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Personal | Corporate | Business

Bookkeeping - Tax Planningمركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

خدمات خاصة 3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.comمجيع جماالت التجميل
متخصصون ىف
 Nady Ibrahimللجالية العربية
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
Amal Youssef
عضو جمعية مستشاري
ومجيع انواع الليزر
الضرائب بكندا
Tax Specialist
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

hfayez@profactcpa.com

Tel.: 416-817-1560

 جميع انواع السيارات -شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة
للجالية العربية
 قياس السكر والضغط مجانا توصيل األدوية للمنزل مجانا -األدوية لكبار السن مجانا

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

Newmarket L3Y OB3

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

St . Mary Pharmacy

ص.امانى مريد
Sr. Mortgage
خدمات واسعار خاصة Advisor

 جميع انواع التأمني مقبولة -خصم خاص للجالية العربية يوميًا

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2

30 Harwood Ave
South
Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188

للجالية العربية

Tel.: 416-843-2227

ص .جناتي سمعان

905.771.0800

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

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

آغابي  -مادونا سابقا  -امام الكاتدرائية

أغـابـي

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية
والعربية

اإعـــالنـــــات

Aghapy
wide selection of
Mediterranean food Products

everyou
day your
get st
be

نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما

aghapyconveniencestore

اشرف لوقا - 647-704-2482 :مخلص مرقس647-861-1566 :

Aghapy
Store
Unit 121

Ferrier St.

Steeles Ave. E
St. Mark

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

جمل�س اإدراة واأ�شرة
حترير «جود نيوز»
يهنئون
االأ�شتاذ /نا�شر حكيم
وحرمه /حنان �شليب

باإكليل

كري�شتني
و بي�شوي
الرب يبارك حياتهما
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�سباح ال�سبت اخلام�س والع�سرين من يوليو املا�سي ،ا�ستيقظت
على مكاملة من القاهرة ،من الق�س «بول�س حليم» ،املتحدث
باأ�سم الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية ،وكانت املكاملة رد ًا علي
عتابنا له علي ت�سريح نُ�سر له بالفيديو ب�ساأن الكاهن «روي�س عزيز
خليل» وامل�سلوح ب�سبب واقعة حتر�س ،حيث قال املتحدث« ،اأن
الكني�سة تعطي الفر�سة للكاهن املخطئ ،فر�سة واأثنني وخم�س
وع�سر وع�سرين» .وهو الأمر املرفو�س متام ًا يف الفكر والثقافة
الغربية ،فالتحر�س بقا�سر اأو اأنثى اأمر جلل ول يجب فيه الأنتظار
اأو اأعطاء اأي فر�سة اأخرى .ويف املحادثة التليفونية و�سح الق�س
«بول�س حليم» يل م�سكور ًا ،اأنه مل يق�سد واقعة الكاهن املتحر�س
حتديد ًا ولكنه كان يق�سد وقائع املخالفات املالية والعقائدية فقط،
وقال اأنه �سيكتب اإي�ساح وطلب مني ن�سره علي �سفحة التوا�سل
الإجتماعي اخلا�سة بنا بالعربية والإجنليزية وكذلك بجريدة «جود
نيوز» ،وطلبت من قد�سه �سرورة تاأكيد الكني�سة علي اإن هناك
فرق بني اخلطية واجلرمية ،فاخلطية نعطيها فر�سة للتوبة ،واجلرمية
تتولها جهات التحقيق  ،واأن الكني�سة مل ولن تت�سرت علي َاي
جرمية بحق اأولدنا وبناتنا ،وهو ما اأ�سافة املتحدث باأ�سم الكني�سة
م�سكور ًا يف بيانه.
 .كذلك اأخربت املتحدث باأ�سم الكني�سة ،عن اأن يف الغرب ل يعيب
اأي موؤ�س�سة اأن يحدث بها اإنتهاكات جن�سية ،ولكن اخلطاأ واجلرمية
بل والكارثة اأن تخفي تلك املوؤ�س�سة هذا الأمر اأو اأن ل ت�ساعد

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

راأي املحـــــــرر

ابرام مقــار

�سحايا تلك اجلرمية ،اأو اأن حتمل اأي �سبهة
تواطئ مع اجلاين �سد ال�سحية لالإفالت
من العقاب القانوين .واأن الكني�سة القبطية
يف قارات العامل ال�ست ،هي موؤ�س�سة خريية
ويف املوؤ�س�سات الغري ربحية ،اأمر ال�سمعة
وال�سفافية غاية يف الأهمية للحفاظ على وجودها بتلك الدول.
وهناك موؤ�س�سات كانت متلك ع�سرات الفروع يف اأمريكا وكندا
على �سبيل املثال -انتهت حينما تورطت يف تواطئ ب�ساأن جرائمالتحر�س حتديد ًا بغر�س حماية قيادات بها .و�سل الأمر اإىل اأن يف
معظم البالد الغربية الأن ،يجب على الكاهن اأن يبلغ ال�سلطات
الأمنية عن اأي اإعتداءات جن�سية حتدث لقا�سر اأو بحق اأحد ًا من
ذوي الإحتياجات اخلا�سة اأو حتي اعتداء بحق بالغ ،حتى ولو
و�سلت للكاهن تلك املعلومة اأثناء ممار�سة �سر العرتاف.
خال�س التقدير لقدا�سة البابا توا�سرو�س الثاين علي قرار �سلح
الكاهن بتلك الطريقة املعلنة ،والذي يوؤكد على مرحلة جديدة
لن تُخفي املوؤ�س�سة الكن�سية فيها خطاأ لأحد اأفرادها ،فنحن
جميع ًا ب�سر ولن تنتق�س بقعة �سوداء من الثوب الأبي�س .كذلك
اأ�سكر الق�س بول�س حليم ل�سعة �سده و�سماعه ورغبته يف معرفة
كيف يفكر العامل الغربي يف تلك الأمور واإهتمامه باإي�ساح الأمر
لنا وللكثريين ،فجميع ًا هدفنا ال�سالح العام للكني�سة و�سالمة
اأبنائها وبناتها.
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التوا�صلُ :حرية اأم انفالت؟
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مازالت العبارة الشهيرة
قضية يُصادفونها تصنع لهم
للروائي املصري جنيب محفوظ
قيمة ووزن ًا!
التي تقول« :لو ظل التخلف
هل انتهى زمن الرزانة والرصانة
في مجتمعاتنا فسيأتي
والذوق العام الذي كانت ُحتافظ
السياح ليتفرجوا علينا بدال ً
عليه قنوات التلفاز الرسمية
من اآلثار» تُثبت صحتها يو ًما
والصحافة الورقية الراقية بعد
بعد آخر مثل نبوءة صادقة،
أن صارت الكلمات ُمغتصبة
بل يبدو أن حالة التخلف تزداد زينب علي البحراني -بني أيدي من هب ودب من
سو ًءا على الصعيدين :األخالقي
الرعاع واملضطربني؟ هل هؤالء
السعودية
والثقافي بصورة غريبة ،وأغرب
الناس من ذوي الوعي املنخفض
خطوطها أن املُتخلفني صاروا يعتبرون موجودون في كل العصور أم أن حالة التردي
أنفسهم ُمتطورين متقدمني ،وهي األخالقي والثقافي في عصرنا هي املسؤولة
الظاهرة التي ُيكن التأكد منها مبُتابعة عن تضخم تلك الظاهرة؟
أحاديث الناس ومناقشاتهم على مواقع ثمة مقولة سورية طريفة كان يُكررها
التواصل االجتماعي اإللكتروني.
بطل اجلزء الثالث من مسلسل «الوالدة من
بدأت تلك املواقع قبل سنوات بداية واعدة ،اخلاصرة» املعروف باسم «أبو نيبال شيخ
حيث ال ترتفع إال
أصوات تستحق أن تُسمع ،الوادي» قائالً« :يلعن اللي ربط الكر وفلَّتك»،
ٌ
وال تُنشر إال آراء وأخبار تستحق أن تُقرأ ،وتعني« :اللعنة على من ربط احلِمار وتركك
سرعان ما حتولت إلى مداس للدائسني منفلتًا» باعتبار هذا الشخص ُ
املاطب
ثم ُ
ومرتع للخائضني ،أحداث هزيلة تنتشر مبستوى القدرات العقلية للحمار أو أقل،
انتشارًا يُدهش العاقل لتفاهتها ،وأخبارٌ وكثيرًا ما وجدت نفسي أُردد تلك املقولة
سخيفة تتحول إلى حلبة
صراع طاحنة سرًا وأنا أتابع بعض حاالت الهبل واجلنون
ٍ
بني ُمعارضيها و ُمعارضيهم! ال أحد يضع على تلك املواقعُ ،مندهشة من انصياع
احتماال ً لكونه على خطأ مهما كان رأيه ،عقول بعض الناس لها واجنرافهم معها!
وال أحد يقيم وزن ًا الختالف بيئته وثقافته لكن يبدو أن أكثر البشر «كلمة جتيبهم
واختالف بيئات اآلخرين وثقافاتهم ،واختلط وكلمة توديهم» ،ما أن ينطلق صفير البوق
احلابل بالنابل إلى درجة صار فيها الوضيع انطلقوا ورائه إلى الهاوية كاملسحورين.
يعتبر نفسه رائ ًعا ُمبهرًا عظي ًما ،ويرى لكل شيء نهاية ،وال شك أن نهاية تلك
في الشخص العظيم حقيرًا ال يستحق املواقع ستأتي ذات يوم لتزيحها وسائل
احترامه! أشخاص غير متعلمني ال أخرى عن عرشها وحتتله ،وحتى ذلك
يخجلون من انتقاد املُتعلمني ،ومغمورين احلني يبقى اإليان ،واألخالق ،وجذور التربية
يُهاجمون مشهورين ،وفاشلني يصبون جام الصاحلة ،والثقافة العميقة ،من أهم
حقدهم على الناجحني ،و ُمغيبني أوقاتهم األسلحة التي يواجه بها املُتلقي طوفان
خاوية يظنون أن ثرثرتهم العنيفة عن أي غسيل الدماغ بهذا ُ
املتوى القذر.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�صـــــام منيــــــر مدير التحرير� :صميـر ا�صكنــدر

اميــــــل حـــــبيب �صكرتري التحرير :دول انـــدراو�س
مينــــا غربيــــــــال املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�صاعدو التحرير:
ماريانا يو�صف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم  -اإيهاب اأدونيا
لالت�صال باجلريدة
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هل خدعت اأمريكا العامل ...
بعدما طلعت “بطل من ورق”؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
أمتنى أال أكون على صواب في تساؤلي هذا ،خاصة
وأن سبب هذا التساؤل ،الصورة التي رسمتها وسائل
اإلعالم ،ومختلف وسائل الغزو الثقافي األمريكية،
ومنها سينما هوليوود ،بأن الواليات املتحدة األمريكية،
هي القوة اخلالقة ،الوحيدة ،على وجه البسيطة،
التي ال تقهر ،والتي جتد حلوال لكل املشاكل وتتجاوز
كل التحديات .لكن لألسف احلال ليس كذلك مع
مواجهة فيروس كورونا ،الذي هزم العالم ،وهزم أجهزة
االستخبارات لكل الدول مبا فيها الدول املتقدمة،
وحتديدا الواليات املتحدة األمريكية.
حتى اليوم ،جند أن الدول املتقدمة ،وفي مقدمتها
الواليات املتحدة األمريكية ،هي التي تعاني األمرين،
من هذا الفيروس اللعني ،الذي هاجم العالم من الصني
دون سابق إنذار .ولم يستطع أحد أن يحدد بدقة طبية
وأمنية مصدره ،ليس مبعني الدولة التي انطلق منها،
والكل يعرف أنها الصني ،ولكن ما هي اجلهة التي
تقف ورائه؟ هل هذا فيروس طبيعي ،نتيجة تطورات
طبيعية؟ أم أنه جرثومة بيولوجية مركبة ،أطلقه أحد
الدول عن عمد إلركاع النظام االقتصادي والسياسي
الدولي لرغباته.
وحتى بعد أن فشلت الواليات املتحدة في حتديد
املعلومات األمنية عن املصدر ،بعد أن كان اتهاما
للجيش الصيني ،ثم معمل ووهان ،ثم تاهت
املعلومات ،جند أن الواليات املتحدة ،بسبب اقتصادها
الضخم ،وتعداد سكانها الكبير ،وضرورة احلركة في
اجملتمع هناك ،أصبحت تعد الدولة األولى في العالم
على مستوى اإلصابات والوفيات ،والغريب أن هذا
كله ،والصني مصدر الفيروس ،حسب وسائل اإلعالم
والتسريبات األمنية ،تنعم مبستويات معقولة من
السيطرة على الفيروس مقارنة بالكثير من الدول
وفي مقدمتها أمريكا.
األمريكيون ،وأقصد هنا صانعي القرار السياسي
منشغلني باالنتخابات األمريكية ،والتي من املطط لها
أن جتري في  3نوفمبر القادم ،وسط اتهامات وخناقات
تقليدية ومعتادة بني اجلمهوريني والديقراطيني .إال أن
بريق االنتخابات األمريكية هذه الدورة ،ليس ككل دورة،
ألن أمريكا بكل صراحة على املستوى األمني والطبي
بالنسبة للنظام الدولي ،انكشفت كقوة غير قادرة
على إدارة األزمة .وكان أبسط احللول التي اتخذها
الرئيس دونالد ترامب ،بعد أن لم يستطع التغلب على
التنني الصيني ،مهاجمة منظمة الصحة العاملية،
التي ال حول لها وال قوة ،ساحبا منها التمويالت
األمريكية ،ثم معلنا انسحاب أمريكا منها .ولقي هذا
االنسحاب استهجان وتهكم قوى غربية منها فرنسا
وأملانيا ،التي أعلنتا دعمهما الكامل للمنظمة ،بل
وقامتا بزيادة مخصصات التمويل للمنظمة.
الواليات املتحدة األمريكية ،حاليا ،في النظام
االقتصادي والسياسي الدولي ،في موقف ال حتسد
عليه ،حيث ينظر إليها البعض علي أنها «بطل من
ورق» ،غير قادرة علي إدارة األزمة داخل أراضيها ،فمن
الطبيعي عدم الثقة في أي دور له على مستوى
النظام الدولي ،الذي يفترض أن الواليات املتحدة كانت
القطب األوحد فيه.
بالطبع بعد مرحلة كورونا ،وحتما ستأتي هذه
املرحلة ،على املدى القصير ،ستكون هناك تغييرات
هيكلية على تركيبة النظام الدولي ،والقوى الفاعلة
فيها ،وهل سنتحول لنظام متعدد األقطاب أو أحادي
القطبية؟ فهل ستحل الصني محل الواليات املتحدة،
أم سنجد روسيا االحتاد تعود لقياداتها العاملية من
جديد؟ أم ستكون لبعض الدول األوروبية وحتديدا
فرنسا وأملانيا دورا أكثر تأثيرا؟
األيام القادمة ستكشف عن إجابة هذه التساؤالت.

لكن املؤكد أن الواليات املتحدة في موقف صعب ،ولم
يعد أحد يهتم باالنتخابات الرئاسية األمريكية ،هل
ستجري في  3نوفمبر أو ستؤجل؟ ألن من كان «دبة
النملة» فيه تؤثر على مجريات األحداث العاملية،
أصبح عاجزا متاما أمام فيروس كورونا ،بعد كل
الصورة الذهنية ،التي رسمتها أدوات التأثير الثقافي
االمريكية ،حول السوبر مان األمريكي ،الذي ال يهزم،
والقادر على حل كل املعضالت ،وجتاوز كل التحديات.
بالطبع ،أدعو وأمتنى اخلير للواليات املتحدة وشعبها،
ولكن على مستوى التحليل السياسي واألمني،
فالواليات املتحدة حاليا على أرض الواقع ،مختلف
متاما عن صورتها الذهنية املعتادة في صورة اإلنسان
أيا كان مكانه في العالم.
بعيدا عن التبريرات اخلاصة بأن الفيروس هزم كل
دول العالم ،وليس أمريكا فقط ،وأن العالم لم يكن
مستعدا لهذا الفيروس ،فهذا كل في علم إدارة
األزمات كالم فقاعات .إدارة األزمة كانت بطيئة ،رغم
توافر معلومات من ديسمبر املاضي ،إال أن النخب
السياسي وصانع القرار السياسي ،في أمريكا وغيرها
لم يتحرك إال في مارس املاضي ،أي بعد نحو  4شهور،
فهل هذا سوء ألداء النخبة السياسية ،أم عدم ثقة
من جانب صانع القرار في معلومات األجهزة األمنية
واالستخباراتية ،التي رفعت تقارير بخطورة الوضع في
الصني منذ ديسمبر املاضي؟
حتى عن احلديث عن التجارب املققة لنتائج مبشرة
على مستوى التوصل لتطعيم او عالج للفيروس
اللعني ،جند أن بريطانيا وروسيا والصني تأتي في
املقدمة ،في حني أن اجلهد األمريكي في هذا اجملال غير
واضح املالمح ،وزاد الطينة بلة ،ما صرح به بيل جيتس
مؤسس مايكروسوفت من أن التطعيم املتبر حاليا،
آثاره اجلانبية خطيرة وسيئة للغاية ،مبا بث االحباط
وكسر الهمم في أن تنجح الواليات املتحدة في تقدمي
تطعيم وعالج لإلنسانية ،يؤكد استحقاقها أن تكون
القطب القائد األوحد للنظام الدولي.
يبدو أن النخبة السياسية احلاكمة واملعارضة في
واشنطن منشغلة باالنتخابات األمريكية ،وكيف
ستجري االنتخابات الرئاسية في ظروف كورونا،
ومخاوف ترامب من أن يزور الديقراطيون االنتخابات
لو متت عن طريق البريد ،وتفكير في تأجيل االنتخابات
لفترة ،حتى جتاوز كورونا .رغم تنوع املعطيات
والظروف ،إال أن السبيل الوحيد لتحافظ أمريكا علي
صورتها في النظام الدولي سياسيا واقتصاديا ،بعد
عن خناقات االنتخابات الرئاسية ،ومن سيفوز بها،
أصبح علي واشنطن أن تقدم مبفردها ،أو بالتنسيق
مع حلفاء آخر تطعيم أو عالج يثبت جدارتها بإدارة
النظام الدولي واإلنسانية ،وسيحافظ لترامب على
فرص فوزه بفترة رئاسية جديدة ،وإال فإنه كما يتهم
الرئيس ترامب اإلعالم بالتزييف في التعامل معه
ملصلحة الديقراطيني ،فإن هذا االتهام سيكون من
املنطقي أن يطول وسائل التأثير الثقافي واالعالمي
األمريكي ،التي بثت علي مدار عقود صورة ذهنية
مفادها بأن أمريكا هي البطل اخلارق القادر علي حل
كل املشكالت وجتاوز كل التحديات .مع التمنيات
بكل اخلير للجهود اخلاصة بالتوصل إلى تطعيم لهذا
الفيروس اللعني الذي كشف حقيقة النظام العاملي
سياسيا واقتصاديا واستخباراتيا.
هل لدى أمريكا معلومات دقيقة وال تريد الكشف
عنها ،وبعد انتهاء األزمة ستكون هناك محاسبة
شديدة من جانب اإلدارة األمريكية ،أيا كان من يقف
على قمتها ،وخاصة لو كان الرئيس ترامب ،ستقوم
مبحاسبة املتسبب عن هذه األزمة ،وحتديدا الصني؟
سنرى...
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لقاء

«رمبا يكون بينهم»...
ق�شة ق�شرية

إلى شفيعة
كل املتعبني!
عـادل عطيـة

بقلم:

جورج مو�شى
كانت جميلة رقيقة مع كل من حولها ،مع الأهل
والأ�سحاب واملعارف ،كانت هكذا مع كل من يف
حميطها ومن يف جمتمعها ،ولكنها كانت حتمل قلب ًا
قا�سي ًا حني يتعلق الأمر بفقري يطلب حاجة اأو حتى
بطفل �سغري رث الثياب يقرتب من �سيارتها طالب ًا
م�ساعدة اأو طالب ًا حتى قطعة خبز ي�سد بها جوعه،
كانت تغلق الزجاج يف �سجر وغ�سب ي�سحبه
ا�سمئزاز حني يقرتب طفل من �سيارتها ليبيع لها
الورود اأو املناديل اأو يطلب �سيئ ًا من م�ساعدة.
كانت ت�سع النذور والع�سور والبكور يف �سندوق
العطايا وبالن�سبة لها هذا يكفي ،فال حاجه لتتعرف
على اأحد هوؤلء املحتاجون اأو تتحدث اإليهم .فاذا
جاء اأحدهم ي�ساأل حاجه ل تعريه اهتماما بالكلية.
زوجها مل يكن كذلك كان عطوف ًا مع املحتاجني
وكم حدثها يف ذلك ،كان يقول لها ل يكفي اأن
ن�سع الع�سور يف ال�سندوق ،يجب اأن ندخل اإىل
ال�سندوق ونتحدث مع اأ�سحابه ون�سمع منهم
ونقرتب منهم فهم م ّنا ونحن منهم وكلنا من نف�س
الرتاب.
اأما هي فكانت ل تكرتث بكالمه ،كان تكتفي بب�سع
مال يف ال�سندوق وكفي .م�ست ب�سع �سنون على
زواجهما بدون اجناب اأطفال ،بعد حماولت كثرية
رزقت بطفلها الوحيد ،كان كل حياتها ،اأعطته كل
حبها وكل اهتمامها ،كان ر�سيع ًا حني ذهبت ملدينة
�ساحلية يف اأحد �سهور ال�سيف ب�سحبة زوجها،
وعندما حان وقت العودة للقاهرة� ،سيئ ًا ما حدث يف
ال�سيارة ،ولأن لديها موعد ًا هاما يف العمل بالقاهرة
 ،تركت زوجها يحاول ا�سالح ال�سيارة و ا�سطرت
اأن تذهب اإيل موقف اأتوبي�س حلجز بطاقه للعودة
للقاهرة ،اأخذت طفلها معها ،كان �سباك التذاكر
مزدحما جد ًا ،اقرتبت منها �سيدة خم�سينية اأنيقة
جد ًا ترتدي اأفخر الثياب وتتحدث بلباقة وعر�ست

يا مریم!

عليها بلطف �سديد اأن حتمل لها الطفل حتى تفرغ
من حجز التذكرة ،حجزت التذكرة وعادت ومل
جتد ل ال�سيدة ول الطفل!
بحثت يف كل مكان .بحث زوجها والأقارب
وال�سرطة ،فعلت كل �سيء! ل اأثر ل لل�سيدة ول
للطفل ،رف�ست العودة للقاهرة و ظلت هناك ل
تريد العودة ،بعد �سغط من العائلة عادت للقاهرة
مرة اأخرى ولكنها مل حتتمل ،فعادت اأدراجها مره
اأخرى ملوقف التوبي�س يف املدينة ال�ساحلية� ،سهور ًا
طويلة تبحث عن وجه ال�سيدة� ،سهور ًا طويلة
تبحث عن وجه طفلها ،ويف نهاية املطاف اعتادت
اأن تذهب كل نهاية اأ�سبوع ملوقف الأتوبي�س يف
املدينة ال�ساحلية ،كانت ت�سرتي كل ما يحتاجه
الأطفال من ماأكل وملب�س ولعب اأطفال وتذهب
جتل�س مع اأطفال ال�سوارع الذين ينت�سرون عند
حمطة الأتوبي�س تلعب معهم وتهتم بهم ،مل تعد
ت�سمئز اأو تنفر منهم و ل من مالب�سهم البالية ول من
رائحتهم .فجاأة حتولت اإيل اأم لهم وكانوا ينتظروها
كل اأ�سبوع حت اأنها كانت حينما ت�سري ب�سيارتها يف
ال�سوارع تتوقف اإذا وجدت طف ً
ال ي�ستعطي اأو يبيع
الورود وحتت�سنه وتعطيه كل ما لديها.
ويف اأحد الأيام وهي هناك جتل�س عند موقف
الأتوبي�س يف املدينة ال�ساحلية تالطف الأطفال جاء
زوجها وجل�س عل الأر�س بجانبها وهي حتت�سن
الأطفال هناك ،نظر اليها و قد انهمرت الدموع
من عينيهما بينما ينظران لبع�سهما البع�س ثم قال
لها تغريتي! تغريتي كثري ًا! وكاأن هذا الأبن اأتي
وذهب فقط كي تتغريي ولكن ملاذا؟! ملاذا تاأتي
كل اأ�سبوع هنا رغم م�سقة ال�سفر! ملاذا ل تفعلي هذا
هناك يف القاهرة؟! نظرت اإليه وقد غلبتها دموعها
وقالت له :رمبا يكون بينهم يا عزيزي ...رمبا يكون
بينهم.

ما أعجب اسمك ،الذي يحمل لنا أكثر من
معنى ومغزی!
ترجموه« :عصيان»؛ تأكيدا ً على مت ّرد الفرح
على إسعادك!
وع ّرفوه« :املرارة؛ اختزاال ً لرحلة
آالمك النازفة على األرض!
وفسروه« :املبوبة
بوبة عند
ّ
اهلل»؛ متجيدا ً حلبك
الذي كان كحب اهلل،
له طعم األلم!
فكما أحب اهلل العالم
حتى بذل أبنه الوحيد؛
أحببت أنت اهلل حتى
بذلت فرحك الوحيد!

يا مرمي!
يا من اجتاز في قلبك الرقيق،
أكثر من سيف حاد نافذ:
ج ّرحتك نظرات الشك اللعني في عني
خطيبك!
وطاردتك اتهامات باطلة من مضطهدي
وليدك ،وحبيبك!
وعانيت ،كاملطرودين ،مشقات الشتات
والغربة عن أرضك ،ووطنك!
واختبرت مبشاعر األمومة املرهفة ،معاناة
ابنك اجلسيمة على درب جلجثته!
زلت تتأملني منا نحن الذين امتألت قلوبنا
وال ِ

Tel.: 289-400-1764

بالتجديف ،بينما نغرق في عظمة هذه
املأساة:
فكم جحدناك ،وقلنا :مجدك ولى وفات،
كقنني طيب فاتها ما سكبته!
وكم أنكرنا عليك أكليل بتوليتك
الدائمة!
جتلياتك
اتهمنا
وكم
وظهوراتك العديدة الباهرة،
باخلرافات ،وأرجعناها إلى
أشعة الليزر!
وكم أشحنا الوجه عنك،
وعن رسائلك املقدسة
امللحة ،ممارسني ـ كما في
ّ
طقوس ـ ،خطايا :االحلاد،
واالجهاض،
والتسيب،
والطالق ،والتمرد على اهلل
بصورة وبائية!

يا مریم!
يا من تقيمني عند شجرة احلياة ،وتسبحني
كاملالئكة أمام عرش النعمة!
انصتي إلى أوجاعنا ،وانّاتنا ،ومعاناتنا...
وأغفري لنا قساوة قلبنا!
تأملت أمام
اذكرينا ،وتشفعي من أجلنا يا من
ِ
صليب ابنك ،وإلهك!
ولتحتضن صالتك توبتنا ،فمن غيرك ،أيتها
األم الرؤوم ،في عاملنا املتألم الدامع الباكي،
تستحق أن ندعوها بحق :شفيعة كل
املتعبني؟!...
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حـــــــوارات

سنحاسب ُونرم اجلمعيات اخليرية التي تخرق القانون الكندي و ُتدعم األرهاب
سأتبني قضايا الدفاع عن حق اآلباء واألمهات وحقوق األسرة
الكنديني يبحثون عن شخص شجاع في كشف الفساد ،ويضع كندا في املقدمة
أحذر ممن يريدون حتويل حزب احملافظني الى حزب ليبرالي آخر
جود نيوز  -دوال أندراوس

ألتقت «جود نيوز» مع املرشح املميز «ديريك
سلون» ،والذي بالرغم من كونه أصغر
املرشحني سنا ً إال أنه يلك خطابا ً غير
مهادن مع سياسات احلزب الليبرالي ويراه
الكثيرين ،أكثر املرشحني جرأة في الدفاع
عن حرية التعبير وحرية الضمير وعن
مباديء حزب املافظني بشكل عام .ديريك
يعمل باملاماة وهو زوج وأب لثالثة أطفال
وعضو بالبرملان عن دائرة «هيستنجس
لينكس».
في لقائنا معه قمنا بسؤاله عن بعض
االمور املؤرقة التي تشغل بال الكنديني ،و
الكنديني من أصل مصري وشرق أوسطي
على وجه اخلصوص ،وقد أجاب عنها كلها
بغير مواربة وبكل شفافية ووضوح كما
يفعل عادة.
سألناه عن خطته لتحريك االقتصاد
واستعادة ما كان عليه املستوى
االقتصادي لكندا بعد جائحة كوفيد
19؟
فقال بداية سنكون بحاجة إلى تقليص
النفقات التي تدعم برامج ال تعود بالفائدة
ً
فمثال نحن ننفق ما
على املواطن الكندي.
يقارب املليار دوالر لدعم عمليات اإلجهاض
في دول أخرى ،مليارًا أخري مننحها ملنظمات
عاملية مختلفة مثل منظمة الصحة
العاملية باالضافة إلى اننا نضخ ما يقرب
من  ٦٠٠مليون دوالر سنويا ً لدعم قطاع
اإلعالم .وهذا فقط جزء صغير من النفقات
التي يجب أن تتوقف .على اجلانب اآلخر
يكننا أن نقوم بالتركيز على دعم أصحاب
األعمال الصغيرة واملتوسطة وأن نسعى
لزيادة معدل الصناعات الكندية والتقليل
من استيراد املنتج الصيني .كذلك البد من
النهوض بقطاع الطاقة حيث توجد نسبة
كبيرة من الصناعات الصغيرة في مدن
مختلفة ،كمسيساجا على سبيل املثال،
والتي تقوم بتوريد قطع الغيار لشركات
البترول في والية البرتا .لذا نحتاج للنهوض
بذلك القطاع من أجل احلصول على السعر
العادل للبرميل  -فنحن حاليا نقوم بإرسال
البترول من غرب كندا إلي محطات التكرير
على الساحل الشرقي عن طريق قناة بنما
مما يقلل من سعر بترول كندا في السوق
الدولي ،والسؤال هو :ملاذا ال نقوم مبد
انابيب من الغرب إلى الشرق لتسهيل هذه
العملية .بالطبع تقليص البيروقراطية
وضرائب الشركات الصغيرة سوف يكون
لها دور كبير أيضا في رفع مستوى االقتصاد
واحلفاظ على الكثير من املواهب التي تهرب
إلى الواليات املتحدة األمريكية.
وبسؤاله عما ينتوي أن يفعل لوقف
التعدي املستمر من قبل احلكومة على
حق األسر في تربية ابنائها ،وخاصة

فيما يتعلق بقوانني احلكومة احلالية
مثل قانون «سي  ،»٨ -واملتعلق بتجرمي
اآلباء أن حاولوا توجيه االبناء لقبول
جنسهم البيولوجي .كذلك جترمي األهل
إذا اعترضوا على فكرة عالج اطفالهم
بالهرمونات او اجلراحة وهم في سن
ما قبل البلوغ ،وهو القانون الذي يراه
البعض شديد اخلطورة و ُيعرض اآلباء
واالمهات للخطر إذا اقترحوا خضوع
الطفل للعالج النفسي أو االرشاد
الروحي قبل مرحلة تغيير الهرمونات.
وفي نفس السياق ،سألناه عن قانون
سي  1٦ -الذي بدعوى حماية املتحولني
جنسي ًا والذي يراه البعض أيض ًا
تعدى على حق املرأة ويبيح تعرضها
لإلنتهاكات؟
فأجاب «ديريك» لألسف هذه عينة من
القوانني التي يفرضها علينا «جاستني
ترودو» .ولنبدأ بقانون «سي .»١٦-فبموجب
هذا القانون يستطيع أي رجل يدعي انه
امرأة الدخول الى حمامات وغرف تغيير
املالبس اخلاصة بالنساء في األماكن
العامة وكذلك في السجون .وقد يكون
هذا الشخص مسجونا في قضية حترش
ثم يسمح له باالنتقال إلي عنبر النساء
مبجرد ادعائه أنه امرأة .وهذا منطق غاية
في الغرابة ،ومع ذلك فقد دعم هذا القانون
اثنان من املرشحني هم ايرين أوتول و بيتر
ماكاي .كما قام األخير مبهاجمتي لرفضي
قانون «سي »٨-وأعتباره خرقا ً لقوانني سوء
معاملة األطفال أو
child abuse
 .الليبرالز يعتقدون أن شعور الطفل
بااللتباس بخصوص هويته اجلنسيه ،فان
احلل الوحيد يكمن في العالج اجلراحي أو
الهرمونات .ولكن إن حاول األبوان اللجوء
إلى العالج النفسي فمصيرهما السجن.
فإذا كان «بيتر ماكاي» معترفا ً في قرارة
نفسه بوجود عوار في هذا القانون ،ولكنه
يقوم بدعمه ظاهريا ً رغبة في استمالة
الليبرالز ومغازلتهم ،فنحن هنا بصدد
مصيبة أكبر .أما من جهتي فأنا أعد بأن
أحارب هذه القوانني بكل ما أوتيت من قوة،
وإذا مت انتخابي رئيسا للوزراء فبالتاكيد
سأقوم بإلغائها.
ما خطتك حلماية األمن األمن القومي
الكندي و خاصة بعد فوز شركة
متتلكها حكومة الصني الشيوعية
مبناقصة قدرها  ٦٫٨مليون دوالر لتوريد
أجهزة األمن للسفارات والقنصليات
الكندية؟ وهل سيسمح لشركة «واوي
الصينية» ببناء شبكة الـ  5Gبكندا؟
بالتأكيد لن اسمح لشركة واوي الصينية
ببناء شبكة الـ  5Gبكندا ،والبد أن ناخذ

أمننا القومي بشكل أكثر
جدية ،فهناك الكثير من
االستخباراتية
املعلومات
التي تفيد بسرقة امللكية
الفكرية الكندية بواسطة
عمالء للحكومة الصينية
ممن يتقربون لرجال السياسة.
شركات مثل «واوي» ،املدعومة
من حكومة الصني ،تقوم بدفع
مبالغ مالية لبعض دكاترة اجلامعات و
غيرهم ،ومن هنا متتلك قوة الضغط .هؤالء
يسمونهم مستشارين ولكن في احلقيقة
هم يشترونهم .كذلك سوف أعمل
كذلك على تكوين جهاز سيادي ملكافحة
االختراق ،وسوف يتكون هذا اجلهاز من
أجهزة البوليس واملابرات املدنية واحلربية
ملاولة الكشف عن هذه االختراقات سواء
كانت من الصني أو أيران أو جماعات األسالم
السياسي أو حتى مجموعات الضغط التي
تتخفى وراء حماية البيئة .نحتاج أن نعرف
من يكون هؤالء ،وأن نحاسبهم في حالة
خرقهم للقانون.
هناك تخوفات من العديد من الكنديني
من ظاهرة توغل اإلسالم السياسي
وبخاصة داخل األحزاب السياسية.
كيف سيتعامل «ديريك سلون» مع
ً
خاصة ان تلك اجلماعات
هذه الظاهرة و
تستخدم الدميوقراطية ،ال العنف،
كسلم للوصول إلى السلطة؟
نحتاج إلى ان نفهم نظرية االختراق
السياسي ،التي مبوجبها حتاول مجموعات
حاضنة لإلرهاب كسب أرضية سياسية.
أعتقد أنه في الكثير من األشياء
يتحكم املال في مجريات االمور ،لذا
يجب علينا تطبيق القانون فيما يختص
بـ التبرعات السياسية .وان كإن هناك
بعض السياسيني الذين يقبلون التبرعات
من منظمات حاضنة لالرهاب ،فالبد من
فضح هؤالء ايضا ومحاسبتهم .كذلك
اجلمعيات اخليرية التي تخرق القانون و تقوم
بدعم األرهاب ،ال يكفي ان نسحب منها
االعفاءات الضريبية فحسب ،بل البد من
حساب املتورطني في هذه اجلرائم .احلقيقة
هي اننا البد ان نتعامل مع متويل االرهاب
بجدية شديدة ،خاصة وقد امتد هذا االمر
ملدة طويلة ،والبد من حساب املتورطني في
هذه اجلرائم حتى لو تطلب االمر حبسهم
ومصادرة ممتلكاتهم.
بخصوص اللغط احلاصل بخصوص
مصل «كوفيد ،»19-فالبعض يخشى أن
يصبح التطعيم إجبار ًيا وهم يرفضون
تناوله سواء بسبب سرعة انتاج املصل
وهو ما قد يعني عدم اجراء التجارب
الكافية للتأكد من سالمته ،أو بسبب

تعاون كندا مع حكومة الصني
الشيوعية إلنتاجه .ماذا عن
موقفك إذا ما قامت املدارس
او الشركات بفرضه على
الطلبة واملوظفني واشترطوا
تناوله حتى يتم السماح لهم
بالعودة إلى احلياة الطبيعية
وعما إذا كان سيدعم حق
املواطن الكندي في األختيار؟
لقد اكدت أكثر من مرة بأني لن أفرض
املصل على أحد .خاص ًة في هذه احلالة
حيث سيتم انتاج لقاح كوفيد ١٩-بالتعاون
مع اجليش الصيني .وأرى أنه ليس من حق
احلكومة فرض أي عالج على أي شخص ما
دام يرفضه.
ماذا عن فرص فوز «ديريك سلون» في
هذا السباق علي رئاسة حزب احملافظني،
و كيف ينوي توحيد الكنديني خلفه
للفوز باالنتخابات العامة؟
أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للفوز وهناك
مؤشرات عديدة تدل على هذا ،فمع بداية
احلملة كانت صفحتي على مواقع التواصل
االجتماعي جديدة ،حيث كنت قد انتهيت
للتو من املنافسة على مقعدي في البرملان
وكان علي إنشاء صفحة جديدة متاما بينما
كانت صفحة ايرين اوتول على سبيل املثال
مستمرة منذ حملته السابقة في .٢٠١٧
ومع ذلك فقد زاد عدد املتابعني لصفحتي
بسرعة كبيرة جدا ،و تلقيت العديد من
الرسائل الداعمة .كما انني أثناء زيارتي
لكيبيك في االسبوع املاضي ،وكان بيتر
ماكاي ايضا هناك وراجعنا عدد الذين
يبحثون عن اسمي من كيبيك علي محرك
البحث جوجل ،وقتها كنت قد وصلت إلى
 ٪٦٠من النتائج بينما كان ماكاي عند ٪٢٢
و باقي املنافسني الذين لم يكونوا هناك
كانوا قد وصلوا حلوالي  ٪١٠لكل منهما.
أما بخصوص االنتخابات العامة ،ففرصتي
أيضا كبيرة جدا ألن الكنديني يبحثون عن
شخص امني ،شجاع في كشف الفساد،
يتكلم احلق ،و يضع كندا في املقدمة .ليس
ذلك فحسب ،بل أن تبني قضايا مثل الدفاع
عن حق اآلباء واألمهات وحقوق األسرة هي
قضايا تهم العديد من املناطق مثل ال ()٩٠5
 أي املناطق التي يتركز فيها املهاجرون.وال ننسى كيف فاز محافظ اونتاريو دوج
فورد باكتساح حني هاجم مناهج اجلنس
املتطرفة في حملته السابقة .أما هؤالء
املنافسون الذين ينوون السير في مسيرة
املثليني والقبول بالقوانني اجملحفة ضد
األسرة جملرد ان يكونوا مقبولني ،فهوالء لن
تكون لهم فرصة للفوز على االطالق النهم
سيحولون احلزب من حزب محافظني الى
حزب ليبرالي آخر لن يجتذب أصوات ًا.
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عامل العقارات

 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي thمثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
August
8 ,616,241
باملقارنة2020 -
دوالرIssue
)(167
Saturday,العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
لنفس الشهر من
دوالر دوالر
ال�صبت  8اغ�صط�س  - 2020ال�صنة ال�صابعة  -العدد ال�صابع وال�صتون بعد املائة 654,221
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
حتصل علي ما يلي:
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
الي املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات

اإعداد :اإدوارد يعقوب

باإعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية
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عقارات نيوز

ون

رغم االنخفاض الكبير في ارقام مبيعات الشقق اجلديدة في تورنتو في
الربع الثاني من العام  ٢٠٢٠اال ان األسعار حققت زيادة  ٪٨مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق ١3٨5 .شقة مت بيعها في الفترة بني ابريل ومايو ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
من هذا العام وهذا يثل انخفاضا بنسبة  ٪٨5مقارنة بنفس الفترة من قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
وهو
.٢٠٠٩
عام  ٢٠١٩وهو ما لم يحدث منذ
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
يعقوب
اعداد :عامادوارد
165
Main
Street
North
Main Street
نتيجة ألحجام North
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
من165البنائني عن البدء في
الكثير
Markham, ON. L3P 1Y2
Markham, ON. L3P 1Y2
Businessالى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
: 905.471.2121اإليجار
سرطان٦
اجلديدة
املشاريع
عدد
: 905.471.2121بلغ
تسببحيث
جديدة
Business
خصوصا
األنسان
لصحة
تهديدا
مشاريع انها
استخدمه البعض
Office Fax: 905.471.0832
Office Fax: 905.471.0832
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
مشروع
مقارنة ب
م اجلميلة فقط
وانطالق4٠غاز الرادون
وحدةاملباشر
١١٧٦األشعاع
بإجمالييسببة
الرئه الذى قد
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
فى صحة
هناك آخرون
ناحية آخرى
املشع.و ومن
.٢٠١٩
يشككونمن
نفس الفترة
شقة ،في
١١4١5
اء اخلارجى جديد
NOA
BOULES
أسعار
إنخفاض فى
املتوقع ناجـي جرجـ�س قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه
من املنطلق
التيالرادون
الثالث الغاز
الربعاألشعاع او
ألرقامكمية
ويدعون ان
الكالم
ى تكسية هذا
وهناك ترقب
C: 4162766538
إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
T: 416-686-1500
ينبأواألبحاث
الصحة
خطرا
زخم متثل
النسب التى
لتشطيبات انال تصل
بتعافي
على مما
الثاني
الربع
حتتفظالىبنفس
Nagi
Girguis
F: 416-386-0777
الفترة E:من
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس
noa.boules@century21.ca
Nagi
Girguis
تعمقا
سابق اكثر
الي ابحاث
ورجوعه الى
واملوضوع يحتاج
مستمرة
مازالت
Sales Representative
قبل
عهده
اجلديدة
الشقق
خ واألحواض سوق
www.century21.ca/noa.boules
املربع.
للقدم
دوالر
301.82
متوسط
الى
ليصل
املاضى
العام
 Representativeذلك.
عية االخرى ألثبات او نفى
801 York Mills Road, Unit# 300,
Sales
جميع اخلدمات العقارية
الكرونا.
أزمة
North York, ON
بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار
شعة يقول جميع اخلدمات العقارية
عقارات جتارية و�سكنية برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار
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اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر :
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة



ناجـي جرجـ�س
عقارات جتارية و�سكنية

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

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

اف�سل خدمات للح�سول على
املنزل املنا�سب لعائلتك
مبقدم  ٪5فقط
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

Atef Nekhil

* Independently Owned and Operated

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Member of

تفكرباملجانيف بيع او �رشاء عقار؟
هل
تقييم منزلك
اف�سل خدمات للح�سول على

هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

احتياجات ال
نعرف
و�سع خطة بيعلأننا
العربية ،لعائلتك
أ�رشة املنا�سب
املنزل
للح�سول على
وت�سويق
الحالم
منزل
امتالك
يف
امنياتكم
لتحقيق
بخطوة
مبقدم  ٪5فقط
خطوةعرو�ض ال�رشاء
معكماأف�سل
او البيع باف�صل ال�صعار ..ات�صل الآن
فريق عمل لت�سليح
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
اي عيوب تعوق البيع
ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca

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

* Independently Owned and Operated

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية ع
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Office : 416 391 3232

Nagi
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار Girguis
استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
0319
Sales Representative
Direct:متاثيلهم اجلميلة
416.953.9416من
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير
nagigirguis.com
والكساء اخلارجى
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء
nagi.girguis@century21.ca
وبكثرة فى تكسية
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن
Century 21
لفخامة التشطيبات
كعنوان
املطابخ
اسطح مناضد
Leading Edge
Realty Inc.,
Brokerage
165 Main Street North, Markham, ON. L3P 1Y2
املطابخ واألحواض
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى
Business: 905.471.2121
الصناعية االخرى
واملواد
منذ عام  1987كبديل للفورميكا
Office
Fax: 905.471.0832
Buy,
Sell,
Lease
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
Residential & Commercial Real Estate

البعض ا
الرئه الذ
املشع.
هذا الكال
ال تصل
مازالت م
ألثبات او
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ديلي ميل البريطانية

اأنظمة التعرف على الوجوه
تف�شل يف مواجهة الكمامات

ال�صبت  8اغ�صط�س  - 2020ال�صنة ال�صابعة  -العدد ال�صابع وال�صتون بعد املائة
نيويورك تاميز

) Saturday, August 8th, 2020 - Issue (167نافذة على �صحافة العامل

كيف ت�شتخدم لغة اجل�شد للتوا�شل
واأنت ترتدي الكمامة؟

تشكل لغة اجلسد وسيلة هامة تدعم التواصل
اللفظي لتوصيل مشاعرنا وأفكارنا لآلخرين.
ومع فرض استخدام الكمامة ملنع التقاط فيروس
كورونا ،باتت عملية التواصل أكثر صعوبة ،خاصة مع
تغطية جزء كبير من الوجه .ورغم ذلك تعتقد خبيرة
لغة اجلسد جودي جيمس أننا ال نزال قادرين على
التواصل من خلف الكمامة باستخدام تعابير ولغة
اجلسد والوجه.
ابتسم مثل القطط
تأكد جودي على ضرورة أن تصل ابتسامتك إلى عينيك،
فهما اجلزء الوحيد الظاهر من وجهك وأنت ترتدي
الكمامة ،ويكن أن تدرب نفسك على هذه التقنية
أمام املرآة .أبطىء رمش عينيك واعمل على تضييقهما
بعض الشيء إلظهار أنك تبتسم.
إمالة الرأس
عادة ما نلجأ إلى إمالة الرأس عند االستماع إلى
شخص ما أو حتيته ،وهو جزء من معامالتنا العادية التي
يكن أن جتعلنا نبدو مهتمني وحتى متفائلني خالل ارتداء
الكمامة.
تعزيز التواصل البصري
يجب التركيز بشكل أكبر على التواصل البصري عند
تغطية اجلزء السفلي من الوجه ،فالنظر ألسفل قد
يشير إلى أنك غير مهتم باحلديث لآلخرين ،في حني أن
النظر بشكل مباشر في عيني محدثك يدل على ردود
فعل إيجابية ونشطة.
حتريك احلاجبني
تشرح جودي «إن رفع احلواجب يجعلنا نبدو مهتمني أو
متحمسني لرؤية شخص ما ويكن استخدام طريقة
رفع وخفض احلواجب بسرعة لتحية اآلخرين أو إظهار
التفاعل اإليجابي معهم».
استخدام اليدين
ال تزال اليدان تشكالن أداة رئيسية للتواصل والتفاعل
حتى مع ارتداء الكمامة ،ورغم أننا ال نستطيع
مصافحة اآلخرين خوفا ً من التقاط العدوى ،إال أن هناك
العديد من اإلشارات واإلياءات التي يكننا أن نرسمها
بأيدينا للتواصل والتفاعل.

تسبب كمامات
الوجه املصممة
لوقف انتشار
فيروس كورونا
صعوبات كبيرة
ألنظمة التعرف
على الوجوه.
ووجدت دراسة
أولية نشرت هذا األسبوع ،أنه حتى أفضل
األنظمة التجارية للتعرف على الوجوه يكن
أن تعطي نتائج خاطئة في نحو نصف احلاالت.
وذكرت الدراسة التي أجراها املعهد الوطني
األمريكي للمعايير والتكنولوجيا ،أن تغطية
الوجه بالكمامة يكن أن يتسبب مبعدالت خطأ
تتراوح بني  5و.٪5٠
وتستخدم شركات التعرف على الوجه
اخلوارزميات التي تعتمد على عالمات الوجه
الرئيسية كالعني واألنف والفم ،لكن تغطية
األنف والفم باإلضافة إلى اخلدين والذقن
بالكمامة ينع هذه اخلوارزميات من التعرف على
صاحبه.
وفحصت الدراسة اخلوارزميات التي مت إنشاؤها
قبل الوباء ،وسيقيم الباحثون اآلن الطرق التي
يكن من خاللها ملقدمي اخلدمات التجارية
حتسني فعاليتها في الكشف عن األفراد الذين
يرتدون الكمامات.
واختبر املعهد القومي للمعايير والتقنية
األجزاء املتلفة من البرمجيات ،عن طريق رسم
أقنعة رقمية على صور الوجوه في مجموعة
من الصور ،ومت إدخالها في تقنيات التعرف على
الوجوه ،إلى جانب صور لنفس الوجوه بدون
كمامات.
وفي الظروف املثالية ،ال يزيد معدل الفشل
ألفضل أنظمة التعرف على الوجوه عن  ،٪٠.3اجلارديان البريطانية
ومع أخذ بعض العوامل باالعتبار ،مثل جنس
الشخص وعمره وعرقه ،يكن أن تصل هذه
النسبة إلى .٪5
وعند وضع الكمامات ،تراوح معدل الفشل حتى
ألفضل أنظمة التعرف على الوجوه بني ،٪5٠-٢٠
وكلما زادت املساحة التي تغطيها الكمامة الحظت نساء كثيرات أن وضع الكمامات يؤدي إلى
من الوجه ،زادت صعوبة التعرف على مرتديها ،ته ّيج البشرة وانتشار البثور بشكل ملحوظ ،خاصة
في موسم الصيف ،وارتفاع معدالت الرطوبة ،وطول
بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
مدة وضع الكمامات .وتتسبب احلرارة املرتفعة وقصور
لوس أجنلوس تایمز
جتدد الهواء حول منطقة األنف والفم في زيادة التعرق،
ومن ثم انسداد املسامات ،وهي بيئة مثالية لتكاثر
البكتيريا .وقد تتسبب املواد الكيميائية املستخدمة
في تصنيع الكمامات ،كذلك في ته ّيج البشرة،
احلساسة .ولتقليل اآلثار السلبية لوضع
يروي جودي باول ،الناطق الصحفي باسم البيت خاص ًة
ّ
االبيض في عهد الرئيس االمريكي السابق الكمامات ،ينصح بخلعها مبجرد الوصول إلى املنزل،
جيمي كارتر ،الطرفة اآلتية عن ليليان كارتر وفي أي وقت ال يتطلب وضعها ،وكذلك غسل الوجه
والدة الرئيس:
ّ
مبنظف لطيف إلزالة العرق والشوائب املتراكمة ،التي
ً
سمحت السيدة ليليان يوما لصحافي جريء تضر البشرة .كما يكن استخدام ّ
مرطب لطيف بعد
مبقابلتها من غير أن تستشير املكتب الصحفي .تنظيف الوجه ،إلضافة طبقة حماية إضافية لوقاية
وبادرها الصحفي بسؤاله« :لقد طاف ابنك في البشرة من مشاكل البشرة املتعددة.
طول الواليات املتحدة وعرضها وهو يوعز الى
املواطنني أن يحجبوا أصواتهم عنه إذا هو كذب صحيفة «الناس»
عليهم مرة واحدة .ومبا أنك تعرفني ابنك كما
ال يعرفه أحد هل يكنك التأكيد أنه لم يكذب
البتة في حياته؟
الى
حني
من
بيضاء
صغيرة
كذبة
 رمبا جلأ الىاعتزل رائد الفضاء االمريكي آالن بني ،أحد مالحي
آخر.
«أبولو  »١٢ -ورابع إنسان يطأ سطح القمر ،مهنته
«وما الفرق بني الكذبة البيضاء وسواها من االولى في وكالة الطيران والفضاء األمريكية ليصبح
االكاذيب؟ وكيف حتددين الكذبة البيضاء؟».
رساما ً للمناظر الفضائية .وهو يقول في ذلك« :أنا
ولكن
 لست متأكدة من قدرتي على ذلك.الوحيد بني رسامي املناظر القمرية الذي شاهد
يكنني أن أضرب مثالً :أتذكر ،حني دخلت قبل القمر بأم عينه .وذات مرة نظرت الى االرض من فوق
دقائق ،وقلت لك إنك تبدو حسن املظهر واني وقلت« :يا اهلل ،كم هي جميلة» ومنذ ذلك احلني قررت
سعيدة جدا ً لرؤيتك؟
استخدام مواهبي الفنية».

ن�شائح لتخفيف االآثار ال�شلبية
للكمامات على الب�شرة

الكذبة البي�شاء لكارتر

رائد ف�شاء فنان

6210 Finch Ave. W,
U 101c,
Etobicoke, ON
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ميرور البريطانية

لهذا ال�شبب ال تن�شر �شور ًا الأطعمتك على
االإنرتنت

يلجأ الكثيرون إلى نشر صور لوجبات الطعام التي يقومون
بإعدادها على مواقع التواصل االجتماعي ،لكن خبراء التغذية
يحذرون من نتائج ذلك على عاداتنا الغذائية .وكان لوسائل
التواصل االجتماعي تأثير كبير على كيفية تناولنا لوجبات
الطعام ،وتغيرت الكثير من خياراتنا فيما يتعلق باختيار األطعمة ،وكيف نأكل وملاذا نختار األطعمة التي
نتناولها.
وحذرت أخصائية التغذية بيكسي تورنر ،من بعض العادات التي فرضتها مواقع التواصل االجتماعي ،من
التقاط صور لوجبات الطعام ،إلى أخذ نصائح غذائية من املؤثرين على هذه املواقع ،إلى تغيير عاداتنا الغذائية
تبعا ً لذلك .لكن وسائل التواصل االجتماعي فتحت أيضا ً سبالً جديدة إللهامنا الختيار الوصفات ومشاركة
اخلبرات حول نظم التغذية الصحية ،واحلقيقة هي أن التكنولوجيا احلديثة أثرت على طعامنا بطرق إيجابية
وأخرى سلبية .وهناك أسباب عديدة تدفع البعض ملشاركة صور وجبات الطعام على مواقع التواصل
االجتماعي ،من التفاخر ،إلى توثيق األحداث االجتماعية الهامة كحفالت أعياد امليالد والزفاف ،وغيرها من
الدوافع األخرى .إال أن مشاركة صور األطعمة ال تكون دائما ً أمرا ً إيجابياً ،حيث حتذر تورنر من أن هذا األمر
قد يكون سببا ً وراء مقارنات قد ال تكون ملصلحتك ،وقد تتعرض لالنتقاد من وجبات الطعام التي تختارها،
ويعتبرها اآلخرون غير صحية ،كما أن صور الوجبات التي ينشرها األصدقاء قد تدفعك إلى خيارات طعمة
ضارة بصحتك ،بحسب صحيفة ميرور البريطانية .ويحاول املؤثرون على مواقع التواصل االجتماعي جذبك
إلى املطاعم التي يعملون لصاحلها ،من خالل نشر صور جذابة لألطعمة التي تقدمها ،وال يجب أن تقع في
هذا الفخ ،فعادة ما تخضع الصور لبعض التعديالت التي جتعل األطعمة تبدو شهية وجذابة.
وتؤكد تورنر على ضرورة اتباع نظام طعام صحي يحتوي على العناصر الغذائية األساسية التي يحتاج إليها
اجلسم ،وعدم االهتمام كثيرا ً مبا تنشره مواقع التواصل االجتماعي من صور لوجبات طعام غالبا ً ما حتتوي
على كميات كبيرة من السعرات احلرارية ،ويكن أن تزيد من كمية الدهون والشحوم في اجلسم ،مما يقود
لإلصابة بالعديد من األمراض كالبدانة والسكري وأمراض القلب.
وكالة «جانيك» الصحفية

اللوحة الناجحة
سئل الفنان النروجي ادوارد مونك إذا كان لديه مقياس لنجاح لوحة متثل شخصا ً ما فأجاب« :أجل،
واملقياس هو أن يجد أعداء الشخص شبها ً له في اللوحة ،بغض النظر عما يجده هو».
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تورنتو جتعل الكمامات الزامية يف
داخل املباين ال�صكنية

وافق مجلس مدينة تورنتو على قائمة اللوائح اجلديدة التي تهدف
الى تخفيف انتشار كوفيد  ١٩-في الوقت الذي انتقلت فيه مدينة
تورنتو الى املرحلة الثالثة من اعادة فتح االقتصاد ،ومن بني اللوائح
الداخلية التي أقرها مجلس املدينة قانون مؤقت يلزم الناس بارتداء
أقنعة الوجه بينما هم داخل ردهات املباني ومصاعدها وغرف
غسل املالبس وغيرها من املساحات املشتركة في املباني والعمارات
السكنية.
ويتطلب القانون اجلديد من مالكي املباني ومشغليها ان يكون
لديهم سياسات لضمان ارتداء الناس للكمامات ،كما يجب نشر
الفتات تعلن عن ذلك ،وقالت الدكتورة إيلني دي فيال املسؤولة
الطبية للصحة في اونتاريو انه مت التوصية بهذه التدابير كجزء
من دخول املدينة للمرحلة الثالثة مع إدراك أن املرحلة الثالثة تأتي
مع فرصة ملزيد من االتصال الوثيق بني الناس وخاصة في االماكن
املغلقة ،وبالتالي زيادة فرص انتشار الفيروس ،وسوف يدخل قانون
ارتداء الكمامات حيز التنفيذ يوم  5أغسطس ،وهو يتضمن إعفاءات
ملن ال يستطيعون إرتداء الكمامات ألسباب طبية او لألطفال االقل
من سنتني او ألسباب أخرى.
وأصدرت مدينة تورنتو وثائق إرشادية تنصح أصحاب املباني والذين
يديرونها بالبدء في تنفيذ هذا القانون ،واصدر مجلس املدينة أيضا
لوائح تطلب من احلانات واملطاعم االحتفاظ مبعلومات االتصال
بالعمالء حتى تتمكن الوحدة الصحية من االتصال بأي شخص
كان بالقرب من مريض بكوفيد –  ،١٩وتفرض اللوائح الداخلية على
املطاعم واحلانات استيعاب عدد محدود من العمالء لضمان االبتعاد
اجلسدي الفعلي في الداخل ،ويجب على العمالء البقاء جالسني
في أماكنهم في جميع االوقات باستثناء الذهاب او العودة من دورة
املياه او القيام بدفع فاتورة الغذاء ،وتتطلب اللوائح ايضا فحص
حرارة املوظفني في بداية كل نوبة عمل ،وقالت الدكتورة إيلني دي
فيال  :انه مع اعادة فتح املدينة مازال من الضروري اتخاذ إجراءات
لوقف انتشار العدوى وطلبت من اجلميع االستمرار في غسل
االيدي وارتداء الكمامات ورعاية بعضنا البعض .
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تظهر بيانات جديدة صارخة من هيئة الصحة العامة في
تورنتو ،أن اجملتمعات ذات الدخل املنخفض في املدينة تأثرت
بشكل كبير بفيروس كورونا ،وصرحت الدكتورة إيلني دي
فيال للصحفيني خالل مؤمتر صحفي إن هناك أدلة متزايدة
في أمريكا الشمالية وخارجها تقول إن االشخاص الذين
يعيشون في أسر ذات دخل منخفض هم أكثر عرضة
لإلصابة بالفيروس.
وأضافت الدكتورة إيلني دي فيال أن البيانات التي جمعت
من أفراد ما بني  ٢٠مايو و ١٦يوليو قد مت حتليلها واعطتنا
معلومات عن استجابتنا الصحية العامة واالجراءات املتبعة
حلماية صحة الناس  ,ووفقا ملا قالته الدكتورة إيلني ان ٪٨3
من االشخاص الذين أصيبوا بــــ كوفيد –  ١٩في تورنتو هم
من مجتمعات عرقية تشكل  ٪5٢من سكان املدينة  ,وإن
السكان من اصول عربية ومن الشرق االوسط وجنوب أسيا
وأمريكا الالتينية ومن الهنود الكاريبيني يثلون عدد كبير من
عدد احلاالت املريضة.
وقالت أيضا إن السكان من اصول عربية ومن الشرق االوسط
وغرب أسيا يشكلون  ٪ 4من سكان تورنتو ولكنهم يثلون
 ٪١١من حاالت كوفيد  ١٩-وإن الناس السود الذين يشكلون
 ٪٢من سكان تورنتو يثلوا  ٪٢١من عدد احلاالت املرضية
بكوفيد –. ١٩
ولوحظ أن الناس من شرق أسيا والبيض يشكلون عدد
قليل من احلاالت املرضية مقارنة بإحصاءات السكان  -هذا
وعندما يتعلق االمر بالدخل املادي للذين أصيبوا بكوفيد –
 ١٩فأن ذوي الدخل املنخفض ممثلون متثيال زائدا في حاالت
كوفيد  , ١٩-وان  ٪5١من املصابني بكوفيد –  ١٩يعتبرون من
ذوي الدخل املنخفض وبالنسبة ملن يكسبون أقل من ٠٠٠
 5٠دوالر ،كانت حصة حاالت «كوفيد »١٩-أعلى بأكثر من
 ٪ ١٠من حصة سكان تورونتو .ولم تدرج في هذه البيانات
عدد املرضي بفيروس كورونا في مجتمعات السكان االصلية
وايضا رفضت بعض دور الرعاية طويلة االجل اعطاء بيانات
عن العرق والدخل للمرضي بها ،وقال رئيس مجلس الصحة
في تورنتو جو كريس :إننا نعلم ان العرق والدخل حددا منذ
فترة طويلة الوضع الصحي ولكن كوفيد –  ١٩قد كشف
هذا االمر.

التحقيق يف اأ�صباب وفاة اأكرث من � 1800صخ�ض
يف دور الرعاية طويلة االجل
تورنتو :كونت حكومة املافظني في أونتاريو رسميا جلنة للتحقيق في كيفية سيطرة وباء
كوفيد –  ١٩على دور الرعاية طويلة االجل في املقاطعة مما أدي الي وفاة أكثر من  ١٨٠٠شخص
من سكانها خالل الوباء.
وقال دوج فورد رئيس وزراء املقاطعة أن اللجنة التي سيقودها معاون رئيس املكمة فرانك
مارككو ستحقق في كيفية إنتشار كوفيد –  ١٩في دور الرعاية طويلة االجل ،وتأثير هذا على
الذين يعيشون ويعملون في هذه الدور ،ومدى كفاية االجراءات التي اتخذتها املقاطعة للوقاية من الفيروس وعزله واحتوائه ،وأكد
فورد أن اللجنة لن تتأثر باحلكومة وستعطي سلطة أجبار الناس على االدالء بشهادتهم وتقدمي األدلة ،مبا في ذلك دوج فورد وأي وزير
أخر ،ولها سلطة عقد جلسات استماع علنية وإصدار أوامر باالستدعاء للمثول امامها.
وقال دوج فورد أن حكومته مستعدة لتنفيذ التوصيات التي ستقدمها اللجنة في تقريرها النهائي قبل  3٠أبريل من عام  ٢٠٢١وإن
املفوضني سوف يقومون بالتحقيق وإعداد التقارير بدون إبداء أي استنتاجات او توصيات تتعلق باملسؤولية اجلنائية ألي فرد او هيئة،
وإذا ما مت اكتشاف أي أعمال جنائية خالل التحقيقات فإن املقاطعة ستكون مستعدة الستدعاء مكتب التحقيقات العام.
وقالت السيدة ليزا ليفني الرئيسة التنفيذية جملموعة الدفاع العليا «أدفانتاج أونتاريو» :إن هدف التحقيق هو االجابة على أسئلة
حول ما الذي أدى الى وفاة أكثر من  ١٨٠٠فرد بفيروس كورونا في دور الرعاية طويلة االجل ،والتأكد من أن شيئا مثل هذا لن يحدث
مرة أخرى.
وإن حتقيق اللجنة يجب أن يركز على عدم وجود مستويات كافية من معدات احلماية الشخصية ،وعدم وجود عدد كاف من املوظفني،
وكيفية استجابة احلكومة لألزمة ،وملاذا لم تتمكن بعض دور الرعاية طويلة االجل من السيطرة على تفشي املرض ،بينما حققت
الكثير من دور الرعاية احلكومية والدور التي ال تستهدف الربح نتائج جيدة للغاية في منع انتشار الوباء.

ا�صتثناءات للطالب االمريكيني الذين
يخططون للدرا�صة يف جامعات كندا

يبدو أن حكومة كندا خففت القيود احلدودية بينها وبني الواليات
املتحدة على الطلبة اجلدد القادمني من امريكا للدراسة في
اجلامعات الكندية للمرة األولى ،وفي حتديث لتوجيهات احلكومة
الكندية قال إن الطالب القادمني من الواليات املتحدة قد ال يحتاجون
الي تصريح الدراسة الذي صدر في  ١٨مارس املاضي او قبله -وهو
اليوم الذي صدر فيه االعالن عن القيود احلدودية ألول مرة -والتي
كانت جتعل من املستحيل على الطالب اجلدد من الواليات املتحدة
الدخول الى كندا ،بينما يستطيع الطالب االخرين في السنوات
األعلى الذين يحملون تصاريح للدراسة الدخول لكندا بسهولة
حتي بعد قضاء اجازة الصيف مع اهاليهم في أمريكا التي يكثر
فيها عدد املصابني بفيروس كورونا.
وتقول إدارة الهجرة واملواطنة إن ضباط احلدود اآلن سوف يسمحون
بدخول الطالب اجلدد إذا ما كانوا يحملون خطابا حديثا يظهر
املوافقة على اعطاء تصريح دراسة للطالب بدال من التصاريح
الدراسية التي مت احلصول عليها قبل  ١٨مارس .هذا االستثناء
ينطبق فقط على الطالب األمريكيني ،وال ينطبق على الطالب
الدوليني الذين لديهم تصاريح للدراسة في او قبل  ١٨مارس ٢٠٢٠
فهؤالء لن يسمح لهم بالسفر او الدخول الي كندا.
وقالت السيدة آنا مارتي املقيمة في نيويورك والتي تعتزم أبنتها
االلتحاق بجامعة ماكجيل في مونتريال هذا اخلريف ،إنها كانت جزء
من «عمل جماعي» للضغط على اعضاء من الكوجنرس االمريكي
ومجلس الشيوخ والقائم بأعمال السفير االمريكي في كندا
السيد ريتشارد ميلز لتخفيف القيود املفروضة من قبل حكومة
كندا والتي جتعل من املستحيل على الطالب اجلدد الدخول الي
كندا.
وقال وزير الهجرة ماركو منديكينو أن احلكومة الكندية ستعطي
تصاريح للدراسة للطالب الذين قدموا طلبات كاملة عبر االنترنت،
وإنهم سيتمكنوا من اضافة الوقت الذي قضوه في الدراسة
عبر االنترنت للحصول على شهاداتهم وتأهيلهم للحصول على
تصاريح عمل في كندا علي شرط أن يكملوا  ٪5٠على االقل من
برنامجهم الدراسي في كندا.

امل�صوؤولني عن ال�صحة ين�صحون
بتحميل تطبيق «”Covid- Alert
مت إطالق تطبيق الهاتف الذكي الذي ينذر صاحب الهاتف عندما
يتالمس مع مريض بكوفيد –  ،١٩وهذا يثل بداية جديدة في
مكافحة فيروس كورونا ،وسيقوم التطبيق اجلديد والذي يسمي
[ كوفيد اللرت] والذي يتوفر علي أجهزة أندرويد أو آبل ،بتجميع
بيانات مجهولة املصدر واستخدام تقارير عن حاالت املرضي بكوفيد
–  ١٩االيجابية املؤكدة إلخطار الكنديني عندما يكونون على مقربة
من شخص ما مصاب بالفيروس.
وقد وافقت هيئات مراقبة اخلصوصيات االحتادية واالقليمية على
هذا التطبيق ولكن سيترك تتبع اثار املرضي الى مسؤولي الصحة
العامة ،وقال جسنت ترودو عن هذا التطبيق «انه حل مبتكر» وشجع
الناس على حتميله.
وقالت رئيسة الصحة العامة دكتورة تيريزا تام إن مثل هذا التطبيق
سيكون مفيدا في املالهي الليلية واملطاعم التي ال يعرف الفرد اي
شيئا عمن حوله ،ويستخدم هذا التطبيق بيانات مجهولة املصدر
وال يجمع بيانات عن املستخدمني له او اسماؤهم او عناوينهم او
موقعهم ،او جهات االتصال الهاتفية بهم او اي معلومات صحية
عنهم ،ومستخدم هذا التطبيق سيتلقى اشارة معينة اذا كان قد
تعامل مع حالة مؤكدة من كوفيد –  ١٩مما يتيح له االتصال بوكالة
الصحة امللية لتحديد اخلطوات التالية .
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اأ�صول ولياقة

إن القليل من العطر املتناثر يبهج النفوس ،أما
املغاالة في وضع الكثير منه ،فتضيق به الصدور.
وبخاصة أن لكل وقت ،العطر املناسب له والذي
يختلف في درجة قوته.
كما أن هناك مناسبات ،ال ينبغي فيها استعمال
عطر قوي الرائحة؛ مثل حاالت العزاء وزيارة
املرضى.

لنشر األسرار!

حاالت مشابهة:
إذا عرفت أن صديقتك مصابة مبرض معني ،فال نظافة مشط الشعر:

من األمور التي تظهر النظافة الشخصية،
مشط الشعر الذي تستخدمه ،لذلك ال تترکه
ملبدا ً مبا يعلق به من شعرك .ولكن احرص على
غسله وتنظيفه أوال ً بأول حتى حتافظ على
نظافة شعرك.

داعي ألن تتحدثي أمامها عن صديقتك األخرى
التي أصيبت باملرض نفسه من قبل ،وكيف
أنها تعبت في إجراء الفحوصات ،وكيف تأملت
حتى متاثلت للشفاء أو رمبا ترك املرض بها بعض
العالمات التي لن متحى (أو توفيت) .ولكن
االبتسامة الرقيقة والدعاء الصادق بالشفاء ليس أمر ًا مسلم ًا به:
مهما طالت عشرتك مع األهل وبخاصة كبار
يدخالن الطمأنينة إلى قلب كل مريض.
السن فال تعاملهم باعتبار أن وجودهم مفروغ
عند الوداع:
إذا ذهبت إلى املطار أو محطة القطار لتوديع منه وبقاءهم مسلم به .لتكن املعاملة
أصدقاء أو أقارب ،لن تراهم مرة أخرى لفترة باالحترام والود الدائم ،فاألعمار بيد اهلل وقد
طويلة ،فخذ معك هدية بسيطة لتقدمها يعذبك ضميرك بعد فوات األوان بوفاة من اسأت
لهم .فمثل هذه اللمسة تترك في القلب معاملته!
مشاعر عميقة ،وتترك ذكرى حلوة عند الوداع ،حب االستطالع:
مع مراعاة أال تكون الهدية كبيرة احلجم أو إذا أخرجت زميلتك حافظة النقود اخلاصة بها،
ثقيلة أو قابلة للكسر فتسبب إرباكا للمسافر! أو حافظة األوراق أو اجندة مواعيد ،فال متيلي
ببصرك الكتشاف ما بالداخل ،ألن هذا أمر
عادات الكالم:
قد يكون لكل مكان عاداته اخلاصة باألحاديث شخصي ال يعني غير صاحبه .وإذا ذهبت لزيارة
التي تدور فيه؛ فمثالً ،من غير املبب أن نسترسل صديق ورأيت على املنضدة أمامه كتابا ً أو أوراقاً،
في سرد أسرار ،أو شئون حياتنا اخلاصة في فال تعبث بها من تلقاء نفسك .ولكن إذا وقعت
صالون احلالق ،أو مصفف الشعر ،إال إذا كانت عيناك على كتاب ذي عنوان مشوق ،فاستأذن أوال ً
تربطك به أو بأحد الزبائن عالقة قرابة أو صداقة .من صاحب الكتاب على أن متسكه وتتصفحه.
علما ً بأن هذه األماكن العامة مجال خصب ألن استراق النظر ،أو التحديق الشديد في أشياء
الغير ،يبعث على الضيق.

الدكتور نبيل عبد امل�صيح
وال�صيدالنية �صامية �صهيون
يقدمون خال�ض العزاء
للمهند�ض  /جمال بول�ض
وحرمه اإميان
يف اأنتقال االأ�صتاذ /
كمال بول�ض  -بفلوريدا
خال�ض العزاء لكل اأفراد االأ�صرة يف
كندا وم�صر واأمريكا
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العائلــــــــة

كيف تتحدث ومتى ت�صمت؟؟
تعتبر الكلمة التي تقال في
محلها وفي الوقت املناسب،
رسالة ناجحة تؤدي غرض
قائلها وسامعها معا .والكالم
بأسلوب مناسب ،واقتراح
احللول املعقولة واإلدالء باآلراء
املناسبة ،تعتبر لباقة وذكاء
في احلديث.
والصمت أيضا له فنه ووقته .ففي بعض
املواقف يكون الصمت أبلغ من الكالم ،وهو نوع
من ضبط النفس ،وبخاصة إذا كان في موقف
محرج أو في مناقشة غاضبة .ولكن هذا ال
يعني أن يخجل اإلنسان ويصمت عن التعبير
عن رأيه سواء باإليجاب أو بالرفض.
وإليك بعض فنون الكالم والصمت:
 إذا حكى شخص ما أمامك قصة أو واقعةحدثت له ،فليس من الضروري في كل مرة أن
حتكي أنت بدورك ما حدث لك مما يشبه القصة
التي سمعتها فمن األفضل أن تستمع وتعلق
حسب املوقف فقط.
 إذا وقع أحد أصدقائك في مأزق ،وطلب منكاملساعدة ،فال يجب عليك أن تؤنبه أوال ً قبل
إسداء النصيحة ،وإذا كان لديك حل أو فكرة
فقلها له أو أصمت ،واحذر أن تقترح عليه
اقتراحات متهورة أو تزيد من توتره.
 ال تعلق بكلمات جارحة تنم عن عدمالتصديق إذا سمعت قصة ،ولم تصدقها،
وبخاصة أمام الشخص املتكلم ،فإذا انتهى من
قصته ،احتفظ بتعليقك لنفسك ولتستمع
إليه بدون تعليق.
 ال تصمت أو تتجاهل الرد إذا تناول أحدأصدقائك سلوك زميل لك أو شخص تعرفه،

ووضح له خطأ التكلم
بالسوء عن شخص غير
موجود.
 الصمت ال يعني دائما ًاملوافقة أو الرفض ،ولذلك
إذا اتفقت مجموعة ما على
شيء معني ،واخترت أنت
الصمت ،فيجب أن توضح
موقفك حتى ال يساء فهمك.
 ال تتبرع بآراء أو نصائح لآلخرين ما لم يطلبمنك رأيك الشخصي.
 إذا كنت في وسط مجموعة ،وسمعت أحداحلاضرين يتحدث عن إجادته لعمل أو حرفة
ما ،وكنت أنت في احتياج خلدمته ،فال تتسرع
بطلب مساعدته ما لم يعرض هو أن يقدم
خدماته ،ومن األفضل أن تصمت حتى جتمعك
به فرصة وجود كما على حدة لتسأله ،عما
حتتاجه.
 إذا كنت في مكان عام أو حافلة (أتوبيس)عامة ،وسمعت مجموعة تتناقش حول
موضوع عام ،أنت على علم به ،فال تقحم
نفسك باالشتراك معهم حتى لو سمعت رأيا ً
ال يعجبك ،أو غير صحيح ،والتزم الصمت حتى
ال تتعرض للحرج.
 کن صريحا ً ومباشرا ً بلياقة في حديثك ،والتغير رأيك لترضي شخص ما .كن صاحب مبدأ.
 إذا اضطرتك الظروف للوجود في وسطمجموعة من الزمالء تتحدث في أمور ال
تعجبك فأنت غير مضطر لالشتراك في
حديثهم ،ومن األفضل أن تصمت وتوجه
فكرك إلى أمور أخرى إيجابية ،أو تترك املكان
حلني االنتهاء من احلديث.
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للمرة االأوىل يف التاريخ ..املراأة ال�صعودية
ت�صارك فى خدمة احلجاج
في سابقة هي األولي من نوعها في التاريخ ،أصبحت املرأة
السعودية ،ألول مرة جزءا من شرطة العاصمة املقدسة ،في
خدمة احلجیج هذا العام وذلك في موسم استثنائي.
وروت منتسبتان للشرطة تفاصیل اختالف العمل في موسم
احلج ،مقارنة باأليام العادية ،وأوضحت إحداهن وتدعى «أريج
حسني جنمي» ،أن «اخلدمة تكون كثيفة في موسم احلج أكثر
من املواسم العادية ،ومع ذلك تكون هناك سرعة في إجناز
املعامالت باستالمها وتصديرها للجهات املتصة».
وأضافت أريج« :دخلت هذا اجملال إلكمال مسيرة والدي الذي
أصيب في حرب الكويت ،وأكون ضمن أول دفعة في خدمة
الوطن واجملتمع ،وإن شاء اهلل أكون قدوة لبنات مجتمعي».
وأريج هي خريجة لغة إجنليزية ،وتشارك في أعمال شرطة
العاصمة املقدسة هذا العام كعسكرية.
فيما قالت زميلتها «أفنان محمد أبو حسني»« :العمل في
موسم احلج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود  ٢4ساعة من
خالل تبادل املناوبات واالستالمات».
وعبرت أفنان عن شعورها بالفخر كونها وزميالتها من ضمن
أول دفعة عسكرية ،وقد أثبنت كفاءتهن في هذا اجملال.

انفجار اأ�صبه بهريو�صيما وجنازاكي ..
ماذا حدث يف بريوت؟

ه ّز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت ،مؤخرا ،وأثار الرعب
في نفوس سكانها ،ونشر رواد موقع التواصل االجتماعي تويتر
مقاطع فيديو تعرض حلظة االنفجار الضخم ،مع تصاعد
سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في املكان ،واهتزاز األراضي
في املناطق امليطة به.
االنفجار الذي ه ّز العاصمة اللبنانية وخلف أضرارًا كبيرة ،وقع
في مخزن ملادة «تي إن تي» ،فيما قال مدير عام األمن العام
اللبناني إن ما حدث في مرفأ بيروت ليس انفجار مفرقعات ،بل
مواد شديدة االنفجار كانت مصادرة من سنوات.
وحسب وسائل اإلعالم اللبنانية ،فإن انفجارًا كبيرًا وقع عند
مدخل بيت الوسط في بيروت ،وهو مقر إقامة رئيس حكومة
لبنان السابق سعد احلريري ،وسمعت أصداؤه في أرجاء
العاصمة» .وذكرت وسائل إعالم لبنانية أن هناك إصابات وأضرار
كبيرة في املنازل والسيارات.
من جانبه أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن ،إن حجم
األضرار الناجمة عن االنفجار كبيرة ج ًدا ،وأن عدد اإلصابات
ُمرتفع للغاية .ودعا حسن كل املستشفيات بإستقبال اجلرحى
جراء انفجار مستودع املفرقعات على حساب وزارة الصحة
العامة.
وقال محافظ بيروت إن هناك فريق إطفاء مفقود ،وال يعلم أحد
أين عناصره ،مؤك ًدا أن فريقًا لإلطفاء ذهب في مهمة إلخماد
حريقًا اندلع قبل االنفجار ،وسرعان ما وقع االنفجار دون وجود أي
معلومات عنهم بعد.
وأفادت أنباء بإلغاء وزير الداخلية اللبناني العمل بقرار اإلغالق
العام الذي كان من املفترض أن يتم تطبيقه لوقف تفشي
فيروس كورونا بسبب التفجير الذي ضرب بيروت.
ودفع اجليش اللبناني بتعزيزات كبيرة للتعامل مع االنفجار.
وتوجه أكثر من  3٠فرقة من الصليب األحمر اللبناني إلى مرفأ
بيروت.
وصف ُمحافظ بيروت القاضي مروان عبود فوجي ،انفجار مرفأ
بيروت ،مبا وقع في اليابان أثناء احلرب العاملية الثانية ،عندما
قصفت الواليات املتحدة األمريكية جزيرتي هيروشيما وجنازاكي
بالقنبلة النووي ،وقال« :االنفجار يذكرني مبا حدث في اليابان».
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موجة ثانية لكورونا تهدد باإغالق اأوروبا
يعود فيروس كورونا إلثارة قلق أوروبا من جديد ،من خالل تفشى
موجة ثانية بعد حوالي شهرين من إعادة فتح الدول األوروبية،
حيث عاد املنحنى الوبائي إلى االرتفاع خاصة في دول مثل
إسبانيا وأملانيا وامللكة املتحدة وذلك رغم االجراءات االحترازية
التي تتخذها هذه الدول ملنع انتشار عدوى كورونا.
وقال خبير االمراض املعدية باشى بنتني إن «العديد من الدول
األوروبية قدرتها التشخيصية أصبحت تتزايد بسرعة» ،مشيرا
إلى أن أوروبا سجلت  ٢5.55٠حالة جديدة ،مقارنة  ١٧.٢44حالة
مت اإلبالغ عنها في  ١يونيو ،مع وجود أكثر من  3مليون حالة
إصابة بفيروس كورونا ،وتعد القارة القدية ثاني أكثر عدوى
متراكمة ،خلف القارة األمريكية والتي تبلغ حوالي  ٩مليون
حالة مؤكدة.
وتعتبر لوكسبورج واجلبل األسود وأرمينيا ،على رأس البلدان
التي لديها أعلى نسبة إصابة بكوفيد  ، ١٩أي أن االصابات
ارتفعت في آخر  ١4يوما لكل  ١٠٠.٠٠٠شخص حيث سجلت
لوكسمبورج احلاالت اليومية  ٢٢٩لكل  ١٠٠الف شخص ،
واجلبل األسود  ١٩٧وأرمينيا ١4٨حالة إصابة.
ومبعدل  5٧.4٦إصابة حتتل إسبانيا لكل  ١٠٠ألف شخص،
املرتبة العاشرة في القارة العجوز ،تليها أندورا  ،وروسيا  55حالة
ووأذربيجان  5٢حالة  ،والبرتغال  ٢٩حالة وفرنسا  ٢٠حالة واملانيا
 ١٠حاالت
وفى إسبانيا قالت هيئة هوستيليريا  ،التى جتمع أصحاب
العمل فى قطاع السياحة إن تداعيات أزمة كورونا تسببت فى
االغالق النهائى ل  4٠الف فندق ومطعم فى إسبانيا ،وأوضحت
املنظمة في بيان لها أن هذا الرقم يثل نسبة  ٪ ١3من إجمالي
عدد املقاهي واملطاعم والفنادق في إسبانيا مشيرة إلى أن هذا
القطاع االقتصادي مهم في بلد متثل فيه السياحة نسبة ٪ ١٢
من ناجتها امللي اإلجمالي .
يبدو أن إيطاليا تتحكم في انتشار الفيروس بشكل أفضل
من إسبانيا ،ووفقًا ألحدث البيانات الرسمية ،فإن عدد مرضى
الفيروس في البالد هو  ، ١٢45٦في حني أن املرضى الذين مت
إدخالهم إلى وحدة العناية املركزة هم .4٢
وفى أملانيا ،أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لألمراض املعدية
في أملانيا ،ارتفاع عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفيروس كورونا 5٠٩
حاالت لتصبح  ٢١٠4٠٢حالة ،وكان املعهد أعلن تسجيل٢4٠
إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد ،ما يشكل
ارتفاعا بعدد اإلصابات
ووصل عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفيروس كورونا في هولندا
إلى  55ألف و 4٠٨حاالت بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز
هوبكنز ووكالة بلومبرج لألنباء.

ترامب ي�صر على فتح املدار�ض..
واأمريكيون ينتقدونه :اأر�صل ابنك اأوال
آثار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،غضب بعض األمريكيني،
بعد تغريدة له طالب فيه بإعادة فتح املدارس ،على الرغم من
االنتشار الكبير جلائحة فيروس كورونا ،في واليات أمريكية
عديدة ،وهو ما دفع الكثيرين من مرتادي تويتر ،للرد عليه
ومطالبته بإرسال جنله أوال.
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه بتويتر« :أرقام اإلصابات
مرتفعة ،ألننا جنري اختبارات عديدة وكبيرة ،األوضاع في معظم
بالدنا جيدة ،افتحوا املدارس».
وهو ما قابله الكثيرين بالرفض ،فيما رد عليه أحدهم قائال:
«األرقام مرتفعة ،ألن عدد اإلصابات كبيرة ،أيها املغفل ،هل بارون
سيذهب للدراسة ،حتى يلتقط عدوى كورونا».
فيما هاجمته سيدة وغردت« :أرسل بارون إلى املدرسة أوال ،ومن
ثم سنفكر بإرسال أطفالنا ونعيدهم للمدارس» ،وتابعت« :في
الوقت نفسه تظل مدرسة بارون اخلاصة مغلقة حتى أكتوبر،
وبعدها يعيدون تقييم الوضع ،ويكن أن يددوا اإلغالق».
فيما قال آخر« :يجب أن يحصل ابنك بارون ،على نفس التعليم
الذي ترغب في منحه للجميع ،كن القدوة واملثال وأرسل بارون
إلى مدرسة عامة» .فيما طالبه اآلخر بفتح مدرسة بارون في
البداية.
من جهة أخرى ،قال الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،إن بعض
البلدان تعاني من موجة ثانية من الفيروس الصيني.

تقـــــــــــارير

زاهي حوا�ض يرد على ت�صريحات
اإيلون ما�صك حول االأهرامات
قال الدكتور زاهى حواس ،وزير
الدولة لشؤون اآلثار السابق،
عالم اآلثار الشهير ،إن األدلة
األثرية والتاريخية تثبت أن
املصريني القدماء هم بناة
األهرامات.
ورد «حواس» على تغريدة
امللياردير األمريكى ،أيلون
ماسك ،الذي زعم خاللها بأن كائنات فضائية هي التي بنت
األهرامات« :يبدو آن أموال هذا امللياردير لم جتعله مشهورًا ،لذلك
بدأ في اإلعالن بأن األهرامات بناها قوم جاؤوا من الفضاء ،وأن
أيضا من الفضاء».
امللك رمسيس الثانى ً
وأضاف «حواس»« :كان املفروض عدم الرد عليه ألنه ال يستحق
ذلك ،لكننى وجدت أن اخلبر منتشر في كل مكان ،أؤكد أن
هذا الكالم ليس له أي دليل علمى لذا نعلن لهذا امللياردير أن
األدلة األثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه األهرامات هم
املصريون ،وأن امللك رمسيس الثانى شرقاوى من الدلتا ،وعائلته
عاشت في (بر رعمسو) بقنطير احلالية وحكموا مصر خالل
هذه الفترة» ،الفتًا إلى أن هناك أدلة لغوية مكتوبه داخل مقابر
املوظفني والنبالء تشير إلى «خوفو» وهرمه ،وأن الهرم هو رمز
إلله الشمس ،وجز ًءا من األهرامات املصرية التي مت بناءها منذ
األسرة الثالثة حتى بداية األسرة الـ .١٨
وأشار «حواس» ،إلى أن مقابر العمال بناه األهرام تثبت للعالم
أجمع أن الهرم كان املشروع القومى ملصر ،وأن بناة االهرام قد
عملوا في بنائه ملدة  3٢عا ًما ،مرد ًفا« :مت الكشف مؤخرًا عن
بردية وادى اجلرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال (مرر) عن
بناء الهرم وقطع األحجار من طره ،وأعلن أن اسم هرم خوفو
هو (آخت خوفو) مبعنى آفق خوفو ،ومنطقة الهرم كانت تعرف
باسم (عنخ خوفو) مبعنى خوفو يعيش ..أرجو من هذا امللياردير أن
يثقف نفسه ويقرأ ما ُكتب عن الفراعنة وعن األهرمات».
كان املهندس وامللياردير األمريكي إيلون ماسك تعرض التهامات
بالعنصرية على خلفية دعمه لنظرية تنص على أن «أهرامات
اجليزة بنيت بأيد كائنات فضائية» ،فيما ردت عليه وزيرة التعاون
الدولي ،الدكتورة رانيا املشاط.
وأشار «ماسك» في سلسلة تغريدات على «تويتر» ،إلى أن
أهرامات اجليزة ظلت أرفع منشأة على مستوى العالم على مدار
 3٨٠٠عام ،وأعاد نشر الرابط لتقرير حول كيفية بناء األهرامات
نشرته «بي بي سي» ،وذكر «ماسك»« :كائنات فضائية أنشأت
األهرامات على ما يبدو».

م�صر ..الكنائ�ض تفتح اأبوابها الأول
مرة منذ  4اأ�صهر
شهدت الكنائس في محافظات مصر املتلفة ،أول صالة قداس
بعد توقف دام  4أشهر بسبب فيروس كورونا ،مع تشديد
اإلجراءات الوقائية جراء الفيروس القاتل.
وفتحت كنائس اإلسكندرية ،وسوهاج ،والشرقية ،والبحيرة،
والزقازيق ،واملنيا ،وبني سويف أبوابها اليوم االثنني ،الستقبال
املصلني ،بعد توقف دام  4أشهر ،تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ملنع
وانتشار فيروس كورونا ،حيث عادت الصالة لكنائس اإلسكندرية
اليوم وفق قرار البابا تواضروس الثاني وسط إجراءات احترازية
مشددة .وقال القس مينا كاهن كنيسة مارمينا فلمنج ،إن
«الكنائس اتخذت كافة اإلجراءات االحترازية الالزمة ،حيث مت
تخصيص فريق من اخلدام والكشافة لتطبيق اإلجراءات الالزمة،
والتي تبدأ بتسجيل مسبق للحضور ،وقياس درجة حرارة
املصلني قبل الدخول للكنيسة ،مع توافر املواد املطهرة وتعقيم
الكنيسة قبل وبعد كل صالة ،كما يتم احلرص على استقبال
 ٪٢5من القدرة االستيعابية للكنيسة ،للحفاظ على مسافات
التباعد االجتماعي» .فيما منعت الكنائس السالم باليد نهائيا
واالكتفاء بالتحية باالنحناء فقط ،مع ارتداء الكمامة منذ
دخول الكنيسة وحتى اخلروج منها ،وناشدت الكنيسة املصلني
إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء
رأس السيدات زجاجة املياه» ،مع خلع احلذاء وتركه).
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حـــــــوارات

اأيرين اأوتول يف حوار هام لـ «جود نيوز»

أنا املرشح الوحيد الذي ميكنه هزمية «ترودو» في االنتخابات القادمة
حكومة ترودو فشلت في التعامل مع وباء «كوفيد ،»19-ولدي خطة متكاملة للنهوض باالقتصاد الكندي و سأخفض الضرائب
أشارك األقباط حتفظاتهم بشأن اإلسالم السياسي ،و لدي حتفظات شديدة جد ًا على جماعة األخوان املسلمني
ساندت حكومة «هاربر» في أسقاط اجلنسية الكندية عن أي أحد يرتكب أفعاال إرهابية بعد قدومه إلي كندا
أيرين أوتول عضو بالبرملان الكندي منذ عام  ٢٠١٢لن يؤثر علي األفراد ممن لديهم خلفيات لها تقاليد
عن منطقة «، »Durhamبأنتاريو ،وشغل منصب معينة.
وزير املاربني بحكومة هاربر السابقة عام  ،٢٠١5في كما تعلم أن عدد كبير من قراء جريدة «جود
مطلع العام ،أعلن ترشحه لزعامة حزب املافظني نيوز» من اجلالية القبطية  ،وتعلم أنه منذ
خلفا ً لـ «أندرو شير» ،وهي األنتخابات التي بدأ سنوات قليلة عقب الثورة املصرية  ،حُ كمَ ت
التصويت عليها بالبريد حتى احلادي والعشرين مصر من قبل جماعة األخوان املسلمني  ،وخبرة
من أغسطس القادم ،وعليها يتحدد زعيم احلزب األقباط مع هذا النوع من احلكم الديني كانت
وزعيم املعارضة والذي سينافس «جاسنت ترودو» خبرة سيئة وتركت ندبات في العقل القبطي،
علي رئاسة وزراء كندا في األنتخابات العامة فاجلماعات الدينية تستخدم الدميقراطية
للوصول للحكم ،ولكن طريقتها في احلكم
القادمة ،وكان لـ «جود نيوز» هذا احلوار معه:
سؤالي األول يتعلق باألقتصاد ،ماذا ستفعل ليست لها عالقة من قريب أو بعيد بالدميقراطية،
كي تنعش اقتصاد كندا وتستعيد التصنيف و كثير من األقباط هنا لديهم حتفظات علي
االئتماني  aaaألذي فقدناه بعد وباء كوفيد تأثير «اإلسالم السياسي» علي كندا  ،وهذا
امللف رمبا له األولويه عند بعضهم أكثر من ملف
 19؟
لدي خطة مكونة من ثالثة أجزاء للنهوض اإلقتصاد  ،كيف ستتعامل مع هذه التحفظات
باالقتصاد  ،اجلزء األول من اخلطة يتعلق باستعادة ؟ وكيف تطمأنهم بأن كندا ستظل كما هي دون
التوازن املالي لكندا ،وهو ما قد يأخذ عقودا ً من تغيير  ،بلدا ً لكل الكنديني ؟
نعم أعلم ذلك وبالطبع
العمل حتي نضع النفقات حتت
سمعت هذه التحفظات ،
السيطرة وذلك لكبر تلك املبالغ
لن أسمح لـ «واوي»
و حتدثت مع كثير من أبناء
 .أما اجلزء الثاني من اخلطة فهو
بتنفيذ شبكة اجليل
اجلالية القبطية هنا علي
يتعلق بتخفيض الضرائب  ،ألن
ً
حكومة «ترودو» سترفع الضرائب اخلامس ،ولن أجبر الكنديني تلك التحفظات  ،أيضا من
ضمن من حتدثت اليهم
 ،ولكن نحن نحتاج لتخفيض علي مصل «كوفيد »19 -
في هذا ألشأن أيضا ً عضو
الضرائب  ،فالناس واملشاريع
البرملان (أيريس بابيكيان) ،
الصغيرة تعاني بعد وباء كوفيد
 .١٩أما بالنسبة للجزء الثالث من اخلطة فهو وأنا أشاركهم هذه التحفظات أيضا ً  ،ولدي أيضا ً
التوظيف الكامل  ،فال شك أننا نحتاج للتوظيف حتفظات شديدة جدا ً عن جماعة األخوان املسلمني
الكامل لكل قطاعاتنا االقتصادية و املشاريع و يجب أن نتأكد أن أي من امتدادات هذه النوعية
الصغيرة  ،كذلك نحتاج أن يستثمر الناس في من املنظمات السياسية
كندا  ،كما نحتاج خللق وظائف عمل جديدة  ،والتي تنتشر حول العالم
مع تنمية قطاعات املوارد  ،وسأعمل أيضا ً علي ليس لها مكان في كندا،
ألغاء  ٦٩-Bill Cوالذي أثٌر بشكل سلبي علي وقد قلت هذا بوضوح جداً.
قطاع الوقود ،وبذلك يكون لدينا خطة أقتصادية وفي حكومة «هاربر» كنت
واحدا ً من أقوي األصوات
متكاملة للنهوض بأقتصاد كندا .
بخصوص مشروع  ، ٨-Bill Cبعض األسر لديها مع «جيسون كيني»
حتفظات علي تقويد حقوقهم كآباء وأمهات في التي أنتقدت التطرف  ،و
التعامل مع أبنائهم  ،أيضا ً البعض اآلخر لديه أنه يتعني علينا التأكد
 Billمن أن أي مسجد يعلم
بعض التحفظات علي مشروع القانون
التطرف للشباب يجب أن
١٦-C
فيما يتعلق باحلريات  ،ما هي خططك للتعامل يكون حتت مراقبة أجهزتنا
األمنية .فنحن نريد الناس
مع مشروعات القوانني هذه؟
(قانون «سي  ،»٨ -متعلق بتجرمي أآلباء إن حاولوا حني تأتي إلي كندا أن
توجيه األبناء لقبول جنسهم البيولوجي .كذلك تكون بال صراعات ،ال أن
جترمي األهل إذا اعترضوا على فكرة عالج اطفالهم جتلب الصراعات أو األحساس بالظلم هنا .ولهذا
بالهرمونات أو اجلراحة وهم في سن ما قبل البلوغ ،كنت واحدا ً من اللذين ساندوا حكومة هاربر في
أو إذا أقترحوا خضوع الطفل للعالج النفسي أو مشاريع القوانني التي قدمتها مثل مشروع قانون
االرشاد الروحي قبل مرحلة تغيير الهرمونات5١-BILL C .
وقانون سي  ١٦ -الذي بدعوى حماية املتحولني وساندت أيضا ً إسقاط اجلنسية الكندية عن
جنسيا ً والذي يراه البعض أيضا ً تعدى على حق األشخاص الذين يقومون بأعمال أرهابية بعد أن
اجلدية على
املرأة ويبيح تعرضها لألنتهاكات)
يأتوا إلي كندا  ،ولذلك سأعمل مبنتهي ّ
أجاب السيد « أتول» :في احلقيقة أنا أآلن عضو أال يكون هناك أي انتهاكات من تلك اجملموعات .وال
في البرملان  ،بخالف بعض املرشحني اآلخرين تنسي أنني من املاربني القدامى في اجليش وأعرف
لرئاسة احلزب في هذا السباق األنتخابي ،فهم عائالت فقدت أحبابها في احلروب ضد طالبان
ليسوا أعضاء في البرملان  ،ولذلك يكنني القول وأفغانستان و ال أريد أن ياتي لكندا من يقوم
أن الكتلة البرملانية حلزب املافظني في البرملان قد بأعمال متييز أو اضطهاد.
أقترحت تعديل في  ٨-BILL Cحتى نتأكد من ما هو تقييمك لتعامل حكومة الليبرالي مع
أنه ال يوجد أي آثار سلبية علي حقوق الوالدين أو وباء كوفيد  19؟ وما هي خطتك لتحسني دور
على احلريات الدينية ،وال يجب أن يكون هناك أي رعاية كبار السن بعد أن شهدت معدالت وفيات
قلق في التحدث مع العائلة أو مع الكاهن ،لذلك عالية خالل األزمة؟
حزب املافظني طلب تعديل منطقي و بديهي و بالنسبة لتقييمي حلكومة الليبرال مع وباء
سوف نرى هل سيساند الليبرال تعديل حزب كوفيد  ،١٩أصفه بالفشل ،فقد كان رد فعل
حكومة «ترودو» بطئ وغير فعال ،حيث طالب حزب
املافظني أم ال .
أما بالنسبه ملشروع القانون قد أعلنت أنني ال أريد املافظني بغلق احلدود مع الصني منذ يناير املاضي،
أن أري أي متييز ضد أي أحد في كندا ،وفي نفس و أنا شخصيا ً طالبت بفحص القادمني إلي كندا
الوقت ال أريد أن أري الناس ُجتَبر علي شئ يتنافى وكذلك وقف رحالت الطيران و األستعداد بنظام
مع معتقداتهم الدينية  ،نعم لدي حتفظات علي  Employment Insuranceمنذ فبراير املاضي،
 ١٦-BILL Cولهذا يجب أن نتأكد من أن تطبيقه والليبرال كانوا متأخرين و لهذا تفاقم حجم

جود نيوز  -جورج موسي

الكارثة .ولهذا عدد احلاالت عندنا كان أكبر مما
يجب أن يكون .كذلك كان رد فعلهم من الناحية
األقتصادية بطئ جدا ً أيضاً ،فقد تركوا كثير من
املشروعات الصغيرة بدون أي خطة  ،ووضعوا
الكثير من الكنديني على نظام  CERBللطوارئ،
ولآلن الكثيرين ال يريدوا أن يتركوه ،و بذلك فقدنا
الكثير من الوظائف التي نحتاجها! .ولهذا وصفت
لك أداء الليبرال بالفشل ،ولهذا يجب علينا
نحضر أنفسنا جيدا ً  ،كي نكون مستعدين
أن
ّ
املرة القادمة وأنا لدي خطة للتفاعل السريع
و أن يكون عندنا صناعات للماسكات  ،وقدرة
مستقلة لصناعة أجهزة احلماية الشخصية
في كندا .أما بالنسبة لدور الرعاية لكبار السن
 ،فدعني أقول لك أنني في األسبوع املاضي كنت
بدار رعاية  CHSLD HERRONفي مونتريال
لتصوير فيديو للحديث فيه عن خطتي كرئيس
للوزراء في هذا الصدد ،يكن تلخيصها في شيئني
أساسيني ،أولهما العمل
مع املقاطعات علي سد
الثغرات في دور الرعاية
اخلاصة بكبار السن،وثانيا ً
التأكد من وجود مالحقة
جنائية علي أي إهمال في
رعاية كبار السن في دور
الرعاية ألن هناك حاالت أهمال مؤسفة حدثت
بالفعل.
بالنسبة ألجهزة احلماية الشخصية  ، PPeأال
تري أننا بحاجة أن يكون لدينا هذه الصناعه
اخلاصة بنا هنا ألننا عانينا
من نقصها في بداية ظهور
كوفيد  19؟
بالفعل منذ بداية وباء
الكوفيد ،عملت مع رئيس
وزراء أونتاريو« ،دووج فورد»،
من أجل تصنيع املاسكات
هنا في أونتاريو  ،كما عملت
أيضا ً مع ممثلني من تايوان هنا
في كندا ،من أجل أحضار
ماسكات تايوانية لكندا.
وأنا أريد أن يكون لدينا
تلك الصناعة املهمة في
كندا بحيث ال يتعني علينا
األعتماد علي أي دولة أخري
في سد أحتياجاتنا عند حدوث كوارث.
عندما يكون مصل « كوفيد  »19جاهزا ً  ،هل
لديك خطط جلعله أجبارياً علي كل الكنديني ؟
أنا ال أؤمن بجعل أي شئ أجباريا ً  ،أنا أؤمن بالتعليم
 ،أؤمن أن منظمات الصحة العامة عندنا تشجع
الناس عليه  ،نحن لسنا دولة تقوم بتهديد أي
أحد بعقوبة كاحلبس أو ما شابه من أجل هذا.
ولكن ما أقوله للناس رمبا ال تستطيعون أن
تستخدمون وسائل املواصالت العامه أو أن يذهب
أبنائكم للمدارس إذا لم حتصلوا علي املصل ،أي
أن القرار سيقترن مبسؤوليات جتاهه .وأعتقد أن
هذا يتطلب تعديل بعض البنود اخلاصة باحلريات
الشخصية في امليثاق الكندي .ولكني أمتني
بالتأكيد أنه عندما يتم أثبات كفاءة املصل لوقف
خطورة أنتشار الفيروس ،أن يتم تطعيم الكنديني
وسأعطي املثل في ذلك.
ماذا عن خطتك حلماية األمن القومي الكندي
 ،وهل ستسمح لشركة « »Huaweiأن تقوم
بتنفيذ شبكة اجليل اخلامس اخلاصة بكندا ؟
لن أسمح لـ « ،»Huaweiبتنفيذ شبكة اجليل
اخلامس لكندا  ،قلت ذلك من أربع سنوات  ،كنت
واحدا ً من أوائل األصوات التي عبرت عن حتفظات
حقيقية جتاة وضع الشركات الصينية في كندا
وعلي خطورة ذلك علي األمن القومي .وكذلك

قمت منذ عامني بسؤال «ترودو» عن تالعب احلزب
الشيوعي الصيني مبنظمة الصحة العاملية،
وسألت هذا في مجلس العموم ،وسنكون أكثر
شدة مع الصني .أما بخصوص شبكة اجليل
اخلامس اخلاصة بنا ،فسيتعني علينا الشراكة مع
أحدي التكنولوجيات التي نثق بها ،كشركائنا من
التكنولوجيا أألوروبية أو األمريكية ،أو علي سبيل
املثال تكنولوجيا «اريكسون» ،وذلك طاملا متت
أجازتها من قبل وكاالت األمن القومي لدينا ومن
.Five eyes alliance
كيف تري فرصك في الفوز بهذا السباق
األنتخابي؟
أنا أعتقد أن حملتنا علي الطريق الصحيح للفوز
بزعامة حزب املافظني ،فلدينا أفضل املنظمني
واملتطوعون في كل أنحاء كندا  ،لدينا أكبر فريق
عمل  ،ولدينا أكبر منو في عدد األعضاء و املتابعني
حلملتنا علي السوشيال ميديا .ونحن نقوم بحملة
قوية جدا ً مبنية علي مبادئ
حزب املافظني .لدينا أيضا ً
دعم شخصيات بارزة في
حزب املافظني مثل «جيسون
كيني» رئيس وزراء إلبرتا
والذي يعلم جيدا ً أهمية أن
يفوز املافظني في األنتخابات
القادمة .هو أختارني كمثل الكثيرين من أعضاء
البرملان اآلخرين ،لذلك أنا واثق من الفوز ولكن أيضا ً
سنستمر في العمل اجلاد ألن هذه هي طبيعتي،
كما سيفعل كل أعضاء احلملة  ،سنستمر
جميعا ً في العمل اجلاد إلي النهاية.
أعضاء حزب احملافظني يصوتون اآلن علي رئاسة
احلزب وعلي رئيس وزراء كندا املقبل  ،هل تلخص
في نقاط ملاذا يفضل عضو حزب احملافظني
السيد «أرين أتوول» عن الثالث مرشحني اآلخرين
؟
أنا املرشح الوحيد الذي يكنه هزية «جاسنت ترودو»
في االنتخابات القادمة  ،وذلك لعدة أسباب  ،فأنا
عضو برملان وأستطيع أن أحاسب السيد «ترودو»
في سبتمبر بعد وباء كوفيد  , ١٩وبعد العجز الذ
وصل إلي التريليونات .وال شك أننا بحاجة لقائد
يكون مستعد لهذا ،فالسيد «مكاي» والسيدة
«لويس» ليسوا أعضاء برملان ،فقط السيد
سلوان وأنا أعضاء بالبرملان .ولهذا أعتقد أنني
الوحيد الذي يستطيع أن يفوز في هذا السباق
وفي األنتخابات القادمة أيضاً ،لقد جنحت ثالث
مرات كمحافظ قوي في منطقة تورونتو  ،وهي
املنطقة التي نحتاج فيها أن ن ُزيد من مقاعدنا ،
وقد أثبتت أنني لدي أفضل قدرة علي الوقوف
خلف هويتنا أمام األعالم وأمام أصوات كثيره في
األحزاب األخري  ،ذلك ألن لدي تاريخ قوي في العمل
السياسي مبني علي مبادئ لم تشوبه أي أخطاء.
وبجانب خبرتي السياسية ،كنت أيضأ ً في اجليش
ملدة أثنتي عشر عاما ً وخدمت في كل أنحاء كندا.
كذلك عملت في القطاع اخلاص لعقود .وأساهم
مع املنظمات اخليرية التي تساعد املاربني القدامي
وتساعد اللذين يحتاجون للمساعدة .لهذا فلدي
خبرات عظيمة ولذلك أنا املرشح الصحيح إذا أردنا
الفوز في األنتخابات القادمة.
ً
لقد أنهيت أسئلتي وميكنك أن تضيف شيئا رمبا
لم اتطرق له في هذه املقابلة أو تريد أن ترسل
رسالة إلي جاليتنا  ،فهل تريد أن تضيف شيئاً ؟
حسنا ً  ،لقد كان لي محادثات كبيرة ومهمة مع
أعضاء من اجلالية القبطية في منطقة GTA
 ،وفي مونتريال أيضاً ،تقابلت األسبوع املاضي
مع سياسيني و أعضاء بارزين من اجلالية مثل
«آن فرانسيس» و «مرمي أسحق»  ،وأيضا ً قابلت
األسقف هناك وكنت مهتما ً أن تعلم اجلالية أنني
سأكون صديقا ً وشريكا ً و نصيراً.

أقول لألقباط أنني سأكون
صديق ًا وشريك ًا ونصير ًا
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· Restore the Office of Religious Freedom
· Defund CBC
· No Carbon Tax
· Stop illegal border crossers
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حـــــــوارات

لي�شلن لوي�س يف حوار ل «جود نيوز»

فقدنا الكثير من حرياتنا األساسية في كندا بسبب جسنت ترودو والليبراليني
سوف ألغي مشروع القانون  ، C-16الذي يهاجم حرية التعبير  ،وسأعيد كتابة قانون C-8
حملتي اإلنتخابية جيدة جدا وحكومتي ستقود بالقدوة
لن أجعل تطعيم الكورونا إلزاميا  ،وهذا ما سوف أفعله لتحسني دور رعاية كبار السن
جود نيوز  -ندا باخوم
أيضا.
ليسلن لويس محامية وسياسية كندية ولدت في جامايكا القانون من جديد بأكمله ،فسوف ألغيه ً
وأنتقلت للعيش في كندا وهي في عمر اخلمس سنوات،
وعاشت في منطقة «ايست يورك» ،وتخرجت من جامعة تورنتو
وحصلت علي عدة درجات علمية أهمها دكتوراه في القانون
الدولي .في فبراير من هذا العام قررت الترشح لرئاسة حزب
املافظني بعد إستقالة «أندرو شير» ،ولهذا كان ل «جود نيوز»
احلوار التالي معها ،ملساعدة قرائنا من أعضاء حزب املافظني
ملعرفة خطط مرشحة رمبا تكون الفائزة برئاسة احلزب:

ما هي خطتك إلعادة تنشيط االقتصاد الكندي
ععدالكوفيد ١٩-واستعادة تصنيف « Canada›s؟Tri-
»ple A credit rating

الشك أن املشوار طويل إلعادة التوازن في
امليزانيات والتي سوف تتطلب جهد وعزم
شديد مثل التخطيط اجليد .يجب أن نلتزم
ونتعهد بأن ال نقتصر فقط على تنشيط
اقتصادنا مجددا ً بخطط متُ كن الشركات
الصغيرة ورجال األعمال ،كما أننا ايضا ً
نحن بحاجة إلى البدء في تقليل النفايات
احلكومية.
ولهذا سأضع حدا لتعليق املباني الفارغة
في وسط مدينة أوتاوا التي يرغب القطاع
اخلاص في شرائها وإعادة تنشيطها في
عاصمتنا .ويكن لدافعي الضرائب االدخار
من خالل قطع أموال الشركات التي تبلغ
قيمتها مليون دوالر ،والتي كان الليبراليون
يقومون بتمريرها إلى أصدقائهم على مدى
السنوات اخلمس املاضية .سأقوم بسحب ال
 250مليون دوالر استثمار من البنك اآلسيوي الستثمارات البنية
التحتية الذي يقوم ببناء خطوط األنابيب في الصني ،وسنعيد
استثمار هذا املال في البنية التحتية الكندية التي ستخلق
اآلالف من فرص العمل وتساعدنا على استعادة اقتصادنا.
سأضع حدا ً للممارسة املعروفة باسم «»March madness
والتي حتفز اإلدارات احلكومية على إهدار أجزاء كبيرة من
ميزانياتها على أجهزة تلفزيونية جديدة ،وأثاث ومعدات املكاتب،
والعقود اخلارجية كل عام جملرد ملئ بنود ميزانيتها.
اعد الكنديني بأنني سأستخدم كل األدوات املتاحة لزيادة
االستثمار في كندا ،وتنشيط الطاقة ،والزراعة واملوارد األخرى.
سأستثمر في الصناعة وأضع كندا في موقع قوة إذا تعرضت
ألزمة مثل أزمة الكوفيد )COVID-19( ١٩-مرة أخرى.
أيضا بإلغاء مشروع القوانني  C-48و  C-69للمساعدة
سأقوم ً
في إعادة بناء املزيد من خطوط األنابيب وإيصال مواردنا إلى
السوق.

سأكون صاد ًقا مع الكنديني فإعادة كندا إلى املسار
الصحيح ماليا ً سوف يتطلب العزم والعمل الشاق ،وأنا
اعتقد على أن حكومتي ستقود بالقدوة.
لدى العديد من اآلباء بعض املاوف بشأن مشروع
القانون  C-8الذي يرونه بأن احلكومة تتعدى على
حقوقهم األبوية .ما هي خططك للتعامل مع هذا
مشروع القانون باإلضافة إلى مشروع قانون C-16؟
سوف ألغي مشروع القانون  ، C-16الذي يهاجم حرية التعبير ،
ويهدد بالغرامات والعقوبات ضد األشخاص الذين يستخدمون
الكالم غير الصحيح .وأعتقد أن القوانني الكندية حتمي بشكل
كاف ضد االنتهاكات واملضايقات والتحرش لألفراد.
ٍ
من حيث  ، C-8أنا ال أؤيد بأي حال املمارسات املؤذية واملسيئة
أو العالج القسري .مشروع القانون  8-Cمكتوب بشكل سيئ
للغاية لدرجة أنه من املتمل أن يجرم اآلباء والرعاة جملرد إجراء
محادثات مع األطفال .آخر شيء يحتاج إليه األطفال عندما
يتعاملون مع القضايا واملواقف الصعبة هو أن يخاف آباؤهم
من التحدث إليهم ،ألنه يكن تغريهم أو سجنهم لقولهم
«الشيء اخلطأ» .أعتقد أنه يجب السماح لألطفال بالتعامل مع
املواقف الصعبة وإدراكها دون التعرض إلجراءات طبية وتدخالت
تتعلق بالهوية اجلنسية .وإن لم تتم إعادة كتابة هذا مشروع

نحن جريدة العديد من قرائها من اجملتمع
القبطي ،وكما تعلمون قبل بضع سنوات،
بعد الثورة املصرية في عام  ،2011كانت
مصر حتكمها جماعة اإلخوان املسلمني.
وجتربة اجملتمع القبطي مع هذا النوع
من احلكومة الدينية لم تكن جيدة على
اإلطالق (و التي قامت باستخدامالطريقة
الديقراطية لتشكيل احلكومة والبرملان
ولكن طريقتها
في احلكم لم تكن ديقراطية
على اإلطالق) .هذه التجربة ال
تزال محفورة في ذهن اجملتمع
القبطي وجعلت العديد من
األقباط قلقني بشأن تأثير التيار
اإلسالمي عليالسياسة في
كندا .كيف ستعالج هذا القلق
وتؤكد لهم أن كندا ستبقى
كما هي ،بلد جلميع الكنديني؟

للعناصر التي نحتاجها في أزمة قد تعيق
قدرتنا على حماية سيادة وامن الدولة.
سأعيد تقييم عالقتنا مع الصني متا ًما ولن
أسمح أب ًدا لشركة  Huaweiباملشاركة في
شبكة  5Gاخلاصة بنا.

ما هو شعورك جتاه فرصك في الفوز في
سباق القيادة؟ وملاذا يفضل املافظون
السيدة لويس أكثر من املرشحني
الثالثة اآلخرين؟

املافظون والكنديون بشكل عام ال يبحثون
عن نفس األساليب القدية في السياسة .أنا
من القاعدة الشعبية التي تعمل على أرض الواقع ،مع العائالت
العادية والكنديني الذين يبحثون عن قائد يشمل آرائهم في بناء
الرؤية حلزبنا وبلدنا.
سخر الناس مني في الواقع عندما قلت أنني سأدخل السباق،
وشككوا في أنني أستطيع حتى احلصول على ما يكفي من
التوقيعات للتأهل .لكننا جتاوزنا اآلن كل التوقعات املعقولة
وشهدنا حركة شعبية تنمو مما جعلنا جنتاز املتصدرين املفترضني
من حيث عدد األشخاص الذين كانوا يتبرعون حلملتي.
حسب كل املقياس التي يكننا قياسها ومبيعات العضوية
والتبرعات وبياناتنا اخلاصة ،تبدو احلملة جيدة ج ًدا بشأن فرصي
السبب الذي جعل والداي يتركان في الفوز.
كل شيء وراءهما للهجرة إلى في حالة الفوز في سباق القيادة ،كيف تخطط لتوحيد
كندا هو ألنهما كانا يعتقدان أن غالبية الكنديني من خلفك للفوز في االنتخابات
هذه هي أفضل بلد في العالم العامة؟
أيضا املساعدة
لتربية أطفالهما .جزء كبير من سأركز على القضايا التي توحدنا ،لكنني أريد ً
أيضا .ال
هذا السبب كان ألن هذه الدولة في إنشاء ثقافة ال نخاف فيها من املادثات الصعبة ً
دعمت الديقراطية وحمت حرياتنا .لقد فقدنا الكثير من يكنك جمع األشخاص م ًعا عندما يشعرون باخلوف من التحدث
حرياتنا األساسية خالل السنوات القليلة املاضية ،ولم يكن عن القضايا التي تهمهم.
ذلك بسبب اإلسالم السياسي بقدر ما كان بسبب األجندة ال أتطلع إلى تقسيم الناس من أجل احلصول على قاعدة ضيقة
االشتراكية جلسنت ترودو والليبراليني.
وعاطفية .سوف أقوم ببناء احلزب من خالل طرح رؤية يكن أن
أتخذ
سوف
حرياتنا.
وحماية
يجب أن ندافع عن الديقراطية
تساعد في رفع كل كندي .سوف أشارك رؤية لكندا حيث أنها
وسأفعل
والدين.
التعبير
في
حريتنا
إجراءات ملموسة حلماية
ليست منطقة واحدة ضد األخرى ،لكننا جمي ًعا نسير في
للعالم
احلرية
منارة
وجلعلنا
الديقراطية
كل ما بوسعي حلماية
نفس االجتاه لبناء بلد حر ومزدهر.
مرة أخرى.

ما هو تقييمك للطريقة التي تتعامل بها احلكومة
الليبرالية مع جائحة كوفيد 19؟ ما هي خططك
لتحسني دور رعاية كبار السن ومرافق الرعاية الكندية
طويلة األمد لتجنب ما حدث أثناء الوباء؟ عندما يكون
لدينا لقاح متاح  ،هل تخطط جلعله إلزام ًيا جلميع
الكنديني قبل العودة إلى وضعهم الطبيعي؟

إزعاجا بشأن رد الليبراليني على  COVID-19هو
اجلزء األكثر
ً
أنهم لم يكونوا صريحني مع الكنديني حول سبب اتخاذهم
للقرارات التي اتخذوها .على سبيل املثال ،عندما كان العديد
جناحا
منا يستخدمون أقنعة ألننا رأينا أن بلدان ًا أخرى حتقق
ً
باستخدام األقنعة ،قالوا إنه ال يجب ارتداءها.ثم بعد شهور
غيروا رأيهم واآلن يتعرض الناس للهجوم لكونهم متشككني
في األقنعة .في كلتا املرات يطلبوا أن نثق بهم دون إعطاء أي
وثائق أو اثباتات علمية .ليست هذه هي الطريقة التي تقود بها
دولة .يريد الكنديون أن يكونوا على علم بقراراتهم وأن يقدموا
التضحيات الضرورية التي يدعمها العلم والوثائق.
سأراجع مبادرات سياسة وزارة الصحة الكندية اخلاصة مبرافق
الرعاية طويلة األمد .وسأقدم معايير التصميم الوطنية للتأكد
من أن التهوية احلرارية وأنظمة التكييف واملعايير مصممة
للحد من انتشار الفيروسات املمولة ج ًوا مثل .COVID-19
لن أجعل اللقاح إلزامي وأعتقد أن التطعيم يجب أن يكون قرارًا
شخصيا ً تتخذه بينك وبني طبيبك.

ما هي خططك حلماية أمن كندا؟ هل ستسمح لـ
( )Huaweiبتطوير شبكة  5Gاخلاصة بنا؟

نحن بحاجة إلى البدء بإدراك أن العناصر األساسية مثل معدات
الوقاية الشخصية وحتى بعض سالسل اإلمدادات الغذائية
هي قضايا تتعلق باألمن القومي .إن االعتماد على دول أجنبية

تهنئة
يتقدم كل من
د /جمدي حنني
و اأ�شتاذ /عاطف حنا
بتهنئة
مهند�س� /شامح البان
بخطوبة اأبنتة �شيلفيا البان
على مارك جورجي
م�شلني للرب ان يبارك حياتهم
ويكلل م�شتقبلهم
بالربكة
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قدم في العراق )(1
ملا انتهت اجليوش احلجازية الى
اليمامة(البحرين) ،بعد الفراغ من حروب الردة،
امرها اخلليفة ابو بكر الصديق ان تتوجه الى
العراق .وكانت تسكنه جماعات مختلفة
االعراق والثقافات :فرس واشوريني ،وكلدان،
وعرب من احليرة واملناذرة ،من بني تغلب ،وبني
بكر بن وائل ،وبني منر ،وإياد وغيرهم وكانوا
معظمهم يدين باملسيحية على املذاهب
النسطورية وامللكانية والعقوبية .وبينما
كانت هذه القبائل واالعراق تتمتع بقدر كبير
من احلرية والتعايش ،كان هناك صراع بني
االمبراطوريتني املتداعيتني :الفارسية في
العراق والشرق ،والرومانية في الشام والغرب.
الى جانب الصراعات الداخلية في كل منهما.
اجته اجليش من اليمامة الى العراق غازيا يخضع
البلدة تلو االخرى حتى بلغ مكان يدعى الثني،
في هذا املكان» قتل من الفرس مقتلة عظيمة
يبلغون ثالثني ألفا ً سوى من غرق ومنعت املياه
املسلمني من طلبهم .وقسم(خالد) الفيء
وأنفذ األخماس إلى املدينة وأعطى األسالب من
سلبها ،وكانت الغنيمة عظيمة ،وسبى عياالت
املقاتلة ،وأخذ اجلزية من الفالحني وصاروا ذم ًة.
وكان في السبي أبو احلسن البصري ،وكان
نصرانياً ،وأمر على اجلند سعيد بن النعمان،
وعلى احلرز(الغنائم) سويد بن مقرن «(ابن االثير،
الكامل في التاريخ ،جـ  ،٢صـ  .)٢4٠وجتمع
الفرس في الوجلة ،وانضمت اليهم قبيلة
بكر ابن وائل للدفاع عن ارضهم وعرضهم« ،
فلقيهم (خالد) بالوجلة وكمن لهم فقاتلهم
قتاال ً شديدا ً أشد من األول  ..وأخذ خالد من
بني أيديهم والكمني من خلفهم فقتل منهم
خلقا ً كثيرا ً  ..وأصاب خالد ابنا ً جلابر بن بجير
وابنا ً لعبد األسود من بكر بن وائل  ..وبذل األمان
للفالحني ،فعادوا وصاروا ذم ًة ،وسبى ذراري
املقاتلة ومن أعانهم «(الكامل ،جـ  ،٢صـ )٢4١
وتضافرت قبائل عجل ،وتيم الالت ،وضبيعة،
وجابر بن بجير ،وعرب الضاحية من أهل احليرة
مع الفرس اليقاف تقدم عرب شبه اجلزيرة ،حتى

ال يصيبهم ما اصاب البكريني .والتقى اجلمعان
عند مكان يدعى أليس على الفرات « ،واقتتلوا
قتاال ً شديدا ً  ..فقال خالد :اللهم إن هزمتهم
فعلي أال أستبقي منهم من أقدر عليه حتى
أجري من دمائهم نهرهم .فانهزمت فارس
فنادى منادي خالد :األسراء األسراء إال من امتنع
فاقتلوه .فأقبل لهم املسلمون أسراء ووكل
بهم من يضرب أعناقهم يوما ً وليل ًة .فقال له
القعقاع وغيره :لو قتلت أهل األرض لم جتر
دماؤهم ،فأرسل عليها املاء تبر يينك؛ ففعل،
وسمي نهر الدم  ..وبلغ عدد القتلى سبعني
ألفاً ،وكانت الوقعة في صفر .فلما فرغ من
أليس سار إلى أمغيشيا ،وقيل اسمها منيشيا،
فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله ألن أهلها
أعجلهم املسلمون أن ينقلوا أموالهم وأثاثهم
وكراعهم وغير ذلك ،وأرسل إلى أبي بكر بالفتح
ومبلغ الغنائم والسبي وأخرب أمغيشيا .فلما
بلغ ذلك أبا بكر قال :عجز النساء أن يلدن مثل
خالد «(الكامل ،جـ  ،٢صـ .) ٢43 ،٢4٢
وفر مرزبان(حاكم) احليرة الفارسي ملا بلغه
موت أردشير(كسرى) ،وكان على اهل احليرة ان
يواجهوا مصيرهم بانفسهم ،فتحصن اهل
القصور بقصورهم ،بينما وقع اهل الدور واالديرة
فريسة للغزاة ما بني االجالء والقتل ،حتى
صرخ فيهم القسوس والرهبان ان يستسلموا،
ففعلوا وتوقف القتال ،وفي ذلك يقول ابن
االثير « :وقاتلهم املسلمون فافتتحوا الدور
والديرات وأكثروا القتل .فنادى القسيسون
والرهبان :يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم!
فنادى أهل القصور املسلمني :قد قبلنا واحدة
من ثالث ،وهي :إما اإلسالم أو اجلزية أو املاربة،
فكفوا عنهم  ...وصاحلهم على مائة ألف
وتسعني ألفاً ،وقيل :على مائتي ألف وتسعني
ألفاً ،وأهدوا له هدايا .فبعث بالفتح والهدايا
إلى أبي بكر ،فقبلها أبو بكر من اجلزاء .وكتب
إلى خالد أن يأخذ منهم بقية اجلزية ،ويحسب
لهم الهدية .وكان فتح احليرة في شهر ربيع
األول سنة اثنتي عشرة ،وكتب لهم خالد

كتاباً ،فلما كفر أهل السواد
بعد موت أبي بكر ضيعوا
الكتاب ،فلما افتتحه املثنى
ثانية عاد بشرط آخر ،فلما
عادوا كفروا ،وافتتحها سعد
بن أبي وقاص ووضع عليهم
أربعمائة ألف»(الكامل ،جـ
 ،٢صـ  .)٢44 ،٢43وحيث
انهم أقروا باسالمهم حتت
التهديد ،لذلك تراجعوا عندما اتيحت لهم
فرصة االرتداد .وهذا يؤكد ان طريق الدين يجب
ان يكون الدعاة واملبشرين وليس الفرسان
املدجيني .وان تكون الدعوة بقتناع وبدون قيد او
شرط (اجلزية او القتال).
وملا رأى بعض الدهاقني ما جرى لغيرهم
في احليرة وغيرها ،انهم استسلموا ودفعوا
اجلزية « ،فصاحلوه (استسلوا له) على ما بني
الفالليج(مكان) إلى هرمز جرد(مكان) على
ألفي ألف(مليونني) ،وقيل :ألف ألف سوى ما
كان آلل كسرى .وبعث خالد عماله ومساحله،
وبعث ضرار بن األزور وضرار بن اخلطاب والقعقاع
بن عمرو واملثنى بن حارث وعتيبة بن النهاس
فنزلوا على السيب ،وهم كانوا أمراء الثغور
مع خالد ،وأمرهم بالغارة ،فمخروا ما وراء ذلك
إلى شاطىء دجلة ،وكتب خالد إلى أهل فارس
يدعوهم إلى اإلسالم أو اجلزية فإن أجابوا وإال
حاربهم»(الكامل ،جـ  ،٢صـ .)٢45 ،٢44
وبعد احليرة استولى على (األنبار) و(عني
التمر) حيث هرب مهران الفارسي بجنوده وترك
قبائل العرب مثل بني تغلب وإياد يواجهون عرب
احلجاز فتحصنوا في حصن عقة ،ثم طلبوا
االمان من خالد « ،فأبى ،فنزلوا على حكمه،
فأخذهم أسرى .وقتل عقة ،ثم قتلهم أجمعني.
وسبى كل من في احلصن ،وغنم ما فيه .ووجد
في بيعتهم(كنيستهم) أربعني غالما ً يتعلمون
اإلجنيل ،فأخذهم فقسمهم في أهل البالء،
منهم :سيرين أبو محمد ،ونصير أبو موسى،
وحمران مولى عثمان .وأرسل إلى أبي بكر باخلبر

عازف اجليتار
حتيط باإلنسان الكثير من األلوان التي تؤثر في
ويتم استخدام
حالته النفس ّية ،وتقلبات مزاجهّ ،
األلوان في الكثير مجاالت احلياة اليوم ّية ،ممّا ّ
حث
العلماء على دراسة األلوان ،وتأثيراتها على حياة
اإلنسان ،وفي هذا املقال اخترت اللون األزرق ،
فكما ذكر بعلم النفس ان اللون األزرق لون التعبير
عن الذاتّ ،
ويدل على الوحدة ،االنسجام ،الهدوء،
والثقة ،كما ان وجوده في املكان يعطي إحساسا ً
باالسترخاء ،والطمأنينة ،والتوازن ،ويق ّلل من
مشاعر الغضب ،ويخ ّلص من ضغوطات احلياة ،إذ
ٌ
العصبي ،ومهدئٌ لألشخاص
منشط للجهاز
إنّه
ّ
العصبيني ،ويُستخدم في بعض الثقافات إلبعاد
األرواح الشريرة ،ولكن عزيزي القارئ األمر اختلف
متاما عند بيكاسو فداللة اللون األزرق لديه لها
شكل آخر فنجد لوحة «عازف اجليتار العجوز»
تو ّفر منوذجا ممتازا لطبيعة لوحات املرحلة الزرقاء،
تعمد فيها بيكاسو رسم شخوص لوحاته
التي ّ
بهيئات منكسرة ومش ّوهة.
في هذه اللوحة عزيزي القارئ ّ
متكن بيكاسو من
التعبير ببراعة عن التدهور اجلسماني واملعنوي
للشخصية موضوع اللوحة .فيظهر العازف
العجوز األعمى مبالبسه الر ّثة وجسده الضعيف

وهو يعزف على جيتاره بال اهتمام ،وقد اتّخذ
وضع جلوس غير مريح وظهر كما لو انه ال ينتظر
أي عزاء او نظره عطف أو إشادة من العالم
ّ
امليط به ،أو كما لو أن احلياة تس ّربت من جسده
الشاحب ولم تعد تعني له شيئا على اإلطالق.
تعتبر هذه اللوحة من أشهر ما رسم بيكاسو
خالل ما ُعرف باملرحلة الزرقاء (.)١٩٠4 – ١٩٠١
وفي املرحلة الزرقاء أصبح اللون األزرق يطغى

على اللوحات التي رسمها بيكاسو في تلك
الفترة.
وقد تباينت التفسيرات عن سبب اقتصار
بيكاسو على ال ّرسم بذلك اللون حتديدا ،لكن
أقرب تلك التفسيرات إلى املنطق هو أنه أراد

من خالل استخدامه ذلك اللون
بالذات تصوير احلالة النفسية التي
كان ي ّر بها آنذاك .وهي مزيج من
احلزن والسوداوية والبرود ،نتيجة
عدة عاشها بيكاسو كان
ظروف ّ
أهمها انتحار أحد أصدقائه
من ّ
املق ّربني.
أما املوضوع املهيمن على لوحات
املرحلة الزرقاء فقد كان حياة
الفنان نفسه الذي كان يعاني
النبذ والعزلة ،وقد كان يرى ذاته في صور الفقراء
واملتس ّولني الذين كان يرسمهم.
لوحات بيكاسو في املرحلة الزرقاء كانت ،مبعنى
ما ،تلخيصا حلياة الفنان نفسه .إذ كان يعاني
الفقر واحلزن ،كما كان واقعا حتت تأثير ابتعاده
عن عائلته في برشلونة .ولوحاته في تلك الفترة
تشي بتعاطفه العميق مع املنبوذين والفقراء
واملكفوفني وذوي العاهات ،وباختصار كل من
يعيش على هامش احلياة.
العازف العجوز كان أحد بؤساء املرحلة الزرقاء ،أي
نفس الفئة التي وجد بيكاسو نفسه متعاطفا
مع أفرادها بعد وصوله إلى باريس ألول مرة وكان

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
واخلمس»(الكامل ،جـ  ،٢صـ ) ٢4٦
ثم اجته احلجازيون الى دومة
اجلندل حيث التقاهم اجلودي
في جمع من عرب بهراء ،وكلب،
وغسان ،وتنوخ ،والضجاعم،
فانهزمت القبائل “ فأخذهم خالد
فقتلهم حتى سد باب احلصن،
وقتل اجلودي وقتل األسرى إال
أسرى كلب ،فإن بني متيم قالوا
خلالد :قد أمناهم ،وكانوا حلفاءهم ،فتركهم.
ثم أخذ احلصن قهرا ً فقتل املقاتلة وسبى
الذرية والسرح فباعهم ،واشترى خالد ابنة
اجلودي ،وكانت موصوف ًة “(الكامل ،جـ  ،٢صـ
.) ٢4٧
ثم اجته احلجازيون الى الثني حيث التقوا
ببني البرشاء ،فاحاطوا بهم “ وجردوا فيهم
السيوف ،فلم يفلت منهم مخبر ،وغنم – خالد
 وسبى وبعث باخلبر واخلمس مع النعمان بنعوف إلى أبي بكر ،فاشترى علي بن أبي طالب،
كرم اهلل وجهه ،بنت ربيعة بن بجير التغلبي،
فاتخذها فولدت له عمر ورقية “ .ثم التقى
بأصحاب الهذيل في مكان يقال له البشر “
فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها
وقسم الغنائم ،وبعث اخلمس إلى أبي بكر”.
ثم سار من الرضاب إلى الفراض ،وهي تخوم
الشام والعراق واجلزيرة ،حيث التقي بحاميات
من الروم والفرس ومن تغلب وإياد والنمر،
مجتمعني” فاقتتلوا قتاال ً عظيما ً وانهزمت
الروم ومن معهم ،وأمر خالد املسلمني أن ال
يرفعوا عنهم ،فقتل في املعركة وفي الطلب
مائة ألف “ ،ثم رجع الى احليرة.
“ وأتى خالد حاجا من الفراض سرا ومعه عدة
من اصحابه يعسف بالبالد فاتى مكة ورجع
 ...واغار خالد بن الوليد على سوق بغداد ووجه
املثني (ابن حارثة) فاغار على سوق فيها جمع
لقضاعة وبكر واغار ايضا على مسكن وقطربل
وتل عقرقوف وبادوريا (قرى من بغداد) “(الكامل،
جـ  ،٢صـ .)٢5٢

بقلم :ن�رسين عي�صى� -صا�صكا�صوان
عمره ال يتجاوز التاسعة عشرة.
وقد افرد بيكاسو لهذه الفئة
العديد من اللوحات التي
تص ّورهم في كافة أشكال
احلرمان والبؤس مستخدما
اللون األزرق ،الذي أصبح بفضل
بيكاسو ومرحلته الزرقاء رمزا
للسوداوية واحلزن وخل ّو احلياة
نفسها من أي معنى أو هدف.
يعتبر الفنان أسبانى األصل بابلو
بيكاسو من أهم الظواهر الفنية التشكيلية
على االطالق في القرن العشرين باعتباره متعدد
املواهب كما أنه مارس فنون متعددة غير فن
الرسم مثل املسرح والكتابة والنحت واخلزف
كما استخدم خامات متعددة وقد بلغت أسعار
لوحاته في بورصة الفن التشكيلي ارقاما فلكية
وتناولته جميع وسائل االعالم والزالت ،كما تناول
حياته الكثير من الكتاب وكتب عنه كبار نقاد
الفن في العالم.
واآلن عزيزي القارئ بعني من ترى اللون األزرق
بعني علم النفس اللوني ام بعني بيكاسو ام تراه
بعينك انت بشكل آخر؟!

16

ال�صبت  8اغ�صط�س  - 2020ال�صنة ال�صابعة  -العدد ال�صابع وال�صتون بعد املائة

)Saturday, August 8th, 2020 - Issue (167

ار�صنال يتوج بكاأ�ض االحتاد االإجنليزي
يحررها سمير اسكندر

فاز فريق أرسنال على نظيره
تشيلسي بهدفني مقابل هدف
وحيد في املباراة التي جمعت
بينهما في نهائي كأس االحتاد
اإلجنليزي .جاء هذا بعدما كان
تشيلسي متقدما في النتيجة
بهدف نظيف مع بداية اللقاء،
وسجله الالعب األمريكي
كريستيان بوليسيتش في
الدقيقة اخلامسة.
الهدف جاء بعد متريرة رائعة من
الفرنسي أوليفييه جيرو وترويض رائع من بوليسيتش الذي أودع الكرة بشكل
رائع في شباك احلارس مارتينيز.
وبعدها في الدقيقة الـ  ٢٨حصل اجلابوني بيير إيريك أوبامياجن على ركلة جزاء
سجلها بنفسه لتكون هدف التعادل لصالح املدفعجية .استمرت محاوالت
الفريقني خالل ما تبقى من دقائق في الشوط األول دون جدوى نظرًا لتألق الدفاع
وحارسي املرمى.
وأصبح أوبامياجن هو خامس العب في التاريخ يسجل ثنائية أو أكثر في نفس
اللقاء على ملعب ويبيلي أكثر من مرة واحدة ،بعد يان رايت ،وبريان روبسون ويان
راش وإريك كانتونا.
باإلضافة لذلك أصبح أكثر من يسجل أهدا ًفا لكل أندية الدوري اإلجنليزي منذ
انضمامه ألرسنال في فبراير  ٢٠١٨بواقع  ٧٠هد ًفا ،أكثر حتى من أقرب منافسيه
محمد صالح جنم ليفربول الذي سجل  ٦٨هد ًفا في نفس الفترة.
بهذه النتيجة يحقق ميكيل أرتيتا اللقب األول له في مسيرته التدريبية برفقة
أرسنال ،ويبقى على فرانك المبارد االنتظار حتى يرفع أول ألقابه الحقًا.

ماذا تغري يف الزمالك بعد
اأزمة كورونا؟
قبل أزمة وباء فيروس كورونا املستجد (كوفيد
 ،)١٩كان يسير الزمالك على خطوات ثابة خاصة
بعد التتويج بلقبي السوبر األفريقي على حساب
الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر
موسمني ،بجانب الفوز بلقب السوبر املصري أمام
الغرمي األهلي بضربات الترجيح عقب نهاية اللقاء
في وقته األصلي بالتعادل السلبي.
الزمالك لم يكتف بالبطوالت إمنا شهد شهر فبراير
املاضي مواصلة الفريق األبيض مشواره نحو احلصول
على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في
تاريخه ،وكان هذا بإقصاء الترجي بالفوز عليه (-3
 )٢مبجموع املباراتني ذهابًا وإيابًا ليضرب بطل مصر
موع ًدا مع الرجاء البيضاوي في دور نصف النهائي.
وهنا السؤال ماذا تغير في الزمالك بعد قرابة خمسة
شهور من التوقف؟ اإلجابة سوف نستعرضها في
السطور التالية:
 جتديد عقد كارتيرون:في يونيو املاضي ،أعلن نادي الزمالك عبر رئيسه
مرتضى منصور ،التوصل التفاق مع املدير الفني
الفرنسي باتريس كارتيرون على جتديد العقد ملدة
موسم جديد في ظل النتائج املميزة للمدرب
الفرنسي وحتدي ًدا عبر مسابقة دوري أبطال أفريقيا
والتتويج بلقبي السوبر األفريقي واملصري.
كارتيرون قاد الزمالك خل ًفا للمقال الصربي ميتشو
بعد سوء النتائج محل ًيا من خالل اخلسارة من إنبي
بهدف مقابل هدفني ،وأعقبه بعد ذلك اخلسارة
بثالثية نظيفة من مازيبي الكونغولي في أولى
مباريات دور اجملموعات.
 عودة املصابني:الزمالك خالل الفترة املاضية استعاد خدمات العبه
مصطفى فتحي والذي عانى من اإلصابة في الركبة

ليغيب عن الفريق األبيض خالل فترة ما قبل كورونا،
لكن في الفترة احلالية استعاد كارتيرون ورقة
هجومية ليتم االستعانة به خالل الفترة املاضية.
وكان مصطفى فتحي من بني العبي الزمالك الذين
تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد
 )١٩بجانب الثنائي اآلخر كرمي بامبو ومحمد عواد
قبل أن يتم شفاء الثالثي رسم ًيا من اإلصابة.
 انفجار الشباب:كارتيرون استغل املباريات الودية األخيرة من أجل
الدفع بالالعبني الشباب ،حيث شهدت الفترة
املاضية ظهور أكثر من ناشئ مبستوى ملفت
بداية من حسام فيصل والذي سجل ثالثة أهداف
(هاتريك) في شباك وادي دجلة في ودية أقيمت على
ملعب «بتروسبورت»
أيضا ظهور العب شاب آخر
ودية وادي دجلة شهدت ً
خطف األنظار وهو حسام أشرف الذي سجل هد ًفا
في شباك الفريق الدجالوي.
 صفقة تونسية:أصبح الزمالك قري ًبا من اإلعالن عن صفقة تونسية
تتمثل في قائد فريق الصفاقسي التونسي حمزة
املثلوثي لكي يدعم مركز الظهير األين للفريق
األبيض في الفترة املقبلة.
املثلوثي كان في مصر خالل الفترة األخيرة حيث
ظهر مع العب الزمالك التونسي فرجاني ساسي
في إشارة إلى اقترابه للقلعة البيضاء وشهدت
الفترة املاضية ،اعتماد كارتيرون على حازم إمام
لقيادة اجلبهة اليمنى إلى جانب تصعيد الشاب
أحمد عيد والذي شارك في مباراتي أسوان
واإلسماعيلي في الدوري إلى جانب لقاء برييرو دي
أوجستو األجنولي اجلولة األخيرة من دور اجملموعات
مبسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ريا�صــــــــــة

عر�ض فلكي ينتظر مي�صي
اإذا قرر مغادرة بر�صلونة

ذكرت تقارير إعالمية أن عرضا فلكيا
ينتظر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
إذا قرر مغادرة فريقه برشلونة ،في نهاية
املوسم اجلاري .وأشار املصدر إلى أن إنتر
ميالن اإليطالي مستعد لتقدمي ٢٦٠
مليون يورو إلى ميسي إذا قرر مغادرة
برشلونة هذا العام.
وكانت تقارير إعالمية قد كشفت في
وقت سابق أن قصة الوالء ،التي جمعها
ميسي البالغ من العمر  33عا ًما ،في
برشلونة ،قد تنتهي قري ًبا ،بعد أن
أوقف املفاوضات لتجديد عقده ،الذي

سينتهي بعد عام .ووفقًا لصحيفة
« »thesunاإليطالية ،سيقترح إنتر
عق ًدا مع ميسي ملدة  4سنوات ،والذي
سيعطي ميسي رات ًبا سنويًا صا ًفيا
قدره  5٠مليون يورو ،إذا وافق ليو على
العرض ،فإن صافي ربح ميسي سيكون
أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو،
الذي يحصل على  ١3مليون يورو سنويا
مع يوفنتوس .يشاع أن رئيس إنتر ميالن،
ستيفن زانغ ،قد أجرى بالفعل محادثات
مع ممثلي ميسي ،وحتدث إلى رئيس
برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو.

«كاف» يحدد الدولة امل�صت�صيفة للمتبقي
من مباريات «الكونفدرالية»
حدد االحتاد األفريقي لكرة القدم «كاف» الدولة التي ستستضيف ما تبقى من
مباريات بطولة الكونفدرالية األفريقية .وأعلن «كاف» إقامة نصف النهائي والنهائي
من بطولة الكونفدرالية األفريقية ،من مباراة واحدة في املغرب.
ومن املنتظر أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم  ٢٢سبتمبر على
ملعب مركب محمد اخلامس في مدينة كازابالنكا ،بينما ستقام املواجهة األخرى
بني فريقي نهضة بركان وحسنية أغادير على ملعب موالي عبد اهلل في العاصمة
املغربية الرباط.
في السياق ذاته ،حدد الكاف يوم  ٢٧سبتمبر املقبل كموعد للمباراة النهائية التي
ستقام على ملعب موالي عبد اهلل في الرباط .يذكر أن االحتاد األفريقي كان قد أعلن،
في وقت الحق ،إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا
من مباراتني.

قرار مهم من االحتاد امل�صري ب�صاأن
الالعبني االأجانب
استقر مسؤولو احتاد الكرة املصري ،على
تفعيل قرار تقليص الالعبني األجانب
في املوسم بعد املقبل ،٢٠٢٢-٢٠٢١
بعد تأجيل القرار ،ليصبح عدد الالعبني
األجانب في صفوف كل ناد  3العبني فقط.
حيث كان من املقرر تفعيل القرار املوسم
املقبل ،بنا ًء على االتفاق مع األندية قبل
انطالق املوسم اجلاري ،والتأكيد على ذلك في الئحة القيد باملوسم احلالي».
وأكد مسؤولو اللجنة اخلماسية باحتاد الكرة ،أنهم استجابوا لطلبات األندية بشأن
عدم تقليص أعداد الالعبني األجانب في قوائم األندية فى املوسم اجلديد ،رغم أن
األندية وافقت بداية املوسم اجلاري على تقليص األجانب ،ومت إرسال الئحة القيد
لهم على هذا األساس مطلع املوسم.
وأضافوا« :بعد التشاور مع األندية مؤخرا ً تبني أن جميعهم لن يستطيع تسويق
العبيه األجانب ،ما يعرضهم خلسائر مالية فادحة ،لذا مت التراجع عن القرار في
املوسم املقبل».
وأوضح احتاد الكرة أنه مت متديد قرار اعتبار العب واحد من شمال أفريقيا ،أو سوريا أو
فلسطني ،كالعب محلي في املوسم اجلديد ،بجانب  4أجانب في القائمة ،ليصبح
من حق كل فريق قيد  5أجانب في املوسم املقبل.
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dental advice

علــــوم و�صحة

اللقاحات القدمية ميكن اأن تقي من فريو�ض كورونا

enas Kaldas cda/eX Member of odaa

تقرحات الفم
تظهر تقرحات الفم )Mouth ulcers (:على شكل
قروح بسيطة في الفم ،وفي قاعدة اللثة ،وغالبا ً
ما تكون صغيرة احلجم ،وجتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه
القروح غير معدية وال تتسبب بالضرر الكبير،
إال أ ّن الشخص املصاب يجد بعض الصعوبة في
تناول الطعام والشراب باإلضافة إلى الكالم ،وعاد ًة
أسبوع أو أسبوعني من
ما تختفي قرح الفم خالل
ٍ
الوقت ،ويكثر ظهور تقرحات الفم عند النساء،
ٌ
عائلي
تاريخ
واملراهقني ،واألشخاص الذين لديهم
ٌ
لإلصابة بتقرحات الفم ،وتعد تق ّرحات الفم القالعية
(  )aphthous mouth ulcersمن أكثر أنواع تقرحات
الفم شيوعا ً وتكراراً ،ولهذا النوع من التقرحات ثالثة
أنواع رئيسي ٍة كما يلي:
ٍ
-١التقرحات القالعية الصغيرةMinor aphthous ( :
 )ulcersيبلغ قطر الواحدة منها أقل من ١٠مم ،وتكون
عاد ًة دائري ًة أو بيضاوي ًة ،وييل لونها إلى األصفر املاط
مبنطقة حمراء منتفخة ،وتستغرق مدة شفائها
أيام تختفي فيها التقرحات دون أن تترك ندباً،
ٍ ١٠-٧
ويعد هذا النوع من أكثر أنواع القروح الفموية
القالعية انتشاراً.
-٢التقرحات الكبيرة املعقدة( Major aphthous
: :)ulcersويبلغ قطر الواحدة منها ١٠مم أو أكثر،
وعاد ًة ما تظهر واحدة أو اثنتني منها داخل الفم ،وهي

مؤمل ٌة جدا ً ويجد الشخص
املصاب بها صعوب ًة في تناول
الطعام ،وعندما تُشفى فإنّها
تترك ندب ًة في مكانها.
-3لتقرحات حالئية الشكل(
: :)Herpetiform ulcersويبلغ
قطر الواحدة منها ٢-١مم،
وتكون كثيرة العدد ،الواحدة
منها بحجم رأس الدبوس،
وقد تندمج مجموعة منها مكون ًة تقرحا ً كبيرا ً ذا
شكل غير منتظم ،وتستغرق مدة الشفاء أسبوعا ً
إلى شهرين ،ويجدر بالذكر أ ّن هذا النوع من التقرحات
ليس له عالقة بفيروس الهربس ( .)herpes virus

على عك�ض املتوقع ...التباعد االجتماعي ي�صبب كورونا!

أصبحت املعاناة النفسية نتيجة التباعد االجتماعي
متثل حتديا ً كبيرا ً للحد من جائحة تدخل شهرها
الثامن اآلن .وهذا هو احلال خاصة بني الشباب األقل
خوفا ً من فيروس كورونا املستجد ،واألكثر معاناة
اقتصاديا ً واجتماعيا ً عندما يبقون في منازلهم.
فمن اليابان إلى إسبانيا والواليات املتحدة تتسبب
العدوى بالفيروس بني مختلف قطاعات اجملتمعات في
موجات جديدة من احلاالت التي ال يبدو أنها تتضاءل
رغم القيود التي مت إعادة فرضها.
وعكس هذا االجتاه املثير للقلق حقيقة أن قيود التباعد
االجتماعي أثبتت أنها ال تطاق إذا استمرت فترة طويلة
رغم فعاليتها في احلد من انتشار الفيروس في أنحاء
العالم في مطلع هذا العام.
ً
وأدت حقيقة أن األشخاص األصغر سنا أقل عرضة
خلطر اإلصابة بعدوى شديدة مبرض كوفيد -١٩أو الوفاة
إلى أن تزداد جرأتهم في انتهاك القواعد مع تزايد
فقدان فرص العمل.
وأوضحت دراسة لباحثني في جامعة مانشيستر أن للتباعد االجتماعي والبقاء في عزلة تأثيرات كبيرة على الصحة العقلية
واحلالة االنفعالية لألشخاص؛ حيث املعاناة من مشاعر متزايدة بالقلق واالكتئاب.
وتؤكد الدراسة أن فقدان هذه األمور املادية لها تأثير صادم في شكل «خسائر» في املشاعر ،مثل فقدان الشخص لقيمته
الذاتية ،وفقدان احلافز ،وفقدان املعنى في احلياة اليومية.
ويؤكد األطباء أن من األثار السيئة للبقاء وحيدا ً في املنزل أنه يزيد من خطر التعرض إلى اإلصابة باألمراض ،نتيجة ارتفاع ضغط
الدم ومعدالت ضربات القلب ،واإلجهاد وااللتهاب .كما أن الشعور بالوحدة لفترات طويلة قد يزيد من معدالت الوفاة .كما تؤكد
املراجع الطبية أن القلق والعزلة يؤثران تأثيرا ً فيزيائ ّيا ً على القوى العقلية.

هل حقا ن�صمع �صوت البحر داخل املحارة؟
تكون املارة عادة أشبه بالبوق ،ولها فتحة بشكل خاص ،ويتلئ جتويفها احللزوني بالهواء .وجتعل األصوات اخلارجية هذا الهواء
الداخلي يهتز فتتحرك بالتالي حواف املارة مكونة بذلك موجات صوتية حتى إذا ما بلغت الذبذبات عددا ً معينا ً في الثانية
الواحدة ،فإن الصوت يسمع ،وهكذا .وألن هذا الصوت يكون مكتوما ً فهو يشبه إلى ح ٍد كبير صوت البحر.

يقول اخلبراء إن اللقاحات القدية مثل لقاح السل ولقاح شلل
األطفال ،قد تساعد في تدريب جهاز املناعة على االستجابة
جملموعة مختلفة من أنواع العدوى ،مبا في ذلك البكتيريا
والفيروسات والطفيليات.
وتقترح دراسة جديدة أجريت في “مايو كلينيك” أن األشخاص
الذين تلقوا بعض اللقاحات الروتينية في املاضي القريب ،مبا في
ذلك تطعيمات األطفال ضد احلصبة والنكاف وشلل األطفال،
وكذلك لقاحات األنفلونزا ،لديهم معدالت إصابة أقل بفيروس
كورونا مقارنة باألشخاص الذين لم يخضعوا ملثل هذه اللقاحات.
لكن العديد من اخلبراء رحبوا بنتائج الدراسة بحذر ،ألنها لم
تخضع للتدقيق ولم يتم نشرها في أي مجلة طبية حتى اآلن.
وذكرت النتائج ،أن التطعيم في مرحلة الطفولة ،ارتبط بانخفاض
نسبة اإلصابة بفيروس كورونا ،مقارنة باألشخاص الذين تلقوا
لقاح اإلنفلونزا في مراحل متأخرة من عمرهم.
وقد بذل الباحثون جهودا ً كبيرة ملراعاة املتغيرات التي رمبا أحدثت
فرقاً ،مبا في ذلك معدالت االختبار والتغيرات اجلغرافية في معدالت
فيروس كورونا ،باإلضافة إلى العوامل الديوغرافية مثل العمر
والعرق واإلثنية ،وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايز” األمريكية.

طوال القامة اأكرث
عر�صة لالإ�صابة
بفريو�ض كورونا
أظهرت دراسة حديثة أن طوال القامة
رمبا يكونون أكثر عرضة لإلصابة
بفيروس كورونا.
وكشفت بيانات أكثر من  ٢٠٠٠شخص في اململكة املتحدة
والواليات املتحدة ،أن الرجال الذين تزيد أطوالهم عن  ٦أقدام
( ١٨٢.٨٨سم) كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس مبرتني ،وكذلك
احلال بالنسبة للنساء.
وقال الباحثون إن النتائج ال تعني بالضرورة أن األشخاص طوال
القامة معرضني من الناحية الوراثية للإلصابة بالعدوى ،وبدال ً من
ذلك يعتقدون أن ذلك ناجت عن أن فيروس كورونا ينتشر عبر جزيئات
دقيقة تسمى الهباء اجلوي.
وسئل املشاركون عن وضعهم الوظيفي ،ودخلهم ،وكيف ينتقلون
ُ
إلى العمل ،وإذا كانوا يعيشون مع أشخاص آخرين ،وما إذا كانوا
نشطني اجتماعياً ،باإلضافة إلى عوامل أخرى.
ومن بني  ٢٠٠٠شخص شملهم االستطالع ،مبا في ذلك ١٠٠٠
في اململكة املتحدة و  ١٠٠٠في الواليات املتحدة ،كان طول 33٩
شخصا ً أكثر من ستة أقدام ،وأظهر نتائج الفحوصات أن هؤالء
األشخاص لديهم قابلية أكبر لإلصابة بفيروس كورونا.
وقال اخلبراء إن طوال القامة لن يكونوا معرضني خلطر أكبر إذا
كان انتقال العدوى بشكل أساسي من خالل قطرات السعال أو
العطاس ،ولكن نظرا ً لطولهم فقد يتعرضون ملزيد من اجلسيمات
كما افترض الفريق.
ووجدت الدراسة أيضا ً أن األشخاص أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس
إذا كانوا بحاجة إلى السفر للعمل باستخدام وسائل النقل العام،
بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ملاذا يتغري لون الثمرة عند ن�صجها؟
نعرف أن الثمار في طريقها إلى النضج بعالمات ،منها تغير اللون
وحدوث بعض اللني في ملمس الثمرة .وهذا اللني يعود إلى بعض
التغيرات الكيماوية التي متت بفضل احلرارة وشدة الضوء وكمية
األكسجني وثاني أكسيد الكربون املوجودين في أنسجة الثمرة.

ا�صحك معي
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الوقت متأخر

كنا ننطلق بالسيارة في أنحاء
الريف في ساعة متأخرة ذات
ليلة ،عندما وجدت أنا وزوجتي
دارا ً كرية لنزول السياح  ..وبينها
كان مضيفنا يحمل األمتعة،
أخرجت لوحا ً خشبيا ً صغيرا ً من
حقيبة السيارة يتكون من ثالثة
أجزاء ذات مفصالت ،لوضعه حتت
حشية الفراش الذي ستنام عليه
زوجتي ملنع أي تهدل فيه ،وقد
اشتريته بناء على طلب الطبيب
بعد اجلراحة التي أجريت لزوجتي
أخيراً.
وبينما كنت أحمل اللوح
اخلشبي في جهد ألصعد به
الدرجات األمامية ،إذ فتح لي
صاحب الدار الباب في أدب ،ولكن
نظرته احلائرة ما لبثت أن حتولت
إلى تقطيبة استهجان وأنا أعبر
املدخل بحملي الثقيل ،ثم قال
في برود:
 أال تظن أن الوقت متأخر قليالًللعب تنس الطاولة (بنج بوجن)؟

و�صط احتجاج
الوعاظ ...انت�صر
ال�صاي يف اإجنلرتا!

من اأعجب االأرقام
٢×١=٢+١+٠
3×٢=3+٢+١
3×3 =4+3+٢
4×4=5+4+3
3×5=٦+5+4
3×٦=٧+٦+5
3×٧=٨+٧+٦
3×٨=٩+٨+٧
3×٩=١٠+٩+٨
3×١٠=١١+١٠+٩

لغز
كان في قدمي الزمان ملك وكان هنالك حراس يحرسون قصره .وفي
أحد األيام جاء أحد احلراس فقال للملك (:إنني رأيت في حلمي إن
أعدائك يهجمون على القصر ليقتلوك ،فخذ حذرك) فأخذ امللك
خذره وشدد احلراسة على القصر وفعال هجم األعداء على القصر
وقبض امللك عليهم .فشكر امللك حارسه وفي نفس الوقت عاقبه
فلماذا عاقبه؟
حل اللغز (باملقلوب)

ألنه نام وهو حارس مكلف باحلراسة.

وجد الهولنديون مزارع الشاي في
جاوة عام  ،١٦٠٦و وفي عام ١٦١٠
بدأوا في توريده الوربا.
وفي عام  ،١٦4٠حتول شرب الشاي
الى موضة؛ فانتشر في هولندا.
وفي عام  ،١٦5٢وصل الشاي الى
اجنلترا عن طريق كمية وجدت
في احدى السفن الهولندية
املستولى عليها.
وبعدها بثماني سنوات ،بدأ
بيعه في اجنلترا وسط احتجاج
من الكتاب والوعاظ ألنه ضار
بالصحة واألخالق والنظام العام!!
وقد بلغ حد االعجاب بالشاي في
أول األمر ،أنه لم يشرب فقط ،وامنا
كان يوضع وهو ناشف مع الزبد
ليؤكل بالعيش!

لغز بولي�صي

وجد شخص منتحرا منذ ثالثة أيام وكان املنتحر قد شنق
نفسه بح

كلمة واحدة ...واأكرث من معنى

معان:
لكلمة «عند» ،عدة
ٍ
فتكون مبعنى احلضور مثل :عندي
خالد.
وتكون مبعنى امللكية ،مثل :عندي
أموال كثيرة.
وتكون مبعنى احلكم ،مثل :زید
عندي أفضل من عمرو (أي أنه في
حكمي أفضل من عمرو).

1-844-355-6939
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مفهوم الزواج يف امل�صيحية واأهدافه
كيف غريت امل�صيحية مفهوم الزواج واأهدافه يف العامل
كان لظهور املسيحية أثرا بالغا على تعديل الزوجني واهلل:

السلوك البشري واالرتقاء به الى وضع مثالي ،الزواج في املسيحية هو سر مقدس بني الزوجني
وكان الزواج ومؤسسة األسرة التي هي نواة واهلل أي مثلث يتضمن في قاعدته الزوجني
اجملتمع هي أحد أهم األدلة الواضحة على ذلك وفي رأسه اهلل وال يجوز كسره وعليه أوقفت
التعديل والرقي بالسلوك البشري.
يتميز الزواج في املسيحية عنه في غير املسيحية
باملميزات اخلمسة األتية:
 )١الزواج في املسيحية :هو عهد أمام اهلل يؤكد
واجبا والتزاما
في غير املسيحية هو عقد (ال عهدا) أمام اجملتمع
(ليس أمام اهلل) يضمن انتفاعا وحقوقا (وال يؤكد
واجبا والتزاما).
ويجب أن يالحظ أنه في طقس الزواج في
املسيحية يقوم الزوجان بالتعهد أمام الكنيسة املسيحية الطالق .وال يحدث أب ًدا الطالق اال بعد
بواجبات كل منهما جتاه االخر .أفسس  ٢٨ : 5اقتناع الكنيسة بكسر قدسية هذا السر؛ وبذلك
كذلك يجب علي الرجال أن يحبوا نسائهم حافظت املسيحية دائما على متاسك الزواج وعليه
كأجسادهم ،من يحب إمرأته يحب نفسه .حافظت املسيحية على متاسك األسرة .وانعكس
أفسس ٢5: 5أيها الرجال أحبوا نسائكم كما ذلك في احلفاظ على حقوق الزوجني واألبناء حتى
أحب املسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها.
في الزواج املدني في الدول الغربية حيث ال يكن
 )٢الزواج في املسيحية هو الذي قاد العالم إلي فض الزواج اال بإشراف الدولة والقضاء.
شريعة الزوجة الواحدة:
وذلك لم يحدث اال بني القرن السادس والقرن أفسس  3٢ :5هذا السر عظيم ،متي  4 :١٩ليس
التاسع وذلك بسبب اعتراض وتعنت امللوك اجلميع يقبلون هذا الكالم بل الذي أعطي لهم.
والنبالء ولكنه في النهاية أخذت معظم دول  )4التشديد على قدسية العالقة احلميمية في
العالم مببدأ الزوجة الواحدة١ .كو  ١٢:٢3ليكن املسيحية:
لكل واحدا إمرأته ولكل واحدة رجلها
عبرانني  4 :١3ليكن الزواج مكرما عند كل واحد
وفي أربع مواضع في الكتاب املقدس واحدة في واملضجع غير جنس١ ،كو  ٢3 : ١٢وأعضاء اجلسد
العهد القدمي وثالثة في العهد اجلديد« ،لذلك التي نحسب أنها بال كرامة نعطيها كرامة
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ( وليس أفضل ،واألعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل.
بزوجاته ).
 )5في املسيحية يوجد مساواة بني الرجل واملرأة
 )3الزواج في املسيحية هو سر مقدس بني في كل شيء:

م�صر تن�صحب من مفاو�صات �صد النه�صة..
«اإثيوبيا مل تقدم قواعد الت�صغيل»
أعلنت مصر ،تعليق مفاوضات سد النهضة موكد ًة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد
لتشغيل السد.
وذكرت وزارة املوارد املائية املصرية أنه ،وبناء على مخرجات القمة اإلفريقية
املصغرة ،التي ُعقدت يوليو املاضي ،فقد ُعقد االجتماع الثالث للجولة الثانية
للدول الثالث برعاية االحتاد اإلفريقي وبحضور املراقبني من الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي ،وخبراء مفوضية االحتاد اإلفريقي ،وذلك استكماال ً للمفاوضات
للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأضافت أنه ،وفي إطار ما مت التوافق عليه خالل اجتماع وزراء املياه من الدول
الثالث ،كان اجتماع الثالثاء مخصصا ً لقيام اللجان الفنية والقانونية مبناقشة
النقاط اخلالفية اخلاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة .وكشفت ،في بيان
رسمي ،أنه «قبل موعد عقد االجتماع مباشرة ،قام وزير املياه اإلثيوبي بتوجيه
خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا ً به مسودة خطوط إرشادية
وقواعد ملء سد النهضة ال تتضمن أي قواعد للتشغيل ،وال أي عناصر تعكس
اإللزامية القانونية لالتفاق ،فضالً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات».
وأكدت مصر أن اخلطاب اإلثيوبي جاء خالفا ً ملا مت التوافق عليه في اجتماع االثنني
برئاسة وزراء املياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط اخلالفية،
لعرضها في اجتماع الحق لوزراء املياه
لذا طلبت مصر وكذلك السودان تعليق االجتماعات إلجراء مشاورات داخلية
بشأن الطرح اإلثيوبي «الذي يخالف ما مت االتفاق عليه خالل قمة هيئة مكتب
االحتاد اإلفريقي ،وكذلك نتائج اجتماع وزراء املياه» ،حسب بيان اخلارجية املصرية.
وأرسل ياسر عباس ،وزير الري واملوارد املائية ،أرسل خطابا ً إلى وزيرة العالقات
اخلارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا بشأن «التطورات التي شهدها
املوقف اإلثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة املاضية» .واعتبر
الوزير أن الرسالة التي تلقاها من نظيره اإلثيوبي« ،تثير مخاوف جدية فيما
يتعلق مبسيرة املفاوضات احلالية والتقدم الذي حتقق والتفاهمات التي مت التوصل
إليها» .وأضاف« :اخلطاب اإلثيوبي يقترح أن يكون االتفاق على امللء األول فقط
لسد النهضة بينما يربط اتفاق تشغيل السد على املدى البعيد بالتوصل
ملعاهدة شاملة بشأن مياه النيل األزرق».

 ١كو  4 :٧ليس للمرأة تسلط على جسدها بل
للرجل ،وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط على
جسده بل للمرأة.
هوامش :ال تسلط الحد الطرفني على جسده ال
يجب أن يفهم على أساس جنسي ولكنه في
األساس يعكس أن يحرص كل زوج على أن يبدو
جسده مظهرا وجوهرا في الصورة التي يرضي
عنها الطرف األخر .كذلك أن يبذل كل طاقاته
اجلسدية في خدمة األخر واألسرة و ِفي النهاية أن
ينع التحرق اجلنسي للطرف األخر ولكن في نفس
الوقت البد أن يراعي كل واحد الظروف النفسية
واجلسدية لألخر حينما يطلب العالقة احلميمية
فهي هبة عن حب ورضي من األخر وليست حق
امتالك وفرض واجب فاملسيحية هي التي قادت
العالم إلى منع االغتصاب في الزواج وعليه
جرمته وعاقبت عليه الدول الغربية منقادة بروح
املسيحية١ .كو  5 :٧وال يسلب أحدكم األخر
اال أن يكون على موافقة إلى حني تفرغوا للصالة
والصوم.

الهدف من الزواج في املسيحية:

في املاضي كان الزواج بني األسر (امللوك منهم
والنبالء واألثرياء) يحدث بغرض تقوية العالقات
بني العائالت الثرية أو النفع املادي وتوسيع رقعة
املمتلكات خاصة في احلقبة التاريخية التي
اعتمد فيها العالم على الزراعة .ولكن الزواج في
املسيحية يختلف متاما فهو يحدث لثالث أهداف
بترتيب أهميتهم هم:
 )١الهدف الرئيسي احلصول على شريك في احلياة
معينا نظيرا وكلمة نظيرا تعكس املساواة رغم
االختالف كما في النظائر في الكيمياء .تك١٨ :٢
ليس جيدا أن يكون أدم وحده ،فاصنع له معينا

ا.د .ناجي اسكندر
نظيرا.
 )٢الهدف الثاني هو امتالء األرض وتعميرها
بالبشر .تك  ٢٨: ١وباركهم اهلل قائال (وبارك
اهلل نوحا وبنيه وقال لهم أكثروا وأثمروا وإمألوا
األرض».
 )3أقل األسباب أهمية هو التزوج ملنع التحرق١ ،كو
 ١ : ٧ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا
الن التزوج أصلح من التحرق
بالقطع السبب الرئيسي للزواج ليس هو اإلشباع
اجلنسي والدليل على ذلك ما قاله معلمنا بولس
الرسول
١كو  3٧ :٧أما من أقام راسخا في قلبه وليس عن
اضطرار بل له سلطان على ارادته وقد عزم على
ذلك بان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل١ .كو ٨ : ٧
ولكن أقول لغير املتزوجني واألرامل أنه حسن لهم
إذا لبثوا كما أنا.
هوامش :لقد قام د ياسر بطرس و ا .نيفني خليل
وانا بتقدمي حلقة عن الزواج في املسيحية على
قناة الكرمة (احلب في املسيحية اجلزء الثاني في
برنامج خطوات لقدام) وهذا هو اللينك ملن يريد
متابعتها كاملة.
https://www.facebook.com/tvalkarma/vid/eos/.2688681188055053

املخابرات االأمريكية تك�صف
تفا�صيل انفجار بريوت:
حزب الله م�صوؤول
هزت سلسلة من االنفجارات الضخمة ميناء بيروت ،والتي
أودت بحياة ما ال يقل عن  ١٠٠شخص وجرح نحو 4٠٠٠
آخرين في العاصمة اللبنانية.
وفي حني لم يتم بعد حتديد سبب االنفجار ،إال أن التقييمات
األولية  -وفقا ً ملسؤولني في االستخبارات األميركية وفي
املنطقة صرحوا وأشاروا إلى الكارثة على أنها كانت عرضية.
ومع ذلك ،لم يستبعد البعض املزيد من األصول الشريرة
احلساس ،وما كان يجري
املتعلقة مبا كان يجري في امليناء ّ
تخزينه هناك .قالت مصادر متعددة إن معظم العمليات في
امليناء كانت حتت سيطرة «غير رسمية» حلزب اهلل ،وظهرت
مؤشرات على اندالع حريق في مستودع للمتفجرات
داخل املنشأة .كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات اجلرية
املنظمة داخل امليناء الذي يسيطر عليه حزب اهلل في املقام
األول ،وأن االنفجار قد يكون شمل «حاويات متعددة» ولكنه
ليس له عالقة باإلرهاب.
ً
وأشار مصدر استخباراتي آخر إلى أن «هناك احتماال بتخزين
األلعاب النارية والبنزين واألسلحة معا».
وأضاف «رسميا وقع االنفجار في مستودع األلعاب النارية
والبنزين».
كما أكد املصدر أنه استنادا ً إلى حتليل الفيديو لالنفجارات،
فقد وقعت انفجارات صغيرة قبل االنفجار الثاني مباشرة
 وهو األكبر .وتشير االختالفات في اللون أيضا إلى وجودألعاب نارية ،ولكن لم يستبعد وجود أسلحة ومواد محتملة
أخرى في املنطقة اجملاورة أيضا.
وأشار إيان برادبري ،رئيس شركة تيرا نوفا لإلدارة

االستراتيجية لالستشارات الدفاعية ومقرها كندا ،إلى
أن امليناء الذي تضرر بشدة يعمل كمركز شحن مركزي
للبالد ،وتديره شركة Gestion et Exploitation du Port de
 ،)Beyrouth )GEPBاملتعاقدة من الباطن مع شركة تسمى
احتاد محطة احلاويات في بيروت (.)BCTC
ويعتبر امليناء من أكبر وأكثر املوانئ نشاطا في البحر األبيض
املتوسط.
وتابع قائالً“ :إن استيراد األلعاب النارية أمر شائع ،واملنطقة
التي شوهدت في الفيديو تظهر موقعا ً معروفا ً لتخزين
هذا النوع من السلع” .وأضاف“ :هناك بعض التكهنات حول
شحنات األسلحة التي سبق تسلمها أو تخزينها داخل هذا
القطاع من املرفأ ،لكن حتى اآلن لم يتم التأكد منها”.
وإضافة إلى الرواية الغامضة ،قال اللواء عباس إبراهيم،
رئيس املديرية العامة لألمن العام في لبنان“ ،إن احلاوية هي
مصدر احلريق األولي واالنفجار.
وكانت احلاوية على متنها صادرات مواد شديدة االنفجار” ،مبا
في ذلك نترات الصوديوم.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك سيكون “من السذاجة وصف
مثل هذا االنفجار بأنه بسبب األلعاب النارية”.
ومع ذلك ،دفعت الكارثة حزب اهلل إلى األضواء مرة أخرى.
وعلى مر أشهر ،ظل لبنان يُعتبر نقطة اشتعال متنامية
للتوترات اجليوسياسية ،ليس فقط بسبب األنشطة
املزعزعة التي تقوم بها اجلماعة املدعومة من إيران في
املنطقة ــ من اليمن إلى سوريا إلى العراق ــ ولكن أيضا ً
بسبب اخلالف داخل الدولة الصغيرة نفسها.
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الروح القدس واحلمامة

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
شاركت في صالة سر االكليل ألحد
األصدقاء .وحينما كان الكاهن
يارس طقس االكليل ويقوم
بالصالة ،تذكرت أحد األصدقاء
القدامى ،والذي تزوج من حوالي
أكثر من خمسة عشر عاما .كان
وقتها تسجيل االفراح على شرائط
الفيديو .وهنا تذكرت ان املصور
وضع صورة حلمامة تطير أثناء حلول الروح القدس أثناء
الصالة .على اساس أن احلمامة متثل الروح القدس الذي يحل
على العروسني .فهل حقا أن الروح القدس حمامة؟ أو هل
هو جتسد في شكل حمامة أم مجرد شكل فقط؟
إن الروح القدس لم يتجسد في طبيعة حمامة بل أخذ
شكل حمامة .في هذه النقطة يقول القديس يوحنا ذهبي
الفم« :لكيال نظن أن الروح القدس أقل من االبن مبقدار
الفارق بني احلمامة واإلنسان ألنه ظهر في شكل حمامة
بينما املسيح أخذ طبيعة إنسانية متحدة بالالهوت .إن أبن
اهلل جتسد وأخذ طبيعة اإلنسان .بينما الروح القدس لم
يتجسد في طبيعة حمامة
بل أخذ شكل حمامة».
لآلسف ال يتطرق الكثير من
اخلدام أو الوعاظ الي احلديث
عن الروح القدس .فالبعض
يظن أن الروح القدس هو
مجرد طاقة أو قوة إلهية.
اننا عندما نتحدث عن
الروح القدس ،فإننا نتحدث
عن األقنوم الثالث في
الثالوث القدوس ،وكلمة
“أقنوم” سريانية وهي
ترجمة لكلمة  hypostasisاليونانية املؤلفة من مقطعني:
( hypoحتت) و( stasisوضع) .وفي اللغة تعني لفظة أقنوم:
“القائم حقيقة” ،أو “القوام” .فالهوتيا تعني كلمة اقنوم:
ما يقوم عليه اجلوهر أو ما يقوم فيه اجلوهر .والروح القدس
اي األقنوم الثالث في الثالوث القدوس ،هو شخصي ٌة مميز ٌة
عن شخصية اآلب وشخصية االبن .فهو يعمل ويفحص
ويوجه ويدعو
ويتكلم ويشهد ويعزِّي ويعلِّم ويرشد ويوبِّخ
ِّ
إلى اخلدمة ،وهو متّح ٌد مع اآلب واالبن احتادا ً ال اختالط فيه
وال متازج وال ذوبان .ورد اسمه مرارا ً إلى جانب اسم اآلب واالبن.
مثال على ذلك قول املسيح“ :وعمدوهم باسم اآلب واالبن
والروح القدس” .وفي البركة الرسولية يقول القديس بولس
الرسول“ :نعمة ربنا يسوع املسيح ومحبة اهلل وشركة
الروح القدس تكون معكم” .وفي اإلصحاح  ١٢من رسالة
كورنثوس األولى يقول بولس أيضاً“ :الروح واحد…الرب واحد..
ٌ
دليل على الهوته الكامل املعادل لالهوت
اهلل واحد” .وهذا
األقنومني اآلخرين .فاآلب هو اهلل ،واالبن هو اهلل ،والروح
القدس هو اهلل .اما عن عمل الروح القدس ،فقد قال عنه
القديس باسيليوس الكبير ”:لذلك الروح القدس ينشر على
اخلليقة مواهبه ،وال ينتقص وال ينقسم ،وهو يضيء عليهم
كلهم من معرفة اهلل احلي ،ينفخ في افواه االنبياء ،يعطي
احلكمة للناموسيني ،يصير الكهنة ابرارا ،يعطي القوة
للملوك ،يحرك مواهب البر ،يحيي املوتى ،يحل املربوطني،
يجعل الغرباء كالبنني بامليالد الثاني”.
عزيزي القارئ ،ليس لنا حياة أبدية بدون الروح القدس ،بل
وليس لنا حياة اصال بدونه .الروح القدس يأخذ مما املسيح
ويعطينا ليس ألنه أقل من االبن ،كما ا ّدعى مقدونيوس ،بل
لكي يؤكد أن املسيح هو رأس الكنيسة .وتكون العطايا
واملواهب التي متنح لنا هي من خالل املسيح ،ونكون نحن
أعضاء في جسده الواحد .فالروح القدس كما أنه هو روح
أيضا روح االبن أو روح املسيح كما هو مكتوب.
اآلب فهو ً
وهذه العطايا هي املسيح نفسه! فيكون لنا من خالل
الروح القدس كل ما املسيح .ليتنا نهتم بالبحث والقراءة
والتعليم عن الروح القدس بدال من االنحصار في أحد رموزه،
انه ظهر في شكل حمامة فقط.

خواطر مسافر
إلي النور ()118
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َ
املغتصبة...
كنيسة أجيا صوفيا
س َتبقي إلهاماً للمسلم ليعود بخطابه الديني إلي اإلسالم
بقلم :د .رءوف إدوارد  -رئيس رابطة القديس
مرقس األرثوذكسية بكندا sMof

• ال يستطيع أحد أن يبرر طمس الهوية
التاريخية بحجج واهية بأن التاريخ يُعيد
يتحضرون ويتمدينون على
نفسه ،ألن البشر
َّ
مدى تاريخهم وال يرجعون القهقرة إلى عصور
الظالم.
• فما كان مقبوال ً ِمن سلوك غير حضاري
زمن ما  -بصرف النظر
للمجتمع البشري في ٍ
عن األديان السائدة وقتها ِ -من الطبيعي
أال ننتظر أن نراه اآلن .ألن املفروض أن التاريخ
يعيد نفسه فيما يتفق مع صالح البشر .أما
إذا َحت َّكم فيه قادة متخلفون مهزومون يعانون
من النقص ويلئهم احلقد واحلسد والرغبة في
تدمير اآلخرين مثل أردوغان  -رئيس دولة تركيا
حاليا ً  -فإن التاريخ يتقهقر بنا إلى التخلف
كبشر وليس بالضرورة كأديان .فأصحاب األديان
لطاملا تبرأوا من هكذا تهمة بأنهم ساهموا في
استمرار سلوكيات بالية ألتباعهم.
• إن ما يريده اردوغان من إعادة السطو علي
كنيسة أجيا صوفيا وحتويلها إلي مسجد ،هو
ملوك قدامى،
سلوك تكرر في التاريخ علي يد
ٍ
قاموا بإزالة آثار ملوك قبلهم ومعتقداتهم أو
أديان سابقة .وقد فعل بعض املسيحيني نفس
الشيء قديا ً بدافع مجتمعي وليس بتحريض
من تعاليم املسيح التي تخلو من هكذا تعليم.
وقد رأينا أخيرا ً كيف يحطمون متاثيل رموز
تاريخية رمبا لم يتدنى أصحابها وقتها إلى ما
أقترفه أردوغان في القرن الواحد والعشرين.
• أما بخصوص ِحقبة الغزوات العربية باسم
اإلسالم ،فلطاملا نفى املستنيرون املسلمون أن
هناك ما هو ُمدوَّن ِمن تعليم في اإلسالم  -أو
أن القصد منها -هو إزالة التراث التاريخي
والتعليمي ألديان ما قبل االسالم .ولكن لألسف
جاءت محاولة أردوغان اآلن مبا ال يشتهون.
• إن املسئولية في تبرئة الدين من تلك
الشبهات هي على املستنيرين املسلمني ،ألن
العالم فاض به الكيل فعالً من هكذا شهية
مفتوحة لإلرهاب عند ِقلة من املسلمني بذرائع

من تعاليم االسالم كما ي َّدعون .فالعالم قد
أرهقته تلك الشهية املفتوحة ،كما احلال
ببعض القوم في بعض البلدان يأكلون القوارض
واحلشرات واجلوارح ويعيدون الي العالم تاريخا ً
قد مضي وانتهى ،من انتشار أوبئة فاتكة
بالبشر قد قارب اإلنسان أن ينساها .فاألخبار
تأتينا بظهور حاالت من الطاعون األسود بسبب
أكلهم أحد القوارض” املرموط“ .
• ولكن على العالم ان يكون باملرصاد ألمثال
اردوغان وآكلي تلك اللحوم ،حتى تتخلص
البشرية من إرهاب باسم االسالم أو أوبئة
كاسحة للبشر بسبب
شهية منحرفة ال أنزل
اهلل بها من سلطان.
• عودة إلى املوضوع نقول
إن الصورة املرفقة منقولة
من الصحافة على أنها
من كنيسة أجيا صوفيا
حيث كان يصلي أردوغان
وقتها بعد أن كرر احلادث
البغيض باغتصاب إدارة دولته لكنيسة آجيا
صوفيا للمرة الثانية باسم الدين الذي يدينه
غالبية السكان .وإني أتعجب من صمت أغلبية
من املسلمني على هذا احلادث! وأين هو صوتهم.
َّ
أطل علينا
وهل لهم رأي في هذا املنظر الذي
بوجهه في القرن الواحد والعشرين؟ نريد أن
نعرف احلقيقة ،هل االسالم دين ،أم دولة تهدد
بالسالح؟
• وإذا كان اإلسالم دولة تعلن عن نفسها
باغتصاب رئيسها لكنائس املسيحيني ،واإلمام
سكا ً بالسيف في
 وهو يثل رأي اإلسالم ُ -مم ِحضور الرئيس ،فلماذا يستغرب املسلمون مبا
يقولون عن وجود مؤامرة ضد اإلسالم لتدميره
في الشرق األوسط بالذات؟
• وملاذا يستغربون أسباب قوى عاملية شجعت
على قيام إسرائيل ،أو سد النهضة؟ أو
مناصرتهم اإلخوان املسلمني وأمثالهم كما

في حالة داعش ،بهدف تدمير الشرق االوسط؟!
موجه إلى أحبائي املسلمني
• إن خطابي
َّ
الذين تب َّينوا احلقيقة بأن اسالم الغزوات
واالمبراطوريات في صدر تاريخ االسالم لم يكن
بسبب دين اإلسالم بالضرورة ،بل ألن العالم
في ذلك الزمان كان هكذا ،تعتدي فيه البلدان
والشعوب على بعضها دون رقيب .ولكن
حتضر اآلن ،ولن يسمح بعودة هذا
العالم قد َّ
التاريخ حتى لو منعه احلرج من الدعوة إلى
تنقية الفهم الديني .فإنه لألسف سيلجأ إلى
األساليب اخلفية ملنع ذلك اخلطر على حضارته
وليس كما يتذرع دعاة احلروب
الدينية أن الهدف هو حماية أديان
على حساب أديان .فمعروف اآلن
س َّمي بالنظام العاملي
وعلنا ً أن ما ي ُ َ
اجلديد قد عزم على التخلص من
األديان التي ظل البشر يتحاربون
بسببها على اإلله الواحد!
• إن العالم يحترم اإلسالم كدين
له تاريخ .ولكن كثيرا ً ِمن هذا
يصح تطبيقه اآلن  -مثل سلوك
التاريخ ال ِّ
أردوغان  -ألنه يتعارض مع كل ما يدين به العالم
وحتضر وإنسانية .ونفس
بال استثناء ،من مدنية
ُّ
هذا املوقف العاملي يتوازى مع موقفه جتاه أي
دعوة قد ينادي بها يوم ماَ ،موتورٌ ،حلروب صليبية
كتلك التي ل َّوثت تاريخ املسيحية باملالفة
لتعليم مسيحهم.
• إن سالم العالم كله ،ونهضة البالد التي
يسكنها غالبية مسلمة في العالم وبالذات
الشرق األوسط ،بل وإن صورة اإلسالم كدين
كبير تنتظر صحوة إسالمية ،يجاهر فيها
ُ
مسلم باحلقيقة ،وال يخشى املتأسلمني
كل
ٍ
وإسالمهم السياسي.
• فالبد ِمن َف ّك االشتباك بني الدين وبني التاريخ
القدمي ألهل الدين .وهما ليسا واح ٌد .فالتاريخ
البشري يختلف حاض ُره عن ماضيه ألنه مجرد
تاريخ وليس دين .واهلل املستعان.

ملكوت الله� ...شيمتد ()١

َم َل ُكو ُت ُه َم َل ُك ٌ
وت اأَ َب ِد ٌّي ......وَ� ُش ْل َطا ُن ُه ِاإ َل َدو ٍْر َف َدو ٍْر( .دا )١00 : ٣

بقلم :عاطف حنا

لم يأت الرب يسوع الي عاملنا منذ أكثر من
عشرون قرنا ليؤسس دينا جديدا ،ولم يأت
كمعلم ليعطي العالم تعاليم خارجة عن
االنسان ،لقد كان الناموس ملئ بالتعاليم
والوصايا والشرائع واألحكام حتى أنه إذ حصرنا
وصايا الناموس سنجدها حتوي ما يقرب من ٦١3
وصية.
ايضا ً لم يأت الرب الي عاملنا باجلسد ليصلح
ما قد فسد في الوعاء اإلنساني الذي قد فسد
وأصبح طبيعة غير قابلة لإلصالح ،إذ جْاجلَ ِمي ُع
س
س َم جْن ي َ جْع َم ُل َ
صالَ ًحا لَ جْي َ
س ُدوا َم ًعا .لَ جْي َ
ز َا ُغوا وَ َف َ
اح ٌد( .رو )١٢ :3
وَال َ وَ ِ
ُضرَبُو َن
وايضا يقول النبي اشعياء « َعلَى َم ت جْ
جْ
يض ،وَ ُك ُّل
س َمرِ ٌ
ب َ جْع ُد؟ تَزجْدَادُو َن زَي َ َغان ًا! ُك ُّل الرَّأ ِ
جْ
س
س لَ جْي َ
يمِ .م جْن أ َ جْ
الجْ َقلجْ ِب َ
س ِق ٌ
س َف ِل الجْ َق َد ِم إِلَى الرَّأ ِ
ص َّح ٌة ،ب َ جْل ُجرجْ ٌح وَأ َ جْح َب ٌ
ضرجْب َ ٌة َطرِي َّ ٌة لَ جْم
اط وَ َ
ِفي ِه ِ
ني بِالزَّي جْ ِت( .إش)٦-5 :١
ص جْب وَلَ جْم تُلَ َّ جْ
صرجْ وَلَ جْم تُ جْع َ
تُ جْع َ
بل جاء املسيح الي عاملنا بجسدنا ليؤسس
مملكة وملكوت اهلل على األرض ..وهذا يظهر
جليا ً في أول جملة نطق بها الرب نفسه في
بداية خدمته في إجنيل اخلادم (إجنيل مرقس
الرسول)
َ
َ
َ
ُ
جْ
َ
هلل،
ا
وت
ك
ل
م
ب
ر
ت
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ا
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ا
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ق
«
َ
َّ
ُ
َ ُ َ َ َ َ
وَيَقُو ُل :جْ َ
ِ
جْ
يل»( .مر )١5 :١
جن
اإل
َفتُوبُوا وَآ ِمنُوا ب ِ ِ ِ ِ
اذن قد جاء الرب يسوع في اجلسد ليؤسس
ملكوته  ...وملكوت الرب هو من طبيعة الرب
نفسه ،فاذ كان الرب هو الروح أو اهلل روح ...
ُ
وح( .يو *)٢4 : 4
*اَهلل رُ ٌ
اذن فطبيعة امللكوت من نفس طبيعة الرب

نفسه أي هو ملكوت روحي ،وكما قال الرسول
العظيم بولس في رسالتي رومية وكورنثوس
هلل أ َ جْكالً وَ ُ
شرجْبًا ،ب َ جْل ُه َو ب ِ ٌّر
س َملَ ُك ُ
«أل َ جْن لَ جْي َ
وت ا ِ
سالَ ٌم وَ َفرَ ٌح ِفي ال ُّروح الجْ ُق ُدس( ».رو « )١٧ :١4أل َّنَ
وَ َ
ِ
ِ
س ب ِ َكالَ ٍم ،ب َ جْل ب ِ ُق َّو ٍة١( ».كو )٢٠ :4
َملَ ُك َ
هلل لَ جْي َ
وت ا ِ
إن تعبير ملكوت اهلل او ملكوت السماوات
هو مرادفات لنفس املعني ،ورسالة االجنيل من
بدايته الي نهايته تتمحور حول رسالة ملكوت
اهلل ،وإذ بحثنا بتدقيق حول أكثر تعبير مكرر
في األربعة اناجيل باإلضافة إلي سفر أعمال
الروح القدس في الكنيسة (سفر أعمال
الرسل) ستجده أنه تعبير «ملكوت اهلل».
اذن تأسيس وامتداد ملكوت اهلل هو الهدف
األسمى من اإلرسالية العظمي التي وضع
أساسها الرب يسوع في متي ١٩:٢٠-٢٨
اذن فملكوت اهلل ليس تعبير مجازي نعبر عليه
عبور الكرام في قراءتنا لكلمة اهلل ،وال هو
مجرد آمر سيأتي الحقا ً في السماء إن إنشاء
اهلل إن جاز التعبير ،بل هو أمر حقيقي جدا بل
هو حق احلق نفسه ،فملكوت اهلل داخل كل
مؤمن حقيقي نال باحلق معمودية املاء والروح
واختير الوالدة اجلديدة ،كما قال الكتاب
اخلَ ُك جْم»( .لو )٢١ : ١٧
*أل َ جْن َها َملَ ُك ُ
هلل دَ ِ
وت ا ِ
تأسيس ملكوت اهلل ليس فكرة مستحدثة في
فكر الرب في العهد اجلديد ،لكنه هو هدف اهلل
منذ أن اختار الرب أبرام في القدمي لينتخب له
شعبا ،ففي أول لقاء إلبرام بعد هزية امللوك
اخلمس في عمق السدمي الذي هو عمق امللك،
(تكوين  )١4في مقابلة خاصة جدا ً بني أبرام

وملكي صادق فأعطاه
ابرام ٔعشرا من كل
شيء وهو ما وضحة
الرسول بولس في
رسالته الي العبرانيني
مؤك ًدا أن ملكي صادق
يشير إلي الرب يسوع
في اجلسد
يس
هلل رَئ ِ َ
* َم جْد ُع ًّوا ِم َن ا ِ
صادَقَ( .عب )١٠ :5
َكهَ َن ٍة َعلَى رُت جْ َب ِة َملجْ ِكي َ
هلل
أل َ َّن َملجْ ِكي َ
صادَ َق ه َذاَ ،ملِ َك َ
سالِ َ
يمَ ،كا ِه َن ا ِ
َ
جْ
سرَ ِة
ر
يم
ه
ا
ر
ب
إ
ل
ب
ق
ت
اس
الجْ َعلِ ِّي ،الَّ ِذي
َ
اج ًعا ِم جْن َك جْ
جْ
جْ
َ
َ
ِ َ ِ َ ِ
وك وَبَار َ َك ُه( ،عب )١ : ٧
جْاملُلُ ِ
ايضا ً يقودنا الوحي اإللهي في سفر اخلروج في
اإلصحاح  ١٩الي صورة وظل آخر مللكوت اهلل
حينما اراد الرب أن يؤسس ملكوته بني شعبة
فقال الرب ملوسى اصعد انت وكل الشعب الي
جبل سيناء ليجعلهم مملكة كهنة او بلغة
العهد اجلديد ملوك في ملكوت ،لكن الشعب
ارتعب وخاف من صوت الرب الذي ترائ لهم في
اجلبل وبالتالي رفضهم للرب ترتب علية أن ال
يقبلوا ٌملك الرب نفسه عليهم ،ألنه حيثما
ؤجد امللك فهنالك مملكته وسلطانه.
ومنذ ذلك احلني وخالل صفحات العهد القدمي
مرورا بأسفار موسي اخلمسة وايضا ً األسفار
الشعرية وكذا اسفار االنبياء الكبار أو الصغار
فشغل الكتاب الشاغل هو امللك وملكوته
الذي سيمتد ولنمو رئاسة ال نهاية ...يتبع في
العدد القادم.
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Peter Mackey to Good News:
Trudeau government’s response to Covid-19
has been confused and financially reckless
Seniors built this country and I will not let them down
when they are most in need
Huawei will be banned from Canada’s 5G network
No safe Liberal seat anywhere in the country when I am Leader
Peter MacKay is one of the Four candidates who›s running for the Conservative party leadership, He is a lawyer and politician. He was a
Member of Parliament from 1997 to 2015 and has served as Minister of Justice and Attorney General from 2013 to 2015, Minister of National
Defence from 2007 to 2013, and Minister of Foreign Affairs from 2006 to 2007 in the Cabinet of Canada under Prime Minister Stephen
Harper. Peter MacKay was the final leader of the Progressive Conservative Party of Canada (PC Party), and he agreed to merge the party with
Stephen Harper›s Canadian Alliance in 2003 and forming the Conservative Party of Canada. Good News had the opportunity to interview him
and below are the questions with his responses:
What is your plan to stimulate the
Canadian economy post Covid 19
, and restore Canada›s Triple A
credit rating ?
As Prime Minister, I will move
quickly and decisively and focus on
areas where Canada can regain its
global leadership in natural resources. Canada will become a technology
powerhouse of the north and a nation
where advanced manufacturing provides high-paying, sustainable jobs.
Our tax system will be transformed
from a hindrance to a driver of job
creation and growth. I will enact
policies that will bolster our small
business sector. And fair trade will be
a key building block so that Canada
can lead the world in job creation.
With our economy in tatters, we first
need to shock the system back to life.
Recovering from this crisis requires
both business and consumer confidence that a national Conservative
government that I lead can provide.
My eight-point Jobs Plan for Canada will help us come out of COVID-19 stronger than ever. www.
petermackay.ca/jobs
Many parents have some concerns
regarding Bill C-8 which they see
the government encroaching on
their parental rights. What are
your plans to deal with this Bill as
well as Bill C-16 ?
I am opposed to conversion therapy.
I have looked at Bill C-8 and am confident that there is nothing in the legislation that would prohibit parents
from having conversations with their
children. Parental rights and freedom
of religion will be respected.
We are a Journal addressed mainly to the coptic community, and as
you know, few years ago , post the
Egyptian revolution in 2011 , Egypt
has been governed by the Muslim
brotherhood group , and the Coptic community experience with that
kind of religous government wasn›t
good at all (which used the democratic way to form the government
and the parliament but it›s way of
government wasn›t democratic at
all) ,this experience still in the top

of mind of the Coptic community
and made many Coptics concerned
about the political Islam influence
in Canada. How will you address
that concern and assure them that
Canada is gonna stay as it is , a
country for all Canadians?
(you know that the expression political Islam doesn›t mean muslims)
Canada is a country that is governed
by democracy and the rule of law. We
are also a country that respects freedom of speech and freedom of religion. Canada has enjoyed over 150
years as a strong, democratic country
and we have the systems in place to
ensure that continues.
What is your evaluation about
the way that the libral government deals with the pandemic of
Covid 19? What are your plans
to improve the SENIORS retirement homes and the Canadian
long term care facilities in order to
avoid what happened during the
pandemic? When we have a vaccine available, are you planning to
make it mandatory for all Canadians before returning to normal?
The Trudeau government’s response
has been confused and financially
reckless. There has been conflicting
information, hypocrisy, and a hesitation to act. While the government’s
actions have been confusing at best,

the resolve of Canadians has been
strong. We need to get people back
to work and back safely. My 8-point
jobs plan will get Canadians back to
work and we can come out of Covid-19 stronger than ever and put Canada on a path to balanced budgets.
At a time when seniors were most in
need of our protection, their country
let them down. It is heartbreaking
and a tragedy they were exposed to
a virus that their bodies could not defend against. My priority is always
the health and safety of Canadians
and especially the most vulnerable.
Seniors must be protected wherever
they live.
Seniors built this country and I will
not let them down when they are
most in need.
I want to give seniors every opportunity to stay in their own homes for as
long as possible if that is what they
want. This means giving them more
access to healthcare in their homes.
I will also work with provinces to
substantially boost the funding for
homecare. I see this not as a cost but
an investment that reduces the cost
of hospital and institutionalized care
while enhancing the quality of life
for seniors. I will also work with provincial and territorial governments
to establish standards of care for seniors’ homes in Canada.

When a vaccine is available, we
should encourage as many people as
possible to get vaccinated. Vaccines in
Canada are not mandatory and won’t
be, but there are certain restrictions
other levels of government might put
in place for people who choose not
to be vaccinated (travel restrictions,
children attending school).
What are your plans to protect
Canada›s security? will you allow
( Huawei ) to develop our 5G network?
I have been clear that Huawei will be
banned from Canada’s 5G network.
We will seek out other companies
from like-minded countries to help
build Canada’s 5G infrastructure.
How do you feel about your chances in winning the leadership race?
And could you please summarize,
why conservatives are gonna prefer Mr. Mackay more than the other three candidates?
I’m not taking anything for granted
and continue to work very hard but
we are definitely feeling the momentum right now. We are ahead in fundraising, endorsements, and support
and it continues to grow every day.
I am ready to lead our Party on day
one. I am the only candidate with the
experience to unite our party, build
a bigger tent, and lead it to victory
against Justin Trudeau and the Liberals in the next election. I worked with
Stephen Harper to co-found our modern Conservative Party of Canada
and we formed government shortly
after. I know what it takes to defeat
the Liberals in the next election as I
have done it before.
In case of winning the leadership
race, How do you plan to unite the
majority of Canadians behind you
to win the general elections?
I will put forward a positive conservative vision for our country that will
resonate from coast to coast to coast.
I know how to win everywhere in
Canada - I’ve won 6 elections in Atlantic Canada. There will be no safe
Liberal seat anywhere in the country
when I am Leader.
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The WE Charity Scandal is Growing
his government accountNew information is comable. We have written to
ing to light everyday and
the RCMP Commissioner
Canadians are learning
asking for a criminal inmore details surrounding
vestigation. We have also
Justin Trudeau’s $900 Milwritten to the Auditor
lion Scandal. The Prime
General and ProcureMinister is under investiment Ombudsman, asking
gation for his decision to
hand almost $1 billion to Bob Saroya, them to investigate under
Member of
their respective mandates.
his friends at WE Charity,
Parliament
Thanks to the hard work
an organization that has
of Conservatives, the Fipaid the Prime Minister’s
nance Committee, the
family members almost
Government Operations
$300,000.
We have now learned that Finance Committee and the Ethics CommitMinister Bill Morneau accepted tee are all investigating the criminal
$41,000 in illegal travel expenses and the conflict of interest charges.
from WE for two luxury trips in I have heard from many residents
2017. He repaid the expenses on who are very disappointed – and
the same day that he was to testify yet they are not surprised – that the
at the Finance Committee and after Trudeau government is involved
he know that he would get caught. in another massive scandal. Many
Morneau is also being investigated of you have questions that Justin
by the Ethics Commissioner for Trudeau still needs to answer. Conhis failure to recuse himself from servatives will not rest until Canadithe cabinet decision to award the ans have the answers they deserve
contract even though his daughter when it comes to Trudeau’s $900
Million Scandal.
works at WE.
These revelations are shocking, and
it is clear that the Liberal Finance Sincerely,
Minister should resign.
Bob Saroya
This scandal is growing daily. The Conservative Member of ParliaConservatives are working and con- ment for
tinue to hold the Prime Minister and
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Killing
the Hope
Progressive school of management views
human assets as the most valuable for the
existence and survival of any organization,
whether for profit or not-for-profit one. For
a moment we might think that this is a characteristic of how to run organizations in the
modern world of the advanced countries,
where management sciences were created
and being taught. But if we stop for a while
and realize what is the de facto, we will be
confounded by the modern management
speech versus their actual acts.
It became obvious that some organizations
would preach ideas and principles contrary
to their practices, in fact, they are being
nourished by taking advantage of the economic stress or shortage of jobs to pressure
their human assets, to accept unfavorable
work conditions or lower benefits and compensations. Although factual numbers and
business results show otherwise.
When confronting those owners and entrepreneurs with such non-human behaviour
towards employees, they would unfeelingly
reply, those who do not like it may leave!
As we witness this happening, we imagine
that we are living in the feudal age, or even
the era of slavery in the Roman Empire. Despite all laws and principles of human rights
and the labour laws, but still the spirit of
law is absent when it comes to human assets rights, and the right of being a human.

articles

Emad Barsoum
If we try to question that matter, why the
laws tend to be more elastic when it comes
to labour rights, we will find the answer
very bitter, but we still hold hopes that it is
not true. Since the law makers or the legislatives are elected by people yet, the most
donations and financial support come from
the those who own the monetary capital and
the human capital as well, accordingly, the
eternal dilemma would rise to the surface,
support the people or payback the donors!
Other owners and entrepreneurs would
imagine that they are untouchable, simply
because their wealth can solve any problem,
or mostly they lack the true human connection with their human assets.
However, there are even more abusive practices when employers tend to supress the
human capital, psychologically, believing
that this should keep their employees in a
state of anxiety from the possibility of losing their jobs, thus, employees become as
the living dead, they lose the sense of living,
of enjoying life, and foremost the hope for a
better future that is secured and prosperous,
and such state is the slow killing factor for
human assets and their hopes.
The role of management, who are also employed, has a significant effect on the security and stability of the human assets, and
this will be discussed thoroughly in the next
article.

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

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

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

Tel:905-475-8685, Fax:905-475-8685,
Email address: admin@jcscm.com,
Address: 825 Denison Street, Unit 22, Markham, Ontario, L3R 5E4.
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We have talked about the basics
of how to know which website/
news source you can trust. We reviewed some key questions that
you should watch for when deciding what to believe or follow.
Continuing in the series on ‘Information Overload’ - this post will
discuss how to know when to ‘call
it quits’ - or turn if OFF - when on
reading the news/social media or
following stories/information.
It is, of course, important to be
informed. After all, if we did not
hear the news or latest developments, how would we know what
is happening in the world around
us? How could we ensure that we
are doing what has been ‘proven’
or ‘found’ to be important for our
bodies, minds, health, populations,
etc.? (within limits, of course. As
an example, your body knows
how much food it needs without
the news telling you how much to
eat. You know without science that
washing your hands is important,
etc).
But there comes a time when we
start to feel overwhelmed with the
amount of information thrown at
us. Let’s take COVID19 as a prime
example. It is important to know
that COVID is a real and serious
threat to the world. It is critical to
understand that hand hygiene and
social distancing are paramount to
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TURN IT OFF!
stopping infections from occurring
and spreading. However, in my
opinion, it is not necessarily vital
to know how many cases are positive each day. It is equally rather
irrelevant how celebrities are ‘trying new diets’ to avoid gaining
weight while their favourite gyms
are closed. These are simple examples, but the point is clear...
AT SOME POINT, WE JUST
NEED TO STOP READING/LISTENING TO SOCIAL MEDIA/
NEWS.
As my mom tells me: ‘you need
to press the OFF button, Turn the
switch on your brain OFF’.
And she is truly the most wise individual I have ever come across
(love you, mom!). Why does she
say this?
After a while, we become overloaded. With numbers, news, evidence, stories, etc. thrown at us
several times a day, it not only becomes challenging to know who/
what to believe...it is also timeconsuming. Rather than focusing
on our lives HERE AND NOW what we need to do next, how we
can spend time taking care of our
souls and bodies, enjoying time
with loved ones, giving praise to
God, practicing gratitude, etc...
we become so tied up with social
media.
And the same extends to Facebook,
Instagram, Twitter, and whatever
other social media outlets exist.
Once we open these feeds and start
scrolling, we see pictures of others, videos, comments...and it never ends. One click leads to another.
It not only wastes an incredible

articles

The WE scandal
We are now into the final stages of
the Conservative Party’s leadership
race. In the last federal election we
had many Coptic candidates running for our party, and I know we
will see a great deal of participation from the community in this
leadership race as well. If you are a
party member and have not already
Garnett Genuis
done so, please fill out your ballot Member of Parliment
and send it in as soon as possible.
Personally, I am supporting Erin
O’Toole. Erin brings many positive qualities to the job, and
is currently sitting in the House of Commons, so is ready to
begin on day one.
This leadership race takes on renewed significance as, once
again, a major corruption scandal involving Prime Minister
Justin Trudeau has significantly increased the chances of a
change of government in the next election.
I am referring, of course, to the “WE” scandal, involving
WE charity.
The WE scandal is actually more than just one scandal. It’s
a kind of family of scandals. The Liberal government made
a sole-source deal with the WE Charity to provide almost
one billion dollars in subsidies to students who volunteer.
They claimed that WE was the only organization that could
provide this service, but this is not true. The government already pays students to work summer jobs at various organizations through the Canada Summer Jobs (CSJ) Program.
The government could simply have increased the funding
available to the existing CSJ program. Instead, they came up
with a separate scheme to give the money to a charity with
numerous ties to the Liberal party.
This was all bad enough, but it has since come out that both
the Prime Minister and the Finance Minister have close
personal relationships with the WE organization. For example, the Finance Minister accepted a $41,000 trip from
WE, which he was legally required but apparently forgot to
reimburse. If there’s one person who we hope pays close
attention to where he spends money, it would be the finance
minister.
And now we also know that the student volunteer program
contract was not with the WE Charity, but with the WE
Charity Foundation. According to Global News, this foundation only received charitable status last year, and has as its
stated purpose to “hold real estate”.
The bigger picture here is that, in the midst of these interrelated scandals, the federal government is spending at unprecedented levels, running a $343 billion deficit, and refusing to properly fund the Auditor General. We are spending
more than we ever have, this spending is not being properly
reviewed, and atrocious spending scandals are still coming
to light.
Whoever wins the Conservative leadership race, we will
likely see a very competitive federal election, whenever it
comes.

amount of time - it also occupies
precious brain space.
Who cares if Susan made a cake
for the first time without burning
it? Does it matter if Frank’s kitten learned how to play with yarn?
These are extreme examples - I
will admit that. Some matters are
important. Milestones, events, celebrations, reverences...these are all
special moments, and I understand
that. But when they become excessive - when it leads us to overthinking, comparing and despairing, and endless thoughts....this is
harmful.
The point is clear: listen to what
my mama said - learn how to turn
it OFF. Turn your scrolling off.
Turn the news off. Turn the selfcritical voice off. Turn the comparing, the searching, the calculating, the overthinking off. A certain
amount of social media, news, and
evidence can be helpful. But you
need to realize when it becomes
overwhelming, harmful to your
brain/mind/heart/body...and put a
limit on it. Only you know your
own limits. Only you know how
different things affect you. And
thus, only YOU can turn it OFF.
Do yourself a favour. Take what
you need - what you truly NEED and leave the rest. The news, Facebook, and Pat and Larry’s videos
of how they managed to put skittles in a bottle of coke and cause
it explode...it’s all waiting for you.
It’s not going anywhere. Give
yourself a break...and turn things
OFF. Your mental, physical, emotional, social, and spiritual health
will thank you for it.

RIDDLE

TIME

I speak without a
mouth and hear
without
ears.
I
have no body, but
I come alive with
wind. What am I?
Answer for the last

issue:

A candle

PLEASE
PUT ERIN O’TOOLE
#1 ON YOUR BALLOT

NOT a
MP

current

NOT a
MP

MP, form

er Minis

new M
P

ter

By:

Philo Girgis

Saturday, August 8th, 2020 - Issue (167)

1 844 355 6939

NOT a

current

NOT a

MP

MP

MP, form

er Minis

ter

new M
P

PLEASE
PUT ERIN O’TOOLE
#1 ON YOUR BALLOT

