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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

العاملني في العاملني في 
تورنتو يواجهون تورنتو يواجهون 
االيقاف عن العمل االيقاف عن العمل 

إذا لم يحصلوا إذا لم يحصلوا 
على اللقاح بالكاملعلى اللقاح بالكامل كندي من بني ثالثة فائزينكندي من بني ثالثة فائزين

        بجائزة نوبل لالقتصاد هذا العام        بجائزة نوبل لالقتصاد هذا العام

جتمع كبير لسياسيني مباركهام ضد ظاهرة حرق جتمع كبير لسياسيني مباركهام ضد ظاهرة حرق 
الكنائس بكنداالكنائس بكندا

  

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

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939
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نصر أكتوبر علم مش »ماليكة«
       في كل احتفال بانتصار أكتوبر يصعد الشيوخ على املنابر        في كل احتفال بانتصار أكتوبر يصعد الشيوخ على املنابر 
ويخرج اخلبراء على الشاشات يزفون إلينا البشرى ويؤكدون على ويخرج اخلبراء على الشاشات يزفون إلينا البشرى ويؤكدون على 
أن املالئكة صانعة نصر أكتوبر، كانت معنا تؤازرنا وتدعمنا، وهي أن املالئكة صانعة نصر أكتوبر، كانت معنا تؤازرنا وتدعمنا، وهي 
هزمية  عار  وإزالة  بارليف  خط  وحتطيم  العبور  في  السبب  هزمية كانت  عار  وإزالة  بارليف  خط  وحتطيم  العبور  في  السبب  كانت 
بني خصمني،  معركة عسكرية  تكن مجرد  لم  أكتوبر  بني خصمني، ، حرب  معركة عسكرية  تكن مجرد  لم  أكتوبر  ٦٧٦٧، حرب 
بل كانت معركة فكرية بني ثقافتني؟، والبد لكي نفهم الفرق أن بل كانت معركة فكرية بني ثقافتني؟، والبد لكي نفهم الفرق أن 
نسأل هل التغيير في نوعية السالح هو الذي صنع النصر فقط، نسأل هل التغيير في نوعية السالح هو الذي صنع النصر فقط، 

أم أن التغيير جتاوز ذلك إلى نوعية الفكر ونوعية املقاتل؟ أم أن التغيير جتاوز ذلك إلى نوعية الفكر ونوعية املقاتل؟ 
الدروس  استيعاب  من  ميّكننا  الذى  املهم  السؤال  هو  هذا  الدروس        استيعاب  من  ميّكننا  الذى  املهم  السؤال  هو  هذا        
مستوى  على  جديداً  أكتوبر«  مستوى   على  جديداً  أكتوبر«   66« نصنع  جتعلنا  التي  »املستفادة  نصنع  جتعلنا  التي  املستفادة 
االقتصاد، وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى السياسة وعلى االقتصاد، وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى السياسة وعلى 
صنع  الذى  أكتوبر،  صنع   الذى  أكتوبر،   66 فكر  مقارنة  االجتماعية،  العدالة  فكر مستوى  مقارنة  االجتماعية،  العدالة  مستوى 
اخليبة  صنع  الذى  الدينية  الفاشية  بفكر  والنور  والعزة  اخليبة النصر  صنع  الذى  الدينية  الفاشية  بفكر  والنور  والعزة  النصر 
والعار والظالم، هي مقارنة مهمة تثبت أن صانع نصر والعار والظالم، هي مقارنة مهمة تثبت أن صانع نصر 66 أكتوبر،  أكتوبر، 
مقابل  التفكير  في  العلمي  املنهج  إنه  الفكر،  منط  تغيير  مقابل هو  التفكير  في  العلمي  املنهج  إنه  الفكر،  منط  تغيير  هو 

املنهج الغيبي األسطوري.املنهج الغيبي األسطوري.
املالئكة هي  أن  الترويج ألسطورة  الدعاة وقتها  املالئكة هي      حاول بعض  أن  الترويج ألسطورة  الدعاة وقتها       حاول بعض 
التي حاربت وأنهم قد رأوا ذلك بأنفسهم، وهو نفس مفهوم أن التي حاربت وأنهم قد رأوا ذلك بأنفسهم، وهو نفس مفهوم أن 
جبريل الذي هبط في رابعة وساند املعتصمني حتى يعود املرسى جبريل الذي هبط في رابعة وساند املعتصمني حتى يعود املرسى 
املنتظر!، ولكن احلقيقة أن املنهج العلمي الذى اتبعه اجليش في املنتظر!، ولكن احلقيقة أن املنهج العلمي الذى اتبعه اجليش في 
التخطيط للحرب منذ االستنزاف وبناء جيش جديد على أسس التخطيط للحرب منذ االستنزاف وبناء جيش جديد على أسس 
جديدة هو الذى صنع النصر، وأن استيعاب الدرس من العدو ليس جديدة هو الذى صنع النصر، وأن استيعاب الدرس من العدو ليس 
عيباً، فإسرائيل لم تعتمد على املالئكة لهزميتنا في ستة أيام في عيباً، فإسرائيل لم تعتمد على املالئكة لهزميتنا في ستة أيام في 
حرب يونيو حرب يونيو ١٩٦٧١٩٦٧، ولكنها اعتمدت على العلم، كانت البداية هي ، ولكنها اعتمدت على العلم، كانت البداية هي 
املقاتل ونوعية اجملند اجلديد، فال يعقل أن يتحكم في صاروخ سام املقاتل ونوعية اجملند اجلديد، فال يعقل أن يتحكم في صاروخ سام 
66 مجند أمي ال يقرأ وال يكتب، ولذلك بدأت املؤهالت العليا توظف  مجند أمي ال يقرأ وال يكتب، ولذلك بدأت املؤهالت العليا توظف 
في أماكنها الصحيحة في اجليش املصري، بدأ العلم يحل محل في أماكنها الصحيحة في اجليش املصري، بدأ العلم يحل محل 

العشوائية التي كانت السبب الرئيسي في هزميتنا في العشوائية التي كانت السبب الرئيسي في هزميتنا في 6767..

    فكر اإلصرار والعزمية والتخطيط واالبتكار مقابل فكر اليأس     فكر اإلصرار والعزمية والتخطيط واالبتكار مقابل فكر اليأس 
والتواكل والعشوائية والتقليد، فالسد املنيع الذى اسمه »خط والتواكل والعشوائية والتقليد، فالسد املنيع الذى اسمه »خط 
ومهما  املصري،  اجليش  في  قط  اليأس  ويبث  يزرع  لم  ومهما بارليف«  املصري،  اجليش  في  قط  اليأس  ويبث  يزرع  لم  بارليف« 
كان حجم املشكلة، فال بد أن جتد لها حالً على أرض الواقع وأال كان حجم املشكلة، فال بد أن جتد لها حالً على أرض الواقع وأال 
الذين  اإلخوان  يفعل  كان  مثلما  والتوسل  الدعاء  مبجرد  الذين تكتفى  اإلخوان  يفعل  كان  مثلما  والتوسل  الدعاء  مبجرد  تكتفى 
كانوا يقنعوننا بفشل »مرسى« على أنه قمة النجاح ويروجون له كانوا يقنعوننا بفشل »مرسى« على أنه قمة النجاح ويروجون له 
على أنه معجزة جملرد أنه رئيس يصلي برغم أن الصالة لم تهبط على أنه معجزة جملرد أنه رئيس يصلي برغم أن الصالة لم تهبط 
على املصريني في زمن مرسى وبالرغم من أن حكاماً ديكتاتوريني على املصريني في زمن مرسى وبالرغم من أن حكاماً ديكتاتوريني 

فاشيني جلسوا على عرش مصر كانوا يصلون أيضاً، ابتكر الفكرة فاشيني جلسوا على عرش مصر كانوا يصلون أيضاً، ابتكر الفكرة 
مهندس مسيحي، وهذا املهندس طبقاً لتفكير اإلخوان ال يولى مهندس مسيحي، وهذا املهندس طبقاً لتفكير اإلخوان ال يولى 
هذا  آثار  تنفيذ  عن  فضالً  أساسه،  من  بالتفكير  له  يسمح  هذا وال  آثار  تنفيذ  عن  فضالً  أساسه،  من  بالتفكير  له  يسمح  وال 

التفكير!، ولكن اجليش احترم ابتكاره ونفذه وانتصر به.التفكير!، ولكن اجليش احترم ابتكاره ونفذه وانتصر به.
زكريا  فؤاد  د.  وكلمات  معركة  استحضار  من  بد  ال  النهاية  زكريا في  فؤاد  د.  وكلمات  معركة  استحضار  من  بد  ال  النهاية  في 
نستوعب  لكى  محمود  عبداحلليم  د.  وقتها  األزهر  شيخ  نستوعب ضد  لكى  محمود  عبداحلليم  د.  وقتها  األزهر  شيخ  ضد 
 ، ،19731973 أكتوبر  حرب  في  املصري  اجليش  انتصار  فعقب  أكتوبر الدرس،  حرب  في  املصري  اجليش  انتصار  فعقب  الدرس، 
قال شيخ األزهر آنذاك عبداحلليم محمود، إن السبب في النصر قال شيخ األزهر آنذاك عبداحلليم محمود، إن السبب في النصر 
»محاربة املالئكة مع اجلنود ضد إسرائيل«، ما دفع فؤاد زكريا للرد »محاربة املالئكة مع اجلنود ضد إسرائيل«، ما دفع فؤاد زكريا للرد 
والتفكير  »معركتنا  بعنوان  »األهرام«  مقال بصحيفة  في  والتفكير عليه  »معركتنا  بعنوان  »األهرام«  مقال بصحيفة  في  عليه 
اإلنسان  وقفها  التي  الصامدة  الوقفة  إن  فيه  قال  اإلنسان الالعقلى«،  وقفها  التي  الصامدة  الوقفة  إن  فيه  قال  الالعقلى«، 
املصري بسيناء في أول مواجهة حقيقية له مع العدو كانت ثمرة املصري بسيناء في أول مواجهة حقيقية له مع العدو كانت ثمرة 

يتمثل  العلم  واإلميان،  يتمثل العلم  العلم  واإلميان،  العلم 
الدؤوب  الصامت  اإلعداد  الدؤوب في  الصامت  اإلعداد  في 
والتدريبات  املعركة،  والتدريبات ليوم  املعركة،  ليوم 

والقدرة  العميقة،  والقدرة الشاقة  العميقة،  الشاقة 
استخدام  على  استخدام الفائقة  على  الفائقة 
وذلك  األسلحة،  وذلك أحدث  األسلحة،  أحدث 

أصبح  الذى  أصبح التخطيط  الذى  التخطيط 
موضوعاً  احلني  ذلك  موضوعاً من  احلني  ذلك  من 
املعاهد  في  املعاهد للدراسة  في  للدراسة 
العسكرية واالستراتيجية.العسكرية واالستراتيجية.

ازدادت في  التي  اجلارفة  الرغبة  تلك  يتمثل في  اإلميان فكان  ازدادت في وأما  التي  اجلارفة  الرغبة  تلك  يتمثل في  اإلميان فكان  وأما 
من  عزيزة  قطعة  حترير  في  سنوات  ست  طوال  إحلاحاً  يوم  من كل  عزيزة  قطعة  حترير  في  سنوات  ست  طوال  إحلاحاً  يوم  كل 
أرض الوطن، وفى تبديد خرافة »اجليش اإلسرائيلي الذى ال يقهر، أرض الوطن، وفى تبديد خرافة »اجليش اإلسرائيلي الذى ال يقهر، 
واجليوش العربية التي تفر من أول طلقة«، وفى مسح عار واجليوش العربية التي تفر من أول طلقة«، وفى مسح عار 19671967، ، 
أن  تستحق  عادلة  قضية  هناك  بأن  اإلميان  كله  ذلك  من  أن واألهم  تستحق  عادلة  قضية  هناك  بأن  اإلميان  كله  ذلك  من  واألهم 
يضحى املرء بحياته من أجلها، وهؤالء جميعاً كانوا »جنود اخلفاء« يضحى املرء بحياته من أجلها، وهؤالء جميعاً كانوا »جنود اخلفاء« 
»أعتقد  قائالً:  مقاله  »زكريا«  وختم  معنا،  يحاربون  وقفوا  »أعتقد الذين  قائالً:  مقاله  »زكريا«  وختم  معنا،  يحاربون  وقفوا  الذين 
يعطينا سالحاً  الراسخة  العقل  أرض  على  باالرتكاز  يعطينا سالحاً أن متسكنا  الراسخة  العقل  أرض  على  باالرتكاز  أن متسكنا 
الالمعقول،  ضباب  إلى  عودتنا  أن  حني  على  معركتنا،  في  الالمعقول، هائالً  ضباب  إلى  عودتنا  أن  حني  على  معركتنا،  في  هائالً 
على  واألسطورية يجعلنا نقف معنوياً  اخلرافية  التعليالت  على وإلى  واألسطورية يجعلنا نقف معنوياً  اخلرافية  التعليالت  وإلى 
هدفنا  دام  وما  أعداؤنا.  عليها  يقف  التي  الهشة  األرض  هدفنا نفس  دام  وما  أعداؤنا.  عليها  يقف  التي  الهشة  األرض  نفس 
العام الطويل األجل متماشياً مع العقل، فمن الواجب أن تكون العام الطويل األجل متماشياً مع العقل، فمن الواجب أن تكون 
تصرفاتنا اجلزئية قصيرة األجل منسجمة مع هذا الهدف العام«.تصرفاتنا اجلزئية قصيرة األجل منسجمة مع هذا الهدف العام«.

احتفالنا احلقيقي بأكتوبر هو التمسك بقيم العلم التي جعلتنا احتفالنا احلقيقي بأكتوبر هو التمسك بقيم العلم التي جعلتنا 
ننتصر.ننتصر.

هذا ما قاله الشعراوي :هذا ما قاله الشعراوي :
الثغرة حدثت ملا قلنا إننا انتصرنا بالعلمالثغرة حدثت ملا قلنا إننا انتصرنا بالعلم

https://youtu.be/3Es6HH3axcMhttps://youtu.be/3Es6HH3axcM

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

القيود  ترفع  أونتاريو 
املبارايات  جمهور  عن 
وحفالت  الرياضية 

املوسيقي ودور السينما
.......................................ص9

لساعات..  غموض  بعد 
سبب  تكشف  بوك  فيس 

توقف خدماتها عاملياً
.....................................ص11

مش  »ِعلم«  أكتوبر  نصر 
»ماليكة«

.......................................ص2

ترخيص  تطلب  »ميرك« 
عالج  أول  استخدام 

لكورونا عن طريق الفم
.....................................ص11

أعرف نفسك أعرف نفسك     
الوقت،  كل  الناس  كل  ترضي  أن  تستطيع  لن  بأنك  القول 
أوقدت  حتى  ولو  فعلت  مهما  ألنك  ذلك  متاما  صحيح 
أصابعك العشرة شمعا كما يقولون فستظل غير مقبوٍل 
من البعض بل وقد يصل األمر إلى حد كراهيتهم لك. وقد 
ال يكون هناك سبب واضح لتلك الكراهية فال أنت آذيتهم 
أو جرحتهم أو أهنتهم أو منعت اخلير عنهم، ولكن السبب 
قد يكون ببساطة هو أنك أفضل منهم بشكل أو بآخر وأن 

ما بك من ميزات يكشف ضآلتهم وعيوبهم. 
لهم  قسم  مبا  الرضا  على  قادرين  غير  الناس  بعض  وألن 
من مال أو جمال أو ذكاء أو حظ.. إلى آخر تلك القائمة من 
هو  غيره  شيء  وال  وجودك  يبقى  الربانية،  واملنح  العطايا 

سبب معاداتهم لك. 
ونظرا ألن الكل يتنافس على دور البطولة على مسرح الدنيا 
الكبير جند بعضا ممن ال ميلكون سوى مقومات »الكومبارس«، 
يحاولون الظهور على حساب املوهوبني حقا، والنظرية التي 
يتبعونها هي محاولة االنتقاص من شأن اآلخرين وتسطيح 
موهبتهم حتى يبزغ جنمهم هم وتسلط عليهم األضواء، 
لهذا قد جتد البعض يتعامل معك ببغضة غير مبررة أحيانا 
ويحاول أن يتصيد األخطاء أو يبالغ في إبراز ما بك من عيوب.
تؤثر  حيالنا  الناس  يتخذها  التي  املواقف  تلك  أن  املؤسف 
كله  اليوم  يفسد  فقد  إيجابا،  أو  سلبا  إما  بشدة  فينا 

ما  شخصا  أن  جملرد  املزاج  و«يتعكنن« 
نظر  أو  والبد«  »مش  بطريقة  عاملنا 
الضغينة  من  نوعا  حتمل  نظرة  إلينا 

الطرب  تيها ويستخفنا  أو االستعالء، في حني نكاد نقفز 
عيون  في  اإلعجاب  نظرات  حملنا  أو  أحد  من  مديحا  نلنا  إذا 
تعريفنا  في  غيرنا  على  نعتمد  أصبحنا  لقد  اآلخرين. 
اآلخرين  أيدي  في  أدوات  صرنا  أننا  هي  والنتيجة  نكون  من 
يوجهونها كيفما شأوا ويتحكمون في مزاجنا ومشاعرنا 

كيفما اتفق.
قدميا قال أفالطون أن »من ال يفكر هو آلة في يد من يفكر«... 
فبكل  اليوم  أما  يفكر..  من  يوجد  كان  األقل-  -على  وقدميا 
وراء  اللهث  دوامة  في  بنا  احمليطة  الظروف  ألقتنا  أسف 
االحتياجات املادية األساسية ومحاولة الطفو على سطح 
احلياة بكل ما تزخر به من مظالم ومعاناة ففقدنا الرغبة 
من  يحركه  الباب  مقبض  مثل  أغلبنا  وصار  التفكير،  في 

يشاء في أي اجتاه يشاء. 
نادى  بأثينا كتبت حكمة شهيرة  على جدران معبد دلفي 
بها سقراط قدميا جدا.. تقول هذه احلكمة: »اعرف نفسك 
فهذا  عليها  وتعرف  احلقيقية  ذاتك  عن  ابحث  بنفسك«. 
سيجعل احلياة املعقدة أسهل على الفهم ويقيك الفوضى 

واجلهل وعبث اآلخرين مبشاعرك.

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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املصاعب  تكبُّد  انسان  يختار  ال 

بعيدة  أرٍض  إلى  الرِّحال  وشد 

غير  بشٍر  بني  واإلقامة  بالده  عن 

قاهر،  لسبٍب  إال  وأحبَّائه  أهله 

معنويًا  السبب  هذا  يكون  قد 

مشاِعريًا  أو  الرفيع،  كالطموح 

األذى  من  الفرار  في  كالرغبة 

من  مقبول  حٍد  إلى  والوصول 

التقدير  من  املزيد  نيل  أو  األمان 

بالكرامة،  والشعور  واالحترام 

وفرًة  أكثر  رزٍق  لطلِب  ماديًا  أو 

األحوال  ُكل  في  لكن  واتساًعا، 

تبقى للغُربة سلبياتها املوجعة للنفس مهما 

لم  ملن  الظاهرية  ومزاياها  إيجابياتها  بَدت 

يخوضوا تلك التجربة فعلًيا.

دائًما لُكل ما يُرى وجٌه آخر غير ظاهر للعيان 

ُمناقشته  على  ذاته  الشأن  أصحاب  يجرؤ  ال 

إما خوًفا أو خجالً أو ُمراعاًة لبعض االعتبارات 

اهتماًما  يستحق  ال  أكثرها  )التي  اجمُلتمعية 

ألن اجمًلتمع ال يُراعي مشاعرنا كي يستحق منا 

يراه  ال  الذي  اآلخر  والوجه  مشاعره!(،  ُمراعاة 

خطوة  يخطوا  لم  ممن  املُغترب  ومعارف  أهل 

املادية  الظروف  هو  أوطانهم  حدود  خارج 

املُغتربني في  التي يعيشها كثير من  املُعقدة 

كسرة  على  فيها  احلصول  ميكنهم  ال  بلدان 

مرصوفٌة  ليست  الُبلدان  تلك  مجانيَّة،  ُخبز 

وفضة،  ماًسا  سماواتها  مُتطر  وال  بالذهب، 

الورقية،  الُعمالت  شوارعها  في  تتطاير  وال 

وُجهًدا  كًدا  أرضها  على  احلياة  تتطلب  بل 

الكافية  األساسية  احتياجاته  لتوفير  وتعًبا 

لبقائه على قيد احلياة فيها، هذا الكائن احلي 

البشري ليس ُمجرد صخرة ُملقاة على قارعة 

الصحراء، بل انسان يحتاج مسكًنا آمًنا يُقيم 

مجانًيا،  ليس  املسكن  وهذا  فيه، 

أنه  ومبا  وشرابًا؛  طعاًما  ويحتاج 

من  يشرب  غابة  في  يعيش  ال 

مجانًا  ثمارها  من  ويأكل  نهرها 

به  والشراب  الطعام  هذا  فإن 

ثمن يجب دفعه من ماله، يحتاج 

وإلى  مواصالت،  وإلى  مالبس،  إلى 

فواتير  تسديد  وإلى  اتصاالت، 

وهي  وخدمات،  وماء  كهرباء 

التزامات أساسية قد ال يكفي ما 

قد  ما  لتسديدها،  شهريًا  يجنيه 

أو  هؤالء  من  لالستدانة  يُضطره 

هؤالء كي ال تزداد ظروفه سوًءا، وفوق هذا يظن 

البعض أن في محفظته نهر أمواٍل ال ينضب، 

ليلًيا  وسادته  حتت  تنمو  الذهب  دنانير  وأن 

باعتباره صنبور  ويتعاملون معه  دون مجهود، 

النقود الذي ما أن يُحركون ذراعه حتى تتدفق 

عليهم العمالت الصعبة دون توقف! بينما ال 

يعلم بسوء أحواله غير ربه، وقد تُسرق نقوده، 

أو  النصابني،  احمُلتالني  بعض  ضحية  يكون  أو 

يفقد عمله، أو يكون مريًضا عاجزًا عن العمل 

لياٍل  عليه  متر  وقد  املادي،  أجره  بذلك  فيفقد 

التي  والغموم  بالهموم  مشحونة  ظلماء 

يحرص ُكل احلرص على إخفائها عن أهله كي 

ال يقلقوا ألجله رغم أنهم قد يكونون في حاٍل 

أكثر راحة وهناء من حاله.

املُغتربون يستحقون من املُقيمني في أوطانهم 

وتقليل  الظروف  وتقدير  والدعاء  الرحمة 

األعباء  إثقال كواهلهم مبزيد من  الطلبات، ال 

املادية، أو ُمطالبتهم بأموال يتم صرفها على 

هم  يحرمون  بينما  والتسلية  الرفاهية  أوُجه 

األساسية  احتياجاتهم  بعض  من  أنفسهم 

على أرض االغتراب.

قدروا ظروف امُلغتربني! 

زينب علي البحراني- 
السعودية

مجلـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غبريــــــــال

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: سميـر اسكنــدر

سكرتير التحرير: دوال انـــدراوس

املدير التنفيذي: ناجي جرجس

لالتصال باجلريدة

1 844 355 6939

مساعدو التحرير: 

ماريانا يوسف - عادل عطية - جرجس ابراهيم - إيهاب أدونيا

ألعداد  الرهيبة  الكثافة  باملرة  يصدمني  لم 

العام  بدء  مع  مبصر،  الفصول  في  التالميذ 

الدراسي ١0 أكتوبر، خاصة وأن هناك فصول ال 

يوجد بها مقاعد أو التالميذ متكدسني بصورة 

غير أدمية على مقاعد ال تكفي أعداد التالميذ.

كل هذه الصور لم تستفزني، لكن ما استفزني 

املسؤولية  كامل  بتحميل  البعض  مطالبات 

على كاهل الدولة، ومطالبتها بدال من أن تقوم 

الفصول.  مزيد من  تبني  أن  بعمل كباري وطرق 

ببناء  احلكومة  قامت  لو  حتى  تتوقعون،  وماذا 

معدل  لشعب  والفصول،  املدارس  من  مزيد 

أن  بدعوة  للغاية،  عالي  لديه  واالجناب  اخلصوبة 

للرزق  مصدرا  املستقبل  في  سيكونون  العيال 

غير  تفكير  هذا  بأن  علما  األسرة،  دخل  وزيادة 

رشيد، خاصة وأن ظروف احلياة تغيرت عن القرية 

قدميا، حيث كان يعمل األطفال واألبناء الكثيرين 

في احلقل مع أبيهم.

حسن  عن  واحلكومة  الدولة  مسؤولية  بجانب 

لألسر،  مسؤولية  هناك  سكانها،  تعداد  إدارة 

والذين  املقتدرين،  غير  خاصة  والزوجات،  األزواج 

املالية، ثم  ينجبون أكثر من طاقتهم وقدرتهم 

بعد ذلك يخرجون أوالدهم من املدارس ليعملوا 

في سن مبكرة، أو يتسولون ممن حولهم بأنهم 

املعيشة.  مواجهة حتديات  على  لديهم  قدرة  ال 

أو  بطفل  تكتفي  ال  ملاذا  لذلك،  مدرك  أن  طاملا 

طفلني، بدال من أن تنجب أكثر من طفلني وأن ال 

قدرة لديك على حتمل مصاريفهم، وتتجه بعد 

أو اجملتمعية  الدينية  أو املؤسسات  ذلك لألقارب 

وغالء  احلياة  قسوة  لها  لتشكو  غيرها  أو 

األسعار، حيث يساعدونك، ثم تتخيل بعد ذلك 

أن هذه املساعدة حق مكتسب لك، سواء كانت 

أن نكون  العيب  أو أشخاص. ليس من  أفراد  من 

فقراء، ولكن من الغيب أن نكون مستغلني وغير 

مسؤولني.

الدولة  عاتق  على  تقع  كبيرة  مسؤولية  هناك 

وأنها  خاصة  الكبير،  سكانها  تعداد  إدارة  في 

ميكنها عمل مشاريع قومية تستوعب قدر من 

هذه األعداد في سوق العمل. لكن ما يحدث لو 

كانت أكثر من نصف السكان، حتت سن العمل. 

من  النسل،  تنظيم  الدولة مسؤولية  على  هنا 

خالل برامج متنوعة منها رفع الدعم ومجانية 

البرنامج  وهذا  الثاني.  الطفل  بعد  التعليم 

أو ضربا من اخليال.  طبقته الصني، وليس بدعة 

األبناء  من  املزيد  إجناب  وتريد  مقتدرا  كنت  فإذا 

أن  حقك  من  ليس  ولكن  حقك،  فهذا  والبنات 

جتهد كاهل الدولة أو احمليطني بك من ميسوري 

احلال أو املؤسسات الدينية واجملتمعية لتحصل 

على بقية الدخل منها دون وجه حق. 

محتاج  شخص  بني  كبير،  فارق  هناك  بالطبع 

دخله  زيادة  عن  يبحث  شخص  وبني  فقير،  أو 

عدم  بسبب  أسرته  في  النسل  زيادة  بسبب 

أو  ومحاولتهما  كليهما،  أو  زوجته  أو  هو  وعيه 

بأن  علما  حوله،  من  استغالل  احدهما  محاولة 

املساعدة،  لهذه  استحقاق  أكثر  فئات  هناك 

منهم الفقراء دون قدرة على العمل، من العجزة 

واألرامل  املستعصية،  خاصة  األمراض،  وذوي 

الفئات،  من  وغيرهم  قهرية،  لظروف  واأليتام 

املسلك  عن  بعيدا  املساعدة،  تستحق  التي 

االستغاللي للبعض، متصورا أن استغالله ملوارد 

الدولة، أو الرزق الذي ينعم به اهلل على الباقني 

من حوله، هو حق مكتسب له أن يحصل منه 

علي أي قدر، وأن هذه شطارة منه، متناسيا أن 

حتصل  حق  له  يكون  أن  بني  كبيرا  فارقا  هناك 

عليه، وأن تكون مستغال.

أن  وألننا ميكن  فقراء،  نكون  أن  العيب  من  ليس 

ومصادر  أنفسنا  تطوير  عن  ونبحث  مسؤولون 

دخلنا بصورة إنتاجية غير استغاللية. والدولة ال 

تتحمل  ولكنها  شيء،  بكل  تقوم  أن  تستطيع 

يعاني  مجتمع  في  النسل  تنظيم  مسؤولية 

من ارتفاع تكاليف املعيشة مع ضعف الدخول، 

رشيدة  تكون  أن  الدولة  نحاسب  كما  وبالتالي 

بأن  الشعب  نطالب  أن  علينا  مواردها،  إدارة  في 

اجملتمع  كاهل  يجهد  وال  املسؤولية،  يتحمل 

والدولة بإجناب ال يفيد اجملتمع. خاصة وأن هناك 

احلياة  توفير  على  قادرة  غير  العدد،  كبيرة  أسرة 

قليلة  أسرة  وهناك  بل  أبنائها،  لكل  الكرمية 

في  أبنائها  بعد  وقع  الوعي،  عدم  بسبب  العدد 

تعاطي  أو  املوسمي  العمل  أو  البطالة  براثن 

املواد اخملدرة، رخيصة الثمن، هروبا من واقعه غير 

الراضي عنه، والذي يتحمل املسؤولية عنه كل 

من والديه واحلكومة معا. 

تتحمل  مجتمعية،  قضية  النسل  تنظيم 

معا،  والزوجات  واألزواج  احلكومة  مسؤوليتها 

النهم متثل تهديدا ملستقبل األبناء والبنات، وهذا 

كله يحدد مستقبل اجملتمع والدولي. وبالتالي ال 

يجب علينا أن ننتقد ارتفاع الكثافة في الفصول، 

التي  املشكلة،  لهذه  حلول  اقتراح  علينا  ولكن 

نقنع  أن  دون  السنني  عشرات  منذ  نعرفها 

العملية،  باحللول  منه  املعني  اجلزء  أو  الشعب 

الن جناح الدولة واحلكومة في عالج تفاقم الزيادة 

السكانية ومنها الطاقة االستيعابية للفصول 

والعنوسة واجلرمية واالدمان وانتاجية املواطن في 

منه  الغالب  اجلزء  في  يتوقف  وغيرها   ... العمل 

احلصول  في  ورغبته  املواطن،  مسؤولية  على 

على حياة كرمية ومستورة بعيدا عن مساعدات 

اآلخرين أفراد ومؤسسات.

كثافة الفصول .. والزيادة 
السكانية .. واستغالل اآلخرين .. 

وإعادة اختراع العجلة!
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   كانا يحلمان بإرتياد اكادميية الرسم!

   وألن والدهما لم يكن قادراً على 
حتمل تكاليف الدراسة لكليهما؛ 

لذلك قرر »فرانز«، أن يذهب إلى 
العمل في املناجم؛ ليتكفل مبصاريف 

»أخيه«!

   في احتفالية التخرج، قرر 
»ألبرخت«، أن يرد اجلميل ألخيه، بأن 

يدعوه للإللتحاق باالكادميية، متكفالً 
مبصاريفه من دخل بيع لوحاته!

   لكن يدي »فرانز«، كانت قد تأذتا 
مبا فعلته بهما سنوات العمل في 

املناجم، فما عاد قادراً حتى على 
اإلمساك بفرشاة صغيرة، والتحكم 

في اخلطوط الدقيقة«! 

   حزن ألبرخت، ملا رأت عيناه، وشعر 
باألسى حيال اخيه!

   وذات يوم، فيما هو مير بحجرة 
»فرانز«، مساء، وجده راكعاً يصلي، 

ويداه مضمومتان، فاستوقفه املنظر، 
وقد متلكته خلجات النفس اجلميلة. 

وهنا أخذ ادواته، ورسم تلك اليدان 
املرفوعتان إلى اهلل!

   وملا وقع نظر »فرانز« على الرسم، 

صرخ قائالً: »هاتان يداي؛ فلماذا 
رسمتهما«؟!..

   أجابه، ألبرخت: »رسمتك في هذا 
املوقف املهيب، وأنت في حضرة اهلل، 
وتكرمياً للمحبة الباذلة التي ال تفكر 
في نفسها، مؤمناً إمياناً عميقاً، بأن 

هاتني اليدين اللتني لم تقدرا على 
إخراج صورة ناطقة على لوحة، 

تستطيعان اآلن، أن تتكلما بصورة 
أبلغ أثراً«!

   وها هي ذا لوحة: »اليدان املطبقتان، 
أو: املصليتان«، تخرقان القلوب في كل 

جيل، كما توقع راسمها!

   فما تزال في هذه اللوحة..

   ما يجعلنا نتذكر: كل يد قدمت لنا 
خدمة، وكل يد ضحت من أجل راحتنا، 

وكل يد بذلت نفسها من أجلنا!

   وما يجعلنا نتعلم: أن اليد التي ال 
تقدر أن تفعل شيئاً كبيراً في العالم، 

قد تصير مصدراً للخير الوفير!

   وما يجعلنا نتعظ، ونعتبر: ففي 
أحيان كثيرة يفعل اهلل بخيبتنا 

وفشلنا، أكثر مما يفعله بفوزنا 
وانتصارنا!...

عـادل عطيـة

اليدان 
املطبقتان

حريق اجلونة ، حينما 
جتتمع الشماتة في 

الفن مع الشماتة في آل 
ساويرس ! 

بال   ، روح  بال  مجتمع  هو  فن  بال  مجتمع 
هو  فن  بال  مجتمع  مستقبل!  وال  مشاعر 
وعن  نفسه  عن  شئ  كل  يجهل  مجتمع 
هو  ما  يعلم  ال  مريض  مجتمع  هو   ، غيره 
لن  وبالتالي  الداء  هذا  يكمن  أين  وال  الداء 
إذا  أبالغ  أظنني  ولست   ! الدواء  أبداً  يجد 
قلت أن مجتمع بال فن لن يعلم أساساً أنه 
دواء وسيظل  وبالتالي لن يبحث عن  مريض 
الفن هو مرآة  حتي ميوت ألن  املريض مريضاً 

أمراضه  فيه  يري  الذي  اجملتمع 
ويحاول  وضعفاته  ومشاكله 

مجتمع  بأختصار   ! عالجها 
بال فن هو مجتمع ميت بال 
هنا  األهم  والسؤال   ! حياة 
، من يريد جملتمعنا أن يعيش 

؟!  بالفعل  ميوت  حتي  املوت 
من  أهمية هل  األكثر  والسؤال 

أراد فعالً املوت لهذا اجملتمع جنح فيما 
حالة  يعيش  اجملتمع  جعل  في  جنح  أم  أراده 
كبيرة  نسبة  جعل   ! العام  بالنفاق  أشبه 
يقدر  وال  الفن  يكره  اجملتمع  هذا  أعضاء  من 
ويشمت  يتشفي   ! عنه  األستغناء  علي 
ليل  أعمالهم  يشاهد  بينما  الفنانني  في 
أو  صورة  ألخذ  بأستماتة  ويالحقهم  نهار 
أوتوجراف منهم ! لقد أصبح اجملتمع يعيش 
أضحت  التي  املتناهية  األزدواجية  من  حالة 
تلقي بظاللها علي كل مناحي احلياة وهذه 
عالمة علي مرض ما في اجملتمع وال أجد غير 
تلك  علي  الضوء  يلقي  أن  يستطيع  الفن 
يكره  البعض  جتد  لذلك  وغيرها  املشكلة 
أن يظل مريضاً  اجملتمع  يريد لهذا  الفن ألنه 
 . احملتوم  موته  منتظراً  املوت  حالة  يعيش 
أفتتاح  قبل  حريق  شب  األسبوع  هذا  في 
مهرجان اجلونة بساعات والسبب كان )ماس 
»سميح  األعمال  رجل  أكد  كما  كهربائي( 

يُقام  الذي  اجلونة  منتجع  ساويرس«مالك 
علي أرضه املهرجان ولكن هذا احلريق لم يؤثر 
علي موعد أقامة املهرجان وقام فريق شركة 
حتي  قياسي  وقت  في  يلزم  مبا  أوراسكوم 
لألشمئزاز  املثير   ! كان  كما  شئ  كل  أعادوا 
قدر  هو  بالغثيان  يصيب  والذي  لألهتمام  ال 
الشماتة في الفن والفنانني وفي آل ساويرس 
تباري  حيث   ! احلريق  هذا  عن  األعالن  مبجرد 
غضبهم  جام  صب  في  املاليني  ورمبا  اآلالف 
ثالثي  علي  وشماتتهم  وحقدهم 
ساويرس  وآل  والفنانني  الفن 
و مرددين عن يقني  معتقدين 
أنتقام  أنه  الشك  يقبل  ال 
والفسق  العري  السماء من 
في  يحدث  الذي  والفجور 
باجلونة  املسماة  البقعة  تلك 
تذكر  تزال  ال  والسماء  ال  وكيف 
يوسف«وتريد  رانيا   « فستان  بطانة 
اجملتمع  هذا  وصل  كيف  ياللهول   ! األنتقام 
اليقني  به  وصل  كيف  ؟!  املرحلة  تلك  إلي 
شورت  هوت  أو  لفستان  تهتز  السماء  أن 
)آل  في  الشماته  عن  أما  ؟!  حترق  ناراً  فتنزل 
ساويرس( فاجلميع يعلم سبب هذه الشماتة 
جتاه  البعض  جانب  من  احلقد  هذا  سبب  و 
هذه العائلة ولست أظنني مهتماً بتوضيح 
مبدي  وال  وأسبابها  الشماتة  هذه  قبح  مدي 
وضاعة هذا احلقد وأسبابه ! وفي األخير أقول 
يعتقدوا  الذين  احلاقدين  الشامتني  لهؤالء 
مبهرجان  احلد  هذا  إلي  منشغلة  السماء  أن 
أوراسكوم  جنحت  وأن  أما   ، والفنانني  للفن 
في أصالح ما أفسدته )ما أعتقدمت (بأنها نار 
السماء ولم يتأثر املهرجان وال الفنانني وال آل 
ساويرس ! فهل هزم رجال وفتيات أوراسكوم 
السماء أم أن السماء تراجعت وقررت أن يُقام 

املهرجان ؟!

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

هو  أحد  أي  يعرف  هل  بفناتيوس  االنبا  عن  احدكم  سمع  هل 
محطة  على  أحد  راه  أو  سمعه  هل  إيبارشية؟  ألي  أسقف 
ذلك  قبل  احدكم  قابلة  هل  بل  مقابلة صحفية؟  او  تلفزيونية 

يعرف عن هذا  الكثير منا  ان  اعتقد  ال   ... مقابلة شخصية؟ 
االسقف الوديع الهادئ قليل الكالم قليل الظهور كثير 

الصالة والعمل املثمر.
جتمع  عن  قصير  وقت  من  أحدكم  سمع  وهل 

١0األف شخص معاق فى خدمة خصصت لهم 
احتياجات  وتسديد  روحية  ونهضة  لرعايتهم 
على  املعاقني  باخوتنا  خاصة  روحية  ورعاية 
مستوى الصعيد؟، هل تدرك معنى أن يجتمع 
١0 األف معاق على مدى يومني فى قرية صغيرة 
ليبيا  هى قرية »العور« حيث كنيسة شهداء 
محدودة،  وامكانياتها  صغيرة  إيبارشيه  فى 

واالجتماع  االسطورى  اللقاء  هذا  فيها  ويتم 
الروحى الذي خرج على أحسن وأبهج ما ميكن أن 

ومن هم  اخلدمة  ما هي قصة هذة  إنسان  يتصوره 
أبطال هذا اللقاء؟

وحتديدا  اجلميل  بلدى  الفيوم  من محافظة  ابتدأت  القصة 
االنبا  املقدس حيث هناك كنيسة  الكتاب  من جمعية اصدقاء 

لزيارة  شهريا  يذهبون  خادم   45 اجتمع  هناك  انطونيوس 
مسجونني سجن املنيا حيث انهم خدام خدمة السجون التابع 
ان  قرروا  فقد  مختلفة  الزيارة  املرة  هذة  فى  ولكن  للكنيسة، 

تكون مدة اخلدمة 4ايام.
والثانى  السجون،  لزيارة  منها  االول  اليوم 
اسر  احتياجات  وتسديد  ورعاية  الجتماع 
مت  فقد  الباقيني  اليومني  اما  املساجني، 

تخصيصهما خلدمة املعاقني.
لالجتماع  معاق  األف   ١0 دعوة  مت  وقد 
واالستمتاع بيوم روحى وايضا للرعاية 
نعم  االحتياجات،  وتسديد  الطبية 
هذا ما قررة املهندس ميشيل فاروق، 
اعضاء  وباقى  نادى،  مدحت  واالستاذ 
لهذا  التحضير  فى  وابتداوا  اخلدمة، 
احلدث بامكانياتهم الذاتية دون اللجوء 

إلى أي شخص.
من  اطنان  عدة  لشراء  بالترتيب  قاموا 
شاحنات  نقلتها  والتى  األسماك  انواع  افخر 
مخصصة لنقل األسماك مباشرة إلى قرية العور 
سوء  األسر  حتتاجها  التي  املستلزمات  كل  بتجهيز  قاموا 

املساجني وأهلهم او املعاقني واسرهم 
وأرسلوها بالشاحنات إلى هناك.

الكهنة  واآلباء  بفنوتيوس  األنبا  وقام 
من  االيبارشية  إمكانيات  كل  بوضع 
واماكن  التخزين،  وأماكن  الكنيسة 
الصالة،  اجتماعات  واماكن  اإلعداد، 
الوجبات  واعداد  القداسات،  ومواعيد 
واالتفاق  األماكن،  وتنظيف  للخدام، 
مع االمن الذي حضر بصورة مشرفة وخاصة السيد مدير األمن 
الذي لم يكن مصدقا ملا رأى من اعداد وتنظيم فى كل حلظة من 

حلظات اخلدمة.
وأخيرا خرج إلى النور خدمة حقيقية تعمل فى اخلفاء بال ابواق بال 
دعاية يتقدمهم أسقف يعرف متاما انه يخدم ويقابل بهذه اخلدمة 
ملك امللوك وخدام اقتطعوا من وقتهم اربعة ايام عاشوها فى 
حضرة السيد الرب يسوع املسيح، فبارك لهم الرب فى تعبهم 
وخرجت خدمتهم بهذا النجاح... فيا سيدنا البابا رجاء ان يكون 
االساقفة الذين تختارهم مثل نيافة االنبا بفنوتيوس وليس مثل 
الذين يدخلون أي مكان بــ«زفة« من األمام واخللف.... حتية تقدير 
ومحبة إلى كل خادم من الــــــــ 45 خادم الذين عملوا فى كرم 

سيدهم وهم بالنعمة مستحقون أجرتهم. 

هكذا تكون اخلدمة أيها األساقفةهكذا تكون اخلدمة أيها األساقفة
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من  يتشاءمون  او  يتفاءلون  من  منا  كثيرون   
اولئك  ايضاً  وكثيرون  ما.  مكان  او  ما  شيء 
الذين ال يؤمنون مبثل هذا الشعور. اي التفاؤل 

والتشاؤم من اشياء او اماكن معينة.
الشعور؛  بذلك  يؤمنون  ال  الذين  اولئك  والى 
نسوق حكاية خامت املمثل الذي ذاع صيته في 
فالنتينو.  رودولف  القرن  العشرينات من هذا 
ورودولف فالنتينو ملن لم يسمع به من اجليل 
اجلديد ممثل امريكي اشتهر بني ارجاء املعمورة 
قصة  هوليوود  واخرجت  طويلة  لسنوات 
تكن  ولم  سينمائياً.  فلماً  نفسها  حياته 
ايضاً  بل  معروفاً  ممثالً  لكونه  فقط  شهرته 
ايضاً  وكان  العصر.  لرجل  منوذجاً  كان  النه 
العاطفية  ومغامراته  بحكاياته  مشهوراً 

الالمحدودة.
املشهور  خامته  مع  فالنتينو  رودولف  وقصة 
قصة جديرة بالتسجيل. حيث ابتاع فالنتينو 
انذار  رغم  للمجوهرات  مخزن  من  اخلامت 
صاحب اخملزن له بان اخلامت قدمي ويحمل تاريخاً 
طويالً بسوء الطالع. وجتاهل فالنتينو كل ما 
قاله له بائع اجملوهرات معلناً أنه ال يؤمن مبثل 
هذه االفكار. ولبسه منذ اليوم األول لشرائه 
له. وكان يومها يقوم بتصوير فيلمه )املهراجا 
الشاب(. ورغم الدعاية الضخمة التي قامت 

بها الشركة املنتجة للفلم اال انه القى فشالً 
عمل  دون  للبقاء  فالنتينو  اضطر  مما  كبيراً، 

بعده ملدة عامني كاملني.
اخلامت  عن  التخلي  فالنتينو  قرر  ذلك  وخالل 
بغرفة  بدرج  ووضعه  الطالع.  لسوء  اجلالب 
ببطولة  فالنتينو  شارك  العامني  بعد  نومه. 
فلم جديداً هو »ابن الشيخ«. وقد عاد الفيلم 
فالنتينو  ثقة  القاه  الذي  الساحق  بالنجاح 

بنفسه مرة ثانية.
وبعد مدة اعاد لبس اخلامت. وكان قد بلغ احلادية 
من  باجازة  قيامه  وخالل  عمره،  من  والثالثني 
عام  في  أسابيع  بعد  وتوفي  مرض  عمله 
ممثلة  وكانت  نيجري  بوال  وحصلت   1929
فالنتينو  اصدقاء  أقرب  ومن  ايامها  معروفة 
بوال طريحة  وقعت  اسابيع  وبعد  اخلامت،  على 
الفراش صدفة »دون اية عوارض سابقة« في 

الى صديق  اخلامت  بوال عن  تخلت  قاس.  مرض 
والغناء  املوسيقى  عالم  في  طريقه  يشق 
فيها هذا  وتعرض  اال  فترة قصيرة  ولم متض 

املوسيقي الى حادث سيارة أفقده حياته.
جنوم  أحد  ملكية  في  اخلامت  حل  ذلك  وبعد 
الفن االستعراضي في برودواي الذي اقسم اال 
يضعه في اصبعه. وحفظه في خزانة بغرفة 
وكان  للسرقة  النجم  منزل  تعرض  نومه. 
اخلامت اول املسروقات. وبعد شهر من السرقة 
الشوارع  أحد  في  لصاً  الشرطة  طاردت 
واطلقت عليه النار واردته قتيالً وبعد البحث 
على  عثر  املطارد،  اللص  منزل  في  والتنقيب 

اخلامت ضمن احملتويات.
صندوق  في  اخلامت  حفظ  مت  احلادث  هذا  وبعد 
احدى  قررت  سنوات  ومبرور  البنوك  أحد 
فالنتينو  حياة  عن  فيلم  انتاج  الشركات 
ليرتديه  اخلامت  الستعارة  البنك  الى  فلجأت 

بطل الفيلم الذي سيمثل دور فالنتينو.
غاب  الفيلم،  تصوير  من  األول  اليوم  في 
الفراش  ووقع طريح  فجأة  الوعي  عن  املمثل 
قابع  واخلامت  التاريخ  ذلك  ومنذ  أشهر...  لعدة 
بعد  اليه  اعيد  حيث  البنك،  صندوق  في 
حادث املمثل، ومن يومها لم يجرؤ أحد على 

التفكير بشرائه.

جند  واألشباح،  املاورائيات  قصص  خضم  في 
بنصيب  حتظى  املسكونة  املنازل  حكايات  أن 
األسد، والتي انتشرت في كثير من بقاع األرض 
التي  الروايات  تلك  ولكن  الثقافات،  ومختلف 
الغريب واألغرب، ما بني املرعب  تراوحت ما بني 
واألكثر رعباً قد ذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد 
ما  منزالً  تسكن  األشباح  من  جملموعة  قصة 
أن تتركه ملالكيه اجلدد، فقد وصل األمر  وتأبى 
حد  في  شبحاً  يكون  قد  نفسه  املنزل  أن  إلى 

ذاته... فهل ستصدق ذلك؟
1- حادثة قصر فرساي الغريبة 

- واحدة من أكثر قصص الظهورات الغامضة 
العشرين  القرن  أوائل  في  حدث  ما  هو  شهرة 
في قصر فرساي بفرنسا، حيث ذهبت امرأتان 
لزيارة  جوردان«  وإليانور  موبرلي  آن  »شارلوت 
يقع  فخم  ريفي  منزل  وهو  تريانون«   »بيتي 
وكانت  فرساي،  في قصر  تريانون  داخل حدائق 
مسكناً  أنطوانيت«  »ماري  امللكة  اتخذته  قد 
وهناك  حياتها،  من  الفترات  بعض  خالل  لها 
مرت املرأتان بتجربة فريدة من نوعها، حيث رأت 
كل منهما املنزل كما لو كان في القرن الثامن 
ومباٍن  قدمي،  كوخ  على  عثرتا  وكذلك   ، عشر 
حول  حالياً  موجودة  تعد  لم  وحدائق  وهياكل 
املكان حتى انهما شاهدتا رجاالً وخدماً ونساء 
ذلك  في  مبا  القدمي،  الطراز  من  مالبس  يرتدون 

امللكة ماري أنطوانيت نفسها.
في أعقاب تلك التجربة الغريبة، بحثت املرأتان 
نفس  إلى  عادتا  ثم  املنطقة،  تلك  تاريخ  عن 
املنزل للتحقق مما شاهدتاه في املرة السابقة، 
لم  املنشود،  املكان  إلى  وصال  عندما  أنهما  إال 
يكن هناك أي أثر ألي منازل من هذا القبيل، بيد 
زارتا  الذي  الطريق  على  أصالً  يعثرا  لم  انهما 
التي  القدمية  القنطرة  وال  السابقة،  املرة  فيه 
عبرتا منها، فكل ما متكنتا من رؤيته هو وجود 

عدد كبير من السياح فقط.

ولكن  الغريبة،  جتربتهما  عن  املرأتان  كتبت 
معظم  بني  التصديق  بعدم  قوبلت  بالطبع 
بأن  يؤمن  أن هناك من  الرغم من  الناس، على 
املرأتان قد خاضتا جتربة تسمى »تداخل األبعاد 
واألزمان« أو الفجوات الزمنية، وهي نظرية لم 

تثبت عملياً.
2- املنزل الشبح في سوفولك بإجنلترا

بعض  ظهرت  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في 
يظهر  أنه  بدا  شبحي  منزل  عن  احلكايات 

عشوائياً في منطقة سوفولك في إجنلترا.
أحد  كان   ،  ١8٦0 صيف  أمسيات  إحدى  ففي 
بتوزيع  يقوم  بالفري«  »روبرت  ويُدعى  املزارعني 
قاسية  قشعريرة  سرت  عندما  كعادته،  التنب 
في  دافئاً  اجلو كان  أن  الرغم من  بجسده على 
ذلك الوقت، وعندما نظر أمامه، رأى منزالً مبنياً 
اخلضراء  باحلدائق  ومحاطاً  األحمر،  الطوب  من 
يلوح في األفق، قد يكون األمر عادياً ألي شخص 
من خارج املنطقة، ولكن »روبرت بالفري« رجالً 
املنطقة  تلك  في  حياته  قضى جميع سنوات 
فقد  لذا  املعرفة،  حق  ويعرفها  فيها  وعمل 
ازداد  الذي  ذهوله  الدخيل  املنزل  هذا  وجود  أثار 
في  الغريب  املنزل  ذلك  اختفى  عندما  خاصة 
الهواء كالشبح، فقد رآه بأم عينيه وهو يذوب 

في العدم بعدما ظهر أيضاً من العدم! 
وتلميذتها  شابة  معلمة   ،١٩2٦ عام  في  ثم 
كانتا تسيران في نفس املنطقة عندما زعمت 
يحيطه  ضخماً  منزالً  صادفتا  أنهما  االثنتان 
جدار، وحدائق خضراء، ومغلق ببوابات حديدية.

عن  احملليني  السكان  املعلمة  سألت  وعندما 
أنه  السكان  أخبرها  الفخم،  املنزل  هذا  مالك 
في  اإلطالق  على  كهذا  منزل  أي  هناك  ليس 
تلك املنطقة، لذا عادت املعلمة مرة أخرى مع 
املنزل لم  أن  إلى نفس املكان، لتجد  تلميذتها 

يعد موجوداً!
 « كتاب  في  خاص  بشكل  احلادثة  تلك  ذكر  مت 

إدوارد  للكاتب   « املسكونة  واملنازل  الظهورات 
بينيت في عام ١٩34.

قد  الشبحي،  سوفولك  منزل  أن  يبدو  ولكن 
اعتاد على الظهور في تلك املنطقة، إذ ظهر مرة 
املاضي،  القرن  من  األربعينيات  أوائل  في  أخرى 
بنتلي«  »إدوارد  يُدعى  شاب  هناك  كان  عندما 
اخلاصة  الكتالوجات  توزيع  في  بعمله  يقوم 
به على طول شارع  الذي يعمل  املالبس  مبتجر 
مبنياً  كبيراً  منزالً  صادف  عندما   ،  Southall
على الطراز اجلورجي يقع على بعد مسافة من 
العمل  يأتي بصاحب  أن  »إدوارد«  فأراد  الطريق، 
ليريه املنزل الذي ظهر من العدم ولكن عندما 
عادا لم يجدا شيئاً هناك غير بعض األعشاب، 
تدل على  اإلطالق  أية عالمة على  تتواجد  ولم 

وجود منزل كبير في هذا املكان منذ قليل.
منطقة  في  الغامضة  احلوادث  تغطية  متت 
سوفولك عدة مرات في العديد من املنشورات 
كتاب  مثل  اخلوارق  عن  تتحدث  التي  والكتب 
 Chris Jensen من  لكل   ،Spectral Suffolk

 ،  Nicola Talbot و   Romer ، Eric Quigley
بواسطة   ،  Ghosts of Suffolk كتاب  وكذلك 

Betty Puttick
املنزل  رؤية  أن  إلى  تُشير  النظريات  إحدى 
الشبحي ليس سوى سراب عابر، وخداع بصري، 
املنزل قد ظهر من  أن هذا  يرى آخرون  في حني 
بعد آخر نتيجة حدوث تشوه في الزمكان، ألنه 
يختفي،  ثم  ومن  وجيزة  لفترة  يظهر  ما  غالباً 
الظاهرة  لتلك  حاسم  تفسير  يوجد  ال  ولكن 
سوفولك  منطقة  والزالت  اآلن،  حتى  الغريبة 
إحدى أكثر املناطق املشهورة بالظواهر اخلارقة 

حتى اآلن.
 جتدر اإلشارة إلى ان هناك بعض املقاطع التي 
أصحابها  يّدعي  يوتيوب  موقع  على  نُشرت 
أنها مقاطع مت تصويرها للمنزل الشبحي في 
في صحتها  بالطبع يشكك  ولكن  سوفولك، 
 The عن  تبحث  أن  ميكنك  ولرؤيتها  الكثيرون. 
محرك  او  يوتيوب  في   Mirage of Rougham

البحث جوجل.

خامت فالنتينو خامت فالنتينو 

ظواهر غامضة... منازل تظهر من العدم وتتالشى كاألشباح ظواهر غامضة... منازل تظهر من العدم وتتالشى كاألشباح 



Saturday, October 16, 2021 - Issue (197)السبت  16 أكتوبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد السابع والتسعون بعد املائة 77

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

كما أوضحت في مقالتي السابقة من صعوبة التنبؤ مبا سيحدث في سوق العقارات، فان 
الكثير من احملللني يصفون السوق اآلن »بالهشاشة« أي قابليته لالندفاع بسهولة في أي 
اجتاه. فقط يحتاج الى مؤثر طفيف عابر لكي ينقلب الى النقيض او يستمر في الصعود 

اجلنوني الذي نراه اآلن.
 فهناك نظرتان متناقضتان متاما، األولى تتوقع استمرار الصعود احلاد في موجات متتالية 
وان املوجة القادمة ستكون في شهر يناير 2022. وتعزو ذلك الى استمرار تدفق املستثمرين 
األجانب إلى سوق العقارات الكندي وسعى الكثيرين إلى التخلص من األموال السائلة 

وحتويلها إلى أصول ثابتة لتخوفهم من انحدار القيمة الشرائية للدوالر. 
بينما الثانية تتوقع تدخل حكومي صارم يؤدي إلى العكس متاما وهبوط األسعار. لكني 
مازلت عند رأيي من ان االستثمار العقاري ال ميكن ان يحقق خسارة على املدى الطويل، 
ولكن املعضلة اآلن هي: كيف يحقق املستثمر أقصى ربح ودون خسارة على املدى القريب؟ 

ومدى اخلطورة في الشراء اآلن؟

معضلة سوق العقارات اآلنمعضلة سوق العقارات اآلن

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية
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اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

عقارات وإقتصاد
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مجلة »غريت«:

الرقم ۱۱

   كان أحد مهووسي سباق اخليل يروي ما حصل له اخيراً، فقال: »ذهبت الى احللبة في اليوم احلادي عشر 
من الشهر احلادي عشر، ووصلت الى هناك في متام احلادية عشرة. وكان ذلك اليوم عيد ميالد ابني احلادي 
عشر. واشترك أحد عشر حصان في اجلولة احلادية عشرة. وذلك جعلني اراهن بكل ما أحمله من نقود 

على احلصان احلادي عشر«. 
   - وال بد من أن يكون ربح!« 

   كال! بل جاء في املرتبة احلادية عشرة«.

رويترز:

بروتوكول BGP الذي عطل فيسبوك.. أسرار أزمة الـ6 ساعات

ما زالت احلقائق تتكشف بشأن األزمة األخيرة التي تعرضت لها 
 ٦ ملدة  الشركة  منصات  بعض  تعطل  في  وتسببت  فيسبوك، 

ساعات.
وتسعى الشركة األمريكية العمالقة السترداد مصداقيتها وثقة 
جمهورها حول أنحاء العالم، بكشفها عن السبب احلقيقي الذي 

تسبب في األزمة.
وقالت الشركة إن انقطاع خدمتها مؤخرا جنم عن نظام يتحكم 

في »سعة شبكتها األساسية العاملية«.
تعرضت  البرامج  لتدقيق  أداتها  إن  مدونة  في  الشركة  وأضافت 

خللل منعها أن توقف األمر الذي سبب االنقطاع، وفقا لرويترز.
وأوضحت الشركة أن الصيانة الروتينية لشبكة الشركة التي تربط مراكز البيانات اخلاصة بها أدت إلى 

انهيار نظامها العاملي مما منع ماليني املستخدمني من الوصول إلى الشبكة.
في  االتصاالت  بإلغاء جميع  يقضي  أمرا  أصدروا  أن مهندسيها  فيسبوك  أوضحت  املدونات،  إحدى  وفي 
شبكتها عن غير قصد »مما أدى إلى قطع اتصال مراكز بيانات فيسبوك بشكل فعال على مستوى العالم«.

وأدى انقطاع اخلدمة إلى عدم إمكانية الوصول إلى فيسبوك وأنستقرام وواتساب على مستوى العالم.
وقالت الشركة أيضا إنها تسببت في فقدان املوظفني إمكانية الوصول إلى األدوات الداخلية مبا في ذلك 

تلك التي يستخدمها موظفو فيسبوك لتصحيح مثل هذه املشكالت.
وأضافت فيسبوك أن أداة تدقيق البرنامج تعرضت خللل وفشلت في إيقاف األمر مما تسبب في انقطاع 

اخلدمة.
.)BGP( وأرجع بعض املتخصصني األزمة التي وصفت بأنها األكبر في تاريخ الشبكة إلى بروتوكول

وأشار موقع »aitnews«، إلى أن بعض التغييرات حدثت في بروتوكول )Border Gateway Protocol(، والذي 
.)BGP( يعرف اختصارا باسم

وأهمية بروتوكول )BGP( تكمن في أن شركة فيسبوك وغيرها من آالف الشركات تستخدم البروتوكول، 
في توجيه الزيارات )والتي تعرف بالترافيك( إلى أماكنها الصحيحة ضمن خوادم فيسبوك.

املدة، وكذلك  والبالغ عددهم 2.٧ مليار خالل تلك  العالم،  وفقدت شركة فيسبوك مستخدميها حول 
مصادر  عن  »بلومبيرج«  نقلته  ما  بحسب  أنفسهم،  الشركة  موظفي  بني  التواصل  شبكات  لت  تعطَّ

بالشركة.
التابعة لـ«فيسبوك«،  التي تتعرَّض لها الشبكات  انقطاع اخلدمة واحدة من أطول األعطال  ة  ومتثِّل مدَّ

ن »فيسبوك« نفسه، و«فيسبوك ماسنجر«، و«واتساب«، و«أنستقرام«. التي تتضمَّ
السيئ  الوضع  من  األخرى  االجتماعية  املنصات  استفادت  تقريبا،  ساعات   ٦ عقب  اخلدمات  عودة  ورغم 
للفيسبوك، فقد أبلغت منصة »سيجنال«، للمراسلة عبر اإلنترنت التي توفر تشفيرًا شامالً، عن ارتفاع 
في عمليات االشتراك في خدمتها، كما تدفق املاليني إلى تويتر للتعبير عن ردود فعلهم التي مّثلت فوضى 

عارمة وتباينت بني تشجيع ومزاح وامتعاض والدعوة لعودة اخلدمة.

تاميز:

ملاذا يعتبر قضاء الوقت مبفردك ضروري للصحة 

العقلية

واملعالج  النفسي  الطب  استشاري  روهي ساتيجا،  الدكتور  يقول 
النفسي الهندي، إن قضاء اإلنسان جزءاً من وقته مبفرده يلعب دورًا 

محوريًا في صحته العقلية. وعلى الرغم من أن التواجد برفقة أشخاص آخرين له فوائد عديدة، إال أنه 
أيًضا يخلق العديد من الضغوط النفسية.

فيما يلي أهم الفوائد لقضاء بعض الوقت مبفردك، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:
١. االستكشاف الشخصي

قضاء الوقت مع نفسك والشعور بالراحة يؤدي إلى فهم اختياراتك، وما حتب وما تكره. وهذا يساعدك 
على التعرف على أسباب تصرفاتك واختياراتك.

2. اإلبداع
اإلبداع هو أداة عظيمة للحفاظ على الصحة النفسية. قضاء الوقت في هواية واستخدام عقلك خللق 
شيء مبدع، هو طريقة رائعة للشعور بالرضا. هذا يتطلب العزلة والوقت، وهو أمر يصعب العثور عليه إذا 

كنت محاًطا بالناس طوال الوقت.
3. جتنب فوضى اآلخرين

في بعض األحيان ال تريد أن تعيش مع الفوضى التي يتسبب بها أشخاص آخرين. عندما تعيش مبفردك أو 
تخرج لتناول الطعام مبفردك أو تقضي وقًتا مع نفسك، فأنت تتحكم في كل ما تفعله. لن يكون هناك 

أي شخص يحكم عليك أو يخبرك مبا يجب عليك فعله أو يثير أعصابك.
4. اإلنتاجية

تزيد إنتاجيتك أضعاًفا مضاعفة عندما ال تكون قلًقا بشأن ما يفعله اآلخرون، أو كيف يحكمون عليك.
5. حتديد خياراتك

ذوي  األشخاص  مع  البقاء  واختيار  االجتماعية،  عالقاتك  في  للتفكير  نفسك،  مع  الوقت  قضاء  مينحك 
التأثير اإليجابي عليك، واالبتعاد عن األشخاص الذين يؤثرون سلباً على حياتك.

قالت دراسة حديثة إن األطفال املرحني والكوميديني 
أكثر ذكاًء من أقرانهم في املدرسة.

مبعدالت ذكاء مختلفة،  العلماء 2١٧ طفالً  واختبر 
ثم  هزلية،  رسوم   ١0 لـ  نكات  بكتابة  مبطالبتهم 
العلماء  من  جلنة  قبل  من  مساهماتهم  تسجيل 
جميع  تسجيل  ومبجرد  الكاريكاتير.  ورسامي 
األكثر  األطفال  أن  اخلبراء  وجد  النهائية،  الدرجات 
النكات  كتابة  في  أقرانهم  على  تفوقوا  ذكاًء 

الهزلية.
ويعتقد األكادمييون أن األذكياء أقدر على الفكاهة، 
ألنهم يعرفون تقويض توقعات الناس، وقال املؤلف 
الرئيسي للدراسة البروفيسور أوغور ساك إن على 
هو  املهرج  الطفل  أن  يدركوا  أن  واملعلمني  األولياء 

عالمة على قدرته الفكرية.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة األناضول، حيث 
فتاة  و١05  فتى   ١١2 لدى  الفكاهة  قدرات  اختبروا 

تتراوح أعمارهم بني ١0 و١2 عاماً. 

متوسط  من  أقل   %8 كان  طفالً،   2١٧ بني  ومن 
فوق  و١5%  الذكاء،  متوسطي  و%5٩  الذكاء،  معدل 

املتوسط، و١٧% أذكياء للغاية.
على  للغاية  أذكياء  املصنفون  األطفال  وحصل 
 ٧8 درجة  متوسط  مع  مقارنة   ،٩2 درجة  متوسط 
للدراسة بأكملها، وسجل األطفال املصنفون أقل 
من املتوسط في معدل الذكاء 54 فقط في اختبار 

الفكاهة.
وقال البروفيسور ساك إن النتائج النهائية أظهرت 
أفضل،  نكاته  كانت  أذكى  الطفل  كان  كلما  أنه 
وكلما زاد متوسط الذكاء، زاد متوسط القدرة على 

الفكاهة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ديلي ميل البريطانية:

األطفال املرحون أكثر ذكاًء

مجلة »العالم الساخر«:

مهنة الكالم

    سأل رجل يعمل في صناعة املالبس 
املهنة،  سير  عن  مستفسراً  له  زميالً 
فأجابه الزميل: »ال ميكن ان تكون األمور 
االنحسار  هذا  رغم  على  حاالً  افضل 
فمبيعاتنا  نشهده.  الذي  االقتصادي 
کسب  احملامي  وابني  املئة.  في   40 زادت 
بني  وا  دوالر،  مليون  وربح  كبيرة  دعوی 

اجلراح رشح جلائزة نوبل في الطب...« 
بقوله:  الصديق  قاطعه  وهنا     
ان  ادري  اكن  لم  اذ  الحقاً،  »سأخابرك 

لديك زبائن في احملل«.

مجلة »فاميلي سايفتي«:

عادة سيئة

    البني الصغير عادة سيئة هي طرح اسئلته عن الناس في 
حضورهم. ولقد سببت لي أسئلة كثيرة من االحراج. وأخيراً 
اال بعد  بأال يطرح على أسئلة كهذه  اتفاق معه  الى  توصلت 

عودتنا الى البيت.
برکوب حافلة. فسار كل شيء  نهم  ونحن  باتفاقنا  ذكرته     
تبرجها  في  بالغت  امرأة  قبالتنا  جلست  أن  الى  يرام  ما  على 
أن يشيح  ابني  فلم يستطع  قوية.  رائحة عطر  وفاحت منها 
عنها بنظره. وأخيرا سألني بصوت عال: »حني نعود الى البيت 

سنتحدث عن هذه املرأة، أليس كذلك يا أمي؟«
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مرض »غامض« بالدماغ يقتل مرض »غامض« بالدماغ يقتل 66 في كندا.. ويثير القلق في كندا.. ويثير القلق
اجتاح »مرض غامض« مقاطعة نيو برونزويك الكندية، حيث 
دماغي  مبرض  العشرات  وإصابة  أشخاص   ٦ وفاة  تأكيد  مت 
غير معروف، أثار القلق في الدولة التي حتاول السيطرة على 

جائحة كورونا.
 وسجلت كندا ستة قتلى على األقل، بينما أصيب 48 آخرون 

مبرض غامض في نيو برونزويك.
بالنسيان  الشعور  عن  اإلبالغ  في  املواطنني  من  الكثير  وبدأ 

واالرتباك السريع بسبب املرض الغريب.
وتتسابق السلطات الكندية اآلن الكتشاف املزيد حول لغز هذه املتالزمة العصبية التقدمية، نظرا 
لعدم وجود سبب معروف حتى اآلن. وتراوحت أعمار األشخاص الستة الذين لقوا حتفهم، بني ١8 

و85 عاما.
وباإلضافة لالرتباك وضبابية الدماغ، مت اإلبالغ أيضا عن مزيج غير عادي من األعراض التي تشمل 

الدوار والقلق والهلوسة ومشاكل الذاكرة واأللم، وحتى الفقدان التدريجي للحركة.
وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية عن تنبيه حول مجموعة كبيرة من هذه احلاالت العصبية 

غير العادية بشكل ملحوظ في املنطقة في أواخر عام 2020.
تفسير  خالل  من  التحقيق  أثناء  مبكر  وقت  في  املتخصصة  اخلبرة  توفير  من  الوكالة  ومتكنت 

التشخيص وكذلك نتائج تشريح اجلثة.
وعمل أطباء األعصاب في نيو برونزويك لتعريف احلالة الغامضة، ويجري التحقيق بقيادة هيئة 

الصحة الفدرالية الكندية.
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احلدود األمريكية املشتركة بني كندا واملكسيك تفتح للمطعمني بالكامل احلدود األمريكية املشتركة بني كندا واملكسيك تفتح للمطعمني بالكامل 
في أوائل نوفمبرفي أوائل نوفمبر

قال مسؤولني في البيت األبيض انه سيتم السماح للمسافرين غير األساسيني بدخول الواليات 
املتحدة عبر احلدود البرية في أوائل نوفمبر، وسيتم سؤالهم عن حالة التطعيم لديهم، ولن يسمح 
باملرور إال ألولئك الذين حصلوا على التطعيم بالكامل، ويجب أن تكون التطعيمات معتمدة من 

األمريكية ومن  والدواء  الغذاء  إدارة 
وهذا  العاملية،  الصحة  منظمة 
حصلوا  الذين  الكنديني  أن  يعني 
على لقاح »أسترازينكا« سيكونوا 
ولن  ألمريكا  السفر  على  قادرين 
أو  البر  عبر  املسافرون  من  يطلب 
 ١٩ لكوفيد  اختبار  إجراء  البحر 
سلبي. وهذا علي عكس املسافرين 
جوا الذين يطلب منهم إثبات اخذ 

اختبار كوفيد ١٩ سلبي.
وبداية من أول يناير 2022 ستطبق 

هذه القواعد أيضا على املسافرين األساسيني مثل سائقي الشاحنات وهذا سيجعلهم مجبرين 
األمريكية ملكافحة  املراكز  تزال  وال  بالفعل عليه،  يكونوا قد حصلوا  لم  إذا  التطعيم  اخذ  على 
من  مختلفتان  جرعتان  على  حصلوا  ملن  ستسمح  كانت  إذا  ما  تدرس  منها  والوقاية  األمراض 

اللقاحات دخول أمريكا أم ال؟
وقالت نائبة جسنت ترودو السيدة كريستيا فريالند » أن حكومة كندا مازالت تعمل مع الواليات 
على  ولكن  احلدودية،  املعابر  فتح  تفاصيل  على  األخيرة  اللمسات  ووضع  توضيح  على  املتحدة 
إلى  االستماع  ويجب  للسفر،  خطة  إعداد  عند   ١٩ كوفيد  اعتبارهم  في  يضعوا  أن  الكنديني 

النصائح املقدمة من السلطات الطبية الكندية.

أونتاريو ترفع القيود عن جمهور املبارايات أونتاريو ترفع القيود عن جمهور املبارايات 
الرياضية وحفالت املوسيقي ودور السينماالرياضية وحفالت املوسيقي ودور السينما

القيود املفروضة على احلدود املسموح  أونتاريو  تورنتو: رفعت 
بها لعدد األفراد داخل املالعب واملسارح ودور السينما وغيرها، 

وأعلنت احلكومة عن هذا في بيانا صحفي وأشارت انه سيسمح للعديد من األماكن ان تعمل 
بكامل طاقتها بنسبة ١00% من احلضور وهذه االماكن هي:

احلفالت املوسيقية واملسارح ودور السينما
املالعب الرياضية وهذه ال تشمل )الصاالت الرياضية( 

صاالت األفراح واملناسبات وستظل احتياطات التباعد االجتماعي موجودة
حلبات سباق اخليل وسباق السيارات وغيرها من األماكن املماثلة

احللقات التليفزيونية واإلعالمية التي يحضرها جمهور في األستوديو 
بعض أماكن اجللوس في الهواء الطلق التي لديها قدرة استيعابية أقل من 20 ألف فرد 

ويلزم أثبات حالة التطعيم في هذه األماكن التي تعمل بكامل طاقتها، وقالت احلكومة أن هذا 
على  املفروضة  القيود  تزال  وال  األماكن،  هذه  في  املرضية  احلاالت  انخفاض  بسبب  أتخذ  القرار 

األماكن التجارية األخرى مبا فيها املطاعم باقية.
وقد قوبل إعالن احلكومة برفع القيود باإلثارة والراحة، من قبل املالعب الرياضية مع اقتراب موسم 
الدوري األمريكي للمحترفني 202١- 2022، وفي الوقت نفسه أعرب بعض أصحاب املطاعم عن 
احباطهم الستبعادهم من إعالن رفع القيود، وقد أعلنت املقاطعة أيضا انه يتعني تقدمي دليل على 
التطعيم أو اإلعفاء الطبي حلضور جتمع اجتماعي مرتبط باألفراح أو اجلنازات اعتبارا من ١3 أكتوبر، 

ولن يسمح بتقدمي دليل اختبار كوفيدد ١٩   السلبي.
 وقالت وزيرة الصحة كريستني اليوت فى بيان لها »لم تنته املعركة ضد كوفيد ١٩ ويجب علينا 
جميعا أن نبقى يقظني من خالل االستمرار في اتباع تدابير الصحة العامة التي نعرف أنها تعمل 
واحلفاظ على سالمتنا، وتلقي اجلرعة األولى أو الثانية من لقاح كوفيد ١٩ إذا لم تكن قد فعلت 

ذلك بالفعل.«

وزيرة الصحة بأونتاريو: مستعدة وزيرة الصحة بأونتاريو: مستعدة 
ملناقشة تكاليف خدمات أطباء العيونملناقشة تكاليف خدمات أطباء العيون

تورنتو: قالت وزيرة الصحة في أونتاريو إنها مستعدة 
ملناقشة تكاليف اخلدمات التي يقدمها أطباء العيون 
ولكنها لن تكتب لهم شيكا على بياض، وكان أطباء 
الكشف  عن  شهر  من  أكثر  منذ  توقفوا  قد  العيون 
على املرضي مبا في ذلك فحص العيون لألطفال وكبار 

الطرفان متباعدان،  يزال  وال  املقاطعة  وبني حكومة  بينهم  مالي  نزاع  أن نشأ  بعد  وذلك  السن 
ويدعو كل طرف منهم الطرف األخر للعودة إلى طاولة املناقشات. وقال أطباء العيون أن املقاطعة 
تعاني من نقص في متويل اخلدمات مما يجعلهم يدفعون حوالي 45% من التكاليف من جيوبهم.

من  دوالر  مليون   3٩ بدفع  التزمت  املقاطعة  حكومة  أن  اليوت؛  كريستني  الصحة  وزيرة  وقالت 
أجمالي التكاليف بأثر رجعي، وهي مستعدة لزيادة السداد بنسبة 8،48% في املستقبل، وأضافت 
أن يدفعوا  العيون  الوحيدة، وال نتوقع من أطباء  الدفعة  أن تكون هذه هي  قائلة »إننا ال نقترح 
من جيوبهم، مقابل اخلدمات التي يقدمونها، ونحن على استعداد للنظر في التكاليف العامة 
ولكن ال ميكننا أن نكتب شيكا على بياض«. وكتب رئيس جمعية أونتاريو ألطباء العيون الدكتور 
شيلدون سالبا يقول »ليس من العدل وال املعقول جتاهل الطبيعة املنهجية ملشكلة التمويل، من 
خالل تقدمي دفعة مالية ملرة واحدة، ال تفعل شيئا لدعم تقدمي الرعاية الصحية في املستقبل، وأن 
على احلكومة االلتزام مببدأ تغطية تكاليف اخلدمات، ونحن نشعر بحزن عميق ونشعر باآلسف 
جلميع مرضانا، الذين سيتعني علينا تأخير الفحص الروتيني لعيونهم، ولكن املرضي كانوا دائما 

وال يزالوا داعمني ملوقفنا بشكل كبير»

العاملني في تورنتو يواجهون اإليقاف العاملني في تورنتو يواجهون اإليقاف 
عن العمل إذا لم يحصلوا على اللقاح بالكاملعن العمل إذا لم يحصلوا على اللقاح بالكامل

تورنتو: أصدرت مدينة تورنتو حتديثا لسياستها مؤخرا، وقالت إن املوظفني العاملني فيها سوف 
التوقيف عن  أجل جتنب  نوفمبر، من  األول من  بحلول  بالكامل  إثبات تطعيمهم  إلي  يحتاجون 
إذا  العمل ملدة ٦ أسابيع دون أجر، وخالل فترة اإليقاف هذه ميكن للموظفني العودة إلى العمل 
قدموا ما يثبت تلقيهم جلرعتان من اللقاح، وإذا لم يتلقوا التطعيم خالل فترة التوقيف سيتم 

إنهاء عملهم لعدم االلتزام بسياسة التطعيم في املدينة.
وقال عمدة مدينة تورنتو جون توري »نحن نعلم أن التطعيمات هي أفضل طريقة حلماية أنفسنا 
ومجتمعنا من التهديد املستمر لكوفيد ١٩، وأتطلع إلى أن ينضم املزيد من املوظفني إلى زمالئهم 
في احلصول على التطعيم الكامل في األسابيع املقبلة حتى تكون جميع أماكن أعمالنا آمنة 

قدر اإلمكان خالل املوجة الرابعة اجلارية، ومع أعادة فتح مدينتنا«.
التطعيم  على  احلصول  فوائد  حول  املوظفني  تثقيف  على  التركيز  ستواصل  تورنتو  أن  وأشار 
وستواصل تقدمي جلسات تعليمية وتوفير عيادات تطعيم في أماكن عمل مختارة ذات معدالت 
من   %8٩ تطعيم  مت  اآلن  وحتى  املوارد  هذه  باستخدام  للموظفني  للسماح  وذلك  أقل،  تطعيم 

موظفي املدينة وهناك 5% مت تطعيمهم جزئيا و2% لم يكشفوا عن حالة التطعيم لديهم. 

1-844-355-6939
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نصائحنصائح منزلية  منزلية 
هل ولدك مغرم بامللصقات؟ علقي صحيفة كبيرة من البالستيك الشفاف املصمغ فوق احلائط 

او الباب قبل ان يلصق ولدك عليه شيئاً. فامللصقات تسلخ عنه بسهولة.
لربط االكياس في اسفل علبة القمامة قبل ان تضعي الكيس. فذلك يسهل   ضعي شريطاً 

عليك ربط کیس القمامة بعد امتالئه واخراجه.
استعملي مزجلة لنقل صندوق القمامة الى موقع جتميعها.

استقصائية  دراسة  كشفت 
أجرتها اجلمعية البريطانية لعلم 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  أن  النفس 
املدرسة  سن  في  األطفال  آباء 
االبتدائية يعتقدون أن وقت اللعب 
عن  ألطفالهم  أهمية  يقل  ال 

بسبب  فاتهم  الذي  األكادميي  العمل  متابعة 
وباء كورونا.

وقت  إن  اآلباء  من  املائة  في   ٩٦ حوالي  وقال 
مت  الذين  بني  ومن  ألطفالهم،  مهم  اللعب 
إنهم  اآلباء  من  املائة  في   ٦٩ قال  سؤالهم، 
أطفالهم  فرص  على  الوباء  تأثير  من  قلقون 
األمر  يتعلق  وعندما  املنظم.  غير  اللعب  في 
شملهم  ممن   %٦١ قال  االجتماعية،  بالتنمية 
أهم  هي  االجتماعية  التنمية  إن  االستطالع 

شيء بالنسبة ألطفالهم.
أن  على  املؤشرات  من  مجموعة  يلي  وفيما 
اللعب،  وقت  من  املزيد  إلى  بحاجة  طفلك 

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

التشبث بالوالدينالتشبث بالوالدين
مع قضاء األطفال وقتاً أطول في املنزل بسبب 
أكثر  منهم  الكثير  أصبح  كورونا،  وباء  أزمة 
احملتمل  من  أن  يعني  وهذا  بوالديهم.  تعلقاً 
مع  أقوى  عالقة  طوروا  قد  األطفال  يكون  أن 
والديهم، وبالتالي ال يقضون الكثير من الوقت 

مبفردهم.
ألنهم  لألطفال  مهم  اللعب  إن  اخلبراء  ويقول 
أن يصبحوا مستقلني من خالله،  قادرون على 
ألن  أطفالهم،  مع  اآلباء  يلعب  أن  املهم  ومن 
شخصية  لبناء  مفيدة  جتارب  يقدم  ذلك 

وجسم الطفل.

الطفل أكثر عاطفيةالطفل أكثر عاطفية
إذا كان طفلك يعاني من اضطرابات عاطفية 

ذلك  يرجع  فقد  املعتاد،  من  أكثر 
فوقت  اللعب،  وقت  قلة  إلى 
اللعب يساعد األطفال على جتربة 
مجموعة من املشاعر، مبا في ذلك 
اإلحباط والتصميم واإلجناز وخيبة 
األمل والثقة، ومن خالل املمارسة 

ميكنهم تعلم إدارة هذه املشاعر.

اخلجل من األطفال اآلخريناخلجل من األطفال اآلخرين
أو  اآلخرين  األطفال  عن  يبتعد  طفلك  كان  إذا 
يكون  فقد  معهم،  اللعب  في  صعوبة  يجد 
اللعب  وقت  على  حصوله  عدم  بسبب  ذلك 
الكافي. واللعب يشجع األطفال على االختالط 
بناء  كيفية  واكتشاف  اآلخرين  األطفال  مع 
عالقات مع معهم، كما مينح األطفال مساحة 
مختلفني،  أطفال  مع  التعامل  كيفية  لتعلم 

ويساعدهم على بناء شخصياتهم اخملتلفة.

صعوبة حل املشكالتصعوبة حل املشكالت
على  األطفال  ملساعدة  رائًعا  أمرًا  اللعب  يعد 
يوًما  شاهدت  وإذا  مبفردهم.  املشاكل  حل 
تكون  فرمبا  بدونها،  أو  بألعاب  يلعبون،  أطفااًل 
املشكالت  حل  على  قدرتهم  من  تعجبت  قد 
أو الصعوبات بعد قليل من الوقت. ومن خالل 
التفكير بشكل خالق  األطفال  يتعلم  اللعب، 
والعمل من خالل الصعوبات وإيجاد احللول، دون 

خوف من الوقوع في خطأ ما.

اخلمولاخلمول
حول  للجري  مستعًدا  طفلك  يكن  لم  إذا 
يعاني  فهو  فوضى،  وإحداث  اجللوس  غرفة 
قد  ذلك  أن  من  الرغم  وعلى  ما،  مشكلة  من 
يكون في صاحلك للحصول على بعض الوقت 
للراحة، لكنه مؤشر على أن الطفل قد ال يتم 

حتفيزه مبا يكفي من خالل وقت اللعب.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

شراء  عملية  تتحول  ما  كثيراً 
إلى  لزوجته  هدية  الرجل 
الرجل  أن  الشائع  فمن  مأساة. 
ذوق  يرضي  ما  يستطيع شراء  ال 

املرأة.
فهل هذا األمر يعود إلى الظروف 

االجتماعية، أم إلى عدم إقبال الرجل على هذه 
املهمة، أم إلى ظروف عمله؟!

املوضوع،  هذا  حول  واسعة  دراسة  أجريت  وقد 
فوجد أن حوالي ٦4 % من الرجال يعتمدون على 
اصطحاب زوجاتهم إلى السوق الختيار الهدية 
على  يعتمدون  منهم   %  50 وأن  بأنفسهن. 
تزكية البائعني والبائعات للسلعة التي يريدون 
شراءها. والقليلون هم الذين يستطيعون شراء 
كما  أحد!  على  االعتماد  دون  املناسبة  الهدية 
توجد مجموعة من الرجال تفضل إعطاء مبالغ 
بنفسها  هي  لتشتري  للزوجة  معينة  نقدية 
على  املهمة،  لهذه  التعرض  لتفادي  هديتها 

عنصر  تفتقد  الطريقة  هذه  أن 
املفاجئة.

وتؤكد الدراسة على أهمية قيامك 
بتنمية حاسة اختيار الهدية عند 

زوجك باتباع ما يلي:
حاولي أن تذهبا سوياً إلى احلوانيت 
الصغيرة حتى ال يرتبك وسط البضائع الكثيرة 

واملتعددة.
هو  يراه  مبا  إعجابه  ليبدي  الفرصة  له  اعط 
وما  يعجبك  مبا  تفاجئيه  أو  تقاطعيه  وال  أوالً، 
ال يعجبك بحدة، بل حاولي أن تلفتي نظره إلى 
ذوقك اخلاص بالتدريج حتى ال ميل أو يكره هذه 

العملية.
حاولي أن جتعلي هذه املهمة سهلة وممتعة في 
الوقت نفسه، واحذري أن تختاري الهدايا باهظة 
الثمن. وأخيراً أشعري زوجك بأن مجرد التفكير 
كرمية  لفتة  ذاته  في  هو  لك،  هدية  شراء  في 

وتقدير منه حتى لو كانت الهدية بسيطة.

ساعدي زوجك على انتقاء هديتك؟ ساعدي زوجك على انتقاء هديتك؟ 

يتميز السروال اجلينز باللون الرمادي في خريف 
املرأة إطاللة عملية  ليمنح  شتاء 2022-202١ 

تتسم باألناقة.
وأوضحت مجلة Elle أن اجلينز يطل بألوان متتد 
من الرمادي الفاحت إلى الداكن، الذي يتناغم مع 
كل األلوان تقريباً بفضل طابعه احملايد، ال سيما 

األبيض واألسود والكرميي.
بتنوع  ميتاز  الرمادي  اجلينز  أن  اجمللة  وأضافت 
على  احلصول  ميكن  إذ  تنسيقه،  إمكانيات 
مع  بتنسيقه  العمل  تناسب  أنيقة  إطاللة 

بلوزة وبليزر وبوت الكاحل.

عصرية  إطاللة  على  احلصول  أيضاً  وميكن 
من  أكبر  تريكو  بلوفر  مع  بتنسيقه  كاجوال 
إلى  طوله  يصل  وبوت   Oversized املقاس 

الركبة.

الرمادي يهمني على اجلينز هذا اخلريفالرمادي يهمني على اجلينز هذا اخلريف

55 مؤشرات على أن طفلك بحاجة للمزيد من اللعب مؤشرات على أن طفلك بحاجة للمزيد من اللعب

55 نصائح للحصول على  نصائح للحصول على حمام مريح بال جراثيمحمام مريح بال جراثيم
كشفت خبيرة الديكور األسترالية ليز لينفورث إجراءات ميكن اتخاذها، للحفاظ على حمام بال 

جراثيم ومسببات أمراض، حسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
جتنب تقليد حمامات الفنادق

تقول ليز، إن عزل احلمام عن غرف املنزل، يساعد في توفير حاجز إضافي ضد الضوضاء والروائح، 
وإبعاد اجلراثيم عن غرف املنزل.

النباتات
تقول ليز، مبا أن احلمام أرض خصبة جلراثيم العفن، فإن النباتات ضرورية، ألن الغرف التي حتتوي 

على النباتات، تنخفض البكتريا في هوائها %50.

تفادي مقصورات االستحمام الضيقة
ليز  ولكن  األنيق،  مظهرها  بسبب  بشعبية  الضيقة  الزجاجية  االستحمام  مقصورات  حتظى 
لتجنب  التنظيف،  سهل  ويكون  أوسع  مساحة  يتيح  كبير  استحمام  حوض  بتركيب  تنصح 

تراكم اجلراثيم.

اإلضاءة املناسبة
قالت ليز: »قد يؤثر التعرض للضوء األبيض الساطع قبل النوم أو في منتصف الليل، سلباً على 
إيقاع الساعة البيولوجية ونوعية النوم. لذا يجب استخدام مصابيح أكثر دفئاً إلضاءة احلمام، 

وإضافة مرايا جدارية للحصول على املزيد من الضوء أثناء القيام مبهام تتطلب إنارة أقوى«.

ارتفاع املرحاض 
تنصح ليز باستخدام مقعد مرحاض معلق، على ارتفاع يناسب جميع مستخدميه في املنزل 

ليكون مريحاً.
أو  أوساخ  أي  تراكم  التنظيف حتتها لتجنب  املعلقة سهلة  املراحيض  الراحة، فإن  إلى  وإضافة 

بكتريا.
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ترامب يكشف عن شعار حملته االنتخابية 
القادمة

عاد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب إلى والية أيوا للمرة 
األولى منذ االنتخابات الرئاسية لعام 2020 ليخبر حشًدا من 

املؤيدين أنه سيعيد أمريكا كما كانت.
وفي حديثه إلى حشد من اآلالف من مؤيديه في أرض املعارض 

في دي موين بالوالية، انتقد ترامب، الذي لم يعلن عن عرضه النتخابات عام 2024، الرئيس جو 
املتوقفة حالًيا في الكوجنرس،  تريليون دوالر وتشريعات اإلنفاق  التي تبلغ  التحتية  بايدن وبنيته 

وقال إن الدميقراطيني يقودون البالد إلى »حافة اخلراب«.
وقال ترامب - خالل خطابه الذي استمر ٩0 دقيقة-: »سنعيد أمريكا« كما كانت، كما روج الرئيس 

السابق لفوزه في 2020 على بايدن في والية هوك بهامش 53% إلى %45.
أيوا العظيمة، ألننا  أن يلوم والية  بايدن كارثية، ال ميكن ألحد  إدارة  ترامب: »بقدر ما كانت  وقال 

فعلنا هذا حًقا - لقد فعلنا هذا هنا«.
كما كشف ترامب النقاب عن شعار حملته االنتخابية لعام 2024 - »اجعل أمريكا عظيمة مرة 

أخرى - مرة أخرى

»ميرك« تطلب ترخيص استخدام أول عالج لكورونا عن طريق الفم
ترخيص االستخدام في حاالت  احليوية بطلب  لألدوية  وريدجباك   ،Merck تقدمت شركتا ميرك
املضاد   ،molnupiravir مولنوبيرافير  لدواء   )FDA( األميركية  والدواء  الغذاء  إدارة  إلى  الطوارئ 
املعرضني  البالغني  املعتدل لدى  إلى  الفم، لعالج فيروس كورونا اخلفيف  للفيروسات عن طريق 

خلطر اإلصابة بـ كوفيد-١٩ الشديد.
التنظيمية  الهيئات  مع  بنشاط  الشركات  وتعمل 
لالستخدام  طلبات  لتقدمي  العالم  أنحاء  جميع  في 
أو ترخيص التسويق في األشهر  في حاالت الطوارئ 

املقبلة.
التحليل  من  اإليجابية  النتائج  إلى  التقدمي  ويستند 
التجربة  من  الثالثة  املرحلة  من  له  اخملطط  املؤقت 
مولنوبيرافير  قيمت  والتي   ،MOVe-OUT السريرية 
املستشفى  في  املقيمني  غير  البالغني  املرضى  في 
والذين  املتوسط  إلى  بـ كوفيد-١٩ اخلفيف  املصابني 

كانوا معرضني خلطر التقدم إلى كوفيد الشديد، أو الذهاب إلى املستشفى.
بحوالي  الوفاة  أو  املستشفى  لدخول  احلاجة  قلل مولنوبيرافير من خطر  املؤقت،  التحليل  وفي 
50%؛ فيما كان ٧.3% من املرضى الذين تلقوا مولنوبيرافير إما مت نقلهم إلى املستشفى أو ماتوا 
حتى اليوم 2٩ بعد التوزيع العشوائي بواقع 28 شخصا من أصل 385 خضعوا للتجربة، ومقارنة 

بـ ١4.١% من املرضى الذين عوجلوا بدواء وهمي )53/3٧٧(.
وخالل اليوم 2٩، لم يتم اإلبالغ عن أي وفيات في املرضى الذين عوجلوا مبولنوبيرافير، مقارنة بـ 8 

وفيات في املرضى الذين عوجلوا بدواء وهمي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، روبرت إم ديفيس: »يتطلب التأثير االستثنائي لهذا 
الوباء أن نتحرك بإحلاح غير مسبوق، وهذا ما فعلته فرقنا من خالل تقدمي هذا الطلب إلى إدارة 

الغذاء والدواء في غضون ١0 أيام من تلقي البيانات«.

حدث تاريخي.. الكويت تعلن السماح 
للنساء بااللتحاق باخلدمة العسكرية

أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، قرارا تاريخيا 
بصفة  باجليش  بااللتحاق  مرة  ألول  للنساء  يسمح 
على  السابق  في  دورهن  اقتصر  بعدما  ومجندات،  ضباط 

تخصصات مدنية.
صف  كضباط  العسكرية  باخلدمة  لاللتحاق  للكويتيات  التسجيل  باب  بفتح  يسمح  القرار 

وضباط اختصاص وأفراد.
الطبية  املرحلة على »مجال اخلدمات  باجليش سوف يقتصر خالل هذه  املواطنات  التحاق  أن  إال 
واخلدمات العسكرية املساندة«، وقال العلي إن املرأة الكويتية أثبتت جدارة في جميع اجملاالت وفي 

الظروف الصعبة التي واجهتها البالد.
وأضاف: »آن األوان ألن نعطي املواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في اجليش 

الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل«.
وأكد أن املرأة الكويتية لعبت دورا بارزا طوال السنوات املاضية من أجل خدمة بلدها والدفاع عنه 
خاصة خالل فترة الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩0، ودورها في التصدي جلائحة كورونا جنبا إلى 

جنب مع زمالئها في »اجليش األبيض«.
وكانت مملكة البحرين هي أسبق الدول اخلليجية في السماح للنساء بااللتحاق باجليش، وذلك 

منذ أكثر من 30 عاماً
يذكر انه مبطلع سبتمبر املاضي، نظمت هيئة األركان العامة السعودية حفل تخرج ألول دفعة 
نسائية في اجليش السعودي، وذلك في الوقت الذي مت فيه افتتاح مركز تدريب الكادر النسائي، 

وهو أول مركز من نوعه في اململكة

أعاصير وحرائق وجفاف.. هل تختفي دول 
بأكملها عن اخلريطة؟

خطراً  العالم،  في  دولة  أصغر  رابع  »توفالو«  جزيرة  تواجه 
محتمالً باالختفاء الكامل من على وجه األرض بسبب التغير 
املناخي. في بقعة من بقاع األرض وبالتحديد في احمليط الهادي 
بكونها  تعرف  صغيرة  دولة  توجد  هاواي،  وجزر  أستراليا  بني 
دولة تختفي من على  أول  األرض لكنها قد تكون  جنة على 
بغمر  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  يهدد  حيث  األرض،  وجه 
ارتفاع  أن  الباحثني  يعتقده بعض  ملا  بالكامل، فوفقا  الدولة 

مستوى احمليطني قد يصل إلى مترين بحلول عام 2١00.
وكان رئيس وزراء توفالو خرج لشعبه قبل أيام متسائاًل: »إذا كنت تواجه خطر اختفاء أمتك.. 

فماذا ستفعل؟«
فإن هذا يشكل  املرجانية  الشعاب  رواسب  تتكون من  أنها  أي  توفالو جزيرة مرجانية  وباعتبار 
حتديًا وتهديًدا آخر ملستقبل توفالو، فوفًقا لنتائج إحدى الدراسات فإن التغير املناخي له بالفعل 

تأثير كبير على الشعاب املرجانية.
السنوات  املوجودة خالل  املرجانية  الشعاب  أن تختفي حوالي ٧0-٩0% من جميع  املتوقع  ومن 
يضع  ما  وهو  والتلوث،  احلمضية  واملياه  احمليطات  حرارة  درجة  ارتفاع  بسبب  املقبلة،  العشرين 
املستمر، منتظرين غرق مدينتهم ومستقبال غير محدد ومصيرا  التهديد  توفالو حتت  سكان 

غير معلوم.
املفتوحة  احمليطات  من  األميال  آالف  بها  حتيط  صغيرة  مرجانية  جزر  تسع  من  توفالو  تتكون 

مساحتها صغيرة ال تتجاوز 2٦ كيلومتراً، وسكانها ال يتجاوز عددهم ١١ ألف نسمة.

بعد غموض لساعات.. فيس بوك تكشف سبب توقف خدماتها عاملياً
يكون سبب  أن  موظفيها  من  عدد  استبعد  أن  بعد 
هجمات  التواصل  مواقع  عمالق  ضرب  الذي  العطل 
السبب  عن  النقاب  بوك  فيس  كشفت  إلكترونية، 
الذي حرم أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم من 

خدمات الشركة الشهيرة.
وأوضحت فيس بوك في بيان، أن تعديالت خاطئة في 
الذي  العطل  وراء  الرئيسي  السبب  كانت  اإلعدادات 
نحو  ملدة  مستخدم  مليار   3.5 حرمان  في  تسبب 
ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام 

وواتساب
»الراوتر«  التوجيه  أجهزة  على  تعديالت  أن  اكتشفت  الهندسية  »فرقها  أن  أوضحت،  كما 

الرئيسية التي تنسق احلركة بني مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف االتصال«.
يذكر أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعني لها وقع حوالي الساعة ١200 
ظهرا بتوقيت شرق الواليات املتحدة )١٦00 بتوقيت غرينتش، ثم بدأت اخلدمات تعود تدريجيا 

حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الواليات املتحدة(.
فيما هبط سهمها 4.٩ %، في أكبر خسارة يومية لها منذ نوفمبر املاضي، وسط عمليات بيع 

أوسع ألسهم التكنولوجيا، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك.
استئناف  عقب  اإلغالق  بعد  ما  تعامالت  في  مئوية  نقطة  نصف  بنحو  السهم  ارتفع  فيما 

اخلدمات.

بعد تفعيله في مساجد مصر.. ما هو »األذان املوحد« وكيف يتم؟
الذي  املوحد«  »األذان  مشروع  ضمن  اجلديدة  املساجد  ضم  عن  مصر،  في  األوقاف  وزارة  أعلنت 

أطلقته الوزارة في عام 20١٩.
جرى  أنه  شكري،  عمرو  اللواء  األوقاف،  بوزارة  االستراتيجية  لإلدارة  املركزية  اإلدارة  رئيس  وأكد 
ضم 42٦ مسجدا جديدا خالل الربع األول من العام املالي اجلاري ملشروع »األذان املوحد«، ليصل 
إجمالي املساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات األذان بها على صعيد مساجد القاهرة 

الكبرى إلى 3538 مسجدا.
وأطلقت وزارة األوقاف مشروع »األذان املوحد« في عام 20١٩، وهو املشروع الذي يعتمد في األذان 
على الصوت املوحد ملؤذن واحد، حسب التوقيت احمللي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر 

إشارة البث املشترك باملساجد.
واعتمدت األوقاف مشروع »األذان املوحد« في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث املشترك 

باملساجد، حيث يتم ذلك من خالل جهاز االستقبال الالسلكي.
بـ5  األذان  االستقبال قبل  يفتح جهاز  إذ  اجلديد،  املشروع  بدور مهم في  املسجد  ويقوم عامل 

دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق اجلهاز عقب االنتهاء من رفع األذان في الصالة.
يزعج  امليكروفون حتى ال  بتوسط مستوى صوت  املوحد  األذان  البث في مشروع  ويتميز نظام 
أهل املنطقة والسكان اجملاورين، ومت ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى ال يستطيع أحد 

التالعب في البث ومستوى الصوت.
وتسعى وزارة األوقاف إلى تعميم جتربة مشروع األذان املوحد في باقي احملافظات على مستوى 

البالد، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة
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كندي من بني ثالثة فائزين بجائزة نوبل 
لالقتصاد هذا العام

كارد  ديفيد  فاز  ستوكهولم: 
في  واملقيم  املولد  الكندي 
الواليات املتحدة بنصف جائزة 
أعلن  والتي  لالقتصاد  نوبل 
ألبحاثه  وذلك   ، مؤخرا  عنها 
الزيادة  أن  أظهرت  التي  الرائدة 
تؤدي  ال  لألجور  األدنى  احلد  في 

الى انخفاض التوظيف وأن املهاجرين ال يتسببون في انخفاض أجور 
العمال املولودين في الواليات املتحدة.

درس  وقد  املوضوع،  هذا  حول  الشائعة  االفكار  حتدي  االبحاث  وبهذه 
كوبا  قرار  أعقاب  في  ميامي  مدينة  في  العمل  سوق  كارد  ديفيد 
الى هجرة ١25  أدى  مما  بالهجرة عام ١٩80  للناس  بالسماح  املفاجئ 
في  العاملة  القوى  زيادة  عن  ذلك  وأسفر  أمريكا،  الي  شخص  ألف 

ميامي بنسبة ٧% ومن خالل مقارنة االجور في أربع مدن أخرى.
أكتشف ديفيد عدم وجود أثار سلبية على سكان ميامي الذين لديهم 
مستويات منخفضة من التعليم، وأظهرت الدراسة املتابعة أن زيادة 
الهجرة ميكن أن يكون لها تأثير إيجابي على دخل االشخاص املولودين 
في البلد، ونشر ديفيد كارد ايضا دراسة له عام ١٩٩3 حول ما حدث في 
مطاعم الوجبات السريعة مثل )برجر كينج وكنتاكي  فرايد تشيكن( 
 4،25 االجور من  األدنى من  احلد  رفعت  نيوجيرسي عندما  في مدينة 

دوالر في الساعة الى 5،05 دوالر.
ووجدت الدراسة ان ارتفاع احلد األدنى لألجور لم يكن له تأثير على عدد 
قادرة  الشركات  ان  هو  االستنتاج  وكان  عددهم  يقل  فلم  املوظفني، 
االسعار،  رفع  خالل  من  العمالء  الى  االجور  ارتفاع  تكلفة  نقل  علي 
االيدي  املزيد من  اجتذاب  األدنى لألجور  احلد  رفع  وايضا كان من شأن 

العاملة. 
نوبل وهي عبارة  هذا وقد تقاسم ديفيد كارد مع شخص اخر جائزة 
عن ميدالية ذهبية و١0 ماليني كرونور سويدية وتعادل )اكثر من ١،١4 
مليون دوالر أمريكي( ويعرف ان جائزة نوبل لالقتصاد لم تكن بحسب 
قبل  من   ١٩٦8 عام  إنشاؤها  مت  بل  الشهير  العالم  نوبل  الفريد  ارادة 

البنك املركزي السويدي في ذكري رحيل الفريد نوبل .

أونتاريو توصي بلقاح »فايزر« 
بدال من »مودرنا« ملن تتراوح أعمارهم 

ما بني 18 و24 عاما

لدي  القلب  في  نادر  مبرض  االصابة  حاالت  في  الزيادة  دفعت 
قيام  الى  مودرنا  لقاحات  تلقوا  الذين  البالغني  الشباب 
مقاطعة أونتاريو بالتوصية بأخذ لقاح فايزر بيونتاك بدال من 
الى 24 سنة  تتراوح أعمارهم ما بني ١8  الذين  مودرنا ألولئك 

بدافع من احلذر الشديد.
وتقول املقاطعة ان ارتفاع حاالت التهاب عضلة القلب لوحظ 
بني  ما  الفترة  في  العمرية  الفئة  هذه  من  الرجال  بني  بشدة 
شهر يونيو وأغسطس، وقالت املقاطعة ايضا ان خطر االصابة 
لقاح  من  الثانية  اجلرعة  أخذ  بعد  زاد  القلب  بالتهاب عضلة 
مودرنا وكانت النسبة واحدا من كل خمسة االف شخص وكان 
العدد اقل بكثير بالنسبة للنساء ولم تقع وفيات. وباملقارنة 
مع لقاح فايزر كان خطر االصابة بالتهاب عضلة القلب واحد 

من كل 28 ألف شخص.
هيئة  في  الطبيني  املسؤولني  كبير  مور  كيران  الدكتور  وقال 
الصحة الكندية »إنه ال يخفي أي حقائق إذا كان هناك خطر 
ما«، وقال أيضا إن لقاح مودرنا لقاح ممتاز وانه لديه ثقة كاملة 
وميكن  ذلك،  اختاروا  إذا  اخذه  الناس  بإمكان  واليزال  ذلك  في 
للشباب من الفئة العمرية ١8 الى 24 سنة الذين تلقوا اجلرعة 
االولى من لقاح مودرنا أن يحصلوا على اجلرعة الثانية من لقاح 
فايزر بيونتاك، وال يحصل االطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

١2 و١٧ سنة اال على لقاح فايزر بيونتاك.

االفراج عن رجل من اونتاريو ا
دعى انضمامه لـــ »داعش« 

وارتكب اعماال إرهابية
في عام 20١٦ وفي يوم 25 سبتمبر 
الكندية  الفيدرالية  الشرطة  ألقت 
شودري«  »شهروز  على  القبض 
من  وهو  سنة   25 العمر  من  البالغ 
أونتاريو  في  »بيرلينجتون«  مدينة 
بعد أن قام مبقابالت اعالمية عديدة 
سوريا  الى  سافر  بانه  فيها  أعترف 

عام 20١٦ لالنضمام الى داعش وارتكب أعماال ارهابية معهم.
ونشرت هذه املقابالت في العديد من وسائل االعالم وظهرت في 
فيلم وثائقي تليفزيوني وأثارت هذه املعلومات مخاوف تتعلق 
بالسالمة العامة حسبما قالت الشرطة الفيدرالية الكندية،  
وبعد حتقيقات ملدة اربعة سنوات لم تعثر الشرطة على أدلة 
تثبت ما كان يدعيه »شهروز شودري«، واتضح ان ما أدعاه كان 
املسؤول  الشرطة  ضابط  وقال  للخداع  ومحاولة  كذب،  كله 
عن إنفاذ االمن القومي )إن الكذب ميكن أن يولد اخلوف داخل 
للكنديني،  محتمل  تهديد  بوجود  اوهاما  ويخلق  مجتمعنا، 
باإلرهاب  االدعاءات  الكندية  الفيدرالية  الشرطة  تأخذ  ولهذا 
االدعاءات  بهذه  أفراد  يقوم  عندما  والسيما  اجلد  على محمل 
ومالية  بشرية  موارد  فيها  تستثمر  حتقيقات  في  ويتسببوا 

وتضيع اوقاتهم وحتولهم عن املسؤوليات األخرى املهمة(.
بيانا  مؤخرا  حسن  نادر  السيد  وهو  املتهم  محامي  وأصدر 
يقول فيه أن التهم املوجه الى وكيله قد سحبت وافرج عنه 
والبقاء  سالم  رابطة  في  الدخول  على  وافق  أن  بعد  بشروط 
ملدة ١2 شهرا حتت قيود معينة وذلك ألنه أعترف بانه ارتكب 
وبالتأكيد  شريرة  بنية  وليس  النضج  عدم  من  نابعة  أخطاء 
ليست نية إجرامية، وقد أتخذ قرار سحب التهم املوجهة لـــ 
»شهروز شودري« بسبب اخلطوات الهائلة التي قطعها على 
اجلامعة  من  التخرج  من  متكن  حيث  املاضيني،  العامني  مدى 

واالحتفاظ بوظيفته.

جتمع كبير لسياسيني مباركهام ضد ظاهرة جتمع كبير لسياسيني مباركهام ضد ظاهرة 
حرق الكنائس بكنداحرق الكنائس بكندا

جود نيوز - تقارير: أقامت املؤسسة القبطية الكندية إفطار جماعي حضره سياسيني من جميع 
موريس  القديس  لكنيسة  التابعة  األمم«  »جميع  بقاعة  وذلك  الكندية،  السياسية  املستويات 
حزبي  عن  الكندي  البرملان  أعضاء  من  عدداً  حضره  والذي  مباركهام،  القبطية  فيرينا  والقديسة 

الليبرالي واحملافظني، وعدداً من نواب مقاطعة أونتاريو.
وعلى املستوي احمللي حضر عدداً من املستشارين والعمد. كما شاركت قيادات من اجلالية األرمنية 
واالجنليكانية،  القبطية  للكنائس  ممثلني  وكذلك  الكنديني  واألفارقة  والهندوسية  واليونانية 

باإلضافة إلى عدداً من أفراد الشرطة الكندية
وبدأ اإلفطار في التاسعة صباح السبت الثاني من أكتوبر اجلاري واستمر لساعتني، وناقش فيه 

احلضور الهجمات املتكررة على الكنائس في كندا وسبل توفير احلماية لها.
وأدان عدد كبير من السياسيني هذه االعتداءات املتكررة وحٌمل بعض احلضور رئيس الوزراء »جاسنت 

ترودو« مسئولية ما حدث والتراخي احلكومي وكذلك عدم إدانته الكاملة لتلك اجلرائم
بينما قدمت غادة ملك عبر رسالة مت بثها عبر الفيديو - كونفرانس عدداً من احللول ملواجهة تلك 

اجلرائم
ووعد احلضور مبواصلة التواصل لضمان عدم تكرار تلك االعتداءات مرة أخرى

وتلك هي الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت:
Liberal MP-elect Paul Chiang )Markham-Unionville(
PC MPP Billy Pang )Markham-Unionville(
Liberal MP-elect Jean Yip )Scarborough-Agincourt(
Conservative MP-elect Anna Roberts )King-Vaughan(
PC MPP Aris Babikian )Scarborough-Agincourt(
Acting Mayor of Richmond Hill Joe DiPaolo
Markham Ward 5 Councilor Andrew Keyes
Scarborough Ward 22 Councilor Nick Mantas
Detective Constables from the York Regional Police Hate Crimes Unit
Fr. Pishoy Salama, St. Maurice and St. Verena Coptic Orthodox Church
Katarina Homolova, representing the Leader’s Office of Canada’s Official Opposition
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إنقاذ  في  يونيو   30 ثورة  جناح  من  الرغم  على 
اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  حكم  من  مصر 
الغاشم، إال أن بعض ذيول اجلماعة اإلرهابية ما 
واملؤسسات، ومن  اجملاالت  تتحرك في كل  زالت 
بني هذه اجملاالت، دور النشر، التي تنشر التاريخ 
من  جزء  أنها  على  اجلماعة  وتظهر  اإلخواني 
املعارض  في  وتشارك  بل  ملصر،  العريق  التاريخ 
اخملتلفة خارج البالد، ومتثل مصر في كثير منها 
وكذلك داخل مصر في معرض القاهرة الدولي 
القاهرة  معرض  اخرها  كان  التي  و  للكتاب 

الدولي للكتاب 202١.
النشر  دور  عبر  ألفكارها  االخوان  روجت  كيف 

قبل وبعد ثورة 25 يناير؟
احلروب  من  النوع  لهذا  روجت  »اإلرهابية« 
الناعمة عبر دور نشر خاصة بها بدعم أكادميية 
 ،200٦ في  تأسست  التي  القطرية،  التغيير 
اإلخوان،  مفتي  صهر  مرسى،  هشام  وأدارها 
احلقوقية  املنظمات  وكانت  القرضاوي،  يوسف 
منصات  جانب  إلى  الشر،  أذرع  هي  املمولة 
حاولت  نشر،  ودور  ومجالت  وصحف  إعالمية 

هدم مصر بالكلمة املسمومة، ال السالح
أجهزة  استخدمتها  التي  األسلحة  وأخطر 
التى  النشر،  دور  كانت  املعادية  االستخبارات 
العربية، وتشارك فى  املنطقة  ربوع  تنتشر فى 
معرض  رأسها  وعلى  الدولية،  الكتاب  معارض 
ماليني   ٦ يزوره  الذي  للكتاب،  الدولي  القاهرة 

قارئ سنويًا
دار  تأسيس  مع   ،20١١ عام  كانت  البداية 
القاهرة،  فى  فرعها  لألبحاث  العربية  الشبكة 
بعد أشهر قليلة من أحداث يناير، رمبا يبدو األمر 
نشر متخصصة  كدار  معها  تعاملنا  إذا  عاديًا 
املسألة  أن  غير  والدراسات،  األبحاث  نشر  فى 
غير عادية بالفعل، عندما نعرف أن مؤسسها، 
السعودي نواف القدميى، الذي شارك فى الدورة 

األولى من ملتقى النهضة، املقام فى البحرين
بدأ »القدميى« التسويق لفكرة ملتقى النهضة، 
شبابي  ملتقى  أنه  على   ،20١0 العام  منذ 
خليجي فكرى، يقام بصفة دورية كل عام، حتت 
التفسير  أستاذ  وإدارة  العودة،  سلمان  إشراف 
فى جامعة امللك فهد للبترول واملعادن الدكتور 
جماعة  تيار  على  احملسوبنَي  احلسن،  مصطفى 

اإلخوان
من  املدعوم  النهضة«،  بـ»مشروع  مقترنا 
الدوحة، ويديره جاسم السلطان، أحد مؤسسي 
جماعة اإلخوان فى قطر خالل تسعينيات القرن 

املاضي
لإلخوان  تابعة  نشر  دور  عن  فاحلديث  لذا 
تأسيس  مع  بدأت  مسألة  إعالمية  ومنصات 
الذي  السري  النظام  مبثابة  وكانت  التنظيم، 
الرأي  توجيه  في  دائًما  اجلماعة  تستخدمه 
اخلاص،  النظام  عن  أهمية  يقل  ال  الذي  العام، 

اجلناح العسكري للجماعة
على  ُوضعت  من  أن  الفرضية  هذه  يؤيد  ما 
عاتقه مسئولية تأسيس صحافة اإلخوان، إلى 
العسكري،  اجلناح  تأسيس  مسئولية  جانب 
نفس  هو  املاضي،  القرن  من  األربعينيات  في 
جماعة  وكيل  عشماوي،  صالح  الشخص، 

اإلخوان املسلمني

الدولي  التنظيم  استطاع   ،20١2 عام  وفى 
لإلخوان، السيطرة على احتاد الناشرين املصريني 
والعرب، بعد سيل من العضويات، التي دخلت 
 2٦0 من  العضويات  متوسط  ورفعت  االحتاد، 
عضًوا قبل عام 20١2، إلى 5٦0 عضًوا، أغلبهم 
من اإلخوان، أسهموا في حصول عضو تنظيم 
اإلخوان، الراحل عاصم شلبي، على رئاسة احتاد 

الناشرين املصريني، ثم احتاد الناشرين العرب
بزوال حكومة اإلخوان، اختفت ظاهريًا سيطرة 
في  الكتاب  نشر  حركة  على  اإلخوان  تنظيم 
مصر، غير أن احلقيقة غير ذلك، مع رصد أكثر 
االحتاد،  داخل  للتنظيم  تابعة  دار نشر  من 300 
إلى  الدولي،  التنظيم  أعضاء  كتابات  تنشر 
للتنظيم،  تابعة  عربية  نشر  لدور  فروع  جانب 
»الشبكة  رأسها  على  القاهرة،  فى  توجد 
شقيقة  دار  أسست  التي  لألبحاث«،  العربية 
لها فى مصر عام 20١٧، حتت عنوان »املشرق«، 

مؤسس  سلطان،  جاسم  كتابات  تنشر  التي 
كتاب  أيًضا  ونشرت  قطر،  فى  اإلخوان  تنظيم 
العصر  فى  الفقه  أصول  جتديد  »موجبات 
األزهر،  لشوقي  منوذًجا«،  رمضان  طارق  احلديث 
مؤسس  البنا،  حسن  حفيد  »رمضان«،  معتبرًا 
فى  للتجديد  األمثل  النموذج  اإلخوان،  تنظيم 

الفقه اإلسالمي.
حتفظت  التي  النشر  دور  ومحتويات  عناوين 

عليها »جلنة أموال اإلخوان«
في جانب اخر قامت »جلنة أموال اإلخوان« عام 
20١5 بالتحفظ على العديد من عناوين لكتب 
االخوان مثل  تروج ألفكار  لدور نشر  ومحتويات 
»مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع« التي تعمل في 
مجال النشر والتوزيع والترجمة منذ عام 2003، 
إبراهيم، من أشهر  لصاحبها قاسم عبد اهلل 
الدكتور  السرجاني،  راغب  الدكتور  مؤلفيها، 
الصالبي،  علي  والدكتور  الهاللي،  مجدي 
والدكتور  محمود،  احلليم  عبد  علي  والدكتور 

عبد احلليم عويس.
قسم  »تاريخ  كتاب  الدار  نشرته  ما  أبرز  ومن 
املسلمني..  اإلخوان  جماعة  في  األخوات 
دسوقي،  مصطفي  عبده  للدكتور  وتطوره« 
ويستعرض الكتاب القسم اخلاص الذي أنشأه 

فيه  ليحدد  األخوات،  قسم  وهو  البنا،  حسن 
في  ودورها  املسلمة  املرأة  وواجبات  حقوق  أطر 
إصالح اجملتمع، عامًدا حتذيرها من االنسياق وراء 
لتدمير  الغرب  يطلقها  التي  الزائفة  الدعوات 

اجملتمع، بحد تصوره.
باإلضافة إلى جتنيب املرأة الشرقية أن يصيبها 
التي  الزائفة  احلرية  الغربية من  املرأة  ما أصاب 
تباع  سلعة  وجعلتها  املهالك  إلى  بها  أودت 
احملور  وهو  الدعوي،  العمل  في  ودورها  وتشترى، 

األساسي للكتاب.
في  املسلمون  »اإلخوان  كتاب  نشرت  كما 
شماخ،  لعامر  مبارك«،  ومعتقالت  سجون 
اإلخوان  جلماعة  جرى  ما  الكتاب  ويستعرض 
السابق  الرئيس  يد  على  اإلرهابية  املسلمون 
احلكم  سدة  إلى  وصوله  منذ  مبارك،  حسني 
في أكتوبر ١٩8١م حتى انهيار نظامه في فبراير 

20١١م، من خالل ثمانية أبواب.
سجون  في  املسلمون  اإلخوان  األول:  الباب 
نظرة  الثاني:  الباب  ١٩8١م(،   - )١٩28م  مصر 
على عصر رديء، الباب الثالث: مبارك واإلخوان.. 
الرابع:  الباب  والترويع،  القتل  إلى  التهدئة  من 
االعتقاالت واملداهمات.. سيناريو يومي سخيف.

تعذيب  ضحايا  اإلخوان..  اخلامس:  الباب 
على  انتخابات  السادس:  الباب  اخمللوع،  النظام 
نظام  السابع:  الباب  والتنكيل،  املالحقة  وقع 
اإلخوان،  مواجهة طالب  في  متوحش  بوليسي 
قمة  العسكرية..  احملاكمات  الثامن:  الباب 

الفساد واالستبداد.
الوهاب«،  عبد  بن  محمد  اإلمام  »قصة  وكتاب 
تأصيلية  دراسة  األمم..  وبناء  »العلم  وكتاب 
راغب  للدكتور  الدولة«،  بناء  في  العلم  لدور 
وجهوده  الغزالى  »اإلمام  وكتاب  السرجاني، 
محمد  علي  للدكتور  واإلصالح«  التجديد  فى 
الصالبي، وكتاب » فتح اهلل كولن إمام النهضة 
احلليم  لعبد  املعاصرة«،  تركيا  في  اإلسالمية 

عويس.
والنشر«،  لألبحاث  العربي  اإلعالم  »مركز  أما 
اإلعالم  وزير  املقصود،  عبد  صالح  لصاحبها 
 2 منذ  الوزارة  تولى  الذي  السابق،  املصري 
في   ،20١3 يوليو   8 حتى   20١2 أغسطس 
فقد  مرسي،  محمد  اإلخواني  الرئيس  عهد 
و«أفراح  القرآن«،  ظالل  فى  »احلياة  كتاب  نشر 
و«مذكرات  و«املأثورات«،  قطب،  لسيد  الروح« 
الدعوة والداعية« حلسن البنا، وكتاب »املشروع 
لقرن  تساؤالت  البنا  حسن  لإلمام  اإلصالحي 
املقاالت  من  مجموعة  يتضمن  الذي  جديد« 

وغيرهم،  عمارة،  ومحمد  القرضاوي،  ليوسف 
وكتاب »جهود الدكتور يوسف القرضاوى«.

نشرت  فقد  والتوزيع«،  للنشر  الفضيلة  و«دار 
وارث  اإلسالم  شيخ  تيمية..  بن  »أحمد  كتاب 
علم النبوة«، إلبراهيم محمد حسن، و«املسيح 
والتثليث«، وكتاب »قضايا األدب والثقافة والفن 
والغزو  التغريب  كتب  سموم  عن  الكشف 
والفكري«، وكتاب »أصالة الفكر اإلسالمي فى 
الغربي:  والتنوير  والعلمانية  التغريب  مواجهة 

قضايا األدب والثقافة والفن« ألنور اجلندي.
كتابا  نشرت  العربي«،  لإلعالم  الفتح  و«دار 
والدين«،  السياسة  بني  »الشعراوي  بعنوان 
لسناء السعيد، وكتاب »املسيخ الدجال: قراءة 
الكبرى« لسعيد  الديانات  سياسية فى اصول 

أيوب.
يذكر انه في عام 20١5صرح املستشار الدكتور 
محمد ياسر أبو الفتوح، أمني عام جلنة التحفظ 
بأن  اإلرهابية،  اإلخوان  جماعة  أموال  وإدارة 
اللجنة برئاسة املستشار عزت خميس، قامت 
بتنفيذ التحفظ على خمس دور نشر وفروعها 
مملوكة لقيادات جماعة اإلخوان اإلرهابي، وهي: 
السيد  »محمد  العربي  لإلعالم  الفتح  دار 
لألبحاث« صالح  العربي  األعالم  ومركز  سابق«، 
أحمد  »طه  الفضيلة  ودار  املقصود«،  عبد 
عيسى عاشور«، ومؤسسة اقرا للنشر »قاسم 
والتوزيع  للنشر  وحروف  إبراهيم«،  اهلل  عبد 

»عبد الناصر سعد عمر”.
الثقافة  وزارة  إلى  الدور  هذه  تسليم  مت  كما 
لتتولى إدارتها، مشيرًا إلى أن جميع هذه الدور 

تعمل وتدار حالًيا بشكل طبيعي.
جدير بالذكر ان حلنة التحفظ على اموال االخوان 
على  بناًء  الوزراء  مجلس  من  بقرار  أصدرت  قد 
لألمور  القاهرة  محكمة  أصدرته  الذي  احلكم 
والتحفظ  اجلماعة  نشاط  بحظر  املستعجلة، 
جلنة  بتشكيل  احلكومة  وإلزام  أموالها،  على 

إلدارة أموالها.
وفي ذات السياق سبق واصدرت الدكتورة ايناس 
قرارا في عام  املصرية  الثقافة  وزيرة  الدامي  عبد 
20١٩ مبنع دور النشر اإلخوانية من املشاركة في 

معرض الكتاب.
اول  في  مازلنا  لألسف  نحن  النهاية...  وفي 
الطريق للتخلص من االخوان، فان كنا تخلصنا 
على  حتفظنا  و  السياسي   حكمهم  من 
ارهابية« بحكم  » جماعة  ونعتبرهم  اموالهم 
القضاء و القانون ولكن مازلوا موجودين بنشر 
افكارهم للقوى الناعمة  مخاطبني الشريحة 
العمرية االصغر ألنها االسهل جذبا عبر كتبا 
بل وروايات مازلت تباع بل و تشارك في معارض 
الكتاب داخل مصر و خارجها عبر كتاب اخوان 
او  مصريني  سواء  قطب  سيد  بأفكار  مؤمنون 
روائيني  لدينا  مازال  اجلوار،  في  عربية  دول  من 
تنظيمني  الكتب  مبيعات  على  مسيطرين 
من  احلقيقي  التخلص  اردنا  فان  االخوان،  في 
االخوان البد من جتفيف منابع افكارهم و ذلك 
احلديثة،  الروائية  و  االدبية  االعمال  مراقبة  عبر 
نحتاج  و  افكارهم  مستنقع  في  مازلنا  فنحن 
ننشأ  لكى  االفكار  تلك  من  التخلص  الى 

»اجلمهورية اجلديدة«. 

هل أغلق اإلخوان »دكاكينه« االدبية في مصر؟ اخونة »االدب« املصري ودور النشر )2-2(
اخونة »االدب« املصري ودور النشر

كيف روجت االخوان ألفكارها عبر دور النشر قبل وبعد ثورة 25 يناير؟
االخوان ركزوا على مخاطبة الشريحة العمرية األقل بني الشباب للتأثير على قناعتهم مبكرًا

لألسف حتول املزاج العام املصري للبحث عن رواية بطعم إخواني دون ان يدري ميول كاتبها او افكاره
حتقيق: إيهاب أدونيا
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لدين اهلل، فهو من  املعز  العزيز وحفيد  ابن  هو 
ساللة الدولة الُعبيدية الفاطمية التي اقامها 
والتي  افريقيا،  شمال  في  املهدي  اهلل  ُعبيد 
احتلت مصر سنة ٩٦٩م على يد جوهر الصقلي 

قائد جيش املعز. 
والعنيفة.  الغريبة  بتصرفاته  احلاكم  وعرف     
فركب  مجهول،  مصير  الى  االمر  به  وانتهى 
ليختلي  الصحراء  الى  وخرج  يوم  ذات  حماره 
ملطخا  حماره  وجدوا  اختفائه  وبعد  كعادته. 
انه قتل، واشارت  بالدماء فاستدلوا بذلك على 
واالمير  امللك  ست  اخته  الى  االتهام  اصابع 
سيف الدين بن دواس. اما جماعة البهرة والدروز 
وينتظرون  السماء؛  الى  صعد  انه  فيعتقدون 
عودته باعتباره املهدي الذي سوف يُجري العدل 
في االرض. وهذا االمر ال يعد غريبا اذا علمنا انه 
ادعى الربوبية وعلم الغيب، حتى ان جماعة من 
وروحاته  غدواته  في  له  يسجدون  كانوا  العوام 
ذلك  يفعل  ال  ومن  مميت!  يا  محيي  يا  وينادونه: 
من  معروف  هو  وكما  للقتل.  يتعرض  كان 
من  اخلوف  شدة  ان  السيكلوجية،  الناحية 
والقداسة،  الرهبة  تولد  السلطان  اصحاب 
خاصة في النفوس الضيعفة. وقبل ذلك امتدح 
الشاعر محمد بن هانئ االندلسي جده اخلليفة 
املعز، غير مميز بني اخلالق واخمللوق، فأنشد فيه: » 
شئت ال ما شاءت األقدار .. فاحكم فأنت الواحد 
انه  اهلل  عبيد  االكبر  جده  ادعى  كما  القّهار«. 
املهدي ولقب به. ومن هنا يتضح ان احلاكم بامر 
اهلل، قد تأثر في مسألة العصمة بأسالفه. وقد 
ان احدهم لصق بطاقة  الناس منه حتى  ضاق 
وفيها  احلاكم،  في موضع جلوس  باملنبر  )ورقة( 

بيتني من الشعر:
بالكفر  وليس   .. رضينا  قد  والظلم  باجلور 

واحلماقة
ان كنت اتيت علم غيب .. بني لنا كاتب البطاقة
  وتولى احلاكم اخلالفة في حداثته عندما مات 

سنة.  وثالثني  ثالثة  عن  شبابه  في  العزيز  ابوه 
برجوان.  احلاكم خالفته حتت وصاية  بدأ  ولذلك 
عبئ  من  التخلص  في  رغب  عوده،  اشتد  وملا 
فأمر  ضعفه،  نقاط  يعلم  كان  الذي  برجوان 

حاشيته بقتله، فقتلوه في احلمام. 
  وملا انفرد باالمر، يقول ابن اياس: » صار يفعل 
عقلهم  في  الذين  اجملانني  من  اال  تقع  ال  اشياء 
خلل، فمن ذلك انه منع النساء من اخلروج الى 
والطلوع  الطاقات،  من  التطلع  ومن  الطرقات، 
االحذية-  اخلفافني-صناع  ومنع  االسطح.  الى 
من عمل االخفاف لهن. ومنع سائر النساء من 
دخول احلمامامت؛ فمر يوما بحمام الذهب الذي 
النساء،  ضجيج  فسمع  مبصر)القدمية(،  كان 
فسدوه  احلمام،  باب  عليهن  يسد  بان  فامر 
عليه.  واقف  وهو  والساعة؛  الوقت  من  عليهن 

فاقمن داخل احلمام حتى منت به.
   ثم انه منع الناس من بيع الزبيب. وامر بحرق 
انه  ثم  كرمة.  الف  مائة  منها  وقطع  الكروم. 
منع الناس من بيع العسل االسود. وكسر منه 
نحو اثنتي عشر الف مطرا. ثم انه منع الناس 
من زرع امللوخية والقرع. ثم انه اطلع يوما على 
بالسياط  فضربهم  ملوخية  ياكلون  جماعة 
وطاف بهم في القاهرة ثم ضرب اعناقهم عند 
اسمه  ذكر  اذا  الناس  امر  انه  ثم  زويلة...  باب 
الناس  تقوم  املنبر،  على  وهو  اجلمعة  يوم  في 
مصر  اسواق  ويطوف  السمه..  اعظاما  صفوفا 
في  غش  السوقة  من  احدا  وجد  فان  والقاهرة، 
به  بان يفعل  العبد مسعود  امر ذلك  بضاعته، 
الفاحشة العظمى وهو اللواط فيفعل به على 
دكانه والناس ينظرون اليه حتى يفرغ من ذلك 
يركب  كان  انه  ثم  راسه...  على  واقف  واحلاكم 
باب  عند  الذي  جامعه  باب  عند  وينزل  حماره 
النصر، ويأخذ بيد من يختار من غلمانه، فيرقده 
يخرج  ثم  بيده،  بطنه  ويشق  اجلامع،  باب  على 
ويترك  الكالب،  الى  ويرميهم  بيده  مصارينه 

يدفنوه  حتى  مكانه  املقتول 
من  جماعة  يعذب  وكان  اهله، 
الزهور  بدائع   -« بالنار  غلمانه 
الدهور، جـ١،صـ٧02  وقائع  في 

 .802 -
رقعة  اليه  رُفعت  يوم  وذات    
مكتوب فيها شعر يهجوه في 
الرقعة،  تلك  قرأ  »فلما  نسبه، 
غضب على اهل مصر)القدمية( 

وامر العبيد ان يحرقوا املدينة جميعها، فاطلقوا 
فيها النار، ونهبوا بيوت الناس، واخذوا اموالهم 
وسبوا النساء. واستمر هذا االمر الشنيع مبصر 
الناس  من  وُقتل   .. متوالية  ايام  ثالثة  والقاهرة 
اعظم  من  الواقعة  هذه  وكانت  يحصى.  ال  ما 

املصائب مبصر »- بدائع الزهور، جـ١، صـ ٩02ـ
  ونال منه اهل الكتاب حظا كبيرا من الظلم 
واالضطهاد، واالذالل فكان يطبق عليهم شروط 
بهم  فعله  ومما  عليها،  ويزيد  العمرية  العهدة 
بها؛  واسكنهم  زويلة،  حارة  لليهود  »افرد  انه: 
املسلمني في حاراتهم.  يخالطوا  ال  ان  وامرهم 
وكان في وقت امرهم ان يدخلوا كلهم قاطبة 
ثم  كلهم؛  واسلموا  منه  فخافوا  االسالم،  في 
في  منهم  فارتد  دينهم،  الى  بالعودة  لهم  اذن 
امر  ثم  يهودي.  االف  من سبعة  نحو  واحد  يوم 
بهدم كنائسهم، فهدمت. ثم امر باعدتها الى 
ماكانت عليه اوال »،) بدائع الزهور، جـ١،صـ8٩١(- 

ولكن هيهات ان تبنى !
زخارياس- البابا  اعتقل  انه  املقريزي  ويروي     
ولكن  للسباع،  القاه  وانه  مرات  ثالث  زكريا- 
نسطورس.  بن  عيسى  وزيره  وقتل  جناه.  اهلل 
وقتل فهد بن إبراهيم النصراني كاتب برجوان، 
الغيار،  بلبس  وألزمهم  النصارى  » وتشدد على 
عمل  من  ومنعهم  أوساطهم  في  الزنار  وشد 
... وقبض على جميع  الشعانني وعيد الصليب 
ما هو محبس على الكنائس والديارات وأدخله 

الكنائس  وهدم   ... الديوان  في 
مدينة  ظاهر  راشدة  بخط  التي 
مصر، وأخرب كنائس املقس خارج 
للناس،  فيها  ما  وأباح  القاهرة، 
وصفه،  يجل  ما  منها  فانتهبوا 
وهدم دير القصير وانهب العامة 
النصارى  رجال  وألزم   ... فيه،  ما 
بتعليق الصلبان اخلشب التي زنة 
أرطال  خمسة  منها  صليب  كل 
أعناقهم  اليهود في  يعلق  وأن   ... أعناقهم  في 
خشبا مدورا زنة اخلشبة منها خمسة أرطال ... 
وأخذ في هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها، وما 
هو محبس عليها للناس نهبا وإقطاعا، فهدمت 
بأسرها ونهب جميع أمتعتها وأقطع أحباسها، 
بالصالة في  وأذن  وبني في مواضعها املساجد، 
كنيسة شنودة مبصر، وأحيط بكنيسة املعلقة 
الكنائس  أمتعة  فأخذوا   ... الشمع  قصر  في 
من  وجدوا  ما  مصر  بأسواق  وباعوا  والديارات 
في  وتصرفوا  ذلك،  وغير  والفضة  الذهب  أواني 
جليل،  مال  شنودة  بكنيسة  ووجد  أحباسها، 
ووجد في املعلقة من املصاغ وثياب الديباج أمر 
األعمال  والة  إلى  وكتب  الغاية،  إلى  جدا  كثير 
والديارات  الكنائس  املسلمني من هدم  بتمكني 
فعم الهدم فيها من سنة ثالث وأربعمائة حتى 
ذكر من يوثق به في ذلك أن الذي هدم إلى آخر 
سنة خمس وأربعمائة مبصر والشام وأعمالهما 
من الهياكل التي بناها الروم نيف وثالثون ألف 
بيعة، ونهب ما فيها من آالت الذهب والفضة، 
وقبض على أوقافها، وكانت أوقافا جليلة على 
الصلبان  أن تكون  النصارى  وألزم  مبان عجيبة، 
أن  اليهود  وألزم  احلمام،  دخلوا  إذا  أعناقهم  في 
احلمام،  دخلوا  إذا  األجراس  أعناقهم  في  يكون 
... وفي هذه احلوادث أسلم كثير من النصارى.-
)التراجم واالخبار بذكر اخلطط واالثار، جـ3، صـ 

.)8٧2 ،٧٧2

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

احلاكم بأمر اهلل من ذاكرة التاريخ:

تلقى  بليبيا  احملتجزين  االقباط  ازمة  مازالت 
بظاللها على منازل اسرهم بسوهاج، حيث 
سادت حالة من احلزن مبركزي املراغة وجهينة، 
مصير  عن  للكشف  ودموع  صلوات  وسط 
االقباط احملتجزين منذ اسبوعني، حيث اكدت 
محتجز  قبطيا   20 حوالي  هناك  ان  االسر 

بليبيا من عدة قرى باملراغة وجهينة.
لرئاسة  استغاثة  سوهاج  أقباط  أرسل 
عن  لإلفراج  السريع  للتدخل  اجلمهورية 
ابنائهم احملتجزين بليبيا منذ ١5 يوما، حيث 
من  قبطيا   ١٧ احتجاز  عن  االسر  كشفت 
املراغة بسوهاج وذلك من قبل  شباب مركز 
عنهم  االفراج  يتم  ولم  الليبية  السلطات 
حتى االن وذكرت االسر أسماء احملتجزين وهم:

عاصم عبده غبريال  
جورج ناصر رياض

 3- مريس مالك متياس
وائل سمير شوقى

هانى زكى شاكر اهلل
هيثم نظير مالك

جرجس نظير مالك
ثابت جاد حنا ٩

بخيت مالك متياس
عدلى اسعد عطايه 
ميخائيل نظير مالك

رومانى مسعود فهيم
كرمي ابو الغيط

عماد نصري قلدى
دانيال صابر ملعى

حزقيال صابر ملعى
ووزارة  وزارة اخلارجية املصرية  وناشدت االسر 
من  خوفا  املصريني  إلنقاذ  للتدخل  الهجرة 
سيناريو  ويتكرر  متطرفة  جلهات  بيعهم 
شهداء ليبيا في عام 20١5، حيث انقطعت 
مطالبني  ابنائهم  مع  واالخبار  االتصاالت 
احلكومة املصرية سرعة التدخل قبل تدهور 

االزمة. 
كاهن  جرجس  القس  اقام  السياق  ذات  في 
كنيسة قرية اجلزارة مبركز املراغة قداسا االهيا 
حالة  وسط  اخملتفيني،  الشباب  باسر  خاص 
من البكاء والصراخ طوال القداس الذي اقيم 
خصيصا للصالة من أجلهم لرفع الصلوات 
مع  التواصل  مت  انه  مشيرا  عنهم،  لإلفراج 
املصرية  واخلارجية  الرسمية  اجلهات  كافة 
االزمة  بحل  وعدهم  يتم  االن  حتى  ولكن 
دون وصول اى انباء عن الشباب، حيث حتولت 
املالبس  وارتداء  وبكاء  حلزن  بالقرية  منازلهم 
الترقب  ظل  فى  اعمالهم  وتوقفت  السوداء 

الى انباء عن مصيرهم.

بعد احتجاز 17 قبطيا بليبيا...الكنيسة ترفع الصلوات... واهاليهم يستغيثون بالسيسي 
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أول عربي...بيج رامي يتوج بلقب مستر أوملبيا للعام أول عربي...بيج رامي يتوج بلقب مستر أوملبيا للعام 
الثاني على التواليالثاني على التوالي

كمال  العب  تّوج 
املصري،  األجسام 
بلقب  رامي،  بيج 
مستر  بطولة 
أوملبيا للمحترفني، 
للمرة الثانية على 
وجاء  التوالي. 
املصري  تتويج 
املنافسات  ضمن 
في  أقيمت  التي 
في  فلوريدا  والية 

الواليات املتحدة.
تتويج  وشهد 
منافسة  املصري 
مع  الثانية  للمرة 
براندون  األمريكي 
املتوج  كاري، 

بالبطولة في عام 20١٩، ليصبح العربي الوحيد املتوج بلقب البطولة في مناسبتني.
ومت تتويج بيج رامي بامليدالية الذهبية لبطولة مستر أوملبيا 2020، وهي البطولة األبرز في لعبة كمال 
األجسام للمحترفني، التي أقيمت في مدينة الس فيغاس األمريكية في والية نيفادا، في الفترة من ١٧ إلى 

20 ديسمبر 2020.
بيج رامي الذي يلعب في الوزن املفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دوالر أي ما يزيد 

عن ٦ ماليني جنيه مصري.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

الفرنسي  املنتخب  أصبح 
أوروبي  منتخب  أول  هو 
األلقاب  كل  يحصد 
املنتخب  لفئة  املمكنة 
تتويجه  بعد  وذلك  األول، 
األوروبية،  األمم  دوري  بلقب 
حساب  على  الفوز  عقب 
بهدفني  اإلسباني  نظيره 
لهدف، في املباراة النهائية 
الفريقني،  جمعت  التي 

ليفوز  ستاديوم«،  »أليانز  ملعب  على 
بالبطولة للمرة األولى في تاريخه.

وحصد  األوروبية  املنتخبات  وتنافست 
 ١٩٩2 عام  حتى  األوملبياد  ألقاب  بعضها 
وكأس  العالم،  وكأس  األول،  للمنتخب 
القارات، بجانب بطولة كأس األمم األوروبية، 
والبطولة املستحدثة حديًثا، وهي بطولة 

دوري األمم األوروبية.
األلقاب،  كل  الفرنسي  املنتخب  وحصد 
حيث فاز بلقب كأس العالم مرتني عامي 
األمم  و20١8، كما حصد لقب كأس   ١٩٩8
األوروبية مرتني عامي ١٩84 و2000، وكأس 
و2003،   200١ عامي  أيًضا  مرتني  القارات 
بدورة  الذهبية  امليدالية  حصد  حني  في 
لوس  في  أقيمت  التي  األوملبية  األلعاب 

وكان   ،١٩84 أجنلوس 
بالفريق  املشاركة  وقتها 
يحصد  أن  قبل  األول، 
األوروبية  األمم  دوري  لقب 

اآلن.
الديوك  منتخب  وأصبح 
أوروبي  منتخب  أول  هو 
البطوالت  يحصد 
لم  حيث  اخلمسة، 
تلك  منتخب  أي  يحقق 

البطوالت مجمعة.
 4 العالم  كأس  األملاني  املنتخب  وحقق 
و20١4  و١٩٩0  و١٩٧4   ١٩54 أعوام  مرات 
بجانب 3 بطوالت أمم أوروبية، وكانت أعوام 
١٩٧2 و١٩80 و١٩٩٦، وبطولة كأس القارات 
 ١٩٧٦ ألوملبياد  الذهبية  وامليدالية   ،20١٧
الشرقية،  أملانيا  منتخب  حصدها  وكان 
إجناز  ليعادل  األمم  دوري  بطولة  له  ويتبقى 

فرنسا.
منتخب إيطاليا، الذي حصد لقب أوملبياد 
العالم  لكأس  ألقاب  و4  برلني،  في   ١٩3٦
أعوام ١٩34 و١٩38 و١٩82 و200٦، بجانب 
ولم  و2020،   ١٩٦8 األوروبية  األمم  لقبي 
األمم  دوري  أو  القارات  كأس  لقب  يحصد 

األوروبية ليتخلف عن األملان.

باألرقام.. فرنسا أول منتخب أوروبي يحصد باألرقام.. فرنسا أول منتخب أوروبي يحصد 
البطوالت اخلمس الكبرىالبطوالت اخلمس الكبرى

تصفيات كأس العالم.. ميسي يسجل هدفا غريبا تصفيات كأس العالم.. ميسي يسجل هدفا غريبا 
في فوز األرجنتني على أوروجوايفي فوز األرجنتني على أوروجواي

في  هدفني  األرجنتني  منتخب  أحرز 
غضون دقائق أحدهما بطريقة غريبة 
3-صفر  لتفوز  ميسي،  ليونيل  من 
كأس  تصفيات  في  أوروجواي  على 

العالم بأمريكا الشمالية.
 8 قبل  التسجيل  ميسي  وافتتح 
أرسل  عندما  االستراحة،  من  دقائق 
متريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة 
نيكوالس  املهاجم  فشل  اجلزاء، 
إليها لتمر من  الوصول  جونزاليز في 
داخل  إلى  موسليرا  فرناندو  احلارس 

املرمى.
باول  دي  رودريجو  إلى  ذهبت  الكرة  لكن  فرصة،  مارتينيز  الوتارو  أهدر  دقائق   ٦ وبعد 

ليضعها في املرمى.
وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد متريرة دي باول العرضية املنخفضة 

بعد ١٧ دقيقة من الشوط الثاني.
األخيرة  اكتفاء  بعد  نقاط   ٦ إلى  املتصدرة  البرازيل  مع  الفارق  األرجنتني  وقلصت 

بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم مباشرة فيما يخوض صاحب املركز 

اخلامس التصفيات العاملية.
وخسرت أوروجواي ألول مرة في 8 مباريات لتتراجع إلى املركز الرابع في التصفيات.

وهاجمت أوروجواي وأهدر لويس سواريز 3 فرص في الشوط األول منها كرة ارتدت من 
القائم.

وحتسن أداء األرجنتني وأضاع جيوفاني لو سيلسو فرصة خطيرة عندما راوغ احلارس 
لكنه تباطأ وسدد كرة اصطدمت بأسفل العارضة.

وبعد افتتاح األرجنتني التسجيل بدت في طريقها للحفاظ على سجلها اخلالي من الهزمية للمباراة 24 
على التوالي.

وشارك إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي في الشوط الثاني لكن األرجنتني كانت الطرف األفضل.
وكاد ميسي أن يحرز هدفا ثانيا وأنقذ موسليرا فرصتني من البديل أنخيل دي ماريا.

وفي مباراة أخرى حققت تشيلي فوزها األول في 8 مباريات في التصفيات لتحافظ على آمالها الضئيلة 
في التأهل للنهائيات بتغلبها 2-صفر على باراجواي.

وأحرز بن بريرتون وماوريسيو إيسال هدفني في الدقيقتني ٦8 و٧2 لترفع تشيلي، التي غابت في كأس العالم 
20١8، رصيدها إلى ١١ نقطة متاخرة بخمس نقاط عن كولومبيا صاحبة املركز اخلامس.

وأكملت تشيلي املباراة بعشرة العبني بعد طرد تشارلز أراجنيز في الدقيقة ٧4 كما ُطرد عمر ألدريتي العب 
باراجواي في الدقيقة األخيرة.

نيمار: مونديال نيمار: مونديال 20222022 سيكون  سيكون 
األخير لياألخير لي

العالم  كأس  أن  جيرمان  سان  باريس  جنم  نيمار  يتوقع 
قطر 2022 سيكون األخير الذي يشارك به مع منتخب 
وثائقي  )2٩ عاما(، في فيلم  نيمار  البرازيل. وصرح  بلده 

 2022 مونديال  أن  قائال:«أعتقد   ،DAZN أنتجته  امللوك«  ساللة  »نيمار:  بعنوان  عنه 
سيكون األخير لي”. وأضاف »ال أعرف هل لدي القدرة الذهنية على مواصلة التعامل مع 
كرة القدم أم ال”. واستمر »سأفعل كل شيء ألكون جاهزا متاما في البطولة، لكي أفوز 

بها مع بلدي، ألحقق أكبر حلم متنيته منذ كنت صغيرا”.
وشارك نيمار في مونديال 20١4 وسجل 4 أهداف قبل أن يتعرض إلصابة قوية حرمته من 
املشاركة في نصف النهائي حني تلقت البرازيل هزمية قاسية على ملعبها بنتيجة ٧-١ 
أمام أملانيا. وأحرز نيمار هدفني في كأس العالم 20١8 التي ودعتها البرازيل من الدور ربع 

النهائي باخلسارة أمام بلجيكا.
وتبحث البرازيل عن لقبها السادس في كأس العالم وآخر تتويج لها يعود إلى 2002.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم 2022 بعد فوزها 
بتسع مباريات متتالية.

سلة األهلي تتوج بالبطولة العربية للمرة سلة األهلي تتوج بالبطولة العربية للمرة 
األولى على حساب الكويت الكويتياألولى على حساب الكويت الكويتي

توج فريق األهلي بالبطولة العربية لكرة السلة للمرة األولى في تاريخه بعد الفوز على 
بينهما على صالة  أقيمت  التي  النهائية  املباراة  بنتيجة ٧8-٦٦، في  الكويتي  الكويت 
برج العرب باإلسكندرية. ويعد هذا اللقب هو األول لفريق األهلي في تاريخ مشاركاته 
بالبطولة العربية، حيث سبق له التأهل للنهائي 3 مرات من قبل لكنه لم يتوج فيها 

باللقب، وكان أخر نهائي وصل له عام 2000.
وبالرغم من سيطرة الكويت الكويتي على املباراة في الفترة األولى وحسمها لصاحله 

بنتيجة 23-20، ثم تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 35-3٦.
الفترة  لكن فريق األهلي حتت قيادة األسباني أوجوستي جنح في فرض سيطرته على 
الثالثة منذ بدايتها والتي قدم فيها العبي الفريق األحمر أداًء هجوميا ودفاعياً متميزاً 
وحمسوها لصاحلهم بنتيجة 3٦-4٩. وواصل العبو األهلي تفوقهم في الفترة الرابعة 
وجنحوا في إحكام قبضتهم على املباراة بصورة رائعة وسط رقابة لصيقة على محترفي 

الكويت الكويتي ليحسموا املباراة لصاحلهم بفارق ١2 نقطة. 
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مشروبات احلمية الغازية ميكن 
أن تسبب زيادة الوزن

تضاف  التي  الصناعية  احملليات  أن  حديثة  دراسة  ذكرت 
الواقع  في  تؤدي  قد  الغازية  احلمية  مشروبات  إلى  عادًة 
إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وجعل الناس 

يأكلون أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
وغالًبا ما يتم استخدام مشروبات احلمية من قبل األشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن، 
والذين يريدون طريقة »صحية« إلشباع رغباتهم في تناول السكريات، لكن العلماء يعتقدون أن 
احملليات الصناعية قد تخدع أدمغة الناس وجتعلهم يشعرون باجلوع، مما يدفعهم إلى استهالك 

املزيد من السعرات احلرارية.
واختبر الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا تأثير السكرالوز على ٧4 متطوًعا، وهو من احملليات 
الغازية، والبعض  منخفضة السعرات احلرارية وواحد من عدة مواد مستخدمة في املشروبات 

اآلخر يشمل األسبارتام الذي يستخدم في مشروبات مثل الدايت كوك.
املفرطة  الذين يعانون من السمنة  النساء واألشخاص  أن  الدماغ  نتائج جتارب تصوير  وأظهرت 
زادت لديهم الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد تناول املشروبات التي حتتوي على محليات 
صناعية، مقارنة باملشروبات التي حتتوي على السكر احلقيقي. كما سجلت الدراسة انخفاًضا 
الصناعية،  احملليات  تناولهم  بعد  املشاركني  جميع  لدى  الشهية  تنظم  التي  الهرمونات  في 
أن  البوفيه  من  املتطوعون  تناوله  ما  حول  مالحظات  أظهرت  كما  احلقيقي.  بالسكر  مقارنة 
لكن  بالسكر،  مقارنة  االصطناعية  احملليات  شرب  بعد  الطعام  من  املزيد  استهلكن  النساء 

الرجال لم يفعلوا ذلك.
وقالت املؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة كاثلني بيج، إن استكشاف تأثير احملليات الصناعية 
حول  جدل  وهناك  الوزن،  لفقدان  كمساعدات  يستخدمونها  الناس  من  الكثير  ألن  مهم  أمر 

استخدام احملليات الصناعية ألن الكثير من الناس يستخدمونها لفقدان الوزن.
ووفًقا للدراسة، يستخدم أكثر من 40 في املائة من البالغني في الواليات املتحدة حالًيا احملليات 
الصناعية كوسيلة خالية من السعرات احلرارية إلرضاء رغبتهم بتناول السكريات أو كطريقة 

لفقدان الوزن.
لكن الدكتورة بيج قالت إن األبحاث التي أجرتها مع فريقها أظهرت أن استبدال السكر احلقيقي 
باحملليات الصناعية ميكن في الواقع أن يؤدي ببعض الناس إلى تناول املزيد من الطعام، بحسب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

التطعيم ضد اإلنفلونزا ضروري لهؤالء
كوخ  روبرت  معهد  في  للتطعيمات  الدائمة  اللجنة  قالت 
 ٦0 يفوقون  للذين  اإلنفلونزا ضروري  التطعيم ضد  إن  األملاني 
عاما واحلوامل، والذين يعانون من أمراض مزمنة، نظراً لضعف 

جهاز املناعة لديهم.
من  اإلنفلونزا،  ضد  املثالي  التطعيم  أن  اللجنة  وأوضحت 
)كانون  ديسمبر  إلى منتصف  األول(  )تشرين  أكتوبر  منتصف 
األول(، مشيرة إلى أن مفعول احلماية يبدأ بعد أسبوعني تقريبا 
تبدأ مطلع  ما  غالبا  اإلنفلونزا  موجة  أن  علماً  التطعيم،  من 

يناير )كانون الثاني(.
التطعيم،  موضع  احمرار  مثل  التطعيم  بعد  محتملة  جانبية  أعراض  إلى  اللجنة  وأشارت 
والشعور بألم به وارتفاع درجة احلرارة، والتعب، واالرجتاف، والتعرق، والصداع، وآالم العضالت، غالبا 

ما تزول بعد يوم أو يومني.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة 
املساعدة  وصول  حتى  معينة  حادثة  اثر  الفقد  او  الكسر 

الطبية املتخصصة.
اعادة  أحيانا  تخلع من مكانها ميكن  التى  الدائمة  االسنان  و 

مكان  اقرب  الى  باخذعا  االصابة  او  احلادثة  بعد  عليا  العثور  مت  اذا  اخرى  مرة  زراعتها 
متخصص طبى .

أسباب اصابة االسنان:
حوادث سيارات.  

قضم الطعام اجلامد .
السقوط  اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .

االسعافات االولية الصابات االسنان:
١-االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتها مرة اخرى و حملها لطبيب 

االسنان باقصى سرعة ممكنة الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .
استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:

مع  اجملاورة  االسنان  مستوى  فى  تكون  بحيث  مكانها  فى  اخمللوعة  السنة  ابقاء  حاول 
محاولة الضغط عليها .

اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها يتم وضعها فى اناء صغير بة لنب .
2-وضع كمادات باردة على الفم او اللثة لتخفيف االلم.

3-الضغط املباشر على مكان االصابة باستخدام شاشة للتحكم فى النزيف.
4-البحث على املساعدة الطبية على الفور.

و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر انسجة االعصاب التى توجد داخل االسنان وفى هذة 
احلالة التدخل الطبى الفورى مطلوب .

 Emergency   ) كسور االسنان(

كيف حتمني نفسك من حب الشباب الناجم عن ارتداء القناع؟
منذ بداية وباء كورونا، بات من الضروري على اجلميع ارتداء أقنعة الوجه من أجل البقاء في مأمن 
من العدوى. وقد عانى الكثيرون من مشاكل في البشرة مثل حب الشباب والبثور واحلساسية 

جراء ارتداء األقنعة لفترات طويلة.
انسداد  نتيجة  ينشأ  الذي  الشباب  القناع، هو حب  الرتداء  اجلانبية شيوعاً  اآلثار  أكثر  بني  ومن 

مسام اجللد بالزيوت وخاليا اجللد امليتة واألوساخ.
من املهم أن تعتني ببشرتك من أجل السيطرة على حب الشباب الذي ينشأ نتيجة ارتداء القناع، 

والوقاية منه، على النحو التالي، كما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا:
ملنتجات  املفرط  االستخدام  يؤدي  أن  ميكن  للبشرة.  صديقة  لطيفة  منظفات  استخدمي   .١

تنظيف البشرة إلى تغييرات في درجة حموضة سطح اجللد مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.
أن يكون في شكل  في درجة احلموضة وليس دهنًيا جًدا ويفضل  2. استخدمي مرطًبا متوازناً 

لوشن.
3. يسد الزيت واملكياج املسام ويسبب ظهور حب الشباب املكّون للصديد مرات عديدة، لذا جتنبي 

استخدام مكياج كثيف واكتفي باملكياج اخلفيف لتقليل أي أضرار ممكنة.
4. تأكدي من تنظيف القناع أو تغييره بعد كل استخدام، واختاري قناعاً يناسب حجم وجهك، 

ألن القناع الضيق يؤدي إلى املزيد من االحتكاك باجللد، وبالتالي تزيد فرصة حدوث احلساسية.
5. حاولي أال ترتدي القناع لفترة طويلة. عندما تكونني في املنزل أو خارج الزحام، وحاولي أن تأخذي 

استراحة بعد كل 4 ساعات من ارتداء القناع وتعريض اجللد للهواء النقي.

حتذير للنساء.. الكعب العالي يهددك بانحراف 
إبهام القدم

قالت اجلمعية النمساوية جلراحة العظام والكسور إن 
في  انحناء  هو   )Hallux valgus( القدم  إبهام  انحراف 

عظام إصبع القدم الكبير.
وأضافت اجلمعية أن انحراف إبهام القدم غالباً ما يصيب 
النساء، وذلك بسبب ارتداء األحذية ذات الكعب العالي. 
اإلصابة  القدم  إبهام  النحراف  األخرى  األسباب  ومن 
املتكررة  القدم  وإصابات  كالنقرس  األمراض  ببعض 
التشوهات  إلى  باإلضافة  مثالً،  السقوط  عن  الناجمة 

اخللقية في عظام القدم.
وإلى جانب انحراف إبهام القدم، تشمل األعراض األخرى أيضا الشعور بألم عند احلركة واحمرار 

املفصل وتورمه.
مراعاة  مع  الطبيعي،  العالج  جانب  إلى  للجراحة،  اخلضوع  القدم  إبهام  انحراف  عالج  ويشمل 
املواظبة على ممارسة الرياضة والعمل على إنقاص الوزن والتخلي عن األحذية ذات الكعب العالي 

وارتداء أحذية طبية مرنة وخفيفة بدالً منها.
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بصمات
لقد عرفُت سعادة العالم: 

لقد أحببُت!
»شيلر«

احلب أعمى
فان  شخصاً،  حتب  ال  كنت  إذا 
الطعام  شوكة  التقاطه  طريقة 
حتبه؛  كنت  إذا  أما  تضايقك.  قد 
ففي امكانه أن يقذف صحنه على 

ثيابك من دون أن يرف لك جفن!

ال أعشق من يعشق 
نقدي

في  بجارية  مغرماً  أشعب  كان 
الى  عشقه  لها  ويظهر  املدينة، 
فانقطع  درهم؛  نصف  سألته  ان 
طريق  في  لقيها  إذا  وكان  عنها. 

سلك طريقاً اخر.
به  واقبلت  نشوقاً،  له  فصنعت 

اليه
فقال لها: ما هذا؟

لهذا  لك  عملته  نشوق  قالت: 
الفزع الذي بك. 

فلو  للطمع؛   انت  اشربيه  فقال: 
انقطع طمعك، انقطع فزعی.

وانشد، يقول: انني آليت ال اعشق 
من يعشق نقدی. 

نغم احلياة
 سئل الكاتب املسرحي األمریکی: 
أي   )١٩53 ـ   ١888( اونیل  يوجني 

األصوات احبب الى قلبك؟
يعقد  ان  يتوقع  السائل  وكان   
مطربی  بني  مقارنات  الكاتب 

أمریکا، إال انه أجاب:
الفجر،  في  الطيور  غناء  يعجبني 
وصوت األمواج وهي تتالطم قريباً 
من الشاطيء، وصوت الفأس وهي 
ماكينات  وصوت  باألرض،  ترطم 
تنام  عندما  تدور  وهي:  الطباعة 
طفلى  صوت  أنسى  وال  املدينة. 
وهو يضحك، وصوت دقات الساعة 
وصوت  الليل،  سكون  تشق  وهي 
وهو  البستاني  يد  في  املقص 
يهذب احلشائش في حديقة بيتي.

انه  يطربني،  الذي  الغناء  هو  هذا 
نغم احلياة!

من عجائب األرقام
2×2 - صفر        = 4×١
2×4 =       ١×١ - 3×3
3×4 =       2×2 - 4×4
5×5 ـ 3×3       = 4×4
5×4 =      4×4 - ٦×٦
٦×4 =     5×5 – ٧×٧
٧×4 =     ٦×٦ – 8×8
8×4 =     ٩×٩ – ٧×٧
٩×4 = 8×8 – ١0×١0

الصداقة
الصداقة، هي صفاء النفوس والقلوب بني جميع األفراد دون مصلحة 

أو غرض نسعى لتحقيقه.
   ولو فكرنا جيداً لوجدنا أن كل حرف من حروف كلمة صداقة يدل 

على أكبر املعاني وأعظمها:
الصاد: ترمز الي صدق نابع من النفس االنسانية، والضمیراالنساني.

الوجداني واالنساني بني األصدقاء، وبعضهم  الدفء  إلى  ترمز  الدال: 
البعض.

األلف: ترمز الى االحساس باألمان مع شخص ما تتكلم معه كيفما 
تشاء دون أن تزن افكارك أو تقيس كلماتك.. وهي األلفة والوفاء واألمل. 

القاف: هي قوة الرابطة واملودة والعاطفة السامية.
الهاء: وهي نسة الهواء النقية التي يجب أن تسری بین األصدقاء في 

وجدانهم ومن داخل أنفسهم.

جحا 
واألواني والواّلدة

آنية   اسـتعار جحا مرة آنية من جاره وعندما أعادها له أعاد معها 
صغيرة، فسأله جاره ملاذا أعدت مع أنيتي آنية صغيرة يا جحا؟ فقال 
له جحا: إّن آنيتك ولدت في األمس آنية صغيرة وإّنها اآلن من حقك، 
فرح الرجل وأخذ الطنجرة ودخل بيته، وبعد فترة من الزمان ذهب جحا 

إلى جاره وطلب منه آنية أخرى، فأعطاه جاره ما طلب.
مّر وقت طويل ولم يُعد جحا اآلنية، فذهب جاره إلى بيته ليطلبها 
منه، فاستقبله جحا باكياً منتحباً، فقال له الرجل: مالي أراك باكياً 
يا جحا؟!! فقال له جحا وهو يبكي إّن آنيتك توفيت باألمس يا صاحبي، 
فقال له جاره وهو غاضب: وكيف آلنيٍة أن متوت يا رجل؟!! فقال جحا 

أتصدق أّن إناء قد يلد وال تصدق أّنه قد ميوت؟!
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دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

زلزلة كنسية...أم مهزلة أزلية؟زلزلة كنسية...أم مهزلة أزلية؟

بقلم:  مينا ماهر

ذهبت مرة الى كنيسة من كنائسنا القبطية في بلد ما كنت أزوره؛ 
وما أن دخلت من الباب الرئيسي، فوجئت بعدم وجود أحد يقف في 
غاية  في  والكنيسة  بالغني  وال  أطفال  ال  اخلارجي!  الكنيسة  بهو 
الهدوء! تعجبت ونظرت في ساعتي حتى اتأكد ان اليوم هو األحد 
أحد  يصل  لم  رمبا  نفسي  في  وقلت  الساعة مضبوطة،  وأن  فعالً 

بعد!
وإذ  املزامير  توزيع  وقت  وكان  بالفعل  الكنيسة  صحن  دخلت   
بالكنيسة تكتظ باألطفال والشباب والرجال والنساء وكبار السن! 

اندهشت  غمز!!!  وال  همس  بال  التركيز  غاية  في  جميعهم 
لكني أدركت أننا في ساعة مبكرة من الصباح، فرمبا 

الزال النعاس يغلب عليهم؛ بعد قليل سيبدأون 
في احلركة حينما يصيبهم امللل!!!

 بدأ تقدمي احلمل وإذا بالشمامسة والكاهن 
وانسجام  تناسق  في  يصلون  والشعب 
بأصوات عذبة تقشعر لها االبدان! واالطفال 

ميلؤون الكنيسة، دون كالم او لعب أو لهو في 
الهواتف احملمولة! بل وأكثر من هذا، حينما يدخل 

ما  احلاضرين،  أعني  إليه  تلتفت  ال  الكنيسة،  أحدهم 
عدا عيون شخص واحد، لم يفلت منه أحد وكأنه يسجل حضور 

وانصراف، وهو العبد هلل!!
فخرجت  ما!!  خطأ  هناك  بالتأكيد  وقلت  للحظة  الشك  انتابني 
اكون  أن  من  باخلارج، خوفاً  التي  الكنيسة  ألتأكد من الئحة اسم 
انا أذهل انها كنيسة  في كنيسة غير قبطية ال سمح اهلل؛ وها 
ارثوذكسية قبطية ال ريب فيها، فدخلت رأساً وجلست في مكاني 

بكل أدب! 
كان شباب الشمامسة هم من يقرأون ويقودون بقية الشمامسة 
والشعب أثناء القراءات! وتخيلوا أنني لم أجد نياماً أو متهامسني 
بدأ  أن  الى  إطالقاً  أحدهم  يتحرك  ولم  بل  الكاهن!  عظة  خالل 

القداس! ووقت القبلة املقدسة، ابتدأ الشعب كله بالسالم على 
بعضه بال استثناء، وفي غاية احملبة والصدق؛ وكان البعض يحتضنون 
بعضهم البعض أيضاً! ما هذا الهراء!! أيعقل أن جميعهم على 
وفاق فيما بينهم؟! أال يخلو األمر من بعض الضغينة أو النميمة!   
يتبادلون  وكانوا  بل  النظام،  غاية  في  كانوا  ككل  الشمامسة 
املرددات في سالسة دون عراك وال غيرة! فازداد شكي أكثر، فهناك 
خطأ بكل تأكيد! حاولت أن أسأل بهدوء الشخص الواقف بجانبي، 

فقال لي بوقار وخشوع: 
- هشششش…

الفضول  كان  لكن  الصمت،  التزم  أن  واضطررت  فارتبكت   
من  كل  في  التحديق  عن  عيناي  تكف  ولم  يقتلني؛ 
الى صغيرهم، لم  حولي، في حني هم، من كبيرهم 

تنزوِ أعينهم عن املذبح املقدس للحظة!
اليونانية  باللغة  األحلان  يرددون  الصغار كانوا  جميع 
ملا  متاماً  مستوعبني  وهم  والعربية  والقبطية 
املغمضة  وعيونهم  خشوعهم  من  واضح  يقولونه؛ 

أنهم مدركون لكل كلمة تخرج منهم! 
أما في وقت التناول فاصطف اجلميع في نظام دون كالم! لم 
أمامي في  الواقف  أن أستفسر من الشخص  أردت  أصدق عيناي! 

طابور املناولة.، فرد علي في غاية اللطف وقال: 
- ممكن نتكلم بعدين؟... دي أقدس حلظة في القداس كله!!!

الى ما هناك وصلت عند الكاهن للتناول، فنظر لي نظرة ثاقبة ثم 
سألني: 

- انت مني يا حبيبي؟... اول مرة اشوفك!!
 فأجبته، فسألني مرة أخرى: 

- مني اب اعترافك؟…
فقلت له، وألنها كانت ايام صوم سألني أيضاً: 

- صامي؟ 

أجبته ببساطة: 
- صامي قدسك! 
فابتسم وقال: 

- صامي بس عن االكل وال عن احلاجات 
التانية؟

ما عسى أن يكون هذا السؤال!!! لم 
باستخفاف  فقلت  أجيبه  مباذا  أعرف 

مفرط:
- آه! 

فناولني على أي حال، وانتهى األمر!
وعند وقت رش املاء، لم يكن هناك أي دفع أو شد أو جذب؛ فاجلميع 
كانوا في أماكنهم منتظرين الكاهن أن يأتي نحوهم! وملا أدركني، 
كانت قد أصابتني لألسف حالة من الهلع من هذا النظام الوقور 
اعتد  لم  وانا  والقداسة،  اجلمال  غاية  في  وقداس  كنيسة  اخمليف! 
راغباً  كاجملنون  أصرخ  بي  فإذ  األشكال!   من  شكل  بأي  هذا  على 
بكل  قال  أن  الكاهن  من  يكن  فلم  املهيب!  املناخ  هذا  من  اخلروج 

هدوء:
- بالراحة...سيبوه خالص!

كيريا  سالم:  وبكل  واحدة  بنغمة  يرمنون  فجأة  الشعب  وابتدأ 
ليسون!!! 

أن  باملاء، معتقداً  بالتحديد حتى يرشني  واألب الكاهن جاء نحوي 
بي روحاً شريراً! وقبل أن أشرح له سبب اضطرابي، قام هو برشي 

باملاء بغزارة …
وبعدها حصلت زلزلة عظيمة جداً!!!

واوالدي  منزلي  في  سريري  في  نائماً  النهاية  في  نفسي  ألجد   
يرشونني مبسدس ماء في وجهي وهم يقفزون على السرير بشدة! 

فقمت في عز تلك الغوغاء وقلت:
- اشكرك يا رب…الدنيا »لسه بخير«!!!

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

سعر العملة املشفرة بيتكوين سعر العملة املشفرة بيتكوين 

يقفز فوق يقفز فوق 6060 ألف دوالر ألف دوالر
عندما  املاضي  أبريل   17 منذ  األولى  للمرة  دوالر  ألف  الـ60  حاجز  بيتكوين  املشفرة  العملة  تخطت 

سجلت 59.030 دوالر.
وارتفعت العملة املشفرة األولى في العالم اليوم بنسبة %4.75 لتسجل 60.194 دوالر.

ومنذ 20 سبتمبر املاضي وحتى اآلن، ارتفعت العملة املشفرة بنسبة 50%.
وعزز الدعم األمريكي مكاسب العمالت الرقمية املشفرة خالل األيام األخيرة، مقابل القيود الصينية 
على تداول العمالت الرقمية وإعالن البنك املركزي الصيني أنه يعتبر كل تعامالت العمالت الرقمية 

املشفرة »غير قانونية«، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل احلظر ضد أنشطتها.
ويراهن املضاربون على عودة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى االرتفاع للوصول إلى املستويات 

القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام اجلاري.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه كما حدث في دورات االرتفاع السابقة للعملة املشفرة، يتم احلديث حاليا 
عن أسباب عديدة للصعود األخير بدءا من تراجع اخملاوف بشأن اجلهود التنظيمية األمريكية والصينية 
املضادة للعمالت املشفرة، وصوال إلى جتدد التفاؤل بشأن احتمال موافقة هيئة األوراق املالية األمريكية 

على طرح صناديق استثمار بعملة البيتكوين قابلة للتداول في سوق األوراق املالية.
كما فاجأ الرئيس الروسي فالدميير بوتني، العالم بتسامحه مع تداول العمالت املشفرة كـ«بيتكوين«، 

رغم التحذيرات املشددة من بنك روسيا املركزي.
واقترح أن يتم تداول عقود النفط بـ«بيتكوين«، ما أطلق عليه متداولون »شفرة بوتني« العظيمة.

بريطانيا.. تنكيس األعالم فوق البرملان بريطانيا.. تنكيس األعالم فوق البرملان 

بعد مقتل نائب داخل كنيسةبعد مقتل نائب داخل كنيسة
مت تنكيس األعالم فوق عدد من املؤسسات احلكومية في لندن مثل مقر رئيس 
الوزراء البريطاني »داونينغ ستريت« ومبنى البرملان، حدادا على النائب البرملاني 
احملافظ، ديفيد أميس، الذي قتل مؤخرا إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة 

أثناء لقاء انتخابي.
الذي كان  العمر 69 عاما  البالغ من  إزاء وفاة أميس  العديد من املشرعني عن صدمتهم  بينما أعرب 

برملانيا مخضرما وانتخب في مجلس النواب ألول مرة عام 1983.
وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس احلكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل 

غرب اجنلترا حيث شارك في اجتماع.
وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة أميس في كنيسة بلفيرس 

امليثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم ال تزال مجهولة.
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أم يسوع: 
ملن  »طوبى  الرب  فيها كلمات  مَتثَّلت  أيقونة  العذراء هي  السيدة 
في  إعالنها  َقبل  ِمن  املسيح  بألوهية  أمنت  فقد  يرى«.  ولم  آمن 
بشارة  منذ  بل  اجلليل،  قانا  في عرس  املاء  من  اخلمر  معجزة خلق 

املالك مبيالده في أحشائها.
اإلميان  أساس  نقل  قد  يرى«  ولم  آمن  ملن  »طوبى  بقوله  فاملسيح 
وحواسه  اجلسد  وانبهار  وإبهار  األرض  تأثير  عن  بعيداً  املسيحي 
اخلمسة. فقد أعلن الرب له اجملد أن اإلميان به هو عمل إلهي داخل 

كيان اإلنسان إما يقبله أو يرفضه اإلنسان. 
لذلك فاإلميان باملسيح هو معجزته، هو يجريها في سر إلهي داخل 
األم  مثلما  إال صاحبه.  بها  يشعر  وال  اإلنسان  قلب  أقداس  قدس 
عندما تدب حياة اخلليقة اجلديدة في أحشائها. فاإلميان باملسيح 
ليس من اختصاص املبشرين بعد توصيل رسالة اخلالص املسيحي 

لآلخرين.

التالميذ: 
»وأظهر مجده، فآمن به تالميذه” ... كان التالميذ ميثَّلون تلك الفئة 
من املؤمنني الذين يتبعون الرب طالبني وجهه في حياتهم كل يوم 
لهم معه »خيراتك هي جديدة كل  اختبارا جديداً  لكي يجعلها 

صباح“.
 وقد كان تعليق الرب على اشتياق هذه التلمذة هو »َمن له، يُعَطي 
ويُزاد«، مما يكشف أن احلياة العادية اليومية لكل َمن كانت هكذا 
تراها  متصلة  معجزة  لتكون  مرشحة  حياة  هي  للرب،  تلمذته 
كل  حياتها  أحداث  في  الرب  ترى  أن  واملشتاقة  املفتوحة  العيون 

يوم.«طوبي لعيونكم ألنها تبصر وآلذانكم ألنها تسمع«.
اخلدام :

الرب  لروح  اختاروا تكريس حياتهم  الذين يخدمون املسيح قد  إن 
حياة  في  ومتابعتها  اخلالص  رسالة  توصيل  في  ليستخدمهم 

بشرف  غيرهم  من  أكثر  يوم  كل  ينعمون  هم  لذلك  اخملدومني. 
ونعمة املشاركة في هذا العمل اإللهي الذي يقوم به إلهنا »أبي 

يعمل حتى اآلن وأنا أعمل«.
عرس  في  اجملد  له  املسيح  يسوع  الرب  معجزة  أحداث  في  فنجد 
قانا اجلليل أنه بينما »رئيس املتكأ لم يكن يعلم من أين هي املاء 

املتحول خمراً. لكن اخلدام الذين 
 .« علِموا  املاء  استقوا  قد  كانوا 
وقد أعلن الروح لنا عن عظم قدر 
خدام املسيح بسبب معاينتهم 
تلك  أشتهي  »َمن  اجملد:  لهذا 
فقد  الرب(  )خدمة  الوظيفة 

أشتهي عمالً صاحلاً “.
اآلن  استقوا  للخدام:  الرب  “قال 
موا  موا إلى رئيس املتكأ. فقدَّ وقدِّ
قد  كانوا  الذين  اخلدام  لكن   …

استقوا املاء عرفوا ».
أن  يجرؤن  كانوا  ما  فرمبا  أوالً«،  »لم يستقوا  اخلدام  أن  افترضنا  لو 
يقدموا إلى رئيس املتكأ شراباً هم متأكدون أنه مجرد ماء قد ملئوا 
كما  املسيحية  اخلدمة  فإن  لذلك  مسبقاً.  بأيديهم  األجران  به 
الرب  ارتواء شخصي من  املسيح هي  الرب يسوع  تظهرها سيرة 

أوالً تكون نتيجتها انسكاب وفيض لهذا االمتالء على اآلخرين.

مع  حياة خاصة  خبرة  بدون  ميكنهم  ال  املسيح،  هكذا هم خدام 
ألنها  املسيح،  بتعاليم  اجملاهرة  على  يجرؤوا  أن  املسيح،  شخص 
»كيف  سيكون  اخلدام  حال  لسان  فإن  وبالتالي  فوق  من  نازلة 
ميكنني أن أخاطب اجملتمع املادي األناني عن احملبة والعطاء والبذل 

و…املسيح اإلله احلق«.
 رئيس املتكأ:

الذين  هم  العالم،  هذا  في  بشر  من  متثله  مبا  الشخصية  وهذه 
لم يتعرفوا على املسيح بسبب ظروف مواقعهم في هذه احلياة 
الدنيا )ثقافة، مجتمع، مفاهيم ...إلخ(، ورغم ذلك فإن الرب ال يترك 

نفسه بال شاهد لديهم.
اإلنسان  عقل  كان  اجلليل كيف  قانا  عرس  أحداث  في  رأينا  فقد   
اهلل  من  ثمينة  عطية  وفهمه 

لإلنسان للتمهيد لإلميان باملسيح.
فعندما قارن رئيس املتكأ ما قدموه 
اجليدة  اخلمر  وبني  أوالً،  ليشرب  إليه 
املاء،  من  يسوع  الرب  خلقها  التي 
وكيف أعادت إليه الوعي، فإنه خرج 
بتحليل من املؤكد أن نتج عنه مزيد 
حدث  ما  حقيقة  عن  البحث  من 

وبالتالي التعرف على شخص احلق
  الرب يسوع :

املتحول  املاء  املتكأ  رئيس  ذاق  »فلما 
خمرا، ولم يكن يعلم من أين هي، دعا رئيس املتكأ العريس وقال له: 
»كل إنسان إمنا يضع اخلمر اجليدة أوال، ومتى سكروا فحينئذ الدون. 

أما أنت فقد أبقيت اخلمر اجليدة إلى اآلن«.
ذات  السليمة  وفطرته  اإلنساني  بفكره  العقل  إعمال  مجرد  إن 
املرجعية اإلنسانية، مينح اإلنسان القدرة على حتليل األحداث مع 
النقد واملقارنة بغرض االستنارة. وهذا في حد ذاته هو شهادة حرة 

لكل إنسان ترشده إلى احلقيقية وبالتالي احلق. 
واملعجزة من املنظور املسيحي ليست هي في حتويل املاء إلى خمر، 
املسيح  يسوع  الرب  شخص  على  االنفتاح  في  أساساً  هي  بل 
ومجده. والدليل، أن كثير من احلاضرين لم يؤمنوا بالرب على الرغم 
واخلمر  املاء  مستوى  على  واختبروها  صنعها  التي  املعجزة  من 

فقط... والُسبح هلل.

أجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني... املسيح في عرس قانا اجلليل )3(
بني املعجزة واإلميان في املفهوم املسيحي... عرس قانا اجلليل )3(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٤٦(  

مازال السؤال قائم! هل كان العهد املوسوي امتداد لعهد اهلل مع 
إبراهيم؟!!

كان هدف اهلل من عهده مع موسي ان يخرج روح مصر من داخل 
الشعب، واقصد بروح مصر، روح العالم الوثني الذي تربوا فيه على 
مدار 430 سنة عاش الشعب كعبيد للمصريني في تسخير وعبودية 
واثقال  الوثنية  العبادات  فأصبحت  االشغال،  احقر  يعملون  كانوا 
املصريني جزء ال يتجزأ من التكوين الداخلي للشعب العبراني الذي 
عاش في ارض مصر، لدرجة وصل بهم احلال الى انهم لَْم يَْسَمُعوا 

َِّة الَْقاِسَيِة. مِلُوَسى ِمْن ِصَغرِ النَّْفِس، وَِمَن الُْعُبودِي
)اخلروج ٦: ٩( عندما جاء لهم بخبر احلرية، لذا كان لزاماً على الرب 
احلرية  حياة  علي  قليالً  قليالً  الشعب  هذا  يدرب  ان  التعبير  جاز  لو 
الشعب  ينفصل  وان  مصر،  امراض  من  يشفي  ما  لكي  الداخلية 
وقوانني  شرائع  لهم  الرب  فوضع  الوثنية،  العبادات  عن  داخلياً 
وألزمهم بها، فكان الرب يتعامل مع الشعب كأطفال غير ناضجني، 
يعلمهم كل شيء حتى اصغر االشياء،  فكان هدف اهلل ان يكون 
مركز احلياة اجلديدة هو اهلل نفسه، ونعلم جميعاً إنه لم تكن إرادة 
الرب ان يزوغ ويدور هذا الشعب اربعني سنة في برية سيناء، اذ كانت 
الرحلة من جبل سيناء إلي قادش برنيع علي حدود ارض املوعد كانت 
تستغرق ١١ يوماً فقط لكن استغرقت الرحلة 38 سنة!؟ كما يذكر 
َّاُم الَِّتي ِسرْنَا ِفيَها ِمْن َقادََش بَرْنِيَع َحتَّى َعَبرْنَا وَادَِي زَارَدَ،  الكتاب »وَاألَي
َكانَْت ثََمانَِي وَثاَلَثنَِي َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ اجْلِيِل، رَِجاُل احْلَرِْب ِمْن وََسِط 
َلَِّة، َكَما أَْقَسَم الرَّبُّ لَُهْم«. )التثنية 2: ١4(، حتى مات كل اجليل  احمْلَ

اخلارج من ارض مصر!

كما  تهدف  كانت  اخلمسة  موسي  اسفار  في  والقوانني  فالشرائع 
ذكرنا:

١- حملو خرافات كانت موجودة في اجملتمع الوثني حول الشعب، سواء 
التي كانت في مصر او في ارض البرية او في ارض كنعان التي كانت 

متخمه بعبادات وثنية ايضاً. تأصلت داخلهم 
2- لكي يدربهم على االنفصال عن روح العالم. 

كأطفال  يستمروا  وال  الرب  معرفة  في  الشعب  ينمو  لكي   -3
محمولني بكل روح تعليم من هنا وهناك.

فكانت اولي تلك الشرائع هي الذبائح، اذ أن الذبائح سواء احليوانية 
او حتى تقدمي االباء ألبنائهم وبناتهم كذبائح بشرية كانت منتشرة 
العبراني حتى  بالشعب  احمليطة  الديانات  وفي كل  الزمان  ذلك  في 

في مصر.
إذا  اليهودي  الذبائح كانت متثل عنصر هام جدا في حياة  فشريعة 
كان يلزم على اي يهودي ان يقدم ذبيحة عن كل خطيئة سهو اي 
بال عمد ارتكبها، ووضع الرب لهم نظام ذبائحي طقسي محكم، إذ 
اطاع اليهودي هذا الطقس الذبائحي تأكد متاماً إن الرب، يهوه راضي 
 - احملرقة  ذبيحة  رئيسة هم:  ذبائح  لهم خمسة  الرب  عنه، فوضع 
الدقيق،  وتقدمة  السالمة  ذبيحة   - اإلثم  ذبيحة   - اخلطية  ذبيحة 
ولن اخوض بالتفصيل هنا في شرح الذبائح لكن ما اود ان اقوله إنه 
من هنا نشأت البدلية العقابية التي يُنادي بها لألسف داخل بعض 
من  قارب  و  شاخ  عهد  املوسوي  العهد  ان  رغم  اآلن،  إلى  الكنائس 
االضمحالل كما ذكرت رسالة العبرانني ،،َفإِذْ َقاَل »َجِديًدا« َعتََّق األَوََّل. 

ا َما َعَتَق وََشاَخ َفُهَو َقرِيٌب ِمْن االْضِمْحالَِل. )العبرانيني 8: ١3(.  وَأَمَّ
و  املوسية  الذبائح  طقوس  في  بوضوح  تظهر  العقابية  والبدلية  
ومنها   )١٦ اصحاح  الويني  )راجع  العظيم  الكفارة  يوم  في  باألحرى 
احمليطة  األمم  في  يتم  كان  كما  اإلنسان،  عن  احليوان  بدلية  جاءت 
الذكور  من  رحم  فاحت  كل  ئيقدم  أن  البد  كان  إذ  الرب،  بشعب 
)اإلنسان( أو احليوان كتقدمه وذبيحة للرب، ولكن كان احليوان يفتدي 
َجَسٍد  ُكلِّ  ِمْن  رَِحٍم  َفاحِتِ  »ُكلُّ  العدد  يذكر سفر  اإلنسان كما  بكر 
تَْقَبُل  أَنََّك  َغْيرَ  لََك.  يَُكوُن  الَْبَهائِِم،  وَِمَن  النَّاِس  ِمَن   ، لِلرَّبِّ ُمونَُه  يَُقدِّ
ِفَداَء بِْكرِ اإلِنَْساِن. وَبِْكُر الَْبِهيَمِة النَِّجَسِة تَْقَبُل ِفَداَءُه«. )العدد ١8: 

.)١5
بتأكيد  اليهودي  اإلنسان  يحظى  كان  العظيم  الكفارة  يوم  وفي 
إلهي إن خطاياه قد غفرت مهما كانت ليبدأ عام جديد، وهنا أقف 
وقفه قصيرة اللتقاط األنفاس، اذ كان اليهودي يوم الكفارة العظيم 
يتأكد بأن كل خطاياه قد غفرت، فباألولى انت يا من تؤمن بدم يسوع 

تؤمن  خطيئة،  كل  من  ويطهر  يغسل  الذي 
وتتأكد أن كل خطاياك غفرت وامتحى ذكرها، 

اما إذ كان بعد أن تعترف بها ال يزال لها ذكر وصدى داخلك فأرجوك 
تراجع إميانك في مدى فاعلية دم يسوع املسيح في حياتك!

من هنا خلق ناموس موسي من شعب إسرائيل مملكة ثيوقراطية، اذ 
كان يفترض أن يكون اهلل هو املركز وامللك، ففي اجملتمع اليهودي كان 
الدين واألمور احلياتية شيئا واحد، ال انفصال، لم تكن هنالك حرية 
فالشرائع  شيء،  كل  ميثل  كان  العبري  للشخص  الدين  ألن  دينية 
كانت حتكم كل مظهر من مظاهر احلياة على خالفها، ومن نتعلم 

من شريعة موسى ان الرب يريد ان يشير إلى: 
احلرفي من  اخلروج  وليس  العالم  روح  اقصد  العالم،  ١-ننفصل عن 
العالم، الن دعوة الكنيسة، والكنيسة هي جسد املسيح، انا وانت 

أن نكون نور وملح في وسط العالم وليس في داخل الكنائس.
 2- أن يكون الرب هو املركز وامللك في حياتنا، إذ إن الرب غيور كعريس 

يغار على عروسه.
 3- األهم هو أن الرب كان يشير أن تكون امورنا الروحية ال تنفصل 
فيه  ننجح  لم  الذي  التحدي  وهذا  اليومية  احلياتية  األمور  عن 
كمسيحني إلى اآلن رغم ان االمر في عهد موسى كان يُعاش بشكل 
خارجي فقط ولكن في عهد التجسد اإللهي أن بعد أن  احتد الرب 
بنا في التجسد أصبح هذا األمر سهل الوصول له بصدق إذ أن الرب 
هو العامل فينا وليس نحن لكن مع كل االسف تراب السنني من 
تعليم وتدين شكلي وصل بنا احلال أن نعيش كأهل العالم ساعه 
للرب و ساعات للعالم، بل استطيع أن أجزم أن البعض يعيش في 
حالة من اخلوف من العقاب األبدي فيعبد الرب السترضاء هذا اإلله 
وال  مسيحتنا  هذه  ليست  داخلية،  ازدواجيه  نعيش  لذا  الغاضب، 
هذه هي إرادة الرب لنا، بل يريد الرب لنا أن نكون ناجحني وتأمني في 
كل شيء غير ناقصني في شيء وهذا ليس مبجهودنا ولكن مبؤازرة و 

نعمة وعطية مجانية من الروح القدس الساكن فينا.

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــمتد )31( ملــكوت اللـ
العهد املوسوي ...عهد ...  َعَتَق َوَشاَخ
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مانشستر:

أبصرت بعد 47 عاماً من الظالم الدامس!
   السيدة )أودري شبرد( اإلجنليزية التي تبلغ من العمر 4٧ عاماً، ولدت 
مکفوفة، وتزوجت مبصراً، وأجنبت ابنة ثم أصبحت جدة وملا تر أياً من 

زوجها، وال ابنتها، وال حفيدها.
وتقول  تفتح عينيها  الدهشة وهي  أيام تصرخ من  بها منذ  وإذا     

ألفراد أسرتها: إني أرى!
التي جاءت بعد 4٧ عاماً من الظالم  باملفاجأة  تأثراً     وبكى اجلميع 

الدامس. يرى األطباء، أنها حالة جديرة بالدراسة.

دبي:

رحلة ليوم واحد.. مدن املستقبل داخل إكسبو 
2020

أنشأ القائمون على إكسبو 2020 دبي رحالت ليوم كامل في مختلف 
مرافق املعرض الدولي األكبر على مستوى العالم. وذلك في محاولة 

الستغالل األجنحة واملواضيع التي تتحدث عنها.
وضمن البرامج العديدة التي أعلن عنها القائمون على إكسبو 2020 
دبي، رحلة للتعرف على بعض خصائص مدن املستقبل، حيث مت بناء 

برنامج سياحي يلبي تطلعات املهتمني في مستقبل املدن.
وتتيح الرحلة استكشاف وإلقاء نظرة على جهود املشاركني الدوليني 
للتزاوج بني الطبيعة والتكنولوجيا إلعادة تشكيل مدن املستقبل، 

ومراحل التطوير والنقل احلضارية الذكية.
١- بلجيكا اخلضراء والذكية: 

ندعوك إلى مشاهدة تصميم مستوحى من القوس ليلقي الضوء 
على بلجيكا اخلضراء والذكية، والتعرف إلى كيفية اعتمادها على 
التقنيات  وعلى  الطاقة  من  احتياجاتها  لتلبية  املتجددة  املوارد 

الذكية.
2-  احلدود الالمتناهية في كوريا اجلنوبية: 

صوب  البشرية  قيادة  في  اجلنوبية  كوريا  جهود  إلى  للتعرف  فرصة 
مستقبل أكثر إشراقا، عبر جتربة مشهد نابض باحلياة ويزخر باأللوان 

والثقافة والتوجه  نحو مدن املستقبل.
3-  االبتكار احلضاري في جناح سنغافورة: 

املعمارية،  والهندسة  الطبيعة  بني  مذهلة  اندماج  لتجربة  فرصة 
األبعاد،  ثالثية  اخلضراء  املساحات  بتجربة  االستمتاع  خالل  من 
واستكشاف ابتكارات سنغافورة احلضرية في بيئة صفرية الطاقة.

4- الطبيعة والتكنولوجيا في بيالروسيا: 
واكتشاف  أوروبا  البكر في  الغابات  آخر  واحدة من  ندعوك ملشاهدة 
ومشاهدة  الطبيعي،  العالم  من  تعلمها  للبشرية  ميكن  دروس 
استعراض للطرق التي ميكن للطبيعة والتقنية مساعدتنا بها في 

مواجهة التحديات.
٦- تناول الغداء مع الروبوتات: 

ميكن  حيث  الروبوتات،  روعة  تعرض  تفويتها  ينبغي  ال  طهي  جتربة 
للزوار االستمتاع بعرض يضم أكثر من 30 فكرة في مطبخ سحابي 

حديث تديره الروبوتات.

الصني:

جيش حتت األرض
     ُعثر مبقاطعة تسنسي بالصني في قبو ضخم حتت األرض على 
جيش من احملاربني واجلياد والعربات باحلجم الطبيعي وكلها مصنوعة 
من الصلصال )الطني النضيج( وجد اجليش مدفوناً على بعد کیلومتر 
من قبر اإلمبراطور الصيني العظيم »کيرة شهواجن« الذي حكم من 
عام 22١ إلى 2١0 ق.م، وهو أول إمبراطور للصني املوحدة، كما أنه هو 

الذي بني سور الصني العظيم. 

بريطانيا:

فطائر أمطرتها السماء
الفطائر  جمع  في  البريطانية  »جالمورجان«  مدينة  أطفال  تسابق 

احملشوة بالتفاح التي أمطرتها السماء!
   فقد حملت عاصفة عنيفة هبت على املدينة، الفطائر للصغار من 

مصنع احللوى الذي في مدينه مجاورة. 

هنغاريا:

يوم االثنني في هنغاريا
)اجملر(  هنغاريا  شوارع  تغض  كانت  بكثيرة،  ليست  سنوات  حتى 
دور  الرتياد  بيوتهم  من  يخرجون  الذين  اثنني،  كل  مساء  بالناس، 
ملاذا  ولكن  واملقاهي.  واملطاعم  الرسم  ومعارض  والسينما  املسرح 
االثنني بالذات؟ اجلواب أن هذا اليوم كان هو يوم العطلة األسبوعية 

الرسمية للتلفزيون.

سان مارينو:

ابتكار سياحة »البحث عن عريس«.. حوافز 
مغرية
مارينو«،  »سان  جمهورية  واجهت 
بابتكار  سكانها،  أعداد  انخفاض 
»البحث  اسم  حتمل  جديدة  سياحة 

عن عريس«، بحوافز مغرية.
»سان  جمهورية  سكان  عدد  ويبلغ 
نسمة،  ألف   32 من  أكثر  مارينو«، 
السياحة،  على  اقتصادها  ويعتمد 
واملنسوجات،  املصرفية،  والصناعات 

واخلزف واألسمنت والنبيذ.
عبر  املشكالت  أصعب  من  واحدة  مارينو«،  »سان  جمهورية  وتواجه 
تاريخها على اإلطالق، والتي تكمن في أن نسبة اإلناث تفوق نسبة 
بها  الفتيات  زواج  لقلة  ونظرا  تعداد سكانها  لقلة  أدى  ما  الذكور، 
ازدهارها  من  الرغم  على  وذلك  املنقضية،  األخيرة  السنوات  خالل 
مستوى  على  أمانا  األكثر  الدول  من  كواحدة  وتقييمها  االقتصادي 

بلدان العالم.
وتبحث دولة سان مارينو، عن شباب من جميع أنحاء العالم للزواج 
من فتياتها بتسهيالت مغرية ودون دفع أي مصاريف، لتعويض هذا 

النقص احلاد في الزواج وإنقاذ البالد من هذه األزمة.

أفريقيا االستوائية:

شجرة »الباوباب«
تنمو في أفريقيا االستوائية شجرة » الباوباب«، التي متتاز بضخامة 
حجمها وعظيم نفعها: فمن حلائها تنتج األلياف التي تستخدم في 
صناعة احلبال واألقمشة، ومن اللب الذي حتويه ثمارها يُصنع طعام 
مقبول املذاق، وقد جتوف الشجرة متاماً، وتصنع منها بيوت السكنها 

الناس.

الواليات املتحدة:

كتاب للطهي بطريقة برايل
بسهوله  املأكوالت  أشهى  طهو  أمريكا  في  الكفيفات  تستطيع 
ويسر، والفضل يرجع إلى شركة أمريكية قامت حديًث بإصدار كتاب 
للطهي مطبوع بطريقة برايل لربات البيوت الكفيفات، وتستطيع 
ربة البيت أن تغسل الكتاب بعد االستعمال، إذ إن صفحاته مغطاة 

بطبقة من البالستيك.

اليونان:

متحف حتت املاء يتيح 
للزائرين »الغوص في 

التاريخ«
نحو  على عمق  يقع  يجتذب متحف 

السياحة يشّكل  من  نوعاً مختلفاً  إيجه  30 متراً حتت سطح بحر 
موقع  عاين  اآلثار«، يصفه سائح منسوي  وعلم  الغوص  من  »مزيجاً 

حطام سفينة »بيريستيرا« الغارقة بأنه...«غوص في التاريخ«.
وتشكل هذه اجملموعة أول متحف حتت املاء في اليونان افُتتح صيف 

العام 2020.
موقع حطام السفينة متاح فقط للغواصني ذوي اخلبرة. لذلك فإن 
قّلة هم الذين يقع االختيار عليهم للتمتع بهذه الرحلة السياحية 
اكتشاف  في  للتعمق  افتراضيا  بديال  تقدم  املدينة  لكّن  املاء.  حتت 

املوقع األثري.
القدمي في  إلى احلي  والذهاب  امليناء  وكل ما يجب فعله هو مغادرة 
ألونيسوس، حيث يسترشد الزائر ببضع الفتات بني البيوت التقليدية 
للواقع  يتيح من خالل خوذة  الذي  ألونيسوس  إلى متحف  للوصول 

االفتراضي، اكتشاف آثار أزمنة غابرة في قاع املتوسط.
ومع افتتاح متحف بيريستيرا حتت املاء، واألمل في جعل حطام أربع 
سفن أخرى في اجلوار في متناول الغواصني من مختلف أنحاء العالم، 
الغوص.  رئيسية لعشاق  أن تصبح وجهة  ألونيسوس  تعتزم جزيرة 

وأعلنت احلكومة اليونانية عزمها على تطوير »سياحة الغوص«.
وأوضح وزير السياحة اليوناني هاري ثيوخاريس أن احلكومة تستهدف 
بهذه السياحة »جمهوراً خاصاً ينفق بسخاء للغوص ويختار وجهته 

وفقا خملتلف خيارات الغوص«. 

عالم بال حدود2121

روسيا:

طاقم سينمائي يصور أول فيلم في الفضاء

مختلفة  بطريقة  الفضاء  نحو  السباق  في  املقدمة  روسيا  احتلت 
إلى  سينمائي  فيلم  تصوير  فريق  إرسال  في  جنحت  إذ  املرة،  هذه 

محطة الفضاء الدولية.
في  فيلم  تصوير  ملشروع  »ناسا«  األمريكية  الفضاء  وكالة  وجتهز 

الفضاء من بطولة املمثل توم كروز.
وفي الفيلم الروسي، الذي يخرجه كليم شيبينكو، ستلعب املمثلة 

يوليا بيريسيلد دور البطولة.
من  تقلهما  التي   »١٩  - أس  أم  »سويوز  الفضائية  املركبة  وأقلعت 
كازاخستان، ووصلت بعد ثالث ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

ورّكزت عدسات التصوير على بيريسيلد وابنتها آنا البالغة من العمر 
١2 عاماً التي شاهدت والدتها من مسافة آمنة، خالل إقالع املركبة 

نحو الفضاء، في أجواء ال تخلو من االستعراض التجاري.
شيبينكو  أن  إلى  كاربونينا،  صوفيا  املمثلة  اخملرج،  زوجة  وأشارت 

اضطر خلسارة ١5 كيلوغراما من وزنه قبل انطالق مهّمته.
قائد  وقال  شكابلروف.  أنطون  الفضاء  رائد  بقيادة  املركبة  وأقلعت 

املركبة بعد وقت قصير من اإلقالع إن »الطاقم في حالة جيدة«.
يزيد  ما  بعد  الدولية  الفضاء  محطة  في  »سويوز«  املركبة  ورست 
قليالً عن ثالث ساعات. وأمام اخملرج واملمثلة ١2 يوما فقط لتصوير 

املشاهد في الفضاء.
وكالة  رئيس  إلى  الفضاء  في  فيلم  تصوير  فكرة  وتعود 
بطرد  ما  وقت  في  قام  الذي  الروسية،  الفضائية  »روسكوسموس« 

رئيس البعثات في الوكالة، بسبب خالف حول مشروع التصوير.
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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There is Always Hope
I have no words to make this difficult and challenging time 
pass.
Nor do I know how long it will last.
It’s been a long time since we’ve lived ‘the way it used to be’ 
At times, it feels like it has been eternity.
You may be tired, bored, and sick of home,    
You might be irritated of feeling alone.
But know this - you are not the only one,
Because after the storm, there is always sun.
I know it feels like there is no end,
And sometimes, you become your own worst friend.
Please be mindful of what you tell yourself,
And mind your health - this is your wealth.
The storms will pass, trust me when I say,
You will survive another day.
Though this time feels like a crashing ride,
You have all you need, right inside.
Take heart, even though you do not feel strong,
It is okay to feel - you are not wrong.
You are not weak for feeling the pain,
Though you are learning to dance in the rain.
Take a breath, maybe even two
And know that there is always hope for you.
This season will pass, when the time is right,
There is always hope - keep this in sight.

JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

drawings using AutoCAD.
• Conduct inspections and surveys of telecommunication sites.
• Prepare technical reports and deficiency reports of the inspected structures.
• Other duties, as assigned.
Educational background:
• Diploma in Civil Engineering / Architectural from an accredited College.
• Capability of working at heights under various weather conditions.
• Willing to work on a combination of field and office work. Travel will be required on 

ad-hoc basis.
• Knowledge of AutoCAD software.
• Knowledge of MS Office and Acrobat Adobe.
• Highly organized, detail oriented, and the ability to manage many projects 

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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