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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة

www.good-news.caال�سبت 22 فرباير 2020 - ال�سنة ال�سابعة -  العدد ال�سابع واخلم�سون بعد املائة

gnjournal@gmail.com

جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

Insurance

Agent

اإعت�سامات واإ�سرابات يف كندا 

ب�سبب بناء خط الأنابيب عرب »ويت �سويتني«

حفل ناجح لعيد احلب »الفالنتني« برعاية جود نيوز

هل تدق طبول احلرب العاملية الثالثة قريبًا...

 و�سط حتديات عاملية واإقليمية )2-1(
Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

1-844-355-6939

For Advertising In 
Good News 

 Please Call:
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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

من  كندي   12 اصابة 
»دياموند  الباخرة  ركاب 
بفيروس  برينسيس« 

كورونا
....................................ص9

هاني  من  حظرها  بعد 
وزيرالتعليم  شاكر.. 
اغاني  مينع  املصري 
»املهـرجــــــــــانــات« 

باالحتفاالت املدرسية
.................................ص 11 

تكتب:  يوسف  امال 
مصاريف احلضانة وأثرها 
الدخل  ضريبة  على 

بكندا
...............................  ص 19

قضية  يعيد  القضاء 
قبطى  ذبح  في  الشروع 
للنيابة إلعادة التوصيف 

كجناية
..................................ص11

راأي املحـــــــرر

اأ�سرى الأيديولوجية 

نتحدث كثريا عن �ضرورة التنوع وتقبل االختالف واالنفتاح على 

ت�ضطره  مواقف  يف  نف�ضه  يجد  عندما  يف�ضل  معظمنا  ولكن  االآخر 

اإىل التعامل مع املختلف. فينقلب فجاأة من ذلك ال�ضخ�ص ال�ضمح 

اإىل �ضخ�ص عنيف خوان  القبول واال�ضتيعاب والدمج  اإىل  الداعي 

اإىل  يرجع  الف�ضل  هذا  اأن  راأيي  والنبذ. يف  والعزل  باالإق�ضاء  ينادي 

يف  ال�ضبب  هي  تكون  رمبا  تيمة  اإىل  املن�ضاأ  منذ  تعر�ضنا  قد  كوننا 

اخللل الذي ي�ضوب تقييمنا لالأمور ويدفعنا دائما اإىل تق�ضيم العامل 

اإىل ق�ضمني. هذه التيمة هي ثنائية اخلري وال�ضر. فكل ت�ضور وكل 

قيمة وكل �ضخ�ص وكل �ضلوك نزنه بهذا امليزان ذي الكفتني. اهلل 

وال�ضيطان، الطيب واخلبيث، ال�ضالح والطالح واأنا واالآخر. والأنه من 

الطبيعي اأن ينظر كل اإن�ضان اإىل نف�ضه على اأنه �ضخ�ص طيب وخري 

ومثايل فهو بالتايل يقوم بتقييم من يختلف معه على اأنه �ضرير وفا�ضد 

و�ضيء. في�ضع يف كفة االأخيار ال�ضاحلني كل من يتفق معه يف حني 

ي�ضع املختلفني يف الكفة االأخرى.. كفة االأ�ضرار الطاحلني الظاملني. 

قبل  االآخرين من  بينه وبني  التوا�ضل  يبني حواجز  الت�ضنيف  هذا 

والنزاعات  اخلالفات  ن�ضوب  اإىل  ويوؤدي  احلوار  ي�ضتهل  اأن  حتى 

االختالف.  بهذا  ت�ضي  عبارة  اأو  بكلمة  التفوه  مبجرد  والتناحرات 

احلقيقة هي اننا كلنا اأ�ضرى �ضبكة ايديولوجيات خلقناها باأنف�ضنا ثم 

وقعنا يف حبائلها. اأقول كلنا اأي اأنني ال اأ�ضتثني اأحدا. فكل الب�ضر 

واقعني يف اأ�ضر االأيديولوجية باعتبار اأن كل موقف يتخذه االإن�ضان 

املعارف  من  مبجموعة  مدعوم  احلياة  يف 

واملعتقدات والقناعات التي ي�ضدقها و يوؤمن 

هذا  مع  عالقتنا  كانت  هنا  ومن  ب�ضحتها. 

الرتا�ضي  من  الكثري  فيها  اختيارية  عالقة  هي  االأيديولوجي  الفخ 

النك لو مل تقتنع باأفكار معينة ملا تبنيتها. ما مييز النا�ص عن بع�ضها 

يكون  الواعي  فاالإن�ضان  الفكري  الفخ  هذا  مع  متاهيمهم  هي درجة 

للوقوف  التي دعته  باالأ�ضباب  ال�ضبكة وواعيا  واعيا مبوقعه يف هذه 

يف هذا املكان منها وميلك من املرونة ما يجعله م�ضتعدا لتغيري موقفه 

متاما  فيتوحد  الواعي  اأما غري  له حقائق جديدة  تك�ضفت  متى  هذا 

اأيديولوجياته ويرف�ص تغيريها بتعنت �ضديد قد ي�ضل يف بع�ص  مع 

االأحيان اإىل درجة ارتكاب اأفعال تت�ضم بالعنف حيال املختلفني معه 

خلوفه من اأن يت�ضبب هذا االختالف يف زعزعة معتقداته. قدرتك 

على ا�ضتيعاب هذه الفكرة ويقينك باأن كل ان�ضان لديه ما يقوله وما 

قناعاتكما  بني  التباين  النظر عن مدى  بغ�ص  به   يفيدك  وما  يقدمه 

النظر  ووجهات  واالختيارات  االآراء  كل  تقبل  على  ي�ضاعدك  هذا 

املختلفة عنك حتى واإن مل تعتنقها. اأقول هذا الأننا ا�ضبحنا نعاين 

من القطبية ال�ضديدة يف التعامل مع كل الق�ضايا واأ�ضبح هناك تطرف  

كامن حتت ال�ضطح يف اأغلب العالقات لن ن�ضتطيع اأن نق�ضي عليه 

وزيادة  االختالف  يف  االآخر  بحق  ال�ضادق  االإميان  بغري  نتجاوزه  اأو 

املعرفة وانفتاح الفكر وجعل املجتمع �ضوقا حرة لالفكار.

دول اأندراو�س
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أن  من  ظاهريًا  يبدو  ما  رغم 
ال  هائالً  جناًحا  يُحققون  البعض 
أن  احلقيقة  أن  إال  يستحقونه؛ 
جناح  حتقيق  يستطيع  أحد  ال 
أن  دون  اجلذور  راسخ  األمد  طويل 
يستحقه بالفعل، ال بد من وجود 
جانب خفي حتت املاء ال يراه الناس 

األساس  وهو  الثلج،  جبل  من 
الظاهر  الصغير  للجزء  احلقيقي 

أمام أبصارهم.
الصادقة  والرغبة  لالجتهاد  أن  شك  ال 
والشغف غير احملدود واستمرارية التعلم دورًا 
مبكانه  والقفز  اإلنسان  جناح  دعم  في  كبيرًا 
املُفضل،  مجاله  في  النجومية  عالم  نحو 
لكن مقابل تلك العوامل يجد اإلنسان نفسه 
محاًطا بعوامل أخرى داعمة للفشل ودافعة 
نحوه ما دمنا نعيش على كوكب األرض وبني 
منها  املثالية،  غير  البشرية  ُمجتمعاتها 
غير  والعداوات  والسخرية،  الهمة،  تثبيط 
فما  واملادية.  العاطفية  واخلسائر  املتوقعة، 
االستمرار  على  قادرين  أشخاًصا  يجعل  الذي 
نسف  يتم  أن  دون  امللغوم  الطريق  هذا  في 

وجودهم بينما يتم سحق غيرهم؟
يكون  وقد  السحري،  الترياق  لهذا  أسرار  ثمة 
الدماغ  خاليا  »شحن  األسرار  تلك  أهم  أحد 
البشري« بطاقة األدمغة التي حُتيط به، ولهذا 
السبب يحرص كل األثرياء وقادة العالم وجنوم 
بعناية،  أصدقائهم  انتقاء  واإلبداع على  الفن 
وآخر:  حني  بني  معهم  مبهجة  أوقات  وقضاء 
في  مًعا  يسافرون  عشاء،  مآدب  على  يلتقون 
رياضية في  ألعابًا  رحالت استجمام، ميارسون 
يحتضنهم  اجملتمع،  أفراد  نخبة  تضم  نوادٍ 
لساعات  الطبيعية  املياه  عرض  في  يخت 
شحن  في  أدمغتهم  خاليا  لتتعاون  أيام  أو 
بعضها بالطاقة كي ال ينفد رصيدهم منها.. 
الصعب  من  جتعل  بحدود  عاملهم  ويغلفون 
على الفاشلني والتافهني والكسالى التسلل 

التي  الطاقة  تأثير  ألن  إليها، 
ترسلها أدمغة هؤالء عليهم قد 

يكون مدمرًا.
الذين  الباحثني  أبرز  قد يكون من 
درسوا تأثير تلك الطاقة الدماغية 
العلم  عصور  عبر  املرئية  غير 
»نابليون ِهل«، وقد أفرد لها فصالً 
كامالً في كتابه »السلم السحري 
املدبر«،  »العقل  بعنوان:  للنجاح« 
ذكر فيه موضًحا: »إن خاليا الدماغ 
البشري ميكن مقارنتها بالبطارية الكهربائية، 
حيث مُيكن أن تُستهلك أو تنفد طاقتها، وهذا 
يُسبب أن يشعر املالك بالقنوط وثبوط الهمة 
واالفتقاد للطاقة. من الشخص احملظوظ الذي 
لم يشعر بهذا من قبل؟ عندما يكون املرء في 
البشري  الدماغ  فإن  املستنفذة،  احلالة  هذه 
من  يتم  التي  والطريقة  شحنه،  إعادة  يجب 
خاللها هذا هي االلتقاء بعقل أو عقول أكثر 
حيوية. القادة العظماء يدركون ضرورة عملية 
حتقيقها.  كيفية  ويفهمون  الشحن«  »إعادة 
هذه املعرفة هي السمة األساسية التي تُفرق 
ِهل«  »نابليون  أشار  ثم  والتابع«.  القائد  بني 
إلى استفادة نخبة من اثرياء وعلماء وعظماء 
التاريخ من هذا السر، كان منهم: هنري فورد، 
وكيف  فايرستون،  وهارفي  إديسون،  توماس 
أعوام،  لعدة  مقربني  أصدقاء  كانوا  الثالثة  أن 
وكانت لهم عادة الذهاب مرة في العام لإلقامة 
واالستجمام  والتأمل  للراحة  الغابة  في  معا 

بعيًدا عن تأثير عقول عامة الناس.
قابلة  غير  تبدو  قد  الثمينة  املعلومة  هذه 
للتصديق بالنسبة ألولئك الذين ال يؤمنون إال 
مبا يستطيعون رؤيته، لكن البحث عن تأثيرها 
في  دورها  ومراقبة  التاريخ،  صفحات  عبر 
حياة الناجحني املعاصرين تؤكد أنها حقيقة 
السر  كلمة  وأنها  منها،  االستفادة  تستحق 
الكنوز  مغارة  باب  فتح  على  القادرة  اخلفية 

التي يتوق اإلنسان الطموح للحصول عليها.

�سر النجاح الذهبي

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

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

بها  متر  االستقرار  وعدم  التخبط  من  غريبة  حالة 
وأن  خاصة  األيام،  هذه  كندا  في  السياسية  األحزاب 
األحزاب،  هذه  لرئاسة  قيادات  عن  يبحث  منها  الكثير 
بعد أن تقدم عدد من رؤساء األحزاب فيها باالستقالة، 
الفيدرالية  االنتخابات  في  لآلمال  مخيبة  نتائج  بعد 
مرت  التي  األحزاب،  هذه  وأهم  وأشهر  اإلقليمية.  أو 
كانت  جديد  حزبي  زعيم  بدون  وشهور  التردد،  مبرحلة 
حزب احملافظني الكندي، واحلزب الليبرالي وكذلك حزب 

الكتلة الكيبيكية الداعي لالستقالل في الكيبيك.
الغريب في األمر أن عملية اختيار رؤساء األحزاب ال تعد 
عملية، فضال عن أن بعض املرشحني ال يلبون األولويات، 
قاعدة  على  للحفاظ  احلزب  بها  يقوم  أن  يجب  التي 

جماهيرية وانتخابية كبيرة.
أن  فمنذ  الكندي،  احملافظني  حزب  وهو  باألهم  ولنبدأ 
البرملان،  املستوى  علي  الفيدرالية  االنتخابات  خسر 
ترودو، علما  بزعامة جوستان  الليبرالي  ملصلحة احلزب 
أعلي  انتخابية  أصوات  إجمالي  حصلوا  احملافظني  بأن 
أدي  الدوائر االنتخابية،  توزيع  ان  إال  بنحو مليون صوت، 
خلسارة احلزب لالنتخابات البرملانية ملصلحة الليبراليني، 
انتخابية  دوائر  ولكن  أقل،  أصوات  علي  حصلوا  الذي 
برونزويك  في  ممثلة  األطلسي،  أقاليم  بفعل  أكثر، 
األمير  وجزيرة  ليبرادور،  ونيوفوندالند  ونوفاسكوشا، 
احملافظون في احلصول علي مقاعد  إدوارد، حيث فشل 

كافية فيها، وكانت كلها لليبراليني.
كان رئيس حزب احملافظني السابق أندور شير، شخصية 
اجملتمع  لقيم  احلقيقي  والتعبير  االحترام،  تتمتع 
كافية  ليست  املقومات  هذه  لكن  احملافظ،  اليميني 
لكي يفوز باالنتخابات الفيدرالية، خاصة وأنك كرئيس 
عليك  كندا،  في  البرملانية  باألغلبية  تفوز  لكي  حزب 
كندا  في  إقليمني  ألكبر  االنتخابي  اجملمع  على  الرهان 
أكثر  ميثالن  واللذان  الكيبيك،  وثانيا  أونتاريو  أوال  وهما 

من %50 من سكان كندا.
مستوى  على  جنحوا  احملافظني  أن  من  الرغم  وعلى 
وزراء  رئيس  أن  إال  أونتاريو،  في  اإلقليمية  االنتخابات 
أونتاريو دوج فورد، كان مبثابة نقطة سوداء في احلملة 
سياساته  بسبب  للمحافظني  الفيدرالية  االنتخابية 
اللغة  من  وموقفه  والصحة  بالتعليم  اخلاصة 
يسكت  لن  ما  وهذا  اونتاريو،  إقليم  في  الفرنسية 
ولغتهم  ثقافة  عن  يدافعون  الذي  الكيبيكيون،  عليه 
عن  دفاعهم  من  أكثر  الفرانكفونية  الفرنسية 

االستمرار في االحتاد الفيدرالي الكندي.
شير  أندرو  السيد  كان  احلزب،  رئاسة  مستوى  على 
ممثال جيدا جدا للقيم اليمينية احملافظة، ولكنها كان 
ضعيفا جدا في إملامه باللغة الفرنسية، ولم يستطع 
في  الناخبني  مع  يتواصل  أن  االنتخابية  احلملة  خالل 
على  الضعيفة،  الفرنسية  لغته  بسبب  الكيبيك 
الفرنسية  يتحدث  الذي  ترودو،  جوستان  من  العكس 

واإلجنليزية بطالقة. 
هاربر  ستيفان  األسبق  الرئيس  نتذكر  يجعلنا  وهذا 
رئيس وزراء كندا األسبق ملدة 12 عاما، والرئيس األسبق 
حلزب احملافظني، والذي كان يتحدث الفرنسية بطالقة، 
رغم أنه من أصول إقليم ألبرتا في الغرب الكندي، بل 
وكان يتعمد في كل مؤمترات وأنشطته كرئيس لوزراء 
وهذا  الفرنسية،  اللغة  استخدام  من  يكثر  أن  كندا 
في  والسكان  الناخبني  لدى  استحسانا  يجد  كان  ما 

الكيبيك.
احلملة  إدارة  ارتكبتها  التي  األخطاء،  عن  وفضال 
في  بأندرو شير  احمليطة  احملافظني  االنتخابية في حزب 
االجتماعي  التواصل  بوسائل  الكبير  االهتمام  عدم 
للوصول إلى الناخبني، خاصة وأن اإلعالم املرئي واملكتوب 
ماليني  بسبب  الليبراليني  مع  متعاطف  واملسموعة 
لوسائل  آلخر  وقت  من  ترودو  يقدمها  التي  الدوالرات، 
اقتصادية.  صعبة  ظروف  في  دعمها  بدعوى  اإلعالم 
لم  شير  ألندور  االنتخابي  الفريق  أن  ذلك  إلى  يضاف 
والذي  الكيبيك،  في  الناخبني  مع  التواصل  في  ينجح 
وإذا  للمحافظني،  أبدا  يصوتون  ال  تاريخيا  بدورهم  هم 
أردت اهدار صوتك في الكيبيك، وهذه احلقيقة املوجعة، 
الكيبيكي  الصوت  ألن  للمحافظني،  تعطيه  أن  عليك 
في اجململ يترنح ما بني حزب الكتلة الكيبيكية واحلزب 

الليبرالي في االنتخابات الفيدرالية.
وتستمر عدم رشادة القائمني علي حزب احملافظني، في 
ترشيح قيادات واسماء جديدة لتحل محل أندور شير، 
يتحدث  والذي  ماكاي،  بيتر  السيد  مقدمتها  في  كان 
األخيرة  زيارته  وخالل  للغاية،  بصعوبة  الفرنسية 
مبستوى  الكيبيك  اإلعالم  وسائل  شعرت  للكيبيك، 
احملافظني،  لرئاسة  األقوى  للمرشح  الفرنسية،  اللغة 
أن يكون رئيسا لوزراء كندا، خاصة  واحملتمل مستقبال 
وأن حكومة األقلية لليبراليني ال يتوقع أحد من احملللني 
احتمال  ظل  في  سنوات،  أربع  تستمر  أن  السياسيني 

الدعوة النتخابات فيدرالية مبكرة.
السيد  إلي  وجهت  التي  االنتقادات،  ضمن  من  وكان 
فهو  حتدثها  وإذا  الفرنسية،  يتحدث  ال  أنه  ماكاي 
ينطقها بصعوبة للغاية، ومن ال يعرف هناك حالة من 
الكراهية الشديدة بني من يتحدثون الفرنسية فقط أو 
االجنليزية فقط في كندا، علما بأن دستور البالد ينص 
أمر  هذا  ولكن  الفيدرالية،  الدولة  ثنائية  على  رسميا 
تقوية  من  ويزيد  الواقعي.  املستوى  على  حقيقي  غير 
في  حاليا  احلاكم  احلزب  أن  ودعمها،  الفرنسية  اللغة 
التحالف من أجل  الكيبيك، هو حزب شوفيني وطني 
الكيبيك الكاك، وهو يتمتع مبستويات شعبية كبيرة، 
عالية  مبستويات  يتمتع  والسياسي  االقتصادي  وأدائه 
كثيرة  قوانني  بصياغة  وقاموا  الرأي،  استطالعات  في 
يهاجر  من  علي  للجنسية،  جديدة  قانون  بينها  من 
بغض  الفرنسية،  اللغة  أساسا  يتقن  أن  للكيبيك 
النظر علي اجنليزيته، خاصة بعد أن استفاد اآلالف من 
االجتماعية  املزايا  علي  واالعتماد  اللغة  تعليم  برامج 
سنوات  عدة  بها  للمكوث  الكيبيك  في  والتعليمية 
االنتقال  ثم  البرامج،  هذه  علي  اعتمادا  عمل  بدون 
ميزانية  اهدار جلزء من  يعد  ما  وهو  أجنلوفوني،  إلقليم 
في  أجنلوفوني  مليون  حوالي  هناك  نعم  الكيبيك. 
الكيبيك من تعداد حوالي 8 ماليني نسمة، لكن النزعة 

الفرانكفونية قوية وال ميكن انكارها.
الفرنسية  تتحدث  زوجته  إن  يقول  ماكاي  السيد 
إنه  قال  الفرنسية،  ولغته  لهجته  وليحسن  بطالقة، 
سيتحدث الفرنسية في املنزل مع زوجته، وهو أمر أثار 
سخرية البعض. إال أن القليل من احملللني في الكيبيك 
قبل  الرجل،  بأداء  االهتمام  املهم  من  أنه  إلى  أشاروا 
احلديث عن موقفه من حفاظ كندا على الفرانكفونية.
اهتمامات  جيدا  يدركون  ال  احملافظني  أن  الواضح  من 
الناخبني في االقاليم اخملتلفة، ويبدو أنهم ليس لديهم 
ما  وهذا  األغلبية،  احلصول على  القادرة على  القيادات 
يفسر ملاذا عادة يكون رئيس وزراء كندا قادم من إقليم 
الكيبيك، الذي يتحدث الكثير فيه اللغتني الفرنسية 
الذي  األجنلوفونية،  األقاليم  أحد  من  أو  واإلجنليزية، 
وكان  اإلجنليزية،  األم  لغته  بجانب  الفرنسية  يتحدث 
أفضل مثال علي ذلك ستيفان هاربر. ويذكر أنه في هذا 
السياق، أن رئيس وزراء الكيبيك السابق الليبرالي جان 
شاريه واجمليد للفرنسية واإلجنليزية، فكر في الترشيح 
بعد  فيما  تراجع  ولكنه  احملافظني،  حزب  رئاسة  على 

بسبب اتهامات لم تؤكد بعد بالفساد!
ألنهم  كثيرا  القضية  هذه  تشغلهم  ال  الكيبيكيون 
تاريخيا  الذي  الليبرالي،  احلزب  علي  أما  علي  يراهنون 
أيام  منذ  تاريخه  في  محوريا  دورا  الكيبيكيون  لعب 
الكتلة  حزب  أو  ترودو،  إليوت  بيير  ترودو،  جوستان  أبو 
الكيبيك،  في  حاليا  ضعفه  رغم  الذي  الكيبيكية، 
للحفاظ  الفيدرالية  االنتخابات  يخوض  ما  عادة  أن  إال 
من  الرغم  وعلي  الكندية،  الدولة  فرانكفونية  علي 
ملصلحة  أصواتهم  يعطوه  يعدوا  لم  الكيبيك  أن 
رائعة في االنتخابات  نتائج  أنه يحقق  إال  الكاك،  حزب 
 36 لنحو  األخيرة  االنتخابات  في  ووصلت  الفيدرالية، 

مقعدا برملانيا فيدراليا.
واحللول ال تعد صعبة، على احملافظني إما اختيار رئيس 
عن  التنازل  قرروا  إذا  أو  كندا،  كل  ميثل  للحزب  جديد 
لكسب  جديدة  استيراتيجية  اتباع  عليهم  الكيبيك، 
املزيد من املقاعد في أقاليم األطلسي الليبرالية الهوى. 
أما عن االنتخابات على رئاسة حزب الكتلة الكيبيكية، 
والتي لم تتم بعد واحلزب الليبرالي الكيبيكي فحدث 

وال حرج مما حدث فيها من تخبط.

ما بني ال�شطور يف ت�شابك امللفات يف 

ال�شرق الأو�شط احلزين

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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الثاني  السرياني،  آفرآم  البابا  أقّره     
والستون في البطاركة! وقام بإلغائه البابا 
وستمئة  ألف  العام  في  الثامن،  غبريال 

وأثنان ميالدية!  ومع ذلك نصومه!

   )لست مناهضاً للصوم، فالصوم حالة 
من  نحو اهلل، مقلالً  اإلنسان  فيها  يتجه 
وضابطاً  باألرض،  تربطه  التي  الروابط 
فيأخذ  السماء،  نحو  طبيعته  عناصر 
الطريق  في  التقدم  على  تساعده  نعماً 

الروحي(.

لكن  مدته.  املقدس،  الكتاب  يذكر  لم     
أما  أيام.  ثالثة  تصومه  الكنائس  غالبية 

كنيسة األرمن، فتصومه خمسة!

يونان، مع أن  زلنا نطلق عليه صوم     ما 
يونان لم يصم، وامنا لم يكن لديه طعاماً 

أو شراباً، في جوف احلوت!

   الذي صام، هم أهل نينوى، املدينة األممية!

   وال بد أن ندرك..

   أن الصوم واملسوح، وحدهما، لم يكونا 
اإللهي،  الغضب  إطفاء  في  السبب 
حياتهم  أسلوب  تغيير  وامنا  وجناتهم. 
اهلل،  عطف  استمطر  الذي  هو  بأسرها، 

وحنانه، وصفحه، وغفرانه!

   هذا ليس اقالالً من الصوم.

   بل تكرمياً له.

عن  باالمتناع  ليس  الصوم،  يتكّرم     
العادات  عن  بالرجوع  بل  األطعمة، 
السيئة، واالبتعاد عن تذوق ثمار اخلطيئة 

أينما وُجدت!

   هل أنت صائم؟

   قدم برهاناً، على ذلك، من أعمالك:

   .. فإذا رأيت عدواً، تصالح معه!

   .. وإذا رأيت صديقاً نال خيراً؛ ال حتسده!

   .. وإذا رأيت منظراً مثيراً؛ أعبر عليه!

   وكل ما ترتأيه من فضائل مسيحية...

   من املدهش.. 

   اننا ما نزال، نحتفي كل عام بصوم أهل 
نينوى، وننسبه إلى يونان!

   وكل عام نصومه، وال نحتفي: بتوبتهم، 
وتوبته، وتوبتنا!

عـادل عطيـة

صائم لم يصم!لقاء

يوماً  أحدهم  أنت  قابلت  أو  أنا  قابلت  رمبا 
ما في طريق احلياة ولم نعره ال أنا وال أنت 
األهتمام الذي يستحقه ، بل أني أكاد أجزم 
أن أحدهم لم يكن ليبدو جملتمعه شخصاً 
ليس  فهو   ، األساس  من  لألهتمام  مثيراً 
أو كاتباً مرموقاً أو ضابطاً  طبيباً مشهوراً 
بالرتب  العالي  قدره  عن  يعلن  عظيماً 
يتفاخر  أو  كتفيه  تزين  التي  والنياشني 
. كانوا جميعهم بسطاء  بها علي صدره 
، بسطاء في مظهرهم وفي  في كل شئ 
أفكارهم  وفي  طعامهم  وفي  ملبسهم 

علي  أميان  من  وياله  أميانهم  وفي  أحاديثهم  وفي 
بساطته هذه ، هؤالء البسطاء العظماء أو العظماء 
أن ضاقت  بعد  وذويهم  بالدهم  تركوا  الذين  البسطاء 
العيش  لقمة  علي  احلصول  في  احلياة  ُسبل  بهم 
قليلة  دراهم  أو  جنيهات  عن  باحثني  فرحلوا  الكرمية 
آنذاك كي ما يعيلوا بها عائالتهم  املتناحرة  في ليبيا 
، هؤالء البسطاء الذين أثبتوا للعالم أجمع أن ما جاء 
في كتب تاريخنا نحن األقباط من بطوالت لشهدائنا 
صيغ  من  شائبة  يوماً  تشبه  لم  حقيقي  تاريخ  هو 
املبالغه أو التباهي ببطوالت مزيفه لم حتدث . األقباط 
من  العصور  مدار  علي  تذوقوه  ما  رغم  صمدوا  الذين 
أملرارة تلو أملرارة أضطهاداً و متييزاً و تعذيباً ، حتي جاء 
جرساً  وضع  علي  يُجَبر  القبطي  كان  عصوراً  عليهم 
في قدمه كي ما يتم متييزه حني يسير فيسمع الناس 
صوت اجلرس فيميزونه عن غيره حتقيراً من قدره وأهانة 
  ، ضجر  دون  أميانه  علي  القبطي  ظل  ذلك  ورغم  له، 
ذات  بأمر اهلل«   »احلاكم  الذين حكم عليهم  األقباط 
يوم أن علي كل قبطي إذا اراد أن يستمر قبطياً فعليه 
ما  كي  رقبته  علي  حديد  من  ثقيالً  صليباً  يعلق  أن 
رافضني  األقباط  قّبل  و  وإذالالً،  حتقيراً  غيره  عن  مييزوه 
ذلك  في  التفكير  مجرد  حتي  أو  أميانهم  عن  التنازل 
اللون  إلي  الرقبه  حول  األقباط  عظم  لون  حتول  حتي 

احلديد  الصليب  أحتكاك  بفعل  األزرق 
هذا بعظمهم ومن هنا أطلق علينا نحن 
، كل هذا وأكثر  الزرقاء(  األقباط)ألعضمه 
جاء  حتي  العصور  مر  علي  األقباط  عاناه 
أعطوا  الذين  »العور«  قرية  شهداء  عصر 
شهادة حيه ستبقي لألجيال تشهد علي 
البسطاء  هؤالء   ، القبطي  األميان  عظمة 
الذين مت تصويرهم وهم يقابلون املوت ذبحاً 
بكل جرأه ليعلنوا للعالم أجمع أن أميانهم 
النفس األخير وال نقاش عندهم في  حتي 
حتي  للمساومة  قابل  غير  أميان  وهو  ذلك 
لو كان الثمن احلياة نفسها ، هؤالء األبطال ساقوهم 
بنظرة  منهم  ذابحيهم  يظفر  ولم  ذبحاً  املوت  إلي 
أو  تردد  من  أوحتي مجرد حملة  عيونهم  في  أستعطاف 
ضعف أو هوان تعلو وجوههم ، بل كانت عيونهم تنظر 
، وكأنها تقول له  إلي السماء ال تعنيها سكني اجلزار 
أشتاق  أيضاً  وأنا  ينتظرني  فألهي   ، شئت  ما  أفعل   «
أليه« وكان أسمه القدوس آخر ما نطقت به ألسنتهم 
املباركة . عزيزي القارئ ، أال تتفق معي في أنه لو أرادت 
باملعدن  احلديث  العصر  في  األمم  بني  تتفاخر  أن  مصر 
يجب  البسطاء  هؤالء  به  قام  فما   ، ألبنائها  احلقيقي 
أن يكون في مقدمة ما تتفاخر به ؟ ولو جاز للشعب 
التضحية  ومعاني  للبطولة  أيقونه  يضع  أن  املصري 
وألثبات علي املبدأ وقوة األميان يسير ورائها أبناؤه ، أال 
ملاذا  والعالمة؟  الرمز  البسطاء  هؤالء  يكونوا  أن  يجب 
نحتاج خللق أبطاالً من زيف علي ورق أكثر زيفاً ثم ننعت 
أبطال الزيف هؤالء باألساطير؟ كم من أسطورة مزيفة 
بخسة الثمن صنعناها علي ورق عفن وضاع بسببها 
شبابنا بعد أن وضعنا لهم أساطير مزيفة في املقدمة 
لتكون »منبر وان« ليقتدوا بها شباب هذه األمه فوصل 
شهداء  إلي  وأخيراً  ؟  اآلن  عليه  نحن  ما  إلي  احلال  بنا 
قرية »العور« في صعيد مصر ، كمصري قبطي أقول 

لكم لقد منحتونا شرفاً نرجوا أن نستحقه. 

في ذكري شهداء أألقباط في ليبيا....
بسطاء منحونا شرفاً نرجو أن نستحقه

بقلم: 

جورج مو�سى

نوال  املناضلة  أصدرت   ١٩٥٨ عام  في 
السعداوي روايتها مذكرات طبيبة في سياق 
عدة  فيها  تتناول  نسوية  روايات  عدة  إصدار 
تناولت  اإلناث،  ختان  قضية  أهمها  قضايا 
نوال السعداوي في روايتها مذكراتها عندما 
عن  أخذت حتكي  و  األرياف  في  كانت طبيبة 
و  العادة  تلك  إنتشار  و  اجلهل  مع  معاناتها 
اإلطباء  بعض  و  احلالقني  و  الدايات  محاربة 
عيشهم  أكل  حتارب  تعتبر  كانت  ألنها  لها، 
كان  الوقت  نفس  في  اخلتان!.  مبحاربتها 
يخصص  كشك  الشيخ  اجلماهير  معبود 
حتريض  و  السعداوي  نوال  لتكفير  دروساً 
اجلماهير ضدها، و بعدها ملع جنم الشعراوي 
كان  اجلرمية  تلك  عن  يسأل  كان  عندما  و 
ال  بأنه  يفتي  و  كعادته  باأللفاظ  يتالعب 
و  يسمى خفاض،  لكن  و  لإلناث  ختان  يوجد 
الذي  الشيخ  كان  و  واحدة  النتيجة  بالطبع 
متاماً  القضاء  منه  بكلمة  يستطيع  كان 
على الظاهرة ألن الشعب املصري يكاد يكون 

يعبده.
حاولت سوزان مبارك إصدار قوانني صارمة و 

عقوبات لتجرمي اخلتان و لكن دون جدوى!
بدأ سريان قانون جترمي ختان اإلناث في ٢٠١٦ 
نوال  رواية  من  عاماً  ستون  حوالي  بعد  اي 

السعداوي.
الذي  حالً  أريد  فيلم  انتاج  مت   ١٩٧٥ عام  في 
قوانني  مع  املصريات  السيدات  معاناة  تناول 
بهوات  يلهثن في  و هن  الشخصية  األحوال 
هن  ال  متاماً  متوقفة  حياتهن  و  احملاكم 
متزوجات و ال مطلقات و ال يستطعن العمل 
ال  بالطبع  الزوج  و  الزوج  إذن  بدون  السفر  أو 
يبالي ألنه ميتلك حريته كاملة، بل و يستطيع 
الزوجة  إعطاء  دون  أخرى  و  بأخرى  الزواج 
االولى حريتها. باإلضافة انه كان له احلق في 
طلبها في بيت الطاعة فوق كل هذا!. كانت 
احملاوالت  بعض  أبدت  قد  السادات  جيهان 
إليجاد مخرج ولكنها لم حتاول كثيراً ، بعدها 
قانون  إصدار  على  مبارك  سوزان  صممت 
واجهت  هنا  و  نفسها  تطليق  للزوجة  يبيح 
حرب شعواء من رجال الدين الذين صمموا أن 
املرأة شرعاً ال متلك تطليق نفسها، بل ذهب 

إلى  اجلماهير  معبودة  الشيوخ  من  بعضهم 
شرعاً  فطالقها  قانونياً  ذلك  فعلت  اذا  انها 

باطل و إذا تزوجت برجل أخر فهي زانية.
عام  اخللع  قانون  إصدار  مت  بعد حروب طويلة 
٢٠٠٠ بعد إقالة مفتي الديار نصر فريد واصل 

من منصبه! 
في عام ٢٠١٨ و بعد تصاعد معدالت الطالق 
في مصر حاول الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن يناقش بعض احللول لهذه الظاهرة و تناول 
كمثال قضية الطالق الشفهي الذي اصبح 
موثقاً  الطالق  ليصبح  إلغاؤه  الضروري  من 
في احملكمة فقط، فثار رجال االزهر و أخبرونا 
ليتظاهر  اإلسالم  على  حرب  انها  الناس 
بعدها العامة في الشوارع تضامناً من األزهر 

في حربه!
كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب املادة الثانية من 

الدستور 
و  حياتهن  فقدت  النساء  و  الفتيات  آالف 
أصبحن أموات و هن على قيد احلياة بسبب 
الدولة  جُتبر  التي  الدستور  من  الثانية  املادة 
على إستئذان رجال الدين إلنقاذ حياة البشر!

فقط تخيل لو أن تلك املادة ليست موجودة 
فور  متحضرة  قوانني  إصدار  نستطيع  اننا  و 
السنوات  اإلنتظار عشرات  دون  اليها  احلاجة 
حتى يتعطف علينا رجال الدين بإصدار فتوى 

برصاصة الرحمة.
و العجيب كل العجب رضوخ النساء خاصة 
و الناس عامة لهذا الظلم طاملا كان بإسم 
بسؤال  قمت  اذا  عاماً  عشرون  فمن  الدين. 
لقالت  املتضررات،  النساء  هؤالء  من  واحدة 
اهلل  إلرادة  اخلضوع  علينا  و  حرام  اخلُلع  نعم 
سألت  اذا  االن  أما  حكمة!.  هناك  انه  فالبد 
اي امرأة عن اخلُلع سُتجيب مبنتهى الثقة أن 

اخللع من ُصلب الشريعة التي كرمت املرأة.
و  حتضر  في  أمل  ال  باقية  الثانية  املادة  طاملا 
أنهم  يظنون  أشخاص  هناك  مادام  عدل  ال 
كل  في  يتدخلوا  ان  البد  و  الدين  محتكرون 
تتعلق  التي  القوانني  في   و  احلياة  مجاالت 
باألقتصاد و األحوال الشخصية و التعليم و 
الطب و غيره...و الكارثة الكبرى هو حتكمهم 

التام في العقول.

املادة الثانية 

سميرة عبد القادر

�سابة من اأونتاريو تعرث على 30 األف دوالر وت�سلمها اإىل ال�سرطة

تورنتو: الحظت كايلي ماكدونالد ١٧ عاما وجود حقيبة شبكية ملقاة على 
الساحة اخلارجية ملركز تسوق ميلتون في أونتاريو، وقصت كايلي لوكالة 
أنباء »سي تي في« ما حدث عندما فتحت احلقيبة الشبكية ووجدت بها 
مجموعة مظاريف بالستيكية بيضاء يحتوي كل منها مبلغ من النقود 
النقود في هذه  وكان مجموع  يحتويه،  الذي  املبلغ  وكتب على كل ظرف 
االظرف حوالي 3٠ ألف دوالر. وقالت كايلي ماكدونالد انها دهشت ملا رأت 
هذا وتخيلت نفسها في فيلم سينمائي، وقالت انها لم متسك في يدها 
جاءت  التي  بجدتها  اتصلت  الفور  وعلى  قبل،  من  االموال  من  القدر  هذا 

ملركز التسوق، واقلتها ملركز الشرطة احمللي حيث سلمت كايلي االموال للشرطة. وكانت البطاقات 
إلى  الشرطة  وصلت  ما  وسرعان  قريب،  أسنان  لطبيب  مكتب  لعنوان  تشير  االظرف  على  امللصقة 
مكتب طبيب االسنان واعادت له األموال، وقال ضابط الشرطة ترافيس من منطقة هالتون »من اجليد 
أن نعتني باآلخرين في اجملتمع، وما ليس لنا يجب أن يعاد إلى املالك الشرعي«، لقد فعلت هذه الشابة 
شيئا جيدا من الصعب أن نرى مثله«. وفي اليوم التالي تقابل طبيب االسنان مع كايلي وشكرها على 
أمانتها واعطاها شيك بقيمة ٥٠٠ دوالر مكافأة لها، وقالت كايلي وهي طالبة في الصف الــــــ١٢ 

إنها ستستخدم هذه النقود لشراء جهاز كمبيوتر كانت تدخر من أجل شراؤه.
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كنت تلميذة في السنة األولي الثانوية جذابة 
شاب  ضابط  رآني  حني  واجتماعية،  وطيبة 
يكبرني بعشر سنوات، وأعجب بي على الفور 
الذي  أبي  به  ورحب  مني،  الزواج  في  ورغب 

يعمل معه... وطرت أنا به فرحا.
فارس  فيها  رأيته  التي  اللحظة  منذ  وأصبح 
السابعة عشرة من  في  وأنا  وتزوجنا  أحالمي 
يروني  لم  الذين  أهله  إرادة  غير  على  عمري 
من طبيب  الزواج  له  يريدون  وكانوا  له،  كفئا 
من أقاربهم، لكن شيئا لم يحل دون سعادتنا 
وساعدني  جميلة،  طفلة  وأجنبنا  فتزوجنا 
إلى  وصلت  حتى  تعليمي  إكمال  على  زوجي 
وهو  فجأة  مرض  ثم  الثانوية  الثالثة  السنة 

الشاب الفتي وتدهورت صحته سريعا.
وصدمت صدمة هائلة حني عرفت أنه مصاب 
كامال  عاما  زوجي  وقضي  الكلوي،  بالفشل 
في مستشفى املعادي رافقته خالله وقضيت 
الليالي كلها فيه نائمة حتت فراشه ألتخفى 
نظام  ألن  الليل،  في  املمرضات  عيون  من 
وجود  لعدم  املرافقني  وجود  مينع  املستشفى 
أن  يريدني  يكن  لم  زوجي  وألن  كافية،  أماكن 

أفترق عنه.
وحتمس  له  كلية  زرع  زوجي  حالة  وتطلبت 
األخوة وهم ثمانية أشقاء في البداية للتبرع 
أن  يلبثوا  لم  لكنهم  أحدهم,  بكلية  له 
تعللوا واحدا بعد اآلخر بعلل وأعذار مختلفة 
لالعتذار عن ذلك وصارحت أنا الطبيب برغبتي 
التبرع لزوجي بكليتي لكنه رفض طلبي  في 
ألن فصيلة دمي ال توافقه وقد يلفظ جسمه 
باألمل  متسكت  لكني  الفور  علي  كليتي 

الضعيف وبدأت إجراء التحاليل العديدة
التحاليل  إلجراء  عنه  غيابي  زوجي  والحظ 
وشعر مبا يجري حوله وتألم له وكتم مشاعره 
في  معه  كنت  رمضان  شهر  أيام  أحد  وفي 

املغرب  آذان  وتسلل   ... باملستشفى  غرفته 
زوجي  فوجدت  رقيقا،  جميال  أسماعنا  إلى 
ينظر إلي في حزن ثم يدعو اهلل لي بالسعادة 
يحفظني  بإنسان  بعده  من  ربي  يرزقني  وبأن 
فبكيت  معاناتي  عن  ويعوضني  ويرعاني 
واكتأبت ونهيته عن مثل هذا الكالم, مؤكدة 
ألؤدي  نهضت  ثم  عام،  مائة  أنه سيعيش  له 
صالة املغرب فالحظت أنه قد صمت وأن شيئا 
يسيل من فمه، فخرجت من الصالة وهرولت 
إليه وناديته فلم يجبني، ومسحت على رأسه 
مباء الكولونيا فلم يستجب فناديت الطبيب 
الذي جاء مسرعا وأمر املمرضة بإخراجي إلي 

الشرفة.
بيده  صدره  له  يدلك  موقفي  من  وشاهدته 
كهربائية  صدمه  له  يجري  ثم  البداية  في 
يائسا  النهاية  في  ويكف  الصدمات  بجهاز 
عني  رحل  قد  احلبيب  زوجي  أن  أصدق  ال  وأنا 
واستدعاني الطبيب املعالج إلي مكتبه وقال 
وهو  أعرفه  أن  البد  بسر  سيصارحني  إنه  لي 
الفشل  مريض  ألن  بعلته  ميت  لم  زوجي  أن 
الغسيل  على  يعيش  أن  يستطيع  الكلوي 
عصبية  بصدمة  مات  وإمنا  طويلة،  سنوات 
تأثرا مبوقف أسرته منه ... ولم أتكلم ولم أذرف 
دفعة  انهرت  ثم  أيام،  ثالثة  ملدة  واحدة  دمعة 

واحدة وسقطت في الفراش.
مفتاح  زوجي  أخوة  أخذ  العزاء  فترة  وخالل 
أوراق  إلى  حاجتهم  بحجة  الزوجية  شقة 
من  شيء  كل  وأخذوا  فيها،  العمل  تخص 
إلى كل شيء،  األثاث  إلى  إلى املالبس  الذهب 
ورجعت  املالك  إلى  املؤجرة  الشقة  وأعادوا 
العشرين  في  حزينة  أرملة  أبي  بيت  إلي  أنا 
لم  طفلة  ومعي  عمرها،  من  أشهر  وبضعة 
من  أبي  لي  واشترى  العمر،  من  الثالثة  تبلغ 
وطلب  ولطفلتي  لي  مالبس  البسيط  مرتبه 

وأردد  اهلل  عند  لي  جري  ما  أحتسب  أن  مني 
ونعم  اهلل  وحسبي  اهلل  علي  عوضي  دائما: 

الوكيل.
أحد  أتزوج  لكي  زوجي  أسرة  وساومتني 
ملواصلة  ورجعت  بإصرار  فرفضت  أشقائه 
حصلت  حتي  زوجي  لوصية  تنفيذا  تعليمي 
بتعليم  واهتممت  التجارة  بكالوريوس  علي 
لها،  الكرمية  احلياة  وتوفير  الوحيدة  ابنتي 
ورعايتها مبا أتقاضاه من معاش وبعائد عملي 
في  وتركني  عنا  أبي  ورحل  ومساء،  صباحا 
رحمة  اهلل  يرحمه  أخوتي،  ورعاية  اهلل  رعاية 
قد  يكن  لم  ما  فتزوج  األيام  ومضت  واسعة، 
اجلديدة،  حياته  إلي  وانتقل  األخوة  من  تزوج 
ووصلت ابنتي إلي الثانوية العامة. واحتاجت 
إلى نفقات كبيرة للدروس اخلصوصية فلجأت 

على  ألحصل  نائية  منطقة  في  العمل  إلى 
امتيازات مادية أكبر ملدة خمس سنوات.

والتحقت  الثانوية  على  ابنتي  وحصلت 
في  جناحها  وواصلت  اجلامعية  بكليتها 
البكالوريوس...  على  حصلت  حتى  الدراسة 
لتحتضنني  مبتهجة  إلي  رجعت  وحني 
انفجر  نفسي  وجدت  بنجاحها،  وتبشرني 
ووالدي  الراحل  زوجي  وأتذكر   ... بحرقة  باكية 
احلبيب وأستعيد صورتي وأنا راجعة إلي بيت 
أبي في ثياب احلداد وعلي ذراعي هذه الطفلة 
وال  األيام  بي  ستصنع  ماذا  أعرف  وال  نفسها 
هلل  وصليت   .. املستقبل  لي  سيحمله  ماذا 
العلي القدير شكرا وعرفانا أن أعانني على أداء 
ابنتي هذه، وعلى الصمود  بعض رسالتي مع 
مع  الطويلة  القضائية  واملنازعات  لألحزان 

أخوة زوجي بعد الوفاة،
إلى حقيقة مهمة شغلت  تنبهت فجأة  ثم 
أنني  وهي  املاضية  السنني  طوال  عنها 
لم  قصير  زواج  وبعد  عاما   21 منذ  أرملة 
عاما   42 وعمري  سنوات  ثالث  من  أكثر  يطل 
العائلية  احلياة  إلى  حبيسة  أشواق  وبداخلي 
واألمان واالستقرار لم تكن تعبر عن نفسها 
شاطئ  بها  والبلوغ  ابنتي  برعاية  النشغالي 
العمر  في  هل  أتساءل:  ووجدتني  األمان، 
احلياة  إلى  احلبيسة  األشواق  هذه  إلرواء  بقية 

العائلية.
ابنتي  تتزوج  حني  حالي  عليه  سيكون  وماذا 
وتطول  زوجها  بيت  إلي  وتنتقل  هذه  احلبيبة 
بي ساعات الوحدة والفراغ؟ لقد بذلت كل ما 
في وسعي لتربيتها وإسعادها .. وإسعاد كل 
من  يكون  فهل  قدراتي،  حدود  في  حولي  من 
حقي أن أتطلع بعد هذه الرحلة من العناء إلي 
أن تسعدني السماء ... وتعوضني عن األحزان 

واملرارات؟

م�ساعر حبي�سة 

بسبب اضراب املعلمني... جميع 
املدارس العامة في أونتاريو أغلقت 

يوم 21 فبراير

فبراير   ٢١ يوم  اونتاريو  عبر  الدراسة  تعطلت  تورنتو: 
حيث نظمت نقابات املعلمني االربعة إضرابا مشتركا 
ليوم واحد، وقام املعلمون في مدارس اللغات االجنليزية 
الثاني  الصف  حتى  االطفال  رياض  من  والفرنسية 
عشر بتنظيم هذا اإلضراب، وهي املرة االولى التي يتم 
الذي  اإلضراب  واثر  كهذا،  عاما  اضرابا  تنسيق  فيها 
استمر يوماً واحداً على ١.4 مليون طالب ابتدائي وأكثر 
من ٥٠٠,٠٠٠ طالب في املدارس الثانوية – وجميعهم 
على  واحد  ليوم  أو  بالتناوب  بإضرابات  بالفعل  تأثروا 

مدى األشهر الثالثة املاضية.
املعركة  إن هذه  دارن  وقال خبير استراتيجي هو جيم 
االربعة  املعلمني  ونقابات  أونتاريو  حكومة  بني  اجلارية 
ستضع مزيدا من الضغوط علي حكومة فورد لتسوية 
النزاع مع املعلمني وأضاف انه علي الرغم مما تقوم به 
النقابات من االضرابات املتتالية اال إنها تتعرض ايضا 
هؤالء   شعر  اذا  لها  واالمهات  االباء  دعم  توقف  خلطر 
بأن تعليم اطفالهم في خطر، وقال وزير التعليم في 
الي  للتوصل  الوقت  »حان  ليتشي  ستيفن  أونتاريو 
في  يكونوا  أن  يستحقون  املقاطعة  طالب  وإن  اتفاق 

مدارسهم »

هو  اهلل  أن  أوضح  ان  أحب  البداية  في 
وهو  واملواعيد  واالزمنة  السلطان  صاحب 
وأن  االحداث  كل  في  واملتحكم  املسيطر 
لدى  معلوم  هو  الكون  في  يحدث  ما  كل 
الساعة  قيام  حتى  املسبق  اهلل  علم 
ورؤيتنا  وفهمنا  فإدراكنا  كبشر  ولكننا 
محدود  واحلالية  السابقة  لألحداث 
عندما  ولذلك  للبشر،  العقلية  بالقدرة 
وحتدث  بالفعل  حدثت  أحداث  عن  نسأل 
تعظيم  بغرض  يتساءل  فاإلنسان  اآلن 
األحداث  إدارة  قدرة اهلل على حكمته في 
او بغرض االستفادة من احلدث فيما يتعلق 
البشرية  التصرفات  نقد  أو  باملستقبل 

التي تقاوم عمل اهلل في األرض  
سؤالي االول ماذا لو لم يعطى اهلل احلكمة 
جميعا  ويجعلهم  العسكري  للمجلس 
على قلب رجل واحد للمرور بالبالد من ذلك 
ماذا  ٢٠١١؟  يناير  ثورة  بعد  املظلم  النفق 
لو لم يطوق رجال اخملابرات العامة واحلربية 
واحلرص  اليقظة  قمة  في  وكانوا  البلد 
والوطنية ليرقبوا كل املؤامرات والدسائس 
من  الفترة  تلك  في  حتاك  كانت  التي 
واالملة  الطامعة  والدول  اجلهات  جميع 
أعلن  لو  ماذا  اهلل.  قدر  ال  في خراب مصر 
في  احلقيقي  الفائز  أن  العسكري  اجمللس 
اخلائن  وليس  اللواء شفيق  االنتخابات هو 
مرسى ونفذ االخوان تهديدهم للبلد؟ ماذا 
سيادة  غير  الدفاع  وزير  مرسى  اختار  لو 
وسلمت  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
يكن  لم  لو  ماذا  األبد  إلى  لإلخوان  البلد 
قلب  على  كله  العظيم  املصري  اجليش 
سرطان  درء  مسؤولية  وحتمل  واحد  رجل 
االرهاب عن مصرنا احلبيبة وضحى بخيرة 

الغالي  للتراب  فداء  الوطن  شباب 
والبلد املباركة؟ 

جند  األسئلة  هذه  لكل  ولكن 
رتب  القدير  اهلل  أن  واحدة  اجابة 
فأعطى  مصر  ملصلحة  شيء  كل 
والقوة  احلكمة  العسكري  اجمللس 
إلدارة دفة سفينة الوطن في أعتى 
لترسوا  املظلمة  والليالي  النواة 
على بر االمان واختار سيادة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي ليكون وزيرا للدفاع 
يعز  حتى  إلهي  اختيار  هذا  ان  مؤمن  وأنا 
به اهلل مصر وينقذها من شيطان اإلخوان 
ويرفعها إلى املكانة التي تليق بها بني األمم. 
أعظم  أن  األسئلة  هذه  من  قصدت  وقد 
األحداث  إدارة  في  وحكمته  اهلل  قدرة 

والتحكم في مقاليد االمور 
أدرك شيوخ  لو  ماذا  أتساءل  ايضاً  ولكنى 
السلفية خطأهم من البداية وبدل من أن 
يزرعوا داخل عقول الشباب التطرف وعدم 
وعدل  سماحة  عن  والبعد  االخر  قبول 
الدين  إلى  تسئ  أمور  إلى  الدين  وجوهر 
شخصية.  مصلحة  اجل  من  ذلك  وكل 
هم أساءوا الى بلدي أعظم إساءة وبدلوا 
املستنيرين  بقتل  وأفتوا  بالباطل  احلق 
واملنطق  والعقل  الفكر  إعمال  وحاربوا 
وأرادوا أن يعودوا بالبلد الى عصور الظالم. 
ما فعلوه في هذا الشعب الطيب املسالم 
احملب بفطرته للدين ال ميكن أن يفعله اللد 
أعداء مصر. هم وصلوا إلى مرحلة اخليانة 
العظمى للشعب املصري هم يستحقون 
وأنى  االرض.  في  للمفسدين  اهلل  عدل 
نقد  منطق  من  األسئلة  هذه  أتساءل 
التصرفات البشرية التي تقاوم عمل اهلل 

في االرض 
لم  لو  ماذا  األخير  وسؤالي 
املصري  الشعب  يجهل 
سنة  السبعني  خالل 
االخيرة ولم يسمع الشعب 
للشعارات الكاذبة واخلطب 
خلف  يجرى  ولم  الفاشلة 
الرنانة  الكلمات  سراب 
والثورية  االشتراكية  مثل 
بها  اريد  التي  الكلمات  من  والقومية 
العالم  دول  أغنى  باطل؟ هل كنا سنظل 
العالم  دول  وأرقى  العالم  دول  وأنظف 
أكثر  قبل  كنا  كما  العالم  سنقود  وكنا 
من سبعون عاما. ماذا لو لم تضيع ثروات 
حروب  في  البلد  هذا  وجهود  وشباب 
وصراعات ال ناقة لنا فيها وال جمل فقط 
من أجل أوهام أناس أدعوا الزعامة بدون ان 
يكونوا مؤهلني لها منذ أكثر من سبعون 
ليست  الزعامة  إن  أقول  لهؤالء  عاماً. 
معناها أن حتكم بلد كانت من أغنى واجنح 
وأرقى بالد العالم وتصعد بها إلى الهاوية 
منهارة  بلد  حتكم  ان  احلقيقة  الزعامة 
ودينياً  وأخالقياً  واجتماعيا  اقتصاديا 
االمان  إلى  وتصعدها  وتبنيها  وسياسياً 
والريادة  والتجديد  واالستقرار  والتنمية 
وهذا ما فعلة سيادة الرئيس عبد الفتاح 
يكون  أن  يستحق  هو  ولهذا  السيسي 
أطرحه  فأنى  السؤال  هذآ  أما  الزعيم. 
فيما  احلدث  من  االستفادة  باب  من  فقط 

يتعلق باملستقبل 
حمى اهلل مصر من شر اإلخوان والسلفيني 
حتيا  مصر...  حتيا  مصر...  حتيا  والثورجية... 

مصر

اأ�شئلة للم�شريني حتتاج اإىل رد 
بقلم: جمدي حنني

حدث يف هذه الدنيا 
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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 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

2016- اآلن سيناريو  يتحقق  نعم  املاضية...  احللقة  في  تساؤلي  االجابة على  هذه هي 
2017 لسوق العقارات في تورونتو الكبرى وما حولها. تشير كل االحصائيات الرتفاع حاد 
في األسعار يفوق سعر السوق بكثير وهذا يحدث اآلن في كل تعامل. ومعظم املبيعات 
التنازل عن االشتراطات األساسية في عرض الشراء وهي القرض  يضطر املشتري إلى 

Mortgage and inspection conditions(( العقاري والتفتيش على سالمة البيت
تشكل  ان  ميكن  التي  املقامرة  من  نوع  يعتبر  التنازل  وهذا 
خطورته  مدى  يدرك  ال  قد  العواقب  مأمون  غير  تهديدا 
املشتري. وبافتراض التزام مندوب املبيعات بواجباته املهنية 
بتنازله  لها  يتعرض  قد  التي  اخملاطر  للبائع مدى  يبني  فهو 
سيحصل  املشتري  كان  إذا  خصوصا  الشرطني  هذين  عن 
على قرض عقاري، فقد يعرضه هذا خلسارة كبيرة إذا اضطر 
اما  القرض.  متويل  البنك  رفض  بعد  بالشراء  االلتزام  لعدم 
املوافقة  قبل  الفني  التفتيش  للتنازل عن شرط  بالنسبة 
النهائية للشراء فانه أيضا خطر ألنه من املمكن ان يكون 
هناك عيوب إنشائية خطيرة في العقار قد تكلف املشتري 
في  التفاصيل  من  مزيد  ومع  باهظة...  مبالغ  بعد  فيما 

احللقة القادمة.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

نعم بدأ سيناريو 16-2017 يتحقق 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939
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تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا
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ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر يف بيع او �رشاء عقار؟
لأننا نعرف احتياجات الأ�رشة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم يف امتالك منزل الحالم
او البيع باف�صل ال�صعار.. ات�صل الآن

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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مجلة “فاميلي توداي”:

زوجة دبلوماسية
اعتاد  وقد  جداً.  صغيرة  شقة  نسكن  كنا 
زوجي رمي صفحات الصحف على االرض بعد 
فصممت  يثيرني،  العمل  ذلك  كان  قراءتها. 
عودته  ولدى  دبلوماسياً.  األمر  معاجلة  على 
من عمله ذات يوم استقبلته بالتحية: »طاب 
مساؤك يا سيدي. أرجو املعذرة لهذه الفوضى 
أرض  على  الصحف  يرمي  فزوجي  تراها،  التي 

الغرفة«.
فأجاب: »ال حاجة الى املعذرة يا سيدتي، فهذا 
فضحكنا  أيضاً«.  أنا  عادتي  من  هو  العمل 

طويالً وحلت املشكلة.

مجلة »ريدرزدايجست«:

باخ واوالده العشرون
أعطى استاذ تاريخ املوسيقى طالبه امتحاناً، 
بني  وكان  الورق.  على  فراغات  ملء  يقتضي 
وهو  ولداً.  عشرين  باخ  »أجنب  اآلتي:  االسئلة 

أمضي معظم حياته في .......«
فكتبوا:  الظرف،  الطالب  بعض  واستغل 
وأجاب  »املانيا«،  آخرون:  وكتب  »السرير«، 
العائالت  محن  عن  شيئاً  يعرف  وهو  أحدهم، 
الكبيرة، أن باخ »أمضي معظم حياته مديوناً«.

صحيفة لوس اجنلس تاميز:

إذا كنت...
شيء،  كل  يتعطل  حني  تبتسم  كنت  إذا 
الذي  الرجل  أنك  أو  أنك مخبول،  فمعنى ذلك 

يتولى اصالح االعطال.

موقع يو اى ايه:

دراسة: األخبار الكاذبة تساعد 
في انتشار األمراض

)يو.إي.إيه(  أجنليا  إيست  جامعة  علماء  نشر 
الكاذبة،  األخبار  أن  تثبت  دراسة  البريطانية، 
غير  والنصائح  اخلاطئة  املعلومات  فيها  مبا 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  السليمة 

قد تزيد من انتشار األمراض.
تأثير املعلومات اخلاطئة على  وفي حتليل ملدى 
إيست  بجامعة  علماء  قال  األمراض،  انتشار 
الناس من  تنجح في منع  أي جهود  أن  أجنليا، 
إنقاذ  في  تسهم  أن  ميكن  كاذبة  أخبار  نشر 

أرواح.
اجلديد  كورونا  بفيروس  يتعلق  وفيما 
قال  حاليا،  الصني  في  املنتشر  )كوفيد-١٩(، 
يو.إي.إيه  بجامعة  الطب  ،أستاذ  هنتر  بول 
من  الكثير  »هناك  البحث:  فريق  قادة  وأحد 
التكهنات واملعلومات اخلاطئة واألخبار الكاذبة 
الفيروس  نشوء  كيفية  عن  اإلنترنت...  على 
ومسبباته وكيفية انتشاره«، بحسب ما ذكر 

.”eurekalert« موقع
وتابع قائال “املعلومات املغلوطة تعني إمكانية 
انتشار النصائح اخلاطئة بسرعة شديدة، وهي 
ميكن أن تغير السلوك البشري مبا يفتح اجملال 
الكاذبة  “األخبار  وأضاف  أكبر”.  مخاطر  أمام 
على  غالبا  وتقوم  بالدقة  اكتراث  دون  تُختلق 

نظرية املؤامرة”.
التي نشرت في دوريات تخضع  الدراسة،  وفي 
قام  اجملال،  نفس  في  نظراء  من  للمراجعة 
مثل  أمراض  لتفشي  مبحاكاة  الباحثون 
ووجد  القرود،  وجدري  واإلنفلونزا  النوروفيروس 
كم  في   % عشرة  بنسبة  تقليال  أن  الباحثون 
تفاقم  من  يحد  املتداولة  الضارة  النصائح 
تلك  تداول  من  الناس  منع  وأن  املرض،  تفشي 

النصائح بنسبة ٢٠% له نفس األثر اإليجابي.

فايننشيال تاميز:

الدول األغنى في العالم... كم 
تبلغ ثروة بلدك؟

يستحوذ األمريكيون على ما يقرب من 3٠% من ثروة 
العالم بأسره، لكن يبدو أن بلدان أخرى حتاول اللحاق 
ثروة  إجمالي  كان  حيث  الكبيرة-  الفجوة  –رغم  بها 

منطقة آسيا بأكملها أعلى من الواليات املتحدة.
»كريدي  ملصرف  العاملي  الثروة  تقرير  في  ذلك  جاء 
»القيمة  أو  الثروة  باحثوه  يُعرِّف  والذي  سويس«، 
الصافية« بأنها مجموع األصول املالية مطروًحا منها 
أي ديون، وهي طريقة مبسطة أشبه بإعداد امليزانية 

العمومية لألسر والشركات.
 3٦٠ العاملية  الثروة  بلوغ  إلى  التقرير  أشار  وإجمااًل، 
 ،%٢.٦ سنوية  بزيادة   ،٢٠١٩ عام  في  دوالر  تريليون 
ووصل  جديد،  مليونير  مليون   4٧ العالم  وأضاف 
ألف   ٧٠.٨ بالغ  شخص  كل  مقابل  الثروة  متوسط 
دوالر، متوقًعا منو الثروة اإلجمالية لسكان األرض إلى 

4٥٩ تريليون دوالر بحلول عام ٢٠٢4.
وشكلت الواليات املتحدة والصني وأوروبا القدر األكبر 
من منو الثروة العاملية في العام املاضي، حيث أضافت 
و١.١  دوالر  تريليون  و١.٩  دوالر  تريليون   3.٨ منها  كل 

تريليون دوالر على التوالي.
لكن أعلى معدالت منو الثروة خالل ٢٠١٩ فكانت في 
الهند التي زادت ثروتها بنسبة ٥.٢%، يليها منطقة 
الشمالية  أمريكا  ثم   ،%4.٩ الالتينية بنسبة  أمريكا 

بنسبة ٧.%3.
حيث  من  عاملًيا  األغنى  العشر  الدول  ترتيب  وجاء 

الثروة كالتالي.
١- الواليات املتحدة )١٠٦ تريليونات دوالر(

٢- الصني )٦3.٨ تريليون دوالر(
3- اليابان )٢٥ تريليون دوالر(

4- أملانيا )١4.٦ تريليون دوالر(
٥-اململكة املتحدة )١4.3 تريليون دوالر(

٦- فرنسا )١3.٧ تريليون دوالر(
٧- الهند )١٢.٦ تريليون دوالر(

٨- إيطاليا )١١.3 تريليون دوالر(
٩- كندا )٨.٥ تريليون دوالر(

١٠- إسبانيا )٧.٧ تريليون دوالر(

وكالة األنباء احلكومية الصينية: 

الصني تطلق تطبيقاً يحدد املصابني 
بكورونا قرب املستخدم

انتشار  وقف  إلى  يهدف  تطبيقاً  الصني  أطلقت 
من  أكثر  بحياة  اآلن  حتى  أودى  الذي  كورونا  فيروس 
١٠٠٠ شخص. ومت تصميم التطبيق الذي يطلق عليه 
للمستخدمني  للسماح  ديتيكتور«  كونتاكت  »كلوز 
مبعرفة ما إذا كانوا معرضني خلطر اإلصابة باملرض، بناًء 
في  يشتبه  أو  مصاب  شخص  من  قربهم  مدى  على 
إصابته، وفًقا لتقرير وكالة األنباء احلكومية الصينية. 
وللتحقق من حالته، يقوم املستخدم مبسح رمز »كيو 
تطبيقات  باستخدام  الذكي،  هاتفه  على  ضوئياً  آر« 
مثل »أليباي« و«وي تشات« و«كيو كيو«. وبعد تسجيل 
املستخدمني  توجيه  يتم  الهاتف،  على  التطبيق 
ذلك  بعد  وميكن  هوياتهم،  وأرقام  أسمائهم  إلدخال 
استخدام كل هاتف مسجل للتحقق من حالة ثالثة 
بالتفصيل كيف  التقرير  أرقام هوية أخرى. ولم يذكر 
لكنه  للمرض،  املعرضني  األشخاص  التطبيق  يحدد 
احلماية  إلى  يفتقر  الوثيق مع شخص  االتصال  يحدد 
شخص  من  قريبة  مسافة  على  وتواجده  الفعالة، 
التطبيق  ويغطي  فيروس كورونا.  أعراض  تظهر عليه 
بعضهم  مع  قرب  عن  يعملون  الذين  األشخاص 
يعيشون  أو  الدراسي  الفصل  يتشاركون  أو  البعض، 
في نفس املنزل، باإلضافة إلى املوظفني الطبيني الذين 
كانوا على تواصل مع مرضى فيروس كورونا، والركاب 
الذين يستخدمون وسائل النقل اجلماعي حيث يوجد 

مريض أو مصاب محتمل.

فضاء  رواد  عن  تبحث  أنها  »ناسا«  وكالة  أعلنت 
جدد، وسوف تبدأ بإرسال الدفعة اجلديدة من رواد 
الفضاء في بعثات »برنامج أرتيمس« التابع لناسا، 
الذي يهدف إلى إنشاء محطة على القمر وإرسال 

مجموعة من البشر في النهاية إلى املريخ.
مارس   ٢ يوم  اجلديدة  الطلبات  تلقي  مهلة  وتبدأ 
وتنتهي في 3١ مارس، وتتراوح األجور بني ١٠4٨٩٨ 
دوالراً و١٦١١4١ دوالراً، مما دفع براندي دين، املتحدثة 
أنها  على  العروض  بوصف  ناسا  وكالة  باسم 

أفضل وظيفة داخل وخارج الكوكب.
ولكن  الوكالة،  في  الشواغر  عدد  حتديد  يتم  لم 
إلى   ٨ من  السابقة  املرات  في  التوظيف  عمليات 
الوكالة  أعلنت  مرة  آخر  وفي  جديدا،  موظفا   ١٢
طلب،  ألف   ١٨ من  أكثر  فضاء  لرواد  حاجتها  عن 

.”businessinsider« بحسب ما ذكر موقع
يحتاج املتقدم للوظيفة أن يكون مواطناً أمريكياً، 
اجملاالت  أحد  في  املهنية  احلياة  في  عامني  بخبرة 
املتعلقة باالختصاص لكن رواد الفضاء املرشحني 
في  النجاح  أيضاً  سيحتاجون  أرتيمس  لبرنامج 
إرسال  بعد  اإلنترنت  عبر  ساعتني  مدته  تقييٍم 
على  قدرتهم  من  للتأكد  وذلك  التقدمي،  طلبات 

تلبية متطلبات الوظيفة.
لشهادة  حامال  املتقدم  يكون  أن  يجب  كما 
والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  ماجستير 
والهندسة والرياضيات، عوضا عن االكتفاء بدرجة 
في  الوكالة  تشترطها  كانت  التي  البكالوريوس 

املرات السابقة.
املراجع  من  والتحقق  التدقيق  عمليات  بعد 
واخلبرات، سوف يُدعى حوالي ١٢٠ شخصاً ملقابلة 
أصغر  مجموعة  تُدعى  وسوف  العمل،  موقع  في 
بالناجحني  تصل  أخرى  تصفية  ثم  أخرى،  مرة 
عملية  فستأخذ  الطبي،  الكشف  مرحلة  إلى 
“على  دين:  براندي  وقالت  طويال،  وقتا  التوظيف 

األرجح لن تُشغل تلك الوظائف حتى ٢٠٢١”.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1
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موقع بيزنس انسايدر:

تعرف على شروط التقدم لوظائف »ناسا« اجلديدة 

صحيفة »فايننشال تاميز«: 

منطق ...!

وسط  بقلق  تنظران  الصغيرة  وابنتها  ام  وقفت 
الزحام في أحد االحياء التجارية في لندن، واخيراً 

قالت الطفلة: »يا إلهي... لقد تهنا يا اماه!«
لسنا  نحن  حبيبتي.  يا  »كال  بحزم:  االم  فردت 

تائهني. نحن هنا. ابوك هو الذي تاه! 

صحيفة »ايبوكا« اإليطالية:

املسرح... صناعة ام فن
»رمييجيو  االيطالي  املسرحية  االعمال  سئل مدير 

باوني«، عما إذا كان يعتبر املسرح فناً ام صناعة.
فأجاب: »إذا جنح فهو صناعة، وإذا لم ينجح فهو 

فن!«
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ج�سنت ترودو يزور الكويت ويلتقي باجلنود 

الكنديني وبرئي�س الوزراء الكويتي

زار رئيس وزراء كندا دولة الكويت والتقي بأعضاء القوات 
الكندية والذين يبلغ عددهم ٥٠٠ جندي املشاركني في 
عمليتني في العراق ومت تعليق عملهم يوم ٧ يناير بعد 
اغتيال اجلنرال االيراني قاسم سليماني، وقد انتقلت هذه 
القوات من العراق لقاعدة علي سالم اجلوية في الكويت 
التي تبعد ٢٥ كيلومتر غرب مدينة الكويت والتي تعتبر 
ملدة طويلة قاعدة لعمليات القوات االمريكية والكندية 

التي تقوم مبهام جوية فوق العراق وسوريا.
في  العسكرية  للقاعدة  الكندية  القوات  نقل  ومت 
على  إيرانية  صواريخ  إطالق  من  ساعات  قبل  الكويت 
امريكيني  جنود  تأوي  التي  العراقية  اجلوية  القاعدة 
أي  يصب  ولم  الدولي،  التحالف  جنود  وبعض  وكنديني 

منهم بأذى.
وتتمركز في قاعدة علي سالم اجلوية بالكويت طائرتان 
كنديتان من طراز سي-١3٠ وتقوم واحدة منهم مبهمات 
وقد  أفريقيا،  في  مبهمات  األخرى  وتقوم  العراق  فوق 
أجتمع جسنت ترودو برئيس وزراء دولة الكويت الذي رحب 
بالصداقة العريقة بني الكويت وكندا والتوسع االيجابي 
في العالقات التجارية وفي مجال التعليم وشكر جسنت 
الكنديني  الكويت على دعمها للعاملني  ترودو حكومة 

في القاعدة اجلوية.

هازل ماكليون حتتفل بعيد ميالدها الــــ 

99 بطريقة منوذجية

بعيد  بينما حتتفل  التباطؤ  ترغب هازل ماكليون في  ال 
بالكيك  وتستمتع  فبراير   ١3 في   ٩٩ الــــ  ميالدها 
فهذا  احلب  عيد  يوم  في  ميالدك  عيد  يكون  »أن  وقالت 
شيء خاص جدا جدا » وقضت هازل ماكليون يوم عيد 
ميالدها بتناول الفطور مع مجموعة من االصدقاء في 
الصباح ثم اجتمعت مع مجموعة من سكان احد احياء 
مع  اجتمعت  ثم  البرتغالية  االصول  من  مسيسوجا 
اعضاء احتاد البناء احمللي ثم اجتهت بعد الظهر الي مركز 

املدينة لتستقبل املهنئني لها بعيد ميالدها.
مدينة  عمدة  منصب  ماكليون  هازل  شغلت  وقد 
فترة  اطول  وهي  و٢٠١4   ١٩٧٨ عامي  بني  مسيسوجا 
يقضيها عمدة في هذا املنصب، ومن أبرز إجنازاتها انها 
وضعت مدينة مسيسوجا على خريطة العالم، واعدت 
جميع التشريعات الالزمة ملراقبة نقل البضائع اخلطرة 
والبرية واجلوية، ومنذ تقاعدها قبل  بالسكك احلديدية 
اجملتمع  استمرت في مشاركة  ونصف  خمسة سنوات 
كمستشارة ورئيسة للعديد من مجالس اإلدارات، وبعد 
تعيينها رسميا مستشارة لرئيس وزراء أونتاريو دوج فورد 
تزال تقدم املشورة استنادا على خبرتها  عام ٢٠١٩، وال 

الواسعة في السياسة.
وقالت هازل ماكليون »ال تباطؤ - أنا ال أريد أن أشيخ » وفي 
يوم عيد ميالدها، زارت هازل ماكليون مستشفى كريدت 
ميالدها  عيد  يوم  في  املولودين  االطفال  واهدت  فالي 
في  مسيسوجا  »عمدة  عليها  كتب  وسالسل  مرايل 
املستقبل«، وكذلك اهداها فريق الهوكي »مابل ليف« 
اجلمهور،  تصفيق  وسط   ٩٩ رقم  عليه  كتب  قميص 
كرومبي  بوني  احلالية  مسيسوجا  عمدة  لها  وارسلت 
تهنئة على تويتر، وكذلك كتب عمدة تورنتو جون توري 
انني  »اعرف  يقول  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
منطقة  أنحاء  جميع  في  احمللية  اجملتمعات  الي  أنضم 
لهازل  فتمنياتنا  تورنتو،  مدينة  فيها  مبا  الكبري  تورنتو 

ماكليون بعيد ميالدها السعيد الـــــ ٩٩ اليوم«.

يعتبر مشروع خط انابيب الغاز املسال الذي 
تقوم به كندا إليصاله الى بريتش كولوموبيا 
الكندية  االقتصادية  املشروعات  اهم  أحد 
حيث كلف بناء خط األنابيب ٦.٢ مليار دوالر. 
أن  املقرر  ومن  كيلومترا.    ٦٧٠ طوله  ويبلغ 
داوسون  من  املسال  الطبيعي  الغاز  ينقل 
إلى  كولومبيا  بريتيش  شمال  في  كريك 
جي  آن  آل  املسال   الطبيعي  الغاز  محطة 
املقاطعة  ساحل  على  كيتيمات  في  كندا  
من مشروع  جزء  هذا  األنابيب  ويعتبر خط   .
 4٠ كلفته  تبلغ  الذي  الكندي  الغاز  تصدير 

مليار دوالر. 

احتجاجات واعتصامات بكندا تدين بناء 
خط االنابيب املقترح عبر إقليم »ويت 

سويتني«
تورنتو  مدينة  وسط  في  مظاهرات  جرت 
في  االصلية  الشعوب  زعماء  مع  تضامنا 
إقليم »ويت سويتني« لوقف بناء خط أنابيب 
النفط داخل أراضيهم، وهو جزء رئيسي من 
في  املسال  الطبيعي  الغاز  تصدير  مشروع 

كندا الذي تبلغ تكلفته 4٠ مليار دوالر. 
وشارع  يوجن  شارع  تقاطع  املتظاهرين  وأغلق 
جميع  في  االحتجاجات  اندلعت  وقد  دندس، 
صدور  بعد  اسبوع  من  أكثر  من  كندا  انحاء 
النفط،  انابيب  ببناء خط  حكم من احملكمة 
وتوقفت بسبب هذا حركة القطارات العامة 
أيام مما  والتجارية بني تورنتو ومونتريال لعدة 
معظم  إلنهاء  »فيا«  القطارات  شركة  دفع 

خدمات الركاب مؤقتا عبر البالد.

املتظاهرون  قام  فانكوفر  مقاطعة  وفي 
ومحطة  فانكوفر  ميناء  مداخل  مبحاصرة 
الشرطة  استدعاء  ومت  للحاويات  بورت  دلتا 
احملتجني  ولكن  احلصار  لفض  الفيدرالية 
رفضوا المتثال ألمر احملكمة بفض االعتصام 
في  العمل  ملنع  أقاموها  التي  احلواجز  ورفع 

امليناء.
وهي  املعتصمني  باسم  متحدثة  وقالت 
القضائي  االمر  »إن  بيان  في  نايت  ناتلي 
االحتجاجات  لتأثير  يشير  االعتصام  لفض 
بنشاط  »نحن  ايضا  وقالت  بها«،  نقوم  التي 
نعطل االموال التي تدخل وتخرج من امليناء، 
إن  مفادها،  واضحة  برسالة  لنبعث  وذلك 
العمل كاملعتاد ال ميكن أن يستمر إذا تعرض 
وقد  هذا  للهجوم«،  االصليون  السكان 
فرد  الفيدرالية حوالي ٨٠  الشرطة  اعتقلت 
االصلية  الشعوب  وزير  ويقوم  احملتجني.  من 
وبعض املسؤولني مبحاوالت للتفاهم مع قادة 

الشعوب االصلية إلنهاء هذه االزمة.
خط  حول  االحتجاجات  شير:  أندرو 
االنابيب “غير قانونية”... وعلى ترودو أن يأمر 

الشرطة بتنفيذ القانون
احملافظني  حلزب  املؤقت  الزعيم  قال  أوتاوا: 
رئيس  يأمر  الوقت لكي  »إنه حان  أندرو شير 
الفيدرالية  الشرطة  ترودو  جسنت  الوزراء 
بإنهاء احلصار الغير قانوني خلطوط السكك 
يأمر  أن  ترودو  علي  وإن  احليوية،  احلديدية 
باستخدام  بلير  بيل  العامة  السالمة  وزير 
الفيدرالية  الشرطة  قانون  مبوجب  سلطته 
االصلية  الشعوب  الحتجاجات  حد  لوضع 
النفط  انابيب  خط  مشروع  حول  تدور  التي 
ايضا  وقال  كولومبيا.  بريتش  مقاطعة  في 
»إن هؤالء احملتجني يضرون باالقتصاد الكندي 
وأصحاب  املزارعني  عيش  سبل  ويعطلون 
التي  احلواجز  هذه  وإن  الصغيرة  االعمال 
احلديدية  السكك  خطوط  على  يقيمونها 
إلى  يأتي  أن  ترودو  من  وطلب  قانونية«.  غير 
هؤالء ليقول لهم هذا بنفسه. ومنذ أن بدأت 
تأثرت  االنابيب  خلط  املناهضة  االحتجاجات 
وقطارات  احلديدية  والسكك  الشحن  حركة 

االسبوع  كندا  أنحاء  جميع  في  الركاب 
املاضي.

وفي وقت سابق قال جسنت ترودو اثناء رحلته 
إلى املانيا »إنه ال توجد إجابة سهلة للرد على 
بالتحديات  الطريق محفوف  وإن  النزاع،  هذا 
والعقبات التي يجب أن نتغلب عليها، ويجب 
أن نعرف إننا خذلنا شعوبنا االصلية على مر 
االجيال وعلى مدى قرون وال يوجد حل سريع.

نحو  التحرك  االطراف  جميع  على  ويجب 
املصاحلة، ومن الواضح ايضا إننا بلد القوانني 
ويجب التأكد من تطبيق تلك القوانني حتى 
ولكن  واالحتجاج«  التظاهر  حرية  وجود  مع 
الفيدرالية  الشرطة  »إن  قال  شير  أندرو 
والتمسك  النظام  استعادة  الى  بحاجة 

بالقانون، وعلى احلكومة أن تطالب بذلك.
وإن مشروع خط االنابيب يحظى بدعم قادة 
إقليم  قادة  ذلك   في  مبا  االصليني  الشعوب 
»ويت سويتني« الذي بدأت فيه االحتجاجات، 
تطبيق  يتم  لم  إذا  إنه  من  شير  اندرو  وحذر 
بسابقة  تقوم  ترودو  حكومة  فإن  القانون 
خطيرة وتشجع قلة صغيرة ليكون لها تأثير 
مدمر على حياة عدد ال يحصي من الكنديني، 
وأضاف أندرو شير يقول أنه بالنسبة لهؤالء 
املناهضني للطاقة فإن ما يفعلونه هو مجرد 
بداية لعرقلة مشروعات اخري للطاقة مثل 
تيك  ومنجم  االنابيب  خط  توسيع  مشروع 
ولذا  البرتا،  شرق  شمال  في  للنفط  فرونتير 
ال يجب السماح لعدد صغير من املناهضني 
وتهديد  كرهينة  اقتصادنا  باحتجاز  للطاقة 

االالف من فرص العمل »

بناء خط انابيب عبر “ويت سويتني”.. 
حائر بني موافقة احلكومة ووجوب التنفيذ وبني معارضة الشعوب االصلية

مديرة �سابقة يف �سركة لبيع املالب�س واالحذية ت�سرح: 

من مهامي التخل�س من الب�سائع غري املباعة او “املعيوبة”

بينما كانت السيدة ناتاشا فاكينا تتسوق في مركز دافرين التجاري عثرت على 
جتارية  شركة  من  ممزقة  واغراض  مالبس  على  حتتوي  القمامة  أكياس  من  عدد 
معروفة وكان بعضها ال يزال يحمل العالمة التجارية اخلاصة به، وعرفت وكالة 
انباء جلوبال بهذا اخلبر وقامت باستطالع االمر وتسليط الضوء عليه، وعرفت 
من مديرة سابقة ملتجر لبيع املالبس وهي باتريشا أن جزء من عملها كان تدمير 
يعيدها  والتي  عيوب  بها  والتي  املباعة  غير  واألغراض  املالبس  من  والتخلص 
من  اآلالف  بل  مئات  مزقت  انها  من  باخلجل  تشعر  إنها  وقالت  املستهلكون. 
األشياء، وكان عليها التأكد من عدم امكانية استخدام هذه املالبس او االغراض 
من  املالبس  متزق  أن  عليها  وكان  القمامة،  في  أحد  عليها  عثر  إذا  أخرى  مرة 
منتصفها وكذلك االحذية والتأكد من عدم صالحيتها لالستعمال، حتى إذا عثر 
عليها أحد ال ميكنه اعادتها للمتجر واسترداد املال. وعن هذا قالت هيلني املديرة 
غير  خيرية  وهي مؤسسة  كندا«  في  التجارية  »العالمات  ملؤسسة  التنفيذية 
ربحية تأخذ البضاعة الفائضة او التي لم تباع من شركات التجزئة ثم تتبرع 
بها للجمعيات اخليرية األخرى التي تركز على مساعدة الناس الفقراء، إن هناك 
أسباب أخري وراء قيام متاجر التجزئة بالتخلص من البضائع غير املباعة وهو إن 
احلكومة الفيدرالية متنح جتار التجزئة خصومات علي رسوم االستيراد للبضائع 
التالية , اذا قاموا بالتخلص من السلع الغير قابلة للبيع , وعند االتصال مبكتب 
وزير املالية بيل مورنو لالستفسار عن هذا املوضوع , قال متحدث من قبل الوزير 
» إنه من خالل السماح بتدمير السلع البالية او الفائضة ال يكون هناك ضرورة 
لتصدير هذه البضائع مرة أخري ملوقع النفايات , ويتم توفير تكاليف التصدير 

االضافية مثل تكاليف الشحن .

ا�سابة 12 كندي من ركاب الباخرة »دياموند 

برين�سي�س« بفريو�س كورونا

فيليب شامبان  فرانسوا  الكندي  اخلارجية  الشؤون  وزير  قال 
في  اآلن  املساعدة  يقدمون  الكندية  الصحة  في  عاملني  إن 
اليابان بعد أن أصيب ١٢ كنديا بفيروس كورونا اثناء وجودهم 

على منت الباخرة السياحية »دياموند برينسيس«.
الصحة  وكالة  أعضاء  من  ثالثة  إرسال  مت  انه  الوزير  وقال 
املسلحة  القوات  في  العاملني  االطباء  من  وأثنان  الكندية 
الكندية الي يوكوهاما املدينة الساحلية اليابانية التي رست 
 3٥٠٠ ويخضع حوالي  أسبوع،  منذ  السياحية  الباخرة  فيها 
نتائج  من  وثبت  الصحي،  للحجر  الباخرة  منت  على  راكب 
 ١٢ منهم  بالفيروس،  مصابون  فرد   ٢١٨ هناك  ان  الفحص 

كندي.
وقال الوزير إن احلكومة اليابانية ستسمح لبعض املسنني من 
ركاب الباخرة بقضاء فترة احلجر الصحي في منشأة خاصة 
املسؤولني  ان  الوزير  قال  أخرى  ناحية  ومن  الشاطئ،  على 
القنصليني الكنديني يساعدون اآلن في كمبوديا حيث سمح 
مؤخرا لباخرة سياحية تسمى »ويستردام« حتمل ٢٧٩ كندي 
بالرسو في ميناءها بعد رفض العديد من الدول رسوها في 
مؤخرا  عليه  أطلق  والذي  كورونا  فيروس  من  خوفا  موانيهم 
اسم »كوفيد-١٩«،  ولم يتم االبالغ عن وجود اي حالة مرضية 
سيساعدون  املسؤولني  ان  الوزير  وقال  الباخرة،  منت  على 

الكنديني في عملية العودة إلى كندا .
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متى يتوجب عليك تقدمي االعتذار:
قمت  أو  ما،  احراج شخص  في  تسببت  إذا   
أن  فعليك  قصد،  غير  عن  إليه،  باإلساءة 
تقدم اعتذارك. فإذا اضطررت مثال للمرور من 
فعبارة:  به،  واصطدمت  فجأة  شخص  أمام 
في  أحد  دور  تعديت  وإذا  تكفي.  اسف«  »أنا 
باالستئذان  فعليك  ما،  مكان  إلى  الدخول 
قبل اقتحام املكان، بقولك: »من فضلك«. أو 

»عفوا«.
رمبا  اخلطأ.  وقوع  فور  أسفك  تبدي  أن  والبد 
قابلته  ثم  فترة،  منذ  شخص  على  تعرفت 
تعرفهما  أن  وتريد  آخر،  شخص  ومعك 
بعضهما، ولكنك اكتشفت أنك قد نسيت 
في  نظرك  خانك  وإذا  فوراً.  فاعتذر  اسمه، 
ظالم دامس ولم تلمح صديقك املار أمامك، 
املوقف بعد ذلك، فقدم اعتذارك.  أدركت  ثم 
إلى  حتتاج  الصغيرة  األخطاء  هذه  فمثل 
معاجلة سريعة في حلظتها، شأنها في ذلك 
شأن األخطاء التي ينجم عنها الضرر لغيرك؛ 
أو  صديق  بيت  في  ثمينة  أشياء  کسر  مثل 
ما  شخص  معاملة  أسأت  إذا  وأيضا  قريب. 
انتهاء  بعد  خطأك  وتداركت  آخرين،  أمام 

املوقف بوقت، فاعتذر شفهياً له ولآلخرين.
آداب التصرف في دورة املياه: 

نظيفاً  تدخله،  حمام  أي  ترك  على  احرص 
الدقة  توخ  وكذلك  أكثر.  ورمبا  كان،  كما 
على  كذلك  احرص  األدوات.  استخدام  عند 
االلتزام بصفتك كضيف؛ فال متسح وجهك 
للضيوف،  اخملصصة  املنشفة  في  إال  يدك  أو 
وابتعد متاماً عن مناشف أصحاب البيت. ألن 
املنشفة شيء شديد اخلصوصية بصاحبها. 
والضيف اجليد يعرف من طريقة استخدامه 
أو  املعلقة  باملناشف  يعبث  فال  للمنشفة 
مطوية،  املنشفة  كانت  وإذا  املرصوصة. 
ال  حتى  استخدامها،  بعد  طيها  تعيد  فال 

يستخدمها شخص آخر من بعدك.
وال تنس أن تعيد قاعدة املرحاض إلى مكانها، 
أو  صغيرة  ماء  قطرات  تساقط  عدم  وراع 
الصنبور  أن  من  وتأكد  األرضية.  على  كبيرة، 
أن  الالئق،  من  ليس  أنه  كما  الغلق،  محکم 
تقتحم عيناك الصندوق اخلاص باإلسعافات 
داخل  في  آخر.  دوالب  أو  خزانة  أي  أو  األولية، 
الكرمي  أو  الكولونيا  ماء  استخدام  أو  احلمام. 

اخلاص بأهل البيت.

اأ�شول 

ولياقة 

لهذه الأ�شباب عرب عن حبك لزوجتك اأمام اأبنائك
رمبا تخجل من تقبيل زوجتك أو معانقتها بشدة أمام أبنائك، 
ورمبا تريد أن تقول لها بعض العبارات الرومانسية ولكن وجود 
من  أنه  الرجال  بعض  ويرى  ذلك،  عن  يثنيك  حولك  أبنائك 
عن  وبعيدا  انفراد،  على  لزوجاتهم  مشاعرهم  إظهار  األفضل 

األبناء، ولكن هذا يجب أن يتغير اآلن.
السنوات  أجريت على مدار  التي  الدراسات  العديد من  وجدت 
األخيرة املاضية أن إظهار احلب ومغازلة الرجل لزوجته يكون له 
والقبالت  العناق  يجعل  ما  أبنائهم،  على  وعظيم  تأثير مفيد 

وإمساك األيدي بني اآلباء واألمهات أموراً رائعة يجب أن يقوموا بها أمام أبنائهم، ملا في ذلك من تأثير جيد 
على نفسية األطفال، إذ يجعلهم أشخاصا مستقرين نفسياً.

وفيما يلي نستعرض خمسة أسباب توضح ملاذا على الرجال مغازلة زوجاتهم أمام أبنائهم:
1-يشعرون باألمان:

ما  قوية  بينهما عالقة  وإن  والعكس صحيح،  والدهم  والدتهم حتب  إن  ألنفسهم  األبناء  يقول  سوف 
يجعلهم يشعرون باألمان والراحة النفسية. مغازلتك لزوجتك أمام أبنائك سوف يجعل أبناءك يشعرون 

أنكما أشبه بالفريق وأنكما مترابطان معاً، وأن عالقتك بزوجتك متينة ومستقرة ومستمرة.
2- يجعلهم ينظرون بطريقة إيجابية للعالقات الزوجية:

الزوجية،  للعالقات  إيجابية  بطريقة  النظر  على  يساعدهم  سوف  أبنائك  أمام  لزوجتك  حبك  إظهار 
ويجعلهم يؤمنون بااللتزام واإلخالص لألشخاص الذين يحبونهم. 

3-سيساعدهم على حسن التصرف:
إذا لم يشاهدك أبناؤك وأنت تتغزل في زوجتك وتعرب عن تقديرك وحبك لها، فأنت في هذه احلالة سوف 
تتركهم يصدقون ما يعرض في األفالم الهوليودية عن أهمية العبث قبل الزواج، كما أن الكثير من أفالم 
ديزني تتضمن مشاهد للعالقات الرومانسية بني املراهقني وغير املتزوجني، وقد يؤثر ذلك على األطفال 

ويدفعهم إلى التصرف بطريقة سيئة وهم متواجدون في أماكن مع اجلنس اآلخر.
4-يجعلهم أكثر حنانا:

أثبتت الدراسات أن الرجال الذين يعبرون عن مشاعرهم جتاه زوجاتهم أمام أبنائهم، غالباً ما يكونون أكثر 
حناناً ورقة إزاء أبنائهم، كما أن األبناء يصبحون أكثر مودة جتاه آبائهم، كما وجدت العديد من األبحاث 
أن األطفال الذين يتربون في كنف عائلة محبة غالباً ما يكونون أكثر وفاء عن األطفال الذين يتربون في 

عائالت ال تظهر مشاعرها أمام اآلخرين.
5-األمر ممتع ولطيف:

مغازلة زوجتك أمام أبنائك سوف يجعل كل من حياتك الزوجية والعائلية أكثر متعة، ورغم أن أبناءك 
سوف يخبرونك أنهم يشمئزون من هذه التصرفات إال أنك يجب أن تكون متيقناً من أنهم يحبون أن يروا 

والدهم ووالدتهم يغازالن بعضهما، بسبب كل األسباب التي ذكرناها سلفا.

في  وخصوصاً  مهارة،  إلى  يحتاج  فن  احملادثة 
وقد  البسيطة.  واملعامالت  اليومية  احملادثات 
نتعلم  ولكننا  الفن،  هذا  إلى  البعض  يفتقر 
اخملتلفة.  واالحتكاكات  املشاهدة  خالل  من 
تعينك  التي  البسيطة  األصول  بعض  وهذه 

على التعامل مع اآلخرين:
الغريب  الشخص  مع  العابرة:  املقابالت   •
حوارة  تتطلب  مرة،  ألول  تقابله  الذي  نوعاً، 

واضحة، منمقة ومهذبة. 
	 احلديث االجتماعي: يتطلب اإلملام بالثقافة 
واإلملام  الساعة،  مشكالت  ومعرفة  العامة، 
في  املشاركة  إلجادة  احلالية،  باالهتمامات 
أحاديث عامة. ويفيد في هذا، قراءة الصحف 
اليومية، واجملالت األسبوعية، والكتب املتنوعة، 
ومشاهدة البرامج التلفازية الهادفة، واالطالع 
على مصادر املعرفة االقتصادية، والسياسية.

في  بحوزتك  التي  العامة  املعلومات  وتفيد 
يعرف  ال  خجول  شخص  مع  صامت  موقف 

بحديث  الوقت  فتمأل  احلديث  دفة  يدير  كيف 
تشرکه معك فيه.

كيف  تعرف  ال  مرة  ألول  شخصاً  تقابل  وقد 
ملثل  املثلى  فالوسيلة  احلديث معه،  دفة  تدير 
وعن  نفسه  عن  تسأله  أن  هي  املوقف،  هذا 
يجدون  الناس  من  العظمى  فالغالبية  حاله. 
التحدث عن  في  غامرة  ونشوة  بالغة  سعادة 
بكل  إليه  تستمع  أن  على  واحرص  ذواتهم. 

اصغاء واهتمام.
   وهناك قولة معروفة: »إن أعظم املتحدثني 
في العالم هم في حقيقة األمر، مستمعون 

عظماء(.

اكت�شف مبادئ فن احلوار

ن�شائح مطبخية

١-لسلق البطاطا بسرعة: تقشر حبة البطاطا من جهة واحدة فقط قبل السلق.
٢-لسلق البيض بسرعة: يضاف قليل من امللح إلى املاء.

3-إلذابة الدجاجة اجملمدة: توضع في ماء بارد وتضاف إليه ملعقتان كبيرتان من امللح.
 4-ملعرفة السمك الطازج: يوضع في ماء بارد، فإذا طفا على السطح فإنه طازج.

٥-ملعرفة البيض الطازج: توضع البيضة في املاء، فإن رسبت بشكل أفقي فإنها طازجة، وإن رسبت بشكل 
مائل، فإن عمرها 3-4 أيام، وإن رسبت بشكل عمودي، فإن عمرها ١٠ أيام، وإن طفت فإنها فاسدة.

٦-إلزالة احلبر عن املالبس: توضع كمية من معجون األسنان على بقعة احلبر، وتترك حتى يجف متاماً، ثم 
تغسل كاملعتاد.

٧- ملنع فوران احلليب: يغسل الوعاء باملاء البارد )من الثالجة( قبل غلي احلليب.
٨- إلزالة احلشائش من جوانب الطريق: يرش امللح عليها.

٩- للتخلص من الفئران: يرش الفلفل األسود في األماكن احملتمل تواجد الفئران فيها، عندها جتد الفئران 
تخرج هاربة بسرعة!
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ف�شل اإنقاذه... فريو�س كورونا يقتل 

مدير م�شت�شفى ووهان ووت�شاجن

أعلنت الصني، وفاة مدير مستشفى ووهان بالفيروس املميت 
باملستشفيات  للمصابني  الصحي  احلجر  زاد  مما  »كورونا« 

وتدافع األطباء إلنقاذ احلاالت.
وفيات فيروس كورونا ٠٠٨١ حالة كشف  بعدما تخطى عدد 
مدير  مينج«  تشي  »لو  وفاة  عن  اليوم  الصيني  التلفزيون 
مستشفى ووهان ووتشاجن حيث سجل كآخر حالة وفاة يتم 

الكشف عنها حتى اآلن.
تدهورت حالة الطبيب الصيني بعد إصابته بالفيروس القاتل، 
وفشل األطباء في جميع محاوالت إنعاشه وفًقا للدايلي ميل.
تخطى عدد ضحايا الفيروس التاجي املميت ٠٠٨١ حالة وفاة، 
رغم محاوالت األطباء في الصني السيطرة على الوضع إال أن 

الفيروس ينتشر بسرعة مخيفة.

الق�شاء يعيد ق�شية 

ال�شروع يف ذبح قبطى للنيابة 

لإعادة التو�شيف كجناية

قضية  نظر  في  االختصاص  بعدم  املرج  جنح  محكمة  قضت 
محاولة ذبح قبطي املرج، لوجود شبهة جنائية بالواقعة، وقررت 
احملكمة واعادت القضية للنيابة العامة، إلعادة حتديد وتوصيف 

وإحالتها للجنايات لوجود شبهة الشروع في القتل.
وقدم ايهاب عطية، محامي اجملني عليه القبطي، الذي تعرض 
حملاولة ذبح علي يد املتهم، الشكر لقاضى محكمة جنح املرج، 
الذي وجد خطأ في قرار احالة القضية، واستشعاره اخلطأ في 
التوصيف، واكتشافه أن هناك شبهة الشروع في القتل، لذا اقر 
بحالة بعد اختصاص محكمة اجلنح بالقضية، وحكم بإعادة 
والتوصيف  القيد  إلعادة  اخرى  مرة  العامة  للنيابة  القضية 
واحالته حملكمة اجلنايات، وهو ما كان ينتظره األهالي من جهات 
التحقيق، بعد اعتراف املتهم بشروعه في قتل القبطي “رفيق 

كرم”، بهدف تطبيق احلد عليه وان املسيحيني من قوم لوط.
احلبس على  رهن  مازال  املتهم محمد عوض  أن  واضاف عطية 
حملكمة  إلحالته  جللسة  النيابة  حتديد  وينتظر  القضية  ذمة 
اجلنايات وهو ما يجب حتقيقه ملعاقبة اجلاني الذي شرع في قتل 
موكله في القضية رقم 4٢٨ لسنه ٠٢٠٢ واعترافه بتفاصيل 
اجلرمية منفردا وانه قام بذلك ألنه »يكره النصارى وهم من قوم 
الفحشاء«  يرتكبون  وانهم  عليهم  احلد  تطبيق  ويجب  لوط، 

علما ان اجلاني ليس بعالقة باجملني عليه.
وكانت الواقعة املؤسفة قد حدثت بعد يومني من واقعة محاولة 
ذبح القبطية كاترين رمزي بالوراق باجليزة، عندما حاول املتطرف 
محمد عوض ذبح القبطي رفيق كرم ٦٥ عاما بنفس الطريقة 
مبنطقة املرج، إذ توجه امللتحي الى ورشة “دوكو سيارات” بشارع 
حادة  آلة  باستخدام  ذبحه  وحاول  عليه،  اجملنى  ميلكها  البترول 
بقوم   ” ووصفهم  لألقباط  وسباب  شتائم  يوجه  وهو   ، ”كتر” 
لوط ”. وأسفر احلادث عن قطع من األذن إلى الرقبة بطول ٧سم، 
على  القبض  املواطنني  وألقى  للمستشفى  القبطي  نقل  ومت 
القبض  بعد  املرج  نيابة  أمام  بالواقعة  اعترف  الذي  املتطرف 

عليه.

ركاب ال�شفينة داميوند برن�شي�س املوبوءة 

يبداأون النزول فى اليابان

الركاب بدأوا مغادرة السفينة  إن  اليابانية،  قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
وذلك  ركابها  بني  كورونا  فيروس  تفشى  التي  برنسيس  داميوند  السياحية 

بعد أن ظلت أسبوعني في احلجر الصحي قبالة يوكوهاما.
منذ  الصحي  للحجر  كارنيفال  شركة  تديرها  التي  السفينة  وخضعت 

وصولها إلى يوكوهاما في 3 من فبراير اجلاري.
مؤكدة  إصابة  حالة   ٨٨ تسجيل  أعلنت  اليابانية،  الصحة  وزارة  وكانت 
جديدة بفيروس كورونا على منت السفينة “داميوند برنسيس”، ليرتفع بذلك 
عدد اإلصابات املؤكدة إلى ٢4٥ حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة 
اإلذاعة اليابانية )إن إتش كيه( أن نتائج االختبارات املعملية جاءت إيجابية لـ 

٨٨ شخصا، ٥٦ منهم لم تظهر عليهم أعراض.
ويسبب  والبشر،  احليوانات  يصيب  أن  ميكن  “كورونا”  فيروس  أن  إلى  يشار 
مجموعة من األمراض التي تتراوح بني نزالت البرد الشائعة وأخرى شديدة 
مثل تلك الناجمة عن املتالزمة التنفسية احلادة )سارس( ومتالزمة الشرق 

األوسط التنفسية )ميرس(.
وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، قال إن الركاب على منت سفينة 
يوكوهاما  في  الصحي  للحجر  تخضع  التى  السياحية  برنسس”  “داميوند 
كما  الغد  من  اعتبارا  السفينة  سيغادرون  طوكيو  العاصمة  من  بالقرب 
هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء )كيودو( اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي 
الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب املتبقيني على منت 
السفينة  على  من  النزول  إجراءات  تنتهي  أن  على  السياحية  السفينة 

بحلول يوم اجلمعة املقبل.  

ال�شحة العاملية

 تعلن خلو م�شر من فريو�س كورونا

حتليل  نتيجة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
الـ “rcp” للشخص األجنبي الذي اكتشف أنه رمبا يحمل فيروس الكورونا 

املستجد DIVOC ٩١ أثناء تواجده مبصر، جاءت التحاليل سلبية.
للعزل  اخملصص  املستشفى  إلى  دخوله  من  كاملني  يومني  بعد  ذلك  يأتي 
اإلعالن  منذ  هناك،  النجيلة  قرية  داخل  وحتديًدا  مرسى مطروح  مبحافظة 
عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا، والتي أثارت ضجة كبيرة وخوف 

كبير لدى الكثير من الناس حيال األمر.
النتشار  الصني  دولة  إعالن  منذ  أثيرت  التي  الكبرى  الضجة  بعد  خاصة   
فيروس كورونا املستجد، والذي بدأ من مدينة ووهان الصينية، وانتشر خالل 

عديد من الدول في العالم.
لشئون  والسكان  الصحة  وزيرة  مستشار  مجاهد،  خالد  الدكتور  وأوضح 
اإلعالم، واملتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص 
األجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، مت إجراء حتليل الـ “rcp” له 
حتت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العاملية، وفق 
عناية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل ما يقوم به وكل ردود األفعال للخروج 
بتقرير وافي وشامل حول حالته الصحية، وذلك ملدة ٦ مرات على مدار 3 

أيام متتالية.
وأكد أنه متت متابعة احلالة الصحية لألجنبي الذي دخل احلجر الصحي في 
مصر من خالل الفرق الطبية على مدار الساعة في املستشفى اخملصص 
للعزل، حيث أن حالته الصحية جيدة، ولم تظهر عليه أي أعراض خالل تلك 

الفترة، وهو ما أكد للبعض سلبية النتيجة.
واشار الي ان األجنبي حامل فيروس كورونا اجلديد لم يكن مصابا باملرض 
وإمنا حامل فقط، مشيرا إلى جناح الدولة املصرية في التعرف على احلالة من 
أول حلظة، وان موعد خروج الشخص األجنبي من احلجر الطبي، سيتحدد 

بناء على قرار مشترك مع منظمة الصحة العاملية في مصر. 

بعد حظرها من هاين �شاكر.. 

وزير التعليم امل�شري مينع اغاين 

»املهرجانات« بالحتفالت املدر�شية

التربية والتعليم خطابًا إلى املديريات  وجه طارق شوقي وزير 
الئقة  غير  أغاني  أية  إذاعة  بعدم  التنبيه  بشأن  التعليمية 
أو  الصباح  طابور  أثناء  املدارس،  داخل  »املهرجانات«  أخالقًيا 
ممارسة  خالل  أو  املسابقات  عقد  أو  املدرسية  االحتفاالت  في 

األنشطة املدرسية بكافة أنواعها.
وشدد في خطابه إلى املديريات، بضرورة اختيار نوعية األغاني 
التي تعرض على أبنائنا الطالب بعناية شديدة، ومبا يتفق مع 
القيم  غرس  إلى  تهدف  والتي  والتعليمية،  العمرية  املرحلة 

األخالقية احلميدة وأمناط التفكير السليمة في نفوسهم.
وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء املتابعة امليدانية حلسن سير 
بعض  انتشار  تالحظ  أن  وبعد  التعليمية،  العملية  وانتظام 
األغاني غير الهادفة ببعض املدارس، والتي حترض على العنف 

والسلوك السيئ.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغناء أداء فني راقي يعذب 
أن يتم  بالنفوس ويسمو باألخالق، ويجب عند اختيار األغاني 
اختيار األغاني التي تساهم في تعزيز القيم واملبادئ وتشجع 
الوطن  بروح  والتمسك  الكرمية  باألخالق  التمسك  على 

واالنتماء واحترام وتقبل اآلخر.
اتخذته  الذي  املوسيقية  املهن  نقابة  قرار  أن  بالذكر،  اجلدير 

مؤخرا بقيادة نقيب املوسيقيني الفنان هاني شاكر
والبواخر  السياحية  املنشآت  جميع  “على  كاآلتي:  نصه  كان 
النيلية واملالهي الليلية عدم التعامل على ما يطلق عليهم 
القرار  ذلك  يخالف  من  أن  على  مشددا  املهرجانات”.  مطربي 
سوف يتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية؛ مبا في ذلك إصدار 

قرار بعدم التعامل مع املنشأة اخملالفة لهذا القرار

جمل�س الوزراء يوافق على تقنني 

اأو�شاع 82 كني�شة ومبنى خدمي

اجتماع  الوزراء  رئيس مجلس  مدبولي  الدكتور مصطفى  رأس 
اللجنة الرئيسية لتقنني أوضاع الكنائس بحضور وزراء العدل 
اجملالس  وشئون   ، العمرانية  واجملتمعات  واملرافق  واإلسكان   ،

النيابية ، ومسئولي اجلهات املعنية .
لرئاسة مجلس  الرسمي  املتحدث  نادر سعد   صرح املستشار 

الوزراء بأن اللجنة 
نتائج  استعرضت 
املراجعة  أعمال 
منذ  متت  التي 
فيما  اجتماع  آخر 
أوضاع  يخص 
واملباني  الكنائس 
التي  اخلدمية 
تقنني  طلبت 

اجتماعها على  في  اللجنة  وافقت  فقد  عليه  وبناء  أوضاعها، 
تقنني أوضاع ٢٨ كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس 
واملباني التي متت املوافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل 

اللجنة وحتى اآلن 4٩4١ كنيسة ومبنى تابعا.
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حفل ناجح يف عيد احلب »الفالنتني« برعاية جود نيوز 
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الشرق  دول  بني  وتعقدت  األمور  تداخلت  وضحاها  ليلة  في 
األوسط ودول العالم مما كان يبشر ان احلرب العاملية الثالثة على 
األبواب، خاصة بعد اعالن تركيا نيتها في دخول األراضي الليبية 
ان  خاصة  املصري  القومي  االمن  على  كبيرا  خطرا  يشكل  مما 
تركيا وصديقتها قطر اصبحتا معقل االخوان اجلديد. مما جعل 
الشرق األوسط من جديد يقف على صفيح ساخن ينتظر شرارة 
الداعشية سواء  القوى  انتشار  وملزيد من  االنطالق حلرب عاملية 

فعال او فكرا بني دول العالم وخاصة بني الدول العربية.
االزمة  تلك  حول  الوقوف  اال  مناص  من  مصر  امام  يكن  ولم   
قدراته  مستعرضا  لفريسته  األسد  كمواجهة  ومواجهتها 

القاها  التي  الكلمة  وفي   ٢٠٢٠ قادر  مناورة  في  العسكرية 
امليالد اجمليد وهي رسالة بني  الرئيس السيسي في عشية عيد 
بالنفس  واالعتزاز  الثقة  الكثير من  بني طياتها  الكلمات حتمل 
بالقوات العسكرية امام أي عدو تسول له نفسه ان يخطو ليس 

داخل األراضي املصرية بل على حدودها او بالقرب منها.
 هذا بخالف احلرب النووية التي كانت شبه محتملة بني الواليات 
املتحدة وإيران خاصة بعد استهداف أمريكا لقاسم السليماني 
وتوعد طهران باالنتقام والذي كانت اول خطواته تفجير واسقاط 

الطائرة األوكرانية على األراضي اإليرانية.
واإلقليمية كمرآة عاكسة  احمللية  النزاعات  اُستخدمت  ولطاملا 
املنافسة  شدة  العظمى،  القوى  وعالقات  العاملية،  لالجتاهات 
في  تري  التي  اإلقليمية  الفاعلة  اجلهات  طموحات  واتساع 
التوجهات العاملية وحالة االنتقال احلادثة على مستوى النظام 
األقطاب  متعدد  إلى  القطبية  ثنائي  متعدد  نظام  من  الدولي 
فرص إقليمية البد من استغاللها. وعليه، شهد عام ٢٠١٩ حالة 
الذي  األمر  األوسط،  الشرق  للصراعات في  الكبير  التأجيج  من 
وحالة  ليبيا  اليمن،  مثل  املنطقة  صراعات  من  عدد  في  اتضح 
جهة  من  طهران  بني  العربي  اخلليج  في  املستمرة  التصعيد 
جهة  من  املنطقة  في  وحلفاءها  األمريكية  املتحدة  والواليات 

أخري.
فعلى الرغم من أن عدد ال بأس به من أزمات املنطقة بات قريًبا 
من احلل، على خلفية بعض املتغيرات اإلقليمية والدولية التي 
استجدت؛ األمر الذي اتضح في احملادثات السعودية مع جماعة 
احلوثي اليمنية للتوصل إلى حل نهائي بشأن أزمة اليمن، وجود 
عدد من املبادرات السلمية وجهود الوساطة التي تقوم بها عدد 
من دول املنطقة مثل باكستان حلل األزمة وحالة التوتر املتصاعدة 
بني طهران والرياض في املنطقة. على الناحية األخرى، تتصاعد 
الليبية،  أزمات أخري في املنطقة وأبرزها األزمة  التوتر في  حدة 

سيما بعد التدخل التركي في ديسمبر لعام ٢٠١٩.
قمة برلني.... حتالف عاملي لتحقيق السالم الليبي

وجمعت قمة برلني، كالً من حكومات أملانيا، وفرنسا، واململكة 
واإلمارات  وتركيا،  ومصر،  والصني،  وروسيا،  وإيطاليا،  املتحدة، 
العربية املتحدة، واجلزائر، والواليات املتحدة األمريكية، والكونغو، 

األفريقي،  واالحتاد  املتحدة،  األمم  ممثلي  عن  فضالً 
واالحتاد األوروبي، وجامعة الدول العربية.

إطالق  “وقف  إلى  برلني  ملؤمتر  اخلتامي  البيان  ودعا 
النار من جانب جميع األطراف املعنية”، والذي يجب 
أن يؤدي على املدى الطويل إلى “وقف شامل جلميع 
األعمال العدائية، مبا في ذلك العمليات التي تنطوي 
على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن 

تتولى األمم املتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.
األطراف  ودعوة  األسلحة،  بحظر  املؤمتر  في  املشاركون  يتعهد 
إلى  تؤدي  أنشطة  بأي  القيام  عن  التوقف  إلى  كافة  الفاعلة 

أو  األسلحة،  توريد  حظر  قرار  مع  تتوافق  ال  أو  الصراع،  تأجيج 
عملية وقف إطالق النار، مبا في ذلك متويل القدرات واإلمكانيات 

العسكرية، أو جتنيد مرتزقة.
في  رئاسي  ومجلس  موحدة  حكومة  تشكيل  إلى  أيضا  ودعا 
برملانية  انتخابات  إلجراء  بناء  بشكل  فيها  واملشاركة  ليبيا، 

ورئاسية حرة ومستقلة.
وأعرب املشاركون عن دعمهم إلنشاء القوات املسلحة الليبية 
للسلطات  اخلاضعة  والشرطة،  الوطني  األمن  وقوات  املوحدة 
القاهرة  في  عقدت  التي  احملادثات  على  بناء  املركزية،  املدنية 

والوثائق ومخرجاتها.
وال ميكن غلق التعليق على املؤمتر دون لفت االنتباه الى عدم التقاء 
حفتر والسراج: فعلى الرغم من وجودهما في أروقة املؤمتر، غير 
أن طرفي النزاع الرئيسيني لم يلتقيا بصورة مباشرة خالله، ولم 
يجلسا على طاولة واحدة، وقد التقى كل منهما على حدة مع 
املستشارة اجنيال ميركل قبل ساعات قليلة من عقد القمة التي 

جمعت باقي األطراف املشاركة في املؤمتر.
برلني،  مؤمتر  إجناح  ألجل  بُذلت  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
والنتائج اإليجابية التي خرج بها، خصوصاً مع جمعه األطراف 
املتنازعة على مائدة احلوار، لكن التزال هناك حتديات واسعة في 
سبيل التحقيق الكامل لنتائج املؤمتر. وبذلك اغلق مؤمتر برلني أي 
محاولة تركية رسمية للتدخل العسكري من األراضي الليبية 
أصبحت  وبذلك  السورية،  احلدود  اختراق  في  وجنح  فعل  مثلما 

احلدود املصرية الليبية في مأمن من حرب مباشرة 
اإلرهاب  مازالت حتارب  قواتنا  وان كانت  تركيا  مع 
املتطرفة  الداعشية  القوات  ضد  احلدود  على 
الهروب  واالخر  احلني  بني  حتاول  والتي  والهاربة 
والدخول لألراضي املصرية للقيام بصناعة خاليا 

او القيام بعمليات إرهابية انتحارية.
“قادر  االستراتيجية  املناورة  مصر  نفذت  ملاذا 

2020” بالتزامن مع افتتاح “برنيس«
إمكانيات  على   ”٢٠٢٠ “قادر  االستراتيجية  املناورة  فكرة  بنيت 
االستراتيجي  الفتح  خطة  لتنفيذ  املسلحة  القوات  وقدرات 
التهديدات  بطبيعة  ارتباًطا   ،”٢٠٢٠ “قادر  اجلزئي  التعبوي 
للقوات  االستراتيجي  والتوزيع  واملنتظرة  احلالية  والعدائيات 
وتنامي  والدولي  اإلقليمي  االستقرار  لعدم  ونتيجة  املسلحة، 

األعمال املسلحة.
يذكر أن مناورة “قادر” دليل على مدى جاهزية القوات املسلحة، 
حيث تنفذ املناورة وكأن القوات في حرب حقيقية، وحتمل املناورة 
بني طياتها رسالتني، األولى ردع لكل من يفكر في تهديد ترابنا 
الوطني أو مصاحلنا احليوية داخل وخارج احلدود، والرسالة الثانية 
طمأنة للشعب املصري، بينما يشير اخلبراء ان موعد تزامنها مع 

التهديدات التركية اخلارجية لم تكن من قبيل الصدفة.
القوات  وجاهزية  قوة  على  تأكيداً  تُعد   ”٢٠٢٠ “قادر  فاملناورة 
املسلحة حلماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات 
السنوات  خالل  ملحوظاً  تطوراً  املسلحة  للقوات  القتالية 

اخلمس املاضية.
بتأمني  عملياتها  مناطق  من  البحرية  القوات  قامت  كما 
للقوات  الرئيسية  األفرع  مع  بالتعاون  االستراتيجية  االجتاهات 
في  وتستمر  اخلاصة  والقوات  التعبوية  والتشكيالت  املسلحة 

تأمني املنشأت احليوية بالبحر وباملياه االقليمية واالقتصادية
ونفذت العديد من األنشطة القتالية في املرحلة األولى والثانية 
املتوسط  البحر  ساحل  على  برمائية  عملية  تنفيذ  ومنها 
عدد  وتنفيذ  اجلوي  الدفاع  وقوات  اجلوية  القوات  مع  بالتعاون 
من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل 
احملمولة بحرًا إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات كما قامت 
املتوسط  البحر  عمليات  مبسرح  البحري  األمن  إجراءات  بتعزيز 

واألحمر وتأمني املمرات املالحية الدولية.
التدريبية  األنشطة  بعض  بتنفيذ  الصاعقة  قوات  وقامت 
الوحدة  من  لعناصر  استراتيجي  وحتميل  اصطفاف  تضمنت 
الطرازات،  مختلفة  الطائرات  من  عدد  بواسطة  قتال   ٩٩٩
عربات  على  محملة  صاعقة  لوحدة  البحري  اإلبرار  وتنفيذ 
وتكليفها  املروحيات  حاملة  من  البحرية  بالوسائط  هامر 
مبهمة االستيالء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات 
 ٩٩٩ الوحدة  من  لعناصر  اجلوي  اإلبرار  وكذلك  واجلوية،  البحرية 
الطرازات  الهليكوبتر مختلفة  بواسطة عدد من طائرات  قتال 
أعمال  وتعاون  املعادية  العناصر  القضاء على  وتكليفها مبهمة 

قتال اجليوش واملناطق على كافه االجتاهات االستراتيجية.

هل تدق طبول احلرب العاملية الثالثة قريبا... و�سط حتديات عاملية واإقليمية )2-1(

ام هل ي�سكل 2020 عام انفراج االأزمات يف ال�سرق االأو�سط... بعد موؤمتر برلني؟

م�سر ت�ستعر�س قوتها على تركيا بــــ »قادر 2020«
جولة: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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شوبان وزهرة البنفسج قصة 
عشق ال تنتهي بني املوسيقار 
العظيم رقيق املشاعر وزهرته 

املفضلة البنفسج.
زهرة  هل أحبها شوبان، ألنها 
الشبه  قريبة  أو  مثله،  حزينة 
القصير  من حياته، فقد كانت حياة شوبان كالكتاب 
صفحة  تصفحت  كلما  احلزن  من  صفحات  يضم 
حتمل  كيف  ومندهشاً  متسائالَ،  حائراً  عندها  تقف 
وكيف  األلم  هذا  كل  الرقيق  القلب  هذا  شوبان  قلب 
مع كل هذا احلزن خرجت أجمل النغمات الرومانسية 
الكالسيكية! إذن قد تكون اآلالم سر النجاح في بعض 

األحيان!
موسيقاه  خالل  من  يستطيع  الذى  فقط  هو  شوبان 
ابتسامة  ويرسم  عينيك  يدمع  أن  واحد  وقت  وفي 
ايضاً  حزناً  ويدق  فرحاَ  يدق  قلبك  يجعل  وجهك  على 
يجعلك حتلم بشرفات باريس،  وأجواء الزهور بها تنيرها 

يتخللها  القمرية،  الربيع  ليالي  ليلة من  الشموع في 
نسمات الهواء املنعشة املعبئة برائحة األزهار، تعيش 
حتب  من  مع  لساعات  تصل  قد  دقائق  ورمبا  حلظات 
في  لتسجل  ذاكرتك  في  بصمتها  للترك  بك  ومتر   ،
آلم  حلظات  تعيش  ورمبا  األوقات  أجمل  الذكريات  دفتر 
أبالغ  وال  شوبان،  موسيقى  بداخلك  جتددها  حقيقية 
عزيزي  ببساطة  و  ألنه  القول،  أصدقك  بل  أقول  فيما 
القارئ كان يترجم مشاعره الفياضة الدافئة في صورة 
وتوقظ  الوجدان  تخترق  السحر  مفعول  لها  نغمات 
احلياة من جديد  باعثة فيك  اخلاملة  فيك أحاسيسك 
وقتها تشعر بالندم عن كل وقت فات لم تسمع فيه 

شوبان .
 Spring مقطوعة  القارئ  عزيزي  له  اسمع  شوبان 
إثنني بل سوف  أو  Waltz، وأعدك إنك لن تكتفى مبرة، 

تستمر في االستمتاع بها مرات ومرات متكررة.
انكسار  بني  ما  قصيرة  وحياة  طويل  مشوار  شوبان 
أنانية تخلت عنه في  عاطفي في حبه الوحيد المرأة 

أشد حلظات احتياجه لها في 
حلظات مرضه وضعفه تركته 
الذي  املرض  يصارع  وحيدا 

داهمه في ريعان شبابه  
فكان أثر تركها له أشد قسوة 
نفسية  على  ذاته  املرض  من 
شوبان وملا ال فقد كان شوبان 
والرقة  الرومانسية  في شدة 

طريقة  حتى  وموسيقاه  مشاعره  في  شيء  كل  في 
وقفته على املسرح منحنياً جلمهوره من أروع املشاهد 
التي ميكن أن تراها والتي متيز شوبان بها وكان يقضى 

ساعات للتمرن على كيفية االنحناء أمام اجلمهور.
املفضلة  زهرته  تصاحبه  ان  وطلب  شوبان  رحل 
أن  بعد  األخيرة،  رحلته  في  رفيقته  لتكون  البنفسج 
فصاحبته  بالفعل،  وصيته  وحتققت  حبيبته  تركته 
على  بعضها  وظل  األخير  مثواه  إلى  البنفسج  زهور 

قبره حتى ذبلت فكانت الزهور أوفى من احلبيبة!  

نسرين عيسى- ساسكاشوان�شوبان وزهرة البنف�شج !

قراءة يف كتاب
البيان املغرب يف اخت�شار اخبار ملوك الندل�س واملغرب

)2( املرحلة الثانية من الفتح العربي ل�شمال افريقية
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

يقول ابن عذاري ان معاوية بن ابي سفيان ولى عقبة ابن نافع 
افريقية )ليبيا وتونس حاليا(، » ووصل عقبة بن نافع الفهري 
الى افريقية في عشرة االف من املسلمني فافتتحها ووضع 

السيف في اهلها فافنى من بها من النصارى .. »)صـ 44(. 
مصر  والي  سفيان  ابي  بن  معاوية  عزل  ٥٥ه  سنة  وفي      
ابن  فوجه  مخلد؛  بن  ملسلمة  ووالها  حديج،  ابن  معاوية 
ابا املهاجر دينار واليا على افريقة بدال من عقبة ابن  مخلد 
وكره   .. فاساء عزل عقبة  افريقية  املهاجر  ابو  »فقدم  نافع: 
واخذ  الذي اختطه عقبة.. فبنى مدينة  املوضع  ينزل في  ان 
في عمرانها وامر الناس ان يخربوا القيروان ويعمروا مدينته« 

)صـ 4٦(.  
بدال  افريقية  الى  ابنُه عقبَة  يزيد  اعاد  وملا مات معاوية،      
ابي  فاوثق   .. الشام  دينار، »فرحل عقبة من  املهاجر  ابي  من 
ورد  بناها؛  التي  مدينته  بتخريب  وامر  احلديد؛  في  املهاجر 
الناس الى القيروان«، واستخلف عليها زهير بن قيس البلوي، 
من  تهرب  النصارى  فكانت  بعسكره  مضى)ُعقبة(  »ثم 
طريقه مينا وشماال، وهو يستفتح البلدان ويغزو في سبيل 
والبربر)االمازيغ(  للروم  غازيا  عليه  اهلل  رحمة  فخرج   ... اهلل 
وهم اذ ذاك مجوس ونصارى، وذلك مبدينتي باغية وقرطاجنة 
من  املسلمون  واخذ  تقتيال؛  وقتلهم  فهزمهم  واالهما،  وما 

سبيهم وخيلهم شيئا كثيرا« )صـ 4٨ـ، 4٩(. 
    واستولى على باغية، واملَُنستير، والزاب، وتيهرت، واخضع 
واصل  ثم  وزناتة.  ومطماطة،  وزواغة،  وهوارة،  لواته،  قبائل 
زحفه غربا حتى بلغ طنجة، »واوغل في الغرب يقتل ويأسر 
السوس  فبلغ  )صـ٥٠(.  طائفة«  بعد  وطائفة  امة  بعد  امة 
اخليل في بالدهم« )صـ٥١(.  وبث  وافناهم  االدنى، »فهزمهم 
ثم تبع البربر الى السوس االقصى، »فقاتلهم قتاال ما سمع 
اهل املغرب مبثله قط، ثم هزمهم وقتل منهم خلقا عظيما، 
قيل  مثلهن.  الدنيا  في  الناس  ير  لم  نساًء  منهم  واصاب 
نحوها..«  او  دينار  الف  باملشرق  تبلغ  كانت  منهن  اجلارية  ان 
وهكستورة،  صنهاجة،  وبالد  درعة،  على  واستولى  )صـ٥٢(. 

واغمات، وايجلي، ودكالة، وغيرها. 
    وكان كسيلة قد اسلم على يد ابي املهاجر، وبقى زعيما 
يسلخ  ان  وامره  عقبة  به  فاستخف  البربر،  من  قومه  في 
االمير!  اهلل  اصلح  كسيلة:  »فقال  السالخني،  مع  الغنم 
هؤالء فتياني وعبيدي يكفوني. فقال عقبة: ال. فقام كسيلة 
مغضبا«، ثم حتني الفرصة واستنفر قومه وهجم على عقبة، 

وهو في عدد قليل من جنده، فقتلوه وابا املهاجر 
معا )صـ٥4 - ٥٦(.  

    وفي سنة ٦4 ه، استولى كسيلة على القيروان، 
»فامن كسيلة من بقي بالقيروان من املسلمني 
واقام بالقيروان اميرا على سائر افريقية واملغرب 
ولي اخلالفة  ان  الى  املسلمني  وعلى من فيه من 
عبد امللك بن مروان« )صـ٥٧(. فارسل عبد امللك 
الى زهير بن قيس البلوي في برقة جيشا حارب به 

كسيلة وهزمه وقتله واستولى على القيروان. ثم رحل الى 
برقة، فدخل الروم القيروان محاولني استرداد بعض ما سلب 

منهم، وحاربهم زُهير؛ لكنه ُهزم وقتل)صـ٥٩(. 
   وفي سنة ٧٨ ه، سير عبد املك بن مروان حسان بن النعمان 
الى افريقية، على راس اربعني الفا، فسار حتى بلغ قرطاجنة، 
دخلها  »حتى  املدينة  حاصر  ثم  وهزمهم  الروم  فحارب 
وارسل ملن  ونهبهم.  ذريعا وسباهم  بالسيف فقتلهم قتال 
سطوته  عظم  من  خوفا  مسارعني  اليه  فاجتمعوا  حولها 
وشدة باسه. فلما اتوه، ولم يبق منهم احد، امرهم بتخريب 
 .. الدابر  كامس  صارت  حتى  فخربوها  وهدمها؛  قرطجانة 

وانصرف حسان الى القيروان«)صـ٦٠، ٦١(. 
    ومن القيروان خرج لقتال البربر بزعامة الكاهنة، ولكنه 
ُهزم، »وقتلت الكاهنة العرب قتال ذريعا واسرت ثمانني رجال 
حسان،  الى  االسرى  واعادت  ..«)صـ٦٢(.  اصحابه  اعيان  من 
له  يبعث  حلسان  عينا  فصار  تبنته،  الذي  يزيد  بن  خالد  اال 
اسرها  ثم  وقاتلها  اليها  حسان  سار  حتى  سرا،  باخبارها 
عزله  حتى  لفترة  واليا  فيه  فمكث  املغرب،  له  ودان  وقتلها 
عبد العزيز بن مروان مبوسى بن نصير. فواصل موسى الغزو 
»فبلغ  ونواحيها،  زغوان  قلعة  على  واستولوا  افريقيا،  في 
الى  اهلل  عبد  اسمه  له  ابنا  وجه  ثم  االف..  سبيهم عشرة 
ثم  السبي.  من  راس  الف  مبئة  فاتى  افريقية،  نواحي  بعض 
وجه ابنه مروان فاتى مبثلها فكان اخلُمس يومئذ ستني الفا« 

)صـ٦٧ـ(.
    ثم استولى على سجومة، وقتل ملوكها وست مئة من 
رجالها صبرا، »ثم فتح موسى هوراة، وزناتة، وكتامة، فاغار 
عليهم وقتلهم وسباهم، فبلغ سبيهم خمسة االف راس« 

)صـ٦٨(.
    »ثم خرج موسى، رحمه اهلل، غازيا من افريقية الى طنجة؛ 
فوجد البربر قد هربوا الى املغرب خوفا من العرب؛ فتبعهم 

سبيا  منهم  وسبى  ذريعا،  قتال  وقتلهم 
بالد  وهو  االدنى،  السوس  بلغ  حتى  كثيرا، 
درعة. فلما راي البربر ما نزل بهم استامنوا 
واطاعوا فولى عليهم واليا واستعمل مواله 
سبعة  في  واالها  وما  طنجة  على  طارقا 
من  الفا  واثنى عشر  العرب  من  الفا  عشر 
البربر .. ثم مضى موسى قافال الى افريقية 

» )صـ٦٩(.
العرب  االندلس مبن معه من       وفي سنة ٩٢ه، غزا طارق 
التالي، غزاها موسى  العام  وفي  بدون علم موسى.  والبربر، 
فمكث بها الى سنة ٩٥ه، ثم »انصرف موسى من االندلس 
الذهب  من  االموال  فاجاز  عليه،  اهلل  افاء  مبا  افريقية  الى 
على  حملها  ثم  طنجة،  الى  املراكب  في  واجلوهر  والفضة 
لم يسمع قط مبثل سبايا   : بن سعد  الليث  قال   .. عجالت 
موسى بن نصير في االسالم... فقال )اي موسى( الصحابه: 
املؤمنني  امير  كتاب  منها  نعم:  ثالث  في  اليوم  اصبحت 
ابني عبد العزيز يصف ما فتح  .. ثم كتاب  بالشكر والثناء 
اهلل عليه في االندلس.. واما الثالثة فانا اريكموها؛ وقام فامر 
برفع ستر، فاذا فيه جواري مختلفات كانهن البدور الطوالع 
فُهنئ  واحللل،  احللي  عليهن  والبربر،  الروم  ملوك  بنات  من 
ايضا بذلك .. وفرق جواريه من حينه على الناس. ثم رحل الى 
االندلس  وعلى  اهلل،  عبد  ابنه  افريقية  على  وخلف  املشرق 

ابنه عبد العزيز وعلى املغرب ابنه عبد امللك« )صـ٧١-٧٢(.
    وفي طريقه الى الشام، حيث كان اخلليفة الوليد بن عبد 
على  قدم  فلما   « مصر،  على  موسى  عرج  يحتضر،  امللك 
اليه  اهدى  اخلليفة(  مروان)عم  بن  العزيز  عبد  مصر  امير 
مئتي جارية من بنات ملوك الروم والبربر فسلبه عبد العزيز 
جميع ما كان معه من اخليل واالحمال واالمتعة والوصائف 
اجلواهر  الى  »فعمد  ذلك،  يعلم  موسى  وكان  والوصفان«. 

والذهب والفضة فجعله في قرب املاء« )ص٦٥ـ(.
    ثم وافاه كتاب من سليمان ولي عهد الوليد يأمره بالتاني، 
حتى يتوفى اخوه الوليد، فيستأثر هو بالغنائم؛ ولكن موسى 
جد في السير، فادرك الوليد قبل وفاته بثالثة ايام فوضع بني 
يديه الغنائم، فغضب سليمان وامر بسجنه وتعذيبه، كما 
اموال  يستاصل  ان  يزيد  ابن  افريقية محمد  على  واليه  امر 
برأسيهما،  وبعث  العزيز وعبد اهلل  بني موسى، فقتل عبد 
فوضعا بني يدي ابيهما موسى وهو في عذابه » )صـ٧3 - ٧٥(. 
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يحررها سمير اسكندر 

اأول تعليق ر�شمي... 

»كاف« يرد على تقارير »الف�شيحة«
أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، رفضه ادعاءات تقرير شركة املراجعة والتدقيق 
املالي بشأن مخالفات مالية متعددة رصدتها في ٥٥ صفحة. وصرح “كاف” في بيان رسمي، 
األفريقي  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  إنه  الرسمي،  اإللكتروني  عبر موقعه  ، نشره 

لكرة القدم خصص اجلزء األول من عمله لدراسة تقرير PWC عن “مراجعة CAF التنظيمية “لألعوام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ الذي مت تنفيذه في 
أقل من 3 أشهر وتابع أنه “رغم دعوتها حلضور هذا االجتماع للجنة التنفيذية، فإن شركة PWC لم تظهر«. وأكد االحتاد األفريقي لكرة 
القدم “تعارض اللجنة التنفيذية االدعاءات غير ذات األساس الواردة في هذا التقرير، منها “دعم اجلنازات: هذه أعمال تضامن لصالح 
عائالت األشخاص الذين خدموا كرة القدم األفريقية، مبا في ذلك عائلة املرحوم حسني صوالح، الذي توفي عند عودته لبالده جراء حادث 
نفسها،  “فيفا”  إلجراءات  صارم  بشكل  استخدامها  يخضع  التي   ،»FIFA FORWARD« ألموال  “بالنسبة  أنه  وأوضح  طائرة«.  حتطم 
 ،»Tactical Steel« وعن .»PWC للتذكير كانت األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ موضوع تدقيق “فيفا” من خالل شركات دولية، مبا في ذلك
قال “كاف” إن “في هذا امللف اإلجراءات منظورة أمام مختلف السلطات، “كاف” مستعد لتقدمي جميع مبررات هذه العملية، التي أذن 

بها مسبقا من قبل اللجنة التنفيذية«.
وكانت تقارير صحفية أمريكية نشرت ما وصفته بـ”الفضيحة” التي من شأنها أن تهز أركان االحتاد األفريقي لكرة القدم، بعد كشف 

مصير ٢4 مليون دوالر “مختفية” من خزائن “كاف«.
وقالت صحيفة “نيويورك تاميز” األمريكية إن عمليات تدقيق حسابات مستقلة أجراها االحتاد الدولي لكرة القدم على السجالت املالية 
حلسابات الكاف، أظهرت اختفاء ٢٦ مليون دوالر، من األموال التي كان أرسلها “الفيفا” لتطوير كرة القدم في القارة السمراء. وأشارت 
الصحيفة األمريكية إلى أن عمليات التدقيق املالي كانت تتم حتت إشراف، األمني العام للفيفا، فاطمة سامورا، التي كانت تعمل أيضا 

قائمة بأعمال سكرتير العام لـ”الكاف” خالل الـ٦ أشهر املاضية.
ولم تتمكن سامورا وال مدققي احلسابات املستقلني في معرفة أين ذهبت الـ٢4 مليون دوالر اخملتلفية وال أوجه إنفاقها.

وأظهر تقرير جلنة املراقبة املؤلف من ٥٥ ورقة أن الفيفا أرسل ٥١ مليون دوالر إلى “الكاف” في الفترة ما بني عامي ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨. 
واكتشفت اللجنة أن مسؤولي الكاف أنفقوا ٢4 مليون دوالر فقط من الـ٥١ مليون، فيما ظلت ٢٦ مليون دوالر مختفية ال يعلم مصيرها 
وال أين مت إنفاقها. ومن املتوقع أن يتسبب إعالن اللجنة في نقل التحقيقات إلى قسم األخالقيات التابع لـ”الفيفا«. وسيخضع جميع 
املسؤولني عن تلك األموال إلى التحقيق، مبا فيهم رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد. ولكن األخطر هو ما وجده التقرير من 
مدفوعات تابعة لـ”الكاف” تأتي في صورة هدايا، ما وصفه التقرير بأنها “رشاوى” سرية إلى مسؤولني ورؤساء احتادات أفريقية، باإلضافة 
إلى محاوالت أخرى لـ”التهرب الضريبي«. كما رصد املراجعون ما وصفوه مبحاوالت التالعب في السجالت واحلسابات الرسمية اخلاصة 
باالحتاد األفريقي لكرة القدم، حيث قالت إن بعض السجالت باتت “غير موثوقة” بالنسبة لنا، ألن محاسبي االحتاد كانوا يعدلون على 

األرقام املكتوبة “يدويا”.

مصر  منتخب  جنم  صالح  محمد  تفوق 
وعلى  الالعبني  من  العديد  على  وليفربول، 
وفقا  برشلونة،  ليونيل ميسي ساحر  رأسهم 
ملوقع اإلحصاءات الشهير »ترانسفيرماركت«. 
الذين  الالعبني  ألغلى  قائمة  املوقع  ونشر 

يشغلون مركز اجلناح األمين حول العالم.
بقيمة  األول  املركز  في  صالح  محمد  وجاء 
حّل  بينما  يورو،  مليون   ١٥٠ بلغت  تسويقية 

ميسي ثانيا برصيد ١4٠ مليون يورو.
وشهدت القائمة تواجد جنم مانشستر سيتي 
ومنتخب اجلزائر رياض محرز في املركز التاسع 

بقيمة بلغت ٦٠ مليون يورو.
بوروسيا  العب  احتله  الثالث  املركز  أن  يذكر 
مليون   ١٢٠ برصيد  سانشو،  جادون  دورمتوند 
يورو، بينما جاء برناردو سيلفا العب مانشستر 

سيتي رابعا برصيد بلغ ١٠٠ مليون يورو.

الأغلى يف العامل... 

حممد �شالح يتفوق 

على مي�شي

4 اأرقام قيا�شية يحققها الزمالك 

بفوزه يف ال�شوبر الأفريقي

متكن نادي الزمالك املصري من حتقيق 4 أرقام قياسية، 
بفوزه على الترجي التونسي في كأس السوبر األفريقي.

أهداف  بثالثة  الترجي  على  الفوز  من  الزمالك  ومتكن 
العاصمة  في  املقامة  املباراة  في  وحيد،  هدف  مقابل 

القطرية الدوحة.
ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر األفريقي، خلف األهلي صاحب الـ ٦ ألقاب في 

الصدارة.
ونشر االحتاد األفريقي لكرة القدم “الكاف” ما يفيد بأن الزمالك حقق 4 أرقام قياسية بفوزه بلقب السوبر 

األفريقي.
وجاءت األرقام القياسية األربع للزمالك على النحو التالي:

١- أسرع هدف في تاريخ السوبر األفريقي، وهو الذي سجله يوسف أوباما العب الزمالك بعد مرور ١٠٠ 
ثانية من انطالقة املباراة.

٢-أشرف بن شرقي، أول العب يسجل ثنائية في تاريخ السوبر األفريقي.
3-باتريس كارتيرون، أول مدرب يفوز بالسوبر األفريقي مرتني متتاليتني بفريقني مختلفني.

4- مصر، أول بلد يحصد ١٠ ألقاب سوبر أفريقي )٦ األهلي + 4 الزمالك(.

ر�شميا... ا�شتبعاد مان�ش�شرت �شيتي من جميع املناف�شات 

الأوروبية ملدة عامني

نادي  استبعاد  »ويفا«  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  قرر 
جميع  في  املشاركة  عن  اإلجنليزي  سيتي  مانشستر 

املنافسات األوروبية ملدة عامني.
وقرر االحتاد في بيان رسمي حرمان مانشستر سيتي من 
املشاركة في املنافسات األوروبية ملوسمي ٢٠٢٠-٢٠٢١ 

و٢٠٢١-٢٠٢٢.
وجاء في بيان “ويفا”، أن “النادي اإلجنليزي ارتكب انتهاكات 
من  املالي  النظيف  واللعب  الترخيص  لقواعد  خطيرة 
خالل املبالغة في تقدير إيرادات رعايته في تقريري عامي 

٢٠١٢ و٢٠١٦«. وأضاف البيان: “باإلضافة إلى حرمانه ملدة عامني، مت تغرمي النادي اإلجنليزي 3٠ مليون يورو«.

وأشار البيان أنه “يحق للمانشستر سيتي الطعن على القرار في احملكمة الرياضية خالل الفترة املقبلة«.
وبدوره، نشر مانشستر سيتي بيانا رسميا يعبر عن شعوره باإلحباط من القرار، مؤكدا التزامه باملعايير 

القانونية واجتاهه للطعن على القرار في أقرب وقت ممكن.
جتدر اإلشارة إلى أن مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من 

أسبوعني من اآلن.

اذا كنت مغرمًا بالطاقة ال�شلبية 

املحيطة بنا...

و بكم الهموم التي نعاين 

منها....  

ن�شيحة...

 ل تقراأ كتاب »درد�شة بدون 

�شوت« ...للكاتب ال�شاخر مينا 

ماهر!

بكتاب  هو  �شوت...لي�س  بدون  درد�شة 

طريفة  حوارات  عن  عبارة  هو  بل  ِنكات!! 

بالعامية امل�شرية ذات افكار جديدة و غري 

تقليدية...

كتاب �شيجعلك ت�شحك من قلبك و انت تفكر...

»و م�س لزم تكون غاوي قراءة ع�شان تقتنيه...دا كتاب ب�شيط، يغري املود و يروق 

البال...«

اذا اأردت اأن تقتني ن�شخة ورقية من كتاب »درد�شة بدون �شوت« ادخل الرابط ادناه:

http://www.lulu.com/shop/mina-maher/chatting-silently/paperback/
product-24131777.html

و اذا ردت اقتناء ن�شخة اإلكرتونية من كتاب » درد�شة بدون �شوت« اأدخل الرابط 

اأدناه:

https://www.amazon.ca/%E2%80%AB%D
8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9-

%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%AA-
%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%E2%80%AC-Arabic-ebook/dp/

B07SRRPCZQ
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تلعب اللثة دوراً هاماً في حماية األسنان واألنسجة احمليطة 
بهم، وعند إصابة اللثة بأي أمراض، فإن ذلك يؤثر على الفم 

بأكمله، 

فما هي اشهر امراض اللثة :
توجد عدة أسباب ميكن أن تؤدي إلى إصابة اللثة، ولكن من 
التهاب  التالية:  األمراض  هي  األسباب  هذه  أشهر  ضمن 
امراض  من  وبسيط  شائع  شكل  هو  اللثة  التهاب  اللثة 
حول  اللثة  وتورم  واالحمرار،  التهيج  تُسبب  التي  اللثة 
قاعدة األسنان. ومن املهم التعامل مع هذه احلالة بجدية، 
وعالجها على الفور. والسبب األكثر شيوعاً حلدوث التهاب 
تساعد  أن  وميكن  الفم.  بنظافة  االهتمام  عدم  هو  اللثة 
العادات الصحية اجليدة للفم، مثل تنظيف األسنان مرتني 
على األقل يومياً، وتنظيف األسنان باخليط كل يوم، وفحص 
األسنان بشكل منتظم، على منع اإلصابة بالتهاب اللثة. 

يلي: ما  اللثة  التهاب  وأعراض  عالمات   وتتضمن 
تورم وانتفاخ اللثة.

أو  داكن  لون أحمر  ذات  اللثة  أن تكون 
قامت. 

تنظيفها  اللثة عند  نزيف في  حدوث 
خيط  استخدام  عند  أو  بفرشاة، 

األسنان.
وجود رائحة كريهة في الفم. انحسار 

اللثة. 
وضعيفة. لينة  اللثة  تكون   أن 

توجد بعض األمراض األخرى التي ميكن 
البالغني، ومنها: اللثة عند   أن تُصيب 

انحسار اللثة: 
عندما  اللثة  انحسار  يحدث   
مكشوفاً،  السن  جذر  يُصبح 
األصلي  اللثة  خط  حترك  نتيجة 
يحدث  أن  وميكن  موضعه.  من 
الفك  عظم  فقدان  بسبب  هذا 
يُفقد  وعندما  بالسن،  احمليطة 
اللثة  ستتأثر  الفقد،  عظم 
اللثة  انحسار  يحدث  وقد  أيضاً.  السن  وجذر  بدورها 
تنظيف  التبغ،  مضغ  األسنان،  على  اجلز  بسبب  أيضاً 
 األسنان بقوة، وراثة اللثة الضعيفة أو إصابة حتدث للفم. 

خراج اللثة : 
بالصديد،  ملئ  اللثة  في  كانتفاخ  املشكلة  هذه  تظهر 
ويحدث نتيجة عدوى بكتيرية حتدث في جيب اللثة العميق، 

مسبباً ألم وتورم

امراض اللثة (1)

اكت�شاف طريقة جديدة لنتقال فريو�س 
»كورونا« اإىل ج�شم الإن�شان

اكتشف العلماء طريقة جديدة النتقال 
فيروس كورونا اجلديد. في بعض احلاالت، 
تكون أعراض النوع اجلديد من االلتهاب 
الرئوي هي اضطرابات معوية وإسهال، 
وميكن للفيروس نفسه أن يدخل جسم 
ذكرت  حسبما  البراز،  عبر  اإلنسان 
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وفقا لبيانات من مستشفى ووهان، لوحظت هذه األعراض عند ١٠ % من 
اضطرابات  وجود  عن  املتحدة  الواليات  من  مريض  كشف  كما  املصابني. 
كان  السابق  في  البراز.  في  الفيروس  اكتشاف  مت  ذلك  وبعد  األمعاء،  في 
ينتقل فقط عن طريق اجلو. لهذا السبب، كانت تلك  الفيروس  أن  يعتقد 
األعراض املرتبطة باألمراض التنفسية هي التي مت التركيز عليها عند حتديد 
األشخاص املصابني. وباملقارنة مع أمراض مميتة سابقة، كان قد مت اإلبالغ عن 
وباء سارس عام ٢٠٠3.  والبراز في  البول  العدوى في  معلومات حول وجود 
وفًقا للعلماء، أدت طريقة مماثلة النتقال الفيروس إلى سكان أحد اجملمعات 
السكنية في ذلك الوقت - وانتشرت العدوى عن طريق فتحات التهوية في 
لدرجة  الفيروس  حساسية  مستوى  بعد،  الباحثون،  يعرف  لم  املراحيض. 

احلرارة، لكن حتى اآلن ال ميكن استبعاد طريقة االنتقال هذه.

من اأين حت�شل على الربوتني الكايف؟

اللفت  البروكلي %4٥،  النباتي:     البروتني   •
4٥%، السبانخ 4٩%، البقدونس 34%، املشروم 
3٨%، القرنبيط 4٠%، القرنبيط 4٠%، الفلفل 

األخضر ٢٠%، اخليار ٢4%، الطماطم ١٨%. 
• البروتني غير النباتي:    البيض ١٢%، الدجاج 

٢3%، اللحوم ٢٥.٨%.

ال�شاونا.. �شديقة القلب

قالت مؤسسة القلب األملانية إن حمامات الساونا تعد مبثابة صديقة للقلب؛ حيث إنها تعمل على تقوية اجلهاز 
القلبي الوعائي وتساعد على ضبط قيم ضغط الدم، ومن ثم حتد من خطر اإلصابة بقصور القلب واألزمات القلبية 

والسكتات الدماغية.
كما تعمل حمامات الساونا على تقوية جهاز املناعة وحتارب هرمونات التوتر النفسي، ومن ثم تساعد على الشعور 
استشارة  أوالً  يتعني عليهم  ولكن  القلب،  الساونا ليست ممنوعة على مرضى  أن  املؤسسة  وأضافت  باالسترخاء. 
الطبيب املعالج للحصول على الضوء األخضر منه قبل زيارتها، كما ينبغي أن يحدد لهم الطبيب عدد مرات الذهاب 

إلى الساونا وكذلك درجة احلرارة املناسبة لهم.
ويتعني على مرضى القلب أيضا االستغناء عن الدش البارد أو االستحمام في حوض الثلج بعد االنتهاء من حمام 
الساونا، وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم بشدة. وكبديل ميكن أخذ دش مباء فاتر، وذلك لتبريد اجلسم بشكل تدريجي.

درا�شة: غ�شل اليدين يف املطارات يحمي الب�شرية من وباء كورونا

يقلل غسل  أن  من جامعة كمبريدج كيف ميكن  دراسة حديثة  نتائج  أظهرت 
اليدين باستمرار من انتشار عدوى فيروس كورونا أو كوفيد-١٩. ورصدت الدراسة 
نتائج مقلقة، فحوالي 3٠% من عينة الدراسة ال يغسلون أيديهم بعد استعمال 
أن شخصاً  وتبني  يديه جيداً!  % منهم   ٥٠ فيه  الذي يغسل  الوقت  في  احلّمام، 

واحداً فقط ميكن أن تُعتبر يداه نظيفتان من بني كل ٥ أشخاص في املطارات!
انتشار  3٠% سيقل  إلى   ٢٠ املطارات من  في  أيديهم جيداً  يغسلون  زاد من  إذا 

الفيروس بنسبة ٢4 %، وإذا بلغوا ٦٠% سيقل االنتشار بنسبة ٧٠ % . توصلت الدراسة إلى أن زيادة عدد من يغسلون 
يديهم جيداً في املطارات بنسبة ١٠ % سيقلل احتماالت انتشار عدوى الفيروس بنسبة ٢4 %.

وإذا قام ٦٠ % من املسافرين بغسل يديهم جيداً سيقل احتمال انتشار العدوى بنسبة ٧٠ %.
قبل  من  وخاصة  أكثر  مبعدل  اليدين  غسل  إلى  أناليسيس«  »ريسك  دورية  في  نُشرت  التي  الدراسة  دعت  لذلك 
املسافرين ومن يعملون في خدمات املطارات، مبا في ذلك سائقي التاكسي واملواصالت اخملتلفة اخلاصة بالسفر اجلوي.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مطارات طوكيو/ اليابان وهونولولو وهاواي قد تلعب الدور األكبر في نشر أو منع انتشار 

عدوى فيروس كوفيد-١٩، إلى جانب املطارات العاملية األخرى.
وشّددت توصيات الدراسة على أن يتم غسل اليدين باملاء والصابون ملدة ٢٠ ثانية كاملة لتتحقق الوقاية املطلوبة، 

وتتم إزالة امليكروبات من على اليدين.
وحتث التوصيات الوقائية على غسل اليدين قبل ملس األنف أو العينني أو الفم، ملنع العدوى.

تناول الطعام بعد 6 م�شاًء م�شر بالقلب

ما  كمية  على  فقط  يعتمد  ال  الوزن  فقدان  أن  الباحثون  يعتقد 
أيضاً  بل  األطعمة،  عليها  حتتوي  التي  احلرارية  والسعرات  نأكله 

على مواعيد تناول وجبات الطعام.
وكشفت األبحاث التي مت تقدميها مؤخراً في مؤمتر جلمعية القلب 
األمريكية، أنه كلما زاد تناول املرأة للطعام بعد الساعة ٦ مساًء، 
كانت صحة قلبها أسوأ، مع زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر 

كتلة اجلسم، وضعف التحكم على املدى الطويل بالدم.
وتتحكم إيقاعاتنا اليومية التي تعمل على مدار ٢4 ساعة بكل 
شيء في حياتنا، من الشعور بالنعاس، إلى نشاط خاليا املناعة، مما 
ميّكن أجسامنا من االستعداد لألحداث املنتظمة مبا في ذلك تناول 

الطعام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويتم إنتاج كمية أقل اللعاب في الليل، كما تفرز املعدة عصائر 
من  الطعام  تنقل  التي  األمعاء  تقلصات  وتتباطأ  أقل،  هضمية 
يزيل  الذي  الهرموني،  األنسولني  وتقل حساسية  األحشاء،  خالل 
خاليانا  دخول  من  يتمكن  حتى  لدينا،  الدم  مجرى  من  الغلوكوز 

واستخدامه كوقود يزودنا بالطاقة.
أكثر  الطعام وهضمه بشكل  للتعامل مع  وأجسامنا مصممة 
الراحة  إلى  اجلسم  فيميل  املساء،  خالل  أما  اليوم،  خالل  كفاءة 

واالسترخاء وإصالح أي خلل.
وتشير األبحاث إلى أن توقيت وجبات الطعام قد يكون مهماً أيضاً 
يتناولون  الذين  أن  إلى  الدراسات  توصلت  حيث  اإلنسان،  لصحة 
العشاء قبل ساعة من النوم لديهم حتكم أقل بنسبة السكر في 

الدم من أولئك الذين يتناولون الطعام في وقت مبكر.
نصيحة  إصدار  ألوانه  السابق  من  إن  الباحثون  يقول  ذلك،  ومع 

مفصلة بشأن مواعيد الوجبات.
بغض  للوجبات،  محدد  أوقات  على  احلفاظ  املهم  من  يكون  وقد 
النظر عن الساعة التي نختارها لتناول الطعام، وذلك ألن تناول 
الساعة  توقيت  يغير  أن  ميكن  متوقعة  غير  أوقات  في  الطعام 
البيولوجية في األنسجة الهضمية، مما يجعلها غير متزامنة مع 
الساعات في أماكن أخرى في أجسادنا، ويجعل ذلك األيض أقل 

كفاءة. 
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العامل ال�ساخر
الن�ساء يعمرن اأطول

اجلريدة  في  والدي  قرأ  بعدما 
يعمرن  النساء  أن  يبني  حتقيقاً 
»أعجب  قال:  الرجال  من  أطول 

ملاذا يذهب الرجل أوال؟«
يبقى  أن  من  بد  »ال  أمي:  فردت 

أحد اللتقاط ثيابه عن االرض!«

***

ابن اأبيه
شاهد  البستان،  في  جولة  أثناء 
تفاح،  شجرة  في  ولداً  املزارع 
الشقي،  أيها  »مهال  به:  فصاح 

سأخبر أباك عنك«
فتطلع الولد الى أعلى ونادى: »يا 
أبي، هناك في البستان من يريد 

أن يكلمك«

***

�سرية اجلريان
صغيرة،  بلدة  في  نعيش  كنا   
جميع  شأن  ونعير  فنستعير 
استعارة  زوجي  وأحسن  اجليران. 

االشياء أكثر من اعارتها. 
»هال  يوما:  اجليران  أحد  له  قال 
يا  قبوك  في  منشاري  وضعت 

صالح؟«
فسأله زوجي: »ملاذا؟« 

أفضل  »حسناً،  اجلار:  فأجاب 
جمع أدواتي في مكان واحد«

***

من اأرفع �ساأنًا؟
تصغي  ال  »ملاذا  البنه:  االب  قال 
تعتقد  هل  أمك؟  تقوله  ما  الى 

أنك أرفع مني شأناً؟«

1-844-355-6939

For Advertising 
Please Call:

اأفكار �سائكة:

   ميكنكما أن تعيشا 
معاً ضمن حياة 

زوجية سعيدة؛ إذا 
وقعتما في حب 

»رجل واحد«!
عـادل عطيـة

زوج مثايل

أخرى:  امرأة  قالت 
نتجادل  ال  وزوجي  »أنا 

أبدأ« 
األخرى:  فسألتها 
»حتى اذا كان هو على 

حق؟« 
أدري،  »لست  أجابت: 
فذلك لم يحدث أبدأ«

فزورة ح�سابية
توفي رجل وترك ألوالده الثالثة ١٧ جمالً وأوصى 
للبكر بنصفها الثاني ثلثها، والثالث تسعها، 
فكيف نقسم اجلمال بني األوالد حتماً دون أن 

جنزئ أي جمل ؟
اجلواب باملقلوب:

يأخذ األول نصفها : 2/18 = 9 جمال. ويأخذ الثاني ثلثها : 
18 / 3 = 6 جمال. ويأخذ الثالث تسعها : 18/ 9 = جملني. 
فيكون مجموعها : 9 + 6 + 2 = 17 جمالً . ونأخذ اجلمل الذي 

أضفناه لنا.
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Child Care Ex- الطفل رعاية   صصاريف 
- penses  Line 21400

الضرائب بخصم مصاريف  تسمح مصلحة 
لتخفيض  وذلك  الدخل  من  االطفال  رعاية 
تتمكن  حتى  العائلة  على  الضريبي  العبء 
مصاريف  وحتمل  الدخل  وزيادة  العمل  من 

املعيشة.
مبنى  احلضانة  والغرض من خصم مصاريف 
على أساس ان هذا املصروف قد مت صرفه لكي 
يقوم الزوج او الزوجة باحلصول على »الدخل« 

Income او الستكمال “التعليم”.
ويشترط لهذا اخلصم ما يلي:

1 - أن يكون الطفل دون السادسة عشرة.
او  الزوج  من  املصاريف  تلك  تخصم  أن   -  2

الزوجة ذو الدخل األقل. 
3 - أن تكون املصاريف مؤيدة مبستندات. 

4 - أن يكون الطفل مقيم مع العائلة.
5 - أن يكون هناك دخل فعلى مبعنى ال يخصم 
من الدخل الناجت من اعانة البطالة EI أو رعاية 

maternity income األمومة
 investment incomeأو دخل ناجت من استثمار

Rental income أو دخل عقاري
لهذا ال يحق خصم تلك املصاريف إذا كان أحد 

الزوجني أو كليهما ال يعمالن.
فيها  يسمح  خاصة  معينة  حاالت  وهناك 
تلك  بخصم  أألعلى  الدخل  ذو  للشخص 
الطرف  يكون  أن  احلاالت  تلك  مثال  املصاريف 
متواجد  أو  منتظمة  دراسة  يدرس  األخر 
)ظروف خاصة  باحلبس  أومحجوز  مبستشفى 

جدا( 

Limit amounts حدود تلك املصاريف

خصمه  ميكن  ملا  أقصى  حد  القانون  حدد 
من  واحد  هو  احلد  هذا  للطفل  كمصاريف 

ثالثة مبالغ أيهما أقل:
1 - املصاريف الفعلية أي التي دفعت فعال.

2 - ثلثي الدخل السنوي.
3 - املبالغ املسموح بها قانونيا وهي:

$11,000 سنويا للطفل ذو االحتياجات اخلاص 
بصرف النظر عن السن.                    

8000 $ سنويا للطفل اقل من 7 سنوات 
5000 $ سنويا للطفل اقل من 16 سنه.

وهنا يجب مالحظة االتي:
املصاريف  تصرف  أن  القانون  يشترط  لم 
السابق ذكرها على طفل معني لهذا إذا كان 
لديك 3 أطفال دون السابعة فيمكنك صرف 

حتى مبلغ 24000 على طفل واحد. 
تكون  قد  حضانة  دار  تكون  أن  يشترط  لم 
املهم  بيتك  أو  بيتها  في  أطفال  جليسة 
املعلومات  بكافة  الدفع  على  الدال  االيصال 
والتليفون  والعنوان  االسم  وهي  املطلوبة 
عنها  املقدم  السنة  أو  واملدة  املدفوع  واملبلغ 

اخلدمة.
املعسكرات  مصاريف  كذلك  أيضا  وهناك 
Camp ميكن خصمها كمصاريف رعاية طفل 

كالتالي:
200 دوالر في االسبوع للطفل حتى 6 سنوات

275 دوالر للطفل ذو االحتياجات اخلاصة
125 دوالر بني عمر 16-7 عاما.

من  الضريبي  والوفر  التأثير  يختلف  وقد 
شخص ألخر طبقا لظروف كثيرة منها على 
واملبلغ  األطفال  وأعمار  الدخل  املثال  سبيل 

املدفوع ... وإلى لقاء مع وفر ضريبي جديد.

ارشادات ضريبية

مصاريف احلضانة وأثرها على ضريبة الدخل

what are childcare expenses?
احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا

املقالة األولي : 
لقد تغيرت دنياي وفي سنوات حياتي بأكثر مما 

ميكنني أن أستوعب. 
وال زلت أذكر ومنذ عشرات السنني أني قد قرأت 
املستقبل  أفاق   « وعنوانه  لبناني  ملؤلف  كتابا 
العمر  من  بلغت  وقد  أنني  أحس   : فيه  »وقال 
منتصف  في  ولدت  قد  أنني  عاما  خمسون 
والدتي  منذ  شاهدتها  التي  فاخملترعات  التاريخ 
تعادل كل ما مت إختراعه قبلها وعلي طول تاريخ 
الكتاب؛   ذلك  املؤلف  كتب  ويوم  البشر،  نشأة 

لم يكن هناك شيء يذكر وال حتي التلفاز.   
مدير  تقدم  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  وفي 
باستقالته لسبب  األمريكية  االختراعات  براءة 
عجيب ذلك النه ال يظن أنه ميكن إختراع شيء 

ذو قيمة أكثر مما مت إختراعه حتي ذلك الوقت. 
أما عني، فلقد عشت زمانا كنا نستمع فيه إلي 
الراديو ملذيع يصف فيلما إلسماعيل يس من دار 
للسينما ونحن نسمع حوار املمثلني وهو يصف 
لنا املشهد وحركات إسماعيل يس املضحكة، 
ولم يكن هناك يومها تليفزيون فقد بدأ إرساله 
ولكن  الستينات،  أوائل  في  العزيزة  مصرنا  في 
العمالقة  التليفزيونات  شاشات  أصبحت  األن 
في معظم املنازل نري من خاللها آفالما ملونة 

عالية النقاء جدا وأحيانا ثالثية األبعاد.  
وأتذكر أننا كّنا نذهب إلي السنترال جملرد عمل 

كانت  اذا  أما  مصر،  في  أخري  حملافظة  مكاملة 
اإلنتظار  علينا  فكان  أمريكا،  أو  الوروبا  املكاملة 
البحري  الكابل  في  خط  يفرغ  حتي  لساعات 
دوالرات  أو  جنيهات  بضعة  ذلك  لقاء  وندفع 
في  نتكلم  فنحن  االن  أما  الواحدة  للدقيقة 
التليفونات الذكية بالصوت والصورة في ثانية 
التليفون  وهذا  وباجملان،  بذلك،  القرار  اتخاذ 
األولي  املقالتني  موضوع  هو  ؟  هو  ماذا  الذكي 

والثانية هذا التليفون هو كل شيء.  
من  كان  محمول  تليفون  أول   : ملحوظة 
وكالة  بني  كانت  مكاملة  وأول  موتوروال  نوع 
 Neil Alden  - ستروجن  وارم  الفضائية  ناسا 
Armstrong - حلظة أن وضع قدمه علي سطح 
قال  ١٩٦٩وحلظتها  سنة  يوليو   ٢٠ في  القمر 
خطوة صغيرة إلنسان خطوة عظيمة للبشرية 
هو  نتائجها  أحد  كان  فقد  صادقا  كان  وقد 
إلي  تطويره  مت  والذي  احملمول  التليفون  إختراع 

 Smart phone التليفون الذكي
باْذن  القادمة  واملقالة  اليوم  وأتكلم في مقالة 
اهلل عن بعض من خصائص هذا التليفون فهو 

باإلضافة لكونه تليفونا لإلتصاالت فهو  : 
- كاميرا تلتقط صور غاية في الوضوح وترسلها 
وأتذكر  التقاطها  حلظة  االرض  أقاصي  إلي 
ونذهب  الباهتة  الصور  فيه  نلتقط  كّنا  يوما 
ونرسلها في  أيام  بعد  ونتسلمها  لتحميضها 

أيام ملن نريد من أحبائنا وعبر البريد . 
أفلست   التكنولوجي  ذلك  : بسبب   ملحوظة 
شركة  وهي  زماننا  في  التصوير  شركات  أكبر 

كوداك.  
عالية  للفيديو  كاميرا  هو  الذكي  التليفون   -
عرض  وتعيد  أضاءة  أقل  وفي  تلتقط  التقنية 
ما سجلناه وترسله حيثما أردنا وفي احلال، إما 
عن زماننا فكان أحدنا ميسك بكاميرا للفيديو 
بجهاز  وثالث  اإلضاءة  مبصابيح  واألخر  ضخمة 
ضخم خاص بالتسجيل والحقا بالعرض وكان 
وقتها ذلك ميثل - ومع تخلفه الشديد - إعجازا 

علميا  
تلفاز  وجهاز  راديو  الذكي هو جهاز  التليفون   -
احلدث  حلظة  في  احملطات  كل  إشارات   يلتقط 
أو ما مت تسجيله لها ملشاهدته الحقا عبر اليو 
لشراء  احلاجة  نفس  في  اليوم  نعد  ولم  تيوب، 
الشرائط أو األقراص املدمجة لألغاني أو األفالم 
وكنا في زماننا نستأجر شرائط الفيديو أو تلك 
توقفت  فقد  وعليه  األفالم  ملشاهدة  األقراص 

تلك الصناعة .  
تليفزيونية  بث  محطة  هو  الذكي  التليفون   -
تبث وبنقاء شديد ولكل العالم ما تريد إظهاره 
أصبح  وبذلك  حدوثها؛  حلظة  وفي  أحداث  من 
ما  إخفاء  ميكن  ال  صغيرة  قرية  فعال  العالم 
لذلك  املذهلة  التداعيات  وبكل  فيها  يجري 

ومنها ثورات الربيع العربي وغيرها    
ملحوظة : لقد مكنت تلك التقنية اإلعجازية 
العلمية وفي كل  املاليني من بث محاضراتهم 
وغيرها  الفنون  مجال  في  وحتي  املعرفة  فروع 
شيء  كل  تخص  التي  املعلومات  تبادل  ومن 
من  اإلستفادة  يريد  من  لكل  وذلك  شيء   وأي 
مجهوداتهم ومعلوماتهم وإرشاداتهم وأرائهم 
خريطة  علي  املستفيد  ذلك  موقع  كان  وأي 
العالم وفي معظم األحيان دون أن يتكلف ذلك 

املستفيد شيئا.         
- التليفون الذكي هو مكتبة عمالقة متنقلة 
للحصول علي أي معلومة في كل علوم املعرفة 
وتذكرت  احلال،  وفي  مكان  أي  وفي  لغة  وباي 
أبناء جيلي لتجميع  بذله  الذي  اجملهود املضني 
ذلك  وكان  والدكتوراة  املاجستير  معلومات 
يستغرق منا اجلهد املضني وعلي مدي الشهور 

وأحيانا السنوات  
ونستأنف باْذن اهلل املقاالت الالحقة حول نفس 

املوضوع.  

قبل الرحيل  »اأكاد ل اأ�شدق«   

ا.د. ناجي اسكندر

درد�سة...بالعربي الف�سيح:

لوحة” “م�سر...يف 
بقلم: مينا ماهر

أيضاً صورة  ترميمها...وال هي  يعاد  أثرية  بلوحة  الفرعونية ليست  اللوحة  هذه 
في املتحف املصري! بل هي لوحة زيتية جدارية مرسومة على حائط رواق صغير، 
الطابق السفلي من مبنى سكن طالب جامعة »سانت ماري« مبدينة  يقع في 
هاليفاكس، مقاطعة نوڤاسكوشا الكندية! أراها كل شهر مرة واحدة وانا في 

بأي شيء على  توحي لك  البسيطة قد ال  اللوحة  الدراسة! هذه  أيام  املفضل منذ  إلى محل حالقتي  طريقي 
اإلطالق، لكنها تخفي في باطنها حكاية قد تثير اهتمامك! هل تعرف ما القصة وراء هذه الصورة الفرعونية؟ 

هذه اللوحة قد يتجاوز عمرها العشرين عام! أنا ال زلت أتذكر تلك البقعة من اجلدار عندما كانت خالية متاماً...
احلركي  اسمها  املصريني  للطالب  آنذاك كأعضاء في جمعية جامعية  برسمها شباب مصريون  يقوم  أن  قبل 

.SMUESA
بدأت فكرة اللوحة عندما اكتشفنا وقتها ان اجلامعة تقوم باستثمار جهود الطلبة في تزيني جدران هذا الرواق 
وبناًء عليه فهي تقوم بتوزيع أقسام منه مجاناً ملن يطلب من الطلبة لطالئه كما يحلو لهم! وعنها قام أعضاء 
جمعية SMUESA بحجز قطعتهم من اجلدار ليضعوا عليه بصمتهم! نعم... فهي ليست اللوحة الوحيدة التي 

حتتفي بها جدران الرواق... فهو أيضاً مليء بلوحات أخرى عديدة تخص اشخاص ومجموعات عدة.
احملزن في املوضوع ... ان لوحتنا الفرعونية املصرية هي اللوحة الوحيدة التي -وبدون مبالغة - لم تكتمل! ال أدري 
ان كنت قد الحظت ٰذلك عزيزي القاريء، لكن عد وتأمل الصورة مرة أخرى والحظ البقع البيضاء املنتشرة وسط 
اللوحة. تلك البقع ما هي إال أجزاء لم يكتمل تلوينها...وال تزال محددة بأقالم الرصاص! هذه اللوحة يا حضرات 
قد سبقتها وتلتها لوحات شتى على جدران الرواق...لكن اجلدارية املصرية – لألسف-هي )الوحيدة( التي لم ولن 

تكتمل! 
انا ال أذكر ملاذا لم يكملها الشباب وقتها... لرمبا كان خلالٍف ما او تراٍخ او ال مباالة، أو أو أو...الخ. املهم في القضية 
انها لوحة لم تنتِه ليومنا هذا! ... بقت بعد عشرين عاٍم وستبقى وصمة على حائط الرواق... تختزل بعدم كمالها 

من جماله الناجت من اللوحات الرائعة األخرى! 
 هذه اللوحة – في رأيي- مثال حي مصغر للعزمية املصرية البائدة... وإشارة واضحة للتأخر امللموس بيننا وبني 
باقي دول العالم! فقد سبقتنا يا سادة اليوم مبراحل شعوب كانت متخلفة عنا أعواماً في املاضي! صرنا كمثل 
األرنب الذي تباهى بإمكانياته، فتوانى ونام -متعمداً مع سبق اإلصرار – في ذروة سباقه مع السلحفاة، ظناً منه 
أنه األفضل! فأصبح في املنزلة األخيرة! هذا األرنب لم يخجل للحظة ان يراه اجلماهير غافياً فحصد اخلسارة 
الناس ناقصة وسط حشد من  يراها  اللوحة حتكي هذه القصة عينها حينما  النهاية...هذه  والعار في  واخلزي 

اجلداريات املبدعة األخرى!
عزيزي القاريء...قد تظنني مبالغاً او متحامالً بضع الشيء...لكني فعالً أتساءل... أين كانت عقول الشباب حينما 
قرروا عدم استكمال اللوحة، عاملني انه سيأتي يوم يتباهى فيه هذا احلائط بلوحات أخرى أكثر جماالً وكماالً! بل 

وسيمر به أناس من مختلف األجيال واملراكز!        
هل يا ترى كان للكيان الصهيوني شأن في توقف العمل على اللوحة املصرية...هل اميركا بسلطانها قد أمرت 

بعدم اكمالها؟ كال...
باء  جميل  مشروع  رتوش...عن  اي  دون  الطموح  غير  واقعنا  عن  صدق  بكل  تتحدث  البسيطة  اللوحة  هذه  بل 
شماعة  دائماً  نتخذها  التي  املؤامرة  نظريات  كل  عن  البعد  كل  بعيداً  واستهتارنا،  المباالتنا  بسبب  بالفشل 

لتعليق أخطائنا عليها.
وها انا أمر على تلك اجلدارية كل شهر متأثراً ومنكسراً كمن يزور قبراً لشخص عزيز عليه.
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فوجدتها  الساعة  إلى  نظرت 
فصديقي  بالضبط.  اخلامسة 
جدا.  الدقيقة  باملواعيد  يتسم 
نحتسي  لكي  يدخل  هو  فها 
القهوة سويا ولنتجاذب أطراف 
بدأ  تعودنا.  كما  شيقا  حديثا 
صديقي احلبيب بإلقاء التحية، 
ثم قام بقذف اول قنبلة فكرية 

جدا  متضايق  أنه  صديقي  صرح  فقد  أمامي. 
ومكتئب إلى أبعد احلدود. أن صديقي هذا، هو 
واالمانة  بالنشاط  يتسمون  اللذين  اخلدام  أحد 
في اخلدمة، ولكنه اليوم على غير العادة حزين 
ومكتئب بل ورافض الذهاب إلى اخلدمة. سألته 
القدمي«.  العهد  »أنه  السبب، فصرح قائال:  عن 
لم أفهم ما قاله صديقي، فقام بشرح وجهة 
نظره. فهو لم ولن يقرأ العهد القدمي مرة أخرى، 
دمويا!   واقول  بل  قاسيا،  غاضبا،  يبدو  اهلل  ألن 
حتدثنا  القدمي.  بالعهد  مقتنع  غير  اذن  فهو 
سويا وتناقشنا في هذا املوضوع الذي ال يزعج 

صديقي فقط بل ويزعج الكثيرين ايضا.  
صورتي  بني  إطالقا  فرق  ال  أنه  هو  احلقيقية 
واجلديد.  القدمي  العهدين  في  املرسومتني  اهلل 
ويشرح معلمنا يوحنا هذا احلق الكتابي حينما 
الوحيد  االبن  قط،  أحد  يره  لم  اهلل  أن:«  يعلن 
 .)١٨ )يو١:  خبر«  هو  اآلب  حضن  في  هو  الذي 
وتأتي هذه اآلية في االصل اليوناني هكذا: »اهلل 
لم يره أحد قط، اهلل االبن الوحيد الذي هو في 

حضن اآلب هو خبر« 

فإن ما يراه اإلنسان في يسوع هو بعينه طبيعة 
في  بينهما  فرق  فال  القدمي،  العهد  إله  اآلب، 
إله  نفسه  هو  القدمي  العهد  فإله  الطبيعة. 
العهد  في  محبة  هناك  أن  ومبا  اجلديد.  العهد 

في  محبة  هناك  إذا  اجلديد، 
هناك  أن  ومبا  القدمي.  العهد 
إذا  القدمي،  العهد  في  دينونة 
هناك دينونة في العهد اجلديد. 
بني  الفرق  هو  الرئيسي  الفرق 
التاريخ،  مدى  على  الدينونة 
التاريخ...  نهاية  في  والدينونة 
في  محبا  إلها  هناك  فهل 

العهد القدمي؟
إن الصورة االساسية التي رسمها اهلل لنفسه 
حينما تكلم مع موسى، هي اهلل احملب.  فها هو 
ونادي  قدامه  الرب  “فإجتاز  ذاته:  يعلن عن  اهلل 
الغضب  بطيء  ورؤوف  رحيم  إله  الرب  الرب: 

وكثير اإلحسان والوفاء” )خروج 34: ٦( 
نعم هذا هو التعريف عن إله العهد القدمي وإله 

العهد اجلديد أيضا فهو إله واحد ال يتغير. 
الذي  احملب  اهلل  يري  هوشع،  لسفر  الدارس  إن 
نفسه  يصور  فهو  شعبه،  على  قلبه  ينكسر 
في هوشع، زوج املرأة الزانية وما يريد أن يفعله 
يريد  ال  هو  حقا  ذراعيه.  بني  يضمها  أن  هو 
ليست  لها  فخطته  سلوكها،  يتجاهل  أن 
الدينونة القاضية بل الدينونة التي حتول قلبها 

رجوعا اليه حتى ميكن أن يسترد )اسرته(.
 أما سفر يونان، فحب وغفران اهلل يتجلي في 
أبهى صورة، ها هو اهلل احملب يغفر ويقبل شعبا 

وثنيا عنيفا.  
إله  ليس  القدمي  العهد  إله  ان  القارئ،  عزيزي 
الدينونة فقط، كما إن إله العهد اجلديد ليس 
إله احلب فقط. فاهلل واحد ال يتغير. إله العهد 
احلب،  إله  اجلديد، هو  العهد  إله  القدمي هو هو 
هو إله الدينونة، هو إله الغفران، هو إله العدل، 

هو هو ال ولن يتغير.      

املراجع: 
 Bible

 Hard Saying of the Bible : Walter
C.Kaiser Jr., Peter Davids and Man-

 .fred T.Brauch

لست مقتنعا بالعهد القدمي!  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

»أستيقظ أيها النائم وقم ِمن األموات فيضئ لك املسيح«(أفسس5)

             النوم واملوت والقيامة …  في املفهوم الروحي املسيحي
sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )108(

النوم واملوت:
العالم  هذا  في  املسيح  عن  واملُغيَّبني  البعيدين  إن 
وفي  املسيح،  حق  عن  غافلني  نيام  كأنهم  احلاضر، 
للمسيح،  بالنسبة  بالروح  أموات  هم  األمر  حقيقة 

رغم أنهم لم ميوتوا باجلسد بَعد.
 ماذا عن القيامة؟

- تعريف قيامة اإلنسان في املسيح يسوع أنها غلبة 
في  ومخلِّصاً،  رباً  باملسيح  يؤمن  َمن  لكل  املوت  علي 
الدهر  في  ثم  الروح،  مستوي  علي  احلاضر  العالم 
اآلتي علي مستوي اجلسد بعد مجيء املسيح الثاني. 
اخمللوق  الزمن  علي  تتوقف  ال  املسيح  في  والقيامة 
لإلنسان، بل تظل عاملة وفاعلة وتعطي غلبة لإلنسان 
على موته عندما يؤمن باملسيح سواء كان هذا اإلميان 
في هذا الدهر أو في الدهر اآلتي. فالقيامة َحَدث خالد 
بقيامة  البشري  التاريخ  دخل  اخمللوق  الزمن  خارج  ِمن 

املسيح ابن اهلل باجلسد من بني األموات.
ولعازر  الغني  َمثل  في  املسيح  يسوع  الرب  أشار  لقد 
الذين  إن  أُثِبَتت، حتى  “ُهوَّة عظيمة قد  إلى  )لوقا ١٦( 
في  الفقير  لعازر  كان  )حيث  ههنا  من  العبور  يريدون 
العهد  أبرار  انتظار  مكان  في  إبراهيم  أبينا  حضن 
القدمي الذين رقدوا علي رجاء خالص اهلل بحسب وَعده 
نسل  إن  قائال:  السقوط  بعد  آدم  َطرد  عند  لإلنسان 
املرأة / يسوع املسيح سيسحق رأس احلية/ الشيطان( 
العذاب  )موضع  الذين من هناك  وال  يقدرون،  إليكم ال 

حيث كان الغني( يجتازون إلينا“.
في هذا املثل نري دالئل لتوبة الغني بعد املوت وطلبه 
وأرسل  ارحمني،  إبراهيم،  أبي  يا  وقال:  “فنادى  للرحمة 
لعازر ليبل طرف إصبعه مباء ويبرد لساني، ألني معذب 
اشتياقه  إلى  األمر  به  وصل  بل  اللهيب”.  هذا  في 
لتبشير اآلخرين بالنصيب الصالح الذي غفل هو عنه 
يا  إذاً،  أسألك  “فقال:  األرض  على  حياته  في  شخصياً 
أبت، أن ترسله إلى بيت أبي، ألن لي خمسة إخوة، حتى 
العذاب  إلى موضع  أيضا  يأتوا هم  يشهد لهم لكيال 
يرجوه  كان  ما  حتقيق  عن  اعتذر  أبراهيم  ولكن  هذا”. 
أنك  اذكر  ابني،  يا  إبراهيم:  “فقال  رحمة  ِمن  الغني 
الباليا.  لعازر  وكذلك  حياتك،  في  خيراتك  استوفيت 

واآلن هو يتعزى وأنت تتعذب”.
فحتي وقت هذا املثل -أي قبل متام خالص املسيح-لم 
توبته  وة، بسبب  الهُّ تلك  يعبر  أن  أحٌد يستطيع  يكن 
وإميانه بَعد املوت، إلى أن متَّم املسيح أبن اهلل خالصه 
وة وكرز للذين  لإلنسان، وكسر متاريس احلديد وعبر الهُّ
األموات  من  وقم  النائم  أيها  “أستيقظ  اجلحيم  في 
أن هناك محاسبة  ح  واملثل يوضِّ فيضئ لك املسيح”. 
لألشرار الذين لم يتوبوا خالل حياتهم قبل املوت، حتى 
كما  العالم  هذا  من  انتقالهم  بعد  وندموا  تابوا  ولو 

حدث لهذا الغني.

العالم،  هذا  مغادرتهم  فبعد  آمنوا،  الذين  األبرار  اما 
يكونون أيضاً في حالة انتظار إلى وقت القيامة العامة 
عند مجيء املسيح الثاني “ليس موت لعبيدك بل هو 
انتقال”. إنهم أحياء ولكن في ُرقاد )نوم( وال مُيِسكهم 
املوت بسبب أنهم لبسوا اخلليقة اجلديدة في املسيح 
يسوع التي ال مُيِسكها موت )الرسالة إلى العبرانيني(. 

ورمبا نبوة داود في املزمور ١3٩ مخاطباً الرب “إن َصِعْدُت 
إلى السماوات فأنت هناك، وإن َفرَْشُت في الهاوية فها 
الرب هو النصيب الصالح  أن  إلى  أنت” ال تشير فقط 
الذين  إن  إلى السماء، بل  انتقالهم  به بعد  للمؤمنني 
ماتوا بدون ان يؤمنوا باملسيح، لن يعدموا نصيباً صاحلاً 
تابوا  إذا  شرورهم،  على  حسابهم  بَعد  الرب  في  لهم 

بكرازة الرب لهم في اجلحيم.
َمثل  في  الفاصلة  الهوة  متاريس  ير  تكسَّ يكون  وقد 
سفر  عنه  وعبَّر  املسيح  أتاه  ما  ِضمن  ولعازر  الغني 
أحد  يوجد  لم  الذي  اخملتوم  السفر  ختوم  بفك  الرؤيا 
اخلارج من سبط  “األسد  يقدر على فك ختومه سوي 
ذلك  عاين  الرائي عندما  يوحنا  بكاء  أشار  وقد  يهوذا”. 
إلى اشتياق البشرية وانتظارها لتحقيقه، إذ لم يُوَجد 
َمن يفتح ختوم هذا السفر. فطمأنه املالك بأن األسد 

اخلارج من سبط يهوذا قد فتح ختوم السفر.
ولكن الزال كثيرون يصعب عليهم أن يؤمنوا أن خالص 
املسيح هو خالص شامل. وأن الزمن اخمللوق ليس عائق 
أمام عمل املسيح اخلالصي للخطأة بعد موتهم، وأن 
دون  يجده  حتى  الضال  خروفه  وراء  يسعي  املسيح 
زمنها  يعود  اخمللوق. فعبارة “حتى يجده”  للزمن  اعتبار 
على الراعي وليس اخلروف. لذلك فهي زمن غير مخلوق 
الراعي  وكرازة  فافتقاد  اخلروف.  وليس  الراعي  يخص 
مستمرة للخروف الضال “حتى يجده” ولو بعد نهاية 
املصلني  قلوب  في  خفية  يلمع  املفهوم  هذا  العالم. 
عندما تذكر الكنيسة املنتقلني في صلواتها وتطلب 

الرحمة لهم.
إال أن الكنيسة األرثوذكسية لم جتعل إمكانية التوبة 
بعد املوت بني عقائدها الرسمية املُلزِمة، ألنها عقيدة 
تعتمد علي مدي كبير التساع إميان اإلنسان ليتناسب 
إميان  فإن  الوقت  نفس  وفي  إلهنا.   مراحم  اتساع  مع 
التي  العقيدة  هذه  ليس ضد  األرثوذكسية  الكنيسة 
لها تأكيدها اإلجنيلي، وقال بها عديد من اآلباء املعتبرين 

في تاريخ الكنيسة.
ألن  العامة،  القيامة  زمن  قبل  لعازر  الرب  أقام  فكما 
املسيح هو القيامة واحلياة التي ال تخضع لهذا الزمان، 
فهو سيقيم اخلطأة إذا تابوا بعد انتهاء حياتهم على 
أتي  أنه  الرب حتى  أمام  حائالً  يكن  لم  فالزمن  األرض. 
سه داخلنا اآلن وِمن وراء الزمن  مبلكوته املستقبلي وأسَّ
“ها ملكوت اهلل داخلكم”.  كما علََّمنا أن نصلي قائلني 
على  كذلك  اخمللوق(  الزمن  )خارج  السماء  في  “كما 

األرض )في نطاق حدود الزمن اخمللوق( “.
في  بتجسده  األبدية  الرب  استحضر  أن  وبعد  فكيف 
بأن  آمنوا  الذين  ويحارب  أحد  يأتي  اخمللوق،  الزمن  داخل 
خالص  إمكانية  أمام  حائالً  يكون  لن  اخمللوق  الزمن 

اخلاطئ بعد املوت بحسب عقيدة اخلالص الشامل؟
ولو  آمن بي  َمن  واحلياة،  القيامة  “أنا هو  ـقال املسيح 
الي  ميوت  فلن  بي  وآمن  حيا  كان  وَمن  فسيحيا.  مات 
العالم  في  باملسيح  اإلميان  فرصة  ضيَّع  فَمن  األبد”. 
يُحاَسب على شروره، ولكن  احلاضر ومات، نعم سوف 
يظل املسيح يفتقده ويكرز له في اجلحيم حتى يعود 
به إلى حضنه.  وال نقول هنا حضن إبراهيم كما في 
في  إبراهيم  حضن  أنه  فالتحديد  ولعازر.  الغني  مثل 
املثل أفاد في حتديد زمن املثل أنه قبل خالص املسيح. 
أما َمن آمن باملسيح في العالم احلاضر ثم أنتقل إلى 

العالم اآلخر فلن يري املوت إلى االبد.
الشامل،  اخلالص  بعقيدة  يؤمنون  ال  الذين  عقبة  ورمبا 
عن  الرب  قول  عمق  بَعد  لهم  يُسَتعلن  لم  أنهم 
األبد،  إلى  املوت  يذوقوا  أو  يروا  لن  أنهم  به  املؤمنني 
وبالتالي  اآلتي.  الزمان  في  وال  احلاضر  الزمان  في  ليس 
فإن قيامة اإلنسان في املسيح وغلبة املوت في عاملنا 
غصب  التي  الدنيا  ملذات  نعيمها  في  تفوق  احلاضر، 
أختبر  فَمن  ثمة  ومن  عنها.  بعيداً  أنفسهم  األبرار 

كان  إن  وزناً  يُقيم  ال  احلاضرة  احلياة  في  املسيح  نعيم 
عن  بعيداً  الفاني  العالم  بنعيم  متتعوا  املؤمنني  غير 
تفوقوا به عليه، ليكون  املسيح، بل وال يراها مكسباً 

سبباً أال يفتقدهم الرب بكرازته لهم بعد املوت.
تستلزم  املوت  بَعد  الشامل  اخلالص  بعقيدة  اإلميان  إن 
اختبار النعيم الشامل في حياة القيامة في املسيح 
خالل العالم احلاضر. وال عجب أن جند أن الذين ال يؤمنون 
بعقيدة اخلالص الشامل، أنهم أيضاً ال يؤمنون بعقيدة 
وة املذكورة  تأله اإلنسان في املسيح يسوع، ألن تلك الهُّ
في َمَثل الغني ولعازر ال زالت قائمة عندهم تبعدهم 

عن شركة املسيح التي أرادها املسيح لإلنسان.
في  اإلنسان  تأله  بعقيدة  اإلميان  إلى  هي  فاحلاجة 
املسيح يسوع حتى ميتلئ اإلنسان مبلء اهلل فال يصير 
االبن  أخيه  عودة  رفض  الذي  األكبر  االبن  ِمثل  بَعد 
الضال إلى أبيه ألنه متتع باحلياة الدنيا وحُرِم هو )االبن 
األكبر( منها، فكشف بذلك أن تقواه زائفة. فألنه لم 
بنعيم  املوازين  في  ربنا فقد حسبه معادالً  يذق نعيم 

العالم احلاضر.
وختاماً فإن قول الوحي املقدس “ورأيت بابا مفتوحا في 
اليَّ ال أخرجه خارجا”  يُقبل  “من  السماء” وقوله أيضاً 
اهلل  طبيعة  رحمة  صفات  د  يَحُّ أن  أحد  معه  يجرؤ  ال 

االبدي بدعاوي زمن مخلوق؟... والسبح هلل .
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أفغانستان:
»تيميا«... نادلة إلكترونية في أفغانستان

األفغانية،  العاصمة  في  مطعم  يستعني 
كابول، بالنادلة الروبوت »تيميا« لتقدمي طلبات 
تقول  عندما  الذهول  يصيبهم  الذين  الزبائن، 
إحدى  الدرية  اللغة  في  جزيالً«  »شكراً  لهم 

لغتني رئيسيتني في البالد.
ويبلغ ارتفاع الروبوت »تيميا« مترا، ويبدو كأنه 
بسيطة  قدراته  وتعّد  واسعة،  تنورة  يرتدي 
على  األطباق  يجلب  أن  ميكن  فهو  للغاية، 
مبرمج  وهو  الزبائن،  إلى  وتسلّيمها  الطاوالت 

لتفادي العوائق، ويستطيع أن يرّدد العبارات األساسية مثل »عيد ميالد سعيد«. وفي املقابل، ميكن 
للعمالء طلب الطعام عبر شاشة تعمل باللمس موضوعة على بطنه.

الناس منذ بدء  أثار فضول  اليابان وقد  الروبوت من  إن  رافي شيرزاد  ويقول مدير املطعم محمد 
تشغيله في يناير. وأضاف: »مشاهدة الروبوت في احلياة الواقعية أمر مثير لالهتمام بالنسبة إلى 

الناس، أحياناً يقفز األطفال من الفرح واملفاجأة عندما يقّدم لهم الطعام«.
يرون في  أن بعض األفغان  الروبوت مرّحب به للغاية، خصوصاً  أن  الرغم من ذلك، ال يبدو  وعلى 

وجودها خطراً على العمالة في بالد تعاني من معّدالت مرتفعة من البطالة تصل إلى %4٠.
ويرد صاحب املطعم على هذه االنتقادات باإلشارة إلى أن الروبوت يساعد على إدخال تكنولوجيا 

جديدة إلى البالد، وميكن أن يوفر املزيد من الوظائف.
ويؤكد: »وظفنا ثالثة خبراء للتعامل مع تيميا، كذلك ميكن لإلنسان اآللي أن يشّجع اجليل األفغاني 
اجلديد على تعّلم الذكاء اإلصطناعي، األمر يتعلق باستحداث فرص عمل في أفغانستان، وليس 

بإلغائها«.

مدريد:
اعدام آالف الببغاوات منعا للضوضاء

اإلسبانية  بالعاصمة  احمللية  باإلدارة  مسؤولون  أعلن 
ما ميثل  ببغاء،  ألف  أكثر من ١١  إعدام  تقرر  أنه  مدريد 
٩٠% من إجمالي الببغاوات باملدينة، ألنها حتدث ضوضاء 

للسكان وتهدد الصحة العامة.
الثلث خالل السنوات  الببغاء مبقدار  وزادت أعداد طيور 
عام  مدريد  أنحاء  في  عش   44٠٠ وبنت  املاضية  الـ3 
أعشاشا  الطيور  وأقامت  املدينة.  جمللس  وفقا   ،٢٠١٩
ضخمة ثقيلة ميكن أن تسقط من على األشجار ورمبا 

تسقط معها فروع.
ومن املقرر أن يبدأ برنامج اإلعدام، الذي قوبل بانتقادات من جماعات الرفق باحليوان، في أكتوبر 

ويستمر على مدى ٢3 شهرا.
وإزالة  أعشاشها  تدمير  خالل  من  السيطرة  حتت  الببغاوات  أعداد  وضع  إلى  البرنامج  ويهدف 
بيضها وأسر الفراخ والطيور البالغة التي تستخدم األعشاش واألقفاص، وخصصت اإلدارة احمللية 
القتل  »عملية  مدريد:  في  البيئة  إدارة  وقالت  العملية.  لهذه  دوالر(  مليون   3.٢٥( يورو  ماليني   3
الرحيم التي تخضع للمعايير األخالقية سُتجرى باستخدام وسائل ال تتنافى مع معايير الرفق 
باحليوان«. وترفض جمعيات حماية احلياة البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبي على احلياة البرية 
منها،  والتخلص  أسرها  في  املدينة  مجلس  اعتمده  الذي  األسلوب  وكذلك  باملدينة،  والنباتية 
وشجبت كذلك أي استخدام محتمل للغاز ووصفت ذلك بأنه ينطوي على قدر كبير من القسوة.

تايالند:
»فيتسردام احلائرة«... باخرة سياحية ترفض دول العالم 

استقبالها بسبب كورونا
دب اليأس في قلوب ٢٢٠٠ شخص على منت سفينة »فيستردام« السياحية، بعدما رفضت دولة 
تايالند هي األخرى رسو الباخرة في موانئها وطالبتها باالبتعاد، ما جعل طاقم القيادة في حيرة 

من أمره بعد أسبوعني من التنقل بني املوانئ الدولية.
وكشف وزير الصحة العامة التايالندي، أنوتني تشارنفيراكول، في بيان عبر فيسبوك، عن توجيهه 
للسلطات املعنية بعدم السماح للركاب بدخول البالد خشية أن يكون بعضهم مصابًا بفيروس 
كورونا اجلديد القاتل. فيما قالت الشركة املشغلة للسفينة إنه ال يوجد سبب لالشتباه بوجود 
أي إصابات. وظهر بصيص أمل بعدما أشارت منظمة الصحة العاملية إلى احتمال صعود أطباء 

على منت »فيستردام« لتقييم صحة الركاب وحتدد ما إذا كان سيسمح لهم بالنزول في تايالند.
وتدير السفينة شركة »هوالند أمريكا الين«، اململوكة لـ«كارنيفال كورب« األمريكية املتخصصة 
في تشغيل سفن السياحة. ورفضت خمسة بلدان وأقاليم رسو »فيستردام«، ومن بينها موانئ 

في تايوان واليابان والفلبني وغوام إلى جانب تايالند.
وأصبح رفض استقبال الرحالت البحرية والعزل الطبي للركاب أكثر شيوًعا في الفترة األخيرة، 
مع تكثيف احلكومات جهود احتواء فيروس كورونا الذي ظهر في الصني قبل انتقاله إلى بلدان 

أخرى.

عامل بال حدود21

واشنطن:
ألول مرة في التاريخ »كعك فضائي«

كعك  بخبز  نوعها،  من  األولى  هي  جتربة  في  فضاء،  رواد  قام 
بال  فرن  الكعك في ظروف خاصة،  الرواد  وخبز  بالشوكوالتة. 
جاذبية، في محطة الفضاء الدولية الشهر املاضي. وأرسلت 

 SpaceX« الفضاء مركبة  األرض على منت  إلى  اخملبوزات، مغلفة بشكل خاص،  من  ثالث قطع 
Dragon”. وتهدف التجربة لدراسة خيارات الطبخ لرحالت املستقبل الفضائية. وكشف النقاب 
عن نتائج التجربة التي قام بها رائدا الفضاء لوكا بارميتانو، وكريستينا كوتش. ولكن ما هو مذاق 

اخملبوزات؟ اجلواب مجهول حتى اآلن. 
وقال متحدث باسم شركة “دوبل تري” التي زودت الرواد بالعجينة إن الكعك سيخضع لفحص 
نتائج  من  وسيعرف  للعملية.  النهائية  النتيجة  لتقييم  غذائية  مواد  خبراء  أيدي  على  إضافي 

الفحوص ما إذا كانت اخملبوزات صاحلة لالستهالك.
وقد خبزت خمس قطع من الكعك على مدى بضعة أيام للتوصل إلى درجة احلرارة املالئمة والوقت 
الالزم العملية اخلبيز. وكانت الكعكة األولى التي خبزت ملدة ٢۵ دقيقة غير ناضجة، لكن الثانية 

التي خبزت على مدى ٧۵ دقيقة أصدرت روائح كعك مخبوز بشكل طازج في أجواء املركبة.
واتضح أن الكعكتني الرابعة واخلامسة كانتا األفضل )األولى خبزت ملدة ٢٠ دقيقة وتركت لتبرد 

ملدة ٢۵ دقيقة، بينما خبزت الثانية ملدة ١3٠ دقيقة، وتركت لتبرد ملدة ١٠ دقائق(.

إجنلترا:
بعد 3000 سنة مومياء مصرية تتكلم!

ثالثة  عمرها  أمنية  بريطانيون  باحثون  حقق 
إلى كاهن  احلياة  أحد مظاهر  بعودة  عام  آالف 
قناته  عبر  صوت  إنتاج  خالل  من  قدمي،  مصري 
صوتية  بأحبال  الباحثون  واستعان  الصوتية 
معبد  كاهن  نسيامون،  صوت  إلنتاج  صناعية 
آمون في طيبة القدمية )األقصر حالياً(، والذي 
وعاش  الثغاء.  يشبه  نحو  على  صوته  خرج 
رمسيس  الفرعون  حكم  فترة  إبان  نسيامون 
سياسياً  اضطراباً  شهدت  التي  عشر  احلادي 

يحتاج  صوته  كان  طيبة،  في  كاهناً  نسيامون  كان  وملا  امليالد.  قبل  و١٠6٩   ١٠٩٩ عامي  بني  ما 
الترانيم. واستطاع  أداء الطقوس الدينية التي تتضمن تالوة  إلى أن يكون جهورياً، ليتسنى له 
الباحثون إجناز مهمتهم عبر تثبيت صندوق صوتي ثالثي األبعاد في القناة الصوتية للمومياء بعد 
مسحها ألخذ مقاييس أبعادها بدقة. وعبر هذه احلنجرة الصناعية، متكن الباحثون من استصدار 
صوت يحاكي صوت الكاهن القدمي نسيامون. القناة الصوتية الصناعية لنسيامون، مت إنتاجها 

باستخدام تقنية طباعة ثالثية األبعاد.
عبر  ميت  شخص  صوت  استعادة  في  ينجح  الذي  نوعه  من  األول  املشروع  هو  هذا  أن  ويعتقد 
وسائل صناعية. ويأمل الباحثون مستقبالً في االستعانة بنماذج حاسوبية الستصدار عبارات 
تقنية  استخدام  مهمة  التعليمي  ليدز  مستشفى  في  فريق  وتولى  نسيامون.  بصوت  كاملة 
التصوير املقطعي احملوسب في عمل طباعة ثالثية األبعاد للقناة الصوتية لنسيامون، الذي أنتج 

صوته فيما بعد على نحو ما يشيع استخدامه في األنظمة احلديثة إلنتاج الصوت.

روسيا:
بدبابات على شكل قلب... ضابط يطلب الزواج من حبيبته

أذاعت وزارة الدفاع الروسية طلب ضابط من حبيبته الزواج مبناسبة عيد احلب وهو محاط بـ١٦ 
دبابة وهي تشكل قلبا وسط الثلوج في قاعدة أالبينو العسكرية قرب موسكو. وتشارك الدبابات 

العرض  في  املستخدمة 
الذي  السنوي  العسكري 
احلمراء  الساحة  في  يقام 
أملانيا  على  االنتصار  مبناسبة 

النازية.
بثها  مشاهد  في  وظهر 
الروسي  اجليش  تلفزيون 
دنيس  الضابط  »زفيزدا«، 
يد  ميسك  وهو  كاسزانتزيف 
كوبيتوفا  ألكسندرا  حبيبته 
ويقتادها  عينيها  وقد عصب 
الذي  القلب  وسط  إلى 

تشكله الدبابات، ثم طلب يدها حامال باقة من الورد األحمر.
وقال: »نحن معا منذ فترة طويلة جدا وجتاوزنا الكثير من الصعاب بسبب املسافة التي تفصل 

بيننا أحيانا، تتزوجيني؟«، وقد وافقت حبيبته بإمياءة رأس قبل أن يضع خامت اخلطبة في إصبعها.
وذكرت الشابة لقناة اجليش: »ال أدرك حتى اآلن ما حصل. كان ذلك غير متوقع بتاتا«، وقال مراسل 

القناة: »لم يسبق ألحد أن شهد طلب زواج بهذا الشكل«. 
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The criminal justice sys-
tem in Canada is not sim-
ple. One of the things that 
people often find confus-
ing is parole. Parole can be 
described as the opportu-
nity criminals have to leave 
prison early if they can 
convince a board that they 
are no longer a threat to so-
ciety. There are normally 
conditions with parole that 
criminals must follow and 
if those conditions are bro-
ken they can be put them back in pris-
on until the end of their sentence. The 
system is designed to help people re-
integrate back into society more eas-
ily after they have served their time 
behind bars.
In Canada, by law, federal offenders 
are normally eligible for full parole 
after serving one-third of their sen-
tence, or seven years, whichever is 
less. This week, Canada’s Conserva-
tives introduced and passed a motion 
in the House of Commons condemn-
ing the Parole Board of Canada’s de-
cision to allow a convicted murderer 
and a sexual predator our on day pa-
role and to meet women to satisfy his 
“sexual needs.”
This incomprehensible and indefensi-
ble parole decision was made after the 
Liberals made changes to the Parole 
Board’s nomination process.

At our request, the Pub-
lic Safety and National 
Security Committee will 
now conduct hearings into 
this matter. There must 
be justice for Marylène 
Lévesque, and we must en-
sure such a heinous crime 
never happens again.
The Trudeau Liberals have 
weakened our justice sys-
tem and softened the pen-
alties for over one hundred 
serious crimes. However, 

Canadians can count on the Conser-
vative Party to fight back against the 
Liberals’ soft-on-crime approach – an 
approach that prioritizes the rights of 
criminals over the rights of victims.
This is the third Conservative motion 
to pass in this new minority Parlia-
ment.  Canada’s Conservatives will 
continue to use our strengthened Op-
position to ensure that Canadians’ 
concerns are taken seriously and that 
the Liberals’ failed policies are re-
viewed.  We will always fight to put 
the safety and well-being of Canadi-
ans first.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

PAROLE BOARD NEEDS TO DO A BETTER JOB 
OF PROTECTING CANADIANS

To say ‘fifty-five 
days of fasting are 
too long’ is quite 
a strong statement 
that does not build 
spiritually; but 
gives the impres-
sion that we are 
negotiating and 
wanting to give God what we think 
He deserves and nothing more. 
Fasting becomes very hard when we 
start counting it by days and hours, 
when it is considered just a change 
of diet and food deprivation. If we 
do not have the real spirit of fast, hu-
miliate ourselves before the Lord and, 
having our sins before our eyes at all 
times, repent and ask for His forgive-
ness we will not benefit from the fast 
and it will not be accepted by our 
Lord. The Israelites fasted and afflict-
ed themselves before God; yet their 
fast was unacceptable to Him “Why 
have we fasted,’ they say, ‘and You 
have not seen? Why have we afflicted 
our souls, and You take no notice?’” 
(Isa 58:3).
Our fast should be motivated by a 

sincere desire to com-
municate with God. 
It is a time when we 
stop everything else 
and give Him our at-
tention responding 
wholeheartedly to 
His word to us. I sug-
gest you read more 

about the great sacrifice our Lord Je-
sus Christ made for us to leave His 
throne and incarnate, carry our sins 
and be crucified for our sake. If we 
truly feel the immensity of this sacri-
fice we will not question the days or 
the weeks of fasting.
I would like you to read Isaiah 58 
and meditate on the acceptable and 
the unacceptable fast. Our Church is 
rich with literature about the spiritual-
ity of Fasting and its benefits. I hope 
during these holy days, you make the 
effort to read some of them lifting 
your heart to the Lord asking Him to 
give you the strength and to guide you 
continually to follow His ways with 
joy and gladness. May your fast be 
for the glory of God and a means of 
repentance.

I want to fast but I think that fifty-
five days of fasting are too long. 

What is your advice?

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

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

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

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

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

The followings are the job duties and skills required from candidates:
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Distress Tolerance - Not Easy, 
But Powerful!

Distress. What does that word mean to you? 
We may feel distressed when we are over-
whelmed, sad, angry, or frustrated. This can 
be caused by external events, but we can 
also feel distressed from 
our emotions or thoughts.  
When we are distressed, we 
find it extremely difficult to 
think clearly, relax, or calm 
down. Our thoughts may be 
racing, and our bodies may get tense. But unfor-
tunately, distress is inevitable. We will all have 
to deal with distress at some time in our lives. 
What is important to realize is that we can-
not avoid distress. In fact, trying to do so or 
denying it will just make us feel worse. What 
we CAN do is try to learn how to cope 
with it. This is called ‹distress tolerance›.  
This link has a lot of good information on how 
we can learn to handle distress. One very useful 
strategy is to remember the ACCEPT acronym. 
When faced with a difficult emotion, thought, or 
event, some helpful things to do are to try to 
engage in activities that you like. Although this 
is hard to do when you feel down, it can help 
you get your mind off the situation.
Something else to try is to push away the 
thoughts and try to talk yourself into 
understanding WHY you are distressed - 
and whether or not your response is ‹appro-
priate› and helpful. For example, you may feel 
frustrated and angry that you scored poorly on 
an exam, that you argued with your friend, etc. 
This may make you feel bad about yourself. 
You may begin to criticize yourself, feel hope-
less, or turn to ineffective coping skills (this can 
be substances, self-harm, spending exces-
sive money, eating too much/too little, yelling, 
isolating yourself, etc). Instead of doing this, 
stop and think: how will using these ‘coping 
skills’ help or harm you and the situation? If 
you use the substance, you may feel temporar-
ily better, but this will not last long. And, you will 
likely feel guilty afterwards as well. Crying and 

yelling can help release emotions 
- and can be normal responses; 
however, after releasing the 
emotion, you ought to deep 
breath, and realize that you can 
handle this. You have done it 
before, and you WILL survive. 
Dealing with distress is, ironi-

cally, distress-
ing. It is not fun 
or easy to sit 
through nega-
tive emotions, 
thoughts, or 

temptations - and actively try to 
resist them or cope with them. 
Doing so takes a lot of prac-
tice. Being mindful that when 
we are frustrated and emotion-
al, it is difficult to think clearly 

is helpful. When we feel distressed 
and try to tolerate it, we will feel 
highly uncomfortable. Because 
trying to handle distress is hard 
work! However, over time, it does 
become slightly easier. We each 
find strategies that work for us.   
Keep on practicing how to handle 
distress - it cultivates inner peace, 
resilience, and strength. It can 
help you persevere through chal-
lenging times, break ineffective cop-
ing activities, and learn to be kind to 
yourself. Remember: every difficult 
circumstance, emotion or thought 
you have will not last forever. You 
WILL get through this. You alone 
can choose to use strategies to get 
through these moments. It will be 
hard, but you CAN. 

R I D D L E  T I M E
There are 20 people in an empty, square 
room. Each person has 
full sight of the entire 
room and everyone in 
it without turning his 
head or body, or mov-
ing in any way (other 
than the eyes). Where 
can you place an apple 
so that all but one per-
son can see it?

Answer for the 
last issue:
Nothing

By: 

Philo Girgis

Tel.: 289-400-1764
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2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

Sealtest Brand- 4l
2% MILK

Reg: $2.99/ea
Sahha Brand - 400g
DRIED APRICOT PASTE

SPECIAL
99$

/LB5.
99$

/ LB8.
PREMIUM

99$
/ LB6.

VALUE

Reg: $4.99/ea
Minar Brand - 2Kg
PLAIN PARATHA

Reg: $2.99/ea
Redpath Brand - 2Kg
SUGAR

Reg: $1.99/ea
Santosh Brand - 500g
NAAN PLAIN/WW/GARLIC

SPECIAL
99$

/BAG2.
LIMIT 2 BAGS PER FAMILY

29$
/ BAG5.

REGULAR

SPECIAL
99$ /EA2.

SPECIAL
98$ /EA1.

SPECIAL
48$ /EA1. SPECIAL

99$ /EA0.

BUFFET TABLE
ONE SPECIAL PRICE FOR
BOTH VALUE & PREMIUM SIDES


