
ص.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   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)
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Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations

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

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكاعضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاريعضو جمعية مستشاري  
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1-844-355-6939
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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

عدم  تؤكد  التحاليل 
إصابة البابا فرنسيس 

بفيروس كورونا
.............................ص 11

مستعد  أنت  هل 
االقرار  لتقدمي 

الضريبي؟
.............................ص 19

أونتاريو  حكومة 
ستتوقف عن تسليم 
السيارات  لوحات 

الزرقاء املعيوبة
................................ص9

بشركة  ويعمل  كندي 
تفاصيل  بترول... 
حالة  ثاني  إصابة 

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

راأي املحـــــــرر

مبارك .. بني التقييم وال�شماتة

اأثار موت ح�شني مبارك �شباح الثالثاء، اخلام�س والع�شرون من 

القلب  يف  اأذينية  ورفرفة  الكلي  وظائف  يف  ق�شور  نتيجة  فرباير 

بح�شب املكتوب يف وثيقة الدفن، حالة من اجلدل حول احلديث 

عنه �شلبًا واإيحابًا، واحلقيقة علينا اأن ُنفرق بني ال�شخ�شية العامة 

يف  وتتحكم  �شيا�شي  اأو  اإداري  �شواء  عام  عمل  يف  تعمل  والتي 

هو  طريقه  ي�شكل  من  بني  اخلا�شة.  وال�شخ�شية  النا�س  م�شائر 

تقييم  ولهذا  املاليني.  وم�شري  حياة  ُي�شكل  من  وبني  منفردًا، 

ولي�س  اأخطاء  نتحدث عن  �شماتة، لأننا  لي�س  العامة  ال�شخ�شية 

بحكم  لأفعال  تقييم  هو  كذلك  ذنوب،  ولي�س  اأداء   ، خطايا 

عن  اأحدًا  حتدث  فما  واإل  ل�شخ�شه،  ولي�س  الوظيفية  امل�شئولية 

املوؤرخون  ولرتك  هتلر،  وحتي  دقلديانو�س  من  ملك  اأو  حاكم 

وظيفتهم واأغلقنا كتب التاريخ. فعامة النا�س جتوز عليهم الرحمة، 

ولكن ال�شخ�شيات العامة جتوز عليهم الرحمة واملحا�شبة. وعلي 

امل�شري  الأن�شان  يبني  مل  �شبقوه  من  مثل  مبارك  العام  امل�شتوي 

ثورة  اأ�شقطته  مبارك  وبالتاريخ  حريات.  اأو  �شحة  اأو  تعليم  عرب 

�شعبية خرج بها املاليني. وبالق�شاء مبارك مدان بالأهدار العام يف 

ق�شية الق�شور الرئا�شية وحمكمة النق�س اأكدت احلكم باإدانته ، 

واملحكمة الأوربية اأيدت قرار الق�شاء ال�شوي�شري بتجميد 529 

مليون يورو متتلكها اأ�شرته ل�شبهة ف�شاد جمع تلك الأموال. وعلي 

الروؤ�شاء  اأكرث  مبارك  اخلا�س،  القبطي  امل�شتوي 

اأفرج  اأنه  فرغم  وكني�شة،  �شعبًا  لالأقباط  اأ�شاءة 

البابا  ما عدا  ال�شادات  عليهم  عن كل من حتفظ 

�شنودة والذي تركه من �شبتمرب 1981 حتي يناير 1985 بعد عدة 

�شروط. ومل يقابل البابا اإل قبل خلعه ب�شهر يف اأعقاب اأحداث 

العمرانية ووقتها القي اللوم علي الأقباط وطالب البابا بالتهدئة. 

مبارك هو الذي ر�شخ فكرة تنفي�س غ�شب امل�شريني يف الأقباط 

الأقباط،  بها حقوق  التي ي�شيع  العرفية  ، ر�شخ فكرة اجلل�شات 

ر�شخ اأ�شلمة ال�شارع وتطرفه، فرتك النقابات لالأخوان وامل�شاجد 

والأقباط  الكنائ�س  علي  بالأعتداءات  عهده  واأمتلئ  لل�شلفيني. 

من  اجلرحي  واألف  ال�شهداء  مئات  عهده  يف  ولنا  وممتلكاتهم، 

حادثة  يف  داخلية  وزير  عزل  وبينما  اأحد.  اإدانة  دون  الأقباط 

الأق�شر فور حدوثها، مل يعاقب ظابط واحد يف حوادث الأعتداء 

اأو  قريب  فقدان  عانوا من  هنا يف كندا ممن  وبيننا  الأقباط.  علي 

ممتلكات يف مذابح الك�شح وديروط و�شنبو ومنفلوط واأبوقرقا�س 

القبطي  بال�شاأن  العديد والعديد من احلوادث. كمعنيني  وغريها 

علي مدي �شنوات يف عهده ل منلك اإل اأن نتذكر اأخطائه يف موته 

علي  مبارك  يرحم  اأن  اهلل  ون�شاأل  حياته.  يف  يتجنبها  غريه  لعل 

خطاياه ولكن لن نن�شي له اأخطائه.

ابـرام مقــار
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يتصاعد الهلع خالل هذه املرحلة 
اجلديد  كورونا  فيروس  انتشار  من 
اإلحصاءات  وفق  املُهلِكة  وآثاره 
باملقابل  لكن  املُعلَنة،  العاملية 
للشعور  تدعو  أخرى  أخبار  هناك 
أن نسبة تشافي  بالتفاؤل، منها 
ذات  البلدان  في  به  املُصابني 

ُمرتفعة،  اجليدة  الطبية  الرعاية 
ُمتاح  خيارٌ  منه  الوقاية  أن  كما 

نفوسنا  في  يبعث  وهذا  فرد،  كل  على  سهٌل 
األمل ألن إرادة الكائن البشري مازالت أقوى من 
الفايروس، ومازال قادرًا على النجاة بنفسه من 
حلماية  الالزمة  اإلجراءات  يتبع  حني  مخاطره 

نفسه منه.
األمراض  كل  من  الوقاية  وسائل  أهم  أحد 
البشري  اجلسد  في  املناعي  اجلهاز  ُقدرة  رفع 
خطوة  وأول  أكبر،  بفعالية  عمله  تأدية  على 
يخطوها املرء في سبيل حتقيق هذا الهدف هي 
جتنب املشاعر السلبية، وعلى رأسها اإلحباط 
واخلوف ألوقات طويلة، ألن تلك املشاعر تُعطل 
خصًبا  مرتًعا  وجتعله  املناعي  اجلهاز  عمل 
الستقبال األوبئة واألمراض دون حماية كافية.

في  يستقر  ال  أنه  الفيروس  هذا  مميزات  من 
واملالبس  كاألثاث  األسُطح  على  بل  األجواء، 
من  يُقلل  وهذا  البشري،  واجلسد  والُكتب 
اليدين  به، ويجعل من غسل  مخاطر اإلصابة 
مراٍت  بضع  وتعقيمهما  والصابون  باملاء  جيًدا 
خالل اليوم كفيالً بالوقاية من انتقاله عبر ملس 

األشياء أو األشخاص.
أن »كورونا اجلديد« عند  املعلومات املهمة  من 
سقوطه على أقمشة املالبس أو أغِطية النوم 
والوسائد يعيش ملدة تسع ساعات فقط، لذا 
فإن غسل املالبس أو تعريضها لضوء الشمس 
مدة ساعتني يكفي للفتك به، كما أنه يعيش 
على األسطح املعدنية مدة اثني عشر ساعة 

اليدين  غسل  فإن  لذا  تقريًبا، 
سهٌل  اجراء  والصابون  باملاء 
تلك  انتشاره من  وُمتاح لتعطيل 
البشري،  اجلسم  إلى  األسطح 
أما على اليدين فإنه ال يعيش إال 
ينتقل منهما  دقائق ما لم  عشر 
الداخلية  اإلنسان  اعضاء  إلى 
إليها  تؤدي  قنواٍت  ملس  طريق  عن 
على  واحلرص  واألنف،  كالفم 
صغيرة  كحولي  معقم  بزجاجة  االحتفاظ 
شيء  أي  ملس  بعد  لتعقيمهما  واستخدامها 
احلِماية للشخص  ممتاز من  قدرٍ  لتوفير  يكفي 

وامُليطني به.
التعرض لقدرٍ كاٍف من أشعة الشمس، تناول 
أطعمة  تناول  الدافئة،  الطبيعية  املشروبات 
طبيعية ُمعدة في املنزل، احلرص على الغرغرة 
مباء دافئ وملح بضع دقائق يومًيا، جتنب األماكن 
اجراءات  كلها  لضرورة،  إال  بالبشر  املُكتظة 
لإلنسان،  جيدة  حماية  بتوفير  كفيلة  وِقائية 
ما  ُسرعان  الذي  الصيف  بانتظار حلول فصل 
العيش  عن  العاجز  الفيروس  على  سيقضي 
عند  حًيا  البقاء  ُيكنه  وال  احلارة،  املناطق  في 

تعرضه لدرجة حرارة 27 مئوية.
كان العالم ومازال ضحية أمراض ُمهلِكة منذ 
بدء البشرية حتى اليوم، وفي كل مرة يكون عدد 
الناجني من الوباء أكثر من املتوفني. تلك األوبئة 
ليست نهاية العالم، لكنها نهاية األشخاص 
الذين يستسلمون لليأس، ويسمحون لضربات 
العالم  إلى  بإرسالهم  الطبيعي«  »االنتخاب 
يُحبون  الذين  الشجعان،  األقوياء  أما  اآلخر، 
أجياٍل  لُصنع  يبقون  بها،  ويهتمون  أنفسهم 

قادمة قادرة على مواجهة كوارث أخرى.
األمل،  يسوده  بعالٍم  األمنيات  أصدق  مع 
مستقبل  إلى  والتوق  احلياة،  وُحب  والعافية، 

بشري ُمشرق بالتقدم والسالم.

اأقوى من الفريو�س

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

دول  مختلف  حتتاج  الذعر  من  قصوى  حالة 
العالم، وال تفرق بني شرق وغرب، دولة متقدمة 
وأخري نامية، دولة إسالمية وأخري مسيحية أو 
الكوني،  الذعر  من  حالة  يعيش  العالم  غيرها، 
خرج  الذي   ،COVID-19 كورونا  فيروس  بسبب 
واملواصالت  التنقل  حركة  ليصيب  الصني،  من 

والتجارة العاملية بالشلل.
كورونا  فيروس  سبب  عن  متنوعة  الفرضيات 
إال  غيرها  أو  اخلفافيش،  أو  الفئران  أكل  بني  ما 
أن النتيجة واحدة، وهي حالة من اخلوف، وليس 
البقر،  القلق تسيطر على اجلميع. فبعد جنون 
كورونا  فيروس  جاء  وسارس،  القالعية،  واحلمى 
ليصيب العالم باحليرة، وخاصة مليارات البشر 
حالة  ظل  في  املسكونة،  أنحاء  مختلف  في 
باملتاح  يتعلق  فيما  املعلومات  رهيبة من نقص 
منها لدى صانعي القرار السياسي واالقتصادي 

والطبي.
املصدر  دائما  هي  الصني  أن  األمر  في  الغريب 
باألولي  أو  وبالطبع،  الكونية،  الفيروسات  لهذه 
من املنطقي أال تكون الصني هي املطلقة لهذه 
الفيروسات، ولكن التساؤالت هل يكن أن يكون 
هذا حلقة خفية في احلرب التجارية بني الصني 

وغيرها من القوى الغربية؟
واقعيا ال تتوفر املعلومات الكافية للحكم على 
هذا األمر، ولكن الغريب في األمر أن عددا قليال 
من الدول بادر باالصطفاف في كتف الصني حتى 
قوة  أية  ولم نسمع عن  املعنوي،  املستوى  على 
غريبة مثل الواليات املتحدة أو فرنسا أو أملانيا أو 
بريطانيا أو غيرها تقف مع الصني ملواجهة هذا 

الفيروس، الذي اجتاح العالم.
الصني،  في  تفشي  مثلما  الفيروس  أن  املدهش 
منها  وانتقل  إيران،  في  رهيبة  بصورة  انتشر 
غربية  دول  على  عالوة  اخلليج،  دول  من  لعدد 
كانت في مقدمتها إيطاليا وفرنسا، التي تعدا 
أكبر دولتني غربيتني تعانيا من كورونا، فضال عن 
اليابان وكوريا اجلنوبية القريبتني من الصني، مع 
اكتشاف حاالت معدودة علي كندا وغيرها من 

دول العالم.
للبحث  العالم  يتحرك  لم  اللحظة  هذه  حتى 
وسبل  الفيروس،  لهذا  احلقيقي  املصدر  عن 

مكافحته طبيا.
بعض املللني واألطباء أشاروا إلى أن نسبة من 
ماتوا بسبب الفيروس ال تتجاوز %2 ممن أصابهم 
شخص  ألف   83 بنحو  ويقدرون  الفيروس 
البرد  أعراض  نفس  له  والفيروس  العالم.  حول 
موسم  نهايات  في  وأننا  خاصة  واألنفلونزا 
الشتاء. وفي الوقت الذي تعلن فيه إدارة ترامب 
كورونا،  ملواجهة  إيران  استعدادها ملساعدة  عن 
ملساعدة  األمريكية  اإلدارة  صوت  نسمع  لم 
يعتد  التي  والكونية،  االقتصادية  القوة  الصني 
والسياسي.  االقتصادي  الدولي  النظام  في  بها 
ولم يختلف احلال كثيرا بالنسبة للدول الغربية، 
من  مصر  وكانت  للتساؤالت.  مثيل  أمر  وهذا 
رمزية  مساعدات  أرسلت  التي  الذكية،  الدول 
املصرية،  الصحة  وزيرة  برئاسة  رسمي  وفد  في 
للعمالق  “املعنوي”  دعم  وقدمت  الصني  زارت 
من  القصير  املدى  على  سيفوق  الذي  الصيني، 

هذا الفيروس، ويكون له مواقف رد اجلميل.
البورصات  في  فادحة  خسائر  إلى  كورونا  قادت 
الواليات  بورصات  مقدمتها  وفي  العاملية، 
املتحدة ودول اخلليج والبورصات الغربية. وفقدت 
القطاعات االقتصادية املليارات، وكانت قطاعات 
مقدمة  في  والسياحة  واملواصالت  اخلدمات 
لوحدها  الطيران  شركات  وخسرت  القطاعات، 

نحو ما يقارب من 30 مليار دوالر.
االقتصادية  الضربة  أن  اقتصاديون  خبراء  قال 
ثاني  أقوى  تعد  العاملي،  املستوى  على  احلالية 
ضربة لالقتصاد العاملي، بعد الركود الذي أصاب 

االقتصاد الدولي عام 2008.
حرية  على  قيودا  الدول  من  عددا  وفرضت  هذا 
أو  إيطاليا،  مثل  مدنها  بني  واملواصالت  التنقل 
بني بعضها البعض مثل دول اخلليج، وغيرها من 
احلاالت، املعبرة عن إصابة النظام العاملي بحالة 

من الهلع جراء هذا الفيروس الغامض.
هذا ويحاول املتخصصون أن يقارنوا بني سارس 
النتائج  لكن  حاليا،  وكورونا  الرئوي  االلتهاب 
حسب  الفيروس،  هذا  غموض  إلى  تشير  كلها 
التي  العاملية،  الصحة  منظمة  تصريحات 

تتحس إعالن الفيروس حالة وباء عاملي.
عام  مدير  جيبريسوس  تيدروس  وأعلن  هذا 
يقوم  جتارب  هناك  أن  العاملية  الصحة  منظمة 
ناجح  عالج  إلنتاج  تقود  رمبا  حاليا  علماء  بها 
تفاصيل. موضحا  أية  يعطي  أن  دون  للفيروس، 
أن الصني بها حوالي 44 ألف مصاب، في حني أنه 
441 مصابا،  خارج الصني هناك في اجململ نحو 

وحالة وفاة واحدة مت رصدها خارج الصني.
أرواح  حصد  الكونغو  في  إيبوال  وباء  أن  وأوضح 
أكثر من 2249 شخصا، كما أن احلصبة حصدت 
أرواح أكثر من 3006 شخصا، وبالتالي يجب أن 
أنه  على  كورورنا  مع  التعامل  في  نكون حذرين 

وباء عاملي.
دول  مالية  وزراء  اهتمام  من  الرغم  وعلى 
على  كورونا  آثار  بدراسة  العشرين  مجموعة 
االقتصاد العاملي، ومخاوف رئيس صندوق النقد 
الوباء  أن  من  جورجييفا  كريستالينا  الدولي 
الدولي من  االقتصاد  يعاني منها  فترة  جاء في 
الناجت  منو  معدل  انخفاض  وتوقعت  الهشاشة. 
العام  مطلع  من  بنحو0.4%  الصيني  امللي 
 5.6% بنحو  متوقع  منو  مبعدل  مقارنة  احلالي، 
للصني، وهو ما سيؤثر بالسلب علي الناجت امللي 
للكثير من الدول واالقتصاد العاملي أيضا، الذي 
من املتوقع أن ينخفض بنحو %0.1 ليصل لنحو 

.3.2%
 ديقراطية املال والعواجيز في أمريكا

فهو  للتفكير،  املثير  الثاني  املوضوع  أما 
الديقراطي  للحزب  التمهيدية  االنتخابات 
املرشحني  أن كل  والتي يالحظ فيها  األمريكي، 
اخلمسة  أو  الستني  أعمارهم  تتجاوز  املتملني 
من  السابع  العقد  بلغ  وبعضا  عاما،  وستني 
في  شابا  مرشحا  هناك  يكون  أن  دون  العمر، 
اخلمسينيات،  حتى  أو  األربعينيات  بدايات 
شاخت  هل  نفسه،  يطرح  الذي  والتساؤل 
املال،  دوائر  تأثير  أنه  أم  األمريكية؟  الديقراطية 
سواء للمرشحني من أصحاب املليارات واملاليني، 
أو ملن هم في دوائر صنع القرار، ولديهم عالقات 
االنتخابات  أن  اخلالصة  واألعمال؟  املال  دوائر  مع 
رئيس  بني  ستكون  القادم  نوفمبر  األمريكية 
السادس من  العقد  نهاية  ترامب جتاوز  أمريكي 
العمر، أما أحد مرشحي احلزب الديقراطي من 
خالل  أمريكا  حال  سيكون  فكيف  العواجيز، 

السنوات اخلمس القادمة؟
يس  ال  فهذا  السن،  لكبار  االحترام  كل  مع 
مبالمح  يتعلق  ولكن  وكفاءاتهم،  قدرتهم 
التواصل مع باقي فئات اجملتمع، خاصة وأن خبرة 
ليست  كندا  في  ترودو  مثل  شاب  وزراء  رئيس 
اجملتمع  قسم  حيث  للبعض،  بالنسبة  إيجابية 
مع  آخر  تناول  هناك  سيكون  ولهذا  الكندي... 

اقتراب االنتخابات الرئاسية األمريكية.

ما بني كورونا العامل و�شيخوخة 

الدميقراطية الأمريكية

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   على لوحة مثبتة أمام إحدى الساعات 
في  شيستر  في  العريقة  الضخمة 

بريطانيا، هذه الكلمات:

   »عندما كنت طفالً: ضحكت وبكيت.. 
وزحف الزمن!

األحالم  داعبتني  شاباً:  كنت  وعندما     
واآلمال وحتدثت عنها، ومتنيت أن أحققها، 

وشرعت في تنفيذها.. وسار الزمن!

   وعندما اكتملت رجولتي، وبدأت حياتي 
العملية.. جرى الزمن!

طار  أكثر..  األيام  بي  تقدمت  وعندما     
الزمن!

   ووحدة الزمن: قرن، أو: عام، أو: شهر، أو: 
أو:  دقيقة،  أو:  أو: ساعة،  يوم،  أو:  أسبوع، 

ثانية!

من  منحة  لي  معطاة  الثانية  وهذه     
خالقي.. فماذا فعلت بها؟

   فإذا ضيعتها هباء؛ شعرت بالتقصير!

   إنها مجرد ثانية.. لكنني سأعطي عنها 
حساباً!

من  جزء  لكنها  ثانية..  مجرد  أنها     
عمري...!«.

نفسها  تفرض  الكلمات  هذه  وجدت     
هذه  مثل  إلى  استمع  وأنا  ذاكرتي،  على 

العبارات:

يعرف  ال  اإلنسان،  وكأن  ـ  وقتاُ  أعطني    
في  ثانية  مليون  وثالثون  اثنان  هناك  أن 

السنة!

الزمن  نناطح  بنا  فإذا  ـ  وقتك  خذ  أو:    
حزينة  فتعود  ثوانيه،  ونتجاهل  نفسه، 
عطيته  أهملنا  أننا  وتخبره  اهلل،  إلى 

الغالية جداً!

مع  سنوات  ثالث  »يهوذا«  قضى  لقد     
املسيح، انتهت بخيانته، وانتحاره!

   أما »دياس« ـ اللص اليمني ـ، فقضى 
معه ثالث ساعات، لكنه آمن، ونال الوعد: 

»اآلن تكون معي في الفردوس«! ...  

عـادل عطيـة

هل تعود الثواني حزينة؟لقاء

غير  رئيساً  يرى  لم  الذي  اجليل  أنا من هذا 
عمري،  من  الثالثني  أمتمت  حتى  »مبارك« 
الزمن  هذا  في  وشخصيتي  وعيي  تّشكل 
رتوش،  ذلك كان  بعد  تبقي الكتمالها  وما 
هجوماً  كفاكم  بسيطة،  رتوش  محض 
من  مّنا  ألن  بالشيزوفرينيا  ووصفنا  علينا 
خرج عليه ثم بكاه عند موته، ال تهاجمونا 
عليه  مجني  جيل  فنحن  الضحية،  نحن 
حياته  سني  كل  تأرجح  جيل  بالكلية، 
احلياة  عشق  جيل  ونقيضه،  الشيء  بني 
بني  واليأس،  األمل  بني  تخبط  وكرهها، 
حب التغيير واخلوف منه، بني الولع باحلرية 

احلالل  ثوابت  عن  التخلي  من  الهلع  لدرجة  واخلوف 
واحلرام والعيب والذي ال يصح.

نعم... كبرنا مع مبارك وأعالم مبارك وفن مبارك وأقالم 
صحفيي مبارك وأوبريتات مبارك وكباري مبارك ونكات 
مبارك، وخطب مبارك، أليس من املنطقي أن يّشكلنا 
متاماً  بطيء  جيل  فنحن  مبارك،  ّشكلنا  نعم  مبارك؟ 
أو  كلمه  فيها  انتظرنا  طاملا  التي  خطبه  كإيقاع 
ال  اآلن  وإلى  يقول  ما  نفهم  حتى  بالعامية  كلمتني 
في  الفصحى  استخدام  على  مبارك  أصر  ملاذا  أعلم 
وال يستخدمها  يجيدها  ال  املوجهة لشعب  خطاباته 

وأغلبه ال يفهمها!
وجدنا أنفسنا جيالً لم يكن يعنيه ما يقال حوله ألنه 
احلقيقة  ليست  )إن فهمه( فهي  له  يقال  ما  أن  أيقن 
أنصافها،  هو  يقال  فما  احلقيقة  له  قيلت  إن  وحتى 
أحسن  في  احلقائق  أنصاف  جيل  نحن  صدقوني  نعم 
الغير مكتملة، جيل الشعارات  األحوال، جيل القصة 
والهتافات اجلوفاء، جيل بالروح بالدم نفديك يا مبارك، 
...عمال  تهتم  ال  مبارك  ويا  وراك...  وأحنا  قائدنا  وأنت 
مصر وراك بالدم، كنا نسمع ونردد وال نفهم، نحن جيل 
رددنا أخترناه أختارناه ونحن نعلم أنه ال نحن وال آباؤنا 

وال حتى أبناؤنا سيكون لهم حق االختيار.
وأحبه  التخلف  فأحترف  متخلف  أنه  آمن  جيل  نحن 

جيل  نحن  تخلفه،  على  النكات  وأصدر 
رجع بظهره إلى اخللف ومتنى املاضي عساه 
أن يعود وهو يعلم أن املاضي لن يعود، بل 
وزيفنا كل ماضي عن عمد حتى جنعل منه 
جنة عدن كي ما نتباكى عليه وال تعجب 
الذي  املسكني  بحرقة  بكيناه  أننا  سيدي 
يترجى خبزة في يوم شتاء، أما مبارك فلم 
أجد إلى اآلن نقداً موضوعياً لفترة حكمه، 
عنان  إلى  ويرفعه  يقدسه  يكاد  فالبعض 
ويهبط  يشيطنه  أآلخر  والبعض  السماء 
ومبارك ال هو هذا  إلى أسفل سافلني،  به 
يوجد  ال  فقطعاً  مالكاً  هو  فال  ذاك،  وال 
عاماً  ثالثون  احلكم  كرسي  علي  يجلس  جيد  حاكم 
ولكنه  التقاعد  ويرفض  الثمانني  سن  إلى  يصل  حتى 
منذ  مصر  مشاكل  كل  نحمله  شيطاناً  ليس  أيضاً 

عصر البطاملة حتى اآلن.
من  بكثير  أفصل  كان  مبارك  واقع  تقدير  أقل  فعلى 
واقعنا اآلن، ولكننا شعب أحترف اللعب في منطقتني 
اثنني ونسينا املنطقة الثالثة، نحن احترفنا اللعب في 
منطقتي الهجوم والدفاع أما الوسط فال يعنينا، بل أن 

بعضنا يدافع ويهاجم على كال املرميني.
يهاجمون  والذين  قبلنا  التي  األجيال  إلى  رسالتي 
جيلي ألن مّنا من خرج علي مبارك واآلن يبكيه، أقول 
الالحق  اجليل  وإلى  أنتم؟  صنعتم  ماذا  اجيبوني  لكم 
لتلحقوا  أمامكم  مفتوحة  الساحة  لهم:  أقول 
األفريقية  الفهود  فهد  ولتصبحوا  األسيوية  بالنمور 
وتتباكوا  الوقت  إن استطعتم...  فافعلوا وال تضيعوا 
على ماٍض لن يعود، وأخيراً إلى الذين اتهموا جيلي بأنه 
كمن يعاني من متالزمة ستوكهولم )متالزمة نفسية 
يتعاطف فيها األنسان مع عدوه أو مع من أساء أليه( 
ال يا سيدي، نحن ال نعاني من متالزمة »ستوكهولم«، 
نحن نعاني من متالزمة الرجل الذي الزمنا ثالثون عاماً 
من عمرنا، نحن نعاني من متالزمة »مبارك«... فعاجلونا 

إن استطعتم.

نعم... نحن جنيل يعاني من متالزمة “مبارك”... 
فعاجلونا إن استطعتم 

بقلم: 

جورج مو�شى

الرئيس  وفاة  خبر  انتشار  فور 
مبارك  حسنى  محمد  األسبق 
قسمني،  الى  املصريون  انقسم 
موته  في  شامتا  أحدهما 
أوجه  ومفصال  عيوبه  معددا 
ان يوم وفاته من  فساده موكدا 
يناير  لثورة  انتصار  يوم  اال  هو 
عليهم  اطلق  ما  او  وشهدائها 

االعالم وقتها بـــ »الورد الذى فتح في جناين 
مصر«. اما القسم االخر من املصريني فكانوا 
بجنازة  مطالبني  إياه  منعيني  للغاية  حزانى 
ورئيس  وعسكري  بقائد  تليق  عسكرية 

سابق.
محمد حسنى مبارك ما هو اال انسان وكما 

مواقع  عبر  وفاته  يوم  مؤيده  عنه  دافع 
ما  »له  مبقوله  االجتماعي  التواصل 

كان  كما  عليه«،  ما  وعليه  له... 
وال  ثالثة ال هي حزينة  فئة  هناك 
ودوما  مبوته  شامته  او  فرحة  هي 
حولها  لشخصية  وفاة  أي  عند 
اهلل  »عند  شعار  ترفع  كثير  لغط 

جتتمع اخلصوم«.
ومن املؤكد أن أي انسان خلقه اهلل على 

مؤيدين  له  عيوب،  وله  مزايا  له  األرض  وجه 
او  نادرا  األحوال  وبأي حال من  وله معارضني، 
قد يكون مستحيال ان جتتمع البشرية على 
رأى اوحد لشخص ما سواء باخلير او بالشر، 
وتوقعات  ومصالح  متغيرات  دوما  فهناك 
نفسية قد تتحكم في االمر او توجهه، كما 
قد يتدخل النظام او املعارضة في نشر وجهة 
نظر محددة الهدف لتوجيه الراي العام ألمر 
بعينه  لشخص  مؤيدا  تكون  فقد  بعينه، 
وبعد قراءات غير دقيقة او توجهات نفسية 

معينة قد تصبح معارضا او العكس.
غيره  او  مبارك  دفاعا عن شخص  ليس  هذا 
ولكن دعونا نضع تصورا تخيليا، ماذا لو لم 
أكتوبر،  حرب  في  اجلوية  الطلعة  في  ينجح 
ومن املعروف ان الضربة اجلوية كان لها األثر 
مازال  لكان  1973؟!،  حرب  جناح  في  األكبر 
إسرائيل حتتل سيناءنا احلبيبة، ولم يستطع 
والتمتع  صيفا  اليها  التوجه  مصري  أي 
مياهها  او  الذهبي  الرمل  ذات  بشواطئها 
الفيروزية الرائعة. ماذا لو لم يستطع مبارك 

النجاح في استعادة طابا؟!
الرئيس  مثل  الهروب  مبارك  اختار  لو  ماذا   
التونسي بن على الى خارج مصر بعد تنحيه 
االخوان  كان سيستغل  وقتها  احلكم؟!،  عن 
كانوا  حيث  اجليش،  ضرب  في  الفعل  هذا 
هربه  من  هو  اجليش  ان  كذبا  سيشيعون 
يتنحى عن  لم  لو  ماذا  امنا،  واخرجه خروجا 
الرئيس  مثل  فيه  وبقي  أساسه  من  احلكم 
اليمنى؟!  الرئيس  او  األسد  بشار  السوري 
مثل  ستصير  كانت  مصر  وقتها  تكن  الم 
وبالطبع  أهلية،  حربا  ستقام  كانت  سوريا، 
اول ضحايا االالف من االقباط،  كان سيكون 
كانت  الفرضية  تلك  وعلى  اقلية،  كونهم 
ستتدخل دوال أخرى كانت تتمنى دخول مصر 
تركيا   مثل  االقباط  حماية  بحجة  عسكريا 
أو غيرها من الدول الكارهة او الطامعة في 
تُبنى قواعد عسكرية  وقد  و خيراتها،  مصر 
يهجر  وقد  أراضينا،  على  املتحدة  للواليات 

للدول  مصر  كامل  من  االقباط 
الدول  بعض  تتبرع  قد  او  اجملاورة 
وتبنى  على حدودها  باستقبالنا 
التخيالت  تلك  كل  اخمليمات،  لنا 
كان من املمكن ان تصبح واقعا 
مبارك  األسبق  الرئيس  فعل  ان 

بخالف ما فعله.
كان  ايا  منصبه  في  منا  ومن   
فما  واملاكمة،  عليه  القبض  طوعا  يقبل 
وامامه  للجمهورية  رئيسا  كان  لو  بالك 
هنا  حياته،  تنقذ  او  تنقذه  قد  أخرى  خيارات 
بالشعب  يضحى  اال  احلتمي  القرار  يكون 
مقابل أرواح قليلة، وأيا ما كان من وراء هذا 
القرار سواء اجليش املصري او اخملابرات املصرية 
قراراه  كان  او  وقتها-  اشيع  كما   -
ولكنه  ارادته،  ومبخض  بالكامل 
هو ما حدث، فله منا افضل آيات 
الشكر على احلفاظ على مصر.

محاولة  كلماتي  وليست 
الفساد  قضايا  من  لتبرئته 
انا  أكون  قد  والتي  العديدة، 
بشكل  سواء  ضحاياها  وغيرى 
او بشكل غير مباشر، فمن  مباشر 
إصابة  حالة  اسرته  في  تظهر  لم  منا 
والفاكهة  للخضروات  نتيجة  بالسرطان 
املسرطنة التي دخلت البالد ايبان حكمه، من 
ترك العشوائيات تسرى في كافة املافظات، 
في  ستشرى  والتوكتوك  البلطجة  ترى  من 
الشوارع، من ترك اخملدرات تدخل لتكون بديال 
من  السياسية،  املعارضة  او  الشكوى  من 
كان  من  دورهم،  وألغى  األحزاب  على  خنق 
يحضر ابنه ليورث حكمه كما لو كانت مصر 
تكرار  امكانية  الى  مستندا  صغيرة  عزبة 
السيناريو السوري حيث جلس الرئيس بشار 
بعد والده الرئيس السابق حافظ األسد. كم 
يعد جمال  وكان  ذلك  ان يحدث  مبارك  متنى 
»جيل  جمعية  عبر  الشباب  بجذب  لذلك 

املستقبل«.
بأي  فال يكن  اغفالها،  نريد  ال  أخرى  ونقطة 
حال من األحوال مقارنة وفاة الرئيس مبارك 
بوفاة اخلائن محمد مرسي، فمبارك في األول 
واالخر هو قائد عسكري وطني يعرف معنى 
النظر  بغض  أراضيه  على  واحلفاظ  الوطن 
الـــ 15 سنة األخيرة من حكمه والتي  عن 
النواحي،  كافة  في  الفساد  فيها  استشرى 
لم  إخواني  اال  هو  ما  مرسي  محمد  بينما 
للمصريني فكان كل همه  رئيسا  يوما  يكن 
لتحقيق  جلماعته  والوالء  الطاعة  تقدمي  هو 
فشتان  احلكم  في  والطمع  اخلالفة  مشروع 
بني االثنني واملقارنة هنا غير عادلة او منصفة.

بال  منكم  »من  املسيح  السيد  قال  وكما 
خطية فليرجمها –الزانية- بحجر أوال«، فمن 
منكم بال خطية فليحاكم مبارك بعد موته، 
وبدال من البكاء على اللنب املسكوب – فساد 
عصر مبارك- عليها االنتباه ملستقبلنا احلالي 
والذى يرسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لعله ينجح في كبح أوجه الفساد القدية 
والتقدم نحو مستقبل افضل لكل املصريني، 
وسيظل أي منا عند وفاته »له ما له... وعليه 
بشر  نحن  آلهة..  لسنا  فنحن  عليه«  ما 

نخطئ ونُصيب.

مبارك... من كان منكم بال خطية فلريجمه بحجر اأول
بقلم: د. ماريانا يوسف
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حدث يف هذه الدنيا 

   كثيراً ما تسفر البدايات البسيطة عن جتارب 
درس  في  احلقيقة  هذه  لي  انكشفت  رائعة! 

من احلياة الزمني عشرين سنة.
   بدأت احلكاية ذات صباح في بومباي )الهند(، 
والعشرين.  احلادية  في  جامعياً  طالباً  وكنت 
نظري  وقع  الصحف  احدى  اطالع  انا  ففيما 
يرغبون  العالم  انحاء  عناوين شباب من  على 
رأيت  وكنت  الهند.  من  اصدقاء  مراسلة  في 
طروداً  يتلقون  صفي  اوالد  من  وشباناً  فتيات 
ال  فلم  قط.  يرونهم  لم  اصدقاء  من  بريدية 

أجرب حظي أنا أيضاً؟
   وهكذا اخترت عنوان فتاة اسمها أليس هـ. 
من لوس اجنلس. واشتريت دفتر رسائل باهظ 
مفتاحاً  اعطتني  لي  زميلة  وكانت  الثمن، 
لغزو قلب امرأة عندما اعترفت انها حتب قراءة 
اذاً،  اللون.  وردية  اوراق  على  املكتوبة  الرسائل 

سأراسل أليس على ورق وردي.
   »صديقتي اليس« هكذا بدأت وقد متلكني 
المتحانه  يخضع  طالب  وكأني  اضطراب 
فتحرك  اقوله،  الكثير  لدي  يكن  لم  االول. 
القلم ببطء شديد. واخيراً ألقيت الرسالة في 
أواجه رصاص  وأنا أشعر كأني  البريد  صندوق 

العدو.
البعيدة  كاليفورنيا  من  اجلواب  وجاءني     
كيف  أدرى  »لست  اتصور:  كنت  مما  أسرع 

املراسلة  اصدقاء  صفحة  الى  عنواني  وصل 
صديقاً.  اطلب  لم  أنى  خصوصاً  بلدكم،  في 
أره  لم  إنسان  اخبار  اعرف  ان  ولكن يسعدني 
ولم اسمع به قط. ومهما يكن، فانت تريدني 

صديقة باملراسلة، وذلك يسعدني كثيراً«.
   ال أدرى كم مرة قرأت هذه الرسالة القصيرة 

التي حملت موسيقي احلياة.
   وكنت حذراً في مراسالتي، فتحاشيت كل 
مجهولة.  أمريكية  فتاة  صفو  يكدر  قد  ما 
تكتبها  االم،  لغتها  االنكليزية  كانت  واذا 
لغة  الي  بالنسبة  فأنها  ويسر،  بكل سهولة 
كبيرين.  وجهد  مبشقة  اكتسبتها  اجنبية 
وكنت عاطفياً، بل خجوالً احياناً، في كلماتي 
عشش  قلبي  من  زاوية  في  ولكن  وتعابيري. 
به.  البوح  على  أجرؤ  لم  رومنطيقي  شعور 
اما أليس فكانت تخط رسائل طويلة بكتابة 
عادية موزونة، من دون ان تكشف الكثير عن 

نفسها.
   وتلقيت مغلفات كبيرة حتوي كتباً ومجالت 
من  جاءتني  الصغيرة،  التذكارات  وبعض 
اي  ولم يساورني  الكيلومترات.  الوف  مسافة 
شك في أن أليس فتاة أمريكية ثرية وجميلة 
كهداياها املتسمة بحسن الذوق، وأن صداقة 

القلم التي جمعتنا كانت ناجحة وطيبة.
انه  أدرك  يلح علي. كنت  واحد بقي     سؤال 

عن  فتاة  شاب  يسأل  أن  التهذيب  من  ليس 
صورتها؟  طلب  من  الضرر  ما  ولكن  عمرها، 
وهكذا رجوت ألیس ان ترسل الي صورة حديثة 

لها. وجاءني اجلواب اخيراً.
صورة  متلك  ال  انها  ببساطة  أليس  قالت     
الي واحدة ذات يوم.  حديثة، لكنها قد ترسل 
أكثر  عادية هي  أمريكية  فتاة  اي  أن  وأضافت 

اناقة منها.
   هل كانت هذه لعبة »الغميضة«؟ يا لهذه 

اخلدع النسائية!
مع  مراسالتي  وأضحت  السنوات  ومرت     
تنقطع،  لم  لكنها  وانتظام،  غزارة  أقل  أليس 
وبقيت اكتب اليها رسائل امتنى لها »الشفاء 
في  معايدة  وبطاقات  مترض  عندما  السريع« 
املناسبات وبعض الهدايا املتواضعة بني فترة 

واخرى.
   في غضون ذلك اصبحت رجالً واسع اخلبرة. 

أطفاالً.  اجنبت  ثم  وتزوجت  عمالً  وتسلمت 
فرغبت  أليس،  رسائل  على  زوجتي  واطلعت 

في مقابلتها.
رزمة كبيرة حتمل خطاً  يوم تسلمت  وذات     
مصدرها  وكان  شك.  بال  نسائياً   ... جديداً 
وأنا  وتساءلت  أليس،  موطن  املتحدة  الواليات 

افتح الرزمة عن هذه الصديقة اجلديدة.
ورسالة  اجملالت  بعض  حتوي  الرزمة  كانت     
هـ.  ألليس  حميمة  صديقة  »انا  قصيرة. 
حادث  في  توفيت  انها  أعلمك  أن  ويؤسفني 
متقدمة  كانت  وملا  الفائت.  االحد  يوم  سيارة 
والسبعني  الثامنة  بلغت  -فعمتي  العمر  في 
رؤية  من  تتمكن  فلم   - املاضي  أبريل  في 
السيارة املسرعة. وكانت أليس تخبرني دائماً 
عن مدى سرورها بقراءة أخبارك. فهي امضت 
مساعدة  في  ووجدت  وحيداً  طائراً  حياتها 
اآلخرين هوى لها وهدفاً، سواء اكانت تعرفهم 
وانهت  ام بعیدین«  أكانوا قريبني  ام ال وسواء 
أليس  اقبل صورة  أن  راجية  رسالتها  الكاتبة 
ترسل  ان  ارادت  والتي  الرزمة  تضمنتها  التي 

الي في حال مماتها فقط.
   وكان الوجه الذي طالعني في الصورة وجه 
به حتماً  جمال ومحبة، وجهاً كنت سأتعلق 
عندما كنت شاباً جامعياً خجوالً وكانت هي 

عجوزاً نسيتها أيام الشباب.

يحكها لكم: �صريينيفا�س راو �شداقة القلم

النظرات الغريبة!       
وأمي  أبي  يشغل  عمري  من  والثالثني  التاسعة  في  طبيبة  أنا 
منصبني مرموقني في اجملتمع ,  ولي أخ أكبر وأخت تصغرني ،  وقد 
متتعت بحياة مستقرة يرفرف عليها احلب في بيت أبي والتقيت 
مساعداً،   مدرساً  وقتها  كان  بطبيب  االمتياز  سنة  في  وأنا 
وبالرغم من أنه قد تقدم إلي كثيرون من الزمالء فإنني وجدت 
زواجنا،   ومت  به  وارتبطت  بالذات،  الطبيب  هذا  إلي  ييل  قلبي 
وطلب مني زوجي تأجيل دراساتي العليا ألنه يريدني إلى جواره 
عند سفره لنيل الدكتوراه،  فاستجبت له وسافرت معه وعشت 
معه أحلى سنوات عمري وكنت له كل شيء، الزوجة واملساعدة 
والسكرتيرة وعملت أيضا ألساعده براتبي على ظروف احلياة في 

الغربة ،  وأجنبت طفلة.
فبدأ مع والدتها تغير زوجي بعض الشيء وأصبح يتسم باحلدة 
بإنهاء  وانشغاله  الغربة  بضغوط  ذلك  وعللت  ويجرحني ،   
رسالته .  وجاءت اللحظة املوعودة وحصل على الدكتوراه وعدنا 
خالل  احلياة  جفاف  عن  يعوضني  بأن  يعدني  وزوجي  مصر  إلى 
خاللها  نتمتع  رغدة  حياة  معا  نعيش  وأن  الدكتوراه ،    مرحلة 
بجني ثمار الشقاء وانتظرت هذه احلياة الرغدة فلم تأت وإمنا بدأ 
زوجي يشعر بتميزه علٌي بدرجة الدكتوراه التي نالها ،   فدفعني 
وبعدها  املاجستير  العليا وحصلت على  دراساتي  أبدأ  ذلك ألن 

على الفور رزقت بطفلة ثانية .  
للتهنئة  بزيارتي  زوجي  أهل  من  أحد  مبادرة  بعدم  وفوجئت 
باملولودة ،   وبدال من ذلك اتصلت بي أخته تنعي لي حظ شقيقها 
الذي ال يطيق إجناب البنات،   وشكوتها لزوجي فأنهال على سباً 
أسرته .  ومضت  وبني  بينه  التفريق  مبحاولة  واتهمني  وتقريعاً 
األيام وأنا أحاول جاهدة أن أرضي زوجي ألنني أحبه بالرغم من 
حملت  أن  إلى  يوم،    بعد  يوما  عصبية  يزداد  وهو  عيوبه .    كل 
للمرة الثالثة وقررت هذه املرة أال أتعجل معرفة نوع اجلنني،   وأن 
أن  أنه البد  اعتقدنا  ما  الطبيعي ،   وألمر  إلى موعده  ذلك  أترك 

يكون ولداً هذه املرة فكان زوجي يذوب معي رقة وعذوبة .  
بها  فإذا  الوالدة  يوم  جاء  أن  إلى  حملي  فترات  أجمل  وعشت 
في  ستدق  احلرب  طبول  أن  الفور  على  فعرفت  ثالثة  طفلة 
حياتنا الزوجية،  وحدث ما توقعته،  وبدأ زوجي الذي أصبح شديد 
العصبية يفتعل املشاكل معي وأصبحت أبسط كلمة تصدر 
عني أو عن أحد من أهلي وأخوتي كافية إلثارة مشكلة كبرى،  
وامتنع زوجي عن زيارة أختي مهنئا حني أجنبت طفال وبدأ يثير 
حائرة  وأنا  أبي  مع  ثم  والدتي  مع  ثم  األكبر  أخي  مع  املشاكل 

بني اجلميع أحاول ترضيتهم والتقريب بني وجهات 
النظر واحلفاظ على سفينة حياتي الزوجية طافية 

فوق املاء . 
حتى  الرعاية  حق  فرعيتهما  زوجي  والدا  ومرض 

أن  واعتقدت  وفاته،  قبل  صادقاً  دعاء  والده  لي  دعا 
زوجي سيرى اجلانب املضيء في حياته وهو أن له أسرة 

أدركت  شيء  حدث  وإمنا  يفعل  لم  لكنه  رضاه ،   تتمنى 
معه أن شمس حياتنا معا تتجه إلى املغيب ..  فلقد بدأ يشكو 
أحداثا  عني  ويروي  صحيحة  ليست  شكاوي  للجميع  مني 
ليست حقيقية ويتهمني بإساءة معاملته وكأمنا يرتب الدعاء 
ال  الذي  احلقيقي  السبب  عن  بعيدة  لالنفصال  قوية  أسباب 
يريد التصريح به ألنه يعرضه لالنتقاد وهو إجناب الولد .  وبعد أن 
فضحني زوجي في كل مكان سلمت أمري فيه هلل واحتسبت 

حبي له عند ربي. 
ولم يض على ذلك وقت طويل حتى اتصلت بي سيدة تُبلغني 
بأحد  سكرتيرة  تعمل  التي  صديقتها  تزوج  قد  زوجي  بأن 
املستشفيات.   فطلبت من زوجي الطالق وقلت له إنه لن يطول 
وتبطر  يديه  بني  كانت  التي  النعمة  حجم  يدرك  حتى  الوقت 
عليها،   وحصلت على الطالق،   ومللمت شتات نفسي واحتضنت 

بناتي الثالث وبدأت أواجه حياتي وأقداري .
وبعد عامني اتصلت أخت زوجي السابق على غير عادتها ببناتي 
سوف  قريباً  وأنه  ولد  في  حامل  أبيهن  زوجة  بأن  وبشرتهن 
وأبلغتني  باخلبر !    إبالغي  منهن  وطلبت  ذكر .    أخ  لهن  يصبح 
حلقي  في  شديدة  بغصة  فشعرت  عمتهن  قالت  مبا  بناتي 
لنغمة الشماتة البادية في حديثها .   ورفعت رأسي إلى السماء 
زوجي  بدأ  فلقد  وحده  ذلك  على  األمر  يقتصر  ولم  شاكية ،   
الذي  املنتصر  بلهجة  يتحدث  بناته  لزيارة  يجيء  حني  السابق 
يجئن  أن  ينبغي  وكيف  املنتظر  الولد  هذا  عن  زمانه ،    أنصفه 

جميعا يوم الوالدة لرؤية املولود السعيد... إلخ. 
وحتملت ذلك أيضا صابرة وفي املوعد املدد أرسل زوجي السابق 
وفي  إليه .    وذهنب  والدته  عند  املولود  لرؤية  بناته  يحضر  من 
املساء أتصل بي شقيق زوجي يطلب مني التوجه للمستشفى 
الصطحاب البنات إلى البيت .  وبالرغم من أنني كنت أستطيع 
بها  والدهن  أخذهن  التي  الطريقة  بنفس  بإعادتهن  أطالبه  أن 
وينظرون  صامتون  باجلميع  فإذا  للمستشفى .    ذهبت  فإنني 
وركبنا  وانصرفت  في صمت  بناتي  فأخذت  غريبة .    نظرات  لي 

سيارتي عائدين إلى البيت وفي الطريق سألتني 
ابنتي :  يعني أيه طفل مغولي يا ماما هل يعني 

ذلك أنه ليس مصريا! 

سر  وأدركت  الفور .    على  بالسيارة  فتوقفت 
صمت أهل زوجي ونظراتهم الغريبة لي حني دخلت 
عليهم في ممر املستشفى .   وبعد أن متالكت نفسي 
تصاريف  من  أتعجب  وأنا  البيت  إلى  السيارة  لقيادة  عدت 

القدر  !  
وتوالت األحداث بعد ذلك سريعة ومتالحقة فلقد طلبت زوجة 
زوجي السابق منه أن يكتب كل ممتلكاته باسم مولودها ألنه 
أحوج من أخواته إلى املال وراحت تضغط عليه بشدة ليفعل 
يتحمل كل هذه  فلم  يوم بطلب جديد  إليه كل  وتتقدم  ذلك 
املخ  في  بجلطة  وأصيب  بشدة  ضغطه  وارتفع  الضغوط 
وغيبوبة ..  ودعوت اهلل أن يفيق وأن ألتقي به ألعاتبه عما فعل 
بي ثم أسامحه ..  فلم يتسع العمر لتحقيق هذه األمنية ومات 

حبيب عمري وأول وآخر من نبض له قلبي قبل أن يحدث ذلك . 
إيجاد املشاكل  وتتابعت األحداث فواصلت السكرتيرة الشابة 
وأعلنت أنها ال تريد رعاية هذا الطفل لظروفه اخلاصة،   وراحت 
تعلل ظروف طفلها بكثرة تعرض والده لألشعة .   مع أن اهلل قد 
حمي بناته الثالث من هذا األثر .   كما راحت تتحدث أيضا عن أنه 
كان مريضا وال يقوم بواجباته الزوجية كما ينبغي،   ولهذا فهي 
تريد أن تتزوج مرة أخرى ..  فتذكرت ما فعله سامحه اهلل حني 
أراد أن يهد لزواجه منها من تشويه صورتي وإذاعة االفتراءات 

عني وازددت تعجبا. 
وتزوجت السكرتيرة الشابة مرة ثانية وأصبحت إقامة طفلها 
موزعة بني بيوت أعمامه ,  وحني يجيء لقضاء يوم أو يومني لدينا 
أجده في حالة يرثي لها ,  فأهتم به أنا وبناتي حتى تعلقت به 
البنات كثيرا وتعلق هو بنا بشدة وأصبح موعد مغادرته بيتنا 
أخوهن  أن يعيش معنا  اآلن  وبناتي يطلنب مني  يبكيه بشدة ..  
في  يفتحه  أن  اهلل  يريد  كنز  أنه  لي  تقول  وأمي  الدوام ..   على 
وحائرة ،   الفكر  موزعة  وأنا  الهدية .   رفض  من  وحتذرني  بيتي ..  
عن  سامحته  ولقد  بي،   زوجي  بغدر  يذكرني  الطفل  فوجود 
زواجه بغيري لكني لم أسامحه بعد على الطريقة التي اتبعها 
في التمهيد له باالفتراء على وتشويه صورتي ولن أسامحه إال 

حني ألقاه أمام اهلل!
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD
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SOLD
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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

والتفتيش على سالمة  العقاري  الرهن  التنازل عن شرطي  السابقة خطورة  احللقة  في  ذكرت 
العقار وسأوضح أكثر ما اقصده.  

شرط الرهن العقاري: يوضع هذا الشرط في عرض الشراء حلماية املشتري من عدم قبول القارض 
إعطاء قرض للمشتري بعد مراجعة عرض الشراء املوقع من البائع واملشتري.  يوضع هذا الشرط 
مع  خاللها  يوقع  أسبوعا  الغالب  في  تكون  للمشتري  مهلة  تعطى  بحيث  الشراء  عرض  في 
القارض عقود القرض العقاري وبذلك يضمن حصوله على القرض قي تاريخ استالم العقار وامتام 

عملية البيع.  ويوضع شرط الرهن العقاري بحيث أذا لم يتمكن 
القرض،  القارض وضمان حصوله على  التوقيع مع  املشتري من 
مقابل  دفعة  الذي  املالي  الرهن  املشترى  ويسترد  العرض  يلغي 
الشراء(.  ثمن  من   %5 عادة  الرهن  قيمة  )نكون  بالعرض  التزامه 
ومخاطرة التنازل عن هذا الشرط قبل امتام التوقيع مع القارض 
قد تعرض املشتري الي فقدان مبلغ الرهن. فعدم متكن املشتري 
من احلصول على القرض قد يجعله غير قادر على الوفاء بالتزامه 
املشتري  جهة  من  القانونية  للمسائلة  فيتعرض  بالشراء 
عملية  إمتام  عدم  نتيجة  به  احلفت  التي  االضرار  عن  وتعويضه 

البيع. والي املزيد من املعلومات في احللقة القادمة.
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Professional Real Estate Services
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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.

 خطورة التنازل عن شرطي الرهن العقاري 
Mortgage condition’s waving

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

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر 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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ديلي ميل:
شعر الوجه قد يقلل من فعالية 

الكمامات الواقية من كورونا

األمريكي  للمركز  تابعة  مجموعة  نشرت 
رسماً  منها،  والوقاية  األمراض  على  للسيطرة 
توضيحياً يحتوي على 12 منوذجاً من مناذج شعر 
الوجه  تؤثر على فعالية كمامة  التي ال  الوجه 

في الوقاية من فيروس كورونا املستجد.
لألمناط  يكن  التوضيحي كيف  الرسم  ويُظهر 
الوجه  أقنعة  متنع  أن  الوجه  لشعر  اخملتلفة 
وأجهزة التنفس من اإلغالق على الوجه بشكل 

جيد للحؤول دون وصول الفيروسات. 
في  مرة  ألول  التوضيحي  الرسم  إصدار  مت  وقد 
حذر  أن  بعد  الظهور  عاود  لكنه   ،2017 عام 
مسؤول كبير في مركز السيطرة على األمراض 
من أن انتشار الفيروس في الواليات املتحدة بات 

مسألة وقت ال أكثر.
مثل  الوجه،  شعر  أمناط  فإن  اخلبراء،  وبحسب 
يحول  قد  الكثيف،  والشارب  الكاملة  اللحية 
دون إقفال الكمامة على الوجه بشكل كامل، 
وضع  أثناء  سليم  بشكل  التنفس  ينع  أو 

الكمامة.
دون فعالية  التي ال حتول  الشعر  أمناط  وتشمل 
كامل،  بشكل  الوجه  شعر  حالقة  الكمامة، 
وبقعة الشعر الوحيدة حتت الشفة السفلى أو 
اخلفيفة  واللحية  الطويلني،  والسالفني  الذقن، 
مثلث،  شكل  يتخذ  الذي  والشارب  اخملططة، 
والشارب املتموج، ومنط زورو وزابا، وشارب حصان 
ميل  ديلي  صحيفة  في  ورد  ما  وفق  البحر، 

البريطانية.

ذي إندبندنت:
منظمة الصحة توضح بعض 

األفكار اخلاطئة عن كورونا
بعد انتشار اإلصابات بفيروس كورونا املستجد 
أو )كوفيد-19( ووجود عدة بؤر له خارج الصني، 
منها إيران وكوريا اجلنوبية وإيطاليا، أصبح الرأي 
أي وقت  أكثر من  الوقاية  بطرق  العام منشغالً 
الرغم  على  شائعة  أفكار  عدة  وتوجد  مضى. 
من عدم صحتها حول العدوى وانتشارها وطرق 
العاملية  الصحة  تفاديها. وقد أصدرت منظمة 
إرشادات لتوضيح هذه األفكار اخلاطئة، أهمها:

إن  الصحة  منظمة  قالت  األنف:  تنظيف 
الغسيل الداخلي لألنف باملاء املعّقم قد يساعد 
على تطهيرها من اجلراثيم املسببة لنزلة البرد، 
لكنه ال يحمي من اإلصابة بكورونا )كوفيد-19(.

على  احليوية  املضادات  تعمل  احليوي:  املضاد 
لذلك  الفيروسات،  وليس  البكتريا  محاربة 
كورونا  فيروس  مكافحة  في  فّعالة  غير  هي 
للفيروس  مضاد  لقاح  يوجد  وال  )كوفيد-19(. 

حتى اآلن.
استخدام  أن  البعض  يعتقد  اليدين:  مجّفف 
الفيروس،  انتشار  من  يحمي  اليدين  مجّفف 
باملاء  اليدين  غسل  فقط  خطأ،  ذلك  لكن 
على  من  الفيروس  يزيل  ما  هو  جيداً  والصابون 

اليدين، وينع وصوله للجهاز التنفسي.
مطّهر  استخدام  يحّقق  ال  اليدين:  مطّهر 
اليدين الذي يحتوي على الكحول نتائج وقائية 
كورونا، فقط غسيل  فيروس  انتشار  من  حتمي 

اليدين جيداً باملاء والصابون.
يقي  الثوم  أكل  بأن  تقول  فكرة  شاعت  الثوم: 
احتواء  من  الرغم  وعلى  كورونا،  فيروس  من 
ال  لكن  امليكروبات،  تقاوم  على خصائص  الثوم 
توجد أدلة على أنه يقضي على فيروس كورونا 
وينع انتقال العدوى أو يقلل خطر اإلصابة بهذا 
الصحة  منظمة  إرشادات  حسب  الفيروس 

العاملية.

الفايننشال تاميز:

أصغر العب يجني مليون دوالر من 
لعبة فورت نايت

لعبة  اكتسبت 
التي  نايت  فورت 
من  تطويرها  مت 
شركة  قبل 
غيمز  إيبك 
عام  في  وصدرت 
شعبية   2017

أي  تظهر  ولم  املاضيني  العامني  مدار  على  كبيرة 
عالمات على تراجع شعبيتها.

ثروة  حتقيق  األشخاص  من  مجموعة  واستطاعت 
احترافي،  بشكل  اللعبة  هذه  ممارسة  عبر  باملاليني، 

واملشاركة في البطوالت اخملتلفة.
فورت  للعبة  العالم  كأس  أقيم   ،2019 يوليو  وفي 
عندما  االهتمام  من  الكثير  املسابقة  وجذبت  نايت، 
عناوين  واحتلت   2019 فبراير  في  عنها  اإلعالن  مت 
جوائزها  مجموع  مع  وخاصة  الفور،  على  الصحف 

البالغة 30 مليون دوالر ملسابقات الزوجي والفردي.
قبل  حتى  قياسياً  رقماً  الفردية  املنافسة  وحطمت 
انطالق احلدث، مع أكبر مجموعة من جوائز البطولة 
اجلوائز  مجموع  وبلغ  اإللكترونية،  للرياضات  الفردية 
الفردية أكثر من 15 مليون دوالر، وحصل الفائز باملركز 

األول كيلي جيرسدورف على 3 ماليني دوالر.
وفاز إميل نيهركس بيرجكويست بيدرسن )النرويج( 
وديفيد أكوا دابليو )النمسا( باملركز األول في الثنائي، 
وفاز  للعبة،  الثنائي  في  عالم  بطلي  أول  ليصبحا 
وجادين  )هولندا(  يونغ  روجو  من  كل  الثاني  باملركز 
املتحدة(، وحصل كل منهما  )اململكة  ولفيز أشمان 

على مليون دوالر.
وفي الواقع، أصبح جادين الذي كان يبلغ من العمر 15 
عاماَ و229 يوم عندما احتل املركز الثاني في الزوجي، 
بطولة  في  دوالر  مليون  على  يحصل  العب  أصغر 
واحدة للرياضات اإللكترونية، باإلضافة إلى أنه أصغر 
العب يكسب مليون دوالر من إجمالي أرباح الرياضات 

اإللكترونية.
يغيب عن  أن  كاد  جادين  أن  العجيبة،  املفارقات  ومن 
احلصول  في  مشاكل  بسبب  العالم،  كأس  بطولة 
على التأشيرة إلى الواليات املتحدة، بعد أن أكل كلبه 

شهادة ميالده.
ووصل جادين، البالغ من العمر 16 عاماً اآلن مؤخراً إلى 
مقر إدارة موسوعة غينيس العاملية لألرقام القياسية 
الذي  القياسي  الرقم  بعد  شهادته،  على  للحصول 

حققه.
قال  العالم  بطول  في  املشاركة  قي  تدريباته  وعن 
في  ونصف  ساعة  إلى  ساعة  من  يتدرب  إنه  جادين 
اليوم على لعبته املفضلة، وعلى الرغم من معارضة 
والدته في البداية، إال أنها اقتنعت في نهاية املطاف 
بجدوى هذه اللعبة، بعد أن عاد من أول مسابقة له 

وهو يحمل مليون دوالر.

صحفية »تاميز«:

التنجيم في الهند

غير  من  شيئاً  يفعلون  ال  الناس  يكاد  الهند  في 
واألبنية  والسدود  اجلسور  فبناء  املنجمني.  استشارة 
بالنجاح،  املبشرة  امليمونة  األيام  في  اال  يحصل  ال 
تاريخ  يسجلون  واألهل  وزرعها.  األرض  حرث  كذلك 
والثانية  والدقيقة  والساعة  باليوم  طفل  كل  والدة 
يحمل  واملرء  الصحيح.  طالعه  على  احلصول  بغية 
املراجع  على  ويعرضه  حياته  طوال  الطالع  هذا 
اخملتصة كلما واجه أمرا خطيراً، يضع حياته املهنية 

أو الشخصية على مفترق. 
املرشحني،  العادة بعد مقارنة طالع  يدبر في  والزواج 
ثم يحدد الزفاف عبر املنجم في يوم مؤاتي. وال يتوانى 
قبل  املنجمني  استشارة  عن  األعمال  رجال  بعض 
وإذا طلب أحدهم قرضاً،  االقدام على مشروع جتاري. 
فقد يأخذه مسؤول املصرف الى منجم ليري إن كانت 
ثمة قّوة خبيثة ستمنع طالب القرض عن دفعه عند 

االقتضاء.

جديداً  لغزاً  االلكتروني  الدماغ  خبراء  اكتشف 
في لوحة »موناليزا« الشهيرة لليوناردو دافنشي. 
العنق  الفنان رسم في االصل عقداً حول  أن  وهو 
اليمني.  العني  يسار  الى  بعيدة  جبال  وسلسلة 
لتفحص  الكتروني  دماغ  استخدام  طريق  فعن 
اخلالدة،  للتحفة  الدقة  بالغة  فوتوغرافية  صورة 
استنتج جون أسموس من جامعة كاليفورنيا في 
العقد،  فوق  رسم  نفسه  ليوناردو  أن  دييغو  سان 
سلسلة  طمس  الفنية  التحف  مرممي  أحد  لكن 
بوضوح  القريبة  اجلبال  لتبرز  رمبا  البعيدة،  اجلبال 

أكثر. 
ربط أسموس الى الدماغ االلكتروني جهازاً دقيقاً 

الصور  لفحص  عادة  يستعمل  الكثافة  لقياس 
وأتاح  اخلارجي.  الفضاء  املرسلة من  الفوتوغرافية 
الكثيفة  البنية  الورنيش  طبقات  اختراق  ذلك  له 
شبه  ورسم  الزمن،  بفعل  الكثيرة  والتشققات 
مطابق للوحة االصلية واكتشاف مالمح وتفاصيل 
»بعد  أسموس:  ويقول  مطموسة.  وأخرى  باهتة 
تبدو  سنة،   200 خالل  للتلف  املوناليزا  تعرض 

نسخة ممسوخة عن اللوحة االصلية«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

»واشنطن بوست«:

أين عقد املوناليزا؟ 

كورونا  فيروس  انتشار  تسبب 
املستجد في زيادة اإلجراءات الوقائية، 
املعنية  املؤسسات  بها  تنصح  التي 
مستوى  على  العامة  بالصحة 
العالم، لتقليل خطر اإلصابة باملرض.
األمريكي  هيلثي”  “ذا  موقع  وأورد 
الناس  من  العديد  إن  قال  أخطاء، 
باملاء  اليدين  غسل  عند  يرتكبونها 
والصابون، مشيرا إلى أن تلك األخطاء 
رمبا تكون سببا في عدم التخلص من 
عرضة  أصحابها  وجعل  البكتريا، 

لإلصابة باألمراض، التي حتملها.

الصابون املضاد للجراثيم
املضاد  الصابون  أن  البعض  يعتقد 
من  أفضل  بديال  يثل  للجراثيم 
اليدين،  لتنظيف  العادي  الصابون 

األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  لكن 
»إف دي إيه«، نفت ذلك، وأوضحت أن 
على  يحتوي  الصابون  من  النوع  هذا 
املضادات  يقاوم  اجلسم  جتعل  مادة 

احليوية.

 السرعة
نسبة  أن  إلى  األبحاث  بعض  تشير 
أيديهم  يغسلون  الذين  من  كبيرة 
النتائج  يحققون  ال  والصابون،  باملاء 
البكتريا  على  للقضاء  املطلوبة 
يجب  ولذلك،  السرعة،  بسبب 
اجلاري  باملاء  اليدين  بغسل  االهتمام 
ثانية   20 عن  تقل  ال  ملدة  والصابون، 

في املرة الواحدة.

 طريقة غسل اليدين
اجلراثيم  من  أنواع  إن  األبحاث  تقول 

اليد  أصابع  بني  توجد  والبكتيريا 
ذلك  ويتطلب  األظافر،  وأسفل 

اهتماما كبيرا بغسل اليدين.

التجفيف
بيئة  متثل  الرطوبة  أن  املعروف  من 
جاذبة للبكتيريا والفطريات، وعندما 
بتجفيفها،  نقوم  وال  أيدينا  نغسل 
جاذبة  بيئة  يجعلها  ذلك  فإن 

للبكتريا.

 املطهرات الكحولية
البعض  لدى  السائد  االعتقاد  رغم 
في  فعالة  الكحولية  املطهرات  بأن 
أبحاثا  أن  إال  البكتيريا،  على  القضاء 
جديدة تقول إن الصابون واملاء اجلاري، 
محاربة  في  فاعلية  وأكثر  أفضل 

الفطريات والبكتريا.

موقع »ذا هيلثي«

احذر... 5 أخطاء تهدد صحتك عند غسل اليدين
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حكومة أونتاريو ستتوقف عن تسليم لوحات 
السيارات الزرقاء املعيوبة

إصدار  عن  فورد  حكومة  ستتوقف  تورنتو: 
اجلديدة  الزرقاء  التراخيص  لوحات  وتسليم 
اللوحات  الستعمال  وستعود  واملعيوبة 
بينما  والزرقاء  البيضاء  احلروف  ذات  القدية 
اللوحات  في  العيوب  اصالح  على  تعمل 
 71 اصدرت  قد  احلكومة  وكانت  الزرقاء 
في  السائقني  عدد  من   %1 متثل  منها  ألف 

مقاطعة اونتاريو.
القت  قد  اجلديدة  الزرقاء  اللوحات  وكانت 
السائقني  من  وشكاوى  شديدة  انتقادات 

اسم  التقاط  التصوير  كاميرات  على  الصعب  من  انه  قالوا  الذين  الشرطة،  وضباط 
املقاطعة ليال، وفي حني نفت حكومة فورد وجود أي مشاكل في البداية اال إنها اعترفت 

بان اللوحات الزرقاء اجلديدة معيوبة، وقالت انه يجب استبدالها.
وأعلنت وزارة اخلدمات االستهالكية في املقاطعة عن توقفها عن اصدار هذه اللوحات 
ساحة  من  انقاذها  مت  والتي  البيضاء  القدية  اللوحات  الستعمال  والعودة  املعيوبة 
النفايات، وسوف يتم توزيع هذه اللوحات الي ان يتم تصليح اللوحات املعيوبة، وقالت 
احلكومة إن أي سائق استلم لوحة معيوبة سوف يستلم خطابا مع لوحة جديدة الى 

جانب ملصق للتحقق من صحة لوحة الترخيص.

9
حملة »كندا القوية« جتمع 3,29 
مليون دوالر ألسر ضحايا الطائرة 
االوكرانية التي أسقطتها إيران

قال املدير التنفيذي ملطاعم بارامونت محمد فقيه 
تبرعات  جلمع  القوية«  »كندا  حملة  أطلق  والذي 
له  تغريدة  في  االوكرانية  الطائرة  ضحايا  ألسر 
االمتيازات  أعظم  من  واحدا  كان  »لقد  تويتر  على 
الدعم  اري مجتمعات متعددة تقدم  ان  في حياتي 
دوالر  مليون   3,29 جمعت  والتي  القومية  حلملتنا 
لعائالت ضحايا الطائرة االوكرانية التي مت اسقاطها 

في يناير املاضي فوق أيران وشكرا لكم«.
مليون   1,79 جمعت  القوية  كندا  حملة  »إن  وقال 
الهدف  متجاوزة  أسابيع  خمسة  مدى  على  دوالر 
الرئيسي وهو 1,5 مليون دوالر، وان احلكومة الكندية 

قامت بدفع مبلغ مماثل ملا مت جمعه«.
القوات  اسقطتها  التي  االوكرانية  الطائرة  وكانت 
راكبا   176 حتمل  بصاروخني  االيرانية  العسكرية 
منهم 57 كندي وسوف تذهب جميع التبرعات الى 
»مؤسسة تورنتو اجملتمعية« ملساعدة اسر الضحايا 
املتبرعون  اجلنازات وسيحصل  تكاليف  في تغطية 

على ايصاالت ضريبية عن تبرعاتهم.

ترودو: حرق االطارات على خط 
السكة احلديدية لقطار البضائع 

“سي إن” عمل يثير القلق

االحتجاجات  أن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  قال 
البضائع  قطار  حديد  سكك  خطوط  من  بالقرب 
»سي أن« بالقرب من اقليم »تينديناجا موهك« يثير 
لم  إذا  خطيرة  اضرار  في  يتسبب  ان  ويكن  القلق 

يتوقف املتظاهرين عن ذلك.
وقاموا  االطارات  في  النار  املتظاهرين  أشعل  وقد 
وسكب  احلديدية  السكك  قضبان  على  بإلقائها 
قادما  القطار  كان  بينما  القطار  على  البنزين 
ومنتجات  لالشتعال  قابلة  كيميائية  مواد  ويحمل 

بترو كيمائية.
واكد ترودو ان احلكومة تبحث عن حل لالحتجاجات 
التي يقودها السكان االصليني والتي استمرت بعد 
االعتقاالت  من  أونتاريو بسلسلة  قامت شرطة  ان 
بأن احلكومة  بالتحرك، وأضاف  للسماح للقطارات 
وقال  االصلية،  الشعوب  قادة  مع  العمل  تواصل 
انه من دواعي القلق البالغ رؤية اشخاص يعرضون 
حياتهم وحياة االخرين للخطر ملاولة منع القطارات 

من السير.

عامل في متجر بقالة يفوز بجائزة “يانصيب كيبك” 
وتبلغ 70 مليون دوالر

اليانصيب  بجائزة  أسرته  وافراد  ماتيو  فوز  عن  كيبيك«  »لوتو  أعلنت 
ومقدارها 70 مليون دوالر، ويعمل ماتيو 22 عاما في متجر البقالة »أي جي 
أيه« بأحد ضواحي مدينة كيبيك وكان قد أشتري تذكرة اليانصيب الفائزة 

من املتجر الذي يعمل به.
في  زمالؤه  من  واحد  وقال 
العمل إنه كان يبكي ويرجتف 
اضطروا  وانهم  بشدة 
الصطحابه  والده  الستدعاء 
جيدة  حالة  في  يكن  لم  ألنه 
السيارة،  بقيادة  له  تسمح 
والدة  جوليان  ساندرا  وقالت 
ماتيو »نحن عائلة متماسكة 
قادرون  ألننا  سعيدة  وانا  جدا 

االسرة  ولدى  معا«  حياتنا  فيها  تغيرت  التي  اللحظة  هذه  اختبار  على 
بعض اخلطط لصرف النقود مثل السفر وشراء سيارات جديدة ولكن ال 
يعرفوا بعد ماذا سيفعلون بهذا املكسب الضخم، وسيحصل متجر »اي 
جي أيه« الذي اشتري ماتيو منه التذكرة الرابحة على عمولة 1% من قيمة 

املبلغ اي 700 ألف دوالر.
وتعد هذه اجلائزة الباهظة هي االكبر على االطالق في كيبيك، وهذه املرة 
الثانية في كندا في أقل من شهرين يفوز فيها أحد بــــ 70 مليون دوالر 
وكانت االولي في أونتاريو يوم 7 يناير، ويذكر انه خالل السحب االخير في 
افراد بجوائز إضافية بقيمة مليون دوالر لكل فرد في  كيبيك فاز ثمانية 

كيبيك واونتاريو والبراري وكندا األطلسية.

احتجاز 13 من العاملني الكنديني في 
مجال الرعاية الصحية في أثيوبيا

مع  يعملون  ممن  كندي  وموظف  متطوع   13 احتجاز  مت 
الكندية«  اإلنساني  »العمل  تسمي  خيرية  منظمة 
مت  إنه  لها  بيانا  في  اخليرية  املنظمة  وقالت  أثيوبيا  في 
احتجاز 10 متطوعني كنديني و3 موظفني كنديني و2 من 
املوظفني االثيوبيني من قبل السلطات في أثيوبيا بدعوي 
بذلك،  تصريح  على  احلصول  دون  الطب  يارسون  إنهم 

وانهم يصرفوا أدوية منتهية صالحيتها.
حصولها  لضمان  بروتوكوالت  أتبعت  إنها  ايضا  وقالت 
الرعاية الطبية، وانه في  على التصاريح الالزمة لتقدمي 
االدعاء  تفاصيل  على  التعليق  استطاعتهم  عدم  حني 
جميع  ان  بثقة  القول  فيمكن  االدوية،  صالحية  بانتهاء 
وان  آمنة  كانت  فريقنا  يقدمها  التي  والرعاية  االدوية 
واملهنيني  االطباء  من  العديد  من  تتكون  مجموعاتنا 
الطبيني الذين يقدمون رعاية صحية في أثيوبيا بنفس 

الطريقة التي يقدمون بها الرعاية الصحية في كندا.
الشؤون  تواصلت مع  انها  ايضا  اخليرية  املنظمة  وقالت 
العاملية الكندية والسفارة الكندية في أثيوبيا حلل هذه 
املشكلة، وعادة ما ترسل هذه املنظمة مئات املتطوعني 
والرحالت لتقدمي خدمات التعليم والرعاية الطبية وطب 
العمل  منظمة  تأسست  وقد  للمحتاجني.   االسنان 
اإلنساني الكندية في كندا في عام 2003 وحصلت على 
وضع خيري في الواليات املتحدة حتت اسم أطفال األمل 

إثيوبيا في عام 2008.

كندا الدولة األكثر 
شفافية في العالم

حصلت كندا علي املركز األول بني دول 
العالم األكثر شفافية، وذلك بحسب 
بتقييم  قام  والذي  نيوز«،  أس  »اليو 
واحلكومية  التجارية  املمارسات 
العديد  في  السياسية  والسلطة 
أن  التقرير  وأعتبر  العالم.  دول  من 
كندا لديها ممارسات جتارية وحكومية 
بها  السياسية  والسلطة   ، مفتوحة 
موزعة بشكل جيد ، ومبستويات عالية 
إلي  أشار  كذلك   ، بالثقة  اجلدارة  من 
وأعتبر   ، بها  الفساد  مستويات  تدني 
في  الديقراطيات  أقوى  بني  من  كندا 
املركز  في  النرويج  وجاءت  العالم. 
ثم  الدمنارك  تالها  كندا  بعد  الثاني 

السويد وبعدها سويسرا. 

د. �شمري جرج�س و حرمه اأماين جرج�س

ُيقدمون 

 خال�س العزاء

للمهند�س / �شريف متي و ال�شيدلنية / ر�شا وهيب جملي 

يف اإنتقال الوالدة  

ال�شيدة / �شهري كرياكو�س

خال�س العزاء جلميع اأفراد الأ�شرة يف كندا وم�شر
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مستحبة  البساطة  أن  على  اثنان  يختلف  ال 
الذي  الزي  دائماً  يفضل  فمثالً  شيء،  كل  في 
يجمع بني األناقة والبساطة، وهو الشيء الذي 

يتنافس فيه أرقى مصممو األزياء في العالم.
وكلما كان وجه املرأة بسيطاً قريباً من الشكل 
هي  وهذه  واحتراماً،  جماالً  حقق  الطبيعي، 

النصيحة الدائمة ملتخصصات التجميل.
التي  البساطة  فهي  البساطة  أنواع  أهم  أما 
تضفي على اإلنسان الشخصية املبوبة التي 
بساطة  إنها  معها،  بالتعامل  اجلميع  يرحب 
الطبع. والصفة األولى في بساطة الطبع هي 
تقبل تصرفات الغير بأحجامها الصحيحة دون 
تعقيد أو بحث دائم فيما يكن أن يكون وراء كل 
استنتاجات  نبني  ثم   .. احتماالت  من  تصرف 
مختلفة قد يصح بعضها أو ال يصح، ولكننا 
االستنتاجات تصرفات  بناء على هذه  نتصرف 
تكون في أغلب األحيان خاطئة، هكذا نخسر 
أيضاً.  داع، وقد نخسر األشخاص  دون  املواقف 
وراء  فيما  الدائم  البحث  أن  إلى  باإلضافة 
وعدم  قلق  حالة  في  يجعلك  الغير،  تصرفات 
أكثر  األمور  بذلك حتملني  أنك  اطمئنان، حيث 
عن  البعد  كل  بعيدة  تكون  وقد  حتتمل،  مما 
ظنونك، فتغرسني القلق في نفسك وأنت في 

غير حاجة لهذا.
البساطة،  عن  جداً  يبتعد  األفراد  من  آخر  نوع 
الغير  على  التعالي  أن  يتصورون  من  وهم 
الترفع،  والتصرف بطريقة فيها قدر كبير من 
بهذا  وهم  اجملتمع،  في  مكانا  لهم  يعطيان 
تكون  أن  بني  كبيراً  فارقاً  هناك  أن  يدركون  ال 
املبوبة  الشخصية  لقدراتهم  مكانة  لهم 
إلى  تقربهم  التي  البسيطة  لطبيعتهم 

لهم  تكون  أن  وبني  القلوب، 
والتعالي  بالترفع  مكانة 

املرفوضة  املظاهر  من  بشيء  أو  اآلخرين  على 
من اجملتمع الذي يتحركون فيه.

من  املكروهة  الصفات  أكثر  هو  فالغرور 
اإلنسان  يخسر  ألن  الطرق  أسرع  وهو  اجلميع، 
عالقاته االجتماعية، إذ أن التعالي فيه إشعار 
معهم  والتعامل  شأنهم،  بقلة  للمحيطني 
من خالل هذا اإلحساس يجعل الفرد مرفوضاً 
اجتماعياً، فقد ثبت بالتجربة أن جناح اإلنسان 
يتوقف على قدر احلب والقبول الذي يحظى به 
من الناس. والشخص املتعالي ال يستطيع أن 
يصل إلى احلب، والسبب هو رغبة كل فرد في 
أن يكون شيئاً مذكوراً، فليس أصعب لروح املرء 
املعنوية من أن يشعره أي انسان بأنه أعلى منه 
الشخص  أساسه  على  يتصرف  ما  هذا  قدرا، 
املتعالي. وملا كان من أهم عوامل جناح اإلنسان 
ابراز  محاولة  أي  بالغير،  االهتمام  اجتماعيا 
العكس  وليس  به  يتميزون  ما  أو  أهميتهم 
املغرور  وصفوا  فقد  أهميتهم،  من  بالتقليل 
بأنه إنسان يفتقر إلى الذكاء االجتماعي، ألنه 

إنسان مرفوض مكروه اجتماعياً.
فتفتح  املتواضعة  البسيطة  الشخصية  أما 
أمام صاحبها جميع األبواب املغلقة، وتزيل من 
جميع  أمامه  وتذلل  العقبات،  جميع  طريقه 
صادقة،  برغبة  معه  الغير  لتعاون  الصعوبات، 
فالناس جميعا سواء كانوا بسطاء أو عظماء، 
يرضون عمن يبدي اهتمامه وإعجابه بهم، ومن 
واحلقيقة  ضئيلة،  كانت  مهما  قدراتهم  يبرز 
التي يجب أن يعلمها أي إنسان هي أنه مهما 

جنح وفقد حب الناس؛ فانه سيفقد السعادة.

ب�شاطتك م�شتحبة 
التعاون  من  الكثير  إلى  حتتاج  الزوجية  احلياة 
كبير  ومجهود  واملرأة،  الرجل  بني  والتفاهم 
املشاكل  أمام  وتقف  العالقة بسالم،  متر  لكي 
على  سلبياً  أثراً  تترك  أن  دون  من  والضغوط 
أفضل.  الزوجية  العالقة  تصبح  لكي  العكس 
ولهذا إليك بعض أسس جناح العالقة الزوجية، 

وهي مبثابة العمود بأي عالقة:
أسس  أهم  من  هو  واالنسجام:  التفاهم   -1
جناح احلياة الزوجية، فدون التفاهم واالنسجام 
بعالقتهما،  االستمرار  الزوجني  لكال  يكن  ال 
وستستمر املشاحنات واملشاجرات بينهما، مما 

يؤثر على األبناء وعلى راحتهم النفسية.
تقدير  والزوجة  الزوج  على  يجب  التقدير:   -2
ذلك  وإبداء  اآلخر،  للطرف  الطرف  به  يقوم  ما 
ولو بكلمة إطراء أو ثناء، فهذا سيعطيه حافزاً 

لتقدمي املزيد، ويشعره بالسرور.
املهمة  األمور  من  الصدق  يعد  الصدق:   -3
واستمرار  ولنجاح  عموماً،  عالقة  أي  لنجاح 
احلياة الزوجية خصوصاً، فدون الصدق ال يكننا 

أن نصل لألمان واالستقرار.
احلياة  في  الثقة  وجود  من  بد  ال  الثقة:   -4
بني  الشك  لزرع  يؤدي  فانعدامها  الزوجية، 
ويؤدي  ويهددها  العالقة  يهدم  مما  الطرفني، 

لتفككها.
على  االحترام  توفر  يقتصر  ال  االحترام:   -5
جميع  على  واجب  هو  بل  الزوجية،  العالقة 
الزوجية عامالً مهما،  الناس، ولكنه في احلياة 
فكال منهما عليه احترام اآلخر وحفظ كرامته 

في غيابه وحضوره.
رئيسياً  عامالً  االهتمام  يشكل  االهتمام:   -6
املرأة  لدى  خصوصاً  الزوجية،  احلياة  جناح  في 
كونها عاطفية بشكل أكبر من الرجل، وتتأثر 
ملناسباتهما  تذكره  مثل  بها،  الرجل  باهتمام 
اخلاصة، وكذلك األمر يجب عليها أن تهتم به 

ومبا يحب ويكره.
األمور  من  يومياته:  اآلخر  مشاركة   -7
هو  األزواج،  بعض  يفتقدها  والتي  األساسية 
حياتهما  أمور  البعض  بعضهما  مشاركة 

التفاصيل  بعض  بها  كان  وإن  حتى  اليومية، 
يدور  ما  يعرفوا  أن  املبني  على  ولكن  املكررة، 
األبواب  أحد  وهو  البعض،  بعضهما  حياة  في 
عنه  يتحدث  ما  كثيراً  الذي  للتفاهم  القوية 

خبراء العالقات الزوجية.
8- ال تطول مدة اخلالفات واملشاكل: إن أفضل 
مدته،  تطول  أال  هو  اخلالف  لنهاية  طريقة 
فليحرص كل من الزوجني على أال يذهبا للنوم 
من دون أن يتصاحلا، فهذا من شأنه أن يخفف 
االعتذار  يكون  أن  ويجب  املشاكل،  حدة  من 
يخطئ  ما  فعادة  الطرفني،  بني  دائماً  متبادالً 
كل من الطرفني في املشاكل الزوجية، ولكن ال 
يجب أن يكون هناك طرف دائم هو من يعتذر، 

ألن ذلك سيولد مشكلة أكبر.
لن  األمر  وهذا  األمور:  بعض  في  التنازل   -9
على  الطرفني،  أحد  من  شيء  أي  ينتقص 
العكس تقدمي بعض التنازالت البسيطة لتمر 
يكون  أن  أيضاً  يجب  ال  ولكن  نبيل،  أمر  احلياة، 
من  ألنه  مهم  والتنازل  فقط.  واحد  طرف  من 
ولكي  شخصياتنا،  في  نختلف  أن  الطبيعي 
نتناغم مع بعضنا البعض، نحتاج إلى التنازل 
عن بعض األمور التي نرغب فيها أو جزء بسيط 

من راحتنا، في مقابل حبنا للطرف اآلخر.
10- مهما انشغلت احلياة ال تتنازل عن هذا 
رومانسي  وقت  تخصيص  املهم  من  الوقت: 
يكون فيه الزوج والزوجة مع بعضهما البعض 
أفراد  من  أي  أو  أطفال،  دون  من  لوحدهما 
من  فيها  نخص  النصيحة  وهذه  العائلة، 
ألن  حتديداً،  السنوات  بعض  زواجهم  على  مر 
لعالقتكما  احلياة  تعيد  ما  هي  الرومانسية 
عن  تتخليا  فال  وحباً،  جماالً  وتزيدها  الزوجية، 

هذا اجلانب.

اأ�س�س جناح العالقة الزوجية 

أنواعاً  هناك  أن  املنازل  ربات  من  الكثير  جتهل 
وجبات  لتحضير  املستخدم  امللح  من  عديدة 

الطعام الشهية.
مواد  على  امللح  أنواع  من  العديد  وحتتوي 
التصنيع،  عملية  أثناء  إليه  تضاف  كيماوية 
تكلفة،  األقل  األنواع  هذه  تكون  ما  وعادة 
شرائها  على  الناس  معظم  يُقبل  لذلك 

واستخدامها في الطهي.
وفيما يلي أهم أنواع ملح الطعام التي يكن 
األسواق، بحسب صحيفة  في  عليها  العثور 

هافينغتون بوست األمريكية:
1- ملح الكوشر املصنع

على الرغم من كونه أحد أكثر األنواع املعترف 
بها على نطاق واسع، إال أن ملح الكوشر هو 
الكيماوية،  املعاجلة  لعمليات  خضوعاً  األكثر 
عالية  بدرجة  واملكرر  الشامل  املنتج  ويفتقر 
وكلوريد  الطبيعي،  الصوديوم  كلوريد  إلى 
ومعادن  البوتاسيوم  وكلوريد  املغنيسيوم، 
أساسية أخرى يفترض أن يحتوي عليها امللح.

2- ملح املائدة باليود
الفرق الرئيسي بني ملح الكوشر وملح الطعام 
وإذا حاولت  املنتجات،  قوام  هو  باليود  املعالج 
فرك ملح الطعام بأصابعك فإنه يذوب، ولهذا 
الرغم  وعلى  الطهاة.  يستخدمه  ال  السبب 

من معاجلته بكثافة، إال أن ملح املائدة يحتوي 
على كمية من املركبات الكيماوية، مثل: فيرو 
سيانيد الصوديوم، وسيليكات الكالسيوم مما 

يجعله أكثر صحية من امللح كوشير.
3- ملح البحر

تصنيع  يتم  السابقني،  النوعني  غرار  على 
الشمسية،  الطاقة  باستخدام  البحر  ملح 
احتوائه  إلى  البحر  ملح  صنع  طريقة  وتؤدي 
على كمية أكبر من كلوريد الصوديوم النقي 

للغاية.
4- ملح الهيمااليا الوردي

الطبيعي  الوردي  الهيمااليا  يتم سحب ملح 
التفجير  عن طريق  إما  اجلبل  من  املكرر  وغير 
على  تنطوي  عملية  عبر  أو  بالديناميت، 
وهو ملح غير  تقليدية.  أكثر  تقنيات تقطيع 
مكرر ويتم بيعه مباشرة بعد استخراجه من 

األرض.
5- ملح فلور دي سيل

تصنيعه  ويتم  معاجلة،  امللح  أنواع  أقل  وهو 
كبيرة  بركة  في  يوضع  الذي  البحر  مياه  من 
من  ينقل  ثم  يستقر،  حتى  ويترك  مفتوحة 
يتبخر  العملية  هذه  وخالل  أخرى،  إلى  بركة 
حيث   ،%100 طبيعية  العملية  منه.  املاء 
تستخدم طاقة الشمس لتبخير مياه البحر.

كيف متيز اأنواع امللح املعاجلة 

باملواد الكيماوية؟
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التحاليل ت�ؤكد عدم اإ�صابة البابا 

فرن�صي�س بفريو�س ك�رونا

ألغي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اعتكافا للصوم ألول 
برد، وجاءت  بنزلة  البابوي بسبب إصابته  تاريخه  مرة في 

حتاليله خالية من فيروس كورونا املستجد.
 وقال ماتيو بروني املتحدث باسم الفاتيكان إنه ليس لديه 
تعليق فوري على التقرير التي ذكرت اصابة البابا بفيروس 

كورونا.
تفشيا  إيطاليا  فيه  تكافح  وقت  في  البابا  مرض  ويأتي 
كما  كورونا،  بسبب  الوفيات  عدد  ارتفع  حيث  للفيروس 
قفز إجمالي عدد حاالت اإلصابة املؤكدة ليتجاوز األلفني.

كندي ويعمل ب�صركة برتول... 

تفا�صيل اإ�صابة ثاين حالة ك�رونا 

يف م�صر

كشفت مصادر طبية بوزارة الصحة املصرية أن حالة اإلصابة 
اجلنسية،  كندي  لشخص  كورونا  بفيروس  املكتشفة  اجلديدة 
يعمل مهندس بترول في إحدى الشركات البترولية شمال غرب 

مصر، وأنه من مواليد 1966 يبلغ من العمر 54 عاما.
وذكرت املصادر أن املصاب جاء إلى مصر منذ 13 يوما من بالده 
مرورا مبطار أوروبي وسيط. ومت االشتباه في حالته منذ عدة أيام 
مع آخرين، وثبت إيجابية حالته مبفرده وسلبية العينة بالنسبة 

لزمالئه.
في  العاملية،  الصحة  ومنظمة  الصحة  الوزارة  وذكرت 
كورونا  لفيروس  حاملة  إيجابية  حالة  اكتشاف  لهما  بيان 

املستجد)كوفيد-19( داخل البالد لشخص “أجنبي«.
وأكدت الوزارة في بيانها الذي أصدرته أنها جنحت في اكتشاف 
املستجد،  “كورونا”  لفيروس  إيجابي  أجنبي  لشخص  حالة 
النتائج  من  والتأكد  احلالة  في  االشتباه  فور  أنه  إلى  مشيرًا 
متت  املستجد،  كورونا  لفيروس  إيجابية  جاءت  والتي  املعملية 
اآلن  يتلقى  وهو  بالنجيلة،  العزل  مستشفيي  إلى  إحالته 

الرعاية الطبية الالزمة.
وأضافت الوزارة أنه على الفور مت إبالغ منظمة الصحة العاملية، 
كما مت اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية، حيث مت نقل احلالة بإحدى سيارات 
اإلسعاف ذاتية التعقيم إلى املستشفى لعزله ومتابعته صحًيا 
ولديه  للفيروس  إيجابية  احلالة  أن  موضًحا  عليه،  واالطمئنان 
الشخص  إن  وقال  مستقرة.  وحالته  بسيطة،  مرضية  اعراض 
عمله  مقر  إلى  املاضي،  فبراير   19 يوم  الي مصر  دخل  الكندي 

الذي يبعد 120 كم عن مدينة مطروح.
وقررت وزارة الصحة وضع قرابة 1500 شخص من اخملالطني له 

والعاملني بشركة البترول في احلجر الصحي ملدة 14 يوما.

اأثي�بيا تن�صحب من مفاو�صات �صد النه�صة 

وتقرر بدء ملئ اخلزان

سد  بشأن  الثالثي  االجتماع  في  املشاركة  من  انسحابها  إثيوبيا،  أعلنت 
النهضة املقرر عقده في العاصمة األمريكية واشنطن.

لن  اإلثيوبي  التفاوض  فريق  “إن  اإلثيوبية،  والطاقة  والري  املياه  وزارة  وقالت 
يشارك في االجتماع ألنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب املصلحة داخل 

البالد”، دون مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن إثيوبيا ومصر والسودان جتري محادثات مكثفة منذ ما يقرب 
من 8 سنوات حلل خالفها حول استخدام مياه النيل. وعقدت الدول الثالث 
سد  حول  الدولي،  والبنك  املتحدة  الواليات  بوساطة  احملادثات  من  جولة 

النهضة اإلثيوبي الكبير، حلل اخلالفات.
وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد أعلن أن واشنطن سلمت اخلرطوم 
والقاهرة وأديس أبابا، مسودة اتفاق، حول آلية ملء وتشغيل “سد النهضة«.

اخلزانة  من  االتفاق  تسلمت مسودة  الثالث  “الدول  بأن  عباس  ياسر  وصرح 
األمريكية لتدرسها، وجتتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن«.

القضايا، وخاصة  االتفاق على 90% من  مت  أنه  السوداني،  الري  وزير  وأضاف 
الرئيسية منها بخصوص امللء والتشغيل، مشيرا إلى أن ما تبقى من نقاط 
تعد بسيطة وفنية. وأشار عباس إلى أن املسودة تعتبر ثمرة تفاوض استمر 

أعواما بني الدول الثالث.

مر�س غام�س باإثي�بيا ُيغري مالمح ال�جه 

وي�ؤدي لل�فاة

 بالتزامن مع حالة الرعب التي تسيطر على العالم، منذ حلول العام 
احلالي، مع انتشار ظهور فيروس الكورونا بالصني، أصيبت العاصمة 
أديس أبابا بظهور مرض غامض بإثيوبيا، يُغير مالمح الوجه ويسبب 

الوفاة بشكل فوري.
 اعراض املرض

غامض  مرض  ظهور  ان  العاملية،  الصحة  منظمة  من  تقرير  وقالت 
في إثيوبيا، مؤكدة أن أعراضه تتمثل في حتول عني املصاب من اللون 
العادي إلى األصفر، فضالً عن ارتفاع درجة حرارة اجلسم لتصل إلى 40 
درجة مئوية.  أضاف التقرير، أن املرض يتسبب في حتول لون الكف األيد 
إلى اللون األصفر، وانعدام الشهية، وأرق مينع صاحبه من النوم، ليصل 

في النهاية إلى املوت.
أماكن املرض في إثيوبيا

كشفت التقرير أن املرض الغامض في إثيوبيا ظهر في محيط مشروع 
الغاز والتنقيب عن النفط الصيني، وذلك النتشار النفايات السامة، 

األمر الذي يسبب نزيًفا من األنف والفم فور االستنشاق.

ال�صع�دية تلغي العمرة وال�صياحة 

الدينية م�ؤقتا

 في ظل تفشى فيروس كورونا املميت في معظم دول العالم 
وما يشكله من خطورة تستهدف بشكل  الصني،  قادما من 
التي  الدول  معظم  اتخذت  فقد  البشرية،  التجمعات  أكثر 
احترازية  إجراءات  ألخر  وقت  من  ألشخاص  جتمعات  تشهد 

استباقية ملنع وصول الفيروس ألي شخص.
 ومن املعروف أن اململكة العربية السعودية تستضيف ضيوف 
الرحمن خالل موسم العمرة املمتد على مدار العام وموسم 

احلج السنوي.
دخول  بتعليق  قرارا  السعودية  احلكومة  اتخذت  فقد  لذا   
اململكة ألغراض العمرة والسياحة مؤقتا.  قالت وزارة اخلارجية 
الدخول  تعليق  قررت  اململكة  إن  “تويتر”،  على  السعودية 
ألغراض العمرة وزيارة املسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
بالتأشيرات  الدخول  تعليق  أيضا  قررت  اململكة  أن  وأضافت   
فيروس  فيها  يشكل  التي  الدول  من  للقادمني  السياحية 

كورونا خطرا.
ومواطني  السعوديني  استخدام  تعليق  أيضا  الوزارة  وأعلنت 
دول مجلس التعاون اخلليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل 
املوجودون  السعوديون  ذلك  من  ويستثنى  اململكة.   وإلى  من 
في اخلارج في حال كان خروجهم من اململكة ببطاقة الهوية 

الوطنية.
إنها تهيب مبواطني اململكة عدم  وقالت اخلارجية السعودية 

السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
 وأكدت اململكة العربية السعودية أن هذه اإلجراءات مؤقتة، 

وتخضع للتقييم املستمر من قبل اجلهات اخملتصة.

اجلي�س الأمريكي ي�ؤكد ا�صتعداده 

مل�اجهة خطر “ك�رونا«

أعلن اجليش األمريكي، أنه ميتلك اجلاهزية الكاملة للتعامل 
مع فيروس كورونا املستجد. وأكد مارك ميلى رئيس هيئة 
األركان األمريكية املشتركة، خالل مؤمتر صحفي مبقر وزارة 
الدفاع، أن تأثير فيروس كورونا على القوات األمريكية في 

“ضئيل  اخلارج 
للغاية«.

ميلي  وأضاف 
القوات  أن 
يكية  مر أل ا
مختبرات  متتلك 

مخصصة 
لقاح  لتطوير 
لفيروس  مضاد 
كورونا املستجد.

وفاة  حالة  ثاني  تسجيل  األمريكية  السلطات  وأعلنت 
بعد  رعاية،  دار  في  يقيم  لرجل  املستجد  كورونا  بفيروس 

يوم من اإلعالن عن أولى ضحايا املرض الغامض.
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الكتاب  في  اإللهي  الوحي  يقول 
املقدس »ليوف الرجل املرأة حقها، 
وكذلك املرأة أيضا الرجل« كو1)7-

)3
»الزواج  بيتشر  وارد  »هنرى  يقول 
يحلق  أجنحة  املرء  يهب  السعيد 
الزواج  أما  السماء.  في  بها 
قيود  إال  فيه  فليس  التعيس، 

تواجه  اجلديدة  مجتمعاتنا  في  وسالسل. 
هو  ما  منها  عديدة  العربية مشكالت  األسر 
في  يظهر  قد  ما  ومنها  الهجرة  قبل  موجود 
على  املشكالت  هذه  أهم  ومن  املهجر  بالد 
إلى  األحيان  أغلب  في  تؤدى  والتي  االطالق 
نتائج مدمرة على معظم االسر هي مشكلة 
أبعاد  شرح  في  أميناً  أكون  ولكي  الطالق. 
وأسباب الطالق، فقد يكون أيضاً الطالق حل 
ملشكلة حقيقية موجودة داخل االسرة وغير 

قابلة للحل او قد يكون بداية حلياة جديدة.
ومن الواضح في اآلية السابقة أن الزواج عبارة 
عن معادلة متزنة من طرفني متزنني، الطرف 
األول في املعادلة يجب أن يُعطى الرجل املرأة 
يجب  املعادلة،  من  الثاني  والطرف  حقوقها، 
تظل  وبهذا  حقوقه.  الرجل  املرأة  تُعطى  أن 
املعادلة متزنة أما إذا أعطى الرجل املرأة أكثر 
أو أقل من حقوقها وبالعكس لو اعطت املرأة 
فستنكسر  حقوقه،  من  أقل  أو  أكثر  الرجل 
الطالق  وأسباب  املشاكل.  تبدأ  وهنا  املعادلة 
في بالد املهجر تختلف كثيراً عن أسبابه في 
اجلزء  مصر  في  الطالق  أسباب  فمثالً  مصر 
املرمة  العالقات  بسبب  يكون  منها  األكبر 
خارج الزواج وبعدها املشاكل واالمور املادية ثم 
تدخالت عائالت الزوجني في احلياة الشخصية 

لألزواج وأخيراً اإلدمان. 
أما في بالد املهجر فاألسباب كثيرة ومتنوعة 
ولهذا ترتفع نسبة الطالق في بالد املهجر عن 
نسبة في مصر أو البالد العربية االخرى فقد 
يكون السبب الزوج أو الزوجة ومن املمكن أن 
في  احلياة  ومشاكل  ضغوط  أو  االبناء  يكون 
والعادات  احلرية  تكون  ورمبا  اجلديدة  اجملتمعات 
إلى  يؤدى  سبب  وأخطر  اجلديد.  اجملتمع  في 
وخصوصاً  االصدقاء  هو  رأيي  في  الطالق 

اخملتلفني في اجلنسية. 
فالرجل  الرجل،  وهو  األول  بالسبب  ولنبدأ 
يصل  عندما  خاصة  واملصري  عامة  الشرقي 
على  ويسود  يشغله  ما  كل  اجلديد  بلده  إلى 
فكره هو أن يثبت نفسه بأي شكل أو طريقة 
هدفة  لتحقيق  وقته  كل  يشغل  فنجده 
وأسرة  بيت  له  أن  ينسى  جتعله  قد  بطريقة 
وزوجة تريد من يحتويها ويسندها في سنني 
غربتها األولى، فنجد بدل أن تستند املرأة على 

رجلها جند العكس وتزداد الضغوط 
في  املسؤوليات  وتكثر  املرأة  على 
الرجل  يقلل  تشعر  الوقت  هذا 
يكون  قد  التي  لألسرة  أهميته  من 
لهثه  خضم  في  نساها  بالفعل 
الرجل  يسمح  وقد  نفسه  إلثبات 
في بعض االحيان بتكوين صداقات 
خارج اطار الزواج وهذا يكون سهالً 
في معظم بالد املهجر وقد يُعتبر الرجل هذا 
التصرف مكافأة لنفسه إذا أصبح جناحاً من 
وجهة نظره أو قد ينكسر حتت ضغوط احلياة 
والعادات  االدمان  إلى  ويتجه  املهجر  بالد  في 
اجملتمعات  تلك  في  بكثرة  املتوفرة  السيئة 
ويصبح  بزوجته  الضرر  احلاق  في  ويبدأ 
احلياة  وتغدو  والسالسل  بالقيود  ملئ  الزواج 

مستحيلة. 
أن  فنجد  الزوجة،  واألهم  الثاني  السبب 
يعيشون  كانوا  العربيات  الزوجات  معظم 
من  مبجموعة  األم  بالدهم  في  أزواجهم  مع 
العادات والتقاليد احلاكمة للمجتمع في تلك 
اجلديد  اجملتمع  إلى  تأتى  عندما  ولكن  الدول 
وعندما  هي  تتوقعه  قد  ما  تفوق  حرية  جتد 
حتياه  وما  بلدها  في  تعيشه  كانت  ما  تقارن 
كانت  كلها  القدية  حياتها  بأن  تشعر  اآلن 
القدية  مشاكلها  اجترار  في  وتبدأ  خاطئة 
مع زوجها قبل الهجرة، وألن السيدة العربية 
عامة واملصرية خاصة تعتمد على عاطفتها 
ان  فتقرر  القرارات  اتخاذ  في  كبيرة  بنسبة 
هذا الزوج ليس مناسب وأنها تريد أن تبدأ من 
وتبدأ  أحالمها  فتى  يكون  قد  أخر  مع  جديد 

القصة املشهورة. 
على  واألهم  األخطر  وهو  الثالث  السبب 
االطالق، هو االصدقاء وخصوصاً الذين يكونون 
من جنسيات مختلفة فكل دولة وطائفة لها 
طابعها اخلاص بالنسبة للعالقة بني الزوجني، 
يأتي  االصدقاء  تدخل  األحيان  أغلب  وفى 
بالضرر على أحد الزوجني. فمنهم من ينصح 
الزواج  لكسر  يهيجون  وأخرين  املادي  بالتحرر 
والعيش  القرارات  اتخاذ  في  للتحرر  فقط 
واألغلبية  الزواج،  فكرة  عن  بعيداً  بحرية 
أحد  لتبرير  الكرامة  كلمة  يستخدمون 
هم  االصدقاء  هؤالء  الطالق  لطلب  الزوجني 
واالغرب  الشر،  بداخلهم  مرضى  باحلقيقة 
من هذا أنهم ال يسمحون ألحد أن يقترب أو 
يعتبرونها  التي  الزوجية  حياتهم  من  يتدخل 
بكل  زواجهم  عن  ويدافعون  حمراء  خطوط 
االخرين  حياة  يستبيحوا  ولكنهم  ضراوة 
ليعبثوا بها وهذا ليس خطائهم بل خطأ من 

سمح لهم بذلك... 
وللحديث بقية في العدد القادم.   

الطالق يف املهجر... ما ال�شباب؟
بقلم: جمدي حنني

تعايف ثالث حالت كورونا يف اأونتاريو 
من بني 18 م�شاب 

أونتاريو  في  كورونا  بفيروس  جديدة  اصابة   18
بعد  االن،  حتى  املصابة  احلاالت  اجمالى  هم 
من  عائد  بعضها  جديدة  حاالت  ثالثة  اكتشاف 
عزلة  في  منهم   15 مصر،  من  وبعضها  إيران 
التي اكتشفت  ذاتية وتعافى 3 افراد، اما احلاالت 

ايجابيتها للفيروس فهي كالتالي:
سافرا  يورك  منطقة  في  يعيشان  وزوجته  زوج 
العمر  البالغة من  املرأة  تزال  وال  أيران  الي  مؤخرا 
34 عاما وزوجها في عزلة ذاتية وكانا قد ذهبا الى 

مستشفى ماكنزي في ريتشموند هيل
زوج وزوجته من مدينة إجاكس وكانت املرأة البالغة من العمر 51 عاما قد عادت مؤخرا من رحلة الي إيران 
ولم يذهب معها زوجها وقد ذهب االثنان الي مركز الرعاية الصحية في ليكريدج في إجاكس وبيكرينج 

وهما في عزلة ذاتية
رجل في الـــــ 60 من عمره من تورنتو وكان في رحلة مؤخرا الى أيران وهو في عزلة ذاتية في منزله

رجل في الـــــــ 50 من عمره من منطقة يورك واخوه ايضا في الــــــ 50 من عمره وقد عاد االثنان من 
مؤخرا من إيران وهما في عزلة ذاتية في منزلهم 

سيدة في الــــــ 70 من عمرها من مدينة نيوماركت كانت في رحلة مؤخرا الى مصر وقد ذهبت الي 
املركز الصحي “سوث الك” وهي في عزلة ذاتية

رجل في الـــــــ 80 من عمره وكان في رحلة الى مصر برفقة السيدة السابقة وتناوال معا العشاء وقد 
ذهب الرجل الى مستشفى سكاربورو وهو في عزلة ذاتية

رجل في الـــــــ 60 من عمره وزوجته وكانت الزوجة سافرت الى إيران مؤخرا ولم يذهب معها زوجها 
وكانا قد ذهبا الى مستشفى صني بروك وهما في عزلة ذاتية

سيدة في الــــــ 20 من عمرها من تورنتو عادت مؤخرا من الصني وكانت قد ذهبت الى مستشفى “نورث 
يورك” وهي في عزلة ذاتية.

كندا لن تدفع ثمن ترتيبات الأمن لالأمري هاري 
وميجان بعد نهاية ال�شهر اجلاري

أجل   من  مأزق  في  الكنديني  الضرائب  دافعوا  يكون  لن 
حماية االمير هاري وميجان عندما تنتهي مهامهم امللكية 
الرسمية بعد نهاية شهر مارس، وقال مكتب وزير السالمة 
عن  التوقف  تعتزم  الكندية  احلكومة  ان  بلير  بيل  العامة 
اجلاري،   مارس   31 من  اعتبارا  للزوجني  حماية  خدمة  تقدمي 
وان دوق ودوقة ساسكس الذين اختاروا االنتقال للعيش في 
كندا لفترات قصيرة، قد قدموا  لنا ظروف غير مسبوقة، وإن 
الشرطة الفيدرالية الكندية قدمت لدوق ولدوقة ساسكس 

تغير  مع  املقبلة متشيا  االسابيع  في  تتوقف عن هذا  2019، وسوف  نوفمبر  امنية من شهر  مساعدات 
وضعهم. وذكرت وسائل االعالم البريطانية ان رئيس وزراء كندا جسنت ترودو قد أعطى اململكة املتحدة 
التزاما بان تساهم كندا في تأمني سالمة الزوجني، لكن ترودو لم يؤكد ذلك ابدا، وقال ترودو ان احلكومة 
ومسؤولني  ترودو  وكان  للزوجني،  االمنية  الترتيبات  حول  مفاوضات  أي  في  بالفعل  تشارك  لم  الكندية 
حكوميني قد أشاروا الى ضرورة احلفاظ على سرية الترتيبات االمنية للزوجني كسبب لعدم الكشف عن 

الترتيبات التي مت اتخاذها للزوجني.
وقال وزير الشؤون اخلارجية فرانسوا شامبان ان حكومة كندا تخطط لوقف الترتيبات االمنية للزوجني، 
املناسب  من  انه  يعتقدون  كنديني  خمسة  كل  من  فقط  واحد  ان  وجدت  قد  الرأي  استطالعات  وكانت 
التماسا  بتقدمي  الكنديني  الضرائب  دافعي  احتاد  قام  ولكن  الزوجني،  تأمني  الضرائب في  اموال  استخدام 
الي مكتب رئيس الوزراء وقع عليه 80 ألف كندي وأصروا فيه على عدم استخدام اموال دافعي الضرائب 
لتامني ترتيبات االمن للزوجني، وقال خبراء االمن ان تكلفة حماية الزوجني في كندا تتراوح ما بني 10 ماليني 

و30 مليون في السنة.

هجوم ع�شوائي مبطرقة على �شيدة ت�شري يف 
ال�شارع... وال�شرطة ت�شفه بــــ “العمل الإرهابي”

وصفت شرطة تورنتو الهجوم الذي قام به سعد اختار مبطرقة على 
ارهابي،  عمل  بانه  مصرعها  عن  اسفر  مما  الشارع  في  تسير  سيدة 
الهجوم  املتعمد بسبب  القتل  تهمة  عاما(  أختار)30  ويواجه سعد 
مبطرقة على السيدة هاجن كام اني تشو 64 سنة والتي كانت تسير 

شرق شارع شيبارد بالقرب من شارع ماركهام.
وقام املدعي العام بإلقاء تهمة القتل املتعمد على سعد ثم توصلت 
الشرطة ألدلة تقود الى االعتقاد بانها جرية ارهابية واتصلت شرطة 
تورنتو بالشرطة الفيدرالية التي حتقق في جرائم اإلرهاب، وقد سلم 
باي  ارتباط  له  كان  إذا  يتضح  ولم  للشرطة،  نفسه  اختار  سعد 

جماعة إرهابية.
وقالت والدته ان ابنها اعتاد على السير كل يوم الى املسجد القريب والبقاء خارجا ملدة ساعة وان الهجوم 
الذي مت على السيدة لم يقع على طريق عودته الى املنزل، وقالت ان ابنها مصاب مبرض عقلي وال يريد ان 
يساعده أحد وهو يدرس بدوام جزئي في جامعة رايرسون في برمجة الكمبيوتر، هذا ومن املقرر ان يثل 

سعد امام املكمة نهاية مارس اجلاري.
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حل االزمة املصرية االثيوبية حول مل خزان سد النهضة 
في مواسم االمطار فقط

أيام  خالل  عقب  على  راسا  انقلبت  بل  االحداث   تسارعت 
املصرية صراحة  اخلارجية  أعلنت  العام  بداية  ففي  قليلة، 
النهضة  سد  حول  االثيوبية  املصرية  املباحثات  بفشل 
وطريقة ملء احلزان مما أصاب املصريني باإلحباط واستشرت 
اخملاوف في مفاصل الدولة من الشح املائي الوشيك ومحاولة 

اتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة ذلك من معاجلة ملياه الصرف 
وخالفه.

واشنطن  اجتماعات  كانت  حتى  أيام  سوى  متضي  لم   ثم 
أيام   3 مدار  على  عقدت  والتي  النهضة  سد  ملفاوضات 
الثالث،  الدول  في  واخلارجية  املائية  املوارد  وزراء  بحضور 
قد  ترمب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  منها  جزء  في  وشارك 
انتهت إلى مسودة اتفاق حول ملء وتشغيل السد اإلثيوبي 
على أن يتم التوصل إلى االتفاق النهائي بعد أسبوعني من 

االجتماع االول.
وكشفت مسودة البيان الذي انتهى اليه االجتماع االول أنه 
سيتم تنفيذ عملية تعبئة وملء السد على مراحل وبطريقة 
تكيفية وتعاونية تأخذ في االعتبار الظروف الهيدرولوجية 
للنيل األزرق واألثر املتمل للتعبئة على اخلزانات في مجرى 
التعبئة ستتم خالل موسم  أن  النهر، كما مت االتفاق على 
وستستمر  أغسطس،  إلى  يوليو  من  عام  بشكل  األمطار، 

في سبتمبر وفقاً لشروط معينة.
وأكدت مسودة االتفاق أن مرحلة امللء األولى يجب أن تتوفر 
االتفاق  ومت  البحر،  سطح  مستوى  فوق  متراً   595 ملستوى 
على أنه سيتم تنفيذ املراحل الالحقة من امللء وفقاً آللية 
الهيدرولوجية  الظروف  بناًء على  االتفاق عليها، وحتدد  يتم 
ويوفر  إثيوبيا  في  امللء  أهداف  يتناول  بشكل  األزرق  للنيل 
توليد الكهرباء لها، ويقدم تدابير التخفيف املناسبة ملصر 
واجلفاف  اجلفاف  سنوات  من  طويلة  فترات  خالل  والسودان 

لفترة طويلة.
وكانت مصر قد اتهمت إثيوبيا بالتعنت في املفاوضات قبيل 
اخلارجية  وزارة  وقالت  واشنطن،  في  احلالي  االجتماع  عقد 
الذي ُعقد  النهضة  الوزاري حول سد  املصرية، إن االجتماع 
يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من 
املرفوضة جملة وتفصياًل، وانطوى على تضليل  املغالطات 
ملسار  متاًما  منافية  وقدم صورة  للحقائق،  وتشويه  متعمد 
املفاوضات وملواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار 
التي  الثالثة،  الوزارية  االجتماعات  وفى  االجتماع  هذا  في 
سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين املاضيني ملناقشة 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

االجتماعات  هذه  أن  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
تقدم  حتقيق  إلى  تفِض  لم  األربعة  الوزارية 
ملواقف  وتبنيها  أثيوبيا  تعنت  بسبب  ملموس، 
نيتها في فرض األمر  مغالى فيها، تكشف عن 
الواقع وبسط سيطرتها على النيل األزرق، وملء 
وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح 
بوصفها  مصر  وباألخص  املصب  لدول  املائية 
دولة املصب األخيرة، مبا يخالف التزامات إثيوبيا 

وفي مقدمتها  الدولية،  واألعراف  املعاهدات  وفق  القانونية 
اتفاق إعالن املبادئ املبرم في 23 مارس 2015.

 
الطائرة  باسقاط  ترد  وإيران  السلماني...  تقتل   أمريكا 

األوكرانية
حول  ترقبا  األكثر  هي  اإليرانية  االمريكية  التوترات  تعتبر 
العالم وهي التي كانت تنذر ببوادر حرب عاملية ثالثة خاصة 
ملا حتتويه البلدين من أسلحة نووية كفيلة بالقضاء خالل 

ساعات على نصف سكان الكرة األرضية.
بعدما امر الرئيس األمريكي دونالد ترامب امرا باغتيال قاسم 
السليمانى وهو ليس بالشخص العادي، بل هو الرجل الثاني 
ميليشياتها  ومهندس  املرشد،  بعد  اإليراني  النظام  في 
التي تعد أبرز أدوات متددها في املنطقة، وينظر كثيرون إلى 
سليماني على أنه أبرز قائد عسكري في إيران، وهو اخملطط 
واآلمر والناهي في كثير من األمور السياسية والعسكرية 
واألمنية. وال يبدو أن خليفة سليماني قادر على ملء الفراغ 

الذي خّلفه.

أمام  اإليراني  النظام  من جهة أخرى وضع مقتل سليماني 
معضلة صعبة للغاية، إذ توعد مسؤولوه باالنتقام الشديد 
لكن ذلك قد يؤدي إلى رد أميركي ساحق كما توعد ترامب، 
وفي الوقت نفسه، سيؤدي االمتناع عن الرد إلى ازدياد حالة 
السخط الشعبي في الداخل، وستبدو ضعيفة أمام العالم 

“بعد الكالم الناري” الذي صرح به روحاني والنظام اإليراني.
قصف  تعمدت  إيران  أن  أميركية  عسكرية  مصادر  وذكرت 
مناطق بعيدة عن أماكن اجلنود في قاعدة عني األسد اجلوية 
لسقوط  طهران  حتاشي  يظهر  مما  أربيل،  وفي  األنبار  في 
فقد  دقيقة  صواريخ  امتالكها  رغم  أميركيني،  ضحايا 

اعلمتهم مبوقع وتوقيت الضربة قبل وقوعها
القوات  نحو  ساحقة  ضربة  توجيه  إلى  طهران  تسع  ولم 
األميركية التي تتمركز في املنطقة، كما توعد قادة نظامها 
في األيام املاضي، إذ ظهر القصف الذي دام أقل من نصف 

ساعة منضبطا.
ورغم أن كل املصادر العراقية واألميركية تؤكد عدم سقوط 

اإليراني  النظام  دعاية  أن  إال  قتلى،  أو  جرحى 
أميركيا  80 عسكريا  مقتل  زعم  على  أصرت 
في قصف قاعدة عني األسد في األنبار، فيما 
أن  اإليراني  الداخل  إلقناع  محاولة  أنها  يبدو 

الطرف األميركي يخفي خسائره.
 أما املرشد اإليراني علي خامنئي، فقد وصف 
من جانبه الضربات الصاوخية التي لم تصب 
شيئا مهما بأنها “صفعة على وجه أميركا«.

وتعمدت إيران دفن جثمان سليماني فور انتهاء الضربات، في 
إشارة دعائية ونفسية بأنها انتقمت له، مما يدل على رغبتها 

في إنهاء هذا الفصل متاما.
من جهة أخرى اسقطت طهران طائرة اوكرانية كانت تطير 
في مجالها اجلوي بصواريخ إيرانية واعتذرت عن ذلك مبررة ما 
حدث انه غير مقصود مبررين فعلتهم بانها جاءت من ضمن 
التأهب  حالة  في  البالد  تتخذها  التي  االحترازية  اإلجراءات 
فهدأت  عادت  ثم  االمريكية.  املتحدة  الواليات  مع  للحرب 
األمور بني البلدين ولو كان هدوءا سطحيا مما ينبأ بتاجي او 
الغاء احلرب العاملية الثالثة املزعومة والتي ينتظرها العالم 

بأيدي مرتعشة.
القرن« قبل االنتخابات  ترامب يستعجل عرض »صفقة 

اإلسرائيلية
ذكرت تقارير أن الرئيس األمريكي يستعجل عرض »صفقة 
الصفقة  هذه  كون  اإلسرائيلية،  االنتخابات  قبل  القرن« 
األمريكيني  اليهود  أصوات  من  عددا  جتير  قد  للجدل  املثيرة 

لصاحله.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد استعد لطرح خطته 
للسالم في الشرق األوسط واملعروفة بـ”صفقة القرن”، لكن 
عدة  فحواها  عن  الكشف  لتأجيل  اضطر  األبيض  البيت 
مرات بعد فشل رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو في 

تشكيل حكومة جديدة مرتني في العام األخير.
تشكيل  بعد  اخلطة  تفاصيل  تُعرض  أن  املقرر  من  وكان 
احلكومة اإلسرائيلية، عقب انتخابات أبريل 2019، لكن نشر 
بـ”إسرائيل”  عصفت  سياسية  أزمة  بسبب  تأجل  اخلطة 

عقب االنتخابات، وحالت دون تشكيل حكومة.
جدير بالذكر أن “صفقة القرن” يتردد أنها تقوم على إجبار 
الفلسطينيني، مبساعدة دول عربية بينها اإلمارات والبحرين 
والسعودية، على تقدمي تنازالت مجحفة ملصلحة “إسرائيل”، 
خاصة بشأن وضع مدينة القدس املتلة، وحق عودة الالجئني، 
وحدود الدولة الفلسطينية املأمولة. ولكن في حقيقة االمر 
الواليات  الصفقة سوى  تلك  تفاصيل عن  أي  يعرف  أحد  ال 

املتحدة وإسرائيل.
العام اجلديد 2020  معظم تلك االحداث حدثت مع مطلع 
او  خالفات  تسوية  من  كبير  حد  الى  مطمئن  معظمها  و 
تهدئتها بني كثير من الدول الكبرى و أيضا بني دول الشرق 
معظم  جتاه  عاملية  طمأنينة  برسالة  يبعث  مما  األوسط 
االحداث و القضايا بشكل عام و تأجيل شبه مفتوح الندالع 
الوقت احلالي،  العالم في غنى عنها في  ثالثة  حرب عاملية 
خاصة انها لو اندلعت ستقضى على اكثر من نصف سكان 
العالم، في وقت فيه مازالت الكثير من الدول حتاول النمو 
االقتصادي مثل مصر او حتاول احلفاظ على نظامها القائم 
القوات  من  التحرر  يحاول  بعضها  و  ليبيا  و  سوريا  مثل 
الدخيلة مثل العراق و بعضها مازالت لديه حروبه الداخلية 
العالم مازال يشتعل و لكن اخبارا  اليمن،  و  مثل السودان 

طيبة تلوح في سماء 2020 مبشرة باخلير للجميع.

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

ام هل ي�شكل 2020 عام انفراج الأزمات يف ال�شرق الأو�شط... 

ايران ت�شقط طائرة اوكرانية ردا على مقتل ال�شليماين... 

وانفراجه يف املباحثات امل�شرية الأثيوبية حول �شد النه�شة... و«�شفقة القرن« تعود تلوح يف الأفق من جديد
حتليل: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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املوسيقى  من  قطعة  في  بقوة  حاضرة  جتدها  قد  السعادة 
وجهك  على  رقيقة  ابتسامة  ترسم  حيث  الكالسيكية، 
إنك  واملدهش  النفسي،  بالسالم  وتشعرك  تسمعها،  عندما 
حتاورها، وحتاورك ويتحقق ذلك في وجود مايسترو متميز مثل 
رسام املوسيقى املايسترو »نادر عباسي«، فهو يرسم نغمات 

املوسيقى رسماً دقيقاً مبهارة وإتقان وعشق.
من  عزفه  املقصود  املوسيقى  العمل  يرسم  نادر  املايسترو 
خاصاً  شكالً  ويعطيه  قالب  في  ويضعه  األوركسترا  قبل 
املوسيقية،   املقطوعة  فتصبح  املؤلف،  بروح  االحتفاظ  مع 
كالصورة الصوتية يشعر بها ويحسها ويفك رموزها وينقلها 
إلى األوركسترا، فهو ينسق بني اآلالت املوسيقية اخملتلفة من 
أجل أن يظهر شكل املوسيقى، مثلما يقف الرسام أمام ألوانه 
ليختار منها ما يحب،  ولكنه هنا يقوم نادر عباسي بإضافة لوناً 
صوتياً للجملة املوسيقية في حركات رشيقة واضحة يتميز 
بها، وهنا يأتي دور العصا التي حتملها يداه في ضبط اإليقاع 
ودخول اآلالت املتدرج وابتداء اجلملة املوسيقية وانتهائها، فهو 
مدرك لكل املصاعب التي قد يواجهها كل عازف أثناء عزفه 
العازف  مع  تفاعله  في  بوضوح  هذا  يظهر  وقد  مقطع،  ألى 

كونشيرتو  يؤدى  الذى  املنفرد 
آلة  أي  أو  الكمان،  أو  للبيانو، 
أخرى فتجده يتابع خطوة خطوة 
كالصقر  ويترقب  املنفرد  عزفه 
فينقلها  ينويها،  التي  اخلطوات 
األوركسترا،  عازفي  إلى  مباشرة 
فتتحرك عصاه بانسياب ورشاقة 
فإلى  اليسار،  إلى  ثم  أسفل  إلى 
باحساس  أعلى  فإلى  اليمني، 

وعشق ملوسيقى باخ، وشوبان، وبيتهوفن، وموتسارت وغيرهم 
بأعمالهم  لنستمتع  الكالسيكية  املوسيقى  عظماء  من 

بقيادة املايسترو نادر عباسي.
خاص  نوع  من  لكاريزما  امتالكه  هو  عباسي”  نادر  جناح”  سر 
الرقى عنوانها وإحساسه املرهف بوتيرة الزمن وضرورة االسراع 
األحاسيس  بكل هذه  اجلمهور معه  وبالتالي يشعر  واالبطاء 
وهو جالس مكانه على كرسيه، وهنا يظهر احلوار املوسيقى 
املمتع بني اجلمهور ورسام املوسيقى املايسترو املتميز واملبدع 

“نادر عباسي”!

ر�شام املو�شيقى
نسرين عيسى- ساسكاشوان

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

)3( ثورات المازيغ
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

عليه  تأبى  كانت  االمازيغي  للشعب  البدوية  الطبيعة  ان 
اخلضوع والطاعة للمحتل، ولم يقبل به إال مغلوبا على امره. 
ولهذا ظلت القبائل البعيدة خارجة عن سلطة الرومان الذين 
تريبوليس،  مثل  الساحل  مدن  بعض  على  يسيطرون  كانوا 
وقرطاج وغيرهما. وعند الغزو العربي، كانت العالقة بني الروم 
واالمازيغ مستقرة نسبياً، وتقوم على تبادل املصالح التجارية. 
التي  للشعوب  اإلنسانية  االبعاد  يدركون  كانوا  الرومان  ألن 
وقوانني  وفق نظم  وكانوا يحكمونها  كانت حتت سلطانهم؛ 
التي  البالد  تلك  في  والهدوء  االستقرار  تضمن  مدروسة 

استولى عليها اجدادهم الوثنيون منذ عدة قرون. 
في  االجحاف  وجتنب  اجلور،  عدم  هو  االستقرار،  ضمانات  وأول 
الطائلة  االموال  عن  املؤرخون  ذكره  ما  ذلك،  ودليل  اجلزية. 
على  يدل  مما  السيف؛  بقوة  االمازيغ  من  العرب  اخذها  التي 
انهم كانوا ينعمون باحلرية والعيش الرغد قبل الغزو العربي 

لبالدهم مما ادى الى تكدس هذه االموال الطائلة في ايديهم. 
دهمتها  منذ  وثرواته  استقراراه  يفقد  افريقية  شمال  وبدأ 
التي  )التجريدات(  اخلاطفة  الغارات  بدءا من  العربية،  اجليوش 
وتنهب  تقتل  كانت  والتي  واحلني  احلني  بني  يشنونها  كانوا 
االستيطاني  الغزو  واثناء  سبيال؛  اليه  تسطيع  ما  وتسبي 

املكثف، والذي كان اكثر شراسة. 
ومبنطق االستعالء، كان االفاحتون اجلدد يعاملون اصحاب البالد 
معاملة العبيد، وال يقبلوا منهم غير اخلضوع املطلق والطاعة 
العمياء. وقد راينا ذلك في طريقة تعامل عقبة ابن نافع مع 
كسيلة )اكسيل( واهانته له في وسط قومه، على الرغم من 
اسالمه على يد ابي املهاجر دينار. وكانوا ينظرون إليهم نظرة 
على  والعلوج،  والكفار  واجملوس  بالبربر  ويسمونهم  الدونية 
الرغم من انهم غزوا بالدهم وقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم 

واطفالهم. ثم فرضوا عليهم اجلزية اخمللدة واستعبدوهم.
     وثاني ضمانات االستقرار هو احترام احلريات اخلاصة لهذه 
الشعوب، وفي مقدمتها حرية العقيدة غير املشروطة، فلم 
يتدخل الرومان في احلياة اخلاصة لسكان البالد التي كانت في 
حوزتهم. والدليل على ذلك ان معظم الشعب االمازيغي ظل 
الروماني  اثناء االحتالل  دينه  وثنيته ولم يجبر على ترك  على 
الذي استمر الكثر من ستة قرون. وملا غزاهم العرب، خيروهم 
بني اجلزية او االسالم او القتال، فكان خيارهم االول هو القتال، 
نساؤهم  وسبيت  واسروا  وقتلوا  الهزائم  حلقتهم  ملا  ولكن 
احد  سوى  امامهم  يكن  لم  اموالهم  وسلبت  واطفالهم 
خيارين اما االسالم واما اداء اجلزية. واكثرهم قبل الشرط االول 

وبعضهم ارتضي بالثاني. 
وكان اصحاب البالد ملزمون باالنفاق على اجليوش 
من  عليهم  يفرض  ما  خالل  من  حتكمهم،  التي 
اجلزية واخلراج والرجال والعتاد واجلواري عند اللزوم، 
وكانوا  حفيظتهم.  يثير  اخلضوع  ذلك  فكان 

واعال للثورة  الفرصة  يتحينون 
كان ينظر اليه الغزاة على انه عصيان وخروج على 
التي طالتهم،  سلطانهم متغاضني عن املظالم 
واولها احتالل ارضهم واخذ مالهم وسبي اهلهم 

الشدة   – العنف  استعمال  من  مناصا  يجدوا  وال  وعرضهم؛ 
املطالبني  الثائرين  اخضاع  اعادة  في   - العربي  االصطالح  في 

بحقهم الطبيعي في احلرية االستقالل. 
التي  املعاناة  بذكر   - وغيره   – املغرب  البيان  كتاب  ويقتظ     
تكبدها السكان االصليون منذ دهمت اجليوش العربية ارضهم 
في  نراه  سوف  والذي  السابقتني؛  القرائتني  في  رأيناه  والذي 
قرائتنا هذه وما يليها للبيان املغرب كما دونه ابن عذاري. يقول 
ابن عذاري ان عبيد اهلل بن احلبحاب ملا تولى امر مصر وافريقية 
فانه  امللك،  بن عبد  واملغرب كله في خالفة هشام  واالندلس 
غازيا  الفهري  نافع  بن  عقبة  بن  عبدة  ابي  بن  حبيب  بعث   «
الى السوس االقصى فبلغ ارض السودان. ولم يقابله احد اال 
ظهر)تغلب( عليه. ولم يََدْع باملغرب قبيلة اال دخلها واصاب من 
السبي امرا عظيما... ثم رجع ساملا ظافرا فغزا صقلية وظفر 

بامر لم يرى مثله »)صـ 81(. 
واخلراج  اجلزية  البالد على  تلك  اخللفاء يحصلون من      وكان 
والعبيد واالماء. وفي حال الغزوات، كانوا يحصلون على خمس 
كان  والباقي  والنصارى،  البربر  من  السبايا  وخمس  الغنائم، 

يترك للقادة واجلنود.
يستحبون  باملشرق  اخللفاء  وكان   « عذاري:  ابن  يقول 
افريقية،  الى عمال  فيها  ويبعثون  املغرب،  طرائف)حسناوات( 
ابن  الى  البربريات املسبيات. فلما افضى االمر  فيبعثون لهم 
احلبحاب منَّاهم بالكثير، وتكلف لهم، او كلفوه اكثر مما كان؛ 
البرابر  عدت  فحينئذ  السيرة؛  وسوء  التعسف  الى  فاضطر 
 .« احلبحاب  ابن  على  باجمعهم  وثاروا  فقتلوه؛  عامله  على 
وتفصيل ذلك – كما يرويه ابن عذاري - ان » عمر بن عبد اهلل 
.. واراد تخميس  املرادي، عامل طنجة وما واالها اساء السيرة 
ما  وذلك  للمسلمني.  فئ  انهم  وزعم  اسلموا(؛  )الذين  البربر 
لم يرتكبه عامل قبله؛ وامنا كان الوالة يخمسون من لم يُجب 
البالد، ووقوع  لالسالم. فكان فعله الذميم هذا سببا لنقض 

الفنت العظيمة املؤدية الى كثير القتل في 
العباد »)صـ 82(. 

التي  البربر  ثورة  اسفرت  فقد  وبالفعل،     
العرب  هزية  الى  املدغري  ميسرة  قادها 
واسماعيل  بطنجة،  املرادي  اهلل  عبد  وقتل 
ولكن  بالسوس.  احلبحاب  بن  اهلل  عبيد  بن 
العرب لم يرضوا بالهزية، فسير عبيد اهلل 
بن احلبحاب خالد بن حبيب الفهري وحبيب 
بن ابي عبدة لقتالهم، ومتكنوا من هزيتهم 
في هذه الواقعة؛ وبعدها اعاد خالد بن ُحميد الزناتي تنظيم 
ابن  يقول  وفيها  ساحقة.  هزية  بالعرب  واحلق  البربر،  شمل 
يبق  لم  حتى  معه  ومن  حبيب  ابي  بن  خالد  فقتل   « عذاري: 
العرب  الوقعة حماة  تلك  في  فقتل  واحد.  رجل  اصحابه  من 
االشراف.  غزة  الغزوة  فسميت  وابطالها  وُحماتها  وفرسانها 
على  فوثبوا  البربر،  ثورة  االندلس  اهل  وبلغ  البالد.  فانتفضت 
اميرهم فعزلوه وولوا عبد امللك بن قطن فاختلت االمور على 
ابن احلبحاب، فاجتمع الناس عليه وعزلوه. وبلغ ذلك اخلليفة 
هشام بن عبد امللك، فقال: واهلل الغضنب لهم غضبة عربية 
  .)83 »)صـ  عندي  واخره  عندهم  اوله  جيشا  لهم  والبعثن 
الشام  اهل  الفا من  اثني عشر  ِعياض على  بن  وبعث كلثوم 
وكتب الى والة االمصار ان يدوه بالرجال فصارت عمال مصر 
واطرابلس وبرقة معه، » فكان صبر وقتال وخاطت خيل البربر 
ورجالتهم كلثوما واصحابه فقتل كلثوم وحبيب بن ابي عبدة 
اهل  هزية  فكانت  العرب  ووجوه  املهاجر  ابي  بن  وسليمان 
افريقية  الى  وافريقية  اهل مصر  وهزية  االندلس  الى  الشام 

»)صـ 84- 86ـ(. 
    وتولى بلج ابن عم كلثوم قيادة من بقي من اجلند نحو عشرة 
بن  امللك  اميرها عبد  واستأذن  االندلس  الى  بهم  وهرب  االف، 
قطن ان يستضيفهم ملدة عام، ثم يرحلوا بعدها؛ ولكنه نكث 
لم  ولكنه  االندلس؛  على  واستولى  قطن،  بابن  وغدر  الوعد، 
يهنأ بها كثيرا، بل ُقتل وتولى امرها ثعلبة بن َسالمة العاملي 
. وثارت عليه البربر مباردة، » فغزاهم وقتل منهم خلقا كثيرا 

واسر منهم نحو االلف ثم انصرف الى قرطبة »)صـ87(.  
    وفي سنة 119ه، وجه هشام عامله على مصر حنظلة بن 
صفوان الكلبي الى القيروان، فقاد اجليش بنفسه لقتال البربر، 
وهزمهم ، »  فكانت القتلى مئة الف وثمانني الفا كما قتل 
حنظلة قائدي البربر، عكاشة الصفري وعبد الواحد – والبقية 

في العدد القادم.
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يحررها سمير اسكندر 

»كورونا« يهدد 

الدوري الإيطايل 

بالإلغاء

أعلن مسؤول في أحد األندية اإليطالية، إن الدوري اإليطالي لكرة القدم مهدد 
باإللغاء، بسبب تفشي فيروس »كورونا« اجلديد. وقال جوسيبي ماروتا، املدير 
التنفيذي لنادي إنتر ميالن اإليطالي إن الدوري اإليطالي، يواجه خطر اإللغاء، 
إذا تأجلت املزيد من املباريات، بسبب تفشي “كورونا”، وفقا ملا نشرته صحيفة 

“ال غازيتا ديللو سبورت” اإليطالية.
لها في وقت  املقرر  والتي كان من  إنتر ميالن مع سامبدوريا،  وتأجلت مباراة 
الدوري  مباريات  ضمن  تأجلت  مباريات   5 من  واحدة  وهي  األحد،  يوم  الحق 
اإليطالي فيما حظرت عدد كبير من املناطق األحداث الرياضية، رغم أنه كان 

مقررا لها أن تلعب خلف األبواب املغلقة.
وسجلت إيطاليا أكثر من 1100 حالة مؤكدة من فيروس “كورونا”، منذ ظهور 
العدوى في املناطق الشمالية الغنية يوم 20 فبراير وتوفي 29 شخًصا على 

األقل.
وقال ماروتا: “تأثيرات كبيرة ستواجهها الفرق مع تأكيد املباريات، خاصة وأن 
الوقت ضيق قد ال يسمح بإنهاء كافة مباريات الدوري«. وتابع قائال “إذا مت إلغاء 

املزيد من املباريات فنحن نواجه خطر إلغاء الدوري برمته«.
واستمر ماروتا “بسبب تأجيل بعض املباريات وخوض فرق أخرى مبارياتها، تغير 

ميزان البطولة بصورة كبيرة، وأصبحنا أمام بطولة مشوهة«.
وبسبب التأجيالت املتكررة بات إنتر ميالن متخلفا بثماني نقاط عن التسيو، 
الذي كان يخوض مبارياته في العاصمة روما ومناطق لم تتأثر بفيروس كورونا.

كشف أشرف صبحي، وزير 
خالل  والرياضة  الشباب 
من  وعدد  جمعته  جلسة 
واإلعالميني،  الصحفيني 
أنه يتم العمل على انشاء 
جلنة »حكماء« من أجل حل 

أزمات كرة القدم املصرية.
مع  تزامناً  القرار،  هذا  يأتي 
التي  املؤسفة  األحداث 
شهدتها مباراة السوبر في 

الناديني، بجانب عدم  والزمالك وما تبعها من عقوبات على  اإلمارات بني األهلي 
حضور الزمالك ملباراة قمة الدوري أمام األهلي مؤخرا.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته “اللجنة اخلماسية إلدارة، تقوم بدورها كلجنة 
لتسيير األعمال ومتابعة بعض البنود التي حددها االحتاد الدولي مثل وضع الئحة 
جديدة واإلشراف على االنتخابات باإلضافة لتسيير أعمال املسابقات واملنتخبات 

لفترة محددة«.
وتابع “يتم التنسيق والعمل من أجل انشاء جلنة للحكماء تضم بعض األسماء 
على رأسها محمود ابورجيله وعصام عبد املنعم وفاروق جعفر، والدهشري حرب 

وأسماء أخرى وذلك من أجل حل مشاكل كرة القدم املصرية وإدارة األزمات«.
قائال “حسن شحاتة  الشأن  والرياضة تصريحاته في هذا  الشباب  وزير  واختتم 

سيكون له دور هام مع الوزارة خالل الفترة املقبلة”.

وزير الريا�شة: 

اأعمل لإن�شاء جلنة حكماء حلل اأزمات 

الكرة امل�شرية.. ودور هام ل�شحاتة

الإيقاف 4 مباريات ينتظر �شيكابال 

حال تخفيف العقوبة

عقوبة  تخفيف  على  الكرة،  احتاد  في  التظلمات  جلنة  استقرت 
بسبب  عليه  املوقعة  الزمالك،  العب  شيكاباال  الرازق  عبد  محمود 
في  أقيمت  التي  املصرى  السوبر  مباراة  شهدتها  التي  األحداث 

اإلمارات، وانتهت بفوز الزمالك على األهلى بركالت الترجيح.
على  عقوبات  البندارى،  سيد  املستشار  برئاسة  الكرة  احتاد  في  االنضباط  جلنة  ووقعت 

شيكاباال باإليقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
فقط  مباريات   4 إلى  مباريات   8 من  شيكاباال  عقوبة  تخفيف  التظلمات  جلنة  وتدرس 
بعدما استقرت أيضا على تخفيف عقوبة محمود عبد املنعم كهربا العب األهلى من 
باحتاد  اخلماسية  اللجنة  مسئولو  وسّلم  فقط.  مباريات   8 إلى  املوسم  لنهاية  اإليقاف 
برئاسة  والزمالك للجنة االستئناف،  الكرة سيديهات مباراة السوبر املصري بني األهلي 
إيقاف  عقوبة  ضد  األهلي  النادي  من  املقدم  التظلم  في  النظر  ليتم  الشوربجى،  عادل 
محمود كهربا لنهاية املوسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة اجلناح الدولي. وقدم 
األهلي تظلما على قرار إيقاف كهربا الحتاد الكرة الذي أحاله إلى جلنة االستئناف برئاسة 
مت  العب  على  تظلم  أي  تقبل  ال  االنضباط  جلنة  أن  بسبب  الشوربجى،  عادل  املستشار 
إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما مت إيقاف كهربا لنهاية املوسم لذا متت إحالته للجنة 

االستئناف.

مدرب برياميدز: هزمنا فريًقا مل يخ�شر 

حتى الآن... وهدفنا الفوز يف العودة

أن  بيراميدز،  لنادي  الفني  املدير  تشاتشيتش  أنتي  أكد 
فريقه جنح في تقدمي أداء رائع خالل مواجهة زاناكو الزامبي 

في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية األفريقية.
وأشار تشاتشيتش في تصريحات خالل املؤمتر الصحفي بعد املباراة، إلى أن جناح فريقه 
زاناكو الذي لم يتلق أي هزية سابقة خالل املسابقة يعد نتيجة  في حتقيق الفوز على 
إيجابية. وقال املدير الفني لبيراميدز: “حققنا الفوز على فريق لم يخسر خالل مشواره 
األفريقي هذا املوسم، وهو أمر رائع جًدا لنا«. وأكمل: “باألمس قلت إننا  نريد حتقيق نتيجة 
إيجابية وجنحنا في ذلك بالفعل، قمنا باحلد من خطورة كراتهم الطولية، ودفاعنا قدم 
أداء رائع«. واختتم: “أود تقدمي التحية إلى زاناكو ألنها مباراة لم تكن سهلة، فزنا باللقاء 
األول ومتبقي مواجهة في القاهرة يجب الفوز بها أيًضا«. وجنح بيراميدز في حتقيق الفوز 

على زاناكو في زامبيا بثالثة أهداف نظيفة، بذهاب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية.

10 اأرقام من فوز الزمالك و�شقوط الرتجي... 

»كارتريون ل ي�شدق«
حقق الزمالك فوزا مهما على الترجي التونسي بثالثة أهداف مقابل هدف في املباراة التي 
جمعتهما في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقترب أبناء ميت عقبة من 

خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للبطولة اإلفريقي.
عبد  بينما سجل  عالء،  ومحمود  بن شرقي  وأشرف  أوناجم  الزمالك محمد  ثالثية  أحرز 

الرؤوف بن غيث هدف الترجي الوحيد.
ونستعرض أبرز 10 أرقام بعد سقوط الترجي من الزمالك:
أشرف بن شرقي هداف مواجهات الفريقني بثالثة أهداف.

الزمالك يحقق فوزه السادس على الترجي في تاريخ مواجهات الفريقني.
كارتيرون يحقق فوزه الرابع على معني الشعباني في تاريخ مواجهاتهما.

كارتيرون تفوق على الترجي بثالث فرق مختلفة.
الزمالك يهزم الترجي للمرة الثانية خالل أسبوعني وبنفس النتيجة.

الزمالك يزور شباك الترجي 6 مرات خالل أسبوعني.
ثالثية الزمالك في مرمى الترجي بصناعة مغربية.

محمود عالء يسجل في مرمى الترجي ألول مرة.
محمد أبو جبل تهتز شباكه للمرة الثانية من الترجي.

فرجاني ساسي يلعب ضد فريقه السابق “الترجي” ويساهم في إسقاطه للمرة الثانية.

الكامريوين �شياكام يقود رابتورز لفوز 
�شاحق على بي�شرز

رابتورز  تورونتو  ليقود  نقطة   21 سياكام  باسكال  سجل 
لفوز ساحق 127-81 على إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة 
األمريكي للمحترفني  وأضاف كايل لوري 16 نقطة ومرر 11 
كرة حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرات وخطف الكرة 
خالل  بيسرز  على  الثالثة  للمرة  رابتورز  ليفوز  مرات  خمس 
مواجهة  أول  في  الفوز  حقق  بيسرز  املاضي.  وكان  الشهر 
بني الفريقني هذا املوسم على أرضه في 23 ديسمبر. وأحرز 
سيرج إيباكا 15 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ليواصل 

رابتورز حامل اللقب نتائجه الرائعة ويحقق فوزه 17 في 18 مباراة. وجاء الفوز بفارق 46 
نقطة ليكون األكبر في تاريخ الفريق. ووصل تقدم تورونتو إلى 49 نقطة عندما سجل 

مات توماس رمية ثالثية قبل 43.7 ثانية من النهاية.



علــــوم و�صحةال�صبت 7 مار�س 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الثامن واخلم�صون بعد املائة 17
dental advice

  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

إلى  وأقرب  بياًضا  أقل  بلوٍن  األسنان  تظهر  العمر  في  التقّدم  مع 
األصفر ويحدث هذا بشكٍل طبيعي بسبب تآكل مينا األسنان وهي 
الطبقة الصلبة اخلارجية لألسنان ومع الوقت تتراكم أسفل منها 
لون  على  احلفاظ  ويكن  العاج،  تسّمى  وأنسجة مصفّرة  ترسبات 
الناس  األسنان من خالل تنظيفها بشكٍل متكّرر ومستمر ويلجأ 
لبعض العالجات املنزلية في محاولة التخّلص من اصفرار األسنان 
ولكن في مرحلة الشيخوخة البُد أن تصبح األسنان صفراء، تُقسم 
واجلوهرية،  اخلارجية  البقع  إلى فئتني هما  األسنان  أسباب اصفرار 
وذلك يتضمن منط احلياة والغذاء وعوامل صحّية، حيث تؤثر البقع 
بسهولة،  وتنظيفه  تلّونه  يكن  الذي  املينا  سطح  على  اخلارجية 
أما البقع اجلوهرية فتحدث في الهيكل الداخلي للسّن مما يجعل 

إزالتها صعًبا.
أسباب اصفرار األسنان: 

يقول األطباء أّن السبب األول وراء اصفرار األسنان هو أسلوب 
احلياة مبا في ذلك األطعمة التي يتناولها الشخص أو املشروبات 
أو العادات اليومية مثل التدخني أو عدم تنظيف األسنان كلها 
احلديث  سيتم  يأتي  وفيما  األسنان  اصفرار  أسباب  من  تعتبر 

عنها بالتفصيل.
األدوية: 

العديد من األدوية قد تتسبب بوجود بقع جوهرية على األسنان، 
مضادات حيوية مثل التتراسيكلني أو الدوكسيسيكلني تعد 
أحد أسباب اصفرار األسنان لدى األطفال الذين يتناولونه قبل 

الثامنة، كما يكن أن يتغير لون أسنان الطفل بسبب تناول  سن 
أو  الرابع  الشهر  بعد  حمله  أثناء  والدته  قبل  من  التيتراسيكلني 
البينادريل  مثل  الهيستامني  ومضادات  الطبيعية،  الرضاعة  خالل 
وبعض األدوية املضادة للذهان واألدوية املضادة الرتفاع ضغط الدم 
أيضا يكن أن تسبب تلّون األسنان،  أضف إلى ذلك مكمالت احلديد 

السائلة والعالج الكيميائي وعالج الرأس أو الرقبة باالشعاع.
األطعمة: 

واألسنان،  املالبس  يصبغ  أن  شراب  أو  طعام  ألي  يكن  عموًما 
القهوة،  الكوال،  الشوكوالته،  مثل  الداكن  اللون  ذات  املشروبات 

صوص،  الصويا  مثل  والصلصات 
العنب  مثل  والفواكه  اخلضار  وبعض 
والرّمان فجميعها حتتوي على  والكرز 
لألصباغ  منتجة  ومواد  الكرومينات 
كما  األسنان،  مبينا  االلتصاق  يكنها 
احلمضية  واملشروبات  األطعمة  أن 
حيث  األسنان  تصّبغ  في  تساهم 
مرّكب  كذلك  املينا،  تآكل  تسبب 
أن  يكن  الشاي  في  املوجود  التانني 
بإضافة  يُنصح  لذا  األسنان  يصبغ 

احلليب للشاي مما يجعل التانني يرتبط بالبروتينات وينع التصبغ.
اسباب اخرى تؤدى الصفرار االسنان:

على  إلحتواءه  وذلك  لتدخني 
القطران  مثل  كيميائية  مواد 

والنيكوتني.
األمراض قد يتأثر منو مينا األسنان 
للعدوى  األم  تعرضت  إذا  للطفل 

أثناء حملها.
تبدأ  السن  في  التقدم  مع  الُعمر 
على  املوجودة  اخلارجية  الطبقة 
األسنان بالتآكل فتنكشف طبقة 

العاج ذات اللون األصفر.
وعسر  الناقص  التكاثر  خلل  هما  وراثيان  اضطرابان  يوجد  الوراثة 
التخليق يتسببان في تطّور غير طبيعي لألسنان مما يؤدي إلى تغّير 
لونها، حيث يرتبط لون األسنان بسمك طبقة املينا وهي شّفافة 

لذا لو كانت رقيقة سيظهر اللون األصفر للعاج.
السقوط أو اإلصابة إن تعّرض الطفل إلصابة ما قد يضر بتكوين 
وفي  النمو،  طور  في  تزال  ما  أسنانه  كانت  إذا  لديه  املينا  طبقة 
على  والضغط  األعصاب،  في  ضررًا  إصابتهم  تُلِحق  قد  البالغني 
فتنكشف  الوقت  مرور  مع  املينا  طبقة  يُزيل  النوم  أثناء  األسنان 

الطبقة العاجية الصفراء.

اسباب اصفرار األسنان

تناول هذه الأطعمة لت�شتعيد ر�شاقتك قبل 
ال�شيف

على  اجلسم  قدرة  زيادة 
أفضل  من  الدهون  حرق 
الوزن  إنقاص  طرق 
الرشاقة.  واستعادة 
التمثيل  أو  فاأليض 
يساعد  النشط  الغذائي 
التخلص  على  اجلسم 
واإلحساس  النفايات  من 
والنشاط،  بالتحسن 
تدفع  أطعمة  وتوجد 

عملية التمثيل الغذائي إلى األمام، ويكنك من خالل تناولها البدء في 
استعادة الرشاقة من اآلن استعداداً للصيف.

األطعمة  من  )الشطة(  اجملّفف  ومسحوقه  احلريف  األحمر  الفلفل   *
)الشطة(  وتساعدك كل رشة من  احلرارية،  السعرات  تزيد حرق  التي 

على حرق ما ال يقل عن 5 سعرات إضافية.
* توجد أدلة على أن تناول القهوة يزيد قدرة اجلسم على حرق الدهون 
بنسبة تصل إلى 11 باملائة، كما يزيد الشاي األخضر حرق السعرات 

أيضاً.
* البقول غنية بالبروتني واأللياف، وهي من أفضل األطعمة التي تنّشط 

عملية التمثيل الغذائي.
ذلك  ويساعد  واحلديد،  بالزنك  غنية  واألسماك  البحرية  األكالت   *

الثنائي على تنشيط حرق السعرات.
* أضف القليل من خل التفاح ألطباق الطعام لتحصل على املزيد من 

إنزيات الهضم التي حترق السعرات احلرارية والدهون.
* تناول شاي الزجنبيل والقرفة لتنّشط التمثيل الغذائي.

»ال�شحة العاملية«: 
على العامل اأن يتهياأ لـ »وباء عاملي« ب�شبب كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
اجلهود  من  املزيد  بذل  العالم  على  إن  غيبريسوس، 
واالستعداد  اجلديد،  كورونا  فيروس  تفشي  الحتواء 

لـ«وباء عاملي محتمل«.
الفيروس  أن  تعتبر  ال  املنظمة  إن  غيبريسوس  وقال 
أكثر من 2600 شخص،  وفاة  انتشاره عن  الذي أسفر 
أن  إلى  أشار  لكنه  العاملي،  الوباء  مرحلة  إلى  وصل 
لوباء  ما يكن لالستعداد  العالم »فعل كل  دول  على 
وإيران  إيطاليا  وذلك بعد تفشيه في  عاملي محتمل«. 

والكويت.

الأطفال يرثون الذكاء من الأمهات

في حني أنه من املنطقي أن يرث األطفال سمات متساوية 
الوالدين، إال أن دراسة وراثية جديدة أظهرت بأن  من كال 

الذكاء يتم وراثته من األم وليس من األب.
سايكولوجي  مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة  وأجريت 
سبوت، على ما يقرب من 12686 شخصاً تتراوح أعمارهم 
بني 1- و22 عاماً، حيث متت دراسة عدة عوامل تخصهم 

مثل العرق ومستوى التعليم ووضع احلالة االقتصادية.
الذكاء  مورث  أن  لوحظ  حيث  أيضاً،  الدراسة  في  املشاركني  أمهات  لدى  العوامل  هذه  نفس  دراسة  ومتت 
مرتبط بكروموزوم األنثى الرئيسي. كما اكتشفت دراسة أخرى ذات صلة، بأن النساء ينقلن مورثات الذكاء 

إلى أطفالهن.
ويقول اخلبراء بأنه نظراً ألن األمهات في معظم الثقافات يشغلن دور مقدم الرعاية األساسية لألطفال، فإن 
ما يقمن به يؤثر على تشكيل أدمغة أطفالهن خالل مرحلة منوهم احلرجة، وفق ما ورد في صحيفة تايز أوف 

إنديا أونالين.

فوائد البطاطا لل�شحة 

تقوی النظر وتقلل من الإ�شابة بال�شرطان

إحدى  هي  احللوة  البطاطا 
يعشقها  والتي  اجلذرية  اخلضراوات 
ويفضلون  األطفال،  خاصة  اجلميع 
ملا  الشتاء  فصل  خالل  تناولها 
متنحه من شعور بالدفء، وهي غنية 
ومضادات  واملعادن  بالفيتامينات 

األكسدة واأللياف، وتوفر عدداً من الفوائد الصحية جلسم اإلنسان.
الفوائد  من  الكثير  البطاطا  حتمل   ”health line« ملوقع  ووفقا 

الهامة للصحة خاصة خالل فصل الشتاء.
فوائد البطاطا للصحة:

مغذية للغاية:
   البطاطا احللوة هي مصدر كبير لأللياف والفيتامينات واملعادن، 
 180 على  حتتوي  بقشرتها  اجملهزة  احللوة  البطاطا  من  جرام   200
سعر حراري و41 جرام كربوهيدرات و6 .6 جرام ألياف وكمية هائلة 

من الفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامني أ.
تعزيز صحة القناة الهضمية:

   األلياف واملواد املضادة لألكسدة في البطاطا احللوة هي مفيدة 
األلياف  من  نوعني  على  احللوة  البطاطا  حتتوي  األمعاء،  لصحة 
قابل للذوبان وغير قابل للذوبان، اجلسم ال يستطيع هضم أي من 
النوعني. لذلك، تبقى األلياف داخل اجلهاز الهضمي وتوفر مجموعة 

متنوعة من الفوائد الصحية املتعلقة باألمعاء.
لها خصائص مكافحة السرطان:

والتي قد  العديد من مضادات األكسدة،  البطاطا احللوة     تقدم 
تساعد في احلماية من أنواع معينة من السرطانات، مت العثور على 
أنثوسيانني مجموعة من مضادات األكسدة املوجودة في البطاطا 
احللوة األرجواني إلبطاء منو أنواع معينة من اخلاليا السرطانية في 
دراسات أنبوب االختبار مبا في ذلك دراسات املثانة والقولون واملعدة 

والثدي. 
حتسني صحة العني والرؤية اجليدة:

   البطاطا احللوة غنية بشكل ال يصدق بالبيتا كاروتني، مضادات 
األكسدة املسؤولة عن اللون البرتقالي الفاحت للخضروات.
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طبيب اأطفال
مرضاه  مالحظة  طبيب  اعتاد 
مدى  اختبار  بغية  الصغار؛ 
جسمهم.  بأجزاء  معرفتهم 
وذات يوم، سأل صبياً صغيراً، وهو 

يشير إلى اذنه: أهذا أنفك؟
   فالتفت الصبي إلى أمه، وقال 
البحث  بنا  يجدر  انه  أظن  لها: 

عن طبيب آخر!

عرو�س لل�شغري
قال الطفل ألبيه، باعتزاز: سوف 

أتزوج يا أبي!
ـ أحقاً؟ ومن هي السعيدة احلظ؟

ـ جدتي.
ـ ولكن ال يجوز أن تتزوج أمي!

حني  اعترضتك  هل  ال؟  ولم  ـ 
تزوجت أمي؟

من ك�سر ال�سحون؟
الغداء،  طعام  من  االنتهاء  بعد 
لغسل  وابنتها  األم  انصرفت 
في  واالبن  األب  وبقي  الصحون. 
غرفة اجللوس، يشاهدان برنامجاً 

تلفزيونياً.
فجأة، ُسمع صوت حتطم صحون 

أعقبه صمت مطبق.
فنظر الفتى إلى أبيه، وقال: هذا 

فعل ماما.
ـ وكيف عرفت؟

ألنها لزمت الصمت.

ح�شابات اأم
ساعدت أم ابنها املراهق في حل 
أسبوع  وبعد  الرياضيات.  متارين 
أعاد الفتى دفتره إلى البيت، وقال 
ألمه، مطلقاً زفرة عميقة: آسف 
األستاذ  أعطاك  لقد  أماه،  يا 

صفراً!

اأ�شل ال�شيب
سأل صبي أمه، عن سبب وجود 
بعض الشعر األبيض في رأسها، 
كونك  من  آت  هذا  فأجابت: 
تعّذبني. وعندئذ قال: اآلن عرفت 

ملاذا ابيض شعر جدتي كله.

كيف يحتفلون بالأم

الواحد في عمل فطيرة ضخمة  الشارع  أبناء  املكسيك: يشترك  في 
جداً ويضعونها في أقرب حديقة لتأكل منها كل األمهات!

في اليابان: يرسم األبناء الزهور على ثوب من القماش يقدم لألم يوم 
االحتفال بها ويشترك في رسمه كل أبناء األسرة!

في فرنسا: يقدم األطفال لألم طاقة من الورود بعدد سنوات عمرها.
في القرى االسبانية: يقيمون حفل عرس لكل األمهات، ويرقص األبناء 

والبنات على نغمات املوسيقى حتى الصباح.

فو�شى بيكا�شو

بيكاسو  الرسام  براساي  الهنغاري  املصور  التقى 
وكانت  األول.  "الرسمي"  مصّوره  وأصبح   1922 عام 
محاوالته التقاط صورة حقيقية ملترف بيكاسو مبثابة 
تأطير فوضى عارمة، اذ ان بيكاسو لم يكن يرمي شيئاً، 
الصحف  من  أياً  وال  كرتون  قطعة  وال  ثقاب  عود  ال 
القدية التي كان يستخدمها ألواحاً لأللوان. فاذا غير 
براساي شيئاً في املترف كان بيكاسو يصرخ، مثالً: "لن 
أنا ال أطرحه  تكون الصورة دقيقة. لقد حركت خفي. 
الفوضى كان لها معنى في نظر  أبدأ".... حتى  هكذا 

بيكاسو!
رسالة حب

تلقى شاب الرسالة اآلتية: »صديقي األعز! إن كلماتي 
تعجز عن وصف البؤس الذي خلفه لدي فسخ خطبتنا. 

واحلق ان ال أحد يكن ان يأخذ مكانك في قلبي. لذلك أرجو أن تسامحني، وتأكد من حبي العظيم لك«.
وفي أسفل الرسالة، جاءت هذه املالحظة: »أهنئك على ربح جائزة اليانصيب الكبرى«.
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مبناسبة حفل ختام مبادرة »صناع األمل« في 
املدينة الساحرة دبي، وبحضور سمو الشيخ 
هذا  في  مت  لقد  مكتوم،  ال  راشد  بن  محمد 
سير  البروفيسور  العاملي  اجلراح  تكرمي  احلفل 

مجدي يعقوب ومنحه لقب »صانع األمل« 
ال  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  بحضور 
إنسانية  عن  قصة  أروي  أن  أحب  مكتوم. 
البروفيسور سير مجدي يعقوب وقد شرفت 
صديق  طريق  عن  وذلك  قرب؛  عن  عرفته  بان 
إسحق  مجدي  د.  البروفيسور  وهو  مشترك 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب.
وتبدأ تلك القصة مع إرهابي أُدين في قضية 
اعتداء على أقباط وسرقتهم وقتلهم وصدر 
في حقه حكم باإلعدام، وعقب صدور احلكم، 
اإلرهابي  إصابة  الداخلية  وزارة  اكتشفت 
د.  زيارة  ذلك مع  تزامن  وقد  القلب،  مبرض في 

مجدي يعقوب ملصر وقتها.
وعرضت وزارة الداخلية على د. مجدي يعقوب، 
التهمة  توضيح  مع  املدان،  اإلرهابي  عالج 
املدان فيها وهي قتل أقباط مع تأكيدها على 
حتمل مصاريف العالج كاملة، وأبدت تفهمها 
أن  مجدي  د.  رفض  ما  إذا  حالة  في  الكامل 
يعالج هذا املريض بسبب القضية املدان بها، 
إال أن د مجدي يعقوب على العكس رحب وأصر 
على عالج اإلرهابي املصاب، وأكد أنه ال يكن 

إلى  يحتاج  مريض  إنسان  عالج  عن  يتنع  أن 
مساعدته،  وإنه ال عالقة له بإدانته أو بأفعاله 
اخلالق،  عليها  يحاسبه  مسؤولية  فهذه 
الدينية   وقيمه  والطبي  اإلنساني  فواجبه 
متلي عليه تقدمي املساعدة وعالج اجلميع حتى 
وإن أبغضه بعضهم، ولم يكتفي بذلك فقط، 
لذلك  عالجه  مقابل  أتعاب  تلقي  ورفض  بل 
عالجه  مصاريف  بالكامل  وحتمل  اإلرهابي، 
مجدي  د.  وأجرى  الشخصية.  نفقته  على 
وأيضا أجل سفره حتى  العملية،  يعقوب له 
استقرت حالته، وأعطاه حقيبة كبيرة مليئة 
باألدوية، وطالبه باالستمرار عليها ملدة ثالثة 
شهور ليعود إلى حالته الطبيعية وقد حدث 

االستئناف  مت  فلقد  ذلك. 
وُقِبل،  اإلعدام  حكم  على 
على  احلكم  وخفف 
اإلرهابي املدان من اإلعدام 

إلى خمسة عشر عاًما.  
ويعلم  ثابتة  القصة  هذه 
بها الكثيرون، إال أن مجدي 
عنها  يتحدث  لم  يعقوب 
شيئا.  يفعل  لم  وكأنه 
القصة  تلك  وبسبب 
فقد  الكثير؛  وغيرها 
أطلقت مؤسسة “البوابة 
“مجدي  عنوان  حتت  جديدة  مبادرة  نيوز”، 
بجهود  وعرفانا  تقديرا  قدوتنا”،  يعقوب.. 
جراح القلب العاملي البروفيسور سير مجدي 

يعقوب.
فيض  من  جدا  قليل  نذر  هي  القصة  وهذه 
كثير جدا أعرفه عن ذلك الرجل اإلنسان عن 
طريق شريكه في اخلدمة اإلنسانية وفي حب 
إسحق.  مجدي  د.  صديقي  واملصريني  مصر 
اإلنسان،  الطبيب  لهذا  وإجالل  اعزاز  فتحية 
مبؤسسته  العاملني  ولكل  له  اهلل  وأسال 
يقدم  من  ولكل  اخليرية  املؤسسات  وبسائر 
اجلزاء  جميًعا  يجازيهم  أن  لألخرين  اخلير 

احلسن .

اإن�شانية الربوفي�شور �شري »جمدي يعقوب«... »�شانع المل«

ا.د. ناجي اسكندر

درد�شة... بالعربي الف�شيح:

م�شكلتي مع مبارك... �شخ�شية!

بقلم: مينا ماهر

بالرئيس  ألتِق  لم  إني  تصدق  هل 
مبارك«  حسني  »محمد  الراحل 
وجهاً لوجه ولو ملرة واحدة، وال حتى 
للــــــ  في أحالمي! ومع هذا فإن 
»عبد هلل« مشكلة شخصية جداً 
بالطبع  وهذا  الراحل!  الرئيس  مع 

يثير الفضول!
بالكويت  ألعمل  كندا  تركت  حينما  املشكلة  حدثت 
وزوجتي  انا  ذهبت  مبارك؛  عهد  في  سنوات  ثالث  ملدة 
ملستحضرات  صغيرة  رحالت  حقيبة  لشراء  يوم  ذات 
التجميل من متجر ما وعندما عدنا الى املنزل لم جند 

مرآة احلقيبة داخلها!
بكل بساطة قررت الذهاب في اليوم التالي الى املتجر 
الستبدالها، واجتهت خلدمة العمالء وشرحت لهم ما 
وإذ مبوظفاً كويتياً  االنتظار قليالً؛  حدث، فطلبوا مني 

يتقدم نحوي قائالً:
- ما األمر؟!

- أبداً... قد اكتشفنا بعد شراء تلك احلقيبة ليلة أمس 
ان مرآتها مفقودة، وكّنا نود استبدالها!

أما هو فهز رأسه قائالً:
- هل تتفضل معي حلظة؟

اخملازن!  لطابق  وصلنا  أن  إلى  بصمت  املصعد  فركبنا 
خرج وتبعته كظله دون ان اعلم إلى أين نذهب، حتى 
الذي تخزن فيه هذه احلقائب، فنظر لي  الركن  أدركنا 

وقال:
- إسمعني جيداً...انا سأقوم بفتح حقيبتان او ثالثة...

لن  أعتذر...  فأنا  مرايا،  على  احتوائهم  أثبتنا  فعالً  إذا 
أستطيع استبدالها!

فكرت فيما قاله لبضع ثواٍن ثم سألت: 
- هل قلت لن تستطيع استبدالها؟!

- مضبوط!
فإنفرطت في الضحك وقلت:

- أهذه الكاميرا اخلفية؟ هل انا على الهواء؟!
- ال يا سيدي!

فصحت فيه رأساً:
تصطحبني  ان  الذوق  من  فليس  متزح!  كنت  ليتك   -
إنك  لتخبرني  أصالً  للزبائن  مخصص  غير  مكان  إلى 
لن تستبدل احلقيبة! املفترض، إذا مت إثبات وجود مرايا 
في احلقائب بالفعل، إذن أنا لي احلق باستبدالها، وليس 

العكس! أتتهمني بسرقة املرآة؟! 
- انا لم أقل هذا!

أال  أي نعم لم تقلها صراحًة، لكنك كنت تعنيها!   -
تخجل؟! فهذه املرآة قد ال يتعدى ثمنها ربع دينارٍ!!

كل  تستدعي  ال  بالضبط...فهي   -
تلك القصة!

- قل لنفسك!
- وهل يرضيك ان يخصم مني هذا 

املبلغ؟!
- نعم يرضيني؟

انتبه عزيزي القارئ إلى ما قاله لي 
بكل وقاحة بعدها:

الشكوى  تستطيع  كنت  هل  اآلن...  مبصر  كنت  لو   -
واجلدال بهذا الشكل؟!

وهنا، لم أتوانى في الرد عليه بنفس األسلوب:
- إن أردت أن اعاملك معاملة مصرية... فأنا سأفضحك 
من   مجموعة  استأجر  وقد  بل  اجلميع؛  امام  باملل 
ليكن  ولكن  عقب...  على  رأساً  لتكسيره  البلطجية 

!!! ”I am Canadian”في معلومك... أنا كندي
فقال ببالهه: - أنا ايضاً اجيد اإلجنليزية... 

انا مواطن كندي فعالً  أرى إنك لم تفهمني جيداً...   -
االتصال  واود  عمالئكم  خدمة  مع  مشكلة  وعندي 
بالشرطة فوراً... وبصراحة انا ال اريد حقيبتكم! رد لي 

ثمن احلقيبة بالكامل وأطلب لي الشرطة.
 صمت امام ثورتي متاماً! فنزلنا وطلب مني االنتظار!
بعد ثواني عاد مذلوالً وأعطاني املرآة... دون أي تعليق!

عليَّ  بالتطاول  الكويتي  املواطن  هذا  قام  ياترى  ملاذا 
وعلى مصر؟ سأسرد عليكم بعض األسباب سريعاً:

السابق  اخلارجية  وزير  ضرب  مت   ،2003 أواخر  في   )1  
بعض  قبل  من  القدس  في  باألحذية  ماهر  احمد 
الفلسطينيني وكلنا رأيناه بأعيننا، ومع ذلك لم يتخذ 
املوقر  الوزير  قام  لألسف  بل  اجراء،  اي  مبارك  حسني 

بنفي احلادث!
العراق،  في  املصري  السفير  قتل  مت   ،2005 في   )2

وحسني ايضاً لم يعر االمر أي انتباه! 
الكروي... منتخبنا  بضرب  اجلزائر  قامت   ،2009 في   )3

وايضاً مت جتاهل هذا من سيادة الرئيس مبارك!
وهي   – املساحة  -لضيق  احلوادث  بتلك  سأكتفي 
“ملطشة”  أصبحنا  قد  كمصريني  اننا  لتثبت  كافية 
الراحل مبارك! فمبارك قد  الرئيس  للجميع في عهد 
بُرِّء من قضايا تافهة كسرقات وخالفه، لكنه لم يُتهم 
مطلقاً بتهمة “قتل” كرامة املواطن املصري، وهي في 

رأيي إحدى تهمه التي ال تغتفر!!
انا لن أشارك في رثائه، وهو في يدي اهلل على أي  لذا 
حال! أعلم انه يجب علينا أن “نذكر محاسن موتانا”، 
ولكن انا ال أعتقد ان “محاسن” نفسها كانت راضيًة 

عما فعله الرئيس السابق بكرامة مصر!

فى مثل هذه األيام كل عام يبدأ الكنديني دافعي الضرائب 
بطرح نفس السؤال السنوي وهو: ما هي األوراق واملستندات 

املطلوبة لتقدمي االقرار الضريبي؟
لذلك،  املطلوبة  واملستندات  األوراق  اجلميع فى جتهيز  ويبدأ 
وقد يشعر البعض بشىء من التوتر وعدم االرتياح خوفا من 
احتمالية عدم االستفادة القصوى أو فقدان وفر معني وألننا 
املستندات  تلك  لتجميع  فرد  كل  يبذله  الذي  اجملهود  ندرك 
لذا قررنا مشاركتكم ببعض املعلومات التى جتعل املوسم 

الضريبي أكثر سهولة واستفادة
التى غالبا ما حتتاجها  املستندات  باكثر  قائمه  يلي  وفيما   

ألجناز موسم ضريبى سهل ومفيد:
الذي  الرد  املاضي وكذلك  للعام  الضريبي  اقرارك  أبحث عن 
 Notice of assessment الضرائب  مصلحة  لك  أرسلته 
حدثت  تغييرات  أية  معرفة  على  يساعدك  سوف  وهذا 
 RRSP ال  مبلغ  معرفة  وكذلك  الضرائب  مصلحة  مبعرفة 

الذي تستطيع أن تشترى به للعام اجلديد.
العمل.  عليها من صاحب  التى حتصل   T4s أبحث عن كل 
بأن  علما   T3أو   T5 صورة  فى  البنك  من  منوذج  أى  وكذلك 
جميع الشركات والبنوك والهيئات ترسل هذه النماذج قبل 

نهاية شهر فبراير من كل عام. 
أبحث عن كل املستندات التى يكنك االستفادة بها والتى 
ضريبى  وفر  أكبر  لتحقيق  الدخل  من  تخصمها  أن  يكن 

ومنها:
.Donation إيصاالت التبرعات *

Medical re- الطبية باملصاريف  اخلاصة  اإليصاالت     
  ceipts

* مصاريف النقل من سكن إلى سكن أخر خاصة من أجل 
.Moving expenses احلصول على وظيفة أو للدراسة

Membership and dues إيصاالت اشتراكات النقابات *
خالل  اشتريتها  التى   RRSP الـــــ  أيصاالت  أو  مستندات 
العام  أو فى الستون يوم من عام   2020 تخص  عام 2019 

الضريبي 2019.
-أذا كنت تعمل بالعمولة commission  تأكد من احلصول 

.T4A على
أذا كان لديك أوالد يدرسون باجلامعات تأكد من احلصول على 
انت كنت  عليك  ينطبق  النموذج  ونفس   T2202A النموذج

تدرس باجلامعة أو مجرد كورس بعض الوقت أو كل الوقت.

من  سواء  حكومية  مساعدة  على  حتصل  كنت  أذا 
أو   Employment Insurance تأمينات العمل  
مساعدة اجتماعية Social Assistance  البد من االحتفاظ 

باملستندات اخلاصة بكل منها
T4OAS.T4P أو   T5007 أو  T4E 

يجب  املنزل  من  تعمل  بأن  العمل  صاحب  لك  سمح  إذا 
T2200 Declara- وهو بذلك  اخلاص  النموذج  على   حلحلصول 

tion Deduction of Employment
األطفال  برعاية  خاصة  مصاريف  أى  أو  احلضانة  مصارف 

Expenses .Child Care املدفوعة خالل العام  
 Office 10 إذا كنت تعمل من املنزل وتستفيد باخلصم اخلاص
at Home عليك بترتيب املستندات اخلاصة بهذه اخلصومات 
املدفوعة  املنزل-الفوائد  على  العقارية  الضريبة  ومنها: 
وخالفه  واملياه  والغاز  الكهرباء  املنزل-مصاريف  لقرض 

وغيرها من املصروفات خاصه بالنشاط فى املنزل.
Health Home Renova-. 11ال تنسوا اخلصم لكبار السن-

tion Tax Credit
أو  مؤجر  كنت  أن  السنوى  لأليجار  الدفوع  املبلع  أيضا   12-

مبلع الضريبة العقارية.
بنفس  اجلميع  على  التنطبق  هذه  كل  أن  مراعاة  ويجب 
أكون  أن  أرجو  الضريبية...  ظروفه  حسب  فكل  االستفادة 
شاركت معكم فى ترتيب األوراق استعدادا للعام الضريبي 
ضغط  بأقل  ضريبية  فائدة  أكبر  على  للحصول  احلالي 

نفسي وعصبي ممكن.

ارشادات ضريبية

هل أنت مستعد لتقدمي االقرار الضريبي؟

are you ready to file your income tax

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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صالته  أن  اإلنسان  أدرك  لو  آه 
يرفعها  أن  يجاهد  التي  هذه 
عملية  إال  هي  ما  اآلب،  أمام 
يعجز  بفيض  اهلل  من  أخذ 
في  يصوغها  أن  العقل 
حينما  اإلنسان  أن  كلمات. 
نفسه،  مبواجهة  يقوم 
أن  يجد  حقيقية،  مواجهة 

الصالة شيئا ثقيال على قلبه بل وفي بعض 
األحيان شيئا مرفوضا. ألن اإلنسان يخدع ذاته 
بتوهمه أنه يعطي هلل. يعطيه وقتا للصالة، 
يا لشقاء   ... يعطيه مجهودا، يعطيه طاقة 
هذا اإلنسان الذي ال يتلك شيئا!! الواهم انه 
الزمن بل ومن أخضعه  يعطي زمنا ملن خلق 
بل  ودخوله  مجيئه  ميعاد  بنفسه  وحدد 

وخضوعه لهذا الزمن.
أن اإلنسان ال يتلك شيئا لكي يعطيه  حقا 
من  اإلنسان  يأخذ  اهلل  محضر  في  بل  هلل، 
طمأنينة.  وكل  بل  سالم  كل  فرح،  كل  اهلل، 
آه لو أدرك اإلنسان أن بر املسيح أعطانا اجلرأة 
أن نقف امام اآلب بكل ثقة ويقني. لقد وقف 
املسيح يصلي لآلب لكي بصالته يكمل كل 
نقص في صالة اإلنسان. من هو اإلنسان حتى 
يستطيع أن يقف أمام اآلب لكي يصلي؟ اقول 
ونصلي  اآلب  أمام  نقف  أن  نستطيع  نعم، 
بإسم املسيح. فاآلب ال ينظر إال إلبنه يسوع 
الكنيسة  تختم  لذلك  فينا.  الذي  املسيح 
الصالة الربانية بعبارة »باملسيح يسوع ربنا«. 
فيقبل اآلب صالتنا النها مرفوعة بإسم ابنه 
يسوع املسيح. لذلك نحن ال نصلي إال لآلب 
باسم ابنه يسوع املسيح في الروح القدس. 
فالروح القدس هو من يأخذ كل ما للمسيح 
اننا  اإلنسان  أدرك  لو  آه    .)14 )يو  ويعطيني 
الثالوث  مع  ونشترك  بل  ندخل  بصالتنا 

القدوس.    
املهمش  الكتاب  أن  اإلنسان  أدرك  لو  آه 

الكتاب  واقصد  حياته،  في 
الوحيد  الكتاب  هو  املقدس، 
القادر على تغيير »سوفت وير« 
اإلنسان  ويلهث  يجري  عقله! 
وعقله،  قلبه  يريح  عما  باحثا 
وهو ال يدري أن بني يديه أنفاس 
املقدس  الكتاب  ان  نعم  اهلل. 
هو أنفاس اهلل. فكلما يقترب 
له  يستعلن  املكتوبة  الكلمة  من  اإلنسان 
الكلمة املتجسد. ولكن أين نحن من أنفاس 
اهلل؟ لألسف إن سياسة تسديد اخلانات هي 
تعامله  في  اإلنسان  يتبعها  التي  السياسة 
مع أنفاس اهلل. انه يسدد يوميا اخلانة اخلاصة 
هذه  بإجنازه  اإلنسان  فيفرح  الكتاب،  بقراءة 
نفسه  حارما  ضميره،  إلراحة  يوميا،  املهمة 
له من خالل  املتجسد  الكلمة  استعالن  من 

كلمات الكتاب املقدس.
آه لو أدرك االنسان انه موضع لذة هلل. نعم ال 
تتعجب عزيزي القارئ، فاهلل يتلذذ باإلنسان، 
االمثال:  سفر  في  احلكيم  سليمان  فيقول 
بني  مع  ولذاتي  ارضه،  مسكونة  في  »فرحة 
الي  يدعونا  ال  اهلل  ان  نعم   .)31  :8 )أم  آدم« 
العالقة معه كنوع من الواجب بل انها عالقة 
اساسها الفرح واللذة. ال يتلذذ اإلنسان باهلل 

فحسب، بل اهلل ايضا يتلذذ باإلنسان. 
من  لألسف  هذا؟  كل  اإلنسان  يدرك  متي 
يساعد اإلنسان على اإلدراك هو الروح القدس 
في  مشتعال  مازال  القدس  الروح  هل  ولكن 
بولس:  الرسول  حتذير  فيه  حتقق  ام  اإلنسان؟ 
»ال تطفئوا الروح«؟  )1 تس 5: 19(.  أن ما ير 
وأمراض،  وأوبئة  اليوم من ضيقات  العالم  به 
صرخة  هي  بل  لإلدراك!  دعوة  إال  هي  ما 
تصرخها مالئكة اهلل في السموات بل و كل 
السمائيني متعجبني من حال اإلنسان الذي ال 
يدرك ما هو فيه، ألنه لآلسف يظن أن النعمة 

اإللهية حق بشري مكتسب. 

آه لو أدرك اإلنسان 
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

» لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة » ( افسس ه)
متجيد الكنيسة في املسيح ، وكيف حتقق ؟

sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )109(

*  » أحب املسيح الكنيسة« .
* » أسلم نفسه ألجلها »

      = خالص اإلنسان .
إن جتسد إبن اهلل وموته وقيامته ألغي طبيعة 
هو  هذا  ذريته.  علي  آدم  جلبها  التي  املوت 
خالص املسيح لإلنسان من املوت الذي نتج عن 

اخلطية.
* » مطهرا إياها بغسل املاء«

      = تطهير اإلنسان :
ِمن  الكنيسة  أسرار  في  القدس  الروح  بعمل 
خطاياه  من  اإلنسان  تغسل  وتوبة  معمودية 
خالص  بإستحقاقات  والالحقة  السالفة 

املسيح .
* » لكي يقدسها بالكلمة »

      = تقديس اإلنسان : 
بحلول املسيح كلمة اهلل القدوس و أبن اهلل 
القدوس في قلوبنا من خالل شخصه احلاضر 
في الكلمة احلية املكتوبة في اإلجنيل املقدس .

* » لكي يُحِضرها لنفسه »
       = اإلحتاد بشخص املسيح :

الي«  الوحيد  »احلق«  »الطريق«   هو  فاملسيح 

هو  املسيح  ألن   . الثالوث  اهلل  في   « احلياة 
الذي سقط  اإلنسان  وبّرر وقّدس  الذي  خّلص 
باخلطية ومات . واملسيح هو الذي أخذ لنفسه 
خالل  ِمن  حتي   ، بالتجسد  اإلنسان  بشرية 
بشرية املسيح  يُدِخل كل إنسان ) مت خالصه 
الغير  املسيح  بشرية  إلي  وتقديسه(  وتبريره 
 . املدود   غير  بالهوته  إحتادها  محدودة بسبب 
املسيح  ببشرية  بإحتاده  تبني اهلل لإلنسان  إن 
ابن اهلل هو ما تسميه الكنائس األرثوذكسية  

بتألُه اإلنسان في املسيح يسوع .
* » كنيسة مجيدة »
     = متجيد اإلنسان :

بالدخول في مجال حياة الثالوث القدوس )في 
املسيح و باملسيح (. هذه كانت طلبة املسيح 
»مجدني  السماوي  أبيه  إلي   « اإلنسان  ابن   «
أيها اآلب باجملد الذي كان لي ) كإبن اهلل ( عندك 

قبل إنشاء العالم« .
* هذا هو مسيحنا الذي فيه عرِفنا سر الثالوث 
مسيحيتنا  هي  وهذه   . الواحد  اإلله  القدوس 

التي فيها صرنا كنيسة املسيح اجمليدة .
والسبح هلل .

عام  كل  من  مارس   21 يوم  في   
أم  كل  وتكرم  األم  بعيد  نحتفل 
في أسرتها، لهذا نقدم حتية لكل 

أم، وكل عام وكل أم وامرأة بخير.
لقب  في  نتأمل  حينما  اللقب: 
أنه  الكتاب املقدس، جند  »أم« في 
العهدين،  في  مرة   295 نحو  ورد 
وأول من لقبت به هي حواء، ليس 

انه  بل  السقوط،  بعد  وبنات  بنني  أجنبت  ألنها 
آدم »حواء«  أن خلقت، فقد لقبها  لقبها بعد 
20(، حيث   :3 )تكوين  لكل حي  أم  أنها  مبعنى 
فيما  البشري  باجلنس  ودورها  عالقتها  يصف 

بعد.
يصف  حيث  امرأة  فكان  األول  اسمها  أما 
»من  أنها  معناه  ألن  بزوجها  وعالقتها  أصلها 

إمرء أخذت« )تكوين 2: 23(.
أطلق لقب »أم« على اجلدة مثل معكه أم امللك 
الوحيدة  ثامار  ابنة  أبشالوم  أبيا، وهي حفيدة 
)1ملوك  سليمان  ابن  رحبعام  امللك  وتزوجها 
15: 2(، كان هذا عام 926 ق.م، وتذكر في املوك 
10: 15(، على أنها أم آسا امللك، وهو استخدام 
مجاز للقب، وكانت تدعى معكه ميخايا بنت 
أوريئيل من جبعة« )2 أخبار 11: 20ـ  22، 13: 2(، 
كما أطلق اللقب أيضاً على زوجة األب )تكوين 
ألن  أمه  ليوسف  بالنسبة  فبلهة   ،)10  :37
راحيل أمه احلقيقية كانت قد ماتت، وأطلقته 

دبورة على نفسها )قضاة 5: 7(.
األمومة: أما األمومة فهي ليست غريزة فقط، 
ومما  منزلة،  أرفع  فهي  نبيلة.  عاطفة  لكنها 
يثبت أنها أخذت مكانة عالية يوم أخذ برأيها 
في زواج رفقة )تكوين 24: 8، 58،57(، ولقد سمع 
يعقوب الكالم أبيه وأمه )تكوين 28: 7(، كذلك 
جند قمة احلزن يكون على األم عندما نفقدها 

ونفتقد عاطفتها النبيلة )مزمور35:14(.
ورفع ميالد املسيح من القديسة العذراء مرمي 
سمو األمومة أكثر. ولقد كان الوعد باخلالص 

من خالل األمومة والوالدة )تكوين 15:3(.
   *أمومة مرمي في الكتاب املقدس والتقليد :-

   في إجنيل يوحنا يقول عنها »أم 
يسوع« )يو 1:2(

»أما  عنها  يقول  متى  والقديس 
كانت  ملا  املسيح،  يسوع  ميالد 
ليوسف«  مخطوبة  أمه  مرمي 

)مت 18:1(
 "ودخلوا البيت ورأوا الطفل فيه 

وأمه مرمي« )مت 11:2(
)مت   .… إلى مصر  وأمه  بالطفل  واهرب  قم   –

“ )13:2
أرض  إلى  وأرجع  وأمه  بالطفل  فاذهب  قم   –

إسرائيل … )مت 20:2(
– ويقول لوقا البشير “…من أين لّي َأن تأتي إلي 

أم ربي …” )لو 43/1(
في  متضمنة  هي  هذه  اإللهية  األمومة   –
منك  املولود  “القدوس  لوقا  القديس  كلمات 

يدعى ابن اهلل” )لو 35:1(
– وفي رسالة غالطية “… أرسل اهلل ابنه مولوداً 
من امرأة …” )غال 4:4( واملرأة التي ولدت ابن اهلل 

هذه هي أم اهلل
سنة  األنطاكي  القديس أغناطيوس 
107م ذكر أن سيدنا يسوع املسيح قد حبل به 
وهو  اإللهي  التدبير  أمه مرمي حسب  في بطن 
مولود من دم داود ومن الروح القدس...  رسالة 

أفسس 3/18 .
 القديس إيرناوس: املسيح الذي كان عند اآلب 
أم  وقد جرى لقب   ” ولد من عذراء  اآلب  كلمة 

اهلل منذ القرن الثالث .
باحلقيقة  “أنها  الدمشقي  القديس يوحنا 
أم اهلل وملكة فهي  وباملعنى اخلاص احلقيقي 
متلك على اخلالئق، ألنها خادمة اخلالق وأمه« في 

اإليان املستقيم 14:4
نسطور:  ضد  اإلسكندري  كيرلس  القديس 
هو  )املسيح(  عمانوئيل  بأن  يعترف  ال  »من 
لهذا  امه  هي  القديسة  العذراء  وأن  حقاً  إله 
بحسب  ولدت  ألنها  حقاً،  اهلل  ولدت  السبب، 
اهلل  من  املولود  املتجسد  الكلمة  اجلسد، 

فليكن محروماً«.

األم واالمومة من منظور کتابی

» أنا هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص
ويدخل ويخرج ويجد مرعى«  ) أجنيل يوحنا10(.

============ 
* )خرج( اإلنسان من الفردوس تائها وضائعا في العالم 
بعد السقوط . فلم يتركه اآلب بل أرسل في إثره أبنه 
ثانية  به   ) لَيرجع   ( املسيح  الرب يسوع  اجلنس  الوحيد 

إلي مسقط رأسه عند اآلب .
- وعن )خروج( املسيح إبن اهلل في إرسالية التجسد إلي 

العالم خلالص اإلنسان ، يقول الكتاب إنه :
  » )خرج( غالباً ولكي يغلب« .

- وتذُكر النبوات عن جتسد إبن اهلل الوحيد : 
»وعند )دخوله( إلى العالم يقول » ذبيحة وقربانا لم تُرِد 

، ولكن هيأت لي جسدا » )عبرانيني10( .
- وعن هذا التدبير الثالوثي هلل الواحد من أجل خالصنا  

يقول الكتاب املقدس :
» كما أحب املسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها ، 
)أفسس   « لنفسه كنيسة مجيدة   ) يُحِضرها   ( لكي 

. )5
* كل ما سبق شرحه ، يهد إلستعالن الروح القدس - 
بعد طول إنتظار - لفك ختومه عن املقصود بقول الرب 
 ( و  إن )دخل( بي أحد فيخلص   ، الباب  أنا هو   « له اجملد 

يدخل( ، و )يخرج( و يجد مرعى« :
الروحية  بأسرارها  اململؤة  أي   ( املستيكية  اآلية  هذه   -
( تتعلق مبا سبق ذكره من )خروج ( آدم من فردوس اهلل 

بعد السقوط . و ) دخول ( ذرية آدم الي العالم بالوالدة 
عند  العالم  هذا  من  اإلنسان   ) خروج   ( ثم   ، اجلسدية 
متثل    احلركة  هذه  أن  وكيف   . األرض  علي  أيامه  إنتهاء 
ولهذا جاء في   ، للبشر  املسيح  الذي متمه  خالص اهلل 
أحد  بي  دخل  إن   ، الباب  هو  أنا   « هكذا  اآلية  مطلع 

فيخلص » .
- فبسبب  إرسالية جتسد املسيح إبن اهلل وما تضمنت 
من  )خروجه( ِمن عند اآلب و )دخوله( إلي عالم اآلنسان  
وفدائه للبشر ، ثم قيامته وصعوده إلي السماء مبا يثله 
من )خروج ( إبن اهلل الظاهر في اجلسد ، من هذا العالم 
تأله  حركة  أنشأت  اهلل  أبن  جتسد  حركة  أن  نقول   ...

لإلنسان تتوازي معها .
اإللهي  القداس  في  نقوله  ما  هو  القول  ملخص   *
كراع  خالصاً.  العقوبة  لي  حولت   « إلهنا   مسبحني 

صالح سعيت في طلب الضال أنا الذي سقطت«
خطة  أفشلت  بالتجسد   اهلل  إبن  إرسالية  إن   *
اآلب  نور  من  اإلنسان  إختطف  إنه  الذي ظن  الشيطان 
إلي ظلمة العالم . ولكن بقبول اإلنسان خلالص املسيح 
أصبح اإلنسان مولود املرأة يدخل إلي العالم ويحفظه 
الشرير  العالم  هذا  في  غربته  خالل  الشرير  من  الرب 
حتي يخرج منه بسالم دون أن ُيَسك من الشيطان ، بل 
يجد مرعي في ملكوت املسيح الذي يلك علي قلوبنا 

منذ اآلن ، حتي يعود بنا  إلي مسقط رأسنا عند اآلب.
والسبح هلل .
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البرازيل:
املولودة الغاضبة.. صورة طفلة جتتاح مواقع التواصل

عادة عندما يصل املولودين حديًثا إلى الدنيا، فإن أول شيء يصدر 
عنهم هو الصراخ والبكاء، لكن في حالة هذه الصغيرة لم يكن 
الصغيرة  وجه  على  الغضب  عالمات  بدت  إذ  نفسه.  هو  األمر 
إيزابيال بيريرا، التي نظرت بغضب لوجه الطبيب الذي ساهم في 

عملية إيصالها إلى العالم.
رودريجو  املصور  التقط  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  وحسب 
ريو دي  أحد مستشفيات مدينة  داخل  إيزابيال  كونستمان صورة 
تستحق  فريدة  حلظة  هي  الوالدة  إن  ويقول  البرازيل،  في  جانيرو 

التقاط صور لها.
لم يكن والدا إيزابيال، ديانا وريناتو بيريرا، خطًطا إلجناب طفل، لكن اكتشفا أمر احلمل بعد 5 
أسابيع. وبعد فترة قصيرة، اكتشفت ديانا أن لديها ورم دموي مشيمي، وكانت عرضة خلطر 

خسارة طفلتها.
وحلسن احلظ، مرت والدة الطفلة بـ«حمل هادئ«، وقالت ديانا إن الصورة التي التقطها رودريجو 

للطفلة إزابيال، ظهرت فيها كشخصية ذات عزم وقوة.
احلفاض  تغيير  أثناء  جبينها  جتعد  ما  دائًما  شجاعة.  ولدت  »طفلتي  البرازيلية:  األم  وقالت 
يظهر  مما  بالفعل  والدتها  يوم  اختارت  لكنها   ،20 يوم  تولد  أن  املفترض  من  كان  والرضاعة. 

شخصيتها«.
انتشرت بصورة كبيرة وحصدت  الصورة على حسابه عبر فيسبوك،  رودريجو  وبعدما شارك 

أكثر من 4 آالف إعجاب، ومئات التعليقات من معجبني من حول العالم.

الواليات املتحدة:
تقدمي ساعة القيامة 100 ثانية... 

نهاية العالم تقترب
مضى؛  وقت  أي  من  أقرب  باتت  العالم  نهاية  أن  من  علماء  حذر 

نووية  اندالع حرب  البشرية؛ ال سيما  تهدد  التي  واخملاوف  الكبيرة  األخطار  وذلك على خلفية 
وأزمة تغير املناخ. 

»ساعة  عقارب  إنَّ  صحفي  مؤمتر  خالل  الذرة«،  علماء  »نشرة  دورية  أعضاء  من  علماء  وقال 
القيامة« تقدمت 100 ثانية إلى منتصف الليل، وهي أقرب نقطة إلى منتصف الليل )الذي 
يثل ساعة الصفر( ويرمز إلى نهاية العالم خالل تاريخها الذي يرجع إلى 75 عاما، حسب موقع 
»فايس« األمريكي. وأضافت الدورية في بيان »ال تزال البشرية تواجه خطرين وجوديني متزامنني 
-احلرب النووية وتغير املناخ-يتفاقمان بفعل حرب املعلومات السيبرانية التي تُضاعف التهديد، 

والتي تقوض قدرة اجملتمع على االستجابة«.
وتابع البيان: »احلالة األمنية الدولية سيئة، ليس فقط بسبب وجود هذه التهديدات، ولكن ألن 

زعماء العالم سمحوا للهياكل السياسية الدولية التي تتولى إدارتها بأن تتآكل«.
القضاء على  البشرية من  القيامة هي متثيل مرئي ملدى قرب  يوم  للدورية، فإن ساعة  ووفقا 
واخلبراء  العلماء  من  مجموعة  يجتمع   ،1947 عام  في  الساعة  نشأة  منذ  عام  كل  نفسها. 

ملناقشة احتمال نهاية العالم وتعديل الساعة وفقا لذلك، واملقصود منه التحذير.
ومع قرب توقيت 100 ثانية من ساعة الصفر، تقول الدورية إنها تعتقد أن األرض أقرب إلى كارثة 

عاملية أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.
الدولية للعلوم  الدورية وأستاذ مبعهد السياسة  وقالت شارون سكواسوني، وهي عضو في 
والتكنولوجيا بجامعة جورج واشنطن، خالل املؤمتر: »يجب أن أعترف، أننا في البداية، عدلنا 

التوقيت في نوفمبر«.
وأضافت: »كان هذا قبل األعمال العسكرية األخيرة التي تشنها الواليات املتحدة وإيران، وتهديد 
إيران باالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي، وتخلي كوريا الشمالية عن املادثات مع 

الواليات املتحدة... إننا نفقد توازنا بسرعة في ساحة األسلحة النووية«.
الذين  العلماء وخبراء األمن  للربح من  الذرة«، هي مجموعة غير هادفة  ودورية »نشرة علماء 

يرصدون احتمال حدوث »هرمجدون« أو نهاية العالم بسبب البشر.
بهدف  البادرة،  احلرب  بداية  مع   1974 عام  في  الرمزية  الساعة  هذه  العلماء  من  عدد  وابتكر 

التوعية باخملاطر، التي تهدد البشر.
وشهد عام 2018 تعديل الساعة لتصل إلى 11:58 مساًء، وظلت على هذا الوضع طوال عام 

.2019

مکسیکو سیتی:
كم تدفع ليبتسم لك احلظ؟

اشتر قروي من املكسيك آلة بيانو قدية لكي يهديها إلى ابنته الصغيرة في عيد ميالدها. وفي 
أثناء تنظيفه البيانو من األتربة اكتشف وجود آلة كمان ثمينة في داخله مصنوعة عام 1716، 
يقدر ثمنها بنحو 100 ألف دوالر على األقل. هل تعرف كم دفع الفالح املكسيكي في شراء 

البيانو القدمي؟ دفع خمسني دوالراً فقط!

عامل بال حدود21

مالطا:
متثال »يسوع املسيح« حتت املاء... 

مزار سياحي جللب احلظ!
هو واحد من أغرب املزارات السياحية التي ال نعلم بوجودها، 
للسيد  متثاالً  حتتضن  مالطة  جزيرة  حول  املفتوحة  فاملياه 
املسيح، والذي يقبع بالقرب من حطام سفينة قدية أغرقت 

عن قصد لتصبح مقصدا ألكثر من مئة وستني ألف غواص سنوياً، بحسب تقرير بثته قناة 
الغد.

 ،1938 عام  أبحرت  التي  امللكي،  العقاب  سفينة  حطام  قرابة  يقع  التمثال  أن  التقرير  وأفاد 
واستخدمت للعديد من املهام، ثم بيعت جملتمع الغواصني عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن الغواصني أغرقوها في هذه النقطة حتديداً كجزء من مشروع إنشاء منتزه 
حتت املاء، وفي عام 2000 وضع متثال يسوع املسيح بالقرب منها، ذلك بعد أن بارکه البابا جون 
احلظ  لهم  يجلب  التمثال  أن ملس جبني  الغواصون  ويعتقد  آنذاك.  الفاتيكان  بابا  الثاني  بول 
وأوضح التقرير أن التمثال جذب الكثير من الغواصني، حيث يقع التمثال على عمق 39 متراً، 

لكنه آمن وهادئ وخالب.

نیویورك:
رسالة تصل بعد سبع سنوات

»جورج  يدعى  أمريكي  بها  بعث  التي  الرسالة  استغرقت 
جرين« سبع سنوات لكي تصل إليه مرة أخرى.

 ... بالطبع  البريد  تأخير وصولها هيئة  السبب في  ولم يكن 
امليط  في  زجاجة  داخل  برسالته  األمريكي  هذا  ألقي  فقد 
بعد  على  متر  يستقلها  التي  السفينة  كانت  عندما  الهادي 

150 میالً من شاطئ يوكوهاما باليابان.
أحد  عليها  عثر  حيث  هاواي  إلى  أخيراً  الرسالة  وصلت  وقد 

األهالي وكانت تضم عنوان املرسل »چورچ جرين« مواطن أمريكي من كاليفورنيا.

فرنسا:
حلفظ حقوق احليوانات.. قط مرشح لالنتخابات في البالد

االنتخابات  قائمة  في  »قط«  ترشيح  فرنسا  أحزاب  أحد  قرر 
إلى ظروف  االنتباه  لفت  بهدف  البالد،  غرب  رين،  في  البلدية 
املدعومة  املشتركة«  »رين  قائمة  وتريد  وحقوقها.  احليوانات 
من حزب »فرنسا األبية«، ترشيح القط الذي أطلق عليه اسم 
»ريك« في املرتبة ما قبل األخيرة في الئحتها للبلديات في 15 

و22 مارس. 
ويأتي ترشيح القط حتت مسمى »الترشيح الرمزي« أي أنه لن 
يتم انتخابه حتى لو حقق 99,9% من األصوات. وقال فيليكس 

بوالجنيه أحد مدراء حملة هذه القائمة إن الهدف من ذلك تسليط الضوء على مسألة ال تطرح 
.”euronews« كثيرا في حملة االنتخابات البلدية، بحسب

وتعهدت قائمة “رين املشتركة” بعد طلب من جمعية “الـ 214” للرفق باحليوان، تشكيل جلنة 
حلماية احليوانات ودعم حصول حظر وطني على فرق السيرك التي متلك حيوانات برية.

السعودية:
مطعم »يسجن« زبائنه.. األكل في أقفاص حديدية

مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
فيديو يُظِهر مطعماً غير اعتيادي في مدينة جدة 
في  زنزانة  هيئة  السعودية على  العربية  باململكة 

سجن. 
املصممون  استعان  الغريب،  املطعم  هذا  في 
األطعمة  فيها  يقّدمون  وقضباٍن حديدية  بأقفاص 
واملشروبات إلى الزبائن، بينما يقوم على خدمتهم 

عاملون يرتدون مالبس السجن البرتقالية.
وقال مصوِّر الفيديو أحد العاملني استقبله بالزي 

البرتقالي اخلاص باملساجني، الفتاً إلى استخدام ألوان السجن واألبواب احلديدية والقضبان في 
تصميم املطعم. 

وعّلق على الفيديو قائالً: »كنت مفكر هيقدموا لنا أكل املساجني عدس وحالوة مثل ما نراه في 
األفالم لكن فاجأوني بهذه األطباق«. 

من  بكثير  مصحوبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  كبيراً  انتشاراً  املصوِّر  املقطع  وحظي 
التعليقات الساخرة. 
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When it comes to global securi-
ty, not everyone gets a voice. At 
the United Nations, one group 
calls the shots on Global Peace 
and Security, the UN Security 
Council. The council has 15 
members, 5 of whom are per-
manent. The permeant members 
are the global military pow-
ers The United Kingdom, The 
United States, France, Russia, 
and China. Each of these mem-
bers has veto powers over all 
business at the Security Coun-
cil. The other ten spots are elected by all 
nations to represent regions of the world on 
two-year terms. 
Canada has often been a temporary member 
in the history of the Security Council.
Since taking office in 2015, Prime Minister 
Trudeau has made it clear he wants one of 
the temporary member positions. For the 
2021 position, Norway and Ireland are Can-
ada’s main competition for the two avail-
able seats. Trudeau is campaigning fiercely 
to beat them. 
To gain votes, Trudeau is travelling the 
world. Meeting with world leaders and mak-
ing promises. At a recent meeting, Trudeau 
had a warm handshake with the Prime Min-
ister of Iran. Less than a month after the re-
gime attempted to hide that they had shot 
down a Ukranian passenger plane, killing 
dozens of Canadians. 
 Many of the leaders Trudeau will be meet-
ing have worse human rights records than 

the Iranian regime. Across the 
world, religious persecution, 
arbitrary detentions, and torture 
are commonplace. Each of the 
regimes committing these hu-
man rights abuses have a vote 
Trudeau wants.  Meeting with 
these people for photo ops only 
legitimizes their behaviour.
Canada is not just paying a mor-
al cost.
There is a real monetary cost to 
the campaign. It is not just the 
cost of flying Trudeau around 

the world and lavish gifts for foreign lead-
ers. That figure has already surpassed two 
million dollars. Some countries will be 
factoring in the amount of money Canada 
spends on foreign aid to inform their vote. 
Others will be looking at how many soldiers 
Canada is willing to dedicate to dangerous 
peacekeeping missions. These costs are 
already in the billions and Trudeau might 
promise more.
As the race heats up, more of the costs will 
become clear. With all the critical economic 
issues that we are currently facing in Can-
ada, should we be sending all our financial 
resources outside of Canada and making 
that our priority? 
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

A UN SECURITy COUNCIL 
SEAT AT WHAT COST

What is the determining factor 
that makes a martyr ready to of-
fer his life for Christ and another 
person who struggles with the 
basics of a victorious Christian 
life? 
In the parable of the Talents (Mt 
25:14-30; Lk 19:11-27) our Lord Je-
sus Christ explained that we all re-
ceive different talents according to 
our own ability “To one he gave five 
talents, to another two, and to anoth-
er one, to each according to his own 
ability” (Mt 25:15). It is up to us, no 
matter how much great or little we 
have received from the Lord, to use 
these talents the best way we can. In 
the parable, when the time came to 

settle the accounts, the one who had 
received five talents brought back 
five other talents; the one who had 
received two talents brought two 
more. Both were rewarded equally. 
“His lord said to him, ‘Well done, 
good and faithful servant; you were 
faithful over a few things, I will 
make you ruler over many things. 
Enter into the joy of your lord” (Mt 
25:21,23). What God has rewarded 
here is not the number but the per-
fection in perseverance and trying 
with whatever means we have to 
reach fullness. God wants us to do 
the best we can, according to our 
own ability, putting laziness and 
sluggishness aside.

How and why do people differ 
in their levels of spirituality? 

- 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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Values-Based Living (VBL) - 
Part One: Identify Your Values

What do you value? We often 
say that we value relationships, 
health, work, relaxation, etc. 
What does it mean to focus and 
live according to your values? 
This is part one in a series 
about values-based living 
(VBL). This is going to be a 
good one, so stick around!  
Values-based living focuses on 
the premise that we all hold 
things near to our hearts and 
souls - concepts or aspects 
of our lives that are highly 
important to us. This site has 
more information on what it 
means to live according to our 
values. 
Core values are things we 
cannot compromise in our 
lives. When we don’t live or 
act (or make decisions) ac-
cording to our values, we 
feel stuck, uncomfortable, 
irritable, hopeless, and...not 
‘right’. Let’s look at this by 
using an example. Sarah really 
values her time with her family 
and friends. But recently, she 
took on extra hours at work - 
which she enjoys, because she 
enjoys it. She also needs the 
extra money, too. But, after a 
few weeks, she no longer is ex-
cited about going to work. She 
is irritable, not sleeping well, 

and is tired. Her muscles ache, 
and her appetite is sporadic. She 
misses her time with her loved 
ones, and feels that she needs 
more of her human connections. 
You see, Sarah values work, 
but she also values health and 
relationships. And though she 
‘stuck’ to her value of working 
hard and enjoying it, it came 
at	the	expense	of	sacrificing	
her other core values. Is the 
solution to simply quit work? 
No! Sarah simply needs to step 
back and re-examine her life and 
values. Then, she can look at 
how she can try to integrate her 
core values across the different 
areas of her life.  
Step one is to identify your 
values. There are many resourc-
es out there that list values - you 
can easily pick 10, 20, or even 

50 of them! I have found it help-
ful to pick my top 5 values at 
first, and to focus on those. The 
picture in this post has some 
examples of values - take a look 
at them and list 5 of them that 
speak out to you. 

I’ll start. (This is HARD!). My 
top	five	values, at this moment 
are (in alphabetical order): 
1) Compassion 
2) Faith 
3) Health 
4) Relationships  
5) Work 
Actually, I can think of a lot 
more that are equally as impor-
tant to me! I also highly value 
acceptance, courage, wisdom, 
reading, integrity, professional-
ism, strength, gratitude...oh my! 
This is an extremely helpful 
activity. By outlining some 
of the things that I value in 
life, I instantly became more 
in-tune to my life. I thought 
about what is important to me, 
what I cherish, and what things I 
cannot compromise in my life. 
I encourage you to start with 
this - identify some of your core 
values. In the next post of this 
series, we will see how we can 
take steps to align our lives with 
our values.

The Liberal government has 
brought forward another bill on 
euthanasia, making it even easier 
for people to be killed by their 
doctor or nurse practitioner if 
they request it. When this gov-
ernment brought in euthanasia 
in the first place, they said that 
some of the so-called “safe-
guards” that were in place would 
protect people from being pres-
sured into choosing death prematurely. Unfortunately, 
the new bill takes away many of those promised safe-
guards. We are now approaching a situation where the 
healthcare system provides “death on demand”, and yet 
still does not provide effective palliative care for many 
patients who would rather not die prematurely. The gov-
ernment’s priorities are badly mixed up.
The government’s new euthanasia bill eliminates two of 
the existing safeguards – the general practice of a ten day 

reflection period before a person is euthanized, and the 
requirement for two independent witnesses to confirm the 
person’s consent. These particular provisions are not in 
response to any court decision.
The goal of the ten day reflection period was to recog-
nize the reality that someone who is suffering may go 
through periods of extreme agony or despair which are 
not representative of their overall experience or wishes. 
All of us who have accompanied people dealing with se-
vere illnesses know the natural variations that can exist 
in a person’s response. An expressed desire to die may 
be a sustained and consistent intention, but it may also 
be a short-term cry for help – for better care, better man-
agement of pain, or more love and support from others. 
Better pain management and palliative care might be an 
alternative for many people. Yet, without this reflection 
period, they can be rushed towards death more quickly 
than they can access the care that they need.
The concrete implications of removing the reflection pe-
riod is that someone could ask for and receive euthanasia 
all in the same day. If someone’s pain management is off 
for a brief period of time, they could quickly be moved 
from the beginning to the end of the process, without any 
engagement of independent witnesses or family members. 
Can you imagine if a member of your family was in care, 
and you suddenly found out that they had been euthanized 
because someone said that they asked for it, and no family 
members were involved or present? 
Please contact your Member of Parliament and ask them 
to oppose this expansion of euthanasia. We need to pre-
serve the limited safeguards that currently exist, and it is 
wrong for the government to be trying to remove them.

euthanasia

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
Never resting, never 
still. Moving silently 
from hill to hill. It does 
not walk, run or trot, 
All is cool where it is 
not. What is it?

Answer for the 
last issue:
Place the apple 
on one person›s 
head.

By: 

Philo Girgis
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LEMONHEAD OF LETTUCE BANANA

Reg: $5.99/ea
Golden Valley Brand - 1Kg
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Arz  Brand - 500g
Reg: $6.99/pack
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JUMBO

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*


