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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

هل اقترب املستحيل أن يكون ممكنا؟هل اقترب املستحيل أن يكون ممكنا؟
»إلغاء خانة الديانة«... بني امليل الرئاسي »إلغاء خانة الديانة«... بني امليل الرئاسي 

واحلقوقي والرفض احلكومي والشعبي )واحلقوقي والرفض احلكومي والشعبي )11--33((

فورد: نحن في أمس احلاجة فورد: نحن في أمس احلاجة 
إلى مهاجرين جدد إلى مهاجرين جدد 

من جميع أنحاء العالممن جميع أنحاء العالم

  

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

بداية من بداية من 20222022 لن يضطر سكان أونتاريو  لن يضطر سكان أونتاريو 
إثبات حصولهم على التطعيمإثبات حصولهم على التطعيم
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امليكروباص و »العنعنة« والتاريخ
عدة  منذ  القاهرة  نيل  في  ميكروباص  سقط 
والشرطة  والدولة  الصحافة  أسابيع، وعاشت 
اختفى  والتوهان،  التخبط  من  كبيرة  فترة 
تطوع  قش،  كومة  في  إبرة  وكأنه  امليكروباص 
عدد من أمهر الغواصني للبحث عن امليكروباص 
بدون جدوى، النيابة احتارت في التوصيف هل 
أين  لكن  وقدر؟  قضاء  حادث  أم  جرمية؟  هي 
ال  واحد،  راكب  حتى  يوجد  ال  اجلرمية؟  جسم 
املعدنية؟،  اللوحة  أين  اختفاء،  بالغات  توجد 
من هو السائق..الخ ..ألف سؤال وسؤال أشعل 
وفي  امليكروباص،  هذا  حول  والغموض  احليرة 
وأنها  ميكروباص،  يوجد  ال  أنه  اتضح  النهاية 
عابر  أطلقها  إشاعة  أو  مرسل  كالم  مجرد 
سبيل، بغرض أو بهزار - اهلل أعلم- ومت تناقلها 

عبر »العنعنات«، إلى أن أصبحت حقيقة.
         وتاريخنا العربي لألسف يعيش حكاية 
امليكروباص منذ فجر التاريخ، يعيش أسير تلك 
واإلحصاء،  التوثيق  يكره  تاريخ  »العنعنات«، 
ويعادي الرقم والصورة واحلفرية، مغرم باملالحم 
زيد  أبو  ومالحم  حكايات  ألجواء  وعاشق 
في  أن حتكي حكاية  عزيزي  يا  ، جرب  الهاللي 
من عشرة  طابور مكون  في  يقف  أذن شخص 
حكيتها  التي  احلكاية  أن  ستجد  أشخاص، 

عن زيد في بداية الطابور، صارت عن عبيد في 
آخر الطابور ، حكاية بسيناريو مختلف وحوار 
مضاد ومختلف متاماً عن حقيقة ما ذكرت في 
البداية، فما بالك بقول قد قبل منذ 2٥٠ عاماً 
بأنه  إقناعي  وتريد  »العنعنات«  عبر  تناقله  ومت 
قد نقل كما هو باحلرف واللفتة، مهما قلت عن 
ذاكرة احلفاظ، فنحن في عصر أقوى ذاكرة وهي 
رصدتها  أحداث  حول  نتجادل  ومازلنا  الصورة 

الكاميرات ونختلف فيها!!
        فمازالت جرمية قتل كنيدي على سبيل 
أو  قتل  تفاصيل   مازالت  رواية،  ألف  لها  املثال 
طرق  ولها  غامضة  عامر  احلكيم  عبد  انتحار 
حكي بعدد حكائيها، مازال نيازي مصطفى ال 
نعرف سبب موته، مازال اختفاء اإلمام موسى 
الصدر لغزاً !! هذه مجرد أمثلة حلكايات قريبة 
تتضارب فيها اآلراء، وأتعجب جداً من كم الثقة 
أحداث  مع  البعض  به  يتعامل  الذي  واليقني 
أكثر من ألف سنة، يحكون عنها  حدثت منذ 
وكأنهم رأوها رؤي العني منذ دقيقة! بل ويبنون 
على تلك احلكايات يقينيات دينية ترتقي ملرتبة 
العقيدة، ويتناحرون بسببها مثلما يحدث بني 
تصبح  املثال،  سبيل  على  والشيعة  السنة 

تلك اليقينيات ديناً موازياً بديالً.

باحثون  تساءل        
التاريخ  في  كثيرون 

يتعاملون  والذين 
كــــ«علم«  معه 
كــــ  وليس 

سمر«،  »جلسات 
حفريات  عن 
حتى  األنبياء 

وتوثيق،  ومسئولية  بجد  التاريخ  يكتبوا 
وطرحوا على سبيل املثال قصة النبي موسى 
والنبي يوسف، وقالوا أين هي على جدران معابد 
الفراعنة وبردياتهم؟! وعندما اقترب طه حسني 
لنصوص  املوضوعية  املناقشة  محاولة  من 
التشكيك  ميتد  أن  السلفيون  خاف  شعرية، 
لوال  بالغاً،  فيه  فقدموا  أخرى  ملناطق مقدسة 
وكيل النيابة املستنير محمد نور، لقضى طه 
حسني نصف عمره بني جدران السجن! تساءل 
نص  أقدم  وثيقة  عن  احلقيقي  التاريخ  عالم 
مقدس لكل دين، أراد أن يلمس هذا النص البكر 
في طزاجته األولى، لكن حراس املعبد أطلقوا 
زبانيتهم على هؤالء الباحثني الذين إتهموهم 
باالزدراء... تاريخنا يا سادة يحتاج إلى الوثيقة 

ال »العنعنة«.

بقلم:  د. خالد منتصر

مجلس إدارة و أسرة حترير »جود نيوز«مجلس إدارة و أسرة حترير »جود نيوز«
يقدمونيقدمون

 خالص التهنئة  خالص التهنئة 
للكاتبة / سماح أبو بكر عزتللكاتبة / سماح أبو بكر عزت

حرم الزميل الكاتب د. خالد منتصر حرم الزميل الكاتب د. خالد منتصر 

حلصولها علي جائزة حلصولها علي جائزة IBBYIBBY الدولية ألدب األطفال لعام  الدولية ألدب األطفال لعام 20202020
تكرمي مستحق للكاتبة الكبيرةتكرمي مستحق للكاتبة الكبيرة
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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

الصيفي  التوقيت  نهاية 
بالتوقيت  العمل  وبداية 
الشتوي في أونتاريو يوم 7 

نوفمبر
.......................................ص9

سنوات..  منذ  مرة  ألول 
الطوارئ  حالة  مد  إلغاء 

في مصر
.....................................ص11

 7 احمللية  االنتخابات 
إلى  والطريق   ... نوفمبر 

الراحة يبدأ بالرضا
.......................................ص4 

تورنتو  مدارس  حصول 
على أجهزة اختبار فيروس 
الطالب  ليأخذها  كورونا 

إلى منازلهم
.......................................ص9

حتى ال يتحول مهرجان اجلونة حتى ال يتحول مهرجان اجلونة 
من مهرجان إلي مولد من مهرجان إلي مولد         

أُختتم مهرجان اجلونة منذ أيام في دورته اخلامسة بعد ثمانية 
أكتوبر، وحصد »حياة  انطالقه في اخلامس عشر من  أيام من 
 ، الطويلة  الوثائقية  األفالم  ذهبية  سيرانو  لريناتو  إيفانا« 
لـ  »كاتيا«  فيلم  حصل  بينما  »اوستروف«،  لفيلم  والفضية 
ناتوتشينسكي علي ذهبية األفالم القصيرة ، وذهبت الفضية 
لـ »االبن املقدس«. وحمل املهرجان مواقف ورسائل ومالحظات 

عدة أهمها:
أثار جدالً في  - كالعادة وللعام اخلامس املهرجان 
في  وليس  األزياء  في   ، أفالمه  في  وليس  نسائه 
أكثر  اإلهتمام  بدر  جنالء  فستان  وحصد  األداء، 
في  اجلميع  أنخرط  وكالعادة  اجلوائز.  حصدوا  ممن 

القشور دون جوهر املهرجان ذاته.
- املهرجان كشف عن عري حقيقي ولكن ال عالقة 
أسوء  والذي هو  ولكنه عري عقلي  بالقماش،  له 

من عري اجلسد، فهذه فنانة لم تستطع اإلجابة علي سؤال 
في  لسنا  أننا  تقول  كبيرة  جنمة  وهذه   ، كام؟«  الثالثة  »ثلث 
مجتمع ذكوري ودليلها أن عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور .. وال 
أعلم ما عالقة هذا بذاك! ، وآخرون بـ  Schizophrenia يحدثوننا 
عن ما يسمي بـ »السينما النظيفة«، سطحية النجوم وقصر 
التغطية الصحفية علي مالبس الفنانات وسماجة املذيعني 

هو العري وليس غيره.
- مهرجان هذا العام كشف عن خطورة االنقسام االجتماعي 
والطبقي احلالي، إنقسام تراه مجسداً في تعليقات الكثيرين 
اململوءة بالشماتة علي حريق قاعة املهرجان قبل ساعات من 

انطالقه ، وكذلك رأيناه في عبارات وتصريحات 
ضد  والعنصرية  باإلحتقار  واململوءة  الفنانات 

أبطال فيلم »ريش«، لدرجة وصف أحدي الفنانات لهم بـ »أنهم 
اإلجتماعية«  »العدالة  مطلب  ليصبح  الشارع«.  من  جايني 
مطلب  بات  سنوات  عشر  قبل  املصريني  بيه  طالب  والذي 
حتمي وضروري، فالعيش في جزر منعزلة لقطاعات منفصلة 
عن األخرى أشعل الكراهية وقٌسم اجملتمع ودمره 

أخالقياً.
- املهرجان أمت عامه اخلامس، وآن اآلوان أن يضع نفسه 
آن  الكبرى،  العاملية  السينمائية  املهرجانات  بني 
اآلوان أن نري مهرجان اجلونة مع مهرجانات برلني 
وبينال،  وكان  فرانسيسكو  وسان  دانس  ورين 
بالقدر  املهرجان  العاملية  الصحف  تتناول  فلم 
خبراً  هنا  الكندية  بالصحف  أرصد  ولم  الكافي 
عنه، وهذا ال يليق مبهرجان ميلك رعاته وإدارته نفس ما ميلكه 
مثيلهم باملهرجانات الكبري، انتقال نحو العاملية ليس فقط 
علي صعيد جودة األفالم والتحكيم والنجوم لكن مع تفعيل 
 Racism and الـ  مثل  واالنسانية  واحلقوقية  املساواة  قوانني 
أو إعالمي  Hate acts ومنع من يخالفها سواًء كان سينمائي 
املهرجانات  غرار  القادمة علي  دوراته  املهرجان في  من حضور 
األشهر بالعالم لتالفي العبارات العنصرية التي سمعناها به. 
نحتاج وبشدة أن يظل مهرجان اجلونة مهرجاناً سينمائياً وال 
نسمح للتناول الشعبي والثقافي واإلعالمي احلالي أن يحوله 

إلي »مولد«

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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يتصاعد الكبُت فيزداد الرياء 
نِقمة  من  الذات  حلماية 
االضطرابات  وتكثر  امُلتمع، 
اجلُنون  وأشكال  النفسية 
وتقبُّل  التساُمح  ويقل 
انفجار  مع  امُلتلِف  اآلخر 
موجات الُعنُصرية والسعي 
وحتويلهم  األفراد  لتنميط 

وعقول  بشرية  أجساد  إلى 
التفكير  عن  عاجزة  روبوتية 
الدين  فيتحوَّل  اخلالَّق،  احلُر 
التي  الرموز  من  رمٍز  إلى 

األضعف  لقهر  عفاء  الضُّ يستغلها 
منهم.

رموز  من  رمٌز  حقيقته  في  الدين  إن 
مشاعر  بتهذيب  تُعنى  التي  الروحانية 
الغريزية،  ونوازعهم  وأخالقهم  البشر 
ليَس سجًنا وال جالدًا وال سيًفا ُمسلًطا 
مع  أو  معه  يتفقون  ال  من  أعناق  على 
صبورًا  حليًما  اخلالِق  كان  وإذا  بعضه، 
وجدلهم  البشر  تساؤالت  على  رده  في 
العنيد عبر رُُسلِه وأنبيائه رغم إمكانية 
يكون  ال  فلماذا  بطرفة عني؛  سحقهم 
الكائن البشري الذي يزعم انتمائه لهذا 
تعامله  في  السبيل  هذا  الدين سالًكا 
مع البشر باحلكمة واملوعظة احلسنة؟!

يزعمون التديُّن وهم يشتمون، يغتابون، 
مال  يأكلون  الغير،  حقوق  ينهبون 
بالعار  لآلخرين  يتسببون  الضعفاء، 
ُسمعة  يلوكون  والفضيحة،  واخلزي 
اآلمنني،  يُروعون  بيوتهم،  في  الغافلون 
كبيرًا  يوقرون  وال  صغيرًا  يرحمون  ال 

أو  مريٍض  ُحرمة  يرعون  وال 
بكل  يستهترون  ُمعافى، 
يذكرون  ال  عظيٍم،  مبدأ 
الشرع إال إذا وافق مصاحلهم 
الفانية،  الرخيصة  الدنيوية 
من  على  يتكالبون  ثم 
ينسى تأدية بعض الطقوس 
التي  الظاهرية  الدينية 
سواه  دون  للرياء  يستغلونها 
غضبهم  جام  عليه  ليصّبوا 
ونقمتهم الناجمة عن تراكم 
أعماقهم  في  والكبت  القمع 

من بؤس حياتهم اخلاوية من املعنى.
يكون  أن  حًقا  املُتدين  باإلنسان  يجدر 
وأفعاله،  بأفكاره  األرض  إلعمار  أهالً 
في  احلقيقة  عن  باحًثا  ُمتدبرًا  ُمتفكرًا 
ورفيف  النحل  وخاليا  النمل  جحور 
بإبداٍع  املنقوشة  الفراشات  أجنحة 
على  ألشقائه  ُمنِصًتا  عظيم،  إلهي 
في  ُشركائه  ألنهم  البشر  من  األرض 
سبيل  وانعدام  احليلة  وقلة  الضعف 
أن  ذاكرًا  احلياة،  لُعبة  بُحرية من  الهرب 
املمكن  من  كان  يُصادفه  شخٍص  ُكل 
أن يكون هو لو عاش حياته ومر بنفس 
هي  اإللهية  الرحمة  لكن  ظروفه، 
ُمترفًعا  املصير،  هذا  من  أنقذته  التي 
وصراعاتهم  الرُّعاع  سفاسف  عن 
يعرفون،  وال  يعرفون  من  مع  اخلسيسة 
تراها  التي  الدين  مبظاهر  الظهور  أما 
سوى  فليَس  القلب  يُبصرها  وال  العني 
رياء، وكذب، واّدعاء، ومجّلبٌة للبالء على 

البالد والِعباد.

أين تدينكم املزعوم؟
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االنتخابات احمللية 7 نوفمبر
في  ستجري  التي  احمللية،  االنتخابات  عن  بعيدا      
على  االنتخابية  واحلملة  نوفمبر،   7 يوم  الكيبيك 
أوجها، رغم أن البعض يشعر باإلحباط من النظام 
فيه  تقسم  الذي  الكندي،  الفيدرالي  االنتخابي 
السكاني،  الوزن  تراعي  ال  بصورة  االنتخابية  الدوائر 
احلزب  التوالي  على  الثانية  للمرة  يجعل  ما  وهو 
احملافظ يفوز بأغلبية األصوات على مستوى مجمل 
الليبرالي  احلزب  يفوز  ذلك  ورغم  الكندية،  األقاليم 
هناك  أن  بسبب  الوزارة،  وتشكيل  باالنتخابات، 
كندا  شرق  املتواجدة  مثل  السكان،  قليلة  أقاليم 
علي األطلسي تستحوذ على مقاعد أكبر من تعداد 
الكندي  والغرب  البراري  بأقاليم  مقارنة  سكانها، 
على احمليط الهادي، ومخصص لها عدد من املقاعد 
بأن  علما  الكندي،  السكاني  ثقلها  مع  يتناسب  ال 
في  باألساس  يتركز  لكندا  الكبير  السكاني  الوزن 
أونتاريو والكيبيك، وفيهما تقريبا أكثر من  إقليمي 

%50 من تعداد سكان كندا.
      في هذا السياق، حتى لو كنت صوتت للمحافظني، 
االنتخابي  النظام  بسبب  التوفيق،  يحالفك  ولم 
موضوعية،  قواعد  وزن  االنتخابية  الدوائر  لتوزيع 
بعض  بحبط  أن  يجب  ال  هذا  فإن  الليبراليون،  وفاز 
املرشحني ويتجاهلوا املشاركة في االنتخابات احمللية، 
التي متثل وزن نسبي مهم للغاية، فيما يتعلق بإدارة 
شئون احلياة اليومية، وندعو اجلميع للمشاركة في 

االنتخابات احمللية بكثافة وفاعلية.
الغيرة وحشة .. فيلم ريش .. واجلائزة الكبرى

والفن  التعبير  حرية  مع  أنني  من  الرغم  على     
ما صدر  هالني  أنني  إال  املتمع،  للتعبير عن حركة 
كل  وليس  قدر  مشاهدة  بعد  الفنانني  بعض  عن 
مهرجان  في  النقاد  جائزة  على  احلاصل  ريش  فيلم 
أن  تعني  النقاد«  »جائزة  الفرنسي،  الدولي  كان 
إدارة مهرجان كان لن  التقدير، ألن  الفيلم يستحق 
تعتمد على نقاد محدودي املهنية، بل على العكس 
قرار  نحترم  جتعلنا  العاملية،  املهرجان  فسمعة 
جلانها التحكيمية، ملا للمهرجان من مكانة عاملية 
أو محترفا  ال يستطيع أي شخص سواء كان عاديا 

للفن أن ينكرها
    من حقك أن تعبر عن رأيك في أن الفيلم يعجبك 
أو ال يعجبك فهذا حق أصيل لك، وهذا في جوهره 
يدعي  أن  املنطقي  من  ليس  لكن  الرأي،  عن  تعبير 
البعض أن الفيلم الذي قام بالتمثيل فيه عدد من 
من  دقيق  باختيار  مرة،  ألول  املصرية،  الشخصيات 
دميانة  الفيلم  وبطلة  الزهيري،  عمر  الواعد  املرج 
يرى حواراتهم  املنيا، ومن  نصار حنا، من إحدى قرى 
املتلفة، خاصة املرج أو املمثلة الرئيسية يجد فيها 
الصدق وتقدمي صورة مغايرة جلانب من واقع املتمع 

املصري الفقير، الذي ال يستطيع أحد أن ينكره. 
       ولذا كان من الطبيعي أن تظهر الغيرة واحلقد 
لم  الذين  الساحة،  على  الفنانني  من  نفر  قبل  من 
املهرجانات  مستوى  على  مكانة  أي  ملصر  يحقق 
العالية مثل مهرجان  واملكانة  القيمة  ذات  الدولية 
كان.  ويبدو ألنه ليس هناك ظهر إعالمي متحالف 
الفنانني،  الفيلم، مثلما هو احلال لبعض  مع صناع 

لم ينل الفيلم ما يستحقه من تقدير.
أول  هي  الفيلم،  عليها  حصل  التي  فاجلائزة         
جائزة ألول فيلم مصري، بعد أن شارك في املسابقة 
النقاد   .. أينعم  الدولي،  النقاد  ألسبوع  الرسيمة 
أو  ظهروا  من  أنفار  أو  مجموعة  وليس  الدولي، 
سيظهرون ملاملة نفر الفنانني الذي هاجم الفيلم 
دون أسباب واقعية، ولم يثنوا على جناح الفيلم في 
احلصول على أول جائزة في مهرجان كان السينمائي 
يفوز  الذي  األول،  املصري  الفيلم  يعد  الدولي، حيث 
ملهرجان  الدولي  النقاد  أسبوع  في  الكبرى  باجلائزة 

كان.
الرسمية ألسبوع  املسابقة  الفيلم في       شارك 
املقامة ضمن فعاليات مهرجان كان  الدولي  النقاد 
باجلائزة  وفاز   74 النسخة  في  بفرنسا  السينمائي 
الفيلم  الدولي وهو  النقاد  الكبرى ملسابقة أسبوع 
أسبوع  الكبرى في  باجلائزة  يفوز  الذي  األول  املصري 

نقاد مهرجان.
عن  “ابحث  “مينا..   .. ظلم”   فما  آباه  شابه  »ما 

الوالدين لتفهم سلوك األبناء
منذ  تفكيرا،  من  حيزا  أخذ  طاملا  املثل  هذا         
مالحظة  يهمني  ما  ودائما  عاما،  ثالثني  من  أكثر 
والفتيات،  الشباب  سلوكيات  في  والتفكير  وحتليل 
قيمهم  ونسق  تربيتهم  بنمط  ذلك  ومقارنة 
دراساتي  بحكم  فيها.  ونشأوا  تربوا  التي  والبيئة 
في الغرب والشرق، وجزء من عملي، الذي كان يقوم 
اخلطاب  فهم  ومحاوالت  والتحليل  املالحظة  على 
في  لألشخاص  ثم  ومن  للسياسيني،  والكلمات، 
دوائر عالقاتي االجتماعي، كنت أهتم وما زلت كثيرا، 
بسلوكيات الشباب، ألنهم أكثر تعبيرا عن والديهم 

والبيئة التي نشأوا فيها.  
        هناك تقريبا كل النماذج اإليجابية واملوضوعية، 
كانت خارجة من بيئة طيبة، راضية، محترمة، تعلم 
أبنائها قيم محترمة وقيمة وذات مسؤولية واحترام 
التي  السوية،  غير  الشاذة  احلاالت  وبقية  لألخرين، 
إال  ذلك  يكن  فلم  مشوهه..  سلوكيات  من  تعاني 
تعبير عن مشاكل جمة عاني منها بسب الوالدين 
.. األب واألم، والتي تتنوع أسبابها ومنها عدم الرضا 
والنظر لآلخرين ومحاولة احلصول  والطمع واجلشع 
 .. يستحقون  ال  كانوا  لو  حتي  اآلخرين  يد  في  عما 
كما   .. يعرفها  من  سوية،  غير  شخص  ولكنها 
يقول املثل املصري “اعرف صاحبك وعلم عليه”، جتد 
.. ألنها مصدر  التعامل معها  نفسك في غني عن 
ومحاولة  النفسية  واألمراض  واملتاعب  للمشاكل 
التي  الصور،  مبختلف  حولهم  من  وابتزاز  استغالل 
مع  والتعامل  عنها  غني  في  منا  السوي  أصبح 
ومشاكل  نقص  عقد  من  يعانون  الذين  أصحابها، 
ال  واقع  ولكنها  بها،  واعيني  غير  أو  يدركونها  ال  رمبا 

يستطيعون التخلص منه.
تربوا في  األبناء  اآلخر، عندما جتد  اجلانب        على 
اهلل  ونعم  بالرضا  يشعرون  والدين  من  سوية  بيئة 
وتقاليد  وعادات  قيم  نسق  أبنائهم  في  ويغرسون 
طيبة ومحترمة، ويتمتعون باجتماعية وصفاء وتوزان 
اآلخرين  مع  اإليجابي  تعامل  علي  ينعكس  نفسي، 
النفسية  العقد  عن  بعيدا  وحميمية  حب  بكل 
ومتني اخلير لكل من حولهم .. جتد أن األبناء يتمتعون 
بدرجة عالية وكبيرة من احترامهم لآلخرين، واحترام 
وحب اآلخرين لهم، كما أن املسؤولية تصبح سمة 
أساسية لهذا الشخص، ألن تربي في أسرة الوالدين 
والتقرب  بالرضا  ويشعران  البعض  يحبان بعضهما 
أبنائهم،  في  اإليجابية  القيم  هذه  وغرس  اهلل  من 
ولهذا يكون من الطبيعي أن حتترم وحتب وتعلي من 
شأن الوالدين وكل من يرتبط بهم، ومن هذه النماذج 
بكل  للمسؤولية  املتحمل  الوسيم  احملترم  الشباب 
ويقدرهم،  اجلميع  يحترم  الذي  عماد”،  مينا  رجولة” 
ويحظى هو “وأبيه وأسرتهم” بحب واحترام وتقدير 
الواجب  يعرفهم ألنه شاب، ال يختلف في  كل من 
واملسؤولية وحب واحترام اآلخرين عن والدين، ولهذا 
واملكانة  والقامة  والتقدير  احلب  األسرة بكل  حتظي 

العالية. 
شباب  علي  ينطبق  عماد”  على “مينا  ينطبق  وما 
لتعرف  الوالدين  عن  ابحث   .. كثير  آخري  وشابات 
حاالت  هناك  أن  تفهم  مع   .. األبناء  سلوك  وتفهم 
والسلوكي  االجتماعي  التحليل  لقواعد  مغايرة 

والنفسي، فلكل قاعدة حاالتها املغايرة. 

االنتخابات احمللية 7 نوفمبر ... 
والطريق إلى الراحة يبدأ بالرضا

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   تنّزه أحدهم في وادٍ جميل، اشجاره خضر 
وازهاره متألقة، وإذ نظر من هناك إلى اجلبال 

احمليطة باملكان، الحظ قمة جرداء تغمرها 
الثلوج الباهرة!

   فكر في نفسه: »سأمتحن 
نفسي ضد هذا اجلبل«، وبدأ 

رحلة التسلق نحو الذروة!

  عندما بلغها وقف 
على حافة العالم، 

كان في وسعه أن يرى 
أقاصي الدنيا، وأفعم 
قلبه اعتداداً بالنفس!

   في هذه الغبطة، سمع 
فحيحاً عند قدميه، فخفض 

بصره، وأبصر حّية، وقبل أن 
يستطيع حراكاً، تكلمت احلّية: 

   »أنا مشرفة على املوت؛ فهذا املرتفع 
شديد البرد، وليس فيه طعام. ضعني حتت 

قميصك وأنزلني إلى الوادي«!

   أجاب الفتی: »كال. أنا أعرف احلّيات 
امللجلة على شاكلتك، إذا التقطتك 

تلدغينني، ولدغتك ستقتلني«! 

   قالت احلّية: »ليس األمر كذلك، سأعاملك 
على نحو مختلف، لن أؤذيك في مقابل 

صنيعك«!

   قاوم الفتی هنيهة، لكن احلّية 
كانت شديدة اإلقناع!

   أخيراً دسها الِغّر حتت 
قميصه، ونزل بها إلى 

الوادي، حيث ألقاها على 
االرض برفق!

   فجأة التّفت وأنشبت 
أنيابها في ساقه!

   صرخ الفتي: »لكن وعدتني!« 

   أجابت احلّية، وهي تنساب بعيداً: »كنت 
تعرفني على حقيقتي عندما التقطّتني«!

   اروي هذه القصة، على الذين قد تراودهم 
حّية املدرات، فتقتلهم اللذة!

   وأذّكرهم ـ مخلصاً ـ، بكلماتها: »كنت 
تعرف حقيقتي عندما التقطّتني«!...

عـادل عطيـة

    وعــد 
احلّيـة

ما بني علماء 
يكتشفون 

و)علماء( يحرمون! 
عالم  في  املوازين  يقلب  قد  طبي  تطور  في 
قد  طبية  لثورة  يؤدي  وقد  األعضاء  زراعة 
طبي  فريق  جنح  البشر،  ماليني  حياة  تنقذ 
من اجلراحني األمريكيني املهرة بقيادة دكتور 
خنزير  كلية  زرع  في  مونتجومري«  »روبرت 
معدل چينياً في جسد بشري المرأة متوفاة 
إكلينيكيا )بعد استئذان أسرتها في املضي 

قدماً في هذا األجراء(.
وأظهرت النتائج أن الُكلية التي استغرقت 

ُكلية  لتوصيل  ساعتني  زراعتها 
الدموية  باألوعية  اخلنزير 

عمل  مراقبة  ومت  للسيدة 
مدار  على  الُكلية 

ووجد  ونصف  يومني 
أنها  الطبي  الفريق 
ممتاز  بشكل  تعمل 
البشرية  كالكلية 
كلية  وكأنها  متاماً 

وليس  إنسان  ملتبرع 
يرفضها  ولم  خنزير 

اجلسم البشري كما كان 
يحدث في السابق! 

معنى  ما  عزيزي  يا  تعلم  هل 
هذا؟! معنى هذا أن رمبا يكون هذا حالً 

طال انتظاره من قبل ماليني البشر الذين يتم 
لسنوات  رمبا  االنتظار  قائمة  على  وضعهم 

من أجل قلة أعداد املتبرعني باألعضاء. 
فبالتأكيد  التفاؤل  في  أفرط  أن  أريد  ال 
ودراسات  بالقليل  ليس  وقت  هناك  مازال 
قبل  من  التقنيات  هذه  إلجازة  مستقبلية 
اجلهات العلمية املنوط بها هذا ولكن العلم 

عودنا دائماً أنه يصنع املعجزات!
في املاضي كان جسم األنسان يرفض زراعة 
عضو من حيوان اخلنزير نتيجة جزئ معني أو 
مادة معينة في أعضاء اخلنزير ولكن بتعديل 
لم  املادة  هذه  تكوين  عن  املسؤول  الچني 

يرفض اجلسد البشري أعضاء اخلنزير!
طويلة  لسنوات  أنه  تعلم  القارئ  عزيزي   
مع  كرمياً  الرائع  احليوان  هذا  اخلنزير  كان 
قدم  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  اإلنسان، 
البشر كما  لينقذ ماليني  األنسولني  اخلنزير 
لإلنسان،  اخلنزير  قلب  صمامات  تستخدم 
وها هو يحدث ثورة في عالم الطب من خالل 
أن  زراعة األعضاء! وال أعلم هل هي صدفة 
يكون الدكتور العظيم »روبرت مونتجومري« 
زُرع  وأن  اإلجناز هو نفسه سبق  صاحب هذا 
له قلب منذ سنوات وهذا القلب أنقذ حياته 
العلم  أنقذه  الذي  العالم  هذا  هو  فأصبح 
ذات  بنفس  كلها  للبشرية  اجلميل  ليرد 

التخصص في العلم.
زراعة  منوذج  أن  »مونتجومري«  دكتور  يقول 
األعضاء القدمي املتمثل في أنه يجب أن ميوت 
انسان ليحيا انساناً آخر بزراعة عضو له لم 
يعد مناسباً وخصوصاً أن اآلن أكثر من %40 
زراعة األعضاء ميوتون  من املرضى املنتظرين 

قبل أن يجدوا هذا العضو!
بالطبع  مونتجومري«   « دكتور  وأضاف   
نحتاج  وبالطبع  مبكرة  أبحاث  مازالت  أنها 
دكتور  أكد  كما  مستقبلية،  لدراسات 

العقود  في  أنه  في  يثق  أنه  »مونتجومري« 
أخرى  أعضاء  زراعة  ميكن  سوف  القادمة 
كالقلب  األنسان  جسد  في  اخلنزير  حليوان 
منظمة  أن  بالذكر  اجلدير  والكبد.  والرئة 
أجازت  قد   )FDA( األمريكية  والدواء  الغذاء 
في  چينياً  املعدلة  اخلنزير  أعضاء  استخدام 

مثل هذه األبحاث.
واألمل  العلم  حديث  هو  هذا  القارئ  عزيزي 
والنور، حديث احلياة لهؤالء الذين وضعتهم 
وضع  في  الصحية  حالتهم 
ينتظروا فيه زراعة عضو من 
أجل أن يستمروا على قيد 
هذا  أكرم  فما  احلياة 
احليوان الرائع وما أبدع 
اخلالق العظيم في أن 
هذا  أعضاء  تتشابه 
أعضاء  مع  احليوان 
احلجم!  في  البشر 
علماء  هم  هؤالء 
الذين  والغرب  أمريكا 
العلم  في  يتسابقون 
والتقدم والتداوي فماذا عن 

)علماء( بالدنا؟! 
آخر  نوع  من  علماء  هناك  بالدنا  في 
على  يضعوه  حتى  االكتشاف  ينتظرون 
دكتور  أعلن  أن  فما  واحلرام!  احلالل  ميزان 
»مونتجومري« وفريقه عن جناح زراعة ُكلية 
خرجت  حتى  البشري  اجلسم  في  اخلنزير 
علينا املؤسسة الدينية الرسمية في بالدنا 
لتحرم هذا حترمياً فورياً ببساطة ألن العضو 

هو عضو خلنزير!
إصدار  تعطل  التي  املؤسسة  نفس  وهي 
نفس  هي  أيضاً  وتلك  األعضاء  زراعة  قانون 
املؤسسات الدينية التي عطلت في املاضي 
السنوات  لعشرات  لبالدنا  الطباعة  دخول 
ألنهم اعتقدوا أن آلة الطباعة هي الشيطان 
الكتب  وتزييف  الدين  لتحريف  جاء  الذي 
املقدسة وها هم اآلن يستخدمون الطباعة 
وقد تأخرنا مئات السنوات الضوئية عن ركب 
احلضارة وال عزاء للشعوب التي تدفع الثمن! 
ال أعلم ماذا أقول؟! كيف نطلق على هؤالء 
علماء؟! وما هي مقاييس العلم ومواصفات 
أن  ألنفسنا  عندنا؟! كيف سمحنا  العلماء 
نزيف الواقع إلى هذا احلد؟! كيف قبلنا على 
هؤالء  الدين  رجال  على  نطلق  أن  أنفسنا 
أنهم علماء؟! وكيف يرسم رجال الدين لنا 
نفعله  ما  لنا  ويحددون  ومستقبلنا  حياتنا 
في  حتى  بنا  ويتحكمون  بل  نفعله  ال  وما 
غرف النوم؟! وكيف لنا أن نقبل أن مينع رجل 
دين )رمبا لم يقرأ يوماً جملة في كتاب طبي( 
في  عضو  لزراعة  يحتاج  طفل  عن  احلياة 
جسده ليحيا ونتركه ميوت أمامنا معتقدين 
أن هذه هي طبائع األمور وهذا هو النصيب؟!

اجلراحني  هؤالء  جبني  على  قبلة  أخيراً 
»روبرت  دكتور  رأسهم  وعلى  العظماء 
لهم  واحترام  إجالل  وحتية  مونتجومري« 
شكر  ورسالة  السامية،  الطب  ولرسالة 
حليوان اخلنزير، هذا احليوان الكرمي الرائع الذي 

أحبه كثيراً.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

عدنا هذا األسبوع لنستكمل كيف أن شبكة التواصل االجتماعي لها 
الذي يخلق  األمر  واألبناء،  اآلباء  تأثير غاية في اخلطورة على سلوكيات 
مشاكل تؤدى إلى الطالق وتكلمنا في العدد قبل املاضي عن شخصيات 
أقدمها في مقاالتي متثل معظم أفراد املتمع الذي نعيش فيه، ولكنها 

حياتها  على  تؤثر  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  مختلفة  بظروف  متر  ولكن  اعتبارية  شخصيات 
وتختلف ردود األفعال من شخصية ألخرى، وتكلمت في املقالة السابقة عن طبيعة شخصيات اآلباء 

واألمهات وأصدقاءهم واليوم سنتعرف عن األبناء وأصدقاءهم.
دعونا نبدأ بساندي وهي فتاة في سن املراهقة تعيش في أسرة مفككة الوالدين كل منهما مشغول 
االجتماعي  التواصل  املادية، هي وجدت في عالم  احتياجاتهم  تلبية  بعامله وكل ما يفعلونه ألوالدهم 
األسرة واألهل الذين تبحث عنهم انفصلت متاما عن أسرتها الطبيعية والتصقت بأسرتها الوهمية من 
خالل الشبكة العنكبوتية، والنتيجة إنها تركت البيت وهربت مع أصدقاء مواقع التواصل االجتماعي 

إلى املهول.
شخصية ثانية هي حسام يعشق اإلنترنت ولكن يسيطر عليه، له وقت محدد يقضيه مع أصدقاءه على 
مواقع التواصل ال يتعداه ويستخدم اإلنترنت استخدام إيجابي ولكن حسام تعود على ذلك من توجيهات 
أبيه اسعد، وكذلك مونيكا أخته ليس لديها عالقة جيدة باإلنترنت، وحلن حتاول أن تستثمر مجهودها 
فيه لتطويع شبكات التواصل االجتماعي ألبحاثها ودراستها، وهى تعشق الرياضة التي أحبتها نتيجة 
تشجيع والدها الذى أيضا زرع بداخلها طريقة واقعية لتحكم على أمور حياتها وعندما أرادت أن تأخذ 
رأي والدها واخيها في عالقتها بجورج لم يقول والدها رأيه مباشرة ولكنه ايقظ داخل ابنته ما تعلمته 
خالل سنى عمرها وما بداخلها من حكمة متكنها من أن تأخذ قرارها دون أن يؤثر عليها احد ودون أن 
تنظر إلى صفحات اإلنترنت لترى موضوع مشابه ملوضوعها لتأخذ منة عبرة تساعدها في اتخاذ قرارها.

االجتماعي،  التواصل  إنسان مسالم يعشق أصدقاءه على شبكات  األخيرة هي طارق هو  الشخصية 
عطوف واجتماعي ومشكلته الوحيدة هي أبيه الذي يريد أن يكون ابنه مثله والذي اجبره على مشاهدة 
برامج معينة على شبكات التواصل االجتماعي في الظاهر عقائدية، وفى األصل تبنى إرهابيني وحتض 
على الكراهية والنتيجة انه مع إحلاح والده استسلم ملا تعلمه من تلك البرامج بالرغم من مجهودات 
حسام احلثيثة ليبعده عن هذ الطريق.... في العدد القادم مقابلة فيرونيكا مع جورج للرد النهائي ومصير 

عالقة عصام وإميي، ونهايتها احلتمية.

الطالق في املهجر من السبب:الطالق في املهجر من السبب:
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالقتأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالق
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البشر  القدرة على إعطاء  نافورة أسطورية، لها 
الشعبية  األسطورة  تلك  ظلت  األبدي،  الشباب 

حتظى باهتمام بالغ على مر قرون.
خالل سنوات عمره األخيرة التي قضاها الكاتب 
األمريكي »مارك توين«، أشار إلى أن احلياة ستكون 
سعيدة بشكل ال نظير له إذا متكنا من أن نولد 
في سن الـ 80، ونقترب تدريجياً إلى سن الـ 18! 

سخرية »توين« كانت مجرد واحدة من العديد من 
الشكاوى التي تكلم بها الناس عن الشيخوخة، 
فلطاملا خاف البشر من اجلانب السلبي حلياتهم 

الطويلة.
وصف  »هوميروس«  القدمي  اليوناني  الشاعر 
الشيخوخة بالـ » الكريه واملقرفة “، كما وصفها 
»الشتاء  بأنها  شكسبير  »وليام  الكبير  الكاتب 
يهزم  أن  وايلد«  »أوسكار  حاول  بينما  البشع«، 
حبس  عندما  غراي«  »دوران  برائعته  الشيخوخة 
تأثير  أظهرت  لوحه  في  الطويلة  عمره  سنني 

شيخوخته الشنيع.

لذا ليس من الصعب فهم سبب وجود كل تلك 
اآلمال والشائعات على الدوام مبا ميكن اكتشافه 
لبعض  جناح  رمبا  أو  سحرية،  مياه  من  قريباً 
من  تتخلص  سوف  التي  اجلذعية  اخلاليا  أبحاث 

الشيخوخة.
أو حياة طويلة  أبدية  البحث عن حياة  كان  لقد 
أساطير  لعدة  متكررًا  موضوًعا  قرون  لعدة 

وخرافات من جميع أنحاء العالم. 
واحد من أقدم الروايات عن ذلك جاءت على لسان 
قبل  اخلامس  القرن  في  هيرودوت  اليوناني  املؤرخ 
أرض  في  الشباب  ينبوع  عن  كتب  عندما  امليالد 
فترات  املنطقة  أهل  أعطى  والذي  املاكرونيني، 

حياة طويلة استثنائية
بقاع  الذي غزا معظم  األكبر  إن اإلسكندر  يٌقال 
وفاته عام 323  قبل  يبحث  املعروف، كان  العالم 
أتلفه  ما  إصالح  بإمكانه  نهر  عن  امليالد  قبل 
العمر، وقد قيل إنه عثر على ما يُسمى بـ »نهر 
اجلنة« أو »نهر الفردوس« في أرض ما خالل رحالته، 

والذي من شأنه أن يشفي جميع اجلروح.
وخالل القرن الثاني عشر امليالدي، كان امللك الذي 
إنه كان  يقال  »بريستر جون«  بـ  األوروبيون  عرفه 
يحكم أرضاً يجري بها نهر من ذهب، ونبع يُعيد 
األبدان إلى سن الشباب، وذلك خالل فترة احلروب 

الصليبية املبكرة.
خالل القرنني احلادي عشر والثاني عشر امليالديني 
في اليابان، كانت قصص الينابيع الساخنة التي 
ميكن أن تشفي اجلروح وتستعيد الشباب شائعة 
وكانت  هذا،  يومنا  حتى  كذلك  زالت  وما  أيًضا 
الشعوب  بني  مشهورة  مشابهة  قصص  هناك 
الكاريبية، كما مت العثور على أساطير مماثلة في 

جزر الكناري وبولينيزيا وانكلترا.
وعلى ما يبدو فقد سمع اإلسبان أيضاً في كوبا 
أحاديثاً من السكان األصليني عن نافورة الشباب 
على  »بيميني«  يُسمى  ما  مكان  في  تقع  التي 
فإن   ،! أصالً  أسطورية  املدينة  تلك  أن  من  الرغم 
كالنافورة  غامض  السحرية  النافورة  موقع 
عن  تفصح  أصلية  مصادر  توجد  وال  نفسها، 

موقع وجودها.
ينبوع  عن  بالبحث  اسمه  ارتبط  من  أكثر  ولكن 
الشباب هو املستكشف اإلسباني »خوان بونس 
دي ليون« من القرن السادس عشر، والذي اعتقد 

أنه سيجد هذا النبع في فلوريدا.
 ففي مدينة سانت أوغسطني - أقدم مدينة في 
الواليات املتحدة - هناك معلم سياحي يعود إلى 
الشباب  ينبوع  أنه  يُعتقد  والذي  الزمان،  قرن من 
وصوله  بعد  ليون«  دي  »بونس  اكتشفه  الذي 

بقليل إلى فلوريدا في عام 1513.
مياه  أن  تعلم  أن  القارئ  عزيزي  يؤسفني  ولكن 
وال  مراهقني،  إلى  املسنني  حّتول  ال  الينبوع  ذلك 
الكالم  هذا  مبثل  الناس  جاء  أين  من  بحق  أدري 
وثائق  توجد  فال  األسطوري،  الينبوع  مكان  عن 
 « برحلة  تتعلق  احلياة  قيد  على  بقيت  أصلية 
بونس دي ليون » إلى فلوريدا، بيد أن هناك نظرية 
كتبوا  الذين  األسبان  املؤرخني  أن  مفادها  واحدة 
السجالت التاريخية بعد فترة طويلة من وفاة » 
بونس دي ليون » عام 1521، قد يكونوا خلقوا تلك 

القصة عن تلك النافورة التي عثر عليها » بونس 
دي ليون«.

 ومع ذلك فإن بضع قطرات من احلقيقة حافظت 
عثر  حيث  احلياة،  قيد  على  األسطورة  بقاء  على 
أسبانية  لبعثة  وبقايا  مقبرة،  على  اآلثار  علماء 
يعود تاريخها إلى وقت تأسيس كنيسة القديس 
أوغسطني في عام 1565 بالقرب من ذلك املعلم 

املسمى بـــــ »نافورة الشباب«.
ظل  الكثيرة،  األساطير  هذه  إلى  واستناداً 
فترة  منذ  يبحثون  واملغامرون  املستكشفون 
طويلة عن نافورة الشباب املراوغة أو على األقل، 
ما  وغالباً  الشيخوخة،  ألمراض  العالجات  بعض 
تكن  ولم  سحرية،  مبياٍه  يرتبط  العالج  هذا  كان 
هذه املياه بالضرورة نافورة، بل رمبا كانت عبارة عن 
نهر أو نبع أو أي مصدر آخر للمياه قيل إنه يعكس 
أو  املرض عند شربه  ويعالج  الشيخوخة  عملية 

االستحمام فيه.
ومنذ ذلك احلني، أصبح موضوع النافورة السحرية 
الشغل  والقوة،  الشباب  سنوات  تعيد  التي 
العديد  ومحور  الكالسيكي،  األدب  في  الشاغل 
األسطورة  عالم  في  جالت  التي  القصص  من 
أو  كانت  حديثة  عدة  ثقافات  في  الشعبية 
 The قدمية، فضالً عن التليفزيون والسينما، مثل

Pirates of the Caribbean: On Tranger Tides
في النهاية ... فإن جميع املعلومات التي لدينا عن 
- ال  إلى كونها أسطورة  تُشير  الشباب«  »ينبوع 
دائماً  هناك  أسطورة  كأي  ولكن   - أقل!  وال  أكثر 
ذلك  أن  من  الرغم  على  لوجودها  احتمال ضئيل 
حقيقية  روايات  أية  توجد  فال  للغاية،  مستبعد 
في السجالت التاريخية تُشير إلى اشخاص عادوا 
يبدو  لذا  الشباب،  لعمر  الشيخوخة  من مرحلة 
أن اجلنس البشري سيظل معتمداً على عمليات 
أي  القتناص  البشرة  ومستحضرات  التجميل 

شيء من جمال عمٍر مضى.. ولن يعود!

ينبوع الشباب ... هل هو حقيقة؟!!ينبوع الشباب ... هل هو حقيقة؟!!

سيدتان تتشاركان نفس سيدتان تتشاركان نفس 
االسم وأرقام الضمان االسم وأرقام الضمان 

االجتماعياالجتماعي
أمريكيتني  امرأتني  الكمبيوتر  في  منح خطأ     
حتمالن نفس االسم »باتريشيا آن كامبل« نفس 
استدعائهما  وعند  االجتماعي،  الضمان  رقم 
لتصحيح اخلطأ، تبني أنها تتشاركان نفس تاريخ 

امليالد 13 مارس )آذار( 1941، وتزوجت كل منهما 
رجالً خدم في اجليش عام 1959 ولدى كل منهما 
نفس  ودرستا  عاماً،  و21   19 أعمارهما  ولدين 

الفرع وعملتا في نفس مجال العمل.

عروسان ظهرا بنفس الصورة في عروسان ظهرا بنفس الصورة في 
طفولتهماطفولتهما

   تفاجأ كل من إميي مايدن ونيك ويلر بصورة جمعت بينهما في 
الطفولة دون أن يتوقع أي منهما أن يتزوجا في يوم من األيام، ويظهر 
جدة  مبنزل  قدمي  ألبوم  في  العروسان  عليها  عثر  التي  الصورة  في 
العريس ويلر وهو يجلس بصحبة أصدقائه، في حني تظهر عروسه 

املستقبلية في خلفية الصورة.

رئيسان تشابها في احلياة واملوترئيسان تشابها في احلياة واملوت

جمعت العديد من املصادفات بني حياة كل من الرئيسني األمريكيني 
الراحلني إبراهام لينكولني وجون كينيدي، ومن بينها سنة االنتخاب 
الثاني  انتخب  حني  في   ،1846 عام  األول  انتخب  حيث  للكونغرس، 
عام 1946، وكذلك احلالة بالنسبة النتخابات الرئاسة، حيث انتخب 

لينكولني عام 1860، وانتخب كينيدي عام 1960.
   ومن بني املصادفات األخرى العديدة بني حياة الرئيسني مقتل كل 
منهما يوم اجلمعة برصاصة في رأسه، واغتيل لينكولني في مسرح 
أندرون  وخلف  فورد،  لينكولني  في  كينيدي  اغتيل  حني  في  فورد، 
جونسون الذي ولد عام 1808 لينكولن بعد اغتياله، وكذلك خلف 

كينيدي ليندون جونسون الذي ولد عام 1908.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York
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Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

خالل النصف الثاني من عام 2020 عانت مبيعات الشقق في تورونتو األمرين، وذلك نتيجة النخفاض 
أعداد القادمني اجلدد إلى كندا، وأيضا السياحة وضعف اإلقدام على اإليجار. ولكن انقلب احلال بحلول 

عام 2021. 
فحسب تقارير معلنة هذا األسبوع فان أرقام املبيعات دبت فيها احلياة مرة أخرى وكذلك اإليجارات 
حيث قفزت األرقام مبعدل 71% وذلك في الفترة من أول العام إلى آخر أغسطس مقارنة بالعام السابق. 
حيث مت بيع 30 ألف و380 شقة مقارنة بــــــ 17 ألف عام 2020. وصعد متوسط بيع الشقة إلى %7 

زيادة عن العام السابق مبتوسط سعر للوحدة 688 ألف دوالر.
 وقد حققت أيضا مدينة ميسوساجا ومنطقة يورك اعلى األرقام ومن بعدهما مدن ويتبي واشوا ونيو 
ماركت وكنج. ومن املالحظ أن اإلقبال األكبر هو على الشقق السكنية التي أسعارها تقع حتت خط 
املليون دوالر. وعلى مستوى كندا كانت هيلفاكس التالية لتورنتو تليها اوتوا. إنها فرصة للبيع اآلن ملن 
يغتنم فرصة ارتفاع السوق، الن القادم غير واضح املعالم حتى اليوم كما بينت في مقاالتي السابقة.

مبيعات شقق تورنتو ترتفع مبيعات شقق تورنتو ترتفع %%7171

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

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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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صحيفة تاميز أوف إنديا:

نصائح لتحسني أمزجة األطفال 

وسلوكهم

أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا، مجموعة من الطرق 
لتحسني مزاج الطفل وسلوكه.

على  لتعودهم  نشطون  ألطفال  الطفل:  راحة 
الطفل  يرتاح  أن  يجب  ولذلك  منظم،  روتني 
أنشطته  إلى  العودة  من  ليتمكن  ويسترخي، 

اليومية بحماس وحيوية ومزاج جيد.
نظام غذائي صحي: يجب إعطاء األطفال أطعمة غنية باأللياف وبالبروتينات، ليبقوا في نشاط وحيوية 
طوال اليوم، بزيادة العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي واحلد من استهالكهم لألطعمة املصنعة وغير 

الصحية.
الطاقة،  والستعادة  واجلفاف،  بالتعب  الشعور  لتفادي  اليوم،  طوال  املاء  الطفل  شرب  األجسام:  رطوبة 

وحتسني مزاجه.
اللعب في اخلارج: على الطفل اخلروج إلى الطبيعة بني احلني واآلخر، واللعب في أماكن مفتوحة للشعور 

باحليوية والتوازن النفسي.

صحيفة »لوماتان«:

أسرع اللغات في النطق

ينطق 350 كلمة في  أن  بها يستطيع  فاملتحدث  العالم نطقاً   لغات  الفرنسية أسرع  اللغة  تعتبر     
تأتي  اليابانية، فهو ينطق 310 کلمات في الدقيقة. وأخيراً  الدقيقة، ثم يأتي بعد ذلك املتحدث باللغة 

اللغة اإلجنليزية، فاملتحدث بها ينطق 209 کلمات في الدقيقة.

وكالة االنباء األملانية:

6 نصائح لترشيد استهالك البنزين 

عند قيادة السيارة

على  يجب  البريطانية،  املالكة  العائلة  في  كعضوة 
من  العديد  اتباع  ويليام،  األمير  زوجة  ميدلتون،  كيت 
أغرب  ومن  غريبة.  للكثيرين  تبدو  قد  التي  القواعد 
هذه القواعد هي عدم قدرة دوقة كامبريدج على أكل 

البطاطس.
دوقة  فإن  امتيازاته،  لها  كونها  من  الرغم  فعلى 
القواعد  من  طويلة  بقائمة  أيضاً  مقيدة  كامبريدج 

امللكية التي يجب عليها اتباعها.
النوم،  وقت  آداب  إلى  الشخصية  الصور  حظر  ومن 
على  يجب  التي  الغريبة  األوامر  من  العديد  هناك 
لدوقة  يسمح  ال  أنه  أغربها  من  اتباعها،  ميدلتون 
امللكي  للطاهي  وفقاً  البطاطس،  بتناول  كامبريدج 
»ديلي  صحيفة  عن  نقالً  ماكجرادي،  دارين  السابق 

إكسبريس« البريطانية.
الثانية،  إليزابيث  امللكة  فإن  امللكي،  للطاهي  وفقاً 
ملكة بريطانيا، ليست من محبي الكربوهيدرات، لذا 
من  ألي  العشاء  مائدة  على  مطلقاً  تتواجد  ال  فهي 
دوقة  تشمل  والتي  البريطانية،  املالكة  العائلة  أفراد 

كامبريدج.
ومع ذلك، فقد أشارت تقارير أخرى إلى أن ميدلتون من 
عند  املنزل،  في  صنعتها  إنها  حتى  املكرونة،  محبي 
األميرة  الوسطى،  البنتها  الـ5  امليالد  بعيد  االحتفال 

شارلوت في 2020.
على  يجب  أنه  على  امللكية  اإلرشادات  تنص  كما 
في  اخلطرة  األطعمة  تناول  جتنب  امللكية  األسرة 
األماكن العامة، مثل احملار الذي ميكن أن يسبب اإلصابة 
بالتسمم الغذائي ألفراد العائلة املالكة، وبالتالي يتم 

حظر ميدلتون من تناوله.
وباإلضافة إلى قواعد العائلة املالكة البريطانية الغريبة 
التي تخص الطعام، ال تستطيع دوقة كامبريدج أيضاً 

الذهاب إلى الفراش قبل امللكة إليزابيث الثانية.
كما ال يُسمح بالتقاط صور السيلفي مع أي فرد من 
أفراد العائلة املالكة البريطانية في املناسبات العامة، 
التفاعل  دائماً  املالكة  العائلة  أفراد  يفضل  ولذلك، 
بالتقاط  يطالبون  الناس  جعل  من  بدالً  الشخصي 

الصور معهم. 

صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية:

كيت ميدلتون ممنوعة من تناول البطاطس.. أوامر ملكية

النفس  »علم  مجلة 
اليوم«:

موسم رجعي

صباح  ذات  عيادتي  دخلت       
والثمانني،  السادسة  في  امرأة 
الى  بك  جاء  الذي  »ما  فبادرتها: 

عيادة طبيب نفسي؟«.
منتصف  مشكالت  انها   -     

العمر.

صحيفة »دير شتيرن«:

لياقة يابانية

املصنع  ستزور  اليابانية  الرسمية  الشخصيات  احدى  أن  بلغنا      
حيث أعمل طبيبة في غرفة االسعافات األولية. وصباح اليوم املنتظر 
شرح لنا مدير العالقات العامة في املصنع أهمية االنحناءة كعالمة 
الرفيع  املقام  اليابانيني. وهكذا، عندما دخل علي صاحب  احترام عند 
وانحنى، خفضت قامتي كثيراً. فابتسم، وانثنى أكثر موجهاً اصبعه 
الى احلضيض. فانحنيت حتى كدت أالمس األرض. فظل يبتسم وهو 
ينحني من جديد مشيراً الى األرض. وإذ شككت في أن ما أفعله خطأ، 
احدودبت مبقدار ما سمح جذعي. حينئذ همس مدير العالقات العامة: 
»تستطيع التوقف اآلن. هو يريدك أن تفحص اصبع قدمه التي صدمها 

بطاولة قبل حلظات«.

مجلة »ديسكافر«:

مستكشف

کتب روبرت باالرد عالم احمليطات الذي كشف موقع السفينة الغريق »تيتانيك«: أنا مستكشف في جلد 
عالم. واذا بذل املرء قصاراه في تقصي حقيقة ما فلسوف يتعلم أموراً كثيرة. أنا أحب أن أنشد األشياء، 

ونشدان احلقيقة أمر نبيل.
كذلك أعتقد أن احلقائق حتمية؛ فلو لم تسقط التفاحة على رأس نیوتن لسقطت على رأس شخص أخر 
في وقت الحق. وما يفعله العالم هو تعجيل حدث ال بد أن يحدث يوماً على نحو سوي. إنه حفاز احلقيقة.

طرح على السؤال: »ماذا ترغب في أن يُكتب على شاهدة قبرك؟«.
»مستكشف«، هذا ما أريده.

الوقود  أسعار  تشهده  الذي  الكبير  االرتفاع  مع 
على مستوى العالم يتساءل كثيرون عن كيفية 

توفير السيارة للوقود.
شهور،  منذ  السيارات  وقود  أسعار  وارتفعت 
وفي حالة  اخلام.  النفط  بارتفاع أسعار  مدفوعة 
الديزل، كان االرتفاع مدفوعا أيضا بالطلب على 

زيت التدفئة، والذي يرتفع تقليديا في اخلريف.
األملاني   ADAC السيارات  نادي  خبراء  ويقدم 
األملانية  والهيئة  األملاني  )أوروبا(  السيارات  ونادي 
لترشيد  التالية  التدابير  الفني  للفحص 

استهالك الوقود.
تخلص من كل ما هو زائد بالسيارة

من املعلوم أن كل وزن زائد بالسيارة يلقي بآثاره 
ميكن  املثال  سبيل  على  الوقود،  استهالك  على 
بالسيارة  الزائد  الوزن  أن يتسبب 100 كجم من 
لتر/100   0.3 إلى  يصل  ملا  االستهالك  زيادة  في 
كلم. لذا يجب التخلص من صناديق املشروبات 
وأغراض رحلة املصيف األخيرة وصندوق السقف 

إن وجد.
جتنب الرحالت القصيرة

الوقود  استهالك  في  القصيرة  الرحالت  تتسبب 
من  الكثير  احملرك  يستهلك  حيث  زائد؛  بشكل 
لذا  التشغيل.  حرارة  لدرجة  للوصول  الوقود 
يفضل اجلمع بني عدة رحالت صغيرة مع بعض أو 

االستعانة بالدراجة في الرحالت القصيرة جدا.
النقل للتعشيقة التالية في الوقت املناسب

يُنصح بعدم الضغط على دواسة الوقود بشدة 
باالنتقال  يُنصح  بل  التعشيقة،  نفس  في 
للتعشيقة للتالية قبل زيادة عدد لفات احملرك عن 
احلديثة  التقنيات  ومن  الدقيقة.  في  لفة   2000
االقتصادية  بالنقالت  توصيات  اإلطار  هذا  في 
اخلاصة  القمرة  في  تظهر  والتي   ،)Eco-shift(

بالسيارة.
القيادة بثبات وجتنب مناورات التسارع

يُنصح بالقيادة بسرعات ثابتة ومعقولة ال تزيد 
التسارع  مناورات  جتنب  مع  كلم/س،   120 عن 
عند  احملرك  تشغيل  وإيقاف  الشديد،  والكبح 

التوقف أمام إشارات املرور لفترات طويلة.
التخلي عن التجهيزات غير الضرورية

يجب أن يقتصر استخدام التجهيزات الكهربائية 
فقط،  منها  الضروري  على  للوقود  واملستهلكة 
تدفئة  تشغيل  عدم  ينبغي  املثال  سبيل  على 
املقاعد إال في درجات احلرارة املنخفضة جدا، لكن 
بعيدا  يبقى  أن  البد  املفهوم  هذا  بأن  العلم  مع 
وماسحات  اإلضاءة  مثل  السالمة  جتهيزات  عن 

الزجاج األمامي، أو حتى تدفئة الزجاج.
التحقق من ضغط هواء اإلطارات

ميكن للضغط املنخفض مبقدار 0.5 بار عن القيم 
املوصى بها أن يزيد من االستهالك مبقدار 5%. لذا 
كل  مرة  اإلطارات  هواء  ضغط  بفحص  يُنصح 
على  شهر  كل  مرة  أو  بالوقود  للتزود  مرة  ثاني 

األقل.
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مدارس تورنتو حصلت على أجهزة اختبارمدارس تورنتو حصلت على أجهزة اختبار
 فيروس كورونا ليأخذها الطالب إلى منازلهم فيروس كورونا ليأخذها الطالب إلى منازلهم

من  تورنتو  في  العامة  املدارس  كل  متكنت 
اختبار  أجهزة  من  مجموعات  على  احلصول 
كوفيد 19 )بي سي ار( بنهاية شهر أكتوبر، 
أجهزة  مجموعات  أن  املدينة  مسؤولو  وقال 
إلى  أخذها  يتم  التي  كورونا  فيروس  اختبار 
تظهر  عندما  استخدامها  ميكن  املنزل 
أعراض املرض على الطالب أو إذا كان هناك 
أصابته  ثبتت  الصف  نفس  في  أخر  طالب 

باملرض.
ويتم أجراء االختبار عن طريق مسحة من اللسان أو اخلد أو داخل األنف أو من خالل جمع عينة من 
اللعاب وهذا علي عكس مسحة البلعوم األنفية املستخدمة عادة في اختبارات كوفيد 19، ومبجرد 
اخذ العينة من الطالب تقوم العائلة بأخذ اجلهاز إلى مركز معني أو مدرسة معينة مت اختيارها 

ملعاجلة العينات وإظهار النتائج التي ميكن أن تستغرق من 24 إلى 48 ساعة.
وكانت أجهزة االختبار )بي سي ار( هذه قد وزعت على بعض املدارس كجزء من مشروع جتريبي في 
وقت سابق من هذا العام، واالن يجري توسيع املشروع خلدمة املدينة بأسرها، وقالت مدينة تورنتو 
إن هذا هو أول برنامج من نوعه في أونتاريو مما يسمح بتحديد احلاالت اإليجابية بسهولة أكبر قبل 

أن ينتشر املرض.

99

نهاية التوقيت الصيفي وبداية نهاية التوقيت الصيفي وبداية 
العمل بالتوقيت الشتوي في العمل بالتوقيت الشتوي في 

أونتاريو يوم أونتاريو يوم 77 نوفمبر نوفمبر
أونتاريو  في  الشتوي  بالتوقيت  العمل  يبدأ 
تأخير  يتم  حيث  نوفمبر،   7 األحد  يوم  فجر 
عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، فاذا كانت 
فجر  في  الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة 
دقيقة  ستون  الساعة  بتأخير  نقوم  األحد  يوم 
منتصف  بعد  الواحدة  الساعة  لتصبح  للوراء 
للنوم،  أزيد  واحدة  ساعة  نكسب  وبهذا  الليل 

وسيكون هناك املزيد من الضوء في الصباح.

البريد الكندية توظف أكثر البريد الكندية توظف أكثر 
من من 40004000 عامل ملجابهة مطالب  عامل ملجابهة مطالب 

األعياد واألجازات القادمةاألعياد واألجازات القادمة
)كندا  الكندية  البريد  هيئة  قالت 
من  أكثر  توظف  سوف  أنها  بوست( 
في  جديد  )موسمي(  موظف   4000
لعطالت  استعدادا  كندا  أنحاء  جميع 

األعياد املقبلة، وقال متحدث باسم هيئة البريد انه سيتم إضافة 1400 سيارة أخرى و2000 مكان 
لوقوف السيارات إلى جانب تعيني ما يقرب من 4200 عامل جديد.

وأضاف أيضا أنهم سيستخدمون أجهزة جديدة لفرز الطرود للمساعدة في سرعة العمل، وقالت 
متحدثة من هيئة البريد أن موظفو الهيئة قاموا خالل أسبوعني قبل نهاية عام 2020 بتسليم ما 

يقرب من 20 مليون طرد ومن بينها 2،4 مليون طرد فقط يوم 21 ديسمبر.
وقد أعلنت شركة )بوروالتور( وهي شركة متخصصة في الشحن ومتلك هيئة البريد الكندية فيها 
أغلبية احلصص، أنها ستوظف عدة األف من املوظفني ملوسم األعياد القادم، وقالت إنها تتوقع أن 

تتعامل مع 54 مليون طرد بزيادة 10% عن العام املاضي.
وتأتي هذه الزيادات في عدد الطرود والرسائل بسبب وباء كورونا الذي أجبر العديد من الناس على 
اإلنترنت  عبر  التسوق  ازدهار  ووسط  التقليدي،  التسوق  من  بدال  اإلنترنت  عبر  والشحن  التسوق 
قلت  حيث  والصناعات  الشركات  معظم  بها  ابتليت  التي  التوريدات  سلسلة  مشاكل  ظهرت 
املوارد خاصة أجزاء األجهزة واإللكترونيات بسبب العراقيل التي وضعت على احلدود البرية من وإلى 

كندا.
قالت  ولذا  األجهزة،  من  التوريدات  بنقص  فورد  وشركة  وسوني  آبل  مثل  كبيرة  شركات  وتأثرت 
نائبة رئيس الوزراء في كندا السيدة كريستيا فريالند »أن كندا تراقب بشدة وعن كثب سلسلة 

التوريدات واملوانئ الكندية«.

ضباط الشرطة ضباط الشرطة 
بــ«تورنتو« الغير بــ«تورنتو« الغير 

ملقحني سيتم إعفائهم ملقحني سيتم إعفائهم 
من اخلدمة ومنحهم من اخلدمة ومنحهم 

أجازه بال اجرأجازه بال اجر
الذين  تورنتو  في  الشرطة  ضباط 
أو  بالكامل  تطعيمهم  يتم  لم 
التطعيم  حالة  عن  يكشفوا  لم 

لديهم بحلول يوم 30 نوفمبر، سيعطون أجازه غير مدفوعة األجر، ولن يسمح ألي عضو منهم 
سواء كان يرتدي مالبس الشرطة أو ال بدخول مباني الشرطة إلى أن ميتثلوا لسياسة التطعيم 

اإللزامية.
أن هؤالء األعضاء لن يكونوا مؤهلني للحصول على  بيان صحفي  وذكرت خدمات الشرطة في 
ترقيات ملناصب أعلى في اإلدارة أو اإلشراف، وقال رئيس الشرطة جيمس رامر؛ إن التطعيم ضد 
كوفيد 19 يحمي صحة وسالمة كل عضو من أعضائنا وأماكن عملنا واجلمهور الذي نخدمه، 
وحتى اآلن كشف عن أن 90% من ضباط الشرطة قد كشفوا عن حالة التطعيم لديهم وان %97 
منهم حصلوا على جرعة واحدة من التطعيم. وحصل 94% من ضباط الشرطة على التطعيم 

بالكامل.

أونتاريو تقترح مشروع أونتاريو تقترح مشروع 
قانون إلتاحة استخدام قانون إلتاحة استخدام 
دورات املياه لسائقي دورات املياه لسائقي 

الشاحناتالشاحنات
تشريعا  أونتاريو  تقدم  أن  املقرر  من 
أو  العامة  الشركات  من  يطلب 
تسمح  أن  الطريق،  على  اخلاصة 
باستخدام  الشاحنات  لسائقي 

دورات املياه اخلاصة بها.
وقال وزير العمل في أونتاريو السيد مونت ماكنوتون »أن هذا تغيير منطقي يحافظ على كرامة 
هؤالء السائقني وإن هؤالء العمال كانوا هناك من أجلنا جميعا خالل الوباء، ولذا يجب أن نكون 

هناك من أجلهم، ولقد حان الوقت لنمنح هؤالء السائقني استراحة«.
بينما وضعت بعض الشركات الفتات متنعهم من الدخول إلى دورات مياهها، وقالت إن دورات املياه 

مخصصة فقط للعاملني بها.
العمل  فريق  أعضاء  أيضا من ضمن  العربات هم  وعمال  الشاحنات  »إن سائقي  ويكمل مونت 
في هذه الشركات وقد استجابوا للنداء عندما كنا في أمس احلاجة إليهم، ويجب أن نتعامل 
مع هؤالء كأبطال لكل ما يفعلونه، فعندما أزداد الطلب على عمليات التوصيل مع زيادة عدد 
األشخاص الذين يتسوقون عبر اإلنترنت ألنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى املتاجر، وعندما تطلب 
العائالت الطعام من مطاعمهم املفضلة ألنهم ال يتمكنوا من اخلروج لتناول الطعام – كان هؤالء 

لنا – هذا«.
من  أكثر  منه  سيستفيد  حيث  اإلعالن  بهذا  بالشاحنات  للنقل  أونتاريو  رابطة  أشادت  وقد 
أو غيرها من املواد سواء  200 ألف سائق وعامل من سائقي الشاحنات وعمال توصيل األغذية 

بااللتقاط أو التسليم.

الـ الـ CWLBCWLB يحل محل الـ  يحل محل الـ CRBCRB من  من 
الثالث والعشرين من أكتوبر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر حتى 

مايو القادممايو القادم
 في الثالث والعشرون من أكتوبر 2021 ، سيتم 
الكنديني  العمال  بتأمني   CRB ال   استبدال 

CWLB
 ، فريالند  ، كريستيا  املالية  ووزيرة  أعلنت  وقد   
اجلديدة  الكندي  العمال  تأمني  أمتيازات  توفير 
للعمال  األسبوع  في  دوالر   300 مببلغ  وذلك 

املؤهلني.
 وسيستمر هذا البرنامج حتى السابع من مايو 
2022 ، ومن املتوقع أن تكلف 7.4 مليار دوالر إلى 

جانب الفوائد األخرى املرتبطة بوباء كورونا
 500 من  الشهرية  املدفوعات  تناقست  وبذلك 

دوالر إلي 300 دوالر أسبوعياً.
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حتى تختاري احلذاء املريححتى تختاري احلذاء املريح
• جربي فردتّي احلذاء كلتيهما، ألن كل قدم تختلف عن األخرى.

• ال تعتمدي على املقاس فقط؛ ألنه يختلف باختالف املنتج واملوديل.
• تأكدي من وجود فراغ مناسب يسمح ألصابع القدم بالتمدد.

• ال تعتمدي على قول البائع الذي يؤكد لك أن احلذاء سيتسع مع تعدد مرات ارتدائك للحذاء.
• إذا وقع اختيارك على حذاء مفتوح، فاحرصي على عدم ظهور أصابع قدميك، أو كعب القدم من 

فتحة احلذاء اخللفية.

للعام  طفلك  إعداد  أصبح 
يختلف  اجلديد  الدراسي 
كثيراً عن السابق، وبدأ األمر 
ينطوي على أكثر من مجرد 
متعة التسوق لشراء اللوازم 
اجلديدة،  واملالبس  املدرسية 
الصحة  عوامل  وباتت 
الشغل  هي  والسالمة 
الشاغل للعديد من األولياء.
أن  لألولياء  ميكن  هنا،  ومن 

إلى  العودة  موسم  بداية  عند  االعتبار  في  يضعوا 
طبيبة  تقدمها  التي  النصائح،  مجموعة  املدارس 
الدكتورة  األملاني  السعودي  عيادات  في  األطفال 

محاسن دهام اجلالد.

عادات صحية سليمة 
مع  التعامل  عند  باحلرص  عادة  األطفال  يعبأ  ال 
وقد  بأيديهم.  استكشافها  ويحبون  األشياء، 
يعني ذلك في املدرسة ملس والتقاط كل ما يجذب 
من  منعهم  ميكن  ال  بالطبع  و  حولهم.  انتباههم 
هذا السلوك، ولكن ميكن تعليمهم شيئاً أو شيئني 
الشخصية  نظافتهم  على  احلفاظ  كيفية  حول 

للبقاء في صحة جيدة.
األمام  من  أيديهم  بغسل  تذكيرهم  املهم  ومن 
واخللف وبني األصابع. ويجب العمل على غرس هذه 

العادة، وحثهم عليها في املنزل. 
في  اليدين  زجاجة صغيرة من معقم  وضع  ويجب 
احلقيبة املدرسية الستخدامها عندما ال يتوفر املاء 

والصابون.

احلفاظ على رطوبة اجلسم
يُساعد احلفاظ على رطوبة اجلسم بشرب السوائل 
على منع الشعور بالتعب، ويسهل الهضم، ويعزز 

وظائف املخ.
طفلك  جسم  رطوبة  على  احلفاظ  يجب  ولذلك 

من  مجموعة  بانتقاء 
مثل  الصحية  املشروبات 
الفاكهة،  وعصائر  احلليب، 
املوصى.  املاء  إلى  باإلضافة 
املشروبات  جتنب  ويجب 
الغازية واملشروبات السكرية 
عادة  حتتوي  التي  األخرى، 
غير  وإضافات  مكونات  على 

مناسبة.
االهتمام بالنشاط اجلسدي

ليتمتع  طفلك  حركة  على  احلفاظ  املهم  من 
بالصحة والنشاط خالل أيام املدرسة حيث يقضي 

الكثير من الوقت على الكرسي أو املقعد.
ويساهم دمج الرياضة والتمارين الرياضية في روتني 
الطفل اليومي في إبقائه في حالة ذهنية إيجابية 

ويرفع مستوى التركيز والشعور باحلماسة.

روتني يومي للنوم
مناسب  يومي  روتني  يتبع  الطفل  جعل  املهم  من 
للخلود إلى النوم ملنحه قسطا كافيا من النوم. ومن 
األفضل أن يحصل األطفال، الذين تتراوح أعمارهم 
بني 6 و 12 عاما، على 9 أو 12 ساعة من النوم، بينما 
يجب أن يحصل املراهقون، الذين تبلغ أعمارهم 13 
عاما أو أكثر، على ما بني 8 إلى 10 ساعات من النوم.
النوم  قبل  لفترة قصيرة  القراءة  تساعد  أن  ويجب 

في االنتقال السلسل إلى النعاس ثم النوم.

تناول وجبات صحية
وجبة  تتكون  أن  أهمية  وتكرارا  مرارا  تأكيد  يجب 
الذين  الطالب،  إن  صحية.  مكونات  من  اإلفطار 
يقظة  أكثر  يكونون  اإلفطار،  وجبة  يتناولون 
ال  الذين  من  الدراسية  احلصص  في  واستيعابا 
يتناولونها. كما أن الوجبات الصحية متنح الطفل 

جسدا قويا قادراً على مقاومة العدوى.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

 1. اهتمي قبل جلوسك على 
تلمسيه  أن  املائدة  كرسي 
والحظي  ساقيك،  بظهر 
طرف  على  اجللوس  عدم 
الكرسي أو االلتصاق بظهره. 
واجلسي وسط الکرسي مع 
استقامة الظهر، فهذا يوفر 

لك الراحة وحرية احلركة. 
يدك  حقيبة  ضعي   .2

بجانبك على األرض.
3. ال متدي يدك لتحصلي على أي شيء في طرف 
لو  بسهولة  عليه  احلصول  ميكنك  اآلخر.  املائدة 

طلبت من اجلالس بالقرب منه أن يقدمه لك.
تناول  أثناء  املائدة في  4. ال تسندي كوعك على 
كبيراً  مكاناً  حتتلني  يجعلك  ذلك  فان  الطعام، 

ويعوق القائم باخلدمة عن اداء مهمته.
الطعام  تناول  في  بعد  تبدئي  لم  كنت  إذا   .5

فضعي يدك على حجرك.
6. إذا احتجت ألشياء ليست على املائدة كامللح، 

فاطلبيها من ربة البيت، وليس من اخلادم.

7. ال تلعبي بأدوات املائدة في 
أثناء انتظار الطعام؛ فإن ذلك 

يدل على اخلجل واالرتباك.
لتناول  السليمة  الطريقة   .8
بتناول  البدء  هي  الطعام 
لك  يقدم  الذي  الصنف 
أن  أوالً  تيقني  ولكن  مباشرة، 

الصنف قد قدم لك كامالً.
9. يجب أن ينتهي اجلميع من 
تناول الطعام في وقت واحد تقريباً، وإذا الحظت 
أن بعض املدعوين يسرع أو يبطيء قليالً فعليك 

أن تتمشي معهم.
10. إذا قدم لك نوع من الطعام ال تعرفينه جيداً، 
وهي  ملحوظة  غير  بطريقة  املضيفة  فراقبي 
تتناوله؛ ألنها قطعاً تعرف الطريقة الصحيحة.

11. وإذا كان هناك حديث في أثناء األكل يجب أن 
يكون في موضوعات عامة.

التقطي  الطعام،  تناول  من  االنتهاء  عند   .12
حقيبة يدك من األرض، ثم حاولي القيام من فوق 

الكرسي بطريقة رشيقة.

اتيكيتاتيكيت
للمدعوات إلى حفالت العشاء:للمدعوات إلى حفالت العشاء:

نصائح منزلية: نصائح منزلية: 
الدهان والغسيلالدهان والغسيل

قاطع.  كأنها  العلبة  تقسم  بحيث  طولياً،  الدهان  علبة  حول  سميكة  مطاط  ربطة  ضعي 
استعملي الربطة ملسح الدهان الفائض عن الفرشاة مما يبقي جوانب العلبة واعالها نظيفة.

من اجل إزالة رائحة العرق وتبقعه عن املالبس، ال شيء يوازي اخلل. احتفظي بزجاجة خل بخاخة 
في غرفة الغسيل ملعاجلة الروائح الكريهة والبقع قبل وضع الثياب في الغسيل.
قبل وضع الثياب في النشافة، اقلبيها بعد تزريرها. فذلك يحول دون تكسر االزرار.

في املوسم الدراسي اجلديد ... في املوسم الدراسي اجلديد ... 
نصائح ذهبية للحفاظ على صحة األطفالنصائح ذهبية للحفاظ على صحة األطفال

معهد  تقارير  أشارت 
 Pantone Color Institute
في  الزاهية  األلوان  عودة  إلى 
أزياء اخلريف لهذا العام، حيث 
مغموراً  املوسم  سيكون 
العشبي،  األخضر  من  بلوحة 
باحلياة،  النابض  والبرتقالي 
واألصفر  الكوبالت،  وأزرق 

الساطع واألحمر.

األصفر املشرق
يطلق بانتون على هذا اللون األصفر الساطع، 
وقد مت رصده على منصة بيربري، ويوصف بأنه 

لون ودود ومبهج ومتفائل.

البرتقالي الناعم
وفيكتوريا  لندن  متبرلي  من  كل  استخدمت 
مجموعات  في  البرتقالي  من  ملسات  بيكهام 
اخلريف، ووفقاً لبانتون سيستمر هذا االجتاه في 
املوسم املقبل. وإذا كان لون بشرتك أكثر برودة، 
فقد يناسبك الظل البرتقالي املصفر أكثر من 

اللون األحمر.

األحمر
فيفني  وقامت  ملرتديه.  الثقة  مينح  مثير  لون 
اخلريفية  مجموعتها  بتعزيز  ويستوود 

قرمزية،  بأكسسوارات 
تصل  التي  اجلوارب  من 
القبعات.  إلى  الركبة  إلى 
ويكستيد  إميليا  وقامت 
من  األحمر  اللون  بتبني 
أعلى إلى أخمص القدمني، 
قميص  بني  جمعت  حيث 
شكل  على  وتنورة  قصير 
بحسب  ستريت،  هاي  شارع  في   A حرف 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

األخضر احلشيشي
لقطة من العشب األخضر املورق كما شوهدت 
الكاكي  من  سنوات  بعد  مكارتني  ستيال  في 
الريف  هواء  من  نسمة  وكأنه  والزيتوني، 
احلشيشي  األخضر  اللون  ويتمتع  املنعش. 
إلى  بالفعل  نتطلع  جتعلنا  وحيوية  بإشراقة 

الربيع.

أزرق الكوبالت
هذا  ملفت  بشكل  حضوره  سجل  آخر  لون 
اخلريف  مجموعة  تضمنت  فقد  اخلريف، 
فساتني  جودارد  مولي  البريطانية  للمصممة 
هذا  على  بانتون  ويطلق  األزرق،  باللون  رائعة 

اللون اسم أزرق إيبيزا.

55 ألوان تهيمن على أزياء اخلريف هذا العام ألوان تهيمن على أزياء اخلريف هذا العام
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جناح أول عملية زرع كلية خنزير في جسم إنسان
ألول مرة زرع جراحون كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز املناعة في جسم املتلقي 
العضو املزروع. تقدم كبير يحتمل أن يخفف من النقص احلاد في األعضاء البشرية وينعش آمال 

املاليني.
ميكن اعتبار العملية اجلراحية، التي قام جراحون أمريكيون من خاللها باختبار زرع كلية خنزير في 

مريضة من البشر، مبثابة نقلة تاريخية في علم الطب.
وتضمنت اجلراحة التي أجريت في مركز النغون الطبي التابع جلامعة نيويورك استخدام خنزير مت 
تعديل جيناته بحيث لم تعد أنسجته حتتوي على جزيء معروف بأنه سيؤدي في األغلب لرفض 

اجلسم للعضو املزروع على الفور.
وقال روبرت مونتغومري، اجلراح املسؤول عن الزراعة والذي قاد الدراسة، إن نتائج اختبار وظائف 

الكلي املزروعة »بدت طبيعية إلى حد كبير«.
وقال الباحثون في املركز الطبي التابع جلامعة نيويورك إن متلقية الكلية مريضة متوفاة دماغيا 
ظهرت عليها عالمات ضعف في وظائف الكلى ووافقت أسرتها على التجربة قبل أن يتم رفعها 
باألوعية  اجلديدة  الكلية  ربط  مت  أيام،  ثالثة  مدار  وعلى  احلياة.  قيد  على  اإلبقاء  أجهزة  على  من 

الدموية للمريضة ومت احلفاظ عليها خارج جسدها، مما أتاح للباحثني التعامل معها مباشرة.
وينتظر ما يقرب من 107 آالف شخص في الواليات املتحدة حاليا عمليات لزرع أعضاء مبا في ذلك 
أكثر من 90 ألفا في انتظار زراعة كلى.  ويبلغ متوسط فترات االنتظار للحصول على كلية ما 

بني ثالث إلى خمس سنوات.
ويعمل الباحثون منذ عقود على إمكانية استخدام أعضاء حيوانية في عمليات الزرع، لكن متثلت 

العقبة في كيفية احليلولة دون رفض جسم اإلنسان الفوري للعضو املزروع.
وحتى عام 1997 كان هناك حظر عاملي على عمليات زرع األعضاء، ويرجع ذلك إلى مخاوف أخالقية. 
وقد مت رفع هذا منذ ذلك احلني في بعض البلدان مبا في ذلك الواليات املتحدة األمريكية حيث توجت 

التجربة احلالية بالنجاح.

ألول مرة منذ سنوات.. إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قرر عدم متديد 
سنوات.  منذ  البالد  في  بها  املعمول  الطوارئ  حالة 
»باتت  بوك  فيس  على  تدوينة  في  السيسي  وأكد 
مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء، واحة 

لألمن واالستقرار في املنطقة«.
الطوارئ مفروضة في مصر منذ شهر  وظلت حالة 

أبريل 2017، مع جتديدها كل ثالثة أشهر.
تلك  معاً  نتشارك  أن  »يسعدني  السيسي  وكتب 
اللحظة التي طاملا سعينا لها بالكفاح والعمل اجلاد، 
ورجالها  العظيم  شعبها  بفضل  مصر  باتت  فقد 

األوفياء، واحة لألمن واالستقرار في املنطقة ».
وتابع »ومن هنا فقد قررت، وألول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد«.
وأضاف »هذا القرار الذي كان الشعب املصري هو صانعه احلقيقي على مدار السنوات املاضية 

مبشاركته الصادقة امللصة في كافة جهود التنمية والبناء«.
وتابع الرئيس املصري »إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجالل وتقدير شهداءنا األبطال الذين 

لوالهم ما كنا نصل إلى األمن واالستقرار«.

احلرب تشتعل... بايدن: 
أمريكا ستدافع عن تايوان إذا 
هاجمتها الصني.. وبكني ترد

الواليات  إن  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  قال 
إلى  تعرضت  إذ  تايوان  عن  ستدافع  املتحدة 
هجوم من الصني، في موقف يبدو فيه حتول عن 

السياسية اخلارجية األمريكية جتاه القضية.
ولكن متحدثاً باسم البيت األبيض قال، لوسائل 
ليس  الرئيس  تصريحات  إن  األمريكية،  اإلعالم 
أحد  ألن  األمريكية،  السياسية  عن  فيها حتول 
املتحدة  الواليات  يلزم  األمريكية  التشريعات 

مبساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.
إلى  يشير  الغامض  األمريكي  املوقف  ولكن 
نهج ما يعرف »باللبس االستراتيجي«، مع ترك 
األمور غامضة حول طبيعة اإلجراءات التي قد 

تتخذ ضد الصني.
وردت بكني، بدعوة واشنطن إلى »التصرف بحذر 
بخصوص تايوان«، متوعدة بأنه »ال مجال معها 

للمرونة في القضية«.

االنقالب في السودان: اجليش يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن 
حالة الطوارىء

أعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة 
في السودان، حالة الطوارئ، وحّل مجلس السيادة، 
مدني،  حكم  إلى  االنتقال  على  يشرف  كان  الذي 

ومجلس الوزراء.
في  أيضا،  البرهان  أعلن  عسكري،  انقالب  وفي 
وتعهد  املدن.  والة  إعفاء  التليفزيون،  عبر  خطاب 

بالتزام السودان باالتفاقات الدولية التي وقعها.
»باحلرية  يتمتع  »جديد«  بسودان  البرهان  وبشر 
احلكومة  في  أعضاء  على  وُقبض  والعدالة«. 

االنتقالية وقادة مدنيني آخرين.
وكان رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك من بني من وضعوا قيد اإلقامة اجلبرية. وخرج متظاهرون 

مؤيدون للدميقراطية إلى شوارع العاصمة اخلرطوم.
ويختلف القادة العسكريون واملدنيون منذ اإلطاحة بالرئيس عمر البشير قبل عامني وتشكيل 

حكومة انتقالية.
املنطقة  ويدخلون  يحرسون حواجز  العاصمة، محتجني  اخلرطوم،  من  فيديو  لقطات  وأظهرت 

القريبة من مقر اجليش.
وأغلق مطار اخلرطوم وعلقت الرحالت اجلوية الدولية. دعت املموعة الرئيسية املؤيدة للدميقراطية 

في السودان أنصارها إلى مقاومة أي انقالب عسكري.
وقالت وزارة اإلعالم في وقت سابق إن اجلنود أطلقوا النار على املتظاهرين بالقرب من مقر وزارة 

الدفاع مع توقع سقوط ضحايا.
وقال بيان صادر عن وزارة اإلعالم على فيسبوك إن االعتقاالت نفذتها »قوات عسكرية مشتركة« 

وإن املعتقلني محتجزون في »مكان مجهول«.
وقالت الوزارة إن اجلنود اقتحموا املقر الرئيسي لإلذاعة احلكومية في أم درمان واحتجزوا موظفني 

هناك.
على  الناس  وحث  ذلك  يرفض  لكنه  انقالب  لدعم  لضغوط  يتعرض  حمدوك  إن  أيضا  وقالت 

مواصلة االحتجاجات السلمية »للدفاع عن الثورة«.
وعبر متظاهرون سودانيون احلواجز ودخلوا الشارع احمليط باملقر العسكري في العاصمة اخلرطوم، 

بحسب ما ذكرته وسائل إعالم.
إقامتهما  »اختطفا من مقر  وزوجته  أن حمدوك  الوزراء  رئيس  بيان صادر عن مكتب  في  وجاء 

باخلرطوم، واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية«.
كما اعتقلت القوات األمنية بالتزامن عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية، 

بحسب البيان.

ودعا البيان الشعب السوداني إلى »اخلروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية املعلومة ... 
الستعادة ثورته من أي مختطف«.

األمير تشارلز يزور مصر برفقة زوجته بعد أيام
يزور ولي العهد البريطاني، األمير تشارلز، رفقة زوجته دوقة كورنوال، مصر خالل شهر نوفمبر، 

بهدف إقامة روابط جديدة بني مصر واململكة املتحدة.
زيارة األمير  بالقاهرة، في تغريدة على موقع »تويتر« عن  بريطانيا  بيرلي، سفير  وأعلن جاريوث 
تشارلز وزوجته إلى مصر، قائال إن الزيارة دليل قوي على أهمية العالقات بني اململكة املتحدة 
ومصر، وتوطد الروابط اإلنسانية، وخالل الزيارة سيريان حضارة مصر القدمية وحضارتها العريقة 
املناخ من  ومصر احلديثة ومدى تطورها ومنوها، وسيناقشان أهم قضية لإلنسانية وهي تغير 

خالل محادثات مع احلكومة املصرية.
يذكر أن األمير تشارلز، هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره االبن األكبر للملكة إليزابيث 
الثانية، حيث تبوأ منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر 

وأقدم وريٍث شرعي في تاريخ بريطانيا.

رغم اتهامه باإلساءة لــ«صورة مصر«...«اجلونة« يتوج »ريش« 
كأفضل فيلم عربي 

توج مهرجان اجلونة السينمائي فيلم »ريش« للمخرج املصري عمر الزهيري بجائزة أفضل فيلم 
عربي ضمن مسابقة األفالم الروائية الطويلة. وتعرض الفيلم الفائز بجائزتني من مهرجان كان 
مصر«  لصورة  »إساءة  اعتبر  بعدما  إعالميا،  مبقاطعته  املطالبة  حد  بلغت  واسعة  النتقادات 

بسبب حالة الفقر الشديد التي تتخبط فيها العائلة محور األحداث.
فاز فيلم »ريش« للمخرج املصري الشاب عمر الزهيري بجائزة أفضل فيلم عربي في مسابقة 

األفالم الروائية الطويلة مبهرجان اجلونة.
برامج  من  النتقادات  تعرض  قد  السينمائي  كان  مهرجان  من  بجائزتني  الفائز  الفيلم  وكان 
تلفزيونية وبعض الفنانني والنقاد، الذين اتهموه بــــ«اإلساءة لصورة مصر« بسبب حالة الفقر 
وبلغت حد  املهرجان  إلى  االتهامات  وامتدت هذه  األحداث،  العائلة محور  التي عليها  الشديد 

املطالبة مبقاطعته إعالميا.
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بداية من 2022 لن يضطر سكان 
أونتاريو إثبات حصولهم على التطعيم

األجل  طويلة  خطة  عن  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  أعلن 
تدريجيا،  كورونا  بسبب  املفروضة  الصحية  القيود  لتخفيف 
وقالت حكومة أونتاريو إذا كانت مقاطعة أونتاريو ال تزال على 
املسار الصحيح مع عدم وجود اجتاهات تتعلق بالصحة العامة 

والرعاية الصحية، فإن املتطلبات املتعلقة بإثبات التطعيم قد 
تبدأ في الرفع تدريجيا بداية من 17 يناير 2022.

املطاعم  في  املفروضة  الصحية  القيود  تخفيف  وسيبدأ 
واملرافق  والشراب  الطعام  مؤسسات  من  وغيرها  واحلانات 
صاالت  من  وغيرها  والكازينوهات  للرياضة  املستخدمة 
األلعاب، وبحلول يوم 7 فبراير 2022 لن يطلب من الناس إثبات 
حصولهم على التطعيم، في األماكن املزدحمة مثل املالهي 

الليلية ونوادي التعرية.
مبا  الصحية  القيود  رفع جميع  مارس سيتم   27 يوم  وبحلول 
فيها أقنعة الوجه في جميع األماكن األخرى مثل دور السينما 
تدريجيا  البدء  املقاطعة  وتعتزم  وغيرها،  املوسيقي  وحفالت 
في زيادة القدرة االستيعابية في األماكن التي ال يكون إثبات 

التطعيم مطلوبا فيها.
املتاحف  اختارت  إذا  انه  عن  أونتاريو  حكومة  أعلنت  وقد  هذا 
ما  طلب  الشخصية  الرعاية  ودور  العبادة  وأماكن  واملعارض 
فيمكنهم  الناس،  من  الكامل  التطعيم  على  احلصول  يثبت 
االستيعابية  القدرة  فوق  الناس  من  أكبر  عددا  يستقبلوا  أن 

للمكان وهذا بداية من يوم 25 أكتوبر 2021. 

فورد: نحن في أمس احلاجة إلى 
مهاجرين جدد من جميع أنحاء العالم

قال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو »أن هناك نقصا في 
أونتاريو  إلى  القدوم  علي  الناس  وحث  املقاطعة  في  العمالة 
إلى أشخاص من جميع  »إننا في حاجة ماسة  وقال  للعمل، 
العمالة  نوع  بتحديد  قام  فورد  دوج  ولكن  العالم«  أنحاء 
األشخاص  فقط  يريد  »إنه  فقال  املقاطعة،  في  يريدها  التي 
املتهدون جدا في العمل ليأتوا إلى أونتاريو« وأكمل قائال »أنت 
تأتي إلى هنا مثل الكنديني اجلدد األخرين وتعمل بقوة واجتهاد 
شديد ملدة طويلة من الوقت، – ولكن إذا كنت تعتقد إنك قادم 
لتجمع إعانة البطالة من احلكومة وجتلس دون عمل، فإن هذا 

لن يحدث وأذهب إلى مكان أخر ».
بعض  طالب  التصريحات  بهذه  اإلدالء  من  قصير  وقت  وبعد 
السياسيني من دوج فورد االعتذار عن هذه التصريحات املثيرة 
السيد  أونتاريو  في  الليبرالي  احلزب  زعيم  وقال  لالنقسام، 
ستيفن ديل لوكا »من املفترض أن يوحد رئيس الوزراء سكان 
أونتاريو وال يفرقهم أكثر، وألنني أبن مهاجر أعرف كيف ساعد 
أبي في بناء أونتاريو ولذا يجب أن يعتذر دوج فورد عن تعليقاته 
هذه  »إن  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  زعيمة  وقالت  القاسية«. 
التعليقات تعكس قوالب منطية مهينة مرتبطة باملهاجرين« 
وقال زعيم احلزب األخضر »إن اإليحاء بأن القادمني اجلدد ليسوا 
فورد  دوج  رفض  وقد  هذا  يغتفر«.  ال  أمر  مجتهدين  عمال 
االعتذار وقال »إنه مؤيد للهجرة، وقال نحن ينقصنا 290 ألف 
التي كتبت إلى رئيس وزراء  شخص، ونحن احلكومة الوحيدة 

كندا رسالة تقول: نحن بحاجة إلى املزيد من الناس«.

7.4 بليون دوالر دعم حكومي كندي للسياحة 
وإلغاثة الشركات املتضررة

أعلنت احلكومة الفيدرالية الكندية عن دعم جديد يصل على 7،4 بليون 
والشركات  لبرامج استعادة األعمال، وهذا يهدف لدعم األعمال  دوالر 
التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، وسوف يستمر حتى ربيع 2022.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة املالية كريستيا فريالند أنه اعتبارا من 
واإليجارات  لألجور  والطارئ  الواسع  الدعم  استبدال  أكتوبر سيتم   23
بدعم أخر وينتهي بذلك الدعم الطارئ لألجور واإليجارات والذي قامت 
احلكومة بتمويله بأكثر من 95 بليون دوالر ملساعدة أصحاب العمل على 

إعادة توظيف عمال وتتجنب تسريحهم.
الدعم  هذا  أن  فريالند  وقالت 
ألف   210 من  أكثر  ساعد 
 6،8 بأكثر من  منظمة وشركة 
اإليجارات  لدعم  دوالر  بليون 
وغيرها  العقارية  والرهون 
وزيرة  وأعلنت  النفقات،  من 
جديد  برنامج  تقدمي  عن  املالية 
والضيافة  السياحة  الستعادة 

وبرنامج الستعادة األعمال التي تضررت من اإلغالق ويبدأ سريانه بدءا 
من 24 أكتوبر، وسيقدم برنامج استعادة السياحة والضيافة مساعدات 
لدعم أجور املوظفني بالفنادق ولدعم إيجارات الفنادق ومنظمي الرحالت 
ووكاالت السفر واملطاعم بنسبة تصل إلى 75% وسيوفر البرنامج دعما 
يقدر بـــــــ 50%  ألجور وإيجار الشركات التي واجهت خسائر كبيرة  
وهذين  البرنامجني يحتاجوا إلى شرطان  للموافقة علي الدعم املالي:

العمل قد واجه  إذا كان صاحب  األول: ستنظر احلكومة فيما  الشرط 
خسارة كبيرة في اإليرادات على مدى 12 شهرا خالل جائحة كورونا.

يقدم  الذي  الشهر  خالل  اإليرادات  في  اخلسائر  مدى  الثاني:  والشرط 
احلكومة  نوفمبر، وستقترح   20 ويستمر هذا حتى  املعونة،  فيه طلب 
تشريعا لتمديده حتى يوم 7 مايو 2022 وستسعى احلكومة للحصول 
على سلطة إلجراء املزيد من التعديالت على هذا البرنامج حتى يوم 2 

يوليو من العام القادم.
تتعرض  قد  التي  الشركات  لدعم  مبادرة  عن  أيضا  احلكومة  وأعلنت 
لهذه  وبالنسبة  البالد،  أنحاء  جميع  في  اإلغالق  فترات  من  للمزيد 
األجور  دعم  ستجعل  احلكومة  فإن  اإلغالق  تواجه  قد  التي  الشركات 
اإلغالق،  فترة  طوال  للمبلغ  األقصى  احلد  حتى  لها  متاحا  واإليجارات 
وستكون معدالت الدعم املقترحة لهذا البرنامج متاحة حتى 13 مارس 
2022 ثم تنقص إلى النصف حتى تنتهي صالحية البرنامج في 7 مايو.
الكندي  العمال  تأمني  استحقاق  إلنشاء  الكندية  احلكومة  وتخطط 
لتوفير 300 دوالر في األسبوع للعمال الذين يتعرضون لإلغالق مبا فيهم 
غير املؤهلني للحصول على التأمني وسيكون هذا البرنامج متاحا إلى 
يوم 7 مايو وتقدم الطلبات بأثر رجعي بداية من يوم 23 أكتوبر، وقالت 
فريالند: »هدفنا الذي ال يلني هو حماية وخلق فرص العمل ودفع النمو 

االقتصادي، إنه لضمان أقوى انتعاش ممكن للجميع«.

للمرة الثالثة .. ترودو ُيعلن حكومته الليبرالية اجلديدة 
والتي اهتم أن حتمل   ، وزارة له  ثالث  ترودو«،  املاضي. السادس والعشرين من أكتوبر، أعلن »جاسنت  الثالثاء 
النساء بها نصف حقائبها، وأشهرهم أنيتا أناند لوزارة الدفاع بعد دورها في حملة اللقاحات أثناء وباء كورونا 
حينما كانت وزيرة للخدمات العامة واملشتريات ، وأصبحت كريستيا فريالند وزيرة للمالية، واحمد حسني 
وزيراً لالسكان، وتولى ستيفن جيلبولت وزارة البيئة ، بينما تولي جوناثان ويلكينسون وزارة املوارد الطبيعية. 

كما ظل ديفيد المتي وزيراً للعدل وكارال كالترو وزيرة للتوظيف
وكان ترودو قد فاز بحكومة أقلية في سبتمبر املاضي، وكان قد حدد أولويات حكومته اجلديدة، وهي تسريع 
اإلجراءات املناخية، وخروج كندا من وباء كورونا، ومواصلة املصاحلة مع أكثر من 600 قبيلة أصلية في كندا.
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في تصريح مثير للجدل يفتح ملفا شائكا تعدد 
فتحه على مدار عشرات السنوات السابقة ملا 
يحمله من متييز ديني واض وصريح ال داعي له و 
نحن على اعتاب دولة مدنية يقودها رئيس على 
درجة كبيرة من الوعى بأهمية املواطنة و عدم 
التمييز، طالب اإلعالمي املصري إبراهيم عيسى، 
القومي،  الرقم  بطاقة  من  الديانة  خانة  بإلغاء 
علينا  فرض  حديث  شيء  الديانة  »خانة  قائالً: 
بعد ثورة يوليو.. ال أعتقد أنه يجب أن نبقي على 
فما  املواطن،  بدين  دعوة  مليش  الديانة،  خانة 
عالقة املسؤول بديانة من أمامه، وهذه القرارات 
قرارات  لكنها  للبعض  صادمة  أحياناً  تبدو 
حقيقية تبني دولة مدنية دميقراطية ومواطنة 

بشكل كامل نستطيع أن ننافس بها«.
اإلبقاء  أن  الذي يدعي فيها عيسى  الوقت  وفي 
والقانون  الدولة  تدخل  تعزز  الديانة  خانة  على 
في معتقدات املواطنني، وتكرس التمييز بينهم 
برفض  عيسى  تصريحات  قوبلت  ذلك،  وفق 
واسع لدى فئة كبيرة من الناشطني والفاعلني 

في األوساط املصرية.
مؤخراً  املصرية  اإلفتاء  دار  أصدرت  أن  بعد 
وملفات  شائكة  بقضايا  تتعلق  فتاوى  عدة 
املصرية  األوساط  خاضت  مختلفة،  مجتمعية 
انقسام  في  تسبب  معمقاً  ونقاشاً  جدالً 

واختالف شديد بني وجهات النظر.
محاولة  ذلك  في  أن  كبيرة،  فئة  اعتبرت  فيما 
وهو  املدنية،  عن  بها  واحلياد  الدولة  لتديني 
الصحفي  الكاتب  عنه  عبر  الذي  ذاته  املوقف 
حقوق  جلسة  خالل  قائالً  عيسى  إبراهيم 
دار  أن  »أتفاجأ  واملستقبل:  احلاضر  اإلنسان.. 
اإلفتاء تصدر فتاوى عن أسئلة االمتحانات وأمور 
واقعية ودنيوية.. نحن نحاول أن ندخل الدين في 
تديني  محاوالت  من  كأنه  أمر  وهذا  شيء،  كل 
إلى  بالدعوة  حديثه  عيسى  وتابع  الدولة..«، 
الهوية،  بطاقة  من  الديانة  خانة  حذف  ضرورة 
التي تعتبر شكالً من أشكال التمييز بني أفراد 

املتمع املتنوع في تركيبته.
من  الديانة  خانة  نضع  ملاذا  السؤال:  ويبقى 
من  كان  إذا  إال   ... ضرورتها؟!  وما  االساس؟ 
ينوي  استمرارها،  على  يُصر  ومن  وضعها، 

مسبقاً أن يعاملك على أساس ديانتك.
لم تكن الدعوة األولى ولن تكن االخيرة

إذ  نوعها،  األولى من  لم تكن دعوة عيسى هي 
وترجمت  وحقوقيون،  ناشطون  ذلك  في  سبقه 
اللجنة  على  عرضت  قوانني  مشاريع  في 
وتيرة  وتأججت   ،8102 عام  بالبرملان  التشريعية 
هذا املطلب مجدداً، لدى فئة كبيرة، اعتبرت أن 
حذف خانة الديانة ستمكن من حتقيق املساواة 
كما  الواحد،  البلد  في  املواطنني  بني  والكرامة 
أنها، حسب رأيهم، تتعارض مع قوانني املواطنة 

وتعرض األقليات الدينية والالدينية للتمييز.
القومي  امللس  نظم   6002 عام  في  انه  ويذكر 
مقترح  ملناقشة  عمل  ورشة  اإلنسان  حلقوق 
الشخصية،  البطاقة  من  الديانة  خانة  بحذف 

وأطلق نشطاء في عام 3102 حملة إلكترونية 
فيها  طالبوا  بوك«  »فيس  موقع  من  انطلقت 
بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان »حاجة 

تخصني«.
وجامعة  املصرية  املهندسني  نقابة  واستبقت 
في  بادرتا  إذ  القانون  حول  املثار  اجلدل  القاهرة 
كافة  من  الديانة  خانة  بإلغاء   6102 أكتوبر 
اجلامعة  في  بها  املتعامل  والشهادات  األوراق 

وفي شهادة طلب قيد املهندس االستشاري.
نصار  جابر  الدكتور  أصدر  السياق  ذات  في 
بإلغاء  قرارا  القاهرة  جلامعة  السابق  الرئيس 
الديانة في عام 6102 أيضا كبيان  تطلب خانة 
التي  واألوراق  واملستندات  الشهادات  كافة  في 
مع  القاهرة  جامعة  بها  تتعامل  أو  تصدرها 
طالبها أو العاملني بها أو أعضاء هيئة التدريس 
أو الهيئة املعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي 

جميع الكليات واملعاهد واملراكز سواء للمرحلة 
ما  وهو  العليا.  الدراسات  أو  األولى  اجلامعية 
حلقوق  القومي  امللس  من  إشادة  استدعى 

اإلنسان.
هل تلغى خانة الديانة؟... ماذا كان رد وزير 

العدل
إبراهيم  املصري  اإلعالمي  مطلب  على  رداً 
حفل  في  النقاشية  اجللسة  خالل  عيسى 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  االستراتيجية  إطالق 
قال املستشار عمر مروان وزير العدل: »إن خانة 
الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب 
والطالق  الزواج  مثل  مسائل  بسبب  إثباتها 
وامليراث وغيرها حتى يجري ترتيب أمورها« وتابع 
أمور  في  واحد  قانون  لدينا  »ليس  قائالً:  مروان 

األحوال الشخصية داخل الدولة املصرية«.
ذاته:  السياق  في  قائالً  املصري  الوزير  وشدد 
واملسيحيون  شريعتهم..  لهم  »املسلمون 
واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية، يجب 
أن يكون هناك إثبات رسمي للديانة بغض النظر 

عن الشكل«.

لم  نقاش،  محل  يزال  ال  املوضوع  أن  ورغم 
تداول رسمي، قررت بعض  أو  أي قرار  إلى  يفِض 
املؤسسات على غرار نقابة املهندسني وجامعة 
األوراق  جميع  من  الديانة  خانة  إلغاء  القاهرة، 
وفي  اجلامعة  في  بها  املتعامل  والشهادات 
وذلك  االستشاري،  املهندس  قيد  طلب  شهادة 
منذ أكتوبر 6102. إال أن دار اإلفتاء املصرية أدانت 
هذه املبادرة واعتبرتها جتاوزاً للصالحيات املنوطة 
هذه  على  اإلبقاء  ضرورة  على  وشددت  بالدولة، 
وثقافتهم  املواطنني  ملعتقدات  حماية  اخلانة 

على اختالفها.
توافق مع دعوات الرئيس

الرئيس  دعوات  مع  متوافقة  تأتي  دعوة عيسى 
آخرها  كان  والتي  املعتقد،  حرية  حول  املتكررة 
دعا  والتي  اجللسة،  نفس  خالل  أمس  كلمته 
ال  الذي  يقبل  أنه  مؤكدا  املعتقد،  حلرية  فيها 
يؤمن بدين بشرط أن »يحترم مسار اآلخرين وال 

يفرض عليهم خياراته«.
إلعادة  املصريني  السيسي  دعا  أسابيع  وقبل 
اتولدنا  »كلنا  قائال  معتقداتهم  في  التفكير 
لكن  والوراثة،  بالبطاقة  مسلم  وغير  املسلم 
هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا 

للمعتقد الذي نسير عليه؟«.
كبرنا  ملا  عارفني طب  »كنا صغيرين مش  وتابع 
الذي  املعتقد  في  تفكر  خايف  وال  فكرت  هل 
بالسير  فكرت  هل  غلط؟  وال  صح  عليه  تسير 
في مسيرة البحث عن املسار حتى الوصول إلى 

احلقيقة؟«.
دالالت األسماء... وخانة الديانة

خانة  الغاء  جدوى  عدم  البعض  يرى  بينما 
العدل  وزير  عليها  وافق  ان  الديانة حتى 
كافية  داللة  ذات  األسماء  فستظل  واحلكومة 

يحملون  من  فالتأكيد  صاحبها  ديانة  على 
املسيح..  عبد  جون،  مايكل،  »ميخائيل،  أسماء 
أسماء  يحمل  من  بينما  مسيحيني  الخ« 
الرسول..  عبد  مصطفى-  محمود-  »محمد- 

الخ« مسلمني.
مواقع  على  الدعوات  من  العديد  جعل   مما 
األبناء  أسماء  اختيار  الى  االجتماعي  التواصل 
من األسماء املصرية والتي تصلح لكافة الديانة 

فال يكون لالسم داللة للديانة واال ما الفائدة.
االزهر  فقهاء  بعض  يختلف  االخر  اجلانب  على 
حول ذلك بينما يوافقون على الغاء خانة الديانة 
شريطة ان يكون االسم دال على ديانة صاحبه، 
الفقه  أستاذ  كرمية،  أحمد  أشار الدكتور  حيث 
املقارن بجامعة األزهر الشريف، إن خانة الديانة 
الرسمية  واحملررات  الشخصية  البطاقات  في 
األعمال  من  إداري،  إجرائي  عمل  هي  للدولة 

السيادية للدولة املصرية.
الديانة ال حالل وال   وأضاف كرمية: »حذف خانة 

حرام ألن هذا األمر يدخل في إطار املعامالت«.
وتابع أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر: »خانة 
سالح  هو  القومي  الرقم  بطاقات  في  الديانة 
ذو حدين، وقد يُستخدم من بعض املتطرفني أو 
الوطن  أبناء  بني  الطائفي  للتمييز  املتعصبني 

الواحد«.
وأضاف كرمية: »القاعدة العريضة من املصريني 
مسلم  بني  فارق  ال  بأنه  كامل  وعي  على 
ومسيحي ألننا مصريني والدستور املصري ينص 
بينهم  وهناك مساواة  املواطنني سواء  أن  على 

وال فرق بينهم بسبب الدين أو املذهب«.
وأكمل كرمية: »هناك أسماء مشتركة بني أبناء 
الشعب املصري مبسلميه ومسيحييه وبالتالي 

أصبحت خانة الديانة ضرورية في هذه احلالة«.

هل اقترب املستحيل ان يكون ممكنا؟
مداخلة إلبراهيم عيسى في حضور السيسي... يفتح امللف الشائك من جديد

»الغاء خانة الديانة«...  بني امليل الرئاسي واحلقوقي والرفض احلكومي والشعبي )3-1( 
حتقيق: إيهاب أدونيا
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أكثر  هو  )كيم-يوجن-اون(  أن  البعض  يرى      
كان  ورمبا  الراهن،  الوقت  في  شدة  احلكام 
مر  على  دموية  اكثرهم  ليس  لكنه  كذلك؛ 
قتلوا  مبن  قتلهم  من  عدد  يقارن  فال  التاريخ. 
بدم بارد على يد غيره من احلكام. فقتل هتلر 
الياباني  اجلنرال  وقتل  يهودي.  ماليني  سبعة 
مئة  ثالث  الصينيني  من  توجو  هيدكي- 
وقتل  احياء.  يدفنهم  كان  الفا،  وخمسني 
مليون  وشرد  الثاني  احلميد  عبد  السلطان 
والنساء واالطفال.  الرجال  ارمني من  ونصف 
ألف  مئة  ست  اخلرساني  مسلم  ابو  وقتل 

إنسان صبراً.
           وقتل احلجاج ابن يوسف مئة وعشرين 
بارد، ومات في سجونه ثمانون ألف  الفا بدم 
أكبر  إن  نفسه  عن  يخبر  »كان  و  إنسان. 
ال  امورا  يرتكب  وكان  الدماء،  سفك  لذاته 
  ... سواه  اليها  يسبق  وال  غيره  عليها  يقدم 
في  قتله  من  سوى  بأمره  قتله  من  احصى 
حروبه فكانوا مائة ألف وعشرين الفا. ومات 
ألف  وثالثون  رجل  ألف  خمسون  سجنه  في 
امرأة وكان حبس الرجال والنساء في موضع 
الناس  يستر  سقف  حلبسه  يكن  ولم  واحد 
فوجد  بعده  وعرضت سجونه  والبرد  احلر  من 
واحد  على  يجب  لم  الفا  وثالثون  ثالثة  فيها 
بن  الوليد  فأطلقهم  صلب  وال  قطع  منهم 
امة  كل  جاءت  لو  الشعبي:  قال  املل..  عبد 
بخبيثها وفاسقها وجئنا باحلجاج وحده لزدنا 
عليهم«... القرماني، تاريخ الدول واخبار االول، 

جـ2، صـ 28، 29(.
          ونذكر لــــــ )كيم( انه قتل حبيبته، 
افالماً  مثلت  النها  هيون-سوجن-وول،  املغنية 
نعلم  ال  ورمبا  له.  خيانة  ذلك  معتبراً  ابحاية 
ثالثة  قتل  العراق  والي  عمر،  ابن  يوسف  ان 
االثير  ابن  ويروي  سبب،  بال  اوالده،  امهات  من 
أراد السفر فدعا  الواقعة بقوله: »إن يوسف 
جواريه فقال إلحداهن: تخرجني معي؟ قالت: 
نعم. قال: يا خبيثة كل هذا من حب النكاح، 
يا خادم اضرب رأسها. وقال ألخرى: ما تقولني؟ 

فقالت: أقيم على ولدي. فقال: يا خبيثة أكل 
لثالثة:  وقال  رأسها.  اضرب  ؟  في  زهادة  هذا 
ما تقولني؟ قالت: ما أدري ما أقول، إن قلت ما 
فقال:  عقوبتك.  من  جنوت  ملا  إحداهما  قالت 
رأسها.  اضرب  وحتجبني!  تناقضني  أو  خلناء  يا 
جـ4،  التاريخ،  في  )الكامل  اجلميع«...  فضرب 

صـ 440(. 
االلوف من  ثالثة فقط من بني مئات   وهؤالء 
السبايا الالوات استرققن بعد احتالل ارضهن، 
اطفالهن  وسبي  وأبائهن،  رجالهن  وقتل 

واخوانهن واخواتهن في املشرق واملغرب.
       وروى املقدسي ان هارون الرشيد زوج اخته 
يعاشرها  اال  على  البرمكي  جلعفر  العباسة 
معاشرة االزواج، لكنها حملت منه ووضعت 
توأماً. مما اغضب الرشيد فقتل جعفر وصلبه، 
)املقدسي،  احياء!  وطفليها  العباسة  ودفن 

البدء والتاريخ، جـ6، 104، 105(.
        وروى الطبري القصة مع بعض االختالف، 
أن  والبرامكة  جعفر  هالك  سبب  »ان  قال 
أخته  وعن  جعفر  عن  يصبر  ال  كان  الرشيد 
إذا  يحضرههما  وكان  املهدي،  بنت  عباسة 
جعفرًا  أعلم  أن  بعد  وذلك  للشرب؛  جلس 
قلة صبره عنه وعنها، وقال جلعفر: أزوجكها 
ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي، 
وتقدم إليه أال ميسها، واليكون منه شيء مما 
على  منه  فزوجها  زوجته؛  إلى  للرجل  يكون 
جلس  إذا  مجلسه  يحضرهما  فكان  ذلك، 
ويخليهما،  مجلسه  عن  يقوم  ثم  للشرب، 
فيقوم  شابان،  وهما  الشراب،  من  فيثمالن 
إليها جعفر فيجامعها، فحملت منه وولدت 

غالًما...« )تاريخ االمم وامللوك، جـ8(. 
  وال نذكر من سيرة هارون الرشيد سوى انه 
كان مزواجاً، وانه كان يغزو عاماً، ويحج عاماً .

    وقيل عن كيم انه قتل اخاه، وانه كان يلقي 
ليس  لكنه  اجلائعة.  للكالب  له  املعارضني 
فقد  اليه،  املقربني  اقرب  قتل  الذي  الوحيد 
وامه؛ وقتل  وزوجته  الثاني اخوته  قتل قمبيز 
هيرودس ابنيه وزوجته مرمي. وقتل بطلميوس 

وقتلت  طفله.  الثامن 
االكبر  ابنها  تيا  كليوبترا 
السلطان  وقتل  بالسم. 
املنتصر  وقتل  اخوته،  سليم 
اخلليفة  اباه  العباسي  باهلل 
املأمون  وقتل  غيلة.  املتوكل 
واجاز  بارد،  بدم  االمني  اخاه 
احلسني،  ابن  طاهر  قاتله، 
هو  واملأمون  مالية.  مكافأة 

اوالدهم  وباع  قتلة،  شر  املصريني  قتل  الذي 
الظالم  واليه  ضد  ثاروا  النهم  ونساءهم، 
نفسه؛  املأمون  باعتراف  منصور  ابن  عيسى 
فقد قال له » هذا كله بسوء تدبيرك وجورك 
ال  ما  الناس  حملت  وقد  القرى؛  اهل  على 
كسوة  هدم  الذي  هو  واملأمون  يطيقون«. 
الهرم االكبر احلجرية، واستولى على ما به من 
كنوز. ومن شدة فخرناً به أطلقنا اسمه على 

شوارعنا ومدارسنا!
   وروى ابن عذاري في )البيان املغرب، صـ177(، 
شمال  حاكم  االغلبي،  احمد  بن  ابراهيم  ان 
افريقيا، غضب على ابنه ابا االغلب فامر بقطع 
الثمانية  اخوته  وقتل  محضره.  في  رأسه 
بنفس الطريقة، واما خبر قتله لبناته فاتركه 

البن عذاري يرويه بنفسه، يقول:
   »كانت امه إذا ولِدت له ابنة اخفتها وربتها 
لئال يقتلها، حتى اجتمع عندها منهن ست 
له  فقالت  البدور.  كانهن  جارية)فتاة(  عشرة 
يوما، وقد رات منه رقة: يا سيدي قد ربيُت لك 
وصائف مالحاً)جميالت(، واحب ان تراهن. قال 
نعم. فلما رآهن قالت له هذه بنتك من فالنة، 
وهذه بنتك من فالنة، حتى عدتهن. فلما خرج 
من عند امه، قال خلادم له اسود: امض اليهن 
رؤوسهن  واخذ  فقتلهن   ... برؤوسهن  وجئني 
بني  فطرحها  بشعورهن  معلقة  بها  وجاء 

يديه ..«.
       ومن احكام كيم اجلائرة انه كان يعاقب 
باالعدام واحلبس على الهفوات، ومن ذلك انه 
قتل وزير دفاعه النه غفى اثناء عرض عسكري 

في  النوم،  سلطان  من  مغلوباً 
حضور سلطان اليقظة: كيم-

يوجن-اون. 
على  االعدام  وعقوبة        
من  واحدة  هي  الهفوات 
رجاالت  عند  البارزة  السمات 
ال  التي  االمثلة  ومن  التاريخ. 
ابن  قاله  ما  تعد،  وال  حتصى 
احمد  بن  ابراهيم  عن  عذاري 
االغلبي انه افتقد منديال، فقتل بسببه ثالث 

مئة خادم. 
   وذكر ابن عذاري، ان ابا العباس بن ابراهيم 
املغربية،  نفوسة  قبيلة  غزا  انه  اليه،  املشار 
منهم  واسر  عظيمة.  مقتلة  منهم  وقتل 
ابن  البراهيم  كبيرهم  فقال  مئة،  ثالث  نحو 
ظلمك  على  ابراهيم،  يا  اهلل  لعنك   « احمد 
قلبه  عن  وشق  ابراهيم،  فذبحه  وقتلك. 
االساري  ببقية  يفعل  ان  وامر  بيده  واخرجه 
ُونظمت  اخرهم.  على  اتي  حتى  كذلك 
قلوبهم في حبال ونصبت على باب تونس » 
قتلوا  من  واما  املغرب،جـ1ـ، صـ175(.  )البيان 
فان  الديني  معتقدهم  بسبب  ظلموا  ومن 
 – ومنه  ومجلدات.  كتب  الى  يحتاج  ذكرهم 
ابراهيم بن  انه في والية  املثال-   على سبيل 
 « افريقية  على  االغلب  بن  محمد  بن  احمد 
ُعرض ديوان اخلراج على سوادة النصراني على 
ان يُسلم فقال: ما كنت ألدَع )اترك( ديني على 
رياسة انالها، فُقطع بنصفني وصلب »)البيان 

املغرب، صـ166(.
بالسم.  انه قتل عمته  واذيع عن كيم         
الى  اوعز  معاوية  ان  واخرون  السيوطي  وروى 
زوجها،  تتخلص من  ان  بنت االشعث  اجلعدة 
فيزوجها البنه يزيد. فقتلته بالسم، ثم حنث 
يزيد بالوعد ورفض ان يتزوجها. ووضعت ارملة 
مروان  الثاني  لزوجها  السم  ابن معاوية  يزيد 
ابن احلكم، ثم كتمت انفاسه مبساعدة احدى 
زوجها  من  خالد  ابنها  شتم  النه  جواريها، 

االول.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

كيـــــم يــــــونــــج... في ميزان التاريخ )1(من ذاكرة التاريخ:

بني طيات أوراق الكتب متتد بنا احلياة لنعرف ولكن 
احلقيقة مهما أطلعنا على كتب ووسائل معرفة 
“ولكن  الزلنا لم نعرف بعد  كما يقول” سقراط 
تظل املعرفة تؤثر فينا ونستمد طاقه جتددها من 
أوراق الكتب، كلما انتقلنا من صفحة إلى أخرى، 
فتؤثر فينا الكتب، وتصقل شخصيتنا الوجدانية، 
وكما تؤثر فينا الكتب هناك شخصيات تؤثر فينا 
ابرز هذه الشخصيات هو  وفى املتمع أيضا ومن 
أثر كبير في املتمع  الدكتور حماد عبد اهلل فله 

حيث  ميتلك العديد من السمات واخلصائص الفاعلة واملثيرة 
في  التأثير  على  وقدرته  به،  يتمتَّع  الذي  واحلضور  لالهتمام، 
اآلخرين إيجابيًّا، وعاطفيًّا، وثقافيًّا. هذا باإلضافة إلى مكانته 
املرموقة في املتمع املصري فهو عميد  العلمية واألكادميية 
كلية الفنون التطبيقية األسبق وعضو امللس األعلى لنقابة 

املهندسني.
           الدكتور حماد لديه قدرات قياديَّة مميَّزة في أدائها، كما أنَّ 
لديه القدرة على اإلقناع، نالحظها من خالل مقاالته اليومية 
في مختلف الصحف واملواقع اإللكترونية حيث تتسم تلك 
من خالل  وذلك  العزيز مصر  لوطننا  الشديد  بحبه  املقاالت 
طرح اهم القضايا التي تهم املواطن املصري بشكل عام أو 
وبالطبع  وسهولة  يسر  فيه  بشكل  لآلخرين  املعلومة  نقل 
شخصية  يعتبر  وهو  واضحة،  علمية  حقائق  أساس  على 

اآلخرين،  مع  التحاور  على  لقدرته  مؤثرة 
وجذب انتباههم وإقناعهم باألفكار واألهداف 
التفاعل  على  القدرة  لديه  أن  كما  واخلطط، 
ومكوِّناته،  شرائحه  مبختلف  املتمع  مع 
دفع  في  يساهم  القارئ  عزيزي  التفاعل  وهذا 
األحيان  بعض  وفي  بل  للمتابعة،  اآلخرين 
االقتداء ألن أصحاب هذه الشخصيَّات تتَّصف 
التفكير والبصيرة والقدرة على اإلقناع،  بقوة 
واملبادرة والشجاعة في اتِّخاذ القرارات الالزمة 
د من تطبيقها.هكذا هو دكتور  في األوقات املناسبة، والتأكُّ

حماد عبداهلل.
دردشة  برنامجي  في  كمحاورة  معه  لقائي  ويحضرني       
على قناة KnowYXE الكندية وهو لقاء اعتز به كثيرا على 
املستوى املهني واإلنساني هذا وقد ملست في شخص دكتور 
حماد اإلصرار للوصول للهدف وحتقيق إجناز في طرحه لقضية” 
اإليجار القدمي” في مصر وتعتبر من اهم القضايا التي يتبناها 
فكريا وعملياً وتشغل بال قطاع عريض من الشعب املصري 
فهو يكرس جانب كبير من وقته لهذه القضية وهي قضية 
وقضية  كرسالة  يتبناها  التي  ذكرت  كما  القدمي  اإليجار 

قومية يجب الوصول حلل لها يرضى جميع األطراف.
         أن تكون صاحب شخصيَّة مؤثِّرة مثل الدكتور حماد 
لن يحدث بني يوم وليلة، ولن يحدث ذلك صدفة، بل حتتاج إلى 

أن تتحلَّى بصفات إيجابيَّة، وأن 
ل  وتتحمَّ مبادئ،  صاحب  تكون 
نفسك،  في  وتثق  املسؤوليَّة، 
في  تتدرج  وأن  قدراتك،  وفي 
نقاط  هي  وما  نفسك،  معرفة 

وعزمية  واضح،  رأي  تكون صاحب  وأن  ونقاط ضعفك؟  قّوتك 
واتزان  أهدافك،  حتقيق  على  وإصرار  مخلصة،  ونيَّة  صادقة، 
والنظر  املستقبل،  نحو  والتفاؤل  اآلخرين،  أمام  ث  التحدُّ في 
الواثقة  صوتك  نبرة  على  وحتافظ  وطموح  بعمق  األمور  إلى 
قلوب  إلى  تصل  التي  وكلماتك  واللني،  احلزم  بني  اجلامعة 
أفكارهم.  وتقرأ  وأوجاعهم،  همومهم  وتالمس  األشخاص، 
وذلك  املنطقي  احلوار  اتخاذ منهج  يحرص دكتور حماد على 
نرى  وإبداعي كما  تنويري معاصر  إلى فكر  الوصول  من أجل 
التصميمات  أو من خالل جمال  في رسائل محتوى مقاالته 
فهو  مصر  في  العمالقة  واملباني  املشاريع  ألهم  الهندسية 

يعتبر من اهم الشخصيات املؤثرة.
        عزيزي القارئ هناك مقولة قدمية للفيلسوف اليوناني 
سقراط يقول فيها »اعرف نفسك بنفسك«.... وهذه إحدى 
الداخلية  ذاتك  ابحث عن  بها  والتي يقصد  اخلالدة  مقوالته 
ليست  فاحلياة  مؤثرة،  شخصية  تكون  حتى  عليها  وتعرف 
بحثاً عن الذات ، ولكنها رحلة لصنع الذات، اخلق من نفسك 

شيئاً يصعب تقليده.

كيف تكون شخصية مؤثرة؟!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان



Saturday, October 30, 2021 - Issue (198)السبت  30 أكتوبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثامن والتسعون بعد املائة

بعد إعالن تصنيف الفيفا.. هل تتجنب مصر صدام الكبار؟بعد إعالن تصنيف الفيفا.. هل تتجنب مصر صدام الكبار؟
الترقب  من  حالة  بدأت  للمنتخبات،  الشهري  التصنيف  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  إعالن  بعد 
التي  للغاية منها،  قريبا  الفراعنة  بات منتخب  التي  الفاصلة  للمواجهة  املصريني حتسبا  تسيطر على 

ستشهد على األغلب موقعة قوية للغاية مع أحد منتخبات التصنيف األول.
وقد يجد املنتخب املصري نفسه في صدام مع أحد منتخبات شمال إفريقيا، مثل اجلزائر أو تونس أو املغرب، 
أو منتخبي السنغال املصنف األول على القارة اإلفريقية، وأخيرا املنتخب النيجيري الذي يحل خامسا في 

التصنيف قبل املنتخب املصري.
ويسعى الفراعنة لتجاوز منتخب نيجيريا جتنبا للصدام مع الكبار، خاصة من شمال إفريقيا، حيث طاملا 
اتسمت اللقاءات باحلساسية الشديدة واإلثارة، وبالطبع فإن حظوظ املنتخب املصري ستصبح أعلى في 

حال صعوده للتصنيف األول.
وارتفع رصيد مصر من النقاط إلى 1447.5 نقطة بعد أن كانت 1434 نقطة خالل الشهر املاضي، لتصبح 

على بعد قرابة 30 نقطة من نيجيريا املصنفة في املركز اخلامس إفريقيا 
برصيد 1478 نقطة.

فرص مصر في االلتحاق باخلمسة الكبار معلقة مبوقف املنتخب النيجيري 
الذي يسبق مصر مباشرة في التصنيف األخير للفيفا، الذي أعلنه االحتاد 
تصنيفه  في   44 املركز  مصر  احتالل  وبني  اخلميس،  القدم،  لكرة  الدولي 
الشهري للمنتخبات بدال من املركز الـ 48، ليحتفظ باملركز السادس في 
قائمة املنتخبات اإلفريقية، وذلك بعد أن حقق منتخب مصر الفوز على 
ليبيا ذهابا وإيابا بنتيجة 1 - 0، و3 - 0، ضمن منافسات اجلولتني الثالثة 
التي  العالم  كأس  لبطولة  املؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  في  والرابعة 

ستقام في قطر العام املقبل.
قرعة الفيفا تقام في 18 ديسمبر املقبل، وسيتم تصنيف املنتخبات في إفريقيا وفقا لتصنيف االحتاد 
الدولي عن شهر ديسمبر، الذي يصدر منتصف الشهر، مما يقلل من فرص مصر في بلوغ املراكز اخلمسة 
األولى، ويزيد من فرص اصطدام مصر بالفرق القوية في الدور النهائي املقرر إقامته في شهر مارس املقبل.
بالقاهرة خالل اجلولتني اخلامسة  واجلابون  اخلارج  أنغوال في  للفوز على كل من  املنتخب املصري  ويحتاج 

والسادسة من التصفيات، حيث تقام املباراتان في نوفمبر املقبل.
ومن املنتظر أن تصل مصر إلى 1462 نقطة في تصنيف نوفمبر إذا فازت باملبارتني، وفي حال فوز نيجيريا 
باملبارتني املتبقيتني لها، أما ليبيريا والرأس األخضر، في التصفيات حيث سيصبح رصيدها 1491 نقطة، 
 1466 رصيدها  يجعل  املباراتني  في  تعادلها  أو حتى  لألخرى سيجعل  وخسارتها  مبباراة  نيجيريا  فوز  أما 

نقطة ما يجعلها قبل املنتخب املصري في التصنيف.
املباراتني، حيث  الكبار بدال من نيجيريا في حال خسارة األخيرة في  الدخول ضمن اخلمسة  وميكن ملصر 
سيصبح رصيدها 1441 نقطة، أو أن تخسر نيجيريا في مباراة وتتعادل في األخرى، وعندئذ تصل إلى 1453 
نقطة، مما سيجعلها خلف مصر، شريطة فوز مصر مبباراتيها في التصفيات ليرتفع رصيدها عند 1662 

نقطة.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

حقق مصطفى النمر العب 
للمصارعة  مصر  منتخب 
منافسيه  على  كبيرا  فوزا 
وأحرز  واألوكراني  األملاني 
في  الذهبية  امليدالية 
احلرة  املصارعة  منافسات 
العالم  ببطولة  للماسترز 

املقامة في اليونان.
املنافسات  في  تألق  النمر 
العب  وهزم  النهائية 

النقاط،  في  كبير  بفارق  أملانيا  منتخب 
كانت  بينما  الفضية،  األخير  أحرز  حيث 
الذي  أوكرانيا  العب  نصيب  من  البرونزية 
املنافسات  في  مبكرة  هزمية  على  حصل 

من العب مصر.
يسعى  كغم   62 وزن  العب  وهو  النمر 
للحصول على ميدالية ذهبية أخرى خالل 
من  وذلك  اليونان  نسخة  العالم  بطولة 

منافسات  خوضه  خالل 
املصارعة الرومانية 

عن  حتدث  النمر  عصام 
معبرا  الكبير  الفوز  هذا 
به،  الكبيرة  فرحته  عن 
ميدالية  آخر  ألن  نظرا 
عليها  حصلت  ذهبية 
العالم  بطولة  في  مصر 
عام  كانت  للمصارعة 
أحرزها  حينما   2006

محمد عبد الفتاح بوجي.
ملصر  الذهبية  هذه  »أحرزت  النمر:  وقال 
املنافسات  في  الفوز  حققت  بعدما 
العب  هزمت  ثم  أوكرانيا،  العب  على 
لألملاني  صفر  مقابل  نقاط  بعشرة  أملانيا 

وحصلت على املركز األول”.
عزف  مت  حينما  بالفخر  »شعرت  وتابع: 

السالم الوطني لبالدي”.

إجناز كبير ملصر.. النمر يحرز ذهبية العالم في إجناز كبير ملصر.. النمر يحرز ذهبية العالم في 
املصارعة احلرةاملصارعة احلرة

أزمة في األفق بني منتخب مصر وليفربول.. أزمة في األفق بني منتخب مصر وليفربول.. 
والسبب »طلب« كلوبوالسبب »طلب« كلوب

اإلجنليزي  ليفربول  نادي  يجري 
محاوالت حثيثة، لتقليل فترة غياب 
خالل  الفريق،  عن  األفارقة  العبيه 

فترة كأس أمم إفريقيا املقبلة.
ومبوجب الوضع احلالي، يواجه مدرب 
»الريدز« يورغن كلوب كابوس فقدان 
الهجوم،  خط  في  جنميه  أكبر 
والسنغالي  صالح  محمد  املصري 
ساديو ماني، في 8 مباريات حاسمة 

محتملة في العام اجلديد.
الغيني  كذلك  سيستدعى  كما 

نابي كيتا لتمثيل منتخب بالده في البطولة التي ستقام في الكاميرون في يناير، مما 
سيعرض ليفربول لضغوط شديدة خالل بداية العام.

املتأهلة  للمنتخبات  أنه ميكن  الفيفا، على  القدم،  لكر  الدولي  االحتاد  قواعد  وتنص 
استدعاء العبيها في 27 ديسمبر، في البطولة التي ستنطلق في 9 يناير وحتى 6 

فبراير.
ووفقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، يطمح ليفربول بأن يستطيع إقناع املنتخبات 

بتأخير استدعاء العبي ليفربول حتى شهر يناير، أي قبل أيام من انطالق البطولة.
يناير، بوجود  الثاني من  أمام تشلسي، في  القمة  باللعب في مباراة  ويطمح كلوب 

ماني وصالح، على أن يسمح لهما بااللتحاق مبنتخبيهما في 3 يناير.
موافقة املنتخبات على طلب كلوب قد يعرضهم لضغوط حقيقية، إلدخال جنومهم 
املصري  املنتخب  بني  »أزمة«  وقد يسبب طلب كلوب  والبطولة،  املنتخب  أجواء  في 

والسنغالي والغيني، وبني نادي ليفربول.
وتخوض السنغال مباراتها األولى أمام غينيا مبشاركة ماني وكيتا يوم 10 يناير، بينما 

يقود صالح املنتخب املصري في 11 يناير أمام نيجيريا.
وقد يغيب ثالثي ليفربول عن 8 مباريات كاملة للفريق، في حال مغادرتهما يوم 27 ديسمبر، ومشاركتهما 

حتى األدوار النهائية في البطولة اإلفريقية.

اإلعالن عن موعد قرعة »كأس العالم قطر اإلعالن عن موعد قرعة »كأس العالم قطر 20222022««
موعد  عن  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
في  ستقام  التي   ،2022 قطر  العالم  كأس  قرعة 

العاصمة القطرية الدوحة.
وحدد »فيفا« يوم 31 مارس من العام املقبل، موعدا 

للقرعة.
أبرز احملطات  وذلك في حفل كبير سوف يكون أحد 
للمرة  تقام  التي  العاملية  النهائيات  ملوعد  وصوال 
األولى بضيافة عربية وفي منطقة الشرق األوسط.

عن  مباشر  بشكل  والدمنارك  أملانيا  منتخبا  وتأهل 
قارة أوروبا خالل جولة شهر أكتوبر، لينضما بذلك إلى منتخب قطر صاحبة الضيافة.

املؤهلة  القارية  التصفيات  انتهاء  بعد  النهائيات  في  املشاركة  الدول  قائمة  وستحدد 
لكأس العالم.

العبة مصرية تسجل إجنازا جديدا في لعبة اجلمبازالعبة مصرية تسجل إجنازا جديدا في لعبة اجلمباز
إجنازا  نانسي طمان،  املصرية،  اجلمباز  حققت العبة 
جديدا مع منتخب مصر، حيث متكنت من الوصول 

إلى نهائي بطولة العالم في اليابان.
من  املرحلة  هذه  إلى  الوصول  نانسي  استطاعت 
املنافسة العاملية في هذا النوع من األلعاب، مشيرة 
املرحلة  إلى هذه  أول العبة تصل  أنها أصبحت  إلى 

التي لم يسبقها إليها أي العب عربي أو أفريقي.
بطولة  ذهبية  حققت  طمان،  نانسي  أن  يذكر 
املصرية  العاصمة  استضافتها  التي  العالم،  كأس 

القاهرة، في يونيو املاضي.
جدير بالذكر ان تصنيف لعبة اجلمباز املصري أصبح في املرتبة رقم 7 عامليا، مشيرة إلى 
أن تصنيفها يتخطى دول كثيرة أبرزها الواليات املتحدة وفرنسا والصني وتركيا وإسبانيا 

والبرازيل.

 عودة االسد بقرار احملكمة العليا احملترمة  عودة االسد بقرار احملكمة العليا احملترمة 
سمير اسكندر

والغاء  الزمالك  نادي  مجلس  لرئاسة  منصور  مرتضى  بعودة 
مجلس  بوقف  تقريباً  عام  منذ  صدر  الذي  السابق  احلكم 
امللس  حتويل  تستدعي  قانونية  مخالفات  بحجة  مرتضى 
ملالفات  التوصل  يتم  لم  عام  مرور  وبعد  العامة،  للنيابة 
الذي  احلكم  ان  وبالرغم من  العامة،  النيابة  تدخل  تستدعي 
هناك  أن  إال  ومجلسه  منصور  مرتضى  لصالح  مؤخراً  صدر 
ازمة في وزارة الرياضة بسبب احلكم .. واأليام القادمة سوف 

تظهر ما في حقيبة أشرف صبحي ووزارته ولكن في النهاية يظهر احلق.



Saturday, October 30, 2021 - Issue (198)السبت  30 أكتوبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثامن والتسعون بعد املائة

توضيح القيم:
وارسم  تعيشها،  أشهر  ستة  لديك  أن  هب 
ثالث لوائح: واحدة حتوي ما ينبغي عليك فعله 
في  ليس  ما  والثالثة  فعله  تريد  ما  والثانية 
هذا  من  وانطالقاً  رغباتك.  أو  واجباتك  عداد 
الثالثة  باخلانة  يتعلق  ما  كل  انس  التصنيف، 

بقية أيام حياتك.
 حتسني احلوار الذاتي: 

     كل منا يحاور نفسه، ومعظم هذا احلوار 
أن يكون كذلك، ولكن  الى  دومنا حاجة  سلبي 
يجدر أن تدرب نفسك على عدم إطالق العنان 
ألفكارك السلبية. فلماذا اليأس عندما يكفي 
بعضه  يكفي  حني  كله  الغضب  ولم  احلزن؟ 

للتعبير عما في ذهنك؟
 *  االسترخاء: 

      كل ما حتتاج إليه كي تتعلم االسترخاء 
ثم  مريح،  مقعد  في  اجلس  هادئة.  غرفة 
أغمض عينيك وتنفس بانتظام. واألفضل أخذ 
من  االفكار  جميع  واطرد  البطن  من  النفس 
او اخلمس عشرة  الدقائق العشر  ذهنك طوال 

التالية، وافعل ذلك مرتني يومياً.
 التمرين املنتظم: 

    حاول مترين جسمك ثالث مرات على االقل 
مرة.  كل  دقيقة  عشرين  ملدة  االسبوع  في 
واحرص على ايصال دقات قلبك إلى 75 % من 
طاقتها القصوى، وملعرفة احلد االقصی، اطرح 
في  كنت  إذا   :225 الرقم  من  الفعلية  سنك 
األربعني، فهذا يعني أن احلد األقصى لديك هو 
185 ضربة. ونسبة الـ 75 % من هذا الرقم هي 
139. ولكن استشر طبيبك قبل االقدام على 

التمرين املذكور، ثم أجنزه تدريجاً.

 الراحة: 
     احصل على الراحة التي حتتاج إليها. وأفضل 
طريقة لتجنب االرهاق تتم عبر جتديد طاقتك. 
وإذا كنت من أولئك املدمنني على العمل، فإنك 
تعرض نفسك للخطر ما لم تلجأ الى الراحة 

الضرورية.
النظام الغذائي: 

الذي  احتفظ بوزن طبيعي، وال جتعل الشحم 
الوحدات  من  املئة  في   30 يتجاوز  تتناوله 
احلبوب  أمكن،  ما  وتناول،  الغذائية.  احلرارية 
وكن  السكرية.  واملواد  الشحم  عوض  واخلبز 
معتدالً في تناول امللح. وال تنس أن تأكل فطوراً 

حقيقياً.
 جتنب املواد الضارة:

فقد  هو  واالحباط  القلق  حتديدات  أحد   
السيطرة على الذات، وهذا يفسر جلوء الناس 
الى النيكوتني والكحول والكافيني والعقاقير، 
وهذه املواد االصطناعية »تعني« بعضهم على 
بك  يجدر  ولكن  السيطرة.  بعض  استعادة 

معرفة اآلتي:
من  تفعله  ما  وأفضل  كلياً.  احذره  التدخني: 
من  كنت  اذا  التدخني  قطع  هو  صحتك  أجل 

املدخنني.
الكافيني يجعلك شديد  الكثير من  القهوة:  

العصبية واالثارة ويولد لديك الصداع.
على  بناء  اال  تأخذها  ال  واملدرات:  العقاقير 
وصفة طبية. واملواد الكيميائية التي تدخلها 
على  بالسيطرة  وهماً  لديك  تولد  جسمك 
كذلك.  ليس  االمر  أن  حني  في  نفسك، 
والسيطرة احلقيقية تأتي باجلهد الذي نبذله، 

ال بالهروب.

علــــوم وصحة 1717
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

الوسائل  أو  احلديثة،  الطبية  التقنيات  إحدى  األسنان  طقم  إّن 
إثر  على  الطبيعية  األسنان  خسارة  لتعويض  املُتبعة  الطبية 
وتسوسها  األسنان  هشاشة  أو  امُلتلِفة،  للحوادث  التعرض 
طقم  ويتكون  السن،  في  اإلنسان  تقدم  مع  خاصًة  وسقوطها، 

األسنان من صفوٍف من األسنان االصطناعية املزروعة في لثٍة وسقٍف حلقي اصطناعي، حسب 
مقاس لثة الشخص، ويعاني من يقومون بتركيب طقم األسنان من بعض املشاكل.

مشاكل طقم األسنان
كبيرٍة  آالٍم  من  الشخص  يعاني  حيُث  اللثة،  مبشاكل  األسنان  طقم  مشاكل  اختصار  مُيكن   
في بداية تركيب الطقم، فقد ال تتوائم اللثة الطبيعية مع طقم األسنان، فتتكون التقرحات 
وتلتهب اللثة وتتورم أيضاً، كما تظهر عليها البقع احلمراء والبيضاء، ويُصاب املرء بجفاٍف في 
الفم، نتيجة وجود البكتيريا فيه، وعدم االعتناء بنظافة الطقم، كما يصعب على إثر ذلك تناول 

الطعام، أو الرغبة في شرب أي شيء.
نصائح ملستخدمي طقم األسنان اجلدد

 الصبر: 
فمن الطبيعي أن يشعر اإلنسان بالضيق على إثر تركيب الطقم، أو أّن اللثة ال تتوائم معه في 

بداية األمر. 
االستمرار في لبس الطقم: 

حيُث ميّل بعض األشخاص من ارتداء الطقم على الدوام، فيزيلونه بعض الوقت ثّم يرجعونه، 
وهذا ما يُصّعب عليهم التعود على الطقم، وتعويد اللثة عليه أيضاً، لذا يجب إبقاؤه في الفم 

طيلة الوقت.
األطعمة  تناول 
الساخنة  واملشروبات 

بحذر: 
األطعمة  تناول  يجب 
بحذر  الساخنة  واملشروبات 
يجب  لكن  األمر،  بداية  في 
ذلك  بعد  الشخص  على 
بقوة  الضغط  أو  العض 
على األسنان األمامية، وذلك 
وقضمه  الطعام  بتقطيع 
الطقم  ينغرس  حّتى  بقوة، 

في اللثة ويثبت في مكانه.

طقم األسنان

شرب الشاي بعد التمارين الرياضية يساعد على 
خسارة الوزن

  سلطت دراسة جديدة الضوء على الفوائد الصحية والبدنية لشرب 
الشاي قبل التمرين وبعده، بدالً من تناول املاء.

وتقليديًا، كان املاء هو املشروب املفضل لترطيب اجلسم قبل التمرين 
وبعده، لكن ورقة بحثية جديدة بعنوان

أن  حقيقة  أبرزت   Tea for Sport and Fitness: A Scoping Review
الشاي ميكن أن يقدم أيًضا مجموعة من الفوائد.

وجتمع الورقة البحثية مجموعة دراسات مختلفة تشير جميعها إلى 
اليومي،  الغذائي  النظام  إلى  رائعة  إضافة  يكون  أن  ميكن  الشاي  أن 

بشكل  أكواب  أربعة  استهالك  يجب  للشاي،  الصحية  الفوائد  استخالص  أجل  من  أنه  البحث  ويظهر 
يومي.

وفي السابق، كان يُفترض أن محتوى الكافيني في الشاي يعني أن املشروب يعمل كمجفف، لكن الدراسات 
أظهرت أن الشاي ميكن أن يقدم نفس مستويات الترطيب مثل املاء. واستندت هذه النتيجة إلى اختبارات 
الشاي و20 مل من  أكياس  املأخوذة من متطوعني شربوا أكواب شاي مصنوعة من  البول  الدم وعينات 

احلليب شبه منزوع الدسم.
ومن املثير لالهتمام، أن التمارين الرياضية ميكن أن تعطل توازن املاء في اجلسم، حيث ميكن أن يؤدي فقدان 
األداء، مما يجعل احلفاظ على رطوبة اجلسم أكثر أهمية.  إلى إعاقة  املاء  2% فقط من كتلة اجلسم من 
وكشف البحث أن الرجال الذين مت إعطاؤهم 200 مل من الشاي ثالث مرات في اليوم على مدار ثمانية أيام، 

قد حتسن نشاطهم في غضون 24 ساعة بعد التمرين.
وال ميكن للشاي أن يعزز الترطيب فحسب، بل إن شرب الشاي األخضر بانتظام ميكن أن يساعد في إنقاص 
الوزن. وتوضح الدكتورة إميا ديربيشاير »هناك أيًضا فوائد للشاي في فقدان الوزن، حيث ربطت العديد من 

الدراسات بني استهالك شاي املاتشا األخضر وفقدان الوزن«.
الدهون  زيادة أكسدة  إلى  فترة 24 ساعة  األخضر خالل  أكواب فقط من شاي ماتشا  أربعة  وأدى شرب 
عندما ذهب املتطوعون في نزهة سريعة ملدة 30 دقيقة، بينما أثبتت دراسة أخرى كيف أن اإلناث الالتي 

شربن 3 أكواب من الشاي األخضر يومًيا على مدار ثمانية أسابيع فقدن الكثير من الوزن الزائد.
وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي جنًبا إلى جنب مع التمارين الرياضية ميكن أن يساعد في زيادة فقدان 

الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

أطعمة تساعد على منو دماغ الطفل
الطفل  دماغ  منو  املفيدة  األطعمة  بعض  تساعد 

ووظائفه، وفق صحيفة تاميز أوف إنديا.
الشوفان:

الدماغ  لتزويد  مصدران  الشوفان  ودقيق  الشوفان 
شعور  على  يحافظ  ما  األلياف،  بفضل  بالطاقة، 
الوجبات  تناول  من  ومينعه  بالشبع  الطفل 
عالية  نسبة  على  يحتويان  أنهما  كما  السعرية، 
أدمغة  تساعد  التي  والزنك،   B و   E فيتامينات  من 

األطفال على العمل بشكل أفضل.
اخلضار امللونة:

التي  األكسدة  مبضادات  غنية  امللونة  اخلضروات 
تساعد في احلفاظ على صحة خاليا املخ، من بينها 
واجلزر،  واليقطني،  احللوة،  والبطاطا  الطماطم، 

والسبانخ.
احلليب واللنب واجلنب:

لنمو  الضرورية   B وفيتامينات  البروتينات  من  عالية  نسبة  على  واجلنب  واللنب  احلليب  يحتوي 
أنسجة املخ والنواقل العصبية، واإلنزميات، كما حتتوي أيضاً على نسبة عالية من الكالسيوم 

الضروري لنمو أسنان والعظام.
الفاصوليا:

الفاصوليا مصدر كبير للبروتينات والفيتامينات واملعادن لألطفال، وحتتوي على أوميغا 3 أكثر من 
أي حبوب أخرى.

األسماك الزيتية:
وأهمها  وصحته،  الدماغ  منو  تفيد  التي  الدهنية،   3 أوميغا  بأحماض  غنية  الزيتية  األسماك 

السلمون، واملاكريل، والتونة الطازجة، والسلمون املرقط، والسردين، والرجنة.

سبع نصائح 
للتحرر من 
االضطراب
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مسمار جحا

واسعة  دار  جلحا  كان  أنه  يحكي 
إلى  جلأ  يوم  ذات  لكنه  جميلة؛ 
لبعض  يحتاج  كان  ألنه  بيعها، 
جتعله  حيلة  في  ففكر  املال، 
يبيعها دون أن يفرط فيها بشكل 
الذي  املال  يأخذ  بحيث  نهائي 
من  داره  يستعيد  ثم  يحتاجه 

جديد بعد مرور فترة من الزمان.
ا  جدًّ ذكية  خطة  في  جحا  فكر 
عرض  ثم  أحد،  بال  على  تخطر  ال 
وأضاف  للبيع بسعر معقول،  داره 
إضافيًّا على مسمار  مبلًغا كبيرًا 
فكان  احلائط،  على  بوضعه  قام 
كل من يأتي ليشتري الدار تعجبه 
السعر  على  ويوافق  كثيراً  الدار 
ولكنه يعترض على سعر املسمار 
أن  ميكنك  إذن  جحا:  له  فيقول 

تشتري املنزل وتترك املسمار لي.

أقدم اجلامعات في 
التاريخ

اشتهر السومريون بإنشاء املدارس 
التعليمية منذ قدمي الزمان، حيث 
عام3500  في  إنشائها  في  بدأوا 
مؤسسة  أقدم  عن  أما  )ق.م(. 
حتى  موجودة  مازالت  تعليمية 
ومت  القرويني  جامعة  فهي  اآلن، 

إنشاؤها في عام 859 م.
 في مدينة فاس باملغرب. وجامعة 
بولونيا )1088 م( هي أقدم جامعات 
هي  أوكسفورد،  وجامعة  أوروبا. 
املتحدة،  اململكة  جامعات  أقدم 
 1167 عام  في  إنشاؤها  مت  وقد 

ميالدية.

آخر يوم في حياة 
كليوباترا

   كليوباترا، ملكة مصر الغامضة 
بفتنتها  األلباب  سهرت  التي 
من  اثنني  من  وتزوجت  وجمالها، 
عمله روما: يوليوس قيصر، ومارك 

انطونيو.
   في أخر يوم في حياتها توجهت 
لزيارة قبر انطونيو وقدمت القرابني 
لآللهة ثم طلبت من كبير الكهنة 
الفاكهة  من  سلة  لها  يرسل  أن 
بها حية سامة. وبعد عودتها إلى 
العرش  قاعة  إلى  اجتهت  القصر 
السلة  يحمل  احلارس  دخل  ثم 
ووضعها أمامها وانصرف. وعندئذ 
وأخرجت  السلة  إلى  يدها  مدت 
منها احلية ووضعتها على صدرها 
ثم  قاتلة  لدغة  فلدغتها  العاري 
طلبت من وصيفتها أن تغني لها 
أغنية الوداع. وقبل أن تسلم الروح 
وهي  السماء،  إلى  عينيها  رفعت 
تقول: أيها املوت، خذني إليك حيث 
وال  توجد حروب  وال  الرياح  ال تهب 
يصلوا  أن  قيصر  جنود  تستطيع 
إلّي، خذني إلى مملكة جديدة حيث 

احلب املقيم بجوار رفيق عمري.

هل تصدق؟
   أن روی سوليفان وهو أحد حراس احلدائق في والية فرجينيا بأمريكا، 
أن  دون  إلى 1973  املدة من 1942  بالصاعقة خمس مرات في  أصيب 
ميوت!    أصابته الصاعقة في احدى املرات في قبعته واحترق شعره 

وحاجباه، ومرة أخرى قذف في الهواء من سيارته ملسافة 3 أمتار.

برنشتاين
لم  ملاذا  برنشتاين،  ليونارد  الراحل  املوسيقي  املؤلف  والد  ُسئل      
سيشب  أنه  أعرف  أن  لي  »وأني  فأجاب:  حداثته،  منذ  ابنه  يشجع 

ليصير ليونارد برنشتاين؟«.

منتهى اللباقة
لشغل  منهم  واحد  الختيار  الشبان  من  عدد  بني  امتحان  عقد     
وظيفة تتطلب لياقة ودبلوماسية. وكان اجلنرال ایزنهاور بني املشرفني 

على االمتحان، وسأل الطلبة واحدا بعد اآلخر:
   »من هم أعظم ثالثة رجال ظهروا في تاريخ أمريكا؟«. 

اعرف  ال  إنني  »يؤسفني  بالوظيفة:     فاز  الذي  الطالب،  فأجاب     
اسمك يا سيدي.. ولكن اآلخرين هما واشنجتون ولنكولن«!!

 

هناك حل!
   قال املسؤول عن شؤون الطالب في كلية الطب لطالب في السنة 
اإلعدادية: »الدرجات التي حصلت عليها تؤهلك لدخول كلية الطب 

إذا كنت جثة«. 
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دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

كان في األصل حلواني!!كان في األصل حلواني!!

بقلم:  مينا ماهر

القريب  من  القدم  منذ  احللواني  »روقا«  لدكان  يُشهد  كان 
وهي  والبسبوسة  الكنافة  صواني  منظر  أشهى  فما  والبعيد؛ 
أطباق  أيضا  سيما  ال  الداخلية،  واجهته  في  بعناية  مرصوصة 
منتهى  اللذيذة!  القشدة  وأصابع  القاضي  ولقمة  باللنب  الرز 
الفخامة واللذة! كانت تأتي إليه الناس من الشرق والغرب حتى 

أصناف  من  وطاب  لذ  مبا  حواسها  تدلل 
احللوى الشهيرة واملذكورة في قائمة دكانه 
اخللفي  احلائط  على  املعلقة  العريضة، 

ملنضدة البائع. 
هذا  ابتلى  اخلمسينيات،  بداية  في        
الفئران من حتت  الدكان بهجوم شديد من 
تدبير بعض املنافسني احلاقدين، مما أدى إلى 
الدكان  أبواب  بإغالق  انتهت  فادحة  خسارة 

لوثتها  قد  وبضائع  محتويات  من  فيه  ما  كل  على  األبد  إلى 
بالعديد  احلادث يحفل  قبل  الدكان  اللعينة! فقد كان  القوارض 
من احللوى اجلاهزة الطازجة، باإلضافة إلى مخزون وفير من الزيت 
باتوا  البلدي وخالفه يكفي لسنوات؛  والدقيق والسكر والسمن 
كان  وما  اجلائعة!  الفئران  سطوة  حتت  األسف  مع  جميعهم 
يفضل عن الفئران كان النمل الصغير يقوم بالتقاطه! أما الذباب 

ذو األزيز املزعج فكان دائم التحليق فوق سرب الفئران املنغمسة 
على  ليستولي  احلاسمة  اللحظة  منتظراً  احللوى،  أطباق  في 

الوليمة كلها هو اآلخر! 
      أخذت البضاعة املزونة بالنقصان تدريجياً حتى القرن الواحد 
زعيم  قرر  وقتها  للفئران؛  األعمى  االستهالك  والعشرين بسبب 
ذريته  على  الزعامة  حتديد  بغشامة  الفئران 
السخط  إلى  الفئران  ببقية  أدى  مما  فقط، 
عليه، فقاموا بدورهم بتشجيع النمل وبقية 
بثورة  ليقوموا  األخرى  الزاحفة  احلشرات 
أيضاً  االتفاق  مت  الوقت،  ذات  في  عارمة ضده! 
مع الذباب املتطفل أن يركب املوجة هو اآلخر 
الزعامة من الفئران ويسيطر  ويقوم بخطف 
في  آمالً  الذباب  النمل  فناصر  الدكان!  على 

طبعهم احلشري املثيل أن ينعم لهم بحياة عزيزة! 
العرش؛  إلى  الذباب فعالً  ووصل  فائق  بذكاء  اخلطة        جنحت 
وبات النمل مطمئناً، معتقداً أنه قد انتصر على طائفة الفئران! 
والذباب أيضاً قد اعترته نشوة من جنون العظمة كقوة حاكمة 
بدهاء خطة  نّفذوا  قد  الفئران  أن  األمر  لكن في حقيقة  أبدية! 
ازدواجية الهدف: أسقطوا بها حكم الفأر الفاسد، وفي الوقت 

األناني  اجلشع  الذباب  ملَّكوا  نفسه 
زمام األمور حتى تدرك بقية احلشرات 
ظل  في  إال  لهم  خير  ال  أن  الحقاً 

الفئران!
     وبالفعل، ملا نقص خزين الدكان 
النمل  اشتكى  ملحوظ،  بشكل 
االنتهازي!   الذباب  فساد  على  وهاج 
بطرد  جديد  من  الفئران  فقامت 

الزعامة  فعادت  احلشرات؛  من  بتعضيد  السيطرة  من  الذباب 
من  عليه  كان  ما  إلى  أدراجه  احلال  ورجع  جديد!  من  للفئران 
العجب،  مع  لكن  للحشرات،  وتهميش  واحتقار  استخفاف 

استقبلوه بكل الرضا والشكر واحلمد!
     كل هذا العبث كان يتم خلف أبواب دكان روقا املغلق طوال 
السنوات الطويلة املاضية! وما هي إال مسألة وقتية حتى ينفذ 
إلى  والقوارض  احلشرات  جميع  وتهجره  بأكمله  الدكان  مخزون 

أماكن أخرى تنتعش باملوارد! 
الشارع يعتبرون دكان  املارة في  زال  الرغم مما سبق، ال      وعلى 
روقا معلما اثرياً؛ وإن سأل أحدهم ما هي يا ترى قصة هذا الدكان 

القدمي العظيم يكون الرد عادًة: »دا كان في األصل حلواني!«

العناوين  الستخدام  الشديد  حبي  من  بالرغم 
التي قد تبدو صادمة، ولعل ذلك يبدو واضحا من 
مقاالتي السابقة، إال إنني هذه املرة ال استخدم 
عنوانا صادما بل اقر حقيقة ملموسة ومعاشة 
يعيشها  التي  املرة  احلقيقة  هذه  يومي.  بشكل 
قد  والتي  الزمن  من  طويلة  لفترة  األقباط 
أال  األخير  القرن  في  خصوصا  بشدة  استفحلت 

وهي صنمية القديسني.
         فمنذ فجر التاريخ واإلنسان يبحث عن إله 
يعبده ويصلي له بل ويقدم القرابني له. ومن هنا 
اإلله  لهذا  وصنما  متثاال  يصنع  اإلنسان  بدأ  وقد 
الذي يعبده. لألسف وكل اآلسف أصبحنا نصنع 
وروحيا للقديسني. فكما كان هناك  متثاال فكريا 
»زيوس« إله السماء واألرض و«افروديت« إله احلب 
العاقر  للمرأة  شفيعا  قديسا  صنعنا  واإلجناب، 
فئة  شفيع  حتى  أو  الضائعة  األشياء  شفيع  أو 
عودة  هو  هذا  أليس  أو......الخ.  كالطلبة  معينة 
اإلنسان  رسم  فيه  الذي  األسطوري  الفكر  إلى 
صوره إلله يعبده بناءا على احتياجاته؟ أم هل كل 
والدور  الشفاعة  دليل على اجلهل بفكر  هذا هو 

احلقيقي للقديسني في حياة اإلنسان؟ 
فيما  نبحث  أن  يجب  السؤال  هذا  على  لإلجابة 

جعل الناس تلهث بجنون وراء القديسني. 
تسدد  معجزة  عن  الدائم  اإلنسان  بحث  أوال: 
يلهث  انه  شيئا.  يريد  دائما  اإلنسان  احتياجاته. 
القديسني  إلى  ينظر  فبالتالي  احتياجاته  وراء 
كقنوات شرعية تسدد له هذا االحتياج. سأبدو 
انه  لك  أعلن  حينما  القارئ  عزيزي  صادما  لك 
وهي  واحدة  معجزة  إال  املسيحية  في  توجد  ال 
تتغير  أن  أي  التغيير  نعم  »التغيير«...  معجزه 
حياة اإلنسان... أن تتحول فيكون مشابها صورة 
ابنه )رو 8: 28(. ولعل هذا يتضح في معجزة عرس 
ذكرت  التي  الوحيدة  املعجزة  وهي  اجلليل،  قانا 
)يو  مجده  إلظهار  إنها  املسيح  يسوع  ربنا  عن 
2: 11(. فمجد املسيح يظهر في حتويل اإلنسان. 
وقيامة هو  املسيح من جتسد وصلب  وما قدمه 

لتغيير اإلنسان، فهذه هي معجزه املسيحية. 
ثانيا: لقد تشوهت عقيدة الشفاعة وذلك بسبب 
بدورها  والتي  الهوتيا  اخلاطئة  التعبيرات  بعض 
رسمت أفكارا ومعتقدات شوهت هذه العقيدة. 
الدقيق  غير  التوسلية  الشفاعة  تعبير  مثال: 
وان  القاسي  اإلله  وضع  في  اهلل  وضع  الهوتيا، 
فيستجيب  قلبه  حتنن  سوف  القديسني  صلوات 

كلي  اهلل  منطق؟؟  أهذا  اإلنسان.  الحتياجات 
احلنان بل هو احلنان املطلق ينتظر القديسني لكي 

يحننوا قلبه!
    إن الشفاعة ليست وساطة انتداب لتحقيق 
القديسني هي شفاعة  إن شفاعة  الطلبات. بل 
ألجلنا  ويصلون  معنا  يصلون  القديسون  صالة. 
بولس  يشرحه  وهذا  بنا.  يشعرون  ألنهم  وذلك 
»إن كان  أهل كورنثوس  إلى  الرسول في رسالته 
معه«  تتألم  األعضاء  فجميع  يتألم  واحد  عضو 

)1كو26:12(
     إن التجسد رفع الفوارق بيننا وبني القديسني 
املنتقلني فأصبحنا كلنا جسد واحد أي كنيسة 
بواحدة  البعض  يدعي  اثنني كما  وليست  واحدة 
مجاهد  قديس  وال  منتصرة،  وأخرى  مجاهدة 
وقديس منتصر، بل كنيسة واحدة الن املسيح له 
القديسني عنا وصلواتنا  إن صلوات  جسد واحد. 
املسيحية  في  الشركة  حياه  تستظهر  عنهم 
للبشرية  املسيح  فعله  مبا  اإلنسان  وتذكر 

بتجسده.    
     إذا فدور القديسني هو الصالة معنا وألجلنا، 
أما الدور الثاني لهم فأعلنه بولس الرسول أيضا 
إلى  »انظروا  قائال:  العبرانيني  إلى  رسالته  في 
 ،)7:13 )عب  بإميانهم«  فتمثلوا  سيرتهم  نهاية 
فالقديسون هم أيقونة حية تعكس كلمة اهلل. 
فحياتهم جتسد لنا كلمة اهلل املكتوبة بل وهي 
فهم  عليه  تعثر  من  لكل  فعالة  إيضاح  وسيلة 
وكانوا  اإلجنيل  عاشوا  فقد  اهلل.  كلمه  وإدراك 
للمسيح.   وحبهم  بجهادهم  اخلامسة  البشارة 
أحيانا  ينتظر  حينما  اهلل  يكرمهم  فقد  لذلك 
تنفيذ طلبات اإلنسان بعد أن يتشفع بالقديسني 
وهو  مواعيده  له  فاهلل  لهم فقط،  إكراما  فهذا 
ويترك  اإلنسان  احتياج  يسدد  االتضاع  كلي 
يا  قديسيه.  الناس  فيكرم  ويختفي  املشهد 
كفانا  القارئ،  عزيزي  يارب!!....  اتضاعك  لعظم 

تعلق باملقدسات، متى نتعلق بالقدوس؟!

عبادة األصنامعبادة األصنام
بقلم: رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات 
الالهوتية - جامعة الڤال 
– كندا

خواطر متناثرةخواطر متناثرة
بقلم: ا. ناجى إسكندر

اخلاطر األول: السادس من أكتوبر ... بني العزة الوطنية والذكريات الشخصية: كنت 
وقتها أعمل نائًبا بقصر العيني، والذي حتول وقت احلرب إلى مستشفى عسكري 
وتوافد عليه كل رموز املتمع لزيارة مصابي احلرب للتخفيف عنهم ومنهم رحمها 

اهلل السيدة جيهان السادات.
وتسابق وقتها النواب جميًعا في نوال شرف التطوع للعمل على خط النار مع القوافل الطبية وكنت ضمن من حاز 

هذا الشرف في منطقة بورسعيد.  
ولم تبرح مخيلتي إلى يومنا هذا - وستظل وحتى أخر العمر بإذن اهلل - حلظة أن عبرنا قناة السويس من خلف قواتنا 
املسلحة إلى أرض الفيروز، ودون اتفاق مسبق سجدنا جميًعا شكرا هلل ولتقبيل تراب تلك األرض املقدسة الغالية 
والتي مت حتريرها وروتها دماء شهداء قواتنا املسلحة الباسلة ومعها دماء زمالئنا من شهداء األطباء، وذلك بعد أن 

طال احتاللها من قبل العدو اإلسرائيلي ولستة أعوام.  
وأشعر بالفخر واالعتزاز في كل مرة تقع عيني على أسماء هؤالء األطباء وقد كتبت بحروف من نور على النصب 

التذكاري لهم داخل ساحة قصر العيني. 
الباسلة ومعهم شهداء األطباء ممن شاركوا في حترير أرض     فتحية إجالل وتقدير لكل شهداء قواتنا املسلحة 

سيناء.   
فأسألك اللهم أن جتازيهم خير اجلزاء لقاء ما قدموه 
وأسألك  مصرنا...  شأن  لرفعة  النبيلة  أرواحهم  من 

اللهم أن حتفظ مصرنا العزيزة ساملة غامنًة.
اخلاطر الثاني: الفسيولوجي وجائزة نوبل: 

جائزة نوبل في الطب متنح في األغلب لعلماء قدموا 
اكتشافات هامة في مجال الفسيولوجي.

كل  تقود  التي  القاطرة  هو  الفسيولوجي  فعلم 
العلوم الطبية، ومن احملال أن تكون طبيًبا متميزًا دون 
العام  هذا  وفي  الفسيولوجي.  علم  جيدا  تفهم  أن 
2021 ذهبت جائزة نوبل إلى العاملني األمريكيني دافيد 
جوليوس و اردم باتابوتيان عن بحثهما الفسيولوجي 
امليكانيكية،  والقوي  احلرارة  مستقبالت  مجال  في 
والتكيف  حولنا  من  العالم  ادراك  من  متكننا  والتي 
معه. وهذا االكتشاف سوف يفتح مجااًل جديًدا في 

عالج األلم املزمن.  
 COVID19 ضد فيروس mRNA هوامش: كان من املتوقع فوز العلماء الذين توصلوا إلى لقاحات مرسال احلمض النووي

خمس حقائق حول جائزة نوبل في الطب: 
1 - أصغر من حصل على اجلائزة الطبية لنوبل هو فريدريك بانتينج - 32 عاما - كندي اجلنسية وقد كان ذلك في عام 

1923 عن اكتشافه لهرمون األنسولني والذي بسببه أمكن عالج مرضي السكر.
2 - بدأ تقدمي جائزة نوبل في الطب في عام 1901 وتوقفت في أثناء احلرب العاملية األولي والثانية. 

3 - عدد جوائز نوبل التي مت الفوز بها في مجال الطب 112
4- عدد الفائزين بحائزة نوبل في الطب بلغ 224 

عدد اجلوائز في الطب التي فاز بها شخص واحد 39 و 34 جائزة تشاركها عاملان و39 تشاركها ثالثة علماء. 
5 - عدد النساء الفائزات بجائزة نوبل في الطب 12 

اخلاطر الثالث: عزيزي اإلنسان... أنت هو األغلى واألغنى 
ينشغل اإلنسان مبعرفة من هو أغلn العب كرة قدم في العالم؟ وباملناسبة هو الالعب الفرنسي” كيليان مبابي” هو 

صاحب أعلى قيمة تسويقية من بني العبي العالم، إذ تبلغ 160 مليون يورو.
وينشغل مبعرفة من هو أغني أغنياء العالم؟ وباملناسبة هو جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبصافي ثروة بلغت 177 

مليار دوالر. 
وينسى أنه هو ذاته األغلى واألغنى؛ ذلك مبا أنعم اهلل عليه من نعم سأكتفي بذكر واحدة منها فقط وهي نعم 

فسيولوجيا اجلسم البشري والتي يستحيل تقديرها عددا، وكل منها ال ميكن تقديرها ثمنا.  
فأدعوك أخي اإلنسان أن تفكر بها أو حتى بواحدة منها لتتأكد إنك األغلى واألغنى وحتمد اهلل كثيرا على عظيم 

نعمه.
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“    وكان فصح اليهود قريباً، فصعد يسوع 
إلى أورشليم. ووََجد في الهيكل الذين كانوا 
والصيارف  وحماما،  وغنما  بقرا  يبيعون 
وطرد  حبال  من  سوطا  فصنع  جلوسا. 
وكبَّ  والبقر،  الغنم  الهيكل،  من  اجلميع 
دراهم الصيارف وَقلََب موائدهم. وقال لباعة 
احلمام: »ارفعوا هذه من ههنا. ال جتعلوا بيت 
أبي بيت جتارة«. فتذكر تالميذه أنه مكتوب: 

»غيرة بيتك أكلتني«.« )يوحنا 2(.
اخللط  مع  تتعارض  واملسيحية  املسيح 

املعيب بني الزمني واألبدي:
رأيناه  الذي  املسيح  يسوع  الرب  موقف  إن 
وسائل  من  واحداً  كان  العيد  هذا  في 
تعليمية كثيرة أستخدمها الرب ليضع أحد 
أساسيات منهج الروحانية املسيحية. فقد 
أهتم الرب أن يضع نهاية للخلط املعيب بني 
ما هو زمني وما هو أبدي كهدف ملمارسات 
ملكوت  نحو  طريقه  في  الروحية  اإلنسان 
السماوات. ألن الشيطان يستثمر هذا اخللط 
املعيب ويتسلل منه ليفسد بالتدريج عالقة 
اخللط  هذا  من  حذرنا  والرب  باهلل.  اإلنسان 
املعيب صراحة بقوله »الذي يأتي من فوق هو 
فوق اجلميع، والذي من األرض هو أرضي، ومن 
األرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق 

اجلميع« )يوحنا 31:3(.
ممارستنا  )تكرار(  تواتر  على  نحرص  فبينما 
الصلوات  )أي  الكنيسة  لليتورجية 
الكنيسة( في الصلوات والطقوس واألعياد 
واالنتباه  الوعي  يعوزنا  فإنه  واالحتفاالت، 
فنطلب  املمارسات،  تلك  خالل  اهلل  لنعمة 
في  الشخصي  سكناه  األولى  بالدرجة 

قلوبنا.
لقد كان حرص الرب يسوع أن يطهر ممارسة 
أي  من  أورشليم  في  الفصح  عيد  طقس 
اهلل  مع  اللقاء  يكون  وأن  زمنية،  أهداف 

األولى.  بالدرجة  املؤمنني  حضور  هدف  هو 
أال  وهو  ذلك  من  أكثر  هو  ما  ونضيف  بل 
تتحول املمارسات الدينية فتكون هدف في 
األصلي  الهدف  بالتدريج  ويضيع  ذاتها  حد 
ما  فكثيرا  يسوع.  الرب  لقاء  وهو  منها 
الكنيسة من  ما في  وننشغل بكل  نلتفت 
الرب  شخص  بدون  ننصرف  ثم  نشاطات، 
احلبيب رغم أننا ذهبنا هناك لنلقاه وليسكن 
هي  بأمور  ننشغل  قد  ولكننا  قلوبنا،  في 
طردهم  الذي  هؤالء  به  أنشغل  مبا  أشبه 
يسوع. فما كانوا يقومون به من بيع وشراء 
كان له عالقة بطريقة غير مباشرة مبمارسة 
طقوس تخص العبادة. فلننتبه أال نتوه عن 
حتى  املسيح  يسوع  الرب  احلبيب  شخص 
يجري  وما  نفسها  الكنسية  باملمارسات 
أن  الواجب  احلرص  يصف  الكتاب  ألن  فيها 
يكون الرب هو محور كل نشاط »فأمسكته 

ولم أرخيه “.
تعاليم املسيح ومبادئ املسيحية ال تتعارض 

مع املتمع:
العجيب أن الرب يسوع املسيح قد قدم لنا 
شخصه وهو يحول املاء إلى خمر في عرس 
يطرد من  ذلك مباشرة  بعد  ثم  اجلليل،  قانا 
بضاعة  ويشترون  يبيعون  الذين  الهيكل 
داخل  لليهود  الدينية  باملمارسة  مرتبطة 

الهيكل. 
املسيح  يسوع  الرب  موقف  يوضح  هذا 
في  الدنيا  وتسرب  تسلل  من  واملسيحية 
تعرفه  ال  ديني  تزمت  التورط في  دون  الدين، 
املنهج  هذا  لنا  الرب  أكد  فقد  املسيحية. 

املسيحي بقوله تبارك اسمه:
أن  بل  العالم،  تأخذهم من  أن  “لست أسأل 
حتفظهم من الشرير. هم ليسوا من العالم 
كما أني أنا لست من العالم« )يوحنا 17( ...  

والُسبح هلل. 

إجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني )4( ... 
يسوع يطهر الهيكل )1(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )147(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــمتد )31( ملــكوت اللـ
العهد املوسوي ...عهد 

...  َعَتَق َوَشاَخ

ارجو من القارئ العزيز أال يقشعر جسده من عنوان املقال، فهذا احلق اإللهي ذكره رسول األمم في رسالته 
إلى كنيسة كورنثوس الثانية اإلصحاح الثالث حيث قال:

» ثُمَّ إِْن َكانَْت ِخْدَمُة امْلَْوِت، امْلَْنُقوَشُة بِأَْحُرٍف ِفي ِحَجارٍَة، َقْد َحَصلَْت ِفي َمْجٍد، َحتَّى لَْم يَْقِدرْ بَُنو إِْسرَائِيَل 
أَْن يَْنُظُروا إِلَى وَْجِه ُموَسى لَِسَبِب َمْجِد وَْجِهِه الزَّائِِل، َفَكْيَف الَ تَُكوُن بِاألَوْلَى ِخْدَمُة الرُّوِح ِفي َمْجٍد؟  ألَنَُّه 

يُْنونَِة َمْجًدا، َفِباألَوْلَى َكِثيرًا تَزِيُد ِخْدَمُة الِْبرِّ ِفي َمْجٍد!« )2 كورنثوس 3: 9-7( إِْن َكانَْت ِخْدَمُة الدَّ
فهنا يذكر تعبيري خدمة املوت والدينونة ويعقد مقارنة حية بني عهدي موسي والعهد الذي ُقطع بني 
اآلب واالبن من خالل الروح القدس على خشبة الصليب ونحن كنا محمولني في جسد االبن يسوع على 
الصليب، ولكي ندرك كم كان الرسول بولس محقاً عندما أطلق على خدمة عهد موسي بأنه خدمة موت 

ودينونة سوف اذكر لك بعض األمثلة التي كانت احلكم فيها موت.

الشاهد اآلية

)اخلروج 22: 20( َمْن ذَبََح آللَِهٍة َغْيرِ الرَّبِّ وَْحَدُه، يُْهلَُك

) تثنية 13:6 ( َك »وَإِذَا أَْغَواَك ِسرًّا أَُخوَك ابُْن أُمِّ
..........تَرُْجُمُه بِاحْلَِجارَِة َحتَّى مَيُوَت، 

)الالويني 24: 16(  ُف َعلَى االْسِم يُْقَتُل َُّه يُْقَتُل. .... ِعْنَدَما يَُجدِّ َف َعلَى اْسِم الرَّبِّ َفإِن وََمْن َجدَّ

)الالويني 20: 1( َُّه يُْقَتُل الزَّانِي وَالزَّانَِيُة وَإِذَا زَنَى رَُجٌل َمَع اْمرَأٍَة، َفإِذَا زَنَى َمَع اْمرَأَِة َقرِيِبِه،..... َفإِن

 “َمْن َضرََب إِنَْسانًا َفَماَت يُْقَتُل َقْتالً. )خر 21 : 12(

ارُِق وَُهَو يَْنُقُب، َفُضرَِب وََماَت، َفلَْيَس لَُه دٌَم. )خر 22 : 2( إِْن ُوِجَد السَّ

ُه يُْقَتُل َقْتالً )خر 21 : 17(  وََمْن َشَتَم أَبَاُه أَوْ أُمَّ
 :17 )التثنية 

)5-2
 »إِذَا ُوِجد... رَُجٌل أَوِ اْمرَأٌَة يَْفَعُل َشرًّا

ُجْنِد  ِمْن  لُِكلٍّ  أَوْ  لِلَْقَمرِ  أَوْ  ْمِس  لِلشَّ أَوْ  لََها،  وَيَْسُجُد  أُْخرَى  آلَِهًة  وَيَْعُبُد  وَيَْذَهُب 
ْيَء الَِّذي لَْم أُوِص.... َماِء، الشَّ السَّ

 وَارُْجْمُه بِاحْلَِجارَِة َحتَّى مَيُوَت

واألمثلة تطول إذا قرأت اسفار موسي األربعة اخلاص بالناموس، لذا ستكتشف أن لكي تكون مخلصاً 
املوت  ناموس  أيضاً  الرسول  بولس  لذا أطلق عليه  أو جلارك  املوت ألخيك  أن تقدم  للناموس يجب عليك 
واخلطية. ايضاً لكي نضع العهد املوسوي في نصابه الصحيح سوف اذكر بعض )من الكل( الفوارق بينه 

وبني العهد الذي نحيا فيه اآلن وهو عهد النعمة حسب ما ذكره الوحي اإللهي.

عهد النعمة عهد موسي

خدمة الروح اي حياة خدمة موت

خدمة دينونة. خدمة تبرير

ناموس اخلطية   ناموس روح احلياة

عهد أبدى متقن دائم بدوام اهلل ناموس أو عهد يشير إلي الزائل 

عهد متجدد كنهر جاري عهد عتق و شاخ ال ينتج اال املوت

عهد يحكم علي اخلطية بعدم جدواها عهد يشاور علي اخلطية و يعطيها احلكم 
عليك

عهد نعمة فوق نعمة عهد خالي من النعمة

بآالم  يؤمن  و  املد  يطلب  ملن  املد  اعطي  عهد 
الصليب

عهد حكم علي اجلميع بالفشل و الزيغان 

عهد يعطيك احلياة قبل أن يطلب منك تنفيذ الوصية عهد يشترط لكي تتبرر يجب أال تسقط ابدا 

عدد الوصايا التي تبدأ بال )غير مسموح( أو 
تعلن لعنات ضعف املسموح والبركات

تفعل  أن  لتستطيع  اهلل  حياة  يعطيك  عهد 
الوصية

عهد يقول افعلها فتحيا بها أي الوصية

عهد يعلن إنك مبارك بكل بركة روحية في السماوات عهد يضعك حتت لعنة

من هنا عزيزي القارئ ارجو ان ال تقف عند هذه املفارقة ولكن ارجو من اجلميع ان حتذو هذا احلذو وتقوم 
بعمل مفارقة داخلك في اي عهد تعيش؟ بأي ناموس حتيا؟  هل تصارع لتنفيذ الوصية؟  ام ال تشعر باي 

امر شاق عند تنفيذك للوصايا؟ 
هنالك عالمات تستطيع انت تقيم نفسك بنفسك وتختبر اميانك وتختبر بأي ناموس او قانون حتيا سوف 
اترك هذه األسئلة وأكثر امام عينيك، صالتي ان تعمل الكلمة عملها داخلك ولكن التربة اي »تربة قلبك« 

سوف يحدد هل ستاتي الكلمة بالثمر ام ستكون دينونة عليك؟!.... 
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إسبانيا:

»غرفة البكاء« للتخلص من وصمة املشاكل 
النفسية 

تدعو الفتة معلقة على غرفة في إسبانيا من يدخلها إلطالق 
العنان لدموعه إذ كتب عليها »ادخل وابك« في حني ُكتب على 

أخرى »أنا أيضا أعاني من القلق«.
من  عدد  بأسماء  وقائمة  هواتف  الغرفة  تلك  أركان  أحد  وفي 
بهم  االتصال  ميكنك  نفسيون،  أطباء  بينهم  األشخاص، 

واحلديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة واإلحباط.
في  تقع  التي  البكاء«  »غرفة  إلى  يأتي  أن  شخص  ألي  وميكن 

بناية بقلب مدريد.
املرتبطة  االجتماعية  الوصمة  من  للتخلص  املشروع  ويهدف 

باملتاعب النفسية والبكاء وطلب املساعدة.
العاصمة  في  يعيش  سويدي  طالب  وهو  نيلسوم  جون  وقال 
الصحة  ملشكالت  تتصدى  أن  حقاً  رائعة  »فكرة  اإلسبانية: 
النفسية، من العيب أن تبكي في إسبانيا مثلما هو احلال في 

العديد من الدول«.
شركة  في  التسويق  مديرة  دلوفينيفسكا  مارتينا  وأوضحت 
»ثيرابي تشات« إن الفكرة نبعت من عبارة يقولها اإلسبان إذا 
غرفة  في  وابك  »اذهب  إلى مشكلة  االستماع  في  يرغبوا  لم 
البكاء«، مضيفة أنه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فيمكنك 

اآلن طلب ذلك.
ثبتت من قبيل »60% من اإلسبان  اجلدران هناك عبارات  وعلى 
لم يفكروا في الذهاب لطبيب نفسي« و«البكاء للشجعان«، 
كما كتبت على إحدى املرايا عبارة »أريد أن أبدو مبظهر حسن 

أيضاً من داخلي«.
أما أليساندرو دي ساريو املدير التنفيذي فوصف الشركة بأنها 
منصة رقمية للطب النفسي عبر اإلنترنت، تعمل على إيصال 
من يحتاجون ملساعدة نفسية مبئات املتصني ممن مت انتقاؤهم 

من قبل فريق العمل بالشركة.
وميكن توجيهك ألنسب مختص ملشكلتك، سواء أكانت قلقاً 
أو اكتئاباً أو مشكالت مع شريك حياتك أو أخرى تتعلق باحترام 

الذات.
قبل  أعلن  قد  سانتشيث  بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وكان 
النفسية تتكلف 100  للرعاية الصحية  أسبوع إطالق حملة 
مليون يورو )116 مليون دوالر( تشمل خدمات منها خط ساخن 

للمساعدة ضد االنتحار على مدى 24 ساعة.
وبحسب بيانات حكومية، انتحر 3671 شخصاً في إسبانيا في 
انتشاراً  الوفاة  أسباب  أكثر  ثاني  االنتحار  ليصبح   ،2019 عام 

بعد الوفاة ألسباب طبيعية.
بالغني من مشكلة نفسية، في  ويعاني واحد من كل عشرة 

حني يعاني 5.8% من سكان إسبانيا من القلق.

املانيا:

كراهية متبادلة
وهم  السائقني  يكره  رجل  )املانيا(،  بادن   - بادن  مدينة  في     
يكرهونه أيضاً ، فهو يجلس وراء نافذة غرفته ويحمل منظاراً 

يكشف به السيارات املوقوفة في أمكنة ممنوعة.
   وخالل ثماني سنوات، جمعت الشرطة آالف العمالت، التي 

حصلتها كغرامة من السائقني املالفني، بفضله.

اجملر:

السياحة في بودابست
املر  عاصمة  بودابست،  في  السياحية  السلطات  ابتكرت     
يتسن  لم  الذين  املدينة  زوار  خلدمة  جديدة  طريقة  )هنغاريا(، 
لهم حجز غرف في فندق. فقد زودت سيارات املطار العمومية 
العاصمة  وسط  الى  املطار  من  تنطلق  التي  احلافالت  وجميع 
من  السائقني  ومتكن  قصيرة  موجة  على  تعمل  راديو  بأجهزة 

حجز غرفة في الفنادق بناء على رغبات السياح.

أستراليا:

أراضي مجانية.. مدينة تلجأ لتقدمي عرض مغٍر 
حلل أزمة قلة السكان

عرضاً  تقدمي  عن  األسترالية  كوينزالند  والية  في  بلدة  أعلنت 
مغرياً قد يقنع كثيرين باالنتقال للعيش فيها، إذ سيتمكنون 
في  ِمنح حكومية؛  أراٍض مجانية من خالل  على  احلصول  من 

محاولة الجتذاب السكان.
وذلك حسبما ذكرت صحيفة “The Independent” البريطانية، 
تقع هذه البلدة على بُعد نحو 873 كيلومتراً من بريزبني، وتضم 
نحو 800 ساكن و46 عقاراً مملوكاً للمجلس، ورغم توافر وظائف 

شاغرة، فال توجد أماكن سكن كافية.
قالت سلطات مدينة كويلبي إن مجلس كويلبي شاير يعرض 
12500 دوالر ملشتري املنازل الذين يشترون أراضي ويبنون منازل 
العيش هناك  في  ويستمرون  دوالر  ألف   750 قيمتها عن  تقل 

لستة أشهر على األقل.
التنفيذي مللس  الرئيس  من جهته، أوضح جوستني هانكوك، 
إلى  وحتتاج  التقاعد  في  ترغب  أنك  »لو  قائالً:  شاير،  كويلبي 
مقر ميسور التكلفة للسفر، أو كنت شاباً يبدأ حياته املهنية 
ويرغب في دخول مجال العقارات، فلن جتد صفقة أفضل من 

هذه بأي مكان في أستراليا«.
األرض  تكلفة  حسب  مجانية،  تُعتبر  قد  »األرض  أضاف:  كما 

املتارة«.
تتوافر  الشباب،  السكان  جذب  إلى  تتطلع  التي  املدينة،  هذه 
البنك  في  وظائف  مثل  الشاغرة  الوظائف  من  مجموعة  بها 
األسترالي الوطني، ورعاية األطفال، والعمل في احلانات، وغيرها 
من الوظائف. وقالت السلطات إنه تتوافر فرص للشباب لفتح 

مشاريع جتارية جديدة في املدينة أيضاً.
تفتخر  اجلائحة،  خالل  كوفيد  من  خالية  ظلت  التي  واملدينة، 
»مبساحاتها املفتوحة الواسعة«، وفقاً لهانكوك، كما تشتهر 

بعظام وآثار الديناصورات. 
من جانبه، يقول رئيس البلدية ستيوارت ماكنزي إنهم يرغبون 

في جذب العاملني لتعزيز اإلسكان.

بكني:

بأمطار من ذهب.. صيني 
يكافح اإلسراف بالتبذير

أثار فنان صيني يدعى ياجن يسني، اجلدل 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
من  صغيرة  قطعا  ألقى  عندما 

الذهب في سماء شنجهاي أكبر مدن الصني.
اإلسراف  وجتنب  الطعام  على  احلفاظ  بضرورة  الناس  ولتوعية 
ورمي الفائض في القمامة، نثر الفنان ألف حبة ذهبية بحجم 

حبة األرز في جميع أنحاء املدينة.
إال  الفريدة،  لتجربته  فيديو  ومقاطع  صورا  الفنان  والتقط 
األهالي  بعض  ورأى  سلوكه،  حول  أثيرت  واسعة  ضجة  أن 
من  وكان  والتبذير،  اإلسراف  عن  يعبر  األساس  من  تصرفه  أن 
املمكن االستفادة من هذا الذهب في مساعدة الفقراء، فيما 

أعجب آخرون بالفكرة، حسبما نشر موقع »باستيل بوست«.
هذه  مثل  أن  »أعتقد  قائال:  جديدة،  تصريحات  في  ياجن  وخرج 
التعليقات متحيزة، على سبيل املثال، لقد تبرعت ب 500 جرام 

من الذهب و31 ألف دوالر جلمعية خيرية«.

عالم بال حدود2121

بريطانيا:

استخراج املعادن الثمينة من الهواتف 
والكمبيوترات القدمية

من  املتحدة،  اململكة  في  الثمينة  املعادن  استخراج  سيتم 
وأجهزة  احملمولة  الهواتف  مثل  املهملة  اإللكترونية  األجهزة 
لـ  وفًقا  جديدة،  تكنولوجيا  إدخال  بفضل  احملمولة  الكمبيوتر 

.Royal Mint
اتفاقية مع  امللكية  العملة  دار سك  الشركة: »وقعت  وقالت 
النظيفة لنشر  الناشئة للتكنولوجيا  الكندية   Excir شركة 
أول تقنية في العالم في اململكة املتحدة الستخراج ومعاجلة 
الذهب واملعادن الثمينة األخرى بأمان من النفايات اإللكترونية«.
أساس  على  اختراع،  براءة  على  احلاصلة   Excir تقنية  تقوم 
النفايات اإللكترونية  الثورية، باستخراج الذهب من  الكيمياء 
احملمولة  الكمبيوتر  ألجهزة  الدوائر  لوحات  في  املوجودة 

والهواتف احملمولة املهملة.
 50 من  أكثر  إنتاج  يتم   ،ITU لالتصاالت  الدولي  لالحتاد  وفًقا 
مليون طن من النفايات اإللكترونية سنويًا في العالم، وإذا لم 
يتم فعل أي شيء، فسيصل هذا الرقم بحلول عام 2030 إلى 
74 مليون طن. حالًيا، يتم إعادة تدوير أقل من 20% من النفايات 
الدولي  االحتاد  يشير  العالم.  أنحاء  جميع  في  اإللكترونية 
الذهب  من  التخلص  يتم  الطريقة  بهذه  أنه  إلى  لالتصاالت 
التي  األخرى  النفيسة  واملعادن  والبالديوم  والنحاس  والفضة 

تقدر قيمتها بنحو 57 مليار دوالر.
تأخذ  كنت  إذا  احلديث؟...  الكمبيوتر  في  الذهب  مقدار  هو  ما 
جهاز كمبيوتر كاماًل به أجهزة طرفية ولوحة مفاتيح وماوس، 
فستحصل على حوالي 1.5-2 غرام من الذهب. قبل عام 2000، 
كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم معادن ثمينة أكثر من املعادن 
تكنولوجيا  ولكن بسبب  االقتصاد،  ليس بسبب  احلديثة. هذا 

اإلنتاج.

البرازيل:

اسماء ممنوعة
اجلدد من  املواليد  اطالق أسماء على  البرازيلي  القانون     منع 
البرازيلية  االسماء  ومن  املستقبل.  في  خجلهم  اثارة  شأنها 
املمنوعة ما معناه: »شمندر احلقول«،  و«اخلط املتعرج«، و«تزوج 

يوسف وهو يرتدي سرواالً قصيراً«.
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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 وامللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 



Saturday, October 30, 2021 - Issue (198)2323السبت  30 أكتوبر 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثامن والتسعون بعد املائة    Articles

Pleasures of Fall
I’ll admit - as the days get shorter and 
it gets darker earlier, my mood starts to 
take a little dip. No, I don’t have Sea-
sonal Affective Disorder, but the short-
er days makes me feel tired faster. It 
makes me feel that there is less time 
to do what I want to in the day. Not to 
mention that the arrival of falls means 
colder temperatures..BRRRR!

It is normal to feel that our moods 
change along with seasonal chang-
es. Darker days and shorter hours of 
light is hard for many of us. But, there 
are a lot of pleasures of autumn. Like 
the beautiful scenes of Mother Nature 
as the leaves fall down. Or the lovely 
views of the orange sunset painting the 
sky. And while I don’t enjoy pump-
kin-flavoured foods and drinks, there is 
something comforting about seeing the 
advertisements for all these items! 
A new season means change. It means 
that a time in our lives has passed, and 
a new one awaits. It means grieving 
over what we have lost, and looking 
forward to what is to come. A new sea-
son means that there is something un-

known ahead.
This year is no different. With the 
pandemic - heading into year 2 of it! 
- many of us are beyond tired. It has 
been a challenging two years, and sad-
ly, the pandemic is not done yet. But, 
there are reasons to be hopeful. We are 
getting more people vaccinated. There 
is an increased awareness of the impor-
tance of practicing social distancing 
and caring for one another. 
And perhaps the most comforting thing 
about fall approaching is that it marks 
the start of a new period in our lives. 
No, this doesn’t mean that you need 
a new fall wardrobe, that you need to 
start a new diet, pick up a new habit, 
get a big promotion, etc. But it does in-
vite an opportunity to take a step back 
and reflect. What did the summer sea-
son mean to you? What was the high-
light of these past few months? What 
was challenging?
What are you looking forward to in the 
fall? What are you hoping to achieve? 
What are your fears about fall, and how 
can you embrace the unknowns?
There are always things we love - and 

dislike - about change. Change is nev-
er easy. But as the quote goes, the only 
known thing is that there are always 
things that will be unknown. So, let us 
know that we cannot know all that is 
unknown. 
Read that over a few times...and be 
content with this. Accept that change 
will occur. Fall is here - and before you 
know it, winter will be too! I’m learn-
ing to enjoy whatever season of life I 
am in. I may not be able to control the 
fact that the hours of light are shorter - 
but this is an excuse to light my scented 
candles. I may not be able to control the 
colder temperatures, but that is a reason 
to pull out my comfy sweaters. 

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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I tried, many times, to accept 
how people’s behavior on roads 
has drastically changed, and how 
we are witnessing a new era of 
negative development with such 
behavior. When we point at the 
conduct of the road it involves pe-
destrians, drivers, or passengers 
in public transports. 
Living in our great province with 
its wonderful cosmopolitan cit-
ies, we take it for granted that our 
governments possess and imple-
ment the most effective traffic and 
roads management systems, as 
well as public transport, and pri-
marily, we imagine, mistakenly, 
that we are the most law-abiding 
citizens! But living in absolute 
confidence entails only reversion 
of the quality of life.
Desolately, what we have heard 
of or experienced lately deepens 
and intensifies the conviction that 
we are suffering from a massive 
deterioration in the behavior and 
respect towards roads and traffic 
regulations, principles, and ethics.
Ranging from drivers who lit-

ter their drinks on the road while 
driving or different forms of gar-
bage to swearing and threatening 
the use violence towards others 
or even the attempt to push other 
drivers off the road which could 
represent major or life threats 
injuries, actions that have been 
a common practice on today’s 
roads. 
Such different forms of road rage 
or misconduct and repetitive vio-
lation of all rules have revealed a 
deep crack in the coherence of our 
society and even our fallacy of in-
clusion and diversity.
For some drivers, once they get 
into a road dispute, the first ag-
gressive reaction is always in-
volving a racial or discriminative 
comment and abuse, and that is 
a firsthand experience. Anoth-
er observed incidence, several 
large transport truck drivers are 
recently showing aggressive at-
titude towards drivers of passen-
ger or small commercial vehicles, 
to the extent of scaring those 
smaller vehicles, this continuous 

behavior is frequent-
ly noticed nowadays, 
however, a few years 
ago we would rarely 
realize it on the roads. 
Dump trucks, even worse, repre-
sent a clear and present danger, 
they show no respect to the rules 
of the road nor any discipline, ex-
posing many lives to danger, and 
they know very well that they 
will get away with it, simply be-
cause there is no company name 
or number written on the trucks, 
which would exist on major trans-
port companies’ trucks. Similarly, 
their plates are usually smudged, 
so no one can identify them if 
they are involved in an accident.
What happened to our ideal soci-
ety, the place we thought is free 
from many social flaws that could 
be noticed in different corners 
around the globe?
What could be detected as major 
causes for traffic and road chaos 
and rage is related, first, to the 
absence of discipline enforced by 
the authorities, the authority that 

any society has granted it 
the proxy to act on its behalf 
to ensure public safety and 
social stability. We realize 
the absence of police patrols 

on major or crowded highways, 
rather they are present at less busy 
roads just to enforce speed limits, 
leaving the high-volume roads to 
the law of the jungle, the fittest 
dominates the road. 
Even more, most incidents cur-
rently are directly related to Lax 
Security, which was never the 
situation several years ago. We 
could realize the high presence of 
police in our communities in the 
past, now, we hardly feel it in our 
cities.
Is it the lack of resources? In-
crease in population that is not 
met by increasing the security 
forces? Or it is a neglected topic 
on the politicians’ agenda as an at-
tempt to paint our society as free 
from faults while supporting their 
political claims that we are the 
ideal diverse society, hiding our 
heads in the sand.
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