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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة

www.good-news.cawww.good-news.caالسبت  29 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد السابع والثمانون بعد املائة

gnjournal@gmail.com

جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

كندا تتعهد كندا تتعهد 
بإنفاق بإنفاق 200200 مليون  مليون 

دوالر إلنشاء دوالر إلنشاء 
مصنع للقاحات مصنع للقاحات 

في مسيسوجافي مسيسوجا

أونتاريو تضع خطة لتخفيف القيود أونتاريو تضع خطة لتخفيف القيود 
املفروضة بسبب كورونا وإعادة فتح املقاطعةاملفروضة بسبب كورونا وإعادة فتح املقاطعة

ألول مرة..إعالن األسبوع ألول مرة..إعالن األسبوع 
األخير من شهر مايو أسبوعاً األخير من شهر مايو أسبوعاً 
للحضارة القبطية في كندا  للحضارة القبطية في كندا  
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ملاذا بكينا على سمير غامن؟
هذا  كل  سر  ماهو  ؟،  غامن  سمير  وداع  ليلة  كلها  مصر  بكت  هذا ملاذا  كل  سر  ماهو  ؟،  غامن  سمير  وداع  ليلة  كلها  مصر  بكت  ملاذا 
وتألألت  املصريني  مآقي  غلفت  التي  الدمع  وغالالت  والشجن  وتألألت احلزن  املصريني  مآقي  غلفت  التي  الدمع  وغالالت  والشجن  احلزن 
في أحداقهم ؟، ماهو سر ذلك امللح في تلك الدموع واملرارة في تلك في أحداقهم ؟، ماهو سر ذلك امللح في تلك الدموع واملرارة في تلك 
النظرات ، خاصة أنها كانت في وداع أيقونة الضحك والفرح والبهجة النظرات ، خاصة أنها كانت في وداع أيقونة الضحك والفرح والبهجة 
على  بكاء  تكون  أن  قبل  كمعنى  الضحكة  غياب  على  بكاء  إنها  على ؟،  بكاء  تكون  أن  قبل  كمعنى  الضحكة  غياب  على  بكاء  إنها  ؟، 
غياب سمير كشخص ، فاملوت حقيقة بل هو احلقيقة الوحيدة ،لذلك غياب سمير كشخص ، فاملوت حقيقة بل هو احلقيقة الوحيدة ،لذلك 
أن  ،يجب  والبهجة  والفرح  الضحكة  ، لكن  أن نتقبله كجزء من حياتنا  ،يجب  والبهجة  والفرح  الضحكة  ، لكن  نتقبله كجزء من حياتنا 
تظل موجودة ألنها هي احلياة نفسها ،أحسسنا مع رحيل سمورة أننا تظل موجودة ألنها هي احلياة نفسها ،أحسسنا مع رحيل سمورة أننا 
والسعادة، لكن  البهجة  رثاء في غياب  أنفسنا ونكتب قصيدة  والسعادة، لكن نعزي  البهجة  رثاء في غياب  أنفسنا ونكتب قصيدة  نعزي 
ملاذا سمير غامن بالذات ؟. اإلجابة ألن سمير غامن كانت معركته وكان ملاذا سمير غامن بالذات ؟. اإلجابة ألن سمير غامن كانت معركته وكان 
لم  يدعي،  أو  يتفذلك  لم  فقط،  ويضحكنا   ، يضحكنا  أن  هو  لم هدفه  يدعي،  أو  يتفذلك  لم  فقط،  ويضحكنا   ، يضحكنا  أن  هو  هدفه 
يقل أنا فيلسوف أو مناضل أو سياسي أو داعية أو منقذ البشرية ،أنا يقل أنا فيلسوف أو مناضل أو سياسي أو داعية أو منقذ البشرية ،أنا 
مضحكاتي وبس ، أنا بأهرج معاكم ،إوعوا تقلبوها جد، إلني إكتشفت مضحكاتي وبس ، أنا بأهرج معاكم ،إوعوا تقلبوها جد، إلني إكتشفت 
إن احلياة نفسها مجرد تهريجة، واللي حياخدها خد وعلى صدره قوي إن احلياة نفسها مجرد تهريجة، واللي حياخدها خد وعلى صدره قوي 
،الهو فاهم وال هو عايش وال هو حيستمتع ،هذا هو ملخص فلسفة ،الهو فاهم وال هو عايش وال هو حيستمتع ،هذا هو ملخص فلسفة 
سمير غامن والتي بفقده إكتشفنا أنها كانت والبد أن تكون فلسفتنا سمير غامن والتي بفقده إكتشفنا أنها كانت والبد أن تكون فلسفتنا 
ودستورنا وأجندتنا ،وألن الزمن صار بخيالً ضنيناً قاسياً،فقد كان تهريج ودستورنا وأجندتنا ،وألن الزمن صار بخيالً ضنيناً قاسياً،فقد كان تهريج 
 ، أغسطس  وهجير  قيظ  في  املنعشة  الهواء  نسمة  هو  غامن  ، سمير  أغسطس  وهجير  قيظ  في  املنعشة  الهواء  نسمة  هو  غامن  سمير 
تأثير  من   زاد  ومما  والسراب،  الصبار  صحراء  جفاف  في  الندى  تأثير ونقطة  من   زاد  ومما  والسراب،  الصبار  صحراء  جفاف  في  الندى  ونقطة 
الصدمة أن الوفاة قد حدثت بسبب الكورونا، أكثر فنان جمعنا على الصدمة أن الوفاة قد حدثت بسبب الكورونا، أكثر فنان جمعنا على 
الضحكة مات بسبب أكثر مرض فرق وباعد مابني البشر!، املرض الذي الضحكة مات بسبب أكثر مرض فرق وباعد مابني البشر!، املرض الذي 
إغتال القبلة واحلضن واملصافحة ،وقتل احلميمية والتالحم والصداقة، إغتال القبلة واحلضن واملصافحة ،وقتل احلميمية والتالحم والصداقة، 

واألب خائف من  من جاره  اجلار مرعوباً  واألب خائف من وجعل  من جاره  اجلار مرعوباً  وجعل 
،يسرق  كتاب  كل  في  الكوفيد  ملعون  ،يسرق إبنه!،  كتاب  كل  في  الكوفيد  ملعون  إبنه!، 

يهون  من  معها  ويسرق  واحلياة  يهون األعمار  من  معها  ويسرق  واحلياة  األعمار 
معاٍن  هو  غامن  سمير   ، احلياة  تلك  معاٍن علينا  هو  غامن  سمير   ، احلياة  تلك  علينا 
من  هرب  ،فقد  التمرد  معنى  هو   ، من متعددة  هرب  ،فقد  التمرد  معنى  هو   ، متعددة 
الضابط  أبيه  جلباب  ومن  الشرطة  الضابط كلية  أبيه  جلباب  ومن  الشرطة  كلية 
الكبير وإختار أن يكون نفسه،وجد أن أوتاره الكبير وإختار أن يكون نفسه،وجد أن أوتاره 

بدون  الفن  لنداهة  فذهب  الكوميديا،  وخاصة  الفن  على  بدون مضبوطة  الفن  لنداهة  فذهب  الكوميديا،  وخاصة  الفن  على  مضبوطة 
أن يفكر ولو للحظة، هو معنى العناد والتغيير ، ظهر مع إثنني كانا أن يفكر ولو للحظة، هو معنى العناد والتغيير ، ظهر مع إثنني كانا 
أحمد  الضيف   ، املعلبة  اجلاهزة  الكوميديان  مقومات  كل  أحمد ميتلكان  الضيف   ، املعلبة  اجلاهزة  الكوميديان  مقومات  كل  ميتلكان 
النحيف الضعيف،وجورج البدين امللظلظ، هو شاب عادي بل ووسيم النحيف الضعيف،وجورج البدين امللظلظ، هو شاب عادي بل ووسيم 
لكنه  والسحرية،  اجلاهزة  الكوميدية  الوصفة  هذه  الميتلك   ، لكنه ورشيق  والسحرية،  اجلاهزة  الكوميدية  الوصفة  هذه  الميتلك   ، ورشيق 
بذاتها  قائمة  بذاتها إشتغل على نفسه حتى تفوق وإستقل وصار مدرسة  قائمة  إشتغل على نفسه حتى تفوق وإستقل وصار مدرسة 
، معنى اإلستمرار واملرونة ، سمير غامن العشريني له شكل كوميدي ، معنى اإلستمرار واملرونة ، سمير غامن العشريني له شكل كوميدي 
له  أيضاً  وهناك  بصمة  له  ،هنا  الثمانيني  غامن  سمير  عن  له مختلف  أيضاً  وهناك  بصمة  له  ،هنا  الثمانيني  غامن  سمير  عن  مختلف 
معنى   ، وكاريزما  حضور  له  وهناك  وكاريزما  حضور  له  هنا  معنى بصمة،   ، وكاريزما  حضور  له  وهناك  وكاريزما  حضور  له  هنا  بصمة، 
تكون خلفه قضايا كبيرة  أن  وليس ضرورياً  الضحك هدف سامي  تكون خلفه قضايا كبيرة أن  أن  وليس ضرورياً  الضحك هدف سامي  أن 
ومعقدة ،يكفي أن تقهقه وتغسل روحك حتى تشحن بطارية الروح ، ومعقدة ،يكفي أن تقهقه وتغسل روحك حتى تشحن بطارية الروح ، 
الضحك ليس عورة تخجل منها ،ليس فريضة أن تقول اللهم إجعله الضحك ليس عورة تخجل منها ،ليس فريضة أن تقول اللهم إجعله 
خير بعد فرط الضحك ، ليس بالضرورة الطفل الضاحك هو إبن موت خير بعد فرط الضحك ، ليس بالضرورة الطفل الضاحك هو إبن موت 
، الضحك غاية في منتهى الرقي والسمو ،وسمير غامن قد نذر حياته ، الضحك غاية في منتهى الرقي والسمو ،وسمير غامن قد نذر حياته 

في سبيل هذا الهدف .في سبيل هذا الهدف .

بقلم:  د. خالد منتصر

جريدة جـــود نيـــوز الكندية 
ُيهنئون

 الزميل ومراسلنا بالقاهرة 
الصحفي األستاذ / جرجس فؤاد 

وعروسته / ماري أنسي
بالزفاف السعيد      

أسرة حترير 

أطيب 

التمنيات 

للعروسني

وقام بالصلوات 
أصحاب النيافة

األنبا بوال مطران طنطا 
 اإلنبا يوأنس 
أسقف أسيوط 

األنبا ثاوفيلوس 
أسقف منفلوط 
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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

تقـــــــارير

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

هل االقباط أهل ذمة؟!
رشدي  اهلل  عبد  تعليق 
نبيل  الشهيد  حادثة  على 
»بلة«  الطني  ازاد  حبشي 
األذهان  إلى  التساؤل  وأعاد 

من جديد
.........................................ص14

نوع جديد من فيروس كورونا 
أن  ميكن  الكالب  في  نشأ 

يصيب البشر
...........................................ص8

الكندية  الطيران  شركات 
لوضع  احلكومة  تناقش 
خطة للمسافرين امللقحني
.........................................ص12

السودان: إثيوبيا بدأت فعلياً 
امللء الثاني لسد النهضة

.........................................ص11

ألول مرة..إعالن األسبوع األخير من شهر مايو أسبوعاً للحضارة القبطية في كندا  ألول مرة..إعالن األسبوع األخير من شهر مايو أسبوعاً للحضارة القبطية في كندا  
الكنيسة القبطية ُتصدر بيان والبابا تواضروس يصف احلدث بـ »الطيب جدًا«الكنيسة القبطية ُتصدر بيان والبابا تواضروس يصف احلدث بـ »الطيب جدًا«

زعيم املعارضة الكندية: كندا وطن لـ زعيم املعارضة الكندية: كندا وطن لـ 200200 ألف قبطي أتوا إلى هنا بتراثهم وثقافتهم اجلميلة ألف قبطي أتوا إلى هنا بتراثهم وثقافتهم اجلميلة

جود نيوز - تقارير: مت األعالن وألول مرة في العالم عن أسبوعاً سيكون 

مخصص للحضارة القبطية وذلك في كندا، حيث مت إقرار األسبوع 

األخير من شهر مايو والذي ينتهي باألول من يونيو - والذي يوافق 

 Coptic اليوم القبطي العاملي ليكون أسبوعاً للحضارة القبطية

بيان  وفي   Heritage Week

القبطية  الكنيسة  أصدرته 

عبر الثالث ايبارشيات املوجودة 

نيوز«  »جود  حصلت  كندا  في 

أن  فيه:  منه جاء  علي نسخة 

قدم  من  القبطية  الكنيسة 

املسيحية، وأن لها لغة وتاريخ 

اجلامعات،  في  يُدرس  وتراث 

ومع  العالم.  يعرفها  وحضارة 

ألف قبطي  املائتي  وجود قرابة 

من  مجموعة  تقدم  كندا،  في 

تورنتو  من  الكنديني  األقباط 

مايو  من  األخير  األسبوع  العتبار  بطلب  ومونتريال  مسيساجا 

شهراً للحضارة القبطية وهذا ما مت إقراره واملوافقة عليه.

احلدث  هذا  علي  الثاني  تواضروس  البابا  لقداسة  تعقيب  وفي 

جداً،  طيبة  ومناسبة  فكرة  »أنها  رسالة:  في  قال  التاريخي 

»أحيي  قداسته  وأضاف   ، القبطي«  التراث  أسبوع  وبالبركة 

ومشاركة  كندا  في  القبطية  الكنائس  كل  بني  اجلماعي  العمل 

االيبارشيات واالساقفة والكهنة والشمامسة ،، خالص أمنياتي 

القلبية ... البابا تواضروس الثاني«

احملافظني  حزب  قائد  أوتول«،  »إيرين  أرسلها  مصورة  رسالة  وفي 

الكندي مبناسبة هذا احلدث قال فيها:  بالبرملان  املعارضة  وزعيم 

األسبوع  هذا  كندا  في  مرة  فألول  سعيد،  قبطي  تراث  أسبوع 

تعود  والتي  القدمية،  حضارات  أقدم  من  لواحدة  إحتفاالً  سيكون 

الفن  والذي يضم كل عناصر  القبطي  التراث  أن  األول.  القرن  إلي 

والعمارة واملوسيقى واللغة املصرية القدمية. اليوم علم القبطيات 

يُدرس بعدد من جامعات كندا. 

للمسيحية  منارة  تُعتبر  القبطية  الكنيسة  أن  »أوتول«:  وأضاف 

واحلياة الرهبانية في العالم« 

بأن  رسالته  أوتول  وختم 

ألف   2٠٠ لـ  وطن  »كندا 

هنا  إلى  أتوا  والذين  قبطي 

اجلميلة،  وثقافتهم  بتراثهم 

هذا  أري  أن  ويسعدني 

كندا،  في  به  معترف  التراث 

الكنديني  جميع  وأشجع 

اجملتمع  إلى  االنضمام  على 

بأسبوع  واالحتفال  القبطي 

التراث القبطي وكذلك اليوم 

القبطي العاملي«  
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وحني-  بني حني   - أُتابع   ُكنُت 
السوشيال  مشاهير  أحد 
شخًصا  أنه  بدا  الذي  ميديا 
ومخبوالً  ما،  حدٍ  إلى  ظريفًا 
غياٍب  بعد  فوجئُت  ثم  قليالً، 
مقاطعه  ُمتابعة  عن  قصير 
املُصورة أنه أكثر جنونًا بصورة 
تؤكد  وتكاد  لالهتمام  ُمثيرة 
االضطرابات  ذوي  من  أنه 

عندها  احلادة!  العصبية 
»هل  اجلدية:  مبنتهى  تساءلت 
هو مريٌض حًقا أم يفتعل تلك 
احلركات الرخيصة إلغواء انتباه 

أكبر كٍم من املُتابعني؟«.
ومبا أن اإلنترنت شديد اإلخالص لالحتفاظ 
يُكن من  لم  واجلديدة؛  القدمية  بالفضائح 
الرُجل  هذا  أرشيف  إلى  العودة  الصعب 
أعوام،  قبل  املُصورة  مقاطعه  ح  وتصفُّ
عاقالً  الرُجل  كان  املُفاجأة؛  كانت  وهنا 
متاًما! لم يُكن يصرخ مبا يُشبه الهستيريا، 
وال يكسر الصحون أينما ذهب، وال يشتم 
الشاي  يخلط  وال  والرائحني،  الغادين 
ال  بالبطيخ!  الساخن  واحلليب  باخلس، 
يرتدي باروكة أنثوية وال يسير في الشارع 
كان  عندما  لكنه  امرأة!  بعباءة  ُمتبخترًا 
عاقالً كان رزقه من املُتابعني قليل، فاضُطر 
للتجانُن لعلهم ينتبهون، وجنحت اخلُطة، 
تصاُعٍد  في  املُتابعني  أرقام  اد  عدَّ هو  وها 
مؤكًدا  ذاته،  الوقت  في  مبٍك  ُمضحك 
أكثر  اجلماهير  عند  العقل  قيمة  تناُقص 
ليست  احلالة  هذه  وأن  سيما  ال  وأكثر، 
يُشبه  ما  إلى  حتولت  بل  فريدة،  ظاهرة 
النمط السائد املُتعملِق املُتمدد في كافة 

االجتاهات!
املُفكرين  قيمة  أن  احلُزن  على  الباعث  من 

والعقالء واألذكياء في تناُقص 
اجلمعي  التخدير  حالة  أمام 
كان  األيَّام،  هذه  الفوضوي 
فأصبحوا  تافهني  الناُس 
أي  نحو  ندري  وال  تفاهة،  أكثر 
البشرية  تركض  ُمستقبٍل 
مع كل هذه الفوضى وانعدام 
امُلول  الرقابي  الوسيط 
بني  العام  الذوق  بحماية 
املُرِسل واملُستقبل، وإذا تُرِك ما 
يُسمى »الذوق العام« لُعبًة بني 
أيدي عامة الناس فلنُقل عليه 
السالم، ألن هؤالء بحاجة دائًما 
ملن هو أرقى ذوًقا وثقافة ليكون قدوًة لهم 
يكونوا  أن  ال  امُلتلفة،  اإلعالم  وسائل  عبر 

ُهم قدوة ألنفسهم ولغيرهم.
زمن  ر على  نتحسَّ ُكنا قبل عشر سنوات 
الفن اجلميل واإلبداع الفريد في منطقتنا 
العربية، ويبدو أننا بعد أعوام قليلة ُسرعان 
ر على يومنا هذا حني ال يُصبح  ما سنتحسَّ
الِغنائية  للموهبة  وال  أهمية،  للثقافة 
أن  بعد  مكانة،  واألدب  للشعر  وال  قيمة، 
والرأسمالية  التفاهة  وحش  يبلعهم 
اإلعالنية، ويجعل من السخف واإلسفاف 
التقبيح  وعمليات  باجلنون  والتظاهر 
عوامل  جتميل!(  عمليات  يسمونها  )التي 

أساسية للبزوغ والتألق!
االغتصاب  هذا  كل  أمام  األهم  السؤال 
املُفِجع:  والذوقي  واملشاعري  الفكري 
لالنقراض  اآليلون  نحن  سنتمكن  هل 
ُمخلصني  ونبقى  بأرواحنا  الصمود  من 
الضوء  من  إزاحتنا  رغم  العميقة  لقيمنا 
إلى الظل؟ أم سنتحول – مثل غيرنا- إلى 
هذه  األوهام  سوق  في  رخيصة  سلعة 

األيام؟

سوق األوهام..

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

وملا بخاف!وملا بخاف!

حضنك  في  أجي  كنت  بخاف  وملا 
وأتخبي 

بيكفي  أيدك  من  احلاف  والعيش 
وبتعشي 

حضن براح بنام وأرتاح 
حضنك جندة بس أهو راح 

حضنك يا أماه
الليل  بيعدي  كان 

بسواده في حلظة! 
وناري لو قايدة أتون 

في حضنك كانت يا أماه 
بتطفي!

أماه  يا  وأبنك  راح  حضنك 
أتعري! 

قولي لي فني الطرحة؟! 
شايلة الطرحة فني أنا عاوز أدفي 

راح احلضن سيبيلي الطرحة 
النار قايدة في قلبي وسارحه
وإن كان حضنك مش موجود 

حاجة من ريحته تريح قلبي!  

تطمن قلبي!  

حتى إن كانت حتة طرحة
حتة طرحة بس تعود!

وتبقي كلمة:
ترحل  األم  ترحل  حني 
باجملان  أحبتك  التي  تلك 
باجملان  حياتها  وأعطتك 
وعملت  وتأملت  وسهرت 
ترحل  باجملان!   ألجلك 
باجملان  بك  آمنت  التي  تلك 
باجملان  رأسها  على  ووضعتك 
أيضاً  اجلميع  من  أعظم  تراك  وكانت 
باجملان! ببساطة حني ترحل األم يرحل اجملان 

ويحني وقت دفع الفواتير! 
ما  بعد  رحلن  وأمهات  أمي  لروح  سالم 
وفرح  وسالم  باجملان!  شيء  كل  أعطني 
وغبطة لألحياء منهن! لعل اجلميع يعرف 

قدرهن قبل فوات األوان!

بقلم: 
جورج موسى

أونتاريو تضع خطة لتخفيف القيود املفروضة 
بسبب كورونا وإعادة فتح املقاطعة

عن  أونتاريو  مقاطعة  أعلنت  تورنتو: 
فتح  إلعادة  مراحل  ثالثة  من  خطة 
الثالثة  املراحل  وترتبط  املقاطعة 
في  املرضي  وعدد  التطعيم  مبعدالت 
املرحلة  الى  وللدخول  املركزة،  العناية 
االنتظار  اونتاريو  على  يتعني  االولى 
أسبوعني على االقل بعد أن يتلقى %60 

من البالغني جرعة واحدة من اللقاح.
املقاطعة  في  الصحة  لوزيرة  ووفقا 
ان  احملتمل  من  فإنه  اليوت  كريستني 
 14 قبل  االولى  املرحلة  هذه  الى  نصل 
هذا  ان  قائلة  الوزيرة  وأضافت  يونيو، 
املوعد تقديريا، وان احلكومة ستركز في 
املرحلة االولي على استئناف االنشطة 
الطلق مع جتمعات صغيرة  الهواء  في 

حيث يكون خطر انتقال العدوى أقل، وسيسمح بإعادة فتح متاجر التجزئة غير االساسية بسعة 
15% وسيسمح بتجمعات في الهواء الطلق لـــــ 10 أشخاص، كما سيسمح باستئناف تناول 
القيود  سترفع  كما  طاولة،  كل  على  فقط  افراد  اربعة  يكون  بحيث  الطلق  الهواء  في  الطعام 
املفروضة على املعسكرات الصيفية الليلية واليومية واملتنزهات العامة وحمامات السباحة في 

الهواء الطلق.
واملرحلة الثانية قد تبدأ في شهر يوليو او بعد أسبوعني من حتقيق معدالت تطعيم اعلى ويجب 
أن يكون 70% من البالغني قد حصلوا على اجلرعة االولى و20% حصلوا على جرعتان من التطعيم، 
وهذه املرحلة ستسمح بتجمعات داخلية تضم 5 أشخاص وجتمعات في الهواء الطلق تضم 25 
شخص، وسوف تستأنف البطوالت الرياضية في الهواء الطلق واخلدمات الدينية الداخلية بنسبة 
15% من سعة املكان، وستخفف القيود املفروضة علي جتار التجزئة مع السماح لتجار التجزئة 
االساسيني بسعة 50% وغير االساسيني بسعة 25%، وميكن اعادة فتح املالهي واملتنزهات املائية 
والفنون االدائية مثل املوسيقي احلية ومناطق اجلذب السياحي وعروض السينما في الهواء الطلق.
الى  احلياة  عودة  والتي ستشهد  أغسطس  في شهر  تبدأ  قد  والتي  الثالثة  للمرحلة  وبالنسبة 
طبيعتها فسوف تبدأ عندما يتلقى 70 الى 80% من البالغني في أونتاريو جرعة واحدة على االقل 
من اللقاح ويتلقى 25% جرعتني من اللقاح على االقل، وفيها سيسمح بتجمعات داخلية وخارجية 
اكبر ولكن لم حتدد املقاطعة ارقاما بعد، وفيها سوف تفتح ساحات الرياضة واللياقة ويسمح 
والكازينوهات،  الفنية  واملعارض  واملكتبات  املتاحف  وتفتح  املغلقة  االماكن  في  الطعام  بتناول 
وقالت املقاطعة أن املدارس ستواصل التعلم عن بعد الى أن يتم املوافقة على عودة الطالب الى 

الفصول الدراسية بأمان.
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نعود الى مونا وما اكتشفته بان صديقتها 
اجلديد  سهى كانت على معرفة بصديقها 
فعلته معها  وما  االمور  واخذت حتلل  برنس 
سهى التي كانت تدفعها دفع للمضي قدما 
زواجها،  اطار  خارج  برنس  مع  عالقة  لتكون 
وان سهى قامت باالتصال بها لتحثها على 
مونا  قررت  عندما  برنس  مع  عالقتها  اعادة 
حلياتها  وتعود  ببرنس  عالقتها  تقطع  ان 
الطبيعية مع زوجها واوالدها، وايضا تساءلت 
في  برنس  ظهور  يكون  ان  املمكن  من  هل 
ولكنه  الصدفة  قبيل  يكون من  لم  حياتها 
بترتيب من سهى وان كل تلك القصة واحلب 
كانت  برنس  وبني  بينها  احلميمة  والعالقات 
وتهدم  اسرتها  عن  تنفصل  حتى  مرتبة 
لو  شخص  مع  حياتها  بقية  وتعيش  بيتها 

صدق ظنها فهو كان يريد لها شر.
 كل هذا دار في رأس مونا والشكوك كادت 
املنزل  الى  رجعت  وعندما  اوصالها  حترق  ان 
فدخلت  التلفاز  يشاهد  جالسا  برنس  كان 
تريد  متعبة  انها  له  وقالت  عليه،  وسلمت 
ان تذهب وتستريح قليال في غرفتها وسوف 
تعود سريعا لتناول الغذاء معه، وقالت له ان 
فقبلها  جدا،  مرهق  كان  العيادة  في  يومها 
برنس وقال لها كما تريدي، وانا سوف اجلس 
هنا بانتظارك فصعدت الى غرفتها وحاولت 
ان تقنع نفسها بان كل ما يدور في راسها 
مع  تعيش  وانها  واوهام  ظنون  اال  هي  ما 
طول  عنها  تبحث  كانت  حب  قصة  برنس 
تدمر  شكوك  مجرد  تدع  لن  وانها  حياتها، 
عالقتها ببرنس بل اقنعت نفسها بان هذه 
السيدة التي اخبرتها بعالقة برنس ونهى لم 
تكون اال دسيسة او قد يكون زوجها السابق 

اسعد هو من جعلها تقول ذلك.
لوجه،  وجها  الثالثة  وسلوى  واميى  عصام 
وهى حلظة حاسمة قد يتحدد فيها مصير 
التواصل  ومسائل  بسبب  الذى  املنزل  هذ 
االجتماعي فقد اجمل ما فيه وهى ابنتهم 
عن  بحثا  البيت  من  هربت  التى  ساندى 
من  واالهتمام  احملبة  غياب  تعوضها  عالقة 
والديها الذى اعطوا كل وقتهم ومجهودهم 
للتواصل مع االصدقاء على النت ونسوا ان 

وخالل  احضانهم،  الى  يطوقون  ابناء  لهم 
هذه املواجهة اتهم كل من عصام ان زوجته 
ال تصلح الن تكون زوجة وام، وكذلك فعلت 
اميى مع عصام وعندما ابتدأ االثنان يوجهون 
واالتهامات،  السباب  من  مزيدا  لبعضهم 
هنا تدخلت سلوى اخت اميى وقالت لهم ان 
فلما  احلد  الى هذ  بكم  قد وصل  االمر  كان 
منازعات  دون  باحترام  بعضكم  تتركون  ال 
تزيد من الطينة بلل، ويستطيع كل منكم 
ويستمتع  يريدها  كما  حياته  يعيش  ان 
يشاء،  كما  ويلهو  االنترنت  على  بأصدقائه 
انا  بسبب  الصغيرة  االسرة  هذه  وحتطمون 
ستضيعون  ساندى  اضعتم  وكما  نيتكم 
احلاجة  امس  في  الذى  املريض  اخوها 
التوحد،  مرض  من  يتعافى  حتى  لعنايتكم 
لعلكم  جهودكم  تكثفون  ايضا  وحتى 
الضآلة  ابنتكم  تعيدوا  ان  تستطيعوا 
بسببكم انتم احرار ميكنكم اآلن ان تأخذوا 
القرار اما باالستمرار في االتهامات والسباب 
ان  او  الطالق  الى  حتما  بكم  سيؤدى  الذى 
االبوة  وتستحضروا  انانيتكم  عن  تتنازلوا 
وتنقذوا  اهلل  ايها  منحكم  التي  واالمومة 
اوالدكم ثم اكملت ان ال تعرفون قصتي كما 
ينبغي ولكنى االن البد ان احكيها لكم الن 

هذا هو الوقت املناسب لتعرفوها.
حسام قرر ان يخوض التحدي وينقذ صديق 
عمرة طارق من طريق التطرف االسود الذي 
عدة  به  االتصال  فحاول  طارق  فيه  يسير 
له  أرسل  علية  يرد  لم  طارق  ولكن  مرات 
وانقطع  بل  يجيبه  فلم  االمييالت  من  عديد 
جيران  أحد  من  وعلم  اجلامعة  حضور  عن 
طارق ان مظهرة قد تبدل وينزل في مواعيد 
جيرانه  انظار  عن  التخفي  ويحاول  متأخرة 
عندئذ قرر ان يكلم والده طارق ألنه يعرف ان 
ابيه متشدد ويتحدث معها بدعوى ان طارق 
قلق  وهو  فترة  منذ  اجلامعة  الى  يذهب  لم 

عليه.
فعل  رد  سيكون  ماذا  القادمة...  املقالة  في 
قرار  سيكون  وماذا  وسهى،  برنس  جتاه  مونا 
ردة  وما هو  واميى على حديث سلوى  عصام 

فعل والدة طارق.

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

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1313((
بقلم: مجدي حنني

   يطلقون على آالم الوالدة: »اآلالم املنسّية«؛ ذلك 
ألنها تأتي بإنسان يحمل معه: جماالً، وصفاًء، 

ونقاًء، وبشائر طيبة للغد!

   ولكن هناك آالم، ال يجب أن تكون ـ بأي حاٍل 
ـ منسّية؛ ألنها تأتي مبا ميكن تسميتهم: 

»اجلانحون األخفياء«، ميتلكون أهواء شريرة؛ 
فيزرعون القبح، ويوءدون كل شيء جميل، 

بوسائل خسيسة، وجبانة!

   فمن منا لم تستوقفه، هذه االشارات احلمراء، 
الدامية:

   .. انتبه، ال متش في الطريق؛ فتسقط في حفرة!

   .. وال تقف قريباً من عمارة؛ فسوف تنهار!

   .. وال تقترب من عامود كهربائي؛ لئال تُصعق!

   .. وابتعد عن األماكن املُغلقة، التي تضج 
باملدخنني؛ ألن في الهواء ينطلق سم مميت!

   .. وال تنظر حولك؛ لئال تتأذى عينك، وأنت ترى 
مدينتك بعد جهاد طويل في تزيينها، وجتميلها ـ، 

تتجّرد منه يوماً بعد يوم!

...،...،...،   

   فإن كانت السلطات، تشعر معنا بهذه اآلالم، 
فإنها ملناسبة، تتخّيل فيها فقط ما ميكن أن 

جتلبه من موارد مادية، وما حتققه في الوقت ذاته 
من تناغم كامل مع الطبيعة اجلميلة!

   والبداية.. ال بد من انتشار عدسات املراقبة!

   وحتى ال يستمر الفعل الرديء إلى غير نهاية، ال 
بد من مطاردة، ومعاقبة، هؤالء.. 

    .. الذين يلطخون جمال آثار أجدادنا، ُمظهرين 
االمتناع العنيد عن أن يصيروا تاريخهم، الذي 

يجب أن يفخرون به!

   .. والذين ينزعون فسائل األشجار املضوضرة، 
قبل أن تنمو، مؤكدين على اجلانب القبيح فيهم، 

الذي يحرك يدهم القتالعها!

   .. والذين يتركون مالذاً للزبالة، ويصنعون 
مستنقعات آسنة، على حدود األرض التي قيل 

عنها، انها: »لوحة املزارع«، وكأنهم يتقّوتون على 
كل ما هو رديء!

   .. والذين يغويهم اجملون؛ فيخّطون العبارات 
املسيئة، ويرسمون الصور البشعة، على جدران 

املدارس، والنوادي، والبيوت، غير عارفني انهم 
يسجلون لطخات عار على أنفسهم!

    .. والذين يُكّسرون أعمدة اإلنارة، ويحطمون 
املقاعد العامة، وكأنهم يجدون متعتهم في 

الظالم الدامس، وراحتهم في تعب اآلخرين!

    .. والذين يجوبون على غير هدى في الطرقات، 
ويتصرفون كاملشردين، فيستعرضون عضالتهم، 

ويتكلمون لهجة الشوارع، وكأنهم في مدينة بال 
قانون، وجوارات مسكونة بالصم، والبكم!

    .. والذين ميتّصون رحيق السجائر، ثم يرمون 
بأعقابها، وأغلفتها على الطريق، وكأنهم 
يسخرون من النظافة، ومن وزارة الصحة 
املسكينة، وهي حُتذر من مضار التدخني!

...،...،....،   

   البد لهؤالء، أن يعوا: انه ال ميكن أن تكون احلرية 
حجة من أجل تدمير كل ما هو أخالقي، وصحي، 

ورائع في مجتمعاتنا، وأن ما يفعلونه هو عمل 
خاطيء جداً، ويخالف العالم! 

   وال بد للحكومة أن تعرف كيف تستخرج 
الكثير من مواردها املنسّية من هذه االيادي 

املمدودة باإلساءة: للقيم، واجلمال، واحلضارة!

   الحقوهم، واجعلوهم يـتأوهون، وهم يدفعون 
من دمائهم، مبالغ تساوي قيمة عدسات املراقبة، 

التي تتبعت آثار خطواتهم البربرية، وسجلت 
عليهم رغباتهم اجلنونية في الفساد، والقبح، 

والتشويه، وما أحدثوه من خسائر فادحة!

   انه األسلوب الوحيد املتبقي لكي ننهض 
جميعاً من عدم اكتراثنا، ونقول لرغباتهم 

املشّوهة اجلامحة ـ التي تثير االستياء والغضب 
ـ، وبصوت عاِل: ال!...

   فهل يأتي الوقت؛ لكي نبارك حلكومتنا، مرتني: 

   مرة، على جناحها في حتصني النفوس الضالة 
واملُعدية، ضد أغواءاتهم السيئة، ليصبحوا 

مواطنني صاحلني؟..

   ومرة أخرى، على حصولها املقنن، على مواردها 
الغنّية، التي كانت منسّية؟...

عـادل عطيـة

  موارد 
   منسية!

Happy 

Birth Day 

Mira
Happy 

Birth Day 

Mira
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أكثر اللوحات الفنية رعباً في التاريخأكثر اللوحات الفنية رعباً في التاريخبعد واقعة الصاروخ الصيني...أشهر حوادث الصواريخ التائهة في الفضاء
لوحة التنني األحمر ووحش البحار للفنان وليام لوحة التنني األحمر ووحش البحار للفنان وليام 

بليكبليك
لوحات التنني األحمر العظيم هي سلسلة من مجموعة 
بليك، مت  ويليام  والرسام اإلجنليزي  املائية للشاعر  اللوحات 
في  وليام  تكليف  مت  و1810،   1805 عام  في  اللوحة  رسم 
وتوضيح  لشرح  لوحة  مائة  من  أكثر  بإنشاء  الفترة  تلك 
الكتاب املُقدس، تأتي اللوحة مع تنني كبير لونه أحمر وله 
تيجان  سبع  رأسه  على  ويوجد  قرون،  وعشرة  رؤوس  سبع 
مرسومة بشكل دقيق وُمهيب، وله ذيل يصل إلى السماء 
حيث  من  سم   43.7 اللوحة  ارتفاع  األرض،  إلى  به  ويلقي 
العرض، و34.8 سم، يتم عرض اللوحة في متحف بروكلني.
واملرأة  األحمر  التنني  لوحة  األخرى  اللوحات  سلسلة  من 
األخرى  اللوحات  الصورة  هذا  تشبه  الشمس،  ترتدي  التي 
املوجودة في السلسلة، معروضة تلك اللوحة في املتحف 
 40.8 اللوحة  ارتفاع  العاصمة،  واشنطن  للفنون  الوطني 

سم من حيث االرتفاع، والعرض 33.7سم.

لوحة البابا إنوسنت للفنان فرانسيس بيكونلوحة البابا إنوسنت للفنان فرانسيس بيكون
لوحة  هو  لفيالسكيز  العاشر  إنوسنت  البابا 
عام  في  رُسمت  التي  بيكون  فرانسيس  للفنان 
1953 م، يظهر في العمل نسخة شبه مشوهة 
رسمها  التي  إكس  إنوسنت  بورترية  لوحة  من 
األسباني دييجو فيالسكيز في عام 1650م، وهذا 
العمل يُعد واحد من سلسلة مكونة من 50 نوع 
ُمختلف من لوحات فيالزكويز، تعتبر تلك اللوحة 
التي جاءت بقوة  واحدة من أفضل أعمال بيكون 
اللوحة  أن  حتى  الرسام،  من  عجيبة  إبداعية 
وقعت حتت حتليل من كبار العلماء، حتى أن ديفيد 

سيلفستر بأنه أفضل ما أقام به البابا بيكون. 

لوحة موت مارا للفنان ادفارد مونك لوحة موت مارا للفنان ادفارد مونك 
االنطالق في فيلم موت مارا،  اللوحة كانت هي نقطة  تلك 
مت رسم تلك اللوحة من عام 1898 م إلى عام 1902 م، تدور 
الصيفي  املنزل  في  ضخمة  مشاجرة  حول  الفيلم  قصة 
الصدفة،  طريق  عن  املسدس  انفجار  مت  ثم  ومن   1902 في 
أدت تلك اإلصابة إلى إصابة يد مونش اليسرى، وفي اللوحة 
يصور مونش نفسه عاريًا على السرير ويده ُملطخة بالكثير 
تعابير  وجهها  على  وتعلو  بجانبه  واقفه  واملرأة  الدماء،  من 
حزينة ونادمة، مت رسم اللوحة في بلدة فارنيموند على ساحل 
البلطيق، مت رسم اللوحة على أساس خطوط أفقية ورأسية 

واضحة في اللوحة بشكل واضح.

لوحة الصرخة للفنان ادوارد مونشلوحة الصرخة للفنان ادوارد مونش
الصرخة هو االسم املُتعارف عليها، مت إطالق هذا االسم على 
إدوارد مونش في عام  النرويجي  الفنان  التي رسمها  اللوحة 
1893 م، واالسم األصلي للوحة هو صرخة الطبيعة، أصبح 
هذا الوجه الذي يصرخ صرخة مؤملة من أحد أشهر اللوحات 

على مر التاريخ، كما أشاع الكثير أنها من أحد اللوحات املسكونة التي قام إدوارد مونش برسمها، 
ولكن بالرغم من ذلك وضح إدوارد أن تلك اللوحة تعبر عن القلق واخلوف الذي تصيب اإلنسان في فترات 
عديدة من حياته، استوحى الفنان فكرة اللوحة عندما كان يتنزه في 
اخلارج عند غروب الشمس، شعر إدوارد أثناء حتول السماء إلى اللون 
األحمر الشعور الصرخة الالنهائية التي أحيانًا ما يشعر اإلنسان أنه 
يود أن يقوم بها، وضع العلماء بعض التوقعات أن تلك املنطقة الذي 

يتنزه فيها مونش هي مضيق يطل على منطقة أوسلو.

لوحة وجه احلرب للفنان سلفادور داليلوحة وجه احلرب للفنان سلفادور دالي
الفنان  رسمها  التي  السريالي  للفن  تابعة  لوحة  هي  احلرب  وجه 
عاش  عندما  قصير  وقت  في  اللوحة  تلك  رسم  مت  دالي،  سلفادور 
الرسام في كاليفورنيا، توضح تلك اللوحة الصدمة التي يعايشها 

بعد  الشخص 
من  احلرب، 
اجلدير بالذكر أن 
األهلية  احلرب  نهاية  في  مت رسمها  اللوحة  تلك 
تصور  الثانية،  العاملية  احلرب  وبداية  اإلسبانية 
هذا  ويحيط  جسد  بال  فقط  وجه  اللوحة  تلك 
متاًما،  قاحلة  صحراوية  طبيعية  مناظر  الوجه 
ظهر الوجه ذابل مثل وجه اجلثة، ويظهر عليها 
عالمات البؤس واليأس، يوجد في منطقة العيون 
الكبير  للوجه  مطابقة  ُمصغرة  وجوه  والفم 

املوجود في الصورة.
يد  بصمة  الوجه  من  اليمنى  الزاوية  في  يوجد 

وضعها الفنان على اللوحة بيده حتى تزيد مظهر اليأس واحلزن الذي تعرض له الشخص املوجود في 
اللوحة، توجد بعد اجلذور التي حُتيط الوجه والتي تُشير على والدة جذور يأس جديدة للشخص.

كل شيء في كل شيء في 66 أيام أيام
   كل شيء، كل ما يخطر ببالك، وكل ما ال يخطر بالبال، كل ما في األرض، كل ما بالبحر، كل ما في 
الفضاء، ما نعلم وما جنهل في هذا الكون الفسيح، خلقه اهلل في 6 أيام!... والعظمة والقدرة هلل 

وحده.

ملكة وملكة و66 أصابع أصابع
    في سنة 1504م ولدت الطفلة اجلميلة آن بولني. وفي سنة 1533 م صارت ملكة على بالد اإلجنليز، 

وزوجة للملك الشهير هنري الثامن.
   لكن هذه امللكة اجلميلة أعدمت بعد أربعة سنوات فقط، بعد أن أثارت فضيحة في القصر! وكان 
قد أحاط بها كثير من الظنون، وحسبها كثير من عامة الناس »ساحرة«!. ملاذا: جملرد أن لها 6 أصابع 

في يدها اليسرى!

احلاسة السادسةاحلاسة السادسة
   ذهبت اجلدة العجوز ليالً إلى فراشها، وقبل أن تستغرق في النوم، أحست برغبة شديدة أن تسأل عن 
حفيدها الشاب، فقيل لها إنه نائم. ومرت حلظات، وعاودتها رغبة جامحة أن تذهب إليه في فراشه 

لتطمئن عليه - ولم تكن تفعل ذلك قبالً.
   واستندت اجلدة على عصاها، وذهبت إلى غرفة احلفيد فلم جتده. فجالت تبحث عنه في كل البيت. 

طرقت باب احلمام، وظلت تطرق، أيقظت اجلميع، فتحوا الباب، أنقذوا الشاب من االختناق بالغاز.
   من دفع العجوز إلى ذلك – أعتقد إنها عناية اهلل. ولكن البعض يسمونها »احلاسة السادسة«.

   فاإلنسان يتمتع بحواس خمس هي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس. وهي حواس واضحة 
عرفها القدماء منذ أيام »أرسطو«. ولكل حاسة منها عضواً تعمل من خالله، لذلك ميكن إدراكها 

بسهولة.
   أما ما يسمونه باحلاسة السادسة، فهي هاتف خفي، أو إلهام، يأمرنا بعمل شيء   في حلظة ما، أو 
ينهانا عن فعله، فنطيعه دون أن ندري لذلك سبباً، ونكتشف بعد حني أنه كان أمراً ضرورياً - رغم أنه 

مت دون قصد أو تخطيط من جانبنا.
   هذه احلاسة رقم 6، يتمتع بها البعض دون غيرهم، ويقال إن نصيب النساء منها كثير، ونصيب 

الرجال قليل! رمبا!
   لكن العناية اإللهية - على أي حال - هي للجميع: نساء ورجاال - احلمد هلل.

منازل لها منازل لها 66 جدران جدران

واحلزم،  بالشدة،  متيزت  التي  )ن(،  امللكة  عاشت  بالغابات،  الغنية  جدا،  القدمية  املمالك  إحدى  في     
والقوة، والنظام، والسيطرة الشديدة.

   وفي يوم من األيام، أمرت امللكة بتشييد مدينة عظيمة على طراز جديد، يختلف عن جميع املساكن 
املعروفة، وتتسع لكل الشعب من جنود وعمال وخدم.

   وطلبت امللكة من البنائني أن تكون املساكن متسعة، تناسب احتياج السكان. وأن يكون بها غرف 
اململكة. وطلبت  أفراد  يتناوله جميع  الذي  الشعبي  الطعام  وأماكن خلزن  األبناء،  وتربية  للمعيشة، 

امللكة أال تستخدم في البناء غير املواد املتوفرة لديهم دون استيراد شيء.
   وقام البناؤون بعمل خارق، فقد اختاروا املوقع املناسب، وبدأوا البناء العجيب من أعلى إلى أسفل!، 
وصبر حتى  مبهارة  يعملون  وظلوا  الشمع،  رقائق  البناء هي  عالم  في  مادة جديدة جداً  واستخدموا 
اكتمل البناء اجلديد، املكون من عدة آالف من البيوت ذات اجلدران الستة، وذات املداخل املسدسة أيضأ، 
فكانت هذه أول خلية لنحل العسل!    ومن يومها يبني النحل مستعمراته العامرة، في دقة وإتقان، 
دون أن يستخدم مسطرة أو قلمأ، وبغير طوب أو أسمنت أو حديد تسليح، فالشمع تفرزه خاليا البطن، 

ويعجنه الفم، وتبنيه األرجل الصغيرة، وسبحان اهلل!
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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

من املتوقع حدوث ارتفاع حاد في تكلفة البناء خالل العام احلالي 2021 نظرا لالرتفاع الغير عادي ألسعار 
عند  البيع  أسعار  وحددوا  الذين سبق  البناؤون  توقعات  يفوق  وهو  البناء  مواد  ومنها  األساسية  السلع 

الشروع في تخطيط املشاريع اجلديدة لبناء املساكن. 
ويعتبر هذا تهديدا لبعض شركات البناء التي قد تلغي بعض مشاريعها اجلديدة بسبب هذا الغالء الغير 
في  السكنية  األبراج  تكلفة  في   %8 الي  يصل  قد  بارتفاع  تتنبأ  التي  التحليالت  بعض  فهناك  متوقع. 

تورونتو. وهذه النسبة سيساهم في حدوثها أيضا عامل آخر وهو تأخر اجناز املشاريع. 
ولعل أبرز عامل يؤثر في التكلفة بالنسبة لألبراج اخلرسانية هو جتهيزات الشدات اخلرسانية وهي القوالب 
املؤقتة التي تعد لتصب فيها اخلرسانة املكونة للهيكل اإلنشائي للمبنى حيث انها تشهد تصاعدا غير 
العاملني في هذا  انخفاض كفاءة  وأيضا  املتخصصني فيها  املقاولني  لندرة  مسبوق في تكلفتها نظرا 

اجملال.
ومن امثلة املواد التي شهدت ارتفاعا حادا هذا العام هو االلومنيوم حيث قدرت الزيادة املتوقعة من ستة 
أشهر بـــ 1% ولكن االن صعدت فجأة الى 29% وهذا باإلضافة الى أسعار اخلشب التي حققت ارتفاعا 

غير مسبوق في الستة أشهر األخيرة.

ارتفاع حاد في تكلفة البناءارتفاع حاد في تكلفة البناء

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 4٠ 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   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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ديلي ميل البريطانية:

نوع جديد من فيروس كورونا نشأ في الكالب ميكن أن يصيب البشرنوع جديد من فيروس كورونا نشأ في الكالب ميكن أن يصيب البشر
التاجية  الفيروسات  من  نوعاً جديداً  العلماء  اكتشف 

ظهر لدى الكالب وميكن أن يصاب به البشر.
ثامن  هو   ،2018 عام  منذ  موجوداً  كان  الذي  الفيروس 
البشر،  إلى  احليوانات  من  قفز  معروف  كورونا  فيروس 
الفيروس ميثل تهديداً  إذا كان هذا  ولم يتضح بعد ما 
الذين  الباحثني  لكن  كوفيد،  فيروس  مثل  خطيراً 
اكتشفوه يقولون إنهم ال يرون أي سبب لتوقع جائحة 

أخرى من هذا الفيروس.
إلى  أشخاص  ثمانية  بنقل  الفيروس  وتسبب 

املستشفى في ماليزيا، بينهم سبعة أطفال - أصغرهم كان عمره خمسة أشهر ونصف فقط. وأطلق 
الباحثون في جامعة ديوك وجامعة والية أوهايو على فيروس كورونا اجلديد CCoV-HuPn-2018 ويُعتقد 

أنه انتقل أوالً إلى البشر من الكالب.
سبعة من املرضى الثمانية الذين مت نقلهم إلى املستشفى بسبب الفيروس في ماليزيا كانوا من األطفال، 
وأصيب أحدهم بالتهاب رئوي لكنهم تعافوا جميعاً وخرجوا من املستشفى بعد أربعة إلى ستة أيام، بعد 

العالج باألكسجني ملساعدتهم على التنفس.
لكن االكتشاف اجلديد يشير إلى أن فيروسات كورونا ميكن أن تنتقل عن طريق احليوانات األليفة احمللية 

ويؤكد خطورتها.
التي  اجلزيئي  التشخيص  أداة  نفس  باستخدام  للكالب  اجلديد  كورونا  فيروس  األمريكي  الفريق  وحدد 
ابتكروها العام املاضي للكشف عن كوفيد. األهم من ذلك هو أن هذه الفيروسات التاجية من احملتمل أن 

تنتقل إلى البشر من احليوانات بشكل متكرر.
ومن غير املعروف ما إذا كان الفيروس ميكن أن ينتقل من شخص آلخر أو مدى قدرة جهاز املناعة البشري 

على محاربته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

صحيفة »ايكونومست«:

الطريق إلى الثراءالطريق إلى الثراء
  يقول املمثل الفكاهي روبرت أورين: »أستيقظ كل صباح فأتصفح مجلة »فوربس« التي تذكر أسماء 

أغنى رجال أمريكا، فإذا لم أجد اسمي بينها انصرف إلى عملي«.

مجلة »أوتو جازيت«:

نصائح لتشغيل مكيف هواء السيارة بشكل يحافظ على الصحةنصائح لتشغيل مكيف هواء السيارة بشكل يحافظ على الصحة
أوصت مجلة »أوتو جازيت« بعدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خالل فصل الصيف، 

اجلسم  إلى  البارد  الهواء  توجيه  عدم  وكذلك 
مباشرة، وذلك لتجنب اإلصابة مبتاعب صحية من 

قبيل الصداع وجفان العني ونزلة البرد.
وأضافت مجلة السيارات األملانية أن درجة احلرارة 
و23   21 بني  تتراوح  السيارة  هواء  ملكيف  املثالية 
حرارة  درجة  بني  الفرق  أن  إلى  الفتة  مئوية،  درجة 
أال  ينبغي  اخلارجية  احلرارة  ودرجة  الهواء  مكيف 
وذلك  درجات،   10 إلى   6 من  ميتد  نطاق  عن  يزيد 
عند  الدموية  بالدورة  مشاكل  حدوث  لتجنب 

النزول من السيارة.
وكي يتمكن مكيف الهواء من خفض درجة احلرارة 

مقصورة السيارة بشكل فعال، فإنه ينبغي حماية املقصورة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة 
لالنتظار في الظل قدر اإلمكان أو حماية النوافذ اجلانبية بواسطة واقيات الشمس.

ومن ناحية أخرى، أشارت »أوتو جازيت« إلى أن مكيف الهواء بالسيارة يفقد ما يقرب من 8 إلى 15% من 
مادة التبريد في العام؛ لذا يلزم إجراء أعمال الصيانة له كل عامني على سبيل املثال.

صحيفة »ذا فاميلي داي«:

بعد نصف قرنبعد نصف قرن
املرأة بجواري وزوجها      قبيل االقالع صعد زوجان هرمان الى الطائرة وجلسا في آخر مقعدين خاليني: 
في مقعد وراءنا. وأزعجها هذا الوضع فلم تنقطع عن اإلستدارة الى الوراء لتخاطب زوجها. وأخيراً أوقف 

الرجل احدى املضيفات وهمس في أذنها.
   عندئذ حتولت املضيفة الى املرأة وقالت لها مبتسمة: »طلب مني زوجك أن أعلمك أن هذا االنفصال 
بينكما هو على سبيل التجربة، ومبا أنكما متزوجان منذ 50 سنة فهو ال يعتقد أن هذه التجربة ستنجح«.    

وانقطعت الزوجة عن االلتفات الى الوراء.

مجلة »فاميلي سايفتي«:

اجليب والغيباجليب والغيب
بينما كنت أنتظر دوري في محطة الوقود سمعت الشاب الذي أمامي بنادي العامل بصوت مرتفع: »امألها 

على سعتها ». غير أن الرقم الذي سجلته اآللة لم يتجاوز الليترات الثالثة.
   وبعدما انطلق الشاب بسيارته سألت عامل احملطة: »أهذا كل ما تستهلكه تلك السيارة الكبيرة: ثالثة 
خزان  أمأل  أن  وهو طلب  ومعه صديقته.  والده،  يستعمل سيارة  »صاحبنا  فابتسم موضحاً:  ليترات؟«.. 

السيارة كي ينال اعجاب صديقته، ورفع ثالث أصابع عالمة الكمية احلقيقية التي ميكنه دفع ثمنها«.

وكالة االنباء األملانية:

دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا على أطفال دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا على أطفال 
املدارساملدارس

أظهرت دراسة حديثة أن جائحة كورونا تركت أثراً شديداً على العديد من األطفال واملراهقني في أملانيا.
وأظهر »رادار الوقاية«، الذي أجراه معهد أبحاث العالج والصحة بتكليف من شركة »دي إيه كيه« األملانية 
للتأمني الصحي ونشرت نتائجه،  أن أكثر من 50% من الفتيات والفتيان أصبحوا أكثر تعاسة في العام 

املاضي.
الذين  األطفال،  جميع  بني  املتوسط  في   %20 بنسبة  احلياة  عن  الرضا  انخفاض  إلى  الدراسة  وأشارت 

شملهم االستطالع مقارنة بالوضع قبل أزمة كورونا.
وبحسب االستطالع، ال يشعر ثلث األطفال بأنهم يتمتعون باحلماية الكافية من الفيروس في املدرسة.

زيادة  إلى  الدراسة  وأشارت  مناسبة.  العدوى  من  احلماية  قواعد  أن  األطفال  من   %56 يرى  املقابل،  وفي 
املشاكل العاطفية بشكل ملحوظ - خاصة بني الفتيات.

وذكر 23% من الذين شملهم االستطالع أنه ظهرت عليهم أعراض اضطرابات االكتئاب مثل احلزن وتدني 
تقدير الذات وفقدان االهتمام واالنسحاب االجتماعي، وكانت نسبة من ذكروا ذلك العام املاضي 18% فقط.
وأدى إلغاء العديد من األنشطة الرياضية إلى مشكالت أيضاً، حيث تراجعت نسبة األطفال الذين كانوا 

ميارسون نشاطاً بدنياً بالقدر الكافي مبقدار اخلمس مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية األطفال ال يبذلون نشاطاً بدنياً ملدة 90 دقيقة يومياً على األقل، وهي املدة 

املوصى بها علمياً.

موقع »ساينس ديلي«:

الصوت يكشف السمات الشخصيةالصوت يكشف السمات الشخصية
أظهر فريق بحث دولي، قادته جامعة غوتينغن أخيراً أن الصوت يكشف عن بعض السمات الشخصية.

واكتشف الباحثون أن الصوت منخفض النبرة مرتبط باألكثر سيطرة وانفتاحاً، اجتماعياً وجنسياً، أي 
الترحيب بعالقات عابرة.

وجاءت النتائج صحيحة عند النساء والرجال. ونشرت النتائج مجلة »ريسيرش إن بيرسونالتي«، وأوردها 
موقع »ساينس ديلي« لألخبار العلمية.

أو العصابية، أي امليل نحو  أن العالقة بني نبرة الصوت وسمات الشخصية األخرى مثل االنسجام،  غير 
نبرة الصوت عن هذه السمات.  أال تعبر  أقل. وميكن  تبدو  االنفتاح  أو  أو الضمير احلي،  املشاعر السلبية، 

وتوصل الباحثون إلى غياب االختالف بني الرجال والنساء في هذا الشأن.
»ميكن  أنه  غوتنغن  في جامعة  البيولوجية  الشخصية  نفس  يوليا شتيرن، من مجموعة علم  وتوضح 
عبر  كما  مرئية،  قرائن  أي  دون  شخص  صوت  سمعنا  إذا  حتى  وفورياً،  كبيراً  انطباعاً  تترك  أن  لألصوات 
الهاتف مثالً، إذ نعرف على الفور إذا كنا نتحدث إلى رجل أو امرأة أو طفل أو كبير في السن. وميكننا أن 

نعرف إذا كان هذا الصوت مهتماً، أو ودوداً، أو حزيناً، أو متوتراً، أو إذا كان صوتاً جذاباً«.
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ثالثة مدارس كاثوليكية ناقشت ثالثة مدارس كاثوليكية ناقشت 

اقتراحات لرفع علم املثلية اجلنسية في اقتراحات لرفع علم املثلية اجلنسية في 
فناء مدارسهافناء مدارسها

ناقشت ثالثة مجالس إدارة مدارس كاثوليكية اقتراحات برفع علم »قوس 
املدارس  ادارة  مجلس  ناقش  دورهام  منطقة  ففي  مدارسها،  في  قزح« 
الكاثوليكية عدة  اقتراحات قدمها بعض أعضاء اجمللس وهذه االقتراحات 
واملتحولني  جنسيا  املثليني  فئة  ميثل  الذي  قزح«  »قوس  علم  رفع  مثل 
جنسيا في مدارسها من 1 الى 30 يونيو من كل عام، بداية من هذا العام، 
حصول  لضمان  استشارية  هيئة  ليكون  متخصص  عمل  فريق  وإنشاء 
واملوظفني  للطالب  املستمر  الدعم  لتوفير  والتدريب  املوارد  املوظفني على 
املثليني جنسيا واملتحولني جنسيا، وفي نفس الوقت ناقش مجلس املدارس 

الكاثوليكية في أوتاوا وفي نياجرا نفس االقتراحات تقريبا.
توصيات  مع  جميعها  تتناقض  مناقشتها  متت  التي  االقتراحات  وهذه 
الكاردينال توماس كولينز رئيس أساقفة ايبراشية تورنتو للكاثوليك والتي 
أوضح فيها بأن الصليب املرفوع في املؤسسات التعليمية الكاثوليكية هو 
الرمز املسيحي الذي يعبر على أفضل وجه عن »االدماج والقبول« وان رفع 

العلم الكندي يضمن االنصاف للجميع.
االوائل  املعلني  هم  واالمهات  االباء  ان  وتعني  »باف«  منظمة  وقامت 
ألطفالهم والتي تدافع عن حقوق الوالدين في حماية اطفالهم من اآلراء 
على  لالعتراض  حملة  بشن  الدين،  تعاليم  تعارض  التي  املستقيمة  غير 
املدارس  تكون  أن  يجب  وقالت؛  الكاثوليكية  املدارس  في  الفخر  علم  رفع 
»علم  رفع  وإن  السياسي،  التلقني  وليس  للتعليم،  أماكن  الكاثوليكية 
الكنيسة  ترفضه  الذي  اجلنسي  النشاط  على  باملوافقة  يوحي  الفخر« 
الكاثوليكية وينتهك التعليم الكاثوليكي حول العفة جلميع الشباب. وان 
الناشطون يستخدم اقتراح »علم الكبرياء« لفرض أجندتهم األيديولوجية.

سقوط القيم الكاثوليكية ورفع علم سقوط القيم الكاثوليكية ورفع علم 
الفخر »قوس قزح«الفخر »قوس قزح«

بعد التصويت الذي جري مؤخرا في ثالثة مجالس 
كاثوليكية وبعد مناقشات ساخنة حول رفع علم 
املدارس  باملثليني جنسيا في  »قوس قزح« اخلاص 
الكاثوليكية، سقطت حقوق الوالدين وسقطت 
القيم الكاثوليكية وبينما يتوقع االباء واالمهات 

عندما يرسلون اطفالهم الي مدارس كاثوليكية ان يحصل اطفالهم على 
تعليم كاثوليكي.

فإن اجملالس الكاثوليكية إلدارة املدارس داست على حق الوالدين في تعليم 
أمناء  صوت  أوتاوا  منطقة  ففي  الكاثوليكية،  للعقيدة  وفقا  اطفالهم 
اجمللس علي رفع علم »قوس قزح« خالل شهر يونيو وتركيب أعمدة لرفع 
العلم في جميع املدارس وهو ما سيتطلب دفع االالف من الدوالرات ومت مترير 
الرغم من أن واحد من رؤساء االساقفة  االقتراح بأغلبيه 9- 1 وهذا على 
هناك ذكر االمناء بأن رفع علم الفخر هذا يؤيد سلوكيات وامناط تتعارض 

مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بشأن كرامة االنسان.
بـــ  االعضاء  تصويت  ان  االقتراح  علي  يوافق  لم  الذي  اجمللس  وذكر عضو 
أدوه  الذي  القسم  مع  في صراع  يضعهم  العلم  رفع  اقتراح  على  »نعم« 
اعضاء  مرر  دورهام  منطقة  وفي  الكاثوليكية،  العقيدة  الحترام  كأمناء 
مجلس املدارس الكاثوليكية أيضا االقتراح برفع علم الفخر 6-2 في جميع 
املدارس، وفي منطقة نياجرا وافق اعضاء مجلس ادارة املدارس الكاثوليكية 

علي رفع العلم في االسبوع االول فقط من شهر يونيو.
وقالت منظمة »باف« التي تدافع عن حقوق الوالدين »لألسف لم يحقق 
الى  يشير  حدث  وما  املرجوة،  النتيجة  العلم  رفع  على  الشعبي  الغضب 
الذين  الكاثوليكية  املدارس  في مجالس  االعضاء  إزالة جميع  الى  احلاجة 
متردوا على أساقفتهم وغضوا النظر عن مناشدات االباء واالمهات للحفاظ 

على التعاليم الكاثوليكية في مناطق دورهام وأوتاوا ونياجرا .”

الليبراليني يقترحوا مشروع »سي الليبراليني يقترحوا مشروع »سي 1010«... «... 
واحملافظون يعلقون: خطرا على حرية واحملافظون يعلقون: خطرا على حرية 

التعبير في كنداالتعبير في كندا

على  كيبكوا  وكتلة  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  مع  الليبرالي  احلزب  يعمل 
التراث  وزير  القانون قدمه  الصيف وهذا  مترير قانون »سي-10« قبل حلول 
الفيدرالي ستيفن جيلبوت ويسمي قانون البث الرقمي وذلك ليجعل جميع 
والتليفزيون  لإلذاعة  الكندية  اللجنة  إشراف  حتت  الرقمي  البث  خدمات 
واالتصاالت السلكية والالسلكية »سي أر تي سي« والتي تشرف بالفعل 

على محتويات االذاعة والتليفزيون الكندي اآلن.
اللجنة على ما يبثه وينشره ماليني  وقال خبراء قانونيون إن سلطة هذه 
الكنديني كل يوم على الفيس بوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب يعتبر 

انتهاك للحق في حرية التعبير مبوجب امليثاق.
 وفي حديث للتليفزيون قال وزير التراث ستيفن جيلبوت »إن قانون »سي 
10« سيسمح للجنة االذاعة والتليفزيون بفرض لوائح على االفراد الذين 
إيرادات  على  يحصلون  الذين  او  االنترنت  عبر  عديدون  متابعون  لديهم 
كبيرة من خالل بثهم لفيديوهات ومنشورات عبر االنترنت، وتراجع مكتب 
التواصل  وسائل  يستخدمون  الذين  االفراد  أن  قائال:  هذا  عن  الحقا  الوزير 

االجتماعي لن يعتبروا مذيعني مبوجب القانون اجلديد«.
وفي مؤمتر صحفي قالت النائبة الليبرالية جولي دايروسني؛ بان االلتزامات 
التي ستفرضها اللجنة الكندية لإلذاعة والتليفزيون ستنطبق فقط علي 
االجنبية حول  البث  االتي: طلب معلومات من شركات  وتشمل  املنصات 
لدعم  اموال  دفع  على  اجبارهم   ، كندا  من  حتققها  التي  االيرادات  مقدار 
املوسيقيني والكتاب والفنانني الكنديني،    مطالبتهم بجعل احملتوي الكندي 
اكثر وضوحا فيما يعرضونه، هذا وقد عارض حزب احملافظني هذا القانون في 
شكله احلالي قائلني انه سيؤدي الي رقابة احلكومة على االنترنت،  وأتهمت 
هجوم  بشن  الليبرالية  احلكومة  هاردر  راشيل  احملافظني  حزب  من  النائبة 
على مستخدمي اليوتيوب لفرض رقابة على ما يعرضونه ورد وزير التراث 
يتعلق مبا ميكن  – 10« ال  القانون »سي  ان مشروع  ستيفن جيلبوت قائال؛ 
للكنديني او ال ميكنهم نشره على االنترنت ولكنه سيتأكد من أن شركات 
البث الكبرى »تدفع حصة عادلة من إيراداتها« وانها جتعل احملتوي الكندي 

اكثر وضوحا فيما تعرضه او تبثه.

شركات الطيران الكندية تناقش احلكومة شركات الطيران الكندية تناقش احلكومة 
لوضع خطة للمسافرين امللقحنيلوضع خطة للمسافرين امللقحني

أكبر شركات للطيران في  أوتاوا: جددت 
الكندية  احلكومة  الى  دعوتها  كندا 
استئناف  بشأن  واضحة  خطة  لوضع 
السفر الدولي بعد أن حترك االحتاد االوربي 
الذين  السياح  أمام  أبوابه  فتح  إلعادة 

تلقوا لقاح كوفيد – 19 كامال.
من  خطة  على  االوربي  االحتاد  ووافق 
مت  الذين  للمسافرين  السماح  شانها 

فضال  دولة،   27 تضم  التي  االوربي  االحتاد  دول  بزيارة  بالكامل  تطعيمهم 
عن تخفيف القيود املفروضة علي جميع الرحالت لبعض الدول التي تعتبر 
آمنة من فيروس كورونا، وأشاد السيد مايك ماكناني من اجمللس الوطني 
للخطوط اجلوية الكندية والذي يضم »شركة آير كندا، وشركة ترانسات، 
وشركة جاز، وشركة ويست جت« بقرار االحتاد االوربي وقال: إنه ينبغي على 
كندا ان تعلن عن متى ستزيل او تعدل القيود املفروضة على سفر اولئك 
الذين مت تطعيمهم ضد كوفيد – 19 كما فعلت عدد من الدول األخرى في 

اآلونة االخيرة.
اجملموعة  دول  إن  سابق؛  وقت  في  الغبرة  عمر  الفيدرالي  النقل  وزير  وقال 
اجلائحة  بعد  الدولي  السفر  باستئناف  السماح  أن  على  اتفقت  السبعة 
مت  املسافرين  ان  واثبات   19  – نهجا متسقا الختبار كوفيد  يتطلب  سوف 

تطعيمهم كامال.

كندا تتعهد بإنفاق كندا تتعهد بإنفاق 200200 مليون  مليون 
دوالر ألنشاء مصنع للقاحات في دوالر ألنشاء مصنع للقاحات في 

مسيسوجامسيسوجا
كندا  حكومة  تعتزم  أوتاوا: 
تقدمي ما يقرب من 200 مليون 
مسيسوجا  في  لشركة  دوالر 
حتى  احليوية  للتكنولوجيا 
تنتج لقاحات على نطاق واسع 
االبتكار  وزير  وحتدث  محليا، 
عن  فيليب  فرانسوا  والتنمية 
هذا قائال: ان حوالي 200 مليون 

هذا  وان  الشركة  مرافق  وتوسيع  حتديث  الى  ستذهب  دوالر 
وانه  دوالر  مليون   400 االجمالية  تكلفته  سيبلغ  املشروع 
بني  ما  تصنيع  من  اجلديد  املرفق  هذا  يتمكن  ان  املتوقع  من 
وهذا  سنويا،  اللقاحات  من  جرعة  مليون  و640  مليون   112
يشكل دفعة كبيرة لقدراتنا احمللية، وهذا ايضا جيد للسوق 
احمللي ولسوق التصدير، وإن قطاع تصنيع اللقاحات لدينا في 

انخفاض منذ ما يقرب من أربعة عقود. 
املستوردة  اللقاحات  على  حاليا  الكندية  احلكومة  وتعتمد 
وزيرة  قالت  العام  هذا  من  سابق  وقت  وفي  دوليا،  واملصنعة 
مبجلس  جلنة  امام  أناند  أنيتا  السيدة  الفيدرالية  املشتريات 
النواب؛ إنها طلبت من املوردين الدوليني تصنيع اللقاحات في 

كندا، ولكنهم رفضوا جميعا. 
هذا وقد تسبب اخلضوع لرحمة املوردين في بعض االحيان من 
تأخيرات غير متوقعة في وصول شحنات اللقاحات الى كندا 
االسبوع  في  كندا  تلقت  ولكن  املاضية،  االشهر  مدى  على 
املاضي حوالي 4.5 مليون جرعة من فايزر ومودرنا وهي أكبر 

دفعة حتى اآلن.
القادم مبلغ  املالي  للعام  الفيدرالية  امليزانية  وقد خصصت 
2،2 بليون دوالر على مدى السنوات السبع املقبلة لتعزيز انتاج 
اللقاحات في كندا ويتضمن هذا املبلغ 500 مليون دوالر لرأس 
البحوث  ومستشفيات  اجلامعات  في  التحتية  والبنية  املال 
ملساعدة  االستراتيجي  االبتكار  صندوق  في  دوالر  ومليار 

شركات علوم احلياة وشركات إعادة التصنيع احليوي.

مبادرة  ان  الكندية  الهجرة  وزارة  باسم  قال متحدث  تورنتو: 
كوجن  هوجن  لسكان  الكندية  احلكومة  أطلقتها  جديدة 
ان  بعد  كندا،  في  والدراسة  العمل  الشباب  علي  تسهل 
فرضت الصني قانون أمني جديد على املستعمرة البريطانية 
السابقة يقضي بترحيل اي فرد يخالف القانون الى الصني 

ليحاكم هناك.
ومبوجب املبادرة اجلديدة ميكن ألي مقيم في هوجن كوجن تخرج 
لديه  او  املاضية  اخلمس  السنوات  خالل  كندية  جامعة  من 
شهادات اجنبية معتمدة تكافئ الشهادات الكندية التقدم 
السكرتير  وقال  سنوات.   3 ملدة  كندا  في  للعمل  بطلب 
االعالمي لوزارة الهجرة أن هذه املبادرة تستهدف الشباب من 

سكان هوجن كوجن.
وقد تلقت الوزارة ما يقرب من 5727 طلب، وتعد كندا موطنا 
أسرهم  انتقلت  الذين  كوجن  هوجن  سكان  من  للعديد  ثانيا 
اونتاريو عام 1997 عندما  ومقاطعة  فانكوفر  الى مقاطعة 

سلمت اجنلترا هوجن كوجن الى الصني.
وقد عادت الكثير من هذه االسر الى هوجن كوجن بعد حصولها 
كندي  ألف   300 من  أكثر  وهناك  الكندية،  اجلنسية  على 
االمن  قانون  مؤخرا  الصني  فرضت  ان  وبعد  هناك،  يعيشون 
القومي على هوجن كوجن نقل سكان املدينة عشرات املليارات 
من الدوالرات الى كندا حيث يأمل االالف منهم بناء مستقبل 

جديد بها.

مبادرة كندية جديدة لسكان مبادرة كندية جديدة لسكان 
هوجن كوجن للهجرة الي كنداهوجن كوجن للهجرة الي كندا
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كيف تسعد أسرتك؟كيف تسعد أسرتك؟
السالم  بحياة  أفرادها  جميع  ومتتع  األسرة،  سعادة     
إذا  حتقيقه  ميكنكما  حلم  هي  واحملبة،  واالستقرار 

حرصتما على االهتمام باألمور التالية: 
- اجعال هدفكما األول هو تقوية رباط احملبة بني جميع 
وذلك  األبناء.  التمييز في معاملة  أفراد أسرتكما وعدم 
اهتمام  موضوع  بأنه  األسرة  في  فرد  كل  يشعر  حتى 
اآلخرين وحبهم ورعايتهم، ومن ثم يتعلم أن يقدم احملبة 

لآلخرين.
 - كونا قدوة ألبنائكما، سواء في التصرفات داخل املنزل أو خارجه، وفي مواجهة املشكالت، وفي تعامل 

أحدكما مع اآلخر، أو مع اآلخرين حتى يحتذي بكما أبناؤكما.
- عاجلا سوياً - بهدوء وتفاهم - املشكالت التي تواجهها األسرة، وال يحمل أحدكما األخطاء على اآلخر، 

وتصرفا بحكمة.
- إذا اختلف األبناء مع بعضهم أو مع جيرانهم، فال تتعجال احلكم على األمور قبل استیضاحها من جميع 

األطراف، وال تنحازا إلى أبنائكما، وبخاصة إذا كان احلق ليس بجانبهم.
- استثمرا وقت الفراغ لديكما في توثيق الترابط األسري، وذلك بأن يقضي جميع أفراد األسرة بعض الوقت 

معاً في نزهة أو في إصالح أو إعداد شيء ما في البيت. 
  - ميكن كذلك ممارسة هواية أو رياضة معاً، أو القيام برحلة قصيرة.

الصحيحة،  القرارات  إتخاذ  يستطيعوا  الرأي حتى  إبداء  في  املشاركة  على  الصغر  من  أبناءكما  عودا   -
وبخاصة فيما يتعلق بأمورهم الشخصية كالدراسة أو العمل أو اختيار شريك احلياة.

 - أشركا األبناء في حتمل املسئولية، وتقدير الظروف االقتصادية التي متر بها األسرة.

كيف تتجنبني احلساسيةكيف تتجنبني احلساسية الزائدة؟! الزائدة؟!
إذا  ناجحة  وزوجة  متميزة،  امرأة  تكوني  أن  بإمكانك     
نقاط  والتغلب على  نقاط قوتك،  إبراز  بذكاء  استطعت 
ضعفك أو الصفات غير احملببة، والتي تؤثر في سعادتك 

الزوجية وعالقاتك باآلخرين.
ومن هذه الصفات احلساسية املفرطة، أو االنفعال الزائد 
تفسد  اللواتي  السيدات  بعض  فهناك  محله.  غير  في 
مع  وعالقتهن  الزوجية  سعادتهن  الزائدة  حساسيتهن 
بحسن  يقال  تعليق  أو  كلمة  كل  أن  يعتبرن  إذ  غيرهن، 

نية، موجه لهن شخصياً لإلهانة، مما يؤدي بهن إلى االنفعال والغضب، سواء في صورة هجوم أو دفاع عن 
النفس، أو بكاء وشعور باالكتئاب.

   فإذا كنت تعانني من هذه احلساسية الزائدة، وترغبني في التغلب عليها فاتبعي اآلتي: 
- اعترفي لنفسك أوال وبصراحة، أنك فعالً تعتبرين أن كل كلمة تسمعينها موجهة بسوء نية إليك. 

- صممي على التخلص من هذه الصفة، ملا تسببه لك من مضايقات، وانفعاالت قد تؤذي صحتك وتفسد 
عالقاتك مبن حولك. 

- فکري في معنى ما يقال وهل هناك سبب من وراء قوله، وهل يوجد سوء تفاهم بينك وبني القائل؟ فقد 
ال جتدي سبباً النفعالك ومن ثم ال ترهقي أعصابك بدون مبرر. 

- كوني هادئة ومتزنة في أثناء كالمك ومناقشاتك حتى ال تبدي في موقف من يدافع عن نفسه، وحتى ال 
يشعر من يتحدث معك بالتوتر خوفاً من غضبك فجأة. 

- ال تلجأي إلى نقد كل من حولك دفاعاً عن نفسك، إذ يعبر هذا عن عدم رضاك وشعورك دائماً بالضيق.
- إذا عبر زوجك عن أمر ال يرضيه، أو أبدی مالحظة بسيطة، فتجنبي أن يكون رد فعلك هو البكاء، فهذه 

الطريقة غير مقنعة، وهي تؤجل املوقف وال تعاجله. 
- ال تظهري انفعاالتك املتسرعة أمام أبنائك حتى ال يلجأوا إلى تقليدك في تعاملهم معك أو مع اآلخرين. 
- إصرارك على اتخاذ موقف الدفاع عن النفس؛ يعطي صورة مؤكدة بأنك تعانني من ضغط أو مشكلة 

بالفعل. 
- تذكري أن كل إنسان معرض للخطأ أو زلة اللسان، وميكنك أن تتعاملي مع خطئه بلباقة وحكمة وذكاء 

ومحبة، فكل منا يخطىء!

صباغة الشعر باستخدام العطور.. صباغة الشعر باستخدام العطور.. 
توجه خطير على تيك توكتوجه خطير على تيك توك

بدأ مستخدمو تيك توك، في اتباع توجه غريب ومثير للقلق، والذي يتمثل في كّي الشعر بعد صب العطور 
عليه بهدف تغيير لونه.

وقد حذر الكثير من املتصني، من هذه املمارسة ألنها قد تؤدي للتعرض للصعق الكهربائي وتدمير الشعر.
بدأ هذا التوجه عندما قامت صانعة محتوى على تيك توك تدعى »آغبي« برش زجاجة عطر كاملة على 

شعرها، قبل أن تبدأ بكي شعرها بأداة التمليس، 
ليتحول شعرها األزرق الالمع إلى اللون الوردي.

في  توك  تيك  مستخدمات  بدأت  ما  وسرعان 
باستخدام  شعرهن  صبغ  في  »آغبي«  تقليد 
على  احلصول  دون  الشعر،  كّي  وأجهزة  العطور 
أي نتيجة، مما دفع بعضهن للتشكيك مبصداقية 
»آغبي« وخاصة أن البعض الحظن وجود مسحوق 
وردي على جهاز متليس الشعر قبل أن تستخدمه 
على شعرها، إضافة إلى أن جهاز الكي لم يكن 

موصوالً بالكهرباء.
الكثير  تتردد  الرغم من تلك الشكوك، لم  وعلى 

املتصني،  دفع  مما  الساخنة،  الشعر  متليس  أجهزة  على  مباشرة  العطور  رش  في  الشابات  الفتيات  من 
النيران عند احتكاكه مع سطح  باندالع  الذي قد يتسبب  أن العطور حتتوي على الكحول  للتخذير من 

شديد احلرارة، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

مهنة زوجك تنعكس علىمهنة زوجك تنعكس على شخصيتك شخصيتك
• الزوج الفنان ) رسام - موسيقي - كاتب - مصور .. الخ(: إذا كنت 
زوجة لفنان فعليك أن تستعدي للتكيف مع التقلبات التي تصيب 
مزاجه بني احلني واآلخر، فهو ذو طبيعة خاصة نظراً لطبيعة عمله. 
منك  يتوقع  إذ  وصبر،  بتعقل  جانبه  إلى  دائماً  تقفي  أن  وعليك 
ناقداً  كان  لو  حتى  آخر  شخص  أي  قبل  وبفنه  به  اإلحساس  أوال 
وقد  الناس،  عن  الوقت  من  فترة  الزوج  هذا  يعتزل  وقد  متخصصاً، 
النور،  إلى  يخرج  أو عمله  فنه  يرى  أن  إلى  الطعام  عن  أيضاً  يعتزل 

ويطمئن إليه ويرضى عنه. فكوني متفهمة.
• زوجة رجل األعمال أو املشتغل بالتجارة: إذا كان زوجك يعمل في هذا اجملال فيجب أن تكوني ذات روح 
عملية، وعلى دراية كافية بأمور التجارة، وعليك أن تتوقعي صعود أو هبوط احلالة االقتصادية لألسرة، نظراً 
لتطورات السوق. والعمل على حماية األسرة من هذه التقلبات بقدر اإلمكان، وليكن بتوفير بعض املال في 

أثناء فترات االزدهار االقتصادي لعمل الزوج.
   وقد تضطرين في كثير من األحيان إلى مواجهة كل أمور منزلك وأوالدك مبفردك إذ إن ظروف عمل زوجك 

تضطره إلى السفر كثيراً والبقاء بعيداً عن البيت أليام عديدة. ولذلك يعتمد عليك الزوج اعتمادا كبيراً.
• زوجة الطبيب: توقعي بتفهم خروجه حلاالت عاجلة في أي وقت، فالطب مهنة تقوم على خدمة الغير 
أوالً، ومن املمكن أن ينهض الطبيب من نومه لنجدة حالة عاجلة أو قد يضطر إلى مغادرة منزله حتى 
في أثناء وجود األصدقاء أو في أثناء نزهته مع أسرته ملواجهة حالة طارئة. لذلك عليك أن تقفي دائماً إلى 
جانبه، وتشجعيه، وال تبدي استياءك من بقائه خارج املنزل لساعة متأخرة. وتذكري أن جناح زوجك هو رد 

فعل لتشجيعك أنِت أوالً، وتقديرك ألهمية رسالته في تخفيف آالم املرضى.
• زوجة احملاسب: أنت مسؤولة عن تنظيم احلالة االقتصادية لألسرة فأنت محاسبة داخل بيتك قادرة على 

املوازنة بني دخل األسرة ومصروفاتها.
   وبصفة عامة فالزوجة الفاضلة هي التي تشجع زوجها على ممارسة مهنته وتتكيف معها مهما كانت 

طبيعة هذه املهنة، حتى تدفعه إلى النجاح، ومن ثم جناح العائلة بأكملها وسعادتها.

أو  القامتة  االلوان  ذات  الثياب  قلب  يستحسن    -
مما يساعد في عدم  املضلع  اململ  املصنوعة من 

جتمع نسالة االقمشة االخرى او نثرات اخليطان.
العطب  السريعة  الرقيقة  الثياب  لغسل    -
ضعيها في كيس وسادة واحكمي اغالقه بربطة 
قوية قبل وضعه في الغاسلة في دورتها البطيئة.
قبل  بالنشا  املطاطة  الرياضية  االحذية  اطلي   -
بقماش  االوساخ  التصاق  مينع  ذلك  ألن  انتعالها 

احلذاء ويسهل عملية تنظيفه في ما بعد.

نصائح منزلية:  الغسيلنصائح منزلية:  الغسيل
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عمليات  تسارع  مع 
التطعيم، وانتهاء احلظر 
الكيبيك  في  املفروض 
املاضي،  مايو   28 يوم 
احلياة  استرداد  وبدء 
مع  خاصة  الطبيعية، 
فصل الصيف، فإنه بعد 
»حبس« في املنزل ألكثر 

من العام والنصف بسبب جائحة كورونا، الكثيرون 
يحتاجون إلي تغيير جو، وشحن »بطارياتهم« روحيا 
وترفيهيا. ويبحث الكثيرون عن مكان جذاب ومثالي 
للذهاب إليه، مع عودة احلياة الطبيعية إلي مسارها 
ترينتي  مركز  السياق،  هذا  في  ويعتبر  تدريجيا. 
من  القريبة   ،Val-Des-Bois بوا  دي  فال  سنترفي 

جاتينو وأوتوا ومونتريال، البديل املثالي. ملاذا؟
 ● أنشطة روحية ... وترفيهية للصغير والكبير

مركز ترينتي سنتر، هو أحد ثمار العمران والنهضة 
اجلليل  احلبر  نيافة  بها  قام  التي  والبنائية،  الروحية 
بولس  األنبا  االحترام  اجلزيل  واملكرم  احلبيب  أبينا 
كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  أسقف 
وبنيوية  روحية  نهضة  اإليبارشية  شهدت  والذي 
عظيمة علي مستوى الشعب والكنائس واخلدمة، 
أبوتها  نيافته  تولي  بأن  اإليبارشية  بوركت  أن  منذ 
العمران  حركة  وبدأت  شؤونها.  وتدبير  ورعايتها 
وساق  قدم  علي  تتم  والبنيوية  الروحية  والنهضة 
مشروع  سنتر  وترينتي  عديدة.  ومدن  مناطق  في 
طموح روحي وترفيهي، إذ توجد به كنيسة القديس 
املباني  من  العديد  عن  فضال  القوي،  موسي  األنبا 
ممارسة  ميكن  حيث  اخلضراء،  واملساحات  واملالعب 
العديدة من األنشطة الروحية واخللوات، فضال عن 
والفنية  والترفيهية  والثقافية  الرياضية  األنشطة 

واملسرحية، وغيرها. 
والغالي  احلبيب  أبينا  سنتر،  ترينتي  على  ويشرف 
ميأل  الذي  البراموسي،  موسي  أبونا  املنير،  الراهب 
بولس،  األنبا  االسقف  أبينا  ورعاية  ببركة  املكان، 
بروحانية وبركة دير البراموس العامر. وسأقص لك 
الروحي  الوقت  من  بعضا  تقضي  أن  ميكنك  كيف 
وقيود  احلياة،  من ضغوط  فيه  تتخلص  والترفيهي، 
عملية  بتقدم  بدأنا  اهلل،  نشكر  التي  كورونا، 
نتخلص  الكندية،  املدن  مختلف  في  التطعيم 

تدريجيا من قيودها الكئيبة على البشر.
بصورة  وممهد  سهل  سنتر،  ترينتي  إلى  الطريق 
حول  اخلالبة  الطبيعية  املناظر  ويكفي  جميلة، 
سنتر  ترينتي  إلى  تصل  ان  إلي  الطريق،  جانبي 
تصل  أن  ومبجرد   .309 طريق  على  سلسلة،  بصورة 

فريق  استقبال  في  جتد 
أن  املهم  من  حيث  التنظيم، 
الذهاب،  قبل  التنسيق  يتم 
احلجز  وميكن  األعداد،  الحترام 
من  الذهاب  عملية  وتنظيم 

خالل املوقع اإللكتروني والبريد االلكتروني لترينتي 
سنتر. وجتده في نهاية املوضوع. 

● الراعي املدبر القريب من الصغير والكبير
درجة عالية من الترحيب جتدها مبجرد أن تصل هذا 
صادفت  إذا  محظوظا،  وستكون  املبارك،  املكان 
زيارتك تواجد سيدنا األسقف األنبا بولس، فهو عن 
ال  والكبير.  الصغير  من  القريب  املدبر  الراعي  حق 
الرهبان  آبائنا  كل  مثل  واجلهد،  العمل  عن  يتوقف 
يرجب  املتواجدين،   بني  يتجول  املبجلني،  األجالء 
من  نيافته  ولدي  الكبير،  قبل  الصغير  باجلميع، 
اجلميع،  مع  الوقت  بعض  ليقضي  الوقت  نعمة 
صغارا وكبارا، يتجول ونيافته –رغم مكانته وقامته 
واملبارك  املبجل  الرهباني  الزي  مرتديا  العالية- 
األجالء  الرهبان  آبائنا  يرتديه  الذي  و«الشبشب« 
يجعلك  وتواضع،  أبوة  في  العامرة،  مصر  أديرة  في 
احلانية،  ابتسامته  الالمحدود،  وحنانه  تشعربأبوته 
القدس،  الروح  ونعمة  بنورانية  املفعم  املنير  ووجه 
الالمحدودة  واحملبة  واألمان  الطمأنينة  يعطيك 
وكبار  الشباب  مع  يتواصل  نيافته.  مع  احلديث  في 
السن والناضجني واملراهقني واألطفال، من مختلف 
من  هدية  نيافته  بأنه  يشعرك  العمرية،  الفئات 
يتولى  أن  املباركة  اإليبارشية  لهذه  القدس  الروح 
أبينا  القدس،  الروح  من  بحكمة  ورعايتها  تدبيرها 
اجلميع  مع  يتواصل  بولس.  األنبا  نيافة  احلبيب 
ويحبب اجلميع في الكنيسة واملكان، ويتواصل بكل 
يتحدث  فواصل  أو  قيود  أو  أسوار  بدون  وحنان  أبوة 
مع كل فئة في القضايا التي تهمها روحيا وحياتيا. 
أبونا  والغالي،  احلبيب  أبونا  املنير،  الراهب  أبونا  أما 

البراموسي، فهو قلب نابض ونبراس يتلف  موسي 
من  العمرية،  الفئات  مختلف  من  اجلميع،  حوله 
يعرف ترينتي سنتر منذ بدايته، ويري ترينتي سنتر 
اآلن، يدرك الفارق الكبير، في قيام هذا الراهب املنير 
الذي  املركز  هذا  سنتر.  ترينتي  على  اإلشراف  في 
أصبح عالمة فارقة في حياة شباب 
مختلف  وشيوخ  وأطفال  وعائالت 
إليه  إذ يذهبون  كنائس اإليبارشية، 
ليجدوا  الظروف،  تسمح  وقتما 
هناك بركة ونعمة روحية، فضال عن 
عن  بعيد  للطاقة،  إيجابي  شحن 
ضغوط احلياة، الصراع غير املنقطع 
لتحديات العمل في اجملتمع الكندي 

والكيبيكي.
حضن  في  متنوعة  أنشطة   ●

الطبيعة اخلالبة ... اخلضرة واملياه 
األنشطة  سنتر،  ترينتي  في 

املراحل العمرية: األطفال واالبتدائي  متاحة ملتلف 
والثانوي، ومرحلة ما قبل اجلامعة، واخلدام واخلادمات 
مختلف  من  واألفراد،  والعائالت،  الكهنة،  واآلباء 
املباركة  الكنيسة  جتد  سنتر  ترينتي  وفي  األعمار. 
لتصلي فيها، وجتد اإلرشاد والبركة الروحية وكلمة 
املنفعة، من خالل أبينا األسقف األنبا بولس جزيل 
نيافته متواجدا  وكان  لو كنت محظوظا  االحترام، 
في ترينتي، ومن خالل أبينا احلبيب والغالي الراهب 
موسي البراموسي، الذي ميثل هالة من النور يتلف 
الروحي  واإلرشاد  املنفعة  بكلمات  اجلميع،  حولها 
واالبتسامة النورانية، التي تعلو وجهه في التعامل 
مع اجلميع. ولذا تشعر بأنك في حاجة دائمة لزيارة 

ترينتي سنتر كل أسبوع، وليس كل أسبوعني.
وصلوات  قداسات  من  الروحية،  األنشطة  وبجانب 
ومناطق  مالعب  توجد  وسمينارات،  واجتماعات 
شاسعة من اخلضرة، ملمارسة الكثير من األنشطة 
الكرة  السلة،  كرة  القدم،  كرة  مثل  الرياضية، 
»القوارب  الكياك  ورياضة  الريشة،  كرة  الطائرة، 
الصغيرة« وغيرها من األنشطة والرياضيات املائية، 
على  سنتر  لترينتي  كبير  شاطئ  يوجد  حيث 
والعقول،  القلوب  تسحر  وطبيعة  خالبة  بحيرة 
الراحة  النفسية، بجانب  والراحة  الطمأنينة  وتبث 
أنشطة  املنفعة. هذه وستضاف  الروحية وكلمات 
وممارسة  خيول  وجود  منها  سنتر  لترينتي  جديدة 

رياضة الدراجات الهوائية قريبا.
● قريب من أوتاوا ومونتريال وسهل الوصول إليه

ترينتي سنتر، اختيار روحي وترفيهي عظيم، وهدية 
قدمها نيافة األنبا بولس لشعب اإليبارشية، واختار 
لها مكانا ممتازا بالقرب ما بني أوتاوا ومونتريال، في 

منطقة فال دبو بوا Val-Des-Bois، على بعد ساعة 
وخمسة  ساعة  وحوالي  أوتاوا،  من  تقريبا  ونصف 

وأربعني دقيقة من مونتريال.
وأونتاريو  الكيبيك  أنصح اجلميع في مختلف مدن 
القريبة  خاصة  الكندية،  األقاليم  من  وغيرها 

جغرافيا أن تكتشف هذا املكان املبارك واجلميل. 
األمور  على  القائم  الفريق  مع  التنسيق  رجاء  مع 
التنظيمية في ترينتي سنتر، وكل البيانات متاحة 

عبر املوقع التالي.
/https://eccopts.ca/trinity-centre

وللتعرف على املكان عبر الصور: 
/https://eccopts.ca/trinity-centre/gallery

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

للخروج من »حبسة كورونا« ... راحتك الروحية ... 
ومتعتك الترفيهية ... في ترينتي سنتر

علماء الفيروسات يحذرون من احتمال 
انتشار جائحة جديدة خطيرة

إن مرض جدري  الفيروسات بجامعة موسكو احلكومية،  أغرانوفسكي أستاذ قسم علم  أليكسي  قال 
القرود ميكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة.

وشدد هذا العالم املعروف، على أن هذا الفيروس ميكن فعال أن يحمل في طياته اخلطر الشديد، ولكن رغم 
ذلك ال داعي للذعر.

وأضاف البروفيسور: »يجب علينا العمل بشكل منهجي ودؤوب. لدراسة فيروسات احليوانات ذوات الدم 
احلار )اخلفافيش والقوارض(، وفيروسات القراد والبعوض ومفصليات األرجل األخرى”.

من جانبه أعلن أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف عن موافقته على كالم زميله، لكنه أضاف 
أن احتمال انتقال اجلدري من القرود إلى البشر، ضئيل للغاية. ووفقا له فإن مثل هذه احلاالت نادرة جدا 

ودرجة العدوى منخفضة.
وشدد العالم على أن هناك لقاحا ضد اجلدري، وأن العمل جار لتحسينه.

وذكر أن هذا اللقاح فعال للغاية ولكنه يسبب ردود فعل سلبية خطيرة، يواصل عدد من العلماء العمل 
في مجال التخلص من هذه العوارض اجلانبية.

كان اجلدري يعتبر أحد أكثر األمراض الفيروسية فتكا، وابتلت به البشرية على مدى سنوات طويلة. وكان 
أو  معاقني  الناجون،  يبقى  الغالب  وفي  به،  يصابون  أشخاص  عشرة  كل  من  ثالثة  بوفاة  يتسبب  املرض 

مكفوفني أو مشوهني.

نياحة أسقف ورئيس دير الشايب باألقصر بفيروس كورونا
بهذا  متاثرا  يتنيح  الذى  االول  االسقف  ليكون 
يزيد عن 60 كاهن جراء  ما  وفاة  بعد  الفيروس 
أسقف  سلوانس  األنبا  نيافة   ، تنيح  االصابة، 
باألقصر،  الشايب  باخوميوس  األنبا  دير  ورئيس 

متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
القبطية  الكنيسة  باسم  املتحدث  وقال 
في   - إبراهيم  موسى  القمص  األرثوذكسية 
بيان - إن قداسة البابا تواضروس الثاني واجملمع 
األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  املقدس 

يودعون إلى السماء مثلث الرحمات األب املبارك واحلبر اجلليل األنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس 
ثم  عام  كأسقف  حبريته  مدة  طوال  اجلليلة  خدمته  له  ذاكرين  باألقصر،  )الشايب(  باخوميوس  األنبا 
رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خاللها اجلهاد احلسن، حتى أكمل سعيه بكل إخالص وأمانة، خالص 

العزاء جملمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.
ولد األسقف الراحل األنبا سلوانس مبدينة قنا عام 1946، وتخرج في كلية الصيدلة 1971، وترهب في 
دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1978، وسيم أسقفا عاما لكنائس مصر القدمية بيد مثلث 
الشايب  باخوميوس  األنبا  دير  على  رئيًسا  جتليسه  ومت   ،1999 عام  الثالث  شنودة  األنبا  البابا  الرحمات 

باألقصر بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 2013.
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بعد األبيض واألسود.. ظهور فطر أصفر بعد األبيض واألسود.. ظهور فطر أصفر 
أشد فتكاً بالهندأشد فتكاً بالهند

غير  ارتفاعاً  الهند  تشهد  حني  في 
مسبوق في حاالت اإلصابة بالفطريات 
تهديد  ظهر  البيضاء،  ثم  السوداء، 
جديد مختلف اللون لكنه أشد وطأة 

من سابقيه وهو الفطر األصفر.
إلى ذلك، سجلت الهند رسميا أكثر 
الفطريات،  بهذه  حالة   8000 من 
مناخا  وجدت  والتي  سوداء،  أغلبها 

مناسبا لها في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أنهك املستشفيات وأضعف 
مناعة املرضى.

ومع ذلك، تشهد البالد التي يعصف بها الوباء خطرا كامنا جديدا، يبدو أنه 
الفطريات  عدوى  وهو  البيضاء،  أو  السوداء  الفطريات  عدوى  من  فتكا  أكثر 

الصفراء، بحسب تقرير لصحيفة »تاميز أوف إنديا”.
أوتار  آباد،  وفقا للتقارير، اكتشفت أول حالة إصابة بالفطر األصفر في غازي 
براديش، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه احلالة، فقد حذر األطباء 
من أن الفطريات الصفراء ميكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء 

والبيضاء.
األخرى،  العدوى  الصفراء، على عكس  الفطريات  أن عدوى  إلى  اخلبراء  ويشير 
ميكن أن تكون أكثر فتكا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء اجلسم 

الداخلية.
تسرب  ويسبب  داخليا،  األصفر  الفطر  يبدأ  واألبيض،  األسود  الفطر  وبخالف 
القيح، وبطء التئام اجلروح، وفي احلاالت اخلطيرة، ميكن أن يسبب أيضا أعراًضا 

مدمرة مثل فشل األعضاء والنخر احلاد.
كانت تقارير لصحيفة »‹إنديان إكسبريس‹‹ قد كشفت عن ظهور مرض جديد 
في الهند وهو مرُض الفطر األبيض والذي يُعد أكثرَ خطورة وفتكا من الفطر 

األسود.
املناعة  أصحاَب  يهدد  املرَض  فإن  التقرير،  في  املنشورة  املعلومات  وبحسب 

الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون املنشطات لفترة طويلة.
من  نوع  تراكِم  عن  عبارٌة  هو  األبيض  الفطر  فإن  الطبية،  التقارير  وبحسب 
فطريات »كانديدا ألبيكانز Candida Albicans “ تتواجد في احللق وتظهر على 

شكل بقٍعِ بيضاء

السودان: إثيوبيا بدأت فعلياً امللء الثاني السودان: إثيوبيا بدأت فعلياً امللء الثاني 
لسد النهضةلسد النهضة

أبدى السودان، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً امللء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، 
السوداني في ملف سد  التفاوض  وفد  لرئيس  إحاطة محدودة  ذلك في  جاء 
أن »إثيوبيا بدأت في  الزبير، حيث أضاف  اإلثيوبي، مصطفى حسني  النهضة 
امللء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل امللء الثاني نهائياً في 

يوليو وأغسطس املقبلني.
وكشف حسني عن »حتركات إفريقية وعربية ودولية إلرسال رسائل بأن امللء 

الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات ملنع إثيوبيا من امللء الثاني دون اتفاق”.
ألوضاعها  نسبة  الثاني،  امللء  حول  اتفاق  أي  على  توقع  لن  إثيوبيا  أن  وتوقع 
الداخلية املتعلقة باالنتخابات واحلرب في إقليم تيغراي، وتابع: »البد من وجود 

ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت اإلثيوبي”.
يأتي ذلك فيما أكدت اخلارجية اإلثيوبية مجدداً، في وقت سابق الثالثاء، أن امللء 

الثاني لسد النهضة سيكون في موعده املقرر.
واملوعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان 

يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه اخلطوة.
وتوقعت اخلارجية اإلثيوبية »استئناف املفاوضات الثالثية حول سد النهضة 

قريبا”.
إثيوبيا  والسودان ومصر بسبب إصرار  إثيوبيا  الثالثية بني  املفاوضات  وتعثرت 
على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم واالكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير 
أن مصر قالت إنها متلك البيانات اخلاصة بسد النهضة. ومن جانبها، حذرت 
السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد 

النهضة تلتزم به كافة األطراف.
وحول ملف أزمة احلدود مع اجلانب السوداني، أعلنت اخلارجية اإلثيوبية، أنها 
»تراقب التطورات في السودان، مشيرة إلى أن لديها »جيشا قويا حلماية البالد”.

عقوبات أوروبية على عقوبات أوروبية على 
بيالروسيا بعد اعتراض بيالروسيا بعد اعتراض 

طائرة العتقال صحفيطائرة العتقال صحفي

قرر االحتاد األوروبي إغالق مجاله اجلوي أمام الطائرات 
على  ردا  بيالروسيا،  في  الطيران  لشركات  التابعة 
صحفي  العتقال  مينسك  إلى  طائرة  مسار  حتويل 

معارض.
وفي اجتماع انعقد في بروكسل، اتفق زعماء الدول 
الـ27 األعضاء في االحتاد األوروبي على منع شركات 
اجلوي  اجملال  استخدام  من  التكتل  في  الطيران 
اقتصادية  عقوبات  بفرض  متعهدين  لبيالروسيا، 

جديدة عليها.
منت  على  سنة،   26 بروتاسيفيتش،  رومان  وكان 
طائرة متجهة من اليونان إلى ليتوانيا عندما أُجبرت 
في  االشتباه  بحجة  مسارها  تغيير  على  الطائرة 

وجود قنبلة على متنها.
الطائرة  باختطاف  بيالروسيا  غربية  دول  واتهمت 

األوروبية التابعة لشركة »ريان أير”.
وظهر بروتاسيفيتش للمرة األولى منذ القبض عليه 
على  أُكره  أنه  يبدو  فيديو  في  مينسك  مطار  في 

تسجيله.
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في لم شمل العائالت مرة أخرى.
ُخذ اللقاح. 
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التي  األحداث  الفتنة  شيوخ  بعض  يستغل 
سمومهم  لبث  واألقباط  الوطن  لها  يتعرض 
والكراهية  للطائفية  والدعوة  البغيضة 
حملاولة  ديني  أساس  على  اجملتمع  وتقسيم 
الواحد  الوطن  أبناء  بني  والوقيعة  الفرقة 
وهذه االدعاءات الباطلة فيها ازدراء وحتقير من 

املسيحيني واالضرار باجملتمع ككل.
عندما استشهد املصري األصيل نبيل حبشي 
داعش  تنظيم  يد  علي  سيناء  بشمال  سالمه 
انه  وقتله  خطفه  في  وحجتهم  اإلرهابي 

يدعم ويساند اجليش والدولة املصرية فقد أثار 
وذلك  واسًعا،  جدالً  رشدي  اهلل  عبد  الداعية 
بعد منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« تعليقا 
نبيل  القبطي  للشهيد  داعش  اغتيال  على 
الترحم  رشدي  رفض  منشوره،  وخالل  حبشي. 
»خادم  بـ  ووصفه  القبطي،  الشهيد  على 

الكنيسة النصراني”.
حيث قال رشدي:«  بلغنا أن الدواعش قد اغتالوا 
غضب  فعليهم  أال  للكنيسة،  نصرانياً  خادماً 
والذميني  املُسلمني  دماء  حرم  اهلل  فإن  اهلل، 
بن  عمر  توعد  بل  واملُعاِهدين،  واملستأمنني 
فالبقاء  بالقتل،  دََمهم  سفك  من  اخلطاب 
على  وصبَّرهم  أهله  على  اهلل  وأخلف  هلل، 

ُمصابِهم«.
حفيظة  اثارة  اعتاد  الداعية  هذا  ان  يذكر 
املسيحيني مروجا ألفكار غير صحيحة بقصد 
املسيحي  الدين  وازدراء  وحتقير  الفتنة  إثارة 
بالوحدة  واإلضرار  له،  املنتمية  والطوائف 
وأعاد  العام....  واألمن  السلم  وتكدير  الوطنية 
بنا تعليقه الى التساؤل من جديد... هل اقباط 

مصر اهل ذمة؟ او معاهدين ومستأمنني؟!
كيف يرى السلفيني واملتشددين االقباط اآلن.. 

اهل ذمة ام ال؟
لألقباط  كان  »هل  عنوان  حتت  دراسة  تقول 
هاني  د.  بقلم  احملتل«  مقاومة  في  تاريخي  دور 
للدراسات  املقريزي  مركز  مدير  السباعي 

التاريخية بلندن
نصارى  فإن  العلوية  االسرة  حكم  منذ  يقول 
الشرعي  باملعنى  ذمة  أهل  يعودوا  لم  مصر 
لهذا املفهوم لألسباب التالية: لم يعد احلاكم 
مطبًقا للشريعة االسالمية ومن ثم فقد صار 
يعتد  ولم  االسالمية  الشريعة  على  أوال  خارًج 

والعدم  أنه  إذ  يصدرها  التي  القوانني  بكافة 
سواء وكما جاء بكتاب ابن القيم »أحكام أهل 
الذمة« ص 188. بني على ويكمل الكاتب ان ما 
تخليه  الباطل  هذا  ومن  باطًل  صار  باطل  بنى 

عن تطبيق عقد الذمة على نصارى مصر.
الدراسة ان ممارسات أقباط مصر تعتبر  وتقول 
يعتبر  كما  الفرنسي  احملتل  مع  تعاونهم  مثل 
عقد  نقضوا  قد  أنهم  أي  الذمة  لعقد  نقًضا 
من  االسالمية  الشريعة  استبعاد  قبل  الذمة 
باشا  علي  محمد  حكم  إبان  رسمًيا  احلكم 

إلى  حاجة  في  مصر  أقباط  ان  كما  وأسرته. 
يوجد  ال  ألنه  مستقبال  الذمة  عهد  جتديد 
العقد  هذا  بتجديد  يطالبهم  مسلم  حاكم 
وحتى وجود هذا احلاكم املسلم فإن زعماءهم 
مطالبون  وشمامسة  وقساوسة  بطاركة  من 
معاهدين  غير  أنهم  جلدتهم  بني  بتبصير 
ولنقضهم  احلاكم  بردة  الذمة  عقد  لفسخ 
عهد  ببنود  التزامهم  عدم  خلل  من  العقد 
الذمة املنصوص عليه في الشريعة االسالمية. 
اجليش  في  أقباط  وجنود  ضباط  وجود  إن  كما 
املصري شاركوا في احلروب التي خاضتها مصر 
بعقد  له  عالقة  ال  م   1973 وحتى   1956 منذ 
يطبق  ال  علماني  حكم  حتت  أنهم  إذ  الذمة 
احلكم  هذا  كان  سواء  االسالمية  الشريعة 
يكون  لن  فإنه  جمهورية  او  ملكية  او  خديوية 
قانون  مبوجب  النهم  الذمة  عقد  عن  بديًل 
أن  املواطنة واجلنسية املصرية يتوجب عليهم 
يحاكمون  سوف  وإال  العسكرية  اخلدمة  يؤدوا 
التي  عسكريًا بعدم إطاعة االوامر العسكرية 
لم  فهم  إذن  العظمى  اخليانة  حد  إلى  تصل 
يشاركوا في هذه احلروب رغم قلتهم طواعية. 
و تكمل الدراسة اته ال يجوز أن تكون املواطنة 
املسألة  الن  اجلزية  وأخذ  الذمة  عقد  عن  بدياًل 

هناك  بل  فقط  اجلزية  أخذ  بند  في  ليست 
وقد  النصارى  بها  يلتزم  أن  يجب  أخرى  شروط 
يقول  نقضهم  حالة  وفي   ، جميًعا  بها  أخلوا 
لم  عهدهم  الذمة  أهل  نقض  وإذا   “  : املاوردي 
وال  أموالهم  غنم  وال  قتلهم  بذلك  يستبح 
إخراجهم  ووجب  يقاتلوا  لم  ما  ذراريهم  سبي 
من بلد املسلمني آمنني حتى يلحقوا ا مأمنهم 
ا  طوًعا  يخرجوا  لم  فإن  الشرك،  بلد  أدنى  من 

أخرجوا كرها«.
ما الفرق بني: الذمي ... واملعاهد.. واملستأمن :

يشرح كتاب »القول املفيد في كتاب التوحيد« 
 499 ص  االول  اجلزء  في  عثيمني  ابن  للشيخ 
وهي  واملستأمن  واملعاهد  الذمي  بني  الفرق 

االوصاف التي أطلقها الداعية عبد اهلل رشدي 
على االقباط في تعليقه االخير على استشهاد 

نبيل حبشي على يد التنظيم االسالمي.
وبينه  بيننا  الذي  هو  الذمي  أن  الكتاب  يقول 
ذمة، أي: عهد على أن يقيم في بالدنا معصوماً 
بالده،  في  فيقيم  املعاهد،  وأما  اجلزية.  بذل  مع 
نحاربه.  وال  يحاربنا  أال  عهد  وبينه  بيننا  لكن 
وبينه  بيننا  ليس  الذي  فهو  املستأمن،  وأما 
محدد،  وقت  في  أمناه  لكننا  عهد،  وال  ذمة 
كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، 
من  أحد  )وإن  تعالى:  قال  اإلسالم،  ليفهم  أو 
كالم  يسمع  حتى  فأجره  استجارك  املشركني 

اهلل ثم أبلغه مأمنه( ]التوبة: 6[ .
ويذكر الكتاب ان هناك فرق آخر وهو: أن العهد 
يجوز من جميع الكفار. اما الذمة ال جتوز إال من 
اليهود والنصارى واجملوس، فهذه األنفس قتلها 
حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحرمي، 
فنفس املؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم املعاهد، ثم 

املستأمن.
خاص،  عهد  له  من  املستأمن  ان  الكتاب  وذكر 
العهد  يتولى  فاملعاهدون  املعاهدين،  بخالف 
وبينهم  بيننا  فليس  منهم،  والعقد  احلل  أهل 
عام،  فاحلديث  كان،  وأياً  خاصة،  تأمينات  عقود 
وكل منهم معصوم الدم واملال.”... البقية في 

العدد القادم.

هل االقباط اهل ذمة؟! )2-1(
جاء يكحلها »عماها«

تعليق عبد اهلل رشدي على حادثة الشهيد نبيل حبشي ازاد الطني »بلة« 
وأعاد التساؤل الى االذهان من جديد

حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:
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املصريني والعرب بأكثر من 4٠ 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 
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يغسل   لعله  يتساقط  املطر  معه  وحضر  الصيف  بدأ 
املطر ليس هناك  القلوب وعندما يشتد  وينقى   الصدور، 
اجمل من االحتماء مبظلة الكلمات،  فأنا أعشق الصيف 
بكل تفاصيله حيث الشمس تأبى الّرحيل، أحب السير حتت 
املطر او النظر عبر نافذتي حيث تتناثر قطرات املطر بهدوٍء 
ورّقه، وكأنها تهمس في أذني بصوٍت خافٍت تفاءلي، وقتي 
املفضل فترة ما قبل الغروب  وبعده حتى تختفى الشمس، 
هذا  اخصص  ودائما  مؤثر،  رومانسي  شاعري  مشهد  إنه 
الوقت لكتابي... وفى يوم ما عزيزي القارئ وأنا اقرأ بعيني  
هذه  استوقفتنى  كويلو(  باولو  البرازيلي  الروائي  )للكاتب 
اجلملة التى ايقظت عقلي ووجداني والتي يقول فيها باولو 
يعيد  عينيه  فوق  جديدة  نظارات  اإلنسان  »يرتدي  كويلو: 
رؤية كل شيء من خاللها بوجهة نظر مختلفة عما سبق 

... هذه النظارات اسمها احملنة”.
»حورية  الفنانة  اسم  اجلملة  هذه  عند  بذهني  وارتسم 
فرغلي« فبدا لي كالم الروائي باولو كويلو ينطبق بالفعل 
على الفنانة اجلميلة حورية فرغلي ولن احتدث فى مقالي 
هذا عن احملن التي مرت بها حورية فرغلي ولكن حديثي عن 
قراءتي لشخصية حورية فرغلي من خالل ما نعرفه عنها 
بالعديد من  تتسم  التي  الشجاعة  املرأة  كاجلمهور فهي 

الصفات التي جتعلها امرأة متميزة.
ومن أهم هذه الصفات الصدق واألمانة وعدم اخلوف واجلراءة 
تشاهد  عندما  امرأة  واإلخالص،  والتسامح  الناس  وحب 

لقاءاتها التليفزيونية ال متل 
تتلقى  كتاب  فهي  تكل،  وال 
واخلبرات  والعبر  احلكم  منه 
بنهم، فهي املرأة التي مهما 
مرت بصعاب، تقف صامدة، 

شعرت  ومهما  تتخطاها،  أزمات  من  عليها  مر  ومهما 
بخوف جتاوزته وهى ايضا احلنونة تستمع لكلماتها فــــ 
تتفقد  »تواسيك«،  فــــ  بالصعاب  متر  خاطرك«،  »تُطيب 
أنت  وإن لم تسأل  أحوالك، وتسأل عنك، تسامحك حتى 
املتميزة  وطلتها  أخرى  مرة  بعودتها  جدا  سعدت  عنها. 
اجلميلة على شاشة التليفزيون، شدني ايضا اقبالها على 

احلياة بكل هذا التحدي املُطعم بالتفاؤل. 
توقف بعض  »حورية فرغلي« هي مشروع جنمة حقيقية 
الوقت لكن بظهورها األخير نستطيع ان نقول ان املشروع 
سيكتمل وبقوة، وهناك الكثير والكثير من األعمال الفنية 
ولكنى  بعد  جلمهورها  فرغلي  حورية  تقدمها  لم  التي 
حورية  حياة  فى  واجلديدة  القادمة  املرحلة  ان  يقني  على 
فرغلي الفنية ستدهشنا بها من ناحية اختيار املواضيع، 
ومن ناحية الرقى املتميز في التمثيل ننتظر منك الكثير 

الفنانة حورية فرغلي... فعودة حميدة.

أنا امرأة!أنا امرأة!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

جعل  طاليس  ارسطو  »ان  الفارابي:  يقول       
كتاب:  في  منها  جز  كل  ثمانية  املنطق  اجزاء 
وااللفاظ  املعقوالت  من  املفردات  قوانني  االول 
الدالة عليها وهي في الكتاب امللقب في العربية 

باملقوالت وباليونانية القاطاغورياس.
لفظني،  من  املركبة  االلفاظ  قوانني  فيه  والثاني 
بالعبارة  بالعربية  امللقب  الكتاب  في  وهي 
وباليونانية بارمينياس. والثالث في االقاويل التي 
اخلمس  للصنائع  املشتركة  القياسات  بها  متيز 
بالقياس  العربية  في  امللقب  الكتاب  في  وهي 

وباليونانية اثالوطيقا االولى.
والرابع فيه القوانني التي ميتحن 
وقوانني  البرهانية  االقاويل  بها 
االمور التي تلتئم بها الفلسفة 
امت  افعالها  به  تصير  ما  وكل 
بالعربية  وهو  وأكمل  وأفضل 
اثالوطيقيا  البرهان  كتاب 
القوانني  فيه  واخلامس  الثانية. 
التي متتحن بها االقاويل وكيفية 

السؤال اجلدلي واجلواب اجلدلي.
وهو بالعربية كتاب املواضيع اجلدلية وباليونانية 
طوبيقا. والسادس فيه قوانني االشياء التي شأنها 
يسمى  الكتاب  وهذا  وحتير،  احلق  عن  تغلط  ان 
باليونانية سوفسطيقا ومعناه احلكمة املموهة. 
االقاويل  بها  ميتحن  التي  القوانني  فيه  والسابع 
يسمى  الكتاب  وهذا  اخلطب.  واصناف  اخلطابية 
كتاب  اما  اخلطابة،  وهي  الريطورية  باليونانية 
تقدم  كما  واملنطق  الشعر  بني  ففصلوا  االفرجن 
وحسبوا ستة فقط من كتب ارسطوطاليس في 

املنطق وهي التي يطلق عليها اورغان اي االلة«.
     وفي )كتاب اجلمع بني رايي احلكيمني(، يشيد 
اسس  وضع  في  وأرسطو  افالطون  بدور  الفاربي 
هما  احلكيمان  هذان  »وكان  يقول:  احلكمة،  علم 
واصولها  ألوائلها  ومنشئان  للفلسفة  مبدعان 
في  املعول  وعليهما  وفروعها  الواخرها  ومتممان 
يسيرها  في  املرجع  واليهما  وكثيرها،  قليلها 
هو  امنا  فن  كل  في  عنهما  يصدر  وما  وخطيرها 
والكدر  الشوائب  من  عليه خللوه  املعتمد  االصل 
لم  ان  العقول  وشهدت  االلسن  نطقت  بذلك 

االلباب  ذي  من  االكثيرين  فمن  الكافة  من  يكن 
االلسنة  جند  ونحن  الصافية،  والعقول  الناصعة 
وفي  احلكيمني؛  هذين  بتقدمي  متفقة  املتلفة 
يساق  واليهما  االمثال؛  بهما  تضرب  التفلسف 
باحلكم  الوصف  يتناهى  وعندهما  االعتبار؛ 
واالستنباطات  اللطيفة  والعلوم  العميقة 
املؤدية  الدقيقة  املعاني  في  والغوص  العجيبة، 

في كل شئ الى احملض واحلقيقة ».
     وفي هذا الكتاب قال ان افالطون صاغ فلسفته 
السبيل  »على  وذلك  غامضة  والفاظ  بعبارات 
واما  لها،  املستحقون  اال  عليه  يطلع  ال  الذي 

والتدوين  االيضاح  مذهب  فكان  ارسطوطاليس 
والترتيب والتبليغ والكشف والبيان ».  ومع ذلك 
عليه  انكاره  على  ردا  استاذه  الى  ارسطو  كتب 
اذاعة العلوم وقال له »اني وان دونت هذه العلوم 
واحلكم املنصوص بها فقد رتبتها ترتيبا ال يخلص 
اليها اال اهلها« اي انهما مختلفان في الطريقة 

متفقان في الهدف.
التي  االراء  بني  التوفيق  الى  الفارابي  وسعى      
قول  ذلك  ومن  احلكيمني،  بني  متناقضة  تبدوا 
»ان  الصغير  وبوليطيا  طيماوس  في  افالطون 
أفضل اجلواهر وأقدمها واشرفها هي القريبة من 
العقل والنفس، البعيدة عن احلس والوجود، وهو 
يرى ان ذلك يبدوا مناقضا لقول ارسطو، »ان اولى 
التي  االولى  اجلواهر  والتقدمي  بالتفضيل  اجلواهر 
هي االشخاص«. وكان الفاربي يوفق بني افالطون 
وبني افلوطني الذي نُسب كتابه »التاسوعات« الى 

ارسطو بغير حق.
    ويقول الفارابي تقريبا لوجهتى النظر: »فاحلكيم 
ارسطوطاليس حيث جعل اولى اجلواهر بالتقدمي 

اجلواهر  اشخاص  والتفضيل 
صناعة  في  ذلك  جعل  امنا 
الكيان، حيث  وصناعة  املنطق 
القريبة  املوجودات  اقوال  راعى 
يؤخذ  منه  الذي  احملسوس  الى 
قوام  وبها  املفهومات  جميع 
احلكيم  واما  املتصور،  الكل 
افالطون فانه حيث جعل ذلك 
الطبيعة،  بعد  فيما  كذلك 
حيث  االلهية،  اقواله  وفي 

ال  التي  الباقية  البسيطة  املوجودات  يراعي  كان 
تستحيل وال تندثر ».

الفاربي:  يقول  احلروف(،  )كتاب  وفي      
ندل  ان  هو  املقالة  هذه  في  »قصدنا 
عليه  يشتمل  الذي  الغرض  على 
بعد  مبا  املعروف  ارسطوطاليس  كتاب 

الطبيعة«. 
الفلسفية(،  املسائل  )كتاب  وفي      
االسئلة  بعض  على  الفارابي  يجيب 
على  منها  ويستدل  عليه.  طرحت  التي 
والدارسني.  الباحثني  من  بزمرة  محاطا  كان  انه 
وفي  االلهيات  في  مسائل  على  الرد  فيه  وتناول 
واالخالق  والسياسية  والطبيعة  الفلسفية 
واملعرفة واالجتماع. ومنها انه »سئل عن احلفظ 
من  أفضل  الفهم  فقال  أفضل..  ايهما  والفهم 
احلفظ؛ وذلك ان احلفظ فعله امنا يكون في االلفاظ 
أكثر، وذلك في اجلزئيات واالشخاص وهذه امور ال 
وتغني ال باشخاصها  تتناهى وال هي جتدي  تكاد 
يتناهى كالباطل  بانواعها. والساعي فيها ال  وال 
والكليات  املعاني  في  فعله  والفهم  السعي. 
وواحدة  متناهية  محدودة  امور  وهذه  والقوانني. 
للجميع. والذي يسعى في هذه االمور ال يخلو من 

جدوى«. 
مبا  الفارابي  تأثر  املسائل(،  )عيون  كتاب  وفي       
خلعه ارسطو على احملرك االول من صفات التزيه، 
»واجب  قال:  الباري،  ذات  على  بدوره  خلعها  التي 
الوجود متى فرض غير موجود لزم منه محال وال 
وهو  بغيره.  وجوده  كون  يجوز  وال  لوجوده.  علة 
السبب االول لوجود االشياء. ويلزم ان يكون وجوده 

انواع  ينزه عن جميع  وان  اول وجود، 
ان  ويلزم  تام  إذا  فوجوده  النقص. 
الوجود ومنزها عن  امت  يكون وجوده 
والفعل  والصورة  املادة  مثل  العلل 
له مثل اجلسم  وال ماهية  والغاية. 
املوجود  فحد  موجود؛  انه  قلت  إذا 
انه  سوى  شئ،  اجلسم  وحد  شئ 

واجب الوجود. وهذا وجوده. 
له،  جنس  ال  ان  هذا  من  ويلزم      
برهان  وال  له،  حد  وال  له،  فصل  وال 
ووجوده  االشياء.  برهان على جميع  بل هو  عليه، 
وجوده  وليس  العدم،  ميازجه  ال  ازلي،  أبدى  بذاته، 
بالقوة... ويلزم من هذا ان ال ميكن ان ال يكون. وال 
حاجة به الى شئ ميد بقاءه. وال يتغير من حال الى 
حال. وهو واحد مبعنى ان احلقيقة التي له ليست 
لشئ غيره. وواحد مبعنى انه ال يقبل التجزي كما 
وعقل محض،  وهو خير محض،  االشياء...  تكون 
االشياء  وهذه  محض.  وعاقل  محض،  ومعقول 
الثالثة كلها فيه واحد. وهو حكيم وحي وعالم 
وقادر ومريد وله غاية اجلمال والكمال والبهاء؛ وله 
أعظم السرور بذاته. وهو العاشق االول واملعشوق 

االول. ووجود جميع االشياء منه«. 
تنزيه  من  ذلك  في  يبدو  مما  الرغم  وعلى       
وتعظيم للخالق لكن البد وان يوضع في احلسبان 
التنزيه من خالل  الى ذلك  ان ارسطو لم يهتدي 
وحي اتاه وامنا من صلب العقل. نعم هو قد اصاب 
بانه ال مادي، وغير قابل  الوجود  في وصف واجب 
للفحص، واحلصر، وانه فوق الزمان واملكان. ولكن 
ال يخلوا تصوره من الغلو الذي يفضي الى القول 
او  فكرة  كونه  عن  يزيد  وال  شئ  ال  تعالى  بأنه 
تصور عقلي محض مثل تصورنا للرحمة والعدل 
لها  ليس  االشياء  هذه  كل  الرياضية،  واملسائل 
من  اليه  نظر  ألنه  العقل.  خارج  كيان  او  ماهية 
منظاره املنطقي فجرده من التعني واملاهية، على 
وما  )التعريف(  احلد  يقبل  تعني،  له  ما  ان  اساس 
يحد ليس كامال. ولكن منطق ارسطو وفلسفته 
فوق  اهلل  ان  وحيث  العقل.  نتاج  هي  برمتها 
املقوالت، فان وجوده وماهيته غير املعلومة لنا ال 

تدرك، وال حتد من كماله املطلق. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
الفارابي وارسطو )2(
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يحررها سمير اسكندر 

كلوب يتحدث عن 
»طمع« محمد صالح 
في تسجيل األهداف

الفني  املدير  كلوب،  يورغن  األملاني  قال 
مهاجم  »طمع«  إن  اإلجنليزي،  لليفربول 
تسجيل  في  صالح  محمد  الفريق 

ضمن  األولى  األربعة  املراكز  في  املوسم  إلنهاء  مشواره  في  النادي  ساعد  األهداف، 
الدوري املمتاز.

أين  رؤية  أنه من السهل  املباراة احلاسمة ضد كريستال باالس،  وأضاف كلوب، قبيل 
سيكون ليفربول لوال أهداف محمد صالح، لكن األمر ذاته ينطبق على الفرق األخرى 

دون األهداف التي سجلها أفضل مهاجميها، حسبما نقلت »رويترز”.
إنها  أيضا.  الكثير  يحمل  صالح  ولكن  كثيرا  يساعده  »الفريق  األملاني:  املدرب  وتابع 

رغبته، إنه احترافه، وطمعه أيضا هو الذي يساعدنا متاما”.
وأردف بالقول: »إنه عام رائع حقا بالنسبة له ألنه بالنسبة ملهاجم في فريق ال ميض 
على نحو ثابت، فإن تسجيل هذه األرقام أمر استثنائي للغاية، وهذا ما يجعله مميزا 

حقا”.
لعب صالح دورا رئيسيا في فريق كلوب هذا املوسم، حيث سجل 22 هدفا، ليتعادل 
مع هاري كني العب توتنهام هوتسبير في سباق احلذاء الذهبي، الذي مُينح ألكثر العب 

تهديفا في الدوري اإلجنليزي املمتاز.

مدرب  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  وصف 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، ليونيل ميسي 
ذلك  موضحا  اإلطالق،  على  باألفضل 

بالعقلية التي يتمتع بها األرجنتيني.
بل  للغاية،  قوي  »إنه  غوارديوال،  وأضاف 
عقليته  الفنية،  قدرته  عن  بعيدا  األقوى. 
في  سنوات   4 مدار  على  تفكيره.  قوية، 
في  كثيرة  مباريات  أجرينا  برشلونة، 
هو  منها.  أي  يخسر  ولم  التدريبات، 
وهناك  التنافسية،  العقلية  هذه  ميتلك 
ميتلكون  التاريخ  عبر  فقط  العبني   5 أو   4
)في  فريقي  »العبو  وتابع  مختلفا”.  شيئا 
املتبارية،  احليوانات  مثل  كانوا  برشلونة( 
في  يرغبون  كانوا  منهم.  الكثير  تعلمت 

يكونوا  أن  يريدون  وكانوا  أيام،   3 كل  الفوز 
الفريق.  بنفس  زمالئهم  عن  حتى  األفضل 
األفضل  الالعب  بقيادة  محظوظا  كنت 
أو   7 بجانب  ميسي(،  )يقصد  التاريخ  عبر 
بأعمار  ماسيا(  )ال  أكادميية  من  العبني   8

صحيحة 24 و25 و26 عاما”.
برشلونة  مع  حقق  غوارديوال،  بأن  يذكر 
مواسم  أول  في  وذلك  تاريخية،  سداسية 
موسم  في  وبالتحديد  التدريبية  بيب 

2008-2009 برفقة العمالق الكتالوني.
ببطولة  العام  هذا  غوارديوال  وتوج  كما 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، ووصف هذا اللقب 
بأن له مذاقا خاصا، بحسب ما نقلت »آس« 

اإلسبانية.

غوارديوال يشرح ملاذا يعتبر ميسي غوارديوال يشرح ملاذا يعتبر ميسي 
األفضل على اإلطالقاألفضل على اإلطالق

1-844-355-6939

األسلحة  هي  والصبر  واالجتهاد  املوهبة 
عزمي  املصري  الرامي  استخدمها  التي 
محيلبه، باإلضافة للبندقية لتحقيق إجناز 
رياضي غير مسبوق بحصوله على امليدالية 
للرماية  العالم  كأس  بطولة  في  الذهبية 
بإيطاليا للمرة األولى في تاريخ اللعبة مبصر

املصري  والرياضة  الشباب  وزير  وحرص 
أشرف صبحي على تكرمي عزمي وشقيقه 
عبد العزيز بعد حصولهما على املركز األول 
والثالث في بطولة كأس العالم األخيرة في 
انتهت  والتي  والتراب  السكيت  منافسات 

فعالياتها مؤخرا.
االحتاد  أن  رسمي  بيان  في  صبحي  وأكد 
إجنازا لم يحدث منذ  للرماية حقق  املصري 

عام 1950 بحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم واقتناص ميداليات عدة في بطولة واحدة، موضحا تقديره 
جلميع األبطال الذين يساهمون في النهوض بالرياضة املصرية.

املتسابقني حضروا  البطولة منافسة شرسة من اجلميع،  التاريخي »شهدت  ويتحدث محيلبه عن اإلجناز 
لتقدمي أفضل ما لديهم قبل أوملبياد طوكيو، واألجواء في ميادين لوناتو تُلهب حماس احلضور لكونها من 

معاقل رياضة الرماية في العالم”.
بنتيجة 124  الثاني  املركز  إلى  املصري  الرامي  بإيطاليا وصل  العالم  ببطولة كأس  األولى  التصفيات  وفي 
فنسنت  األميركي  ليتخطى   60 من  طبقا   56 ضرب  في  جنح  النهائي  بلوغه  وعند   ،125 أصل  من  طبقا 

هانكوك صاحب امليدالية الذهبية في أوملبياد لندن.
وميلك محيلبه رصيد كبير من النجاحات في عالم الرماية، فهو املصنف الثاني عامليا وأحرز 8 ميداليات دولية 
منذ أن نال املركز الثالث في كأس العالم بإسبانيا عام 2014، وامليدالية الفضية في نهائيات كأس العالم 
بأذربيجان عام 2015، حتى حصده للميدالية البرونزية في فنلندا املؤهلة إلى دورة األلعاب األوملبية بطوكيو، 

وذهبية إيطاليا في 2021.

أول سيارة سباق طائرة في العالم تقلب مفاهيم 
الـ«فورموال 1«

اجلديدة  السيارة  اإلنتاج بشكل فعلي، حيث تستطيع  العالم خطوط  أول سيارة سباق طائرة في  دخلت 
االنطالق من سرعة 0 إلى 62 ميالً )100 كيلومتر تقريبا( في الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، ستخوض السيارة أول سباق غير مأهول هذا الصيف، في أول 
جتربة من نوعها في العالم.

يتم جتميع عشرة سيارات طائرة، أطلق عليها اسم »Airspeeder«، على اسم الشركة املصممة، حيث يتم 
.»Alauda Aeronautics« جتميع السيارات اجلديدة بواسطة شركة

السيارة الطائرة اجلديدة كهربائية بالكامل وميكن قيادتها عن بعد، ومن املقرر أن تظهر Airspeeders في 
سباقات مدرجة في ثالث قارات في األشهر املقبلة.

تتميز املركبة اجلديدة بـ 8 شفرات دوارة حتيط بقمرة القيادة املركزية املصنوعة من ألياف الكربون وهي قادرة 
على الوصول إلى سرعات قصوى تبلغ 75 ميالً في الساعة )120 كيلومترا(.

مصر.. إجناز رياضي لم يتحقق منذ 71 عاما

»جلنة الزمالك اجلديدة«.. جدل واسع وأولويات 
»ال تنتظر«

أثار قرار وزير الشباب والرياضة املصري، 
أشرف صبحي، حالة كبيرة من اجلدل 
بني  سيما  ال  الرياضي  الوسط  في 
أعلن رسمًيا  بعدما  الزمالك،  جمهور 
للنادي  مؤقت  إدارة  مجلس  تعيني 
حتى  لبيب،  حسني  برئاسة  العريق 

إجراء انتخابات في سبتمبر املقبل.
من  املكلفة  املؤقتة  اللجنة  وكانت 
قبل أشرف صبحي في نوفمبر املاضي 
اللواء  برئاسة  الزمالك  مهام  بإدارة 

عماد عبد العزيز، قد أقدمت على االستقالة بناء على حكم قضائي ببطالن الئحة نادي 
الزمالك التي وضعها الرئيس األسبق للبيت األبيض مرتضى منصور.

نائبا،  األتربي  محمد  اختير  بينما  األبيض،  للنادي  املؤقت  اجمللس  لبيب  حسني  ويترأس 
وحسني السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط 

الرياضي، وحسام املندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسني السيد أعضاء جمللس اإلدارة.
 من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة خالل مؤمتر صحفي أن الوزارة ال تتدخل في شؤون 
األندية إاّل بسند قانوني يتطلب ذلك مبا أنها اجلهة اإلدارية املتصة، مشيرا إلى أن قراره 
بتجميد مجلس منصور جاء ألن وزارته جهة تنفيذ فقط وبناء عليه مت حل اجمللس وإسناد 

املهمة للجنة مؤقتة من القضاة وفقا لالئحة.
ويعلق هاني برزي عضو اجمللس املؤقت »كنا على علم بقرار وزير الشباب والرياضة، وبالفعل 
اجتمعنا كمجموعة للبحث والتشاور في كافة األمور التي تخص نادي الزمالك و ترتيب 
العمل في املرحلة املقبلة، ننتظر تسلم النادي بشكل رسمي لعقد اجتماع مجلس إدارة 

ومن ثم البدء في مهام عملنا”.
املتأخرة،  الالعبني  الزمالك وصرف مستحقات  نادي  ألزمة  »وضعنا تصورا حللول  ويكمل: 
حل  على  وسنعمل  الزمالك،  بعشق  املعروفني  احملترمني  األعضاء  من  عددا  يضم  اجمللس 

كافة أزمات النادي في الفترة املقبلة”.
سنعمل  لكننا  املهمة  صعوبة  ندرك  املقبلة،  املرحلة  في  أولوياتنا  »رتبنا  برزي:  ويردف 
على إدارة الزمالك بشكل صحيح وحل كافة األزمات حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة 

وتسليمه إلى مجلس منتخب”.
ويعدد البرزي بشأن املشروعات التي بدأت اللجنة السابقة في تنفيذها مثل شركة كرة 
القدم وكذلك ستاد الزمالك ويضيف: »لن نهدم ما قدمته اللجنة املؤقتة، لسنا ممن يهدم 
إجنازات السابقني لنقول »نحن مجلس إدارة قوي ومتواجد«، سنعمل على تكملة ما بدأته 

اللجنة السابقة، وسنضيف له بكل تأكيد”.
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7 أشياء على املرأة القيام بها للحفاظ على صحة قلبها في 7 أشياء على املرأة القيام بها للحفاظ على صحة قلبها في 
ظل اجلائحةظل اجلائحة

النساء  من  الكثير  تعاني  قد 
املسؤوليات  في  زيادة  من 
املنزل  داخل  بهن  املنوطة 
حتت  تضعهن  والتي  وخارجه، 
يستوجب  وهذا  كبير،  ضغط 
بالشكل  بصحتهن  االهتمام 

األمثل.
الشديدة  الضغوط  تؤثر  وقد 
التي تتعرض لها النساء، على 

صحة القلب لديهن، لذا ال بد من أن يتخذن 
بصحة  للعناية  الالزمة  اإلجراءات  بعض 

القلب.
فيما يلي مجموعة من النصائح التي يجب 
في  قلبها  بصحة  للعناية  املرأة  تتبعها  أن 
ظل وباء كورونا، بحسب ما أوردت صحيفة 

إنديان إكسبرس:
إجراء فحوصات منتظمة

منتظم  فحص  إجراء  النساء  على  يجب 
ومستويات  والسكر  الدم  لضغط 
الكوليسترول. إذا كانت هذه املستويات غير 
اإلجراءات  اتخاذ  عليهن  فيجب  طبيعية، 

املناسبة واستشارة الطبيب.
النشاط البدني

التي  البدنية  الرياضة  ممارسة  الضروري  من 
الصحي.  احلياة  ألسلوب  ضرورياً  أمراً  تعتبر 
والسباحة  السريع  املشي  أن  حني  وفي 
ينصح  بها،  املوصى  األنشطة  والرقص هي 
مبمارسة اليوغا والتأمل والتمارين الرياضية 

لتجنب  املنزل،  داخل 
اإلصابة بعدوى كورونا.

صحي  غذائي  نظام  اتباع 
للقلب

الغذائي  النظام  يتضمن 
نظاًما  للقلب  الصديق 
غذائًيا قليل الدسم وقليل 
باستهالك  ينصح  امللح. 
والبذور  واملكسرات  األلياف 
واخلضروات   3 بأوميجا  الغنية  واألطعمة 
املعلبة  األطعمة  جتنب  يساعد  والفواكه. 

أيضاً في الوقاية من أمراض القلب.
إدارة الوزن

إلى  يؤدي  رئيسي  خطر  عامل  السمنة 
اللواتي  النساء  تكون  قد  القلب.  أمراض 
 25 عن  لديهن  اجلسم  كتلة  مؤشر  يزيد 
ميكن  القلب.  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 
النظام  واتباع  املنتظم  التمرين  يساعد  أن 
وزن  على  احلفاظ  في  الصحيح  الغذائي 

اجلسم.
التعرف على أعراض مرض القلب

احملتملة  األعراض  يفهم  أن  املرء  على  يجب 
أالم  تشمل  أن  ميكن  التي  القلب  العتالل 
واإلغماء،  التنفس،  في  وضيق  الصدر، 
والغثيان، إلى جانب آالم الكتفني أو الذراعني 
باستشارة  ينصح  الظهر.  أو  الفك  أو 
من  أياً  ظهور  حال  في  الفور  على  الطبيب 

األعراض املذكورة.

علــــوم وصحة 1717
هذا ما يفعله تناول األطعمة املصنعة بأجسامناهذا ما يفعله تناول األطعمة املصنعة بأجسامنا

السلبية  التأثيرات  عن  بريطاني  طبيب  كشف 
أجراها  جتربة  خالل  من  املصنعة  األطعمة  لتناول 

على نفسه استمرت 4 أسابيع.
ويقول الدكتور كريس فان توليكني »أربعة أسابيع 
يكفي  ما  لتكديس  استغرقته  ما  كل  هذا  فقط 
من الدهون لالنتقال من وزن صحي إلى زيادة الوزن، 

مما يعرض صحتي خلطر حقيقي«.
على  أنام  كسوالً  وأصبحت  بطيًئا،  تفكيري  أصبح  نفسه،  الوقت  »في  توليكني  وأضاف 
السرير مليًئا بالقلق، وأتعرق من اخلوف من احلياة اليومية. لقد أصبت بحرقة في املعدة 
وكذلك أصبت باإلمساك. لكن األسوأ من ذلك كله، أن دماغي أعاد ربط نفسه كما لو 

كنت قد طورت إدمانًا على تعاطي املدرات«.
وأوضح توليكني »لم أكن أحاول حتى اكتساب الوزن. لقد فعلت ذلك ببساطة من خالل 
اتباع نفس النوع من النظام الغذائي الذي يتبعه ماليني البريطانيني، مبا في ذلك األطفال، 

كل يوم من أيام السنة«.
من  احلرارية  السعرات  من   %80 توليكني  استهلك  إشراف طبي،  وحتت  واحد،  وملدة شهر 
ملفوفة  وتكون  في مصنع،  يتم حتضيرها  التي  األطعمة  وهي  املعاجلة،  فائقة  األطعمة 
بالبالستيك، وحتتوي على مكون ال جتده عادًة في املطبخ املنزلي، كاملستحلبات، واملثبتات، 

واملواد احلافظة، واملنكهات وما إلى ذلك.
يبدو  قد  األطعمة  هذه  من   %80 على  يحتوي  الذي  الغذائي  النظام  أن  من  الرغم  وعلى 
مبالغاً به، إال أن واحًدا من كل خمسة بريطانيني بالغني يتبع مثل هذا النظام الغذائي. 
وما يثير القلق، أن ثلثي السعرات احلرارية التي يستهلكها األطفال واملراهقون اآلن تأتي 

من األطعمة فائقة املعاجلة.
ويقول توليكني »كجزء من فيلم وثائقي رائد على بي بي سي، قررت أن أجرب هذه األطعمة 
بنفسي، وأزيد من تناول املأكوالت عالية املعاجلة أربعة أضعاف. لم أفعل هذا إال ملدة شهر. 

بالنسبة للماليني في اململكة املتحدة، أصبح هذا عادة ميارسونها مدى احلياة«.
في  الدهون  وتكدست  ملحوظ،  توليكني بشكل  وزن  ارتفع  كانت صادمة، حيث  النتائج 
جسمه وخاصة في منطقة البطن، كما تعرض ملشاكل في الهضم تراوحت بني حرقة 
املعدة واإلمساك وغير ذلك، وامتدت هذه التأثيرات إلى الدماغ، ووصلت إلى حد املعاناة من 

مشاكل نفسية عديدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شجرة السجق.. وعالج األمراض اجللديةشجرة السجق.. وعالج األمراض اجللدية
إفريقيا االستوائية جنوب الصحراء  )النقانق( في بعض مناطق     تنمو شجرة السجق 
الكبرى، وهي تسمn بهذا االسم بسبب ثمارها املتدلية والتي تشبه السجق، ويصل طول 
الثمرة إلى 75 سنتيمتراً، وهي غذاء مفضل لعدد من احليوانات التي تعيش هناك مثل قرود 
البابون واألفيال، ويستخدم السكان احملليون حلاء هذه الشجرة )قشرها( في عالج األمراض 

اجللدية.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عندما ذهبت لطبيب االسان للفحص الدوري والتنظيف اقترح 
عليا عمل Night Guard ال اعلم ماذا هو وما اهميته؟ 

أوال: Night Guard عبارة عن جهاز وقائى مصنوع من مادة مرنة 
شكل  يأخذ  ميليميتر   1 حوالي  سمكة  يكون  وعادة  شفافة 

للتسهيل  السفلى  الفك  يتم وضعة على  ولكن عادة  السفلى  او  العلوي  الفك  اسنان 
على املريض. 

يتم أخذ مقاس للفك فى اقل من 5 دقائق واجللسة التالية مباشرة يتم استالمه واعطاء 
االرشادات الستخدامه فهو سهل جدا على املريض وله فوائد كثيرة.

ثانيا: قد يالحظ الطبيب ان هناك تأكل على سطح االسنان االمامية واخللفية بدرجات 
متفاوتة وذلك غالبا بسبب اجلز )الضغط الزائد( على االسنان الذي غالبا املريض ال يحس 
بسبب  وذلك  النوم  اثناء  يكون  االسنان  على  والضغط  اجلز  غالبا  ولكن  النهار  اثناء  به 
الضغوط او التوتر وفى اثناء االحالم املزعجة وغالبا الذي يحس بها الشخص الذي ينام 

بجانبه الن صوت اجلز يكون ملحوظا.
التآكل يكون في املينا وقد ميتد الى حتت املينا وهذا يتضح من ظهور مناطق صفراء على 
انحسار  فى  يكون  املتقدمة  احلاالت  بعد  وفى  باألسنان  حساسية  الى  الطاحنة  االجزاء 
فى اللثة فأهة شئ هو ان يتم استعماله اثناء النوم. مع استعمال املريض للجهاز يكون 

التآكل في املادة املرنة حتى يتم خرمها وهنا يجب عمل جهاز جديد الن الهدف احلماية. 

The Night Guard

نصائح للحفاظ على صحة األذننصائح للحفاظ على صحة األذن
على  احلفاظ  في  مهم  دور  باألذن  السليمة  للعناية 
اآلخرين  مع  التواصل  في  ألهميتها  السمع،  حاسة 

واحلفاظ على القدرات املعرفية.
للقنوات  إن  كلينسنر  توماس  البروفيسور  وقال 

السمعية ميزة التنظيف الذاتي، إذ ال حتتاج األذن إلى تنظيف إال عند الضرورة.
وأضاف طبيب األنف واألذن واحلنجرة األملاني، أنه ميكن إزالة شمع األذن، الذي يكون ظاهرا 
في النطاق األمامي من صيوان األذن، بعود قطن، مع  جتنب التوغل داخل القناة السمعية 

أو الضغط بقوة بالعود، أو أي أداة حادة أخرى مثل دبوس، أو ِمبرد.
وفي صورة العكس، قد تنشأ جروح صغيرة تساعد على توغل اجلراثيم، واإلصابة بالتهابات 

في القناة السمعية وطبلة األذن.
وعند الشعور بحكة وألم في األذن، يجب الذهاب إلى الطبيب لتحديد سبب هذه األعراض، 

والذي قد يكون عدوى أو حساسية.
كما أن بعض األمراض االلتهابية مثل الصدفية، والتهاب اجللد العصبي، تسبب الشعور 

بحكة في القناة السمعية، أو صيوان األذن.
ضرورة  يونغه-هولسينغ،  برنهارد  األملاني  واحلنجرة  واألذن  األنف  طبيب  أكد  جانبه  ومن 
حماية األذن من الضجيج الشديد باستمرار، لتجنب الضرر إذا زاد الضجيج عن 85 ديسيبل 

بشكل مستمر.
وإذا كانت طبيعة العمل تقتضي التعرض لهذا املستوى العالي من الضوضاء، فيجب وضع 

واقيات األذن.
على  عالمات  مالحظة  عند  الطبيب  استشارة  ضرورة  على  يونغه-هولسينغ  شدد  كما 

ضعف السمع مثل ضبط التلفاز على مستوى مرتفع، أوطلب تكرار الكالم أثناء احلديث.
وكلما شخص ضعف السمع مبكراً، زادت فرص العالج للحفاظ على حاسة السمع، علما 

أن السمع اجليد بحول دون تدهور القدرات املعرفية ويحد من خطر اإلصابة باخلرف.
للحفاظ  واملعادن  بالفيتامينات  احلرص على نظام غذائي صحي غني  وبشكل عام يجب 

على صحة األذن.
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ألعاب لها تاريخ: 
لعبة الطني

   

احلضانة  معلمة  استطاعت 
آمنة  لهو  وسيلة  ابتكار 
لتالميذها عندما وجدت أن اللعب 
اللعب  في  ثقيل  العادي  بالطني 
إال  لها  كان  فما  للعنف،  وقابل 
لورق  منظفة  مبادة  استعانت  أن 
ميتلكه  مصنع  ينتجها  اجلدران 
 joseph and noah أخواها 

.mcvicker
رائحة  كانت  احلظ،  ولسوء     
العائق  هي  الكريهة  املنظف 
الوحيد لالستمتاع باللعب، فقام 
اإلخوة بإضافة عطر اللوز وبعض 
تلك  حلل  الطبيعية  الروائح 
اختراعهم  لقي  وقد  املشكلة. 
املتاجر  أحد  دفع  باهراً  جناحاً 
الكبرى إلى شراء اللعبة اجلديدة. 
من  أصبحت  قصيرة  فترة  وفي 

أكثر االلعاب شهرة ومبيعاً.
تتوافر  النموذجي  الطني  هذا     
اجلميلة  األلوان  من  العديد  منه 
على  تساعدك  التي  واألدوات 

تشكيله لصنع متثالك املفضل.

حقائق أغرب من 
اخليال

غرائب جسدية:
 160 بسرعة  العطاس  ينتقل   -  

كيلومترا في الساعة.
البشرية  العني  تبلغ حساسية   -
شخص  معها  يتمكن  درجة 
ليلة  في  جبل  قمة  على  واقف 
عود  رؤية  من  مقمرة  غير  صافية 
 80 مسافة  على  يشتعل  ثقاب 

كيلومتراً.
اليد  على  منواً  اسرع  االظافر   -  
التي حتظى بأفضليتنا. يستنشق 
ليتر  ونصف  ليترات  الفرد سبعة 

من الهواء في الدقيقة .
 17 حتريك  االبتسامة  تستلزم   -
حتريك  العبوس  ويستلزم  عضلة 

43 عضلة .
العمر  - في غضون 72 سنة من 
الطبيعي  البشري  القلب  ينبض 

اكثر من ثالثة مليارات مرة. 
نبذات فنية:

  -  كان الفنان بيار اوجست رينوار 
بالتهاب  مصاباً  حياته  اواخر  في 
يربط  كان  انه  حد  الى  املفاصل 
من  يتمكن  كي  بيده  الفرشاة 

الرسم.
 - الفرسان  متاثيل  من  يتضح   -  
قضى  قد  الفارس  ان   - تقليدياً 
نحبه طبيعياً، عندما تكون حوافر 
األرض،  على  جميعها  احلصان 
الهواء  في  حافران  بقي  اذا  وأما 
فيستدل من ذلك على ان الفارس 
الوغي.  ساحة  في  استشهد  قد 
الهواء،  في  واحد  حافر  بقي  واذا 
مات  قد  الفارس  ان  هذا  فمعنى 

خالل املعركة متأثرا بجروحه.

من نوادر احلمقى
   استأجر أحد احلمقى حماالً يحمل له دقيقاً، فسلك طريقاً مزدحما 
وهرب. ورآه االحمق بعد ايام، فاختبأ منه. وملا سئل عن ذلك، قال: لئال 

يطالبني باألجرة!

طفولة طويلة

    املؤلف: »لقد أمضيت 15 سنة في كتابة هذه التماوید« )اغنيات 
نوم األطفال(. 

    الناشر: »ولم هذا الوقت كله؟« 
    املؤلف: »كنت أستسلم للنوم وأنا أكتب«

واحدة بواحدة
    أبدى املمثل الهزلي االمريكي جاك بني املالحظة اآلتية حول قبول 
التهاب املفاصل  انا ال استحقها، لكني اشكو  جائزة: »في احلقيقة 

الذي ال استحقه هو اآلخر«.
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في غرفة معتمة بالكاد تضاء بلمبة خافتة...
جلست أنا وسألت:

- ما عسى أن يكون سبب وجودي هنا؟
- ستعرف كل شيء حاالً! 

اما هو فامتعض على كرسيه بكبرياء:
بدون  »دردشة  صفحة  صاحب  انت  هل   -

صوت«؟
فانفرجت أساريري بعفوية بلهاء: 

- أأعجبتك؟
ضرب بكفه على املكتب بشدة وصرخ: 

- أمتزح يا بتاع إنت؟!
أثارتك  مقاالتي  فندم….هل  يا  جداً  آسف   -
كلبي  منشور«  ألعلَّ  اهلل؟  ر  قدَّ ال  غضبكم 

دليلي« قد أحزنكم؟
- ال

- هل مثالً منشور » الناس اللي فوق«؟
- وال هذا أيضاً؟

- إذن ما املوضوع سيادتك؟
»مرور  عنوان  حتت  منشور  كتبت  هل   -

الكرام«؟!
تعجبت جداً وقلت مستفسراً:

- مرور الكرام؟!!! نعم فهو أيضاً من كتاباتي، 
ولكنه منشور كوميدي يا فندم؟ ما عسى أن 
يكون سبب غضبكم منه؟ فهو ليس به اية 

إسقاطات سياسية!!!
- أسلوبه أثار شكوكنا نحوك…

- أية شكوك...ال سمح اهلل سيادتك؟
- شكوك بأنك إخواني يا مينا؟!!

الضحك... من  نفسي  أمنع  أن  أستطع  لم 
فسألني باستنكار:  

- ماذا دهاك؟ ألعلي قلت نكتة؟

فقلت محاوالً عبثاً كتم قهقهاتي: 
جداً...فعادة  آسف  حضرتك...انا  أبداً  ال   -
دون  كهذه  هستيري  ضحك  نوبة  تنتابني 

سبب...وال أعرف كيف أوقفها؟
فعالً  انت  هل  سؤالي؟!  على  جتيب  أراك  ال   -

اخواني ومتخفي وراء اسمك؟
أجبت بسخرية:

كيف  عفاريت…  يا  -حقيقًة....أحسنتم 
كشفتم عن هويتي وأنا قد أتقنت التنكر الى 

هذا احلد؟! من أين لكم كل هذا الدهاء؟
ضرب بكفه مرة أخرى على املكتب: 

بإيجاز... السؤال  رد على  أخرى؟!!  أمتزح مرة   -
هل انت اخواني؟

عالم...فقد  يا  أخوانياً  أكون  أن  لي  كيف   -
كتبت أكثر من مقال سابق به إسقاطات ضد 

االخوان؟!
متويه...نحن  جداً...مجرد  بديهي...بديهي   -

معتادون على تلك األساليب!
ماهر  مينا  بالكامل:  إسمي  أنا  حضرة...  يا   -

ميخائيل جورجي ميخائيل حنا!!!

جداً...فهناك  شيء...بديهي  يعني  ال  هذا   -
إخوانيون كثيرون يُْدَعون بأسماء كهذه!!!

في  نصلي  كيف  أُريك  أن  سيادتك  أحتب   -
الكنيسة؟

- بديهي جداً أيضاً...فهناك اخوانيون كثيرون 
يجيدون الصالة باملسيحي؟؟

علقت ساخراً:
إذا  إذن  رأيك  باملسيحي؟؟!!! حسن جداً...ما   -

حدثتك قلياًل باللغة القبطية؟
اخوانيون  ايضاً  جداً...فهناك  جداً  بديهي   -

كثيرون يتحدثون اللغة القبطية!!!
- ياللعجب...ما هو إذن غير البديهي في نظرك 
يا سيدي؟!!! أود أن أعرف...كيف توصلتم لهذا 
الذي  املنشور  هذا  من  العبقري  االستنتاج 

تفضلتم وذكرمتوه، رغم أنه منشور عادي؟ 
- في منشورك هذا، قد ذكرت أن الضابط قد 

قام بأخذ رشوة في كمني في الشارع...
نرى  - صحيح! وما املشكلة في هذا؟ فنحن 
دائماً على شاشة  الضباط  النموذج من  هذا 

التلفاز كل يوم في املسلسالت واألفالم؟
ما  الضباط  على  التهم  وإلقاء  التهكم   -
أتعرف؟!  شاطر!   يا  اخواني  اُسلوب  إال  هو 
أنه أمني شرطة لكان أفضل!!.. أنك قلت  لو 

بعينيك  ...أرأيت  شيخ  يا  باهلل  استحلفك 
ضابطاً يأخذ رشوة في الشارع؟ 

- أين إذن يأخذها؟
- ماذا تقول؟؟

- أقول ما سمعت...أيعقل أنني لو كنت قلت 
أنه أمني شرطة كان سيصبح  األمر عادياً؟

معززاً  مسيحياً  وتظل  جداً  نعم...عادي   -
مكرماً!

كان  لو  بينما   -
ضابطاً؟!

اخوانياً  تكون   -
وخروفاً ال غش فيك!!..

كنت  ماذا  أميناً،  كان  أخرى...إذا  عفواً...مرة   -
سأكون؟...

- مسيحياً
- ظابطاً؟

- اخوانياً!!!
إذن  لواٌء!...  أنه  أقل  لم  أنني  اهلل  أحمد   -
الرشوة نفسها، بينما  فاالعتراض ليس على 
إما  أنا  أكون  هو على من يستلمها!!! وعليه 

مسيحياً أو إخوانياً...
- بالضبط...

- وأيهما أنا في الوقت احلالي؟
- اخوان!

استعطفته بنبرة متوسلة: 
- هل لي أن أعود مسيحياً من جديد...ينوبكم 

ثواب؟!
- لألسف صعب جداً...

سيدي...كان  ضابطاً  يكن  إذن...لم  حسن   -
أمني شرطة بالفعل...هل هذا يرضيكم!!!

وقرأه  انتشر  هذا! ...فاملنشور  يا  األوان  فات   -
اجلميع؟؟؟

- طلباتكم أوامر سعادتك!!...ماذا تقترحون؟!!
كفيه  حاككاً  واسترسل  بخباثة  إبتسم 

ببعض بنعومة:
- كلك نظر يا عزيزي...

- ما هذا؟!  هل أنت أمني شرطة؟؟!! 
- ملاذا؟....هل نحن في الشارع؟؟

- ؟؟؟ 

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

مسيحي اخواني! مسيحي اخواني!           
)حوار خيالي مقتبس من موقف حقيقي حدث لي( )حوار خيالي مقتبس من موقف حقيقي حدث لي(         

بقلم: 
مينا ماهر

ا.د. ناجي اسكندر

احلالي  العصر  على  السابقة  العصور  في 
جيلنا  عاصره  الذي  السائد  الشعار  كان 
وقت الشباب هو: ال صوت يعلو علي صوت 

املعركة. 
وعليه توقفت وقتها في مصرنا العزيزة كل 
بضرورة  وأقنعونا  والتشييد  البناء  مظاهر 
ضغطت  حتى  البطون،  على  األحزمة  شد 

وبنظرية  البطون،  ال  الظهور  على  األحزمة 
عنق الزجاجة حتى خيل إلينا باننا في عنق 

بال زجاجة. 
ولكن اآلن وفي العصر احلالي ولكل منصف 
العزيزة  مصرنا  تواجه  كيف  نرى  ومحق 
حتديات رهيبة من الداخل واخلارج، لم حتدث 
احلديث، هذا  العصر  واجهتها في طوال  أن 
كان  عميقة  مشاكل  لتراكمات  باإلضافة 
يتم تأجيلها في كل العصور السابقة هربا 
عاين  فقد  ذلك  كل  ورغم  مواجهتها  من 

اجليل احلالي من أبنائنا الشباب وحقيقة ال 
خياال شعار أخر رائع وهو: يد حتمي ويد تبني.   

-  يد حتمي:
 لتواجه كل هذه التحديات من اخلارج ومن 
االجتاهات  كل  ومن  وأكرر  االجتاهات،  كل 
الشمال  في  وحتى  واجلنوب  والغرب  الشرق 
ناحية املتوسط فهناك أيضا حتديات ترسيم 

احلدود البحرية، وأيضا حتديات الداخل والتي 
ألنها  اخلارج؛  حتديات  عن  خطورتها  تزيد 
تأتي ممن ال تتوقع منهم ذلك، وفي محاولة 
ولكن  وإسقاطها  الدولة  أركان  لزعزعة 
واجهت  فقد  ذلك  يفعلوا  أن  لهم  هيهات 
وبكل  التحديات  تلك  كل  احلالية  السلطة 
حزم وحكمة وأؤكد بحزم شديد، وبحكمة 
تنعم  ما  اليوم  مصر  بلغت  وحتى  بالغة، 
عقد  اضطراب  بني  وشتان  أمان،  من  به 
تنعم  الذي  واألمان  ذاكرتنا  في  مازال  ماض 

به مصرنا مع بداية العقد احلاضر والذي ال 
ميكن أن ينكره اال كل جاحد أو حاقد.     

- يد تبني:
 وفي أكبر حركة إنشاء شاهدتها مصر ومنذ 
عهد محمد علي مؤسًس مصر احلديثة بل 
املنصفة  املقارنة  فعند  مبالغة  ادني  وبال 
فقد تخطت حركة التشييد احلالية ومبراحل 
السابق  في  تشييده  مت  ما  كل  وبأضعاف 
وفي كل العهود مجتمعة وبداية من عصر 
والتجديد  التشييد  أن  واألروع  علي،  محمد 
والبنيان قد تناول وطاول كل األنشطة ولم 

منها  أيا  يترك 
أحتدي  أنني  حتي 
أن يستطيع أحد 
كل  تذكر  مجرد 

وفي  إجنازه  مت  ما 
بضع سنوات من كثرتها وتنوعها، والغريب 
أو  يتوقف  لم  الكوفيد  زمن  في  وحتي  أنه 
حتى يتباطيء التشييد، وكما يؤكدون دائما 
فاألرقام ال تكذب فقد حققت مصر والصني 
إيجابيا  منوا  العالم  دول  كل  بني  فقط 
عن  عجزت  بينما  الوباء  وقت  في  اقتصاديا 
حققت  والتي  األول  العالم  دول  كل  ذلك 

انحسارا سلبيا. 
وفي النهاية ال اطلب من أبناء مصر األوفياء 
اال العدل واإلنصاف في التقييم ملا مت وما يتم 
العزيزة  بإذن اهلل لتكون مصرنا  وما سيتم 
وبإذن اهلل قريبا في مكانتها املستحقة في 
التاريخ فمصر كانت وستكون بإذن اهلل هي 
منها  ومضات  استحضرنا  والتي  احلضارة؛ 
والذي  اجلبار  املومياوات  يوم شاهدنا موكب 

أبهر العالم كله. 
الوطن  هم  حتمل  لم  أن  بقولي...  وأختم 
اعزاز  فتحية  الوطن.  هذا  على  هم  فأنت 
هموم  كل  حملت  والتي  احلالية  بالسلطة 
السابقة  العهود  وعبر  املتراكمة  الوطن 
دفعة  كلها  حللها  بجسارة  واقتحمتها 
واحدة...  وحتيا مصر... حتيا مصر ... حتيا مصر.

بني شعارينبني شعارين
شعار األمس: ال صوت يعلو على صوت املعركة... شعار اليوم: يد حتمي ويد تبنيشعار األمس: ال صوت يعلو على صوت املعركة... شعار اليوم: يد حتمي ويد تبني
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في  لنا  املقدس  الوحي  سجلهما  حدثني  أروع  إن 
سيرة يعقوب أبو اآلباء كانا في أحلك ساعات حياة 
أبينا يعقوب. احلدث األول كان أثناء هروبه من أرض 
الذي  أخيه عيسو  »أرض كنعان« من وجه  امليعاد 
أراد قتله. فظهر اهلل في حلم ليعقوب وكان اهلل 
واقفاً على رأس سلم يربط األرض بالسماء )تكوين 
وإذا  حلما،  ورأى  املكان.  ذلك  في  »فاضطجع    )28
سلم منصوبة على األرض ورأسها ميس السماء، 
وهوذا  عليها.  ونازلة  صاعدة  اهلل  مالئكة  وهوذا 
إبراهيم  إله  الرب  »أنا  فقال:  عليها،  واقف  الرب 
مضطجع  أنت  التي  األرض  إسحاق.  وإله  أبيك 
عليها أعطيها لك ولنسلك … ويتبارك فيك وفي 
نسلك جميع قبائل األرض. وها أنا معك، وأحفظك 
حيثما تذهب، وأردَّك إلى هذه األرض، ألني ال أتركك 
حتى أفعل ما كلمتك به«. فاستيقظ يعقوب من 
لم  وأنا  املكان  هذا  في  الرب  إن  »حقا  وقال:  نومه 
أعلم!«. وخاف وقال: »ما أرهب هذا املكان! ما هذا 
إال بيت اهلل، وهذا باب السماء« … ودعا اسم ذلك 

املكان »بيت إيل«.
 كان هذا احللم نبؤة عن التجسد اإللهي ليسوع 
ليكون  اجلسد  في  ظهر  الذي  اإلله  الرب  املسيح 
الي  الوحيد  )السلم( احلق  الطريق  هو وبشخصه 
احلياة األبدية. وقد أكد املسيح أنه هو املقصود من 

حلم يعقوب وسلم يعقوب )أنظر يوحنا 1( :

اهلل!  ابن  أنت  »يا معلم،  له:  وقال  نثنائيل  »أجاب 
أنت ملك إسرائيل! «… أجاب يسوع وقال له: »احلق 
مفتوحة،  السماء  ترون  اآلن  من  لكم:  أقول  احلق 
اإلنسان  ابن  على  وينزلون  اهلل يصعدون  ومالئكة 

)السلم(«.
اهلل  مع  يعقوب  مصارعة  كان  الثاني،  واحلدث 
ارض  الى  ثانية  رجوعه  32( عند  )تكوين  في حلم 
يقتله  أن  يريد  أخاه  عيسو  يزال  ال  وكان  امليعاد 
»فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع 

الفجر. وملا رأى أنه ال يقدر عليه، ضرب ُحق فخذه، 
معه.  مصارعته  في  يعقوب  فخذ  ُحق  فانخلع 
»ال  فقال:  الفجر«.  طلع  قد  ألنه  »أطلقني،  وقال: 
أطلقك إن لم تباركني« … فقال: »ال يدعى اسمك 
مع  جاهدت  ألنك  إسرائيل،  بل  يعقوب  بعد  فيما 

اهلل والناس وقدرت«.
»ألني  قائال:  »فنيئيل«  املكان  اسم  يعقوب  فدعا 
نظرت اهلل وجها لوجه، وجنيت نفسي«. وأشرقت 
له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. 
الذي على  النسا  لذلك ال يأكل بنو إسرائيل عرق 
فخذ  ُحق  ضرب  ألنه  اليوم،  هذا  إلى  الفخذ  ُحق 

يعقوب على عرق النسا «.
إن احلدث األول كان في فاحتة طريق حياة يعقوب 
حني هرب الي خاله -الذي عبد األصنام -في أرض 
آرام وحاران )قرب العراق( وتزوج رفقة وليئة. إال أن 
الرب اإلله كان على رأس هذا الطريق - الذي أظهره 
الرب واقفاً علي رأس السلم. كان  إذ كان  احللم - 
األمر يبدو كأنه أحداث إلنسان في مسيرته علي 
بشرية،  معامالت  من  اشتملت  ما  بكل  األرض 
كان  احللم،  لنا  كشف  وكما  احلقيقة،  في  أنه  إال 
الرب خطواته  يباشر  السماء  في  طريقاً مسجالً 

من فوق.
جتسد  وبني  احلدث  هذا  بني  العالقة  تتضح  هنا 
هو  يعقوب  حلم  أن  من  قبالً  أشرنا  كما  املسيح 
اإللهي  التجسد  ألن  اإللهي.   التجسد  عن  نبوءة 
ما  بكل  األرض  علي  حياتنا  في  طريقنا  قدَّس 
حلساب  وجعلها  إنساني  نشاط  من  تشمله 
السماء، وذلك عندما لبس اإلله حياتنا اإلنسانية 
فتقدس  اإلنساني  ونشاطنا  جسدنا  في  وظهر 
ومتسحن وتروحن بسيرة اإلله الذي عاش إنسانيتنا 
السماء  حلساب  هي  االرض  علي  حياتنا  فصارت 
يسوع  هو  الذي  الطريق  أي  السلم  هذا  بفضل 
هو  هذا  واحلياة“.  واحلق  الطريق  هو  »أنا  املسيح 
)كإبن  ذاتي  أنا  أقدس  أجلهم  من  الرب«  قول  سر 

اإلنسان( ».
ثم جاء احلدث الثاني في حلظة حالكة مثل األولي 
ال  حلظة  ولكنها  شرحنا.  كما  يعقوب  حياة  في 
من  وضروراتها  احلياة  ببدايات  املرتبط  اخلوف  متثل 
بناء أسرة وكسب مال وتربية بنني. ولكن هي حلظة 
اخلوف من ضياع كل هذا الذي حققناه في حياتنا 
ص كل  على األرض من أمجاد. واملوت هو الذي يلخِّ
خسارة. وقد واجهه يعقوب علي يد عيسو أخيه 

الذي اراد قتله عند رجوعه ارض امليعاد.
وأكثر  صورته  في  أعنف  الثاني  احلدث  جاء  لهذا 
يعقوب  اآلن  نري  فنحن  األول.  احلدث  ِمن  قسوة 
يتصارع مع نفس اإلله الذي كان واقفاً على رأس 
نستشف  احللم  إن  بل  األول.  احلدث  في  السلم 
منه مالمح وُشبهة انفصال. فنحن أمام يعقوب 
وهو يجاهد أال ينفصل عن هذا اإلله مهما كانت 
اخلسارة حتي لو كانت هي خسارة كل ما حققه 

في حياته »ال أُطلِقك “.
وجناحاته  الدنيا  احلياة  في  اإلنسان  إجنازات  إن 
اهلل  مع  االنسان  لعالقة  تهديد  أكبر  تشكل  رمبا 
تهديد  في  هذا  متثَّل  وقد  األبدية.  نحو  واملسيرة 
قسم  يعقوب  أن  حتي  بالقتل،  ليعقوب  عيسو 
عائلته وزوجتيه وما ميلك الي فرقتني حتي إذا قتل 

عيسو الواحد يبقي اآلخر.
اخلسارة  تقبَّل  يعقوب  أن  الثاني  احلدث  في  الرائع 
حق  فأنخلع  فخذه  حق  »ضرب  وجلده  حلمه  في 
يعقوب في مصارعته مع اهلل« ولكنه لم ينفصل 
في  فخذه  ينخلع  فالذي  اخلسارة.  رغم  الرب  عن 
أن  حياته  على  خوفاً  يهرب  أن  يحرص  مشاجرة 
يبالي  لم  يعقوب  لكن  املصارعة.  هذه  في  تُزهق 
تباركني«.  لم  إن  أطلقك  »ال  الرب  بُخنَّاق  ك  ومتسَّ
احللم.  هذا  وتناقضات  يعقوب  أمر  كان  فعجيب 
وكيف  فخذك؟  خلع  الذي  ِمن  بركًة  أحٌد  أينتظر 
يأتي مكسب أو بركة من داخل خسارة وقد طالت 
حلمك وعظمك؟ لهذا جاء هذا احللم في فترة غني 

يعقوب والتهديد باخلسارة واملوت.
فالرب يحذرنا من أن يبتلعنا اخلوف من فقدان ما 
جنيناه في حياتنا من جناحات. ويؤكد لنا أن املهم 
الذي كان  اإلله  ننفصل عن هذا  أال  واملطلوب هو 
مشرفاً علي بدايات حياتنا من علي رأس سلمها. 
الي السماء  فحياتنا أصالً سلم يتجه من االرض 
من  فيها  ما  كل  رغم  فوق  من  يباشرها  والرب 
ومنذ   - يؤكد  يعقوب  سلم  حلم  فإن  أحداث. 
من  ثانية  مرة  تعود  لن  حياتنا  أن   - القدمي  العهد 
حياة  أصالً  فهي  كانت.  كما  التراب  والي  التراب 
سمائية - وإن كانت اآلن على األرض - والرب على 
فبعد  السماء.  في  إليه  الصاعد  طريقها  رأس 
جتسد املسيح »آدم الثاني« صار هو رأس خليقتنا 
وليس بعد »آدم األول« الذي من تراب األرض.  ورمبا 
سيرجعه  حتما  أنه  ليعقوب  الرب  أكده  ما  هذا 
من أرض خاله الذي يعبد األصنام إلي أرض امليعاد 
حيث هيكل اهلل احلي »وأردَّك إلى هذه األرض، ألني 

ال أتركك حتى أفعل ما كلمتك به ».
من  هو  هلل  يعقوب  ومصارعة  الثاني  احلدث  إن 
أن  استعداد  علي  يعقوب  مثل  لنكون  أجلنا، 
أصاب حلمنا  وإن  نترك كل شيء مهما كان حتى 
وعظمنا ولكننا ال نتخلى عن رفيق مسيرتنا منذ 
لع من السماء، والذي هو وجهة  بدايتها، الرب املُطَّ
اخلسارة  يبدل  أن  القادر  فهو  األصل.  من  حياتنا 
واملوت الي بركة وحياة. وألن هذا كان قصد يعقوب 
 - الرب شيء  عن  يفصله  أال  احللم:  الذي كشفه 
خاصة اخلسارة - فإن الرب لم ينفصل عن يعقوب 

بل ظل معه.
الرب لم يفارق يعقوب؟ نقول  أن   فأين ظهر هذا، 
واملرادف  املقابل  هي  القدمي  العهد  في  البركة  إن 
هي  والنعمة  اجلديد.  العهد  في  النعمة  ملفهوم 
وبركته  نعمته  هو  فشخصه  ذاته.  الرب  شخص 
هو  واملسيح  مخلَّصون«،  أنتم  »بالنعمة  لنا 

امللِّص... والسبح هلل. 

قراءة في »سلم يعقوب« …  و«مصارعته مع اهلل«
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )136(

ما بني عهد اهلل مع آدم، وعهد اهلل مع 
إبراهيم الغير مشروط، وهو الذي تكلم 
هنالك  كان  ايضاً.  اجلديد  العهد  عنه 
مع  العهد  هو  مشروط  غير  أيضاً  عهد 

نوح..
بسبب  لٌعنت  قد  األرض  أن  نعلم  نحن 
بذاته  واستقالله  وانفصاله  آدم  سقوط 
كل  نعم  آدم،   يلُعن  لم  ولكن  اهلل  عن 
النفاذ  سارية  تعد  ولم  تبدلت  البركات 
لكن لم يُلعن  آدم وحواء بل لُعنت األرض 
يذكر  كما  اهلل  عن  انفصالها  بسبب 
سفر التكوين، وقال آلدم: »ألنك سمعت 
التي  الشجرة  من  وأكلت  امرأتك  لقول 
ملعونة  منها،  تأكل  ال  قائال:  أوصيتك 

األرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. )تك 3 : 17(.. 
لكن تظهر حقبه أخرى من تاريخ معامالت اهلل مع اإلنسان في 

اإلصحاح السادس من سفر التكوين.
ويذكر الكتاب أن أبناء اهلل رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا 
ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا. )تك 6 : 2( ولن ابحر كثيراً في 
تفسير هذا اآلية التي اختلف عليها الشراح فيما من هم ابناء 
ال  نسل  والتزاوج  االمتزاج  هذا  عن  نتج  لكن  الناس  وبنات  اهلل 
يعرف اهلل أطلق عليه الكتاب لفظ جبابرة أو طغاة في األرض، 
فلو جاز التعبير أدرك اهلل أن ال يدين روحه فيما بعد في اإلنسان 
اي ال يحكم وال يسكن روحه في اإلنسان فيما بعد و اثبت اإلنسان 
أنه مادام هنالك انفصال بينه وبني اهلل إذن ال سكني للروح فيه 
وال أمل في إصالح اإلنسان، و هنا كان  تدخل اهلل بفعله الغريب 
اال وهي الدينونة كما يذكر اشعياء 28 ، فجاء الطوفان لكن قبل 

هناك  كان  األرض  علي  الطوفان  يأتي  أن 
الرب و كان  شخص وجد نعمة في عيني 
سبب تعزيه و هكذا يظهر صالح الرب في 
الرب  عيني  ألن  البشر  مع  معامالته  كل 
الذين  مع  ليتشدد  األرض  كل  في  جتوالن 
9(، فوجد   :16 )2أخ  نحوه.  قلوبهم كاملة 
أن  الرب فوكله على  نوح نعمة في عيني 
يكون بداية عهد جديد وبداية نسل لعله 

يسلك في العهد.
واتسم العهد مع نوح التالي:

من  تخلص  به  واحد  فلك  هنالك   -1  
الدينونة وهو يرمز الى شخص الرب يسوع، 

خارج هذا الفلك هناك هالك حتما.
2- استشهد الرب يسوع في أقواله لنوح 
عندما سئل عما تكون عالمات مجيئه قائال وكما كان في أيام 
اذن   ،)26  :17 )لو  اإلنسان:  ابن  أيام  في  أيضا  يكون  كذلك  نوح 
هنالك ترابط وتشابه بني ما حدث ايام نوح وما سوف يحدث في 

مجيء املسيح ثانية.
وبني  بينه  للميثاق  أو  للعهد  السماء  في  عالمة  اهلل  3-اعطي 
اإلنسان ليتذكر اإلنسان كلما رأي هذه العالمة اال وهي قوس قزح 
في السماء، وان كان قد اُستخدم في أيامنا لغرض آخر ال يتفق 

مع مشيئة اهلل، فهذا أمر طبيعي في عالم ساقط.
4-هنالك وجود ورمز للروح القدس في صورة حمامة أطلقها نوح 
لم جتد مستقر لها على األرض الن شر األرض قد عظم جدا وألن 
الروح ال يوجد إال حيثما وجد يسوع ولكنها وجدت مستقر لها 
في شخص يسوع املسيح املتجسد في نهر األردن في املعمودية 

فيما بعد.

5- حدث تغير كامل في حتديد عمر اإلنسان 
كان  إذ  طعامه  في  وأيضا  عام،   120 الى 

قبل ذلك ال يأكل حلما ولكن يوضح النص اإللهي في تكوين 9 
تكون  دابة حية  بشرط كل  يأكلوا حلوم  بأن  للبشر  اهلل  اعطي 
أن  غير  اجلميع.  إليكم  دفعت  األخضر  كالعشب  طعاما.  لكم 

حلما بحياته، دمه، ال تأكلوه. )تك9: 4-3(.
قائمة مع كل  فاللعنة  واإلنسان  بني اهلل  انفصال  6- طاملا في 

األسف، فكما لُُعن قايني هكذا لُعن كنعان ابن حام...
عزيزي القارئ نستخلص من كل هذا.. أن اهلل هو إله عهود، هو 
ضامن للعهد ولكن في كل مرة يفشل اإلنسان في إمتام العهد 
انا وأنت مشروع اهلل على  ويُخيل أن مشروع اهلل فشل، }حيث 
األرض، نحن استثمار اهلل في اخلليقة{، نعم نحن نفشل أحياناً 
أنه  ومبا  الكثير  لديه  العهد  وحافظ  العهد  ولكن ضامن  كثيرة 
أبدي وامني في عهده، فهو كما يصرخ داود ويقول »أليس هكذا 
شيء  كل  في  متقنا  أبديا  عهدا  لي  وضع  ألنه  اهلل؟  عند  بيتي 

ومحفوظا، أفال يثبت كل خالصي وكل مسرتي؟« )2صم 23: 5(.
بعد  األرض  على  لها  مستقراً  جتد  لم  نوح  حمامة  كانت  فإن 
الطوفان لكنها وجدت مستقراً لها في يسوع الساكن في وفي، 
العهد وشرعوا بعد ذلك  أن يحفظوا  نوح فشلوا  اوالد  وان كان 
في بناء برج بابل في تكوين 11، فبلبل  اهلل ألسنتهم وبددهم 
على وجه األرض لكن في يسوع اُعطي لنا لسان واحد في يوم 
اخلمسني هو لسان الروح القدس الذي نزل  كألسنه ناريه على 
الكنيسة و به يصلي فينا الروح القدس بأنات ال ينطق بها، ولم 
املسيح  في  واحد  لراعي  واحدة  رعية  بل  ونزالء  غرباء  بعد  نعد 
يسوع، وأصبحنا حيثما جنتمع في اي مكان لنا لسان واحد هو 
سيف الروح الذي هو كلمة اهلل.... فما اعظم يسوع الذي اعبده 

بروحي... هللويا

ملكوت اهلل... سيمتد )21(

...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ
بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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روما:

التهمة.. نسريب الفئران دون قتلها
بتهمة  جياني  اإليطالي  على  القبض  إيطاليا  سلطات  ألقت 

تهاونه مع الفئران ومصادقتها!
جنيهاً   60 يعادل  ما  يبلغ  أجراً  يتقاضى  كان  أنه  واحلكاية 
إسترلينياً مقابل عمله في مكافحة الفئران في شوارع املدن 
نشاطه ضد  استمر  لو  أنه  في  فكر  جياني  أن  إال  اإليطالية.  
ويصيح  عليها،  يقضي  سوف  فانه  السريع  مبعدله  الفئران 
عاطالً!؛ فقررالتباطؤ والتهاون في مقاومتها ومساعدتها على 

الهرب بحياتها منه!
قبض عليه وهو متلبس بتسريب الفئران دون قتلها.

لندن:

أول حوض سباحة عائم مع قاع زجاجي في 
العالم

زجاجي  بقاع  العالم  في  عائم  مسبح  أول  افتتاح  سيتم 
وإطالالت من ارتفاع 115 قدماً فوق شوارع لندن الشهر املقبل.

 Nine Elms الفاخرة في الشقق  املسبح بني كتلتني من  يقع 
طن   400 على  قدماً   82 طوله  يبلغ  الذي  املسبح  وسيحتوي 
من املياه، مع أفضل إطاللة على السفارة األمريكية التي تبلغ 

تكلفتها مليار دوالر باإلضافة إلى مجلس النواب ولندن آي.
وسيشهد حفل افتتاح املسبح ذو القاع الزجاجي بثاً مباشراً 
عرًضا  سيشهد  والذي  كيمب،  رومان  التلفزيوني  للمضيف 

.Aquabatix لفريق السباحة املتزامن
ومت شحن املسبح من على بعد 5000 ميل من كولورادو، وهو 
متصل باملبنى باستخدام تكنولوجيا تسمح له بالتحرك مع 

استقرار املبنى وكذلك التكيف مع تأثير الرياح.
 Ballymore Sean Mulryan شركة  في  التطوير  رئيس  وقال 
نكن  لم  حقاً،  مميزة  فكرة  كانت  »لقد  املشروع  عن  املسؤولة 
نعرف ما إذا كان ذلك ممكًنا في ذلك الوقت، وقبل خمس سنوات 
لم يكن ليكون كذلك، وفقط بسبب التقدم في التكنولوجيا 

ميكننا إجناز املشروع«.
مع   ،2019 عام  في  مرة  ألول  املسبح  مفهوم  عن  اإلعالن  ومت 
أزمة فيروس كورونا، بحسب صحيفة  افتتاحه بسبب  تأجيل 

ذا صن البريطانية.

نيويورك:

كتاب بحجم وشكل علبة السجائر لإلقالع عن 
التدخني

 صدر مؤخراً كتاب جديد في الشكل واإلخراج، فشكله يشبه 
علبة السجائر، وغالفه من ورق السلوفان، وثمنه هو نفس ثمن 

علبة السجائر. 
والكتاب صغير جداً في حجمه برغم أنه يتألف من 160صفحة. 
ميكن حمله في اجليب، ويستطيع مدخن السجائر القراءة فيه 
وحتذيرات  نصائح  يتضمن  إذ  التدخني،  في  بالرغبة  شعر  إذا 
للمدخن ضد اضرار التدخني على صحته، والكتاب يحمل اسم 

» STOP« أي: توقف!

باريس:

بيع حلي ابنة نابوليون في مزاد بـ 1.65 
مليون دوالر

نابوليون  البنة  واملاس  األزرق  بالياقوت  مزخرفة  حلي  بيعت 
فرنك  ونصف  مليون  بـ1.5  جنيف  في  مزاد  في  بالتبني، 
سويسري )1.65 مليون دوالر(، ما تخطى بدرجة كبيرة تقديرات 
منفصلة،  بيعت  التي  التسع  اجلواهر  وبقيت  كريستيز.  دار 
مملوكة للعائلة عينها منذ تقدميها إلى ابنة نابوليون بالتبني، 
باريس  في  تويلري  في قصر  زواجها  عند  بوارنيه،  دو  ستيفاني 
للصحافيني:  فاوسيت  ماكس  املزاد  مفوض  وقال   .1806 في 
»شهدنا طلباً قوياً جداً من هواة اجلمع في العالم أجمع«، دون 

كشف أسماء الشراة.
حضر  كورونا  مكافحة  قيود  أخيرا  سويسرا  خففت  وبعدما 
حوالى عشرين مزايدا ومتفرجا في قاعة املزاد األربعاء، إضافة 
مكلفني  كانوا  البريطانية  الدار  عن  ممثال  عشرين  حوالى  إلى 

باملزايدات عبر الهاتف.
لوفاة  الثانية  املئوية  ذكرى  ملناسبة  للبيع  اجلواهر  وُطرحت 

نابوليون هذا الشهر.
وقدر خبراء قيمة القطع التسع، وبينها تاج ديادم، وقالدة، وقرطا 

أذنني، وخامت وسوار، بـ430 ألف فرنك سويسري.
وبيع تاج الديادم بـ 420 ألف فرنك سويسري )463 ألف دوالر(.

واستخدمت 38 قطعة من الياقوت األزرق من سيالن في صنع 
هذه احللية في مطلع القرن التاسع عشر.

»كريستيز«  طرحت  املزاد،  في  األخرى  التاريخية  القطع  ومن 
في  البرتغال  ملكة  الثانية  ملاريا  األزرق  الياقوت  من  الفتا  تاجا 

منتصف القرن التاسع عشر.
دوالر(  مليون   1.95( فرنك سويسري  مليون   1.77 بـ  التاج  وبيع 

بعدما كان مقدرا مبا بني 170 ألف فرنك سويسري و350 ألفاً.
ومن األحجار الكرمية الكثيرة التي طرحتها كريستيز في املزاد، 
)بسعر  قيراط   100.94 من  مستطيلة  بيضاء  ماس  قطعة 
تقديري بني 12 مليون دوالر و16 مليوناً(، صقلت من ماسة خام 
الشرقية  بسيبيريا  ياقوتيا  في  اكُتشفت  قيراطاً   207.29 تزن 

في 2016، مقابل حوالى 12 مليون دوالر.

لندن:

طفل مبايوه اجباري بدال من الزي املدرسي
 يرتدي الطفل البريطاني كريستيان مارتلي )9 سنوات( )املايوه( 
دون  اجلو  حرارة  درجة  كانت  لو  حتى  املدرسي،  الزي  من  بدالً 

الصفر!
منه  يعاني  الذي  النادر  اجللدي  املرض  هو  ذلك  في  والسبب 
کریستیان، كما أنه ال يستطيع النوم إال على فراش من اخليش!
 وإذا ما حاول هذا الطفل ارتداء مالبس مثل بقية البشر فإنه 
يروه  أن  يصاب بحالة إغماء! ولذلك فقد تعود زمالؤه وجيرانه 

وهو شبه عارٍ برداء البحر، بل وأطلقوا عليه »طرزان«!

بون:

لم يبق في احملكمة 
إال املتهم وحده داخل القفص

قاعة  من  احلاضرين  كل  هرب  في  القضاة  أحد  تصرف  تسبب 
احملكمة؛ فقد أراد أن يفحص بنفسه مسدس الغاز املستخدم 
في جرعة كان ينظر قضيتها إال أن أصابعه ملست الزناد خطأ، 
فانتشر الغاز في قاعة احملكمة، وهرب اجلميع حتى هو نفسه!

ولم يبق في احملكمة إال املتهم وحده داخل القفص.

بكني:

نبوغ في حل املسائل الرياضية
أصبح الطفل الصيني املعجرة كوجي کوجن )12 عاماً( موضع 
حديث الناس في كل أنحاء الصني بسبب نبوغه غير العادي في 

حل املسائل الرياضية.
من  عدد  مع  مسابقة  في  دخل  أنه  العبقري  كوجن  أخبار  وآخر 
على  وتفوق  حسابية،  مسألة   600 حول  االلكترونية  العقول 
 200 الـ  في  تعادل  حني  على  مسألة،   400 في  العقول  هذه 

االخرى وتلك العقول.

انتاركتيكا:

تفكك أكبر جبل جليدي في العالم بالقارة 
القطبية اجلنوبية

هائالً  جليدياً  جبالً  أن  )إيسا(،  األوروبية  الفضاء  وكالة  ذكرت 
انفصل عن اجلانب الغربي من جرف رون اجلليدي، في بحر ويدل 

بالقارة القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(.
حوالي   »76  - »إيه  باسم  املعروف  اجلليدي،  اجلبل  ويبلغ حجم 

4320 كيلومتراً مربعاً، مما يجعله حالياً األكبر في العالم.
بعثة  التقطتها  حديثة  صور  في  اجلليدي  اجلبل  وشوهد 
»كوبرنيكوس سنتينل -1« باألقمار االصطناعية، بطول حوالي 
170 كيلومتراً وعرض 25 كيلومتراً، وهو أكبر بقليل من جزيرة 

مايوركا اإلسبانية.
اجلبل  اجلنوبي  القطب  في  البريطانية  املسح  هيئة  ورصدت 
اجلليدي وأكد ذلك املركز الوطني األمريكي للجليد باستخدام 

صور »كوبرنيكوس سنتينل - 1«.

جزيرة ناورو:

تسجيل »رقماً قياسياً عاملياً« بتطعيم جميع 
سكانها

أنها  الهادئ  احمليط  في  الواقعة  الصغيرة  اجلزيرة  ناورو  أعلنت 
سجلت »رقماً قياسياً عاملياً« في التلقيح ضد كورونا، بعدما 

تلقى جميع سكانها البالغني اجلرعة األولى.
القليلة  البلدان  واحدة من  وهي  الصغيرة،  الدولة  وقالت هذه 
في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة 

التلقيح اخلاصة بها قد فاقت التوقعات.
يعادل  ما  أو  األولى  اجلرعة  شخصاً   7392 تلقى  شهر،  وخالل 
حوالى 108% من السكان البالغني مبا أن العدد يشمل األجانب.

مبكافحة  املعنية  العمل  »فرقة  إن  بيان  في  احلكومة  وقالت 
وتشكر  العاملي،  القياسي  الرقم  بهذا  ترحب  كورونا  فيروس 
مكاناً  ناورو  بقاء  ضمان  في  املساهمة  على  السكان  جميع 

خالياً من كورونا«.
دولة  أصغر  بأن  كيكي  كيرين  هذه،  العمل  فرقة  رئيس  وأقر 
جرعات  على  بحصولها  محظوظة  كانت  العالم  في  جزرية 
كافية لتحصني جميع سكانها البالغني، مع تأكيد االستمرار 

في إخضاع السكان الختبارات كورونا.
وأضاف أنه »عند وصول أي مسافر، هناك خطر انتقال فيروس 
غينيا  بابوا  في  األخيرة  الوقائع  أظهرت  وقد  ناورو،  إلى  كورونا 
اجلديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي ميكن أن يتطور بها 

الوضع«.

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 
- turn it OFF!

Last time, we talked about the basics of how to know which 
website/news source you can trust. We reviewed some key 
questions that you should watch for when deciding what to 
believe or follow. 
Continuing in the series on ‘Information Overload’ - this post 
will discuss how to know when to ‘call it quits’  - or turn 
if OFF - when reading the news/social media or following 
stories/information. 
It is, of course, important to be informed.After all, if we did 
not hear the news or latest developments, how would we 
know what is happening in the world 
around us? How could we ensure that 
we are doing what has been ‘proven’ or 
‘found’ to be important for our bodies, 
minds, health, populations, etc.? (within 
limits, of course. As an example, your 
body knows how much food it needs 
without the news telling you how much 
to eat. You know without science that 
washing your hands is important, etc). 
But there comes a time when we start 
to feel overwhelmed with the amount 
of information thrown at us. Let’s take 
COVID19 as a prime example. It is 
important to know that COVID is a 
real and serious threat to the world. It is 
critical to understand that hand hygiene 
and social distancing are paramount to 
stopping infections from occurring and 
spreading. However, in my opinion, it is not necessarily vital 
to know how many cases are positive each day. It is equally 
rather irrelevant how celebrities are ‘trying new diets’ to avoid 
gaining weight while their favourite gyms are closed. These 
are simple examples, but the point is clear... 
AT SOME POINT, WE JUST NEED TO STOP READING/
LISTENING TO SOCIAL MEDIA/NEWS. 
As my mom tells me: ‘you need to press the OFF button, Turn 
the switch on your brain OFF’. 
And she is truly the most wise individual I have ever come 
across (love you, mom!). Why does she say this? 
After a while, we become overloaded. With numbers, news, 

evidence, stories, etc. thrown at us several times a day, it not 
only becomes challenging to know who/what to believe...it is 
also time-consuming. Rather than focusing on our lives HERE 
AND NOW - what we need to do next, how we can spend 
time taking care of our souls and bodies, enjoying time with 
loved ones, giving praise to God, practicing gratitude, etc...we 
become so tied up with social media. 
And the same extends to Facebook, Instagram, Twitter, and 
whatever other social media outlets exist. Once we open these 
feeds and start scrolling, we see pictures of others, videos, 

comments...and it never ends. One click leads 
to another. It not only wastes an incredible 
amount of time - it also occupies precious brain 
space. 
Who cares if Susan made a cake for the first 
time without burning it? Does it matter if 
Frank’s kitten learned how to play with yarn? 
These are extreme examples - I will admit 
that. Some matters are important. Milestones, 
events, celebrations, reverences...these are all 
special moments, and I understand that. But 
when they become excessive - when it leads us 
to overthinking, comparing and despairing, and 
endless thoughts....this is harmful. 
The point is clear: listen to what my mama said 
- learn how to turn it OFF. Turn your scrolling 
off. Turn the news off. Turn the self-critical 
voice off. Turn the comparing, the searching, 
the calculating, the overthinking off. A certain 

amount of social media, news, and evidence can be helpful. 
But you need to realize when it becomes overwhelming, 
harmful to your brain/mind/heart/body...and put a limit on 
it. Only you know your own limits. Only you know how dif-
ferent things affect you. And thus, only YOU can turn it OFF.  
Do yourself a favour. Take what you need - what you truly 
NEED - and leave the rest. The news, Facebook, and Pat and 
Larry’s videos of how they managed to put skittles in a bottle 
of coke and cause it explode...it’s all waiting for you. It’s 
not going anywhere. Give yourself a break...and turn things 
OFF. Your mental, physical, emotional, social, and spiritual 
health will thank you for it.

Canadians have been loud and clear 
about their priorities.  The top of the 
list is getting more vaccines, getting the 
economy back on track, and more sup-
port for our healthcare system which is 
bursting at the seams.  
At the top of the list for Justin Trudeau 
is being able to call an election.  In last 
month the Trudeau Liberals have been 
working hard to pass an Act to amend 
the Canada Elections Act (COVID-19 re-
sponse).  The bill adds a ton of new ele-
ments to the elections act so that Canada 
can hold a pandemic election.
Some of the significant parts of the bill 
will increase the time people will have 
to cast their ballots in a safe socially dis-
tanced manner.  To help people cast their ballots from home the bill 
makes requesting a ballot easier.  Those ballots would be allowed to be 
mailed back or dropped off at reception boxes next to polling stations. 
Some of the changes make less sense. The Liberal Government wants 
to give the Chief Election Officer a lot more power.  They would be 
able to extend vote times, increase the # election officers or polling 
stations, determine satisfactory proof of identity and residence, and 
adjust deadlines of tasks required by the act other than polling days 
by up to 2 days. 
The last major element of the bill allows mail-in ballots to be read after 
election day. 
The bill needs work, and that did not come as a surprise.  Canadians 
need to have confidence in their elections, and this bill adds more un-
certainty. 
Instead of working with the other parties in parliament to pass a good 
change, the Liberals went at it alone.  The topic of changes to the elec-
tion act due to COVID-19 was discussed at committee with experts, 
but the Liberals released Bill C-19 before the committee had done its 
work.
The Liberals care more about speed than getting this right.  Justin 
Trudeau wants the option of calling a pandemic election.  He thinks 
that if the polls are good, people may forget his pandemic failures and 
hand him a majority Government. 
I think this is shameful.  We know that the provincial elections held 
across Canada raised the covid-19 infection rates.  Doing that at the 
federal level would only lead to more lockdowns and fill up the ICU 
beds in our hospitals.
Canadians don’t need a pandemic election. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

Liberals Are Pushing for an Election 
During Covid Pandemic

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

The situation around the Line 5 pipeline is both disap-
pointing and revealing. Disappointing because many 
households in Ontario and Quebec are now at risk 
of losing secure access to the energy they need. Re-
vealing because it shows the importance of pipeline 
construction and other policies that guarantee energy 
security for every region of the country.
Line 5 transports petroleum and natural gas liquids 
from western Canada to eastern Canada along a route 
that goes through the Great Lakes region of the Unit-
ed States. The governor of Michigan called for the 
shutdown of the pipeline by May 12th. Although liti-
gation continues on the matter, the prospect of a shut-
down remains very real and would be disastrous. Line 
5 transports two-thirds of Quebec’s petroleum im-
ports and half of Ontario’s. The economic blowback 
from this decision would primarily impact working 
and middle-class families, as a larger percentage of 
their income is spent on gasoline and other petroleum 
products. 
Regardless of your political stance and no matter 

which province you live in, the reality of the situa-
tion is that Canadians need energy. This means that 
we must put into place policies that promote energy 
infrastructure that is secure from the actions of oth-
er countries. In a country with rich natural resources 
such as ours, citizens should not need to doubt wheth-
er they will have access to energy.
The current alternatives to pipelines would entail 
greater risk. In nearly 70 years of operation, the Line 
5 pipeline has never leaked into the Great Lakes. If 
shutdown, the pipeline would be replaced by trucks 
and trains which are more prone to spills than pipe-
lines, not to mention the emissions produced in trans-
portation. Maintaining a secure pipeline infrastructure 
is not only necessary to provide for the energy needs 
of Canadians, but also to keep resource transportation 
safe and efficient.
Line 5 brings Canadian oil to other parts of Canada, 
but through the United States. Canada thus requires 
permission from another country to have its own oil 
transported from one part of the country to the oth-

er. The actions of the gov-
ernor of Michigan should 
force a re-evaluation of how 
we protect energy security. 
More pipelines would allow 
us to seize export opportuni-
ties, but also to sell energy 
in a secure way from one 
region of the country to an-
other. Conservatives support 
domestic projects so that we 
are not at the mercy of foreign politics when it comes 
to meeting the energy needs of Canadian households.
I sincerely hope that Line 5 does not get shut down. 
However, I also hope that this event sparks wider rec-
ognition of the fact that pipelines are not only a west-
ern regional issue. Promoting domestic infrastructure 
to allow for the secure and efficient transportation of 
our natural resources is vitally important for all Cana-
dians, especially for those who live in regions that do 
not produce energy themselves.

Canadian Pipelines are Fundamental to Canadian Energy SecurityCanadian Pipelines are Fundamental to Canadian Energy Security

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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Why many people from the four corners of the globe strive to 
find a new home in the new world! Possibly the term the new 
world is no longer in use, however, it will always be called the 
New World. Many factors drive people towards this race to 
cross the oceans, reside in the new world, and take it as home. 
Most of all are modernity, advancement, and human rights, and 
the list is long.
Over the last two weeks, and coincidently, I was witnessing 
some very contradicting and shocking behaviors within our na-
tion, the place we call home. 
On one hand while driving through a fast-food store parking lot 
in the morning there was a parked vehicle in which 3 young men 
were eating and throwing away their garbage and food remains 
from their vehicle’s windows!
On the other hand, I recalled this scene while I was standing in 
line waiting for my turn to receive the Covid vaccine, where 
everything was well organized, clean, and impressive. 
At the same time I remembered what happened while waiting 
my turn at the grocery store to request some items served by 

people who work there, a man walked in, skipping all other cus-
tomers giving orders to a young lady to serve him, when she 
pointed at the numbers dispenser to take his turn he started to be 
angry, later he started to address her and the staff with profanity 
and aggressive attitude, all because the staff are respecting  the 
rights of other customers, no one could persuade him to refrain 
from such behavior even the person accompanying him. 
When I was watching how the volunteers at the vaccination cen-
ter were looking after all patients with dedication and patience, 
and how patients are receiving this service with appreciation, 
I realized how we should behave without prejudice or double 
standards in our home. In the meantime, I felt great appreciation 
for all the efforts done by the provincial government to provide 
such an impeccable operation.
My appreciation and admiration for the efficiency of running 
such a complicated vaccination process, which reflects a well 
organized and strong system, that exerts its utmost to secure 
and protect its people, vanished away when I watched the foot-
age in one of our major cities showing many people blocking 

a main street in this city to perform 
their prayers! Disregarding the right 
of others to use such a public way, the 
right of emergency vehicles to move 
freely around the city to save lives, the 
right of senior citizens to receive their 

food and drugs brought to their residence when they cannot do 
it themselves.
How could this be advancement, equality, and protection of hu-
man rights! how could we feel the belonging and security to 
a country that allows a group of people to violate the human 
rights of others, and the right to be an equal citizen in front of 
the law, the charter of rights, the universal declaration of human 
rights. These principles made our country so great by adopting 
and believing in them. 
Nonetheless, it is frustrating to live the moment where a govern-
ment is preaching controversy to how they behave.
Civilization, advancement, and democracy end with the fall of 
law and human rights.

Emad BarsoumEmad BarsoumAdvancement and Regression… The ParadoxAdvancement and Regression… The ParadoxAdvancement and Regression… The ParadoxAdvancement and Regression… The Paradox

Due to the announcement of the last week of May as Coptic Heritage Week, 
Erin O’Toole launched a statement about it and how he feels. 
«For the first time in Canada,  this week will be a celebration of one of the 
most ancient cultures that goes back to the first century 2000 years ago. 
The Coptic Heritage art, archaeology, architecture, music, and the ancient 
Egyptian language. Today coptology is a course that is delivered at many 
Canadian universities. The Egyptian Coptic Orthodox Church is consid-
ered a beacon of Christianity around the world. Christianity and Egypt 
are rich tapestry woven in thousands of threads including the lives of the 
Saints and martyrs and the establishment and development of monastic 
life. Canada is home to over 200,000 cops who brought their beautiful cul-
tural heritage to this country. I›m happy to see this Heritage recognized in 
Canada. I encourage all Canadians to join with the Coptic community and 
celebrate Coptic Heritage week and Global Coptic day».

Erin O’Toole: I encourage all Canadians to join 
with the Coptic community and celebrate Coptic Heritage week


