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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 
South

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

اأونتاريو ُتوقف خطة اإعادة فتح الأقت�صاد ملدة 

اأربعة اأ�صابيع مع اأرتفاع حالت كورونا

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

الإمارات والبحرين توقعان يف وا�صنطن 

اإتفاقية التطبيع مع اإ�صرائيل  

 حزب املحافظني 

يفوز باأغلبية املقاعد 

مبقاطعة نيوبرنزويك 

وُي�صكل حكومة اأغلبية
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أغـابـي

اشرف لوقا: 2482-704-647 - مخلص مرقس: 647-861-1566

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

tel: 905-604-9020
3636 steeles ave. e. #121
across from the new st. Mark cathedral (west side)

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121

�صركة

.JCS Contracting & Marketing LTD
م . ح�صام اإبراهيم     و     م. ابرام مقار

وجميع املديرين واملهند�صني والعاملني

ُيقدمون 

 خال�ص العزاء

للزميل املهند�ص / جورج عبد املالك

مدير امل�صروعات بال�صركة 

يف اإنتقال الوالد 

�صبحي فوزي عبد املالك
خال�ص العزاء جلميع اأفراد الأ�صرة يف كندا وم�صر 
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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 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

راأي املحـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

املصرية  الصحة 
التجارب  بدء  تُعلن 
لقاح  على  السريرية 
بفاكسيرا  كورونا 
............................ص11

الدورة  إنتهاء  مع 
البرملانية املصرية

إجنازات  هي  ما 
مجلس  واخفاقات 
اهم  جتاه  النواب 
القبطية  القضايا 
(1-3)...................ص14

تخزين  طرق  أفضل 
أزمة  خالل  الكمامة 
كورونا ................ص 8

 
على  إثيوبي  تعليق 
الفيضانات  أسباب 
ومسئولية  املدمرة 
عنها  النهضة  سد 
........................... ص11

42 عامًا بني �صالم ال�صادات و �صالم 2020

يف ظهر يوم ال�سابع ع�سر من �سبتمرب 1978، كان احلدث الأكرث 

اإتفاقية  توقيع  وهو  الع�سرين،  القرن  يف  الأو�سط  بال�سرق  جدًل 

ال�سالم امل�سرية الإ�سرائيلية مبنتجع كامب ديفيد بالبيت الأبي�ض، 

»مناحم  الإ�سرائيلي  الوزراء  ورئي�ض  ال�سادات  اأنور  الرئي�ض  بني 

بيجن« برعاية الرئي�ض الأمريكي »جيمي كارتر«. وهي الإتفاقية 

ال�سالم  اإنهاء حالة احلرب واإقامة  التي حملت يف مادتها الأوىل 

بني الدولتني. اإتفاقية اأثارت عا�سفة ا�ستمرت ل�سنوات يف �ستى 

اأنحاء العامل ب�سفة عامة وباملنطقة العربية ب�سفة خا�سة. ورغم اأن 

ال�سادات وبيجن ح�سال على جائزة نوبل لل�سالم بعد الإتفاقية 

باأ�سابيع، اإل اأن ال�سادات ناله ما ناله عربيًا بل وحمليًا جراء تلك 

الإتفاقية. فقد تبع اإتفاقية ال�سالم حالة عداء عربي غري م�سبوقة 

ُعقدت   ،1978 نوفمرب  ففي  بعدها،  ال�سادات«   - »م�سر  �سد 

العربية من  القمة نقل مقر اجلامعة  قمة عربية يف بغداد وقررت 

العا�سمة امل�سرية اإيل العا�سمة التون�سية، وكذلك تعليق ع�سوية 

م�سر باجلامعة العربية. تالها اإعالن الدول العربية قطع العالقات 

املنتجات  الرحالت اجلوية معها ، ومقاطعة  ، وتعليق  مع م�سر 

امل�سرية ، وعدم التعامل مع الدولة امل�سرية واأفرادها ب�سفة عامة، 

العربي  بالإعالم  ال�سادات  �سد  حاد  اإعالمي  هجوم  عن  ف�ساًل 

الو�سع النعزايل  الوقت ، وظل هذا  ال�سعودية يف ذلك  تزعمته 

�سد م�سر حتى عام 1990. ومازالت دول عربية 

رئي�ض  هناك  اأن  لطالبها  م�سر  تاريخ  يف  ُتدر�ض 

خائن اأ�سمه ال�سادات اأقام عالقات مع اإ�سرائيل. 

اأبرزها  داخلية  حكومية  لهزات  ال�سادات  حكم  تعر�ض  حمليًا 

ا�ستقالته  امل�سري  اخلارجية  وزير  كامل  اإبراهيم  حممد  اإعالن 

بعد الإتفاقية ب�ساعات، واأ�سدر كتاب »ال�سالم ال�سائع يف اتفاقية 

الثمن  ال�سادات والتفاقية، كما كان  كامب ديفيد«، هاجم فيه 

من  �سنوات  ثالث  بعد  حياته  هو  ال�سادات  دفعه  الذي  الفادح 

التفاقية 

من�سف  التاريخ  ولأن  الأحوال،  اأغلب  يف  عادل  التاريخ  ولأن 

يعرف  اأن  الأقدار  �ساءت  فقد  الزمن،  طال  مهما  كبري  حد  اإيل 

ال�سادات واخلا�ض بذلك  الرئي�ض  العربي ذكاء وبعد نظر  العامل 

الفعل وتلك الإتفاقية حتديداً، ففي نف�ض املكان بالبيت الأبي�ض 

42 عامًا، ويف �سبتمرب احلايل وقف ممثلي دولتي الإمارات  وبعد 

اجلانب  مع  �سالم كامل  اتفاق  لتوقيع  والبحرين  املتحدة  العربية 

عقــــــــود  اأربعة  قبل  ال�سادات  اإليه  فطن  حاًل  الإ�سرائيلي. 

ال�سعارات  اأ�سحاب  مازال  وطريقًا  الأخرين،  يعرفه  اأن  قبل 

منع  يحاولون  ال�سعوب  بعواطف  واملتالعبني  والربوباجندا 

الأخرين من ال�سري فيه.

ابـرام مقــار
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على  الفكرية  للثوابت  وجود  ال 
حني  املُعتقدات  كل  األرض،  هذه 
في  والتعمق  ماضيها  نبش  يتم 
البحث عن جذورها قد تقود إلى 
شكوك، وهذه الشكوك قد تكون 
طريُقا نحو يقنٍي راسخ، أو تكون 
بوابة اكتشاف ُمعتقداٍت جديدة 
املُعتقدات  استبدال  واختيار 

اإلنسان  أن  ويبدو  بها،  السابقة 
معرفة  من  التنقل  ألجل  ُخلق 

ال  بشكوك  محفوف  طريق  في  أخرى  إلى 
تنتهي، ومحطات يقني قصيرة األمد، وصارت 
احتماالت هذا التنقل بني االكتشافات امُلتلفة 
في عاملنا احلديث الذي تضاءلت فيه السيطرة 
على مصادر املعلومات، إذ لم تعد األسرة هي 
واملُعتقدات  األفكار  بغرس  األولى  املُتحكمة 
عن طريق توريثها من جيٍل إلى جيل، ولم تُعد 
الدولة قادرة على التحكم بالبرمجة العقلية 
ألفراد امُلتمع عن طريق اإلعالم احمللي كما في 
السابق، فيسهل جمع الناس على دين واحد 

أو طائفة واحدة من الوالدة حتى املوت.
من  متنوعة  ألفكار  سمحت  االتصاالت  ثورة 
العربي  العالم  على  باإلطالل  أخرى  عوالم 
واللجوء  الهجرة  اإلنترنت، وموجات  نافذة  من 
بسبب أحداث عام 2011م في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، والصدمات النفسية املُركبة 
اإلنسان  واجهه  ما  بسبب  رافقتها  التي 
البلدان  في  جديدة  وآالم  بلده  داخل  آالم  من 
املُستضيفة ساهمت في زعزعة شعور الناس 
البعض  جلوء  النتيجة  وكانت  واإلميان،  باألمان 
يبدو أكثر مصداقية من وجهة  لدين آخر قد 
نظرهم في تلك اللحظة، أو االنسالخ عن أي 
دين ُمحدد مع اإلميان بوجود إله، أو التخلي عن 
وهو  إله بصورة ُمطلقة،  تصديق فكرة وجود 

ما يُعرف بـ »اإلحلاد«.
سواًء في العالم العربي أو العالم 
فّروا  ُملحدون  هناك  الغربي؛ 
التقييد  حالة  بسبب  الدين  من 
في  املُبالغ  والتشدد  والتضييق 
خصوًصا  وطقوسه،  أحكامه 
تتوافق  أن  ميكن  ال  التي  تلك 
احلديث،  العصر  ُمعطيات  مع 
بعض  أن  األمر  في  والطريف 
بسبب  الدين  من  الفارين  أولئك 
ُمتشددين«  »ُملحدين  إلى  حتولوا  تشدده 
احلُر،  مفهومه  من  اإلحلاد  جرَّدت  درجة  إلى 
أو  املفروضة  غير  االلتزامات  كافة  املُتحرر من 
يفرض  ُمعتقد  إلى  الدولة،  بقوانني  املمنوعة 
إجراءات صارمة على األفراد، ويُطالبون اآلخرين 
ويسلكون  أفكارهم،  يعتنقوا  بأن  جميعًا 
سلوكياتهم، وال يحق لهم أن يخطوا خطوة 
خارج احلدود التي يرسمونها لهم ويفرضونها 

عليهم!
»خيار  عدمه  أو  الدين  يكون  أن  يُفترض 
شخصي« بعيد عن اإلجبار، وكما أن »اإلكراه 
في الدين« أمر غير مقبول؛ فإن »اإلكراه على 
وانعدام  االزدواجية  غاية  في  أمرًا  اإلحلاد« 
على  اإلكراه  آالم  جرَّب  من  ألن  املنطقية، 
اآلخرين  يُجبر  أن  ميكن  ال  نوع  أي  من  ُمعتقد 
تعذيب  يستهويهم  ممن  كان  إذا  إال  آخر  على 

اآلخرين!
أن  من  اتساًعا  أكثر  فيه  نعيش  الذي  العالم 
غير  أفكارًا  يُصدق  أن  اختار  ألنه  غيرنا  نكره 
التي صدقناها، ومُيكننا أن نعيش مًعا بسالم 
دون  والعقائدي  الفكري  التنوع  هذا  كل  مع 
أن  مُيكننا  بل  ونبذهم،  اآلخرين  إللغاء  حاجة 
الذي وحبتنا  التنوع  نستفيد ونستمتع بهذا 

إياه احلياة كي ال تكون ضيقة ومُملة.

ُملحدون ُمت�شددون!

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غربيــــــــال

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

أونتاريو  وزراء  رئيس  فورد  دوج  من  كال  اجتمع 
وهذان  الكيبيك،  وزراء  رئيس  لوجو  وفرانسوا 
اإلقليمان ميثالن مركز كندا سياسيا واقتصاديا، 
الثانية  املوجة  مبواجهة  يتعلق  فيما  للتنسيق 
مع  للتعامل  السياسات  وأفضل  كورونا،  من 
بهذه  يتعلق  فيما  الفيدرالية  احلكومة  أوتاوا 
العالقة  أن  االجتماع  من  باديا  وكان  املرحلة. 
طيبة وقوية بني فورد ولوجو، خاصة وأن كالهما 
ينتمي لتيار سياسي وان كان مغاير إال أنه قريب 
ولوجو  محافظ،  مييني  ففورد  التوجهات،  في 
كان ميثل ميني وسط مع نزعة تدريجية لتعظيم 
من هوية الكيبيك. وكان مؤكدا أن كال منهما 
سيتخذ التدابير لالزمة حلماية الصحة العامة 
مع مطالبة املواطنني مبراعاة احلفاظ عليها، دون 
األولي  املوجة  وأن  خاصة  لالقتصاد،  كلي  غلق 
كبدت حكومات األقاليم والفيدرالية، املليارات 

من الدوالرات املهدرة.
الكيبيك  وزراء  رئيس  حركة  تتوقف  وال  هذا 
فرانسوا لوجو من أجل السيطرة قدر اإلمكان 
بوادر  بدأت  التي  كورونا،  فيروس  انتشار  على 
االنتقادات  من  الرغم  وعلى  الثانية.  موجته 
احلادة، التي توجه حلكومة الكاك التحالف من 
أجل الكيبيك، إال أن التوازن بني الصحة العامة 
للمواطنني في اإلقليم الفرانكفوني واستمرار 
مفصليان  حتديان  ميثالن  االقتصاد  عجلة  دوران 

أليهما تكون األولوية.
انخفاضها  بعد  كورونا،  حاالت  تزايد  مع 
األسابيع األخيرة، أدى لسيادة حالة من القلق، 
خاصة وأن كل التكنهات واألقاويل السابقة بأن 
األطفال والشباب قادرين على هزمية الفيروس، 
أم ال مجال له على طريق العلم والدقة، خاصة 
املراحل  في  الطلبة  من  عدد  أصيب  أن  بعد 
االبتدائية والثانوية، وهو ما أدى للعزل الصحي 
للمدارس،  كامل  غلق  دون  وفصولهم  للطلبة 
املاضي  العام  بعد  عن  التعليم  أثبتت  أن  بعد 
من  والطالبات  الطلبة  وقيام  جدواه،  عدم 
مختلف املراحل الدراسية، مبتابعة التعليم عن 
بعد، دون جدية حقيقية، وهو ما جعل مستوى 
الرغم  وعلى  للغاية.  وسيئ  ردئ  التحصيل 
وسائل  عبر  بعد  عن  التعليم  مساوئ  كل  من 
قائم،  بديل  يبقي  أنه  إال  احلديثة،  التكنولوجيا 
التعليم  إلغاء  من  ضررا  أخف  أنه  اعتبار  على 
على  يقضي  تطعيم  إلى  التوصل  كلية، حتى 

فيروس كورونا اللعني.
الكيبيكيني  من  الكيبيك  ورزاء  رئيس  وطالب 
أن  املفروض  املسؤولية  وحتمل  بجانبه  الوقوف 
بعض  أن  إلى  مشيرا  مستواها،  على  يكونوا 
الكيبيكيني يرفضون ارتداء الكمامة، ولذا فإنه 
على  دوالر   6000  –  400 من  غرامات  ستفرض 
واملواصالت  األماكن  في  الكمامة  يرتدي  ال  من 

العامة، ألنه ميثل تهديدا للصحة العامة.
يبدو أن ال مفر من االستمرار في فتح االقتصاد 
ونفسية،  اقتصادية  تدريجيا العتبارات عديدة، 

واجتماعية وغيرها من اعتبارات مهمة. 
من  حالة  ظل  في  لوجو  تصريحات  وتأتي 
اعلنت  أن  بعد  العالم  على  تسيطر  الغموض 
جامعة اكسفورد البريطانية وشريكها اكسترا 
زينكا أن هناك أعراض جانبية للتطعيم، الذي 
ضغوط  بعد  بيوم  وبعد  حاليا،  اختباره  يتم 
عاملية، غير معلنة، أعلنت اجلامعة واكسترا من 
إلى تطعيم مع نهاية  التوصل  جديد امكانية 

العام احلالي.
من  الثانية  املوجة  بدء  من  الرغم  على  لكن 
من  عدد  ومهاجمة  االنتشار،  في  كورونا 
وإسبانيا  فرنسا  مثل  حادة  بصورة  الدول 
والفرق  الطبية  الكوادر  أن  إال  مخيفة،  بدرجة 
في  األول  من  أكثر  خبرة  اكتسبت  التمريضية 

التعامل مع هذا الفيروس اللعني. 
أجهزة  مختلف  عجز  من  الرغم  وعلى 
االستخبارات في العالم في التوصل إلى أصل 
عالم  سبتمبر   11 يوم  خرج  الفيروس،  هذا 
صيني، وهي البلد املصدر لهذا الفيروس، ليقول 
مت  الفيروس  إن  تقول  قوية  معطيات  لديه  إنه 
اجلهة  يحدد  أن  دون  البشر،  طريق  عن  اطالقه 

التي أطلقته.
التزال حالة الغموض تسيطر على املوقف، وال 
أحد يعرف متي يتم القضاء على هذا الفيروس، 
من  تعاني  ذاتها،  املتحدة  الواليات  وأن  خاصة 
أكثر من 5 ماليني إصابة، واالنتخابات الرئاسية 
على األبواب، وال أحد يعرف مدي قدرة الواليات 
املتحدة للتوصل إلى تطعيم فعال، على الرغم 
من االعالن عن البدء في تطعيم الفرق الطبية 

وبعض الواليات مع بداية أكتوبر اجلاري.
السطح  على  اعالميا  تبرز  االثناء  هذه  في 
تفاصيل قيام احلكومات بالتعاقد مع الشركات 
املاليني،  تتجاوز  جرعات  على  للتطعيم  املتبرة 
هذه  تشتري  هي  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
كل  وأن  خاصة  ميه«،  في  »سمك  احلكومات 
على  تطعيم   26 من  ألكثر  املتبرة  الشركات 
كفاءة  منها  أي  يعلن  لم  العالم،  مستوى 
املورد  من  كان  سواء  املتبر،  الدواء  وفعالية 
وهي  للتطعيم،  األمريكي  أو  البريطاني 
الشركات األكثر جدية في اختباراتها ونتائجها. 
الروسي يذكرنا مبنتج  التطعيم  بأن  العلم  مع 
وميرفت  إمام  عادل  فيلم  في  »الفانكوش« 
أمني، حيث لم يقبل أحد حتى اآلن على شراء 
تسويقيا،  فشل  الذي  الروسي،  التطعيم 
على  العلمي  تقييمه  عن  الكثير  نسمع  ولم 
املتمعات  في  اإلعالمي  أو  األكادميي  املستوي 

الغربية، كأنه لم يكن.

املوجة الثانية لكورونا ... لوجو 

وفورد: ما بني ا�صتمرار االقت�صاد 

وحتمل امل�اطنني للم�ش�ؤولية
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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على أبوابك املفتوحة يا لبنان، ارثي وجهك 
األبيض: ابيضاض الثلوج التي تتساقط 

بكثرة على قممك العاليات في كل 
شتاءاتك، وابيضاض حجاراتك الكلسية 

على الطبقات العليا من جبالك!

   ارثيك يا لبنان، يا من تفيض جماالً، 
وتذكارات أكثر جماالً في كتابنا املقدس!

   أرثيك؛ ألن النرجسية سبتك في مرآتك؛ 
فلم تفتح سفر زكريا، ولم حتصل على 

النبوءة املبوءة لك منذ قدمي األيام!

   اقرأ اآلن، املكتوب على جبني النبوءات!

   اعرف، قبل أن تهلك!

   أعرف اآلن!

   فهذه هي عادة شرقنا املُغّيب: أن نعرف 
بعد فوات األوان، وقد امتزجت دموعنا 

بسخرية كل زرقاء ميامة!

   اقرأ..

   هل تقرأ: “افتح أبوابك يا لبنان فتأكل 
النار أرزك” )زكريا 1: 11(.

   فها هي ذا النار تأكل أرزك!

   تأكل ثباتك، وقوتك!

   تأكل ارتفاعاتك، وشموخك!

   تأكل اخضرارك!

   تأكل بيوتك، وقصورك، وهياكلك!

   تأكل مجد صناعاتك، وحضارتك!

   ألنك فتحت أبوابك؛ فاجتمعت عليك 
جحافل اجلرذان!

   فتحتها حلرية اجلسد؛ فسجنت الروح!

   وفتحتها للفلسطينيني بال حدود؛ 
فخدعوك، كما خدع اجدادهم، يشوع 
بن نون، وصاروا شوكة في ظهره، كما 

قال الرب، وامتدت شوكتهم إلى ظهرك، 
عندما أرادوا ـ يوماً ـ، فسلطنتك!

   هل نسيت؟!..

   راجع اشرطة حربك األهلية املاضية 
الدامية، ومعركة نهر البارد!

   وتذكر صرخات شعبك، التي علت عالياً 
إلى املدى: »بدنا نحكي على املكشوف 

فدائي ما بدنا نشوف«!

   وفتحتها، باسم العروبة، جليرانك 
السوريني؛ فاحتلوك أرضاً، ثم روحاً، 

وجسداً؛ ألنك لم تدرك أن احملتل هو احملتل: 
بوجه أجنبي، أو بوجه عربي مبني!

   وفتحتها للفكر اآلياتي القادم من »قم«؛ 
فجاء “حزب اهلل”، وباسم سالح املقاومة 

املشروعة؛ مألوا موانيك بأسلحتهم 
املهربة، وبارودهم، لتحرقك، وتهدمك اآلن!

   ؛...؛...؛...

   قم من رمادك يا لبنان!

   قم كالعنقاء، التي ال متوت محترقة، إال 
لتعود وتنتفض حية من جديد!

   واغلق أبوابك، وال تفتحها مجدداً...

   اغلقها، وال تستسلم لضياع الفرصة، 
وال تيأس!

   اغلقها؛ فإن جحيم الشياطني ال تدخل 
إال من نوافذك، وأبوابك املفتوحة! 

عـادل عطيـة

مراثي األبواب املفتوحة!

الطالق يف املهجر ... من ال�صبب؟

الآثار ال�صلبية املبا�صرة وغري املبا�صرة  على الأبناء

تكلمنا يف العدد ال�سابق عما ي�سببه قرار الطالق من اآثار 

على الأطفال من عمر الر�ساعة حتى اإىل �سن املراهقة 

ولكن  الأعمار.  باقي  على  تاأثريه  اليوم  و�سن�ستكمل 

قبل اأن ن�ستطرد يف احلديث دعوين اأثري نقطة مهمة يف 

امل�سيحية؟  اأ�سال يف  الطالق، هل هو موجود  مو�سوع 

فهل  الطالق  امل�سيحية  الطوائف  اإحدى  اأجازت  واإذا 

زواج املطلق اأو املطلقة يعترب ك�سر لتعليم ال�سيد امل�سيح 

له املجد؟ وهل الرجل اأو املراأة امل�سرية كانت اأو العربية 

م�سيحية كانت اأو م�سلمة كانت ت�ستطيع اأن تفكر وتقرر 

يف  اأو  م�سر  يف  تعي�ض  مازالت  كانت  لو  الطالق  وتنفذ 

بالد  يف  املوجود  احلرية  مفهوم  وهل  الأ�سلي؟  بلدها 

يف  �ساعد  اأم  الزوجية  العالقات  بكينونة  ارتقى  املهجر 

تدمري كل الروابط ال�سرية مبا يف ذلك العالقة الزوجية 

اأ�سئلة  جمرد  هذه  والبناء؟  الآباء  وعالقات  املقد�سة 

مبنتهى  عليها  للرد  من�سفة  اإن�سانة  اأو  اإن�سان  اإىل  حتتاج 

احليادية حتى ي�ستفيد اجلميع. 

واأهم  ال�سبان،  الأبناء  الطالق على  اآثر  اإىل  نعود  والآن 

ثالثة  ال�سن  هذا  يف  الأبناء  على  موؤثرات  واأخطر 

ال�ساب  واإن مل يجد  يعاجلوا بحكمة  واإن مل  موؤثرات، 

ال�ساب  اأ�سباب  الثالثة  هذه  �ستدمر  ممكنة  م�ساندة  كل 

وقد تاأتي على م�ستقبله. اأول هذه الأ�سباب اخلوف من 

لقب  يكون  �سرقية،  الف�سيحة نحن كمجتمع خلفيتنا 

قد  فيه  نعي�ض  الذي  للمجتمع  بالن�سبة  ُمطلق  اأو  مطلقة 

ت�سبب م�سكلة عند بع�ض الأ�سر ولكن لقب ابن اأو بنت 

مطلق اأو مطلقة قد ميثل كارثة على من يحمله. 

فال�ساب دائمًا ي�سعر اأنه اأقل واأن النا�ض ينظرون له نظرة 

بع�ض  بها من  اأو  به  ُمرحب  قد يكون غري  واأنه  دونية، 

الو�سمة  بهذه  حياته  بقية  يعي�ض  و�سوف  الأ�سخا�ض 

التي ل دخل له فيها. الأثر الثاين هو اخلوف، ففي �سن 

ال�سباب وبعد انف�سال الوالدين وفقد الأبناء ح�سن اأحد 

اإىل مر�ض  يتحول  قد  لديه �سعور عميق  يتكون  والديه 

نف�سي وهو ال�سعور باخلوف من فقد الأب اأو الأم التي 

ي�سغل تفكريه ويخلق يف عقله  الآن، وهو  يعي�ض معها 

ماذا  الآن.  عائله  توفى  اإذا  ماذا  ت�سمى  حرب  الباطن 

اإذا  ماذا  بهما،  الأحوال  �ساءت  اإذا  ماذا  تركه،  قرر  اإذا 

اأ�سبحوا يف خالف م�ستمر ل ميكن بعدها ال�ستمرار يف 

�سحته  ت�ستهلك  ال�ستف�سارات  هذه  كل  معه،  الإقامة 

النف�سية واجل�سدية وتفقده �سالمه ال�سخ�سي. 

الآثر الثالث هو فقد الثقة وعدم الإميان باأنه اأو باأنها قادرة 

امل�ستقبلية  اأ�سرتها  على  احلفاظ  اأو  اأ�سرة  تكوين  على 

وخ�سو�سًا اإذا اأنتهى زواج اأبويهم مب�ساكل وم�ساحنات 

عاي�سوها  التي  وخالفه  وق�سايا  املحاكم  يف  وف�سائح 

يولد  ال�سعور  هذا  يحلوها  اأن  ي�ستطيعوا  ومل  الأبناء 

حدث  ما  باأن  اأح�سا�ض  لديهم 

اإذا دخلوا يف عالقة  مع والديهم �سيحدث معهم واأنهم 

م�سكلة  اأول  مع  فحتمًا  حياتهم  �سريك  مع  حقيقية 

فكرة  من  يهرب  ال�سباب  جتد  وبالتايل  الزواج  �سينهار 

الرتباط والزواج بالعالقات العابرة وقد يفقدون بدون 

يف  باجلادين  اأو  يحبون  مبن  لالرتباط  فر�ض  يعلمون  ان 

حتمل م�سوؤولية اإقامة اأ�سرة. 

جدًا  ح�سا�سني  يكونوا  ال�سباب  مرحلة  يف  فالأبناء 

ن�سوج  مرحلة  يف  يكون  لوالديهم  وحبهم  وارتباطهم 

طالق  بقرار  �سدمتهم  وبالتايل  بهم  عميق  وارتباط 

جعل  اإىل  وي�سل  عليهم  جدًا  �سعبًا  يكون  الوالدين 

لديهم  الذين  الآباء  على  فيجب  وبالتايل  مرة،  حياتهم 

اأبناء يف �سن ال�سباب اأن يحكمون اأبوتهم واأمومتهم قبل 

تفكريهم  يق�سرون  ول  القرار  ذلك  اتخاذ  يف  الت�سرع 

فقط يف الذات والتمحور حول الأنا دون النظر مل�سلحة 

فيجب  الطالق  من  لبد  كان  واإن  الأ�سرة،  اأفراد  باقي 

 ... لأبنائهم  يحدث  ما  م�سوؤولية  الوالدين  يتحمل  اأن 

وللحديث بقية يف العدد القادم.

بقلم: جمدي حنني

أألقباط يطالبوا باملساواة 

وأبداً لن يطالبوا بثورة حترق مصر ...

ممار�سات  وننتقد  والظلم  امل�ساواة  عدم  نعار�ض  نعم 

 ، بالدنا  يف  موجودة  تكون  اأن  يجب  ل  واأخطاء 

ونعم نحن نطالب بحقوق الأقباط وم�ساواتهم بباقي 

يف  الأقباط  وكان  النظام  هذا  �ساندنا  ونعم  امل�سريني 

م�سر واأقباط املهجر بالتحديد لعبًا رئي�سيًا يف و�سول 

هذا النظام للحكم واأ�ستتباب الأمر له ونعم تو�سمنا 

اخلري وامل�ساواة والعدل من هذا النظام ونعم نعار�ض 

ابدًا  الظلم ، لكن  للتهمي�ض و  الأقباط  ب�سدة تعر�ض 

تاأتي علي الأخ�سر والياب�ض  ثالثة  قيام ثورة  ل�سنا مع 

يخ�سي  والذي  قلبه  اأعماق  من  م�سر  يحب  الذي   ،

علي بالده واأهله من اأعماق قلبه والذي عا�ض اأجواء 

دولة(  )الال  حالة  راأ�سه  بعيني  وراأي  امل�سرية  الثورة 

التي كانت اأبان الثورة امل�سرية وما بعدها ل ي�ستطيع 

تعار�ض  اأن  بني  كبري  فارق  ثالثة!!  بثورة  يطالب  اأن 

من اأجل الأ�سالح وبني اأن تعار�ض وتن�سر الأكاذيب 

نعم  م�سر!!!  حترق  اأن  اأجل  من  الأموال   وتدفع 

نتعر�ض للظلم والتهمي�ض ولكن لن نقف يف خندق 

واحد مع من تيقنا قبل ذلك اأنه  يريد اأن يحرق بالدنا 

واأن يقتل اأهلنا واأن يطم�ض معامل الدولة امل�سرية كي 

ما تتماهي مع م�سروعه اخلا�ض البعيد عن اأي وطنية 

اأول  قيام ثورة  اأن يف حالة  اليقني  ! و كلنا يعلم علم 

من �سيدفع الثمن هم الفئة امل�ست�سعفة من الأقباط ، 

ثورة  بعد  م�سر  حكم  فقد  من  اأن  اليقني  علم  ونعلم 

نحن   !! ثاأر  واأي  ثارًا  الأقباط  مع  لهم   201٣ يونيو 

نعار�ض وننتقد من اأجل اأن ي�سلح النظام نف�سه بنف�سه 

من الداخل وي�سكل �سلمي ، نحن نطلب من النظام 

اأن يعطي متنف�ض للحريات و اأن ير�سي دعائم  العدل 

عن  والقهر  الظلم  يرفع  واأن  امل�سريني  بني  وامل�ساواة 

الفقري  املواطن  حال  ي�سع  واأن  امل�ست�سعفة  الفئات 

اأمامه يف كل قرار يتخذه ، فارق كبري اأن تعار�ض من 

اأجل  من  �سئ  تفعل كل  واأن  ثورة  قيام  اأجل  جتنب 

قيام ثورة ل للخري ولكن لتعود فتحكم البالد وجتعلها 

للوايل  القرار  ويكون  جديد  من  لال�ستانة  تابعة 

ل  وللحكومة   للنظام  واأقول   ، جديد  من  العثماين 

ت�سمعوا ملن يطبلون لكم ليل نهار فقد طبلوا للنظام 

ملن  اأ�سمعوا    ، لالحق  و�سيطبلون  والأ�سبق  ال�سابق 

بلده  علي  اأحر�ض  فهو  م�سر  خري  اأجل  من  يعار�ض 

اأقول ، حافظوا  املنتفعني ، واإيل امل�سريني  واأهله من 

علي بالدكم فبع�ض الأخطاء ل ميكن ت�سحيحها و ل 

توجد بلد تتحمل ثالث ثورات يف ع�سر �سنوات .

بقلم: 

جورج مو�صى



Saturday, September 19th, 2020 - Issue (170)ال�صبت  19 �صبتمرب 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صبعون بعد املائة حدث يف هذه الدنيا6

والتقطيع  القتل  وقصص  جرائم  عن  بعيدا 
اخليال  بند  حتت  تندرج  اليوم  فقصة  واخلطف، 
وعدم التصديق، أحداثها وقعت في بلدة صغيرة 
في  كنساس  والية  في  وحتديدا  )اشلي(  اسمها 
الواليات املتحدة األمريكية، البلدة كانت صغيره 

جدا وعدد أفرادها 700 نسمة فقط.
بدأت األحداث في يوم 17 أغسطس 1952، اليوم 
ده سجلت جهة رصد الزالزل والكوارث األمريكية 
منتصف  مكان  في  ريختر   7 بقوه  قوي  زلزال 
االسعاف  وفرق  الشرطة  توجهت  وفورا  البلدة، 
من  الناجني  إلسعاف  محاوله  في  الزلزال  ملكان 
اهل البلدة لكن كانت فيه مفاجأة غير متوقعه 

لهم!
فجوة  بوجود  فوجئوا  الزلزال  ملكان  وصلوا  ملا 
الفجوة  البلدة،  منتصف  في  الزلزال  مكان 
بطول 1000  وعميقه جدا  وكبيرة  كانت سوداء 
متر وعرض 500 متر حتت األرض ليس لها نهاية 
ولزيادة الغرابة لم يكن هناك أي ناجى من سكان 

البلدة وال حتى جثث للضحايا!
أسبوعني  والشرطة  الطوارئ  فرقة  استمرت 
كاملني في تفتيش البلدة واملباني املتبقية فيها 
ولكنها كانت مهجورة فعال كما لو كانت بلدة 
مائدة  في  كان  البيوت  أحد  في  لدرجة  أشباح! 
طعام غير مكتمل وقدر على النار وبواقي وجبة 
فجأة  شخص  اتى  كان  لو  كما  مكتملة  غير 

فاختطف البلدة بأكملها في ثواني معدودة.
بعد  البحث  ايقاف  األمن  وفرق  الشرطة  قررت 

أسبوعني بدون جدوى، وبعد يوم واحد من ايقاف 
البحث، سجل مركز الزالزل بوجود زلزال قوي في 
نفس املكان، وفورا توجهت فرق النجدة والشرطة 
للبلدة وكانت املفاجأة فوجئوا بأن مكان احلفرة 
لو  كما  اختفى  زلزال  اول  من  موجودا  كان  الذي 
كان الزلزال التأني جاء ليغلق احلفرة وكأنها غير 

موجودة!
مركز  فيها  يكن  ولم  جدا  صغيرة  كانت  البلدة 
للبلدة  اللجوء  األمن  فرق  قررت  لذلك  للشرطة 
اسمها  وكان  هناك  الشرطة  وملركز  لها  املاورة 
لتلك  خيط  طرف  وجدوا  وفعال  )هايس(  بلدة 

األحداث الغريبة.
في مركز الشرطة للبلدة املاورة كان هناك عدد 
ظواهر  بحدوث  )اشلي(  بلده  سكان  بالغات  من 
بأيام  األول  الزلزال  وقوع  أبلغوا عنها قبل  غريبة 
الزلزال  وقوع  قبل  بالغ  ضمنها  من  معدودة، 
البلدة  سكان  أحد  ان  بالضبط  أيام   8 بــــــــ 
شاهد فجوة سوداء كبيرة جدا في سماء البلدة 

استمرت يوم واختفت!
بعد هذا البالغ قرر مركز شرطه )هايس( بإرسال 
من  يتأكدوا  لكي  )اشلي(  لبلدة  شرطة  ضابط 
غريبة  كانت  الضابط  وشهادة  البالغات  تلك 
جدا، فالضابط لم يصل للبلدة اصال! وملا سألوه 
عن السبب قال ان طريق البلدة ممهد ومستقيم 
كان  )اشلي(  لبلده  بسيارته  اقترب  كلما  ولكن 
بلده  شرطة  ملركز  ثانية  متجه  نفسه  يجد 

)هايس( كما لو كان يدور في حلقة مفرغة!

قائد الشرطة لم يصدق الضابط وفكر أنه يكذب 
ويتهرب من مأموريته، فقام بإرسال قوة متكونة 
بلدة  في  األحوال  الستطالع  ضباط  عشر  من 
لم  الضباط  نفسها،  النتيجة  وكانت  )اشلي(، 

يصلوا للبلدة وكانوا يدورون في حلقة مفرغة!
بالغات  تزايدت  ايام  بعدة  الزلزال  وقوع  قبل 
غريبة  حوادث  ظهور  عن  )اشلي(  بلدة  سكان 
بأن  اتصاالت مستمرة  غير مفسرة من ضمنها 
الفجوة ظهرت في سماء املدينة ثانية وحجبت 

الشمس وان الشمس لم تشرق ملدة يومني!
ازدادت االتصاالت من سكان بلده )اشلي( طالبني 
املساعدة وكان أبرزها ان أطفال البلدة يتكلمون 
مع أناس غير موجودة وفي بعض األحيان مع ناس 

ماتت من مدة!
مدير  ان  لدرجة  واالستغاثات  االتصاالت  تزايدت 
ارسال  قرر  املاورة  )هايس(  بلده  شرطة  مركز 
قام  وفعال  البلدة،  سكان  إلنقاذ  مروحية  طائرة 
بإرسال طائرة، الغريب ان الطائرة فضلت تبحث 
من  متاما  مختفية  البلدة  كانت  بس  البلدة  عن 

فوق ومفيش لها اي أثر!
االتصاالت  تزايدت  بالضبط  بيومني  الزلزال  قبل 
اغلبها عن محاوالت السكان للهرب من البلدة 
بسيارتها  الهرب  حاولت  أسرة  من  أكثر  وفعال 
داخل  البلدة كانوا يختفون  وكلما اجتهت حلدود 
الفجوة السوداء كما لو كانت ابتلعتهم! وقتها 
استسلم سكان بلده )اشلي( ملصيرهم املرعب 
واغلبهم فضلوا في منازلهم في انتظار املوت!!

الغريب انه قبل الزلزال بيوم واحد تلقت شرطة 
)اشلي(  بلدة  سكان  من  اتصاالت  )هايس(  بلدة 

اختفوا  األطفال  ألن  مساعدتهم  فيها  يطلبوا 
ظهروا  املوتى  األطفال  وبعدها  البلدة،  من  متاما 
اللي  البيوت  وان  البلدة  في  وجتولوا  ثانية  مرة 
على  حتترق  كانت  بالدخول  لهم  تسمح  كانت 

الفور!
احدى املكاملات الرهيبة كانت من سيده بتصرخ 
وتستنجد بالضابط انه يأتي ليحميها من ابنها 
املتوفى من تالت سنوات والتي تراه قدام منزلها 

يتجول في اجلهة املقابلة وكان مشتعل بالنار!
بعدها بيوم حصل الزلزال الكارثي والذي بسببه 
اال  يظل  ولم  بسكانها  )اشلي(  بلده  اختفت 

سجالت استغاثاتهم الصوتية فقط!
والرعب  اخلوف  وحالة  األحداث  غرابة  بسبب 
قررت  املاورة،  البلدان  على  سيطرت  التي 
احلكومة األمريكية غلق ملف بلدة )اشلي( متاما 
الستغاثات  الصوتية  التسجيالت  كل  وحذفت 
السكان الن اغلبها كان بكاء وصراخ واحتفظت 
ما  ان  واعتبار  املكتوبة..  والبالغات  بالسجالت 

حدث كان نتيجة لكارثة الزلزال الطبيعية!
شهود  أحاديث  ماعدا  )اشلي(  بلده  واختفت 
العيان من سكان بلدة )هايس( التي تؤكد ان ما 
زلزال طبيعية!  حدث كان أكبر من مجرد كارثه 
حصل  ماذا  يعرف  أحد  ال  احلالي  وقتنا  وإلى   ...

بالضبط للبلدة املشؤمة!

لغز مدينه )ا�شلي( التي ابتلعتها الأ�شباح

Queen Bakery
31 Melanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

416-562-9616

neeDeD iMMeDiATeLy

2 egyptian bakers position 
Full time Salary: $16 to 18  per hour.

experience: at least 3 years With egyptian pita bread

email resume to: mariam5999@hotmail.com

Or drop in

 31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

طائرة بال طيار
    حني أقلعت الطائرة اخلاصة من مهبط 
في  ساكيتس  ميناء  من  بالقرب  صغير 
نيويورك كان هناك خطأ واحد، وهو أن ربان 

الطائرة لم يكن فيها.
   كان دوجالس يوجنز عّوم محرك الطائرة 
فأقفل  تشغيله.  حاول  حني  بالوقود 
)الذي يحدث الشرر( وفتح املنق  املغنيط 

وأدار املراوح للسير الى الوراء بهدف إنقاص فائض الوقود. وحني عاد ليدير املغنيط نسي 
أن يقفل املنق أوالً، فدار احملرك وانطلقت الطائرة مترنحة على املدرج الى حقل ذرة مجاور، 

جاّرة يوجنز مسافة 150 متراً وهو يحاول الصعود اليها إليقافها.
   وحني أخفق أخذ يراقب الطائرة ترتفع في خط لولبي وتختفي. وعثر عليها الحقا عالقة 

بني أغصان شجرة حور بالقرب من بحيرة ستار على بعد 100 کیلومتر.

لنب متفجر
 يبدو اللنب احمللى بالسكر والكرز األسود طعاماً غير ضار. إمنا فوجیء املتسوقون في أحد 
احملالت الكبيرة في بريطانيا بعلب اللنب تنفجر بني أيديهم وتنثر عليهم رشاشها. ويظهر 

أن وجود كمية كبيرة من اخلميرة في اللنب قد يسبب انفجاراً.
حمامة تلعب البايسبول

    في 12 أبريل )نيسان( 1987 حصل اصطدام في اجلو غير املعادالت على االرض. ففي مباراة 
فوق  نيويورك صدمت حمامة طائرة  في  برايفز«  و«أتالنتيك  »متس«  فريقي  بني  بايسبول 

امللعب كرة قذفها ديون جاميس من فريق البرايفز، فهوت الكرة واحلمامة معاً الى االرض.
فركض جاميس في انطالقته التي بدأت عادية، وسجل إصابة الحقاً. وفاز فريق البرايفز في 

املباراة.

فيلة مرحة

دخل عدد من الفيلة اجلائعة بلدة في مقاطعة آسام في الهند حيث عثرت على براميل 
من الشراب املسكر. فشربت كل ما فيها، وغلبها النوم فنامت.

وغادرت الفيلة في الصباح. وال شك في أنها كانت تشكو من صداع في رؤوسها وغثيان. 
ومع ذلك عادت في املساء تبحث عن مزيد من الشراب.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

مازالت أسعار البيوت في تورنتو وما حولها من مناطق تواصل ارتفاعها وان كانت 
معدالت الزيادة خارج تورنتو تفوق كثيرا الزيادة في تورونتو وذلك النخفاض األسعار 
فيها كثيرا مقارنة بتورنتو مما جعل املشترون يزحفون اليها هربا من جنون أسعار 

تورونتو.
بينما حققت مبيعات شهر أغسطس داخل تورنتو رقما قياسيا وان كانت األسعار 
لم تزيد بنفس قوة دفع يوليو وذلك لالرتفاع الكبير للمعروض والذي فاق الطلب ألول 
مرة منذ ازمة “الكوفيد«. وقد وصل متوسط سعر البيت الي 994 الف دوالر بزيادة 
3.5%. بينما حققت مناطق خارج تورنتو زيادات تفوق ال 20% واولها “سكوجو« %56 
زيادة ثم »أيسا« 32.4% و جورجينا 28.7% و بروك 26% ثم ميسوساجا 25.5%. ومن 
والشرق  الشمال  زيادة أسعار بعض مناطق  الكبيرة في  املعدالت  املتوقع استمرار 
تورونتو. انصح املستثمرين  التي مازالت تتمتع بأسعار منخفضة عن  تورونتو  من 

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

ألثبات او نفى ذلك.

 ارقام أغسطس 
لبيوت تورونتو وما حولها

باإعالنك يف جريدة »ج�د ني�ز« الكنديةاإعداد: اإدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

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

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »Pdf« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 
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علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 
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هل تفكر يف بيع او �رشاء عقار؟
لأننا نعرف احتياجات الأ�رشة العربية، 
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موقع هافينغتون بوست األمريكي:

اأف�صل طرق تخزين الكمامة 

خالل اأزمة كورونا

ألفضل  النصائح  من  مجموعة  يلي  فيما 
موقع  حسب  الكمامة،  تخزين  طرق 

هافينغتون بوست األمريكي.
طبيب  هون  شني  بيتر  الدكتور  يقول 
جامعة  في  الطب  وأستاذ  املعدية  األمراض 
»خصص  فرانسيسكو:  سان  كاليفورنيا، 
مكاناً نظيفاً وجافاً للكمامة، ميكن أن يكون 
قابل  كيس  أو  حاوية  أو  منفصل  درج  في 
وأبقيها بعيداً عن األشياء األخرى  للتنفس، 

التي تلمسها بشكل متكرر«.
الكمامة،  ينسون وضع  الذين  وإذا كنت من 
أو إحضارها قبل مغادرة املنزل، تنصح أماندا 
كلية  في  األوبئة  علم  أستاذة  كاستل، 
بجامعة  العامة  للصحة  ميلكن  معهد 
خطافات  على  بتعليقها  واشنطن  جورج 
قرب الباب. يخطئ البعض بوضع الكمامات 
في كيس أو صندوق واحد، إذ ميكن لشخص 
يداه ملوثتان تلويث جميع الكمامات إذا أراد 
إحداها، واألفضل فصل الكمامات، وتخزينها 
في صناديق أو أكياس، كما ميكن تخصيص 

عبوة لكل فرد من أفراد املنزل.
وال تضع الكمامة في حقيبتك أو في جيبك، 
إذ ميكن أن تتبلل أو تتمزق أو تالمس عناصر 
ورقي  كيس  في  ضعها  ذلك  وبدل  ملوثة، 
نظيف ميكن إغالقه، وتأكد من نظافة يديك 

عند التعامل مع الكمامة.
يجب  املنزل،  خارج  خللعها  اضطررت  إذا 
إعادتها إلى الكيس بعد طيها من املنتصف 
وجتنب ملس اجلزء املعرض للهواء منها والذي 
جيداً  يديك  واغسل  واألنف،  الفم  يغطي 
بعد ذلك باملاء والصابون. يقول بعض اخلبراء 
إنه ميكن إعادة وضع نفس الكمامة في يوم 
أو  متسخة  أو  مبللة  غير  أنها  طاملا  واحد، 
ممزقة، في حني يوصي آخرون بالتخلص منها 
إذا كانت من النوع الذي يستخدم مرة واحدة، 
ببساطة  وميكن  الغسالة.  في  غسلها  أو 
املالبس  مع  الغسالة  في  الكمامة  وضع 
وغسلها باملاء الدافئ، ثم تركها لتجف في 
حرارة  درجات  في  أو  املباشر  الشمس  ضوء 
عالية. وإذا كنت تغسل الكمامة يدوياً، تأكد 
من نقعها في محلول مبيض خمس دقائق 

وشطفها باملاء.

صحيفة »ذا فاميلي« األمريكية:

خطبة اأرمل

وأعلن  رحالته  إحدى  من  األرمل  والدي  عاد 
اليها  بتودده  علمنا  المرأة  خطبته  مبتهجاً 
يدها  طلبت  »كيف  فسألناه:  فترة،  منذ 
ذلك.  الى  داع  من  يكن  »لم  أجاب:  للزواج؟«. 
عرضت  املاضية  السنة  في  طلبتني.  هي 
عليها الزواج لكنها ردت بأنها لن تتزوج رجالً 
زيارتي  وفي  السنة.  في  دوالر  ألف  يدخر  ال 
لكنها  الزواج،  موضوع  أذكر  لم  األخيرة 
وعندما  ادخرته.  الذي  املبلغ  عن  سألتني 
قريب  رقم  انه  قالت:  دوالراً،   13 أنه  أخبرتها 

كفاية«!

فايننشال تاميز:

م�صباح ذكي 

يقتل البكترييا 

ويطهر املنزل

كشفت شركة أسترالية عن مصباح ذكي لديه 
وتعقيم  واجلراثيم  البكتيريا  قتل  على  القدرة 

وتطهير غرف املنزل.
مصباح  إلطالق  تستعد  إنها   Lifx شركة  وقالت 
Lifx Clean LED في أمريكا الشمالية في وقت 
الحق من هذا العام، واصفة إياه بأنه “أول مصباح 
ذكي مضاد للجراثيم ومبيد للجراثيم في العالم 

ويعمل كمطهر”.
متاماً  دوالر   70 تكلفته  تبلغ  الذي  املصباح  ويبدو 
الشركة،  تنتجها  التي  فاي  واي  مصابيح  مثل 
التحكم  وأدوات  وامليزات  األلوان  بجميع  ويأتي 

الصوتي التي اعتاد املستخدمون عليها بالفعل.
صمامات  وجود  هو  املصابيح  هذه  في  واجلديد 
ضوء  إلصدار  تشغيلها  ميكن  إضافية  ثنائية 
قادر  إنه  الشركة  تقول  الطاقة،  عالي  بنفسجي 
والبكتيريا،  اجلراثيم  من  معينة  أنواع  قتل  على 
اإلشريكية  مثل  األمراض  مسببات  ذلك  في  مبا 

القولونية واملكورات العنقودية الذهبية.
مناسب  املصباح  هذا  أن  املنتجة  الشركة  وترى 
وميكن على  املنزل،  أي مكان من  الستخدامه في 
سبيل املثال تثبيته على منضدة احلمام وبرمجته 
في  واجلراثيم  البكتيريا  وقتل  احلمام  لتعقيم 
واملغسلة،  واملرحاض  بالدش  احمليطة  املنطقة 
للهاتف  تطهير  إلى محطة  باملثل حتويله  وميكن 
بانتظام  تلمسه  آخر  شيء  وأي  واملفاتيح  الذكي 

طوال اليوم.

شبكة »سي.نيوز« الفرنسية

كورونا يق�صو على اأحمر ال�صفاه.. ما ال�صر؟

فرنسا  في  التجميل  مستحضرات  قطاع  تأثر 
بشكل خاص بعواقب وباء فيروس كورونا املستجد، 
القطاع  هذا  أن  يبدو  وال  الكمامات،  ارتداء  نتيجة 
استمرت  فيما  الراهن،  الوقت  في  سيتعافى 
بالعينني.  اخلاصة  التجميل  مستحضرات  مبيعات 
»تدابير  أن  الفرنسية،  »سي.نيوز«  شبكة  وذكرت 
جائحة  انتشار  الحتواء  املنزلي  الصحي  احلجر 
ملبيعات  ضربة  بالفعل  وجهت  »كوفيد-19«، 

مستحضرات التجميل«.
ذلك  بعد  »اعتقدنا  الفرنسية:  الشبكة  وأضافت 
أن العودة إلى احلياة تدريجيا في املتمع وإعادة فتح 
لكن  املبيعات.  في  انتعاش  سيصاحبها  املتاجر 
تلك  على  قضيا  الكمامات  ارتداء  وفرض  األزمة 
اآلمال«. وفًقا لدراسة نُشرت مؤخرا من قبل شركة 
»نيلسون« الفرنسية املتخصصة في مستحضرات 
التجميل  مستحضرات  مبيعات  فإن  التجميل، 
انخفضت بنسبة 16.9% في األشهر الثمانية األولى 
من العام اجلاري. وأوضحت الشركة أن املنتج األكثر 
املبيعات  انخفاض  فبعد  الشفاه،  أحمر  هو  تضررًا 
اآلن  االنخفاض  بلغ  احلجر،  فترة  أثناء   %75 بنسبة 
ارتداء  وألن  احلجر.  تدابير  إلغاء  بدء  منذ   %26.4
من  العديد  في  التنقل  أثناء  إلزامياً  بات  الكمامات 
مراكز املدن الفرنسية وفي العمل، فإن ذلك اإلجراء 
وميكن  الشفاه،  أحمر  وضع  على  النساء  يشجع  ال 
في  يتسبب  ألنه  للغاية،  مزعًجا  األمر  يكون  أن 
التلوث في جميع  اتساخ الكمامة وتعرضها خلطر 
األظافر  طالء  مبيعات  تراجعت  كما  الفم.  أنحاء 
وفقاً   ،)%10-( بالبشرة  العناية  ومنتجات   )%6.3-(
للدراسة.  في املقابل، تستمر النساء في استخدام 
مستحضرات التجميل اخلاصة بالعيون، مثل كحل 
خالل  النسبة  بنفس  وكذلك  اخلدود،  وأحمر  العني 

الفترة نفسها من العام املاضي. 

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة »نيويورك تاميز«:

الظاهر والباطن

بعد ابتكار وسائل لتحليل الصور التي التقطتها املركبات الفضائية لكوكبي الزهرة واملريخ، بات 
في وسع العلماء التمييز بني االصلي واملزيف من االعمال الفنية.

وقد أجري االختبار على لوحة زيتية تعود الى القرن السابع عشر، رسمها فنان فلمنكي مجهول 
وأعطيت اسم »الصلب« وعلى أثر تصوير اللوحة باألشعة، تبني أن القماش يحمل صورة مزدوجة، 
الى كشف  تؤدي  قد  التقنية  وهذه  الى طاولة.  وامرأة يجلسان  لرجل  احملجوبة هي  الصورة  وان 
التحف الفنية املستوردة. أما سبب استخدام قطعة القماش الواحدة لرسم لوحتني فيظن أنه 
عجز الفنان عن شراء قطعة ثانية للتعبير عن أفكاره الالحقة. وليس غريباً أن تخبئ احدى لوحات 

بيكاسو ثالث لوحات اخرى حتت اللوحة الباقية.

صحيفة »بابلشرز ويكلي«:

ر�صالة الكاتب

همنجواي«  »إرنست  جائزة  متنح 
وعندما  منشورة.  رواية  ألفضل  سنوياً 
تسلمت الكاتبة بوبي آن مایسون جائزة 
وقصص  »شيلو  كتابها  عن  همنجواي 
»والداي  كلمتها:  في  قالت  أخرى«، 
مزارعان لم يحظيا بفرصة الذهاب الى 
املدرسة. لكنهما فعال املستحيل لكي 
تكون لدي كتب وأذهب الى اجلامعة، مع 

أتغير  أن  أنا جنحت  إن  يخشيان  كانا  لكنهما  العلم.  من  قليل  يؤدي  أن  ميكن  أين  الى  جهلهما 
وأخجل بهما. وهما ليسا من قراء الروايات. وكان على أن أشرح لهما من هو همنجواي عندما 
أخبرتهما عن اجلائزة. لكنهما مع ذلك قرأا قصصي واهتما لها وتعاطفا معها ووجدا فيها شيئا 
أناس  صوت  اسماع  هو  أفعله  أن  حاولت  فما  لي،  ارضاء  اجلوائز  أكثر  وهذه  حياتهما.  واقع  من 

کوالدي في العالم الذي أتيت منه.
 أردت أن أقول هذا لكم، أيها احلاضرون الرفيعو الثقافة أدبياً، ألنكم باختيار روایتي ملنحها هذا 
أيضا.  يسمعانكم  أنهما  تعلموا  أن  وأريدكم  صوتهما.  سمعتم  انكم  لي  تقولون  أمنا  الشرف 

أشعر كأنني أنقل رسائل بني عاملني مختلفني، وهذا دور جيد يضطلع به كاتب«.
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الطالب الدوليني يتظاهرون 

ويطالب�ن بتغيريات يف نظام 

الهجرة يف ت�رنت�

تورنتو: دعا الطالب الدوليني احلاليون والسابقون الي إدخال تغييرات 
على قواعد الهجرة الكندية في الوقت الذي يواجهون فيه كساد 
في سوق العمالة بسبب وباء كورونا، وقد جتمع عشرات املتظاهرين 
عند مكتب نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريالند في أول مظاهرة 

نظمت لهذا الغرض.
االقامة  على  الدوليني  اخلرجني  حصول  متطلبات  إن  الطالب  وقال 
في كندا صارمة للغاية، وإن التعطيل الناجت عن وباء كورونا جعل 
من املستحيل عليهم تلبية هذه املطالب،  وقال واحد من منظمي 
املهاجرين  »الطالب  حملة  يقود  الذي  روه  ساروم  وهو  املظاهرة 
اخلريجون  يواجهها  التي  الصعوبات  ضاعف  الوباء  إن  متحدين« 
الدوليون في سوق العمل في كندا وإن املاليني من الناس في كندا 
فقدوا العمل والدخل ولكن الطالب الدوليني يزيد عليهم تكلفات 
التقدم  للطالب  ميكن  ال  وظيفة  على  احلصول  فبدون  اضافية 
للحصول على اإلقامة الدائمة وان تصاريح العمل التي لدى هؤالء 

الطالب غير قابلة للتجديد حاليا.
من  تسريحهم  مت  الذين  اخلرجني  الدوليني  الطالب  يضع  وهذا 
الوظائف أو غير قادرين على احلصول على عمل وسط وباء كورونا 
في خطر إضافي، واخلريجون من الطالب الدوليون الذين يعانون من 
البطالة يواجهون الترحيل إذا لم يكملوا في وظائفهم التي تدفع 

لهم اجور عالية قبل انتهاء تصاريحهم للعمل.
ودعا املتظاهرون حكومات املقاطعة واحلكومة الفيدرالية الي جعل 
تصاريح العمل للطالب الدوليني قابلة للتجديد بعد التخرج حتى 
ال يتم ترحيلهم او يبقوا بدون وثائق صاحلة، وقد اجتذبت عريضة 
على االنترنت تدعو احلكومة الفيدرالية الى معاجلة هذه القضايا 

التي يواجهها الطالب الدوليني 18 ألف توقيع حتى اليوم.
وتكرر هذه العريضة املطالب الرئيسية حلملة »الطالب املهاجرين 
متحدين« وجاء في العريضة »ندعو احلكومة الفيدرالية الى اتخاذ 
تغييرات فورية لدعم الطالب خالل الواقع العاملي اجلديد الذي نحن 
فيه – وإن عائالت الطالب الدوليني يجب أن تكون قادرة على احلصول 
الدراسية  الرسوم  العريضة خفض  للعمل، وطلبت  على تصاريح 
لتكون على قدم املساواة مع الرسوم احمللية – وقالت العريضة ايضا 

إنه ينبغي منح جميع الطالب الدوليني وضعا دائما.
الى  الدوليني  الطالب  عودة  أن  الى  املظاهرة  منظم  ساروم  وأشار 
بالدهم ليست خيارا بالنسبة للعديد من اخلريجني الذين يأتون من 
بالد يتزعزع استقرارها بسبب الدمار االقتصادي، وغيره من االزمات 
خالل وباء كورونا، وإن التأخير في معاجلة طلبات الهجرة ترك هؤالء 
الطالب الدوليني احلاليني بدون أرقام التأمني االجتماعي مما جعلهم 
إذا  هذا  كل  اصالح  ميكن  وإنه  عمل،  على  العثور  على  قادرين  غير 
سمح بتجديد تصاريح العمل ومنح الطالب الدوليني وضع قانوني.

حك�مة كندا متدد برنامج امل�شاعدات 

املالية لدفع اإيجارات ال�شركات 

ال�شغرية

قالت احلكومة الكندية إنها ستمدد برنامجها الذي يهدف ملساعدة 
الشركات الصغيرة في دفع ايجارها ملدة أخيرة لشهر واحد بينما 
وهذا  الشركات،  أخري ملساعدة هذه  املسؤولني في خيارات  يبحث 
البرنامج يوفر قروضا ال تسترد تغطي نصف قيمة االيجار للشركة 
الصغيرة املؤهلة لذلك وتطلب احلكومة من مالك املباني التنازل عن 

ربع أخر من قيمة االيجار وتعوضهم احلكومة عن ذلك.
وقالت احلكومة الفيدرالية أن هذا البرنامج قدم أكثر من 1,32 بليون 
دوالر مساعدات ألكثر من 106 ألف مستأجر من اصحاب الشركات 

الصغيرة حتى اآلن.

جرمية قتل ب�شعة 

تهز اأو�شاوا ب�شبب املرياث

قالت الشرطة ان ميتشيل البا 48 عاما الذي يعمل في شركة إلدارة 
النار على اخته لوريتا واصابها  املمتلكات في وينيبيج قام بإطالق 
مع  فقتله  عام   50 زوجها كريس  النار على  وأطلق  بجروح خطيرة 
اوالده الثالثة برادلي 20 عاما وإدياليد 15 عاما وجوزيف 11 عاما وكان 
االبن الرابع سام في اجلامعة فلم يصب بسوء وقد أطلق ميتشيل 

النار على نفسه.
وتواصل وحدة القتل التحقيق في دوافع اجلرمية ولكن توجد بعض 
فالقاتل  البشعة،  اجلرمية  هذه  وراء  الدافع  تكون  رمبا  التي  احلقائق 
ميتشيل هو أخو السيدة لوريتا ووالدهم يدعي ماثيو البا وفي عام 
2018 نقل االب ملكية الكوخ الذي ميلكه في منطقة كاوراثا الي 
ابنته وفقا لوثائق تسجيل االراضي، وقبل وفاته في عام 2019 كتب 
وصية تعطي البنته لوريتا وأطفالها احلق في امتالك منزله الريفي 
واحلصول علي عائدات بيع منزله في أوشاوا والذي مت بيعه في مارس 
عام 2020 بثمن 430 الف دوالر وايضا احلق في احلصول علي أصول 

مالية أخري كانت في حوزة الوالد.
وذكر االب ماثيو في وصيته ان ابنه ميتشيل لن يحصل على شيء 
كثير من ثروته ولم يذكر السبب وراء هذا، واوصى الوالد بان يحصل 
حاول  إذا  أنه  الى  وأشار  فقط  دوالر  ألف   30 على  ميتشيل  االبن 
الطعن في الوصية سيفقد كل شيء ولم تذكر الشرطة إذا كانت 

هذه الوصية قد أثارت التوترات بني االخ وأخته.
ذكر  وقد  هذا  البشعة،  القتل  جرمية  وراء  الدافع  هو  هذا  كان  وإذا 
بعض االفراد الذين كانوا على معرفة مبيتشيل أنهم لم يستغربوا 
ما فعله ألنه كثيرا ما كان يتنمر على االخرين ويتصرف بعنف وانه 
نارية  العاب  بإطالق  قام  ثم  منزله  الي  الناس  دعا  املرات  أحد  في 

عليهم بعد أن قال ]شكرا مليئكم[ لدرجة إصابة أحدهم بحروق.

االعمار  مختلف  من  واسعة  مجموعة  من  متظاهرون  سار 
واالسر التي لديها أطفال وسط مدينة مونتريال في احتجاج 
كيبيك  في  الوجه  أقنعة  بارتداء  االلتزام  قواعد  على  كبير 
والقيود املفروضة على الصحة العامة وهذا االحتجاج جرى 

وسط ارتفاع في حاالت االصابة بكوفيد – 19.
عقب،  على  راسا  الكندية  االعالم  بقلب  املتظاهرون  وقام 
حمالت  أسموه  مبا  تندد  وقبعات  قمصانا  بعضهم  وارتدى 
بث اخلوف التي تشنها احلكومة ونادي بعضهم بدعم دونالد 
ترامب، وأشار أخرون الى ان وباء كورونا متت املبالغة فيه وتبنى 

بعضهم نظرية املؤامرة ونددوا بوسائل االعالم.
وقالت السيدة أندريه دافيد 75 عام »قررت ان اقول اليوم كفى 
من  تخاف  ال  إنها  وقالت  الكفاية  فيه  مبا  التالعب  مت  لقد   –
كوفيد – 19 وغير مقتنعة إنه موجود وإنها ال تثق باحلكومة 
ومليئة  املاضية  االشهر  في  سيئة  خطواتها  كانت  التي 

باألخطاء«.
وقد بدأت املظاهرة بالسير خارج مكتب رئيس وزراء مقاطعة 
جامعة  من  بالقرب  مونتريال  في  ليجول  فرانسوا  كيبيك 
ماكجيل وتوجهت الى مبني وكالة انباء سي بي سي وراديو 
كندا، وهناك مت إنشاء مسرح يحمل شعار »كيو أنون« وهو 
شعار جبهة ميينية متطرفة بدأت في الواليات املتحدة تزعم 
ذبائح  وتقدمهم  لألطفال  تشتهي  شيطانية  عصابة  أن 
للشيطان تسيطر سراً على احلكومة األميركية، إن لم يكن 

العالم بأسره.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الواليات املتحدة قد 
القومي عام 2019،  ان هذه املموعة خطرا على االمن  أعلن 
واعتبارا من يوم 12 سبتمبر منحت حكومة كيبيك الشرطة 
كمامة  يرتدي  ال  شخص  ألي  غرامات  اعطاء  على  السلطة 
عندما يتطلب االمر ذلك، مبوجب لوائح الصحة العامة ولم 

تؤثر هذه اخلطوة مباشرة على االحتجاجات ضد األقنعة.

احتجاج على ارتداء الكمامات 

والإجراءات ال�قائية يجذب 

ح�ش�دا كبرية و�شط م�نرتيال

حزب املحافظني ينجح يف الف�ز بحك�مة 

اأغلبية مبقاطعة ني� برونزويك

نيو  املقاعد مبقاطعة  بأغلبية  الفوز  احملافظني في  جنح حزب 
برونزويك، بعد أن حصل علي 27 مقعدا من أصل 49 مقعد. 
باملقاطعة  التقدمي  احملافظني  زعيم حزب  وبذلك سيشكل 
“بلني هيجز” حكومة أغلبية بعد أن يقودها منذ عام 2018 
بحكومة أقلية بعدد 22 مقعد فقط في األنتخابات املاضية.

إنتخابات  عن  أعلن  قد  املاضي  أغسطس  في  “بلني”  وكان 
مبكرة ومتت يوم اخلامس عشر من سبتمبر احلالي

وجنح احلزب الليبرالي باملقاطعة بأن يكون املعارضة الرسمية 
أنها  رغم   ، فيكرز”  “كيفن  بأيرلندا،  السابق  السفير  بقيادة 
بالفوز  جنح  فقد  احلزب  قيادة  على  األولي  اإلنتخابية  حملته 

بعدد 18 مقعد
وفاز حزب اخلضر بعدد ثالث مقاعد مقاعد كما حصل حزب 

حتالف الشعب على مقعد

1-844-355-6939
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كلنا يعرف سلبيات القلق التي 
اإلصابة  درجة  إلى  تصل  قد 
بالكثير من األمراض النفسية 
فكرت  هل  ولكن  واجلسدية. 

قبال في إيجابيات القلق؟!
التقيد  الناجت عن  القلق  فبدون 
بشأن  القلق  وبدون  مبواعيد، 

امتام  أو  أعمالنا  تسليم  أو  للدروس  استذكارنا 
املهام املوكولة إلينا في ميعادها احملدد، ما كان 
وكذلك  بإجنازه.  ملتزمون  نحن  ما  ننجز  أن  لنا 
أجل  من  والقلق  بالضغط  الشعور  بدون  فإنه 
ما  إلى  اإلنسان  تطور  ملا  إنتاجنا،  أفضل  تقدمي 
ينعم به اآلن من درجات علمية واجنازات عملية. 
باملسئولية  واإلحساس  اإليجابي  فالقلق 
لإلجناز  الالزمة  اإلبداعية  الطاقة  يعطيانا 
املتقن. وواقع األمر أننا نحتاج أن نقلق من وقت 
إلى آخر وإال ظلت حياتنا راكدة ال تقدم فيها وال 

إجناز متميز.
   رأي علماء النفس في القلق:

   ويقول العلماء النفسيون إن مسببات القلق 
الذي  فاملوقف  وآخر،  فرد  بني  متاماً  تختلف 
غالباً  والقلق،  النفسي  الضغط  لك  يسبب 
أفراد  أحد  أو  صديقك  وبني  بينك  يختلف  ما 
عائلتك. وكذلك بالنسبة لنفس الشخص فإن 
املواقف التي تسبب له الضغط النفسي يوماً، 

قد تكون عادية جداً بالنسبة له في يوم آخر.
   وبوجه عام فإن مقدرة الشخص على التعامل 
مع القلق الناجت عن الضغوط املتلفة، غالباً ما 
أو  املنزل  في  به  احمليطة  الظروف  على  تترتب 
املدرسة أو الكلية أو العمل، كما تتوقف على 
احلالة النفسية العامة للشخص؛ فالشخص 
مقلقة  املواقف  كل  يرى  مثالً  غضبه  في 

ومزعجة.
   وليست أعراض القلق بالشيء املدمر دائماً، 
استجابتنا  لكيفية  مقياساً  تكون  ما  فكثيراً 
وقد  حولنا،  من  املتلفة  وااللتزامات  للضغوط 
تكون األعراض املبكرة للقلق -إذا ما تعلمنا أن 

تساعدنا  -عالمة  بها  نشعر 
القلق،  أسباب  اكتشاف  على 
أمراض  من  حتمينا  وبالتالي 
وعاطفية  وجسدية،  نفسية، 

خطيرة. 
   ونحن في الواقع قلما نشعر 
ما  فغالباً  األعراض،  بتلك 
نكبتها ونحاول أن ننساها. ولكن ما يحدث هو 
أننا نتنبه فجأة لنجد أنفسنا قد وقعنا فريسة 
عن  بعيداً  أصبح  قد  احلل  وأن  املزمن،  للقلق 
نعطي  أن  املهم  من  كان  لذلك  أيدينا.  متناول 
املزمن،  القلق  ببوادر  للشعور  فرصة  أنفسنا 
فور حدوثها، ومن ثم نبدأ مبكراً في عالج هذه 
بصورة  حياتنا  تنظيم  بإعادة  وذلك  األعراض؛ 
تسمح لنا بتخطي مسببات القلق. فيجب أن 
ليناسب طاقاتنا  الوقتي  وجدولنا  أداءنا  ننظم 

اجلسدية والنفسية.
عندما تصبح الراحة مشكلة!

ترتاح جسدياً  أن  يوماً، قررت فيه     هل جربت 
وذهنياً لبعض الوقت، فوقف ضغط ما ينتظر 
متتعك  دون  حتول  عقبة  أعمال  من  اجنازه  منك 
الراحة؛ ومن ثم بدأت تشعر  أنواع  بأي نوع من 
بالقلق الذي أخذ ينمو تدريجياً حتى متكن منك. 
العالج هذه احلالة ينصحك األطباء النفسيون 

باتباع اآلتي:
الفعلية،  وطاقتك  جسدك  قدرة  احترم   *    
وجتنب اإلرهاق؛ فإذا كانت قوة احتمال جسدك 
أال  على  فاحرص  يومياً،  ساعات   8 هي  للعمل 

تتعدى مدة عملك هذه املدة.
   * احترس من أن جتعل الظروف اخلارجية، هي 

التي حتركك نحو بذل املزيد من املهود.
   * نظم الوقت املتاح على االلتزامات املطلوبة 
منك في املاالت املتلفة )دراسة، عمل، هواية، 
حتقق  حتى  وذلك  ...(؛  االجتماعية،  الواجبات 
القلق  عن  االبتعاد  وتضمن  اإلجناز،  في  جناحاً 
بالوقت  تستمتع  أن  وتستطيع  ومسبباته، 

الالزم للراحة احلقيقية بدون قلق.

كيف ت�اجه القلق؟ 

جلوس:
جتلس  أن  قبل  املائدة  إلى  جتلس  أن  يجوز  ال 
ربة البيت، فإذا جلست إليها فال تلتصق بها 
املقعد  تهز  وال  بظهرك،  املقعد  تضغط  وال 
التقاليد  ومن  اجللوس.  أثناء  في  رجليك  وال 
قامت  إذا  بالنهوض  الرجال  يهم  أن  املرعية 
ربة البيت، لترد على الهاتف أو ألي سبب آخر.

جوارب املرأة والرجل:
يكون  بحيث  عناية  بكل  اجلوارب  البسي 
ارتخاءه  ألن  متاما  باجلسم  ملتصقاً  اجلورب 
يشوه شكل الساق ويفقد السيدة أناقتها. 
وال جتعلي خياطته اخللفية في غير موضعها 
أي معوجة فتصبح الساق قبيحة. أما جوارب 
للون مالبسه  تكون مالئمة  أن  فيلزم  الرجل 

ومحبوكة على رجليه دون ترهل!

حبيب:
إذا كنت في مكان عام مع زوجك فال تكثري 

بكلمة  نداءه  ترددي  وال  التدليل،  عبارات  من 
أن حبك مصدره  دليل على  يا حبيبي، فهذا 

اللسان ال القلب.

خطأ:
نعتمد  أال  علينا  ولكن  يخطئ،  إنسان  كل 
أو  اخلطأ،  في  فنسرف  القاعدة  هذه  على 
علينا  بل  أخطاؤنا،  تكثر  حتى  به،  نستهني 
فلنأخذ  أخطأنا  فإذا  تخطيء.  أال  نحاول  أن 
وعلينا  يجنبنا خطأ جديداً.  درسا  اخلطأ  من 
عنها.  باالعتذار  أخطائنا  آثار  نحاول محو  أن 
وليكن اعتذارنا عقب اخلطأ مباشرة حتى ال 
الذي  السيء  األثر  وحتى ميحو  قيمته،  يفقد 
يجدد  ألنه  االعتذار  تكرار  ولنتجنب  ترکه. 

ذكرى اخلطأ.

کرم:
ليكن كرمك صامتاً، وال تتحدث عنه وال عن 

نفسك.

   - استعملي خيطاً حريرياً او مطاطاً لتثبيت 
اخليطان  فهذه  االطفال.  مالبس  على  االزرار 

تتحمل الدعك طويالً.
فلقتني(  ذو  )زر  الكبسونة  تثبتني  عندما   -    
خيطي اجلزء املكور اوالً وحفي عليه بطبشور، 
ان  الثوب.  من  اآلخر  الطرف  على  حكيه  ثم 
الذي  املوضع  الى  بدقة  الناجتة تشير  العالمة 

يجب ان يثبت فيه اجلزء املوف. 
   - إذا كنت حتيكني بأكثر من كرة من الصوف 
من  كيس  في  الكرات  ضعي  القطن  او 
البالستيك تتخلله ثقوب صغيرة. حرري خيط 

وبذلك  الثقوب،  هذه  من  واحد  في  كرة  كل 
دون  وحتولني  اخليطان  نظافة  على  حتافظني 

تشابكها.

من جتاربي:  اخلياطة

التلوث  عوامل  من  للعديد  البشرة  تتعرض 
تسرع  أن  ميكن  التي  الشمس  وأشعة 
كنت  وإذا  التجاعيد.  وظهور  الشيخوخة 
بشرتك  ونضارة  نعومة  على  باحلفاظ  حتلمني 
لك مجموعة  نقدم  األربعني،  بعد سن  ما  إلى 
اتباعها  يجب  التي  واإلجراءات  النصائح  من 
بشكل يومي، بحسب صحيفة تاميز أوف إنديا:

1- حماية البشرة من الشمس
البنفسجية  فوق  الشمس  ألشعة  التعرض 
ميكن أن يضر بشرتك مما يؤدي إلى الشيخوخة 
املبكرة على شكل فرط تصبغ أو بقع شمسية 
دائماً  استخدمي  هذا،  ملنع  منش.  أو  جتاعيد  أو 
قبل   30 أعلى من  وقاية  بعامل  واقي شمسي 

اخلروج من املنزل وحتى في الداخل.
C و E 2- فيتاميني

األكسدة  مبضادات  غنية  الفيتامينات  هذه 
إتالف  من  احلرة  اجلذور  منع  على  تساعد  التي 
خاليا اجللد، فهي حتسن مرونة وليونة بشرتك. 
األلبان  ومنتجات  املكسرات  مثل  األطعمة 
الورقية  واخلضروات  النباتية  والزيوت  والبذور 
والليمون  والكيوي  احلار  والفلفل  واحلمضيات 

غنية بهذه الفيتامينات.
3- االبتعاد عن التوتر

بشرتك  فإن  الضغط،  حتت  تكونني  عندما 
وشعرك يعكسان ذلك بشكل مباشر. افعلي 
تشعرين  وجتعلك  حواسك  تهدئ  أشياء 
أو  واليوغا،  التأمل  ممارسة  مثل  باالسترخاء، 
مارسي هوايات مثل الرسم أو الغناء أو الطهي 

أو اجلري.
4- أزيلي املكياج قبل النوم

يؤدي ترك مساحيق التجميل على الوجه أثناء 
أن  ميكن  بدوره  وهذا  املسام،  انسداد  إلى  النوم 
يقود إلى ظهور التجاعيد أو ظهور حب الشباب. 
ومن الضروري إزالة أي مكياج على وجهك قبل 
الذهاب إلى الفراش، حيث يساعد ذلك بشرتك 
التنفس ومينع األوساخ والشوائب األخرى  على 

من التسرب إليها.
5- ترطيب البشرة

مبجرد اخلروج من احلمام، ضعي طبقة مناسبة 
مكونات  عن  وابحثي  املرطب،  الكرمي  من 
حمض  أو  املعدنية  الزيوت  أو  اجللسرين  مثل 
االحتفاظ  في  تساعد  والتي  الهيالورونيك، 

بالرطوبة داخل اجللد.
6- شرب املاء

يومياً  املاء  من  أكواب   8 عن  يقل  ال  ما  اشربي 
وناعمة.  ونضرة  رطبة  بشرتك  على  للحفاظ 
ظهور  تسريع  إلى  اجلفاف  يؤدي  أن  وميكن 

التجاعيد واخلطوط الدقيقة.

6 ن�شائح للحفاظ على �شباب الب�شرة بعد الأربعني
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الإمارات والبحرين ت�قعان يف وا�شنطن 

اتفاقية التطبيع مع اإ�شرائيل

املتحدة  العربية  اإلمارات  وقعت 
مع  للتطبيع  اتفاقا  والبحرين 
إسرائيل، وذلك في البيت األبيض 
دونالد  األمريكي  الرئيس  برعاية 
ترامب. ووصف ترامب احلدث بأنه 

»يوم غير عادي للعالم، سيضع التاريح في مسار جديد«، وأشاد 
مبا سماه »فجر شرق أوسط جديد«.

وأشادت الدول الثالث - اإلمارات والبحرين وإسرائيل - باالتفاقات 
ووصفتها بأنها تاريخية. وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
العربي  النزاع  ينهي  قد  للسالم  اجلديد  الزخم  هذا  إن  نتنياهو، 
اإلسرائيلي لألبد. وتعد اإلمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية 

على التوالي تعترف بإسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948.
نتنياهو  زايد،  بن  عبداهلل  الشيخ  اإلمارات،  خارجية  وزير  وشكر 

على جتميد خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية احملتلة.
اعتبروها  التي  االتفاقيات  الفلسطينيون  دان  ناحيتهم  من 
وكان  وغزة.  الغربية  الضفة  في  احتجاجات  واندلعت  خيانة، 
االتفاق  على  التوقيع  إن  قال،  قد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس 

سيكون »يوما أسود على األمة العربية«.
الفلسطينيني  إن  قال  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  لكن 

سيعودون إلى طاولة املفاوضات قريبا.
ويأمل ترامب أن حتذو دول عربية أخرى حذو الدولتني اخلليجيتني، 
القيام  عدم  على  العربية  الدول  يحثون  الفلسطينيني  لكن 
بذلك، طاملا بقي صراعهم دون حل. وعلى مدى عقود، قاطعت 
معظم الدول العربية إسرائيل، وأصرت على عدم إقامة عالقات 

معها إال بعد تسوية النزاع الفلسطيني.
الثالثاء:  األبيض  البيت  في  املئات  من  حشد  أمام  ترامب  وقال 
شرق  فجر  ببزوغ  نحتفل  والصراع،  االنقسام  من  عقود  »بعد 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  أوسط جديد«. ورحب رئيس 
باالتفاقات، وقال: »هذا يوم محوري في التاريخ. إنه يبشر بفجر 

جديد من السالم«.  

ترامب يثري م�جة انتقادات �شاخرة ب�شبب 

تف�شريه املثري للجدل حلرائق كاليف�رنيا

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تفسيره ألسباب احلرائق 
إن  لبالده،  الغربية  اجلهة  من  شاسعة  مساحات  تلتهم  التي 
أوراق األشجار املتساقطة تصبح بعد جفافها قابلة لالشتعال 

كالوقود.
وأضاف ترامب، »عندما تتساقط أوراق األشجار وتبقى لسنوات 
على األرض، تشتعل مثل الوقود بالنسبة للنار«، بهذه العبارات 
من  موجة  العالم  وفي  بالده  في  األمريكي  الرئيس  أشعل 
إضافي  وقود  إلى  حتولت  التي  والساخرة  املنتقدة  التعليقات 
في  املنتظرة  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  حملة  لزخم 

نوفمبر املقبل.
الوالية  تلتهم كاليفورنيا،  التي  احلرائق  ترامب،  نظر  من وجهة 
فيها  أطلق  والتي  الدميقراطيني  خصومه  إلدارة  اخلاضعة 
بتغيير  تفاديها  أوراق األشجار، ميكن  تصريحاته بشأن اشتعال 
طريقة  أي  احلالية،  الطريقة  واصفا  الغابات  إدارة  أسلوب 

الدميقراطيني، بالضعيفة.
يريد به قبل  الرئيس في أسباب احلرائق  رأي  أن  واعتبر معلقون 
اعتبر  الذي  بايدن  جو  الدميقراطي  خصمه  مخالفة  شيء  كل 

الظاهرة من تداعيات االحتباس احلراري.
سبق لدونالد ترامب قبل أيام أن رد سبب احلرائق في كاليفورنيا 
لعدم »جرف« أرضية الغابات مثيرا جدال كبيرا في بالده. مثلما 
أكد أن االحتباس احلراري سيزول تلقائيا متحدثا إلى رئيس وكالة 
»ستنخفض  كروفوت  ويد  كاليفورنيا  في  الطبيعية  املوارد 
يتفق  العلم  »ليت  بالقول  األخير  هذا  رد  فيما  سترى«،  احلرارة، 

معك«.

ال�شحة امل�شرية تعلن بدء التجارب 

ال�شريرية على لقاح ك�رونا بفاك�شريا

أعلنت الصفحة الرسمية 
والسكان  الصحة  لوزارة 
لقاح  لتجربة  يوم  أول  عن 
مصر  فى  كورونا  فيروس 
وزارة  بيانات  وبحسب 
فإن  والسكان  الصحة 
على  السريرية  التجارب 
فيها  شترك  كورونا  لقاح 
جى  شركتى  مع  الوزارة 
الصحية  للرعاية   42

وسينوفارم CNBG تستغرق مدة املشاركة فى التجربة نحو 60 
يوما وقد تستمر فترة املتابعة للحاالت املتطوعة التى حصلت 

على اللقاح 12 شهرا.
ولن  التجارب  املتطوع إلجراء  بيانات  احترام خصوصية  وسيتم 
تتم مشاركتها مع أي جهات مطلقا كما تضمن االشتراطات 
حرية انسحاب املتطوع فى أى وقت من التحارب السريرية دومنا 
أى مسؤلية كما لن ينعكس ذلك علي املتابعة الطبية للحالة.
 وحول املاطر التى ميكن التعرض لها جراء املشاركة فى التجارب 
السريرية للقاح كورونا قالت املصادر قد يحدث بعض التفاعالت 
واحمرار  متوسطة  آالم  وتشمل  اللقاح  تلقى  عند  الشائعة 
وإرهاق  وصداع  وحمى  التطعيم  موضع  فى  وحكة  وتصلب 
العضالت  فى  وآالم  وحساسية  وسعال  وإسهال  وقىء  وغثيان 
األعراض  تكون  ما  وعادة  تشنجية  ونوبات  وخمول  واملفاصل 

خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

تاأييد حب�س �شف�ت ال�شريف بتهمة 

الك�شب غري امل�شروع

قضت محكمة النقض املصرية، برفض طعن صفوت الشريف 
وزير اإلعالم األسبق، واألمني العام السابق للحزب الوطني، على 
حكم سجنه 3 سنوات، في قضية الكسب غير املشروع، وتأييد 

احلكم، ليصبح نهائًيا وواجب التنفيذ.
وكان صفوت الشريف، سّلم نفسه لقوات أمن احملكمة، كإجراء 

وجوبي لقبول الطعن املقدم منه شكاًل.
وفي 9 سبتمبر 2018، عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، 
و49  مليون،   99 وغرامة  سنوات،   3 بالسجن  الشريف،  صفوت 
ألف، و794 جنيًها، في قضية ”الكسب غير املشروع“، فيما برأت 

جنله من التهم ذاتها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه في غضون الفترة من عام 
1975، إلى 2011، حصل الشريف لنفسه ولزوجته وأوالده، أموااًل 

تقدر بـ304 ماليني، و674 ألًفا، و552 جنيًها، دون وجه حق.
وأراض  العقارات، وشقق سكنية  العديد من  كما حصلوا على 
فضاء، وأراض زراعية، وفيالت كائنة مبدن عدة بداخل اجلمهورية، 
لتلك  املالكة  اجلهات  لدى  وتدخله  وظائفه،  لسلطات  استنادًا 
الوظيفية، لتملكها بثمن بخس، ال  العقارات، مستغاًل صفته 

يتناسب والقيم احلقيقية لها آنذاك.

تعليق اإثي�بي على اأ�شباب 

الفي�صانات املدمرة وم�صئولية �صد 

النه�شة عنها

اجتاحت  التي  الفيضانات  على  إثيوبيا  في  احلكومة  علقت 
الطوارئ  حالة  تعلن  جعلتها  بدرجة  السودان،  وأصابت  إثيوبيا، 

الكبرى في البالد. 
اإلثيوبي،  والطاقة  واملياه  الري  وزير  أن  إعالم،  وسائل  وذكرت 
سلشي بقلي، أعلن رأيه حول الفيضانات التي ضربت بالده، وهي 
مختلفة عن فيضانات األعوام السابقة. وفي أول تعليٍق له حول 
الفيضانات  إن  على  التأكيد  بقلي،  سلشي  اختار  الفيضانات، 
املثير  النهضة  سد  خاصة  اإلثيوبية  بالسدود  لها  عالقة  ال 
للمشكالت الدولية، معتبرًا   أن الفيضانات الرهيبة حتدث كل 

100 سنة، وال شئ غير عادي نحوها.
بصورة  تختلف  العام  هذا  فيضانات  إن  بقلي،  سلشي  وأضاف 
البالد بصورة غير  التي شهدتها  كبيرة نتيجة لألمطار الغزيرة 

متوقعة فاقت توقعات األرصاد اجلوية.
نزوح نحو 200  الفيضانات تسببت في  أن  اإلثيوبي،  الوزير  وقال 
كبيرة  أضرارا  خلفت  الفيضانات  أن  بقلي،  أوضح  إثيوبي.  ألف 
على األراضي الزراعية واملواشي، وأغرقت املمتلكات واملنازل، وأن 

نهر أواشا خرج عن مساره ألول مرة منذ 30 عاما.
وعلى الطرف اآلخر، ضربت الفيضانات املدمرة السودان، وأدت إلى 
خروج اآلالف من منازلهم بعد أن أغرقتها املياه، هذا عالوة على 
على  كبرى  كارثة  واحدة  يعد  فيما  مواطن،   100 من  أكثر  وفاة 
وفي مقدمتها مصر،  العربية  الدول  تدخل  استدعت  السودان، 

بالدعم للمتضريني.

ال�شجن اأكرث من 1000 عام ملنفذ الهج�م 

على ملهى رينا الليلي يف اإ�شطنب�ل

مدى  بالسجن  تركية  محكمة  قضت 
بهجوم  إدانته  بعد  رجل  على  احلياة 
مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، 

أسفر عن مقتل 39 شخصا.
وُحكم على عبد القادر ماشاريبوف، وهو 
مواطن من أوزبكستان، مبا يُعادل السجن 

املؤبد 40 مرة.
واملداوالت في إطالق  التحقيق  بعد ثالث سنوات من  ويأتي هذا 

النار الذي حدث في ملهى رينا في رأس السنة امليالدية 2017.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية حينها مسؤوليته عن الهجوم. 
وأنه  الدستور«،  و«انتهاك  املتعمد«  بـ«القتل  ماشاريبوف  وادين 

لن يستفيد من إجراءات اإلفراج املشروط.
وحكم عليه أيضا بالسجن ملدة 1368 عاما بعد إدانته مبحاولة 
دون  سالح  وبحمل   - الهجوم  في  أصيبوا   - شخصا   79 قتل 
ترخيص. وأصدرت احملكمة أمرا بالسجن 1400 عام على إلياس 

مازاريبوف بعد إدانته باملساعدة في التخطيط للهجوم.
عليهم  حكم  شخصا   48 أن  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
برأت  فيما  إرهابية،  مجموعة  إلى  االنضمام  بتهمة  بالسجن 

احملكمة 11 شخصا آخرين.
فجرا،  والنصف  الواحدة  الساعة  في  احلادث  يوم  في  انه  يذكر 
عندما كان رواد امللهى يحتفلون بالسنة امليالدية اجلديدة، اقتحم 

مسلح ملهى رينا، شمالي إسطنبول، وشرع في إطالق النار.
سالحا  وأخذ  أجرة،  سيارة  في  امللهى  إلى  ماشاريبوف  ووصل 
الباب  من  امللهى  به  واقتحم  السيارة  صندوق  من  رشاشا 

الرئيسي.
قنابل  رمى  كما  عشوائية،  بطريقة  النار  إطالق  في  وشرع 
يقتل  راح  كما  السالح،  تعبئة  إعادة  من  ليتمكن  صاعقة، 

املصابني املطروحني أرضا، قبل أن يغادر املكان.
وكان من بني الضحايا في امللهى مواطنون من إسرائيل وفرنسا 

وتونس ولبنان والهند وبلجيكا واألردن والسعودية.
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اأونتاريو توقف خطة اإعادة فتح 

القت�صاد ملدة اأربعة اأ�صابيع مع ارتفاع 

حالت كورونا

أخري  خطوات  أي  اتخاذ  عن  أونتاريو  حكومة  توقفت   : تورنتو 
االصابة  حاالت  ارتفاع  استمرار  مع  بها  االقتصاد  فتح  إلعادة 
بكوفيد – 19 يوميا، وقد أعلنت وزيرة الصحة كريستني اليوت 
عن ذلك قائلة »إن االجتاه االخير في االرقام قد أثار بعض القلق 
بعد  ما  ومؤسسات  املدارس  فتح  أعادة  في  نبدأ  ونحن  خاصة 
دكتور  االطباء  كبير  نصيحة  على  بناء  وإنه  الثانوي،  التعليم 
ديفيد ويليامز وجدول تدابير الصحة العامة فإن أونتاريو سوف 
إضافي  تخفيف  اي  في  النظر  عن  أسابيع  أربعة  ملدة  تتوقف 
أو  الشركات  من  املزيد  فتح  إعادة  أو  العامة  الصحة  لتدابير 

املرافق أو املنظمات.
املدارس  الي  طالبنا  جميع  إعادة  على  حقا  نركز  نحن  وقالت 
بأمان ولكن الواقع إن زيادة انتشار حاالت كوفيد – 19 في املتمع 
الي  بحاجة  ونحن  املدارس  في  انتشارها  إمكانية  أيضا  تعني 
احلد من انتشار املرض في املتمع قدر االمكان، واضافت »نحن 
انتشار املرض في املتمع منخفض جدا حتى ال  أن نبقي  نريد 
يدخل الى مدارسنا وحتى يكون أطفالنا في أمان« هذا ويبلغ 
ايام  السبعة  خالل  أونتاريو  في  اليومي  احلاالت  عدد  متوسط 
االولى من شهر سبتمبر 159 حالة وقد بدأ هذا العدد بالزيادة 

منذ ان بلغ أدنى حد له 85 في أغسطس املاضي.

�صركة اأمازون تتوفر 2500 وظيفة 

جديدة يف اأونتاريو من خالل فتح 

مرافق جديدة لها

تورنتو: تخطط شركة أمازون لفتح مراكز جديدة في منطقة 
هاملتون ومنطقة إجاكس خالل العام املقبل وتقول الشركة 
إنها ستخلق أكثر من 2500 وظيفة جديدة بدوام كامل، وقد 
أعلنت الشركة عن ذلك في بيان صحفي وقالت مديرة االهتمام 
بالعمالء »إننا حققنا جناحا كبيرا مع القوي العاملة املاهرة في 
أونتاريو ونتطلع خللق 2500 وظيفة جديدة بدوام كامل مع أجور 

ومزايا تنافسية تبدأ من اليوم االول للعمل«.
منها  واحدة  ستكون  اجلديدة  املرافق  إن  الشركة  وقالت 
مربع  قدم  ألف   855 مساحتها  ويبلغ  هاميلتون  مدينة  في 
بالتقاط  وسيقومون  شخص،   1500 من  أكثر  وستوظف 
االطفال  ولعب  وااللكترونيات  الكتب  مثل  الصغيرة  البضائع 
وتعليبها وشحنها، واملرفق الثاني ومساحته مليون قدم مربع 
معدات  مثل  الكبيرة  البضائع  على  يركز  سوف  إجاكس  في 
الرياضة وأثاث الشرفات والسلع املنزلية األخرى وفقا ملا ذكرته 

شركة أمازون.
ومن املتوقع أن يعمل فيه أكثر من 1000 شخص، كما أشارت 
لتسليم  مرافق  خمسة  مؤخرا  أضافت  أنها  الي  الشركة 
وسكاربورو   وكيتشنر  كريك  ستوني  منطقة  في  البضائع 
مئات  تخلق  وسوف   2021 عام  في  أفتتاحها  سيتم  وفوهن  
في  التسليم  مرفق  بدأ  وقد   , جزئي  او  كامل  بدوام  الوظائف 
وهاملتون   اجاكس  مراكز  وبأنشاء  بالفعل  بالعمل  إيتوبيكو 
تكون هناك  10 مراكز لتخزين البضائع في أونتاريو  و16 مخزن 

في بلدة كاناد .

اأونتاريو تطلق موقعا جديدا على النرتنت 

لتتبع ا�صابات كورونا يف املدار�ص

تورنتو: أصبح بإمكان االباء واالمهات اآلن الوصول الي البيانات 
مراكز  وفي  أونتاريو  مدارس  في  كورونا  وباء  بانتشار  املتعلقة 
أطلقته  االنترنت  شبكة  على  موقع  خالل  من  االطفال  رعاية 

حكومة أونتاريو.
وقالت حكومة املقاطعة أن هذا املوقع سيتم حتديثه كل يوم 
وكذا  املرضية  للحاالت  ملخصا  وسيتضمن  االسبوع  أيام  من 
االرقام، فمثال في  تأتي هذه  أين  أكثر تفصيال عمن  معلومات 
مدارس  في  مرضية  حالة   13 هناك  كان  سبتمبر   11 صباح 
أونتاريو مبا في ذلك أربعة طالب وتسعة موظفني، وجميع حاالت 
الفرنسية  الكاثوليكية  املدارس  في  موجودة  االربعة  الطالب 

في أوتاوا.
هذا  من  سابق  وقت  في  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  ووعد 
املصابة  احلاالت  جميع  عن  ستبلغ  حكومته  بأن  االسبوع 
دعا  أن  بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت  أونتاريو،  مدارس  في  اجلديدة 
احلزب الدميقراطي اجلديد املعارض للحكومة الى تبادل تفاصيل 
تفشي املرض في املدارس في جميع أنحاء أونتاريو بدال من ترك 
من  سيطلب  التوجيهية  املبادئ  لهذه  ووفقا  للمدارس.  ذلك 
املدارس ابالغ االباء واالمهات على االنترنت أو برسالة الى املنزل 

عن حاالت كوفيد – 19.
ابتدائية في  واحدة مرضية في مدرسة  أن هناك حالة  ويذكر 
منطقة أوكفيلد في أونتاريو في مدرسة أدويناوي العامة حيث 
كان اختبار كوفيد – 19 إيجابيا ملوظف في املدرسة وذلك قبل 
عودة الطالب الى املدرسة ولذا فلم يتعرض أي طالب للمرض، 
العزل  منه  وطلب  املوظف  بهذا  الصحة  مسؤولو  أتصل  وقد 

ملدة 14 يوما
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ان برملان 2015   الرغم  على 
قبطي برملانى  تكتل  اكبر  يشمل 
خالله  استطاعوا  عقود،  منذ 
املكاسب  من  العديد  حتقيق 
ولالقباط  عام  بشكل  للدولة 
قانون  اقرار  مثل  خاص  بشكل 
هيئة  انشاء  و  الكنائس  بناء 
طائفة  لكل  مستقلة  اوقاف 
هناك  ان  اال  الثالثة  الطوائف  من 
القوانني  و  القضايا  من  العديد 
اقرار  و  مناقشة  الى  حتتاج  التى 

ينتظرها االقباط على شغف، مثل قانون انشاء 
مفوضية عدم التمييز، قانون امللس امللى، وقانون 
تقنني  االديرة،  إنشاء  قانون  الشخصية،  االحوال 
الزى الكهنوتى، قانون اجازات االعياد ، فالكثير من 
تلك القوانني مازالت حبيسة ادراج البرملان لسبب 
تفاصيل  و  قصة  منهم  ولكل  معلوم  غير 
كثيرة  ومن ثم اقرارهم سيساعد كثيرا في حل 
مطالب  من  الكثير  وسيلبي  الطائفية  الفنت 
منذ  فقط  ليس  بها  طالبوا  طاملا  التى  االقباط 

عشرات السنوات ولكن على مر القرون املتلفة.
 برملان 2015... اكبر متثيل برملاني قبطي في 

الدولة املصرية احلديثة
االكبر متثيال عن  البرملانية هى  الدورة  تلك  تعتبر 
فاز  حيث  احلديثة  املصرية  الدولة  في  االقباط 
األقباط بـ36 مقعداً داخل مجلس النواب، منهم 
فيما  الفردى،  بالنظام  و12  القوائم  بنظام   24
سجل الدكتور سمير غطاس اسمه كأول قبطى 
يفوز من اجلولة األولى فى االنتخابات، دون خوض 
جولة اإلعادة عن دائرة مدينة نصر، وعنّي الرئيس 
أقباط فى امللس، طبقاً  عبدالفتاح السيسى 3 
للدستور، ليرتفع عدد األقباط حتت القبة إلى 39 

نائباً.
وبهذه النتيجة يكون األقباط كسروا عدد املقاعد 
التى بلغت  برملان 1942،  التى حصلوا عليها فى 
نواب  عدد  إلجمالى  مقعداً   264 من  مقعداً   27

امللس.
الراحل  الرئيس  عهد  فى  األقباط  عدد  بلغ  فيما 
من   ،1969 برملان  فى  نواب   9 عبدالناصر  جمال 
بطريقة  قبطيان  فاز  إذ  نائباً،   348 إجمالى 
ِقَبل رئيس اجلمهورية،  االنتخاب، ومت تعيني 7 من 
لألقباط فى عهد  أكبر عدد  برملان 1979  وسجل 
الرئيس محمد أنور السادات، إذ مت انتخاب 4 نواب 
وتعيني عشرة لُيصِبح إجماليهم 14 قبطياً من 

360 نائباً هم كل أعضاء البرملان وقتها.
أما فى عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، فجاء 
برملان 1987 بأكبر نسبة من األقباط، حني فاز فى 
االنتخابات 6 نواب، وعنّي مبارك 4 آخرين ليصبح 
كل  هم  نائباً،   458 من   10 األقباط  النواب  عدد 
نواب البرملان وقتها، فيما لم ينجح فى انتخابات 
أقباط،   7 يناير سوى  ثورة 25  أعقبت  التى   2012
محمد  املشير  برئاسة  العسكرى  امللس  وعنّي 
األقباط  عدد  لُيصبح  آخرين،   5 طنطاوى  حسني 
فى هذا البرملان 12 قبطياً من إجمالى 508 نواب.

اخلط  والغاء  الكنائس..  بناء  قانون 
الهمايونى 

متكن قانون بناء الكنائس متكن من ترخيص قرابة 
القانون  مينح  إذ  خدمات  ومبانى  كنائس    1700
مجلس الوزراء احلق فى ترخيص الكنائس املشار 
إليها بعد استيفاء بعض الشروط منها السالمة 
اإلنشائية واستيفاء شروط الدفاع املدنى وغيرها.
على   2014 فى  نص  املصرى  الدستور  ان  يذكر 
انعقاد  دور  أول  النواب فى  بتكليف مجلس  مادة 

الدستور  هذا  صدور  بعد  له 
وترميم  لبناء  قانون  بإصدار 
ُعرف  ما  لُينهى  الكنائس 
بـ»اخلط الهمايونى«، الذى كان 
تنظيم  أساسه  على  يجرى 
للمسيحيني  العبادة  دور 
بفرمان  وصدر  مصر  فى 
العثمانى  السلطان  من 
 ،1856 عام  األول  عبدامليد 
بني  متعّددة  اجتماعات  وبعد 
احلكومة والكنائس املتلفة، مت 
الذى  النواب،  مجلس  إلى  القانون  مشروع  تقدمي 
وافق عليه وأقره رئيس اجلمهورية بالقرار رقم 80 
لسنة 2016، وهو الذى فتح املال لتقنني أوضاع 
الكنائس غير املرّخصة، إذ انتهت اللجنة املعنية 
بهذا األمر خالل الشهور املاضية من تقنني أوضاع 
محافظة،   23 فى  كنسية  ومباٍن  1700كنائس 
الطوائف  بها  إجمالى 5404 طلبات تقدمت  من 
املسيحية لتقنني كنائس ومبان كنسية بجميع 
محافظات اجلمهورية طبقاً للقانون املشار إليه.

التى  اخلطوة  بهذه  وقتها  الكنائس  ورحبت 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  اعتبرتها 
شأنه  من  وقراراً  الصحيح،  الطريق  على  خطوة 
فى  الدولة  ومؤسسات  قطاعات  كل  حتفيز 
وتشكيل  بناء  فى  ويسهم  للتطرف،  التصدى 
للصورة  املصرى  الشارع  وإعادة  املصرى،  الوعى 
تسامح  من  عليها  يراه  أن  العالم  اعتاد  التى 
وترابط ونبذ للعنف واإلرهاب، واملساعدة فى نشر 
السالم املتمعى والشعور باألمن واألمان وإرساء 

العدالة االجتماعية ومبدأ املواطنة احلقيقية
 28 في  الصادر  الكنائس  بناء  قانون  عالج  قد 
بناء  عملية  األولى  مسألتني،   2016 سبتمبر 
الكنائس، والتي أصبحت في يد محافظ اإلقليم 
دون اعتبار عدم رده على الطلبات التي تقدم إليه 
خالل املدة الزمنية املقررة مبثابة موافقة ضمنية 
للمعايير  ذلك  وخضوع  الكنيسة،  إنشاء  على 
األمنية، وربط مساحة الكنيسة إذا متت املوافقة 
في  املسيحيني  السكان  بعدد  إنشائها  على 
املنطقة وأقرب كنيسة إليها. أما املسألة الثانية 
املوجودة  الكنائس  أوضاع  بتقنني  مرتبطة  فهى 
حيث  رسمية،  قرارات  أية  متلك  وال  بالفعل، 
شكلت جلنة من رئيس الوزراء وتسعة أعضاء من 
املسئولني األمنيني والتنفيذيني وعضو واحد ميثل 
الكنائس بدون تضمنها أيًّا من اخلبراء املستقلني.

للكنيسة  االوقاف  هيئتى  انشاء  قانون 
اسوة  الكاثوليكية..  و  االجنيلية 

باالرثوذكسية
هيئة  انشاء  على  املوافقة  املصري  البرملان  اقر 
االوقاف للكنيسة الكاثوليكية و اخرى للكنيسة 
القبطية  االوقاف  بهيئة  اسوة  االجنيلية 
لترسيخ  القانون  فلسفة  يعتمد  االرثوذكسية، 
املسيحية  الطوائف  بني  التامة  املساواة  مبدأ 
املصرية كافة فى إدارة أموال الوقف اخلاصة بهم 
تشريعى  تنظيم  وجود  ضوء  فى  واستثمارها، 
بالنسبة  واستثمارها  األوقاف  إدارة  أمر  يحكم 
لطائفة األقباط األرثوذكس قائم على قرار رئيس 
اجلمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن 
جهات  على  املوقوفة  الزراعية  األراضى  استبدال 
رئيس  وقرار  األرثوذكس،  لألقباط  العامة  البر 
اجلمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة 

أوقاف االقباط األرثوذكس وتعديالته.
الدستورية  التعديالت  من  الرغم  وعلى 
األداتني  صدور  منذ  املستجدة  والتشريعية 

رئيس  قرارى   – بيانهما  املتقدم  التشريعتني 
األرثوذكس-  األقباط  أوقاف  شأن  فى  اجلمهورية 
تنظيم  استحداث  إلى  احلاجة  ظهرت  فقد  لذا 
تلك  إدارة  يتولى  للتشريع  مطابق  تشريعى 
األصول واألموال املوقوفة واستثمارها لصالح كل 

اإلجنيلية،  والطائفة  الكاثوليكية  الكنيسة  من 
مبا يضمن أفضل إدارة وتنمية لها فى ضوء تعدد 
األموال واألصول املوقوفة على جهات البر العامة 
تلك  وتنامى  إليهما،  املشار  للهيئتني  التابعة 
األوقاف وتنوع اجلهات املوقوفة لصاحلها، وتفعيال 

ملا قررته املادة رقم )3( من الدستور التي تنص على 
واليهود  املسيحيني  من  املصريني  شرائع  “مبادئ 
املصدر الرئيسى للتشريعات املنظمة ألحوالهم 
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم 

الروحية”.
وضمانًا للمساواة التامة بني الطوائف املسيحية 
املصرية كافة، فقد رُئَِى أن يكون مشروع القانون 
264 لسنة  رقم  بقانون  للقرار  املعروض محاكًيا 
حكمها  التى  ذاتها  املوضوعات  ويحكم   ،1960
التشريعية  األداة  تتولى  بينما  القانون،  ذلك 
 – اجلمهورية  رئيس  قرار  فى  املتمثلة  األخرى- 
نظيره  عاجلها  التى  األخرى  املوضوعات  معاجلة 
طائفة  أوقاف  شأن  فى   1960 لسنة   1433 رقم 

األقباط األرثوذكس.
ويأتى مشروع القانون املعروض اتساًقا مع ما جاء 
 ” أن:  على  تنص  والتى  الدستور،  من   )90( باملادة 
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف اخليرى إلقامة 
ورعاية املؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، 
وتدار  استقالله،  وتضمن  وغيرها،  واالجتماعية 
القانون  وينظم  الواقف،  لشروط  وفًقا  شئونه 
ذلك، و يعتبر هذا القانون احد اجنازات البرملان في 

دورته االولى.

مع انتهاء الدورة الربملانية امل�صرية ما هي اإجنازات واخفاقات جمل�ص النواب جتاه اهم الق�صايا القبطية )3-1(

بناء الكنائ�ص وان�صاء اوقاف للكنائ�ص الثالثة اهم اإجنازاته
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير

العددين السابقني عن الصليب وكيف نحيا الصليب بطريقة  حتدثنا في 
عملية. وأوضحنا أن في الصليب قوة التغيير وكذلك فيه ايضا شفاء من 
مشاعر الرفض وعقدة الذنب التي قد تصيب اإلنسان. بنعمة الرب، نتطرق 
الي جانب آخر من جوانب الصليب وهو جانب املوت. ال تنزعج عزيزي القاريء 
املوت  نحيا  الصليب  ففي  للحياة.  موتا  بل  للفناء  موتا  ليس  املوت  فهذا 

املزدوج.
واملوت املزدوج هو موت العالم في نظر املؤمن، وموت املؤمن في نظر العالم، 
»الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم« )غل  وهذا ما يقوله الرسول 
6: 14(، فاملؤمن ينظر إلى العالم فيراه مصلوباً أمامه وال يجد فيه إغراء أو 

جاذبية ألن كل ما في العالم شهوة اجلسد وشهوة العيون وتعظم املعيشة وهذه كلها قد صلبت 
يقول  للعالم كما  احتقار موسى  ونرى مثاال لهذا في  الصليب،  في 
كاتب العبرانيني »باإلميان موسى ملا كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون 
وقتي  متتع  له  يكون  أن  بذل مع شعب اهلل على  أن  باألحرى  مفضال 
كان  ألنه  مصر  خزائن  من  أعظم  غنى  املسيح  عار  حاسباً  باخلطية 

ينظر إلى املازاة »)عب11 : 24 – 26 ( .
فموسى حسب عار املسيح الذي هو الصليب غنى أعظم من خزائن 
فالرسول  ولذا  العالم،  على  انتصاره  سر  هو  الصليب  وكان  مصر، 
لكي  أيضاً  “لذلك يسوع  قائال  الطريق  ذات  في  السير  يحضنا على 
إليه خارج  اذاً  فلنخرج  الباب  خارج  تألم  نفسه  بدم  الشعب  يقدس 
احمللة حاملني عاره ألن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة 
“ )عب 13: 12- 14( فهل صلبنا اجلسد مع األهواء والشهوات وخرجنا 
وراء ربنا خارج احمللة؟  حينما نتكلم عن موضوع صلب اجلسد ينزعج 
البعض فهم يشعرون إنها عملية قاسية جدا ملا فيها، حسب اعتقادهم، من حرمان للمتع وامللذات. 
العالم قائال: “ما يدعوه  النقطة يشرح القديس يوحنا ذهبي الفم فكرة املوت عن  ولكن في هذه 
هنا بالعالم ال يعني السماء وال األرض، وإمنا يعني شئون احلياة ومديح الناس واألعوام واملد والغني 
وكل هذه األمور التي تبدو لإلنسان سامية. أما بالنسبة لي فكل هذه األمور ميتة...وأنا ميت عنها، 
ال تأسرني وال تغلبني، ألنها ماتت مرة بالنسبة لي وإلى النهاية. إنني ال اشتهيها، ألني ميت عنها. 
احلياة  أساس  هو  هذا  فإن  األمور(،  هذه  )عن  املوت  هذا  من  أكثر  مطوبا  يكون  أن  ميكن  شيء  ليس 

املطلوبة.”  انه حقا املوت املطوب!! فإن أساس املوت عن العالم هو الشبع احلقيقي. 
اإلنسان حينئذ ميلك  املوت حلياة  وإن هذا  الصليب  املسيح على  له موت  فاإلنسان حينما يستعلن 
املسيح علي حياة اإلنسان ويكون هو احملرك واملشبع لإلنسان، فيتصاغر جدا العالم في نظر اإلنسان، 
ويشعر اإلنسان بعجز العالم بل وبفقر هذا العالم، فيموت العالم في نظره ألنه قد قبل أن ميوت 
هو عن العالم. إن في الصليب دعوة للموت املطوب. في الصليب جند شبعا ال نهائيا عن كل ملذات 
ومسرات العالم. فبارتفاعنا على الصليب ونحن في شخص املسيح جند إن هذا العالم ال يساوي 

حبة رمل واحدة. 
يدفنون  من  أما  التراب،  في  ودفنهم  االحباء  موت  عند  ويبكون  ينوحون  من  هناك  القاريء،  عزيزى 
رغباتهم وشهواتهم فيتهللون فرحا ألنهم قد دفنوا ذواتهم في شخص املسيح املصلوب فطوب 

موتهم وأعطاهم أن يرثوا معه وفيه كل شيء.   

املوت املطوب
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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في  خراسان  والية  زياد  بن  اهلل  عبيد  تولى 
وملكتها  »فغزا طخارستان  معاوية،  خالفة 
فتح خاتون فقاتلها وهزمها وانتهب مملكتها 
سبًعا )سبع مرات( ثم صارت إلى الصلح-اي 
استسلمت- فصاحلها على مال .. ثم غزا ما 
وراء النهر؛ وأغار على بخارا. وغنم منها غنائم 
كثيرة ... ثم والها سعيد بن عثمان بن عفان. 
وغزا ما وراء النهر وصالح أهل سمرقند على 
اآلخر  من  ويخرج  أبوابها  من  بابًا  يدخل  أن 
فدخل  به  يغدروا  ال  أن  رهائن  منهم  وأخذ 
وخرج وانصرف بالرهائن وغدر بهم وحملهم 
النخيل  في  يستغلهم  وجعل  املدينة  إلى 
النعم  وأرباب  الدهاقني  أوالد  وهم  والطني 
العمل وسئموا عيشهم  فلم يطيقوا ذلك 
فوثبوا عليه في حائط له فقتلوه ثم قتلوا 
بن  أسلم  والها  ثم  خنًقا.  باحلبل  أنفسهم 
مرو  أهل  فأخذ  ظلوًما  غشوًما  وكان  زرعة. 
بأن يكفوا عنه نقيق الضفاضع فأخبروه بأن 
ذلك غير ممكن فضاعف عليهم اخلراج مائة 
ألف درهم. وفي أيام معاوية افتتح من الروم 
روذوس وهو على يومني من القسطنطينية 
وافتتح  سنني  سبع  بها  املسلمون  وأقام 
وبخارا.  من خراسان سمرقند وكش ونسف 
وافتتح الربيع بن زياد احلارثي بلخ وما يليها” 

)البدء والتاريخ، جـ6، صـ 4(.
    وفي خالفة عبد امللك بن مروان، غزا املهلب 
وفرض  النهر،  وراء  ما  سكان  من  الّسغد 
موسى  وغزا  اجلزية.  طرخان  ملكهم  على 
يليها،  الترمذ وما  بن عبد اهلل بن خازم بالد 
على  مواله  بكرة،  أبي  بن  اهلل  عبيد  وقام 
عبد  وغزا  كابل.  على  بحملة  سجستان، 
بست،  بناحية  رتبيل  األشعث  بن  الرحمن 
وغزا كابل “وأصاب سبايا وغنائم” وكتب اليه 
احلجاج يتوغل في البالد “يريد بذلك هالكه” 
فاستعصى وأعلن احلرب على احلجاج ومواله 
عبد امللك، وانضمت اليه جموع غفيرة “ مثل 
عدد النمل” من اهل العراق الذين ضاقوا ذرعا 
من حكم احلجاج “)البدء والتاريخ، جـ6، صـ 

 .)35

ثارت  امللك،  عبد  بن  الوليد  خالفة  وفي    
وفرغانة، فحاربهم  والشاش  والسغد  الترك 
قتيبة ابن مسلم والي خراسان، وقتل منهم 
وسمرقند  بخارا  وعزا  فارس.  ألف  خمسني 
“فبلغ سبى هاتني مائة ألف رجل وليس في 
والتاريخ،  )البدء  كهل”  إناثهم  وال  ذكورهم 
وبلخ،  مرو،  على  واستولى  صـ38(.   جـ6، 
وطخرستان، وكاشان، واورشت، ونومشكث، 

ووردان، وكش ونسف، وفرغانة.
واسراه  سباياه  أكثر  يكون  ان  يخلوا  وال     
ذكر  فقد  احلجاج.  قتلهم  فيمن  قتل  قد 
“ قتل  ان احلجاج  املقدسي  املؤرخون ومنهم 
ألف  مائة  املذكورين  والرؤساء  األشراف  من 
ومن  الناس  عوام  سوى  صبرًا  ألًفا  وعشرين 
قتل في معارك احلروب، وكان مات في حبسه 

خمسون ألف رجل وثالثون ألف امرأة “.
   وفي سنة 88ه غزا قتيبة بن مسلم بخارى، 
مقاتل.  ألف  من  نحواً  املتعربة  من  »وقتل 
على  واستولى  ونساءهم.”  ذريتهم  وسبى 

بيكند، ونومشكث، ورامثنة.
  وغزا محمد بن القاسم الثقفي بالد السند 
وقتل حاكمها ذاهر بن صعصعة، واستولى 
على مكران، وقنزبور، وارمائيل، والديبل، وراور. 
وقتل   “ وخربها،  برهمناباذ  على  استولى  ثم 
ساوندري،  على  واستولى   “ كثيرا  بشرا  بها 
قاصدا  بياس  نهر  وقطع  وغيرهما.  وبسمد 
املقاتلة  قتل  و”  عليها  فاستولى  امللتان 
وسبى الذرية وسدنة املعبد وهم ستة االف 
التاريخ، جـ4، صـ  في  الكامل  االثير،  ابن   (-“

.)251
اعاد  امللك،  عبد  بن  سليمان  خالفة  وفي     
أهل جرجان  » وكان  غزو جرجان وطبرستان، 
يصاحلون أهل الكوفة على مائة ألف ومائتي 
على  وصاحلهم  املهلب  ابن  فجاءهم  ألف 
مال كثير. وصار إلى دهستان وقد كان غلب 
عليها وعلى جرجان الترك فحاصرهم حتى 
ألًفا  عشر  أربعة  فقتل  حكمه  على  نزلوا 
والتاريخ، جـ6، صـ 42(.  “)البدء  منهم صبرًا 

فاستسلمت له اهل طبرستان.

جرجان  اهل  قطع  وملا      
بن  يزيد  حلف   “ اجلزية، 
املهلب أال يبرح حتى يقاتل 
 .. الذراري  ويسبي  املقاتلة 
املقاتلة  )أسرى(  أخرج  ثم 
سبي  ثم  كلهم  فصلبهم 
فلم  األموال  ونهب  الذراري 
إال  بجرجان  الناس  من  يبق 
من هرب أوتوارى إال شيخ ال 

ُمنَّة فيه “)البدء والتاريخ، جـ6، صـ 43(.  
   وفي خالفة هشام، غزا مروان بن محمد بالد 
جندي  ألف  وعشرين  مئة  في  واخلزر  االرمن 
وأخربها.  فيها  وأوغل  البالد  مروان  و«دخل 
فيها  وأقام  آخرها  إلى  وانتهى  وسبى  وغنم 
عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم. ودخل بالد 
ودان  قالعاً.  وفتح  بأهله  فأوقع  السرير  ملك 
له امللك، وصاحله على ألف رأس، وخمسمائة 
غالم، وخمسمائة جارية سود الشعور، ومائة 
ألف مدٍي حتمل إلى الباب. وصالح مروان أهل 
تومان على مائة رأس نصفني، وعشرين ألف 
وخمزين،  زريكران،  على  استولى  ثم  مدي«. 

وسغدان، وطيرشانشاه وغيرها.
    وفي السنة الثالثة من والية أبي العباس، 
أبي مسلم السرافه في  اهل بخارا على  ثار 
شخص  ألف  ستمائة  قتل  انه  حتى  القتل 
وهزمهم.  وحاربهم  إليهم  فنهض  صبرا. 
)طرازا(  بلغ  حتى  النهر  وراء  ما  كور  غزا  ثم 
أبو  وأقام   ... الصني  أهل  فتحرك  و)اطلخ( 
واستمد  بـ)سمرقند(  مسلم في معسكره 
العمال وحشر املطوعة إلى سعيد بن حميد 
فواقعهم دفعات وقتل منهم خمسة وأربعني 
وانهزم  ألًفا  وعشرين  خمسة  وأسر  ألًفا 
الباقون فاستولى املسلمون على عسكرهم 
وانصرف إلى بخارا وبسط يده على ملوك ما 
وراء النهر ودهاقينها فضرب أعناقهم وسبى 
ذراريهم واستصفى أموالهم وعبر النهر من 
السبى غير مرة بخمسني ألًفا خمسني ألًفا 

“)البدء والتاريخ، جـ 6، صـ 75(.
ثار سنفاد بنيسابور في تسعني ألف     وملا 

ثائر. بعث اليه ابو جعفر املنصور 
بني  فالتقوا  العجلي  جمهور 
منهم  فقتل  والري  همذان 
نسائهم  من  ألًفا وسبي  ستني 
عليم.   به  اهلل  ما  وأوالدهم 
بزعامة  خراسان  اهل  ثار  ثم 
جعفر  أبو  فوجه  استادسيس، 
قتااًل  فقاتلهم  خزمية  بن  خازم 
شديًدا وقتل منهم في املعركة 
تسعني ألًفا وهزمهم وفرق جمعهم وسبى 

ذراريهم )البدء والتاريخ، جـ 6، صـ 83(.
سبى  خراسان،  على  واليته  فترة  وخالل     
من  رأس  ألف  أربعني  احلارثي  زياد  بن  الربيع 
جـ3،  التاريخ،  في  )الكامل  سجستان  بالد 
ومن أسروا  قتلوا  من  بخالف  هذا   ) 23 صـ 
في املعارك السابقة التي جرت ضد الفرس 
وفي  وغيرها.  وحلوان  واملدائن  القادسية  في 
الغزوات االخرى التي قادتها اجليوش العربية 
واجنادين،  اليرموك،  في  كما  الروم،  ضد 
الكثير  وغيرها  وعمورية،  والقدس،  ودمشق، 
الشام،  في  جرى  مما  حصره،  يصعب  مما 
ومصر وشمال افريقيا واالندلس وجزر البحر 
ذكره  مما  وغيرها.  الصغرى  واسيا  املتوسط 
االثير،  وابن  والطبري،  الواقدي،  املؤرخون مثل 
وابن  وابن حجر،  وابن عبد احلكم  وابن كثير، 

اياس، وابن تغري بردي وغيرهم.
  وما ان دانت لهم البالد حتى دبت الصراعات 
واخلروجات واالطماع بينهم، واستدار احلسام 
نشر  في  السيف  يفلح  ولم  شاهريه.  على 
جتني  ولم  الشعوب.  توحيد  في  وال  العدل 
ونساء  تقتل،  رجال  سوى  منه  الشعوب 
من  يحرمون  واطفال  وتوطأ،  وتسترق  تترمل 
مثل  النخاسة  اسواق  في  ويباعون  اهلهم، 
يكن  لم  مصيراً  ليلقون  والبهائم  الدواب 
وسبي  ابائهم،  قتل  بعد  اهلل  اال  يعلمه 
امهاتهم، واخذهم من بيوتهم، وتهجيرهم 
وانسانيتهم.  حريتهم  وفقد  اوطانهم،  من 
وهؤالء لم يتم ترحيلهم الى كواكب اخرى، 

فهم اجداد وجدات االجيال املعاصرة.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
قدم في خراسان

اإلنسان  بني  الصامتة  اللغة  هناك  دائماً 
من  مكونة  كاإلنسان،  اللوحة  والرسم. 
األعماق  وحتى  السطح  من  نفسية،  طبقات 
كل طبقة تساعد في فهم ما هو أعمق منها. 
على  اعتمادًا  لوحة  أي  قراءة  ببساطة  وميكن 
أن  علينا  شيء  كل  قبل  لكن  معني،  تكنيك 
نعي أن قراءة لوحة ما ليست عملية حسابية 

وأي نتيجة أخرى 
تأويل  يوجد  ال  العكس،  وعلى  خطأ،  ستكون 
بعينه صح أو تأويل بعينه خطأ هي فقط رؤية 
ومزاجه  ثقافته  بانعكاس  تنعكس  متلقي 
بصدد  ما  شخص  كان  ًفإذا  احيانا  النفسي 
قراءة لوحة ما، فهو يقرأ ِمن نفسه كما    يقرأ 

من اللوحة. 
ولكنها  البساطة  من  ابسط  لوحات  هناك 
معقده جدا في نفس الوقت، ال تندهش عزيزي 
مثل   ً متاما  حتير  البساطة  فأحيانا  القارئ، 
»بوب  الراحل  اإلجنليزي  للفنان  القصر  لوحة 

لو »واملعروف بأنه أحد أعمدة »امليناميلست« 
الفنانني  على  شرحه  واملقتصر  املعقد، 

احملترفني.
و  مشاهيره،  له  »امليناميليست«  فن  أن 
»امليناميليست« هو موقف تاريخي من الفنان، 
ال فني، لذلك فللوحة قيمة تاريخية، ال فنية 

 69-8-22 وضع  حني  أنه  »مبعنى 
أسفل القماشة فإنه أراد أن يقول 
تعرضه  مما  اليوم  ذلك  موقفه  إن 
الطبيعة أمامه هو ال شيء، سوى 
وهذا  فيه،  كان  الذي  اليوم  تاريخ 
اللوحة  يعطي  الذي  هو  املوقف 
على  أشجع  فأنا  لذلك  أهميتها، 

اقتنائها« كما قال. 
من  بدءا  الشهرة  لو«  »بوب  عرف 
الساحلية  كورنوال،  فغادر   1959

في اجلنوب الغربي إلجنلترا، لكنه لم يستطع 
حتى  وبقي   1970 في  فعاد  بعيدا،  البقاء 
ابنتيه،  ترك  ومعها  زوجته  تاركا  وفاته،  عام 
الفارغة  اللوحات  عشرات  ترك  اجلميع  ومع 
تساوي  لكنها  فني،  جهد  أي  من  أقمشتها 

ماليني الدوالرات.
اسمه  بريطانيا  موقعا  اإلنترنت  على  وجند 
Toluna مخصص الستطالع اآلراء حول بعض 

األحداث   االجتماعية واملظاهر 
وفيه  خاص،  بشكل  الفنية 
نرى استغرابا أبداه معظم من 
عبروا عن آرائهم باللوحة مبجرد 
عرضها للبيع، الى درجة أن أحد 
قارئا،   42 وعددهم  املشاركني، 
يتسلمها  بأن  يقبل  ال  إنه  قال 
اهدوها  لو  فيما  هدية  ولو 
اآلخرون  أما  مقابل.  بال  إليه 
سخريتهم  صبوا  فجميعهم 
وتساءل  وشاريها،  وبائعيها  اللوحة  على 
دوالر  ألف   90 أحدهم  يدفع  معظمهم كيف 

في لوحة بيضاء. 
بفكر  قيمتها  تفرض  اللوحة  ان  أرى  لكنى 
وتفكير  تساؤل  في  يضعك  عندما  صاحبها 
فقد جنح في رسالته وهنا ينتابني شعور شره 
في الرغبة في اقتناء اللوحة ألنى أصبحت اقرأ 

فيها نفسى!

اقراأ فيها نف�شي!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

بيان من النيابة امل�شرية ب�شاأن اأزمة 

»الك�ؤو�س املختفية« من مقر احتاد الكرة

أصدر النائب العام املصري بيانا بشأن أزمة »الكؤوس املتفية« من مقر احتاد الكرة املصري. 
اختفاء  واقعة  بشأن  بيانا  »فيسبوك«  موقع  عبر  املصرية  العامة  النيابة  حساب  ونشر 
الكؤوس، قال فيها: »أمر السيد املستشار النائب العام بإحالة واقعة فقد االحتاد املصري 
األموال  نيابة  إلى  لعام 2010، من بني مقتنياته  األفريقية  األمم  القدم كأس بطولة  لكرة 

العامة العليا مبكتب النائب العام للتحقيق فيها حتقيقا قضائيا«.
أُثير باملواقع املتلفة من فقد بعض  وتابع بقوله: »كانت وزارة الشباب والرياضة، بعد ما 

املقتنيات من االحتاد، قد خاطبت النيابة العامة، مبا انتهت إليه اللجنة 
الكأس  فقد  وتبينها  االحتاد،  على  التفتيش  من  مبعرفتها  املشكلة 
املذكور، وتضارب األقوال بني مسؤولي االحتاد حول أسباب فقده، بطلب 

التحقيق في الواقعة«.
سابق،  وقت  في  أعلنت،  قد  املصرية  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
أحالت امللف اخلاص بفقدان بعض املقتنيات من مخازن احتاد الكرة إلى 
أن هذه اخلطوة جاءت في ضوء ما تضمنه  إلى  العام. وأشارت  النائب 

التقرير الصادر عن جلنة الفحص املشكلة من املعنيني بالوزارة.
وكانت القصة قد بدأت عندما فجر اإلعالمي أحمد شوبير، مفاجأة على الهواء مباشرة، 
بكشفه اختفاء »كأس« أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى احلياة، من مقر االحتاد 

املصري لكرة القدم.
كان اإلعالمي أحمد شوبير قد فّجر القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة »أون تامي 
لثالث  باللقب  الفوز  بعد  به مصر  احتفظت  والتي  األفريقية  األمم  اختفاء كأس  سبورت« 

نسخ متتالية.
»اللجنة  إن  التلفزيوني،  برنامجه  عبر  سابقا  واألهلي  مصر  منتخب  مرمى  حارس  قال 
اخلماسية التي تدير مؤقتا احتاد الكرة املصري، فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ 

بها منتخب مصر مدى احلياة، بعد فوزه بثالث بطوالت متتالية.
وأضاف أنه »عندما بدأت اللجنة اخلماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر 

االحتاد يضم بطوالت املنتخب املصري، فوجئت بعدم وجود الكأس«.
تابع: »فوجئ االحتاد باختفاء الكأس، وفتح حتقيقا، واعتقد في البداية أن الكأس مع كابنت 
املنتخب السابق أحمد حسن، لكن األخير نفى وجودها معه«. وأشار إلى أنه »ال أحد يعلم 

أين الكأس حاليا«.
يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب األفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة )رقم قياسي(، 
منتخب  الترتيب  في  ويليه  و2010،   ،2008  ،2006  ،1998  ،1986  ،1959  ،1957 أعوام  في 

الكاميرون بـ 5 بطوالت ثم منتخب غانا بـ 4 بطوالت. 

التواصل  مواقع  مستخدمو  تداول 
الدولي،  املصري  الالعب  تكرمي  االجتماعي، 
الالعب  لصديقه  اخلاص  صالح،  محمد 
فريق  مباراة  أثناء  زكريا،  مؤمن  املصري، 
مؤخرا،  يونايتد«،  »ليدز  ضد  »ليفربول« 

ضمن بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز.
الثالث  هدفه  صالح  تسديد  وعقب 
»ليدز  شباك  في  سجله  الذي  )الهاتريك( 
يونايتد«، حرص على االحتفال على طريقة 
مؤمن زكريا بوضع يديه على أذنيه، وأخرج 

لسانه.

التصلب  مرض  من  زكريا  مؤمن  ويعاني 
احلدوث  نادر  مرض  وهو  الضموري،  اجلانبي 
ويسبب  احلركي،  العصبي  اجلهاز  يصيب 
ثم  ومن  احلركية  األعصاب  في  ضمورا 
وهو  اإلرادية،  العضالت  خاصة  العضالت 

مرض شديد اخلطورة.
)هاتريك(،  »ثالثية«  صالح  محمد  وأحرز 
بينها ركلتا جزاء، ليبدأ »ليفربول« مشوار 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  لقب  عن  الدفاع 
»ليدز  على   3-4 ممتع  بفوز  القدم  لكرة 

يونايتد«.

هكذا كرم حممد �شالح م�ؤمن زكريا بعد 

»الهاتريك« يف �شباك »ليدز«

م�ش�ؤول يحذر من اإفال�س الأندية والالعبني 

ب�شبب ك�رونا

فريدي  األملاني،  فرانكفورت  آينتراخت  بنادي  الكرة  مدير  حذر 
كبيرة  أضرار  عن  تسفر  قد  كورونا  جائحة  أزمة  أن  من  بوبيتش، 
لألندية وتؤدي إلى تزايد البطالة بني العبي كرة القدم، مشيراً إلى 

أن وضع سقف للرواتب يشكل أحد السبل لتفادي ذلك.
أكبر.  تأثيرها  كان  كلما  الوباء،  أزمة  طالت  بوبيتش«كلما  وقال 
سيظل  »السوق  إن  واضاف  اإلفالس«.  كبيرة،  أندية  تواجد  قد 
بالنسبة لنجوم أمثال ليروي ساني وكاي هافيرتز  دائماً  مفتوحاً 
وتيمو فيرنر، لكن العديد من الالعبني األخرين قد يختلف الوضع 

بالنسبة لهم، في ظل الفوارق في القدرات«.
أزمة  القدم،  يواجه العبون محترفون في كرة  قد  النجوم،  »بخالف مثل هؤالء  بوبيتش:  وقال 
بطالة في املستقبل«. وأشار أن وضع سقف للرواتب قد يشكل سبيالً للتغلب على هذا االجتاه.
وتابع أن ذلك سيجعل األمور أكثر بساطة، موضحاً: »ستعرف بالتحديد احلد األقصى ملا ميكن 
أن يتقاضاه العب عمره 21 عاماً«. وقال بوبيتش أيضاً إنه »يرغب في وضع قانون يحدد ما ميكن 

أن يتقاضاه وكالء الالعبني، لكنه اعترف بصعوبة حتقيق ذلك«.

هل �شتع�د اجلماهري اىل املالعب قريبًا؟

إنفانتينو  جاني  السويسري  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  أكد 
موعد  اقتراب  مع  »الهدف«  هو  القدم  كرة  مالعب  فتح  إعادة  أن 
انطالق البطوالت احمللية حول العالم، لكن يجب أن تبقى الصحة 

هي األولوية.
وشدد إنفانتينو عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اإليطالي جوسيبي 
كونتي في روما ملناقشة استئناف املنافسات حيث سينطلق الدوري اإليطالي في 19 سبتمبر 
خلف أبواب موصدة على أن »كرة القدم بدون املشجعني ليست بنفس القيمة، لكن الصحة 
أزمة  بدء  منذ  إيطاليا  إلى  رحلة  بأولى  يقوم  كان  الذي  الفيفا  رئيس  واضاف  أهمية«.  أكثر 
»كوفيد-19«: »من املؤكد أن إعادة فتح املالعب )امام اجلمهور( هو الهدف، ولكن دون الضغط أو 

حتديد املواعيد النهائية. دعونا نعمل بجدية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي«.
بدوره كان رئيس االحتاد اإليطالي غابرييل غرافينا حذراً بنفس القدر بشأن هذا املوضوع حيث 

تتزايد الدعوات إلى فتح املدرجات جزئيا في البالد من األندية والالعبني واملدربني.
واعتبر غرافينا أن األولوية اآلن في إيطاليا هي لفتح املدارس قبل التفكير في إعادة فتح املالعب 
أمام املشجعني حيث يعود معظم الطالب الى مدارسهم خالل ايام، وقال »فلتبدأ املدارس أوال 

ثم سنبحث تدريجيا في امكانية اعادة فتح املالعب«.
واغتنم رئيس االحتاد اإليطالي الفرصة ليشير الى انه سيعطي الضوء االخضر الستمرار وجود 
التغييرات اخلمسة في املباراة خالل املوسم املقبل. ومت متديد اإلجراء الذي وضعه الفيفا للحد 

من خطر إصابة الالعبني هذا املوسم للبطوالت التي ترغب في ذلك.
وقال إنفانتينو »في هذه احلالة بالذات )تداعيات كورونا(، فإن التغييرات اخلمسة هي حل جيد 

جدا. سيتم تطبيقه حتى نهاية املوسم، وسوف نرى بالنسبة للمستقبل«.

تهنئة
يتقدم

 الدكت�ر جمدى حنني 

و الدكت�رة 

�شريين رم�شي�س

 باأحر التهانى القلبية 

للدكت�ر

 حازم حمم�د حبيب 

و الدكت�رة مريفت عبد العظيم 

اأ�شت�شارٌي جراحة الن�شاء وال�لدة 

بخط�بة 

اإبنتهم الآن�شة / هيا
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االسنان وفترة ما قبل احلمل

اثناء اشهر احلمل التسعة )وحتى بعده ذلك( يكون للجسم 
هدفا واحدا، وهو تغذية اجلنني وضمان تطوره السليم، حتى 
وان قام بذلك على حساب صحتك انت. لذلك عليك االهتمام 
الفترة  هو  احلمل  ان  املعروف  من  بصحتك.  اكبر  بشكل 
ان  وملواجهتها،  لذلك  االسنان.  في  املشاكل  حلدوث  “االمثل” 
طبيب  تزوري  ان  املستسحسن  من  للحمل  تخططني  كنت 
االسنان او اخصائي صحة االسنان لفحص ان كان كل شيء 
االمراض  وعالج  الشاملة  االسنان  بنظافة  واالهتمام  سليم. 

قبل بداية احلمل.

بداية احلمل

تفيد العديد من النساء انه وفي بداية احلمل ظهرت لديهن 
شائعة  ظاهرة  وهي  واللثة.  االسنان  في  مفرطة  حساسية 
رغم عدم التطرق اليها كثيرا. اذ ان حساسية االسنان واللثة 
تدفق  زيادة  وبسبب  اجلسم  في  الهرمونات  كمية  من  تنبع 
في  شديدة  بحساسية  شعرت  فاذا  الفترة.  هذه  خالل  الدم 
االسنان، فمن احملتمل انها قد تكون اشارة حلملك وحان الوقت 
للتاكد. ويجب االخذ بعني االعتبار، انه وخالل الدورة الشهرية 
واحيانا اثناء فترة التبويض، قد تكون االسنان حساسة ايضا.

خالل مراحل احلمل املتقدمة

من املهم جدا عدم اهمال صحة االسنان والعالج خالل فترة 

احلمل النه بهذه الفترة بالذات تكون 
حساسية  اكثر  واللثة  االسنان 
نزيف  مثل:  لالمراض،  ومعرضة 
والتي  والليونة  واحلساسية  اللثة 
هي جزء من اعراض املرض املسمى 
وقد  احلامل”.  للمراة  اللثة  “مرض 
في  الهرمونات  افراز  كثرة  تتسبب 
اجساد بعض احلوامل باعاقة عمل 
تشكل  ملنع  واستجابته  اجلسم 
وهي  )اللويحات-  البالك  طبقة 
مصفرة  بيضاء  طبقة  عن  عبارة 
االسنان  على  التي  البكتيريا(  من  مختلفة  مجموعة  وحتوي 

ومن هنا تنبع املشاكل في اللثة.

كيف حتافظ االم احلامل على اسنانها اتاء احلمل

اأمرا�س ل ميكن ب�ج�دها التطعيم �شد 

فريو�س ك�رونا

أعلن عالم املناعة فالديسالف جيمتشوغوف أن األمراض املرتبطة 
بتناول األدوية املثبطة للمناعة هي موانع مطلقة للتطعيم ضد 

فيروس كورونا. 
»أبسط  موسكفا«:  »فيتشرينايا  صحيفة  مع  مقابلة  في  وقال 
مثال على ذلك السرطان، ألنه إذا كان هناك عالج، فهو مصحوب 
بتثبيط املناعة. كل هذه األمور املتعلقة بالتطعيم يجب أن يقررها 

طبيب املريض«.
الذاتية  املناعة  وأمراض  االلتهابية  األمراض  أن  الطبيب  وأضاف 
مطلقة  موانع  أيضا  اجلهازية  الدم  وأمراض  احلمامية  والذئبة 

.19-COVID للتطعيم ضد
يذكر أن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ في موسكو في إطار 
املكون  املتطوعني  من  العديد  تلقى  الدراسة.  من  الثالثة  املرحلة 

األول من الدواء، وبعد 21 يوًما سيحصلون على حقنة ثانية.

ماكينة لإ�شالح 

ورق احلائط

الشركات  إحدى  ابتكرت 
آلة جديدة تسهل  البريطانية 
نزع ورق احلائط التالف وإعادته 

إلى صورته األولى.
ورق  إلى  منه  تيار  توجيه  يتم  حيث  بالبخار،  تعمل  اجلديدة  اآللة 
إصالحه،  املراد  اجلزء  ونزع  الالصقة  املادة  مفعول  إلبطال  احلائط 
فتتم معاجلته بسهولة، ويعاد لصقه مرة أخرى. وهي آلة صغيرة 
احلجم، وميكن العمل بها في أي مكان من اجلدران. وبها خزان للمياه 
يستوعب 13 أوقية. وتصل إلى درجة احلرارة املطلوبة خالل 60 ثانية 

فقط من بدء تشغيلها.

�شيارة مزدوجة 

في معرض السيارات الدولي بديترويت األمريكية، مت عرض سيارة 
لتصيرا سيارة  تتكون من قطعتني مبحركني ميكن جمعهما معاً 
عائلية كبيرة، أو فصلهما ليبقى كل منهما سيارة صغيرة تصلح 

للشوارع املزدحمة.

ما خماطر تعر�س الإن�شان لالإنفل�نزا 

و«ك�رونا« يف نف�س ال�قت

تزداد حاالت اإلصابة بنزالت البرد وااللتهابات الفيروسية التنفسية 
»كورونا«  بفيروس  اإلصابة  ترافقها  وقد  اخلريف،  فصل  في  احلادة 
الى فشل عمل بعض األعضاء في جسم  يؤدي  الوقت مما  بنفس 

املصاب.
تعطيل  إلى  املرضني  بهذين  املتزامنة  العدوى  تتسبب  أن  وميكن 
عمل بعض األعضاء، محدثة مشاكل في القلب واألوعية الدموية، 
وميكن أن تكون قاتلة لإلنسان، بحسب ما صرح طبيب األنف واألذن 

واحلنجرة، فالدميير زايتسيف.
وأكد الطبيب أن األنفلونزا ميكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما 
الهوائية  والشعب  البلعوم  في  مشاكل  حدوث  خطر  هناك  أن 

والرئتني.
معظم  في  هي  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة  إن  زايتسيف  وقال 
احلاالت مرض قصبي رئوي، وحول كيفية الشفاء ينصح الطبيب 
باالهتمام باللياقة البدنية والنوم اجليد، األمر الذي يسهل عملية 

العالج.

)طوبي ملن اإخرتته لي�صكن فى ديارك اىل الأبد(

مز 65 : 4

خال�ص التعازى لأ�صرة املنتقله العزيزه:

ال�صيده / 

اإمتثال فوؤاد 

ميخائيل داود
التى انتقلت لل�صماء 

يوم اجلمعه 11 �سبتمرب 2020.

الرب ينيح نف�صها فى فردو�ص النعيم

 وميالأ قلوب الأ�صره جميعا بال�صالم.

ماجد بركات و جنوه غاىل
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من عادات ال�شع�ب

کهوالً،  االسكيمو  يصبح  عندما 
العادة  جرت  القبيلة،  على  وعبئا 
أكواخهم  بداخل  وضعهم  على 
بأحكام،  عليهم  وسدها  املقببة، 

وتركهم ميوتون هكذا!! 
لف  يجرى  أخرى  مناطق  وفي 
املوتى بجلود عجل البحر ودفنهم 
االحجار.  من  خفيف  کوم  حتت 
العارية،  األرض  على  تركهم  أو 
واسلحته  امليت  أدوات  وتوضع 

بجواره.
من  اآلن  الكثيرون  ويعتنق 
املسيحية،  الديانة  األسكيمو 
في حني أن البعض اآلخر منهم ال 
في  ماثلة  األرواح  بان  يعتقد  يزال 
كل شيء، وأن كل االحداث خيرها 
األرواح،  بفعل  مسببة  وشرها 
وهذه األرواح من املمكن السيطرة 

عليها عن طريق الكاهن!!

دبل�م يف البرية!

عمرها  راهبة  حصلت  املانيا  في 
صناعة  في  دبلوم  على  سنة   29
وتقوم  أولم.  مدينة  من  البيرة 
راهبتني  مبساعدة  حالياً  الراهبة 
جالون  ألف   40 بتصنيع  أخريني 
الشعير  من  سنوياً  البيرة  من 
الذي يزرع في مزرعة الديري الذي 

يعملن به!!

ا�شنع�ا خريًا...

تتبني  أن  اوالد  ألربعة  اّم  قررت 
ودهشت  صغيرة.  طفلة 
صديقاتها وسألتها احداهن: »أال 
تكفيك عائلتك؟« فأجابت: »بلى. 
لكن هذه الطفلة ليس لها عائلة 

تكفيها«.

من عجائب الرقم )9(!

1-10=1×9

2-20=2×9

3-30=3×9

4-40=4×9

5-50=5×9

6-60=6×9

7-70=7×9

8-80=8×9

9-90=9×9

10-100=10×9

مرح �شباحي 

ما  وكثيرا  شاحنة،  سائق  أخي 
وذات  خانقة.  سير  ازدحام  يواجه 
صباح توقف السير كلية، فجلس 
أخي في املقعد املرتفع لشاحنته 
الكبيرة وهو يغني ويصفر. فصرخ 
ضايقه  وقد  السائقني  أحد  به 
الذي  ما  عمله:  موعد  عن  تأخره 
يفرحك هكذا؟، فأجابه أخي مبرح: 

»لقد بدأت عملي«!

العلم والثقافة

رسم  الدراسي،  العام  اجلدار، طوال  على  ثبت  الصفوف  أحد  في 
أسمائها.  مع  الرئيسية  والعضالت  العظام  يبني  بشري  لهيكل 
أو من  وعلى رغم أن االستاذ لم يشر الى ذلك الرسم من قريب 
»عني  النهائي:  االمتحان  في  اآلتي  السؤال  طرح  انه  اال  بعيد، 
مواضع العظام والعضالت الرئيسية في جسد اإلنسان مع ذكر 

أسمائها«.
لم  »نحن  قائلني:  واحد  بصوت  السؤال  على  الطالب  واحتج     
ندرس هذا املوضوع قط«، لكن املعلم رفض االحتجاج بقوله أن 
املعلومات بقيت على اللوح طوال السنة. وفي نهاية احلصة جمع 
االوراق ثم مزقها قائال: »تذكروا أن الثقافة تتجاوز ما يقرأه املرء في 

الكتب أو يسمعه من احملاضرين«.

م��شيقى 

كنا نحاول عبثا أن نثير اهتمام طفلينا اللذين يبلغان السادسة 
تركنا  وأخيرا  الكالسيكية،  باملوسيقى  عمريهما  من  والتاسعة 
الرياضة  أدوات  بني  العلوي  بالطابق  غرفتهما  في  اجلراموفون 

اخلاصة بهما.
سيمفونية  سمعنا  عندما  سرورنا  مدى  تتخيل  أن  وميكنك     
ولكن   .. غرفتهما  من  تنبعث  وهي  سبت  يوم  صباح  بيتهوفن 
فقد   .. الغرفة  على  نظرة  ألقي  عندما  بصدمة  أصيب  زوجي 
تبني أن الطفلني اكتشفا فقرة معينة في السيمفونية تستمر 
النقطة  على  اإلبرة  وضعا  فقد  ثم  ومن  بالضبط،  دقائق  ثالث 
لتحديد  املوسيقى  واستخدما  االسطوانة،  من  االستراتيجية 

الوقت الالزم لشوط من املالكمة بينهما!
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كبيرة  عائلة  هناك  كانت  فاروق  امللك  عهد  في 
متتلك  وكانت  الفارهة  القصور  أحد  في  تعيش 
أماناً...جرت  كان  العام  املناخ  حراسة...والن  كلب 
في شجرة  الدوام  على  الكلب  يربطوا  أن  العادة 
يسود  الهدوء  القصر...وكان  حديقة  أشجار  من 

املكان والبلد بأكملها...
ممتلكاتهم  على  احلجر  1952...مت  انقالب  بعد 
في  يسكنوا  أن  واضطروا  القصر  بينها  ومن 
ڤيال صغيرة وكالعادة ربطوا الكلب في احلديقة 
امللحقة بالڤيال...وفي يوم من أيام الستينيات، مر 
لص بجانب الڤيال ليالً، وقد أعجب بها جداً، وقرر 
السور، حتى  أن تسلق  ...وما  يقوم بسرقتها!  أن 
ونزل  فوراً  اللص  فاضطرب  بالنباح،  الكلب  بدأ 
بسرعة وهرب! حاول نفس اللص أن يقتحم املنزل 
الكلب  ثالث مرات بعد ذلك وفي كل مرة ينجح 
أن ينهيه عن السرقة فيهرب، فاستسلم أخيراً 

وكف عن محاولة سرقة الڤيال.
السادات... عهد  حتى  مستتباً  األمن  استمر 

بحياته...فاإلنسان  يخاطر  أن  اللص  قرر  بعدها 
يعيش مرة واحدة...وقال في نفسه ألذهب لسرقة 
ميكن  ما  عملياً  وألختبر  جديد  من  الڤيال  هذه 
لهذا الكلب املزعج أن يفعل؟ وبناًء عليه، تسلق 
اختار  اللص  ينبح، وصديقنا  الكلب  وبدأ  السور، 
أن يتجاهل نباحه...واستمر في تسلق السور الى 
أن أنتهى على جانبه اآلخر داخل حديقة الڤيال...

وعندها اكتشف ان الكلَب مربوط وما هذا النباح 
كله إال وسيلة لطرد الدخالء، لكن بال شك سوف 
السرقة!  عملية  سيعرقل  مما  املنزل،  أهل  يوقظ 
فظل اللص يتردد على الڤيال كل يوم ملدة شهرين 
ليقوم بإثارة الكلب لينبح، فيزعج أصحاب املنزل 
بال سبب فيعتادوا على تلك اإلنذارات الكاذبة فال 
يستجيبوا بعد لنباحه...ويستمروا في نومهم...

قام  وقتها  الكلب…  بنباح  يبالون  ال  فعالً  وباتوا 
في  جداً  صغيرة  أشياء  بسرقة  مبدئياً  احلرامي 

احلجم حتى ال تالحظ السرقات!
أما في فترة الثمانينيات...ابتدأ اللص تدريجياً في 

سرقة أشياء أكبر...مما لفت أنظار أصحاب الڤيال 
أخيراً...لكنهم اختاروا الصمت.

يناير...والسرقات   25 ثورة  بعد  اآلن  نحن  وها 
أضحت في تزايد ملحوظ...فكسر أصحاب املنزل 
الكلب  يحلوا  أن  الصمت...وقرروا  حاجز  أخيراً 
طليقاً في احلديقة… أما اللص املسكني فلم يكن 
ليسرق  ليالً  كعادته  فذهب  القرار،  بهذا  يعلم 
الڤيال فهجم عليه الكلب الهائج وعضه؛ فانتبه 

أهل الڤيال وأبلغوا الشرطة!
جاءت الشرطة ووجدت اللص املصاب وسألتهم 
ما إن كانوا قد قبضوا عليه قبل ان يسرق ام بعد؟ 
قبل  عليه  القبض  مت  ليلتها  أن  لهم  فقالوا   ...
بسرقة  قام  السنني  مدار  على  يسرق...لكن  ان 
وأطلقوا  له محضر تعدي فقط...  الكثير...فدون 

سراحه.
ان  املشكلة  مرات!  بضع  بعدها  احلادثة  وتكررت 
الكلب يقوم بالهجوم على اللص قبل السرقة، 
قبل  كسارق  عليه  القبض  ترفض  والشرطة 

السرقة... تتم  أن 
املنزل  أصحاب  فبدأ 
الكلب  بتدريب 
بعد  النباح  على 
وكانت  السرقة... 

وقتل  الڤيال  الى  تسلل  قد  اللص  أن  النتيجة 
أصحاب البيت وسرق كل ما يستطيع؛ بل وقتل 
بال  للخروج...وهرب  وهو في طريقه  أيضاً  الكلب 

رجعة! 
وقيدت القضية طبعاً ضد مجهول...ألن الشرطة 
رغم  اللص،  ضد  دليل  إليجاد  مصرة  تزل  لم 
 ... الڤيال!  اسوار  داخل  متلبساً  قبالً  له  رؤيتهم 
أن يأخذ  لكن لألسف، البد لقانون »سكسونيا« 

مجراه!
بالتأكيد أنتم مدركون أن تلك القصة ما هي إال 
الصحة  أي أساس من  لها  حكاية خرافية ليس 
األرض مطلقاً  وجه  على  وجد  ما  الواقع...ألنه  او 

كلب يستطيع أن يعيش طوال تلك املدة! 

دردشة... بالعربي الفصيح:
كلبي دليلي...

بقلم: مينا ماهر

وقف اخللق ينظرون جميًعا
كيف أبني قواعد املد وحدي

وبناة األهرام في سالف الدهر 
كفوني الكالم عند التحدي.  

الستة  السنوات  في  املصرية  اإلجنازات  معجزة 
تشهد مصر  لم  احلالية  السلطة  برعاية  املاضية 
احلديثة مثلها أبدا وعلى مدار كل العهود السابقة. 
في  اإلجنازات  هذه  وتصنيف  بعرض  أقوم  وسوف 
إجنازات  ثالثة  تشمل  األولى  املموعة  مجموعتني: 
انهيار  ومنعت  مصر  صالبة  على  حافظت  حيوية 
اثني  تشمل  الثانية  واملموعة  املصرية.  الدولة 
املكانة  إلى  اهلل  وبإذن  مبصر  ستصل  إجنازًا  عشرة 
املستحقة لها بني دول العالم املتحضر ملا متتلكه 
يدانيها  ال  وتاريخ  إمكانيات  من  وأبنائها  مصر 

فيهما دولة أخرى. 
اجملموعة األولى من اإلجنازات: 

1( استعادة األمن واألمان في الشارع املصري وذلك 
بعد شيوع وزيادة حوادث خطف األفراد والسيارات 
العامة-  املمتلكات  وتخريب  اخلاصة،  واملمتلكات 
أنقذ  - وقد  الغاز  الكهرباء وخطوط  ابراج  وخاصة 
استعادة األمن مصر من مصير دول مثل كولومبيا 

وغيرها.    
2( وضع وتنفيذ خطة اإلصالح االقتصادي اجلسورة 
حتى  أو  لها  التصدي  على  أحد  يجرأ  لم  والتي 
وقد  السابقة  العهود  كل  في  منها  االقتراب 
أنقذت تلك اخلطة مصر من مصير دولة كاليونان 

ومثيالتها. 
3( إقامة قواعد الدولة املدنية احلديثة والتي أنقذت 
مصر من أن تصل لوضع مماثل لوضع لبنان وغيرها 

من الدول املمزقة بفعل الصراعات الطائفية.     
اجملموعة الثانية من اإلجنازات: 

وسوف أكتفي هنا بذكر 12 إجنازًا فقط ألننا يعوزنا 
فاإلجنازات  جميًعا؛  لذكرها  الوقت  من  الكثير 

تتالحق في كل يوم بل وعلى مدار الساعة.   
1( أول وأهم هذه اإلجنازات، كان هو التصدي لكل ما 
بالداخل  اإلرهاب  في  القومي متمثاًل  األمن  يتهدد 
واملؤامرات اخلارجية والتي حتيط مبصر من كل جانب 

والتي يقودها دول من الكارهني ملصرنا العزيزة.  
طرق  شبكة  أكبر  إنشاء  مت  النقل:  مجال  في   )2
حديثة في تاريخ مصر والتي تبلغ آالف الكيلومترات 

وعدد ال يحصى من الكباري مما ساهم في انسياب 
مروري غير مسبوق هذا إلى جانب زيادة معتبرة في 
خط  إنشاء  وبأ  احلديدية  السكك  خطوط  كفاءة 
 70 بطول  االدارية  للعاصمة  الكهربائي  القطار 
كيلومتر وبعدد 12 محطة توقف. ومت أيضا إضافة 
زيادة معتبرة في كفاءة قناة السويس وذلك بإنشاء 
أنفاق  إنشاء  إلى  باإلضافة  اجلديدة  السويس  قناة 
لربط  احلديد  بالسكة  خاص  نفق  منها  ضخمة 
سيناء بالوادي. ومت أيضا إضافة أحدث خطي للمترو 
للشبكة العنكبوتية حتت سطح القاهرة الكبرى 
وكان  االنتقاالت  مجال  في  املعجزي  اإلجناز  وهذا 
الزما إلجناز التقدم الصناعي والتجاري؛ ذلك أنه في 
على  يعتمد  احلضاري  التقدم  فان  حديثة  دولة  أي 
البد  وذلك  ومائية عمالقة  برية  نقل  وجود شبكة 
من أن يسبق إنشاء املصانع واملوانئ وخطط النمو 
أنواعها  مبختلف  النقل  طرق  ألن  ذلك  االقتصادي 
متثل شرايني النقل واحلياة في كل الدول املتقدمة. 
3( في مجال الطاقة الكهربائية: مت إنشاء محطات 
انقطاع  مشكلة  أنهت  الكهرباء  لتوليد  عمالقة 
باإلضافة  هذا  للمصانع  الطاقة  ووفرت  الكهرباء 
وهو  الطاقة  لتوليد  نووية  محطة  أول  إنشاء  الي 

حلم طال انتظاره وكنا نتوق اليه جميًعا.   
4( في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي والبترول مت 
واكتشافات  الطبيعي  للغاز  حقل  أكبر  اكتشاف 

متعددة غير مسبوقة حلقول البترول.   
5( في مجال إنشاء املدن: مت إنشاء العديد من املدن 
مشكلة  من  األكبر  اجلزء  حل  مت  وبذلك  اجلديدة 
بل  املليارات  مئات  ذلك  تكلف  وقد  العشوائيات 
ابناء  ظاهرة  علي  تقريًبا  وبالتبعية   القضاء  ومت 
الشوارع وأيضا مت إنشاء عاصمة جديدة ملصر تليق 
أصبحت  أن  وبعد  اإلدارية«  »العاصمة  بحضارتها 
العالم،  في  العواصم  أزحم  من  القاهرة  مدينة 
تكلف  لم  يقال  ما  عكس  وعلي  العاصمة  وهذه 
الدولة شيًئا بل علي العكس وفرت هذه العاصمة 
اخلاص  القطاع  مدفوعات  ومن  للدولة  اجلديدة 
الدولة لهذا القطاع من األراضي  مقابل ما وفرته 
تطوير  في  األموال  هذه  استثمار  مت  وقد  واملرافق 
جموع  من  البسطاء  لصالح  وذلك  العشوائيات 

الشعب.  
الزراعية  الرقعة  توسيع  مت  الغذائي:  املال  في   )6

ومت  علي،  محمد  عهد  منذ  مسبوق  غير  بشكل 
إنشاء مزارع سمكية، وصوب زراعية وذلك لضمان 

األمن الغذائي للدولة املصرية.  
في  العيش  رغيف  مشكلة  إنهاء  مت  مرة  وألول   )7
خطيرة  اجتماعية  مشكلة  شكلت  والتي  مصر 
مت  فقد  اهلل  نحمد  ولكن  السنني  ولعشرات  جدا 

حلها بصورة جذرية.   
8( في مجال التسليح: حرصت القيادة السياسية 
فقد  وعتادا،  أفرادا  قوي  جليش  مصر  امتالك  على 
جدا  حديثة  وأسلحة  مبعدات  اجليش  هذا  تزويد  مت 
اجليش  هذا  ميثل  وبحيث  لك  وبرية  وبحرية  جوية 
الوطن  واستقرار  أمن  حلماية  األساسية  الركيزة 
اخلارجية  املؤامرات  مواجهة  في  وذلك  واملواطن 
القتالي  باألداء  االهتمام  ومت  الداخلي  واإلرهاب 
بل  العظيم  اجليش  لهذا  العاديني  األفراد  وبكفاءة 

أيضا ومبظهرهم املشرف للجندي املصري.  
جهدا  بذل  مت  السياسية:  العالقات  مجال  في   )9
اإلقليمية  مصر  عالقات  حتسني  في  مسبوق  غير 
ومع  واألفريقية  العربية  البالد  كل  مع  والدولية 
وستكلل  كبيرا.  إجنازًا  ميثل  وهذا  العالم  بالد  كل 
هذه اجلهود السياسية بإذن اهلل بحل بات وشيكا 
بل  إهمالها  مت  والتي  النهضة  سد  ملشكلة 
وتعقيدها من قبل احلكومات السابقة واآلن حتظى 
مصر على مؤازرة معظم دول العالم في قضيتها 
معوناتها  املتحدة  الواليات  جمدت  فقد  هذه؛ 
االحتاد  تبني  كما  املصري،  للموقف  تأييدا  ألثيوبيا 
املشكلة  في  املصرية  النظر  وجهة  متاما  األوربي 

الليبية وذلك في مواجهة األطماع التركية.   

إنشاء  مت  والطيران:  السياحة  مجاالت  في   )10
مصر  بحضارة  يليق  ومبا  العالم  في  متحف  أكبر 
الفرعونية والتي متثل أعظم احلضارات القدمية في 
أثار  وأيضا المتالك مصر لسدس  البشري  التاريخ 

العالم. 
مطارات  وإنشاء  املطارات  كل  أداء  تطوير  مت  كما 

جديدة لتطوير منظومة السياحة.  
الصحي  النظام  الصحة: مت تطوير  11( في مجال 
واملستشفيات وزيادة مظلة التامني الصحي وظهر 
والذي  سي  فيروس  على  القضاء  في  جلًيا  ذلك 
في  وأيضا  مزمنة،  قومية  شكل مشكلة صحية 
التعامل اجلاد مع وباء كورونا وبصورة علمية وحيث 
متكنت مصر من السيطرة على هذا الوباء وإقالل 

عدد حاالت اإلصابات والوفيات والى احلد األدنى. 
12( في مجال تطوير التعليم واألنظمة التعليمية: 
مت تطوير النظام التعليمي في املدارس واجلامعات 
كما مت إنشاء مدارس جديدة منوذجية، كما مت أيضا 
اإللكترونية  والتطبيقات  االتصاالت  نظم  تطوير 
وبغرض  املواطنني  علي  للتسهيل  املاالت  كل  في 
دول  في  الرهيب  التكنولوجي  بالتقدم  اللحاق 
اإلجنازات  قائمة  أن  واحلقيقة  املتقدمة  العالم 
إجنازها  مت  والتي  العظيمة  ملصرنا  األخرى  الكبيرة 
ال ميكن حصرها كلها في مقال واحد والقادم من 
هذه اإلجنازات أكثر بكثير مما مت وجميعنا يتوقع وِفي 
قريبا  غير مسبوق ملصر  تقدما  القريب  املستقبل 
وبإذن اهلل، وذلك بفضل رعاية اهلل وبجهد امللصني 
مصر  ومقدرات  بطاقات  واملؤمنني  مصر  أبناء  من 
الساحقة،  األغلبية  يشكلون  وهؤالء  واملصريني 
مبصرنا  الوصول  جميًعا  وننتظر  ونتوقع  بل  ونأمل 
العالم  تليق بها بني دول  التي  املكانة  الى  العزيزة 
العاجل...  القريب  في  اهلل  وبإذن  وذلك  املتحضر 

حفظ اهلل مصر واملصريني.

م�شر تتحدث عن نف�شها

اإجنازات م�شر العظيمة يف ال�شن�ات ال�شتة الأخرية

ا.د. ناجي اسكندر



الراعي والرعيةSaturday, September 19th, 2020 - Issue (170)ال�صبت  19 �صبتمرب 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صبعون بعد املائة 20

“طفالن برحم األم يتحاوران. سأل األول قائالً “هل تؤمن باحلياة 
أن يكون  الثاني”ماذا؟… بطبيعة احلال يجب  الوالدة؟”. رد  بعد 
هناك شيء بعد الوالدة ورمبا نحن هنا لنعد أنفسنا ملا سنكونه 
بعد  حياة  هناك  ليس   ... “هراء  األول  قال  الحق”.  وقت  في 
“أنا ال  الثاني  قال  احلياة؟”.  أن تكون هذه  ماذا عساها  الوالدة. 
أعرف ولكن سيكون هناك مزيد من الضوء عن هنا. رمبا سوف 
نسير بأرجلنا ونأكل من أفواهنا”. رد األول “هذا أمر سخيف... 
أمر  بأفواهنا  الطعام  تناول  وكذلك  مستحيل.  أمر  هو  املشي 
مثير للسخرية. احلبل السري ميدنا بالغذاء. واحلياة بعد الوالدة 

أمر مستبعد متاماً، فاحلبل السري قصير جداً”. 
قال الثاني “أعتقد أن هناك شيء قادم وأظنه مختلفاً عما نحن 
“لم يرجع أحد يوماً من هناك مرة  عليه هنا”. فاعترض األول 
أخرى ليخبرنا. الوالدة هي نهاية احلياة، وبعد الوالدة ليس سوى 
أعرف  أنا ال  “حسناً،  الثاني  والالشيئية”. قال  والقلق  الظلمة 
ترعانا  سوف  وهي  األم،  نرى  سوف  بالتأكيد  ولكننا  بالضبط، 
أين  “األم؟ أنت تؤمن باألم؟  بنا”. فأجاب األول بسخرية  وتهتم 
إنها  حولنا.  مكان  كل  في  “إنها  الثاني  فطمأنه  اآلن؟”.  هي 
يكون هذ  بدونها ال  ونوجد.  نتحرك  وبها  نحيا فيها،  التي  هي 
العالم”. فامتعض األول “أنا ال أراها، لذلك فمن غير املنطقي 
“أحياناً عندما تلتزم  الثاني بحزم  أى وجود لها”. عندئذ أجاب 
الصمت تستطيع أن تستمع إليها، وميكنك أن تدرك وجودها. 
لنعد  هنا  ونحن  الوالدة،  بعد  حقيقية  حياة  هناك  أن  أعتقد 
أنفسنا لهذا الواقع اجلديد واحلياة اجلديدة القادمة”. )منقول(

وخادم  النفسي  األخصائي  بندلي،  كوستي  الِذكر  طيب  كتب 
الشبيبة املعروف في الشام والشرق األوسط:

امللحدون  يحطمه  كان  الذي  اإلله  ذلك  هو  إلهي  يكن  “لم 
أمامي. ليس هو يسوع املسيح. فذلك اإلله لم يكن سوى صورة 
وبالفعل  آخر..  كان  إمياننا  صنم.  سوى  يكن  لم  كاريكاتيرية. 
املعاصر  اإلحلاد  يرفضه  الذي  اإلله  ذلك  صفات  تصفحنا  إذا 
ل اإلنسان، يُقيده، يعميه، يسحقه، يحكم عليه  وجدناه إلهاً يُذِّ
بالسلبية واجلمود واخلنوع وبطفوله أبدية.. إنه إله ال يستمد 
عظمته إال ِمن ضعف اإلنسان وجهله وذله. ولكن أين هذا اإلله 
ِمن ذاك الذي َكشف لنا ذاته في وجه يسوع املسيح فظهر لنا 

محبة ُمحيِّية ُموِقظة ُمؤلِهة؟” )منقول(.

متى يكون اإلحلاد استنارة فكرية إنسانية؟
إذا كان اإلحلاد بسبب التمرد على إله، هكذا وََصَفه طيب الِذكر 

إنسانية  فكرية  استنارة  هو  اإلحلاد  هذا  فإن  بندلي،  كوستي 
هكذا  وفوق  إله،  هكذا  فوق  بها  تسمو  الَسوِّية  للشخصية 

تأثير وتعليم له. 
بل ونقول إن التمثُّل بصفات هكذا إله وهكذا تأثير وتعليم له، 
الَسوِّية،  النفسية  أصحاب  أما  َسوِّية.  غير  نفسية  على  يدل 

فإن ارتباطهم بهذا تعليم وإله يصبح ارتباط شكلي، فيكتفون 
فيه  يجدون  ال  ألنهم  العمق.  ممارسة  دون  الشكلي  باالنتساب 

استنارة روحية تسمو فوق استنارتهم اإلنسانية الطبيعية.

هل هناك عالقة بني اإلحلاد وعدم نضوج الشخصية؟
الشخصية  دراسة  في  املتخصصني  النفس  علماء  وصف 
اإلنسانية الَسوِّية مالمح عديدة لن ندخل في تفاصيلها اآلن. 
ولكن لفت نظري قدرة معينة تكتسبها الشخصية السوية 

 SENSE ببلوغها مرحلة النضج، وهي اإلحساس باالستمرارية
 of CONTINUITY

أي  تتماهي،  التي  هي  العَدمية  الشخصية  فإن  وبالتالي 
استمرارية  انقطاع  وبالتالي  اإلنسان”  “عدمية  فكر  يتملكها 

اإلنسان فيما بعد الزمان امللوق. 
 CHRONOS :فالزمن في اللغة اليونانية يَُشار إليه بكلمتني
ومعناها   CHRONOLOGY اإلجنليزية  الكلمة  جاءت  ومنها 

التسلسل الزمني حلياة اإلنسان هنا على األرض. 
غير  الزمن  إلى  تشير  فهي   CHOROS األخرى  الكلمة  أما 
اإلنسان  خلق  قبل  فيما  اهلل  أمور  فيه  تقع  الذي  وهو  امللوق، 

“األزل”، وفيما بعد اخللق “األبد”.
أمور  إدراك  عليها  يصعب  العدمية  الشخصية  فإن  وبالتالي 
تلك  أن  هذا  من  ونستنتج  امللوق.  الزمن  وراء  فيما  اإلنسان 
على  يسهل  لذلك  بَعد.  النضج  مكتملة  غير  الشخصية 

شخصية مبثل هذه الصفة أن متيل إلى فكر اإلحلاد.

وبني  احلقيقي(  )التدين  اإلله  مع  الشركة  حياة  بني 
الشخصية الَسوِّية:

نضج  كمال  أي  املتكاملة،  الشخصية  متيز  اخري  أوجه  هناك 
من  الرغم  على  باآلخر  االرتباط  على  القدرة  مثل  الشخصية. 
النضج  وشروط  متطلبات  من  وهذا  عنها،  أو  عنه  االختالف 
والعكس صحيح في حالة عدم  احلقيقي.  اإلنساني  في احلب 
للذات،  مثيل  ليس  هو  ما  كل  من  النفور  يكثر  حيث  النضج، 
آخر  وليس  »توأم«  على  العثور  أو  التوحد  في  الرغبة  فتزداد 
»توأم  تعبير  املراهقة  فترة  في  يتردد  لذلك  مختلف.  وبالتالي 

الروح« SOUL MATE   إشارة إلى شخص احملبوب أو احملبوبة.
إن اهلل هو املنتهي عند احلديث عن “اآلخر” بالنسبة لإلنسان. 
وبالتالي فإن االرتباط باهلل وحبه هو منتهي النضج للشخصية 

اإلنسانية.
هذا  على  الضوء  ألقي  تعليمه  في  املسيح  يسوع  الرب  إن   
املسيح  بدأ  العليا.  درجاته  إلى  فيه  والتدرج  وتطبيقه  الفهم 
له املد بارتباط الرجل باملرأة وقال “يترك الرجل أباه وأمه ويرتبط 
بامرأته“.  ثم ارتفع مبستوي النضج اإلنساني عندما حتدث عن 
ارتباط اإلنسان باهلل “من أحب أباً أو أماً أو زوجة... أكثر مني فال 
يستحقني”. ثم وصل إلى منتهي نضج الشخصية اإلنسانية 
املتمثلة في ترك الكل من أجل االرتباط بالواحد وهي الرهبنة 

املسيحية “خصوا أنفسهم من أجل ملكوت اهلل”.

ِّية (بحث)(2-1) ِّية والغير سَو اإلحلاد وأسبابه الدينية والنفسية في الشخصية السَو
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )120(

اهلل يحترم حريتنا وال يفرض علينا نعمته قسراً، 
النعمة  هذه  مع  حريتنا  بكامل  و  جتاوبنا  فبقدر 
بهوة  الرب،  يتعامل  قوتها، هكذا  نأخذ  ما  بقدر 
ككائنات  معنا  يتعامل  معك  و  معي   ،, اسمة 
حرة خلقها على صورته ومثاله... وهكذا تعامل 
الرب مع الشعب في القدمي عندما طلبوا بإحلاح 
من صموئيل النبي، قائلني »أَْعِطَنا َملًِكا يَْقِضي 
الرب غريب  ردة فعل  فكانت   )6  : لََنا«)1صم 8 
في نظرنا نحن إذ صدق الرب على طلبهم ولكن 
كانت إجابته لصموئيل في غاية الوضوح،، أنهم 
رفضوني انا كملك، لك أن تتخيل أننا في طلبنا 
آلخر يتسلط وميلك على حريتنا وحياتنا اي كان 
هذا اآلخر سواء كان شخص ما أو فكر أو شهوة 
تتضح  وهنا  نفسه،  للرب  رفض  فهذا  ما... 
شخصية الرب وتعامله معنا بالنعمة وان اهلل 
وحريتنا!!  طلبنا  أمام  األيدي  مكتوفي  يقف  ال 
اختار  الرب ملكا بحسب فكرهم.  لهم  فاختار 
ِفي  رَُجٌل  يَُكْن  وَلَْم  وََحَسٌن،  َشابٌّ  »َشاُوُل،  لهم 
َفْوُق  َفَما  َكِتِفِه  ِمْن  ِمْنُه.  أَْحَسَن  إِْسرَائِيَل  بَِني 
ْعِب« )1صم 9 :2(، وفي  َكاَن أَْطَوَل ِمْن ُكلِّ الشَّ
الشعب  على  ميلك  ملك  كأول  شاول  اختيار 
أن نشير لهم في عجالة  نود  آمر هام  أكثر من 

سريعة!! 
يتضح  قلبه  واجتاه  الرجل  هذا  اهتمام  االول: 

الَُّة )1صم  وضوح كامل في بحثه عن »األُتُُن الضَّ
اهتمامه  ضال،  حمار  عن  يبحث  أنه   »)20  :9
كان فيما لنفسه وما ميلك وما تراه عيناه، ورغم 
محاوالت رجل اهلل، صموئيل معه فقال له أرفع 
الى  تراه  ما  على  ومن  نفسك  على  من  عينيك 
أَلَْيَس  إِْسرَائِيَل؟  َشِهيِّ  ُكلُّ  ومَِلَْن  أعمق،  هو  ما 
عن  كف  القارئ  عزيزي  أَبِيَك؟«  بَْيِت  وَلُِكلِّ  لََك 
انحصارك في نفسك، أليس لك كل ما هو للرب 
ملاذا  للتمتع  بغني  شيء  كل  الرب  يعطيك  ألم 
عنه  باحثا  وتلهث  املفقود  حمارك  في  تنحصر 
وفي يديك ومعروض لك ما هو أعظم أن متلك مع 

الرب في ُملكة إلى األبد.
الثاني: عدم إدراكه للنعمة املعطاة له وتقوقعه 
معظم  جذر  إلى  وصل  حد  الى  نفسه  في 
حياتنا  في  تعثرنا  في  رئيسي  وسبب  املشاكل 

الروحية، اال وهو صغر النفس. 
مرة  من  أكثر  في  ويركز  يشير  القدس  والروح 
ومسيرتنا  تقدمنا  في  املرير  العائق  لهذا  وحدث 
اخلروج  سفر  في  واضحة  إشارة  جند  الروحية، 
عندما أراد الرب أن يخرج الشعب من ارض مصر 
يقول  موسى،  لهم  وأرسل  العبودية(  )أرض 
مِلُوَسى  يَْسَمُعوا  لَْم  »وَلِكْن  انه  املقدس  الوحي 
َِّة الَْقاِسَيِة«. )خر  ِمْن ِصَغرِ النَّْفِس، وَِمَن الُْعُبودِي

)9 :6

شاول  في  عملت  التي  أيضاً  النفس  صغر  إنها 
امللك عندما بدأوا يبحثوا عنه، تخيل عزيزي أين 
وجوده »ُهَوذَا َقِد اْخَتَبأَ بنَْيَ األَْمِتَعِة«. )1صم 10: 
النفس  صغر  إنها  األمتعة؟!  بني  مختبأ   »)22
املكتوب  يصدق  لم  كل  في  تعمل  مازالت  التي 
بانه  احلق.  كلمة  في  شخصيا  له  املُعلن  واحلق 

ملك في ملكوت ابن محبته!! 
الثالث: إنه األمر األهم إال وهو الرب في املشهد، 
منطلق  من  معنا  بتعامل  اهلل  أن  ويتضح 
بناء على  شخصيته، من منطلق نعمته وليس 
ملك  اسمه،  يهوه  الرب،  إنه  ألفعالنا،  فعل  رد 
بنفسه  لهم  الرب  فاختار  عبيد،  وليس  ملوك 
الشعب  على  ميلك  أن  له  واراد  ومسحه  ملكا 
قلبا  الرب  واعطاه  ويفعل شريعته،  الرب  باسم 
رجل  الى  وحتول شاول  الرب  روح  عليه  وحل  أخر 

آخر.
واملثل  الظل  معنى  حتمل  واضحة  إشارات  وهنا 
ملا حدث لنا في املسيح يسوع في العهد اجلديد، 
وسنشير إلى االختيار هنا ونستكمل في االعداد 
القادمة إن شاء الرب وعشنا، في العهد اجلديد 
اية  أفسس  رسالة  في  املقدس  الوحي  يقول 
ِفيِه  اْخَتارَنَا  »َكَما  اإلميان املسيحي  محورية في 
لَْوٍم  وَباِلَ  يِسنَي  ِقدِّ لَِنُكوَن  الَْعالَِم،  تَأِْسيِس  َقْبَل 

َبَِّة« )أف 1: 4(  اَمُه ِفي احمْلَ ُقدَّ

إن اهلل اختارنا في املسيح 
يسوع قبل تأسيس العالم، 
والكل مختار  الكل مدعو 
عن  ماذا  ولكن  الرب  من 
العزيز  قارئ  انت  اختيارك 
أن  الدعوة  هذه  تدرك  هل 
أيضا  دعاك  خلصك  الذي 
وكل  اللحظة،  نفس  في 

تدخل  بدون  اي  األزلية  األزمنة  قبل  حدث  هذا 
وَدََعانَا  َخلََّصَنا  »الَِّذي  اآلية  حسب  منك  بشري 
مِبُْقَتَضى أَْعَمالَِنا، بَْل مِبُْقَتَضى  َسًة، الَ  دَْعَوًة ُمَقدَّ
امْلَِسيِح  ِفي  لََنا  أُْعِطَيْت  الَِّتي  وَالنِّْعَمِة  الَْقْصِد 

يَُسوَع َقْبَل األَزِْمَنِة األَزَلِيَِّة، )2تيمو 1: 9(
إذن خالصك ودعوتك واختيارك معروضني لك في 
املسيح يسوع وعلى حساب النعمة وعمله على 
لهذا  قبولك  على  األمر  يتوقف  لكن  الصليب، 
والسلوك  االختيار  وهذا  الدعوة  وهذه  اخلالص 
بحسب مقوماتهم اي العمل بالكلمة والوصية، 
فهل لك أن تقبل بكل القلب وتسلك في كل ما 
متمه لك الرب وتتمسك باحلق اإللهي في االعمال 
التي صنعها واعدها لك امللك من قبل تأسيس 
 ، رَبُّ مملكته!!... »يَا  في  وتعيش كملك  العالم 
جَتَْعُل لََنا َسالًَما ألَنََّك ُكلَّ أَْعَمالَِنا َصَنْعَتَها لََنا« 

)إش 26: 12( .... يتبع في العدد القادم!!

ملكوت الله... �صيمتد )4(
...... َو�ُصْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دان 3: 100( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
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نيو�صوث ويلز:

اإذا ُعرف ال�صبب

   يعلل علماء )اجليولوجيا( أن سبب انفراد أستراليا دون غيرها من 
القارات باحليوانات الكيسية النادرة كالكنغر والفالنجر وغيرهما 

يرجع إلى سبب جغرافي، يقول العلماء:
   إن أستراليا كانت متصلة قدمياً بقارة آسيا أو بأمريكا اجلنوبية عن 
طريق جسر ضخم من األرض غاص في مياه البحر قبل آن تظهر 
احليوانات املتقدمة، وبذلك انعزلت الكائنات األولى، واقتصرت على 

أستراليا.

مدرا�ص:

القطار الطويل!

يخترقها  فهو  الهند،  في  تشاهده  أن  ميكن  للركاب  قطار  أطول 
قاطعاً املسافة من نيودلهي إلى مدراس، ويصل طول هذا القطار 
إلى أكثر من 400 متر، ويستغرق مروره على أرصفة احملطات دقائق 

طويلة.

جمهورية م�صر العربية

اأديرة قنا التاريخية ت�صتعيد بهاءها

استعادت ثالثة أديرة أثرية مبحافظة قنا، بهاءها التاريخي، بعد أن 
ألبنيتها  شامل  ترميم  مشروع  من  واآلثار  السياحة  وزارة  انتهت 

ومعاملها.
اإلسالمية  اآلثار  قطاع  رئيس  طلعت  أسامة  الدكتور  افتتح  وقد 
بيمن  األنبا  يرافقه  لآلثار،  األعلى  بامللس  واليهودية  والقبطية 
أسقف نقاده وقوص، وعدد من مسئولى محافظة قنا، ثالثة أديرة 
أثرية في مدينة نقادة جنوبي غرب قنا، وهم دير املالك ميخائيل ودير 
األنبا بسنتاؤس ودير مار جرجس املمع بحاجر نقاده، بعد االنتهاء 
والتي استغرقت ثالث  والصيانة اخلاصة بهم  الترميم  من أعمال 

سنوات.
متميزا  منوذجا  متثل  نقاده  أديرة  إن  طلعت:  أسامة  الدكتور  وقال 
الطوب  من  املشيدة  الصعيد  جنوب  في  القبطية  األديرة  لعمارة 
األجر والطوب اللنب بتشكيالت معمارية بديعة، الفتا إلى أن أعمال 
الترميم كشفت عن ظهور عناصر معمارية متميزة، باإلضافة إلى 

العديد من أعمدة اجلرانيت.
املالك  كنيستي  ترميم  الثالثة  باألديرة  الترميم  أعمال  وشملت 
األساسات  تدعيم  إلى  باإلضافة  العذراء،  والسيدة  ميخائيل 
الكهرباء  شبكة  وتغيير  اجلدران،  جلميع  اللنب  الطوب  ومعاجلة 
والعقود  اجلدران  وتقوية  وتدعيم  الكنائس،  أرضيات هذه  ومعاجلة 

التي حتمل قباب الكنيسة وتأهيل املوقع االستقبال املصلني.
 يذكر أن مدينة نقادة تضم ستة أديرة أثرية هي دير املالك ميخائيل 
ودير بسنتاؤس ودير مار جرجس املمع ودير الصليب املقدس ودير أبو 

الليف ودير مار بقطر.

وادي الورود:

لهذا ال�صبب

الشمال  في  البلقان  جبال  بني  الذي  اإلقليم  البلغاريون  يسمي 
وجبال رودوب في اجلنوب بوادي الورود بسبب زراعة الورد الواسعة 
األوربية  الدول  أهم  من  بلغاريا  وتعتبر  اإلقليم.  بهذا  تقوم  التي 
من  واسعة  مساحات  تخصص  ولذلك  الورود،  لعطر  املنتجة 
أراضيها لزراعة الورود، فاستخراج ربع جالون من زيت الورد يستلزم 

ثالثة أطنان من بتالت الورد.  

اليابان: 

بطيخ املكعبات

علماء  إليه  توصل  ما  أحدث 
النبات والزراعة في اليابان زراعة 
مكعبات  هيئة  على  البطيخ 

مختلفة األحجام، فيقوم الزارعون بوضع ثمار البطيخ في 
أول منوها في صناديق من الصلب على هيئة مكعبات مع 
مراعاة أال يؤثر نقل الثمار في جذور النبات، وبذلك تنمو ثمار 
البطيخ متخذة شكل املكعبات، والفكرة خلبير ياباني في 

زراعة البطيخ.

حول العامل

اإبداعات التباعد بعد العودة 

للمدار�ص يف دول العامل

إلى  األطفال  يعود 
الفترة  هذه  مدارسهم 
العالم  ينتظر  بينما 
كورونا  فيروس  لقاحات 
التقرير  وفي  املستجد، 
أبرز  نستعرض  التالي 
شهدتها  التي  التغييرات 
واإلجراءات  الفصول 

الطالب  حلماية  الدول  بعض  مدارس  اتخذتها  التي  االحترازية 
واملعلمني 

إيران.. خيم غريبة وانتقادات 
من أبرز التغيرات التي شهدتها املدارس اإليرانية استبدال املقاعد 
كل  يجلس  حيث  الفصول،  داخل  بالستيكية  بخيام  العادية 
طالب داخل خيمته اخلاصة دون احلاجة الرتداء قناع الوجه الطبي 
حتسبا النتشار الفيروس, وانتقد خبراء صحة وأطباء خطوة إعادة 

الدراسة في دولة من بني أسوأ دول الشرق األوسط تأثرا بالوباء.

تايالند 
مدارس  قامت  الطبية،  الوجه  أقنعة  بارتداء  االلتزام  عن  بعيدا 
بنكوك بتركيب صناديق بالستيكية ذات أعمدة من األلومنيوم 
االجتماعي  التباعد  على  للحفاظ  العادية  الطالب  مقاعد  فوق 
أثناء اجللوس، كما  الطالب  راحة  الوقت احلفاظ على  وفي نفس 
إللزام  فصل،  كل  أمام  اليدين  لغسل  أحواض  بتركيب  قامت 

الطالب بغسل اليدين بصفة مستمرة.  

إندونيسيا 
مقاعد  بني  االجتماعي  التباعد  حتقيق  على  املدارس  حرصت 
الطالب داخل الفصول مع ارتداء الكمامات، وبالنسبة لألطفال 
فكرة  املدارس  بعض  تبنت  التعليم،  من  األولى  املراحل  في 
وبداخل كل منها مقعد  البالستيكية كبيرة احلجم  الصناديق 
ومكتب ومجموعة األلعاب اخلاصة بكل طفل، ويتعامل املعلمون 
معهم من خلف هذه الصناديق، إذ يتواجد 2 من املعلمني بجوار 

كل خيمة. 

الواليات املتحدة األمريكية
وميامي  وهيوسنت  أتالنتا  مثل  مدرسية  وإدارات  مدن  أعلنت 
عبر  للتعلم  احلصري  االستخدام  واشنطن  العاصمة  وضواحي 

اإلنترنت للفصل الدراسي األول من 2021-2020.

كولومبيا 
لتعليم  املنزل  إلى استضافة معلمني في  العائالت  جلأت بعض 
أطفالهم بدال من إرسالهم إلى احلضانات، وحترص هذه العائالت 
على ارتداء املعلمات البدلة احليوية الكاملة باإلضافة إلى ارتداء 

الطفل لقناع الوجه الطبي. 

فرنسا 
االلتزام  ينبغي  البروتوكالت  من  التعليم مجموعة  وزارة  أعلنت 
بها في املدارس الفرنسية أبرزها احلرص على ارتداء قناع الوجه 
الطبي للطالب أكبر من 11 عاما واملعلمني واملوظفني، أما التباعد 
العديد من  انتقادات  أثار  إلزاميا، وهو ما  االجتماعي فلم جتعله 
بالضعيف جدا  الذي وصفوه  البروتوكول  لهذا  املعلمني  نقابات 

ملواجهة انتشار عدوى كوفيد-19 في املدارس. 

الدمنارك 
في  االبتدائية  مدارسها  فتح  تعيد  أوروبا  في  دولة  أول  كانت 
فصل  في  الناجحة  استراتيجيتها  وأصبحت  أبريل،  منتصف 
الفصول والدروس في األماكن املفتوحة والقواعد الصارمة فيما 
أوروبا  ملدارس  منوذج  االجتماعي،  والتباعد  اليدين  بغسل  يتعلق 

التي تستعد للفتح.

ال�صني:

مدينة جديدة فاخرة م�صادة لكورونا

لبناء  الصني  تخطط 
مقاومة  ذكية«  »مدينة 
الذي  كورونا  لفيروس 
 900 من  يقرب  ما  قتل 
اآلن  حتى  شخص  ألف 

في جميع أنحاء العالم.
احلديثة  املدينة  وستقام 
حتى  بكني،  من  بالقرب 
مكافحة  من  تتمكن 

تفشي األمراض الفتاكة في املستقبل.
وصمم املهندسون املعماريون مجمعات سكنية تسمح للسكان 
كبيرة  شرفة  شقة  كل  في  اإلغالق،  أثناء  أنيق  بأسلوب  بالعيش 
للسماح بالوصول إلى اخلارج، ومناطق العمل املشتركة الضخمة 
للسماح بالتباعد االجتماعي، حسب صحيفة ذا صن البريطانية.

من  العديد  أن  إال  معينة،  مناطق  في  بالسيارات  يُسمح  وبينما 
الشوارع ستكون مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات فقط.

حتت  الكهربائية  األجرة  وسيارات  العام  النقل  وسائل  وستكون 
الشخصية.  املركبات  على  السكان  اعتماد  لتقليل  الطلب، 
اإلغالق  عن  تنبيهات  السكان  إلى  حي  »تطبيق  وسيرسل 

واملعلومات الصحية األخرى.
العائالت على  الشمسية  والطاقة  اخلضراوات  وستساعد حدائق 
وستكون  الغذائية،  اإلمدادات  انقطاع  عند  ذاتياً  مكتفية  البقاء 
هناك شرفات »صديقة للطائرات دون طيار« للسماح بتسلم املواد 

احليوية أثناء احلجر الصحي.
وقال توني ماثيوز، احملاضر البارز في التخطيط احلضري والبيئي في 
تؤدي هذه  قد  العدوى  املاوف من  إن  األسترالية،  جامعة غريفيث 

املرة أيضاً إلى »جيوب نخبوية مكتفية ذاتياً إلى حد ما«.
مزودة  السكنية  كورونا  بعد  ما  جيوب  تظهر  »قد  ماثيوز  وأضف 
لتحقيق  الغذاء  إنتاج  وجتهيزات  الطبية  واملرافق  األمن  مبرافق 
االكتفاء الذاتي. لقد واجهت املدن حتديات كبيرة في أزمة كورونا 
أشكال  ترويج  عل  تساعد  التي  القرارات  اتخاذ  ويجب  احلالية، 

حضرية جديدة تركز على البيئة«.

الهند:

دجاجه حممرة يف علبة من الطني

اعداد  في  اخلاصة  طريقتهم  »السبوکس«،  قبائل  من  للهنود  ان 
ويتركها  الدجاجة  بذبح  يقوم  فالهندي  شهية.  محمرة  دجاجة 
والثوم  بالبصل  ويحشوها  بطنها  يفتح  ثم  دماءها  تنزف  حتى 
الذي  الطني  من  بطبقة  يكسوها  ثم  بريشها  يترکها  و  والتوابل 
بعد  ليخرجها  النار،  في  يضعها  و  الفخارية  األواني  منه  تصنع 
محمرة  الدجاجة  فتظهر  الطني،  طبقة  بکسر  ويقوم  ساعة. 

ناضجة خالية من الريش.

�صتوجتارت:

اأ�صغر واأ�صغر!

املوسيقية،  اآلالت  ببراعتهم في صنع  األملانيون  الصناع  يُعرف     
العالم  الكمان في  آالت  ويعتبر نصف عدد  الكمان،  آلة  وبخاصة 
العالم:  في  آلة كمان  أصغر  بأملانيا،  وقريباً صنعت  إنتاجهم.  من 
وميكن  سم،  من  024ر15  وطولها  فقط،  سم  من  08ر5  عرضها 
لهذه  النموذجي  العازف  أن  والطريف  كبيرة.  كآلة  استخدامها 

الكمان يفضل أن يكون طوله 46 سم فقط!

ا�صكتلندا:

بخل

يانصيب،  تذكرتي  بالبخل،  املشهورة  األسكتلنديني  أحد  اشتري 
ففازت إحداهما باجلائزة األولى وهي سيارة جديدة.

   وغم ذلك، فقد بدا مكتئباً. وملا سأله أحد االصدقاء عن سبب 
اكتئابه، قال: انني نادم ألنني اشتريت التذكرة الثانية!!
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EH Trades Limited 
wishes to express 

its deepest condolences 
To

Mr. George Abdelmalak 
and his family 

For the passing 
of his father 

Mr. Sobhy Fawzy Abdelmalak 
May he rest in peace.

This is a very beauti-
ful and tender psalm. 
Under the shadow of 
the Almighty and in the 
secret place of the Most 
High is referring to a 
spiritual and physical 
position close to God’s 
heart, in which one hopes, trusts, 
lives, and finds comfort. Even if 
you slip, quickly repent and re-
turn, hoping and trusting in His 
love, mercy, compassion, and 
acceptance. Under His wings is 
where He desires to have us all, 
as He said: “O Jerusalem, Jerusa-
lem, the one who kills the proph-
ets and stones those who are sent 

to her! How often I 
wanted to gather your 
children together, as a 
hen gathers her chicks 
under her wings, but 
you were not will-

ing!” (Matthew 23:37). 
Sadly, many still re-

fuse to seek spiritual shelter be-
neath His wings. The Church is 
also that sacred shelter where 
the Lord is upon the holy altar, 
body and blood. We must not 
ever take it for granted. We must 
follow Him, put Him first and 
above all, and participate in the 
life of the Church with all our 
hearts, minds, and souls.

I want to ask about the promises in Psalm 91 regarding the 
pandemic, or any “pestilence” we face. Verse 1. “He who 

dwells in the secret place of the most high shall abide under 
the shadow of the Almighty.” This seems to be the require-
ment for receiving all of the protections in the rest of this 

psalm. Am I right on that?

Also, what does it mean to dwell in the secret place of the 
most high? Does it mean that I am following God and put-
ting him first and participating in the life of the Church? 

And, of course, what if I slip?

Is this a promise?

- Assemble or erect communication towers 
using construction or rigging equipment as new 
guyed towers, self-support towers, monopoles, 
tri-poles, custom designed towers, clock towers, 
etc. from ground to completion of various 
heights.
- Check antenna positioning to ensure specified 
azimuths or mechanical tilts and adjust as 
necessary
- Climb communications towers to install, 
replace or repair antennas or auxiliary equipment 
used to transmit and receive radio waves
- Install all necessary transmission equipment 
components including antennas or antenna 
mounts, surge arrestors, transmission lines, 
connectors or tower mounted amplifiers
- Install, connect or test underground or 
aboveground grounding systems
- Perform maintenance or repair work on 
existing tower equipment using hand or power 
tools

- Perform general ground procedures, such 
as assembly of Microwave Dishes and 
steelstructure assembly.
Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
- Any other duties that may be assigned
- Construction skills related knowledge, rigging, 
and safety.
- Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
- Installing, terminating and testing all aspects 
of a wireless communication site including 
connectors and steel on towers and rooftops - 
Antenna installation, MW dishes including MW 
alignments for RSL, mounting and removal 
along with RET systems and Azimuth - Sweep 
testing
- Maintaining, managing and organizing tools 
Requirements:
- Any other duties that may be assigned.

Tel:905-475-8685,     Fax:905-475-8685, 
Email address: admin@jcscm.com, 

Address: 825 Denison Street, Unit 22,  Markham, Ontario, L3R 5E4.

 Job Offer .. Job Offer .. Job Offer.. Job Offer
“JCS Contracting 
& Marketing Ltd located at 
825 Denison Street, Unit 22, 
Markham, Ontario, L3R 5E4 
is looking for two full-time 
qualified	riggers	to	conduct	
work at multiple locations 
across Canada as permanent 
positions for $ 27.5 per hour 
plus	group	benefit,	including	
dental coverage. Speak 
English	or	French	fluently;	
second	official	language	will	
be considered as an asset.

The followings are the job duties and skills required from candidates:

Anba Youssef
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Information Overload - 
Becoming Aware of your Usage

We previously discussed 
being aware of our so-
cial media use and how 
it can be helpful or 
harmful.
Now, I’d like to go fur-
ther into HOW exactly 
we can stop ‘informa-
tion overload’ from oc-
curring to us, occupying 
our brains and lives, and 
becoming overwhelmed 
with all the news/stories 
around us.
The first step - like any 
habit that we would like 
(or need to!) change - is 

awareness. You need 
to step back and take 
a thorough - and hon-
est - look at your social 
media consumption and 
usage. One way to do 
this is to think abut your 
day: how much time do 
you spend scrolling on 
Facebook, Twitter, Ins-
tagram, etc.? How much 
time do you spend read-
ing or listening to the 
news through various 
sources?
I know this sounds fun-
ny to some people, as 
they may feel that they 
don’t spend ‘dedicated’ 
time to these activities. 

For example, not many 
people have a ‘Face-
book time’ allocated in 
their day...they just open 
it whenever they want to 
or feel like it. For some, 
it becomes a ‘default’ 
to click on the Insta-
gram icon when they are 
bored, to snap a picture 
of something and hit 
‘post’, etc.
Now think about this: 
what do you use these 
for? Of course, we use 
social media to connect 
to people, to share parts 
of our lives, and to learn 

about others. We feel 
connected with people 
in this way, less alone, 
and sometimes we 
even learn new things 
(ex. what is happening 
around the world today, 
latest evidence, etc.). 
But sometimes, we need 
to question further than 
this. Is your use of social 
media always NECES-
SARY and/or HELP-
FUL? 
The next post will dis-
cuss this in more detail 
– stay tuned!

“Whether you are black, 
white, brown or from any 
race or creed,” he said, 
“whether you are LGBT or 
straight, whether you are an 
indigenous Canadian or have 
joined the Canadian family 
three weeks ago or three gen-
erations ago … whether you 
worship on Friday, Saturday 
or Sunday or not at all, you 
are an important part of Canada and you have 
a home in the Conservative Party of Canada.”
This is how MP Erin O’Toole chose to intro-
duce himself to the public after being chosen 
as the new leader of the Conservative Party of 
Canada.  I have always believed in these words 
and they are the reason I am a Conservative.  In 
the coming weeks and months, you will hear 
about Erin O’Toole’s plan to rebuild the econ-
omy after COVID-19.  Before that happens, I 
would like to tell you about our new leader Erin 
O’Toole, my friend of more than a decade.
Erin O’Toole was born in Montreal. He enrolled 
in the Royal Canadian Air Force when he was 
18 and attended the Royal Military College. He 
did his basic training in Chilliwack, BC., and 
received his pilot wings in Winnipeg, MB.  He 
served out of Halifax, NS. and participated in 
search and rescue missions as a tactical naviga-
tor. He is fully bilingual.
After 12 years of service, Erin O’Toole retired 
from the military and spent the next decade 
working in the private sector as a corporate 
lawyer. He is a founding member of the Board 
of Directors for the True Patriot Love Founda-
tion, a charity that serves veterans and military 
families across Canada.
He has been elected 3 times as a Member of 
Parliament and has been serving the commu-
nity of Durham (2012 by- election, 2015 and 
2019).  He served as Parliamentary Secretary 
to the Minister of International Trade before 
becoming Minister of Veterans Affairs, a belea-
guered file he successfully turned around within 
10 months at the end of the Harper government.
For the last two years, Erin O’Toole has served 
as Shadow Minister of Foreign Affairs. He is 
married to Rebecca and they have two children, 
Mollie & Jack.
The last thing you should know about Erin 
O’Toole is that he is a fighter, and he will fight 
for all Canadians.  

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

Our New Leader Erin O’Toole

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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