص، بضم ما 

عملية  خالل  استردادها  مت  وثيقة  11ألف  من  ألكثر  مراجعتها  في  سرية  وثيقة   100 من  يقرب 
التفتيش التي وافقت عليها احملكمة ملنزل ترامب في مار االغو في بالم بيتش بوالية فلوريدا.

أنه سري  ويجري التحقيق مع ترامب الحتفاظه بسجالت حكومية، بعضها كان مصنفا على 
عرقلة  في  أيضا  احلكومة  حتقق  كما   ،2021 يناير  في  منصبه  تركه  بعد  االغو  مار  في  للغاية، 

محتملة لسير التحقيق.
وعثر مكتب التحقيقات االحتادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، خالل املداهمة 

التي جرت في الثامن من أغسطس ملنزل ترامب في ماراالغو، وفقا لسجالت احملكمة.
وبعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح 

خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

مصر.. حكم نهائي بعزل أستاذة جامعية بتهمة الرقص ومدح الشيطانمصر.. حكم نهائي بعزل أستاذة جامعية بتهمة الرقص ومدح الشيطان
في  العليا  اإلدارية  احملكمة  املصري، قضت  للمجتمع  في حكم صادم 
ما  بسبب  وظيفتها،  من  جامعية  أستاذة  بعزل  نهائيا،  حكما  مصر 
وصفته احملكمة بثبوت ارتكاب األستاذة خملالفتني هما الرقص في العلن 

وتشجيع طالبها على ذلك، فضال عن إنكارها ثوابت دينية.
وكانت منى برنس قد أثارت اجلدل في يونيو 2017 حينما نشرت مقاطع 
وتشجع  عارية  شبه  ترقص  وهي  بفيسبوك  صفحتها  على  فيديو 
دينية  أمور  في  حتدثت  أنها  كما  ذلك،  فعل  على  وطالبها  متابعيها 

وحاولت إظهار إبليس على أنه بريء وكان ميارس حرية الرأي عندما عارض أوامر اهلل.
وفي يونيو 2018 أعلنت جامعة السويس عزل األستاذة املذكورة من وظيفتها بعد حتقيق قانوني 

وإحالة جمللس التأديب اخملتص في اجلامعة
التي رفضت  منى برنس من جانبها أقامت طعنا ضد قرار عزلها أمام محكمة القضاء اإلداري 
طعنها، فتوجهت بالطعن إلى احملكمة اإلدارية العليا التي أيدت حكم القضاء اإلداري ورفضت 
طعن منى برنس أيضا. وقالت احملكمة اإلدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، إن قرار جامعة 
السويس بعزل منى برنس من وظيفتها له تبريرات قانونية وجيهة، وأن املذكورة ارتكبت اخملالفتني 
املنسوبتني إليها. وأوضحت احملكمة أن اخملالفة األولى التي ارتكبتها منى برنس هي قيامها بنشر 
عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها مبوقع التواصل االجتماعى فيسبوك، مع إصرارها على 
تكرار نشر مقاطع جديدة، مبا يحط من هيبة أستاذ اجلامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر 
القيم واالرتقاء. احملكمة أكدت أن تلك اخملالفة حتط من قدر أستاذ اجلامعة، وأنه ال يجوز ألستاذة 
ويجرح  طالبها،  أمام  هيبتها  من  ينال  مبا  الناس،  به  تدعو  شعاراً  الرقص  من  تتخذ  أن  اجلامعة 
اخملالفات  ثاني  أن  احملكمة  وذكرت  العلم.  دروب  رفيقات  زميالتها  كبرياء  وميس  طالباتها،  شعور 
ارتكبتها منى برنس هي خروجها عن املنهج العلمي للمقررات الدراسية، وقيامها بنشر  التي 
أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام. وشرحت احملكمة أن املذكورة قامت خالل 
احملاضرات بالطعن في الثوابت الدينية وقالت للطالب إن إبليس شخصية جيدة وتعرض للظلم 
وكان يعبر عن حريته برفضه األوامر، ودعت الطالب إلى االقتداء مبا فعله إبليس، وعدم االلتزام 
بتعاليم األديان. احملكمة أدانت ما قالته منى برنس وقالت في حيثيات حكمها إن احلرية األكادميية 
ال تعنى إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن فى ذات اهلل جل عاله مع مخلوقاته، وبث 
الشك فى نفوس الطالب باحلياة اآلخرة وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه باخملالفة لتعاليم 
األديان. وشددت احملكمة على أن تصرفات أستاذ اجلامعة محسوبة عليه وال تنسلخ من السياق 

العام للدولة، وأي مخالفة يرتكبها حتط من شأنه وتؤثر على رسالته في اجملتمع.

أعلن اجليش الليبي، مقتل زعيم تنظيم داعش 
في ليبيا واملسؤول عن ذبح 21 قبطي عام 2015 

»املهدي دنقو« في منطقة مرزق جنوب البالد.
اخلاصة  العمليات  قوة من  أن  بيان،  وأوضح في 
على  القضاء  من  متكنت  زياد«  بن  »طارق  للواء 
التحريات  من  سلسلة  بعد  دنقو  املهدي 
لهذا  محاوالت  عدة  وبعد  والتدقيق،  واملتابعة 
عن  والتواري  واالختفاء  للتملص  اإلرهابي 

األنظار.
اجليش  نشرها  مصورة  لقطات  أظهرت  فيما 
حلظة محاصرة عدد من قياداته دنقو، الذي كان 
بالبنزين،  محملة  الدفع  رباعية  سيارة  يركب 
النار بني الطرفني استغرق  وسط تبادل إلطالق 
واعتقال  تصفيته  عن  اإلعالن  قبل  دقائق،  عدة 
مرافقه اإلرهابي العضو في التنظيم »اسمان 

نور”.
يشار إلى أن املهدي دنقو امللقب بـ«أبو بركات« 
في  املتواجدة  اإلرهابية  العناصر  أخطر  من  هو 
ليبيا، حيث يقود عناصر »داعش« املتواجدين في 
الصحراء الليبية حتت اسم »جيش الصحراء«، 
منذ فقدان معقلهم في مدينة سرت وفرارهم 

منها نهاية عام 2016.
عمليات  لعدة  واخملطط  املدبر  العقل  أنه  كما 
السنوات  ليبيا خالل  إرهابية شهدتها  وجرائم 
على  املصريني  األقباط  مذبحة  أبرزها  املاضية، 

شاطئ سرت في فبراير 2014.
داعش  زعيم  قيادة  حتت  لفترة  عمل  كذلك 
العراقية  املوصل  مدينة  في  البغدادي  أبوبكر 

قبل دخوله إلى ليبيا.
ليبيا،  في  للتنظيم  ضربة  أقوى  مقتله  وميثل 
»داعش«  فيه  بدأ  وقت  في  تأتي  أنها  خاصة 
الستئناف  محاولة  في  البالد  جنوب  يتحرك 

نشاطه وإعادة تنظيم صفوفه.

تصفيةتصفية زعيم »داعش« في  زعيم »داعش« في 
ليبيا.. املتورط بذبح ليبيا.. املتورط بذبح ٢1٢1 قبطي قبطي

بعدبعد اثارتها للجدل...  وزارة  اثارتها للجدل...  وزارة 
الرياضة الرياضة تتراجع: ال أندية تتراجع: ال أندية 

تتبع الكنيسة.. وفرق الكرة تتبع الكنيسة.. وفرق الكرة 
لصالح اجلميعلصالح اجلميع

اندلعت  التي  اجلدل  حالة  بعد 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
تراجعت وزارة الرياضة املصرية عن 
عيون مصر،  لنادي  ترخيص  إصدار 
يتبع  نادٍ  أو  كرة  فريق  وجود  ونفت 

الكنيسة القبطية.
كافة  إن  رسمي،  بيان  في  وقالت 
والرياضية  الشبابية  الهيئات 
أي  عن  بعيداً  مصر،  شباب  لكل 

انتماءات سياسية أو دينية
تردد  ما  كل  أن  الوزارة  وذكرت 
بشأن  اإلعالم  وسائل  بعض  في 
فريق  إلشهار  توجه  أو  نية  وجود 
إحدى  يتبع  نادٍ  أو  القدم  لكرة 
صحيح،  غير  املصرية  الكنائس 
مؤكدة أن كافة اللوائح والقوانني 

املصرية املنظمة للعمل الشبابي 
أو  إقامة  متاماً  حتظر  والرياضي 
أو  منشآت  أي  إشهار  أو  إنشاء 
على  رياضية  أو  شبابية  هيئات 
حظر  عن  فضال  ديني،  أساس 
الرياضية  الهيئات  من  أي  قيام 
ألحكام  وفقاً  املشهرة  والشبابية 
أنشطة  أي  ممارسة  القانون 
أو  دينية  أو  حزبية  أو  سياسية 
الترويج ألفكار أو أهداف سياسية 

أو دينية.
على  حريصة  أنها  الوزارة  وأكدت 
الشبابية  الهيئات  كافة  قيام 
ومراكز  األندية  من  والرياضية 
للوزارة  التابعة  واملنشآت  الشباب 
بدورها نحو خدمة شباب مصر من 

جميع قرى وجنوع ومدن محافظات 
على  تفرقة  أي  دون  اجلمهورية 

أساس ديني أو سياسي أو حزبي.
وكانت الصفحة اخلاصة لكنائس 
وسط القاهرة عبر الفيسبوك قد 
مصر  عيون  نادي  قيام  عن  أعلنت 
بفتح  لها  والتابع  التأسيس  حتت 
حيث  القدم،  لكرة  التقدمي  باب 
وإشراف  رعاية  حتت  تقول:  كتبت 
يفتح  رافائيل،  األنبا  اجلليل  احلبر 
القدم  لكرة  للتقدمي  أبوابه  النادي 
وإجراء اختبارات القبول لالنضمام 
لصفوف الفريق األول لكرة القدم 
يخوض  سوف  والذي  بالنادي، 
مباريات الدوري العام املصري لكرة 

القدم بالدرجة الرابعة.

التقدمي  باب  فتح  النادي  وأعلن 
أعوام 2002  مواليد  للناشئني من 
الالعبون  وكذلك  و2000  و2001،   ،
عام  وحتى   1998 أعوام  مواليد 

.1990
مزايا  منح  سيتم  أنه  وكشف 
سيجري  الذين  للمتقدمني 
الشهرية  الرواتب  مثل  قبولهم 
واملكافآت الكبيرة مع توفير فرص 
االحتراف داخل وخارج مصر وتوفير 

أماكن إقامة للمغتربني.
اإلداري  املدير  مجدي،  إيليا  وقال 
لكافة  مفتوح  النادي  إن  للنادي، 
األديان  مختلف  من  مصر  شباب 
لكافة  االختبارات  وإن  والفئات، 

املصريني دون تفرقة أو متييز.



Saturday, September 17, 2022 - Issue 220السبت 17 سبتمبر ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد العشرون بعد املئتان تقـــــــارير1212

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

وسالم،  هدوء  في  الثانية  إليزابيت  امللكة  رحلت 
شخصية  كانت  عاما،   96 يناهز  عام  عن  رحلت 
محافظة،  مبادئ  وصاحبة  ومتدينة  عظيمة 
احلضارة  معني  يفهم  ملن  فاجعة  رحليها  كان 
واإلنسانية، ملن يعرف أن اإلنسان إنسان، وأن قيمته 
في أعماله، وأن الدين يؤكد محبة اجلميع حتى لو 
كانوا أعداء، كانت امللكة إليزابيت الثانية ... عن حق 

ملكة للقلوب.

الكومنولث  دول  إحدى  أو  بريطانيا،  في  عاش  من 
ملكة  فقدنا  أننا  احلقيقي..  املعني  جيدا  يدرك   ..
القلوب .. ملكة حكيمة .. هادئة .. تتكلم باحلكمة 
احلقيقي  حبها  عن  دائما  وتعبر   .. اهلل  تخاف   ..

والنقي هلل .. 
بعيدا عن املهوسيني بالتطرف الديني.. ممن هاجموا 
سبة  ميثلون  حق  عن  فهم  والقلوب..  ملكة  رحيل 
تدعو  التي   .. واألديان  واإلنسان  احلضارة  جبني  في 
للتسامح والرحمة .. يكفرون البشر .. ويهاجمونهم 
اإلرهابية  السوداوية  بأفكارهم  الدماء  ويسيلون   ..
 .. الغربية  للمجتمعات  يذهبون  هذا  كل  وبعد   ..
للحياة فيها .. واالستفادة من حضارتها ومدنيتها 
وتقدمها ... ويعيشون علي املعونات والدعم ... الذي 
يقدمه دافعو الضرائب .. ينجبون بكثرة .. للحصول 
علي أموال دعم احلكومات الغربية لألطفال .. وهم 
يكفرون هذه اجملتمعات وحكوماتها .. أي نوعية من 

البشر أنتم؟
نعم .. امللكة إليزابيت الثانية .. كانت وستزال ملكة 
للقلوب .. ملكة التاج البريطاني ودول الكومنولث 
العديدة .. ومن بينها كندا .. حيث وطني مع مصر 

.. التي دائما في خاطري وفي دمي.
تناسوا تاريخ بريطاني االستعماري.. خاصة وأن أي 
رحيلها  في  وشمت   .. القلوب  ملكة  يهاجم  من 
 .. املاضي  القرن  في  املرحلة  هذا  أصال  يعش  لم   ..

ولكنه شب وشاب علي كراهية اآلخر .. وأن قتله أو 
اضطهاده أو إرهابه يعتبر نصرة ملعتقدات في رأسه 
الكفر  دار  عن  عبارة  الغرب  أن  فكرهم  في  يرون   ..
علي  فيه  واحلياة  الستغالله  يسعون  ذلك  ورغم   ..
املعونات والدعم املالي .. حلكومات غربية ساذجة.. 
الدميقراطية  وقيم  مفاهيم  وفق  بها  التغرير  يتم 
والليبرالية.. التي ال يؤمنون بها من جاءوا من عصور 

التطرف واإلرهاب وكراهية كل ما هو مختلف . 
علي اجملتمعات الغربية أن تنضج سلوكيا، مبعني أن 
تدرك أن أبناء والعناصر املتشددة لتيارات التطرف، 
تستغل أحسن استغالل قيم الدميقراطية وحقوق 
 .. ومعونات  ورخاء  رفاهية  في  ليتمرغوا   .. اإلنسان 

مجتمعات الغرب الكافر من وجهة نظرهم .. 
من  أصبح   .. املعلومات  عصر  في  نعيش  ونحن 
ومطالب  مفردات   .. السبيل  يكون  أن  الضروري 
واحترامه  اآلخر  قبول  أهمية  في  تتمثل   .. قدمية 
 .. واملتشددة  املتطرفة  اجلماعات  انكشفت  لقد   ..
التي تريد إرهاب اآلخرين .. ملاذا ال يحاول اإلعالم في 
تقوم  جديد  قيم  يبث  أن  للتطرف  املنتجة  الدول 

على التسامح والتعايش وقبول اآلخر. 
حكومية  ووسائل  مخابراتية  وأجهزة  دول  هناك 
ولكن   .. والتطرف  التشدد  أفكار  بث  من  تستفيد 
العصر احلديث أصبح ال مجال فيه لإلرهاب .. الذي 
يجب أن يتمتع جتفيف منابعة وخاصة فيما يتعلق 
أو  إرهابي  يطلقها  التي  الرصاصة  ألن   .. باألفكار 
السالح األبيض الذي يقتل به األبرياء .. عادة ما تقف 
وراءه أفكار متشددة إرهابية .. وبدأت منابر اإلرهاب 
ومنها  االجتماعي،  التواصل  وسائل  تستخدم 
تويتروالفيسبوك وغيرها وكلها منتجات وإبداعات 
 .. واإلنسانية   .. اإلنسان  قيمة  ملهاجمة   .. غربية 
النهاية  في  يفوز  ومن   .. األفكار  حرب  علي  الرهان 
.. فكر اإلرهاب والتطرف؟ أم أفكار وقيم التسامح 

والتعايش وقبول اآلخر، وغيرها من قيم إنسانية؟

“إليزابيت الثانية« ... “إليزابيت الثانية« ... 
ملكة القلوب ترحل في هدوء وسالمملكة القلوب ترحل في هدوء وسالم
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 Jusqu’au 29 septembre    

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 
  Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé par la poste  
ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste  
ou si vous constatez une erreur,  
présentez-vous à l’adresse  
indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces  
d’identité qui, ensemble, indiquent  
votre nom, votre date de naissance  
et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre,  
vous pourrez voter par la même  
occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Vivez la démocratie en famille !
  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie  

en les accompagnant aux petits bureaux de vote. Installés 
dans chaque lieu de vote, les petits bureaux de vote  
permettent aux enfants de répondre à une question  
spécialement conçue pour eux. Découvrez cette question  
au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des 
lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi. Pour en savoir plus sur les critères 
d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu  
de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur  
du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte de  
rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation sur  
l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter

(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, 
passeport canadien, certificat de statut d’Indien  

ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Élections provinciales 3 octobre 2022

Publication: 
  
JOURNAL AL AWSAT

نهج أونتاريو اجلديد جتاه نهج أونتاريو اجلديد جتاه 
كورونا وامراض اجلهاز كورونا وامراض اجلهاز 

التنفسي التنفسي 
لن يضطر سكان أونتاريو بعد اآلن إلى العزل ملدة خمسة أيام بعد اإلصابة بكوفيد 19 ولكن يجب 

عليهم ارتداء أقنعة الوجه إذا شعروا باحتياجهم لذلك.
والنهج اجلديد كما قال كبير االطباء في أونتاريو الدكتور كيران مور هو »عندما تصاب بكوفيد 
19 عليك ان تبقي في املنزل وال تعود للمدرسة او العمل إال بعد ان تزول االعراض وتتحسن ملدة 
الوجه  اقنعة  ارتداء  »ويجب   ،« ايجابيا   19 لكوفيد  االختبار  كان  لو  حتى  االقل  على  ساعة   24
ملدة عشرة ايام بعد االصابة باملرض واالبتعاد عن االماكن عالية اخلطورة مثل املستشفيات ودور 

الرعاية للمسنني«.
وإذا كنت ال تزال تعاني من ارتفاع احلرارة بعد 24 ساعة من اإلصابة باملرض فال تعود للمدرسة وال 
تذهب للعمل حتى تنخفض احلرارة وتزول االعراض، وبالرغم من زوال االعراض فيجب االستمرار 

في ارتداء اقنعة الوجه ملدة 10 ايام كاملة من بداية االعراض.
وقال الدكتور كيران مور »ان معدالت التطعيم العالية في أونتاريو وعدد االشخاص الذين لديهم 
والوفاة وشجع  املرض  احلماية ضد شدة  من  عالي  يوفر مستوى  السابقة  االصابات  من  مناعة 

الناس على أخذ اللقاحات احملدثة« .
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امللكة  العالم على خبر رحيل  استيقظت شعوب 
املتحدة  اململكة  ملوك  أطول  الثانية،  إليزابيث 

جلوساً على العرش.
شهد عهدها حدوث تغيرات كبيرة بالعالم، لكنها 
اململكة  الناس في  رمزا لالستقرار في حياة  ظلت 

املتحدة وفي دول احتاد الكومنولث.
بريطانيا  ملكة  وفاة  باكينغهام،  قصر  أعلن 
إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان 
إثر إعالن طاقمهما  أثار قلقا،  وضعها الصحي قد 

الطبي عن تدهور حالتها.
امللكة  وفاة  إعالن  مع  املتحدة  اململكة  طوت 
إليزابيث الثانية، صفحة مميزة من تاريخ حتت قيادة 
اإلمساك  كيفية  جيدا  أدركت  صلبة«،  »سيدة 

مبقاليد »امللوكية”.
وتسلمت امللكة إليزابيث الثانية الرش في 6 فبراير 
وقد  السادس،  جورج  امللك  والدها  وفاة  بعد   1952
كبيرة،  بدرجة  العلنية  أنشطتها  مؤخرا  قّلصت 
على  قدرتها  أعاقت  صحية  مشكالت  بسبب 

التحرك.
واحتفلت إليزابيث الثانية في فبراير 2022 بالذكرى 
تعد  وهي  العرش،  العتالئها  السبعني  السنوية 
فترة  أطول  وصاحبة  عمرا،  بريطانيا  ملوك  أطول 

للحكم بعد جدتها الكبرى امللكة فكتوريا.
حياتها  تعج  الطويلة،  امللكية  املسيرة  وصاحبة 
رغم  وذلك  السياسية،  التحوالت  من  بالعديد 
السياسية  الشؤون  في  التدخل  الدائم  جتنبها 
للبالد حفاظا على احلياد، حيث لم تنتخب إليزابيث 
األمر  أن  العلم  مع  حياتها،  في  واحدة  مرة  الثانية 
امللكي  القصر  بروتوكول  لكن  لها،  مقدس  حق 

يفرض عليها احلياد.
للوزراء  رئيسا   15 الثانية  إليزابيث  امللكة  وعّينت 
خالل 70 عاما من حكمها، أولهم ونستون تشرشل 
وآخرهم ليز تراس، وواجهت خالل هذه الفترة الكثير 

من املصاعب والتحوالت السياسية، أبرزها:
سنوات صعبة

تولى أنطوني إيدن منصب رئيس الوزراء البريطاني 
الرئيس املصري  أثر تأميم  أبريل 1955، وعلى  في 6 
السويس  قناة  لشركة  الناصر  عبد  جمال  الراحل 
وتنفيذ  تخطيط  في  إيدن  شارك   ،1956 يوليو  في 

العدوان الثالثي على مصر.
إيدن،  حكومة  انهارت  العدوان  هذا  فشل  وبعد 
عام  حتى   1957 عام  ماكميالن  هارولد  ليخلفه 

1963، عندما استقال.
وكانت استقالة إيدن ومن ثم ماكميالن، من أصعب 
واجهتها  التي  والسياسية  الدستورية  احملطات 
الثانية، حيث عجز حزب احملافظني  امللكة إليزابيث 
عن انتخاب رئيس وزراء جديد، فاضطرت امللكة إلى 
دوغالس  أليك  للوزراء، هو  رئيسا  بنفسها  تعنّي  أن 
 363 ملدة  الوزراء  رئيس  منصب  شغل  الذي  هيوم، 

يوما فقط
وفاة أميرة القلوب

 1997 عام  فإن  بالسياسة،  يرتبط  ال  األمر  أن  رغم 
األعوام  أسوأ  من  يعد  ديانا،  األميرة  وفاة  عام  وهو 
التي مّرت على إليزابيث الثانية منذ توليها احلكم.

للملكة  كثيرة  اتهامات  ُوجهت  الفترة  تلك  ففي 
القلوب«، وقد  أميرة  التصرف مع  بأنها »لم حتسن 
وصلت شعبية امللكة آنذاك إلى أسوأ مستوياتها.

استفتاء انفصال اسكتلندا
من  امللكة  بريطانيا  في  الدستوري«  »العرف  مينع 
أثار  ذلك  ومع  سياسي،  موقف  أي  عن  التعبير 
استفتاء انفصال اسكتلندا عام 2014 الكثير من 

اجلدل حول موقف امللكة منه.
بدقة  مصاغة  مناشدة  بتوجيه  حينها  وقامت 
جيدا  بـ«التفكير  إياهم  ناصحة  لالسكتلنديني، 
»تدخال  االنفصاليون  اعتبره  مما  مستقبلهم«،  في 
بالرفض،  نتيجته  جاءت  الذي  باالستفتاء«  منها 
رئيس  كان  الذي  كاميرون  ديفيد  بعدها  ليكشف 
»طارت  امللكة  أن  اخلطأ،  وعن طريق  الوزراء حينها، 

من الفرح« عند سماعها نتائج االستفتاء.

البريكست
أهم  من  األوروبي  االحتاد  عن  االنفصال  يعتبر 
التي عرفتها بريطانيا، حيث  التحوالت السياسية 
ملعرفة  امللكة  الى  األنظار  جميع  حينها  توجهت 
فقد  اسكتلندا،  استفتاء  بخالف  لكن  رأيها، 
وقاومت  املرة،  هذه  حذرة  الثانية  إليزابيث  كانت 

من  موقف  أي  لتبني  استدراجها  محاوالت  كل 
البريكست.

وشددت حينها على »ضرورة السعي للتوصل إلى 
األوسع«،  الصورة  إلى  والنظر  مشتركة  تفاهمات 
األزمة  حلل  السياسة  ألهل  مستترة  مناشدة  في 

املتعلقة بـ«بريكست”.
ورطة األمير آندرو

كادت أن تتسبب ورطة األمير آندرو، وهو جنل امللكة، 
البريطانية،  امللكية  للعائلة  بهزة سياسية كبيرة 
يناير  واإلعالن في 14  للتدخل بحزم  امللكة  دفع  مما 
وواجباته  ألقابه  كافة  من  جنلها  جتريد  عن   2022

العسكرية وامتيازاته امللكية.
لم  آندرو  األمير  أن  بيان  في  أكد  باكنغهام  قصر 
يؤدي  ولن  امللكي«،  السمو  »صاحب  بـ  يُعرف  يعد 
أي مهام رسمية، وسيدافع عن نفسه في قضية 
األميركية  املتحدة  الواليات  في  جنسية  اعتداءات 

كشخص عادي.
اآلالف في وداع امللكة

لوداع  فرصة  لآلالف  البريطانية  السلطات  اتاحت 
إذ  الساعة،  مدار  على  الثانية  إليزابيث  امللكة 
على  الوداع  نظرة  إلقاء  من  املشيعون  سيتمكن 

النعش وتستعد السلطات إلقبال كبير.
يتوافد مئات اآلالف لتوديع صاحبة  أن  املتوقع  ومن 
جنازتها  قبل  بريطانيا  عرش  على  فترة  أطول 
الرسمية املقررة في 19 سبتمبر، والتي سيحضرها 

زعماء العالم.
يتوقعون  إنهم  احلديدية  السكك  مشغلو  وقال 
لندن،  داخل  السفر«  على  مسبوق  غير  »طلبا 
إلى  الطريق  لتكملة  باالستعداد  الركاب  ونصحوا 

وجهاتهم النهائية سيرا على األقدام.
ضبط شخص »اعتمر« عن روح ملكة

نشره  بيان  في  السعودي  العام  األمن  جهاز  أعلن 
املسجد  ألمن  اخلاصة  »القوة  أّن  تويتر  موقع  على 
اليمنية  اجلنسية  من  مقيم  على  قبضت  احلرام 
ظهر في مقطع فيديو يحمل الفتة داخل املسجد 

احلرام مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة”.
أعلن  فقد  االجتماعي  التواصل  مواقع  وبحسب 
لروح  العمرة  أّدى  أّنه  فيديو  مقطع  في  الشخص 
ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، فيما يعد 
املناسك  هذه  وتعليمات«  لـ«أنظمة  انتهاكا  ذلك 
ومخالفاً أحكام الشريعة اإلسالمية التي متنع أداء 

هذه الفريضة نيابة عن غير املسلمني.
ثانية،   20 تتجاوز  ال  ومّدته  الفيديو،  مقطع  وفي 
بيضاء  الفتة  حامالً  اإلحرام  مبالبس  الرجل  ظهر 
امللكة  لروح  »العمرة  اليد  بخط  عليها  كتب 
اجلّنة  في  يتقّبلها  أن  اهلل  نسأل  الثانية،  إليزابيث 

ومن الصاحلني”.
وأضاف »نسأل اهلل أن يجعلها مع عباده الصاحلني، 

نسأل اهلل أّن يجعل روحها في اجلّنة”.
وأثار املقطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأكد جهاز األمن السعودي أنه »جرى إيقافه واّتخاذ 
النيابة  إلى  وإحالته  بحّقه  النظامية  اإلجراءات 

العامة”.
“رسالة سرية« من امللكة

الثانية،  إليزابيث  الراحلة،  بريطانيا  ملكة  كتبت 
األسترالية،  سيدني  ملواطني  »سرية«  رسالة 
املدينة،  في  شهرة  املباني  أكثر  أحد  داخل  وُخبِّئت 

لكنها لن تقرأ إال بعد 63 عاما.
ويحتوي مبنى امللكة فيكتوريا في منطقة األعمال 
الثانية،  إليزابيث  من  سرية  رسالة  على  بسيدني 
بعدم فتحها  تعليمات صارمة  »هناك  أن  مضيفة 

حتى عام 2085”.
الترميم  أعمال  بعد  الرسالة  امللكة  وصاغت 
الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986. وال يعرف حتى 

طاقمها الشخصي ما كتبته.
الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية،  وجرى وضع 

وال تظهر منها سوى تعليمات امللكة.
وجاء في التعليمات: »إلى عمدة سيدني، أستراليا.. 
من  مناسب  يوم  في  الظرف  هذا  بفتح  تفضل 
اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني 

سيدني”.
قادة العالم ينعون إليزابيث الثانية

توالت ردود الفعل الدولية، إثر إعالن قصر باكينغهام 
في بريطانيا عن وفاة امللكة إليزابيث الثانية وسط 
بيانات تشيد مبسيرة املرأة التي جلست على عرش 

اململكة املتحدة لسبعة عقود.
وسارع البيت األبيض، إلى تقدمي التعازي، معربا عن 
امللكة  رحيل  إثر  البريطاني،  الشعب  مع  تعاطفه 

التي عاصرت عددا كبيرا من الرؤساء األميركيني.
وأعرب األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو، غوتيريش، 

عن »حزنه العميق« لرحيل امللكة، مذكرا بخصالها، 
مختلف  خالل  مطمئنا،  كان  وجودها  إن  قائال 
بدءا  بريطانيا،  شهدتها  التي  والتحوالت  احملطات 
من تصفية االستعمار في إفريقيا وآسيا ثم التغير 

الذي طرأ على منظومة الكومنولث.
والتزم ممّثلو الدول األعضاء في اجلمعّية العاّمة لألمم 
املتحدة ومجلس األمن الدولي دقيقة صمت حداداً 

على امللكة إليزابيث الثانية.
 من جانبها، قالت رئيسة وزراء بريطانيا اجلديدة، ليز 
وللعالم،  لبريطانيا  صدمة  امللكة  رحيل  إن  تراس، 
هيغنز،  مايكل  اإليرلندي،  الرئيس  أشاد  فيما 

بالراحلة قائال إنها كانت صديقة مميزة للبالد.
األلم  مودي،  ناريندرا  الهندي،  الوزراء  رئيس  وأبدى 
ألقى  فيما  إليزابيث،  امللكة  رحيل  حيال  الشديد 
أعرب  كلمة  ترودو،  جاسنت  الكندي،  الوزراء  رئيس 
امللكة  بالوفاة، متذكرا مواقف مع  التأثر  فيها عن 
التي لم تكن تتوانى عن التفاعل وإسداء النصائح.

ونقل زعماء دول آخرون تعازيهم إلى بريطانيا، حيث 

قال الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، إن الراحلة 
كانت صديقة لبالده، واصفا إياها مبلكة القلوب.

 وفي املنحى نفسه، أعرب األمني العام حللف شمال 
لرحيل  حزنه  عن  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي، 
تردي  عن  اخلميس  يوم  أعلن  التي  إليزابيث  امللكة 
حالتها الصحية، ثم تأكدت وفاتها في وقت الحق.

األوروبية،  املفوضية  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
أورسوال فون دير الين، في تغريدة »لقد علمت ببالغ 

احلزن بوفاة جاللة امللكة إليزبيث الثانية”.
الشخصيات  أكثر  من  واحدة  »كانت  وأضافت 
تعازي  أقدم  العالم.  انحاء  جميع  في  احتراما 

القلبية إلى العائلة املالكة والشعب البريطاني”.
أنغيال ميركل  السابقة  األملانية  املستشارة  وقالت 
»ال توجد كلمات لتكرمي، ولو جزئيا، األهمية البالغة 
املعنوية،  لنزاهتها  بالواجب،  حلسها  امللكة،  لهذه 

ووفائها وكرامتها
أما رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو فقال : »علمنا 
لقد  الثانية.  إليزابيث  امللكة  اجلاللة  بوفاة صاحبة 
دائم في حياتنا- وستظل خدمتها  كانلها حضور 

للكنديني إلى األبد جزءامهما من تاريخ بالدنا”.
إّن  هرتسوغ  إسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  وقال 
لقد  تاريخية:  شخصية  كانت  إليزابيث  »امللكة 
عاشت التاريخ، وصنعت التاريخ، وتركت بعد وفاتها 
نهاية  متّثل  »وفاتها  أّن  وأضاف  وملهماً”.  رائعاً  إرثاً 

مرحلة”.
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  وقال 
»تركت  ترامب:  ميالنيا  السابقة  األولى  والسيدة 
والرائعة  التاريخية  إليزابيث  امللكة  حكم  فترة 
إرثا هائال من السالم واالزدهار لبريطانيا العظمى. 
التحالفات  الدائمة  ودبلوماسيتها  قيادتها  وأمنت 

مع الواليات املتحدة ودول العالم”.
كما عبرت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 
بالقول:  إليزابيث  امللكة  بوفاة  عزائها  عن  ليني  دير 
إليزابيث  امللكة  جاللة  بوفاة  احلزن  ببالغ  »علمت 
الشخصيات  أكثر  من  واحدة  كانت  لقد  الثانية. 
التعازي  أقدم  العالم.  أنحاء  جميع  في  احتراما 

القلبية للعائلة املالكة والشعب البريطاني”.
بن  الشيخ محمد  اإلمارات،  دولة  رئيس  قال  عربيا، 
زايد آل نهيان، »اتسمت فترة حكم امللكة إليزابيث 
بالكرامة والرحمة وااللتزام الدؤوب بخدمة وطنها”.
كانت  إليزابيث  امللكة  أن  اإلماراتي  الرئيس  وأضاف 

صديقة مقربة لدولة اإلمارات وقائدة محبوبة.
وقال العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
في برقية عزاء ومواساة للملك تشارلز:« لقد كانت 
وإننا  التاريخ،  سيخلده  للقيادة  منوذجاً  جاللتها 
توثيق  في  الفقيدة  جهود  تقدير  بكل  نستذكر  إذ 
الصديقني،  بلدينا  بني  والتعاون  الصداقة  عالقات 
بها  التي حظيت  الرفيعة  الدولية  املكانة  وكذلك 
جاللتها طوال العقود التي تولت فيها عرش بلدكم 

الصديق.”
من ناحيته، قال العاهل األردني امللك عبد اهلل، إن 
ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة  لرحيل  حزين  األردن 

بريطانيا.
السيسي  الفّتاح  عبد  املصري  الرئيس  واعتبر 
بحكمة  طويلة  لعقود  بالدها  »قادت  الراحلة  أّن 
بالغة«. وقال في بيان »عزائي لألمة البريطانية في 
هذا املصاب اجللل، وثقتي كاملة بقدرة امللك تشارلز 
لسّد الفراغ الذي ستتركه امللكة إليزابيث الثانية”.
برقية  في  طارق  بن  هيثم  عمان  سلطان  وحتّدث 
التي  واملكانة  الراحلة  امللكة  »مناقب  عن  تعزية 
»أّن  إلى  مشيرًا  العالم«،  شعوب  بني  بها  حظيت 
لسلطنة  دائمة  صديقة  كانت  الراحلة  امللكة 

ُعمان”.
ونعى الرئيس العراقي برهم صالح امللكة إليزابيث 
امللكة  جاللة  لوفاة  عميق  بحزن  »أشعر  بالقول: 
للعائلة  العميقة  التعازي  أقدم  الثانية.  إليزابيث 
ذكراها  ستظل  املتحدة.  اململكة  ولشعب  املالكة 
قائمة كأيقونة عظيمة للتاريخ اتسمت بالكياسة 

والكرامة والثبات«

وسقط جسر لندنوسقط جسر لندن
احلزن يجتاح شعوب العالم برحيل إليزابيث الثانيةاحلزن يجتاح شعوب العالم برحيل إليزابيث الثانية
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الذى  انبي  نادي   يعتبر هدف جرجس مجدي العب 
بعد  كبيرا  لغطا  العب  اى  مثل  مؤخرا  هدفا  احرز 
في  هدفا  احرز  »قبطي«  ألنه  للهدف  تسجيله 
شباك حارس املرمي »املسلم«  باإلضافة إلى رشمه 
مكافئ  وهو  مسيحية   إشارة  وهى   – للصليب 
»املسلمني«،  الالعبني  لسجود  الفعل  حيث  من 
برشم  يقومون  أوروبا  في  الالعبني  إن معظم  كما 
الصليب بعد إحراز هدف-  هكذا كانت تعليقات و 
رؤى الكثير من رواد السوشيال ميديا التي تعطي 
عيبا  وكأنه  اخملتلف  األخر  جتاه  بالتعصب  انطباعا 
و فعل مشني أن يسدد العب مسيحي في شباك 
هو  غرابة  األكثر  أن  يرون  بل  مسلم،  مرمى  حارس 
املستطيل  داخل  »وحيد«  مسيحي  العب  وجود 

األخضر.
ذاقها زكريا  التي  الرفض  مرارة  أيضا  ذلك   يفتح 
البنك  بنادي  االلتحاق  من  استبعد  الذي  مجدي 
 « دينه  على  يدل  الذي  اسمه  بسبب  األهلي 
املسيحي« وكان عليه إن يغير اسمه أو يغير دينه 

حتى يستطيع االنضمام ألي نادي كان.
مناذج لبعض احلاالت الرياضية املضطهدة على مدار 

السنوات املاضية
1-  ماجد نبيه ميخائيل

ماجد نبيه ميخائيل. اختاره املدرب األجنبي لألهلي 
ليمأل  لإلدارة  وذهب  الوقت،  ذلك  في   ،2018 عام 
االستمارة. سأله املوظف السؤال الذي يُسأل لكل 
رّد:  “ماجد”،  له  فقال  إبني”،  يا  إيه  “اسمك  قبطي 
“نبيه  فعاجله:  ايه؟”،  “نبيه  “نبيه”..  إيه؟”..  “ماجد 
ميخائيل”. سمع اإلداري االسم كامالً ثم توقف عن 
الكتابة فوراً، وقال: “احنا مش هنقدر ناخدك السنة 

دي تعاَل السنة اجلاية إن شاء اهلل”.
 2-  مينا سمير

متّيز  القدم.  كرة  يعشق  مصري  شاب  سمير  مينا 
ابن الـــــــ16 عاماً مبهارته في اللعب وقدرته على 
املراوغة وإحراز األهداف حتى أطلق عليه أصدقاؤه 
حظ  ذا  نفسه  يعتبر  لكنه  رونالدو«  »مينا  لقب 
الكبر  األندية  بأحد  االلتحاق  في  فشل  إذ  سييء 
يوعندما ساله املدرب عن اسمه، قال »مينا«، فكان 

رده »هنبقى نكلمك«.
3-  تونى عاطف

من  عاطف  توني  استبعد   ،2016 مارس  في 
ذهب  حيث  ديانته،  بسبب  األهلي  النادي  اختبارات 
عن  املسؤول  املشرف  أن  إال  النادي  اختبارات  إلى 
عليه  )يرسم  معصمه  إلى  أشار  الالعبني  اختيار 
اعتذر  اإلعالمي  الضغط  وبعد  واستبعده،  صليباً( 

باملشاركة  لتوني  وُسمح  األمر  عن  األهلي  النادي 
العام  في االختبارات من جديد، وجنح في مايو من 

نفسه.
4-  مينا عصام

موهوب،  طفل  »مينا«   2016 أغسطس  وفي 
وكان  بجنون،  فريقه  ويشجع  صميم  »أهالوي« 
الذين  الفريق  جنوم  مثل  به  العبا  يكون  أن  يحلم 

يعلق صورهم في حجرته.
في  للناشئني  اختبارات  أربعة 
بنجاح،  اجتازها  »األهلي«  نادي 
النهائي  االختبار  لدخول  واستعد 
 15 مع  املرمى«  »حراسة  ملركز 
من  تصفيتهم  بعد  آخرين  طفل 
دون  استبعاده  ومت  طفالً،   250 بني 
»عصام  ويقول  االختبار،  يُجري  أن 
»كابنت  إن  »مينا«  والد  لطفي« 
إكرامي« مدير الناشئني في النادي، 
جنله  استبعاد  عن  املسؤول  هو 
أن  ورفض  النهائية  الكشوف  من 

يشارك في االختبار النهائي، وأشار بيده قائال: مينا 
ال.

أنه جنح في  »أنا ما يهمنيش  والد مينا:  واستطرد 
االختبارات وال ما جنحش، املهم الرفض ييجى بعد 

ما ينزل امللعب، لكن مينا منزلش امللعب أصاًل«.
5-  رميون زخري

يفترض بعض الناس، من اسم الالعب رميون زخري، 
أنه إما أجنبي أو مصري يتخذ اسًما مستعارًا. وحني 
يدركون أنه مسيحي قبطي، تتحول نظرتهم إليه.
ظن  محلي،  فريق  ضمن  اللعب  من  سنوات  فبعد 
زخري أنه قد بَلََغ مراده حني كان على وشك توقيع 
الـ25 عاًما:  ذو  لنادي اجلونة. وقال زخري،  انضمامه 
الفني  املدير  يوسف،  إسماعيل  مع  جالًسا  »كنُت 
وأضاف:  عقدي«.  لتوقيع  اجتماع  في  للفريق، 
العقد،  الستكمال  الشخصية  بطاقتي  »قدمُت 
اسمي  هو  رميون  بأن  فوجئ  اسمي.  يوسف  ورأى 
احلقيقي، وليس اسًما مستعارًا، فأعاد لي البطاقة 
وغادر الغرفة«. وتابع: »الحًقا، أخبرني املتعاقد الذي 
مع  يعمل  أن  يحب  ال  يوسف  بأن  االجتماع  حضر 

مسيحيني«.
 6-  أندرو رأفت

 18 حتت  فريًقا  ويدرب  الكنيسة  دوري  يلعب في 
اإلعالم«  انتباه  الدوري  هذا  يلفت  ما  »نادرًا  سنة، 
تغطيان  اثنتني  أو  جريدًة  جتد  رمبا  »حالًيا،  وأضاف: 
للفريق  اجلائزة  البابا  النهائية حني يسلم  املباريات 
متاًما  بعيد  وهذا  شيء،  كل  هو  هذا  لكن  الفائز، 
مسيرة  لبناء  العب  أي  يحتاجها  التي  الفرص  عن 

مهنية جيدة«.
تقدم رأفت للكثير من األندية، لكنه لم ينجح في 
االنضمام إلى أي منها، والحًقا، بعد أن خاض الكثير 
من دورات التدريب احملترفة، لم حتِظ محاوالته لشق 
طريقه إلى كرة القدم من خالل التدريب هي األخرى 
إحدى  في  لأللعاب  مدرًسا  يعمل  واآلن  بالنجاح، 

املدارس، في حني يلعب ويدرب في الكنيسة.
األقباط  ممنهًجا« ضد  »متييزًا  يراه  ملا  رأفت  ويأسف 
في كرة القدم، وقال: »فقدُت األمل كليًة في اللعب 
في أي من األندية الرياضية السائدة في مصر، إذا 
أردت أن تلعب، لن يكون أمامك سوى أن تشارك في 

األنشطة الرياضية للكنيسة«.

 7-  بيير زهير
في  أيضا  حدثت  الثانية  الديني  التمييز  واقعة 
حيث  مصادفة،  ليس  األمر  أن  يبدو  »األهلي«، 
املهتمني  والصحفيني  اخلبراء  من  كثير  عبر 
األندية  أكثر  هو  القرن«  »نادي  أن  الكروي،  بالشأن 
القاريء  عزيزي  عرف  أن  يكفي  تعصبا،  املصرية 
للنادي  األول  الفريق  في  يلعب  إفريقيا  محترفا  أن 
من  هرب  قد  كان  كوليبالي«  »سليمان  اسمه 

رسمية  شكوى  وقدم  مايو2017  شهر  في  الفريق 
أن  فحواها  القدم(  لكرة  الدولي  لـ FIFA )اإلحتاد 
داخل  واملضايقات  للتمييز  تعرضه  هروبه  سبب 

النادي بسبب ديانته!
الطفل »بيير زهير« استبعد هو األخر من اختبارات 
»الكابنت علي  بواسطة  األهلي  نادى  في  الناشئني 
مبدينة  النادي  فرع  في  املرمى  حراس  مدرب  خليل« 
الفني على  املشرف  إكرامي«  »أحمد  وكابنت  نصر، 

مدربي حراس املرمى بقطاع الناشئني بالفرع.
سيء  بشكل  عاماله  إنهما  »بيير«  يقول  حيث 
علما  عندما  النهائي،  االختبار  من  واستبعداه 
كان  »مينا«  اسمه  آخر  وطفل  هو  »بيير«  اسمه 

يختبر معه.
 8-  أمين ناجي

»سموحة«  نادي  داخل  املرة  هذه  حدثت  الواقعة 
العام  من  يوليو  شهر  فى  اإلسكندرية  مبحافظة 
2016، يقول »ناجي« والد الطفل إن نادى سموحة 
جنله  رفض  باإلسكندرية  للناشئني  القدم  لكرة 
صغره،  منذ  موهوب  هو  واستكمل:  موهبته  رغم 
الكرارزة  مهرجان  فى  العب  أحسن  بلقب  فاز  وقد 
للناشئني،  »قنا«  نادى  بفريق  والتحق   ،2015 عام 
وهو هداف الفريق، كما أنه مقيد باحتاد كرة القدم 
إلى  وذهب  املدربني،  من  العديد  له  وشهد  املصري 
نادى سموحة لكرة القدم للناشئني واجتاز جميع 
االختبارات بامتياز، وبدأ يتدرب مع الفريق منذ أوائل 
العام احلالي، وعلى مدار 4 مرات يتم اختياره للقيد 
بالفريق ولكن فى كل مرة يتم استبعاده دون إبداء 
مدرب  معاملة  من  ابنه  يشكو  وكان  أسباب،  أي 
بأسلوب  يعامله  بدأ  أنه  من  ع(  )حسني.  الفريق 
خشن عندما علم أنه مسيحي، وقد رفض ناجى أن 

يذهب إلى النادي بعد كل ذلك.
مع  مداخلة  بعمل  قام  أنه  الطفل  والد  وأضاف 
الذي  الظلم  عن  وتكلم  الفضائية  القنوات  إحدى 
تعرض له طفله في نادى سموحة، وأضاف: »أعتقد 
في  موجود  سياسة  هو  املسيحيني  قبول  عدم  أن 
كل األندية أو معظمها وخصوًصا في الفريق األول 
ألي نادى، واحلديث عن عدم التمييز واملساواة شيء 
والواقع شيء، ولن أقبل دخول طفلي فريق سموحة 

مرة ثانية حتى لو كان سيلعب في الفريق األول«.

هدف الالعب جرجس مجديهدف الالعب جرجس مجدي
يفتح التساؤل من جديد: من يصنع فتنة كرة القدم في مصر؟!)٢(

اسلمة الرياضة استبعدت املواهب القبطية
مناذج لبعض احلاالت الرياضية املضطهدة على مدار السنوات املاضية
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الزالت قضية الطفل »شنوده« تفتح وتثير العديد 
التبنى  مسألة  قانونية  مدى  حول  التساؤالت  من 
والفرق  الكثيرين  لدى  التبنى  ومفهوم  عدمه  من 
الت  األزمة  تلك  والرعاية،  االحتضان  وبني  بينه 
فكري  أمال  السيدة  روتها  كما  تفاصيلها  بدأت 
-51 عاما - عندما علمت أنها لن تنجب دون سبب 
معلوم يخبرها به األطباء، ثم عاشت ما يقرب من 
حلم  لتحقيق  محاولة  في  األطباء  بني  تنتقل   26
وأصبح  العمر  مرور  بعد  احللم  انتهى  ثم  اإلجناب، 
ليس بإمكانها أن تنجب، فكان اخملرج والباب الوحيد 

هو »التبنى”.
بداية القصة

 منذ 4 سنوات تقريبا وافقت السيدة »أمال« بعد 
رأته  طفأل،  »تبنى«  على  سنة  األربعني  بلغت  أن 
لتعتبره  مرمي  العذراء  كنيسة  في  يوًما  عمره  وهو 
الطفل  وشب  كبر  أن  وبعد  احلياة،  من  مكافآتها 
أفراد  أحد  مع  اختلفت  »شنوده«  اسمته  الذى 
بسر  يعلمون  كانوا  الذين  امليراث،  بسبب  أسرتها 
»شنوده« أنه طفل من »التبنى«، فما كان لها إال أن 
تخرج له شهادة ميالد وآوته، ولكن كانت الطامة 
الكبرى عندما أبلغت إحدى أقربائها الشرطة أنها 
خطفت طفال، وقامت بكتابته باسم زوجها حتى 

ال ينكشف املستور.    
بخطف  الزوجان  ضد  ُقدم  الذى  البالغ  ونتيجة 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  مت  »شنودة«  الطفل 
لتحليل  والطفل  الزوجان  خضع  حيث  حيالهما، 
احلمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فيما قررت 
بوصفه  أيتام  دار  إيداعه  املصرية  العامة  النيابة 
»فاقدا لألهلية« وتغيير اسمه إلى »يوسف«، ولم 

تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجني، إذ ثبت 
التبني  قانون  يستند  فيما  نيتهما،  حسن  لديها 
تعتبر  التي  اإلسالمية،  الشريعة  إلى  مصر  في 
النهاية  وفي  بالفطرة«،  »مسلما  األهلية  فاقد 
دور  أحد  حتى  ليأخذوه  فعال  األمن  من  أفراد  قدم 
اجلمعيات  إلحدى  تابعا  الهرم  منطقة  في  األيتام 
اخليرية، وفوجئت »أمال« بعد مرور 8 شهور من زيارة 

»شنوده« أن اجلمعية اخليرية ترفض رؤيتها له. 
املشرع حرم التبنى لعدم خلط األنساب

واحملامى  القانوني  اخلبير  يقول  الشأن  هذا  وفى 
حرم  القانون  أن  حليم   إبراهيم  ميشيل  بالنقض 
طبقا  االسالمية  الشريعة  ألحكام  اتباعا  التبني 
عدم  علي  حرصا  املصرى  الدستور  من   2 للماده 
خلط األنساب وقد سمح القانون باالحتضان طبقا 
لقواعد وضعتها وزارة التضامن املصرية أهمها أن 
وأن  البديلة،  األسرة  ديانة  نفس  من  الطفل  يكون 
يزيد  وال  عاما   25 عن  يقل  ال  الزوجني  سن  يكون 
للبيئة  التضامن  وزارة  متابعة  مع  عاما   60 عن 
مبعرفة  البديلة  باألسرة  الطفل  بها  التي سينشآ 
املسمي  الطفل  مشكلة  عن  وأما  مندوبيها. 
»شنودة«، فقد عجزت األسرة البديلة عن اثبات أنه 
وباالطالع  قيل،  داخل كنيسة كما  العثور عليه  مت 
علي أوراق حتقيقات النيابة اخلاصة بهم فقد خلت 
الكنيسة  قبل  من  للطفل  تسليم  محضر  من 
لألسرة البديلة، كما قرروا بالتحقيقات أنهم عثروا 
بالسوشيال  ادعوا  ملا  خالفا  بالشارع  الطفل  علي 
ميديا، وكان عليهم اثبات ما ادعوه لتحقيق شرط 
وحدة األديان الذي تطلبه القانون كشرطا اساسيا 
املصرى  الدستور  من   2 للمادة  وطبقا  لإلحتضان 

الدولة  دين  هو  »االسالم  فإن: 
الرسمية  لغتها  العربية  واللغة 
والشريعة االسالمية هي املصدر 

االساسي للتشريع”.  
 خطوة لتشريع جديد

رمزى  ايهاب  الدكتور  أكد  فيما 
قضية  أن  النواب،  مجلس  عضو 
نحو  خطوة  هى  شنودة  الطفل 
ما  ألن  للتبنى،  جديد  تشريع 

بتغير  االجتماعى  التضامن  وزارة  عليه  أقدمت 
اسم وديانة الطفل، ال يستند الى أى نص قانونى أو 
سند تشريعى، بل يستند للمزاج الدينى، فعندما 
األب  ديانة  االطفال  يتبع  واألم معروفان  األب  يكون 
أو  القانون، ولكن عندما ال يعرف األب  حسب نص 
وجد  أنه  وحيث  الطفل،  لنشأة  اللجوء  فيتم  األم 
أسرة  ومع  داخلها  وتربى  وتعمد  الكنيسة  داخل 
النشأة،  هذه  على  الطفل  يظل  فهنا  مسيحية 
ولكن حتويل ديانته واسمه بحجة الطفل مسلما 
بالفطرة فهو أمر ينص عليه أى قانون سواء قانون 

الطفل أو االسرة بل استند ملزاج دينى.  
برملاني: البد من سد الفراغ التشريعى بقانون

أن هذه  »رمزى« في تصريحات صحفيه،  ويضيف   
املشكلة ليست لها غطاًء قانونى وال يوجد سند 
مؤسسة  فى  ايداعه  وأن  احلالة  لهذه  تشريعى 
ويحكمه  قانون،  يقابله  ال  اجتهاد  هذا  مسلمة 
املزاج الدينى لدى الكثير من املسئولني وخاصة وزارة 
فهو  للنشأة  تكون  أن  يجب  العودة  ألن  التضامن، 
عاش ونشأ داخل الكنيسة، لذا يجب أن يظل على 
هذا األمر حتى يكون له حرية االختيار السيما أننا 

نتساءل  ولذا  تشريعى،  فراغ  لدينا 
تصرف  قانونى  أساس  أى  على 
االجتماعى؟  التضامن  مسئول 
بسابقه  املصرى  الدستور  وجاء 
السابقة  الدساتير  فى  تكن  لم 
والتى  الثالثة  املادة  وهى  أال  
االحتكام  املسلمني  لغير  اباحت 
غير  التبنى  أن  وحيث  لشرائعهم، 
تبنى  أزمة  فاين  مسيحيا  محرم 

الطفل شنودة، فى احتضان أسرة مسيحية له.
القانون املصري... والتبني للمسيحيني

بداية  حتى  تضيق  دون  التبني  حق  األقباط  مارس 
من  الثانية  املادة  ُعدلت  أن  إلى  السبعينيات، 
اإلسالمية  الشريعة  وأصبحت  املصري  الدستور 
التي  الشريعة  وهي  للتشريع،  الرئيسي  املصدر 
حترِّم التبني. ثم صدر قانون الطفل املصرى رقم 12 
 ،2008 لسنة   126 بالقانون  واملعّدل   ،1996 لسنة 

متضمًنا حظر التبني.
إلى  نسبه  في  احلق  للطفل  الرابعة:  املادة  تنص 
والديه الشرعيني والتمتع برعايتهم… وعلى الدولة 
رعاية  من  حرم  طفل  لكل  بديلة  رعاية  توفر  أن 

أسرته، ويُحظر التبني.
إصدار  عن  الدولة  مؤسسات  توقفت  ثمَّ  ومن 
املوافقات على طلبات التبني للمسيحيني، بحجة 
بعض  أن  رغم  العام،  النظام  مع  يتعارض  أنه 
املصري  اجملتمع  إن  قالت  النقض  محكمة  أحكام 
في  حرج  ال  وأنه  مسلمني،  وغير  مسلمني  يضم 
باألحوال  يتعلق  فيما  يدينون  وما  املسيحيني  ترك 
الشخصية، وأن هذا ال يعتبر مخالًفا للنظام العام. 

أزمة الطفل »شنوده« تفتح ملف » التبني« مجدًدا
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وزيرة البيئة لـ«جود نيوز«: مؤمتر املناخ القادم بشرم الشيخ 
هام.. ودول العالم كله أصبحت مهددة

القاهرة- جرجس إبراهيم

قالت الدكتورة ياسمني فؤاد، وزيرة البيئة، أن الهدف الرئيسي ملؤمتر املناخ في شرم الشيخ في شهر نوفمبر املقبل هو ضبط املناخ 
في العالم.

وأضافت وزيرة البيئة، أن دول العالم كله أصبحت مهددة بسبب شدة االحترار العاملى، وكمان هناك مدن ودول مهددة باالختفاء 
بسبب ذوبان جليد القطبني وغرق العديد من اجلزر واملدن على احمليطات والبحار واختفاء دول كاملة.

وأكملت قائال » ان مدينة شرم الشيخ مبحافظة جنوب 
الوفود  الستقبال  استعداداتها  من  انتهت  سيناء 
الدولية املشاركة في املؤمتر، كما أرسلنا الدعوات للدول 

املشاركة”.
على  بالقاهرة،  نيوز«  »جود  ملراسل  البيئة،  وزيرة  وأكدت 
الدولة  أن  املؤمتر، كما  القيادة السياسية بنجاح  اهتمام 
املصرية اتخذت عدة خطوات جادة قبل املؤمتر للحد من 
وكما خططت  البيئي،  والتلوث  املناخية،  التغيرات  تأثير 
التوازن  حلفظ  تهدف  كبرى  مشروعات  لعدة  الوزارة 
الطبيعي، حتويل املدن املصرية الي مدن خضراء لتقليص 

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري.
األطراف  مؤمتر  من   27 الـــــ  الدورة  مصر  تستضيف 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغير املناخ عام 2022، 
شرم  مدينة  في  يقام  والذي   2022 نوفمبر  شهر  خالل 

الشيخ.
العاملية  احملادثات  تقدم  املؤمتر على  يعمل  أن  املقرر  ومن 
بشأن املناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر 

في آثار تغير املناخ في أفريقيا.
مؤمتر  رسميا  مصر  استضافت  عن  اإلعالن  مت  أن  ومنذ 
 COP27 األطراف التفاقية األمم املتحدة لتغير املناخ القادم
مت تشكيل جلنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 
واملسئولني  الوزراء  وبعضوية  الوزراء،  مجلس  رئيس 
االستعداد  خطوات  ومتابعة  املؤمتر،  لتنظيم  املعنيني 
هذا  وخروج  املهمة.  العاملية  الفعالية  هذه  لتنظيم 
املؤمتر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم 
قضايا تغير املناخ، ودورها مع اجملتمع الدولي في مواجهة 

التحديات املرتبطة بظاهرة التغير املناخي.

انتخاب »بيير بويلفير« زعيما انتخاب »بيير بويلفير« زعيما 
حلزب احملافظني الفيدراليحلزب احملافظني الفيدرالي

أختار أعضاء حزب احملافظني الفيدرالي النائب البرملاني عن اونتاريو السيد 
بيير بويليفر زعيما جديدا حلزب احملافظني، وقد حقق السيد بيير بويليفر 
حاسمة،  نتيجة  وهي  النقاط  من   %  68،5 على  وحصل  بسهوله  الفوز 

اليميني  السياسي  هذا  وضعت 
والشعبي في وضع قوي لقيادة احلزب.

الدوائر  كل  تقريبا  بيير  أكتسح  وقد 
االنتخابية وخسر فقط ثمانية دوائر من 
بني 338 دائرة انتخابية وحصل منافسه 
من  فقط   %16،07 على  كاريست  جان 
وقد  االنتخابات،  في  اخملصصة  النقاط 
من  و7  نائبا   62 دعم  علي  بيير  حصل 
أكثر  وجمع  الشيوخ  مجلس  اعضاء 
جان  حصل  بينما  دوالر  مليون   6،7 من 

كاريست على دعم 16 نائبا وجمع 2،7 مليون دوالر.
حزب  أعضاء  من  االفراد  مئات  من  حشد  إلى  بويليفر  لبيير  حديث  وفي 
احملافظني بعد فوزه قال »انه يناضل من أجل ذوي الياقات الزرقاء )الطبقة 
الليبراليني واالحزاب األخرى«، وقال »اليوم يشعر  العاملة( وانه سيواجه 
تبدأ  والليلة  وحياتهم  اموالهم  على  السيطرة  فقدوا  وكأنهم  الناس 
بحكومة  أقل،  لك  وتوفر  اكثر  تكلفك  قدمية  الرحلة الستبدال حكومة 
من  اوال،  وبلدك  ومنزلك  وتقاعدك  راتبك  وتضع  أوال  انت  تضعك  جديدة 
خالل معاجلة التضخم الليبرالي، وسوف نعيد لك السيطرة علي اموالك 

وحياتك«.
تسخر  التي  الليبرالية  احلكومة  سئموا  قد  الكنديون  »أن  أيضا  وقال 
في  االمل  لهم  ويقدم  يسمعهم  وزراء  رئيس  إلى  بحاجة  وانهم  منهم، 
أن يتمكنوا مرة أخرى من حتمل تكاليف منازلهم وفواتيرهم وطعامهم 

وتقاعدهم االمن«.
من  بالتخلص  ووعد  القادم«،  كندا  وزراء  رئيس  هو  سيكون  »انه  وقال 

تطبيق )آررايف كندا( . 
هذا وقد قلب بيير بويليفر السياسة الكندية رأسا على عقب بأسلوبه 
بالفشل في  الكندي وأتهمه  البنك  بإقالة محافظ  والناري ووعد  اجلريء 

كبح جماح التضخم.

تقـــــــارير
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الزمالك بطاًل لسوبر اليد بعد الفوز على األهلىالزمالك بطاًل لسوبر اليد بعد الفوز على األهلى

حقق الفريق األول لكرة اليد بنادى الزمالك لقب بطولة السوبر املصرى لكرة اليد، 
عقب فوزه على نظيره األهلى بنتيجة 27- 23 في املباراة التي أقيمت بينهما مساء 

اليوم على صالة حسن مصطفى مبدينة السادس من أكتوبر.
وقدم العبو الزمالك مباراة كبيرة وتألق أكثر من العب، على رأسهم حسن وليد قداح 
وعمر بكار وأحمد األحمر وكرمي هنداوى ومحمود خليل »فلفل« ومحمد رمضان هتلر.
وانطلق لقاء الزمالك واألهلى في ختام منافسات كأس السوبر املصرى لكرة اليد على 
على  البطولة  منافسات  وتقام  أكتوبر  من  السادس  مبدينة  صالة حسن مصطفى 
أيام متتالية، إذ شهد انطالق املنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بنتيجة  مدار 3 
)37-36(، في الوقت اإلضافى بعد التعادل في الوقت األصلى للمباراة بنتيجة )29-29(.
فيما التقى األهلى مع سبورتنج وفاز عليه أيًضا بنتيجة )21-20(، ليضرب موعًدا مع 

الزمالك 
مسابقة  انطالق  مسبًقا  أعلنت  اليد  كرة  باحتاد  املسابقات  جلنة  أن  بالذكر  واجلدير 
دورى احملترفني للموسم احمللى اجلديد 2023/2022 يوم 16 سبتمبر احلالي خالل املؤمتر 

السنوى لالحتاد.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

األهلي املصري يضم األهلي املصري يضم 
البرازيلي سافيو مقابل البرازيلي سافيو مقابل 

1.51.5 مليون دوالر مليون دوالر
انتقال  البوليفي  بوليفار  نادي  أعلن 
إلى  سافيو  برونو  البرازيلي  الالعب 
األهلي املصري بشكل رسمي خالل 

فترة االنتقاالت احلالية.
النادي على حسابه في تويتر:  وذكر 
إلى  سافيو  برونو  انتقال  »نعلن 
األهلي املصري، إنها فرصة رائعة في 

مسيرة سافيو املهنية ونتمنى له النجاح في أحد أكبر األندية في أفريقيا”.
وكشف  رئيس نادي بوليفار البوليفيمارسيلو كالوري تفاصيل انتقال البرازيلي برونو 
سافيو إلى األهلي، ونشر على تويتر: »مسؤوليتي جتاه النادي حتتم التزام الشفافية 

التامة”.
وأضاف »وصلنا عرض بقيمة مليون ونصف املليون دوالر من األهلي املصري لضم برونو 
سافيو، ولقد حاولت إقناع الالعب بالبقاء ولكنه كان يرغب في الرحيل عن بوليفيا 

منذ عدة أشهر”.
وتابع »العرض ال مثيل له ومهم من الناحية الرياضية لالعب بسبب إمكانية اللعب 

في كأس العالم لألندية«.

توج جنم التنس اإلسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، 
بلقب بطولة أمريكا املفتوحة للمرة األولى، وذلك 
النرويجي  على  النهائية  املباراة  في  تغلبه  بعد 
بواقع  واحدة،  رود، بثالث مجموعات مقابل  كاسبر 
ساعات   3 غضون  في  و)3-6(،  و)6-7(  و)6-2(   )4-6(

و20 دقيقة.
كما ضمن ألكاراز اعتالء صدارة التصنيف العاملي، 

للمرة األولى في مسيرته االحترافية.
وعانى رود من ضغوطات املباراة النهائية مبكرا، من 
خالل التعرض لنقطتني لكسر اإلرسال في الشوط 
األول، إال أن ألكاراز أهدر الفرصتني بأخطاء مباشرة، 
 6 في  اإلرسال بصعوبة  النرويجي شوط  ليحسم 

دقائق، ويتقدم )0-1(.
في  وأجاد  التالي،  الشوط  في  الثقة  رود  واكتسب 
تسديدتني بضربات خلفية مبحاذاة اخلط، ليتحصل 
على نقطتني لكسر اإلرسال، إال أن اإلسباني أنقذ 
القوي،  األول  اإلرسال  على  باالعتماد  النقطتني 

ليعدل النتيجة )1-1(.
في  اإلرسال  على  العب  كل  معاناة  وتواصلت 
مستوى  ألكاراز  خالله  قدم  الذي  الثالث،  الشوط 
هجوميا في التبادالت من اخلط اخللفي، ليتحصل 
من  الكسر  في  لينجح  للكسر،  فرص   3 على 
الفرصة الثانية بخطأ مباشر من رود ويتقدم )1-2(.

وحاول رود العودة في الشوط التالي، بعدما حتصل 
على نقطة للكسر، إال أن ألكاراز جنح في إنقاذها 

والتقدم )1-3(.
إرساله  شوط  على  ذلك  بعد  العب  كل  وحافظ 
بسهولة، ليحسم ألكاراز اجملموعة األولى بنتيجة 

)6-4( في غضون 49 دقيقة.
حاول  الثانية،  للمجموعة  الهادئة  البداية  وبعد 
الهجومي من  باألسلوب  رود  الضغط على  ألكاراز 
على  وحتصل  اخلامس،  الشوط  في  اخللفي،  اخلط 
إنقاذها  في  جنح  النرويجي  أن  إال  للكسر،  نقطة 

بإرسال أول قوي، ليتقدم )2-3(.
التالي،  الشوط  في  ألكارازا  مستوى  وانخفض 
بارتكاب خطأ سهل في صعود على الشبكة، ومن 
رود  ليتحصل  ساقطة،  لكرة  خاطيء  اختيار  ثم 
على نقطة للكسر، وينجح النرويجي في الكسر 

بعد تبادل طويل ليتقدم )2-4(.
التالي،  الشوط  في  عديدة  أخطاء  رود  وارتكب 
أن  إال  للكسر،  نقطة  على  ألكاراز  ليتحصل 
أن  قبل  قوي،  بإرسال  الفرصة  أنقذ  النرويجي 

يحسم الشوط ويتقدم )2-5(.
الشوط  في  للكسر  فرصتني  على  رود  وحتصل 
التالي، وجنح في استغالل الفرصة الثانية ليحسم 

اجملموعة بنتيجة )2-6(.

ألكاراز يتوج بأمريكا املفتوحة.. ويتربع على عرش التنسألكاراز يتوج بأمريكا املفتوحة.. ويتربع على عرش التنس

السوبر  بكأس  بركان  نهضة  توج 
على  تاريخه  في  األولى  للمرة  اإلفريقي 

حساب الوداد.
بهدفني  الوداد  على  بركان  نهضة  وفاز 
أقيمت على  التي  املباراة  دون مقابل في 

ملعب موالي عبد اهلل في املغرب.
نهضة  تاريخ  في  األول  هو  كان  التتويج 
ليعادل  اإلفريقي  السوبر  بكأس  بركان 
باللقب في مرة  املتوج  الوداد  ألقاب  عدد 

واحدة.
بصفته  املباراة  في  شارك  بركان  نهضة 
الكونفدرالية  كأس  بلقب  املتوج 
بعد  الوداد  شارك  بينما  اإلفريقية، 

تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.
املشاركة  له  سبق  البرتقالي  الفريق 
السوبر  كأس  في  قبل  من  وحيدة  مرة 

اإلفريقي وخسر اللقب حلساب األهلي.
مع  املباراة  مجريات  على  سيطر  الوداد 
بدايتها وكان صاحب الفرصة األولى في 
الدقيقة الـ 19 ولكنها جاءت فوق املرمى.

طريق  عن  برأسية  بركان  نهضة  ورد 
 22 الـ  الدقيقة  في  البحري  شرقي 

ولكنها مرت بجوار القائم.
تقدم  أخرى  وبرأسية  دقائق   10 وبعد 

البحري لنهضة بركان بالهدف األول.

يحيى  طريق  عن  يتعادل  أن  الوداد  وكاد 
جبران بتسديدة من داخل منطقة اجلزاء 
في  تألق  احلمياني  حمزة  احلارس  ولكن 

التصدي.
مرة  جبران  سدد  الثاني  الشوط  وفي 
الدقيقة  في  صاروخية  تسديدة  جديدة 

الـ 67 ولكن احلمياني تألق من جديد.
احلكم  احتسب  واحدة  دقيقة  وبعد 
لنهضة  جزاء  ركلة  غربال  مصطفى 
لوكومبي  شيدرالك  تعرض  بعد  بركان 
ركلة  املودن  سفيان  وسجل  للعرقلة.  

اجلزاء بنجاح في منتصف املرمى.
احلكم  احتسب   72 الـ  الدقيقة  وفي 
البديل  عرقلة  بعد  للوداد  جزاء  ركلة 
محمد أوناجم ولكن بعد العودة لتقنية 

الفيديو قرر إلغائها.
الغربال ركلة جزاء جديدة في  واحتسب 
الدقيقة الـ 87 لنهضة بركان ولكنه عاد 
الفيديو مرة أخرى وقرر استمرار  لتقنية 

اللعب.
أي  إيجاد  من  الوداد  العبو  يثتمكن  ولم 
مساحات لصناعة فرص لتقليص الفارق 
بركان  نهضة  ويتوج  املباراة  لتنتهي 
بكأس السوبر اإلفريقي األول في تاريخه.

للمرة األولى في تاريخه.. للمرة األولى في تاريخه.. 
نهضة بركان يتوج بـ نهضة بركان يتوج بـ 
كأس السوبر اإلفريقي كأس السوبر اإلفريقي 

على حساب الودادعلى حساب الوداد
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كوليدج  إمبريال  بكلية  هولنديون  باحثون  طور 
تطبيق  شكل  على  جديد  اختبار  برنامج  لندن، 
بفيروس  الشخص  إصابة  اكتشاف  ميكنه  هاتفي 
على  اعتماده  بفضل  دقيقة،  من  أقل  في  كورونا 
الباحثون  وصفه  االصطناعي،  الذكاء  خوارزميات 
بأنه أسهل استخداماً وأكثر دقة من اختبار تفاعل 
تتم  التي  آر«،  سي  »بي  املتسلسل  البوليميراز 
حالياً عن طريق األنف، مؤكدين متتعه بخصوصية 

عالية لبيانات املستخدم تصل إلى %5.99.
في  استخدامه  ميكن  التطبيق  إن  الباحثون  وقال 
اختبار  من  وأسرع  أرخص  كبديل  الفقيرة،  الدول 

»بي سي آر« باهظ الثمن في تلك البلدان.
بسرعة  األشخاص  لفحص  استخدام  ميكن  كما 
كبيرة قبل حضور األحداث اجلماهيرية مثل احلفالت 
املوسيقية واملباريات الرياضية الكبيرة، حسب ما 

ورد في موقع »دايلي ميل« البريطانية.

طريقة عمل التطبيق:
احملمول  الهاتف  على  التطبيق  تثبيت  يتم 
للمستخدم الذي يدون بعض التفاصيل األساسية 

حول التاريخ الطبي وما إذا كان يدخن أم ال.
التنفس  أصوات  بعض  تسجيل  منه  يُطلب  ثم 
بعمق  والتنفس  مرات،  ثالث  السعال  تشمل  التي 
من خالل فمه ثالث إلى خمس مرات، وقراءة جملة 

قصيرة على الشاشة ثالث مرات.
الصوت  حتليل  تقنية  الباحثون  يستخدم  بعدها 
ميزات  حتدد  التي  الطيفي«،  »التحليل  تسمى 
والقوة  الصوت  جهارة  مثل  اخملتلفة  الصوت 

والتباين مبرور الوقت.
الذين  أولئك  عن  كورونا  مرضى  أصوات  لتمييز 
ذكاء  مناذج  ببناء  الفريق  قام  باملرض،  يصابوا  لم 
اصطناعي مختلفة وتقييم أي منها يعمل بشكل 

أفضل في تصنيف احلاالت اإليجابية.

علــــوم وصحة 1717

تناول الشاي يطيل العمر
أكثر من  أو  تناول كوبني  أن  أمريكية جديدة  دراسة  وجدت 
من  الوفاة  خطر  بانخفاض  يرتبط  األسود  وخاصة  الشاي 
أن هذا  ذلك  ويعني  تتراوح بني 9% و%31،  أي سبب بنسبة 

املشروب يرتبط بطول الُعمر.
الوطني  املعهد  في  باحثون  أجراها  التي  الدراسة  وتعتبر 
اعتمدت  نوعها، حيث  من  األكبر  للسرطان هي  األمريكي 
على بيانات نصف مليون شخص بالغ، ومتت متابعتها ملدة 
الصحة  مثل  األخرى،  اخلطر  عوامل  تعديل  مع  عاماً،   41

والوضع االقتصادي واالجتماعي والتدخني والنظام الغذائي والعمر واجلنس.
أو احلليب إلى الشاي لم  ونُشرت نتائج الدراسة في دورية »إنترنال ميديسن«، وقالت إن إضافة السكر 

تغير النتائج.
وقالت النتائج: »إذا كان الشخص يتناول كوباً واحداً يومياً فقط فمن األفضل أن يستمتع بفنجان الشاي 

اخلاص به وهو مطمئن من أنه سيعود عليه بفائدة ما«.

تطبيق يكتشف إصابتك بكورونا من صوتك في أقل من دقيقة Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

بالستيكياً  غطاء  الليلي  االسنان  واقي  يعد 
مرناً أو صلباً، ميكن ارتداؤه في الصف العلوي 
ويصنع  كالهما،  أو  األسنان،  من  السفلي  أو 
يتالءم  كي  مستخدم  لكل  خصيصاً  غالباً 
مع فمه، وحتى ال يتسبب في شعور املريض 
حيث  غريبة.  مادة  وجود  أو  الفم،  بتضخم 
األسنان،  الواقي على جتنب صرير  هذا  يعمل 

كذلك يطلق عليه اسم احلارس 
الليلي لألسنان. 

انواع واقي االسنان الليلي:
الليلي  الواقي  من  نوعان  هناك 

لألسنان، وهما:
 -الواقي االحترافي

في  يباع  الذي  الصنع  مسبق  والواقي   -
استخدام  دائماً  يفضل  لكن  الصيدليات، 
طبيب  يصنعه  الذي  االحترافي  الواقي 
مع  يتناسب  حيث  للفرد،  خصيصاً  األسنان 
الشعور  مينع  مما  شخص  كل  أسنان  شكل 
قد  كذلك  الفم.  في  وجوده  من  باالنزعاج 
لذلك  الصالبة،  معتدل  أو  ليناً  الواقي  يكون 
للخيار  للوصول  الطبيب  باستشارة  ينصح 

األفضل لكل فرد.

االسنان  واقي  من  عديدة  أنواع  توجد  كذلك 
الليلي، أهمها ما يلي:

االسنان  واقي   -1
اللني  الليلي 

النوع  وهو   ،  Soft Night Guard باإلجنليزية: 
اخلفيفة  األسنان  صك  حلاالت  شيوعاً  األكثر 

أو العارضة.
 Dual :2- واقيات األسنان املزدوجة باإلجنليزية
 ،Laminate Night Guards
ناعمة  أسطحها  تكون  حيث 
اخلارج،  من  وقاسية  الداخل  من 
املتوسطة  للحاالت  وتستخدم 

غالباً.
3- احلارس الليلي الصلد لألسنان 
حيث   ،  Hard Night Guards باإلجنليزية: 
مواد  من  الواقيات  من  النوع  هذا  يصنع 
شديدة الصالبة تسمى األكريليك، وبناء على 
الواقيات  النوع  هذا  يستخدم  اخلواص  تلك 
قد  كما  جداً،  الشديدة  األسنان  حلاالت صك 
يستخدم مع من يعانون من متالزمة املفصل 
Temporoman-  الصدغي الفكي باإلجنليزية:

.)dibular Joint Syndrome or TMJ
الليلية  األسنان  واقيات  أنواع  من  نوع  لكل 
يساعد  لذلك  وعيوبها،  مميزاتها  السابقة 
لكل  نوع  أفضل  اختيار  على  االسنان  طبيب 

مريض.

Night guard

ما هو واقي االسنان الليلي؟

األطعمة املعاجلة خطر على 
صحة الرجل

الرجال  تناول  بني  ارتباطاً  حديثة  دراسة  وجدت 
وبني  املعاجلة  فائقة  اجلاهزة  الوجبات  من  للكثير 
واملستقيم،  القولون  بسرطان  اإلصابة  خطر  زيادة 

ولم جتد نفس االرتباط لدى النساء.
تافتس  جامعتي  في  أجريت  التي  الدراسة  وقالت 
وهارفارد إن الرجال الذين تناولوا معّدالت عالية من 
األطعمة فائقة املعاجلة كانوا أكثر عرضة لإلصابة 
بسرطان القولون واملستقيم بنسبة 92%، مقارنة 

مبن تناولوا كميات صغيرة.
ونُشرت النتائج في اجمللة الطبية البريطانية، وقالت 
يكون  أن  ميكن  واملستقيم  القولون  »سرطان  إن: 
مقارنة  الغذائي  بالنظام  تأثراً  األورام  أنواع  أكثر 

بأنواع السرطان األخرى«.

وحّذرت النتائج من أن معظم أنواع اللحوم املصّنعة 
وحتتوي  املعاجلة،  فائقة  األطعمة  فئة  في  تندرج 
هذه الفئة على األطعمة التي حتتوي نسبة عالية 
ما  األلياف،  قليلة  وتكون  املضافة،  السكريات  من 

يساهم في زيادة الوزن والبدانة.
اللحوم  وتشمل األطعمة املعاجلة: منتجات بعض 
وكعك  املقدد،  واللحم  النقانق،  مثل:  املصنعة 
الصودا  مثل:  بالسكر،  احملالة  واملشروبات  السمك، 
واملشروبات القائمة على الفاكهة واملشروبات التي 

حتتوي على منتجات احلليب السكرية.

طّور باحثون من جامعة بريتش كولومبيا الكندية 
عن  تعاطيها  يتم  األنسولني  من  حديثة  نسخة 
يغير  أن  ويتوقع  للحقن،  بديالً  لتكون  الفم  طريق 
هذا االكتشاف منهج عالج السكري بشكل كبير 

من عدة جوانب.
ووفقاً ملوقع »ساينس دايلي«، أظهرت التجارب التي 
أجراها الباحثون أن األنسولني الذي يتم تناوله عن 
الـ  إلى  أقرب  بنسبة  يذهب  األقراص  هذه  طريق 
للمحاوالت  ناجح  تطوير  وهو  الكبد،  صوب   %001
والتي  للشرب،  صالح  أنسولني  لتوفير  السابقة 

كانت تنتهي بتراكمه داخل املعدة.
أن  وأظهرت  الفئران،  األولية على  التجارب  وأجريت 
أقراص األنسولني الفموية ميكن أن تكون بديالً أكثر 
من  الكبد  إلى  تصل  وأنها  السكري،  ملرضى  راحة 

دون إهدار.
بني  وضعها  طريق  عن  األقراص  هذه  تناول  ويتم 
اللثة واخلد، لتذوب تدريجياً، مستفيدة من الغشاء 

وظهر  الداخلية  اخلد  بطانة  داخل  املوجود  الرقيق 
الشفتني، والذي يسّمى الغشاء اخملاطي الشدقي.

وبتطبيق هذه الطريقة سيحتاج املريض إلى 005 
وحدة دولية من األنسولني الفموي فقط، بدالً من 
احلقن.  طريق  عن  األنسولني  من  دولية  وحدة   001
ويعني ذلك تقليل اجلرعة التي كانت تؤدي إلى آثار 

جانبية مع طول فترة االستخدام.
دقيقة  و021   03 بني  ما  األقراص  هذه  وتستغرق 
مت  التي  األقراص  كانت  بينما  مفعولها،  لتحقق 
و4  ساعتني  بني  ما  إلى  حتتاج  قبل  من  تطويرها 

ساعات إلفراز األنسولني وحتقيق مفعوله.

اللنب احلليب ونومك»أقراص األنسولني« بديل يغير قواعد اللعبة
   إذا شربت كوباً من اللنب احلليب قبل النوم؛ فإن مادتي التربتوفان والكالسيوم اللذين في اللنب يتفاعالن 

في جسمك مما يجلب لك الشعور باالسترخاء ويساعدك على النوم بعمق.

ملاذا تضايقك الغازات إذا أكلت بقواًل؟!
وينصح  باألمعاء.  الهضم  عملية  أثناء  في  غازات  إلى  البقول  في  التي  الكربوهيدراتية  املواد  تتحول     
املتخصصون أن يقوم الطاهي بنقع البقول مثل الفول أو الفاصوليا أو اللوبيا... الخ. بعض الوقت في املاء، 

ثم يتم التخلص من هذا املاء وتطهى البقول في ماء جديد.
   وبذلك يفضل املتخصصون التضحية ببعض املعادن والفيتامينات التي تضيع في مياه النقع، مقابل 

تقليل نسبة الغازات مما يسهل عملية الهضم.

هل مكمالت الكالسيوم ضرورية 
للمرضعة؟

إرضاع الطفل ال يعني حاجة األم إلى تناول كمية أعلى من الكالسيوم 
إلى  حتتجن  املرضعات  األمهات  لكن  املهم،  املعدن  بهذا  لتزويده 

الكالسيوم الستعادة كثافة العظام املفقودة أثناء احلمل.
من  كبيرة  كمية  الطفل  يأخذ  سترونغ«،  »ليفينغ  موقع  وحسب 

الكالسيوم من األم أثناء احلمل، لذلك يجب إعادة بناء اخملزون منه. وإذا كان ال ميكن تلبية االحتياجات من 
الكالسيوم بالطعام، فإن تناول مكمالت هذا املعدن ضروري.

يعوض اجلسم الكالسيوم املفقود في العظام أثناء احلمل واملراحل املبكرة من الرضاعة بطريقتني، بإفراز 
كمية أقل من الكالسيوم في البول، وبانخفاض مستوى هرمون األستروجني لدى املرضعات الذي يؤدي 

عادة إلى زيادة امتصاص الكالسيوم.
وتوفر مكمالت الكالسيوم فوائد أكبر عند الرضاعة الطبيعية للطفل، المتصاصها جيداً إلى حد كبير 

في هذه املرحلة.
وال حتتاج املرضعة جلرعة زائدة من الكالسيوم إال إذا كانت تقل عن 81 عاماً، إذ حتتاج وقتها إلى 0031 ملغ 

من الكالسيوم يومياً، فيما تبلغ اجلرعة العادية 0001 ملغ.
وميكن ملنتجات األلبان أن توفر اجلرعة العادية بتناول 3 أكواب حليب يومياً أو ما يعادلها. ويتوفر الكالسيوم 
والفاصوليا  واللوز،  والسبانخ،  السمك،  عظام  على  يحتوي  الذي  املعلب  والسردين  البيض،  في  أيضاً 

البيضاء، واخلس.
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اإلسفناخ بني 

الذكر واألنثى!

من  فريق  بها  قام  دراسات  أسفرت 
النبات  من  نوع   50 نحو  أن  العلماء 
املؤنث  إلى  املذكر  من  جنسها  يتغير 
الضوء،  شدة  نتيجة  وذلك  وبالعكس، 
والتغيير  التربة،  ورطوبة  الغذاء،  ومقدار 

املفاجيء في بيئة النبات. 
نبات  أن  العلماء  لهؤالء  ثبت  وقد 
إذا تعرض فجأة لدرجة حرارة  اإلسفناخ 

عالية يتحول إلى نبات مذكر!

هل تعلم؟..

   ان أقدم متحف في العالم هو متحف 
بطليموس  انشأه  الذي  األسكندرية 
األول عام ۲۸۰ ق.م.    وكان يحتوي على 
متاثیل اللهة اجلمال واملوسيقى والشعر 
كما يضم مناذج لبعض اآلالت الصناعية 

واجلراحية. 

لغة من 

غير كالم: 

نقر الصدغ  

االشارة  هذه  كثيرون  افراد  يفهم 
البالهة  عن  تعبير  انها  على 
واحلماقة. وقد يعمد املرء، زيادة في 
فوق  السبابة  لوي  الى  االيضاح، 
الصدغ داللة على وجود ارتخاء في 
الدماغ، أو الى حتريكها دائرية قرب 
يلف  الدماغ  ان  الى  اشارة  الصدغ 
االشارات  هذه  امثال  لكن  ويدور. 

حتير احياناً في مغازيها. 
السعودية  العربية  اململكة  ففي 
مثالً يعبر الناس عن البالهة بلمس 
او  السبابة،  بطرف  االسفل  اجلفن 
باليد  املرفوع  الساعد  مرفق  بنقر 
اليدين  احدى  بتحريك  او  االخری، 
عمودياً وبسرعة امام عينني نصف 

مغمضتني.

ال يعجبها العجب

في أحد احملالت الكبرى نشب خالف بین 
متحلية  وبائعة  االرضاء  صعبة  زبونة 
بالصبر. فالزبونة لم يعجبها شيء مما 

أرتها املوظفة. 
هذا  في  »أليس  قالت:  ورد،  أخذ  وبعد 
احملل بائعة أفضل منك تأتي خلدمتي؟«، 
ابتعدن  »لقد  املوظفة:  فأجابتها 

جميعاً إذ رأينك تدخلني«.

كلمات خالدة

وورقة في  قلماً  املرء  يبقي  أن     من احلكمة 
جيبه؛ ليدّون االفكار التي تأتيه عفو اخلاطر. 
في  هي  مشقة  غير  من  تأتي  التي  فاالفكار 
الغالب، أفضل بنات الذهن. وينبغي تدوينها 

فوراً؛ النها ال تعود.

»فرنسيس بيكون... فيلسوف 

وكاتب بريطاني«

بوصلة في دماغ احلوت!

من  ضئيلة  كمية  على  احلوت  مخ  يحتوي 
اخلصائص  ذات  واألكسجني  احلديد  مركبات 
املغناطيسية التي متكن احلوت من العوم دون 

أن يفقد اجتاهه.

أصل كلمة »مرحبـــاً..«

قدمية.  آرامية  كلمة  هي  »مرحباً«،  كلمة     
مار،  هما:  شقني،  من  مؤلفة  كلمة  وهي 

وتعني اهلل. حبا، وتعني محبة.
   فسالمهم، هو: »اهلل محبة«.
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بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )53( ملــــكوت اللـــ
َكَفاُنا َدَورَانٌا )1(

الذين  إن  الكبير  كيرلس  القديس  يقول 
السرية،  الرؤية  ويشتهون  املعرفة  يرغبون 
البدايات،  في  الوعظ  كلمة  تالئمهم 
أكبر  شوطا  قطعوا  الذين  أولئك  بينما 
إلى »اإلنسان الناضج« وإلى الكمال حيث 
فيناسبهم  لهم،  مقياس  هو  املسيح 
طريق  ذلك  وبعد  القوي،  الطعام  كثيرا 

معرفة اإللهيات.
سلسلة  معكم  أبدأ  سوف  هنا  من   
حتت  دورانا«.   »كفانا  عنوان  حتمل  جديدة 
العنوان العام إال وهو ملكوت اهلل سيمتد، 
وهنا أعلن إمياني في املسيح يسوع حسب 
قول  حسب  نهاية.  ال  مللكوته  إن  وعدة 
نَِهايََة  الَِم الَ  وَلِلسَّ رِيَاَسِتِه،  »لُِنُموِّ  اشعياء 
لُِيَثبَِّتَها  مَمْلََكِتِه،  وََعلَى  دَاُودَ  ُكرِْسيِّ  َعلَى 
األَبَِد.  إِلَى  اآلَن  ِمَن  وَالِْبرِّ،  بِاحْلَقِّ  وَيَْعُضَدَها 
َغْيرَُة رَبِّ اجْلُُنودِ تَْصَنُع هَذا.«)إشعياء 9: 7(.

سفر  في  آية  من  مستمد  العنوان  وهذا 
اجْلََبِل«  بِهَذا  دَوَرَاٌن  »َكَفاُكْم  التثنية 
للشعب  الرب  قالها  3(، حيث   :2 )التثنية 
بعد أن قضي في برية سيناء أربعني سنة 
اإلحدى  تتعدى  ال  مسيرتها  رحلة  في 
عشر يوماً من مصر إلى أرض املوعد وكأن 
أال  أيضا  ولنا  للشعب  يقول  أن  يريد  الرب 

أي  بال  سدى  العمر  من  ضاع  ما  يكفي 
وادي  من  و  برية  إلى  برية  من  ندور  فائدة، 
فكرة  ومن  جبل  إلى  جبل  ومن  وادي  إلى 
إلى فكرة، ندور حول نفس املوضوع ونفس 
الكتاب  تعبير  حد  على  الغبية  املباحثات 
تتغير  لم  التي  اللغة  ونفس  املقدس 
الشكوى  لغة  نفس  اظافرنا،  نعومة  منذ 
وحتى  الشيطان  ومن  العالم  من  واألنني 
لنا  عدوا  اصبح  جسدنا  وكأن  اجلسد  من 
ايضاً ووضعناه في مرتبة االعداء كالعالم 

والشيطان.
ابناء  أنتم هل  ابناء من  لغتكم تظهركم 
تشيع  لغتكم  ظلمة؟!،  ابناء  ام  النور 
من  كم  تعلن  لغتكم  وشكوى،  مذمة 
الوقت  من  وكم  إمامي  تقضون  الوقت 
أمام  سواء  العالم  في  تقضونه  الذي 
شاشات  وأمام  واملسلسالت  التليفزيون 

املوبايل او اإلنترنت.
أال  يقول،  القدس  الروح  الرب  لسان  حال 
أرض  إلى  اشتياق  وال  غيرة  لديكم  يوجد 
تفيض  الرب  وعد  بحسب  أرض  جديدة، 
ان  غيرة  لديكم  يوجد  أال  وعسال،  لبنا 
كالمي،  بحسب  لغتكم  وتتغير  تتغيروا 
بال  املقدس  الكتاب  آيات  ترددون  كنتم  ان 

متيز داخل الكنائس بال فهم، أما في اخلارج 
فلغتكم كلغة اهل العالم فان كان النور 
الذي فيكم ظالم، فالظالم كم يكون، إلى 
األركان  إلى  واشتياق  ميل  لديكم  متى 
تستعبدوا  ان  تريدون  التي  الضعيفة 
بشر  من  عليكم  فيحكم  جديد  من  لها 
تقول رسالة  او هالل، كما  سواء في عيد 

كولوسي، لئال تخسروا املكافأة.
» َفالَ يَْحُكْم َعلَْيُكْم أََحٌد ِفي أَْكل أَوْ ُشرٍْب، 

أَوْ ِمْن ِجَهِة ِعيٍد أَوْ ِهالَل أَوْ َسْبٍت،
ا اجْلََسُد   الَِّتي ِهَي ِظلُّ األُُمورِ الَْعِتيَدِة، وَأَمَّ
اجْلَِعالََة،  أََحٌد  رُْكْم  يَُخسِّ الَ  َفلِلَْمِسيِح. 
رَاِغًبا ِفي التََّواُضِع وَِعَبادَِة امْلاَلَئَِكِة، ُمَتَداِخالً 
ِقَبِل  ِمْن  بَاِطالً  ُمْنَتِفًخا  يَْنُظرُْه،  لَْم  َما  ِفي 

ذِْهِنِه اجْلََسِديِّ )كولوسي 2: 18-16(
إلى تضعوا رقعة  إلى متى لديكم عشق 
وتغضون  قدمي  ثوب  على  جديد  ثوب  من 
متى  إلى  الترقيع،  هذا  عن  ابصاركم 
عتيق،  زقاق  في  جديده  خمرا  تضعون 
في  املؤسفة  النتائج  مع  وتتعايشون 
-مازال  علّي  باللوم  تلقون  بل  حياتكم، 
الكالم على فم الرب- ولسان حالكم ملاذا 
فعل الرب بنا هذا أو تلك أليس ال قبور في 
أرض مصر، اخرجنا الرب من ارض العبودية 

دائماً  البرية،  -أرض مصر-  لكي منوت في 
لدينا حنني  املاضي،  إلى  لدينا احلنني  وأبدا 
إلى  تنظرون  ملاذا  العبودية،  ارض  إلى 
الوراء  الوراء، أال تعلمون ان من نظرت إلى 
صارت عمود ملح مليان باملرارة وال يصلح 
لشيء إال إن يداس من الناس، اُذُْكُروا اْمرَأََة 

لُوٍط!)لوقا 17: 32(.
اللوم  إلقاء  في  نستخدمها  اللغة  نفس 
على الرب سواء بصوت مسموع أو بصوت 
خفي في القلب فدائماً وأبدا اهلل هو املاُلم 
مالخي  سفر  يقول  كما  األوحد  بل  األول 
»ِبَ  وَُقلُْتْم:  بَِكالَِمُكْم.  الرَّبَّ  أَتَْعْبُتُم  »لََقْد 
رَّ  الشَّ يَْفَعُل  َمْن  »ُكلُّ  بَِقْولُِكْم:  أَتَْعْبَناُه؟« 
يَُسرُّ  وَُهَو   ، الرَّبِّ َعْيَنِي  ِفي  َصالٌِح  َفُهَو 
بِِهْم«. أَوْ: »أَيَْن إِلُه الَْعْدِل؟« )مالخي 2: 17(.

طبيعية  ثمرة  هو  جننيه  ما  أن  رغم 
ملشوارنا وسلوكنا »آثَاُمُكْم َعَكَسْت هِذِه، 
 :5 )ارميا  َعْنُكْم«  اخْلَْيرَ  َمَنَعِت  وََخَطايَاُكْم 
لديه  الرب  مازال  القارئ  عزيزي  ولكن   ،)25
الغيرة على شعبه رغم إننا أتعبناه كثيرا 
من  أكثر  ومرات  مرات  انكرناه  بل  بكالمنا 
بطرس الرسول، بل كثيرا ما نضع الرب في 

قفص االتهام ونحن نأخذ دور القضاة.
أال يكفي هذا فرجاء كفانا دورانا....!!

دكتورة نعمات موافي

الطيش  بكلمات  يترنح  وهو  قدمياً  األطرش  فريد   تغني 
فى أغنية »حلن اخللود« التي كتبها مأمون الشناوي قائالً: 
تشدو  بينما  الغرام«،  معاني  أسمي  أمل  غير  من  »احلب 
التونسي  بيرم  كلمات  »األمل«  بأغنية  كلثوم  أم  الست 
 ..«  .. ضحية  حبك  في  لكنت  عليَّ  لواله  »األمل  قائلة: 
وأبتلع املستمعني التناقض وعاشوا مترنحني بني الطيش 
والعقالنية لنرى عقالء يبحثون عن حلظات الطيش ليحيوا 
أسمى معاني الغرام، بعدها يتأوهون بصرخات الضحايا، 
لذة ساعة وحسرات دهور، ومن شدة األلم يرددون »تفيد 
بايه يا ندم وتعمل ايه يا عذاب«.. وفات امليعاد.. وكما قال 
احلكيم فى أمثاله: » َطرََحْت َكِثيرِيَن َجرَْحى، وَُكلُّ َقْتالََها 

أَْقِويَاُء...«.
 وخالصة األمر في االنسان اخمللوق على صورة الرحمن هو 
ثالثي األبعاد محصور بني روح وجسد ونَفٌس حتمل موازين 
»اإلحساس  واملشاعر  »العقل«،  الذهن  وهي  اإلنسانية 
رؤيتنا في  التي حتدد  النابض باحلب واحلياة«، واإلرادة احلرة 
ا الذي يربط  مسيرة احلياة ألنُه باِلَ رُؤْيَا يَْجَمُح اإلنْسان، أَمَّ
هي  التي  انسانيته  يحيا  عندما  َفُطوبَاُه..  باألمل  الرؤيِة 
فيها  ويسلك  مفرداتها  بكل  ويحيياها  الرحمن  صورة 
اململوء  الداخلي  انسانه  النابع من  بالبهاء  كملك متوج 
وهو  كنهر  سالمه  ويفيض  ناجح  فنراه  اإللهي..  باجملد 
والتي ال تعتمد على  داخله  النابعة من  األفراح  فى ملئ 
الظروف احمليطة به من مواد أو ممارسات جتعله راضي عن 

نفسه..
وبينما من ال يعيش هذه الصورة »الرؤيا« اإللهية أي صورة 
الرحمن، فبلوعة »بئر« اليأس عنوانه، يغوص فيها مترنحاً 
والشعور  والفشل  الضياع  بني  متخبطاً  االحباط  في 

البحث  في  عمره  أي  أوقاته  مضيعاً  والسقوط  بالعاجز 
وهذا  الدوامية،  فشالته  لتبرير  اآلخرين  من  شماعة  عن 
وأجندة  إبليسية  ووسيلة  مرسومة  خطة  هو  الضياع 
لتدمير  الشر  جنود  ينفذها  فعالة ومحبوكة  شيطانية 
في  فيبثون  الرحمن  صورة  نكون  أن  عن  ألبعادنا  حياتنا، 
مشاعرنا بذور اللعنة التي تثمر في نفوسنا ثمار اليأس 
ألفكارنا  ويسربون  للحياة  والشغف  الشهية  وفقدان 
كل الوسائل التي تقودنا للتخلص من هذا اجلحيم الذى 
نعيشه باالكتئاب الذى يقود في بعض األحيان لالنتحار 
لنا  يكون  بل  وحده،  بالقتل  وليس  احلياة  من  والتخلص 
اسم أننا أحياء ونحن أموات، وهذا ما قاله الطبيب ملريض 
اخلطية، » أَنَّ لََك اْسًما أَنََّك َحيٌّ وَأَنَْت َمْيٌت«.. أى انسان بال 
أمل وال حنو، مربوط اإلرادة ويُحكم فيه روحيا بال كرامة 
قبراً  املوت  تباد، وهو قبل  التي  البهائم  وال يفهم، يشبه 
مبيضاً، مملوء الفساد والنتان، يحيا ليشبع رغباته املادية.

»الَِّذيَن  العطر:  لسان  الفيلسوف  عنهم  قال  وكما 
ِفي  وََمْجُدُهْم  بَْطُنُهْم  إِلُهُهْم  الَِّذيَن  الَْهالَُك،  نَِهايَُتُهُم 
تتاح  ال  وعندما  األَرِْضيَّاِت«..  ِفي  يَْفَتِكُروَن  الَِّذيَن  ِخزْيِِهِم، 
لهم االشباع باألرضيات..  يقررون أن يتخلصوا من حياتهم 
انتشار  األلم، وهذا سر  أو حياة احمليطيني املسببني لهم 
جرائم االنتحار وأطلق عليها جرائم ألنها جرمية في حق 
اإلنسان الذي خلقه اهلل على صورته وكرمه وحباه باحلب 

والرحمة واملغفرة اإللهية..  
أنفسهم، وقفة  إلى وقفة حقيقية مع  هؤالء يحتاجون 
واحملبة  احلق  مبوازين  املوزون  الروحي  اإلنسان  لتفعيل 
والفرح والسالم بداخلهم فينتصر علي نفسه ومشاعره 
السلبية فيختار احلياة فيحيا، ويُفعل اجلني اإللهي بداخله 

وال يطفئه، لينبت في ثناياه 
والرؤيا  الهدف  ويحيا  األمل، 
ليكون  أجلها  من  اخمللوق 
صورة الرحمن في اهلل القادر 
أن يقيمه من ظلمته، ويحيا 
احلياة  أي  احلياة  جدة  في 

اجلديدة تاركاً احلياة العتيقة التي ضاعت بني الطيش والال 
معقولية، فضع أملك وثقتك في اهلل لتكون حياتك وردة 
عطرها األمل والوانها احلياة اإللهية التي تبث فينا احملبة 
والفرح والسالم والطهارة وااللتزام والتعفف وطول األناة 

والصالح أي عدم الفساد .....  
لتحيا حياة الرفعة والرقي  تتيقن أن القادم أفضل دائماً 
قلبك  ألن  الشتاء  ببرودة  تشعر  ولن  دائماً،  من مجد جملد 
من  اليرقة  تخرج  وكما  دائماً  بالربيع  مملوءة  وعيناك 
تداعب  بألوانها  احلياة  اجواء  فى  حتلق  فراشة  الشرنقة 
واحلياة،  بالبهجة  مليئة  الرقيقة،  بأجنحتها  الشمس 
متيقنة أن اهلل هو القادر أن يحفظ وديعتها إلى املنتهى.. 
ليشبعها فى زمن اجلوع، مخرجاً لها من االكل أُكالً ومن 

اجلافي حلو احلياة..
احباطك  وشرنقة  يأسك  بلوعة  من  خارجاً  اآلن   انتفض 
معلنناً زمن التعويض باخلير والرحمة ورد املسلوب منك 
خلقك  الذي  القدير  من  قوتك  استمد  أضعاف..  سبعة 
قوة  يجددون  اياه  فالراجون  الرحمن  صورة  صورته  على 
يعيون،  وال  يركضون  كالنسور،  بأجنحتهم  ويحلقون 

ميشون وال يتعبون.
 دمتم أمالً وحتيون في الرؤية االلهية، مملؤون بالقوة وحياة 

اجملد تشعون بهاءاً بصورة الرحمن.

اما بني رؤيتي واألمل
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نقل أحد األخوة هذا اجلزء من صالة القداس 
احلبشي عن الرب اإلله يسوع املسيح:

حسب  قديسيك  لكل  وهبت  قد  »أنت 
صالحك أن يكونوا قديسني. أنت قد خلقت 
كل  خلقت  أنت  بكلمتك،  خليقتك  كل 
أنت حتمل  ما،  أحد  يوجهك  أن  دون  األشياء 
دون  الكل  تطعم  أنت  تكل،  أن  دون  الكل 
انقطاع، أنت تفكر في الكل دون أن تنسى 
أنت  أن تنقص،  الكل دون  أنت تعطى  أحدا، 
تروي الكل دون أن جتف، أنت تذكر الكل دون 
أن تنسى أحدا، أنت حترس الكل دون أن تنام، 
أنت  أحدا،  تغفل  أن  دون  الكل  تسمع  أنت 
اخلالق  شيئا،  أحدا  يعطيك  أن  دون  الكرمي 
الذي ال يوجهك أحد، امللك الذي ال يقيمك 
أحد، الرب الذي ال يحاكمك أحد، اإلله الذي 
هو  أنت  أحد،  يثنيك  وال  أحد  يفرضك  ال 

املعطي من خزائنك غير احملدودة«.
)القديس يوحنا بن الرعد، القداس احلبشي(

فوجدتني أكتب هذا التعليق على ما قرأت: 
أن  البد  هذا  مثل  إله  حبيبي،  املسيح  أنه 
طبيعته هي أصل احلب، وأن أسمه محبوٌب 
عند محبيه، إن إلهاً هذه صفاته هو ضرورة 
إله  ألنه  السوية،  البشرية  للنفس  حيوية 

 ، سويِّ هو  ما  لكل  وأصٌل  وُمشِبع  صالح 
فتحبه النفس السوية فتتبعه، فتعلو فوق 
، لذلك كرر املسيح وصف  كل ما هو سويِّ
نبوة الكتاب عن تابعي هذا اإلله: »ألم أقل 

لكم أنكم آلهة وبنو العلي تُدَعون؟«.
 بل وأجترأ - جدلياً - وأؤكد نفس ما ُقلُته:

إلهنا بصفاته هذه، هو ضرورة  املسيح  إن   
السوية  البشرية  قيام  وأساس  حتمية 
البعض  جادل  لو  حتى  األولى.  بالدرجة 
بإثباتات من عندهم أنه ليس اهلل أو أنكروا 

وجود اإلله.... والُسبح هلل .

يسوع املسيح في القداس احلبشي
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )169(

الصليب  عن  سابقة  مقاالت  في  حتدثنا 
فهو  حياتي،  في  الصليب  أختبر  وكيف 
أن  يجب  وإنني  اإلنسان،  تغير  التي  اهلل  قوة 
أطالب اهلل بهذا التغيير اميانا بقوة املسيح 
املسيح  شخص  إلى  أشرنا  كما  املصلوب.  
الذي فيه قبل اآلب البشرية، و إن هذا القبول 
التي  اليأس  بالوعة  من  انتشلني  الذي  هو 
سقطت فيها بسبب اخلطية و أدت بي إلى 

الشعور القاتل بالذنب. 
أحد  عن  أحتدث  أن  أود  املقال،  هذا  في 
هذا  الصليب.  حملوا  الذين  القديسني 
مالك  اسعد  يوسف  القمص  هو  القديس 
انتقل  بالعمرانية.  العذراء  السيدة  كنيسة 
واألبرار  الشهداء  صفوف  الي  القديس  هذا 
جيدا  أتذكر   .1993 24 سبتمبر  اجلمعة  يوم 
هذه اللحظات التي عرفت فيها خبر انتقال 
أبي احلبيب. كانت حلظات قاسية جدا وكنت 

وقتها أسأل نفسي ملاذا حدث هذا؟
القارئ، عن  أن أحدثك، عزيزي  أود  اليوم  إنني 
املسيح الظاهر في حياة هذا القديس. لقد 
ظهر املسيح املصلوب في حياة هذا القديس 
ويبحث  يذهب  يوسف  أبونا  كان  حينما 
بنفسه عن اخلطاة مقدما لهم قدرة املسيح 
املصلوب على تغيير حياتهم. فها هي إحدى 
السيدات التي ذهب إليها أبي احلبيب باحثا 
لكل  فاقدة  ضائعة  انسانة  فكانت  عنها، 
امل في احلياة احلقيقية. وبعد أن رأت املسيح 
الذي يقبل اخلطاة ويرد إليهم انسانيتهم مرة 
اخرى، حتولت حياتها متاما، لدرجة وهذا على 

كل  املياه  في  القت  إنها  احلبيب،  أبي  لسان 
ما جمعته من مال نتيجة حياتها السابقة. 
انه املسيح املصلوب الذي يغير. انه املسيح 
ابونا  شخص  في  السيدة  هذه  رأته  الذي 
أبي  حمله  فقد  البذل،  صليب  أما  يوسف. 
حينما بذل مجهودا ضخما في مجال اخلدمة. 
مؤلفات  من  القبطية  املكتبة  أرتوت  لقد 
تستنشق  التي  املؤلفات  هذه  يوسف،  أبونا 
رائحة املسيح العطرة بني سطورها. كذلك 
الروح القدس  الروحية، فقد اعطي  العظات 
واعظا  فكان  الوعظ.  موهبة  يوسف  ألبونا 
سابقا لعصره. كانت عظاته دسمة وعميقة 
الكل. كنت  الوقت يفهمها  جدا وفي نفس 
يقول،  ملا  مختبرا  انسانا  تسمع  إنك  تشعر 

لذلك يخترق الكالم القلب في احلال.
لآلسف لقد امتأل الهواء كالما، وأصبح الكل 
األناجيل  شحت  الوقت  نفس  وفي  وعاظ 
املعاشة واختفت االمثلة احلية. كنت يا أبي 
من  كم  فمك.  في  يسوع  كلمة  تستعذب 
مرة قدمت لنا يسوع ابن اإلنسان الذي عاش 
وأختبر كل ما لإلنسان. كم من مرة قدمت 
الهوتا اجنيليا اختباريا في عظاتك، يفهمها 
لعصرك  سابقا  املتعلم  قبل  البسيط 
وسابقا للكثيرين. أليست هذه رسالة جلميع 
غطاءا  البساطة  من  يتخذون  الذين  اخلدام 
اختبار  هو  هذا  أليس  والسذاجة؟  للجهل 
املعرفة؟  عدم  من  بالهالك  اهلل  لتحذير  حي 

)هو 4: 6(. 
يقف  كاهن  هو  اسعد  يوسف  القمص  إن 

أمامه التاريخ ويظل يتأمل في هذه الظاهرة 
أحد  أكون  بأن  حياتي  تباركت  التي  الروحية 
األشخاص الذين عاينوا وكانوا شهودا لهذه 
الظاهرة. وكنت شاهدا ايضا ومختبرا ألبوتك 

التي تنحني لها األبوة احتراما وتقديرا. 
مواهب  عن  أحتدث  لم  املقال،  هذا  في  انني 
صوت  من  الروحية  اسعد  يوسف  ابونا 
عصره  يسبق  بارعا  واعظا  كونه  أو  مالئكي 
كثيرا، بل وددت أن أعلن عن مسيحا مطبوعة 
صورته في إنسان. وددت أن أشير الي ايقونة 
أن  يفكر  من  لكل  به  يحتذى  ومثال  حية 
يدخل الي حقل اخلدمة أو الي كل من يدعي 
احلي  املسيح  أنه  املبارك.  الكهنوت  سر  الي 
الظاهر في اخلادم.  انني ال اظل أتذكر كلماته 
لي  قاله  ما  يكفيني  اهلل.  روح  من  اململوءة 
وكأنك  حبيبي.«  يا  معاك  »يسوع  يوما: 
حقيقة  أختبر  و  ايقن  انسان  صوت  تسمع 
املعية مع املسيح. لذلك، ستظل يا أبي مثال 
روحيا عمالقا خالدا في تاريخ الكنيسة و في 

قلوب كل من تربوا علي يديك. 
و  صالتك  كانت  مرة  من  كم   ... احلبيب  أبي 
ترنيمك بأن يطبع اهلل صورته فيك. وكيف ال 
يستجيب اهلل لهذه الطلبة وهو الذي تنازل 
ال  فكيف  بشريتنا  بجسم  واحتد  عاملنا  الي 

يطبع صورته فيك؟ 
كهنتها  يطلب  التي  للكنيسة  طوبي 
فيهم!!  صورته  املسيح  يطبع  أن  وخدامها 
متجليا  املسيح  ويظهر  ذواتهم  فتختفي 

فيهم. 

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

صورة املسيح املطبوعة حقا

دردشة…بالعربي الفصيح: 

ملاذا كلمتني »فقط« 
في حب مصر؟!

حياتي  سنني  طوال  عشت 
مغترباً! تركت مصر مع والدّي 
عمري  من  الثالثة  سن  في 
خليجية  دولة  في  لنعيش 
عشر!  السابعة  بلغت  حتى 
ولم  كندا،  إلى  هاجرت  بعدها 
أعيش  أن  الفرصة  لي  تتسنى 

في مصر. 
والداي  كان  كيف  جيداً  أتذكر 
حني  اخلليج  في  يوجهانني 
عن  حتيد  لهجتي  كانت 
مع  تعاملي  بسبب  املصرية 
مختلفة  عربية  جنسيات 

هناك، ويقوالن لي:
-ليه انت اللي تغير لهجتك معاهم ومش هم اللي يغيروا؟! 
أعتز مبصريتي!  بأن  البسيط،  الصعب  السؤال  أقنعني هذا 
وهكذا منت عندي الهوية املصرية منذ الصغر؛ وزدت افتخاراً 
التليفزيون  على  يقدم  ما  معظم  أن  أرى  كنت  حينما  بها 
واإلذاعة من برامج وافالم ومسلسالت هي باللهجة املصرية! 
وبزيارة  بزيارتها  وكنت استمتع  كطفل، عشقت مصر جداً 

في  فيها  املقيمني  أقاربي 
وحتى  الصيفية؛  اإلجازات 
أثناء دراستي اجلامعية في 
كندا، كنت أأمل أن أكمل 
حياتي فيها بعد تخرجي! 
بالنسبة  مصر  فأصبحت 
لي مبثابة حلم مستقبلي 
إليها  تتوق  ميعاد  وأرض 

نفسي! 
األمل  هذا  ظل  ولكن   
فشيئاً  شيئاً  يضمحل 
ووضحت  نضجت  كلما 
عواقب احلياة في مخيلتي! 
فقد كنت أالحظ من خالل 
املذاعة  اليومية  االحداث 
تهاون  السنني  مدار  على 
مصر التدريجي في حقوق 
ببعضهم  أدى  مما  أبنائها 

من  أنه  فعلمت  بالضبط؛  أنا  مثلي  والهجرة،  االغتراب  إلى 
االستحالة لشخصية مثلي، متيل الى املثالية الفطرية، أن 
تعيش على أرض مصر ملا فيها من فوضى! وكأن كياناً كامالً 
الوجود  وأخالق، سوف يتالشى من  ُمثل ونظم  بداخلي، من 
إذا ما عشت في مصر! وكنت أحزن لتلك احلقيقة، لكن ما 

كانت باليد حيلة! 
إرادتي،  رغم  وطني،  عن  بعيداً  غريباً  أظل  بأن  إحساسي 
لتسببها  بلدي  بركان غضب شديد جتاه  داخلي  في  أشعل 
فيه  أعيش  وطن  لي  يكون  أن  وهو  أدنى حقوقي،  في سلب 
»كلمتني  بعنوان  قصيراً  فيلماً  أكتب  أن  فأردت  به!  وافتخر 
خالل  من  الوطنية  معاناتي  عن  فيه  أعبر  مصر«  حب  في 
قصة فصيرة تدمج الواقع باخليال! وقمت بكتابة السيناريو 
بالفعل في عام 0102 وقدمته خملرج صديق لي! أعجب جداً 
باحلوار الساخن، ولكنه اقترح على أن أقوم بتحويله إلى رواية 
واإلمعان في شرح الشخصيات واألحداث! أعجبت بالفكرة 

وقلت في نفسي: 
نطوِّلهم  ما  مصر؟  حب  في  »بس«  كلمتني  ليه  -صحيح، 

شويتني!!
 وهكذا ُكتبت رواية »كلمتني في حب مصر« كما قرأمتوها 
واالغتراب،  الهجرة  مشكلة  تعالج  السابقة،  األعداد  في 
واملعاناة املصرية في دول اخلليج! كما ناقشت أيضاً القضية 
الى  باإلضافة  قبل(،  من  تسمعها  لم  )كما  الفلسطينية 
االرهاب والتحرش والعالقات املصرية العربية وزيف الوطنية 
احلالية! فالوطنية غدت مجرد جتميل أو تعتيم للواقع األليم 
فيها،  التملق  ثم  ومن  وتصديقها،  الكذبة  الى حد صناعة 
دون أدنى محاولة لإلصالح! ومع األسف، قد ينتهي األمر باملرء 
املستهني بهول املشكلة أن يكون هو شخصياً طرفاً فيها…

حتى يتحول الى ضحيتها!

بقلم:  مينا ماهر
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إسبانيا:

13٠ طّناً من الطماطم... عودة »معركة الطماطم« بعد 
انقطاع لعامني

بعضهم  احملتفلني  آالف  رشق 
من  130 طّناً  بحوالي  البعض 
الناضجة،  الطماطم  ثمار 
بشرق  بونيول  بلدة  في  اليوم، 
الـ75  النسخة  في  إسبانيا، 
بعد  »توماتينا«،  مهرجان  من 
بسبب  عامني  ملدة  انقطاع 

جائحة كورونا.
وبدأت املعركة في منتصف النهار عندما شّقت سّت شاحنات 
طريقها في الشارع الرئيسي، وُوزِّعت على مدى ساعة الثمار 
بها  يرشقون  احملتفلني  أيدي  في  مقذوفات  إلى  حتّولت  التي 

بعضهم البعض ليغرقوا جميعاً في بحر من العصير األحمر.
ويُعتقد أّن مهرجان »توماتينا« ظهر إلى الوجود بعد اضطراب 

عفوي بني القرويني في عام 1945.
ذروة  في  اخلمسينيات  خالل  الوقت  من  لفترة  حظره  ومت 
واكتسب  عاد  لكنه  فرانكو،  فرانسيسكو  اجلنرال  دكتاتورية 
شعبية بجميع أنحاء إسبانيا في الثمانينيات وأصبح يجتذب 

اليوم حشوداً ضخمة من الزوار اإلسبان واألجانب.
فرض  إلى  املنظمون  اضطر  سنوات،  عشر  من  يقرب  ما  ومنذ 
قيود على العدد وبدأوا في بيع التذاكر، بعد أن أصبح املهرجان 

مزدحماً للغاية.

االسكيمو:

ال غيرة وال سرقة
   إذا كنت ضيفاً على عائلة من اإلسكيمو، فال تنزعج، أو تشتك 
إذا اكتشفت ضياع بعض حاجاتك، إذ يعتبرون أنه من الطبيعي 
أن يستعير أي فرد منهم ما يشاء أو يحتاج إليه من متعلقات 

غيره، وله احلق كله في أن يعيده أو يحتفظ به لنفسه!
   هذا هو قانون التعامل بينهم! ويطبق أيضاً على املضيفني 
ما ميلكون  األسرة كل  إذ يضعون حتت تصرف من تستضيفه 
التجرد  هذا  بسبب  بالغيرة  الشعور  اإلسكيمو  من  ويختفي 

املطلق العجيب من اإلحساس بالتملك أو امللكية.

جنوب السودان:

شعب الدينكا.. قصة »عمالقة البشر«
رجالً  حياتك  خالل  تقابل  قد 
لكن  املعتاد،  من  أكثر  طويالً 
أنك  في  يوًما  فكرت  هل 
ستعيش في بلد كل شعبها 

من طوال القامة؟
املغامرة،  تعيش  أن  أردت  إذا 
السودان،  جنوب  إلى  فاذهب 

وحتديًدا إلى قبيلة الدينكا.
جنوب  موطنها  نيلية  عرقية  مجموعة  هي  الدينكا  قبيلة 
السودان، تعيش على طول نهر النيل من جونقلي إلى منطقة 

أبيي في دينكا نقوك في جنوب السودان.
نشأوا من اجلزيرة )في السودان حالًيا(، وقيل إنهم حكموا من 
إمبراطورية مسيحية متعددة  قبل مملكة علوة Alodia، وهي 

األعراق يهيمن عليها النوبيون.
ومقاومة  العثمانيني  األتراك  ضد  منطقتهم  عن  الدفاع  بعد 
انتشرت  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  كرقيق  أسرهم 

قبيلة الدينكا في جميع أنحاء املنطقة.
غالًبا ما يُشار إلى قبيلة الدينكا باسم »قبيلة كرة السلة«، 
ويبدو أن شعب الدينكا يضم بعًضا من أطول األشخاص في 

إفريقيا والعالم بشكل عام.
غالبية أبناء القبيلة من ذوي البشرة الداكنة، وتغلب عليهم 

النحافة، ويتميزون بطول القامة.
هذه السمات اجلسدية جعلتهم عالمة بارزة، جتذب العديد من 

السياح الذين يزورونهم ويعجبون بهم.

دبي:

منتجع يحاكي القمر قيد اإلنشاء بقيمة 5 مليارات 
دوالر

كندية  شركة  أعلنت 
التخطيط  بصدد  أنها 
سياحي  منتجع  إلنشاء 
على  دبي  في  ضخم 
شكل قمر عمالق، فيما 
السلطات  تعّلق  لم 

اإلماراتية على األمر.
»أريبيان  موقع  ونقل 

»مون  شركة  عن  دبي،  ومقره  األعمال  بأخبار  اخملتص  بزنس« 
مليارات   5 كلفته  ستبلغ  املنتجع  أن  تأكيده  ريزورتس«  وورلد 

دوالر.
وبحسب املوقع الرسمي اخملصص للمنتجع، فسيبلغ ارتفاعه 
224 مترا، على أن يتم بناؤه في غضون 48 شهرا، حيث يتوقع 

أن يجذب 2.5 مليون زائر سنويا.
املشروع  بشأن  رسمية  تأكيدات  دبي  حكومة  عن  تصدر  ولم 

الذي حتدثت عنه الشركة الكندية.
اخلارج،  من  القمر  سطح  املفترض  املنتجع  شكل  وسيحاكي 
تستهدف  ويضم مستعمرة  فدان   10 تبلغ مساحته  أن  على 
الفضائية  السياحة  استكشاف  عن  يبحثون  الذين  أولئك 

بكلف أقل دون احلاجة إلى السفر فعليا إلى الفضاء.
ستكون املستعمرة نسخة طبق األصل من سطح القمر، وهي 
متاحة للزائرين للمشي عليها في محاكاة لتجربة املشي على 

القمر.
 300 أيضا  املنتجع  فسيضم  هذه،  اجلذب  عوامل  جانب  وإلى 
وحدة سكنية خاصة متاحة للشراء، وسيكون املالكون أعضاء 

في ناد خاص حصري في املنتجع.
وكانت الشركة املصممة، أعلنت في وقت سابق أنها تخطط 

أيضا لبناء ذات املشروع في مدينة الس فيغاس األمريكية.

طوكيو:

أذن إلكترونية
    زرع فريق من األطباء املتخصصني أذناً إلكترونية لرجل يعاني 
من صمم معقد. األذن من صناعة أمريكية. أما األصوات التي 
يسمعها من يستعملها، فهي إشارات مماثلة لشفرة مورس. 

وبرغم ذلك فهي أمل جديد للمصابني بالصمم.

اليابان:

دار للمسنني »توّظف« أطفااًل.. 
»العمل والنوم مبزاجهم«

اليابان  في  املسنني  لرعاية  دار  تتولى 
وجعلهم  السّن  كبار  مرافقة  مهّمتهم  أطفال  »توظيف« 

سعداء، فيما تقدم لهؤالء الصغار احلفاضات واحلليب.
وينبغي أن يكون األطفال الذين ستوكل لهم هذه املهمة في 
دار املسنني الواقع في كيتاكيوشو دون األربع سنوات، كما على 
أولياء أمورهم توقيع عقد ينص على أن األطفال الرضع واألكبر 

سّناً ميكنهم احلضور إلى العمل »عندما يرغبون في ذلك«.
ويذكر العقد أّن األطفال ميكنهم أخذ استراحة »متى شعروا 
باجلوع أو النعاس أو وفق مزاجهم«. وأشارت مديرة الدار كيمي 
معنويات  لرفع  اليوم  حتى  طفالً  ثالثني  توظيف  إلى  جوندو 
أكثر من مائة مسّن في الدار، ومعظمهم في الثمانينات من 
عمرهم. وبرزت في إعالن التوظيف املعلق على أحد جدران الدار 
إلى  اإلعالن  يشير  فيما  كبيرة،  بأحرف  نوّظف!«  »نحن  جملة 
أدائهم  مقابل  سيتلقون  اختيارهم  سيتم  الذين  األطفال  أّن 

املهمة احلفاضات واحلليب.
التي  الوحيدة  ورمبا  الرئيسية  املسؤولية  أّن  اإلعالن  وأوضح 

ستوكل لألطفال، هي »التجّول« في الدار برفقة آبائهم.
طوال  أمهاتهم  مع  سيبقون  »األطفال  أّن  إلى  غوندو  ولفتت 
الوقت«، مضيفًة أن األمر »مشابه الصطحابهم في نزهة إلى 

احلديقة«. 

أکسفورد:

هكذا ينقسمون...
   وقف عميد إحدى الكليات مبدينة أكسفورد البريطانية، وألقى 
كلمة على الطلبة جاء فيها: »ينقسم الفاشلون إلى قسمني: 

الذين يفكرون وال يعملون، والذين يعملون وال يفكرون!«.

هولندا:

أضخم مهرجان زهور في العالم

أضخم  هولندا  حتتضن  سبتمبر،  شهر  مطلع  مع  عام  كل 
من  رائعة  تعرض خالله مجموعة  العالم،  في  للزهور  معرض 

كافة أشكال وأنواع الزهور.
والسفر،  السياحة  بأخبار  اخملتصة  أوت«  »تامي  مجلة  ونقلت 
تكوين  شمل  والذي  العام،  هذا  الزهور  مهرجان  من  لقطات 
العديد من األشكال الرائعة التي صنعت بالكامل من الزهور، 
في  الزهور  تنسيق  بفن  للمختصني  رائعة  مهارة  وتعكس 

هولندا.
من شهر سبتمبر،  األول  األحد  في  واملهرجان حتتضنه سنويا 
بالتحديد،  املدينة  هذه  واختيرت  الهولندية،  »زوندرت«  مدينة 
لكونها مسقط رأس الفنان العاملي عاشق الزهور »فان جوخ«.

الزهور األضخم  التي مت تنظيم بها مهرجان  األولى  املرة  وكان 
قائمة  ضمن  إدراجه  ومت   ،1936 عام  في  بهولندا،  العالم  في 
اليونيسكو للتراث العاملي منذ عام 2012 ملا ميثله من إرث عاملي 

استمر تقدميه لعقود طوال.
حيث  املشاهدين،  من  كبيرا  عددا  يضم  العادة  في  واملهرجان 
يصل عدد احلضور ملشاهدة عرض الزهور الضخم إلى 50,000 
عليه  يطلق  الذي  واملهرجان  والعالم،  أوروبا  أنحاء  من  مشهد 
و5   4 يومي  في  سنويا  فعالياته  تقام   Corso Zundert اسم 

سبتمبر من كل عام.

لندن:

نباتات تدلي بشهادتها في احلوادث!
من  عدد  على  ناجحة  جتربة  املتخصصون  العلماء  أجرى     

النباتات الستخدامها في اإلدالء بشهادتها في حادث ما!
وكانا  غرفة،  في  الزرع  من  عودين  العلماء  وضع  بأن  ذلك  مت     
من  ستة  العلماء  أدخل  ثم  الكذب،  كشف  بجهاز  متصلني 
الرجال واحداً واحداً إلى نفس الغرفة. وقام أحدهم باقتالع أحد 

العودين من جذره وتقطيعه ومتزيق أوراقه.
   ولم يُعرف من الذي ارتكب ذلك سوى عود النبات الذي تبقى 
دخلوا  الذين  الرجال  من  اآلخر  تلو  رجل  بتمرير  العلماء  قام  إذ 
يهتز بشدة عندما  بالنبات  املتصل  اخلاص  باملؤشر  وإذ  الغرفة 
مر الرجل الذي حطم العود أمام النبات الباقي على قيد احلياة.

ليستر:

الثريا املعلقة بشعر الليدي
    فوق مذبح کنیسة ليستر ببريطانيا، ثريا ظلت معلقة ملدة 
التي  بيرنل لیستر،  الليدي  بواسطة حبل من صنع  150 عاماً 

قصت شعرها لهذا الغرض في عام 1173 م! 

عالم بال حدود2121
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Joseph was thirty years old at that 
time,
And over all the ranks, he had 
climbed.
For he was now second in com-
mand,
And was in charge of all the land!
So as Egypt enjoyed seven years 
of plenty,
Its storehouses were aplenty.
And when the bad years began,
Egypt prospered for its great plan!
Now the famine reached Joseph’s 
family,
And they found themselves in a 
calamity.
Then they heard that Egypt had 
grain,
So off they went, that they may 
attain,
And not suffer hunger anymore,
But of Pharaoh they would im-
plore.
When to Egypt they did arrive,
Joseph could not believe his eyes.
Although they did not recognize 
their brother,
Joseph knew they could be no 
other,
Than those who had meant him 
harm in the past,
God had reunited them, at last!
Joseph needed to see his young-
er brother,
For the two had shared the same 
mother.
So he told his brothers to return to 
their land,
And not come back without the 
young lad.
Jacob, however, was so dis-
traught,
For he knew this would come to 
naught.

For he had already lost one son,
And could not bear to lose anoth-
er one.
Judah vowed to protect young 
Benjamin,
With a pledge befitting a true 
gentleman.
So back to Egypt did they go,
This time with young Benjamin in 
tow.
When Joseph saw his little broth-
er,
No words could he utter.
He retreated to his chamber with-
out a reason why,
For he did not want his brothers to 
see him cry.
When he could keep his secret no 
longer,
He went to them, bolder and 
stronger!
“I am your brother whom you 
sold”, he said.
“For the Lord my God did not want 
me dead!
He sent me here that I may save
My family from becoming slaves.
Now please go and get my father, 
and all the others,
For now we are truly united 
brothers!”
So the brothers returned and told 
their father,
That Joseph was alive, and had 
not been slaughtered.
Then they gathered the whole 
family and their belongings,
Seventy people in all had come to 
follow God’s calling.
And so they prospered and no 
longer had any fears,
And Joseph lived to be one hun-
dred and ten years.

Gigi Soleman    

7.  THE STORY 
OF JOSEPH – PART 4 History tells us that the most 

significant revolutions outbroke 
against monarchies and the feu-
dal systems they protected un-
der the blessings of the church. 
It was a whole formula that rep-
resented tyranny, exploitation, 
dictatorship, and repression.
The first revolution in the new 
world that declared its rejec-
tion of the crown and sought 
the formation of a republic and 
abolishing monarchy was the 
American revolution in 1775, 
followed by the French revo-
lution in 1789. However, the 
latter had gone into deep tur-
bulences, which led to the re-
turn of an emperor instead of a 
King, then went through several 
changes between monarchy and 
republic till the fifth French re-
public in 1958.
But the French revolution was, 
and still is, the symbol for all 
democratic movements and 
the demise of monarchies in 
Europe, inspired by the long-
term works of great philoso-
phers, writers, musicians, art-
ists, thinkers, and statesmen 
who established the concept of 
freedom, human rights, social 
justice, equality, and the sov-
ereignty of the Law, and paved 
the road for the democracy and 
liberty as we see it now in the 
western civilizations.
The fall of monarchies and what 

they represent is 
connected to the in-
dependence move-
ments worldwide 
and the collapse of 
imperialism and the end of col-
onization, among which was 
the British empire, the one that 
used to be known as the empire 
on which the Sun never sets. 
This monarchy lasted even as 
an icon till nowadays, led by the 
late Queen Elizabeth II and its 
royal family, who were always 
in the spotlight. 
The Queen did not only repre-
sent monarchies in their current 
shape, but she was an extraor-
dinary witness of history during 
the seventy years of her reign. 
Nevertheless, those years have 
witnessed one of the most criti-
cal conversions in the direction 
of governance and ruling: the 
rejection of the power of the 
monarchies.
New generations, especially in 
western Europe, realized that 
royalty nowadays has no signif-
icance, even as a symbol. Such 
an approach has strongly dom-
inated the political and social 
trends in the United Kingdom, 
which believed that Queen 
Elizabeth II would be the last 
royal of Britain, if not of the 
western world.
Now by the decease of the 
Queen, do the commonwealth 

still need a symbol as 
the head of State, es-
pecially amid the stur-
dy presence of the par-
liamentary systems?

Even if we look back, did any 
member State of the common-
wealth benefit from such an af-
filiation with the British crown 
in the present times or near 
past?
 In fact, we have recently wit-
nessed countries like Barbados 
that have removed the Queen as 
its head of State and declared a 
republic. Besides, many coun-
tries like Pakistan have left the 
commonwealth and still grow-
ing economically and political-
ly.
But the vital question that needs 
clear answers is, why a country 
like Canada, a model of democ-
racy, freedom, advancement, 
and progressiveness, would 
prefer to stay in connection 
with the crown and have a King 
as its head of State, the symbol 
of radicalism and monocracy? 
Even if we consider that Can-
ada was co-established by the 
loyalists, who refused to re-
volt against Britain during the 
American revolution. But we 
must never forget that the wheel 
of time and the course of histo-
ry cannot be reversed, and the 
end of monarchies is inevitable.     

Emad BarsoumEmad BarsoumDemise of MonarchiesDemise of Monarchies
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Your support will make a difference!

Meeting the Challenges of a Growing City

• Ensure residents receive value for their tax dollars

• Ensure new development meets the needs of residents

• Deliver a balanced approach to relieving traffic congestion

• Work with York Regional Police to improve community safety

 www.gregmarcos.ca

As a rapidly growing City, Markham is facing both
opportunities and challenges. It is more important than ever 

for our City to have strong, experienced leadership to 
manage the many important decisions we will face

over the coming years.

As your Markham Regional Councillor I will work hard to:


