
ص.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   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations

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

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance
Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com
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 äÉbÉ≤ëà°SEG π©éH
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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

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

الكنديون  سيعطي  ملن 
 ... القادم  الشهر  صوتهم 

الليبراليني أم احملافظني؟
..........................................ص ٤

تشجع  أونتاريو  مقاطعة 
على  اجلدد  الوافدين 
منطقة  خارج  االستقرار 
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....................................... ص١٢

«كنديان  بـــــ  االعتراف 
كحزبا  ناشيوناليست» 
في  مسجال  سياسيا 
الفيدرالية  االنتخابات 
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لوحات إعالنية مناهضة لـــ 
«ترودو» في أونتاريو
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اسمه  مرضٌ  العربي  عاملنا  في 
«االستخفاف باملُبدعني»، وهذا املرض 
د  يدفع كثيرين منهم لتجنب التواجُ
يؤدي  قد  مناسبات  أو  عات  جتمُّ بني 
ة  عامَّ تعامل  إلى  فيها  تواجدهم 
شيئًا  تٌبدي  بطريقة  معهم  الناس 
من عدم تقدير قيمتهم أو االستهتار 

في التعامل معهم.
من  مجالٍ  أي  في  الناجح  ع  املُبدِ
يزه»  «ميُ ما  ميلك  شخصٌ  هو  ااالت 

واالجتهاد  الذكاء  فوق  اآلخرين،  عن 
جتعل  خاصةً  موهبةً  السماء  وهبته 
ا من نوعه» في زاوية  منه انسانًا «فريدً
مرحلة  إلى  به  وصلت  احلياة  زوايا  من 
اسمه  وانتشار  اجلماهير  محبة  من 

من  وغيرها  اإلعالم  وسائل  عبر  إيجابيَّة  بصورة 
ال  التي  النتيجة  وتلك  اجلماهيري،  اإلشهار  قنوات 
متفوقةٍ  درجةٍ  على  تضعه  ودب»  «هب  من  ينالها 
الناس  ة  على أولئك الذين لم يُحققوها، لكن عامّ
ب عليهم تقبُّل هذا التفوق الذي  في مُجتمعه يصعُ
ال يستطيعون الوصول له ألنه يعتمد على موهبة 
النمطية  البشرية  األفعال  حدود  تتجاوز  خاصة 
كاالجتهاد في حفظ الدروس للحصول على درجاتٍ 
ليات  كُ مقاعد  من  مقعد  على  والتنافس  مرتفعة 
القمة، اجلميع يستطيعون حفظ الدروس عن ظهر 
قلب باإلعادة والتكرار مبا فيها مخلوقاتٌ أخرى غير 
«متيُّزًا»  ليس  اجلميع حتقيقه  يستطيع  وما  البشر، 
احلال.  النجاح بطبيعة  وإن كان شكالً من أشكال 
هندسني،  ماليني يستطيعون أن يُصبحوا أطباء أو مُ
األدب  عبقري  يكون  أن  ميكنه  ا  شخصً كم  لكن 
«أحمد  التمثيل  أسطورة  أو  محفوظ»  «جنيب 

زكي»؟!
إحدى  وبني  بيني  طريفٌ  نقاشٌ  دار  فترة  قبل 
ل  التواصُ موقع  على  املُتابعات  الصديقات 
الذين  األشخاص  عن  «فيسبوك»  االجتماعي 
شخصٍ  منشورات  مع  التفاعل  عدم  «يتعمدون» 
ما وإن أعجبهم املنشور، أبدت الصديقة شعورها 
بتلك  ا  أيضً أنا  معي  البعض  لتصرُّف  بالطرافة 
الطريقة رُغم أنني «كاتبة»، فأكدتُ لها أن كثيرين 
يتعمدون عدم التفاعل مع كتاباتي وكتابات غيري 
الشعور  من  الكاتب  حرمان  بهدف  أعجبتهم  وإن 

بنفسه،  ثقته  وارتفاع  بالسعادة، 
وكي ال يظن أن له فكرًا ميلك أي ميزة 

قابل أسلوب تفكيرهم! مُ
حضور  مني  لِب  طُ عدد  بال  مراتٍ 
أن  أُدرك  عينة  مُ اجتماعية  ناسبات  مُ
اسمي  من  االستفادة  منها  الهدف 
تمعي،  ُا مُحيطي  في  ككاتبة 
الشهرة  فائق  اسمي  يكون  ال  قد 
لكن  عربي؛  أو  عاملي  صعيدٍ  على 
حدود  بني  االحترام  يستحق  وزنًا  له 
ال  أنه  (رُغم  فيها  أعيش  التي  املدينة 
الذي  االحترام  تترجم  مبُعاملة  يحظى 
بلباقة  ا  دائمً أعتذر  وكنت  يستحقه)، 
موافقة  أي  أن  علمتني  التجارب  ألن 
من  تنتقص  أحداثًا  نتيجتها  ستكون 
وسواءً  املُناسبة،  يوم  أخرى-  أو  بطريقةٍ   – شأني 
سن نية ودون قصد إليذاء  جاء ذاك االنتقاص عن حُ
نية؛  وسوء  تخطيط  سابق  عن  جاء  أو  املُتعمد 
اإلنسان  نفس  في  مطبوعة  السلبية  آثاره  تظل 
املُساء إليه. ذات مرة أجبرتني الظروف على حضور 
ا  زدحمً مُ املكان  كان  عائلية،  اجتماعية  ناسبة  مُ
نتُ أنا جالسةً في  بسيداتٍ وآنساتٍ غيري، بينما كُ
ل املوجودات (أو مُعظمهن) يعلمن  حدد، وكُ مكانٍ مُ
أن  وأن  رَّاء،  القُ من  محبوبة  ومؤلفةٌ  كاتبةٌ  أنني 
تجاهلةً بعض  حضوري تلك التجمعات من النوادر مُ
نساء  ثمة  كان  بـ»الغرور»،  زة  املُستفِ االتهامات 
أكبر سنًا وأخريات أصغر سنًا من مُختلف األعمار 
أنا  وقفتُ  أن  وما  وماشيات،  وواقفاتٍ  جالسات  بني 
األصوات  ارتفعت  حتى  خطوات  بضع  وخطوتُ 
لي  أحضري  «زينب..  فاجئة:  مُ بصورةٍ  عةً  تقاطِ مُ
كوب ماء»، «زينب.. أحضري لي مسبحة»، «زينب.. 
«زينب..  النور»،  اطفئي  «زينب..  الباب»،  ذاك  أغلقي 
كم  «زينب..  منديل»،  أريد  «زينب..  النور»،  أشعلي 
الورق»..  من  قطعةً  أحتاج  «زينب..  اآلن؟»،  الساعة 
رة األرضية  يا إلهي! متنيتُ من كل قلبي أن تدور الكُ
سبع دورات وال أجد نفسي في ذاك املكان! كان كل 
شيء قريبًا منهن ويستطعن فعله بسهولة، لكن 
العالم  يعتبره  الذي  الشخص  هذا  «استخدام» 
الناس  اولئك  نفوس  في  يبعث  أهمية»  «أكثر 
مشاعر النشوة والظفر، ويُضاعف مشاعر الرغبة 
ع. بدِ في االختفاء عن األنظار البشرية بالنسبة للمُ

øjõ«ªàoŸG êGôMEG Iòdh ..¿ƒ tjOÉ©dG

 زينب علي البحراني- 
السعودية
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نتائج  على  التركيز  اإلعالم  وسائل  بدأت  أيام  منذ 
باالنتخابات  يتعلق  فيما  الرأي،  استطالعات 
 ٢١ يوم  ستجري  التي  الكندية،  الفيدرالية 
األحزاب  قيادات  أداء  على  وتركزت  القادم.  أكتوبر 
والليبرالي  احملافظني  الرئيسية،  األربعة  الفيدرالية 
أن  من  الرغم  وعلى  واخلضر.  اجلديد  والدميقراطي 
النتائج كشفت عن تفوق نسبي للحزب الليبرالي 
في  تزال  ال  النسب  هذه  أن  إال  األحزاب،  بقية  على 
بعد،  تستعد  لم  التي  االنتخابية،  احلملة  بداية 
قضايا  على  بشدة  يركز  الليبراليني  وأن  خاصة 
االجهاض  قضايا  مقدمتها  في  الشخصية  احلرية 
األداء  جوهر  متس  قضايا  عن  بعيدا  املثليني،  وزواج 

االقتصادي والسياسي والثقافي.
 Leger أجراه  الذي  االستطالع  نتائج  وتكشف 
فحول  مهمة.  دالالت  موريال  دو  جورنال  جريدة  مع 
النسبة  كانت  الرئيسية:  لألحزاب  التصويت  نوايا 
املستطلعني  أعلن ٣٦٪ من  للغاية، حيث  متقاربة 
 ٪٣٣ مقابل  الليبرالي،  للحزب  التصويت  نيتهم 
النسبة  ونفس  للخضر،  و١٢٪  احملافظني،  حلزب 
الكتلة  األحزاب  آخر  وكان  اجلديد،  للدميقراطي 
الكندي  املستوي  على   ٪٥ بنسبة  الكيبيكية 

الفيدرالي.
أما بالنسبة لتوجهات تصويت الناخبني في إقليم 
أحيانا  الداعية  النزعة  –ذو  الفرانكفوني  الكيبيك 
في  الليبراليون  جاء  فقد  كندا،  عن  لالستقالل 
للمحافظني،  األول بنسبة ٣٤٪، مقابل ٢٣٪  املركز 
وأخير  للخضر  و١١٪  الكيبيكية،  للكتلة  و٢٠٪ 
النتائج  هذه  بدقة  واملتابع  اجلديد.  للدميقراطي   ٪٧
يكتشف أن الليبراليني فقدوا عدد أقل من األصوات 
تقريبا نقطتني فقط، مقابل حوالي ١٠ نقط فقدها 
احملافظون. علي اجلانب اآلخر، فإن جانب يعتد به من 
ارتفعت  الكيبيكية، حيث  التصويت ذهب للكتلة 
 ٢٠ لنحو  الفيدرالي  املستوى  علي  نقاط   ٥ من 
نقطة علي مستوى اإلقليم، وهو ما يؤكد أنه علي 
جديدة  استفتاءات  اجراء  دعاوي  خفوت  من  الرغم 
أبدا،  تنس  لم  القضية  لكن  كندا،  عن  لالستقالل 
وعلي رئيس وزراء كندا القادم أن يراعي الوزن النسبي 
القوي وخصوصية هذا اإلقليم، وإال سيكون الداعي 
داخل  ”الوطنية“  الشوفينية  التوجهات  إلحياء 
وهو  باالستقالل كندا،  للمطالبة  والعودة  اإلقليم، 
ما سيمثل ضربة قوية للفيدرالية الكندية، ويحفز 
لالنضمام  غيرها  أو  ألبرتا  بينها  من  أخري  أقاليم 

كوالية جديدة للواليات املتحدة األمريكية.
الرغم  على  أنه  إليه،  االنتباه  الواجب  اآلخر  األمر 
البرملانية  االنتخابات  في  الكيبيكيني  تصويت  من 
أداءهم  رغم  الليبراليني  ضد  األخيرة  اإلقليمية 
فيليب  حكومة  عهد  في  السيئ  غير  االقتصادي 
هو  وسط  ميني  حزب  واختيار  السابقة،  كويار 
التحالف من أجل الكيبيك بزعامة فرانسوا لوجو، 
احلالي  الكيبيك  إقليم  وزراء  ورئيس  الكاك  رئيس 
خاصة  للغاية،  كبير  شعبي  بتأييد  يتمتع  والذي 
في ظل احترامه للكثير جدا من وعوده االنتخابية، 
فإنه جتدر اإلشارة إلى أنه كان عضو وقيادي سابق 
لالستقالل.  الداعي  الكيبيكية  الكتلة  حزب  في 
فالكتلة  مغايرة،  استيراتيجية  يتبع  الكاك  ولكن 
كندا.  عن  لالستقالل  مباشرة  تسعي  الكيبيكية 
التنمية  حتقيق  على  يركز  الكاك  أن  حني  في 
من  حزمة  عبر  الرفاهية،  ومجتمع  االقتصادية، 
االقتصاد  مستويات  على  اإلصالحية  القوانني 

الدولة  وعلمانية  الفرنسية  اللغة  ودعم  والهجرة 
الكيبيك،  إلقليم  الشاملة  القوة  مقومات  لزيادة 
مسألة  في  التفكير  ميكن  الحقة  مرحلة  وفي 

االستقالل.
وحول موقف الكنديني بشأن من هو أفضل رئيس 
جاء  فقد  والكنديني،  كندا  ميثل  أن  ميكن  وزراء 
حزب  ورئيس  احلالي  الوزراء  رئيس  ترودو  جوستان 
في  منه  مقربة  وعلى   ،٪٢٦ بنسبة  الليبراليني 
املركز الثاني أندرو شير زعيم حزب احملافظني، والذي 
تترصده وسائل اإلعالم خاصة فيما يتعلق بقضيتي 
الثالثة  املرتبة  وفي  املثليني،  وزواج  االجهاض 
إليزابيت ماي عن حزب البيئة، وفي املركز الرابع جاء 
جاجميت سينج عن الدميقراطي اجلديد. من املهم 
اإلشارة إلى أن هذه النتائج ال تعد بالضرورة مؤشرا 
قويا علي توجه الهيئة الناخبة في اتمع الكندي، 
الرأي  استطالع  شملها  التي  العينة،  وأن  خاصة 
املعايير  ووفق  كنديا،  مواطنا   ٢٠١٢ حوالي  شملت 
اإلحصائية الدقيقة فإن احتمال اخلطأ في النتائج 

املعلنة ٢٫١٤٪.
الليبراليني  أداء حكومة  من  الكنديني  حول موقف 
بقيادة ترودو، فقد أشار االستطالع إلى أن أكثر من 
نصف الكنديني غير راضيني حسب آخر استطالع 
للرأي عن أداء حكومة ترودو، وأكثر من ٤٦٪ يرون في 
 ٪٢١ بنحو  مقارنة  سلبيا،  أداءا  ترودو  حكومة  أداء 
على  أما  إيجابيا.  الليبراليني  حكومة  أداء  أن  يرون 
حيث  النسب،  انخفضت  فقد  الكيبيك،  مستوى 
يرون ٢٠٪ أن حكومة ترودو تؤدي أداءأ حسنا، مقارنة 
ويتم  ترحل،  أن  يجب  احلكومة  أن  يرون   ٪٣٧ بنحو 
تغيرها. وهذا ما يجب أن يركز عليه حزب احملافظني، 
الكيبيك،  أصوات  بأغلبية  سيفوز  من  وأن  خاصة 
ستزيد فرصه بقوة ليصبح رئيس وزراء كندا القادم، 
في  الناخبني  أصوات  من   ٪٢٠ تقريبا  تشكل  ألنها 

كندا.
طيبة  فرصة  األحزاب  لكل  أن  إلى  اإلشارة  وحتدر 
بعد،  يحددوا  لم  الذين  الناخبني  أصوات  الستمالة 
ملن سيعطون صوتهم، حيث أن نسبة من يعرفون 
مبا   .٪٣٥ فقط  متثل  صوتهم  سيعطون  ملن  بدقة 
ستحدد  األصوات  من   ٪٦٥ حوالي  هناك  أن  يعني 
الذي  األمر  صوتهم.  ستعطيه  الذي  احلزب  الحقا 
توجهات  على  بالتأثير  االهتمام  ضرورة  يعني 
لالستماع  املستعدين  الناخبني  ثلثي  من  أكثر 
ملن  موقفهم  لتحديد  وبرامجهم،  املرشحني  إلى 
سيعطون صوتهم. وأكد حوالي ٨٨٪ من الكنديني 
لألحزاب،  االنتخابية  احلملة  قرب  أن سيتابعون عن 
وهي نسبة كبير، تؤكد أن من سيحسم انتخابات 
٢١ أكتوبر القادم، هو احلزب القادر على إدارة حملة 
انتخابية مؤثرة علي جمع الكنديني خالل األسابيع 

القادمة.
أداء  أن  تري  الكنديني  غالبية  أن  من  الرغم  وعلى 
للغاية،  سلبي  سنوات   ٤ مدار  على  ترودو  حكومة 
إال أنهم غير مقتنعني بفكرة أن احملافظني جاهزين 
حصد  علي  قادرة  فيدرالية،  حكومة  لتشكيل 
يري  الذي  الليبرالي،  باحلزب  مقارنة  الشعبية، 
وهنا  للغاية.  سيئ  احلزب  أداء  أن  الكنديني  غالبية 
يتبقى السؤال، هل حزب احملافظني قادر علي اقناع 
الكنديني أنه جاهز لتشكيل احلكومة، واالستجابة 
عنه  ستسفر  ما  هذا  الكنديني،  غالبية  ملطالبة 
زعماء  وبقية  وشير  ترودو  بني  االنتخابية  احلملة 

األحزاب.
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   يا سيدة األوجاع!
لكِ  تاركني  والديك،  غياب  في  آالمك،  كانت  كم     

لقب «اليتيمة» في سنك الصغيرة!
رؤى سمعان  أمام  تتترى     وكم كانت آالمك، وهي 

الشيخ، سيفاً بعد سيف بعد سيف!
الليل،  تهربني في ظالم  وأنتِ  آالمك،     وكم كانت 
واملوت،  االضطهاد  وجه  من  املنفي  طفلك  حاملة 

تعانني:
    من صرخات أمهات أطفال بيت حلم املذبوحني!

   ومن الدروب املقفرة والوعرة!
وإلى  أرضك،  إلى  واحلنني  الغربة  سنوات  ومن     

عشيرتك!
احلبيب في  أبنك  آالمك، عندما ضاع     وكم كانت 
مدى  وعلى  اختفائه،  سبب  تعلمني  وال  أورشليم، 
ثالث أيام قاسية، تبحثني  عمن كان كل ما متلكينه!

بالوثق  أبنك املقيد  ترين  وأنتِ     وكم كانت آالمك، 
والسالسل، واملغطى بالدم واجلراح، واملكلل بإكليل 
اجللجلة حتت صليبه  درب  على  وواقعاً  الشوك،  من 
اضبتني  كتفيه  على  يحمله  كان  الذي  الثقيل، 

بالدم!
   وكم كانت آالمك، وأنت واقفة عند أقدام الصليب، 
املر،  العذاب  وطأة  حتت   ،ً رويدا  ً رويدا ميوت  أبنك  ترين 

ً ومزدرى به! منبوذا
   وكم كانت آالمك، وأنت ترين أبنك يلفظ أنفاسه 
ً من  ً احلياة، ومجردا األخيرة، وترينه بني ذراعيك فاقدا

بهاء جماله!
الرقيق،  قلبك  تتركني  وأنت  آالمك،  كانت  وكم     

احملترق باحلب، مكفناً معه!
...،...،...،   

   يا سيدة األوجاع!
: ، وصبركِ    في مدرسة آالمك، نتعلم من احتمالكِ

   أن هناك أوجاعاً نكابدها وحدنا!
   وأن هناك من يسود عليها، بثقة وإميان ورجاء صادق 

في وعد اهللا باحلياة األبدية!
   وأن اآلالم ال تعني، أن اهللا ينسانا!

   وال تعني، أنه يعاقبنا!
   وال تعني، أنه غير موجود!

عـادل عطيـة
AÉ≤dAÉ≤d!يا سيدة األوجاع
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رمبا يكون اللي بنى مصر حلواني٬ لكنه بكل 
خفيف  ا  هً فَكِ ا  ظريفً حلوانيًا  كان  تأكيد 
الظل وصاحب نكتة. فلقد ترك إرثاً غنياً من 
الثقافية  التركيبة  في  والفكاهة  الضحك 
يستطيع  ال  شعبًا  وراءه  وخلّف  للمصريني 
يقدر  وال  متجهم  بوس  عَ عالم  في  العيش 
على االستمتاع بحياة مجدبة ال ضحك فيها 
وال مرح. ونحن وإن كنا ال نستطيع حتديد عمر 
النكتة على وجه الدقة، إال اننا نستطيع أن 
جنزم أنها أداة قدمية  قدم الضحك، مال إليها 
طبيعتهم  إلى  لقربها  كنتيجة  املصريون 
إلى  ينزع  الذي  الفكاهي  وحسهم  املرحة 
من  بدالً  احملن  من  والسخرية  األلم  تخطي 

اإلغراق في الهموم واالنخراط في األحزان. 
من  حتى  شئ،  كل  من  املصري  سخر  لقد 
مجتمعه  أحوال  ومن  بيئته،  ومن  نفسه، 
برغيف  وانتهاءً  باحلاكم  بدءا  وسلبياته.. 
العيش. ورصدت النكتة كل هذا بحساسية 
وحالته  ومشاعره  فكره  فعكست  شديدة، 
اليومية  حياته  على  يطرأ  ما  حيال  املزاجية 
السياسية  األوضاع  في  تغيرات  من 
واإلجتماعية واإلقتصادية. ولذا نالت النكتة 
في  الباحثني  من  العديد  إهتمام  الشعبية 
بصفتها  بدراستها  فقاموا  املصري٬  الشأن 
اتمعية  للثقافة  عاكسة  صادقة  مرآة 
وما حتمله من قيم ومعتقدات، وما يشهده 
وجتاذبات  إضطرابات  من  املصري  الشارع 

سياسية وإجتماعية وفكرية.
على  مقصود  هجوم  فهي  ثورة..  والنكتة 
أوضاع سائدة غير مرضي عنها بغية تغييرها. 
لذلك يذهلني أن أجد في عهد الثورة أصواتاً 
النكتة  الضحك.  ومنع  النكتة  بقمع  تنادي 
السنوات  آالف  إمتداد  على  صاحبتنا  التي 
نسيج  في  سيكلوجيتها  تداخلت  حتى 
الصعب  من  وأصبح  املصرية  الشخصية 

بينهما..  الفصل 
كاستراتيجيات  استخدمناها  التي  النكتة 
الداخلية  الضغوط  ملواجهة  وهجوم  دفاع 
عندما  اطلقناها  التي  النكتة  واخلارجية.. 
األوضاع  وحاوطتنا  الرؤية  علينا  تعذرت 
القيم  منظومة  وتطاوحتنا  املعقدة 
ويسر  بسالسة  تبلغ  بها  فإذا  املتشابكة 
إلى جوهر األشياء وتساعدنا على تقييم ما 

يحدث لنا وحولنا بسهولة. 
البعض يقول نعم للنكتة ال للسخرية، وأنا 
القائل  بإختالف  تختلف  املسميات  أن  أقول 
دعونا  لكن  منهما..  كل  وبواعث  واملتلقي 
نكتة.. مزحة..  اإلسم..  ما كان  أيا  أنه  نتفق 
أننا  احلق  قلش،  سخرية..  فكاهة..  دعابة.. 
بطش  ملقاومة  ا  سالحً نحتاجها  نحتاجها. 
وطريقة  اتمع،  مع  للتواصل  وأداة  احلاكم، 
مقبول،  لطيف  بشكل  بالرأي  للجهر 
والصراعات،  التوترات  على  للتغلب  وأسلوب 
واملواقف  واحملن  األزمات  لتخطي  ووسيلة 
االمور  في  النظر  إعادة  على  ومحفز  املؤملة، 

والتمرد على التقاليد السائدة.
إحداث  على  قادرة  جبارة  طاقة  النكتة 
الوقت  في  اتمع،  في  إيجابية  تغييرات 
على  مرحة  لطيفة  ملسة  تضفي  فيه  الذي 
نتعايش  دعونا  الفرح.  بلون  وتصبغها  احلياة 
بروح  الساخر  النقد  نتقبل  دعونا  معها. 
رياضية بغض النظر عما إذا كان موجهاً  لنا 
دون  اهللا  أبهجكم  دعونا نضحك  لغيرنا.  أم 
جنعلها  أو  خاصة  أجندات  للنكتة  نضع  أن 

مسرحاً لتصفية احلسابات.  
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إلهي انت سأعبدك من دون اهللا                                   
ورمبا لن أشرك إذا عبدتك مع اهللا 

ال تعجب فقد كبرنا على األسطورة 
فرسمنا لك منذ زمن تلك الصورة 

قالوا لنا انه البد ان هناك ملك 
وعندنا امللك البد وان يكون إله 

فسجدنا لكل ملك ومن ثم عبدناه 
+++

سأحج اليك في قصور الرئاسة 
لي  سمحت  ما  إذا  قرابيني  وسأقدم 

احلراسة 
ولن اعبد إالك

وسألعن من عاداك 
فقد كفرت باجلميع 

كتاب ومثقفني وساسة 
+++

وسأنعتهم بالعهر 
والفسق واون والفجر 

فمن ذا الذي يكذب قوال لإلله 
هم قطعا محض كذبه

وجميعهم فجار وزناة 
ال تتركهم يتعجبون أنك عندي امللك اإلله 
حتى وان لم يجدوك في اجنيل أو قرآن وتوراة

سأرتل كلماتك فهي لي املزامير 
وزابور أحاديثك أصليها اينما اسير 

بقول  سأنهيه  لك  حديث  وكل 
ساله 

فأرضي عني ايها امللك االله 
+++

أيها  يوما  لو كفرت بك  ال تتعجب 
اإلله  

لو خرجوا عليك غاضبني وعزلوك
أو طردوك إذا ما بلغ ظلمك مداه

ال تبحث عني فكما عبدت سلفك 
وعبدتك اليوم غدا سأعبد غيرك 

يهمني  وال  االشخاص  اعبد  ال  انا 
االنسان 

انا أعبد السلطان ...أي سلطان 
واي ملك عندي البد وان يكون اإلله 

أحد  ال  العربية؛  بالدنا  في  اجلميع  إلي  رسالتي 
معصوم وعلى حد علمي ال يوجد آلهة أو انبياء 
يرتكبون  عليه،  ويرد  يؤخذ  فكل  حكامنا  بني 
االخطاء ورمبا اجلرائم و بعضهم فعل بشعبه 
االفاعيل وما يستحق ان نتشكك في انسانيته 
بل وفي قواه العقلية أيضا، إذا اصاب في شيء 
فقد أدي عمله ال أكثر وإذا أخطأ فإن لم تستطع 
ان تنتقده فكفي تهليال حلاكم يخطئ فشيئا 
أقل  اإلله على  نائب  أو  اإلله  انه  فشيئا يشعر 
يدفع  خطاياهم  فبعض  تهليال  كفي  تقدير، 
ثمنها آالف ورمبا ماليني البشر لسنيني طويلة .

أسطورة امللك اإلله
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من جانبها وضعت األمم املتحدة، تقريرا «سوداويا» 
الكوكب  ارتفاع حرارة  سوف يصدر الحقا بشأن 
من  الفترة  خالل  خاصة  األخرى،  السنوات  خالل 

العقود املمتدة ٢٠٥٠ إلى ٢١٠٠.
املياه  ارتفاع مستوي  إن  املتحدة،  وقال تقرير األمم 
ما  احلراري،  االحتباس  ظاهرة  بسبب  البحر  في 
في  وذلك  فرد،  مليون   ٢٨٠ نزوج  في  يتسبب  قد 
إطار السيناريو املتفائل الذي يعتقد إن احلرارة قد 

ترتفع درجتني فقط مقارنة بفترة ما قبل الثورة 
الصناعية، وفقا ملوقع ”سكاي نيوز».

وتيرة  ارتفاع  والتقارير  االحصاء ات  وسجلت 
الكبرى  املدن  من  عدد  سجلت  حيث  األعاصير، 
وفيضانات بداية من عام ٢٠٥٠، وفقا ملا جاء في 
الدولية  احلكومية  الهيئة  عن  الصادرة  الوثيقة 

املعنية بشؤون التغير املناخي.
 ذوبان ٣٠٪ الى ٩٠٪ من اجلليد بحلول عام ٢١٠٠

وتوقع التقرير السابق، ذوبان من ٣٠ إلى ٩٠٪، من 
اجلليد بحلول العام ٢١٠٠، ومع استمرار التغيرات 
املناخية وارتفاع حرارة اجلو، سيؤدي إلى زيادة إنتاج 
وامليثان  الكربون  ثاني أكسيد  كميات كبيرة من 

في اجلو.
بتغير  املعنية  الدولية  الهيئة احلكومية  وتابعت 
املناخ التابعة لألمم املتحدة، إن العالم سوف يؤدى 
الكربون بنسبة ٣٠٠  ثاني أكسيد  زيادة كم  إلى 
إلى احمليطات بحلول نهاية  وإلى ٥٠٠ جيجا طن 

القرن احلادي والعشرين.
وأدت التغيرات املناخية إلى حدوث فيضانات في 
أدت  بينما  شخص،   ٢٧ وفاة  في  تسبب  الهند 
وقد  شخص،   ١٢ وفاة  إلى  روسيا  في  السيول 
مليون   ٣٤٠ تقدمي  االسترالية  احلكومة  أعلنت 
دوالر للمساعدة دول احمليط الهادي على مواجهة 

ظاهرة االحتباس احلراري.
اجتاحت  التي  املسبوقة  غير  احلر  موجة  وأدت 
في  الوفيات  عدد  زيادة  إلى  الصيف  هذا  أوروبا 
احلرارة  درجات  استمرار  هولندا بشكل كبير، مع 

في جتاوز حاجز ٤٠ درجة مئوية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته اإلندبندنت البريطانية، 
مئات  البحر  مياه  منسوب  يرتفع  أن  احملتمل  من 
ميثل  الذي  األمر  هو  احلالي،  وضعه  عن  األضعاف 

تهديدا مباشرا حلياة ٢٨٠ مليون شخص. 
يحذر التقرير من أنه ما لم تكن هناك تخفيضات 
الذي  الكربون  انبعاثات  في  وكبيرة  جوهرية 
األقل  على   ٪  ٣٠ فإن  اإلنسان  فيها  يتسبب 

الكرة  نصف  في  املتواجدة  اجلليدية  التربة  من 
سنة   ٨٠ غضون  في  تذوب  أن  ميكن  الشمالي 

فقط وهو األمر الذي سيؤدي إلي كارثة. 
األطنان  مليارات  إطالق  إلى  الذوبان  هذا  سيؤدي 
التجمد،  دائمة  املناطق  في  ازّن  الكربون  من 
وتقول  احلراري،  االحتباس  معدالت  من  يزيد  مما 
حرارة  درجة  ارتفاع  ستكون  النتيجة  إن  الوثيقة 
البحار، األمر الذي قد يهدد على الفور ٢٨٠ مليون 

شخص.
الدولي  احلكومي  الفريق  من  النتائج  تأتي 
املتحدة  لألمم  التابع  املناخ  بتغير  املعني 
في  الرابع  التقرير  هو  هذا  ويعد   ،(IPCC)
والذي  املنظمة  تنشره  الذي  املاضي  العام 
يبحث آثار األزمة املناخية اآلخذة في الظهور 

والتزايد. 
السبب  الصناعية،  الثورة  كانت  هل 

الرئيسي في إفساد كوكب األرض؟
حدث  ما  هو  هذا  أن  السائد  االعتقاد  كان 
إن  قالت  علمية  دراسة  أن  غير  بالفعل، 
فترة  منذ  بدأ  األسود  األرض  كوكب  سيناريو 
عندما  سنة،  آالف   ١٠ نحو  قبل  وحتديدا  طويلة، 

بدأ اإلنسان يزرع األرض.
املتخصصة  العلمية  ”ساينس“  مجلة  ونشرت 
تقريرا عن دراسة، أجراها باحثون في كلية أريزونا 
التغير  أن  وأفادت  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
عصر  بداية  مع  بدأ  احلراري،  واالحتباس  املناخي 
أثر  الزراعة تقريبا قبل أكثر من ١٠ آالف عام، ما 
األرض  من مساحة   ٪٤٠ من  أكثر  على  بالسلب 
الكبيرة  اإلنهاك  من  حالة  في  وتسببت  تقريبا 

لقشرة األرض.
الباحثني قولهم إن  ونقلت وكالة سبوتنيك عن 
البشر منذ ١٢٠٠٠ عام، كانوا يبحثون فقط عن 
تربية  في  يبدأوا  أن  عليهم  لزاما  فكان  الطعام، 
زراعية  أرض  إلى  بحاجة  كانت  التي  احليوانات، 
خصبة دائما، وهو ما استلزم زراعة تلك األراضي، 
حتى لو كانت على حساب احلشائش أو الغابات، 

وهو ما تسبب في خلل بيئي بالغ اخلطورة.
يصفونه  مما  العلماء،  من  كبير  عدد  ويحذر   
بسيناريو كوكب األرض األسود، مع ارتفاع خطورة 
ظاهرة التغير املناخي وارتفاع درجة حرارة األرض.

كان تقرير نشره املركز الوطني للبحث في تغيرات 
يوليو، رسم  بأستراليا، في  املناخ، ومقره ملبورن 
مليار  من  أكثر  تشريد  توقع  إذ  قامتا،  مستقبال 
شخص، وانخفاض إنتاج الغذاء، وهجرة السكان 

من مدن العالم األكثر اكتظاظا بالسكان.
ليست هذه املرة األولى التي يحذر فيها الباحثون 
من مشاكل اجتماعية كبيرة، ففي شهر مارس، 
قالت األمم املتحدة إنه في ظل سيناريوهات العمل 
املعتادة، ميكن توقع ماليني الوفيات املبكرة بسبب 
تلوث الهواء، وعدم القدرة على تلبية احتياجات 
وملوثات  الالزمة،  واملوارد  الغذاء،  من  اإلنسان 
املقاومة  االلتهابات  تسبب  التي  العذبة،  املياه 
للميكروبات، التي قد تصبح سبباً رئيسياً للوفاة 

بحلول عام ٢٠٥٠.

  20502050 ΩÉY ⁄É©dG ¥ô¨J äÉfÉ°†«a :IóëàŸG  ΩÉY ⁄É©dG ¥ô¨J äÉfÉ°†«a :IóëàŸG ·C’G·C’G
¢üî°T ¿ƒ«∏e ¢üî°T ¿ƒ«∏e 280280 øe øe ÌcCG IÉ«M Oó¡Jh ÌcCG IÉ«M Oó¡Jh

ôjQÉ```````````≤J

هل ينتهي العالم قريبا؟!، هذا ما أكدته التقارير العلمية الصادرة عن عدد من 
املؤسسات العلمية العاملية مشيرين الى ان السبب الرئيسي ليس اقتراب 

األرض من الشمس كما كنا نعتقد، بل االحتباس احلراري الذي صنعته الثورة 
الصناعية والتلوث البيئي على مدار القرنني املاضيني مما يؤدى الى ذوبان اجلليد 

وفيضانات في مختلف البقاع والتي تودي بأرواح املاليني من البشر بداية 
من عام ٢٠٥٠ حتى عام ٢١٠٠ الى جانب الغرق املتوقع لبعض املدن بالعالم 

كمدينة اإلسكندرية.

من   ٪٢٠ من  أكثر  املطيرة  األمازون  غابات  «تنتج 
خالل  حتترق  هي  وها  العالم،  في  األكسجني 
األسابيع املاضية، إنها مسؤوليتنا جميعا في إنقاذ 
العاملي  الكرة  جنم  عبر  الكلمات  بتلك  كوكبنا».. 
كريستيانو رونالدو، عن كارثة احلرائق املستمرة التي 
خالل  من  البرازيل  في  األمازون  غابات  لها  تتعرض 
تدوينة له على موقع «تويتر» لتسليط الضوء على 

تلك الكارثة التي تهدد البيئة واملناخ في العالم.
فعلى مدار األسابيع املاضية لم تتوقف احلرائق في 
املطيرة على مستوى  الغابات  أكبر  األمازون  غابات 
تعد  والتي  فيها،  األمطار  كثرة  إلى  نسبة  العالم 
مخزون استراتيجي للكربون حيث متتص أشجارها 
الكربون  أكسيد  ثاني  غازات  من  األطنان  مليارات 
وحتولها إلى أكسجني مما يساهم بشكل كبيرة في 

إبطاء وتيرة االحتباس احلراري في العالم.
رئة العالم حتترق

وخالل األسبوع األخيرة وحده أعلنت البرازيل أنه مت 
تسجيل أكثر من ٩٥٠٠ حريق داخل غابات األمازون 
احلرائق  إجمالي  ليرتفع  فقط  األسبوع  هذا  خالل 
التي نشبت بالغابات األكبر في العالم إلى ٧٢ ألف 
حريق هذا العام ليرتفع معدل احلرائق إلى ٨٣٪ عن 
العام املاضي، وهو ما جعل تلك احلرائق مبثابة كارثة 

تهدد مستقبل البيئة واملناخ في العالم.
تتنفس  التي  الرئة  مبثابة  تعد  التي  األمازون  غابات 
األيام  مدار  على  حرائقها  تتوقف  لم  األرض،  بها 
ساو  مدينة  احلرائق  تلك  أدخلت  حتى  املاضية 
دامس  ظالم  في  البرازيلية،  املدن  أكبر  إحدى  باولو 
التيار  قطع  في  تسببت  حتى  النهار،  وضح  في 
محاوالت  ورغم  البرازيلية،  املدينة  عن  الكهربائي 
اإلطفاء املستمرة إال أنه لم تنجح كل تلك احملاوالت 

في السيطرة على احلرائق أو احلد منها.
وقبل اندالع احلرئق احلالية كانت البرازيل قد شهدت 
البرازيلية  للحكومة  االنتقادات  من  كبيرة  موجة 
الغابات حتى  نتيجة استمرار أعمال قطع أشجار 

بولسونارو  جايير  البرازيلي  الرئيس  لقب 
جعله  ما  وهو  «املنشار»،  بـ 

االنتقادات  على  يتهكم 
في  للحكومة  املوجهة 

تعاملها مع هذه احلرائق 
وحتميله مسئوليتها.

 احلكومات تبرر 
وأمام املوجة الواسعة 
االنتقادات  من 
البرازيلية  للحكومة 
مع  تعاملها  في 

يجد  لم  احلرائق  تلك 
أمامه  البرازيلي  الرئيس 

غير  االهلية  املنظمات  غير 
احلكومية إللقاء مسئولية تلك 

صورة  تشويه  بهدف  عليها  احلرائق 
املقدم  التمويل  تخفيض  قرر  بعدما  حكومته 

املنظمات  أن  ”اعتقد  قائال:  حتى  املنظمات،  لتلك 
ألننا  أشعلتها  التي  هي  تكون  قد  احلكومية  غير 
تلك  رغم  لكن  لهم“،  املقدم  الدعم  خفضنا 
على  دليل  أي  البرازيل  رئيس  يقدم  لم  االتهامات 

إشعال املنظمات األهلية لتلك احلرائق.
اجلنوبية،  أمريكا  قارة  في  األمازون  غابات  تقع 
واإلكوادور  وبيرو  وبوليفيا  البرازيل  هي  دول،   ٨ في 
خالل  ومن  الفرنسية،  وغويانا  وفنزويال  وكولومبيا 
حتليل قاعدة بيانات وكالة املالحة والفضاء ”ناسا“، 
قيست  -التي  احملترقة  البؤر  أعداد  تباين  اتضح 
االرتفاع  بني  األسبوع،  أيام  -خالل  متر  بالكيلو 

واالنخفاض.
اسباب احلرائق 

البيئة  الطاقة  استشاري  احلرائق  أسباب  أرجع 
وتغير املناخ، ماهر عزيز، إلى عدة عوامل، مثل ارتفاع 
وانخفاض درجات احلرارة وسرعة الرياح، التي حتمل 
انتشار  على  بدورها  تساعد  والتي  األوكسجني، 

فيها  ترتفع  التي  األيام  في  احلرائق  فتزداد  احلرائق. 
السرعة  انتشارها  على  وتساعد  احلرارة،  درجات 

العالية للرياح.
وألسباب متقاربة، ازدادت احلرائق في فترة النهار عن 
فترة الليل، يقول عزيز، أن ارتفاع درجة احلرارة نهارًا 
يزيد من اشتعال احلرائق، أما الرطوبة ليالً فتعمل 
التوهج، مما يقلل من  املنخفضة  البؤر  على إخماد 

اشتعال احلريق.
من جانبه علق الدكتور وفيق نصير، عضو البرملان 
سيكون  األمازون  غابات  حرائق  إن  للبيئة،  العاملي 
لها تأثير على العالم أجمع، بداية من تلوث الهواء، 
ونقص األكسجني حيث أن هذه الغابات متد العالم 
أكاسيد  زيادة  مع  األكسجني،  من  ٢٠ـ٪  بـــــ 

الكربون، مما يتسبب في االحتباس احلراري. 
وأضاف ”نصير“، خالل تصريحات صحفية، أن حرائق 
مثلما حدث  مباشر،  غير  تأثير  لها  األمازون  غابات 
اليوم في املغرب من تساقط سيول وأمطار تسببت 
في غرق املغرب في سابقة لم حتدث من قبل، حيث 
أن هذه احلرائق ساهمت في تكاثف السحب التي 
أدت لزيادة األمطار في وقت غير متوقع فيه تساقط 

األمطار في املغرب.
وتابع عضو البرملان العاملي للبيئة، أن البيئة ليس 
ا أن  لها حدود والتأثير يشمل العالم أجمع، موضحً
جديد  حريق   ١٦٠٠ نشوب  رصدت  العاملية  األرصاد 
وقع مؤخرا، ورئيس تشيلي تبرع بـ٤ طائرات إطفاء 

حريق للبرازيل. 
دولية  اتفاقية  عمل  يتم  أن  ضرورة  على  وشدد 
املناخية  التغيرات  بنودها  ضمن  من  يكون  للبيئة 
واحلفاظ على الثروات الطبيعية للكوكب والبحار 
مع  البيولوجي،  والتنوع  واحليوانات  واحمليطات 
في  وخاصة  النووية  األسلحة  على  السيطرة 

منطقة الشرق األوسط.
رصد األقمار الصناعية

بينما  احلرائق،  ثلثي  «أكوا»  الصناعي  القمر  رصد 
الثلث  «تيرا»  الصناعي  القمر  التقط 
نائب  بحسب  ذلك  يعود  اآلخر، 
اجلوية  األرصاد  هيئة  رئيس 
من  العديد  هناك  أن  إلى 
الصناعية،  األقمار 
متخصص  بعضها 
الظواهر  رصد  في 
وتختلف  الطبيعية، 
عن  منهم  كل  دقة 
إلى  يرجع  وهذا  اآلخر، 
لكل  الفنية  اخلواص 
قمر صناعي وقدرته على 

الرصد.
الذي  النطاق  إلى  إضافة 
فهناك  قمر،  كل  رصده  يتمكن 
األقمار  أن  إال  النطاق،  واسعة  أقمار 
تكون  الطبيعية  الظواهر  رصد  تستطيع  التي 
بالرصد  فتقوم  متخصص،  نطاق  ذات  األغلب  في 

بشكل أدق وأوضح.
املنظمات العاملية تتدخل 

بشؤون  املعنية  أفاز،  العاملية  املنظمة  وأطلقت 
من  عدد  أكبر  جمع  هدفها  كبرى،  حملة  البيئة 
أجل  من  ضخمة  دولية  عريضة  على  التوقيعات 
األمازون  األمازون، جاء فيها ”خسرت  حماية غابات 
شجرة،  مليار  نصف  من  أكثر  املاضي  العام  في 
قدم.  كرة  ملعب  ألف   ٥٠٠ مساحة  يعادل  ما  أي 
قبل  من  مثلها  نشهد  لم  نيران  تأكل  اليوم،  أما 
الغابات مخلفة سحابة ضخمة من الدخان حتجب 

الشمس عن مدن عدة منذ أيام.“ 
ويحاول بعض النواب في الكوجنرس البرازيلي الدفع 
باجتاه تشريع قوانني جديدة حلماية الغابة املطيرة، 
اتمع  األصليني  السكان  مجموعات  وتطالب 
الالزمة  الضغوط  ممارسة  خالل  من  دعمه  الدولي 

للدفاع عن أراضيهم.

¿hRÉeC’G ≥FGôM á°üb . ..¥Î– ¢VQC’G áFQ¿hRÉeC’G ≥FGôM á°üb . ..¥Î– ¢VQC’G áFQ
É¡fGÒf OÉªNE’ ⁄É©dG Ió°TÉæe hódÉfhQ äÈLCG »àdGÉ¡fGÒf OÉªNE’ ⁄É©dG Ió°TÉæe hódÉfhQ äÈLCG »àdG

تقرير: جرجس ابراهيم
 تقرير: د. ماريانا يوسف
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

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

في عام ١٩٨٨ عندما قرب موعد تسلم الصني جلزيرة هوجن كوجن من إجنلترا، خاف معظم 
الكثيرين  فحول  اجلزيرة  على  االشتراكي  نظامها  الصني  تفرض  ان  هناك  االعمال  رجال 
وتورنتو  فانكوفر  في  وباألخص  العقارات  في  االستثمار  الى  واجتهوا  كندا  الى  أموالهم 
لن  انها  من  ان طمأنتهم  الصني  لبثت  ما  ولكن  حاد  بشكل  العقارات  أسعار  فارتفعت 

تغير او تتدخل في النظام احلالي وملا تأكد رجال االعمال 
انها فعال نفذت تعهداتها رجعوا مرة اخري الى بلدهم مما 
أوقع أسعار العقارات بشدة في املدينتني الكنديتني. واالن 
هناك أضطرابات في اجلزيرة الغنية جعلت الكثيرين من 
األغنياء يفكرون مرة أخرى في نقل ممتلكاتهم الى كندا 
واالجتاه ايضا الى شراء العقارات في كندا حتسبا لتدخل 
الصني وتغيرها نظام اجلزيرة بالقوة. هل سيتكرر سيناريو 
ام  الصني  تراجع  من  حدث  ما  نفس  يحدث  وهل  ١٩٨٨؟ 
انها ستطفش رجال االعمال من هناك فيتكرر اجلزء األول 

فقط وتقفز أسعار املساكن دون ان تهبط مرة أخرى؟

 هل يتكرر ما حدث عام  هل يتكرر ما حدث عام ١٩٨٨١٩٨٨؟؟
Üƒ≤©j OQGhOEG :OGóYEGÜƒ≤©j OQGhOEG :OGóYEG

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

ájóæμdG zRƒ«f OƒL{ IójôL ‘ ∂fÓYEÉH
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع •  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من ٤٠ 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   ١٠٠ 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 
 : ô¡°ûdG Gòg äÉ°†«ØîJ áaô©Ÿ ÊÉéŸG ºbôdG »∏Y ÉæH π°üJCG

1-844-355-6939

äGQÉ≤©dG ⁄ÉYäGQÉ≤©dG ⁄ÉY
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موقع ”بيزنس إنسايدر“ 

بعد حذف جملة 
«مجاني»... هل يخطط 

«فيسبوك» لفرض رسوم 
على املستخدمني

اختفت جملة «إنه مجاني وسيبقى كذلك 
االجتماعي  التواصل  موقع  من  دائما» 
كل  أمام  تظهر  كانت  التي  «فيسبوك»، 
متصفح  عبر  إليه  يدخل  جديد  مستخدم 

اإلنترنت خالل السنوات املاضية.
بشكل  الكلمة  األزرق  العمالق  وحذف 
جملة  لكن  اجلاري،  أغسطس  في  مفاجئ 
في  مفاجئ،  بشكل  اختفت  «الطمأنة» 

شهر أغسطس اجلاري.
العبارة  أن  إنسايدر»  «بيزنس  موقع  وذكر   
من  مفاجئ  بشكل  اختفت  الشهيرة 
الصفحة الرئيسية التي تُطالع املستخدم 
إلى  الدخول  أو  حساب  إنشاء  ينوي  حني 
صفحته، مما أثار الشكوك بشأن ما إذا كان 
على  رسوم  لفرض  يخطط  «فيسبوك» 

مستخدميه.
وكتب أكبر موقع للتواصل االجتماعي في   
«إنه  وهي  ومقتضبة  جديدة  عبارة  العالم، 
رسمي  بيان  أي  يصدر  ولم  وسهل»،  سريع 
تغيير  إحداث  أملى  الذي  السبب  لتوضيح 
في الشعار الذي ظل ثابتا على مدى سنوات 

طويلة.

مجلة «ريدرزدايجست»
عجوز في مصرف

الى  أحذية متقاعد ذهب  بائع  جوزف کایان 
الضمان  من  حوالة  ليقبض  يوماً  املصرف 
طرحت  وكاملعتاد،  االجتماعي.  (التأمني) 
من  للتثبت  سؤاالً  املوظفات  احدى  عليه 
تاريخ  عن  املرة  هذه  السؤال  وكان  هويته، 
اليه  نظرت  كايان  أجابها  وبعدما  والدته. 
بدهشة وقالت: «انتظر دقيقة من فضلك» 

ثم اختفت داخل املصرف.
وتأكد للرجل أن هناك خطباً في الداخل. ثم 
أخذ يتذكر: ال ميكنني أن أتصور سبباً لهذا 
التأخير. هل اتهمت بسرقة حوالة أحدهم؟ 
هل هناك خطأ يتعلق بحوالتي؟ كيف أدفع 

االيجار اآلن؟
عيون  أن  الرجل  الى  فيه  خيّل  انتظار  وبعد 
اليه،  شاخصة  املصرف  في  املوجودين  كل 
لقد  إذا  زميلتان.  ومعها  املوظفة  عادت 
كان شكه في محله، فهناك أمر غير سار 

بالتأكيد. 
وبدأن  العجوز  أمام  الثالث  الشابات  ووقفت 

الغناء:
   سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، 
يا  حلوة  سنة  كایان،  سيد  يا  حلوة  سنة 

جميل.  

نيويورك تاميز
جمجمة بشرية مكتملة 

عمرها 4 ماليني عام
أعلن علماء اكتشافا مهما في إثيوبيا جلمجمة 
قبل  عاش  البشر  أسالف  ألحد  تقريبا  مكتملة 
لالهتمام من  مثير  بخليط  ومتيز  عام  مليون   ٣٫٨
اخلصائص التي تشبه القردة والبشر، وللجمجمة 
أهمية حاسمة في التعرف على طبيعة الطعام 

وحجم املخ وشكل الوجه للبشر األوائل.
احلفريات  عالم  سيالسي،  هايل  يوهانيس  وقال 

البشرية مبتحف كليفالند للتاريخ الطبيعي
عليها  أطلق  التي  املكتشفة،  اجلمجمة  وتلقي 
اسم ”إم.آر.دي“، نظرة متعمقة على فترة محورية 
نهاية  في  أدى  الذي  البشري  اجلنس  تطور  في 

املطاف إلى ظهور اإلنسان املعاصر.
البشري  للنوع  اجلمجمة  وتنتمي 
قبل  ظهر  الذي  أنامنسيس  أسترالوبيثيكوس 
حوالي ٤٫٢ مليون عام، ويعد هذا النوع هو السلف 
أسترالوبيثيكوس  البدائي  لإلنسان  املباشر 
أفارينيسيس، والذي مت التعرف عليه من الهيكل 
العظمي اجلزئي الشهير املسمى ”لوسي“، والذي 
جرى اكتشافه في ١٩٧٤ على بعد ٥٦ كيلومترا 
”إم. اجلمجمة  فيه  اكتشفت  الذي  املوقع  من 

آر.دي“ في منطقة أفار بإثيوبيا ٢٠١٦، ويرجع تاريخ 
الهيكل العظمي ”لوسي“ إلى قرابة ٣٫٢ مليون 

عام

شبكة ”سي إن إن“ األمريكية
«ختم بحبر سري» يفضح 

املتحرشني في اليابان
إلى  يهدف  جديدا  جهازا  يابانية  شركة  طرحت 
واحلد  اجلنسي  التحرش  عمليات  وفضح  تعقب 
منها في القطارات املزدحمة واملواصالت العامة 

عبارة عن «ختم بحبر سري».
وذكرت شبكة «سي إن إن» األمريكية، أن الكمية 
التي طرحتها شركة Shachihata من ”ختامات 
ساعة  بعد  جميعا  بيعت  اللمس“  مكافحة 

واحدة فقط من طرحها.
لضحايا  ميكن  املبتكرة  اخلتامات  هذه  وبفضل 
املتحرشني  أو  املهاجمني  يوصموا  أن  التحرش 
إذ  ملسهم؛  حاولوا  إذا  أياديهم  على  بعالمة 
تتميز بحبر سري يظهر على يد املتحرش مبجرد 
طرحته  الذي  احملدود  العدد  ونفد  وصمهم. 
الشديد  لإلقبال  نظرا  طابع   ٥٠٠ وبلغ  الشركة 
 ٢٤ (حوالي  ياباني  ين   ٢٥٠٠ سعرها  وبلغ  عليها 
دوالرا). وكانت شركة Shachihata قد أعلنت في 
مناقشات  بعد  اخلتم  ستطور  أنها  املاضي  مايو 
كيفية  حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
التصدي للتحرش في املواصالت العامة املزدحمة 

واملعروفة بـ“ chikan“ في اليابان.
مستخدمو  قدمها  التي  االقتراحات  ضمن  ومن 
بدبوس  املتحرش  يد  شك  االجتماعي  التواصل 
آمن، لكن وجد آخرون أن هذه رمبا تكون جرمية في 

حد ذاتها.

صحيفة «الستامبا» 
بكاء املمثل

ادواردو  االيطالي  املسرحي  والكاتب  املمثل  يقول 
دي فيليبي: «االنفعال عدو املمثل. والبكاء وقف 
على النظارة، ال عليه هو. فاملمثل يبكي بكتفيه 

ويديه وصوته، ال بعينيه».

اإليطالية نيوز
كلبة 

ايطالية
يسافر  أن  قبل 
رحلة  في  صديقي 
أخذ  أسبوعني  تدوم 
كلبة العائلة إلى بيت 
ايطالي.  وهو  حميه 
وعندما عاد من سفره 
الكلبة،  واسترجع 
ترفض  هذه  ظلت 
ملدة  عشائها  التهام 
فاعترى  أيام.  ثالثة 
واتصل  الهم صديقي 
«هل  وسأله:  بحميه 
عندما  تأكل  كانت 

كانت عندكم؟».
حموه:  أجابه     
تذكر  ولكن  «نعم. 
أصبحت  أنها 
مثلنا.  ايطالية 
لها  تسخن  أن  يكفي 
كبيرتني  ملعقتني 
السباجيتي  مرق  من 
فوق  وتسكبهما 
وهكذا  طعامها». 

عادت تأكل بشهية.

«بي بي سي» 
هل زرعت إثيوبيا 350 مليون شجرة في يوم 

واحد حقا؟
تقول إثيوبيا إنها غرست ٣٥٠ مليون شجرة خالل يوم واحد، ضاربة رقما 
قياسيا عامليا، كما تقول. لكن هل هذا ممكن؟ ألقينا نظرة على األرقام.

أطلق رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد حملة زرع ”مليار شجرة في بداية 
السنة لعالج إزالة الغابات والتغير املناخي».

وتقول األمم املتحدة إن املساحات املغطاة بالغابات في إثيوبيا تراجعت 
من ٣٥ ٪ في بدايات القرن العشرين إلى٤ ٪ في بداية األلفية الثالثة.

يوم ٢٩  زراعة ٢٠٠ مليون شجرة خالل ١٢ ساعة  األولي  الهدف  وكان 
يوليو ، لكن غيتاهن ميكورا وزير التكنولوجيا واالبتكار قال إن ما زرع 

في النهاية بلغ ٣٥٠ مليون شجرة.
وزعت األشجار على متطوعني في أنحاء البالد قبل بدء العملية بثالثة 

أيام، كما تقول احلكومة.
وأعطي بعض املوظفني إجازة ملدة يوم واحد للمساعدة في العملية التي 
شارك فيها مسؤولون من األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي ودبلوماسيون 
أيضا  هناك  كان  لكن  محلية،  األشجار  أصناف  معظم  وكان  أجانب. 

أشجار فاكهة كاألفوكادو.
وشارك في العملية ٢٣ مليونا من أصل ١٠٥ ماليني هم سكان إثيوبيا، 
كما يقول د تيفيرا مينغيستو، منسق تطوير قطاع الغابات في إثيوبيا. 
إذن، لو غرس كل متطوع مئة شجرة فإن باإلمكان جتاوز ال ٣٥٠ مليون 
استهدفت  التي  األراضي  مساحة  نعرف  ال  لكننا  بسهولة.  شجرة 
لبي  باحلكومة  املرتبطة  املؤسسسات  إحدى  مدير  وقال  العملية.  في 
دفع  عليهم  وكان  شجرة،  آالف   ١٠ بزراعة  أوامر  تلقوا  إنهم  سي  بي 
خمسة  بزراعة  اكتفوا  فقد  لذلك  املؤسسة،  ميزانية  من  التكاليف 

آالف شجرة، لكنهم رفعوا تقريرا بزراعة العدد الكامل.
التجديد  وزير  عن  الصادرة  البيانات  بني  اختالفات  هناك  كذلك 
والتكنولوجيا وتلك التي نشرت على موقع رئاسة الوزراء على اإلنترنت. 

طلبنا توضيحا من رئاسة الوزراء، لكنا لم نتلق ردا حتى اآلن.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.
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 ÚjóæμdG øY ÉªFGO ´ÉaódÉH ó¡©àj ¬fG ¬«a ∫Éb
 .∂dP  øY  ™LGÎdG  ΩóYh  ájóæμdG  ídÉ°üŸGh
 äÉbÓ©dG ¿CG Góæc ‘ á«æ«°üdG IQÉØ°ùdG äôcPh
 äÉHƒ©°U  øe  ÊÉ©J  ÚàdhódG  ÚH  á«FÉæãdG

.áª«°ùL
 ácöûd á«dÉŸG IôjóŸG ∫É≤àYG òæe CGóH Ú°üdGh Góæc ÚH äÉbÓ©dG QƒgóJ ¿G ôcòj 
 Iôcòe  ≈∏Y  AÉæH  »°VÉŸG  Èª°ùjO  ‘  ƒ°ûàfGh  èæe  Ió«°ùdG  É«Lƒdƒæμà∏d  …hGƒg
 ¢ù°ùéàdÉH ¿Éjóæc ¿ÉæKG Ú°üdG âª¡JG Ú◊G ∂dP òæeh IóëàŸG äÉj’ƒdG øe ∞«bƒJ

.Góæc øe Ωƒë∏dG äÉéàæeh ’ƒfÉμdG QhòH OGÒà°SG âØbhGh
 ¬LGƒJ ájóæμdG á«æ«°üdG äÉbÓ©dG ¿EG á«æ«°üdG á«LQÉÿG IQGRh º°SÉH çóëàe ∫Ébh
 ∫Ébh ,…óæμdG ÖfÉ÷G ≈∏Y πeÉμdÉH ™≤J á«dhDƒ°ùŸG ¿EGh ,IÒ£N äÉHƒ©°U É«dÉM
 Ió«°ùdG øY GQƒa êGôa’G É¡«∏Y Ú©àjh ,É¡FÉ£NCG ‘ ÒμØàdG ≈∏Y Góæc åëf øëf
 ¤EG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG IOÉYEGh ,Ú°üdG ¤EG áæeC’G É¡JOƒY ¿Éª°Vh ,ƒ°ûàfGh èæe

.Ú«æ«°üdGh Ú°üdG ídÉ°üe øY ÉªFGO ™aGóæ°S ÉæfG É°†jG ∫Ébh ,í«ë°üdG ÉgQÉ°ùe

أندرو شير يعد بجعل استحقاقات األبوة واألمومة 
معفاة من الضرائب

 Ú¶aÉëŸG  ÜõM  º«YR  Ò°T  hQófCG  ∫Éb
 áeƒμ◊G  ¬HõM  πμ°T  GPEG  ¬fCG  ‹GQó«ØdG
 äÉbÉ≤ëà°SG  π©éj  ±ƒ°ùa  ,á∏Ñ≤ŸG  á«dGQó«ØdG
 øjòdG  äÉ¡e’G  hG  AÉHBÓd  πª©dG  ≈∏Y  ÚeCÉàdG
 øe  IÉØ©e  ójó÷G  º¡∏ØW  á«HÎd  ¿ƒZôØàj
 á«HôJ áØ∏μJ ∞«Øîàd ∂dPh á«dGQó«ØdG áÑjö†dG

.Góæc ‘ πØW
 ájÉYQ õcôŸ ¬JQÉjR AÉæKG ∂dòH Ò°T ìöUh
 ¬fÉH Gòg √óYh ÉØ°UGh ƒàfQƒJ á≤£æÃ ∫ÉØW’G
 π©÷ Ú¶aÉëŸG ÜõM á£N ‘ ájhGõdG ôéM

 ,á«Ñjö†dG  äÉ°†«ØîàdG  øe  á°ù∏°S  ∫ÓN  øe  ,ájóæμdG  öSCÓd  ádƒ¡°S  ÌcCG  IÉ«◊G
 »gh  á«dGQó«ØdG  πNódG  áÑjöV  áª«b  »¨∏J  ¿CG  Ú¶aÉëŸG  ÜõM  á£N  ¿CÉ°T  øeh

.Oó÷G äÉ¡e’Gh AÉHBÓd πª©dG ≈∏Y ÚeCÉàdG πNO áª«b øe %15
 áª«b ™aójh Q’hO ∞dCG 50 √Qób ÉÑJGQ ≈°VÉ≤àj …òdG ¢üî°ûdG ¿G hQófCG ∫Ébh
 ¬∏ØW ájÉYôd IRÉLG òNCÉj ÉeóæY Q’hO 4000 ‹GƒM ôaƒ«°S ,πª©dG ≈∏Y ÚeCÉàdG
 πNódG  Gò¡H Ée ¢üî°T ó«Øà°ùj  »μdh ,πª©dG  ≈∏Y ÚeCÉàdG  áª«b ≈°VÉ≤àjh ójó÷G
 ,IQô≤e IÎa ‘ πª©dG ÚeCÉJ ™aOh áYÉ°S 600 øY π≤j ’ Ée πªY ób ¿ƒμj ¿CG óH’
 áÑjöV ¿ƒ©aój º¡fG å«M á°†ØîæŸG QƒL’G ÜÉë°UG πNódG Gòg øe ó«Øà°ùj ’h
 áeƒμ◊G á«Ñjö†dG äGAÉØY’G √òg ∞∏μJ ±ƒ°Sh ,áehó©e hG GóL á∏«Ä°V á«dGQó«a

.ΩÉY πc Q’hO ¿ƒ«∏e 607 ƒëf ájóæμdG

تعليمات جديدة 
لسائقي حافالت ”جو 
باص“ ببصق العلكة 
إذا طلب أحد الركاب 

منهم ذلك

 äÉª«∏©J ¢ùμæ«dhÎ«e ácöT â∏°SQCG
 ƒL{  äÓaÉM  »≤FÉ°S  ¤EG  IójóL
 GPEG  áμ∏©dG  ≥°üÑd  ºgƒYóJ  z¢UÉH
 AÉæKG  ∂dP  ÜÉcôdG  óMCG  º¡æe  Ö∏W
 Iƒ£N  √ògh  ,á∏aÉ◊G  ‘  √OƒLh
 áaöûŸG äÉcöûdG É¡H Ωƒ≤J IÒÑc
 ÜÉ©«à°S’  áeÉ©dG  äÓaÉ◊G  ≈∏Y
 ¢Vôe  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ÜÉcôdG

.»∏≤Y
 óMƒàdG  ¢VôÃ  ÜÉ°üŸG  ¿CG  ôcòj
 ≠°†e  äƒ°üd  ájÉ¨∏d  ¢SÉ°ùM
 ácöûdG øe áKóëàe âdÉbh ,áμ∏©dG
 Ωób ¿G ó©H äAÉL IôcòŸG √òg ¿CG
 ÉeÉY  32  ¢ûdGh  ΩÉ«d  ƒgh  πLQ
 ¢Vôe  äÉHGô£°VÉH  ¢†jôŸG
 ≠°†e äƒ°U …ODƒj …òdGh óMƒàdG
 ¬àHÉ°UEG ¤EG ¢SÉædG áëFGQh áμ∏©dG
 ,»∏°†Y ôJƒJh ≥∏bh ôYP äÉHƒæH
 ¥ƒ≤ëH  ≥∏©àJ  iƒμ°T  Ωóbh
 ácöûdG  âeÉb  Gòdh  ,¿É°ùfE’G
 ¿ƒfÉb  ÖLƒÃ  ¬JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àH
 π«¡°ùJ  ¢VôØ nj  …òdG  á©WÉ≤ŸG
 ∫Ébh ,Úbƒ©ª∏d äÓaÉ◊G ÜƒcQ
 ácöT QGôb ¿G iƒμ°ûdG Ωó≤e ΩÉ«d
 ¬fCG å«M .Ió«L ájGóH ¢ùμæ«dhÎ«e
 äÓaÉ◊G  ‘  öUÉfi  ¬fÉH  ô©°ûj

.¬fÉμe Ò¨j ¿G ™«£à°ùj ’h

أندرو شير: لن اعيد فتح النقاش حول 
االجهاض او زواج املثليني

 ,Ú«∏ãª∏d ôîØdG Öcƒe ‘ Ò°ù∏d Ò°T hQófC’ Ú«dGÈ«∏dG …ó– ó©H
 êGhR ¿G ¬«a ∫ƒ≤j 2005 ΩÉY ¬d ƒjó«a §jöT Gƒ°VôY ¿CG ó©Hh
 ¢ù«FQ ≈Øf ,ÉLGhR Èà©j ’ ICGôeG øe ICGôeG hG πLQ øe πLQ
 áaô£àe IóæLCG ¬jód ¬fG øY Ú«dGÈ«∏dG √ÉYOG Ée Ú¶aÉëŸG ÜõM
 Ú«∏ãŸG êGhR hG ¢VÉ¡L’G ∫ƒM ¢TÉ≤ædG íàa ó«©j ød ¬fG ∫Ébh
 ,ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG  ‘  Góæc  AGQRh  á°SÉFQ  äÉHÉîàfG  ‘  RÉa  GPEG
 øe  º¡∏é°S  øY  √ÉÑàf’G  ±öU  ¿ƒdhÉëj  Ú«dGÈ«∏dG  ¿EG  ∫Ébh

.íFÉ°†ØdGh OÉ°ùØdGh π°ûØdG

لوحات إعالنية مناهضة لـــ ”ترودو“ في 
أونتاريو

 Ï°ùLh  π©ØdÉH  ájóæμdG  äÉHÉîàfÓd  á«fÓY’G  äÓª◊G  äCGóH
 øe  OóY  ô¡¶J  äCGóH  ó≤a  ,≈eôŸG  ‘  óMGh  ∫hCG  ƒg  hOhôJ
 ‘h ƒjQÉàfhCG  AÉëfCG  ™«ªL ‘ ¬d á°†gÉæŸG á«fÓY’G äÉMƒ∏dG
 AGôªM  ±hôëH  Öàc  äÉfÓY’G  √òg  øe  IóMGh  ‘h  ,ƒàfQƒJ
 â©°Vhh ,ziôNCG äGƒæ°S á©HQCG πª– ÉææμÁ ’{ IÒÑc AGOƒ°Sh
 Ú«dGÈ«∏dG  íFÉ°†ah  ÖFGö†dG  IOÉjõH  ÒcòJh  hOhÎd  IQƒ°U

.òØæJ ⁄ »àdG OƒYƒdGh
 ∂∏J πãe ƒjQÉàfhCG øe iôNCG AÉëfG ‘ á∏KÉ‡ äÉMƒd äó°UQh
 zÖgòJ  ¿G  Öéj  hOhôJh  ,AÉjƒbC’G  AÉ°ùædG  OôW{  ∫ƒ≤J  »àdG
 ¿ƒ°ù∏jh …OƒL á≤HÉ°ùdG  á«dÉŸG IôjRh IQƒ°U áMƒ∏dG  øª°†àJh
 Üõ◊G  øe  ¿OôW  »JÓdG  äƒÑ∏«a  ¿ÉL  á≤HÉ°ùdG  IôjRƒdGh
 áMƒ∏dG √òg ¿CG{ Öàc áMƒ∏dG øe iöù«dG ájhGõdG ‘h ,‹GÈ«∏dG
 º«¶æJ ‘ π©ØdÉH  CGóH  …òdG  z…óæμdG  ƒªædG  ¢ù∏› øe ¿PEÉH  âÑàc
 iôNCG  äÉ©WÉ≤e  ‘  Ú«dGÈ«∏dG  Úë°TôŸG  ó°V  á«fÓYG  äÓªM

.¿Gƒ°ûJÉμ°SÉ°S ÜõM ¬dƒÁ »°SÉ«°S πªY áæ÷ ƒg ¢ù∏éŸG Gògh

 إعفاء جندي احتياطي في اجليش الكندي 
من اخلدمة لصلته بجماعة النازيني اجلدد

 ∂jôJÉH ∞jô©dG ¿CG Góæc ‘ »æWƒdG ´ÉaódG IQGRh øe ¿É«H ôcP
 ¿Éch ,πª©∏d Oƒ©j ødh ájôμ°ùY á£°ûfCG …CG ‘ ∑QÉ°ûj ød Rƒ«KÉe
 ΩÉY »WÉ«àMG §HÉ°†c ¢û«é∏d º°†fCG ób ΩÉY 26 Rƒ«KÉe ∂jôJÉH
 ájóæμdG  AGƒ∏dG  áYƒª›  ™e  É«dÉàb  É°Sóæ¡e  πª©j  ¿Éch  2010
 ≥≤ëj ¢û«÷G ¿Éch ,É¡d Gô≤e è«Ñ«æjh øe òîàJ »àdGh 38 ```dG
 …P ] »YóJ á«gGôc áYÉªéH ¬à∏°U ÖÑ°ùH »°VÉŸG ™«HôdG òæe ¬©e
 ÚjRÉædG áYƒªéŸ á≤«≤°T áª¶æe »gh ] IóYÉ≤dG »æ©Jh – ¢SÉH

.IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ] ÚaGƒeƒJhCG ] Oó÷G
 ÉMƒ°Vh ÌcG zIóYÉ≤dG{ áYÉªL ¬«a âëÑ°UCG …òdG âbƒdG ‘ Rƒ«KÉe ∂jôJÉH •É°ûf äÉ≤«≤ëàdG âë°VhG óbh 
 É¡«∏Y Öàch ¢û«÷G øe …óæ÷ IQƒ°U É¡«∏Y ô¡¶j áæjóŸG AÉëfCG ™«ªL ‘ äÉ≤°ü∏e äô¡X å«M è«Ñ«æjh ‘
 ÜGòàLG äGQƒ°ûæŸG √ò¡H ó°übh { IóYÉ≤dG ¤EG º°†fCGh – ¢UÉÿG Éæ°ùæL ≈∏Y ßaÉM – πJÉbh ÜQóJh º∏©J{

.º«¶æàdG Gò¡H ¥ÉëàdÓd Oƒæ÷G
 ⁄ É¡æμdh ájQÉædG áë∏°SC’G øe OóY äQOÉ°Uh ∂jôJÉH ∫õæe áªgGóÃ á«dGQó«ØdG áWöûdG âeÉb IÎa òæeh
 Èà©j ¬eÉ¡e øe Rƒ«KÉe AÉØYG QGôb ¿EG{ ´ÉaódG IQGRh âdÉbh ,áª¡J ájCG ¬«dEG ¬LƒJ ⁄h ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG »≤∏J
 ÉæJOÉb ÖLGh øeh ,¢û«÷G ‘ ∂°SÉªàdGh ájƒæ©ŸG ìhôdG IóMh ≈∏Y äGAÉYO’G IQƒ£ÿ Gô¶f ÉjQhöV
 áaÉ≤Kh ,ÉæJGó≤à©e ™e »°TÉªàJ ’ á≤jô£H Oƒæ÷G ±öüàj ÉeóæY ÒHGóJ Ghòîàj ¿Gh ºgOƒæL Gƒaô©j ¿CG
 øjòdG ∂ÄdhCG ádGRE’ á∏eÉμdG ábÉ£dG á°SQÉ‡ π°UGƒæ°Sh áª°SÉM äGAGôLG ÉfòîJG ó≤dh ,¢SÉædG ™«ªL ΩGÎMG
 ¢û«÷G OGôaG øe 50 ‹GƒM ∑Éæg ¿CG ôcòjh záaô£àe äÉ«LƒdƒjójEG ¿ƒ≤æà©j Éªæ«H ÉæaƒØ°U ¤EG ¿ƒªàæj
 áª¶æŸ  »ª°SôdG  çóëàŸG  ™e  åjó◊ÉH  ‘  »J  »°S  AÉÑfCG  ádÉch  âeÉb  óbh  Gòg  ,á«gGôc  áYƒª›  øª°V
 äÉÑ°SÉæe π«¡°ùJh º«¶æJ »g É¡àª¡eh ,¢ùØædG øY ´Éaó∏d á«dhO áμÑ°T »g IóYÉ≤dG ¿EG{ ∫Éb …òdG ]IóYÉ≤dG]
 ΩÉ¶ædG ï°ùæà°ùf ±ƒ°S ,∫OÉÑàŸG ºYódGh äGòdG Ú°ù– ∫ÓN øeh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ äGAÉ≤dh á«ÑjQóJ

 { ≈°VƒØdG ∫ÓN øe ójóL ΩÉ¶f º«≤fh ‹É◊G »ŸÉ©dG ‹GÈ«∏dG
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أثناء زيارته لك،  إذا قدم لك صديق في  هدايا: 
ولكن  لم يحضرها،  وكأنه  تهملها  فال  هدية، 
وافتحها  الهدية،  إلحضاره  امتنانك  عن  عبر 
ً، فضعها في املزهرية  أمامه. أما إذا كانت زهورا
شكر  كلمات  مع  الضيف  وجود  أثناء  في 

لصاحب الهدية وتقدير لذوقه في االختيار.
النميمة: النميمة غالباً ما تؤذي حياة األفراد، 
قد  كنت  فإذا  النفوس.  على  بالسلب  وتؤثر 
فابدأ  البغيضة،  العادة  هذه  أسير  وقعت 
شيئاً  منها  التقليل  على  نفسك  بتدريب 
ً أن تنقل كلمات سمعتها  فشيئاً، وال حتاول أبدا
إليه  آخرون،  عنه  رددها  تعرفه،  شخص  عن 

بحجة أنك صديقه الص األمني. 
(املسواك)  «خلة»  استعمال  املائدة:  على 
األسنان أمام الناس، عادة تدعو إلى االشمئزاز، 
وهي عادة غير محببة. قد نضطر الستخدامها 
رؤية  حلجب  األخرى  يدك  ضع  ما.  اكلة  عقب 
ثم  للخلة،  استخدامك  لعملية  اآلخرين 
تخلص منها فور استخدامك لها وال تبقيها 

بفمك!
األصغر  يبدأ  بأن  تقضي  األصول  إن  تقاليد: 

سناً بالتحية ملن يكبره. ولكن عند الدخول إلى 
أصغر  يكونون  رمبا  الناس،  من  عدد  بها  غرفة 
منك سنة، فعليك بالتحية أوالً. وتختلف طرق 
مبن  تربطك  التي  العالقات  باختالف  التحية 
يجمعكم  الذي  املكان  جو  وطبيعة  حتييهم، 
مكان  أو  اجتماع،  مكان  أو  كالشارع،  معة؛ 

العمل. 
يسمع  أن  يحب  منا  أحد  ال  الالذع:  الكالم 
روابط  وتكسر  جترح  ألنها  الذعة،  تعليقات 
األلفة واملودة بني الناس. ألن الكلمات الطيبة 
فإذا  السليمة.  العالقات  وتقيم  اجلسور  تبني 
كنت ترغب في كسب الناس حولك، فتسلح 
أو  السخرية  عن  وابعد  الرقيقة،  بالكلمات 

التريقة. 
جتديد الهواء: احلرص على تهوية املنزل يومياً 
وضروري  هام  آلخر،  وقت  من  النوافذ  بفتح 
على  يؤثر  فذلك  الغرف.  داخل  الهواء  لتنقية 
داخل  املقيمني  لألشخاص  العامة  الصحة 
البيت، أو الزائرين. كما أنه من غير املستحسن 
مكتومة،  رائحة  اخلارج  من  القادم  يشم  أن 

وهواء غير متجدد أو رائحة الطعام.

ábÉ«dh ∫ƒ°UCGábÉ«dh ∫ƒ°UCG

بالعناية البسيطة فقط تستطيع أن جتعل 
مالبسك الصوفية تبدو في أحسن مظهر 

ملدة أطول. وميكن تنفيذ ذلك ببساطة 
شديدة. كل ما في األمر، عليك أن تتبع هذه 

التعليمات: 
عليك  ا- فرش مالبسك بعد كل استخدام: 
ولكنها  خشن  شعر  ذات  فرشاة  باستعمال 
عمر  من  تقصر  واألوساخ  فاألتربة  لينة،  أيضا 

مالبسك.
صحيحة:  بطريقة  مالبسك  علق   -٢
حيث  من  املناسبة  الثياب  عالقة  استعمل 
عليها  وضع  الرداء  أو  للجاكت  مقاساتها 

املالبس بعناية. 
أن  لها  يسمح  مكان  في  مالبسك  علق   -٣
الذي  الهواء  الى  يحتاج  فالصوف  تتنفس: 
األصلي. فال تكدس  للرجوع لشكله  يساعده 

املالبس الصوفية مع بعضها.
٤- اعطي مالبسك راحة: مبعنى أنه إذا أمكن، 
ال تلبس نفس الشيء يومني متتالني. فالراحة 
املالبس  جتعل  الدوالب  في  ساعة   ٢٤ ملدة 
التحمل  من  ومتكنها  الكرمشة  من  تتخلص 

ملدة أطول. 
وأخر:  استخدام  كل  بني  اجليوب  فرغ   -  ٥
األشياء الثقيلة تضغط على خياطات اجليوب 
األصلى  الشكل  من  تغير  أن  بذلك  وميكن 

للملبوسات.
تؤثر  أن  للبقع  ميكن  البقع بسرعة:  ٦- عالج 
على النسيج نفسه أو على الصبغة، ولذلك 

فعليك أن تتأكد إذا كنت ستنظفها بنفسك 
لتنظيف  الصحيحة  الطريقة  تتبع  أنك  من 

كل نوع من أنواع البقع.
دورية:  بطريقة  مالبسك  ونظافة  كي   -٧
ويطيل من حياة وجمال  الصوف  وهذا يحمي 
امللبوسات. وحلسن احلظ ليس هناك أي نسيج 

يتم تنظيفه بسهولة مثل الصوف.
٨- عالج مالبسك في حالة تعرضها لألمطار: 
إذا سقطت األمطار على مالبسك، فعليك أن 
ً عن احلرارة املباشرة التي  جتفف مالبسك بعيدا
قد تعمل على اضعاف الشعيرات. أما الطمي، 
فعليك بأن تتركه لكي يجف قبل أن تستعمل 

الفرشاه في ازالته.
أن  قبل  بعناية:  مالبسك  بتخزين  عليك   -٩
حتفظ مالبسك، عليك التأكد من أنها خالية 
ً ميكن  من البقع. فحتى البقعة الصغيرة جدا
املواد  أستعمل  مالبسك.  في  بالعثة  تأتي  أن 
حماية  من  التأكد  لزيادة  للعثة  املقاومة 

مالبسك في أثناء التخزين.

»HQÉŒ øe»HQÉŒ øe
 ádGRG á«Ø«ch á«aƒ°üdG ¢ùHÓŸÉH ájÉæ©dG ádGRG á«Ø«ch á«aƒ°üdG ¢ùHÓŸÉH ájÉæ©dG

É¡æe ™≤ÑdGÉ¡æe ™≤ÑdG

ÉØ°ûdGh Éæ¡dÉHÉØ°ûdGh Éæ¡dÉH
Qõ÷G áμ«c Qõ÷G áμ«c 

املقادير:
فنجانان من الدقيق - ملعقتان شاي بيكربونات 
نصف   – القرفة  من  شاي  ملعقتا   - الصوديوم 
ملعقة شاي من ملح الطعام –  فنجان ونصف 
 ٤  - فنجانان من سكر   - نوع جيد  زيت من  من 
بيضات - فانيليا - نصف فنجان من جوز الهند 
– نصف فنجان من املكسرات - ثالثة فناجني من 

.ً جزر مبشور (نيء) - فنجان من زبيب أو بلح أو عجوة مقطع صغيرا
الطريقة:

 ً السكر جيدا الزيت مع  يخفق  وعاء.  وامللح في  والقرفة  الصوديوم  وبيكربونات  الدقيق  يخلط 
بيضة.  كل  بعد  جيدأ  وتخفق  األخرى  بعد  واحدة  البيض  نضيف  سميكاً.  املزيج  يصير  حتى 
ً. نضيف خليط الدقيق بالتدريج.  نضيف باقي املقادير ماعدا خليط الدقيق ونخلط املقادير جيدا

يصب اخلليط في صينية مدهونة، ويوضع في فرن متوسط احلرارة ملدة ٥٠ دقيقة تقريباً.

 É¡fƒ∏°†Øj GPÉŸ É¡fƒ∏°†Øj GPÉŸ
?πjƒW ™e’ ô©°T ?πjƒW ™e’ ô©°T äGPäGP

هناك عدة أسباب لهوس الرجل بالشعر الالمع 
إحدى  البداية  في  كان  حيث  للمرأة،  الطويل 
عالمات التمييز بني الرجل واملرأة، أما اليوم فقد 

أصبح دليالً على أنوثتها وجمالها.
واجلديد في األمر أن أهم الدراسات األملانية احلديثة أثبتت أن الشعر الطويل يرسل رسائل حب 
وغرام، فهو يحتوي في جذوره على مواد كميائية متطايرة تسمى فيرمونات لها وظيفة في 
جذب وإغراء الرجال وكلما ازدادت إفرازات الفيرمونات ازداد اجنذاب الرجال للمرأة، كما أن الشعر 
املرأة تتمتع بصحة جيدة  أو  الفتاة  بأن تلك  الرجل  الباطن لدى  الطويل يحمل رسالة للعقل 

وجيناتها الوراثية ممتازة وخصوبتها عالية.
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äÉ«∏ª©dG AÉ¡àfGhäÉ«∏ª©dG AÉ¡àfGh
نفى اجليش اإلسرائيلي سقوط قتلى أو جرحى في هجمات بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها 
حزب اهللا من لبنان. لكن اجليش قال إن حزب اهللا نفذ الهجوم بينما ردت القوات اإلسرائيلية بنيران 
املدفعية وطائرات هليكوبتر. «وأوضح املتحدث باسم اجليش جوناثان كونريكوس للصحافيني 
تزال  ال  اإلسرائيلية  القوات  يبدو لكن  انتهت فيما  احلالية مع حزب اهللا  القتالية  «األعمال  أن 
في حالة تأهب وفقاً للتطورات» إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، في 
لبنان وفقاً  املقبل على احلدود مع  التحرك  أن إسرائيل ستحدد  القدس،  مؤمتر صحافي مبدينة 
لتطور األحداث. أما اجليش اللبناني فأعلن أن القوات اإلسرائيلية أطلقت أكثر من «٤٠ قذيفة 

ً على استهداف حزب اهللا آللية عسكرية إسرائيلية. صاروخية» على جنوب البالد، ردا
الراس، عيترون  وقال اجليش في بيان «استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خراج بلدات مارون 

ويارون بأكثر من ٤٠ قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندالع حرائق».
يونيفيل تتدخل

وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم عن توقف القصف ،من جهتها، دعت قوة األمم املتحدة املؤقتة 
في جنوب لبنان (يونيفيل) جميع األطراف املعنيني إلى «ضبط النفس» بعد استهداف حزب اهللا 

آلية عسكرية إسرائيلية.
وقال املتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينيتي ، إن قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة «اجلنرال 
درجات ضبط  إياهم ملمارسة أقصى  داعياً  األطراف،  تواصل مع جميع  ديل كول على  ستيفان 

النفس ووقف كافة النشاطات التي تهدد وقف األعمال العدائية».
«تدمير آلية»

وكان حزب اهللا أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب احلدود اجلنوبية 
ً إلى سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم  للبنان، مشيرا

بطائرتني مسيرتني في معقله قرب بيروت، وقتل اثنني من عناصره في غارة في سوريا.
آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة  وقال حزب اهللا في بيان « قامت مجموعة بتدمير 
أفيفيم وقتل وجرح من فيها». وأطلق حزب اهللا اسم عنصريه اللذين قتال في الغارة اإلسرائيلية 

في سوريا قبل أسبوع على اموعة التي نفذت الضربة.
لكن آخر بيان للجيش اإلسرائيلي نفى أن يكون أصيب أو قتل أي جندي بالعملية التي شنها 

احلزب بالقرب من احلدود  

¿hCG „ƒL º«c QhO õjõ©àd ÉgQƒà°SO Ò¨J á«dÉª°ûdG¿hCG „ƒL º«c QhO õjõ©àd ÉgQƒà°SO Ò¨J á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ÉjQƒc
قالت وسائل اإلعالم احلكومية في كوريا الشمالية، إن البرملان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور 
الزعيم كيم جوجن أون كرئيس للدولة. يأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة 
وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد يقول محللون إنه رمبا يستهدف اإلعداد ملعاهدة سالم مع 

الواليات املتحدة.
وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سالم مع الواليات املتحدة لتطبيع العالقات 
وإنهاء حالة احلرب القائمة بينهما من الناحية النظرية ألن احلرب الكورية، التي استمرت بني 

١٩٥٠ و١٩٥٣، انتهت بهدنة وليس معاهدة سالم.
ونقلت وكالة األنباء املركزية الكورية عن تشوى ريوجن هاى رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب 
األعلى (بالبرملان) قوله إنه مت تعزيز وضع كيم القانوني ”كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن 

بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم األعلى في كل شؤون الدولة».
وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة. لكن الدستور اجلديد قال إن كيم بصفته 
األعلى  املمثل  هو   ،٢٠١٦ في  استحداثه  مت  كيان حاكم جديد  وهي  الدولة،  رئيس جلنة شؤون 
جلميع الكوريني وهو ما يعنى رئاسة الدولة وكذلك القائد األعلى للجيش، وكان دستورا سابقا 
يسمى كيم ”الزعيم األعلى“ الذي يقود ”القوة العسكرية“ للبالد. وتعديالت تؤكد فيما يبدو أن 

النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف اآلن بكيم رئيسا للدولة.

 ¿ÉŸÈdG πªY ≥«∏©J Qô≤j ¿ƒ°ùfƒL : ¿ÉŸÈdG πªY ≥«∏©J Qô≤j ¿ƒ°ùfƒL :â«°ùμjôHâ«°ùμjôH
á°VQÉ©ŸG äGOÉ≤àfG §°Sh ÊÉ£jÈdGá°VQÉ©ŸG äGOÉ≤àfG §°Sh ÊÉ£jÈdG

بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  استخدم 
لتعليق  الدستورية  صالحياته  جونسون 
اعتبارا من منتصف سبتمبر  البرملان  عمل 

إلى ١٤ أكتوبر املقبل. 
لوي  سياسة  إطار  في  اخلطوة  هذه  وجاءت 
لبريكسيت  الرافضة  املعارضة  مع  الذراع 
”فضيحة  اعتبرتها  والتي  اتفاق،  دون  من 
دستورية“. ووافقت امللكة إليزابيث في وقت 

الحق على خطة جونسون لتعليق عمل البرملان.
وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات املاضية، ما سيعطي النواب 
املؤيدين لالحتاد األوروبي وقتا أقل من املتوقع إلفشال خطط جونسون املتعلقة ببريكسيت، قبل 

املوعد املقرر خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي في ٣١ أكتوبر.
امللكة إليزابيث توافق على قرار جونسون تعليق البرملان

خطة  على  وافقت  إليزابيث  امللكة  إن  بريطانيا  ملكة  استشاري  مجلس  عن  صادر  بيان  وقال 
جونسون لتعليق عمل البرملان حتى ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩».

قرار يثير غضب املعارضة
زعيم  نائب  واتسون  توم  وقال  بريكسيت.  إلى منع  الساعني  املعارضة  نواب  القرار غضب  وأثار 
حزب العمال، أكبر األحزاب املعارضة: «هذا التحرك إهانة فاضحة متاما لدميقراطيتنا. ال ميكننا 

السماح بحدوث هذا».
لن  البرملانات  ”أعرق  بأن  تويتر  عبر  بريك  توم  الدميقراطي  الليبرالي  احلزب  باسم  املتحدث  وغرد 
يسمح له بإبعاد برملان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعالنه للحرب هذا سيقابل 
بقبضة من حديد». وتعهدت ستة أحزاب معارضة بالسعي لتعديالت تشريعية ملنع بريكسيت 

من دون اتفاق.
البرملان  أعمال  تعليق  الوزراء  رئيس  قرار  بيركو  العموم جون  رئيس مجلس  اعتبر  ومن جهته،   
مناقشة  من  البرملان  ”ملنع  تهدف  اخلطوة  أن  جدا“  الواضح  ”من  وقال  دستورية».  ”فضيحة 

بريكسيت وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد».

»YÉªàL’G»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe §Ñ°V äGAGôLEG CGóÑJ äGQÉeE’G π°UGƒàdG äÉ°üæe §Ñ°V äGAGôLEG CGóÑJ äGQÉeE’G
قررت حكومة دولة اإلمارات اتخاذ إجراءات «لضبط وسائل التواصل االجتماعي». وقال الشيخ 
إن مجلس  دبي  الوزراء، حاكم  رئيس مجلس  اإلمارات،  رئيس  نائب  ال مكتوم  راشد  بن  محمد 
معايير  ووضع  االجتماعي  التواصل  وسائل  بضبط  لإلعالم  الوطني  الس  ”توجيه  قرر  الوزراء 
من  وتعزز  العقول  وتكسب  العقول  تخاطب  التواصل  في وسائل  الوطن  يدافع عن  ملن  عالية 
قال  للمجتمع  برسالة  بعث  قد  اإلمارات  رئيس  نائب  وكان  ودوليا».  عربيا  اإلمارات  دولة  رصيد 
زايد (مؤسس دولة اإلمارات) الذي بناه  بإرث  فيها: ”لن نسمح أن يعبث مجموعة من املغردين 
التواصل  وسائل  على  والفوضى  ”العبث  وأضاف:  الشعوب».  واحترام  وحب  املصداقية  من  لنا 
دولة  ”سمعة  وأكمل  بنائها».  أجل  من  العمل  فرق  آالف  تعبت  منجزات  من  تأكل  االجتماعي 
بإدارة  للخارجية معنية  وزارة  لدينا  املتابعني،  عدد  زيادة  يريد  من  لكل  ليست مشاعاً  اإلمارات 
ملفاتنا اخلارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة اخلارجية للدولة، وإحدى 
مهامها األساسية أيضا احلفاظ على ٤٨ عاما من رصيد املصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته 
اإلمارات مع دول وشعوب العالم». من جانبه، قال وزير خارجية اإلمارات الشيخ عبداهللا بن زايد 

في تغريدة له ”التغريد من أجل الوطن، يزيده وال ينقصه، يبنيه وال يهدم ما مت بناؤه».
الوطن مهمة  أجل  ”التغريد من  اإلمارات:  رئيس  نائب  رسالة  تعقيبا على  ”توتير“،  وأضاف عبر 
نبيلة، نؤديها بأخالق عالية، وبعقالنية تعكس حتضرنا، مبنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب «.

Ò°ûÑ∏d ´hô°ûŸGÒ°ûÑ∏d ´hô°ûŸG ÒZ AGÌdG áª¡J ¬«LƒJ ..¿GOƒ°ùdG  ÒZ AGÌdG áª¡J ¬«LƒJ ..¿GOƒ°ùdG 
ثر عليها في مقر  انعقدت باخلرطوم جلسات محاكمة الرئيس السوداني املعزول عمر البشير، بشأن املعروضات واألموال التي عُ

إقامته.
وقال قاضي احملكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: ”أتهمك بأنه ضبط في ١٦ أبريل ٢٠١٩ في داخل منزلك مبالغ ٦٫٩ مليون يورو 
و٣٥١ ألفا و٧٧٠ دوالرا و٥٫٧ مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت 

باستالمها بطريقة غير مشروعة».
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه ”غير مذنب“. وقال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة احملاكمة 
بها بشكل  يتصرف  لم  أنه  أكد  أنه  إال  أجانب،  بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولني  احملاكمة،  البشير، خالل  وأقر  القادمة. 

شخصي أو خاص.
وقال البشير للمحكمة ”هذا املال لم نستخدمه ملصلحة خاصة وإمنا تبرعات جلهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح“. 

وذكر على سبيل املثال ”قناة طيبة الفضائية التي لديها دور في الدعوة لإلسالم بإفريقيا، تسلمت ٥ ماليني دوالر، وجامعة إفريقيا العاملية ٤ ماليني دوالر ومستشفى السالح الطبي مليونني و٢٥٠ 
ألف دوالر إضافة لتبرعات ألفراد».

ورفض القاضي طلب اإلفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خالل اجللسة املقبلة في السابع من سبتمبر أيلول. وقال القاضي إن ”العقوبة للثراء احلرام 
واملشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد األجنبي ثالث سنوات“، موضحاً ”ومبا أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم اإلفراج عن املتهم بالضمان“. 

ثر عليه بحوزة البشير ”جاء كمنحة“ وهو ”في إطار التعاون بني الرؤساء“. كما شدد األمني على أن البشير  وكان محامي البشير محمد احلسن األمني قد قال في تصريحات سابقة إن املبلغ الذي عُ
.“ً ً واحدا ”تصرف فيه ولم يأخذ منه دوالرا
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تشعر منظمة كندية بارزة ملكافحة الكراهية 
بالغضب إزاء أنباء عن جماعة ميينية متطرفة 
سياسي  كحزب  للتسجيل  مؤهلة  أصبحت 
املقبلة،  الفيدرالية  االنتخابات  في  رسمي 
احلزب  أن  الكندية  االنتخابات  هيئة  وقالت 
«الكنديني  إلى  اسمه  يترجم  والذي  اجلديد 
القوميني» قد أستوفى الشروط املطلوبة في 
قانون االنتخابات للتأهل كحزب مسجل خالل 

االنتخابات القادمة.
ومن ضمن الشروط املستوفاة وجود ما ال يقل 
تأسس  وقد  هذا  للحزب،  مؤيدا  فرد   ٢٥٠ عن 
بترون  ترافيس  بواسطة  عام ٢٠١٧  احلزب  هذا 
البالغ من العمر ٢٨ عاما، ويتبنى احلزب وجهات 
نظر معادية للمهاجرين وضد املثليني وتشمل 
االلكتروني:  موقعه  حسب  احلزب  سياسات 
ترحيل املهاجرين غير الشرعيني، منع املوظفني 
إزالة املناهج  العموميني من حمل جنسيتان، 
والشواذ  واملتحولني  املثلي  اجلنس  تدرس  التي 

جنسيا بالكامل من التدريس األكادميي.
مكافحة  منظمة  رئيس  قال  جهته  من 
في  مرة  أول  هذه  ان  يعتقد  إنه  الكراهية 
هذا  مثل  حلزب  فيها  يسمح  امريكا  شمال 
بوضع سياسي وارسلت املنظمة طلبا لهيئة 
هذا  ملف  على  لالطالع  الكندية  االنتخابات 
هويات  عن  باإلعالن  وتعهدت  اجلديد،  احلزب 
يعرف  حتى  احلزب،  لهذا  املؤيدين  أولئك 
الكنديني نوعية الناس الذين يعيشون بينهم، 

ومبجرد التسجيل الرسمي لهذا احلزب سيكون 
ضريبية  إيصاالت  إصدار  على  القدرة  له 
للمساهمني فيه. وصرح زعيم احلزب ترافيس 
انه ممنت لتمكنه من املنافسة في االنتخابات 
القادمة، وهو املرشح الوحيد لهذا احلزب وميثل 
منطقة ريفية في جنوب شرق ساسكاتشوان 

التي يسيطر عليها حاليا حزب احملافظني.
أونتاريو  من  اخرين  هناك  ان  ترافيس  وقال 
عن  له  ليعبروا  معه  تواصلوا  وكيبيك 
إلى  بالترشح ضمن احلزب مشيرا  اهتمامهم 
أن هناك نسبة كبيرة من الكنديني الذين ولدوا 
يوافقون على  ال  هنا  نشأوا  االقل  أو على  هنا 
تسهيل نظام الهجرة الذي يغير من التركيبة 
يجعلهم  ال  هذا  ان  وقال  للبلد،  السكانية 
األبيض“ بل يجعلهم  ”التفوق  تابعني جلماعة 
ناشوناليست“  و“كنديان  اصليني  مواطنني 

وهذا ما هم عليه .

الكندي  املؤمتر  مجلس  من  جديد  تقرير  ذكر 
في  البدء  أونتاريو  مقاطعة  على  يتعني  انه 
في  االستقرار  على  اجلدد  املهاجرين  تشجيع 
مجتمعات خارج منطقة تورنتو الكبرى والتي 
بــــ٩٠٥، حتى ميكن احلد  ارقام هواتفها  تبدأ 
من الضغط على مرافق االسكان واملواصالت 

والبنية التحتية واخلدمات األخرى.
أونتاريو  سكان  من   ٪٤٥ فإن  للتقرير  ووفقا 
يعيشون  نسمة،  مليون   ١٣,٥ عددهم  البالغ 
ما  فإن  ذلك  ومع  الكبرى،  تورنتو  منطقة  في 
يقرب من ٨٠٪ من الوافدين اجلدد الذين يأتون 
منطقة  في  يستقرون  سوف  املقاطعة  إلى 
تورنتو الكبرى، وهذا يعني أن معظم املناطق 
من  كافي  عددا  جتد  ال  املقاطعة  في  األخرى 
خاصة  مجتمعاتها،  على  لتحافظ  الالجئني 
في شمال أونتاريو والتي هي في حاجة ماسة 

للمهاجرين لدعم اقتصادها.
ألف   ١٥٦ استقر  املاضي  العام  في  انه  يذكر 
بينما  الكبرى،  تورنتو  منطقة  في  مهاجر 
أستقر ٣١ ألف فقط في بقية املناطق األخرى. 
ويقع على عاتق منطقة تورنتو الكبرى املهام 
الصعبة التي تتمثل في إدماج عدد كبير من 
ومبا  العمل كل عام،  اجلدد في سوق  الوافدين 
الوافدين اجلدد يصلون  أن ما يقرب من نصف 
فهم  والالجئني  املهاجرة  العائالت  إطار  في 
يحتاجون إلى دعم سوق العمل أكثر من هؤالء 

الذين يأتون كمهاجرين اقتصاديني.
ويقول التقرير إن نشر املزيد من املهاجرين خارج 
منطقة تورنتو الكبرى امرا ملحا، أكثر من أي 
الدميوجرافية  الضغوط  أن  حيث  مضي  وقت 
سوف تؤثر بشكل كبير على االداء االقتصادي 

القادمة،  سنة  العشرين  خالل  للمقاطعة 
أونتاريو  ربع سكان  يقرب من  ما  يبلغ  فسوف 
بــــ ١٧٪  ٦٥ سنة بحلول عام ٢٠٤٠ مقارنة 

فقط عام ٢٠١٧.
وقال التقرير انه في الوقت الذي ال تتمتع فيه 
اتمعات خارج منطقة تورنتو الكبرى بنفس 
التوطني  وخدمات  العمل  فرص  من  العدد 
ال  فهي  العرقي،  والتنوع  الثقافية  واملرافق 
تزال تقدم مجموعة من مزايا الهجرة مقارنة 
املناطق  فإن  باري  وباستثناء  تورنتو،  مبنطقة 
أقل  بطالة  معدل  لديها  األخرى  احلضرية 
هاميلتون  في  البطالة  فمعدالت  تورنتو  من 
 ٪٥ إلى  تصل  وكامبريدج  ووترلو  وكيتشنر 
أن  إلى  وبالنظر  تورنتو.  في   ٪٦٫٤ بـــ  مقارنة 
العمل،  فرص  توجد  حيث  يذهبون  املهاجرين 
االعمال  مجموعات  تأخذ  ان  التقرير  أقترح 
تبادل  في  املبادرة  زمام  التجارية  الغرف  مثل 
بشأن  احملليني  العمل  أصحاب  مع  املعلومات 
ترحيبية  بيئة  وخلق  اجلدد  الوافدين  توظيف 
الهجرة  بطلب  املتقدمني  ومكافأة  شاملة، 
روابط مجتمعية وأسرية خارج  الذين لديهم 
أهم  وهذه  الكبرى  تورنتو  منطقة  نطاق 

االعتبارات لتوطني الوافدين اجلدد.
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الواليات املتحدة متنع 
إمام تورنتو ومسلمني 
كنديني من الدخول 

ألراضيها
ذكرت شبكة «سي بي سي» نيوز اإلخبارية الكندية، أن عددا من املسلمني الكنديني مت منعهم 

من دخول األراضي األمريكية وإعادتهم في األسبوعني األخيرين.  
وأشارت الشبكة إلى أن من بني الذين مت رفضهم إمام مسجد تورونتو عمر علي، من جمهورية 
التركمانية  اجلالية  رئيس  ونائب  اجلنوبية،  ألمريكا  الشمالي  الساحل  على  الواقعة  غويانا 

العراقية في تورونتو، جنم الدين فالي وكالهما يحمل اجلنسية الكندية.
الدخول  نعوا من  مُ الرجلني من بني ستة رجال كنديني مسلمني  أن  إلى  الشبكة  كما أشارت 
يعطوا  لم  احلدود  مسؤولي  أن  إلى  مشيرة  مختلفة  حدودية  معابر  عبر  املتحدة  الواليات  إلى 
لقرار  التفسير  من  القليل  - سوى  الكندي  اجلواز  يحمل  وجميعهم   - وأسرهم  الرجال  هؤالء 
اعتبارهم غير مقبولني. وأوضحت الشبكة أن دولتي غويانا والعراق ليستا من بني الدول الست 
لألمر  اخلاضعة  واليمن،  وسوريا  والسودان  والصومال  وليبيا  إيران  وهي  املسلمة،  األغلبية  ذات 
التنفيذي للحظر الصادر عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي مينع الالجئني والزوار من تلك 
الدول من دخول الواليات املتحدة. كما أوضحت الشبكة أنه طلب من الرجلني التقدم للحصول 
على تأشيرات من القنصلية األمريكية في تورونتو قبل العودة إلى احلدود وهي عملية غير عادية 

لألشخاص الذين يحملون جوازات سفر كندية .
ونقلت الشبكة عن املتحدث باسم وكالة اجلمارك وحماية احلدود األمريكية قوله ردا على سؤال 
عما إذا كان هناك توجه جديد في األسابيع األخيرة فيما يتعلق باملسلمني الكنديني ”إن الوكالة 
لم تشهد أي تغيرات جديدة في سياستها مضيفا إنه على الرغم من عدم قدرته على التحدث 
في حاالت محددة بسب قوانني اخلصوصية فإن املتقدمني للقبول يتحملون عبء إثبات أنهم 

مؤهلون بشكل واضح للدخول إلى الواليات املتحدة».
الواليات  إلى  القادمني  أن هناك أكثر من ٦٠ سبباً لعدم قبول  إلى  وأشارت الشبكة اإلخبارية 
املتحدة من جانب وكالة اجلمارك وحماية احلدود األمريكية مقسمة إلى عدة فئات مبا في ذلك 
األسباب املتعلقة بالصحة واإلجرام واألسباب األمنية وانتهاكات الدخول غير القانوني والهجرة 

ومتطلبات الوثائق.
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أعلنت حكومة كندا عن تقدمي ٢٥٠ مليون دوالر ملقاطعة كيبيك لتغطية التكاليف املتعلقة 
باملساعدة في إعادة التوطني وتقدمي الدعم لالجئني وطالبي اللجوء، ويأتي هذا التمويل الفيدرالي 
الذي أعلن عنه مؤخرا بعد أشهر من إعالن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت عن أن حكومة 
كندا مدينة بــــ ٣٠٠ مليون دوالر لكيبيك كتعويض لتغطية تكاليف طالبي اللجوء الذين 

يصلون للمقاطعة.
من جانبها قالت حكومة كندا في بيانا لها ”إنها تقدر اجلهود االستثنائية التي بذلتها حكومة 
كيبيك والتي عملت على ضمان توفير مساكن مؤقتة وخدمات أساسية لألفراد الضعفاء، بعد 
وقت قصير من دخولهم لكندا“ وحتى عام ٢٠١٧ كان هناك تدفق لطالبي اللجوء الذين يعبرون 

احلدود من الواليات املتحدة إلى كندا.
كيبيك  ان  البيانات  تقول  حيث  كيبيك  في  يقيمون  الذين  املهاجرين  عدد  انخفض  حني  في 
استقبلت ٩٠٪ من أولئك الذين جاءوا عبر املوانئ الرسمية خالل عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ وستساعد 
هذه االموال املقاطعة لتغطية التكاليف االستثنائية التي أنفقتها املقاطعة خالل هذه الفترة.
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 قال وزير السالمة العامة الكندي رالف جوديل، 
البريطاني جاك  إن بالده ال تنوي إعادة الكندي 
ليتس املعروف إعالميا ”باجلهادي جاك“ احملتجز 
تنظيم  إلى  انضمامه  بعد  سوريا  شمال  في 

”داعش“ اإلرهابي.
وهو  عاما   ٢٤ ليتس  جاك  على  القبض  ومت   
مواطن بريطاني كندي من قبل القوات الكردية 
السجن  في  يقبع  وهو   ٢٠١٧ عام  سوريا  في 
قرار  من  يوم  بعد  جوديل،  بيان  ويأتي  هناك. 

بريطانيا جتريد ليتس من اجلنسية البريطانية، ووضع مصيره في يد كندا.
 وقال جوديل ”ليس لدينا أي التزام بتسهيل سفره، وليس لدينا أي نية لتيسير ذلك، لقد اتخذ 
منتصف  في  والسفر  الكندية،  للدميقراطية  املريحة  احلدود  بترك  قرارا  وآخرون  الشخص  هذا 
الطريق حول العالم لربط أنفسهم بأشد أعمال العنف والشر .. إنهم بحاجة إلى حتمل تبعات 
مسؤوليتهم».  وأُدين والدي جاك في سبتمبر ٢٠١٥ بتمويل اإلرهاب من خالل إرسال األموال له 

بعد انضمامه إلى داعش، لكن جتنبا السجن في يونيو.
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تورنتو حتتل املركز 
السادس بني املدن األكثر 

أماناً بالعالم

أحتلت مدينة تورنتو املركز السادس من حيث 
حسب  وذلك  العالم،  مدن  جميع  بني  األمان 
تقرير صدر عن وحدة اخلبراء اإلقتصاديني لعام 
٢٠١٩ ، وجاءت معايير اإلختيار من حيث جودة 
للمدينة  التحتية  والبنية  الصحية  الرعاية 
إجراء  ومت  الشخصي،  األمان  مستوي  وكذلك 

املعايير علي ٦٠ مدينة بالعالم.
السادس  املركز  في  كانت  وإن  تورنتو  ومدينة 
بأمريكا  األول  املركز  في  جاءت  أنها  إال  عاملياً 
عن  فقط  واحد  مبركز  متقدمة  الشمالية 

مدينة واشنطن
املركز  في  جاءت  طوكيو  أن  بالذكر  اجلدير 
أماناً علي مستوي تالها  األول كأملدينة األكثر 

سنغافورة
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جزر  شمال  «دوريان»  اإلعصار  ضرب 
شديدة  برياح  مصحوبا  الباهاما 
في  كلم   ٢٩٥ سرعتها  بلغت 
الساعة. واعتبر األشد في تاريخ هذا 
رئيس  وأعلن  السياحي.  األرخبيل 
أن بالده تواجه إعصارا  الباهاما  وزراء 

لم نشهد مثله في تاريخ املنطقة.
بـ»ظروف  «دوريان»  اإلعصار  تسبب 
شمال  ضرب  عندما  األحد  كارثية» 
جزر الباهاما، مصحوبا برياح شديدة 
في  كلم   ٢٩٥ سرعتها  بلغت 
الساعة، واعتبر األشد في تاريخ هذا 

األرخبيل السياحي.
ووصل اإلعصار الذي بلغ الفئة اخلامسة على 
مقياس من خمس فئات إلى إلبو كاي في جزر 
أباكو  وفق مركز األعاصير الوطني األمريكي 
في ميامي الذي حتدث عن رياح بلغت سرعتها 

أكثر من ٣٥٤ كلم في الساعة.
وحذر املركز من أن «هذا وضع يشكل تهديدا 
«االختباء  إلى  إياهم  داعيا  السكان،  حلياة» 

فورا في املالجئ».
وخالل مؤمتر صحافي، أفاد رئيس وزراء الباهاما 
«لم  إعصارا  تواجه  بالده  أن  مينيس  هوبرت 
أن  قبل  الباهاما»،  تاريخ  في  مثله  نشهد 

يجهش بالبكاء.
وحتدثت اإلذاعة احمللية عن نداءات استغاثة من 
فندق  سقف  الرياح  اقتلعت  بعدما  السكان 

«آيالند بريزز» في ميناء مارش في أباكو.
وذكرت تقارير أن الكثير من سكان جزر أباكو 
حتذيرات  رغم  منازلهم  في  البقاء  فضلوا 

احلكومة.
قد  األمريكي  الوطني  األعاصير  مركز  وكان 
بلغت  دوريان  اإلعصار  قوة  أن  سابقا  أعلن 
الفئة اخلامسة على مقياس من خمس فئات، 
جزر  ستضرب  «كارثية»  عاصفة  من  وحذر 

أباكو في الباهاما.
وخطير  جدا  «قوي  إعصار  إلى  املركز  وأشار 
على  غراهام  كني  مديره  شدد  فيما  جدا»، 
الكاريبي  األرخبيل  على  يشكله  الذي  اخلطر 
«الوضع  أن  بوك  فيس  عبر  وأكد  السياحي. 

شديد اخلطورة بالنسبة جلزر الباهاما».
حيال  قلقون  الناس  أن  إلي  صحف  وأشارت 
مسطح  شيء  كل  املياه،  مستوى  ارتفاع 

للغاية في باهاما.
نداءاته  مينيس  هوبرت  الوزراء  رئيس  وكثف 
«أدعو  تغريدة  في  قائال  باالحتماء،  للسكان 
في  (منازلهم)  تقع  الذين  الباهاما  سكان 
طريق اإلعصار دوريان إلى إخالئها واالختباء». 
االثنني  أن يقترب اإلعصار مساء  املتوقع  ومن 

لكن  فلوريدا،  شاطئ  من  والثالثاء 
سيضرب  التي  بالقوة  التنبؤ  يصعب 

بها الوالية.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وكتب 
احلركة،  من  الكثير  «هناك  تغريدة  في 
أن  إلى  مشيرا  التوقع»  الصعب  من 
الشمالية  وكاروالينا  جورجيا  واليات 
في  األرجح  على  ستكون  واجلنوبية 
إلى  زيارة  ترامب  وألغى   . األول  الصف 
ناديه  من  الوضع  تطور  وتابع  بولندا  
ضفاف  على  فرجينيا  في  للجولف 
نهر بوتوماك قبل أن ينتقل إلى كامب 
 (...) األعنف  األعاصير  أحد  «إنه  وقال   . ديفيد 

منذ عقود. توخوا احلذر!».
هنري  اجلنوبية  كاروالينا  حاكم  وأعلن 
وأكد  الوالية.  في  الطوارئ  حال  ماكماستر 
التنبؤ  إمكانية  وعدم  العاصفة  «قوة  أن 
االستعداد  على  مرغمني  جتعالننا  بتطوراتها 

لكل السيناريوهات».
فلوريدا  في  الطوارئ  حالة  أعلنت  أن  وسبق 
جورجيا.  والية  من  مقاطعة   ١٢ نحو  وفي 
العامة  األجهزة  حتريك  اإلجراء  هذا  ويتيح 
بشكل أفضل في الوالية واللجوء عند احلاجة 
من  نوع  كان  وإذا  الفيدرالية.  املساعدة  إلى 
االرتياح قد خيم على ميامي، فإن السكان ال 
يزالون حذرين. وتتواصل عملية توزيع أكياس 

الرمل في املدينة ملكافحة الفيضانات.
فلوريدا  لوالية  اجلمهوري  احلاكم  وحض 
يبقوا  «أن  على  السكان  ديسانتيس  رون 

متيقظني».

إعصار دوريان يضرب جزر الباهاما والسلطات تتحدث عن كارثة غير مسبوقة



áFÉŸG ó©H ¿ƒ©HQC’Gh ¢SOÉ°ùdG Oó©dG  - á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - 2019 ÈªàÑ°S 7 âÑ°ùdG 1515

أجداده  وبتاريخ  بوطنه  سوي  انسان  كل  يعتز 
وآثارهم. وال شك ان اآلثار املصرية التي تشكل ثلث 
ما ميلكه العالم، تشهد حلضارة فريدة أثارت عجب 

وزهو كل من سمع أخبارها ومن زار أطاللها. 
عديدة  -لنكبات  -كغيرها  مصر  وتعرضت 
وغزوات  بربرية،  وهجمات  طبيعية  كوارث  من 
استيطانية؛ وحروب الإنسانية افتعلها البشر من 
الداخل جراء الصراع على السلطة، ومن اخلارج عن 
الداخلية  الصراعات  أدت  الطامعني.  الغزاة  طريق 
حول السلطة وظهور اسر حاكمة جتاوزت الثالثني 
اسرة في العصر الفرعوني إلى قيام حروب ومعارك 
ضارية بني األقاليم وبعضها. إلى جانب الصراع بني 
حتشبسوت  بني  حدث  مثلما  الواحد  البيت  أفراد 
وكهنة  اخناتون  بني  حدث  وما  الثالث؛  وحتتمس 
آمون وغير ذلك الكثير. ثم تعرضت مصر لالحتالل 
من قبل كثير من الشعوب االجنبية: الهكسوس، 
واللوبيني  النبتي)،  بعنخي  (اسرة  والنوبينب 
والفرس،  واالشوريني،  والبابليني،  شاشنق)،  (اسرة 
املغاربة،  والفاطميني  والعرب،  والرومان،  والبطاملة، 
وااليوبيني االكراد، واملماليك، واالتراك، والفرنسيني، 

واالجنليز.
وفي فترة االضمحالل األولى التي اعقبت سقوط 
الثاني  االضمحالل  عصر  واثناء  القدمية،  الدولة 
تعرضت  الوسطى،  الدولة  سقوط  تبع  الذي 
مقابر الفراعنة والنبالء للسطو والتخريب طمعا 
اجلديدة  األسرة  ونبالء  ملوك  وكان  كنوزها.  في 
لتشييد  كمحاجر  القدمية  املباني  يستعملون 
مقابرهم ومعابد آلهتهم. ومثال ذلك املقابر التي 
الذي كان يصل معبد  الطريق الصاعد  بنيت فوق 
أخر  اوناس،  امللك  لهرم  اجلنائزي  باملعبد  الوادي 
األقصر  معبد  في  ونرى  اخلامسة؛  األسرة  فراعني 
بناء  زمن  من  أقدم  نقوشا  حتمل  األحجار  بعض 
استعمل  بالكرنك،  الثاني  الصرح  وداخل  املعبد؛ 
كما  الخناتون.  كانت  مقصورة  احجار  محب  حور 
األقصر  معبد  إلى  الداخل  يسار  على  نشاهد 
مسجد ابو احلجاج – من العصر الفاطمي -شاغال 

الركن الشمالي الشرقي من قاعة األعمدة التالية 
للصرح األول. 

عليها  تتراكم  أن  اجلديدة  املنشآت  تلبث  ال  ثم     
معاول  فيها  تفت  حتى  والعراقة  القدم  سنوات 
الهدم والتخريب من قبل الغزاة واملنتفعني. وهكذا 

دواليك من عصر إلى عصر ومن جيل الى جيل. 
    وقد كان البحث عن احللي واألشياء النفيسة هو 
مساكن  ولتدنيس  األهرامات،  لهتك  االول  الدافع 
الفراعنة  زمن  منذ  يحدث  ذلك  وكان  األموات. 
االضمحالل  عصري  في  حدث  كما  أنفسهم 
احلديثة  الدولة  مبلوك  دفع  ما  وهو  والثاني؛  االول 
شكل  على  املقبرة  بناء  فكرة  عن  التخلي  إلى 
القدمية  الدولتني  طراز  وهو  للعيان  ظاهر  هرمي 
والوسطى؛ ولكنهم نحتوا قبورهم في بطن اجلبل 
عن  محجوبة  لتكون  امللكات،  ووادي  امللوك  بوادي 
اجتهادهم  من  الرغم  وعلى  والناظرات.  الناظرين 
في اخفاء معاملها، اال انها لم تسلم من لصوص 
القدمية.  العصور  في  املغيرين،  غارات  ومن  املقابر، 
وما بقي من اطاللها، لم ينج من معاول الطامعني 

واربني في العصور التالية. 
وقد مت العثور على بردية من زمن رمسيس التاسع 
إلى  الشرق  حاكم  من  صريحا  اتهاما  تتضمن 
امللكية  اجلبانة  الغرب الهماله في حراسة  حاكم 
ومسمع  مرأى  على  والنهب  للسطو  وتعرضها 
(حاميها  فصار  واحلماية،  األمن  بهم  املنوط 

حراميها).
تابوت  استبدل  البطاملة،  أحد  ان  كذلك  وروى 
التاريخ  وحدثنا  حجري.  بتابوت  الذهبي  االسكندر 
عن حملة املأمون ضد املصريني الثائرين على ظلم 
واليه، انه بعد القضاء عليهم، وبعد آسر أراملهم 
إلى  توجه  انه  العبيد؛  لتجار  وبيعهم  وأيتامهم، 
ثغرة  إحداث  من  جنوده  ومتكن  األهرامات  منطقة 
حلي  على  العثور  من  مكنته  االكبر  الهرم  داخل 
ما  عادلت  انها  املؤرخون  عنها  قال  ومجوهرات 

أنفقه على عمل تلك الثغرة. 
بالعراق، محمالً  مقر خالفته  إلى  املأمون  ورجع     

اخذه  الذي  واملال،  بالتحف 
دماء  ومن  املصريني  عرق  من 
املسبيني  اثمان  ومن  الثائرين، 
من أراملهم وأوالدهم وبناتهم؛ 
بأربعة ماليني  ما قدره املؤرخون 

دينار. 
االسكندر،  تابوت  بقي  ولو     
بطليموس؛  عليه  سطا  الذي 
التي  خوفو،  امللك  واغراض 

استولى عليها املامون، وغير ذلك من اآلثار واجلواهر 
آخر، وألصبح ملتحف  ثمن  اآلن  لها  املنهوبة، لكان 

العاديات شأن آخر. 
العباد،  بخضوع  يكتفون  الغزاة،  بعض  وكان     
واوهرات،  احللي  من  ادركوه  ومبا  البالد،  وبثروات 
وشعائرهم  طقوسهم  ميارسون  املصريني  تاركني 
بناء  وكانوا يساهموا في  بل  تامة،  بحرية  الدينية 
فيلة،  معابد:  مثل  الفرعوني  الطراز  على  املعابد 
ودندرة، وادفوا، وكوم امبو، التي بنيت في العصرين 
اليوناني والروماني. إلى جانب املقاصير التي شيدت 
املقدس  الزورق  مقصورة  مثل  القائمة  املعابد  في 
التالية  القاعة  في  النبتي  طهارقة  اقامها  التي 
للصرح االول من معبد الكرنك، ومثل البوابة التي 
رمسيس  معبد  يسار  على  الليبي  شانق  اقامها 
الثالث بالكرنك ايضا. ومثل مقصورة قدس اقداس 
ذات املعبد التي حتمل طغراء فيليب ارايداوس اخي 
االسكندر. ومثل تلك القائمة في بالقرب من قدس 
اقداس معبد االقصر والتي حتمل طغراء االسكندر 

االكبر نفسه، وغير ذلك الكثير.
استعمل  مصر،  املسيحية  دخلت  وعندما 
إلقامة  أجدادهم  معابد  األوائل  املسيحيون 
شعائرهم الدينية مجرين عليها بعض التعديالت 
اجلديدة.  وطقوسهم  معتقدهم  تناسب  التي 
إلى  املؤدي  الباب  بسد  قاموا  األقصر  معبد  ففي 
حجرة القرابني وجعله شرقية لكنيسة، تكتنفها 
اجلص  من  طالء  على  نقشت  مسيحية  رسومات 
في  ونشاهد  القدمي.  املعبد  نقوش  حتته  يواري 

معبد فيلة نقوشا بارزة على شكل 
ونشاهد صورا  ووجود مذبح.  صلبان 
منو)   – (اخ  الـ  قاعة  في  مسيحية 
الكرنك.  مبعابد  الثالث  لتحومتس 
في  ارميا  بدير  عرف  ديرا  واقاموا 
إلى  اطالله  نُقلت  سقارة  جبانة 
أقدم  بينها  ومن  القبطي  املتحف 
منبر لكنيسة وهو يشبه في شكله 
ومادته (احلجر اجليري) كرسي العرش 
للملك زوسر املوجود باملتحف املصري. كما يحتوي 
الديرين األبيض واألحمر بسوهاج على احجار حتمل 
نقوشا فرعونية البد انها اخذت من اطالل معابد 

مصرية قدمية. 
  ولعلنا نلتمس بعض العذر لهؤالء، وذلك النهم 
استعملوا هذه املعابد التي خربت وتداعت، والتي 
وانتشار  الوثنية  النحسار  نتيجة  واهملت  هجرت 
ذات  اآلثار  لتلك  يكن  لم  انه  كما  املسيحية. 
يكونوا  لم  والنهم  اآلن.  عليها  هي  التي  القيمة 
او  األثر  هذا  ليصبح  يأتي  سوف  يوما  أن  يعلموا 
وراء  يأتون لزيارته من  ذاك مقصدا لشعوب األرض 
البحار واحمليطات عبر السفن والطائرات؛ وإن العائد 
املادي من السياحة سوف ميثل ثلث الدخل القومي 

للبالد.
التطرف،  يتبنون  من  الوطن  ابناء  من  وان      
ويكفرون اخوانهم في الوطن واإلنسانية ويعملون 
ويسلبونها  والديارات،  الكنائس  في  مساجدهم 
نفائسها ويهدمونها على رؤوس املصلني. ومنهم 
خزانة  ويحرموا  الكفار  السياح  يهاجمون  من 
عن  ناهيك  الكبير،  املادي  العائد  ذلك  من  وطنهم 
ازهاق ارواح الناس بغير حق، وان منهم من يطالب 
صناعة  يحرم  من  ومنهم  التماثيل!!!  بتغطية 
تلك  على  ينقض  من  ومنهم  برمتها.  السياحة 
فعل  كما  والتخلف  اجلهل  مبعاول  ويدمرها  اآلثار 
سوريا  في  واألشوريني  البابليني  بآثار  الدواعش 

والعراق. 
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الشعراء  ملهمة  زالت  وال  كانت  املرأة 
تلهمهم  فهي  واملوسيقيني  والفنانني 
أو  ورقتها  بنعومتها  او  الطاغية  بأنوثتها 
وبتمردها  وتسلطها  شخصيتها  بقوه 
بعض  اتهام  من  وبالرغم  ..الخ  وذكائها 
وهذا  «نكدية»  بأنها  لها  الشرقيني  الرجال 

بالطبع ليس بصحيح إال انه هو نفس الرجل الذى يسعى 
ورائها لنيل نظرة رضا او كلمة حلوة منها، فبكلمة منها 
في  مبالغة  البعض  يجد  رمبا  يحزن  أخرى  وبكلمه  يسعد 
كتبت  األشعار  أفضل  احلقيقة  هي  هذه  ولكن  كالمي 
عن هجر او حب املرأة او التغزل فيها كتبها رجل، واجمل 
للعمل  األساسي  احملور  هي  املرأة  كانت  الدرامية  األعمال 

الدرامي اخرجها رجل  .
قبل  الرجال  االجتماعية  وحريتها  حقوقها  عن  دافع 
السيدات فخرجت قصص وروايات وصور وكل صورة حتكي 
ال  املقولة  هذه  ولكن  يرويها،  ملن  حتتاج  والقصص  قصة، 
«تيتسيانو  وهو  املرأة  ناصري  اشهر  على  حرفيًا  تنطبق 
االيطالي  الرسام  ”تيتيان“  باسم  املعروف  فيتشيليو» 
ألحد  حتتاج  ال  التي  واحلكايات  القصص  ان  حيث  الشهير 
عزيزي  فقط  حتتاجه  ما  كل  ذاتها،  تشرح  فهي  يرويها، 

القارئ هو أن تُلقي نظرة عليها فتأخذك 
لعالم أخر ترى فيه كل القصة مجسدة 
احلرية  هواء  فيه  تتنفس  عالم  أمامك، 

ا عن التابوهات والظالم. واإلبداع بعيدً
فكر  نشر  في  ”تيتيان“  ساهم  ولقد 
النهضة واحلرية والتي كانت املرأة لسان 
حال لوحاته فيها، فمن خالل أعماله تعامل مع جسد املرأة 
بأبداع وجمال كان يرى في املرأة اإلحساس املتكامل الذى 
أبرزه بجمال وروعة، فإن صور املرأة تكشف أن ”تيتيان“ لديه 
مقدرة على اإلملام باألخالق والسمات اخلاصة باملرأة ونقلها 
بقوة فنية ال تضارعها أي اعمال لفنانني اخرين، فكان يبرز 
كان  الروحي،  اجلوهر  إلى  ويتعمق  ينبغي،  مما  أكثر  املالمح 
يجد في كل امرأة جمال خاص بها يدافع عنها ويناصرها من 
خالل اعماله التي قد يراها البعض جريئة على أننا يجب أن 
ً من الطبيعة  نقول إن النساء في هذه الصور لسن إال جزءا
أن تيتيان يهتم بالطبيعة  مبا فيها من سحر وفتنة، ذلك 
اهتمامه بالنساء، ألنها من وجهة نظره جزء من الطبيعة 
ال تقل جماال، فرسم فينوس الشقراء اجلميلة واملرأة األم 
والنحيفة  السمراء  ورسم  والعاملة  احلنونة  املعطاءة 
وصورة لهذه السيدة نفسها بعد ان امتأل جسمها واظهر 

كل  في  بها  خاص  اخر  جمال 
منحنياتها وثنياتها.

عبر عن املرأة واهميتها وحريتها 
الفنية  اعماله  خالل  من 
كسر  التي  اخلاصة  بطريقته 
كانت  التي  التابوهات  كل  بها 
تفرض على الرسام قيود معينه 
كان يراها هي ذات نفسها قيود 

اتمع على املرأة والتي قد يجدها محبى الظالم وكارهي 
اجلمال في وقتنا هذا بأنها ال أخالقية وتظهر عورات املرأة 
ولكن اإلنسان املعاصر املتنور يرى في اعمال تيتيان اخلاصة 
باملرأة انه جنح واظهر براعة في رسم طيات القماش وتوزيع 
في  ًسواء  جدا  دقيقه  بتفاصيل  واالهتمام  والنور  الظل 
الرئيسية واظهر براعة في  او الشخصية  اللوحة  خلفية 
رسم مالمح الوجه وتعبيراته واحلركات اجلسدية واإلماءات 
اتلفة لوجه املرأة والتعبير عن ما بداخلها من احاسيس 
خاصة  مكانة  في  اعماله  خالل  من  املرأة  وضع  مختلفة، 
جدا كلما وقعت عينيك على لوحة لها من اعماله ال ترى 
في املرأة غير اجلمال، وعقل يفكر، واحلرية في التعبير في 

أرقى  معانيها انه ”تيتيان“ عاشق ونصير املرأة!

! ≥°TÉ©dG نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

 É«FÉ°†b ƒJÉ«M ≥MÓj ±ÉμdG É«FÉ°†b ƒJÉ«M ≥MÓj ±ÉμdG
zôjOQÉZ’{ Oƒ≤Y ÖÑ°ùHzôjOQÉZ’{ Oƒ≤Y ÖÑ°ùH

االحتاد  بدأ 
يقي  فر أل ا
القدم  لكرة 
مراجعة  (كاف) 
العقود  كافة 
وقعها  التي 
السابق  رئيسه 
ني  و مير لكا ا
حياتو  عيسى 
تسلم  بعدما 

العام  السكرتير  العمراني  هشام  واملغربي  ضده  الصادر  احلكم  االحتاد 
السابق من احملكمة االقتصادية املصرية

وهشام  حياتو  عقوبات ضد عيسى  املصرية  االقتصادية  احملكمة  ووقعت 
لشركة  احلقوق  بيع  قضية  في  جنيه،  مليون   ٢٠٠ بتغرميهما  العمراني 

«الغاردير» الفرنسية.
الكاف،  رئيس  أن أحمد أحمد  الكاف،  وعلمت ”سبوتنيك“ من مصدر في 
حياتو  وقعها  التي  العقود  كافة  مراجعة  بضرورة  تعليماته  أعطى 
للكاف،  رئاسته  فترة  ارتكبها خالل  أية مخالفات  في  ومالحقته قضائيا 

التي امتدت ٢٩ عاما.
التي  تأييد فاطمة سامورا،  رئيس كاف حصل على  أن  إلى  املصدر  وأشار 
تشرف ماليا وإداريا على الكاف من قبل الفيفا على كافة اإلجراءات التي 

ستتخذ ضد حياتو.
اجلدير بالذكر أن احملكمة االقتصادية املصريةأ أدانت عيسى حياتو وهشام 
العمراني، إثر طلب جهاز حماية املنافسة املصري بتحريك الدعوى اجلنائية 
ضدهما، الفة قانون حماية املنافسة املصري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، ومنح 
احلقوق احلصرية للكاف بصورة مباشرة لشركة وحيدة، دون اتباع اإلجراءات 

القانونية التي ينص عليها القانون.

يعود القائد السابق أوليفر كان إلى نادي بايرن 
ميونيخ مجددا بعد أن أعلن بطل دوري الدرجة 
اجلمعة،  اليوم  القدم،  لكرة  األملاني  األولى 
في  النادي  إدارة  مبجلس  عضوا  سيصبح  أنه 
الرئيس  منصب  سيتولى  ثم  املقبل  العام 
التنفيذي في ٢٠٢٢. ووقع كان، الفائز بثمانية 
ألقاب للدوري بني ١٩٩٤ و٢٠٠٨ مع بايرن، على 
عقد ملدة خمس سنوات بعد تصويت الس 
باإلجماع على هذه اخلطوة في اجتماع مؤخرا.

في  هاينز-رومنيجه،  كارل  عقد  انتهاء  وبعد 
الرئيس  كان  سيصبح   ،٢٠٢١ ديسمبر   ٣١

والرئيس التنفيذي.
نادي  صفوف  في  عاما   ١٤ نحو  كان  وقضى 
إلى  انضم  إذ  مرمى،  كحارس  ميونخ،  بايرن 
حتى  وظل   ،١٩٩٤-١٩٩٥ موسم  في  الفريق 

عام ٢٠٠٨.
النادي  مع  املمكنة  األلقاب  أهم  كان  وحقق 
أبطال  ودوري  األملانيني  والكأس  الدوري  مثل 
كان  لعب  كما  لألندية.  العالم  وكأس  أوروبا 
قائدا  وكان  مباراة   ٨٦ األملاني  املنتخب  مع 
كأس  في  الثاني  املركز  معه  ونال  للمنتخب 

العالم عام ٢٠٠٢.

πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ï«fƒ«e ¿ôjÉÑd Oƒ©j ¿Éc ôØ«dhCGπÑ≤ŸG ΩÉ©dG ï«fƒ«e ¿ôjÉÑd Oƒ©j ¿Éc ôØ«dhCG

 ób Ωó≤dG Iôc ÖYÓŸ IójóL É«LƒdƒæμJ ∫ÉNOE’ §£îj zÉØ«a{ ób Ωó≤dG Iôc ÖYÓŸ IójóL É«LƒdƒæμJ ∫ÉNOE’ §£îj zÉØ«a{
ájGôdG ºμëH í«£JájGôdG ºμëH í«£J

مكثف  استخدام  إلى  القدم  كرة  عالم  يتجه 
 «VAR«للتكنولوجيا احلديثة، فبعد إدخال تقنية الـ
أو التي تعرف بتقنية ”حكم الفيديو املساعد“ وجناح 
يسعى  العاملية،  البطوالت  من  عدد  في  جتربتها 

االحتاد الدولي لكرة القدم تطوير جتارب جديدة.
االحتاد  قيام  عن  بريطانية  إعالم  وسائل  تناقلت 
لألبحاث  بإنشاء قسم  ”فيفا“  القدم  لكرة  الدولي 

من أجل دراسة كيفية استخدام كاميرات وحواسيب بدال من حكام الراية. وبحسب وسائل 
اإلعالم، فإن تطوير هذه التقنية قد يستغرق وقتا من الزمن، إال أن تطور االجهزة اإللكترونية 

املتسارع قد يحد من الزمن.
اللعبة،  تطوير  في  تساعد  أن  ميكن  التكنولوجيا  أن  املساعد“  الفيديو  ”حكم  تقنية  وأثبتت 
األمر الذي دفع القائمني في دراسة إمكانية إدخال التكنولوجيا بشكل موسع وأكبر، وذلك من 
خالل دراسة إمكانية االستعاضة عن حكام الراية بكاميرات وأجهزة كمبيوتر أو حتى رمبا تكون 

روبوتات إلكترونية.
”تقنية  دخول  يعارضون  الذين  األشخاص  من  وبخاصة  كبيرة  معارضة  جتد  قد  الفكرة  هذه   
الفيديو املساعد“، في الوقت الذي جتد التكنولوجيا مساندة قوية من قبل رئيس االحتاد الدولي، 

جياني إنفانتينو، لدخولها ملالعب كرة القدم بشكل أكبر.

ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ äÉYƒªéŸG QhO áYôb ≈∏Y ±ô©JÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ äÉYƒªéŸG QhO áYôb ≈∏Y ±ô©J

 Ö≤∏H RƒØj ∂jGO ¿Éa …óædƒ¡dG ™aGóŸG ..¥ƒÑ°ùe ÒZ çóM ‘ Ö≤∏H RƒØj ∂jGO ¿Éa …óædƒ¡dG ™aGóŸG ..¥ƒÑ°ùe ÒZ çóM ‘
ÉHhQhCG ‘ ÖY’ π°†aCGÉHhQhCG ‘ ÖY’ π°†aCG

جائزة  دايك،  فان  فيرجل  اإلجنليزي،  ليفربول  مدافع  «يويفا»،  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  منح 
أفضل العب في أوروبا.

وجمع فان دايك بلقبي أفضل العب في أوروبا وأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 
اللقب األوروبي مع الريدز املوسم املاضي. وكان فرجيل فان دايك مرشحا للقب أفضل العب، 

بجانب األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبات املدافع الهولندي هو أول العب هولندي في التاريخ يحصد تلك اجلائزة، كما أنه أول مدافع 
في تاريخ اجلائزة يحصد هذا اللقب. وكسر فان دايك بذلك اللقب، هيمنة برشلونة وريال مدريد 

اإلسبانيني على اللقب منذ موسم ٢٠١٢-٢٠١٣.
وجمع فان دايك بلقبي أفضل العب في أوروبا وأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 

اللقب األوروبي مع الريدز املوسم املاضي.
 وكما حصل زميله في ليفربول، احلارس البرازيلي أليسون بيكر، على لقب أفضل حارس مرمى 
في دوري أبطال أوروبا. وحصد ليونيل ميسي على لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا. 

كما نال الهولندي فرينكي دي يونغ على جائزة أفضل العب وسط في دوري أبطال أوروبا.
وحصد أسطوررة مانشستر يونايتد اإلجنليزي، إيريك كانتونا، جائزة رئيس االحتاد األوروبي لكرة 

القدم، احتفاال مبسيرة ناجحة للفرنسي مع كرة القدم ودعم القضايا اخليرية.
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 Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

سوائل  هي  الفموية  الغسوالت 
أجل  من  املضمضة  بطريقة  تستخدم 
العناية بصحة أو مظهر أو رائحة الفم 
واالسنان. ولكن ما هي أنواع الغسوالت 

الفموية؟
املستخدمة  الفموية  الغسوالت   -١
حتوي  أن  وميكن  الفم  رائحة  إلزالة 
املنثول  مثل  للفم  منعشة  مواد 
مطهر  تأثير  لها  يكون  والثيمول، وقد 

خفيف ومؤقت. 
الفموية  الغسوالت 
تسوس  من  املستخدمة للوقاية 

االسنان وحتتوي على الفلورايد.
املستخدمة  الفموية  الغسوالت   -٢
عالجه،  أو  اللثة  التهاب  من  للوقاية 
للويحة  مضادة  مواد  على  وحتتوي 
وميكن  الكلورهكزيدين.  مثل  اجلرثومية 
أن حتوي أيضاً على نسبة من الفلورايد 

للوقاية من تسوس االسنان.
املستخدمة  الفموية  الغسوالت 
مواد  على  وحتوي  االسنان  لتبيض 
مبيضة لألسنان مثل مادة تترابوتاسيوم 
بيروفوسفات. وميكن أن حتوي أيضاً على 

نسبة من الفلورايد.
املستخدمة  الفموية  الغسوالت   -٣
احلساسة.  باألسنان  للعناية 
مركبة  الغسوالت  هذه  تكون 
األسنان  ذوي  من مواد مالئمة للمرضى 

تقي من  احلساسة 
أن  اللثة. وميكن  التهاب 
نسبة  على  أيضاً  حتوي 

من الفلورايد.

الغسوالت  أهمية  ما 
الفموية ؟

أن  نالحظ  سبق  مما 
الغسوالت الفموية ذات أهمية متعددة 
بحسب احلالة؛ فيمكن أن تكون مفيدة 
الوقاية  وفي  الفم  رائحة  إنعاش  في 
أما  وتبييضها.  األسنان  تسوس  من 
فهو لها  أهمية  األكثر  االستخدام 

h لوقاية من تشكل اجلراثيم.
اجلرثومية  اللويحة  تتشكل  أن  ميكن 

إلى  الزمن  مع  تتطور  أن  وميكن  يومياً، 
النخر السني، وتؤدي إلى رائحة كريهة 
استخدام  اللثة. إن  التهاب  وإلى  للفم 
على  حتتوي  التى  الفموية  الغسوالت 

يعد  للجراثيم  مضادة  مواد 
من تشكلها  للوقاية  ضرورياً 
التي  احلاالت  بعض  في 
تستدعي استخدامها ومنها 
التهاب اللثة ونزف اللثة وبعد 

العمليات اجلراحية السنية.
الفضلى  لالستفادة  نصائح 

من الغسول الفموي: 
االسنان  اطباء  معظم  ينصح 
في  الفموية  الغسوالت  باستخدام 
استخدامها،  تستدعي  التي  احلاالت 
ولكن بدون مبالغة واتباع األمور التالية 

لالستفادة منها بشكل أفضل.
وخيط  األسنان  فرشاة  ١-استخدام 

األسنان قبل استخدام الغسول.
كمية  ٢-استخدام 
من  ومناسبة  محددة 
الغسول حسب ما هو 
العبوة  على  موصى 
تعليمات  حسب  أو 

طبيب األسنان.
املضمضة  ٣-فترة   
املالئمة هي ثالثني ثانية 
السائل  ٤-بصق 
انتهاء  بعد  كامل  بشكل  الفم  من 

املضمضة.
ثالثني  ملدة  التدخني  أو  األكل  عدم   -٥

دقيقة من استعمال الغسول. 

Mouthwash   غسول الفم

 ÆÉeód ó«Øe ¿É qeôdG Ò°üY ÆÉeód ó«Øe ¿É qeôdG Ò°üY
πª◊G âbh Úæ÷Gπª◊G âbh Úæ÷G

احلامل  تناول  بأن  جديدة  علمية  أدلة  أفادت 
دماغ  منو  عملية  من  يحسن  ان  الرمّ عصير 
بقدرات  متتعه  على  ذلك  وينعكس  اجلنني، 
معرفية جيدة مثل مهارات الذكاء والذاكرة. 
جرعة  على  باحتوائه  ان  الرمّ عصير  وميتاز 
ى  تُسمّ التي  األكسدة  مضادات  من  مكثّفة 
في  أيضاً  املغذيات  هذه  وتوجد  بوليفينول، 

املكسرات والتوت والشاي األخضر.
جامعة  في  أجريت  أمريكية  دراسة  ووجدت 
وان“  ”بلوس  مجلة   ً مؤخرا نشرتها  بريغهام 
الطبية أن وصول املغذيات التي يحتوي عليها 
يساعد  الرحم  في  اجلنني  إلى  ان  الرمّ عصير 

على تطور خاليا دماغه على نحو أفضل.
يوفرها  التي  املغذيات  أن  على  أدلة  وتوجد 
وصول  حتسني  على  تساعد  ان  الرمّ عصير 

األكسجني إلى اجلنني داخل الرحم.

∂∏ØW iód ¢VôŸG Gò¡H QòæJ AÉbQõdG ™≤ÑdG∂∏ØW iód ¢VôŸG Gò¡H QòæJ AÉbQõdG ™≤ÑdG

الزرقاء  البقع  إن  الصحي  القطاع  في  األملاني   اجلودة  معهد  قال 
بجسم الطفل تنذر بإصابته بنزيف الدم الوراثي املعروف أيضاً باسم 

«الهيموفيليا».
الدم،  تخثر  اضطرابات  ضمن  يندرج  الهيموفيليا  أن  املعهد  وأوضح 
الدم  نزيف  يستمر  حيث  الصغار،  واألطفال  الرضع  لدى  يظهر  وهو 
ملدة طويلة بعد التعرض لكدمة أو جلرح. وفي احلاالت الشديدة يحدث 
الذراع  عضالت  أو  املفاصل  في  خاصة  واضح  سبب  بدون  النزيف 

والساقني.
يتعرض  قد  املفصال  فإن  متكرر،  بشكل  النزيف  حدوث  حال  وفي 
ً في حال حدوثه في  للتشوه أو التيبس أو التلف. ويشل النزيف خطرا
الهيموفيليا بواسطة احلقن،  ويتم عالج  أو احللق.  البطن  أو في  املخ 
ميكن  آالم،  من  املعاناة  حال  وفي  الدم.  تخثر  عامل  محل  حتل  التي 
إلى تعاطي املسكنات كاإليبوبروفني، مع مراعاة االبتعاد عن  اللجوء 

املسكنات املُسيّلة للدم مثل األسبرين.
كما ينبغي جتنب األنشطة، التي ترفع خطر التعرض إلصابات وجروح 
امليل  لدرجة  تبعاً  وذلك  املفاصل،  على   ً كبيرا  ً إجهادا تشكل  التي  أو 

للنزيف ومسار العالج.

 ΩGóîà°SG ∂«∏Y ÜÉÑ°SC’G √ò¡d ΩGóîà°SG ∂«∏Y ÜÉÑ°SC’G √ò¡d
AÉŸG Üô°ûd QÉîØdG ÊGhCGAÉŸG Üô°ûd QÉîØdG ÊGhCG

كانت  العصور  مر  على 
الفخار  من  املصنوعة  األواني 
من  للكثير  تستخدم  والطني 
الطعام  تخزين  مثل  األغراض 
فإن  اخلبراء  وبحسب  واملاء، 
العديد  على  ينطوي  الفخار 
الصعيدين  على  الفوائد  من 

الصحي والبيئي.
لألواني  فوائد   ٤ يلي  فيما 
صحيفة  أوردتها  الفخارية، 

تاميز أوف إنديا أونالين:
١- الفخار يساعد في حتسني 

التمثيل الغذائي
وعاء  من  املاء  شرب  يحافظ 
على  الفخار  من  مصنوع 
في  التستوستيرون  مستوى 

يساعد  الذي  األمر  باردة بشكل طبيعي  املياه  يبقي  أنه  كما  اجلسم، 
على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في اجلسم.

٢- يساعد على احلصول على ماء بارد طبيعي
املاء  تبريد  في  ثقوب ومسامات مجهرية تساعد  الفخار على  يحتوي 

بطريقة طبيعية واحلفاظ على برودته لفترة أطول.
٣- الفخار صديق للبيئة

تعتبر زجاجة الفخار أفضل من الزجاجات البالستيكية ألنها صديقة 
.ً للبيئة وخيار أكثر اقتصادا

٤- يوفر التوازن الهيدروجيني
يوفر  فإنه  املاء،  حموضة  مع  يتالمس  وعندما  بطبيعته  قلوي  الطني 
التوازن الهيدروجيني الذي يساعد في التقليل من احلموضة. كما أنه 
مليء باملعادن والطاقة الكهرومغناطيسية التي تساعد على الشفاء 

من بعض احلاالت الصحية.

هل نحتاج املزيد من فيتامني سي مع 
مر؟ التقدم في العُ

لذلك  تخزينه،  يستطيع  وال  «سي»  فيتامني  اجلسم  ينتج  ال 
ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي ما يكفي من هذا الفيتامني 
الهام كل يوم. من أهم وظائف فيتامني «سي» أنه يدعم املناعة، 
اجلروح،  التئام  على  ويساعد  البيضاء،  املياه  من  العني  ويحمي 
ويقلل من خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان، ويساعد على 

امتصاص احلديد.
املياه  من  العيون  ويحمي  االلتهابات،  سي  فيتامني  يحارب 
إلى  احلديد  وامتصاص  اجلروح  التئام  على  ويساعد  البيضاء، 
نورأدرينالني  مادة  مستويات  ”سي“  فيتامني  يعزّز  ذلك  جانب 
في الدماغ التي تساعد على التركيز، ويساعد في إنتاج خاليا 
الدم احلمراء، ويعتبر ضرورياً إلنتاج الكوالجني الذي مينح البشرة 

حيويتها، كما أنه يحارب االلتهابات واألكسدة.
ألنه  مر،  العُ في  التقدم  مع  حيوياً  ”سي“  فيتامني  يعتبر  لذلك 

يقلل مظاهر الشيخوخة وااللتهابات، و يحمي العيون.
فيتامني  من  ملغ  و٩٠   ٦٠ بني  ما  إلى  البالغ  الشخص  ويحتاج 
”سي“ يومياً، وميكن أن يتناول حتى ٢٠٠٠ ملغ في اليوم الواحد. 
إذا  إال  الطعام،  من  الفيتامني  على  احلصول  يتم  أن  واألفضل 

أوصى الطبيب بجرعة إضافية.
ويوجد فيتامني ”سي“ في كثير من الفواكه، وخاصة: البرتقال 
والليمون  واليوسفي  فروت  كاجلريب  األخرى  واحلمضيات 
والتفاح  والكيوي  (الفريز)  والفراولة  اجلوافة  وتوفر  (احلامض). 

واألناناس جرعات جيدة من الفيتامني.
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معناه:  اسکیمو  أسم 
يأكلون  الذين  «الناس 
طعامهم نيئاً» ورمبا كان هذا 
عليهم  أطلق  قد  الوصف 
لسان  التحقير علی  باب  من 

الهنود الذين يكرهونهم.
اإلسكيمو  ويسمي     
(أنويت)  باسم  أنفسهم 
ولعلهم  (الناس).  ومعناه 
في  كانوا  ألنهم  ذلك  فعلوا 
عزله شديدة عن بقية العالم 
إلى حد جعلهم يظنون أنهم 
هذه  على  الوحيدون  الناس 

االرض.

Éjó«LGôJ
مصطلح قدیم يطالعنا حتى 
في مؤلفات أرسطو وتتحدث 
عن  متكامل  فني  قالب  في 
نبيلة  شخصية  مأساة 
من  واملصائب  لآلالم  تتعرض 
القدر أو غدر املقربني أو ظلم 
امللك  «مأساة  مثل  اتمع 
امللك  هذا  لشكسبير،  لير» 
لبناته عن  تنازل  الذي  النبيل 
الغدر  مصيره  فكان  عرشه 
واأللم واجلنون واملوت، وتنتهي 
بعد  الغالب  في  التراجيديا 
بهزميته  البطل  معاناة 

وانكساره وقتله.

¬LƒdG ≈∏Y ™Ø°üdG á°VÉjQ

ان هناك رياضة الصفع على 
الوجه، وإنها رياضة مشهورة 
الشمالية  البالد  بعض  في 
ويظل  اسكندنافيا.  مثل 
منهما  كل  بصفع  املتباريان 
األخر على وجهه حتى يطلب 
يقع  أو  التوقف،  أحدهما 

مغشيا عليه!
سجلت  مباراة  أطول  وكانت 
بلدة  في   ١٩٣١ عام  حتى 
كييف، وانتهت بالتعادل بعد 

ان استمرت ٣٠ ساعة !!
عام  في  الرقم  هذا  وضرب 
١٩٧۴، عندما استمرت مباراة 
بني أمريكيني في مدينة لوس 

اجنلوس لم دة ٣١ ساعة !!

AGò◊G QÉ©°TCG ∞FGôW
املهجر  شاعر  صديقه  يهدي  ان  قزان  نعمة  املهجر  شاعر  اراد 
توفيق صفوان هدية مبناسبة عيد ميالده. فأرسل له حذاء داخل 

علبة انيقة عليها بطاقة حتمل البيتني التاليني:
   لقد أهديت توفيقاً حذاء 
   فقال احلاسدون وما عليه

   اما قال الفتى العربي يوماً 
   شبيه الشيء منجذب اليه؟

   وملا استلم الشاعر توفيق هديته كاد أن ينفجر من الغيظ 
ً على هديته  ولكنه حتامل على نفسه وأرسل لصديقه شاكرا

بالبيتني التاليني:
   لو كان يهدي الي االنسان قيمته 

   لكنت اسألك الدنيا وما فيها 
ً    لكني قبلت هذا النعل معتقدا

   أن الهدايا على قدر مهديها!

áμFÉ°T Iôμa
في مصر نظامني: «السي «سيد» للمرأة، والسي «سي» 

للرجل!   
عادل عطية                                                                                                                
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ونشنق  اجليوب  ونشق  اخلدود  نلطم  أن  األوان  آن  هل 
«السلفية  تيار  حاربنا  ألننا  عام،  ميدان  في  أنفسنا 
«غطاء  أو  ودون سند  أحد  يكلفنا  أن  دون  التكفيرية» 
تعرضت  كما  للسجن  بعضنا  وتعرض  رسمي»، 
التشهير  حمالت  والحقتنا  القضائية،  للدعاوى  أنا 
معركة  خضنا  ألننا  والتكفير...  املعنوي  واالغتيال 
منابع  فهمنا-بتجفيف  -كما  اإلرهاب  على  احلرب 
سيوفنا  نسلم  أن  األوان  آن  هل  التكفيري؟  الفكر 
ر األقباط  «أقالمنا» وجنلس كما «الواليا» نلعن من كفّ
وحرّض على تفجير الكنائس واملساجد واغتيال األبرياء 

من اجليش والشرطة وحتى املرضى؟
هل آن األوان أن نعترف بأن الدولة مخترقة، وأن سوس 
«اإلرهاب  وسرطان  الفقري  عمودها  ينخر  التعصب 
الفكري» يسرى في شرايينها، فنكف عن نشر التنوير 
«السعار  ضد  أطفالنا  عن  والدفاع  احلريات  راية  ورفع 
بيننا من يطلق  لكن  واجبنا  (أدينا  ونقول:  اجلنسي»... 

الرصاص على رأسه قبل رؤوسنا) !!.
لقد  األوقاف:  وزير  جمعة»،  «مختار  الدكتور  السيد 
دافعنا  املكتوبة»،  «اخلطبة  معركة  في  خلفك  كنا 
املنبر  ليكون  املنبر»،  «ميثاق  وسميتموه  به  آمنا  عما 
(منارة فكر واستنارة، وسبيل الوسطية والتسامح، وال 
ميكن وينبغي أال يكون عامل هدم أو تخريب أو إفساد أو 

حتريض، أو أن تختطفه جماعة أو حزب، أو أن يستغله 
أو  أو يوظفه خلدمة جماعة  شخص ملصاحله اخلاصة، 
«األحزاب  كثيرا ضد  وكتبنا  أهدافها).  أو  فكرها  نشر 
السلفي  للتيار  السياسية  الذراع  تعد  التي  الدينية» 
يا   - هنا  كنا  الدستور».  مع  وجودها  تعارض  «رغم 
«عبداهللا  األزهري  الداعية  هاجمت  أن  وقت   - سيدى 
رشدي»، عقب تكفيره لألقباط، وقلت نصا: (هل يريد 
عقائد؟!،  حرب  يجعلوها  أن  وأمثاله  رشدى  عبداهللا 
نحن ال نقبل ذلك).. كنا نكتب نؤازرك ونشيد مبوقفك 

عقب منعه من اخلطابة... فما الذي تغير؟
عاد «رشدي» بحكم قضائي، وهو أمر ال يجوز التعليق 
عليه، لكن املصيبة حتولت إلى كارثة بصدور التصريح 
برهامي»،  «ياسر  والبشرية  األقباط  لعدو  باخلطابة 
«ضوابط»  وضع  مع  السلفية،  الدعوة  رئيس  نائب 
وصلتكم  فهل  أحدا...  تقيد  ال  حريرية  بخيوط  أشبه 
ونخبتها  مصر  أقباط  أصابت  التي  الغليان  حالة 
وبسطاءها؟. الصدمة التي فجرت الغضب املكتوم لم 
من  دعوية  قوافل  األوقاف  وزارة  إرسال  فكرة  تبتلعها 
العلمني ومنطقة  إلى مدينة  املتميزين  األئمة  شباب 
ما حتول  وهو  الصيف،  فترة  الشمالي طوال  الساحل 
إلى نكتة سخيفة نالت من «الكوميكس» والسخرية 

الكثير... ألن «أجندة األولويات» معكوسة.

فوزير األوقاف الذى قال: (إن الدولة تعمل على ترسيخ 
مبدأ املواطنة املتكافئة بداخلها، وال يحدث هذا بجرح 
الذى  «برهامى»  أعاد  املسيحيني)،  األشقاء  إحساس 
(أقلية مجرمة معتدية ظاملة  إنهم  األقباط:  قال عن 
ا على  كافرة تعتدى على حق األغلبية)، ولن أزيد حرصً
مشاعر إخوتنا األقباط، لكنه جرائمه موثقة بالصوت 
يعود ليصبح  واليوم  ينسى..  و«اليوتيوب» ال  والصورة 

التكفير ممهورًا بختم النسر!
بالغا  وأن هناك  املنبر،  يعتل  لم  «برهامى»  أن  صحيح 
للنائب العام ضد الشيخ «محمد خشبة»، وكيل وزارة 
خطبة  أداء  تصريح  إلصداره  باإلسكندرية،  األوقاف 
«ياسر  لـ  الراشدين  اخللفاء  مسجد  داخل  اجلمعة 
مكمنها،  من  انطلقت  الرصاصة  لكن  برهامى».. 
وأعاد  املفقودة،  مصداقيته  «برهامى»  اسم  واستعاد 
طفلة  تذكرنا  اإلنسانية»..  «ضد  جرائمه  األذهان  إلى 
البامبرز «جانا» التي اغتصبها شاب رمبا استمع لفتوى 
«برهامى-الطبيب» الذى أفتى بزواج الطفلة في عمر 
ملتعة  أداة  مجرد  تكون  أن  املرأة  على  وحكم  الثالثة، 
في  زوجته  اغتصاب  في  الرجل  بحق  وأفتى  الرجل، 
الفراش، وحلل ما حرمه اهللا بفتوى معاشرة «الزوجة 
الذى  السلفي  التيار  خزعبالت  إلخ.  املستحاضة»... 

يتزعمه!

ا لـ «مؤشر الفتوى العاملي» الذى يترأسه مفتى  وطبقً
الدكتور «شوقي عالم»، تتطابق فتاوى  الديار املصرية 
السلفيني مع فتاوى الداعشيني في كثير منها.. هذا 

ما سمحتم بنشره من على املنابر يا سيادة الوزير!
ل  تُفعّ لم  القانون  في  األديان»  «ازدراء  مادة  أن  املهزلة 
التطاول  من  مصر  أقباط  حتمِ  ولم  املبدعني،  ضد  إال 
«استحالل»  على  والتحريض  عقيدتهم  في  والطعن 
دور  وانتهاك  بناتهم  وأعراض  وأرواحهم  أموالهم 
عبادتهم.. ويُفترض أن احلكومة (ملهاش ذراع يتلوى).. 
هيبة  ومن  القانون  من  أقوى  داعش»  «ثقافة  لكن 
ضلوعنا.  لقد  بني  السلفيني  تغلغل  ومن  الدولة 
خسرنا الرهان، لن نحارب «طواحني الهواء» بعد اليوم، 

اد للفاشية الدينية!.

ل أ أ أ لا ل ل ال إ قال ال قاف األ ف

ô°ùædG ºàîH ÒØμàdGô°ùædG ºàîH ÒØμàdG
بقلم: سحر اجلعارةبقلم: سحر اجلعارة

التهاب الفاصل هو مرض مزمن ويأتي في مقدمة 
تتسبب  أن  ميكن  التي  املزمنة  األمراض  أش هر 
املفاصل،  (التهاب  وهي  بها  املصابني  إعاقة  في 
الصدمة  السكر،  مرض  السرطان،  القلب،  أمراض 
املفاصل  والتهاب  النصفي).  الشلل  الدماغية، 

يصيب حوالي ١٥٪ من البشر. 
التهاب املفاصل بني الشائعات واحلقائق: 

الشائعة األولى: التهاب املفاصل مرض ال يصيب 
إال كبار السن

أي  في  اإلنسان  يصيب  املفاصل  التهاب  احلقيقة: 
املفاصل  بالتهاب  أن ٣ بني كل ٥ مصابني  بل  عمر 

عمرهم حتت ٦٥ عاما. 
مرض  هو  املفاصل  التهاب  الثانية:  الشائعة 

واحد 
التهاب  من  نوع  مئة  من  أكثر  يوجد  احلقيقة: 
العظمي  صال  الفُ مرض  هو  أشهرهم  املفاصل 
Osteoarthritis OA الذي ميثل وحده ٩٠٪ من حاالت 
التهاب املفاصل يليه التهاب املفاصل الروماتويدي 
Rheumatoid Arthritis RA ولكن يوجد أنواع أخرى 
والذئبة  الصدفية  املفاصل مثل مرض  التهاب  من 
التهاب  يكون  أن  وميكن  وغيرها  والنقرس  احلمراء 
والتهاب  الذاتية.   املناعة  أمراض  ضمن  املفاصل 
املفاصل ميكن أن يصيب مفصال واحدا أو أكثر من 

مفصل. 
الشائعة الثالثة: التهاب املفاصل هو مجرد عدم 
ارتياح وألم في املفاصل وهو ليس بالشيء الهام 
البسيط  بالشيء  ليس  املفاصل  التهاب  احلقيقة: 
مقدرة  في  اإلعاقة  في  الرئيسي  السبب  فهو 
ممارسة األنشطة اليومية من ارتداء املالبس لفتح 
الدواليب واألبواب واملشي وصعود الساللم وغيرها 
متثل  املفاصل  التهاب  بسبب  اإلعاقة  فنسبة 
كل  من  اإلعاقة  نسبة  أضعاف  ثالثة  إلى  ضعفني 
التهاب  إن  األخرى مجتمعة. كما  املزمنة  األمراض 
املناعة  أمراض  بسبب  يكون  أن  ميكن  املفاصل 
الذاتية أي بسبب أجسام مضادة تهاجم أنسجة 
والقلب  والكلية  العني  ومنها  الداخلية  اجلسم 
والرئتني وفي احلاالت القصوى ميكن لهذه األمراض 

أن تؤدي إلى الوفاة. 
الرياضية  التمارين  ممارسة  الرابعة:  الشائعة 

تتسبب في تدهور حاالت التهاب املفاصل. 
التمارين  احلقيقة: العكس متاما هو الصحيح فان 
ألنها  املرض  هذا  مع  التعامل  الرياضية هي محور 
حول  واألربطة  العضالت  بتقوية  املفصل  حتمي 
امتصاص  بتحسني  احلركة  تقوم  كما  املفصل، 
على  وتساعد  الغذائية  للمواد  املفصل  أنسجة 
للمفصل، كما  الغذائي  األيض  نواجت  التخلص من 

إلى  تؤدي  الصحي  الغذاء  مع  البدنية  الرياضة  أن 
الوزن وحيث ميثل كل كيلوجرام نقص في  خفض 
وزن اجلسم إلى نقص مقداره أربعة كيلو جرامات 
في الضغط على الركبتني ذلك ألن مساحة جذع 
اجلسم تعادل أربعة أضعاف مساحة الركبتني معا. 
ال  مرض  املفاصل  التهاب  اخلامسة:  الشائعة 
قابل  غير  مرض  ألنه  عالجه  محاولة  من  جدوى 

للشفاء. 
املبكر  الصحيح  والعالج  التشخيص  إن  احلقيقة: 
اللتهاب املفاصل باألداء lifestyle changes والدواء 
اإلعاقة  حدوث  فرصة  تقليل  إلى  يؤدي  والغذاء 
وتقليل أو إزالة األلم وعليه حتسن معتبر في نوعية 

احلياة حتى وإن لم يؤدي إلى الشفاء الكامل. 

 osteoarthritis  OA صال العظمي الفُ
هو مرض مزمن يتسبب في أكثر من ٩٠٪ من حاالت 
التهاب املفاصل ويصيب واحد من كل ثمانية من 
وغالبا  للذكو،  اإلناث مساوية  ونسبته في  البشر. 
ما يحدث بعد بلوغ ٤٥ عاما ولكن ميكن أن يحدث 

في األطفال والكهول. 
واملفاصل  الكفني  في  يحدث  ما  غالبا  النوع  وهذا 
الفقري  العمود  ومنها  اجلسم  ثقل  حتمل  التي 
املفاصل  تصيب  أن  ميكن  ولكن  والركبة.  والفخذ 
من   ٪٨٠ من  أكثر  عن  مسؤول  النوع  وهذا  األخرى 

جراحات تغيير مفصل الركبة والفخذ.  
بسبب  للمفاصل  استهالكا  املرض  وميثل 
املفرط وقد يعزي ذلك ألسباب جينية  االستخدام 
أو بسبب اإلصابات امليكانيكية أو رد االستخدام 
الزائد للمفاصل خاصة بسبب زيادة الوزن أو تقدم 
العمر أو رمبا بسبب عيب خلقي في املفصل ويزداد 
مرضي  في  العظمي  ال  الفصُ حدوث  احتمال 

السكر أو في حالة زيادة احلديد في اجلسم. 
باملفاصل  الكارتيلج  طبقة  تأكل  بسبب  ويحدث 
والتي تسمح باحلركة بدون احتكاك وفقدانها يؤدي 
حدوث  إلى  يؤدي  العظام  بني  مباشر  احتكاك  إلى 

ألم وإلي تيبس وإعاقة احلركةً 
أهم األعراض: 

١-عدم ارتياح وألم وتيبس في مفصل أو أكثر ملدة 
تزيد أسبوعني 

عند  املفصل  حتريك  وصعوبة  صالبة  أي  ٢-تيبس 
عن  طويل  توقف  بعد  أو  النوم  من  االستيقاظ 

احلركة يدوم هذا التيبس ألقل من ٣٠ دقيقة.   
مع  متقطع  ألم  حدوث  املبكرة  األعراض  ٣-ومن 

اهود الشاق وتزداد مدة األلم مبضي السنوات 
الطبيعي  احلركة  مدي  في  ملحوظ  ٤-نقص 

للمفاصل املصابة

صوت  أو  فرقعات  بحدوث  اإلحساس  أو  ٥-سماع 
يتسبب  وقد  املصاب  املفصل  حتريك  عن  طحن 

املرض في ظهور زوائد عظمية في املفاصل املصابة 
حول  الرخوة  األنسجة  التهاب  بسبب  ورم  ورمبا 

املفصل املصاب. 
اضطراب  يحدث  قد  احلركة  وإعاقة  األلم  وبسبب 

في النوم واكتئاب
ولكن  الكارتيلج  تظهر  ال  إكس  أشعة  مالحظة: 
بسبب تأكله يظهر ضيق املسافة بني العظام في 
املفصل وقد تظهر زوائد عظمية. كما ميكن حتليل 
ليس  األلم  سبب  أن  من  للتأكد  املفصل  سائل 

النقرس أو وجود التهاب في املفصل.   
العالج: 

املفاصل  ويزيد من مرونة  والتيبس  األلم  يقلل من 
بالقطع  ولكنه  احلياة  نوعية  ويحسن  املصابة 
عالج  فان  وكعادتنا  الكامل،  الشفاء  إلى  يؤدي  ال 
واألداء  الدواء  ثالوث  األمراض يشتمل على  معظم 

والغذاء.
تغيير منط  أي  واألداء  اجلراحات  أو  بالعقاقير  الدواء: 
الصحي  والغذاء   lifestyle intervention احلياة 

والوزن املثالي.    
الغذاء: ميثل واحد من أهم العالجات فالبد من غذاء 
الن  املثالي،  للوزن  والوصول  الوزن  إنقاص  إلى  يؤدي 
مجرد زيادة في الوزن من ٥ إلى ١٠ كيلوجرام تزيد 

من احتماالت تخريب مفصل الركبة. 
مع  املناسبة  والتمارين  الطبيعي  العالج  األداء: 
االحتياج  عدم  أو  نقص  إلى  تؤدي  الوزن  إنقاص 
املناسبة  بالتمارين  ونقصد  األلم  ملسكنات 
التمارين التي تقوي العضالت واألربطة وفي نفس 
الوقت ال تضع ضغط عالي على املفاصل وأهمها 
حالة  وفي  مائي  وإيروبيك  املشي  وأيضا  السباحة 
األلم ميكن  الرياضية بسبب  التمارين  أداء  صعوبة 
أخذ مسكنات لأللم قبل بداية التمارين. كذاك فان 
استخدام الكمادات املثلجة أو الدش الساخن ميكن 

أن يساعد املريض علي عمل التمرينات الرياضية. 

جديدة  طرق  تعلم  وغرضه  الوظيفي:  العالج 
اليومية بأقل قدر من الضغط  ملمارسة األنشطة 
على املفاصل املصابة مثال في حالة إصابة مفصل 
فرش  باستخدام  األسنان  غسل  ميكن  الكف 
إصابة  حالة  وفي  كبير  مقبض  ذو  خاصة  أسنان 
أثناء  حتى  مقعد  استخدام  ميكن  الركبة  مفصل 

االستحمام 
الدواء: 

نستخدم  واملتوسطة  اخلفيفة  احلاالت  ١-في 
 over روشتة طبية  حتتاج  ال  التي  األلم  مسكنات 
متنع  ال  وهي   Acetaminophen مثل   the counter

تأكل املفصل.   
non- ٢-وفي حالة عدم كفاية هذا العقار نستخدم

 steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs
 ibuprofen = Advil / Aleve = naproxen ومنها 
أو أنواع أقوي ولكنها حتتاج إلى روشتة طبية وكل 
املفصل  التهاب  من  وتقلل  األلم  NSAIDs تسكن 
ولكنها ال متنع تأكله وميكن استخدامها في صورة 
األعراض  لتفادي  املصاب  املفصل  لدهن  كرميات 
اجلهاز  ومشاكل  املعدة  اضطراب  ومنها  اجلانبية 

الدوري والكبد والكلية   
تأثير  نفس  لها   Celecoxib ومنها.   COX2  (-٣

NSAIDs ولكنها أقل إضرارا باجلهاز الهضمي  
احلركة  وإعاقة  الشديد  األلم  احلاالت  بعض  ٤-في 
ميكن حقن املفصل املصاب بعقار الكورتيزون والذي 
يقلل من األلم ومن التهاب املفصل ولكن يالحظ 
أن احلقن املتكرر يؤدي إلى ضعف الكارتيلج فيزيد 
من تأكل املفصل هذا باإلضافة ألضرار الكورتيزون 
نسبة  ارتفاع  املثال  سبيل  على  ومنها  األخرى 
السكر بالدم وعليه فحقن املفصل بالكورتيزون ال 

يستخدم كعالج طويل املدى. 
لدرجة  املفصل  في  الشديد  التآكل  حالة  وفي 
حدوث إعاقة شديدة في حركة املفصل ميكن تغيير 
أو الفخذ. وعموما  املفصل خاصة مفصل الركبة 
ونتائجها  أملا  وأقل  أسهل  الفخذ  تغيير  عمليات 
املريض  يحتاج  قد  الذي  الركبة  تغيير  من  أفضل 
حتى  ويصعب  سنة  إلى  شهور  ستة  من  فيها 

بعدها رجوع مفصل الركبة إلى احلالة املثلى   
وفي اجلزء الثاني بإذن اهللا سنعرض التهاب املفاصل 

الروماتويدي. 

ا.د. ناجي اسكندر
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عثرة في الطريق نحو الكمال املسيحي (٢)

بقلم : د. رءوف إدوارد
خواطر مسافر 
إلي النور  (٩٩)

تكلمنا بنعمة اهللا في املقال األول عن ما كتبه القديس بولس 
بوحي من اهللا عن “ كالم بداءة املسيح”  وضرورته خالل مسيرة 
إلى  لنتقدم  املسيح  بداءة  كالم  تاركون  ونحن  «لذلك   : امللكوت 
الكمال غير واضعني أيضا أساس التوبة من األعمال امليتة واإلميان 
باهللا، تعليم املعموديات ، ووضع األيادي، قيامة األموات، والدينونة 
ما  نتدبر  واآلن   .(٦ (عبرانيني  أذن اهللا»  إن  وهذا سنفعله  األبدية، 
قاله الروح على فم الرسول عن مصير املتهاونني في «كالم بداءة 

املسيح» 
وصاروا  السماوية  املوهبة  وذاقوا  مرة،  استنيروا  الذين  ”ألن 
الدهر  وقوات  الصاحلة  اهللا  كلمة  وذاقوا  القدس،  الروح  شركاء 
إذ هم يصلبون  للتوبة،  أيضاً  اآلتي، وسقطوا، ال ميكن جتديدهم 
املطر  شربت  قد  أرضاً  ألن  ويشهرونه.  ثانيةً  اهللا  ابن  ألنفسهم 
ً كثيرة، وأنتجت عشباً صاحلاً للذين فُلِّحت من  اآلتي عليها مرارا
أجلهم، تنال بركة من اهللا. ولكن إن أخرجت شوكاً وحسكاً، فهي 

مرفوضة وقريبة من اللعنة، التي نهايتها للحريق“(عبرانيني ٦) .
الحظ عزيزي القارئ عبارات رسول الرب القوية واملفرحة بخصوص 
املوهبة  وذاقوا  أستنيروا  أنهم:  الكمال،  طريق  في  هم  الذين 
من  حقاً  لنندهش  إننا  القدس.  الروح  شركاء  وصاروا  السماوية 
ً عميقاً لليقني  القدوس“ ألنه يضيف بعدا الروح  تعبير: ”شركاء 
باهللا،  االحتاد  وهو  النهائي  املسيحية  هدف  بخصوص  املسيحي 
املسنود باحتاد الالهوت بالناسوت في سر جتسد ابن اهللا. نالحظ 
وليس  حياة  اختبار  كانت  اهللا  بكلمة  معرفتهم  أن  كيف  أيضاً 
علم وفكر فقط. هذا املعني تنطق به كلمة: ”ذاقوا“. نفس املعنى 
عليها  سقط  كأرض  فقط  ليسوا  بأنهم  لهم  وصفه  في  جنده 
ً كثيرة“، وأنها ”شربته“. ونفهم من هذا معنى  املطر مرة، بل ”مرارا
 ً قبولهم الرب عن رغبة وإرادة حرة وليس بالفرض واإلجبار. وأخيرا
وأرواحهم  نفوسهم  الرب  فلَّح  الذين  هؤالء  مسيرة  عاقبة  فإن 
صاحلاً“  عشباً  ”وأنتجت  الثمر  هي  كنيسته  في  شعبه  خلدمة 

والبركة بزيادة لهم.
ثم يحذر رسول املسيح السائرين في طريق الكمال بأنهم إن لم 

ينتبهوا ويتمسكوا باألساسات التي بدأوا بها املسيرة ووصفها 
إشارة  إن  وارد.  سقوطهم  فإن  املسيح“،  بداءة  ”كالم  بأنها  قبالً 
أخرجت  إن  ”ولكن  واحلسك:  بالشوك  العثرة  تلك  إلى  الوحي 
شوكاً وحسكاً“ هي إشارة واضحة إلى سقوط أبيهم آدم بغواية 
شوكاً  له  ”تنبت  أرض  إلى  اهللا  جنة  من  أخرجه  مما  الشيطان، 
 ً وحسكاً“ وقد كان قول الرب آلدم ”ملعونة األرض بسببك“ تعبيرا
عن مسئولية اإلنسان في صنع مصيره، ولم يكن انتقاما هللا من 
اإلنسان اطئ بحسب مفهوم البشر. فعدل اهللا يعدل املعوج 

وال يكسره.
يصف الكتاب أولئك الذين سقطوا من طريق الكمال كما األرض 
البور اململوءة شوكاً فهي ”مرفوضة“ ال يقبل بها املزارعون. وبذلك 
فقد اقتربت من احلل األخير إلصالحها، ولكنه حل قاسي. فمثل 
تلك األرض يضرمون فيها النيران لعلها تتنقي من شوكها. هذا 
اللعنة،  من  وقريبة  ”مرفوضة  أرضاً  تصير  أنها  الكتاب  عنه  عبَّر 

التي نهايتها للحريق“.
في  وخالصه  اإلنسان  جهة  من  اهللا  تدبير  نفهم  أن  نحتاج  هنا 
معنى  يفهمون  كثيرين  ألن  والصعبة.  احملزنة  احلاالت  تلك  مثل 
”ال  بحيث  وا  تقسُّ قد  أولئك  ألن  محالة  ال  هالك  أنه  اآليات  تلك 
عثرتهم  كانت  هذه  أليس  ولكن،  للتوبة“.  أيضاً  جتديدهم  ميكن 
خطورة  إلي  الرسول  تنبيه  كان  وبسببها  البداية،  من  اخلفية 
مسلكهم في التقدم إلى طريق الكمال بدون كالم بداءة املسيح، 
اخلدمة)  في  العالية  األمور  إلى  باإلضافة  (أي  أيضاً  واضعني  غير 
أساس التوبة من األعمال امليتة. لذلك فمن غير املتوقع أن أولئك 

سيتوبون. ولكن ليس معنى ذلك هالكهم!
فلو دققنا النظر سنجد أن مسلك هؤالء ال يختلف عن مسلك 
هذا  نفهم  األول،  املسيح  مجيء  زمن  ورؤسائها  اليهودية  األمة 
أبن  ” يصلبون ألنفسهم  أنهم  الوحي املقدس  املعني من تعبير 
مقارنةً  اتار  اهللا  كانوا شعب  فاليهود  ويشهرونه“.   ، ثانيةً اهللا 
بكل  اهللا  هم  خصَّ وقد  اهللا.  تعرف  ال  التي  الشعوب  بباقي 
مقدساته لكي يقودوا البشرية الضالة إلى اإلميان باهللا احلقيقي. 

لوا ارم باراباس  إال أنهم ضلوا، وطالبوا بصلب املسيح البار وفضَّ
على ابن اهللا القدوس. فرفضهم اهللا وقضت له ذراعه القدوس 
خالصاً لإلنسان بتجسد املسيح أبنه الوحيد اجلنس. فما أشبه 
سقوطهم  ثم  الروحي  شأنهم  رفعة  في  فقط  ليس  احلالتني، 
ر ـ إذا قبلوا الرب ـ ولكن ”كما  ً خالصهم املنتظَ ورفضهم، وأخيرا
بنار“ (كورنثوس األولي ٣:٥١)، ألنه قد مضي زمن التوبة (أما شرح 

هذا األمر فهو موضوع مقال وحده).
اهللا  تعامالت  من  متشابهة  تاريخية  أمثلة  ثالثة  بصدد  فنحن 
مع اإلنسان: سقوط آدم من جنة اهللا إلى أرض اللعنة وشوكها 
عثرة   ً وأخيرا إسرائيل؛  اتار  لشعبه  اهللا  رفض  وحسكها؛ 
املتقدمني في طريق الكمال بتركهم كالم بداءة املسيح وكيف 
أن نطبق عليهم  ينبغي  التوبة. كل هؤالء ال  وا على  أنهم تقسُّ
محاكم  عدالة  بحسب  الهالك  ضرورة  في  البشرية  مفاهيمنا 
البشر، ألن اهللا أب سماوي يفتقد أبناءه املرفوضني ”حتى يجدهم“ 

(مثل اخلروف الضال لوقا ٥١) ولو كان خالصهم ”كما بنار“.
هذا الفهم لعبرانيني إصحاح ٦ يؤيده الكالم اململوء رجاءً الذي 
الكمال  في طريق  السالكني  هؤالء  عن  بولس  القديس  به  أردف 
أيها  جهتكم  من  تيقنا  قد  ”ولكننا  سقطوا:  ثم  املسيحي 
هكذا  نتكلم  كنا  وإن  باخلالص،  ومختصة  أفضل،   ً أمورا األحباء، 
(أي بقسوة الكالم) … ألن اهللا ليس بظالم حتى ينسى عملكم 
وتعب احملبة التي أظهرمتوها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسني 
هذا  يظهر  منكم  واحد  كل  أن  نشتهي  ولكننا  وتخدمونهم. 
االجتهاد عينه ليقني الرجاء إلى النهاية، لكيال تكونوا متباطئني 
بل متمثلني بالذين باإلميان واألناة يرثون املواعيد“. ثم تكلم الوحي 
أن  تغير قضاء اهللا من جهة خالصنا، ألن اهللا ال ميكن  عن عدم 
يكذب ”فلذلك إذ أراد اهللا أن يظهر أكثر كثيرا لورثة املوعد عدم 
وجهاد  قوية  تعزية  سبب  وهذا  بقسم“.  توسط  قضائه،  تغير 
املؤمنني ـ ورثة املوعدـ املسنود بالنعمة، إذ ”ال ميكن أن اهللا يكذب، 
(وبذلك) تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك (إشارة 

إلى اجلهاد) بالرجاء املوضوع أمامنا“ ... والسبح هللا.  

  هل سمعت من قبل عن عجلون ملك مؤاب؟  الراجل 
ده أتخن  شخصية كتابية!   متام زي ما بقوللك كدا- 
كان رجل تخني جدا جدا -  ممكن تقرأ عنه بالتفصيل 
 ٢١ آية  من  بداية  الثالث  اإلصحاح  القضاة  سفر  في 
-  املهم أن الراجل ده  كان شرير واتعب شعب إسرائيل 
وقتله  القضاة  أحد  إحود  أرسل  ربنا  ولكن   ،ً جدا  ً جدا
بالسيف في بطنه-  كان هذا الرجل سمني جدا لدرجة 
ان السيف غاص بالكامل في أحشائه  واطبق شحم 

موته  جدا  السمني  امللك  ومات  عجلون   - اخلارج  من  السيف  يد  على  البطن 
الثقيل ولكن  التخمة  والوزن  النهارده نتكلم في املوضوع  انا نفسي  شنيعة. 

ليست تخمة اجلسد إمنا التخمة الروحية ً!
املوضوع دة مهم جدا ألن  احنا في الزمن ده كلنا عاملني نسمع ونسمع ونسمع 
في محاضرات وفي وعظات  وعلى اليوتيوب وفي اإلنترنت وفي الفيس كالم كتير 
 ومنا  اللي بيقرا في الكتاب املقدس والكتب الروحية واجلرايد املسيحية -  وده 
كله كالم ممتاز ...  و  لكن لألسف معظمنا عمالني نخزن نخزن ونسمن ونسمن 
ونتخن ونتخن من احلشو الروحي بدون أي ممارسة  أو تطبيق ملن يسمعه أو تغيير 
بنحضر  -   يعني  فايدة  ملوش  يبقى  بنسمعه  مامنارسش  اللي  ملا  حياتنا-  في 

وعظات ليه ؟؟
نبقى عاملني زي الشخص اللي عمال يأكل وياكل وياكل وال ميارس الرياضة وفي 
نبتدي  ريت  يا   - أمراض كثيرة  السمنة وسيكون عنده  النهاية  يقع في مرض 
وفي  حياتنا  ننفذه  ومنارسه  في  بنسمعه  في  الوعظات  نبتدي  اللي   - نتحرك 
مع  حربنا  أسرنا  وفي  وأفراد  بعائلتنا  حوالينا  بدايتها  اللي  الناس  مع  عالقتنا 
املسيح  -  ربنا يسوع  امللكوت  الى  العالم  وفي طريقنا  ولذات  اجلسد  شهوات 
نْ  لُّ مَ قال في سفر متى اإلصحاح السابع واالية٤٢ في املوعظة على اجلبل. «َكُ
رِ»  لو  خْ لَى ٱلصَّ ، بَنَى بَيْتَهُ عَ اقِلٍ لٍ عَ هُ بِرَجُ بِّهُ ا، أُشَ لُ بِهَ مَ هِ وَيَعْ ذِ الِي هَ َقْوَ عُ أ مَ يَسْ
سمحت ركز معايا على كلمة يسوع املسيح «ويعمل بها» !  هو ده كل اللي أنا 
عايزه أقوله الزم نعمل بالكالم اللي بنسمع وربنا يهدينا القوه إننا ننفذه  -  آمني.

التخمة الروحية
د. ياسر بطرس

الذي  املكان  فهو  صغير  عالم  اإلنسان 
وغير  املنظورة  اخلالئق  معا  تتحد  فيه 
املادية.  وغير  املادية  اخلالئق  املنظورة، 
العاملني  بني  الوصل  هو همزة  فاإلنسان 
املادي والروحي. أن كل ما خلقه اهللا كان 
حسنا، أما اإلنسان، فرأي اهللا انه حسن 
جدا (تكوين ١: ١٣).  فهو الوق الوحيد 
ومثاله  اهللا  صورة  على  خلق  الذي 
الوق  هذا  ألهمية    .(٦٢  :١ (تكوين 
الشرق  الهوتي  بعض  تخصص  الفريد، 
الرائع،  الوق  هذا  دراسة  في  والغرب 
اإلنثروبولوجيا  بعلم  يسمي  ما  وهو 

( (ygoloporhtna – eigoloporhtna‹l
وسأحاول بنعمة ربنا، في هذا املقال، أن 
الكائن  هذا  على  الضوء  بعض  أسلط 

الرائع وكيف فهمه أباء الكنيسة.    
اإلنسان  نعمل  املقدس:»  الكتاب  يقول 
على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على 
وعلى  السماء  وعلى طير  البحر  سمك 
البهائم، وعلى كل األرض، وعلى جميع 
الدبابات التي تدب على األرض.» (تك: ١: 
٦٢). أن استخدام لفظ اجلمع هنا ليس 
للتعظيم، فاللغة العبرية ال تستخدم 
العربية.  اللغة  مثل  للتعظيم  اجلمع 
بل اجلمع هنا الشتراك الثالوث في خلق 

اإلنسان.
وهذا اإلنسان هو نتيجة حوار ثالوثي مت 
بني أقانيم الثالوث القدوس!!  يقول في 
«إن  الفم:  ذهبي  ق.يوحنا  الصدد،  هذا 

مشروعه  ضمن  اهللا 
أراد  االسخاتولوجي 
اإلنسان  يختلف  أن 
اخلليقة  باقي  عن 
في  واضحاً  يبدو  وهذا 
كل  أن  التكوين  سفر 
قد  األخرى  األشياء 
من  واحد  بأمر  صارت 

ولكن  نور…  ليكن  سماء،  لتكن  اهللا. 
يقول  اإلنسان  خلق  إلى  يصل  عندما 
اهللا :»لنصنعنّ اإلنسان» وكأنه يتشاور 
مع أشخاص آخرين لهم نفس الكرامة 
ترى من هم  يا  هنا،  والسؤال  اإللهية»  
لهم  الذين  األخرين  األشخاص  هؤالء 
نفس الكرامة اإللهية؟ يجيب القديس 
باسيليوس الكبير، في عظته حول أصل 
اإلنسان قائال : «إن اهللا قال لنصنع ولم 
يقل ألصنع ويتضح من هذا أن الثالوث 
وعندما  اإلنسان،  في خلق  اشترك  كله 
دلّ  اإلنسان»  اهللا  «وخلق  الكتاب  قال 
وجود  رغم  األلوهة  وحدة  على  بذلك 
قوة  فهناك  (أقانيم)  أشخاص  ثالثة 
إلى  بينهم وحتملك  واحدة جتمع  فاعلة 
عبادة إله واحد لكنه في ثالثة أقانيم»  
أشخاص  فكلمة  البعض  يتوه  ولئال 
فالتعريف  األقانيم.  بهم  املقصود  هنا 
السليم لكلمة أقنوم هو: ما يقوم فيه 

أو ما يقوم عليه اجلوهر اإللهي.   
باقي  عن  وميزة  نكهة  له  فاإلنسان 

الوقات، هذه املسحة 
الصورة  طابع  هي 
اإللهية فيه. وعن هذه 
يقول  اإللهية،  الصورة 
غريغوريوس  القديس 
«هذه  الالهوتي: 
روح  من  هي  النسمة 
النعمة  وهذه  اهللا، 
يسميهما  باإلنسان  اخلاصة  اإللهية 
أو تدفقاً من الالهوت  ً من األلوهة.  جزءا
خلقه  منذ  اإلنسان  أي  املنظور.  غير 
يحمل اهللا في قلبه ويحافظ عليه حتى 
ولكن  اهللا،  قلب  في  هو   ً أخيرا يستقر 
ال  فهذا  إلهياً   ً جزءا ميلك  اإلنسان  كون 
الفرق  أنه قطعة من جوهر اهللا،  يعني 
أما  غير مخلوق  اإلله  أن  اهللا  وبني  بينه 

اإلنسان فموجود باخللق.“ 
ما  أرقي  ما  اهللا،  يا  اعمالك  أبدع  ما 
عزيزي  هذا  تدرك  هل  يديك!!  صنعته 
هنا  ويجري  يلهث  اإلنسان  أن  القارئ؟ 
وهناك بحثا عن قيمته، وبحثا عن إثبات 
القيمة  أن  ومتجاهال  متناسيا  ذاته، 
احلقيقية لإلنسان ليست فيما يصنعه، 

بل فيما صنع ألجله. 
الصورة  هذه  طبيعة  ما  اآلن،  والسؤال 
اإللهية لدى اإلنسان؟ وما هو هذا املثال 

وهل حتقق بالفعل هذا املثال؟
 هذا ما سنجيب عنه في املقال القادم، 

إن أحبت نعمة الرب وعشنا. 

الكائن الذي حير اخلليقة !!الكائن الذي حير اخلليقة !!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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النوبة... مضاد حيوي من 
ألف عام!

أهل  مومياوات  بعظام  العلماء  اكتشف 
إلى  ترجع  التي  مصر  جنوب  باقصى  النوبة 
أكثر من ١٠٠٠ عام وجود مادة كيماوية تشبه 

املضاد احليوي.
الكيماوي  املركب  هذا  أن  العلماء  ويؤكد     
ن عن طريق البكتيريا التي تعيش بالتربة.  تكوّ
املادة  هذه  استخالص  إمكان  اآلن  ويدرسون 
حيوي  كمضاد  الستخدامها  الكيماوية 
حديث يصلح في عالج بعض احلاالت املرضية.

أوكرانيا: «سباحة كالبي».. 
اسم على مسمى 

في  األحد،  أصحابها،  برفقة  كالب  تنافست 
كل  بنهاية  يعقد  للسباحة  سنوي  سباق 
القليلة  الشواطئ  أحد  ويستضيفه  صيف، 

الصديقة للكالب في كرواتيا.
على  الواقعة  سريكفينيتسا  بلدة  وعادت 
البحر األدرياتيي الستضافة السباق مرة أخرى، 
م على جزيرة راب ااورة ملدة عامني. بعدما نُظِّ

والفائز بسباق هذا العام، الذي شارك فيه ١٢ 
كلباً تقريباً، هو الكلب ”نيمبس“، والذي سبق 
كلب  ونيمبس   ،٢٠١٧ عام  بنسخة  الفوز  له 

رياضي كبير يبلغ من العمر ٧ أعوام.
أكثر  باحللوى  تهتم  التي  الكالب  أجل  ومن 
منافسات  أيضاً  احلدث  شمل  السباحة،  من 

ألسرع كلب في تناول اآليس كرمي.

اسبانيا... دواء يحول األطفال لـــ»أشباه 
ذئاب»

ع في  أدى عقار خاطئ تناوله أطفال رضّ
والظهر  بالوجه  شعر  منو  إلى  إسبانيا 
ومواضع أخرى في أجسامهم، بشكل 
يعرف  ما  وهو  طبيعي،  وغير  مفرط 

بـ»متالزمة فرط الشعر». 
 ١٧ إنَّ  محلية،  صحف  وقالت 
بـ“متالزمة  يعرف  مبا  أصيبوا  طفالً 
جراء  الذئاب“،  ”أشباه  أي  املستذئبني“ 
الصحف  تلك  واستندت  العقار،  هذا 
وآباء  املعنية  اإلسبانية  الهيئات  إلى 

صغار مصابني.
ونقلت صحيفة ”البايس“ اإلسبانية عن أجنيال سيليس من غرناطة، قولها: ”منا كثير من الشعر 
في جميع أنحاء جسم ابني، في اجلبهة واخلدين والذراعني والساقني واليدين، وكان حاجبه مثل 

حاجب البالغني، ما تسبب لنا في كثير من اخلوف ألننا لم نكن نعرف ما اخلطب».
وأضافت سيليس أن ابنها لم يكن قد جتاوز سن ٦ أشهر عندما بدأ النمو غير الطبيعي للشعر 

لديه.
”كوميكا سور“  توزيع شركة  عن  اخلطأ جنم  أنَّ  إسبانيا  في  املعنية  الصحية  الهيئات  وذكرت 
لألدوية عن طريق اخلطأ، عدة دفعات من دواء ”مينوكسيديل“ املستخدم في عالج ضغط الدم، 

ويستخدم أيضاً ضد تساقط الشعر.
أبريل، تولَّت هيئة «AEMPS» اإلسبانية  وبعد ظهور احلالة املرضية األولى للعالج اخلاطئ، في 
اجلاري  أغسطس  مطلع  في  أمرت  كما  املشكلة،  سبب  إلى  وتوصلت  األمر  األدوية  لسالمة 

بسحب جميع العقاقير اخلاطئة.
وأمرت الهيئة أيضاً بإغالق الشركة املصنعة للعقار، حتى أجل غير مسمى، نتيجةَ عدم االلتزام 

بلوائح الرقابة، بشكل جسيم.
إذ  أكثر من ١٧ طفالً،  العقار اخلاطئ  املتضررين من  أن يكون عدد األطفال  ومن غير املستبعد 

ف، عن حالة جديدة رغم أن الهيئات املعنية جتري حتقيقات بهذا الشأن منذ عدة أشهر. شِ كُ
 وطمأنت السلطات اإلسبانية اتصة اآلباء واألمهات على حالة أبنائهم، مؤكدةً أنَّه على الرغم 
من إمكانية حدوث أعراض جانبية مختلفة لعقار ”مينوكسيديل“ فإنه ال يصيب بأضرار دائمة

أوكرانيا: النظارة الفواحة.. 
رائحتها تالزمك أينما كنت

تنبعث  شمسية  نظارة  أوكرانية  شركة  ابتكرت 
منها رائحة القهوة الساخنة، وهي شركة تشتهر 

مبنتجاتها املبتكرة املرتبطة بالنب. 
التنفيذي  الرئيس  هافريلينكو،  ماكسيم  وأجرى 
جتارب  األوكرانية،  كوفي“  ”أوتشيس  لشركة 
النعناع  مثل  مختلفة  نباتات  باستخدام 
والبقدونس والهيل، سعياً إلنتاج نظارات صديقة 
ضالته  وجد  أن  إلى  أيضاً،  املوضة  وتواكب  للبيئة 

في رواسب مشروب القهوة.
القهوة  رواسب  البيئة  تراعي  وتستخدم صناعات 
بالفعل في إنتاج أشياء مثل قطع األثاث واألكواب 
وأحبار الطباعة والوقود العضوي، لكن هافريلينكو 
ن استخدمها في صنع نظارات شمسية  هو أول مَ

تنبعث منها رائحة املشروب الساخن.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة: ”أوالً، القهوة سوداء وهو لون كالسيكي للنظارات الشمسية 
يناسب كل املناسبات. ثانياً، يوجد الكثير من رواسب القهوة في العالم.. هناك ماليني األطنان 

من رواسب القهوة في العالم».
واستخدم هافريلينكو، الذي ينحدر من عائلة معروفة بصناعة النظارات ولديه خبرة ١٥ عاماً 
في هذه الصناعة، رواسب نحو ٣٠٠ عينة قبل صنع النظارة التي وصفها باملثالية واملتاحة حالياً 

.ً بسعر يتراوح بني ٧٨ و٨٩ دوالرا
وأشار إلى أن امليزة األساسية للنظارة املصنوعة من رواسب القهوة وألياف الكتان وامللتصقة 

باستخدام زيت نباتي هي أنها تتحول عند التخلص منها إلى سماد بعد ١٠ أعوام.
وفي أول محاولة من جانب ”أوتشيس كوفي“ جلمع أموال من العمالء عبر منصة ”كيكستارتر“، 
دوالر، وجذبت  آالف  األولي بجمع ١٠  دوالر متجاوزة هدفها  ألف  قليالً على ١٣  يزيد  ما  جمعت 
عمالء من الواليات املتحدة األمريكية، وغرب أوروبا، واليابان، وأستراليا، وذكر هافريلينكو أن ١٠٪ 

فقط من زبائنه من أوكرانيا.

العراق: الرسم باحلالقة.. 
وجوه جنوم الكرة على رؤوس الشباب

هادي،  مروان  ى  يُدعَ عراقي،  يتيح حالق 
بلدة  في  القدم  بكرة  املولعني  للفتية 
حلبجة الكردية بالعراق, قصات شعر 
برسوم  رؤوسهم  خاللها  يزيّن  مميزة 

لوجوه أشهر الالعبني.
عاماً،   ٢٨ العمر  من  البالغ  هادي،  وبدأ 
هذه الرسومات منذ نحو ٤ أشهر، وقال 
البلدة يحتشدون  إن الفتية من أنحاء 
الصغير،  محله  في  احلني  ذلك  منذ 
حتى يتولى رسم وجوه جنوم كرة القدم 

الذين يحبونهم على رؤوسهم.
األطفال  من   ً كثيرا أن  هادي  وأضاف 
وجه  رسم  منه  يطلبون  واملراهقني 
كريستيانو  البرتغالي  القدم  كرة  جنم 

رونالدو، أو جنم ريال مدريد جاريث بيل.
معهد  خريج  وهو  احلالق،  ويضع 
حتت  الفنية  مهاراته  اجلميلة،  الفنون 
بجميع  يهتم  إذ  رسومه،  في  االختبار 

تفاصيلها.
احلديثة  الطريقة  بهذه  الشعر  وقصّ 
طويالً  وقتاً  يستغرق  ألنه  مكلف، 
يصل  ما  هادي  يتقاضى  حيث  نسبياً، 
عراقياً)   ً دينارا  ٥٩٦٧٠)  ً دوالرا  ٥٠ إلى 

مقابل رسم وجه العب على رأس أحد زبائنه، ويتطلب األمر منه نحو ساعتني.
أن يتمكن يوماً من مشاهدة مباراة حية بشكل مباشر بني  زبائنه،  ويأمل هادي، مثل معظم 

فريقي كرة قدم من إسبانيا، وأن يستطيع تقدمي موهبته للجمهور األوروبي.

هولندا... أكبر حديقة 
ورود في العالم

بالعالم.  للورود  أكبر حديقة  تقع في هولندا 
وتبلغ مساحة تلك احلديقة التي يطلق عليها 
(الهكتار: عشرة   !ً «کوکن هوف» ٦٦٠ هکتارا

آالف متر مربع). 
املصدرة  الدول  أكبر  من  بأنها  هولندا  وتعرف 
من  األنواع  هذه  أشهر  ومن  وتقاويها.  للزهور 
والزنابق  والورود  والقرنفل  التيوليب   : الزهور 

واألوركيد.

نيودلهي... هوائيات 
من الصنوبر!

استخدام  إمكان  اتصون  اخلبراء  يدرس 
اشجار الصنوبر كبدائل لألعمدة الالسلكية 
إرسال  كهوائيات  تستخدم  التي  املعدنية 

واستقبال املوجات الالسلكية. 
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Conservatives have a 
positive vision for Can-
ada. In our plan, there’s 
room for every Cana-
dian who believes in 
responsible government 
spending, lower taxes, 
and a more affordable 
Canada for everyone. 
This is Conserva-
tive Leader Andrew 
Scheer’s vision because 
he understands the day-to-day 
of Canadians. He spoke recent-
ly about his upbringing, saying, 
“We lived in a small townhouse 
in Ottawa. We didn’t have a lot 
of money. We’d have had more 
if the government didn’t take so 
much. But we got by. We didn’t 
own a car, so we took the bus ev-
erywhere.  Mom would buy ev-
erything second-hand so my sis-
ter could have dance lessons, so 
I could play baseball … She in-
stilled in me a lasting obligation 
to make life even just a little bit 
better for the people around me. 
To raise my three daughters and 

two sons with the same 
strength and optimism 
she showed me. To give 
of myself so the bur-
dens of others might be 
lighter, just as she had 
done during her whole 
life. That is her legacy 
to our family. I want it 
to be my legacy to this 
country.”
My Conservative col-

leagues and I stand with Andrew 
Scheer in working to raise people 
up, so that all Canadians are suc-
cessful. We believe in uniting 
Canadians together, so that we 
can build a better future for our 
children and our grandchildren. 
We are motivated by what is best 
for all Canadians. That is who we 
are. And that is who we will con-
tinue to be into the future.

Sincerely, 
Bob Saroya
Conservative Member of 
Parliament for 
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

 POSITIVE CONSERVATIVE VISION

“That’s impossible… no way... no one can 
do that… there’s no way I can ever reach that 
high a bar.”
That’s the most common reaction to whenever 
I preach a message about God’s standard for 
our purity - a standard that can be summed up 
in one verse:
“But among you there must not be even a hint 
of sexual immorality, or of any kind of impu-
rity, or of greed, because these are improper 
for God’s holy people.” (Ephesians 5:3)
NOT EVEN A HINT!  Not even a hint of im-
purity in your habits.  Not even a hint of impu-
rity in your relationships.  Not even a hint of 
impurity in your thoughts.  Not even a hint of 
any kind of impurity!
IS THAT EVEN POSSIBLE?  CAN WE 
EVER ATTAIN SUCH A STANDARD?
This might surprise you but the two ques-
tions above don’t have the same answer.  The 
answer to one is YES and the other is NO.  
Huh???
First of all, is that standard possible?  NO 
WAY!  There’s no way that anyone can live in 
the world today and avoid all the impurity and 
lust that is all around us.  You can’t even go 
to the grocery store to buy milk for your child 
without being inundated with sexual messages 
at the checkout line.  3 TIPS TO IMPROVE 
YOUR SEX LIFE… or THE SECRET LOVE 
AFFAIR OF CELEBRITY X (of course I only 
know this because others have told me about 
it :)) It’s everywhere!  You can’t go anywhere 
without being bombarded with impure sights 
and sounds which lead to the host of impure 
thoughts and feelings that plague us today.
So instead of striving for God’s standard of 
NOT EVEN A HINT – which we feel is im-
possible and unreasonable – we adapt it.  We 
lower the bar.  We water down His standard 
and create our own.  Joshua Harris, best-
selling author of many books including Sex 
Is Not the Problem (Lust Is): Sexual Purity 
in a Lust-Saturated World, calls this “the diet 
mentality.”
A lot of us have developed a diet mentality to-
ward lust.  We really want to cut back on lust 
because we know it’s not healthy and it makes 

us feel bad.  But like some rich, calorie-laden 
chocolate dessert, lust is just too tasty to resist 
completely.  Surely God will understand if we 
break our diet and nibble a little lust now and 
then.
The diet mentality makes sense and sounds 
like a good plan when compared to how the 
rest of the world is living.  But there’s one 
problem…IT ISN’T GOD’S STANDARD!  
God’s standard is NOT EVEN A HINT.  God 
says that lust and impurity has no place in your 
life.  I am not saying it is easy, but we have to 
at least agree that it is what God says.  And if 
God says it, then we have no right to change it 
or water it down.
Jesus Himself even spoke about this high stan-
dard of God and the importance of holding to 
that high standard in an even more blunt and 
straightforward way - see Matthew 5:27-30 – 
as He said that whatever/whoever causes you 
to sin needs to be cut off and cast away im-
mediately, no matter how precious or dear it 
might be to you.
NOT EVEN A HINT means we must fight 
against lust and impurity in our eyes, in our 
thoughts, in our conversations.  We must strive 
for purity in our music-listening, in our mov-
ie-watching and in our web-surfing.  We can’t 
accept the world’s standard for relationships 
or behavior or TV shows or jokes or anything.
Why?  Because “among you there must not 
be even a hint of sexual immorality, or of any 
kind of impurity, or of greed, because these 
are improper for God’s holy people.”
Is that possible?  I already told you the answer 
is NO.  But can we attain it?  ABSOLUTELY.  
Why?    I’ll answer that question with a pas-
sage from the Bible for now and I’ll elaborate 
on it more later this week.
“Thus says the Lord to you: ‘Do not be afraid 
nor dismayed because of this great multitude, 
for the battle is not yours, but God’s … Do not 
fear or be dismayed; tomorrow go out against 
them, for the Lord is with you.”  (2 Chronicles 
20:15-17)
God’s standard of purity might not be possible 
but it is attainable.  Now it’s time to go out 
there and do our best to get it.

IT MIGHT NOT BE 
POSSIBLE, BUT IT 
IS ATTAINABLE?

Father 
Anthony Messeh

Good News Team Good News Team 
Congratulates Congratulates 

Garnett & Rebecca Genuis Garnett & Rebecca Genuis 
For the new baby For the new baby 

Phineas Francis Genuis (Finn)Phineas Francis Genuis (Finn)

Wishing newbornWishing newborn
a lifetime of good health and a lifetime of good health and 

Happiness  Happiness  

TO TO 
MARIA ELARIF 
ON GETTING THE ON GETTING THE 

OUTSTANDING OUTSTANDING 
TROPHY TROPHY 

AT THE KIDS AT THE KIDS 
CONVENTION !!!CONVENTION !!!

MM

CONGRATULATIONSCONGRATULATIONS
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Living According to Your Values - Part Two 

 Last time, we talked about why and how 
our values influence our decisions and 
choices. We know that our values - what is 
really important to us - shape our priorities. 
This helps us make decisions for ourselves. 
But sometimes, we are unable to live accord-
ing to our values fully. This can happen for 
many reasons: life may not give us many 
choices, we might feel unwell or stressed, we 
have conflicting thoughts and emotions, etc.
For example, let’s say you value spending 
time with friends and family. But life is really 
busy with constant work duties, long hours, 
and things to do. You begin feeling stressed, 
you are not relaxing or sleeping enough, 

and you feel ‘down’. Because you have so 
much to do - and the fact that you feel kind 
of ‘down in the dumps’, makes you either go 
to work, or come home and ‘crash’. As a re-
sult, you have not spent much time with your 
loved ones, nor have you relaxed in a while.
Of course, this makes you feel frustrated 
and even more stressed. You are unable to 
do other things that are meaningful to you. 
Your values of family-time and relaxation 

are being bypassed. This is a terrible feel-
ing! Being unable to live out these values 
produces anger, resentment, and sadness.
Now, how do we change this? How do we help 
make your life more aligned with your values? 
Of course, you might not be able to take time 
away from work to be with your family. You 
cannot simply ‘not work’ because you don’t 
feel like it. But that is not what I am implying.
To truly align your life with your values, you 
need to be creative. You might not be able to 
skip work, but can you, for example, take 2 
hours one night a week to be with your loved 
ones? Can you get extra work done in the 
office so that you need not bring it home? 
Perhaps you can schedule a weekend to re-
lax, away from work? Or maybe you can 
talk to your boss and ask for an extension?
We know that life doesn’t always work our 
way. And that is what makes it challenging. 
To live according to your values requires us to 
focus on what is meaningful, edifying, and sat-
isfying to us. It means understanding that we 
don’t always ‘get our way’ in life, but regard-
less, we can do our best to prioritize our values. 
It is helpful, in difficult moments, to consider 
your values, why they are important to you 
(ex. why is XXX valuable? What does it do 
for you in life? For your mood, health, etc?), 
and what you can do to make them an active 
part of your experiences. The more you prac-
tice this, the more you will notice yourself 
becoming more resilient, happy, patient, and 
calm.

As the federal election begins 
this Fall, the top issue on many 
voters’ minds will be afford-
ability. Most Canadians are get-
ting by economically, but many 
are struggling to get ahead. In-
creased taxes and economic un-
certainty as a result of federal 
government policy are not help-
ing that situation.
But more and more, foreign 
policy issues are becoming a key part of our federal 
election debates as well. There are many reasons why 
Canada’s engagement with other countries is becom-
ing more important to voters. Some of these reasons 
include the significant impact of foreign relationships 
and trade on Canadian security and prosperity, the 
growing political par ticipation of new Canadians for 
whom Canada’s engagement in the world is a priority, 
and the way that new technology makes images and 
stories about global events more accessible. For many, 
including the Coptic community, Canada’s position on 
human rights and religious freedom around the world 
is of particular importance.
During this election, for the second time, there will 
likely be a national leaders’ debate specifically focused 
on foreign policy issues. Munk Debates regularly hosts 
debates on key emerging topics and is well-known as 
a leading global debate platform. These debates are 
hosted in Toronto, but appeal to a wide audience and 
have attracted prominent intellectuals and politicians 
from around the world. So, it will be fitting and worth-
while to have leaders from all major parties exchange 
ideas on key foreign policy issues on that stage.
Except, unlike last election, that may not happen this 
time after all. The Liberals have thus far refused to say 
whether they will participate in this prestigious foreign 
affairs debate. Leaders of all other parties (Conserva-
tive, NDP, and Green) have confirmed their participa-
tion. The debate is scheduled to take place on October 
1st, and organizers are circulating a petition in hopes 
of forcing Justin Trudeau to join the conversation.
Canadians care about foreign policy issues and de-
serve to have leaders who are willing to debate them 
openly. But it is not all that surprising that the Liberals 
are reluctant to participate in this debate. Big problems 
have emerged with many major players around the 
world since the last election.  Our relationships with 
the United States, with China, with India, and with 
Saudi Arabia all face new emergent challenges which 
make the Liberals’ hope of securing a UN Security 
Council seat seem very unlikely. In most cases, those 
challenged relationships have less to do with princi-
pled positions taken and more to do with imprecision 
and inconsistency. 
Of particular concern to those following human rights 
issues, the Liberals cancelled the Office of Religious 
Freedom, and have generally failed to act in response 
to various growing human rights crises around the 
world. Andrew Scheer has already committed to re-
open the Office of Religious Freedom if he becomes 
Prime Minister.
Clearly the Liberal government has reasons behind the 
choices that they have made. But the Prime Minister 
should be willing to show up and defend those choices 
during the Oct 1st debate.

FOREIGN POLICY DEBATES 

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E R I D D L E 

T I M ET I M E

There are 30 cows and 28 chickens. 
How many didn’t?
Answer for the last issue:
Do you mind?

By: 
Philo Girgis
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PROMOTION PERIOD: SEP 6TH TO SEP 12TH, 2019BIG SAVINGS ON DAILY ITEMS*

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly flyer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

Buy Any Chicken / Beef
Shawarma Bowl, Receive

A FREE
FOUNTAIN DRINK

WATERMELON
20-25lb

International BuffetI i l

CRISPY
CHICKEN
WING

99$
/ LB8.

REGULAR

9$
.

REGU

SPECIAL

99$
/LB6.

FREE

CHRISPY FRIED ONIONS

Reg: $2.59/ea
Handi Brand - 400g

MILK RUSK

Reg: $2.99/ea
Britannia Brand - 560g

LON

SPECIAL

99$ /EA3.JUMBO

g

SPECIAL

57$ /EA1.
SPECIAL

99$ /EA1.


