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رمــــزي شنــــــودة

مدير التحرير

سكرتري التح

جريدة ت�صدر عن م�ؤ�س�سة غري ربحية كل ا�سبوعني

www.good-news.ca

ماجــــــــد قزمــان

توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا

حكومــــــة إنقــــــالب
«تــــرودو» داخــــــــل
تعتــــــزم «اإلخــوان»
جلــــب 50
وانشقاقـات٢٠٢١
متفائلني بالعام اجلديد
غالبية الكنديني
الـــف الجئ
ســـــــوري تهــــــــدد
جديـد خالل بنهايــــــة
اجلماعـــــة
عــام
�2016أمر ب�إغالق مقاطعة �أونتاريو
دوج فورد ي

� 24صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
gnjournal@gmail.com
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لالت�صال باجلريدة 1 844 355 6939

بابا نويل يف متاجر
ال�سعودية لأول مرة
يف تاريخ البالد
Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes
B.Com

We Register new corporations Nabil Faltas,

ﻋﺿﻭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻛﻧﺩﺍ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

Cell: (416) 903-7113

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

لالتص
3121
.com

بدايةيفمن 26
دي�سمربالغـاز الطبيع
فواتري
سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض
Personal | Corporate | Business

Bookkeeping - Tax Planningمركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

خدمات خاصة 3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.comمجيع جماالت التجميل
متخصصون ىف
 Nady Ibrahimللجالية العربية
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
Amal Youssef
عضو جمعية مستشاري
ومجيع انواع الليزر
الضرائب بكندا
Tax Specialist
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

hfayez@profactcpa.com

Tel.: 416-817-1560

 جميع انواع السيارات -شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة
للجالية العربية
 قياس السكر والضغط مجانا توصيل األدوية للمنزل مجانا -األدوية لكبار السن مجانا

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

Newmarket L3Y OB3

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

St . Mary Pharmacy

ص.امانى مريد
Sr. Mortgage
خدمات واسعار خاصة Advisor

 جميع انواع التأمني مقبولة -خصم خاص للجالية العربية يوميًا

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2

30 Harwood Ave
South
Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188

للجالية العربية

Tel.: 416-843-2227

ص .جناتي سمعان

905.771.0800

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

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

�إعـــالنـــــات
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محـــــــالت

 امام الكاتدرائية-  مادونا سابقا- آغابي

Aghapy
wide selection of
Mediterranean Food Products
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أغـابـي

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية
والعربية

نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما

aghapyconveniencestore

647-861-1566 : مخلص مرقس- 647-704-2482 :اشرف لوقا

Across from the new St. Mark Cathedral (West Side)

Steeles Ave. E
St. Mark

Ferrier St.

Tel: 905-604-9020
3636 Steeles Ave. E. #121

Aghapy
Store
Unit 121
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الأب مرق�س وخدمة الأخرين عرب  ٦عقود
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العدد ايضاً
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السعودية ألول مرة في
تاريخ البالد
.......................................ص11
من سيحصل على اللقاح
أوال...؟ ()2-1
هل ستكون الكلمة العليا:
للمال ..ام للسياسة ..أم
لعدد اإلصابات
.......................................ص14
فورد يتعهد بإجراء
اختبارات لساللة كورونا
اجلديدة باملطارات للقادمني
الى أونتاريو
.......................................ص9
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يوم الأربعاء ٬التا�سع من دي�سمرب رحل عن عاملنا رجل فا�ضل وهو الآب
مرق�س �إليا�س مرق�س� ٬أول كاهن يف �شمال �أمريكا ٫وم�ؤ�س�س الكني�سة
القبطية الآرثوذوك�سية بها ٬هذا الرجل العظيم الذي �سعدت
باجللو�س �ساعات طويلة ٬وحكي يل فيها عن دعوته
للكهنوت عام  ٬ ١٩٦٣ور�سامته ب�أ�سم الق�س مرق�س
يف �أغ�سط�س عام  ٬ ١٩٦٤ومتثيله للكني�سة القبطية يف
جممع الفاتيكان الثاين يف �سبتمرب من نف�س العام٬
ثم و�صوله �إيل تورونتو يف نوفمرب .وكذلك عن
ت�أثره بثالث �شخ�صيات يف حياته وهم البابا كريل�س
ال�ساد�س والبابا �شنودة الثالث والأنبا �صموئيل �أ�سقف
اخلدمات ٬و�ضغوط وحتديات اخلدمة يف بالد تبعد �آالف
الأميال عن الوطن الأم ٬وعن املتاعب التي حملته زوجته
معه لكني�سة وخدمة يف �أيامها الأويل .وعن اخلدمات الكثرية التي قدمتها
الكني�سة الأ�سقفية الكندية للكني�سة القبطية ٬وعن �إحت�ضان الكنائ�س
الغربية بكل حمبة لكني�ستنا القبطية ٬و�صلت لأن �أحدي الكنائ�س كانت
ت�ضع مواعيد قدا�سات الكني�سة القبطية ل�شعبها مل يريد امل�شاركة ب�صلواتنا
القبطية الأرثوذوك�سية .ق�ص�ص عن ت�سامح حمبة الكنائ�س امل�سيحية
لبع�ضها البع�ض ٬والتي نتمنى �أن تكون در�س يف املحبة لأجيال حالية.
وق�ص�ص �أخرى طريفة مثل تلك التي حدثت معه �أثناء �سريه يف �أحد
�شوارع روما �-أثناء م�شاركته يف جممع الفاتيكان عام  -١٩٦٤ليجد �شاب ًا
يجري خلفه ويناديه بالعربية« ٬ابونا  ..ابونا» ٬ويقول له هذا ال�شاب �أن

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

ر�أي املحـــــــرر

ابـرام مقــار

خطوبته يف نف�س اليوم وال يوجد كاهن قبطي باملدينة
وطلب منه �إمتام �صلوات اخلطوبه له وبالفعل �أجراها
له ٬وكيف �أنه يف منت�صف الت�سعينيات وبعد ع�شرون عام ًا من
ذلك الأمر ٬ا�ستوقفته �سيدة كانت يف زيارة البنها يف كندا
ُلتذكر ابونا ب�أنها كانت العرو�س التي �أجري لها الأب
مرق�س �صلوات اخلطوبة بال�صدفة يف ذلك اليوم .ومل
يخلو احلديث من الأمور ال�سيا�سية والتاريخية حتت
حكم امللك فاروق وجمال عبد النا�صر .هذا كان ما
�سمعته منه هو �شخ�صي ًا ولكن ما �سمعته عنه فكان
الكثري والكثري ٬فمن عا�صروه حكوا يل عن خدمته
التي �أمتدت من تورونتو �إىل مونرتيال �إيل نيويورك �إىل
لو�س �أجنلو�س ٬كيف كان يقود �سيارته ل�ساعات طويلة حتت
الثلوج لإمتام �صالة قدا�س ٬كيف انزلقت منه ال�سيارة على جانب
الطريق ليوا�صل ال�سري بعدها ل�ساعات لإمتام �صلوات زواج .كيف �أنه مل
ين�سي اوالده يف م�صر وكان يت�أثر مبا يحدث للأقباط وحقوقهم املنقو�صة
وا�ضطهادهم يف بالدهم .لقد عا�ش القم�ص مرق�س مرق�س قرابة  ٦عقود
خلدمة الأخرين فقط ٬وهو ما عرب عنه متام ًا جا�سنت ترودو رئي�س الوزراء
وهو ينعي الكنديني والأقباط يف هذا رحيل تلك القامة العالية.
وداع ًا الأب مرق�س مرق�س ٬كنت خادم ًا وديع ًا متوا�ضع ًا ٬كنت �أمينـ ًا يف
القليـل ونثق �أن اهلل �سيقيمك على الكثري� ٬أرقد يا �أبي يف �سالم حتى
نلتقي.
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�آ�سفون �أيها املا�ضي احلنون
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ملكانهم احلقيقي على خارطة
رُغم أنه ُعرض للمرة األولى
القيمة البشرية ،وللفوارق
على الشاشة الصغيرة عام
ُ
ستحقة لالحترام
مل
ا
اإلنسانية
1988م؛ إال أن ُمسلسل «الراية
ِ
وعدم التجاوز!
البيضا» مازال يستحوذ على
ثمة تعبير لذي ٌذ ُمتداول في
اهتمام ُكل ُمشاه ٍد ذوَّاق
اللهجة السورية يقول:
يُشاهده بعد أكثر من ثالثني
اخلسة براسه» ،أي أن
«كبرت
عا ًما على عرضه األول ،بتلك
ّ
هذا الشخص تضخم الوهم
احلبكة الدرامية املُتقنة التي
ُعرفت بها سيناريوهات املُبدع زينب علي البحراني -في رأسه فصار مغرورًا يُصدق
أنه بحجم وبأهمية من هم أكبر
«أُسامة أنور ُعكاشة» ،والرؤية
السعودية
وأهم منه ،وال يسعنا جتا ُهل دور
البصرية الرائعة للمخرج
املُتميز «محمد فاضل» ،مسلسل من وسائل التواصل االجتماعي «السوشيال
عصر كان أكثر رأفة بعقل ميديا» املُتاحة للجميع في «تكبير
ُمسلسالت
ٍ
نعد نرى ذاك
اإلنسان ومشاعره ،وأكثر احترا ًما لقيم
اخلسة» برؤوس كثيرين ،ولم ُ
َّ
ال ُّرقي اإلنساني وعلى رأسها الفن األصيل االحترام والتقدير الذي كان موجودًا قبل
عقود لإلنسان الذي ميلك قيمة معنوية أو
والثقافة احلقيقية.
يُناقش املُسلسل حكاية الصراع بني احلق قيمة مادية ممن ال ميلكونهما ،وصار املُتميزين
ُمتمثال ً بالثقافة واإلبداع ومنطق العقل ،بحاجة إلحاطة حياتهم بالسريَّة حماية
وبني الباطل ُمتمثال ً باجلهل والفظاظة ألنفسهم وجناحاتهم من أذى الفارغني.
بسلطة املال ،وكيف صحيح أن»فضة املعداوي» بطلة ُمسلسل
والسوقية مدعومة ُ
بجهالئه وتافهيه يستغل املال «الراية البيضا» كانت جاهلة وهابطة
أن الباطل ُ
إلعالء شأنه وإخراس كلمة احلق وخنق الذوق ،إال أنها كانت متلك الذكاء الفطري،
حياته ..الطريف في األمر أن تلك احلكاية واالجتهاد ،واملال ،وشبكات العالقات ،لذا
مباض ُكنا نعيشه في عاملنا العربي ،كان وقوفها في وجه «الدكتور مفيد
ذكرتني ٍ
ورمبا العالم ُكله (باعتبار اإلنسان هو أبو الغار» الديبلوماسي السابق ،حامل
زمان ومكان) ،حني كانت شهادة الدكتوراه ،عاشق الثقافة والفن
اإلنسان في كل
ٍ
وسلطته وبني واإلبداع ميتاز بشيء من التكافؤ بني كفتي
األزمة بني
جهل ميلك املال ُ
ٍ
وعي وثقافة ال ميلكانه ،وكيف أن ذاك املاضي ميزان الصراع ،لكن ما يحدث اليوم أنك ترى
صار ُمستحقًا للتوق واحلنني بعد أن صار «بغبغ بن بغبغينو» الذي ال يعرف اخلمسة
اجلهل والفجاجة وقلة الذوق قادرين على من الطمسة وال ميلك في عقله فكرًا وال
ً
قرشا يحشد «البغابيغ» من
ُمحاربة اجلمال والثقافة دون أن يكون للمال في جيبه
أو النفوذ دورًا في سيناريو األحداث ،لقد أمثاله بهواتفهم احملمولة ،وباقات إنترنتهم
وصلنا إلى مرحلة نرى فيها من ال ميلكون اجملانية ،وحسابات اسمائهم املُستعارة،
املال وال الوعي وال الثقافة وال املعرفة وال ملحُ اربة أشخاص حصدوا جناحهم عن جدارة
حتى األخالق الطيبة يعتبرون ُمحاربة من واستحقاق سوا ًء وصلوا إلى هذا النجاح
ميلكون نصي ًبا راق ًيا من املعرفة والثقافة على طريقة «فضة املعداوي» أو طريقة
واإلبداع والوعي الرفيع دون خجل ،ودون إدراك «الدكتور مفيد»

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

اميــــــل حـــــبيب �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
مينــــا غربيــــــــال املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
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«فلنتخل�ص من منظمة ال�صحة
العاملية» « ...تعالوا نكمل ملتنا
بعد كورونا»  ..يف امل�شم�ش!!

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

من منا لم يكن عام  ،2020عاما صعبا
عليه ،فقد فيه حبيب وغالي أو تعرض
ألزمة ،أو مر بظروف صعبة ،بسبب
الفيروس اللعني كوفيد املعروف مجازا
باسم كورونا؟ بالفعل كان عام ،2020
عاما صعبا ،وهو على األبواب ليرحل ،أمتنى
أن يرحل بأقل اخلسائر مع اقتراب نهايته.
عام رغم صعوبته ،لن يستطع أحد أن
ينساه أو يتجاهله ،سواء على املستوى
الشخصي أو على مستوى التأريخ .إنه
عام وباء كورونا الذي حبس العالم منذ
ديسمبر  ،2019عندما انطلق الفيروس
في مدينة ووهان الصني ،وبعد أن غزا
العالم ،مع بدايات مارس  ،2020وحتى
اآلن .هناك أكثر من  70مليون مصاب
بالفيروس ،وعدد يقترب من املليون فقد
حياته بسبب الفيروس اللعني.
نعم بدأت عملية التطعيم سواء للقاح
فايزر بيونتك أو لقاح مودرنا ،لكن عدد
يعتد به من العلماء يؤكد أنه يجب
استمرار احلفاظ على معايير السالمة
الصحية املتمثلة في التباعد االجتماعي،
ووضع الكمامة ،وغسل األيدي!! وهذا
كله يعيد لألذهان االشتياق إلي ماضي،
متى تعود ملتنا ،وتواصلنا مع اآلخرين،
مثلما كان احلال قبل ديسمبر 2019؟
بعد أن كانت صفة التواصل االجتماعي
من أهم سمات اإلنسان السوي ،حتول
أمناط احلياة ،ليصبح التواصل االجتماعي
ملمح من مالمح الالمسؤولية
الشخصية واجملتمعية ألنها تعرض حياة
اإلنسان واجملتمع للخطر.
على الرغم من النجاح في التوصل إلى
لقاح فاكسني للفيروس ،بدأت منذ أيام
عمليات اعطائه للفئات ذات األولوية ،إال
أنني مندهش من أنه حتى اآلن ال أحد
قادر علي حتديد من املسؤول عن إطالق
هذا الفيروس اللعني .من يدرس ويهتم
بتاريخ االوبئة في العالم يجد دائما أن
الفيروس كان ينتقل من احليوان لإلنسان.
أما في حالة كورونا فيتم التضليل على
بدايات الفيروس ،وهل هو حسب الروايات
من مرقة اخلفافيش ،التي يعشقها
الصينيون؟ أم أنه مخلق في معمل
مدينة ووهان؟ وهذه الرواية األخيرة ،هي
التي يدعمها الرئيس األمريكي دونالد
ترامب.
أما عن دور منظمة الصحة العاملية،
فهو بالنسبة لي ،رغم متابعتي لألمور
عن قريب ،غير واضح وغريب ،ويذكرني
تاريخيا مبا حدث بعد احلرب العاملية
األولي ،والدعوة والتنفيذ لهدم عصبة
األمم املتحدة ،التي كانت منظمة دولية
دون فائدة .فهل حان الوقت للتخلص
من منظمة الصحة العاملية ،هذه
املنظمة العاجزة ،وغير اجملدية ،واملقصرة

في أداء وظائفها حلماية الصحة العامة
لإلنسانية .إن دعوتي للتخلص من
هذه املنظمة العاجزة ،ال يعني صياغة
وتأسيس منظمة جديدة ،متتلك من القوة
واألدوات واآلليات ،ما ميكنها بفاعلية من
حماية الصحة العامة للمجتمع الدولي،
بدال من منظمة دولية يتمتع موظفيها
بوجاهة اجتماعية ومرتبات عالية ،دون
أن يكون لهم دور حقيقي في حماية
الصحة العامة للمجتمع الدولي.
على ما يبدو أن صياغة األمم املتحدة بكل
منظماتها الفرعية ،اصبحت مجرد
وجاهة دولية لبعض الدول ،وعندما
تريد دولة اتخاذ قرار لتصبغ عليه صفة
الدولية تلجأ لهذه املنظمات ،ولننظر
لطريقة تعامل ترامب على مدار سنوات
حكمه األربعة ملنظمات األمم املتحدة،
على أنها منظمات عقيمة وقاصرة
وعاجزة ،وغير قادرة على إدارة اجملتمع
الدولي عبر أعضائها.
إن اجملتمع الدولي ،بعد فيروس كورونا ،مير
مبرحلة مفصلية جديدة تتطلب البحث
عن صور وصياغات جديدة لضمان حياة
أفضل للدول وسكانها ،خاصة وأن من
أوجد حل اللقاح لم تكن األمم املتحدة
أو منظمة الصحة العاملية ،بل شركات
متعددة اجلنسية في األساس أمريكية
وأملانية ،هي من جنحت حتى اآلن في
التوصل إلى لقاح ذو فاعلية حسب
التقييم العلمي واخملتبري .ويكفي أن
نعرف أن الدواء الذي تعتمد الهيئة
الفيدرالية األمريكية لألدوية ،غالبية
دول العالم ،إن لم يكن كلها تعتمده
«عمياني!!» .وإن كانت بعض الدول
الغربية العتبارات كسب ثقة املواطن
في دولها ،تطلب من سلطات الصحة
الوطنية فيها دارسة الدواء أو اللقاح،
ولكن خالل أيام جندها هي األخرى تعتمد
الدواء.
السؤال الذي يطرح نفسه ،هل أصبحت
منظمة الصحة العاملية ،شأن منظمات
أخري تابعة لألمم املتحدة ،عبئا على اجملتمع
الدولي؟ هل هناك من آليات لتطوير هذه
املنظمات العاجزة ،أو هدمها والتخلص
منها مثلما حدث مع عصبة األمم املتحدة
بعد احلرب العاملية األولى وتأسيس
منظمة جديدة ،يفترض أنها كانت أكثر
فاعلية من العصبة؟
األيام القادمة ستكشف هل نستطيع
أن نتجمع مرة أخري بعد احلصول على
الفاكسني ،الذي مير بعمليات صعبة
في توزيعه ،وفق كميات محدودة على
السكان ،وفق أولويات معينة لفئات
محددة من السكان؟ أم أنه حتى بعد
احلصول على اللقاح سيكون من العسير
أن حلياتنا الطبيعية قبل ديسمبر 2019؟
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ارغمني يا اهلل...

ما بني تعرية “سيدة الكرم”
واستمرار سجن “رامي كامل”...
هل لألقباط وزن بعوضة؟!

عـادل عطيـة

بقلم:

جورج مو�سى
بعد �أربعة �أعوام انتظارا لتتحقق العدالة ،وبعد
�أربعة �سنوات انتظارا حتقيق وعد رئي�س جمهورية
جاء على �أكتاف الأقباط ،دفع الأقباط ثمن ذلك
غالي ًا ،وقال بنف�سه �أكرث من مرة �أنه رئي�س ًا لكل
امل�صريني!! وبعد �أربعة �سنوات
من اعالن فخامته وعظمته
و�سيادته على �شا�شات التليفزيون
�أن ما حدث لتلك ال�سيدة التي
تعرت على ال�شا�شات لن مير دون
حما�سبة اجلناة وا�صف ًا �سيدات م�صر
(جميعهن) بعظيمات م�صر ،قال
�سيدات م�صر (جميعهن) وهكذا
اعتربت ال�سيدة القبطية نف�سها واحدة من �ضمن
العظيمات التي حتدث عنهن �سيادته!
بعد �أربعة �سنوات انتظرت مقهورة �سيدة الكرم
ال�سيدة «�سعاد ثابت» حتقيق العدالة بعدما قام
بتعريتها متهمون معروفون للقا�صي والداين،
جاء حكم الق�ضاء ال�شامخ بتربئة املتهمني جميع ًا
وك�أن �سيدة مل تتعرى وك�أن كرامتها وج�سدها
ونف�سها و�شرفها و�شرف عائلتها مل ينتهك! وهنا
يجدر بنا ال�س�ؤال هل �أ�ستهان هذا النظام بعقول

وعر�ض و�شرف وج�سد الأقباط والقبطيات �إىل
هذا احلد؟! وبينما يقبع الآن و�سط تداول �أخبار
عن تدهور حالته ال�صحية والنف�سية ب�شكل خطري
النا�شط القبطي «رامي كامل» يف قرب من قبور هذا
النظام الذي يطلق عليه جماز ًا لفظ
«�سجن» منذ �أكرث من عام على
جرمية غري مفهومة وغري معروفة
وغري منطقية �إذا �صح اتهامه
كقبطي باالن�ضمام للمحظورة!
ويبدو �أن النظام مل يعد ي�شغل باله
حتى فكرة تلفيق التهمة ب�شكل
يبدو �أكرث �شياكة لي�صدقها العامة
حتى �أ�صبحت ال �أ�ستبعد باملرة �أن يتم اتهام كاهن
�أو �أ�سقف بتمويل جماعة الإخوان! فالتهمة جاهزة
كوجبة �سريعة بخ�سة الثمن رائحتها كريهة يتم
�أعدادها ب�شكل رديء يف ب�ضع دقائق ليلتهمها متهم
برئ يف ح�ضور جمتمع �صامت! الو�ضع �أ�صبح
ي�صيب بالغثيان! فهل يفيق هذا النظام حتى يحافظ
على قطاع معلوم مازال ي�سانده ويقف بجواره رغم
�أنه يدفعه دفعاً بالكفر بهذا النظام بل وب�أي بريق �أمل
يف حتقيق احلد الأدنى من العدالة لأقباط م�صر!

ارغمني يا اهلل على طاعتك.

مساندتك ومعونتك.

اخرسني قبل أن أنطق ،بكلمة« :ال»..

اخضعني بسلطانك ،واجبرني على طاعتك؛
فقد طال إنكاري لرأفتك ،ولطول أناتك ،وصاح
الديك ألف مرة ،ومرة ،ولم أحاول أن أنتبه ،وأن
أشعر ،وأن أبكي بكاءا مراً.
عمرة ،بالعمى
اصابتني لعنة العصيان ،امل ُ ّ
األسود.

 إال عند مجابهة الشر.انزع عني حريتي املقدسة؛ ألني جترأت ،ووطئت
عليها برغباتي الدنيئة ،وألتفت إلى املعصية،
وولغت فيها ،وأخذت ألتهم ثمراتها بشهية
مفرطة.
إلى ،تراني ،قد أدمنت إرادة التعدي،
أنظر ّ
وممارسته بغيرة التشبث واالمتالك.

لم أعد أعرف طريق جناتي.
خدعني الطريق الرحب ،واسال لعابي املفتقر
إلى تذوق العفة.

أريد أن أستولي على الغنم والبقر ،دون أن
يقاومني صموئیل!
أريد أن أدخل إلى بثشبع في أي وقت ،دون أن
يزعجني صوت ناتان!
أريد أن أعطي جزءا ً من ثمن احلقل ،وأسرق اجلزء
اخلاص بي ،دون أن يكشف خداعي بطرس!
...،...،...،
یا اهلل..
ال تنتظر مني صالحا ً في ظل احلرية املمنوحة
منك.
لن أكن طاهراً ،قدامك ـ كما يجب ـ ،برغبتي
العنيدة.
لن أكن قديساً ،في حضرتك ـ كما تريد ـ ،بدون

بت على شفا حفرة من الهالك املميت؛ فال
تنتظرني عند حافة اجلب العميق ،بل اقتحمني،
واختطفني :بلهفة حبك ،بقوة رعايتك ،برحمة
حمايتك.
أرجوك اختطفني يا اهلل ،وأنقذني قبل أن
أسقط في الهوة السحيقة ،حيث البكاء،
والعويل ،وصرير األسنان.
ضعني ،رغما ً عني ،على بداية الدرب القومي
الصالح الضيق.
قدني بعصاتك الغليظة ،حيث تريد إرادتك
الصاحلة لي ،ال كما أريد أنا الكفيف؛ لعلي أرى
عظمة أبوتك اخلالدة ،التي لم اكتشفها بعد في
ظل حريتك ،ووداعتك ولطفك ،وطول أناتك!...

غالبية الكنديني متفائلني بالعام اجلديد ٢٠٢١
يف �إ�ستطالع تابع جلمعية الدرا�سات الكندية و�أجرته ليجر� ٬أظهرت نتائجه �أن  70يف املائة ممن �شملهم الإ�ستطالع٬
متفائلون ب�ش�أن عام  ، 2021بينما �أفاد  15يف املائة ب�أنهم متفائلون للغاية .ويرجع �سبب هذا التفا�ؤل �إيل ظهور لقاح
كوفيد ١٩ -
كذلك �أظهرت النتائج �أن هناك  ١٠باملائه ي�شعرون بالت�شا�ؤم �إىل حد ما ب�ش�أن العام اجلديد  ،وقال  ٥باملائه �إنهم ي�شعرون
بالت�شا�ؤم ال�شديد.
وبح�سب الإ�ستطالع ف�أن �سكان كيبيك كانوا الأكرث �إيجابية ب�شكل عام  ،حيث �أفاد  87يف املائة عن م�ستوى معني
من التفا�ؤل  ،مقارنة بـ  84يف املائة يف بقية كندا.
�شمل اال�ستطالع �آراء  ١٥٢٨من البالغني الكنديني ٬ومت يف الفرتة ما بني � ١١إيل  ١٣دي�سمرب .كذلك وفق ًا للمعايري
املقبولة عموم ًا يف �إجراءات االقرتاع .

احلاجة �إيل التقدير
�أجمع علماء النف�س علي �أن احلاجة �إيل التقدير واالحرتام هما
من االحتياجات الأولية لدي الفرد ،و�أن تلك الرغبة ت�ؤثر
ب�شكل كبري علي �سلوكيات املرء وتعامالته مع الآخرين .فنحن
ن�ست�شعر ال�سرور والر�ضا حني ير�ضي النا�س عنا وال تخمد لنا
رغبة قط يف �إطرائهم لأعمالنا �أو يف ال�سعي لنيل �إعجابهم .وقد
يغايل البع�ض يف طلب الإعجاب �إيل درجة الت�سول ..فريوح يف
كل منا�سبة ي�ستعر�ض �إجنازاته ملتم�س ًا ثناء النا�س ومديحهم،
�أو يحاول �أن يبدو علي �صورة تغاير طبيعته فيدعي العلم
مث ً
ال ويتحدث يف مو�ضوعات معقدة م�ستخدم ًا �ألفاظ ًا قوية
ٍ
وتعبريات رنانة� ،أو يلغي �شخ�صيته متام ًا ويحاول �أن يقول و�أن
يفعل فقط ما يروق للآخرين حتي ينال ر�ضاهم .وبغ�ض النظر
عن �إن هذا ال�سلوك عادة ما ي�أتي بنتيجة عك�سية فينفّر النا�س
من �صاحبه ويفقده احرتامهم بد ًال من �أن يجذبهم �إليه ويزيد
�إعجابهم به� ،إال �أن الأمر الذي الجدال فيه هو �أننا كلنا ،علي
تباين �شخ�صياتنا ،نتوق للإح�سا�س بالتقدير واالحرتام ونحاول
احل�صول عليهما بطريقة �أو ب�أخري.
ومع ذلك ف�إن الغريب يف الأمر �أننا تعودنا علي بذل كلمات
التقدير والت�شجيع ب�سخاء لأنا�س ال يعنوننا يف �شيء يف حني

نبخل بها علي القريبني الذين ميثلون كل �شئ بالن�سبة لنا
والذين ي�ستحقونها �أكرث من �سواهم لأننا اعتدنا بكل �أ�سف �أن
ن�أخذ الأ�شياء باعتبارها �أمرا مفروغا منه و�أن نلتزم ال�صمت يف
غري موا�ضعه.
لنا �صديق �أعتز ب�صداقته طبيب جراح روي لنا ق�صة جناحه
نظرا
وتفوقه العلمي خالل �إحدي اجلل�سات احلميمة والنادرة ً
لكرثة م�شغولياته ..قال بخفة دمه املعهودة« :كنت �أخيب
تلميذ يف الف�صل ومل يكن لدي حافز يدفعني لال�ستذكار
دائما
فكانت درجاتي غاية يف ال�سوء يف كل العلوم .وكنت ً
معلمي حتي تعودت
�أتلقي التعنيف والتوبيخ من �أبي وجميع
ّ
عليهما ومل �أعد �أ�ست�شعر حرج ًا عندما يقوم �أحد بت�أنيبي
وتقريعي بل �أن اليوم الذي مل �أ�سمع فيه توبيخ ًا كان ما يتح�سب�ش
من عمري علي ر�أي ال�ست .وذات يوم حتول ملدر�ستنا مدر�س
ريا�ضيات جديد .كان �صغري ال�سن وبخالف �أقرانه كان
لطيف ًا ،حلو املع�شر ،جذاب احلديث ..مما دعا الكثريين من
زمالئي �إيل التعلق به وااللتفاف حوله� ..أما �أنا فربغم تعلقي
به �إال �أين مل �أحب �أن �أ�سمع منه ما ي�ؤملني �أو يجرح �شعوري
فوطنت العزم علي �أن �أبقي يف حايل و�أال �أحاول التقرب �إليه.

دوال �أندراو�س

وذات يوم بينما كنت �أ�سري وحيد ًا
يف حو�ش املدر�سة ٬فوجئت به
يناديني ..ووجدته ي�سري بجواري
وا�ضع ًا يده علي كتفي مثري ًا غرية
زمالئي املتفوقني الذين عجبوا
�أ�شد العجب لتف�ضيله �إياي عليهم .ثم قال يل باحلرف الواحد:
«�إنت من �أذكي و�أنبه التالميذ عندي يف الف�صل ..و�أنا �أتنب�أ لك
مب�ستقبل واعد»...ومل يزد..وال �أعتقد �أنه يدرك �إيل يومنا هذا
مدي الت�أثري الذي �أحدثته كلماته تلك يف حياتي  ..لقد كانت
نقطة حتول مل �أرجع بعدها للإهمال والتكا�سل �أبد ًا ولكني
عكفت علي حت�صيل درو�سي بكل همة ومثابرة كي �أثبت له
ولنف�سي �أنه قد �أح�سن الظن بي.
ما �أجمل الكلمة الطيبة وما �أقدرها علي فتح �أبواب القلوب
وعلي �إحداث تغيريات جوهرية وجذرية يف حياتنا وحياة من
حولنا �إذا قيلت ب�صدق و�إخال�ص�..إنها ت�صبغ احلياة ب�صبغة
لطيفة حمببة وجتعلها �أي�سر و�أهون احتما ًال وكل حماولة نبذلها
لت�شجيع الآخرين والتعبري عن تقديرنا ال�صادق لهم هي جديرة
مبا نبذله فيها من جهد.
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حدث يف هذه الدنيا

كيف و�صلت الينا �صورة «�سانتا كلوز» ...ال�سمني ذو الرداء الأحمر موزع هدايا الكري�سما�س
يرقد الطفل الصغير في فراشه ،وبالرغم
غطاء سميك فإنه لم
من أنه اختبأ أسفل
ٍ
رأسه حتته ،وراح مي ُّد عينيه
يستطع أن يُخفي َ
ما بني ساعة احلائط ونافذة غرفته ،ينتظر حت ُّقق
القصة التي سمعها اليوم في الفصل؛ ما
إن تنتهي الدقائق املتبقية من العام ،سيزوره
سانتا كلوز ومينحه هدية سخية مكافأة له
على تقديراته العالية طوال الشهر ،فهل
سيأتي حقًا؟
رجل عجوز اختار
عن
املتداولة
األسطورة
حتكي
ٍ
االنعزال عن البشر في القطب الشمالي ،وال
ِّ
عام ،بصحبة زالّجاته
يظهر إال مع نهاية كل ٍ
وحيوانات الرنّة الثمانية .ينزلق إلى داخل
البيوت ع ْبر املداخن ،ويترك حفنة سخية من
الهدايا تضمن ألصحابها فور استيقاظهم

أن يبدؤوا عامهم اجلديد بسعاد ٍة وبِابتسامة
عريضة على الوجوه.
أما عن الشخصية املنبع التي خرجت من
حتت عباءتها كل هذه احلكايات اخلرافية،
فهو نيكوالس الذي ُولِد عام  270ميالديًا في
مدينة باتارا ومنها انتقل إلى ميرا (دمير حال ًيا)،

مع بداية العام امليالدي اجلديد ... 2021
ماذا ميثل رقم واحد
يوم 1 / 1 /1م

في صباح يوم السبت  1يناير سنة 1
ميالدياً ،ذهب املوظفون إلى مكاتبهم،
وذهب التالميذ إلى مدارسهم ،لكنهم
لم يكتبوا في سجالتهم تاريخ ذلك
اليوم! هل تعرف ملاذا؟
هل ألنه كان عيد رأس السنة ،أم ألنه
كان عطلة أسبوعية؟
لم يكن هذا هو السبب ،فاحتفاالت
رأس السنة لم تكن معروفة ،ويوم السبت لم يكن إجازة أسبوعية .لكن أحدا لم يكتب تاريخ /1
1 / 1م ،ألن التقومي امليالدي لم يكن قد ُعرف بعد ،فمع أنه يؤرخ مليالد املسيح ،إال أنه أنشئ مؤخراً،
ومت تطبيقه فيما يقابل سنة  532میالدياً ...فيكون أول تاریخ میالدي مكتوب في السجالت هو
!532 / 1 /1
جواز سفر رقم 1
هذا اجلواز البد أن يحمله شخص هام جدا في الدولة ..في اجنلترا – مثالً  -يحمله األمير فيليب
(زوج امللكة) .لكن ملاذا ال حتمله امللكة؟ ألن امللكة ال حتمل جواز سفر!
اإلرهابي رقم 1
أول إمبراطورية للرعب والفزع تأسست في شيكاجو في العشرينات من هذا القرن .والرجل الذي
أسسها ولد في ناپولي سنة  ،1899ومات في أمريكا سنة  1947بعد أن كون أشهر عصابة للقتل
اجلماعي ،واإلرهاب ،واالبتزاز ،والتهريب ،وكل األعمال غير املشروعة .بلغ دخله من هذا النشاط
اإلجرامي  100مليون دوالر سنوياً! هل تذكره؟ اسمه آل كابوني!
كندا للبيع ..مبليم واحد!
هل تريد أن تشتري «بکندا»؟ إنها معروضة للبيع بتخفيض كبير ،بثمن ال ينافس .مبليم واحد
(بنس إسكتلندي)! هل تريد شراءها؟
نأسف ،فقد تأخرنا في نشر اإلعالن ألن البيع مت في سنة  ،1621والشاري كان سير وليم ألكسندر
والبائع امللك جیمس األول ....مبروك!
حديقة احليوان رقم 1
عزيزي القارئ ،إذا لم تكن إمبراطوراً ،فإننا نأسف ألنك لن تقدر أن تدخل حديقة احليوان رقم ( )1في
العالم .فهي مخصصة للترفيه عن اإلمبراطور .كان هذا القانون معروفا ً في الصني عند إنشاء
احلديقة سنة  1150ق.م!
أما املواطن العادي مثلي ومثلك ،فكان عليه أن ينتظر  3000سنة!؛ ليدخل احلديقة العامة رقم
 ،1والتي فتحت أبوابها للجمهور سنة  1793في باریس!
«بيج بن» تخطأ وتدق دقة واحدة بدال من «!»12
في برج البرملان اإلجنليزي ،توجد أشهر ساعة دقاقة في العالم ،وتسمى ساعة «بج بن» على اسم
الوزير الذي أنشأها سنة  ،1809فقد كان الوزير يدعی بنجامین ،وينادونه «بن» ،وكان ضخم اجلسم
فسموه الكبير  -أي «بج بن» .وظلت الساعة تدق بانتظام ،عددا ً من الدقات ،مساويا ً للساعة
التي تشير إليها.
مرة واحدة فقط أخطأت الساعة .إذ كان املفروض أن تدق  12دقة ،لكنها اختصرتها في دقة
واحدة .قال املهندسون أن السبب كان البرد الشديد ،كان اجلرس برداناً ...باملناسبة ،جرس الساعة
عند تثبيته أول مرة ،كان وزنه  16طنا!
فرق يوم واحد
ضرب رجل إجنليزي رجالً آخر فأصابه بجرح شديد .ومات الرجل بسبب جرحه ،وكان ذلك بعد سنة
واحدة ويوم واحد .وحكم على القاتل باإلعدام.
ولو كان موت املصاب تأخر يوما ً واحداً ،العتبر القاتل بريئا أمام القانون؛ فالقانون الغريب يقول:
«لو لم ميت الشخص املصاب بجروح (نتيجة اعتداء آخر عليه) في خالل سنة ويوم واحد من تاريخ
احلادث ،يحكم على املتهم بالبراءة حتى ولو توفي املصاب بعد ذلك متأثرا ً بجراحه!

وجميعها تقع حاليا ً في تركيا .وفي األخيرة ،مت
انتخابه أسق ًفا ،وعاش حتى مات بني العامني
 326و 341ميالديًا بعد ما كثرت روايات كرمه
وكراماته.
رف أن رجالً
رمبا أشهر هذه احلكايات ،عندما َع َ
نبيالً ،ض ّيق احلال ،عجز عن تدبير مهر بناته
الثالث فتس ّلل نيكوالس إلى داره وألقى ع ْبر
نافذته ثالث حقائب مملوءة بالذهب .وبخالف
تلك القصة ،فإن الرجل ك ّرس حياته وثروته التي
ورثها عن والديه اللذين ماتا في وباء ،ملساعدة
الفقراء ،واعتاد أطفال القرية أن يستيقظوا
ليجدوا العمالت الذهبية داخل أحذيتهم
فتعمدوا ترك نوافذ منازلهم مفتوحة ،ووضع
أحذيتهم على حوافها :طم ًعا في الذهب.
وعلى الرغم من أن أسقف ميرا آثر الصمت عن
أعماله الصاحلة ،فإن سرَّ خيرِه انكشف الحقًا،
َ
وعرف األهالي أن الهدايا الثمينة اجملهولة التي
كانوا يتلقونها مصدرها نيكوالس الطيب،
فخ ّلدوا ذِكره باحتفاالت شعبية بسيطة تُقام
في  6ديسمبر من كل عام كلما ح ّلت ذكرى
وفاته.
خالل القرنني  17و ،18عبرت حكايات القديس
نيكوالس احمليط األطلنطي ووصلت أمريكا عبر
املستوطنني الهولنديني الذين كانوا يعيشون
في والية نيويورك ،وإذا علمنا أن االسم األول
للمدينة كان «نيو أمستردام» (إشارة إلى
أمستردام ،عاصمة هولندا) ،ألمكننا تخ ُّيل
حجمهم ومدى تأثيرهم في وعي الوالية
البكر ،ويمُ كن اعتبار أن وصول صيت الرجل
ِ
إلى الواليات املتحدة كان نقطة حاسمة في
خلود سيرته ،بفضل تعطش اجملتمع الوليد ألي
دعائم فلكلورية يقيم عليها بنيانه اآلخذ في
التصاعد.
بالطبع لم تكن هيئة القديس نيكوالس
كالتي نراها اآلن في األفالم واإلعالنات ،وإمنا
رجل
اقتصرت أسطورته باخمليلة األوروبية على ٍ
نحيل ،يرتدي مالبس األساقفة التقليدية
وعباءة حمراء بسيطة ،له ُمساع ِدان َكنَسيان،
يستخدمون جمي ًعا اخليول لتوصيل ال َن َفحات
ألهالي الديار.
صبغت أمريكا صورتها اخلاصة على األسطورة،

فغ ّيرت من وجهه ووِجهته ،وتقري ًبا لم يشترك
األصل والصورة في الهيئة إال باللحية البيضاء
عدلت اسمه «سينتر
والرداء القاني ،كما ّ
كيالس» ( Sinterklaasلقبه الهولندي) فظهر
لقبه اجلديد «سانتا كلوز» ألول مرة عام 1773م
بإحدى الصحف احمللية.
يقال إن األمريكان استعانوا بهدايا نيكوالس
لتحويلها إلى «احتفال اجتماعي» ،مجردين
إياه بالتدريج من أي خاصية دينية وحتويله
ملناسبة أمريكية وعلمانية واجتماعية بحتة.
خاف الهولنديون من االنصهار في املستعمرات
اإلجنليزية ومن أن يذوبوا وسط سكانها،
وكوسيلة للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم
ّكون املثقفون من أنفسهم جماعات مقاومة
سموها ، Knickerbockersأحدهم هو املؤلف
واشنطن ايرفينغ الذي وضع كتابه «تاريخ
،وتضمن ق ًدرا كبيرا من
نيوورك» عام 1809
َّ
القصص األسطورية الهولندية ،وبالطبع لم
يغفل عن التعرض لبابا نويل بوصفه الرجل
السمني وذلك عام  1822والتي لعبت دوًرا
حاسما ترسيخ صورة الرجل اجلديدة ،فظهرت
ً
ألول مرة حيوانات الرنّة واملزلقة السحرية ،وأن
سانتا ضخم اجلثة معدته ُمستديرة كـ «وعاء
مليء بالهالم» وغيرها من التشبيهات الطرفة
التي ر سخت مظهر الرجل في عقول ّ
القراء
بينما يرسم صورة القديس نيوكوالس في
االيقونات الكاثوليكية بانه رجل نحيف ذو ذقن
ابيض قصير.

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
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عامل العقارات

ال�سبت  26دي�سمرب  - 2020ال�سنة الثامنة  -العدد ال�سابع وال�سبعون بعد املائة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

السوق يحقق اعلى رقم مبيعات لألن في 2020

عقارات نيوز

ون

منذ بداية الصيف واالنتهاء التدريجي لألغالق بسبب الكورونا واألرقام القياسية لبيع العقارات
تتوالي الواحدة تلو األخرى في جميع انحاء كندا وطبقا لهيئة العقارات الكندية فانه مت بيع
 511449منزل في الفترة من يناير الي نوفمبر  2020وهذا يفوق ارقام نفس الفترة من العام
املاضي  2019بنسبة  %10.5ويعتبر الثاني في تاريخ العقارات بعد عام  2016بفرق  .%0.3بينما
العام ادوارد
حققت األسعار ارتفاعا بنسبة  %14عناعداد :
يعقوبوصل متوسط سعر البيع للعقار
املاضي حيث
 603ألف دوالر وكان لكل من تورنتو وفانكوفر تأثيرا كبيرا في عدوى ارتفاع االسعار ،و اذا استمرت
سرطاننهاية العام رقما قياسيا في تاريخ
العقارات في
لصحةيحقق
ديسمبر ،رمبا
الدفع خالل
استخدمه نفس قوة
سوقخصوصا
األنسان
تسبب تهديدا
البعض انها
للبيع خالل العام واالنحدار الشديد
عرضت
التي
العقارات
اعداد
قلة
من
بالرغم
بكندا
العقاراتالذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
م اجلميلة الرئه
بيع العقارات لعام  2020فريدة من
رواية
ستصبح
ورمبا
الكوفيد.
ربيع
خالل
املبيعات
أرقام
اء اخلارجى فياملشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
بالنسبة لتوقعاتي فأعتقد انه سيكون
العقارات .اما
حلركة بيع
املسجل
التاريخ
هذا في
ى تكسية نوعها
الرادون املنطلق
األشعاع او الغاز
كمية
ويدعون ان
الكالم
ُ
هناك فترة تعليق لألسعار مع بداية العام اجلديد ورمبا انخفاضا طفيفا ويعزز هذا ما أعلن عن
لتشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
بداية فترة اغالق اخري بسبب تزايد معدالت اإلصابة بالكرونا ولكن مع بداية انحسار موجة الوباء
ورمباتعمقا
جديداكثر
ابحاث
يحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
يحدث هذا مع بداية الصيف .ومازلت
الى من
السوق
سيرتفع
اللقاحات
فعالية
خ واألحواض وثبوت
علىنفى
ألثبات او
ذلك.األن.
الشراء
عية االخرى أشجع

 ..وتأثرية على الصحة
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ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ،
وجميع صفحاتها باأللوان

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939

شعة يقول

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

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

ناجـي جرجـ�س

ناجـي جرجـ�س

Nagi Girguis

Nagi Girguis

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

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

عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

اف�سل خدمات للح�سول على
املنزل املنا�سب لعائلتك
مبقدم  ٪5فقط
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

* Independently Owned and Operated

sam.m.ibrahim@gmail.com

تفكرباملجانيف بيع او �رشاء عقار؟
هل
تقييم منزلك
اف�سل خدمات للح�سول على

هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية ع
اجلرانيت ....و

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية
عقارات جتارية و�سكنية
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السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

احتياجات ال
نعرف
و�سع خطة بيعلأننا
العربية ،لعائلتك
أ�رسة املنا�سب
املنزل
للح�سول على
وت�سويق
االحالم
منزل
امتالك
يف
امنياتكم
لتحقيق
بخطوة
مبقدم  ٪5فقط
خطوةعرو�ض ال�رشاء
معكماأف�سل
او البيع باف�ضل اال�سعار ..ات�صل الآن
فريق عمل لت�سليح
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
اي عيوب تعوق البيع
ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

خربة-ثقة-اف�ضل اخلدمات

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

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

* Independently Owned and Operated

To Advertise in
Good News
Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939

Office : 416 391 3232
استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
األحجار 0319

يعتبر اجلرانيت من اصلب
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
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موقع منظمة الصحة العاملية

ديلي ميل البريطانية

ال�صحة العقلية للمراهقني يف �أوروبا تتدهور بع�ض �أنواع الكمامات ميكن تعقيمها يف
امليكروويف ملدة  90ثانية

انخفاض معدالت التدخني وادمان الكحول
مقابل ارتفاع نسب اإلحباط خلف الشاشات
أظهرت دراسة أجراها الفرع اإلقليمي ملنظمة
الصحة العاملية في أوروبا ونشرت نتائجها
مؤخرا ً أن الصحة العقلية للمراهقني في القارة
تتدهور منذ العام .2014
وقالت الدراسة التي شملت  45بلدا ً أوربيا ً إن
واحدا ً من كل أربعة مراهقني يبلغ عن شعوره
بالقلق أو االنفعال أو صعوبة في النوم كل
أسبوع ،مشيرة إلى وجود فروق بني اجلنسني وفقا
للسن والظروف االجتماعية واالقتصادية.
وتبني أن حال الذكور كانت أفضل من اإلناث ،إذ
أفاد  % 41منهم بأنهم يشعرون بصحة عقلية
جيدة مقارنة بـ  % 33من الفتيات.
وقال املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
في أوروبا هانز كلوغ« :كيفية استجابتنا لهذه
املشكلة املتزايدة سيتردد صداها ألجيال» .
وجترى هذه الدراسة التي يطلق عليها «دراسة
السلوك الصحي لدى األوالد في سن الدراسة»،
كل أربع سنوات برعاية منظمة الصحة العاملية
في أوروبا ،وتفحص فيها صحة األطفال الذين
تبلغ أعمارهم  11و 13و 15عاماً ،وسلوكهم.
وأوضحت الدراسة« :یزید استخدام التواصل عبر
اإلنترنت مع تقدم السن» ،وقال  % 14فقط من
املراهقني إنهم يفضلون التواصل عبر اإلنترنت
على التحدث بشكل مباشر .كذلك أظهرت
الدراسة أن التدخني بني الشباب قد انخفض
منذ العام  2014بنسبة أربع نقاط مئوية بني
األوالد في سن  13عاما ً وسبع نقاط بني املراهقني
في سن  15عاماً» .وفي فئة البالغني  11عاماً،
قال  %5من الصبيان و %2من الفتيات إنهم دخنوا،
فيما أقر بهذا األمر  %29من الذكور و%27من
اإلناث في سن  ،15كما انخفض استهالك
الكحول بني املراهقني من  %38إلى .%35

نيويورك تاميز

خامت ذكي يتنب�أ بالإ�صابة بكورونا
جنحت شركة «أورا» الفنلندية من تطوير خامت
ذكي قادر على التنبؤ بإصابة مرتديه بفيروس
كورونا ،حتى لو كان يحمل أعراضا ً خفيفة ،وذلك
عن طريق قياس درجة حرارته.
ودرس خبراء من جامعة كاليفورنيا و ومختبرات
لينكولن األمريكي التابع ملعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا في الواليات املتحدة ،بيانات 50
شخصا ً يرتدون خوامت «أورا» وكانوا مصابني
بفيروس كورونا قبل الدراسة.
وكانت هذه أول دراسة تنشر بيانات من مشروع
يسمى  ، TeamPredictوهي دراسة تشمل أكثر
من  65ألف شخص يرتدون خامت “أورا” وجنح في
تسجيل درجات احلرارة ومعدل ضربات القلب
ومعدل التنفس ومستويات النشاط.
وثبت للباحثني أنه ميكن استخدام بيانات درجة
احلرارة من خامت “أورا” بشكل موثوق الكتشاف
البداية املبكرة للحمى ،وهو أحد األعراض
الرئيسية لفيروس كورونا واإلنفلونزا.
وأكد اخلبراء أنهم في حاجة إلى املزيد من
البيانات لتحديد ما إذا كانت اخلوامت أداة موثوقة
للكشف عن فيروس كورونا من عدمه ،ويأمل
الباحثون في الوصول إلى هذا الهدف بحلول
نهاية العام ،حسب ما ورد في صحيفة نيويورك
تاميز.

أظهرت دراسة جديدة أنه ميكن تعقيم بعض كمامات
الوجه من خالل وضعها في ميكروويف عالي الطاقة
بقوة  1800وات ملدة  90ثانية.
وميكن تنظيف الكمامات من طراز  N95التي يرتديها
العاملون في مجال الرعاية الصحية ،والتي تعتبر
املعيار الذهبي للحماية من جزيئات فيروس كورونا
احملمولة جواً ،باستخدام هذه التقنية.
وتظل املادة املصنوعة الكمامة منها سليمة ،بينما
يتم تقليل الفيروسات والبكتيريا إلى مستويات
مقبولة ،وميكن أن تخضع كمامة  N95للتعقيم
بامليكروويف  3مرات ،ومع ذلك ،فإن الكمامات اجلراحية
الزرقاء التي يرتديها أفراد اجلمهور بشكل منتظم
تفقد القدرة على تصفية الهباء اجلوي وتكون عدمية
الفائدة في حال وضعها في امليكروويف.
ويقول الباحثون إن القدرة السريعة على استخدام
معدات الوقاية الشخصية امللوثة وجعلها قابلة
لالرتداء مرة أخرى قد تكون مفيدة إذا كان هناك نقص
في األقنعة اجلديدة ،وفي الدراسة ،بحث العلماء في
طرق للسماح ألخصائيي الرعاية الصحية بإعادة
استخدام معدات الوقاية الشخصية في حالة
الطوارئ.
وأظهرت الدراسات السابقة أنه ميكن قتل فيروس
كورونا بسهولة عن طريق البخار ،لكن تأثير ذلك على
السالمة الهيكلية للكمامة ال يزال غير معروف،
لذلك وضع الباحثون الكمامة داخل معقم زجاجة
األطفال اململوءة باملاء .وعندما تضرب موجات الطاقة
العالية من امليكروويف املاء يتحول إلى بخار مما يؤدي
إلى تعقيم الكمامة.
وأفاد الباحثون في الدراسة أن استخدام امليكروويف
للكمامات اجلراحية األقل قوة أدى إلى فقدان كامل
لقدرتها على ترشيح الهباء اجلوي ألن مسامها تتسع
عندما تصبح رطبة.
وحقق الفريق أيضا ً في استخدام أفران احلرارة اجلافة
كنهج بديل ،مما يلغي احلاجة إلى استخدام البخار،
وكانت هذه الطريقة فعالة ولكنها استغرقت وقتا ً
أطول بكثير ،حيث كانت هناك حاجة إلى  90دقيقة
عند  70درجة مئوية خلفض مستوى البكتيريا إلى
مستويات مقبولة ،لكن هذه الطريقة جنحت مع
جميع الكمامات واألقنعة اجلراحية ،بحسب صحيفة
ديلي ميل البريطانية.

صحيفة «ذي فاميلي داي»

اقت�صاد منزيل
وافق رجل على أن تقص زوجته شعره عمالً مببدأ
االقتصاد .وهي اعتادت قص شعور األوالد ،لكنه ظل
قلقاً.
جلس في الكرسي متوتر االعصاب وأخذ يقرأ في
مجلة وهو ينصت الى صوت املقص .وكان على وشك
أن يقلب الصفحة عندما حتقق أعظم مخاوفه اذ
قالت له زوجته« :ال تقلب الصفحة يا عزيزي ،فانا لم
انته من قراءتها».
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صحيفة تاميز اوف انديا

�أف�ضل نظام غذائي للحماية من فريو�س كورونا
تشير دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي املعروف باحلمية
الكيتونية ،أو الكيتو دايت ،قد يكون مفيدا في هذا اجملال
بعد ثبوت مقدرته الكبيرة على خفض كتلة الدهون واآلثار
املضادة لاللتهابات واملناعة ،وبالتالي حتسن صحة القلب واألوعية الدموية.
وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن النظام الغذائي الكيتون يقلل من خطر اإلصابة بـ (،)19-COVID
وميكن للنظام الغذائي أن يحمي من األعراض احلادة لإلصابة ،وفقا لصحيفة “.”Times of India
ويالحظ اخلبراء أن“ :احملتوى املنخفض من الكربوهيدرات في النظام الغذائي يقلل من نسبة الدهون
والكوليسترول “الضار” في اجلسم  ،كما يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم”.
وقد أظهرت التجارب أن“ :هذا النظام الغذائي يزيد من مستوى أجسام كيتون البالزما ،والتي تتحكم في
اإلجهاد التأكسدي في اجلسم ولها تأثير مضاد لاللتهابات”.
كما أشار العلماء إلى أن النظام الغذائي الكيتوني يعزز تكاثر اخلاليا التي حتمل مستقبالت اخلاليا التائية
ولديها أنشطة مناعية ومضادة لاللتهابات.

وكالة االنباء االملانية

يف مو�سم �أعياد الكري�سما�س  ...ن�صائح ذهبية لتغذية �صحية
حذر املركز االحتادي للتوعية الصحية من أن تناول الوجبات
الدسمة خالل موسم األعياد واحتفاالت العام اجلديد
والكريسماس يشكل خطرا ً على الصحة ،بسبب السعرات
احلرارية الزائدة ،التي يكتسبها اجلسم.
وأضاف املركز األملاني أن قلة احلركة في ظل إجراءات اإلغالق
احلالية بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد تُزيد هذا اخلطر؛
حيث تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع قيم الكوليسترول ،ومن
ثم يرتفع خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ولتجنب هذا اخلطر ينبغي تناول الوجبات الدسمة باعتدال ،مع تناول احلساء والسلطة الطازجة ،كما
ينبغي استبدال احللويات باألغذية الصحية مثل اليوسفي واجلوز واللوز.
ومن املهم أيضا ممارسة رياضة املشي في الهواء الطلق بعد تناول الوجبات الثقيلة؛ حيث يساعد ذلك
على تنشيط عملية الهضم من ناحية ويعمل على خفض مستوى السكر بالدم من ناحية أخرى ،فضالً
عن تأثيره اإليجابي على احلالة النفسية واملزاجية.
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«�سيفيك ريفيفل» ت�شن حملة �ضد اغالق املدن
أرسلت الناشطة والعضوة في حزب احملافظني الفيدرالي غادة ميليك
رسالة تدعو الى القيام بحملة ضد االغالق املستمر للمدن بسبب كوفيد
–  ،19وذلك بحث الناس على
وضع الفتة امام منازلهم تقول
«االغالق يتسبب في الكثير من
األذى».
تقود احلملة حركة «سيفيك
ريفيفل» وهي حركة شعبية
تقوم على اشراك املواطنني
الكنديني ودافعي الضرائب في
عملية إحياء اجملتمع املدني
ومؤسساته وتعزيز العملية
الدميقراطية احلقيقية القابلة للمسائلة ،وتعزيز اخلدمات العامة في
مجتمع متنوع وتعددي ،وقالت السيدة غادة ميليك في رسالتها؛ ال ميكن
إنكار أن كوفيد –  19هو فيروس حقيقي ومثل االنفلونزا املوسمية  -ميكن
أن يكون قاتال لألشخاص الذين يعانون من بعض االمراض املصاحبة،
ومع ذلك عند التعامل مع كيان غير معروف نسبيا منيل أن جنعل احلال
أسوأ بكثير من املشكلة نفسها ،وال تختلف الطريقة التي تعاملت بها
حكومتنا مع وباء كوفيد –  19عن ذلك ،وعلي الرغم من الفقر الهائل
والم اغالق االقتصاد وغيرها من القيود التي تسببت في معاناة الكنديني
منذ شهر مارس املاضي ،فإن حكومات البلديات واملقاطعات تعتقد إنها
تفعل الشيء الصحيح لوقف انتشار املرض حتى ال متتلئ املستشفيات،
ولكن اآلن ومع انخفاض معدالت الوفيات بشكل كبير في أونتاريو فإن قرار
االغالق الثاني يسبب ضررا أكثر من النفع.
يقول العديد من أصحاب االعمال الصغيرة ،إنهم على وشك االغالق الى
االبد ،وهذا يعني أن العديد من االسر ستفقد قدرتها على كسب العيش،
وعالوة على ذلك فإن فقدان التفاعل االجتماعي وارتفاع معدالت البطالة،
يؤديان الى ارتفاع كبير في حاالت االكتئاب وإدمان اخملدرات وقضايا الصحة
العقلية والعنف املنزلي ،ومعدالت الطالق ،وينتج عن االغالق االقتصادي
منازل محطمة ،وأشخاص محطمون ،وال ينبغي استخدام هذا االغالق
كحل على مستوي املنطقة إينما يتم تنفيذه.
وتقول مؤسسة املبادرة «ولهذا السبب فأنا «غادة ميليك» وأصدقائي في
حركة «االحياء املدني» بدأنا حملة «الفتة على العشب» لتذكير كل من
إدارات البلديات وحكومات املقاطعات إن االغالق ليس هو احلل ولكن على
العكس من ذلك ،فهو ميكن أن يسبب ضررا أكثر من اخلير – آمل أن تفكروا
في وضع الفتة على العشب امام املنزل وأن تعلموا أصدقائكم عن ذلك،
وشكرا جلعل صوتكم مسموعا».

)Saturday, December 26 , 2020 - Issue (177

دوج فورد ي�أمر ب�إغالق مقاطعة �أونتاريو الت�شديد على اعادة اعانة الطوارئ الكندية ملن
تلقاها بال ا�ستحقاق  ...وترودو معلقا :ال تقلقوا
بداية من  26دي�سمرب
قرر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد أغالق املقاطعة
بداية من يوم  26ديسمبر للحد من تزايد أعداد املصابني
بكوفيد –  19وجتنب ازدحام املستشفيات ووحدات العناية
املركزة ،واملناطق الواقعة ضمن االغالق هي تورنتو وبييل
ويورك ووندسور وأسيكس وهاملتون ،وسيظل االغالق ساريا
حتى  23يناير  2021على االقل في  27وحدة صحية عامة في
جنوب أونتاريو ويظل االغالق ساريا حتى يوم  9يناير  2021في
املناطق الواقعة في شمال أونتاريو.
وقال دوج فورد «إن الفيروس ينتشر بسرعة من املناطق
التي بها حاالت كثيرة الى املناطق التي بها حاالت أقل ،وإذا
فشلنا في اتخاذ اجراءات االن فان العواقب ستكون كارثية»
وقد شكر عمدة تورنتو جون توري فورد على قراره بإغالق
املقاطعة وأيد هذا القرار ،قائال إن هناك حاجة حلماية صحة
السكان ،وبالنسبة لقرار االغالق فانه لن يسمح بإقامة
مناسبات عامة داخلية او جتمعات اجتماعية إال مع أفراد
االسرة نفسها.
حتث األوامر سكان أونتاريو على البقاء في منازلهم الى
أقصى حد ممكن وال يجب مغادرة املنازل اال للرحالت االساسية
مثل العمل وشراء البقالة او االدوية ولكن االغالق ال يعني
حظر التجول او القيود املفروضة على املسافرين ،ويطلب
من أي فرد يسافر داخل كندا الى مقاطعة اخرى خالل فترة
االغالق ،أن يعزل نفسه عند عودته الى أونتاريو ،وسيتم اغالق
املدارس االبتدائية امام التعلم في الصفوف الى يوم  11يناير
على االقل ،وتظل املدارس الثانوية مغلقة امام التعلم في
الصفوف حتى يوم  25يناير ،وتغلق جميع الشركات غير
االساسية ،ويسمح للمتاجر الكبرى باستيعاب  %25فقط
من قدرتها ،وقال دوج فورد «لقد استطعنا تقليل عدد
االصابات من قبل وميكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى».

وزيرة ال�صحة يف �أونتاريو ت�ؤكد:
لقاح كورونا لن يكون الزاميا

اتهام كنديني بعرقلة عمل ال�شرطة لت�صديها
مل�سرية مناه�ضة الرتداء االقنعة يف كاجلاري

وجهت شرطة كاجلاري اتهامات ضد خمسة أفراد اشتركوا في مظاهرة
مناهضة ألؤامر الصحة العامة اخلاصة بوباء كوفيد –  ،19وكان املئات من
املشاركني في املسيرة ال يرتدون اقنعة الوجه ،وذكرت الشرطة أن الوضع
تصاعد قرب نهاية املظاهرة عندما جتمع املتظاهرون حول رجال الشرطة
الذين كانوا يصدرون غرامات على املشاركني واتهمت الشرطة خمسة
منهم بعرقلة عمل ضباط الشرطة واالعتداء على ضابط منهم ومقاومة
االعتقال ولم تذكر أسماء املتهمني وال أعمارهم.
وقال رئيس شرطة كاجلاري مارك نيوفيلد «في كثير من االحيان يصبح
الوضع ديناميكي عندما يتجمع عدد كبير الى املتظاهرين» ،وقال ايضا
«ان ضباط الشرطة حاولوا في االسابيع السابقة للمظاهرة استهداف
املسؤولني عن املسيرة واصدار غرامات بحقهم ولكن قرر الضباط تغيير
التكتيك على أمل ابعاد الناس عن االشتراك في املظاهرات».
من جانبه قال عمدة مدينة كاجلاري في مؤمتر صحفي «إن املتظاهرين
هم ممن لديهم عادات سيئة ،ولقد سمعتموني أقول هذا من قبل:
إنهم يفعلون ذلك ألنهم يشعرون باإلثارة من القيام بهذا ولكنهم لن
يستطيعوا تغيير عقول الناس ،وهم يضيعون الوقت وهم في خطر من
اصدار غرامات في حقهم».

قالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستني اليوت إن لقاح
كوفيد –  19لن يكون الزاميا في أونتاريو كما أن رئيس
وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد كان واضحا في إنه يريد
أن يكون احلصول على اللقاح تطوعيا ,وال يريد ان يجعله
اجباريا ,وأشارت الوزيرة إلى انه من املتوقع ان يحصل
اكثر من نصف سكان أونتاريو على التطعيم بحلول
شهر سبتمبر القادم ولكن ال ميكن معرفة الرقم بدقة
اآلن.
واضافت إنه عندما يتعلق االمر باالفراد الذين يواجهون
«حاالت اعتالل جسدية» فإنهم غير متأكدين من
كيفية تلقي هؤالء االفراد للتطعيم ,وانه من الصعب
احلصول علي رقم محدد ولذا فنحن بحاجة إلى جمع
املزيد من املعلومات حول هذا ,وقالت الوزيرة أن لقاحي
شركة فايزر وشركة مودرنا ميكن فقط أعطاؤهم لالفراد
الذين يبلغون من العمر  18عاما فما فوق ,وذكرت أيضا
أن املقاطعة ستستخدم موارد القاطعني العام واخلاص
اللذان يقومان بدور هام في دعم وتخزين ونقل وتوزيع
وإدارة وتعقب ومراقبة االدوية مبا فيها اللقاحات في
املقاطعة ,ووفقا للمقاطعة فإن قنوات التوزيع ستعتمد
علي التفاصيل التي تقدمها احلكومة الفيدرالية حول
متطلبات التخزين ,مثل التخزين في درجة بردودة شديدة
ووقت االستالم واالفراد الذين لهم االولوية في تلقي
التطعيم ,وقال املسؤولني في حكومة أونتاريو أنهم
سيكونون جاهزين بحلول  31ديسمبر الستالم اللقاحات
ومن املتوقع أن يتم توفير اجلرعات االولى من اللقاح عام
.2021

في الوقت الذي يواجه فيه مئات االالف من الكنديني احتمال االضطرار
إلعادة االموال التي حصلوا عليها من االعانة املالية الطارئة ،قال رئيس
الوزراء جسنت ترودو «أن هذا ال ينبغي أن يكون مصدر ضغط وقلق ألي
سئل ترودو عن الرسائل التي بعثتها وكالة
شخص» ،وفي مؤمتر صحفي ُ
االيرادات الكندية الي ما يقرب من  441ألف كندي تطلب منهم سداد
بعض او كل املعونات الشهرية التي حصلوا عليها بحلول يوم  31ديسمبر
وكذلك تطلب منهم املزيد من املعلومات من أجل حتديد ما إذا كانوا
يستوفوا معايير االهلية للحصول على هذه املعونة.
قال ترودو «إن هذا يرجع الي أن بعض االشخاص ارتكبوا عمليات احتيال،
وإن بعض الشركات استفادت ايضا بطريقة غير صحيحة ولكن إذا ارتكب
الكنديون خطأ بحسن نية عند ملئ طلب االهلية للحصول على املعونة،
فلن يعاقبوا».
وقال ايضا «نحن لم نقدم الدعم ملاليني االشخاص الذين احتاجوا اليه
فقط لنسترجعه في عيد امليالد ،ونحن نشهد بالفعل أكثر من مليون
شخص اعادوا هذه املعونات التي حصلوا عليها دون وجه حق ،وذلك الن
الكنديون منصفون ومسؤولون» ،واضاف قائال «أنا ال أريد أن يكون هذا
إجهادا ماليا اضافيا في عيد امليالد الذي هو بالفعل ليس مثل كل عيد،
وإن الناس ميكن أن يشعروا باالطمئنان الى أن أي خطأ حدث بحسن نية
لن يعاقبوا عليه – وسوف نعمل مع الناس خالل االسابيع واالشهر املقبلة
لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه».
ومن املعروف إنه عندما مت اطالق املعونة املالية الكندية الطارئة ألول مرة
قالت احلكومة إنها ستتحقق بعد ذلك من أهلية الطالبني للمعونة
وسوف تسترد املدفوعات غير املشروعة وهذا جزء من عملية وصفها ترودو
بانها طريقة ملساعدة الكنديني على الثقة في مؤسساتهم خالل االزمة
واقتالع احملتالني ،وقالت متحدثة باسم هيئة الواردات الكندية للصحافة؛
إن االفراد الذين تلقوا رسائل ال ينبغي أن ينظروا اليها على إنها قرار نهائي
لسداد االموال ،بل إنها فقط للعلم بأن الوكالة ال متتلك حتي االن ما
يكفي من املعلومات عن مستلمي املعونات لتتأكد من أنهم أهال لهذه
املعونة الطارئة .

فورد يتعهد ب�إجراء اختبارات ل�ساللة كورونا
اجلديدة باملطارات للقادمني اىل �أونتاريو
تورنتو :قال رئيس وزراء أونتاريو دوج
فورد أن حكومته تخطط لتنفيذ
اختبارات الزامية في أكبر مطار في
تورنتو من أجل وقف دخول ساللة
جديدة من فيروس كورونا الى البالد.
وأدلى دوج فورد بهذه التصريحات
في مؤمتر صحفي وانتقد احلكومة
الفيدرالية لعدم اخذ التهديد الذي
تشكله الساللة اجلديدة من فيروس
كورونا على محمل اجلد ،وزيادة
إجراءات السالمة واالختبارات في
جميع املطارات الكندية.
وقال دوج فورد «أنا منزعج جدا
من التقارير عن ساللة جديدة من
فيروس كورونا ،وهي تنشر العدوى اكثر بكثير عما نواجهه او نراه وهذا
خطر حقيقي ،ونحن نحتاج ان نتأكد من ان حدودنا آمنة ،وان نتأكد من
تشخيص الفيروس قبل ان ينتشر في مجتمعنا» ،واشار ايضا «إن أكثر
من  64الف شخص ميرون عبر مطار بيرسون الدولي دون رادع ،كل أسبوع،
وال يتبع اي مسافر قادم الي البلد قواعد احلجر الصحي ،وان هؤالء الناس
يتجولون في الشوارع».
وأضاف قائال «أنا لن أنتظر احلكومة الفيدرالية وسوف نبدأ نحن باختبار
الناس في املطارات» ،وكان دوج فورد قد طلب من احلكومة الفيدرالية مرارا
إجراء اختبارات كوفيد –  19في املطارات ولكنها جتاهلت االمر» ،ولهذا قال
فورد «إذا كان رئيس وزراء كندا ال يريد أن يفعل ذلك سأقوم أنا بهذا ،ولن
أخاطر بسكان أونتاريو جملرد أن احلكومة الفيدرالية ال تريد اجراء االختبارات».
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«ال�شباب �شباب القلب» ....ن�صائح ل�شعور دائم بال�شباب

هل كذبت بشأن عمرك من قبل؟
رمبا إن كان عمرك يزيد على 35
عاماً ،فقد تكون اإلجابة نعم.
للنساء حساسية خاصة جتاه
أعمارهن ،وقد يخجلن من ذكر
عدد سنوات حياتهن كلها
فيختصرنها قليالً أو يكذبن جلعل أنفسهن
أصغر ،وهو كذب مقبول بني النساء ،مثلما هو
لیس مقبوال ً أن يسأل رجل امرأة ما عن عمرها.
رمبا يعكس الكذب بشأن عمرنا احلقيقي
حقيقة نفسية عميقة ،هي أنه مع تقدمنا
في العمر غالبا ً ال نشعر بأننا تقدمنا فيه فعالً،
فنحن نريد أن نشعر بالشباب واحليوية دائماً ،ألن
ذلك يجعلنا سريعني وأذكياء ولدينا مرونة في
العقل واجلسم وحالوة وأناقة في املظهر.
نصائح لشعور دائم بالشباب
وتقدم الدكتورة ميشال براون  3نصائح مهمة
تساعد في تقليل الشعور بأنك أكبر سنا من
عمرك احلقيقي ،وذلك في مقال لها على موقع
«سيكولوجي توداي» ( )Psychologytodayوهي:
* لست وحدك :فلو سألت أصدقاءك الذين
بعمرك عما يشعرون جتاه أعمارهم ،هل يشعرون
أنهم أكبر أم أصغر سناً ،فستعرف أنك لست
وحدك ،ومعرفة ذلك قد تؤدي إلى الشعور
بالراحة ومن ثم جتاوز هذه املرحلة وتقليل عمرك
الذاتي وحتسني ذاكرتك على املدى القصير.
* االنطالق واحلركة :وفقا للدراسة فإن
األشخاص ممن قاموا بنشاط بدني أكبر خالل
أوقات فراغهم ،صنفوا على أنهم ممن يشعرون
بأن عمرهم الشخصي أصغر كما أن ذاكرتهم
أقوى ،وقد تتعلق هذه النتائج بتأثير ممارسة
التمارين في الدماغ .فالتمارين ال ترتبط بنمو

“احلصني” فقط ،وهي منطقة
دماغية أساسية تشارك في
معاجلة الذاكرة ،ولكن ثبت
أيضا ً أنها حتسن مهارات الذاكرة
وتقلل من شيخوخة اخلاليا.
* متارين اليقظة :أي ممارسة
التأمل بشكل دوري ومنتظم مهمة،
فقد توصلت دراسة إلى أن املتأملني على
املدى الطويل أظهروا معدال ً أبطأ تدريجيا
للشيخوخة مقارنة بأولئك الذين لم ميارسوا
التأمل بانتظام ،وثبت كذلك أن متارين اليقظة
تعمل على تعزيز مهارات الذاكرة.
* البدء بشيء جدید :في دراسة أخرى عن
مجموعة من األشخاص الذين أطلق عليهم
“ ،”Superagersأي البالغون الذين تظل أذهانهم
وأجسامهم قوية حتى سن الشيخوخة ،اتضح
أن كل هؤالء األشخاص يشتركون في سمة
واحدة ،وهي أنهم يواصلون فعل أشياء صعبة
يتحدون بها قدراتهم ،ويستمرون في وضع
أنفسهم في مواقف يكونون فيها مبتدئني ال
يعرفون كيف يتصرفون.
وجد الباحثون أن هؤالء األشخاص يتحدون
أنفسهم لتعلم مهارات جديدة ،وإنشاء عالقات
جديدة ،والقيام مبهام جديدة ،يتعلمون اللغات
ويبدؤون وظائف جديدة ،ويجربون ألعابا ً ورياضات
مختلفة.
إذا كنت تريد حقا ً االحتفاظ بشعور الشباب
ألطول مدة ممكنة يجب أن تطور القدرة والرغبة
لوضع نفسك عن طيب خاطر في احلالة “غير
املريحة” لكونك مبتدئا ً ال تعرف شيئا ً عن
موضوع أو مهارة جديدة تتعلمها ،وذلك مرارا ً
وتكراراً.
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كيف تختارين اخل�ضار والفاكهة
عند شراء اخلضروات ،من املهم ج ًدا التنبه إلى
نوعيتها حتى حتضري بها أشهى املأكوالت
وبجودة عالية .إليك طريقة اختيار اخلضروات
املمتازة حتى تصبحي محترفة! فعند الشراء
عليكي ان تختاري:
 البرتقال الناعم. الباذجنان الرومي اخلفيفة ويلمع. الكنتالوب اخلشن. الفراولة الصغيرة البلدي. اخليار اخلشن البلدي لون قامت وغير معوج. الباذجنان احملشي الصغير الطري غير معوج. اليوسفي اخلشن. الكمثرى احلجم الوسط وفيها لون حماربسيط.
 البطيخ بعنقود ناشف وتكون بـــــ «ترن». الرمان بالضغط على القشرة يفرقع وتقيلة. البصل املقفول من عند الرأس وناشف وغيرمزرع.
 البامية الصغيرة. -الكوسة اخلشنة اخلضراء.

 البلحة السميكة بلون أحمر داكن. اجلوافة حجم وسط لون أبيض الناعمة. الليمون الناعم. القلقاس املدور. الكرنب «تطبل» وغير مكتومة وخفيفة. الكابوتشا مكتومة وتقيلة. الكاكا الطرية. الكيوى الناشفة. الطماطم البلح أحسن من املدورة. الفلفل ذو الــــــــ  4قواعد أحسن من .3 السمك عيونه تكون بتلمع. -البطاطا احلمراء.

قناع الفحم ..ع�صا �سحرية لب�شرة نقية

يعد الكربون النشط ( )Activated Carbonمبثابة عصا
سحرية للتمتع ببشرة نقية؛ حيث إنه يحارب الشوائب
والبثور والرؤوس السوداء.
وأوضحت مجلة “فرويندين” األملانية أن ماسك الكربون
النشط يعمل على تخليص البشرة من األوساخ
واإلفرازات الدهنية الزائدة ،كما يعمل على تصغير حجم
املسام.
وأضاف اجمللة املعنية باملوضة واجلمال أنه ميكن استخدام
الكربون النشط املعروف أيضا “بالفحم النشط”
كمستحضر تقشير ،وذلك إلزالة اخلاليا امليتة ،ومن ثم
التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية.

من جتارب الأخريات :لإزالة البقع ال�صعبة

بقعة الطالء الزيتي :ادعكي مكانها جيدا ً
بالتربنتينا أو البنزين.
بقعة احلبر :بلي البقعة على الفور باملاء البارد أو
احلليب ثم قومي بغسلها جيداً ،فإذا لم يختف
أثر البقعة متاماً ،فيمكنك استعمال حامض
األوكسليك بالنسبة لألقمشة البيضاء ،أما
األقمشة امللونة فاستعملي مقدار ربع ملعقة
صغيرة من برمنجانات البوتاس مع كوب كبير
من املاء.
بقعة احلشيش األخضر :اغسلي القماش
املصاب باملاء والصابون ،ثم انقعي مكان البقعة

في وعاء به مادة منظفة.
بقعة الدم :إذا كانت حديثة انقعي الثوب في
ماء بارد ،ثم اغسليه جيدا ً أما إذا كانت قد
ثبتت بعض الشيء؛ فيمكنك إضافة كمية من
ملح الطعام إلى املاء ،ثم اغسليها بالطريقة
العادية.
بقعة البيض :ضعي بعض املاء البارد على مكان
البقعة ثم اغسليها جيدا بعد ذلك.
بقعة الشاي أو القهوة أو البيبسي کوال:
اغسلي فورا ً مكان البقعة مباء في درجة الغليان،
ثم ادعكيها بعد ذلك باستعمال البوراکس.

املعاطف تت�ألق ب�ألوان زاهية هذا ال�شتاء
أوردت مجلة « ”Elleأن املعاطف
تتألق هذا الشتاء بألوان زاهية
وجذابة لتشيع البهجة والسعادة،
وتكسر كآبة األجواء السائدة
خالل فصل الشتاء.
وأضافت اجمللة املعنية باملوضة
واجلمال أن املعاطف ،سواء كانت
مصنوعة من اجللد أو الصوف
أو الفرو االصطناعي ،تتخلى
هذا املوسم عن األلوان احملايدة
كاألسود والرمادي ،وتزهو بدال ً من ذلك باألخضر واألصفر واألزرق واألحمر والوردي والبنفسجي
والبرتقالي والسماوي لتمنح املرأة إطاللة جذابة تخطف األنظار.
وميكن تنسيق املعاطف مع إكسسوارات ذات ألوان متناغمة إلضفاء ملسة أناقة وفخامة نهائية
على املظهر.
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�إعـــالنـــــات
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ت�أمالت مبنا�سبة عيد امليالد املجيد
ومع وباء كوفيد  ,19و ِفي وسط اإلغالق الكامل هنا في كندا
وفي كثير من دول العالم ،ال أ َ ِجد وسيلة لالحتفال هذا العام
بعيد امليالد اجمليد سوي مشاركتكم بسبعة من التامالت حول
ذلك امليالد اإلعجازي للسيد املسيح .
 -١تأمالت في الزمان  :حدث هذا امليالد في ليلة ليوم عادي
جدا ،ولكن أصبح ذلك اليوم فيما بعد هو أكثر األيام أهمية
في التاريخ البشري فقد شق كل أحداث التاريخ إلي ما قبل
امليالد وما بعد امليالد.
 - ٢تأمالت في املكان  :حدث هذا امليالد في مكان متواضع
جدا وهو مذود للبقر وفي قرية فقيرة جدا هي بيت حلم ولكن
الحقا بنيت في مكان هذا امليالد أقدم كنيسة في العالم وهي
«كنيسة املهد «وسميت تلك القرية الصغيرة «مبدينة امللك»
.
 -٣تأمالت حول أمه  :حدث هذا امليالد اإلعجازي من عذراء
فتاة فقيرة مخطوبة لرجل يهودي وفي وسط مجتمع يهودي
قاسي جدا حتي إنها إضطربت مع بشارة املالك لها وذلك
لصعوبة موقفها أمام يوسف النجار خطيبها ،حتي أنه فكر
في تخليتها سرا  ،و ِفي اجملتمع اليهودي كان ميكن أن تتعرض
ليس فقط لإلزدراء ولكن األهم للموت رجما باحلجارة لكونها
غير متزوجة .ومع ذلك تعلمنا من العذراء مرمي شيئني»
التسليم واإلميان « فقد قالت للمالك  :هوذا انا امة الرب ليكن
لي كقولك .ويقول الكتاب عنها  :فطوبي للتي أمنت أن يتم
ما قيل لها من قبل الرب فقالت مرمي تعظم نفسي الرب

وتبتهج روحي باهلل مخلصي النه نظر إلي إتضاع أمته فهوذا
منذ األن جميع األجيال تطوبني .وهذا التسليم واإلميان مهم
جدا خاصة في وقت األزمات .وهو ما يهم االن مع وباء الكوفيد
فعلينا أن نثق في رعاية اهلل وتخطيطه لنا في أصعب أوقات
األزمات .وبعد ذلك التسليم واإلميان صارت العذراء مرمي أهم
شخصية في التاريخ ،وأهم القديسني الذين نتشفع بهم
وأصبح إسمها هو أكثر األسماء التي تتسمي الكنائس به .
 -٤تأمالت عن يوسف النجار  :هو رجل بار يقول عنه الكتاب
 :ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا .فبرغم أن العذراء
خطيبته قد أصبحت حامال ولكن لكونه بارا لم يشأ أن
يشهرها أو يعرضها الزدراء وقسوة اجملتمع اليهودي ولكن فيما
هو متفكر في هذه األمور  ،اذا مالك الرب قد ظهر له في حلم
قائال  :ال تخف أن تأخذ مرمي إمرأتك الن الذي حبل به فيها
هو من الروح القدس فتعلمنا منه أيضا تصديقه لكلمات
اهلل وايضا في تصديقه ملا قاله املالك في أهمية الهروب مع
الصبي وأمه إلي مصر وتعلمنا منه أيضا تتميم مقاصد اهلل
في اتباع تعليمات الناموس في كل ما يخص الصبي مثل
إختتانه.
 - ٥تأمالت عن الرعاة  :إختار اهلل املزدري بهم وهم عدد من
الرعاة ليكونوا أول من بشر مبيالد املسيح ،وكانت مهنة الرعي
في زمن املسيح مهنة مزدري بها ،وال تسمع شهادتهم في
احملاكم ،ومكتوب عنهم في التلمود  :ال تخالط وثنيا وال راعيا.
بعد امليالد تغيرت الصورة عن مهنة الرعي حتي أصبح اللقب

الطالق يف املهجر  ...من ال�سبب ()4
تاثري �شبكات التوا�صل االجتماعى
على الطالق بقلم :جمدي حنني
أخبر طارق صديقة حسام مبا نشرتة اميى
على صفحتها ٬وبدون أن يقول له عن أسماء
وعندما قرأ حسام رسالة صديقه طارق
تعجب عن ما عسى أن يكون هذا وحتير فى
نفسة ملاذا أرسل لة صديقه الصدوق هذا.
وهو فى حيرتة دخلت عليه أخته األكبر سنا ً
واسمها فيرونيكا فدار بينهما حديث ٬وهو
ملاذا أنت متحير هكذا يا حسام فأوضح لها
أن سبب ذلك هو رسالة أرسلها له صديقه
وال يعرف ما هو السبب فى ارسالها له.
فقرأت فيرونيكا الرسالة وعلمت أن الرسالة
منشورة على صفحة اميى صديقة األسرة٬
فأشارت على حسام بأخذ الرسالة وعرضها
على والده ٬لعل عنده تفسير حليرة حسام.
وفعالً عرض حسام وفيرونيكا الرسالة على
أسعد والدهم وعندما أنتهى من قرائتها
تغيرت مالمحه واشتد الغيظ فيه وقام
منفعالً دون أن يتفوه بكلمة وأسرع إلى
غرفته وأغلق بابه عليه وعلم أن االمور خرجت
عن السيطرة وأن االمر لم يعد شخصيا ً.
والتقط هاتفه احملمول ليتصل على اميى فلم
جتب على التليفون  ٬فكتب لها رسالة على
املاسينجر قال لها «لقد وثقت بك وانتى
فعلتى هذا بنا؟! ٬األن االمر أصبح معروفا ً لكل
الناس ووصل إلى أبنائى فهل هذه هى الثقة
التى بيننا والصداقة اخمللصة التى جمعتنا»
وطلب منها تبرير ملا فعلته.
فى هذا الوقت جلس حسام مع فيرونيكا
يكترون ما حدث وما يحدث بني والديهما وأن
هناك تغير شديد فى عالقتهما ٬من عالقة
طبيعية هادئة إلى عالقة متوترة وثم إلي
قمة التوتر .ولكى يقطعا الشك باليقني
اتصل حسام على صديقه طارق ليستوضح

منه االمر وخاصة هو يعلم حب طارق له.
وفى البداية وخوفا ً على مشاعر حسام آوضح
لة طارق آنها مجرد قصة آعجبتة فاراد أن
يشاركه بها ولكن وبعد احلاح حسام قال لة
طارق عما عرفه عن هذ البوست وما اخبرته
به صديقتة ساندى وأنه اراد أن يحزره قبل
فوات األوان .هنا عرف حسام أن املقصود بهذه
املشكلة هى أسرته وأن العالقة املهددة هى
عالقة والده بوالدته وهى عالقة حياتة كلها.
وأنهار حسام وسأل صديقه طارق ماذا ميكن
أن يفعل لينقذ االسرة ٬فنصحه طارق بأن
يلتزم الهدوء وبأن يستشير أشخاص لهم
دراية بالتعامل مع مثل هذه املشاكل .وأشار
إليه مبراسلة جورج وهو رجل يكتب فى جريدة
عن مشاكل القراء ويساعد فى وضع حلول
فى حدود املعطيات واملعقول .فشكره حسام
وأوصاه أن ال يُخبر أحدا ً بتلك املشكلة وطلب
منه أن يقف بجانبه.
االن اصبحت احلقيقة واضحة امام حسام
وفيرونيكا اخذ الصدمة ماخذها من الشابني
الرائيعني ولكن النهما كانا مؤسسني على
الصخر فرجعا سريعا من الصدمة وجلسا
فى هدوء يتناقشان ويستعرضا ما لديهما
من امكانيات لتصحيح ما افسدتة امليديا فى
حياة اسرتهما
فى هذة االثناء تلقى اسعد رسالة من اميى
تدعوة ملناقشة االمور بعقالنية وانها لم
تكسر ثقتة فيها وانها حصلت من خالل
املنشور على صفحتها على حلول يستطيع
من خاللها ان يسترد ما قد اغتصبة منة
مواقع التواصل فما هى احللول وما هى ردة
فعل حسام وفيرونيكا وماذا ستفعل اميى هذا
ما سنعرفة فى العدد القادم

تقـــــــارير

ا.د .ناجي اسكندر
األكثر إستخداما للمسيح هو « الراعي الصالح» وأصبحت
أهم شوارع العالم تسمي باسم  Shepardالراعي.
 -٦تأمالت عن املاجوس ( احلكماء )  :لقدتعلمنا منهم البذل
فقد بذلوا أوال الكثير جدا من الوقت للوصول إلي املذود في
بيت حلم ،وإستخدموا املوهبة ( علم النجوم ) لتحقيق هذا
الغرض وهو الوصول إلي مكان امليالد ،وبذلوا الكثير من املال
( الهدايا) لتكرمي املولود وهذا هو ما يطلبه الرب منا وهو أن ال
نبذل من أجله املال فقط  ،ولكن أيضا نبذل املوهبة واألهم أن
نبذل الوقت أيضا.
 -٧أنشودة امليالد من اجلند السماوي  :اجملد هلل في األعالي
وعلي األرض السالم وبالناس املسرة .فمجيء املسيح رأينا
مجد اهلل يقول الكتاب  :والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا
مجده مجدا كما لوحيد من األب .وجاء املسيح بهدية السالم
إلي األرض .يقول الكتاب  :سالمي اعطيكم سالمي أترك لكم
ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .وصار بالناس التائبني
املسرة .فالسماء تسر بكل خاطيء يتوب ويعتمد علي أسم
املسيح .ويقول الكتاب  :أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في
السماء بخاطيء واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعني بارا ال
يحتاجون إلي توبة.
وكل عام واجلميع طيبون مبناسبة عيد امليالد اجمليد ،وادعو اهلل
للجميع بدوام الصحة وزوال الغمة.

بابا نويل يف متاجر ال�سعودية لأول مرة يف تاريخ البالد
بدأت مؤشرات «االنفتاح» تظهر بجالء في
الفضاءات العامة السعودية في ظل «اإلصالحات»
التي أطلقها ولي العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان.
ومع اقتراب نهاية العام ،وفي مشهد كان مستبعدا
جدا قبل سنوات في هذا البلد ،أصبحت احملالت
التجارية تعرض مالبس بابا نويل وتبيع أشجار عيد
امليالد والزينة املرتبطة بهذه املناسبة.
في مشهد كان من الصعب حتى تخيله قبل
سنوات في السعودية ،اململكة احملافظة ،أصبحت
أشجار عيد امليالد وأنوار الزينة بألوانها اخملتلفة تباع في محالت الهدايا في العاصمة السعودية
الرياض .وفي السنوات األخيرة بدأت هذه املبيعات بالظهور تدريجيا في اململكة ،في بادرة لتخفيف
القيود االجتماعية بعدما تعهد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بقيادة مملكة
«معتدلة ومتحررة» من األفكار املتشددة .ومن املعروف في اململكة أنها حتظر ممارسة أي شعائر
دينية على أراضيها غير الشعائر اإلسالمية .وباإلضافة إلى أشجار عيد امليالد ،يبيع متجر الهدايا
زي بابا نويل واألضواء وغيرها وهو أمر ظل محظورا في بالد يتبع املذهب الوهابي منذ عقود.
ويشار إلى أنه قبل نحو ثالث سنوات كان من شبه املستحيل بيع هذه البضائع بشكل علني في
السعودية ،ولكن شهدت اململكة أخيرا وضع حد لدور «هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
التي كانت مبثابة شرطة دينية في البالد .وعلى مدار عقود ،كان الناس يقومون بشراء املواد اخلاصة
بعيد امليالد بشكل سري تقريبا ،بينما كان املسيحيون من الفيليبني ولبنان وغيرها من الدول
يحتفلون بعيد امليالد خلف األبواب املغلقة أو في املناطق التي يقيم بها األجانب.

افتتاح �أول ح�ضانة يهودية بالدول العربية ..واحلاخام
الأكرب ّ
ي�صلي يف دبي ل�سالمة العائلة احلاكمة
ّ
دشن احلاخام اإلسرائيلي األكبر ،يتسحاق يوسف ،أول حضانة ألطفال اجلالية اليهودية في
اإلمارات ،وقاد صالة يهودية خاصة من أجل سالمة العائلة احلاكمة فيها.
ونشر حساب «إسرائيل بالعربية» التابع للخارجية ،صورا من زيارة «يوسف» وهو احلاخام األكبر
لدى السفاردمي (اليهود املتدينني الشرقيني) ،ألول بلد عربي ،وافتتاحه أول حضانة ألطفال اجلالية
اليهودية ،في دبي .ووصل «يوسف» دبي بدعوة من اجلالية اليهودية هناك ،وقد دشن مبنى جديدا
لـ «دراسة التوراة» ،بعدما أصبح املكان احلالي ضيقًا وال يستوعب جميع األطفال .وتفقد احلاخام
أيضا ً املوقع احملدد إلقامة «حمام الطهارة» أو «ميكفا طاهارا» ،وهو خزان مياه ،بحسب اليهودية
يؤدي االنغماس فيه إلى الطهارة التعبدية ،باإلضافة إلى استخدامه لتطهير األواني واألدوات
املشتراة من غير اليهود ،كما تستخدمه املرأة للطهارة من «الدورة الشهرية» .وسيكون احلمام
املذكور هو األول في دول اخلليج .و بدأ احلاخام في كتابة أول مخطوطة توراة في اإلمارات ،وقاد
صالة خاصة لسالمة العائلة احلاكمة اإلماراتية وجميع مواطني اإلمارات ،وفق املوقع اإلسرائيلي.
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من �سيح�صل على اللقاح �أوال...؟ ()2-1

هل �ستكون الكلمة العليا :للمال ..ام لل�سيا�سة ..ام لعدد اال�صابات
الالم�ساواة يف احل�صول على اللقاح ت�ؤجج ال�شكوك واالنق�سامات
اللقاح الرو�سي حقنتان ب�أقل من  20دوالرا للفرد...
و «مودرنا» ذو فعالية بن�سبة  ...%95لقاح اك�سفورد �سهل التنقل
سؤال يراود اذهان كثيرين من املرضى
واالصحاء من كل دول العالم ،حول من
سيحصل على اللقاح اوال ،ملن ستكون
الكلمة االولى هل للدول العظمي الثرية ام
وفق عدد االصابات ام وفق االتفاقات الدولية
والدول احلليفة ،مبعنى اخر كيف ستتدخل
السياسة في توزيع اللقاحات ،مع املعرفة
التاريخية فانه قد يغلب االمر ملنح تلك
اللقاحات فورا ً ألولئك احملظوظني بالعيش
في أغنى بلدان العالم ،بينما غالبا ً ما يعاني
سكان العالم اآلخرون لعقود قبل القضاء
أي مرض فتاك يلم بهم
على ّ
ميوت ماليني األشخاص كل عام ،ليس ألنه ال
طريقة حتول دون إصابتهم ،وإمنا ألن اللقاحات
املوجودة بالفعل ال تُصنع أو تُعطى لكل من
يحتاجها ،فمثال لنأخذ شلل األطفال مثاال ً
على ذلكُ .
شخص املرض ،الذي يؤدي إلى
مضاعفات تشتمل على ضمور العضالت
والشلل ،للمرة األولى في أواخر القرن الثامن
عشرُ .
وطورت لقاحات في خمسينات القرن
العشرين وستيناته ،للقضاء على الفايروس
في معظم الدول املتقدمة خالل عق ٍد أو ما
يقارب ذلك .في حني لم يتم اإلعالن عن خلو
القارة األفريقية من فيروس شلل األطفال
البري حتى أغسطس من هذا العام .وال
يزال الفيروس منتشرا ً في أفغانستان
وتواجه مبادرات األمم املتحدة
وباكستان.
َ
الستئصال شلل األطفال هناك بالرفض
واملقاومة من مجموعات متشككة ترى أن
هذه البرامج تهدف إلى املزيد من التدخل
الغربي.
ال يُعد شلل األطفال حالة شاذة عن
السل بحياة 1.4
القاعدة .فقد أودى مرض ُّ
مليون شخص العام املاضي ،وهو ما يتجاوز
عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” حتى
كتابة هذا التحقيق .وعلى رغم أن لقاح “بي
قرن تقريباً ،وقعت
سي جي” قد ط ِّور قبل ٍ
ماليني الوفيات التي كان ميكن جتنبها منذ
ذلك احلني .لكن ببساطة لم يتوافر التمويل
أو اإلرادة السياسية الالزمة لتجنب تلك
الوفيات من خالل حمالت التلقيح الشامل.
والسل
وال يقتصر األمر على شلل األطفال
ُّ
فحسب .فعام  ،2018أودت احلصبة بحياة
حوالي  140ألف شخص ،معظمهم أطفال
دون اخلامسة .وعلى رغم توافر لقاح آمن
وفعال للحصبة يحول دون وفاة املاليني كل
عام ،ال يتلقى طفل من بني  7أطفال حول
العالم اللقاح قبل أن يتم عامه األول ،وهو
ما يجعلهم عرضة لإلصابة باملرض.
باختصار ،ميوت ماليني األشخاص كل عام،
ليس ألنه ال طريقة حتول دون إصابتهم ،وإمنا
ألن اللقاحات املوجودة بالفعل ال تُصنع أو

تُعطى لكل من يحتاجها .غالبا ً ما تُعيق
هذه الالمساواة في الرعاية الصحية الدول
النامية التي تعاني قطاعاتها الصحية
بالفعل ،وتخلق عاملا ً مأساويا ً تسوده
االنقسامات .ولهذا يجب أال يكرر العالم
األخطاء ذاتها مع لقاح “كوفيد.”19-
لقاح فايزر فعال ..ولكن يحتاج للحفظ في
حرارة  70-حتت الصفر
تُعلِّق دول كثيرة آمالها
على شركة “فايزر” ،وذلك
بعدما أعلنت الشركة
العاملية لتصنيع األدوية
أن بضعة أشهر تفصلنا،
ما لم تكن أسابيع ،عن
امتالك أول لقاح آمن
وفعال ضد “كوفيد.”19-
السبب وراء هذه
احلماسة املبررة هو ذاك
االفتراض الضمني أنه ما
إن يتم التوصل إلى لقاح،
سيصبح في إمكان اجلميع احلصول عليه،
وسيختفي الفيروس بالسرعة ذاتها تقريبا ً
التي انتشر بها .لو حدث ذلك ،فستكون
هذه سابقة من نوعها.
اللقاحات حتتاج إلى ثلج جاف فإذا قام
األطباء أو الناقلون عن طريق اخلطأ بتسخني
اللقاح أكثر من الالزم قبل استخدامه على
الشخص ،فقد يؤدي ذلك إلى إتالف اللقاح.
ليست كل اللقاحات تزدهر في نفس درجات
احلرارة العديد من اللقاحات األكثر شيو ًعا،
مبا في ذلك لقاحات شلل األطفال واحلصبة
والتيتانوس ،تعمل جميعها بشكل جيد
في الثالجة ،في درجات حرارة تتراوح بني
( 8-2درجة مئوية).
لكن شركة  Pfizerتقول إن لقاح فيروس
كورونا اجلديد اخلاص بها يجب أن يظل عند
 94درجة فهرنهايت ( 70-درجة مئوية) ،منأجل حماية فعالية اللقاح.
من احملتمل أن يكون اللقاح جي ًدا في درجات
حرارة أعلى من ذلك ،لكن العلماء كانوا في
عجلة من أمرهم إلنتاج اللقاح الذي لم

حتقيق :إيهاب أدونيا

يعرفوه على وجه اليقني.
ويجب شحنه على الثلج اجلاف،
حيث طورت الشركة حقيبة
خاصة بالثلج اجلاف ميكنها
احلفاظ على لقاحاتها آمنة ملدة
 10أيام ،لكن قد ال يكون هذا
وقتًا كاف ًيا ،خاصة وأن الدورة
متعددة اللقاحات تتطلب
تلقيحني ،تفصل بينهما ثالثة
أسابيع
ميكن للدورة التطعيمية
املكونة من جرعتني ،والتي
أعلنت الشركة أنها فعالة بأكثر من ٪90
في الوقاية من كورونا في املراحل املتأخرة
من التجارب البشرية ،احلصول على موافقة
طارئة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية في
غضون أسابيع ولكن يجب احلفاظ على
اللقاح باردًا لدرجة أن الشركة مستعدة
لشحنه في حقائب خاصة بالثلج اجلاف

(صممت لتبقى باردة ملدة  10أيام) ومجهزة
ُ
بأجهزة تعقب  GPSالتي تتعقب درجة
حرارتها.
لقاح استرازينيكا أكسفورد سهل النقل
والتحزين وميكن االحتفاظ بها في درجة
حرارة الثالجة
للقاح استرازينيكا أكسفورد    �AstraZen
 ecaو  Oxford jabهي أنه ميكن االحتفاظ
بها في درجة حرارة الثالجة ،على عكس
 Pfizerلقاح فايزر الذي يتطلب تخزين 70-
درجة مئوية و  Modernaالتي حتتاج إلى
ظروف  20-درجة مئوية.
لوضع هذه األرقام في منظورها الصحيح،
يجب تخزين لقاح فايزر  Pfizerفي درجة
حرارة أقل من املعتاد في القارة القطبية
اجلنوبية خالل فصل الشتاء ،بينما يجب
تخزين مودرنا في الفريزر.
تخزين لقاح استرازينيكا أكسفورد في
درجات حرارة الثالجة العادية يسهل عملية
تنقله وسرعة تداوله بني الدول حيث ان
سلسلة التبريد اخلاصة به متورة وسهل
احلصول عليه من املنبع حتى احلقن،

وأكدت شركة استرازينيك ا �AstraZen
 ،ecaوهي أكبر شركة أدوية بريطانية ،أنها
ستسعر اللقاح “بسعر التكلفة” ،مما يعني
ّ
أنه سيبلغ سعر اجلرعة حوالي  2إلى 4
جنيهات إسترليني ،هذا هو أقل بكثير من
جنيها إسترلين ًيا لشركة فايزر” Pfizer
15
ً
جنيها
28
إلى
19
من
Moderna
ومودرنا
“،
ً
إسترلين ًيا للجرعة.
اللقاح الروسي حقنتان بأقل من  20دوالرا
للفرد
اما اللقاح الروسي (سبوتنيك) فهو مكون
من حقنتني سيقل ثمنه عن  20دوالرا للفرد
الواحد في األسواق العاملية وإنه سيتاح
مجانا للمواطنني الروس.
وقدم صندوق االستثمار الروسي للجمعية
الطبية األوروبية طلب ترخيص لقاح
«سبوتنيك  ”Vالروسي ،قبل انطالق إنتاجه
في أملانيا ،وأعلن عن إنتاج  450مليون جرعة
منه في الهند وكوريا اجلنوبية .حيث
سيتم إنتاج  150مليون لقاح في كوريا
اجلنوبية ،و 300مليون جرعة في الهند ،على
أن يتم تزويد األرجنتني بـ 25مليون جرعة من
اللقاح بعد إنتاجه في البلدين املذكورين.
وستبدأ في يناير املقبل عمليات التسليم
األولى للقاح الروسي في اخلارج ،وفي مارس
ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية.
لقاح «مودرنا» ذو فعالية وجناح بنسبة
تقارب %95
في ذات السياق أعلنت شركة «مودرنا»
( )Modernaاألمريكية ،أن فعالية لقاحها
ضد فيروس كورونا أثبت ،حسب البيانات
املؤقتة للمرحلة األخيرة من االختبارات
السريرية ،جناحته بنسبة .%94.5
وقالت الشركة املصنعة للقاح إن هذه
النتيجة أكدتها بعد أن مت تطعيم 95
شخصا بهذا اللقاح ،أصيب منهم  5فقط،
مشيرة إلى أن األشخاص الذين خضعوا
لالختبار تلقوا جرعتني متباعدتني بـ 28
يوما.
وما مييز هذا اللقاح عن نظيره الذي توصلت
إليه شركتا “فايزر” و”بيونتش” ،والذي أثبت
فعاليته بنسبة  ،%90هو أن لقاح “مودرنا”
ال يحتاج أثناء تسويقه إلى التخزين في
درجات حرارة منخفضة تصل إلى  70درجة
مئوية حتت الصفر ،وميكن تخزينه في
الثالجة العادية ملدة  30يوما ،وحتى ستة
أشهر ،عند درجة حرارة  20درجة مئوية حتت
الصفر.
 ...الى اللقاء في اجلزء القادم حيث سنتحدث
عن اللقاح الصيني ودور مصر في عملية
التصنيع وهل يتدخل املال والسياسة في
عالج الشعوب ..فإلى لقاء
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االتفاق املغربي ـ اإلسرائيلي ..قراءة هادئة
قوبل اإلعالن الرسمي مؤخرا ً عن تطبيع العالقات
بني اململكة املغربية وإسرائيل بحالة من اجلدل في
األوساط اإلعالمية العربية واالسالمية ،وكذلك
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وهي حالة ال
تغيب مطلقا ً عن أي قرار أو حراك سياسي يحدث
في منطقة الشرق األوسط حتديدا ً في السنوات
األخيرة ،فاستقطاب اآلراء هو أبرز الظواهر التي
تشهدها “السوشيال ميديا” العربية بغض
النظر عن أي اعتبارات موضوعية أو حسابات
عقالنية في هذا املوضوع أو ذاك.
االستقطاب واجلدل والسجاالت واملعارك الكالمية
تطغى إذن على الكثير من مشاهد السياسة
واالقتصاد وحتى اإلعالم وكرة القدم في منطقتنا
العربية ،وهذا هو الواقع الذي ال ميكن ألحد أن
ينكره ،وعلى هذا األساس يصبح اجلدل حول أي
موضوع أو قضية أو قرار يخص هذه الدولة أو
تلك مشهد متكرر يستدعي بعضه بعضاً ،وهو
ماحدث بالنسبة للقرار السيادي الذي اتخذته
دولة االمارات من قبل باقامة عالقات رسمية مع
إسرائيل ،وتكرر أيضا ً ـ وإن بدرجة أخف نسبيا ً ـ
في احلالتني البحرينية والسودانية ،وأخيرا ً قرار
اململكة املغربية باتخاذ خطوة مماثلة ملا قررته دول
عربية أخرى.
ثمة نقطة اخرى يجب االشارة إليها قبل تناول
القرار املغربي باقامة عالقات مع إسرائيل
بالتحليل والرأي ،وهو أن مثل هذه القرارات ذات
الصبغة االستراتيجية بالغة األهمية ،هي
قرارات سيادية للدول ،وهذا يعني أمرين مهمني،
أولهما أنها قرارات تخص ممارسة أعمال السيادة
الوطنية للدول ،أي أنها شأن داخلي محض ال
يجوز ألي طرف خارجي ،دولة كان أو فرد أو هيئة

ب�إدارة:
�أمين فرح

أو كيان ،التدخل فيه ومحاولة التأثير عليه بأي
شكل من األشكال ،ومثل هذه القرارات هي أحد
جتليات استقالل القرار الوطني بشأن القضايا
واملوضوعات ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة
باملصالح االستراتيجية للدول والشعوب .واألمر
الثاني ال ينفصل عن األول بل ذي صلة وثيقة به،
كونه يأتي وصفا ً لطبيعته ومحدداته ،ونعني به
أن القرارات السيادية تُتخذ وفقا ً ملعايير بالغة
الدقة واحلساسية وبعد دراسة معمقة حلسابات
الربح واخلسارة سواء على املستوى الوطني
أو على مستوى ارتباطات الدول وحتالفاتها
والعالقات التاريخية العضوية التي تربطها
مبجموعات أخرى من الدول والشعوب كما هو
حال اجملموعة العربية ،التي تربطها أواصر تاريخية
وقومية ودينية ولغوية وقواسم مشتركة عميقة
يصعب التفريط فيها من أي جانب أي دولة مهما
كان العائد االستراتيجي املتوقع لذلك.
وبالتالي ليس من السهل على أي مراقب أو مهتم
القفز إلى استنتاجات سريعة عند تقييم مثل
هذه القرارات ،أو القول بأنها جاءت استجابة
لضغط طرف دولي أو اقليمي ما ،أو سعيا ً لتحقيق
عائد سياسي أو اقتصادي ،أو أنها تغفل عن هذا
العنصر أو اجلانب أو ال ُبعد في السياسة اخلارجية
لهذه الدولة ودوائر عملها واهتماماتها وأولوياتها
وغير ذلك ،فهي ـ بطبيتها ـ قرارات صعبة للغاية
ألنها معقدة وتتداخل مع الكثير من املتغيرات
واملؤثرات في عالقات الدول االقليمية والدولية،
ولها توابع وتداعيات ،ايجابية وسلبية ،جتعل من
وصف مثل هذه القرارات بالتسرع أو غير ذلك،
أمرا ً متسرعا ً بحد ذاته ،ألن البعض يبدو ـ في هذه
احلالة ـ كمن يصوره املثل العربي الذي يصف من

يقف على الشاطىء مكتفيا ً
بإبداء ما يعتبره نصائح بأنه
“عوام”!
وعندما نأتي التفاق اململكة
املغربية بشأن تطبيع العالقات
مع اسرائيل ،يجب أن ننظر إليه
ـ حتليليا ً وبشكل موضوعي ـ
في ضوء اعتبارات عدة ،منها
أنه ليس القرار األول من نوعه
عربياً ،ألن هناك خطوات مماثلة
عربيا ً قائمة منذ الربع األخير من القرن العشرين
وحتى مامت االتفاق عليه في األشهر األخيرة ،مبا في
ذلك موقف السلطة الفلسطينية نفسها ،وهي
املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،
باقامة عالقات رسمية مع إسرائيل .واالعتبار
اآلخر أنه قرار سيادي ينتمي ملا أوردناه سالفا ً
من قرارات ذات طبيعة خاصة تتخذها الدول بناء
على حسابات وطنية مدروسة للغاية ،وبالتالي ال
يجب أن يُشهر أحد سيف التخوين أو أي اتهامات
تشكيكية أخرى عند النظر أو التعليق على مثل
هذه القرارات ،وهذا ال ينفي بالطبع جواز االتفاق أو
االختالف معه شأنه شأن أي سياسات أو قرارات
أو خطوات تتخذها هذه الدول أو تلك وفقا ً ملا متليه
مصاحلها الوطنية.
هناك أيضا ً اعتبار أخر ال يقل أهمية عما سبق وهو
أن قرار اململكة املغربية اقامة عالقات مع إسرائيل
لم يكن منحة سياسية مجانية وال من دون دوافع
أو أرضية مصالح وطنية ينطلق منها ،فكما جاء
قرار دولة اإلمارات باقامة عالقات مع اسرائيل
مبنزلة اختراق تاريخي للمياه الراكدة ،بل اجلامدة،
في بيئة التفاوض الفلسطيني ـ االسرائيلي،

د .سالم الكتبي
وتفكيرا ً خارج صندوق احللول
التقليدية لدفع عملية السالم
واالستفادة من فرص التعاون املتاحة
مع اسرائيل في اجملاالت العلمية
والتكنولوجية واالقتصادية مبا
يعزز خطط التنافسية العاملية
االماراتية ،فقد جاء قرار اململكة
املغربية أيضا ً بعائد استراتيجي
بالغ األهمية متمثالً في اعتراف
الواليات املتحدة بسيادة املغرب على
الصحراء الغربية ،وهو اعتراف طاملا سعت إليه
الدبلوماسية املغربية العريقة ،ويستجيب إلحدى
أهم األولويات الوطنية للدولة والشعب املغربي
في احلفاظ على سيادته الترابية ووحدة أراضيه،
ومن ال يقدر أهمية مثل هذه األولوية فهو ال
يعرف جيدا ً ما متثله قضية الصحراء في التاريخ
والوعي والضمير الوطني املغربي.
في العالقات الدولية وعالم السياسة بشكل
عام ،يجب أال تغيب لغة املصالح ،وأال تطغي
العواطف واملشاعر ،السيما حني تلوح املصالح
وتظهر في األفق لطرف ما ،فعليه أن يبادر
بحصادها ،طاملا أنه لن يتسبب في خسارة موقف
آخر أو يتضارب معه ،أو التأثير سلبا ً في قضية
أخرى حتظى بأولوية لديه وضمن اهتمامات
قيادته وشعبه ،وهذا ماحدث متاما ً بالنسبة للقرار
السيادي املغربي ،فقد حصلت الدبلوماسية
املغربية على انتصار ومكسب حيوي من دون
أن تغير أو تُبدل موقفها اخلاص بدعم ومساندة
القضية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه
املشروعة واقامة دولته املستقلة.

معهد أوتاوا لدراسات الشرق األدنى

Bakery and Delicatessen

Greek, European and Middle East Grocery
Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

يوجد لدينا اجود انواع الأجبان والزيتون
واملخلالت

م�ستعدون لعمل

منتجات غذائية يونانية
و�أوروبية وعربية
جميع انواع احللويات
والبقالوة والكيك

كيك االعرا�س

و�أعياد امليالد,
و�أول مناولة والعماد
وجميع املنا�سبات
االخري

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy) 416.754.7857

نهنئ اجلالية
العربية
بعيد امليالد املجيد
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امل�صري بيغ رامي بطل كمال الأج�سام يتوج بلقب
«م�سرت �أوملبيا »2020
يحررها سمير اسكندر

توج العب كمال األجسام املصري،
رامي السبيعي ،امللقب بـ»بيغ رامي»
بلقب بطولة «مستر أوملبيا ،»2020
التي تعتبر أكبر وأشهر بطوالت
كمال األجسام في العالم.
وحصل بيغ رامي ،بحسب ما نشره
موقع «فتنس فولت» املعني برياضة
كمال األجسام على جائزة املركز
األول ،والتي تبلغ  400ألف دوالر أمريكي ،رغم الصعوبات التي واجهت
مشاركته في بطولة مستر أوملبيا املقامة على مسرح مركز «أوراجن كاونتي»
في والية فلوريدا األمريكية.
وتفوق البطل املصري لكمال األجسام على براندون كاري الفائز بنفس
اللقب العام املاضي  2019والذي حل في املركز الثاني .كما احتل فيل هيث،
والذي فاز بسبعة ألقاب «مستر أوملبيا» ،في املركز الثالث.
ووجه بيغ رامي الشكر لكل من قدم له الدعم من اجلمهور مبختلف أنحاء
العالم ،خاصة بعد مواجهته مصاعب عديدة كادت أن حتول دون مشاركته
بالبطولة.
وأوضح رامي قائال في منشور عبر حسابه على موقع «إنستغرام»« :أريد أن
أشكر جميع مشجعي كمال األجسام في العالم على احلب والدعم الذي
تلقيته ،لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء مشاركتي
في أكثر من بطولة بسبب إصابتي بفيروس كورونا ،كما أني كدت أال أحلق
بتلك بالطولة لذلك السبب ،وهو ما جعلنا ال أستطيع اللقاح باملراحل
التمهيدية ،لكن دعمكم هو ما دفع إدارة البطولة لتوجيه دعوة خاصة لي
كي أشارك وأفوز باللقب».

ب�إحراز هدفه الـ  ...643مي�سي يعادل رقم بيليه

بإحراز هدفه الـ  ،643مع برشلونة ،جنح الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي في أن يعادل
رقم األسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي .وجاء إجناز مهاجم برشلونة ( 33عاما) بعدما
أحرز هدفا في مرمى بلنسية ضمن مباريات الدوري اإلسباني لكرة القدم ،حسبما ذكرت
رويترز.
وهز ميسي شباك بلنسية عبر ضربة رأس من مدى قريب ،وذلك قبل وقت االستراحة
مباشرة .وجاء هدف ميسي بعد أن أهدر هو نفسه ركلة جزاء ،متكن خاومي دومينيك
حارس بلنسية من التصدي لها.
وبهذا الهدف ،تعادل برشلونة « ،»1-1وجنح في إلغاء هدف التقدم الذي أحرزه مختار
دياكابي لفريق بلنسية.
وكان بيليه ( 80عاما) قد جنح في تسجيل  643هدفا خالل  665مباراة رسمية مع سانتوس،
لكن ميسي كان بحاجة للمشاركة في  748مباراة حتى يحقق نفس العدد من األهداف.
في املقابل جنح ميسي في حتقيق هذا الرقم خالل  17موسما ،بينما كان بيليه في حاجة
إلى  19موسما.
وكان بيليه في اخلامسة عشر من عمره عندما خاض مباراته األولى مع سانتوس في عام
 ،1956بينما رحل عن الفريق في عام .1974
وخالل هذه الفترة ،فاز بيليه بستة ألقاب للدوري البرازيلي ،بجانب لقبني لكأس
ليبرتادوريس في أمريكا اجلنوبية التي توازي دوري أبطال أوروبا.
وفي املقابل ،كان ميسي ،في السابعة عشر من عمره عندما شارك في أول مباراة مع
برشلونة ،في .2004
ومنذ هذه املباراة وحتى اآلن ،فاز مهاجم برشلونة بعشرة ألقاب للدوري اإلسباني مع
النادي ،بجانب أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
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هل ميتد �شبح التعرث االقت�صادي لكرة القدم حتى 2021؟

انتقاالت بطيئة
مدرجات خالية ،نافذ ُة
ٌ
ٍ
وتراج ٌع في حقوق البث التلفزيوني..
يبدو أن فقاعة كرة القدم قد انفجرت
حتت تأثير فيروس كورونا املستجد..
بلغ الربح الفائت مليارات الدوالرات
لألندية فيما تبدو آفاق العام 2021
مقلقة.
على الورق ،كانت كرة القدم ستسجل
أرقاما ً مالية قياسية في :2020
برشلونة سيتخطى رقم أعماله مليار
يورو واألندية الفرنسية تع ّزز خزائنها
بعقود تلفزيونية جديدة تضمن لها
 1,2مليار يورو سنوياً.
تسببت األزمة الصحية الناجمة
عن فيروس كورونا املستجد بانهيار
كل شيء ،وتعطلت املسابقات في
أشهر فصل الربيع ،في سابقة للقارة
العجوز لفترة ما بعد احلرب العاملية
الثانية.
تق ّلصت سعة املالعب بسبب
البروتوكوالت الصحية وفي أحيان
كثيرة أقيمت املباريات وراء أبواب
موصدة ملنع تفشي الفيروس ،ما أثر
على خزائن األندية جراء انعدام عائدات
شباك التذاكر.
مع توقف تدفق أموال عائدات التذاكر
في فترة اإلغالق ،اضطرت األندية إلى
ترشيد إنفاقها بشتى الطرق ،بطالة
جزئية ،خفض موقت لرواتب الالعبني
أو إرجاء للمكافآت وفصل للموظفني.
حتى متيمة آرسنال «غانرسوروس»
على شكل ديناصور ،كاد صاحبها
يفقد وظيفته لوال تدخل اجلماهير
والعبي النادي اإلجنليزي.
في اجململ ،يصل الربح الفائت لألندية
األوروبية نحو  4مليار يورو ،بني بدء

اجلائحة وصوال ً إلى صيف ،2021
بحسب رابطة األندية األوروبية.
نتيجة لذلك ،تراجع اإلنفاق في فترة
االنتقاالت بشكل لم يسبق له مثيل:
 %43كمعدل للبطوالت األوروبيةاخلمس الكبرى ،بحسب مرصد كرة
القدم في نوشاتيل السويسرية،
ويصل إلى  %75-في إسبانيا ،إذ يخشى
العمالقان ريال مدريد وبرشلونة إلى
خفض الرواتب لديهما بشكل كبير.
على صعيد التفاوض مع الالعبني،
أعلن النادي الكاتالوني في نهاية
نوفمبر (تخفيض رواتب العبيه بواقع
وأجل
 122مليون يورو هذا املوسمّ ،
توزيع مكافآته  3سنوات ،وال يزال متديد
عقد جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي
الذي رغب بالرحيل الصيف املاضي،
معلقا ً للفترة ما بعد صيف .2021
بعيدا ً عن البطوالت األوروبية اخلمس
الكبرى ،وجد العبون محترفون
أنفسهم دون موارد مالية مع توقف
املسابقات على غرار كوت ديفوار أو
إندونيسيا.
أما الطامة الكبرى فهي لغز حقوق
النقل التلفزيوني ،مصدر التمويل
تضخم بشكل الفت
الرئيس لألندية،
ّ
ً
في القرن احلادي والعشرين وصوال إلى
 ،2020فيما عانت «البوندسليغا»
األملانية انخفاضا ً بسيطا ً في يونيو
املاضي.
وتبدو األندية اإليطالية املثقلة بالديون
أكثر قلقاً ،وقد اتفقت على التنازل عن
 %10من أموال الشركة املستقبلية
املسؤولة عن تسويق حقوق النقل
التلفزيوني ،يع ّلق رافايلي بولي« :رهنوا
منتجهم اخلاص ،مدى احلياة».

1-844-355-6939
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Wisdom Teeth
أضراس العقل توجد لدى معظم البالغني أربعة
أضراس عقل أو كما تسمى أحيانا ً بأضراس احلكمة،
اثنان منها في الفك العلوي واثنان في الفك السفلي،
وغالبا ً ما تظهر أضراس العقل عند البلوغ أو ما بعد
ذلك ،أي ما بني عمر الثامنة عشرة وعمر الرابعة
والعشرين ،وسماها القدماء بأضراس احلكمة؛
ألنها تظهر عندما يدخل اإلنسان مرحلة احلكمة
والنضوج.

م�شاكل �أ�ضرا�س العقل:

قد تؤدي أضراس العقل أحيانا ً إلى بعض األضرار
لألسنان اجملاورة ،حيث يؤثر حجمها في منو األسنان
األخرى ،فتظهر بشكل مائل ،كما أن ظهور أضراس
العقل يرافقه ألم قد يكون شديدا ً في بعض األحيان،
ونظرا ً لصغر الفك ،فقد يبقى جزء من الضرس غائرا ً
في اللثة ،مسببا ً تكلسات والتهابات فيها ،وفي
األسنان اجملاورة ،وإذا لم تُعالج احلالة بسرعة ،فقد
يتطور االلتهاب ويصبح عفناً ،وبالتالي يؤدي حلدوث
تشوهات في الفك واألسنان.

ضرسني في كل عملية خلع
حتى ال تتعرض اللثة للنزيف،
وبالتالي حدوث تعقيدات قد
تؤثر في حياة املريض ،يجب
على املريض بعد خلع أضراس
العقل أن يأخذ قسطا ً من
الراحة ،حتى يلتئم اجلرح
بشكل جيد ،وأن يتوقف عن
التدخني ،وأن يتبع حمية
غذائية خالل األيام الثالثة األولى تعتمد على تناول
اخلضار املسلوقة والسوائل ،مع تفادي املشروبات
الساخنة أو الباردة ،وااللتزام باألدوية ،وتناولها بوقتها
كما وصفها الطبيب.

خلع �أ�ضرا�س العقل:

إذا تسوست أضراس العقل ،أو تعرضت للكسر،
يجب عندها خلعها عند الطبيب اخملتص ،وحتت
التخدير املوضعي للفم ،وال ينصح بخلع أكثر من

�سبع خطوات للتخل�ص من ال�سموم
كم من الوقت يحتاج لقاح كورونا حتى يأخذ
مفعوله؟
بدأت العديد من الدول بتوزيع لقاحات فيروس
كورونا مع توقعات بتسليم الدفعات األولى قبل
نهاية عامة  2020وإعطاء األولوية للعاملني
في القطاع الصحي ،وزيادة عدد هذه اللقاحات
لتشمل فئات أكثر من السكان في مطلع العام
املقبل.
وحتى عندما حتصل على اللقاح ،سيستغرق
جسمك بعض الوقت لبناء استجابة مناعية
حتافظ على سالمتك وحمايتك من الفيروس،
وبسبب هذا التأخير وغير ذلك من األمور اجملهولة
املتعلقة باللقاح ،يطلب األطباء من الناس عدم
التهاون في حماية أنفسهم حتى بعد حصولهم
على اللقاح.
ماذا يحدث في جسمك عندما حتصل على لقاح
فيروس كورونا؟
تستخدم اللقاحات املصممة للوقاية من فيروس
كورونا نوعا ً من تقنيات اللقاح تسمى mRNA
حيث تتضمن كل جرعة في الذراع بشكل
أساسي تعليمات جلسمك حول كيفية محاربة
فيروس كورونا وزعزعة استقراره.
وقال أونيما أوجبواغو ،طبيب األمراض املعدية في
جامعة ييل ميديسن “األمل هو أنه عندما يتعرض
األفراد للفيروس احلقيقي ،ميكن أن يكون لديهم
بالفعل أجسام مضادة مسبقة التكوين لتجنب
العدوى أو على األقل التخفيف من حدتها”.
ويستغرق اجلسم وقتا ً في قراءة هذه التعليمات،
وبناء نظام دفاع ميكنه القضاء على الفيروس
بشكل فعال ،وال حتدث هذه العملية بني عشية
وضحاها ،لذلك لن تكون آمنا ً من الناحية الفنية

فور تلقي اللقاح.
كم من الوقت تستغرق هذه العملية؟
تُعطى معظم لقاحات فيروس كورونا على
جرعتني بفاصل  3إلى  4أسابيع ،لزيادة مستويات
األجسام املضادة وتعزيز احلماية ،وتستغرق هذه
العملية برمتها عاد ًة حوالي  28يوماً ،وتكتمل
بعد وقت قصير من حصولك على اجلرعة الثانية،
وفقا ً أوجبواغو الذي شارك في جتربة لقاح فايزر،
لذلك فالوقت املطلوب للحصول على املناعة بعد
تلقي اللقاح تصل إلى شهر تقريبا.
وفي حني أن معظم الناس سيحققون مستوى
معني من املناعة بني أسبوعني إلى شهر بعد
التلقيح ،فإن نسبة صغيرة لن تفعل ذلك.
واللقاحات املتوفرة حاليا ً  Modernaو  Pfizerعبارة
عن لقاحني من جرعتني ،مما يعني أنك ستحتاج
إلى جرعة معززة ثانية بعد أسابيع قليلة من
اللقاح األول لرفع مستوى احلماية إلى مستوى
موثوق.
وأضاف أوجبواغو “عندما حتصل على لقاح ،عادة
ما يكون هناك فارق زمني بني تلقي اللقاح والوقت
الذي تكون فيه محميا ً من الفيروس .إنه الوقت
الذي يستغرقه نظام املناعة لديك لالستجابة
ملستضد جديد ،وتطوير ذاكرة له إلى احلد الذي
ميكنه فيه محاربة العدوى”.
وعالوة على ذلك ،هناك عوامل مختلفة تؤثر
على سرعة استجابة جهاز املناعة لدى املريض
للقاح ،فالصغار وكبار السن يواجهون صعوبة
في تكوين االستجابات املناعية بشكل عام ،وال
يعني ذلك أن األمر يستغرق املزيد من الوقت،
فهم ال يستطيعون الوصول إلى نفس مستويات
األجسام املضادة.

علــــوم و�صحة

الوجبات ال�سريعة
“عدوى بكتريية” مدمرة!
كشفت نتائج دراسة علمية قام بها فرع بحوث التمثيل الغذائي
لدى معهد «ماكس بالنك» األملاني بكولونيا أن الوجبات الغنية
بالدهون والسكر لها تأثير سلبي على الدماغ .ويظهر ذلك التأثير
بعد مرور ثالثة أيام فقط على تناولها .وحسب الدراسة فإن الدماغ
يدافع عن نفسه بعد أكل تلك الوجبات ويتفاعل معها بنفس
الطريقة التي يتفاعل بها مع البكتيريات التي يتعرض لها اجلسم».
وتوصل الباحثون إلى تلك النتيجة بعد قيامهم بتجربة قاموا
خاللها بتقدمي وجبات سريعة منوذجية ذات نسبة عالية من الدهون
والسكر وقليلة األلياف للفئران ملدة شهر ،وفقا ملقال نشرته
صحيفة «بيلد» األملانية واسعة االنتشار.
والحظ الباحثون ظهور تفاعالت التهابية شديدة كالتي حتدث
بسبب العدوى البكتيرية .وبسبب تلك الوجبات مت إنتاج عدد كبير
من اخلاليا املناعية والتي عززت من نسبة اإلصابة مبرض السكري
وتكلس األوعية الدموية .وفي نهاية التجربة أصيبت الفئران
بتكلسات في القلب وماتت في غضون شهری حسب موقع
«بوئته» األملاني.
ورغم وجود فرق كبير بني الفئران والبشر في التركيبة اجلسدية
والدماغية إال أن نتائج الدراسات حول البشر كشفت أن مستهلكي
الوجبات السريعة ميوتون في املتوسط بعد  50إلى  60عاما ً بسبب
نظامهم الغذائي غير الصحي.
وأظهرت نتائج التجارب التي قام بها الباحثون أن جهاز املناعة يتغير
باستمرار عندما يتناول املرء وجبات سريعة كالبيزا والهامبرجر أو
البطاطس املقلية الخ .حتى عندما يقوم الشخص بتغيير نظامه
الغذائي فإن جسمه يطلق املزيد من الناقالت العصبية االلتهابية
عندما يستهلك مرة أخرى األطعمة الدهنية أو التي حتتوي على
نسب كثيرة من السكر .ويبقى اجلسم في حالة تأهب متواصلة
ويتفاعل فورا ً مع أي «هجوم» أخر من الوجبات غیر الصحية.
فحتى عندما نتناول وجبات غير صحية لفترة قصيرة فإننا نعرض
جسمنا للخطر .وال يعرف الباحثون كم من الوقت يحتاجه جسم
اإلنسان حتى يتخلص من «حالة التأهب» جتاه الوجبات غير الصحية
التي تناولها الشخص في السابق .وهذا يعني أن األوان ميكن أن
يكون قد فات فعال ً أمام األشخاص الذين كانوا يواظبون على تناول
الوجبات السريعة.

هل ارتداء كمامة «م�ستعملة» �أف�ضل من عدم
ارتدائها؟ درا�سة تك�شف مفاج�أة

هل ارتداء كمامة «مستعملة» أو «متسخة»
أفضل أم عدم ارتدائها مطلقاً؟ ..أجابت دراسة
أمريكية حديثة عن هذا السؤال بدارسة مفصلة
لتسليط الضوء على االعتقادات اخلاطئة املتعلقة
بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا من
عدمها.
يقول الباحثون في جامعتي «ماساتشوستس»
و»كاليفورنيا» إن ارتداء الكمامة املستخدمة
مسبقا ً قد تكون أقل فعالية في احلماية من فيروس
كورونا من عدم ارتداء الكمامة على اإلطالق.
وأجرى الباحثون دراسة على مدى احلماية التي
تقدمها األقنعة اجلراحية املكونة من ثالث طبقات،
والتي تستخدم ملرة واحدة قبل التخلص منها،
شائعة االستخدام في املستشفيات ودور الرعاية
الصحية .ووجد الباحثون أنها قادرة على تصفية
ما يقرب من ثالثة أرباع اجلسيمات الدقيقة العالقة

في الهواء والتي تعد مسؤولة بشكل رئيسي عن
العدوى ،عندما تكون جديدة ،حسب ما ورد في
صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وأوضح الباحثون أنه في حال استخدام هذه
الكمامات أكثر من مرة ،فإنها تقوم بتصفية ربع
القطرات الضيئة والرذاذ املتطاير فقط ،ألن األقنعة
تتشوه مع كل ارتداء.
وأشار الباحثون إلى إن النتائج تقدم دليلاً على
سبب وجوب مراعاة شكل القناع عند فحص
احلماية أو عند تصميم أقنعة جديدة.
وقال الدكتور جينشيانغ شي ،األستاذ املشارك
في الهندسة الطبية احليوية في جامعة
ماساتشوستس في لويل إنه «من الطبيعي أن
نعتقد أن ارتداء القناع  ،بغض النظر عن كونه
جديدا ً أم قدمياً ،يجب أن يكون دائما ً أفضل من ال
شيء».

مكعبات الأبجدية
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فريدرش فرويبل ( 1852 - 1782
) وماريا مونتيسوري ( 1870ـ
 )1952هما من رواد األلعاب
التعليمية ممن اهتموا بدمج
التعليم بالترفيه لألطفال.
فرويبل أول من افتتح رسميا ً
روضة أطفال في أملانيا عام
 ،1940وصمم فيها مجموعة
التعليمية
األلعاب
من
أطلق عليها اسم «هدايا»
وتشتمل على مجموعة من
القطع املعقدة ،ومونتيسوري
ابتكرت نظاما ً أسمته «اجلهاز
التعليمي» يساعد الطفل
على استخدام قواه البدنية
وحواسه.
مكعبات األبجدية تساعد في
تعليم الطفل شكل األحرف
الهجائية وتسمح ملن هم أكبر
سنا ً بتشكيل الكلمات وتكوين
اجلمل .وعادة ما يخلق منها
الصغار أبراجا ً وأشكاال ً من
خالل تركيب القطع بعضها
فوق بعض مما يساعدهم على
التنسيق واالبتكار .في السابق
كانت تصنع مكعبات األبجدية
من اخلشب واآلن تصنع من
مادة البالستيك.

الفرق يوم واحد يف
العمر

�أطول وقت بني ميالد
طفل وتو�أمه
وضعت السيدة دالي بورج في
روما بإيطاليا ،ابنتها األولى
ديانا في  23ديسمبر ،1987
ولكنها لم تستطع أن تضع
مولودتها الثانية ،التوأم لديانا،
إال في الثالثني من الشهر
التالي يناير  1988بعد جراحة
قيصرية أي بفارق  37يوما ً بني
الوليدتني التوأم.

كلمات باقية
«إني أستطيع بتلسكوبي أن أنظر بعيدا ً إلى ماليني
األميال في الفضاء ..ولكن ميكنني أيضا ً أن أضع
التلسكوب جانبا ً وأغلق باب حجرتي علي وأنحني على
ركبتي في صالة خاشعة ...فأرى من السماء أكثر من
كل ما ميكنني رؤياه بواسطة أعظم التلسكوبات ..إذ
أنني أمتتع بالقرب من اهلل ذاته!».
اسحق نيوتن
				

فوازير
شيء موجود في املطبخ اسمه مكون من أربع حروف
إذا ُحذف احلرف األول صار قمر ،وإذا ُحذف احلرف الثاني
صار عاملًا ،وإذا ُحذف األول والثاني صار رقم ،وإذا ُحذف
الثالث والرابع صار سؤال ،وإذا ُحذف الثاني والثالث صار
أمرًا ،وإذا ُحذف األول والثالث صار حرف جر فما هو؟
صانع بيته بدون حجارة ،واحلوائط لونها أبيض شفاف،
وليس به أي أبواب أو نوافذ وإذا جمعت اجلدران صارت
ثيابًا؟
اإلجابة باملقلوب:
الكمون
دودة القز

أراد السلطان في قدمي األزمان
شرا ً بأحد وزرائه ألنه وجه إليه
نقدا ً لم يستحسنه السلطان.
فاستدعى السلطان الوزير
وسأله عما إذا كان ميكنه
التنبؤ باملستقبل؟ فأدرك الوزير
قصد السلطان ففكر بعض
الوقت ،ثم قال :سأموت يا
سيدي قبل موتك بيوم واحد.
فوقع الرعب في قلب السلطان
واضطرب اضطرابا ً شديدا ولم
يجرؤ على اإلساءة إليه ،بل
أصدر أوامره بأن يحاط الوزير
بكل الرعاية!
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محاكمة بابا نويل!
عند اقتراب أعياد امليالد اجمليد ،تتجه أنظار
العالم الى شخصية هامة جدا وهذه
الشخصية حتتل مركز الصدارة ملدة قد تزيد عن
شهرين كل عام ،وهي شخصية بابا نويل .فهو
لألطفال الشخصية احملببة جدا والتي تزورهم
ليلة امليالد إلهدائهم هدايا العيد .كذلك الكبار
فبابا نويل هو مرادف البهجة والفرح والهدايا
والزينة ايضا .بل أكاد أجزم أنه ال يخلو بيتا دون
أن يكون لهذه الشخصية وجودا فيه .شيء
رائع هو إرتباط األعياد بالفرح والبهجة ولكن
الى أي مدى تصدر بابا نويل املشهد؟ لآلسف،
لقد تصدر املشهد وبلغة السينما ،انه قد
سرق الكاميرا من الكل! لقد أصبح النجم
األوحد بل والوحيد .فحينما يتبادر الى الذهن
ميالد املسيح ،فالتصور الذهني للبعض يكون
بابا نويل .إن العالم ال يريد أن يكون املسيح في
مركز الصدارة .فهو يحاول بشتى الطرق أن
يستخدم استراتيجياته واساليبه .فسياسة
إلهاء الناس هي السياسة املثلى في هذه األيام.
الكل مشغول ،الكل مترقب ،الكل يتكلم عن
لقاح كورونا ،الكل يبحث عن شيء وإن لم يجد
هذا الشيء ،فهو يتصفح وسائل التواصل
اإلجتماعي لكي يجد هذا الشيء فيبحث عنه!
مسكني ايها اإلنسان وحتياتي لك ايها العالم
الذي جنح وعن جدارة في إلهاء الناس!
والسؤال اآلن ملاذا ننشغل هكذا ببابا نويل الذي
هو صورة مصغرة من العالم؟ ماذا اعطاني بابا
نويل؟ اإلجابة ال شيء .فلنبحث معا عزيزي
القاريء عن صاحب العيد احلقيقي بل والبطل
الوحيد لهذا العيد .أنه يسوع املسيح .ففي
هذا املقال سأطرح عليك عزيزي القاريء سؤاال
شائكا يندرج حتت مظلة التفكير النقدي ملا
تسلمناه وتعلمناه.
فقد تعلمنا منذ نعومة اظافرنا ان االبن
يسوع املسيح قد جتسد كيما يفدي اإلنسان
من رباطات اخلطية ويخلصه من الفساد
الذي تسلل الى طبيعته بعد السقوط .لكن
ماذا لو لم يسقط اإلنسان ،أكان اهلل حينها

دردشة ...بالعربي الفصيح:
الكل يعلم أن املياه تصل ألية عمارة في
العالم عن طريق مضخة مياه  -عادة
ما تكون في أسفل العمارة داخل غرفة
احملركات  -وتقوم بدورها بضخ املياه من
أسفل العمارة الى اعالها! ثم يتم توزيع
املياه من الطابق العلوي الى الشقق
اخملتلفة بقوة اجلاذبية االرضية عن طريق
أنابيب املياه (املواسير)!
في ضوء هذه املعلومة العامة ،كانت هناك
عمارة تتكون من خمسة طوابق ،كل طابق
عبارة عن شقة واحدة فقط .كان أصحاب
تلك العمارة يقطنون شقة الطابق
العلوي ،وكانت محابس مياه كل شقق
العمارة موجودة في منور شقة أصحاب
العمارة! حدث في وقت ما أن املياه من
الوزارة قد بدأت أن تقل تدريجيا ً...فما كان

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا

سيتجسد؟ اي هل التجسد كان مشروطا
بالسقوط والفداء؟ أي هل خطيه آدم وحواء هي
الدافع األساسي للتجسد؟
اوال :حينما خلق اهلل االنسان ،خلقه على
صورته ومثاله ،اي خلقه على صورته في احلب
الثالوثي .ولم يتحقق هذا احلب بوجود آدم وحده،
بل حتقق بوجود حواء ايضا ،فيتجلي اهلل فيهما،
ألن اهلل حب واحلب هو احلركة نحو اآلخر.
ثانيا :ان هذا املثال اخمللوق عليه اإلنسان ،اي
الشكل النهائي ،واألخير ،والكامل لإلنسانية
قد ظهر بالفعل في الوجود في شخص
املسيح .فاملسيح هو الغاية وهدف البشرية.
فاإلنسان ليس فقط مخلوق على صورة اهلل ،بل
مدعو أن يصير على مثاله .فاهلل ال يريد انسانا
تتجلى فيه مواهب او صفات جتعله متفوقا
على سائر خليقته ،بل اهلل يريد انسانا يشاركه
تلك احملبة الثالوثية ،انسانا تظهر فيه حياة ابنه

بسبب ضعفه وعجزه بل
ومحدوديته .لذلك جتسد ابن اهلل
يسوع املسيح لكي يؤله هذا
اإلنسان العاجز ،بل ويكون هو
الطريق لهذا التأله.
يقول الالهوتي العظيم باالماس
في هذا املعني « :إن اإلنسان يبقي
دائما هو هو ،اي انه كائن مخلوق.
لكنه في يسوع املسيح ،الكلمه املتأنس ،وعده
اهلل واعطاه املشاركة الفعلية فيما هو إلهي،
اي في احلياة األبدية غير الفاسدة .إن امليزة
الرئيسية للتأله ،عند اباء الكنيسة ،هي اخللود
والالفساد ،اذ هلل وحده اخللود (اتيمو .)١٦ :٦
لكن اإلنسان يقبل اآلن في «احتاد» صميم باهلل
بواسطة املسيح وبقوة الروح القدس .وهذا
االحتاد هو أكثر من احتاد «خلقي» ومن «كمال
بشري».

يسوع املسيح ،وهذا هو الهدف من اخللق وهو
ما يعرف بالتآله ،فغاية اخللق هو التآله.
ثالثا :إذا كان هذا هو الهدف من خلق اإلنسان،
فكيف يستطيع االنسان أن يصل الى مثال
شخص املسيح مبفرده؟؟ ال ولم ولن يستطيع

هنا نعيد السؤال مره اخرى ،كيف يحدث هذا
امام عجز اإلنسان؟؟ اإلجابة هي التجسد!!
فالتجسد هو قبلة اهلل للبشرية ،وهو احتاد
املسيح بطبيعتنا لكي يؤلهنا!! لذلك حتى لو
لم يسقط اإلنسان ،كان املسيح سيتجسد ،ألن

سكان الطابق العلوي!
من أصحاب العمارة أن أغلقوا محابس
بقية الشقق بحيث يصل لهم سرسوبا ً
ضعيفا ً جداً ،أما محبس شقتهم ،فلم
ميسوه بتاتا ً! وطبعا ً ابتدأ بقية السكان
بالشكوى...وكان الرد املتوقع أن هذا
تقصير من الوزارة...والبد لنا أن نتعاون
جميعا ً في استهالكنا للمياه إلى أن متر
االزمة بسالم!!
بعد اسبوع ،حتسنت أوضاع مياه الوزارة،
لكن سكان الطابق العلوي ،وقد حسن أمر
ترشيد االستهالك في أعينهم ،استمروا
في غلق محابس بقية الشقق! والعجيب،
أن بقية السكان قد ابتدأوا تدريجيا ً أن
يتأقلموا على الوضع وكفوا عن الشكوى!
لكن مع مرور الوقت ،وتغير متطلبات
املعيشة ومصاريف احلياة ،بدأت كل

بقلم :رامز أرمانيوس

شقة في التأقلم بشكل مختلف حسب
احتياجاتها...فشقة منهم بدأت تشتري
زجاجات املياه املعدنية ،وأخرى ما لبثت أن
تدور على العمارات احمليطة لشحذ املياه؛
بينما شقة ثالثة قامت بابتزاز عامة الناس
في مقابل احلصول على املياه...أما الشقة
الرابعة...فقد تركت العمارة بأكملها
وانتقلت لغيرها!
بعد سنني عديدة...حدثت أزمة مياه حادة،
فقام سكان الطابق العلوي بقفل احملابس
متاما ً على بقية السكان ،رغم انهم لم
يتضرروا باألزمة نهائياً ،لكن قد أعمتهم
مطامعهم عن انسانيتهم! والنتيجة
كانت أن من اعتاد أن يشتري ميا ًه معدنية،
أصبح يتاجر فيها ،وأمست مكسبا ً له
وألهل بيته وازدهت احلياة؛ ومن أضحى

الهدف هو التأله .فاملعنى احلقيقي
للخالص هو احتاد اإللهي باإلنساني،
ومبا إن غاية اخللق هو التأله ،فما كان
لإلنسان ان يتأله إال بتأنس اإلله.
يؤكد هذا املعنى القديس اثناسيوس
قائال« :لقد تأنس ابن اهلل لكي نتأله
نحن ،واستعلن في جسد انسان
منظور لكي نتقبل نحن صوره اآلب
غير املنظور ،واحتمل ظلم ووقاحه اإلنسان
لكي نحتمل اخللود» .ان كريستولوجيه
ق .اثناسيوس قد بنيت على التأله ،فلو كان
اإلبن مجرد مشابها لألب كما زعم اريوس ما
استطاع ان يؤلهنا!! اما ألنه من نفس جوهر
األب فاستطاع ان يؤلهنا وان يوحدنا بااللوهة.
عزيزي القارئ ،إن اآلب قد خلقنا بإبنه يسوع
املسيح بال شروط!!
واهلل االبن يسوع املسيح قد جتسد لكي يؤلهنا
بال شروط!!
واهلل الروح القدس قد سكن فينا لكي يأخذ
كل ما للمسيح ويعطينا بال شروط!!
انه احلب الثالوثي غير املشروط!! فمتي يدرك
اإلنسان هذا احلب ويتفاعل معه؟
لعلها أطول إجابه ألهم سؤال يواجه اإلنسان،
ألنها تستغرق عمره كله!!
واآلن هل يستحق بابا نويل احملاكمة فعال؟ أم
نستحق نحن هذه احملاكمة ألننا انشغلنا عن
كل هذا اجملد الذي لنا في املسيح؟
املراجع :
*الكتاب املقدس
بحث :التجسد غير املشروط لد.صمؤيل
طلعت ايوب* .
*جورج فلوروفسكي ،الكتاب املقدس
والكنيسه والتقليد :ترجمه األب ميشال جنم
(بيروت ،منشورات النور ١٩٨٤ ،م) ،ص ١٥٣
*جتسد الكلمة الرسالة ٥٤
* رساله القديس اثناسيوس الى ادلفيوس
املعترف اسقف اونوفيوس ،عام  ٣٧.م ترجمة
عن اليونانية الدكتور جورج فرج.

بقلم :مينا ماهر

يشحذ املياه ،بات
يسرقها وازدهت
احلياة أيضا ً! ومن
كان يبتز في
املاضي ،أصبح
يبتز أكثر وأكثر واتسعت دائرة ابتزازاته،
وازدهت له احلياة طبعا ً وابتسمت ابتسامة
عريضة! وغدى كل منهم ،بدال ً أن يغني
على لياله ،مهلالً مبا قسم له القدر!
ما لم يحسب حسابه سكان الطابق
العلوي ،أنه ستأتي ساعة حني يعثر من
ابتدأ أن يسرق على ماسورة املياه الرئيسية
وعندها سيحول كل تلك املياه حلسابه
اخلاص...وتستمر دائرة الفساد!
فماذا انتم فاعلون وقتها يا سكان الطابق
العلوي؟!
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الراعي والرعية

ملكوت الله� ...سيمتد ()11

َم َل ُكو ُت ُه َم َل ُك ٌ
وت �أَ َب ِد ٌّي ......وَ� ُس ْل َطا ُن ُه ِ�إ ىَل َدو ٍْر َف َدو ٍْر( .دان )١٠٠ :٣

بقلم :عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com
بكل تأكيد ليس اخلطأ في الناموس حيث الناموس روحي وصالح  gogueوالكلمة في األصل تشير إلى عبد قدمي في بيت رجل
وعادل ومقدس أيضاً ،إذن اين يكمن اخلطأ ؟! ،وملاذا الناموس إذن؟ ! غني ،يكون مسئوال عن األطفال في سنواتهم األولى ،فيقوم
َ
َ
ال بعملني أولهم تعليم األطفال املبادئ األساسية في التعليم (مثل
تلخص هذه اآلية هدفني جاء الناموس ألجلهم «ألن َّ ُه بِأ ْع َم ِ
َ
َ
وس َم ْعرِ َف َة احلروف األبجدية والطاعة والصواب واخلطأ) ،ثم عندما يتخطى
وس ُك ُّل ذِي َج َ
س ٍد ال َ ي َ َت َبرَّرُ أ َما َم ُه .أل َّن بِالنَّا ُم ِ
النَّا ُم ِ
األطفال هذه املرحلة فوظيفته أن يقودهم في الطريق ويوصلهم
ط َّي ِة( .رو »)٢٠ :٣
الخْ َ ِ
الهدف االول ،في احلقيقة ان اهلل لم يعط الناموس لكي بجعل إلى املعلم احلقيقي في املدرسة احلقيقية!
الشخص بارا ،ألنه يستحيل أن يتبرر اإلنسان مبعرفة الناموس إذن دور الناموس أن يعلن لنا عن ضعفنا وقصور طبيعتنا وأيضا ً
أو بأعمال الناموس كما أوضحت سابقا ً أن اجلميع فشلوا بال يؤدي بنا إلى املعلم احلقيقي «يسوع» كما يوضحه الرسول هنا
َ
يح لِلْ ِبرِّ لِ ُك ِّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن( .رو :١٠
س ُ
وس ِه َي :المْ َ ِ
استثناء ،إذن اهلل كان يعلم بهذا ،نعم!! بكل تأكيد ،فكان البد «أل َّن َغاي َ َة النَّا ُم ِ
أن يكتشف اإلنسان عجزه وضعفه بل البد أن يكتشف أيضا ً أن  .»»)٤هل معنى ذلك أن الناموس انتهى؟! كال!! بل سيثبت
حياته هي العدم ما دام ٌمنفصل عن حياة اخلالق (حياة اهلل) وهذا الناموس إلى األبد ألنه جزء من كلمة اهلل وكلمة اهلل ستثبت ولن
لم يأتي بدون االحتاد باهلل وهذه هي الغاية والهدف األسمى الذي تسقط إلى األبد ،إذن عودة الى السؤال اين يكمن اخلطأ؟! يرسم
لنا بولس الرسول في رسالة رومية االصحاح السابع ورسالة
ألجله جتسد ابن اهلل وشاركنا في اللحم والدم.
هذا يقودنا إلى الهدف الثاني وهو املذكور في اآلية نفسها وهو غالطية االصحاح الرابع صورة توضيحية عن عالقتنا بالناموس
بالناموس معرفة اخلطية ،ألني قبل ان يأتي الناموس لم نكن قبل وبعد مجيء املسيح واحتادنا بشخص الرب املُقام.
نعرف ما هي اخلطية حسب تعبير الرسول هنا « َف َماذَا نَقُو ُل؟ َه ِل إذ يقول إن حياتك حتت الناموس تشبه عقد زواج يربط الناموس
ط َّي ٌة؟ َح َ
وسَ .فإِن َّ ِني بطبيعتك اجلسدية وفي هذه احلالة رغم أنك صاحب ميراث ولك
النَّا ُم ُ
وس خَ ِ
اشا! ب َ ْل لَ ْم أ َ ْعرِ ِف الخْ َ ِ
ط َّي َة إِال َّ بِالنَّا ُم ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
وس« :ال ت َش َت ِه»( .رو  ،»)٧ :٧كل امليراث في اهلل لكنك ما دمت حتيا حتت الناموس فأنت حتت
ُل النَّا ُم ُ
لَ ْم أ ْعرِ ِف الش ْه َوة ل ْو ل ْم يَق ِ
ولتعريف اخلطية انها عدم أصابه الهدف الذي ألجله خٌ لقت إذن أوصياء ووكالء ألنك ال تستطيع أن تؤمتن على امليراث ما دمت حتيا
حتت طبيعتك اجلسدية أو ما يطلق عليه بولس جسد اخلطية
اخلطية في مجملها هي حاله في العدم أكثر منها فعل معني.
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
س ُد
أما الهدف الثالث الذي ألجله جاء الناموس توضحه رسالة غالطية « َعالمِ ِ َ
ْسانَنَا ال َع ِتيقَ ق ْد ُ
صلِ َب َم َع ُه لِ ُي ْبطل َج َ
ني هذا :أ َّن إِن َ
ط َّي ِة( .رو  »)٦ :٦إذن ال
ُس َت ْع َب ُد أَي ْ ً
ط َّي ِةَ ،ك ْي ال َ ن َُعودَ ن ْ
«إِذًا َق ْد َكا َن النَّا ُم ُ
ضا لِلْخَ ِ
ان( .غل الخْ َ ِ
وس ُم َؤدِّبَنَا إِلَى المْ َ ِ
يح ،لِ َك ْي ن َ َت َبرَّر َ بِاإلِمي َ ِ
س ِ
 »)٢٤ :٣والكلمة اليونانية التي ترجمت الى «مؤدب» هي كلمة مفر وال مناص لكي تستلم امليراث وتؤمتن عليه أن تتخلص إما من
 Paidagogssوهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة � Pedaالناموس وهذا بكل تأكيد يستحيل! ،الن كلمة اهلل مثبتة في

السموات إلى األبد أو أن تتخلص من جسد اخلطية ،وفي احلقيقة
أن ال تفعل هذا وال ذاك بذاتك ولكن عندما تسلم إرادتك للملك
السماوي وتؤمن وتتحد مع املسيح املقام من خالل الروح القدس
فتصير آلخر «رومية »٤-٧و نستطيع أن نقول أيضا ً «أما اآلن
فقد حتررنا من الناموس ،كيف؟!! إذ مات الذي كنا ممٌ سكني فيه
صلب اجلسد مع االهواء
“جسد اخلطية” إذن بصليب املسيح قد ُ
لجْ
َ
َ
ا
وا
ب
ل
ص
س َد “جسد
َ
يح َق ْد َ ُ
لك َّن الَّ ِذي َن ُه ْم لِلْ َم ِ
والشهوات« ،وَ ِ
س ِ
َّ
ات( .غل  ،»)٢٤ :٥حينئذ نستطيع
اخلطية” َم َع األ َ ْه َو ِاء وَالش َه َو ِ
ان نعبد الرب بجدة الروح ال بعتق احلرف والناموس «رومية »٦-٧
صديقي!! عندما نتزوج باجلسد ،فإننا جنلب نسال باجلسد لكن
عندما نتحد باملسيح املقام كما كان يتغنى أباء كنيستنا
الشرقيني ،بهذه املقولة الشهيرة «أخذ الذي لنا  ...واعطانا الذي
له» اي أن الكلمة يسوع أخذ كل ما لطبيعتنا لكي يعطينا مما
له .هذا ما يسمي باملبادلة اخلالصية ،إذن نحن نحيا ليس حسب
اجلسد بل باحتادنا باملسيح املقام نحمل ونثمر ما له من بر وفرح
ومحبة وثمار الروح (غالطية  ،)٢٢-٥إذن األمر لم يعد مرتبط مبا
صرْن َا ُمت َِّح ِدي َن
تفعله بل مبن نحن متحدين فيه ««ألَن َّ ُه إ ِ ْن ُكنَّا َق ْد ِ
ضا ب ِ ِق َيا َم ِت ِه( .رو »»)٥ :٦
َصي ُر أَي ْ ً
ش ْب ِه َم ْوت ِ ِه ،ن ِ
َم َع ُه ب ِ ِ
لكي نصل الي غاية احلياة املسيحية احلقيقية ونحيا ٌمقادين
بالروح القدس الن أبناء اهلل يُقادون بروح اهلل ،اي نستطيع أيضا ً
نقول إن كل من هو يُقاد بروح اهلل هو ابن ناضج للرب وكل ابن
ناضج يٌقاد بالروح القدس ،ميلك في امللكوت كملك ،يؤمتن على
ميراثه وميراثنا هو اهلل “رومية  ،!”١٧-٨يحيا في العهد املقام
بني اآلب واالبن يسوع وهذا حديثنا في العدد القادم ،بنعمة الرب!!

الرسالة إلى العبرانيني اإلصحاح الثالث ١ #

خواطر مسافر
إلي النور ()127

يا مالك هذه الصعيدة املقدسة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة ...أذكرنا أمام اآلب ليغفر لنا خطايانا

“ِ 1من ث َ َّم أيها اإلخوة القديسون ،شركاء الدعوة
السماوية ،الحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته
املسيح يسوع 2 ،حال كونه أمينا ً للذي أقامه ،كما كان
س َب أهالً جمل ٍد
موسى أيضا في كل بيته 3 .فإن هذا قد ُح ِ
أكثر ِمن موسى ،مبقدار ما لباني البيت ِمن كرام ٍة أكثر
بيت يبنيه إنسان ما ،ولكن باني
ِمن البيت  4.ألن ك َل ٍ
ً
كخادم،
الكل هو اهلل 5 .وموسى كان أمينا في كل بيته
ٍ
فكإبن على
شهاد ًة للعتيد أن يُت ََكلَّ َم به 6 .وأما املسيح
ٍ
بي ِته .وبيتُه نحن إن متسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابت ًة
إلى النهاية”.
املسيح يسوع هو رسول اعترافنا ورئيس كهنته
األعظم:
نعرف أن آدم هو اإلنسان األول الذي خلقه اهلل الواحد
بأقانيمه الثالثة ،اآلب واألبن والروح القدس ،ومأله
بنسمة احلياة ألنه أحبه .وقرأنا في اإلصحاح الثاني
أن املوت «أمسك» بآدم ونسله بسبب سقوطه في
اخلطية .وبهذا دخلت طبيعة املوت ِخلسة بحسد
ابليس إلى كيان اإلنسان .ومنذ سقوط اإلنسان فإن اهلل
ال يريد شيئا ً إال أن يراه راجعا ً إلى بيت اآلب حياً .وألن
املشيئة واإلرادة واحدة في اهلل بفضل احملبة املطلقة بني
االقانيم ،لذلك كانت استجابة أقنوم األبن  -باالشتراك
مع أقنوم الروح القدس -لتحقيق اشتياق اآلب وتدبيره
من جهة خالص آدم من املوت .هذا يشرح ما جاء في عدد
 2عن املسيح أبن اهلل «حال كونه أمينا ً للذي أقامه»
والذي يشير إلى استجابة املسيح أبن اهلل الشتياق أبيه
في حتقيق خالص اإلنسان ،وكيف كان أمينا ً في حتقيقه
كمل».
إلى أن قال على الصليب «قد أ ُ ِ
ويلخص القديس بولس في عدد  1دور املسيح في
خالص اإلنسان بحسب تدبير اآلب ،إذ يقول إن املسيح
فمن
كان «رسول اعترافنا ورئيس كهنته» لدى اآلبِ ،
املعروف أن الذي أخطأ في حق أحد ،عليه أن يعترف
ثبت صدق اعترافه
بخطئه إذا كان يرغب في العفو .وأن يُ ِ
باخلطأ بتغيير سلوكه اخلاطئ لينال القبول .ولكن هل
يستطيع َمن مات  -وأقصد اإلنسان  -أن يعترف أنه
جتسد أبن اهلل الوحيد اجلنس
أخطأ؟ فإنه مات .لذلك َّ
وظهر في اجلسد وصار إنسانا ً مثلنا هو يسوع ابن مرمي

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

العذراء ،ليكون هو رسول اعترافنا إلى اهلل اآلب .باإلضافة
إلى ذلك فإنه برهن بسيرته كإنسان أنه كامل البر « َمن
منكم يبكتني على خطية؟» .وعلى هذا األساس قام
بدور الشفيع والوسيط في الصلح بني اإلنسان واهلل.
هنا جتدر اإلشارة أن َم َ
نشأ مفهوم الكهنوت في تاريخ
البشرية منذ أن بدأت ،ينحصر فقط في هذا العمل
الذي قام به املسيح أبن اهلل لدي أبيه خلالص اإلنسان.
كاهن بذاته .ولكنه خادم
كاهن مسيحي ليس هو
فكل
ٌ
ٍ
كهنوت املسيح .فاملسيح هو الكاهن الوحيد و»رئيس
الكهنة األعظم» .لذلك حترص الليتورجية (الصالة
الكنسية) على توضيح هذا في صلوات القداس
اإللهي حيث تكثر األمثلة :فعند تقديس اخلبز واخلمر
ليتحوال سرائريا ً إلى جسد ودم املسيح ،يطلب الكاهن
اخلدمي من املسيح الكاهن األعظم بأن يتمم ذلك« :يا
قسم  /أ َ َ
عطي في ذلك الزمان (يوم
الذي بارَك  /ق َّدسَّ /
اخلميس الكبير قبل صلبوت املسيح) ،اآلن أيضا ً بارِك /
أقسم  /أعطنا ،نحن وكل شعبك» أن نتناول
ق ِّدس ِ /
من قدساتك  -جسدك ودمك املقدس -طهارة ألنفسنا
وأجسادنا وأرواحنا كلنا.
املسيح ابن اهلل الوحيد «ق َّدم نفسه بإرادته وحده عنا
كلنا « (صالة القداس)
نعود ونقول إنه وإن كان القديس بولس الرسول يقول
في عدد  ٢عن املسيح أبن اهلل الوحيد أن اهلل اآلب»
أقامه» إلمتام تدبير خالص اإلنسان ،فليس هذا إال بسبب
احلب املطلق والوحدة املطلقة في ذات اهلل الواحد بني
أقنوم اآلب واألبن والروح القدس .ألن ق .بولس في نفس
الرسالة اصحاح  ٩يُع ِّبر عن ذات املوضوع ويقول إن
ليتمم اشتياق اآلب
املسيح ابن اهلل هو الذي ق َّدم ذاته ّ
في تدبير خالص اإلنسان « :فكم باحلري دم املسيح ،الذي
بروح أزلي ق َّدم نفسه بال عيب».
نحن بيته ...وهو صار منا
في األعداد من  ٦-٣وإن كان ق .بولس يوضح عظمة
املسيح يسوع في مقارنته مع موسي نبي اليهود ،إال أن
الذي يعنينا الهوتيا ً في اآليات أنها ت َستَعلِن لنا املسيح
أنه هو اهلل الظاهر في اجلسد والواحد معه في الآلهوت،
وأنه  -أي املسيح  -هو أيضا ً اإلنسان الكامل يسوع ابن

مرمي العذراء .فاملسيح واحد غير منقسم هو «ابن اهلل»
و»ابن اإلنسان» .وكما قلنا سابقا ً فإن هذا يشرح التباين
في عبارات الرسالة في وصف يسوع املسيح بأوصاف
اهلل وأوصاف البشر .فنقرأ وصف للمسيح بأنه «باني
البيت» أي خالق اإلنسان حيث «باني الكل هو اهلل» .فإن
كانت عظمة موسي أنه كان خادما ً أمينا ً لباني البيت،
فإن املسيح أعظم مبا ال يُقاس ألنه وهو باني البيت ،أي
خالق اإلنسان ،إال أنه وبسبب أمانته املطلقة كإله نحو
خليقته اإلنسان ،فإنه جتسد وصار بشرا ً مثل موسي
َجسد املسيح
يخدم بيته الذي هو البشر جميعاً .فبت ُ
أبن اهلل صار كل البشر فيه ،ألن ناسوته صار غير محدود
بعد أن أشترك في صفات الالهوت الغير محدود .لهذا
أحب املسيح «ابن اهلل» لقبه «ابن اإلنسان» بشدة ،وردَّدَه
بكثرة ألنه يكشف كيف أن املسيح ابن اهلل يحملنا -
نحن البشر  -في ناسوته .فقد لبس أبن اهلل طبيعتنا
املائتة ،فهرب منها املوت بقوة حياة َمن أستردها
لنفسه عروسا ً أبدياً .هذه العروس هي كل نفس أحبت
املسيح وآمنت به إلها ً ومخلصاً .فبعد أن تطهَّ ر انساننا
في ناسوت املسيح وتبرَّر وعادت إليه احلياة اإللهية
وصار خليقة جديدة مقدسة في املسيح يسوع تليق
أن يقدمها األبن إلى أبيه القدوس ،فإن املسيح «ق َّدم
نفسه بال عيب» إلى أبيه السماوي وبشريتنا فيه كابن
اإلنسان .هذا هو الشرح لدور املسيح الكاهن الشفيع،
والوسيط الوحيد بني اإلنسان واهلل ل َيرضَ ي اهلل عن
اإلنسان ويتم الصلح .فبدون عمل املسيح هذا ،ال صلح
إلنسان إلى حضرة اآلب السماوي.
وال قبول وال دخول
ٍ
هذا هو سبب تكرار بولس الرسول واإلفاضة في الشرح
لليهود املتنصرين أن خالصهم هو في املسيح فقط،
وليس موسي ،مع كل التقدير لدور األنبياء جميعاً،
الذين كانوا أمناء وشهود للمسيح»  .5وموسى كان
كخادم ،شهاد ًة للعتيد أن يُت ََكلَّ َم به
أمينا ً في كل بيته
ٍ
(أي املسيح)».
يا مالك هذه الصعيدة «الذبيحة» املقدسة الطائر
إلى العلو بهذه التسبحة ...أذكرنا أمام اآلب ليغفر لنا
خطايانا «
جتدر اإلشارة هنا إلى عظمة الليتورجية األرثوذكسية

في احتفالها الدائم بعمل املسيح الكهنوتي في تدبير
خالص اإلنسان ،وأقصد بذلك سر اإلفخارستيا  -أي
تقدمي جسد ودم املسيح يسوع على مذبح الكنيسة
في القداس اإللهي .فنحن نسمع الكاهن اخلدمي وهو
يرش املاء إلى أعلى في ختام القداس قبل صرف املصلني
ويقول «يا مالك هذه «الصعيدة» الذبيحة املقدسة
الطائر إلى العلو بهذه التسبحة ،اذكرنا امام اآلب
ليغفر انا خطايانا» ،ثم يرتل الشعب في فرح قائلني
«أمني هليلويا ،اجملد لآلب واألبن والروح القدس» .هذا
مثال حي ملا نصف به الكنيسة اجمليدة املرتشدة بروح
اهلل أن تسبيحها الهوتاً ،والهوتها تسبيحاً .فإن تعبير
« الصعيدة املقدسة « [الشىء الذي نصعده إلى فوق]
هو وصف الكنيسة لتقدمة اإلفخارستيا  -أي جسد
املسيح ودمه .وهذا التعبير يستعلن إميان الكنيسة
بعمل املسيح اخلالصي ،أي شفاعته من أجلنا أمام اآلب
بتقدميه لبشريتنا التي لبسها وجعلها خليقة بشرية
جديدة مقدسة فيه ،فقبلها  /قبلنا اآلب من أجل عمل
األبن اخلالصي .وألننا نتناول في القداس اإللهي من نفس
اجلسد والدم ،فهذا معناه أننا صرنا واحدا ً في هذه
الذبيحة الصاعدة وحتملها املالئكة إلى داخل االقداس
السماوية ،ونصير حقا ً من أهل بيت اهلل السماوي
وملكوته منذ اآلن ومن فوق الزمن اخمللوق .لقد رأي
األنبياء دخول اإلنسان إلى األقداس في ناسوت املسيح
من وراء الزمن وتهللوا به في نبواتهم ،فقال أحدهم
«أَدخَ لَني امللك إلى حجاله» .واآلن وقد حتقق دخولنا
بذبيحة املسيح على الصليب بقيامة وصعود املسيح
بجسدنا إلى األقداس ،وبامتداد تلك الذبيحة وصعودنا
في سر اإلفخارستيا ،فإن تهليل وتسبيح األنبياء صار
واقعا ً حيا ً اآلن .ويشير إليه الكاهن اخلدمي بأن مالك
الذبيحة الصعيدة طائر بهذه التسبحة إلى العلو إلي
داخل اإلقداس .هذا يكشف عن عظمة سر األفخارستيا
أننا بالتناول يصير لنا نصيب في الدخول إلى األقداس
باحتادنا بذبيحة املسيح من جسد ودم .هذا أكده الوحي
املقدس في االصحاح العاشر» فإذ لنا أيها اإلخوة ثقة
بالدخول إلى «األقداس» بدم يسوع ،طريقا ً كرسه لنا
حديثا حياً ،باحلجاب ،أي جسده» ...والسبح هلل.
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لنستمر في حماية
أنفسنا!

اسعلوا في كوعكم

اغسلوا أيديكم

حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

ّ
غطوا وجوهكم

هذه التعليمات إلزامية للجميع
ً
بداية من سن  10عامًا فأكثر،
وفي جميع أنواع المواصالت
العامة واألماكن العامة المُغلقة
كليًا أو جزئيًا.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

�إعـــالنـــــات

Saturday, December 26 , 2020 - Issue (177)

 العدد ال�سابع وال�سبعون بعد املائة-  ال�سنة الثامنة- 2020  دي�سمرب26 ال�سبت

22

Is it wrong to celebrate Christmas twice: wish Merry Christmas and open gifts on
the 25th; but continue fasting till we celebrate it on the 7th?
If celebrating Christmas means saying Merry Christmas and opening presents; it
can be done on any day of the year. These things have nothing to do with the real
feast we are celebrating.
What is more important than the 25th of December or the 7th of January is the real meaning of the
Feast; and the One Whose birth we celebrate. The
birth of the Savior Who was incarnate to pay the
price for our sins and be crucified on our behalf.
This is the real feast we should be celebrating. It is
better to preserve our own identity and have all the
festivities on the day the Church has set aside for
this occasion.
Is it true that Christmas trees and Christmas decorations are derived from a pagan
holiday? Is it sinful to celebrate Christmas with a tree and decorations?
Christmas tree is not a pagan tradition and definitely Holy Book of Jeremiah 10
was not talking about a Christmas tree but about cutting down a tree to make it
into wooden idols for worship. These two articles are informative and acceptable
since they do not contradict our beliefs. However, I would like to note that having
a Christmas tree is not considered a sin, yet, it does not at the same time edify God.
Christmas tree, decorations, Santa Claus, exchanging gifts are all worldly things
that deviate our full attention from the birth of our Lord Jesus Christ, which is
the real reason for the celebration. Unfortunately, these other things are now considered by many to be the main core of the celebration. Today the Christmas tree
occupies a clear space in every home and even in some churches while the Nativity
scene, if present, is just in a corner. I pray that, as we prepare ourselves for the Incarnation and the Birth of our Lord Jesus Christ, we receive Him in our hearts and
have Him as the center of our attention and our life in these holy days.
I have found reference to a Christmas Fast of 43 days, presumably ending on (or
before) Christmas? Is that right?
In the Coptic Orthodox Church we fast 43 days before the Holy Nativity, starting
on November 25th and ending on January 7th (The Glorious Feast of Nativity).

»« َولمَ َّا َك ِم َل ْت �أَيَّا ُم ِخ ْد َم ِت ِه م ََ�ضى ِ�إ ىَل َب ْي ِت ِه
)23 :1 (لو

عزاء خا�ص
 �سوزي مرق�س/ للزوجة
والأبناء
جريج مرق�س
 مرق�س مرق�س دينا مرق�س/ القم�ص

الهيئة القبطية الكندية
تقدم
خال�ص العزاء
جلميع الأقباط يف كندا
وم�صر وجميع �أنحاء العامل
يف �إنتقال
�شيخ كهنة املهجر
وم�ؤ�س�س الكني�سة القبطية
يف �شمال �أمريكا
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Navigating the COVID Pandemic
as a Healthcare Provider: Take care of
your ‘MEPS’
(Mental, Emotional, Physical, Social health)

The COVID pandemic has certainly taken a toll
on our lives. Beyond the limitations on social
gatherings, we are recognizing just how much
our daily routines are being impacted. Schools
have been closed, ceremonies cancelled, conferences postponed, etc. These changes, which
feel like they occurred suddenly, have had major impacts on our well-being. Fears of food
and essential needs becoming scarce have led
to stock-piling of hygiene products in homes,
and empty shelves in stores. Not being able
to spend holidays and celebrations with loved
ones has individuals feeling isolated. Managing daily routines which must now include
working from home - while supervising children - has become a challenge for many1.
The healthcare system has also taken an unprecedented hit. Hospitals and offices are
diligently screening for symptoms that may be
related to COVID. Virtual visits are being conducted to limit physical contact. Emergency
rooms and hospitals are clearing the way for
the ‘sickest’ patients. Healthcare providers are
being redeployed to critical areas for service.
As healthcare providers, this can be very taxing on our mental, emotional, and physical,
and social health (MEPS). Anxiety around
catching COVID while at work is a real fear
- not only for our own health, but also for the
safety of our patients and our families2.
Beyond that, healthcare providers are constantly aware that there is a shortage of personal protection equipment (PPE). How are
we to care for patients and protect ourselves
and others if this is the case? Measures such
as rationing the number of masks per shift
have been implemented, and companies are
working to provide PPE within a reasonable
timeframe. However, this is only one concern
among many. Another issue that is raised is
how to navigate around redeployment - the
possibility that one may be asked to work at a
different location or unit to assist with the COVID crisis. How would we manage our schedules, our familial responsibilities, etc?
Long shifts, along with the potential to be exposed to COVID and ill patients, can distance
us even more socially. Feeling worried about
our work, health, and families is challenging.
Physically, we may be exhausted, hungry,
endure sleepless nights, and feel tense in our
bodies.
We want to be there for our patients and family members - but what happens when we, as
healthcare providers, need support?
There has been a positive shift in recognizing
that healthcare provider wellness is essential.
In the time of the COVID crisis, this is even
more essential. The CDC has resources dedicated for healthcare providers, parents, and the
general public that can aid in coping with this
challenging time4. The WHO has also published a document outlining the importance
of taking care of our health during COVID5.
Even more general resources for healthcare
providers, such as hotlines and services offered by the CMA6 can be incredibly useful.
Figure 1 depicts an image released by Ottawa
Public Health in an effort to raise awareness
that anxiety, distress, and feeling uneasy are
normal during this time – and what to do
about it. Another incredibly useful website
is VirusAnxiety (https://www.virusanxiety.
com), an initiative created by mental health
experts (who also have an app, called Shine)
that is dedicated to supporting people through
the COVID pandemic. It contains frequently
asked questions about the virus and isolation,
mental health strategies, coping tools, free
meditations, and more. In addition, COVID
therapists (https://covid19therapists.com) is

a free, confidential therapy
service offered to healthcare
professionals during this time.
Providers need not be suffering
from a ‘COVID-related crisis’
to utilize this service – they can
simply reach out if they want
to talk to a professional about
the uncertainty, changes, and
challenges during the pandemic – and learn how to support
themselves.
Figure 1: Ottawa Public Health: Mental
Health during COVID. Taken from https://
www.ottawapublichealth.ca/en/public-healthtopics/mental-health-and-covid-19.aspx
It is important that during this time, healthcare
providers take care of themselves. We cannot
care for others if we are not well. Perhaps the
most important thing to remember is that we
are not alone in feeling anxious or stressed
during the COVID crisis. Normalizing these
feelings is essential. When we acknowledge
that our emotions are ‘okay’ and can accept
them, we feel safe to express our concerns
and thoughts. Reaching out to sources of support - including coworkers, family members
or friends, support groups, etc. - is critical.
Although we may be physically distant from
one another, we need not be socially and emotionally distant. Figure 2 is an example of tips
offered to help us cope with this crisis.
Creative ideas to seek support can mean using
phone or video chats to speak with others. Utilizing services such as grocery delivery to our
homes can save time in long line ups, or help
us when we cannot make it in time to shop for
our needs.
Figure 2 Taken from https://blog.missionhealth.org/2020/03/18/covid-19-tips-copingstress-infographic/
Tapping into our creative abilities is also important. We must find ways to cope with our

stress. Strategies such as journaling, drawing,
reading, knitting, baking, etc. can be incredible outlets for us. Of course, ensuring that we
are eating, sleeping, and being physically active is of the upmost importance as well. Figure 3 contains categories of coping tools; the
most important factor when determining how
we will cope during stressful times is to find
strategies that work for us.
In summary, although the COVID pandemic
presents as a challenging time for the entire
world, we are not helpless or hopeless. Social distancing has made an impact on limiting the spread of the illness, and the bravery
and commitment of healthcare providers during this time is admirable. Nonetheless, is it
critical that as healthcare providers, we acknowledge the stress and burdens we feel at
this time. Reflecting and being honest about
our worries, fears, and exhaustion during the
COVID crisis allows us to understand that we
are not alone. Seeking support from others,

keeping ourselves safe, and
using creative outlets to manage our stress can help us cope.
Finally, maintaining a sense of
hope is crucial - we have all
been through extremely difficult times before, and we have
survived. We will survive this,
too.
Morganstein J. Coronavirus
and Mental Health: Taking
Care of Ourselves During
Infectious Disease Outbreaks. Taken from
https://www.psychiatry.org/news-room/apablogs/apa-blog/2020/02/coronavirus-andmental-health-taking-care-of-ourselves-during-infectious-disease-outbreaks.
American Medical Association. Managing
Mental Health During COVID. Taken from
https://www.ama-assn.org/delivering-care/
public-health/managing-mental-health-duringcovid-19.
Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated
With Mental Health Outcomes Among Health
Care Workers Exposed to Coronavirus Disease
2019. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e203976.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
daily-life-coping/managing-stress-anxiety.
html
https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/mental-health-considerations.
pdf
https://www.cma.ca/physician-health-andwellness
KEY POINTS
The COVID pandemic has created a level of
uncertainty, fear, and distress across the world.
Feelings of isolation, anxiety, and stress are
normal during this time
Healthcare providers are, in particular, are
faced with difficult decisions and situations
in the COVID crisis. Balancing personal, familial, and work obligations can be extremely
challenging
Mental, emotional, physical, and social health
(MEPS) are equally important. As healthcare
providers, we cannot take care of others if we
do not care for ourselves first.
Various resources are available to help healthcare providers during the COVID pandemic.
Developing and utilizing a range of coping
tools can promote MEPS health.
ABSTRACT
The COVID pandemic is an unprecedented
situation. Feelings of isolation, uncertainty,
fatigue, and a loss of control has created
stress among individuals across the world.
Healthcare providers are in a position where
they must balance their personal, familiar,
and work obligations during the pandemic.
As frontline workers, healthcare providers are
particularly vulnerable to the physical, mental,
emotional, and social stressors encountered
during crises. This can contribute to burn out,
physical illnesses, and dissatisfaction. It is
therefore essential that healthcare providers are
supported in acknowledging and normalizing
these feelings, and accessing resources to
help them cope. To maintain social distancing
and provide around-the-clock services, there
are a variety of online resources available to
support healthcare providers during this time.
By utilizing various coping skills and seeking
support, healthcare providers can protect
their mental, emotional, physical, and social
(MEPS) health during the COVID situation.
KEYWORDS
COVID, pandemic, wellness, physical health,
resilience
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Important Questions
for 2021
What can I say
about 2020 that has
not already been
said? This year was
unlike any other.
The word that was
recycled over and
over in the news
was “unprecedent- Bob Saroya,
ed.”
Member of
No one was preParliament
pared for this
pandemic, and it
showed. In the beginning, people did
not even want to acknowledge the seriousness of COVID-19. It is hard to believe
that in March, the Liberal Government
would not encourage the wearing of masks
and said closing borders would not help
contain the disease.
2021 marks a light at the end of the tunnel. With billions spent in research and
development, the pharmaceutical industry,
in partnership with governments, has produced multiple effective COVID-19 vaccines.
Unfortunately, we still don’t know when
things will get back to normal. The Liberal Government has been tight-lipped
about when Canadians can expect to get
the vaccine. I think Canadians deserve answers. People should be trusted with the
truth. That is not how this Government has
handled the biggest health crisis of a generation. They seem more concerned about
what sounds good. The last thing anyone
wants to see right now is the Prime Minister or Minister of Health avoiding questions. Political spin is not acceptable at this
time.
This year my Conservative Colleagues and
I have spent a lot of time asking questions.
Critical questions which required answers.
For example: When will every Canadian
have access to a vaccine? How many
people will receive vaccines each month?
How will vaccines be safely delivered to
Canada, stored and distributed?
Besides the vaccine there are many questions to be asked about getting the economy back on track. The fall economic statement committed billions but did not have
any details. Right now, doors are closing
on businesses across the country. That
means many Canadians won’t have a job
to go back to. The Liberal Government
needs to talk about their plan now so we
can make sure it works as intended when
it is rolled out. Why is this Liberal government not providing answers and hiding in
secrecy?
My Conservative colleagues and I will
continue to ask these questions until we
get answers. Canadians deserve to know.

Sincerely,

Bob Saroya

Conservative Member
of Parliament for
Markham-Unionville

Saturday, December 26 , 2020 - Issue (177)

1 844 355 6939

From Santa
Santa with
with Love
Love
From

Dear Children of the world,

For thousands of years, I have been dedicated to
visit each one of you, read your letters, bring you
what you wished for, regardless of what you did because you are angels and the most beautiful thing
on our planet. You are the daily sunshine, the softest
melody, and the ones who give us a perpetual hope
for a better tomorrow.
My children, forgive me, this year I will not be able
to come and visit you. I will not enjoy the cookies
you leave for me and the warm fresh glass of milk
that I wait for every year. Unfortunately, I am not
allowed to visit, due to a bad illness that came from
a new bug and I am afraid that I might accidently
bring it with me and affect you.
However, I will not stop going to all the children
around the world who have caught this bad bug and
others who have different kinds of illness to be with
them, make them laugh, bring their favourite toys,
and sing with them all the wonderful melodies that
children sing in all the languages of the world.

Emad Barsoum

I will spend the time with children in the
camps made for people who were driven
out of their homes, because of mad groups
that hate life and kill hope. I will cheer the
children who lost their beloved ones in conflicts, bombs, segregation, simply because
they do not want to follow those bad people.
I will carry lots of warm blankets for the children
who sleep without covers, or who sleep without
shelter.
I will go and fight the evil people who use children
for the bad things in the world, those people who are
worse than the devil himself.
I will delivery to the children of the world, who
have no education, some pencils and paper so they
can learn how to read and write.
I will be with those who have no one to be with, who
will receive the New Year with no beloved ones.
I will not forget those children who will wake up
early to go to their work, while they should be at
school, and tell all those who employ them to stop

such crime towards the children.
Above all I will bring with me lots of
food for those who will spend the night
without it, so please tell the people in
your cities who have plenty of food to
help me with some, so I can get it to all
those children who need it.
Remember my children; I have all the names of
the children in the world that I am going to see that
night. Their names are written in Six Thousand and
Five Hundred different languages, this is the number of languages spoken in the world, but I know
them one by one, and those children follow about
Four Thousand and Three Hundred different beliefs, yet they are my wonderful children and I love
them the same way.
Before I wish you a Happy New Year, I will share
my secret with you, but keep it!
My real name is Humanity, and Your Grandma, her
name is the Earth.

Happy New Year...

RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26
million to support personal support workers. It is a once in a
lifetime opportunity through one of the best accredited
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
ﬁlling fast: (905) 813-8883

Scan me

Free Tuition for qualiﬁed applicants.

