
 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121

www.good-news.caالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث و اخلمسون - السنة الثالثة

gnjournal@gmail.com

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

احلكومة الفيدرالية متنح املقاطعات 2 بليون 

دوالر لتعزيز اإعادة فتح املدار�س ب�شكل اآمن

بعد 17 عامًا من احلرب..

 اتفاق �شالم يب�شر النور يف ال�شودان

بعد اآيا �شوفيا.. اأردوغان 

يحول كني�شة اأرثوذك�شية 

ثانية اإىل م�شجد

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�شكر 

االأ�شتاذ / اأحمد فاروق 

بالقن�شلية العامة امل�شرية مبونرتيال 

علي خدماته اجلزيلة للجالية امل�شرية 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

راأي املحـــــــرر

ملاذا خ�شر مكاي وفاز اأوتول يف اإنتخابات حزب املحافظني؟

كما توقع �لكثريون �أنح�سر �سباق رئا�سة حزب �ملحافظني �لفيدر�يل بني بيرت مكاي و �أيرين 

ديرك  و  لوي�س  لي�سلن  املر�سحون  به  قام  الذي  الدور  علي  اأي�ساً  الكثريين  تاأكيد  مع  اأوتول، 

�سلون، يف اإنتخابات كانت الأ�سعب يف تاريخ احلزب يف �سروط قبول املر�سحني. اأما �سبب 

خ�سارة مكاي والذي كانت ت�سري ا�ستطالعات الراأي اإيل فوزه- وفوز مناف�سه اأيرين اأوتول يف 

راأيي هو مايلي: 

عام 2003 دخل بيرت مكاي ال�سباق الإنتخابي علي رئا�سة حزب املحافظني التقدمي ال�سابق، 

خلفًا لرئي�س الوزراء ال�ساد�س ع�سر لكندا »جو كالرك« والذي رغب يف التقاعد عن رئا�سة 

احلزب وقتها، وجاز مكاي ال�سباق الإنتخابي علي رئا�سة احلزب اأمام اأربعة مر�سحني اأخرين 

ويف  �ساندلر«،  »كريج  و  براي�سون«  »�سكوت  و  اأور�سارد«  »ديفيد  و  برنت�س«  »جيم�س  وهم 

اجلولة  ويف  املطلوبة،   1  +  50 الـ  ن�سبة  علي  يح�سل  مل  ولكن  ال�سباق  تقدم  الأويل  اجلولة 

الثانية تقدم ولكن مل يح�سل �سوي علي 39 باملائة فقط ، ويف الثالثة تقدم ولكن بن�سبة 45 

باملائة فقط، ويف اجلولة الأخرية فاز بالرئا�سة يف اجلولة الرابعة اأمام »برنت�س« بن�سبة 64 باملائة 

من الأ�سوات، بعد اأن ح�سل على دعم »اأور�سارد«. ورغم هذا ال�سيناريو الذي حدث قبل 

17 عامًا اإل اأن مكاي -بغرابة �سديدة- يف النتخابات احلالية مل يقم باأي حتالفات مع اأيًا من 

طالب  بل  الثاين،  الإختيار  لإعطائه  املر�سحني  من  اأي  مع  ين�سق  ومل  الأخرين،  املر�سحني 

ناخبيه بعدم و�سع اإختيار ثاين بعده، مما قل�س فر�سه يف الفوز يف اجلولة الثانية والثالثة، ويبدو 

اأنه اأعتقد اأنه �سيح�سمها من اجلولة الأويل باأكرث من 50 باملائة، وكان هذا هو الفرق بني الثقة 

والغرور

ع�سر  ثالثة  بني  احلزب  رئا�سة  اإنتخابات  خا�س  الذي  اأوتول  اأيرين  الأخر  اجلانب  وعلي   .

مر�سحًا عام 2017، عرف اأهمية التحالفات اجلولت الثانية والثالثة بعدما جنح يف البقاء يف 

الثالثة  اجلولة  �سري« يف  »اأندرو  يح�سمها  اأن  قبل  الثانية ع�سر  اجلولة  2017 حتى  املناف�سة يف 

مكاي  بخطوات  اأوتول  يقم  ومل  برنييه«،  »مك�سيم  مناف�سه  عن  باملائة  واحد  بفارق  الع�سر 

الإنعزالية عن باقي املناف�سني واأدار اجلولت بذكاء، ولهذا ورغم تقدم مكاي يف اجلولة الأويل 

بن�سبة %33 علي اأوتول الذي ح�سل علي %31 ، لكن يف اجلولة الثانية تقدم اأوتول وح�سل 

على 35 باملائة بينما ح�سل مكاي علي 34 باملائة، ويف اجلولة الثالثة 

ح�سم اأوتول ال�سباق بن�سبة 57 باملائة بينما مل يح�سل مكاي �سوي 

علي 43 باملائة.

كذلك يف يوليو املا�سي ا�ستقبلت جريدة »جود نيوز« مكاملة هاتفية 

املحافظني  لرئا�سة حزب  املر�سح  اأوتول«  »اأيرين  من مكتب حملة 

من  �سحفية  مبقابلة  حتديدًا  نيوز«  »جود  تقوم  اأن  لطلب  الكندي، 

»اأوتول« ف�ساًل اأن اإعالنات ترغب احلملة بو�سعها باجلريدة. وبالفعل مت حتديد موعد املقابلة 

�سيتم  ما  معرفة  فقط  م�سئولة  وطلبت  الكوفيد،  لظروف  التلفون  عرب  تكون  اأن  الأتفاق  ومت 

ال�سوؤال عنه باملقابلة لالإعداد لإجابات وافية، ورغم حمتوى الأ�سئلة و�سل قبل اأقل من موعد 

املقابلة ال�سحفية ب�ساعة، اإل اأن »اأوتول« كان حا�سر الذهن جدًا ورد علي جميع الأ�سئلة بقوة 

بح�سب و�سف زميلنا »جورج مو�سى« والذي اأجري احلوار معه، كذلك باإجابات وا�سحة 

احلالية،  الليربالية  القوانني  وبع�س  ال�سيا�سي  بالأ�سالم  يتعلق  فيما  وخا�سة  اللب�س  تقبل  ل 

ن�سرها  التي  بالإعالنات  اإ�سارته  باأنه �سيكون �سديقًا لالأقباط مع  باحلوار  قاله  ما  واإذا و�سعنا 

�سخ�سية  وكيني   - له  كيني  جي�سون  وتاأييد  الدينية،  احلريات  مكتب  عودة  عن  باجلريدة 

مقربة من كثري من الأقباط. جميع ما �سبق دللت على اأنه يعرف ماذا يقول وملن، دللت 

على اإهتمامه هو وحملته بالتفا�سيل، واأنها حملة ناجحة ملر�سح ناجح. بعدها فكرت اإدارة 

املر�سح  اأجابات  اأن  الثالث مر�سحني الأخرين، واحلقيقة  اجلريدة بطرح تلك الأ�سئلة علي 

اأن  »بيرت مكاي« علي الأ�سئلة جاءت متاأخرة جدًا، وقبل الطباعة بوقت ق�سري، ف�ساًل عن 

البع�س لي�س لها م�سمون. وهذا هو  بع�س الأ�سئلة تهرب »مكاي« منها واإجابات رمبا يراها 

الفارق بني احلملتني يف الإعداد والرتكيز وح�سد كل منهما بتلك املناف�سة.  

بيرت مكاي كان هو الأ�سهر ، وهو الأكرث جمعًا لتربعات من اأع�ساء احلزب ، والأكرث فوزًا 

مثل  الدميقراطية  الإنتخابات  ولكن  احلزب،  زعيم  �سيكون  باأنه  الراأي  ا�ستطالعات  مبعظم 

الريا�سة ل يفوز بها الأ�سهر والأقدم والأكرث خربة، ولكن يفوز بها الأكرث اإ�ستعدادًا تخطيطًا 

وتنظيمًا وتن�سيقًا مع ناخبيه ومناف�سيه  

ابرام مقــار
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السيطرة  كانت  أن  بعد 
من  جمع  تصرفات  على 
بخياراتهم  والتحكم  البشر 
حتركاتهم  على  والتجسس 
تُسمى  وتصرفاتهم 
و«ديكتاتورية«؛  »استبدادًا« 
والتجسس  التحكم  هذا  صار 
ورضاهم  مبوافقتهم  يتم 

وانقيادهم  و«سذاجتهم« 
الذكية،  التكنولوجيا  ألجهزة 

ورغم أن األمر يبدو مبوافقة اإلنسان ورضاه 
ما  غالًبا  األمر  أن  إال  ظاهريًا؛  رغبته  ورمبا 
إلى  ليتحول  ُمتسارعة  بصورة  يتطور 
هذا  ُتبر  التي  احلياة  ضرورات  من  ضرورة 
ال  لها،  واالنصياع  تبنيها  على  اإلنسان 

سيما في احلياة املدنية املُعاصرة.
مت إطالق ما يُسمى »الهواتف الذكية« في 
تطبيقاتها  حتولت  ثم  كـ«خيار«،  البداية 
»االضطرار«  أمثلة  وأقرب  »إجبار«؛  إلى 
العمل  جهات  معظم  جلوء  الستخدامها 
آب«  »واتس  مثل  تطبيقات  الستخدام 
و«تيليجرام« وغيرها للتواصل مع املوظفني 
ورغم  في شؤون ضرورية،  – كمجموعات- 
تيسير  من  التطبيقات  تلك  قدمته  ما 
وال  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  احلياة؛  أمور  لسير 
وتقييده  بها  اإلنسان  ربط  حقيقة  يُلغي 

إليها وإن لم يرغب بذلك.
احتياجات  معظم  حتويل  مت  فشيًئا  شيًئا 
تلك  إلى  وطموحاته  ورغباته  اإلنسان 
بها،  وتتحكم  حياته  لتسود  األجهزة 
غير  واإلشباع  أوهامه  تغذية  إلى  وصوالً 
والسماح  وغرائزه،  لعواطفه  الواقعي 
باالنطالق  وإجرامه  وجنونه  ألكاذيبه 
حتت  مخبوءة  شخصيته  أن  منه  ظًنا 

هويته  بينما  ُمستعار  اسم 
كامالً  انكشاًفا  مكشوفة 
مبعرفة  الطامعة  للجهات 
هذا  وساهم  األسرار،  تلك 
الغاء  في  املُزيف  اآللي  العالم 
بني  املُتميزة  العقلية  الفوارق 
اإلبداع  فرص  من  وقلل  البشر، 
اإلنساني، كما جعل من ُفرص 
حني  نادرة  اإلبداع  هذا  بزوغ 
كبير  حد  إلى  وساهم  وجوده، 
في التهميش من أهميته مقابل تضخيم 

تأثير اإلبهار الوهمي للتفاهة الزائلة.
في  إلكترونية  خبر غرس شريحة  جاء  ثم 
رأس اإلنسان الذي أعلن عنه املهندس ورجل 
األعمال الكندي »إيلون ماسك«، وهو إعالٌن 
بصورة  اإلنسان  خصوصية  النتهاك  ُيهد 
ُمباشرة  دماغه  أكبر عن طريق استهداف 
االستهداف  كان  أن  بعد  الداخل  من 
خارجًيا، ولن يكون هذا الدماغ املُستهدف 
ُمتسللة  خارجية  أفكار  تلقي  عن  مبنأى 
بينما يظن أنها أفكاره هو، ويتم توجيهه 
بها  الراغب  أنه  يظن  بتصرفات  للقيام 
واملُتحكم بتفاصيلها، إنها اخلطوة الثانية 
جلعل الكرة األرضية مسرًحا لشعوب من 
الروبوتات بدالً عن البشر بعد التخلص من 
وتدمير  البيولوجية،  باحلروب  معظمهم 
قدرات كثير منهم على اإلجناب باللقاحات 
ثوريًا  عقالً  متلك  ال  فالروبوتات  اإلجبارية، 
متّردت  وإن  الظلم،  ضد  التمرد  على  قادرًا 
عكس  زر،  بضغطة  متردها  إخماد  يكن 
للهيمنة  الرافض  احلُر  البشري  الكائن 
واالستعباد، والذي إن أمكن السيطرة على 
على  السيطرة  فإن  جماعات  أو  منه  فرد 

اجلميع ُمستحيلة.

ال ُنريد �لتحول �إىل روبوتات..

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 
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على  القبض  املصرية  األمنية  األجهزة  ألقت 
محمود عزت القائم بأعمال املرشد العام جلماعة 
اإلخوان املسلمني، وهي اجلماعة املصنفة إرهابية 
الذي  وعزت،  العربية.  الدول  من  وعدد  مصر  في 
خالل السنوات املاضية، انتشرت شائعات عديدة 
حول هروبه خارج مصر، وحتديده جلوءه إلى إقليم 
ضده  القضائية  األحكام  من  هناك،  ليهرب  غزة 
عاما  العشرين  على  تزيد  ملدد  والسجن  باإلعدام 
في  عليه  القبض  مت  القضايا.  من  العديد  في 

التجمع اخلامس شرق القاهرة.
وكشف حتريات األمن الوطني املصري، وبيان وزارة 
الداخلية، أن اإلرهابي محمود عزت القائم بأعمال 
املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني، لم يخرج 
لكن  بالداخل،  الوقت  طوال  وكان  مصر،  خارج 
األمنية  األجهزة  انتباه  تشديد  حاولت  اجلماعة 

بإطالق شائعات هروبه خارج مصر.
قيمة،  معلومات  عزت  محمود  لدى  وتتوفر 
في  املصري  الوطني  األمن  أجهزة  جنحت  إذا 
استخراجها منه، حيث أنه كان حلقة الوصل بني 
اإلخوان املسلمني في الداخلي، والتنظيم الدولي 
للجماعة اإلرهابية، فضال عن الفصائل واحلركات 
اإلخوان  جماعة  لواء  حتت  املنتمية  املسلحة 
واجلماعات  النائمة،  اخلاليا  عن  فضال  املسلمني، 
للجماعة،  الالزمة  التمويالت  توفر  التي  اخلفية، 

املهددة لألمن القومي واستقرار اجملتمع املصري.
هناك معلومات غير مؤكدة أن أجهزة االستخبارات 
لنظيرتها  املعلومات  سربت  التي  هي  التركية، 
املصرية، في بادرة اثبات حسن النوايا، خاصة وأن 
للجماعة  قطر  مع  الرسمي  احلليف  تعد  تركيا 

اإلرهابية في الشرق األوسط والوطن العربي. 
تريد  ال  تركيا  إن  تقول  الشائعات  وتفاصيل 
مواجهة مصر عسكريا على األراضي الليبية، بعد 
أن أكد الرئيس السيسي قراره الشجاع، بالتدخل 
البرملان  طلب  على  بناء  املباشر،  العسكري 
ميليشات  تاوزت  إذا  الليبية،  والقبائل  والشعب 
في  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  الوفاق  حكومة 
طرابلس »ليبيا« اخلط األحمر، الذي حدده الرئيس 

السيسي، واملعروف بخط اجلفرة سرت.
مفادها  حقائق  من  نابعة  كانت  التركية  اخملاوف 
للقوات  الشاملة  العسكرية  القوى  ليست 
فرنسا  من  كل  موقف  ولكن  املصرية،  املسلحة 
املؤيد للموقف املصري،  واليونان وقبرص وإيطاليا 
في  تركيا  قبل  من  السافر  للتدخل  واملعارض 
ثم  ومن  وملصر.  الدول  لهذه  املهمة  ليبيا،  شؤون 
فإن رهان تركيا على مساندة ودعم حلف شمال 
الصحراء،  في  سرابا  أصبحت  الناتو،  األطلنطي 
ألن الناتو لن يتحرك لدعم تركيا في ظل انتقادات 
وقبرص  واليونان  فرنسا  قبل  من  وصريحة  حادة 

للتدخل التركي في ليبيا.
واإلماراتي  السعودي  الدعم  ذلك  إلى  يضاف 
الرئيس  وقرارات  املصري  للموقف  الالمحدود 
احلكومة  قرار  بعد  تركيا  جعل  مما  السيسي. 
العالقات  لتطبيع  والشجاع  اجلريء  اإلماراتية 
حادة  انتقادات  بتوجيه  تركيا  قيام  إسرائيل،  مع 
في  التليفزيونية  اإلخوان  منابر  وتوجيه  لإلمارات، 
اسطنبول وأنقرة لتوجيه انتقادات حادة ألبو ظبي، 
على الرغم من أن تركيا كانت من أولى الدول التي 

طبعت عالقاتها هي وقطر مع إسرائيل.

يضاف إلى هذا حتقيق قوات املشير خليفة حفتر 
لتقدم كبير على اجلبهات اخملتلفة، مما مثل تهديدا 
للتواجد التركي وحكومة السراج اإلخوانية، وبدء 
تداول أقاويل حول عزل السراج وتعيني رئيس وزراء 
الغالب سيكون  وفي  وقطر،  لتركيا  موالي  جديد 

مسؤول الداخلية باشا أغا. وتأتي هذه التطورات 
ومعها  اإلخوانية  الوفاق  حكومة  أعلنت  أن  بعد 
تركيا القبول بحل وقت إطالق النار، واللجوء لطرق 

التفاوض السلمية.
إال أن قبول مثل هذه الشائعات القائلة بأن تركيا 
على  للقبض  باملعلومات  القاهرة  مدت  من  هي 
الوطن  في  إرهابية  جماعة  أكبر  بأعمال  القائم 
حتت  من  خرج  والتي  األوسط،  والشرق  العربي 
عباءتها غالبية أن لم تكن كل جماعات اإلرهاب 
اإلرهابية  أفكارها  بسبب  املتأسلمة،  الديني 
الوطن  في  الشباب  ماليني  عقول  في  املغروسة 
االستخفاف  يكن  ال  األوسط،  والشرق  العربي 
املصالح  السياسية،  عالم  في  وأن  خاصة  بها، 
تتصالح، ويبدو أن هناك حتالفات جديدة تتشكل 

في املنطقة العربية.
أهم مالمح هذه التحالفات، إطالق محور القاهرة 
الرياض أبو ظبي، بعد أن كان قديا القاهرة الرياض 
العزيزة منشغلة حاليا  دمشق، وذلك ألن سورية 
اإلرهابية املسلحة  بالقضاء على بقية اجلماعات 
على أراضيها واملدعومة عسكريا من تركيا وماليا 

من قطر. 
محور  بروز  االستراتيجي،  احملور  هذا  إلى  ويضاف 
عن  اإلعالن  بعد  إسرائيل،  إليه  يضاف  جديدة 
وحديث  اإلسرائيلية،  اإلماراتية  العالقات  تطبيع 
دولة  عن  بومبيو  جورج  األمريكي  اخلارجية  وزير 
عن  قريبا  ستعلن  السودان،  غالبا  أخري،  عربية 
املعلومات  يؤكد  وهذا  أبيب.  تل  مع  التطبيع 
من مصلحتها  اخلليج  دول  بقية  أن  من  املتداولة 
حتالف  وتأسيس  أبيب،  تل  مع  العالقات  تطوير 
جديد يكون رادع استراتيجي للتواجد والتهديدات 
واخلليج  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإليرانية 
اإلرهابية  احلركات  وملواجهة  ناحية،  من  العربي 
احلاكمة  األسر  استقرار  تهدد  التي  املسلحة، 
خاصة  العربية،  الدول  في  السياسية  والنظم 
األوسط.  الشرق  في  السالم  عملية  من  القريبة 
مهما  استراتيجيا  حليفا  إسرائيل  تعد  وبالطبع 
ومحوريا، ومن ورائها الدعم العضوي االستراتيجي 
دونالد  الرئيس  سحب  في  برز  الذي  األمريكي، 
األسباب  أحد  وهو  إلسطنبول،  دعم  ألي  ترامب 
فضال  والليرة،  التركي،  االقتصاد  النهيار  املهمة 
عن مغامرات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان 
موارد  من  حصص  على  للحصول  احملسوبة  غير 
الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشرق البحر 

املتوسط.
األداء املصري في مختلف الدوائر حتي اآلن، مرضي 
ويبقي  منها،  املرجوة  األهداف  ويحقق  للغاية 
التي تعد وسائل اإلعالم من  النهضة،  ملف سد 
املصرية  اإلدارة  ولكن  وعقبات،  حتديات  آلخر  وقت 
فهي  معلن  هو  ما  حسب  السيسي،  والرئيس 
والدبلوماسية  الدولي  القانون  قواعد  حتترم 
الدولية في التعامل مع األزمة اخلاصة مبفاوضات 
تصريحات  ظل  في  إثيوبيا،  وتعنت  النهضة  سد 
املتحدة  والواليات  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم 
واالحتاد األوربي والدول العربي باحلفاظ علي حقوق 
ملصر  املائي  القومي  باألمن  يتعلق  فيما  مصر 
في  أبابا  أديس  تعنت  يكشف  ما  وهو  والسودان، 
املفاوضات، مبا يخالف قواعد القانون الدولي. ولكن 
قريبا  اإلعالم  وسائل  ستعلن  هل  السؤال،  يبقي 
املعرقلة،  املفاوضات  سير  خلط  مغايرة  نتائج  عن 
االستخبارات  ألجهزة  معلنة  غير  حتركات  بفعل 
امللف  هذا  في  الدول  من  للعديد  القومي  واألمن 
مبا يحافظ على حقوق مصر في هذا امللف، الذي 
تعتبره مصر مسألة حياة أو موت، ال مجال فيها 

للتنازل عن نقطة مياه واحدة؟

�لتحالفات �جلديدة بال�شرق 

�الأو�شط يف مو�جهة �جلماعات 

�الإرهابية
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   “الهزية احللوة”..

   تعبير نستخدمه، عندما يخفق فريق 
رياضي نشجعه، في حتقيق الغلبة على 

منافسه!

   لكن هذا التعبير، يسمو، عندما يخرج 
عن  ليعلن  والتعزية،  املواساة  إطار  من 

ذاته بأنه إنتصار أو تهيؤ لإلنتصار..

   كإنسحاب الشمس في نهاية النهار! 

نظرات  أمام  امللك  وإنكسار سليمان     
شومليث!

كان  إذ  احللفاء،  أمام  ويلسون  وهزية     
والوفاء..  واحلب،  للصراحة،  يعمل  هو 
وكانوا هم يعملون للمواربة، والكراهية، 

والغدر!

...،...،...،   

انها  مع  حياتنا،  في  هزائم  من  وكم     

تبقى هزائم، فهي ُمشّرفة ومجيدة..

   عندما نتعمد هزية أنفسنا في لعبة 
تسلية للمحبة مع أوالدنا الصغار؛ لكي 

يشعروا بنشوة اإلنتصار!

نسعى  كنا  ما  شيء  نفقد  وعندما     
بسببنا،  غيرنا،  يفقد  ال  لكي  المتالكه؛ 

شيء ما كان يتلكه!

   وعندما ينهزم احتياجنا أمام احتياج 
اآلخرين!

وأوالدنا،  أنفسنا،  نخسر  وعندما     
وبيوتنا، وأموالنا، من أجل إياننا!

...،...،...،   

   في إحدى الهزائم الرياضية، رفع أحد 
املشجعني الفتة أمام فريقه، يقول لهم 

فيها: “في الهزية أزداد لكم عشقاً”!

   وهذه هي احدى هبات “الهزية احللوة”! 

عـادل عطيـة

الهزمية احللوة!لقاء

الطالق واآثاره املبا�شرة 

والغري مبا�شرة على االأبناء

لم يكن لألبناء أي ذنب عندما قررا الوالدين اإلجناب 
وأيضاً هم ليس لهم أي ذنب أو قرار إذا قررا الوالدين 
االنفصال وعندما يحدث الطالق يلقى على األبناء 
غير  أو  مباشر  بشكل  غالبا  املدمرة  وآثاره  تبعاته 
مباشر على األبناء فما هي هذه اآلثار وكيف يكن 

تنبها. 
بالنسبة للرجل بعد االنفصال سيعاني من بعض 
كبيرة  بنسبة  ألنه  بطويلة  ليست  لفترة  األثار 
كان يعتمد على ترتيب أموره احلياتية على زوجته، 
االضطرابات  بعض  ستحدث  الطالق  بعد  ولذلك 

في حياته حتى يتأقلم على الوضع اجلديد.
بعد  الوضع  مع  سريعاً  تتأقلم  فهي  الزوجة  أما 
الكبيرة  به. املشكلة  تأثراً  الطالق ولذلك هي أقل 
حتى  الرضع  باألطفال  ولنبدأ  لألطفال،  يحدث  ما 
سن خمس سنوات، حيث بعد االنفصال سيعاني 
من آثار جسدية تتمثل في قلة األكل، النوم الكثير، 
األحالم املزعجة، البكاء بدون سبب، قلة الرغبة في 

اللعب. 
الرغبة  شكل  على  فتكون  النفسية  اآلثار  أما 
النظر  دائم  الكالم،  قلة  الغير،  عن  االبتعاد  في 
وقد  أشياء  عن  يبحث  كأنه  اتاهات مختلفة  في 
تتطور هذه األعراض وتؤدى إلى التوحد. وتعتبر فترة 
فترة  أصعب  هي  الطالق  من  األولى  أشهر  الستة 

على االطفال في هذا السن .
اما االطفال من ستة سنوات مروراً بسن املراهقة 
واألطفال في هذا العمر يتأثرون بشكل كبير أكثر 
من أي عمر أخر وذلك للشعور الدائم بالذنب من أن 
تصرفاتهم هي التي أدت الى طالق أبويهم ولذلك 
يتولد لديهم شعور غريب بجلد النفس، وينعكس 
ذلك على صحتهم اجلسدية والنفسية فتجدهم 
قليلي  األكل،  في  شرييهن  أو  األكل  قليلي  أما 
التحصيل  في  أقل  النسيان،  سريعي  التركيز، 
العنف  إلى  ييلون  سنهم  مثل  في  ممن  الدراسي 
الروابط  جداً  يكرهون  متوترون  و  عصبيني  ويبدون 

ومعظمهم  األسرية 
بوالديهم  جداً  مرتبطني  كانوا  الذين  وخصوصاً 

يكرهون مبدأ االرتباط والوالء لألسرة. 
وكلما كان عمر الطفل يقترب من مرحلة املراهقة 
املنزلية  الواجبات  وتأدية  الطاعة  قلت  كلما 
هذا  في  الطفل  وييل  اخلارجي  باملظهر  واالهتمام 
السن إلى االنخراط في عالقات عاطفية غير جدية 
وعديدة مما يجعله عاطفياً غير مستقر. هذا بعضاً 
لألطفال  حتدث  أن  يكن  كثيرة  أخرى  تأثيرات  من 
نتيجة الطالق وخصوصا الطالق املفاجئ أو الطالق 

بعد مشكالت وصراعات كثيرة بني الوالدين.
إذا مازال األطفال هم احللقة األضعف في األسرة 
يريد  عندما  وبالتالي  الزواج  آثار  من  تضرراً  واالكثر 
في  يأخذوا  أن  فالبد  ينفصلوا  أن  قررا  أو  زوجني 
اعتبارهم عدة خطوات حتى يقللون من املشاكل 
التي سوف يتسببون بها لألبناء ويكننا أن نقسم 

تلك اخلطوات الى شقني. 
في  ويتمثل  لألطفال  املعنوي  بالدعم  اخلاص  اجلزء 
املصارحة التامة دون اللجوء للكذب حول األسباب 
التي أدت إلى اتخاذ قرار الطالق بهدوء وفى جلسة 
سبب  للطفل  زوج  كل  يشرح  انفعاالت،  أي  بال 
الطالق وخصوصاً لو كان السبب هو رغبة أحد أو 
كال األبوين في االرتباط بشخص أخر ألنك أن كذبت 
يحترمك  ال  طفال  ستحصد  النقطة  هذه  في 
ولديه شعور بالكراهية تاه الشخص الذي كذب 
املشاكل  وتبدأ  اجلديد  الشريك  تاه  وايضا  عليه 

النفسية. 
في  والتركيز  التأكيد  يجب  الوقت  نفس  وفى 
محور  سيظلون  أنهم  األطفال  مع  حديثكم 
ودعم  حب  كل  سينالون  وأنهم  اهتمامكم 
أي  في  موجودين  وأنكم  األبوين  كال  من  ورعاية 
مشاكلهم  حل  في  واملساعدة  الحتضانهم  وقت 
املشاكل  بقية  القادم  العدد  في  نكمل  وسوف   ...

وطريقة حلها.

بقلم: جمدي حنني

يُحكى اأن يف جمهورية “كاأن”!

ال�سيء  �سرتى  اأنك  تتعجب  ل  »كاأن«  جمهورية  يف 

ونقي�سه يف اآن واحد! فلو اأخرتت التعجب عما تراه 

تتعجب  كله  العمر  ف�ستق�سي  »كاأن«  جمهورية  يف 

واأنت  عمرك  ي�سيع  حتى  وتتعجب  وتتعجب 

تتعجب! وعليه فعليك اأن تتعامل مع ما تراه على اأنه 

من طبائع الأمور! فلو راأيت ال�سيء ل تتعجب، واإذا 

ي�سريان  معًا  راأيتهما  واإذا  تتعجب  فال  نقي�سه  راأيت 

بالتوازي اأو بالتوايل فاأي�سًا ل تتعجب!! يف جمهورية 

»كاأن« يا عزيزي �سرتي حماميًا اأحتكر كر�سي الربملان 

نهار  ليل  اجلميع  على  يتطاول  و�سنوات  ل�سنوات 

اأنه يتطاول على رئي�س الوزراء  على ال�سا�سات حتى 

حتى  مبا�سرة،  الهواء  على  وزيرًا  وزيرًا  والوزراء 

يوم  ياأتي  اأن  »كاأن«  �سعب  من  ماليني  حلم  اأ�سبح 

ويرى هذا الرجل )وكاأنه( يتم �سوؤاله عما يفعله، فقط 

يتم �سوؤاله دون حما�سبته! نعم يا �سيدي هذا حلم من 

اأحالم املواطن يف جمهورية » كاأن«! 

هذا املواطن الذي ي�سمع ليل نهار ورمبا من نف�س هذا 

املحامي وغريه اأن »كاأن« دولة قانون، واأن ل اأحد يف 

فح�سب  هذا  لي�س  القانون،  فوق  »كاأن«  جمهورية 

الكالم  هذا  يردد  اأن  الب�سيط  املواطن  هذا  فعلى 

يف  اأي�سًا!  بالقانون  املواطن  هذا  حما�سبة  �سيتم  واإل 

ال�سارع  يف  م�سّنة  امراأة  تعرية  يتم  »كاأن«  جمهورية 

النا�س  وال�سورة ويتداولها  بال�سوت  ت�سجل  والواقعة 

ويتم  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الآن  اإىل 

اأمه ويتم تهجريهم  يدافع عن  الذي كان  �سجن جنلها 

ويخرج  ال�سجن  داخل  عقوبته  اأبنها  ويق�سي  ق�سرًا 

من  حما�سبة  يتم  ول  عام  بعد  عامًا  ال�سنوات  ومتر 

بال�سوت  معروفون  اأنهم  رغم  ال�سيدة  بتعرية  قاموا 

يف  تتعجب  األ  نتفق  اأمل  تعجبت؟!  هل  وال�سورة! 

بداية املقال فاأنت يف جمهورية » كاأن«؟!

من  طلب  طبيب  �سجن  يتم  »كاأن«  جمهورية  يف 

اأن  فيه  قال  له  ت�سريحًا  عن  يعتذر  اأن  الوزراء  رئي�س 

تفاقم  اأ�سباب  من  كان  عملهم  عن  الأطباء  غياب 

يظهره  ما  رغم  هذا  قال  »كورونا«،  فريو�س  كارثة 

الأطباء من �سجاعة وت�سحية ومع قدر املعاناة يف عدم 

رئي�س  نف�س  هو  هذا  )باملنا�سبة  لهم  الإمكانات  توفر 

الربملان  ع�سو  املحامي  عليه  تطاول  الذي  الوزراء 

حتى  ن�سمع  ومل  املقال  من  الأوىل  ال�سطور  يف  وورد 

اأو عتاب على خفيف له( بينما يتم  جمرد كلمة لوم 

�سجن طبيب طلب العتذار عن ت�سريح غريب له! 

تعمل  م�سّنه  اأم  الأر�س  تفرت�س  »كاأن«  جمهورية  يف 

ُي�سَمح  اأن  منتظرة  ال�سجن  اأمام  اجلامعة  يف  اأ�ستاذة 

يتم  ول  �سيا�سية  ق�سية  يف  امل�سجون  اأبنها  بزيارة  لها 

ال�سماح لها، بينما تتعر�س اأخته لل�سرب وال�سحل! 

يف جمهورية »كاأن« جمرد اأبداء راأي �سيا�سي خمالف 

اأو نقد لل�سلطة كفيل باأن يزورك زوار الفجر يف زيارة 

قد تطول ل�سنوات!

وتوافق،  وتوافق  توافق  اأن  لبد  »كاأن«  جمهورية  يف 

فرف�سك لن يغري من الأمر �سيئًا وله ثمن لن تقدر على 

اإىل  حجمه  قل  قد  اخلبز  رغيف  وجدت  اإذا  �سداده، 

الن�سف فالعيب فيك! واإذا ارتفعت فاتورة الكهرباء 

اإىل عنان ال�سماء فالعيب فيك، واإذا مل ت�ستطع ال�سداد 

واإذا  فيك،  فالعيب  �سكتت  واإذا  فيك،  فالعيب 

والعيب  ال�سجن  و�ستدخل  فيك،  فالعيب  تكلمت 

ومرة  مرة  األف  نف�سك  مع  نف�سك  �ست�ساأل  فيك!! 

متى �سيكون العيب فيهم ولن جتد اإجابة، واإذا فقدت 

عقلك فالعيب فيك، واإذا احتفظت به و�سط هذا كله 

فاأنت ا�ستثناء! 

يف جمهورية »كاأن« اإذا �سمعت قاتل بحكم حمكمة 

�سا�سة  على  يتحدث  رئا�سي  بعفو  لتوه  خرج 

التليفزيون ويقول عنك وعن غريك اأنكم ل�ستم اأ�سوياء 

واأنكم حم�س مر�سي، فقط لأن بع�سكم متلمل قلياًل 

يبنيها  الذي  الق�سور  عن  �سركته  اإعالنات  اأحد  من 

غري  اأنهم  ا�ستفزاز  بكل  يعلنون  لأنهم  »مدينته«  يف 

الب�سر خارج املدينة فالعيب فيك، واأنت مري�س وغري 

قاتل بحكم حمكمة ومفرج عنه بعفو  ب�سهادة  �سوي 

تتعجب!!  فال  عزيزي  يا  يطول  احلديث  رئا�سي!! 

تتعجب  ول  ل�سيء  تتعجب  ل  »كاأن«  جمهورية  يف 

من �سيء ول تتعجب على �سيء، فقط تعامل مع ما 

يحدث يف جمهورية »كاأن« وكاأنك ل �سيء.

بقلم: 

جورج مو�شى

اقرأ في هذا العدد ايضاً

الكمامة: ستلغى  الرتداء  الرافض  الراكب  »وست جت« حتذر 
رحلته وسيحظر سفره ملدة عام            ص ١٢

اعتقال امرأة في ماركهام حملاولتها االنضمام الى داعش
ص 9         

نصائح لضمان فصل دراسي افتراضي آمن باستخدام تطبيق 
زووم

ص 8         

عمليات  من  املزيد  الى  يدفع  أونتاريو  في  االيجارات  جتميد 
ص9 االخالء        
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كونتيسة  سالتيكوفا  نيكوالفينا  داريا  كانت 
األراضي، وقد اشتهرت بسبب  روسية من مالك 
وكانت  وتشويههم،  عبيدها  بتعذيب  قيامها 
احلاكمة  الطبقة  استخدام  سوء  على  مثال 
 138 بقتل  قامت  وقد  لصالحيتها،  الروسية 
خادًما على األقل في أراضيها وتعذيب الكثيرين، 

وأصبح اسمها مرادًفا لسوء معاملة الفالحني.
داريا  هو  سالتيكوفا  لداريا  األول  االسم  كان 
صغير  سن  في  وهي  داريا  تزوجت  وقد  إيفانوفا، 
من جليب سالتيكوف وأصبحت أرملة وهي في 
زوجها  وبوفاة  عمرها،  من  والعشرين  السادسة 
ورثت أراضيه التي كانت تقع بالقرب من موسكو 
ويطلق عليها مزرعة ترويتسكوي، وهناك عاشت 
مع أطفالها وحوالي 600 من العبيد، وخالل فترة 
في  غريب  شيء  شخص  أي  يالحظ  لم  زواجها 
في  ومكتئبة  قامتة  بدت  ولكنها  شخصيتها، 
وقد  جًدا  ورعة  كانت  أنها  األوقات، كما  معظم 

تبرعت كثيرًا للكنائس واألديرة.
بشاب  داريا  الكونتيسة  التقت  األيام  أحد  وفي 
الشاعر  )جد  تيوتشيف  نيكوالي  وسيم يسمى 
الروسي املعروف فيودور تيوتشيف( وألنها كانت 
وحيدة جًدا وقعت في غرامه، ولكنها علمت بعد 
ذلك أنه في عالقة غرامية مع فتاة صغيرة وأنهم 
الكنائس، وبسبب غضبها  تزوجوا سرًا في أحد 
األعمى من خيانة حبيبها قررت قتله هو وزوجته، 

ولكنهما استطاعا الفرار إلى موسكو، فضاعت 
على داريا فرصة قتلهما.

خدمها  على  غضبها  تصب  بدأت  ما  وسرعان 
وخاصة النساء، فقد كرهتهم كثيرًا وكلما كانت 
السيدة أصغر سًنا كلما عذبتها داريا أكثر، فقد 
اعتادت ضرب النساء احلوامل واألطفال بقسوة، 
خارج  تضعهم  وكانت  عظامهم،  تتكسر  حتى 
املنزل وهم عرايا في الصقيع وتصب املاء املغلي 
على أجسادهن، كما استخدمت العديد من طرق 
ضحاياها  وكانت  األخرى،  الوحشية  التعذيب 
سوى  قتلت  أنها  يذكر  ولم  النساء،  من  دائًما 
ثالثة رجال فقط، ولكنها كانت تعذبهم بطريقة 
أخرى، فقد كانت تقتل السيدات التي يحببنهم، 
وقد ذكر أنها قد قتلت ثالثة نساء تزوجهن واحد 

من خدمها واحدة تلو األخرى.
غير  غالًبا  خدمها  نحو  داريا  وإجرام  عنف  وكان 
مبرر، فقد كانت تعذب وتقتل اخلادمات حتى املوت 
جملرد أنها لم تعجبها الطريقة التي ينظفن بها 
أنها كانت  لتصرفاتها  الوحيد  والتفسير  املنزل، 

سادية تستمتع بالتعذيب اجلسدي لآلخرين.
السلطات  إلى  الشكاوى  من  العديد  تقدمي  مت 
جيدة  عالقة  على  كانت  داريا  ولكن  داريا  بشأن 
بالبالط امللكي، ولذلك السلطات كانت دائًما ما 
تتجاهل هذه الشكاوى وفي بعض األوقات كانت 
فكانت  الشكاوى  قدموا  من  بأسماء  داريا  تبلغ 

تنتقم منهم.
وفي صيف عام 1762 م استطاع أحد الفالحني 
إلى  وتوجه  زوجته  مع  داريا  أراضي  من  يهرب  أن 
لإلمبراطورة  عريضة  وقدم  بطرسبورج،  سانت 
مع  داريا  أفعال  من  فيها  يشكو  الثانية  كاثرين 
في  حتقيق  بفتح  اإلمبراطورة  فأمرت  الفالحني، 

القضية ومحاكمة داريا بشكل علني.
سنوات  ستة  ملدة  واحتجزت  داريا  اعتقال  فتم 
الشرطة  وجمعت  التحقيقات،  تنتهي  حتى 
وعائالت  القتل  الذين جنوا من  معظم ضحاياها 
احملقق  وكان  داريا،  ضد  األدلة  لتقدمي  القتلى 
التحقيقات  تولى  الذي  هو  فولكوف  ستيبان 
على  عالمات  أي  داريا  تظهر  ولم  األدلة،  وجمع 
شعور  أي  تظهر  لم  أنها  كما  اجلنون،  أو  املرض 
بالندم على جرائمها البشعة ألنها كانت واثقة 

أنها ستفلت من العدالة.
فترة  خالل  في  اريا  أن  التحقيقات  أظهرت  وقد 
إلى سبع سنوات قتلت حوالي  تتراوح من ست 
وبينهم  النساء  من  معظمهم  شخص   139
إلى 12   10 بني  أعمارهن  تتراوح  فتيات صغيرات 
 38 بقتل  أدينت  النهاية  في  ولكنها  فقط،  عام 
حتى  وتعذيبهن  ضربهن  طريق  عن  فقط  أنثى 

املوت.
روسيا  في  إلغاؤها  مت  قد  اإلعدام  عقوبة  كانت 
عام 1754م، لذلك لم تكن اإلمبراطورة واثقة من 
الطريقة املناسبة لعقابها، وقد مت احلكم عليها 
بالسجن مدى احلياة في دير إيفانوفسكي، وقبل 

السجن تعرضت ملا يسمى باإلعدام املدني، حيث 
مت عرضها وهي مقيدة على منصة أمام احلشود 
الفتة  وضع  مع  ساعة،  ملدة  األحمر  امليدان  في 
عذبت  املرأة  »هذه  عليها  مكتوب  عنقها  حول 

وقتلت« ثم نقلت إلى الدير.
وفي الدير مت وضعها في غرفة صغيرة بال نوافذ 
املشددة،  احلراسة  حتت  بالسالسل  مقيدة  وهي 
شمعة  مع  الطعام  لها  حتضر  الراهبة  وكانت 
وبعد أن تنتهي من تناول الطعام تؤخذ الشمعة 
بعيًدا، وظلت في تلك الزنزانة املظلمة حوالي 11 
عاًما، وفي عام 1779م مت نقلها إلى زنزانة أخرى 
)رمبا  ولكنها كانت قد فقدت عقلها  نافذة،  بها 
بسبب بقائها في الظالم لفترة طويلة( فكانت 
تبصق على املتفرجني من النافذة وتسبهم، وقد 
توفيت في زنزانتها في 27 نوفمبر عام 1801م عن 
في  عاًما   33 قضت  أن  بعد  عام،   71 يناهز  عمر 
من  لغز  البشرية  الطبيعة  وستظل  السجن... 

اغرب االلغاز على االطالق!!

ق�شة �لكونتي�شة �ل�شفاحة �شالتيكوفا..

 �ل�شادية �لتي تقتل �لن�شاء �ملحبوبات

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

قطار �لنوم
 ُوجد صبي في احلادية عشرة من عمره حافي القدمني يشي على 
دانفيل  في  بيته  بعد 100 کیلومتر من  احلديد على  السكة  خط 

بوالية إيلينوي. وقد ذكرت أمه أنه يشي وهو نائم.
به  وانتهت  دانفيل،  في  للشحن  مقطورة  الى  قفز  الصبي  كان 

الرحلة في بيرو بوالية انديانا. وأفاد رجال الشرطة أنه ال يتذكر شيئاً عن رحلته. وأضاف املفوض بیل 
بايج: »لقد استيقظ ونزل من القطار وفي اعتقاده أنه ما زال في دانفيل«. وقالت أمه: »لم يحدث قبالً 

أن خرج وهو نائم«.

�وزة ت�شقط مروحية
    وقعت في سماء سيبيريا معركة جوية بني إوزة ومروحية كانت 
املروحية،  االوزة  هاجمت  فقد  الغاز.  أنابيب  خلطوط  عماالً  حتمل 
وظلت على مدى 13 دقيقة ترصد حتركاتها الى أن اضطرتها الى 

تغيير مكان هبوطها.

�شيارة طائرة
  يعمل عجوز في احلادية والثمانني منذ 46 سنة مراقباً في موقف للسيارات مبدينة شيكاغو. وقد 
اندفع ذات مرة بسيارة عبر جدار في الطبقة الثانية من املرأب فصدم سلم حريق وشاحنة متوقفة 

قبل أن يهوي من علو ستة أمتار فيستقر في أحد االزقة.
لكن كورنيليوس روبنسون، خرج من السيارة من دون أن يلحق به خدش.

ويقول رئيس فرقة االطفاء وليم كروفورد: »أنه أمر ال يصدق. لقد استطعنا قيادة السيارة بعد احلادث. 
لم تكن في حال ممتازة، امنا كان من املمكن قيادتها«.

ع�شفور يف �ليد
التقطها  وكان  تتحرك.  الصباحية  أن صحيفته  بوالية ميشيغن  دونالد هودسن من مدالند  الحظ 
من احلديقة ووضعها إلى جانبه في السيارة. ويبدو أن عصفوراً كان دخل الصحيفة. فأوقف دونالد 

السيارة وبقي احملرك دائراً.
انزلق  تزال خارجاً، حتى  ال  رجليه  إحدى  وكانت  السيارة،  بركوب  العصفور وهم  دونالد  أطلق  أن  وما 
الطليقة  برجله  الوثب  وحاول  املقعد.  رجله حتت  السيارة. فعلقت  وحتركت  تلقائياً  التروس  مقبض 

ليتمكن من مجاراة السيارة.
   واخيراً انعتقت قدمه العالقة وسقط من السيارة فاصطدم رأسه باألرض. وتابعت السيارة سيرها 

فاخترقت شرفة أحد اجليران.

�شيارة تطارد 

ذيلها
الى  واشنطن  احدى ضواحي  في  ابتدائية  مدرسة  مديرة  وصلت  الطريفة حني  القصة  هذه  بدأت   
الطريق الدائري اخلاص باملدرسة. نزلت من السيارة مسرعة لتحضر شيئا كانت نسيته، وتركت احملرك 

دائراً. وإذ أقفلت الباب عّن جلهاز ناقل احلركة أن ينتقل من ترس التوقف الى ترس السير اخللفي.
   فاندفعت السيارة الى الوراء تلف الطريق الدائري مئات املرات واملصابيح األمامية مضاءة. وظلت 

على احلال ملدة ساعتني ونصف ساعة، ورجال الشرطة واقفون جانباً في حيرة من أمرهم.
اتت بشاحنة قطر. ومتكن السائق املاهر من شبك مؤخر السيارة الشاردة ورفعها برافعة     وأخيراً 
لكن مديرة  بضرر.  أن تصاب  غير  السيارة من  وتوقفت  اخللفيتان  العجلتان  شاحنته. فعلت عندئذ 

املدرسة شعرت أن كبرياءها قد ُمّست. وهي تقول: »لم يكن ذلك مضحكاً«.
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

البيوت  مبيعات  فان  يوليو  األراضي عن شهر  وإعمار  البناء  لبيانات مؤسسة  وفقا 
 %187 يثل  وهذا  املاضي  يوليو  خالل  بيت   1553 بلغت  الكبرى  تورونتو  في  اجلديدة 
زيادة عن ارقام يوليو من العام املاضي. وهذا يثل رقم قياسي لم يحدث خالل العشر 

سنوات املاضية.
ملسار  تعويضا  او  تصحيحا  يثل  هذا  ان  اخلبراء  ويعتقد 
احلظر  شهور  خالل  الكبرى  تورونتو  في  البيوت  سوق 
بسبب فيروس كورونا. ويشمل هذا مناطق درهام وويورك 
وهالتون. وقد تبعت أيضا مبيعات الشقق اجلديدة خالل 
يوليو مسار البيوت وان كان بنسبة أقل ورغم ان أسعار 
الشقق اجلديدة انخفضت 4% مقارنة بيوليو 2019 إال أن 
السعر  19% عن متوسط  ارتفع  الشقة  متوسط سعر 
خالل العشر السنوات املاضية. وبناءا على هذه األرقام من 
املتوقع عودة نشاط البناء الى سابق عهده قبل كورونا.  
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Professional Real Estate Services
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

زيادة ١87% في مبيعات البيوت اجلديدة 
في 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« �لكندية
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   ١00 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 

�أت�شل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�شات هذ� �ل�شهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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صحيفة إنديان إكسبرس 

ن�شائح ل�شمان ف�شل درا�شي افرتا�شي 

اآمن با�شتخدام تطبيق زووم

العالم  أنحاء  جميع  في  املدارس  تستخدم 
الطالب  لربط  كمنصة  زووم  تطبيق 
إغالق  إلى  أدى  الذي  الوباء  وسط  واملعلمني، 
التعليمية  املؤسسات  وجميع  املدارس 
األخرى، ولكن هل هذا التطبيق آمن مبا فيه 

الكفاية.
بعض  زووم  مستخدمو  شهد  املاضي،  في 
لذا  اجلماعية،  املكاملات  إلى  التسلل  حوادت 
يجب أن نتعرف على الطرق املثلى للحفاظ 
التطبيق  استخدام  أثناء  خصوصيتنا  على 
للطالب  السلبية  السلوكيات  دون  واحلؤول 

أثناء الدرس االفتراضي على زووم.
على  يجب  التي  اإلعدادات  بعض  يلي  فيما 
مكاملة  على  للحصول  تغييرها  املضيف 
حسبما  زووم،  تطبيق  على  آمنة  جماعية 

أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:
تقييد التعليق التوضيحي

التعليق على  الطالب من  أن ينع هذا  يكن 
احملتوى املشترك أو إظهار أسماء األفراد الذين 

قاموا بالتعليق.
تعطيل خيار »االنضمام قبل املضيف«

يضمن تعطيل هذا اخليار، عدم متكن الطالب 
قبل  االفتراضي  االجتماع  إلى  االنضمام  من 

البدء به.
تعيني رمز املرور لالجتماع للطالب املشاركني
قم بتغيير اإلعداد بحيث يكن للمستخدمني 
املصادق عليهم فقط االنضمام إلى الفصل 
هذه  تشغيل  مع  االفتراضي.  الدراسي 
تسجيل  الطالب  من  سُيطلب  اإلعدادات، 
بهم  اخلاص  زووم  حساب  إلى  الدخول 

باستخدام اسم نطاق مدرستهم.
قفل الفصل االفتراضي

البدء  بعد  االفتراضي  الفصل  إقفال  يفضل 
آخر  شخص  أي  يتمكن  ال  حتى  مباشرة  به 

من الدخول إلى االجتماع.
دخول املشاركني اجلدد إلى غرفة االنتظار

اجلدد  املشاركني  جميع  دخول  على  احلرص 
االنتظار  غرفة  إلى  االجتماع  إلى  املنضمني 
على  قبولهم  للمضيف  يكن  حيث  أوالً 

أساس فردي.
تعطيل ميزة الدردشة

يجب تعطيل ميزة الدردشة ملنع الطالب من 
الدردشة مع بعضهم البعض أثناء الدرس. 

صحيفة »واشنطن بوست«

�شيا�شي يفكر!

نزوعاً  االمريكيني  السياسيني  اكثر  كان  رمبا 
شولتز.  جورج  اخلارجية  وزير  التأمل  الى 
وعندما كان وزيراً للعمل في حكومة الرئيس 
جميع  أدهش  نيكسون،  ريتشارد  السابق 
ساعة  مكتبه  باب  بإقفاله  معه  العاملني 

يومياً لالستغراق في التفكير.

وكالة االنباء األملانية

مع الدرا�شة عن بعد.. هكذا يجل�س الطفل 

على املكتب ب�شكل �شحيح

»الظهر  حركة  حذرت 
من  األملانية  الصحي« 
على  األطفال  جلوس  أن 
بشكل  الصغيرة  مكاتبهم 
الظهر  ثني  مثل  خاطئ 
وسحب الكتف لألمام يكن 

هذه  ولتجنب  لهم.  خطيرة  مشاكل  يسبب  أن 
مكاتب  باستخدام  األملان  اخلبراء  ينصح  اخملاطر، 
املقعد  أن  موضحة  ومريحة،  مناسبة  ومقاعد 
جلوس  وزوايا  بأوضاع  يسمح  أن  ينبغي  املريح 
املتحركة  اجللوس  بينما تشجع وسادة  مختلفة، 

على تغيير وضعية اجللوس من آن آلخر.
الظهر  ومسند  املقعد  ارتفاع  يكون  أن  ويجب 
اآلباء  على  ويجب  بسهولة.  للتعديل  قابلني 
التأكد من أن مسند الظهر يدعم لوحي الكتف 

ويتناسب مع الفقرات القطنية.
للتعديل  قابالً  املكتب  ارتفاع  يكون  أن  ويتعني 
املدرسة.  ألدوات  كافية  مساحة  ويوفر  باستمرار 
إراحة  إمالته، فسيتم  أيضاً  املمكن  من  كان  وإذا 
بزاوية  الفقري والعضالت. ويوصي اخلبراء  العمود 

ميل ال تقل عن 16 درجة.
وللحفاظ على ظهر الطفل البد أن:

- تكون وسادة اجللوس في مستوى ارتفاع الطرف 
السفلي من عظمة رأس الركبة.

- تلمس القدمان األرض.
- تكون راحتا اليدين قادرتني على االنبساط على 
يشكل  بحيث  الكتف  ثني  دون  املكتب  سطح 

الساعد والعضد زاوية قدرها 90 درجة.
الطفل  تشجيع  اآلباء  على  يتعني  عام  وبشكل 
على ترك املكتب والتحرك بعض الشيء في املنزل 

وتغيير وضعية اجللوس من آن آلخر.

االندبندنت

هل �شغور املقعد االأو�شط اأف�شل يف 

الرحالت اجلوية يف ظل كورونا؟

آمنة  مسافة  على  اإلبقاء  من  تتأكد  أن  تريد  هل 
خالل التواجد على منت الطائرة؟ هذا يأتي بتكلفة 
إضافية. ولكن نتائج األبحاث األولية تظهر أنه أمر 
شركات  بعض  أن  حني  في  التكلفة.  يستحق  قد 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  دلتا  مثل  الطيران 
عرضت في البداية اإلبقاء على الصفوف الوسطى 
فيروس  انتشار  عقب  مجانا  فارغة  الركاب  بني 
كورونا، بدأت شركات أخرى إدخال رسوم ثابتة على 

أي شخص يريد تباعد اجتماعي على منت الطائرة.
التباعد  أن  دراسة  وجدت  متصل،  سياق  وفي 
في  فعاالً  يكون  قد  الطائرة  منت  على  االجتماعي 
من  طبي  مسؤول  ويقدر  اإلصابات.  معدل  خفض 
بالواليات  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 
املتحدة والذي أجرى دراسة على احتمالية اإلصابة 
املقعد  شغور  أن  الطائرات  منت  على  بالفيروس 
يخفض  أن  يكن  الطائرات  منت  على  األوسط 
على  وبناء  النصف.   بواقع  اإلصابة  احتمالية 
ماساتشوستس  معهد  لدراسة  األولية  النتائج 
للتكنولوجيا التي نشرت الشهر اجلاري ولم تخضع 
بجوار  الواقع  املقعد  فإن  بعد،  النظراء  ملراجعة 
احتمالية  يقيد  أنه  حيث  خيار  أفضل  هو  النافذة 
األقل. يشار  واحد على  التعرض لآلخرين من جانب 
طائرة  على  كورونا  بفيروس  اإلصابة  خطر  أن  إلى 
حادث  في  الوفاة  من  حالياً  أكبر  بعد  فيما  والوفاة 
طائرة، بحسب واضع الدراسة، أرنولد بارنت من كلية 
سلون لإلدارة مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
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موقع سي نت دوت كوم

تطبيق تيك توك يحذف 380 

األف فيديو اأمريكي ب�شبب 

التحري�س على الكراهية

الصيني  االجتماعي  التواصل  تطبيق  يواجه 
اتاه بعض  تيك توك مشكلة جديدة بسبب 
تتضمن  فيديوهات  بث  نحو  املستخدمني 
خطاباً يحّرض على الكراهية، كما يحدث مع 

باقي وسائل التواصل االجتماعي.
وأعلنت الشركة املالكة للتطبيق واملوجود مقرها في هونغ كونغ حذف أكثر من 380 ألف فيديو 
ملستخدمني في الواليات املتحدة بسبب انتهاك قواعد التطبيق املناهضة للتحريض على الكراهية. 
كما حظرت الشركة أكثر من 1300 حساب بسبب محتوى أو سلوك يحرض على الكراهية، كما 

حذفت أكثر من 64 ألف تعليق للسبب نفسه.
وأشار موقع سي نت دوت كوم املتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق تيك توك يعرف 
العنف ضد  أو يحرض على  أو يهدد  أو يهاجم  الذي يتضمن »محتوى يستهدف  الكراهية  خطاب 
شخص أو مجموعة من األشخاص والتقليل من شأنهم، استناداً إلى سمات محمية مثل العرق أو 

الدين أو اجلنس أو الهوية اجلنسية أو األصل القومي وغير ذلك«.
يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي يعج باحملتوى الذي يروج لتفوق 
جماعات البيض ومعاداة السامية، بحسب تقرير أصدرته رابطة مكافحة التشهير األمريكية في 

وقت سابق من الشهر احلالي.
وتطالب منظمات الدفاع عن احلقوق املدنية شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتيك 

توك ببذل املزيد من اجلهود ملنع نشر احملتوى احملرض على الكراهية عبر منصاتها.

صحيفة »بانكوك بوست«

بّحار للبيع

   إعالن مبوب في جريدة شرق أوسطية: »للبيع بحار بريطاني على أهبة مغادرة الكويت، يطلب منزالً 
حسناً لببغاء، يتكلم العربية واالجنليزية، مدرب على احلط على الكتف«.
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تورنتو: أعلنت حكومة أونتاريو عن إنها ستعني 200 ضابط 
شرطة جديد وذلك بسبب تقرير شامل حول الصحة العقلية 

واالجهاد وانتحار ضباط الشرطة العاملني في اخلدمة.
أن  املرجح  من  »إنه  جونز  سيلفيا  العامة  احملامية  وقالت 
العديد من التعيينات اجلديدة ستضاف الى قوة الشرطة في 
منطقة شمال أونتاريو، وقالت إنه من الواضح أن هناك أجزاء 
لديها نقص مزمن  اونتاريو  املقاطعة في شمال  معينة من 
أن لدينا  أن نتأكد من  نريد  في عدد ضباط الشرطة، ولذلك 

العدد الكافي منهم في تلك اجملتمعات«.
وهذه التعيينات اجلديدة جاءت استجابة لتقرير مستقل من 
فريق من اخلبراء يشير الى ان ضباط الشرطة يتعرضون الى 
اجهاد عصبي نتيجة االجهاد البدني وإن هناك 13 من ضباط 
الشرطة أنهوا حياتهم في الفترة ما بني عام 2013 الى أوائل 

عام 2019.
االستجابة  الى  بحاجة  »إننا  جونز  سيلفيا  احملامية  وقالت 
لبعض اخملاوف املتعلقة بالصحة العقلية التي سمعنا عنها 
وسوف  كاريك«،  الشرطة  مفوض  ومن  الشرطة  رابطة  من 
دوالر،  مليون   25 املقاطعة  اجلديدة  التعيينات  هذه  تكلف 
وفي عام 2019 مت تعيني 5800 ضابط شرطة في أونتاريو مما 

يجعلها ثاني أكبر مقاطعة بهذا العدد في كندا.

9
جتميد �اليجار�ت يف �أونتاريو يدفع 

�ىل �ملزيد من عمليات �الخالء

معظم  لتجميد  أونتاريو  حكومة  فيه  تستعد  الذي  الوقت  في 
أولئك  ملساعدة  املقاطعة  أنحاء  جميع  في  السكنية  االيجارات 
أن  النقاد  قال  وباء كورونا،  مالية بسبب  يعانون من خسائر  الذين 

هذه اخلطة لن حتقق الهدف منها.
بانه  املقاطعة  في  واالسكان  البلدية  الشؤون  وزير  أعلن  فقد 
سيتقدم بتشريع في خريف هذا العام لتجميد االيجارات حتى ال 
تشهد الغالبية العظمى من االسر زيادة في االيجار العام املقبل، 
وقال االستاذ كول ويبر الذي يعمل في القانون اجملتمعي والناشط 
حلقوق املستأجرين، أن هذا التشريع سيؤدي الى املزيد من عمليات 
االخالء حيث ال توجد رقابة على االيجارات على الوحدات الشاغرة 
املستأجرين  لطرد  مالي  حافز  املالك  لدى  وسيكون  أونتاريو  في 
على  حدود  دون  االيجار  زيادة  من  يتمكنوا  حتى  بالفعل  املوجودين 

الوحدات الشاغرة.
وقال إني أعتقد انه ال ينبغي ألحد أن يواجه الطرد بسبب عدم دفع 
االيجار خالل فترة الوباء – واال فإننا سوف نرى مستويات من التشرد 
والعوز غير مسبوقة - هذا وقد انقلب سوق تأجير العقارات رأسا 
على  للقلق  مصدرا  هذا  وصار   ،19  – كوفيد  وباء  بعد  عقب  على 
االيجار  دفع  عن  سليم  فينسون  السيد  توقف  فمثال  املستأجرين 
من  تسريحه  بعد  أبريل  في  تورنتو  في  باركديل  حي  في  لشقته 

العمل، وقال ان مالك العقار أعطاه إنذار إما بالدفع أو االخالء.
حقوق  عن  املدافعة  الناشطة  موريسون  سوزي  السيدة  وقالت 
على  وإن  كافي،  غير  االيجارات  تميد  »إن  أونتاريو  في  املستأجرين 
خالل  املستأجرين  طرد  حظر  مثل  خطوات  اتخاذ  أونتاريو  حكومة 
الدخل،  فقدوا  الذين  ألولئك  إيجار  أعانة  وتقدمي   19  – كوفيد  وباء 
يكافحون  الذين  املستأجرين  ال يساعد  االيجارات  إن تميد  وقالت 
مساعدات  الى  ويحتاجوا  منازلهم  سقف  حتت  البقاء  أجل  من 

مالية منذ شهور.

تعيني 200 �شابط �شرطة 

جديد يف �أونتاريو 
�عتقال �مر�أة يف ماركهام ملحاولتها 

�الن�شمام �ىل د�ع�ش

ألقت الشرطة القبض على حليمة مصطفي من مدينة ماركهام 
مغادرة  وهما:  إرهابيتان  تهمتان  لها  ووجهت  أونتاريو  شمال  في 
كندا للمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والتهمة الثانية هي 
املشاركة في أنشطة جماعة إرهابية وكانت الشرطة قد قبضت 
على زوجها عقار ماو في شهر ديسمبر املاضي ووجهت اليه تهمتان 

باإلرهاب وال يزال قيد االعتقال.
وكان االثنان قد غادروا تورنتو في يونيو عام 2019 وقبضت عليهم 
القوات التركية في مدينة تركية تبعد ساعة من احلدود السورية، 
الى كندا كال على حدة في شهر  أعيدوا  ثم  احتجازهم هناك  ومت 
كندا،  في  باإلرهاب  تهم  يواجهن  النساء  من  عدد  وهناك  أكتوبر،  
باإلرهاب  نساء  ثالثة  الكندية  السلطات  اتهمت   2013 عام  ففي 
أدينت  التي  داعموش  رحاب  واحدة منهن هي  إدانة سوى  تتم  ولم 
عام 2019 بتهمة االرهاب حيث تهجمت بالضرب على العاملني في 
متجر كنديان تاير مستعملة مضرب للجولف واعترفت بانها تدافع 
السلطات  ولكن  االنضمام لهم عام 2016  داعش وقد حاولت  عن 

التركية أعادتها الى كندا.
مع  ديجرمان  صابرين  الكندية  السلطات  اتهمت  مونتريال  وفي 
 ،2018 عام  برئتهم  احملكمة  ولكن  باإلرهاب  جمالي  املهدي  زوجها 
 13 اعمارهم  تتجاوز  ال  وفتيات  نساء  مع  أيضا  الشرطة  وحققت 
ثالثة  وقامت  داعش،  الى  لالنضمام  كندا  مغادرة  حملاولتهن  عاما 
فتيات اخوات يبلغ عمرهن 15 و18 و19 عاما مبغادرة كندا لالنضمام 
الى داعش وابلغ والدهم الشرطة عن اختفائهن وعملت الشرطة 
الكندية مع الشرطة في مصر وتركيا عام 2014 حتى متت إعادتهن 

الى كندا ولم توجه لهم أي تهمة.
غير  من  انه  كندا،  في  االرهابي  التهديد  عن  حكومي  تقرير  وقال 
الواضح ما هي االدوار التي تلعبها النساء اللواتي يسافرن لالنضمام 
الغربيات  النساء  أن مسؤولية  داعش  من  تقرير  ويقول  داعش،  الى 
في االراضي التي يسيطر عليها داعش هي أوال وقبل كل شيء ان 
يصبحن زوجات للمجاهدين وامهات ألجيال من اجلهاديني، ومع ذلك 
فإنهن ايضا ينشرن دعاية لداعش ويجندن نساء أخريات من خالل 

االنترنت.
ويفيد مسؤولي االمن الكنديني بان  20% من املتطرفني الذين غادروا 
كندا للمشاركة في أنشطة إرهابية كانوا من النساء، وان بعضهن 
اصطحنب أطفالهن معهم الى مناطق الصراع، وقد اجتذبت الدولة 
قاس  تفسير  يحكمها  بدولة  وعدها  مع  النساء  آالف  االسالمية 
مونتريال  من  امرأة   20 عن  يقل  ال  ما  وهناك  االسالمية  للشريعة 
االرهابية،   باجلماعات  لاللتحاق  سافرن  وتورنتو  وفانكوفر  وإدمنتون 
في  احملتجزين  الكنديني  البالغني  من  االكبر  اجلزء  النساء  وتشكل 
القوات  الذين اعتقلتهم  معسكرات املعتقلني االجانب من داعش 
أتهام  أي  الكندية  الكردية في شمال سوريا ولم توجه السلطات 

حتى اآلن الى أي منهن.

قطع ر�أ�ش متثال �لعذر�ء بكني�شة 

�شيدة لبنان يثري �لرعب يف قلوب 

�ع�شاء �لكني�شة

إيبارشية  أبناء  شعر  تورنتو: 
قرية  في  لبنان  سيدة  كنيسة 
بالرعب  أونتاريو  في  باركدال 
السيدة  متثال  لرؤية  والصدمة 
القداس  قبل  رأس  بدون  العذراء 
اغسطس  نهاية  في  الصباحي 

املاضى.
وليد  القس  علق  جانبه  من 
سيدة  كنيسة  راعي  اخلوري 
الكاثوليكية  املارونية  لبنان 
من  واحد  أن  كويني  شارع  في 
رأس  ان  الحظ  الكنيسة  ابناء 
القائم  العذراء  السيدة  متثال 
مفقود،  الكنيسة  حديقة  في 

وانهم بحثوا عنه في كل محيط الكنيسة ولم يجدوه.
منهم  وطلبوا  باحلادث  الشرطة  أخطروا  انهم  اخلوري  االب  وقال 
التحقيق في هذا التخريب، وعند تفقد كاميرات املراقبة رأي القس 
أن شخصا ما كان يجول في حديقة الكنيسة في حوالي الساعة 
شيئا  يحمل  وهو  املكان  غادر  الشخص  هذا  وإن  صباحا  الثالثة 
إثناء مغادرته، وهذا التمثال ظل له 25 عاما على االقل في حديقة 

الكنيسة.

متظاهرون يطالبون بتخفي�ش 

�لتمويل لل�شرطة ويطيحون 

بتمثال ماكدونالد

في  خرجوا  الذين  املتظاهرين  إن  حكوميون  مسؤولون  قال 
التمويل  بتخفيض  مطالبني  مؤخرا  مونتريال  في  مسيرة 
للشرطة قد أطاحوا بتمثال السير جون ماكدونالد اول رئيس 
بتسلق  منهم  مجموعة  قامت  أن  بعد  وذلك  لكندا  وزراء 
التمثال وسحبه الى االرض في نهاية املسيرة السلمية وهذا 

وفقا لفيديو نشر على مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت متاثيل السير جون ماكدونالد هدفا متكررا للتخريب 
والتشويه بالطالء في كندا، وقوبل هذا احلادث بإدانة سريعة 
فرانسوا  كيبيك  وزراء  رئيس  فقال  السياسيني،  القادة  من 
في  املرء  رأي  كان  »مهما  تويتر  على  له  تغريدة  في  ليجول 
بهذه  تذكاري  نصب  تدمير  فإن  ماكدونالد  جون  السير 
الطريقة أمر غير مقبول، ويجب أن نكافح العنصرية ولكن 
تدمير أجزاء من تاريخنا ليس هو احلل«، من جانبه قال زعيم 
حزب احملافظني الفيدرالي إيرين أوتوا »إننا لن نبني مستقبال 

أفضل من خالل تشويه ماضينا«.

1-844-355-6939
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تخزين  إلى  الكثيرون  جلأ 
األطعمة  من  كبيرة  كميات 
أزمة  بداية  منذ  منازلهم  في 
هذه  من  العديد  ولكن  كورونا، 
األطعمة تتعرض للتلف خالل 
وخاصة  قصيرة،  زمنية  مدة 
بالشكل  تخزينها  يتم  لم  إذا 

الصحيح.
يكنك  التي  األغذية  من  مجموعة  يلي  وفيما 
تخزينها في منزلك لوقت طويل دون أن تنتهي 
بحسب  للتلف،  تتعرض  أو  صالحيتها  مدة 

موقع وان غود ثينغ:
العسل

قد يتبلور العسل مبرور الوقت، لكنه لن يفسد 
أو يصبح غير صالح لالستعمال. والسبب في 
مقاومته الشديدة للتلف هو أنه يتكون فقط 
من حوالي 17% من املاء، وهي نسبة منخفضة 
ويعمل  والفطريات،  البكتيريا  الستيعاب  جداً 
العسل في الواقع على تفيف البكتيريا، لذلك 
حافظة  مواد  على  يحتوي  األساس  في  فهو 

خاصة به.
السّكر

يكن استخدام كل من السكر األبيض والبني 
إلى أجل غير مسمى إذا مت تخزينهما في حاوية 
واحلرارة.  الضوء  عن  بعيداً  اإلغالق  محكمة 
صحيح،  بشكل  السكر  تخزين  يتم  وعندما 
واألشياء  للبكتيريا  مضياف  غير  يصبح  فإنه 

األخرى التي رمبا ال ترغب في تناولها.
امللح

حفظ  طرق  أقدم  من  بامللح  املعاجلة  تعتبر 
في  للغاية  فعال  فهو  العالم،  في  األطعمة 
فإن  لذا  البكتيريا،  ذلك  مبا في  األشياء  تفيف 
صاحلاً  سيبقى  صحيح  بشكل  اخملزن  امللح 

لالستخدام لسنوات.
اخلل

يكن حفظ اخلل األبيض لوقت 
والعمر  يتلف،  أن  دون  طويل 
أنواع  ملعظم  االفتراضي 
فالطبيعة  محدد،  غير  اخلل 
ذاتي  تعله  للخل  احلمضية 

احلفظ، ويستخدم حلفظ األطعمة األخرى.
الفانيليا

يحتوي مستخلص الفانيليا النقي على نسبة 
عالية جداً من الكحول )حوالي 40%(، والكحول 
من  زجاجة  وستبقى  معروفة.  حافظة  مادة 
خالصة الفانيليا النقية بحالة جيدة إلى أجل 

غير مسمى.
صلصلة الصويا

من  عالية  نسبة  على  الصويا  صلصة  حتتوي 
امللح، وهو كما نعلم مادة حافظة معروفة منذ 
وقت طويل، لذلك إذا مت حفظ صلصة الصويا 
خزانة  في  ومخزنة  الغلق  محكمة  عبوة  في 
لوقت  لالستعمال  صاحلة  فستظل  مظلمة، 

طويل.
مكعبات مرقة الدجاج

لها  أخرى  غذائية  مادة  هي  املرقة  مكعبات 
مدة صالحية طويلة بسبب احملتوى العالي من 
غير  املكعبات جيدة ألجل  هذه  امللح. ستبقى 

مسمى.
احلليب اجملفف

ملدة  لالستهالك  صاحلاً  اجملفف  احلليب  يظل 
سنتني إلى 10 سنوات خاصة إذا قمت بتخزينه 
في  بتخزينه  قم  اإلغالق.  محكمة  حاوية  في 
مكان بارد أقل من 60 درجة فهرنهايت إلطالة 
الفريزر  في  بوضعه  قم  أو  أكثر،  التخزين  عمر 

للحفاظ على نضارته إلى أجل غير مسمى.  

�أغذية ال تنتهي مدة �شالحيتها لوقت طويل 

امتحان: إذا ذهبت ألداء امتحان شفهي سواء في اجلامعة أو في إحدى الوظائف فاحذر اإلسراف 
في التأنق أو الزينة، بل ارتد مالبس بسيطة نظيفة محتشمة مع تسريحة طبيعية. فهذا أدعي 

لتقديرك واحترامك. وفيه الدليل الواضح على أنك تعتمد على إمكاناتك وليس على مظهرك. 

کتمان:  إذا ائتمنت على سر فكن أهالً حلمل األمانة، وال تفشيه أبداً في أي ظرف من الظروف. 
زیتون وفاكهة:

عندما تأكل الزيتون أو الفاكهة ذات البذور املشابهة له، أخرج البذور من فمك إلى امللعقة اخلاصة 
بك ثم ضعها في طبقك، واحذر أن تستعمل يدك في هذا العمل.

وال تطبيقاً  املعارضة،  الرغبة في  احلاسمة ال جملرد  املواقف  وفي  الضرورة  إال عند  تقل »ال«  ال: ال 
لنظرية »خالف تعرف«. هناك من يردد »ال، ال، ال« في أثناء حواره، فأصبحت الزمة له في احلديث. 

إنها »تغلق« أذن املستمع إليه دون أن يدري!

وجهك،  أو  رأسك  من  عنيفة  أو حركات  يدك  من  بإشارات  أحاديثك  أن تصحب  إشارات: تنب 
فكثرة اإلشارات دليل على العجز عن التعبير الواضح. وال تلجأ إلى اإلشارات إال إذا كانت ضرورية 

لتأكيد املعنى املراد أو توضيحه.

- استخدمي ماء ذا حرارة معادلة حلرارة الغرفة. 
من  يتحرر  كي  يوم  مدة  وعاء  في  املاء  اتركي 
لقتل  تستعمل  كيميائية  )مادة  الكلورين 
اجلراثيم(. واالفضل من ذلك ان تستعملي الصودا 
القدية التي فقدت غازاتها الفوارة، فهي حتتوي 
على املواد الكيميائية املناسبة إلنعاش نبتاتك.  
- عندما تغلني البيض بردي املاء الذي استعملته 
في الغلي واستخدميه في سقي نبتاتك، فهو 

غني باملعادن. 
ادخلي  القصيرة،  الزهر ذي اجلذوع  لزيادة طول   -
اجلذوع في انابيب بالستيك )تلك املستعملة في 
امتصاص السوائل( قبل وضعها في اناء الزهر. 

بعض  اقطعي  الشتاء  بزهر  يختص  فيما   -    

في  اجلذوع  وضعي  املزهرة  الشجيرات  اغصان 
دلو ماء دافئ. اربطي كيس بالستيك حول الدلو 

واالغصان، فستالحظني ظهور البراعم.

أثبتوا  فقد  العلماء.  يؤكده  ما  هذا   
مجموعة  على  طريفة  دراسة  بعد   -
على  مضى  والزوجات،  األزواج  من 
زواجهم أكثر من عشرين عاماً -، أنهم 
يتشابهون في الشكل ومالمح الوجه. 
من  العديد  هناك  أن  العلماء  ويذكر 

الزوجني، أهمها  إلى تشابه  تؤدي  التي  األسباب 
أن الظروف واألحداث وردود الفعل الواحدة، تخلق 

مالمح متشابهة في النهاية بني الزوجني.
وقد يخيل إليك أن سبب التشابه بينهما يعود 
ولكن  تزوجا،  فقد  ولذلك  الزواج  قبل  ما  إلى 
بعد  إال  يتشابها  لم  إنهما  ذلك،  غير  احلقيقة 
سنوات طويلة من العشرة، كما أن كثيرين من 
اخملطوبني يتشابهون في املالمح برغم عدم وجود 

أية صلة قرابة بينهم!
وكثيراً ما يتشابه الزوجان لدرجة تعلك تتصور 
أنهما  يعرفهما  ال  من  يتصور  أو  أقارب،  أنهما 
أخوان! ويحدث هذا بني األزواج شديدي التفاهم. 
أما األزواج الذين ال تفاهم بينهم، فال تشابه في 

مالمحهم إطالقاً.
تثبت  تارب  العلماء  أجرى  وقد 
هذا القول، فقاموا بإعطاء عدد 
األزواج  صورة  األشخاص  من 
على  ومر  مختلفني،  وزوجات 
زواجهم فترة طويلة، فكان من 
السهل على هؤالء األشخاص انتقاء صورتي كل 
من الزوجني بسبب تشابههما! أما األزواج اجلدد 
معرفة  الصعب  من  فكان  املتفاهمني  غير  أو 

الشبه بني صورهم.
 ولكن حتى وإن اختلفت التبريرات والتفسيرات، 
إلى نتيجة واحدة، وهي أن تشابه  أنها تؤدي  إال 
الزوجني في املالح بعد فترة من الزواج، هو دليل 

الزواج الناجح السعيد.
إال أن هذا ال يعني أن كل زوجني غير متشابهني 
شكالً، هما زوجان غير سعيدين وغير متفاهمني!
أو  مخطوبتك  تكون  أن  كثيراً  يهمك  ال  إذن 
تكون  أن  تفضل  فقد  شكالً،  تشبهك  زوجتك 

هي أجمل منك!

من جتاربي:  �لنبات و�لزهر

هل يت�شابه �لزوجان بعد فرتة من زو�جهما؟! 

�خل�شر و�لفاكهة... �أق�شر �لطرق جلمال وجه �ملر�أة!

نصف  ملدة  اخليار  حلقات  من  قناعاً  أسبوعياً  وجهك  على  ضعي  مشدوداً،  ناعماً  وجهك  ليصبح 
ساعة ثم اشطفي وجهك جيداً، وسوف ترین النتيجة!

إذا كان وجهك دهنياً فاصنعي مزيجاً من عصير ليمونة مضافة إلى نصف كوب ماء وضعي هذا 
املزيج على وجهك ملدة نصف الساعة ثم اشطفي وجهك جيداً فتجدي النتيجة نظافة ونعومة 

بال دهون لوجهك.
إلعادة النضارة واحليوية إلى بشرة وجهك اجملهد: اصنعي قناعاً من اخلس، بأن تغلي أوراق اخلس ملدة 
ساعة تقريباً في ماء قليل، ثم اخلطي اخلس املسلوق مبائه جيداً وبعد أن يبرد انثريه على وجهك ملدة 

نصف الساعة، ثم اشطفيه وسوف ترین النتيجة!
نصف  ملدة  فوقه  الزيت  ودعي  اللوز.  بزيت   ،– جيداً  تنظيفه  بعد   - وجهك  دلكي  اجلافة:  للبشرة 

الساعة فيزول اجلفاف. كرري ذلك مرة أسبوعيا، فتقل نسبة جفاف بشرة وجهك!
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بعد �آيا �شوفيا.. �أردوغان يحول 

كني�شة �أرثوذك�شية ثانية �إىل م�شجد
رجب  التركي  الرئيس  أمر 
طيب أردوغان بتحويل كنيسة 
تستخدم  قدية،  أرثوذكسية 
إسطنبول،  في  متحفا  اآلن 
أيام  يعد  وذلك  مسجد،  إلى 
آيا  متحف  حتويل  من  قليلة 

صوفا، الذي كانت كنيسة أيضا، إلى مسجد. ويأتي قرار أردوغان 
واحد فقط من  إلى مسجد، بعد شهر  بتحويل متحف كاريي 
للتراث  اليونسكو  منظمة  من  به  املعترف  صوفيا،  آيا  حتويل 
غاضبة.   عاملية  فعل  ردود  أثار  الذي  األمر  مسجد،  إلى  العاملي، 
الثقة  الذين بدأوا يفقدون  أردوغان إرضاء ملؤيديه  وجاءت خطوة 
فيه مع تفاقم األزمات في البالد، بدء من انهيار الليرة التركية، 
مرورا باألزمة االقتصادية، وصوال إلى تفشي فيروس كورونا. وزادت 
التوتر  من  مسجد،  إلى  كاريي  متحف  بتحويل  أردوغان  خطوة 
بني تركيا واليونان، إذ وصفت وزارة اخلارجية اليونانية القرار بأنه 
احلكومة  قبل  من  مكان«  كل  في  املتدينني  ضد  آخر  »استفزاز 
من مجلس  بقرار  متحف  إلى  كاريي  حتولت  وأضافت:  التركية. 
الوزراء عام 1945، وفي نطاق قرار الغرفة العاشرة جمللس الدولة 

في 11 نوفمبر 2019، مت إلغاء قرار مجلس الوزراء آنذاك”.
لكن أردوغان فاجأ اجلميع وحتدى هذه القرارات وأعلن عن كنيسة 

كاريي مسجدا ليتم بقرار مت نشره في اجلريدة الرسمية.
وقد مت تشييد املبنى في القرن السادس باسم كنيسة كاريي، ومت 
حتويله إلى مسجد من قبل عتيق علي باشا، وأصبح يطلق عليه 

مسجد عتيق علي باشا أو مسجد كاريي.
اإلمبراطوري  القصر  نقل  مت  عندما  املبنى  أهمية  وزادت 
لإلمبراطورية البيزنطية واملركز اإلداري للدولة إلى قصر بالشرناي 

الواقع على ضفاف القرن الذهبي بالقرب من أسوار املدينة. 

بعد 17 عامًا من �حلرب.. �تفاق �شالم 

يب�شر �لنور يف �ل�شود�ن

وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سالم بني احلكومة 
مني  جناح  السودان  حترير  وحركة  الثورية  واجلبهة  السودانية 
كير،  سلفا  السودان  جنوب  رئيس  من  كل  بحضور  مناوي، 
ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء االنتقاليان في السودان عبد 

الفتاح البرهان وعبد اهلل حمدوك.
والترتيبات  السياسية  اجلوانب  شملت  قضايا  االتفاق  عالج 
والثروة.  السلطة  وتقاسم  السياسية  واملسارات  األمنية 
وتلخصت أبرز بنود االتفاق في وقف احلرب وجبر الضرر واحترام 
احلرب، وهي  اإليجابي ملناطق  والتمييز  والثقافي  الديني  التعدد 

دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان.
كما نص االتفاق على متديد الفترة االنتقالية إلى 39 شهرا ابتداء 
في  املوقعة  األطراف  تشارك  أن  على  االتفاق  توقيع  تاريخ  من 
ليرتفع  السيادة  االنتقالية بثالث مقاعد في مجلس  السلطة 
أيضا  املوقعون  وسيحصل  عضوا،   14 إلى  اجمللس  أعضاء  عدد 
على 5 مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد احلقائب 
الوزارية إلى 25 حقيبة، و75 مقعدا في اجمللس التشريعي الذي 

يتوقع تشكيله من 300 عضوا.
من  املتضررة  املناطق  متكني  السلطة  تقاسم  بنود  وتضمنت 
واملوارد  الضرائب  عوائد  من   %  40 نحو  من  الكاملة  االستفادة 
والثروات احمللية، في حني تذهب نسبة الـ 60 % املتبقية للخزينة 

املركزية.
احلركة  أبرزها  املسلحة  احلركات  من  االتفاق عدد  في  وشاركت 
حترير  جيش  وحركة  عقار-  مالك  جناح   - شمال  الشعبية 
بقيادة  واملساواة  العدل  وحركة  مناوي،  أركي  جناح   - السودان 
تشمل  مسلحة  غير  مجموعات  إلى  إضافة  ابراهيم،  جبريل 
مسارات الوسط والشرق والشمال. ويأتي االتفاق بعد مفاوضات 

استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ورغم انحصار احلرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل 
العام  في  املستقلة  دولته  وكون  نيفاشا  مؤمتر  ملقررات  وفقا 
2011، إال أن نطاقها اجلغرافي بدأ في االتساع مع مطلع األلفية 
احلالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل 
األزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من املوارد وتسبب في خسائر 
دوالر  مليار   600 من  بأكثر  تقدر  مباشرة  وغير  مباشرة  مادية 

إضافة إلى خلق حالة من الغنب االجتماعي.

88 قتيال وقرى تنهار بالكامل.. 

»�لنيل« يحطم 

�الأرقام �لقيا�شية

ارتفع منسوب نهر النيل في العاصمة السودانية اخلرطوم إلى 
17.48 متر محطما األرقام القياسية التي سجلها خالل األعوام 

املئة املاضية والتي بلغت 17.26 متر في العام 1946.
وشهدت العديد من مناطق السودان فيضانات عارمة مما زاد من 
بدأت  التي  احلالية  الفيضانات  ملوجة  والبشرية  املادية  اخلسائر 

في نهاية يوليو املاضي.
ووفقا إلحصاءات صادرة عن اجمللس القومي للدفاع املدني، فقد 
بلغ عدد الضحايا 88 قتيال فيما تعرض نحو 19 ألف منزل للدمار 
الكامل، و34 ألفا النهيار جزئي، بينما غمرت املياه قرى بكاملها 

في مناطق في شرق اخلرطوم.

ظهور خا�ش لـــ »جارة �لقمر« فريوز 

مع �لرئي�ش �لفرن�شي بعد غياب طويل

نشر احلساب الرسمي للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، لقاءها 
منزلها، حيث  في  مت  والذي  ماكرون،  إيانويل  الفرنسي  بالرئيس 
فيروس  من  للوقاية  قناعا  ترتدى  وهي  القمر«،  »جارة  ظهرت 
الرئيس  قام  حيث  ماكرون،  بالرئيس  مقابلتها  أثناء  كورونا، 
أعلى  وهو  الفرنسي  الشرف  جوقة  وسام  مبنحها  الفرنسي، 

تكرمي رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

ق�شية �لفريمونت: حب�ش متهمني 

جدد يف م�شر

متهمني  ثالثة  بحبس  النيابة  أمرت 
ذمة  على  أيام،  أربعة  ملدة  احتياطيا 
التحقيق في وقائع تقول النيابة إنهم 
التحقيقات  مبناسبة  فيها  »اتهمو 
بعض  اعتداء  مزاعم  في  اجلارية«، 
داخل  فتاة،  على  جنسيا  األشخاص 
فندق »فيرمونت نايل سيتي« الشهير 

بالقاهرة.
مالية  بكفالة  آخرين،  متهمني  ثالثة  سبيل  بإخالء  أمرت  كما 
رابع  وإخالء سبيل متهم  دوالرا(،   6.250( ألف جنيه   100 قدرها 

بضمان محل إقامته.
فيرمونت«  »قضية  بـــ  يعرف  فيما  املتهمني  عدد  يصل  وبهذا 
التحقيق  ذمة  على  منهم  احملبوسني  عدد  بلغ  متهما،   16 إلى 
داخل مصر خمسة أشخاص، باإلضافة ثالثة مشتبه بهم ألقت 
بعد طلب مصري  القبض عليهم،  لبنان  العام في  األمن  قوات 
لإلنتربول مبالحقتهم، لكن السلطات املصرية لم تتسلم هؤالء 

املتهمني بعد.
املركزية  اإلدارة  على  اجلدد  املتهمني  بعرض  النيابة  وأمرت 
للتأكد  الشرعي،  الطب  التابعة ملصلحة  الكيماوية،  للمعامل 
من تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنني 
منهم؟ وأوضح احملامي عصام اإلسالمبولي أن ضم متهمني جدد 
للقضية هو إجراء طبيعي، ويقول: »أحيانا تكشف التحقيقات 
التحقيق  النيابة  حق  ومن  جدد،  متهمني  أو  أحداث جديدة  عن 
فيها سواء كانت مرتبطة باجلرية األصلية أو غير مرتبطة بها«.
ومن  حبسهم،  مت  الذي  املتهمني  إن  قضائية  مصادر  وقالت 
تختلف  اتهامات  لديهم الئحة  مالية،  بكفالة  أخلي سبيلهم 
عن املتهمني في جرية االغتصاب، وأن التكييف القانوني لكل 

متهم رمبا يختلف من متهم آلخر.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام 
مواقع  على  حسابات  نشرت  حيث  املاضي،  يوليو  شهر  نهاية 
مصريني  شباب  باستدراج  تفيد  روايات،  االجتماعي  التواصل 
فندق  في  حفل  خالل  الفتيات،  إحدى  ثرية  لعائالت  ينتمون 
أن وضعوا في  بعد  بالفندق،  إلى غرفة  نايل سيتي«  »فيرمونت 
أسمائهم  وكتبوا  اغتصابها  تناوبوا على  ثم  مشروبها مخدرا، 

على جسدها وصوروا الواقعة.
املاضي،  الشهر  بداية  القضية  في  حتقيقاتها  النيابة  وبدأت 
مؤسسة  وهو  للمرأة،  القومي  اجمللس  من  شكوى  تلقيها  بعد 
الفتاة  شكوى  بها  أرفق  املرأة،  بشؤون  تعنى  مصرية  حكومية 
إلى اجمللس، وشهادات بعض األشخاص مبعلوماتهم عن الواقعة.

يف �أول رحلة جتارية.. طائرة 

�إ�شر�ئيلية تهبط يف �أبو ظبي

أبو ظبي،  اإلماراتية  العاصمة  أول طائرة إسرائيلية في  هبطت 
اإلمارات  أعالم  ورافعة  مشتركاً،  إسرائيلياً  أميركياً  وفداً  ناقلة 
املشترك  الثالثي  اإلعالن  إطار  في  وإسرائيل،  املتحدة  والواليات 
وخارطة الطريق نحو تدشني التعاون بني دولة اإلمارات وإسرائيل.
وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة »سالم« 
ممثلي  من  عدداً  والعبرية«،  واإلجنليزية  »العربية  لغات   3 بـ 
كبير  كوشنير  جاريد  يرأسه  إسرائيل،  في  اخملتلفة  القطاعات 
مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترمب، باإلضافة إلى روبرت 
شبات  بن  ومائير  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  أوبراين 

مستشار ورئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي.
اإلمارات،  في  اخلارجية  للشؤون  الدولة  وزير  ترأس  حني  في 
األميركي  الوفد  استقبل  الذي  اإلماراتي  الوفد  قرقاش،  أنور 

اإلسرائيلي.
وتعليقا على تلك الرحلة األولى بني البلدين، أعرب كوشنير عن 

أمله بأن تكون بداية »مسار تاريخي في الشرق األوسط«.
الدولي  غوريون  بن  مطار  في  التصريح  بهذا  كوشنير  وأدلى 
بالقرب من تل أبيب، قبل أن يستقل طائرة البوينغ 737 التابعة 

لشركة »العال« اإلسرائيلية على رأس وفد إسرائيلي أميركي.
مسار  بداية  التاريخية،  الرحلة  هذه  تكون  أن  »نأمل  قال  كما 
تاريخي في الشرق األوسط وما وراءه«، متمنيا أن يكون مستقبل 

املنطقة أكثر سالما.
املستقبل«،  شكل  املاضي  يحدد  أن  يجب  »ال  أضاف  ذلك،  إلى 
كبير،  بشكل  األمل  على  يبعث  الوقت  »هذا  أن  إلى  مشيرا 
وأعتقد أن إحالل السالم واالزدهار ممكن في هذه املنطقة وحول 

العالم«.
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احلكومة الفيدرالية متنح املقاطعات

 2 بليون دوالر لتعزيز اإعادة

 فتح املدار�س ب�شكل اآمن

أوتاوا: ستقدم احلكومة الفيدرالية ما يقرب من 2 بليون دوالر اضافية 
االطفال  عودة  ضمان  على  كندا  في  واالقاليم  املقاطعات  ملساعدة 
الى  تضاف  االموال  وهذه  العام،  هذا  خريف  في  املدارس  الى  بأمان 
ملساعدة  بالفعل  الفيدرالية  احلكومة  بها  وعدت  دوالر  بليون   19
االقتصاد  على  املستمر  التأثير  مواجهة  على  واالقاليم  املقاطعات 

ونظم الرعاية الصحية بسبب وباء كورونا.
وقال جسنت ترودو إن التعليم ليس مسؤولية فيدرالية وإن املقاطعات 
مسؤولة عن وضع خطط إلعادة فتح املدارس ولكنه سمع من العديد 
أنحاء  في جميع  واالمهات  االباء  من  كثير  ان  الليبراليني  النواب  من 
كندا ال يزالوا قلقني بشأن كيفية إعادة فتح املدارس هذا العام، ولهذا 
فهو يريد تهدئة مخاوفهم من خالل ضمان حصول املقاطعات على 
الصندوق  خالل  من  االموال  هذه  تأتي  وسوف  إضافية،  مالية  موارد 

الذي أنشئ مخصوص للعودة اآلمنة الى الصفوف املدرسية.
مليون   112 مقداره  إضافي  مبلغ  أيضا  الفيدرالية  احلكومة  وتقدم 
دوالر ملساعدة املدارس في مجتمعات الشعوب االولى لوضع خطط 
آمنة إلعادة فتح ابوابها، وقال ترودو إن املقاطعات واالقاليم ستحظى 
لتعزيز  مناسبا  تراه  الذي  النحو  على  االموال  هذه  إنفاق  في  مبرونة 
وكانت  االمان،  من  قدر  بأكبر  املدارس  فتح  اعادة  لضمان  جهودها 
املدارس في جميع أنحاء كندا قد اغلقت منذ منتصف شهر مارس 

بسبب وباء كورونا.

»و�شت جت« حتذر الراكب الراف�س 

الرتداء الكمامة: �شتلغى رحلته و�شيحظر 

�شفره ملدة عام

ا اعتبارا  اتخذت شركة طيران »وست جت« إجراءات صارمة جديدة 
من بداية سبتمبر اجلاري ضد الركاب الذين يرفضون االلتزام بالقواعد 
الفيدرالية الرتداء أقنعة الوجه على الرحالت اجلوية. وتقول الشركة 
إنها لن تسمح ألي راكب يصر على عدم ارتداء قناع الوجه بالتواجد 

على منت الطائرة.
وقال رئيس الشركة »إنه إذا كانت الطائرة لم تغادر املطار بعد ورفض 
الراكب ارتداء القناع فسوف تلغى رحلته ويغادر الطائرة، وفي أقصى 
احلاالت إذا رفض عدد من الركاب ارتداء االقنعة واستمروا في تاهل 
األوامر وكانت الطائرة قد طارت بالفعل فسوف تعود ثانية الى املطار 

الذي انطلقت منه«.
غير  الركاب  طرد  مثل  قصوى  تدابير  أي  تتجنب  أن  الشركة  وتأمل 
عن  عمره  يزيد  شخص  كل  من  الشركة  وتطلب  باألوامر،  امللتزمني 
سنتني ارتداء قناع الوجه على منت جميع الرحالت اجلوية، ويعفي من 

هذا فقط االشخاص الذين لديهم شهادة طبية بذلك.
ثم  االقنعة  وضع  املسافرين  من  اوال  الطائرة  طاقم  يطلب  وسوف 
يصدرون حتذير رسمي بضرورة االمتثال بارتداء االقنعة، وإذا لم يتثل 
وقد  االجل  طويلة  عقوبات  هناك  فستكون  األوامر  لهذه  املسافرون 
يوضع اسم املسافر املصر على عدم االمتثال لألوامر على قائمة حظر 
الطيران ملدة عام – وكانت الشركة قد واجهت 30 مشكلة من الركاب 
تقدمي  املسافرين  على  يكون  وسوف  هذا  االقنعة،  ارتداء  لرفضهم 
معلومات عن كيفية التواصل معهم الى مكتب استقبال املسافرين 
في املطار بغض النظر عما إذا كانوا قد قدموا هذه املعلومات من قبل 

عبر االنترنت او في املطار .

كندا متدد القيود املفرو�شة 

على ال�شفر الدويل حتى نهاية 

�شبتمرب ب�شبب كورونا

على  املفروضة  القيود  أوتاوا: مددت حكومة كندا 
انتشار  من  للحد  واحد  شهر  ملدة  الدولي  السفر 
بلير  بيل  العامة  السالمة  وزير  وقال   ،19 كوفيد 
كندا  الى  الدولي  السفر  على  احلالية  القيود  إن 
املواطنني  وإن  اجلاري،  سبتمبر   30 حتى  ممتدة 
الى  يعودون  الذين  الدائمني  واملقيمني  الكنديني 
الوطن سيواصلوا اخلضوع إلجراءات احلجر الصحي 
الصارمة. وسوف يسأل القادمون الى كندا عما إذا 
يواجهون  أو  أو السعال  كانوا يشتكون من احلمى 

صعوبة في التنفس.
ويجب على الوافدين اجلدد أن يلزموا باحلجر الصحي 
املرض  أعراض  عليهم  تظهر  لم  إذا  يوما،   14 ملدة 
اتخذت  وقد  باملرض،  شعروا  إذا  بالعزل  يلزموا  أو 
البلد عن  الى  االجانب  تدفق  لوقف  كندا خطوات 
طريق تقييد السفر مبا في ذلك السفر للسياحة 

والترفيه.
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هي  الليبية  االراضى  على  تركيا  مع  احلرب  تعد 
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، 
نظام  سقوط  منذ  اجلنوبية  اجلبهة  هدوء  فبعد 
الواصلة  األنفاق  وغلق  السودان،  في  البشير  عمر 
أمنية  تفاهمات  وعقد  بإحكام  وسيناء  غزة  بني 
مع حماس التي تتحكم في غزة، أصبحت اجلبهة 
الغربية الواقعة بني مصر وليبيا هي مصدر دخول 
التي  العسكرية  واملعدات  اإلرهابية  العناصر 

يتزودون بها، ومن املهم غلقها سريعا.

موقف دول العالم من التحركات التركية على 
االراضى الليبية

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

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

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

في أوروبا وفي حلف الناتو وفي عالقاته مع الواليات املتحدة.

 تركيا حتذر: أي انتشار مصري في ليبيا »مغامرة 
عسكرية خطيرة«

التركي  للرئيس  األمنيني  املستشارين  كبير  قالن،  إبراهيم  قال 
إلى  للتو  »توصلنا  له:  صحفي  تصريح  في  أردوغان  طيب  رجب 
اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطالق نار موثوق به ومستدام 

في ليبيا«.
وتضمن االتفاق بني تركيا وروسيا، دعوة التخاذ إجراءات للسماح 
بوصول املساعدات اإلنسانية إلى احملتاجني وجهود لتعزيز احلوار 
السياسي بني اجلانبني الليبيني املتنافسني. ومع ذلك اشترطت 

تركيا انسحاب قوات اجليش الوطني الليبي من بعض املواقع.
ليبيا  في  انتشار مصري  قائاًل: »أي  قالن حتذيرًا ملصر  وجه   كما 
سيعوق جهود إنهاء القتال وسيكون محفوفا باخملاطر للقاهرة، 

أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة ملصر
من جانبه صرح أقطاي مستشار الرئيس التركي، أن التفويض 
املصري ال يخيف بالده، بدعوى أن تركيا موجودة في ليبيا لدعم 
مع  وقعتها  التي  التعاون  اتفاقيات  على  بناء  فيها،  االستقرار 

حكومة »الوفاق«.

روسيا حليف مصر في املنطقة ملكافحة 
االرهاب... وواشنطن توظف الوجود التركي في ليبيا

شرايني  في  الدفء  من  املزيد  الليبية  األزمة  تطورات  أعادت 
العالقات بني مصر وروسيا، حيث بدت موسكو قريبة من القاهرة 
لألوضاع  والعسكرية  السياسية  احلسابات  من  الكثير  في 
اإلقليمية  التداعيات  من  العديد  يحمل  ما  ليبيا،  في  املتدهورة 
والدولية، إذا استقر الرئيس السيسي متاما على أن يكون نظيره 
فالديير بوتني هو احلليف االستراتيجي الرئيسي له في املنطقة.

الوطيدة  السيسي  عالقة  على  سلبا  التطور  هذا  وينعكس 

مع  خاصة  ترامب  دونالد  األميركي  بالرئيس 
قرب موعد االنتخابات االمريكية، والتي أثارت 
انتخابات  في  الديقراطي  املرشح  غضب 
الرئاسة األميركية جو بايدن مؤخرا، ما يعني 

أن جناحه قد يصبح خريفا للقاهرة.
الرئيس  من  القريبة  ترامب  مواقف  أن  كما 
التركي رجب طيب أردوغان في األزمة الليبية 
تدعم اقتراب القاهرة من موسكو التي تتخذ 
موقفا صلبا من التنظيمات املتطرفة ولديها 
اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في  واضحا  رؤية 
الوجود  بتوظيف  واشنطن  تقوم  بينما 

التركي في ليبيا على أكثر من اتاه.
نقل  عبر  الروسى  احلليف  باستمالة  اردوغان  محاوالت  ورغم 
تصريحاتها  كافة  في  تؤكد  روسيا  ان  اال  أراضيه  عبر  البترول 
السياسية على مكافحتها لالرهاب و املرتزقة بليبيا كما أعلنت 
اعتراضها بشكل مباشر من وجود القوات التركية على االراضى 

الليبية.
السنوات  خالل  متوازنة  بعالقة  مصر  حتتفظ  السياق  ذات  في 
بوصلتها  ضبط  وحاولت  وروسيا،  املتحدة  الواليات  بني  املاضية 
مع القوتني، ولم ينعها ذلك أيضا من االنفتاح على قوى أخرى، 
مثل الصني وفرنسا وإيطاليا وأملانيا، وانتهجت سياسة توافقية 
عقد  في  عالقاتها  تنويع  من  واستفادت  اخملتلفة،  احملاور  في 
صفقات عسكرية متنوعة، مكنتها من امتالك معدات دفاعية 

وهجومية متطورة.
الشرق  باملنطقة  اهتماما مبكرا  بوتني  الرئيس  أبدى  من جانبه 
اوسطية، وجنح في تكريس إحدى قدميه في سوريا، وحاول مد 
األخرى إلى ليبيا، ولم يجد أمامه سوى أردوغان الذي يستطيع 
املكثف حلكومة  دعمه  ليبيا من خالل  في  األدوار معه  تقاسم 
الوطني  للجيش  بوتني  وانحياز  السراج،  فايز  برئاسة  الوفاق 
الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر، بحيث يتقاسمان الغنيمة 

إذا جرت تسوية األزمة على مقاس كالهما.
تد موسكو في األزمة الليبية أبوابا جيدة لالقتراب من جنوب 
املتوسط، وبدأت تناور بورقة أردوغان على أكثر من جبهة، وعينها 
حيويا  فضاء  لها  بالنسبة  ليبيا  تعد  التي  مصر  على  مصوبة 
اخلصم  معناه  لتركيا  تغول  وأي  القومي،  أمنها  على  مؤثرا 
إمكانية  هناك  أن  ووجدت  إقليميا،  وتهديدها  مصر  رصيد  من 
للتفاهم عندما تيقنت أن واشنطن غير جادة في التعاون معها، 

بل بدت الكثير من تصوراتها متيل ناحية خصومها.
عند هذه النقاط التقت مصالح مصر وروسيا في ليبيا، وتعني 
أن البلدين قطعا شوطا في التفاهمات الضمنية بشأن آليات 
التعامل مع األزمة، وحققت مناورات بوتني بتسخير ورقة أردوغان 
شوكة  التركي  الرئيس  أصبح  األوروبي  الصعيد  فعلى  هدفها، 
في خاصرة الكثير من دول االحتاد، وعلى املستوى اإلقليمي دفعت 
موسكو  متلكها  التي  األوراق  ألن  موقفها،  حسم  إلى  القاهرة 
التنفيذ  إذا دخل احلسم العسكري حيز  يكن أن ترجح الكفة، 

في أي حلظة.
خطوط  فتح  على  ليبيا  مع  السياسية  حساباتها  مصر  بنت 
وأملانيا،  وإيطاليا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  من  كل  مع  متوازية 
مع  أزمة  تثير  ال  كي  طويلة  فترة  الهامش  على  روسيا  وأبقت 
هذه الدول النافذة تقليديا في ليبيا، وجنحت موسكو في تطوير 
التعاون مع املشير خليفة حفتر قائد اجليش الليبي، واملستشار 
بني  التعاون  يسفر  لم  حني  في  البرملان،  رئيس  صالح  عقيلة 
حذف  في  ملموسة  نتيجة  عن  عديدة  غربية  وقوى  القاهرة 
انها  كما  العكس،  ورمبا  الليبية،  املعادلة  من  التركي  التهديد 
و  شيوخها  شاورت  بل  الليبية  االراضى  على  التعدي  حتاول  لم 
الليبية  قبائلها و أعلنت عن موافقتها االنسحاب من االراضى 
وقتما طلبت منها ليبيا ذلك مما يعنى ان مصر غير طامعة في 
ليبيا او بترولها خاصة ان مصر لديها مخزونا كافيا من البترول 
منذ  البترولية  االبار  من  لعدد  اكتشافها  عن  أعلنت  انها  كما 
وقت قريب مما يعنى ان العالقة املصرية الليبية هي عالقة دفاع 
كما  البترول  او  اخليرات  في  طمعا  ليس  و  الغربي  الظهير  عن 

يفعل اردوغان.

هل بدأت تركيا تدريب عناصر من ميليشيات 
حكومة اإلسالميني في طرابلس؟

تواترت األنباء خالل الفترة املاضية بشأن بدء تركيا تدريب عناصر 
من ميليشيات حكومة اإلسالميني في طرابلس قيل إنه سيتم 
تقديهم كقوات نظامية يتم نشرها في سرت واملوانئ النفطية 
لتبديد مخاوف مصر األمنية، حيث سبق أن أكد الرئيس املصري 
السيسي أن سرت واجلفرة خط أحمر ملّوحا بالتدخل العسكري 

في أي وقت.
مدينة  من  هجوم  شن  وامليليشيات  السوريون  املرتزقة  وحاول 
مصريا  يكون  أن  يرجح  اخلط  على  طيران  دخول  لكن  مصراتة، 
العتاد  في  فادحة  خسائر  امليليشيات  وكبد  الهجوم  أحبط 

واألرواح.
والحظ متابعون أن غالبية تصريحات املسؤولني في أنقرة لم تزج 
قصف  الذي  اجملهول  الطيران  مسألة  في  مباشرة  مصر  باسم 
قاعدة الوطية مؤخرا، ولم ترؤ على حتميلها مسؤولية من أي 
وتدرك  عسكرية،  مواجهة  نحو  االنزالق  تتحاشى  كأنها  نوع، 
أنقرة أن قواتها على األرض غير كافية، ما يستلزم إرسال املزيد 
إذا أرادت احلرب في وقت تخوض فيه معارك على جبهتي سوريا 

والعراق.
كما توترات تصريحات تركية حول مباحثات بني القاهرة و انقرة 
عن الشأن الليبي وهو ما لم يحدث و الغرض من تلك التصريحات 

إستمالة املوقف العاملي تاه تركيا و تهدئة املوقف املصري.

مصر ترفع جاهزية جيشها استعدادا ملواجهة 
تركيا في ليبيا

دشن اجليش املصري، مناورة عسكرية كبيرة في املنطقة الغربية 
على االتاه اإلستراتيجي الغربي املتاخم للحدود مع ليبيا، باسم 
املتطورة،  املعدات  من  مختلفة  أنواعا  وتشمل   ،»2020 “حسم 

استعدادا لتدخل يبدو وشيكا في ليبيا.
خياره  حسم  املصري  اجليش  بأن  التوقعات  اخلطوة  هذه  وتعزز 
العسكري في التعامل مع األزمة الليبية، بعد أن بلغت تدخالت 
متثل  جارة  دولة  في  تقبله  تركيا حدا سافرا يصعب  وتهديدات 

عمقا إستراتيجيا حيويا لألمن القومي املصري.
ومناورات  عمليات  على  أسماء  إطالق  على  القاهرة  ودرجت 
املطلوب  للمهام  واضحة  ومضامني  دالالت  حتمل  عسكرية 
وضعت  التي  العملية  على  أطلقت  أن  سبق  وقد  بها،  القيام 
نهاية لإلرهاب في سيناء اسم “العملية الشاملة سيناء 2018«، 
وبالفعل أجهزت على القوة الضاربة للتنظيمات اإلرهابية خالل 

هذا العام.
اجلبهة  على  العسكرية  حتركاتها  املصرية  القيادة  وكّثفت 
الغربية وملء الفراغ الذي شهدته لعقود طويلة، على اعتبار أن 
هذه املنطقة ال متثل تهديدا مباشرا لألمن، حيث كانت اجلبهة 
مدار  على  الرئيسي  التهديد  مصدر  هي  الشمالية  الشرقية 
األخيرة مواكبة حلجم  العسكرية  التجهيزات  وجاءت  العصور. 
إغراق  تركيا  بعد تعمد  الغربية  املنطقة  التي متثلها  التحديات 
اآلالف  ونقل  واملرتزقة،  واملتطرفني  باإلرهابيني  الليبية  األراضي 
منهم من سوريا إلى ليبيا، ما يشكل خطرا داهما على األمن 

املصري الذي عانى طويال من تسلل هؤالء إلى الداخل.
في  التطورات  حيال  صرامة  أشد  بصورة  تتحرك  مصر  وبدأت 
وزعمها  هناك،  األمني  وجودها  لتكريس  تركيا  اتاه  منذ  ليبيا 
أنها جاءت لتبقى إلى األبد، ما يخل بالتوازنات التقليدية لألمن 

القومي في املنطقة الغربية.
 وجرى افتتاح أكبر قاعدة عسكرية هناك )قاعدة محمد جنيب( 
منذ ثالثة أعوام، ويجري تهيز قاعدة بحرية )جرجور( في املنطقة 
ألي  حتّسبا  املناورات  وتيرة  وتسارعت  الليبية،  للدولة  احملاذية 

مفاجآت قد تأتي من ليبيا.
من جانبه اكد وزير اخلارجية املصري سامح شكري، أمام اجللسة 
التي عقدها مجلس األمن، مؤخرا، إن ليبيا متثل تهديدا خطيرا 
الرؤى  أن  إلى  الفتا  املنطقة،  أنحاء  في جميع  واألمن  لالستقرار 
املتناقضة ملستقبل ليبيا وتطلعات الهيمنة اإلقليمية أدت إلى 

تعقيد جهود جْعلها آمنة ومزدهرة.

هل تدق م�شر طبول احلرب مع تركيا على االأرا�شي الليبية؟ )2-2(

توقعات بتغيري يف توازنات القوى علي اأر�س الواقع يف ليبيا يف حالة احلرب

م�شر ترفع جاهزية جي�شها ا�شتعدادا ملواجهة انقرة
قراءة حتليلية: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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ملا استولى سعد على مدائن كسرى، عني عمرو 
القسمة  على  وعني  االقباض،  على  مقرن  بن 
سعد  واستولى  الباهلي،  ربيعة  بن  سلمان 
على اموال القصر )القصر االبيض( وبعث زهرة 
بن حوبة في اثر من هرب من الفرس بشئ من 
املتاع واملال، » وكان أهل املدائن قد نُهبوها عند 
أحد  أفلت  فما  وجه،  كل  في  وهربوا  الهزية 
ما  فأخذوا  الطلب  أدركهم  إال  بشيء  منهم 
تركية مملوءة سالالً  باملدائن قباباً  ورأوا  معهم، 
مختومة برصاص فحسبوها طعاماً، فإذا فيها 
آنية الذهب والفضة، وكان الرجل يطوف ليبيع 
كثيراً  كافوراً  ورأوا  متماثلني.  بالفضة  الذهب 

فحسبوه ملحاً، فعجنوا به فوجدوه مراً. 
الفرس  من  جماعة  زهرة  مع  الطلب  وأدرك     
فوقع  عليه،  فازدحموا  النهروان  جسر  على 
عليه،  وكبوا  فعجلوا  املاء  في  بغل  منهم 
لشأناً،  البغل  لهذا  إن  املسلمني:  بعض  فقال 
وفيه  أخذوه  حتى  عليه  املسلمون  فجالدهم 
ودرعه  ووشاحه  وخرزاته  ثيابه  كسرى،  حلية 
التي فيها اجلوهر، وكان يجلس فيها للمباهاة. 
الكلج بغلني معهما فارسيان فقتلهما  وحلق 
البغلني فأبلغهما صاحب األقباض، وهو  وأخذ 
يكتب ما يأتيه به الرجال، فقال له: قف حتى 
سفطان  فإذا  عنهما  فحط  معك.  ما  ننظر 
فيهما تاج كسرى مرصعاً، وكان ال يحمله إال 
اآلخر  البغل  وعلى  اجلوهر،  وفيه  أسطوانتان 
يلبس  التي كان  ثياب كسرى  فيهما  سفطان 
باجلوهر  املنظوم  بالذهب  املنسوج  الديباج  من 

وغير الديباج منسوجاً منظوماً. 
وأخذ  فقتله  فارسياً  عمرو  بن  القعقاع  وأدرك 
خمسة  إحداهما  في  وغالفني  عيبتني  منه 
أسياف وفي األخرى ستة أسياف وأدراع .. وأدرك 
عصمة بن خالد الضبي رجلني معهما حماران 
احلمارين  وأخذ  اآلخر،  وهرب  أحدهما  فقتل 
فأتى بهما صاحب األقباض فإذا على أحدهما 
ذهب  من  متثال-  فرس-  أحدهما  في  سفطان 
الياقوت  ولبانه  ثغره  وعلى  فضة  من  بسرج 
كذلك،  وجلام  الفضة،  على  املنظوم  والزمرد 

وفي  باجلوهر،  مكلل  فضة  من  وفارس)متثال( 
ذهب  من  شليل  عليها  فضة  من  ناقة  اآلخر 
وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب. وكل ذلك 
منظوم بالياقوت، وعليها رجل)متثال( من ذهب 

مكلل باجلواهر...
الفيء  الغنائم، قسم سعد  فلما ُجمعت      
ألفاً، فأصاب  الناس خمسة، وكانوا ستني  بني 
الفارس اثنا عشر ألفاً. وكلهم كان فارساً ليس 
فيهم راجل. ونفل من األخماس في أهل البالء، 
العياالت  وأحضر  الناس،  بني  املنازل  وقسم 
فأنزلهم الدور، فأقاموا باملدائن حتى فرغوا من 
جلوالء وحلوان وتكريت واملوصل. ثم حتولوا إلى 
الكوفة. وأرسل سعد في اخلمس كل شيء أراد 
أن يعجب منه العرب ... فلما قدمت األخماس 
من  شهد  ومن  غاب  من  منها  نفل  عمر  على 

أهل البالء، ثم قسم اخلمس في مواضعه ». 
كسرى  فر  املدائن،  في  الفرس  هزية  وبعد      
بقيادة  جيوشه  وعسكرت  حلوان،  الى  يزدجرد 
وحلوان  املدائن  بني  مكان  في  الرازي  مهران 
عرف باسم جلوالء فتبعهم احلجازيون بقيادة 
هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو واخرون: » 
الغنيمة  بعد قسمة  املدائن  وسار هاشم من 
املهاجرين  وجوه  منهم  ألفاً،  عشر  اثني  في 
لم  ومن  ارتد  كان  ممن  العرب  وأعالم  واألنصار 
مهروذ،  ببابل  فمر  املدائن  من  فسار  يرتد، 
جريب  له  يفرش  أن  على  دهقانها  فصاحله 
حتى  مضى  ثم  وصاحله،  ففعل  دراهم،  األرض 
وأحاط  خنادقهم  في  فحاصرهم  جلوالء  قدم 
يوماً  ثمانني  نحو  املسلمون  وزاحفهم   .. بهم 
 .. مثله  يقتتلوا  لم  شديداً  قتاالً  وقاتلوهم   ..
من  إال  منهم  يفلت  فلم  املسلمون  واتبعهم 
ال يعد، وقتل يومئٍذ منهم مائة ألف، فجللت 
القتلى اجملال وما بني يديه وما خلفه فسميت 
جلوالء  فهي  قتالهم،  من  جللها  مبا  جلوالء 

الوقيعة ». 
وتتبع  الري.  الى  حلوان  من  كسرى  وفر     
)خانقني(  بلغ  حتى  الفارين  عمرو  بن  القعقاع 
عليها  فاستخلف  حلوان  على  استولى  ثم 

وأصاب   ..  « اخلرساني،  قباذ 
فأرسلهن  سبايا  القعقاع 
فقسمهن،  هاشم  إلى 
ينسب  وممن  فولدن،  فاتخذن 
إلى ذلك السبي أم الشعبي. 
وأصاب  الغنيمة.  وقسمت 
كل واحد من الفوارس تسعة 
 ... الدواب،  من  وتسعة  آالف 
عمر  على  اخلمس  قدم  فلما 

قال: واهلل ال يجنه سقف حتى أقسمه. فبات 
األرقم  بن  اهلل  وعبد  عوف  بن  الرحمن  عبد 
في  جاء  أصبح  فلما  املسجد،  في  يحرسانه 
ياقوته  إلى  نظر  فلما  عنه،  فكشف  الناس 
الرحمن  عبد  له  فقال  بكى،  وجوهره  وزبرجده 
فواهلل  املؤمنني؟  أمير  يا  يبكيك  ما  عوف:  بن 
إن هذا ملوطن شكٍر. فقال عمر: واهلل ما ذلك 
إال  قوماً  هذا  اهلل  أعطى  ما  وباهلل  يبكيني، 
اهلل  ألقى  إال  حتاسدوا  وال  وتباغضوا،  حتاسدوا 

بأسهم بينهم ».
بن  بقيادة عبد اهلل  احلجازيون،  استولى  ثم     
اجتمع  بعد حصار، حيث  تكريت  على  املعتم، 
إياد  وعرب  والروم  الفرس  من  عسكر  عندها 
وتغلب والنمر والشهارجة. واستسلمت تغلب 
شرط  على  اهلل  عبد  فقبلهم  والنمر  وإياد 
في  اليه  وانضموا  فاسلموا-عنوة-  االسالم 

قتال الروم فهزموهم ولم يفلت منهم أحد. 
  ثم استولى عرب احلجاز، يعاونهم من انضم 
واياد  تغلب  بني  من  اجلزيرة  عرب  من  إليهم 
واملوصل  الشرقي،  احلصن  نينوى  على  والنمر، 
فكان  الغنيمة  وقسموا   « الغربي،  احلصن 
سهم الفارس ثالثة آالف درهم، وسهم الراجل 
ألف درهم، وبعثوا باألخماس مع فرات بن حيان 

وبالفتح مع احلارث بن حسان إلى عمر«. 
وباعذرا  وبانهذار  املرج  على  استولوا  ثم      
وقردى  األكراد  معاقل  وجميع  وداسن  وحبتون 
وبازبدى وجميع أعمال املوصل. واستولى ضرار 
بن  آذين  هزية  بعد  ماسبذان  على  اخلطاب  بن 
قرقيسيا  اهل  يزيد  بن  احلارث  واخذ  الهرمذان. 

على غرة، فأجابوا إلى اجلزية .. ». 
العربية  اجليوش  وواصلت    
تقتل  املشرق  بالد  في  زحفها 
البالد  على  وتستحوذ  وتسبي 
االموي  العصرين  طوال  واالموال 
بالد  على  فاستولت  والعباسي، 
فارس وخراسان وما حولهما حتى 
واملغرب  والصني،  الهند  بلغت 
علما  البحر،  وجذر  واالندلس 
ولم  عليهم  تعتدي  لم  الشعوب  هذه  بأن 
الدعاة  هو  الدين  طريق  ان  كما  ارضهم.  تغزو 
واملبشرين وليس الفرسان املدججني. وان الغزو 
عن  نهى  الذي  الباري  ملقاصد  نقد  واالعتداء 
االعتداء، وامر االنسان ان يعامل اخيه االنسان 
ان يفعل  تريدون  ان يعاملوه.« كل ما  مبا يحب 
الن  بهم  ايضا  أنتم  هكذا  افعلوا  بكم  الناس 

هذا هو الناموس واالنبياء ».
   وال يوجد أحد يحب ان يُعتدى عليه وتُغتصب 
زوجته  وتوطأ  عياله،  وتُسبى  وامواله  ارضه 
اسواق  في  وتُعرضن  وتُستعبدن  وبناته، 

النخاسة. 
  وإذا كان هذا طلب االخرة، فماذا يكون طلب 
يكون  فماذا  العدل،  هو  هذا  كان  واذا  الدنيا؟! 
اول  –وانا  ونشجب  ندين  كنا  واذا  الظلم؟! 
للعراق  املؤقت  االمريكي  االحتالل  الشاجبني- 
مع  لها؟!  املؤبد  العربي  االحتالل  نبارك  فلماذا 
ان االمريكان- وليس هذا دفاعا عنهم وال عن اي 
معتدي- لم يخيروا اهل العراق بني ترك دينهم 
او اجلزية او القتال. كما انهم لم يسبوا النساء 
واالطفال ولم يعرضوهم في اسواق النخاسة 
وال  اجلزية  يفرضوا  ولم  العرب.  فعلت  كما 
الشروط العمرية على العراق. وكما قلت، اوكد 
ادانتي لكل اعتداء: عربيا كان او امريكيا. ولكن 
فقط لكي نعرف التاريخ احلقيقي احملجوب عنا، 
االشياء  ونسمي  بالعدل،  التاريخ  نقيم  ولكي 
غزاته  الى  ينظر  الذي  الغرب  مثل  بأسمائها 
غزاتنا  الى  نحن  ننظر  بينما  غزاة،  انهم  على 

على انهم اولياء اهلل.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
قدم في العراق (3)

على  طفولته  يقضى  كان 
شجرة  حتت  الترعة  ضفة 
طنباره  بقريه  اجلميز 
الكبرى،  احمللة  قرى  إحدى 
خيوال  الطني  من  ويصنع 
وفرسانا وجواري، ثم يحمل 
في  الفرن  إلى  التماثيل 
ابن  كان  فيجففها،  البيت 
وكان  القرية  هذه  عمدة 
صنع  في  طفولته  يقضى 
»محمود  انه  التماثيل، 
مختار« او العمدة كما كان 

يلقبه أصدقائه املقربني.
ليست  موهبته  كانت 
للمقربني  فقط  ظاهرة 
موهبة  كانت  وامنا  منه 

مختار ساطعة لألساتذة األجانب، مما جعلهم 
مبنى  ضمن  خاص«،  »مرسم  له  يخصصون 
املدرسة، إلعداد منحوتاته من متاثيل، أشكال 

تستعيد مشاهد الريف، ومالمح رفاق احلي.
وقتها  املدرسة  راعى  دفعت  أيضاً  موهبته 
في  يرسله  أن  إلى  كمال،  يوسف  األمير  وهو 

كي  باريس،  إلى  بعثة، 
يتم دراسته. ومثلما نشأ 
رعاية  في  أجنلو  مايكل 
األمير الفلورنسي »لورنزو 
نشأ  فقد  مديتشي«،  دي 
رعاية  في  مختار  محمود 
يوسف  املصري  األمير 

كمال.
وهناك في باريس استطاع 
أن يصنع لبالده وهو بعيد 
عنها رمزا لنهضتها، لقد 
»متثال  عن  فكرته  صاغ 
وكانت  مصر،  نهضة 
عن  تعبيرا  التمثال  فكرة 
في  بدأت  التي  اليقظة 
املصرية  الفالحة   ... بالده 
وأبو  مصر  حضارة  أقامت  التي  األجيال  أم 
وكان  القدية«...  املصرية  احلضارة  رمز  الهول 
املعرض  في  هذا  متثاله  منوذج  يقدم  أن  يزمع 
»سعد  وكان  باريس  في  إقامته  املزمع  الكبير 
زغلول« هناك يرأس وفد الدعوة لقضية مصر. 
في متحف  أعمال مختار  الوفد  رجال  وشهد 

»جريفان« ومتثال النهضة، وأدركوا 
يحتل  أن  يجب  الفنان  هذا  أن 
وانطلق  بالده  في  الالئق  مكانه 
اسم »محمود مختار« سريعا بني 

اجلماهير.
 وأقيم احتفال بالقاهرة واحتفال 
حركة  وبدأت  باإلسكندرية، 
الكتاب  مقاالت  وتوالت  االكتتاب 
ولكن هذا  الشعراء عنه  وقصائد 
عزيزى القارئ ال ينع من بناء حائط 

االحباط من جانب البعض، االحباط الذى شعر 
منه  ُطلب  عندما  مختار  محمود  الفنان  به 
شهادة حسن سير وسلوك... نعم ال تندهش 
قارئي العزيز فوقعت  أول أزمة للتمثال في وزارة 
اهتمام  من  الرغم  وعلى  باشا«  يكن  »عدلي 
»عدلي يكن« بالتمثال إال إن وزارة األشغال التي 
طلبت  اختصاصها  في  يقع  التمثال  أن  رأت 
السير  بحسن  شهادة  مختار«  »محمود  من 
»مختار«  شخصية  ظهرت  وهنا   ... والسلوك 
الذي يحترم فنه ويعرف قيمة الفن في اجملتمع 
اهتم  وبدوره  يكن«  »عدلي  إلى  رسالة  كتب 
»عدلي يكن« بالرسالة وحلت املشكلة ولكن 

وكأن  بالسهل  األمر  يكن  لم 
البد ان يدفع ثمن جناحه بقهره 
متثال  مشروع  يتم  ولم  معنويا 
السهولة  بهذه  مصر  نهضة 
بالرغم من قيمة العمل وقيمة 
صانعه في اخلارج قبل الداخل.

التمثال  هذا  ترى  عندما  َفأنت 
ودقة  وهندسته  بشموخه 
وجمال صنعه يجب ان تتوقف 
االحباط  بكم  وتشعر  لدقائق 
محمود  به  شعر  الذى  والعجز  واالندهاش 
للنور  الفني  مشروعه  ليخرج  وقتها  مختار 
بهذا  مبهورين  اآلن  كله  والعالم  انت  وتقف 

العمل.
ال  ما  مننح   2020 عام  في  اآلن  املقابل  وفى 
يستحقون الفرص والوصول ملكانه ال تناسب 
إمكاناتهم، فنرى متثال »مصر تنهض« القبيح 
من  حالة  يعكس  الذي  امتياز  بدرجة  الكارثي 
القبح ينغمر فيها بعض نحاتي مصر لآلسف 
صورة  وضع  عدم  تعمدت  مقالي  في  وهنا 
القبح...  العمل احتراماً حملبي اجلمال ورافضي 

إن التماثيل املنحوتة مرآة الشعوب.

مر�آة �ل�شعوب
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

قر�ر تاريخي.. تعيني �أول �شيدة يف �أحد 

�أندية �لدوري �ل�شعودي

في  مسبوقة  غير  واقعة  عن  املمتاز،  السعودي  الدوري  في  املشارك  الوحدة  نادي  أعلن 
تاريخ كرة القدم السعودية. وقرر مجلس إدارة النادي تعيني السيدة مدى بازيد أخصائية 
اجتماعية في النادي. وغرد نادي الوحدة عبر تويتر »إدارة الوحدة تعلن تعيني األستاذة مدى 

بازيد احلاصلة على ماجستير علم االجتماع، أخصائية اجتماعية بالنادي«.
وأشار متابعون إلى القرار يعكس توجه اململكة وقطاع الرياضة، لتمكني املرأة السعودية.

لي�ش بر�شلونة... �لرئي�ش 

�الأرجنتيني لـ مي�شي: هذ� 

هو ناديك

العب  من  فرنانديز  ألبرتو  األرجنتيني  الرئيس  طلب 
مسيرته  إنهاء  ميسي،  ليونيل  القدم  بكرة  برشلونة 

الرياضية في نادي »نيولز أولد بويز« لكرة القدم.
وأوردت قناة »سي 5 إن«، عن فرنانديز، قوله: »أنت في قلب 

كل منا، ونحن نخاطر بعدم رؤيتك أبداً تلعب على أرضنا. امنحنا السعادة بإنهاء مسيرتك 
في »نيولز أولد بويز« هذا هو ناديك«. وتناقلت وسائل اإلعالم، بأن ميسي أبلغ نادي برشلونة 
نادي مانشستر سيتي  أبدى  العقد احلالي معه. وبحسب وسائل إعالم،  إنهاء  رغبته في 
اإلجنليزي رغبته الكبيرة بخطف الالعب االرجنتيني. ومن املتنافسني اآلخرين على ميسي 
البالغ )33 عاما(، جرى ذكر النادي الفرنسي باريس سان جيرمان واإليطالي يوفنتوس. ولم 

يصل ميسي إلى مقر النادي إلجراء اختبار على فيروس »كورونا« املستجد.
وظهر ميسي ألول مرة مع فريق برشلونة األول في عام 2004، ومنذ ذلك احلني وهو يلعب 

باستمرار مع فريق »العقيق األزرق«.
قبل االنتقال إلى إسبانيا، لعب األرجنتيني على أرضه لصالح فريق الشباب بنادي »نيولز 

أولد بويز« في عام 2000-1995.
ويذكر أن النادي أفاد بوجود شرط جزائي ساري املفعول في عقد ميسي يقددر مببلغ 700 

مليون يورو. فيما قال ميسي أن هذا البند انتهت صالحياته منذ يوليو/متوز املاضي.

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة 
حكم  تقنية  إن  املصري،  الزمالك  نادي 
فريقا  األهلي  جعلت  »الفار«  الفيديو 

ليس مخيفا.
تقنية  إدخال  أن  إلى  منصور،  وأشار 
املمتاز  الدوري  منافسات  في  »الفار« 
التغلب  من  الزمالك  مكن  املصري، 
القمة  مباراة  األهلي في  بسهولة على 

األخيرة.
لكم  »قلت  قائال  الزمالك  رئيس  وتابع 
من قبل األهلي ليس بعبع، بل هو فريق 
الفار  تقنية  إدخال  بعد  متاما  مختلف 

واللجوء للحكام األجانب«.
»أوجه  بقوله  منصور  مرتضى  وأكمل 
كل الشكر لالعبي الزمالك على الفوز، 

كانوا رجاال على قدر املسؤولية«.
األهلي  بني  القمة  مباراة  وانتهت 
إستاد  على  أيام  قبل  املقامة  والزمالك 
األبيض  الفريق  بفوز  الدولي  القاهرة 

بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.
 ورغم اخلسارة من الزمالك، ال يزال يتصدر 
الدوري املصري برصيد 56  األهلي ترتيب 
نقطة، فيما يأتي الزمالك باملركز الثاني 

برصيد 42 نقطة.

مرت�شى من�شور: تقنية »�لفار« جعلت 

�الأهلي فريقا لي�ش خميفا

من بينهم حمرز.. 

5 مر�شحني خلالفة مي�شي 

يف بر�شلونة

�حلكم على ماغو�ير بال�شجن 12 �شهرً� مع 

وقف �لتنفيذ

في  اجلنائية  احملكمة  أصدرت 
حكماً  اليونانية  سيروس  جزيرة 
مانشستر  فريق  قائد  على 
ماغواير  هاري  اإلجنليزي  يونايتد 
و10  شهراً   21 ملدة  بالسجن 
بتهمة  التنفيذ  وقف  مع  أيام 

االعتداء.
جزيرة  في  ماغواير  واعتقل 
ميكونوس اليونانية على خلفية 
واعتدائه  سياح  مع  مشاجرة 
على  وصديقه  شقيقه  مع 
اليونانيني،  الشرطة  رجال  بعض 
»االعتداء«  تهم  إليه  ووجهت 
و«اإلساءة  اجلسدي«  و«األذى 

اللفظية« و«محاولة الرشوة«.
وأصدر ماغواير الذي غاب عن جلسة احملاكمة بعدما غادر األراضي اليونانية بياناً أكد فيه 
أنه سيقوم باستئناف احلكم. وأصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً بعد وقت قصير من 

صدور احلكم، ملساندة العبه.
وأكد النادي أن »هاري ماغواير دفع ببراءته من جميع التهم املوجهة إليه، وهو مستمر 
في تأكيد براءته بقوة«. وأضاف: »تدر اإلشارة إلى أن النيابة أكدت التهم وقدمت أدلتها 
في وقت متأخر من اليوم السابق للمحاكمة، ما لم يعط فريق الدفاع الوقت الكافي 

لدراستها واالستعداد«.
ورفضت احملكمة طلب تأجيل اجللسة من قبل احملامني املوكلني للدفاع عن املدافع الدولي 

اإلجنليزي والذين تطرقوا خالل اجللسة إلى بعض املسائل اإلجرائية.
تدحض  التي  األدلة  من  كبيرة  مجموعة  جانب  وإلى  األساس،  هذا  »على  النادي:  وقال 
التهم، سيستأنف الفريق القانوني التابع لهاري ماغواير احلكم، للسماح بإجراء جلسة 

استماع كاملة وعادلة في وقت الحق«.
وقال محامو ماغواير )27 عاماً( الذي مت اختياره اليوم في تشكيلة املدرب غاريث ساوثغيت 
لتمثيل بالده في املباراتني ضد أيسلندا والدمنارك الشهر املقبل، لوسائل اإلعالم احمللية 

أنه غادر اجلزر اليونانية. ومت إيقاف تنفيذ احلكم ملدة 3 سنوات.
ووفقاً لتقارير إعالمية يونانية فإن القتال في امللهى الليلي بدأ بعدما تسبب شخص ما 
بأذية شقيقة العب ليستر سيتي السابق املنتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 87 

مليون يورو الصيف املاضي.
وكان كونستانتينوس داريفاس، محامي ماغواير، صرح لوسائل إعالم رياضية محلية أن 

موكله »في حالة جيدة« على الرغم من إمضائه ليلتني في احلجز.

برشلونة  عن  الرحيل  في  رغبته،  أبدى  ميسي 
بشكل مجاني استنادا على بند في عقده يسمح 
له بذلك عقب نهاية املوسم، وهو ما يرفضه النادي 

الكتالوني بداعي أن الشرط ينتهي في 10 يونيو.
عن  تقريرا  أعدت  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة 
أفضل 5 العبني يكنهم خالفة ميسي في صفوف 
عن  رحيله  حال  املقبل،  املوسم  خالل  برشلونة 
رياض  اجلزائري  بينهم  من  وجاء  الكتالوني،  الفريق 

محرز، جنم مانشستر سيتي اإلجنليزي.
واعتمدت الصحيفة على عدة عوامل، أبرزها قدرة 
يشغلها  التي  املراكز  نفس  شغل  على  البديل 
مركز  في  سواء  امللعب،  في  األرجنتيني  الالعب 
في  أو  واأليسر  األين  اجلناحني  أو  األلعاب  صناعة 

مركز قلب الهجوم.
التقرير اعتمد على دراسة 18 العبا من الذين تقترب 
نفس  ليمتلكوا  عاما،  الـ30  حاجز  من  أعمارهم 
الدراسة  متت  حيث  ميسي،  يتلكها  التي  اخلبرة 
على مدار 1350 دقيقة شاركوا فيها على مدار 15 

مباراة مع فرقهم احلالية.
الكبرى،  الـ5  الدوريات  عند  التقرير  يتوقف  ولم 
والتي تضم اإلجنليزي واإلسباني واإليطالي واألملاني 
والفرنسي، ولكنها شملت أيضا الدوريات البرازيلي 

واألرجنتيني والبرتغالي والهولندي.

الثالث  املركز  في  محرز  حل  املعايير،  لتلك  ووفقا 
بقائمة أفضل الالعبني املرشحني خلالفة ميسي في 

برشلونة خالل املوسم املقبل.
الكثير من  أن محرز يتلك  إلى  وأشارت الصحيفة 
األمور املتشابهة مع ميسي، حيث يتحرك في نفس 
األرجنتيني،  الالعب  فيها  يتحرك  التي  املساحات 

بنسبة تشابه تصل إلى %61.
عليه  احلصول  يكن  محرز  أن  اعتبرت  الصحيفة 
بسهولة في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، 

الذي يرغب في التعاقد مع ميسي.
صاحب الـ29 عاما ينتهي تعاقده مع السيتي في 
فكرة  أمام  متفتحا  السيتي  يجعل  قد  ما   ،2023

رحيله، ال سيما حال التعاقد مع ميسي.
أولهما  العبني،  سوى  محرز  على  يتفوق  وال 
العب   ، أراسكايتا  دي  جيورجيان  األوروجواياني 
»ماركا«  صحيفة  رشحته  الذي  البرازيلي،  كروزيرو 

في املرتبة األولى.
دا سيلفا،  نيمار  البرازيلي  يأتي  الثانية  املرتبة  وفي 
يتفوق  الذي  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  جنم 

على محرز وفقا للصحيفة.
األرجنتيني باولو ديباال، جنم يوفنتوس اإليطالي، يأتي 
في املرتبة الرابعة، متفوقا على لويس بيتزي، العب 

بنفيكا البرتغالي، الذي حل في املركز اخلامس.
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ناعمة،  شعيرات  ذات  لفرشاة  الثابت  التقومي  يحتاج 
وتسمح  الفم،  مع  وشكلها  حجمها  يتناسب  بحيث 
أّن  علماً  لتنظيفها،  األماكن  جميع  إلى  بالوصول 
شهور،  أربعة  أو  ثالثة  كّل  استبدالها  ينبغي  الفرشاة 
اآلتية: اخلطوات  وفق  الثابت  التقومي  تنظيف  عملية   وتتّم 
التي تساعد  الفلورايد  مادة  يحتوي على  تستخدام معجون 
يسّببها  التي  احلساسّية  من  واحلّد  األسنان،  تقوية  على 

التقومي.
التنظيف  ويتّم  أقسام،  أربعة  على  األسنان  تنظيف 

كاآلتي:
 مسك الفرشاة باتاه زاوية خمس وأربعني درجة، مع احلرص 
على أن تاُلمس سطح األسنان واللثة، وتنظيف األسنان ابتداًء 
من اخلارج، ثّم االنتقال إلى الداخل، مع تكرار العملّية جلميع 

أقسام الفم. 
يجب  األمامّية،  لألسنان  الداخلّية  األسطح  تنظيف  عند 
ضبط الفرشاة باتاه عمودّي، وذلك لتنظيفها بصورٍة جيدة 

من األعلى إلى األسفل.
بني  وما  حول  تكون  التي  الفم  مناطق  تنظيف  إلى  االنتباه   
السنّية  اللويحة  وتكّون  تراكم  لتجّنب  وذلك  األسنان،  تقومي 

)البالك(.
 حتريك الفرشاة خالل تنظيف اللسان وسطح احلنك بلطٍف 
ولني، حيث سيتّم مالحظة خروج بعض الدماء من الفم خالل 
قد  اللثة  ألّن  وذلك  به،  العالقة  الشوائب  بقايا  التخّلص من 

تتعّرض لاللتهاب؛ لتمركز التقومي عليها، وهو أمر طبيعّي.
وذلك  األسنان،  بتقومي  اخلاصة  الفرشاة  استخدام 
من  عمودّي  بشكل  الفرشاة  حتريك  خالل  من 
األسفل. من  مجدداً  العملية  إعادة  ثّم   األعلى، 

تنظيف األسنان باخليط، وذلك من 
خالل ما يأتي:

من  سنتميتراً   46 حوالي  أخذ   
خيوط األسنان، ثّم ربط اخليط حول 
على  احلرص  مع  األوسط،  اإلصبع 
السبابتني  بني  ما  اخليط  باقي  لّف 

واإلبهام.
األسنان  أعلى  من  اخليط  حتريك   
بني  وما  اللثة،  من  بالقرب  وذلك 
األسالك.  ذي  األساسّي  القوس 
كّل  تنظيف  أثناء  اخليط  حتريك 

جهة من السن.
 سؤال الطبيب عن أنواع أفضل اخليوط، وذلك لوجود خيوط 
واألسنان  اللثة  بني  ما  تنظيف  باستطاعتها  وأفضل  جيدة 
بسهولة ولطف، ويُشار إلى أّنه من املمكن االستعانة بخيوط 
بخيوط  التنطيف  في  الرغبة  عدم  حال  في  املائّية  األسنان 

األسنان العادّية.

تنظيف األسنان بالتقومي الدائم

خبرية تغذية تك�شف خدعة 

للدماغ لل�شعور بال�شبع

الدماغ،  خلداع  بسيطة  طريقة  أسترالية  تغذية  خبيرة  شاركت 
ونشرت  املعتاد.  من  أصغر  أو طبق  وعاء  بفضل  بالشبع،  للشعور 
للمشاهدين  إنستجرام يظهر  فيديو على  ريبيكا غوثرون مقطع 

»احليلة« وكيف تطبقها عندما تتناول وجبة الفطور.
وقالت  ريبيكا »إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في شهيتك 
ضع  البسيطة،  احليلة  هذه  فجرب  الطعام،  من  الكثير  تتناول  أو 
وجباتك في أطباق وأوعية أصغر. فعلى سبيل املثال يحتوي هذان 
الوعاءان على نفس الكمية من الطعام، لكن الوعاء األصغر يبدو 

كأنه يحتوي على كمية أكبر«.
أقل  كميات  تأكل  فإنك  أصغر،  وأطباق  أوعية  تستخدم  وعندما 
دون وعي، لكنك تشعر بالشبع والرضا، ويعتقد الدماغ أن الوعاء 

األصغر يحتوي على طعام أكثر حيث يبدو ممتلئاً بشكل أكبر.
بكمية  أطباقك  ملء  كيفية  ريبيكا  أوضحت  سابق  وقت  وفي 
مناسبة من الطعام لتجنب زيادة الوزن، وقالت إنه يجب ملء نصف 
بالفيتامينات  الغنية  امللونة اخملتلفة  األطباق مبزيج من اخلضروات 

واملعادن، التي تشكل أساس أي نظام غذائي متوازن ومغذي.
الكربوهيدرات  بني  بالتساوي  اآلخر  النصف  تقسيم  ويجب 
»بطيئة االحتراق« مثل األرز أو املعكرونة أو البطاطس، والبروتينات 
تكون  أن  ويجب  الفاصولياء.  أو  والبيض  واألسماك  اللحوم  مثل 
تكون  أن  يجب  بينما  تقريباً،  اليد  قبضة  بحجم  الكربوهيدرات 
أو  مبلعقة  الوجبة  تعزيز  يجب  اليد. كما  راحة  بحجم  البروتينات 
ملعقتني كبيرتني من الدهون الصحية، مثل األجبان أو األفوكادو أو 

املكسرات أو البذور، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

م�شتح�شر م�شاد للبعو�ش قد يكون 

فاعاًل يف مو�جهة فريو�ش كورونا
الدفاع  وزارة  نشرتها  دراسة  كشفت 
مضاداً  مستحضراً  أن  البريطانية 
الفّعالة  مادته  اسُتخرَجت  للبعوض 
في  مفيداً  يكون  قد  األوكالبتوس  من 

مكافحة فيروس كورونا املستجد.
في  والتكنولوجي  العلمي  اخملتبر  وكان 
تقومي  ُكّلف  البريطانية  الدفاع  وزارة 

ناتشورل«  غارد  »موسي  ملستحضر  للفيروسات  املضاد  النشاط 
من  املستخرجة  مادة سيتريوديول  يتضمن  وهو  للبعوض،  الطارد 

زيت األوكالبتوس األساسي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن املستحضر ُوِضَع مباشرة على فيروس 
سارس-كوف-2 على شكل نقط، وكذلك على »جلد اصطناعي« 
في  فاعل  املستحضر  أن  تبنّي  احلالتني،  وفي  الالتكس.  مادة  من 

مواجهة الفيروس.
وشددت وزارة الدفاع على أن الهدف من هذه الدراسة »توفير قاعدة 
لهيئات علمية أخرى تعمل على إجراء بحوث عن الفيروس واحللول 

املمكنة« ملكافحته.

واخلمول؟  بالدوار  تشعر  وأنت  استيقظت  أن  لك  سبق  هل 
أنه من  الغذائي قد يكون السبب في ذلك. في حني  نظامك 
من  بشريحة  واالستمتاع  الليل  في  االسترخاء  دائماً  املمتع 
هذه  فإن  الدهون،  على  حتتوي  صغيرة  وجبة  تناول  أو  البيتزا، 

األشياء في الواقع قد تعل نومك مضطرباً.
فيما يلي مجموعة من العالمات التحذيرية التي تدل على أن 
نظامك الغذائي يؤثر سلباً على نومك، بحسب ما أورد موقع 

“إم إس إن” اإللكتروني:
الشعور بالتعب

إذا  ولكن  كثيرة.  أشياء  نتيجة  بالتعب  الشعور  يكون  قد 
ذلك  يكون  أن  احملتمل  فمن  بالتعب،  تشعر  وأنت  استيقظت 
أثناء  املعقدة  الهضم  عمليات  ببعض  جسمك  مرور  بسبب 
نومك، خاصة مع أي أطعمة يكن أن تسبب لك ارتاع املريء 
أكبر املسببات  الببروني هي واحدة من  بيتزا  املعدة.  أو حرقة 
الرتداد احلمض بسبب الببروني وصلصة الطماطم احلمضية. 
إيقاظك  إلى  احلمضي  االرتاع  أو  املعدة  حرقة  تؤدي  أن  يكن 
عند  باإلرهاق  تشعر  وتعلك  العميق  نومك  وتعطيل  جزئياً 

االستيقاظ.
تشنج العضالت

إذا كنت ال حتصل على كمية كافية من املاء، فمن احملتمل أن 
عضلية،  تقلصات  ويسبب  باجلفاف  مصاباً  جسمك  يكون 
خاصًة عند النوم. يكن أن يتسبب شرب املاء في وقت متأخر 
من الليل باجلفاف، لذلك من املهم احلصول على كمية كافية 

من املاء طوال اليوم.
األرق

وعدم  باألرق  الشعور  في  سبباً  الشاي  أو  القهوة  تكون  قد 
أو  الشوكوالتة  مثل  أخرى  أطعمة  ولكن  النوم،  على  املقدرة 
التفاح، حتتوي أيضاً على مستويات عالية من الكافيني، والذي 
في  اجلسم  وبقاء  املركزي  العصبي  اجلهاز  تنبيه  على  يعمل 

حالة تنبه واستيقاظ لفترة طويلة.

احلاجة للتبول في الليل
النوم،  قبل  املاء  من  الكثير  وتشرب  باجلفاف  تشعر  كنت  إذا 
فمن احملتمل أنك ستستيقظ للذهاب إلى احلمام في منتصف 
املاء طوال  الليل. بداًل من ذلك، حاول شرب كمية كافية من 
اليوم حتى متنح نفسك متسعاً من الوقت للذهاب إلى احلمام 

قبل النوم.
اخلمول

إذا كان جسمك ال ير بدورات نوم كاملة، فمن احملتمل أن تشعر 
باخلمول في الصباح. من الواضح أن احلموضة املعوية واالرتاع 
احلمضي يسببان ذلك. إذا كنت تتناول وجبة خفيفة أو حتى 
على  فسيتعني  الليل،  من  متأخر  وقت  في  بعشاء  تستمتع 
تشير  النوم.  أثناء  وجبتك  هضم  خالل  من  العمل  جسمك 
والنوم،  الهضم  اضطرابات  بني  عالقة  وجود  إلى  الدراسات 
من  متأخر  وقت  في  وجبة  أي  تناول  عدم  األفضل  من  لذلك 

الليل قبل النوم.

موؤ�شر�ت تدل على �أن نظامك �لغذ�ئي يوؤثر �شلبًا على نومك

علماء: قد يكون �الأطفال �لناقلون 

�لرئي�شيون لفريو�ش كورونا

توصل أطباء من كوريا اجلنوبية إلى استنتاج مفاده أن األطفال ينتجون 
جزيئات فيروسية ملدة أسبوعني إلى ثالثة أسابيع، حتى في حالة عدم 
الرئيسيني  املوزعني  األرجح  على  يجعلهم  وهذا  املرض،  أعراض  ظهور 
إصابة  حاالت  أن  دراستنا  »أظهرت  الباحثون:  وقال  كورونا.  لفيروس 
كورونا  لفيروس  خفًيا  انتقااًل  تسبب  أن  يكن  الواضحة  غير  األطفال 
من خالل االتصال باآلخرين. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الدور الذي 
يكن أن يلعبه األطفال في انتشار فيروس SARS-CoV-2، وأيًضا أخذ 
الوباء”، حسب  ملكافحة  تدابير  تطوير  عند  االعتبار  في  احلقيقة  هذه 

.JAMA Pediatrics موقع
الشباب  املرضى  جسم  في  موجودًا  الفيروس  كان   ، املتوسط   في 
الكوريني الذين ظهرت عليهم األعراض ملدة 18-19 يوًما و14 يوًما في 
جسم حاملي COVID-19 بدون أعراض. يقول علماء كوريون إنه بالنظر 
إلى أن حوالي نصف األطفال املصابني يعانون من املرض بدون أعراض، 
الفيروس.  أهم حاملي  أحد  واملراهقني هم  أن األطفال  يكن استنتاج 

وفي رأيهم، يجب أن تؤثر الدراسة على قرار فتح املدارس واجلامعات.
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كلمات تقر�أ من 

�ليمني ومن �لي�شار

حلن عسل... تصبح: لسع نحل.
وكلمة انتحار... تصبح: راحتنا.

وكلمة حلب... تصبح: بلح.
من  بقراءتها  صقر...  وكلمة 

اليسار تصبح: رقص.

من عجائب �الأرقام

1111 = 500 + 0611
1222 = 600 + 1622
3333 = 700 + 2633
4444 = 800 + 3644
5555 = 900 + 4655

�ل�شحك خري دو�ء

�شيارة �شد �ل�شرقة:

البيضاء  أبي  سيارة  كانت 
القابل  الغطاء  ذات  املفضلة 
للطي في حالة سيئة، لكنه كان 
وعندما  منها.  التخلص  يرفض 
سرقت من موقف السيارات أمام 
ومع  العائلة  ابتهجت  مكتبه، 

ذلك اتصلنا بالشرطة.
فبعد  طويالً،  بهجتنا  تدم  لم 
رجال  أحد  بنا  اتصل  ساعة 
السيارة  »وجدنا  قائالً:  الشرطة 
تقريباً«،  متر  كيلو  مسافة  على 
وأضاف محاوالً إخفاء مرحه: »لقد 
وجدنا فيها بطاقة تقول: »شكراً 
نفضل  فنحن  حال،  كل  على 

السير على األقدام«.
عقول الصغار:

تفاحة  يأكل  الصغير  ابني  كان   
السيارة،  من  اخللفي  املقعد  في 
عندما سألني: »بابا، ملاذا تفاحتي 
فشرحت  االسمرار؟،  في  آخذة 
القشرة  أكلت  »ألنك  وأفضت: 
التفاحة  لب  فتعرض  اخلارجية 
بنيته  فغير  أكسده  الذي  للهواء 
آخر«.  لون  إلى  وحوله  اجلزيئية 
ابني  سألني  طويل  صمت  فساد 
كنت  هل  »بابا،  بنعومة:  بعده 

تكلمني؟«.
حلول نظرية:

   كان السبت »يوم التنظيف« في 
منزل األسرة القدمي. وما زالت أمي 
مغادرة  بعد  التقليد  هذا  حتترم 
أوالدها العش العائلي. وذات سبت 
مررت لزيارتها، فعجبت إذ وجدتها 
املفضل.  كرسيها  في  ترتاح 

فسألتها: »أتشعرين بتوعك؟«
   - ال، أنا على خير ما يرام. 
   - لكنك ال تنظفني املنزل.

   - بعد كل هذه السنوات وجدت 
في  كله  العمل  إلجناز  طريقة 
أن  ببساطة،  وهي،  الوقت.  نصف 

أنزع نظارتي!

ب�شمات

»الكذب، ضعف في النفس، 
وعيب في االخالق، وجناية في 

اجملتمع«... 
من اقوال شكسبير  

كلمة ومعنى:

�لقاهرة

القاهرة هي أم العواصم وأقدم املدن في التاريخ. ويرى علماء اللغويات 
اللغة املصرية القدية، وهي كلمة مركبة من  إلى  أن اسمها يرجع 
مقطعني »کاهي« وهي األرض، و »را« أو »رع« وتعني الشمس، أي أرض 
املدينة املشرقة. وهكذا يحمل لفظ »القاهرة«، معاني  أو  الشمس، 

اجلمال واجلالل واإلشراق والضياء. 

1-844-355-6939
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أنا أرى مصر كنسيج واحد فقط وأكره 
نسيجنَي!  من  تتكون  مصر  مقولة 
طبعاً أتكلم عن التعصب الكروي بني 
نسيجي األمة: األهلي والزمالك! وها 
قد سمعنا في األيام االخيرة املاضية 
العديد من املهاترات في هذا املوضوع!
يؤسفني ونحن وطن واحد، أن أسمع 
زملكاوي  مواطن  بني  كهذا  حديثاً 

وآخر أهالوي:
الزملكاوية  بتعداد  تستخف  انت   -

في مصر!
- عن أي تعداد تتحدث؟! أنتم ال متثلون 
5% من التعداد! مبعنى انكم أقلية...

بل وغير مرئّية أصالً!! 
من  اكتر  نحن  صحيح...بل  غير   -

ذلك... من أين لك هذا الكالم؟
متعصباً  لست  باملناسبة...انا   -
أصدقائي  معظم  باملرة...فأنا 
دائماً  لعلمك...وأهنئهم  زملكاوية 
حينما يفوزون في املباريات...لكن هذه 
إحصائيات  من  صديقي  يا  النسبة 

أعداد تذاكر املباريات!
نحن  كاذبة...  إحصائيات  هراء!!!   -
5%!  من  أكثر  لكننا  أقلية  بالفعل 
هناك أقلية مؤثرة وأقلية غير مؤثرة...

مؤثرة... أقلية  تأكيد  بكل  ونحن 
20%  من  بأقل  لسنا  اننا  لك  وأؤكد 

حضرتك! 
- هههههه...ومن اين لك بهذا الكالم 

الفارغ؟
- من إحصائيات نادي الزمالك...!! 

هذه  ساذج!  كروي  أنك  أعتقد   -
االحصائيات غير موثوق بها اصالً!!

املباريات  تذاكر  إحصائيات  وهل    -
موثوق بها يا عزيزي؟!...

.....

.....
الخ!!!

ويستمر النقاش العقيم!!
من الواضح طبعاً ان موضوع التعداد 
وفي  جداً!!!  الشائكة  املواضيع  من 
كل عام تتضارب اآلراء حوله وبشكل 

سخيف!!! 
هذا  في  وقال”  “قيل  هناك  أن  وطاملا 
األمر، يجب أن ندرك أن املوضوع أكبر 
اثنني... بني  يكون مجرد خالف  أن  من 
بل يتضمن في طياته سياسات عليا 
نتجاهل  أن  البد  هذا  وعلى  وخالفه! 
بال  انها  حيث  التعداد،  مصادر  كل 
لكن  متحيزة؛  إحصائيات  شك 

بتبجيل  نقوم  نحن  النقيض،  على 
لنستفز  الرسمية  اإلحصائيات 
غير  اننا  العلم  مع  البعض،  بَعضَنا 
جلمع  املتبع  باألسلوب  إطالقاً  ملمني 
إذا  وما  مصدرها  او  االحصائيات  تلك 
كانت قد متت بنزاهة ام ال... لألسف، 
نحن نحب األوراق الرسمية طاملا هي 
تغذي التعصب املوروث فينا!!! أما إن 
بالطعن  فنقوم  هوانا،  على  تكن  لم 
يا  تفكير!  دون  نزاهتها  وفي  فيها 

عزيزي...كلنا متحيزون!
لألسف، هناك أشخاص يهمهم جداً 
أن يظل اخلالف مستمراً بني نسيجي 
االمة، خوفاً على كراسيهم في إدارات 
معينة  فئات  إلرضاء  وهذا  األندية 
متشددة من املشجعني ال يبالون بتاتاً 
رياضي  ككيان  ككل  مصر  مبنتخب 

بني الفرق العاملية!!!
 10 أو   5 الزملكاوية  كان  لو  ماذا 
هذا  يشغل  أكثر؟!...ملا  أو  20%  أو 
أكثر من حجمه عند بعض  املوضوع 
املشجعني؟! هذا الفكر ما هو إال وليد 
نعاني  الذي  املزمن  الكروي  التعصب 
تشعر  أن  يهمها  فاألغلبية  منه!  
وبالتالي  قوية  أغلبية  بأنها  دائماً 

لألقلية  البد 
أيضاً  تشعر  أن 
ومن  بأقليتها 
ضعفها... ثمة 

لذلك تقوم األقلية على الدوام بالتذمر 
جميعنا  حقوقها...فبتنا  عن  والدفاع 
منهمكني في تقييم بعضنا، وأهملنا 
األداء، وهو االهم! وكثيراً  التركيز في 
ما نسمع البعض يقول: أنا زملكاوي 
ألني ولدت من عائلة زمالكاوية أو أنا 
أهالوية... بيئة  ولدت في  أهالوي ألني 

وكأنه ُعرف متوارث، وال خيار لي فيه! 
في  الضحالة  قمة  رأيي  في  وهذا 

الفكر الرياضي!
الكرة  بفهم  اهتم  منا  كل  فلو 
ويهتم  الصحيح،  مبعناها  والرياضة 
يكون  غيره...لن  بأداء  ليس  بأدائه، 
هناك تفرقة بني زملكاوي وأهالوي...بل 
التعتيم  سياسات  سوياً  وسنحارب 
عن  تعبر  الكروي...التي  والفساد 
أخيراً  وسنكف  موحشة!  سطحية 
مثل:  الكاذبة  الشعارات  ترديد  عن 
للجميع”  واإلستاد  للنادي  “الفريق 
كل  صدق  بكل  سنكن  وقتها  حيث 

احترام ومحبة لبعضنا البعض! 

دردشة... بالعربي الفصيح:
افهمها كما تريد!!

بقلم: مينا ماهر

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

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

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

اإلشعاعي للسماء للون األزرق.
السطح  حرارة  درجة  إلى   G2 الرمز  ويشير 
والتي تصل تقريباً إلى 5778 كلفن، )حوالي 
5500 درجة مئوية ( بينما يشير الرمز V إلى 
األساسي  النسق  من  الشمس هي جنم  أن 
صغير  جنم  بأنه  الفلك  علماء  يعتبره  أي 

وضئيل نسبياً، 
أكثر من  بريق  ذات  الشمس  أن  ويُعتقد   -  4
85% من جنوم مجرة درب التبانة التي هي في 
إلى  أقرب  وكنجم  حمراء.  أقزام  معظمها 

األجرام ملعاناً  أكثر  الشمس هي  فإن  األرض 
الشمس  هالة  وتتمدد  األرض،  سماء  في 
ما  مشكلًة  الفضاء  في  مستمر  بشكل 

يعرف بالرياح الشمسية. 
الرابعة من حيث  املرتبة  5 - حتتل الشمس 
إلى  األقرب  جنم  الـخمسني  ضمن  الكتلة 
سنة   17 مسافة  على  تقع  )جنوم  األرض 
ضوئية من األرض(، في حني أن أقرب النجوم 
من األرض بعد الشمس هو القنطور األقرب 

الذي يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية.  
والنجوم  اجملرات  الكون  في  شيء  كل   -  6
مدارها  في  دورتها  تكمل  فالشمس  تدور؛ 
اجملرية في حوالي 225–250  السنة  أو  اجملري 

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

احلضيض. 
األرض   إلي  الشمس  من  الضوء  ينتقل   -  8
الضوئية  والطاقة  ثوان،  و9  دقيقة   8 خالل 
التمثيل  لعملية  مهمة   الشمسية 
الضوئي وأيضا لتأمني مناخ وطقس األرض. 

الثقافات  بعض  وفق  الشمس  إعتبرت   -  9
القدية كإله.

ووفقا  البشر  كان  السنوات  مئات  وحتي 
مركز  هي  األرض  أن  يتصورون  ملعتقداتهم 
هي  األرض  أن  بل  الشمسية،  اجملموعة 
الشمس  بدوران  يعتقد  وكان  الكون  مركز 
حول األرض - وليس العكس - وكاد ذلك ان 
يكلف العالم الفلكي جاليليو حياته، ولكن 

أن مركز اجملموعة الشمسية هو  الصحيح 
الشمس 

حول  ومدارها  نفسها  حول  األرض  ودوران 
الشمسي،  التقومي  أساس  هما  الشمس 
بجميع  اليوم  السائد  التقومي  يعد  حيث 

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

الثابت الوحيد هو اهلل اخلالق.  
11 - سوف تختفي الشمس بعد حوالي 5 
مليار سنة ولكن قبل ذلك ستتمدد فتؤدي 
من  تباعا  تالمسها  التي  الكواكب  لتبخر 
األقرب ) عطارد (  إلي األبعد وضمنها األرض. 
12 - ظاهرة خسوف الشمس سوف تختفي 
بالقدر  األرض  عن  القمر  يبتعد  عندما 
املد  احلالة ستقل حاالت  الكافي، وفي هذه 
الثلث  الي  القمر  كتلة  عن  الناتة  واجلزر 
كتلة  بسبب  فقط  حينها  سيحدث  والذي 

الشمس.

12 حقيقة هامة حول جنم �ل�شم�ش 

ا.د. ناجي اسكندر
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حتدثنا في املقال السابق عن الصليب، وأوضحنا العالقة 
هذا  عن  اإلجابة  حاولنا  وقد  والصليب.  التجسد  بني 
كل  أن  وهو  فقط  واحدا  سببا  الى  أشرنا  وقد  السؤال، 
ما استخدم في هزية اإلنسان، أصبح اآلن بالصليب هو 
اإلنسان،  لهزية  أداة  هو  املوت  كان  فإن  نصرته.  وسيلة 
على  سلطانه  وأفقده  املوت  هذا  املسيح  أمات  فقد 
والسؤال  لنا.  نصرة  هو  املسيح  موت  فأصبح  اإلنسان، 
يختار  املسيح  جعلت  أخري  اسباب  هناك  هل  اآلن، 

الصليب؟ اإلجابة نعم.
 فاملسيح باختياره للصليب يعلن عن قبول جميع البشر. فحينما يبسط الرب ذراعيه 
على الصليب فهو بذلك يقبل البشرية كلها. يقول القديس اثناسيوس الرسولي: »إن 
كان موت الرب هو فدية عن اجلميع وبواسطة موته هذا نقض حائط السياج املتوسط 
وصارت الدعوة جلميع االمم فكيف كان ممكنا أن يدعونا اليه لو لم يكن قد صلب؟ ألنه 
بالرب  الئقا  كان  لهذا  ذراعيه.  باسط  وهو  إنسان  يوت  أن  يكن  وحده  الصليب  على 
أن يحتمل هذا املوت ويبسط ذراعيه، لكي بأحدهما يجتذب الشعب القدمي وبالذراع 
األخر يجتذب الذين هم من األمم، ويوحد االثنني في شخصه«. )تسد الكلمة 3: 25(. 
فالصليب هو إعالن لقبول اجلميع في شخص املسيح. هو احلضن اإللهي املفتوح دائما 
لقبول اإلنسان حتى في أصعب حلظات حياته، أو اكثرها ظلمة وابتعادا من اإلنسان عن 
مصدر احلياة. عزيزي القارئ، ألم تشعر ولو ملرة واحدة بالرفض من اآلخرين؟ سواء كان 
هذا الرفض في محيط العمل أو األسرة؟ ألم تشعر باليأس والفشل الروحي لكثرة 
خطاياك وضعفك وإنك غير مستحق أن تدعي ابنا هلل وال حتى أن تكون من إجرائه؟ 
اطمئن عزيزي فالصليب هو القادر أن يخرجك من بالوعة اليأس التي مازالت تبتلع كل 
الذين استسلموا لوجودهم فيها خانعني وخاضعني لها. أطمئن واكررها ثانيا وبكل 
ثقة الن كل مرة تدخل فيها الي الكنيسة، وتنظر الى يسوع املصلوب، ستجده باسطا 
ذراعيه لك لكي يحتضنك. أنه يقبلنا بكل ما فينا، حتى ولو رفضنا من اجلميع، فهو 

يقبلنا وبال شروط.  
السبب الثالث الختيار املسيح للصليب، هو قهر رئيس سلطان الهواء. فقد قيل عن 
الشيطان أنه رئيس سلطان الهواء )افسس 2: 2(. لذلك، اختار املسيح أن يعلق في 
اثناسيوس:«  القديس  يقول  وهنا  الهواء.   رئيس سلطان  يبيد سلطان  لكي  الهواء 
لقد جاء الرب ليطرد الشيطان ويطهر الهواء منه، مهيئا الطريق الى السماء وذلك 
باحلجاب أي جسده )عب 10: 20(. كقول الرسول: أي نوع من املوت يقدر أن يحقق هذا، 
إال املوت الذي يتم في الهواء، أي الصليب«. )املسيح في رسائل القديس اثناسيوس(. 
من هنا يتضح أن في الصليب متت النصرة على الشيطان. إن من يصرح مدعيا عدم 
القدرة على االنتصار على خطيئته، هو إنسان ينظر الي إمكانياته فقط، وال ينظر ابدا 

الي إمكانيات من صلب ألجلنا منتصرا لنا. 
إن كان املسيح بالتجسد قد أخذ طبيعتنا البشرية وأخذ كل ما لنا ما عدا اخلطية، 
لنفسه  املسيح  فأخذ  موته.  في ملء  اإلنسان  مع  ايضا  املسيح  اشترك  فبالصليب 
كل شيء حتى املوت ايضا. و في الصليب يظهر املسيح أنه رئيس الكهنة الذي يقدم 
الذبيحة، و هو الذبيحة ذاتها التي تقدم. وهذه الذبيحة هي الذبيحة الكاملة القادرة 

على تطهير العالم كله.  
عزيزي القارئ، تذكر أن الصليب هو قوة اهلل التي تغير اإلنسان. هو قوة اهلل التي حولت 
أدوات هزيتنا الي ادوات نصرتنا. أن الصليب هو إعالن لقبول اهلل الدائم واملستمر لنا 
بغض النظر عن خطايانا وآثامنا. أن الصليب هو سر النصرة علي رئيس سلطان هذا 

الهواء. وأن هذه الذبيحة لتطهير البشرية كلها.
إن احلديث عن الصليب ال ينتهي، بل إن عمل املسيح من أجل البشرية ال يكن أن يحد 
التي لم ولن تنتهي بعد،  او مجلدات. أن الصليب هو قصة احلب العجيب  في كتب 
فهي قصة حب بدأت في عقل اهلل قبل تأسيس العالم، ولم يكتب اهلل اخلامتة لهذه 

القصة، الن حبه أبدي ال نهاية له.

وداعا للشعور بالرفض!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

كورة  إلى  العبر  إلى  جاء  “وملا 
اجلرجسيني، استقبله مجنونان خارجان 
يكن  لم  حتى  جدا،  هائجان  القبور  من 
الطريق.  تلك  من  يجتاز  أن  يقدر  أحد 
وإذا هما قد صرخا قائلني: »ما لنا ولك 
قبل  هنا  إلى  أجئت  اهلل؟  ابن  يسوع  يا 
منهم  بعيدا  وكان  لتعذبنا؟«.  الوقت 
قطيع خنازير كثيرة ترعى. فالشياطني 
تخرجنا،  كنت  »إن  قائلني:  إليه  طلبوا 
فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع اخلنازير«. 
فقال لهم: »امضوا«. فخرجوا ومضوا 
اخلنازير  قطيع  وإذا  اخلنازير،  قطيع  إلى 
كله قد اندفع من على اجلرف إلى البحر، 
ومات في املياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا 
إلى املدينة، وأخبروا عن كل شيء، وعن 
أمر اجملنونني. فإذا كل املدينة قد خرجت 
أن  طلبوا  أبصروه  وملا  يسوع.  ملالقاة 
ينصرف عن تخومهم”. )اجنيل متى 8(.
للشياطني  املسيح  إخراج  حادثة 
عدو  تسلط  مظاهر  أحد  عن  تكشف 
تغرب  بعدما  اإلنسان  كيان  على  اخلير 
منذ  اهلل  عن  بعيداً  العالم  هذا  في 

سقوط آدم من الفردوس.
فيها  اعتادت  طويلة  عصور  مرت  لقد 
العبودية  مظاهر  على  البشرية 
للشيطان، ليس فقط داخلياً من جهة 
وقيم  الضمير  وتخريب  باخلالق  العالقة 
خارجياً  أيضاً  ولكن  ومبادئه،  اإلنسان 
كما  ظاهرة  حسية  مادية  بصورة 
من  خارجان  “مجنونان  اإلجنيل  وصف 
القبور هائجان جدا، حتى لم يكن أحد 
إن  الطريق…”.  تلك  من  يجتاز  أن  يقدر 
هو  خارجي  هياج  من  للعيان  ظهر  ما 
ينقل  الذي  الثائر  البركان  مثل  متاماً 
األرض.  باطن  في  غليان  من  يحدث  ما 
هو  الرجلني  لهياج  اخلارجي  فالوصف 
امتداد للتمزق والتشرذم لبنية اإلنسان 
الداخلية بسبب تسلط القوي الشريرة 
ألن  إال  هذا  وما  اإلنسان.  كيان  على 
من  النقيض  على  هي  اإلنسان  خلقة 
صورة  على  أصالً  مخلوق  ألنه  هذا 
لذا  وسالم،  خير  من  فيها  ما  بكل  اهلل 

فالصراع والتمزق حتمي. 
حادثة  أن  اإلجنيل  يذكر  فراغ  من  وليس 
املوت  أحاطها  قد  الشياطني  إخراج 

بالقبور  بدأت  فقد  ونهاية.  كبداية 
عن  فالتغرب  واخلسارة.  باملوت  وانتهت 
نبع  هو  اهلل  حيث  للموت،  قرين  اهلل 
احلياة. فمحنة سقوط اإلنسان تتلخص 
في ضياع احلياة وخضوعه ملصير املوت. 
اإللهي  القداس  أثناء  هذا  نتذكر  ونحن 
ونقول “أنا أختطفت لي قضية املوت”. 
آدم  أبينا  عن  ورثناه  الذي  هو  فاملوت 
أمر  نخالف  لم  فنحن  خطيته.  وليس 
من  فخرج  فعل،  الذي  آدم  ولكنه  اهلل 
وخرجنا  املوت  مملكة  إلى  احلياة  مملكة 

فيه ألننا كنا في ُصلِبه ومن ذرِّيته.
فاملوت بكل مظاهره من أمراض وكوارث 
األول  اإلنسان  عدو  هو  وحروب  طبيعية 
كل  البشرية  عاشت  لقد  واألخير. 
تاريخها في رعب وخوف من املوت. وكان 
هذا هو تشخيص الوحي اإللهي ملأساة 
البشرية )أنظر اآلية في نهاية الفقرة(، 
ومالكه   - للموت  أسيرة  وقعت  أنها 
الشيطان. لهذا فاخلالص ما كان ليتم 
بشرية  في  أخري  مرة  احلياة  بدخول  إال 
متاماً   … خارجاً  املوت  لتطرد  اإلنسان 
انسكبت  إذ  آدم،  خلق  في  مثلما حدث 
اهلل  “نفخ  عندما  آدم  في  اهلل  حياة 
حية”.  نفساً  آدم  فكان  آدم  أنف  في 
ويحل.  ينسكب  كيان  احلياة  هبة  فإن 
احلياة  دخول  استلزم  اخلالص  فإن  لذلك 
كيان اإلنسان بتجسد املسيح “فإذ قد 
اللحم والدم اشترك  تشارك األوالد في 
هو )املسيح( أيضا كذلك فيهما، لكي 
يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت، 
أي إبليس، ويعتق أولئك الذين  خوفاً من 
حتت  حياتهم  كل  جميعا  كانوا  املوت  

العبودية“ )الرسالة إلي العبرانيني (.
الرب  إعالنات  تتضمن  أن  عجيباً  وليس 
لإلنسان  خالصه  عن  املسيح  يسوع 
من معجزات  الكثير  على  كرازته  خالل 
وأيضاً  املوت.  مالك   - الشيطان  إخراج 
تكررت دوماً عبارته - له اجملد - ”مغفورة 
على  مترتبة  كنتيجة  خطاياك“  لك 
علينا“  مَتَلَّك  ”الذي  املوت  من  اخلالص 

)صالة القداس(. 
لنا  يصور  اإللهي في متي 12  الوحي  و 
اإللهي،  بتجسده  املسيح  حققه  ما 
اهلل  بروح  أنا  كنت  إن  ”ولكن  لإلنسان 

عليكم  أقبل  فقد  الشياطني،  أُخٍرج 
أحد  يستطيع  كيف  أَم   . اهلل  ملكوت 
)الشيطان(  القوي  بيت  يَدخل  أن 
تسلط  الذي  )اإلنسان  أمتعته  وينهب 
القوي  يربط  لم  إن  الشيطان(،  عليه 
)الدنيا(؟“،   بيته  ينهب  وحينئذ  أوال، 
مقيداً.  اآلن  الشيطان  أصبح  وبالتالي 
هذا نقرأه في )سفر الرؤيا 20(” فقبض 
هو  الذي  القدية،  احلية  التنني،  على 
سنة  ألف  وقيده  والشيطان،  إبليس 
األلف  نعيش  ككنيسة  اآلن  )نحن 
سنة منذ خالص املسيح(، وطرحه في 
الهاوية وأغلق عليه، وختم عليه لكيال 
األلف  تتم  حتى  بعد،  فيما  األمم  يُِضل 
زماناً  يَُحّل  أن  البد  ذلك  وبعد  السنة. 
يسيراً )أزمنة الضيق التي تسبق نهاية 
حني  الثاني  اجملئ  ذلك  وبعد  العالم(“. 
”وإبليس  يُطرَح املوت والشيطان نهائياً 
الذي كان يضلهم طرح  في بحيرة النار 

والكبريت“ .
وقيده  الشيطاَن  املسيُح  ربط  أن  ومنذ 
على  للمسيح  األلفي  امللك  ملدة 
تري  البشرية  تعد  لم  اآلن،  الكنيسة 
الشيطان  متلُّك  حاالت  من  الكثرة  تلك 
على كيان اإلنسان داخلياً وخارجياً كما 
كان قدياً )متي 8(. ولكن ألن الشيطان 
عالقة  إلفساد  محاوالته  في  ييأس  ال 
أصبح  الشيطان  وألن  باهلل،  اإلنسان 
مفضوحاً في أساليبه بفضل إرسالية 
اإلنسان  عالم  إلى  اهلل  ابن  املسيح 
بالتجسد االلهي” نحن ال جنهل أفكاره 
محاربته  في  الشيطان  حتوَّل  لذلك   ،“
إلى  اإلنسان  لكيان  متلكه  من  لإلنسان 
اإلنسان  نفع  فيه  ما  كل  في  دخوله 
في  يظهر  هذا  وجسداً.  ونفساً  روحاً 
ونتيجته  اخلنازير  في  الشياطني  دخول 
وبال  وعدم.  وموت  خسارة  من  احملتومة 
رأس  علي  كانت  اإلنسان  أديان  أن  شك 
الشيطان  استهدفها  التي  القائمة 
)أي من داخلها( . بل  لكي يخربها ذاتياً 
وإن تعدد أديان البشرية ما هو )في رأيي( 
الكثرة  أدار  لذلك  شيطانية.  ضربة  إال 
سبحانه،  للحق  ظهرهم  البشر  من 
أن  ”وطلبوا  بإحلادهم  القفا  وأعطوه 
ينصرف عن تخومهم“... والسبح هلل.

أخرج املسيح الشيطان وحرَّر اإلنسان ... فهل تسلل 
الشيطان إلى األديان ليهلك اإلنسان؟!

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )١٢0(

في مسيرتنا الروحية لرؤية الوحي اإللهي ملُلك الرب 
الكتاب  صفحات  بني  ملكوته  وإعالن  شعبه  على 
مرحلة  إلى  نأتي  الرؤيا،  الى سفر  التكوين  من سفر 
أخرى من رؤية كاتب الكتاب املقدس )الروح القدس( 
العجيبة بني صالح  واملفارقة  في إعالن ملكوت اهلل 
اهلل ومحبته لإلنسان وعشقه وشوق قلبه وشهوته 
باألحرى، أن يسكن كملك بني ملوك ويلتصق بشعبه 
اإلنسان من رتبة العبيد الى  وترقية  )ارميا 13_12(، 
رََفاُء،  وَالشُّ الرُّؤََساُء  َُّس  تََترَأ )بِي  وامللوك  الشرفاء  رتبة 
األَرِْض. )أم 8: 16( ... وبني رفض اإلنسان  ُقَضاِة  ُكلُّ 

املتمثل في شعب اهلل في القدمي لهذا امللك.
اخملزية،  املفارقة  تلك  من  أخرى  أمام حقبة  نحن  فها 
وهو  اال  للشعب  نبي  واول  قاضي  اخر  بزوغ  مرحلة 
الرب  إلى شخص  إشارة  والكاهن...  النبي  صموئيل 
الرَّبَّ  )َفإِنَّ  الكتاب  قال  كما  قاضينا  هو  الذي  يسوع 
َقاِضيَنا. الرَّبُّ َشارُِعَنا. الرَّبُّ َملُِكَنا ُهَو يَُخلُِّصَنا. )إش 

)22 :33
ففي سفر صموئيل االول يذكر الوحي احلالة الروحية 
احملزنة التي وصل لها الشعب وهناك إشارة واضحة 
الرَّبِّ  »وََكانَْت َكلَِمُة  للسبب وراء تلك احلالة اال وهو 

َكِثيرًا. )1صم 3:  رُؤْيَا  تَُكْن  َّاِم. لَْم  األَي تِلَْك  ِفي  َعزِيزًَة 
»)1

 Fresh كلمة   فبدون  شحيحة،  اهلل  كلمة  كانت 
من الرب وبدون رؤيا اجمح انا وانت و ندخل في حالة 
من الفتور والضعف الروحي ،  وحينئذ حتدث املفارقة 
رفضنا  وبني  لنا  العجيبة  الرب  خطة  بني  والفجوة 
نحن وتعطيلنا لعمل الرب... هكذا كان حال الشعب 
آنذاك، فينما نرى ضعف عالي الكاهن و فجور أوالده 
نرى أيضاً صورة أخرى تدل على أمانة الرب... أنه قبل 
أن ينطفئ سراج اهلل، يشق الرب طريقا آخر الختيار 
و  صموئيل وينتهي األمر مبوت لعالي الكاهن واوالده 
وسط  من  الرب  عهد  تابوت  أخذ  هو  األمر  في  احملزن 
عالي  كنة  أن  حتى  امللك،  حلضور  إشارة  وهو  شعبة 
“ايخابود”  اي زوال  الكاهن دعت اسم ابنها املولود  
اجملد و لم نسمع بهذا االسم فيما بعد على اإلطالق، 
ورغم ذلك يبقي الرب آمني الى األبد فكان مع شعبه 

في حروبه.
وكبر  شاخ  صموئيل  فبينما  املفارقة  حتدث  لكن 
معهم  الرب  عمل  على  من  أعينهم  الشعب  حول 
ونظروا الى صموئيل وكبر سنه واوالده الغير سالكني 

بالكمال ... وطلبوا طلب غريب اال هو أن يجعل لهم 
وهو  اال  لطلبهم  تبرريهم  هو  واألسوأ  ملكا عليهم 
ان يكونوا كسائر الشعوب؟! “َفاآلَن اْجَعْل لََنا َملًِكا 

ُعوِب”. )1صم 8: 5( يَْقِضي لََنا َكَسائِرِ الشُّ
وهنا عزيزي القارئ، يتحتم القلم علّى أن أقف وقفة 
عند هذان احلدثان ملا لهما من أهمية وعمق روحي أراد 

الروح القدس إن يشير لهم بكل وضوح:
اي كان  أو أشخاص  إلى شخص  ننظر  عندما  االول: 
هذا االسم ونحول أعيننا من على الرب ونتكل على 
آخر سواه اي كان هذا اآلخر، سواء في قوته أو ضعفه 
ستحدث املفارقة الغير مرضية للرب بكل تأكيد وهي 
أن نطلب ملك آخر غير الرب ان يلك علينا وهذا االمر 
جد خطير وظاهر بني صفحات الكتاب املقدس حتى 
الشعب  أقر  عندما  اجلديد  العهد  في  لذروته  وصل 
بكل وضوح ووصل بيهم احلال واحلاحهم وصراخهم 
ملك  لنا  ليس  علنا  واعترافهم  نفسه  الرب  لصلب 
ُخْذُه!  َفَصرَُخوا: “ُخْذُه!  للعار!  ويا  للخزي  يا  قيصر! 

اْصلِْبُه!” لَْيَس لََنا َملٌِك إاِلَّ َقْيَصرَ!”. )يو 19: 15(.
حذار أن يصل بنا احلال الى هذه املرحلة!!! ألننا حينئذ 
سنسقط في عبرة العصيان... وهذا طامة كبري!! 

مع  نسعى  أن  وهو  الثاني: 
نصير  أن  واخلزي  األسف  كل 
مثل باقي الناس، قالها أيضاً 
سفر  في  لدليلة  شمشون 
فقدت  أو  حلقت  ان  القضاة، 
كواحد  واصير  أضعف  نذري 
من الناس )قض16-11(، رغم 
نكون  أن  لينا  الرب  خطة  أن 

خاصة له، أن نكون ميراثه كما هو ميراثنا ...أن نكون 
نصيبة كما هو أيضاً نصيبنا ... “إِنَّ ِقْسَم الرَّبِّ ُهَو 

َشْعُبُه. يَْعُقوُب َحْبُل نَِصيِبِه. )تث 32: 9(”
القارئ العزيز... انت لست مثل سائر الناس، انت ابن 
للملك، انت حامل للحضور اإللهي، انت هيكل للروح 
انت   )6_3 )عب  اهلل  بيت  انت   )19-6 )1كو  القدس 
مميز جدا )مزمور 39( ألنك امتزت عجبا ليس لكونك 
برك...اطالقا...  ألجل  وال  الصالح  لعملك  وال  صالح 
كلمة  فيك  ووضع  املنتهي  حتى  احبك  اهلل  الن  بل 
الرب  ُملك  بالروح  أعلن  وملك،  ابن  لتكون  املصاحلة 
عليك وأعلن أيضا إنك لست واحد من الناس.... يتبع 

في العدد القادم.

ملكوت الله... �شيمتد )3(
...... َو�ُشْلَطاُنُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر. )دان 3: 100( َمَلُكوُتُه َمَلُكوٌت اأََبِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
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�شرييناجار

اجلري يطيل العمر!

 6835 ملسافة  العدو  نافيك«،  باهی  »جينا  الهندي  العدو  بطل  بدأ 
کیلومتر، متتد من مدينة سیریناجار في والية جاما وکشمیر الشمالية 

إلى رأس كوماري، وهي أقصى نقطة جنوبي الهند.
ويأمل هذا الرياضي قطع املسافة خالل ثمانية أشهر تتخللها 28 يوماً 

للراحة. ويقول جينا: إن أردت أن يطول عمرك فإجري!
ويبلغ جينا من العمر 74 عاماً ومتكن من أن يقطع ألف كيلو املتر األولى 

من رحلته وهو سليم معافي.

طوكيو

باروكات الكالب!

تزايد الطلب على باروكات الكالب في اليابان نتيجة تزايد عدد الكالب 
املصابة بالصلع. ويكن صاحب الكلب في اليابان أن يحصل على باروكة 
خاصة تغطي اجلزء الذي يتعرض للصلع في جسم كلبه نتيجة إصابته 

في مشاجرة أو حادث!

املانيا

االنتحار و�شنينه

ألفاً في السنة(، أجريت دراسة  أملانيا )13  املنتحرين في  تزايد عدد  مع 
إحصائية حول هذه الظاهرة، وجاءت نتيجتها كما يأتي:

نسبة االنتحار أعلى بني الرجال منها بني النساء.
من أهم أسباب االنتحار: مشكالت احلب واملرض واملشكالت العائلية.

غالبية املنتحرين يستخدمون السم.
)أكتوبر  شهري:  خالل  ذلك  على  يقدمون  السن  صغار  من  املنتحرون 
حاالت  فيه  تكثر  الذي  الوقت  ومارس(  )فبراير  شهرا  ويعتبر  ونوفمبر( 

االنتحار بني من جاوزوا الستني من عمرهم.
االثنني  بأن  ذلك  وراء  السبب  ويرجع  االثنني،  يوم  االنتحار  حوادث  تزداد 
یلی عطلة األسبوع يومي السبت واألحد، أي أن االثنني موعد استئناف 

العمل
وقد يلجأ صغار السن لالنتحار جلذب االنتباه إلى تعاسهم، على حني 

يكون هدف املنتحرين من كبار السن التخلص من احلياة!

ال�شني

ال�شجن لالأب ب�شبب احلب!

»زدا بخ«،  فتاته  الزواج من  زینبج« من  ابنه »دجن  األب على منع     أصر 
وأدخل ابنه مستشفى لألمراض النفسية؛ حتى ينس حبه! ولكنه خرج 
من املستشفى، ليرفع دعوى أمام احملكمة اتهم فيها والده مبنعه من 
الزواج. وقضت احملكمة بحبس األب 18 شهراً تطبيقاً للقانون، الذي ينع 

التدخل في حرية زواج اآلخرين!

ايطاليا

رئي�س بلدة تو�شيا مينع ارتداء 

الكمامة: »ل�شنا ل�شو�شا«

على عكس املتبع للحماية من عدوى فيروس كورونا املستجد، 
الكمامة  ارتداء  بحظر  أمرا  اإليطالية،  املدن  إحدى  رئيس  أصدر 

الواقية في األماكن اخملتلفة إال للضرورة فقط. 
توشيا  مدينة  بلدية  رئيس  سجاربي،  فيتوريو  لقرار  وطبقا 
فيتيربيسي، سيتم تغرمي أولئك الذين يرتدون القناع دون داع في 
هذه البلدة. األمر الصادر يحظر استخدام الكمامات في األماكن 
 6 الساعة  من  التجمعات،  حاالت  في  إال  واملفتوحة،  املغلقة 
صباحا إلى 6 مساء. وعلق سجاربي على قراره عبر حسابه على 
موقع »فيس بوك«، قائال: »فقط اللصوص واإلرهابيون هم من 

يخفون وجوههم«
بشأن   1977/533 القانون  على  قراره  في  »سجاربى«  واستند 
ال يكنك  أنه  الثانية على  مادته  في  ينص  الذي  العام،  النظام 
إخفاء وجهك: »يُحظر استخدام اخلوذات الواقية، أو أي وسيلة 
أخرى من شأنها أن تعل من الصعب التعرف على الشخص، 

في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور، دون سبب مبرر«.
وقال: »انها مدينة مغلقة للغاية، ولم يصب بكورونا أي شخص، 
لذا فما الداعي الرتداء كمامة في سيارة مبفردي أو إذا خرجت في 
نزهة مع زوجتي عندما يكون هناك مسافة بيني وبني اآلخرين أو 

عند تناول الطعام في املطعم؟«.
من ناحية أخرى، يرى فيتوريو سجاربي أن هناك تناقضا واضحا 
في تناول األشخاص للطعام بدون قناع ثم ارتدائه بعد االنتهاء 
منه أو عند مغادرة الطاولة، وهو »األمر الذي يعتبره هو شكال 
باالحتياجات الصحية«،  الذي ال عالقة له  التباهي  من أشكال 

حسب قوله.

اإثيوبيا

»غرار«.. �شجرة تتحول اإىل »قاعة 

موؤمترات«

اآلثار  بالعديد من  إثيوبيا  تزخر 
حتكي  التي  التاريخية  واملواقع 
وال  البلد،  هذا  حضارة  عن 
بل  األحجار  األمر على  يقتصر 
أيضا،  الشجر  إلى  ذلك  تعدى 
شجرة  قصة  تؤكده  ما  وهو 
حولها  البالد  شمال  عتيقة 
موقع  إلى  املنطقة  سكان 

ومقر رئيسي لتنظيم احتفاالتهم واجتماعاتهم.
وتتسع شجرة »غرار« في محلية فارطا بإقليم أمهرة شمالي 
إثيوبيا ألكثر من 2000 شخص، مما حدا بسكان املنطقة إلى أن 

يحولوها ملقر لالجتماعات العامة واملناسبات القومية.
وقالت يدنق أراجي، مسؤولة مكتب السياحة والثقافة مبنطقة 
فارطا بإقليم أمهرة، إن إدارتها تعمل على تعزيز السياحة من 
خالل احملافظة على املكتسبات الثقافية واالجتماعية، مؤكدة 
تارب  من  حققوه  وما  املنطقة  وأعيان  اجملتمع  قادة  دور  على 

مازالت ماثلة ولها أثرها على جيل اليوم.
هذه الشجرة لها ظالل ممتدة في شكل دائري يكن أن يجتمع 
وأشبه  الشكل  دائرية  فهى  شخص،   2000 من  أكثر  فيها 
لالجتماعات  كمقر  تستخدم  ومازالت  احلديثة  املؤمترات  بقاعة 
واالحتفاالت لسكان منطقة ونبروش في محلية فارطا بإقليم 

أمهرة شمالي البالد.
وتعرف  عاما،   150 بنحو  الشجرة  عمر  املنطقة  سكان  يقدر 
محليا باسم »غرار« وهي من األشجار املنتجة للصمغ العربي 

بحجم شجر الهشاب واملهوقني وأقرب إلى شجر السنط.
وتتميز الشجرة بكثرة فروعها وامتداداتها، حيث تتدلى فروعها 
إلى  ورعايتها  حمايتها  في  الفضل  ويعود  املكان،  تطوق  وكأمنا 

أندارجي أبرا من سكان منطقة ونبروش بإقليم أمهرة.

الواليات املتحدة

ابتعد عن االإنرتنت 48 �شاعة... 

واح�شل على 1000 دوالر

السموم  من  التخلص  مقابل  املال  على  احلصول  عليك  عرض  لو  ماذا 
الرقمية، أي أن تعيش دون إنترنت أو تكنولوجيا ملدة يومني.

 Satellite شركة  عرضتها  التي  الفرصة  بعد  حقيقة،  أصبح  األمر 
الريفية  املناطق  أكثر  في  اإلنترنت  نشر  في  املتخصصة   Internet
والنائية، والتي تتخذ من مدينة سولت اليك، بوالية يوتا األمريكية مقرا 

لها.
وعرضت الشركة حصول شخص واحد على 1000 دوالر مقابل العيش 
سيارة  منت  على  اإلنترنت،  عالم  عن  منفصال  كاملة  ساعة   48 ملدة 

تخييم مريحة وسط حديقة وطنية بالواليات املتحدة.
الصناعية  األقمار  مجال  في  األمريكية  الشركة  تخصص  ورغم 
واإلنترنت، فإنها تهدف بهذا التحدي إلى إيجاد طريقة ملساعدة شخص 
من  والتخلص  أخرى،  مرة  الطبيعة  مع  اإلنسجام  إلى  العودة  على  ما 

إدمان التكنولوجيا وسموم اإلنترنت.
أما سعيد احلظ الذي سيتم اختياره لتنفيذ التحدي، الذي سيسمح له 
بإحضار ضيف معه للمغامرة، فسيحتاج إلى استئجار سيارة تخييم، 
وسيتم استرداد تكلفتها بالكامل، والذهاب إلى موقع التخييم املفضل 
له في متنزه وطني أمريكي، لقضاء عطلة نهاية أسبوع كاملة بدون 

شبكة إنترنت.
واملشي  املتنزه،  داخل  للرحالت  األولوية  إعطاء  إلى  باإلضافة  هذا  كل 
ملسافات طويلة في الغابة، للتأمل في الطبيعة احمليطة وسط استرخاء 

تام دون “أنستقرام” أو “فيس بوك” أو حتى “واتساب”.
اتصال  نقطة  استخدام  عليه  سيتعني  الثانية،  الليلة  انتهاء  ومبجرد 
ملشاركته  باإلنترنت،  متصل  محلي  مطعم  إلى  الذهاب  أو  محمولة، 
مختلف  على  بها  قام  التي  الرقمية”  السموم  من  “التخلص  تربة 

الشبكات االجتماعية.
أما شروط املشاركة على موقع satelliteinternet.com فيجب أن يكون 
املتقدم في عمر 25 عاما أو أكثر، كما يجب أن يكون مؤهل للعمل في 
يكن  والية  أي  في  قانوني  بشكل  القيادة  على  وقادر  املتحدة  الواليات 
السفر إليها من أجل املغامرة، التي سيتم اختيار شخص واحد فقط 

للقيام بها عشوائيا، يوم 23 سبتمبر املقبل.

ترد�شتا

الورود تبطل اخلطبة!

فكر اخلطيب في أن يهدي خطيبته في عيد ميالدها الثالث والعشرين، 
الزهور،  يبيع  أعوام عمرها، فقصد محالً  بعدد  اليانعة  الورود  باقة من 
بنفسه،  انتقاها  التي  وردة  والعشرين  بالثالث  لترفق  بطاقته،  وترك 
وبالبطاقة كتب كلمات تهنئة تقول:  »خطيبتي احلبيبة.. إن كل وردة 
من هذه الورود الناضرة متثل عاماً من أعوام حياتك السعيدة«. واراد عامل 
الوردات  إلى  أخرى  وردة   12 عنده  من  فأضاف  )زبونه(،  إكرام  األمي  احملل 
الثالث والعشرين! وملا تلقت اخلطيبة باقة الزهور، وقرأت البطاقة؛ قررت 

إبطال اخلطبة!

1-844-355-6939
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Two weeks ago, Prime Minis-
ter Trudeau shocked Canadi-
ans by proroguing Parliament. 
This move shuts down all work 
being done in Parliament until 
September 23. That means no 
voting on laws, work on com-
mittees, or debates. The Prime 
Minister claims this time will 
allow the Government to fo-
cus on new COVID-19 recov-
ery measures, but the opposi-
tion believes there is a different reason to shut 
down the government. We believe he is hiding 
from the WE Scandal.

There is strong evidence that shutting down par-
liament is just a cover-up.

Parliament is not in session. Members of Parlia-
ment are in their communities having meetings 
and working on laws. We were set to return to Ot-
tawa on September 21st. The Government did not 
need time to put together a package, they have 
time.
The clear benefit of proroguing for the Govern-
ment is not the time. The benefit is that it shuts 
down the committees investigating the Prime 
Minister.
Over the last 2 months, the Finance Commit-
tee has been investigating the sole-source $900 
million contract given to the WE organization. 
Each meeting has shed new light on how much 
this looks like corruption. It is not just the hun-
dreds of thousands paid to the Prime Minister’s 
family members. The committee was the place 
where the Finance Minister admitted he took a 
$40,000-dollar vacation in 2017 from the WE or-
ganization and forgot to pay it back until the day 
he was going to be asked about his connections 
to them. While the Prime Minister and Finance 
Minister say there is nothing wrong with the con-
tract, the Finance Minister was forced to resign.
Recently, the committee was looking into the 
Prime Minister’s claim that Government bureau-
crats, not politicians were the ones who recom-
mended the WE organization for the contract. 
When the committee asked for documents from 
the Liberal Government, the documents they sent 
back were covered in black ink. One of the emails 
that was not covered in ink said the Prime Minis-
ter’s Office was weighing in. This fact shows that 
the opposite of what the Prime Minister claimed 
happened.  
The blacked-out pages also dew the attention 
of the House of Commons Law Clerk who has 
raised concerns about the withholding of infor-
mation from Parliamentary committees. 

Does this sound like a cover up to you?

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

Shutting Down Parliament

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

It is no secret that the Palestin-
ian question is at a complicated 
historical crossroads. For sev-
eral months now, its destiny has 
been played out in the unknown. 
All Palestinian channels of com-
munication with the Israeli and 
US sides have been paralyzed 
the day after Tel Aviv announced 
its intention to annex Palestinian 
territories. In the current situa-
tion, the chances of dialogue and 
the resumption of negotiations on 
any issue of the peace process are 
slim.
It is no secret either that the Pal-
estinian people have recently felt 
more suffering; the prospects for 
a political solution are dim and 
international actors have sus-
pended financial aid.
There is also no denying that 
most of the Arab and interna-
tional parties supporting the Pal-
estinian people and cause have 
been gripped by their internal 
concerns in recent times, amid 
the disasters and economic and 
human losses wreaked by the 
coronavirus pandemic.
Parallel to this strategic reality, 
not reassuring for the Palestinian 
cause and people, the diplomacy 
of the UAE has striven to lay the 
groundwork for regional secu-
rity and stability, solidify Arab 
national security and address the 
various sources of threat hang-
ing over all Arab societies. There 
was no alternative to a qualitative 
breakthrough.
The UAE is not a country that 
wants to make a role for itself. Its 
sensible leadership stands aloof 
from political noise and media 
hype. Rather, it focuses on what 
guarantees the security and inter-
ests of Arab societies and states, 
regardless of the misleading 
claims and false allegations made 
by the enemies of the Arab peo-
ple, whose motives we all know.
By definition, diplomacy is the 
art of negotiating for rights. Di-
plomacy is also that sine qua non 
of politics that must be main-
tained with others and not dis-
rupted. This explains the UAE’s 
willingness to avoid negotiations 
on the Palestinian question—
even if they are absent, inflexible 
or neglected—go down the drain.
Breaking off all contact and dia-
logue on the chances of a settle-

ment is the real danger on the 
future of the Palestinian people.
The UAE and Israel have reached 
an agreement that preserves the 
channels of communication with 
the Israeli government, under 
which Israel has committed itself 
to stop annexing Palestinian ter-
ritories.
The UAE has done so in sup-
port of the Palestinian cause 
and to safeguard the chances 
of a peaceful political solution 
and the rights of the Palestinian 
people. Their rights have fallen 
by the wayside because of their 
insistence on fruitless choices 
throughout the last seven decades 
of this long-standing conflict.
All this time, the Palestinians 
have gained only part of their 
rights through negotiations, dia-
logues and breakthroughs that 
have been achieved through ma-
jor political initiatives, although 
they have always faced suspicion 
and bad faith from extremists, 
hardliners and hijackers of the 
cause.
The UAE is an influential Arab 
country that has always upheld 
Arab interests, peoples, and 
causes. It cannot risk this status 
in lost cases. A state with deep-
rooted values and principles does 
not engage in fleeting propagan-
da. It sets milestones for security 
and stability and works with sin-
cere intentions and transparency.
Its orientations are clear to ev-
eryone. The UAE is hostile to 
extremist and terrorist ideas and 
organizations. It is committed to 
the values of tolerance, coexis-
tence and acceptance of others 
and sees this as the best way to 
bring about development and se-
curity for people.
By making a historic agreement 
with Israel, the Emirates is acting 
in the interest of the Palestinian 
people, the people of the region 
and the world. The UAE is put-
ting out the fire in this dangerous 
hotbed of tension and conflict 
where terrorist groups and their 
sponsoring regimes are stirring 
up chaos and unrest.
The UAE is leveraging its role 
and sense of national responsibil-
ity to remove the risk of violence 
spiraling out of control if Israel 
went on with the decision to an-
nex Palestinian territories.

In this way, it has provided the 
Palestinian people and leaders 
with a lifeline to preserve their 
rights, reopen avenues for a po-
litical settlement of the issue and 
create new opportunities for the 
peace process that was almost 
hopeless.
The UAE has no choice but to 
invest its wealth, resources and 
political means to remedy these 
difficult situations. Since 2011, 
the UAE bears the heavy respon-
sibility of countering the sources 
of danger and the threat of chaos 
in the Arab world.
The country continues its efforts 
in the tradition of the founding 
leader, Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan. The leader set 
out to support Egypt in the war 
of October 6, 1973. He had then 
stated his famous words: “Arab 
oil’s worth not more than Arab 
blood. ” Barely two years after its 
foundation, the UAE displayed, 
at such a pivotal moment in its 
history, that it was an active and 
responsible member of the Arab 
community and the global collec-
tive.
History teaches us that the rela-
tionship and unwavering support 
of the UAE to the Palestinian 
people in asserting their legiti-
mate rights, including their right 
to establish an independent state 
with Jerusalem as its capital, can-
not be questioned.

The UAE has never wavered 
in its support for the Palestin-
ian people in their plight. It has 
provided them with all forms of 
support at all stages of their just 
cause. Their dedication to this 
cause remains unchanged among 
their foreign policy priorities. 
They can only act within this 
framework, in order to preserve 
the legitimate rights of the Pales-
tinian people.
Direct bilateral relations with Is-
rael will enable it to play an ac-
tive and influential role in the se-
curity and stability of the region, 
in cooperation with sister Arab 
states. They will also promote 
a serious dialogue between the 
Palestinian and Israeli sides with 
a view to reaching a just political 
settlement.
Ottawa Institute For Near East 
Studies

The UAE’s breakthrough in the regional deadlock
Dr.Salem Al Ketbi  
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Loneliness and 
Health

There is an innate need for us, 
as humans, to interact with 
others. Feeling like we are 
loved, cared for, and support-
ed is essential. We want - and 
need- to feel that we belong, 
An  article I recently read tries 
to describe some reasons for 
why being lonely makes us feel 
worse. In simple words, feeling 
lonely induces a ‹stress response› 
in our bodies. Hormones, like 
cortisol, get released. Cortisol 
is also known as the ‘stress hor-
mone’. It is important for many 
functions, like lowering inflam-
mation. However, high levels 
of cortisol are harmful because 
it weakens our immunity. The 
theory is this: loneliness acti-
vates cortisol release, which 
dampens our immune response, 
makes us susceptible to illness, 
and affects our mood. Put it to-
gether, and you have an individ-
ual who is not feeling well physi-
cally, mentally, or emotionally.  
Think about what happens when 
you feel ‘lonely’. You likely feel 
isolated and alone. You want to 
feel as though someone is there 
to listen to you, comfort you, or 
simply be present. We are so-
cial beings. Having someone 
who cares for us is critical. This 
is especially important when 
we are faced with troubles, but 
we need to feel that we belong 
even when we are not in distress.   
 
One thing to take away from 
this is that it is okay to ask oth-
ers for support. It is normal and 
healthy to want to have ‘alone 
time’ sometimes, but when you 
are feeling down and need com-
fort, do not be ashamed or reluc-
tant to ask a loved one to be there 
with you. They might not solve 
your problems or remove your 
pain, but feeling surrounded by 
love and support can empower 
you and make you feel safe.   
 
Remember: you are worthy and 
deserving of love, respect, and 
support. Whatever you are going 
through, you are not alone - and 
you don’t need to be. Find some-
one who you know genuinely 
wants and is willing to support 
you, and take comfort in knowing 
that this feeling of belonging, of 
having someone around you, is 
normal and healthy. Your body, 
mind, and soul will thank you for it. 
P.S. Also remember that God is 
always there, even if you cannot 

find a physical being with you! 
God is watching you 24 hours 
a day, 7 days a week. He will 
NEVER leave you in isolation or 
despair, so do not hesitate to call 
on Him - He is literally a prayer 
away! Whenever I feel that no 
one understands or is around to 

help me, I turn to God. I know 
that He will always understand 
what I am going through, and His 
peace is unlike any other! Turn to 
the Bible for words of comfort, 
and ask God in prayer to fill you 
with peace, love, calmness, and 
strength. His love never fails!

I was horrified to see the news of 
the beheading of the statue of the 
Virgin Mary at Our Lady of Leba-
non Church in Toronto this past 
weekend. Acts of vandalism like 
this seek to intimidate and cancel 
public religious practice, and are 
emboldened by a broader sense 
of impunity for those who attack 
statues or monuments of any kind. 
Politicians, the media, and all of 
us must speak out when acts of vandalism like this target 
the Christian community or any other community. Unfor-
tunately, the response is often muted when the Christian 
community is the target. New Conservative leader Erin 
O’Toole was quick to speak out about this, but other lead-
ers have responded more slowly or not at all. Although 
the numbers are not as high for the Christian community 
as for some other communities, Christians are clearly still 
victims of hate-motivated crimes here in Canada. In the 
current political climate, those numbers are likely to in-
crease.
The attack on a statue of Sir John A MacDonald in Mon-
treal, also this past weekend, is in many ways very dif-
ferent than the attack on the statue of the Virgin Mary 
in Toronto. But in both cases, we see how people think 
their ideology justifies them to take the law into their own 
hands. This is a very dangerous trend. Sir John A Mac-
Donald was Canada’s first Prime Minister, and we remem-
ber him because of his enduring impact on our lives. If it 
wasn’t for him, Canada might not exist as a country at all.
Immigrants have come to Canada from all over the world, 
in large part because we are a rule of law country with a 
well-functioning peaceful pluralism. When we disagree, 
we resolve our differences through debate, not through vi-
olence. Unfortunately, the values of rule of law and peace-
ful pluralism are under threat by those who believe they 
can respond to perceived injustices through violence. Such 
people suggest that they “can not wait” for legal processes 
to run their course and must take the law into their own 
hands to advance what they believe to be just and right. 
But in the process, they unleash a dangerous lawlessness 
and chaos which leads to further violence and injustice.
Hopefully we will be able to find out who was respon-
sible for the attack on Our Lady of Lebanon Church, and 
what their particular motivations were. But it is clear in 
any event that they were acting in a climate where more 
and more people seem to think it is okay to commit acts of 
vandalism based on their ideology.
Our politicians must have the courage to oppose these at-
tacks and stand up for Canadian values such as peaceful 
pluralism and the rule of law. Without a strong response, 
this lawlessness will continue.
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My brother came to me in an anx-
ious manner wondering why my last 
two articles expressed no hope for 
a better job nor a better workplace, 
due to the unfair acts of some of 
the entrepreneurs and the business 
owners from one side, and some 
managers as on the other. “It left me 
with a bitter feeling” he added.
I smiled, calmed him down a bit, 
and said, before I explain to you 
why I see that the employment mar-
ket and the relationship between 
employers and their employees is 
going in an unfavorable direction, 
even before I state the many rea-
sons why this is happening, allow 
me first to remind you of the Article 
23 of the “Universal Declaration of 
Human rights”, which states:
(1) Everyone has the right to 
work, to free choice of employ-

ment, to just and favorable con-
ditions of work and to protec-
tion against unemployment. 
(2) Everyone, without any dis-
crimination, has the right to 
equal pay for equal work. 
(3) Everyone who works has the 
right to just and favorable re-
muneration ensuring for him-
self and his family an existence 
worthy of human dignity, and 
supplemented, if necessary, by 
other means of social protection. 
(4) Everyone has the right to form 
and to join trade unions for the pro-
tection of his interests.
Confidently I asked him, do you see 
any of these declarations prevail 
these days, after more than seventy 
years since the declaration of hu-
man rights came out?  
He stalled for a while, then with a 

lower voice he nodded his 
head, sadly saying, “Now 
I see...” I looked straight 
to him and said, I rest my 
case.
Although what was ex-
pressed in some previous opinions 
show no hope or little hope for the 
present and future value of human 
assets, there is always hope in a 
better future, and if there is no hope 
there is no life.
Nevertheless, for the hope to evolve 
into reality everyone must speak 
about the unjust situations, the 
abuse and exploitation of the work-
force. To have a better future we 
must be fearless of stating the truth. 
If there is a real democracy then we 
have the right to speak out, even if 
those whom we elect to stand up for 
our needs and rights are unwilling to 

fulfill their sacred duty, it 
is then that we have to re-
consider whom to choose 
in the future, those who 
owe nothing to the donors 
and wealthy supporters.

Yet above all we have to free our 
minds and souls from the non-dem-
ocratic, dark age rule, and pathetic 
concept of Political Correctness, 
which gives some people in power 
and, or, some people with signifi-
cant wealth, the right to run the so-
ciety in the fashion they desire. 
Indeed, political Correctness is the 
modern mother of all evil, and will 
be discussed thoroughly in our next 
meeting together.
We cannot cure the illness without 
first acknowledging it, without ad-
dressing the cause and remedy, then 
unquestionably, there will be Hope.

emad BarsoumThere will be Hope

- 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:


