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 مصورة  تصدر عن مركز شال للفنون -شاملة  -فنية  -ثقافة  -شهرية 

 أسعار مغرية للدول العربية 
Great rates to all Middle Eastern destinations .  

Ask about our African Safari & Worldwide tours.  
web:www.travelgenuine.com  TICO# 50021046  

110 Riverside Dr. Suite 202, London, Ontario N6H 4S5 

 

Ed Hassan 
 Sales Representative  

 Award Winning Service 

INDEPENDENTLY AND OPERATED,BROKER 

Bus: ( 519 ) 672-9881( 24hr.pager ) 
Cell:( 519) 495 -7127 

 نهنئكم بعيد الفطر المبارك

 

*Best Tax Preparation for Personal and Corporation Guaranteed 
www.canadian-accounting.org  /  Email:caandfs@yahoo.com 

ــميع   4118في خدمتكم منذ العام   ــب بالج  نرحـ

Mohamed Al Bayoumi 

Canadian Account  
& Financial Services Inc. 

181 Foster Ave., London, ON. N6H-2L2 

 Moustafa Abou-Sharkh 
Sales Representative 

420 York Street London, ON N6B 1R1   نهنئ الجالية اإلسالمية بعيد الفطر السعيد 
Email:moustafa.abousharkh@century21.ca  Website:century21.ca/Moustafa.abusharkh 

First Canadian Corp. Brokerage 

Cell:519-614-7574   
Bus:519-673-3390  
Fax:519-673-6789 

 سكني وتجاري                                -تأجير -شراء  -بيع 

M. Seksek Bsc DC CICE FCE 
Clinic Director  

South Location 
226-270-1070 

North Location 
519-645-4963 

East Location  
519 -204 - 8888 www.handsonhealthlondon.com 

CAR ACCIDENTS & INJURIES! 

 نهنئ الجالية اإلسالمية بعيد الفطر السعيد 

  2006في خدمة الجميع منذ 

EHAB SHAKFA  
CUSTOMER SERVICE MANAGER 

*Interior, Exterior  *Detailing  *Rims Cleaning  *Polish & Wax 
T:+1(519)701-6860 +1(519)686-6565  -  +1(519)-697-6292 

118 Pine Valley Blvd, London, Ontario, N6K 3W9 

 * تنظيف السيارات من الداخل والخارج  * تلميع  * شمع

نهنئ الجميع 

بعيد الفطر 

 السعيد 

للمرة األولى .. قوات المشاة في 
 الجيش الكندي بقيادة امـــرأة

 
عاما( أول امرأة تقققود اقوات القمقشقاة  14جيني كاريغنان ) 

في كندا بعد تعيينهقا رئقيقسقة أركقان عقمقلقيقات القجقيق  يقوم 
 يونيو . 41 .الخميس

عقامقا،  03وكاريغنان، التي تخدم في الجيق  القكقنقدي مقنقذ 
انخرطت في صفوفه ابل ثالث سنوات من فتح البالد المقجقال 

، فقي 4181للنساء لالنضمام إلق  القوحقدات القققتقالقيقة فقي 
مسقاواة بقيقن القرجقال والققنقسقاء. ورققذا مقا أاققرتقه القو يققات 

وعلق وزير الدفاع رارجات سقيقنق  .المتحدة العام الحالي فقط
سجان عل  تعيينها بقوله إن "ترايقتقهقا وتقعقيقيقنقهقا فقي رقذا 
المنصب الصعب كرئيسة أركان لقعقمقلقيقات القجقيق  القكقنقدي 
يققعققكققسققان الققتققنققوع والققمققسققاواة فققي الققفققر  ضققمققن اققواتققنققا 

% من عقديقد اقوات القجقيق ، 41و تمثل النساء ."العسكرية
بالمائة فققط وفقققا  2,1فيما تبل  نسبتهن في القوات القتالية 

 .ألراام حكومية

 

Moe Issa 
Technician 

  Heating & Cooling   
 تدفئة وتبريد 

*Residential and Commercial 
*Maintenance 
*Furnace / AC  Installation 
*Humidifiers  *Electronic  Air Cleaner 
*Duct Cleaning  *Dryer Vent Installation 
*Dryer Vents Cleaning  

www.protecthvac.com 
E-mail: protect.hvac@gmail.com 
 519-701-5525   London,Ontario 

 نتحدث العربية لمساعدتكم

mailto:travelgenuine@gmail.com
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http://www.protecthvac.com
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 ذكــــريات رمضـــانية 
في شهر رمضان المبارك و نفحاته اإليمانية تتجدد الذكريات معه في  

كل عام، فمنا من يتذكر حالوة أيام الطفولة وبداية عهده مع الصيام 
والطريقة الجميلة التي كان األهل يمهدون فيها  ليتمرن على الصوم في سن مبكرة وذلك 

 بالوعود التي تفرح القلوب الصغيرة البريئة.
 

بأن شهر رمضان هو زائر جميل ويحبنا  -أطفال العائلة   -كانت جدتي رحمها هللا تعلمنا 
كثيرا إن إبتعدنا عن الكذب أو استخدام الكلمات التي تسبب الضيق لألخرين والمحافظة 
على الصالة وطاعة األهل والجيران ، وأنه أي شهر رمضان قبل رحيله سوف يترك لنا 
 من رحماته ما يساعدنا على النجاح والحصول على المرتبة العالية في الشهادة المدرسية.

 
كنا نصدقها ونحن نسألها أسئلة بريئة تناسب أعمارنا فتعدنا بأن من يصوم ولو نصف 

 النهار سوف تعطيه بعض الحلوى وتجلسه بجانبها على مائدة اإلفطار.. 
 

كنا صغارا نفرح ونحاول الصمود رغم طول النهار بالنسبة لنا وما نبذله من مجهود في 
 اللعب الذي يشعرنا بالحاجة لشرب الماء.

 
من الذكريات الجميلة أن شهر رمضان يتميز بطقوس مختلفة عن أي شهر كما نعلم وهي 
تتطور مع الزمن فكانت تباع "ســُـبحة" من الحلوى نحرص على شرائها من منتصف 
النهار و نسبح بها رغم ذوبان بعض حباتها في أيدينا إلى أن يحين موعد اإلفطار ونحن 
صامدون في مواجهة الشعور بالرغبة في أكلها،ولربما كانت هذه المقاومة إحدى مقومات 

 تربية النفس على الصوم...!!
 

أذكر أنه كان في حارتنا شيخان ضريران يترددان على بيت العائلة طول العام لقراءة ما 
تيسر من القرآن على أرواح أمواتنا وكنت أجلس لسماعهما يتبادالن القراءة سورة بسورة 
حتى إذا جاء رمضان كانا يأتيان في يوم معين متفق عليه من الشهر الفضيل للقراءة من 
بعد صالة العصر وحتى أذان المغرب يتلوان ما يتيسر لهما من الذكر الحكيم،وكان يتخلل 
هذه القراءات بعض األحاديث الطيبة والتندر ببعض الحكايات التي تسعد الحضور وال 

 ينصرفان حتى يتناوال اإلفطار الذي يشترطانه ويكون حسب طلبهما..!!
 رحم هللا أيام زمان الجميلة وأهله.

 
كبرنا وأخذنا نمارس هذا التقليد الجميل مع أبنائنا بخبراتنا وإطالعنا على فوائد الصوم 

 وجزائه العظيم من رب العالمين كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة.
 

ومن ذكريات رمضان الجميلة أيضا أنني كنت ومازلت إن سمعت صوت الشيخ محمد 
رفعت رحمه هللا أشعر ببركات شهر رمضان وكذلك أصوات أخرى لمشايخ القرأة الذي 
أتحفونا بما وهبهم هللا من أصوات جميلة تحبب الناس لتقبل على اإلستماع بروحانية 

 وخشوع.
 

كان الرسول الكريم يقول لــ  بالل الحبشي :"أرحنا بها يا بالل" وكان يقصد األذان 
للصالة. وأنه صلى هللا عليه وسلم كان يحب اإلستماع إلى قراءة القرآن من غيره من 
الصحابة. وقد جاء في الحديث :) كان يطلب من عبد هللا بن مسعود أن يقرأ عليه فقال: 

 أقرأ عليك وعليك نزل ؟
 فقال : إني أحب أن أسمعه من غيري.

فقرأ عليه من سورة النساء حتي وصل إلي قول هللا تعالي " فكيف إذا جئنا من كلكل أمة  
بشهيد وجئنا بك علي هؤالء شهيدا".. فبكي النبي صلي هللا عليه وسلم وقال حسبك. فإذا 

 .(عيناه تزرفان الدمع
 

في زماننا اليوم تغيرت الكثيرمن التقاليد الرمضانية فنجد غزوا في وسائط اإلعالم المرئية 
والمسموعة والمكتوبة بمفاهيم وصور أخذت تبتعد في مقاييسها عن تلك المشاعر الجياشة 
في الصدوراإليمانية بموضوعات شغلت الذهن والعقل وأبعدتهما عن جلسات الذكر 

 لساعت طويلة ومن ثم تأخذ وقتا أخر في مناقشتها وتبادل الرأي فيها.
هل كان التطور التقني معطل لبعض مشاعرنا النبيلة وفصلنا عن ذواتنا بمساحات تتسع 
من كل مرحلة زمنية؟ أم أننا مقصرون في حق ديننا وواجباتنا بينما من حولنا تتسلط علينا 

 حراب اعداء الدين من كل مكان.

أال يجب أن نجدد العهد مع هللا في هذا الشهر وأن نحيي تقالينا الجميلة وذكرياتنا 
بشكل أخرأكثر إقترابا وتواصال مع مفهوم الصيام والعبرة منه بعيد عن مظاهر 

 الجوع والعطش؟!
 

ُ ُكلُّ َعَملِ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : َقاَل هللاه ِ َصلهى هللاه ُ َعْنُه ، َقاَل َرُسوُل هللاه  عن أبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللاه
ُه لِي َوأََنا أَْجِزي ِبهِ  َياَم َفإِنه  .... اْبِن آَدَم لَُه إاِله الصِّ

 
ِة َباب   ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َقاَل : ) إِنه ِفي اْلَجنه ُ َعْنُه َعْن النهِبيِّ َصلهى هللاه ا و في حديث َسْهٍل َرِضَي هللاه
اِئُموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة اَل َيْدُخُل ِمْنُه أََحٌد َغْيُرُهْم ُيَقاُل أَيْ  اُن َيْدُخُل ِمْنُه الصه يه َن ُيَقاُل لَُه الره

اِئُموَن َفَيقُوُموَن اَل َيْدُخُل ِمْنُه أََحٌد َغْيُرُهْم َفإَِذا َدَخلُوا أُْغلَِق َفلَْم َيْدُخْل ِمْنُه أََحدٌ   (.  الصه
 تقبل هللا طاعتكم وصيامكم وقيامكم. 

*** *** *** 
في زمن التواصل األلكتروني تصلنا صور وأخبار عن شعائر شهر رمضان المبارك فيها 
الكثير من المبالغة والــ "تبذير " الذي نهى عنه الشرع حيث يقول القرآن الكريم: "إن 

 المبذرين كانوا إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا"..
فماذا تعني تلك الموائد العامرة بأكثر مما لذ وطاب تنتشر صورها عبر مواقع التواصل 

 إلى صفيحة القمامة ؟! -وهو كثير -وفيها من المأكوالت التي مصير ما يتبقى منها 
وإال ماذا يعني الصوم في إحدى معانية سوى الصبر و مجاهدة النفس التي ال تشيع وكلما 

 أطعمتها فالت هل من مزيد!
لقد تغلبت الرغبات على الواجب عمله فبات التباهي في الموائد وما تضمه أمرا شائعا في 
كثير من البالد اإلسالمية رغم حاالت الفقر الشديد التي تعاني منها وحاالت الحروب التي 
يعاني منها المسلمون أكثر من غيرهم في عالم مضطرب أتى على الكثير من الخيرات 

 التي يجب اإلنتباه إلى ضرورة المحافظة عليها مستعينين بمميزات الشهر الفضيل.
 

وال نغفل عن موائد الرحمن في المساجد والمراكز اإلسالمية التي تقام للفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل فهي رحمات القلوب المؤمنة تتفتح في شهر البركة واإلحسان ونتمنى أن 

 تكون على مدار العام مستخلصين العبر والدروس من شهرالصيام.

 عبد الهادي شال                                                                
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 الصـــراحة                                                    كـــلمة                                                

 رائـــــــٌع أنــَت ..
 حــــين تـُغـــلق بـــاَب الَســـراب

 في وجـــِه أحـــالمي
 وتـُرصــُِع وجـــنتيَّ بلمَســـاتك الحـــانيـة...
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 الهوية الذاتية
 وليــــد الرجـــيب

في علم النفس االجتماعي، تعّرف الهوية علىى 
أنها مجمل السمات الىتىي تىمىيىز شىخىصىا  عىن 
غيره أو مجموعة عن غىيىرهىا، مىثىل الىثىقىافىة 
والسىىلىىوك والىىمىىوقىىف مىىن الىىذات الىىفىىرديىىة أو 
الىىجىىمىىعىىيىىة، والىىهىىويىىة هىىي شىىيء مىىتىىحىىرك 
وديناميكي، ليس فقط عىبىر الىمىكىان بىل عىبىر 

  .الزمان أيضا  
والهوية الشخصية قد تشكل عىامىال  لىلىتىقىدم أو 
عامال  للعرقلة والتخلف، تبعا  لنظىرتىهىا لىذاتىهىا 
نظرا  إلى أن اإلنسان كائن اجىتىمىاعىي، أي ال 
يستطيع العيش دون وجىود وتىعىاون ايخىريىن 
إال من يرى في ذاته التفرد، أو يشعر بتىضىخىم 
ذاتىىه، الىىتىىي تىىجىىعىىلىىه ال يىىعىىتىىرف وال يىىعىىبىىأ 

  .بايخرين
فمىنىذ بىدايىة الىتىاريىخ تىمىيىز اإلنسىان بىالىعىمىل 
الجماعي كي يسىتىمىر فىي الىبىقىاء، سىواء مىن 
خالل الصىيىد أو الىزراعىة أو إنىتىاا األدوات 
والبضاعة، وهو ما يشكىل قىوى اإلنىتىاا، فىال 
يستطيع شخص مهما بلغت قدراتىه أن يىعىيىش 
وينتج بمفرده، وحىتىى تىمىيىزه يىتىطىلىب وجىود 
آخرين، وإال كيف يقىيىس تىفىرده وتىمىيىزه، بىل 
ويستخدم ايخرين لىخىدمىة ذاتىه بىكىل الىطىرق 
حتى وإن اقىتىضىى األمىر الىتىخىلىي عىن قىيىمىه 
اإلنسانية، أو مخالىفىتىه لىلىقىوانىيىن الىتىي تىحىكىم 

  .المجموعة
ولم تظهر النزعة الذاتية إال بعد ظهور الملكية 
الخاصة، ولذا تستولي على ذي الهوية الىذاتىيىة 
المتضخمىة شىهىوة االسىتىحىواذ، وال يسىتىطىيىع 
تذويب ذاته في ذات الجماعة، وألنه يىرى أنىه 
يملك الحقيقة واإلمكانيات الشخصىيىة، فىهىو ال 
يثق بايخرين قدر ثىقىتىه بىذاتىه، وهىو يىتىمىنىى 
إلغاء وسحق هويات ايخرين ليبىقىى مىن دون 

  .منافسة على الملكية
وتضخم الذات هي مركب نفسي منذ الىطىفىولىة 
درسه علم االجتماع النفسي، الذي يهتم بسلوك 
الجماعة، والحظ أن مثل هؤالء األشخىاص ال 
يىىتىىصىىرفىىون عشىىوائىىيىىا ، ولىىكىىنىىهىىم يىىحىىلىىمىىون 
ويىىخىىطىىطىىون مسىىبىىقىىا  وربىىمىىا لىىفىىتىىرة طىىويىىلىىة 
ويرسمون سينىاريىوات ذهىنىيىة لىحىصىد نىتىائىج 

  .تحقق ذواتهم الخاصة
وهىىؤالء يشىىكىىلىىون مشىىكىىلىىة فىىي الىىمىىجىىتىىمىىعىىات 
والىىمىىجىىمىىوعىىات، ألنىىهىىم ال يسىىتىىمىىعىىون لىىرأي 
ايخىىريىىن وال يىىقىىتىىنىىعىىون بىىه حىىتىىى وإن كىىان 
جىمىاعىىيىا  وصىائىبىىا ، ومىىع ذلىك يىرون أن كىىل 
الجماعة مخطئة ورأيىهىم هىو الصىحىيىح، ولىذا 
يصبحون معضلة حقيقيىة عىنىدمىا يىرأسىون أو 

  .يحكمون
وحتى يقللوا من شأن ايخرين، فىهىم يسىفىهىون 
آراءهىىم ومىىواقىىفىىهىىم، ويصىىفىىونىىهىىم بىىأبشىىىع 
األوصاف حتى يحيدوا ايخريىن عىنىهىم، ولىذا 
اخترع اإلنسان قيما تضمن الىعىمىل الىجىمىاعىي 
الىىتىىعىىاونىىي، مىىثىىل الىىديىىمىىوقىىراطىىيىىة وأصىىوات 
األغلبيىة، لىتىنىعىم الىمىجىمىوعىة بىحىيىاة صىحىيىة 

  .مستقرة

 لينـا كيــالني  -في ظالل الحرب  
عندما كتب )شارل بيرو( حكايته الخرافية عن تلك البنت الصغيرة ذات الرداء األحمر والتي تلتقي 
بالذئب الذي يريد افتراسها مع جدتها، أقول عند ذاك لم يكن يتوقع أن تنال قصته كل هذه الشهرة التي 

 ..مازالت تمتد منذ قرون
ولم يكن بالتالي ليتوقع في يوم أن يتحول ذئب الحكاية الى ذئب حرب يفترس كل األطفال في بقعة 
من األرض تبعد كثيرا  عن تلك الغابة التي كان يعيش فيها ذئب )بيرو(، وتعبرها ذات الرداء األحمر 

حتى تصل الى جدتها. وظلت الحكاية تروى لألطفال في كل بقاع الدنيا، وتروى ألطفالنا وقد عرفوها باسم )ليلى والذئب(، وظنوا 
  أن ليس هناك من ذئب سوى ذلك الذي يريد أن يهاجم ليلى.

لكن ليلى التي دخلت القرن العشرين، ومن بعده الحادي والعشرين تاهت في غابة فلسطين، وأصبحت قصتها تحكى في لعبة 
إلكترونية عربية تجسد ما تعرضت له ليلى مع أبيها من أحداث حقيقية وليست متخيلة في رحلة الهروب من نار القنابل المتفجرة في 

  غزة، والصواريخ الحارقة، والبيوت التي تنهدم فوق رؤوس أصحابها، ومن جنود احتالل ال يرحم وقد تحولوا الى وحوش آدمية.
قصة في لعبة إلكترونية، أحداثها تدور في غزة، وبطلتها )ليلى( الهاربة من غابة الدم كمثيلتها في الحكاية، يتقمص الالعب 
شخصيتها حتى يعيش تجربتها التي ُنسجت في ظالل الحرب. إال أن هذه القصة النازفة كشريان مقطوع، والمعبأة في لعبة تفاعلية لم 
يكن مرحبا  بها في متجر األلعاب اإللكترونية على غرار مثيلتها اإلسرائيلية قبل سنوات )األبطال اإلسرائيليون(، والتي يتحكم فيها 
الالعب بالصواريخ ليمطر بها الفلسطينين.. والتناقض صارخ بين من يهرب من النار، ومن يصب النار.. وحجج الرفض الواهية 
جاهزة وحاضرة، وأنها قصة محظورة.. وعلى ليلى أن تصمت وأال تكرس لذكرى أربعة إخوة صغار على شاطئ الحرب في غزة 

  سلبهم االحتالل حياتهم بصاروخ كذلك الذي تهرب منه هي.
لكن ما يشبه الحرب في النقاشات، والجداالت، والتغريدات، ما جعل المتجر اإللكتروني على مضض يذعن في نهاية األمر لرغبة 
صانع اللعبة ليعرضها من بين ألعابه فقد ذاع صيتها وانتشر خبر حظرها حول العالم.. وما زال بين البشر من يدرك ما معنى 

  الهروب من الموت، وما معنى حق ليلى في الحياة مع أسرتها دون خطر يتهددهم في كل لحظة.
وقصة ليلى الفلسطينية هذه تمتد الى ليلى أخرى صغيرة أيضا .. في أرض العراق ربما.. أو في بلد سواه.. قريب من فلسطين أو 
بعيد عنها.. المهم أن األطفال فيه يعيشون في ظالل الحرب.. وعلى العالم أن يعرف عن أخبارهم ولو من خالل لعبة من بين ألعاب 
فيها ألغاز، وهي للتسلية في هدفها األول.. وماذا لو أن الالعب تماهى مع شخصيات أناٍس منهم األطفال، وعاش تجربة الظلم 

  والجور، وذاق هول الحرب وانتهاك حقوق اإلنسان في العيش الكريم وايمن.. ألن يخرا بفكرة أو بعبرة؟
  وأستعير من قصيدة عشق أبياتا  لقيس بن الملوح:

  يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا
لكنها اين هي ليلى الصغيرة.. ذات الرداء األحمر.. وليست تلك المعشوقة والمحبوبة.. هي تلك الطفلة الفلسطينية التي هربت من 
أرض كانت منذ األزل ألجدادها وآبائها.. وهي مريضة ال بداء العشق بل بداء الحرب التي تجرح طفولتها.. هي ليلى وما كان 
رداؤها أحمر.. لكن الدماء صبغته باألحمر.. وإذا كان لذئب الحكاية حيلة واحدة يصطاد بها ليلى فإن لذئب االحتالل ألف حيلة 

  وحيلة يقتنص بها حياة الناس كما الصياد يقتنص حمامة سالم.. فيا ليتني كنت الطبيب المداويا.

 ثقافة المصالحة وجنون اإلاليم
 د.مازن صافي

كثيرة هي األخبار التي تتحدث عن المصالحة، مواعيد، زيارات، برامج، اتفاقات، اختالفات 
فواصل، استكمال، موانع، إعالم، تعنت، رفض، وقبول، ولهذا نجد المواطن العادي ال يكترث 
كثيرا لهذه األخبار بتفاصيلها، ألن لديه سؤاال ومطلبا واحدا، فقد سقط من فوق السفينة الكبيرة 
ليجد نفسه في وسط "االنقسام" ال يعرف أين يتجه وال يسمعه أحد، فيحاول أن ينجو بنفسه 
بالرغم من كل الظروف اإلجبارية التي يصطدم بها أو تصدمه، في النهاية هو يبحث عن محرك 
االتجاهات ولو كان خياال ، لعل وعسى أن يلتقط اإلشارة األولى أنه في الطريق الى شاطيء 

  األمان .
إن أحد أهم العوامل المهملة في تشخيص سبب استمرار االنقسام، هو العامل الثقافي، فاالنقسام جعل للناس أنماطا  من الحياة فالبعض 
أصبح ال يرى االنقسام، ألن مصالحه وأمواله وحياته أصبحت مختلفة عما قبل االنقسام، والبعض ايخر هو "الغريق" الذي ال يملك 

 .  إال انتظار تحقيق المصالحة، ومن هنا تأتي "ثقافة" إنهاء االنقسام
إن رصد مستويات الحالة النفسية والعقلية والسلوكية والعملية لمن يعانون من اإلنقسام، سوف يولد لدينا حقيقة واحدة وهي أنه يجب 
أن ينتهي االنقسام فوراُ، وكفي سنوات من الضياع والتيه، فال مجال لالنتظار لمساء جديد آخر، ينتهي بظالم وخوف وريبة وهروب 
من الحياة، فكل ما دون ذلك هو مجرد "كالم فارغ" أي ال حقيقة له، وال فائدة منه، ويعتبر إهدارا  للوقت وتنويما مغناطيسيا 

  احترافيا.
إن ثقافة إنهاء االنقسام، هي نفسها ثقافة المصالحة، والفاصل هنا هو بناء الثقة والذات الحقيقية، وإيجاد حقائق على األرض 

  العتبارها مؤشرا إيجابيا ودافعا للناس، ليتفاعلوا مع أخبار المصالحة.
ينتظر الجميع أن يتوا القرار الوطني الفلسطيني التصالحي، بعملية إنهاء االنقسام ،و الوصول إلى الحلول لكافة الملفات والقضايا 
المختلفة والمختلف عليها، ألن عجلة السياسة اإلقليمية تدفع بمزيد من التيارات في المنطقة وبسرعة جنونية وتستبق كل شيء 
وتحاول أن تفرض واقع إقليمي جديد، وبمعادالت ومعايير جديدة، لهذا يجب أن نحدد وجهتنا الحقيقية من عملية مصالحة كاملة 
تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وبناء مؤسسات الوطن وتعزيز القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ومواجهة 

   كل ما يريد اإلقليم فرضه علينا، لكي ننجو من ويالت االنقسام، والخسارة على كل المستويات.
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 “صحافة على يمين المواطن”
 إبــراهيــــم الجـــارحي

تقول القاعدة إن الصحافة الحقيقية يجب أن تقف على 
فال ترى منها إال   –أي سلطة   –يسار السلطة 

نواقصها وسلبياتها، وال تسلط الضوء إال على 
معايبها. ويبرر أصحاب هذا التوجه قاعدتهم الفقهية بأنها تحول الصحافة 
إلى أداة رقابية على السلطة لصالح الناس، وأنها إذا تخلت عن هذا الدور 
ستتحول إلى صحافة مستأنسة ال وظيفة لها، وأنها إذا نظرت بعين الرضا 
أو القبول أو حتى االعتراف بإيجابيات السلطة ستتحول إلى جوقة للطبل 

 . والزمر
ويدافع هؤالء عن قصر الصحافة على هذا التوجه وحده بما يكفي كي 
يتصور الجميع أنه توجه مقدس، بديله الكفر بالصحافة نفسها، لكن الواقع 
غير ذلك على الرغم من ضراوة الدفاع عن شرف الوقوف على يسار 

  .السلطة
وبالعودة إلى األوليات نعرف أن وظيفة الصحافة تدور بين ثالثة أهداف، 
أولها اإلعالم وثانيها التعليم وثالثها الترفيه، ونعرف أن جرعة مناسبة من 
كل منها ضرورية لضبط الخلطة التي ال تصلح لالستهالك ايدمي من 
الوجهة العقلية والوجدانية، إذا اقتصرت على عنصر واحد أو عنصرين 

  .فقط من هذه الخلطة
فالصحافة الحقيقية عليها أن تخبر زبائنها من مستهلكي الخدمة اإلعالمية 
بالمستجدات، وعليها أن تعلِّمهم شيئا من المعارف التي قد تكون متعلقة بهذه 
المستجدات أو ال تكون، وعليها أن تقدم لهم كل ذلك في إطار ممتع يحقق 
هدف الترفيه، أو أن تقدم لهم مواد ترفيهية مستقلة من مبتداها على أال تخلو 

  .هذه المواد الترفيهية المستقلة من اإلعالم والتعليم أيضا
وإذا كان أهل الصحافة يقولون دائما إن هدفهم هو خدمة المواطن، فخدمة 
هذا المواطن اإلعالمية والتعليمية معا تتضمن أن يعرف هذا المواطن 

ما يدور حوله، فإن لم تستطع الصحافة أن تقدم له هذا الكل، فعليها  «كل»
  .أن تقدم له قدر المستطاع

يتعارض مع   –أو هذا االستحقاق للمعرفة   –لكن هذا االحتياا للمعرفة 
التزام الصحافة بمبدأ الوقوف على يسار السلطة، وهو ما يعني بالضرورة 
أنها ستحجب أعمال السلطة اإليجابية، أوال ألنها انتهجت التركيز على 
 .السلبيات، وثانيا ألنها تخشى أن يتهمها رفاق هذا التطرف بالتطبيل

ونتيجة ذلك أن يحرم المواطن من التغطية الصحفية المناسبة ألعمال البناء 
والتشييد والصيانة واإلنشاء التي تقوم بها الدولة في طول البالد وعرضها، 
رغم أنه يستحق أن يعرف عن هذه األعمال العامة بالتفصيل، ألنها محل 

  .اهتمام لديه من أكثر من ناحية
فمن ناحية هي مشروعات تمس حياة المواطن اليومية، ألنها تتراوح بين 
مشروعات بنية تحتية، ومشروعات مرافق ومواصالت عامة أو 
مشروعات إنتاجية، وعليه فالمواطن يحتاا إلى معرفة موضوعية لتأثير 
هذه المشروعات على حياته، ومن ناحية أخرى يحتاا هذا المواطن أن 
يعرف تفاصيل هذه المشروعات ألنها تقام على النفقة العامة، وهي أموال 
 .المواطن التي يفترض أن يعرف كيف يجري إنفاقها

الحقيقة هي أن اإلعالم الذي يقف على يسار السلطة ويركز على سلبياتها 
يفترض أنه يحمي مصالح المواطن، وينشئ له الرأي العام المناسب 
لمواجهة هذه السلبيات، لكن هذا اإلعالم يغفل مصلحة المواطن بشكل كبير 

  .من جانب آخر كما سلف التوضيح
يميل  -والصحافة من ضمنه   –والحقيقة األكثر وضوحا هي أن اإلعالم 

بطبعه إلى القيام بدور نضالي في مواجهة السلطة يضفي عليه البريق الذي 
يهواه المناضلون، لكن هذا البريق عرض جانبي ال يعفي اإلعالم من مهامه 
األساسية، وال يكفي وحده كقوة دفع تمنح اإلعالم رفاهية بث اإلحباط 
والشعور بالفشل وخيبة األمل المتواصلة في نفس المواطن بدعوى حماية 

  .مصالحه
وأدعو اإلعالم المصري إلى انتهاا مبادئ الصحافة اإليجابية، ذلك التيار 
الجديد المغيب في الصحافة العالمية كلها، والذي أصبح ضرورة حيوية 
لبقاء اإلعالم داخل خطوط خدمة مصالح المواطن المعرفية والتعليمية 
والترفيهية، مع عدم اإلخالل بدور الصحافة الرقابي على طول هذه 
الخطوط التي خسرت عليها الكثير من صلتها بالمواطن الذي أصبح يرى 
أنه يستحق حرية االختيار الفكري والشعوري والوجداني بين ما هو سلبي 

 .وما هو إيجابي

 السؤال الذى تجارله الجميع: 
 لماذا اتل رتلر اليهود ؟
 صــــالح منتصــــر

الحقيقة التى روا لها اليهود وإلى درجة عدم مناقشتها واتهام كل من يتشكك 
، الذى تولى قيادة ألمانيا عام «أدولف هتلر»فيها هى أن الزعيم األلمانى 

، كان الشيوعيون أول أعدائه وقد تخلص منهم، كما قتل عددا كبيرا 3311
من اليهود يؤكد البعض أنهم وصلوا إلى ستة ماليين يهودى، وهو رقم يبدو 
مستحيال لضخامته، ولكن الدعاية اليهودية تمكنت من نشره وترسيخه. لكن السؤال الذى لم يسأله أحد، 

 ولعله لم يسمح به، هو: لماذا فعل هتلر فى اليهود ما فعله؟
فيما يلى أعرض نص حديث مسجل بعث به لى صديق ألمانى خبير تحدث باإلنجليزية ليخاطب العالم 

 ويجيب عن سؤال: ماذا فعل اليهود فى ألمانيا حتى ينتقم منهم هتلر؟
يقول المتحدث: إن الجميع يتحدثون عما قام به األلمان فى حق اليهود، وهذا صحيح ال غبار عليه. 

ألف بشكل مباشر أو غير مباشر على يد  066ففى ظل الرايخ الثالث تم قتل ما بين مائة ألف و
الحزب القومى، وهو رقم رغم ضخامته إال أنه أقل كثيرا إذا ما قورن بضحايا الجزائريين فى حرب 
االستقالل مع فرنسا، وضحايا الفلسطينيين على يد اليهود، وما فعله األمريكان واإلنجليز والروس فى 

 شعوبهم تجاه الشعوب األخرى فقد قتلوا الماليين.
فما الذى فعله اليهود فى ألمانيا؟ حينما تسأل ما الذى فعله األلمان فى حق اليهود عليك أن تسأل أيضا 

حينما سيطر اليهود على المناصب الكبرى فى الرايخ األلمانى  3586لماذا حدث هذا؟ والواقع أنه منذ 
 فإنهم فى ذلك الوقت قاموا بعمل ثالثة أشياء دراماتيكية فى حق ألمانيا.

كانوا  3311% من األلمان. وعندما جاء هتلر إلى السلطة عام 2فهم أوال كانوا أقلية ال تتجاوز 
% 86مليون ألمانى. إال أن هذه األقلية الصغيرة نجحت فى السيطرة على  06ألف من  866حوالى 

% من مناصب القضاة، وفرضوا وجودهم فى الصحافة والسينما والمسرح، 06من اإلعالم وشغلوا 
وكذلك األدب. لقد تم اإلفراط فى تقديمهم وإبرازهم. وفى خالل هذه السيطرة تسبب اليهود فى الكثير 

 .3326و 3506من االنهيارات االقتصادية التى حدثت للبنوك فى الفترة بين 
فى ذلك الوقت تسببوا فى العديد من االنهيارات االقتصادية، وهذا ليس كالما دعائيا نازيا، ولكنه من 
كالم اليهود أنفسهم. ففى هذه الفترة فقد الماليين من ايباء األلمان دخولهم ومدخراتهم وفرص 

 استثماراتهم بسبب عصابات اليهود البنكية.
النقطة األخرى تأثيرهم على سيكولوجية األلمان، وهو العامل األخطر على اإلطالق، فقد زرعوا فى 
الصحافة واإلعالم والمسرح واألدب ثقافة االنحطاط الخلقى. فأول مسارح الشذوذ الجنسى كانت فى 

على يد المؤلفين اليهود..  3536و 3556برلين فى العشرينيات، وأول العروض اإلباحية كانت فى 
الزنا.. الشذوذ الجنسى.. كل أنواع الهوس الجنسى.. الفن ذو األخالق المنحطة. هذا الفن السخيف 
الذى يسمى اليوم الفن الحديث. كل هذا تم دفعه وزرعه على يد اليهود. وقد خلق هذا حالة من الغضب 
والثورة داخل المجتمع األلمانى، وكتبوا كتابات تسخر من المسيحية وتسخر من يسوع مثلما فعل 
سلمان رشدى مع المسلمين. وبالطبع استفاد النازيون من هذا الغضب والثورة. فلما وصل أدولف هتلر 
إلى السلطة كان تعداد العاطلين عن العمل قد بلغ ستة ماليين ألمانى. وقد استطاع هتلر فى سنتين )من 

( توظيفهم جميعا. لقد خلق ستة ماليين وظيفة فى سنتين، وهذا عمل مذهل. ولهذا 3318إلى  3311
ماليين وظيفة، فهذا  0أراد اليهود تشويه هذا النجاح الذى حققه هتلر، وقالوا إنه إذا كان هتلر قد خلق 

ماليين يهودى. وانتصرت دعاية اليهود حتى أصبحت سائدة فى كل وسائل اإلعالم بأن  0ألنه أحرق 
هناك ستة ماليين يهودى ذهبوا ضحية هتلر، بينما كان كل عدد اليهود فى ألمانيا أقل من ربع هذا 

 العدد الذى يقولون إن هتلر أحرقه! ) المصري اليوم(
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 Website:  www.hassanlaw.com   Toll Free: 1-877-231-6421 

TOUGH, COMPASSIONATE, EFFECTIVE 

*SHARON HASSAN *MICHEL CASTILLO  
*MATTHEW GIANOTTI 

 COUNSEL: HAMOODY HASSAN  

*Family Law & Divorce * International Custody *Car Accidents 
*Personal Injury * Wills & Estates *Trusts & Guardianships 

 حوادث سيارات  -اضايا عائلية دولية  -طــالق  -محامي عائلة 
 توثيق الوصــية -اضايا أمالك وميراث  -إصابات شخصية 

142 DUNDAS STREET(3rd Floor) , LONDON, ONT., N6A 1G1 

 المحامي حمـــودي حســـن 

 نهنئ الجميع بعيد الفطر المبارك

Tel 

519 - 432- 4442 

Fax 

519 - 432- 8908 

SINCE1979 
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 التدين الشكلي
  :يقول الدكتور علي الصالبي ) عضو مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين(

َسأَل عمُر بن الخّطاب رضي هللا عنه عن رجٍل ما إذا كان أحُد الحاضرين يعرفه، فقام رجٌل وقال : 
 . أنا أعرفه يا أمير المؤمنين

  فقال عمر : لعلَّك جاره، فالجاُر أعلُم الّناس بأخالِق جيرانه ؟
فقال الّرجُل : ال فقال عمر : لعلَّك صاحبته في َسفٍر، فاألسفار مكشفة لىلىطىبىاع ؟ فىقىال الىّرجىُل : ال 

فالّدرهُم والّديىنىار يىكىشىفىان مىعىادن  فقال عمر : لعلَّك تاجرَت معه فعاملته بالّدرهِم والّديناِر، 
الّرجال ؟ فقال الّرجُل : ال فقال عمر : لعلّك رأيته في الىمىسىجىِد يىهىزُّ رأَسىه قىائىمىا  وقىاعىدا  ؟ فىقىال 

  الّرجُل : أجل
 فقال عمر : اجلْس فإّنَك ال تعرفه

كان ابن الخّطاِب يعِرُف أّن المرَء من الممكن أن يخلَع دينه على عتبىِة الىمىسىجىد ثىم يىنىتىعىَل حىذاَءه  
  ويخرَا للّدنيا مسعورا  يأكُل ماَل هذا، وينهُش عرض ذاك !

كان يعرُف أن اللحى من الممكِن أن تصبَح متاريَس يىخىتىبىىء خىلىفىهىا لصىوٌص ُكىثىر، وأّن الىعىبىاءة 
  الّسوداء ليس بالضرورة تحتها امرأةٌ فاضلة !

واَك قد يغدو ِمسّنا  نشحذ فيه أسناننا ونأكل لحوم بعضنا .   كان يعرُف أن السِّ
كان يعرُف أن الصالَة من الممكِن أن تصبَح مظهرا أنيقا  لمحتال، وأّن الحّج من الممىكىِن أن يصىبىَح 

  عباءة  اجتماعية مرموقة لوضيٍع !
لوِك هو تدّيٌن أجوف !   كان يؤمُن أّن الّتدّيَن الذي ال ينعكُس أثرا  في السُّ

مصيبٌة أن ال يكون لنا من حّجنا إال الّتمر، وماء زمزم، وسجاجيد الصالِة المصىنىوعىِة فىي الّصىيىِن!
  مصيبٌة أن ال يكوَن لنا من صيامنا إال السمبوسة، والفيمتو، والتمر الهندي، وباب الحارة !

  مصيبٌة أن تكون الصلوات حركاٍت ُسويدّية تستفيُد منها العضالُت والمفاصُل وال يستفيُد القلب !
 ّولمظاهُر الّتدّيِن أمٌر محمود، ونحُن نعتزُّ بديننا شكال  ومضمونا .ولكن العيب أن نتمّسَك بالّشكِل ونىتىرَك الىمىضىمىون.فىالىّديىُن الىذي حى

  رعاة الغنِم إلى قادٍةلألمِم لم ُيغّير أشكالهم وإّنما غّير مضامينهم.
أبو جهل كان يلبُس ذات العباءة والعمامة التي كان يلبسها أبو بكر ! ولحية أُمّية بن خلف كانْت طويلة كلىحىيىة عىبىد هللا بىن مسىعىود !

  وسيف ُعتبة كان من نفس المعدن الذي كان منه سيف خالد !تشابهت األشكاُل واختلفت المضامين،
   هل أدركنا ماذا يريد منا ديننا
   إنه العبادة بمفهومها الشامل

 فعال الظاهرة والباطنة .ألقوال واألكل ما يحبه هللا ويرضاه من ا

 

 رمضان في الجارلية

بحسب مصادر التاريخ العربي، فإن قدسية رمضان كانت قبل مجئ اإلسالم عكس مىا 
عىلىيىه الصىالة  -يعلنه شيوخ الدعوة اليوم للعوام؛ فقد كان عىبىد الىمىطىلىب جىد الىنىبىي 

، يقدس هذا الشهر ويعظمه ويلزم فىيىه غىار حىراء ويىتىصىدق فىيىه ويىطىعىم -والسالم 
الطعام، ولم يكن وحده فقط من يقدس رمضان بل كان كذلىك عىامىة عىرب الىجىاهىلىيىة 

 .يولونه نفس التقديس وبعضهم ذهبوا إلى تحريم القتال فيه
صائبة حران، وهي ديانة كانت تقوم على تقديس الكواكب والنجوم كانت منىتىشىرة فىي 
ا مبتدئىيىن  منطقة حران شمال سورية وجنوب تركيا، كان أتباعها يصومون ثالثين يوم 

 .الشهر؛ أي رمضان بظهور الهالل، ومنتهين إياه بظهور هالل الشهر الجديد
ولم تكن هذه المطابقة بين الصابئية والديانة المحىمىديىة فىقىط فىي عىدد األيىام والشىهىر 
نفسه، بل وحتى فترة الصوم؛ من الىفىجىر لىلىغىروب ومىرتىبىطىة بىالىقىمىر مىثىل الصىوم 
اإلسالمي وكذلك تنتهي شعيرة الصوم الصابئي بعيد مثل الىعىيىد اإلسىالمىي ، ويسىمىى 

 ."بنفس االسم وهو "عيد الفطر
ومنه فالصيام من أقدم العبادات اإلنسانية إذ ساد االعتقاد في الحضارات الىقىديىمىة بىأن 
االمتناع عن الطعام والشراب يساعد اإلنسان فىي الىوصىول إلىى حىالىة مىن الشىفىافىيىة 

 .الروحية تسمح له باالتصال بالمعبودات وعالم األرواح

http://www.hassanlaw.com
Tel:519-432-4442
Tel:519-432-4442


 

Pharmacy 

Clinic   *Family and walk-in clinic 
*Family doctors accepting new patients 
*Walk-in clinic open 7 days a week and after hours 

1166 Commissioners Road East, (Near Deveron) London, Ontario N5Z 4W8  

**We transfer your prescription to our pharmacy. 
*We waive $2.00 co-pay for ODB customers. 
*We provide free blister pack to organize your meds. 
*We accept all drug plans. 

Michael Bosta 
Pharmacist, Pharm D,RPH. 

 نهنئ الجالية 
 بعيد الفطر السعيد 
 وكل عام وأنتم بخير

 “توصيل الدواء مجانا”
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 بإشراف المركز التعليمي السعودي ..
 مسابقة القصة القصيرة لألطفال 

 
لىن مدينة ألطفال مفتوحه مسابقة يستضيف اونتاريو لندن مدينة في السعودي التعليمي المركز

فىىي  )رمضىىان عىىنىىوان تىىحىىت بىىالىىعىىربىىي الىىمىىصىىورة الىىقىىصىىيىىرة الىىقىىصىىة كىىتىىابىىة فىىي دن
  المركز اقام اونتاريو لندن مدينة في السعودي التعليمي المركز من مميزة سابقة في حياتي(

قىىنىىاة  مىىن وبىىرعىىايىىة أهىىداف( )دار مىىع وبىىالىىتىىعىىاون أونىىتىىاريىىو لىىنىىدن فىىي السىىعىىوديىىة الىىتىىعىىلىىيىىمىىي
 صفحة(. في )قصة مشروع ضمن حياتي( في الفضائية تحت عنوان )رمضان اقرا

منهم من الصىفىوف الىرابىع إلىى  ٠١الشروط على  طفل وطفلة وانطبقت ٠١١تقدم أكثر من 
قام كل منهم بكىتىابىة قصىة مصىورة فىي صىفىحىة واحىدة تشىرح عىالقىتىه الشىخىصىيىة  الثامن
 العربية. باللغة معرفتهم توظيف على تشجيعهم بهدف الطفل حياة في رمضان بشهر

  على النتائج و القصص بزيارة صفحة يمكنكم االطالع
facebook.com/storyinonepage 

http://facebook.com/storyinonepage
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 حلويـــات وعصـــائر ومعجنــات  *لحـــم بعجين 
 *ســـبانخ *بطــاطــا *فـــالفــل  * وســلطات

332 WELLINGTON RD. &  
BASE LINE,LONDON,ONTARIO 

T:(519) 435-1661 / F:(519) 434-7997 

 خبز طازج محضر من الدايق الطبيعي 
 والخالي من المواد الحافظة

 نهنئ الجالية اإلسالمية بعيد الفطر المبارك

 نوفر القطائف طوال شهر رمضان

يعد ضرس العقل من أكثر األسنان تىمىيىزا نىظىرا 
ألنه يبزغ في عمر متأخر ولكونه مصدر ازعىاا 

 .لكثير من الناس لما يسببه من مشاكل
فىبىعىد ان يىكىتىمىل ظىهىور جىمىيىع األسىنىان الىتىي 

سىنىا، عىنىد بىلىوغ عىمىر الىثىانىيىة  25مجموعهىا 
عشرة، تىبىدأ أضىراس الىعىقىل بىالىبىزوغ مىا بىيىن 
الثىامىنىة عشىرة والىخىامسىة والىعىشىريىن، مىرفىقىة 
بالكثير من المتاعب، وتنشأ أربعة مىنىهىا فىي كىل 

   .زوايا الفم
وفي بعض الحاالت ال يظهر سوى ضرس واحىد 
للعقل أو اثنان أو ثىالثىة أو ربىمىا ال يىظىهىر أي 

   .ضرس على اإلطالق
وأشىار الىبىروفسىور ديىتىمىار أوسىىتىرايىش، نىائىىب 
رئيس الرابطة األلمانية ألطبىاء األسىنىان إلىى أن 
بىىزوغ األضىىراس فىىي سىىن مىىتىىقىىدم نىىادر جىىدا ". 
ورغم ذلك ال ينفي الىطىبىيىب األلىمىانىي أن هىنىاك 
حاالت لدى أشخاص مسىنىيىن مىنىعىدمىي االسىنىان 

   .ظهر عندهم فجأة ضرس العقل
وكان األطباء فىي السىابىق يىنىصىحىون الىبىالىغىيىن 

لكونها مصدر إزعاا ومشاكل لكثير من الناس، إذ تتسبب في تزاحم األسنان األخرى وتحركىهىا إضىافىة إلىى االلىتىهىابىات الىلىثىويىة  28باقتالع أضراس العقل في حال بزغت بعد سن الـ 
لكن األمر تغير اليوم حيث أوضح مدير قسم جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة ميونخ، البروفسور ميشائيل إيرنفيلد أن "خلىع أضىراس   .الميكروبية المواكبة لبزوغ أضراس العقل

راس الىعىقىل الىجىراحىيىة مىن أضى العقل ليس خطأ ولكن أصبحنا اليوم أكثر حذرا منا في أي وقت مضى"، إذ أضحى خلع أضراس العقل يخضع لضوابط عديدة لما تتخلله عملىيىات خىلىع
   .مخاطر، كالتهاب الجرح مثال بعد إجراء العملية أو إتالف األلياف العصبية

قىبىل"، وشىدد عىلىى أنىه مىن مىسىتىوقال البروفيسور إيرنفيلد إن اإلحصائيات تشير إلى أن "كل ضرس من أصل خمسة أو ستة أضراس يتعذر عليها البزوغ وتشكل بىذلىك مشىاكىل فىي الى
ضىرورتىهىا وتىنىبىيىه الشىخىص إلىى دى الضروري الرجوع إلى طبيب األسنان الذي يمكنه تقييم إجراء عملية خلع أضراس العقل باالعتماد على صور األشعة السينية للفكىيىن وتىحىديىد مى

يىة ضىد قاواختلف أطباء األسنان بشأن ضرورة خلع أضراس العقل ، حيث يؤيد البعض خلعها مبكرا وذلك لسهولة خلعها قبل اكتمال تكونها وكنوع من الو .مضاعفات الجراحة المحتملة
لكن البعض ايخر يرى أن خلعها يجب ان يكون مرتبطا بسبب يستدعي ذلك، مثل التسوس أو التهابات اللثة المحيطة. ومىا يىؤيىد ذلىك  .أي مضاعفات ممكنة ومنع حدوث تزاحم األسنان

   ."هو ما قاله طبيب األسنان إدريس ورطيني بأن "هناك معايير مختلفة تحدد ضرورة اإلقدام على إزالة ضرس العقل
س يمكنها أن تىؤدي مىهىام األسىنىان ضروففي حال كانت لضرس العقل المساحة الكافية وبات ال يزعج األسنان األخرى، فيجب عدم التسرع في إزالة أضراس العقل، ال سيما وأن هذه ال

  .المفقودة والتالفة، ومن هذا المنطلق فإن وجودها له منافع أكثر من منافع إزالتها

 رل يجب خلع ضرس العقل ؟

كشىىفىىت دراسىىة 
أسترالية حديىثىة 
أن ترك الطىفىل 
الرضيع يىبىكىي 
قبل الىنىوم دون 
محاولة إسكىاتىه 
قد يىكىون أمىرا 
مفيدا ولىه آثىار 
عاطفية ونفسيىة 
إيجابية مع تقدم 
الىىىطىىىىفىىىىل فىىىىي 

 .العمر
زوجىا لىديىهىم أطىفىال  31وقد قام الباحثون في جامعة فلندرز في أستراليا بىدراسىة تىنىاولىت 

   .شهرا، وكان جميع األطفال يعانون من مشاكل في النوم 30و 0تتراوح أعمارهم بين 
وتم تقسيم المشتركين إلى ثالث مجموعات وطلب منهم اتباع أساليب جديدة مع أطفالهم عىلىى 

   :النحو التالي
المجموعة االولى: طلب الباحثون من ثلث المشتركين أن يتركوا غرفة الىطىفىل بىعىد دقىائىق  -

معدودة من وضع الطفل في سريره، وحصلوا على تىعىلىيىمىات بىاالنىتىظىار لىوقىت أطىول مىن 
   .المعتاد للذهاب الى أبنائهم عند سماع صوت بكائهم

المجموعة الثانية: ضمت ثلثا آخر من المشتركين طلب منهم وضع الطفىل فىي سىريىره فىي  -
   .وقت قريب من موعد نومهم، واالنتظار في الغرفة نفسها حتى يخلد الطفل إلى النوم

   .المجموعة الثالثة: استمروا بالقيام في األمر كالمعتاد -
وبعد ثالثة أشهر من بدء التجربة وجد الباحثون أن االطفال الرضع فىي الىمىجىمىوعىة األولىى 

   .دقيقة 38خلدوا إلى النوم بطريقة أسرع من األطفال في المجموعة الثالثة، بحوالي 
دقىيىقىة مىن  32أما األطفال في المجموعة الثانية، فقد خلدوا إلى النوم بوقت أسىرع بىحىوالىي 

   .األطفال في المجموعة الثالثة
وهكذا أكد الباحثون أن ترك األطفال يبكون حتى يخلدوا إلى النوم تعتبر طىريىقىة آمىنىة عىلىى 

وهىو هىرمىون الىتىوتىر كىان  "Cortisol" األطفال، حيث وجد الباحثون أن مستوى هىرمىون
منخفضا لدى األطفال، باإلضافة إلى أن الوالدين لم يسجلوا أي تأثيرات سىلىبىيىة عىلىى سىلىوك 

  .األطفال أو نومهم بعد خمس سنوات من التجربة

ُبـكـاء الرضــيع 
ابـــل النـــوم 
 مفيـــد !!
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تعتبر األسرة لبنة المجتمع األساسية التي تنتىج األفىراد األكىفىاء 
القادرين على النهىوض بىالىمىجىتىمىع وبىالىوطىن، فىهىي مىدرسىة 
اإلنسان األولى، ولقىد أدرك الىعىظىمىاء هىذه األهىمىيىة لىألىسىرة 
فأوالها كثيرون منهم جل وقتهم لدراسىتىهىا ودراسىة األسىالىيىب 
التربوية ودراسة كيفية إنتاا فىرد قىادر عىلىى خىدمىة مىحىيىطىه 
) مواطن صالح (، ولمعرفة كيفية وطىريىقىة تىالفىي الىمىشىاكىل 
األسريىة وتىقىلىيىل مىعىدالت الىطىالق بىيىن األزواا. ومىن هىنىا 
نستطيع أن نقول أن اإلسالم وكفكر عظيىم مىنىتىشىر بىيىن نسىبىة 
كبيرة من بني آدم اهىتىم أيضىا  اهىتىمىامىا  كىبىيىرا  بىاألسىرة مىنىذ 
اللحظات األولى لتكوينها، كما سيأتىي. اهىتىم اإلسىالم بىاألسىرة 
منذ اللحظات األولى لتكوينها، وهذا واضح من الىمىعىيىار الىذي 

فىي اخىتىيىار   –صلى هللا عليه وسلم   –وضعه الرسول األعظم 
األزواا حيث حدده بالدين، فاختيار الزوجان لبعضهما البعىض 
يجب أن يكون مبنيا  على نسبة التىديىن عىنىد كىل واحىد مىنىهىمىا 
وهذه نقطة خطيرة وهامة وحساسة توجب الىتىوقىف ولىو قىلىيىال  
عندها. فعندما وضع الرسول األعىظىم هىذا الىمىعىيىار الخىتىيىار 
الزوا، كان السائد وقتها أن المتدين هو إنسان ذو خىلىق رفىيىع 
ََ اإلنسىان  ألنه من الطبيعي ومن البديهي أن التدين يورث نفَس
رفعة  في األخالق، بعبارة أخرى يمكننا أن نىقىول أن األخىالق 
هي نتيجة حتمية للتدين. ومع مىرور الىزمىن تىغىيىرت طىريىقىة 
تعاطي المسلمين مع مفهوم اإلسالم وجىوهىره لسىبىب أو يخىر 
حيث أورث فينا هذا التغيىر والىتىبىدل انىحىطىاطىا  كىبىيىرا  كىانىت 

نتيجته قاسية علينا، وازداد هذا االنحطاط ضراوة بظهور ما شاعت تسميتها بـ " الصىحىوة 
اإلسالمية " التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي تىقىريىبىا ، حىيىث تىم فصىل الىديىن عىن 
األخالق، وأصبح مفهوم الدين بنظر الناس اليوم مقتصرا  فقط على ارتداء المرأة لىلىحىجىاب 
وعلى الصالة في المسجد، وهذه هي الوسائل التي تم إيهام المسلمين أنهم سيدخلون الىجىنىة 
بها، وهذا ناتج عن الترد واالنحطاط الفكري بالدرجة األولى. بعد تغير المفاهيم ظل النىاس 
متمسكين بوصية الرسول للمقبلين على الزواا بأن ال يختار اإلنسان شريكه في الحىيىاة إال 
على أساس الدين، وظهرت المشكلة عندما أصىبىح الىنىاس يىظىنىون أن الىديىن هىو الصىالة 
والحجاب والعمرة السنوية فقط، فأصبحنا نسمع قصصا  كقصة الشاب الذي ذهىب لىخىطىبىة 
فتاة فرفض والده تزويجها له، ألنه لم يعرف الساعة التي يؤذن فيها المؤذن لصالة الىفىجىر 
وغيرها من القصص التي تنتمي إلى نفس الفصيلة، مع العلم أن هىذا الشىخىص قىد يىكىون 
على خلق رفيع وقد يكون مصليا  ومؤديا  لكافة الفرائض، ولكن التردِّ العقىلىي هىو صىاحىب 
الكلمة األخيرة في هذا المقام. ومن هنا يجب أن يكىون أسىاس اخىتىيىار األزواا لىبىعىضىهىم 
البعض مبنيا  على الخلق الرفيع ولتترك الشعائر بين اإلنسىان وبىيىن ربىه فىلىيىس ألحىد أن 
يتدخل فيها، ألن الوصاية على الناس ليست دورا  من أدوار اإلنسان، فىالىجىمىيىع مىتىسىاوون 

كلٌّ عن نفسه فال تزر وازرة وزر أخرى. إلى ذلىك   –جل في عاله  –ومسؤولون أمام هللا 
يتوجب أن يكون اختيار الزوجان ليعضهما الىبىعىض مىبىنىيىا  عىلىى الىحىب وعىلىى الىتىفىاهىم 
فاإلسالم شجع على ذلك أيضا ، فقد قال الرسول األعظم " ال أرى للمتحابيىن إال الىنىكىاح " 

هو من النصوص المدفونة التي لم تلق ذاك االنتشار الىواسىع بىيىن  -إن صح   –فهذا النص 
الناس بسبب أنه يعاكس رغبة من نصبوا أنفسهم أوصيىاء عىلىى الىديىن، أمىا إن شىاع هىذا 
الحديث وانتشر في مكان من األماكن أو بىيىن جىمىاعىة مىن الىجىمىاعىات، فىإنىهىم يىؤولىونىه 
ويفسرونه بطرق ما أنزل هللا بها من سلطان، والنص واضح ال يحتاا ال إلى اجىتىهىاد وال 
إلى تفسير. بعد الزواا حث اإلسالم على حسن اخىتىيىار اسىم الىمىولىود وأن ال يىكىون مىن 
األسماء التي قد تجلب له العار، وأن يحافىظ األب وأن تىحىافىظ األم عىلىى وقىارهىمىا أمىام 
األبناء، حيث أنهما القدوة األولى للطفل، وأن ال يتنازعا أمامه وأن يقوما سلىوكىه بىالىطىرق 
المتبعة في التربية، وأن يبعداه عن كافة األخطار التي قد تحيق به وأخيرا  أن يعمال ليىوفىرا 

 له حياة كريمة هانئة وأن يهتما بتعليمه وتطوير مهاراته. 
  وهناك العديد من النصوص التي تؤيد حرص اإلسالم الشديد على مثل هذه النقاط.

 كيف اعتن  ا سالم باألسرة

 األســــرة الســــعيدة
حين يتزّوا اإلنسان و يدخل مرحلة الحياة الىّزوجىّيىة يسىعىى ألن يىبىنىي أسىرة  

صالحة  سعيدة ، و حين ينجح اإلنسان في بنائها فإّنها تكون لبنة  صالحة  نىافىعىة  

في بناء المجمتع و خدمته ، و إذا تحقّق عنصر الّسعادة في األسرة كانت أقىدر 

على البذل و العطاء ، واألسرة التي تعاني من مشاكل و يسيطر على أفىرادهىا 

اليأس و القلق تكون عاجزة  عن أداء مهامها بصورٍة صىحىيىحىٍة ، كىمىا تىكىون 

عاجزة  عن خدمة مجتمعها ، لذلك عىلىى اإلنسىان أن يسىعىى لىبىنىاء مىثىل هىذه 

األسرة ، و ال شّك بأّنه يشّكل تحّديا  للكثيرين ، فماهو المنهج و األسلوب الىذي 

يتمّكن به اإلنسان من بناء أسرٍة سعيدٍة ؟ . إّن أّول شيٍء ينبغي على الىّرجىل و 

المرأة في األسرة أن يراعوهما تحقيق جّو من الّسكينة و الوّد يلمسها أطىفىالىهىم 

، في عالقاتهم فيما بينهم ، و في عالقاتهم مع الّناس ، فاألسرة التي تكثر فىيىهىا 

المشاكل و الخالفات هي أكثر عرضة  للتفّكك و انىعىدام األمىان ، كىمىا تسىبىب 

الخالفات بين الّزوجين الكثير من المشاكل الّنفسّية لألوالد يشعرون بها عنىدمىا 

يكبرون في صورة عقٍد نفسّيٍة و أمىراض ، فىعىلىى الىّزوجىيىن الىحىرص عىلىى 

االبتعاد عن المشاكل و خاّصة  أمام األوالد لما لها مىن آثىاٍر سىّيىئىة . و عىلىى 

الوالدين تربية أوالدهم على الّدين و االلتزام بمنهج هللا تعالى ، فإذا ترّبى الولىد 

يدا  عن الّشحناء و البغضاء ، و حين يىدرك حىّق بع على دينه و تحلّى باألخالق الحميدة في صغره ، شعر بالّسعادة في قلبه و عّبر عنها في سلوكياٍت تسهم في إشاعة جّو من الوّد و األلفة

ن يدرك أّنه مسؤوٌل أمام هللا تعالى عن أسرته و تىأمىيىن ل أوالديه عليه من طاعٍة و برٍّ ، فإّنه يسعى الرضائهما بكّل ما أوتي من قّوٍة ألّنه يعلم بأّن هللا سوف يثيبه على ذلك . و على الّرج

لتحقيق الّسعادة ، فال حرا بإن يجمىع اإلنسىان الىمىال  ةٌ قوتها ، فيسعى ألجل ذلك بالبحث عن مصادر المال الحالل بالعمل أو الّتجارة ، فالمال بال شّك و إن لم يكن غاية  إال أّنه وسيلٌة هامّ 

 ألجل ذلك ، ما دام أّنه تحّرى الحالل و الحرام في رزقه ، و لم يكن جمع المال هّمه الّشاغل 
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على هامش توزيع مؤسسىة سىلىطىان 
العويس الثقافيىة جىوائىزهىا السىنىويىة 
فىىي دبىىي، جىىمىىعىىتىىنىىي جىىلىىسىىة مىىع 
األصدقاء؛ الروائىي يىوسىف الىقىعىيىد 
والناقد شىريىف الىجىّيىار، والشىاعىرة 
والناقدة وجدان الصائغ، وقىد أثىارت 
الدكتورة وجدان سؤاال  حىول حىدود 
كتابة الرواية، وكيف يتمّكن المؤلىف 
مىىن اإلمسىىاك بىىفىىكىىرتىىهىىا الىىرئىىيىىسىىيىىة 
خىىوف تىىوزعىىهىىا وتشىىتىىت أفىىكىىارهىىا 
خصوصا  حين تجرف الكاتب شهىوة 

  .الحكي
دار نقاش متشعب، لكن القعيد، ذكىر 
لوجدان أنه كىتىب روايىتىه األشىهىر؛ 
الحرب فىي بىر مصىر، بىنىاء عىلىى 
حكاية حقيقيىة صىغىيىرة أسىّرت بىهىا 
والدته إليه. وأن الحكاية عاشت معىه 
لسنوات قبل أن يتخلص من هاجسها 
بىتىىسىىطىيىىرهىىا فىىي روايىة. إن إشىىارة 
القعيد الذكية لتقول بتىلىخىيىص كىبىيىر 
لكيفية كتابة الىروايىة؛ فىالىروايىة أي 
روايىة هىىي بىىاألسىىاس فىىكىىرة، ربىىمىىا 
أمكن كتابىتىهىا بىجىمىلىة أو سىطىر أو 
فقرة أو ورقة واحدة. ومىا يىقىوم بىه 
الروائي هو محىاولىة تىمىّثىل وكىتىابىة 
هذه الفكرة، بتضافر العناصر الفنىيىة 
لجنس الرواية، بعد النظر إليىهىا مىن 
مىىخىىتىىلىىف الىىجىىهىىات، وتىىمىىتىىيىىّنىىهىىا 
بشخصيات وأحداث مىحىسىوبىة، وال 

  .أقول كثيرة
أقطار الوطىن الىعىربىي تشىهىد، مىنىذ 
سنوات، طوفانا من كتابات الىروايىة 
وأنىىا شىىخىىصىىيىىا  لسىىت ضىىد هىىذه 
الظاهرة، لكني مع أن يتسلح الكىاتىب 
باألدوات الفنية الالزمة للكتىابىة قىبىل 
ركوب قاربها واإلبحار في بىحىرهىا. 
الىىمىىعىىاهىىد والىىجىىامىىعىىات الىىغىىربىىيىىة 
واألميركية، تنظر لإلبىداع الىروائىي 
بوصفه علما ، صحيح أنه يقوم عىلىى 
شىىيء مىىن الىىمىىوهىىبىىة، ويىىركىىن إلىىى 
تراكم قراءات متعىددة تشىكىل الىبىئىر 
التي تستقي الكىاتىب، لىكىنىه يىتىطىلىب 
بالضرورة اإللمام العلمي بىعىنىاصىر 
الكتابة، وهذا ما تقوم عىلىيىه فصىول 
 ."الكتابة اإلبىداعىيىة" الىمىتىخىصىصىة

ما أثارته الدكتورة وجىدان الصىائىغ، 
وهىي الىنىىاقىدة الىىمىتىىمىكىىنىىة والىىعىالىىمىىة 
بعوالم الكتابة اإلبداعية، هو السىؤال 
األصىىعىىب؛ كىىيىىف يىىعىىرف الىىكىىاتىىب 
حىدوده ويىىقىىف حىىيىىث يىىجىىب؟ وهىىنىىا 

جىمىعىتىنىي  3355أذكر أنه في عام 
جلسىة فىي بىيىت الصىديىق الىروائىي 
إسماعيل فهد إسماعيل فىي الىكىويىت 

بحضور الروائييىن؛ جىبىرا إبىراهىيىم 
جبرا، وحنا مينا، وجمال الغىيىطىانىي 
وفىىؤاد الىىتىىكىىرلىىي، والىىطىىيىىب صىىالىىح 
وغالىب هىلىسىا وآخىريىن. وقىد سىأل 
إسىىمىىاعىىيىىل جىىبىىرا بىىوصىىفىىه أكىىبىىر 
الىىحىىضىىور سىىنىىا  عىىن أجىىمىىل روايىىة 
عىىربىىيىىة قىىرأهىىا، فىىرده بىىعىىد صىىمىىت: 
"أجمل روايىة عىربىيىة قىرأتىهىا هىي 
روايىىة "الىىرجىىع الىىبىىعىىيىىد" لىىفىىىؤاد 
التكرلي"، وأشار ناحية فؤاد. وحىيىن 
سىىألىىتىىه عىىن السىىبىىب فىىي اخىىتىىيىىاره 
وحكمه، أجابني بقوله: "روايىة فىؤاد 
ال تستطيع أن تضيف لها كلمىة، وال 

 ."تىىىىحىىىىذف مىىىىنىىىىهىىىىا فىىىىاصىىىىلىىىىة
إن إجابة جبرا إبراهيم جىبىرا، وهىو 
الىىكىىاتىىب الىىمىىوسىىوعىىي والىىمىىتىىرجىىم 
الروائي والىمىسىرحىي، تىقىول فىكىرة 
غاية في األهمية مفادها؛ إن الروايىة 
الناجحة إبداعيا  هي الرواية الىخىالىيىة 
من أي زيادة أو ترهل، فليس العبىرة 
بضىىخىىامىىة الىىروايىىة، وال بىىتىىشىىعىىب 
موضوعاتها، لكن األهم هو قىدرتىهىا 
على أن تقدم فكرة محكمة السبك قىد 
تكون في غاية البساطة، لكنها تىأتىي 
محمولة على موهبة الكاتب، وعىلىى 
فىىنىىيىىة تىىحىىقىىيىىقىىهىىا لىىعىىنىىاصىىر الىىكىىتىىابىىة 
الروائية، مثلما تأتي بلغتها الخاصىة، 
وبقدرتها على المحافىظىة عىلىى رتىم 
 .مشىىىىىىىىىىىوق لىىىىىىىىىىىلىىىىىىىىىىىقىىىىىىىىىىىراءة

نعم، تعاني الرواية العىربىيىة خىاصىة 
فىي السىىنىىوات األخىىيىىرة مىمىىا أسىىمىىاه 
الناقد الىمىغىربىي د. سىعىيىد يىقىطىيىن؛ 
"البدانة الروائية"، وهذه البدانة ربمىا 
وفدت إليها من الىلىوحىة الىتىشىكىيىلىيىة 
الىىعىىربىىيىىة، فىىالىىكىىثىىيىىر مىىن الىىفىىنىىانىىيىىن 
التشكيليىن الىعىرب هىجىروا الىلىوحىة 
الصغيرة وما عادوا يرسمون لىوحىة 

سم،  366× 366بمقاس أصغر من 
وقىىد يىىرسىىمىىون لىىوحىىات جىىداريىىة 
تتجاوز الىثىالثىة أمىتىار. وإذا كىانىت 
سعر اللوحة يقىاس بىاإلنىش الىمىربىع 
فىإن سىعىىر الىروايىىة ال يىقىىاس بىعىىدد 
صفحاتها وال ببدانتها، فالعالم يعىيىش 
عصر نجمات السيىنىمىا وعىارضىات 
األزياء األنحف، وهو يعيىش عصىر 
"تويتر"، الذي ال يحىتىمىل أكىثىر مىن 

حىىرفىىا ، لىىذا عىىلىىى الىىكىىاتىىب  336
الروائي أن يقلّب فكرته عىلىى شىتىى 
وجوهها، وأن يحسب كىلىمىاتىه، وأال 
يتجاوز بشىطىحىاتىه مىا يىجىور عىلىى 
روايته، وإال سقط في بىحىر الىبىدانىة 
والسىىمىىنىىة، وكىىلىىتىىاهىىمىىا مىىرض مىىن 

 .أمراض العصر األكثر انتشارا  

 أمــــراض الروايــــة 
 طـــــالب الرفـــــاعي

مقدر لبعض البشر أن يواجهوا مصيرا مؤلما ويدفعو ثمنا غاليا مىقىابىل مىطىالىبىتىهىم بىحىقىوقىهىم، فىتىرحىل 
 "أجسادهم عن الدنيا وتخلد أسماؤهم في التاريخ على غرار المناضلة الجزائرية "زوليخة عدي

، نشىأت 3333شتهرت المناضلة باسم زليخة بيد أن اسمها الحقيقي يمينة الشايب، وهي من مواليد عام 
   .في مدينة شرشال الساحلية غرب الجزائر، وسط عائلة اشتهرت بالنضال ضد االحتالل الفرنسي

وقادها المناخ األسري إلى العمل الثوري فتولت في شبابهىا تسىيىيىر خىاليىا الىدعىم الىلىوجىيىسىتىي لىجىيىش 
التحرير الوطنىي 
الجزائري ومنهىا 
جىىىمىىىع األمىىىوال 
وتىوفىيىر األدويىىة 
واألطىىىىىىعىىىىىىمىىىىىىة، 
لىىتىىلىىفىىت انىىتىىبىىاه 
الىىىىفىىىىرنسىىىىيىىىىيىىىىن 
وتصىىبىىح فىىريسىىة 
لىىىىهىىىىم طىىىىالىىىىت 
  .مىىىىالحىىىىقىىىىتىىىىهىىىىا

ورغم ما عىرف 
عىنىهىىا مىىن ذكىىاء 
وفىىطىىنىىة تىىمىىكىىن 
االحىىتىىىالل بىىىعىىىد 
جهىد جىهىيىد مىن 
اعىتىىقىىالىىهىىا عىىقىىب 
خىىالفىىتىىهىىا ألبىىو 
القاسىم الىعىلىيىوي 
قىىىائىىىد الىىىجىىىيىىىش 
الىىجىىزائىىري فىىي 
شرشال، مسىقىط 

   .رأسها، بعد استشهاده، وعقب عملية تمشيط واسعة للفرنسيين في الجبال المحيطة
وبعد اعتقالها، صورت المناضلة الجزائرية جالسة على األرض مقيدة بالحديد في سيارة تابىعىة لىلىجىيىش 
الفرنسي، قبل أن يتم سحلها بهذا الوضع في شوارع الجزائر كي تكون عىبىرة لىكىل مىن يىقىرر مىقىاومىة 

ولم يرحمها الفرنسيون بعد ذلك بل قرروا أن يعدموها بىطىريىقىة بشىعىة، بىأن يىلىقىوا بىهىا مىن  .االحتالل
، فقط بعد أيام مىن إعىدام زوجىهىا وابىنىهىا 3380أكتوبر  28السماء من طائرة هيليكوبتر، ما حدث في 

   .بقطع رؤسهم وفصلها عن أجسادهم بالمقصلة
عاما، ليحىلىه رجىل مسىن عىام  20واختفت جثة زليخة لمدة طويلة بعد إعدامها، وبقى األمر لغزا قرابة 

كان مارا على الطريق ووجد امرأة مهشىمىة فىحىمىلىهىا  3380، حيث أفصح أنه في أحد أيام عام 3353
   .ودفنها، قبل أن يدل الناس على مكانها، ليقوموا بالحفر ويجدوا بقايا عظام امرأة بالفعل

ووجدت بقايا للفستان الذي كانت ترتديه وقت إعدامها ليتم أخيرا فك لىغىز اخىتىفىاء الىجىثىة، ويىبىقىى اسىم 
زوليخة عدي أو يمينة الشايب رمزا لنساء جزائريات شجاعات وقفن في وجه االحتالل وساهمن بشىكىل 

  .كبير في زواله

 " زوليخــــة"المجاهدة الجزائرية 
 التي أعدمها الفرنسيون رميا من الطائرة
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 بإدارة : فاطمــة فيـــاض

639 Southdale Road East, London, Ontario N6E 3M2 

 Fresh -Testy - Healthyمعجنات وفطائر طازجة طول الوات 

* Dine - In * Take Out * Catering Cell 

 صباحا 0ليال وحت  الساعة  42طوال شهر رمضان  نفتح من الساعة 

نهنيء الجالية بعيد الفطر المبارك  
 أعاده هللا عليكم بالخير والبركات

 متوفر قطائف وحالوة الجبن
 طوال شهر رمضان المبارك

 لإلعـــــالن في الصــــراحة..إ
   1414321344تصلوا عل   

Email:shalaarts@hotmail.com 

 إعــداد:راويــةأبوســيدوأكـــالت لــذيــذة ..     

 بقـــالوة بالفســتق الحــلبي
  غرام 386 -مذّوبة  زبدة-  غرام 566 - :عجينة بقالوةالمقادير

- نصف ملعقة صغيرة - ماء زهر- كوب - ماء- كوبان - :سكرتحضير القطر
  نصف ملعقة صغيرة - عصير ليمون حامض

حليب - مالعق كبيرة 1 - ماء ورد- ملعقتان كبيرتان - ماء زهر:تحضير الحشوة
فستق - شرائح 3 -منزوع األطراف  توست طري- غرام 886 - مكّثف محلى

  غرام 366 -مجروش  حلبي
 بحسب الرغبة -مطحون طحنا  ناعما  جدا   فستق حلبي: للتزيين
  :الطريقة

لتحضير القطر، سّخني الماء والسكر في قدر على النار واتركي المكونات حتى  -3
 تغلي.

أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي المزيج على النار لدقائق إضافية حتى  -2
 يثخن.

 أبعدي القدر عن النار، اسكبي ماء الزهر واتركي القطر جانبا  حتى يبرد. -1
لتحضير الحشوة، ضعي التوست، الفستق الحلبي، الحليب المكثف، ماء الورد  -3

 وماء الزهر في الخالط الكهربائي.
 أخلطي المكونات جيدا  حتى تحصلي على خليط متجانس ثم اتركيه جانبا . -8
رقائق البقالوةادهنيها بالقليل من الزبدة المذّوبة ثم  رقائق من عجينة  0إفردي  -0

 رّصيها فوق بعضها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة.
وّزعي الحشوة بالتساوي على الوجه، ثم ُصفي ما تبقى من الرقائق المدهونة  -0

 بالزبدة فوقها حتى انتهاء الكمية.
 إدهني وجه البقالوة بالزبدة ثم قّطعيها الى أحجام متساوية الحجم. -5
 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. 16درجة مئوية واتركيها لحوالى  336أدخلي الصينية الى فرن محمى مسبقا  على حرارة  -3

  أخرجي الصينية من الفرن، اسكبي القطر على وجه البقالوة ثم رّشي الفستق الحلبي وقّدميه -36

 صــحتين ورـــنا

http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A9-551
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B2%D9%87%D8%B1-642
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B2%D9%87%D8%B1-642
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%B1%D8%AF-643
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-523
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-523
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82+%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-869
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82+%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-869
http://atyabtabkha.3a2ilati.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82+%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-869
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 ماركة بريطانية "ُمَصيَننة"
 بسيارات كروس 

البريطانية األسطورية بسياراتها الرياضيىة الىمىتىعىددة  MG اشتهرت ماركة
األغراض والصغيرة الىحىجىم مىع أنىهىا أفىلىسىت 

 SAIC وأصىىبىىحىىت مىىن مىىمىىتىىلىىكىىات شىىركىىة
   .الصينية

وال يخىطىط مىديىر الشىركىة الصىيىنىيىة لشىؤون  
التسويق ماثىيىو تشىيىن لىتىجىديىد إنىتىاا سىيىارات 
رودستر في المستقبل المنظور ألن هذا الىقىطىاع 
من سوق السيارات يقىع فىي وضىع غىيىر الئىق 

  .ومن غير المناسب توظيف األموال فيه اين
من جهة أخرى ينمو قىطىاع سىيىارات الىكىروس 
ولهذا ستضاف سيارة كروس صىغىيىرة الىحىجىم 

الىمىنىتىجىة  MG GS قريبا إلى سىيىارة كىروس
 حاليا.

ومن المحتمىل جىدا أال تىنىافىس سىيىارة كىروس 
MG Icon  االختبارية سيارة كىروسJuke 

لشركة نيسان فحسب، بل هي سىتىكىون شىبىيىهىة 
بها من ناحية تصميىمىهىا. ولىن تىواجىه الشىركىة 
الصىىيىىنىىيىىة أي صىىعىىوبىىات فىىي اخىىتىىيىىار قىىاعىىدة 
لسىىيىىارتىىهىىا الىىكىىروس الىىجىىديىىدة أو أي أجىىهىىزة 

ادخىىرت  MGومىىكىىمىىالت أخىىرى ألن شىىركىىة 
تشىىكىىيىىلىىة واسىىعىىة مىىن الىىقىىواعىىد والىىمىىحىىركىىات 

  المختلفة.
وبعد إطالق إنتىاا سىيىارة الىكىروس الصىغىيىرة 
الحجم سينتقل الىعىمىالق الصىيىنىي إلىى تصىنىيىع 
سيارة كروس رائدة للشركة ستكون أكبر حجمىا 

   الموجودة حاليا. GSمن سيارة 

 سوزوكي سويفت" الجديدة بمحرك تربو من فيتارا"
يفترض أن تىحىصىل "سىوزوكىي 
سويفت" الىجىديىدة عىلىى مىحىرك 

لتر سيتىم نصىبىه  3.3تربو سعة 
أيضىىا فىىي سىىيىىارة "سىىوزوكىىي 
فيتارا أس". أفادت بذلك صحيفىة 
 ."أوتوكار" نقال عن مصادر لها

يذكر أن المحرك الجديد سيقترن 
بصىىنىىدوق سىىرعىىة مىىيىىكىىانىىيىىكىىي 
سىىىداسىىىي. وفىىىي حىىىال نصىىىب 
 الىىىىمىىىىحىىىىرك الىىىىمىىىىسىىىىمىىىىى بـىىىى

"Boosterjet "  فىىي سىىيىىىارة
"سوزوكي فيىتىارا أس" فسىتىولىد 

حصانا. ومىن  336األخيرة قوة 
غير المستبعد أن تزاد قوته فيىمىا 

وستحصل أقوى نسخىة مىن  .بعد
وهىىىي "سىىويىىفىىىت   –الـىىسىىيىىارة 
عىلىى مىحىرك تىربىو  -سبورت" 

أيضا، ما سيؤدي إلىى تىخىفىيىض 
وزن السيارة حتى مىا يىقىل عىن 

كيلوغرام. وعالوة علىى  3666
ذلك فإن السيارة ستحصىل عىلىى 
ألىىواح ريىىاضىىيىىة وغىىيىىرهىىا مىىن 
الىىتىىعىىديىىالت الىىتىىي مىىن شىىأنىىهىىا 
  .إكسىىابىىهىىا مىىالمىىح ريىىاضىىيىىة

  .2630جدير بالذكر أن الكشف عن "سويفت" الجديدة سيجري في نهاية عام 



 تقنيــات جــديدة
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 " الراائق الشفافة " ثورة جديدة في الطااة
تمكن فريق بحث من جامعة مشيغان من انتاا رقائىق شىفىافىة لىلىطىاقىة الشىمىسىيىة، سىيىكىون 

 .باإلمكان استخدامها قريبا كزجاا لنوافذ المباني والمنازل أو للهواتف النقالة
وقام الفريق المشرف على المشروع والمكون من ريتشارد لونت أستاذ الكيمياء الصىنىاعىيىة 
في جامعة ميشيغان الرسمية ومساعدوه بتغيير أسلوب امتصاص الىرقىائىق ألشىعىة الشىمىس 
المنتجة للطاقة، فالخلية الشفافة )الرقىيىقىة( بىوسىعىهىا أن تىحىصىد الىجىزء الىذي ال نىراه مىن 
مكونات الطيف الشمسي المنتجة للطاقة، سامحة في نفس الوقت ألجىزاء الىطىيىف الىمىرئىيىة 

   .بالمرور خاللها
ه الىرقىائىق لىحىفىظ الىطىاقىة الشىمىسىيىة هىذ وما أن تقوم شركة اببيكتوس اينرجي بعرض هذا النوع من الرقائق في األسواق، حتى يصبح بإمكان الجميع من خالل االختراع الجديد استخدام

وبحىسىب مىوقىع دويىتىشىه فىلىه فىإن شىركىة ة. النظيفة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، واستخدامها في ناطحات السحاب المكسوة بالزجاا ونوافذ المنازل والسيارات وحتى الهواتف المحمول
ونظرا ألن المادة شفافة فإن كل الضوء سيمر عبرها بحرية ولن يجري تخزين أي جزء مىنىه، ولىتىجىاوز هىذا  ."إبيبكتوس إينرجي" تقترب من عرض هذا النوع من الرقائق في األسواق

رة عن رقائق تتكون مىن أمىالح عضىويىة عباالعائق يعمد الباحثون في الجامعة الستخدام تقنية مختلفة لتجميع ضوء الشمس من خالل استخدام مكثف للطاقة الشمسية الشفافة بحيث يكون 
ة إلى طاقىة كىهىربىائىيىة، بىيىنىمىا تىبىقىى أشعتمتص األمواا غير المرئية كاإلشعاعات تحت الحمراء لتساق إلى حافة الرقيقة البالستيكية وتصبح خاليا شمسية شريطية رقيقة تحول الشمس 

ويقول ريتشارد لونت إن "هذه الرقائق تفسح مساحة كبيرة النتشار الطاقة الشمسية دون عوائق تىتىداخىل  .الشريحة شفافة المظهر ويظهر للعيان خيطان أسودان يسيران مع حافة الشريحة
اجهة لألجهزة التي تحتىاا أن تىكىون واجىهىاتىهىا كو مع هذه العملية"، مضيفا إن باإلمكان "استخدام هذه الرقائق في المباني المرتفعة التي تغطيها النوافذ بشكل كامل، كما يمكن استخدامها

 ."أنيقة شفافة مثل الهاتف المحمول أو الكتاب اإللكتروني
 

********* 
 بطــــارية تعمـــل بالشمس والمـــاء

 .استعان مهندسو جامعة أوساكا اليابانية بأشعة الشمس لتحويل ماء البحر إلى كهرباء
حىىيىىث اسىىتىىخىىدم ضىىوء الشىىمىىس ألول مىىرة إلنىىتىىاا بىىيىىروكسىىيىىد الىىهىىيىىدروجىىيىىن )مىىاء 

   .األوكسجين( بكميات كافية الستخدامها في البطاريات الكهربائية
وحسب العلماء فإن ماء األوكسجين يعد شكل وقود أريح مىن غىاز الىهىيىدروجىيىن ألن 
د حتى تحوله إلى حالته السائلة ليستخدم في الىبىطىاريىات  األخير يجب أن ُيضغط أو ُيبره

. الكهربائية. فيما يمكن أن يحفظ ماء األكسجين السائل بسهولة وينقل مضغوطا   
واخترع العلماء خلية كهركيميائية تمتلك مواصفىات الىبىطىاريىة الشىمىسىيىة. فىفىي حىال 
سقوط الضوء على حفاز كيميائي يتم امتصاص الفوتونات واستخدام طىاقىتىهىا إلجىراء 

   .تفاعالت كيميائية مثل تأكسد الماء واستعادة األوكسجين
مىلىيىون مىيىلىي مىول مىن  35ساعة بإنىتىاا  23وقد قامت الخلية الكهركيميائية خالل 

بيروكسيد الهيدروجين المحلول في ماء البحر ، علما أن السبل المستخدمة سابقا كانىت 
   .تسمح بالحصول على مليوني ميلي مول من ماء األوكسجين فقط

فأوضح العلماء هذا األمر بوجود الكلور الىمىشىحىون السىالىب فىي مىاء الىبىحىر والىذي 
   .يتحمل المسؤولية عن تحفيز التفاعالت الكيميائية

% ، مىا يىعىتىبىر أعىلىى مىن 6.1ويبلغ مردود نظام تحويل طاقة الشمس إلى كهربىاء 
  .مردود أي خاليا كهركيميائية أخرى. لكنه أقل من مرود البطاريات الشمسية العادية

 

 بمناسبةعيد الفطر السعيد
نتقدم من الجالية العربية واإلسالمية 
بأطيب التهاني أعاده هللا عليكم 

 بالخيروالبركات و كل عام وأنتم بخير

500 Oxford St. W. Unit 5 
London,Ontario,N6H 1T5 

 مشاوي شراية مميزة   

 بيت المشاوي

 مطعـم كــارون
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استخدم الفانوس في صدر اإلسالم في اإلضاءة ليال  للذهاب إلى المساجد وزيارة 
األصدقاء واألقارب. أما كلمة الفانوس فهي إغريقية تشير إلى إحدى وسائل اإلضاءة، 
وفي بعض اللغات السامية يقال للفانوس فيها 'فناس'،ويذكر الفيروز أبادي مؤلف 
القاموس المحيط، أن المعني األصلي للفانوس هو "النمام" ويرجع صاحب القاموس 

 .تسميته بهذا االسم إلي أنه يظهر حامله وسط الظالم والكلمة بهذا المعني معروفه
هناك العديد من القصص عن أصل الفانوس. أحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمي 
كان يخرا إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هالل شهر رمضان، وكان األطفال 
يخرجون معه ليضيؤوا له الطريق.كان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم األطفال معا  

 .بغناء بعض األغاني الجميلة تعبيرا  عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان
هناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أنه أراد أن يضئ شوارع القاهرة طوال 
ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق 
شموع توضع بداخلها.وتروى قصة ثالثة أنه خالل العصر الفاطمي، لم يكن ُيسمح 
للنساء بترك بيوتهن إال في شهر رمضان وكان يسبقهن غالم يحمل فانوسا  لتنبيه 
الرجال بوجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا. بهذا الشكل كانت النساء تستمتعن 
بالخروا وفى نفس الوقت ال يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروا 
في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس حيث يحمل األطفال الفوانيس 

 .ويمشون في الشوارع ويغنون
أيا  كان أصل الفانوس، يظل الفانوس رمز خاص بشهر رمضان خاصة  في مصر. لقد 
انتقل هذا التقليد من جيل إلى جيل ويقوم األطفال اين بحمل الفوانيس في شهر 
رمضان والخروا إلى الشوارع وهم يغنون ويؤرجحون الفوانيس. قبل رمضان 
ببضعة أيام، يبدأ كل طفل في التطلع لشراء فانوسه، كما أن كثير من الناس أصبحوا 

 .يعلقون فوانيس كبيرة ملونة في الشوارع وأمام البيوت والشقق وحتى على الشجر
أول من عرف فانوس رمضان هم المصريين .. وذلك يوم دخول المعز لدين هللا 
الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب .. وكان ذلك في يوم الخامس من رمضان عام 

هجرية .. وخرا المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء  185
واألطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي 
وصل ليال .. وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة وذلك إلضاءة 
الطريق إليه .. وهكذا بقيت الفوانيس تضئ الشوارع حتى آخر شهر رمضان .. 
لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة .. ويتحول الفانوس رمزا للفرحة وتقليدا محببا في شهر 

 . رمضان
وليست صناعة الفوانيس صناعة موسمية، ولكنها مستمرة طوال العام حيث يتفنن 
صناعها في ابتكار أشكال ونماذا مختلفة، وتخزينها ليتم عرضها للبيع في رمضان 
الذي يعد موسم رواا هذه الصناعة.وتعد مدينة القاهرة المصرية من أهم المدن 
اإلسالمية التي تزدهر فيها هذه الصناعة.وهناك مناطق معينة مثل منطقة تحت الربع 
القريبة من حي األزهر.. والغورية.. ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب من أهم 

 .المناطق التي تخصصت في صناعة الفوانيس
وفى جولة في منطقة تحت الربع تجد أشهـر ورش الصناعة وكذلك أشهر العائالت 
التي تتوارثها جيال  بعد جيل. وتعتبر الفوانيس المصرية عمرها طويل، وقد شهدت هذه 
الصناعة تطورا  كبيرا  في ايونة األخيرة، فبعد أن كان الفانوس عبارة عن علبة من 
الصفيح توضع بداخلها شمعة، تم تركيب الزجاا مع الصفيح مع عمل بعض الفتحات 
التي تجعل الشمعة تستمر في االشتعال. ثم بدأت مرحلة أخرى تم فيها تشكيل الصفيح 
وتلوين الزجاا ووضع بعض النقوش واألشكال.وكان ذلك يتم يدويا  وتستخدم فيه 
المخلفات الزجاجية والمعدنية، وكان األمر يحتاا إلى مهارة خاصة ويستغرق وقتا 

وتوجد بعض الفوانيس المعقدة من ناحية تصميمها مثل الفانوس المعروف  .طويال
"بالبرلمان "والذي سمى بذلك نسبة إلى فانوس مشابه كان معلقا في قاعة البرلمان 
المصري في الثالثينات من القرن الماضي.وكذلك الفانوس المسمى "فاروق" والذي 
يحمل اسم ملك مصر السابق والذي كان قد صمم خصيصا  الحتفال القصر الملكي 

فانوس من هذا النوع يومها لتزيين القصر  866بيوم ميالده، وتم شراء ما يزيد على 
وقد ظلت صناعة الفانوس تتطور عبر األزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائى .الملكي

الذي يعتمد في إضائته على البطارية واللمبة بدال من الشمعة.ولم يقف التطور عند هذا 
الحد بل غزت الصين مصر ودول العالم اإلسالمي بصناعة الفانوس الصينى الذي 
يضيء ويتكلم ويتحرك بل تحول األمر إلى ظهور أشكال أخرى غير الفانوس ولكن ال 

 ."تباع إال في رمضان تحت اسم "الفانوس

 فانوس 

 رمضان
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 أنجيلينا جولي بروفيسور في
 مدرسة ا اتصاد والسياسة 

م تعيين نجمة هوليوود أنجيلينا جولي أستاذا في مدرسة االقتصاد والسياسة بىلىنىدن. جىاء ذلىك عىلىى ت
 .الموقع الرسمي للمدرسة

وقال الموقع إن المدرسة ستقوم قريبا بتأسيس مركز لقضايا المرأة والسىالم واألمىن سىتىرعىاه جىولىي 
وقالت أنجيلىيىنىا جىولىي فىي حىديىث  .كمبعوثة خاصة إلدارة المفوض األممي السامي لشؤون الالجئين

أدلت به للصحفيين: " أنا مهتمة جدا بإطالق هذا البرنامج. وآمل بأن تقتدي مؤسسات تعلىيىمىيىة أخىرى 
بهذا المثال لتوسع الحوار في موضوع حماية حقوق المرأة ووضع حد للجرائم المرتكبىة ضىدهىا مىثىل 

وجاء في بيان صادر عن المىوقىع إن أنىجىيىلىيىنىا جىولىي  .العنف الجنسي على خلفية النزاعات المسلحة
ستلقي المحاضرات وستشارك في الدراسات واألنشطة العلنية. كما إنها ستمىارس نشىاطىا يىرمىي إلىى 

  .ضمان المساواة بين الجنسين ورفع دور المرأة في االقتصاد والحياة االجتماعية والسياسية
  يذكر أنها قد تبرعت بــ :

مىىلىىيىىون دوالر لىىمىىنىىكىىوبىىي دارفىىور عىىام  2**  2663مليون دوالر لمنكوبي تسونامي عام   1**
  2636ماليين دوالر لمنكوبي المجاعه في الكونغو الديمقراطيه عام 3**    2660

مليون دوالر لىمىنىظىمىة الىطىفىل  2**   2636مليون دوالر لضحايا الفيضانات في فنزويال عام  2**
  2632مليون دوالر لمنظمة أطباء بال حدود عام  1**    2633العالمي عام 

مليون دوالر لىمىنىظىمىة غىلىوبىال إيىدز  2**     2632ماليين دوالر لمرضى أطفال كمبوديا عام  8**
  2631أليانس عام 
مليون دوالر أخرى تبرعتها إنجلينا لألعمال و الجمعيات الخيريه ُبمختلف صىنىوفىهىا  16و ما ُيقارب 

   و حتى يومنا هذا. 2661منذ عام 
والتىوأم فىيىفىان ونىوكىس الىبىالىغىان مىن  3سنوات، وشيلو" 36، وزهرة التي تبنتها من"أثيوبيا"32عاما ، باكس 33* حتى هذا اليوم تبنت سبعة أطفال من ُمختلف الجنسيات، وهم مادوكس

  سنوات. 0العمر 
   سنوات الذي كان مرميا  بين الخيم لوحدهُ بعد أن توفي والداه في الحرب.1آخرهم الطفل السوري "موسى" 

 الكون يتمدد بسرعة غير متواعة
أعلن عدد من العلماء أن الكون يتمدد بمعدل أسرع مما كان يعتقد سابقا، ما 
يفند جزء من نظرية النسبية أللبرت آينشتاين التي تعد أحد أعمدة علم الكون 

 .التي صمدت لمدة قرن أمام التحديات
وقالت ناسا ووكالة الفضاء األوروبية إن الكون يتمدد بشكل أسرع بما بين 

% مما كان متوقعا، وتوصل العلماء لهذا االكتشاف باالعتماد على 3% و8
مجرة بعيدا مجرة  33تلسكوب هابل الفضائي لقياس المسافة إلى النجوم في 

   درب التبانة.
وقال العلماء إن معدل التمدد ال يتطابق مع التوقعات استنادا إلى قياسات 

 31.5اإلشعاع التي خلفها االنفجار العظيم الذي كان سبب نشأة الكون منذ 
   مليار سنة.

يونيو/حزيران، افتراضات عما  2ويثير االكتشاف الذي أعلن عنه الخميس 
   % من الكون وال يرسل أي ضوء أو إشعاع.38يشغل 

ومن بين االحتماالت لتباين النظريات، أن الكون لديه جسيمات دون ذرية غير 
معروفة تشبه النيوترونات، والتي تسري بسرعة أسرع من سرعة الضوء 

   ألف كيلومتر، في الثانية الواحدة. 166ألف ميل، أي حوالي  350تبلغ 
كما توجد فكرة أخرى تقول بان ما يعرف باسم "الطاقة المظلمة وهي القوة 

   ، قد تدفع المجرات بعيدا عن بعضها البعض بقوة أكبر مما كان متوقعا.3335الغامضة المضادة للجاذبية التي تم اكتشافها عام 
 2633بل للفيزياء مناصفة عام نو وقال آدم ريس، المؤلف الرئيسي للبحث وهو أستاذ للفيزياء بمعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور بوالية ماريالند، والحاصل على جائزة

% من كل شيء وال تصدر ضوء مثل الطاقة السوداء والمادة السوداء واإلشعاع 38الكتشاف أن الكون يتمدد بشكل سريع، "هذا قد يكون مفتاحا مهما لفهم أجزاء في الكون تشكل 
  األسود

 السر وراء اصر أبواب دورات المياه
كثيرا ما راودنا هذا السؤال حول قصر أبواب دورات المياه، خاصة العامة منها، وعن السر وراء ذلك، وربما عللنا 

 .األمر ألسباب مختلفة أو اكتفينا بالتساؤل فقط دون البحث وراء األمر
لكن الحقيقة أن هذا القصر متعمد ووراءه أسباب منطقية وحيوية إلى حد كبير، تجعل مصممي دورات المياه يلجأون 

   .إلى تقصير األبواب
وحسب بعض الصحف، فإن األبواب القصيرة لدورات المياه تجعل عملية تنظيف المراحيض أسهل بكثير من 

   .نظيراتها الطويلة، حيث تسمح بتدفق الماء من تحتها ببساطة
وتحبط أيضا هذه األبواب بعض السلوكيات غير المشروعة كتناول المخدرات أو الكتابة على الجدران، إضافة إلى 

   .ذلك توفر هذه الفتحة مخرجا آمنا في حاالت الطوارئ

   .وتمنح هذه الميزة تهوية أفضل، وتساعد على القضاء على الروائح السيئة لدورة المياه

  .األمر األهم في كل هذا أن هذه األبواب أرخص مقارنة باألبواب الكاملة، وتتيح سهولة التركيب والنقل
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