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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكاعضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاريعضو جمعية مستشاري  
الضرائب بكنداالضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

 :ájóæμdG áeƒμ◊G :ájóæμdG áeƒμ◊G
 ÜÉcQ ¢Vô©J ∫ÉªàMG ÜÉcQ ¢Vô©J ∫ÉªàMG

 ájƒ÷G äÓMôdG ájƒ÷G äÓMôdG
 ƒ«dƒj ∫ÓN ƒ«dƒj ∫ÓN

 ÉfhQƒc ¢ShÒØd ÉfhQƒc ¢ShÒØd
OQGh

 á«©ªL OÉ°ùa áeRCÉH zhOhôJ ‘ƒ°U{ ábÓY á«©ªL OÉ°ùa áeRCÉH zhOhôJ ‘ƒ°U{ ábÓY
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30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(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

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121

Tel.: 289-400-1764
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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

املصرية  الكنيسة 
حترش  كاهن  تشلح 

بطفلة
ص11

تتحدى  ابابا  اديس 
ملء  بدء  في  مصر 
تقدم  والقاهرة  اخلزان... 
مذكرة لألمم املتحدة (2-

(2
ص 14  

 

مخالطة  ميكنك  متى 
فيروس  من  املتعافني 

كورونا بأمان؟
ص8

هل تؤثر املواجهة على 
على  الليبية  األرض 

ملف سد النهضة؟
ص4

راأي املحـــــــرر

هل تندلع احلرب بني م�سر وتركيا يف ليبيا؟

تعاون  حول  تفاهم  مذكرة  تركيا  وقعت  املا�ضي  العام  من  نوفمرب  يف 

حكومة  مع  البحرية  املناطق  علي  ال�ضيادة  كذلك  وع�ضكري،  اأمني 

اجلانب  بني  املذكرة  وهذه  ال�ضراج«،  »فايز  برئا�ضة  الليبية  الوفاق 

الرتكي والليبي اأدانتها م�ضر بعدها ب�ضاعات عرب وزير خارجيتها. 

الرتكي  الرئي�س  الرتكي على طلب  الربملان  وافق  املا�ضي،  يناير  ويف 

»اأردوغان« باأر�ضال قوات تركية اإيل ليبيا لدعم حكومة �ضراج، وهو 

القرار الذي نددت به م�ضر حمذرة من هذا القرار وتداعياته.

ويف الع�ضرين من يونيو املا�ضي لوح ال�ضي�ضي بتدخل ع�ضكري مبا�ضر 

من  واملدعومة  الوفاق  حلكومة  املوالية  القوات  وا�ضلت  اإذا  ليبيا  يف 

بني  الواقع  واخلط  ال�ضي�ضي  وو�ضف  �ضرت،  نحو  التقدم  من  تركيا 

�ضرت واجلفرة باخلط الأحمر، وكان ذلك اأثناء تفقد الرئي�س امل�ضري 

وحدات اجلي�س باملنطقة الع�ضكرية الغربية، يف ر�ضالة مبا�ضرة للجانب 

الرتكي.

وبعدها ب�ضهر وافق الربملان على طلب للرئي�س ال�ضي�ضي باإر�ضال قوات 

خلفية  على  القومي  امل�ضري  الأمن  لتاأمني  البالد  خارج  ع�ضكرية 

الأو�ضاع يف ليبيا، والأخطار الرتكية هناك.

على  وتركيا  م�ضر  بني  احلرب  طبول  دق  ميثل  كان  واإن  �ضبق  ما  كل 

على  ال�ضتحواذ  يريد  جانب  من  اأردوغان  فنظام  الليبية،  الأرا�ضي 

بالبحر  الغاز  حقول  على  ال�ضيطرة  من  مزيد  وكذلك  الليبي  النفط 

ليبيا،  اإعمار  عقود  من  عدد  اأكرب  من  الإ�ضتفادة  واأي�ضًا  املتو�ضط، 

متثل عمق  معها  احلدودية  الدولة  ترى  الأخر  اجلانب  من  م�ضر  بينما 

واأمن قومي م�ضروع مل�ضر، ولكن  اأ�ضرتاتيجي غربي ل ميكن جتاهله 

اأعتقد مع كثري من املراقبني اأن احلرب املبا�ضرة بني الدولتني م�ضتبعدة 

لعدة اأ�ضباب:

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  برمته  العامل 

بدًل  املبا�ضرة م�ضتبدًل  يحاول جتنب احلروب 

املتحدة  الوليات  مثل  الباردة  احلروب  منها 

والأحتاد ال�ضوفيتي �ضابقًا ، والوليات املتحدة 

يف  ال�ضعودية  جتربة  كذلك  حاليًا.  وال�ضني 

اليمن جعلت اجلميع علي يقني باأن يف احلروب املبا�ضرة طويلة الأمد 

اجلميع خا�ضر 

م�ضر  علي  باهظة  اقت�ضادية  تاأثريات  لها  املبا�ضرة  احلرب  تداعيات 

اأجمع  العامل  يف  الرهيب  الأقت�ضادي  التدهور  بعد  وخا�ضة  وتركيا، 

جراء وباء كوفيد امل�ضتجد، وتاأثرياته على قطاعات عدة مثل ال�ضياحة 

والطريان والإ�ضتثمار

تقارب القوى بني اجلي�س امل�ضري والرتكي، فاجلي�س امل�ضري يحتل 

املركز التا�ضع بينما اجلي�س الرتكي يف املركز الثالث ع�ضر، وهو فارق 

رمبا ي�ضعب معه ح�ضم املعركة ل�ضالح طرف �ضريعًا

نظرًا  الق�ضية  بتلك  الأوروبي  اجلانب  من  كايف  اأهتمام  وجود  عدم 

للظروف احلالية الغري تقليدية التي متر بها، وهو فتور عرب عنه اخلبري 

»تيم اإيتون« باأنه اإما اأن الدول الأوروبية غري راغبة اأو غري قادرة علي 

بذل جهد بهذا ال�ضاأن.

الرتكي  اجلانب  على  مل�ضر  التهديدية  املبادرات  توؤثر  مبا   .. اأخريًا 

بني  وق�ضرية  �ضريعة  اإ�ضتباكات  فقط  اأو  قتال،  دون  للرتاجع  وتدفعه 

اجلانبني ل تلبث اإل اأن تقود بعدها اإيل حل �ضيا�ضي، وهذا ما رمبا نراه 

يف الأيام القادمة.

ابرام مقــار
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كثيرون  اقتصاديون  ُمحللون 
عن  التحدث  في  يُقصروا  لم 
االقتصادية  األزمة  تداعيات 
املُشكالت  لها  أدت  التي 
 ،19 املُصاحبة جلائحة كوفيد 
النابهني  اخلُبراء  بعض  إن  بل 
الحتماالت  أشاروا  منهم 
عام  االقتصادية  األزمة 

وقبل  العام  بداية  قبل  2020م 
اجلائحة،  عن  شيًئا  نسمع  أن 

ُمعتمدين في تنبؤاتهم وتوقعاتهم التي 
جتّلت في واقعنا املنظور اليوم على حتليل 
املال  ودورات  السياسية  احلقائق  بعض 
عبر التاريخ، وبعد أن مت إشباع تلك األزمة 
العالم  على  تأثيرها  وُمناقشة  حتليالً 
تلك  جتاوز  املهم  من  صار  الدول؛  وعلى 
حياة  على  آثارها  ُمناقشة  إلى  املرحلة 
البسيط،  الشارع  األفراد، وحتديًدا مواطن 
الطرق إلنقاذ  وأسرع  أبسط  والبحث عن 
ال  كي  القادم  الفقر  إعصار  من  نفسه 

يجتاحه فجأة.
مبسؤوليها  دولة  كل  تكون  أن  يُفترض 
املُفكرين نيابة عن أفراد الشعب العاديني 
من  لوقايتها  االستباقية  احللول  إيجاد 
األزمات االقتصادية قبل حدوثها، ال سيما 
مدى  على  »تراكمية«  األزمة  كانت  إن 
سنني وليست ُمفاجئة فعلًيا، لكن حني 
ال يرى املواطن تلك النتيجة ال يكون أمامه 
بكل  بنفسه  نفسه  إنقاذ  محاولة  إال 
الوسائل املُتاحة بني يديه، وهذا ما فعله 
األذكياء حني سمعوا باقتراب األزمة قبل 
اجلائحة: أنصتوا لنصائح اّدخار األموال أو 
حتويلها إلى أصول، ونصائح إيجاد مصادر 
قدر  الدخل  مصادر  وتنويع  جديدة  دخل 

املُستطاع.
من متكنوا من إنقاذ أنفسهم 
قبل  النجاة  استطاعوا 
تأثرًا  يتأثروا  فلم  األوان،  فوات 
مشاريعهم  بخسائر  مميًتا 
عن  باالستغناء  أو  الصغيرة 
موظفني،  كانوا  إن  وظائفهم 
يتخذوا  لم  الذين  بينما هبط 
احلياة  خط  من  احتياطاتهم 
الفقر،  خط  حتت  إلى  الكرمية 
أزمًة  ترى  مازالت  التوقعات  ألن  ونظرًا 
ألخذ  وقٌت  ثمة  مازال  األفق؛  في  قادمة 
املُهلكة  للخسائر  جتنًبا  واحلذر  احليطة 

التي يتبعها الفقر واجلوع.
قد تكون أبرز ثالث نصائح قدمها اخلُبراء 
لألفراد في هذه املرحلة أربع نصائح: تريث 
إنفاق  يتطلب  جديًدا  مشروًعا  تبدأ  وال 
اخلسائر  احتماالت  ألن  الفترة  هذه  أموال 
جديدة  دخل  مصادر  إيجاد  حاول  هائلة، 
أن  دون  ومهاراتك  مجهودك  على  تعتمد 
املُستطاع  قدر  وقلل  مال،  رأس  تتطلب 
إن  واألسرية  الشخصية  مصروفاتك  من 
الذي  اليوم  يأتي  أن  قبل  أسرة  رب  ُكنَت 
جتد نفسك فيه مديًنا مالًيا ومجبرًا على 
كل  على  حافظ  عنك،  رغًما  التقشف 
قرٍش متلكه من ُمدخراتك وال تنفق منها 
إال لضرورة قصوى إلى حني انفراج األزمة.

ُمفاجئة  تُكن  لم  حدثت  التي  التغيرات 
للجميع، بل كانت ُمفاجئة ملن لم ميلكوا 
قد  ومادمت  عنها،  الكافية  املعلومات 
قادمة  تغيرات  باقتراب  اآلن  تعلم  صرت 
ألن  اسَع  سبقتها؛  التي  من  أثرًا  أعظم 
الذين  الضحايا  من  ال  الناجني  من  تكون 

يبتلعهم الطوفان.

جتنب الأزمة القادمة

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

مهم  لقرار  مصر  اتخاذ  عن  تفصل  قليلة  أيام   
ليبيا، خاصة  الدائرة في  باحلرب  يتعلق  للغاية، فيما 
تركيا  من  املدعومة  اإلخوانية  الوفاق  حكومة  وأن 
على  مصرة  اإلرهابية،  وداعش  سورية  وميليشيا 
البوابة  يعد  والذي  اجلفرة،  سرت  محور  من  االقتراب 

الرئيسية للطاقة والنفط في ليبيا.
كان الرئيس السيسي سبق واجتمع في القاهرة مع 
زعماء مجلس القبائل واألعيان الليبي، كما سبق وأن 
السلطة  الليبي«،  النواب  »مجلس  الليبي  البرملان 
نداءه  الليبي،  للشعب  واملمثلة  املنتخبة  الوحيدة 
وترحيبه بالتدخل املصري في ليبيا، باعتبارها امتدادا 
اإلرهابيني  مواجهة  أجل  من  ملصر،  القومي  لألمن 
ويقوم  ليبيا  ثروات  ينهبون  الذين  وميلشياتهم، 
باحتاللها بدعم من تركيا، فضال عن اتخاذهم لليبيا 

مركزا لتهديد األمن القومي املصري.
باملطالب  ترحيبه  السيسي  الرئيس  وأعلن  هذا 
الليبية للتدخل املصري ملساعدة أشقائهم الليبيني، 
مقدمة  في  الليبية  القبائل  أبناء  يكون  أن  على 
اجليوش التي ستواجه ميلشيات اإلرهابيني في غرب 
وتركيا،  الوفاق  اإلخوان  حكومة  من  املدعومة  ليبيا 
مبجرد  ليبيا  من  املصري  املسلحة  القوات  وستخرج 
للشعب  واملمثلة  الشرعية  الليبية  القيادة  تأمر  أن 
الليبي بذلك. وهذا األمر القي ترحيبا كبير من جانب 
يتوقف  واألمر  الليبي.  البرملان  ورئيس  حفتر  املشير 
لتدخل  املصري  النواب  مجلس  موافقة  على  فقط 
البرملان  مطالب  على  بناء  ليبيا،  في  املصري  اجليش 
مجلس  ورؤساء  الليبي«  النواب  »مجلس  الليبي 
من  إلنقاذها  بالتدخل  ملصر  الليبي  واألعيان  القبائل 
من  اإلسالمية  اجلماعات  وميلشيات  التركي  احملتل 

السوريني ومحاربي داعش.
طيب  رجب  قيادة  حتت  تركيا  أن  أحد  على  يخفي  ال 
أردوغان حتاول أن تثير العديد من املشاكل في النظام 
االحتاد  أن رفضت عضويتها في  بعد  الدولي،  العاملي 
في  تصبح عضوا  أن  املستحيل  من  وأصبح  األوربي، 
االحتاد  ابتزاز  في  أنقرة  فشل  هذا  إلى  يضاف  االحتاد. 
األوربي للحصول على املزيد من املساعدات والتمويل 
مقابل تهديد تركيا بترك تدفقات الالجئني السوريني، 
باستعداده  دائما  أردوغان  يهدد  حيث  أوروبا،  تغرف 
بوابة  أوروبا بدءا من  الالجئني يغزون دول  لترك هؤالء 

اليونان.
كما أن تركيا منذ أن فقد قوة تنظيم داعش اإلرهابي، 
وهي  العراق،  بترول  من  جزء  على  يسيطر  كان  الذي 
جعلها  ما  وهو  الطاقة،  موارد  في  شحا  من  تعاني 
الطاقة  مصادر  علي  حق  وجه  دون  السيطرة  حتاول 
في مياه البحر املتوسط، وهذا ما لم تستطع القيام 
اليوناني  املصري  التحالف  بسبب  اآلن،  حتى  به 
القبرصي، الذي يقف باملرصاد للبلطجة التركية في 

موارد طاقة البحر املتوسط.
الطاقة  مواد  في  التركية  املطاعم  تبرز  هنا  من 
من  قريبا  الليبي،  الشرق  في  تتركز  والتي  الليبية، 
الرئيس  أعلن  وأن  سبق  والذي  اجلفرة،  سرت  محور 
السيسي، أن هذا احملور ميثال خطا أحمر، حال تخطيه 
من قبل ميلشيات وإرهابي حكومة الوفاق اإلخوانية 
سورية  وإرهابي  تركيا  من  املدعومة  الشرعية  غير 
إلى  مباشرة  عسكريا  ستتدخل  مصر  فإن  وداعش، 
املشير  بقيادة  الليبي  العربي  اجليش  قوات  جانب 

خليفة حفتر.
على  مصممني  تركيا  وإرهابي  الوفاق  ميلشيات 
اجلفرة،  سرت  خط  على  النفط  مراكز  إلى  الوصول 
وهو ما يجعل املواجهة العسكرية مع مصر مسألة 
وقت. والكل يعلم أن مقومات القوة الشاملة للقوات 
املسلحة املصرية، قادرة على أن تعيد تشكيل احلرب 
الدائرة في ليبيا، وتعيد ليبيا إلى أبنائها احلقيقيني، 
بعيدا عن بلطجة تركيا وميلشيات الوفاق املدعومة 

من إرهابي سورية وداعش، حيث نقلت تركيا عشرات 
اآلالف منهم إلى الغرب الليبي.

وأملانيا  وإيطاليا  فرنسا  أعلنت  الغربي،  اجلانب  على 
املبررة،  وغير  املستفزة،  التركية  للتدخالت  رفضها 
بدعوة اتفاقيات مت توقيعها مع حكومة الوفاق، التي 
املنتخب  الليبي  البرملان  دعم  أو  بشرعية  حتظي  ال 
ورغم  الليبي،  الشعب  من  الليبي«  النواب  »مجلس 
للتدخل  رفضها  وأملانيا  وإيطاليا  فرنسا  إعالنات 
عند  ويقف  باهت،  اآلن  حتى  موقفها  أن  إال  التركي، 

مستوى التصريحات، التي ال تثمن وال تغني.
منذ أسابيع، حاول أردوغان ممارسة بلطجته، واللعب 
كان  أن  فبعد  الغربية،  القوى  بني  التنقل  وتر  على 
يراهن على أمريكا وحلف الناتو، ساءت عالقاته جدا 
باإلدارة األمريكية للرئيس ترامب، التي لقنت أردوغان 
درسا مهما، وضربته من حتت احلزام اقتصاديا، حتى أن 
أردوغان يتغنى بها  التي كان  التركية،  الليرة  انهارت 
داللة على قوة االقتصاد التركي، الهشة والسطحية.

روسيا  مع  التحالف  وتر  على  يلعب  أردوغان  وبدأ 
إلى  الروسي  والبترول  الغاز  نقل  عن طريق  االحتادية، 
األراضي  عبر  نقله  وأوروباعن طريق  العاملية  األسواق 
آنا  كاتدرائية  في  أردوغان  بلطجة  أن  إال  التركية، 
مقدمته  وفي  األرثوذكسي،  العالم  وغضب  صوفيا، 
الفاتيكان  وحتى  بل  وقبرص،  واليونان  روسيا 
أردوغان  من  رشيدة  غير  محاولة  في  واليونيسكو، 
في كسب رضاء التيارات اإلسالمية، للتغطية على 
وفي  أوروبا  في  حاليا  الدولي  وضعه  وترده  سقطاته 

حلف الناتو وفي عالقاته مع الواليات املتحدة.
تلبية  املصري  اجليش  تدخل  يؤدي  أن  املتوقع  من 
والبرملان  الليبي  واألعيان  القبائل  مجلس  ملطالب 
الليبي »مجلس النواب الليبي« إلي تغيير سريع في 
توازنات القوى علي أرض الواقع في ليبيا، وأن القوات 
املسلحة املصرية مصممة أن حتفظ البوابة الغربية 
اجلماعات  تهديد  عن  بعيدا  املصري  القومي  لألمن 

اإلرهابية وميلشيات داعش. 
وسائل  مستخدمي  توجهات  حتليل  ويكشف 
مدى  عن  السياسية،  والقوى  االجتماعي،  التواصل 
الرئيس  به  يحظى  الذي  الكبير،  الشعبي  التأييد 
ليبيا  في  املصري  القومي  األمن  حلماية  السيسي 
واحلفاظ على حقوق مصر املشروعة في مياه النيل. 
أعضاء  من  املصريني  بعض  عن  بعيدا  هذا  كان  وإن 
بالوالء  يدينون  الذين  السياسي،  اإلسالم  جماعات 
قامت  مصر  أن  ورغم  أردوغان،  اإلسالمي  للخليفة 
يعلنون  أن  إال  لهم،  والعمل  احلياة  وتوفير  بتعليم 
أن  يستحقون  ال  وهم  وتركيا،  ألردوغان  دعمهم 
ينعموا باجلنسية املصري، وال بخيرات مصر، ألنهم ال 
يتمنون لها اخلير. وهذا مقارنة مباليني املصريني الذي 
والرئيس  الوطني  املصري  اجليش  خلف  بقوة  يقفون 

السيسي من أجل حماية األمن القومي املصري.
تسعي  التركية  البلطجة  بدأت  أن  هذا  إلى  يضاف 
معها  والتنسيق  األثيوبية  احلكومة  مع  للتواصل 
بشأن مياه النيل، وهذا ما لن تقبل به مصر بأي حال 
من األحوال، خاصة وأن ملف املياه تديره مصر برشادة 
كبيرة، في ظل وساطة االحتاد األفريقي برئاسة دولة 
جنوب أفريقيا، إحدى أهم القوى في القارة مع مصر، 
في  املصرية  بالرشادة  دائما  أفريقيا  جنوب  وتشيد 
إثيوبيا،  مع  النهضة  سد  ملف  في  التفاوض  إدارة 
التي سبق وأن أعلن وزير الري بدء عملية ملء اخلزان، 
قبل أن يتم التراجع عن هذه التصريحات، ويعلن أنه 
أسيء فهمها. ولذا في تغيير أوضاع القوة في الواقع 
لتركيا  مصر  جانب  من  قوية  رسالة  يعتبر  الليبي، 
وأي ملف آخر، ميس األمن القومي املصري، خاصة وأن 
الرئيس  خلف  وبقوة  يقف  املصري  الشعب  غالبية 
السيسي، وإدارته الرشيد واملتأنية في امللفني الليبي 

واألثيوبي.

املواجهة قريبا على الأر�ض 

الليبية �ستوؤثر على ملف �سد 

النه�سة

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   كل واحد منا ميتلك اسماً خاصاً به!

   وكل اسم، في حروفه: معنى، ومغزى، ورسالة!

   ووعداً باستمرار الوجود!

   شخص واحد في العالم لم يكن يحمل اسماً معيناً، 
انه سام، والذي اسمه، يعني: اسماً!

   هذا االبن األكبر لنوح، نال بركة!

   وفي البركة: ان عبادة اهلل ستستمر في نسله!

   ومن نسله: اليهود، والعرب، واآلراميون، واآلشوريون، 
الذين يطلق عليهم: الساميون!

   ومن لغاتهم: اللغة العبرية، والعربية، واالمهرية!

   ما أكثر الذين نحمل أسماءهم، نرتبط بهم، 
ويرتبطون بنا، وبالعالم!

   نحمل أسماء األنبياء، والرسل، والقديسني، الذين 
صنعوا بسيرتهم الطاهرة، اسماً مباركاً يقتنيه 

املؤمنني!

     ونحمل أسماء زعمائنا، فنجد اسم: جمال، أو: ناصر، 
أو: عبد الناصر؛ نسبة للزعيم املصري الراحل جمال 

عبد الناصر!

     ونحمل أسماء الذين هم قريبون منا؛ فأديبنا العاملي 

جنيب محفوظ، ُسمي على اسم طبيب اسرته، وعمالق 
الغناء العربي عبد احلليم حافظ، ُسمي على اسم 

مكتشفه: اإلذاعي حافظ عبد الوهاب!

      وما نزال نطلق األسماء املضيئة في سماء حياتنا، 
على: شوارعنا، ومؤسساتنا العلمية، واالجتماعية، بل 
وعلى كثير من دول العالم، فمصر على اسم: مصرامي 
بن حام بن نوح، والصني على اسم: تشني شي هواجن، 

وكولومبيا على اسم: كريستوفر كولومبس!

...،...،...،   

   أخلد لنفسك اسماً!

   اعمل شيئاً عظيماً يكسبك الشهرة واجملد، ويجعل 
األجيال القادمة تتذكر اسمك على الدوام!

   لتكن مثاالً في البر، والتقوى!

   لتكن مثاالً في النبوغ، والعطاء!

   لتكن مثاالً في الكفاح، والتضحية!

...،...،...،   

   باسمك والسمك، تثبت ذاتك، وأهميتك!

   فال وجود حقيقي بدون اسم، وال دوام لالسم إال عن 
طريقنا!

عـادل عطيـة

لقاء
الرجل الذي كان 

اسمه: اسماً!
�سهادة الوفاة 

ت�سدر الآن 

حتمل  كئيبة  حجرته  كانت  ال�ضباح،  ذلك  يف 

خافت،  ال�ضوء  مغلقة،  النوافذ  املوت،  رائحة 

ل  امل�ضرقة  ال�ضم�س  و�ضعاع  مغلق  احلجرة  باب 

ي�ضتطيع القرتاب من الغرفة رمبا خجاًل من هذه 

حياته،  �ضم�س  فيها  تغرب  فيها  التي  اللحظات 

قلبه  ميزق  حزينًا  �ضوتًا  ت�ضدر  ال�ضاعة  عقارب 

ك�ضفرات هنبازين متر على ج�ضده امل�ضجى على 

�ضرير بايل.

اقرتاب  عن  تعلن  ال�ضاعة  دقات  من  دقة  كل 

�ضريره  بجوار  احلياة،  تلك  عن  رحيله  موعد 

وجريدة  الأدوية  بع�س  عليها  �ضغرية  من�ضدة 

لها  يلتفت  مل  اأخبار  الأوىل  �ضفحتها  تت�ضدر 

اإىل  ينظر  �ضيء،  يف  تعنيه  ل  فهي  حياته  طوال 

عينيه  اأمام  حياته  �ضريط  فيمر  احلجرة  �ضقف 

واحدة  كلمة  جميعها  تقا�ضمت  كمحطات 

بتتابع  احلجم  يف  تختلف  ولكنها  »اخلوف«  هي 

حجم  كرب  كلما  تقدم  فكلما  حياته،  حمطات 

تلك الكلمة.

وجد نف�ضه يف طفولته يخاف اأبيه واأمه واأ�ضاتذته 

اأبيه واأمه  وزمالئه، ثم كرب فوجد نف�ضه يخ�ضى 

والتقاليد، يخ�ضى  والعادات  واأ�ضاتذته وزمالئه 

الف�ضل، يخ�ضى احلديث يف ال�ضيا�ضة ويف الدين 

يخ�ضى  الغيبيات،  ويف  اجلن�س  ويف  احلب  ويف 

القدر،  يخ�ضى  النا�س،  كالم  يخ�ضى  املغامرة، 

واملر�س، يخ�ضى حذائه املقلوب على الأر�س، 

يخ�ضى عني احل�ضود ويخ�ضى الفرح قبل احلزن، 

الغرباء  يخ�ضى �ضمته ويخ�ضى كالمه، يخ�ضى 

خوفه  على  خوفًا  فاأ�ضاف  وتزوج  والأقربون. 

يكرب  ظل  �ضيء،  كل  من  يخ�ضى  اأ�ضبح  حتى 

اأ�ضبح  حتى  وتتعاظم  تكرب  وخماوفه  ويكرب 

وهو  �ضاعت  حياته  اأن  �ضعر  ليخاف(،  )يعي�س 

كل  من  اخلوف  وزوجته  اأولده  وعلم  يخاف 

�ضيء واأي �ضيء فكانوا يخ�ضون حتى اجلدران، 

فوجد  ال�ضرير  من  الآخر  اجلانب  على  األتفت 

يا  تبكي  ملاذا  له،  فقال  ويبكي،  األيه  ينظر  اأبنه 

ولدي  »يا  الآن؟!  اأرحل  اأنني  اأتظن  ولدي؟ 

�ضنيني  منذ  فرحلت  خائفًا،  كله  عمري  ع�ضت 

وتبقي  الآن!...  ت�ضدر  وفاتي  �ضهادة  ولكن 

كلمة، �ضالماً على من قال كلمته دون خوف، 

ثم م�ضى.

بقلم: 

جورج مو�سى

لم يكن احلال قبل حركة اجليش يوليو 19٥2 هو أفضل 
األحوال بالتأكيد ، وكانت هناك فروق طبقية خطيرة 
على  جاثياً  يقبع  اإلحتالل  وكان   ، الشعب  فئات  بني 

صدور املصريني بكافة طبقاتهم اإلجتماعية . 
الدولي  املستوى  على  الفترة  لهذه  عدنا  إذا  ولكن 
املواطنة  ومبادئ  واملساواة  العدالة  مفاهيم  كانت 
وحقوق اإلنسان ال زالت في مرحلة التبلور ، ولم تكن 
مستوى  على  للتفعيل  قانونية  آليات  ولها  سائدة 
املؤسسات  تكن  لم  بل   ، األن  احلال  هو  كما  العالم 
الدولية العاملة في مجاالت احلقوق واحلريات والعدالة 
أعتى  من  وكثير   ، بعد  دورها  تفعيل  مت  قد  واملساواة 
الدميقراطيات احلالية كانت غارقة في الصراع الطبقي 
التي  التحرر املدني  ، رغم حركات  والعنصري وقتذاك 
والشرق  أفريقيا  في  الوطني  التحرر  حركات  سبقت 
األوسط بعشرات السنني ، حتى مت خلخلة الطبقية 
والعنصرية هناك بسيادة وتعزيز احلريات الشخصية 
والليبرالية  املدنية  احلقوق  مببادئ  العام  اجملال  وتشبع 

السياسية .
وإذا نظرنا إلى املناخ العام للحريات السياسية التي 
 1919 من  إمتدت  التي  الليبرالية  الفترة  من  جعلت 
السياسي  النضوج  فترات  أكثر  من   19٥2 وحتى 

املصري .
واألدبي  الثقافي  والرقي  التنوع  حالة  إلى  نظرنا  وإذا 
القاهرة  من  جعلت  والتي  الفترة  تلك  في  والفني 
ومدينة اإلسكندرية عاصمتان للفنون واألدب والثقافة 

، يلجأ إليهما املبدعون من كل مكان بالعالم .
تلك  في  املصري  االقتصادي  للنمو  راصدة  وبنظرة 
أكبر  محافظاتها  بكل  مصر  جعلت  والتي  الفترة 
في  ولنا   ، األجنبية  لإلستثمارات  املستقطبة  الدول 
شركات القطاع العام التي حتولت إلى أوكار للفساد 
وعناوين للفشل املالي واإلداري بعد تأميمها خير مثال 

..
حتى ذاك اجلهاز اإلداري للدولة كان من عوامل نهوضها 
مظاهر  تكن  فلم   ، األن  نرى  كما  إنهيارها  وليس 
الفساد منتشرة بني أركانه ، وكان أعضاءه يتمتعون 
 ، تعليمهم  مستوى  إنخفاض  رغم  عالية  مبهارات 
ورغم عوامل الطبقية وعدم سيادة مفاهيم العدالة 
اإلداري  اجلهاز  أعضاء  إختيار  كان  عاملياً  واملساواة 
 ، إنحيازات  أو  فساد  دون  الوظيفية  للمعايير  يستند 
حتى أن أعضاء تنظيم الضباط األحرار أنفسهم كانوا 
منحدرين من أصول إجتماعية وإقتصادية متواضعة 
، فمنهم من كان والده جندي باجليش كوالد محمد 

، أو موظف بسيط مبصلحة البريد كوالد عبد  جنيب 
الناصر ، أو كاتب في مستشفى كوالد السادات ، ومع 
ذلك إلتحق أبنائهم باجليش وتدرجوا فيه حتى وصلوا 
إلى مرتبة جنراالت ، وهو األمر الذي أصبح مستحيل 

حدوثه بعد صعودهم إلى السلطة ..
كانت كل العوامل تنبئ بدولة مصرية عظيمة ورائدة 
مزيد  ومع   ، وسياسياً  وعسكرياً  وثقافياً  إقتصادياً 
حدثت  التي  واملساواة  العدالة  مفاهيم  سيادة  من 
بالفعل في العقود األخيرة ، لم يكن هناك أدنى شك 
والذي  اإلجتماعي  والتفاوت  الطبقية  خلخلة  في 
مثل أحد أهم املظاهر السلبية لتلك الفترة لصالح 

الطبقات الدنيا واملهمشة إجتماعياً وإقتصادياً .
ال أشكك في نوايا من قاموا بحركة اجليش في 2٣ يونيو 
19٥2 ، وأثمن ما صدر عن احلركة من مبادئ تلخصت 
االستعمار،  على  القضاء  اإلقطاع،  على  القضاء  في 
إقامة  احلكم،  على  املال  رأس  سيطرة  على  القضاء 
جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة 
دميقراطية سليمة، فلم يتحقق منها سوى إستمرار 
جيش مصر وطني حر ، كونه أكثر املبادئ التي سعى 

احلكام العسكريون لتحقيقها .
والسياسية  الدميقراطية  احلياة  إنهارت  ذلك  وبخالف 
واللجوء  السياسية  األحزاب  وحل  جتميدها  بسبب 
خليار احلزب أو الكيان السياسي الواحد ممثالً في اإلحتاد 
العام  اجملال  عسكرة  في  ساهم  الذي   ، اإلشتراكي 
، وإنهارت معها قوة مصر اإلقتصادية  واحلياة املدنية 
عاد  ثم   ، الزراعي  واإلصالح  التأميم  قوانني  بسبب 
سياسات  أثر  أشكاله  أسوأ  في  جديد  من  اإلقطاع 
املال  رأس  فسيطر   ، اإلقتصادي  باإلنفتاح  سمي  ما 
العدالة  منظومة  وتراجعت  جديد  من  احلكم  على 
تالشت معها   ، اإلجتماعية ملستويات غير مسبوقة 
الطبقية  باتت  حتى  تدريجياً  الوسطى  الطبقة 
وقتنا  في  الظواهر  أسوأ  إحدى  اإلجتماعية  والفروق 
احلالي ، ولم يشفع لها مجانية التعليم الذي إنهارت 
منظومته مع إنهيار منظومة العمل اإلداري بأكمله ، 
ولم يعد كافياً لنقل أي من املنخرطني في مستوياته 
يحدث  كان  كما  ألخرى  إجتماعية  طبقة  من  العليا 

من قبل.
ومع تراجع التعليم تراجعت معه قوة مصر الناعمة 
وأخيراً  واألدبية  والثقافية  الفنية  اجملاالت  كافة  في 
السياسية ، فأي باحث حيادي موضوعي ، ال يستطيع 
عن  للشعب  ُصِدرت  التي  املبادئ  تلك  وصف  سوى 

حركة يوليو 19٥2 سوى حقاً أُريد به باطل ..

حركة يوليو ١٩52 ..  قليل من احل�ساد كثري من اخلطايا 
جناح بولس

الت�سالح مع خمالفني البناء اإنت�سار للحق

بقلم: مجدي حنني

قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنني األوضاع رقم 17 لسنة 
2019 واملعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 هو من أهم القوانني التى صدرت 
وأيضاً  اجملتمع  شرائح  لكل  بالنسبة  وحيوية  خاصة  أهمية  وذات  أخيراً. 

للحكومة وأخيراً لهيبة الدولة 
يناير  ثورة  أيام  املنفلت  الوضع  أستغلوا  فالذين  للمجتمع  بالنسبة  أوالً 

وفض أعتصام رابعة وفى غفلة من رقابة أجهزة الدولة وقاموا بالبناء على أرض زراعية أو أرض تقع حتت 
ولكن  القانون،  بقوة  تزال  اخملالفات سوف  القانون ألن هذة  ينطبق عليهم هذا  ال  الدولة، فهؤالء  أمالك 
ترخيص.  بدون  ولكن  عليها  البناء  ميكن  أرض  على  بالبناء  قاموا  من  هم  القانون  هذا  علية  ينطبق  ما 
وللحقيقة من قاموا بالبناء دون ترخيص أستفادوا إستفادة حقيقية من ذلك، وأصبحوا ميتلكون أبراج 
ومنازل وأمالك تُقدر باملاليني دون أن يسددون حق الدولة فى ذلك وهم يطالبون الدولة بتوفير كل اخلدمات 
الضرورية للمبانى التى بنوها بدون علم أو ترخيص من الدولة. والن األن يوجد في مصر حكومة قوية و 
إزالة املنشآت اخملالفة والتى  رئيس عادل فقد جاء وقت احلساب. وحسنا فعلت الدولة عندما بدأت في 
القانون سوف  أن  على  للجميع  رسالة  وكأنها  األعمال.  رجال  وكبار  املستشارين  لبعض  مملوكة  كانت 
راعت  فكرة  هى  املال  من  مبلغ  اخملالف  يسدد  أن  على  اخملالفني  مع  املصاحلة  وفكرة  الكل.  على  يطبق 
املصلحة العامة للمخالف وللثروة العقارية للدولة. كما أنها تسترد حق املواطن من الطبقة الفقيرة 
األبراج  ألباطرة  حدا  يضع  أنه  كما  شىء.  يستفيد  لم  وهوا  املبانى  من  الهائل  الكم  هذا  شاهد  الذى 
ومكاسبهم الغير مستحقة التى دخلت إلي حسابتهم دون أعطاء حق الدولة. ولكن هناك بعض احلاالت 
التي حتتاج إلى وقفة إنسانية من اجلهة التنفيذية للقانون فليس كل من قاموا بالبناء دون ترخيص هم 
من اصحاب األبراج واملاليني ولكن هناك من قام بالبناء دون ترخيص ملنزل يأويه هو وأسرته ووضع فية كل 
مامتلكة االسرة. كما أن الوضع االقتصادى األن فى ظل ظروف إنتشار جائحة كورونا جتعل الكثيرين من 
أصحاب هذه العقارات غير قادرين األن ولفترة طويلة على دفع مبلغ التصالح وحاالت تستدعى أن تكون 

هناك جلنة إنسانية للتدخل السريع ملساعدة هذة احلاالت. 
املضى قدما في خطة  وتتمكن احلكومة من  الدولة  القانون ستنتعش جدا خزينة  وبتطبيق هذا  ثانيا 
البناء واملشروعات وأيضا  ذيادة املوازنة العامة للدولة مبا يحقق املصلحة الوطنية العليا. ولكن قد يقول 
قائل أنك فى مصر وسوف يطبق هذا القانون على جزء من الشعب دون األخر وستتدخل كالعادة الرشوة 
واحملسوبية لتعفى أصحاب النفوذ ولكنى ال اعتقد ذلك لسببني األول: هو وجود الرئيس السيسى فى 
سدة احلكم وهوا رجل عادل وال يجامل الوجوه ، والثانى أن الشعب أصبح إلى حد ما يفهم ويطالب بحقه
واخيرا هذا القانون هام جدا إلعادة هيبة الدولة والتى خالل اخلمسني سنة املاضية ضرب بها عرض احلائط 
متاما فسلبت أمالك الدولة بواسطة أصحاب النفوذ والسياسيني ورجال األعمال ومافيا األراضي. كما أنه 
منحت مساحات شاسعة من  أراضي الدولة باسعار ال تتناسب مع أسعارها احلقيقية وجرفت مساحات 
شاسعة من األراضي الزراعية، وبورت لتكون أراضى للبناء حتت سمع ومباركة احملليات واحملافظني. ولكن 
لو أستطاعت الدولة األن أن تنفذ هذا القانون على اجلميع فأنها ستسترد وبدرجة كبيرة هيبتها التى 

باعتها من أكثر من خمسني سنة وستنتصر للفقراء.
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ريتشارد راميرز »1٣جرمية قتل و٥ محاوالت شروع فى قتل و11 اغتصاب 
و14 سرقة مسلحة«، بدون أدنى إحساس بالذنب قائالً لست املذنب 

هم املذنبون هم من تركوا نافذة بيتهم مفتوحة!
في  جرائمه،  في  واحد  سالح  على  كلي  بشكل  معتمداً  يكن   لم 
الواقع استخدم العديد من األسلحة والتي منها املسدسات اليدوية، 

السكاكني، وساطور لفك عجالت السيارات، ومطرقه..
عابد شيطان وأحد أكثر القتلة املتسلسلني خطورة وإثارة للذعر في 
تاريخ أمريكا احلديث، وكان يعرف حينذاك بـ »املتعقب الليلي« وذلك 

بسبب ممارسته لقتل األشخاص في الليل.
راميرز من مواليد 29 فبراير 1960 فى  ريكاردو مونيز  اسمه احلقيقي 
يحمالن  طبيبة  وأم  شرطى  املتحدة،  ألب  الواليات  تكساس  إلباسو 
اجلنسية املكسيكية، وهو الطفل السادس بني أشقائه، تعرض لعدة 
بعدها  لُيصبح  بعد  فيما  صرع  نوبات  له  سببت  الرأس  فى  إصابات 
منه  جعلت  سيئة  أشياء  بضع  مع  الغضب،  سريع  املزاج  حاد  طفل 

فيما بعد قاتاًل ُمتسلساًل بامتياز.
كان لراميرز ابن عم سادي يدعى مايك، وهو واحد من ضباط القوات 
األميركية اخلاصة، عندما عاد من فترة اخلدمة، كان راميرز حينها في 
العاشرة من عمره، وقتها بدأ مايك في عرض صور له، وهو يغتصب 
بعد قطعها،  برؤوسهن  أخرى وهو ممسك  فيتناميات، وصورًا  سيدات 
راميرز،  وجدان  تشكيل  في  ساهمت  التي  املقززة،  الصور  من  وغيرها 
السرقة  وكيفية  القتال،  فنون  بتعليمه  مايك  بدأ  بعدما  خاصة 

والهروب وسلخ وتقطيع أوصال الضحايا!
 فيما بعد انتقل راميرز للعيش فترة في بيت أخته، كان زوجها ُمدرًسا 
بأحد املدارس اسمه روبيرتو، وتوطدت عالقة روبيرتو مع راميرز بسرعة 
فأخذ يصطحبه معه في جوالته الليلية وتعليمه كيفية التلصص 
زوج شقيقته في  السيدات، لكنه كان يختلف عن  على جيرانه من 
واستمرا  الوقت،  نفس  في  البيوت  من  ويسرق  النظر  يتلصص  كونه 

على ذلك احلال حتى مت القبض عليهما وسجنهما أربع سنوات.
توفيا، ولم  والديه قد  ريتشارد كان عمره 1٥ عاًما، وكان  عندما خرج 
يعد له مأوى يأوي إليه، لذلك عكف على النوم في مقبرة صغيرة جتاور 
السرقة  من  واإلكثار  اخملدرات  إدمان  في  ذلك  بعد  بدأ  ثم  والديه،  قبر 
واخملدرات  اجلنسي  بالتحرش  زاخر  له سجل  وصار  املنحرف،  والسلوك 

وهو بعمر السادسة عشر عاماً.
ومن ثم بدأ باالجنذاب إلى الطوائف الشيطانية وممارساتهم الشاذة، 

وبدأ ممارسة جرائم السرقة واالقتحام املنزلي.

راميرز  حاول  الثمانينيات  أوائل   وفي 
ولكن  عليه،  وُقبض  امرأة،  اغتصاب 
احملاكمة  إجراءات  تكمل  لم  الضحية 
تهمة  عنه  فأسقطت  ضده؛  تشهد  ولم 

محاولة االغتصاب.
   ال أحد يعلم متى بدأ راميرز ممارسة القتل 
ما  بحسب  لضحاياه،  احلقيقي  العدد  وال 
ذكره هو ألحد زمالئه في السجن فإنه قتل 
20 انسان في خالل حياته، لكن الشرطة 
في  قتل  جرائم  عدة  اقترف  بأنه  تعتقد 

ُوجدت  التاسعة  في  طفلة  األولى  ضحيته  كانت  رمبا  شبابه  مطلع 
واالغتصاب،  املبرح  للضرب  تعرضت  وقد  بالقبو،  املنزل  جثتها أسفل 
ثم قتلت شنًقا، وتشير أصابع االتهام لراميرز ألنه يسكن بالقرب منها 

وله سوابق بالتحرش اجلنسي باألطفال.
جيني  للضحية  كانت  إليه،  منسوبة  تسجيلها  مت  حالة  أول  أن  إال 
في  وبحث  النافذة،  من  إليها  دخل  التي  عاًما،   79 الـ  ذات  فينكو 
املنزل عما يسرقه، ثم قام بطعنها بالسكني في صدرها، ثم ذبحها 

واغتصب جثتها وانصرف.
وكانت الضحية الثانية في املرآب تضع سيارتها، فلمحت راميرز باملرآة 
الذي أطلق الرصاص عليها، لترفع يدها فتصيبها الرصاصة، بدالً من 
رأسها ولكنها سقطت أرًضا متظاهرة باملوت، ليحملها معه راميرز 
إلى الشقة، ولم يكن يدري بأن هناك زميلة لها بالسكن، وقد اختبأت 

األخيرة باملطبخ.
عليها  أطلق  أنه  إال  هرب،  قد  راميرز  أن  منها  ظًنا  بعدها  وخرجت 
لتجد  استفاقت  قد  الضحية  كانت  احلال،  في  قتيلة  أردتها  رصاصة 
راميرز  رأت  ولكنها  للهروب،  مسرعة  فنهضت  فقط،  جرحت  يدها 
تركها  لدهشتها  ولكنه  تبكي،  املرآب  في  فجلست  خلفها،  يسير 

وانصرف.
الشرطة  فأبلغت  باحلديث،  لها  تسمح  بحالة  الضحية  تكن  لم 
بإطالق  وقام  انطلق في حالة غضب شديد،  أما هو فقد  مبواصفاته، 
الرصاص على رأس الضحية الثالثة، وحصل على سيارتها وانطلق بها 

هاربًا، دون أن يبالي بتلك التي ماتت، منذ دقائق.
وبدأ جنون القتل باالزدياد وبحلول أغسطس 198٥، كان الرعب ينتشر 
في أنحاء والية كاليفورنيا بعدما سرق واغتصب وقتل ريتشارد راميرز 

الكثير من الضحايا وحتير أمر الشرطة فيه!

وشم  ضحاياه  أجساد  على  ينحت  كان 
احلائط،  على  بدمائهم  يرسمه  أو  الشيطان 
بالوالء  الَقسم  على  ضحاياه  يجبر  وكان 
الشهر  من  الـ24  في  ذاته،  ولكن  للشيطان 
راميرز،  ريتشارد  جرائم  آخر  جاءت  نفسه 
األجهزة  بأيدي  سقوطه  في  تسببت  والتي 

األمنية.
فعلى بُعد ٥0 ميل من مدينة لوس أجنلوس، 
إريكسون  إينز  من  كالً  يتعقب  راميرز  كان 
بيل  وخطيبها  عاماً،   27 العمر  من  البالغة 
كارنز 29 عاماً، وعندما أتيحت له الفرصة، اقتحم شقتهما، وأطلق 
على  وإجبارها  إينز  بتعذيب  قام  ثم  قتيالً،  وأرداه  بيل  على  الرصاص 

َقسم الوالء واحلب للشيطان، ثم اغتصبها وقيَّدها وهرب.
وأثناء خروجه حمله طفل صغير وارتاب في هيئته، فقام بتسجيل أرقام 
السيارة التي قادها راميرز، واحتفظ بها، ليسلمها إلى رجال الشرطة 
فيما بعد، فور قدومهم إلى املنزل عقب أن استغاثت بهم الضحية، 
بعد أن استطاعت حترير نفسها، وأدلت بأوصاف راميرز بدقة، فبدأ رجال 
متروكة  ووجدوها  مسروقة،  أنها  وتبني  السيارة  تعقب  في  الشرطة 
أية  راميرز على عدم ترك  الرغم من حرص  على جانب الطريق، وعلى 
بصمة  على  احلصول  استطاعوا  الشرطة،  رجال  أن  إال  خلفه،  أدلة 
واحدة على املرآة قادتهم إلى سجله اإلجرامي، ومت تعميم صوره في 

كافة أنحاء كاليفورنيا.
لكنه قد ذهب لزيارة شقيقه في والية أخرى، وكان يتابع أخبار جرائمه 
بالصحف ولكنه لم يعلم أن الشرطة قد عممت صوره، سوى بعد أن 
عاد إلى كاليفورنيا وانتبه إلى نظرات الناس له.. ولم يلبث أن سقط 

في قبضة قوات شرطة والية كاليفورنيا وأُودع السجن.
من  أعوام  ثالث  مرور  عقب   1988 عام  القاتل  هذا  محاكمة  وبدأت 
يتم  لم  باإلعدام،  بتسع عشر حكًما  عليه  احلكم  ومت  عليه،  القبض 
تنفيذ أي منها حتى موعد موته الطبيعي الذي جاء في عام 201٣ عن 
عمر ناهز ٥٣ عاًما، على فراشه بإحدى املستشفيات، نتيجة إصابته 

بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو ال يشعر بأي ندم عما فعل.
 فما رأيكم.. ما املبرر لهذا املتحرش املغتصب القاتل؟ أهو اجملتمع الذي 
تضمنت  التي  احلروب  هي  أم   ... اهتماما؟  يعيره  لم  والذي  به  يحيط 
تصرفات خالية من اإلنسانية والتي رسخت في عقل طفل صغير؟ ... 

أم هو سادي مختل ال يستحق التبرير؟

مستمعة خفية
اوجينيا ايسون- ممفيس-

في يوم من يوليو قبل عشرات سنني كنت أمشي متجهمة عبر قاعات جمعية«ywca«  في 
شيكاغو. لقد قدمت الى املدينة الجراء جراحة في األذن. ومبا أني معلمة عزف على البيانو 
اهلل:  الى  وابتهلت  لقالئل.  اال  جتر  ولم  العهد  حديثة  فاجلراحة  النتيجة،  أخشی  كنت  فقد 
وأحسستني  بيانو  شاهدت  املشمس  املمر  اجتزت  وفيما  اليه!  أحتدث  إنساناً  إلي  يرسل  لو 
معبرة  تلقائها  من  بحيوية  املوسيقى  انسابت  العزف.  وبدأت  املفاتيح.  لوحة  إلى  منجذبة 
ال  “أرجوك  يناديني:  بصوت  واذ  املكان،  أغادر  نهضت كي  اخلتام  وفي  احلبيسة.  عن مشاعري 
تتوقفي عن العزف” طوال تلك الفترة كانت امرأة تقبع في زاوية بعيدة. تعارفنا وبدأنا نتحدث. 
املستشفى  وفي  ذاته  الطبيب  مع  نفسها  اجلراحة  أجرت  وقد  املدينة،  عن  غريبة  أيضا  هي 
نفسه قبل سنة. وطمأنتني الى اجلراحة التي سأتثبت من جناحها في غضون أيام قالئل. لقد 

سمعت املرأة موسيقاي، اهلل استجاب دعائي.

لقد أصبنا!
توماس كوفرديل، نيويورك

البرق  قسم  األولى،  الكتيبة  في  كنت  األول.  الهجوم  قبيل   ،1997 ديسمبر(   14 في  فيتنام 
قتلى.  عشرة  وخلفوا  الفيتكوجن  هاجمنا  الظهر  بعد  سايجون.  قرب   2٥ الرقم  االستوائي 
الغروب كنت عصبية فذهبت في دورية. ونصب ثالثة منا مركز تنصت يبعد ٥00 متر  عند 
املذياع على ظهري:  وفرقع  أبلغت عن »حتركات جتري هناك«.  االولى فجراً  في  املعسكر.  عن 
وابتهلت  ما في جعبته.  بكل  العدو  وقذفنا  الرمي  وباشر جنودنا  النار«  »انخفض، سنطلق 
وأنا ألوك التراب: »أتوسل إليك يا رب، أخرجنا من هنا«. صوت مكتوم تاله انفجار قنبلة يدوية. 
أحسست الدم يسيل رقيقة على ظهري. وأذعت السلكياً: »لقد أصبنا. سنوافيكم«. وعلى 
رغم جروحنا زحفنا في الظالم عبر حقل ألغام ورزم من األسالك احلادة كالشفرات، وتعثرنا في 
الدرب ثم ألفينا أنفسنا في أحضان املسعفني الطبيني. بعد ثالثة أسابيع غادرنا املستشفى 
الفريق  ابالغ  وبادرني: »كيف استطعتم  املسؤول  الرقيب  املعسكر. واستدعاني  إلى  عائدين 
الطبي أنكم مصابون؟« فأجبته: »بواسطة املذياع يا سيدي« وكنت دهشاً لسؤاله. ورد وهو 
ميسك بصندوق مسود منبعج: »ليس بهذا أيها اجلندي« انه املذياع الذي حملته على ظهري. 
لقد امتص قوة انفجار القنبلة اليدوية. البطاريات تالفة والغطاء الشفاف بال وكل اجزائه 

معطلة. كيف التقط الفريق الطبي استغاثتي؟

قصة راميرز.... أشهر متحرش باألطفال لم يتم ردعه فاستباح أعراض ودماء ضحاياه؟!
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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.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD
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SOLD
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SOLD
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

في متابعة للمؤسسة عقارات كندا ملبيعات العقارات على مستوى كندا، سجلت 
ملستواها  األسعار  وصلت  حيث  الكرونا  خسائر  يعوض  ملستوى  األسعار  ارتفاع 
وفانكوفر  ومونتريال  تورونتو  من  كل  افتتحت  وقد  الشهر.   هذا  ملثل  الطبيعي 
تورنتو مبقدار 8٣,8% عن شهر مايو  البيع في  زادت حركة  الزيادة في األسعار. وقد 

بينما كان متوسط ارتفاع األسعار 6,٥% مقارنة بشهر 
التوقعات  بعض  يدحض  وهذا  املاضي.  العام  من  يونية 
يستمر  قد  مقبل  ركود  من  املاضي  الشهر  أثيرت  الي 
ألكثر من العام وقد جتاهلت هذا لثقتي الشخصية في 
احلظر  رفع  مبجرد  انه  توقعت  حيث  السابقة  حتليالتي 
سيرجع السوق لقوته السابقة قبل الكرونا. وقد ابديت 
سوق  في  كبير  نشاط  عن  عمالئي  لبعض  مالحظاتي 
العقارات بدأ في األيام القليلة املاضية. وهذا ينبأ برجوع 

السوق سريعا الي جنونه السابق قبل الكرونا.
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York
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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.

أسعار املنازل في يونية تعوض كل خسائر الكرونا

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�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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موقع “إم إس إن” اإللكتروني

متى ميكنك خمالطة املتعافني من 

فريو�ض كورونا باأمان؟

جميع  في  كورونا  فيروس  انتشار  استمرار  مع 
أنحاء العالم، تزداد احتماالت إصابة أشخاص من 
التساؤالت  يثير  قد  مما  أقاربك،  أو  دائرة معارفك 
مخالطة  فيه  ميكنك  الذي  الوقت  حول  لديك 

األشخاص املصابني بأمان.
ينتقل فيروس كورونا من شخص آلخر بشكل 
التنفسي،  اجلهاز  قطرات  خالل  من  أساسي 
أو  يعطس  أو  ما  شخص  يسعل  عندما  لذلك 
فإن  قريبة،  مسافة  من  يغني  حتى  أو  يتحدث 

خطر انتقاله إلى اآلخرين يكون كبيراً.
والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ملراكز  ووفقاً 
منها، فإن معرفة متى يكون من اآلمن التواجد 
يعتمد على غياب  حول شخص مصاب مؤخراً 
ثالثة  هنالك  فإن  اخلبراء،  وبحسب  األعراض. 
من  املتعافني  مع  االختالط  إلمكانية  معايير 
ملدة  باحلمى  اإلصابة  عدم  وهي  كورونا،  فيروس 
مثل  التنفسية  األعراض  وحتسن  أيام،  ثالثة 
السعال وضيق التنفس، إضافة إلى مرور عشرة 

أيام منذ بدء األعراض.
األشخاص  أن  نتذكر  أن  املهم  من  ذلك،  ومع 
الذين يتعافون من عدوى كورونا، تستمر لديهم 
بعض األعراض، مثل صعوبة التنفس أو اإلرهاق 

أو السعال املستمر أو الصداع.
ويقول ويليام شافنر، أخصائي األمراض املعدية 
وأستاذ في جامعة فاندربيلت: “إن استمرار بعض 
أنهم  يعني  ال  املتعافني  لدى  اخلفيفة  األعراض 
املتعافني  استعادة  تستغرق  إذ  للعدوى،  مصدر 
لصحتهم البدنية بشكل كامل بعض الوقت. 
إذا أصيب الشخص بفيروس  وفي حاالت أخرى، 
بإمكانه  فإن  عليه،  أعراض  ظهور  دون  كورونا 
من  أيام  عشرة  مرور  بعد  اآلخرين  يخالط  أن 

خضوعه لالختبار.
وعلى الرغم من أن هذه املعلومات تتميز بالدقة، 
قد  كورونا،  فيروس  انتشار  تطور  استمرار  فإن 
باستمرار  االطالع  لذا يجب  البيانات،  يغير هذه 
الصحة  منظمة  عن  الصادرة  التحديثات  على 
العاملية في كل ما يخص فيروس كورونا، وفق ما 

ورد في موقع “إم إس إن” اإللكتروني.

صحيفة »ليفنتاي« البلجيكية 

اأ�سنان ا�سطناعية... للغنم

اسكوتلندي  أسنان  طبيب  اخترع  سنوات  قبل 
في  علة  تصيبها  التي  اخلراف  ألسنان  جسراً 
فتسقط  املكسور«،  الفم  »علة  تدعى  الفكني 
والنعاج  جيداً.  الرعي  عن  وتعجز  أسنانها 
ارضاع  عن  فتعجز  تغذية  سوء  تعاني  املصابة 
طومسون،  أدام  االسنان  طبيب  لكن  حمالنها. 
املهددة  االسنان  يثبت  معدنياً  جسراً  ابتكر 
تتغذى  أن  املصابة  للخراف  يتيح  مما  بالسقوط 

وتستعيد قدرتها على البقاء.

صحيفة »لوس اجنلس تایمز«

ال�ستقامة

أن تكون صاحلاً حتى في غياب  االستقامة هي 
اآلخرين.

نيويورك تاميز

خطوات ب�سيطة متكنك من جتنب 

الإ�سابة بفريو�ض كورونا خالل 

الرحالت اجلوية

السالمة  إجراءات  من  العديد  اجلوية  اخلطوط  نفذت 
لتقليل فرص انتشار عدوى فيروس كورونا املستجد، 

مع إعادة التشغيل.
أثناء  فيروسية  بعدوى  اإلصابة  الصعب  من  ويكون 
الرحالت اجلوية بسبب مرشحات الهواء، إال أنه يتعني 
على املسافرين اتخاذ بعد االحتياطات لتقليل اخملاطر.

طريقة  أهم  أن  على  العالم  حول  األطباء  ويشدد 
الشديد  احلرص  هي  بالفيروس،  اإلصابة  من  للوقاية 
جيدا  غسلها  يجب  حيث  اليدين،  نظافة  على 
قدر  الكحولية  املعقمات  استخدام  أو  بالصابون 

اإلمكان.
وحتديدا  وجوههم،  ملس  جتنب  املسافرين  على  ويجب 
يعرضون  قد  ألنهم  وأعينهم،  وأنوفهم  أفواههم 
أنفسهم لقطرات التقطوها بعد ملس األسطح، مع 

ضرورة عدم االتصال وجها لوجه.
الوجه  أقنعة  الطيران  شركات  من  العديد  وجعلت 
إلزامية أثناء السفر، مع االلتزام بارتدائه طوال الرحلة 

على منت الطائرة أو في املطارات.
وأعلنت شركات الطيران أنه مت زيادة إجراءات التنظيف 
وحتسينها، مطالبة الركاب بالبقاء في مقاعدهم قدر 

اإلمكان، والنهوض فقط للذهاب إلى املرحاض.
عليه  تظهر  شخص  أي  يسافر  أال  الضروري  ومن 
أي  مع  اتصال  على  يكون  أو  كورونا  فيروس  أعراض 

شخص مصاب بالفيروس.
اليدوية،  ألمتعتهم  الركاب  بتقليل  اخلبراء  ويوصي 

بهدف تسريع صعودهم وهبوطهم من الطائرة.

موقع ويستل اإللكتروني

ارتكاب هذا اخلطاأ يف وات�ض اأب 

يعّر�سك خلطر الخرتاق

الرسمية  غير  اإلصدارات  من  مجموعة  تتوفر 
تعّرض  أن  ميكن  أب  واتس  الشهير  املراسلة  لتطبيق 

مستخدميها خلطر االختراق وسرقة بياناتهم.
نسخ  عن  أب  واتس  مستخدمي  بعض  ويبحث 
اخملتلفة على   APK مواقع التطبيق على  من  معدلة 
الويب، ورغم أن هذه اإلصدارات حتتوي على مجموعة 
الذي  األصلي  التطبيق  في  متوفرة  غير  امليزات  من 
حتمل  أنها  إلى  وآبل،  غوغل  متجري  من  حتميله  يتم 
تنزيل  إن  اخلبراء  ويقول  األمنية.  اخملاطر  من  العديد 
واتس  من  الرسمية  وغير  املعدلة  اإلصدارات  هذه 
للمتسللني،  عرضة  املستخدمني  يترك  أن  ميكن  أب، 
بسهولة  ميكنهم  التعديالت  منشئي  ألن  وذلك 
أن يشعروا بذلك.  دون  اختراق حسابات املستخدمني 
باعتراض  للمتسللني  الهجمات  هذه  مثل  وتسمح 
حتريرها  وحتى  الرسائل  قراءة  من  ومتكنهم  احملادثات، 
أن  من  املستخدمني  حتذير  مت  كما  عليها.  والتعديل 
أب  واتس  تطبيق  من  املعدلة  اإلصدارات  استخدام 
ميكن أن يؤدي إلى حظر مؤقت للحساب. وتأتي هذه 
عن  أخرى  تقارير  حتدثت  الذي  الوقت  في  التحذيرات 
عملية احتيال كبرى تستهدف جزءاً كبيراً من قاعدة 
عملية  أحدث  وتستهدف  التطبيق،  مستخدمي 
احتيال مستخدمي التطبيق في الهند، حيث يحاول 
توك  تيك  تطبيق  أن  حقيقة  من  االستفادة  الهاكرز 
وهمية  رسالة  تداول  ويتم  املنطقة.  في  حظره  مت 
على واتس أب في الهند، يدعي مرسلوها أنه ال يزال 
هناك طريقة ميكن من خاللها تنزيل تطبيق تيك توك 
احملظور في الهند. لكن هذه الرسالة مصممة لتنيل 
أجهزة  على  ضارة  برامج  نشر  ميكنه  مزيف  تطبيق 
املستخدمني. وفي حني أن عملية االحتيال تستهدف 
على  القدرة  لديها  فإن  الهند،  في  املستخدمني 
الوصول إلى مناطق أخرى في العالم في املستقبل، 

بحسب موقع ويستل اإللكتروني. 
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مجلة »فاميلي توداي« االمريكية

كومة حطب... وفقدان الكرامة

عاشا  فهما  احلياة،  من  أساسي  جزء  العمل  ان  جداي  أدرك 
وعمال في مزرعة وسط بنسلفانيا متلكها العائلة منذ قرن 
ونصف قرن وقد كفتهما حاجتهما، فربيا العجول للحصول 
من  باألبقار  واعتنيا  البيض،  اجل  من  والدجاج  اللحم،  على 
اجل حليبها وقشدتها اللذين صنعت جدتي منهما الزبدة 

واجلبنة.
ولم يحدث االنهيار االقتصادي في الثالثينات تغييرات مأسوية في حياتهما، لكنه حمل اليهما سيالً ال 
ينضب من الرجال العاطلني عن العمل الذين تنقلوا من وظيفة الى اخرى حتى انتهوا امام بابهما. وصل 
اولهم ووقف أمام باب املطبخ، بالغ التهذيب على رغم منظره املزرى، فرفع قبعته وشرح لهما بهدوء انه 
مضت عليه فترة من دون أن يتناول طعاماً، فحدق إليه جذي لبرهة ثم قال: ”هنالك كومة من احلطب 
مرصوفة قرب السياج خلف مخزن الغلة، اريد نقلها الى اجلهة األخرى. لديك ما يكفي من الوقت لتنهي 

نقلها قبل أن يحني وقت الغذاء«. وللحال، مد اليه يده اخلشنة امللمس مصافحاً.
تقول جدتي: »حدث عندئذ امر مدهش، فقد التمعت عينا الرجل الغريب وظهرت ابتسامة خلف شعيرات 
حليته الناتئة، ثم هرول في اجتاه مخزن الغلة«. واضافت مقعداً الى املائدة وخبزت فطيرة بالتفاح على 
عجل. لم يتكلم الغريب كثيراً خالل الغذاء، لكنه غادرهما مستقيم الكتفني. قال لي جدي: »ال شيء 

يحطم املرء كفقدانه كرامته“.
العدة، ظهر رجل آخر يرتدي بزة  التنب في تخشيبة  وبعد مدة وجيزة، وفيما كان جدي يصلح محّشة 
وفي يده حقيبة مخلعة وطلب طعاماً. فخرج جدي يلوح بيديه نافضاً الغبار من حوله، وتطلع اليه ثم 
صافحه وقال: »هناك كومة من احلطب عند السياج اريد نقلها الى خلف مخزن الغلة، أميكنك ان تقوم 
بتأن  القى سترته فوقها  ثم  األرض  الرجل حقيبته على  للغذاء«. فوضع  تبقى  ان  بذلك؟ يسرنا طبعاً 
وانطلق الى العمل. تقول جدتي انها ال تتذكر كم من الغرباء شاركهما في وجباتهما خالل فترة االنهيار 

االقتصادي، وكم مرة نُقلت كومة احلطب من مكانها.

صحيفة »نيويورك تاميز«

للرجال فقط

من التقاليد االجنليزية أن نادي سان جورج امللكي للجولف كان يوماً مينع النساء من الدخول. ويقال ان 
االدارة علقت املالحظة اآلتية: »ممنوع دخول الكالب والنساء« وثمة من يذكر املالحظة التي علقت قبل 
نحو نصف قرن: »يسمح للنساء مبمارسة اجلولف وهّن مرتديات السراويل. ولكن عليهن خلعها قبل 

دخول النادي«. 
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أعلن رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد مؤخرا عن توفير ما يقرب 
وقال  االجل،  طويلة  الرعاية  دور  في  جديد  سرير  االف   8 من 
إن االستثمار في هذه االسرة اجلديدة وحتسني 12 ألف سرير 

سيكلف 1,7٥ بليون دوالر وهو يعد استثمارا تاريخيا.
وكانت وزيرة الرعاية طويلة االجل ميريلي فوليرتون هي أول 
سرير   8000 لتوفير  اونتاريو  حكومة  خطة  عن  كشف  من 
دوالر  بليون   1,7٥ تستثمر  سوف  حكومتنا  إن  وقالت  جديد 
أخر في  ألف سرير   1٥ ألف سرير جديد وحتسني   1٥ إلنشاء 
خمس سنوات، ولدينا ما يقرب من 8000 سرير مت تخصيصها 

حتى االن وهذا يعني ٥0% من االحتياجات.
بناء  على  قادرة  ستكون  الوزارة  إن  حكومية  مصادر  وقالت   
تقدم  حيث   ،2022 عام  في  فقط  سرير   4000 تطوير  وإعادة 
استثماراتهم  السترداد  جديدة  حوافز  للمطورين  املقاطعة 
أن  السريع. وهذا االعالن يعني  البناء  في وقت سابق مقابل 

االالف من االسرة التي طال انتظارها سيتم جتهيزها أخيرا.

عالقة »�سويف ترودو« باأزمة ف�ساد 

جمعية »نحن اخلريية«

كتب النائب البرملاني 
عن  سارويا  بوب 
ماركهام  منطقة 
يقول:  فيل  ويونيون 
على  السهل  من 
الليبرالية  احلكومة 
من  تفلت  ان 
عندما  املشاكل 

يصعب فهمها، وهذا ملخص سريع لفضيحة جمعية »نحن 
اخليرية«.

جمعية  الليبرالية  احلكومة  منحت  يونيو  شهر  أوائل  ففي 
رواتب  يدفع  برنامج  إلدارة  دوالر  مليون   921 اخليرية«  »نحن 
الوزراء جسنت  رئيس  التطوعي، وأكد  العمل  للطالب مقابل 
وهذا  واحد  مصدر  من  جاء  هذا  االدارة  عقد  اموال  أن   ترودو 
على  التنافس  األخرى  املؤسسات  من  يطلب  لم  انه   يعني 
تقدمي عرض مالي إلدارة هذه اجلمعية، ويعتبر هذا أمر غريب 
احلكومة  تديره  للشباب  الصيفية  الوظائف  برنامج  ألن 

الكندية بنجاح ألكثر من عقد من الزمان.
وبدأت وسائل االعالم وسياسيون أخرين ينظرون في العالقة 
زوجة  أن  وعرف  اخليرية«  »نحن  وجمعية  ترودو  عائلة  بني  ما 
رئيس  شقيق  وأن  اجلمعية  لهذه  سفيرة  هي  صوفي  ترودو 
ثمنا  دوالر  الف   ٣00 من  أكثر  تقاضوا  قد  ووالدته  الوزراء 

لتحدثهم في هذه اجلمعية.
لدعمها  اخليرية«  »نحن  جمعية  يكافئ  ترودو  كأن  وبدأ 
الثابت للحكومة الليبرالية ولعائلته وهكذا انتشرت رائحة 
الفساد، وبعد الضغط الشعبي الغت احلكومة عقدها مع 
في  االن  االخالقيات  مفوض  ويحقق  اخليرية«  »نحن  منظمة 

هذه املسألة.
وقد دعا حزب احملافظني املعارض الشرطة الفيدرالية الكندية 
لتحقق في هذا االمر كمسألة جنائية، وبدأت تفاصيل جديدة 
تخرج الي النور منها أن وزير املالية الفيدرالي على صلة بهذه 
اجلمعية وال يزال يشارك في قرار اعطاء العقد لهم، وعندما 
طلب السياسيون من جلنة االخالقيات التحقيق في العقد، 
اوقف الليبراليون اجتماع اللجنة ملدة 4 ساعات وبدأ من هذا 

أن رئيس الوزراء يخفي شيئا.

9
اتهام ثالثة اأ�سخا�ض 

بت�سويه متاثيل تاريخية بطالء اثناء 

احتجاجات بتورنتو

الفرد االسود  أتهم ثالثة متظاهرين مؤيدين لــــــ »حياة  تورنتو: 
على  اللون  وردي  بطالء  القوا  أن  بعد  والتخريب  بالشغب  مهمة« 
وهو  لكندا  وزراء  رئيس  أول  متثال  فيها  مبا  تاريخية،  متاثيل  عدة 
وقد سار  الشرطة.  متويل  وقف  الي  ودعوا  ماكدونالد،  السير جون 
املتظاهرون الي جامعة رايرسون وقاموا بتشويه متثال الرجل الذي 
دافع عن التعليم العام »أجيرتون رايرسون« وكتبوا عليه »أهدموا 
املعالم األثرية التي متثل العبودية واالستعمار والعنف«. ثم ساروا 
من مبني الهيئة التشريعية في أونتاريو الي مقر الشرطة منددين 

بالعنصرية ومطالبني باإلفراج عن االفراد املعتقلني.
املوجود  التمثال  بتشويه  قاموا  وامرأتني  رجل  إن  الشرطة  وقالت 
في حرم جامعة رايرسون، وان الشرطة عثرت على املتهمني داخل 
شاحنة صغيرة وعثرت معهم على الطالء والوان طباشير وحبال، 
وقامت الشرطة باحتجازهم واتهمتهم بالتخريب والتآمر الرتكاب 

جرمية.
الناس خرجوا من أجل  وقال منظم املظاهرة رودني ديفلريوس »إن 
مظاهرة فنية، والهدف هو االشارة الى العنصرية وعنف الشرطة، 
بحياتهم  االهتمام  من  أكثر  بالتماثيل  يهتمون  الناس  كان  وإذا 
تزال  ال  الرموز  وهذه  أولوياتهم،  مراجعة  منهم  سأطلب  فعندئذ 
املعادية  والعنصرية  البيض  بتفوق  تذكرنا  مدينتنا  في  موجودة 

للسود«.
وان  السلميني  املتظاهرين  من  ثالثة  اعتقلت  الشرطة  إن  واضاف 
الثالثة  ان  طاملا  الشرطة  مركز  خارج  سيبقون  املتظاهرين  جميع 
محتجزين، وإن هناك تسعة أشخاص من السود والسكان االصليني 
قد ماتوا في تفاعالت مع الشرطة الشهر املاضي في كندا، ونحن 
مجتمعات  ضد  الشرطة  وعنف  الناس  حياة  عن  لنتحدث  هنا 
السود والسكان االصليني ونتحدث عن كيفية تأثرنا بهذا« هذا وقد 

أطلقت الشرطة سراح احملتجزين وسوف ميثلوا أمام احملكمة.

دوج فورد يخطط 

لتوفري اأ�سرة جديدة يف دور 

الرعاية طويلة الجل

اخلرباء يحذرون: اختبار كورونا 

ال�سلبي ل يعطيك احلق يف العودة 

للحياة الطبيعية

خارج  ريفي  منزل  في  لها  اصدقاء  لزيارة  ماك  بونيتا  ذهبت  عندما 
تورنتو -ذهبت اوال إلجراء مسحة الختبار كورونا للتأكد من إنها لن 
تعرض الناس من حولها للخطر، وقالت إنها ارادت أن تتأكد من إنها 
ال حتمل الفيروس، وكان هذا يبدو أفضل إجراء وقائي لتتخذه ولكن 
في حني أن اختبار كورونا  ميكن احلصول عليه بسهولة في أونتاريو 
اكتشاف  ميكنها  ال  االختبارات  هذه  أن  من  يحذرون  اخلبراء  لكن 

الفيروس خالل فترة حضانته وال تزال تؤدي الى نتائج زائفة.
وقال الدكتور إسحاق بوغوش أخصائي االمراض املعدية؛ إن الناس 
االختبار  نتيجة  ان  معرفة  بعد  باألمان  زائف  شعور  على  يحصلوا 
سلبية ولكن هذه االختبارات مفيدة فقط لفترة قصيرة من الوقت، 
بني  ما  تتراوح  حضانة  فترة  خالل  الفيروس  اكتشاف  ميكن  ال  وانه 
نتيجة  تكون  وقد  املريض  الشخص  في  أيام  خمسة  الى  أربعة 

االختبار سلبية بينما ال يزال الفرد قادرا على نقل العدوي لألخرين.
وقال عالم االوبئة كولني فورنيس في جامعة تورنتو ان االختبار يكون 
سلبي إذا التقط الفرد الفيروس في اآلونة االخيرة ولم يتضاعف مبا 
فيه الكفاية في جسده، وكذلك قد يتم اختبار املسحة من االنف 
بشكل غير صحيح او قد يفشل االختبار خالل التعامل معه في 

اخملتبر – وإن التكنولوجيا سليمة ولكن ليست دقيقة.
وقالت الدكتورة إيلني دي فيال كبيرة املسؤولني في مجال الصحة 
العادية  احلياة  الى  العودة  يريدون  الناس  ان  تفهم  إنها  تورنتو؛  في 
وان  بذلك،  للقيام  اجليدة  الطريقة  هو  ليس  كورونا  اختبار  ولكن 

االختبار يخبرك عن حالتك في فترة معينة من الزمن.
وجاءت تعليقات الدكتورة إيلني دي فيال في الوقت الذي اشارت فيه 
من   %٥0 من  أكثر  بأن  اليوت  كريستني  أونتاريو  في  الصحة  وزيرة 
حاالت االصابة اجلديدة بالفيروس كانت بني أشخاص تبلغ أعمارهم 
٣9 سنة وأقل وهو ما وصفته بانه اجتاه مقلق، ومع ذلك فإن بونيتا 
ماك التي ذهبت لزيارة أصدقائها خارج تورنتو تقول إن العديد من 
الشباب من حولها يجرون اختبار كورونا قبل االختالط مع اجملتمع، 
وإنها سوف تظل تفعل ذلك مرة أخرى قبل الذهاب في رحلة طويلة 
مع كبار السن وإنها تبذل قصارى جهدها للحد من تفاعالتها مع 

االخرين

اإطالق دعوى جماعية �سد هيئة بريد 

كندا “كندا بو�ست”

لرفع  العليا  للمحكمة  طلبا  مونتريال  في  محاماة  مكتب  قدم 
دعوي جماعية ضد »كندا بوست«، ويسعي مكتب احملاماة المبيرت 
لتقدمي تعويضات للعمالء الذين دفعوا ثمن مقابل خدمات سريعة 
في »كندا بوست« ولكن لم تصل رسائلهم او أغراضهم في الوقت 

احملدد.
من  تأثر  شخص  أي  فإن  احملاماة  مكتب  من  صحفي  لبيان  ووفقا 
لتعويض  يكون مؤهال  اغراضه سوف  او  لرسائله  املتأخر  التوصيل 
العقابية،  التعويضات  من  دوالر   ٣00 الي  باإلضافة  دوالر   100 قدره 
وفي حني إن »كندا بوست« اصبحت االن حتذر عمالئها من التأخير 
من  العلوي  اجلزء  في  اعالن  خالل  من  اغراضهم  لتسليم  احملتمل 
ال  إنها  يفيد  ما  يتضمن  ال  التحذير  هذا  فإن  االلكتروني  موقعها 

تضمن تسليم االغراض في الوقت احملدد في الوقت احلاضر.
خدمات  تقدمي  في  فشلت  بوست  كندا  إن  احملاماة  مكتب  وقال 
السعر  فرض  بوست  كندا  تواصل  ذلك  ومع  السريع  التسليم 
الكامل على عمالئها وترفض رد املبالغ املستردة للتسليم املتأخر، 
مع العلم انها ال تستطيع ضمان تواريخ التسليم، واخلطوة التالية 
رفض  او  للموافقة  القاضي  قرار  انتظار  هو  احملاماة  ملكتب  وفقا 

الطلب.

امل�سرعون فى كندا 

يوافقون على مقرتح لتو�سيع برنامج 

طارئ لدعم الأجور

لدعم  طارئ  برنامج  توسيع  على  كندا،  في  العموم  مجلس  وافق 
األجور حتى تستفيد منه كل الشركات التي تعاني خسائر ناجتة 

عن تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير املالية بيل مورنو إن أوتاوا ستتخلى عن شرط ينص على أن 
الشركات حتتاج إلى أن تظهر هبوطا بنسبة ٣0 باملئة في اإليرادات 
لكي تكون مؤهلة لالستفادة من البرنامج. ومن املنتظر أن يعطي 

مجلس الشيوخ موافقة نهائية في وقت الحق اليوم.
التأهيل صارمة جدا وقد  أن قواعد  واشتكت بعض الشركات من 
فرصة  تخسر  أن  خشية  كامل  بشكل  الفتح  إعادة  من  متنعها 
احلصول على الدعم ويبدأ سريان التغييرات في يوليو ويستمر حتى 

19 ديسمبر.
دوالر  مليار   1٥8( كندي  دوالر  مليار   212 من  أكثر  كندا  وقدمت 
أمريكي( في مساعدات مباشرة مرتبطة بكوفيد-19 ألولئك الذين 
تضرروا بشكل مباشر من اجلائحة ودعما إجماليا يبلغ حوالي 14 

في املئة من الناجت احمللي االجمالي.  



العائلــــــــةSaturday, July 25th, 2020 - Issue (166)ال�صبت  25 يوليو 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صاد�س وال�صتون بعد املائة 10

عندما تستخدم الهاتف
يرد  الذي  للشخص  اسمك  بذكر  دائماً  ابدأ   _
الشخص  كان  إذا  إال  الهاتفية،  مكاملتك  على 
من  ليس  إنه  إذ  معارفك.  أو  أصدقائك  أحد  من 
ليخمن  اآلخر  للطرف  الفرصة  تترك  أن  اللياقة 
تبدو  ال  األصوات  من  فالكثير  يطلبه.  الذي  من 
وحتاش  الطبيعة.  في  هي  كما  هي  الهاتف،  في 
أن تسأل محدثك »من أنا؟« »أما تعرفني؟« »هل 

نسيتني؟«.
- ال تعرف نفسك في بداية املكاملة الهاتفية بلقب لك، بل دائما ابدأ باسمك الثنائي، حتى لو 

اتصلت بأحد من األشخاص الذين اعتادوا مناداتك بلقبك اخلاص. 
- إذا رد عليك أحد أفراد أسرة صديقك، ابدأ معه حواراً مختصراً للسؤال عن حاله قبل أن تطلب 

منه إبالغ صديقك بأنك تريد محادثته. 
- عندما تطلب مكان عمل، قدم نفسك للسكرتيرة، قبل الدخول في أي تفصيالت أو إبالغ رسائل. 

وفي هذه احلالة فقط، استخدم اللقب اخلاص بك: مثل األستاذ - الدكتور - اآلنسة .. الخ..
- إذا اضطررت للحديث اجلانبي، فاستأذن أوالً ممن تتحادث معه هاتفياً، ثم ضع يدك على السماعة، 
ألنه من غير الالئق أن يستمع الطرف اآلخر إلى كل حديثك. وإذا كان عليك في أثناء احلديث اجلانبي 
أن تذكر اسم أحد األشخاص، فحذار من أن تتفوه بكلمة تسيء إلى ذلك الشخص في غيبته، 
ألن هذا التصرف يسيء إليكما معا. ال تدع مدة املكاملة اجلانبية تزيد أكثر من الالزم، وإال فيجب أن 

تستأذن من محدثك، أو تعرض عليه أن تعيد االتصال به ثانية فيما بعد.
- بعد أي محادثة جانبية، قدم اعتذارك حملدثك، وبخاصة - إذا كان هو البادئ باملكاملة، ألنه من غير 

الالئق أن تتركه وشأنه، وتتحدث أنت احلديث اجلانبی.
 - ال تدع طفل الثانية أو الثالثة يرفع سماعة الهاتف، فقد يكون من على الطرف اآلخر في عجلة 

من أمره وال يحب أن يضيع وقته مع طفل صغير ال يعرف كيف ينطق الكلمات نطقاً صحيحاً. 
الوقت  ان  إذا ك  ما  أوال  الوقت، فسله  لبعض  العادي  احلديث  بصديق جملرد  اتصلت هاتفياً  إذا    -

مناسبة له أم ال.
- يجب عليك أن تنتقي الوقت الذي تخابر فيه الزميل أو الصديق هاتفياً. وهذا ال يكون قبل موعد 
العمل في الصباح، وفي أيام اإلجازات، قبل العاشرة أو احلادية عشرة، وليس بعد العاشرة مساء 

في أي حال من األحوال.
- قدم اعتذارك إذا أدرت قرص الهاتف لتطلب رقما، ثم فوجئت بأنه رقم خاطئ. وإذا تكرر اخلطأ 
بعد إعادة طلب الرقم ثانية، أخبر الشخص بالرقم الذي تطلبه، على أمل أن يرد هو عليك بقوله 
إذ كان هو الرقم املطلوب ام ال. ولكن ال تسال ابدا عن رقم الهاتف في الطرف اآلخر، لتتأكد إذا 

كان الرقم الصحيح أم ال! فقد يحرج ذلك الطرف اآلخر.
- احرص على أال يفوتك أن تقدم كلمات التهنئة في املناسبات السعيدة التي تدعو إلى البهجة 
مثل: جناح دراسي - اخلطبة - عقد القران - ميالد طفل - احلصول على وظيفة - إجازة درجة علمية 
- الفوز بترقية في مكان العمل - نشر کتاب لصديق – احراز جناح رياضي، أو الوصول إلى هدف ما 

طاملا نشده الشخص.
وتؤكد  واهتمام  حب  من  حولك  ملن  تكنه  عما  تعبر  والصادقة،  البسيطة  التهنئة  فكلمات   -

لآلخرين أنك تفرح معهم في مناسباتهم السعيدة.

بنات  من  الكثيرات 
باجلديد،  مغرمات  حواء 
حواء  لدى  ليس  ما  كل 
يستهويها. حب االقتناء 
ولذة الشراء ال تعادلهما 
إنها  عندها.  أخرى  لذة 
وتنتظر  وتبحث  تسعى، 
ملمارسة  فرصة  كل 
أجل  ومن  الهواية.  هذه 
يتوجه  املعلن  فإن  ذلك 
هذه  كانت  أيا  بسلعته 

اتخاذ  تهوی  التي  املرأة ألنها هي  إلى  السلعة 
اجلديد،  يستهويها  التي  وهي  بالشراء،  القرار 
وهي التي حتب املنافسة. وهي التي قد تصدق 
أن قطعة من املالبس قد تباع بنصف ثمنها في 

وقت ما )األوكازيونات(.
يتبني  املتأنية  الدقيقة  واملالحظة  وبالتجربة 
والتي  اجليدة،  وغير  واخملزونة  الراكدة  السلع  أن 
التي  هي  منها  التخلص  في  التاجر  يرغب 
السلع  أما  الكبير.  التخفيض  بهذا  حتظى 
عليها  فالتخفيض  واجليدة  اجلديدة  والبضائع 
يبدأ من ٥% وال يزيد عن 1٥%، بل أن بعض احملالت 
عندما  حقيقي  غير  بتخفيض  الزبون  توهم 
السعر  من  أكبر  سعراً  السلعة  على  تضع 
احلقيقي الذي كانت حتدده لها قبل التخفيض، 
هو  يكون  يكاد  الذي  اخملفض  السعر  تقدم  ثم 
أقل  أو  التخفيض  قبل  األصلي  السعر  نفسه 

منه بقروش قليلة.
معظم املشتريات ينزلن إلى السوق وليس في 
أذهانهن طلبات محددة، البعض ينزلن للفرجة 
فقط  يردن  والبعض  االستطالع.  حب  وبدافع 
لديهن  وقليالت  التخفيضات.  من  االستفادة 
املعروفة  احتياجاتهن  لشراء  محددة  خطة 
يخضعن  استثناء  بال  اجلميع  ولكن  سابقاً. 

لإلغراء. 
إنها املرأة التي حتب الشراء وجتد في اقتناء اجلديد 
لذة عظيمة. إنها حواء التي تفرح باألوكازيون 
دون  وتشتري  فتشتري  التخفيض،  ويغريها 
انها  تشتريه.  ما  كل  إلى  حاجة  في  تكون  أن 
من  مدخراتها  وتطير  طاقتها،  من  أكثر  تنفق 
بعد  ولكن  نفسها  وتلوم  وتندم  أصابعها.  بني 
فوات األوان، وتقرر أال تعود الى ذلك، ولكنها مع 
أول أيام األوكازيون اجلديد تكرر نفس أخطائها، 

وتسلك نفس املسلك السابق! 

�سخ�سيتك واإغراء ال�سراء اأ�سول ولياقة

1-844-355-6939

من جتاربي
   - إذا احتفن قلم احلبر اجلاف الدي تستعملينه بسبب تخثر احلبر 
على رأسه او التصاق بعض الوبر، فما عليك اال ان تفركي رأس القلم 

بفلتر سيجارة فيعود نظيفا من جديد. 
   - إذا وضعت الشموع في الثالجة لعدة ساعات قبل االستعمال، 

فأنها حتترق بسرعة أقل وبأدنى مقدار من التنقيط. 
   - ميكنك نقل امللصقات في سهولة بدهنها مرات عدة باخلل االبيض. دعي امللصق يتشرب اخلل ثم انزعيه 

بلطف. 
   - في حال االرض اخلشبية التي يسمع صريرها عند وطئها، رشي مسحوق الطلق )سیلیکات املغنيزيوم 

املستخدمة عادة كمستحضر لتنعيم الوجه( في شفوقها فيختفي الصوت. 
   - إذا وجدت نحلة او اي حشرة مجنحة داخل البيت، فما عليك اال رشها برذاذ تثبيت الشعر. فاملواد التي 

يحويها هذا املستحضر جتمد اجنحة تلك احلشرات وتشل حركتها فوراً.

ال�سماق بديل ع�سري الليمون يف الأطباق
احلمراء  السماق  فاكهة  من  السماق  يصنع 
البحر  شرق  في  معروفة  شجيرة  وهي 
أنواع  كل  على  نكهة  ويضفي  املتوسط. 

األطباق تقريباً.
طحنها، ويضيف  قبل  الفاكهة  وجتفف 
طبق  ألي  حمضية  فواكه  نكهة  السماق 
فيه،  الفواكه  أحماض  بفضل  عليه  يوضع 
لعصير  بديالً  استخدامه  ميكن  وبالتالي 

الليمون، أو اخلل عند إعداد أطباق اللحوم، أو اليخنة، أو السلطات.
مركز  حسب  نكهته،  حلفظ  ومظلم  بارد،  مكان  في  الغلق  محكمة  عبوة  في  تخزينه  ويجب 

استشارات املستهلك.

ن�سائح للحفاظ على عالقاتك الطيبة و�سريتك 

املحمودة يف عملك
• إذا كانت هناك أي مناسبة تستحق إظهار الشعور 
نحو زميل أو رئيس في العمل باعطاء هدية، فيراعى 
أن تكون نوعية الهدية مما يستخدم في املكتب مثل: 

ساعة مكتب - قلم - علبة لوضع األقالم .. الخ.
 • أن تكون مالبسك محتشمة وبسيطة.

• أن يكون الكالم بحساب مهما كانت النية سليمة، 
والبد أن تقف العالقة عند حدود احلديث عن مشكالت 
العمل، فاملرأة العاملة املتزنة ال تتحدث عن مشکالت 
بيتها أو تشكو زوجها، ألن مثل هذه املوضوعات تكون 

غالباً مدخالً ألحاديث خاصة تزداد بعد ذلك بالتدريج، وقد تخرج عن حدود عالقات العمل. 
• أن تهتمي باجلميع بالتساوي، فال تعطي اإلنسان مهما كانت حالته تستحق، اهتماماً أكثر من 

اآلخرين حتى ال يفسر هذا االهتمام بشكل ليس في صاحلك، وقد يثير األقاويل ضدك. 
• ال ترفعي التكليف بينك وبني رئيسك في العمل، حتى إذا كلفك هو باختيار هدية لزوجته أو 
أن تلفتي نظره بطريقة مهذبة بأن مثل هذا  بالنيابة عنه، وميكنك في هذه احلالة  أبنائه  ألحد 
العمل قد ال يعجب الزوجة أو األبناء ألنهم يريدون أن يقوم هو باالختيار، وليس أحد آخر، وأن قيمة 

الهدية إمنا في اختيارها بنفسه لهم.
• ابتعدي عن أي عالقات جتلب لك املتاعب ألن هذه العالقات قد تكون لها نتائج سارة في البداية، 

ولكنها تنتهي بنتائج غير سعيدة، وعواقبها تقع عليك وحدك.
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 الكني�سة امل�سرية ت�سلح كاهن حتر�ض بطفلة

عزيز  رويس  القمص  جتريد  قرقاص،  وأبو  املنيا  إيبارشية  أعلنت 
من  قرقاص،  بأبو  بالفكرية  مارجرجس  كنيسة  كاهن  خليل، 
خليل«،  عزيز  »يوسف  العلماني  اسمه  إلى  وعودته  الكهنوت، 
وذلك بناء على نتيجة التحقيقات التي أجراها اجمللس اإلكليريكي 

الفرعي باملنيا.
الواردة  الشكاوى  على  االطالع  مت  أنه  القرار  حيثيات  وشملت 
مارجرجس  كنيسة  شعب  بعض  من  الكاهن  من  للمطرانية 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  وكذلك  قرقاص،  بأبو  الفكرية 
نشر مؤخرا على  وما  بامللف،  املوجودة  املستندات  وعلى  وكندا، 
اإلكليريكي  اجمللس  وبعد حتقيقات  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

واالستماع لكثير من األطراف ذات الصلة باملوضوع.
من  خليل«،  عزيز  »يوسف  احلقيقي  اسمه  اجملرد  والقمص 
مواليد 29 يوليو 19٥7م، باملنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم 
في  كاهنا  ورسم  1982م،  بالقاهرة  رويس  باألنبا  الالهوتية 
األنبا  بيد  وذلك  عزيز”،  رويس  “القس  باسم  1984م  نوفمبر   ٣0
أرسانيوس مطران املنيا الراحل، للخدمة في كنيسة مارجرجس 

مبنطقة الفكرية في مدينة أبو قرقاص باملنيا.
وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي منذ عدة أيام 
منشور لفتاة قبطية كشفت خالله عن تعرضها للتحرش من 

ِقبل الكاهن املذكور خالل إقامتها بأمريكا.
الكاهن  على  شديد  هجوم  صاحبه  تداوله،  مت  الذي  املنشور 
بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  للبابا  ومطالبات 
الفتاة، وهو ما  باتخاذ قرار يرجع به حق تلك  املرقسية،  الكرازة 
نتج عنه قرار اجمللس االكليريكي بوقف الكاهن عن عمله الرعوي 
واخلدمي، وإلزامه بالعودة فورًا إلى مصر من أجل التحقيق معه 

فيما نُسب إليه، وهو ما مت بالفعل ونتج عنه قرار التجريد.
حسابها  عبر  كتبت  زخاري  سالي  تُدعى  قبطية  فتاة  وكانت 
التدوينات  من  سلسلة  “تويتر”  التدوينات  موقع  على  الرسمي 
الكاهن  ِقبل  من  للتحرش  تعرضها  عن  فيها  كشفت  التي 
في  خدمته  مع  تزامنت  والتي  بأمريكا،  إقامتها  خالل  املذكور 
كان  رويس  القمص  أن  سالي  وكشفت  مرمي.  العذراء  كنيسة 
التحرش  أجل  من  االعتراف  طقس  خالل  بها  اختالءه  يستغل 
إلى  الشكاوى  من  بالعديد  تقدمت  أنها  موضحة  بجسدها، 
الكنيسة التي أسفرت عن إجراء حتقيق بشأن هذه املزاعم، وفي 

النهاية أوصى التحقيق بعزله.

كبري اأ�ساقفة اإثيوبيا يك�سف كوالي�ض 

مذبحة 91 م�سيحًيا ... ويوؤكد: 

الأرثوذك�ض هم امل�ستهدفون

مع خروج إثيوبيا من أكبر انتفاضة لها منذ ثالث سنوات، تواجه 
البالد أزمة بسبب زيادة التوتر العرقي، الذي أثاره االضطراب بعد 
مقتل املوسيقار هاشالو هونديسا في 29 يونيو، وهو عضو في 
من  املائة  في   ٣٥ حوالي  تشكل  التي  العرقية  أورومو  جماعة 
سكان إثيوبيا، الى زعزعة استقرار الدولة، وكان هاشالو معروًفا 
شباب  بني  املتابعني  من  كبير  عدد  ولديه  السياسية  بأغانيه 

أورومو
وصفت أحداث العنف األخيرة املتتالية في إثيوبيا، وفقا لـ مصادر 
في احلكومة وتقارير اعالم اثيوبية على أنها »عنف عرقي« اعقب 
مقتل املغني املعارض هاتشالو هونديسا، وهو االمر الذي رفضه 
رئيس األساقفة في أديس ابابا، أبون هنوك، والذي تقع أبرشيته 
في منطقة غرب أرسي في والية أورومو اإلقليمية، إذ ذهب إلى 
الفوضى  تلك  املستهدفون من  األرثوذكس هم  أن »املسيحيني 
التي تشهدها اثيوبيا« معربا عن رفضه تأكيد أن الهجوم كان 

عرقيا.
اوروميا  تعيينه في منطقة  »استقبال  إن  املطران هنوك،  وقال 
خالل  من  تعيينه  منذ  الوقت  معظم  قضى  وأنه  جيًدا«  كان 
القيام باألعمال التأسيسية ألبرشياته في املنطقة التي حتتوي 

على إحدى عشرة مقاطعة.
واضاف هنوك: ، قبل سماع نبأ اغتيل املغني هاشالو هونديسا، 
أرسي، شنت  أبابا، حتى في منطقة غرب  أديس  العاصمة  في 
وحشًيا  هجوًما  بالقماش  وجوههم  غطت  منظمة  جماعات 

على أفراد اجملتمع في املنطقة
وتسائل هنوك »ملاذا يتعرض املسيحيون للهجوم بينما ال عالقة 

الغتيال املطرب بأتباع الكنيسة اإلثيوبية األرثوذكسية؟« 
لشن  مناسبة  فرصة  كانت  وفاته  أن  أعتقد  قائال:  هنوك،  ورد   
املسيحيني  الهجوم على  أن  هجوم منظم ومخطط، موضحا 
أن  مؤكدا  االثيوبي،  املغني  وفاة  نبأ  تداول  قبل  وقع  االرثوذكس 
19 مسيحًيا ذبحوا في 11 منطقة في أرسي جميعهم، وقتلوا 

بوحشية. 
جرائم  في  والشباب  السن  كبار  استهداف  مت  كما  واستطرد: 
القتل التي وقعت، مشيرا الى آخرين رُجموا وُضربوا حتى املوت. 
وقد بلغ العدد اإلجمالي للوفيات جراء الفوضى التي تزامنت مع 
مقتل هاشالو هونديسا في البالد نحو 2٣9، وقد أصيب حوالي 

٣00 شخص اخرين
 في أرسي نيجيل، مت شنق شخص واحد وهو عضو في الكنيسة 
األرثوذكسية وتعليقه رأًسا على عقب بعد قتله، ونزح ما يصل 
إلى ٣٣62 مسيحي أرثوذكسي وجلأوا إلى الكنائس، حيث دمرت 
املمتلكات، ومت تدمير 72 سيارة و9٣4 شركة مبا في ذلك العيادات 
وأربع مدارس من رياض األطفال إلى مستويات املدارس اإلعدادية، 

في بلدة شاشمني وأرسي نيجيل(.
أعضاء  هم  تلك  املدارس  مالك  فإن  هنوك،  املطران  وبحسب 
دمرت  الذين  أولئك  من  والعديد  األرثوذكسية  الكنيسة  في 

ممتلكاتهم معروفون بخدماتهم االجتماعية في الكنيسة.
الكنيسة  أتباع  لـ  وجميعهم   - مسكًنا   49٣ حرق  مت  كما 

األرثوذكسية، وفقا لتصريحات املطران االثيوبي. 

الربملان يفو�ض القوات امل�سلحة بالتدخل 

الع�سكري حلماية الأمن القومي

أعلن البرملان املصري، في جلسة سرية مؤخرا تفويضه وموافقته 
القومي  األمن  حلماية  املصرية  املسلحة  القوات  تدخل  على 

املصري على خلفية األوضاع في ليبيا.
ووافق مجلس النواب على تفويض الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي، فى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على األمن 

القومي املصري.
طلب  على  بناء  جاءت  السرية  اجللسة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
في  املصري  العسكري  التدخل  على  باملوافقة  الدفاع  مجلس 
ليبيا، وأن اللواء ممدوح شاهني بدأ اجللسة باحلديث عن األخطار 

التركية في ليبيا وتعديدها.
مشايخ  من  وفدا  استقباله  أثناء  السيسي،  أعلن  أن  وسبق 
وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرملان 
على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشددا على أن احلملة احملتملة 

ستحمل طابعا دفاعيا حصرا.
وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي املستمر منذ العام 2011 
األزمة  في  املنخرطة  اخلارجية  األطراف  بني  التوتر  زيادة  وسط 
الليبية، حيث سبق أن أعلن السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد 
»اجليش الوطني الليبي« خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر 
العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي الداعم حلكومة 
الستعادة  هجوم  لشن  بدورها  تستعد  التي  الوطني،  الوفاق 

السيطرة على مدينة سرت.

حريق يدمر اآلة العزف الكن�سي ويه�سم 

نوافذ كاتدرائية نانت يف فرن�سا

وتعاملت  فرنسا  في  نانت  كاتدرائية  في  حرائق  ثالثة  اندلعت 
إنه  مسؤولون  وقال  جنائية.  واقعة  أنها  على  السلطات  معها 
وتصاعدت  الكاتدرائية،  داخل  النيران  واندلعت  حتقيق.  فتح  مت 
ألسنة ضخمة من اللهب داخل املبنى قبل أن يتمكن العشرات 

من رجال اإلطفاء من احتواء احلريق بعد ساعات.
تعرض  من  واحد  عام  على  بقليل  يربو  ما  بعد  احلريق  ويأتي 
سقفها  التهم  حلريق  باريس  في  التاريخية  نوتردام  كاتدرائية 

وبرجها الرئيسي.
وكتب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون على تويتر من بروكسل 
القديس  كاتدرائية  نوتردام،  »بعد  أوروبية  قمة  يحضر  حيث 
تواجه  التي  اإلطفاء  فرق  ندعم  حتترق.  بولس  والقديس  بطرس 

كل اخملاطر إلنقاذ اجلوهرة القوطية«.
إن  للصحفيني  احمللية  اإلطفاء  خدمة  رئيس  فيرالي  لوران  وقال 

104 من أفراد فرق اإلطفاء سيطروا على احلريق متاما.
وأضاف أن احلريق اندلع خلف آلة العزف الرئيسية التي تدمرت 
متاما كما حتطم زجاج النوافذ امللون في واجهة الكاتدرائية. إال 
أن حجم الضرر ليس بذلك القدر من السوء الذي كان يخشى 
وقوعه في بادئ األمر. وهذه ليست املرة األولى التي تلحق فيها 
 ٣40 حوالي  بعد  على  تقع  التي  نانت  مدينة  بكاتدرائية  أضرار 
باريس. فقد تدمر جزء منها خالل احلرب  كيلومترا جنوب غربي 
العاملية الثانية عام 1944 بعد قصف من قوات احللفاء. وفي عام 
1972 أتى حريق على سقفها بالكامل. وأخيرا أعيد بناؤها بعد 

1٣ عاما بهيكل خرساني حل محل السقف اخلشبي القدمي.

كاتدرائية اآيا �سوفيا... من كني�سة 

ملتحف اإىل م�سجد

ألغى مجلس الدولة في تركيا )أعلى محكمة إدارية( قرار احلكومة التركية 
الصادر عام 19٣4 اخلاص بتحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى متحف. ويسمح 

هذا القرار بتحويل الكاتدرائية إلى مسجد.
سابقا  كانت  عاملية،  أهمية  ذا  وتاريخيا  معماريا  معلما  صوفيا،  آيا  وتعتبر 
بعدها  حولت  البيزنطية،  اإلمبراطورية  زمن  في  بنيت  كاتدرائية مسيحية، 

إلى مسجد في زمن االمبراطورية العثمانية.
 ويعرف هذا املبنى باسمه األصلي -كاتدرائية القديسة صوفيا في اسطنبول 
كاتدرائية  تعني  وكذلك  واملعرفة(  احلكمة  تعني  باليونانية  صوفيا  )وكلمة 

حكمة اهلل، والكنيسة العظمى، وآيا صوفيا.
وقد بنيت الكاتدرائية أعوام ٥٣2-٥٣7 بأمر من اإلمبراطور يوستينيان لتكون 
الكاتدرائية الرئيسية في شرق اإلمبراطورية الرومانية. وضع تصاميم املبنى 
املعماري إيسيدور من ميليتا واملعماري أنفيمي من ترال، وشيدت على أنقاض 
األباطرة  عهد  في  واخلامس،  الرابع  القرنني  في  احترقت  مسيحية  معابد  
جلبروت  رمزا  الكاتدرائية  وأصبحت  الثاني.  وفيودوسي  األول  قسطنطني 
اإلمبراطورية البيزنطية، وكانت جتري فيها مراسم تتويج األباطرة، وتعد مقرا 
عام  املسيحية  الكنيسة  انقسام  بعد  ولكن  القسطنطينية.  لبطريركية 
10٥4 إلى كاثوليكية وأرثوذكسية، أصبحت كاتدرائية آيا صوفيا الكنسية 
في  األرثوذوكس  وجلميع  بل  البيزنطية،  لإلمبراطورية  فقط  ليس  الرئيسية 

العالم.
وبعد سقوط االمبراطورية البيزنطية وغزو القسطنطينية من قبل األتراك 
الكاتدرائية  بتحويل  الثاني  محمد  السلطان  أمر   ،14٥٣ عام  العثمانيني 
اإلسالمية  املزارات  كأحد  سنة   ٥00 مدى  على  كذلك  وبقيت  مسجد،  إلى 

الرئيسية.
احلديثة،  التركية  الدولة  مؤسس  أتاتورك  كمال  وقع   19٣4 عام  في  ولكن 
الذي دعا إلى علمانية اجملتمع، مرسوما رئاسيا، أصبحت الكاتدرائية مبوجبه 

متحفا.
الثالثينيات  التي جرت في  والصيانة  الترميم  اكتشفت، خالل عمليات  وقد 
ولوحات  فسيفساء  اجلص،  طبقة  حتت  املاضي،  القرن  من  واخلمسينيات 
أي ميكن  البيزنطية.  اإلمبراطورية  جدارية كانت تعتبر مفقودة، تعود لعهد 
ضخمة  لوحات  ثماني  على  قرآنية  وآيات  املسيح  يسوع  لوحة  رؤية  حاليا 
معلقة على أقواس داخل املبنى. من جهة اخرى قوبل هذا القرار بتحويل ايا 
صوفيا الى مسجد برفض اوروبي و كنسي على كافة املستويات والطوائف.
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الكندية  االمنية  االستخبارات  إدارة  تبحث 
عن أفراد متفانني في العمل لشغل وظيفة 
في  االجنبية«  اللغات  إتصاالت  »محلل 
مكاتبها االقليمية اخملتلفة في جميع أنحاء 
أن  للوظيفة  املرشح  على  ويجب  كندا، 
والتحفيز،  املبادرة  من  عالي  مبستوي  يتمتع 
ويكون قادرا على الترجمة من واحدة أو أكثر 
العربية،  وهي:  التالية  االجنبية  اللغات  من 
والبنجابية  والروسية،  واملاندرين،  والفارسية، 

الي اللغة االجنليزية او الفرنسية.
العمل  على  قادرا  للوظيفة  املرشح  ويكون 
الذي  دور  وسيكون   – املوظفني  من  فريق  مع 
األجنبية  باللغة  اتصاالت  كمحلل  سيعمل 
باللغة  مواد  الي  االستماع  أو  قراءة  هو؛ 
االجنبية وحتديد أهميتها ثم ترجمتها وتقدمي 
في  االستخبارات  قيمة  على  يستند  تقرير 
هذه املواد. وحتت إشراف قائد للفريق سيكون 
مسؤوال  االجنبية[  بالغة  االتصاالت  ]محلل 
الشفهية  االتصاالت  وحتديد  تقييم  عن 
وهذا   – لإلدارة  املشورة  وتقدمي  واخلطية 
وحتليالت  بحوث  إجراء  على  القدرة  يتطلب 
واسعة النطاق حول مواضيع مختلفة وايضا 
القدرة على االستفادة من الفهم الشخصي 
الذكاء  فإن  ولهذا  املعينة،  احمللل  لثقافة 
الشخصي وفهم السياسة البد من توفرهم 
وعالوة  للوظيفة.  املرشح  الشخص  في 
الوظيفة  شاغل  يكون  أن  يجب  ذلك  على 
الكومبيوتر  أنظمة  مع  العمل  على  قادرا 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي – وإذا 
فإن  الوظيفة  بالعمل في هذه  كنت مهتما 
تسمع  أن  تريد  الكندية  االستخبارات  دائرة 
فيها  تذكر  رسالة  كتابة   – طريق  عن  منك 
بها  وترفق  ومهاراتك  وخبراتك  شهاداتك 

السيرة الذاتية لك.
على  حاصال  تكون  أن  التعيني:  شروط 
جامعية  درجة  ولديك  الكندية،  اجلنسية 
ويجب احلصول عليها من مؤسسة تعليمية 
معتمدة معترف بها في كندا، وإذا كنت قد 

يطلب  فسوف  كندا  خارج  تعليمك  أكملت 
على  كندية  معادلة  على  احلصول  منك 

نفقتك
شروط اخلبرة: يحتاج املتقدم لشغل الوظيفة 
مجال  في  اخلبرة  من  سنتان  لديه  يكون  الن 
»وهذا  التقارير  وكتابة  والبحوث  التحليل 
من  املعلومات  عن  البحث  في  اخلبرة  يعني 
خالل قواعد البيانات اخملتلفة واخلبرة في حتليل 
وكذلك  توصيات«.  تقدمي  اجل  من  املعلومات 
خبرة في العمل مع فريق من املوظفني وخبرة 
في استخدام تطبيقات الكومبيوتر ووسائل 
أنظمة  مع  وخبرة  االجتماعي،  التواصل 
»على  ماجستير  لديك  كان  وإذا  الكمبيوتر، 
اللغات  من  واحدة  في  متخصص  مستوى 
اضافة  سيعتبر  سابقا«  املذكورة  اخلمسة 
خلبرتك، ستعتبر اخلبرة في الترجمة الفورية 
او الترجمة التحريرية مهارة إضافية، وسوف 
يتم تقييم املرشح للوظيفة عن طريق اختبار 
في اللغة االجنبية التي يتقنها وكذلك في 

اللغة االجنليزية او الفرنسية
والتواصل  التحدث  مهارة  املطلوبة:  املهارات 
شفاهية او كتابية، مهارات تنظيمية وتعدد 
على  القدرة  الدقة،  حتليلية،  مهارات  املهام، 

التكيف، القدرة على التعلم
متطلبات أمنية: يجب على املرشح للوظيفة 
سري  أمني  تصريح  على  يحصل  ان  هذه 
وحتري  أمنية  مقابلة  يتطلب  وهذا  للغاية، 
خلفية  في  وحتقيق  الكذب،  كشف  بجهاز 
املتقدم للوظيفة، وحتقيق في االئتمان املالي 
له، ويجب معرفة أن تعاطي اخملدرات هو أمر 
عامل  وهذا  جنائية  جرمية  وهو  مشروع  غير 
مهم في تقييم املرشح للوظيفة ولذلك من 
املهم عدم استخدام أي مخدرات غير قانونية 

من بداية تقدمي الطلب
هذا وسوف يكون على الفرد املعني للوظيفة 
لالتصاالت  كمحلل  تعليمية  دورة  يكمل  أن 
حتت  وسيوضع  أوتاوا  في  االجنبية  باللغة 

االختبار ملدة سنة.

حضروا  او  مؤخرا  سافروا  الذين  الكنديني 
يرغبون  قد  دوليا  او  بالطائرات محليا  مؤخرا 
بفيروس  اصابتهم  عدم  من  التحقق  في 
احتمال  عن  احلكومة  أعلنت  حيث  كورونا، 
لفيروس  الرحالت  هذه  في  الركاب  تعرض 
كورونا، وحيث كان هناك 17 رحلة دولية و14 

رحلة داخلية.
وذكرت احلكومة على موقعها على االنترنت 
املتضررة  الصفوف  من  بالقرب  الركاب  إن 
باملرض،  االصابة  خلطر  معرضني  يعتبروا 
االفراد  العامة  الصحة  مسؤولو  ويوصي 
ورصد  يوما   14 ملدة  الذاتي  بالعزل  املصابني 
باالتصال  الركاب  وينصح  املرضية.   االعراض 
مبقدمي الرعاية الصحية إذا كانوا قلقني من 
تعرضهم لفيروس كورونا او يعانوا من املرض.

وقالت شركة طيران وست جت انها اخطرت 
منت  على  كانوا  الذين  الطائرة  طاقم  أفراد 
متروك  االمر  ولكن  مصابني  افراد  بها  طائرة 

الركاب  ألخطار  العامة  الصحة  لهيئة 
احلكومة  وتؤكد  الطائرات.  على  املسافرين 
غير  السفر  جتنب  يجب  انه  الفيدرالية 

الضروري خارج كندا.
وهذه بعض الرحالت الدولية التي من املمكن 

ان يكون ركابها قد تعرضوا لإلصابة: 
زيورخ  من  كندا  أير  رحلة   ... يوليو   7 »يوم 
أير كندا من  يوليو... رحلة  يوم 9  تورنتو،  الي 
فرانكفورت الي تورنتو، يوم 10 يوليو... رحلة 
قادمة من لندن الي تورنتو، يوم 14 يوليو رحلة 
أير كندا من سان فرانسيسكو الي فانكوفر 
الطيران  شركات  بأسماء  قائمة  وهناك   ،«
والرحالت التي وجد بها مصابني ب كوفيد 19 
بالرحالت، ويذكر  على موقع احلكومة اخلاص 
ان عدد من شركات الطيران تأثرت بهذا منها 
وطيران  الين،  اير  وامريكان  االمارات،  طيران 
الين،  اير  ويونايتد  االثيوبي،  والطيران  قطر، 

وووست جت، والطيران الهندي.  

أن  عن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  أعلن 
مساعدات  ستقدم  الفيدرالية  احلكومة 
على  ملساعدتهم  واالقاليم  للمقاطعات 
خالل  ميزانيتهم  تكاليف  بعض  تغطية 
الستة الى الثمانية أشهر املقبلة، اثناء أعادة 
حدوث  الحتمال  واالستعداد  االقتصاد  فتح 
جسنت  وكان   , كوفيد-19  من  ثانية  موجة 
 14 مبلغ  بتقدمي  السابق  في  تعهد  قد  ترودو 
ولكن  واالقاليم  للمقاطعات  دوالر  بليون 
املبلغ  إن هذا  قالوا  الوزراء  رؤساء  العديد من 

ليس كافيا لتغطية أحتياجاتهم.
أزمة  مجرد  ليس   19 كوفيد  إن  ترودو  وقال 
وقال  أيضا،  اقتصادية  أزمة  إنها  بل  صحية 
»عندما نتحدث عن مرحلة التعافي فان االمر 
نستطيع  إننا  من  بالتأكد  فقط  يتعلق  ال 
ومكافحته  املستقبل  في  املرض  اكتشاف 
الناس  مبساعدة  أيضا  يتعلق  ولكن  ومنعه 
على  بأكملها  ومجتمعات  والشركات 
التكيف مع الوضع الطبيعي اجلديد لدينا ».

على  احلكومي  التمويل  هذا  يركز  وسوف 
 4.2 ذلك  في  مبا  أولوية  ذات  مجاالت  سبعة 
وتتبع   19 كوفيد-  الختبارات  دوالر  بليون 
احلاالت املرضية واحلاالت اخملالطة، و4.٥ بليون 
]بي  الشخصية  احلماية  دوالر لشراء معدات 
بي أي[ للعمال االساسيني في خط املواجهة، 
و62٥ مليون دوالر لتمويل املزيد من دور رعاية 
من  واالمهات  االباء  يتمكن  حتى  االطفال 

العودة الي العمل.
وستضع احلكومة الفيدرالية ما يقرب من 2 
تشغيل  تكلفة  في  للمساعدة  دوالر  بليون 
املدن الكندية ملدة تتراوح من 6 الى 8 أشهر 

هذا  واالقاليم  املقاطعات  تتطابق  وسوف 
ستتطابق  كما  اخلاصة،  أموالهم  من  املبلغ 
احلكومة الفيدرالية أية أموال جديدة تنفقها 
املقاطعات واالقاليم على وسائل النقل العام 
مبا يصل الى  1.8 بليون دوالر – وكجزء من هذا 
االتفاق ستنشئ أوتاوا برنامجا وطنيا مؤقتا 
أيام أجازة مرضية  لالجازات املرضية يوفر 10 
مدفوعة االجر ألولئك العاملني الذين ال يوفر 
وسوف   - االجازة  هذه  العمل  اصحاب  لهم 

يكلف هذا احلكومة 1,1 بليون دوالر .
لتحسني  إضافية  أموال  تخصص  وسوف 
االجل  طويلة  الصحية  الرعاية  دور  احوال 
العقلية  الصحة  خلدمات  متويل  وايضا 
وزراء  رئيس  وقال  التشرد،  مشاكل  ومعاجلة 
مقاطعة أونتاريو دوج فورد إن مقاطعته سوف 
اجملموع  دوالر من  بليون   7 حتصل على حوالي 
وكانت مدينة تورنتو قد ذكرت إنها ستواجه 
العام،  هذا  دوالر  بليون   1,٣٥ قيمته  عجزا 
كولومبيا  بريتش  مقاطعة  وزراء  رئيس  وقال 
أن مقاطعته ستحصل على حوالي 2 بليون 
دوالر وقال رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوتيا 
إن مقاطعته ستحصل على 2٥0 مليون دوالر 

وقد أشاد رؤساء الوزراء الثالثة بهذا االتفاق.

جهاز ال�ستخبارات المنية الكندية »�سي اأ�ض اأي 

اأ�ض« يقوم حاليا بتعيني موظفني

احلكومة الكندية: احتمال تعر�ض ركاب الرحالت 

اجلوية خالل يوليو لفريو�ض كورونا وارد

الفيدرالية الكندية �ستزود املقاطعات بــــــــ ١٩ 

بليون دولر لإعادة ت�سغيل اآمن لالقت�ساد

تقـــــــــــارير

الق�ساء الكندي يبطل اتفاقًا مع الوليات املتحدة ب�ساأن الالجئني

أصدرت احملكمة الفيدرالية الكندية، قراراً مع وقف التنفيذ ملدة سّتة أشهر أبطلت مبوجبه 
اتفاقاً مثيراً للجدل مع الواليات املتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور احلدود 
األميركية إلى كندا أن يقّدموا طلبات اللجوء على األراضي األميركية أوالً.  واعتبرت احملكمة 
أبرمته الدولتان في 2004، ونّددت به منظمات حقوقية  الثالث اآلمن« الذى  البلد  أنّ »اتفاق 
كندا  بني  االتفاق  وينّص  واحلرّيات«.  للحقوق  الكندية  »الشرعة  ينتهك  الالجئني،  عن  تدافع 
والواليات املتحدة على وجوب أن يقّدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ 
البلد كندا أم الواليات املتحدة. ومنذ تسّلم دونالد ترامب مفاتيح البيت األبيض، عبر عشرات 
آالف األشخاص احلدود من الواليات املتحدة إلى كندا لتقدمي طلبات جلوء في كندا.  وتعليقاً 
على حكم احملكمة الفدرالية قالت متحّدثة باسم وزير السالمة العامة بيل بلير، إّن احلكومة 
»بصدد تقييم« احلكم، مذّكرة بأّنه لن يدخل حّيز التنفيذ قبل أواخر يناير املقبل ألّن القاضية 
عّلقت تنفيذه إلى ذلك احلني، وأضافت أّنه بناء عليه فإّن »اتفاقية البلد الثالث اآلمن ال تزال 

سارية املفعول«.
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اهم النقاط اخلالفية بني مصر و اثيوبيا
تتمثل النقطة اخلالفية الرئيسية حالياً بني إثيوبيا والصياغة األميركية 
التفاق امللء والتشغيل الذي وقعت عليه مصر منفردة، باقتراح ضمان 
مترير ٣7 مليار متر مكعب من املياه ملصر في أوقات امللء واجلفاف، كرقم 
وسط بني ما تطالب به إثيوبيا، وهو ٣2 مليار وما كانت تطالب به مصر، 
وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم اخلاص بأوقات عدم امللء 
والرخاء آللية التنسيق بني الدول الثالث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب 
اإلثيوبيني، فمن وجهة نظرهم يتطلب مترير ٣7 مليار متر مكعب في 
أوقات اجلفاف الصرف املباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم متكنها من 
احلفاظ على منسوبها عند ٥9٥ متراً لتضمن بذلك التوليد املستدمي 
وغير املنقطع من الكهرباء ملدة 7 سنوات على األقل. دون الوضع في 
االعتبار املوقف املائي املصري و حالة العطش التى ميكن ان تتعرض لها 

الزراعة و املواطنني في حالة اجلفاف.
 اجليش اإلثيوبي يعلن عن استعداده للدفاع عن السد ضد 

أي عدوان
محمد  آدم  اجلنرال  اإلثيوبية  املسلحة  القوات  أركان  هيئة  رئيس  أكد 
أن  الحق  وقت  في  مرديسا  يلما  العميد  اجلوية  القوات  أركان  ورئيس 
الذي  اإلثيوبية مستعدة للتصدي ألي عدوان قد يواجه السد  القوات 
بني بدعم من الشعوب اإلثيوبية، وأن قوات الدفاع اإلثيوبي تعمل من 
أجل الدفاع عن مكتسبات الشعوب اإلثيوبية وحماية حقوقه وأمالكه 

التي تعمل على تقدمي التنمية للشعب اإلثيوبي.
وأكد اجلنرال آدم أن أفراد القوات املسلحة يقدمون الدعم املالي والعيني 
للسد، وقاموا بالتبرع لدعم سد النهضة بجزء من مرتباتهم الشهرية 
منذ أن بدأت عمليات البناء في السد الكبير في أبريل من العام 2011 .

أن  اإلثيوبية  اجلوية  القوات  أركان  رئيس  مرديسا،  يلما  العميد  وأكد 
وسد  البالد  عن  والدفاع  للتصدي  مستعدة  اإلثيوبية  اجلوية  القوات 
النهضة، ضد أي توجه يحاول املساس بالسد واختراق احلدود اإلثيوبية، 
أيًا كانت اجلهات، وأن السد يعتبر أهم املكتسبات القومية للشعوب 

اإلثيوبي.
يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات القوات املسلحة 
مما يبعث برسالة في األفق من احتمالية التدخل العسكري مع إثيوبيا 

للحفاظ على حصة مصر املائية.
»حملة  تطلق  وإثيوبيا  افريقيا..  لدول  برسائل  تبعث  مصر 

وفود«.. في معركة سد النهضة
عدة  شكري،  سامح  اخلارجية  وزير  برئاسة  املصرية  اخلارجية  ارسلت 
من  رسائل  بتسليم  خاللها  يقوم  اإلفريقية  الدول  من  لعدد  زيارات 
موقف  لتوضيح  الدول  تلك  قادة  إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
إفريقيا،  جنوب  برواندا،  الدول:  تلك  شملت  النهضة  سد  من  مصر 

تنزانيا، رواندا، الكونغو الدميقراطية، جنوب السودان، النيجر.
دول  إلى  املستوى  رفيع  وفود  إرسال  إثيوبيا  بدأت  مصر،  غرار  وعلى 
إثيوبي،  وفد  وتوجه  السد.  مفاوضات  من  موقفها  لتبرير  مختلفة 
إلى أوروبا وكشفت عن عزمها إرسال وفد رفيع املستوى إلى الواليات 

املتحدة األمريكية ودول أخرى للقيام مبهمة مماثلة.
إلى  رفيع  وفد  رأس  على  زودى،  ساهلورق  إثيوبيا  رئيسة  سافرت  كما 
أوغندا ملقابلة الرئيس األوغندي يورى موسيفيني وتشاورت معه بشأن 
سد النهضة، وأطلعته على سير املفاوضات الثالث مع مصر والسودان.

أركان  رئيس  نائب  جوال،  برهانو  اجلنرال  بقيادة  إثيوبي  وفد  سافر  كما 
قوات الدفاع الوطني اإلثيوبي، بزيارة إلى السودان، ملناقشة حتديات بناء 

السد.
قضية  هي  النهضة  سد  قضية  الرحمن:  عبد   حمدى 

وطنية... ورقة انتخابية ألبي أحمد
الشؤون  في  اخلبير  الرحمن  عبد  حمدي  الدكتور  أوضح  جانبه  من 
أن  وزايد  القاهرة  جامعتي  في  السياسية  العلوم  وأستاذ  األفريقية 

قضية سد النهضة هي قضية وطنية البد أن يلتف حولها اجلميع.
السائد  السياسي  والفكر  اإلثيوبية  السياسية  القيادة  أن  إلى  وأشار 
من  كل  واشراك  اجملتمع  الدولي  مصر  دعوة  إلى  ينظر  أبابا  أديس  في 
الواليات املتحدة والبنك الدولي على أنه تصعيد متعمد. قوبل بتهديد 
إثيوبي واضح والذي أعلنته إثيوبيا أن ليس هناك من أو ما مينعها من 

بناء السد،
ورقة  إال  هي  ما  وبنائه،  السد  عن  أحمد  أبى  تصريحات  أن  مؤكًدا 
انتخابية يلعب بها لكسب األصوات، فال ننسى أن إثيوبيا دولة كبيرة 

نسمة،  ماليني  وثمانية  مليون  مائة  عن  تعدادها  يربو 
وتضم شعوبًا وجماعات عرقية تبلغ التسعني وبالتالي 
التحول  أوقات  في  احلكم والسيما  تكون  عصية على 
الداخل  أوضاع  أن  إلى  مضيًفا  السياسي.  واالنتقال 
إلى  لدور  العبادة،  وتدمير  إحراق  من  ملتهبة  اإلثيوبي 
من  حالة  إلى  باإلضافة  للمعارضني،  اغتيال  عمليات 
أحمد  أبي  دار  عقر  في  حتى  السياسي  االستقطاب 
أن  محمد  جوهر  منافسه  يستطيع  األورومو،  حيث 
سد  يصبح  وعليه  األصوات.  ماليني  خلفه  يحشد 
ويرتبط  توحيد  عامل  هذه  األجواء  ظل  في  النهضة 
قد  العامة  االنتخابات  هي  وها  االنتخابية.  بالدعاية 

تأجلت إلى 29 أغسطس   2020. وال أتصور وجود اتفاق نهائي قبل نهاية 
مشيرًا  يفوز  فيها.  ومن  العامة  االنتخابات  نتائج  ومعرفة  العام  هذا 
الداخل  في  املتسارعة  أحمد  أبي  إصالحات  ظل  في  إثيوبيا  أن  إلى 
وتشكيله حزبًا واحًدا جديًدا يعيد الروح  مرة أخرى للسياسات األبوية 
مبن  أشبه  األفارقة  الزعماء  من  األول  الرعيل  جيل  استخدمها  التي 
النهضة  الربط بني سد  النتيجة هنا هي  يسير على  صفيح ساخن. 

واالنتخابات اإلثيوبية في الداخل.  
نهر  تنقذ  أن  للدبلوماسية  ميكن  أنه  الرحمن  عبد  أكد  النهاية  وفي 
اخليار  الدولية.  األنهار  استغالل  وإدارة  تنظيم  في  سوابق  وثمة  النيل 
األول هو اتفاقية ملزمة وقواعد مؤسسية بني الدول الثالث. وأن الدول 
الثمانية األخرى سوف تكون خارج هذا االتفاق. واخليار الثاني هو االتفاق 
االطاري لدول حوض النيل والذي لم توافق عليه مصر والسودان وهو 
بعني  األخذ  مع  النهرية،  الدول  في جميع  والسدود  املياه  إدارة  يضمن 
االعتبار مصالح دول املصب. من اخلبرة التاريخية تستطيع دبلوماسية 
املياه منع الدول من االنزالق حلافة حروب املياه. في اتفاق نهر كولورادو 
بني الواليات املتحدة واملكسيك مت تعيني مفوض مهندس من كل دولة 

ملراقبة ومراجعة االتفاقية حسب تغير الظروف.
الواقع  األمر  لفرض  الوقت  تستهلك  إثيوبيا  النجار:  أحمد 

ومعاداة مصر... وال أستبعد اخليار العسكري املصري!

من جانبه، أكد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة األهرام السابق 
ومؤلف كتاب »مصر والنيل... دراما سد النهضة وفخ الكونغو« )يناير 
غبية  بصورة  الواقع  األمر  لفرض  الوقت  تستهلك  إثيوبيا  أن   )2018
ومكتملة النطاعة ومعادية حلياة مصر وشعبها على غرار ما فعلته 
»توركانا«  ودمرت بحيرة  بالسدود  تقريًبا  أغلقته  الذي  »أومو«  نهر  في 
والصيد.  الري  في  عليها  يعتمدون  كانوا  من  حياة  ومعها  الكينية 
موضًحا أن جلوء مصر للوساطة األمريكية بحضور البنك الدولي، كان 
إال  نترك وسيلة سلمية  لم  أننا  للعالم  لنثبت  جيًدا  أو  فعال مقبوالً 
املعتمدة  شعبها  وحياة  التاريخية  مصر  حقوق  عن  للدفاع  وجربناها 
على كل قطرة من حصتها من مياه النيل وأننا لم نعترض على بناء 
السد لتوليد الكهرباء، بل طلبنا مد فترة امللء حتى تتمكن مصر من 
احتمال االقتطاع املائي السنوي املفاجئ، والتأكد من السالمة الفنية. 
وأضاف أن اآلن وأمام العالم باتت إثيوبيا دولة تعتدي على حياة مصر 
وشعبها وثروتها النباتية واحليوانية، وتهزأ بالقانون الدولي الذي يجبر 
دولة املنبع ألي نهر دولي على االتفاق مع دول اجملرى األوسط واملصب، 
إذا أرادت أن تقوم بأي أعمال من شأنها التأثير على تدفق املياه إليهم 

بصورة مؤقتة أو دائمة.
بصورة  السد  حول  ملفها  تعد  أن  ملصر  الضروري  من  أنه  إلى  ولفت 
جيدة، متضمًنا كل االتفاقيات السابقة مع إثيوبيا في القرنني التاسع 
عشر والعشرين، وحقيقة استهالك مصر لكل قطرة من حصتها من 

البشر  حياة  كلًيا  عليها  تعتمد  التي  النيل  مياه 
إلى كل  والثروة احليوانية، لتتوجه به فورًا  والنبات 
اجلهات اإلقليمية والدولية اخملتصة بالتحكيم في 
هذا الشأن، أو التي من شأنها خلق موقف دولي أو 

إقليمي منه.
تتوجه  أن  مصر  على  ينبغي  أنه  النجار  وأضاف 
تنفيذ  في  تساهم  التي  والشركات  الدول  إلى 
حلني  التنفيذ  عن  بالتوقف  إقناعها  بغرض  السد 
األزرق  النيل  حوض  دول  بني  بشأنه  اتفاق  توقيع 
مشيرًا  منه.  مياهه  يتلقى  الذي  الرئيسي  والنيل 
إلى اخلطوات األخرى التي من شأنها إجبار إثيوبيا 
بصورة  فيها  البدء  فينبغي  شعبها،  وحياة  مصر  حقوق  احترام  على 
فورية ومدروسة بال استبعاد ألي خيار، فشرعية الدفاع عن حياة مصر 

وشعبها تعلو على كل ما عداها.
إليه  إيجابي ستذهب  أي فعل  في  بالدهم  املصريني مع  أن  إلى  وأشار 
حلماية حياة مصر وشعبها وحقوقها في شريان حياتها، وعلى إثيوبيا 
املصرية  االستعمارية  السياسة  تروجه حول  الذي  العبث  أن  تدرك  أن 
فارغ وكذب فج، فمصر ال تبحث سوى عن حقوقها وحماية  لغو  هو 
املوارد املائية التي تتوقف عليها حياة شعب مسالم وعظيم أشرق من 
ضميره فجر ضمير اإلنسانية وشمس حضارتها، وجاءت حلظة املصير 
التي سيتضح فيها من هو الصديق ومن هو العدو من مختلف دول 

املنطقة والعالم.
البلطجة   « إلى  أقرب  إثيوبيا  ممارسات  الطويل:   أماني 

السياسية«.. واعتداء على حقوق مصر املائية!
في ذات السياق، أكدت مديرة البرنامج األفريقي مبركز األهرام للدراسات 
الفقر  حيز  دخلت  مصر  أّن  الطويل،  أماني  الدكتورة  اإلستراتيجية، 
املائي، وأّن حّق مصر في مياه النيل محٍم مبوجب االتفاقيات الدولية، وأّن 
إثيوبيا تستخدم عامل التالعب بالوقت، وتظهر عدم اجلدية وااللتزام، 

حتى بعد حضور واشنطن كطرف في املفاوضات.
التوقيع  بعد  موفًقا  كان  األخير  املصري  املوقف  أّن  الطويل  وأوضحت 
باحلروف األولى؛ ألّنه مينع إثيوبيا من املناورة السياسية التي تنتهجها 
أظهر  األخير،  انسحابها  أّن  كما   ،2014 عام  املفاوضات،  بداية  منذ 
من  كبير  قدر  على  والسوداني،  املصري  اجلانَبني؛  أّن  األمريكي  للجانب 

اجلدّية وااللتزام.
مؤكًدا أن ما متارسه إثيوبيا هو أقرب لـ “البلطجة السياسية”، تعتدي 
فيها على حقوق دولتي املصب املصانة بالقانون واالتفاقيات الدولية. 
بخطوة،  خطوة  فيه،  وتسير  بحكمة،  املوضوع  مع  تتعامل  مصر 
وتصّعد على قدر فعل اجلانب اإلثيوبي، ويكفل القانون الدولي لها حّق 

التصعيد، ألّن مياهها حّق قانوني ال جتود به إثيوبيا.
املائية ستنخفض من ٥٥ مليار متر مكعب  موضحة أن حصة مصر 
تقريًبا في ظّل  الثلث  إلى  وهو تخفيض كبير،  مليارًا،   20 إلى  سنويًا، 
هذه الزيادة السكانية، لكن في حقيقة األمر؛ إّن الـ 20 مليارًا ستصل 
ما يجعلها  مرات،  ثالث  املائية  تدوير احلصة  نعيد  ألنّنا  مليارًا؛  إلى 60 
ثالثة أضعاف، أّما الــ ٥٥ مليارًا؛ فكانت تصل إلى 114 مليارًا، واحلقيقة 
إّننا لم نفقد املياه فقط، بل االستفادة منها، واحلقيقة إّننا في موقف 

حرج للغاية.
يتحتم  أّنه  الدولّي، كما  األمن  نحو مجلس  أن مصر حتركت  وأضافت 
عليها واجب ممارسة نوع من أنواع التفاعل اإليجابي مع االحتاد األفريقي 
والعواصم األفريقية املؤثرة في دوائر صناعة القرار، حتى يكون هناك 

نوع من أنوع الضغط على إثيوبيا، لالنصياع حملددات القانون الدولي.
تُدافع ِمصر  أن  األول  لهم،  رابع  ال  ثالثة خيارات  أمام  فإن مصر  وأخيرًا 
عن مصاحلها وأمنها املائّي، بضرب هذا الّسد وتدميره وحتّمل الّنتائج 

كاملًة، وهي متلك القّوة والطائرات القادرة على الِقيام بهذه املهّمة.
وثانيها أن تُعلن حربًا باإلنابة طويلة األمد ِضد إثيوبيا، وتدعم أعداءها 
في القرن اإلفريقي، وتثوير حركة حترير إقليم أوغادين الصومالّية الذي 
داخل  األُخرى  اإلسالمّية  االنفصالّية  احلركات  وكذلك  إثيوبيا،  ضّمته 
إثيوبيا، وتتبّنى وجهة نظر إريتريا في اخلاِلف احلُدودي األريتري اإلثيوبي، 
باٌع  لها  املِصرّية  واخمُلابرات  بأُخرى،  أو  بطريقٍة  اخلاِلف  إحياء هذا  وإعادة 
احلُكومة  تستسلم  أن  الّثالث  وآخرهم  اإلفريقي.  القرن  في  طويٌل 
املِصرّية ألساليب املُناورة اإلثيوبية، وتخضع لألمر الواقع جَتنًُّبا للحرب 

وما مُيكن أن يترّتب عليها من خسائٍر وهو السيناريو األضعف حدوثًا.

هل تختار م�سر اخليار الع�سكري... ام... ال�سيا�سي للحفاظ على ح�ستها املائية؟

ادي�ض ابابا تتحدى م�سر يف بدء ملء اخلزان... 

والقاهرة تقدم مذكرة لالأمم املتحدة )2-2(  
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير

 اجلزء الثاني
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على  نصير  بن  موسى  عامل  زياد،  ابن  طارق  غزا 
من  يتالف  بجيش  )711م(  سنة  اسبانيا  طنجة، 
تسعة عشر الفا من العرب والبربر، هناك التقى 

بقوات رذريق وهزمهم. يقول ابن عذاري:
    » لم يرفع املسلمون السيف عنهم ثالثة أيام، 
طارق  أصابه  الذي  وكان   ... غلبة  أوطئوهم  حتى 
أوَّل فتح لهم، عشرة  بي، في  السَّ ومن معه من 
والفضة  الذهب  وكان سهمانهم من  رأس؛  آالف 
لكل واحد من الرجال مائتا دينار وخمسون ديناراً 

»)ص1٣(. 
    ثم استولى على إستجة؛ فقاتل اهلها وقذف 
الرعب فيهم فهرب أكثرهم إلى مدينة طليطلة. 
إلى  إسنجة  من  القائد  مغيث  طارق  بعث  ثم 
مدنهم  من  وهي  فارس،  سبعمائة  في  قرطبة 
العظام، » فكسروا األقفال، ودخل مغيث مبن معه. 
فلما بلغ امللك الذي بها دخولهم. خرج في كماة 
كنيسة  فدخلوا  األربعمائة؛  نحو  وهم  أصحابه، 
فحاصرهم  فيها؛  فتحصنوا  املدينة؛  بغربي 
على  ومتادى  بالفتح.  طارق  إلى  وكتب  مغيث، 
حصار العلوج في الكنيسة املذكورة ثالثة أشهر 
فاستنزلهم  العلوج؛  بقية  إلى  مغيث  ورجع   ..
كنيسة  وسميت  صبراً؛  أعناقهم  وضربت  أسراً، 
به  ليقدم  قرطبة،  العلج صاحب  وأبقى  األسرى. 

على أمير املؤمنني »)ص16(.  
   كما استولى عنوة على اربولة ومالقة وغرناطة 
أفنوهم  السالح حتى  فيهم  املسلمون  » فوضع 
». واستسلمت مرسية دون قتال، وملا دخلوا البلد، 
على  ندموا  فانهم  مانعة  قوة  بها  يجدوا  ولم 

اعطاء صاحبها عهد االمان )ص17(. 
  واستولى طارق على ُطليُطلة)توليدو( بعد فرار 
حاكمها واهلها. ولم يبقى فيها غير اليهود. ثم 
سار الى مدينة املائدة فاستولى على ما بها من 
كنوز وفيها مائدة سليمان بن داود ثم انصرف إلى 

طليطلة. 
نصير  بن  موسى  دخل  التالية،  السنة  وفي    
األندلس، » ومضى غازيا فيها، مفتتحا حلصونها... 
لقيه  من  جميع  وهزم  حصونها،  جميع  فافتتح 
من أمرائها؛ فلم يلق كيداً من أحد، وال انهزمت له 

راية، حتى انتهى إلى مدينة من مدن إفرجنة، يقال 
لها لوطون، وقد ملك ما سواها ودونها إلى أقصى 
برشلونة ..  ونهض موسى مع أدالئه من شذونة 
فقتلوهم.  األحراس؛  على  فوثبوا   .. قرمونة  إلى 
استولى  ثم    ،« عنوة  املدينة  املسلمون  ودخل 
على إشبيلية بعد حصار دام شهرا. وفرار اهلها 
األندلس  قواعد  أعظم  من  وهي   « باجة:  الى 
شأنا، وأتقنها بنيانا، وأكثرها آثارا .. وبقى مبدينة 
إشبيلية علماء أهل رومة وُكتابهم ورؤساؤهم »، 
اموال كنائسها، »  ثم استولى على ماردة وعلى 
وكانت دار ملك في سالف األيام. وكانت فيها آثار 
وصف  تفوق  وكنائس،  وقصور،  وقنطرة،  عجيبة، 
باألندلس  األربع  القواعد  إحدى  وهي  الناظرين؛ 
قرطبة،  وهي  قيصر.  أكتبيان  ابتناها  التي 
وإشبيلية، وماردة، وطليطلة » وملا ثارت اشبيلية 
عبد  اليها  عاد  جنديا،  ثمانني  الغزاة  من  وقتلوا 
لبلة  الى  اجته  ثم  أهلها.  واباد  موسى  بن  العزيز 

فاخذها.
    » وكان موسى، ملا فرغ من أمر ماردة، نهض يريد 
ومبادرا  له،  معظما  طارق  إليه  فخرج  طليطلة؛ 
لطاعته؛ فوبخه موسى، وغضب عليه. وقيل إنه 
وضع السوط على رأسه؛ وقيل إنه ضربه أسواطا 
كثيرة وحلق رأسه. ثم سار به إلى طليطلة، وقال 
له: ايتني مبا أصبت وباملائدة! فأتاه بها، وقد اقتلع 
له:  فقال  الرجل؟  أين  له:  فقال  أرجلها؛  من  رجال 
حليقية.  له  استسلمت  ثم    ،« وجدتها!  هكذا 
واستولى على بالد البشكنش، » وغزا بالد اإلفرجن. 
ثم مال حتى انتهى إلى سرقسطة؛ فأصاب فيها 
ما ال يعرف قدره. وبني سرقسطة وقرطبة مسيرة 
نحو شهر. وافتتح هنالك حصونا كثيرة » )ص2٣( 
والنهب،  والقتل  الغزو      وبعد عامني ونيف من 
عاد موسى الى افريقية باالسرى واالموال والكنوز 
».. من ذلك مائدة سليمان .. قيل إنها كانت من 
ذهب وفضة خليطني، مطوَّقة بثالثة أطواق: طوق 
لؤلؤ، وطوق ياقوت، وطوق زبرجد ... ومنها ياقوته 
ذي القرنني وجدها مباردة؛ ومنها البيتان اللتان فتح 
وعشرون  أربعة  إحداهما  في  وجد  طليطلة،  في 
تاجا عدد ملوكهم، منها عصا آدم، والتابوت الذي 

فيه بقية مما ترك آل موسى وآل 
ونعاله،  موسى  وعصا  هارون، 
لقد  الصدفي:  أبو شبة  قال   ..
يحمالن  رجلني  إلى  نظرت 
بالذهب  منسوجة  طنفسة 
ثقلت  فلما  واللؤلؤ؛  والفضة 
حمال  ثم  أنزالها؛  عليهما، 
فقطعاها  الفأس؛  عليها 
وتركا  نصفا،  فأخذا  بنصفني؛ 

الناس ميرون على نصفها؛ فال  رأيت  نصفا. فلقد 
يلتفتون إليه اشتغاال مبا في أيديهم مما هو أرفع 

منها ».
في  الناس  وجد  افريقية  الى شمال  عاد  وملا       
والسلب  والسبي  التقتيل  بعد سياسة  مجاعة 
التي قاموا بها في شمال افريقية. فقتلوا رجالها 
واتلفوا  دورها  وهدموا  ونساءها  اوالدها  وسبوا 
في  الذهب  يفلح  ولم  قفر.  الى  فالت  مواردها 
هناك  يبقى  ولم  العرايا،  واكساء  اجلياع  اطعام 
قفل  ولكنه  فسدت  التي  الناس  احوال  ليصلح 
االندلس  مبنهوبات  محمال  اتى  حيث  من  راجعا 

وافريقيا، يقول ابن عذاري: 
   » ملا دخل موسى إفريقية، وجدها قد قحطت 
وخرج   )!!!( بالصيام  الناس  فأمر  شديداً؛  قحطا 
عبد  عليها  واستخلف  إفريقية،  من  موسى 
من  إفريقية  من  معه  موسى  وحمل  ابنه.  اهلل 
ملوك  من  ملكا  وعشرين  رجل  مائة  البربر  وجوه 
ما  بأصناف  معه  فخرجوا  ورهائن(؛  الروم)اسرى 
وفضتها  وذهبها  طرائفها  من  بلد  كل  في  كان 
ُسمع  وال  يحصى  ال  ما  وياقوتها،  وجوهرها 
مبثله)نهبوا اسبانيا نهبا(، حتى انتهى إلى مصر 
.. وكان موسى، قبل خروجه من املغرب، قدم عليه 
ولده مروان من السوس األقصى، وهو يجر الدنيا 
جرا. وملا وصل رسوله إلى أبيه، يعلمه به ومبا يأتي 
به من السبي، خرج إليه في وجوه الناس يتلقاه؛ 
فلما التقيا، قال مروان بن موسى: مروا لكل من 
يلقاني مع أبي بوصيفة وصيفة! فلما أمر بذلك، 
ورأى  وضجيجهم،  الناس  صياح  موسى  سمع 
مروان  ابنك  فقالوا:  هذا؟  ما  فقال:  حركاتهم؛ 

فقال  بوصيفة وصيفة!  للناس  أمر 
بوصيف  انتم  لهم  مروا  لهم: 
كلهم،  الناس  فانصرف  وصيف! 
وصيف  منهم  واحد  كل  ومع 
البشر  يتوزيع  »)يتباهون  ووصيفة 
واستعبدوهم  اسروهم  الذين 

واذلوهم في بالدهم(.
   في هذه اجملاعة وزع السبايا على 
ما  يجد  لم  شك  وال  النه  الناس 
شمل  وفرق  عوائلهم،  قتل  الذين  هؤالء  يطعم 
على  عبئا  الناس  فزاد  بيوتهم،  وخرب  اسرهم، 
عب. وقسم اجملتمع الى نصفني نصف من العبيد 
ولم  جياعا.  اصبحوا  وكلهم  االحرار  من  ونصف 
يجد لهم حلوال غير ان يأمرهم بالصيام. اما هو 
فعاد الى مصر ومنها الى الشام ليلقى هو وولداه 
من سليمان ابن عبد امللك بعضا مما سقوه للناس 
اقدامهم  وطأة  من  افريقيا  وشمال  اسبانيا  في 
رحمة  ودون  علم  دون  التراثيون  بها  يتفاخر  التي 
سوى  اسبانيا  تاريخ  من  يذكرون  وال  حياء،  ودون 
محاكم التفتيش، فيتغافلون عن اجملازر واالهوال 
حق  في  املبجل  تاريخهم  رجاالت  ارتكبها  التي 
شعوب لم تعتدي عليهم، بل وتبعد عنهم االف 
االميال.      وما ان استتب االمر للعرب والبربر في 
اسبانيا، حتى اشتعلت بينهم الصراعات واحلروب 
وبني  وجه؛  من  وبعضها،  العربية  القبائل  بني 
الصراع  عن  ناهيك  اخر.  وجه  من  والبربر  العرب 
ابن  العزيز  عبد  والية  منذ  وبعضهم  احلكام  بني 
عبدة،  ابي  ابن  حبيب  بواليات  ومروروا  موسى، 
وايوب ابن حبيب، واحلر بن عبد الرحمن، والسمح 
الكلبي،  بن سحيم  وعنبسة  اخلوالني،  مالك  بن 
االحوص،  بن  وحذيفة  الكلبي،  سلمة  بن  ويحي 
ومحمد االشجعي، وعبد الرحمن الغافقي، وعبد 
امللك بن قطن، وبلج ابن بشر، وكلثوم ابن عياض، 
وابي اخلطار، وثعلبة، والصميل بن حامت، ويوسف 
االحداث  تلك  على  وللوقوف  وغيرهم،  الفهري، 
مطالعة  الى  االعزاء  اصدقائي  احيلكم  الدامية 
املُغرب لكي تعرفوا  البيان  الثاني من كتاب  اجلزء 

حقائق كثيرة حجبها عنا املزورون.  

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

قدم في االندلس
من (البيان املغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب، جـ 2)

ميكن  الصمت،  بعد  شيء  أقرب  هي  املوسيقى 
معى  تخيل   وصفه  ميكن  ال  عما  بها  التعبير 
أطلق  مكان  فى  جالسا  نفسك  القارئ   عزيزى 
مطلق  لك  و    « املفضل  »ركنى  دائما  عليه 
وتختار »ركنك  أن تغمض عينيك  احلريه  مثلى  

لم  وأن   « املفضل 
واحد  لديك  ييكن 
فغمض عينيك  و 
تخلقه   أن  حاول  
فى  بنفسك 
واسرح  خيالك 
اخليال  هذا  فى 
مقطوعة  مع 
املوسيقى   من 

، ال تفكر فى شئ غيرماتسمعه  الكالسيكية  
تبدأ  الكلمات  تترك  فعندما  موسيقى   من 

املوسيقى.
للموسيقى  حبه  عن  عبر  أوسنت«  أتذكر«جاين 
بعباره فى منتهى البالغه وهى »بدون املوسيقى 
أنتابنى  األحساس  وهذا  فارغا«.  العالم  لي  يبدو 
حقاً عندما تعرض العالم كله ألزمة كرونا ، ولكن 
بدأت  عندما   ، األحساس  هذا  أنتهى  ما  سرعان 
فيروس  تفشي  ظل  في  العالم  حول  األوبرا  دور 
كورونا، كغيرها من املؤسسات ،  تلجأ إلى عرض 

تواصل  على  لتبقى   ، مسجلة،   قدمية  حفالت  
من  والتفاعل  التصفيق  وانتقل  اجلمهور،  مع 
املسرح الى منازل عشاق هذا النوع من املوسيقى 
الكالسيكية اجملبرين على البقاء في بيوتهم في 
خضم أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد وكان 
احلفله  شاهدت  ما  أبرز  من 
:اوركسترا  قدمتها  التى 
كابيتول السيمفونى« بأملانيا  

 SKYFALL بعنوان 
تضمن    CONCRTO
احلفل  جزئني  برنامج 
بالغناء  قام  األول 
 T h o m a s ر لتينو ا
وعزف  وقيادة    ،
ثم   ،  Wayne Marshall البيانو  على 
وهو  احلفل  برنامج  من  الثانى  اجلزء  جاء 
من  بعنايه  مختاره  موسيقه  مجموعة 
وبقيادة  بوند   جيمس  أفالم  موسيقى 

 Steven Lloyd املايسترو األجنليزى ستيفني لويد
Gonzalez وقد ابدع املايسترو ستيفن لويد  فى 
هذا احلفل فنجد  يداه املُنسجمتان مع بقية أجزاء 
جسده وتعبيرات عضالت وجهه مُيسك في إحدى 
مبسارات  يُحرُكها  ورفيعة  صغيرة  عصا  يديه 
اإليقاع  ، و ضبط  أو جانبياً  ونزوالً  راقصة صعوداً 

العازفني  جملموع  املَُوحد  والصوت 
يعزفون  وجعلهم  األوركسترا،  في 
بانسجام وكأنهم صوت في جسد 
بطريقة  ويتحرك  يتنفس  واحد 
أو  التسارع  نسبة  وحتديد  ُمَوّحدة   
التباطؤ في نبض املوازين اإليقاعية 
املوسيقي،  النص  منت  في  املتغيِّرة 
اآلالت  مختلف  بني  التوازن  وحتقيق 
على  املوسيقية 
حيث  من  أنواعها 
أو  الصوت  ُعلّو 

انخفاضه، أو لناحية كثافة اللون 
انصهاره  في  األساسي  النغمي 
املرافقة  النغمات  بقية  مع 
اللحنية   اجلُمل   وصل  بهدف    ،
بعضها ببعض ، لتشكيل الفكرة 
الدرامية  وتطويراتها  املوسيقية 

اخملتلفة. 
فى   «  Steven Lloyd   ” لويد  “ستيفن  وقد جنح 
مهاراتِه  على  أعتمد  هذا  كل  التأويلية،  قراءته 
بقدرات  زودته  أكادميية  دراسة  عبر  املُكتسبة 
تقنية في لغة اإلشارات وفي العلوم والنظريات 
وخبرات  اجلمال،  وعلم  الفن  وتاريخ  املوسيقية 
مع  واملرن  الواعي  اجلَماعي  العمل  في  متراكمة 

العازفني في األوركسترا ،  فكانت 
قيادته رشيقه وتفاعله مع باقى 
املوسيقني  فى وحده  متكامله 
على  واضحا  احساسه  وجاء 
فتفجده    ، نغمه   لكل  وجهه 
   ، آخرة   ومرة  كالفراشة   مرة 
مع  التركيز   شدة  من  كالصقر 
واجلدير  املوسيقيه  اآلالت  كل 
ستيفن  املايسترو   أن  بالذكر 
قائد  كان    Steven  Lloyd لويد 
السيمفونى   القاهرة  ألوركسترا 

فى فترة  )200٥ - 2007(.
البرنامج  املسجل على  احلفل  يقتصر جمال  لم 
ابداع  على  وأمنا  األوركسترا  وقائد  واملوسيقيني 
هذا  مصور  جنح  فقد   ، تصويراحلفل   وجمال 
الفيديو ان يشعرلنا بكل احساس ينبض باحلياة 
لكل آله موسيقية وتعبيرات للقطات فريده لكل 
العازفني وتفاعلهم بحب وشغف مع كل نغمه 
ومع قائد األوركسترا وكأننا نحن اجلمهور نتجول 
قمة  قرب   عن  نراهم  ألوركسترا    ا  اعضاء  بني 
،  لذلك عزيزى القارئ أحببت أن  األبداع واملتعة  
 Video-Premiere « أضع لينك  االفيديو  مبقالى
عنه  تبحث  »حتى     SKYFALL CONCERTO

وتستمتع به فى ركنك اخلاص!

عندما ترتك الكلمات تبداأ املو�سيقى!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

ع�سام احل�سري يعلن اعتزاله ر�سميا

أعلن عصام احلضري، حارس مرمى 
منتخب مصر السابق، اعتزال كرة 
احلضري،  وصرح  رسميا.  القدم 
البالغ 47 عاما، قائال إن الكرة هي 
زوجته الثانية وقد طلقها، مؤكدا 
املنظومة  تاني،  كرة  هلعب  »مش 
والقنوات  أخطاء  بها  بالكامل 
ورؤساء األندية يهاجمون بعضهم، 

وربنا يكون في عون الالعبني«.
أضيفه  ما  هناك  »ليس  وتابع: 

على  أجلس  ولم  مني،  أفضل  في مصر  مرمى  حارس  يوجد  فال  الكروي،  لتاريخي 
مقاعد البدالء سوى عام 1998 للحارس نادر السيد«.

الفترة األخيرة مثل عبداهلل  الالعبني تدربوا معه خالل  إن عددا من  وقال احلضري 
بكري، فيما رفض عروض حراس املرمى للتدريب معه، مطالبا إياهم باحلصول على 

إذن من مدربيهم.
وأضاف: »في حالة تقدمي عرض لي لتدريب الزمالك، سأرحب ألننا في عصر االحتراف، 
وإذا عرض علي تدريب حراس مرمى الزمالك واألهلي سأختار األهلي حتى لو بعرض 

أقل ماديا، مع احترامي للزمالك وجماهيره«.
تأسيسه، وكتب على  األهلي في ذكرى  النادي  إلى  وكان احلضري قد وجه رسالة 

حسابه الرسمي بـ«تويتر«، »11٣ سنة من اإلجنازات.. أعظم نادي في الكون«.
ويذكر أن احلضري لعب للنادي األهلي في الفترة بني 1996 إلى 2008 بعد انضمامه 

من فريق دمياط.
وحقق احلضري عدة بطوالت لألهلي على رأسها حصد دوري أبطال أفريقيا أعوام 

2001 و200٥ و2006 والسوبر األفريقي ٣ مرات.
كما ساهم في حتقيق الفريق األحمر املركز الثالث ببطولة العالم لألندية 2006، 

وفاز بلقب الدوري املصري 8 مرات وكأس مصر 4 مرات والسوبر املصري 4 مرات.

كشفت تقارير صحفية مصرية محلية 
عن األسماء املتوقع ترشحها النتخابات 
أعلن  حيث  اجلديدة.  املصري  الكرة  احتاد 
أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة االحتاد 

السابق، عن قائمة األسماء املتوقعة.
اللجنة  عمل  مدة  تنتهي  أن  املقرر  من 
اخلماسية التي تدير أعمال االحتاد املصري 
في  اجلنايني،  عمرو  برئاسة  القدم  لكرة 

٣1 يوليو اجلاري.
وقال مجاهد: »أعلنت أنا )أحمد مجاهد( 
وسيف زاهر عدم نيتنا الترشح، حتى لو 
الترشح  لوائح  الدورتني من  بند  إلغاء  مت 

لالنتخابات«.
اآلن  حتى  املرشحني  قائمة  أن  وأوضح 

جاءت على النحو التالي:
جمال  شوبير،  أحمد  ريدة،  أبو  هاني   «

عالم، صفي الدين بسيوني، مجدي عبد 
عامر  فريد،  حسن  كردي،  كرم  الغني، 
مجدي  الفتاح،  عبد  عصام  حسني، 
املتناوي، خالد لطيف، محمود الشامي، 
جمال  الوفا،  أبو  محمد  املصري،  حمادة 
السعيد،  عمرو  البلتاجي،  رضا  الغندور، 
محمد  البطاوي،  معتز  محرم،  أشرف 
رضوان، محمد شيحة،  هرماس  كشك، 
فتحي  فاروق،  محمد  عثمان،  سمير 
صالح  الغزاوي،  محمد  اهلل،  عوض 
خضر  فتوح،  خالد  سيف،  محمد  بدر، 
إيهاب  غرابة،  خالد  محمد  إبراهيم، 
نور  مرشد،  العزيز  عبد  عاصم  الكومي، 
رسالن، مصطفى أبو قمر، محمد باهي، 
مسعد،  إسالم  مجاهد،  إبراهيم  أحمد 

محمد رفعت«.

اأ�سماء متوقع تر�سحها لنتخابات احتاد 

الكرة امل�سري اجلديدة

خالل 45 يوما.. فيفا يلزم 

النجم كوليبايل ب�سداد مليون 

و400 األف دولر لالأهلي

»الأوملبية الدولية« توؤجل ر�سميًا دورة 

الألعاب لل�سباب يف دكار اإىل 2026

األوملبية  اللجنة  أرجأت 
أوملبياد  إقامة  الدولية 
عاصمة  دكار  في  الشباب 
عام  إلى  رسميا  السنغال 
وذلك   ،2022 من  بدالً   2026

بسبب تفشي وباء كورونا.
األوملبية  اللجنة  وقررت 
الدولية في اجتماع اجلمعية 
االفتراضي،  العمومية 
وامتناع  صوتاً،   90 بإجماع 
التأجيل  خطورة  على  ثالثة، 
اجمللس  بها  أوصى  التي 
التنفيذي يوم األربعاء املاضي 

بسبب تأجيل أوملبياد طوكيو من 2020 إلى 2021، وانتقال أحداث رياضية أخرى لتقام 
في 2022 وضغط إقامة خمس دورات أوملبية في ثالث سنوات.

وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولي، توماس باخ، إنه مت اتخاذ القرار باالتفاق بني الطرفني، 
بعد عرض تقدم به ماكي سال، رئيس السنغال.

تنظيم  علينا  ألعاب في 2022 سيكون  دورة  دكار ستستضيف  »إذا كانت  باخ:  وقال 
خمس دورات كبرى في ثالث سنوات فقط. وسيكون هذا عبئا ثقيال للغاية«.

واللجان  الدولية،  واالحتادات  الدولية،  األوملبية  للجنة  التأجيل  هذا  »يسمح  وأضاف: 
طوكيو  أوملبياد  تأجيل  جراء  بشدة  تأثرت  التي  أنشطتها  بتخطيط  احمللية،  األوملبية 

2020 واألحداث الرياضية األخرى - والعواقب املالية ألزمة فيروس كورونا«.

أصدر األهلي بيانا رسميا يعلن فيها إصدار االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« حكما بقبول الشكوى 
املقدمة من النادي ضد النجم الساحلي التونسي 

والالعب اإليفواري السابق سليماني كوليبالي.
وقال األهلي إن فيفا ألزم النجم كوليبالي بسداد 
غضون  في  أمريكي  دوالر  ألف  و400  مليون  مبلغ 
النادي  على  عقوبات  توقيع  سيتم  وإال  يوما،   4٥

التونسي واملهاجم اإليفواري.
أن  قبل   2017 في  لألهلي  وقع  قد  كان  كوليبالي 
يرحل رسمًيا عن النادي األحمر دون احلصول على 
إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع 
مليون  قدرها  الالعب  على  مالية  غرامة  األخير 

و400 ألف دوالر.
في  الساحلي  النجم  إلى  كوليبالي  وانتقل 
بالنادي  يربطه  عقد  على  وقع  حيث   ،2019 مايو 

التونسي ملدة أربع سنوات.
كالتالي:  الرسمي  موقعه  عبر  األهلي  بيان  وجاء 
بقبول  حكًما  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  »اصدر 
شكوى النادي املقدمة ضد نادي النجم الساحلي 
النادي  بإلزام  وذلك  كوليبالي،  سليماني  والالعب 
مبلغ  بسداد  متضامنني  والالعب  التونسي 
1.400.000 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى 1٥% فايدة 
تاريخ  حتى   2019 أكتوبر   ٣1 من  اعتبارًا  سنوية، 
أن  سبق  التي  الشكوى  ضوء  في  وذلك  السداد، 
الكابنت  تكليفات  إطار  في  األهلي،  بها  تقدم 
للقائمني  اإلدارة،  مجلس  رئيس  اخلطيب،  محمود 
القدم  كرة  بقطاع  القانونية  الشئون  على 

للحفاظ على حقوق النادي«.
وجاء في حكم االحتاد الدولي إبالغ النادي التونسي 
والالعب برقم احلساب على الفور وبشكل مباشر، 
نادي  إلزام  مع  عليهما،  املستحق  املبلغ  لدفع 

النجم الساحلي والالعب بتقدمي ما يفيد السداد 
حتى  اإليقاف  رفع  يتم  ولن  الدولي،  االحتاد  إلى 
كل  بتسلمه  الدولي  االحتاد  األهلي  النادي  يبلغ 

مستحقاته.
املبلغ  دفع  عدم  حالة  في  أنه  القرار  شمل  كما 
املستحق، باإلضافة إلى الفوائد املنصوص عليها 
 4٥ غضون  في  والعبه  التونسي  النادي  قبل  من 
يوًما، بدًءا من إخطار النادي األهلي برقم احلساب 

البنكي سيطبق ما يلي:
العبني  أي  تسجيل  من  الساحلي  النجم  - حظر 
جدد سواء على الصعيدين احمللي أو الدولي، حتى 
ثالث  أقصاها  وملدة  املستحق  املبلغ  سداد  يتم 
فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع احلظر 

بالكامل مبجرد دفع املبلغ املستحق.
املستحق  املبلغ  دفع  عدم  استمرار  حالة  في   -
التأديب  إلى جلنة  املسالة  القرار حتال  مبوجب هذا 

واالنضباط بـ»فيفا«.
الرسمية  املباريات  في  الالعب  مشاركة  حظر   -
 6 أقصاها  وملدة  املستحق  املبلغ  سداد  حتى 
أشهر، ويتم رفع احلظر بالكامل مبجرد دفع املبلغ 

املستحق.
املبلغ املستحق مبوجب هذا  - في حالة عدم دفع 
والتأديب  االنضباط  جلنة  إلى  املسألة  حتال  القرار 

بـ»فيفا«.
القدم  لكرة  املصري  االحتاد  بإخطار  األهلي  وقام 

بالقرار إلخطار نظيره التونسي ملتابعة تنفيذه.
مستوى  على  نادٍ  أول  هو  األهلي  النادي  أن  يذكر 
األندية،  تراخيص  الئحة  يوظف  األفريقية  القارة 
التي تنص على عدم مشاركة األندية في البطوالت 
األفريقية اخملتلفة اذا كان عليها مديونيات للغير 

سواء العبني أو أندية أو أي جهات أخرى.
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ما هو جير األسنان
 يُعتبر جير األسنان على أنه الطبقة والرواسب املعدنّية 
تتكّدس  التي  األبيض(  باللون  أو  وشفافة  لزجة  )طبقة 
وتتراكم على الطبقة اخلارجية من األسنان نتيجة بعض 
املشروبات أو األطعمة التي نتناولها يوميا، باإلضافة إلى 
اإلهمال في تنظيف األسنان واالعتناء بها؛ حيث إّن هذا 
من  واألهم  األسنان مبظهٍر سيء،  إلى ظهور  يؤدي  اجلير 
ذلك هو حدوث أمراض ومشاكل باللثة واألسنان نحن في 
يجب  لذلك  وفقدانها،  األسنان  مثل تسّوس  غنًى عنها 

التخلص من هذه الطبقة في أسرع وقت ممكن.
ملاذا يجب التخلص من اجلير؟

اللثة  تصيب  التي  املشاكل  من  العديد  اجلير  يسبب   
واألسنان: 

تشكل بيئة مالئمة لعيش البكتيريا وتكاثرها، مما يسبب 
بدل  األحمر  إلى  لونها  وحتول  وانتفاخها  اللثة  التهاب 
اللون الزهري أو الوردي الفاحت، وفي حاالت متقدمة نزيف 
اللثة، عند تنظيف األسنان، أو عند األكل أحياناً، خاصة 

اخلضار أو الفواكه القاسية عند قضمها. 
تراجع  إلى  يؤدي  مما  واألسنان  اللثة  بني  الفراغ  اجلير  ميأل 
اجلذور،  يضعف  ممّا  األسنان،  جذور  نحو  لألسفل  اللثة 
ويؤّدي إلى تخلخل األسنان وارتخائها ومن ثم تساقطها.

البكتيريا حولها،  يسبب تسوس األسنان بسبب تراكم 
ممّا يؤّدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

كيف أتخلص من جير األسنان
إزالتها  الصعب  اجلير طبقة صلبة فمن  فإن  ذكرنا  كما 

بني  أّنها  خاصة  وتفتيتها، 
األسنان وفي مناطق ضيقة جداً، 
األسنان،  طبيب  بزيارة  فينصح 
اجلير  من  سيخلصك  وعندها 
بواسطة  إّما  كامل،  بشكٍل 
تدخل  امنة  رفيعة  يدوية  أدوات 
بني األسنان وبني اللثة، فيتفتت 
أو  األسنان،  على  امللتصق  اجلير 
وهي  األلتراسونيك،  طريق  عن 
اهتزازات فوق صوتية تقوم أيضاً 
زيارة  ومواظبة  استمرارية  يجب  وايضا  اجلير  بتفتيت 

طبيب االسنان بشكل دوري ومنتظم.

كيفية إزالة جير األسنان

قلة الأج�سام امل�سادة بني املتربعني تثري 

خماوف من موجة كورونا ثانية

النطاق  أن  األمراض  ملكافحة  األملاني  كوخ«  »روبرت  معهد  أعلن 
بفيروس  يُذكر  اتصال  له  يكن  لم  أنه  يبدو  السكان  من  العريض 
املضادة  األجسام  مستويات  على  بناء  وذلك  املستجد،  كورونا 

املوجودة بني املتبرعني بالدم.
لفيروس  مضادة  أجسام  على  العثور  مت  املعهد،  بيانات  وبحسب 

كورونا املستجد في دم 1.٣% فقط من املتبرعني.
من  ثانية  موجة  حدوث  إمكانية  يعني  هذا  أن  إلى  املعهد  وأشار 

العدوى في حال زاد تفشي املرض مجدداً.
جتدر اإلشارة إلى أن وجود أجسام مضادة في الدم هو عالمة على 
قد  والذي  كوفيد19-،  الرئة  مرض  تسبب  التي  بالعدوى،  اإلصابة 

يؤدي إلى املوت.
وفقا للمعهد، مت فحص 1169٥ عينة من املتبرعني بالدم في أبريل 

املاضي.
وقال رئيس املعهد لوتار فيلر إن النتائج عززت االعتقاد »بأن غالبية 
السكان رمبا لم يتصلوا بعد بالفيروس وال يزالون عرضة لإلصابة«.

البالغني  ألن  متثيلية،  ليست  البيانات  أن  من  فيلر  حذر  ذلك،  ومع 
األصحاء فقط هم من ميكنهم التبرع بالدم. ومن املقرر نشر نتائج 
حتى  يوماً   14 كل  بالدم  املتبرعني  بني  املضادة  األجسام  دراسات 

نهاية سبتمبر املقبل.
مملكة النحل

على طريقة  جديداً  النحل ضوءاً  ملمالك  األخيرة  الدراسات  ألقت 
من  مباشرة  االنسان  بعد  العلماء  يصنفها  التي  الكائنات  عمل 
حيث التكوين االجتماعي. وتوزيع العمل متشّعب جداً في مملكة 
النحل. فهناك النحل الذي يجمع املاء ويأتي به الى القفير للحفاظ 
على مستوى معني من الرطوبة. وهناك النحل الذي يتولى إبعاد 
املادة  يجمع  الذي  النحل  وهناك  اخلارج.  الى  الهالك  النحل  بقايا 
الذي،  النحل  هناك  ثم  القفير.  في  خلل  كل  إلصالح  الصمغية 

برائحة أجنحته، يرشد النحل الضائع إليه.
تنتقل  تعقيداً، فهي  تزداد وظائفها  السن  النحلة في  تقدم  ومع 
من تنظيف البيوض الى إطعام النحالت الصغيرة ثم الى خدمة 
الى  الذهاب  يقتضي  إذ  املؤن،  جمع  طراً  الوظائف  وأخطر  امللكة. 

العالم اخلارجي احلافل باألخطار.

الذي  املناعة  مستوى  يدرسون  اخلبراء  يزال  ال 
حصل عليه املتعافون من فيروس كورونا، رغم 
أشهر، حسب  عدة  عن  تقل  ال  رمبا  مدتها  أن 
ما قالت اليوم اجلمعة رئيسة قسم األمراض 
اجلديدة في منظمة الصحة العاملية ماريا فان 

كركهوف.
وأوضحت اخلبيرة »في فيروسات كورونا أخرى، 
مثل ميرس وسارس في 200٣، امتدت املناعة 
12 شهرا وأكثر«، مضيفًة أنه »لن ميكن حتى 
اآلن التحقق إذا كانت مقاومة فيروس كورونا، 
ستكون لفترة مشابهة ألنه حديث الظهور«.
وأقرت فان كركهوف بأنه مبدئياً »يطور الذين 
يصابون بالفيروس ردة فعل مناعية وأجساماً 
مواجهة  في  احلماية  من  قدراً  توفر  مضادة 
هذه  قوة  مدى  نعرف  ال  لكننا  ثانية،  عدوى 

احلماية وال فترة استمرارها«.
أنحاء  ومعامل من جميع  أن خبراء  وكشفت 
لكن  جماعي،  بشكل  املناعة  على  العالم 
املرضى  متابعة  مبواصلة  اآلن  حتى  يوصى 

املتعافني.

متلملوا تنحفوا!

هو  التململ  ان  لوحظ 
حلرق  فاعلة  طريقة 
وقد  احلرارية.  الوحدات 
بعض  أن  الباحثون  وجد 
الناس يبددون بالتململ 
يعادل  ما  والتلوي 
كيلومترات  عدة  هرولة 
الذي  والبحث  يومياً. 

فينكس  في  للصحة  الوطنية  املعاهد  مركز  في  علماء  يجريه 
بعض  يزداد  ملاذا  ملعرفة  املبذول  اجلهد  من  جزء  هو  أريزونا،  بوالية 
 177 الدراسة  وشملت  البنية.  نحيفي  آخرون  ويظل  بدانة  الناس 
متطوعاً أقام كل منهم في غرفة تنفس مفروشة ألربع وعشرين 
ساعة، وقيست طاقتهم املستهلكة من خالل مراقبة مستويات 
االوكسيجني وثاني أوكسيد الكاربون في الغرفة. في نهاية النهار 
كان بعضهم حرق 800 وحدة في التحرك جيئة وذهوباً وفي حرکات 
عصبية كالقرع والنقر بأصابع القدم واليد، بينما استهلك آخرون 

100 وحدة فقط. 
ووجد الباحثون أن النساء النحيفات كن أكثر متلمالً من البدينات، 
ولم تصح هذه املقارنة مع الرجال. فالثقيلو الوزن يستهلكون من 
الطاقة عندما يتململون أكثر مما يستهلك الرجال الرشيقون، الن 
حتريك الوزن الثقيل يتطلب حرق مقدار ال يستهان به من الوحدات 

احلرارية.  

ال�سحة العاملية: املناعة 

املكت�سبة من كورونا رمبا 

ت�ستمر �سهورًا

التوتر يزيد احتمال الإ�سابة لفريو�ض كورونا

املنازل  في  الصحي  احلجر  أدى 
املاضية  القليلة  األشهر  في 
املهنية  األنشطة  تقليل  إلى 

واالجتماعية بشكل كبير.
الشعور  إلى  وباإلضافة 
من  مجموعة  رفعت  بالعزلة، 
ذلك  في  مبا  األخرى  العوامل 
املالية،  واملتاعب  البطالة، 
بالفيروس  بالعدوى  والتهديد 

مستويات التوتر لدى العديدين. 
ونشر الدكتور شيلدون كوهان أستاذ علم النفس بجامعة كارنيغي ميلون 
في بيتسبرغ، بنسلفانيا، مقاالً يشير إلى أن االضطراب النفسي االجتماعي 

يزيد قابلية اإلصابة بالفيروسات التنفسية مثل فيروس كورونا اجلديد.
 Perspectives onمجلة في  اجلاري  يوليو   8 في  املنشورة  ورقته  وفي 
السلوكية،  التغييرات  عن  الناجت  التوتر  بني  ربط   Psychology Science
مثل التباعد االجتماعي، ووضع الكمامات من جهة، وزيادة احتمال اإلصابة 

بفيروس كورونا من جهة أخرى.
التعرض ألمراض  النفسية في  دور االضطرابات  الضوء على  البحث  وسلط 

اجلهاز التنفسي.
من  بيانات  وجمعوا  بالفيروس،  مصابني  غير  مشاركاً   ٣94 الباحثون  وجند 
واالكتئاب،  القلق  مثل  العواطف  من  مجموعة  تقيس  التي  االستبيانات 

واستخدموا أيضاً مؤشر اإلجهاد حلساب مستويات اإلجهاد بشكل عام.
ثم تعرض املتطوعون من خالل قطرات األنف لـ ٥ فيروسات تنفسية، قبل 

عزلهم 6 أيام ملعرفة الذين سيصابون بالعدوى منهم.
اإلجهاد  أعلى في مؤشر  درجات  الذين سجلوا  املتطوعني  إن  الباحثون  وقال 
مع  مقارنة  مرة،   2.16 بنسبة  بالفيروسات  لإلصابة  عرضة  أكثر  كانوا 

املوجودين في الطرف السفلي من املؤشر.
اإلجهاد خطر  زاد  ملاذا  أو تستنتج  تفسر  ال  ذاتها  الدراسة في حد  أن  ورغم 
من  الكثير  إنتاج  أن  افترضت  أنها  إال  التنفسية،  بالفيروسات  اإلصابة 
وسيالن  احتقان  مثل  املرض  أعراض  ظهور  إلى  يؤدي  االلتهابي  السيتوكني 

األنف، حسب موقع ميديكال ديلي.
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ال�سحك خري دواء

عمر مومياء

في  يتجوالن  زوجان  كان 
بباريس،  اللوفر  متحف  أرجاء 
بحالة  مومياء  واستوقفتهم 
في  النظر  ودققا  جداً.  جيدة 
اللوحة  على  كتبت  التي  العبارة 
هذه  وكانت  فوقها،  املوضوعة 
العبارة هي: » 1٣٣٣ق.م« فدهشت 
وسألت  العبارة  هذه  من  الزوجة 

زوجها:
- ماذا تعني هذه األرقام؟

- لست أدري بالضبط.. لعله رقم 
ليس  إذ  داهمتها،  التي  السيارة 

من املعقول أنه عمرها!
هل أنت ظمأن لهذه الدرجة؟

 نزل املسافر من حجرته بالفندق 
حلارس  وقال  الليل  منتصف  في 

الفندق:
وحمل  املاء،  من  كوبا  أعطني   -
الكوب وصعد مسرعاً إلى غرفته. 
ثم ما لبث أن عاد مسرعاً وطلب 
ذلك  وكرر  املاء،  من  أخرى  کوبة 
الذي  األمر  أكثر من خمس مرات، 

جعل احلارس يسأله أخيراً:
- هل أنت ظمآن إلى هذه الدرجة؟
هناك  بظمآن،  لست  أنا   .. ال   -

حريق في حجرتي!

من عجائب االرقام

 ٣ رقم مكون من  ای  اخذت  إذا     
ثم   11 الرقم  في  وضربته  اعداد، 
لكان   ،91 الرقم  في  الناجت  ضربت 
الناجت في كل مرة هو نفس الرقم 
مثال  مرتني،  به مكررا  بدأت  الذي 

ذلك: 
 4٣2 = 91 × 47٥2 = 11 × 4٣2   

4٣2

بصمة
كالطريق  أعياد  دون  من  »احلياة 
الطويلة اخلالية من أي نزل«... من 

اقوال
دميقريطس الفيلسوف اليوناني 

ال مستحيل حتت الشمس

اذا سمعت أحداً يقول أن ال شيء 
مستحيالً، فاسأله ان يحمل عدة 
التزلج على كتفه ويدخل من باب 

دوار.

ال تسرق! 
علق  املتاجر  لسارقي  حتذير  في 
داخل مركز هوجن التجاري مبدينة 
جيرارد في والية أوهايو األمريكية: 
»ال تسرق، اهلل سیراك وهوجن قد 

يراك أيضا«.

إهداء في محله

الى  كتبه  أحد  مؤلف  أهدی   
»مبعنى  اآلتية:  بالعبارات  زوجته 
مهدی  الكتاب  هذا  املعاني،  من 
التي  زوجتي  الى  فهو  الي،  مني 

أهدت نفسها الّي«.

الغراء 

والغرية 

من الرجال الذين آثروا 
حياتهم  يقضوا  ان 
بال زواج روبير شومان 
الوحدة  بناة  أحد 
سئل  وملا  االوروبية. 
أجاب:  السبب  عن 
متحيص  »بعد 
أني  وجدت  املسألة، 
السياسة.  أفضل 
مغرية،  كاملرأة  فهي 

لكنها أقل غيرة«.

لغز بولي�سي

وجد شخص منتحرا منذ ثالثة أيام وكان املنتحر قد  شنق 
و  األبواب  وأغلق  الغرفة  سقف  على  مربوط  بحبل  نفسه 
الشبابيك من الداخل وكان هنالك مسافة حوالي متر بني 
قدميه و األرض و لم يكن في الغرفة أية كرسي أو منضدة 
الصعود عليه.فكيف حصل  آخر ميكن  أي مكان مرتفع  أو 

ذلك؟
احلل باملقلوب

وضع حتت قدميه قالبا من الثلج.
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امللكوت وكان يتحدث  الى  شخص ما ذهب 
مع مالك الرب:

الشخص: هل لي أن أسأل سؤال؟ 
ترى  ان  ستسأل...تود  ماذا  أعرف  املالك: 

املسيح بالتأكيد! أليس كذلك؟
سؤال  لدى  احلقيقة...ال...بل  في  الشخص: 

آخر!
من  االول  هذا  آخر؟!  سؤال  )بتعجب(  املالك: 

نوعه! وما هو هذا السؤال؟
الشخص: أين أجد البابا فالن؟

املالك: من البابا فالن؟
البابا  تعرفه!  ال  إنك  استحالة  الشخص: 
فالن هو الذي احبه اجلميع، واحترموه وكانت 
كلماته كالسيف على رقابنا! كم أضحكنا، 
املعجزات  يصنع  وكان  الكثير!  علمنا  وكم 

ايضاً!
كسب  الذي  بالطبع...فهو  اعرفه  بل  املالك: 

تعظيم الناس الى ابعد احلدود!
الشخص: متام...هو بالفعل...أحسنت!

املالك: وما شأنه؟!
الشخص: ابداً، فأنا ال أراه هنا!

املالك: نعم، ليس هو ههنا!
عن  وماذا  عجيبة!  ههنا؟!  ليس  الشخص: 

االسقف الفالني؟!
املالك: ومن هو هذا أيضاً؟

الشخص: هو حامي االميان! فكم حرم أناس 
عن  ودافع  االميان،  مشككي  وطرد  ضالة، 
الطوائف  بل وحارب  الطقس بكل جوارحه! 

االخرى!
املالك: أعرفه طبعاً...ليس هنا هو االخر!

ابونا  عن  ماذا  أكثر(  )يحتار  الشخص: 
الشعب  في  يعظ  كان  من  هو  العالني؟! 

وعلمهم اآلداب واالخالق وااللتزام!
كاهناً  كان  جيداً...فهو  أعرفه  قطعاً  املالك: 
كنيسته  يدير  االول...وكان  العيار  من  إدارياً 
بيد من حديد، وال يعرف رحمة وال هوادة في 

كنيسته!
الشخص: بالضبط هو!

املالك: لآلسف هو ايضاً غير موجود!
ان  يعقل  وهل  هذا؟!  كيف  الشخص: 
ثالثتهم غير موجودين هنا، وانا موجود! هؤالء 
كالمهم  أنفذ  وكنت  االعلى!   مثلي  كانوا 
وتعاليمهم كلها بدقة وحزم! فكيف اكون 

انا هنا وهم ليسوا مبوجودين؟!
املالك: ومن قال لك إنك هنا؟

الشخص: ماذا تقصد؟
املكان  هذا  أترى  بأصبعه(  )يشير  املالك: 

البعيد هناك؟
الشخص: نعم أراه!

وستجد  اذهب  هناك!  مكانك  انت  املالك: 
الثالثة معك!

الشخص: )بحماسة( الثالوث؟!
املالك: ال...الثالثة الذين طلبتهم! 

والبصق  الشتائم  انواع  كل  اتلقى  أن  وقبل 
االفاضل،  القراء  من  الغاضبة  واالميوچيهات 
اود ان أوضح اوالً أني وإن كنت قد أبدو لكم 
أنى اقصد اشخاصاً معينني في مخيلتكم، 
إال أنني ال أقصد أناساً بعينهم! فأنا أعرض 
البطريرك،  كان  فإن  أشخاصاً!  ال  مناذجاً 
لعمق  بشعبه  يسمو  ال  عام،  بشكل 
وليس  املسيح،  شخص  ومعرفة  ومحبة 
حب وتعظيم شخصه هو، فهو ال يستحق 
ان يذكر! وان كان االسقف ال يجمع اخلراف، 

بني  الكراهية  زرع  عن  يكف  وال  يبددها،  بل 
أعضاء جسد املسيح، فخير له ان لم يولد؛ 
والكاهن الذي يدير فقط وال يفتقد وال يظهر 
في  ويلقى  يقطع  أن  له  فاألفضل  محبة، 
النار. والشعب الذي يجعل كل تلك النماذج 
هو  مصيره  باملسيح،  ويساويهم  »آلهة« 
ايضا أن يحيا، الى االبد، بعيداً كل البعد عن 

املسيح…مبا فيهم أنا.

وهذا ليس بكالمي، فهو مكتوب في متى 7:
الَْيْوِم:  ذلَِك  ِفي  لِي  َسَيُقولُوَن  َكِثيُروَن   22   
! أَلَْيَس بِاْسِمَك تََنبَّأْنَا، وَبِاْسِمَك  ، يَا رَبُّ يَا رَبُّ
اٍت  ُقوَّ َصَنْعَنا  وَبِاْسِمَك  َشَياِطنَي،  أَْخرَْجَنا 

َكِثيرًَة؟
أَْعرِْفُكْم  لَْم  إِنِّي  لَُهْم:  أَُصرُِّح  َفِحيَنِئٍذ   23

! اذَْهُبوا َعنِّي يَا َفاِعلِي اإلِثِْم! َقطُّ

و في متى 2٥ : ٣1 - 46: 
31 »وََمَتى َجاَء ابُْن اإلِنَْساِن ِفي َمْجِدِه وََجِميُع 
يَْجلُِس  َفِحيَنِئٍذ  َمَعُه،  يِسنَي  الِْقدِّ امْلاَلَئَِكِة 

َعلَى ُكرِْسيِّ َمْجِدِه.
َفُيَميُِّز  ُعوِب،  الشُّ َجِميُع  أََماَمُه  وَيَْجَتِمُع   32
اخْلِرَاَف  الرَّاِعي  مُيَيُِّز  َكَما  بَْعٍض  ِمْن  بَْعَضُهْم 

ِمَن اجْلَِداِء،
َعِن  وَاجْلَِداَء  مَيِيِنِه  َعْن  اخْلِرَاَف  َفُيِقيُم   33

الَْيَسارِ.
تََعالَْوا  مَيِيِنِه:  َعْن  لِلَِّذيَن  امْلَلُِك  يَُقوُل  ثُمَّ   34
يَا ُمَبارَِكي أَبِي، رِثُوا امْلَلَُكوَت امْلَُعدَّ لَُكْم ُمْنُذ 

تَأِْسيِس الَْعالَِم. 
41 »ثُمَّ يَُقوُل أَيًْضا لِلَِّذيَن َعِن الَْيَسارِ: اذَْهُبوا 
ِة إلِبْلِيَس  َعنِّي يَا َمالَِعنُي إِلَى النَّارِ األَبَِديَِّة امْلَُعدَّ

وََمالَئَِكِتِه،

ُجْعُت  ألَنِّي   42
تُْطِعُمونِي.  َفلَْم 
َفلَْم  َعِطْشُت 

تَْسُقونِي.
َفلَْم  ُعرْيَانًا  تَأُْوونِي.  َفلَْم  َغرِيًبا  ُكْنُت   43

تَْكُسونِي. َمرِيًضا وََمْحُبوًسا َفلَْم تَُزورُونِي.
 ، رَبُّ يَا  َقائِلنَِي:  أَيًْضا  ُهْم  يُِجيُبونَُه  44 ِحيَنِئٍذ 
أَوْ  َغرِيًبا  أَوْ  َعْطَشانًا  أَوْ  َجائًِعا  رَأَيَْناَك  َمَتى 

ُعرْيَانًا أَوْ َمرِيًضا أَوْ َمْحُبوًسا وَلَْم نَْخِدْمَك؟
45 َفُيِجيُبُهْم ِقائاًِل: احْلَقَّ أَُقوُل لَُكْم: مِبَا أَنَُّكْم 
لَْم  َفِبي  األََصاِغرِ،  هُؤالَِء  بِأََحِد  تَْفَعلُوُه  لَْم 

تَْفَعلُوا.
46 َفَيْمِضي هُؤالَِء إِلَى َعَذاٍب أَبَِديٍّ وَاألَبْرَارُ إِلَى 

َحَياٍة أَبَِديٍَّة«

وكما هو مكتوب ايضاً في رسالة كورنثوس 
األولى 1٣:

وَامْلاَلَئَِكِة  النَّاِس  بِأَلِْسَنِة  أَتََكلَُّم  ُكْنُت  إِْن   1
نَُحاًسا  ِصرُْت  َفَقْد  َمَحبٌَّة،  لِي  لَْيَس  وَلِكْن 

. يَِطنُّ أَوْ َصْنًجا يَرِنُّ
األَْسرَارِ  َجِميَع  وَأَْعلَُم  ٌة،  نُُبوَّ لِي  َكانَْت  وَإِْن   2
وَُكلَّ ِعلٍْم، وَإِْن َكاَن لِي ُكلُّ اإلمِيَاِن َحتَّى أَنُْقَل 

اجْلَِباَل، وَلِكْن لَْيَس لِي َمَحبٌَّة، َفلَْسُت َشْيًئا.
َسلَّْمُت  وَإِْن  أَْمَوالِي،  ُكلَّ  أَْطَعْمُت  وَإِْن   3
َمَحبٌَّة،  لِي  لَْيَس  وَلِكْن  أَْحَترَِق،  َحتَّى  َجَسِدي 

َفالَ أَنَْتِفُع َشْيًئا.

املعصية... فوق  أحد  تقدم...ال  ما  على  وبناًء 
وال التقوى هي باملظهر أو بالعجائب واآليات، 
بل باحملبة واألعمال احلسنة التي تظهر عمق 

اإلميان باملسيح! 

دردشة... بالعربي الفصيح:
اذهبوا عني...!

بقلم: مينا ماهر

إن الفهم العلمي للشمس يتطور بشكل 
عشر  التاسع  القرن  بداية  وحتى  بطيء، 
التكوين  حول  العلماء  معارف  كانت 
محدودة،  طاقتها  ومصدر  للشمس  املادي 
الشمس  حول  املعارف  هذه  وستظل 
التقدم  مع  تتطور  الشمسي  والنظام 
العلمي ومع وجود بعض احلاالت الشاذة في 
سلوك الشمس والعصية على التفسير.   

1 - الشمس هي إحدى جنوم مجرتنا - مجرة 
درب التبانة - التي حتوي نحو 200 مليار جنم. 
2 - يشكل الهيدروجني ثالث أرباع مكونات 
في  فهي  البقية  أما  الشمسية،  الكتلة 
 1.69% نسبة  وجود  مع  هيليوم  معظمها 
من  األرض(  كتلة  من   5,628 تعادل  )والتي 
األكسجني  متضمنة  األثقل  العناصر 

والكربون والنيون واحلديد وعناصر أخرى.
٣ - تنتمي الشمس وفق التصنيف النجمي 
الفئة  إلى  الطيفية  الطبقات  على أساس 
األشعة  ألن  أصفر،  قزم  بأنه  ويعرف   .G2V
األصفر  الطيف  في  أكثر  تكون  املرئية 
على  من  الشمس  تبدو  وعليه  واألخضر. 
سطح الكرة األرضية ذات لون أصفر وذلك 
على الرغم من لونها األبيض بسبب النشر 

اإلشعاعي للسماء للون األزرق.
    ويشير الرمز G2 إلى درجة حرارة السطح 

والتي تصل تقريباً إلى 5778 كلفن، )حوالي 
5500 درجة مئوية( بينما يشير الرمز V إلى 
أن الشمس هي جنم من النسق األساسي 

صغير  جنم  بأنه  الفلك  علماء  يعتبره  أي 
وضئيل نسبياً.

من  أكثر  بريق  ذات  الشمس  أن  يُعتقد   -  4
%85 من جنوم مجرة درب التبانة التي هي في 
إلى  أقرب  وكنجم  حمراء.  أقزام  معظمها 
األرض فإن الشمس هي أكثر األجرام ملعاناً 
الشمس  هالة  وتتمدد  األرض،  سماء  في 
ما  مشكلًة  الفضاء  في  مستمر  بشكل 

يعرف بالرياح الشمسية. 
٥ - حتتل الشمس املرتبة الرابعة من حيث 
إلى  األقرب  جنم  الـخمسني  ضمن  الكتلة 
سنة   17 مسافة  على  تقع  )جنوم  األرض 
ضوئية من األرض(، في حني أن أقرب النجوم 

من األرض بعد الشمس هو القنطور األقرب 
الذي يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية.   

والنجوم  اجملرات  الكون  في  شيء  كل   -  6
مدارها  في  دورتها  تكمل  فالشمس  تدور؛ 
اجملري أو السنة اجملرية في حوالي 225–250 

مليون سنة. 
عن  الشمس  مسافة  متوسط  تبلغ   -  7
وهذه  كم  مليون   149.6 حوالي  األرض 
املسافة تتغير بتحرك األرض من األوج إلى 

احلضيض. 
األرض  إلي  الشمس  الضوء من  ينتقل   -  8
الضوئية  والطاقة  ثوان،  و9  دقيقة   8 خالل 
التمثيل  لعملية  مهمة  الشمسية 
الضوئي وأيضا لتأمني مناخ وطقس األرض. 
الثقافات  بعض  وفق  الشمس  اعتبرت   -  9
كان  السنوات  مئات  وحتي  كإله.  القدمية 
أن  يتصورون  ملعتقداتهم  ووفقا  البشر 
األرض هي مركز اجملموعة الشمسية، بل أن 
األرض هي مركز الكون وكان يعتقد بدوران 
 - العكس  وليس   - األرض  حول  الشمس 
وكاد ذلك ان يكلف العالم الفلكي جاليليو 
اجملموعة  مركز  أن  الصحيح  ولكن  حياته، 
الشمسية هو الشمس  ودوران األرض حول 
نفسها ومدارها حول الشمس هما أساس 
التقومي  يعد  حيث  الشمسي،  التقومي 

السائد اليوم بجميع أنحاء العالم. 
10 - زمن دوران األرض حول نفسها وعليه 
الديناصورات 21  اليوم كان في عصر  طول 
ساعة وبعد ماليني السنوات سيطول اليوم 
هذا  عاملنا  ففي  ساعة.   28 من  أكثر  الي 
واألشياء  والزمان  املكان  متغير  شيء  كل 

واملطلق الثابت الوحيد هو اهلل اخلالق.  
11 - سوف تختفي الشمس بعد حوالي ٥ 
مليار سنة ولكن قبل ذلك ستتمدد فتؤدي 
من  تباعا  تالمسها  التي  الكواكب  لتبخر 
األقرب )عطارد( إلى األبعد وضمنها األرض. 

سوف  الشمس  خسوف  ظاهرة   -  12
األرض  عن  القمر  يبتعد  عندما  تختفي 
ستقل  احلالة  هذه  وفي  الكافي،  بالقدر 
حاالت املد واجلزر الناجتة عن كتلة القمر الي 
الثلث والذي سيحدث حينها فقط بسبب 

كتلة الشمس.

12 حقيقة هامة حول جنم ال�سم�ض

ا.د. ناجي اسكندر
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اشعر مبرارة حينما يعطون تعريفا 
كدينا  ويضعونها  املسيحية  عن 
مثل باقي االديان. فيجب ان نؤمن 
املسيحية حياة؛  ان  متاماً  ونتيقن 
عقائد،  مجموعة  ليست  فهي 
وال مجموعة شرائع وفرائض، وال 
مجموعة  وال  قوانني،  مجموعة 
نظريات او ايديولوچيا. املسيحية 

حياة. هي حياة اهلل. فاملسيحية ليست تركيباً فلسفياً 
بل هي حياة اهلل نفسه. وإن كانت هي حياة اهلل نفسه، 
فهي إذاً حياة احملبة وحياة املغفرة وحياة القداسة. بل إن 

املسيحية هي طريق التأله.
العظيم  قال  الكلمة،  جتسد  كتاب  من   ٥4 الفصل  في 
اثناسيوس: »ألن كلمة اهلل صار إنساناً لكي يؤلهنا نحن، 
اآلب  على معرفة  لكي نحصل  نفسه في جسد  وأظهر 

الغير املنظور«
فالهدف احلقيقي لكل إنسان مسيحي هو ان يتأله، أي ان 

يصير إلهاً، اَي ان يشترك في احلياة اإللهية.
اآلب  لنا  يعلن  لم 
إال في شخص ابنه 
ألن  املسيح  يسوع 
أحد  يره  »لم  اآلب 
االبن  ولكن  قط 
هو  الذي  الوحيد 
هو  اآلب  حضن  في 
 .)18  :1 )يو  خبر« 
فقد خبر يسوع ابن 
ألنه  اآلب  عن  اهلل 
»بهاء مجده ورسم 
جوهره« )عب 1: ٣(.

املسيح هو  ويسوع 
االبن األزلي فهو ابن 
اهلل وكلمته وصورة 

واتخذ  الزمن  إلى  اَي دخل  إنساناً  الزمان  جوهره، صار في 
حياته  اإلنسان  في  ليجسد  أي  اإلنسان  ليؤله  جسداً 
مبعنى ان يجسد في االنسان احملبة، والعطاء، واملسامحة، 
واملغفرة، على مدى الزمن والتاريخ. إذاً الهدف األسمى ألي 
إنسان مسيحي هو ان يتأله، أي ان تكون له حياة املسيح، 
أهل  إلى  رسالته  في  الرسول  بولس  معلمنا  قال  كما 
فيلبي: »لي احلياة هي املسيح واملوت ربح« )فيلبي 1: 21(.

فيكون لإلنسان حياة املسيح، حب املسيح، عطاء املسيح، 
نعمة  تتحقق  كيف  هو  اآلن  والسؤال  املسيح....  غفران 

التأله في اإلنسان او كيف يصير اإلنسان إلهاً؟
خلق اهلل اإلنسان على صورته ومثاله، اَي حراً ذَا إرادة حرة.. 
سواء  موقعة  يختار  ان  االنسان  يستطيع  اإلرادة  وبهذه 
يصير  ان  شاء  إذا  لذلك  عنه.  خارجاً  أو  اهلل  مع  يكون  ان 
إلهاً، فهو قادر بنعمة اهلل ان يبلغ إلى الكمال. فاإلنسان 
يصل إلى التأله عندما يحقق اإلنسانية املوضوعة فيه، اَي 
عندما يصير إنساناً حقاً. فحينما قال املسيح: »فكونوا 
كاملني كما ان أباكم السماوي كامل« )متى ٥: 48(، هو 
بهذه اآلية ال يعطي حتدياً للبشرية؛ ألن املسيح ال يعطي 
متناول  في  وصية  هي  بل  للتنفيذ،  قابلة  غير  وصية 
وتتحقق  اهلل  نعمة  على  يتكل  الذي  املسيحي  االنسان 
االنسانية احلقة فيه. فان يكون االنسان إنساناً حقيقياً، 

تتجسد فيه حياة املسيح؛ وهذا هو التأله.
اما بالنسبة للبعد اخلالصي للتأله، فهذا مت في جتسد ابن 
اهلل وِفي التدبير الذي أمته في الصليب والقيامة، إذ لوال 
املثال  إلى  يبلغ  القوة لكي  هذا العمل ملا استرد االنسان 

الذي دعاه اليه اهلل منذ بدء اخلليقة.
إذاً  احلياة.  هذه  في  تبدأ  االرض،  على  تبدأ  التأله  رحلة  ان 
هي  بل  االنسان،  بتأله  اإلميان  إلى  دعوة  هي  فاملسيحية 
الطريق لتأله االنسان، فنحب كما أحب اهلل، ونغفر كما 

غفر اهلل. املسيحية اذا ليست دينا بل هي املسيح فينا!

اشعر مبرارة
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

عيد  من  الكنيسة  أنشودة  هي 
القدس  الروح  بحلول  مروراً  الصعود 
يوم اخلمسني من قيامة الرب يسوع 
“فلنسبح  األموات  بني  من  املسيح 
أسم الرب ألنه باجملد متجد )إشارة إلى 
قيامة املسيح وصعوده إلى السماء(، 
وأرسل  السموات  أعلى  إلى  صعد 
لنا البارقليط، روح احلق املعزي. آمني. 
ينشدون  املؤمنون  هليلويا”. ويستمر 
اهلل  أبن  املسيح  بصعود  متهللني 
إلى السماء. وكيف كان هذا سبباً أن 
كانت  أن  بعد  أبوابها  السماء  تفتح 
بغواية  منها  آدم  خروج  منذ  مغلقة 
احلبيب  يوحنا  شهد  لقد  الشيطان. 
بهذا في رؤياه “ورأيت باباً مفتوحاً في 
املسيح  صعود  ِعَظم  إن  السماء“. 
“أبن اإلنسان” حامالً بشريتنا إلى اآلب 
ابنه  وجه  في   - عنا  يرضي  ما  لكي 
أن   - املسيح  يسوع  واحلبيب  الوحيد 
سرعان ما انسكبت محبة اهلل اآلب 
التالميذ،  على  القدس  الروح  بحلول 
املسيح  يسوع  وجه  في  عنا  راضياً 
“ألن محبة اهلل اآلب قد انسكبت في 
يصير  هذا  القدس”.   بالروح  قلوبنا 
واقعاً حياً - وليس ذكرى - بفعل الروح 
القدس - عندما يصلي املؤمنون في 
الكنيسة “كما كان هكذا يكون من 
جيل إلي جيل وإلي دهر الدهور أمني”. 
مبا  وتسبيحهم  نشيدهم  ويكملون 
اإلثنني  “جعل  املقال  عنوان  في  جاء 

واحداً، أي السمائيني واألرضيني”.
إن هذه األنشودة حتوي أعماق الهوت 
الكنيسة،  في  املسيحي  اخلالص 
هو  فكما  النهائي.   هدفه  ومتثل  بل 
دائماً في منهج التعليم والروحانية 
الالهوت  تقدم  فإنها  األرثوذكسية، 
صالة  هيئة  في  به  تؤمن  الذي 
اإلميان  وتسبيح. لذلك فإن ما حفظ 
عصور  عبر  األرثوذكسي  والالهوت 
الكنسية  الصلوات  هو  التاريخ 
حتسم  بذلك  وهي  )ليتورجيا(. 
قد  الهوتي  جدل  أي  في  وتفصل 
هي  الكنسية  فالليتورجية  ينشأ. 
الذي  األرثوذكسي  إلمياننا  مرجعية 
وحفظه  الرسل  آبائنا  من  تسلمناه 
الرب  ويسبحون  به  يصلون  اآلباء، 

اإلله.
األنشودة  تلك  اليوم هو عن  ومقالنا 
السمائيني  أي  واحداً،  اإلثنني  “جعل 
واألرضيني”. فنبدأ بقول بديهي، أنه ال 
استحقاق أو حقوق ملِا هو َعَدم وغير 

موجود.
اإلنسان ليست حٌق  لذلك فحياة    *
له ولكن نعمٌة مجانية، ألن اهلل خلق 

اإلنسان من َعَدم.
في  ظهر  املسيحية  إله  أن  ومعروٌف 
اجلسد لُيعيد هذه احلقيقة إلى وعي 
عنه  غابت  أن  بعد  اإلنسان  وكيان 
حياة  مجال  عن  غربته  طول  بسبب 

اهلل بعد سقوط وموت آدم. 
التي  البيولوجية  اإلنسان  حياة  إن 
اإلنسان  حياة  وأيضاً  نعرفها، 
التي ال يعرفها أغلب البشر،  األبدية 
بإله  جوهرياً  ارتباطا  مرتبطة  هي 
ابن اهلل  املسيح  - يسوع  املسيحية 
حتى   - وسطنا  وسكن  جتسد  الذي 
اإلنسان  بحياة  املناداة  جعل  أنه 
“أتيت  الناس  بني  لبشارته  عنواناً 
لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل 

)احلياة األبدية(”.
اهلل”  “صورة  هو  اهلل  أبن  فاملسيح 
البدء  في  آدم  عليها  اهلل  خلق  التي 
كما قال الكتاب “نخلق اإلنسان على 
د  صورتنا”. وأيضاً هو الذي جتسد وجدَّ
سقطت  أن  بعد  اإلنسان  طبيعة 
جديدة  خليقة  فجعلها  آدم،  في 
متَّمه  الذي  والتقديس  التبرير  بفعل 
لبسها  التي  اإلنسان  بشرية  في 
أنا  أقدس  أجلهم  “من  بالتجسد 
في  املسيح  متََّمه  ما  فكل  ذاتي”. 
الذي  اإلنسان  أجل  من  كان  جتسده 
اهلل.  أبن  املسيح  ناسوت  في  متثَّل 
لقبه  اهلل”  “أبن  املسيح  أحب  لذلك 
ما  هذا  أكثر.  وكرره  اإلنسان”  “أبن 
اإلله  الرب  الكنيسة  به  تسبح 
السمائيني  أي  واحداً،  اإلثنني  “جعل 
واألرضيني”. وهذا حتقق من أجلنا في 
شخص وأقنوم املسيح الواحد باحتاد    
“أبن اهلل” و”أبن اإلنسان” في شخص 

املسيح الواحد.
ال  الناس  أكثر  أن  العجيب  ولكن 
عن  أذهانهم  يغلقون  بل  يؤمنون! 
الفهم. فبينما هم يقبلون ويؤمنون 
)عليقة(  شجرة  في  اهلل  بظهور 
يقبلون  ال  فإنهم  النبي،  ملوسى 
يسوع  هو  أنسان  في  اهلل  بظهور 

املسيح “اهلل الظاهر في اجلسد”. 
ال  الوحيد  اهلل  ابن  جتسد  خبر  إن 
البشري.  الفهم  علي  تستعصي 
في  يكون  أن  سبحانه  هلل  فحاشا 
تدبيره تناقض، فيأتيهم مبا ال يقبله 
عقلهم الذي خلقه لهم ليساعدهم 

في معرفته. 
اغترابه  إلى  أدي  اإلنسان  سقوط  إن 
هي  والتي  اهلل.  حياة  مجال  عن 
اإلنسان  حق  وليست  نعمة  أساساً 
النتيجة  فكانت  استحقاقه.  أو 
 - الساقط  اإلنسان  انحصر  أن 

وبتشجيع من إبليس - واستغرق في 
النعمة.  وليس  االستحقاق  مفهوم 
بل   - للهالك  مستحق  أنه  مبعنى 
الهالك بسبب عصيانه هلل.  أبن  هو 
ونسى أن وجوده الزال نعمة وبالتالي 
بل  منه،  تيأس  لم  اهلل  نعمة  فإن 
اإلنسان  تيأس منه. فعاش  أن  حاشاً 
حتت وطأة “اخلوف” من املوت والهالك 
الذي هو أكبر أعداء اإلنسان )واملرض 
متعددة  روافد  هي  إلخ،   … واجملهول 

للخوف املدمر لإلنسان(. 
إن غياب الوعي بالنعمة اإللهية من 
كيان اإلنسان يغلق على اإلنسان في 
اجلحيم إلى األبد. ورمبا هذا ما قصده 
اليهود  لرؤساء  قوله  من  املسيح 
“تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيالً 
جتعلونه  كسبتموه  ومتي  واحداً. 
فناموس  منكم”.  أكثر  جلهنم  ابنا 
أيدي  على  وتوراة موسى حتولت  اهلل 
بشري  وجهد  ممارسات  إلى  اليهود 
لذاته،  اإلنسان  تبرير  أجل  من  شاق 
وهيهات أن يكون هذا. ولكن العجب 
أنه نشأت أديان أخرى بنفس مفهوم 
اهلل  لنعمة  ورافضة  تقريباً  اليهود 

في املسيح يسوع ربنا! 
على  تقوم  املسيحية  فإن  لذلك 
اإلنسان.  جهاد  على  ال  اهلل،  نعمة 
من  املسيح  لتجسد  اهلل  تدبير  إن 
سقط،  الذي  اإلنسان  خالص  أجل 
جاء تأكيداً مطلقاً لنعمة اهلل وعدم 
استحقاق اإلنسان. والتي استعلنها 
آلدم،  األول  اخللق  في  لإلنسان  اهلل 
خالل  من  اخللق  جتديد  في  وكررها 

جتسد املسيح… أساساً نعمة.
التي  اهلل  لنعمة  الوحيد  والسبب 
استعلنت في خلق اإلنسان ثم جتديد 
أحب  “هكذا  اهلل  حب  هو  خليقته، 
الوحيد  ابنه  بذل  حتى  العالم  اهلل 
بل  به  يؤمن  من  كل  يهلك  ال  لكي 

تكون له حياة أبدية”.
األديان  على  القائمني  معظم  أن 
النعمة  دفن(  أي  )طمر  يطمرون 
أن  بحجة  اإلنسان  بجهاد  ويتغنون 
التخاذل  إلى  يؤدي  النعمة  حديث 
في  وهم  الصالح،  الطريق  وترك 
مخلوق  اإلنسان  أن  عن  غافلون  هذا 
فال  إلهه.  صورة  هو  الذي  احلب  على 
توجد فتاة حُتب عريسها حتت تهديد 
أن  ميكن  إنسان  يوجد  وال  السالح، 
اهلل  اجلحيم.  رعب  حتت  اهلل  يُحب 
عدله  إن  بل  ورحمة.  ونعمة  محبة 
عدل  فإن  لذلك  لصفاته.  انعكاس 
اهلل هو شفاء وخالص وغفران وليس 

انتقام وموت ... والسبح هلل. 

“جعل اإلثنني واحداً، أي السمائيني واألرضيني”... 
أنشودة الكنيسة ومعانيها الالهوتية

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )117(



Saturday, July 25th, 2020 - Issue (166)ال�صبت  25 يوليو 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صاد�س وال�صتون بعد املائة عامل بال حدود21

الوليات املتحدة

»ما�سك اآب«.. م�ساهري هوليوود 

ي�سجعون على و�سع الكمامات

تطّوع عدد من مشاهير هوليوود بينهم روبرت دي نيرو ومورجان فرميان 
للتوعية  قصيرة  مصّورة  فقرات  سلسلة  في  أصواتهم  لتسجيل 
املتحدة في  الواليات  أنحاء  الكمامات، سُتعرض في كل  بأهمية وضع 

إطار مبادرة أطلقتها والية نيويورك.  
وحتمل هذه احلملة عنوان »ماسك آب أمريكا« )أمريكا، ضعي كمامتك(، 
»ترايبيكا  مع  بالتعاون  كومو  أندرو  نيويورك  حاكم  أطلقها  وقد 

انتربرايزس« التي تتولى تنظيم مهرجان ترايبيكا السينمائي.
غير  ألشخاص  مشاهد  فيه  وتظهر  ثانية   ٣0 فيلم  كل  مدة  وتبلغ 
محددي الهويات يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(، مرفقة بتعليق صوتي من أحد املشاهير.
القصيرة  املصّورة  املقاطع  أحد  على  الصوتي  تعليقه  في  فرميان  وقال 
»عندما تضعون كمامة، تكسبون احترامي، ألن كمامتكم ال حتميكم 
أنتم، بل حتميني أنا«. وأضاف »أضع كمامتي ألحميك. أيها األمريكيون، 
كونوا أقوياء كنيويوركّي، وضعوا كمامة«. وكانت والية نيويورك األكثر 

تأثراً إلى األن بجائحة )كوفيد-19( بني الواليات األمريكية.
تبعاً  املتحدة  الواليات  أنحاء  كل  في  املقاطع  هذه  تُعرَض  أن  ويفترض 
للحملة  متنحها  أن  اإلعالم  لوسائل  ميكن  التي  اإلعالنية  للمساحات 

مجاناً.  

جورجيا

زواج بني األ�سنة النريان

مت عقد مراسم زواج »رالف ديل« وعروسه في بهو منزل خشبي حتيط به 
ألسنة النيران. العريس يعمل رجل مطافئ وقد شارك في احلفل زمالؤه 
ألسنة  إخماد  في  بنجاح  مبهمتهم  قاموا  وقد  اإلطفاء،  فريق  أعضاء 

النيران احمليطة بالعروسني! 

جاكارتا

دم الثعابني واطالة العمر!

ارتشاف بعض  اإلندونيسية، على  لتقاليدهم  تبعاً  أهل جاکارتا  يقبل 
قطرات من دم الثعابني املعالج، ظنا منهم أنه يفتح الشهية للطعام 

ويسهم في إطالة العمر!

�سيدين

عن عمر يناهز 224 عامًا

 مت في حفل مهيب تشييع جنازة »شیکیا« عن 224 عاماً. ويرجع سر 
تناول شرائح  على  في طعامها  اعتمادها  إلى  املعمرة  العجوز  الكلب 

اخلضر املسلوقة التي كان يعدها لها صاحبها األسترالي.
الطريف أن صاحب الكلب قد ورث رعايتها بعد أبيه وجده!

لندن 

قلم يكافح ال�سرقة!

اسمك  به  تكتب  حبر  قلم  األقالم:  صناعة  عالم  في  اختراع  أحدث 
على  وأيضاً  واجملوهرات،  كاحللي  الثمينة  مقتنياتك  كل  على  وعنوانك 

أجهزة التلفاز والكاميرات.
الكتابة بهذا القلم ال ترى بالعني اجملردة، وإمنا بأجهزة خاصة لدى إدارة 

الشرطة مما يضمن لك استعادة مقتنياتك إذا تعرضت للسرقة.

ادي�س ابابا

اطالق خدمة جديدة جلذب ال�سياح

أطلقت إثيوبيا خدمة جديدة لتوفير املزيد من الراحة للسياح 
في إطار خطة واسعة لتحسني البنى التحتية املتعلقة بخدمة 
الزوار األجانب، حيث تسعى أديس أبابا لتعزيز مكانتها كوجهة 

سياحية جذابة في أفريقيا. 
والثقافة  السياحة  وزيرة  كاسو  هيروت  أطلقت  والسبت،   
اإلثيوبية، خدمة النقل املباشر بسيارات أجرة راقية للسياح من 

املطار إلى أماكن اإلقامة.
السياحي  املوسم  ذروة  من  أشهر  قبل  اخلدمة  إطالق  ويأتي 

اإلثيوبي الذي يبدأ في أكتوبر حتى أبريل من كل عام.
التحتية  البنى  مجال  في  ثورة  أبابا  أديس  العاصمة  وتشهد 
الدولي  »بول«  مطار  تطوير  تضمنت  السياح،  بخدمة  اخلاصة 
إلى جانب عدد من الفنادق الفاخرة، فضالَ عن مبادرات لتحديث 

خطوط القطار الداخلية والشوارع الرئيسية.
أنها  إذ  فقط،  النقل  مجرد  على  اجلديدة  اخلدمة  تنطوي  وال 
تأهيل  عبر  عامليا،  إلثيوبيا  المعة  صورة  تقدمي  تستهدف 
السائقني للحديث باللغات األجنبية وخفض التلوث البيئي في 
وجهة  كأهم  نفسه  ويقدم  اخلالبة  بطبيعته  يعتز  الذي  البلد 

لسياحة املغامرات في أفريقيا.
توفير  يتضمن  الفوائد«  »متعدد  املشروع  إن  كاسو  وأوضحت 
خدمة أرقى للسياح القادمني عبر مطار أديس أبابا، وفي نفس 
الكربون  انبعاثات  خفض  عبر  البيئي  التلوث  تخفيف  الوقت 
الصادرة عن السيارات القدمية. وستقوم وزارة السياحة بتدريب 
باللغات  للتعامل  وتأهيلهم  اجلديدة  السيارات  على  السائقني 

األجنبية. 

لندن

ت�سريبات عن مقر عاملي جديد 

لـ«تيك توك«

محادثات  بإجراء  توك  تيك  لتطبيق  املشغلة  الشركة  قامت 
املاضية  القليلة  األشهر  مدى  على  البريطانية  احلكومة  مع 
جلعل مقرها في لندن. وقال املصدر إن لندن من بني عدة أماكن 

تدرسها الشركة ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
ولكن  دراستها.  يجري  التي  األخرى  األماكن  بعد  يتضح  ولم 
الشركة تعاقدت مع شخصيات بارزة في كاليفورنيا هذا العام 
من بينها كيفن ماير أحد املديرين التنفيذيني السابقني لشركة 
والت ديزني ليكون الرئيس التنفيذي لتيك توك ومقره الواليات 

املتحدة.
شكوك  بسبب  واشنطن  في  كبيرا  تدقيقا  توك  تيك  وتواجه 
بأن الصني رمبا جتبر الشركة على تسليم بيانات املستخدمني. 

ومتلك تيك توك شركة بايت دانس التي مقرها الصني.
املوجهة  االتهامات  للبعد عن  وتبذل تيك توك قصارى جهدها 
سياسة  من  جزء  هو  أمريكي  تنفيذي  رئيس  تسمية  و  إليها، 
أن  إلى  وأشارت  األمريكي.  السوق  في  تواجدها  عن  الدفاع 
خوادمها تقع في الواليات املتحدة وال تخضع للقوانني الصينية.

ويُحّقق تطبيق »تيك توك« رواًجا كبيرًا لدى املراهقني خصوًصا 
بفضل فيديوهاته الطريفة املتمحورة بشكل كبير على الرقص 
العالم  حول  املليار  من  مستخدميه  عدد  ويقرب  واملوسيقى. 
وهذه ليست املرة األولى التي تعمل فيها واشنطن على فرض 

عزلة على الشركات الصينية.
على مشكالتها  كبير  إلى حد  ركزت  الشركة  إن  املصدر  وقال 
في الواليات املتحدة خالل األسابيع القليلة املاضية ولكنها لم 
تستبعد لندن كمكان محتمل ملقرها الرئيسي اجلديد. وأضاف 
أنه من املتوقع أن تزيد تيك توك بشكل كبير عدد العاملني فيها 
األعوام  خالل  الصني  خارج  األخرى  الرئيسية  واملواقع  لندن  في 

املقبلة.
مع  مباحثات  جتري  زالت  ما  توك  تيك  إن  قال  مصدرا  ولكن 

احلكومة البريطانية. وامتنعت تيك توك عن التعليق. 

املانيا

�سراويل �سد 

»التمزق« لع�ساق 

الدراجات النارية

مخصصة  جينز  سراويل  عن  النقاب  األملانية  بوزه  شركة  كشفت 
لعشاق ركوب الدراجات النارية مبيزات أمان جديدة. 

بنسيج  متتاز   Denver اجلينز  سراويل  أن  األملانية  الشركة  وأوضحت 
خارجي مدعم بألياف كيفالر املنسوجة معها بإحكام، وهو ما يجعلها 
أثناء  راحة  للتمدد  القابلة  املواضع  وتضمن  واالهتراء.  للتمزق  مقاومة 

القيادة، وتدعم بوزه اجلينز اجلديد بواقيات في منطقة الركبة.
كيفالر  ألياف  من  و٥.%6  القطن  من   %92 من  اخلارجية  املادة  وتتكون 
املقاومة للتمزق و1.٥% من مادة إيالستان.  ومن ناحية أخرى تستخدم 

بوزه قطنا بنسبة 100% للمادة الداخلية.
للرجال  مختلفة  بقياسات  اجلديدة   Denver اجلينز  السراويل  وتتوفر 

والنساء على حد سواء بسعر يبدأ من 2٣0 يورو تقريبا )2٥8 دوالر(.

هانوفر

مذابح ال�سفادع

أصدرت حكومة مدينة هانوفر األملانية قرارا مبنع السفر ليالً على إحدى 
الطرق السريعة املمتدة بطول البحيرة اجملاورة للمدينة.

ولقد جلأت حكومة املدينة إلصدار هذا القرار؛ إليقاف مذابح الضفادع 
التي تلقی مصرعها حتت عجالت السيارات. 

طوكيو

عد�سات ل�سقة للحيوانات!

على  الصقة  عدسات  وضع  فكرة  باليابان  احليوان  علماء  استحدث 
عيون األبقار لتقوية إبصارها ومعاونتها على اكتشاف املراعي اخلضراء 

لتحسني انتاجها من اللنب احلليب.
تقوية  بالفعل في  الالصقة قد جنحت  العدسات  تركيب  وكانت جتربة 

درجة إبصار القطط والكالب والديوك الرومي!

اإيطاليا

�سياحة و�سفر فر�سة نادرة.. �سياحة بـ2 

يورو يف بلدة رائعة

لعشاق الهدوء واألماكن اخلالبة، قدمت إحدى البلدات اجلبلية اإليطالية 
عرضا رائعا قد ال يتكرر لقضاء عطلة وسط طبيعة منطقة شيلينتو 
الساحرة التي تعد من أهم املناطق السياحية جنوبي البالد، فقط بـ 2 
يورو في اليوم. وأطلقت البلدة سان ماوروالبروكا التي يبلغ عدد سكانها 
٥00 نسمة في مقاطعة ساليرنو بإقليم كمبانيا الساحر وتقع على 
بعد خطوات من املياه الكريستالية الصافية لبحر بيشوتا هذه املبادرة 

التجريبية للسياح لقضاء هذه العطلة الفريدة من نوعها.
فسرت صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية السبب، وقالت، من أجل إعادة 
إنعاش وتشجيع السياحة اإليطالية الداخلية في صيف مرحلة ما بعد 
وباء كورونا، قرر مجلس البلدة استخدام املبنى اململوك للهيئة البلدية 
 Monsignor Pasquale الواقع في ساحة مونساينور باسكوال أليجرو

Allegro  للسكن السياحي.
وأوضحت، توجد غرف لإليجار ملدة ال تزيد عن 7 أيام والفرصة حتى ٣0 

من سبتمبر املقبل.
احمللية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  إلى  املبادرة  تهدف 
وتنشيط اإلسكان والتجاري والسياحة والضيافة في البلدة اإليطالية 

الصغيرة.
كما يجب على السياح الذين يختارون عطلة “الـ2 يورو” اجملئ وبحوزتهم 

“الوسائد “ ألنها غير شاملة هذا السعر املنخفض للغرف املؤجرة.

فلورن�سا

رحلة حمامة

قطعت حمامة منزلية مسافة ٥7٣ کیلومتر في رحلة دامت ثالث سنوات 
وثمانية أشهر، عادت بعدها إلى عشها مبدينة فلورنسا اإليطالية!
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Canadians deserve answers 
on Trudeau’s third ethics 
scandal in three years
The Prime Minister can’t help 
himself.
Canadians know now that the 
Prime Minister handed al-
most a billion-dollar contract 
to a charity that not only had 
close ties to the Liberal Party, 
but which paid his family 
nearly $300,000 to appear at 
its events. 
Every day the scandal seems 
to deepen. 
Just this week, we learned the WE orga-
nization stood to make over $40 million 
by running this program.
A program that the government could 
have easily run by itself.
Justin Trudeau and his Liberal Finance 
Minister, Bill Morneau, failed to remove 
themselves from cabinet discussions re-
garding the contract, despite them both 
having close family ties to the charity. 
It’s clear that a criminal investigation is 
warranted. Conservatives have written to 
the RCMP to encourage them to pursue 
this case.
This is the third ethics scandal Justin 
Trudeau has faced in the last three years. 
The first, when he was found guilting 
of accepting a paid vacation to a luxury 
island. And the second, when he was 
found guilty for his involvement in the 
SNC-Lavalin Corruption Scandal. 

While residents and busi-
nesses here in Markham are 
focused on Canada’s eco-
nomic recovery and getting 
back on their feet after these 
difficult times, Justin Trudeau 
is continuing to let Canadians 
down. Parliament must im-
mediately be recalled so that 
we can get to the bottom of 
this.
Conservatives are calling for 
all of the documents related 
to the contract to be made 
public. Every single Cabi-

net Minster must answer for their part 
in approving this massive contract. The 
Ethics Commissioner, the Finance Com-
mittee, and the Government Operations 
Committee must all accelerate their in-
vestigations into this case. The Ethics 
Committee must reconvene to hear from 
witnesses. In addition, the Auditor Gen-
eral and the Procurement Ombudsman 
must investigate.
Canadians deserve answers and the 
Prime Minister and Liberal government 
must be held accountable. Conserva-
tives will not rest until Canadians have 
answers.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Government Needs To Be Accountable and Transparent 

In the Holy Book of To-
bit 12:15, the Archangel 
Raphael reveals his name 
and his true identify, 
while affirming that he is 
“one of the seven, who 
stand before the Lord.” 
Archangel Michael is mentioned in 
the Holy Book of Daniel, the Holy 
Book of Revelation, and the Holy 
Catholic Epistle of St. Jude. In the 
Holy Gospel according to St. Luke, 
Chapter 1, Archangel Gabriel dis-
closes his identity to Zacharias as 
“Gabriel, who stands in the presence 
of God,” thus, asserting that he is 
indeed another one of the seven. St. 
Luke also reveals that it is the Angel 
Gabriel who was sent to St. Mary for 
the annunciation of the incarnation 
of the Lord (Luke 1). It is also pre-
sumed that the angel who appeared 
to St. Joseph in a dream telling him 
to flee to Egypt and then later to re-
turn from Egypt is also Archangel 
Gabriel, as well (Matthew 2).
As for the other four, Archangel 
Suriel is associated with Ezra the 
scribe/priest. Archangel Suriel is 
sometimes referred to as “Uriel”. 

The names of the Arch-
angels Sarathiel, Seda-
kiel, and Ananiel, are not 
mentioned in any of the 
Holy Scriptures. Other 
Orthodox Churches and 
Roman Catholics ac-

knowledge the archangels but use 
slightly different versions of these 

names. The origins of their names 
are not known, but the Oriental and 
Eastern Orthodox Churches are in 
agreement that these three unknown 
angels are among the seven archan-
gels and their names are symbolic of 
their relationship to God

Where can I find information about Archangels 
Sedakiel, Sarathiel, and Ananiel?

- 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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Write It Out!

I love to write. When I wrote my 
first book a few years ago, it was 
a long and tiring process. But my 
passion for sharing information 
and my experiences in words drove 
me to continue to write, page by 
page, until I had an entire book!
I also love to journal. Writing down 
about my vacations, school year, 
or even just my day is fun for me. 
I like to look back on my journal 
and read through what I did two or 
three years ago - it is quite nostal-
gic for me!
We’ve talked before about how 
sharing or expressing our emotions 
is important. When we talk about 
our feelings and label them, we feel 
better. We are better able to cope 
with our experiences and to handle 
difficult emotions.
What about writing down our emo-
tions? Does this have any effect? 
Well, this study is one example that 
shows that writing down our emo-
tions can actually have important 
effects on our mood and function-
ing. In this study, participants were 
about to take a math test. Half the 
group were given a piece of paper 
and pen and told to write about 
how they felt before the test. The 
other half didn’t write about their 
emotions. Interestingly, the group 
that did not write about their emo-
tions (but were anxious) showed a 

relationship between their anxiety 
and marks. In other words, anxiety 
without writing about it was re-
lated to lower marks. BUT, those 
who wrote down about their wor-
ries did not show a relationship to 
their mark. So, those who wrote 
about their study performed as they 
normally would have, regardless of 
their anxiety.
What does this mean? In simple 
terms, it means that when we write 
down our emotions, we 
do not allow them to 
control us or to screw 
our experiences and per-
ceptions. We are able to 
identify our emotions 
and move on. However, 
when we don’t express 
our feelings (for exam-
ple, through writing), we 
get bogged down, and 
this affects our function-
ing and experiences.
So, does this mean you 
must write down every 
single emotion you ex-
perience? No, not at all. 
In fact, even just ver-
bally speaking about 
your emotions is helpful. 
But it does serve an important to 
be able to write down about how 
we feel. If you can, try getting a 
journal (or even use an app on your 
phone!) and begin writing about 
your day and your feelings. When 
you are encountered by tough situ-
ation, take time to write about it 
and identify your emotions as they 
are. I guarantee that you will real-

ize a big difference in how you are 
able to cope with the emotion and 
the entire experience. You will be 
able to understand what exactly 
you are feeling, why this situation 
is making you feel that way. Then, 
you can ride through the emotion 
and take steps to make the experi-
ence less distressing/difficult for 
yourself. Similarly, writing about 
the experience after it is over can 
help you reflect and realize what 

you learned from it, how you dealt 
with the whirl of emotions, and 
what you can do differently next 
time.  Even if it is ONE WORD 
such as ‘ANGRY!”, you will still 
feel some relief in identifying the 
emotion.
Try it today! Grab a pen and paper 
(or your finger and your phone....), 
and try writing down how you feel!

So what’s going on with China?
In the last six months, the world has 
had to confront a devastating pandem-
ic, with its origins in China. There is 
plenty of criticism to go around about 
how various countries handled the 
pandemic, but China’s government 
was unique in its efforts to actually 
suppress information about the out-
break early on. If the Chinese state 
had simply been transparent about the 
problem from the beginning, we would 
not be in this mess to nearly the same extent.
As a result of this pandemic, then, one might suppose that China’s 
leaders would be feeling a bit sheepish right now. They might 
want to use this time to avoid confrontation, look helpful, and re-
evaluate. But, in fact, the opposite has been the case. This global 
pandemic has actually coincided with increasing aggressiveness 
by the Chinese state on multiple fronts. 
Chinese soldiers have launched aggressive action over a disputed 
border with India. Recent confrontations resulted in the death of 
20 Indian soldiers, and an unknown number on the Chinese side.
Chinese leaders have effectively ended special status for Hong 
Kong by imposing a so-called “national security” law which al-
lows people to be prosecuted for simply expressing their opinions. 
This violates the Chinese state’s international commitments and 
the fundamental human rights of the people of Hong Kong. 
New evidence shows that Chinese leaders are committing geno-
cide against the country’s Uyghur Muslim minority – putting peo-
ple in concentration camps and forcibly sterilizing women as part 
of an apparent attempt to eradicate this community. 
There also continues to be multiple Canadians detained in China. 
In the well-known cases of Michael Kovrig and Michael Spavor, 
the government of China has now explicitly acknowledged that 
their arrest was in retaliation for Canada’s lawful arrest of a promi-
nent Chinese businesswoman. Canada lawfully arrested someone 
based on our obligations under international law. The Chinese 
state responded by taking hostages. 
The Chinese government is also seeking to project its influence 
here in Canada. The special committee on Canada-China rela-
tions was uncovering all sorts of revealing information about how 
the Chinese state seeks to influence politics in Canada, until that 
committee was shut down because of COVID-19. Despite the de-
mands of all three opposition parties, the Liberals have refused to 
allow the Canada-China committee to resume its work analyzing 
Chinesew state interference in Canada.
The actions of the Chinese government present a real and growing 
national security threat to Canada. They are willing to interfere in 
other countries to a brazen extent, and are seeking to extend their 
power far beyond their borders. COVID-19 reminds us that what 
happens over there has a big impact on us right here.
As a result of these concerns, I have recently become a co-chair of 
a new organization called IPAC (the Inter-Parliamentary Alliance 
on China, online at https://www.ipac.global/). IPAC is a multi-
partisan international organization seeking to promote a more ef-
fective global response to the growing influence of the Communist 
Party of China. 
Canada badly needs to take steps to protect itself. I believe that we 
need to pass tough new laws responding to foreign interference 
and impose sanctions on Chinese officials involved in gross viola-
tions of human rights and international law. We should take these 
steps now, before it is too late.

Democracy is under threat in Canada

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
My life can be mea-
sured in hours, I 
serve by being de-
voured. Thin, I am 
quick. Fat, I am 
slow. Wind is my 
foe. What am I?
Answer for the last 
issue:
The man’s son

By: 

Philo Girgis
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