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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

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

تنفيذ حكم إعدام تنفيذ حكم إعدام 
الراهب »أشعياء« الراهب »أشعياء« 

قاتل األنبا قاتل األنبا 
إبيفانيوسإبيفانيوس

مبا فيهم األقباط... قرار رسمي باعتماد مبا فيهم األقباط... قرار رسمي باعتماد 
شهداء ومصابي اإلرهاب منذ عام شهداء ومصابي اإلرهاب منذ عام 20142014

للمرة االولى... للمرة االولى... 
املدارس الكاثوليكية املدارس الكاثوليكية 
في تورنتو ترفع علم في تورنتو ترفع علم 

»قوس قزح« »قوس قزح« 
في يونيو القادمفي يونيو القادم
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هوامش على تصريح ولي العهد
إحدى  املفرد على  اإلعالمي عبد اهلل  بن سلمان مع  العهد محمد  ولي  إحدى أثار حوار  املفرد على  اإلعالمي عبد اهلل  بن سلمان مع  العهد محمد  ولي  أثار حوار 
ثوابتاً  الذي هز ماكان  الزلزال  ، كان مبثابة  كبيراً  ولغطاً  السعودية جدالً  ثوابتاً القنوات  الذي هز ماكان  الزلزال  ، كان مبثابة  كبيراً  ولغطاً  السعودية جدالً  القنوات 
عند اجملتمع السعودي ، وامتدت توابع الزلزال إلى الدول اجملاورة ومنها مصر ، وتفاعل عند اجملتمع السعودي ، وامتدت توابع الزلزال إلى الدول اجملاورة ومنها مصر ، وتفاعل 
ما  الفعل  ردود  تأرجحت  و   ، والسلفيني  األزهر  والنخبة  الشباب  التصريحات  ما مع  الفعل  ردود  تأرجحت  و   ، والسلفيني  األزهر  والنخبة  الشباب  التصريحات  مع 
التنوير تصريحات تصب في مصلحة حركة  تيار  واعتبرها   ، والغضب  الفرح  التنوير تصريحات تصب في مصلحة حركة بني  تيار  واعتبرها   ، والغضب  الفرح  بني 
التنوير واحلداثة ، وهي فعالً كذلك، فالتصريح جرئ ومنطقي وواضح ولم ميسك التنوير واحلداثة ، وهي فعالً كذلك، فالتصريح جرئ ومنطقي وواضح ولم ميسك 
العصا من املنتصف ، لكن السؤال هل هي نقطة البداية أم النهاية؟، هل بهذه العصا من املنتصف ، لكن السؤال هل هي نقطة البداية أم النهاية؟، هل بهذه 

التصريحات نكون قد وصلنا إلى حلم العلمانية واحلداثة ؟.التصريحات نكون قد وصلنا إلى حلم العلمانية واحلداثة ؟.
، ومخطئ أيضاً من  أننا قد حققنا احللم بتلك التصريحات  ، ومخطئ أيضاً من  مخطئ من يتصور  أننا قد حققنا احللم بتلك التصريحات   مخطئ من يتصور 
يهون من قيمتها وتأثيرها ، فتلك التصريحات عن عدم إلزام أحاديث اآلحاد التي يهون من قيمتها وتأثيرها ، فتلك التصريحات عن عدم إلزام أحاديث اآلحاد التي 
الزمان  سياق  في  توضع  أن  البد   ، الناس  عقول  على  الوهابي  التسلط  عماد  الزمان هي  سياق  في  توضع  أن  البد   ، الناس  عقول  على  الوهابي  التسلط  عماد  هي 
واملكان ، البد أن نعرف أنها خارجة من السعودية املليئة بالتيارات املتشددة ، ونظرة واملكان ، البد أن نعرف أنها خارجة من السعودية املليئة بالتيارات املتشددة ، ونظرة 
واحدة فقط على قائمة املتهمني في أحداث سبتمبر وبرج التجارة العاملي ، يعرف واحدة فقط على قائمة املتهمني في أحداث سبتمبر وبرج التجارة العاملي ، يعرف 
جيداً حجم التطرف ومساحة األفكار التكفيرية هناك ، فأن يتصدى ولي العهد جيداً حجم التطرف ومساحة األفكار التكفيرية هناك ، فأن يتصدى ولي العهد 
وال يلقي باالً لكل تلك التهديدات فهذا مكسب في حد ذاته ، إنها بداية لكن البد وال يلقي باالً لكل تلك التهديدات فهذا مكسب في حد ذاته ، إنها بداية لكن البد 

أن نعمل عليها وننميها ونعمقها.أن نعمل عليها وننميها ونعمقها.
 فمصر بدأت بذور العلمانية منذ أكثر من قرن ، وظهرت فيها جامعة على أسس  فمصر بدأت بذور العلمانية منذ أكثر من قرن ، وظهرت فيها جامعة على أسس 
علمانية قبل تأسيس اململكة نفسها ، وقطعت أشواطاً هائلة ومنذ مدة طويلة علمانية قبل تأسيس اململكة نفسها ، وقطعت أشواطاً هائلة ومنذ مدة طويلة 
وقبل أي دولة عربية في ترسيخ قيم الدولة املدنية  ، لذلك التعامل مع تصريحات وقبل أي دولة عربية في ترسيخ قيم الدولة املدنية  ، لذلك التعامل مع تصريحات 
ولي العهد البد أن توضع في إطارها وحجمها واليتوقع من تأثيرها واليبنى عليها ولي العهد البد أن توضع في إطارها وحجمها واليتوقع من تأثيرها واليبنى عليها 
، وقد  باألساس  ، فالتأثير سيكون سعودياً  أكثر من الواقع بالنسبة ملصر  ، وقد أحالماً  باألساس  ، فالتأثير سيكون سعودياً  أكثر من الواقع بالنسبة ملصر  أحالماً 
واخلروج من قفص  اإلجتماعية  احلريات  ثورية في مجال  السعودية خطوات  واخلروج من قفص بدأت  اإلجتماعية  احلريات  ثورية في مجال  السعودية خطوات  بدأت 
الوهابية اخلانق ، لكن لألسف ستظل مصر هي الرقم الصعب في معادلة التغيير الوهابية اخلانق ، لكن لألسف ستظل مصر هي الرقم الصعب في معادلة التغيير 

والتجديد بعد أن كانت هي في املقدمة ويقتدي بها والتجديد بعد أن كانت هي في املقدمة ويقتدي بها 
كل العرب عندما كانوا يريدون تطبيق قيم العلمانية كل العرب عندما كانوا يريدون تطبيق قيم العلمانية 

، يقلدونها ويتأثرون بقواها الناعمة ، لكن ملاذا مصر ، يقلدونها ويتأثرون بقواها الناعمة ، لكن ملاذا مصر 
هي الرقم الصعب برغم كل هذا املاضي الليبرالي هي الرقم الصعب برغم كل هذا املاضي الليبرالي 
اإلجابة هي  ؟،  املاضي  القرن  أوائل  في  اإلجابة هي والعلماني  ؟،  املاضي  القرن  أوائل  في  والعلماني 

في  مثلها  تعد  لم  مصر  في  الدينية  املؤسسة  في أن  مثلها  تعد  لم  مصر  في  الدينية  املؤسسة  أن 
 ، املالكة  األسرة  من  عليها  مسيطراً  ، السعودية  املالكة  األسرة  من  عليها  مسيطراً  السعودية 
هناك اليسمحون للمؤسسة الدينية بإنشاء كل هناك اليسمحون للمؤسسة الدينية بإنشاء كل 

تلك املدارس واملعاهد الدينية التي صارت في كل قرية، على عكس مصر التي في تلك املدارس واملعاهد الدينية التي صارت في كل قرية، على عكس مصر التي في 
مليون  مليون    ٢٢ هناك  صار  حتى  الدينية  املعاهد  تلك  بناء  وتيرة  تسارعت  مبارك  هناك عصر  صار  حتى  الدينية  املعاهد  تلك  بناء  وتيرة  تسارعت  مبارك  عصر 
طالب أزهري وهو عدد ضخم يقسم التعليم املصري بسيف بتار ويخلق إزدواجية طالب أزهري وهو عدد ضخم يقسم التعليم املصري بسيف بتار ويخلق إزدواجية 
غرضه  الذي  التعليم  ملنهج  املركزي  العصبي  اجلهاز  تضرب  رهيبة  غرضه تعليمية  الذي  التعليم  ملنهج  املركزي  العصبي  اجلهاز  تضرب  رهيبة  تعليمية 
األساسي خلق ثقافة املواطنة واإلنتماء ، فخريج أي مدرسة دينية هو شخص جاره األساسي خلق ثقافة املواطنة واإلنتماء ، فخريج أي مدرسة دينية هو شخص جاره 
في الفصل أو املدرج ليس بنتاً بالضرورة وال مختلفاً معه في الدين باحلتمية ، إذن في الفصل أو املدرج ليس بنتاً بالضرورة وال مختلفاً معه في الدين باحلتمية ، إذن 
سيخرج أحادي التفكير ، وهذا معوق خطير ضد إنطالقنا إلى العلمانية واحلداثة.سيخرج أحادي التفكير ، وهذا معوق خطير ضد إنطالقنا إلى العلمانية واحلداثة.

 ثاني املعوقات التي جتعلنا الرقم الصعب هو إميان العلماني بضرورة التسول من  ثاني املعوقات التي جتعلنا الرقم الصعب هو إميان العلماني بضرورة التسول من 
إحتالله  مت  الذي  الشارع  تتسول، وساحة معركتها  وال  العلمانية تصنع   ، إحتالله الدولة  مت  الذي  الشارع  تتسول، وساحة معركتها  وال  العلمانية تصنع   ، الدولة 
والعقل الذي مت إستالبه ، املعركة ثقافية بالضرورة قبل أن تكون سياسية ، املعركة والعقل الذي مت إستالبه ، املعركة ثقافية بالضرورة قبل أن تكون سياسية ، املعركة 
طويلة النفس، ماراثون وليس سباق مائة متر ، سباحة ضد التيار وليست معه، طويلة النفس، ماراثون وليس سباق مائة متر ، سباحة ضد التيار وليست معه، 
والبد أن يتوقع املثقف العلماني سباباً وتهديدات وتلويث سمعة وإغتياالً معنوياً والبد أن يتوقع املثقف العلماني سباباً وتهديدات وتلويث سمعة وإغتياالً معنوياً 
، البد أن يعرف ويتيقن أنه ليس خارجاً في رحلة صيد ممتعة على بحيرة الفيوم ، ، البد أن يعرف ويتيقن أنه ليس خارجاً في رحلة صيد ممتعة على بحيرة الفيوم ، 
، السعودية  والروح  الثياب  الوهابية من على  أن تنفض غبار السلفية  ، السعودية مصر البد  والروح  الثياب  الوهابية من على  أن تنفض غبار السلفية  مصر البد 

بدأت لكننا في مصر لألسف مازلنا مترددين ..نطبطب وندلع !!.بدأت لكننا في مصر لألسف مازلنا مترددين ..نطبطب وندلع !!.

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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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

للمرأة  يجوز  األزهر:  شيخ 
العليا  الوظائف  تولي 
والقضاء والسفر دون محرم
.........................................ص11

جميع  ستعطي  أونتاريو 
مرضية  أيام  ثالثة  العمال 

مدفوعة األجر
........................................ ص12

الصاروخ  واقعة  بعد 
حوادث  الصيني...أشهر 
في  التائهة  الصواريخ 

الفضاء
.........................................ص6

مارمينا  كنيسة  هدم 
وال  احملترقة  بالعمرانية 

صحة عن بناء الدولة لها
.........................................ص11

قراءة في حادث األنبا أبيفانيوسقراءة في حادث األنبا أبيفانيوس
 في التاسع من مايو احلالي أُسدل الستار - ولو جزئياً- على جرمية 

قتل األنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بصحراء وادي النطرون، 

ذلك األسقف املستنير والالهوتي والذي رقد في الرب عن عمر  64 

عام. وهو الذي ترهب في دير أبو مقار عام 1984 بيد املتنيح األنبا 

واليونانية  القبطية  اللغتني  يتقن  الذي  الطبيب  وهو  ميخائيل. 

جيداً، ذلك اإلتقان الذي ساعده على دراسة اخملطوطات القدمية 

مبكتبة الدير، وكذلك كتابة عدة مؤلفات هامة مثل »دراسة في 

بستان الرهبان« ودراسات في سفري التكوين واخلروج، باإلضافة 

إلي القيام بالترجمة من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. كذلك 

هناك عدة ميامر من اخملطوطات منشورة لهذا األسقف العظيم، 

أستاذه  رحيل  من  أعوام  سبعة  بعد  للدير  أسقفاً  ُسيم  والذي 

على  يجلس  لم  والذي  املسكني،  متى  القمص  الروحي  وأبيه 

وانتهت حياته بجرمية  الدير سوي خمس سنوات فقط  كرسي 

قتل خسيسة ما زالت تُسير لغطاً منذ ذلك الوقت وحتى اآلن، 

وخاصة بعد تنفيذ حكم اإلعدام بحق الراهب املشلوح »إشعياء 

املقاري«. لغط وجدل فتح الباب علي قليل من احلقائق وكثير من 

األكاذيب والتكهنات واملغالطات، وقليل من احلقائق ومنها:

أوال: صعوبة اجلزم بأن أشعياء املقاري برئ أم مذنب؟ ، فعلها أم 

ال؟ ، قال اعترافاته بأمان أم حتت تهديد؟ كما قال الراهب أشعياء 

للمحكمة، ولكن أن صدقنا مزاعم الراهب عن أن اعترافاته كانت 

باألكراه، فعلينا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه أنه »بتاع ستات 

لكن مايقتلش«. 

ثانياً: شلح الراهبني بعد احلادث دليل علي أن القيادة الكنسية 

فمهما  عليهم،  التهمة  يثبت  ما  وجدت 

ال  سياسياً  أو  إدارياً  البابا  قداسة  مع  أختلفت 

أجروا  الذين  واألساقفة  البابا  أن  تعتقد  أن  ميكن 

التحقيقات األولي مع الراهبني ميكن أن يُلقوا رهبان أبرياء بجرمية 

عقوبتها اإلعدام.

أشعياء  الراهب  يكون  أن  الكنيسة  وال  األقباط  يضير  ال  ثالثاً: 

هو القاتل، فبني 12 تلميذ اختارهم املسيح وشاهدوا معجزاته 

وعجائبه وتواضعه، أحدهم خانه والثاني أنكره واآلخرين اختفوا 

التي يعيشها  واإلنكار   Denying الـ  وقت صلبه، فال داعي حلالة 

العديد من األقباط منذ وقوع احلادث وحتى األن.  

رابعاً: ما حدث بعد اعدام الراهب أشعياء سواء أثناء اجلنازة من 

لبس الزي الرهباني أو ما قاله أب اعترافه ووصفه بالشهيد سواء 

وأقوال ألساقفة   - اعترافه  أب  بحسب كالم  - نصاً  ال  أم  فعلها 

من هنا أو هناك تؤكد أن الكنيسة في محنة داخلية جسيمة 

بل وشديدة من  وهناك كراهية  وهناك حرس قدمي وحرس جديد 

وهذه  املسكني،  متي  األب  أنصار  ضد  شنودة  البابا  فكر  أنصار 

األمور جميعها حتتاج سيطرة عاجلة من قداسة البابا تواضروس 

مهما كانت احلرب شديدة وعاتية وممولة ضده.

األنبا  برحيل  أننا  واجلدال،  الضوضاء  تلك  كل  بعد  أخيراً  يبقى 

أبيفانيوس قد فقدنا أسقف ناسك متواضع كان يرفض املتكأت 

الفاخر،  والثياب  والعظمة  السيادة  وألقاب  اليد  وتقبيل  األولي 

وكان قدوة وعلم وعقل وقلب حتتاجه الكنيسة لسنوات قادمة ، 

وبالتأكيد خسارته ال تُعوض .

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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وآخر  حني  بني  الطريف  من 
األيام  هذه  الكاتب  يتلقى  أن 
التوَّاقني  بعض  من  سؤاالً 
الكتابة  عالم  إلى  لالنتماء 
»نصائح«،  يعتبرونه  ملا  طلًبا 
اإليقاع  زمن  في  وأننا  ال سيما 
الصورة  بريق  وهيمنة  السريع 
عدا  البشري،  العقل  على 
نشر  ُفرص  انعدام  أزمة  عن 

ات  النصوص املكتوبة عبر منصَّ
جادة  راقية  جماهيري  اتصال 
وكرامته  هيبته  للقلم  حتفظ 
دون وساطات أو شبكة عالقاٍت 

شخصية قوية.
نتبنيَّ  حتى  نتلقاها  أن  ما  األسئلة  بعض 
عدم جدارة هذا السائل بخوض تلك الرحلة 
لنفسه  شخًصا  يتوقع  كيف  إذ  املُعقدة، 
يعرف  ال  وهو  اجملال  هذا  في  ُمستقبالً 
عنوان  عن  بحًثا  صحيفة  يتصفح  كيف 
وال  إليها،  يكتبه  ما  إلرسال  ُمراسلتها 
يعرف كيف يسأل ُمحرك البحث »غوغل« 
مواقعها  يرى  كي  العربية  النشر  دور  عن 
اإللكترونية ويحصل من هناك على عناوين 
يفتح  تقدير-  أقل  على   – أو  ُمراسلتها، 
ليقرأ  ورقي  كتاٍب  من  األولى  الصفحات 
كي  بها  االتصال  ووسائل  النشر  دار  اسم 

يتمكن من التواُصل معها؟! 
إلى  وصوالً  اإلبداعيَّة  اجملاالت  في  النجاح 
ِعصاميَّة  بطريقٍة  املنشودة  النجومية 
والصبر  النباهة  من  كبيرًا  قدرًا  يتطلب 
من  تُكن  لم  وما  املُستمر،  الذاتي  واجملهود 
أن  تتوقع  ال  معروفة  فنية  أو  أدبية  عائلة 
يُحقق  كي  الصخر  نحت  غريًبا  شخًصا 
ومجهوده  وقته  سُيضيع  اخلاص  جناحه 
أنت عن  تتكاسل  الذي  تعبيد طريقك  في 
تُكن  لم  وما  بنفسك،  أدغاله  استكشاف 
ُسرعان  العمل  مبُعظم  القيام  على  قادرًا 

غير جدير  ألنك  من ستسُقط 
بتلك املهمة.

التي  الكنوز  ُجزر  إلى  الوصول 
الكتابة  عالم  في  تتمناها 
بنفسك  البحث  منك  يتطلب 
وتنطلق  إليه  تقفز  مركٍب  عن 
ُمتحديًا  وشجاعة  بُجرأٍة 
وأهواله،  البحر  ُمفاجآت 
لكن  أحيانًا  الطريق  ستضل 
سُيرشدك  الذي  هو  التيه  هذا 
الصحيح،  الطريق  إلى 
وستواجه الرياح العاتية وجنون 
املوج أحيانًا لكن هذا اجلنون هو 
الذي سُيعلمك أبجديات الدفاع عن نفسك 
دائًما، سُتصادف من يسعون إلغراقك كي 
سفينتك،  دون  بالوصول  ُسفنهم  تنفرد 
وُستصادف من يُصارعون املوج إلنقاذك حني 
وهؤالء  هؤالء  أفعال  وبني  ابتالعك،  يُحاول 

ستعرف التمييز بني عدوك وصديقك.
ُوجهة  من   – نصيحة  أعظم  لَك  سأقدم 
أي  من  اإلرشاد  طلب  عن  تُغنيك  نظري- 
معه،  التواُصل  تستطيع  مؤلف  أو  كاتب 
الذاتية  ير  السِّ في  بغزارة  تقرأ  أن  وهي 
واألدبية ملشاهير املُبدعني الذين تربعوا على 
سماوات النجومية حول العالم، وال سيما 
من  ستكتشفه  ما  العربية،  املنطقة  في 
والرد  بإغنائك  كفيل  وأسرار  معلوماٍت 
تقع  ما  اقرأ كل  ثم  وأكثر،  على تساؤالتك 
عليه يدك وبصرك من الكتب التي تتحدث 
وتقنيات  عام  بوجه  الكتابة  تقنيات  عن 
اجملال الذي تود التخصص فيه بوجه خاص 
)مقالة، قصة، رواية، سيناريو.. إلخ(، وأخيرًا 
اقرأ عن أي شيء وكل شيء، فالقراءة تفتح 
األسئلة  عن  وجتيب  املُغلقة،  األبواب  لك 
املُستعصية، ومتدك بثقافة حقيقية قادرة 
اجملال  ُصنَّاع  ِكبار  أمام  جديتك  إثبات  على 
الذي تتوق ألن تكون فردأ من عائلته الكبيرة.

بوَصلة طريق الِكتابة

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

بتوحشينيبتوحشيني

بتوحشيني

صوت شوارعك في املسلسالت 

بيصحي جوايا وجع البعاد

وبالقيكي بتوحشيني

أه بتوحشيني  

وبيوحشني اللي عايش فيكي واللي مات

فبتوجع من صوت شوارعك في املسلسالت  

من غير عتاب 

من غير حساب 

بتوحشيني وأنا اللي سايبك

بتوحشيني رغم اللي صايبك 

متسأليش ! متستغربيش 

من غيري عايشة

وأنا من غيرك بحاول أعيش 

فمتسأليش ! و متستغربيش 

حفرتي جوايا صوت زحمة شوارعك 

وصوت زفة العرايس والطبلة واملواويل 

ووقفة طابور العيش وشمس  األصيل 

األنابيب  بياع  وصوت 

بينادي مبفتاحه 

وصوت بياع الفاكهة بينادي على تفاحة

وريحة طبيخ أمي يوم العيد وقعدتنا 

 على الطبلية اخلشب اللي جمعتنا  

وال ميت ُسفرة في بالد العجايب

تساوي قعدة طبلية مع احلبايب

فمتستغربيش ملا أقول 

بتوحشيني وأنا أللي سايبك 

ما أنتي اللي حفرتي جوايا

 صوت زحمة شوارعك 

ملة صحاب على مصطبة والشاي وجب 

يا محال شرب الشاي على األعتاب 

ويا محال قعدة الصحاب على األعتاب 

شوية هزار علي جد علي حبة عتاب 

توليفة كدة مصرية لكن التوليفة عجب 

ملا يتلم حبة صحاب علي مصطبة 

يتلموا والشاي وجب! 

بقلم: 
جورج موسى

يقدم خالص يقدم خالص 
العزاء  العزاء      

للمهندس / حسام ابراهيم للمهندس / حسام ابراهيم 
و حرمه / سالي عبد املالك و حرمه / سالي عبد املالك 

في إنتقال الوالدةفي إنتقال الوالدة
نبيلة ناشدنبيلة ناشد

 Mina Barrister &  Mina Barrister & 
Solicitor Solicitor 

Ghabryal Law FirmGhabryal Law Firm

عزاء جلميع األسرةعزاء جلميع األسرة
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وحسام  فيرونيكا  مع  جورج  جمع  الذي  اللقاء  في 
استراحت نفس جورج لألخوين وايضا اجنذبوا هم له 
وبدأ يشرح لهم عن كل ما يدور من اسئلة ال يجدون 
طارق  صديقة  عن  حسام  يخبر  وابتدأ  عنها  اجابة 
الفكر  هذا  منة  متكن  لو  وانه  فيه  تورط  ما  وخطورة 
املتطرف فسيصبح خطر على كل من هو حوله وألنه 
يحبك يا حسام فهو يحاول ان يبعدك عنه وهذا يعنى 

ان في داخله مازال هناك جزء يرفض ذلك الفكر.
فقال له حسام ان طارق عكس ذلك متاما ونحن اصدقاء 
منذ الطفولة وانا واثق انه ال يستطيع ان يستمر في 
ذلك فرد عليه جورج بان هذه االفكار املنتشرة على كل 
وسائل التواصل تتبع اساليب نفسية مدروسة بعناية 
وتتغير من شخصية الى اخرى أي انهم يدرسون جيدا 
الشخص ويعرفون بدقة كيف يدخلون اليه مبعنى ان 
مفتاحه أصبح لديهم حتى ان الشخص املستقطب 
منهم ميكن ان يضحى ألجلهم بأي شيء حتى حياته.

ال  حتى  املواقع  تلك  مثل  متنع  ال  ملاذا  حسام  فسأله 
بأنهم  جورج  فرد  االشخاص  من  مزيدا  تستقطب 
توجد  وهنا  للناس  ليدخلوا  الدين  ستار  يستخدمون 
حرية العقيدة التي تستغل منهم والتي بواسطتها 
افكار  اصحاب  الى  البسطاء  املساملني  الناس  يتحول 
قاتلة فقالت فيرونيكا جلورج هل من طريقة الستعادة 
على  جورج  عليها  فرد  املتطرف  التيار  هذا  من  طارق 
احملاولة  يريد  جورج  كان  ان  ولكن  ميكن  ال  االرجح 

فليكون حذر جدا.
ثم فتح جورج قلبه لهم قبل ان يكلمهم عن مشكلة 
ان  لهم  وقال  تعالج،  ان  ميكن  وكيف  اسبابها  امهم 
معه  حدث  مشكلة  بسبب  تدمر  ان  كادت  حياته 
وسأحكى  االجتماعي  التواصل  شبكات  طريق  عن 
بدأت  فيتنام  من  فتاة  على  تعرفت  فقد  عنها  لكم 
قصة  الى  وصلت  ان  الى  االمور  تطورت  ثم  بصداقة 
وألنها  متاما  متلكتني  ان  الى  داخلي  في  تعمقت  حب 

شبكة وهمية فقد توهمت في تلك الفتاة انها متلك 
كل صفات املثالية اجملتمعة على كوكب االرض وبعد 
وفعال  نلتقى  ان  قررنا  النت  على  العالقة  من  سنة 
ان  وقررت  اسبوعني،  ملدة  وتقابلنا  فيتنام  الى  ذهبت 
واملفاجأة  هنا  دخولها  اجراءات  وانهيت  بها  ارتبط 
متاما  مختلفة  انسانة  اصبحت  وصولها  مبجرد  انها 
وكادت  لتحقيقه  وسيلة  كنت  وانا  لهدف  تسعى 
وبعدها قررت  الصدمة تقضى على ولكنى متاسكت 
ان اعطى النصح لكل من يريد املساعدة، ولكن هذه 
املرة عن جتربة وهكذا دائما تلك العالقات عبر االنترنت 
هي عالقة قد تستغلها او تستغلك ولكن يقينا هي 
ليست عالقة حقيقية اما عن مشكلة والدتكم وما 
حدث معها فهذا بنسبة كبيرة يحدث للمرأة في سن 
لثالثة  االربعني وحتت اخلامسة واخلمسني ويكون  فوق 
على  الصاعق  وردة  وعصام  اميى  الى  نعود  اسباب. 
اميى في وجود اختها سلوى فقد قال لها املفروض ان 
لكل بنت ام تكون صديقتها حتكى لها عما بداخلها 
وتكون  بداخلها  ما  تعكس  كمراءة  امامها  وتكون 
فاين  االيام  وشرور  االفكار  هجوم  من  لها  كحصن 
كنِت انِت؟ ان الزوجة االمينة تغرس في قلوب ابنائها 
محبة ابيهم واحترامه فهل فعلِت انِت ذلك، العكس 
ابنتك  احتاجتك  عندما  حياتنا  فى  فعلتيه  انِت  متاما 
كنِت معزولة عنها متاما مبجدك الشخصي والليكات 
اصال  تعودي  لم  وانِت  االصدقاء  وعدد  والكومنتات 
موجودة كأم وال كزوجة، فارمتت الفتاة املسكينة في 
احضان اصدقاء ال تعرفهم وتوهمت انها وجدت دفء 
عالقة امومة هي افتقدتها. في هذا التوقيت تدخلت 

سلوى لتهدأ االمور.
الثالثة  االسباب  هي  ما  سنعرف  القادمة  املقالة  في 
والدي  مع  حدث  وما  معني،  سن  في  املرأة  تغير  التي 
اميى  بني  الصراع  تدارك  في  سلوى  وحكمة  طارق 

وعصام.

الطالق في املهجر ... من السبب الطالق في املهجر ... من السبب 

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1212((
بقلم: مجدي حنني

   هي من والية أالباما األمريكية، مت اإلبالغ 
عنها بتهمة للسرقة من سوبر ماركت!

   عندما حضر الشرطي »دينيس« إلعتقالها، 
وجد أن ما سرقته »هيلني«، كان خمس 

بيضات. وقالت له: »إنها لم تأكل منذ يومني 
هي، وعائلتها«!

   قرر الشرطي عدم اعتقالها، بل على 
العكس متاماً، اشترى لها سلة بيض كاملة، 

ثم أخذها إلى البيت!

   بعد يومني، عاد ومعه زميله، بسيارتني 
كانت محملتان بالطعام، من تبرعات جمعها 

إلى بيتها، فقالت له ـ ودموع التأثر في 
عينيها ـ: »إنك ال حتتاج لتفعل لي كل هذا 

ياسيدي«!

   كان رده: »إننا ال نحتاج إلى القانون أحياناً، 
بقدر ما نحتاج إلى: اإلنسانية«!

   وتساءلت: ماذا لوكانت »هيلني«، هذه، 
مصرية؟.. والشرطي، هذا، مصرياً؟..

   قد يبدو السؤال ساذجاً، ملن يعرف أن 
العاطفة الغالبة عند شخص ما، تنبيء 

برد فعله، وتصرفاته. لكن ميكنني القول أن 
السؤال على سبيل التهكم، والسخرية!

   فالشرطة، عندنا، تستورد من أموال املواطن 
أدوات تعذيبه ـ وهي ماهرة في إيقاع العذاب 

ـ، ويدفع، هو: رواتب جالديه!

   وألن عاطفتها مزروعة بالالإنسانية؛ لذلك 
فهي صاحبة مبدأ، من ابتكارها املمّيز: 

»املتهم مذنب، حتى تثبت براءته«!

   ولذلك حتّول املتهم، لديها:  من »حّر« إلى 
»حرز«!

وقيل، بال مواربة: »الداخل ملقارها: مفقود.. 
واخلارج منها: مولود«!

    ولكي أكون منصفاً ـ دون اظهار كلمات 
نفاقية زائفة ـ، البد من اإلشادة من متّكنها 
العلمي الفائق، باكتشافها أهمية منطقة 

»الرقبة«!

    أما معجزتها الطبية، على اإلطالق، فهي 
بجعل: »األخرس، ينطق«!

    فطوبى للمواطن هناك، وال عزاء للمواطن 
هنا!

   أقول ذلك، وأنا أرى الذين خرجوا منها، 
ينظرون وراءهم، فتبدوا لهم الساعات التي 

قضوها بداخلها، كأنها نظرة إلى جحيم 
هربوا منه!...

عـادل عطيـة

    هناك.. 
وهنا...   

شركةشركة
JCSJCS  ContractingContracting &  & MarketingMarketing  LTDLTD..

م . ابرام مقار     و     م. جورج عبد املالكم . ابرام مقار     و     م. جورج عبد املالك
وجميع املديرين واملهندسني والعاملنيوجميع املديرين واملهندسني والعاملني
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 خالص العزاء خالص العزاء

للمهندس / حسام ابراهيم و حرمه / سالي عبد املالكللمهندس / حسام ابراهيم و حرمه / سالي عبد املالك
في إنتقال الوالدة /في إنتقال الوالدة / نبيلة ناشد نبيلة ناشد

خالص العزاء جلميع أفراد األسرة في كندا ومصر 
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أثار خبر خروج الصاروخ الصيني »Long March 5B«   عن السيطرة، 
الذعر لدى عدد من سكان العالم واملهتمني بعلوم الفضاء.

ماكويل،  جوناثان  قال  البريطانية،  »اجلارديان«  صحيفة  وبحسب 
الصاروخ  اختراق  إن  هارفارد،  بجامعة  الفلكية  الفيزياء  عالم 
الصيني اخلارج عن السيطرة للغالف اجلوي »قد يسبب أمورا غير 

جيدة«.
كوت ديفوار .. واقعة سابقة

وأن  األول من نوعه بل سبق  احلادث ال يعد  أن هذا  وأشار ماكويل، 
حيث  مماثلة،  واقعة  وحدثت  الصاروخ  هذا  مثل  الصني  أطلقت 
سقطت أجزاء على مبان عدة بدولة كوت ديفوار، غرب أفريقيا، لكن 
احلظ حالف األهالي ولم يصب أحد بضرر، نظرًا الحتراق الصاروخ 
مبجرد دخوله الغالف اجلوي، وتهشمه إلى قضبان معدنية طويلة، 

تطايرت في السماء إلى أن سقطت على أسطح تلك املباني.
العام املاضي  شهد إطالق لصورايخ باجتاه الفضاء منها إلى القمر، 
االختبارات  إلى  باإلضافة  الدولية،  الفضاء  محطة  وأيضا  واملريخ، 

األخرى احملدودة.
بعضها  شهد   ، الفضاء  عمليات  من  كبيرة  مجموعة  ووسط 
إخفاقات سواء في عمليات اإلطالق، أو الوصول إلى الوجهة احملددة، 
وكان أبرزها فشل إطالق صاروخ فيجا، وانفجار صاروخ فضائي تابع 
اختباراته،  بداية  من  دقائق  بعد   SpaceX إكس  سبيس  لشركة 

وانفجار النموذج األولي لصاروخ »ستارشيب«.
 صاروخ فيجا

إطالق  في  »أريان سبيس«  األوروبية  الفضاء  وكالة  أخفقت  بينما 
صاروخ »فيجا« إلى الفضاء بعد 8 دقائق من إقالعه من ميناء كورو 

الفضائي بجويانا الفرنسية .
إطالق  فشل  إن   ،”Arianespace“ في  التنفيذيون  املسئولون  وقال 

صاروخ “Vega”، كان بسبب تعثر السيطرة على املرحلة العليا من 
نظام  في  صحيح  غير  بشكل  املثبتة  الكابالت  بسبب  الصاروخ، 

التحكم.
وذكرت الشركة- في بيان- أنه مت حتديد انحراف في مسار الصاروخ، 
اإلخفاق  في سبب  أن حتقيًقا  املهمة، مضيفة  فقدان  إلى  أدى  مما 

قد بدأ.
الصاروخ الصيني

مهمة  في  الفرنسية،  كورو  قاعدة  من  أقلع  قد  الصاروخ  وكان 
لوضع قمريني صناعيني أوروبيني، وذلك ملراقبة األرض ورصد ظواهر 

طبيعية، وكذلك إلجراء أبحاث على املدار.
مستجدات  »تويتر«  على  بالفضاء  مختصة  حسابات  نشرت  و 
مراقبة الصاروخ التائه، حيث أوضحت أنه مستقر حاليا في مدار، 

وأن سقوطه على األرض رمبا يستغرق شهرا.
ويأمل اخملتصون أن يخترق الصاروخ الغالف اجلوي فوق احمليط الهادي 

غير املأهول، أو أي مسطحات مائية كبيرة أخرى.
يبلغ  بينما  قدما،   100 وطوله  طنا،   ٢1 الصاروخي  اجلسم  ويزن 

عرضه 16 قدما.
ومن احملتمل أن يعود جسم الصاروخ إلى األرض في وقت ما خالل 
الذي  جونز،  أندرو  الصحفي  أفاد  حسبما  املقبلة،  القليلة  األيام 

يغطي برنامج الفضاء الصيني، ملوقع« سبيس نيوز«.
الصاروخي  اجلسم  يسقط  »عندما  ماكويل:  الفيزيائي  وذكر 
قطعا  ولكن  لألرض،  اجلوي  الغالف  في  يحترق  قد  فإنه  املدار  من 
كبيرة من حطامه ميكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب 
الصواريخ  قطع  تهبط  أن  املرجح  من  لذلك  محيطات،  عن  عبارة 
املأهولة  املناطق  تهديد  بإمكانها  يزال  ال  لكن  فيها،  املتساقطة 

بسقوطها فيها«.

عيون كثيرة و عيون كثيرة و 55 أذرع أذرع
كان األب عاملاً فلكياً، مولعاً مبراقبة النجوم، والكواكب واألقمار. وكثيراً ماحتدث لطفله عن النجوم 

البيضاء، والزرقاء، والصفراء، واحلمراء؛ التي يراها في منظاره الفلكي!
وفي يوم من األيام، وبينما األب مستغرق في تأمالته الفلكية، اندفع االبن نحوه قائالً: لقد أمسكت جنماً!

وقال األب في دهشة: لعلك تريد أن تقول إنك رأيت جنماً! وأجاب الصغير: ال... بل ملسته بيدي!. وضحك 
األب قائالً: فهمت... أنت التقيت بأحد جنوم الرياضة أو الفن. قال االبن: ال.. إنه جنم حقيقي برتقالي اللون!
وقطب األب حاجبيه، وقال : يا بني إن النجوم البرتقالية )الصفراء احلمراء(، شديدة احلرارة تصل حرارتها 

إلى 50 ألف  درجة مئوية، فكيف تلمسها؟!
كان الطفل يتحدث عن »جنم املشط البرتقالي« وهو ليس من جنوم الفلك، بل هو حيوان بحري من 

احليوانات الشوكية، التي تعيش على شواطيء البحر املتوسط، واحمليط األطلسي. وهو حيوان جميل 
الشكل، لونه أحمر برتقالي، وطول محوره أكثر من 50 سنتيمتراً، وله خمسة أذرع مفلطحة!

الطريف في هذا احليوان، وغيره من جنوم البحر، أن عيونهم تقع في أطراف أذرعهم! فعلى أطراف األذرع 
اخلمسة توجد زوائد صغيرة حمراء، عليها بقع عينية تتأثر بالضوء. وهو لذلك يرى بأذرعه اخلمسة!

ومن غرائب هذا النجم الذي يرى بذراعه، أنه يأكل ببطنه! ففي وسط البطن يوجد فم خماسي، يلتهم 
الطعام.

ومبناسبة األكل، فإن هذا احليوان اجلميل شره جداً ، وخطير، وله مئات الضحايا – وهم ليسوا من البشر 
طبعأ ، بل من القواقع واحملار!

أعلى سلم له أعلى سلم له 55 درجات فقط درجات فقط
من بني اآلثار العظيمة اخلالدة، والتي لم تتأثر بالزمن: السلم الذي صنعه الراهب اإليطالي »جویدو 

داریتسو« سنة 1000م تقريباً، وصعد عليه إلى عالم الشهرة!
وبالرغم من عظمة هذا األثر اخلالد، فإنه لم يحفظ في متحف، ولم يوضع في صندوق زجاجي مكيف؛ 

بل ترك في الشارع الستعمال اجلماهير ليالً ونهاراً! وقد مضى عليه اآلن ألف سنة، والزال جديداً!
هذا السلم فيه سر عجيب، فبالرغم من أنه 

قصير جدأ، إذ يتكون من 5 درجات فقط، إال أن 
من يصعد عليه يجد نفسه محلقاً في عنان 

السماء!
إنه السلم املوسيقي املعروف!

5 في بيت
قيل أن خمسة إخوة عاشوا في بيت واحد، 

وكان أربعة منهم طواالً نحافاً، يتميزون 
برشاقة ملحوظة. أما خامسهم، فكان 

قصيراً غليظاً.
وظن األخوة األربعة الرشقاء، أن أخاهم 

القصير،  الفائدة ترجى منه، وأنه سيكون 
عالة عليهم؛ لذلك اعتزلوا بعيداً عنه، 

وتركوه وحيداً في أحد أطراف البيت.
وفي يوم من األيام، استطاع األربعة أن 

ميسكوا صيدأ، والتفوا جميعا حوله، لكنه 
كاد يفلت منهم. وهنا أسرع األخ اخلامس، 

فاحتضن إخوته األربعة بقوة، فصاروا جميعاً 
قبضة قوية ال تقاوم. ولم يقدر الصيد أن 

يهرب.
ومنذ ذلك اليوم، ال يستطيع األربعة أن يقوموا بعمل، مالم يشاركهم أخوهم القصير. وصارت 

عالقاتهم مثال للتعاون.
   هل عرفتهم؟ إنهم أصابع اليد؟

الشمس و 5 ساعات
   قال الرجل لزوجته في حزم: سأحضر عند الظهر متاماً، وأريد الطعام ساخناً وقت حضوري. قالت 

الزوجة املسكينة: ماهو الظهر، وكيف أعرفه؟. وهنا غرس الرجل عصاه في فناء الدار، فظهر ظلها ممتداً 
على األرض؛ فقال الرجل: إن هذا الظل سيقصر تدريجياً، حتى يختفي متاماً، وحينئذ يكون الظهر قد 

جاء!
   وكانت هذه أول »ساعة« في الوجود، ومن بعدها، جاءت »املزولة«، و »احلبل ذو العقد« و»الشمعة ذات 

العالمات« و »الساعة الرملية«!
   وساعات أهل زمان لم تكن تعمل في الظالم، وال توضع في اجليب، وال حتيط مبعصم اليد، وليس منها 

الرجالي واحلرميي؟
   كانت ساعات أهل زمان كبيرة احلجم، ويرتبط معظمها بالشمس، ولم تكن دقيقة، وكانت أيضأ 

خرساء ال تنطق.
   لكن أفضل ما في الساعات القدمية، هو أن لصوص زمان لم يكن باستطاعتهم أن »ينشلونها« في 

الزحام من أيدي أصحابها!

بعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء

1-844-355-6939
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

أسعار  في  انخفاض   %18 الى  تشير  العقارات  سوق  توقعات  اغلب  كانت   ٢0٢0 مايو  في 
العقارات في عام ٢0٢1.  وقد انقلبت متاما التوقعات الي حيث شهد السوق خالل عام ارتفاعا 
في املتوسط عوض االنخفاض الطفيف الذي حدث في أوائل انتشار الكوفيد وفاقه بطريقة 

غير مسبوقة في تاريخ سوق العقارات.  
توقعته في مايو  بتوقعات عكسية عما سبق  العقارية  الكندية  القروض  تأتي هيئة  واآلن 
٢019.  وألن توقعات اجتاه األسعار في النصف الثاني من عام ٢0٢1 هو زيادة ال تقل عن %14 

مقارنة بالعام املاضي. 
وعلى ذلك من املتوقع ان يزيد متوسط سعر البيت الى 650 ألف دوالر. ونري اآلن أيضا االقبال 
على اإليجارات في تزايد بعد االنخفاض احلاد خالل العام املاضي وهذا مؤشر إيجابي في صالح 

توقعات الزيادة. وايضا توقعات رجوع االقتصاد التدريجي الى ما كان عليه قبل الكوفيد.

توقعات العام املاضي تنقلب متاماتوقعات العام املاضي تنقلب متاما

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكنديةإعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
nagigirguis.com
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صحيفة »ذا فاميلي داي«، األمريكية:

نعمة النظرنعمة النظر
تأمل القدرات الكامنة في التمشي على الرصيف. دع جانباً تلك االعتبارات كالتوازن والتنسيق يبق عليك 
أن تنظر الى حيث تسير. وهذا يعني، على نحو ما، أن تستخرج عبرة من الدوامة املتبدلة دائماً حولك من 
احلركة واللون والضوء والظل. ولكي تفعل ذلك جتد في تصرفك نحو 100 مليون خلية حساسة القطة 
هي العصيات واخملاريط التي تتألف منها شبكية كل من عينيك. والشبكية حتوي كذلك أربع طبقات من 
اخلاليا العصبية. وهذا اجلهاز مبجمله قد يقوم مبا يوازي عشرة مليارات عملية حسابية في الثانية، حتى 
قبل أن تصل الصورة الى العصب البصري. وحني تصل التفاصيل البصرية الى الدماغ، ثمة قشرة دماغية 
حتوي ما يزيد على اثني عشر مركزاً بصرياً منفصالً تقوم بتحليلها. ويقدر أن الرؤية، بشكل أو بآخر، تشغل 
نحو 60 في املئة من القشرة الدماغية. أما أنت فتبقى هانئاً في غفلتك عن كل هذا الذي يجري وتكتفي 

بالقاء نظرة عبر الشارع وتقول: »أوه، ها هي زوجتي«.

صحيفة »نيويورك ديلي نيوز«:

الدواء على الواقفالدواء على الواقف
جدواها  عن  برهنت  النصيحة  هذه  دوائك«...  لتناول  »انهض 
في دراسة نشرتها اخيراً اجمللة الطبية البريطانية، بناء على 
اختبار أجري لعدد من الذين تناولوا حبوباً حتوي مادة الباريوم 

التي ميكن تصويرها باألشعة. 
 60 مع  واقفون،  وهم  احلبوب  اخذوا  الذين  املرضى  أن  وتبني 
سنتيمتراً مكعباً من املاء، استطاعوا تذويب تلك احلبوب عبر 

جهازهم الهضمي خالل خمس ثوان.
نصف  ذاب  فقد  مضطجعون  وهم  احلبوب  تناولوا  الذين  أما 
مقدار احلبوب لديهم في املريء من غير ان يستقر في املعدة. 

وهذا ينطوي على خطر مزدوج، وهو استقرار الدواء حيث ال يؤدي وظيفته من ناحية، وحيث يؤذي املريء من 
ناحية اخرى.

ديلي ميل:

كيف ميكن لوزن جسمك أن يزيد من فرص كيف ميكن لوزن جسمك أن يزيد من فرص 
اإلصابة بــــ »كورونا« احلاد!اإلصابة بــــ »كورونا« احلاد!

الذين  األشخاص  أن  أكسفورد  أجرتها جامعة  دراسة  وجدت 
اجلسم  كتلة  مؤشر  نطاق  من  العليا  املناطق  في  يُعتبرون 

»الصحي« معرضون بشكل متزايد خلطر اإلصابة بـ«كوفيد-19« احلاد.
ويتراوح مؤشر كتلة اجلسم الصحي بني 18.5 و٢5، ولكن الدراسة اجلديدة تظهر أنه لكل نقطة فوق ٢3، 

يزداد خطر دخول الشخص إلى املستشفى من »كوفيد« بنسبة %5.
كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 10% من أقرانهم النحفاء، للحاجة إلى عالج العناية املركزة.

ولكن اخلطر يكون أكثر أهمية لدى البالغني األصغر سنا، والشخص الذي يتراوح عمره بني ٢0 و39 عاما 
معرض خلطر دخول املستشفى بنسبة 9% أكثر، من كل نقطة من نقاط مؤشر كتلة اجلسم فوق ٢3.

كما تزداد احتمالية دخولهم إلى وحدة العناية املركزة بنسبة 13%، وتزداد احتمالية موتهم بنسبة %17 
عما لو كان مؤشر كتلة اجلسم لديهم ٢3 أو أقل.

ونتيجة لذلك، يقترح معدو الدراسة اجلديدة إعطاء األولوية لألشخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة 
والوزن الزائد للتلقيح، بدال من اتباع نهج العمر.

وكشف حتليل ما يقرب من سبعة ماليني سجل صحي مجهول الهوية ألشخاص يعيشون في إجنلترا، عن 
13503 مرضى »كوفيد-19« كانوا بحاجة إلى رعاية في املستشفى بني ٢4 يناير و30 أبريل ٢0٢0.

وقارن علماء جامعة أكسفورد مؤشر كتلة جسم املريض مبعركة »كوفيد«، ووجدوا أن خطر اإلصابة مبرض 
شديد يزداد مع زيادة وزن اجلسم.

ووجدت دراسات سابقة أن األشخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
خطيرة والوفاة من »كوفيد-19«، ولكن هذه هي الدراسة األولى التي تبحث في نطاق مؤشر كتلة اجلسم 

بأكمله.

مجلة »علم النفس اليوم« االمريكية:

من جراب الطالبمن جراب الطالب
فيما يأتي بعض االجوبة »العبقرية« املسلية لتالميذ السنة االبتدائية االخيرة عن بعض االسئلة العلمية، 

مستقاة من فروضهم وفحوصهم وتسميعاتهم الشفهية:
»ميكنك االصغاء الى صوت الرعد بعد البرق فتعرف كم هي قريبة منك ضربة الصاعقة. أما اذا لم تسمع 

الرعد فتكون الصاعقة ضربتك«.
»الذبذبة حركة لم تقرر بعد في أي طريق تنطلق«.

»يشرح علم الوراثة ملاذا تشبه والدك وإذا لم تكن كذلك ملاذا ينبغي لك أن تشبهه«.

مجلة »ريدرزدايجست«:

من كاتب الى كلبهمن كاتب الى كلبه
 أهدي املؤلف جفري كونفيتس كتابه »احلارس« إلى: »روفوس الذي أعد الفصل السابع والعشرين للنشر«. 

وروفوس هذا هو كلب املؤلف، ووزنه نحو 8٢ كيلو جراماً. 
ويفسر كونفيتس االمر كما يأتي: »هذا الفصل كان يقلقني كثيراً. وتركته أحد االيام على الطاولة. ولدى 
عودتي الى املنزل وجدت ان روفوس علك اوراقه جميعاً. ولم يكن لدّي نسخة من الفصل، فاضطررت الى 

اعادة كتابته. وجاءت الصيغة اجلديدة أفضل من السابقة. لذلك قررت إهداء الكتاب الى الكلب«.

صحيفة بيلد األملانية:

لعبة كورونا.. مزحة لكسر امللل لعبة كورونا.. مزحة لكسر امللل 
تتحول إلى منتج رائجتتحول إلى منتج رائج

اإلصابات  حملاصرة  خانقة  قيود  من  أملانيا  تعاني 
ملل  من  بها  يرتبط  وما  كورونا،  بفيروس  املرتفعة 

وانعزال اجتماعي.
لكن عائلة أملانية في مدينة فيسبادن غربي البالد، ابتكرت لعبة أطلقت عليها »كورونا«، للحد من امللل 

في الفترات الطويلة داخل املنازل.
واللعبة اللوحية التي تشبه ألعابا مثل »بنك احلظ«، وهي لعبة لوحية شهيرة في مصر، مصممة لـ4 
صحيفة  وفق  فيسبادن،  في  شفيدرالب  عائلة  من  عاما«   ٢0« وسارة  عاما«   14« الرا  وابتكرتها  العبني، 
بيلد األملانية. ويقول األب بنديكت »58 عاما«: »كانت الرا وسارة محبطتني من القيود املرتبطة بإجراءات 
محاصرة فيروس كورونا«. وتقوم اللعبة على فكرة شراء االحتياجات الرئيسية للجيران، فالهدف هو شراء 

احتياجات مثل الطعام وورق التواليت للجيران غير القادرين على الذهاب للسوبر ماركت.
ومع رمي حجر النرد، يتحرك األفراد بني مراحل معينة، لكن ميكن أن يواجه الالعب عقابا يعيده خطوات 

للوراء. وفي النهاية، من يوصل االحتياجات للجيران »افتراضيا« أوال يفوز.
أوراق  لتصميم  جرافيك  مصمم  على  وعثروا  العائلة،  أصدقاء  بني  كبير  حماس  هناك  كان  البداية  وفي 

اللعب واللوحة الورقية الرئيسية.
ووفق صحيفة »بيلد«، فإن العائلة استثمرت ٢0 ألف يورو وأنتجت اللعبة بشكل احترافي، وكان اإلصدار 

األول مكونا من ٢000 قطعة، وصدر اإلصدار الثاني في فبراير/ شباط املاضي.
ويتزايد الطلب على اللعبة حاليا، وتطلب متاجر بيع األلعاب كميات كبيرة من اللعبة اجلديدة، وتباع في 

الوقت احلالي في 100 متجر في عموم أملانيا، ويبلغ سعرها 38 يورو يذهب 10% منها لألعمال اخليرية.

موقع »يو بي آي« األمريكي:

دراسة: مفعول سحري للموسيقى الهادئة على كبار السندراسة: مفعول سحري للموسيقى الهادئة على كبار السن
الليل بشكل  في  ينامون  الهادئة  املوسيقى  إلى  الذين يستمعون  السن  أن كبار  دراسة جديدة  أظهرت 

أفضل من أولئك الذين ال يستمعون إليها.
وذكر موقع »يو بي آي« األمريكي في تقرير نشره، أنه استناداً إلى قياس مؤشر جودة النوم، شائع االستخدام، 
واملكون من ٢1 نقطة، فإن الدراسة وجدت أن مستمعي املوسيقى قد حققوا في املتوسط حتسناً مبقدار 

نقطتني في النوم مقارنة بغير املستمعني إليها.
كما أشارت الدراسة، التي نُشرت في دورية مجتمع الشيخوخة األمريكي، األربعاء، إلى أن أولئك الذين 
حتسناً  شهدوا  قد  منخفض،  وبصوت  البطيء،  اإليقاع  ذات  املوسيقى  أو  »الهادئة«،  املوسيقى  اختاروا 
يقارب الـ٢.5 نقطة على نفس املقياس، وذلك مقارنة بأولئك الذين استمعوا إلى املوسيقى »اإليقاعية« 

أو املوسيقى ذات اإليقاع األسرع.



Saturday, May 15, 2021 - Issue (186)السبت  15 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد السادس والثمانون بعد املائة 99
50005000 مسافر جوي دخلوا كندا واختبروا  مسافر جوي دخلوا كندا واختبروا 

ايجابيا لفيروس كورونا منذ فبرايرايجابيا لفيروس كورونا منذ فبراير

أوتاوا: جاءت نتيجة فحص أكثر من 5000 شخص لفيروس كورونا ايجابية 
بعد عودتهم لكندا وهذا منذ بدء تشغيل فنادق احلجر الصحي االلزامية 
انواع متحولة من فيروس كورونا في ثلث تلك  أواخر فبراير ومت حتديد  في 

احلاالت تقريبا.
وتشير البيانات التي قدمتها وكالة الصحة العامة الكندية الى أن 3748 
فرد ثبتت اصابتهم باملرض يوم عودتهم الى كندا على الرغم من كونهم 
يحملون شهادات تثبت انهم اختبروا سلبيا للفيروس قبل ثالثة أيام من 
كورونا  لفيروس  إيجابيا  اختبروا  فرد   1411 هناك  وكان  الطائرة،  ركوبهم 
بعد 10 أيام من وصولهم الى كندا، ومن بني جميع احلاالت االيجابية كان 
هناك 1566 يحملون انوع من لفيروس املتحور و134 يحملون نوعا أخر من 
الفيروس املتحور ، و95% من املرضي كانوا مصابني بالفيروس املتحور الذي 
ظهر اوال في اململكة املتحدة وهو الفيروس املتسبب في اغلب االصابات 

في كندا.
عن  االحصاءات  بأحدث  علم  ان  بعد  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  وقال 
املسافرين، إنه قلق للغاية بشأن هذا الفيروس املتغير خاصة الذي ظهر 
مؤخرا في الهند، وقد حظرت كندا الرحالت اجلوية من الهند وباكستان 

منذ يوم ٢3 ابريل بسبب ارتفاع االصابات بفيروس كورونا في هذه الدول.
اثبات  يقدموا  ان  كندا  الي  القادمني  املسافرين  جميع  من  كندا  وتطلب 
حلصولهم علي اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 7٢ ساعة من صعودهم 
علي الطائرة املتجهة الى كندا واالقامة ملدة ثالثة أيام في فنادق حكومية 
االختبار  جاء  واذا  كورونا  لفيروس  ثانية  مرة  واختبارهم  الصحي  للحجر 
سلبي ميكنهم التوجه ملكان اقامتهم إلمتام اسبوعني من احلجر الصحي 

– اعلى أن يقوموا باختبار أخر بعد 8 ايام تكون نتيجته سلبية.

الشرطة تغرم كنيسة والشرطة تغرم كنيسة و2626 من املصلني في  من املصلني في 
نوفا سكوتيا لتجاهل القواعد الصحيةنوفا سكوتيا لتجاهل القواعد الصحية

مقاطعة  شرطة  غرمت 
كنيسة  سكوتيا  نوفا 
مببلغ  املسيحية  ويستون 
فرد  و٢6  دوالر   116٢٢
الكنيسة  اعضاء  من 
من  و13  النساء  من   13
مببلغ  منهم  كل  الرجال 
ان  بعد  وذلك  دوالر   ٢4٢٢
الى مقر  الشرطة  حضرت 
الكنيسة بناء على شكوى 
بان هناك جتمع ديني كبير 
مما ينتهك القيود الصحية 

املفروضة من املقاطعة.
وقال ضابط الشرطة كريس مارشال انه عندما بدأت الصالة في الساعة 
11:15 صباح يوم االحد مت حتذير الناس من انهم قد يواجهون غرامات مبوجب 
قانون حماية الصحة باملقاطعة ولكنهم استمروا في أداء الصلوات، ولذا 

اعطتهم الشرطة غرامات مالية.
وكانت الشرطة قبل اسبوع من هذا قد قامت بتحذير الكنيسة واملصلني 
وقتها  واكتفت  كبير  ديني  بتجمع  شكوي  تلقت  ان  بعد  التجمع  بعدم 
بإصدار حتذيرات، وقال ضابط الشرطة كريس انه في حالة استمرار تقدمي 
شكاوي ضد الكنيسة فسوف تعود الشرطة إلعطاء غرامات ثانية، وأعرب 
كبير مسئولي الصحة في املقاطعة عن خيبة أمله وقال إنه علي أتصال 
منتظم بالزعماء الدينيني وانه يدرك أهمية اخلدمات الدينية ولكنه يدرك 
أيضا انه في الوقت احلالي هناك حاجة الى عدم التجمع نظرا للخطر الذي 

قد يتعرض له الناس.

مبا فيهم االقباط... قرار رسمي للوزراء مبا فيهم االقباط... قرار رسمي للوزراء 
باعتماد شهداء ومصابي االرهاب من باعتماد شهداء ومصابي االرهاب من 20142014

أصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا رقم ٢٢7٢ لسنه ٢0٢0 باعتماد شهداء 
الشهداء  رعاية  صندوق  ضمن   ٢014 من  االرهابية  العمليات  ومصابي 
انشاء صندوق تكرمي شهداء  باالطالع على  القرار  واملصابني.   حيث نص 
وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات االرهابية واالمنية واسرهم الصادر 
بالقانون رقم 16 لسنه ٢018 املادة االولى يعتبر املصابون والضحايا الواردة 
املرفقة من املصابني والضحايا املدنيني في تطبيق  اسماؤهم بالكشوف 
العمليات  ومفقودي  وضحايا  شهداء  تكرمي  صندوق  انشاء  قانون  احكام 
اإلرهابية واالمنية واسرهم املشار اليه وعلى اجلهات اخملتصة تنفيذ القرار.
وضمت كشوف الشهداء من ضحايا العمليات االرهابية منذ ٢014 وحتى 
٢018 أجمالي »1٢60 شهيد مدني« دون شهداء الشرطة واجليش، وضمت 

كشوف املصابني من العمليات االرهابية » 1804 » مصاب مدني.   
»ليبيا  شهداء  االسماء  ضمت  املدنيني  االقباط  الشهداء  مستوى  وعلى 
الذين استشهدوا على يد داعش االرهابية في ٢015، وشهداء البطرسية 
اسماء  وبعض  وحلوان  صموئيل  االنبا  دير  وحادثي  واالسكندرية  وطنطا 

الشهداء االقباط بشمال سيناء. 
ونشر قرار ومنوذج للتقدم للتضامن االجتماعي ولصندوق رعاية الشهداء 
واملصابني ملن يرغب التسجيل أو احلصول على وظيفة من املصابني ومرفق 
حافظة مستندات ومنها قرار مجلس الوزراء ومنوذج تأمني انه غير مؤمن 
الرقم القومي وشهادة قيد عائلي  عليه وصحية احلالة اجلنائية وبطاقة 
وشهادة التجنيد واقرار بإعالة املصاب او اسرة الشهيد واقرار بعدم سبق 
استفادة االسرة بأي من التعني اخلاص بالشهداء    ويذكر ان سبق وارسلت 
اسر شهداء ليبيا استغاثات لالعتراف بشهداء ليبيا وتسجيلهم ضمن 
اجمللس القومي لرعاية الشهداء واملصابني حيث لم مي االستفادة من مميزات 
جلنة  ومقرر  ونقادة  قوص  اسقف  بيمن  االنبا  نيافة  وقام  وسبق   ، اجمللس 
القومي  باجمللس  تسجيل  قرارات  على  باحلصول  املقدس  باجملمع  االزمات 
واالسكندرية  والبطرسية  »طنطا  لشهداء  واملصابني  الشهداء  لرعاية 

وحلوان” .

احتجاجات كندية على أعمال احتجاجات كندية على أعمال 
العنف املستمرة في القدس العنف املستمرة في القدس 

الشرقيةالشرقية
اجلالية  أعضاء  عقد 
لفلسطينية  ا
طارئا  جتمعا 
القنصلية  أمام 
في  االسرائيلية 
احتجاجا  تورنتو 
العنف  أعمال  على 
في  املستمرة 
الشرقية  القدس 

والتي أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيني.
من  سلسلة  أعقاب  في  هذه  العنف  أعمال  وتأتي 
القوات  طرد  أمكانية  بسبب  واالحتجاجات  االعتصامات 
يطالب  حيث  منازلهم،  من  الفلسطينيني  االسرائيلية 
االراضي  بهذه  جراح  الشيخ  حي  في  اليهود  املستوطنني 
في القدس الشرقية، وقال منظمو االحتجاجات في تورنتو 
التي  القسري  العنف وعمليات االخالء  أنهم يدينون أعمال 
سيتم اتخاذها والتي ذكر مكتب حقوق االنسان التابع لألمم 
عائالت  عدة  وتواجه  احلرب«  »جرائم  الى  ترقي  إنها  املتحدة 
فلسطينية عملية اخالء وشيكة في حي الشيخ جراح في 

القدس الشرقية.
سياسية  ومجموعات  االنسان  حقوق  جماعة  ركز  وقد 
طرد  الي  تهف  التي  العمليات  هذه  علي   الضوء  اخري 
الفلسطينيني من القدس للحفاظ علي االغلبية اليهودية 
من السكان واشارت  منظمة بي-تسليم اليهودية ومنظمة  
إلى  لها  نيويورك مقرا  تتخذ من  التي  ووتش  رايتس  هيومن 
نظاما  أصبح  إنه  يقولون  ما  على  كمثال  السياسات  هذه 
االتهامات وقالت  العنصري، ورفضت إسرائيل هذه  للفصل 
نزاع عقاري خاص  الشيخ جراح هي  الوضع في منطقة  إن 
القدس  سكان  من  مئات  ويتجمع  التوترات،  هذه  الي  ادي 
عمليات  علي  لالحتجاج  أسبوعني  منذ  ليلة  كل  الشرقية 
االخالء ويتصدى لهم متظاهرون يهود متطرفون يهود قاموا 

مبسيرات أيضا.
اصيبوا  فلسطيني   305 من  أكثر  أن  الى  التقارير  وتشير 
للدموع  املسيل  والغاز  باملطاط  مغلفة  معدنية  برصاصات 
في  املتظاهرين  علي  االسرائيلية  الشرطة  أطلقتها  التي 
اصيبوا  ضابطا   ٢1 أن  الشرطة  وقالت  املقدسة،  االماكن 
 7 واصيب  املستشفيات،  الي  نقلوا   3 بينهم  ومن  بجروح 
تورنتو  السلمية في  املظاهرات  ايضا، وقد جرت  إسرائيليني 
خارج القنصلية االسرائيلية، وقال همام فرح عضو مجلس 
ادارة اجلالية الفلسطينية الكندية »أن املتظاهرين يطالبون 
والعنف  االخالء  عمليات  ضد  بالوقوف  الكندية  احلكومة 
هذه  وإن  اسرائيل  على  عقوبات  كندا  تفرض  أن  نريد  وقال 
ظاملة  قضية  هذه  متساويني،  جانبيني  بني  قضية  ليست 
مارك  الكندي  اخلارجية  وزير  أصدر  وقد  هذا  ومضطهدة، 
وإن  كثب  عن  الوضع  تتابع  كندا  »أن  فيه  قال  بيانا  جارناو 
في  ودائم  وعادل  شامل  سالم  حتقيق  بهدف  ملتزمة  كندا 
دولة فلسطينية تعيش  اقامة  االوسط مبا في ذلك  الشرق 
جنبا الى جنب في سالم وأمن مع إسرائيل، وكندا بوصفها 
الن  عميق  بقلق  تشعر  إلسرائيل  مقربا  وحليفا  صديقا 
القرارات االخيرة بشأن املستوطنات وعملية الهدم واالخالء 
العيش  الشيخ جراح ستؤثر سلبا علي سبل  في منطقة 

وتقوض آفاق حل الدولتني.

أونتاريوأونتاريو لم يكن  لم يكن لديها خطة للتصدي للوباء او حلماية لديها خطة للتصدي للوباء او حلماية 
دور الرعاية طويلة االجلدور الرعاية طويلة االجل

ذكر تقرير نهائي صادر عن جلنة مستقلة حققت في وضع بيوت الرعاية 
وباء  أونتاريو ليست مستعدة ملواجهة  أن  وباء كورونا  اثناء  طويلة االجل 
الرعاية طويلة االجل بسبب  وليس لديها خطة حلماية السكان في دور 
يوم  نهائيا  تقريرا  اللجنة  وقدمت  استمر سنوات عديدة.   الذي  االهمال 
االجراءات  التقرير  وأبرز  املقاطعة  الى حكومة  أبريل من 3٢٢ صفحة   30
طويلة  الرعاية  دور  اصاب  الذي  االنهيار  في  أسهمت  التي  والتقاعسات 
أن املقاطعة فشلت في تعلم  التقرير  وباء كورونا. وجاء في  االجل خالل 
الدرس من وباء سارس عام ٢003 وأن هناك حاجة الى إصالحات شاملة 
حلماية السكان الضعفاء واملعرضني للخطر في هذه الدور. وأظهر التقرير 
ان نقاط الضعف املتراكمة منذ سنوات عديدة قد ظهرت بشكل خطير 
والعاملني  باملقيمني  كورونا  وباء  احلقه  الذي  واالنهيار  الوفيات  اعداد  في 
في هذه الدور، واوضح التقرير أيضا أوجه القصور في استجابة حكومة 
الدور  هذه  لتحسني  الواعدة  واالفكار  املمارسات  وأفضل  املقاطعة 
املنشأت  تصميم  سوء  إن  أيضا  التقرير  وقال  النهائية،  توصياته  وقدم 
واكتظاظها بالسكان زاد من اعداد الوفيات وحدة املرض، وقد توفى 4000 
من املقيمني بهذه الدور و11 من العاملني بها حتى نهاية ابريل ٢0٢1. وقال 
التقرير أيضا إن النقص احلاد في عدد املوظفني ومقدمي الرعاية الصحية 
 ، تعقيدا  الوضع  زاد  العدوي  مكافحة  اجراءات  على  التدريب  وضعف 
السكان  احتياجات  لتلبية  جديدة  مرافق  لبناء  ماسة  حاجة  هناك  وأن 
املسنني في املقاطعة وانه على احلكومة إعادة النظر في كيفية إدارة هذه 
املساكن مع التركيز على الرعاية اجليدة وعلى حكومة أونتاريو أن تطور 
وتنفذ وجتد حلول لكيفية العناية بكبار السن وحتضر خطط حلدوث وباء 
في املستقبل، هذا وقد أجرت اللجنة مقابالت مع اكثر من 7000 شخص 

وراجعت االف الوثائق منذ أن بدأت عملها في الصيف املاضي .
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عالجات منزلية للتخلص من رائحة اإلبطني عالجات منزلية للتخلص من رائحة اإلبطني 
في الصيففي الصيف

املنزلية  العالجات  إنديا، بعض  أوف  تاميز  أوردت صحيفة 
التي تساعد على التخلص من الرائحة احملرجة لإلبطني، 

خاصًة خالل الصيف.
امللح الصخري

ضع بعض امللح الصخري في دلو ماء فاتر، واخلطه حتى 
الصخري  امللح  يتميز  اإلبطني.  ثم استخدمه في  يذوب 
بتطهير فعال، ويساعد في القضاء على التعرق املفرط.

خل التفاح
خذ كوباً من خل التفاح واخلطه بنصف كوب من املاء. ضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على 

اإلبط قبل النوم، واغسله باملاء الفاتر في الصباح.
البطاطس

الروائح  قطع شرائح رقيقة من البطاطس وافركها حول اإلبط ملدة 30 دقيقة، واغسله باملاء فتتالشى 
الكريهة.

صودا اخلبز مع الليمون

اخلط ملعقتني كبيرتني من صودا اخلبز مبلعقة كبيرة من عصير الليمون حتى تتحوالن إلى عجينة. دلك 
اخلليط على اإلبط 10 دقائق بحركة دائرية، ثم اغسله باملاء.

عصير الطماطم
امزج عصير الطماطم بعصير الليمون، وضع اخلليط 10 دقائق حتت اإلبطني ثم اغسله باملاء البارد.

كيف تختار النظارات الشمسية بحسب شكل وجهككيف تختار النظارات الشمسية بحسب شكل وجهك
الشمس  من  العينني  حماية  في  وظيفتها  إلى  إضافة 
ملحقاً  الشمسية  النظارات  تعتبر  الصيف،  فصل  في 

ضرورياً ومكمالً لألناقة.
الشمسية  النظارات  اختيار  في  البعض  يفشل  وقد 
مظهرهم  على  سلباً  يؤثر  مما  الوجه،  لشكل  املناسبة 
موقع  أورد  املشكلة،  هذه  ولتجنب  وأناقتهم.  العام 

“ميترو” اإللكتروني، النصائح التالية:
الوجه املستدير

أولئك الذين لديهم أشكال وجه مستديرة عادة ما يكون 
لتجنب  ضيق.  وفك  ضيقة  وجبهة  ممتلئة  خدود  لديهم 

اإلفراط في إبراز استدارة الوجه في مركزه، جتنب ارتداء النظارات املستديرة والبيضاوية.
الوجه البيضاوي

إذا كان لديك وجه بيضاوي، فأنت محظوظ بالنسبة للنظارات الشمسية. بفضل سمات وجهك املتوازنة، 
ميكنك ارتداء أي شكل من النظارات الشمسية. ومع ذلك، فإن النظارات ذات الزاوّية الناعمة هي األفضل.

الوجه املربع
ينصح ذوي اجلبهة العريضة والفك املربع باختيار النظارات املستديرة أو البيضاوية وجتنب أي زوايا أو حواف 

مستقيمة.
الوجه املستطيل

ميكن ألصحاب الوجه املستطيل اختيار نظارات كبيرة، ألنها تضيف ملسة من األناقة خارج أوقات العمل 
إلى أي نوع من املالبس.

كيف تتعامل كيف تتعامل مع االختالف في الرأي عن الشريك؟مع االختالف في الرأي عن الشريك؟
حتدث اخلالفات في أفضل العالقات. ولكن ماذا إذا كانت 
إلبقاء  أو  التلفزيون  على  تشاهده  ما  بسبب  املرة  هذه 

اجلوارب املثقوبة أو التخلص منها؟
وماذا لو كان اخلالف حول األسئلة والقضايا السياسية 
جائحة  ظل  في  احلالي  الوضع  وفي  قيمك؟  متس  التي 

كورونا، ال يستغرق األمر كثيراً حتى حتتدم األمور.
يعتقد البعض أن القيود ليست جيدة مبا يكفي وآخرون 

يعتقدون أنها صارمة للغاية و«أشبه باألنفلونزا«!
االستثنائي  الوضع  هذا  عن  الناجت  الضغط  الواقع  وفي 
عن  التحدث  يجعل  ال  اآلن،  طويلة  فترة  منذ  املستمر 

األشياء سهالً.
إذن ماذا عن كشف الشريك عن رأي يخيف الطرف اآلخر؟ االختالف في الرأي دائما كان يضع ضغطا على 

العالقات، وهذا ليس أمراً جديدا بسبب اجلائحة. 
آراء تفزعك وتغضبك. وتقول الطبيبة النفسية  وهذا ميكن أن يؤدي إلى كشف الطرف اآلخر فجأة عن 
ناتالي كراه: »في األوقات الطبيعية، ميكن جتاهل هذا لفترة ولكن عندما يحتدم األمر ويزيد خالل اجلائحة، 

فإن له قدرة ناسفة ميكنها أن تتسبب في انهيار العالقات«.
هناك  السياسية  بالقضايا  األمر  يتعلق  »عندما  بوكنهاور:  أنيكا  الزوجية  العالقات  استشاري  وتقول 

ثنائيات جتد من السهل املناقشة. إنهم يحبون الدخول في نقاش فكري إنهم يستمتعون به«.  
غير أن املزاج األساسي يتسم بالتقدير والقبول وهو ما يجعل من السهل حتمل االختالف في اآلراء.

ونصيحتها لنقاش جيد، ال تأخذ مباشرة اجلانب املعارض والدفاع عن موقفك بشدة ولكن أعط الطرف 
اآلخر مساحة وكن فضولياً.

وبالتالي تسأل قائلة: »ملاذا تشعر بهذا الشعور جتاه هذا األمر؟«.
ثم استمع بصبر وعند نقطة معينة قل: »حسناً لي رأي مختلف، هل تريد سماعه؟ ». وعلى اجلانب اآلخر 

ليس مفيداً أن يكون االجتاه: فائز وخاسر.

أصول ولياقة

بسمة:
البسمة عنوان الرقة والذوق السليم فاجعلها مالزمة لكل عمل تعمله. ابتسم عند املصافحة اللقاء أو 
للوداع وابتسم عند االستئذان، وعند السؤال عن شيء، وعند تقدمي الشكر. بل وفي مواقف احلزن إذ ميكنك 

أن ترسم على شفتيك بسمة جتمع بني الرقة والتعبير عن األسى.
 تردد:

ال تتردد طويالً عندما تريد املوازنة بني شيئني ترغب في شراء أحدهما.. فكر بسرعة و بت في األمر، فإن 
التردد الطويل يعطل البائع ويفقده الثقة في صدق نظرك.

علو:
إذا  العلو  أجمل  وما  واآلخر خیال.  األول حقيقة،  التعالي.  والعلو شيء غير  السمو..  العلو..  دائماً  اطلب 

صحبته الوداعة!
إهمال:

ال تؤجل عمل ما ميكنك عمله فقد جتد ظروف تشغلك عن أدائه.. وال تهمل هندامك إذا كنت في بيتك 
بل بادر بارتداء مالبس النهار عقب استيقاظك مباشرة حتى في يوم اإلجازة، فقد تفاجأ بزائرين على غير 

انتظار. كما أن ذلك يجعلك أكثر نشاطاً ولياقة.

العناية بالنوافذ
   اذا تعذر فتح احدى النوافذ، ضعي 
ومن  االطار  على  خشبية  قطعة 
حنى  باملطرقة  خفيفاً  اطرقيها  ثم 

تفتح النافذة.
باملاء  النافذة  زجاج  غسل  بعد     
مبمحاة  تلميعه  ميكنك  وجتفيفه، 
ملعاناً  يكسبه  مما  جافة  أسود  لوح 

براقاً.
أيهما أكثر ثرثرة؟

الرجل  أن  على  الطريفة  الدراسات  إحدى  دلت     
املرأة  عن  الهاتفية  أحاديثه  في  ثرثرة  أكثر  األملاني 

األملانية بنسبة %7.
   وأن الرجل اإليطالي يثرثر أكثر من املرأة اإليطالية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  أما   .%٢0 بنسبة 
وقد  الثرثرة.  في  تعادالً  واإلناث  الرجال  حقق  فقد 
هي  البريطانية  املرأة  أن  على  الدراسة  كشفت 
الوحيدة التي مازالت تتفوق على الرجل في الثرثرة 

الهاتفية.
احتفظي بيديك ناعمتني 

عند  املطبخ  قفاز  استخدمي     
التي  املنزلية  باألعمال  قيامك 
غسل  مثل  املاء،  فيها  يستخدم 
تلميع  أو  املالبس  أو  الصحون 

األحواض.
   ومرري فرشاة أسنان ناعمة على 
من  مبتدئة  الدموية  الدورة  لتنشيط  يديك  ظهر 

عند األظافر إلى أعلى.
لدهان  السحري  اخلليط  هذا  بنفسك  اصنعي     

يديك:
   4 مقادير من ماء الورد، 4 مقادير من اجللسرين، 8 
مقادیر من عصير الليمون. واخيرا مقدار واحد من 

صبغة اجلاوي. 
   متزج املقادير معاً وحتفظ في زجاجة جافة وترج 
قبل  أو  الصباح  في  سواء  استعمالها  قبل  جيداً 

النوم أو عقب كل ابتالل اليدين باملاء.

نصائح منزلية
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الصني تؤكد سقوط حطام صاروخها التائه في احمليط الصني تؤكد سقوط حطام صاروخها التائه في احمليط 
الهنديالهندي

عن  اخلارج  الفضائي  صاروخها  حطام  إن  الصينية  السلطات  قالت 
السيطرة والذي كان متجها نحو األرض سقط في احمليط الهندي.

وقد حتطم اجلزء األكبر من الصاروخ أثناء دخوله الغالف اجلوي لألرض، ولكن 
وسائل اإلعالم احمللية قالت إن احلطام سقط مؤخرا غربي جزر املالديف.

تتتّبع بقلق مسار صاروخ »املسيرة  وأوروبية  وكانت مواقع رصد أمريكية 
حامال  املاضي  الشهر  أواخر  الصني  أطلقته  الذي  الضخم   ”5B الطويلة 

وحدة من محطة فضاء صينية قيد اإلنشاء.
للصني  أمريكية  انتقادات  السيطرة  عن  خارجا  الصاروخ  عودة  وأثارت 
أوروبية  مواقع  مساره  وتابعت  مأهولة.  مناطق  في  يسقط  أن  مخافة 
وأمريكية، كما كان موضوع جدل ونقاش على مواقع التواصل االجتماعي.
وتوقع علماء أن حتترق أغلب أجزاء الصاروخ أثناء سقوطه خالل مروره في 
لترتطم  مقاومة  األكثر  املواد  بعض  تبقى  أن  احتمال  مع  اجلوي،  الغالف 

بسطح األرض.
دون  احلجم تسقط  بهذ  بترك كتلة  »بالتهاون«  اتهامها  الصني  ورفضت 
قيادة على األرض. ووصفت وسائل اإلعالم احمللية التصريحات الغربية بأنها 

»مبالغة”.
وبصورة عامة، ميكن السيطرة على سقوط الصواريخ الفضائية الضخمة، 
وذلك عن طريق محركه أو محركات صغيرة جانبية مثبتة فيه. ويتم في 
هذه احلالة إعادة توجيه احلطام نحو موقع سقوط معني غير مأهول كأحد 

احمليطات على سبيل املثال.

شيخ األزهر: يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاءشيخ األزهر: يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء  
والسفر دون محرموالسفر دون محرم

اإلمام  األزهر  شيخ  حسم 
اجلدل  الطيب،  أحمد  األكبر 
من  بعدد  املتعلق  الفقهي 
القضايا املعاصرة، التي تهم 

املرأة.
»يجوز  األزهر  شيخ  وذكر 
العليا  الوظائف  تولي  للمرأة 
والسفر  واإلفتاء،  والقضاء 

دون محرم متى كان آمنا”.
التعسفي  »الطالق  وتابع: 
وجرمية  حرام  سبب  بغير 
لبيت  وجود  وال  أخالقية، 

الطاعة في اإلسالم”.
وأوضح الشيخ أحمد الطيب أنه »ال يحق للولي منع تزويج املرأة بكفء 
ثروة  لها نصيبا من  أن حتدد  »وللمرأة  دون سبب مقبول«، مضيفا  ترضاه 

زوجها إذا أسهمت في تنميتها”.
وذكر: »سفر املرأة في التراث الفقهي مشروط عند أغلب الفقهاء مبرافقة 
للمروءة  صادما  أمرا  كان  العصور،  تلك  في  السفر  ألن  احملرم،  أو  الزوج 
األسفار  نظام  أن  إلى  مشيرا  األسرة«،  أفراد  رجولة  في  وطعنا  والشرف، 
»تغير في عصرنا احلديث وتبدلت اخملاطر التي كانت تصاحبه إلى ما يشبه 
األمان.. لذلك فإن االجتهاد الشرعي ال مفر له من تطوير احلكم إلى جواز 

السفر بشرط الرفقة املأمونة”.
وأردف قائال: »من مكاسب املرأة أيضا، أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة 
ملصادرة  هذا  االلتفاف حول حقها  يجوز  ال  وأنه  تناسبها،  التي  الوظائف 
أو وضع العقبات أو التعقيدات اإلدارية ممن يستكبرون أن جتلس املرأة إلى 

جوارهم”.
وشدد على أن »كل محاولة من هذا القبيل، هي إثم كبير يتحمل صاحبه 

مسؤوليته يوم القيامة”.
وفيما يخص ثروة زوجها، قال أحمد الطيب: »من حق الزوجة شرعا أن حتدد 

لنفسها نصيبا حتتجزه من ثروة زوجها وهو حي مبقدار ما شاركت فيه”.
وتابع: »ال يخضع هذا النصيب لقسمة امليرات وال يرتبط بوفاة الزوج، ولها 

أن تأخذه قبل أو بعده وفاته. ألنه في احلقيقة دين في ذمة الزوج”.

منظمة الصحة تكشفمنظمة الصحة تكشف سبب »تسونامي كورونا« في الهند سبب »تسونامي كورونا« في الهند
اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العاملية، سوميا سواميناثان، 
أن النسخة املتحّورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أّدت إلى 

»تسونامي  السلطات  سمته  ما 
أكثر  ألّنها  الهند،  في  كورونا« 
عدوى وفتكاً كما أّنها أكثر قدرة 
باملقارنة  الّلقاحات  مقاومة  على 

مع النسخة األصلية للفيروس.
النسخة  إّن  سواميناثان  وقالت 
التي   »617 واحد  »بي  املتحّورة 
اكتشفت في الهند للمرة األولى 
في أكتوبر هي حتماً أحد العوامل 

األساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر 
بلد في العالم من حيث عدد السّكان.

حصيلة  الهند،  سّجلت  فيها،  الفيروس  تفّشي  بدء  منذ  األولى  وللمرة 
يومية قياسية بالفيروس تخّطت أربعة آالف وفاة باإلضافة إلى 400 ألف 
إصابة جديدة، لكّن اخلبراء يعتقدون أّن هذه األرقام الرسمية هي أقّل بكثير 

ممّا هو عليه الوضع على أرض الواقع.
وأوضحت أّن »هناك طفرات لهذا املتحّور تزيد من معّدالت انتقال العدوى، 
وميكنها أن جتعله أيضاً مقاوماً لألجسام املضاّدة التي اكتسبها اجلسم 

سواء من خالل التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية”.
هذا  أّن  إلى  لفتت  العاملية  الصحة  منّظمة  في  الكبيرة  املسؤولة  لكّن 
املتحّور ال ميكن حتميله لوحده مسؤولية الزيادة الهائلة في أعداد اإلصابات 
بكوفيد-19 في الهند، مشيرة باخلصوص إلى أّن املسؤولية تتحّملها أيضاً 
احلكومة الهندية التي تخّلت على ما يبدو عن حذرها في وقت مبكر جداً 
مثالية  بؤرة  شّكلت  حاشدة«  جماهيرية  »جتّمعات  بتنظيم  وسمحت 

لتفّشي الوباء.
الهند مهّمة صعبة  الوباء في  أّن مكافحة تفّشي  الطبيبة من  وحّذرت 
للغاية »ألّن الوباء يتفّشى بني آالف األشخاص ويتضاعف بوتيرة جتعل من 
أّن التطعيم لوحده لن يكون كافياً  الصعب للغاية إيقافه«، محّذرة من 

الستعادة السيطرة على الوضع.
والهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أعطت حتى اآلن الّلقاح بجرعتيه 

لـ٢% فقط من سّكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
وحّذرت سواميناثان من أّن »األمر سيستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات، 

للوصول إلى معّدل 70 إلى 80%« من السّكان امللّقحني.

رئيس الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية يتهمرئيس الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية يتهم احلكومة  احلكومة 
بالسعي »لتدمير« تيغرايبالسعي »لتدمير« تيغراي

إلى  بالسعي  احلكومة  اإلثيوبية  األرثوذكسية  الكنيسة  رئيس  اتهم 
له على  تعليق علني  أول  ميثل  فيديو  تيغراي، في مقطع  إقليم  »تدمير« 

النزاع املستعر منذ ستة أشهر في شمال البالد.
ومت تسجيل الفيديو لتصريح البطريرك املتحدر من تيغراي، وإخراجه خفية 
من إثيوبيا من قبل صديقه بعد أن تعرضت محاوالته السابقة بالتصريح 

العلني إلى »التضييق والرقابة«، على حد تعبيره.
وقال أبونا ماتياس باللغة األمهرية في مقطع الفيديو ومدته 14 دقيقة 
»إنهم يعملون ليال ونهارا لتدمير تيغراي. ال يتوقفون عندما يتعلق األمر 

بإبادة شعب تيغراي”.
 وأضاف: »هناك مجازر في جميع أنحاء تيغراي. يريدون مسح شعبها من 

على وجه األرض”.
ونادرا ما يصدر مثل هذا املوقف علنا في البالد منذ أن اندلع هذا النزاع بني 
اجليش اإلثيوبي و«جبهة حترير شعب تيغراي« احلزب احلاكم لإلقليم الذي 

كان يهيمن على السياسة الوطنية.

هدم كنيسة مارمينا بالعمرانية احملترقة هدم كنيسة مارمينا بالعمرانية احملترقة 
وال صحة عن بناء وال صحة عن بناء الدولة لهاالدولة لها

جملمع  املواجهة  مارمينا  كنيسة  مبنى  هدم  أعمال  بدأت 
التهم  فيها حريق  والتي نشب  العمرانية،  املدارس مبنطقة 

أدوارها األربعة.
وأكد مصدر مسؤول من الكنيسة، أن أعمال الهدم بالكامل 
املقاولني  والتي تعاقدت مع أحد  تتم على نفقة الكنيسة، 

لتنفيذ أعمال الهدم وإعادة بناء املبنى مرة أخرى.
العظيمة نشب  اجلمعة  أداء صلوات  بعد  احلريق  وقوع  وفور 
ونوافذ  جدران  من  اللهب  ألسنة  وظهرت  باملبنى،  حريق 
أهالي  هرع  الفور  وعلى  للكنيسة،  التابع  الثالث  الطابق 
بسيارات  الدفع  ومت  املدنية،  احلماية  قوات  إلبالغ  املنطقة 
اإلطفاء وتبعها اإلسعافـ وُفرض كردون أمني مبحيط املوقع.

املنطقة  أهالي  أن  بيانها  في  اجليزة،  املطرانية  وتابعت 
ساعدوا املطافئ للسيطرة على احلريق الذي أسفر عن بعض 
النيران  ولكن  املستشفى،  إلى  املصابون  ونُقل  االختناقات، 
التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق األربعة، وتقوم 

األجهزة املعنية بالفحص والوقوف على أسباب احلريق.
قوات  جناح  تفاصيل  بيان  في  اعلنت  الداخلية  وزارة  وكانت 
بكنيسة  نشب  حريق  على  السيطرة  في  املدنية  احلماية 

ماري مينا واملالك سوريال باجليزة.
للحماية  العامة  اإلدارة  قوات  أن  بيانها،  في  الوزارة،  وذكرت 
الفحص  وتبني من  البالغ،  إلى محل  انتقلت  باجليزة  املدنية 
املترددين سوى  من  أي  من  خالية  إليها  املشار  الكنيسة  أن 
بعض العاملني بها، وأن املبنى مكون من أربع طوابق وحدوث 
احلريق حدوث  وأن سبب  والرابع،  الثالث  بالطابقني  اشتعال 
بالدور  املعلق  بالسقف  الكهربائية  التوصيالت  في  خلل 

الثالث، ما أدى إلى اندالع احلريق وامتداده للدور الرابع.

تنفيذ حكم إعدام الراهب »أشعياء« تنفيذ حكم إعدام الراهب »أشعياء« 
قاتل األنباقاتل األنبا إبيفانيوس إبيفانيوس

نفذت مصلحة السجون حكم اإلعدام على الراهب »أشعياء 
وادي  كنيسة  داخل  إبيفانيوس،  األنبا  بقتل  املتهم  املقاري« 

النطروان عام ٢018.
حكم  املاضي  يوليو  في  أيدت  قد  النقض،  محكمة  وكانت 
السابق املسمى  الراهب  تواضروس  وائل سعد  اإلعدام على 
باسم أشعياء املقاري، وتخفيف حكم اإلعدام إلى السجن 
رميون  بامليالد  واسمه  املقاري،  فلتاؤس  الراهب  على  املؤبد 
إبيفانيوس  األنبا  قتل  جرمية  بارتكاب  التهامهما  رسمي، 

أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.
كانت محكمة جنايات دمنهور، قد قضت في ٢4 أبريل ٢019 
القضية  في  وذلك  الراهبني،  على  شنًقا  باإلعدام  باحلكم 

املقيدة برقم 3067 لسنة ٢018 جنايات وادي النطرون.
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للمرةللمرة االولى... املدارس الكاثوليكية في تورنتو ترفع علم  االولى... املدارس الكاثوليكية في تورنتو ترفع علم 
»قوس قزح»قوس قزح« في يونيو القادم« في يونيو القادم

مدارس  ستقوم  تورنتو: 
برفع  الكاثوليكية  تورنتو 
ما  او  قزح«  »قوس  علم 
الذي  الفخر«  »علم  يسمى 
واملثليني  املتحولني  ميثل 
املدارس  جميع  في  جنسيا 
الكاثوليكية في شهر يونيو 

القادم.
كيث  الطلبة  رئيس  وقال 
بحرية  يشعر  إنه  بابيليون؛ 
اكبر عندما يرى علم الفخر 
على  سيكون  ألنه  يرفرف 
طبيعته وحر في التعبير عن 
مجلس  صوت  وقد  نفسه، 

ادارة املدارس الكاثوليكية باملوافقة على رفع علم الفخر خالل شهر يونيو بعد 
أن قدمت جلنة متثل املتحولني جنسيا واملثليني ثالثة توصيات برفع العلم بعد 

ان متت املوافقة على رفع علم الفخر.
علم  رموز  »أن  تورنتو  في  الكاثوليك  املسيحيني  ايبراشية  قالت  جانبها  من 
أرسلت  أنها  ايضا  وقالت  اجملتمع«،  في  وانقسام  حاد  تناقض  تسبب  الفخر 
ان تكون  املؤلم  »أنه من  االدارة قالت فيها  الى جميع أعضاء مجلس  رسائل 
الطالب هي  بني  والشمولية  التالئم  لتعزيز  الوسائل  أفضل  املناقشات حول 
خارج  املرفوع  الصليب  وإن  احمللي،  اجملتمع  داخل  انقسام  في  تتسبب  نفسها 
الي  يشير  الكاثوليكية  املؤسسات  او  واملستشفيات  الكاثوليكية  املدارس 

التزامنا بأن جميع من يدخلون الى املبني محبوبون ويتم الترحيب به.
ويالحظ أن هناك العديد من اجملموعات التي تعمل علي الدفاع عن العديد من 
القضايا املتنوعة ولهذا السبب فإن العديد من مجالس املدارس ترفع بحكمة 
العلم الكندي فقط، بدافع االنصاف للجميع، ولم يوافق رئيس الطلبة كيث 
بابليون على هذا وقال: »إن رفع العلم مجرد بداية جلهد سيساعد على تعزيز 

بيئة اكثر شموال في املدارس«.

نهاية قضية الفيرمونت.. النيابة العامة نهاية قضية الفيرمونت.. النيابة العامة 
املصرية تسدل الستاراملصرية تسدل الستار

عن  مصر  في  العامة  النيابة  أعلنت 
مبناسبة  املنشأ  اإللكتروني  البريد  غلق 
التحقيقات في واقعة االعتداء على فتاة 

بفندق فيرمونت نايل سيتي.
مؤقتاً  أمراً  العامة،  النيابة  أصدرت  كما 
اجلنائية في  الدعوى  بأنه ال وجه إلقامة 
قضية مواقعة أنثى بغير رضائها بفندق 
 ،٢014 عام  خالل  سيتي  نايل  فيرمونت 
ضد  فيها  األدلة  كفاية  لعدم  وذلك 
املتهمني، وأمرت بإخالء سبيل احملبوسني 

احتياطياً منهم.
أشهر   9 نحو  استمرت  قد  الواقعة  في  العامة  النيابة  حتقيقات  وكانت 
استنفدت فيها كافة اإلجراءات سعياً للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها 
رضائها  بغير  عليها  اجملني  املتهمني  مواقعة  في  تخلص  مالبساتها  أن  إلى 
 ،٢014 عام  حضرته  خاص  حفل  خالل  الوعي  فقدانها  حال  بالفندق  بجناح 
ولكن األدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد املتهمني لتقدميهم إلى احملاكمة اجلنائية 

عنها.
وكانت التحقيقات قد مرت مبرحلتني، أوالهما رصدت فيها النيابة العامة في 
احلادث  حول  معلومات  من  تداوله  مت  ما  املاضي  العام  من  يوليو  شهر  نهاية 
مبواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة وتباين اآلراء فيه بني التنديد باملتهمني أو 
االدعاء بعدم صحة احلادث، ثم استمعت إلى اجملني عليها وشاهد واحد تواجد 
باجلناح محل الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثالثني شاهداً منهم من رأوا ثواني 
من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين 
سمعوا عنها وعن املقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليالً عن مالبساتها، فضالً 
أجروا حترياتهم حول  وأطباء شرعيني وضباط شرطة  بالفندق  عن مسؤولني 
الواقعة، وقدمت إلى النيابة العامة صور فوتوغرافية جلسد فتاة عار ال يظهر 
فيها وجهها وال أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت 

منه.

أونتاريوأونتاريو ستعطي جميع العمال ثالثة  ستعطي جميع العمال ثالثة 
أيام مرضية مدفوعة االجرأيام مرضية مدفوعة االجر

أيام  ثالثة  العمال  جميع  اونتاريو  ستمنح  تورنتو: 
مرضية مدفوعة االجر ملساعدة املوظفني علي أخذ 
وأعلن  اجلائحة،  اثناء  أنفسهم  لعزل  مرضية  اجازة 
بعد شهرين  ماكنوتون  مونتي  العمل  وزير  هذا  عن 
من الضغط الشديد من اخلبراء واملدافعني عن حقوق 
ستساعد  املرضية  االجازات  إن  قالوا  الذين  العمال 

على احلد من تفشي املرض في اماكن العمل.
العمل  ألصحاب  ستسدد  املقاطعة  إن  الوزير  وقال 
يدفعونه  عما  اليوم  في  دوالر   ٢00 الى  يصل  ما 
سيتم  البرنامج  وهذا  البرنامج،  خالل  ملوظفيهم 
في  والسالمة  التأمني  مجلس  خالل  من  إدارته 
مكان العمل وسيكون تأثيره بأثر رجعي من يوم 19 
هذا  إنشاء  وسيتم  سبتمبر.   ٢5 يوم  وينتهي  ابريل 
البرنامج من خالل مشروع قانون جديد في املقاطعة 

ويتعني متريره من قبل الهيئة التشريعية.
بأن  وعد  قد  املقاطعة  وزراء  رئيس  فورد  دوج  وكان 
املقاطعة ستنفذ برنامجها اخلاص لإلجازات املرضية 
تقدميها  لعدم  الفيدرالية  احلكومة  انتقد  ان  بعد 

أعانات خاصة لإلجازات املرضية.

مجلس إدارة وأسرة حترير مجلس إدارة وأسرة حترير 
»جود نيوز« »جود نيوز« 

يقدمون خالص العزاء يقدمون خالص العزاء 
للزميل املهندس / للزميل املهندس / حسام إبراهيمحسام إبراهيم  

وحرمه / وحرمه / سالي عبد املالكسالي عبد املالك
والصيدلي / ماجد ملوكوالصيدلي / ماجد ملوك

وحرمه / رمي ملوكوحرمه / رمي ملوك
في  إنتقال الوالدة / في  إنتقال الوالدة / 

د. نبيلة ناشدد. نبيلة ناشد
عزاء جلميع األسرة واحملبني في كندا ومصرعزاء جلميع األسرة واحملبني في كندا ومصر
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عقب إعالن وفاة املفكرة املصرية نوال السعداوي 
جماعة  من  لعناصر  تابعة  حسابات  ضجت 
على  ومتشددين  ومتطرفني  وأنصارهم  اإلخوان 
والرجم  والقذف  السب  بعبارات  التواصل  مواقع 
وصفوها  حيث  الراحلة،  وفاة  في  الشماتة  بل 
بالهالكة واملنحرفة والكافرة التي حاربت اإلسالم 
واحلجاب واألخالق لكونها نادت بحرية املرأة ووقف 

جرمية ختان اإلناث.
فاعتاد  نوعها  من  األولى  احلادثة  تلك  تكن  لم 
املتشددون اظهار عالمات و كلمات الشماتة على 
كل راحل مختلف عنهم في الفكر أمثال املفكر 

زيد  أبو  حامد  نصر  واملفكر  فودة  فرج  الشهيد 
فؤاد  احمد  والشاعر  حامد   وحيد  والسيناريست 
الرحمن  و الشاعر عبد  زويل  الدكتور احمد  و  جنم 
غيرهم  و  الثالث  شنودة  البابا  ونياحة  االبنودي 
مصيرهم  مقررين  احملاكمة  لهم  اقاموا  كثيرين، 
بعد املوت وكأن معهم مفاتيح اجلنة والنار او كأن 
النار،  و  باجلنة  اخلالدين  بقائمة  سرا  اهلل  اخبرهم 
ان  اخبرهم  و من  ارائهم  اين استقوا  نعرف من  ال 
يقوموا بعمل اهلل – من حيث دخول اجلنة و النار- 
وكأن  أفكارهم؟!  و  اخملتلفني  أقالم  يرعبهم  ملاذا  و 

موتهم انتصارا لفكرهم وكانهم مخلدون؟!
كثيرة  كانت  وان  »السعداوي«  موت  في  الشماتة 
ولكنها لم تكن األولى ولألسف لن تكون االخيرة  

  فبعد كل موت ملفكر مستنير مثل نوال سعداوي 
يخالف مجتمعاتهم  فكرا  يحملون  ممن  غيرها  أو 
يَّانة املَُتَدّينة، تظهر فئة من املسلمني ال تنهش  الدَّ
إال اجلثث و ال تقتات إال على موت ناقديهم أو ناقدي 
معتقدهم متوعدين لهم بنار ال تنتهي، و كأنهم 
فريستها  مع  جتد  ال  التي  اخملتبئة  الضباع  كحال 

وسعا إال بعد موتها.... وتلك بعض األمثلة: -
وفاة احمد فؤاد جنم ٢013

فؤاد  أحمد  وفاة  فيه  تسببت  الذي  الوقت  في 
الشاعر الكبير، جنم بصدمة حملبيه وعشاقه، تناول 
بعض املوالني لتنظيم اإلخوان وأتباعهم خبر، وفاة 

»جنم« بالسخرية منه والشماتة في موته.
حيث سخرت صفحات اإلخوان على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« من الوفاة، وقال أحمد طه 
أحد مذيعى قناه اجلزيرة، »البقاء هلل توفي الشاعر 
الرائعة  األعمال  صاحب  جنم  فؤاد  أحمد  الكبير 
الذي: سخر من الشريعة وقال طبقوها وحطوها 
»هفضل  وقال  الصالة  من  وسخر  جيبكم،  في 
طول اليوم أقوم واقعد«، ختم حياته بالكذب وقال 
وال يصوم  ال يصلي  ال يحكمون، كان  العسكر  إن 

ساخرا ال متكاسال«.
وفاة الشاعر عبد الرحمن االبنودى ٢015

من  كل  في  كاملعتاد  اإلخوان  شماتة  تتواصل 

الراحل  الشاعر  وفاة  ووجدوا  الرأي،  في  يخالفهم 
للشماتة،  خصبة  مادة  األبنودي  الرحمن  عبد 
على  وشماتتهم  سمومهم  بث  في  وأخذوا 
صفحات التواصل االجتماعي فيس بوك« و«تويتر”.
صفا  قناة  على  برامج  مقدم  داود  محمود  وقال 
اإلخوانية: »عبد الرحمن األبنودي مات.. أفضى إلى 

ما قدم”.
رئيس  اإلخواني  الدين  جالل  أحمد  املهندس  وقال 
عبد  »مات  الدولي:  واالستثمار  األعمال  جمعية 
الرحمن األبنودي فقد أفضى ملا قدم، اللهم أحسن 

خامتتنا يا رب«.
وفاة احمد زويل ٢016

من  حالة  العالم  فيه  يسود  الذي  الوقت  ففي 
أحمد  املصري،  العالم  رحيل  على  واألسى  احلزن 
والية  في  الكيمياء،  في  نوبل  بجائزة  الفائز  زويل، 
قدمه  ملا  نظرًا   ٢016 عام  األمريكية،  كاليفورنيا 
بفوائد  البشرية  على  عادت  وأبحاث  ابتكارات  من 
كثيرة، انهالت شتائم اإلخوان على الفقيد بسبب 

دعمه وتأييده لثورة 30 يونيو.
رحيل  على  معلًقا  عزوز،  سليم  الصحفي  وقال 
زويل: »آخرها موتة.. مات الدكتور أحمد زويل؟ ماذا 

كان ينقصك لكي متشي وراء السيسي؟!”.
اجلرف،  عزة  السابقة  اإلخوانية  البرملانية  أما 
فقالت: »وفاة أحمد زويل عليه من اهلل ما يستحق 

بالقتل  رضى  إنسانًا  يكن  لم  لكنه  عاملًا،  كان 
واالعتقال«، مضيفًة: »وعند اهلل جتتمع اخلصوم”.

وقال اإلعالمي اإلخواني محمد ناصر، مقدم برنامج 
مصر  إن  مكملني،  قناة  على  النهاردة«  »مصر 
»بدون  مضيًفا:  عالًيا،  اسمها  رفع  عاملا  خسرت 
يختم  زويل  أحمد  زي  كبير  عالم  ليه  هو  شماتة 

حياته بسخافة كدة؟”.
»ليه  الراحل:  للعالم  حديثه  موجًها  وأضاف 
يُفرج  أنه  السيسي  من  بتطلب  ماسمعناكشي 
السجون ظلم؟  في  مرمني  اللي  من  العلماء،  عن 
لكن شفناك في الندوة التثقيفية عمال تصقف 

للسيسي.. أدى اخرتك.. موتة«.
موت رفعت السعيد ٢017

حزب  رئيس  السعيد  رفعت  الدكتور  وفاة  بعد 
من  االخوان  قادة  احد  كتب   ٢017 عام  التجمع 
الشباب يتساءل مستنكرا: »الواحد بيحس بالعار 
موت  خبر  يسمع  ما  كل  احليلة  وانعدام  واخلزى 
فى  مطمئنا  آمنا  السعيد  رفعت  زى  كافر  مجرم 

فراشه«!
ولألسف يبدو أن هذا التفكير ينتشر ويتوغل فى 
صفوف كثيرين من شباب تيار اإلسالم السياسي. 
لم يعد مجرد أصوات خافتة.. البعض يطبقه قتال 
في  داعش  يفعل  كما  وحشية  بأساليب  وترويعا 
اغتيال  اآلخر يطبقه في صورة  والبعض  ضحاياه، 
معنوي وشماتة وتقرير ملصائر االفراد بعد موتهم 

كما يفعل بعض أنصار جماعة اإلخوان.
 وفاة وحيد حامد ٢0٢0

تظهر  وفاته  خبر  على  األفعال  ردود  بعض  جاءت 
حالة الصدمة لدى اجلمهور، فيما ظهرت كراهية 
املوت   فى  وشماتتهم  اإلرهابية  اجلماعة  أعضاء 
إحدى  فكتبت  التغريدات،  من  العديد  خالل  من 
ما  اهلل  من  »علية  اإلرهابية:  اجلماعة  مؤيدات 
يستحق ياما شوه االسالم ورجال الدين ف افالمه 
بانهم متشددين وحبهم للنساء واالرهاب«، وكتب 
آخر: »متنى أن يرى نهاية األخوان قبل مماته، فكانت 

نهايته وعند اهلل جتتمع اخلصوم”.
وفاة نوال السعداوي ٢0٢1

اشتغلت مواقع التواصل االجتماعي بسب الراحلة 

نوال السعداوي حيث قال الشيخ حامت احلويني، في 
»سبٌّ  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  له  تغريدة 
تطاولت  التي  السعداوي،  أجل  نوال  من  وتطاول 
اهلل،  رسول  وسّبت  بالظلم،  ووصفته  اهلل  على 
في  تدفن  وال  عليها  يصلى  وال  تغّسل  أال  وأوصت 

مقابر املسلمني«.
وزعم جنل السلفي أبو إسحاق احلويني، أن الدكتورة 
ادعائه،  حد  على  النار،  ستدخل  السعداوي  نوال 
في  كفر  من  قالت  مبا  هذه  كانت  »لو  قال:  حيث 
حياتها تستحق اجلّنة، لكان أولى منها أبو طالب 

عّم النبي ».
على  اهلل  » نحمد  فيها:  قال  تدوينة  دوّن  كما 
بالفجور  التي كانت تصّرح  هالك  نوال السعداوي 
مناسبة  كل  في  وأهله  الدين  ومعاداة  والفساد 
رشدي،  اهلل  عبد  الداعية  واتبعه  فيها«،  تخرج 
حيث خرج األخير في تسجيل فيديو يتحدث فيه 

عن تقلبات الراحلة نوال السعداوي.
تقدمها  التي  الشكر  سلسلة  عن  فضال  هذا 
إعالمي  او  فنان  او  مفكر  اصاب  ان  هلل  اجلماعة 

بفيروس الكورونا ودعائهم عليه بالهالك واملوت.
الراي النفسي في شماتة املوت

الطب  استشاري  حماد  هالة  الدكتورة  قالت 
أو  املقبول  غير  من  أنه  األسرى،  والعالج  النفسي 
املعقول ال أخالقيا وال دينيا وال إنسانيا أن يشمت أو 
يفرح أحد في موت أحد أيا كانت ديانته أو مشاعره 

أو سلوكياته أو أفكاره أو معتقداته. 
فاملوت  واع،  وغير  سوى  غير  شخصا  يعتبر  فهذا 
شيء يصيبنا جميعا، وهذا هو قدر وشيء سنلقاه 
حياة  على  يحكم  ال  الراقي  فاإلنسان  جميعا، 

املطلع  فهو  فقط  هلل  احلكم  إن  حيث  اآلخرين، 
علينا جميعا وعلى نفوسنا وأخالقياتنا وأعمالنا، 
أن  ميكن  ال  والرحمة  والنقاء  الصفاء  ميلك  فمن 
والعداوة،  واالنتقام  الكرة  الرغية على  لدية  تكون 
نفسيا  مريضا  ليس  فهو  املوت  في  يشمت  ومن 
فقط بل هو مريض اجتماعي وأخالقي، وجند أنه من 
الكراهية  يجتمع  أن  املرحلة  هذه  في  أن  الصعب 

واحلب معا.
فان  والفكر  الراي  صناع  موت  ورغم  وأخيرا... 
أفكارهم ال متوت وستظل سيفا صلبا في صدور 
هؤالء الشماتني. ال يوجد كاتب ميوت، الن اجلسد هو 
أرخص ما ميلك الكاتب، فاجلسد مجرد وعاء جميل 
بشكل  تصيغها  وتقدر  أفكارك  حتتوي  يساعدك 

مفهوم ومقبول للناس
فوده  وفرج  السعداوي  ونوال  حامد  وحيد  موت 
طاملا  يحدث  ولن  يحدث  لم  محفوظ  وجنيب 
أفكارهم مثل الطيور النورانية تدور الي اآلن والي 
لتنيرها،  الناس  قلوب  تدخل  وستظل  حولنا  األبد 
وستتوارثها  وبنا  فينا  حية  مازالت  فأفكارهم 

األجيال، هم انتصروا رغم أنف كل كاره وظالمي.
وعلينا أن نفرق بني »حرية التعبير« كمبدأ شامل 
ال أجزاء أو حتيزات له، و »ترخيص التعبير«  اما ما 
أصحاب  موت  في  شماتة  من  البعض  به  يقوم 
حرية  ليس  و  للتعبير  ترخيص  هو  الفكر  و  الراي 
إذا  فقط  التعبير  بحرية  يؤمنون  حيث  تعبير، 
لك  فيقدمون  معتقداتهم  و  رؤاهم  مع  توافقت 
رأيهم....  عن  خروجك  حلظة  تزول  تعبير«  »رخصة 
تشعر  »أن  شوبنهاور  أرثر  الفيلسوف  قال  وكما 
بالغيرة، فذلك طبيعي، لكن حينما تشمت، فذلك 

شيطاني«.

ملاذا يشمت بعض الشيوخ في موت املفكرين... )3-3(
 نوال السعداوى... منوذجا

هدفهم »التكفير« ال »التفكير«... ومعهم صكوك دخول اجلنة والنار
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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عماد حمدي اسم المع في عالم اجليتار الكالسيكي وصنفته 
الصحافة املوسيقية ضمن أحسن عازفي اجليتار في العالم. 

مختلف ومتميز حتى في مظهره املنفرد فقد حرص ان يكون 
كالسيكية  بإطاللة  ليظهر  يرتديه  ما  اختيار  في  فن  هناك 
أنيقة وجذابة ومتفردة وكأنه شخصية من شخصيات روايات 
األساطير والفرق الوحيد انه حقيقة وكأنه خرج من بني طيات 

الصفحات ليظهر امامنا وميتعنا بأجمل النغمات.
 يتمتع الفنان عماد، بسحر وعذوبة في عزف املوسيقى، فيجعل 
اجلمهور في كل حفلة من حفالته امام امسية استثنائية، فهو 
ميتلك املقومات اخلاصة بهذا الفن الذي يحتاج الى قدرات عالية 
فضال على احساس عال باملوسيقى، وعليه فان التفاعل يكون 
تعايش  وكلما  واجلمهور،  املسرح  بني  ما  حاالته  ذروة  في  عادة 
كلما  بعزفها،  يقوم  التي  املقطوعة  مع  حمدي  عماد  الفنان 
انعكس ذلك على اجلمهور الذي ينتقل اليه االحساس باحلالة 
اخلاص  اسلوبه  بفضل،  وذلك  ومعايشتها،  البديع  والعزف 
تخرج  اجليتار،  على  لألصابع  حركة  كل  مع  أن  حيث  بالعزف، 
وفضاءات  االغنيات  اجواء  في  للدخول  اجلمهور  تهيئ  نغمة 

املوسيقى الرحبة.
هو فوزه بجوائز  التي حققها عماد مؤخراً  اإلجنازات   ومن اهم 
جلنة التحكيم الكبرى الذهبية والفضية عن ثالثة من أعماله 
الفنية املتميزة في مهرجان »لوس أجنلوس السينمائي الدولي« 
التحكيم  جلنة  جائزة  وهى  الغربية،  ماليبو  مدينة  في  املقام 

جلنة  وجائزة  ميلوجنا«،  »تاجنو  مقطوعة  عن  الذهبية  الكبرى 
التحكيم الكبرى الفضية عن مقطوعة »ال فول«، وهى حلن من 
أمريكا الالتينية أشتهر في أوروبا والعالم بعد أن قامت بغنائه 
استخدمه  أن  حتى  بياف«  »إديت  الشهيرة  الفرنسية  الفنانة 
الفنان عادل إمام في الفيلم املصري الشهير »عمارة يعقوبيان« 
في رقصة مع فتاة شابة ليدلل بها على جمال وسحر فرنسا 
التحكيم  جلنة  وجائزة  الصبا،  أيام  جمال  فيها  عاش  التي 

الكبرى الفضية عن املوسيقى 
الشهير  للفيلم  التصويرية 

»بالك أورفيوس”.
وجميع هذه األعمال مت إعدادها 
»عماد  املبدع  الفنان  قبل  من 
املنفردة  اجليتار  آللة  حمدى« 

اجلوائز  هذه  جدارة  عن  بها  ليستحق  وفريد  احترافي  بشكل 
العاملية املتميزة. 

وبذلك يزداد رصيد الفنان املصري يوما بعد يوم من اجلوائز الفنية 
العاملية املتنوعة ليكتب له التاريخ سطورا مضيئة من إجنازات 

وجوائز وأوسمة وتكرميات من جميع أنحاء العالم.
البريطانية  امللكية  األكادميية  في  حمدي  عماد  درس  وقد 
األوبرا  دار  من  للجيتار  معزوفاته  خرجت  فيما  للموسيقى 
املصرية إلى العالم وكان املرشح الوحيد من مصر للمشاركة 
العالم في جورجيا. كما  في مسابقة أفضل عازف جيتار في 
 1988 منذ  السيمفوني  األوركسترا  مع  يعزف  مصري  أول  أنه 

وإلى اآلن.
اإلسباني  للمؤلف  ارانخويز«  »كونشيرتو  قدمه  ما  أبرز  من 
الشهير رودريجو.  وعزف مع االوركسترا السيمفوني حتت قيادة 

العديد من كبار قادة األوركسترا
كما قام بتأسيس ثنائيات ناجحة للجيتار والفيولينه، الفلوت، 

التشيللو، البيانو، العود، الغناء وأخيرا  اإليقاع.

ساحر اجليتارساحر اجليتار
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

العظيمة،  اجلمعة  ليلة  مساء  وحتديدا  قليلة،  أيام  منذ 
تزال  ال  حيث  اآلن،  حتي  معلومة،  غير  وألسباب 
التحقيقات جارية، لتحديد أسباب، احتراق كنيسة مار 
مينا العجايبي واملالك سوريال بالعمرانية في محافظة 
الكارثة هو  األسباب حلدوث هذه  أقرب  وإن كانت  اجليزة. 
انتهاء  فبعد  احلرارة.  كان شديد  يوم  في  كهربائي  ماس 
صلوات اجلمعة العظيمة، وبداية االستعداد لصالة ليلة 
ولم  الكنيسة،  أدوار  كل  دمر  حرق  شب  غاملسيس،  أبو 
املدنية  واخلدمة  لإلطفاء  سيارات   8 من  أكثر  تستطع 
السيطرة  الكنيسة،  وسيدات  ورجال  شباب  من  بدعم 
علي هذا احلرق، الذي أثر بصورة هيكيلية علي أساسات 
املبني املكون 4 أدوار، وكان قرار السلطات احمللية، بضرورة 

إزالة مبني الكنيسة، ألنه أصبح ميثل تهديدا كبيرا. 
آيال  أصبح  ألنه  احلريق  بعد  الكنيسة  مبني  إزالة   ●

للسقوط
بالفعل بدأت عمل هدم مبني الكنيسة، التي كانت منارة 
العمرانية  سكان  من  اآلالف  وخدمة   للصالة  عظيمة 
تقدم  األطراف.  مترامي  كبير  حي  يعتبر  والتي  الغربية، 
والصحية  االجتماعية  اخلدمات  من  الكثير  الكنيسة 
احلزن  من  حالة  الكبير.  الديني  الروحي  دورها  وبجانب 

الكبير، خيمت علي اجلميع، قبل عيد القيامة اجمليد.
وقالت مطرانية اجليزة لألقباط األرثوذكس في بيان علي 
كنيسة  في  شب  حريقا  أن  الفيسبوك  علي  صفحتها 
مينا  مار  العظيم  والشهيد  سوريال  املالئكة  رئيس 
وانتقلت  البصخة،  االنتهاء من صلوات  بعد  بالعمرانية 
احلريق.  عن  اإلبالغ  عقب  احلريق  ملكان  األمنية  اجلهات 
املطافئ  ساعدوت  األهالي  أن  إلي  املطرانية  واشارت 
محتويات  كل  التهم  الذي  احلريق،  علي  للسيطرة 

الكنيسة في طوابقها األربعة.
من جانبها أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته 
علي صفحتها علي الفيسبوك أن احلريق اندلع بداية من 
الطابق الثالث التابع للكنيسة، ثم امتد لبقية الطوابق. 
علي  للسيطرة  الكنيسة  حول  أمني  كوردون  فرض  ومت 
املطافئ.  املدنية  اخلدمة  لقوات  األهالي  مبعاونة  احلريق 
وتبني من الفحص أن الكنيسة املشار إليها خالية من أي 
من املترددين سوى بعض العاملني بها وأن املبنى مكون 
من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقني الثالث والرابع 
وأن سبب احلريق حدوث خلل في التوصيالت الكهربائية 
اندالع احلريق  إلى  أدى  الثالث، مما  بالدور  املعلق  بالسقف 

وامتداده للدور الرابع وبقية أدوار الكنيسة.
● خدمات روحية وصلوات وقداسات وخدمات اجتماعية 

ومساعدة »أخوة الرب«
هذا ويقوم علي خدمة الكنيسة عددا من اآلباء األجالء 
احملبوبني هم أبينا احلبيب والغالي القمص سوريال كامل، 
وأبونا احلبيب أبونا افرام اسعد، وأبونا أباهور  فرج، وأبونا 

فليثاؤوس، وأبونا دانيال وأبونا أبامون.
والقداسات  الصلوات  بجانب  كثيرة  خدمات  ويقدمون 
اجتماعية  خدمات  هناك  الروحية،  واالجتماعات 
من  وغيرها  الرب«  »أخوة  احملتاجة  لألسرة  ومساعدات 
مثل  كبيرة  شعبية  منطقة  في  املهمة،  اخلدمات 

العمرانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لكورونا التي 
تكبل اجملتمعات واالقتصاد.

أعضاء  أحد  بنشره  قام  ما  اجليزة  مطرانية  ونفت  هذا 
الدولة  قيام  حول  العمرانية،  دائرة  عن  النواب  مجلس 
بتولي إعادة بناء الكنيسة على نفقتها. وأكدت املطرانية 
قام  من  تقاضى  وسوف  نشر،  ملا  للصحة،  أساس  ال  أنه 
بنشر شائعات غير صحيحة. وآن املطرانية تنتظر عملية 

إنهاء التصاريح لبدء البناء بعد الهدم.
مبنى  في  للصالة  مؤقت،  بشكل  املصلني،  نقل  ومت  هذا 
وعدم  مساحته  صغر  رغم  للكنيسة،  املقابل  اخلدمات 
الذي مت  املبنى،  بناء  االنتهاء من  اتساعه للمصلني، حلني 
ما  ما  وفق  تزال جارية،  ال  التحقيقات  وأن  إزالته، خاصة 
أسقف  ثيؤدوسيوس  األنبا  اجلليل  احلبر  نيافة  به  صرح 

اجليزة للوقوف علي أسباب احلريق.

● 15 مليون جنيه تكاليف إعادة بناء الكنيسة
هندسية  ملكاتب  أسندت  قد  اجليزة  مطرانية  وكانت 
ما  تتطلب  التى  البناء،  وإعادة  الهدم  عمليات  وفنية 
يقرب من 15 مليون جنيه. وفي هذا السياق، مت فتح باب 
التبرعات وفتح حسابات بنكية وتشكيل جلنة للتبرعات 
سوريال  املالئكة  رئيس  كنيسة  بناء  إعادة  لصالح 

والشهيد مار مينا بالعمرانية. 
ولذا فإنه من الطبيعي أن يحاول كل منا قدر استطاعته 
سوريال  املالئكة  رئيس  بركة  علي  يحصل  أن  وظروفه 
واملساهمة  العجايبي  مينا  مار  العظيم  والشهيد 
بالتبرع في جهود إعادة بناء الكنيسة مرة أخرى، خاصة 
حصلوا  التي  بالعيديات  ساهموا  املنطقة  أطفال  وأن 
عليها في العيد أو ما قد قاموا بتحويشه في حصاالت 
للتبرع لدعم جهود إعادة بناء الكنيسة، وهو ما يكشف 
ألي مدى تلعب الكنيسة دورا مهما في حياة اجلميع في 

منطقة العمرانية.
● وللتبرع إلعادة بناء الكنيسة ميكن التواصل مع:

● من كهنة الكنيسة .. 
● أبينا احلبيب والغالي القمص سوريال كامل

+201282130302
● القس أباهور فرج

+201221266440

● ومن مكتب مطرانية األقباط األرثوذكس باجليزة
● القس جبرائيل أديب: 

+201224070666
● األستاذ رمزي زكي:

+201220392992
طريق  عن  ستكون  النقدية  للتحويالت  وبالنسبة   ●

حساب املطرانية بنك قناه السويس فرع اجليزة.
Bank Name: Suez Canal Bank SAE

Branch Name: Giza Branch
 Bank Address: 72 Taha Hussien St., )Mourad St.

Ex(, Giza, Egypt
Swift Code: SUCAEGCXGIZ

 Tel: +201006088447 / +201006088446 /
+2035721943

 Account Name: Coptic Orthodox Archbishopric Of
Giza

Account No: 0330107110100101
   )Field 72 )very important

         تعالوا نأخذ بركة »مار مينا« .
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني . وندعم كنيسته »احملترقة« في العمرانية ..



رياضــــــــةSaturday, May 15, 2021 - Issue (186)السبت  15 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد السادس والثمانون بعد املائة 1616

يحررها سمير اسكندر 

الدوري املصري.. زوابع متالحقة بعد 
»حديث تليفوني« مثير للجدل

تصاعدت سريعا، وبشكل كبير، األزمة بني األهلي املصري واللجنة الثالثية املكلفة 
بيان  بعد  سيما  ال  مجاهد،  أحمد  برئاسة  القدم،  لكرة  املصري  االحتاد  مهام  بإدارة 
القلعة احلمراء بشأن التحكيم املصري، وكذلك عقوبة جلنة املسابقات املوقعة ضد 

مدير الكرة بالفريق سيد عبد احلفيظ.
وكانت جلنة املسابقات باالحتاد املصري لكرة القدم أصدرت قرارا بإيقاف عبد احلفيظ، 
للتحكيم  »املناهضة«  التلفزيونية  تصريحاته  خلفية  على  التحقيق  إلى  وإحالته 
 ٢018 العالم  كأس  في  شارك  الذي  جريشة  جهاد  الدولي  احلكم  وحتديدا  املصري، 
الرسمية،  األهلي  قناة  عبر  تلفزيونية  تصريحات  في  احلفيظ  عبد  وخرج  روسيا.  في 
جهاد  الدولي  احلكم  »تواصل«  في  تتمثل  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  عن  ليكشف 
جريشة معه، عقب نهاية مواجهة الزمالك، غرمي األهلي التقليدي، أمام بيراميدز في 

الدوري املصري، و«اعتذاره عن األخطاء التحكيمية التي ارتكبها في تلك املباراة”.
من جانبه رد جريشة على تصريحات مدير الكرة في األهلي قائال: »لم يحدث أي تواصل 

مني خالل تاريخي التحكيمي مع أي مسؤول في أي نادِ”.
الدوري  بطولة  من  عشر  التاسعة  باجلولة  وبيراميدز  الزمالك  مواجهة  حكم  وأكد 

املصري املمتاز على ما قاله مشددا: »لم أعتذر ألحد، أنا نظيف.. وسأبقى نظيًفا”.
رسميا  بيانا  اخلطيب  برئاسة محمود  األهلي  إدارة  أصدر مجلس  الصدد،  نفس  وفي 
يطلب فيه من اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة مهام االحتاد املصري لكرة القدم، إسناد 

ما تبقى من مبارياته في بطولة الدوري املصري هذا املوسم حلكام أجانب.
»األحمر«  أن  الرسمي،  النادي  موقع  عبر  نشره  مت  الذي  بيانه  خالل  األهلي،  وأوضح 
الدوري  بطولة  من  الكروي  املوسم  نهاية  حتى  األجانب  احلكام  تكاليف  سيتحمل 

املصري، وذلك وفًقا لالئحة املسابقات )املادة 110 ج(.
وإاّل  بـ«الفجة«،  وصفها  التي  التحكيمية  األخطاء  بشأن  التحقيق  األهلي  طلب 
سيلجأ مسؤولو القلعة احلمراء إلى االحتاد الدولي، »لكشف األخطاء غير املبررة التي 
يتعرض لها الفريق في الدوري املصري«، وكذلك ما جاء من تعديالت وترتيبات في جدول 

مباريات الفريق في املسابقة احمللية »دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص«، حسب البيان.

»كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أرسل 
بالقارة  الوطنية  لالحتادات  رسميا  خطابا 
خاصة  قرارات  عدة  يتضمن  السمراء، 
بإرسال  فرمان  بينهم  من  املقبل،  باملوسم 
دوري  بطولتي  في  املشاركة  الفرق  أسماء 
األبطال والكونفدرالية خالل موعد أقصاه 

30 يونيو.
خطاب »كاف« أربك حسابات أكثر من احتاد، 
بسبب عدم انتهاء البطوالت احمللية املؤهلة 
إلى املنافسات القارية، قبل املوعد املذكور، 
وذلك نتيجة لتأخر انطالق املوسم الكروي 

لديهم، جراء تفشي فيروس كورونا.
في  املشاركة  العربية  الدول  بني  ومن   
مسابقاتها  تنهي  لن  افريقيا،  أبطال  دوري 
وليبيا  تونس  إال  يونيو،  أواخر  قبل  احمللية 
إذ حصد فريق أساس  وجيبوتي وموريتانيا، 
الذي  اجليبوتي  الدوري  لقب  تيليكوم 
حسم  كما  بالفعل،  منافساته  اختتمت 
الذي  التونسي  الدوري  لقب  الترجي  فريق 
تقام أخر جوالته في الثاني عشرة من مايو 

اجلاري.
التي  البطولة  اقتربت  الليبي،  الدوري  في 
إذ  تقام على مجموعتني من خط النهاية، 
يتبقى جولتني فقط، ثم اقامة مباراة واحدة 
بنظام  ووصيف كل مجموعة  بني متصدر 
خروج املغلوب لتحديد طرفي النهائي، أما 
على  األخر  هو  بات  فقد  املوريتاني  الدوري 
حتديد  مباريات  تُلعب  إذ  االنتهاء،  مشارف 
الفترة  خالل  والهبوط،  البطل  مجموعتي 

اجلارية.
وهم  أخرى،  دوريات   4 في  الوضع  ويختلف 
إذ  والسوداني،  واجلزائري  واملغربي  املصري 
عدم  واملغرب  مصر  في  الكرة  احتاد  أعلنت 
املقبل،  أغسطس  قبل  املسابقات  انتهاء 
كما تؤكد مؤشرات بطولتي الدوري اجلزائري 
الذي يتبقى فيه 18 جولة، والسوداني الذي 
عدم  جولة،   15 عن  يزيد  ما  فيه  يتبقى 

إمكانية نهايتهما في غضون 7 أسابيع.
سيناريوهان  الكاف  خطاب  وحدد 
األبطال  دوري  بطولتي  في  للمشاركة 
والكونفدرالية، إذ طالب مسؤولي االحتادات 
طبيعي،  بشكل  مسابقاتها  أنهت  التي 
بالنسبة  أما  املعروفة،  باملعايير  االلتزام 
بالكامل  املوسم  إلغاء  قررت  التي  للدول 
تواجدت  التي  الفرق  مشاركة  فسيتم 

باملنافسات القارية في املوسم املاضي.
تنتهي  التي لم  دوريات  األربع  وعن »ورطة« 
فقد  املذكور،  املوعد  قبل  تختم  ولن  بعد، 
اللجنة  عضو  شطة،  املنعم  عبد  حدد 
والعب  السابق،  اإلفريقي  باالحتاد  الفنية 
واحدا  حال  الثمانينات،  حقبة  في  األهلي 
لن  كاف  أن  إلى  مشيرا  األزمة،  لتخطي 

يؤجل التاريخ املعلن.
شاركت  التي  الفرق  أحد  شكوى  حال  أما 
إفريقيا  بطولتي  من  احلالية  النسخة  في 
ولم يرشحه احتاد بلده، مطالًبا باللعب قاريًا 
في املوسم املقبل على اعتبار عدم اكتمال 
هو  »االحتاد  شطة:  أوضح  فقد  املسابقة، 
يصدر  من  وهو  املسألة  في  القرار  صاحبة 
في  إال  يتدخل  ال  اإلفريقي  واالحتاد  فرمانه، 
أو  املاضية  النسخة  بطل  استبعاد  حالة 
الفرق  هي  من  للجميع  معروف  الوصيف، 
عن  البعيدة  األندية  هي  ومن  تنافس  التي 

الصورة”.

4  دول عربية في ورطة بعد قرار دوري أبطال 
أفريقيا

1-844-355-6939

تقدم  عن  الرسمي،  موقعه  عبر  املصري،  الزمالك  نادي  أعلن 
احتاد  ضد  العامة  للنيابة  ببالغ  النادي  بإدارة  املكلفة  اللجنة 
إمام  الفريق  العب  مستندات  اختالس  واقعة  بشأن  الكرة 

عاشور.
وكانت جلنة االنضباط باحتاد الكرة قد قررت رفض االستئناف 

املقدم بخصوص خمسة العبني ليس من بينهم إمام عاشور، والذي أكد مسؤولو جلنة االنضباط أنه لم 
يتم تقدمي أي استئناف لالعب.

إلى  السباب  بتوجيه  بالفريق  زمالئه  رفقة  إمام عاشور  الزمالك  قام العب  دوري 1999،  إحدى مباريات  في 
التواصل  الفيديوهات املسربة على مواقع  النادي األهلي وبعض من »أساطيره«، حسب ما ظهر في أحد 

االجتماعي.
وقامت إدارة النادي األهلي بتقدمي شكوى ضد هؤالء الالعبني وعلى رأسهم إمام عاشور إلى احتاد الكرة، ومت 

دعم الشكوى بأكثر من فيديو يكشف جتاوز العبي النادي األبيض ضد املارد األحمر.
وأعلن احتاد الكرة آنذاك، أنه تلقى طلب نادي الزمالك باالستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر 

فيه. ويذكر أن جلنة االستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها.
كانت األمور تسير بشكٍل طبيعي حتى تلك النقطة، لكن ما حدث بعد ذلك، هو ما تسبب في غضب إدارة 
القلعة البيضاء. من جانبه، يقول املتحدث اإلعالمي لنادي الزمالك، عمرو الدردير: »بعد إيقاف العبي الزمالك 
الشباب، تواصلنا مع احتاد الكرة ملعرفة الطريقة القانونية للطعن واالستئناف على القرار مبا يناسب قواعد 
بقية  عن  منفصل  بشكل  وحده  عاشور  بإمام  خاص  طعن  تقدمي  إلى  بحاجة  أننا  اخبارنا  مت  لكن  االحتاد، 

الالعبني، نظرا ألنه تعرض لعقوبة مختلفة عنهم”
يأتي تقدم النادي األبيض ببالغ إلى النيابة العامة، بعد أقل من ٢4 ساعة من تقدمه بشكاوى ضد االحتادات 

املصرية لكرة القدم والسلة واليد، للجنة األوملبية ووزارة الشباب والرياضة.
وطالب الزمالك، من خالل بيان رسمي، بالتحقيق في وقائع مختلفة، مع احلفاظ على حق اللجوء ألي جهة 

أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

وفاة جنم الزمالك السابق فاروق السيد
توفى فاروق السيد، جنم نادي الزمالك املصري السابق في الستينات ومدربه، بعد صراع مع املرض.

وحرص أمين يونس جنم الزمالك األسبق، على نعي الفقيد عبر رسالة بحسابه مبوقع »تويتر« قائال:«  توفى 
كابنت فاروق السيد..جنم الزمالك في الستينات..توفي كابنت فاروق السيد النجم الذي تتلمذ الكثير من جنوم 

الزمالك علي يديه في فن احترام اسم الزمالك واحترام كل املنافسني”.
وتولى فاروق السيد، قيادة قطاع الناشئني بنادي الزمالك لسنوات، كما عمل مساعدا للهولندي رود كرول 
في منتخب مصر األوملبي عام 1995، وعاونه أيضا في قيادة الزمالك بعدها بعامني ثم تولى املهمة منفردا. 

وساهم فاروق السيد في ظهور عدة أجيال كروية لنادي الزمالك.

واقعة االختالس.. الزمالك يقدم 
بالغا للنيابة ضد احتاد الكرة
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متارين منزلية ميكنك القيام بها بعد التعافي من كورونامتارين منزلية ميكنك القيام بها بعد التعافي من كورونا

التمارين  ممارسة  ضرورة  من  الرغم  على 
بعد  اجلسدية  الصحة  الستعادة  الرياضية 
الضروري  من  أنه  إال  كورونا،  من  التعافي 
وجتنب  التمارين  من  بنوعية سهلة  االلتزام 

التمارين العنيفة واملكثفة.
الرياضية  التمارين  من  مجموعة  يلي  فيما 
املنزلية التي ينبغي ممارستها بعد التعافي 
أوردت  ما  بحسب  كورونا،  فيروس  من 

صحيفة تاميز أوف إنديا:
املشي

فعال،  ولكنه  سهل  بدني  نشاط  املشي 
عضالت  معظم  حتريك  على  يساعد  أنه  إذ 
مقدرة  ويعزز  ويقويها،  السفلية  اجلسم 

اجلسم على التحمل.
السير في وضعية اجللوس

إذا كنت غير قادر على أداء التمارين الصعبة، 
ركبتيك  ورفع  كرسي  على  اجللوس  ميكنك 

بالتناوب.
رفع الساق في وضعية اجللوس

قدمك  وارفع  مستقيم  بشكل  اجلس 
وكرر  ثوان   3-٢ ملدة  استمر  لتقومي ساقيك. 

األمر نفسه مع الرجل األخرى.
اجللوس والوقوف

في  الذراعني  مساند  على  يديك  ضع 
وضعية  إلى  ألعلى  نفسك  وادفع  الكرسي 
اجللوس.  وضعية  إلى  إلى  عد  ثم  الوقوف، 

تأكد من أن الكرسي آمن لالستخدام.
رفع أصابع القدمني

اجلس على كرسي وارفع أصابع قدميك مع 
من  التمرين  كرر  لألرض.  كعبيك  مالمسة 

10-٢0 مرة.
رفع الساقني

ساقك  وارفع  مستقيم  وضع  في  قف 
اليسرى إلى اجلانب. كرر نفس الشيء على 

اجلانب اآلخر.
متارين التنفس

متارين  ببعض  قم  التعافي،  فترة  أثناء 
التنفس ألنها ستعزز جهازك التنفسي.

علــــوم وصحة 1717
عجائب الفيتاميناتعجائب الفيتامينات

اإلنسان  جسم  في  اهلل  صنع  أعظم  من  إن 
املعدنية«..  »األمالح  و  »الفيتامينات«  إلى  حاجته 
ال يستطيع  مواد كيماوية عضوية  فالفيتامينات 
ما  أن  من  الرغم  على  بدونها  العيش  اإلنسان 
يحتاجه اجلسم منها من الضالة حتى إن بعضها 
يقاس باجلزء من املليون من اجلرام. وقد مت اكتشافها 
البعض  تصنيع  ويتم  العشرين،  القرن  أوائل  في 

أنواع( في داخل جسم اإلنسان والباقي يأخذه من املواد الغذائية  منها ) حوالي خمسة 
وعندما  منها،  يختزنه  ما  على  بسيطة  فترة  يعيش  أن  اجلسم  يستطيع  وقد  اخملتلفة. 

يستنفد اخملزون منها دون احلصول على جديد، يتداعى اجلسم وتظهر عليه األمراض.
وهي:  الصغار،  باخلمسة  املعروفة  والسيما  واملعادن،  املعدنية  األمالح  في  احلال  وكذلك 
اجلسم  يحتاجها  التي  والكميات  والزنك«.  واملوليبدنيوم  واملنجنيز  والكوبلت  »النحاس 
ال  منها  األسد  بنصيب  يستأثر  الذي  فالزنك  واحداً.  جراماً   ، مجتمعة  تساوي  ال  منها 
تزيد حاجة اجلسم منه عن 69ر0 من اجلرام . ويلعب الزنك دوراً حيوياً في عمليات األيض 
»امتصاص الغذاء املهضوم« وتتضاعف احلاجة إلى الزنك عند املرأة احلامل، حيث أن نقص 
الزنك عند املرأة احلامل يؤدي إلى إصابة اجلنني بآفات عديدة حيث يولد ناقص الوزن ذا رأس 

صغيرة بطىء النمو.
واألخطر من ذلك، فقد أجريت بعض الدراسات التي تؤكد وجود صالت وثيقة بني نقص 
الزنك في جسم اإلنسان ومرض اإليدز، حيث أن نقص الزنك يحد من فعالية أجهزة املناعة 

أو يعطلها.

ما هو االرتفاع األقصى ما هو االرتفاع األقصى 
للكعب العالي للكعب العالي 

للحفاظ على صحتك؟للحفاظ على صحتك؟
العالي  الكعب  أن  من  الرغم  على 
يشكل  أنه  إال  املرأة،  أناقة  من  يزيد 
صحة  على  خطراً  الوقت  نفس  في 

القدمني والظهر.
مثالي  ارتفاع  لديها  امرأة  كل  إن  كابريول  كايا  شركة  مؤسسة  سميت  إمجي  ويقول 
للكعب العالي بناًء على عدد من العوامل املادية، وكشف عن أهم نصائحه إليجاد الكعب 

املثالي لتجنب املشاكل الصحية والشعور باأللم.
النصيحة البديهية التي يؤكد عليها سميت أن احلذاء املثالي يجب أن يكون مريحاً قبل 

كل شيء. فشعورك بالراحة أثناء ارتداء الكعب العالي هو انعكاس لراحة جسمك.
وكقاعدة  قدميك،  حجم  إلى  تنظري  أن  عليك  مثالي،  صحي  كعب  طول  على  وللعثور 
عامة، إذا كان لديك أقدام صغيرة، فستواجهني صعوبة في ارتداء الكعب العالي، بحسب 

صحيفة إكسبريس البريطانية.
وهناك معادلة ملعرفة ارتفاع الكعب العالي املناسب لكل امرأة، وملعرفة الكعب العالي 
املثالي لك اقسمي طولك )بالسنتيمتر( على طول ساقك )بالسنتيمتر( واضربي الناجت بـ 
10. ويعطيك هذا ارتفاع الكعب الذي ستشعرين براحة أكبر وأنت ترتدينه. وال تنسي أن 

تضعي في اعتبارك عرض قدميك، ألن هذا قد يغير بشكل كبير ارتفاع كعبك الصحي.
على  املثالي.  الكعب  ارتفاع  على  أيًضا  ومرونتها  قدمك  شكل  »سيؤثر  سميت  وأوضح 
سبيل املثال، إذا كانت قدمك منحنية بدرجة أكبر، فمن الطبيعي أن تشعري بالراحة عند 

ارتداء الكعب العالي«.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

منــو  علــى  ايجابا  يؤثــر  أساسـيا  عامال  السليمة  األسنان  تشكـل 
دورا مهما ال يختصر فقط على  الطفل اجلسدي والنفسي, فلألسـنان 
عمليـة مضغ املأكــوالت بـل يتــسع ليشمل عمليـة النطق والكـالم 

والتواصــل االجتمــاعـــي.
تنـاولها  املأكوالت وطريقة  بنـوعية  أيضا  بـل  بها فقط  اليومية  بالعناية  األسـنان  ترتبط صحة  ال 
طويلــة   ملـدة  األسـنان  على  تلتصق  التي  بالسكـر   الغنية  للمأكـوالت  املفرط  التنـاول  ان  فمثال 

تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس. 
اريـد أن أشـدد على نقطة أساسـية: ان كميـة 
مهمــة  الطفل  يتنـاولها  التي  احللويــات 
خالل  توزيعهــا  طريقة  هـي  األهـم  ولكـن 
خالل  احللوى  تنـاول  املستحب  فمـن  النهار: 
عـن  واالبتعـاد  الرئيسـية  الظهــر  وجبـة 
 caries( تناولها قبـل النـوم او بيـن الوجبـات
بالتالي  و  لألسنان  احلمضي  التآكل  (لتفـادي 

التسـوس.
و أن لم يتوفر امكانيية غسل االسنان حلظيا 
و  باألســنان  الالصقة  الترسـبات  الزالة  احللوى  تنــاول  بعد  املاء  مـن  كـوب  شــرب  ميكن  فتجاوزا 
ايضا تنــاول األجبــان البيضــاء بعد احللوى مفيــد جــدا بحيــث أنهــا تبطـل مفعــول احلمضى 

النــاجت عـن عمليـة تخمــر الســكر  وبالتالي جتنــب التســوس.
عملية  على  وتسـاعد  أقـل  حرارية  سعـرات  وذات  لذيذ  طعمهـا  صحية،  كثيرة  خيـارات  يوجد  و   
املأكوالت  هذه  أبرز  التسوس،  ويبعـد  الغذائية  الترسبـات  يـزيل  الذي  لألسنـان  الذاتــي  التنظيف 

البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع من 
السيريال.

أشاهده  خاطىء  مفهوم  هناك 
األطفال  بعض  ان  وهو  باستمرار 

يظنون ان بامكانهـم تناول 
ketchup” وال “chips”   ال  

  العتقادعم انها ال حتتوى على سكر 
باالضافة  اعتقاد مغلوط ألن  و هـذا 
الى السكر اخملبأ والذى ، يلتصق على 
يؤدي  وبالتـالي  األسنـان ملدة طويلة 

الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس االسنان!!!

النوم.. ضرورة وفؤائدالنوم.. ضرورة وفؤائد
بالنوم يستعيد اإلنسان قواه املفقودة. وال 
يجب  بل  في مدته،  يكون طويالً  أن  يكفي 
فالوقت  وباإلجمال،  هادئاً.  مريحاً  يكون  أن 
ساعات   9  -  7 بني  يتراوح  النوم  من  الالزم 
للبالغني، أما بالنسبة لألطفال، فإنهم في 

حاجة إلى ساعات أطول.
خالي  املرء  ينام  أن  األفضل  من  وعموماً، 
كان،  وإن  النائم،  يزعج  فالطعام  املعدة؛ 
بعد  ساعتني  مضي  قبل  ينام  أال  فيجب 

تناول آخر وجبة.
اجلانب  على  اإلنسان  ينام  أن  ويستحسن 

الدورة  يعوق  ذلك  فإن  الظهر،  ننام على  أال  ويجب  املعدة.  الكبد على  لئال يضغط  األمين، 
الدموية، ألن املعدة واألمعاء تضغط على األوعية الدموية التي توجد بينها، وبني العمود 

الفقري.
باالنتباه إلى صوت واحد متكرر  النوم  إلى  أن يتوصلوا  وميكن لألشخاص املعرضني للقلق 
)كدقات الساعة مثال(، أو إلى فكرة واحدة، كما أن الرياضة بعد الظهر تساعد على النوم 

في الليل، ومثلها احلمامات الدافئة والتنفس العميق البطيء.



Saturday, May 15, 2021 - Issue (186)السبت  15 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد السادس والثمانون بعد املائة جــــود تاميــز1818

 ألعاب لها تاريخ:
 أونو

الورق،  ألعاب  فئة  من  هي 
 ،1971 عام  روبنز  میرل  ابتكرها 
بألوانها   UNO الـ  بطاقات  تتميز 
واألصفر  األحمر  وهي  األربعة 
اللون  وعلى  واألخضر.  واألزرق 
فالالعب  أساساً  اللعب  يعتمد 
الالعب  بطاقة  لون  يحدد  األول 
بطاقات  لون  كل  في  يليه.  الذي 
 3 إلى  باإلضافة   9 إلى   1 من 
الفعل  ببطاقات  تسمى  بطاقات 
ملعاقبة  تستخدم  بطاقات  أي 
»تخطي«  بطاقة  وهي  الالعبني 
وبطاقة  يليه،  الذي  الالعب  دور 
ورقتني  فيسحب  مرتني«  »اللعب 
أي  »عکس«  وبطاقة  إضافيتني 
اجلولة  لعب  من  الالعب  حرمان 

احلالية.
من  متكن  بطاقتان  وفيها   
لون بطاقات  تغيير  ميتلكهما من 
من  لديه  يتوافر  ملا  وفقاً  اللعب 
مجموع  هو  بطاقات   108 ألوان. 
لعبك  أثناء   ،UNO ال  اوراق 
من  تقلل  أن  اإلمكان  قدر  حاول 
بيدك  حتملها  التي  البطاقات 
»کارد  بـ  تهتف  أن  والتنس 
بطاقة  لديك  يتبقى  حني  أون« 
ستكون  عقوبتك  فإن  وإال  واحدة 
من  وحرمان  إضافيتني  ببطاقتني 

لعب اجلولة.

حقيقة أغرب من اخليال:
ملذات الطعام

   يستلزم أكل قطعة من الكرفس 
كمية من احلريرات تفوق ما حتويه 
البداية  قبل  الكرفس  قطعة 

بأكلها من الناحية الغذائية.
قيمة  الرجنة  سمك  يتضمن 
املوجودة  القيمة  تفوق  وقودية 
اخلاصرة  حلم  من  شريحة  في 

)الستيك(.
العادي  الفرد  يتناوله  ما  وزن  يبلغ 
العام  في  والشراب  الطعام  من 

الواحد قرابة طن.

ضحكات من العالم: 
حلوى ُمّرة!

عن  األم  فعجزت  الصغير؛  مرض 
املرة.  الدواء  حبة  بتناول  اقناعه 
قطعة  في  اخفائها  إلى  فعمدت 
بعد  وسألته  اياها.  ناولته  حلوى 
احللوى،  اكل  كان  اذا  عما  حني 
رميت  لكني  »نعم،  فأجاب: 

البذرة«!

بصمات
إن  فارغاً  العالم  لنا  سيبدو 
واالنهار  اجلبال  في  إال  نفكر  لم 
أمراً  نعرف  ان  ولكن  واملدائن. 
قريباً  ويكون  معنا  ويشعر  يفّكر 
منا على رغم بعد املسافة بيننا. 
عيوننا  في  األرض  يجعل  فذلك 

حنة مأهولة.      )جوته(

قصة جحا 
والزواج

في يوم من األيام قرر جحا أن 
يتزوج، وبالفعل قام بِخطبة 
فتيات  من  جميلة  فتاة 
منزل  بناء  في  وبدأ  القرية، 
وزوجتُه  هو  يسعُه  واسع 
وأهلُه، وبعد أن اكتمل املنزل، 
بتركيب  ليقوم  بالنجار  جاء 

خشب األرض والسقف.
النجار  إلى  جحا  وتوجه 
وطلب منُه أن يقوم بتركيب 
بالسقف  اخلاص  اخلشب 
بينما  احلجرة،  أرض  في 
احلجرة  أرض  خشب  يُركب 
النجار  تعجب  السقف،  في 
وقال  جحا،  طلب  من  بشدة 
ذلك،  وراء  السبب  وما   : له 
فأجابُه جحا: أنك لم تسمع 
إذا  املرأة  بأن  القائل  املثل 
عالية  جعلت  ملكان  جاءت 
تأتي  الزواج  فبعد  واطية، 
إلى  فيتعدل اخلشب  الزوجة 

وضعِه الصحيح. 

الطيور على اشكالها تقع
و.  ريشارد  النفساني  الباحث  يقول 
لیواك من العيادة النفسية »دل مار« 
كثيرة  دراسات  ان  كاليفورنيا  في 
أظهرت أن االشخاص الذين يتحّدرون 
نفسها  والديانات  السالالت  من 
ولهم مستوى معيشي واحدة، غالباً 
يفعل  كما  متاماً  معاً  يتجمعون  ما 
الذين يعتنقون النظريات السياسية 

املتشابهة.
وثمة ابحاث تؤيد الفكرة القائلة بأن 
»الشبه يتزوج شبيهة« أكثر من تلك 
الى  ينجذب  »الضد  أن  تؤكد  التي 
يظهر  الضد  ان  اساس  على  ضده« 

حسنه الضد.
املسألة  بهذه  مهتمون  باحثون  ويرى 
قوياً  االجنذاب  يكون  عندما  حتى  انه 
برباط  بني شخصني  اجلمع  درجة  الى 
الشريكان  يكون  ما  فغالباً  الزواج، 
مختلفني.  منهما  اكثر   متشابهني 
في  اآلخر  الواحد  مشاركة  ولكن 
الى  بهما  ستؤدي  ويفكر  يحب  ما 
كما  االنسجام،  أوليس  االنسجام. 

يقولون، يولد الرضا؟..
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اجلميلة،  بالقصص  مليء  الرهبان  بستان 

لكن البد أن ندرك أن بعضها مجرد قصص 

ال  وهذا  غير حقيقية!  لكن  تأملية جميلة 

عزيزي...فالرهبان،  يا  أبداً  يزعجك  أن  يجب 

مدار  -على  وأنا   يخطؤون!  البشر،  كبقية 

سنني حياتي- قد رأيت و رصدت العديد من 

النماذج.

فقد...

رأيت الراهب الناسك

واستمعت الى الراهب الروحاني

وأحببت الراهب التقي

وعاينت الراهب الوديع

واحترمت الراهب امللتزم

الخ الخ.

كما أني... 

عاصرت الراهب الذي يسب الناس

والحظت الراهب الذي يلطم غيره 

البعض  بعضهم  يضربون  رهباناً  وعاشرت 

»علقة موت«

املراهقات  يجمع  الذي  الراهب  وشاهدت 

حوله

الخ الخ.

وعلى قدر ما سببته تلك اخلبرات من صدمات 

وأحياناً جروح وخيمة...إال أنها كانت مفتحة 

تلك  عندي  كونت  فقد  وللبصيرة!  لألذهان 

ميكن  كما  أنه  والنفسية،  الفكرية  املناعة 

للراهب أن يكون قديساً، ميكن أيضاً للراهب 

أمٌر ال يستدِع  أن يكون مذنباً! 

مني أن أعثر في امياني إطالقاً!

وواحد  اخترتكم  أنا  »ألست 

منكم شيطان« قالها املسيح 

قد  اخملتارين  حتى  أنه  مبيناً   6 يوحنا  في 

يسلموا أنفسهم للشيطان!  

الدينية  الدروشة  تلك  تكون  أن  فما عسى 

احمليطة اليوم بالراهب إشعياء! 

الكنسية  والرتب  العمم  أحياناً  نأله  نحن 

ويقال  اعترف،  قد  الراهب  هذا  وعي!  دون 

عن  النظر  بغض  مؤخراً!  اقواله  غير  انه 

قد  لكننا  أعلم!  فاهلل  عدمها،  أو  براءته 

شفيعاً  ودعوناه  الراهب،  لتعظيم  سعينا 

للمظلومني، رغم الشكوك احمليطة به و في 

بينما  أببفانيوس،  األنبا  مقتل  من  موقفه 

مضى نبيل حبشي دون أن يرثيه أحد!

من يا ترى نبيل حبشي؟! بالطبع تتساءلون 

من  الكم  بهذا  يحَظ  لم  فهو  هو؟!  من 

انه  جملرد  إشعياء  كأخينا  الرثاء، 

ليس راهباً! نبيل حبشي هو بائع 

على  قتل  الذي  القبطي  الذهب 

اسم املسيح منذ أسابيع قليلة 

الذي  أرى...أن  فأنا  عنه!  فتشوا  سيناء!  في 

مات على اسم املسيح، فقد مات كاملسيح 

تهمة  بسبب  مات  من  بينما  صمت!  في 

بغيضة، أصبح اليوم مبرراً! ياللعجب! 

لرمبا  أنه  اليوم،  اراه  مما  وأقول  أتكهن  أن  أود 

اسم  اليوم، سيذكر  من  عام  بعد خمسني 

وسيهمل  السنكسار،  في  إشعياء  الراهب 

أسم نبيل حبشي متاماً؛ أو قد يُذكر االثنان 

أحشاؤنا،  له  ترنو  ما  نوثق  كنا  فإذا  أيضاً! 

نزاهة  في  هذا  بعد  أثق  أن  إذن  لي  فكيف 

بستان  )أو  السنكسار  في  مكتوب  هو  ما 

 - يثقوا  أن  أوالدي  أعلم  بل وكيف  الرهبان(، 

هم اآلخرين - بتلك القصص املدونة بهما؟! 

... ولكم التعليق!

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

إشعياء...بني الشهادة والشفاعة!إشعياء...بني الشهادة والشفاعة!
بقلم: 

مينا ماهر

أنهيت املقال السابق مبوجز للعهد مع آدم، لكني سأواصل 

سلسلة  في  االول  العهد  نفس  في  ايضاً  اليوم  معكم 

العهود وهو العهد بني اهلل واإلنسان!، ان خلق اهلل لإلنسان 

املتمثل في آدم وعندما نذكر آدم فاملعني يكمن في آدم وحواء 

الثالثة  فمن  اإلنسان،  أو  البشري  اجلنس  ميثالن  اللذان  معا 

كثيرة  أسرار  حتمل  التي  التكوين  لسفر  األولى  اصحاحات 

نستطيع أن نلمح البعض منها على قدر درايتي املتواضعة أن 

املسئولية التي أوكلت آلدم هي مسئولية ملكية وكهنوتية.

ففي اإلصحاح االول من سفر التكوين يتضح لنا كما سبقت 

الثاني  آدم كملك للخليقة وفي اإلصحاح  واحملت مسئولية 

للخليقة،  ككاهن  آدم  مسئولية  يتضح  السفر  نفس  من 

فهدف اهلل من خلق آدم في اليوم السادس بعد أن جهز له 

في اخلمس األيام السابقة خللقه كل املقومات املطلوبة له 

،كما يجهز قصرا للملك القادم،  ليمارس مهامه كملك و 

اخلالق  وبني  بينه  العالقة  و  العهد  على  حافظ  وإذ  ككاهن 

وسلك في طريق النمو كما كان في خطة اهلل له كان هدف 

اهلل االسمى هو أن يسكن في هذا الهيكل وان يجمع الكل 

لنا في رسالة افسس وهو ما يطلق عليه  اتضح  فيه كما 

االباء لفظ االجنماع الكلي »لتدبير ملء األزمنة، ليجمع كل 

شيء في املسيح، ما في السماوات وما على األرض، في ذاك« 

)أف 1 : 10(

والبشرية  اهلل  بني  تناغم  هنالك  كان   ٢&1 تكوين  في  إذن 

واخلليقة،  البشرية  أيضا بني  وتناغم  آدم وحواء  املتمثلة في 

ولكن  قائم  العهد  مادام  خراب  أو  فوضى  هنالك  ليس  اذن 

التكوين  سفر  من  الثالث  اإلصحاح  في  الصورة  تنعكس 

التي هي  احلية  و هي  آخر  املشهد عنصر  في  يظهر  عندما 

الفوضى  صورة  الى  ادى  ما  هو  و  احليوانات،  جميع  أحيل 

واخلراب التي أشارت إليهما اآلية في أول السفر ذاته »وكانت 

األرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح اهلل يرف 

أن  يتضح  هنا  ومن   »)٢  :1 )تك  املياه.  وجه  على  –يحتضن- 

الفوضى و اخلراب هي حالة األرض بعد السقوط الن اهلل خلق 

الكل حسنا، لم يخلق اهلل اخلراب والفوضى كما يذكر سفر 

احلكمة »إذ ليس املوت من صنع اهلل وال هالك االحياء يسره 

ألنه امنا خلق اجلميع للبقاء فمواليد العالم امنا كونت معافاة 

و ليس فيها سم مهلك و ال والية للجحيم على االرض الن 

البر خالد« )حك1: 15-13(

لكن حدث أن كسر اإلنسان العهد بينه وبني اهلل! ودخل في 

خدعة احلية وصدق قولها إن اهلل ال ميكن الوثوق فيه وال يجب 

تصديق كالمه فهو مينع عنكما شجرة جيدة لألكل ومبهجة 

على  خداعه  ميارس  العدو  يزال  وما  للنظر،  وشهية  للعيون 

الى اآلن فهو يخدع اجلميع وباألحرى من يسمع  البشر  بني 

خلداعه وكذبه.

ان  بحجة  وطهارته  عفته  يفقد  لكي  الشاب  على  يكذب 

يجرب كل شيء ويُجمل له عالقات خارج عهد الزواج بحسب 

فكر اهلل حيث منذ البدء خلقهما اهلل ذكرا وانثى لتكوين 

لهم  ويُجمل  اجملتمع  على  ويكذب  اهلل،  سلطان  حتت  اسرة 

شعارات  حتت  يجملها  ولكنه  مغلوط  مبفهوم  احلرية  إن 

وخالفه...  اإلنسان  حقوق  مثل  وسفسطائية  فضفاضة 

على  نعتمد  ان  ميكن  وال  به  الوثوق  ميكن  ال  اهلل  ان  وحجته 

الغير منظور بحجة العقالنية واملنطق وفلسفة االشياء في 

صورة حكمة ارضية نفسانية شيطانية.

بعض  ويخدع  ويكذب  الرسول،  يعقوب  رسالة  تذكر  كما 

ومنارس  فقط  العبادة شكلها  من  ليتخذوا  ايضاً  املسيحني 

ذكرت  كما  آخر  بإجنيل  العقول  ويُشكل  كدين  املسيحية 

لسان  يلخصها  وايضا  االول،  اإلصحاح  في  غالطية  رسالة 

العطر بولس في كولوسي »التي لها حكاية حكمة، بعبادة 

نافلة، وتواضع، وقهر اجلسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع 

البشرية«. )كو ٢: ٢3(.

 ومن هنا يتضح لنا إنه عندما كسر آدم العهد مع اهلل حدث 

كسر في العالقة الراسية بني اهلل واإلنسان وبالتبعية حدث 

وحواء( وحتولت  )آدم  اجلنسني  بني  االفقية  العالقة  كسر في 

اللغة بينهما من معني نظيره الى لغة اللوم فقال آدم: »املرأة 

من  أعطتني  هي  معي  جعلتها  التي 

والرغبة   )1٢  :3 )تك  فأكلت«.  الشجرة 

فى السيطرة.

وهكذا ُشوهت العالقة مع اخلليقة ايضاً و اصبحت اخلليقة 

الطبيعة لها سلطان على  بل اصبحت  ال تخضع لإلنسان 

اإلنسان ولم يعد من املمكن الدخول الى عالم  سفر التكوين 

اصحاحات 1&٢  مرة أخرى، ولذلك وضع الرب كاروبيم  بيده 

في  التي  احلياة  علي شجرة  نار كحارس  من  ملتهب  سيف 

االبد في حالة  الى  آدم ويعيش  يأكل منها  وسط اجلنة لئال 

خلق  اهلل  الن  املطلق  اهلل  صالح  يظهر  وهنا  السقوط 

اإلنسان للخلود ولكن على صورة ابنه يسوع وليس ليعيش 

تدبير  بدأ  هنا  ومن  واملوت...  الفساد  من  حالة  في  االبد  إلى 

اخلالص وإعالنه على فم الرب في االحكام الصادرة على احلية  

فقال »وأضع عداوة بينك وبني املرأة، وبني نسلك ونسلها. هو 

ونعلم   »)15  :3 )تك  وأنت تسحقني عقبه«.  رأسك،  يسحق 

ان نسل املرأة هو يسوع املسيح املتجسد، اهلل الظاهر في 

اجلسد ....

ختاماً لهذا اود ان ندرك أن جتسد االبن هو مفتاح ورأس كل 

سوف  القدس  بالروح  عمقه  أدركنا  إذ  الذي  امللكوت  اسرار 

ندرك صالح الرب املطلق ومحبته الغير مشروطة وإذ متسكنا 

الروح  في  يسوع  االبن  واهلل  اآلب  اهلل  بني  املُبرم  بالعهد 

القدس وانا وانت داخل هذا العهد على حساب عمل الثالوث 

القدوس سنعيش احلياة االبدية اي حياة اهلل... من هنا وكما 

اراد اهلل ان يهيأ قصرا وهيكالً في تكوين 1&٢ ليسكن فيه، 

فها هو يسكن في هيكل كل إنسان قبل ان يستقبله كإله 

ورب وسيد وملك... عزيزي القارئ انت هو الهيكل الن اهلل ال 

وألنه ال يسكن في هياكل مصنوعة  إال في هيكل  يسكن 

ومحل  وبينه  هيكله  فنحن  جسده،  هيكل  بل  بشر  بأيدي 

سكني الرب على االرض، فكر في هذا اجملد و هذا االمتياز انك 

مكان سكنى الرب، انه امر فعالً جلَل، فلنعظم اسم الرب 

يسوع...أمني... هللوياا

ملكوت اهلل... سيمتد )٢0(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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    ينشغل الناس وتركبهم الهموم باالستغراق 
في املشاكل والضيقات الكثيرة احمليطة بهم 
بطيء يستهلك حياتهم  في موت  فيغرقون 

كل يوم من املهد إلى اللحد.
نعم إنه من املهم جداً أن نتعلم كيف نتعامل 
مع الضيقات احمليطة بنا كل يوم. ولكن األهم 
تلك  القيامة من  ثابت في  لنا يقني  أن يكون 
بالنسبة  ولكن  كثيرة،  والوسائل  الضيقات. 
لنا كمسيحيني، فإن انتباهنا حلقيقة املسيح 
إلهنا الذي علقوه على الصليب وأنه هو رئيس 
وألم  وهلع  خوف  كل  ضد  يعيننا  هذا  احلياة، 
يكن  لم  الصليب  ألن  احلياة،  ضيقات  بسبب 
بني  من  قام  ألنه  للمسيح  بالنسبة  النهاية 
األموات. لذلك مكتوب أنه فقط »ذاق املوت«، 
املوت لم يسود عليه.  وأن  أنه قام  داللة على 
األموات،  بني«  »من  قام  أنه  أيضاً  ومكتوب 
ليس  مسيحنا  ألن  ذلك  األموات،  من  وليس 
أبد  وإلى  بل هو حي  القبور،  الراقدين في  مع 

اآلبدين. 
ولكن يقول قائل إن هذا كالم يخص املسيح 
منه  نستفيد  وكيف  به،  عالقتنا  هي  فما 
شخصياً؟ لذلك نقول إن رسالة اليوم هي أال 
وجودك  أن  ِمن  تتيقن  بأن  في ضيقاتك  تغرق 
ليس هو غيمة سحاب تائهة بل إن أساسات 
كيانك هي في املسيح نفسه رئيس احلياة. وإن 
قلبك  أتخذ  قد  اإللهي  وكيانه  الرب  شخص 
تدرك  أن  تستطيع  بهذا  له.  هيكالً  وكيانك 
في  ضيقاتك  صليب  علي  وحيداً  لست  أنك 
هذه الدنيا ألن مسيح القيامة مصلوب معك 

فإن  لذلك  ضيقاتك.  في 
ألنها  مصيرك  القيامة 
الوحيد  فهو  مصيره. 
أوجاع  ناقضاً  قام  الذي 
اليقني  املوت. هذا  صليب 
في  تغرق  فال  يحفظك 
ضيقاتك بل تبقي حياً ال 
متوت وال حتزن وال تضعف.

الضعف  أحاط  لقد 
برسل  واملرض  والفقر 
املسيح. وبالرغم من ذلك 
وغني  قوة  سبب  كانوا 
بفضل  للعالم  وشفاء 
ومسيح  احلياة  رئيس 

َسّلموه  الذي  املسيح  يسوع  الرب  القيامة 
كيانهم )بنفس اليقني السابق شرحه( لذلك 
انهزم الصليب الذي وضعه الشيطان عليهم. 
بل  إنهم لم يستغرقوا في صليبهم وموته، 
في صليب املسيح وقيامته. ألن »من إلتصق 

بالرب فهو روح واحد«.
وأنت أيضاً ال يشغلنك الصليب الذي علقوك 
عليه. فبينما يظن العالم أنك أسلمت الروح، 
فإن روح املسيح حية فيك تصنع عجباً داخلك. 
فهي تنزل إلى أقسام نفسك السفلي وحتررك 
الضيقات وتسبيك من  والغرق في  التيه  من 
جحيم كنَت فيه. بل ورمبا الزلت فيه. ولكنه ال 

سلطان له عليك بَعد. وكأنه لم يكن. 
صليب  في  تغرق  ال  العزيز،  القارئ  أيها 
كيانك  وسالمة  بسالم  أهتم  بل  مشاكلك 

ضعف  أو  موت  ميسه  أال  ولتحرص  الداخلي 
العظمى  املضادة  فهذه هي  كآبة.  أو  أو حزن 
التي ننال خيراتها … أنهم بغبائهم صلبوا رب 
احلياة. ولكن املسيح حياتنا ال ميوت. من أجل 
فلقد  وقام.  وصلب  اإلله  املسيح  جتسد  هذا 
وضيق  ألم  كل   - احلياة  وهو   - املسيح  ذاق 
إنساني حتي املوت وبدون ذنب. فكان هو احلياة 
املصلوبة التي قهرت الضيق واملوت، ثم وهبنا 
به  نتحد  أن  أعطانا  عندما  النصرة  تلك  سر 

»َمن إلتصق بالرب فهو روح واحد«.
للخواطر  تلخيص  القارئ  عزيزي  وإليك 

السابقة:
واملرض  بالكآبة  والعالم  اجلسد  صلبك  فلو 
واخليانة والفقر، فال تخف. فإنك لن متوت، ألن 
رئيس احلياة ومسيح القيامة كائن فيك وأنت 

نفسه صليب  أن صليبك هو  وثق  فيه، 
املسيح وبالتالي فقيامته هي قيامتك. 
من أجل هذا كان تركيز الكتاب املقدس 
اهلل  إقامة  عن  بوضوح  لنا  يعلن  أن 
لإلنسان يسوع: »هذا أقامه اهلل، وأَعَطي 
أن يصيرَ ظاهراً«، أكثر من التركيز على 
املوت:  اإلله لنفسه بعد  إقامة املسيح 
أضعها  أن  سلطان  املسيح(  )أنا  »لي 
املوت  قبوله  عن  هنا  الرب  )يتكلم 
أيضاً  آخذها  أن  سلطان  ولي  باجلسد(، 
لم  فلو  األموات(«.  بني  من  قيامته  )أي 
يكن املسيح اإلله أنساناً أيضاً، ما كان 

لنا نفع بقيامته؟
ال تتزعزع بأن تقول ملاذا املسيح لم يرفع 
األلم واملوت عنك. إنهما نتيجة لسقوط آدم. 
على  فيهما  معك  أشترك  فاملسيح  لذلك 
حققه  ما  صليبك  علي  أنت  لتنال  صليبه، 
باستحقاقات الهوته كإله،  املسيح كإنسان 
و اجملد. هذا هو عمل املسيح في  القيامة  أي 
سقوط  نتيجة  واملوت  اإلنساني  األلم  حتويل 

آدم وذريته، إلى مجد ميألنا بالتعزية والفرح. 
أوضاع  وتقصير  اإلنساني  ضعفنا  فليكن 
برجاء  للتمسك  بل  للتذمر،  ال  الدنيا  احلياة 
الناجت من شركتنا في املسيح. هذا  هذا اجملد 
يكمل  ثم  روحياً،  اآلن  منذ  عربونه  نذوق  اجملد 
في اليوم األخير عندما تتجلي خلقتنا وتصير 
املسيح  في  لإلنسان  اجلديدة  اخلليقة  مثل 
األموات....  بني  من  بها  قام  والتي  يسوع 

والسبح هلل. 

صليب املسيح وقيامته فينا كل يوم
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )135(

بعض  عن  السابق  العدد  في  تكلمنا  لقد 
الفيروسات القاتلة والتي تتسم بشراستها 
وقوة تدميرها لإلنسان. وقد أوضحنا أن هذه 
عقلية  فيروسات  إال  هي  ما  الفيروسات 
حتى  اإلنسان  عقل  داخل  وتترعرع  تنشأ 
تدمره وتقضي عليه. وقد تكلمنا في العدد 
والذي  الفيروسات،  هذه  أول  عن  السابق 
الفيروسات  لكل  الرئيسي  املدخل  يعتبر 

األخرى، وهو فيروس اجلهل.
فيروس  عن  سنتحدث  املقال  هذا  وفي 
حتى  الناس  عقول  أغلب  الى  تسلل  آخر، 
األصحاء.  وسط  اضحوكة  حامله  أصبح 
الغيبية. ولكي أقدم لك عزيزي  انه فيروس 
هذا  عن  ومستفيضا  وافيا  شرحا  القارئ 
هذه  الي  اإلصغاء  منك  ارجو  الفيروس، 
أحد  بني  جرت  التي  التليفونية  احملادثة 
األشخاص وبيني منذ زمن ليس بقريب. فقد 
اتصل بي أحدهم متهلال وفرحا جدا، فقال 
فقد  جدا،  سارة  اخبارا  لي  يحمل  انه  لي 
على  فيها  يخدم  التي  الكنيسة  حصلت 
هذه  خدام  واخذ  الكنيسة.  لشفيع  شعر 
في  ووضعوه  القديس  هذا  الكنيسة شعر 
مكان فخم يليق مبكانة هذا القديس. وهنا 
ولم أجد لي احدا يعينني علي حتمل سماع 
لثوان  صمتا  فحدث  الصمت.  اال  اخلبر  هذا 
معدودة جعلني أفكر في سر هذه الفرحة 

ال  الشخص؟  لهذا  الروحية  والنشوة  بل 
شك انه عالم املعجزات بل عالم الغيبيات.

الشعر  هذا  أن  اإلنسان،  هذا  مخيلة  ففي 
كبيرة،  بركة   – تعبيره  حد  على   – سيكون 
أي منفعة ومصلحة كبيرة. فهو يبحث عن 
وأسرى  ضحايا  اآلخرين  مثل  مثله  معجزة. 
فيروس الغيبية. هؤالء األسري يبحثون عن 
منفعة ما في صورة معجزة. فمن يجري وراء 
وراء  يجري  من  مثل  مثله  القديسني،  شعر 
انني  رداء.  او  وراء شال  يلهث  او  زيت  نقطة 
ال أرفض اطالقا وال أنكر ابدا فكرة املعجزة. 
وقد  املعجزة،  بنفسه  استخدم  فاملسيح 
او  القديسني  أحد  شال  اهلل  يستخدم 
نقطة زيت لشفاء مريض، ولكن هذا ليس 
نعم  فقط!  استثناء  مجرد  انه  األساس، 
كل  علي  قادر  فاهلل  فقط،  استثناء  انه 
هو  االستثناء  أصبح  لآلسف  لكن  شيء. 
فالكل  الناس.  عنها  يبحث  التي  القاعدة 
يبيع هؤالء  ان  يبحث عن معجزة. فال عيب 
الناس عقولهم الي من يسخر منها والتي 
لآلسف قد توقفت عن العمل بدعوة ان ما 
اعلى  يعتبر  الغيبيات،  ضحايا  عنه  يبحث 
الى  يرتقي  ال  فهو  العقل،  مستوى  من 

مستوي اميانهم!
 واجلدير بالذكر إن وسائل التواصل االجتماعي 
فيه  ترعرع  الذي  اخلصب  اجملال  اصبحت 

منك  فيطلبون  الفيروس.  هذا 
أحد  بصورة  اعجابك  تبني  ان 
آلخرين  ترسلها  او  القديسني 
او حتى  وذلك لتحقيق طلباتك 
التي قد حتدث  للمصائب  حقنا 

لك إذا رفضت الفكرة.  
التي  الساذجة  والتأمالت  العظات  كذلك 
بعض  يصر  والتي  اخلرافات  بعض  حتوي 
انصاف املثقفني على استخدامها من اجل 
اعطاء نكهة روحية او ملسة عاطفية حتى 
الدموع  بعض  في ستر  كانت مختبئة  وان 
اإلبهار  بها  يشحذون  لكي  وذلك  الزائفة، 
لهم  فيصفقون  لهم،  املستمعني  من 
لآلسف  قداستهم.  عن  ويتحدثون  الناس 
مفهوم  فتشوه  املفاهيم،  تشوهت  لقد 
تشوه  بل  البساطة.  وتشوه مفهوم  اإلميان 
اغلب  من  التعليم  وهرب  املعجزة.  مفهوم 
املنابر وانقرض التفكير النقدي متاما وأصبح 

وجوده خرافة. 
نعم لقد تشوه العقل متاما حينما قام هذا 
الناس.   اغلب  عقول  بغزو  اللعني  الفيروس 
لك  اقرر  حينما  سأصدمك  القارئ،  عزيزي 
انه ال توجد في املسيحية إال معجزة واحدة. 
من  املسيح  قدمه  فما  فقط.  واحدة  نعم 
جتسد وصلب وقيامة وصعود ما هو إال من 
معجزة  وهي  الوحيدة  املعجزة  هذه  أجل 

هي  اإلنسان  فتغيير  التغيير! 
بها  تنفرد  التي  الوحيدة  املعجزة 
أن  تستطيع  ال  والتي  املسيحية 
هذا  في  اخري  ثقافة  اي  تقدمه 
العالم. أما اقامة املوتى او شفاء 
اهلل  عناية  اعمال  فهي  األمراض 
تزاد  كلها  وهذه   ... بند:«  حتت  تقع  والتي 

لكم« )مت 6: 33(. 
 والسؤال اآلن، ما هو مصدر الغيبية؟ هل هو 
بفعل فاعل؟ ام هل هو نتيجة لوجود اجلهل؟ 
ام انه الطبيعي ان يلجأ الناس الى الغيبية 
كفرا  التحليل  او  التفكير  أصبح  حتى 
في  أفكر  كنت  وفيما  املألوف؟  عن  وخروجا 
اجابات على هذه االسئلة، تذكرت الشخص 
متهلال  معي  احلديث  أطراف  يتجاذب  الذي 
بسبب شعر هذا القديس، فوجدت نفسي 
لكي  وبينه  بيني  الصمت  حلظات  اقطع 
كشفت  والتي  سريعا،  املكاملة  هذه  انهي 
لي عن وجود فيروسا شديد اخلطورة يعبث 
ويدمر بعقول االشخاص. إن فيروس الغيبية 
أصبح منتشرا جدا ولآلسف هذا الفيروس 
الغيبية  فتعد  له.  غطاءا  اإلميان  من  يتخذ 
التي  الفتاكة  االسلحة  اهم  أحد  اآلن 
من  ضرواة  اشد  آخر  فيروسا  يستخدمها 
فيروس الغيبية، وهو ما سنتحدث عنه في 

العدد املقبل ان أحبت نعمة الرب وعشنا. 

بقلم: رامز أرمانيوسفيروسات قاتلة )فيروسات قاتلة )22((
ماجستير في الدراسات الالهوتية 
- جامعة الڤال – كندا
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كاليفورنيا:

اكتشاف خطير عن مخ اإلنسان
   كانوا يقولون دائماً، إن اإلنسان الذكي سيظل ال معاً طوال 
حياته. أما الغبي فسيبقى غبياً حتى ميوت، فهذا هو تكوينه 
أجروا  األمريكيني  التشريح  علماء  بعض  لكن  الطبيعي. 
دراسات استغرقت نحو عشر سنوات أسفرت عن اكتشاف أن 

مخ اإلنسان يتغير نتيجة للتعليم والثقافة.
   ويعني هذا االكتشاف أن انقالباً خطيراً حدث في املفاهيم 

العلمية والطبية والنفسية والتشريحية ... مبروك!

روسيا:

عرض أكبر أملاسة على اإلطالق للبيع.. كم 
سعرها؟

أملاسة  أكبر  الشهر  هذا  للبيع  كريستيز  مزادات  دار  عرضت 
»ألروسا  اسم  حتمل  قيراط   100.94 زنة  اإلطالق  على  روسية 

سبكتاكل«.
فرنك  مليون  و18   1٢ بني  ما  األملاسة  تسجل  أن  املتوقع  ومن 
سويسري )19.96 مليون دوالر( خالل عرضها في املزاد املقرر يوم 

1٢ مايو/أيار.
وقالت ماري-سيسل سيسامولو، اخلبيرة بقسم اجملوهرات في 
قيراط كانت  تزن 100  التي  الرائعة  األملاسة  املزادات: »هذه  دار 
تسمى أملاسة )سيرجي دياجهليف( اخلام واستخرجت في عام 

.»٢016
للبيع  الدار  تعرضها  ثمينة  قطعة   144 من  واحدة  واألملاسة 

منها خوامت وأقراط من األملاس والياقوت.

فرنسا:

جتاهل االناث
 BEBE :تتجاهل اللغة الفرنسية االناث من االطفال،  فكلمة   
املذكر  تعني  أنها  مع  دائماً  املذكر  معاملة  تُعامل  الفرنسية، 

واألنثى من األطفال.

األمم املتحدة:

تتشابه رغم االختالف
شارل  فمدينة  دول،  عدة  بني  املدن  أسماء  تتشابه  ما  كنيراً    
وليبيا.  لبنان  في  وطرابلس  وإسبانيا.  بلجيكا  في  مثالً،  روا، 
اسم  الالتينية  باحلروف  مصر(  )عاصمة  القاهرة  اسم  وأيضا 
أيضاً ملدينة في والية ایلينوي األمريكية، ومدينة االسكندرية 
والية  في  اإلسكندرية  باسم  مدنية  هناك  أن  كما  مصر.  في 
األمريكي  الرئيس  فيها  يقيم  التي كان  املدينة  وهي  فرجينيا، 

السابق جيرالد فورد.

فينسيا:

مدينة امللجأ
صغيرة  جزيرة   118 على  بنيت  )البندقية(،  فينسيا  مدينة     
تفصل بينها 150 قناة، ويربطها بعضها ببعض 400 قنطرة. 
وكانت فينسيا في األصل ملجأ للفارين من وجه قبائل الهون 

وقائدهم إتيلال، وقد بنيت في القرن اخلامس. 

الواليات املتحدة:

تطوير مكرونة تتحول إلى أشكال عند 
طهيها

يحب الناس املكرونة ألشكالها، لكن اجلديد الذي قّدمه فريق 
بحثي أمريكي أن هذه األشكال لن تكون موجودة أثناء الشراء، 

وستتشكل عند الطهي.
وتوصل الفريق البحثي من جامعة »كارنيجي ميلون« األمريكية 
إلى  أدفانسيس«،  بدورية ساينس  اخلميس،  نُِشرت،  دراسة  في 
طريقة لصناعة أخاديد صغيرة في عجينة املكرونة املسطحة 
املصنوعة من دقيق السميد واملاء فقط، بحيث تكون في أمناط 

جتعلها تتحول إلى أنابيب وحلزونات وموجات عند طهيها.
ويقول لينينج ياو من معهد »التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب« 
الرئيسي  والباحث  باجلامعة،  الكمبيوتر«  »علوم  كلية  في 
بالدراسة: »تزيد األخاديد التي يتم ختمها في صفائح املكرونة 
املنطقة  تلك  لطهي  املاء  يستغرقه  الذي  الوقت  املسطحة 
من املكرونة، ومن خالل التخطيط الدقيق ملكان وكيفية وضع 
عند  املكرونة  أشكال  في  التحكم  للباحثني  ميكن  األخاديد، 

طهيها«.
وتتميز  املذاق،  في  التقليدية  عن  اجلديدة  املكرونة  تختلف  وال 
بأنها ال حتتاج إلى مساحة في التخزين والنقل، ذلك ألنها تكون 
في شكل مسطح، وتتحول إلى أشكال عند الطبخ، كما أنها 

تقلل من استخدام املواد البالستيكية في التغليف.
املواد  تغليف  في  املستخدمة  البالستيكية  املواد  وتفاقم 
الغذائية أزمة النفايات، ويعد إنشاء تغليف فعال لألغذية أمراً 
مستدام،  مستقبل  وتشكيل  النفايات  لتقليل  األهمية  بالغ 
العبوة  من  مسطح  بشكل  املعبأة  املكرونة  تقلل  وسوف 

املطلوبة مع توفير مساحة في الشحن والتخزين.
قد  مسطح  بشكل  املعبأة  املكرونة  أن  »نتصور  ياو:  ويوضح 
إيطاليا  ففي  الطهي،  عن  الناجتة  الكربون  انبعاثات  من  تقلل 
يأتي حوالي 1% من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من طهي 
املكرونة، وقد يتم طهي املكرونة املسطحة بشكل أسرع من 

مما قد يقلل االنبعاثات أثناء عملية الطهي«.

روما:

طريق سهل إلى مجتمع األذكياء
رمبا يكون مخك هو أكبر مخ في الدنيا، و هذا حسن جداً، لكن 
رمبا ال يكون كذلك! وعندئذ ال تنزعج فإن ابنك ـ في املستقبل 

إن شاء اهلل -، ميكن أن يكون أفضل منك كثيراً.
   فقد أثبتت دراسات اخلبراء املتخصصني أن منو عقل الطفل 
حياته،  من  األولى  املرحلة  في  يتناوله  الذي  بالغذاء  مرتبط 

ويساعد الغذاء اجليد على نشاط املخ والقدرة على التفكير.
فإن  فترة طفولته  في  الفرد  بغذاء  اعتني  إذا  أنه  اخلبراء  وأكد 

قدراته العقلية لن تكون محدودة.
إلى  الدنيا  تتحول  حتى  جيداً  ذلك  تذكر  أباً  تصيح  عندما 

مجتمع من العباقرة.

الصني:

ترتدي احلداد يوم الزفاف!
   يعتبر اللون االبيض رمزاً للحزن؛ ولذلك ترتديه الفتاة الصينية 
يوم زواجها. ويقولون ان سبب ذلك هو التعبير عن حزنها لفراق 

اسرتها!

هولندا:

الكشف عن كورونا بالنحل خالل ثوان

دّرب باحثون هولنديون مجموعة من النحل، الذي ميلك حاسة 
كورونا،  بفيروس  مصابة  عينات  عن  للكشف  قوية،  شم 
نتائج  انتظار  فترات  إنه سيقلص  يقولون  اكتشاف  في  وذلك 

الفحوص إلى ثوان فقط.
البيطرية  األبحاث  مبعمل  الباحثون  أعطى  النحل،  ولتدريب 
في جامعة »فاخننجن« مياه محالة بالسكر مكافأة لها بعد 

عرضها على عينات ملوثة بـ«كوفيد-19«.
على  عرضها  بعد  املكافأة  من  النحل  حرمان  مت  املقابل،  وفي 

عينات غير مصابة بالفيروس.
وقال فيم فان دير بويل، بروفيسور علم الفيروسات الذي شارك 
في املشروع إنه بعد اعتيادها على النظام، متد النحلة لسانها 
عينات  إليها  تقدم  عندما  املكافأة  على  للحصول  بعفوية 

مصابة.
وأوضح الباحثون أن إخراج النحل ألسنتها للشرب هو تأكيد 

إصابة العينة بالفيروس.
على  للحصول  أيام  إلى  يصل  ورمبا  ساعات  األمر  ويستغرق 
في  النتيجة  تقدم  النحل  لكن  كورونا  فيروس  فحص  نتيجة 

احلال.
مفيداً  يجعله  ما  وهو  أيضاً،  الثمن  رخيص  اجلديد  واألسلوب 

لدول تقل فيها الفحوص.

إيطاليا:

ملك املوظفني الغائبني.. 
يتغيب عن العمل 15 عاما

الصحافة  وصفته  الذي  العام  القطاع  عمال  أحد  حطم 
اإليطالية بـ«ملك الغائبني« الرقم القياسي الوطني من خالل 

التغيب عن العمل ملدة 15 عاما.
وبحسب صحيفة »اجلارديان«، قالت الشرطة إن املوظف الذي 
يعمل في مستشفى بوليسي سياتشيو في مدينة كاتانزارو 
في كاالبريا، استمر في تلقي راتبه الشهري البالغ إجماال 538 

ألف يورو على الرغم من عدم حضوره للعمل منذ عام ٢005.
ويواجه الرجل البالغ من العمر 67 عاما تهما بإساءة استخدام 

املنصب والتزوير واالبتزاز.
كما يتم التحقيق مع ستة مديرين لالشتباه في أنهم لعبوا 

دورا في متكينه من التغيب.
والرواتب  احلضور  سجالت  من  أدلتها  الشرطة  جمعت  وقد 

باإلضافة إلى إفادات الشهود من الزمالء.
مدير  ضد  تهديدات  وجه  الرجل  أن  زعم   ،٢005 عام  في 

املستشفى ملنعه من تقدمي تقرير تأديبي بسبب تغيبه.

عالم بال حدود2121
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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Information Overload 
- Who and What to Trust?

We are in a state of information overload - we are sur-
rounded by various sources, telling us a whole lot of 
stuff! Some of this information may be accurate, some 
of it might not, and some of it might be a mix of the 
two. Which leads us to the topic of this blog - and a se-
ries I hope to continue: WHAT DO YOU DO WHEN 
THERE IS TOO MUCH INFORMATION? Or...how 
do you know what and who to trust? 
Now more than ever - during COVID19 - there is 
a LOT of ‘news’ and ‘research’ or opinions being 
spread around. Turn of the radio or the TV - I can 
almost guarantee that there will be some sort of talk on 
COVID19. What is the right mask to wear? How do 
you socially distance? Which herbal treatment fights 
of the virus? How much water should you drink to stay 
well? And the list goes on and on... 
This is not something new to our society. There is a lot 
of information - whether accurate or not - surrounding 
us. But in a time of a pandemic - or something that 
breads uncertainty or novelty - we are all in need of 
information. We crave security. We want assurance. 
We want answers. And when we don’t have those, we 
panic. And hence, information and opinions begin to 
surge... 
Now here comes the challenge for us, as consumers 
and members of society. How do you know what and 
who to trust when it comes to information? This is a 
wide topic - one which I cannot do justice in a few 
paragraphs or posts. However, for this post alone, let’s 
use the example of COVID19 information/news. 
There are a few things we should keep in mind when 
seeking sources of information. For this post, let’s 
start with a broad idea of what you should be paying 
attention to:  
1) WHERE is this information coming from? Who is 
reporting on it? For example, is it a trusted source? Is 
it an expert in the field? 
2) Keep in mind, as well, that even experts need to 
have a REASON and EVIDENCE for what they are 
saying. For example, a physician may state that the 
spread COVID19 can be prevented by the use of 
masks (which it CAN!) - but on what grounds are they 
stating this? Are they reporting statistics or research 

results? 
3) When research results or evidence is being stated 
- is it accurate? Is it appropriate to the situation? For 
example, a study that is being reported may say that 
certain medications can ‘cure’ COVID19 - but you 
need to look into details around this claim. How many 
people were in the study? You can imagine that a study 
using 10 people may not be generalizable to the entire 
population and might not be accurate. To add to this, 
we need to look at who they used in the study. Were 
the participants all reasonably in the same health status 
when they got the medication? Did they experience 
any side effects? We will go deeper into how to under-
stand study results in another post - but for now, just 
remember that even research needs to be interpreted 
carefully. 
4) Even when research is accurate and is ‘evi-
dence-based’ - remember that people and situations are 
different. One study might have found evidence, but 
usually, it takes more than one trial/study in research to 
truly prove that something is significant.   
Does this mean that we can’t trust ANYTHING? Of 
course not. What it DOES mean is that we need to 
be mindful of the information we consume, and how 
we use it or apply it in our lives/practices. For the 
layperson who doesn›t do a lot of research, this can 
be a taxing and mind-boggling experience. Many of 
us have been accustomed to believing what we hear 
on the news - because after all, if the news reports 
it, shouldn’t it be accurate? Well, not necessarily. 
And remember that the media always will try to 
give you messages it wants you to FOCUS on. So, 
one study with 10 people may have been somewhat 
ground-breaking, but in the long run, much ore work 
needs to be done. But if the media REALLY wants you 
to focus on this topic, it will go to many ends to do so. 
The main message of this post - and the series on 
unloading information as consumers - is this: be mind-
ful of what/who/where you obtain information. This 
doesn’t mean you must be hyper-critical and cynical. 
But it does mean that you have to pay attention to in-
formation you believe - and process it before following 
advice/messages.   Stay safe, and stay well! 

Bill C-10 is an Act to amend the Broad-
casting Act and to make consequential 
amendments to other Acts.  The recent 
legislation put forward by the Liberal Gov-
ernment targets both media giants and you. 
The Liberal Government claims that the 
bill will keep in check web giants like Net-
flix and Spotify by putting them under the 
thumb of the Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission.  
This would force the giants to promote and 
pay for Canadian content like broadcasters, 
radio stations and TV stations. It would 
also allow the CRTC to regulate content 
further. 
In the original bill put forward, social media was not included.  In fact, 
there was a section exempting social media sites from most of the strin-
gent requirements.  When this bill went to Committee to be researched, 
the Liberals pulled the exemption. 
The idea that the CRTC led by unelected, unaccountable commission-
ers raised concerns immediately.  Would the CRTC be able to demand 
content be erased or blocked?  What would the consequences be for 
organizations that did not do as they were told?  There were no guidelines 
as to how the CRTC would use more power.
In response to the bill, Michael Geist, a leader in Internet and E-com-
merce Law, wrote an article “Why the Liberals Have Become the Most 
Anti-Internet Government in Canadian History.”  He then displayed a 
series of decisions that showed the Liberal Government was moving 
farther and farther away from freedom on the internet. 
As expert after expert came out against social media being included in 
Bill C-10, Steven Guilbeault, Minister of Canadian Heritage, became 
defensive.  He called the clause protecting Canadians “unnecessary and 
ridiculous.” 
The Liberals continue to push back against common-sense solutions.
Conservatives proposed to protect individual users and smaller players 
in the market by exempting streaming services and social media users 
with lower revenues.  That was rejected.  The Liberals even rejected an 
exemption to individual users who upload videos to social media sites 
and went further by promising to introduce a new amendment to regulate 
apps.
Conservatives will continue to stand up for the freedoms of Canadians 
who post their content online and oppose C-10 at every stage of the 
legislative process.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Bill C-10 and Censorship

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

EH Trades Limited 
would like to express its 
sincere condolences to 
Mr. Hossam Ibrahim,

 his sister Reem Mallouk 
and their whole family 

for the passing of 
Mrs. Nabila Nashed

Your beloved mother is in our thoughts and prayers
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Looking back in time at the development of political ap-
proaches and awareness, we would realize that the princi-
ple of Democracy came to existence in the 400’s BC when 
Plato wrote his book “The Republic”, followed by many 
philosophers, thinkers, social reformers and patriots, De-
mocracy became a crucial requirement for governing and 
human rights. Although the Roman Senate existed in 700’s 
BC, nonetheless it was not a real democracy because their 
senators were appointed and chosen based on their wealth 
and power.
Democracy is well described in Rausseau’s “The Social 
Contract” - the principles of political rights, where he em-
pathized the necessity of selecting a government by its 
people which should look after their needs, security and 
all aspects of life, this government is by the people and for 
the people.
Through modern history we have witnessed how monar-
chies switched to parliamentary systems where the role 
of the Monarch became more symbolic and marginal, it is 
kept only for the tradition, although it has no considerable 
influence on politics or governing nowadays, and this will 

lead eventually to the dissolve of Monarchies 
in the very near future because in contemporary 
times, besides it non-influence, it reminds the 
people of tyranny, imperialism and monocracy, 
during which human rights were severely vio-
lated and many nations wealth were unrightful-
ly acquired.
When I heard about the “Member of Provincial Parliament 
Outreach Day”, which took place a short while ago, the 
theory of democracy and political impartiality came across, 
and left me contemplating for some time! Are we really 
enjoying this very democracy, freedom and impartiality?
The findings were deeply astounding, if we try to reach out 
to a member of Parliament whether provincial or Federal 
through email, the automated answer will say that due to 
high volume of inquiries we will get back to you when pos-
sible, however you will never hear back. If it happens and 
you could meet your representative and if your complaint 
or inquiry is about any matter that does not go inline with 
the party’s policy, then you will receive no satisfactory an-
swer or response.

 Apparently, the members of different levels of 
parliaments are serving the party and not their 
constituents assuming that all constituents should 
abide to the party’s principles, evermore, if the 
representative would consider for a moment to 
deviate from the party’s policies and aid or pro-

vide opinion to the constituents, in a way that does not align 
with the party’s ideology then she or he would be warned 
by the party or may be excommunicated from the caucus.
We have seen as well how ethnic and ideological factors 
determine the party’s preference in certain areas for their 
candidates, and how candidates use such privilege to get 
rid of their opponents as per the model of the previous cen-
turies, when the political conflicts created many conspira-
cies, plots and extermination.
What we watch is a democracy behind the screens, a virtu-
al democracy, where we can hear about it or see it but we 
cannot experience or touch it in our life.
since we live in the era of Virtuality and digital existence, 
then no wonder that Democracy and governing became 
virtual as well.

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Virtual DemocracyThe Virtual DemocracyThe Virtual DemocracyThe Virtual Democracy

RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be 
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career 
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26 
million to support personal support workers. It is a once in a 
lifetime opportunity through one of the best accredited 
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
filling fast: (905) 813-8883

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me


