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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef 
Tax Specialist 

Nady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاري 
الضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 
South

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

و�سط مطالب باإنتخابات مبكرة...

اإتهامات حتيط بوزير املالية تدفعه للتنحي 

وتعيني فريالند خلفا له

هل تدق م�صر طبول احلرب مع تركيا على 

الأرا�صي الليبية؟

اأخرتاق الألف 

من ح�صابات الأفراد لدى 

وكالة الأيرادات الكندية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد
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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

  Ghabryal Law Barrister & Solicitor  
مكتب غربيال للمحاماة

ي�صكر 

الأ�صتاذ / اأحمد فاروق 

بالقن�صلية العامة امل�صرية مبونرتيال 

علي خدماته اجلزيلة للجالية امل�صرية بكندا

وعمالء مكتب غربيال للمحاماة
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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

العاملية  الصحة 
بال  مصابون  حتذر: 
ينشرون  أعراض 
آسيا  في  كورونا 
والهادئ ...........ص11

دراسة تؤكد فاعلية 
الكمامة »القماش« 
في وقف انتشار وباء 
كورونا............... ص 8

االجتماعية  الدوائر 
أشخاص   10 حتى 
حتى  مستمر 
2021... وإغالق احلدود 
األمريكية  الكندية 

إلى 21 سبتمبر
...........................ص 9

تاريخي  اتفاق سالم 
اإلمارات  بني 
برعاية  وإسرائيل 
أمريكية...........ص11

راأي املحـــــــرر

هل ينجح ثنائي »بايدن - كمال« يف الفوز؟

بايدن«،  »جو  �أعلن  �حلايل،  �أغ�سط�س  من  ع�سر  �حلادي  يف 

�سي�سغل  من  عن  �لدميقر�طي  �حلزب  عن  �لرئا�سي  �ملر�سح 

�لقادمة.  �لأمريكية  �لرئا�سية  �لأنتخابات  يف  نائبه  من�سب 

حيث �أختار بايدن، مدعي عام �سان فر�ن�سي�سكو، و�سيناتور 

هندي-جامايكي،  �أ�سل  من  �ملحامية  �ل�سابقة،  كاليفورنيا 

�حلزب  موؤيدو�  ير�ه  �لذي  �لختيار  وهو  هاري�س«.  »كمال 

�لدميقر�طي وبع�س �ملر�قبني �أنه �إختيار جيد. فجو بايدن �أختار 

نائبة �سود�ء، لأنه يري نف�سه مر�سح �لناخبني �لأمريكان من 

قال،  �لرب�مج  باإحدى  مقابلة  قال يف  �أنه  �أفريقي، حتى  �أ�سل 

»�إذ� كانت لديك م�سكلة يف معرفة فيما �إذ� كنت �سُت�سوت يل 

�أم لرت�مب ، فاأنت ل�ست �أ�سود«. رغم �أن �جلمهوريني كثريً� ما 

ي�ستخدمون �سده موقفه �ل�سابق يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي، 

حينما �إنحاز »بايدن« �إىل ر�ف�سي نقل �لأطفال �لبي�س و�ل�سود 

بني  �لندماج  يف  �لإ�سر�ع  �أجل  من  م�سرتكة  حافالت  يف 

�لبي�س و�ل�سود يف �ملد�ر�س �لعامة بالوليات �جلنوبية. كذلك 

�لتي  �لتهامات  لردع  �لنائب،  ملن�سب  �أمر�أة  بايدن  �أختار 

طالته بالتحر�س بالن�ساء وتخفيف حدتها، فقد تقدمت ثمان 

�أو  باللم�س  لـ »بايدن« تتعلق  باإتهامات  �ملا�سي  �لعام  �سيد�ت 

�لتقبيل �أو �لعناق، ون�سر عدة قنو�ت �إخبارية �أمريكية مقاطع 

عن طريقته �ملبالغ فيها يف حتية �لن�ساء يف �ملنا�سبات �لعام، وهي 

�تهامات جعلت بايدن يتعهد ب�سببها باأن 

»تار�  �أتهام  كذلك  حر�سًا.  �أكرث  يكون 

حيث  مبكتبه،  تعمل  كانت  �لتي  ريد« 

للحائط  ظهرها  �أ�سند  بايدن  �أن  قالت 

�لتهام  وهو  جن�سيًا،  عليها  و�أعتدي 

نف�سه  لبايدن  �أن  ل�سوء حظه  لبايدن  بايدن، ولكن  نفاه  �لذي 

�أن  �أنه يجب علي �ملجتمع  ت�سريحات �سابقة ُي�سر فيها علي 

ي�سدق �لن�ساء يف تلك �لتهامات. كل تلك �لتهامات جعلته 

يختار »كمال« كنائبة له، كاأول مرة يف �لتاريخ �أن تكون نائبة 

�لرئي�س �لأمريكي �أمر�أة �سود�ء. وهنا يبقى �ل�سوؤ�ل �لأهم هو، 

هل �ختيار بايدن ورهانه على كمال لالأ�سباب �ل�سابق ذكرها 

وينتخبون  ل�ساحله  ي�سوتون  �لأمريكيني  �لناخبني  �سيجعل 

نائبة �سود�ء، و�لتي رمبا حتكم �لوليات �ملتحدة حال وفاة بايدن 

�ساحب �لثمان و�سبعني عامًا يف مدته �لرئا�سية �لأويل �أو �لثانية 

�لإنتخابي بجانب  �مل�سهد  حال فوزه؟. هل وجود كمال يف 

تاريخ »جو بايدن« �ل�سيا�سي �لطويل يف و��سنطن و�ملمتد عرب 

وع�سو  �ملخ�سرم،  �لإنتخابية  �حلمالت  و�ساحب  عامًا،   45

جمل�س �ل�سيوخ لثالثني عامًا ، ونائب �أوباما لثمان �سنو�ت، 

يف ح�سم �نتخابات �لثالث من نوفمرب �لقادم؟ .. هذ� بال �سك 

ما �سرن�ه ونعرفه بعد ع�سر �أ�سابيع من �لأن.

ابرام مقــار
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يبدو أن املصائب التي تسحق 
ُمستقبل  وتُدمر  البعض 
آخرين يُصبحون من ضحاياها؛ 
كثيرًا ما تكون سبًبا ُمباشرًا 
تقدمي  في  ُمباشر  غير  أو 
منها  للناجني  الفرص 
»مصائب  ملقولة:  مصداًقا 
ولعل  فوائد«!  قوٍم  عند  قوٍم 

التي  القصص  أطرف  من 
كانت بطلتها ُمصيبة انتشار 

عام 2020م  العالم  فايروس كورونا حول 
الدين«،  نور  »محمد  الهندي  حكاية 
من  عجيبة  قصة  سماع  في  عجب  وال 
»الهند« التي كانت ومازالت تُعتبر »أرض 

العجائب« على مر العصور!
جنح  كورونا  السيد  بركات  بفضل 
الصف  امتحان  في  الدين«  نور  »محمد 
في  فشل  أن  بعد  العام  هذا  العاشر 
ترفيع  إذ قررت احلكومة  اجتيازه 33 مرة، 
الطالب إلى الصف التالي دون امتحانات، 
كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس 
أوف  »تاميز  صحيفة  وذكرت  كورونا، 
 51 الـ  ابن  الدين  نور  أن  الهندية  إينديا« 
عاًما، والذي يعمل اآلن حارس أمن، فشل 
األعوام  تلك  كل  االمتحان  اجتياز  في 
لضعفه في اللغة اإلجنليزية، وعدم وجود 
الرجل:  وقال  الدراسة،  في  يُساعده  من 
ألنه  اإلجنليزية  اللغة  في  »كنُت ضعيًفا 
يقدم  أو  يساعدني  من  هناك  يكن  لم 
لي دروًسا، لكنني درسُت بدعٍم من أخي 
سنة  كل  االمتحانات  وقّدمت  وأختي، 
ملدة 33 عاًما«.. وتابع: »سأواصل دراستي 
بعد  ما  حتى  التعّلم  وسأكمل  وأتخرَّج 
التخرُّج. فالرجل املتعّلم ُمحترم في كل 

مكان«.
حكاية  سماع  الرائع  من 
إلنسان  زمننا  في  حقيقية 
حمل كل هذا الطموح واألمل 
بكل  عاًما   33 مدى  على 
مر  كم  وتقّلباتها،  ظروفها 
على أرض الهند وعلى كوكب 
تقّلبات،  من  بأكمله  األرض 
سياسية  وثورات  وانقالبات، 
وتكنلوجية بل وثورات بركانية 
الرجل  بينما  سكانية  وانفجارات 
متمسك بأمله بإصرار ال يعترف باليأس 
أو االستسالم، ورمبا كان ُمستعًدا خلوض 
رغم  قادمة  عاًما  ثالثني  االمتحان  هذا 
الدراسية  املناهج  تطور  مصاعب  كل 
أن  إال  أعوام،  بضعة  كل  وتعقيداتها 
ببركاتها  عليه  أغدقت  »كورونا«  ظروف 
مبا  العام  هذا  النجاح  فرصة  ووهبته 
يُشبه املُعجزة ليتفرغ الجتياز امتحانات 

أخرى خالل األعوام القادمة.
تُكرر  التي  التاريخ  دورات  أن  يبدو 
متلك  مازالت  القرون  مر  على  نفسها 
التغيرات  كل  أمام  وسطوتها  هيبتها 
البشرية،  احلضارة  واقع  في  املُتسارعة 
وثمة فرص رحيمة تأتي من عالم األقدار 
الظروف  أسوأ  خالل  حتى  اجملهولة 
ومن  وبؤًسا،  تعقيًدا  االحتماالت  وأشد 
قبل  الفرص  تلك  اقتناص  يستطيعون 
قفزات  يقفزون  أيديهم  من  تفلت  أن 
اقتصادية ومجتمعية ومعرفية تغمرهم 
قادمة  أجياال  وأحفادهم  ابناءهم  وتغمر 
باخلير والوفرة واحلياة الطيبة، فتصنع من 
الوضيع الذكي رفيًعا كرميًا، ومن الفقير 

النبيه ثريًا عظيًما.

بركاتك يا كورونا! 

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

اميــــــل حـــــبيب 

مينــــا غربيــــــــال

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

بعيدا عن فيروس كورونا اللعني، الذي هدد البشرية 
مليون   22 من  أكثر  اآلن  حتى  وأصاب  جمعاء، 
ال  األوسط،  الشرق  مثل  منطقة  أن  جند  إنسان، 
مير أسبوع إال وجتد أن األحداث فيها تتوالي بصورة 
باملعني  حيوية  منطقة  فهي  وسريعة،  متواترة 
واالتهامات  اجلاهزة  القوالب  عن  بعيدا  الساخن، 
السابقة لغياب الدميقراطية، ولكن يبدو أن هناك 
عوامل عديدة تدفع املنطقة إلي هذا املسار، منها 
فلسفات  وتباين  والعرقية  اجلغرافية  التركيبة 
املصالح  وتصارع  األزمات،  إدارة  في  الرشيد  احلكم 

بني الدول.
غاز شرق املتوسط

جديدة  ضرب  شهدت  املاضية،  القليلة  األيام 
وجهتها مصر لتركيا، بعد ترسيم احلدود البحرية 
بني مصر واليونان، واعتماد األمم املتحدة باالتفاقية 
املوقعة بني القاهرة وأثنيا، مبا يضع تركيا في موضع 
صعب، خاصة وأن منطقة شرق املتوسط معروف 
وهو  والبترول،  الطبيعي  الغاز  بثروات  ثرية  أنها 
حثيثة،  عليها  للسطو  تركيا  محاوالت  يجعل  ما 
خاصة وأنها علي عداء مع كل من القاهرة وأثنيا. 
واملضحك في األمر أن تركيا في انتقادها لالتفاقية 
من  املتأسلمني  تقليب  حتاول  اليونانية،  املصرية 
مقدمتهم  وفي  الدينية،  اإلرهاب  جماعات  أنصار 
من  انتقصت  بأنها  االتفاقية  انتقاد  عند  اإلخوان، 
حقوق مصر البحرية، ألن مصر تنازلت لليونان لعدد 

من الكيلومترات البحرية!
تركيا  وأن  خاصة  للضحك،  مثير  انتقاد  بالطبع 
عبد  الرئيس  نظام  وتعادي  للقاهرة  العداء  تنصب 
الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر، ومعه الشعب 
الديني  اإلرهاب  جماعات  مخطط  من  املصري، 
مصر  من  تتخذ  أن  تريد  كانت  والتي  املتأسلمة، 
علي  السياسي  اإلسالم  لهيمنة  انطالق  نقطة 
تركيا  تزال  وال  بكاملها،  األوسط  الشرق  منطقة 
توفر منصات إعالمية، ممولة قطريا، للهجوم علي 
مصر والرئيس السيسي، دون جدوى، بفضل رشادة 
وضع  والذي  غالبيته،  في  املصري،  الشعب  ووعي 
في  اجلزيرة،  قناة  وتركيا،  لقطر  اإلعالمية  الذراع 
حجرة ضيقة للغاية، ولم يعد الكثير يثقون فيما 

تبثه من سموم.
اللهفة التركية على النفط الليبي

على اجلبهة الليبية، قد تبدو األمور هادئة نسبيا، 
فعلي الرغم من مطامع تركيا ورجب طيب أردوغان 
احلاسم  اإلعالن  أن  إال  النفطية،  ليبيا  ثروات  في 
الفاصل  اجلفرة سرت،  بأن خط  السيسي  للرئيس 
اإلخوانية  الوفاق  حكومة  حيث  لبيبا  غرب  بني 
الثروات  حيث  ليبيا  وشرق  تركيا،  من  املدعومة 
الليبي  العربي  اجليش  سيطرة  حتت  النفطية 
املدافع عن وحدة التراب الليبي واملدعوم من مصر 
مليشيات  تهديدات  ورغم  واإلمارات،  والسعودية 
مقاتلي  من  املدعومة  اإلخوانية  الوفاق  حكومة 
النصرة  جماعة  من  سورية  وميليشيات  داعش 

وغيرها، نقلتها تركيا لغرب ليبيا.
إال أن تهديدا تركيا بالوصول إلي شرق ليبيا، حيث 
مصادر الطاقة، ذهبت هباء الريح، مخافة أن ينفذ 
في  مباشرة  بالتدخل  إعالنه  السيسي  الرئيس 
احلرب الدائرة في ليبيا، بعد طلب من البرملان الليبي 
وموافقة البرملان املصرية، وهو أردوغان يعلن أن أي 
مباشرة  بصورة  املصرية  املسلحة  للقوات  تدخل 
العمليات  مجري  علي  جذرية  بصورة  سيؤثر 
ليبيا،  في  والعسكرية  السياسية  والتطورات 
خاصة وأنه علي الرغم من قوة مصر الشاملة، فإن 
مصر لديها حلفاء ال يستهان بهم في مقدمتهم 
في  وقبرص،  واليونان  وفرنسا  واإلمارات  السعودية 
قطر،  من  ماليا  غطاء  إال  يجد  لن  أردوغان  أن  حني 
الديني  اإلرهاب  جماعات  من  عسكريا  وغطاء 
وغيرها  النصرة  وجبهة  داعش  في  ممثلة  املتأسلم 
من جماعات اإلرهاب الديني املتأسلمة في الشرق 

األوسط.
انفجار بيروت وفساد الطائفية

أما التطورات األبرز في الساحة خالل األيام األخيرة، 

الذي جنم عنه خسائر  بيروت،  ميناء  انفجار  كانت 
أركان  في  الفساد  تفشي  عن  وكشف  باملليارات 
عنها  نتج  هيكيلية،  بصورة  اللبنانية  الدولة 
استقالة حكومة حسان دياب وعدد من النواب في 
مخزنة  الشحنة  هذه  أن  للتساؤل  واملثير  البرملان. 
في ميناء بيروت منذ أكثر من 7 سنوات، مما يعني 
أنها كانت حتت والية عدد من احلكومات اللبنانية 
وهل  اآلن،  الشحنة  انفجرت  ملاذا  لكن  السابقة، 
هذا بفعل فاعل؟ أم مجرد اهمال؟ وهو أمر يصعب 

تصديقه.
اللبناني  الشعب  مع  متكاتفون  كلنا  بالطبع، 
هذا.  كل  يستحق  ال  والذي  للحياة،  احملب  اجلميل، 
لبنان  فإن  السياسية،  النخبة  مستوى  علي  أما 
توافقية  صياغة  علي  التوصل  إلي  حاجة  في 
أو  الطائفي،  احملاصصة  بنظام  تتعلق  جديدة، 
احداث تغييرات هيكيلية مت اإلعالء فيها من شأن 
الهوية اللبنانية علي كل الطوائف وهذا هو اخليار 
إذا  لبنان  أمر صعب علي  يوجد  ال  أنه  إال  الصعب. 
تالقت اإلرادات خملتلف القوي السياسية والطوائف، 
القومية  نشر  في  كبير  بيع  لها  لبنان  وأن  خاصة 
العربية وغيرها من أبعاد الثقافة العربية، ومن ثم 
تعلي من شأن  ثقاقة حديدة  قادرة علي بث  فهي 
الطائفية،  النعرات  عن  بعيدا  اللبنانية،  الهوية 
واملكاسب الضيقة لكل طائفة، خاصة وأن بعض 
هذه الطوائف له امتدادات خارجية، مثل حزب اهلل 

الشيعي من إيران.
لبنان دولة جميلة، وشعب محب للحياة، يستحق 
جديد  ودستور  سياسية،  وإرادة  سياسية،  نخبة 
يعلي من شأن املواطن اللبناني، بعيدا عن أي صورة 
الريادي  ودورها  صورتها  لبنان  لتستعيد  متييزية، 
وأن  خاصة  والسياحي،  الثقافي  املستوى  علي 
كان  األوسط،  الشرق  منطقة  في  معها  التعامل 

أشبه بالتعامل مع سويسرا في أوربا.
مفاوضات سد النهضة املعقدة

النيل، ال تتوقف عمليات الشد  وعلى جبهة مياه 
وأثيوبيا  ناحية  من  والسودان  مصر  بني  واجلذب 
املفاوضات، وتقوم  التي تالوع في  ناحية أخرى،  من 
مستغلة  النهضة،  لسد  أحادي  ملء  بعملية 
ما ميثل  وهو  والفيضانات،  الغزيرة  األمطار  موسم 
والسوداني،  القومي املصري  تهديدا صريحا لألمن 
الوطن  من  كبيرة  منطقة  في  القومي  واألمن 
الرغم  وعلي  وأفريقيا.  األوسط  والشرق  العربي 
في  أفريقيا  جنوب  ورئيس  األفريقي  االحتاد  دور  من 
القاهرة  بني  املباشرة  املفاوضات  في  الوساطة 
واخلرطوم وأديس أبابا، إال أنه من الواضح أن املفاوض 
بأي طريقة  يسعي  عادال، حيث  يكون  لن  األثيوبي 
تضر مبصالح مصر  اتفاقية  احلصول علي صياغة 
والسودان، وهذا ما لن ترضي عنه مصر، ولن تسمح 
بل  للشرب،  مياه  مجرد  ليس  النيل،  نهر  أن  إذ  به، 
وتتبع  واملصريني،  ملصر  والوجود  احلياة  مصدر  هو 
القاهرة حتى اآلن الطرق التفاوضية والدبلوماسية 
السلمية للوصول إلي اتفاقية عادلة، خاصة فيما 
أوقات  في  النهضة، خاصة  خزان سد  مبلء  يتعلق 
اإلضرار  يتم  ال  حتى  االمطار،  وانحسار  اجلفاف 
ستكشف  املقبلة  واأليام  املصري،  القومي  باألمن 
في  االستمرار  سيتم  وهل  التطورات،  من  املزيد 
سيناريوهات  هناك  ستكون  أم  التفاوضي،  املسار 

أخري؟
اتفاق السالم اإلماراتي اإلسرائيلي

اإلعالم  وسائل  على  هيمن  الذي  اآلخر،  احلدث  أما 
األيام السابقة، فكان اتفاقية السالم بني إسرائيل 
إحدى  تعتبر  التي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 
منطقة  من  املهمة  واالنفتاح  االستنارة  نقاط 
االتفاقية  هذه  تداعيات  تزال  وال  األوسط.  الشرق 
اإلعالم،  ومنصات  االجتماعي  التواصل  وسائل  في 
اجلماعات  وأنصار  القرار  صانعي  جانب  من  خاصة 
الفلسطينية،  والفصائل  الدينية  املتطرفة 
سياسيا  املدعومة  املتأسلمة  اإلرهاب  وحركات 
الديني  اإلرهاب  رعاة  قطر،  من  ومتويليا  تركيا  من 

والدموي في منطقة الشرق األوسط.

ال�سرق الأو�سط منطقة متخمة 

بالأحداث
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   لنرفع أصواتنا، ونقهقه!

   لنضحك مبلء قلوبنا، وأفواهنا!

هذا  املرء،  فيها  يُقّدر  ملناسبة  انها     
الضحك الثائر املستبسل إزاء شر البلّية، 

من أي وصف كانت!

ذكرى  ضحكة،  كل  فمع  لنضحك؛     
لتاريخ من هدم األشياء الرديئة..

   فأوثان األغريق، تساقطت أمام ضحكات 
ارستيدس!

   وأوثان رومية، فقدت قيمتها أمام ضحك 
لوسيان!

فرسان  بدا  سرفنتس،  ضحكات  أمام     
يقظة  في  كأنهم  االقطاعي،  النظام 
جماجم  رؤوسهم  وعلى  يجولون  املنام، 

من قصدير!

مقام  تهّزأ  فولتير،  ضحكات  وأمام     
الطبقة االرستقراطية في فرنسا، وانبثق 

فجر عصر جديد!

تطهير  الضحك،  ففي  لنضحك؛     
والعنف،  التعصب،  أنفاس:  من  للنفس 

والبغضاء، والكراهية، السامة!

   لنضحك؛ فمهما كانت اجلراح عميقة 
الضحك،  فبصوت  ونازفة،  ومتسعة 

تلتئم وتُشفى!

قفانا،  على  نستلقي  حتى  لنضحك؛     
مبتعدين عن نقائصنا، وهي تتالشى!

   لنضحك بشدة؛ حتى تغمض عيوننا، 
فنشعر بأجمل ما في احلياة بقلوبنا!

اآلخرين؛  اضحاك  ومنارس  لنضحك     
فليس هناك من عمل نبيل، مياثل اضحاك 

إنسان بائس!

ومن  إبداع،  الضحك  ففي  لنضحك؛     
االيطالي  الشاعر  قدمه  ما  الهاماته، 
أعماله:  أعظم  في  أليجييري”،  “دانتي 

“الكوميديا اإللهية”!

املتجدد،  الضحك  ولنعش  لنضحك،     
علينا،  باصبعه  أحدهم  دّل  ولو  حتى 
بأننا أصبنا باجلنون. فهذا اجلنون  ساخراً: 
يُظهر  ـ،  املدهش  هو  وهذا  ـ  نظره  في 
معاندينا،  وترعب  تُرجف  فينا،  قوة 

ومضطهدينا!

عـادل عطيـة

لقاء
الضحك 
خير جنون

الطالق يف املهجر ... من ال�سبب؟

أصدقائي األعزاء كان أخر مقال كتبته في سلسلة 
بتاريخ  السبب؟«،  من   ... املهجر  في  »الطالق 
وألسباب  املاضي،  أبريل  من  والعشرين  السابع 
في  الكتابة  عن  أتوقف  أن  قررت  الكوفيد  جائحة 
وعدت  ولكنى  الوضع.  حتسن  حتى  املوضوع  هذا 
التي  القصة  تكملة  أكتب  بأن  الصديقات  إحدى 
أنا أوفى  نُشرت في أخر مقال من السلسلة، وها 
بوعدي حيث كنت قد كتبت قصة حقيقية حدثت 
بالفعل في إحدى مدن شمال الصعيد وهي توضح 
إلى  يؤدى  غالبا  الذي  االسرية  العالقات  في  امللل 

الطالق.
منزلني  في  يعيشون  أسرتني  هناك  كانت  فقد 
متقابلني في نفس الشارع. األسرة األولى، األبوين 
األبناء  من  ولهم  مشهورين  وطبيبة  طبيب  فيها 
ثالثة ولدين وبنت، وهذه األسرة تعيش حياة هادئة 
جداً وشديدة االنضباط في الروتني اليومي، مبعنى 
أن األبناء شبوا على مبدأ أن كل شيء فى حياتهم 
املذاكرة يفوق  أوقات  واحترام  والتفوق  املذاكرة  هو 

أي روابط أُسرية. 
فنادراً ما يجتمعون مع بعضهم على مائدة واحدة، 
غير  لُيذاكر،  ويذهب  مبفرده  يأكل  اوالً  يحضر  من 
بعضهم  مع  كثيرا  يتكلموا  بأن  لألبناء  مسموح 
ذلك مضيعة  يكون لهم أصدقاء ألن في  أو حتى 
فاألجازة  صيفية  أجازة  لديهم  يوجد  ال  للوقت. 
هي بداية لالستعداد والتجهيز للسنة الدراسية 
قرارات ومصير  املتحكم في كل  األب هو  املقبلة. 
والزيارات،  والهوايات  للمالبس  اختيار  من  األسرة 
رسمية  بطريقة  بعضهما  يعامالن  واالم  واالب 
وهما  حتى  دكتورة  بلقب  يناديها  انه  حتى  جداً 
يكونا  لم  لألبوين  الوقت  ولضيق  مبفردهما. 
من  بجوارهم  من  على  يتعرفا  حتى  أو  صداقات 
فكل  أبناءهم  مشكالت  يناقشوا  حتى  أو  اجليران 
هدفهم في احلياة أن يصبح أوالدهم من املتفوقني 

واملتميزين وسط أقرانهم. 

وعلى  املقابلة  اجلهة  في 
النقيض متاما تسكن أسرة 
وأربعة  وزوجته  صيدلي 

كأنه  أبناءه  يُعامل  األب  وولدين.  بنتني  األبناء،  من 
معهم.  وميرح  ويتشاجر  يلهوا  عمرهم  من  واحداً 
دائماً  الشارع،  في  الكورة  معهم  يلعب  أنه  حتى 
االبناء جتدهم مع بعضهم يتشاجرون ويضحكون 
ويتفاعلون مع بعضهم البعض. األم هي املسؤولة 
الفعلية عن تربية األبناء وتدبير شؤن املنزل ولكن 
آخذ القرارات يكون مبشاركة كل أفراد العائلة. أثناء 
وجبة الغداء االجتماع املقدس لكل أفراد العائلة، 
متفوقني  منهم  أثنني  لألبناء  الدراسية  احلالة 
تواصل  في  دائما  واألم  األب  املتوسط،  فوق  واثنني 
مع أبنائهم للتعرف على مشكالتهم ومحاورتهم 
في كل نواحي حياتهم وارشادهم وأبنائهم لهم 

اصدقاء كثيرين وأنشطة مختلفة هم اختاروها. 
وبعد مرور األيام سنة تلو األخرى، تعالوا بنا ننظر ما 
أصبحت علية كل عائلة. أوالً عائلة الطبيب أبنائه 
مختلفة  دولة  إلى  هاجر  والكل  أطباء  أصبحوا 
واألبناء  االب،  عن  انفصلت  امللل  كثرة  من  واألم 
يتصلون  ال  تقريبا  االسرية  الروابط  نتيجة ضعف 
مشغول  األب  ومازال  بوالديهم  أو  ببعضهم 
فهناك  األخرى  العائلة  أما  حياته.  ونسى  بعمله 
استيراد  شركة  صاحب  وأخر  وصيدالنية  طبيب 
وتصدير والبنت االخيرة مذيعة تلفزيونية. وبالرغم 
إال  اجلديدة  وأسرته  بحياته  أبن  كل  استقالل  من 
يتقابلون  وعندما  العائلة،  يُقدسون  مازالوا  أنهم 
منهم  املعهود  والصخب  الضجيج  نفس  يكون 
كل  في  لبعضهم  ومساندين  جداً  بعض  يحبون 
ظروف احلياة بل أبناءهم أيضاً لديهم نفس احملبة 
املوضوع  وملل،  روتني  ليس  املوضوع  إذاً  والترابط. 
تتشارك...  أن  تُعاش ومشاعر يجب  أن  حياة يجب 
في العدد القادم سنبدأ في احلديث عن آثار الطالق 

املباشر والغير مباشر على األبناء.

بقلم: جمدي حنني

هل اأغلقت الكني�صة ملف 

مقتل الأنبا “اأبيفانيو�س” 

قبل الإجابة على هذه الأ�صئلة؟

�أيدت حمكمة �لنق�س يف مطلع �ل�سهر �ملا�سي �حلكم 

وتخفيف  �ملقاري«  »�أ�سعياء  �ل�سابق  �لر�هب  باإعد�م 

�حلكم �إىل �ملوؤبد على �لر�هب »فلتاوؤو�س �ملقاري« يف 

دير  ورئي�س  �أ�سقف  »�أبيفانيو�س«  �لأنبا  مقتل  ق�سية 

�لقدي�س »�أبو مقار« بو�دي �لنطرون.

وبهذ� �حلكم ُي�سَدل �ل�ستار على �أغرب جرمية حدثت 

د�خل �لأديرة �مل�سرية يف �لع�سر �حلديث، و�إىل �لآن 

�لر�سمية  �لرو�ية  �لقبطي  �ل�سعب  غالبية  ي�سدق  ل 

�أحكام  على  تعليق  ل  وبالطبع  �لق�سية،  هذه  عن 

�أور�ق قدمتها له  �لق�ساء، فالق�ساء يحكم مبا لديه من 

�ملباحث و�عرت�فات  حتريات  على  بناء  �لعامة  �لنيابة 

ردود  �أنتظر  �لأقباط  كباقي  هنا  �أنا  ولكن  �ملتهمني، 

�لكني�سة على بع�س �لأ�سئلة �لتي تدور د�خل �لعقل 

�لقبطي.

و�ملن�سوب  ن�سره  مت  �لذي  �خلطاب  حقيقة  ما  فمثاًل 

برج  �سجن  د�خل  من  �ملقاري«  »فلتاوؤو�س  للر�هب 

�أ�سقف  كريل�س  �لأنبا  نيافة  �إىل  و�ملوجه  �لعرب 

فيه  �لعامر و�لذي جاء  �ل�سهيد »مارمينا«  ورئي�س دير 

نقاط ل يجب �أن متر مرور �لكر�م دون �لتوقف عنها، 

ليغريرّ  »فلتاوؤو�س«  �لر�هب  مقاي�سة  متت  حقًا  فهل 

تعر�س  حقيقة  وما  �لق�سية؟  من  تربئته  مقابل  دينه 

به  و�لتنكيل  وللتعذيب  لالإهانة  »فلتاوؤو�س«  �لر�هب 

من قبل �أفر�د من �لأمن وعمال �لنظافة وترك ج�سده 

قوله  حد  وعلى  عليه  للتدريب  �لطب  كلية  لطلبة 

ملاذ�  له؟  �ملن�سوب  �خلطاب  يف  جاء  كما  حلمه  تقطيع 

ُيحَرم �لر�هب »فلتاوؤو�س« من �لتناول ومن زيارة �أحد 

من  �ألي�س  مذنبًا،  كان  لو  حتى  ل�سهور  �لكهنة  �لآباء 

حقه �لزيارة �لرعوية تنفيذً� لقول �ل�سيد �مل�سيح كنت 

�إذ�  ما  �مل�سيح  �ل�سيد  يحدد  )ومل  فزرمتوين  م�سجونًا 

كان �مل�سجون مذنبًا �أم بريئًا(؟

�لر�هب  عند  �لقتل  بد�فع  حقًا  �لكني�سة  تقتنع  هل 

»فلتاوؤو�س«؟ هل يقتنع قادة �لكني�سة باأن »فلتاوؤو�س« 

خم�س  ملدة  »�أبيفانيو�س«  لالأنبا  �ل�سغينة  �أ�سمر 

�سنو�ت كاملة يتحني فيها �لفر�سة لالنتقام من �لأنبا 

�أعلى  مذبح  �لغاء  منه  طلب  �أنه  ملجرد  »�أبيفانيو�س« 

قاليته كان يتم �ل�سالة عليه على فرت�ت و�لغريب يف 

�لأمر �أن �لر�هب »فلتاوؤو�س« �أمتثل حينها لالأمر دون 

�ملقد�س  و�للوح  �ملذبح  �أو�ين  و�سلمه  م�سكلة  �أدنى 

بهدوء عك�س ما فعله �آخرون؟ 

�سيناريو  بني  تناق�س  ثمة  هناك  �أن  �لكني�سة  ترى  �أل 

ت�سود  كانت  �لتي  و�ملحبة  �لود  وعالقة  �جلرمية 

جعلت  �لتي  ديره  ورئي�س  فلتاوؤو�س  �لر�هب  بني 

�لر�هب  موؤلفات  وير�جع  يقدم  »�أبيفانيو�س«  �لأنبا 

»فلتاوؤو�س« عن تاريخ �لكني�سة و�سري �لقدي�سني، بل 

ويقدم له يف �لكلية �لأكلرييكية �أي�سًا؟

ما حقيقة �أن رجال �ملباحث قامو� با�ستجو�ب �لر�هب 

�ساعة   4٨ ملدة  �لدير  د�خل  �ملقاري«  »�أ�سعياء  �ل�سابق 

�ل�ستائم  باأفظع  و�أهانته  و�سبه  رحمة  دون  متو��سلة 

�ملياه  لدورة  بالدخول  له  �ل�سماح  وعدم  بل  و�سربه 

نف�سه  على  وتربز  تبول  �أنه  حتى  �ملدة  هذه  طو�ل 

ور د�خل �ملحكمة ل�سهادة �لر�هب  )يوجد فيديو م�سرّ

 4٨ ملدة  �لتحقيق  عن  فيه  يتحدث  �ملقاري  يو�ساب 

�ساعة م�ستمرة مع �لر�هب �أ�سعياء(.

د�خل  كهربائية  تعذيب  �أجهزة  و�سع  حقيقة  ما 

»�أ�سعياء  �ل�سابق  �لر�هب  ج�سد  يف  ح�سا�سة  مناطق 

�ملقاري« حتى يعرتف باجلرمية ويعرتف على �لر�هب 

�لر�هب  ترك  حقيقة  ما  معه؟  ك�سريك  »فلتاوؤوؤ�س« 

معه  �لتحقيق  �أثناء  عاريًا  �ملقاري«  »�أ�سعياء  �ل�سابق 

ت�سدق  ل  ملاذ�  وج�سديًا؟  نف�سيًا  و�نتهاكه  و�أهانته 

�سمع  حينما  �أنه  »فلتاوؤو�س«  �لر�هب  رو�ية  �لكني�سة 

ور�أي ما يفعله رجال �لأمن من �نتهاكات يف �لر�هب 

»�أ�سعياء« وحني قالو� له �أنه �سيتعر�س لنف�س �ل�سيء، 

�لذين  يدرك  هل  وقهرً�؟  خوفًا  �لنتحار  على  �أقدم 

»�أ�سعياء«  �ل�سابق  �لر�هب  �عرت�ف  على  يعولون 

باجلرمية �أمام رجال �ملباحث �أن هذ� �لقدر من �لتعذيب 

باأن يجعله يعرتف  - لو �سدقت رو�يته- كان كفياًل 

باأنه قاتل »�أنور �ل�ساد�ت« �لذي ُقتل قبل �أن يولد؟!

وجود  يف  �لقانوين  حقهما  من  �لر�هبني  ُحرما  وملاذ� 

�لكني�سة  ت�سعر  هل  معهما؟  �لتحقيق  �أثناء  حمامي 

�أنها مطمئنة �ل�سمري و�أنها قامت بدورها كاماًل بعدما 

على  �لنهائي  �حلكم  بهذ�  �جلرمية  على  �ل�ستار  �سدل 
ُ
�أ

ر�هبي دير �أبو مقار؟

عن  �لكني�سة  م�سوؤولية  مدى  ما  �آخر...  �سوؤ�ل 

ت�سبح  رهبنته  بعد  �لر�هب  �أن  �أعلمه  ما  �لر�هب؟ 

�لكني�سة م�سوؤولة عنه يف كل �سيء، فمثاًل لو �أحتاج 

�لر�هب  ترتك  فلماذ�  به،  تتكفل  جر�حية  لعملية 

»فلتاوؤو�س« دون �لهتمام به وتوكيل حمامي للدفاع 

�ل�سليم  �لطريق  �إىل  �عادته  �أجل  من  وزيارته  عنه 

و�سعه  تردي  بعد  خ�سو�سًا  خمطئ  �أنه  بافرت��س 

مع  �لكني�سة  تتو��سل  هل  كبرية؟  لدرجة  �ل�سحي 

�أخته هذه  �أخته �لوحيد لرتعاها وتقف بجانبها بينما 

تقف وحدها حتاول م�ساعدة �أخوها �لوحيد )�لر�هب 

�ملتهم( بالزيارة وتوكيل �ملحامني وما �إىل ذلك؟ �أخريً� 

على  فيديوهات  يف  �لبع�س  يتد�وله  ما  حقيقة  ما 

و�أمالك  �أر��سي  من  جزء  عن  �لتنازل  عن  �ليوتيوب 

كل  »�أبيفانيو�س«؟  �لأنبا  مقتل  بعد  مقار«  »�أبو  دير 

هذه �أ�سئلة يتد�ولها �ملجتمع �لقبطي و�ل�سكوت عنها 

و�لتكهنات  �لت�ساوؤلت  من  �سيزيد  بل  حاًل  لي�س 

�لذين  �أبنائها  �أحد  و�أنا  كني�ستي  �إىل  ر�سالتي   ....

يع�سقونها، �أعلنو� �حلقائق كاملة حتى يرتاح �جلميع.

بقلم: 

جورج مو�صى
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» آدم ايليس« شاب أمريكي كاتب قصص مصورة 
ورسام مشهور على مواقع التواصل. نقل سكنه 
)نيويورك( حدثت معه  لوالية  )مونتانا(  والية  من 
»ديڤيد«  اسمه  لطفل  شبح  مع  غريبة  أحداث 
الذي كان يحضر له في كوابيسه لكن بعد ذلك 

جعل حياته كوابيس.
 و ف الغالب يشار إليه بـ  dear David أو “عزيزي 
موثق  لكنه  بصدقه،  شكوا  كتيرون  ديفيد” 
على  يبحث  ملن  الفيديوهات  و  بالصور  األحداث 

جوجل سيجد الكثير من األدلة؟.
واستقر  نيويورك  في  لشقة  ايليس  آدم  انتقل 
يشعر  وهو  الشقة  ف  له  يوم  اول  هناك،  ومن 
وابتدأ  عصبي،  وتوتر  وخنقة  سلبية  بطاقة 
يشعر آدم بحالة من شلل النوم، وكوابيس كتير 

مختلفة عن بعضها. 
لكن العامل املشترك بينها هو ان كل كوابيسه 
مرتديا  سنني   8 او   7 عنده  طفل  فيها  يظهر 
وتيشيرت  أبيض  قماش  )بنطلون  البيت  مالبس 
راس  ولكن  أبيض(،  في  احمر  بالعرض  مخطط 
الطفل لم يكن شكلها طبيعي؛ ألن نص راسه 
الشمال من فوق كان مطبقا وغير موجود، أي انه 

“ طفل براس إال ربع”.
يومية،  مبعاناة  ينام  ادم  كان  الكوابيس   بسبب 
وحلم مرة أخرى ببنت وقالت له “هل رأيت عزيزي 
ديفيد”؟ فقال “نعم” قالت له “احببته؟” فقالها 

الشبح  اسم  آدم  عرف  هنا  ومن  منه”،  “خفت 
الذي يطارده في كوابيسه.

وبعد هذا احللم مر أسبوع كامل لكن ف األسبوع 
الثاني ظهر له ديفيد في أحد أحالمه وسأله “ما 
الذي حدث لك؟ “ فأجاب ديفيد “حادث في متجر 
“ فسأله آدم “وكيف مت؟” فقال” سقط علّى رف 
فتغيرت مالمح  عليك؟”  دفعه  “من  ادم  “فسأله 

ديفيد للغضب.
من  معلومات  جمع  آدم  الصباح  حاول  وفي 
الُصحف ومن جوجل عن خبر وفاة طفل اسمه 
ديڤيد أقل من 10 سنني سقط عليه رف، لكنه 
فشل ولم يجد أي شيء.  كل ما عرفه ان املبنى 
ده كان بيت أسرة واحده قبل ان يتحول لشقق، 
الدور  في  التي  للشقة  سكنه  ينقل  قرر  لذلك 

االسفل في املبنى نفسه.
حتى  الزمن،  من  ملدة  املرعبة  األحداث   ووقفت 
في  للباب  ناظرين  ظلوا  القطتني  ان  الحظ 
منتصف الليل محاولني النظر من اسفله فابتدأ 
الباب  في  املوجودة  السحرية  العني  من  يقترب 

وصّور صورة ولكن لم يجد فيها شيء مريب.
الباب  وراء  من  معرفه  في  فضول  لديه  وكان 
لكنه في ذان الوقت كان خائفا حتى تغلب على 
وصّور  ثانية  السحرية  العني  من  وقّرب  خوفه 
صورة، والغريب انه عندما قارن الصورتني ببعض 
الحظ ان في لوح خشب احترك من مكانه لوحده، 

فرجع آدم لسريره وكان مرعوب وكتب على تويتر 
للفولورز عما حدث.

وكانت القطط كل يوم في منتصف الليل تفعل 
الشيء ذاته،  فالفولورز اقترحوا عليه فكرة وهي 
ان يحمل تطبيق يسجل األصوات بليل اوتوماتيك 
عندما يستشعر صوت، وبالفعل نفذ النصيحة، 
وعندما استيقظ وجد التطبيق مسجل حوالي 
واحد فقط كان  أن  الرغم من  33 تسجيل على 
شبه  غريبة  أصوات  نسمع  ان  ونستطيع  مهم 

تيار الكهرباء املكتوم فيه.
صحابه  مع  آدم  خرج  االسبوعية  الـاجازة  في  و 
واسمعهم  حدث  ما  كل  على  لهم  وحكى 
التسجيل الصوتي فاقترحوا عليه بشراء كاميرا 
 4 في  الصورة  وتطبع  بتحمض  )كاميرا  فورية 
وصور  نصيحتهم،  نفذ  بالفعل  و  فقط(،  ثواني 
عدد من الصور للغرف و للبيت وكانت طبيعية، 
باستثناء أنه ملا حاول يصور املمر كان املمر حالك 
السواد ع الرغم من أنه كان مضيء، فاخذ صورة 
مبوبايله فظهر منير وعادي،  وقتها بعض املتابعني 
قالوا له أنه ممكن ان يكون خلالً في الكاميرا فقال 
احتمال ممكن وصور صورة للممر وصور صورة وهو 
يضع اصبعه على العدسة،  والعجيب ان صورة 
عدسة  صورة  من  وأعتم  أغمق  الشقة  باب  ممر 

الكاميرا املسدودة.
رجع آدم للسرير و نام فجاءه كابوس مفزع حيث 
بقوة  ايده  معصم  ماسك  كان  أحدا   ان  شعر  
يشعر  كان  استيقظ   عندما  و  الكابوس،  في 
بآالم و آثار الضغط على ايده، لكنه فكر بتفسير 
ايده  اصطدام  بسبب  ممكن  أنه  وقال  منطقي 
باملكتب القريب من سريره، وجهز نفسه للخروج 
موقف  أن  باله  اخذ  خرج  ملا  لكن  املبنى،   من 
العربيات اجملاور للمبنى و املغلق منذ أربع سنني 
فوجد  داخله  لينظر  الفضول  فأخذه  مفتوح،  
ديفيد جالسا عليه في  يرى  الذى كان  الكرسي 
قدميا  اخملزن، كان  كوابيسه موجود في منتصف 
وعليه تراب وعفار كثير؛ فربط ادم الكاميرات ف 
شقته واخذ اجازة قصيرة لليابان، وذهب للمعبد 
لكتابة أمنية فكتب “أرجوك أيها اإلله احمي لي 

قططي أثناء غيابي”
عاد آدم لـنيويورك بسرعة وبطبيعة احلال تفقد 
الفيديوهات فوجد ان بعض الكراسي والكؤوس 

تتحرك لوحدها، لكن على اجلانب اآلخر كان ممنت 
أن قططه بخير.

حس  للمطبخ  في  وهو  مرة  وذات  أيام،  ومرت 
بطاقة  شعر  ولكن  االمر  جتاهل  يراقبه،  حد  ان 
مظلمة  فجاءت  صورة  فصور  وتوتر،  سلبية 
فاضطر لتفتيحها، وبعد التفتيح انصدم بوجود 

ديفيد يراقبه فخاف كثيرا.
فأطعم قططه ورجع سريره بسرعة ونام، فرأى 
كابوسا جديدا وشلل نوم، بصعوبة استطاع ان 
ويتعرق  منتظمة  غير  أنفاسه  كانت  يستيقظ 
ينام  ان  يخاف  وكان  ينبض بسرعة  وقلبه  كثيرا 

من جديد.
إنه  قائالً  ورجع  لفترة،  التغريد  عن  آدم  انقطع 
بخير، كل ما في األمر أنه قام بزيارة عائلته في 
االنترنت  استخدام  عن  وتوقف  مونتانا  والية 

بسبب أنه أراد أخذ راحة.
رجع آدم لـنيويورك واحضر قسيسا معه للشقة 
وبعد اكتمال الطقوس غادر القسيس وانقطعت 

األمور الغريبة والكوابيس ملدة شهر.
أنه ثمة  قائالً  الفولورز  أحد  راسله  بفترة  بعدها 
وعند  االنستجرام  على  له  مرعبة  “ستوري” 

التدقيق ستالحظ أن نصف وجه آدم مشوه .
الرعب  الرغم من  آدم جتاهل املوضوع على  حاول 
اللمخيفة  الكزوابيس  تتركه  لم  ولكن  ونام، 
تلك  كل  ليال،  املرعبة  األصوات  و  النوم  شلل  و 
اخر،  االنتقال ملسكن  نحو  قراره  األمور حسمت 
كل  أن  آدم  قال  االنتقال  بعد  انتقل.  بالفعل  و 
األمور اخمليفة توقفت ، وهو االن عايش بسالم هو 

وقططه وقال أنه لن يقوم بتضخيم األمور .
لـ  تتحول  سوف  دايڤيد  قصة  أن  بالذكر  اجلدير 
it و كاتب  إنتاج Dan Lin منتج فيلم  فيلم من 

mike van w السيناريوهات هيكون

اأ�سهر اأ�سباح نيويورك.. طفل ذو 7 �سنوات متج�سد مت توثيق وجوده 

بال�سور والفيديوهات

Queen Bakery
31 Melanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

416-562-9616

neeDeD iMMeDiATeLy

2 egyptian bakers position 
Full time Salary: $16 to 18  per hour.

experience: at least 3 years With egyptian pita bread

email resume to: mariam5999@hotmail.com

Or drop in

 31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8

�سوت باطني
الني لنك- مونتانا- أمريكا

املعتاد تلك  أكثر من  النوم  أبناء أخي طال ميعاد  واثنني من  األربعة  بوجود أطفالنا 
الليلة. وتلوت صالة سائلة اهلل أن يسهر على كل طفل نائم. بعد ذلك أخلدت أنا 

وزوجي آندي إلى النوم.
نحو  وعلى  اخي.  ابن  أنني  سمعت  فجأة.  استيقظت  صباحا  والنصف  الرابعة  في 
مباغت وجدتني خارج فراشي أهرع نزوالً إلى الردهة. لكن ليس إلى احلجرة التي نام 
فيها ابن اخي. ومن دون أن أدري السبب جريت إلى غرفة أطفالي في اجلناح اآلخر من 

البيت.
وقفت عند املدخل أسمع قلبي يخفق في أذني. سوء ما على وشك أن يحدث. كنت 
متأكدة من األمر. غير أن األطفال كانوا ينعمون بنوم هانیء في أسرتهم. لم هرعت 

إلى هنا؟
اخلشب  لوح  ألمسك  هرعت  السرير.  من  العليا  الطبقة  تداعت  ناظری،  وأمام  ثم، 
الثقيل واحلشية قبل أن ينهارا على طفلتي الصغرى في السرير السفلي. وهتفت 

أطلب املعونة فجاء آندي. وفي حلظات قليلة كان كل شيء على ما يرام.
وخطوت وزوجي إلى اخللف. فسألني: »لم كنت هنا؟« أجبت: »ال أدري.« قال: »حمدا 

هلل أنك كنت موجودة«.

البطاقة املنقذة
إ. س- كاليفورنيا- أمريكا 

ملساعدة  حياتها  نذرت  بجماعة  التحقت  مدمن،  بأني  لنفسي  اعترفت  بعدما   
املدمنني في االقالع عن عادتهم. وفي احدى الليالي عند ارفضاض اجتماعنا، تلقينا 

استغاثة من صاحبة فندق.
وتطوع اثنان منا. وإذ وصلنا الى الفندق، مت إرشادنا إلى غرفة حقيرة حيث غط كهل 
الرجل  يخاطب  املتمرس  زميلي  وشرع  األسرة  أحد  على  غيبوبة  في  الشعر  رمادي 
نصف الواعي. أوضح أنه هو نفسه كان مدمناً، لكنه بتسليم حياته وارادته إلى قوة 
سامية فاز باالعتدال وسكون النفس. قال صديقي مخاطباً الكهل: »سأدع بطاقة 

تعرف عني، وأوّد أن حتضر اجتماعاً على هذا العنوان«.
قلت معلقاً فيما نحن نغادر الفندق: »هذه مضيعة للوقت«.

ورد زميلي مبتهجاً: »ال أحد يعلم«.
في اجتماعنا التالي قصدنا فتى مرتعش األعطاف لكنه متزن، وبادرنا: »أشكركما 

لزيارة فندق »وينو« تلك الليلة، لقد أنقذمتا حياتي«
حملقنا فيه منذهلني، وقال شريكي: »الكهل املنطرح في ذاك السرير لم يكن أنت؟«

كلمة  كل  سمعت  لكني  »صحيح!  تركناها:  التي  البطاقة  مبرزاً  الفتى  وأجاب 
تفوهتما بها. كنت راقداً حتت السرير!«
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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
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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

أفادت احصاءات العقارات عن شهر يوليو املاضي، زيادات كبيره في اسعار املنازل 
لبعض املناطق حول تورونتو وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام املاضي. فبلغت 

الزيادة في مناطق يورك كاألتي:
بلدة ارورا ارتفاع 31.6% مبتوسط ثمن البيت مليون و122 ألف. 

 %25.6 وجورجينا  ألف  تسعمائة  مليون  البيت  سعر  مبتوسط   %27 كينج  وفي 
مبتوسط سعر البيت سبعمائة ألف.

اعد  قد  بتورنتو  رايرسون  جامعة  أبحاث  مركز  وكان 
دراسة من قبل جائحة كورونا افادت ان املشتريني في 
املناطق  الى  بقوة  يتجهون   2020 عام  من  األول  الربع 
بترونتو  مقارنة  األسعار  لرخص  نظرا  بترونتو  احمليطة 

وضواحيها. 
ألن  املناطق  هذه  على  االقبال  ازدياد  املتوقع  ومن 
وأشجع  بتورونتو.  مازالت منخفضة مقارنه  أسعارها 
املستثمرين في التركيز على الشراء في املناطق األخرى 

احمليطة بترونتو و التي أتوقع ان تزيد اسعاها قريبا.
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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.

زيادة كبيرة في أسعار املنازل في بعض 
املناطق حول تورونتو

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



Saturday, August 22nd, 2020 - Issue (168)ال�صبت  22 اغ�صط�س 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الثامن وال�صتون بعد املائة نافذة على �صحافة العامل8

مجلة ناتشر كومينكشني

درا�صة توؤكد فاعلية الكمامة »القما�س« 

يف وقف انت�صار وباء كورونا

النطاق  واسع  االستخدام  يساعد  قد 
للكمامات في احلد من انتشار فيروس كورونا 
لإلصابات  اإلجمالي  العدد  وتقليل  املستجد 
لدراسة،  وفقاً  الوباء،  عن  الناجمة  والوفيات 
الكمامات  أن  إلى  نفسه  الوقت  في  أشارت 
املصنوعة من القماش، على الرغم من تأثيرها 
استعمالها  انتشر  إذا  فعالة  أنها  إال  احملدود، 

عاملياً.
في  نشرها  مت  التي  الدراسة،  تنسيق  وجرى 
العلمية،    Nature Communications مجلة 
برود  معهد  من  ووربي،  كولني  جانب  من 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  ملعهد  التابع 
والية  كامبريدج،  )مدينة  هارفارد  وجامعة 
هان  وهسياو  األمريكية(؛  ماساتشوستس 
في  الوطنية  هوا  تسينج  جامعة  من  تشاجن، 

تايوان )الصني(.
لفحص  رياضية  مناذج  إلى  العلماء  واستند 
عامة  بني  وتوزيعها  الكمامة  استخدام  تأثير 

الناس أثناء تفشي فيروس كورونا املستجد.
وللقيام بذلك، قاموا مبحاكاة تفشي الوباء في 
ظل اختالف معدالت توزيع الكمامات وفعالية 
الكمامات التي تستخدم ملرة واحدة، والحظوا 

عدد اإلصابات والوفيات الناجتة.
اإلجمالي  العدد  أن  وجدوا  الطريقة،  وبهذه 
توافر  زيادة  مع  انخفض  واإلصابات  للوفيات 

الكمامات وفعاليتها.
لكبار  أولوية  إعطاء  أن  الدراسة  معدو  ووجد 
الكمامات  إمدادات  على  واحلفاظ  السن 
فعالية،  أكثر  كان  املصابة  للحاالت  اجلراحية 
وساهم في تقليل انتشار العدوى أكثر بكثير 

من التوزيع العشوائي.
استخدام  تقييم  أثناء  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
إلعادة  القابلة  القماشية  الكمامات 
االستخدام، وجد معدو الدراسة أن االنخفاض 
في الوفيات كان مشابها ملا حتقق من التوزيع 
ميكن  التي  الطبية  للكمامات  االنتقائي 
إمدادات  كانت  عندما  حتى  منها،  التخلص 
 %10 بنسبة  محدودة  اجلراحية  الكمامات 
أن  إلى  الدراسة  السكان. وخلصت  فقط من 
استخدام الكمامات “عنصر مهم في تدابير 
الصحة العامة’’ للحد من االنتشار احلالي لـ 
تنص  أنها  من  الرغم  على  كوف-2(  )سارس 
ضروري  أمر  جديدة  بأبحاث  القيام  أن  على 
لفعالية  أفضل  تقديرات  على  للحصول 

استخدام كمامات أثناء تفشي الوباء.

مجلة »العالم الساخر«

�صخرية لذعة

كان أصدقاء الصحافي االمريكي هیوود بروان، 
طاولة  على  زمالؤه  حتى  يستطع،  ولم  قّلة. 
له  قال  ومرة  وده.  يكسبوا  أن  الورق،  لعب 
طويالً  وقتاً  عرفتك  »لقد  اللعب:  خالل  زميل 
يا هیوود، لكن شعوري أنك لن حترك ساكناً إذا 

سقطت ميتاً فوق هذه الطاولة«.
   - إنك مخطئ يا عزيزي. ألنك لو مت، لقلت 

شيئني، أولهما: »أخرجوا هذه اجلثة من هنا«.
   »والثاني؟« 

   - أكملوا عد الورق.

وكالة االنباء االملانية

ن�صائح ذهبية ل�صراء �صماعة البلوتوث

الفنية  الهيئة  قالت 
سماعات  إن  اجلودة  ملراقبة 
تكون  أن  يجب  البلوتوث 
احلجم  ومدمجة  متينة 
من  املستخدم  يتمكن  حتى 
استعمالها أثناء التنقل وفي 
من  أنه  كما  الطلق.  الهواء 

األفضل أن تكون أزرار التحكم مدمجة في السماعة 
بينما تعمل األغطية املطاطية على حماية  اجلوالة، 

منافذ التوصيل من رذاذ السوائل وتوغل االتساخات.
سماعات  معظم  أن  األملانية  الهيئة  وأضافت 
 10 إلى   6 من  متتد  تشغيل  بفترة  تتمتع  البلوتوث 
موديل  من  البطارية  تشغيل  فترة  وتختلف  ساعات، 
إلى آخر، وتتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ 
USB بواسطة وحدة باوربانك أو بطارية خارجية مثالً.

على  تشتمل  التي  البلوتوث،  لسماعة  وبالنسبة 
أنه  إلى  صراحة  اإلشارة  تتم  أن  فالبد   ،USB منفذ 
منفذ شحن البطارية املدمجة، وعادة ما تتم كتابة 
5V/ Input“ هذه املعلومات على املنفذ مباشرة، مثل

1A .max«، وهنا يجب توصيل وحدة الباوربانك باجلهد 
املستخدم في  يتعني على  املناسب، كما  الكهربائي 

كل األحوال قراءة دليل االستعمال.

مجلة »إسكواير«

خواطر �صحفي

أنا ال أرفع أجساماً ثقيلة. أنا ال أصنع سلعاً جتارية. أنا 
جولتي  أسجل  ثم  الناس،  وألتقي  الشارع  الى  أخرج 
على الورق ليقرأها الغرباء. قد ال يبدو ما أفعله عمالً، 
مقابله.  في  لي  يدفعون  الناس  أن  أصدق  ال  وأحيانا 
فلقد دأبت على حترير زاوية يومية منذ ثماني عشرة 
واالحتفاظ  األشياء  اختبار  على  قادر  غير  وبت  سنة، 
بها داخل ذاتي. أحتدث الى الناس وأالحظ األشياء، ثم 
زاوية  في  تُصف  كلمات  ومالحظاتي  حديثي  أحول 
بها  يحظى  أن  ميكن  هدية  أروع  فأتلقى  صحيفة، 
ويخيل  اآلخر.  الطرف  في  القراء  وهي جمهور  كاتب، 
الي أن كل واحد منا في األعمال الكتابية ينطلق من 
األدوات نفسها، وحتديداً من حروف األبجدية. وكل ما 
ميكننا فعله هو ترتيب هذه احلروف بطريقة مختلفة 

لم يسبقنا اليها أحد.

شبكة »اي. بي. سي.«

�صر املهنة

قالت الصحافية التلفزيونية الشهيرة برباره والترز:
»الفضول مينحني اجلرأة. وبالنسبة إلّي، فالسؤال األول 
ليس املهم، بل الثاني. وهذا، عادة، يكون في الصيغة 
ان  ملاذا ال ميكنك  ملاذا لم تفعل؟  »ملاذا فعلت؟  اآلتية: 
تفعل؟    »وأني، اذ استجوب أحدهم، أنس ذاتي وأنصب 
االنصباب  وهذا  اآلخر.  حقيقة  كشف  على  كلية 
يعينني على جتاوز مخاوفي ومحدودياتي الشخصية. 
وأجمل اطراء أحب سماعه من املشاهدين هو اآلتي: 

»لقد طرحت األسئلة التي كنا نود طرحها«.

صحيفة »دير شتيرن« االملانية

امهات ال�صبايا

تخبرني  تعد  لم  ابنتي  »ان  لصديقتها:  امرأة  قالت 
بشؤونها اخلاصة. وهذا يقلقني كثيراً«.     - وماذا أقول 
أنا؟ أن ابنتي تخبرني كل شيء، وبهذا حتطم أعصابي.

صحيفة »نيويورك تاميز«

الفل�صفة امل�صتتة

طويل  فلسفي  مجلد  حول  صحافي  ناقد  كتب 
ومتعدد االفكار: »يبدو ان الرابط الوحيد بني أجزاء هذا 

الكتاب يعود الى عمال التجليد«

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

موقع »إم إس إن« اإللكتروني

لهذه الأ�صباب يجب المتناع عن ارتداء ال�صب�صب

في فصل الصيف عادة ما يلجأ الكثيرون إلى ارتداء أحذية 
خفيفة أهمها الشباشب املطاطية التي تعطي القدمني 
قدراً كبيراً من الراحة أثناء التواجد في املنزل أو التجوال 

على الشاطئ.
له  يكون  قد  الشبشب  ارتداء  فإن  األخصائيني،  وبحسب 
تأثيرات سلبية على القدمني، لذا فقد أورد موقع “إم إس 
جتعلنا  قد  التي  األسباب  من  مجموعة  اإللكتروني  إن” 

نتجنب ارتداء الشبشب املطاطي، على النحو التالي:
قد يتسبب بالتواء الكاحل

إلى  الذهاب  عند  املطاطي  الشبشب  ارتداء  ميكنك 
أن  ومبا  اليوم.  طوال  ارتداؤه  ينبغي  وال  فقط،  الشاطئ 
القدم  يوازن  ال  فإنه  مرن،  مطاط  من  مصنوع  الشبشب 

بشكل جيد أثناء املشي، وقد يؤدي إلى انحراف القدم والتواء الكاحل.
التهاب القدمني

حتى إذا كنت حريصاً جداً أثناء املشي، فإن افتقار الشبشب إلى الدعم ميكن أن يؤذي قدميك. بدون 
الدعم الصحيح، سيبدأ أخمص قدمك، وهو شريط األنسجة في قوس القدم، في التمدد. يؤدي هذا 

التمدد إلى التهاب األنسجة واإلصابة بحالة تسمى التهاب اللفافة األخمصية.
ميكن أن تكون مشاكل القدم عميقة

مع الكثير من نوبات التهاب اللفافة األخمصية، سيبدأ جسمك في إنتاج عظم جديد حملاولة شفاء 
التمدد. ومع وجود عظام أكثر مما يحتاجه اجلسم، ميكن أن يتطور تراكم هذه العظام إلى بروز نتوءات 

مؤملة في القدمني، ومن احملتمل أن حتتاج هذه النتوءات إلى جراحة إلزالتها.
اإلصابة بالتواء أصابع القدمني وتشوهها

بسبب مرونة الشبشب، رمبا حتتاج إلى لف أصابعك ملنعها من اخلروج منه أثناء املشي. ومع ارتداء 
الشبشب لفترات طويلة، قد يتسبب ذلك في تشوه األصابع، وبقائها في وضع ثابت يشبه املطرقة 

الصغيرة. تدعى هذه احلالة بتشوه املطرقة.
نشوء كرات حلمية على أصابع القدمني

إذا أصيبت أصابع قدمك بتشوه “املطرقة” الذي حتدثنا عنه سابقاً، وقمت بارتداء حذاء عادي فستبدأ 
أصابع قدميك في حك اجلزء العلوي من احلذاء، مما ميكن أن يؤدي إلى نشوء كرات حلمية على أصابع 

القدمني.
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تورنتو : استمر وصول مصابني بكوفيد – 19 الي كندا علي 
أن  الفيدرالية  احلكومة  وذكرت  الدولية  اجلوية  الرحالت  منت 
هناك 18 رحلة دولية وصلت في الفترة ما بني 1 أغسطس و 
4 أغسطس الى كندا وكان عليها حاالت إيجابية من كوفيد 
– 19 وقد هبطت ثماني منها في تورنتو وهبطت سبعة منها 

في مونتريال وواحدة في فانكوفر وواحدة في كاجلاري.
وال تزال احلكومة تنصح الكنديني بعدم السفر غير الضروري 
وإذا كان هناك الزام فالبد من العزل الذاتي ملدة 14 يوما بعد 
اعراض  من  يعاني  الفرد  كان  إذا  عما  النظر  بغض  الوصول 

املرض من عدمه.
لتشديد  جديد  أمر  الكندي  النقل  هيئة  أصدرت  وقد  هذا 
اإلجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامات و انه على املسافرين 
أثبات  الطبية،  غير  الوجه  أقنعة  ارتداء  يرفضون  الذين  جوا 
عدم قدرتهم علي ذلك بإظهار شهادة طبية، وال تزال هناك 
استثناءات للرضع وكذلك االفراد الذين ال يستطيعون إزالة 

القناع بأنفسهم.

9
اخرتاق الألف من ح�سابات الفراد 

لدى وكالة اليرادات الكندية

حساب   5500 أن  أيه«  أر  »سي  الكندية  االيرادات  وكالة  أكدت 
لديها قد تأثرت بخروقات الكترونية، وكتب متحدث باسم الوكالة 
باخلروقات  املتأثرة  احلسابات  بتحديد  أسرعت  الوكالة  »إن  يقول 
االلكترونية وعطلت الوصول اليها، لضمان سالمة وأمن معلومات 
حوادث  حتليل  الكندية  االيرادات  وكالة  وتواصل  الضرائب،  دافعي 
القرصنة هذه وطلبت مساعدة الشرطة الفيدرالية للتحقيق في 

هذا االمر«.
وفي وقت سابق من هذا الشهر بدأ الكنديون يتلقون رسائل عبر 
االنترنت تفيد بأن عناوين بريدهم االلكتروني املرتبطة بحساباتهم 
اخلاصة بوكالة االيرادات الكندية قد تغيرت، وإن معلومات االيداع 
اخلاصة  احلكومية  املدفوعات  وإن  تغيرت،  بهم  اخلاصة  املباشر 
بالطوارئ مت إصدارها بأسمائهم على الرغم من إنهم لم يتقدموا 
إنهم  وأفاد معظمهم  االستحقاقات.  للحصول على هذه  بطلب 
تنبهوا الى هذا النشاط املشبوه بعد أن تلقوا رسائل حقيقة من 

وكالة اإليرادات الكندية تفيد بتوقف بريدهم االلكتروني.
وهذه القرصنة االلكترونية متت باستخدام اسماء العمالء وكلمات 
املرور اخلاصة بهم التي مت جمعها من اختراقات سابقة للحسابات 
الناس  من  العديد  ان  واستغلت حقيقة  العالم،  أنحاء  في جميع 
حساباتهم  عبر  املرور  وكلمة  املستخدم  اسم  استعمال  يعيدون 

املتعددة.
الذين  االخرين  الناس  من  االالف  حسابات  أيضا  تأثرت  وقد 
يستخدمون حسابات احلكومة االمنة »جي سي كي« التي تسمح 
وتوصي  االنترنت،  عبر  احلكومية  اخلدمات  الى  بالوصول  للكنديني 
وكالة االستخبارات االلكترونية الكندية أي شخص قد يكون تأثر 
على  به  اخلاصة  املرور  كلمة  يغير  أن  االلكترونية  اخلروقات  بهذه 

الفور، ويختار كلمة اخرى ال يستخدمها في أي حساب أخر.

ا�ستمرار و�سول م�سابني كورونا 

على منت الرحالت اجلوية 

لكندا... وت�سديد الإجراءات 

الوقائية

كندا ت�سيف 25 مليون دولر اأخرى 

مل�ساعدات لبنان بعد انفجار بريوت 

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو إن كندا ستقدم 25 
االنفجار  من  التعافي  على  للبنان ملساعدتها  إضافية  دوالر  مليون 
عن  يقل  ال  ما  وخلف  بيروت  من  كبير  جزءا  ودمر  مؤخرا  وقع  الذي 

170 قتيال.
عنها  أعلن  التي  دوالر  ماليني   5 مبلغ  الي  االموال  هذه  وستضاف 
مؤخرا فيكون مجموع املساعدات 30 مليون دوالر منها 1,5 مليون 
الغذاء  مثل  امللحة  االحتياجات  لتلبية  اللبناني  االحمر  للصليب 

واملآوى واخلدمات الطبية.
وقال ترودو في بيان له »أنني أنضم الى الكنديني في جميع أنحاء 
املأساوي  االنفجار  هذا  في  قتلوا  الذين  أولئك  على  للحداد  البالد 
ترودو  جسنت  وحث  وأصدقائهم،  ألسرهم  التعازي  خالص  وتقدمي 
تطابق  والذي  للبنان  التبرع  صندوق  في  املساهمة  على  الكنديني 
احلكومة الكندية املبالغ الواردة اليه ما بني 14 و24 أغسطس حتى 

مبلغ 5 مليون دوالر.
االنفجار  هذا  جراء  من  جرحوا  فرد   6000 حوالي  هناك  ان  ويعلم 
حكومة  أعلنت  وقد  منازلهم،  تهدم  بعد  شردوا  االالف  ومئات 
بيروت  انفجار  من  للمتضررين  مساعدات  تقدمي  عن  ايضا  أونتاريو 
االحمر  للصليب  املساعدات  هذه  وستقدم  دوالر  مليون   2 مببلغ 
الكندي من خالل البرنامج الدولي لإلغاثة من الكوارث،  وقد أثار هذا 
االنفجار املميت احتياجات واسعة النطاق في العاصمة اللبنانية 
إزاء فشل احلكومة في وضع  حيث أعرب املتظاهرون عن غضبهم 
ميناء  مخزن  في  اخلطرة  املواد  هذه  تخزين  إثناء  مناسبة  ضمانات 
استقالت  وقد  هذا  املاضية،  السبع  السنوات  مدى  على  بيروت 

احلكومة اللبنانية إزاء هذه املظاهرات.

اإ�سابة 339 �سخ�ض باملر�ض يف كندا 

نتيجة تناول الب�سل المريكي

تورنتو: مت االبالغ عن أكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة ببكتريا 
الواليات  في  املزروع  البصل  تناول  عن  الناجتة  الساملونيال 
العامة في  املتحدة، وفي أخر حتديث أكدت وكالة الصحة 
كندا أن هناك 339 حالة إصابة وحذرت من تناول أي نوع من 
البصل القادم من أمريكا من شركة توماسون إنترناشيونال 
من كاليفورنيا. وقالت الوكالة للمستهلكني بأنهم إذا لم 
يكونوا متأكدين من مكان زراعة البصل االحمر أو االبيض او 

االصفر او االصفر احللو فال يجب أكله.
وذكرت الوكالة أنه ال يوجد دليل على إن البصل املزروع في 
كندا له عالقة بانتشار بكتريا الساملونيال، وقالت أيضا إن 

الناس بدأوا ميرضون من منتصف شهر يونيو وحتى اآلن.
وقد مت نقل 48 حالة الي املستشفيات وان املرضى صرحوا 
املطاعم،  وفي  منازلهم  في  االحمر  البصل  تناولوا  بأنهم 
وقد أصدرت الوكالة الكندية للتفتيش على االغذية حتذيرا 
للمستهلكني واستدعت هذه املنتجات املزروعة في الواليات 
املتحدة، وتشمل أعراض االصابة ببكتريا الساملونيال احلمي 
والقشعريرة واالسهال وتشنجات املعدة والغثيان، وعلى أي 
فرد يعتقد إنه تعرض لإلصابة ببكتريا الساملونيال ان يتصل 

بالطبيب.

اأونتاريو تعلن عن ا�ستثمار 6 ماليني 

دولر ملكافحة اجلرمية

تورنتو: أعلنت حكومة أونتاريو عن استثمار 6 ماليني دوالر ملكافحة 
عن  صحفي  مؤمتر  امام  فورد  دوج  وحتدث  املقاطعة  في  اجلرمية 
أونتاريو خاصة في صناعة شاحنات  النشاط االجرامي في  ارتفاع 
»إنه  وقال  املنزلي  العنف  وزيادة  النار  إطالق  السيارات، وحوادث  جر 
يحطم قلبي« في إشارة الى ستة حوادث إطالق نار وقعت خالل 24 

ساعة في تورنتو الشهر املاضي.
وقال إن هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف وإن رسالتي الى اجملرمني 
وراء القضبان«  لم تتغير وهي »إننا سنالحقكم وسوف نضعكم 
وأضاف إن احلكومة ستستثمر 6 ماليني دوالر على مدى السنوات 
الثالثة املقبلة ملكافحة مختلف أنواع اجلرائم في املقاطعة، وهذه 
في  الشرطة  أجهزة  من  جهاز   16 لـــــــ  تعطي  سوف  االموال 
العنف  مكافحة  استراتيجيات  لتنفيذ  املقاطعة  أنحاء  جميع 
وستذهب  والتحرش،  اجلنسي  والعنف  بالبشر  واالجتار  والعصابات 
حصة كبيرة من هذه االموال الى دائرة الشرطة في مدينة واترلو 
عنها  بالكشف  وذلك  بالبشر   االجتار  ملكافحة  وحدة  إلنشاء 
ومدينة  واترلو  مدينة  أنحاء  جميع  من  ومنعها  فيها  والتحقيق 
جولف، حيث أن هذه الدائرة قد أبلغت عن 90 جرمية تتعلق باالجتار 
تتعلق  للمجرمني  جنائية   تهمة   40 ووجهت   2019 عام  بالبشر 

بتلك التحقيقات .

الدوائر الجتماعية حتى

 10 ا�سخا�ض م�ستمر حتى 2021... 

واغالق احلدود الكندية المريكية 

اإىل 21 �سبتمرب

أن  املرجح  من  إنه  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  قال   : تورنتو 
العام  حتى  أفراد   10 تضم  التي  االجتماعية  الدوائر  تستمر 
السكان خالل مؤمتر صحفي  األقل، وحذر فورد   اجلديد على 
وأنا  أكون مخطئا  »قد  وقال  بعد  ينته  لم  الوباء  إن هذا  من 
لست طبيب محترف ولكن في رأيي أن هذا سيستمر حتى 
شهر يناير وحتى نحصل على لقاح ونأمل أن يكون هذا في 

وقت قريب«.
 وأضاف: حاليا ال تزال الدوائر االجتماعية املسموح بها هي 10 
أخرى  ناحية  داخل مكان مغلق. ومن  أشخاص كحد أقصى 
اتفق املسؤولون الكنديون واالمريكيون على ابقاء احلدود بني 
البلدين مغلقة امام السفر غير الضروري ملدة شهر اخر حتى 
البلدان  يزال فيه  الذي ال  الوقت  ويأتي ذلك في  21 سبتمبر. 
يعمالن على وقف انتشار »كورونا«، وهذا هو التجديد اخلامس 

للقيود احلدودية منذ إعالن جائحة فيروس كورونا.

1-844-355-6939



العائلــــــــةSaturday, August 22nd, 2020 - Issue (168)ال�صبت  22 اغ�صط�س 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الثامن وال�صتون بعد املائة 10
 من جتاربي

الدهان اأو طالء اجلدران
األطفال  من  الكثير  يشعر 
اقتراب  مع  والتوتر  بالقلق 
املدارس،  إلى  العودة  موسم 
الطويل  االنقطاع  بعد  خاصة 

الذي دام لعدة أشهر.
من  مجموعة  يلي  وفيما 
طفلك  ملساعدة  النصائح 

بحسب  املدرسة،  إلى  العودة  مع  التأقلم  على 
صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:

1- اسأل طفلك عن شعوره
يشعر  كيف  تعرف  أن  يجب  شيء  كل  قبل 
طفلك جتاه العودة إلى املدرسة، فبعض األطفال 
آخرون  يشعر  بينما  والقلق،  باخلوف  يشعرون 
لقائهم  مع  خاصة  التجربة،  لهذه  باحلماسة 
وهذه  املدرسة،  في  وزمالئهم  بأصدقائهم 
اخلطوة بسيطة وبديهية، لكن الكثير من اآلباء 

واألمهات يغفلون عنها.
2- تقييم مشاعر الطفل

بعد معرفة حقيقة مشاعر طفلك جتاه العودة 
إلى املدرسة، من الضروري تقييم هذه املشاعر، 
توضح  أن  ميكن  فمثالً  قمعها،  محاولة  وعدم 
لطفلك أن من الطبيعي أن يشعر باإلحباط في 
هذه  جتاوز  على  مساعدته  وحتاول  املرحلة،  هذه 
املشاعر، من خالل تشجيعه على النظر بشكل 
إيجابي إلى جتربة املدرسة، والبحث عن األشياء 

التي جتعلها جذابة للطفل.
3- تقييم التعليم املنزلي

كانت جتربة التعلم عن بعد جتربة جديدة ملعظم 
األطفال، وفي حني جنح البعض في التأقلم معها، 
فشل آخرون في ذلك، ومع استمرار أزمة فيروس 
كورونا، قد تستمر العديد من الدول في تطبيق 
األمور  أولياء  على  يجب  لذلك  املنزلي،  التعليم 

الدراسي  العام  جتربة  تقييم 
املنصرم، ومحاولة إصالح جميع 
العيوب واملعوقات، والبحث عن 
تعزز  ووسائل  استراتيجيات 
أكثر  وجتعلها  التجربة  هذه 

جاذبية للطفل.
4- االستعانة باملدرسة

استمروا  أو  املدرسة  إلى  األطفال  عاد  سواء 
باملوجهني  االستعانة  ميكن  املنزلي،  بالتعليم 
التربويني ومستشاري املدرسة للتغلب على أي 
فهم  الطفل،  منها  يعاني  تعليمية  صعوبات 
النصح  وتقدمي  املشكالت  هذه  حل  على  األقدر 

ألولياء األمور.
5- عدم االنسياق خلف مشاعرك

بالشفقة  واألمهات  اآلباء  من  الكثير  يشعر 
شاشة  أمام  جلسوا  حال  في  أطفالهم  على 
في  الدروس  لتلقي  طويل  لوقت  الكمبيوتر 
من  العديد  لهم  ويقدمون  املنزلي،  التعليم 
السماح  مثل  ذلك،  عن  كتعويض  التنازالت 
تناول  أو  اإللكترونية،  األلعاب  مبمارسة  لهم 
الكثير من احللويات، ويستغل األطفال هذا األمر 
لفعل أشياء كانت محرمة عليهم في السابق، 
التوازن  حتقيق  األمور  أولياء  على  ويتوجب 
بدروسهم،  االلتزام  على  أطفالهم  إجبار  بني 
واملكاسب التي ميكنهم احلصول عليها باملقابل.
6- جتنب احلديث عن التحديات أمام األطفال

العام  بشأن  بالقلق  اآلباء  من  الكثير  يشعر 
التي  الهائلة  والتحديات  القادم  الدراسي 
اخلدمات  اجلبهات:  من  العديد  على  يطرحها 
لكن  والسالمة.  والصحة  واملالية،  اللوجستية، 
أمام  التذمر  أو  الشكوى  من  يحذرون  اخلبراء 
األطفال، فهذا يزيد من شعورهم بالقلق والتوتر.

6 ن�سائح مل�ساعدة طفلك على التاأقلم مع العودة اإىل املدر�سة

 - کی تخدمك فرشاة الدهان اجلديدة مدة اطول ويسهل عليك تنظيفها ضعيها في علبة حتتوي 
على زيت بزر الكتان طوال 12 ساعة قبل استعمالها. 

 - إذا اردت ان تتخلصي من رائحة الدهان اضيفي ملعقتني كبيرتني من مسحوق الفانيليا الى 
كل لتر من الدهان، واال فاقطعي بصلة كبيرة وضعيها في وعاء من املاء البارد، فتمتص البصلة 

رائحة الدهان.
 - عندما تكبني على عملية طالء تستغرق يومني متتاليني، ميكنك ان توفري الوقت الذي يتطلبه 
وابقائها  اللون(  فضية  تكون  ما  )غالبا  معدنية  رقاقة  في  بلفها  املستعملة  الفرشاة  تنظيف 
الفرشاة  تثليج  فحاولي  باملاء  ممزوجة  طالء  تستعملني  كنت  اذا  اما  التالي.  اليوم  الى  كذلك 
املستعملة وهي ملفوفة على النحو املذكور اعاله. وقبل العودة الى العمل دعي الصقيع يذوب 

عن الفرشاة. ورمبا استغرق ذلك مدة ساعة او أكثر.

 فن االستماع:
ناجحاً  اآلخرين  مع  األحاديث  تبادل  يكون  ال 
ًجيداً.  مستمعا  نفسه  اإلنسان  يكن  لم  إذا 
وعملية االستماع ليست باألمر السهل، كما 
واالنتباه  االستيعاب  فاملهم  البعض؛  يعتقد 

إلى محدثك، ال التظاهر باالستماع.
تناقض  وال  يحدثك،  من  تقاطع  ال  وأيضاً     
فبإمكانك  على خطأ،  أنه  وإذا شعرت  كالمه. 
القول: »أعتقد بأن األمر كذا وكذا«، أو »حسب 
رأيي أن األمر كذا وكذا«، بدالً من أن تقول مثالً: 
تسابق  أن  وإياك  صحيح«  غير  تقوله  ما  »إن 
محدثك في الكالم، فيشعر أنه غير قادر على 
يروي  أحدهم  كان  وإذا  نفسه.  عن  التعبير 
قصة أو حادثة وأنت على علم بها، فال تتدخل 
وإذا  والنهاية.  اخلامتة  عن  اإلعالن  في  وتسبقه 
في  نسيه  قد  شيئاً  تضيف  أن  بإمكانك  كان 
أو  اعتذار  كلمة  بعد  ولكن  فليكن،  حديثه، 
استئذان. وإذا سمعت أحدا يستعمل الكلمات 
ما  تصحح  فال  الصحيحة،  غير  التعابير  أو 
يقوله بطريقة مباشرة، بل حاول أن تستعمل 
الكلمات نفسها والتعابير بشكلها الصحيح 

خالل حديثك معه.

مصدر قوتك:
مصدر  إرادتك  تكون  أن  يجب  األولى  بالدرجة 
اآلخرين  أخطاء  حتمل  على  وقدرتك  قوتك 
مصدرها  اإلساءة:  تفهمت  فإذا  وتفهمها. 
في  ستنجح   - والشك   - فإنك  وأسبابها، 
صراخك  قوتك  مصدر  كان  إذا  أما  مواجهتها. 
مشكلة  في  ستورط  فإنك  العالي  وصوتك 
جميع  وبني  بينك  النفور  خلق  عنها  ينتج  ما، 
يجدر  قوياً،  تكون  فلكي  وزميالتك.  زمالئك 

بك أن متتلك حنجرة قوية، بل عليك أن متتلك 
أعصاباً هادئة وإرادة فوالذية.

عدم التركيز:
   قد يحدث في كثير من األحيان أن جتيب دون 
أن تستوعب ما يقوله لك محاورك، ألنك تكون 
فيأتي  آخر،  موضوع  في  تفكر  الذهن  شارد 
كالمك غير مالئم وغير مباشر وغير منطقي. 
فاألصغاء املهذب من أدأب احملادثة. ومهما كنت 
متعباً أو مثقالً مبشاكل تشغل تفكيرك، فآداب 
احملادثة تقضي بأن تعير محدثك االنتباه الكافي، 
تقابلهم  أناس  مع  تتحدث  كنت  إذا  والسيما 

للمرة األولى، أو مع ذوي الشأن والنفوذ.

حسن التصرف في اجملتمعات:
   إياك أن حتدق بشخص مار  يلفت نظرك في 
مكان ما حتى لو كان شكله ملفت للنظر وال 
أن حتدق طويالً بصاحب عاهة ... بشكل يُشعره 
بعاهته، بل على العكس ساعده بطريقة غير 

مباشرة، وأشعره بأنه شخص طبيعي.
    وحركات الوجه وتعبيراته، تنم عن أخالقك 
وطباعك، فال تترك وجهك حتت رحمة املؤثرات 
مقطب،  وتارة  ضاحكاً  تارة  ليصبح  النفسية 
وأخرى  الدهشة،  من  العينني  مفتوح  وتارة 
تشوه  قد  احلركات  هذه  إن  الشفتني.  ممدود 
فيك،  ليس  قبحاً  عليك  وتضفي  وجهك 
ومهما  االتزان.  وعدم  اخلفة  مبظهر  وتظهرك 
يشرد  بأن  لنفسك  تسمح  فال  همومك،  تكن 
ذهنك حني يتحدث إليك إنسان، أو حني تكون 
وكن  اإلصغاء  أحسن  األصدقاء.  من  جمع  بني 
حاضر الذهن لتستطيع اإلجابة على أي سؤال، 
خلوتك  وقت  إلى  همومك  في  التفكير  ودع 

بنفسك.

- قد تفاجأ بأن أحد أبنائكما أو بناتكما، معجب 
بشخص ما: زميلة أو جارة وبأنهما قد اتفقا على 
االرتباط والزواج في املستقبل، فيجب أال تخشيا 
من حدوث هذا، فهو أمر طبيعي أن تتوجه مشاعر 
املراهق إلى اجلنس اآلخر، واالهتمام به، ومحاولة 
لفت نظره إليه. ومصارحة ابنك أو ابنتك لكما 
منه،  بقربكما  إحساسه  من  نابع  مطمئن  أمر 
وتفهمكما ملشاعره. وهنا تستطيعان توجيهه 
في هذا األمر بطرح عدة أسئلة عليه، وإعطائه 

الفرصة لإلجابة عليها، مثال:
نهائياً  وقررته  اآلن  منذ  ارتباطك  حددت  هل 
باجلامعة،  االلتحاق  بعد  قرارك  يتغير  لن  بحيث 

ثم التخرج وااللتحاق بالوظيفة؟
وحتمل  والزواج  االرتباط  معنى  تعرف  هل 

املسئولية؟ 
أسس  على  يقوم  الناجح  الزواج  أن  تعرف  هل 
النفسي  االستقرار  مثل  العاطفة  غير  أخرى 

واملادي؟
تستطيع  إجاباته  خالل  ومن  كثيرة،  وأسئلة   ...

توجيهه دون أن تشعره بأنك تأمره أو متلى عليه 
ما تريده.

يدور في  مبا  لالعتراف  ابنكما  - ال تضغطا على 
اتركا  بل  ملحة،  بطريقة  يضايقه  ما  أو  عقله 
له الفرصة ليفكر بنفسه ويبحث عن اإلجابات 
التحدث معكما  يريد  أنه  وإذا شعر  الصحيحة 
مبا  وسيصارحكما  نفسه،  تلقاء  من  فسيأتي 

يضايقه أو يقلقه. 
- ال تثقال عليه بالتعليمات واألوامر، حتى ال يلجأ 
إلى العناد واالبتعاد عنكما، وقد يلجأ إلى صديق 

أو إنسان غير كفء ملصادقته. 
- تعرفا على هوايات ابنكما أو ابنتكما، وساعداه 
أو مادية، وساعداه  على تنميتها سواء معنوية 
املكان  أو  الوقت  بتوفير  بها  االستمتاع  على 

املالئم لها. 
إذا  مبشاعره  اإلحساس  عليكما  يسهل  قد   -
وضعتما نفسيكما مكانه، وقد يفيد كذلك أن 
تتذكرا هذه الفترة عندما كنتما في مثل عمره.

اأ�سول ولياقة

هل اأنت �سديق لأبنائك؟!
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جنود متمردون يعتقلون رئي�ض مايل 

اأبو بكر اإبراهيم كيتا

في  كيتا  بوبكر  إبراهيم  مالي  رئيس  متمردين  جنودا  اعتقل 
قاعدة  في  جنود  مترد  بعد  االعتقال  وجاء  باماكو.  العاصمة 
كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار املسؤولني 

املدنيني والعسكريني.
وفي وقت سابق، ألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس 

الوزراء وجنل الرئيس املالي.
أنباء عن حصول مترد لوحدات من  وتناقلت وسائل محلية عدة 
اجليش في ثكنة قرب العاصمة املالية باماكو، وقالت مصادر إن 
انقالبا عسكريا جرى، ومت اعتقال وزيري اخلارجية واملالية ورئيس 

البرملان.
قرب  سمع  كثيف  نار  إطالق  إن  الفرنسية  األنباء  وكالة  وقالت 

قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة املالية باماكو.
وتطالب  حادة،  داخلية  سياسية  أزمة  مؤخرا  مالي  وتشهد 
التسوية  خيارات  رافضة  البالد،  رئيس  باستقالة  املعارضة 

التوفيقية.

مفتي القد�ض يحّرم �سالة الإماراتيني

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسني 
اإلماراتيني الصالة في املسجد األقصى، مبوجب  أنه يحرم على 

فتوى كان أصدرها عام 2012 .
وقال املفتي، إنه كان أصدر فتوى عام 2012 »تسمح بزيارة القدس 
واألقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع«. وأضاف 
:«مبا أن هذا االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي يحمل عالمات التطبيع، 

فإن زيارة القدس محرمة«.
وكانت اإلمارات قالت في بيان اإلعالن عن االتفاق على مباشرة 
أنه »بحسب  الثنائية الكاملة بني إسرائيل واإلمارات  العالقات 
املسجد  لزيارة  يأتوا  أن  املسلمني  جلميع  يجوز  السالم،  خطة 
األقصى والصالة فيه، وينبغي أن تظل األماكن املقدسة األخرى 

في القدس مفتوحة أمام املصلني من جميع األديان«.

ر�سمًيا.. الربملان يوافق تر�سيم 

احلدود بني م�سر واليونان

وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة برئاسة الدكتور على 
 2020 لسنة   444 رقم  اجلمهورية  رئيس  قرار  على  العال،  عبد 
بشأن االتفاق بني جمهورية مصر العربية وحكومة اجلمهورية 
اليونانية، حول تعيني املنطقة االقتصادية اخلالصة بني البلدين، 

واملوقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
حالة  في  بأنه  االتفاق  يقضي  اإليضاحية،  املذكرة  وبحسب 
ممتدة  الهيدروكربون،  مخزون  ذلك  في  مبا  طبيعية  موارد  وجود 
املنطقة  إلى  الطرفني  ألحد  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  من 
االقتصادية اخلالصة للطرف اآلخر، ويتعني على الطرفني التعاون 
املوارد،  هذه  استغالل  أمناط  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من 
وطبقا لالتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه 

من خالل القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام االتفاق على أنه لن يكون محال للنقد أو االنسحاب 
أو إيقاف العمل ألي سبب من األسباب، كما أنه ميكن تعديله 
باالتفاق بني الطرفني ويدخل االتفاق حّيز النفاذ من تاريخ تبادل 

وثائق التصديق بواسطة الطرفني. 

ت�سجيل »اأعلى درجة حرارة 

على �سطح الأر�ض« يف كاليفورنيا

إذا  الواليات املتحدة للتأكد مما  تسعى هيئة األرصاد اجلوية في 
درجة  أعلى  هي  كاليفورنيا  بوالية  ُمسّجلة  حرارة  درجة  كانت 

حرارة يتم تسجيلها على نحو موثوق على سطح األرض.
الوطني  املوت«  »وادي  متنزه  في  املسجلة  احلرارة  درجة  وبلغت 

54.4 درجة مئوية )130 فهرنهايت(.
يأتي هذا وسط موجة حارة يتعرض لها الساحل الغربي للواليات 
املتحدة، حيث تشير التنبؤات اجلوية إلى مزيد من االرتفاع في 

درجات احلرارة خالل األسبوع.
على  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  احلارة  اجلوية  الظروف  وأدت 
لتوليد  محطة  ل  تعطُّ أعقاب  في  كاليفورنيا،  في  يومني  مدى 

الكهرباء.
وقبل هذا، كانت أعلى درجة حرارة ُمسّجلة بشكل موثوق في 
 129.2( مئوية  درجة   54 وهي   ،2013 عام  في  أيضا  املوت  وادي 

فهرنهايت(.

 اتفاق �سالم تاريخي بني الإمارات 

واإ�سرائيل برعاية اأمريكية

أعلن  تاريخي  اتفاق  في 
األمريكي،  الرئيس  عنه 
اإلمارات  بني  ترامب،  دونالد 
مبثابة  وهو  وإسرائيل، 
تل  بني  العالقات  فى  حتول 
خالل  من  ظبي  وأبو  أبيب 
دبلوماسية.  عالقات  فتح 

الرئيس دونالد ترامب، اعتبر االتفاق أسهل بكثير من االتفاق مع 
الدميقراطيني وقال إنه سيصب في مصلحة السالم في الشرق 
لألمن  ركيزة  ليكون  االتفاق  استغالل  بضرورة  وناشد  األوسط. 

واالستقرار في املنطقة.
 الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، اعتبر االتفاق هدفه 
وضع خارطة طريق وتدشني التعاون املشترك وصوال إلى عالقات 

ثنائية.  
الوزراء  ورئيس  ترامب،  دونالد  األمريكى  الرئيس  اتفق  قد  كان 
نهيان  آل  زايد  بن  نتنياهو،  والشيخ محمد  بنيامني  اإلسرائيلى 
فى  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبى  عهد  ولى 
بني  الكاملة  الثنائية  العالقات  مباشرة  على  هاتفى   اتصال 

إسرائيل واإلمارات  العربية املتحدة. 
وفى خطابه، قال الرئيس األمريكى إن اتفاقية السالم بني إسرائيل 
واإلمارات العربية املتحدة مبثابة   «كسر جلبل اجلليد«، إال أنه قال 
الدميقراطيني«،  مع  السالم  من  »أسهل  أنه  نفسه  الوقت  فى 
 فى إشارة للحزب الدميقراطى، وتابع: »اجلميع كان يقول إنه من 
املستحيل إلى  التوصل التفاق مماثل مع إسرائيل، لكنه استطاع 

التقريب بني البلدين«. 

املحكمة الدولية 

تربئ احلكومة ال�سورية وحزب الله 

من اغتيال احلريري

اخلاصة  الدولية  احملكمة  أعلنت 
اللبناني  الوزراء  رئيس  باغتيال 
األسبق رفيق احلريري، إنه ال دليل 
للحكومة  مباشر  تورط  على 
في  اهلل  حزب  قيادة  أو  السورية 
أنه  وكشفت  احلريري،  اغتيال 
اغتيال  جرمية  مبسرح  العبث  مت 

احلريري
قبل  املستخدمة  الهواتف  أن  إلى  اخلاصة  احملكمة  ولفتت 
املتضررين لم  أن معظم  ارتكاب اجلرمية توقفت بعدها، مؤكدة 
يتلقوا التعويضات، كما كشفت بأن التحقيقات، التي أجرتها 

السلطات اللبنانية كانت فوضويا
املتأخرة  العدالة  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  قال  جانبه  من 
ليست بعدالة، واجلرمية اثرت على حياة اللبنانيني، علينا ان نقبل 

ما سيصدر عن احملكمة.
وأكدت احملكمة املنعقدة في الهاي، وحضرها جنله سعد احلريري، 
رئيس وزراء لبنان السبق، أن املتهمني سليم عياش وحسن مرعي 
ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصاالت، ومتت مراقبة 

احلريري بشدة قبل اغتياله.
حكم  نقبل  السابق:  اللبنانى  الوزراء  رئيس  احلريرى،  سعد  قال 
العدالة،  ونريد  احلريرى  رفيق  اغتيال  الدولية فى قضية  احملكمة 

مشددا على أن مطلبه هو القصاص العادل من اجملرمني.
الهاى  من  اخلاصة  احملكمة  حكم  عقب  له  كلمة  خالل  وأضاف 
فى قضية اغتيال والده رفيق احلريرى: »نحن أمام حلظة تاريخية 
وأن  واخملططني،  اإلرهابية  اجلرمية  ارتكب  ملن  رسالة  فى  تتمثل 
استخدام اجلرمية فى السياسة بدون عقاب انتهى.. وهذه رسالة 
احملكمة اخلاصة ورسالة الشعب اللبنانى.. وكل جرمية سياسة 
القصاص  تنفيذ  حتى  نستكني  ولن  دفعه..  من  والبد  ثمن  لها 

بقتلة احلريري ولن نساوم على دمائه«.
استكمال  بضرورة  السابق  اللبنانى  الوزراء  رئيس  وطالب 
استكمال  أن  على  مشددا  بيروت  مرفأ  حادث  فى  التحقيقات 
اللبنانى وال  التحقيقات فى هذا احلادث مطلب جميع الشعب 

يجب أن ندفع الشعب للمواجهة.

ال�سحة العاملية حتذر: 

م�سابون بال اأعرا�ض ين�سرون كورونا 

يف اآ�سيا والهادئ

كورونا  فيروس  تفشي  أن  من  العاملية،  الصحة  منظمة  حذرت 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ يتفاقم بشكل متزايد بسبب 
العمر  من  واألربعينات  والثالثينات  العشرينات  في  أشخاص 
أعراض  ظهور  عدم  بسبب  بالفيروس  مصابون  أنهم  يجهلون 

لديهم أو ظهور أعراض خفيفة.
وقال تاكيشي كاساي، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
في مانيال، إنه بسبب عدم ظهور أعراض على الشباب، أو ظهور 
إلى  الفيروس  ينقلون  فإنهم  لديهم،  لكورونا  خفيفة  أعراض 

اآلخرين عن غير قصد.
من  هذا  »يزيد  اإلنترنت:  عبر  صحفي  مؤمتر  في  كاساي  وقال 
مخاطر التداعيات على الفئات األكثر عرضة للخطر، وهم كبار 
واألشخاص  املدى  طويلة  رعاية  يتلقون  الذين  واملرضى  السن 
الذين يعيشون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان واملناطق 

الريفية احملرومة من اخلدمات«.
من  الفيروس  ملنع  مجددا  جهودنا  مضاعفة  »علينا  وأضاف: 

االنتقال إلى اجملتمعات الضعيفة«.
وسجلت منطقة غرب احمليط الهادئ، التي تغطي 27 دولة في 
آسيا واحمليط الهادئ، حتى اآلن أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة 
بفيروس كورونا، وحوالي 9300 حالة وفاة، وفقا لبيانات منظمة 
اإلصابات  إجمالي  من   %  2.3 احلاالت  ومتثل  العاملية.  الصحة 

العاملية.
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أعلن وزير املالية الكندى بيل مورنو استقالته 
من منصبه، على خلفية فضيحة جمعية »وى 
الضغط  وكانت  بالده.   في  اخليرية  تشاريتي« 
ووزير  ترودو،  الكندي، جسنت  الوزراء  رئيس  على 
حزب  طالب  أن  بعد  تتزايد  مورنو،  بيل  ماليته، 
املعارضة  يشكل  الذى  الكندي،  احملافظني 
الرسمية فى البرملان، والكتلِة الكيبيكية، ثانى 
بسبب  على  باستقالتهما  املعارضة،  أحزاب 
في  اخليرية  تشاريتي”  “وى  قضية  فى  دورهما 

بالدهم.
للشؤون  الفيدرالى  املفوض  ويجرى   هذا 
األخالقية وتضارب املصالح، ماريو ديون، حتقيقا 
حول احتمال أن يكون ترودو ومورنو قد انتهكا 
قانون تضارب املصالح عندما منحت احلكومة 
بقيمة  عقدا  اخليرية  تشاريتي«  »وى  جمعية 
أن  قبل  مناقصة  إجراء  دون  دوالر  مليون   912
حول  أُثير  الذى  اجلدل  بسبب  الحقا  تلغيه 

ظروف منحه.

بالنشيت يطالب بانتخابات مبكرة 
إذا لم يستقيل ترودو ووزير ماليته 

ورئيسة موظفيه
قال زعيم حزب كيبيكوا إيف فرانسوا بالنشيت 
إنه سيحاول الضغط من أجل إجراء انتخابات 
في اخلريف إذا لم يستقيل رئيس الوزراء جسنت 

ترودو ووزير ماليته ورئيسة موظفيه.
تستحق  ال  ترودو  حكومة  »إن  بالنشيت  وقال 
أثير حول  الذي  اجلدل  أعقاب  في  اجلمهور  ثقة 
لم  بسببها  والتي  »ويي«  اخليرية  اجلمعية 
يستطيع ترودو وال وزير ماليته انقاذ أنفسهم 
من مسؤولية الفساد بها أمام املناقشات حول 

هذه اجلمعية في مجلس الوزراء.
أن  يفضل  إنه  كيبيكوا  حزب  زعيم  وقال 
لتقدمي  مستعد  وإنه  الثالثة  هؤالء  يستقيل 

اقتراح »بعدم الثقة في احلكومة إذا ظلوا في 
االقتراح  هذا  مترير  مت  إذا  واضاف  مناصبهم« 
هذا  فان  املعارضة  األخرى  االحزاب  من  بدعم 
سيؤدي الي حملة انتخابية مبكرة وسط وباء 
أي مناقشات رسمية  كورونا ولكنه لم يجري 
وقال  هذه،  خطته  حول  املعارضة  االحزاب  مع 
بالنشيت أيضا ان االكثر خطورة هو سوء إدارة 
الذين  الناس  وتغيير  الوقت  ومترير  االزمة،  هذه 

يديرون هذه االزمة.
أربعة  كل  الرئاسية  االنتخابات  جتري  ما  وعادة 
ميكن  أقلية  حكومة  وجود  مع  ولكن  سنوات 
فيه  يفقد  وقت  أي  في  انتخابات  حتدث  أن 

وبينما  احلكومة.  في  الثقة  النواب  مجلس 
ماليه  ووزير  ترودو  مطالبة  وراء  السبب  عرف 
موظفي  رئيسة  فإن  باالستقالة  مورنو  بيل 
رئيس الوزراء وهي السيدة كاتي تيلفورد والتي 
ظهرت كشاهد امام اللجنة املالية في مجلس 
العموم والتي حتقق في قضية اجلمعية اخليرية 
»ويي« فإن السبب وراء طلب استقالتها هو إن 
مليون   84 من  يقرب  ما  دفعت  ترودو  حكومة 
روبرت  زوجها  بها  يعمل  التي  للشركة  دوالر 
شركات  أكبر  وهي  للرئيس  كنائب  سيلفر 

الرهن العقاري اخلاصة في كندا ولديها اصول 
ألف   300 وأكثر من  دوالر  مليار  قيمتها 105 

عميل.
دفعت  احلكومة  من  املالية  املنحة  وهذه 
للشركة إلدارة برنامج الطوارئ لكوفيد -19 

الصغيرة.  للشركات  االيجار  في  وكمساعدة 
في  كواالترو  كارال  العمل  وزيرة  أن  ويعرف 
حكومة ترودو قد شهدت أمام جلنة االخالقيات 
قضية  في  حتقق  التي  النواب  مجلس  في 
أو  بانها ال ترى أي مبرر  اجلمعية اخليرية »ويي« 
عذر لدي جسنت ترودو او وزير املالية مورنو فيما 

جرى.

وزير مالية كندا بيل مورنو يتنحى 
فجأة عن منصبه ويترك السياسة

أوتاوا: تنحي وزير مالية كندا بيل مورنو فجأة 
رئيس  وبني  بينه  خالف  أثر  على  منصبه  عن 
حتقيقات  االثنان  ويواجه  ترودو،  جسنت  الوزراء 
الفيدرالية  االخالقيات  مراقبة  هيئة  قبل  من 

 900 قيمته  عقد  تسليم  في  ملشاركتهما 
مليون دوالر لتشغيل برنامج الطلبة املتطوعني 
في منظمة ] ويي[ اخليرية والتي تديرها زوجة 
ترودو وتعمل بها ابنة بيل مورنو وتتحدث فيها 

ابنته األخرى في املناسبات مقابل أجر.
ب  اجلمعية  لهذه  مورنو  بيل  زوجة  وتبرعت 
100 ألف دوالر، كما ان عائلة بيل مورنو قامت 
على  وكينيا  االكوادور  الى   2017 عام  برحلتني 
الشهر  مورنو  وكشف  املنظمة  هذه  حساب 
املاضي عن انه سدد قيمة هاتان الرحلتان ودفع 

41 ألف دوالر الى املنظمة.
وزارة  سيترك  انه  عاما   57 مورنو  بيل  وذكر 
برملاني  السياسي كنائب  العمل  وايضا  املالية 
عن منطقة وسط تورنتو، وقال إن هناك حاجة 
في  التحديات  ملواجهة  جديد  مالية  وزير  الى 

االقتصاد الكندي وسط جائحة كورونا.

كريستيا فريالند اول امرأة وزيرة 
للمالية في كندا ... وترودو يوقف 

البرملان حتى أكتوبر

ستحل نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريالند 
وبذلك  مورنو  بيل  املستقيل  املالية  وزير  مكان 
تصبح اول امرأة تشغل هذا املنصب، باإلضافة 

الى منصبها كنائبة لرئيس الوزراء الكندي.
من جانبه يخطط جسنت ترودو إلعادة تشكيل 
وحتديث  االخالقي  اجلدل  في  الغارقة  احلكومة 
شهر  حتى  البرملان  أعمال  ووقف  امليزانية 
ممثلة  من  االذن  ترودو  يطلب  وسوف  أكتوبر. 
الي  البرملان  أعمال  لتأجيل  بايت  جودي  امللكة 

شهر أكتوبر.
واصفا  شير  أندرو  احملافظني  حزب  زعيم  وقال 
جسنت ترودو بأنه »يختبئ وسط جدل سياسي، 
صحية  أزمة  وسط  في  الكنديني  يترك  وانه 
واقتصادية كبيرة في محاولة مثيرة لالشمئزاز 

جلعل الكنديني ينسون فساده«.

و�سط مطالب بانتخابات مبكرة...

اتهامات حتيط بوزير املالية تدفعه للتنحي وتعيني فريالند خلفا منه

Tel.: 289-400-1764
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عديدة  سياسية  حتديات  األخيرة  اآلونة  في  املصريون  يعيش 
وكلها أمورا متس االمن القومى املصري حيث يترقب املصريون 
االراضى  تركيا على  الدفاعية مع  ساعة الصفر الندالع احلرب 
الكامل  التفويض  املصري  البرملان  اعالن  بعد  ، خاصة  اللييبة 
و  تاييد  الذى سبقه  االمر  الليبي  الشأن  للتدخل في  للجيش 
موافقة من القبائل الليبية مجتمعة خالل لقائهم مع الرئيس 
السيسي على ترحيبهم لتدخل اجليش املصري للحفاظ على 
نهاية حفاظا  و  بداية  و  التركى  االحتالل  من  الليبية  األراضي 
لم  الذى  الوقت  في  الغرب،  جتاه  املصري  القومى  االمن  على 
تقصر فيه مصر عن الدفاع عن امنها القومى من جهة الشرق 
محاولتهم  اثناء  التكفيرين  من  عدد  بتصفية  قامت  حيث 
محاولة  وهى  سيناء  بشمال  عبد  ببئر  رابعة  كمني  لتفجير 
الهاء جديدة من اإلرهابيني لشغل مصر عن الدفاع عن امنها 

القومى الغربي.
وفي الوقت ذاته مازالت مصر تقرع بكافة السبل الدبلوماسية 
األبواب حلل ازمة سد النهضة للحفاظ على امن مصر املائي و 
الذى يعد أيضا امنا قوميا خاصة بعد بدء اثيوبيا مبل ء السد 
وفق  السودان  في  مياه  محطات  تعطل  في  تسبب  مما  فعليا 

تصريحات مسؤلون سودانيني.
و تعد احلرب مع تركيا على االراضى الليبية هي األكثر احتماال 
و توقعا للحدوث و ان كان التوقيت غير معلوم حتديدا و لكنه 
بات وشيكا جدا خاصة ان ليبيا تعتبر املورد الرئيسي لإلرهابيني 
في مصر، فبعد هدوء اجلبهة اجلنوبية منذ سقوط نظام عمر 
وسيناء  غزة  بني  الواصلة  األنفاق  وغلق  السودان،  في  البشير 
بإحكام وعقد تفاهمات أمنية مع حماس التي تتحكم في غزة، 
وليبيا هي مصدر  الواقعة بني مصر  الغربية  اجلبهة  أصبحت 
دخول العناصر اإلرهابية واملعدات العسكرية التي يتزودون بها، 

ومن املهم غلقها سريعا.
يذكر ان اجليش املصري  استطاع التخلص من غالبية العناصر 
انطالق  ومنذ  املاضية،  األشهر  خالل  سيناء  في  اإلرهابية 
باتت  يربو من عامني،  ما  الشاملة سيناء 2018 منذ  العملية 
العمليات اإلرهابية محدودة، ولم تصل إلى العمق املصري، ما 
عزز التقديرات بتجفيف منابع البؤر األساسية هناك، ويتبقى 
غلق الفجوات التي تتسرب منها بعض العناصر، وهو ما جعل 
احملاذية  الغربية  املنطقة  نحو  يتجه  األمنية  األجهزة  اهتمام 
إلى  أخرى  إشارة  في   ،2020 حسم  العملية  وتدشني  لليبيا، 

الربط بني ليبيا وسيناء 2018.

 سرت - اجلفرة... خط احمر
رسم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خط سرت – اجلفرة 
يتجاوزها سيتعرض  من  املاضي كنقطة حمراء  يونيو   20 في 
على  الزحف  من  متكنه  ال  وبصورة  مباشرة،  للقصف  حتما 
الشرق أو العودة إلى الغرب مرة أخرى، كدليل على قوة النيران 
والتأكيد  اخلط،  هذا  خرق  على  يتجرأ  من  بها  ستقابل  التي 
على األهمية التي ميثلها هذا احملور لألمن القومي املصري الذي 

أصبح مرتبطا مبا يجري في ليبيا.
على  الوفاق  حلكومة  التابعة  القوات  تشجيع  تركيا  وتخشى 
اجللد  خسارة  من  خوفا  األجواء  هذه  في  األحمر  اخلط  خرق 
اجلبهات  من  أي  على  متغيرات  حدوث  وتنتظر  والسقط، 
االستراتيجية املصرية األخرى، في الشرق أو اجلنوب، كي تسمح 
للمرتزقة بالتقدم نحو منطقة الهالل النفطي بعد السيطرة 
املستفيدين  أكبر  من  أنقرة  تعد  ولذلك  واجلفرة،  سرت  على 
سد  بشأن  إثيوبيا  ومع  سيناء  في  التوترات  حدة  تصاعد  من 
النهضة حيث تعد تلك التواترات كمحاوالت الهاء مصر عما 

يحدث في ظهيرها الغربي.
من جهة أخرى متكن اجليش املصري من نشر الكثير من قواته 
كيلومتر،   1200 نحو  تبلغ  والتي  ليبيا،  مع  اجلبهة  طول  على 
لكن ميكن أن تتسرب عناصر إرهابية من وقت آلخر، خاصة إذا 
زاد عدد اإلرهابيني في ليبيا، وحاولوا التمدد نحو الشرق الليبي، 
ان  في  والغرب  الشرق  جتاه  مرتكزة  املصرية  االعني  تبقى  لذا 

واحد حفاظا على االمن القومى الداخلى. 

الليبي  والبرملان  النفط..  في  طامعة  تركيا 

يطالب بتدخل اجليش املصري
دفع تعنت تركيا وتزايد أطماعها في السيطرة 
على سرت واحلقول النفطية، متجاهلة الدعوات 
احمللية والدولية لوقف إطالق النار، البرملان الليبي 
حدا  يضع  مصري  عسكري  تدخل  طلب  إلى 

لتلك األطماع.
وفي بيان قال البرملان الليبي الذي يعمل انطالقا 
من مدينة طبرق الساحلية في الشرق إن الدعم 
التركي.  باالحتالل  وصفه  ما  لصد  الزم  املصري 
املصرية  املسلحة  “للقوات  البيان  في  وجاء 

أن هناك  رأت  إذا  الليبي  القومي املصري  األمن  التدخل حلماية 
خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا”.

ودعا البيان إلى “تضافر اجلهود بني مصر وليبيا مبا يضمن دحر 
األمن  ويحقق  املشترك  القومي  أمننا  ويحفظ  الغازي  احملتل 

واالستقرار في بالدنا واملنطقة”.
وجاء بيان البرملان بعد تصريحات لوزير اخلارجية التركي مولود 
أوغلو بعث خاللها برسائل طمأنة ملصر وزعم بوجود  جاويش 

محادثات بني القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا وهو ما لم يحدث.

للتدخل  الليبية  باملطالب  يرحب  السيسي 
املصري حلماية اراضيهم من تركيا

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

القومي املصري.
هذا وأعلن الرئيس السيسي ترحيبه باملطالب الليبية للتدخل 
املصري ملساعدة أشقائهم الليبيني، على أن يكون أبناء القبائل 
الليبية في مقدمة اجليوش التي ستواجه ميلشيات اإلرهابيني 
وتركيا،  الوفاق  اإلخوان  حكومة  من  املدعومة  ليبيا  غرب  في 
تأمر  أن  مبجرد  ليبيا  من  املصري  املسلحة  القوات  وستخرج 
القيادة الليبية الشرعية واملمثلة للشعب الليبي بذلك. وهذا 
األمر القي ترحيبا كبير من جانب املشير حفتر ورئيس البرملان 

الليبي.

املسلحة  القوات  يفوض  املصري  البرملان 
القومي  األمن  حلماية  العسكري  بالتدخل 

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

القومي املصري على خلفية األوضاع في ليبيا.

الرئيس  تفويض  على  النواب  مجلس  ووافق 
اتخاذ  فى  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري 
جميع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على األمن 

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

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

دفاعيا حصرا.

 األسباب وراء مطامع تركيا في البترول الليبي
منذ ان اصبح اردوغان حاكما لتركيا وهى باتت مصدرا أساسيا 
في اثارة املشاكل في اجملتمع الدولى خاصة بعد رفض عضويتها 
في االحتاد األوروبي. يضاف إلى هذا فشل أنقرة في ابتزاز االحتاد 
مقابل  والتمويل  املساعدات  من  املزيد  على  للحصول  األوربي 
أوروبا،  تغرق  السوريني،  الالجئني  تدفقات  بترك  تركيا  تهديد 
حيث يهدد أردوغان دائما باستعداده لترك هؤالء الالجئني يغزون 

دول أوروبا بدءا من بوابة اليونان.
تنظيم  قوة  تركيا  فقدت  أن  منذ  انه  احد  على  يخفى  وال 
داعش اإلرهابي، الذي كان يسيطر على جزء من بترول العراق، 
وهي تعاني من شحا في موارد الطاقة، وهو ما جعلها حتاول 
البحر  مياه  في  الطاقة  مصادر  علي  حق  وجه  دون  السيطرة 
بسبب  اآلن،  حتى  به  القيام  تستطع  لم  ما  وهذا  املتوسط، 
باملرصاد  يقف  الذي  القبرصي،  اليوناني  املصري  التحالف 

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

اجليش العربي الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر.
إلى  الوصول  على  مصممني  تركيا  وإرهابي  الوفاق  ميلشيات 
مراكز النفط على خط سرت اجلفرة، وهو ما يجعل املواجهة 
مقومات  أن  يعلم  والكل  وقت.  مسألة  مصر  مع  العسكرية 
أن  على  قادرة  املصرية،  املسلحة  للقوات  الشاملة  القوة 
تعيد تشكيل احلرب الدائرة في ليبيا، وتعيد ليبيا إلى أبنائها 
احلقيقيني، بعيدا عن بلطجة تركيا وميلشيات الوفاق املدعومة 
اآلالف  عشرات  تركيا  نقلت  حيث  وداعش،  سورية  إرهابي  من 

منهم إلى الغرب الليبي.

هل تدق م�صر طبول احلرب مع تركيا على الأرا�صي الليبية؟ )2-1(

هل توقيت معركة �صرت – اجلفرة بات و�صيكا؟!!
قراءة حتليلية: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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ف�سل ق�ض من كني�سة لورن بارك يف اأونتاريو 

بعد حتوله اىل اأنثى

تورنتو: مت فصل القس جون 
يعمل  كان  الذي  جوبلني 
بارك  لورن  كنيسة  في 
املعمدانية في مسيسوجا 
ظهر  أن  بعد  أونتاريو  في 
في  املصلني  جماعة  امام 
في  االنترنت  عبر  عظة 

هيئة أنثى.
أن  منكم  أريد   « وقال 

أن أكون  أنا من املفترض  أن أكون قسا،  إنني ال يفترض  تسمعوني عندما أقول 
أنثى، أنا أسمي االن جونيا وميكنكم أن تنادوني »جون«، أنا امرأة متحولة جنسيا 
الذي قاله القس جون خالل  ان تنادوني بــــــ ]هي[ » وكان هذا الكالم  ويجب 
الكنيسة  أعضاء  أجتمع  ولهذا  الكورونا،  وباء  بسبب  زووم  تطبيق  عبر  وعظة 
لبحث هذا االمر، واختارت اجلماعة ان تفصل القس جون او جونيا كما تقول عن 

نفسها، وصوت 55 فرد من االعضاء باملوافقة على الفصل.
الصلوات  رفع  من  شهر  »بعد  فيه  قالت  بيانا  املعمدانية  الكنيسة  وأصدرت 
واملناقشات بني اجلماعة والقس جون، فقد تقرر ألسباب الهوتية أن إرادة اهلل هي 

اال يبقي القس في منصبه ونحن نتمنى له النعمة والسالم وهو يغادرنا«.
الكنيسة  الن  الكنيسة  من  انقطعت  بانها  تشعر  إنها  جون  أو  جونيا  وقالت 

كانت نوع من شريان احلياة بالنسبة لها منذ الطفولة وهذا شعور صعب.
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يقول الشيخ شمس الدين بن اجلوزي في )مرآة 
بن  املثني  ان   )5 االعيان، جـ  تواريخ  الزمان في 
حارثة مخر بالد فارس بالغارات ما بني الدجلة 
والفرات، واستولى على عدد من املدن والقرى، 
وهزم كل من تصدى له من الفرس ومن عرب 
احليرة. وحتى االسواق، ومن بها من اناس عزل 
يبيعون ويشترون، لم تسلم من االغارة. فيقول 
ابن اجلوزية ان املثني دهم سوقني كبيرين في 

العراق. وهو يروي ذلك بقوله: 
   » قيل للمثني: هاهنا سوق عظيم يقال له: 
اخلنافس، يجتمع فيه خلق عظيم من الفرس 
والعرب والدهاقني، فيقيمون بها اياماً يبيعون 
فقصدها  عظيمة،  اموال  وفيها  ويشترون، 
يوم سوقها، فانتسف السوق ومن فيه، وقتل 

وسبى، وغنم وعاد ». 
   وذكر سوقا اخر للفرس يقام مرة كل عام في 
العباسيون  عليه  بنى  الذي  املوضع  من  قرية 

مدينة بغداد بعد ذلك:
   “ قال اهل احليرة للمثني: اال ندلك على قرية 
ويجتمع  والسواد.  كسرى  مدائن  جتار  تأتيها 
مثل  التاس  اموال  من  سنة  كل  في  بها 
يجتمعون  سوقهم  ايام  وهذه  العراق.  خراج 
عليهم،  تغير  ان  على  قدرت  انت  فان  فيها. 
منه  يكون  ماال  منه  اصبت  يشعرون،  ال  وهم 
وبينها  عدوهم.  على  وقوة  للمسلمني،  عز 
)ابن  وسار   ... واحد  يوم  كسرى  مدائن  وبني 
حارثة( حتى قرب بغداد فنزل. وسار في الليل، 
فصبحهم وهم في اسواقهم. فوضع فيهم 
اال  تأخذوا  ال  الصحابه  وقال  فقتل.  السيف، 
احدكم  يقدر  ما  املتاع  ومن  والفضة،  الذهب 
ما  االموال  من  وحملوا  ففعلوا،  حمله.  على 
ان  وذكرنا  غامنني...  وعادوا  حمله،  أعجزهم 
املثني اغار على سوق بغداد في ايام خالد بن 
الوليد، فتكون غارتني ... “- )مرآة الزمان، جـ 5، 

صـ 115، 116(.   
احلاميات  طالت  التي  الهزائم  وبعد      
حتت  اجليوش  كسرى)يزدجرد(  جهز  الفارسية، 
للتصدي  ومهران  واجلالينوس،  رستم،  امرة 

تلك  وفي  البالد.  اجتاحوا  الذين  للحجازيني 
فخلفه  بجراحه،  مثخنا  املثني  مات  االثناء، 
سعد بن ابي وقاص وتزوج ارملة املثني. وبعث 
الفرس.  الى  تهديد  سفارة  القادسية  من 
وكان على راسها املغيرة بن شعبة ومعبد بن 
او  او اجلزية  مرة. فدعاهم املغيرة الى االسالم 
القتال، وقال لهم: » فإما ان تسلموا، او تؤتوا 

اجلزية، واال قاتلناكم ». 
فقال له رستم: .. قد أمرت ألميركم بكسوة 

وألف درهم وبغل وتنصرفون.
)أضعفنا(  أوهنا  أن  بَعَد  املغيرة:  فقال   
ولنا  عزكم.  وضعضعنا)حطمنا(  ُملككم، 
اجلزية عن  وناخذ  مدة منخر)نكتسح( بالدكم؛ 
يد وأنتم صاغرون؟ وستصيرون لنا عبيدا على 

رغمكم؟ »)مرآة الزمان، جـ 5، صـ 168(.
العرب  لعل  أشهر  اربعة  الفرس  وانتظر    
يضجروا وينصرفوا، فلم يحدث، فأرسل رستم 
زهرة ابن حوبة الى سعد، يدعوه الى السالم، 
محسنني  ومازلنا  جيراننا؛  أنتم  له:  وقال 

اليكم؛ فارجعوا عنا! 
وامنا  الدنيا  لطلب  ناتكم  لم  انا  سعد:  فقال 
مقصودنا االخرة »)مرآة الزمان، جـ 5، صـ 170(.

   وهنا، لم يجد الفرس مفرا من دخول الوغى 
اليوم  وفي  اجليشان.  والتقا  املغيرين.  لدفع 
االول كادت الدائرة تدور على جيش سعد، وفي 
عند  االفق  في  يلوح  النصر  بدأ  التالي  اليوم 
وصول جيش هاشم بن عتبة من الشام. وفي 
منهم  فُقتل   « الفرس،  انهزمت  الرابع،  اليوم 
في ذلك اليوم ثالثون الفا وفي غيره من االيام 

ثمانون الفا ». 
   و« جمع من الفرس في ذلك اليوم من االموال 
خزائن  في  ووجدوا  يحصى.  ال  ما  والغنائم 
اجلواهر  ومن  دينار  الف  ألف  مئة  رستم ست 
واخليام  والبغال  اخليل  ومن  مثلها.  واليواقيت 
والثياب واالثاث واالمتعة واالسلحة ما عجزوا 
 ،168 صـ   ،5 جـ  الزمان،  »)مرآة  احصائه..  عن 
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    وملا انهزمت الفرس الى املدائن، بعث سعد 

مجدداً  يدعوه  يزدجرد  الى 
للخضوع واالستسالم، وقال 
فاختر  زرارة:  بن  املغيرة  له 
وانت  يد  اجلزية عن  ان شئت 
االسالم؛  شئت  وان  صاغر؛ 
واال فالسيف. فقال)يزدجرد(: 

اتستقبلني مبثل هذا؟! 
استقبلت  ما  فقال)املغيرة(: 
اال من كلمني. فقال)يزدجرد(: 

ما  هو  فقال:  لقتلتك  تقتل  ال  الرسل  ان  لوال 
سمعت »)مرآة الزمان، جـ 5، صـ 180(.

الفرس،  تتبع فلول        وبعث سعد اجليوش 
وتقتل وتغنم. 

 ويذكر ابن االثير – وآخرون – ان اجليش العربي 
بقيادة القعقاع بن عمرو، قتل من الفرس في 
كانوا  ألف جندي،  مائة  وحدها،  وقعة جلوالء 
ابن  قال  ارضهم،  عن  ليدافعوا  اصطفوا  قد 

االثير: 
فجللت  ألف،  مائة  منهم  يومئٍذ  وقتل   «    
القتلى اجملال وما بني يديه وما خلفه فسميت 
جلوالء  فهي  قتالهم،  من  جللها  مبا  جلوالء 
التاريخ،  في  الكامل  االثير،  الوقيعة.«-)ابن 

جـ2، صـ 365(.
     وفي سنة 15ه، وبعد الفراغ من القادسية، 
اجته سعد الى املدائن .. وفي الطريق استولى 
زهرة  بعث  بابل،  ومن  قتال.  بعد  برس  على 
دهقان  يقودها  للفرس  كتيبة  على  فانتصر 
وكوثى،  الدير  بني  منطقة  في  شهريار  يدعى 
» وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد. ثم 
تأدية  على  ساباط  دهقان  شيرزاد  استسلم 
اجلزية.  وهزمت كتيبة بوران بنت كسرى، على 
يد زهرة، وهاشم بن عتبة، وهو ابن أخي سعد. 
ثم استولوا على بهرسير وهي املدائن الدنيا. 

   وفي سنة 16ه، استولى سعد على بهرسير 
بعد حصار وضرب باملنجنيق استمر لشهرين، 
ليس  من  على  فأغارت  اخليول  أرسل   “ ومنها 
فخلى   ... فالح  ألف  مائة  فأصابوا  عهد،  له 
سعد عنهم وأرسل إلى الدهاقني ودعاهم إلى 

 ،“ الذمة  ولهم  اجلزية  أو  اإلسالم 
الى  الواقعة  البالد  له  فخضعت 
اجتهوا  ثم  الفرات.  من  الغرب 
وحاصروها،  الغربية  املدائن  الى 
املدائن  بأهل  احلصار  واشتد   “
السنانير  أكلوا  حتى  الغربية 
والكالب “، ثم استسلموا، “ فلما 
سعد  أنزلهم  املسلمون  دخلها 
الدجلة  نهر  عبروا  ثم   .“ املنازل 
الفرات،  شرقي  كسرى  مدائن  على  واستولوا 
واوكل سعد تلك املهمة الى عاصم بن عمرو 
فاقتحموا دجلة، “ فقال عاصم: الرماح الرماح! 
املسلمون  وتوخى  العيون..  وتوخوا  أشرعوها 
فقتلوا  املسلمون  وحلقهم  فولوا،  عيونهم 
أكثرهم، ومن جنا منهم صار أعور من الطعن... 
سلمان  املاء  في  سعداً  يساير  الذي  وكان 
وأتاهم  ذلك  الفرس  رأى  فلما    ... الفارسي 
أمر لم يكن في حسابهم خرجوا هاربني نحو 
حلوان، وكان يزدجرد قد قدم عياله إلى حلوان 
والنخيرخان،  الرازي  مهران  وخلف  ذلك  قبل 
وكان على بيت املال بالنهروان، وخرجوا معهم 
مبا قدروا عليه من خير متاعهم وخفيفه وما 
والذراري  وبالنساء  املال  بيت  من  عليه  قدروا 
واآلنية  واملتاع  الثياب  من  اخلزائن  في  وتركوا 
يدرى  ال  ما  واألدهان  واأللطاف  والفصوص 
من  للحصار  أعدوا  كانوا  ما  وخلفوا  قيمته، 
املال  بيت  في  وكان  واألطعمة.  والغنم  البقر 
ثالثة آالف ألف الف ألف، ثالث مرات، أخذ منها 
النصف  القادسية  إلى  مسيره  عند  رستم 
املدائن  دخل  من  أول  وكان  النصف.  وبقي 
بن عمرو،  وهي كتيبة عاصم  األهوال،  كتيبة 
بن  القعقاع  كتيبة  وهي  اخلرساء،  كتيبة  ثم 
فيها  يلقون  ال  سككها  في  فأخذوا  عمرو، 
أحداً يخشونه إال من كان في القصر األبيض، 
فأحاطوا بهم ودعوهم فاستجابوا على تأدية 
...”- } كل ذلك وهم ال يطلبون  اجلزية والذمة 
كانوا  فماذا  االخرة،  يطلبون  وامنا  الدنيا؛ 

سيفعلون لو كانوا يطلبون الدنيا ؟!!!{.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
قدم في العراق (2)

حتقق شرطة تورنتو في وجود »مشنقة – نووز« معلقة 
ترانزيت   تابع لشركة كروسلينيكس  للبناء  في موقع 
ومت العثور علي هذه املشنقة بالقرب من شارع دافرين 

الذي  املوقع  وهو  ويست  وإيجلينتون 
طريق  علي  محطة  بناء  فيه  يتم 

السكك احلديدية.
»إن  لها  بيانا  في  الشركة  وقالت 
الشركة تقف متضامنة إلدانة جميع 
وتلتزم  والتمييزية  العنصرية  االعمال 
وآمنة  محترمة  عمل  بيئة  بتوفير 
خالية من التمييز »، وسارعت الشركة 
في  للتحقيق  الشرطة  استدعاء  الي 
حتقيق  إلجراء  االدلة  وسلمتها  االمر 
جنائي ومحاسبة أي شخص مسؤول 
ومعروف  الشنيعة،  االعمال  هذه  عن 
األفارقة  اضطهاد  تاريخ  خالل  من 

السود في أمريكا أن العثور على مشنقة معلقة في 
مكان ما يعني التهديد والنية علي عمل اجرامي.

أن  دينسون:  جامعة  في  االستاذ  شولر  جاك  وقال 
تهديد  عالمة  فهي  ثم  ومن  للقتل  أداة  هي  املشنقة 

كرمز  اليوم  حتى  تستخدم  تزال  وال  عنيف،  وخطاب 
وضوح  واضحة  استخدامها  وراء  والنية   – للكراهية 
حبل  ما  شخص  يربط  مرة  كل  في  وإنه  الشمس، 
رسالة  يرسل  ويعلقه  املشنقة 

كراهية بغيضة.
هذا ويأتي احلادث االخير اخلامس بعد 
معلقة  مشانق  أربعة  على  العثور 
في  مختلفة  بناء  مواقع  ثالثة  في 
يونيو  شهر  في  تورنتو  أنحاء  جميع 
وحتى اآلن ال تزال جميع هذه احلوادث 
قيد التحقيق ولم حتدث أي اعتقاالت 

او اتهامات.
ائتالف  عضو  كامبل  كريس  ووصف 
بانها  احلوادث  هذه  السود  النقابيني 
إن  وقال  ومهينة،  ومروعة  حقيرة 
هذه احلوادث حتدث منذ سنوات، وردا 
أنحاء  جميع  في  االسود  اجملتمع  أفراد  خرج  هذا  على 
الدعم للمجتمع من خالل  تورنتو في مسيرة إلظهار 
املاضي، وشوهدت  الشهر  الفنية  واالعمال  امللصقات 

ملصقات تقول »أوقفوا الكراهية«.

ال�سرطة حتقق يف اأعمال كراهية بعد العثور على خام�ض م�سنقة 

معلقة يف موقع للبناء بتورنتو
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يحررها سمير اسكندر 

الأهلي يبلغ حار�سه اإكرامي بنهاية 

مهمته مع الفريق

الكرة  مدير  أبلغ 
املصري،  باألهلي 
احلفيظ،  عبد  سيد 
احلارس شريف إكرامي 
بخروجه من حسابات 
حتى  الفني  اجلهاز 
احلالي  املوسم  نهاية 
مع  مهمته  وانتهاء 

الفريق.
الدولي  احلارس  وأعلن 
فبراير  في  السابق 
سيرحل  أنه  املاضي، 

عن األهلي في نهاية املوسم احلالي، بعد أكثر من 20 عاماً في النادي، الذي كان 
والده يحرس مرماه في سبعينات وثمانينات القرن املاضي.

مواقع  على  حساباته  في  التدوينات  من  سلسلة  في  عاماً(   36( إكرامي  وقال 
ناشئاً والعباً  التواصل اإلجتماعي حينها »بعد مشوار امتد ألكثر من 23 عاماً 
اتخاذ  في  استخرت اهلل  فقد  احلالي،  تعاقدي  نهاية  اقتراب  ومع  األول،  بالفريق 

قراري بالرحيل عن النادي في نهاية املوسم«.
ووافق األهلي حينها على رغبة حارسه اخملضرم على أن يظل مع الفريق لنهاية 

عقده بنهاية املوسم.
لكن قال األهلي عبر موقعه اليوم: »قرر اجلهاز الفني للفريق األول باألهلي بعد 
التشاور مع سيد عبد احلفيظ مدير الكرة واملدرب رينيه فايلر استكمال املوسم 
الفترة  خالل  واملباريات  التدريبات  في  يشاركون  الذين  بالالعبني  وقارياً  محلياً 

احلالية، حرصاً على استقرار الفريق الذي يخوض حتديات صعبة«.

بات النجم املصري محمد صالح، العب 
من  واحد  رادار  على  اإلجنليزي،  ليفربول 
عمالقة أوروبا بهدف ضمه خالل سوق 

االنتقاالت الصيفية.
»كالتشيو  صحيفة  وأوضحت 
يوفنتوس  نادي  أن  اإليطالية  ميركاتو« 
حتت  جدية  مرحلة  بدء  يريد  اإليطالي 
أندريا  السابق  لالعبه  الفنية  القيادة 

بيرلو.
بيع  احتمالية  إلى  الصحيفة  وأشارت 
رأسهم  على  الفريق،  العبي  من  عدد 

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
والنجم األرجنتيني باولو ديباال.

وزعمت الصحيفة أن بيرلو يدرس فكرة 
إلى  التعاقد مع محمد صالح، مشيرة 
أن صفقة التعاقد مع الالعب قد تكلف 
خزينة السيدة العجوز نحو 120 مليون 

يورو.
في  أن محمد صالح خاض جتربة  يذكر 
فيورنتينا  ناديي  عبر  اإليطالى  الدورى 
وروما قبل أن ينتقل لنادي ليفربول خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية لعام 2017.

متهيدا ل�سمه يف ال�سيف.. حممد �سالح 

على رادار عمالق اأوروبي 

تدوينة »غام�سة« لرتكي اآل 

ال�سيخ... وتقارير اإعالمية 

تربطها بانتقال رم�سان 

�سبحي لبرياميدز

تغرمي الالعب كهربا 33 مليون جنيه ل�سالح 

الزمالك

القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  قرر 
كهربا  محمود  تغرمي  »فيفا«، 
يقرب  ما  األهلي  النادي  العب 
لصالح  جنيه  مليون   23 من 

نادي الزمالك.
منصور،  مرتضى  أحمد  أعلن 
نادي  إدارة  مجلس  عضو 
على  النادي  حصول  الزمالك، 
عبد  محمود  أزمة  في  حقوقه 

املنعم كهربا املنتقل إلى النادي األهلي.
وقال أحمد مرتضى عبر حسابه مبوقع »تويتر«: »احلمد هلل الزمالك يحصل على حقه 

في قضيه الالعب محمود كهربا«.
يشار إلى أن الالعب محمود عبد املنعم انضم لصفوف نادي الزمالك، ليبدأ رحلة مع 

القلعة البيضاء انتهت باالنتقال لألهلي.
بدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة احلمراء، واستمر مع ناشئني الفريق 
ملدة 5 سنوات لعب خاللها 20 مباراة، ومتكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من 

األهلي عام 2011.

لعب م�سري يعلن اعتزال كرة القدم بعد 

اتهامه بن�سر كورونا بني الفريق

أعلن العب كرة مصري احمد مسعود اعتزال كرة القدم بسبب ما اعتبره اتهامات له 
من قبل أشخاص - لم يسمهم - بنقل فيروس كورونا املستجد لزمالئه في الفريق.

وقال حارس مرمى النادي املصري البورسعيدي، أحمد مسعود، إنه اعتزل كرة القدم 
نهائيا، بعد األنباء التي ترددت بأنه سبب إصابة زمالئه في الفريق بوباء كوفيد-19.

وأضاف مسعود، أن البعض اتهمه بنشر فيروس كورونا املستجد بني الفريق عندما 
ذهب إلى عزاء والدته التي توفيت منذ أيام.

فيروس  من  متاما  خلوه  وأثبتتا  لكورونا  بعمل مسحتني  قام  أنه  إلى  الالعب  وأشار 
كورونا املستجد.

وأصيب - حتى اآلن - حوالي 23 العبا في نادي املصري البورسعيدي بوباء كوفيد-19، 
ما بني العبني وإداريني في الفريق.

كان احتاد الكرة املصري أعلن تأجيل مواجهة املصري وحرس احلدود يوم الثالثاء، بعد 
ثبوت إيجابية مسحات كورونا لهذا العدد الكبير في فريق واحد.

أثار رئيس هيئة الترفيه في اململكة العربية السعودية، 
على  نشرها  تدوينة  في  تكهنات  الشيخ،  آل  تركي 
حسابه الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي، فيسبوك، 

يؤكد فيها أنه ال عالقة له بأي شيء يحدث.
وقال آل الشيخ في تدوينته: »اخجلو! هوا ازاي الواحد 
يشرح؟! انه ملوش اي عالقة في اي حاجه بتحصل؟! 
ازاي!! هوا الواحد في ايه وال ايه! ... ال ده شغل ممنهج 
بقى مش صدفه! هوا اسم تركي شماعة ل اي حاجه 
وال ليه! عيب عيب! قلت للمرة املليون ال لي عالقة ب 

حاجه ولن يكون لي عالقة بحاجه مهما حدث!«. 
وفي تدوينة منفصلة تابع آل الشيخ: »انا عاوز اعرف 
حتستمرو   ... املوت  ذائقه  نفس  وكل  اموت  ما  بعد 

تقولو تركي السبب؟«.
إلى  صبحي  رمضان  بانتقال  التغريدة  تقارير  وربطت 
تقرير  في  األهرام  بوابة  قالت  حيث  بيراميدز،  نادي 
تأتي  أنها  ذاكرة  بـ«الغامضة«  التغريدة  واصفه 
من  كبيرا  عددا  »هناك  وأن  صبحي  انتقال  بأعقاب 
اجلماهير والرياضيني ربطوا بني اسم تركي آل الشيخ، 
وانتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، األمر الذي نفاه 

آل الشيخ بطريقة غير مباشرة«.
من جهتها قالت صحيفة املصري اليوم إن تدوينة آل 
الشيخ »تعليق على رحيل رمضان صبحي عن صفوف 

فريق الكرة بالنادي األهلي واقترابه من بيراميدز«.
مدير  توفيق،  أمير  وكشف  سبق  قد  انه  يذكر 
من  لألهلي  النهائي  املوقف  عن  بالنادي،  التعاقدات 
شراء الالعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من 

نادي هدرسفيلد اإلجنليزي.
األحمر،  للنادي  الرسمي  املوقع  في  نشر  ما  وبحسب 
مع  املفاوضات  سلسلة  بدأ  النادي  إن  توفيق  قال 

هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل املاضي، 
ضمن  االستمرار  في  رغبته  وإبداء  موافقته  بعد 
صفوف األهلي، في جلسة جمعته مع الكابنت محمود 
اخلطيب، رئيس النادي، ما لم يتلق الالعب عرضا أوروبيا 

يحقق طموحاته.
ونظرا لتمسك األهلي باستمرار رمضان صبحي ضمن 
مكتوبة  موافقة  وأرسل  املبلغ  على  وافق  صفوفه، 
النادي  من  موافقة  األهلي  تلقى  ثم  إلى هدرسفيلد، 
اإلجنليزي على بيع رمضان صبحي نظير املبلغ املشار 

إليه.
وكان قد سبق هذه اخلطوة جلسة جمعت أمير توفيق، 
التعاقدات، مع الالعب، ومت االتفاق على حقوقه  مدير 
صبحي  رمضان  األهلي  أبلغ  بعدما  ولكن  املالية، 
هدرسفيلد،  نادي  من  شرائه  على  املكتوبة  باملوافقة 
طلب الالعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، 
إرجاء إمتام انتقاله لألهلي ملدة يومني، ألنه تلقى عروضا 

من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.
هدرسفيلد  من  األهلي  النادي  طلب  ذلك  على  وبناء 
أرسلها  التي  موافقته  استمرار  رسمية  مكاتبة  في 
أن  إلى  يومني،  ملدة  صبحي  رمضان  بيع  على  لألهلي 
رمضان  مع  بالتواصل  لكن  موقفه،  الالعب  يحسم 
الالعب  طلب  توفيق،  أمير  جانب  من  أمس،  صبحي، 
أخرى حتى  مهلة  أعماله  وكيل  مع  وبرؤية مشتركة 
التي  للعروض  الدراسة  من  للمزيد  القادم،  السبت 

تلقاها.
وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات، اتصاال من الالعب 
ويرغب  لألهلي  اللعب  في  يرغب  ال  بأنه  فيه  يبلغه 
باالنتقال إلى بيراميدز ليصبح الالعب خارج احلسابات 

الفنية لفريق األهلي.
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من أسباب ظهور بقع بيضاء على األسنان
حيث  نظافتها،  على  واحملافظة  باألسنان،  العناية  عدم 
تكلُساٍت  ظهور  وتُسبب  عليها  الطعام  بقايا  تتراكم 
عليها. تناول كمياٍت كبيرة من املياه املعدنية، التي حتتوي 
زيادتها  إّن  حيث  الفلورايد،  مادة  من  عالية  نسبٍة  على 

تؤدي إلى حدوث جتاويف بيضاء على األسنان. 
وتُسبب  باألسنان،  تضر  التي  األطعمة  بعض  تناول 
على  حتتوي  التي  واألطعمة  الليمون  مثل:  تكلسها، 

أحماض بشكٍل كبير، وشرب املياه الغازية.
جفاف الفم، حيث يسهم في منو البكتيريا على األسنان، 

وتسبب لها بقعاً بيضاء ُمزعجة.
عليه،  سلباً  تؤثر  التي  األمراض  ببعض  اإلنسان  إصابة 

مثل: السرطان والسكري.
على  للحفاظ  األسنان  صحة  على  للحفاظ  نصائح 

صحة االسنان ميكن اتباع التالي:
احملافظة على نظافة األسنان وتنظيفها بشكٍل ُمستمر 
واستخدام معجون  اليوم،  يقل عن ثالث مرات في  مبا ال 
األسنان الذي بُناسبنا ويحتوي على مادة فلورايد بنسبٍة 
األسنان  معجون  استخدام  عدم  ويُفضل  مناسبة، 
تدريبهم على تنظيف  لألطفال حّتى ُعمر السنتني، بل 

أسنانهم باستخدام فرشاة مبللة باملاء.
نسٍب  على  حتتوي  التي  األطعمة  أكل  جتنب 
على  واحلرص  بكثرة،  األحماض  من  عالية 
مباشرة. تناولها  بعد  األسنان   تنظيف 
األضرار  تُلحق  التي  الغازية،  املشروبات  عن  االبتعاد 

عام،  بشكٍل  باألسنان 
وضعفها. تسوسها   وتسبب 

متوازن  صحي  غذاء  تناول 
الغذائية  العناصر  على  يحتوي 
تسهم  التي  والفيتامينات 
صحة  على  احملافظة  في 
الكالسيوم. مثل:   األسنان، 

بكميات  املياه  شرب 
عن  واالبتعاد  مناسبة، 
حتتوي  التي  املعدنية،  املياه 
الفلورايد. من  عالية  نسٍب   على 

بشكٍل  األسنان  تبيض  خلطات  استخدام  عدم 
األسنان صحة  على  سلباً  تؤثر  قد  ألنها   كبير، 

واألخرى،  الفترة  بني  األسنان  فراشاة  تغيير  على  احلرص 
وعدم استخدام فرشاة اآلخرين، لتجنب اإلصابة بامراض 

األسنان والعدوى البكتيرية.

اسباب ظهور بقع بيضاء على األسنان

اأف�سل الريا�سات املنا�سبة 

لقواعد التباعد الجتماعي

والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ملراكز  وفقاً 
عند  اتباعها  يجب  عامة  قواعد  هناك  منها، 
مثل  كورونا،  فيروس  لتجنب  الرياضة  ممارسة 
احلفاظ على متر على األقل مع اآلخرين، وووضع 
الكمامة، خاصة عندما يكون التباعد اجلسدي 
الهواء  في  الرياضية  بالتمارين  وااللتزام  صعباً، 

الطلق عندما يكون ذلك ممكناً.
فيما يلي مجموعة من التمارين الرياضية التي تتناسب مع قاعدة 

التباعد االجتماعي، حسب موقع إم إس إن اإللكتروني:
املشي أو اجلري

إذا كنت تعيش في بلدة أو مدينة مزدحمة، فستحتاج إلى بعض 
االحتياطات اإلضافية. يقول املدرب سيدريك إكس: »يجب أن تكون 
جتري  الذي  املكان  خلو  من  تتأكد  وأن  بك،  يحيط  ملا  متاماً  مدركاً 
تتمكن منوضع  ال  قد  الكبيرة.  واحلشود  االزدحام  فيه من  ومتشي 

الكمامة عند اجلري لذا احرص على مسافة األمان مع اآلخرين«.
ركوب الدراجة

نزع  فيمكن  الغير،  عن  وبعيداً  وحيداً  الدراجة  تركب  كنت  إذا 
الكمامة، أما إذا كنت في في منطقة مزدحمة فيفضل االحتفاظ 

بها.
التجديف

التجديف مترين رائع للجزء العلوي من اجلسم، وميكن القول إنه ال 
يوجد مكان أكثر أماناً من التجديف الفردي في قارب وسط بحيرة، 

على بعد مئات األمتار من أقرب شخص.
التنس

لتحقيق  جيدة  خيارات  األخرى،  املضرب  ورياضات  التنس  يعتبر 
التباعد االجتماعي، وخاصة أنها في الهواء الطلق، وعادة ما يكون 

الالعبون على على مسافة بعيدة.

ال�سحة العاملية: 

كورونا ل ينتقل 

باملواد الغذائية

أنه  العاملية  الصحة  منظمة  أكدت 
بفيروس  العدوى  من  للتخوف  مبرر  ال 

كورونا املستجد عبر املواد الغذائية، بعدما عثر خبراء صينيون على 
آثار الفيروس على أغذية ومغلفاتها.

ورُصد الفيروس، في مدينة شينزين خالل فحص روتيني لعينات من 
أجنحة دجاج مثلج مستورد من البرازيل، حسب سلطات املدينة. 
وقالت السلطات إنها »بادرت على الفور بفحص أشخاص ملسوا 
الفحوص  جميع  وجاءت  أقاربهم«  إلى  إضافة  امللوثة،  املنتجات 

سلبية.
رصد  ووهو  بلدية  رئيس  أعلن  الصني،  بشرق  أنهوي  مقاطعة  في 
الفيروس على غالف قريدس مستورد من االكوادور، كان موجوداً في 

ثالجة مطعم.
وقالت منظمة الصحة العاملية إنه »ال سبباً للذعر«، مشيرة إلى 
غذائية.  مواد  من خالل  تنفسية  أمراض  انتقال  على  األدلة  غياب 
راين في مؤمتر صحافي عبر  باملنظمة مايكل  الطوارئ  وقال مدير 
االنترنت في جنيف إن »الناس لديهم ما يكفي من اخلوف والقلق 

من وباء كورونا«.
وأضاف »على الناس أال يخشوا الطعام أو أغلفة املواد الغذائية أو 
معاجلة الطعام أو تسلميه«. وأوضح »ال أدلًة على أن املواد الغذائية 
أن »طعامنا  وأكد  الفيروس«.  نقل  الغذاء تسهم في  أو سلسلة 

آمن«.
وقالت املسؤولة الفنية عن كورونا في املنظمة ماريا فان كيرخوف، 
إن »وكالة الصحة لألمم املتحدة على علم بالتقارير وتدرك أن الصني 

تفحص أغلفة املواد الغذائية للتأكد من خلوها من الفيروس«.
من  االالف  مئات  بضع  »فحصت  الصينية  السلطات  أن  وأكدت 
الفيروس في عدد قليل جداً  العينات على األغلفة ورصدت وجود 

جداً منها، أقل من 10 كانت فحوصها إيجابية«.
لبعض  األسطح  على  يبقى  أن  ميكن  الفيروس  أن  »نعلم  وقالت: 
الوقت«. وأوضحت »إذا كان الفيروس فعال في مواد غذائية، رغم أن 
ال أمثلة لدينا على انتقاله في الطعام عند تناول أحدهم منتجاً 
غذائياً فإن الفيروس يقضى عليه مثل فيروسات أخرى، عند طهو 

اللحم«.

فيتامينات  على  حتتوي  التي  اخلضار  أهم  أحد  البصل  يعد 
ومعادن ومركبات نباتية قوية تعزز الصحة من نواح كثيرة، لذا 
ينصح األخصائيون بتضمني البصل النيء في النظام الغذائي 

بشكل يومي.
فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للبصل النيء وفق ما 

ورد في صحيفة تاميز أوف إنديا أونالين:
حتسني صحة القلب

تقليل  في  البصل  في  املوجودة  الفالفونويد  مركبات  تساعد 
مادة  أن  املعروف  ومن  اجلسم،  في  السيئ  الكوليسترول 
الدم  تناسق  على  حتافظ  البصل  في  املوجودة  تيوسلفينات 
بشكل صحيح ألنها جتعل الدم أرق. نتيجة لذلك، تقل مخاطر 

اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن خطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم 
اخلضروات  يتناولون  الذين  األشخاص  لدى   %79 بنسبة  أقل 
واحد  كوب  يوفر  ذلك،  على  عالوة  البصل.  وخاصة  بانتظام، 
من البصل املفروم ما ال يقل عن 13.11% من املدخول اليومي 
املوصى به للبالغني من فيتامني c الذي يساعد في مواجهة 

تكوين مركبات اجلذور احلرة التي لها صالت بالسرطان.
غني مبضادات األكسدة

البصل مصدر ممتاز 
األكسدة،  ملضادات 
على  يحتوي  إذ 
نوعاً   25 من  أكثر 
من  مختلفاً 
األكسدة  مضادات 
 . ية يد نو فو لفال ا
املضادات  هذه  متنع 

في  وتساهم  اخلاليا  تلف  إلى  تؤدي  التي  األكسدة  عملية 
اإلصابة بأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

حتسني صحة البشرة والشعر
التخلص  على  البصل  في   K و   C و   A فيتامينات  تساعد 
البنفسجية  فوق  األشعة  من  بشرتك  وحمي  التصبغ  من 
الضارة أيضاً. كمصدر جيد لفيتامني c، قد يدعم البصل بناء 

الكوالجني الذي يوفر بنية قوية للبشرة والشعر.
 السيطرة على نسبة سكر الدم

قد يساعد تناول البصل في السيطرة على نسبة السكر في 
يعانون  الذين  لألشخاص  خاص  بشكل  مهم  أمر  وهو  الدم، 
من مرض السكري. املركبات احملددة املوجودة في البصل، مثل 

الكيرسيتني والكبريت، لها تأثيرات مضادة ملرض السكري.

اأ�سباب تدفعك لت�سمني الب�سل النيء يف غذائك 

غذاء ودواء: التفاح

 من فصيلة الورديات تنمو أشجاره في معظم أنحاء العالم وهناك أكثر من ثالثة آالف نوع من 
التفاح تختلف في احلجم واللون والطعم، وفي الثمن أيضاً. ألوانه: األحمر واألصفر واألخضر. 
ويختلف التفاح في مذاقه بني احلامض واحللو. يتناوله اإلنسان طازجاً أو عصيراً أو مجففاً أو 
مشوياً أو مطهواً أو من املقبالت. ويدخل التفاح في صناعة الفطائر واحللوى واملربی. وتستخدم 
بأنه غذاء ودواء وقالوا إن  التفاح  وأنواع من اخلل. وصفوا  التفاح  زبد  أنواعه في صناعة  بعض 

التفاحة الواحدة صيدلية كاملة غنية باملاء والفيتامينات والكربوهيدرات والسكر واألمالح واملعادن. والتفاح مفيد لسالمة 
األسنان والبشرة ولصحة القلب واملعدة واملفاصل والكليتني والكبد واألمعاء. وهو يخفض من ضغط الدم املرتفع، ويقلل نسبة 

الكوليسترول ويخلص اجلسم من السموم واألمالح الزائدة. كما أنه يجدد النشاط، ويزيل الشعور بالتعب ويروي العطش.
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كلمة ومعنى:

COVID – 19 

جميع  في  كورونا  فيروس  تفشي 
هو  الفيروس  وهذا  العالم،  دول 
فيروسات  مجموعة  من  واحد 
احليوانات  تصيب  التي  كورونا 
سابقة  سنوات  وفي  والبشر، 
ظهر في بلدان مختلفة، لكنه لم 

يحظ مبثل هذا االنتشار الواسع.
العلماء  عليه  أطلق  وقد     
اإلجنليزية  باللغة  والباحثون 
نشرته  لتقرير  وفقا   COVID_19
منظمة اليونيسيف التابعة لألمم 
إلى   CO احلرفان  ويشير  املتحدة، 
 ،CORONA أول حرفني من كلمة
واحلرفان VI إلى Virus، بينما حرف 
D هو احلرف األول من كلمة مرض 
العام  إلى  إشارة  و19   ،Disease

الذي انتشر فيه 2019.

م�سائب قوم...

   يقول عالم نفسي، ان اخلالفات 
املنزلية من وقت الى آخر تساهم 
كما  الزوجية،  السعادة  في 

تساهم في جناح علماء النفس!

هل ت�سدق؟

كان  األمريكي،  فيلد  جار  جيمس 
الالتينية  يكتب  أن  يستطيع 
باليد  واليونانية  اليدين،  بإحدى 

األخرى في نفس الوقت!!
من عجائب األرقام

301 ÷ 2 = 150 والباقي 1
301 ÷ 3 = 100 والباقي 1
301 ÷ 4 = 75   والباقي 1
301 ÷ 5 = 60   والباقي 1
301 ÷ 6 = 50   والباقي 1

ال�سحك خري دواء

الرجل البارع:
في  املصانع  أصحاب  أحد  قال 
كاليفورنيا: إن أبرع من رأيتهم من 
فصلني  الذي  الرجل  هو  الرجال 
من أول وظيفة عملت فيها، فقد 
من  وبدالً  إلى مكتبه،  استدعاني 
االستغناء  قرر  إنه  لي  يقول  أن 
عني، قال لي: ال أعرف يا بني كيف 
لكننا  بدونك،  نعمل  أن  ميكننا 
يوم  من  ابتداء  ذلك  سنحاول 

االثنني القادم! 
عصفور الكناريا:

كان معلم العلوم يحدث تالميذه 
عن مميزات طيران الطيور. وللتأكد 
سأل  التالميذ،  معلومات  من 
أحدهم: عندي عصفور كناريا. ما 
وال  هو،  يفعله  أن  يستطيع  الذي 

أستطيعه أنا؟! 
قفص  في  »الوقوف  التلميذ:     

صغير يا أستاذ«! 
احتياط:

توقفت السيارة العتيقة جداً أمام 
إحدى محطات البنزين وكانت في 
حالة يرثى لها، ثم طلب السائق 
العامل  من  يقودها  الذي  الكهل 

أن يضع فيها بنزيناً بدينار واحد.
ال  ملاذا  مبتسماً:  العامل  وسأله 
متأل خزانها كله؟    فقال السائق: 
هذه  كل  تسير  ال  قد  ألنها   -

املسافة!

األغاز

في  أصبح  حرفا  إليه  أضفت  إذا  السماء  في  موجود  شيء 
األرض؟

أن  دون  عملك  إلى  بيتك  من  يوصلك  الذي  الشيء  هو  ما 
يتحرك؟

تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار. فمن هو؟

احلل باملقلوب جنم- منجم. الطريق عطار

1-844-355-6939
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ما ان اغلقت عيناها في سالم تام وهي 
عن  متاماً  انفصلت  الفراش...حتى  على 
عاملنا...فلم تعد تسمع ما نسمع ولم 
ليس  آخر  نحس...عالم  ما  حتس  تعد 
لنا به دراية...وهي االخرى كانت قاصرة 
على استيعاب ما يحدث...أهو الفضاء 
اخلارجي ام هو ستار اسود كالح مسدوالً 
أمامها؟! في ملح البصر بدأت تظهر في 
األفق بقعة من الضوء الساطع التي ما 
نحوها وكأنها  تدريجياً  أن كبرت  لبثت 
آخره  وفي  مظلم  نفٍق  وسط  متشي 

يكمن هذا النورٌ الالنهائي....
ما ان وصلت الى اخر النفق حيث النور 
الشديد...حتى رأت هذا الصبي اجلميل 
تقشعر  بعذوبة  لها  يبتسم  املنظر 
انها  غير  تستطع  االبدان...فلم  لها 

احتضنته وقبَّلته ال إرادياً وقالت:
يا  ايه  اسمك  دا...انت  العسل  ايه   -

حبيبي؟!
- محبوب!!

عسل  انت  قوي...بس  غريب  اسم   -
خالص!... احنا فني هنا يا حبيبي!! وايه 

املكان دا؟!

- احنا في مكان اخلير والكمال والنقاء...
وجود...مكان  مالوش  فيه  الشر  مكان 

مايتوصفش بس الزم يتشاف!!
برضه  فعالً...وانت  جداً  جميل  مكان   -

جميل!!
- وانِت كمان جميلة قوي يا ماما!

الى  خطوتان  أخذت  و  بشدة  ارجتفت 
الوراء من هول املفاجأة مما جعلها تخطو 
املظلم!...و  النفق  داخل  الى  جديد  من 

استفسرت بحذر:
مش  حبيبي...انا  يا  مني  ماما  ماما؟!   -
بتدور  انت  غلطان!  اكيد  انت  ماما؟! 

على مامتك يا قلبي؟!
- ال...انِت أمي فعالً...

- بس انا ماخلفتش ولد اسمه محبوب، 
وماشفتكش قبل كدة!!

- دا صحيح...بس انا ابنك...
- طب ازاي؟!

في  جنني  لسه  وانا  نزلتيني  ألنك   -
بطنك!!

بجرأة  ولكن  أكثر  الوراء  الى  رجعت 
متأنية بينما كانت الدمعة في أجفانها 

تتردد أن تنزل:

حتتولد  إنك  قالولي  ممكن...دول  مش   -
مشوه!!!

حاتولد  كنت  صحيح...انا  برضه  دا   -
مشوه فعالً!!

جميل  انت  مشوه؟!  مش  انت  بس   -
جداً!

- الن في املكان دا الكل فيه بيبقى في 
أجمل صورة...

- بس ازاي؟! دا انت كنت لسه جنني غير 
مكتمل النمو!!!

روح  مازلت  انا  اهلل  ملكوت  في  بس   -
وإنسان!!! 

ما  وانا  محبوب  اسمك  ازاي  طب   -
سميتكش اصالً!!؟

اسمي... مش  محبوب...دا  فعالً  الني   -
امنا دا لقبي في املكان دا!!!

املندفعة  دموعها  متنع  ان  تستطع  لم 
مٍر  بكاًء  في  فانخرطت  التساقط،  من 
وهي حتاول جاهدًة تفسير موقفها منه 

له:
وانا  كدة  يابني...انا عملت  - سامحني 

مش متخيالك إنسان أصالً...
كنتيش  ما  فاهم...عشان  انا    -

. . . ني شيفا
إنسان  انا  بس 
ما  ساعة  من 
نا  ا و . . . ن بتكوِّ

لسه خلية!!
وهي  بشدة  اخرى  مرة  احتضنته 
النفق  البكاء على مدخل  منهمرة في 
األسود املعتم، تائهة بني ما هو نور وما 
هو ظلمة...حتى تالشى كل ما حولها 
نور ولم يبق لها غير الظالم فقط  من 
اضمحل  قد  الوسيم  الصبي  حتى   ...
بني ذراعيها كما البخار...واذ بها تصرخ 
صرخة مدوية...شهقت بعدها شهقة 
تفتح  بها  الغرق...واذ  من  أنقذ  كمن 
الفراش  على  وهي  جديد  من  عيناها 
املوحش،  القاسي  عاملنا  الى  عائدة 
الطبيب  يدها  من  بإشارة  وتستوقف 
اإلجهاض... عملية  سيبدأ  كان  الذي 

قائلة:
حانزله  مش  دكتور...انا  يا  استنى   -
اقتله  ربنا...ازاي  من  هدية  خالص...دا 
واحبه... وحأربيه  حاخليه  بإيدي...انا 

وحاسميه محبوب! 

دردشة... بالعربي الفصيح:
ما ال تراه العني!!!

بقلم: مينا ماهر

ليس سراً أن القضية الفلسطينية 
تقف في مفترق طرق تاريخي صعب، 
منذ  مجهوالً  مصيراً  تواجه  وباتت 
إغالق  بعد  خصوصاً  مضت،  أشهر 
الفلسطينية  التواصل  قنوات  كل 
واألمريكي  االسرائيلي  اجلانبني  مع 
ضم  عن  االسرائيلي  االعالن  منذ 
األراضي الفلسطينية، بحيث باتت 
فرص احلوار واستئناف التفاوض حول 
أي قضية من قضايا عملية السالم 
مسألة مستبعدة في ظل املعطيات 
الراهنة، وليس سراً كذلك أن هناك 
مستويات  في  وتصاعد  تفاقم 
في  الفلسطيني  الشعب  معاناة 
الفترة األخيرة بسبب انسداد جميع 
آفاق احلل السياسي، وتوقف الدعم 
املالي الذي تقدمه أطراف دولية عدة 
الفلسطيني،  الشعب  ملساعدة 
وليس سراً كذلك أن معظم األطراف 
للشعب  الداعمة  والدولية  العربية 
الفلسطيني وقضيته قد انشغلت 
اآلونة  في  الداخلية  بهمومها 
األخيرة بسبب ما ترتب على تفشي 
جائحة “كورونا”من كوارث وتداعيات 
وكوارث اقتصادية وخسائر بشرية. 

االستراتيجي  الواقع  هذا  ظل  في 
القضية  يواجه  الذي  املعقد 

يكن  لم  الفلسطيني،  والشعب 
االماراتية  الدبلوماسية  أمام 
الباحثة دوماً عن ترسيخ أسس األمن 
ركائز  وتعزيز  االقليمي  واالستقرار 
والتصدي  العربي  القومي  األمن 
التي  اخملتلفة  التهديد  ملصادر 
كافة،  العربية  الشعوب  تعانيها 
لم يكن هناك بديل عن البحث عن 
احتراق نوعي لهذا الواقع، فاإلمارات 
عن  تبحث  التي  الدول  من  ليست 
إلى  متيل  ال  الرشيدة  وقيادتها  دور، 
السياسي  والصخب  الضجيج 
يضمن  ما  على  تركز  بل  واالعالمي 
والدول  الشعوب  ومصالح  أمن 
يثيره  عما  النظر  بغض  العربية 
مغالطات  من  الشعوب  هذه  أعداء 
ومبرراتها  دوافعها  تعد  لم  ومزاعم 

تخفى على أحد في عاملنا العربي.
تعريفاتها  أحد  في  الدبلوماسية 
احلصول  فن  تعني  املفاهيمية 
التفاوض،  طريق  عن  احلقوق  على 
الرفيعة  “الشعرة”  تلك  أيضاً  وهي 
مع  عليها  احلفاظ  يجب  التي 
انقطاعها،  دون  واحليلولة  اآلخرين 
على  االمارات  حرص  يفسر  وهذا 
في  األخيرة  الشعرة  انقطاع  تفادي 
الفلسطينية،  القضية  مفاوضات 

أو  جامدة  شبه  كانت  لو  حتى 
انقطاع  فخطر  مغيبة،  أو  غائبة 
التواصل واحلوار حول فرص التسوية 
يهدد  الذي  احلقيقي  اخلطر  هو 
الفلسطيني.  الشعب  مستقبل 
واسرائيل  االمارات  تتوصل  وعندما 
إلى اتفاق يحفظ قنوات االتصال مع 
التزمت  التي  االسرائيلية،  احلكومة 
قرارها  بوقف  االتفاق  هذا  مبوجب 
فإن  الفلسطينية،  األراضي  ضم 
االمارات تتحرك بهدف دعم الشعب 
واحلفاظ  الفلسطينية  والقضية 
على فرص احلل السياسي والسلمي 
التي  الفلسطيني  الشعب  وحقوق 
تتعرض للضياع بسبب اإلصرار على 
جدوى  يثبت  لم  عقيمة  خيارات 
السبعة  العقود  طيلة  منها  أياً 
التاريخي،  الصراع  هذا  من  املاضية 
الفلسطينيني  يحصل  لم  والتي 
خاللها على بعض حقوقهم سوى 
واحلوار  املفاوضات  طريق  خالل  من 
من  متت  التي  االختراقية  واخلطوات 
خالل مبادرات سياسية كبرى كانت 
النوايا  في  بالتشكيك  تواجه  دائماً 
املتطرفني  جانب  من  األوراق  وخلط 

واملتشددين وجتار القضية.
متتلك  مؤثرة  عربية  دولة  االمارات 

دعم  في  هائالً  تاريخياً  رصيداً 
والقضايا  والشعوب  املصالح 
العربية، وال ميكن لها املغامرة بهذا 
خاسرة،  صفقات  عن  بحثاً  الرصيد 
ال  أصيلة  ومبادئ  قيم  دولة  فهي 
ولكنها  عابر،  دعائي  دور  عن  تبحث 
األمن  أسس  لترسيخ  تسعى 
صادقة  بنوايا  وتعمل  واالستقرار 
والعالم،  العرب  مع  تامة  وشفافية 
أحد،  على  تخفى  ال  وتوجهاتها 
واالرهاب  التطرف  تعادي  فاإلمارات 
التسامح  قيم  وتدعم  وتنظيماته، 
والتعايش وقبول اآلخر وترى في ذلك 
التنمية  لضمان  األمثل  السبيل 

واألمن للشعوب كافة.
لدراسات  أوتاوا  معهد  عن  نقال 

الشرق األدنى

اخرتاق اإماراتي للواقع القليمي املاأزوم

د. سالم الكتبي
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ده  الصليب  انا   « يوما:  لي  قال  كعادته 
بجملته  صديقي  يقصد  حاسه«!  مش 
الصريحة جدا، انه ال يشعر بأي شيء ناحية 
الصليب في  الصليب. انه يعلم جيدا قيمة 
يحول  كيف  يعرف  ال  ولكن  املسيحي  إمياننا 
أن  واألدهى،  معاشة.  حياة  الى  القيمة  هذه 
وعند  فقط،  ولفظيا  فكريا  ارتبط  الصليب 
بعض الناس ارتباطا وثيقا باآلالم. فتسمعهم 
يقولون إنها حتتمل حياتها املريرة ألنها حتمل 
الصليب، أو أنه يحتمل صليب املرض.... فهل 

هذا هو الصليب فقط؟ وكيف نشعر ونختبر الصليب باملعنى الكتابي الذي 
أعلن عنه الروح القدس من خالل كلمة اهلل؟  واألهم من هذا وذاك، ماذا قدم 
لي الصليب؟ سنحاول بنعمة اهلل أن جنيب على هذه األسئلة في هذا املقال 

وفي املقاالت القادمة إن أحبت نعمة الرب وعشنا.  
قبل أن نتكلم على الصليب، يجب أن نبدأ باحلوار عن التجسد. فقد جتسد 
الرب يسوع املسيح لتأليه اإلنسان، أي لكي يكون اإلنسان مسيحا، له كل 
ما للمسيح بل وله حياة املسيح. وهذا ما قاله معلمنا بولس الرسول: »لي 
احلياة هي املسيح« )في 1: 21(. السبب الثاني لتجسد املسيح، هو أن يأخذ 
املسيح جسدا منظورا ليعلن لنا عن غير املنظور. بتجسد املسيح، أصبحت 
للبشرية اإلمكانية أن جتيب عن السؤال القائل من هو اهلل؟ »اهلل لم يره أحد 
والعجيب  قط االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبر.«  )يو 1 :18( 
أنه في النص اليوناني، ال تأتي اآلية هكذا بل »اهلل لم يره أحد قط، اهلل االبن 

الذي في حضن اآلب هو خبر«  
األبدية.  احلياة  أي  اخللود،  حياة  اإلنسان  إعطاء  هو  للتجسد،  الثالث  السبب 
األبد وهو مريض؟  الى  ولكن كيف تكون لإلنسان حياة املسيح وكيف يحيا 
نعم مريض، فاخلطية التي تسربت الى البشرية هي مرض يسمى العصيان 
او التعدي، وهذا املرض نتيجته املوت. فما هو احلل؟ ونحن أمام خطيئة وموت. 
الغفران  بالغفران كافيا. ولكن  أن محو اخلطية  القارئ،  ألعلك تقول، عزيزي 
ال يكفي طاملا بقيت نتائج هذه اخلطية وهو املوت. إذا جتديد اخلطية يجب أن 
يكون مع سبب السقوط و نتائجه. فاملوت يجب أن ميوت . أي املوت يجب أن 
إبن  اتخاذ  ليس فقط  التجسد،  تدبير  يدخل ضمن  أن  البد  لذلك كان  يهزم. 
اهلل الطبيعة البشرية لنفسه، بل وايضا اتخاذه املوت البشري لنفسه ايضا.  

لذلك كان الصليب. 
لقد علموا اآلباء وشرحوا أن كل أداة للعقوبة صارت أداة في تدبير الفداء. يقول 
بأي طريقة  الصليب: »إذا عرفت  الفم في عظته عن  يوحنا ذهبي  القديس 
غلب  التي  األسلحة  فبنفس  أعظم.  إعجابك  يصير  سوف  املسيح،  انتصر 
وخشبة  عذراء  واسمع كيف؟  عليه.  املسيح  انتصر  اإلنسان،  بها  الشيطان 
رجلها.  عرفت  قد  تكن  لم  فهي  حواء  هي  العذراء  هزميتنا.  رموز  هي  وموت 
اخلشبة كانت الشجرة و املوت كان عقاب آدم. ولكن هذه الرموز صارت رموزا 
لإلنتصار. ألن لدينا مرمي العذراء، ولدينا خشبة الصليب، ولدينا موت املسيح 

بدال من موت آدم. فالشيطان هزم بنفس األسلحة التي انتصر بها قدميا.« 
نعم فالصليب هو قوة اهلل في التغيير ، هو قوة اهلل التي حتول هزمية اإلنسان 

الي نصرة و مجد. 
عزيزي القارئ، إذا اردت ان تبحث يوما عن حياة التغيير، وإذا اشتقت ألن تتغير 
التي  اهلل  قوة  انه  وتأكد  الصليب  الى  انظر  التي حتياها،  الهزمية  من  وتتحرر 
تغيرك وتغير حياتك. متسك بها، بل وأجتاسر وأقول لك أن لك احلق أن تطالب 
اهلل بهذه القوة، بأن يغير حياتك طاملا أن لك اإلميان الكافي الذي يصدق في 
اإلنسان  ضعف  يستخدم  قد  اهلل  أن  فالعجيب  أبدا،  تيأس  فال  اهلل.  عمل 
واحتياجه لكي يعلن نصرته. إن كان الصليب آداة للموت فهو في واقع األمر 
موت لكن موت خلالص ولتغيير اإلنسان. إن هذا اإلميان هو دعوة خفية ملطالبة 

اهلل بتغيير اإلنسان. 
املسيح؟  يسوع  اجملد  رب  لكي يصلب  اخرى  اسباب  هناك  هل  والسؤال اآلن: 
الرب  نعمة  أحبت  إن  القادم،  املقال  في  السؤال  هذا  على  أن جنيب  سنحاول 

وعشنا. 

دعوة ملطالبة اهلل!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

بل كاشفة  ُمنِشئة  ليست  املقدسة  الكتب 
بشخصه  اهلل  إن  اإلنسان.  مع  اهلل  لعالقة 
العالقة  يُنشئ  الذي  هو  الذاتي  وحضوره 
تاريخ  كل  في  هذا  حدث  دوامها.   ويحفظ 
اليهودية  تاريخ  في  اإلنسان  مع  اهلل  عالقة 
واملسيحية في العهد القدمي والعهد اجلديد. 
مبادرة  عن  تشهد  املقدسة  الكتب  تأتي  ثم 
خليقته  وسط  بشخصه  حدثت  التي  اهلل 
بشخصه  أفتداها  ثم  فخلقها،  أحبها  التي 

ويحفظها في حياة شركة معه. 
معجزة  هو  ذاته  حد  في  املسيحي  اإلميان  إن 
بقدرات  ينشأ  لم  ألنه  املقاييس،  بكل  إلهية 
بشرية أو حتى بكتب مقدسة لوالها مَلا نشأ. 
تاريخ  في  بتدخل اهلل  نشأ  املسيحي  فاإلميان 
بدأ  هذا  يزال.  وال  لنفسه،  وشهادته  اإلنسان 
في العهد القدمي بظهورات اهلل املتعددة لبني 
إرهاصات  ذاتها  حد  في  هي  والتي  إسرائيل، 
”اهلل  املسيح  يسوع  للرب  اإللهي  للتجسد 
الظاهر في اجلسد“ والذي أفتتح العهد اجلديد 
، ليصل بحياة الشركة بني  لإلنسان مع اهلل 
به  إحتادنا  وهو  أال  كمالها،  إلي  واهلل  اإلنسان 
- تبارك أسمه - في شخص املسيح له اجملد . 

وهذا مقصد اهلل من خلق اإلنسان.
من  يوماً  يخلوا  لم  أنه  البشر  تاريخ  ويشهد 
اإلله  بوجود  اإلميان  فإن  لذلك  إلله.  عبادتهم 
املقدسة.  وكتبها  األديان  ظهور  على  سابق 
لذلك فاألديان ليست ُمنِشئة لهذه الظاهرة. 
وعلى هذا فإن اإلميان باإلله له األسبقية على 
إجابة  هنا  العكس.  وليس  املقدسة  الكتب 
وال  كان  أنه  باإلله  اإلميان  سبب  عن  التساؤل 

يزال هو شخص اهلل ذاته - جل جالله.
واحلقيقة الهامة املترتبة على هذا اإلستعالن، 
الكتب  ضياع  من  والشك  اخلوف  أن  هو 
املقدسة أو حتريفها هو هاجس اإلنسان وليس 
املقدسة  فالكتب  احلق.  اإلله  عند  هاجس 
من  بشر  ونسخها  بشر  كتبها  جميعها 
وكل ما هو من صنع البشر يحتمل  بعدهم. 
هو  والذي  باهلل  اإلميان  أما  فيه.  البشر  تدخل 
مبادرة اهلل، فال تطوله يد حتريف. هذا هو الذي 
حفظه اهلل، ويحكم بصحة الكتب املقدسة 

وليس العكس.  
نشأة  في  التي حتكم  األساسية  املرجعية  إن 
العالقة بني اهلل واإلنسان هي مبادرة شخص 
اهلل، واستجابة شخص االنسان. ثم تأتي بعد 
ذلك الوسائل املتعددة من جانب اهلل واالنسان 

لتحقيق تلك الشركة.
فإن  مسيحياً؛  هنا  وأتكلم  اهلل:  جهة  من 
هناك عمل  بأن  تقول  )واليهودية(  املسيحية 

االنسان.  قلب  في  السري  القدوس  اهلل  روح 
إذ  املسيحية،  في  امللء  درجة  إلى  وصل  هذا 
أرسل الرب يسوع املسيح من عند اآلب الروح 
الذاتي.  بتواجده  املؤمنني  وميأل  ليحل  القدس 
حضور  من  فيه  متَّ  مبا  التاريخ  أيضا  هناك 
شخصي هلل سواًء في العهد القدمي أو العهد 
اجلديد كما ذكرنا قبالً. هناك أيضاً رجال اهلل 
إلى األجيال  موا  الذين قدَّ القديسات  والنساء 
الرب حياً من خالل عالقتهم  التالية شخص 
املؤمنني.  مع  شركتهم  خالل  ومن  به  احلية 
علي  تقوم  أنها  املسيحية  مفهوم  هو  هذا 
حياة ”التسليم“. وهو ما نقصده في صالتنا 
جيل  إلي  جيل  ”من  القبطي  القداس  في 
املسيحي  فاإلميان   . آمني“  الدهور  دهر  وإلي 
ليس محفوظات في كتب ولكن هو شخص 
املسيح احلي في تابعيه، يسلمونه إلي اآلتني 
بعدهم. لذلك فقد نفي الرب يسوع املسيح 
أن يكون كالمه مجرد حروف في كتاب بل قال 
 ،“ وحياة  روح  هو  به  أكلمكم  الذي  ”الكالم 
من  اهلل  روح  بل  مكتوبة  حروف  التنقله  هذا 
خالل بشر كتبوا ما قاله لهم ، فأنشأت حياة  
واملسيح  اإلنسان  بني  الكنيسة  في  الشركة 
وبالتالي بينهم جميعا في املسيح .  إن دليل 
املسيحيني  حياة  هو  املسيح  كتاب  صدق 
تعارض.  عدم  في  لإلجنيل  الشاهدة  نفسها 
ألن الروح الذي ساق كاتبي الكتاب املقدس هو 
الذي يسوق حياة املؤمنني. لذلك قال الرسول 
بولس ” إن كان املوتى ال يقومون فاملسيح إذن 
لم يقم“ . املوتى هم أنا وانت وانتي، إذ تشهد 
توبتنا وحياة اهلل التي عادت لتسري فينا عن 
قيامتنا من موت اخلطية. هذا هو برهان قيامة 
املسيح عند كل مسيحي ملِا هو مكتوب في 

الكتب.
اهلل  أعطاه  ما  أهم  فإن  اإلنسان،  جهة  ومن 
من جهة العالقة باهلل هو خلق اإلنسان علي 
صورتنا“  علي  اإلنسان  ”نخلق  اهلل  صورة 
الصورة  حنني  فإن  لذلك   . التكوين(  )سفر 
وكان  اإلنسان  من  يزول  ال  اإللهي  ألصلها 
سابقاً لألديان وكتبها.  من هنا نقول إن اهلل 

هو أصٌل في اإلنسان قبل الكتب املقدسة. 
 - أصلها  و  الصورة  بني  التالحم  ونتيجة 
بدء  منذ   - القدس  الروح  عمل  بواسطة 
نسميه  ما  فيها  نشأ  املسيحية،  الكنيسة 
علي  يشتمل  وهو  الكنسي“.   التقليد   ”
مواهب روح اهلل املتنوعة في الكنيسة )نعمة 
تكفل  بحيث   )  … والرؤية  واإلفراز  التمييز 
قيادة الكنيسة في هذا العالم ،  حسبما قال 
املسيح ” وحتكمون في كل شيء، وال يُحَكم 

الكتب  يسبق  والتقليد  أحد“.   من  فيكم 
املقدسة بل ويحكم بصحتها.

دين  بصحة  القول  هشاشة  إلى  نأتي  هنا 
بينما  بشر  يحرفه  لم  كتابه  أن  باالدعاء  ما 
أوالً  البشر.  حرفها  قد  األخرى  األديان  كتب 
قابل  هو  البشر  يد  إليه  تصل  شيء  أي  إن 
فما  أصالً.  املناقشة  يقبل  ال  هذا  للتحريف. 
وتصديقه  ادعاء  هكذا  على  باالعتماد  بالك 
وترديده ومنع مناقشة عدم معقوليته ليكون 
أساساً ملعتقد ما؟  إن كل كتاب مقدس لديٍن 
ما، ميكن أن يعتمد على نفس االدعاء كبرهان 
لصحته دون دليل مطلق.  لذلك أعتبر العالم 
املتحضر أن موضوع األديان هو شخصي وليس 
يتعقل  أن  دين  صاحب  كل  فعلي  موضوعي. 
دينه  من  نابعاً  ليكون  بدينه  إميانه  سبب  في 

وليس من االدعاء بتحريف كتب اآلخرين.
في  املتحضر  اإلنساني  العقل  دور  يأتي  هنا 
األسواق من  املعروض في  اإلنسان من  حماية 
املستحيل  فمن  كثيرة.  ألديان  كتب مقدسة 
أنها جميعاً الطبعة األصلية األولي - لو جاز 
املُنِشئة  اهلل  ملبادرة  تشهد  التي   - القول  لنا 
تقليد  شك  بال  لكنها  باإلنسان.  لعالقته 
تفريقاً  يُنِتج  وال  واحد  اهلل  ألن  لألصلي، 
إن  عديدة.  أديان  طريق  عن  للبشر  وانقساما 
بحسب  اختالفاتها  وتتراوح  متباينة  األديان 
فيها.  نشأت  التي  البيئة  معطيات  اختالف 
ولكن بال شك فإن معظمها كانت ذي فضل 
أمور تخص  األقل في  على مجتمعاتها، على 

زمانها ومكانها والقوم املعتقدين فيها.
إن أبسط ما ميكن للعقل البشري أن يحتكم 
إليه ليميز صدق أي دين كبداية، هو أن يكون 
بالتساوي بني  لنعمة احلياة  الدين نصيراً  هذا 
البشر جميعاً، وليس نصيٌر للعنة املوت. هذا 
ألن العقل السليم يتنافر مع كل ما يتعارض 
وكيان  وجود  في  املطبوعة  اهلل  صورة  مع 
اإلنسان. فمستحيل حلق اهلل أن يتناقض مع 
كارهاً  قتَّاالً  فيصير  احلياة  أصل  وهو  نفسه 
الشيطان  وصف  املسيح  السيد  إن  للحياة. 
البدء“.  منذ  للناس  قتَّاالً  كان  ذاك   ” هكذا 
األمر الثاني الذي يحتكم به العقل اإلنساني، 
فالسيد  أو الكذب.  الدين من اخلداع  أن يخلو 
وأبو  الكذاب   ” أنه  الشيطان  وصف  املسيح 
العقل  ملسئولية  األدنى  احلد  إن  الكذاب“. 
خير  مع  يتعارض  ما  كل  رفض  هو  اإلنساني 
أو  كتاب  تضمنه  إذا  العموم  على  اإلنسان 
احلق  باإلله  اإلميان  عن  أما  دين.  ألي  تعليم 
فهو عمل اهلل وال يقوي عليه بشر، بل فقط 

يستجيب له اإلنسان... والسبح هلل.

أسبقية حياة الشركة مع اهلل علي كتب األديان ... 
مبادرة شخص اهلل سبقت الكتب

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )119(

خاصته  وسط  امللك  هو  يكون  أن  القدم  منذ  اهلل  تدبير 
)مملكته(، وإذ تتبعنا الوحي املقدس سنجد ملكوت اهلل يلمع 

بشدة بني حروف كلمة اهلل.
ففي سفر التكوين اإلصحاح )32( حادثة شهيرة فيها التقي 
الرب مبختارة »يعقوب« وصارع يعقوب الرب حتى طلوع الفجر 
الرب  وسال  فخذه،  حق  على  ضربه  علية  يقدر  ال  أنه  رأى  وملا 
اللي  الشخص  هو  ويعقوب  يعقوب  فقال  اسمه  عن  يعقوب 
معتمد على ذاته... َفَقاَل »الَ يُْدَعى اْسُمَك ِفي َما بَْعُد يَْعُقوَب 
وََقَدرَْت«. )تك 32:  وَالنَّاِس  َمَع اهلِل  إِْسرَائِيَل، ألَنََّك َجاَهْدَت  بَْل 

)28
إشارة  وهنا  اهلل  مع  مجاهد  او  اهلل  مع  ٱمير  تعني  وإسرائيل 
واضحة أن الرب يؤسس مملكته، حيث ال ميلك في ملكوت اهلل 

إال امللوك واألمراء فقط! 
.... وبعد خروج شعب اسرائيل  ونحن اسرائيل العهد اجلديد 
أو  كأجناد  الرب  في عني  كانوا  العبودية،  أرض  أرض مصر،  من 

كجنود وراء ملك.
ِفي ذلَِك الَْيْوِم َعْيِنِه، أَنَّ َجِميَع *أَْجَنادِ* الرَّبِّ َخرََجْت ِمْن أَرِْض 
ِمْصرَ. )خر 12: 41(، وكانت مشيئة الرب أن يصل الشعب الي 
ارض املوعد، أرض كنعان، وكنعان هي أرض االمتالك هي أرض 
تفيض لبنا وعسال، وهي صورة أرضية مللكوت اهلل مع شعبة 
حيث اللنب يشير إلى الشبع »أَْشَبُع إِذَا اْسَتْيَقْظُت بَِشَبِهَك« 

)مز 17: 15(
أَْطَيَب  َما  وَانُْظُروا  »ذُوُقوا  بالرب  التلذذ  إلى  يشير  والعسل 
الي السماء، كنعان هي  !«)مز 34: 8(. وكنعان ال تشير  الرَّبَّ
أرض االمتالك... نعم وهي ظل ملا سوف يكون إال وهو ملكوت 
اهلل على األرض أي أن ميلك الرب بني شعبه، وأستطيع أن ابرهن 
على أن كنعان ليست السماء، فعند عبور الشعب نهر األردن 
كانت هناك مواجهات  الرب يسوع(  وقيامة  موت  إلى  )إشارة 
وحروب عنيفة بني ملوك تلك األرض وبني شعب الرب، وما أكثر 
املواجهات في امللكوت ألن كل املواجهات مع ملوك، كما قال 
َقادِرٌَة بِاهلِل  بَْل  أَْسلَِحُة ُمَحارَبَِتَنا لَْيَسْت َجَسِديًَّة،  »إِذْ  الكتاب 

َعلَى َهْدِم ُحُصوٍن.« )2كو 10: 4(
هي  بل  جسدية  ليست  امللكوت  في  مواجهاتنا  أسلحة  إذ 
روحية... لكن في السماء ليست هناك حروب بكل تأكيد، كما 
قال الكتاب »وََسَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ دَْمَعٍة ِمْن ُعُيونِِهْم، وَامْلَْوُت الَ 
يَُكوُن ِفي َما بَْعُد، واَلَ يَُكوُن ُحزٌْن واَلَ ُصرَاٌخ واَلَ وََجٌع ِفي َما بَْعُد، 
ألَنَّ األُُمورَ األُولَى َقْد َمَضْت«. )رؤ 21: 4(، وهكذا فكر الرب من 

جهة شعبه، يريد الرب أن ميلك كملك وسط ملوك.
يشوع  ٓقسم  عندما  االمتالك،  سفر  وهو  يشوع  سفر  ففي 
إلى  إشارة  ارضي  ُملك  وهو  اسرائيل  اسباط  حسب  األرض 
العهد  بركات  كل  أن  حيث  اجلديد  العهد  في  روحي  ملكوت 
في  امللكوت  في  ميراثنا  كل  لكن  زمنية  أرضية  هي  القدمي 

العهد اجلديد هو روحي ال زمني!! 
فبعد أن عبر يشوع، ويشوع هو إشارة إلي يسوع العهد اجلديد، 
عشر؛  االحدي  اسرائيل  اسباط  حسب  األرض  يشوع  وٓقسم 
حيث لم يكن لسبط الوي نصيب في األرض، واستراحت األرض 

من احلرب )يشوع 14_15( 
ما  نتيجة  كعادته.  اإلنسان  يدرك  لم  االسف،  كل  مع  ولكن، 
داخلنا،  القاسية  والعبودية  النفس  صغر  من  اخلطية  ورثته 
يظهر  الرب  ملُلك  الشعب  ورفض  احلقيقي.  ميراثه  يدرك  لم 
الرب اال وهي في سفر  جلياً في أحلك فترة مرت على شعب 

القضاة!!
الرب  ملُلك  الشعب  خضوع  عدم  يظهر  القضاة  سفر  ففي 
عليهم، ورفض الشعب أن يطرد سكان األرض واعتقدوا أنهم 
يستطيعوا أن يتعايشوا مع سكان تلك األرض، ونحن الي اآلن 
نعاني من هذا الفكر داخلنا وهو عدم االنفصال، إذ اردت ان حتيا 
هلل عليك أن تنفصل عن العالم وما يخص العالم اي كل ما 
هو للعالم بداخلك!! وانا ال أقصد أن نخرج من العالم ونتركه، 
كال! بل نحن مدعوين أن نُؤثر في العالم وال نتأثر بالعالم كما 
ِمَن  تَأُْخَذُهْم  أَْن  أَْسأَُل  »لَْسُت  لآلب  صالته  في  السيد  قال 

رِّيرِ.« )يو 17: 15( الَْعالَِم بَْل أَْن حَتَْفَظُهْم ِمَن الشِّ
بعاداتهم  واختالطهم  األرض  شعوب  طرد  عدم  على  وترتب 

وعباداتهم أن فقدوا الرؤية وفقدوا أيضا الوعد

حتى أن الكتاب بذكر أن بعد موت 
آَخُر  بَْعَدُهْم ِجيٌل  َقاَم  »أنة  يشوع 
الَِّذي  الَْعَمَل  واَلَ   ، الرَّبَّ يَْعرِِف  لَْم 

َعِمَل إلِْسرَائِيَل.« )قض 2: 10(
وعبدوها،  أخرى  آلهة  وراء  وساروا 
أية  املقدس  الوحي  يذكر  أن  حتى 
في غابة األهمية، تُذكر أربع مرات 
في هذا السفر اال وهي »َِفي تِلَْك 
إِْسرَائِيَل.  ِفي  َملٌِك  يَُكْن  لَْم  َّاِم  األَي
َكاَن ُكلُّ وَاِحٍد يَْعَمُل َما يَْحُسُن ِفي 

َعْيَنْيِه.« )قض 17: 6(
انت فأنت  اذ كنت تفعل ما يحسن في عينيك  القارئ  عزيزي 
حتتاج ان تخضع للملك وتفعل ما يحسن في عينية هو كما 
ُكْنَت  َحَداثًَة  أَْكَثرَ  ُكْنَت  َّا  مَل لََك:  أَُقوُل  احْلَقَّ  »احَْلَقَّ  الرب.  قال 
مُتَْنِطُق ذَاتََك ومََتِْشي َحْيُث تََشاُء. .. وَلِكْن َمَتى ِشْخَت َفإِنََّك مَتُدُّ 
 .)18 تََشاُء«. )يو 21:  الَ  َحْيُث  وَيَْحِملَُك  مُيَْنِطُقَك،  وَآَخُر  يََديَْك 

أعط مساحة للروح القدس إن يقودك حيث هو يشاء!! 
فشكراً للرب فإن كان يشوع العهد القدمي قد مات وإذ لم يكن 
ملك في فترة القضاة، فيسوعنا حي ال ميوت وملكوته أبدي .... 
والوعد باق ال ميوت ألنه خرج من فم احلي الذي ال ميوت...هللويا.

يتبع في العدد القادم.  

ملكوت الله... �صيمتد )2(
...... َو�ُصْلَطاُنُه اإَِل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دا ٣ : 100( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
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دبي:

تد�صني اأول متنزه مائي للكالب

أسس مركز مخصص للعناية بالكالب ورعايتها في دبي أكوابارك أول 
تخفيف  أجل  من  باملاء  االستمتاع  لها  يتيح  للكالب  متنزه مخصصا 

درجة حرارة أجسامها في صيف اإلمارة اخلليجية.
السباحة  بركة   ،2018 عام  منذ  زبائنه  يستقبل  الذي  املركز،  افتتح 

الداخلية ومنطقة ألعاب الكالب في أوائل شهر يوليو املاضي.
وقال مالكو مركز بيتسفيل إن لديهم 28 مدربا، األمر الذي يتيح لهم 
وكالة  نقلته  ملا  وفقا  لتدريب،  حتتاج  التي  الكالب  مع  أكثر  التركيز 

»رويترز«.
تريد  الكالب  دبي،  صيف  »إنه  بيتسفيل  مؤسس  يوسف،  عمرو  وأكد 
األماكن اجملهزة للكالب  العديد من  واالستمتاع. ليس هناك  السباحة 
واالستمتاع  الذهاب  ميكنها  حيث  للكالب  الصديقة  والشواطئ 
الوقت  حان  فقد  االبتكار  مسألة  دائما  تتصدر  دبي  وألن  بالسباحة. 
الكلب  رسوم خدمة  وتبدأ  للكالب«.  مائية مخصصة  إلنشاء حديقة 

في األكوابارك باملركز ملدة ساعتني من 75 درهما إماراتيا )20 دوالرا(.

بريطانيا: 

حظر اإعالنات 

الوجبات ال�صريعة 

وزيادة مل�صقات 

ال�صعرات احلرارية 

ملحاربة البدانة

الوجبات  إعالنات  على  صارمة  جديدة  قيوداً  املتحدة  اململكة  فرضت 
السريعة، إذ يسعى الوزراء للسيطرة على مشكلة البدانة املتزايدة في 

البالد، والتي ُعدت من العوامل املسببة للوفيات بفيروس كورونا.
واالجتماعية  الصحية  الرعاية  وزارة  عن  لألنباء  بلومبرغ  وكالة  ونقلت 
في البالد أن اخلطط تشمل حظر اإلعالن عن األطعمة الغنية بالدهون، 

أو السكر، أو امللح، عبر التلفزيون واإلنترنت قبل التاسعة مساء.
وستنهي احلكومة أيضاً العروض الترويجية التي تعرض قطعة مجانية 
السعرات  ملصقات  وضع  وستطلب  احللوى،  من  قطعة  شراء  عند 

احلرارية على املزيد من املنتجات في املتاجر وكذلك في املطاعم.
وتضع القيود املزيد من الضغوط على قطاعات الغذاء، وجتارة التجزئة، 
والدعاية، واإلعالم التي تعاني بالفعل من اإلغالق االقتصادي للسيطرة 

على جائحة كورونا، مع تعرض آالف الوظائف للتهديد.
وقالت وزارة الصحة إن ما يقرب من ثلثي البالغني البريطانيني يعانون 
املدرسة  من  يتخرجون  أطفال  ثالثة  كل  من  وواحد  الوزن،  زيادة  من 

االبتدائية بوزن زائد كثيراً.
بفيروس  اإلصابة  عند  أكبر  خلطر  يعرض  للغاية  الزائد  الوزن  أن  كما 

كورونا، ويضع ضغطاً إضافياً على خدمة الصحة الوطنية.

ال�صويد:

انتاج »جينز« يحارب الكورونا

كشفت عالمة DL1961 عن جينز يحارب فيروس كورونا، وذلك بالتعاون 
.HeiQ مع شركة املنسوجات

انتقال  متنع  للفيروسات  مضادة  تقنية  بتطوير   HeiQ شركة  وقامت 
حامية  طبقة  التقنية  هذه  تشكل  حيث  املالبس؛  عبر  كورونا  فيروس 
اجلينز  بأن  علما  واجلراثيم،  البكتيريا  من  للحماية  اجلينز  سطح  على 
املقرر  ومن  مرة غسيل.   30 حتى  هذه  احلماية  بطبقة  يظل محتفظا 

إطالق اجلينز اجلديد املضاد لكورونا مطلع أكتوبر املقبل.

ا�صكتلندا:

تدريب روبوتات مل�صاعدة معزولني 

ب�صبب كورونا

وتوفير  هاتفية  اتصاالت  إجراء  يحسن  اآلن  حتى  »بيبر«  كان 
جائحة  انتشار  منذ  بات  الروبوت  هذا  أن  إال  رياضية  حصص 
للذكاء  اختبار  إطار  في  على مساعدة معزولني  يتدرب  كورونا، 
االصطناعي في جامعة اسكتلندية. وبرمج علماء في جامعة 
روبوت  أول  بينها »بيبر«،  روبوتات  ادنبره  هيريوت-وات في مدينة 
مصمم على شكل إنسان أطلق باليابان في 2014، المتام مهام 
عادة ما ينجزها مساعدون ملسنني أو ضحايا صعوبات أو إعاقات.

ويسعى املشروع خاصًة لتوفير حلول جملموعات حتظى باألولوية 
وباتت في وضع أصعب بسبب إجراءات العزل املتخذة في إطار 
»بيبر«  يتدرب  البحث،  هذا  إطار  وفي  كورونا.  جائحة  مكافحة 
مع  شقة  شكل  على  رتب  جامعي  مختبر  في  أخرى  وروبوتات 

غرفة نوم وحمام ومطبخ وغرفة جلوس.
إنذار  أيضاً مشاكل صحية، وتوجيه  أن ترصد  للروبوتات  وميكن 
ويتيح  اإلسعاف.  لفرق  سريع  بتدخل  يسمح  ما  الطوارئ  عند 
في  جتهيزات  إلى  األحيان  غالب  في  حاجة  دون  العمل  النظام، 
الدوليني  اخلبراء  من  مجموعة  وتشرف  املعنيني.  على  أو  املكان 
التجربة وستجري  الذكاء االصطناعي على هذه  في أخالقيات 

تقوميات »متواصلة« خملاطر هذه التكنولوجيا أثناء تطويرها.
ومستخدمني  رعاية  خدمات  ومقدمي  باحثني  اجلامعة  ودعت 

خلدمات املساعدة املنزلية للمشاركة في املشروع عن بعد.

وا�صنطن:

اأطول امراأة يف العامل

 انتخبت »ساندي اللني« أطول امرأة في العالم«. طولها متران 
و31 سنتيمتر. ووزنها 196 كيلوجرام.

مقعد  في  تعديل  )مع  كبيرة  نقل  سيارة  الستخدام  اضطرت 
عادية!  لعربه  استخدامها  الستحالة  تنقالتها  في  القيادة( 
معدنية  مادة  من  لها  خصيصاً  مصنوعة  مقاعد  على  جتلس 
متينة بعد أن أثبتت التجربة أنها حتطم أي مقعد جنلس عليه، 

لذلك يصعب عليها تناول الطعام في أي مطعم؟
استخدامها  لصعوبة  السلم  على  العليا  األدوار  دائماً  تصعد 
أو  أحنت ظهرها جداً  إذا  إال  العادية  االرتفاعات  ذات  للمصاعد 
وتقول:  إزاء حجمها  بالرضا  ذلك تشعر »ساندي«  ومع  رکعت. 
إن الشيء الوحيد الذي ينقصها منزل يتم بناؤه بأبعاد تناسب 

جسمها حتى ال تصطدم رأسها واألبواب؟ 

فرانكفورت:

اأ�صخم كتاب اأطفال

يعرض حالياً کتاب لألطفال، وهو يعد أضخم كتاب من نوعه 
ضخمة  مجموعة  وبالكتاب  أطنان.  ثمانية  يزن  إذ  العالم،  في 
من القصص، واملوضوعات التي تهم الطفل والتي يطلع عليها 
عام  مبناسبة  الكتاب  يعرض  حيث  املكتبة  قاعة  في  األطفال 

الطفل الدولي. 

نيويورك:

الن�صاء والعمل

أجرت منظمة العمل الدولية عن مشكلة البطالة في 15 دولة 
أوربية وفي أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
االمريكية. وأسفرت الدراسة عن أن نسبة النساء الباحثات عن 
عمل أقل عن نسبة الرجال .. وقد كانت النساء أكتر توفيقاً من 

الرجال في البحث عن عمل.

الوليات املتحدة:

معرتك احلياة

ومما جاء  الدراسية.  بأحوالها  تخبره  والدها  الى  كتبت طالبة جامعية 
في رسالتها أن رفيقتها في الغرفة على وشك مغادرة اجلامعة بعدما 
وجدت املنافسة على النجاح قوية جداً. وجاء في جواب الوالد، وهو رجل 
الثانوية لكنه يقدر العلم والثقافة: أخبري  لم يتح له دخول املدرسة 
تزودها  اجلامعة  وان  املنافسة،  ميدان  هي  نفسها  احلياة  أن  صديقتك 

بالعدة الضرورية للمقاومة«.

هايد لربج:

حياة طويلة

أجرى الدكتور هانز شيفر« االستاذ بجامعة »هايد لبرج« األملانية وخبير 
الطب االجتماعي دراسة أسفرت عن أن األشخاص الذين يحيون حياة 
مستقيمة هم الذين يعيشون حياة طويلة. ويقول د. شيفر: إن أسلوب 

احلياة هو الذي يحدد متوسط عمر اإلنسان وال األدوية والعالج الطبي.
وذكر العالم األملاني في دراسته أن معظم الوفيات التي حدثت خالل ربع 
القرن املاضي جاءت نتيجة أمراض الشريان التاجي في القلب وسرطان 

الرئة والتليف الكبدي.
وأضاف أن جميع األمراض باستثناء مرض السكر، تعود إلى اإلفراط في 
النفسية كاإلجهاد  والعوامل  املناسب  والغذاء غير  والشراب  التدخني 
والشعور بعدم األمن. ويختتم العالم األملاني دراسته بقوله: إذا أردت أن 

تعيش طويالً يجب أن تعيش حياتك بطريقة صحيحة.

الوليات املتحدة:

حفل افرتا�صي لتوزيع جوائز اإميي

التلفزيونية  إميي  جوائز  لتوزيع  والسبعون  الثانية  احلفلة  ستكون 
بسبب  بالكامل  افتراضية  املقبل،  سبتمبر   20 في  املقررة  األمريكية 
استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 في الواليات املتحدة. ووجه املنظمون 
رسالة إلى املرشحني إلبالغهم أن األمسية التي تقام في لوس أجنليس 

عادة، لن جترى هذه السنة.
في  الصحية  األزمة  استمرار  إلى  نظراً  مفاجأة،  النبأ  هذا  يشكل  وال 
البالد، لكن منظمي هذه اجلوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسمياً 

بعد، خالفاً ملهرجانات أو فعاليات أخرى.
فحواها  وأكد  أمريكية  إعالم  وسائل  أوردتها  التي  الرسالة  في  وجاء 
لوكالة فرانس برس ناطق باسم اجلوائز »كما تعرفون على األرجح، لن 
لوس  وسط  في  ثياتر  مايكروسوفت  مسرح  إلى  اجمليء  منكم  نطلب 
أجنلوس في 20 سبتمبر. هذه السنة أيضاً ستكون أجمل أمسية في 

اجملال التلفزيوني.. لكننا سنأتي إليكم«.
 وأضافت الرسالة التي وقعها فريق االنتاج والفكاهي جيمي كيمل الذي 
واملؤلفني من  واملنتجني  التقنيني  سيقدم األمسية »نشكل فريقا من 

الطراز األول لنأتي إلى منزلكم لتصويركم أو أي مكان آخر تختارونه«.
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم
(إذا كانت المسافة أقل

من مترين)

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 12 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Self-care - an important part of life!

I used to laugh when I heard peo-
ple saying that self care is impor-
tant. I mean, sure, taking care of 
ourselves sounded important. But 
society makes it sound like self-
care requires you to get a mani-
cure, plan a vacation, buy expen-
sive products, eat meals out, etc.  
And to be honest, this sounded 
EXHAUSTING. Think about it: 
you get home from work after a 
long day. Do you have the energy 
to go to the gym? Maybe not. Do 
you have the money at this mo-
ment to purchase a spa package 
every weekend? Maybe not. Those 
were my thoughts exactly. So, 
was I a failure at self-care? Was 
there something wrong with me? 
After speaking with a few role 
models, mentors, and close loved 
ones, I began to learn something 
critical: self-care doesn’t have to 
be expensive or time-consum-
ing. Self-care can mean simply tak-
ing the time to close your eyes and 
be thankful for the day passing in 
peace. Self-care can mean soaking 
your feet in water after a long day at 
work. Self-care can mean turning 
your phone off and chatting with 
a loved one or friend for 15 min-
utes, rather than checking emails. 
Another thing that I learned is 
how important self-care really 
is. When I get caught up in work 
and life - as I’m sure we all do - 
the last thing on my mind is self-
care. I focus on what I need to get 
done, and I plan on how I will do 
it. But soon enough, this led to 
burning out. I felt tired. Physi-
cally, mentally, and emotionally. I 
didn’t feel the ‘spark’ that I once 
felt about work, studying, rela-
tionships, myself, and life. It was 
only when I started to FORCE 
myself to engage in self-care did 
I realize how necessary it was. 
At first, I did not want to stop 
working at night - there was sim-
ply too much to do, and I would 
fall behind if I took a break. But 
the only way out of this messiness 
was to slow down. So, I scheduled 
in ‘me time’. I forced myself, each 
week, to set a self-care goal. One 
week, it was turning my computer 
off from work 10 minutes early so 
that I could play a puzzle. The oth-
er week, it was coming home from 
work and writing about my feelings 
and my day. Another time, it was 
planning one fun thing to do with 
my family during the weekend. 
Of course, this was very much 
forced at the beginning. I did not 
like feeling that I was ‘wasting 
time’ not working. But after forcing 
myself to do it for a few months, I 
realized that if I did not take time 

‘out’ to do these things, I would 
have been miserable - at work, at 
home, and within my soul. Start-
ing to take time for myself, away 
from the hustle and bustle of life, 
allowed me to rejuvenate. It helped 
me see that while life was busy 
and crazy, I could only fulfill my 
responsibilities, goals, and dreams 
if I took care of myself first. 
And to different people, self-care 
means different things. Think of 

strategies that serve you, things 
that brighten up your mood, 
strengthen your body, fuel your 
spark, and engage you. It does not 
have to be timely, expensive, or 
effortful. Whatever you choose to 

do to take care of yourself, simply 
ensure that you do it. And don’t 
expect it to come easy at first. Yes, 
you may have to force yourself to 
do some self-care at the start. And 
maybe some days, you won’t feel 
like taking a break because life 
will be too busy. But if you stick 
with it, if you insist within your-
self that you will take the time 
‘out’ to nagged in self-care, you 
will soon reap the benefits. You 

will feel stronger, 
brighter, and happier 
- physically, men-
tally, emotionally, so-
cially, and spiritually.  
Think of it this way 
- would you tell your 
friend to work all-day, 
everyday, without 
resting? Would you 
allow your car to go 
without cleaning, fill-
ing up on gas, fixing 
the tires, etc? Would 
you allow your pet 
to run around all day 
without eating, play-
ing, getting a bath and 
haircut, etc? Likely 
not. Sometimes, when 
self-care is too hard 

or life is too busy - or I simply feel 
‘icky and don’t want to do it’, I re-
mind myself that if I am not feel-
ing my best, I cannot do the rest. 
Life is tough, but so are you. 

Residents in Markham con-
tinue to tell me they are con-
cerned and anxious for the 
future, wondering how our 
economy will recover on the 
other side of the pandemic.
Conservatives have repeatedly 
pushed the Liberals to deliver 
an economic update and be 
transparent about Canada’s fi-
nances.  They finally released 
their Economic and Fiscal 
‘Snapshot’ which confirms that 
the deficit has exploded to $343 billion, that the 
net federal debt will hit over $1 trillion this year, 
and that Justin Trudeau has absolutely no plan to 
guide Canada through the economic recovery.
Under Justin Trudeau, Canada is falling behind. 
We have the highest unemployment in the G7. We 
are the only G7 country to lose its AAA credit rat-
ing. And we are the only G7 country without a 
recovery plan.
Throughout the COVID-19 pandemic, Justin 
Trudeau has been either wrong or slow to act. His 
failures have cost Canadians – from being slow 
to close our borders, wrong not to fix the gaps in 
federal aid programs, and wrong to raise taxes on 
Canadians who were already struggling to make 
ends meet. Canadians cannot afford for Justin 
Trudeau to be wrong when it comes to our eco-
nomic recovery.
Conservatives have always supported getting help 
to Canadians who need it. In fact, we proposed the 
Back to Work Bonus, our plan to make the Canada 
Emergency Response Benefit (CERB) more flex-
ible and generous so that workers can earn higher 
wages as businesses gradually reopen.
Handing out billions of dollars to Liberal insid-
ers won’t restart our economy, but that’s exactly 
what Justin Trudeau continues to do. Meanwhile, 
Conservatives will fight to get Canadians the help 
they need and for a transparent plan from Trudeau 
to guide Canada’s recovery. 

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

Canada’s Recovery

R I D D L E  T I M E
I speak without a 
mouth and hear 
without ears. I 
have no body, but 
I come alive with 
wind. What am I?

Answer for the last 
issue:
A candle

By: 

Philo Girgis

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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We have seen how some business 
owners and entrepreneurs, who lack 
the perception of the importance of 
Human assets to any organization, are 
abolishing the hopes of their human 
assets for progress and security in their 
jobs.  Yet there are other individuals 
and factors, who would deliberately or 
ignorantly assist in creating the sense 
of insecurity and oppression among 
the employees, they are the employed 
top management, and even down to 
middle one.
Before trying to understand the reasons 
behind such behaviour and approach, 
we must answer a question that is al-
ways apparent but overlooked in the 
world of management science, and its 
analysts and consultants. Does the title 
make someone entitled to behave in a 
manner that lacks the comprehension 
of the value of human assets? 
Indeed, some of those who carry a title 

of a manager tend to use it to abuse 
their subordinates, rather than leading 
fairly and professionally, but mostly 
failing to deliver the sense of respon-
sibility towards the subordinates, with 
discipline, yet with compassion. Such 
approach is a challenge or even impos-
sible to achieve when those with titles 
lack the competence or the worthiness 
to carry the title.
The choice of an incompetent manager 
is contributed primarily to the busi-
ness owners approach, they tend to ap-
point those managers whom are more 
trusted rather than who is more fit, due 
to the business owners’ fear of being 
deceived by any of their managers, 
and that is a typical behavior of some-
one who has been either previously 
deceived, or he or she has deceived 
others before. They may also choose 
those who are adulates, who would 
fill in their lack of self confidence, and 

which ironically shows how 
incompetent business own-
ers could be, to be owners, 
to build organizations, cre-
ate jobs and contribute to the 
economic growth, mostly 
through their inability to manage their 
human assets.
Managers themselves when they hold 
the seat, they incline to keep it and pro-
tect it aggressively, and in the Macki-
avellian way. The first thing they do 
is to drop their humanity outside the 
workplace and instead of trying to be 
more creative to develop their employ-
ees and the business, they oppress the 
human assets, discouraging them and 
keep them always under the threat.
The lack of clear vision of some man-
agers and the fact that they are incom-
petent in a multicultural society is even 
more treacherous, where some of those 
managers believe that their origin or 

background make them 
more entitled to overpower 
the human assets, turn a 
blind eye towards their ca-
pabilities to perform their 
tasks skillfully, and even 

those managers exert the effort to try to 
convey to their human assets that they 
would never be competent to have a 
higher position in an organization, and 
always try to belittle their performance 
by continuous destructive criticism.  
Knowledge, culture, education in addi-
tion to the experience are the most right 
ingredients for a competent manager, 
who can appreciate the human assets 
and contribute to a continuous pros-
perity for them and the organization, 
without such qualities, we are killing 
the hope of human assets again, bury-
ing the elders’ experience and waste 
their competence, and exterminate the 
dreams and hopes of the youngers.  

emad BarsoumKilling the hope… (2)

- 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:


