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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

القبض علي املتهم بحرق القبض علي املتهم بحرق 
كنيسة مارجرجس القبطية كنيسة مارجرجس القبطية 
مبقاطعة بيريتش كولومبيامبقاطعة بيريتش كولومبيا

كندا تستقبل كندا تستقبل 500500 الجئ أفغاني على منت رحلة  الجئ أفغاني على منت رحلة 
جوية وتتنازل عن رسوم وثائق السفرجوية وتتنازل عن رسوم وثائق السفر

حملة ترودو االنتخابية تواجه مستوى حملة ترودو االنتخابية تواجه مستوى 
من الغضب لم يسبق له مثيلمن الغضب لم يسبق له مثيل

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

Andrew TadrosAndrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939
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تفعيل مداخلة الرئيس 
بالبطاقة  املسلم   « وغير  املسلم  اتولدنا  بالبطاقة كلنا  املسلم   « وغير  املسلم  اتولدنا  كلنا 
ورثها يعنى، حد يعرف إن املفروض نعيد صياغة ورثها يعنى، حد يعرف إن املفروض نعيد صياغة 
كنا  عليه، طب  اللى مشينا  للمعتقد  كنا فهمنا  عليه، طب  اللى مشينا  للمعتقد  فهمنا 

صغيرين مش عارفني، طب كبرنا، صغيرين مش عارفني، طب كبرنا، 
فى  تفكر  خايف  وال  فكرت  فى طب  تفكر  خايف  وال  فكرت  طب 
صح  عليه  ماشى  اللى  صح املعتقد  عليه  ماشى  اللى  املعتقد 
وال غلط؟ عندك استعداد متشى وال غلط؟ عندك استعداد متشى 

فى مسيرة بحث عن املسار ده فى مسيرة بحث عن املسار ده 
حتى تصل إلى احلقيقة«حتى تصل إلى احلقيقة«

الرئيس  مداخلة  من  جزء  الرئيس هذا  مداخلة  من  جزء  هذا 
البلد  قناة صدى  البلد السيسي على  قناة صدى  السيسي على 
مع اإلعالمية عزه مصطفى ، أن مع اإلعالمية عزه مصطفى ، أن 
تصدر مثل  تلك العبارات القوية تصدر مثل  تلك العبارات القوية 

إقتحام  فهو  الدولة  رأس  من  واجلريئة  إقتحام اجلذرية  فهو  الدولة  رأس  من  واجلريئة  اجلذرية 
تعاني  مصر  مثل  بلد  في  خاصة  ألغام  تعاني حلقل  مصر  مثل  بلد  في  خاصة  ألغام  حلقل 
منذ عشرات السنني من جتريف ثقافي وهوس منذ عشرات السنني من جتريف ثقافي وهوس 
ديني،وقد جرب الرئيس مراراً وتكراراً أن يخاطب ديني،وقد جرب الرئيس مراراً وتكراراً أن يخاطب 
ولكن  التجديد  طالباً  الدينية  املؤسسة  ولكن رأس  التجديد  طالباً  الدينية  املؤسسة  رأس 
بدون جدوى ، فقرر الرئيس أن يستخدم أسلوب بدون جدوى ، فقرر الرئيس أن يستخدم أسلوب 
الصدمات الكهربائية حيث باتت الشيزوفرينيا الصدمات الكهربائية حيث باتت الشيزوفرينيا 
لزاماً  وصار  األقراص  على  مستعصية  لزاماً الدينية  وصار  األقراص  على  مستعصية  الدينية 

 ، وتعالج  وتصحصح  تفيق  التي  ، الصدمات  وتعالج  وتصحصح  تفيق  التي  الصدمات 
أرض  على  املداخلة  تلك  ل  نفعِّ كيف  أرض ولكن  على  املداخلة  تلك  ل  نفعِّ كيف  ولكن 
وصفها  كما  فريضة  التفكير  ليصبح  وصفها الواقع  كما  فريضة  التفكير  ليصبح  الواقع 
عناوين  إحدى  في  عناوين العقاد  إحدى  في  العقاد 
كتبه ، أوالً بإلغاء خانة الديانة كتبه ، أوالً بإلغاء خانة الديانة 
 ، الشخصية  البطاقة  ، من  الشخصية  البطاقة  من 
فاحلكومات التدخل املواطنني فاحلكومات التدخل املواطنني 
والحتاسبهم  النار  أو  والحتاسبهم اجلنة  النار  أو  اجلنة 
 ، وعقائدهم  أديانهم  ، على  وعقائدهم  أديانهم  على 
ثانياً بتحويل املدارس  األزهرية ثانياً بتحويل املدارس  األزهرية 
والكليات  العام  والكليات للتعليم  العام  للتعليم 
العالي وقصر  التعليم  العالي وقصر لوزارة  التعليم  لوزارة 
الدينية  العلوم  على  الدينية األزهر  العلوم  على  األزهر 
للمواطنة  وترسيخاً  للمساواة  حتقيقاً  للمواطنة فقط  وترسيخاً  للمساواة  حتقيقاً  فقط 
التي  األديان  إزدراء  فقرة  أو  قانون  إلغاء   : ثالثاً  التي ،  األديان  إزدراء  فقرة  أو  قانون  إلغاء   : ثالثاً   ،
حتولت على أيدي بعض احملامني ملطاردات حسبة حتولت على أيدي بعض احملامني ملطاردات حسبة 
وإنتقامات ثأرية من املفكرين التنويريني ، رابعاً وإنتقامات ثأرية من املفكرين التنويريني ، رابعاً 
عدم السماح بتعدد الزوجات سداح مداح كما عدم السماح بتعدد الزوجات سداح مداح كما 
يحدث اآلن ، خامساً : جترمي العنف ضد املرأة وعدم يحدث اآلن ، خامساً : جترمي العنف ضد املرأة وعدم 
تبريره دينياً بأقوال مثل الضرب بدون كسر ضلع تبريره دينياً بأقوال مثل الضرب بدون كسر ضلع 
: منع مؤمترات اإلعجاز  : منع مؤمترات اإلعجاز وللتأديب…الخ ، سادساً  وللتأديب…الخ ، سادساً 

صار  الذي  صار العلمي  الذي  العلمي 
وخدر  وجتارة  وخدر سبوبة  وجتارة  سبوبة 

مبخدر  مبخدر املتعلمني  املتعلمني 
تخيلوا  تخيلوا وهمي  وهمي 
مبجرد  أنهم  مبجرد معه  أنهم  معه 

املرسل  الكالم  املرسل هذا  الكالم  هذا 
صرنا  صرنا التلفيقي  التلفيقي 

 ، العلم  الذي سرقوا منه أسرار  العالم  ، أسياد  العلم  الذي سرقوا منه أسرار  العالم  أسياد 
: منع تداول كلمة الكفار إعالمياً على  : منع تداول كلمة الكفار إعالمياً على سابعاً  سابعاً 
بل وجترميها وعدم  الدين  بل وجترميها وعدم أي مختلف معك في  الدين  أي مختلف معك في 
إستخدام قاموس متييزي ومفاهيم غير حداثية إستخدام قاموس متييزي ومفاهيم غير حداثية 
إحترام   ثامناً:  ..الخ،   واجلزية  والبراء  الوالء  إحترام  مثل  ثامناً:  ..الخ،   واجلزية  والبراء  الوالء  مثل 
املرأة وعدم تبرير التحرش مببررات دينية ، تاسعاً املرأة وعدم تبرير التحرش مببررات دينية ، تاسعاً 
 ، اإلبتدائية  املدرسة  القيم في  تدريس كتاب   : ، اإلبتدائية  املدرسة  القيم في  تدريس كتاب   :
وهي قيم إنسانية عامة تصلح ألي دين وينادي وهي قيم إنسانية عامة تصلح ألي دين وينادي 
بالكفاءة ويتم  الوظائف   : ، عاشراً  أي دين  بالكفاءة ويتم بها  الوظائف   : ، عاشراً  أي دين  بها 
وظيفة  من  شخصاً  يحرم  من  كل  وظيفة سجن  من  شخصاً  يحرم  من  كل  سجن 
أو  جنسه  أو  فكره  أو  دينه  بسبب  أو يستحقها  جنسه  أو  فكره  أو  دينه  بسبب  يستحقها 

عرقه. عرقه. 
املداخلة  لتفعيل  العشر  الوصايا  هي  املداخلة تلك  لتفعيل  العشر  الوصايا  هي  تلك 

الرئاسية املستنيرةالرئاسية املستنيرة

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

ثالثة  جرعة  تقدم  أونتاريو 
لبعض  كورونا  لقاح  من 

الفئات السكانية
........................................ص12

القبطي  الوجود  غياب 
امللف  يفتح  طوكيو...  في 
الشائك حول اقصائهم من 

اجملال الرياضي؟ )2-1(
........................................ص14

مونتريال  في  مظاهرات 
االلزامية  اللقاحات  ضد 

للعاملني في الصحة
..........................................ص9

اإلرهاب  مثلث  بغداد...  قمة 
يحدد  والتنمية  والتوتر 
في  التحالف  مستقبل 

املنطقة
..........................................ص4

االسالم واليسار وثقافة الصحوةاالسالم واليسار وثقافة الصحوة

واحزاب  االسالمية  الكيانات  بني  القائم  التحالف  يثير 
يدور  عدة،  تساؤالت  الغربية  الدول  في  الليبرالي  اليسار 
معظمها حول ما إذا كان ذلك التحالف ناجما عن جهل 

الدول الغربية باألجندة االسالموية أم عن تواطؤ وتآمر.
إذ أنه من الصعب تصور أن الغرب برغم كل املساعي التي 
التي  والقيم  والهوية  الدين  وحتليل  ودراسة  لفهم  بذلها 
احلراك  وبرغم  االسالمية  العربية  الثقافات  عليها  قامت 
االستشراقي الذي بدأ منذ القرن التاسع عشر والذي إلى 
الكرة  من  البقعة  هذه  تشريح  في  عميقا  يخوض  اآلن 
األرضية ما زال عاجزا عن وضع تصور دقيق لاليديولوجية 
أولويات اجندتها السعي الستعادة  التي على  االسالمية 
الغطرسة  هي  فهل  العاملية.  والهيمنة  اخلالفة  دولة 
والتعامل  بالشرق  االستهانة  في  تستمر  التي  الغربية 
معه بسطحية بوصفه موضوعا متخلفا ال بوصفه كيانا 
سعي  هو  أم  والسيطرة،  والتمدد  للنمو   قابال  متحركا 
للتفوق وامتالك القوة وحتالف املصالح بني احزاب اليسار 

الليبرالي وكيانات االسالم السياسي املؤدجلة. 
اخلالفة  دولة  باستعادة  احللم  يراود  االسالمية  اجلهة  في 
املتطرفني  على  األمر  يقتصر  -ال  املسلمني  من  الكثير 
االخوان  تنظيم  البنا  حسن  أنشأ  منذ  وذلك  فحسب- 
للعمل  اتباعه  همم  مستنهضا   1928 في  املسلمني 
الشريعة  بحسب  وحتكم  العالم  تسود  دولة  بناء  على 
عن  الغاية  هذه  إلى  الوصول  في  األمل  لكن  االسالمية، 
من  األكبر  القطاع  عند  خبا  اجلهادية  اجلماعات  طريق 

من  به  فجعوا  ما  بسبب  املسلمني 
وبعض  لداعش  عنفية  ممارسات 
اجلماعات اجلهادية االخرى  فانصرفوا 

وخاصة  الدعوية  اجلماعات  على  آمالهم  واضعني  عنها 
تلك التي ركزت نشاطها في الغرب.

للتبشير،  مساو  مفهوم  هي  للغرب  بالنسبة  والدعوة 
لكنها ليست كذلك بالنسبة لقيادات اجلماعات الدعوية 
تتضمن  شاملة  منظومة  لهم  بالنسبة  فهي  أنفسهم 
هجرة  وبرامج  سياسي  وعمل  دولية  وعالقات  متويل  طرق 
غير  ألسلمة  خارجي  جهاد  إلى  باالضافة  أرحام  وجهاد 
من  املعتدلني  أدمغة  لغسيل  داخلي  وجهاد  املسلمني 
للحياة.  إسالمي  توجه  اعتناق  على  حلضهم  املسلمني 
مع  يتعامل  اجلهاديني،  مع  معركته  الغرب  يركز  وبينما 
اجلماعات الدعوية باعتبارها خيارا سلميا متاحا ملواطنيه 
األمر حاضنة  أنها في حقيقة  يدري  أن  دون  من املسلمني 
لالفكار املتطرفة ومنتجة للحركات االرهابية، ويجهل أنه 
بدعمه لها امنا يساهم في متكني االسالم الراديكالي في 

نهاية املطاف. 
اليسارية  املوجة  هذا  جتد  لم  إن  أنه  هو  أقوله  أن  أريد  ما 
وتشارك  لها  تتصدى  مستنيرة  قوية  جبهة  االسالموية 
بفعالية في احلياة السياسية في الدول الغربية، فستجد 
أنفسهم-  املستنيرين  املسلمني  بينها  -من  كثيرة  فئات 
أنها معزولة ومضطهدة داخل وخارج الشرق األوسط على 

حد سواء. 

دوال اندراوسدوال اندراوس
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ُفقاعٌة هائلٌة من األوهام يعيش 
فيها ماليني الذين يكذبون على 
يؤثثونها  بسعادة،  أنفسهم 
املشحونة  واملزاِعم  باخلُرافات 
يذوب  عالٍم  في  باملُبالغات 
احلقيقة  بني  الفاصل  احلد  فيه 
واخليال، ويقع في فخ تصديقها 
على  قادرٍة  بحياٍة  احلاملني  أولئك 
ميلكون،  ال  ملا  توِقهم  إشباع 

انفجارً  تنفجر  بالفقاعة  وإذا 
الدماء  تسيل  خبٍر  عن  ُمدويًا 
ادِّعاءات  أن  ُمعلِنًة  سطوره  من 
دورًا  إال  تُكن  لم  تلك  السعادة 
عداء  السُّ دور  مُيثلون  تُعساء  أدَّاه 

على أمل بعث السلوى في قلوبهم الظمأى 
للمحبة واالهتمام.

كم مرًة نسمع عن خبر زوجني قتل أحدهما 
حسابهما  أن  رُغم  دامبة  بوحشيٍة  اآلخر 
يظهران  التي  بالصور  يفيُض  الفيسبوكي 
قادمة  ورود  باقات  العاشقني،  مبظهر  فيها 
ُجملٍة  مع  فخمة  هدايا  ذاهبة،  وأخرى 
الذي  هلل  »احلمد  نوع:  من  ُمستهلكٍة 
أو صورة  وجعلك سر سعادتي«،  بك  أرضاني 
ُجملة:  مع  ذكورية  كًفا  تُعانق  أنثوية  كٍف 
)هذه  الرجال«  ككل  ليس  رجالً  »عشقُت 
اجلُملة بالذات تُذكرنا تلقائًيا مبقولة ُسلطان 
في مسرحية العيال ِكبرت: »رمضان بطيخة 
أرضى  ال  أميرة  قلبي  أو«في  مونامور!«(،  بقى 
التي  هي  أنها  نكتشف  ثم  بديالً«،  عنها 
الكرت،  لنفسها  وكتبت  الورد  باقة  اشترت 
عشر  صديقتها  من  استعارتها  والهدية 
في  ليس  اجلديد  واألثاث  للتصوير،  دقائق 
الذهبي  والعقد  أثاث،  معرض  في  بل  بيتها 
البرَّاق ارتدته أمام املرآة في معرض مجوهرات 
أن  وبعد  عليها  سُتجربه  أنها  للبائع  زاعمة 
ليحتل  أعادته  اخلالدة  الصورة  له  التقطت 
تنظر  بينما  الزجاجية  مكانه خلف عارضته 

فال  الرجال  أما  بحسرة!  له 
يرتكبون هذا النوع من احلماقات 
ُعقالء من هذه  الصغيرة ألنهم 
الناحية واألمر ال يهمهم قدر ما 
بجانب سيارة  التصوير  يُهمهم 
بأنها  لإليحاء  البرَّاقة  صديقهم 
التي  األنيقة  البدلة  أو  ملكهم، 
من  ساعة  نصف  استعاروها 
من  استعارها  الذي  صديقهم 
يومني  استأجرها  الذي  أخيه 

للتظاهر بالثراء!
ملاذا يسعى هؤالء الناس للتظاهر 
البعض  ببعضهم  يذوبون  بأنهم 
كل  يتمنى  بينما  وغراًما  عشًقا 
لون أنفسهم  فردٍ منهم هالك اآلخر؟ ملاذا يُحمِّ
فوق طاقتها لغرس أفكار ذهنية غير واقعية 
ألنفسهم  ويستجلبون  آخرين  عقول  في 
مزيًدا من اخلراب وطاقات احلاسدين السلبية 
لُتحرق ما تبقى من أواصر العالقة وتُدمرها؟ 
هل يُريدون تقليد أفالٍم رُومانسية لم يسمح 
أم  واقعهم؟  في  يعيشوها  أن  قدرهم  لهم 
)ال  يعرفونهم  من  بعض  إلغاظة  يعمدون 
أنهم  وإشعارهم  يعرفونهن!(  من  سيما 
ما  يبذلون  أم  منهم؟  أفضل  حياًة  يعيشون 
الذين  الشامتني  شماتة  إلخماد  بوسعهم 
تلك  في  احلقيقي  األلم  حجم  يتوقعون 

العالقة؟
القتل  وحاالت  الصادِمة  الطالق  حاالت 
في  ُمبالغة  ُكل  بعد  جتيء  التي  املُفزعة 
عن  عاجزين  جعلتنا  الرومانسيات  تلك  نشر 
رائحة  منها  تفوح  غرامية  أي صورٍة  تصديق 
على   – ونستشعر  املنطقية،  غير  املُبالغة 
عداء  ة ما وراءها«، فالسُّ الفور- أن »وراء األِكمَّ
حًقا ينُدر أن يتحدثوا عن حياتهم العاطفية 
حًقا  والشبعان  فعالً،  »يعيشونها«  ألنهم 
ليس ُمضطرًا لإلسراف في الثرثرة عن شبعه 

إلقناع اآلخرين به.

ال تخدعونا بسعادتكم الزائفة!
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شهدت املنطقة العربية والشرق أوسطية علي مدار 
بني  وعصب  و«تربيطات«  حتالفات  الطويل  تاريخها 
عدد دول، لكن مع تبلور نظام عاملي جديد، لم تعد فيه 
الدول متثل الكيانات املهددة لغيرها من الدول، بعد أن 
ظهرت التنظيمات اإلرهابية، كأدوات تدميرية للنظم 
واجملتمعات علي مستوى التوتر واالستقرار والتنمية. 
وقد عانت املنطقة على مدار عشرات السنني من هذا 
اإلرهابية،  واجلماعات  الكيانات  لهذه  التدمير  التأثير 
لذا كانت من املنطقي أن تعقد قمة بغداد في نهاية 
املنطقة،  دول  أولويات  مثلث  عن  املاضي،  أغسطس 
ممثال في مواجهة التوتر واالرهاب وحتقيق التنمية عبر 
الشراكات االقتصادية بني دول املنطقة والدول احملبة 

واحلليفة مع دول املنطقة في العالم الغربي.
في هذا السياق، شهدت العاصمة العراقية، بغداد، 
والشراكة  للتعاون  بغداد  قمة  أعمال  أيام،  منذ 
من  وعدد  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  مبشاركة 
واحالل  التوتر  لتخفيف  والعالم،  املنطقة  دول  قادة 

التعاون باملنطقة.
وغربية،  وإقليمية  عربية  بلدان   9 القمة  في  وشارك 
واالمارات  والسعودية  واألردن،  مصر  الى  باإلضافة 

وقطر والكويت، وفرنسا وتركيا وإيران.
سياسي  مستوى  على  املشاركة  وكانت 

الرئيس  القمة  في  شارك  حيث  رفيع، 
والرئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 

وأمير  اميانويل ماكرون،  الفرنسي 
ثاني،  آل  حمد  بن  متيم  قطر 
الشيخ  الكويت  وزراء  ورئيس 
ورئيس  الصباح،  خالد  صباح 
حاكم  االمارات  دولة  وزراء 

وميثل  راشد.  بن  محمد  دبي 
السعودية في القمة وزير اخلارجية 

األمير فيصل بن فرحان، ووزير اخلارجية 
ووزير  اللهيان،  عبد  أمير  حسني  االيراني 

اخلارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

الدول  جامعة  عام  أمني  القمة  في  شارك  كما 
العربية احمد أبو الغيط، واألمني العام جمللس التعاون 
املتحدة  األمم  وممثلة منظمة  احلجرف،  نايف  اخلليجي 
املؤمتر  ومنظمة  األوربي،  واالحتاد  بالسكارت،  جينني 
اإلسالمي، وسفراء 20 دولة من بينها الواليات املتحدة 
األمريكية. وأعلن العراق أن املؤمتر يهدف إلى تخفيف 
حدة التوتر في املنطقة، وتطوير العالقات االقتصادية 

وحل اخلالفات بني جيران العراق.
أن  القمة  في  املشاركني  خطابات  خالل  من  ووضح 
التوتر واالستقرار والتنمية، تأتي في مقدمة أولويات 
السياسية  للنظم  احلاكمني  الزعماء  املنطقة  دول 
الفتاح  عبد  الرئيس  أكد  السياق،  هذا  في  فيها. 
السيسي إن العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية من 
إرهاب وحروب جلبت املعاناة له ولدول اجلوار، داعيا إلى 
تسهم  حقيقية  تنموية  سياسات  واعتماد  التوحد 
في جناح العراق للوفاء باالستحقاق االنتخابي املقبل. 
العراقية مبا  واكد مساندة مصر ودعمها للحكومة 
ميكنها من صون أمن واستقرار العراق واحلفاظ على 
مبينا  املنطقة،  في  دوره  واستعادة  أراضيه  وحدة 
النظر  وجهات  لتبادل  فرصة  يشكل  اللقاء  هذا  أن 
والتعاون  املنطقة  أزمات  مواجهة  في  والتشاور 
املبكرة  االنتخابات  جناح  ومتنى  التحديات.  ملواجهة 
للتقدم  العراقي  الشعب  أمام  الباب  ستفتح  التي 
بخطى ثابتة نحو املستقبل الذي يستحقه، وتساند 
التاريخية  العراق  مكانة  استعادة  في  احلكومة 
وترسيخ موقعه في العالم العربي ودوره في املنطقة 

وعلى صعيد اجملتمع الدولي.
الفرنسي،  للرئيس  بالنسبة  احلال  يختلف  ولم 
في  ومؤثر  فعال  دوؤ  لعب  إلي  باريس  تسعي  حيث 
الفرنسي  الرئيس  أكد  السياق،  هذا  وفي  املنطقة، 
مشروع  هي  والشراكة  التعاون  أن  ماكرون،  إميانويل 
بالفائدة  ويأتي  العالم  ودول  املنطقة  يخدم  مهم 

باريس مستعدة  أن  العراق. وأكد  واالستقرار لصالح 
بحاجة  وهي  اجملاالت  مختلف  في  املنطقة  لدعم 
العراقي  للشعب  مدينون  ونحن  جهودها،  لتنسيق 
الذي عانى من احلروب واألزمات، وحاليا ينشد التنمية 
والبناء. وأشار إلى أن العراقيني قاتلوا اإلرهاب قبل كل 
واستقراره،  وامنه  سيادته  لتعزيز  هنا  ونحن  شيء، 
مؤكدا أن فرنسا ملتزمة بوقوفها إلى جانب القوات 

العراقية في حربها ضد اإلرهاب.

نحترم  ماكرون  قال  التشريعية،  االنتخابات  وبشأن 
جهود احلكومة العراقية في االلتزام بإجراء االنتخابات 
املقبل، حيث ستكون  أكتوبر  من  العاشر  موعد  في 
نقطة حتول سياسي لصالح العراق، مؤكدا ان االحتاد 

األوربي سيرسل مراقبني على االنتخابات.
للمنطقة  رؤيتها  عن  عبرت  فقد  العراق  أما   
العراقي  الوزراء  مجلس  رئيس  خالل  من  والتحديات 
بغداد  مؤمتر  ان  إلي  أشار  الذي  الكاظمي  مصطفى 
يجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العالقات ونأمل 
بغداد.  مؤمتر  في  اقتصادية  مشتركات  بتحقيق 
وأضاف أن العراق واجه حتديات كبيرة وطموحنا كبير 
الشركات  الباب الستقبال  وفتحنا  إعماره  إعادة  في 
في  دولية  جدية  وملسنا  االستثمارية 
دعم االستثمار في العراق ونسعى 
احلياة  وإعادة  املشاريع  لتفعيل 
العراقية.  املدن  جميع  في 
ميثل  اإلرهاب  أن  إلى  وأشار 
على  مشتركاً  خطراً 
يرفض  والعراق  اجلميع 
كساحة  أراضيه  استخدام 
أن  موضحا  للصراعات«، 
اجملتمع  من  طلبت  احلكومة 
شهر  انتخابات  دعم  الدولي 
دولياً  دعماً  وتلقينا  املقبل  االول  تشرين 

إلجراء االنتخابات.
إحدى  تعد  التي  قطر،  فإن  األمر،  في  الغريب  أما 
الدول الفاعلة والرئيسية مع تركيا في رعاية ومتويل 
اإلرهابية، حدث تغير في موقفها، هل هو  اجلماعات 
تغييرات  هناك  أن  أم  فقط،  اخلطابي  املستوى  علي 
ظل  في  مستبعد،  أمر  وهو  سياساتها،  في  عملية 
املنظمات  من  للكثير  ومتويلها  وحتالفها  دعمها 
االرهابية، من بينها حركة طالبان، التي هزمت القوات 
األمريكية شر هزمية في افغانستان، واستولت علي 
االنسحاب  بعد  معدود،  ايام  خالل  احلكم  مقاليد 
التخريبي واملدمر للقوات األمريكية للدولة األفغانية.
بن حمد  متيم  الشيخ  قطر  أمر  أن  األمر  في  الغريب 
وأزمات  املنطقة = متر بتحديات  بأن  إن يعتبر  ثاني  آل 
معروفة لكم، وبعض بؤر التوتر فيها تشكل تهديداً 
ليس فقط لشعوب املنطقة بل أيضا للسلم واألمن 
الدوليني، األمر الذي يستدعي معاجلة جذور القضايا 
التي أفضت لبروز هذه األزمات املتتالية. يتحدث عن 
دويلته  ورعاية  لو لم يكن هو ومتويالت  مشكلة كم 
املسؤولة عن الكثير منها، بحثا عن دور إقليمي في 
املنطقة. ورغم كل ذلك يؤكد أن وحدة العراق وطنا 
وشعبا، وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية مبا في ذلك 
وحدة السالح الشرعي في ظل سيادة الدولة، هي من 
أهم اخلطوات في هذا االجتاه. وعلي الرغم من أن قطر 
في  االرهابية  للجماعات  الرئيسيني  الرعاة  من  تعد 
العراق وسورية، أمير قطر يؤكد أن الدوحة ستواصل 
دعم الشعب العراقي ومساندته في حتقيق تطلعاته 
الدولي  اجملتمع  داعيا  والتنمية.  واألمان  السالم  في 
استكمال  ليتمكن من  للعراق،  الالزم  الدعم  لتقدمي 
لتحقيق  والعسكرية  املدنية  املؤسسات  بناء  إعادة 
األمن واالستقرار والتنمية املنشودة للشعب العراقي 
تصريحات  كلها  وهذه  املعاناة.  طول  بعد  الشقيق 
حتتاح إلي حتليل وتفنيد ألن قطر تعد الراعي الرسمي 
املنطقة  في  اإلرهابية  اجلماعات  لتمويل  املعلن  غير 

العربية الشرق أوسطية!

قمة بغداد... مثلث اإلرهاب 
والتوتر والتنمية يحدد 

مستقبل التحالف في املنطقة
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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أونتاريو تقدم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لبعض الفئات 
السكانية الضعيفة

تقدمي  في  أونتاريو  ستبدأ  تورنتو: 
كورونا  لقاح  من  ثالثة  جرعة 
لألفراد االكثر عرضة لإلصابة مبرض 
املقاطعة  أصدرت  وقد  خطير، 
املؤهلة  الضعيفة  بالفئات  قائمة 
للحصول على اجلرعة الثالثة مبا في 
ذلك االفراد الذين زرعت لهم اعضاء، 
والسكان  الدم  بسرطانات  واملرضي 
دور  مثل  اخلطورة  عالية  بيئات  في 
التقاعد  ودور  االجل  طويلة  الرعاية 
العناية باملسنني من الشعوب  ودور 

االولى.
وقال املسؤولني؛ أن جرعتان من لقاح 
لعامة  قوية  حماية  توفر  كورونا 
السكان ضد العدوى والنتائج احلادة 

من املرض وحماية ضد متغير دلتا، ومع ذلك تكون هناك حاجة الى جرعة ثالثة بالنسبة لبعض السكان 
لتوفير حماية كافية لألفراد ذوي املناعة الضعيفة.

وقال الدكتور ديبالي مدير االمراض املعنية بزراعة االعضاء »نحن نعلم ان مرضي زراعة االعضاء يعانون من 
نقص املناعة وال يستجيبون جلرعتان من لقاح كوفيد 19 ولذلك قررنا اجراء جتربة حيث نظرنا الى جرعة 

ثالثة من التطعيم ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا تعزيز املناعة ».
وستقدم اجلرعة الثالثة لألفراد في الرعاية طويلة االجل بعد خمسة أشهر على االقل من تلقي جرعتهم 
الثانية وقد كشفت حكومة أونتاريو عن انه على جميع العاملني في املستشفيات واملقاولني والطلبة 
أخذ  على  دليل  تقدمي  واجملتمعية  املنزلية  الرعاية  وخدمات  االسعاف  في خدمات  والعاملني  واملتطوعني 
التطعيم كامال او تقدمي سبب طبي لعدم التطعيم ومن ال يقدمون دليال على اخذ التطعيم كامال سوف 

يضطرون ألخذ اختبار دوري لكوفيد 19 واكمال دورة تثقيفية عن فائدة التطعيم .
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   احلادي عشر من الشهر التاسع من السنة 
امليالدية!

   األول من الشهر األول من السنة القبطية!

   هوذا عيد النيروز، يأتي، كعادته، بإسمه 
املأخوذ من قاموسنا القبطي: »توي روج« 

أو: »توي روز«، الذي يعني: االزدهار.. ويعني: 
الفيضان املنعش!

   يوم مهيب تلتقي فيه فيضانات اخلصوبة 
املنتصرة على الصحراء امللتهبة، واحلقول 

اجلرداء، مع فيضانات الدم املقدسة املسكوبة 
من الشهداء، واملنتصرة بقوة على املوت!

   أنه، عيد االزدهار!

   .. إزدهار الزرع، والضرع!

   .. وإزدهار االميان الذي ازدهر بالشهادة، 
والشهادة التي ارتوت بالدم!

   يأخذنا التاريخ إلى أكثر من أربعة آالف سنة 
قبل امليالد، إلى العاّلمة »توت« الذي اكتشف 

جنم الشعرى اليمانية، الذي عندما يشرق 
ويلتقي بشروق الشمس، يتنفس النيل، ويبدأ 

الطوفان، وتنزل مياهه من املنابع األصلية 
اجلنوبية حاملة الطمي!

   فجعل يوم قران الشمس بالشعرى، عيداً 
للفرح بإقبال النيل فائضاً علي مصر باخليرات، 

وبذلك قدم لوطنه أقدم وأدق تقومي عرفته 
البشرية، حتى يومنا، فحملت رأس السنة 

اجلديدة اسمه تقديراً وعرفاناً بعبقريته! 

   وال يزال النجم املعروف بالعبور »سيروس«، 
يخلد ذكراه، إذ يشرق أفقياً عند الهرم األكبر 

في صبيحة يوم النيروز من كل سنة!

    أننا في عصر الدولة الرومانية!

   جاء عام 284 ميالدية، وقد تربع دقلديانوس 
على عرش القياصرة، ذلك الطاغية الذي 

حضر بنفسه إلى مصر، واعداً متوعداً، صانعاً 

جحيماً على هواه لشعبها املؤمن!

   لكنهم، ارتفعوا فوق النار احملرقة ، واملياه 
الغارقة، والوحوش الكاسرة املزمجرة، 

والسيوف اللوامع، واملناشير القواطع، واحلديد 
احملمي بالنار، والزيت املغلي، والنوارج الدارسة، 

واملعاصر التي تقرقع فيها العظام اآلدمية، 
والفؤوس املهشمة، واملطارق احملطمة.. 

واتخذوا من هذا التاريخ السنة األولى لتمجيد 
املوت البطولي لشهدائهم.. فأصبح العيد، 
عيدين: عيد أرضي، وعيد سماوي.  تكللهما 

احتفاالت جتمع بني البهاء والعظمة والسرور؛ 
ألنهم حسبوا متأهلني أن يعذبوا من أجل 

اسم املسيح!

   زمن آخر ينقلنا إليه التاريخ، وبالتحديد يوم 
4 يوليو سنة 1875، حيث أصدر اسماعيل 
باشا أمره: بإحالل التقومي األفرجني محله.. 

ورغم ذلك، ظل الفالحني املصريني متمسكني 
به، معتمدينه في شئون زراعتهم!

   وفي عصر الحق، قامت ثورة 23 يوليو 
1952، وصار االحتفال بالنيروز مقصوراً على 

املسيحيني، بعد أن كان املسلمني يحتفلون به 
معهم، كما يقول املؤرخون،  وكما يذكر ابن 

املأمون!

   التاريخ يبلغ بنا نهاية املطاف!

    وها هوذا رئيس الوزراء القبطي »بطرس 
باشا غالي«، أول من يقرر االحتفال برأس 

السنة الهجرية!

   فهل يأتي مسلماً، يتجاوز حدود التعصب، 
إلى جو من التسامح، ويجعل للعقائد، دائمأ، 
قداستها في نفوس شركاء الوطن، ويكرسه 

عيداً قومياً رسمياً للدولة، نلتقي فيه ونلتقي 
عنده في احتفاالت تدور حول معني النصر 

والتجديد، بوصفنا مصريني، وتتجلى فيه 
الوحدة املصرية؟!... 

عـادل عطيـة

من ذاكرة رأس 
السنة القبطية

امللقن 
اخلفي

تشاجرا  اليوم  هذا  في 
كان  مختلف!  بشكل 
الشجار هذه املرة عنيفاً 
ليس  كبيرة،  لدرجة 
املقصود بالعنف العنف 
العنف  ولكن  املادي 
العنف  وهذا  اللفظي، 

واحد،  جانب  من  كان 
لها  قال  هو!  جانبه  اجلانب  هذا  وكان 
سيئة  وصفات  خصال  غضبه  ثورة  في 
فيها كان يعلم علم اليقني أنها ليست 
يغضبها،  لكي  قالها  ولكنه  حقيقية 
وكأن كان هناك ملقن خفي يستتر داخله 
كي  يقوله  ما  يلقنه  جلده  حتت  يتخفى 
أتهمها  غضباً،  تستشيط  يجعلها  ما 
االهتمام  وعدم  والالمباالة  باإلهمال 
وبالتقصير في كذا وكذا و….. ،…..،…..الخ.

كان يقول االتهام يليه االتهام وهو يعرف 
أنه أتهام كاذب وغير حقيقي، كان نصفه 
فيما  يهذي  بل  يكذب  أنه  يرى  كله  بل 
املستتر  اللعني  امللقن  هذا  ولكن  يقول!! 
كان  تغضب،  أن  يريدها  كان  جلده  حتت 
يريدها أن حتزن! وأهانها لدرجة ال حتتمل! 

أما هي فكانت تنظر إليه صامتة ودموعها 
دون  تتقاطر  حزينة  كقطرات  تتساقط 
سرعة  تضاهي  سرعة  في  انقطاع 
يطلقها  كان  التي  واتهاماته  كلماته 
كجندي مهزوم بائس يطلق طلقاته في 
كانت  يأسه!  عن  تعبيراً  االجتاهات  شتي 

ال  ولكنها  إليه  تنظر 
األيام  شريط  ترى  بل  تراه 
كانت  ناظريها!  أمام  مير 
وصحتها  شبابها  ترى 
هذا  في  وتضحياتها 
البائس!  احلزين  الشريط 
الوقوف  تستطع  لم 
حتملها  أقدامها  تعد  فلم 
كرسي  أقرب  على  بجسدها  فألقت 
لدقيقة  إليه  ونظرت  دموعها  ومسحت 
استجمعت  ثم  ألسفل  نظرت  ثم  أخرى 

قواها ورحلت في صمت!
رحلت لألبد ولم تعود، لم تعاتب ولم تدافع 
البقاء!  عن نفسها ولم تناضل من أجل 
كانت ترى أنه حان وقت الرحيل فرحلت! 
أما هو فتعلم أنها قدره وحب عمره الذي 
ملقن  بسبب  منه  بنفسه  نفسه  حرم 
غبي سمح بوجوده حتت جلده بل وتركه 
على  يتغذى  وكان  يوم  بعد  يوماً  يكبر 
كبرياؤه وحبه للتملك وعجرفته وشعوره 
حتت  ينمو  كان  واألحسن،  األفضل  بأنه 
وشربها  عقله  دخلت  بالية  أفكار  ظل 

منذ حداثته من مجتمعه ومحيطه!
من  صمت  على  تعتمد  ال  كلمة،  وتبقي 
عشرة  على  ويبقي  يحبك  ألنه  يتحمل 
السنني، يوماً ما يصل اإلنسان إلى نقطة 
بعدها  جتده  ولن  أنواع(  )والرحيل  الرحيل 
أبداً وستعيش بدون من كنت تعتقد بأنه 

باق إلى األبد!

بقلم: 
جورج موسى

أونتاريو تقدم لبعض الفئات اختبار كورونا للفحص في املنازل 
كجزء من مشروع جتريبي

تلقوا  والذين  الثانوية  املدارس  في  والطالب  العاملني  لبعض  ستقدم  انها  عن  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
التطعيمات ويخالطون أفراد قد يحملون فيروس كورونا وال تبدو عليهم اعراض املرض اجهزة اختبار كوفيد 
19 الذاتية ليأخذوها ملنازلهم وهذا جزء من مشروع جتريبي يبدأ يوم 7 سبتمبر ويستمر ملدة 8 أسابيع 

وينتهي يوم 28 أكتوبر.
واملشاركة في هذه التجربة اختيارية وال يحتاج الطالب او املوظفني للكشف عن حالة التطعيم لديهم 
وهؤالء الذين قد يتعرضوا للعدوي بكوفيد -19 ميكنهم ايضا اجراء االختبار في مراكز التقييم احمللية او 

يختاروا العزل الذاتي.
ومت اختيار 13 وحدة صحية لهذا املشروع التجريبي ومنها منطقة بييل ومنطقة يورك ونياجرا ودورهام 
فيها  التطعيم  معدالت  أساس  على  املناطق  هذه  اختيار  مت  وقد  أونتاريو،  وشرق  لندن  وميدلسيكس 
وعدد الطالب في املدارس والقرب من مراكز االختبارات احمللية ونسبة احلاالت املرضية وجغرافيا املنطقة 
وعدة عوامل أخري، ولم تدخل منطقة تورنتو وأوتاوا في التجربة بسبب اخلدمات التي تقدم فيها وجتنب 

االزدواجية.
وقال املسؤولون ان اجهزة االختبار تشمل مواد تعليمية وادوات معملية وستكون املدارس مسؤولة عن 
كل  الي  املقدمة  العبوات  عدد  وسيستند  الذاتية  االختبار  اجهزة  من  العبوات  هذه  وتخزين  استقبال 
هذه  تدار  ان  وميكن  املدرسة  في  واملتواجدين  امللتحقني  عدد  من   %15 بــــ  يقدر  ما  على  ثانوية  مدرسة 

االختبارات إما ذاتيا او من قبل شخص أخر.
تسلم  وسوف  متاحة،  ستكون  االختبار  أجراء  كيفية  حول  تعليمية  فيديو  مقاطع  ان  احلكومة  وقالت 

عينات االختبار الى املدارس ويقوم شخص مسؤول باستالمها من الطلبة او املوظفني .
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ما بني احلقيقة واخليال ..اساطير مرعبة عن غابة »هويا - باكيو » املسكونة برومانياما بني احلقيقة واخليال ..اساطير مرعبة عن غابة »هويا - باكيو » املسكونة برومانيا
فيه  سيفكر  شيء  اول  رمبا  رومانيا،  ذكر  يتم  كلما 
ولكن  ودراكوال،  الدماء  مصاصي  هو  الناس  معظم 
رومانيا في حقيقة األمر لديها أكثر بكثير من مجرد 
فــ  الدماء،  مصاصة  والكائنات  املرعبة  األشياء 
»رومانيا« تعتبر من أكثر االماكن املسكونة في أوروبا، 
لديها أماكن مرعبة وسيئة السمعة مثل غابة ) هويا 
في  برمودا  »مبثلث  البعض  يسميها  والتي   ) باكيو   -
رومانيا »  و التي سنستعرض بعض القصص املثيرة 
حول هذا املكان الغامض والغريب في السطور التالية.

بوابة إلى بعد آخر 
يختبرون  باكيو(،   - )هويا  غابة  يزورون  الذين  معظم 
شعوراً غير مستقر، كما يدعي الكثيرون ان الغابة هي 
مبثابة باب إلى عالم آخر أو بعد آخر، فلم حتصل تلك 
الغابة على لقب »مثلث برمودا رومانيا« من فراغ، بل 
زوار  ان  املعروف والشائع  .. فأصبح من  هذا لسبب ما 
الغابة يختفون لفترات من الزمن ويعود بعضهم دون 
ما كانوا  إي تذكر عن املكان الذي اختفوا فيه، وغالباً 
يعودون بطفح جلدي غير مبرر وحروق على أجسادهم!

طفلة  اختفاء  حادثة  الغريبة،  احلوادث  تلك  وشملت 
في  تتجول  كانت  عندما  سنوات،   5 العمر  من  تبلغ 
ولكن  هوادة،  بال  عنها  والداها  بحث  واختفت!  الغابة 
مكان  او  الفتاة  يخص  شيء  أي  على  العثور  يتم  لم 
لآلمال،  اخمليب  البحث  من  وبعد عدة سنوات  وجودها، 
على  سنوات   5 مرور  بعد  ولكن  الفتاة  وفاة  إعالن  مت 
وكأنها  الغابة،  من  فجأة  الفتاة  خرجت  فقدانها، 

خرجت من العدم، ولم تتذكر أبداً ما حدث لها.
كانت تلك الفتاة من القلة احملظوظة، إذ قيل ان هناك 
الكثير من الناس الذين فقدوا في الغابة ولم يعودوا، 
سنوات  بضع  بعد  قتلى  عليهم  العثور  مت  ما  وغالباً 
بدون أي عالمات لوجود أذى أو رضوض على أجسامهم.

2- الكونت فالد دراكوال وأشباح الفالحيني
الدائمة واملنتشرة عن غابة  واحدة من اكثر القصص 
)هويا- باكيو ( هي انها كانت املكان الذي مت فيه قطع 

سيء   ) دراكوال  فالد   ( الشهير  الروماني  الكونت  راس 
السمعة  والذي كان مصدر إلهام لرواية برام ستوكر 

الشهيرة » دراكوال » .
كان فالد دراكوال معروفاً بتعطشه الشاذ والنهم للدم 
البشري، حتى قيل انه كان يعلق ضحاياه على اخلازوق 
بـ  تلقيبه  مت  حتى  الغذاء  طعام  لتناول  دعوتهم  بعد 

»فالد اخملزوق«.
تلك  في  يتجول  يزال  ال  دراكوال  فالد  شبح  أن  يعتقد 
الغابة اخمليفة، ومع ذلك فإن فالد ليس الشبح الوحيد 
يقال  بل  الغابة،  أنه يهيم على وجه في  يُعتقد  الذي 
الرومانيني  الفالحني  بأرواح  أيضاً  مسكونة  الغابة  ان 
بإن  عيان  شهود  وأفاد  عقود،  منذ  هناك  ُقتلوا  الذين 
تلك األرواح املعذبة تتجول عادة في أزواج، ووصفوهم 
بانهم ميلكون عيون خضراء حادة، ويحيط بهم ضباب 

اسود كثيف.
3- الهمس واألصوات

ليس من الغريب ان يتجنب السكان احملليون دخول تلك 
حيث  بها،  احمليطة  األساطير  تلك  كل  بسبب  الغابة 
يزعم البعض أنه عند دخول الغابة، فإن شعور القلق 
يضربك من كل مكان، وتشعر وكأن هناك شخصاً ما 

يراقبك - أو رمبا شيئاً ما - !
حتى أن بعض الناس الذين يعيشون بالقرب من الغابة 
قادم  أبلغوا عن سماعهم ألصوات مرعبة وصراخ  قد 

من الغابة في منتصف الليل.
كان هذا الصراخ عاٍل جداً في إحدى املرات، األمر الذي 
وبعد  األمر.  في  للتحقيق  الشرطة  تدخل  استدعى 
سيئة  الغابة  تلك  ودخلوا  الشرطة،  رجال  جاء  أن 
السمعة، أفادوا بأنهم سمعوا همسات وأصوات، مع 
حملات لظالل غريبة حولهم، فتملكهم الرعب وفروا من 

الغابة مهرولني من الفزع!
إلى قيادتهما  تقريرهما  وعندما قّدم الشرطني الحقاً 
قالوا فيه »لم يكن هناك نشاط إجرامي هناك، ولكن 

أيا ما كان، فقد تأكدنا من أننا لن نعود«.

نصفي  بصداع  الشرطيان  أُصيب  التالي،  اليوم  في 
شديد، وغثيان، مع وجود عالمات حرق غير مبررة على 
أجسادهما، ولكن ذلك احلادث لم يتم نشره على نطاق 
واسع، حتى ال ينتبه الناس إلى وجود نشاط خارق في 

تلك الغابات.
4- الصحون الطائرة 

على  اخلارق  النشاط  لعشاق  الرئيسي  التركيز  كان 
عمق  في  موجودة  امليتة  النباتات  من  ُشكلت  دائرة 
نبات،  أي  فيها  ينمو  ال  الدائرية  البقعة  تلك  الغابة، 
وحتليلها،  التربة  تلك  من  عينات  أخذ  مت  الفور  وعلى 
وكانت النتائج غير عادية أبداً .. فقد مت العثور على مادة 
غير معروفة سامة جدا، وال تسمح بأي شيء أن ينمو 

في تلك املنطقة الغامضة!
تلك  ماهية  عن  والتخمينات  التكهنات  انتشرت 
البقعة الغريبة في عمق غابة ) هويا - باكيو (، وذهب 
اآلراء الداعمة لوجود األطباق الطائرة )اليوفو( ان تلك 
املنطقة هي نقطة هبوط العديد من األجسام الغريبة 
املنطقة  العيان في  العديد من شهود  التي شاهدها 
هي  السامة  الغريبة  املادة  تلك  وأن  بالغابة،  احمليطة 
مبثابة وقود لتلك االجسام الغريبة أو االطباق الطائرة .
التي مت اخذها جلسم  أن الصورة األولى  بالذكر  وجدير 
غريب يحوم بالقرب من غابة )هويا -باكيو  ( كان في 
يحلق  وهو  بارنيا(  )إمييل  التقطتها  عندما   ،  968 عام 

في السماء.
وزاد عدد مشاهدات األجسام الغريبة على مر السنني، 
الطائرة في  الغريبة  آخر تصوير موثق لألجسام  وكان 
عام 2002، عندما التقط اثنان من املواطنني يعيشان 
ضواحي  في  يقع  مبنى  من  العلوي  الطابق  في 
غريب  جلسم  ثانية   27 ملدة  فيديو  مقطع  ماناستور، 
شكل  على  وكان  السماء،  في  يحلق  ومشرق  طويل 
اجلسم  هذا  ثم صعد  تقريباً،  متر   50 بطول  سيجارة 

إلى أعلى واختفى في كتلة من الغيوم.
5- العروس 

حزناً  القصص  أكثر  من  واحدة  هي  األرجح  على  هذه 
يقال  حيث  باكيو(.   - )هويا  غابة  بها  اشتهرت  التي 
في  يوماً  يتجوالن  وخطيبها  عروس  هناك  كان  انه 
بشكل  الفتاة  توقفت  عندما  املشؤومة،  الغابة  تلك 
مفاجئ وبدأت في املشي في االجتاه اآلخر، وفي البداية 
لم  انها  ادرك  عندما  ولكن  ذلك  خطيبها  يالحظ  لم 
ومت  يجدها،  لم  ولكنه  عنها،  بحث  معه،  متشي  تعد 
إرسال فرق بحث عن الفتاة ولكن دون جدوى، فلم يتم 
خطيبها  اقام  لذكراها،  وتخليداً  لها،  أثر  على  العثور 
الذي  املكان  من  مقربة  على  تذكاري  نصب  وأسرتها 

اختفت فيه.
في  يتجول  مازال  العروس  شبح  أن  يقال  ذلك  ومع 
الغابة، وقد شوهدت مرات عديدة وهي ترتدي فستان 
فقط  نفسها  وتظهر  خطيبها،  عن  وتبحث  زفاف 

لغيرها من النساء وليس الرجال.
مت تسمية شبح الفتاة بـ »العروس« من قبل السكان 
العروس  شبح  ان  العيان  شهود  قال  وكما  احملليني، 
وجه  على  الصغار  االطفال  ويراها  الود،  لهم  يظهر 

اخلصوص وتبتسم وتلوح لهم.
اخلرافات  تلك  مصداقية  تكتشف  ان  اردت  ان  وأخيرا 
واالساطير من عدمه فما عليك أن تسافر إلى رومانيا 
... وال تنسى ان حتكي لنا عن لقاءك  لتجرب بنفسك 

مع الكونت )مصاص الدماء(.

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

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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me
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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

هناك انباء عن وعود لتيودور في حالة فوزه في االنتخابات القادمة، مبنع غير الكنديني من 
رأيي ضحك على  في  وهذا  العقارات.  أسعار  في كندا كوسيلة خلفض  العقارات  شراء 
واجتاه  االقتصادي  التقدم  حساب  علي  سياسي  مكسب  على  للحصول  العامة  عقول 
نحو مزيد من االشتراكية او الشيوعية. ان تنفيذ مثل هذا االجراء سيخفض بالفعل من 
أسعار العقارات لفترة قد تكون على األكثر ملدة عامني ثم حتدث بعد ذلك ازمة خطيرة 
في توفر املساكن فتكون النتيجة على املدي البعيد كارثية ألنه سيتبع ذلك مزيد من 
الدولة الشمولية املغلقة  دائرة  الدولة ملعاجلة االزمة اجلديدة وندور بعد ذلك في  حتكم 
االقتصادية  االزمات  عالج  ان  الشيوعية.  الدول  تاريخ  عبر  سياساتها  فشل  ثبت  والتي 
على  يقوم  الذي  احلر  االقتصاد  اساسيات  على  قضاء  لهو  حكومية  قوانني  او  بإجراءات 
نظرية العرض والطلب والسوق احلر الذي هو السبب الرئيسي في تقدم الدول الغربية. 

وسأشرح األسباب بالتفصيل في العدد القادم

حزب الليبرال قد مينع األجانب من شراء العقاراتحزب الليبرال قد مينع األجانب من شراء العقارات

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News
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عقارات وإقتصاد
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مجلة »علم النفس اليوم«:

األبوة املفاجئة

التالية  الكآبة  من  فترة  يختبرن  اللواتي  النساء  من  كثيرات     
للوالدة تدوم من يوم الى اسبوع بعد الوضع. وتراوح تفسيرات هذه 
قلة  مثل  خارجية  واسباب  هرمونية  داخلية  اسباب  بني  الظاهرة 
النوم. ولقد باتت الظاهرة املذكورة تصيب الرجال ايضاً في أيامنا 

هذه، بعدما بات الرجل يلعب دوراً في اعباء الوالدة وما يليها من عناية بالوليد. ويقول احد اآلباء: »لم اكن 
مستعداً لتلك التغييرات احلاسمة التي طرأت على حياتي. فقد تقطع نومي الطبيعي ووجدت نفسي 
بعد اسبوع على شفير االنهيار«.  وفي اختبار اجرته العاملتان النفسيتان األمريكيتان كاثلني اتكينسون 
)كاليفورنيا( وآنيت ريكيل )ديترويت(، تبني أن هذه الظاهرة شائعة بني اآلباء. فهم كانوا يتوقعون ان يتصرف 
االجتماعية  بزوجته وعالقته  األب  أن عالقة  مواليدهم على نحو منتظم، لكنهم لم يفعلوا هذا. كما 
بأصدقائه اضطربت كثيراً في االشهر التي تلت الوالدة. وتقترح العاملتان املذكورتان أال ينقطع االبوان عن 
اجملتمع بعد والدة طفل لهما، بل ان يسهرا خارجاً من وقت الى آخر.      ومن حسن احلظ أن اعراض الكآبة 

ال تلبث أن تزول بعد تعود الوالدين منطاً جديدأً من احلياة، وبعد استقرار الوليد ومنوه.

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

الفكاهة عند الرؤساء

اذا كان هو نفسه موضوع فكاهاته. فالرئيس  أن يتمتع االنسان بروح الفكاهة، وخصوصاً     مهم جداً 
االمريكي األسبق هوارد تافت كان يسخر من بدانته، وذلك لم يسيء أبداً الى كرامته الشخصية، فالشعب 
أحبه كثيراً. واعتاد الرئيس ابرهام لنكولن اطالق النكات في اللحظات املتوترة احلرجة، وغالباً ما استهدف 
نفسه بدعاباته، والتاريخ يحفظ له هذه امليزة االنسانية بكثير من التقدير. فروح الفكاهة جزء من فن 

القيادة والتماشي مع البشر واجناز االمور الكبيرة.

صحيفة »ذا فاميلي داي« األمريكية:

الوعد الغامض

    ان عالمة االستفهام املرتسمة على وجه كل مولود جديد هي تذكرة لنا مبا هو إلهي في نفوسنا: في 
عقولنا وادراكنا وبصرنا. وهذه العالمة تتعلق فوق مهد الوليد مثل قوس حمام، وتشير الى تلك الكتلة 
وجه  على  عبقرية،  من  قبس  الضئيل  الرأس  ففي  كبيرين.  وغموض  تنطوي على سحر  التي  الضعيفة 
يختصر جمال الكون.  والطفل، اذ يغفو، يبدو بريئاً كالثلج الطاهر. ثم يغضب كمن له سلطان، وترتفع 
من يده قبضة صغيرة متسك محراثاً او تدير دفة سفينة أو متنح املرضى الشفاء أو تهز اجلموع او تخط 

طريقاً الى عالم جديد.

صحيفة ذا صن البريطانية:

كيف تكتشف كل ما تعرفه غوغل عنك؟

ويب  موقع  لديها  ولكن  بك،  املتعلقة  البيانات  من  هائالً  قدرًا  غوغل  تتعقب 
حيث ميكنك رؤية هذه البيانات بنفسك.

وكل ما عليك القيام به هو اتباع بعض اخلطوات البسيطة، واالستعداد لرؤية 
سجل مفصل بشكل مرعب لعادات تصفح الويب واحلياة اليومية التي تعرفها غوغل عنك.

لالطالع على البيانات التي جمعتها غوغل عنك، حتتاج أوالً إلى فتح حساب غوغل اخلاص بك عن طريق 
البيانات  انقر فوق  إدارة حساب غوغل اخلاص بك. بعد ذلك  النقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم حدد 

والتخصيص، وهنا ستتمكن من التمرير خالل أنشطتك السابقة عبر اإلنترنت.
إلى  بالتمرير  وإذا قمت  للخرائط،  زمني  يوتيوب ومخطط  والبحث على  املشاهدات  ذلك سجل  ويشمل 

أسفل الصفحة، فسترى خيارًا لـ »تنزيل بياناتك أو حذفها«.
كيف متنع غوغل من تخزين الكثير من املعلومات عنك في املستقبل؟

ارجع إلى »البيانات واخلصوصية« و »نشاطي« وضمن »نشاط الويب والتطبيقات«، سترى زر تبديل أزرق، 
بوضعه على وضعية عدم التشغيل لن يتم تخزين نشاطاتك على الويب، وميكنك أيًضا إيقاف تشغيل 

»سجل املواقع« و »سجل يوتيوب«، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

صحيفة »صن« البريطانية:

ملكة بريطانيا تخطط إلجراء قانوني ضد »هجمات« ميجان وهاري

للرد  قانونية  بالتخطيط إلجراءات  القصر  بريطانيا، كبار مساعدي  الثانية، ملكة  إليزابيث  امللكة  أمرت 
القانوني  الفريق  يستشير  البريطانية،  »صن«  لصحيفة  ووفقاً  وميجان.  لهاري  املؤذية  الهجمات  على 
جلاللة امللكة خبراء في التشهير بعد وابل من االنتقادات التي وجهها الزوجان األمير هاري وميجان ماركل 
ملكة  أن  مطلع  مصدر  وكشف  العام.  هذا  البريطانية  املالكة  للعائلة  املتحدة  الواليات  في  املقيمان 
حلد  وصل  أن شعورها  وأوضح  املتكررة«،  الهجمات  من  »غاضبة  أصبحت  عاماً،  الـ95  بريطانيا، صاحبة 
القول: »لقد طفح الكيل«. اهتزت العائلة املالكة الشهر املاضي بسبب كشف هاري عن كتابته ملذكراته 

التي ستصدر العام املقبل، والذي يصادف اليوبيل البالتيني جلدته ملكة بريطانيا.
ولذلك، يجري اآلن النظر في حتذير قانوني لشركة النشر Penguin Random House، املسؤولة عن نشر 

مذكرات حفيد ملكة بريطانيا األمير هاري األدبية، املتوقع صدورها في أواخر 2022.
بها،  وماركل  هاري  إعالم  وسيتم  القانونية،  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  سيتم  البريطانية  للصحيفة  ووفقاً 

وحتذيرهما بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات املتكررة.
وقال املصدر املطلع إنه يتم اآلن حتدث الفريق القانوني للعائلة املالكة إلى شركات لديها خبرة في أمور 
التشهير واخلصوصية. وتابع: »في حالة مت ذكر اسم شخص في كتاب مذكرات األمير هاري واتهمه بشكل 
مباشر بشيء ميكن أن يكون تشهيراً وينتهك أيضاً حقوقه في حياة أسرية خاصة«، كما ميكن للفريق 

القانوني أيضاً االتصال بناشري الكتاب لطلب حتذير مسبق مبحتوياته واحلق في الرد.

جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  في  الكاتب  رأى 
وليم ماكغورن أن الرئيس األمريكي جو بايدن سرع 
يريد  خطاب  أجل  من  أفغانستان  من  االنسحاب 
في  بايدن  جو  سيقول  »ماذا  متسائالً  يلقيه،  أن 
يخطط  كان  ما  نعلم  »نحن  وكتب  11 سبتمبر؟« 
لقوله. كان يأمل استغالل الذكرى العشرين إلعالن 
نفسه الرئيس الذي جنح في ما لم يفعله أحد من 
ودونالد  أوباما،  وباراك  بوش،  دبليو  جورج  أسالفه، 
أفغانستان.  في  تنتهي  ال  التي  احلرب  إنهاء  ترامب، 
توفير  املصطنع  النهائي  املوعد  من  الغرض  وكان 

خلفية دراماتيكية للخطاب الذي أراد أن يلقيه«.
ولكن اخمَلرج الفاشل أفسد تلك اخلطة. واألسوأ من 
ذلك أنه استسلم نهائياً لألصوليني اإلسالميني. 11 

سبتمبر بات ما قصدوه في 2001، يوم انتصارهم.
ولفت إلى أن جزءاً من هذا االنتصار يعود إلى القاعدة 
أمريكا.  ذاكرة  في  سبتمبر   11 تاريخ  نقش  الذي 
استعاد قادة القاعدة اليوم املالذ الذي اعتادوا عليه 

للتخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتنفيذها.
من  أكبر  طالبان  انتصار  أن  إلى  الكاتب  ولفت 
الدعاية  نشرت  املاضية،  األيام  فخالل  أيضاً.  ذلك 
صورة  احلركة،  في   313 بدري  وحدة  إلى  املنسوبة 

عليها،  االستيالء  بعد  أمريكية  مبالبس  ملقاتليها 
لصورة  ساخرة  محاكاة  في  طالبان  علم  ورفعوا 
مشاة البحرية الشهيرة في احلرب العاملية الثانية، 
أيوجيما  فوهة  على  األمريكي  العلم  يرفعون  وهم 
الكاتب  ويتساءل  اليابانية.  سوريباتشي  بجزيرة 

بسخرية »لَم ال؟، لقد انتصروا«.
بايدن  أن  يعتقدون  يزالون  ال  »الذين  الكاتب  وتسأل 
أيضاً  يؤمنون  هل  باالنسحاب،  حق  على  كان 
االستخباراتية  للمعلومات  خسارتنا  أن  بتأكيداته 
استراتيجي  جزء  في  جوية  وقاعدة  األرض،  على 
كابول،  في  العدو  ذلك  بدل  وحليف  العالم  من 

ستعويض بقدرات في األفق«؟
وإذ يقّر الكاتب بأن »معظم األمريكيني أرادوا دائماً 
عودة رجالنا ونسائنا« بالزي العسكري إلى الوطن، 
فإنه يلفت إلى أن« الشعب األمريكي ليس أطفاالً«.

سنحتفل  أسابيع،  ثالثة  »بعد  القول:  إلى  وخلص 
بالذكرى العشرين للهجوم األكثر دموية على أرض 
جنحوا  الذين  لإلرهابيني  املأوى  وفروا  والذين  أمريكا. 
في ذلك، سيكونون محتفلني في كابول. فما الذي 
وال  اآلن،  بايدن  جو  خطابات  كتاب  يبتكره  أن  ميكن 

يزيد األمر سوءاً؟«.

وول ستريت جورنال:

11 سبتمبر؟ماذا سيقول بايدن في 

مجلة »ديسكافر«:

الذكاء انواع

    راحت فتاة شابة تقص على صديقتها األسباب 
اآلخر  على  معارفها  أحد  تفضل  جعلتها  التي 
بجميل،  معرفتي  قويت  »عندما  به:  الزواج  وتقرر 

ظننت أنه أذكى انسان في العالم«.
   ـ هذا رائع! ولكن ملاذا آثرت سليماً عليه؟

   »ألني في حضور سليم، أظن أني أنا أذكى إنسان 
في العالم«.

مجلة »بانوراما« االيطالية:

اعرف حدودك!

   من أجل فهم حياة شخص ما، ال يكفي أن نعرف 
ماذا يفعل، بل يجب أن نعرف أيضاً ما الذي يتركه 
عن عمد. ثمة حدود لعمل املرء اجلسدي والذهني 
مسائل  حتري  في  وقتاً  يضيع  ال  من  هو  واحلكيم 
الذي  ذاك  هو  منه  واألحكم  لها.  مؤهالً  ليس 
ينتقي، من بني األشياء التي يقدر عليها، تلك التي 

يجد في اجنازها أكبر متعة ممكنة.
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زعيم احملافظني: أعالم كندا التي نكست زعيم احملافظني: أعالم كندا التي نكست 
بعد اكتشاف مقبرة كاملوبس يجب ان ترفع اآلنبعد اكتشاف مقبرة كاملوبس يجب ان ترفع اآلن

احلكومة  مباني  على  الكندية  األعالم  لرفع  الوقت  حان  »إنه  أوتول  إيرين  الفيدرالي  احملافظني  زعيم  قال 
الفيدرالية في جميع أنحاء البالد«، وذلك بعد أن مت تنكيسها ملدة ثالثة شهور بسبب اكتشاف قبر مجهول 

جماعي ألطفال الشعوب االصلية في كاملوبس.
االنتهاكات  لديها من  احلزين  التاريخ  الرغم من  برفع علمها علي  تفتخر  أن  يجب  البالد  أن  أوتول  وأضاف 
االستعمارية، وقد أمر جسنت ترودو بتنكيس االعالم الكندية على املباني الفيدرالية في نهاية شهر مايو، 
بعد واقعة اكتشاف مقبرة اطفال الشعوب االصلية، وكان التوجه هو إبقاء االعالم منكسة في )يوم كندا( 

وحتى أشعار أخر دون حتديد تاريخ انتهاء محدد.
وفاة  االعالم عند  تنكيس  االعالم، فيجب  تنكيس  او  رفع  التي حتكم كيفية  الفيدرالية  القواعد  ومبوجب 
مجلس  وأعضاء  البرملان  اعضاء  او  الوزراء  رئيس  او  العام  احلاكم  او  امللك  مثل  البارزين  االشخاص  بعض 

الشيوخ، وال تنكس االعالم ابدا في )يوم كندا( او في )يوم فيكتوريا( بغض النظر عن االحداث.
ويتمتع رئيس الوزراء بسلطة تقديرية واسعة لتنكيس االعالم في ظروف استثنائية، وتنص القواعد على 
إنه؛ بالنظر الي هذه االعالم املعترف بها كرمز للدولة فإن تنكيس االعالم هو بيان مرئي يشير الى الشعور 
باحلزن واخلسارة التي يشترك فيها جميع املواطنني وينبغي ممارسة اي قرار بتنكيس االعالم بطريقة مناسبة 

ومتسقة.
وقال أيرين أوتول »انه كندي فخور بالرموز الوطنية وانه حان الوقت لرفع االعالم بعد ان ظلت منكسة ثالثة 
أشهر، وأضاف أعتقد انه يجب أن نكون فخورين بإعادة رفع علمنا، وان الوقت ليس مناسبا لهدم كندا وانه 

وقت إلعادة االلتزام ببناء كندا لتكون البلد التي نعرفها ولكي تلتزم بكندا عليك أن تفتخر بها«.
البلديات هذا  )يوم كندا( كما فعلت بعض  الغاء  الي  الرامية  أوتوا مجددا معارضته لبعض اجلهود  وأكد 
العام، وقال »ال ميكننا الغاء اليوم الوحيد في السنة اخلاص بكندا ونحن بحاجة الستغالل هذا اليوم إلعادة 

االلتزام بطريق املصاحلة”.

حملة ترودو االنتخابية تواجه مستوى من الغضب لم يسبق له مثيلحملة ترودو االنتخابية تواجه مستوى من الغضب لم يسبق له مثيل
اثناء  قيام الليبراليني بحملة انتخابية مؤخرا وفي 
كيلومتر   50 بعد  علي  تقع  التي  بولتون  مدينة 
شمال غرب تورنتو احتشد نحو 200 فرد لالحتجاج 
علي سياسة جسنت ترودو في ادارة البالد وسياسته 
في اللقاحات وكان احملتجون في هوس من الغضب 
وثائق  ولفرض  للتطعيم  مناهضون  وهتف نشطاء 
الفتات  وحملوا  ترودو  ضد   - االفراد  تطعيم  تثبت 

مناهضة له كتب عليها بذاءات واحتجوا بأن ترودو غير البالد بطريقة  غير مقبولة.
وجتاوز عدد احملتجني عدد أفراد الشرطة وبعد تأخير جتاوز الساعتان ألغى التجمع وقالت الشرطة 
انه من اخلطر املضي قدما في هذا التجمع، ثم رافقت الشرطة ترودو وحافلة احلملة االنتخابية 
إلى مكان أخر. وبعد إلغاء احلدث عقد ترودو مؤمترا صحفيا مرجتال مع الصحفيني واملرشحني، 
في ملعب رياضي في برامبتون وملا سؤل عن انطباعه عما حدث؛ قال »لقد شهدنا خالل االشهر 
الثمانية عشر املاضية زيادة في القلق والغضب واالحباط والشعور بالعجز لدي مجموعة من 
الناس، بطريقة ال يستطيعون السيطرة عليها، وإنه شهد مستوى من الغضب لم يراه قط 

خالل 12 عاما كسياسي بل وكأبن لرئيس وزراء«.
هذا وقد تكرر املشهد ثانية خالل حملة ترودو االنتخابية في كامبريدج منذ ايام حيث قام أكثر 
من 100 فرد باالحتجاج علي سياسته ورددوا شعارات مليئة بألفاظ نابية، وحملوا الفتات تظهر 
صورة ترودو علي حبل املشنقة وقام البعض بشتم ضابط امن اسود تابع لترودو، ومع ذلك لم 
توجه الشرطة آية اتهامات للمحتجني، فقط قاموا بترحيل شخص واحد بتهمة التعدي على 

ممتلكات الغير.

القبض علي املتهم بحرق كنيسة مارجرجس القبطية القبض علي املتهم بحرق كنيسة مارجرجس القبطية 
ببريتش كولومبياببريتش كولومبيا

جود نيوز - تقارير: أعلنت الشرطة الكندية نبأ القبض علي املتهمة بحرق كنيسة مارجرجس 
القبطية االرثوذوكسية مبقاطعة بريتش كولومبيا الكندية. وفي بيان للشرطة جاء فيه بأنه 
مت القبض علي سيدة في عمر 35 عام تدعي »كاثلني بانك« ومت توجيه لها تهمة احلرق العمد 
للكنيسة  اجلدير بالذكر أن باب الكنيسة كان تعرض للحرق في الرابع عشر من يوليو املاضي 

بينما تعرضت الكنيسة كاملة للحرق في التاسع عشر من الشهر ذاته  

أونتاريو تتكلف بـــــــ أونتاريو تتكلف بـــــــ 3939 مليون دوالر ألطباء العيون بعد  مليون دوالر ألطباء العيون بعد 
تهديدهم بوقف خدماتهمتهديدهم بوقف خدماتهم

تورنتو: قالت حكومة أونتاريو أنها ستدفع على الفور 39 مليون دوالر ألطباء العيون في املقاطعة 
هذه  احلكومة  وتقدم  رجعي،  بأثر  احلكومة  متولها  التي  للخدمات  املتزايدة  التكاليف  حلساب 
االموال ملرة واحدة وذلك بعد أن هدد أطباء العيون بالتوقف عن فحص عيون املرضي التي يغطي 

تكاليفها التأمني الصحي للمقاطعة.
تبلغ  والذين  فيها  املقيميني  لعيون  فحص  تغطي  الصحي  للتأمني  أونتاريو  خطة  أن  ويعرف 
او أقل والذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر مرة واحدة رئيسية في السنة،  أعمارهم 19 سنة 

وايضا تغطي بعض احلاالت الطبية احملددة.
الرعاية  على  احلصول  امكانية  علي  املدفوع  املبلغ  هذا  يحافظ  أن  تأمل  أنها  املقاطعة  وقالت 
الصحية للعيون مع مواصلة املناقشات مع اطباء العيون بشأن تكاليف التشغيل وزيادة الرسوم 
في املستقبل، وقالت رابطة أطباء العيون أنها تعرضت لنقص في التمويل لعدة سنوات مشيرة 
الي أن املقاطعة تدفع لفحص عيون فرد واحد 44،65 دوالر ويتحمل الطبيب الفرق في التكلفة 

ويبلغ %45

مظاهرات في مونتريالمظاهرات في مونتريال
 ضد اللقاحات االلزامية للعاملني في الصحة ضد اللقاحات االلزامية للعاملني في الصحة

الصحية  الرعاية  قطاعات  من  املهنيون  من  العديد  جتمع 
والتعليم والشرطة في حديقة ميزوننوف في مونتريال في 
مظاهرة اطلق عليها )املهنيون املتحدين( وساروا لالحتجاج 
على تدابير الصحة العامة في كيبيك مبا في ذلك اللقاحات 
وااللتزام  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملني  االلزامية 
بتقدمي دليل على أخذ التطعيمات للوصول الى اخلدمات غير 

االساسية.
وحمل املتظاهرون الفتات كتب عليها )ال لفرض التطعيمات( 
و)اختياريا وليس إلزاميا( وقال ديف مارسالي إحدى املشاركني 
»أنا بالتأكيد لست مع االلتزام بتقدمي ما يثبت احلصول علي 
احلدود«.  كل  يتجاوز  أصبح  االمر  ان  أجد  وانا  التطعيمات، 
دليل  تقدمي  ان  قبلنا  )اذا  املشاركني  من  واحدة  ايضا  وقالت 

على اخذ التطعيمات، فسنقول نعم ألي شيء أخر.
وقالت ممرضة تعمل في مستشفى في مونتريال »إنها تعارض إلزام العاملني في الرعاية الصحية بأخذ 
االطباء عدم  منها  وطلب  اللقاحات  من  رد فعل شديد  لديها  كان  ألنها عندما كانت صغيرة  اللقاحات، 
احلصول على التطعيمات لذا فهي ال تستطيع حتمل هذا النوع من اخملاطر، وإن احلكومة ال ينبغي عليها 

فرض شيء يتعلق بالقرارات الشخصية للناس اخلاصة بصحتهم«.
التطعيم اجباريا  وزراء املقاطعة فرانسوا ليجول قد أعلن في وقت سابق عن اعتزامه جعل  وكان رئيس 
جلميع العاملني في الرعاية الصحية الذين لديهم تعامل وثيق مع اجلمهور واملرضى ملدة 15 دقيقة علي 

االقل.
االستثناءات  بعض  هناك  بان  االعتراف  يجب  »إنه في حني  والبيولوجيا  الوراثة  علم  في  اخصائية  وقالت 
لألشخاص غير القادرين طبيا على أخذ التطعيمات، فإن مقدمي الرعاية الصحية يتحملون مسؤولية هي 
عدم احلاق الضرر باملرضى، والتطعيم هو مثال علي هذا الواجب املذكور، ويجب التأكيد على أن قرار احلصول 
على اللقاح أم ال! ليس قرارا شخصيا - فال ميكنك ان تقول حقي هو حريتي، في حني أن قرارك واخلطوات 

التي تتخذها ستؤثر على االشخاص الذين يتصلون بك«.
وقال رئيس الوزراء ملقاطعة كيبيك »إن اجتاها مقلقا في زيادة عدد احلاالت اجلديدة لفيروس كورونا املتحور قد 
دفع املقاطعة الى اللجوء الى مزيد من التطعيمات ملكافحة املوجة الرابعة من عدوي كوفيد 19 ومتحور 

)دلتا(«.
انه بداية من االول من سبتمبر اجلاري أصبح على سكان  وفي الوقت نفسه اعلنت حكومة كيبيك عن 
كيبيك اظهار دليل على حصولهم على التطعيم كامال وذلك باستخدام تطبيق يكون متاح على الهاتف 
احملمول حتى ميكنهم الوصول الى اماكن مثل دور السينما واملسارح واملهرجانات وصاالت الرياضة وحدائق 

احليوانات وغيرها من االماكن غير االساسية.
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جربيجربي معي معي
خزنه  بسبب  تغير طعمه  أو  نكهته  السمن  فقد  إذا   •  
ملدة طويلة، أضيفي كوباً من اللنب احلامض )الزبادي( إليه 
ثم اغليها ملدة ثالث دقائق. سوف تعود الرائحة الطبيعية 

للسمن!
• امضغي العلكة )اللبان( في أثناء بشر البصلة؛ تضمنى 

أال تدمع عيناِك! 
)الدقيق(  الطحني  النقل في  أو  الفاكهة  • تغمس قطع 
الفرن  في  زجها  قبيل  الكيكة  في عجينة  غرسها  قبل 

فال تهبط لقاع الكيكة وتلتصق! 
• الزالة بقع البيض، يزال الزائد ثم ينقع الثوب املبقع في ماء بارد مذاب به بعض ملح الطعام ، ثم يحك 

ويستكمل التنظيف.

أيهما أقوى ذاكرة املرأة أم أيهما أقوى ذاكرة املرأة أم الرجل؟الرجل؟
   الذاكرة هي قدرة العقل على اختزان حدث ما، ثم استرجاعه 
تستطيع  التي  هي  القوية  والذاكرة  سبب.  ألي  أخرى  مرة 
طويل  زمن  من  عليها  مر  مهما  املاضية  األحداث  استرجاع 

وبطريقة منظمة.
على  أقدر  املرأة  ذاكرة  أن  والدراسات  األبحاث  أثبتت  وقد     
الرجل  ذاكرة  من  الصغيرة،  بتفصيالتها  األحداث  استرجاع 

الذي يهتم بتذكر احلدث بصورة عامة.
   وتتأثر الذاكرة بعوامل وظروف كثيرة منها على سبيل املثال: العمر - احلالة النفسية - الظروف الصحية...
   فقد وجد أن بعض الناس عندما يتقدم بهم العمر، يعانون من ضعف في الذاكرة. كما أن اإلنسان عندما 
يكون في حالة نفسية سيئة أو يعاني من حالة اكتئاب ال يستطيع التذكر بسهولة، إلى أن تزول هذه 
احلالة النفسية ويعود إلى طبيعته، ومن ثم تعود ذاكرته لنشاطها الطبيعي مرة أخرى. كما أن بعض 

حاالت املرض الشديدة، وتعاطي بعض األدوية، تؤثر في قوة الذاكرة.
   ويقول املتخصصون إنه ميكنك أن تدرب ذاكرتك دائما لكي تستطيع االستمرار في التذكر بصورة أفضل، 

وبخاصة في تذكر املواد الدراسية بالنسبة للطالب.
 نصائح لتقوية ذاكرتك..

* تعلم أن متعن النظر وتركز في كل ما حولك، فمثالً إذا کنت سائراً في الطريق فانتبه لكل ما يدور حولك، 
وانظر إلى الالفتات املوضوعة، واقرأ أسماء املتاجر، فأحياناً كثيرة نسير في نفس طريقنا كل يوم ثم نفاجأ 

بالفتة معلقة أو اسم متجر نظنه جديداً، وهو ليس بجديد ولكننا لم نلحظه من قبل. 
* ركز في كل ما تقرأه وبخاصة إذا كنت تريد االحتفاظ في ذاكرتك باملعلومات التي تقرأها. وقد ثبت أن 

القراءة واالطالع بانتظام هما أفضل وسيلة لتنشيط الذاكرة وتقويتها.
   اهتم مبتابعة حديث من تتخاطب معه، وال تسمح لنفسك بالسرحان أو التشتت واسأل عن األشياء 

ً التي ال تفهمها، وال تدعها متر عليك دون فهم، إذ ال تثبت املعلومة في ذاكرتك ما لم تفهمها جيدا
 * النشاط واحلركة والبحث عن كل ما هو جديد، تنشط جسدك وعقلك معاً، وتقيك من اخلمول الذي 

يهدد قوة ذاكرتك.
السيطرة على  وعدم  الذاكرة  إلى تشويش  الزائد  والغضب  االنفعال  يؤدي  انفعاالتك؛ حيث  * حتكم في 

النفس.
* احتفظ بروحك املرحة واملتفائلة دائماً، وال تعط فرصة لليأس أو لإلحباط أن يتسربا إليك حتى ال يؤثرا 

على قوة ذاكرتك. 
البيض  املوجودة في  البروتينية  املواد  املخ، وهي:  تغذية  التي تعمل على  الغذائية  املواد  تناول  أكثر من   *
املخ  لتنشيط  الالزم  الفوسفور  على  حتتوي  التي  الغذائية  واملواد  ومنتجاتها.  واأللبان  والبقول  واللحوم 

والذاكرة، مثل األسماك. 
* كذلك احرص على حصول جسمك على سكر اجللوكوز املوجود في الفاكهة، واملعروف أن نقص السكر 

في الدم أو زيادته عن معدله الطبيعي يضعف الذاكرة.

الطريقةالطريقة الصحيحة إلعادة تسخني األرز الصحيحة إلعادة تسخني األرز
موريتس  سوزانا  األملانية  التغذية  خبيرة  أكدت 
للغاية  مهمة  نقطة  إلى  االنتباه  ضرورة  على 
عند إعادة تسخني األرز، أال وهي أن األرز يحتوي 
على بكتيريا مكونة لألبواغ من نوع »باسيلس 
أن  إلى  مشيرة   ،)Bacillus cereus( سيريس« 
طهي  أثناء  عليها  القضاء  يتم  ال  األبواغ  هذه 

األرز.
وأوضحت موريتس أن أبواغ هذه البكتيريا ميكن 
أن تؤدي في حال تخزين األرز بشكل خاطيء إلى 
ذات مواد سامة، مشيرة  بكتيريا جديدة  نشوء 
ترك  مت  إذا  سريعاً  تتكاثر  البكتيريا  هذه  أن  إلى 
األرز املطبوخ يبرد في درجة حرارة الغرفة أو عند 

إعادة تسخينه في درجة حرارة منخفضة.
وحذرت موريتس من أن تناول األرز في هذه احلالة 
واملغص  والقيء  بالغثيان  اإلصابة  إلى  يؤدي  قد 

واإلسهال.
ينبغي  الصحية،  املتاعب  هذه  ولتجنب 
خالل  من  صحيح  بشكل  باألرز  االحتفاظ 

وضعه في الثالجة سريعاً أو تسخينه في درجة حرارة تزيد عن 65 درجة مئوية، وذلك للحيلولة دون تكاثر 
البكتيريا. وعلى أية حال ينبغي تناول األرز املطبوخ في غضون يوم واحد.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

تناولي يومياً أكبر كمية من املاء، ستة أكواب على 
تبدو  ويجعلها  البشرة  حتت  املاء  يتسلل  إذ  األقل 
لينة ومتماسكة مع جتنب التعرض املباشر ألشعة 
الشمس، ألنها تدمر اخلاليا اخلارجية للبشرة فينتج 
عن ذلك انتشار البقع والتجاعيد عليها بسهولة. 
قرص واحد من فيتامني ج )C( يومياً يجعل جلدك 

أكثر مرونة.
اصنعي هذا القناع لوجهك:

   نصف ملعقة شاي من عسل النحل + ملعقة 
+ ملعقة من  الصيدلية(  )يشترى من  لوز  زيت  من 

لنب حليب + ملعقة من طحني )دقيق( شعير.
بعناية  وزعيها  ثم  جيداً  املقادير  هذه  اخلطي     
على وجهك وابقيها عليه ملدة ربع ساعة، اغسلي 
حيوية  يتدفق  مشرقاً  وجهاً  لتجدي  جيداً  وجهك 

هو وجهك!
   ميكنك استخدام اجملفف الكهربي بعد أن يجف 
حرارة  ترکزی  وال  جفاف  نصف  طبيعية  بطريقة 
اجملفف على مكان واحد من الرأس لكن حركيه في 

عدة اجتاهات.
   من مزايا الشعر الطويل أنه ميكن تغيير طريقة 
أساليب  أحدث  مع  تتماشى  بحيث  تصفيفه 

األناقة و» املوضة«.

حرصاً على حيوية بشرتكحرصاً على حيوية بشرتك

املقادير: كيلو جزر أصفر - 200 جم من جنب شیدر 
طحني  كوب  »ربع«  ـ  بيضاء  صلصة   - فلمنك  أو 
)دقیق( - ربع كوب سمن - کوبان من لنب حليب  - 

خبز توست من البارحة )بایت(.
 طريقة عمل الصلصة البيضاء:

إليه  يضاف  ثم  جيداً  ويسخن  السمن  يسّيح     
الطحني  لون  يبدأ  حتى  بسرعة  ويقلب  الطحني 
اللنب  ويضاف  النار  اإلناء من على  يرفع  التغير،  في 
احلليب تدريجياً مع التقليب ثم يرفع مرة أخرى على 
النار مع االستمرار في التقليب حتى يغلي اخلليط 

ويصبح قوامه غليظاً نوعاً.
 الطريقة لعمل صينية اجلزر:

   يقشر اجلزر ويسلق ثم يقطع حلقات. نضع نصف 
كمية اجلزر في طبق فرن زجاجي أو صينية، ويرص 
، ثم نضع باقي  فوقها اجلنب بعد تقطيعه شرائح 
كمية اجلزر ونصب فوقها الصلصة البيضاء. يفرك 
ليكون ذرات ناعمة ويرش فوق  اخلبز التوست جيداً 
البيضاء بسمك نصف سم تقريباً. تزج  الصلصة 
يحمر  أن  إلى  احلرارة  متوسط  فرن  في  الصينية 

الوجه ويصبح لونه ذهبياً فاحتاً. تقدم ساخنة.

اصنعيها بنفسك:  صينية اجلزراصنعيها بنفسك:  صينية اجلزر
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حدث غريب يحير العلماء.. رصد جسم غامض حّلق فوق كندا
واألخرى  عسكرية  إحداهما   - لطائرتني  طياران  أفاد  املاضي،  يوليو   30 يوم  من  متأخر  وقت  في 
جتارية - برؤية جسم غامض أخضر يتالشى في السحب فوق خليج سانت لورانس على الساحل 

األطلسي لكندا”.
كلتا  شاهدت  فقد  الكندية  للحكومة  التابعة  الطيران  حوادث  بيانات  لقاعدة  تقرير  وبحسب 
الرحلتني »جسًما المًعا أخضر اللون« »طار في سحابة، ثم اختفى«. وأشار التقرير إلى أن اجلسم 

لم يؤثر على سالمة أي من الرحلتني.
في  قاعدة  من  حُتلق  كندية،  عسكرية  طائرة  املشاهدة  عن  أبلغت  التي  الطائرتني  إحدى  كانت 
امللكية  اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  الركاب،  رحلة  كانت  بينما  بأملانيا،  كولونيا  إلى  أونتاريو 

الهولندية متجهة من بوسطن إلى أمستردام.
الباحث في مجال الطيران والشحن، ستيفان واتكينز، حلل بيانات جهاز اإلرسال واالستقبال من 
الرحلتني ورأى أن الطائرة العسكرية ارتفعت 1000 قدم )300 متر( في وقت الرؤية - رمبا لتجنب 
يخترق  نيزك  الغريب  اجلسم  يكون  أن  احتمالية  مرجًحا  عليه،  فاحصة  نظرة  إلقاء  أو  اجلسم 

السماء.
 وأضاف واتكينز في تدوينة على موقع تويتر: »نعم، أعلم أن رؤية اجلسم الغريب كان من املمكن 

أن يكون في املرحلة املبكرة من تساقط شهب البرشاويات”.
وتتساقط شهب البرشاويات بداية من يوم 25 يوليو، وبلغت ذروتها في يومي 12 و13 أغسطس، 
وتظهر البرشاويات سنويا عندما مير كوكب األرض عبر تيار من الغبار الذي يسببه مذنب سويفت 

توتل، وهو يدور بني الشمس وما وراء مدار بلوتو مرة كل 133 عاًما.
ويلفت واتكينز إلى أن تقرير الطيران الكندي رجح عدة احتماالت للحادث الغريب، منها: أن يكون 
اجلسم الغريب بالون الطقس، وهو منطاد مملوء بالهيدروجني والهليوم يستعمل إلجراء الدراسات 
تكون صخرة  أن  يستبعد  ولم  أو صاروخ،  نيزك،  يكون  أن  أو  األرض،  اجلوي  الغالف  على  العلمية 

فضائية هي املسؤول عن الظاهرة الغامضة.

السيسي يدعو إلعادة صياغة فهم املعتقد الديني

أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي جدال على املنصات بعد مداخلة هاتفية له مع احدى القنوات 
املصرية.

 وقال السيسي إن »قضية الوعي مبفهومها الشامل هي القضية األهم« في مصر، خاصة الوعي 
بالدين مضيفا أن هناك ضرورة »إلعادة صياغة فهم املعتقد الديني

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طرح رؤاه املتصلة بالدين مجدداً، في تصريحات فّسرها 
البعض باعتبارها دعوة من الرئيس إلى احترام حقيقي حلرية املعتقد.

املؤلف  حضور  وفي  البلد،  صدى  فضائية  على  هاتفية  مداخلة  في  حديثه  كان  املرة  هذه   
والسيناريست املعروف مبيوله الصوفية عبد الرحيم كمال.

وحتدث السيسي خالل املداخلة عن عدة قضايا، كان أبرزها جتديد اخلطاب الديني، وقال إن مصر 
لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جداً، ألن »قضيتنا قضية وعي« مثل الوعي الديني مستطرداً 

»إحنا ناس بنحب ربنا”.
املصرية سريعاً،  الصحفية  واملواقع  االجتماعي  التواصل  تلقفتها وسائل  التي  التصريحات  أما 
فهي التي جاءت في قول السيسي: »كلنا اتولدنا املسلم وغير املسلم بالبطاقة... ورثها يعني 
اللي مشينا  إن املفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد  الذي نتبعه(. حد يعرف  الدين  )أي ورثنا 
عليه؟ طب كنا صَغيرين مش عارفني، طب كبرنا، طب فكرت وال خايف تفكر فى املعتقد اللي 
ماشى عليه صح وال غلط؟ عندك استعداد متشي فى مسيرة بحث عن املسار ده حتى توصل إلى 

احلقيقة؟ كالم كتير يتقال”.
أثار هذا احلديث جدالً واسعاً عبر مواقع التواصل االجتماعي، وقرأ البعض التصريحات باعتبارها 
دعوة إلى حرية االعتقاد، مبا تتضمنه من اعتراف بحق الفرد في التخلي عن الدين الذي ولد به، 
وبناء على هذه القراءة - التي ال تتسق مع التصريحات السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي- 

انقسم متلقوا التصريحات بني مؤيد ومنتقد.

بشروط خاصة جًدا.. طالبان تسمح 
للفتيات بالدراسة

مع موجة »التسهيالت« غير املتوقعة حلركة طالبان، جتاه 
للنساء  السماح  احلركة  أعلنت  أفغانستان،  في  النساء 
»خاصة«  بشروط  لكن  واجلامعات،  املدارس  في  بالدراسة 

جًدا.
أنه  أفغانستان،  على  املسيطرة  طالبان  حركة  وأعلنت 

سيسمح للنساء األفغانيات بالدراسة في اجلامعة، لكن ليس في نفس الغرفة مع الرجال.
كما قال وزير التعليم العالي باإلنابة التابع للحركة، إنه لن يُسمح للمدرسني الذكور، بتعليم الطالبات، 

مبوجب قواعد جديدة.
ويأتي هذا اإلعالن وسط مخاوف اجتاحت البالد من إلغاء التقدم احملرز في مجال حقوق املرأة، بعد سيطرة 

طالبان.
وتعمل حركة طالبان على صياغة إطار عمل حلكومتها، بعد أن استولت على جميع مقاطعات البالد 
تفسيرها  على  بناء  احلكم  تعتزم  أنها  إلى  أشارت  لكنها  واحدة،  باستثناء مقاطعة   34 البالغ عددها 

للشريعة اإلسالمية.

األعنف منذ قرن ونصف.. ما هو إعصار 
إيدا الذي يثير رعب األمريكيني؟

للواليات  اجلنوبية  األراضي  إلى  املدمر  »إيدا«  إعصار  أثار وصول 
املتحدة األمريكية، حالة من الذعر والتأهب الشديد في واليات 
البالد خوفا من اآلثار املدمرة له، الذي يزداد قوة وتصاعدا حتى 
يضرب  إعصار  أخطر  ليكون  اخلطورة،  شديدة  الرابعة  الفئة 

أمريكا منذ أكثر من 150 عاما.
وحذر مركز األعاصير الوطني األمريكي، املواطنني األمريكيني، من اإلعصار شديد اخلطورة الذي اجتاح 
البالد قادما من خليج املكسيك، ووصلت سرعة رياحه إلى 240 كيلومترا في الساعة، في وقت نزح فيه 
عشرات اآلالف من سكان الواليات اجلنوبية خوفا على حياتهم وهربا من اإلعصار، بعد قطع الكهرباء عما 

جتاوز مليون منزل وشركة، وفقا ملا نقله موقع »روسيا اليوم”.
الواليات  بأن يختبئوا فورا، في حني أعلنت بعض  وأنذرت مصلحة األرصاد اجلوية، سكان والية لويزيانا، 
األمريكية حالة الطوارئ، وفرضت عدة مقاطعات حظر جتول لضمان بقاء السكان داخل منازلهم في 
مواجهة هبوب الرياح الشديدة والفيضانات، فيما أعلن الرئيس األمريكي، جو بايدن، األماكن التي ضربها 

اإلعصار مناطق منكوبة.
 اإلعصار األقوى منذ قرن ونصف

وتعادل إعصار »إيدا« كأقوى هبوط للرياح القصوى على اليابسة في الوالية مع إعصار »لورا«، الذي ضرب 
أمريكا في عام 2020 وإعصار »آخر جزيرة«، الذي اجتاح البالد في عام 1856.

إغالق مدارس في الهند بسبب تفشي 
حمى فيروسية مجهولة

أوتار  والية  سلطات  إن  الهند،  في  محلية  اعالم  وسائل  قالت 
براديش بشمال الهند، أوعزت مبنع التالميذ من الصف األول إلى 

الثامن، من الذهاب إلى املدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر
حمى  انتشار  هو  اإلجراء،  هذه  سبب  إن  اعالم،  وسائل  وذكرت 
حمى  أعراضها،  في  تشبه  املنطقة،  في  مجهولة  فيروسية 

الضنك ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.
وأشارت وسائل االعالم، إلى أن بؤرة تفشي املرض، تتمركز في 
 40 من  ملصادر مختلفة،  وفقا  توفي  آباد، حيث  فيروز  منطقة 
ماثورا  في  شخصا   12 توفي  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األقل.  على  32 طفال  ضمنهم  من  شخصا،   50 إلى 
وثمانية في ماينبوري. يتميز املرض بارتفاع درجة احلرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، 
واجلفاف الشديد في اجلسم. من جانبه، قال رئيس وزراء الوالية يوغي أديتياناث، إنه يتم إرسال فرق طبية 
خاصة إلى املناطق التي مت اإلبالغ عن تفشي املرض فيها، ويجري فحص عينات من دماء املرضى. وأضاف: 
»سندرس هذا املرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له”. ويعتقد بعض األطباء، أن احلديث يدور عن 
تفشي حمى الضنك في شكلها املزمن والثقيل. ينتشر هذا املرض عن طريق البعوض. وتشهد الهند 

حاليا موسم األمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا

خبراء صينيون يطرحون فرضية جديدة حول منشأ كورونا
كورونا  فيروس  منشأ  فرضية جديد حول  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  الصيني  املركز  خبراء  طرح 
وظهوره في مدينة ووهان الصينية. وأفادت وسائل اعالم صينية، بأن دراسات علماء األوبئة تشير إلى أن 
سبب انتشار فيروس كورونا في سوق املواد الغذائية في مدينة ووهان في أواخر عام 2019 قد يكون نقل 
الفيروس مع املواد الغذائية اجملمدة املستوردة من اخلارج. ودعا اخلبراء منظمة الصحة العاملية إلى إقامة 
للعاملني  فحوصات  وإجراء  اجملمدة،  الغذائية  املواد  توريدات  عبر  للفيروس  احملتمل  االنتقال  ملراقبة  آلية 
الفترة  ووهان خالل  إلى  بتوريد منتجاتها  التي قامت  الدول  اجملمدة في  الغذائية  املواد  توريد  في مجال 
بني سبتمبر وديسمبر عام 2019. وقالت ما هويالي، املسؤولة في مركز محاربة األمراض والوقاية منها: 
»أجرينا الدراسات الوبائية وجتارب عينات احلمض النووي وفحص األجسام املضادة، مع دراسة سلسلة 
املواد الغذائية، وقمنا بتحليل تسلسل اجلينات للفيروس لدى املصابني بفيروس كورونا وما مت  توريدات 
العثور عليه في شحنات املواد الغذائية اجملمدة، وتأكدنا من أنه مت استيراده من بلدان أو مناطق أخرى عبر 

سلسلة توريدات املواد اجملمدة”.وال يزال موضوع منشأ فيروس كورونا مثيرا للجدل.
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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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أوملبياد  في  املتميز  املصريني  الالعبني  أداء 
حول  جديد  من  النقاش  يفتح   2020 طوكيو 
األلعاب  مختلف  في  القبطي  الوجود  غياب 
مستوى  على  سواء  عام،  بشكل  التنافسية 
وتكشف  واإلدارية،  الفنية  الكوارد  أو  الالعبني 
ثالث  آخر  في  املصرية  البعثة  أسماء  قراءة 
واحًدا  تتضمن مسيحًيا  قد  أنها  أوملبية  دورات 
في  طوكيو  دورة  في  مقار  حلمي  يوسف  هو 
كما  العًبا،    370 عن  يزيد  ما  بني  من  الرماية، 
اجلماعية  األلعاب  في  املنتخبات  قوائم  خلت 
باهتمام  لم حتظ  اقباط وهى ظاهرة  وجود  من 
املواطنة،  بحقوق  املعنية  اجلهات  أو  املسؤولني 
كما تغيب الدراسات املتعمقة لتحليل أسباب 
هذه الظاهرة، وأدوار الفاعلني في اجملال الرياضي، 

وكيفية معاجلة جذورها.
ضد  الرياضى  التمييز  ملف  تفتح  الفيفا 

االقباط في مصر
القبطي  التضامن  منظمة  وقدمت  سبق 
لالحتاد  رسمية  بشكوى  سوليدرتى(  )كوبتك 
األوملبية  وللجنة  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
ضد  الواسع  الرياضي  التمييز  بشأن  الدولية 
األقباط في مصر، فضمن 122 العب يشاركون 
دى  ريو  فى   2016 لعام  األوملبية  األلعاب  فى 
فريق   18 وضمن  واحد،  قبطي  يوجد  ال  جنيرو 
 540 يضمون  املمتاز  الدوري  في  القدم  لكرة 
العب حالًيا ال يوجد إأل قبطي واحد، وعلى مدى 
أكثر من ثالثة عقود لم يشترك فى لعبة كرة 
بعضهم  وتعرض  فقط،  أقباط   6 سوى  القدم 

لضغوط ومضايقات كثيرة.
وقالت املنظمة إن العنصرية الرياضية متغلغلة 
فى الثقافة الرياضية فى مصر، وحيث أن قانون 
الفيفا واللجنة األوملبية الدولية مينعان التمييز 
اجلنس،  أو  اللون  أو  العرق  أو  الدين  أساس  على 
فقد طالبت منظمة التضامن القبطي بإرسال 
التمييز  تغلغل  مدى  على  للوقوف  جلان حتقيق 

الرياضي ضد األقباط فى مصر.
العام  في  لندن  إلى  املصري  الوفد  أن  مضيفًة 
2012 أيًضا لم يتضمن أي قبطي. واعتبرت بأن 
األوملبية،  الفرق  عن  األقباط  الرياضيني  غياب 
هو  احملترفة،  وشبه  احملترفة  الفرق  عن  وكذلك 
نتيجًة للتمييز املتجذر بعمق في إدارة األلعاب 
اجملتمع  وفي  مصر،  في  القدم  وكرة  الرياضية 

املصري بصورة عامة.
وقالت املنظمة إنها على اتصال بـ10 رياضيني 
على األقل مستعدين لإلدالء بشهاداتهم بشأن 
الديني الذي تعرضوا له على الصعيد  التمييز 
الرياضي في مصر وطلبت من اللجنة األوملبية 
والفيفا إرسال جلان حتقيق إلى مصر لبحث هذه 

املسألة.
التمييز  ملف  فتح  الفيفا  واعلنت  سبق  كما 
املسيحية  األقلية  ضد  مصر  فى  الرياضي 
التي  احلاالت  ترسل  ان  على  فيه  والتحقيق 
بياناتها  واالستبعاد  لالضطهاد  تعرضت 
وهو  املنظمة  امييل  عبر  بالكامل  وقصتها 
احلاالت  لرصد   dcpressclub@gmail.com

وجمعها.
مناذج لبعض احلاالت الرياضية املضطهدة على 

مدار السنوات املاضية

1-  مينا سمير
مينا سمير شاب مصري يعشق كرة القدم. متّيز 
وإحراز  املراوغة  على  وقدرته  اللعب  في  مبهارته 
األهداف حتى أطلق عليه أصدقاؤه لقب »مينا 
إذ  سيئ  حظ  ذا  نفسه  يعتبر  لكنه  رونالدو« 
فشل في االلتحاق بأحد األندية الكبرى وعندما 
رده  املدرب عن اسمه، قال »مينا«، فكان  سأله 

»هنبقى نكلمك”.
2-  تونى عاطف

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

لتوني باملشاركة في االختبارات من جديد، وجنح 
في مايو من العام نفسه.

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

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

في االختبار النهائي، وأشار بيده قائال: مينا ال.
أنه جنح  يهمنيش  ما  »أنا  مينا:  والد  واستطرد 
الرفض  املهم  جنحش،  ما  وال  االختبارات  في 

منزلش  مينا  لكن  امللعب،  ينزل  ما  بعد  ييجى 
امللعب أصاًل”.

4-  رميون زخري
رميون  الالعب  اسم  من  الناس،  بعض  يفترض 
اسًما  يتخذ  مصري  أو  أجنبي  إما  أنه  زخري، 
قبطي،  مسيحي  أنه  يدركون  وحني  مستعارًا. 

تتحول نظرتهم إليه.

محلي،  فريق  ضمن  اللعب  من  سنوات  فبعد 
ظن زخري أنه قد بَلََغ مراده حني كان على وشك 
زخري،  وقال  اجلونة.  لنادي  انضمامه  توقيع 
إسماعيل  مع  جالًسا  »كنُت   : عاًما،  الـ25  ذو 
اجتماع  في  للفريق،  الفني  املدير  يوسف، 
بطاقتي  »قدمُت  وأضاف:  عقدي«.  لتوقيع 
يوسف  ورأى  العقد،  الستكمال  الشخصية 

احلقيقي،  اسمي  هو  رميون  بأن  فوجئ  اسمي. 
وليس اسًما مستعارًا، فأعاد لي البطاقة وغادر 
الذي  املتعاقد  أخبرني  »الحًقا،  وتابع:  الغرفة«. 
حضر االجتماع بأن يوسف ال يحب أن يعمل مع 

مسيحيني”.
 5-  أندرو رأفت

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

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

حني  في  املدارس،  إحدى  في  لأللعاب  مدرًسا 
يلعب ويدرب في الكنيسة.

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

للكنيسة”.
 6-  بيير زهير

في  أيضا  الثانية حدثت  الديني  التمييز  واقعة 
حيث  مصادفة،  ليس  األمر  أن  يبدو  »األهلي«، 
املهتمني  والصحفيني  اخلبراء  من  كثير  عبر 
أكثر  هو  القرن«  »نادي  أن  الكروي،  بالشأن 
عزيزي  عرف  أن  يكفي  تعصبا،  املصرية  األندية 
الفريق  في  يلعب  إفريقيا  محترفا  أن  القاريء 
كان  كوليبالي«  »سليمان  اسمه  للنادي  األول 
وقدم  مايو2017  الفريق في شهر  من  قد هرب 
لكرة  الدولي  )اإلحتاد   FIFA لـ  رسمية  شكوى 
القدم( فحواها أن سبب هروبه تعرضه للتمييز 

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

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

يختبر معه.
 7-  أمين ناجي

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

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

حتى لو كان سيلعب في الفريق األول”. 

غياب الوجود القبطي في طوكيو
يفتح امللف الشائك حول اقصائهم من املجال الرياضي؟ )2-1(

حتقيق: إيهاب أدونيا
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وغيرها،  ومصر  والشام  للعراق  العربي  الغزو  قبل   
في  كبيرة  وطبية  علمية  مراكز  البالد  بهذه  كان 
وجنديسابور،  ونصيبني،  والرها،  االسكندرية، 
وغيرها. وكان اخللفاء والوالة االمويون يتطببون على 
ايدي االطباء احملليني من السريان والفرس واملصريني 
ضنوا  قد  املؤرخون  كان  واذا  وغيرهم.  والهنود 
التاريخ  صفحات  ملء  مفضلني  عنهم،  باحلديث 
والصراعات  واخلالفات  والوقائع  احلروب  بقصص 
اقالمهم  ان  اال  واالمراء،  احلكام  ومثالب  ومناقب 
مالذمني  كانوا  ممن  احلكماء  بعض  بأسماء  نضحت 
ابن يوسف طبيبان  للوالة واخللفاء. فكان للحجاج 
مسيحيان أحدهما يدعى )تياذوق(، وكان له تالميذ 
مثل  العباسية  الدولة  أدرك  من  ومنهم  كثيرون، 
وكان  )ثاودون(،  يدعى  وثانيهما  شحناثا(؛  ابن  )فرات 

له كناش –كتاب طبي- كبير.
انهم  وحدث  اطباؤه،  املنصور  جعفر  البي  وكان   
عجزوا يوما عن مداواته من مرض الم به، فاستدعى 
بيمارستان  رئيس  بختيشوع  بن  جيورجيس 
فاكرمه  يديه،  على  فبرأ  جنديسابور،  )مستشفى( 
الروميات  اليه ثالثة من اجلواري  واخلع عليه؛ وبعث 
حاجته،  وليلبني  خدمته،  على  ليقمن  احلسان 
باملنزل،  جيورجيس  يكن  ولم  دينار.  آالف  ثالثة  مع 
تلميذه، عيسى بن شهالثا، فلما عاد  فاستلمهما 
بامر احلسناوات، فانه وبخ  بيته وعلم  الى  الطبيب 
التلميذ وقال له: » يا تلميذ الشيطان! لَم أدخلت 
وردهن  امِض  تنجسني.  أن  أردت  منزلي.  إلى  هؤالء 
على أصحابهن. فمضى إلى دار اخلليفة وردهن على 
اخلادم. فلما اتصل اخلبر إلى املنصور أحضره وقال له: 
لم رددت اجلواري. قال: ال يجوز لنا معشر النصارى أن 
نتزوج بأكثر من امرأة واحدة؛ وما دامت املرأة حية ال 

نأخذ غيرها. 
زاره  االخير،  مرضه  نفسه  جيورجيس  مرض  وملا     
اخلليفة بنفسه، واذن له بالعودة الى بالده بناءا على 
وأسلم  اتق اهلل  يا حكيم  املنصور:  له  وقال  طلبه. 
رضيت  قد  جيورجيس:  قال  اجلنة.  لك  أضمن  وأنا 

حيث آبائي، في اجلنة أو في النار. فضحك املنصور 
من قوله، ثم قال: إنني منذ رأيتك وجدت راحة من 
أنا  فقال جيورجيس:  تعتادني.  كانت  التي  األمراض 
فهو  تلميذي  عيسى  املؤمنني  أمير  يدي  بني  أترك 
ماهر. ولكن التلميذ لم يكن في ورع وتقوى معلمه. 

فطرده املنصور وصادر امواله. 
الرشيد،  هارون  حلفيده  جرى  للمنصور،  وقع  وما 
حيث انه مرض بالصداع، وعجز االطباء عن مداواته 
فاستدعى بختيشوع بن جيورجيس من بيمارستان 
عليه،  وخلع  فأكرمه  يديه  على  فبرأ  جنديسابور، 

ووهب له ماالً وافراً، وجعله رئيس األطباء. 
يحيى  بن  جعفر  مداواة  على  بختيشوع  وأشرف 
فلما  به.  ليختص  جبريل  ابنه  له  ووكل  البرمكي، 
حضر اليه اخبره مبرض عنده، فعاجله جبريل في مدة 

وجيزة، فارتفعت منزلته عند جعفر.
 وحدث ذات يوم ان احدى حظيات الرشيد، بسطت 
االطباء  ادهان  وقصرت  ثنيها،  عن  وعجزت  يدها، 
بختيشوع،  ابن  جبريل  على  االمر  ُفعرض  ردها،  عن 
فاستأذن الرشيد ان يجري عليها حيلة في حضوره 
نحوها  جبريل  اسرع  الفتاة  حضرت  فلما  له.  فاذن 
ان  يريد  كانه  ثوبها  ذيل  وأمسك  رأسها  ونكس 
واالنزعاج  احلياء  شدة  ومن  فانزعجت؛  يكشفها، 
أسفل  إلى  يدها  وبسطت  أعضاؤها  استرسلت 
حضر،  من  وكل  الرشيد،  فعجب  ذيلها.  وأمسكت 

وبسط جلبريل العطاء.  
 وخدم يوحنا بن ماسويه في البيت العباسي منذ 
وكان  حفيده.  املتوكل  خالفة  الى  الرشيد  خالفة 
كثير الدعابة. وكلفه الرشيد بترجمة كتب الطب 
القدمية من السرياني واليوناني الى العربية.  وقال 
عنه ابو الفرج انه » كان معظماً ببغداد جليل القدر 
للنظر  مجلساً  يعقد  وكان  جميلة.  تصانيف  وله 
ويجري فيه من كل نوع من العلوم القدمية بأحسن 
كثيرون.  تالميذ  إليه  ويجتمع  يدرس  وكان  عبارة. 
وكان في يوحنا دعابة شديدة يحضره من يحضره 

ألجلها في األكثر »-)تاريخ مختصر الدول، ص227(

البيت  اطباء  من  واشتهر   
البطريق  بن  يوحنا  العباسي 
الفلسفية  معارفه  تغلبت  الذي 
سابور  ابن  وسهل  الطبية؛  على 
وكان  املامون،  طبيب  االهوازي 
ماسويه  ابن  ليوحنا  معاصرا 
بختيشوع  بن  وجيورجيس 
وزكريا  احلكم،  بن  وعيسى 
االفشني- –طبيب  الطيفوري 
ناطقني  املذهب  نصارى  وكلهم 

بالسريانية والعربية. 
في  بارعا  فاضال  املعتصم،  طبيب  سلمويه،  وكان 
وملا  عنده،  وبكى  املعتصم  عاده  مرض  وملا  الطب، 
مات، قال: » سأحلق به ألنه كان ميسك حياتي ويدبر 
وأمر  اليوم  ذلك  في  األكل  عن  وامتنع  جسمي. 
بإحضار جنازته إلى الدار وأن يصلى عليها بالشمع 

والبخور على رأي النصارى«.
ومن احلكايات الطريفة التي جرت الطباء اخللفاء، ان 
يوحنا بن ماسويه كان مقربا للخليفة الواثق باهلل؛ 
على شاطئ  السمك  معه  كان يصطاد  يوم،  وذات 
الدجلة، وجلس الواثق مدة ولم يصطد شيئا فقال 
ان  يوحنا  فقال  مييني.  عن  مشؤوم  يا  قم  ليوحنا: 
يوحنا هذا الذي كانت امه اسيرة صقلبية مبتاعة 
صار  حتى  السعادة  به  أقبلت  قد  درهم،  بثمامنائة 
به.  يحلم  يكن  لم  ما  الدنيا  من  ونال  اخللفاء،  ندمي 
أن يكون مثل هذا مشؤوماً. ثم استاذن  فمن احملال 
الواثق ان يخبره بحال املشؤوم، فأذن له، فقال له ان 
املشؤوم هو ثم ساق اهلل إليه اخلالفة، فترك خالفته 
وقصورها، وتشبه بافقر قوم في الدنيا وهم صيادي 
يأمن  ال  الدجلة  في وسط  للصيد  وذهب  السمك، 

عصف الريح عليه فيغرقه.
من  املتوكل  طبيب  جبريل  بن  بختيشوع  وكان 
جلسائه وكان يجزل له العطاء، ويحب خفة ظله؛ 
ولكنه انقلب عليه بعد ذلك، واستكثر ما عنده من 

املال وصادره. 

 وفي أيام املتوكل اشتهر سرجيس 
علوم  ناقل  عيني  الرأس  الطبيب 
كما  السرياني.  إلى  اليونانيني 
اسحق  بن  الطبيب  حنني  اشتهر 
احليرة.  نصارى  من  وهو  الصيدالني 
درس الطب في بغداد على يد يوحنا 
بن ماسويه الطبيب املعروف انذاك؛ 
أقام  حيث  الروم  بالد  إلى  توجه  ثم 
واللغة  الطب  يدرس  سنتني  بها 
اليونانية. ونقل ابو الفرج في تاريخه 
ان يوسف الطبيب قال: دخلت يوماً 
حنيناً  عنده  فوجدت  بختيشوع  بن  جبريل  على 
يخاطبه  وجبريل  التشريح،  بعض  له  ترجم  وقد 
 « الفرج:  ابو  ويضيف  الربان«.  ويسميه  بالتبجيل 
وعجائبه  يتزايد،  وعلمه  يقوى،  حنني  أمر  يزل  ولم 
ينبوعاً  صار  حتى  والتفاسير  النقل  في  تظهر 
باخلليفة  خبره  واتصل  للفضائل،  ومعدناً  للعلوم، 
اقطاعاً  اقطعه  حضر  وملا  بإحضاره.  فأمر  املتوكل 

سنياً، وقرر له جارٍ)ُمرتب( جيد«. 
 وامتحنه املتوكل في امانته، وطلب منه ان يصنع 
غير  تعلمت  ما   « للمتوكل:  فقال  قاتال،  دواءا  له 
احضره  ثم  املتوكل  فسجنه  النافعة«  األدوية 
وملا  موقفه،  على  حنني  فظل  بالقتل،  وهدده 
تاكدت للخليفة امانته، قال له: إننا أردنا امتحانك 
له.  وشكر  األرض  حنني  فقبل  إليك.  والطمأنينة 
ما  مع  اإلجابة  من  منعك  الذي  ما  اخلليفة:  فقال 
حنني:  قال  احلالني.  في  منا  األمر  صدق  من  رأيته 
فإنه  الدين  أما  والصناعة:  الدين  هما  شيئان 
ظنك  فكيف  أعدائنا  مع  اجلميل  باصطناع  يأمرنا 
موضوعة  فإنها  الصناعة-الطب-  وأما  باالصدقاء. 
ابناء اجلنس ومقصورة على معاجلاتهم، ومع  لنفع 
هذا فقد جعل في رقاب األطباء عهد مؤكد بإميان 
مغلظة أن ال يعطوا دواًء قتاالً ألحد. فقال اخلليفة: 
عليه  فافيضت  باخللع  وأمر  جليالن.  شرعان  إنهما 

»)مختصر الدول، صـ251، 252(.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
اطباء في قصور اخللفاء )1(

بقلم: مجدي حنني

اهم  مقال  هو  املقال  هذا 
مقاالتى  سلسلة  في  مقاالتي 
بني  مقابلة  فهو  الطالق  عن 
احملبة  بني  والوهم  احلقيقة 
بني  اجلسدية  واحملبة  البازلة 
احليوانية  الشهوة فى صورتها 
ان  اللة  ارادنا  كما  واالنسانية 
نكون عليها، واالهم بني عالقة 
االنترنت  طريق  عن  مجهولة 
وعالقة يقينية عن جتربة. مونا 
لتمضية  املصيف  الى  ذهبت 

اسعد  وزوجها  اوالدها  بدون  مرة  الول  السنوية  االجازة 
ولكن هذة املرة مع صديقها اجلديد برنس واملصيف هذة 
املرة مختلف متاما مع مونا فهناك احساس جديد يغمر 
اعماقها باالنتصار وحتقيق الذات واحلرية مع نشوة احلب 
والرقص   ، البالج صباحا  على  يومها  وهى متضى  اجلديد 
تختبرة  السنة  هذة  متاماً  واحلفالت مساًء. شعور جديد 
وفى معية  اوالدها  تعد مسؤولة عن  لم  االن  مونا فهى 
من  تقضيها  كانت  التى  والقدمية  الرتيبة  احلياة  زوجها 
وجهة نظرها مع زوجها واوالدها تغيرت واصبحت تعيش 
ان  حتاول  وهى  وايقاعاً  صخباً  اكثر  بوتيرة  املصيف  هذا 
نفسها  تترك  ال  حتى  برنس  مع  دقيقة  بكل  تستمتع 
لزكريات ما كان يحدث مع اوالدها وزوجها ولكن قبل نهاية 
منتظرة  الفندق  بهو  فى  جلوسها  واثناء  بيوم  املصبف 
وجدت  مالبسة  لتغيير  غرفتة  الى  صعد  الذى  برنس 

نفسها وجها لوجة مع 
اعز صديقة  نرجس هى 
طبيبة  ايضا  وهى  لها 
كانت مع مونا فى نفس 
اصغر  ولكنها  اجلامعة 
كانت  وهى  سنا  منها 

اشبينات  من  واحدة 
على  زفافها  يوم  مونا 
اختفت  ولكنها  اسعد 
مونا  حياة  من  فجاءة 
رأت  وعندما  زواجها.  بعد 
مونا نرجس جرت اليها واحتضنتها بشدة وكانها كانت 
تريد ان ترتوى من حضن صديقتها وحتس باالمان ونرجس 
بدورها احتضنت مونا حتى بكت ونرجس طبيبة جميلة 
حولها  ملن  اجلازبة  وشخصيتها  بحضورها  ومميزة  جداً 
سارعت مونا وسالت نرجس باهفة اين زهبت ماذا حدث؟ 
كل  تعرف  ان  ارادت  زواجى؟  بعد  عنى  انقطعتى  وملاذا   ،
شىء عن نرجس قد يكون هذا بدافع الفضول او ملقارنة 
حالها بغيرها فردت نرجس على مونا بانها واثناء تدريبها 
تقابلت مع طبيب شاب جذاب  فى احدى املستشفيات 
رزقهم  و  وتبادلوا املشاعر وتزوجا  عاطفى حنون ذو خلق 
املدن  احدى  الى  يسافرا  ان  منها  وطلب  بطفلني  اللة 
الساحلية ليستقرا هناك بالرغم من انة ناجح جدا فى 
موقعة فى هذة املدينة لكنة كان يعشق البحر فسافروا 
لو  بل  عمرها  سنني  اجمل  من  كانت  سنوات  اربع  من 

كانت تتمنى ان تدخل اجلنة فهى 
سنوات.  االربع  خالل  دخلتها  قد 
العطاء  واجزل  أعطاها  فزوجها 
مير  يوم  كل  كان  واهتمام  محبة 
بشكل جديد ومزاق مختلف عن 
ماقبلة عاشت عمرها كلة خالل 
االربع سنوات لم يتبقى لها شىء فى الدنيا لم تعيشة 
وتتزوقه وتستمتع بة فقد كان زوجها هوا الزوج الذى لم 
يوجد ولن يوجد وكاءن حياتها كلها هى امللخص لتلك 
االربع سنوات ولكن تنتهى الرواية والبد ان يسدل الستار 
وميوت بطل االسطورة تاركا نرجس فى بحر زكريات عاصف 
يكاد يقتلع جزورها ولكنها كانت تنظر الية فى السماء 
عزميتها.  فتتشدد  احلاملتني  وعيناة  الباسم  وجهة  فترى 
وعندما تقسوا عليها الذكريات تهرب الى البعد اخلامس 
كجيش  قوية  هناك  من  وتعود  نفسها  خليل  لتقابل 
ابتداءت تكمل كل  باللوية ولم تتوقف عندها احلياة بل 
شىء يحبة وابتداء فية وارادت ان تكون رسالتها لة فى 
ومستمر فى  بينهما متصل  احملبة  ان عهد  اخللود  عالم 
لسببني  نرجس  قصة  سمعت  ملا  مونا  بكت  طفليهما 
وسالت نرجس مونا عن اسعد وابناءها فى هذة اللحظة 
جاء برنس فنظرت نرجس الى مونا وفقالت مونا لها هذا 
صديقى برنس ففهمت نرجس وفى نفس اللحظة نظر 

برنس الى نرجس واطال النظر
ومونا  برس  بني  حدث  ماذا  سنرى  القادمة  املقالة  فى 

ونرجس وقرار اميى مع عصام زوجها

الطالق فى املهجر من السببالطالق فى املهجر من السبب
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يحررها سمير اسكندر 

أثارت عقوبة محمود عبدالرازق »شيكاباال« 
 8 لفترة  بإيقافه  واملتعلقة  الزمالك،  قائد 

أشهر، حالة كبيرة من اجلدل في مصر.
وقرر احتاد الكرة املصري إيقاف محمود عبد 
مع  مباريات   8 بشيكاباال  الشهير  الرازق 
التي  املشادة  بعد  جنيه  ألف   500 تغرميه 
حدثت مع أحمد مجاهد رئيس االحتاد عقب 
مباراة البنك األهلي في اجلولة األخيرة من 

الدوري املصري هذا املوسم.
القرار،  إعالن  بعد  تصريحاته  أول  وفي 
إن  تلفزيونية  تصريحات  في  مجاهد  قال 
الزمالك من حقه االستئناف على العقوبة 
لن  املدة،  تلك  بعد  ألنه  أيام   10 ظرف  في 
مضيفا:  القرار،  على  الطعن،  له  يحق 
»جلنة االنضباط هي من قامت بوضع تلك 

العقوبة وليس أنا”.
وأوضح مجاهد أن املشادة التي حدث في 

وبني شيكاباال  بينه  تكن  لم  امللعب  أرض 
بسبب  أيضا  املنظمني  مع  لكن  فقط، 
حلضور  البعض  إدخال  الالعب  محاوالت 
بعد  الدوري  بدرع  الزمالك  تتويج  مراسم 

انتهاء لقاء الفريق أمام البنك األهلي
مجاهد  قال  سيحدث،  ملا  توقعاته  وعن 
تلغى  أو  العقوبة  تثبت  أن  الوارد  من  إنه 
اللجان  تراه  ملا  وفقا  تخفيفها،  يجري  أو 

اخملتصة.
شيكاباال  واقعة  بني  البعض  ويقارن 
ومشادة العب األهلي، محمود عبداملنعم 
محمد  السابق،  االحتاد  وعضو  »كهربا« 
فضل في العام املاضي خالل تسليم الدرع 
»واقعة  قائال:  رد  مجاهد،  لكن  لألهلي. 
يجوز  وال  مختلف  بشكل  حلها  مت  كهربا 
في  مختلفني«،  األشخاص  لكون  املقارنة 

إشارة لتغيير إدارة احتاد الكرة املصري.

أزمة شيكاباال.. أزمة شيكاباال.. 1010 أيام مصيرية ومطالبات  أيام مصيرية ومطالبات 
بروح القانونبروح القانون

هل حتل أزمة صالح؟ ... قرار قضائي ينصر هل حتل أزمة صالح؟ ... قرار قضائي ينصر 
الفيفا في أزمة تصفيات املونديالالفيفا في أزمة تصفيات املونديال

أصدر االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بيانا جديدا بخصوص أزمة الالعبني الدوليني، 
وذلك عقب صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية.

وكانت رابطة الدوري اإلسباني تقدمت بطعن ضد االحتاد الدولي لكرة القدم بسبب 
متديد فترة املباريات الدولية لتصفيات كأس العالم 2022 ليومني، ألن ذلك سيعني أن 
الالعبني املشاركني لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف املسابقة 
اإلسباني  الدوري  طعن  رفضت  الرياضية  احملكمة  ولكن،  سبتمبر.   11 في  احمللية 
بخصوص أزمة الالعبني الدوليني، ما يعني أنه سيتعني على أندية الليجا السماح 
لالعبيها الدوليني بخوض تصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة للمونديال بعد قرار من 
محكمة التحكيم الرياضية اليوم األحد. وقال الفيفا في بيانه: »يؤكد قرار محكمة 
التحكيم الرياضية اليوم شرعية قرار الفيفا ويرفض متاًما احلجج التي قدمها الدوري 
اإلسباني”. وأضاف: »دعا رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى إظهار التضامن من جميع 
االحتادات والبطوالت واألندية األعضاء لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة كرة القدم، 

خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا”
اخلاص  اإلجنليزي  الدوري  رابطة  بقرار  املتعلقة  األزمة  إلى  الفيفا  بيان  يتطرق  ولم 
مبنع العبيها من السفر لتمثيل منتخبات بالدهم التي تتواجد في القائمة احلمراء 
التي وضعتها احلكومة البريطانية، واخلاصة بالدول التي ال يزال الوضع الوبائي فيها 

غامضا.
صالح،  محمد  املصري  مثل  احلمراء  املنطقة  دول  من  العائدون  الالعبون  وسيخضع 
مباريات  من  جولتني  عن  غيابه  يعني  ما  أيام   10 ملدة  الصحي  للحجر  اخلضوع 

البرميييرليج مع فريقه ليفربول.
ورفضت احلكومة البريطانية منح العبي كرة القدم استثناء من احلجر الصحي رغم 
مناشدة الفيفا رئيس وزراء بريطانيا التدخل حلل األزمة. ومن ثم، فإنه ال يعرف حتى 

اآلن املوقف النهائي فيما يخص أزمة هؤالء الالعبني، وعلى رأسهم محمد صالح.

الزمالك يرفض اإللغاء واألهلي الزمالك يرفض اإللغاء واألهلي 
يضع شروطه.. يضع شروطه.. 

ما مصير كأس مصر؟ما مصير كأس مصر؟
مجاهد،  أحمد  برئاسة  القدم،  لكرة  املصري  االحتاد  عقد 
كأس  مصير  ملناقشة  املصري  الدوري  أندية  مع  اجتماعا 

مصر واملوسم اجلديد.
واستعرض احتاد الكرة املشاكل الزمنية التي تعترض مسابقة الدوري في موسمها اجلديد، فيما استمع 

القتراحات األندية في هذا الصدد لالسترشاد بها قبل أن يعلن االحتاد املصري قراراته في هذا الشأن.
وجدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية املكلفة بإدارة االحتاد املصري لكرة القدم دعوته لألندية لتشكيل 

رابطة أندية احملترفني إلدارة مسابقة الدوري بنفسها.
وفيما يخص مصير مسابقة كأس مصر، أكد حسني السيد عضو اللجنة املكلفة بإدارة الزمالك أن أغلب 

األندية طالبت باستكمال املسابقة هذا املوسم وعدم إلغاء البطولة.
انتهاء اجتماع األندية مع احتاد الكرة: »الدوري اجلديد  وقال حسني السيد في تصريحات صحفية عقب 

سيقام بشكله املعتاد دون أي تغييرات وبنفس نظام الهبوط في املوسم األخير دون أي تغيير”.
 10 يوم  النهائي،  ثمن  يلعب  بحيث  أيام   10 في  كأس مصر  بطولة  إلنهاء  مقترحة  مواعيد  هناك  وكان 
سبتمبر ثم مرحلة ربع النهائي يوم 13 من نفس الشهر، على أن يقام نصف النهائي في 16 سبتمبر، 

والنهائي يوم 20 سبتمبر، وهو ما رفضه األهلي، بسبب ضغط املباريات.
ولم يلعب األهلي دور الـ16 في البطولة حتى اآلن، ما يعني إمكانية إمكانية خوضه 4 مباريات في كأس 

مصر  حال وصوله للنهائي، أما الزمالك فوصل للدور نصف النهائي.

ماذا قدم ميسي في أول مشاركة ماذا قدم ميسي في أول مشاركة 
مع باريس سان جيرمان؟مع باريس سان جيرمان؟

جاءت اللحظة التي انتظرتها جماهير باريس سان جيرمان 
في  فريقها  بقميص  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  بظهور 
املباريات للمرة األولى. وشارك ليونيل ميسي للمرة األولى 
مضيفه  مواجهة  خالل  وذلك  جيرمان،  سان  باريس  مع 
رميس، ضمن اجلولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي، 

املباراة،  الدقيقة 65 من عمر  أحرزهما كيليان مبابي. وشهدت  رد  دون  باريس بهدفني  بفوز  انتهت  والتي 
ظهور ميسي في املباراة، حيث دخل كبديل للبرازيلي نيمار دا سيلفا. وتعرض ميسي في الظهور األول 
له لتدخالت عنيفة من العبي فريق رميس ما يشير إلى أن مدافعي الدوري الفرنسي سيستخدمون سالح 

العنف إليقاف مهارات »البرغوث” .
ولم يسدد ميسي أي كرة سواء في محيط املرمى أو خارجه، كما لم يصنع أو يحرز أي أهداف، لكنه ملس 

الكرة 21 مرة ولم يخطأ سوى في متريرة واحدة.

البطل للمرة الــــــــالبطل للمرة الــــــــ1313.. لقب الدوري يعود .. لقب الدوري يعود 
خلزائن الزمالكخلزائن الزمالك

توج الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري املمتاز املصري، بعد الفوز على 
اإلنتاج احلربي بثنائية نظيفة في إطار مواجهات اجلولة الـ 33 بالدوري املصري.

أحرز هدف الزمالك األول أحمد سيد »زيزو« في الدقيقة 6. ووسجل املغربي أشرف بن 
شرقي العب الزمالك الهدف الثاني لفريقه في شباك اإلنتاج احلربي بالدقيقة 88.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك للنقطة 79 ويفوز بلقب الدوري ويلية األهلي في املركز 
الزمالك  لتتويج   »13« ال  املرة  هى  املرة  تلك  تكون  بذلك  و  نقطة.    73 برصيد  الثاني 

باللقب.
ليردف  املباراة  الثامنة من  الدقيقة  في  زيزو  أحمد  بتوقيع  الزمالك  نادي  أهداف  وجاءت 

الثاني الالعب أشرف عبد الباقي قبل نهاية املباراة بدقائق.
الدوري برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة حقق  ترتيب  الزمالك جدول  نادي  ويتصدر 
منيت  بينما  هدفا   60 برصيد  مباراتني،  وخسر  مواجهات   7 في  وتعادل   24 في  الفوز 

شباكه بـ20 هدفا.
وكان قد اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك »اجمُلمد« مرتضى منصور، فوز الزمالك 

بالدوري رد اعتبار له وألبنائه على حد قوله.
وغرد »منصور«، عبر حسابه على »تويتر » قائالً: » شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد 

بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء اهلل، وتسعدوا جماهيركم”.
مضيفاً: »سأكون أسعد الزملكاويه بهذا اللقب ألني اعتبره رد اعتبار لي وألبنائي ألننا 
من وفقنا في اختيار هؤالء الالعبني والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط، ولكن 

في كل األلعاب اجلماعية«.
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احلالة النفسية بدال من »املغات« 
   أثبتت أحدث األبحاث العلمية حول إدرار لنب األم الطبيعي أن املغات و احللبة و احلالوة 
من  النوعية  هذه  أن  ثبت  فقد  شائع،  هو  كما  األم  لنب  كمية  من  تزيد  ال  الطحينية 
املشروبات واملأكوالت تؤدي فقط إلى السمنة وزيادة الدهون والوزن، أما أهم مدر للنب األم 
فهو حالتها النفسية وقت الرضاعة، كذلك ينصح خبراء التغذية بأن تكثر األم املرضعة 
اجلسم  بحيوية  االحتفاظ  على  تساعد  فهي  والعصائر،  املياه  و شرب  اخلضر  تناول  من 

وإدرار اللنب.

جونسون آند جونسون: اجلرعة 
املعززة تزيد من األجسام املضادة

قالت شركة جونسون آند جونسون إن جرعة منشطة من 
لقاحها املضاد لكورونا، أدت إلى زيادة حادة في مستويات 
في  دراستني  من  األولية  للبيانات  وفقاً  املضادة،  األجسام 

مراحلهما األولى.
األجسام  زيادة  إلى  أدت  اللقاح  من  الثانية  اجلرعة  إن  صحفي  بيان  في  الشركة  وقالت 
باجلرعة  احلقن  من  يوماً   28 بعد  تكونت  التي  األجسام  أمثال  لتسعة  الالصقة  املضادة 

األولى.
فإن  الفيروس  أن تقضي على  التي ميكن  املتعادلة  املضادة  األجسام  النقيض من  وعلى 
األجسام املضادة الالصقة تلتصق بالفيروس لكنها ال تقضي عليه أو متنع إصابة اخلاليا، 

غير أنها تنبه اجلهاز املناعي لوجوده حتى ميكن إرسال خاليا الدم البيضاء لتدميره.
املعرضني  لألفراد  منشطة  جرعات  إتاحة  املتحدة  الواليات  بينها  من  دول  عدة  وبدأت 
لإلصابة، ومنهم من يعانون من مشاكل مناعية، مع انتشار ساللة دلتا وإصابة بعض 

من مت تطعيمهم باللقاح بكورونا.
ولم يسبق وجود أدلة على أثر اجلرعة املنشطة من لقاح جونسون آند جونسون. ويترقب 
املستشارون في املراكز األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية منها أنباء عن كيفية 

نصح األفراد املعرضني ملشاكل مناعية الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون.
وتقول الشركة إن الدراستني أظهرتا زيادة كبيرة في استجابات األجسام املضادة الالصقة 
في املشاركني فيهما بني األعمار من 18 سنة إلى 55 سنة وكذلك من هم في اخلامسة 

والستني أو أكثر ممن تلقوا جرعة منشطة أقل تركيزاً.

العالج بالغناء!
   ثبت عملياً أن غناء األطفال اجلماعي يعاجلهم من األمراض النفسية، ويخلصهم من 

التوتر واخلجل والتهتهة.
على  فضالً  احلنجرة،  عضالت  وتقوية  الصدر،  عضالت  توسيع  على  يساعد  فالغناء     
التنفس بصورة أفضل. كما يتيح الغناء، في مجموعات، للطفل إيجاد عالقات اجتماعية 

مع غيره من األطفال.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

االسنان البنية : 
القائل:  اخلاطئ  االعتقاد  مجتمعاتنا  فى  اخلاطئة  االعتقادات  من  كثير 
القيمة  من  لها  وليس  واخللع،  السقوط  مصيرها  اللبنية  األسنان  بأن 
إلى  اإلشارة  من  هنا  بد  ال  لذلك  ومعاجلتها>  بها  االهتمام  يستدعي  ما 

لتبقى  عليها،  واحملافظة  بها،  العناية  منا  تتطلب  بل  مؤقتة،  أسنان  اللبنية  ليست مجرد  أن االسنان 
بصورة سليمة، ألنها تشكل إحدى أساسيات اإلنسان.

 أهمية دور األسنان اللبنية:
أواًل:  األسنان اللبنية مسؤولة عن احلفاظ على الفراغات الصحيحة حتى بزوغ األسنان الدائمة، وكذلك 

هي مسؤولة عن توجيه األسنان الدائمة ملواقعها الصحيحة.
اذا مت خلع األسنان أو األضراس اللبنية في وقت مبكر، فستترك مكانًا فارًغا مما يؤدي إلى حترك األسنان 

اجملاورة 
للضرس  الالزمة  املساحة  في  ضيًقا  مسببًة  احلاصل  الفراغ  نحو  وميالنها 
اجتاه  في  بزوغه  أو  الضرس  بزوغ  عدم  الى  يؤدي  بدوره  وهذا  للبزوغ،  الدائم 
املساحة الالزمة  التقوميية إلعادة  يستدعي املعاجلة  الذي  األمر  صحيح.  غير 
والوقاية منها  احلالة عادة ما تصيب األضراس اخللفية،  السن. وهذه  لظهور 
تكون باحملافظة على الضرس و عالجه بإعادة ترميمه، أو خلعه وتركيب جهاز 

..”space maintainer“ تقوميي يسمى “حافظ املسافة

 Space maintainer 
 حافظ املسافة هو جهاز يصنع من الستني لس ستيل، و يحيط باألسنان اجملاورة للسن املفقود واملسافة 
مينع  مما  الدائم  السن  الفراغ حتى يظهر  احملافظة على هذا  وهو يضمن  وله أشكااًل متعددة،  الفارغة، 
األسنان اللبنية اجملاورة من االنحراف عن مكانها املناسب. ويتطلب هذا اجلهاز مراجعة مستمرة لطبيب 
إلى  يؤدي  مما  األسنان،  حول  الطعام  جتمع  يسبب  قد  ألنه  التنظيف  حيث  من  وعناية  األطفال  أسنان 

تسوسها .
ثانيا:

ما  غالًبا  والفكني  الدائمة  األسنان  منو  عملية  في  االضرابات  إن  والفكني  الوجه  منو  في  تؤثر  و  تساعد 
يتسبب بها

اخللع املبكر للسن اللبني. مما يتطلب في بعض احلاالت حاجة ملحة لعمل تقومي لألسنان في املستقبل، 
.كما هو معروف عمليًة مكلفًة ماديًا وطويلة املدى في بعض احلاالت    . 

أثناء  للطفل  ااّلًما  فيسبب  بها،  الطعام  جتمع  إلى  بسبب التسوس يؤدي  األسنان  ,و التجاويف داخل 
األكل. لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي غالباً ما يكون من احللويات والكيك والكوكيز وغير ذلك. فتتأثر 

عضالت الفكني محدثًة إضرابًا في منو األسنان الدائمة و الفكني .

Baby Tooth

قالت خبيرة التغذية األملانية آنتيه جال إن 
العنب يعد كنزاً من املعادن والفيتامينات؛ 
بالبوتاسيوم والكالسيوم  إنه يزخر  حيث 
والفوسفور  واحلديد  واملغنيسيوم 

وفيتامينات B مثل حمض الفوليك.
وجبة  أيضاً  يعد  العنب  أن  جال  وأضافت 
اجلسم  ميد  إنه  حيث  مثالية؛  بينية 
بالطاقة على نحو سريع بفضل محتواه 
الفاكهة  وسكر  اجللوكوز  من  العالي 

)الفركتوز(.
غنياً  العنب  يعد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الفاكهة،  وأحماض  الغذائية  باأللياف 
التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة األمعاء.

الداكنة  األلوان  أن  إلى  جال  وأشارت 
للعنب )األحمر واألزرق الداكن( تعد أفضل 
)األخضر  الفاحتة  األلوان  من  للصحة 
نسبة  على  حتتوي  إنها  حيث  واألصفر(؛ 

التي  الثانوية،  النبات  مركبات  من  عالية 
تتمتع بتأثير مضاد لاللتهابات.

التغذية  خبيرة  أوصت  أخرى،  ناحية  ومن 
األملانية األصحاء بتناول العنب مع البذور؛ 
حيث حتتوي البذور على مواد دابغة وألياف 
عملية  تنشيط  على  تعمل  غذائية 
الهضم. أما األشخاص، الذين يعانون من 
تناول  لهم  األفضل  فمن  األمعاء،  أمراض 

العنب بدون بذور.

العنب الفاحت أم الداكن...أيهما أكثر فائدة 
للصحة؟

ما يجب معرفته حول تطعيم األطفال 
ضد كورونا بدءًا من 12 عام؟

األطفال  تطعيم  إلى  للتطعيم  الدائمة  األملانية  اللجنة  دعت 
ضد فيروس كورونا بدءاً من 12 عام، وعند مقارنة فوائد وأضرار التطعيم خلصت اللجنة 
األملانية إلى تفضيل تطعيم األطفال ملا قد يشكله املرض من تطور خطير، حتى وإن قل 

هذا االحتمال مع األطفال.
وأوضحت اللجنة األملانية أن فوائد تطعيم األطفال في هذه الفئة العمرية تفوق اخملاطر أو 
األضرار، وأشار راينهارد بيرنر، طبيب األطفال في مستشفى جامعة دريسدن واملتخصص 
في األمراض املعدية، أن هذا ال يعني في حد ذاته وجوب التطعيم، ولكن عند الرغبة في 
التطعيم، فهناك تعزيز من توصية اللجنة، التي تستند على فحص دقيق للغاية للبيانات 

املتاحة.
ويتعني املوازنة قبل كل شيء بني األضرار والفوائد، فنادراً ما يطور األشخاص الذين تتراوح 
يحدث  قد  لكن  للمرض،  شديداً  مساراً  بالفيروس  واملصابون  عام  و17   12 بني  أعمارهم 
ذلك في بعض األحيان، ويعمل التطعيم على احلماية من حدوث هذه التطورات اخلطيرة، 
وهناك أيضا تأثيرات محتملة طويلة املدى للعدوى مثل متالزمة التهاب األجهزة املتعددة 

.Long Covid أو كوفيد طويل األمد PIMS لدى األطفال
ومن ناحية أخرى، فإن أحد اآلثار اجلانبية اخلطيرة احملتملة للتطعيم ضد كورونا هو التهاب 

عضلة القلب على الرغم من أنه نادر احلدوث السيما مع الفتيات.

السكر يسبب السلوك العدواني!
   توصل العلماء الباحثون في علم اجلرمية، إلى أن نوع الغذاء يؤثر تأثيراً ملموساً على 
سلوك األفراد. ولقد أكدت التجارب التي أجراها الباحثون، ببعض السجون، أن زيادة مادة 
انحراف األحداث، وتسهم في تورط الشباب في السلوك  إلى  السكر في الطعام تؤدي 

العدواني.
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النجوم نهارًا

   على الرغم من أننا النرى النجوم 
صفحة  تزين  فهي   - ليالً  إال 
ال  فالنجوم  ولیالً؛  نهاراً  السماء 
وإمنا  الشمس،  تغيب  أو  تشرق 
والنهار  الليل  بقاء  باقية  هي 
في  السر  أما  نفسه،  وبلمعانها 
فيكمن  نهاراً  النجوم  رؤيتنا  عدم 
الذي يفوق في  في ضوء الشمس 

قوة إشراقه ضوء النجوم بکثير.

تعريفات

خيال  في  وهم  البحر:  عروس 
انسان ضاق ذرعاً بعرائس األرض. 

وال  التباع  الصقة،  مادة  احلب: 
تشتري.

االنسان  مصلحة  من  غد،  االمل: 
أال يجيء أبداً؛ ليبقى في انتظاره.

احلرب: أسلوب لتحديد النسل بأثر 
رجعي.

هل تصدق؟..
زوج  انتاج  جميع  عاش  إذا  انه     
اشهر  طوال  الذباب  من  واحد 
جيالً  يكّون  ان  استطاع  الصيف؛ 
 15 حوالي  بإرتفاع  املانيا  يغطي 

متراً!!

رحلة الى الوراء!!
جيمس  قام   1930 عام  في     
هارجیس، وشارلی كریتون، بقيادة 
سيارة فورد من نيويورك الى لوس 

اجنيلوس والعودة بها.
   متت القيادة وهما متجهان الی 

الوراء في الذهاب والعودة!!
يوماً،   42 الرحلة  استغرقت     
وكانت املسافة 7 آالف و180 ميالً.

حلوم السياسيني
البشر. وصادف  أهلها حلوم  يأكل  قبيلة  رجل نفسه وسط      وجد 
أسعارها.  مع  يبيعها  التي  األصناف  الواجهة  على  عرض  مطعماً 
السياحي  والدليل  أربعة،  والصياد  دوالرات،  ثالثة  ثمنه  فالشاعر 

خمسة. أما السياسي فثمنه 20 دوالراً.
ودخل الرجل املطعم وسأل عن سبب الغالء النسبي لرجل السياسة. 

فأجابه الطباخ: »انه يحتاج الى تنظيف فائق قبل طهوه«.

الساعي والكلب
    دَخلت فناء دار مسيجة 
فانقض  البريد،  لتسليم 
ورماني  ضخم  كلب  علّي 
وجهي  يلحس  وأخذ  أيضاً 

بشهية وحماسة. 
   واذا بصاحبة الدار تهرع 
الكلب:  وتنهر  الباب  الى 
ساعي  إنه  الغبي!  »أيها 
بريد وليس طابعاً بريدياً ».

بصمات
الى مراجعة، لم  املتقن ال يحتاج  العمل  ان  الذي قال  الفيلسوف     

يسبق له أن جز العشب في احلديقة.

 »راي ايفرسن«
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وتطرقك  الهادف  مقالك  على  احييك 
منذ  جميعا  يؤرقنا  الذي  املوضوع  لهذا 
ننتهج  أن  حاولنا  ولطاملا  بعيد..  زمن 
فكرك هذا بتشجيع اجملتمع القبطى على 
السياسي  العمل  في  االيجابية  املشاركة 
الضوء  أسلط  أن  لي  واسمح  بكندا، 
اجتماعية  ناحية  من  املسألة  هذه  على 
وسيكولوجية لعلهما يساعدا على فهم 
السياسى.  العمل  في  االقباط،  إشكالية 
طائفى  وصف  استخدام  أفضل  كنت  )وإن 
مصرى  هو  من  كل  ألن  كمسيحى،  أكثر 

وليس من أصل عربى فهو قبطى(.
جتاه  مصر  مسيحيو  حلال  ننظر  أوال  دعنا 
منذ  نفسها  مصر  في  السياسي  العمل 
عن  متاما  بعيدين  ستجدهم  عقود،  عدة 
العمل السياسى، رمبا يكون القليل منهم 
أعضاء في بعض االحزاب السياسية لكن 
دون عمل فعال أو نشاط شعبى، وحتى من 
الشيوخ  مجلس  او  منهم  البرملان  يدخل 
مقعد  رمبا  االنتخاب،  وليس  بالتعيني  فهو 
الوزراء  باالنتخاب. حتى  واحد كل 30 سنة 
كوزير  االختيار  يكون  األحيان  أغلب  ففي 
ميكن  ال  وبالطبع  فقط،  الشكل  جملرد  دولة 
أن يتم اختيار وزيرا مسيحيا لوزارة سيادية.
ملاذا وصل املسيحيون في مصر لهذا  لكن 
وحتى  برملان  أعضاء  كانوا  أن  بعد  احلال، 
أوائل  في  وحتى  الثورة  قبل  وزارات  رؤساء 

حكم عبد الناصر!!
في  االقتصادية  الفجوات  ازدياد  مع 
اسلمة  عمليات  وبداية  االنفتاح  عصر 
ومجتمعات  الوهابى  واملد  املصرية  احلياة 
احلياة  في  الضمان  أصبح  البترودوالر، 
حسب  »املسيحية«  لألقليات  واألمان 
مرهون  الحقا،  ذلك  وسنناقش  تصورهم 
التعليم  و  الثروة  فقط،  وحيدين  بعاملني 
وجد  لذلك  القمة،  كليات  وخاصة  العالى 
اآلمن،  املالذ  ذلك  في  املصريون  املسيحيون 
التفرغ  أوال  الهدف كان البد  ولتحقيق هذا 
الكامل للعلم او جمع الثروة، وأهم اشكال 
السياسة  عن  التام  االنعزال  هو  التفرغ 
تنشأ  بدأت  و  عنها،  احلديث  حتى  وجتنب 
أجيال جديدة من املسيحيني ال تعرف شيئا 
عن العمل السياسي أو الشعبي، وأمست 
للحياة  الوحيد  املصدر  هي  الكنيسة 
األحد،  مدارس  شكل  في  االجتماعية 
وحتى  الشباب  واجتماعات  الكتاب  دروس 

اجتماعات اخلريجني. 
وبذلك مت عزل الشباب بالكامل ليس فقط 
حتى  عن  ولكن  السياسى  العمل  عن 
إدراك وفهم احلياة السياسية من حولهم، 
ورجال  لشباب  بالكامل  الساحة  وتُركت 
التيارات  كافة  مواجهة  في  احلاكم  احلزب 
الرجعية.  الفاشية  الدينية  واحلركات 

في  الفترة  هذه  في  أصدقائى  أن  وأتذكر 
مرحلة شبابنا كانوا يسخرون مًنى بسبب 

اهتمامي وعملي املباشر بالسياسة.
لكننا البد أن نشير الى انه بعد ثورتي 2011 
في  كثيرة  مفاهيم  وتغيرت  تبدلت  و2013 
طويل  زمن  بعد  وأدركوا  املسيحى  اجملتمع 
كل  وال  ذمة  أهل  وال  أقلية  ليسوا  أنهم 
األنظمة  حاولت  الذى  والهذى  اخلرف  هذا 
املتطرفة  الفاشية  والتيارات  السياسية 
زرعه في عقول املسيحيني على مدى عقود 
ساهمت  والذى  ذلك،  في  وجنحت  طويلة 
قصد-  بغير  أو  بقصد  -رمبا  الكنيسة  فيه 
إرضاء  ومحاولة  األقلية،  مبدأ  ترسيخ  في 
احلارس  أنه  الكنسية  أقنع  الذى  النظام 
وبطش  همجية  من  للمسيحيني  الوحيد 
العسكرية  واالجنحة  السلفية  التيارات 

لكافة التنظيمات املتأسلمة. 
عليه  سنطلق  ما  قبل  ما  مرحلة  وفي 
أثناء  املصريني  للمسيحيني  الوعي  عودة 
موجات  هناك  كانت  و2013،   2011 ثورتى 
هجرة كبيرة من املسيحيني وخاصة اللذين 
التعليم  على  للحصول  بشدة  كافحوا 
في  وخاصة  كبيرة  ثروات  جمع  أو  العالى 
املاضي  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 

والعقد األول من القرن احلالي. 
العمل  عن  أبعدت  التي  األجيال  هم  هؤالء 
القول  ميكننا  بل  منه  وحرمت  السياسى 
العمل  متطلبات  أدنى  ميلكون  ال  إنهم 
السياسي أو الشعبي او حتى إدراك وفهم 
عمل جماعات الضغط السياسي والتأثير 
أو عمل جمعيات وهيئات اجملتمع  الشعبي 

املدني.
مظلة  حتت  املهاجرين  تواجد  جملرد  ولكن 
فقط  ظاهريا  يؤمن  دميقراطى  حكم 
اآلخر،  وقبول  والتعددية  والعدل  باملساواة 
كل  حتقيق  على  قادرين  أنهم  تصوروا 
وأنهم  السياسية  احلياة  في  فاتهم  ما 
سيكونون األفضل، ليس بناءا على املعرفة 
واخلبرة السياسية ولكن تصورهم أن الثروة 
كليات  في  احملصورة  العلمية  الشهادة  أو 

القمة 
تعطيهم  طبعا-  املصري  -باملفهوم 
العمل  الصالحية، دون غيرهم، في ممارسة 
هذا  أن  كما  فيه.  والتفوق  السياسي 
الشعور الزائف بالتفوق جعلهم غير عابئني 
أو  او بنصيحة من أصحاب اخلبرة  برأي آخر 

املعرفة، مستأثرين مبعرفتهم فقط.
من  البد  بأنه  الرأي  مع  متاما  أتفق  لذلك 
إعداد أجيال حديثة يتم تنشئتها سياسيا 
بطريقة ممنهجة وعلمية لتصل بنا الى ما 

نريد أن نكون عليه.
في  البيض  كل  نضع  ملاذا  بخصوص  أما 

سلة واحدة فهذا حديث أخر... حتياتى. 

سواء  اآلراء  ببعض  الكثيرين  يتمسك 
اآلراء  هذه  ألن  الالهوتية  او  الروحية 
الروحيني  القادة  بعض  من  صدرت 
احلب  من  كبيرا  برصيدا  يتمتعون  الذين 
على  احلكم  فيكون  هؤالء.  قلوب  داخل 
في  واالختباء  اإللتجاء  خالل  من  االمور 
الذي  للعقل  مداعبة  دون  العاطفة 
حتى  او  األكادميي  البحث  طالبا  يصرخ 

املعرفة البسيطة لألمور.
األمور  إخضاع  هو  ذلك  من  األدهى 
للتفسيرات  الكتابية  او  الالهوتية 
قد  التي  الذاتية  الرؤية  او  الشخصية 
السياق  خارج  األحيان  بعض  في  تكون 
الكتابي. وعلى سبيل املثال، هذا السؤال 
الشهير الذي يبحث هل تناول يهوذا من 

االفخارستيا ام ال.  
فالبعض يؤكد انه لم يتناول ألن بعض 
يؤكدون  واآلخرين  هكذا!  قالوا  اخلدام 
يتفقون  ال  ألنهم  يهوذا  تناول  علي 
يهوذا.  تناول  يرفضون  الذين  اخلدام  مع 
بالعاطفة  إال  يفكرون  ال  هؤالء  لآلسف 

فقط وهو اسلوب ال يتفق مع العقل.
أن  أود  السؤال،  هذا  على  لإلجابة 
يفهم  ال  املقدس  الكتاب  أن  أوضح 
الى  الرجوع  يجب  أي  الكنيسة.  خارج 
الكتاب  شرحت  التي  اآلبائية  النصوص 
علم  أي  الباترولوجي،  علم  إنه  املقدس. 
عاشوا  الذين  هم  فاالباء  األباء،  أقوال 
باإلجنيل ولإلجنيل فاستحقوا أن يشرحوا 
هذا  على  فلإلجابة  اإلجنيل.  ويفسروا 
السؤال سأضع امامك، عزيزي القارئ ما 

شرحه االباء بخصوص هذا املوضوع.    
»كما في حالة يهوذا وبطرس، أيتساووا 
كمتناولني من األسرار؟ ألنهم من الواحد 
أخذ  يهوذا  )التناول(،  الشيء  نفس  ومن 

دينونة لنفسه وبطرس أخذ خالصا.« 
القديس اغسطينوس                                                                 
 Answer to the Letters of Petilian, the
  .Donatis, Book 2, chapter XL: XCVI
»جلس املسيح مع االثني عشر تلميذا، 
يا خلزيك يا يهوذا! لقد كان حاضرا ايضا 
الطعام،  وتناول من األسرار، ومن  هناك، 

وأدين على نفس املائدة.«
              ق. يوحنا ذهبي الفم                                                        

   On Matthew, Homily LXXXI.I
»يهوذا صار جاحدا لرب البيت، وكان على 
وشك خيانته، خرج للتو من املائدة، شرب 
كأسه )كأس املسيح( الذي للبركة، وفي 
اراقة دم برئ،  مقابل ظمأ اخلالص قصد 
عقبه،  عليه  رفع  خبزه  أكل  الذي  ذاك 
أيديه مؤخرا تناولت العطايا املقدسة«. 
ق.كيرلس االورشليمي                                                          
On the words, Crucified and Baur-

   ied., Lecture XIII, VI
» كما أن يهوذا، الذي اعطاه الرب »لقمة«، 
ليس  داخله،  في  للشرير  مكانا  اعطي 
بطريقة  تناوله  بل  هو سيء،  ما  يتناول 
سيئة، باملثل كل من يتناول سر الرب، ال 
)التناول( سيء ألنه هو  يسبب أن يكون 

نفسه سيء، أنه لم يأخذ شيء ألنه لم 
من  الرغم  على  النها  خلالصه.  يأخذها 
ذلك جسد الرب ودم الرب حتى وان كان 
الرسول يقول: »من يأكل غير مستحقا، 

يأكل ويشرب دينونة لنفسه«. 
ق.اغسطينوس                                                            

 On Baptism, Against the Donatists.
  BookV, Chapter VIII, IX

التي  تدعي  اخرى،  هرطقة  »واندلعت 
يدافعون  هذا  يؤيدون  للقاينيني...الذين 
بديع  انه  فيخبروننا  يهوذا،  اخلائن  عن 
مجد  التي  االمتيازات  بسبب  وعظيم، 
ان  يظن  البعض  الن  للبشرية،  مبنحها 
الشكر )اي االفخارستيا( اعطيت ليهوذا 

بسبب هذا«.
العالمة ترتليان                                                                 

 On Ophites, Cainites, Services.
   .Chanter 2

» يا لعظم عمي اخلائن )يهوذا( بارغم أنه 
تناول من األسرار، ظل كما هو، سلم الى 
أقدس مائدة ولم يتغير.«                                                        
ق.يوحنا ذهبي الفم                                                                 

 On Matthew, Homily LXXXII.1
» لقد كان هناك وقت حتى اخلائن يهوذا 
حميما  وصديقا  مرافقا  كان  نفسه 
معه،  املائدة  نفس  من  آكال  للمخلص، 
مشاركا في كل شىء، دالله عل تلمذته 
نصيبه  له  كان  أنه  حتي  احلقيقية، 
اخملصص و سط بقية الرسل املقدسني. 

 «
القديس كيرلس االسكندري                                                    

On John, Book IX , Vol.1
عزيزي القارئ، انها مجرد أمثلة بسيطة 
من تعاليم اآلباء، التي هي إحدى الركائز 
االساسية التي ترتكز عليها الكنيسة، 
والتي تؤيد تناول يهوذا من األفخارستيا. 
اثبت  ان  املقال  الهدف من هذا  لم يكن 
تناول يهوذا من عدمه، بل اود أن اشير الي 
اهمية املعرفة وعدم قبول املعلومة دون 
إنها  لذلك  املعلومة.   هذه  وراء  البحث 
فرصة لنبدأ في دراسة التعاليم االبائية 
والدراسي،  البحثي  بالفكر  ولنهتم 
الفكرية  األحادية  ترفض  فالكنيسة 
الذي  ايضا  العقل  كذلك  صورها،  بكل 
مرجعها  يكون  ال  التي  املعلومة  يرفض 

إال كاريزمية من قالها. 
املراجع:

الكتاب املقدس                                                     
ابائي  قول  مرجع حتت كل  كتابة كل  مت 

لتوضيح مصدر اإلقتباس           
الفكر  في  يهوذا  تناول  بعنوان  بحث 

االرثوذكسي للباحث أشرف بشير.

ردا على مقال ردا على مقال 
»كيف ينشط األقباط سياسيا »كيف ينشط األقباط سياسيا 

في اجملتمع الكندي«في اجملتمع الكندي«
 لـــ  »عبد املسيح يوسف« لـــ  »عبد املسيح يوسف«

األحادية الفكريةاألحادية الفكرية
بقلم: رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات 
الالهوتية - جامعة الڤال 
– كندا

بقلم: عماد برسوم
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ليكونوا  فّي،  وأنت  فيهم  »أنا   :23 عدد 
أنك  العالم  ولَيعلَم  واحد،  إلى  لني  ُمَكمَّ

أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني«.
لني  بهذه الكلمات » أنت فيَّ / أحببتني / ُمَكمَّ
الذي  املطلق  احلب  أن  الرب  يؤكد  واحد«  إلي 
أساس  هو  محبة«،  »اهلل  اهلل  طبيعة  هو 
واألبن  اآلب  القدوس  الثالوث  اهلل  وحدانية 

والروح القدس. 
وأن هذا احلب قد أعلن ذاته للعالم بالتجسد 

»ولَيعلَم العالم أنك أرسلتني«.
اإلنسان  محبوبه  في  اهلل  سكبه  فلقد  ـ 
التجسد  إرسالية  خالل  من  »أحببتهم« 
وتقديس  تبرير  من  فيها  مت  وما  اإللهي 
النهاية  في  يتحقق  أن  أجل  من  لإلنسان 
متجيد اإلنسان بالتأله Theosis في املسيح 

يسوع »أحببتهم كما أحببتني«.
وأنت  )بناسوتي(  فيهم  »أنا   23 عدد  إن  ـ   
دقيق  تلخيص  بالهوتك(“: هو  اآلب  )أيها  فيَّ 
املسيحية   “  Theosis التأله   ” لعقيدة  

اآلبائية األرثوذكسية .
يسوع  املسيح  في  باطنياً  اإلنسان  تأله  فإن 
ينضح خارجياً في حياة املؤمنني ويصير أقوي 
باملسيح  ليؤمن  تقوده  العالم  أمام  شهادة 
العالم  خلالص  اآلب  أرسله  الذي  اهلل«  »أبن 
كما  وليس  أرسلتني«.  أنك  العالم  »لَيعلَم 

تعتمد  باملسيح  الكرازة  أن  البعض  يعتقد 
على كاريزما بشرية في خدام املسيح.

حيث  معي  يكونون  هؤالء  أن  »أريد   :24 عدد 
أكون أنا لينظروا مجدي«.

يستطيع  ال  اإلنسان  أن  املصري  املثل  يقول 
باملعاشرة  إال  لآلخر  معرفته  من  يتأكد  أن 
الرب  يؤكده  ما  هذا  معاً.  املشتركة  واحلياة 
في هذه اآلية من جهة عالقتنا به، أن يكون 
احلي  اهلل  بشخص  عالقة  هو  باهلل  اإلميان 
فكرة  ليست  فاملسيحية  معي«.  »يكونون 
يومية  حياة  شركة  بل  عقلية  معرفة  أو 
مبادرته  الرب  م  قدَّ لذلك  الرب.  شخص  مع 
قبل  اإلنسان  قلب  إلى  بشخصه  يدخل  أن 
أنا  »ها  اهلل:  سماء  إلى  اإلنسان  يدخل  أن 
واقف على الباب وأقرع. إن فتح لي أحد أدخل 
إليه وأتعشى معه وهو معي« عندئذ ينظر 
مجد الرب. وقد قال الرب عن هذا اجملد »ليس 
للكالب«  ويُلقي  البنني  خبز  يؤخذ  أن  حسناً 
يذوقه  إذ  اجملد،  هذا  خصوصية  إلي  إشارة 
العالم علي مستوي  بالروح في هذا  البنون 

مستيكي سرائري وفي الدهر اآلتي.
عدد 25: »أيها اآلب البار إن العالم لم يعرفك 

ا أنا فعرفتك«. أمَّ
نردده  باتر  كسيف  للرب  حاسم  قول  هذا 
الشيطان كي ال  الطريق على  ليقطع  معه 

للشر  أدوات  بأمور صارت  قلوبنا  إلى  يتسلل 
في العالم بفعل الشرير. واألمثلة كثيرة من 
أمور  أنها  فبالرغم  ...إلخ.  وقوة  وجنس  مال 
ليست شر في حد ذاتها ولكن عندما تصير 
أدوات للشر نرفضها من يد الشيطان رئيس 
البار  اآلب  »أيها  ونردد مع يسوع  العالم  هذا 
ا أنا فعرفتك« فيهرب  إن العالم لم يعرفك أمَّ

الشيطان وكل جنوده الرديئة.
وسأُعرِّفهم،  أسمك  »وعرَّفَتهم   :26 عدد 
ليكون فيهم احلب الذي أحببتني به، وأكون 

أنا فيهم«.
هذه اآلية هي تلخيص صريح من الرب يسوع 
املسيح يوضح ملاذا َخلَق اهلل اإلنسان أساساً 
عليه  اإلنسان  يتعرف  أن  اهلل  يسعي  وملاذا 
هو  فالسبب  اهلل«.  »يعرف  حياته  كأولوية 
أي لكي يسكب اهلل  احلب«.  »ليكون فيهم 

حبه في اإلنسان.
محبة«.  »اهلل  اهلل  كيان  طبيعة  هو  فاحلب 
بحب  ذاتي  اكتفاء  في  هو  تعالي  وسبحانه 
مطلق بني األقانيم الثالثة كما هو واضح في 
قول املسيح »احلب الذي أحببتني به«.  لذلك 
قلوبنا«  في  باإلميان  املسيح  »يحل  فعندما 
قوله  يتم  فينا،  املسيح  كينونة  وتتحقق 
 - وبالضرورة   - فيفيض  فيهم«.  أنا  »وأكون 

هذا احلب اإللهي في اإلنسان.

اخلَلق  عمل  من  األساسي  الهدف  هو  هذا 
»نخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا« الذي 
قام به اهلل الواحد الثالوث. فخلق اهلل اإلنسان 
على »صورة« االبن. فأهم جانب لفهم معني 
مع  »العالقة«  مفهوم  هو  »صورة«  كلمة 
الوحيد  اخمللوق  هو  فاإلنسان  الصورة.   أصل 
الذي جعل اهلل له إمكانية قيام عالقة معه 
تعبير  أما  اإللهي.  باحلب  خاللها  من  يغمره 
اإلنسان  إرادة  إلي  يشير  فهو  »كشبهنا« 
العالقة مع اهلل  قيام هذه  احلرة في  ورغبته 
قلب  داخل  املسيح  بكينونة  يسمح  عندما 
االحتاد  فهذا  فيهم«.  أنا  »وأكون  اإلنسان 
أي  “الثيؤسيس«  عقيدة  أصل  هو  باملسيح 
تأله اإلنسان في املسيح يسوع. وهي عقيدة 
حقق  وقد  وآبائها.  الكنيسة  عند  راسخة 
املسيح بتجسده ما فشل فيه آدم ألنه في 
شخص يسوع املسيح مت احتاد اإلنسان باهلل 
ولذلك »انسكبت محبة اهلل اآلب في قلوبنا 
ذلك  و ظهر  الكتاب.  القدس« كقول  بالروح 
القدس مثل حمامة  الروح  عند حلول  عياناً 
على شخص يسوع املسيح أثناء معموديته 
القدس  الروح  حلول  ثم  األردن،  نهر  في 
 ... اخلمسني  يوم  تالميذه  على  نار  كألسنة 
ق.  اجنيل  قراءة  في  الرب  أعاننا  هنا  إلى  )متَّ... 

يوحنا أصحاح 17(... والُسبح هلل.

أجنيل يوحنا 1٧... صالة الرب يسوع إلى اآلب )4(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلي النور  )143(

اهلل دائما وابدا يبادر بأن يتقدم خلطوبة عروسة، سواء في العهد 
القدمي او في العهد اجلديد، مستخدماً رُسله لهذه املهمة كما 
قال الرسول العظيم بولس »َفإِنِّي أََغارُ َعلَْيُكْم َغْيرََة اهلِل، ألَنِّي 
َم َعْذرَاَء َعِفيَفًة لِلَْمِسيِح« )2كو 11:  َخَطْبُتُكْم لِرَُجل وَاِحٍد، ألَُقدِّ

.)2
هكذا احلال عندما تقدم اهلل خلطوبة شعبة في القدمي مقدما 
الطلب على يد موسى، فبعد أن أعد الرب موسى في األربعني 
في  الوسيط  وجنح  البرية،  في  قضاها  التي  الثانية  سنة 
االمتحان جناحاً مبدئيا، لذا وضع في يد موسى أن يكون وسيط 
إبراهيم و  ايام  الروحية بني شعب اختاره اهلل من  الزيجة  هذه 
هو  فها  آبائه  مع  عهده  يتذكر  الرب  الزال  و  يعقوب  و  إسحق 
ارض  الى  العبودية  أرض  من  ليخرجها  كعروس  يديهم  يطلب 
تفيض لبنا و عسال، هذا هو اهلل دائما وابدا يريد لعروسه، انا 
وانت أن يخرجنا الي رحب ال حصار فيه، فهل سمعنا الصوت أم 
اصلنا الفاسد و طبيعتنا الذي اكتست باملوت ستتغلب علينا 

لنرجع مرة أخرى باحلنني الى العبودية.
لعروسة  العريس  من  ورسول  العهد  وسيط  موسى،  هو  ها 
يبدأ رحلة اخلطوبة مبهر ُمقدم من إله إبراهيم وهو وضع نهاية 
للروح حتت العبودية القاسية وصغر النفس واالستعباد لسيد 
قاس يتسلط علينا وعلى اوالدنا وّيسخرنا سخرية قاسية، انه 
اخلالص في صورة ارضية بلغة العهد القدمي، وكانت أداة اخلالص 
في يد الوسيط موسى هي العصا؟! التي ترمز الى سلطان اهلل 

ـُعطي لكل ابن وابنة للرب في املسيح وهو كلمة اهلل. املـ
للشعب،  إقناعه  جهة  من  اولي  حتدي  واجه  كوسيط  موسي 
إنه  شخص  تقنع  ان  اآلن  إلى  ومازالت  الكبرى  الطامة  وهذه 
آبائه  الذي سمع عنه يجوز من  محبوب جدا من شخص اهلل 
او من الكتب بدون معرفة شخصية وعالقه قلبية، سمع عنه 
مجرد سماع االذن. ان تقنع هذا الشخص. ان احلرية من العبودية 
احملال،  تربي عليها، هذا هو  و  ان تكون اسلوب حياة  التي تعود 

لذا مازالت دعوة املسيح جتد مقاومة من املدعوين الن مع كل 
االسف إله هذا الدهر قد اعمى العيون واألذهان لئال تضئ لها 
معرفة مجد اهلل في وجه يسوع املسيح، وحينئذ سيجد العدو 
نفسه في مأزق، لذا هو يحاول جاهدا أن يقنع اجلميع أن هذه 
هي احلياة التي عاشها اهلنا وماتوا فيها فلماذا إذن التغيير؟! 
لكن الغير مستطاع لدي الناس، بالطبع مستطاع لدى اخلالق.

التحدي الثاني الذي واجهه موسي بالطبع كان من فرعون الذي 
املقاومة متوقعة في كل  العالم، وهذه  رئيس مملكة  الى  يرمز 
وقت وفي كل عصر إلى مجيء الرب على السحاب ليبطل كل 

قوة وسلطان للعدو! 
أن  موسي  يد  على  لفرعون  والرسالة  للشعب  الدعوة  كانت 
فالعبادة  للرب«،  عيد  أو  احتفال  »عمل  ليعيد  الشعب  يطلق 

بحضوره  وحتتفل  للرب  تُعيد  ان  تعني 
كما يذكرنا سفر اخلروج »وَبَْعَد ذلَِك دََخَل 

إِْسرَائِيَل:  إِلُه  الرَّبُّ  يَُقوُل  هَكَذا  لِِفرَْعْوَن:  وََقاالَ  وََهارُوُن  ُموَسى 
أَْطلِْق َشْعِبي لُِيَعيُِّدوا لِي ِفي الَْبرِّيَِّة« )خر 5: 1(.

اي  للرب  تــــــًعيد  أن  اخلالص  أو  احلرية  طريق  أول  هي  وهذه 
حتتفل وتفرح به، إذن فبداية الدعوة عيد واحتفال باحلرية من كل 
القيود القدمية، سواء قيود ذهنية أو عادات قدمية أو قيود خطايا 
أي قيود آخرى،  أو  أن نتخلص منها  الذاتية  ال نستطيع بقوتنا 
وسلطان  اخلير  عدو  قبضة  في  عاش  من  كل  اختبار  هو  وهذا 
الظلمة وحترر من قيوده وذاق حالوة النعمة واحلرية وكأنه يُّعيد 

ويحتفل بفرح ال ينطق به ومجيد كل يوم.
لكن الرب ال يرضي بإنصاف احللول الن عمل الرب هو كامل لذا 
عندما يدعو للخالص فهو يريد أن تتمتع به كامال وتاما، وانت 
لنفسك  وتبقي  أجزاء من حياتك  للرب  أال تسلم  عزيزي يجب 
أخرى؟!  ال!  وألف ال!! الرب إلهك غيور جدا، كما أعلن احلق هذا  
رَبُّ  »َقاَل  وأيضاً   .)18  :  2 لَِشْعِبِه«.)يؤ  وَيَرِقُّ  ألَرِْضِه  الرَّبُّ  »َفَيَغارُ 
)زك  َعِظيَمًة«  َغْيرًَة  ِصْهَيْوَن  وََعلَى  أُورَُشلِيَم  َعلَى  ِغرُْت  اجْلُُنودِ: 

.)14 :1
انت وانا عروس مدفوع فيها مهرا وثمناً أغلى من كنوز العالم 
أنه دم يسوع اي حياة اهلل، لذا  العالم  هو مهرا ليس من هذا 
زناة  بعد  ونحن  لنفسه  خطبنا  للذي  بل  نحيا  ألنفسنا  لسنا 
لنا  ويقدم  ارجلنا  ويغسل  ويتنازل  لنا  ينزل  أن  ارتضى  وخطاة 
نفسه وحياته ثمنا لكي ما نعطيه حياتنا بالكامل، لنحيا في 
العهد األبدي، وضمان هذا العهد لست انا او انت بل اهلل نفسه 

هو ضامن العهد.
ـُغار عليك غٌيرة محبة نارية، فاطرح  ي فاعلم صديقي أن الرب 
والتصق مبن  واجلهاد  بالصبر  كل ثقل واخلطية احمليطة وحاضر 
خطبك لنفسه عروس جميلة مزينة بكل مواهب وثمار الروح 

القدس... عروس مجيدة ال عيب فيها..... للحديث بقية!!

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــمتد )28( ملــكوت اللـ
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

خطوبة شعب!!
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سانت بطرسبرج:

سرقة ال يعاقب عليها القانون
   في كل شتاء تُفقد مئات األمتار من أسالك )التلغراف( والهاتف بني 
سانت بطرسبرج وموسكو بسبب الصقيع، فإذا كان طول السلك 
يساوي طول املسافة بني البلدين التي تبلغ نحو 600 کیلومتر، فإننا 
ميكن أن نقول، إن اخلط الهاتفي يفقد في الشتاء نحو 500 متر عما 
هو عليه في فصل الصيف! أي، أن الصقيع يسرق نصف کیلومتر 
من األسالك دون أن يُعاقب على ذلك!    لكن ذلك اليلحق ضرراً بعمل 
بانتظام  املسروقات  بإعادة  الصيف  بداية فصل  في  ويقوم  الهاتف، 

وفقا لزيادة درجة حرارة اجلو!

لندن:

لوحات بفرشاة الطيور!
   

إذ  الطيور!  إبداع  من  مبتكرة  فنية  لوحات  لندن  أسواق  في  عرض 
تدريب  فكرة  األليفة  واحليوانات  للطيور  متجر  صاحب  استحدث 
واأللوان في عمل رسوم فوق  الرسم  الطيور على استخدام فرشاة 

لوحات من الورق .
أظهر  قد  خاصة،  بصفة  البط  بأن  املتجر  صاحب  صرح  ولقد     
موهبته  عن  والتعبير  األلوان  مزج  على  للتدريب  كبيراً  استعداداً 

الفنية!
   يصل ثمن إحدى هذه اللوحات إلى مئة جنيه استرليني!

كابول:

راقص »هيب هوب« أفغاني يخشى على حياته 
من ُحكم »طالبان«

هوب«  »هيب  راقص  أمام  املشهد  يبدو  هكذا  الفرار...  في  أمل  ال 
أفغاني بات يخشى على حياته من حركة »طالبان« مع بقاء أقل من 

أسبوع على انسحاب الواليات املتحدة من كابول.
قال املدرس ومصّمم الرقصات، البالغ من العمر 27 عاماً، والذي طلب 
عدم كشف هويته خوفاً من تعّرضه لالنتقام: »)الهيب هوب( ثقافة 

غربية... إّنها أميركية وهم يكرهونها«.
لو كان أي شخص ُضبط وهو يشارك في مثل  وقال »قبل 20 عاماً 

هذا النشاط، لكان مصيره إما الذبح أو القتل بالرصاص«.
يُعّلم  أن  امرأتان  بينهم  الراقصني  من  فريق  مبساعدة  واستطاع 

أسلوب رقص الشوارع وقّدم عروضاً في أنحاء أفغانستان والهند.
لكن حتت ُحكم »طالبان«، التي حظرت العزف على اآلالت املوسيقية 
خالل فترة حكمها األول، يبدو من شبه املؤكد حظر مثل هذا النوع 

من الرقص.
وقالت »طالبان« إّنها ستحترم حقوق النساء واألقليات لكن الكثير 
سُتلقي  »طالبان«  أّن  من  ويخشون  الشكوك  تراودهم  األفغان  من 

القبض على أعدائها القدامى.
يستهدفها  التي  الهزارة  أقلية  إلى  ينتمي  الذي  الراقص،  وقال 
بسبب  اإلسالمية«  »الدولة  وتنظيم  »طالبان«  مثل  متشّددون 
معتقداتها الدينية، إّنه »سأبذل قصارى جهدي للوصول إلى املطار 

واللحاق برحلة. ستكون هذه معجزة ستنقذ حياتي«.
املالحقة على  الذين يخشون من  األفغان  اآلالف من  وتدّفق عشرات 
مطار كابول منذ سيطرة »طالبان«، على أمل الفوز مبقاعد على منت 
رحالت اإلجالء. وقال الراقص: »ينتابني شعور مقبض بأّنني لن أخرج 

من هنا أبداً«.

سيدني:

نظافة باملاليني
ينفقون  بالعالم  األليفة  واحليوانات  الطيور  أن محبي     هل تصدق 
سنوياً ما يعادل ثمانية ماليني دوالر في شراء مبيدات حشرية تلزم 

لنظافة حيواناتهم، وحمايتها من احلشرات؟
   هذا الرقم أكدته اإلحصاءات الرسمية بسيدني باستراليا!

املانيا:

قصة غريبة ألطول قلعة في العالم.. 
بورغهاوزن

يبلغ  إذ  العالم،  أطول قلعة في  تقع  أملانيا،  بافاريا جنوبي  والية  في 
لألرقام  جينيس  موسوعة  أدخلها  ما  كيلومتر،  من  أكثر  طولها 
وجرى  استثنائيا،  مبنى  تعد  التي  بورغهاوزن،  قلعة  إنها  القياسية. 
بناؤها قبل ما يقرب من ألف عام، وبالتحديد في عام 1255، لتكون 
عائلة  من  السفلى  بافاريا  لدوقات  الثاني  املقر  الوقت،  ذلك  في 

فيتلسباخ، بجانب قلعة الندشوت القريبة.
وكحصن لعائلة أرستقراطية مهمة في أوروبا في ذلك الوقت، جرى 
بناء القلعة بشكل متقن، وكانت منيعة مبعنى الكلمة، بجدرانها 
واخلنادق  اجلدران  اخلمس مع  والساحات  متراً   11 ارتفاعها  يبلغ  التي 
األخرى. ولفترة طويلة، كانت قلعة بورغهاوزن تعتبر أقوى حصن في 

أملانيا، ولم تسقط في أي معركة.
أي هجوم، موقعها  القلعة عصية على  التي جعلت  األسباب  ومن 
يريد  جيش  أي  أمام  طبيعيا  مانعا  شكل  ما  زالتساخ،  نهر  فوق 

الوصول للقلعة.
ونظرا جلمال القلعة ومشهد النهر اجلذاب أسفلها، عملت الدوقات 
على توسيعها حتى وصلت أخيرًا إلى الرقم القياسي العاملي للطول 
 18700 سكانها  عدد  يبلغ  التي  بورغهاوزن  ومدينة  مترًا.  بـ1.051 
بافاريا،  والية  في  البلديات  أغنى  من  واحدة  اآلن  تعد  فقط،  نسمة 

وتنتج كل عام منتجات كيماوية بـ9 مليارات يورو.

بون:

حارس جديد من حديد
املنازل  في حراسة  آلي متخصص  انسان  أملانيا  أسواق  في     ظهر 

ومطاردة اللصوص!
اللص،  مكان  دقيقة حتدد  الكترونية  بأجهزة  مزود  اجلديد  احلارس     
وتوجه االنسان اآللي إلى التحرك نحو اللص وإصدار األمر له مبغادرة 
الشرطة  برجال  باالتصال  اآللى  احلارس  قام  وإال  الفور  على  املنزل 

البالغهم عن السرقة!

جنوب افريقيا:

حديقة حيوانات حتبس الزوار في أقفاص 
وتترك األسود طليقة

تضع محمية األسد GG Conservation في هاري سميث في جنوب 
عرين  وسط  في  متمركزة  زجاجية  أقفاص  داخل  الزائرين  إفريقيا، 
األسود، مما مينح عشاق احليوانات لقاًءا قريًبا مع احليوانات املفترسة، 
مت  التي  الكبيرة  القطط  من   77 من  مكونة  هذه  احليوانات  حديقة 

إنقاذها.
قالت سوزان سكوت البالغة من العمر 53 عاًما، مديرة حديقة احلياة 
البرية غير الربحية، لكاترس: »لقد بدأنا هذه التجربة منذ ما يقرب 
من عامني وحتى اآلن، سالمة ضيوفنا وسالمة القطط الكبيرة هي 

أولوية قصوى«.
يوازي حوالي 134  والذي  أفريقي  راند جنوب  إلى 3000  مقابل 2000 
داخل  السائحني  حبس  يتم  أمريكًيا،  دوالرًا   197 إلى  أمريكًيا  دوالرًا 
من  دقيقة   45 ملدة   GG محمية   في  االحترافي«  التصوير  »قفص 
الطقس  حسب  يوم،  كل  صباًحا   7:15 حتى  صباًحا   6:30 الساعة 

واملوظفني املتاحني.
ولكن  عاًما   14 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  بدخول  يسمح  ال 
يتم تشجيع الضيوف املسموح لهم بالتقاط صور من مسافة قريبة 
لألسود حيث حتاول احليوانات آكلة اللحوم الضخمة اختراق اجلدران 

املصنوعة من األكريليك في التي يقف داخلها الزوار.
والقفص الزجاجي، الذي يتسع لثالثة أشخاص في وقت واحد، مجهز 
بعدة »فتحات تنفس« دائرية توفر للمحتجزين داخله إمدادًا بالهواء.

وبينما تشير حديقة احليوانات إلى »السالمة« كأولوية قصوى، فإنها 
متنح الزائرين أيًضا حتذيرًا واضًحا بشأن عدم القدرة على التنبؤ بكل 
ما ميكن أن يحدث، حيث أعلنوا على موقعهم: »ال ميكننا ضمان رد 

فعل األسود، لكننا سنسعى لضمان حصولك على جتربة رائعة«.

عالم بال حدود2121

باريس: 

أثمن ساعة معطلة!
   احتدم التنافس بني هواة جمع التحف األثرية في أكبر مزادات باريس حول ساعة فلكية أثرية، يرجع تاريخها إلى نهاية عصر النهضة.

   الساعة مصممة على شكل برج، نقشت قاعدته برسوم أثرية، وتصدر بعض النغمات املوسيقية!
   ولم يتردد من استقر عليه املزاد في دفع ثروة تقدر ب 850 ألف يورو ثمناً للساعة األثرية.

   الطريف أن هذه الساعة معطلة!

الواليات املتحدة:

إمرأة في الـ63 »ملكة جمال املسّنات« ... »100 وفاتنة«
كانت معلمة البيانو واجلدة لسبعة أحفاد كيمبرلي غيدي تظن دائماً أن بلوغ 
الستني هو حكم باإلعدام وإيذانا مبفارقة احلياة، لكن منذ وصولها هذه السن، 

بدأت غيدي ممارسة التدريبات الرياضية بل وتزوجت أيضاً.
داالس  في  السن  لكبار  تكساس  جمال  ملكة  مسابقة  دخلت  أنها  والالفت 

وفازت.
وقالت غيدي، البالغة من العمر 63 عاماً: »صورتي عن نفسي تغيرت، ألني أشعر 

أن ثمة جماالً في التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذي ميكن قوله عن كوني امرأة ناضجة«.
شملت مسابقة جمال الكبار، للنساء بني 60 و75 عاماً، االستعراض بالعصا والرقص الشرقي وأداء أغنية لي غرينوود »فخور أن أكون أميركيا« 

)براود تو بي آن أميركان( ومترين الضغط بذراع واحدة. وخالفا ملسابقات النساء األصغر سناً، لم تكن هناك فقرة ارتداء مالبس البحر.
 وقالت الفائزة السابقة جويس براون، وهي مهندسة متقاعدة وراقصة النقر: »شعوري عن نفسي حتسن أكثر منذ عقد في حياتي ... ميكن 
النفسية وكيف  بحالتك  يتعلق  فاألمر كله  الثمانني،  أو حتى  السبعني  أو  الستني  أو  أو اخلمسني  األربعني  أي سن، سواء في  تتألق في  أن 

تستغلها«. 
وأضافت، »أحب كوني في الستني«. واحتفلت فيفيان كالينواتشر، الفائزة مبسابقة 1991 بعيد ميالدها املئة في مسابقة هذه السنة، ولوحت 

للحضور بينما تلقت باقة من الزهور. وكتب على وشاحها »100 وفاتنة«. 
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Striving for Excellence, Not Perfection - Part One: 
What is the difference?

Strive for Excellence, Not 
Perfection”. Read that sen-
tence over a few times. It 
is kind of confusing, isn›t 
it? When I first heard this 
phrase, I struggled. What is 
the difference between the 
two? I mean, we have all 
heard ‘practice makes per-
fect’. But then, we also hear 
‘no one is perfect’. So, what 
do we make of this?
Let’s talk about perfectionism for a bit. 
We get really hung up on the definition 
of perfectionism - when honestly, all of 
us have some component of perfectionis-
tic tendencies. Some of us insist that our 
days follow strict routines, while others 
want tasks to be done a certain way. Some 
individuals suffer from moments or times 
when they need to engage in routines 
and gestures, otherwise they will endure 
severe distress (which can be a signal of 
obsessive-compulsive disorder - and this 
will NOT be discussed here).
But then, we hear that if we keep practic-
ing habits, we will be ‘perfect’. This fol-
lows from the sheer fact that the more you 
do something - such as practice playing 
an instrument, change a habit, etc. - your 
brain and body will get used to it. You will 
become better at that habit/skill. But, here 
is where the fallacy lays - will you ever be 
‘perfect’?
What IS perfect? We hear so often that we 
have to have the perfect body, the perfect 
life, the perfect job, the perfect relation-
ship, etc. I will argue, as many have, that 
perfect does not exist. Perfection is rela-

tive. Perfection means you 
are comparing yourself to 
another (and likely unre-
alistic) standard. Which 
truly only sets us up for 
failure. Because once you 
‘reach’ perfectionism, ei-
ther of two things happen:
1) You reach perfection 
(whatever that means to 
you) and you think: hey, 

if I could do that, it must have not been 
enough. No, I have to do MORE. (and 
this sets you up to being too hard on your-
self...setting unrealistic goals, and then 
not achieving them because they are too 
hard. Which reinforces the negative cycle 
of you feeling bad about yourself)
OR
2) You never reach ‹perfection›, and you 
think that you are a failure. You feel bad 
about yourself and your abilities.
So...how do we approach this conun-
drum? Do we never set goals, and nev-
er try to get things done because perfect 
doesn›t exist? Or, do we just set super easy 
standards for ourselves, and never push 
ourselves to achieve our potentials?
The answer is actually easier than what 
we may think. The balance is to aim for 
excellence. Not perfection. What is the 
difference? Excellence doesn’t compare. 
Excellence does not demand unrealistic 
standards. If perfect is 100%, which is not 
achievable or sustainable, excellence may 
be 80% to 90%.
Am I promoting laziness? No. Am I sug-
gesting that you not complete your work 
or assignments on time? No. Am I saying 

that you should never stick to your goals 
because perfect and success are impossi-
ble? No. What I am really saying is that 
flexibility is important here. For example, 
you ought to finish your assignment on 
time. But reading it over five times is a bit 
too much. Making a goal to exercise each 
day is wonderful, but unrealistic - so why 
not aim to work-out five times a week in-
stead? Wanting to please your family and 
friends 100% of the time is not doable, 
so why not try your best, admit your mis-
takes, and work on finding solutions?
The main difference between excellence 
and perfection can also be seen through 
the lens of self-compassion. While perfec-
tion demands us to be hard on ourselves, 
excellence takes an approach of self-com-
passion. No one is ‘perfect’. We are all 
learners, and we all make mistakes. This is 
the beauty and challenge of life. If perfec-
tion was attainable, life would be boring. 

We would never have anything to learn, 
or anything to strive to achieve. We would 
never see that we capable of struggling, 
rumbling, falling...and getting back up. 
Although these dark moments are tough, 

they teach us wonderful lessons that are 
critical for our growth and health. 
And so, rather than being hard on our-
selves and feeling ‘not enough’, we take 
the view of a compassionate friend. ‘I 
may not have achieved 100% today, but I 
did 90% and that is enough. If I truly did 
not put in all my effort, what can I do to 
change this? If I did put it in all my effort, 
and still did not get the results I was hop-
ing for, was my expectation too unrealis-
tic? Or is there something that I need to 
change? What did I do really well today? 
How can I thank myself for this?’
I challenge you to pick one habit or goal in 
your life and think about it: are you striv-
ing for excellence or perfection? What 
would excellence look like? How can you 
change your view and approach of this as-
pect of your life to be more compassion-
ate, more realistic, and more sustainable? 
How would this change your life?
See you in part two, where we will discuss 
more about why excellence - and not per-
fection - is more sustainable.
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By Nada Bakhoum
Garnett Genuis MP of Sherwood Park—
Fort Saskatchewan, in Alberta. Born in 
1987 and in the House of Commons of 
Canada since 2015 federal elec-
tion till now. Garnett writes article 
in Good News since 2017. In good 
news’s Head office in Markhan, we 
had the opportunity to interview 
him and below are the questions 
with his responses:
- How the Conservative party is 
ready for the early federal elections?
With what looks like a fourth wave 
of this pandemic coming, I think the 
government is clearly putting their 
own political interests or their per-
ceived political interests first ahead 
of the well-being of Canadians. At the 
same time, we are ready for elections 
and I think we have a strong message. 
I think many Canadians are concerned about 
the recklessness the government has shown 
and concerned about some of these issues 
we’ve talked about like increasing violence 
that taking place and really on all sides of fail-
ure of the government to effectively put a stop 
to it. At some point you have to be evaluated 
on the results of your actions. People are first 
concerned about economic recovery, and we 
need to have a strong economic recovery that 
needs to include getting a handle on public 
spending again and also supporting econom-
ic growth. I do not think the government has 
a plan for the economy applying to secure 
future economically. So, we are going to be 
talking about strong economic recovery and 
also some bold new policies on international 
human rights that we have just announced - 
improving our immigration system and actu-
ally working to build a strong united cohesive 
Canadian society.
- How the Conservative party going to 
deal with the current deficit?
We have a prudent long-term plan in place 
around the economy. We understand that you 
can’t balance the budget overnight in the cur-
rent conditions but we need to have a plan to 
work towards a balanced budget and so we’ve 
set a 10-year target for that, which I think is 
prudent and responsible and it puts our public 
services on a sustainable footing. If we have 
perpetual deficits that at some point, we are 
going to run into a situation where there has 
to be kind of steep changes made right away, 
so we want to avoid that situation we want to 
put our social programs on a secure long-term 
footing and there’s lots of different ways of 
doing that. Part of it is addressing the liber-
al scandals that have led to a lot of wasted 
money going on liberal insiders and so forth. 
Another areas are helping to get back to work 

because when you have more people working 
there is of course less need for these programs 
and it really comes down to economic growth 
at the end of the day. Are supporting the de-

velopment of our key in-
dustries? So much of the 
Canadian economy, it is 
important to know it has 
been driven by our natu-
ral resource sectors and 
maybe that’s less visible 
to people who live in the 
greater Toronto area for 
example. But there are a lot 
of jobs even here that are 
connected to or dependent 
on energy development. 
And what we have right 
now are continuous in-
troduction of government 
policies that are cutting the 

legs out from under some of those key natural 
resource sectors and if we do not have strong 
resource extraction, mining, manufacturing in 
this country then we are going to be setting 
ourselves back very significantly. Therefore, 
conservatives believe that we need to have all 
hands on deck, all sectors on deck, all regions 
on deck, getting our economy moving again.
- Could you talk to us more about the 
new Human rights policy and Credential 
recognition policy of Conservative party?
 The credential recognition in the human 
rights policy are exciting new policies that 
respond to two key issues one in terms of 
credential recognition having all hands-on 
deck. There are many people who come to 
Canada with specific skills and are not able 
to use those skills. We have problems with 
mobility of credentials even within Canada. 
This is a complex problem because you have 
provincial governments, the federal role in 
immigration, and different professional asso-
ciations that are responsible for accreditation. 
We have committed to doing is establishing 
a taskforce bring stakeholders together really 
establishing federal leadership on this to try to 
strengthen credential recognition but as part 
of that as well to work on a framework for 
pre-qualification. We think it makes sense to 
try to do more to allow people to be pre-qual-
ified to work in their sector of knowledge 
when they get to Canada either by accredit-
ing international institutions with Canadian 
credentials and or through distance learning 
so that person who is an applicant to come to 
Canada might be able to begin or even com-
plete that process of certification before they 
arrive. Pre-qualification working with fresh 
associations would mean that a person can 
work in their field as soon as they arrive so 
that is one of many issues that we need to take 
on and study as part of this task force. It is a 

challenging issue but it is one that we need to 
take seriously and work on solutions. There 
has been a lot of data about deliverance for 
the last six years. On the issue of the human 
rights policy, I know there was a strong desire 
among Canadians to see our government re-
ally lead on issues of international rights. We 
are seeing worsening human rights conditions 
in many countries around the world and Can-
ada can play a constructive role in responding 
to those challenges. We have put forward a 
detailed series of proposals that will re-estab-
lish Canadian leadership in this area. One of 
them is to reform our supply chain laws so 
that we are not importing products into Cana-
da that are made through slave labour. Anoth-
er is to establish a public list of prisoners of 
conscience of particular concern highlighting 
cases where people that are involved in hu-
man rights advocacy, religious leaders, polit-
ical leaders are imprisoned because of their 
beliefs trying to bring more attention to those 
cases and seek to release with those cases. We 
are going to require the foreign affairs min-
ister table an annual report in parliament on 
the work that he or she is doing to advance 
human rights around the world. We are going 
to limit the ability of the government to grant 
waivers for those violating human rights to be 
able to come to Canada. We are also going 
to expand the Magnitsky act so that Canadi-
ans and parliamentarians can petition to have 
names added to the Magnitsky sanctions list 
and require the minister to respond in writ-
ing for requests that have achieved a certain 
level of support. We are going to establish an 
international human rights advisory commit-
tee and mechanism drawing on the expertise 
of different faith and cultural communities in 
Canada to be able to share that Intel from the 
ground but what they’re seeing in terms of 
human rights abuses in other countries. These 
are some of the different proposals that we are 
putting forward and I think all these things 
together really would be a game changer in 
terms of Canadian leadership on the world 
stage. One thing we have also committed to 
doing is re-establishing the office of religious 
freedom, an office that was created previous-
ly and then cancelled by the liberals, the of-
fice of religious freedom was I think one part 
of that egosystem of standing up for human 
rights internationally and really ensuring that 
the dimension of religious persecution was 
understood included as part of the lens that 
we were applying. This comprehensive ap-
proach re-establishes our principled foreign 
policy on the world stage. There has been a 
lot of go along to get along, a lot of trying to 
Curry favor with an autocratic regimes from 
the liberals and it is time to stand up for Cana-
dian values once again. 

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

MP, Garnett Genuis to Good News (2):
we have a strong message

We have a prudent long-term plan in place around the economy
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Elections, in a nation, are looked 
upon as the most prominent com-
ponent within a democracy. It is the 
process that represent the real will 
of people allowing them to choose 
whom they would grant authority 
to mange their lives. It is the hypo-
thetical signed contract between the 
people and the elected government in 
which a society delegates the elected 
government to provide all aspects of 
economic, social, political, national 
and internal security. It is the true 
will and intention of the society to 
govern rather than the divine right by 
a monarchy, or a dictatorship in the 
modern world.
Most of times, the decision by people 
on whom to be delegated to provide 
and protect is a difficult decision spe-
cially in the state of the deficiency 
of knowledge or clear vision of the 
candidate parties
Although there are only a few days 

left to go to the polls and elect 
the next government, we are still 
contemplating about the right and 
adequate government to be appointed 
for such a great cause, to provide and 
protect, in such given domestic and 
international challenges.
When we look at the current candi-
dates, our sights usually focus on two 
major traditional parties in the last 
decade, which represent theoretically 
the right and the left, nevertheless, 
do they really represent that typical 
political direction? 
Or even, do they provide a clear vi-
sion? Regrettably, both major polars 
are failing to draw a clear vision, to 
provide a comprehendible platform 
for the next era on primarily the 
economic challenges which is the 
most crucial component of peoples’ 
lives and future. They do not hold 
a defined opinion on external and 
political international arena; but in-

stead, our nation is losing 
its significant importance 
and leverage as one of 
the most influential coun-
tries in foreign affairs.
Before the coming elections we were 
hoping to hear a different discourse 
from those major parties, describing 
how our nation is going to recover 
from the ramifications of the pan-
demic and its continuous effect on 
our present and future.
No party is showing a roadmap 
for economic recovery, control on 
surging prices of food and essential 
needs, fiscal problems cannot be 
fixed by imposing new or higher 
taxes, particularly when we see that 
our number one trade partner, the 
USA, is losing its status as the most 
powerful economy, hence the latest 
rankings showed that out of the top 
ten banks in the world six are Chi-
nese, and only two are American, 

the other two are British and 
French.
The opposing parties have 
transformed their campaigns 
from attracting the voters to 

platforms that must solve and restore 
the predominant struggles to implicit 
ethnic and racial appealing. They are 
dealing with our nation based on its 
diverse origins rather than one united 
identity, one united future, and one 
united nation. 
Furthermore, party leaders and gen-
eral councils or as we may say policy 
makers, tend to act on an autono-
mous basis, they do not include true 
realistic and honest opinions in their 
policy making process, but they rath-
er focus on giving more concessions 
to select groups.
Parties should reconsider address-
ing one nation clearly before we get 
squashed between the rock and a 
hard place.

Emad BarsoumEmad BarsoumBetween a Rock and a Hard PlaceBetween a Rock and a Hard Place

Canada’s Conservatives will expand private and
joint sponsorship channels for vulnerable refugees.

Canada’s Conservatives will require the Minister of Foreign Affairs to table an annual report in Parliament 
outlining the work of the government to protect and promote human rights and democracy. Conservatives will 

create an International Human Rights Advisory Committee, with representation from a broad range of cultural 
and religious communities in Canada, advising the government on international human rights issues. 
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Erin O’Toole
Leader of Canada's Conservatives


