
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)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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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)

 QÉ«ÿG ô°üe QÉàîJ πg
 »°SÉ«°ùdG ...ΩG ...…ôμ°ù©dG

?á«FÉŸG É¡à°üM ≈∏Y ®ÉØë∏d

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

 äÉeGô¨∏d ójóL ΩÉ¶f
 äÉYô°ùdG RhÉéàd

 äGÒeÉμH á«fƒfÉ≤dG
 ƒàfQƒJ ‘ QGOGôdG

 ...ÒØμàdGh IOôdG óM »¨∏J ¿GOƒ°ùdG
ÉædÉÑ≤Y :Újô°üŸGh

30 Harwood Ave 
South

Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية
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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

AghapyAghapyAghapy
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

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

جمل�س اإدارة واأ�صرة حترير »جود نيوز« 

يودعون علي رجاء القيامة

الزميل الأ�صتاذ / جورج توفيق باخوم

عزاء للزمالء / مني لوي�س

                  / ندي باخوم

عزاء جلميع اأفراد الأ�صرة واملحبني 

يف كندا وم�صر واأمريكا
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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

اجلوية  اخلطوط 
و  كندا«  »آير  الكندية 
ينهوا  جت«  »ويست 
املادي  التباعد  سياسة 

بني املسافرين
................................ص12

موعد  تعلن  مصر 
مجلس  إنتخابات 
و10%من  الشيوخ.. 

املقاعد للمرأة
.................................ص11

كيف ميكن تغيير امللف 
الضريبى

.................................ص19

الســـــــــــــينما  دور 
تعود  »سينيبليكس« 
كندا  في  ابوابها  لفتح 

في بعض املناطق
...................................ص9

راأي املحـــــــرر

العامل الأفرتا�صي ُي�صلح واقع التحر�س املوؤ�صف

من  اأفواج  عودة  ومع  الع�شرين  القرن  من  الأخريين  العقدين  يف 

جماعة  منو  وت�شاعد  الدول  تلك  باأفكار  اخلليج  بدول  العاملني 

يد  علي  امل�شري  ال�شارع  يف  الإ�شالمية  واحلركات  الإخوان 

ال�شادات، بداأت ظاهرة التحر�ش تنمو بالتوازي وجنبًا اإيل جنب 

بالتحر�ش  وبداأت  املراأة،  لتغطية  والدعاوي  احلجاب  اإنت�شار  مع 

ثم  بالأعجاب  بداأت  بعبارات  وال�شيدات  بالفتيات  اللفظي 

بعبارات جن�شية وكان يطلق عليها وقتها »املعاك�شات«، وظل هذا 

امللف مغلق بفعل عدم وجود قوانني رادعة وخوف الفتيات من 

الأبالغ اأو التحدث فيه، لن�شتيقظ هذه الأيام عرب مواقع التوا�شل 

علي كارثة، وهي اأن الأمر جتاوز النظر اإىل املراأة من كائن حي اإيل 

اأنها ج�شد م�شتباح ، جتاوز الأمر من التحر�ش اإيل الإعتداء اجلن�شي 

، من الأعجاب اإيل القهر ، بل وجتاوز الأمر من التحر�ش اللفظي 

مالب�شهم  يخلعون  �شباب  عن  فتيات  حتدث  اإيل  خارجة  باألفاظ 

اأع�شائهم اجلن�شية، بل منهم من ميار�ش  بال�شوراع واإظهار  اأمامهم 

للعي�ش،  مرعب  جمتمع  اأمام  لن�شبح  الفتاة.  اأمام  ال�شرية  العادة 

اأ�شواأ  م�شر  فاأن  رويرتز«  »توم�شون  ملوؤ�ش�شة  تقرير  بح�شب  ولهذا 

بلد يف العامل العربي ميكن للمراأة اأن تعي�ش فيه، وبح�شب تقارير 

الأمم املتحدة فاأن 99.3 باملائة من �شيدات م�شر تعر�شن التحر�ش، 

وهي ن�شبة غري م�شبوقة.

علي مدي خم�ش عقود يغزي �شيوخ التطرف تربير تلك الظاهرة 

مالب�شهن،  على  الفتيات  من  ال�شحايا  علي  اللوم  باإلقاء  الب�شعة 

ويعقوب  باحلويني  مرورًا  ال�شعراوي  من 

وبرهامي  خطاب  وحممد  عبادة  و�شربي 

و�شط  ر�شدي،  عبداهلل  واأخريًا  واخلما�شي 

حتى  و�شيا�شي.  جمتمعي  �شمت  حاجز 

ذلك  الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  ك�شرت 

تف�شرياتهم  وو�شع  هوؤلء  ملحاكمة  دعاوي  وبداأت  ال�شمت 

وال�شخرية  وف�شحهم  وك�شفهم  بل  والنقد،  املجهر  حتت  الدينية 

اإيل  التوا�شل  ومواقع  الفرتا�شي  العامل  حتول  طروحاتهم.  من 

األفاظهم وكلماتهم  رقيب اأجربهم على مراجعة فتواهم، و�شبط 

ب�شاأن املراأة �شحية التحر�ش، لي�ش هذا فقط بل جمع ذاك العامل 

بحق  اجلرمية  تلك  ملواجهة  الإحتاد  علي  الكثريين  الأفرتا�شي 

معتادي  مالب�شها  ينتقد  ولهذا  جميلة  اهلل  خلقها  والتي  املراأة، 

القبح. حراك واإحتاد جمتمعي لي�ش علي م�شتوي الأفراد فقط بل 

وعلى م�شتوى املوؤ�ش�شات. ففي الرابع من هذا ال�شهر اأ�شدرت دار 

الأفتاء امل�شرية بيانا باأن التحر�ش اجلن�شي حراٌم �شرًعا، ول ي�شدر 

ل لهم التدن�ش بال�شهوات  اإل عن ذوي الأهواء الدنيئة، التي ُت�شوِّ

جرمية  اإل�شاق  واأن  اإن�شاين   اأو  عقلي  �شابط  وبال  بهيمية  بطريقة 

التحر�ش بق�شر التهمة على نوع املالب�ش هو تربير واهم ل ي�شدر 

عن  الب�شر  بغ�ِشّ  ماأموٌر  فامل�شلم  املري�شة،  النفو�ش  ذوي  عن  اإل 

الأفرتا�شي  العامل  اأن  علي  للتاأكيد  الأحوال.  كل  يف  املحرمات 

اأ�شلح الواقع املوؤ�شف واملمتد منذ عقود بحق امل�شريات

ابرام مقــار
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حالة  تتجلى  ثورة  ُكل  قبل 
واضحة من الغليان بني الناس، 
وعلى  أنفسهم  على  حنق 
اآلخرين وعلى األوضاع العامة. 
ُمحاوالت  من  فترة  وبعد 
تصريف هذا احلُنق هنا وهناك، 
وسائل  أو  اإلعالم  وسائل  عبر 

التواصل االجتماعي أو التضارب 
مع اآلخرين في الشوارع وارتفاع 

ُمعدالت العنف والتحرش والقتل واجلرائم؛ 
رغًما  الثورة  تلك  لتأتي  األمر منتهاه  يبلغ 
عن عدم الرغبة بها أو عدم االستعداد لها.

على  املُتصاعد  الغليان  حالة  مالحظة 
الفترة  في  االجتماعي  التواُصل  مواقع 
الناس  أصبح  لقد  بخير،  تتنبأ  ال  األخيرة 
الصواب  على  شيء،  كل  على  ناقمني 
احلق  على  والشر،  اخلير  على  واخلطأ، 
صار  بحيث  البوصلة  وضاعت  والباطل، 
الهجوم،  يستحق  ال  ما  يُهاجمون  الناس 
الوقوف  يستحق  ما  ويُساندون  ويدعمون 
غير  اجلارف  التيار  وهذا  ورفضه!  ضده 
الطبيعي يبدو ُمصابًا بالصمم، بعيًدا عن 
اإلنصات لصوت العقل، ال يهمه االنتصار 
قضية  لديه  كانت  إن   – حًقا  لقضيته 
وقهره  غيظه  »تفريغ«  يُهمه  بل  أصالً- 
بأبشع  أمامه  آخر  شخص  بـ«تدمير« 
توجيه  منه  االنتهاء  وبعد  ممكنة،  طريقة 
آخر  شخص  لتدمير  الهادر  الغضب  دفة 

على أهَون األسباب.
كثيرة  تفاصيل  في  نفسه  يُكرر  التاريخ 
قادرين  الناس  من  األذكياء  جتعل  بطريقة 
ال  البعض  لكن  بالقادم،  التنبؤ  على 

أو  التفاصيل  لتلك  يلتفتون 
إمكانية  يُصدقوا  أن  يُريدون  ال 
يعتبرونه  ما  حدوث  تكرار 
ُمستحيالً، رمبا ألنهم يتصورون 
أنهم أفرادًا من شعوب واعية، 
لكن احلقيقة أن حلظات قفزات 
لها  عالقة  ال  اجلماعية  اجلنون 
املؤسفة  واحلقيقة  بالوعي، 
الشعوب  تلك  هي  أين  الثانية: 

الواعية؟!
عالٌم من القهر والصمت هو عالٌم يتكدس 
فيه اخلوف والغضب بانتظار نقطة الصفر 
اسوأ  من  مرحلة  في  ونحن  النفجارهما، 
على  الُقدرة  وانعدام  احلُريات  قمع  مراحل 
التعبير، ويبدو أن اجلائحة العاملية األخيرة 
وتيرة  من  تُسرِّع  وبدأت  األزمة  فاقمت 
مقبولة  تبدو  قد  اجراءاٌت  فثمة  األحداث، 
عند الناس لفترة من باب الوقاية الصحية 
العقل  قدرة  لكن  احلياة؛  على  وامُلافظة 
البشري على حتمل ما ال يُطيق حتمله تبقى 
محدودة، وإن حاول إقناع نفسه بعكس ما 
الطبيعية  البشرية  فطرته  عليه  متليه 
زمًنا فال بد وأن تتمرد تلك الفطرة عندما 
ل  يصل األمر إلى مرحلة غير ممكنة التحمُّ
وحترق  واليابس  األخضر  حُترق  أن  وتختار 

نفسها معه كي تستريح.
ال يدري أحدنا ما قد تخفيه األيام القادمة 
من  أن  فيه  شك  ال  مما  لكن  جعبتها،  في 
التفاصيل  لتلك  االنتباه  احلكيم  حكمة 
الصغيرة كي ال جترفه معها كما سيجرف 
ال  عندما  واملغفلني،  ذج  السُّ طوفانها 

ينفعهم مكابرتهم وال عنادهم بالباطل.

ماذا بعد الغليان؟

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

املصريني،  من  الوطني  االصطفاف  من  حالة 
اجلزء الغالب منهم خلف القيادة السياسية، 
أن  برزت بقوة بعد  الرئيس السيسي،  بقيادة 
لشريان  املهددة  القومي،  األمن  حتديات  زادت 
سد  بسبب  النيل،  نهر  املصريني،  حياة 
والدعم  ناحية،  من  إثيوبيا  في  النهضة 
الوفاق  حكومة  به  حتظي  الذي  االرهابي 
اإلخوانية غرب ليبيا من جانب تركيا وقواتها 
لألمن  الغربية  البوابة  ليبيا،  في  العسكرية 

القومي املصري.
بالنسبة للملف األسهل نسبيا، وهو امللف 
الليبي، فقد كان الرئيس السيسي، واضحا، 
ومباشرا، عندما أعلن أن خط سرت اجلفرة ميثل 
خطا أحمر لألمن القومي املصري، وال يجب أن 
تتجاوزه ميلشيات اإلرهاب السورية املدعومة 
من حكومة أنقرة اإلرهابية، الداعمة حلكومة 
املضحك  طرابلس.  في  اإلخوانية  الوفاق 
إدراك  يعلن  تركيا  خارجية  وزير  ان  االمر،  في 
القومي  لألمن  بالنسبة  ليبيا  ألهمية  أنقرة 
املصري، رغم القضايا واملشاكل العالقة بني 

تركيا والقاهرة.
الرئيسي  وجدية  حسم  واضحا  كان 
السيسي في أن مصر تراقب املوقف عن قرب، 
ميليشيات  جتاوزت  إذا  مباشرة  وستتدخل 
الداعمة  ليبيا  التركية السورية في  اإلرهاب 
أمر  وهذا  اجلفرة.  الوفاق خط سرت  حلكومة 
الوطنيني  املصريني  من  الدعم  كل  يلقي 

الشرفاء املبني ملصر.
مئات  ورمبا  آالف،  هناك  ان  للريبة  املثير  لكن 
اإلخوان  اإلرهابية  اجلماعة  أنصار  من  اآلالف 
معهم،  املتعاطفني  أو  وأتباعهم  املسلمني، 
للقوات  املباشرة  دعمهم  يعلنون  الذين 
اإلرهابية للخليفة العثماني الراعي الرسمي 
أردوغان،  طيب  رجب  املنطقة،  في  لإلرهاب 
القوات  من  والتهكم  الهجوم  مقابل  وهذا 
على  واألمينة  الوطنية  املصرية،  املسلحة 

األمن القومي املصري. 
إنه ملن الصادم أن مثل هذه الفئات الضالة، 
تؤمن بدعم تركيا على حساب األمن القومي 
اجلنسية  يحملون  لألسف  وهم  املصري، 
أرض  على  يعيش  منهم  وكثير  املصرية، 
تدمع  أمر  وهذا  اهلل.  من  املروسة  الكنانة، 
يدينون  ال  يكون هناك مصريني  ان  العني،  له 
والتضحية  والوفاء  واحلب  واالنتماء  بالوالء 
استعداد  على  بل هم خونة  أجل مصر،  من 
للتطوع في قوات العدو التركي املهدد لألمن 
البحر  في  الطاقة  وثروات  املصري،  القومي 

املتوسط.
املعضلة  هذه  من  جزء  في  املصرية  والدولة 
مسؤولة عن منو مثل هذا الفكر الشيطاني، 
بالهوية  يؤمنون  ال  مصريني،  مواطنني  لدي 
االنتماء  حساب  على  والوطنية،  املصرية 
التركي،  العثماني  للمحتل  اخلالفة  لفكرة 
ومصر  االوسط  الشرق  منطقة  عانت  الذي 
الدولة  على  السنني.  ملئات  احتالله  نير  من 
واملنابر  الفكرية،  التيارات  تواجه  أن  املصرية 

السموم  تبث هذه  التي  اإلرهابية،  اإلعالمية 
الشباب  فئات  لبعض  القيمي  النسق  في 
حيث  تصنيفاتهم،  مختلف  على  واملصريني 
الفكرية  للتيارات  واالنتماء  الوالء  يكون 
العثماني  اخلليفة  عن  للوالء  دينيا  املتطرفة 
املصرية  الدولة  حساب  علي  طيب  رجب 
العريقة واألصيلة منذ أكثر من 7 آالف سنة.

استراتيجية  تتبنى  أن  املصرية  الدولة  على 
وثقافيا  وإعالميا  سياسيا  واضحة،  وخطة 
االحساس  تعميق  على  وتعمل  تدعو  ودينيا، 
اول  لتكون  املصرية،  بالهوية  واالنتماء 
التيارات  من  بدال  األولوية،  ذات  الهوية  دوائر 
بالوالء  تدين  التي  املتطرفة،  اإلسالمية 
متثل  أن  ميكن  بعيدة،  أخري  لدوائر  واالنتماء 
اخلالفة  فكرة  مثل  املصرية،  للهوية  تهديدا 
اإلسالمية، برعاية تركيا وأردوغان، الذي ترعي 
الدعارة،  وبيوت  اخلمر  وشرب  اإلباحية  بالده 
من  عليها  ومتفق  معتمدة  قوانني  وفق  
إخوانية  حكومة  تقودها  دولة  في  دستور، 
والقيم،  الفضيلة  تدعي  والتنمية،  للعدالة 
كل  بعيدة  وواقعيا  وسلوكيا  سياسيا  وهي 

البعد عن هذه األمور.
نسق  لتبث  املصرية،  الدولة  تتدخل  لم  ما 
قيم جديد، يواجه التطرف والتشدد الديني، 
ومبادئه الهدامة للهوية املصرية، فنسجد ان 
أعداد املهاجمني واملنتقدين للقوات املسلحة 
املصرية الوطنية واالمينة في تزايد ملصلحة 
ميليشيات األعداء برعاية اخلليفة العثماني 
أردوغان. ويجب أن تخصص احلكومة املصرية 
البشرية  والكوادر  والتمويل  واجلهد  الوقت 
األفكار  هذه  ملواجهة  اإلعالمية،  والبرامج 
الظالم  جماعات  نشرتها  التي  الهدامة، 
املصرية  الهوية  وجعلت  الديني،  واالرهاب 
رهينة أفكار قامتة إرهابية تعلي من شأن ما 
هو تركي او اخواني أو سلفي على حساب كل 
ما هو مصري أصيل. ما لم يتم حتقيق إصالح 
الوطنية،  الهوية  تقوية  نسق  لدعم  فكري 

فإن األمن املصري في خطر حقيقي.
يختلف  ال  الليبية،  احلالة  علي  ينطبق  وما 
وحصة  النهضة  سد  قضية  عن  كثيرا 
قضية  تعتبر  والتي  النيل،  مياه  من  مصر 
الفئات  نفس  أن  والغريب  مفصلية،  حياة 
التفاوضي  املوقف  في  شامته  الضالة 
الشر ملصر  والتي تضمر  بالتحديات،  املغلف 
يصعب  فئات  وهي  خير،  أي  لها  تتمني   وال 
أنها ولدت ونبتت في  أن يتقبل  العاقل  علي 
تعليمها  واستفادت من  الطيبة،  أرض مصر 
وخدماتها، بل والعمل في مؤسساتها، ولكن 
الديني املتطرف، جعلها تدين  الفكر الهدام 
وليس  لإلخوان  ملصر،  وليس  لألتراك  بالوالء 
ملصر، يشمتون في مصر وجيشها العظيم، 
قادر  اهلل  ولكن  حتدي،  أي  يواجهون  عندما 
املسلحة  وقواتها  مصر  نصرة  علي  دائما 
الوطنية واألبية في كل موقف وكل حتدي.... 

وحلالة سد النهضة مقال آخر.

الأمن القومي امل�صري يف 

ليبيا... وفكر الفئات ال�صالة 

املوالية للخليفة العثماين!

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   »هناك شيئان ال ميكن أن يحدق فيهما املرء: 
»الشمس واملوت«!

   أمام هذه الكلمات التي كتبها األديب الفرنسي 
»الروشفوکو«، تساءلت: هل للموت وجه؟!.. 

   يخاطبني البعض، بنبرة منطقية: ليس للموت 
وجه، ولكننا نراه من خالل آثاره املؤملة!

   وهل هناك أقنعة بال وجه؟!.. 

   فهذه هي األقنعة:

    .. سيارة مسرعة كالعاصفة!

    .. أعاصير تلوي ذراع احلياة!

    .. زلزال يغّربل األرض!

    .. أمراض وبائية أبادية!

    ويبقى وجه املوت، والرغبة الفلسفية في 
التحديق فيه!

    رمبا ألنني أريد أن أستوعب ما قاله القديس 
»فرنسيس األسيزي«، الذي ألف کتاب: »أنشودة 

إلى أختي الشمس«، فعند موته، أراد أن يوضع على 
التراب بعد أن كرر: »مجداً لك يا ربي ألجل أخي 

املوت، الذي ال يفلت منه كائن حي”!

    إلى أن قرأت رسالة من نقيب شهيد على أرض 
سيناء، إلى أمه - وجدها زمالؤه في جيب بّزته 

العسكرية -، يكشف فيها عن ذلك الوجه الذي 
في الظالم!

    قال في رسالته: »فيه أعداء، منهم ناس 
بتضحك في وشنا الصبح، وملا الليل بيجي ويبدأ 

ضرب النار ونرد عليهم، بنروح نشوف اللي مات، 
ونالقي جثة لواحد كان الصبح بيفطر معانا«!

   أنه هذا الوجه..

    .. الصديق، الذي يغمس يده معك في الصحفة، 
ويخونك كيهوذا اإلسخريوطي! 

    .. وحارسك، الذي في بيتك، ويطعنك كبروتس!

    .. والبدوي، الذي يدعس على جنودنا، كما يدعس 
على ترابنا!

    .. والفلسطيني، الذي يتنكر حلضن وحنان 
مصرنا!

    .. واملصري، الذي فّضل أن يخون وطنه، وهو يدّل 
عليها بأصابعه األربعة!

...،...،...،    

    هذا هو وجه املوت، وهو ال يخيف إال أهل الشر! ...

عـادل عطيـة

وجـــه املـــوت!لقاء

كان  تليفزيوين،  بجواره يف حواٍر  كانت جتل�ش 

واحدة  تليفزيونية  حلقة  يف  �شيفان  كالهما 

ولكنهما على طريف النقي�ش، هي تدعوا للتحرر 

وهو يدعو للتزمت، هي مع حرية املراأة يف امللب�ش 

واخلروج والعمل وجترمي تربير التحر�ش بالن�شاء، 

وهو عك�ش ذلك، يتحدث عن العادات والتقاليد 

والعيب واحلرام واأن لب�ش املراأة من اأعظم اأ�شباب 

التحر�ش بها واأن مكان املراأة هو املنزل، جلو�شها 

بجواره جعل عطرها يخدر عقله، هام يف رائحة 

عنه  وغابت  وتلعثم،  الكلمات  فن�شي  عطرها 

متتلك  فهي  اإليها  النظر  يتحا�شى  كان  الأفكار، 

اأنوثة اأخاذة حتمًا �شتاأخذه حيث ل يريد.

يدها  به  مت�شك  التي  القلم  علي  ناظريه  ركز 

ع�شق   ، والآخر  احلني  بني  مالحظاتها  وتكتب 

اأناملها تلتف  القلم وحقد عليه يف اآن واحد لأن 

حوله، قتلته اأنوثتها الطاغية، ذاب يف كلماتها، 

املتوهجتني،  عينيها  اإىل  النظرات  ي�شرق  كان 

�شفتيها،  من  الألفاظ  خمارج  يف  يذوب  كان 

فوؤاده،  تلهب  التي  �شحكاتها كانت كالطعنات 

فيه  ي�شعل  كان  �شمتها  حتى  تفا�شيلها،  ع�شق 

براكني، اأنوثتها خطفته اإىل دهاليز عوامل خارج 

وانتهت  فيه،  يتواجد  كان  الذي  واملكان  الزمان 

احللقة وذهب كل منهما اإىل حال �شبيله بعد اأن 

اأيقن هو اأن عقله وج�شده قد تربيا اأنهما اأ�شعف 

من اأن يحتمال التواجد يف ح�شرة اأنثى .

املخَدر  املنهك  ج�شده  رمي  منزله  اإىل  عاد  حني 

برائحة عطرها التي مازالت يف اأنفه على كر�شي 

اأي�شًا،  يهتز  وعقله  يهتز  ج�شده  كان   ، هزاز 

يقظته(  )اأحالم  يف  يهيم  وراح  جفونه  اأغم�ش 

التي وجد فيها اأحدهم يطرق الباب، فتح الباب 

لك،  هذا  له  وقالت  قلمها  اأعطته  هي،  فوجدها 

هو  تاأخذه  اأن  اأريدك  اأي�شًا  واأنا  تريده  اأنك  اأعلم 

لك، بل و لك اأكرث من هذا اإذا اأردت، اأخذ القلم 

وذهبت هي، اأما هو فو�شع القلم على فمه ليقبله 

قبلة تلي القبلة تلي القبلة 

يف جنون و�شبق عظيمني، 

اأحالم  من  نه�ش  فجاأة  ثم 

جر�ش  �شوت  على  يقظته 

م�شرعًا  اإليه  فهرع  الباب 

�شيجدها  اأنه  متاأكد  هو  و 

القلم  لتعطيه  الباب  على 

اأحالم  اأخذه منها يف  الذي 

فوجد  الباب  فتح  يقظته، 

منه  ويطلب  وقلم  اي�شال  يعطيه  النظافة  عامل 

وو�شعه  القلم  واأخذ  الإي�شال  وّقع  التوقيع، 

ليكتب  وذهب  الباب  واأغلق  ليقبله  فمه  علي 

حما�شرته التالية عن العادات والتقاليد والعيب 

يحر�ش  الذي  املراأة  لب�ش  مهاجمًا  واحلرام 

ال�شباب على التحر�ش!... 

متت....

وتبقي كلمة: التحر�ش يف كل بالد الدنيا جرمية 

ل ميكن تربيرها، وتربير فعل جمرم قانونًا يف حد 

الفعل،  يجرم  الذي  القانون  حق  يف  جرمية  ذاته 

لو مل تقف الدولة امل�شرية يف وجه تلك الوجوه 

املراأة  على  باللوم  وتلقي  التحر�ش  تربر  التي 

على  ال�شيطرة  ت�شتطيع  لن  م�شر  فاأن  وملب�شها، 

خمتومة  �شتكون  لأنها  الكريهة  الظاهرة  هذه 

بختم الدين.

مدعي  اأي  اأو  دين  لرجل  ت�شمحوا  ل  اأرجوكم 

جحيم،  اإىل  م�شر  ن�شاء  حياة  يحول  اأن  تدين 

احلق  للمراأة  القانون،  تفعيل  هو  املطلوب  كل 

يف اأن تلب�ش ما ت�شاء وقتما ت�شاء واأينما ت�شاء ول 

تتعر�ش للم�شايقة. يوما ما قال رئي�ش اجلمهورية 

حني كان ي�شغل من�شب وزير الدفاع، اأي مروءة 

امل�شري؟  ال�شعب  اأحدهم  روع  لو  بها  نعي�ش 

ن�شاء  اأحمي  الرئي�ش،  �شيادة  يا  املنطق  بنف�ش 

التحر�ش،  يربر  الذي  ومن  املتحر�ش  من  م�شر 

فكالهما �ُشبة على جبني م�شرنا احلبيبة.  

قلم جاف... (قصة قصيرة)

بقلم: 

جورج مو�صى

هل ا�صرتى حممد 

الثاين اآيا �صوفيا؟

يف حماولة من عبيد العثمانيني الُقدامى واجُلدد لتربير 

العثماين  لل�شلطان  والالح�شاري  العن�شري  الفعل 

غازي اأردوجان بتحويل متحف اآيا �شوفيا اإىل م�شجد، 

مبحمد  ال�شهري  الثاين  حممد  اخلليفة  اأن  هوؤلء  اإدعى 

اإىل  يحولها  اأن  قبل  الكاتدرائية  ا�شرتى  قد  الفاحت 

م�شجد.

دليل  اأى  عليها  يوجد  ل  الرواية  هذه  اأن  وبالرغم 

عن  ف�شاًل  م�شلم  موؤرخ  اأى  يذكرها  ومل  تاريخي 

املوؤرخني غري امل�شلمني، حتى يف كتاب تاريخ الدولة 

العلية العثمانية ملحمد فريد بك خليفة م�شطفى كامل 

للدولة  بتحيزه  واملعروف  الوطني  احلزب  رئا�شة  يف 

العثمانية واملوؤيد ل�شتمرار تبعية م�شر لهذه اخلالفة، 

بل  الكاتدرائية  �شراء  �شيء عن  اأى  كتابة  يذكر يف  مل 

للمجازر  تف�شيل  دون  ولكن  اأ�شار  فقد  العك�ش  على 

التى قام بها جنود حممد الثاين على مدار ثالث اأيام 

املدينة  ال�شلطان  دخل  ُثم  “هذا  بقولة   165 �ش.  يف 

فوجد اجلنود م�شتغلة بال�شلب والنهب وغريه” فاملعتاد 

املدينة  الأمرباطور  اأو  امللك  ُيبيح  اأن  الزمان  هذا  يف 

اأيام جلنوده ي�شرقون وينهبون ويقتلون  املهزومة ثالث 

يدخل  ثم  انت�شارهم،  على  لهم  كمكافئة  ويغت�شبون 

الإمرباطور املدينة  فتتوقف هذه اجلرائم، وهذا ما فعله 

اخلليفة العثماين حممد الفاحت، حيث امتدت اأي�شًا يد 

فيها  ومن  الكاتدرائية  اإىل  والقتل  وال�شرقة  التخريب 

اإليها خوفًا من القتال،  من ن�شاء واأطفال و�شيوخ جلاوا 

الذي تختلف  الباطرك  راأ�شهم  الرهبان وعلى  وكذلك 

والإختفاء  القتل  بني  ما  م�شريه  حتديد  يف  الروايات 

توجه  املدينة  اإىل  اخلليفة  وبدخول  اإعجازي.  ب�شكل 

م�شجد  اإىل  حتويلها  يف  رغبته  واأعلن  الكاتدرائية  اإىل 

ف�شعد اأحد اأتباعه من ال�شيوخ اإىل منرب الكني�شة واأعلن 

ال�شهادتني ُمعلنًا حتولها اإىل م�شجد.

الثاين  حممد  اأن  نفرت�ش  دعونا  هذا  كل  من  بالرغم 

بهذا  هل  �شوفيا  اآيا  امتالك  مقابل  نقود  دفع  بالفعل 

يكون قد ا�شرتاها وامتلكها ب�شكل قانوين يجعله حر 

الت�شرف فيها؟

كال  ورغبة  الرتا�شي  هو  وال�شراء  البيع  يف  الأ�شل 

عن  نت�شائل  اأن  يجب  وهنا  ال�شفقة،  امتام  يف  الطرفني 

حقيقة رغبة بطريركية الق�شطنطينية يف بيع كاتدرائيتها 

اأن  يجب  ولذلك  الثاين،  حممد  اإىل  باباويتها  ومقر 

نتخيل امل�شهد، خليفة غازي منت�شر قتل وذبح و�شلب 

ونهب واغت�شب، ثم ي�شتدعي �شخ�ش ما ل ندري من 

هو، فالبابا قد اختفي ومل يكن قد ُن�شب بابا جديد بعد، 

فُيلقي له اخلليفة باأموال حتى لو كانت كثرية ويطلب 

منه اأن يوقع على �شك �شراء اخلليفة للكاتدرائية، فهل 

نقول هنا اأن هذا ال�شخ�ش قد وقع حرًا خمتارًا؟ بالطبع 

ل، فمنذ متى ي�شرتي الطغاة ما ُيريدون امتالكه؟ هم 

يدفعون نقود يف بع�ش الأحيان مقابل ما ي�شتولون عليه 

كنوع من ادعاء ال�شرف والرحمة والعدل، ولكن البائع 

هنا لي�ش ُحرًا يف القبول اأو الرف�ش اأو حتى يف التفاو�ش 

التوقيع  اإما  خيارين  اأمام  هو  املعرو�ش،  ال�شعر  على 

وا�شتيالء  املوت  اأو  ميلك،  ما  وت�شليم  النقود  واأخذ 

الرتا�شي  اأي�شًا. وبغياب عن�شر  الطاغية على ممتلكاته 

ي�شبح البيع وال�شراء باطل وبحكم املعدوم.

قد يقول قائل هنا وما الذي ُيجرب اخلليفة على دفع ثمن 

الإ�شتيالء عليها فهذا  ي�شتطيع  الكاتدرائية وهو  مقابل 

احليل  يف  يكمن  رده  وهذا  الثاين،  حممد  عدل  دليل 

ال�شرعية والتي ُيعرفها ال�شاطبي: »التحيل بوجه �شائغ 

اأو  اإ�شقاط حكم  �شائغ على  اأو غري  الظاهر  م�شروع يف 

اإل  اأو ل ينقلب  اآخر، بحيث ل ي�شقط  اإىل حكم  قلبه 

مع تلك الوا�شطة، فتفعل ليتو�شل بها اإىل ذلك الغر�ش 

مال  فدفع  له«،  ت�شرع  مل  بكونها  العلم  مع  املق�شود، 

اإىل حالل  احلرام  بهدف حتويل  الكاتدرائية هو  مقابل 

الغ�شب،  ولي�ش  ال�شراء  وادعاء  احليلة  من خالل هذه 

فالفقهاء املحيطني مبحمد الثاين يعلمون اأن ال�شالة يف 

الأر�ش املغ�شوبة باطلة، ويف حالة ا�شتوىل اخلليفة على 

ال�شالة  ُت�شبح  اإىل م�شجد  الكاتدرائية غ�شبًا وحتويلها 

اأخر  مكان  يف  اإعادتها  املُ�شلي  على  ويكون  باطلة  فيه 

اخلليفة  يدفع  الإثم  هذا  من  وللخروج  مغ�شوب،  غري 

النقود ليبدو الأمر وكاأنه �شراء، وبالتايل مُيكن ال�شالة 

يف امل�شجد. 

هى جمرد حيلة �شرعية لكى يبدو الأمر �شراء ولي�ش 

غ�شب.

وقد تنا�شى هوؤلء ومن تبعهم من اجلهالء اأن الغ�شب 

ل يزول بدفع النقود ولكن باحلرية يف اتخاذ قرار البيع، 

ال�شيوف  ظل  يف  وجودها،  ت�شديق  ميكن  ل  ما  وهو 

والأعرا�ش  املنهوبة  والأموال  ال�شائلة  والدماء  املُ�شهرة 

املهتوكة وال�شيوخ املقتولة والرهبان املذبوحة.

يكون  اأن  فيجب  جمنون  املتحدث  كان  اإذا  واأخريًا، 

املُ�شتمع عاقل.

السودان تلغي حد الردة والتكفير... واملصريني: عقبالنا
قانونية  البرهان، على حزمة تعديالت  الفتاح  السوداني، عبد  السيادة  رئيس مجلس  صادق 
ألغي مبوجبها حد الردة، وكذلك التكفير، عن طريق تكفير مجموعة من الناس لهم نفس 
الفكر أو العقيدة، وايضا السماح لغير املسلمني بشرب اخلمور وحيازتها وبيعها بجانب جترمي 

ختان النساء.
واعتبر رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك التعديالت اجلديدة مبثابة خطوة هامة في طريق إصالح 

املنظومة العدلية.
وأكد حمدوك في تغريدة على »تويتر« أن عملية مراجعة و تعديل القوانني ستستمر إلكمال 

كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.
وطالت التعديالت حزمة من املواد كان يرى البعض أنها حتط من قدر وكرامة املرأة حيث جرم 
ختان األنثى، ومت اإلقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى اخلارج دون 

أخذ أذن الزوج، باإلضافة إللغاء املادة اخلاصة بالزي الفاضح.
ومنعت التعديالت اجلديدة تطبيق حكم اإلعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من 
احلدود  جرائم  عدا  فيما  اإلعدام،  حكم  من  السبعني  سن  بلغ  من  أيضا  واستثنت  عمره، 

والقصاص واجلرائم املوجهة ضد الدولة وجرائم املال العام.
وعلق املصريني عاي تلك القرارات مبواقع التواصل االجتماعي بالتهنئة للسودانيني، والدعوات 

بوجود تلك القرارات في مصر بكلمة »عقبالنا«

مؤمن سالم
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في  باألشباح  املشهورة  األماكن  أكثر  عن  بالبحث  قمت  إذا 
مصر، فحتًما سيوصلك البحث أيضا إلى عمارة » اإلميوبيليا« 
الواقعة على ناصيتي شارع شريف وقصر النيل بوسط البلد.

ملك  أحمد  وكانت   ،1938 أبريل   30 في  بنائها  في  البدء   مت 
عبود باشا.. )كان رئيساً للنادي األهلي ملدة 15عام، وأحد أكبر 

أغنياء مصر في فترة الثالثينات(
والفن  واالقتصاد  السياسة  مشاهير  من  الكثير  سكنها 
والرياضة، من أشهرهم ليلي مراد وأنور وجدي وجنيب الريحاني 
ومحمد فوزي وماجدة الصباحي وماجدة اخلطيب وعبد العزيز 
أمني  على  فيها  عاش  كذلك  الوهاب،  عبد  ومحمد  محمود 
أمني وغيرهم من  اليوم مع مصطفي  اخبار  مؤسس جريدة 
املاضي  زمن  تاريخ من  على  بذلك شاهداً  العظماء، لتصبح 

اجلميل.
غضون  في  العمارة  شهدت  حتى  مستقرة  األمور  كانت 
التسعينيات مقتل عدد من األفراد، ومنذ ذلك احلني يشاع بأن 

أرواحهم مازالت تسكن العقار.
كما أُثيرت بعض القصص في اآلونة االخيرة عن أن العمارة 
اخملرج  ذكرها  التي  التصريحات  أهمها  من  ولعل  مسكونة، 
سكان  أحد  وهو  الناس«  من  واحد  »ببرنامج  حجر  خالد 
عمارة  من  األمين  باجلناح  الـ11  الدور  في  »وحتديدا  العمارة. 
»اإلميوبيليا« شقة الراحلة ليلى مراد وقد اشتراها بعد ذلك، 
مراد،  ليلى  نوم  غرفة  عدا  فيما  بالكامل،  الشقة  أثاث  وغير 

حيث قرر االحتفاظ بها«
وعن وجود ظواهر غريبة حتدث داخلها علق قائالً: »شوفت في 
األسانسيرات  وفي  الشقة  في  كتير  أطياف  األحيان  بعض 

كمان«.
املرات قرر اخلروج لشراء السجائر ومبجرد  أنه في أحد  ويقول 
الرابع  بالدور  والهبوط  الصعود  في  أخذ  املصعد  استقالله 
واخلامس أكثر من خمسة مرات، وحينما حدثهم قائال: »بعد 
إذنكم عايز أنزل أشتري سجاير«، حترك األسانسير حتى وصل 

لألسفل!!
أما عن شقة الراحلة ليلى مراد سابقا الساكن فيها فيقول: 

حلوة  هي  معايا  بطاقة  بحس  »أوقات 
مش وحشة بس فيه آخرين معايا وليا 
صديق أسباني هو مدير تصوير اشتغل 
شاف  أنه  لي  أكد  وقد  أفالم   3 معايا 
صديقه  حكى   - الشقة«  في  حاجات 
أنه رأى شخص يقف في الطرقة أثناء 
ذهابه إلى احلمام ثم سقط منه هاتفه 
على  معلقة  صورة  هناك  كان  وأيضا 

أحد اجلدران منذ وقد زمن وقعت عليه.
وأضاف أن أغلب أصدقاءه الذين اعتادوا على املبيت معه أكدوا 
وتختفي،  فائقة  بسرعة  تتحرك  غريبة  لكيانات  رؤيتهم  له 

وبسبب ذلك توقفوا عن الذهاب إليه.
أثاث  بها  يوجد  التي  نومه  غرفة  يدخل  املرات عندما  وبعض 
ليلى مراد يشعر بحسب وصفه »كأن حد حط إيده عليا وحد 
النوم على إحساس  السرير وكذا مرة قومت من  قاعد على 
إن حد بيهزني.. واضاف أن األرواح بتكون متجسدة أما رجل 
وبحس  يقوم  قوم  اقولوا  ملا  االثنني..  األوقات  وبعض  امرأة  أو 
وبحاسبها  عليا  إيده  حاطط  يكون  ملا  حاجة  مبسك  إني 

بيتحاسب«.
»وأحيانا الصبح بيبقى في طاقة مش ظريفة وأنا في املطبخ 
مش  والطرقة  احلمام  ناحية  وكمان  عليا  بيبص  حد  بحس 

سليمة شوية«
وقال مستطرًقا أنه حينما تكثر احلركة ليال في الشقة فأنه 
كالمه  من  ينتهي  وحينما  ليهدأوا  معهم  بالتحدث  يبدأ 

تختفي حركتهم حوله.
عدم  أكد  أنه  إال  املنزل  في  »احلجر«  به  يشعر  ما  كل  ورغم 
شعوره باخلوف قائال: »أنا مش خايف من حاجة مفيش حاجة 
اللي كان بيخاف، الشقة دي  .. صديقي هو  وحشة حصلت 
اللي  إيه  لكن  سكنت  كتير  ناس  أخدتها  أنا  ما  حلد   54 من 

حصل متعرفش«
وليس  »أرواح«  املنزل  في  يوجد  فما  احلجر  لشرح   ووفقا 
»أشباح« مشيرًا إلى أن: »األرواح ناس طيبة موجودة متصلة 

بحاجة  بحس  أنا  طاقة  ودي  باملكان 
بقلق  بحس  أيام  وفي  أطياف  وبشوف 
الزم  وأوقات  بكلمهم  وأنا  الشقة  في 
دي  الطاقة  عشان  الشبابيك  افتح 

تتطلع«
 أما عن عمارة »اإلميوبيليا« نفسها يقول 
مسكونة  بأنها  معروفة  إنها  »احلجر« 
فعدد  قتل  جرمية  من  أكثر  فيها  ووقع 

من حراس العقار يقولون ذلك أيضا«.
مسكونة  أنها  عن  للعمارة  اجملاورين  بعض  أقوال  وتناثرت 
داخل  األشخاص  من  عدد  ملقتل  ذلك  وأرجعوا  باألشباح 

شققهم بالعمارة.
يبدو يا عزيزي القارئ أن الزمن غير الكثير بهذا املكان فبعد 
أن تظل هذه  الورثة  قرر  العظماء ممن سكنوها  رحيل هؤالء 
لزيارتها  هم  ويأتون  أحد  بها  يسكن  وال  ُمغلقة  الشقق 
واالطمئنان على حالتها من حني آلخر.. ويبقى السؤال حول 
حقيقة تلك األطياف.. أحقا أرواحهم ما زالت تسكن جدرانها 

العتيقة؟!

نداء استغاثة
أنا  كنت  احلار  الصيفي  اليوم  ذلك  ظهيرة 
وزوجتي مدعوين من بعض األصدقاء إلى حفلة 
حول حوض للسباحة. وفيما أنا واقف على لوح 
الغطس تعالى من جلبة احلفل صوت مسعور 
قاع  في  إنه  »الطفل!  امرأة:  صرخة  وسمعت 

احلوض؟«
املرأة  الى  يحدقون  الناس  شيئاً.  يفعل  أحد  ال 
فقط. واذ خلت أني رأيت شكالً ساكناً حتت املاء 
غطست، وكان ثمة طفل هناك. دفعته بعيداً 

أو نبض. دعوت: »رباه،  أزرق. ال نفس  اللوح. لقد استحال لونه  القاع وطرحته على ظهر  عن 
ساعدني ألقوم بذلك على نحو صحيح.« وبعد قليل أخذ الصغير يسعل وتصاعد نفس ثم 

آخر. سيحيا!
واستدعى أحدهم سيارة إسعاف. وفيما نحن ننتظر سألت اآلخرين: »ملاذا جتاهلتم استغاثة 

املرأة؟«
فأجابني أحد األصدقاء: »لم يفهم أحد منا ما تقول«

- ماذا تقصد بذلك؟ »لم يفهم أحد لغتها االسبانية«
- االسبانية؟ أنا سمعتها تهتف باالنكليزية.

»لم نسمع نحن ذلك. االسبانية هي ما سمعنا«... وما زلت الى اليوم متحيراً، فأنا ال أفقه 
جملة إسبانية واحدة.

حرب الطيور
أضاء  »الطيور«. حني  املسمى:  »ألفرد هيتشكوك«،  بأحد مشاهد فيلم  املنظر شبيهاً  كان 
مايكل غلوفر وزوجته وندي، غرفة اجللوس في منزلهما، وجدا اجلدران واألثاث مغطاة بطيور 
صغيرة سود. لقد انقض على منزلهما عبر املدخنة نحو ألفني من طيور السمامة الشبيهة 
بالسنونو. قال مايكل: »كان معظمها نائماً. أما الطيور الواعية فقد اخذت تطير حولنا في 

كل اجتاه«
   وقد عمل عدد من رجال شرطة لوس اجنلس أربع ساعات في طرد الطيور، وأمضى الزوجان 

أربعة أسابيع وهما ينظفان االوساخ ويجددان الطالء.

االميوبيليا... ِمن عمارة األثرياء واملشاهير إلى عمارة األشباح والعفاريت

فطيرة تسقط من السماء 
الى  ايلينوي،  بوالية  فرار، من هنكلي  بيكي  رجعت 
منزلها لتجد ثقباً في مطبخها الذي أعادت جتديده 

حديثاً، وأرضه مكسّوة بيقطينة محّطمة.
أن  الشرطة  رجال  اجراه  الذي  التحقيق  أظهر 
كانا  مظلّيني  بهلوانني  من  سقطت  اليقطينة 

يتقاذفانها في اجلو.
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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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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

أوال ما املقصود بالعرض االفتراضي  )Virtual show( : هو عرض العقار بالصور او الفيديو او 

خليط بينهما مبا يضاهي بقدر اإلمكان املشاهدة بالعني. ابرزت ازمة الكرونا أهمية العرض 

االفتراضي الذي يوفر على الشاري أخطار التواجد داخل العقار في أوقات جائحة الكرونا. وقد 

اضطر الكثيرين من البائعني وممثليهم من مندوبي العقارات الي اللجوء الي هذا األسلوب 

بعد منع العرض بطريقة البيت املفتوح )Open House( نظرا 

الفن  هذا  في  املتخصصني  بعض  حقق  وقد  الكرونا.   لوباء 

محاكاة  في  فعالة  أداة  منه  جعل  هائال  ابداعا  التصويري 

الواقع وإثراًء لطرق التسويق العقاري. وان كانت هذه الوسيلة 

للعرض العقاري حتتاج البعض إجراءات حماية املستهلك من 

غير  ميتهنها  ال  حتى  بها  املشتغلني  مهنة  تنظم  تشريعات 

املؤهلني وكذلك معاقبة من يحاول التهويل في اظهار العقار 

باستعمال  او  التصورية  باحليل  الغش  او  احلقيقة  غير  علي 

برامج الكمبيوتر.
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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.

virtual show  العرض االفتراضي

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�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

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
Cell: 416.953.9416

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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صحيفة »التلغراف«

موؤ�ص�س الإنرتنت ي�صرح »ملاذا 

ينبغي القلق من �صبكات اجليل 

اخلام�س«

أن  من  اإلنترنت«  »أبو  سيرف  فينت  يخشى 
احلد  في   )5G( اخلامس  اجليل  شبكات  تسبب 
من خصوصية املستهلك، ألنها مصممة ملنح 
مزودي االتصاالت مزيًدا من التحكم في كيفية 

استخدام شبكة الويب العاملية.
 77 سيرف،  قال  “التلغراف”  صحيفة  وبحسب 
التقنية  املعايير  تأسيس  الذي شارك في  عاًما، 
إن اجليل  اإلنترنت في السبعينيات،  التي تدعم 
مشكالت  أثار  العريض  النطاق  من  اجلديد 

اخلصوصية للمستهلكني.
اجليل  اتصاالت  شبكات  “تصميم  أن  وأضاف 
نشاط  من  الكثير  الواقع  في  يكشف  اخلامس، 
ذلك.  لوال  مرئًيا  يكون  لن  الذي  املستهلك 
لبيع  التقنية  هذه  تستخدم  التي  األطراف 
على  السيطرة  سحب  حتاول  اإلنترنت  خدمات 

اإلنترنت بعيًدا عن املكان الذي صممناه فيه”.
موجات  فقط  القادمة  الشبكات  تستخدم  ال 
راديو عالية التردد، ولكنها تستخدم أيًضا بنية 
تقنية مختلفة متاًما تتيح ملقدم خدمة االتصال 

رؤية كيفية استخدام خدماتها.
االتصاالت  أن شركات  اعتبارك  في  “ضع  وأردف: 
الشبكة  كانت حسودة بشأن بعض خصائص 
أو  عليها  يقدرون  ال  بطريقة  عائدات  تولد  التي 

على معلومات حول سلوك املستخدمني”.

مجلة »اللوفيل أوبسرفاتور«

ع�صفور مهاجر

عصفور  استراليا  في  برث  مدينة  إلى  وصل 
يشير  رباط  قائمته  وفي  رمل(  )زمار  طيطوي 
أن علماء في سيبيريا أطلقوه. وهكذا فان  إلى 
العصفور الصغير الذي يزن أقل من ثالثني جراماً 
قطع 12 ألفاً و500 كيلو متر عبر اليابان وجنوب 

شرق آسيا.

صحيفة »احلرية« الكندية

نظرية اقت�صادية

قيل لالقتصادي األمريكي جون كينيث جالبريت 
اجلدل، فأجاب: »هذا يحصل فقط  تثير  آراءه  أن 
في  يشاركونني  ال  الذين  أولئك  الى  بالنسبة 

الرأي«.

مجلة »ريدرزدايجست«

مثل �صائر النا�س

عندما انهت والدتي زيارتها لنا وشاءت أن تعود 
جني  ابنتنا  املطار  الى  اصطحبنا  كندا،  إلى 
العمر. فأخذت جني  البالغة خمس سنوات من 
ترقب طائرة جدتها وهي تختفي في السحاب، 
أن  »ملاذا ال تستطيع جدتي  باكية:  ثم سألتني 

تعيش على األرض مثل سائر الناس؟«.

موقع »بست اليف«

املف�صل لدى الغالبية... 

اأكرث مكان يختبئ فيه فريو�س 

»كورونا« داخل منزلك

مكان  أكثر  عن  حديثة  أمريكية  دراسة  كشفت 
يختبئ فيه فيروس »كورونا« املستجد بداخل املنزل.

األمريكية  اجلمعية  نشرتها  التي  للدراسة  ووفقا 
يكون  أن  املتمل  من  فإن  الدقيقة،  األحياء  لعلم 
سريرك هو أبرز مستضيف جلزيئات الفيروس التاجي 
في حال حملك للمرض )قطرات(، خاصة على الوسادة 

وأغطية السرير، بحسب موقع »بست اليف«.
وتظهر األبحاث أن ما يصل إلى 45% من جميع إصابات 
)كوفيد-19( ال تظهر أعراضا، مما يعني أنك قد تكون 
مصاب بالفيروس ولكن ال تظهر أي عالمات، وفي تلك 
بترك  باملرض  اآلخرين  إصابة  في  تتسبب  قد  األثناء 
قطرات يلتقطونها من على األسطح التي تلمسها 

أو تتنفسها.
من  عينات  احلديثة  الدراسة  معدو  الباحثون  وجمع 
في  »كورونا«  فيروس  ملرضى  املستشفيات  غرف 
أسطحها  من   %40 أن  واكتشفوا  بالصني،  تشنغدو 
ملوثة بـ)كوفيد-19(، كما حددوا أكثر 3 مواقع تلوثا 
 %54 بنسبة  الفراش  أسرة  فكانت  املرضى،  غرف  في 

والوسائد )50%( ومالءات األسرة )%50(.
ولفت العلماء إلى أن العينات التي اختبروها مأخوذة 
من غرف مستشفى مت تنظيفها وتطهيرها من قبل 
ملوث  سرير  بحال  بالك  فما  يوميا،  مرتني  املمرضات 

بداخل غرفة لم تعقم تقريبا.
كما أظهرت دراسة أخرى نتائج مماثلة نُشرت في مجلة 
األمراض املعدية الناشئة، والتي كشفت مدى سرعة 
إصابة األشخاص بـ)كوفيد-19( في غرفة بفندق في 
عن  الدراسة  هذه  كشفت  كما  ساعة،   24 من  أقل 
حموالت فيروسية عالية من قطرات فيروس »كورونا« 
واألغطية  الوسائد  أغطية  على  امللوثة  املستجد 

بشكل خاص.
إليها  توصال  التي  النتائج  إن  الدراستني  يقول مؤلفا 
الفراش  وتطهير  لتنظيف  احلاسمة  األهمية  تظهر 
األمريكية  األكادميية  توصي  بينما  صحيح،  بشكل 
لألمراض اجللدية عموما بغسل املالءة مرة واحدة في 
األسبوع وتغيير أكياس الوسائد مرتني إلى ثالث مرات 

في األسبوع.

صحيفة »بانكوك بوست«

بحار للبيع

بحار  للبيع  أوسطية:  شرق  جريدة  في  مبوب  إعالن 
منزالً  يطلب  الكويت  مغادرة  أهبة  على  بريطاني 
حسناً لببغاء، يتكلم العربية واإلنكليزية، مدرب على 

احلط على الكتف.

صحيفة »ميكور« السويسرية

ولكن ال�صيارة �صغرية

   قالت االبنة تعاتب أباها: »ملاذا ال تسمح لي بدخول 
امتحان قيادة السيارة؟ لقد كبرت وال شك مبا يسمح 

لي بأن أحصل على رخصة القيادة«.
تزال  ال  السيارة  ولكن  كبرت،  أنت  »نعم  األب:  فرد     

صغيرة السن!«

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة ديلي ميل البريطانية

اأف�صل واأ�صواأ ت�صاميم لكمامات الوجه للوقاية من كورونا

فلوريدا  جلامعة  حديثة  دراسة  أظهرت 
بطريقة  اجملهزة  الكمامات  أن  أتالنتيك، 
من  املنزل  في  واملصنوعة  مخروطية، 
أفضل  هي  متعددة،  نسيج  طبقات 
فيروس  انتشار  لوقف  التصميمات 

كورونا.
وتصميمات  مواد  الباحثون  وفحص 
مختلفة للعثور على أفضل خيار إلبطاء 
التي  الفيروس،  حتمل  قطرات  انتشار 
مصاب  سعال  أو  عطس  عند  تنطلق 
الكمامات  أن  يعني  ما  بالفيروس، 

الفضفاضة وغير املكمة ميكنها تسريب القطرات التي ميكن أن تنتشر حتى مسافة 4 أمتار على األقل.
ولكن  األكثر،  على  متر  مسافة  عند  القطرات  توقف  أن  ميكن  اخلفيفة  الكمامات  أن  الباحثون  ووجد 

الكمامات املصنوعة جيداً من القماش القطني توقف القطرات على مسافة 7 سنتيمترات فقط.
وأوضح فريق فلوريدا أن العامل املسؤول عن فيروس كورونا موجود بشكل أساسي في قطرات اجلهاز 

التنفسي التي يطلقها املصابون عند السعال أو العطس أو حتى التحدث والتنفس.
وقالت الدكتورة ستيال باتاالما، الباحثة املشاركة في الدراسة بجامعة فلوريدا أتالنتيك: »أثبت باحثونا 
على  حتتوي  التي  التنفس  قطرات  ونطاق  من سرعة  كبير  بشكل  احلد  على  قادرة  الكمامات  أن  كيف 

فيروس كورونا«
واستخدم فريق البحث تقنية تسمى »تصور التدفق في بيئة مختبرية« استخدموا فيها مزيجاً من املاء 
املقطر والغليسرين لتوليد ضباب اصطناعي ملاكاة قطرات السعال، قبل أن يختبروا مجموعة كمامات 
طبقتني،  من  قطني  نسيج  من  وأخرى  واحدة،  طبقة  من  كمامات  فيها  مبا  للعامة،  بسهولة  متاحة 

وكمامة مخروطية.
وأظهرت النتائج أن الكمامات الفضفاضة واملكونة من طبقة واحدة، توفر احلد األدنى من احلماية من 
من  متعددة  طبقات  من  جيداً  املصنوعة  واألقنعة  األقنعة،  أثبتت  حني  في  التنفسي،  اجلهاز  قطرات 

النسيج القطني أنها األكثر فعالية.
وحسب مؤلف الدراسة البروفيرسور مانهار دهانك، ورغم أن سرعة القطرات كبيرة ومتّكنها من الوصول 
إلى مسافة طويلة، إال أن الغالبية العظمى من القطرات تسقط على األرض بعد السعال أو العطس 
عند وضع الكمامة، إضافة إلى أن عدد القطرات وتركيزها يخف مع طول املسافة، وفق صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
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إذا قدت سيارتك بسرعة أعلى من املنصوص عليها قد تفاجأ 
 6 يوم  من  فبداية  اخلاص،  بريدك  مع  غرامة  تذكرة  باستالم 
تراخيص  لوحات  بتصوير  عملها  الرادار  كاميرات  ستبدأ  يوليو 

السيارات املسرعة واصدار تذاكر غرامة لهم.
وكانت مدينة تورنتو قد بدأت في تركيب هذه الكاميرات اآللية 
في شهر ديسمبر املاضي كجزء من خطة للقضاء على احلوادث 
تركيب  ومت  تورنتو  مدينة  في  املرور  بحركة  املرتبطة  والوفيات 
كاميرتان في ضاحيتان من املدينة، وخالل التسعني يوما االولى 
الذين  السيارات  سائقي  تلقي  الكاميرات  هاتني  تركيب  من 
من  كجزء  الغرامات  من  بدال  حتذير  رسائل  مسرعني  ضبطوا 
البرنامج  هذا  يكمل  ان  املفترض  وكان من  عامة  توعية  حملة 

ولكنه تأخر بضعة أشهر بسبب وباء كورونا.
ومن شهر نوفمبر املاضي الى شهر مارس أصدرت املدينة أكثر 
من 25 ألف رسالة حتذير للسائقني املسرعني، وتقوم الكاميرات 
السيارة املسرعة وتصدر لها  رقم  للرادار هذه بتسجيل  اآللية 
غرامة بحسب السرعة التي تتجاوز السرعة املعلن عنها ولن 

حتذف منها اي نقاط »دمييرت« خالل هذا البرنامج.
وهذه هي الغرامات املددة لتجاوز السرعات القانونية:

1- السرعة التي تزيد عن السرعة القانونية من 1 الي 19 كيلو/ 
ساعة تؤدي الي غرامة مقدارها 5 دوالرات للكيلومتر الواحد 

2- السرعة التي تزيد عن السرعة القانونية بــــــ 20 الي 29 
كيلومتر / ساعة تؤدي الى غرامة قدرها 7,50 دوالر لكل كيلومتر 
 49 الي   30 بـــ  القانونية  السرعة  عن  تزيد  التي  السرعة   -3
كيلو/ ساعة تؤدي الي غرامة قدرها 12 دوالر لكل كيلومتر زائد

 / كيلو   50 بـــــ  القانونية  السرعة  تتجاوز  التي  السرعة   -4
ساعة تؤدي بسائق السيارة الي املكمة 

من  اعلى  بسرعة  سيارته  ما  شخص  قاد  إذا  هو  لذلك  ومثال 
غرامة  ينال  أن  ميكن  ساعة  كيلو/   49 بـــ  القانونية  السرعة 
 588 االصلية  الغرامة  مقدار  تشمل  وهذه  دوالر   718 مقدارها 
رسوم  دوالرات  و5  دوالر   125 للضحية  اضافية  وتكلفة  دوالر 
البرنامج  هذا  إن  توري  جون  تورنتو  مدينة  عمدة  وقال  املكمة، 
التي  املناطق  في  خصوصا  االبطاء  على  السائقني  سيساعد 
يكثر فيها االطفال وكبار السن، وإن االمر يتعلق بجعل طرقنا 

أكثر أمانا وننقذ االرواح.

9
راهبات كيبيك يجمعن 135 األف 

دولر للعاملني يف الرعاية ال�صحية 

بال�صري يف حديقة الدير

بجمع  القدمية  كيبيك  في  أوجستنيان  القديس  دير  راهبات  قامت 
السير  وذلك من خالل  الصحية  الرعاية  للعاملني في مجال  تبرعات 
التي  تاجنواي  ليز  االخت  وقالت  الدير  حديقة  في  يوميا  ساعة  ملدة 
تعيش في الدير منذ عام 1965:  »نحن نريد أن نخدم الناس ونواصل 

مساعدتهن باي طريقة ممكنة«.
في خطر  يعتبروا  وهم  عاما   80 الراهبات  ويبلغ متوسط عمر هوالء 
اال  السير  علي  قادرات  غير  وبعضهن   19 بكوفيد  االصابة  من  كبير 
باالستعانة مبشاية او عصا ولكنهن جميعا يستمرون في السير، وتبدأ 
الصليب  سفح  عند  بالوقوف  صباح  كل  مسيرتهم  الراهبات  هؤالء 
اخلطوط  في  والعاملني  املرضي  ألجل  والصالة  احلديقة  في  املنصوب 
ولكن  احلار  اجلو  يتحدين  الراهبات  إن  ليز  الراهبة  وقالت  االمامية. 
في  العاملني  يبذلها  التي  الدؤوبة  باجلهود  لالعتراف  طريقتهم  هذه 
مجال الرعاية الصحية وان املشي في اجلو احلار ال يقارن باجلهود التي 
الوقاية  معدات  مرتدين  وهم  الصحية  الرعاية  في  العاملني  يبذلها 
وتضامنا  تعاطفنا  نبني  ان  أردنا  لقد  وأضافت  كاملة.  الشخصية 
في  كيبيك  مدينة  إليهم عمدة  أنضم  وقد  هذا  11أيام،  ملدة  معهم 
الراهبات أنهن جمعن 135  اجلولة االخيرة يوم 4 يوليو عندما اعلنت 
ألف دوالر للعاملني في اخلطوط االمامية وقالت الراهبة ليز »إن هذا 
املدينة »إن جهود  نأمل ونحن سعداء جدا«، وقال عمدة  أكثر مما كنا 
خاص  بشكل  له  واضحة  اصبحت  الصحية  الرعاية  على  القائمني 

عندما كان يقوم برعاية والده املريض »

دور ال�صينما »�صينيبليك�س« تعود لفتح 

ابوابها يف كندا يف بع�س املناطق

»سينيبليكس«  السينما  دور  ستفتح 
منتصف  من  بداية  اجلمهور  امام  ابوابها 
يوليو بعد أن اغلقتها من منتصف شهر 
مارس املاضي بسبب وباء الكورونا، وقالت 
الشركة  باسم  املتحدثة  الجن  فان  سارة 
عندما تفكر في الذهاب الي السينما اآلن 
سيكون االمر مختلفا عما تعودت عليه، 
فسوف يكون شراء التذاكر متوفرا فقط 
التذاكر  شراء  وماكينات  االنترنت  على 

االلية، وسيكون على الفرد اختيار مقعده لكل عرض لفيلم، وسيكون 
هناك صف من املقاعد فارغ بني كل صفني وسيجلس الفرد على بعد 
اذا  الوجه  أقنعة  ارتداء  الناس  علي  وسيكون  االخر  الفرد  من  مترين 

كانت قوانني مدينتهم  تلزمهم  بذلك، مثل مدينة تورنتو.
وسيتم عرض االفالم على مدار اليوم بحيث ميكن تقليل عدد االشخاص 
في املبني في الوقت الواحد بحيث تستوعب القاعة الواحدة من 60 
حواجز  بواسطة  املوظفني  حماية  وسيتم   – سعتها  من   %80 الي 
والقفازات،  االقنعة  ارتداء  املوظفني  جميع  على  وسيفرض  زجاجية 
والبيرة  والعصائر  والناتشوز  الفشار  شراء  من  الزوار  يتمكن  وسوف 
املثلجة وسيتم تسعير التذاكر لدخول السينما في االسابيع القليلة 

االولي بـــ 5 دوالرات وتنخفض الى 3 دوالرات ايام الثالثاء.
الكورونا،  وباء  بداية  مع  ظهرت  التي  القدمية  االفالم  تعرض  وسوف 
وعندما تبدأ دور السينما في عرض اخر االفالم سترتفع اسعار التذاكر 
الي التسعيرة العادية، ويتوقع ان تفتح دور السينما ابوابها في جميع 
وقد  هذا  أدوارد،  االمير  وجزيرة  ومانيتوبا  أونتاريو  عدا  ما  كندا  انحاء 
خسرت شركة سينيبليكس حوالي 178,4 مليون دوالر في الربع االول 
من هذه السنة املالية وتقول الشركة انها ستخفض رواتب العاملني 

لديها وستقوم بتدابير أخرى خلفض نفقاتها.

تعرف على الغرامات املحددة 

لتجاوز ال�صرعات القانونية 

بكامريات الرادار يف تورنتو 

بكني حمذرة كندا: ل تنتقدوا معاملة 

ال�صني لهوجن كوجن

 تهدد الصني باالنتقام من كندا بعد أن أدان رئيس وزراء كندا جسنت 
ترودو قانون االمن اجلديد الذي مينح بكني املزيد من السيطرة على هوجن 
كوجن، وفي مؤمتر صحفي عقد مؤخرا قال متحدث باسم وزارة خارجية 
واالعراف  الدولي  القانون  خطير  بشكل  انتهكت  كندا  »إن  الصني 
وتدخلت بشكل صارخ في  الدولية،  العالقات  التي حتكم  السياسية 
الشؤون الداخلية للصني -وقال الوزير إن شؤون هوجن كوجن هي أعمال 
الصني الداخلية وليس للدول األخرى احلق في التدخل فيها. وإن الصني 

حتتفظ بحقها في الرد على كندا«.
تقييد  في  األخرى  البالد  الى  كندا  انضمت  املاضي  االسبوع  وفي 
في  اجلديد  االمني  القانون  على  واعترضت  كوجن،  هوجن  الى  الصادرات 
هوجن كوجن الذي ينتهك مبدأ »دولة واحدة ونظامان« الذي يهف حلماية 
االدارة احلكومية في هوجن كوجن ضمن النظام الصيني – وكانت التوترات 
للمديرة  كندا  احتجاز  بعد  بالفعل  تصاعدت  قد  والصني  كندا  بني 
الكنديان  من  اثنان  باحتجاز  الصني  وقيام  هواوي  لشركة  التنفيذية 
واتهمهما بالتجسس، وايضا قامة الصني بعرقلة الصادرات الكندية 

من الكانوال واللحوم.

»تورنتو« ميرر اقرتاح 

ب�صاأن ا�صالح ال�صرطة 

ويرف�س تخفي�س ميزانية ال�صرطة
وافق مجلس مدينة تورنتو على اقتراح 
في  الشرطة  إدارة  اصالح  الى  يسعي 
ميزانية  تخفيض  رفض  ولكن  املدينة 
الشرطة، وكان عمدة املدينة جون توري 
بالقيام بعدة تغييرات  اقتراحا  قد قدم 
منها حتقيق توفير في ميزانية الشرطة 
ومراجعة عامة لها لتحديد اوه التوفير 

استراتيجيات  استخدام  وايضا  اجملتمعية  اخلدمات  في  واالستثمار 
وايضا جتهيز  االصليني  والسكان  للسود  املناهضة  العنصرية  ملعاجلة 
 5 حوالي  ستكلف  والتي   2021 يناير   1 بحلول   بكاميرات  الضباط 
ماليني دوالر،  واصالح طرق االستجابة لهؤالء الذين يعانون من االمراض 
العقلية الى جانب تدابير ملكافحة العنصرية وبعد عدد من االقتراعات 
صوت املستشارين لصالح اقتراح العمدة، وكان أثنان من اعضاء اجمللس 
قد قدموا اقتراح بتخفيض ميزانية الشرطة بنسبة 10% ويقدر هذا 
بـــــ 107 مليون دوالر واستخدام االموال في اخلدمات اجملتمعية ولكن 
يعني  الشرطة  ميزانية  من  دوالر  مليون   107 خفض  ان  وجد  اجمللس 

خسارة 1000 من ضباط الشرطة.
ولهذا رفض اجمللس تخفيض ميزانية الشرطة، وقد تنامت دعوات الى 
الغاء متويل الشرطة في جميع أنحاء العالم في أعقاب قتل شرطي 
أبيض لفرد أسود هو جورج فلويد في مدينة مينابوليس في الواليات 
املتحدة وبعد ان سقطت امرأة سوداء وهي ريجيس كورشينسكي 29 
عاما من شرفة منزلها في تورنتو بعد استدعاء الشرطة الى منزلها 
الشرطي  تعاني من مرض عقلي ومتسك بسكني وحاول  حيث كانت 

التعامل معها ولكنها سقطت من الشرفة.
وفي حالة مماثلة قتلت شابة من السكان االصليني مريضة مبرض عقلي 
لرجل  االخيرة  احلالة  وكانت  معها  للتعامل  الشرطة  استدعاء  بعد 
62 سنة في مسيسوجا يعاني من انفصام في الشخصية وامراض 
أخرى وكان يرفض تناول الدواء وميلك اسلحة واستدعيت الشرطة الى 

شقته للتعامل معه وقتل بعيار ناري.
وبعد ان خرج االف املتظاهرين الى شوارع تورنتو مطالبني بتغيير أعمال 
الشرطة في املدينة، اجتمع مجلس املدينة لبحث كل هذه االمور وقال 
معقدة  العقلية  الصحة  مكاملات  »إن  سوندرز  مارك  الشرطة  رئيس 
الفؤوس،  بالسواطير، وتشارك فيها  تتعلق  وأننا نتحدث عن مكاملات 
وكلما جاءت هذه املكاملات، فانه من الضروري ان يستجيب لها اثنان 
من الضباط« هذا وترد الشرطة على أكثر من 82 مكاملة يوميا تتعلق 

بالصحة العقلية وهذا يعني أكثر من 30 ألف مكاملة في العام.
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بعد احلفلة
- ميكن ازالة بقع الشمع عن السجاد بوضع كيس 
مكواة  مترير  ثم  فوقها  اخلشن  االسمر  الورق  من 

حامية بخفة على الورق.
الغرفة  ابقاء جو  - الشموع املشتعلة تساعد في 

خالياً من عبق دخان التبغ.
اخلزف  اقداح  على  صغيرة  شقوق  تظهر  عندما   -
الصيني، سخني االقداح في احلليب مدة 35 او 40 
دقيقة. فالبروتني في احلليب ميأل هذه الشقوق فال 

تعود في العادة تبدو للنظر.

القطط واحلشرات
اثاثك اخلشبي،  إذا كانت قطتك مولعة بخدش    -
افركي املكان بصلصة الفلفل االحمر ثم امسحيه 
حتی يلمع. أكثر القطط تعاف هذه الرائحة وتبتعد 

عن االثاث.
يزيل  القمامة  وعاء  في  النفتالني  كرات  بعض    -

الروائح ويبعد احلشرات.

نصائح عملية 

يقوي  حذاء  بدون  الرمل  أو  العشب  على  السير 
عضلة.   19 حتريك  على  القدم  يجبر  ألنه  الرجل، 
أو  احلشرات  من  خالياً  املكان  كان  إذا  بالطبع  هذا 

األجسام الصلبة! 
وجود  حالة  في  العرق  رائحة  مزيالت  استخدام 
خدش أو بثور، يزيد االلتهابات ويسبب  احلساسية.

للحفاظ على قوامك 
بهدف  للخبز  تناولك  نسبة  من  اإلقالل  أردت  إذا 
تناوله  عن  حديد  من  بإرادة  فامتنع  وزنك  إنقاص 
 - كفيل  وهذا  تناوله،  قبل  تسخنه  وال  طازجاً، 
على  الشهية  إقبال  بتقليل   - الكثيرين  بالنسبة 

تناول اخلبز!

الشبان  من  بعض  يشكو 
بعض  من  والفتيات 
التي  السلبية  املشاعر 
مثل  إليهم،  تتسرب 
قبل  من  بالظلم  الشعور 
التفاهم  وعدم  البعض، 
أو  الزمالء  بعض  مع 
األكبر  أن  أو  األصدقاء، 

وغير   ... بسهولة  فهمهم  يستطيعون  ال  عمراً 
ذلك من املشاعر التي قد تسبب الضيق أو الشعور 
بعدم التكيف في اجملتمع الذي تعيش فيه. فكيف 

تتخلص من هذه املشاعر؟ 
من  تعاني  ال  أنك   - أوال  لنفسك  وصرح   - تأكد 
الشعور بالظلم أو االضطهاد من كل الناس، إذ ال 
يوجد إنسان مرفوض من اجلميع، مادام لم يسبب 

األذى ألحد. 
في  تتردد  فال  لك،  أحد  ظلم  من  متأكداً  كنت  إذا 

مواجهته مع احلكمة واألدب وضبط النفس.
أحد  يفعلها  قد  التي  األخطاء  حجم  في  تبالغ  ال 
إذا كانت بسيطة وضع  أصدقائك معك، وبخاصة 
تقدير ظروفهم،  نفسك مكانهم، حتى تستطيع 
فمثالً إذا كنت مريضاً وتوقعت زيارة بعض األصدقاء 
لك، ولكنهم لم يفعلوا، فال تأخذ صورة الشخص 
التمس  بل  أصدقائه،  في  ُصدم  الذي  أو  املظلوم، 
العذر لهم حتى تتحدث معهم، وميكنك معاتبتهم 

بهدوء وبصراحة أيضا حتى تهدأ نفسياً. 
كن صادقا مع نفسك وال تبالغ في تقدير املضايقات 
أو بعض املتاعب التي تتعرض لها، فاحلياة ال تخلو 
منها، واملهم أن تتغلب عليها وال تدعها تؤثر عليك 

أو تفسد عليك متتعك باحلياة.

بك،  امليطني  مع  اندمج 
ومع  أصدقائك  ومع 
اخملتلفة،  أنشطتهم 
ممارسة  على  واحرص 
الرياضة أو الهواية املببة 
تعط  وال  نفسك،  إلى 
أو  امللل  ملشاعر  فرصة 
وال  إليك.  تتسرب  الوحدة 
تقلد زمالءك، وال تفعل أشياء أنت غير مقتنع بها، 
فمثالً ليس من املفروض عليك أن يكون لك صديق 
من اجلنس اآلخر مجاراة لبعض أصدقائك. املهم أن 
تتصرف وفقاً ملا تقتنع أنت به، وتراه صحيحاً ويتفق 
اآلخر  اجلنس  مع  تتعامل  أن  ويكفي  مبادئك،  مع 

مبشاعر األخوة واملبة واالحترام.
من األفضل أن تختار أصدقاءك بدقة، وبعد العديد 
من املعامالت، وليس من املهم أن يكون لك أصدقاء 

كثيرون )شلة( بقدر أن يكونوا قليلني وأهالً للثقة.
أختك  )أو  األكبر  أخيك  مصارحة  من  تخجل  ال 
مبا  أو  معرفته،  تريد  مبا  والديك  أحد  أو  الكبرى( 

يضايقك. 
لتميزه  أصدقائك  أحد  جتاه  عدائياً  موقفاً  تتخذ  ال 
لم  مادام  ما  دراسة  في  تفوقه  أو  معني  شيء  في 
يسيء إليك، وميكنك التفوق مثله أيضاً إذا وضعت 

هذا هدفاً لك. 
بأشياء  أصدقائك  وسط  متميزاً  تكون  أن  ميكنك 
كثيرة منها: الثقافة، حب اجلميع والسؤال عنهم، 
خفة  إليك،  يحتاجون  عندما  معهم  وجودك 
اكتشافها  ميكنك  كثيرة  وأشياء  اللباقة...  الظل، 
بنفسك والعمل على إبرازها حتى تستمتع بوقتك 

وبصحبتك للجميع.

التهنئة في املناسبات اخلاصة:
ليس من السهل عليك أن تتذكر تاريخ عيد ميالد أو 
زواج كل أصدقائك وأقاربك. ولكن لكي تفعل ذلك 
احفظ تواريخ هذه املناسبات مكتوبة في مفكرتك 
اخلاصة. كما أنه توجد طريقة أفضل تذكرك بهذه 
خاصة  »روزنامة«،  أنت  تضع  بأن  وهي  التواريخ 
تقسمها إلى مربعات: مربع لكل شهر، اكتب فيه 
عائلتك،  أفراد  من  املناسبة  صاحب  واسم  تاريخ 
هذه  ضع  جداً.  احلميمني  األشخاص  أو  أقاربك،  أو 
على  يومياً،  نظرك  عليه  يقع  مكان  في  الروزنامة 

مكتبك أو في غرفة نومك.
هدايا العروس اجلديدة:

املنزل،  تأثيث  إلى  بحاجة  اجلديدة  العروس  أن  مبا 
املنزلية  األواني  هي  لها  الهدايا  فأفضل  لذلك 
اسم  عليها  ينقش  واألسرة،  للموائد  واألغطية 
العروسني وتاريخ زفافهما... أو كتب حول الطبخ، أو 

تربية األطفال، أوعلم النفس، أو الديكور....
هدايا عيد الزواج:

هذه الهدايا ميكن أن تكون »ألبوماً« للصور، صورة 
نباتات  من  »نبتة  أنيق،  إطار  مع  للزوجني  باأللوان 

الزينة« من النوع الذي يدوم أطول فترة ممكنة.
هدية الرجل:

بالدرجة األولى يجب أن تراعي في اختيارك للهدية 
وضع الشخص املهداة إليه: عمره، طبيعته، ميوله، 
لتأتي هديتك  وغيرها.  االجتماعي،  هواياته، مركزه 
إليه.  وقعها محببا  وليكن  املناسب  في موضعها 

مثال:
للرجل الرياضي:

الرياضة  أدوات  هي:  الرياضي  للرجل  هدية  أفضل 
الرياضة،  لثياب  حقيبة  صید،  ثياب  ميارسها،  التي 

نظارات شمسية، قبعة. 
لرجل األعمال:

   أفضل الهدايا لرجل األعمال هي: حقيبة سفر، 

آلة  السفر،  جلواز  محفظة  صغيرة،  يد  حقيبة 
حاسبة وغيرها. 

للزوج املوظف:
   تكون هدايا تزين مكتبه لتكون دائماً معه، مثالً: 
روزنامة مكتب، دفتر تليفونات، أدوات مكتبية، حتفة 

للمكتب وغيرها.
للخاطب:

أنيقة، قميص، زجاجة عطر، حاملة     ربطة عنق 
مفاتيح معدنية أو جلدية.

 هدايا املولود اجلديد:
   ألبوم صور خاص باألطفال، أدوات حمام، مفروشات 
لغرفته، ألعاب، ثياب. بإمكانك أيضاً أن تقدم هدية 

خاصة لألم عوضاً عن املولود.
هدايا املناسبات:

   هناك مناسبات تعتبر فيها هدية األزهار ضرورية 
حفالت  املريض،  زيارة  واملأمت،  األفراح،  منها  جداً. 
إذا دعيت إلى حفلة  الغداء والعشاء. فمن واجبك 
زهر.  باقة  معك  تصطحب  أن  عشاء،  أو  غداء، 
واألفضل إرسال األزهار قبل موعد الدعوة ليتسنى 
الضيوف.  مجيء  قبل  تنسيقها  الدعوة  لصاحب 
الدعوة  يوم  الزهور في  إرسال  لم تستطيع  إذا  أما 
في  شكر  بطاقة  مع  زهر  باقة  إرسال  فبإمكانك 

اليوم التالي لزيارتك.

من جتاربي

اأ�صول ولياقة

هل ت�صعر اأنك مظلوم؟

1-844-355-6939

لهذه الأ�صباب...

 ل ت�صعي ال�صكاكني يف غ�صالة ال�صحون
حذر املركز االحتادي للتغذية من تنظيف السكاكني بوضعها في غسالة الصحون، جتنبا لتعرضها 

للتلف.
وأوضح اخلبراء األملان أن األمالح املضافة أثناء عملية الغسل تتسبب في جعل النصل ثلما، كما 

قد ينشأ جتويف بني النصل واملقبض.
وليس بالضرورة أن تظهر هذه التلفيات فور غسل السكني، ولكن بعد عدة مرات.

ولتجنب هذه التلفيات ينبغي غسل السكاكني حتت ماء صنبور جار وجتفيفها جيداً بعد االنتهاء 
من استعمالها.

كم مرة يجب اأن تغ�صلي اأغطية ال�صرير يف ال�صهر؟
كشف األستراليون عن عدد املرات التي يغسلون فيها أغطية 
األسّرة في استبيان حديث، وتراوحت اإلجابات بني كل يومني إلى 

مرة في السنة.
وطرحت مجموعة CHOICE سؤاالً على فيس بوك عن عدد مرات 
غسل املستخدمني ألغطية األسّرة، وطالبت من متابعيها أن 

يكونوا صادقني في إجاباتهم.
واختلفت اإلجابات بشكل كبير، حيث قالت امرأة أنها تغسل 
مالءاتها مرة واحدة في األسبوع، لكن والدتها تصر على أن من 

الضروري غسلها كل يومني.
املالبس  من  يكفي  ما  لدي  كبيرة،  عائلة  فمع  أسبوعني،  كل  أغطيتي  أغسل  “أنا  امرأة  وقالت 
ألغسلها بشكل يومي”. وقالت مستخدمة أخرى “أنا أغسلها مرتني في األسبوع، وال أتخيل أن 

أغسلها أقل من ذلك، مع كمية خاليا اجللد امليتة التي تتساقط من أجسادنا”.
وقال أحد املستخدمني من الرجال “لدي سرير بحجم كينغ وأنام مبفردي، لذا أنام على جانب واحد 

من السرير ملدة أسبوع، ثم على اجلانب اآلخر في األسبوع الثاني قبل الغسيل”.
“كانت نظيفة  أحدهم  قال  أسّرتهم، حيث  أغطية  على غسل  أقل حرصاً  آخرون  في حني كان 
عندما اشتريتها وهذا يكفيني”، وقال آخر “أغسلها مرة واحدة في السنة سواء كانت بحاجة 

إلى غسيل أم ال”.
يومياً،  اجللد  غرام من   1.5 من  باملتوسط  يتخلص  إنسان  أن كل   Good Housekeeping وأفادت 

وهذه الكمية قادرة على تغذية مليون حشرة من عث الغبار.
ووفقاً لشركة CHOICE يجب غسل أغطية األسّرة مرة واحدة في األسبوع على األقل، أي مبعدل 4 
مرات في الشهر، مبا في ذلك أكياس الوسائد، وهذا مينع تراكم عث الغبار، الذي يتغذى على خاليا 

اجللد امليتة والعرق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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لأول مرة يف تاريخ احلج ... 

جمرات معقمة... ون�صطاء يعلقون 

»اإبلي�س هايطهر بالكحول«

ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية  الوطني  املركز  نشر   
إطار  في  وذلك  احلج،  مبوسم  اخلاصة  الصحية  البروتوكوالت 
خطة اململكة العربية السعودية إلقامة حج هذا العام بأعداد 
محدودة جداً من مختلف اجلنسيات من املوجودين واملقيمني في 

اململكة.
وتضمنت البروتوكوالت مجموعة من الضوابط العامة ملقدمي 
وبعد  بإصابتها  املشتبه  للحاالت  السماح  أبرزها،  جاء  اخلدمة، 
إحلاقهم  يتم  بحيث  احلج،  بإكمال  الطبيب  قبل  من  تقييمها 
عمارة  يخصص  كما  املشتبهة،  باحلاالت  اخلاصة  باجملموعة 
األقل وحافلة وجدول ملسار رحلة  دور سكني على  أو  منفصلة 

حج مناسب لوضعهم.
وتضمنت البروتوكالت فيما يتعلق برمي اجلمرات تزويد احلجاج 
بأكياس  تغليفها  أو  ووضعها  مسبقاً  تعقيمها  يتم  بحصى 

مغلقة من قبل اجلهة املنظمة.
بحيث  اجلمرات  ملنشأة  احلجاج  تفويج  جدولة  إلى  باإلضافة 
نفسه  الوقت  في  اجلمرات  يرمون  الذين  احلجاج  عدد  يتجاوز  ال 
مجوعة واحدة )50 حاجا( لكل دور من أدوار منشأة اجلمرات أو مبا 
يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على األقل بني كل شخص 

واآلخر أثناء أداء شعيرة رمي اجلمرات.
والعاملني  احلجاج  جلميع  كافية  تعقيم  ومواد  كمامات  وتوفير 

على مسار رحلة رمي اجلمرات.
مواقع  عبر  ساخرين  “ُسفهاء”  جروب  علق  أخرى  ناحية  ومن 
التواصل االجتماعي حول هذه االجراءات بإن »الكحول سيحرق 

إبليس« وآخرين أنه »سيتم تعقيم إبليس«.

لأول مرة تعيني 8 »قا�صيات« يف 

الكويت

الكويتي  العام  النائب  األولي من نوعها اعتمد  في سابقة هي 
إلى  نيابة  وكيالت  ثماني  ترقية  العسعوسي  ضرار  املستشار 

قاضيات، وهو احلدث التاريخي األول من نوعه في الكويت.
و مت أيضا ترقية مجموعة من وكالء النيابة العامة، بينهم أربعة 

رؤساء نيابة.
لنحو  القضائي متتد  باملعهد  تدريبية  لدورة  املرشحون  ويخضع 
شهر  مطلع  في  بالقضاء  يلتحقوا  أن  املقرر  ومن  شهرين، 

سبتمبر املقبل مع بداية املوسم.
تكويت  خلطة  الكويت  إجراءات  ضمن  القاضيات  تعيني  وجاء 

القضاء.

م�صر تعلن موعد انتخابات جمل�س 

ال�صيوخ.. و10%من املقاعد للمراأة

إجراء  موعد  عن  في مصر،  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
رئيس  وقال  عضوا.   180 من  املؤلف  الشيوخ  مجلس  انتخابات 
الهيئة الوطنية لالنتخابات، الشني إبراهيم، في مؤمتر صحفي، إن 
مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.

بانتخابات  اخلارج،  في  املصريني  تصويت  أن  الهيئة،  وأوضحت 
مجلس الشيوخ سيكون يومي الثامن والتاسع من أغسطس.

انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما  أنه يتم  إلى  يشار 
يعني الرئيس املصري بقية األعضاء.

الكني�صة تك�صف حقيقة اإ�صابة البابا 

توا�صرو�س بكورونا

كشف القس بولس حليم املتحدث باسم الكنيسة القبطية 
بابا  الثاني  تواضروس  للبابا  الصحية  احلالة  عن  األرثوذكسية، 
شائعات  انتشار  بعد  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 

حول إصابته بفيروس كورونا.
ظهور  عدم  وفسر  جيدة،  بصحة  يتمتع  البابا  إن  حليم  قال 
وبالتالي  كورونا  فيروس  ظروف  بسبب  الثاني  تواضروس  البابا 
توجد  ال  أنه  إلى  إلكترونية، مشيرًا  عبر منصات  التواصل  يتم 

جتمعات وال لقاءات بني البابا تواضروس والشعب حالًيا.
بابا اإلسكندرية، قد ظهر عبر  الثاني  تواضروس  البابا  أن  يذكر 
فيديو مسجل على صفحة الكنيسة الرسمية خالل لقاء مع 
أساقفة وكهنة اإليبارشيات فى صعيد مصر، وطلب الصالة له 

وألجل الكنيسة.

رو�صيا.. الكني�صة تعاقب راهبا اأنكر 

وجود كورونا

الروسية، حرمانا كنسيا بحق  األرثوذكسية  الكنيسة  أصدرت 
راهب أنكر وجود فيروس كورونا، وحتدى أوامر اإلغالق التي أصدرها 

الكرملني وسيطر على دير.
املطلة على جبال  وقضت جلنة كنسية في مدينة يكاترينبرغ 
روسيا  في  االهتمام  اجتذب  الذي  سيرغي،  األب  بعزل  األورال، 
بحث أتباعه على عصيان قيادة الكنيسة وحتدي إغالق الكنائس 

أثناء اجلائحة. ولم يظهر الراهب في اجللسة ورفض احلكم.
اجمليء  على  أتباعه  أنصاره، حث  أحد  نشره  وفي مقطع مصور 
منذ  يحتمي  حيث  النسائي  سريدنورالسك  دير  عن  للدفاع 
الشهر املاضي. ومنعت الكنيسة الراهب من الكهنوت، لكنه 
استمر في الوعظ، والشهر املاضي سيطر على دير خارج املدينة 

كان قد أسسه قبل سنوات.
وساعد عشرات من املتطوعني، من بينهم محاربون سابقون في 
بينما  تعزيز قواعده،  أوكرانيا، في  االنفصالي في شرق  الصراع 

تركت رئيسة الدير وعدد من الراهبات املكان.
كان األب سيرغي قد أعلن أن جائحة فيروس كورونا غير موجودة، 
وبعض  موسكو  في  فرضت  التي  اإللكترونية  التصاريح  وأدان 
»معسكر  باعتبارها  اجلائحة  لوقف  األخرى  الروسية  املناطق 

الشيطان اإللكتروني«.
ووصف الراهب اللقاحات التي تطور ضد كوفيد-19 بأنها جزء 
الشرائح.  اجلموع من خالل  للسيطرة على  عاملي  من مخطط 
اإلغالق  أثناء  الكنائس  أيضا على عصيان إغالق  املتدينني  وحث 

الوطني في البالد.
قد  روسيا  أنحاء  في  األرثوذكسية  الكنائس  عشرات  وكانت 
أغلقت أمام املصلني منذ 13 أبريل وسط زيادة سريعة في عدد 
حاالت كوفيد-19 وسمح لها بإعادة فتح أبوابها في بداية يونيو، 
األب سيرغي مسؤولي  وحذر  القيود.  السلطات  بينما خففت 
الكنيسة، في مقطع مصور الشهر املاضي، أنهم سيحتاجون 

إلجباره على اخلروج من الدير بالقوة إن أرادوا السيطرة عليه.

وا�صنطن تدعو اأردوغان لعدم حتويل 

اآيا �صوفيا اإىل م�صجد

دعا وزير اخلارجية األميركي، مايك بومبيو، تركيا إلى عدم حتويل 
مسجد،  إلى  اسطنبول  في  السابقة  صوفيا«  »آيا  كاتدرائية 

ويرغب الرئيس التركي رجب طيب في تنفيذه.
احلفاظ  التواصل  الى  التركية  السلطات  »نحث  بومبيو  وكتب 
باحترام  اللتزامها  جتسيداً  بوصفه  كمتحف،  صوفيا  آيا  على 
بناء  في  ساهموا  الذين  الغني،  والتاريخ  الدينية  التقاليد 
اجلمهورية التركية، وأتاحوا لها أن تبقى منفتحة على اجلميع«.

من ناحيته، قال أردوغان الذي يراهن على استمالة املافظني في 
تركيا منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، إن حتويل آيا صوفيا 

إلى متحف كان »خطأ كبيراً جداً«.
مدخل  عند  السادس  القرن  في  صوفيا  آيا  كاتدرائية  وبنيت 
مضيق البوسفور في اسطنبول، وكانت محطًة لتتويج األباطرة 
عشر  اخلامس  القرن  في  مسجد  إلى  حتويلها  قبل  البيزنطيني 
كانت  التي  املدينة  على   1453 عام  العثمانيون  استولى  بعدما 

تعرف بالقسطنطينية.
 )...( الوضع  في  تغيير  أي  املتحدة  الواليات  »ترى  بومبيو  وأضاف 

يشكل تهميشا إلرث هذا املعلم الرائع«.
قانون يسعى  التركي مشروع  البرملان  رفض  املاضي،  يونيو  وفي 
أردوغان  حماس  رغم  مسجد،  إلى  صوفيا  آيا  متحف  لتحويل 

لهذه اخلطوة.

جمندات يف اجلي�س ال�صعودي 

للمرة الأوىل

أعلنت السعودية، للمرة األولى، السماح بالتحاق النساء باألفرع 
الرئيسية للقوات املسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، 

في إطار »رؤية اململكة 2030« الداعية إلى متكني املرأة.
املوحد  والتجنيد  القبول  باب  السعودية  الدفاع  وزارة  وفتحت 
مختلف  حلامالت  العسكرية،  النسائية  الوظائف  إلى  للتقدم 
املؤهالت، برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات 
البرية واجلوية والبحرية والدفاع اجلوي والصواريخ االستراتيجية 

واخلدمات الطبية للقوات املسلحة.
وأكد مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع سابقاً 
وزارة  أهم  في  النساء  دخول  أن  الشهري  حسن  ركن  العميد 
وهناك  الصحيح...  باالجتاه  متقدمة  »خطوة  باململكة  سيادية 
مجاالت واسعة في الوزارة... ستستوعب آالف النساء القادرات 

على إحداث فارق في مواقعهن«.
واعتبرت عضو مجلس الشورى هيا املنيع أن القرار »تأكيد على 
جدية صانع القرار السياسي في جناح مشروع التمكني من دون 

استثناءات يفرضها العرف االجتماعي أحياناً«.
وأضافت أن »املرأة السعودية اليوم تعيش حتديات مختلفة، جزء 
منها مع نفسها، وقد باتت الطريق مفتوحة لها، وبشكل يفوق 

توقعاتنا من حيث سرعة التحول«.
وال يعد دخول العنصر النسائي احلياة العسكرية جديداً، لكنه 
األول عبر رتب عسكرية في قطاعات القوات املسلحة بأفرعها 
األمن  أجهزة  في  برتب  املاضي  العام  النساء  ودخلت  األربعة. 

العام، إضافة إلى أعمال التفتيش واجلمارك واحلراسات األمنية.
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ترودو  الكندي جسنت  الوزراء  رئيس  قال   : أوتاوا 
مع  اجملرمني  تسليم  معاهدة  تعلق  كندا  إن 
هوجن كوجن كجزء من مجموعة من الردود علي 
القانون االمني اجلديد الذي فرضته الصني على 
االقليم،  كما ستعامل كندا السلع احلساسة 
كانت  لو  كما  كوجن  هوجن  الى  تصدرها  التي 

ترسل الى الصني.
وقال جسنت ترودو في مؤمتر صحفي »إن كندا 
لن تسمح بتصدير املواد العسكرية احلساسة 
الى هوجن كوجن أعتبارا من االن« هذا وقد فرضت 
الصني ضوابط جديدة صارمة على هوجن كوجن 
املزيد  بكني  منح  الى  تهدف  االسبوع  هذا 
املناهضة  االحتجاجات  جملابهة  السلطة  من 
للحكومة وغيرها من االنشطة التي تعتبرها 
الصني من عمل القوى االجنبية املعادية – و قد 
والقوانني  اجلديدة  الضوابط  أن  الى  ترودو  أشار 
تشكل  كوجن  هوجن  على  الصني  فرضتها  التي 
تهديدا لفلسفة الدولة الواحدة ذات النظامني 
والتي كان من املفترض ان تستمر 50 عاما بعد 
عام  الصني  الي  كوجن  هوجن  بريطانيا  اعادت  ان 

1997 واكد ان كندا سوف تستمر في تعضيد 
مع  تقف  بينما  كوجن  هوجن  وبني  بينها  الروابط 

شعبها.
فلييب  كندا  خارجية  وزير  قال  جانبه  من 
شامبانيو في بيان له: إن عالقة كندا بهوجن كوجن 
مبا في ذلك التجارة والسفر بحرية هي أكبر مما 
هو مسموح به بني كندا والصني، وجاء موقف 
كندا هذا بعد االجراءات التي اتخذتها الواليات 
املتحدة في وقت سابق من هذا االسبوع للحد 
بيع  عن  والتوقف  كوجن  هوجن  مع  التجارة  من 

معدات عسكرية لها.
وكانت بريطانيا قد أعلنت على أن ما يصل الى 
2,6 مليون من سكان هوجن كوجن سيتمكنون من 
خمسة  والبقاء  املتحدة  اململكة  الى  االنتقال 
البريطانية  اجلنسية  طلب  ثم  بها  سنوات 
بريطانية  سفر  جلوازات  احلاملني  هم  وهؤالء 
لهم حقوق محدودة  وكانت  اخلارج  في  خاصة 
حتى اآلن.  وقال ترودو أنه خالل االسابيع القادمة 
سوف تتخذ كندا ايضا إجراءات إضافية مبا في 

ذلك الهجرة من هوجن كوجن الى كندا.

في  جويتان  شركتان  أكبر  أنهت  مونتريال: 
كندا سياساتهما اخلاصة بالتباعد املادي عند 
السفر على منت طائراتهم اعتبارا من يوم اول 
يوليو اجلاري، مما أثار مخاوف صحية وسط وباء 

كوفيد 19 الذي دمر صناعة السفر.
بيع  أوقفت  قد  كندا«  »آير  شركة  وكانت 
السياحية  الدرجة  في  املتجاورة  املقاعد 
الشيء  بنفس  جت«  »وست  شركة  وقامت 
وقف  على  للمساعدة  الطائرات  جميع  في 
الشركتني  ذكرت  ولكن   19 كوفيد  انتشار 
من  الصحية  بالتوصية  ستعمالن  أنهما 
وكالة الطيران التابعة لألمم املتحدة واجملموعة 
التجارية التابعة لالحتاد الدولي للنقل اجلوي.

كما أعلنت شركة طيران »امريكان أيرالينز« 
عن بالبدء في حجز رحالتها بكامل طاقتها 
اعتبارا من 8 يوليو وكان االحتاد الدولي للنقل 
التباعد  لوقف  املاضي  الشهر  دعا  قد  اجلوي 
من  مجموعة  مقترحا  الطيران  اثناء  املادي 

التدابير الصحية.

وكانت وزارة النقل الكندي قد قالت إن التباعد 
انتقال  ملنع  الرئيسية  النقاط  بني  من  املادي 
برنامج  مدير  ألن  جوزيف  أن  غير  الفيروس، 
العامة  الصحة  بكلية  الصحية  املباني 
الهواء  مرشحات  إن  قال:  هارفرد  بجامعة 
التي تستخدم في معظم الطائرات تسيطر 
والفيروسات  البكتريا  على  فعال  بشكل 

املمولة في الهواء.
ومتشيا مع التوجيهات الصحية فإن شركتي 
حرارة  درجات  بفحص  ستقومان  الطيران 
مع  الطائرة  الى  الصعود  قبل  املسافرين 
ستقوم  وكذا  الوجه  أقنعة  بارتداء  االلتزام 
وتطهير  تنظيف  بعمليات  الشركتان 
تقدمي  بتقليل  الشركتان  وقامت  للطائرات، 
والوجبات  الساخنة  املشروبات  كميات 
شركة  وقال  الطازجة،  واالغذية  الساخنة 
عبر  للسفر  احلجوزات  إن  جت«  »وست 
االنترنت ستعود الى طبيعتها في الثامن من  

يوليو.

أوتاوا: قالت احلكومة الكندية إنها مددت نطاق 
الصحي  احلجر  وتدابير  العاملي  السفر  حظر 
املسافرين  معظم  من  تتطلب  التي  االلزامي 
الى  العائدين  املواطنني  فيهم  مبن  كندا  في 
عند  يوما   14 ملدة  أنفسهم  عزل  ديارهم، 
احلجر  أمر  متديد  مت  وقد  كندا،  الى  وصولهم 
االقل.  على  أغسطس   31 يوم  حتى  الصحي 
بينما مت متديد حظر السفر ملعظم املسافرين 
ملا  وفقا  يوليو   31 يوم  حتى  االخرين  االجانب 

ذكرته الوثائق احلكومية.
قوانني  يغطي  منفصل  اتفاق  هناك  ان  يذكر 
بإبقاء  ويقضي  املتحدة  الواليات  الى  السفر 
املتحدة وكندا، ومت  الواليات  احلدود مغلقة بني 
متديده ايضا حتى يوم 21 يوليو على االقل وال 
يعتبرون  ال  الذين  االمريكيني  املواطنني  يزال 

للحجر  يخضعون  أساسيني  مسافرين 
ألمر  االمتثال  عدم  يؤدي  أن  وميكن  الصحي 
ألف   750 أقصاها  غرامة  الى  الصحي  احلجر 

دوالر كندي او السجن ملدة ستة أشهر.
وكانت كندا قد أغلقت حدودها امام املسافرين 
هم  ليسوا  الذين  االساسيني  غير  االجانب 
في كندا  دائمني  او مقيمني  مواطنني كنديني 
املاضي  امريكيني اجلنسية في شهر مارس  او 
إلبطاء انتشار فيروس كورونا ومن غير الواضح 
قدمت  وقد  احلدود،  فتح  اعادة  سيتم  متى 
للسماح  احلدود  عند  محددة  إعفاءات  كندا 
استثناءات  توجد  وايضا  االسرة  شمل  بجمع 
لبعض االفراد مبن فيهم الدبلوماسيني وأطقم 
تصاريح  يحملون  الذين  واالشخاص  الطيران 

صاحلة للعمل او الدراسة.

كندا تعلق معاهدة ت�صليم املجرمني مع هوجن 

كوجن ب�صبب قانون اأمني جديد بال�صني

اخلطوط اجلوية الكندية »اآير كندا« و«و�صت جت« 

ينهوا �صيا�صة التباعد املادي بني امل�صافرين

كندا متدد عمليات اغالق احلدود الدولية واحلجر 

ال�صحي اللزامي ب�صبب وباء كورونا 

تقـــــــــــارير

أرض  إلي  الكنانة  أرض  من  مصر  حتولت    -
الكمامة. 

Masks are mandatory for all
-  من خرج من داره قل مقداره. 

 .Stay home Stay safe
- إبعد حبة تزيد محبة. 

 .meters distance 2 Keep
- ممنوع اللمس 

 .Don’t touch your face
-  حتيا مصل  

.Vaccine will save lives
- أفضل العالجات الكرومونيوم وعصير البرسيم واحلقن باملطهرات.   

Dexamethasone , Remdesivir , convalescent plasma

تاأمالت كوفيدية : 
إنهم يقتلون البشر ويتركون الفيروس  

هذا الوباء هو أقل ما يستحقه العالم  “ حكمتك يارب » !! 
يدعي العالم بان اإلبطاء في الوصول إلي إنتاج مصل أو عالج لفيروس  وباء COVID 19 هو بسبب 

إرتفاع التكاليف والتي قدرتها منظمة الصحة العاملية مببلغ 30 مليارا من الدوالرات. 
الدمار  أسلحة  لتطوير  وذلك  فقط  املاضي  العام   - دول  تسع  من   - إنفاقه  مت  ما  بلغ  بينما  هذا 

الشامل النووية قد بلغ 72.9 مليار ا من الدوالرات.  
من  مليارا   718.69 مبلغ   2019 لعام  األمريكية  املتحدة  للواليات  العسكرية  امليزانية  وبلغت 
الدوالرات وهذا يبلغ فقط 38 % من اإلنفاق العاملي لكل دول العالم علي التسليح من أجل احلصول 

علي أسلحة مهمتها الوحيدة هي أدارة الصراعات املسلحة في كل بقاع العالم لقتل البشر. 
فيروس  من  البشر  هؤالء  حلماية  الصحي  القطاع  علي  اإلنفاق  عن  العالم  يتقاعس  بينما  ذلك 

متناهي الصغر ال يري اال باجملهر اإللكتروني وذلك بدعوي عدم كفاية املوارد !! 
االن فقط أدركت ملاذا سمح اهلل بوباء COVID19 والذي لم يترك بقعة في هذا العالم اال وأصابها 
؟  وملاذا الواليات املتحدة والتي حتتل املركز األول عامليا من حيث التقدم التكنولوجي الرهيب والثراء 

غير املتصور هي أيضا الدولة األكثر تضررا بني كل دول العالم. 
» حكمتك يارب » !!

قف�صات كوميدية كوفيدية م�صرية  

تخاريف مع الفراغ الطويل والعزل الرهيب

ا.د. ناجي اسكندر
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الثالثية  املفاوضات  في  بتحسن  مصر  شعرت  كلما 
الذي  املشترك  اإلعالن  بعد  خاصة  النيل،  مصب  لدول 
وقع عليه أطراف الدول الثالثة )مصر- السودان-إثيوبيا( 
ولبناء  احلفاظ  مل  لبدء  معينة  شروًطا  يضع  والذي 
الثالث  للدول  املائي  املنسوب  على  لتحافظ  السد 
»سد  بناء  من  ضررًا  األكثر  الدولة  وهي  مصر  وخاصة 
النهضة«، جتد مصر تراجًعا في املفاوضات وخيبة أمل 
وإصرارًا إثيوبًيا لبناء السد بطريقتهم مهما سبب ذلك 

للجفاف املائي ملصر.
ففي بداية شهر مارس وعلى غير املتوقع أعلنت إثيوبيا 
اخلزان  ملء  وبدء  النهضة  بناء سد  في  استمرارها  عن 
حيث جاء اإلعالن اإلثيوبي، ردًا على البيان األميركي الذي 
خزان  وملء  النهائية  التجربة  إجراء  ينبغي  ال  أنه  أكد 
“سد النهضة” دون التوصل إلى اتفاق بني إثيوبيا ومصر 

والسودان.
بشأن  اتفاًقا  الثالثة  البلدان  تبرم  أن  املتوقع  من  وكان 
ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دوالر، 
األولى  باألحرف  وقعت  فقط  مصر  لكن  واشنطن،  في 

على االتفاق ورفضت السودان وإثيوبيا على التوقيع.
في  صادقة  تكن  لم  إثيوبيا  أن  إلى  التحليالت  وتشير 
نواياها منذ العام 2011 وحتى الساعة، وما تسعى إليه 
ليس احلصول على الطاقة الالزمة للنهضة، بل بسط 
ومبا  املصب،  إلى  املنبع  من  النهر  على  كاملة  سيطرة 
ملسألة  املنظمة  الدولية  والقوانني  االتفاقيات  يخالف 
جريان األنهار بني الدول والشعوب، وإضاعة الوقت والهاء 

العالم، بينما هي مستمرة في بناء السد دون توقف.
االنتخابية  الورقة  هو  السد  بناء  أن  البعض  يرى  بينما 
االنتخابات  لكسب  أحمد  أبي  بها  يلعب  التي  األخيرة 
األجواء  من  مؤخرًا  عانت  إثيوبيا  إن  خاصة  القادمة، 
لدور  وتدمير  إحراق  في  واملتمثلة  امللتهبة  الداخلية 
 العبادة، وعمليات اغتيال للمعارضني وغيرها من األمور 
التي تضعف من موقف أبي أحمد، فال يجد أمامه سوى 
وتوفير  احلزان  ومل  السد  بناء  بنجاح استكمال  اللعب 

الكهرباء إلثيوبيا.
أما عن مصر، فقد مضت إلى أبعد حد ومد في طريق 
األفارقة  ولألشقاء  كله،  للعالم  احلسنة  النوايا  إظهار 

على نحو خاص وليس من مجيب؟!
القاهرة تخاطب مجلس االمن حلل االزمة وفض النزاع

خاطبت مصر جمللس األمن الدولي، لعرض تطورات قضية 
روح  إبداء  على  إثيوبيا  بحّث  ومطالبته  النهضة  سد 
والسودانية  املصرية  للمطالبات  واالستجابة  التعاون 
والتشغيل،  امللء  قواعد  حول  تشاركي  اتفاق  لعقد 
القاهرة  أول خطوة سياسية تتخذها  وتعتبر تلك هى 
على الصعيد الدبلوماسي العاملي إزاء امللف املأزوم منذ 
عام 2011. لكن اخلطاب الذي وّجهه وزير اخلارجية إلى 
رئيس اجمللس وأعضائه في األول من مايو ال ميكن وصفه 
فتح  إلى  تؤدي  أن  ميكن  ال  وبالتالي  رسمية،  بشكوى 

مسار عاجل لفّض النزاع.
وبذلك تكون مصر قد طرقت جميع االبواب الدبلوماسية 
إثيوبيا منذ أشهر سواء  وبني  بينها  الدائر  الصراع  حلل 
في األروقة الدبلوماسية للعواصم الكبرى ولدى االحتاد 
األوروبي واالحتاد األفريقي وفي واشنطن، واخيرا في أروقة 
األمم املتحدة للمرة األولى، في تطور جديد يأمل املصريون 
أن يفضي إلى حمل أديس أبابا على تغيير موقفها وعدم 
اإلقدام على امللء األول خلزان السد من دون اتفاق مسبق 

مع دولتي املصب.
تعلن  لم  الذي  خطابها  في  مصر  سعت  جانبها،  من 
نّصه رسمياً حتى اآلن إلى تأكيد تعاملها بروح التعاون 
واحلرص على إجناح املفاوضات، لكنها أشارت في الوقت 
نفسه إلى التهديد الكبير الذي قد يؤدي إليه انسداد 
البلدين،  العالقة بني  التفاوض، ليس فقط على  مسار 

أهم  لكن  بأسرها.  املنطقة  على  أيضاً  بل 
إثيوبيا عرضت  أن  ما كشف عنه اخلطاب، 
أن يكون االتفاق فقط بني الدول الثالث على 
األولني  للعامني  والتشغيل  امللء  قواعد 

فقط، وهو ما اعترضت عليه مصر.
وجاء في اخلطاب الذي وّقعه وزير اخلارجية 
أعلنت  إثيوبيا  »إن  شكري:  سامح  املصري 
الرئيسي  اخلزان  في  املياه  حجز  بدء  نيتها 
دون  من  املقبل،  يوليو  في  النهضة  لسد 
مع  والتشغيل  امللء  قواعد  على  اتفاق 

دولتي املصب، وهو ما يتناقض مع روح التعاون املفترضة 
بني أطراف تتشارك في مجرى مائي واحد، بل ويرقى إلى 
وهو موقف  الدولية.  القانونية  اللتزاماتها  إثيوبيا  خرق 
واألمن  السلم  ينطوي على تهديد جدي محتمل على 
في املنطقة. حجز املياه من طرف واحد في أكبر مشروع 

أكيداً  ضرراً  يسبب  أن  ميكن  أفريقيا  في  كهرومائي 
والغذائي،  املائي  األمن  ويعّرض  املصب،  دولتي  جملتمعات 
للخطر،  مصري  مواطن  مليون  ملائة  ذاته،  والوجود  بل 
وهم الذين يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل في 
معيشتهم وسبل حياتهم. إن احتمال التعرض لضرر 
سيكون  النهر  ضفاف  على  ومصاحلها  حلقوقها  كبير 

غير محتمل متاماً ملصر«.
وتابع اخلطاب: “إن امللء املنفرد يعصف بالتزامات إثيوبيا 
مفاوضات  أطلقت  ومصر  الدولي.  القانون  مظلة  حتت 
املفاوضات  لكن  إثيوبيا،  مع  واملسؤولية  التعاون  بروح 
فشلت بسبب تعنت اجلانب اإلثيوبي وعرقلته للتوصل 
نّيات  وأظهرت  واضحة،  مرونة  أبدت  بينما  اتفاق،  إلى 
طيبة بصورة غير محدودة، وأبدت التزاماً سياسياً أصيالً 
للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، مبا 
يضمن مكتسبات إثيوبيا وحقها في التنمية، ويحمي 

دولتي املصب من اخلطر الداهم”.
تصدر  املتحدة  األمم  إثيوبيا..  ضد  مصر  مذكرة   بعد 

بيانا بشأن أزمة سد النهضة
أصدر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو جوتيريش، بيانا 
بشأن تطورات ملف سد النهضة اإلثيوبي، بعد املذكرة 
تتخذها  التي  اخلطوات  ضد  مصر  بها  تقدمت  التي 

إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد.
وأكد جوتيريش في بيانه، وجود تقدم جيد في املفاوضات 
مشجعا  اآلن،  حتى  والسودان،  وإثيوبيا  مصر  بني 
حلل  املبذولة  اجلهود  في  املثابرة  على  الثالثة  األطراف 
اخلالفات املتبقية بالطرق السلمية وحتقيق اتفاق مفيد 
متابعة  إلى  املتحدة  لألمم  العام  األمني  للطرفني. وأشار 

تطورات سد النهضة اإلثيوبي من كثب.
وشدد جوتيريش على أهمية إعالن أهمية إعالن املبادئ 
يشدد  الذي   ،2015 في  عليه  املوقع  النهضة  لسد 
واملنفعة  املشترك،  التفاهم  على  القائم  التعاون  على 
املتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولي. وشجع 

األمني العام على التقدم صوب التوصل 
إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه املبادئ.

لالمم  مصر  مذكرة  على  ترد   إثيوبيا 
البيان األميركي وتعلن  املتحدة وعلى 

بدء ملء اخلزان
جيدو  اإلثيوبي  اخلارجية  وزير  قال 
إلى  بعثها  رسالة  في  أندارغاشيو، 
مذكرة  على  ردا  الدولي،  األمن  مجلس 
بالده  إن  فيها  قال  السد  بشان  مصرية 
»ال ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد 
النهضة« املثير للجدل، وذلك بالرغم من حتذيرات مصر 
من أن مثل هذه اخلطوة ميكن أن تزعزع استقرار املنطقة.

من جهة اخرى أعربت وزارة اخلارجية اإلثيوبية عن خيبة 
أملها من بيان وزارة اخلزانة األميركية الذي صدر في ظل 
بشأن  األخيرة،  املفاوضات  جولة  ضمن  تواجدها  عدم 
سد النهضة، والتي تخلفت عنها الحتياجها مزيًدا من 

الوقت للمراجعة والتقييم.
وقالت إثيوبيا، في بيان لوزارتي اخلارجية والري، إنها عازمة 
على املُضي قدًما بصفتها املالك لسد النهضة، “البدء 
االستخدام  مبدئي  على ضوء  للسد  املبدئي  بالتخزين 
العادل واملنصف للمياه، وعدم اإلضرار اجلسيم بدولتي 

املصب اتساًقا مع ما جاء في إعالن املبادئ«..
وشددت إثيوبيا، في بيانها، على أّنها “ال توافق على ما 
وتشغيل  ملء  قواعد  يخص  فيما  االتفاقية  في  جاء 
الثالث”،  الدول  وليس  مصر  رأي  تعكس  ألنها  السد؛ 
على  يتعنّي  يزال  ال  أّنه  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرة 
امللء  بقواعد  املعلقة  القضايا  “معاجلة  الثالثة  البلدان 

والتشغيل«..
السالمة  إجراءات  كافة  نفذت  أنها  إثيوبيا  وأوضحت 
الدولية  اللجنة  تقرير  في  جاء  كما  للسد،  اإلنشائية 
إعالن  من  الثامن  البند  في  ومصر  السودان  وباعتراف 
املبادئ، مؤكدة أنها ستستمر في هذه اإلجراءات لضمان 

السالمة اإلنشائية للسد.
ملتزمة  تزال  “ال  أنها  إلى  اإلثيوبية  اخلارجية  وأشارت 
بالتواصل والتفاوض مع كل من السودان ومصر، حتى 
وتشغيل  ملء  قواعد  حول  توافق  إلى  التوصل  يتم 

السد.«.
 ومصر ترد: لن ميأل السد إال مبوافقتنا

عازمة  بالده  إن  اإلثيوبي  اخلارجية  وزير  أكد  جانبه  من 
ظرف،  أي  حتت  املقبل  يوليو  من  بدًءا  السد  ملء  على 
كما قال إن األرض أرضنا واملياه مياهنا واملال الذي يبنى 
به سد النهضة مالنا وال قوة ميكنها منعنا من بنائه، 
صالح  في  »ليست  املتكررة  املصرية  التحذيرات  »وإن 

اجلميع«..
من جانبها أعلنت اخلارجية املصرية أن إثيوبيا ال ميكنها 
مصر  مبوافقة  إال  فيه  البدء  أو  النهضة  سد  ملء 
والسودان، طبًقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعالن املبادئ 

لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.
يذكر أن قوانني املنظمة العاملية لألنهار العابرة للحدود 
عند  األنهار  في  املشاركة  الدول  بني  التوافق  تشترط 
الدولي  البنك  إن  كما  السدود،  بإنشاء  دولة  أي  قيام 
عليه  سد  أي  متويل  يرفضان  الدولي  النقد  وصندوق 
خالف، كذلك ميكن ملصر الذهاب للجمعية العامة لألمم 
الدولية  العدل  األمن وحتى محكمة  املتحدة ومجلس 
املادة  وتسمح  أحادية،  خطوات  اتخاذ  من  إثيوبيا  ملنع 
اخلامسة من اتفاق املبادئ التي وقعته القاهرة واخلرطوم 
أطراف  بإدخال  ملصر   2015 مارس   22 في  أبابا  وأديس 
أن  إلى  باإلضافة  والصني،  روسيا  مثل  جدد  ووسطاء 
العالم بات يدرك هشاشة األوضاع في منطقة القرن 

األفريقي وشرق أفريقيا.
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الشعوب  باختالف  املؤائد  آداب  تختلف     
كثيرا  تتجاوز  ال  الفقراء  وموائد  واجملتمعات. 
املوسرين  موائد  وأما  والطعمية.  الفول 
واالسماك  والدواجن  اللحوم  من  تخلوا  فال 
املوسيقى  تصاحبها  ما  وغالبا  البحرية. 
لك  سبق  هل  ولكن؛  الكالسيكية.  واالغاني 
ان شهدت موائد بسطت على جثث بشرية؟! 
جثث  على  الطعام  يتناول  انساناً  رأيت  هل 
القتلى، منتشياً بأنني املتضرين؟! هل مخلوقاَ 

يحتسى اخلمر على رؤوس املصروعني؟!  
    ذكر املقدسي ان ابا العباس امللقب بالسفاح، 
بث سراياه في االقطار تقتل كل من تظفر به 
قدم  أمية. حتى  بني  وموالي  واوالد  رجال  من 
عليه اثنان وثمانني رجال من اعيانهم يطلبون 
بهم  للغدر  رجاله  وأكمن  لهم  فأذن  االمان، 
فابرزوا.  األرض  بقلنسوتي  ضربت  إذا  »وقال: 
ثم  باخلالفة..  عليه  فسلموا  القوم  ودخل 
ضرب بقلنسوته األرض وقال يا ثارات احلسني. 
كوبات  بالكافر  ودقوهم  املسودة،  فخرجت 
حتى شدخوهم عن آخرهم. ثم دعا بالبسط 
ودعا  وفرشها عليهم  واألنطاع  )السجاجيد( 
ملن  منهم  وإن  هامهم.  فوق  فأكل  بالطعام 
يئن أسى. وقال: ما أكلت طعاًما مذ سمعت 
بقتل احلسني أطيب من هذا “)البدء والتاريخ، 

جـ 6، 72(.
اتخذوا  العباس  بني  ان  من  الرغم  وعلى     
وسيلة  للطالبيني  واالنحياز  التشيع  من 
ان  ما  ولكن  امية؛  بني  الناس ضد  الستمالة 
استتب لهم االمر حتى قلب لهم ابو جعفر 
املنصور رأس اجملن، وراح هو وخلفاؤه يقتلوهم 
حيثما برزوا. باستثناء هارون الرشيد الذي بذل 

لهم االمان.
   ويقول املسعودي ان في سنة 280 هـ، القت 
في  باهلل  املعتضد  العباسي  اخلليفة  جنود 
املتشيعني،  من  جماعة  على  القبض  بغداد، 
وكان  سهل.  بن  احلسن  بن  محمد  فيهم 
بحوذته صحف بأسماء اشخاص بايعوا رجال 
الثورة في  من آل ابي طالب. وقد عزموا على 

يوم متفق عليه، يقتلون فيه اخلليفة ويعلنون 
دعوتهم. واقتيدوا الى املعتضد، وهناك انكروا 
عن  بايعوه  الذي  العلوي  بالرجل  معرفتهم 
طريق ابن سهل، فأمر بهم فقتلوا، ثم حاول 
اسم  سهل  ابن  من  يعرف  ان  عديدة  بطرق 
الرجل الذي بايعوه لكنه رفض وقال للخليفة 
ما  على  زدتك  ما  النار  على  َشَويَْتِني  لو   ”:
سْمعَت مني، ولم أقر على َمْن دعوُت الناَس 
أنت  ما  فاصنع  بإمامته،  وأقررت  طاعته  إلى 
له صانع، فقال له املعتضد: لسنا نعذبك إال 
ُجعل في حديدة طويلة  أنه  فُذكر  ذكرت.  مبا 
وأمسك  فمه.  من  وأُخرجت  دبره  في  أدخلت 
بأطرافها على نار عظيمة حتى مات بحضرة 
ثالثة؛  رماح  أنه ُجعل بني  املعتضد.. واألشهر 
من  النار  فوق  وُجعل  وُكتف؛  بأطرافها؛  وُشدَّ 
عليها  يُدار  احلديدة،  في  وهو  مياسها،  أن  غير 
أن  إلى  وغيرها  الدجاج  يُشوى  كما  ويُشوى 
اجلسرين  بني  فصلب  وأخرج  جسمه،  تفرقع 
نسخة  الذهب،  “)مروج  الغربي  اجلانب  من 

رقمية(.
     وذكر ابن عذاري خبر عدد من املآدب املماثلة 
قام بها امراء شمال افريقية، االولى حدث في 
عهد زيادة اهلل االول االغلبي، عندما ثار عليه 
زيادة  اليه  فبعث  القيسي،  معاوية  بن  عمرو 
اهلل جيشا، حاصره واجبره على االستسالم. 
وسجمان،  ُحباب،  وولديه  عمرو  على  وُقبض 
فامر زيادة اهلل بحبسهم، ثم استدعى عمرا 
وحباب، فضرب بسيفه عنق عمرو بن معاوية، 
ثم امر بضرب عنق ُحباب، وفي الصباح، “ دعا 
بسجمان  ودعا  الراسني؛  فيه  فوضع  بترس 
فقال: اتعرف هذين الراسني؟ فقال: اعرفهما، 
زيادة  فامر  بعدهما.  احلياة  في  لي  خير  وال 
اهلل بضرب عنقه. وجعل رؤوسهم في ترس. 
وشرب عليها في ذلك اليوم من اهل منادمته 
ملوك  اخبار  اختصار  في  املغرب  “)البيان 

االندلس واملغرب، صـ 134- 137( .
امارة  ه، في  والثانية حدثت في سنة 283     
عليه  ثارت  ملا  االغلبي،  احمد  بن  ابراهيم 

و)تاورغا(،  )نفوسة(  قبيلتا 
جل  وقتل  االولى  فحارب 
خمسة  قتل  ثم  اهلها. 
عشر رجال من الثانية، “ وامر 
انه  بطبخ رؤوسهم مظهرا 
يريد اكلها هو ومن معه من 
رجاله “، فانفض الناس عنه، 

وُقتل بعد ذلك. )صـ174(. 
سنة  في  حدث  والثالثة     

284هـ، عندما ثارت قبيلة نفوسة مرة اخرى، 
منهم  فقتل  العباس،  ابو  ابنه  إليهم  فسير 
ثالث  نحو  منهم  واسر  عظيمة؛  مقتلة 
بن  ابراهيم  والده  الى  بهم  وصل  فلما  مئة، 
احمد، قال له أحد شيوخهم: “لعنك اهلل يا 
ابراهيم على ظلمك وقتلك! فذبحه ابراهيم، 
يُفعل  ان  وامر  بيده؛  واخرجه  قلبه  عن  وشق 
ببقية االساري كذلك حتى اتي على اخرهم. 
ونُِظَمت قلوبهم في حبال، ونصبت على باب 
تونس”)صـ175(. وهذا بخالف من قتلهم ومن 
احرقهم قائده ابو مدين، من اهل مدينة برقة 

سنة 304 هـ. 
  والرابعة وقعت سنة 378 هـ، حيث حترك والي 
كتامة  بالد  الى  الفتح،  ابو  املنصور  افريقية، 
فمر على مدينة ميله وخربها، وهدم سورها، 
ال  وكان  )باغية(.  مدينة  الى  سكانها  ر  وَهجَّ
وملا  بهدمه.  امر  اال  دار  وال  قصر  وال  مبنزل  مير 
وصل الى كتامة حاربوه فظفر بهم؛ وقتلهم 
واستاصلهم. وقبض على قائدهم ابو الفهم 
حليته  ونتف  لطما شديدا  فلطم  به  امر   “ و 
رجاله  فاخذه بعض  املوت..  حتى اشرف على 
فُشويت  كبده  واُخرجت  بطنه  وشق  فنحره 
املنصور، فشرحوا حلمه  عبيد  واخذه  واُكلت. 
واكلوه حتى لم يبق اال عظامه متجردة ..”)صـ 
بنت  هند  فعلته  مبا  يذكرنا  وهذا   .)264  ،263
عندما  املطلب.  عبد  ابن  حمزة  بجثة  عتبة 

استخرجت كبده واخذت تلعكه.
القائد  لنك(  )تيمور-  ان  القرماني  وذكر       
املغولي املسلم تقدم بجنوده حتى بلغ الشام 

التابع ملماليك مصر. ومن هناك 
ارسل كتابا الى السلطان برقوق، 
باالية  متبوعة  بالبسملة،  يبدأ 
كالم  يليها  الزمر،  سور  من   46
تيمور: “ اعلموا اننا جند اهلل في 
سخطه؛  من  مخلوقون  ارضه؛ 
عليه  يحل  من  على  مسلطون 
نرحم  وال  لشاِك،  نرق  ال  غضبه. 
اهلل  نزع  قد  باِك.  )دمعة(  عبرة 
لم  ملن  الويل  ثم  فالويل  قلوبنا.  من  الرحمة 
يكن من حزبنا. قد خربنا البالد ويتمنا االوالد، 
سوابق  خيولنا  الفساد.  االرض  في  واظهرنا 
)سريعة(، وسيوفنا صواعق، وسهامنا خوارق، 

وقلوبنا كاجلبال، وعددنا كالرمال ... الخ “. 
الكتاب  هذا  السلطان  سمع  فلما       
الرسل،  بتوسيط  وامر  عظيما  غيظا  اغتاظ 
فوسطوا وعلقوا . وامر بكتاب جواب؛ فكتب 
امنا   ...  “ العمري:  اهلل  فضل  ابن  بانشاء  ذلك 
ونحن  اضرمت..  وجللودكم  خلقت  لكم  النار 
وسوفونا  ميانية،  وسهامنا  برقية،  خيولنا 
شديدة املضارب، ذكرها في املشارق واملغارب. 
وأما  فرج.  ابنه  وخلفه  برقوق  مات  ثم  ...الخ. 
انه  لرسله  برقوق  توسيط  على  فرد  تيمور 
وشواهم  وسيخهم  االساري  من  اثنني  اخذ 
فرجع  الثالث،  واطلق  كالغنم؛  النار  على 
قلوب  فانقطع  بذلك  السلطان)فرج(  واخبر 
العسكر. ورجع السلطان الى الديار املصرية 
هاربا صحبة اخلليفة واالمراء)أخبار الدول واثار 

االول، جـ 2، صـ 295 - 300(.
   عزيزي القارئ! هذا قليل مما يعج به التاريخ، 
لكي  عذري،  وخالص  اسفي  مع  لك،  ذكرته 
تقف على ما يخفى عليك من حقيقة رجاالت 
يبسط  ال  السيف  ان  تعلم  وحتى  التاريخ. 
يأت  لم  االرهاب  وان  شعباً.  يجمع  وال  عدال، 
وانه سيستمر ما لم جنفف منابعه  بجدبد. 
العدالة،  ميزان  في  نضعها  عندما  التراثية، 

وننشرها في نور االنسانية.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
آداب املائدة

في  مقدمتي  ابدأ  كيف  كثيرا  فكرت 
احلديث عن الفنان محمد رمضان هل بنوع 
من التشويق ام باالستفسار، ولكنى قررت 
ووضوح،  مباشرة  املوضوع  في  ادخل  ان 
فشخصياتي التي اكتب عنها تفرض على 

تفاصيل سماتها دون ان تقصد.
بسمات  يتمتع  رمضان  محمد  الفنان   
الشخصية الناجحة بكل املقاييس يعرف 
بل  فقط  هذا  ليس  واجتاهه  هدفه  جيداً 
معاصر  بشكل  ادواته  تنمية  على  يعمل 
ويتميز  األحداث حوله،  يتماشى مع تطور 
بالذكاء في اختيار اعماله التي وبدون شك 
انقسمت بني فريق ناقد ورافض لها وفريق 
أخر ناقد ومؤيد لها ولكن لو كنت عزيزي 
القارئ تنتمي ألحد الفريقني فأكيد نقطة 
شيء  في  ممثلة  ستكون  االختالف  عدم 
انه ناجح بكل معنى الكلمة ال  واحد هو 

خالف على ذلك.
محمد  الفنان  تعرض  جيدا  نعلم  كلنا 
الناس  سلوكيات  من  للكثير  رمضان 

اجملال  في  ومتيزه  جناحه  نتيجة  املزعجة 
يقترف  أن  دون  احلياة عموماً،  أو في  الفني 
أي ذنب سوى أنه ناجح ومميز ومن املفروض 
أقل  هم  ممن  السلوكيات  تلك  تأتي  غالباً 
أنه  إال  الفنية  القدرات  حيث  من  منه 
هم  يهاجموه  من  حيث  العكس  وجدنا 
كبار الفنانني ورجال اإلعالم منهم من له 
وجهات نظر منطقيه ومنها ايضا البعيدة 

عن املنطق!
أعداء  مع  للتعامل  طريقة  أفضل  إن 
االلتفات  وعدم  جتاهلهم  هو  النجاح 

التميز  مواصلة  مع  إليهم، 
املستوى  على  ذلك  كان  سواء 
العملي أو العلمي، كذلك البد 
احلساسية  من  التخلص  من 
فالناس  اآلخرين  تصرفات  جتاه 
يكون  أن  واملهم  متفاوتون، 
االنسان واثقاً باهلل ثم بنفسه، 
فال يهتز وال يرضخ ألية مخاوف، 
وهذا ما يفعله بوضوح الفنان 

محمد رمضان »ثقة باهلل«.
وعندما علمت عن تصريح محمد رمضان 
 ،2021 رمضان  دراما  سباق   خوض   عن 
من  يجسد  الذي  »اإلمبراطور«  مبسلسل 
زكي  أحمد  الراحل  النجم  حياة  خالله 
عشاق  من  ألنى  اخلبر  بهذا  جدا  سعدت 
الفنان الراحل أحمد زكى وأنه فعال افضل 
محمد  الفنان  هو  شخصيته  يجسد  من 
مضان وأهم األسباب التي ستجعله ينجح 
رمضان  محمد  عشق  هو  الدور  هذا  في 
للفنان أحمد زكى فهو يتنفسه كتنفسه 

على  طبعا  ناهيك  للهواء 
واجلسدية  التمثيلية  قدراته 
ووجه الشبه بينهما ومهارة 
تقليد  في  رمضان  محمد 
وكأن  زكى  احمد  الفنان 
روحه تسكن جسد  رمضان 
من  كثير  في  شاهدنا  كما 
منه  يقشعر  شيء  البرامج، 

البدن من قوة صدقه.
ليس  املمثل  أن  ننسى  أن  يجب  ال  أنه  إال 
وحده فهناك فريق للعمل الدرامي يتكون 
واملصور،  والكاتب،  السيناريست،  من 
واخملرج واملنتج وغيرهم يقع على عاتقهم 

جناح العمل. 
الفنان  بأن  الثقة  شديدة  انا  احلقيقة 
هذا  في  وخبرته  بذكائه  رمضان  محمد 
اجملال سيركز في كل هذه العوامل إلجناح 
حلمه القادم اإلمبراطور الذي ينتظره معه 
زكى  أحمد  العمالق  الفنان  محبي  كل 

ومحبي محمد رمضان.

الإمرباطور
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان



ريا�صــــــــــةSaturday, July 11th, 2020 - Issue (165)ال�صبت  11 يوليو 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد اخلام�س وال�صتون بعد املائة 16

يحررها سمير اسكندر 

قرار جديد من احتاد الكرة امل�صري ب�صاأن 

بطولة الدوري

وأعلن  املمتاز.  الدوري  بطولة  قرارا جديدا بشأن  لكرة القدم،  املصري  االحتاد  أصدر 
االحتاد املصري لكرة القدم في بيان أنه مت »تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري 

املمتاز ملوسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس املقبل بدال من 7 أغسطس«.
بتأمني  الرتباطاتها  وفقا  األمنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  القرار  هذا  »جاء  وأضاف 
كان  التي  املباريات  إقامة  تبكير  استدعى  الذي  األمر  الشيوخ،  مجلس  انتخابات 

مقررا إقامتها يومي االنتخاب 11 و12 أغسطس«.
الدوري بشكل  بطولة  استئناف  أيام،  عدة  منذ  وأعلن  قد سبق  الكرة  احتاد  وكان 
مباريات  الكشف عن جدول  يتم  أن  على  املقبل،  أغسطس  من   7 الـ  في  رسمي 

الدوري بعد احلصول على املوافقات األمنية.
من جهته أكد حسام الزناتي مدير مسابقات االحتاد، أن املسابقة ستستأنف يوم 6 

أغسطس مبباراة واحدة من املباريات املؤجلة كما كان مقررا.

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن 
العالم  كأس  مدن  بشأن  النهائي  القرار 
2026، التي تشترك الواليات املتحدة في 
تأجل  واملكسيك،  كندا  مع  استضافتها 

بسبب جائحة كورونا.
إلعالن  جدديدا  موعدا  االحتاد  يحدد  ولم 
املدن املشاركة في االستضافة. وبحسب 
مقراً   23 من   16 فيفا  سيختار  »رويترز«، 
ذات  البطولة  الستضافة  محتمالً 

التنظيم املشترك.
مدير  سميث  كولني  قال  جانبه  ومن 
في  يأمل  كان  إنه  الفيفا  في  البطوالت 
تستضيف  التي  األماكن  مسألة  إنهاء 
هذا  لكن   ،2021 ربيع  في  النسخة  هذه 
كان مرتبطاً ببدء العملية في مارس ، مع 
إجراء زيارتني للتفتيش في نهاية كل عام.
وأشار سميث، خالل مكاملة عبر الفيديو، 

قبل ورشة عمل افتراضية، مع 17 مدينة 
أمريكية حتت التقييم، إلى أنه »اضطررنا 
وضع  الصعب  ومن  للتأجيل  بالطبع 
موعد نهائي ألننا ال نعرف موعداً للبدء«.

وتترشح من الواليات املتحدة مدن أتالنتا 
وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي وداالس 
ودنفر وهيوسنت وكانساس سيتي ولوس 
ونيويورك/ وناشفيل  وميامي  أجنلوس 
وسان  وفيالدلفيا  وأورالندو  نيوجيرزي 

فرانسيسكو باي وسياتل وواشنطن.
العمل،  تبدأ ورشة  أن  املفترض  وكان من 
اجتماعات  عبر  املاضي،  مارس  في 
شخصية لكنها تأجلت بسبب الفيروس. 
كل  ومتلك  واملكسيك،  كندا  وعقدت 
منهما ثالث مدن مرشحة، ورشات عمل 
إجراءات  قبل  العام  هذا  سابق  وقت  في 

العزل العام.

تاأجيل قرار ب�صاأن كاأ�س العامل 2026

3 اإ�صابات بكورونا يف فريق الزمالك امل�صري

أعلن طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا املستجد 
داخل الفريق األبيض.

كورونا  بفيروس  مصابة  حاالت  ثالث  لديه  الزمالك  فريق  أن  تلفزيونية،  تصريحات  في  أسامة  وقال 
اجلهاز  من  وفردان  العب  وهم،  املستجد 

اإلداري والطبي.
كانت تقارير صحفية مصرية أكدت وجود 
األول  الكرة  فريق  في  جديدتني  إصابتني 
مصطفى  الالعبان  وهما  الزمالك  بنادي 

فتحي وكرمي بامبو.
بامبو  كرمي  »أن  الزمالك،  طبيب  وأضاف 
قمنا  لذلك  معنا،  للمسحة  يخضع  لم 
باملسحة،  يقوم  لكي  له  فرد  بإرسال 

وننتظر نتيجة الالعب اليوم اإلثنني«.
من  يشتك  لم  إصابة  قبل  :«عواد  قائال  عواد،  محمد  الفريق  حارس  حالة  عن  الزمالك  طبيب  وحتدث 
الثانية سلبية«، وفقا ملوقع  أي أعراض، سيقوم مبسحة ثالثة للتأكد من حالته بعدما جاءت العينة 

صحيفة »األخبار«.
وأشار طبيب الزمالك إلى أن، عواد حتى اآلن في العزل، والالعب لن يشارك في التدريبات حتى التأكد 

من سالمته بصورة نهائية.
ومن املقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا ملدة 14 يوما، في مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج 

اخلاصة بفحص كورونا واملسحة الثانية.

�صدمة من احتاد كرة القدم امل�صري 

ملحمد �صالح

لكرة  املصري  االحتاد  أكد 
وضع  رفض  أنه  على  القدم، 
العب  صالح  محمد  اسم 
الكرة  اإلجنليزي على  ليفربول 
الدوري  لبطولة  املوحدة 

املصري.
عضو  فضل،  محمد  وكان 
املسؤولة  اخلماسية  اللجنة 
لكرة  املصري  االحتاد  إدارة  عن 
ميكن  ال  أنه  ذكر  القدم، 
صالح  محمد  اسم  وضع 
ببطولة  اخلاصة  الكرة  على 
األمر  ألن  املصري؛  الدوري 
امللكية،  بحقوق  متعلق 
مضيًفا أن األمر لم يحدث مع 
أو  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
على  منهما  كل  اسم  بوضع 

كرة الدوري العام في بالده.
إلى  فضل  محمد  وأشار 

يُجهز حفاًل كبيرًا لتكرمي محمد صالح، وذلك مبناسبة  القدم  االحتاد املصري لكرة  أن 
تشريفه للكرة املصرية عامليًّا، من خالل تألقه مؤخرًا مع ليفربول.

1-844-355-6939
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

الفم هي ظاهرة مقلقة ما هي أسبابها...  جفاف 
وما هي اعراضها؟

جفاف الفم Xerostomia هي ظاهرة حتدث عندما ينتج 
فمنا القليل من اللعاب او ال ينتجه بتاتا. واللعاب القليل 
الفم هو  ولكن جفاف  املنتج قد يكون خيطي وكثيف. 
أكثر من مجرد الشعور بالعطش. اللعاب يساعدنا على 
تذوق الطعام والشراب وهضم الطعام، اللعاب مسؤول 
درجة  وموازنة  االسنان  من  الطعام  جزيئات  غسل  عن 
احلامضية في الفم وترطيبه، وبالتالي يساعد على منع 

تسوس االسنان.
اللعاب  ونقص  اجلاف،  اجللد  ايضا  يشمل  اجلاف  الفم 
جاف  الفم  حول  املوجود  اجللد  يصبح  بان  يتسبب 
تتكون  قد  جروح  وينتج  تتشقق  قد  الشفاه  ومشدود. 
في أطراف الفم وايضا اللسان يصبح خشن وجاف، وقد 
تواجهون صعوبة في البلع او صعوبة في الكالم، بسبب 

النقص في املواد املطرية التي ينتجها اللعاب.
جفاف الفم ميكن أن يسبب آثار جانبية محرجة، اذ مبا ان 
هناك نقص في اللعاب، فال يستطيع الفم التخلص من 
بقايا الطعام بشكل مستمر، ولذلك فإنه من الشائع أن 
يعاني األشخاص املصابني بجفاف الفم أيضا من رائحة 

الفم الكريهة بشكل دائم
ومن اسباب جفاف الفم األدوية، فأكثر من 400 نوع من 
األدوية  ذلك  مبا في  الفم،  أن تسبب جفاف  األدوية ميكن 
أو  احلساسية  أدوية  مثل:  طبية،  وصفة  بدون  املتناولة 

العديد  عن  فضال  البرد،  نزالت 
طبياً  املوصوفة  األدوية  من   
لعالج كثير من االمراض، وادوية 

املشاكل النفسية. 
أن  ميكن  الفم  جفاف  وابضا 
العالجات  بعض  عن  ينجم 
الطبية مثل: العالج اإلشعاعي 
أنواع معينة من السرطان،  ضد 
املنتجة  بالغدد  تضر  قد  التي 
العالج  أعراض  فأحد  للعاب. 

الكيميائي انه قد يتسبب بالشعور بجفاف الفم.

 Xerostomia جفاف الفم

ن�صائح مفيدة للحامل يف ظل جائحة كورونا

األزواج  لدى  احلمل  فترة  تتميز 
فهي  كبيرة؛  بخصوصية 
والسعادة  باإلثارة  مليئة  فترة 
هذا  من  وبالرغم  والترقب. 
احلالي  الوضع  إلى  وبالنظر 
على  املفروضة  القيود  وتزايد 
حياتنا بينما يتصارع العالم مع 

وباء الكورونا، ميكن لألمهات احلوامل أن يشعرن بالقلق والعصبية 
املشوبة باخلوف والتوتر.

هذه  خالل  بسهولة  اإلبحار  على  احلوامل  النساء  قدرة  ولضمان 
الفترة، تقدم الدكتورة ديسيسالفا ماركوفا، رئيسة وحدة األجنة 
في عيادة »آي في آي أبوظبي«، بعض النصائح السهلة ملساعدة 
املرتقب وصوله قريبا من  النساء على حماية أنفسهن وطفلهن 

هذا الوباء.
ضعي خطة في مكانك: ميكن أن يساعد وجود خطة للوالدة في 
تخفيف مشاعر القلق من خالل منحك شعورا أكبر بالسيطرة. 
اخلطة  تتضمن  أن  »يجب  قائلة:  ماركوفا  الدكتورة  وتنصح 
اخملاض،  مرحلة  تبدأ  عندما  بهم  االتصال  ميكن  الذين  األشخاص، 
وكذلك األماكن، التي ميكن تلقي املساعدة منها أثناء اخملاض. كما 
أن يكون هناك حتديد مسبق على ما ميكن فرضه من قيود  يجب 
للحصول على الدعم من أفراد األسرة في حالة حدوث الوالدة في 

املستشفى«.
الرعاية الذاتية: من األفضل االستثمار في األدوات البسيطة، التي 
وما  القلب  ضربات  ومعدل  الدم  ضغط  مراقبة  على  ستساعدك 
تكون  أن  »ميكن  ماركوفا:  الدكتورة  وأضافت  املنزل.  في  ذلك  إلى 
مثل هذه االستثمارات الصغيرة قابلة للتمكني خالل هذه الفترة 
املعرفة  امتالك  من  التأكد  أيضا  املرأة  على  يجب  ولكن  اجملهولة، 

واملوارد املناسبة للتعامل مع األدوات بشكل صحيح«.
االعتماد على املصادر املوثوقة فقط: على الرغم من أنه من األسلم 
القيام بالزيارات الضرورية فقط للعيادات في الوقت احلالي؛ فهذا ال 
يعني أنه ال يوجد أطباء خصوبة متاحون لإلجابة على استفسارات 

الزوجني تقريبا.
في  املتخصصة  املدونات  قراءة  اعتادوا  الذين  أولئك،  يجد  فقد 
األمومة واألبوة أنها مفيدة ونافعة ويكتفون بها، ولكن هناك فرص 
واملشكوكة  الصحيحة  غير  اإلرشادات  بعض  على  للعثور  عالية 
األمهات  الدكتورة ماركوفا: »يجب على  وبالتالي تقول  أيضا.  بها 
احلوامل االعتماد فقط على أطباء أمراض النساء أو خبراء األجنة 
مناقشة  األفضل  أنه من  أي نصيحة طبية. كما  للحصول على 
كافة التفاصيل بشكل منفتح مع طبيبك لضمان الوالدة اآلمنة«.
كوني صحية وتناولي طعاما صحيا: يعد اتباع نظام غذائي صحي 
وممارسة متارين رياضية سهلة التنفيذ بعضا من أفضل األمور، التي 
ماركوفا  الدكتورة  وأوضحت  السلس.  للحمل  بها  القيام  ميكنك 
اليوجا  مثل  البسيطة  واملمارسات  املغذية  األطعمة  »إن  قائلة: 
والتأمل مفيدة للنساء احلوامل، لكن أهم عامل من بني كل تلك 
األمور املافظة على صحتك العقلية والنفسية. فكلما متلكتك 
التواصل مع أحبائك  أو مخاوف سلبية، عليك احلرص على  أفكار 

وشحن ذاتك باإليجابية«.
وعلى الرغم من أن احلمل قد يبدو مرهقا لألعصاب أثناء فترة الوباء، 
إال أنه ال يزال من املمكن احلصول على الوالدة اآلمنة الناجحة وذلك 

باتباع النصائح املذكورة أعاله.

أظهرت دراسة نشرت مؤخرا أن األطفال الذين مت تشخيص 
عن  الناجتة  األنظمة  متعدد  االلتهاب  مبتالزمة  إصابتهم 
مرض »كوفيد 19« قد يصابون مبشاكل عصبية جديدة بدون 

أي أعراض تنفسية مرتبطة بالفيروس.
 27 الباحثون  فحص  سي«،  بي  إن  »سي  شبكة  وبحسب 
الناجت  األنظمة  متعدد  االلتهاب  متالزمة  من  يعانون  طفاًل 
عن »كوفيد 19«، في مستشفى أوروموند ستريت لألطفال 
في لندن، ووجدوا أن أربعة منهم عانوا من أعراض عصبية 

جديدة.
األمريكية،  الطبية  اجلمعية  مجلة  في  املنشورة  الدراسة 
الدماغ،  وظائف  ضعف  شملت  األعراض  أن  إلى  أشارت 
والصداع، وجذع الدماغ، ومشاكل اخمليخ، وضعف العضالت 
بحاجة  كانوا  األربعة  املرضى  الفعل. جميع  ردود  وانخفاض 

إلى الدخول إلى وحدة العناية املركزة للعالج.
النتائج  إن  الباحثون  يقول  الدراسة،  نطاق  محدودية  ورغم 
أظهرت قدرة الفيروس التاجي على إحداث تلف عصبي لدى 
البالغني فقط - دون أي أعراض في اجلهاز  األطفال - وليس 

التنفسي التي أصبحت مؤشرًا مميزًا لـ«كوفيد 19«.
إذا  فيما  ستحقق  أنها  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
االلتهاب. منذ  كانت هناك عالقة بني »كوفيد 19« وحاالت 
مرض  أو  جديدة  أعراض  أي  عن  اإلبالغ  يتم  لم  احلني،  ذلك 

التهابي لدى األطفال املصابني بفيروس كورونا.
بأعراض  لإلصابة  عرضة  أقل  هم  الشباب  إن  العلماء،  قال 
شديدة من كبار السن، وفقا للنتائج املبكرة للفيروس. ومع 
ذلك، تظهر هذه الدراسة اجلديدة أنه على الرغم من العدوى 
اإلصابة  خلطر  معرضني  األطفال  يكون  فقد  املعتادة،  احلادة 

مبتالزمة االلتهابات الثانوية

غذاء ودواء: ال�صاي

»كاميليا  العلمي  اسمه  اخلضرة،  دائم  قوي،  نبات  الشاي 
األصلي  موطنه  عام  آالف  أربعة  منذ  بأسيا  عرف  سيتنسس« 
الصني. وأكثر الدول إنتاجاً له هي: الصني، والهند، وسيالن، واليابان، 

كما تنتجه أيضاً بوفرة باكستان، وكينيا.
السنني!  آالف  منذ  موروثة،  اليابان بطقوس  في  يُحتسي  والشاي 

وتقام االحتفاالت والصلوات عند جني الشاي بالهند!
سكان  من  كبير  عدد  يحتسيها  التي  الشاي  أقداح  عدد  ويبلغ 
العالم: نحو 8 آالف مليون قدح يومياً. وهناك من يفضله بال سكر، 
باحلليب،  أو  بالليمون،  أو  بالقرنفل،  أو  بالياسمني،  أو  بالنعناع،  أو 
لعدم  سواء  إطالقاً.  يشربه  ال  من  وهناك  الطبية.  باألعشاب  أو 

استساغته، أو حتى ال تتحكم فيه عادة، وتتسلط عليه!
ومن فوائده: كمادات لتخفيف تورم العيون ويفيد في عالج الصداع 

واإلرهاق، وفي تقوية عضالت القلب، وينعش صيفا ويدفئ شتاء!

اأطباء: فريو�س كورونا 

 يت�صبب بتلف ع�صبي 

لبع�س الأطفال

ماذا حدث للقردة بعد 

حقنها بفريو�س كورونا

وجدت دراسة صينية حديثة، أن قردة جتارب ظلت محمية من 
اإلصابة بفيروس كورونا ملدة 28 يوما بعد حقنها به.

ويبقى السؤال إن كان الشخص يتمتع مبناعة ضد الفيروس 
االنتظار  اخلبراء  تخمني  فبحسب  مفتوحا،  به،  اإلصابة  بعد 
ألشهر أو حتى سنوات ملعرفة إن كان ماليني األشخاص الذين 

أصيبوا في بداية اجلائحة، محميني من اإلصابة مرة أخرى.
جتربة  ميديكال«  يونيون  »بيكينغ  معهد  من  باحثون  وأجرى 
اكتساب  على  قادرة  كانت  إن  للكشف  املاكاك،  قردة  على 

مناعة ضد الفيروس، بحسب ما نقلته مجلة »سيانس«.
وقد عانت من  املستجد.  بفيروس كورونا  قردة  وحقنت ستة 

أعراض طفيفة إلى معتدلة وتعافت بعد مرور أسبوعني.
ثم قام العلماء بحقن أربعة قردة من بني الستة املشاركة في 
الدراسة بعد 28 يوما على اإلصابة األولى، لكن هذه املرة ورغم 
ارتفاع قصير باحلرارة لم تظهر على احليوانت أية أعراض أخرى.
ذروة  أن  الباحثون  اكتشف  متكررة،  عينات  أخذ  خالل  ومن 

املرض الفيروسي سجل بعد ثالثة أيام على حقن القردة.
احلقن  عملية  بعد  أقوى  مناعية  استجابة  القردة  وأظهرت 
اإلصابة  من  حمتها  تكون  قد  مضادة  أجساما  مفرزة  األولى 

مجددا بعد فترة قصيرة.
وثمة حاجة إلى مزيد من التجارب ملعرفة املدة التي يحافظ 

فيها اجلسم على هذه املناعة.
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ال�صحك خري دواء

املعطف واألبطال:
وعلق  املطاعم  أحد  رجل  دخل 
معطفه.. ووضع عليه ورقة كتب 
ببطل  املعطف خاص  )هذا  فيها: 
عشر  بعد  وسيعود  املالكمة.. 

دقائق(.
وملا عاد، لم يجد املعطف.. بل رأي 
)أخذ  مكانه ورقة مكتوباً عليها: 
يعود  ولن  اجلري..  بطل  املعطف 

أبدا(! 
متى منسح احلذاء؟

قذراً،  فندقاً  األشخاص  أحد  دخل 
عند  الفتة  رأى  عندما  وعجب 

مدخله كتب عليها:
»أمسح احلذاء من فضلك« 

من  تخرج  »عندما  إليها:  فأضاف 
باب الفندق إلى الشارع«

شجاعة:
بني  نفسي  وجدت  لقد  األول: 
الضارية،  الوحوش  من  مجموعة 
فلم  أنيابها،  عن  كشرت  وقد 
األسد  إلى  ونظرت  لها،  أكترث 
أن  دون  يزأر  فأخذ  احتقار،  نظرة 

يستطيع االقتراب مني.
اآلخر: »إنه حلم رائع« 

األول: ليس حلماً، إنه حقيقة.
اآلخر: هل تسخر مني؟

في  ذلك  حدث  لقد  ال..  األول: 
حديقة احليوان!

اإخوة:
   - هل أحمد أخوك؟ 

   • نعم ولكن من بعيد.
   - ماذا تعني؟

   • أعني أن بيني وبينه ثالثة إخوة 
آخرین.

تاأمالت معا�صرة
الضحك

دون  من  منزل  تصور  أستطيع  ال 
من  خلوا  عاملاً  اتخيل  وال  ضحك 
الظرف. ال ضحكة خافتة فيه وال 
قهقهة. فالضحك في منزلنا هو 
للحرارة  الوقود  وهو  قلبه.  نبض 
التي نتشاطرها، والشرارة للضوء 
يهدينا  الضحك  ننيره.  الذي 
على  يساعدنا  واحياناً  ويعجننا 
التخلص من العذابات واملن......                                                                             

بوب تالبرت

الألعاب الذهنية

أن  والتربية  النفس  علماء  يؤكد 
العناصر  أهم  من  الطفل  لعبة 
إيجابياً  أو  سلبياً  تؤثر  التي 
وترسم  الطفل  شخصية  في 
النفسي.  لتطوره  كثيرة  أبعاداً 
مهمتها  تقتصر  ال  فاللعبة 
التسلية  أو  املتعة  مجرد  على 
الكتشاف  أداة  تعتبر  وإمنا  فقط، 
كذلك  وتؤثر  اخلارجي،  العالم 
العقلي  النمو  مستوى  على 

واجلسماني.
أهمية  إلى  العلماء  ويشير     
بخاصة   - الذهنية  األلعاب  دور 
تنمية  على  تساعد  إنها  إذ   -
شخصية الشباب الناشئ، وحترير 

طاقاته وتطوير قدراته.

احل�صرات وبع�س الطرائف عنها

لم يتم حتى اآلن معرفة كم نوع من احلشرات يوجد في العالم، وذلك 
ألن العلماء يكتشفون كل يوم تقريباً أنواعاً جديدة ال ميكن حصرها. 
واحلشرات ليس لها آذان، ومع ذلك لديها حاسة متطورة وبالغة الدقة 
عن طريق الذبذبات، التي يحدثها الصوت، فاحلشرات لديها شعيرات 
خاصة فوق أجسامها حتس بهذه الذبذبات، فتقوم الشعيرات بالتقاط 
األصوات متاماً مثل إيريال الراديو والتلفاز. ومن العجيب أن هناك بعض 

احلشرات تلتقط أصواتاً عالية التردد ال ميكن أن يسمعها اإلنسان!
   ومن الطريف أيضاً عن احلشرات أن أغلبها يتامى، ذلك ألنها تخرج 
للحياة وقد مات والداها؛ فاحلشرات غالباً ما تضع بيضها في فصل 
الربيع  في فصل  البيض  ويفقس  الشتاء متوت.  يأتي  وعندما  اخلريف 
وتخرج احلشرات الصغيرة إلى احلياة، فال جتد من يرعاها، ولذلك فهي 

تعتني بأمر نفسها منذ اليوم األول في حياتها!

اعرف واأعط غريك املعرفة

البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تقوم فوق 23 جزيرة.
مسلة كليوباترا بلندن اهداها محمد على الى احلكومة البريطانية 

عام 1819.
في   1829 عام  املصرية  الوقائع  جريدة  هي  صدرت  عربية  جريدة  أول 

عهد محمد على. واسسها رفاعة الطهطاوي.
ويصل  کیلوجراماً  و69    68 بني  يتراوح  وزنه  استرالي  حیوان  الكنغر 

ارتفاعه الى مترين 70 سم وله جيب في بطنه.
جبل كلمنجارو اعلى قمة في افريقيا )ارتفاعه 6010 أمتار( تغطيه 

الثلوج.. رغم قربه من خط االستواء.
اخترعت الكولونيا مبدينة کولونيا بأملانيا؛ ولذلك سمیت بهذا االسم.

يصدر في العالم حوالي ربع مليار کتاب سنوياً.
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قد يحدث فى أحيانا كتيرة قد ننسى بعض املعلومات او املستندات الهامة بعد ارسال امللف الضريبى قد تكون فى 

صورة فورم نسيناها أو وصلت الى ايدينا بعد ارسال امللف أو قد يكون نوع من اخلصومات أيضا مثل مصاريف الدراسة 

أو أمتحانات أو تبرعات... الخ.

وهنا ليس لك احلق فى تغيير امللف الضريبى للسنة بل يكون لك احلق فى ارسال تعديل وهذا التعديل له طرق كثيرة 

قد تكون بارسال بالبريد أو أون الين والبد أن يكون كل تعديل خاص بالسنة اخلاصة به فال ميكن أن نرسل تعديل واحد 

أو أستقطاع يخص  خاص بسنوات مختلفة وندمجه بسنة واحدة. وقد ترجع لعشر سنوات ان وجدت أى أضافة 

التعديالت.

اعتقد أن باقي املقالة باإلجنليزية قد تكون أوضح بالشرح للخطوات اخلاصة بتقدمي التعديل. 

ارشادات ضريبية

كيف ميكن تغيير امللف الضريبى

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا

Changing Your Tax Return
If you have filed your return and 
then determine that you need to 
make a change, either because you 
have received another T-slip, or be-
cause you didn’t claim an expense 
and later learned it was deductible, 
you can request an adjustment to 
your tax return.
The time limit for filing most adjust-
ments to your tax returns by mail 
is ten (10) years.  For a late or 
amended pension splitting election 
the time limit is three (3) years 
You can request the change for your 
most recent return, or your returns 
for the previous 9 tax years, either 
online or by mail.  In 2019, you can 
request a change for the 2009 or 
later taxation years.
Requesting a Change Online
Requesting a change online is very 
simple, and is done by logging into 
your account at the Canada Rev-
enue Agency (CRA) My Account 
page.  You can request changes 

to more than one tax year in one 
session, but each tax year is done 
separately.  In order to request the 
change, it is helpful to know the line 
number from your tax return which 
you wish to change.
You can also use the online request 
if you forgot to apply for the GST/
HST tax credit when you filed your 
tax return.
Requesting a Change by Mail
You can obtain a form T1-Adj, T1 
Adjustment Request from the CRA 
web site, complete it and mail it in, 
along with documents supporting 
your change request.
How Long Will My Adjustment 
Take?
The processing time is usually within 
2 weeks for an online request, and 
within 8 weeks for a mailed request.  
CRA will either send you a reas-
sessment notice indicating changes 
that were made to your return, or will 
explain in a letter why the requested 
changes were not made.

يا �صديقى ا�صتخدم اأي طائفة لكن فقط 

اأغت�صب امللكوت

بقلم: مجدي حنني

إليها  باألنتماء  ونتشرف  نحبها  معينة  لطائفة  ينتمى  معظمنا 
األحيان  أغلب  وفى  فيها.  والصاحلني  وزعمائها  مبرشديها  ونحتفى 
نضعهم فى منزلة األبرار والقديسني بل ونغضب كثيرا وقد نقف 

موقف العداء ممن يتطاولون أو ينتقدون هذة الطائفة ونعتبر الدفاع عنها ألزامى لكل من ينتسب 
لنتغذى  األولني  األباء  كتبة  ما  عن  لنبحث  السحيق  املاضى  أعماق  فى  نغوص  الطائفة.  لتلك 
الشر  قوات  ضد  الروحية  حروبنا  في  تساعدنا  وتأمالت  وعظات  أرشادات  من  لنا  تركوة  ما  على 
حتى  حياتنا  فى  به  نقتضى  وتقواهم سبيل  ونسكهم  حياتهم  من  نستلهم  وأيضا  الروحية. 
نتمثل بإميانهم وسيرتهم لعلنا ننال اجلعالة. ولكن مازال بعضنا يتخذ من العقيدة واألباء موقف 
املدافع واملامى اجلسور، وأيضا جزء أخر يعتبر نفسة أثناسيوس حامى األميان ضد كل اخملالفني لة 
فى الرأى. وهو يعتبر كل من يخالفه الرأى مهرطق أشر وباغى على العقيدة ومستوجب احلكم بل 
يجب طرده من البيعة املقدسة وتطبيق كل احلرمانات املمكنة عليه حتى يستتاب ويعلن أنه لن 

يستخدم عقلة وال أرشادات النعمة وانه موافق متاما على كل ما فى كتب األباء األولني.
يا أخي احلبيب من أنت لتدين عبد غيرك هو ملواله ليثب أو ليسقط لكنه سيثبت ألن اللة قادر 
أن يقيمه.  ليس أحد معصوم من اخلطأ اجلميع فسدوا وزاغوا. أى شئ قراته ويتعارض مع الوحى 
االلهى فهو غير مقبول ومرفوض الذى وضع من البشر فهو منتج بشرى قابل للخطأ والصح 
ولكن املؤسس على أساس الرسل و األنبياء ويسوع املسيح نفسة حجر الزاوية فهذا مستوجب 
القبول. كنيستنا القبطية نفسها مرت بفترات قوة وضعف فمن أثناسيوس حامى االميان لألنبا 
هناك  أنطونيوس.  واألنبا  السواح  لألباء  األستشهاد  لعصور  املقطم  جبل  ونقل  زرعة  بن  ابرام 
على  املصلحة  وتغليب  ضعف  فترات  هناك  ولكن  الكنيسة،  على  الروح  وسيادة  للقوة  عصور 
الروحانيات مثلما حدث فى أيام األنبا يوساب األول. ما أريد أن نعرفه جيدا أننا غير مؤهلني للدفاع 
عن العظيمة املبوبة الكنيسة القبطية فهى عروس املسيح وهو قادر أن يحامى عنها ولكنى 
الروحية ويكون  القديسني بل نهتم أفضل بحياتنا  أباؤنا  بالدفاع عن  أن ال ننشغل كثيرا  أمتنى 
كل االهتمام وكل اجملد وكل التسبيح وكل السجود للرب يسوع املسيح وحدة وحدة وحدة، النة 
مستحق ذلك. ألنه ليس أحد من األباء صلب عنا وال أعطانا حياة أبدية وال بررنا وال بدمه غفرة 
خطيتنا وال نستطيع أن ندخل أمام عرش النعمة بثقة إال بيسوع املسيح املزبوح والروح القدس. 
فال نهتم باملناقشات الغبية واألفضل لنا أن نركز على حياتنا االبدية فأباؤنا القديسني ركزوا وهم 
في أرض غربتهم على سيدهم وأبيهم الرب يسوع املسيح فعاشوا حياة الغلبة وحياة امللكوت 
على األرض وأصبحوا منتصرين في السماء. وأنا كلى ثقة بأنهم لو كانوا موجودين معنا اليوم 
ألرشدونا بأن النهتم بالدفاع عنهم بل فقط باألهتمام بالرب يسوع املسيح وإياه مصلوبا حتى 

جناهد اجلهاد احلسن وننال مثلهم اجلعالة ونغتصب امللكوت إغتصابا ألن األيام شريرة.

وانا  الكورونا 2019  وباء  تفشي  بداية  منذ 
أالحظ أن مصر تتعامل مع الڤيروس على 

نقيض من حولها فمثالً: 
في بدايات انتشار الوباء كان العالم يرصد 
الرعب  يثير  بشكل  العدوى  حاالت  تزايد 
وبأرقام خيالية، بينما مصر كانت تسجل 
أرقام خيالية من حيث القلة! فهل يعقل 
ان دولة تعدادها 100 مليون نسمة، وتتسم 
بعدم االلتزام والالنظام  - و هذا ليس بسر 
قياسية  أرقاماً  تسجل  أن  اهلل-  سمح  ال 

في انخفاض أعداد احلاالت!
وضع العالم كله قوانني حظر مختلفة ملنع 
تفرض  الدول  معظم  كانت  الوباء  انتشار 
والشعوب  املناسبة؛  الصارمة  القوانني 
الدقيق  التنفيذ  في  تساهم  كانت  ايضاً 
صرامة  يفوق  قد  والذي  القوانني  لهذه 
الشعوب  وعي  حسب  نفسها  القوانني 
التي  الدول  من  ومصر  اخلاص!  وتقديرهم 
احلظر؛  بوضع  االخرى  هي  بدورها  قامت 
لكن ما معنى أن يتم احلظر بعد الساعة 
الساعة  بعد  أو  فقط؟  مساًء  السادسة 
هذا  كل  مثالً؟!!  رمضان  في  التاسعة 

امللل منتظراً  يتذمر ويشكو من  والشعب 
حلظة اإلفراج بفارغ الصبر حتى ينطلق بال 

وعي!
احلجر الصحي املتعارف عليه هو أن يحتجز 
الشخص في مكان ما دون االختالط بالغير 

القادمني  عزل  يتم  أن  لكن  اسبوعني،  ملدة 
ومشاركة  فندقية  غرف  في  اخلارج  من 
يكون  قد  آخر،  معزول  مع  الغرفة  املعزول 
غريب عنه متاماً، فهذا ما لم أر مثله ابداً إال 

في مصر! ونعم العزل املزدوج!!  
أعداد  فيه  ابتدأت  الذي  الوقت  في   -  4
نرى  العالم،  في  نسبيا  تقل  أن  املرضى 

تزايد ملحوظ! ورغم  احلاالت في مصر في 
منطقية  غير  كانت  املرصدة  االعداد  ان 
باملرة وال تليق بـ 100 مليون نسمة، اال ان 
في  األول  املركز  حتتل  تزال  وال  كانت  مصر 

السير ضد التيار العاملي.

-5 من الطبيعي عندما تقل نسبة احلاالت 
االنفتاح  في  الدول  تبدأ  أن  العالم،  في 
ومطاعمها  ملؤسساتها  التدريجي 
وشركاتها؛ لكن على اي اساس تبدأ مصر 
رحلة هذا االنفتاح التدريجي، وهي ال تزال 
يومنا هذا!  إلى  املتزايدة  تعاني من احلاالت 
وان قلنا ان هذه محاولة من مصر ملواكبة 
موجة االنفتاح، إال أن ظروفها غير مالئمة 
لالنفتاح بل ومعاكسة متاماً لظروف غيرها 

من الدول التي بدأت هذه املغامرة!

العالم  يشيد   6-
في  األطباء  بدور 
بينما  املنة،  هذه 
تلوم  الدنيا  أم 

على االطباء من أجل تزايد حاالت الكورونا 
فيها! للخلف در يا محروسة!

من  السخرية  هو  املقال  من  الهدف  ليس 
كشوكوالتة  الكورونا  مع  مصر  تعامل 
أظهر  أن  أود  وال  أبداً!  كڤيروس..  وليس 
هو  سببه  املنخفض  احلاالت  عدد  ان 
احلاالت  تسجيل  عدم  أو  االبالغ  عدم 
التعتيم  سياسة  ظل  في  ينبغي،  كما 
السائدة...بالقطع ال! وال الغرض هو إظهار 
االستخفاف بفكرة املرض واملوت في مصر 
بشكل عام - حكومًة وشعباً-  بسبب ما 
أكثر  تبدو  قد  أخرى  مصائب  من  تعانيه 
انى  للحظة  تظن  وال  أهمية...مطلقاً! 
اتهكم على عدم وعي الشعب أو افتقاره 
لاللتزام الفطري االنساني املتبع في أزمنة 

االوبئة...بتاتاً!
املفارقات  أشارككم  ان  اردت  فقط  بل   
الذي  املعاكس  االجتاه  في  الحظتها  التي 
الزائف  االهتمام  ادعاء  في  مصر  تنتهجه 

بوباء الكورونا منذ بدايته إلى اآلن. 

دردشة... بالعربي الفصيح:
عكس عكاس!

بقلم: مينا ماهر
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“إن  أثناسيوس:  القديس  يقول 
دراسة الكتب، ومعرفتها املعرفة 
فاضلة،  حياة  يتطلبان  احلقيقية 
التي  والفضيلة  طاهرة،  ونفساً 
باملسيح حتى إذا ما استرشد بها 
العقل، وأنار بها طريقه، استطاع 
وأن  إليه،  ما يصبو  إلى  يصل  أن 
الطبيعة  تستطيع  ما  يدرك 

الذهن  بدون  ألنه  ااهلل.  كلمة  عن  تتعلمه  أن  البشرية 
أن  اإلنسان  اليستطيع  القديسني  سيرة  ومماثلة  النقي 

يدرك أقوال القديسني...
الذين يتكلمون  وهكذا يجب على من يريد أن يدرك فكر 
بتغيير  وتنظيفها،  نفسه  بغسل  يبدأ  أن  ااهلل  عن 
إلى القديسني أنفسهم باالقتداء  مجرى حياته، ويقترب 
في  السلوك  في  معهم  اشترك  ما  إذا  حتى  بأعمالهم، 
أعلنه  ما  أيضاً  هو  يفهم  أن  استطاع  املشتركة،  احلياة 
ااهلل لهم، ومن ثم – إذ يكون قد ارتبط بهم ارتباطاً وثيقاً – 
ينجو من اخلطاة ونارهم في يوم الدينونة” )جتسد الكلمة 

ف 57 :1 - 3(.
أساس  هي  السليمة  الروحية  احلياة  أن  يتضح  سبق  مما 
ميتاز  اإلثنني.  بني  فصل  يوجد  فال  الالهوتية.  معرفتنا 
اإلنسان،  يتذوقها  اختبار حلقيقة  بأنه  املسيحي  الالهوت 
وليست نظرية مت طرحها للبحث والتأمل العقلي. ولذلك 
يقول الرب يسوع: “الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة”.
كل هذه ال مكان لها في الالهوت املسيحي مطلقاً. لقد 
جاء املسيح لكي يعلمنـا عن ااهلل، فأعلن اآلب، ومن منَّا 
بأنها  ااهلل، فوصفها  وعلَّمنا عن طبيعة  األبوة.  يعرف  ال 
ابنه  بذل  حتى  العالم  ااهلل  أحب  “هكذا  وعطاء  محبة 
تعطي  محبة  بل  كالمية،  محبة  ليست  فهي  الوحيد”، 
واملوت،  الشر  براثن  من  اإلنسان  خـالص  في  وتسـهم 
عودة  انتظار  في  تقف  ال  اإلنسان،  وراء  تسعى  ومحبة 
اإلنسـان إلى ااهلل، بل تطلبه بشكل دائم “هاأنذا واقف 

على الباب وأقرع”.
إن قلب ومركز الالهوت املسيحي هو ربنا يسوع املسيح. 
يسوع  ربنا  شخص  في  نفسه  عن  لنا  اهلل  أعلن  لقد 
ان   .)1 )عب  جوهره.  ورسم  مجده  بهاء  هو  الذي  املسيح 
فال  وقائدها.  وفاديها  الكنيسة  رأس  هو  أيضا  املسيح 
ولن يستطيع أحد أن يقود الكنيسة اال شـخص يسوع 
قيادة  أن  اعتبار  على  يصرون  ممن  أتعجب  لذلك  املسيح. 
الكنيسة هي آلخرين غير املسيح. إن االكليروس او اخلدام 
ما هم اال أدوات في أيدي الروح القدس من أجل كنيسة 
اهلل. يعملون خاضعني لرأس الكنيسة. لذلك أتعجب ممن 
يخدع ذاته متغاضياً عن حقيقة رئاسة املسيح للكنيسة 

وأنه هو رأسها وقائدها ومن فداها بدمه.
الكامل  االفتتان  املشهد عن طريق  املسيح عن  ان غياب 
باألشخاص، هو املسؤول األول عن تدمير كل فكر الهوتي 
روحي سليم داخل الكنيسة. اننا منيل الي الشخصانية 
املوضوعي.  التفكير  دائماً، فنمجد األشخاص متجاهلني 
النقدي، وال نعرف كيف نحلل  التفكير  أدوات  قد ال منلك 
املرجع  منلك  نحن  األقل  على  ولكن  نسمع  ما  منطقياً 
الرئيسي لكل تعليم. األساس الذي يجب أن نقيس عليه 

كل تعليم، انه الكتاب املقدس. 
ففي الكتاب املقدس يستعلن ابن اهلل لالنسان. فلنرجع 
حياتنا  في  ومكانته  حقه  ولنعطه  املقدس  الكتاب  الي 
ولنبدأ عالقة حقيقية معه؛ فكل من اكتشفوا هذا الكنز 
احلقيقي  اإلفتتان  ومن  عشقه  من  أنفسهم  مينعوا  لم 
بشخص يسوع املسيح املستعلن في كلمات هذا الكتاب 

العجيب.
عزيزي القارئ، كفانا افتتانا بأي شخص أو حتى أي شيء!!  
فلنوجه أنظارنا الي رأس الكنيسة أوال، الي يسوع املسيح 
ثم انظر بعد ذلك الي من تشاء، فمن يري املسيح أوال، ال 
يستطيع او يتجاسر أن يحّول نظره عن األبرع جماالً من 
الرؤية  تتضح  املسيح  شخص  خالل  من  بل  البشر.  بني 

وتتساقط القشور عن األعني.

كفانا!!  اجلزء الثاني
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

” أفرحوا كل حني “
إن اإلميان املسيحي عنوانه الفرح … ألن   +

واقعه اخلالص.
الذي   - أمازون  شركة  مالك  تخيلنا  لو   +
ثروته وصلت اآلن تريليون دوالر - يستيقظ 
كل صباح متفكراً في ثروته فيمأله الفرح 
الذين  فإن  العالم،  أغنياء  كأغني  بثروته 
نفس  فعلوا  إذا  يسوع  املسيح  )في(  هم 
الذي  مسيحهم  في  متفكرين   - الشيء 
ميلك يومهم وما سيحدث فيه من األلف 

إلى الياء -  فإنهم أفضل فرحاً .
ألن  باجلنون.  أحد  يتهمني  أال  أرجو    +
ِمن  هو  باملسيح  الفرح  أن  هي  احلقيقة 
َفي  ومت  حتقق  وفداء  حقيقي  خالص  واقع 
يوم  كل  ويستمر  اإلنساني،  التاريخ  قلب 
اليوم  خالل  سيحدث  عما  النظر  بصرف 

وكل يوم وإلى األبد.
+ الناس يذهبون ملشاهدة فيلم سينمائي 
ساعتني.  ملدة  وراءهم  واقعهم  ليتركوا 
)في(  الذي  لإلنسان  صحيح  والعكس 
بينما  واقعه،  هو  املسيح  فإن  املسيح، 
 24 ومدته  السينمائي  الفيلم  هو  يومه 
ساعة كل يوم مبا يأتي فيه، سواء كان ثروة 
العالم  يضعه  صليب  أو  أمازون  شركة 

علي طالبي وجه الرب.
علي  صليباً  يضع  ال  أخوة  يا  فاملسيح   +
معهم.  صليبهم  يحمل  هو  بل  أبنائه، 

العالم  هو  عليهم  يضعه  فالذي 
والشيطان رئيس هذا العالم.

الصليب،  على  وهو  غلب  املسيح  وألن   +
لذلك فإن الرب ليس فقط يحول صليبنا 
وبينما  بل  وفرح  قيامة  إلي  النهاية  في 
مثله  نكون  الصليب،  علي  الزلنا  نحن 
وأقوي من الصالبني. أليس املسيح خلَّص 
على  معلقاً  الزال  وهو  اليمني  اللص 

الصليب!
+ يا أخوة ...  لقد بدأنا املقال بتلك الكلمات: 
” أفرحوا كل حني“ ... فإن اإلميان املسيحي 
عنوانه الفرح … ألن واقعه اخلالص. نعم … 
السماء  بشارة  أول  كان  باخلالص  فالفرح 

لنا حلظة ميالد املسيح: 
يكون  عظيم  بفرح  أبشركم  أنا  ها   ”
لكم وجلميع الشعب، إنه ُولَِد لكم اليوم 
مخلص هو املسيح الرب“. ثم أكمل املالك 
البشارة قائالً” وهذه لكم العالمة، جتدون 

طفالً مقمطاً مضجعاً في مذود“.

فلو أخترت املزود واقعاً ليومك كل صباح 
واملسيح رفيقاً في كل ما يجوز عليك من 
األحداث فإن وقعها عليك - مهما كانت 
سينمائي،  فيلم  عن  يزيد  لن   - شدتها 
قد يبكيك حلظات، ولكنك تعلم جيداً أن 

يومك ليس واقعك بل املسيح.
هذه  عليه  قامت  الذي  األساس  هو  هذا 

اآلية ” أفرحوا كل حني“ . أمني.

” أشكروا في كل شئ » 
آية تلخص سيرة اإلميان واملؤمن باملسيح.

)في(  كلمة  هو  اآلية  هذه  في  العجيب   +
يكون  الشكر  أن  املعروف  من  شيء.  كل 
هم  فكيف  املرء.  ناله  قد  شيء  علي 
بحر  قلب  )في(  يزالون  ال  بينما  يشكرون، 
العالم الهائج، وال يلوح في األفق أرض وال 

طير؟
هم  فعالً…  نالوا  ألنهم  يشكرون  إنهم   +
بلغوا  قد  إنهم  ينالوا…بل  أن  ينتظروا  ال 

مرادهم … أليس هم )في( املسيح؟ 
+ فالذين هم )في( املسيح يسوع يشكرون 
النتائج  تقلقهم  وال  شيء  كل  في 
ألنهم  فشل  أو  جناح  كانت  أياً  واألحداث 
بلغوا املنتهي ونالوه. أليسوا هم في رفقة 
فقط  هم  ينتظرون؟  فماذا  مسيحهم؟ 
عاملون  نحن  أمامه في كل شيء”  أمناء 
يكف  ال  الدرب  رفيق  فاملسيح  الرب“.  مع 
وال يتوانى عنهم” أبي يعمل حتى اآلن وأنا 

أعمل“.
فكم هي حلوة احلياة في املسيح يا أخوة. 
وهذا كان ملخص سيرتها: » أفرحوا كل 
كل  في  اشكروا  انقطاع،  بال  صلوا  حني، 

شيء«.. أمني..والسبح هلل.

»أَْحَياُكْم َمَعُه« 
” أفرحوا كل حني …أشكروا في كل شيء«  (تسالونيكي األولى : ٥)

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )11٥(
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رو�سيا

تقديرًا لدورهم يف »عزل كورونا«.. 

ن�صب تذكاري لعمال التو�صيل 

كورونا  فيروس  الحتواء  جلهودهم  بإشادة  واملمرضون  األطباء  حظي 
عنه،  الستار  أزيح  تذكارياً  نصباً  ولكن  موسكو،  الروسية  بالعاصمة 
ملواجهة  األمامية  الصفوف  في  وقفوا  مختلفني  عماالً  يكرم  اجلمعة، 

الفيروس، وهم عمال توصيل الطلبات. 
من  قطعة  عن  عبارة  وهو  أمتار،   3 نحو  النصب  هذا  ارتفاع  ويبلغ 
أليكسي  الفنان  وصممه  رجل  شكل  على  جتويف  يتوسطها  املعدن 

جاريكوفيتش.
وُكتب على النصب: »مهدى إلى هؤالء الذي جعلوا العزل الذاتي ممكناً«.

وقال سيرجي جوريكوف، الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة 
بالفخر  يشعرني  النصب  »هذا  فكوسا«:  »أزبوكا  ماركت  سوبر 
بالتأكيد.. لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال 

التوصيل.. إنه أمر رائع جداً«.
وشهد نظام العزل الذاتي الصارم في موسكو عدم خروج السكان من 
السوبر  من  التوصيل  خدمات  منهم  كثيرين  استخدام  مع  منازلهم 

ماركت واملطاعم للحد من تعرضهم للفيروس.
واعتمدوا على عمال توصيل الطلبات للحصول على الطعام والطرود 

والوجبات السريعة على الرغم من اخملاطر التي تكتنف ذلك.
نحو  فيها  أصيب  التي  بروسيا  الفيروس  تفشي  بؤرة  موسكو  وكانت 

670 ألف شخص إضافة إلى وفاة ما يقرب من 10 آالف آخرين.
من  باخلروج  العام  العزل  ذروة  في  السكان  ملعظم  يسمح  يكن  ولم 
منازلهم إال لشراء الطعام أو في احلاالت الطبية الطارئة أو لتمشية 

الكالب أو إلخراج القمامة.

مدغ�صقر وجاوة:

ينبوع امل�صافر

عليها  يطلق  شجرة  بإندونيسيا،  وجاوة  مدغشقر،  جزيرتي  في  توجد 
اسم »الشجرة البوصلة«، وفي شبه جزيرة املاليو، توجد شجرة أخرى 

من الفصيلة نفسها تعرف باسم »ينبوع املسافر«. 
وهذه الشجرة قريبة الشبه بالنخلة؛ باسقة الطول، ذات أوراق طويلة 
مروحة  هيئة  على  العريضة  أوراقها  وتنتشر  ساقها،  قمة  من  تخرج 
هذه  إن  املناطق،  تلك  سكان  يرددها  التي  القصة  وتقول  مفتوحة. 
مساحات  في  طريقه  يضل  عندما  للمسافر  فجأة  تظهر  الشجرة 
حتتفظ  الشجرة  هذه  أن  كما  الظمأ.  يهلكه  ويكاد  مقفرة  شاسعة 
في قواعد أوراقها بسائل يخرج منها عند قطعها.. ولكنه ال يروي غير 

مسافر واحد فقط!

اليابان:

اأوقات فراغ باأجر!

يقبل اليابانيون اآلن على شغل أوقات فراغهم في الكثير من األعمال 
الهامة، األمر الذي يساعد على مضاعفة أجورهم لتتماشى مع معدالت 
االرتفاع في مستويات املعيشة، واألسعار هناك. ويعمل اليابانيون في 
منزلية،  وإصالحات  ديكورات،  من  املنزلية؛  بالشئون  االهتمام  مجاالت 

وطهي.

�صريي لنكا:

عامل بناء، ا�صمه: فيل!

شارك أحد األفيال واسمه »سابو« في بناء أحد اجلسور )الكباري( 
باملدينة، وذلك بأن قام بنقل كميات كبيرة من الصلب الالزمة 
نقلها  عليهم  تعذر  الذين  العمال  ساعد  وبذلك  اجلسر.  لبناء 

بسرعة وبسهولة الفتقارهم ملعدات نقل حديثه.
يراقب  بناء اجلسر، وأخذ     »سابو« كان بجوار منطقة عملية 
يقلدهم  هو  بدأ  ثم  الصلب،  أعواد  ينقلون  وهم  العمال 

فاستخدمه العمال ملعاونتهم!

طوكيو:

بنك ال�صعر

مت إنشاء بنك خاص للعمالء الذين يخشون اإلصابة بالصلع مع 
مرور سنوات العمر، فيودع الشخص وهو في فترة صباه خصالت 
إليها في حالة  البنك، ويستردها وقتما يحتاج  من شعره هذا 

إصابته بالصلع ليصنع مها شعراً مستعاراً.
يواجهها  كان  التي  للمشكلة  حالً  البنك  هذا  إنشاء  ويعتبر 
»املفقود«  ولون شعرهم  نوعية  الراغبون في  بالصلع  املصابون 

لعمل بديل له.

كوري:

مدر�صة التوائم

مدرسياً،  فصالً  البريطانية،  كوري  بقرية  املدارس  إحدى  تضم 
جميع الدارسني به من التوائم، وذلك يوقع املعلمني في حيرة، 
إذ يتعذر عليهم في أوقات كثيرة التمييز بني كل تلميذ وتوأمه!

وقد سجلت الدراسات التي أجريت على التوائم في العالم أن 
كل من قرية كوري البريطانية وقرية شاجن شون بكوريا اجلنوبية 

تضمان أعلى نسبة من التوائم في العالم!

نيويورك:

حديقة املكفوفني

حديقة املكفوفني في معهد برايل بنيويورك تضم أزهاراً ونباتات 
ذات رائحة طيبة وناعمة امللمس، وحرص املسئولون عن احلديقة 
سالمة  على  حرصاً  خشن  أو  شائك  نبات  أي  تضم  أال  على 

ومشاعر طالب املعهد. 

باري�س:

اأخبار لل�صم

العاملية  لألخبار  نشرة  يوم  كل  مساء  الفرنسي  التلفاز  يقدم 
وامللية واجلوية لفاقدي السمع

يعقبها  ثم  أصم،  مذيع  يؤديها  التي  باإلشارات،  األخبار  تتوالى 
ترجمة فورية ناطقة مما يتيح

على  التدرب  من  السمع  بنعمة  يتمتعون  الذين  للمواطنني 
اللغة الصامتة التي يتحدث بها فاقدو السمع، مما ميكنهم من 

مخاطبتهم والتعامل معهم. 

روما: 

دجاجة تتحّول اإىل ديك!

أطرف خبر تناقلته وكاالت األنباء كان عن حتول دجاجة إلى ديك بعد أن 
بلغت عاماً من عمرها!

اللون  إلى  وحتول  عرفها  واستطال  البيض،  وضع  عن  الدجاجة  توقفت 
صياح  الدجاجة  صاحت  ثم  والرقبة،  بالذيل  الريش  ومنا  القاني  األحمر 

ديك حقيقي!

مالطة: 

اأ�صنان الطفل من �صمكة القر�س!

الوليد بعقد من  الطفل  رقبة  أن يحيطوا  يحرص سكان مالطة على 
القرش  سمكة  أسنان  أحد  حتوي  صغيرة  لفافة  إليه  علقت  الذهب 

اعتقاد بأن ذلك يضمن سالمة أسنان الطفل!

الوليات املتحدة: 

تزهر كل مئة عام!

يوجد في أمريكا نوع من الشجر، من فصيلة »الوي« نادرة اإلزهار، إذ إنها 
تزهر كل مئة عام، ولكن زهرتها يصل طولها إلى ثالثني قدماً.

الكاريبي

جزيرة حمرومة من التباعد 

الجتماعي.. ما ال�صبب؟

تقع  الكاريبي  البحر  في جزيرة صغيرة من  املستحيل عملياً  يبدو من 
قبالة كولومبيا، تطبيق تدابير التباعد اجلسدي التي تقتضيها مواجهة 
فيروس كورونا املستجد، إذ تُعَتَبر هذه اجلزيرة من األكثر اكتظاظاً في 

العالم، مع كثافة سكانية تبلغ 500 نسمة في الهكتار الواحد.
معزولون  »نحن  سياحي  دليل  وهو  عاماً(،   22( كارابايو  أدريان  وقال 
إلى  يأتي  أن  أننا خائفون من  ولكن ال شّك في  الفيروس،  وبعيدون من 

اجلزيرة شخص يحمل الفيروس، وينقل إلينا العدوى، فنموت جميعاً«.
الكثافة  إيسلوتي  دل  كروز  سانتا  في  السكانية  الكثافة  وتفوق 
السكانية في حي مانهاتن في مدينة نيويورك األميركية، حيث يعيش 
األنباء  وكالة  أوردته  ملا  وفقا  مرّبع،  كيلومتر   0,01 في  شخصاً   268

الفرنسية.
وانقطاعات  الشفة  مياه  في  نقصاً  عقود  منذ  اجلزيرة  هذه  وتعاني 
لكّن  األطباء،  إلى  تفتقر  أنها  عن  فضالً  الكهربائي،  للتيار  متكررة 

سكانها يواجهون هذه املشكالت باالبتكار والتضامن، 
أكثر  املعروفة  للجزيرة  تهديداً  يشكل  املستجد  كورونا  فيروس  لكّن 
باسمها اخملتصر إل إيسلوتي )اجلزيرة الصغيرة(، فاإلصابات في كولومبيا 
جتاوزت املئة ألف من السكان البالغ عددهم 50 مليوناً، في حني وصل 

عدد الوفيات إلى 3400.
التي  كارتاخينا  مدينة  تقع  اجلزيرة،  من  باملركب  ساعتني  بعد  وعلى 
تشكل مركزاً سياحياً مهماً، وهي تعاني راهناً أكبر نسبة من اإلصابات 

بفيروس كورونا في كولومبيا. 
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The government needs to be kept in 
check.  That is what I believe.   The 
Prime Minister does not agree with 
that.
Since COVID-19 began, the Lib-
eral government has done everything 
they could to seize power and keep 
anyone from asking questions. It 
started in March when the Liberals 
began announcing COVID-19 relief 
programs like the Canada Emer-
gency Response Benefit. There were 
concerns immediately with some of 
the programs, but parliament was 
not sitting, and the Prime Minister 
refused to take questions from any-
one but the press. Like many Canadians, Members 
of Parliament were working from home to stop the 
spread of COVID-19. This was particularly impor-
tant in halting the spread because so many mem-
bers of parliament were flying across the country 
every other week. 
On May 25th, the parliament was scheduled to re-
turn in a limited capacity. The Conservatives, New 
Democrats, Bloc Quebecois and the Green Party 
all had concerns they wanted to voice. I know that 
I had a list of changes that were needed to CO-
VID-19 programs to make them fairer and more 
accessible. People were losing their livelihoods 
because they were falling through the cracks in the 
programs. 
The Liberals largely ignored requests for change 
and insisted there were no problems. Instead of 
holding limited parliament, The Liberals made a 
deal with the NDP who had a few requests of their 
own. Instead of keeping the government open, 
they decided to have several short meetings for a 
few weeks. These meetings would allow the other 
parties to ask several questions on COVID-19 but 
enable the Liberals to do what they wanted while 

avoiding the tough questions on ev-
ery other issue.
The Liberals immediately tried to 
pass a law which would give them 
total power to raise taxes whenever 
they wanted without needing ap-
proval of parliament.  Even the NDP 
realized that this was very wrong and 
helped to stop it. 
This week the Prime Minister tried 
once again to push the bar. He an-
nounced that he had given $900 mil-
lion to a charity instead of the civil 
service to provide jobs to youth.  Un-
fortunately his wife and the Liberal 
party had personal ties to this charity.  

This organization would have the power to spend 
the $900 million and not be accountable to anyone.  
There would be no transparency and the auditors 
would not be able to see precisely how the money 
was used.  This was a major scandal waiting to 
happen. Thankfully, public pressure has forced the 
Prime Minister to backtrack on his announcement. 
At every opportunity, the Liberals have tried to 
grab more power, stifle criticism and accountabil-
ity. It is sad that the COVID-19 crisis has been used 
as a tool for the Prime Minister to not play by the 
rules and to get what he wants. 
I will continue to work hard to ensure Canadians 
are aware of what is going on and to ensure that the 
interests of Canadians are put first before those of 
Liberal insiders.

Sincerely, 
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Government Needs To Be Accountable and Transparent 
“...He gave the priesthood 
to his saintly disciples 
and pure apostles when 
he breathed on them and 
told them receive the Holy 
Spirit whose sins you for-
give they are forgiven and whose 
sins you retain they are retained.” 
Does this refer in the Holy Bible to 
the twelve disciples or to the seventy 
or both? If it included the 70 disci-
ples, then St. Philip would already 
have a priestly rank. Therefore, how 
can he be selected to become a dea-
con?
Our Lord breathed the Holy Spirit 
onto the apostles only and gave them 
the authority to forgive sins. Then 
the apostles passed this authority on 
to their followers by the laying of the 
hands on the bishops and the priests 
whom they had ordained.
Apostles question: Who received the 
Holy Spirit in the Upper Room on 
the day of the Pentecost? Was it the 
twelve or the seventy or both? an-
swer: In the Holy Book of Acts we 

read that those who were 
gathered together in the 
Upper room were about 
a hundred and twenty 
(Acts 1:15). On the day 
of the Pentecost, they 

were all with one accord in one place 
(Acts 2:1), so there was the twelve, 
the seventy and others with St. Mary 
the mother of Jesus (Acts 1:14).

priesthood

- 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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Information Overload -  
Who and What to Trust?

We are in a state of information 
overload - we are surrounded 
by various sources, telling us a 
whole lot of stuff! Some of this 
information may be accurate, 
some of it might not, and some 
of it might be a mix of the two. 
Which leads us to the topic of 
this blog - and a series I hope to 
continue: WHAT DO YOU DO 
WHEN THERE IS TOO MUCH 
INFORMATION? Or...how do 
you know what and who to trust? 
Now more than ever - during CO-
VID19 - there is a LOT of ‘news’ 
and ‘research’ or opinions being 
spread around. Turn of the radio 
or the TV - I can almost guarantee 
that there will be some sort of talk 
on COVID19. What is the right 
mask to wear? How do you socially 
distance? Which herbal treatment 
fights of the virus? How much wa-
ter should you drink to stay well? 
And the list goes on and on... 
This is not something new to our 
society. There is a lot of informa-
tion - whether accurate or not - 
surrounding us. But in a time of 
a pandemic - or something that 
breads uncertainty or novelty 
- we are all in need of informa-
tion. We crave security. We want 
assurance. We want answers. 
And when we don’t have those, 
we panic. And hence, informa-
tion and opinions begin to surge... 
 
Now here comes the challenge for 
us, as consumers and members of 
society. How do you know what and 
who to trust when it comes to infor-
mation? This is a wide topic - one 
which I cannot do justice in a few 
paragraphs or posts. However, for 
this post alone, let›s use the exam-
ple of COVID19 information/news. 
There are a few things we should 
keep in mind when seeking sources 
of information. For this post, let’s 
start with a broad idea of what 
you should be paying attention to:  
1) WHERE is this information 
coming from? Who is reporting 
on it? For example, is it a trusted 
source? Is it an expert in the field? 
2) Keep in mind, as well, that even 
experts need to have a REASON 
and EVIDENCE for what they 
are saying. For example, a phy-
sician may state that the spread 
COVID19 can be prevented by 
the use of masks (which it CAN!) 
- but on what grounds are they 
stating this? Are they report-
ing statistics or research results? 
3) When research results or evi-
dence is being stated - is it accu-
rate? Is it appropriate to the situa-
tion? For example, a study that is 
being reported may say that certain 
medications can ‘cure’ COVID19 

- but you need to look into de-
tails around this claim. How many 
people were in the study? You 
can imagine that a study using 10 
people may not be generalizable 
to the entire population and might 
not be accurate. To add to this, we 
need to look at who they used in 
the study. Were the participants 
all reasonably in the same health 
status when they got the medica-
tion? Did they experience any 
side effects? We will go deeper 
into how to understand study re-
sults in another post - but for now, 
just remember that even research 
needs to be interpreted carefully. 
4) Even when research is accu-
rate and is ‘evidence-based’ - re-
member that people and situations 
are different. One study might 
have found evidence, but usu-
ally, it takes more than one trial/
study in research to truly prove 
that something is significant.   
Does this mean that we can’t trust 
ANYTHING? Of course not. What 
it DOES mean is that we need to 
be mindful of the information we 
consume, and how we use it or ap-

ply it in our lives/practices. For the 
layperson who doesn’t do a lot of 
research, this can be a taxing and 
mind-boggling experience. Many 
of us have been accustomed to be-
lieving what we hear on the news 
- because after all, if the news re-
ports it, shouldn›t it be accurate? 
Well, not necessarily. And remem-
ber that the media always will try 
to give you messages it wants you 
to FOCUS on. So, one study with 
10 people may have been some-
what ground-breaking, but in the 
long run, much ore work needs to 
be done. But if the media REALLY 
wants you to focus on this topic, 
it will go to many ends to do so. 
The main message of this post - 
and the series on unloading infor-
mation as consumers - is this: be 
mindful of what/who/where you 
obtain information. This doesn’t 
mean you must be hyper-critical 
and cynical. But it does mean that 
you have to pay attention to infor-
mation you believe - and process it 
before following advice/messages. 
Stay safe, and stay well!

We are not on the verge of having a 
dictatorship or seeing the end of dem-
ocratic elections or institutions, but 
our institutions are weakening. They 
have been especially weakened dur-
ing this pandemic. They may not be 
restored to their full health afterwards.
Societies rarely flip from democracy 
to dictatorship, but they can be sub-
ject to the eroding of democratic in-
stitutions, where the agendas and the 
priorities of people and their elected 
officials come to matter less and less. 
This possibility requires continuous vigilance.
When the COVID-19 pandemic hit, we began a temporary 
suspension of Parliament in order to ensure that MPs were not 
spreading the virus. That initial suspension was supposed to be 
very short, but it has effectively continued for more than three 
months.
It is not uncommon for Parliament to be suspended for periods of 
time. Our Parliamentary system has built-in trade-offs, designed 
to ensure that Parliament can take a break, but is never suspend-
ed for too long. When Parliament is suspended, the opposition 
does not have the opportunity to ask the government questions 
and hold them accountable, but the government also does not 
have the opportunity to pass bills. Governments must support 
the resumption of Parliament in order to pass the bills that they 
want to pass, and when Parliament is in session then the opposi-
tion can use the tools that are at their disposal as well. Both the 
government and the opposition need Parliament. This ensures an 
appropriate balance which serves the public interest – the gov-
ernment can advance their legislative agenda while still being 
held accountable.
In the last three months, though, the Liberals have sought to 
radically alter this balance, having Parliament sit for only a few 
hours at a time, with limited MPs, and only to pass government 
legislation, while also insisting that Parliament cannot sit at other 
times. Brief sittings have empowered the government to spend 
unprecedented sums of money, with limited accountability.
Meanwhile, despite our regular insistence, the government has 
failed to properly fund the Auditor General, leaving him unable 
to properly scrutinize government spending. The government is 
passing laws, but avoiding oversight and accountability.
From time to time, I get calls from people who tell me that it is 
important to pass certain measures that they have heard about 
from the government. And certainly, passing new measures is 
vital during this time. But without Parliament working and with-
out the Auditor General properly resourced, we have a limited 
ability to know if programs achieve the intended objectives and 
if dollars are ending up where they are supposed to go. Scrutiny 
is supposed to be there to ensure that the promised results are 
being achieved.
And it is disappointing for me to hear some in the media dismiss 
Parliament as mere noise and theatre. Parliament may not always 
rise to the occasion, but it is where democracy happens. Without 
Parliament, I do not have nearly the same capacity to represent 
the voices of my constituents. If governments are able to advance 
their agenda without regular Parliamentary scrutiny, then our de-
mocracy is much the weaker for it.

Democracy is under threat in Canada

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
A man looks at a paint-
ing in a museum and 
says, “Brothers and 
sisters I have none, but 
that man’s father is my 
father’s son.” Who is in 
the painting?
Answer for the last 
issue:
Bill has no brothers, he 
has three sisters.

By: 

Philo Girgis
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My friend called me few days ago, with a 
loud questioning tone asking me, are you a 
fortune teller?
I smiled in a sarcastic way and replied, of 
course not, but why?
He followed by another question, do you 
remember your article few weeks ago when 
you expressed your worries, when life 
would start to go back to its normal pat-
tern after the lockdown, about how some 
business owners and entrepreneurs would 
take the advantage of the pandemic to im-
plement new salary and pay structures, of 
course negatively, claiming losses due to 
Covid-19? 
I replied immediately with affirmation. 
Then he added, this is happening to me and 
other people that I know, as if you have seen 
what is coming, and now we have to either 
accept or to be sent home, what a humilia-
tion, he said it desolately.
Indeed I said, then continued; When a so-
ciety lacks coherence in social responsibil-

ity, when few business people emerge to the 
surface with no sense of social responsibil-
ity, no nationalism, ignoring the fact that 
their role in economic development and sta-
bility is no less important than the role of 
government agencies and even lawmakers, 
then you may witness the end to humanity 
and dignity. 
It is no different to many small and medium 
service providers, who have increased their 
prices by an average of twenty five percent, 
trying to compensate losses from the shut-
down, overlooking two major facts, first, 
the government support and aid they have 
received, and second, their clients who are 
returning from a period with very low in-
come or even no income, but again they are 
practicing the behaviour of the war profi-
teers.
Although, contrary to what most people 
thought, that there will be very slow start to 
business after the resumption of economic 
and commercial activities, many sectors 

have witnessed unexpected 
sales volumes even higher than 
numbers realized during the 
same period of the last year. 
The actual business activities 
had defied many experts’ theo-
ries, simply because when some 
economists and analysists ex-
press their ideas, they always 
incline towards, either ignoring or being 
ignorant about the very basics of human na-
ture, to love and embrace life. 
What happened after a long shutdown and 
the deprivation of the many simple things 
in life that create satisfaction and happiness 
to humans, we went out with the aspiration 
to recompense what we have been deprived 
from, and by going shopping, acquiring 
new objects, appliances, clothes and of 
course new vehicles, definitely leads us to 
feel alive again, and that life as we know it 
is still existing and going on.
Sadly, as we go on trying to enjoy life again 

and being alive again, there on 
the sides of the road are some 
hyaenas, waiting to prey on us, 
steel the happiness, forgetting 
that if they would profit from 
us now then in the future they 
would not make any profit be-
cause they have already took 
away all what we have.

As I was talking to my friend and express-
ing my worries, I remembered, with much 
sorrow, my loyal dog whom I have just bid 
farewell a few good days ago, after twelve 
years of great companionship, and uncondi-
tional love, and I must admit that raising a 
dog is not only about having fun, or enjoy-
ing the loyalty of such a wonderful creature, 
but I realized that dogs teach us how to be 
become more humans, when we care about 
them we learn how to care most about hu-
man beings, how we should be thoughtful 
for the benefit of all, and how we should 
practice in reality social coherence.

Man, Dog, and Hyaena 
Emad Barsoum


