
ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

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

خدمات واسعار خاصة 
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Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)
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Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكاعضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاريعضو جمعية مستشاري  
الضرائب بكنداالضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

1-844-355-6939

For Advertising In For Advertising In 
Good News Good News 

 Please Call: Please Call:

hfayez@profactcpa.com
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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

بعد وفاة الفنان جورج 
فعل  ماذا  سيدهم.. 

سمير غامن؟ 
............................ ص ١١

الطالق في املهجر .. ما 
األسباب؟ (٣).

............................ ص ١٢

البنك املركزي الكندي 
الفائدة  سعر  يُخفض 
 ... الرئيسي إلي ٢5.%0 
...............................ص 9  

قرى كاملة معزولة في 
الدخول  وممنوع  مصر 
واخلروج بسبب كورونا  
............................ ص ١١ 

راأي املحـــــــرر

العامل بعد الكورونا

كما قامت احلرب العاملية الأويل ب�سبب �سخ�ص، هو البو�سني »برين�سيب« حني قام 

التون�سي  ب�سبب حرق  العربي  العامل  النم�سا، وكما تغري  بالإعتداء علي ويل عهد 

منازلهم  يف  جل�سوا  العامل  �سكان  اأن  التاريخ  �سيذكر   ، لنف�سه  بوعزيزي«  »حممد 

لأ�سهر خوفًا يف فريو�ص »كوفيد - 19«، ب�سبب ذهاب اأربعة اأ�سخا�ص يف دي�سمرب 

ال�سينية،  ووهان  مبدينة  البحرية،  واملاأكولت  للحيوانات  »هوانان«  ل�سوق   2019

لينت�سر اأحد اأخطر فريو�سات عائلة كورونا يف ال�سني والعامل اأجمع. ومع ما يعي�سه 

العامل من خ�سارة يف الأفراد واملال والإقت�ساد هذه الأيام، يتجاوز اخلوف مما نعي�سه 

وكيف   »19  - »كوفيد  اأو  الكورونا  بعد  ماذا   : وهو  الهام  ال�سوؤال  طرح  اإيل  الأن 

�سيتغري العامل؟

احلقيقة التي لي�ص بها اأدين �سك اأن العامل والب�سر �سيتغريون بعد تلك الأزمة الكربي 

والتي من املتوقع اأن ت�ستمر لأ�سهر قادمة، �سترتك الكورونا اأثارها داخلنا وحولنا

للجلو�ص  النا�ص  �سريتاح  ال�سابقة،  اإجتماعياتهم  عن  الب�سر  �سيتخلي  بالتاأكيد 

حال  �سيكون  الأنرتنت  طريق  عن  التوا�سل   ، الأخرين  مع  اجللو�ص  عن  مبفردهم 

كثريين و�ستزداد مواقع التوا�سل عددًا وح�سورًا لتحقق اأت�سال اأكرث عرب م�سافة اأبعد 

، �سي�سبح الأمان يف البعد ل يف التقارب، واإن كان مع هذا البعد املكاين، �سيتقارب 

اأحيا  اأن  التوا�سل الكياين بعد تلك الأزمة، ف�سيزداد اخلري بني الب�سر والدول بعد 

»كوفيد - 19« فكرة العدو امل�سرتك، متامًا كما حدث يف حملة »بليتز« الأملانية �سد 

اأجنلرتا يف احلرب العاملية الثانية، والتي اأثارت وقتها حالة خري وتالحم غريبة بني 

الربيطانيني. 

الدول وخا�سة الغرب �سيدرك اأن ما كنت تتوقع اأن يحدث يف بلدان بعيدة ميكن اأن 

يحدث علي ارا�سيك ، وما حدث قبل ع�سور التكنولوجيا والتطور الغربي ميكن اأن 

يعود ثانية. دول قوية �ست�سبح اأ�سعف ، وعالقات دولية فاترة �ست�سبح اأقوي جراء 

تلك املحنة ، معتقدات الب�سر واإميانياتهم �ستتجه بالأكرث نحو 

اأ�سوار املعبد  اأكرث منها مع اجلمع ، خارج  النف�ص  التاأمل ، مع 

اأكرث من داخله 

ال�سحي  باحلقل  والعاملني  واملمر�سني  والأطباء  الباحثني  �سيحظي  كورونا  بعد 

التاريخ عن بطولتهم  اأجمع و�سيتحدث  اأكرب، �سرتي لهم متاثياًل يف العامل  باأهمية 

وي�سبحون اأيقونة للوطنية، ورمبا �سيحلون حمل القادة الع�سكريني واأبطال اجليو�ص 

واحلروب

 Physical الـ  �سي�سبح  �سيتغري،  وامل�سانع  واملكاتب  وال�سكنات  املباين  �سكل 

مب�سافة   ، بامل�ساعد  اأقل  اأفراد  بعدد  ال�سماح  �سيتم  حياة،  اأ�سلوب   distancing
بع�سها  عن  العمال  واألت  املوظفني،  مكاتب  �ستتباعد   ، الأنتظار  طوابري  يف  اأكرب 

البع�ص، �ستغلب ثقافة الـ »Touchless« علي كل مناحي احلياة، �ستحل ب�سمة 

ال�سوت والال�سلكي والفعل بجرد احلركة بدًل من اللم�ص من الأن ف�ساعدًا. 

و  وجوهنا  مل�ص  و  الأخر  مل�ص  �سنتجنب  بيننا،  فيما  الإجتماعي  النمط  �سيتغري 

يف  اأخرين  مع  والتنف�ص  مربر،  الغري  املكاين  التقارب  و  والقبالت  اليد  م�سافحة 

اأماكن مغلقة.

 �ستدرك النظم ال�سيا�سية بعد الكورونا، �سواًء دميقراطية اأو ديكتاتورية، اأن الرعاية 

واأن   ، وحمكوم  حاكم  بني  يفرق  لن  ال�سحي  اخلطر  واأن  رفاهية  لي�ست  ال�سحية 

ال�سعف ال�سحي يف بلدك اأخطر علي حكمك من معار�سيك

 اأعدك اأن عاملك بعد الكورونا لن يكن كما راأيته من قبل، اأعدك اأن القوي الدولية 

اأن�سان  مليارات   7 الـ  �سوؤال  و�سي�سبح  �سيختلف،   الب�سري  ال�سلوك  اأن  و  �ستتباين 

بالعامل هو، ماذا نفعل حتي ل ن�سع حياتنا وكوكبنا حتت يد وت�سرف فريو�ص ل 

ُيري بالعني املجردة.

ابـرام مقــار
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رغم  املوت،  من  خائفون  كلهم 
أم  عاجالً  حتًما  قادم  املوت  أن 
ال  اجلديد  كورونا  أن  ورغم  آجالً، 
املناعة  ذوي  سلب  يستطيع 
تسجيل  ورغم  حياتهم،  القوية 
تعافوا  السن  كبار  من  نسبة 
منه، ورغم أن ُمعدالت املُتعافني 

الوفيات  ُمعدالت  من  كثيرًا  أكبر 
اآلن،  حتى  العربية  البلدان  في 

والوسواس  أكالً،  أرواحهم  يأكل  اخلوف  لكن 
هستيرية  بصورة  للتصرف  يدفعهم 
أن  يُفترض  غريزية  دِفاعية  وسلوكياٍت 
احلضارة البشرية جتاوزتها منذ آالف السنني!

املوت،  من  السن  كبار  يخاف  ملاذا  أعلم  اهلل 
الذي  العمر  ألن  بل  ُمسنون؛  ألنهم  ليس 
عاشوه ال بد وأن يكون حافالً بصدماٍت وأزماٍت 
يتمنى  وبعضها  املوت،  من  أقسى  بعضها 
اإلنسان لو أنه مات قبل حدوثه كي ال يُضطر 
التصنيف  وفق  سببه.  الذي  األلم  ملُعاناة 
املُسنني،  فئة  اعتباري من  يتم  البيولوجي ال 
حدٍث  من  بأكثر  حياتي  خالل  مررُت  لكنني 
يجعلني أعتبر املوت حقيقة غير ُمخيفة،ولو 
وضعنا مقياًسا بدائًيا للخوف من واحٍد إلى 
درجة  أكثر من  املوت ال يستحق  فإن  عشرة؛ 

خمسة أمام جتارب وأهوال أخرى أكثر إيالًما.
اإليجابيات  رؤية  استطاعوا  الذين  قالئل هم 
إلى  املستجد  كورونا  فايروس  بها  جاء  التي 
خفض  استطاع  الفايروس  فهذا  حياتهم، 
البلدان  بعض  في  البيئي  التلوث  معدالت 
حظر  وبسبب  املصانع،  عمل  إيقاف  بسبب 
والكلي  البلدان  بعض  في  اجلُزئي  التجوال 
في بلدان أخرى، وتخلصنا من كائنات بشرية 
للقائها خالل  ُكنا ُمضطرين اضطرارًا  لزجة 
وجتمعات  واملِهنية  العائلية  التجمعات 
أخرى إجبارية، فرمل السرعة اجملنونة ملركبة 

بأس  ال  كًما  ووهب  الرأسمالية 
العمل  فرصة  املوظفني  من  به 
أطول  فترات  واجللوس  املنزل  من 
مع أُسرهم التي لم تُكن حتظى 
بوقٍت معهم إال نادرًا، فتح أبوابًا 
تكن  لم  جديدة  عمل  لفرص 
مطروقة من قبل، وسلَّط أضواء 
العاملني  على  املعنوي  التقدير 
أن  بعد  الصحي  القطاع  في 
غيرهم،  على  ُمسلطة  األضواء  تلك  كانت 
الثمنانخفض  مرتفعة  كانت  ُمنتجاٌت 
كان  أن  بعد  ثمنها  ارتفع  ومنتجات  ثمنها، 
الفايروس  هذا  تسبب  لقد  ُمنخفًضا.. 
الصغير بثورة تصحيحية عاملية ال يُستهان 

بها.
ال  ُمفاجئة  صاعقة  أو  زلزاالً  ليس  أنه  ثم 
ميكن اتقاء شرها، وما أسهل وسائل الوقاية 
باملاء  اليدين  بغسل  تبدأ  التي  منه  املريحة 
وتنتهي  بالكحول،  وتعقيمهما  والصابون 
بالعزل املنزلي وجتنب ُمخالطة اآلخرين، مرورًا 
بارتداء القفازات والكمامات وتناول السوائل 
العالم مليء  أن  تنَس  وال  باستمرار.  الدافئة 
بفيروسات أخرى قاتلة يتعرض لها جسدك 
عليها،  وينتصر  ويصرعها  فُيصارعها  يومًيا 
خالل  فعالً  بجسدك  كورونا  فيروس  مر  ورمبا 
عبر  منه  تخلص  جسدك  لكن  األيام،  هذه 
صديقك  بواسطة  أو  الهضمي،  اجلهاز 

الصابون.
أو  املرض  في  ليست  احلقيقية  املشكلة 
املوت، بل في التداعيات النفسية واجمُلتمعية 
بعد  األفق  في  تلوح  التي  واالقتصادية 
خلسائر  تؤدي  قد  والتي  اجلائحة،  تلك  انتهاء 
يستطيع  لن  وصدماٍت  ووفياٍت  واضطراباٍت 
واملتسلحني  لها  املُستعدين  إال  جتاوزها 

معنويًا وماديًا ملواجهتها.

الفريو�س احلنون

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

العالم  يعيشه  الذي  اإلجباري  احلبس   -
فرصة  يعتبر  كورونا  فيروس  بسبب  حاليا 
وتقييم  النفس،  ومراجعة  للتفكير  ذهبية 
للتفكر  عظيمة  فرصة  هي  السلوكيات، 
صغير  فيروس  اهلل،  عظمة  في  والتفكير 
ويقيد  والعالم،  اإلنسانية  أن يحبس  جنح في 
كلها  العظمي  القوي  ووقفت  االقتصاديات، 
كندا،  أمريكا،  مقيدة،  أمامه  استثناء  بال 
إسبانيا،  روسيا،  إيطاليا،  فرنسا،  بريطانيا، 

وقبلهم الصني، التي انطلق منها الفيروس.
- الرجوع إلي اهلل، أمر مهم وعظيم، فالرجوع 
إعمال  وفقدان  “الدروشة”،  يعني  ال  اهلل  إلي 
جلسم  كتاج  العقل  خلق  اهلل  ألن  العقل، 
خير  فيه  ملا  ويستخدمه  يعمله  اإلنسان، 
من  املسيحية  وتعتبر  اإلنسانية،  وصالح 
اهلل،  أحببت  كلمات  التي  املتميزة،  الديانات 
اإلنسانية  كل  أحببت  كلما  إليه،  ورجعت 
حب  إلي  تدعو  ال  املسيحية  ألن  البشر،  وكل 
حب  إلي  تدعو  وكذلك  بل  فقط،  املسيحيني 
أخيك في اإلنسانية، بل وكذلك محبة عدوك، 
األصيلة  القيم  احملبة من  تعد  إذ  من لطمك، 
عكس  للجميع،  املسيحية،  في  واخلالصة 
خطأ-  –عن  يعتقدون  الذين  آخرين،  تفكير 
أنهم كلما تدينوا، وجب عليهم كراهية اآلخر.

- العالم حاليا، وحتديدا القوى العظمي وفي 
وروسيا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مقدمتها 
وإسبانيا،  وكندا  وفرنسا  وأملانيا،  االحتادية 
حكوماتها  في  ممثلة  وسويسرا،  وإيطاليا 
في  حتديدا  واملركزية  الفيدرالية  الرسمية 
األدوية  شركات  مع  للبحث  الزمن  مع  سباق 
لفيروس  دواء  عن  للبحث  اجلنسية  متعددة 

كورونا الذي لن يهزم العالم.
- كورونا لن يهزم العالم، ألن اهلل محبة، اهلل 
محب للبشر ولن يرضي لهم الهالك، بل جاء 
التي  الظروف،  هذه  ورمبا  أبنائه،  ليخلص  اهلل 
أجبرت البشر والشركات علي تقييد احلركة، 
كورونا،  فيروس  انتشار  فرص  تقليل  أجل  من 
في  والفكر  النظر  اجلميع  يعيد  أن  أجل  من 
قاعدة  من  انطالق  اهلل،  جتاه  سلوكياتهم 
زادت  البشر،  تقدم  زاد  كلما  أنه  تقول  نظرية 

ماديتهم وبعدهم عن اهلل.
تطور  نظرية  شأن  البشر،  حياة  أن  إال   -
ما  دائرة  في  وتدور  متر  واحلضارات،  اجملتمعات 
الرجوع  ثم  االبتعاد  والهبوط،  الصعود  بني 
تكتشف  أن  بعد  القادمة  والفترة  اهلل،  إلي 
إحدي الدول دواء لفيروس كورونا، وتخف حدة 
والتنقل،  احلركة  حرية  علي  املفروض  القيود 
سيعود كثيرون إلي اهلل، خاصة في اجملتمعات 

الغربية، في أوروبا وأمريكا الشمالية.
- الرجوع إلي اهلل، سيعطي تعزية للكثيرين، 
التجرية  هذه  في  اهلل  أدخلنا  ملاذا  وفهم 
أكثر  أيام قليلة  التي حصدت حتي  الصعبة، 
واعتبرتها  العالم،  حول  مصاب  مليون  من 
وباء  مبثابة  العاملية،  الصحة  منظمة 
اهلل،  دينيني،  الال  رفض  أو  قبل  سواء  كوني. 
للجميع،  حضنه  يفتح  واهلل  موجود،  اهلل 
للصاحلني والطاحلني، لألبرار واألشرار، ألن اهلل 

محب للبشر. 
مرحلة  في  جاء  هذا،  الكورونا  فيروس  إن   -

من  فيها  يعاني  العالم  فيها  بدأ  صعبة 
تبحث  فالغالبية  الدول،  قبل  األفراد  توحش 
حتاول  وأفكار  مسميات  حتت  مصلحتها،  عن 
بها تبرير مصاحلها الضيقة، حتت مظلة أفكار 
منطق  علي  معتمدة  وأيديولوجيات  كبيرة 
األفراد  هؤالء  مصالح  إال  يحقق  ال  سلبي، 

الضيقة.
نهاية  املغرضة عن قرب  األفكار  - ال تصدقوا 
اهلل، ألن هذا ال يعلمه إال اهلل، حتى لو كانت 
دقيقة،  غير  عالمات  أنها  إال  عالمات،  هناك 
اهلل محب ألبنائه، ولن يرضي بهالكهم. علي 
ويراجع سلوكيات،  ويتفكر  يتعظ  أن  اإلنسان 
ولينظر ماذا فعل فيروس صغير اسمه كورونا 
والشركات  والفقيرة،  العظمي  الدول  في 
حائرا،  أمام  يقف  الكل  والصغيرة،  الكبيرة 
إال أن هذه احليرة لن تطول، هي مسألة وقت، 
يتعظ  أن  يريد  من  علي  لكن  األزمة،  وستمر 
واحلبس  الظروف،  هذه  يستغل  أن  ويستفيد 
العقل  وإعمال  للتفكير  املنازل  في  اإلجباري 

ملاذا وضعنا اهلل في هذه الظروف؟
كارهة  دول  أطلقته  فيروس  كورونا  هل   -
الفكرة  هذه  عليها؟  للهيمنة  لإلنسانية، 
هذا  من  تضررا  الدول  أكثر  ألن  مستبعدة، 
سياسيا  املهيمنة  الدول  هي  الفيروس، 
االقتصادي  الدولي  النظام  علي  واقتصاديا 
املنطقي  غير  فمن  وبالتالي  والسياسي، 
الدول  هذه  تطلق  أن  العقل  عن  وبعيدا 
الفيروس لتصاب شعوبها مبئات اآلالف، وميوت 

اآلالف بسبب هذا الفيروس اللعني.
- في هذه الظروف الصعبة، هناك قلق شديد 
خاصة  واألصدقاء،  األهل  من  نحب،  من  علي 
الغرب،  في  تعيش  حالتي،  مثل  في  كنت  لو 
أو دولتك  وقلبك وأحبابك يعيشون في مصر 
األم، فظروف احلركة والتنقل مقيدة، ولم تعد 
اجلنسيات أو الباسبورات الغربية لها أي قيمة، 
إننا نفتقد القرب اجلغرافي جتاه من نحب، لذا 
في  اجلميع  يحفظ  أن  اهلل  ندعو  القلب  من 
كندا ومصر وأمريكا والصني وفرنسا وإيطاليا، 
غير  أو  مسيحيا  كان  سواء  املسكونة،  وكل 
مسيحيا، كقريب لنا في اإلنسانية، ألن اهلل 

محب للبشر، ولن يرضي بهالك أبنائه.
اهلل  أن  تذكر  الصعبة،  الظروف  هذه  في   -
زوجتك  بجانب  لتقضيه  بالوقت  أنعم عليك 
وأبنائك، بعد أن كان العمل يأخذ كل طاقتك، 
أن حتسن معاملتهم وتقضي معهم  فحاول 
أفضل وقت ممكن، ألن هذه املرحلة لن متحي من 
ذاكر أي شخص، كان ناضجا أو شابا أو طفال 
واإلنسانية  فالعالم  واإلدراك،  الوعي  في سن 

تعيش رهينة للفيروس اللعني كورونا.
- في النهاية، اهلل قادر أن ميد يده، نعم أن ميد 
يده ويبارك جهود العلماء والباحثني للكشف 
الفيروس  هذا  علي  ويقضي  يعالج  دواء  عن 
العلماء  هؤالء  بعض  كان  لو  فحتي  اللعني، 
والباحثني ال دينيني، فإننا سنصلي من أجل أن 
ميد اهلل يده إليهم ويبارك جهودهم ليتوصلوا 
البشرية،  ينقذ  كورونا،  لفيروس  لعالج 
تكون  أن  بعد  جديد،  من  احلياة  إلي  ويعيدها 
والبشر  اهلل  محبة  أن  من  واتعظت،  تفكرت 

هي أصل كل السالم والرقي.

يف زمن الكورونا .. ارجع مرة تاين 

لربنا .. بالعقل

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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وثيقة  عالقة  على  اخلدعة،  هذه  تكون  قد 
باحتفاالت عيد »هولي«، املعروف في الهند!

وقد تكون صدى لألسطورة االغريقية: »هاديس، 
وبيرسيفوني«!

كان  الذي  »البلهاء«،  مهرجان  إلى  تعود  وقد 
يقام في األول من ابريل، في روما القدمية!

...،...،...،   

معروفة  لكنها  وُمحّيرة،  غامضة،  أصولها 
االسم، ويُطلق عليها: » كذبة ابريل«!

العالم،  بلدان  معظم  في  حتدث  الفعلة،  هذه 
في: أول يوم من شهر ابريل من كل عام، وكأنه 

تاريخ ميالدها املقدس!

وكل  وكل، ساعة،  يوم،  ُنارسها: كل  ولكن     
دقيقة، وكل ثانية؛ ألن الشرير،قد وضع في فمنا 
وكذباً،  ادعاًء،  حياتنا:  فصارت  الكاذبني؛  لسان 

وشراً مستطيرا!

دربه:  وشكل،وعلى  شكل  ألف  له  الكذب     
نكذب على الناس، وعلى أنفسنا، وعلى اهلل!

نكذب على الناس..

حني نصمت، ونخفي احلق!

وحني نُظهر نصف احلقيقة!

وحيننهّول، ونبالغ!

وحيننردد كالماًلم نتأكد منه!

وحني نارس التغطية، والتمويه!

وحني نُحّرف املعنى!

وحني نارس: التورية، واإليهام، والتعريض!

ونكذب على أنفسنا..

حني نعتقد أن هناك ما يسمى بالكذب األبيض، 
الذي يجعله مشروعاً، أو مقبوالً!

ولن  يستمر،  سوف  اخلداع  أن  نعتقد  وحني 
ينكشف!

لن  الكذب،  من  جنيناه  ما  أن  نعتقد  وحني     
يذهب هباًء منثورا!

ونكذب على اهلل..

حني نقدم له عبادة جافة، ال نحس بها!

وحني ننكر خطايانا!

وحني ننكر أننا مهزومون، مغلوبون من أنفسنا!

والفروض،  بالتقاليد،  نسترضيه  وحني 
الصريح،  صوته  عن  آذاننا  صامني  والطقوس، 
خالص  إلى  محتاجون  لنا:أننا  يقول  الذي 
النفس من كل اخلطايا والقشور، وجتديد القلب 
واغتساله من كل ما علق به من: أقوال البشر، 

وشهوات النفس، وخداع الشيطان!

أننا اجتهدنا لنعرف الطريق إليه،  وحني نّدعي 
في  ونضيع  البشرية،  األبواق  وراء  بينمانترابط 

غوغائها املتصاخب!

...،...،...،   

الكذب، عمره قصير، وحصاده مّر مرير..

فحني نكذب على الناس؛ نخسر ثقتهم!

   وحني نكذب على أنفسنا؛ نخسرها بجدارة!

   وحني نكذب على اهلل؛ نخسر كل شيء: في 
احلياة الدنيا، واآلخرة! ...

عـادل عطيـة

خدعة كل يوم!! لقاء

العلي  فم  »من   :٣٨:٣ ارميا  مراثي  في  قرأنا 
، وكأن اهلل، مصدر  واخلير«  الشرور   اال تخرج 
اخلير، هو أيضاً مصدر الشرور! ولكننا نعلم 
بحكم معرفتنا هلل اليوم، ان املقصود باآلية 
حتت  يحدث  األرض  وجه  على  شيء  كل  ان 

تدبير اهلل ضابط الكل!
يلهو  ابنه  يرى  أب  بني  كبير  فرق  فهناك 
فيتركه  جدوى،  بال  عنها،  نهاه  قد  بأشياء 
يضع  أب  وبني  الدرس،  ليتعلم  إرادته  حلرية 
تلك األشياء في طريق ابنه عمداً ليوقعه في 
شر أعماله... فاهلل يسمح بالتجارب، ولكنه 

ال »يغوي« أحداً.
واليوم البشرية تئن أملاً من ڤيروس مجهري، 
ان  ريب  ال  هلل!  الشر  هذا  ينسب  ومعظمنا 
الڤيروس قد انتشر مبشيئة اهلل )حلكمة ما(، 
ولكنه حتماً لم يكن من صنع اهلل... وان كان 
اليزال جزء من خطة اهلل  )أم عدمه(  وجوده 
اإلصحاح  أيوب  سفر  راجع  اجلميع!  خلالص 
وراء  بالفعل  يحدث  ما  على  لتتعرف  األول 

الستار، ومن هو أصل كل لشرور العالم!   
الكوارث  كل  بفعل  اهلل  نتهم  اننا  ورغم 
العذر  التمس  أنني  اال  الطبيعية من حولنا، 
قد  القدمي  للعهد  قراءتنا  فمن  للجميع! 
أرى  ولذا  الدوام!  على  غاضباً  اهلل  نتصور 
نصحح  أن  األيام  هذه  في  الضروري  من  انه 

مفاهيمنا ونبدل فكرنا جتاه اهلل.
حوادث  أربعة  املناسبة  هذه  في  وحتضرني 
القدمي  العهد  ومن  املقدس،  الكتاب  من 
وجالب  بل  غضوب،  اهلل  بأن  جتزم  بالتحديد، 
تلك  هي  ما  خمنت  قد  ولرمبا  الشرور!  لكل 

احلوادث:
١( الطوفان

٢( سدوم و عمورة
٣( الضربات العشر

٤( أريحا
ال شك أن هؤالء األربعة هم من أكثر األحداث 
وأخطرهم  بل  املقدس،  الكتاب  في  ترويعاً 
صًدى على مسامع اجليل الثاني في املهجر، 

تعتبر  حيث 
حقوق  و  املثالية 
منهج  االنسان 

قد  احلوادث  وهذه  احلالي!   املتطور  الفكر 
بيننا وبني اهلل؛ ولكني  كبيراً  تشكل حاجزاً 
أن   - القادمة  األعداد  في  وايضاً   - اليوم  اود 
مع  اإلطالق  على  تتنافى  ال  انها  لكم  أثبت 
سوياً  فسنخوض  احلالي!  العاملي  االجتاه 
األحداث  تلك  من  كل  في  مبسطة  دراسة 
هو  ما  إلى  نظرنا  بوجهة  نسمو  ان  آملني 
نختزل  قد  اننا  في  تكمن  املشكلة  أفضل!  
احلدث من السياق؛ وقد نفهم النصوص دون 
اإلمعان في االزمنة ولغة العصور! فالفكرة 
ظل  في  املكتوب  قراءة  في  تتلخص  هنا 
اإلملام  وأيضاً  فيها،  كتب  العصرالتي  ظروف 

الكامل بسياق ما هو مكتوب.
دعونا أوالً ان نتفق ان هذه احلوادث قد كتبت 
صعبة،  حلوالً  احلروب  فيه  تكن  لم  زمن  في 
فها  آنذاك!  العصر  سمة  هي  كانت  والقوة 
نحن نرى موسى وشعبه – على سبيل املثال 
- وهم في طريقهم إلى أرض امليعاد، يرغبون 
فأرسلوا  أدوم؛  تدعى  بلدة  عبر  يجتازوا  ان 
رسالً مللك أدوم الستئذانه في العبور دون أن 
أو لشيء؛ فما كان من امللك  يتعرضوا ألحد 
طريقاً  إسرائيل  شعب  فسلك  رفض،  أن  إال 
آخراً )العدد: ٢٠ : ١٤ -٢١(! أما في العدد: ٢١ 
مع  لكن  احلدث  نفس  تكرر  فقد   ٢٤  -  ٢١  :
ملك االموريني،  ولكن ذاك ما لبث أن أسرع 
لقتالهم دون سابق إنذار! فهي بالفعل كانت 
فنحن  هذا  ومع  وقتذاك،  موحشة  ثقافة 
أكثر  تعتبر  وهي  موسى  حقبة  عن  نتحدث 

تقدماً ورقياً من أيام نوح وابراهيم! 
بهذه  سأكتفي  واملساحة  الوقت  لضيق 
لكن  األسبوع؛  هذا  عدد  في  املقدمة 
سنكمل  حيث  القادم  العدد  في  انتظروني 
أعاله،  احلوادث  تلك  من  كل  مناقشة  معاً 
اهلل  طبيعة  حقيقة  على  نتعرف  ان  آملني 

ضابط الكل، فال يعثرنا وباء وال تهزنا أفات. 

دردشة... بالعربي الفصيح:
هل covid-١9 شر من اهلل؟! (١)

بقلم: مينا ماهر

  ملتقى االإبداع الدوىل احلادى ع�صر بدار االوبرا امل�صريه

 من الفرته 6/1 اىل 6/7  

يقام ملتقى اإلبداع الدولى احلادى عشر  بدار االوبرا املصريه  من الفتره ١/٦ الى ٧/٦ من تنظيم 
ابداع  ويضم امللتقى ١٢٠ فنان من سبع دول عربيه والدوله املستضيقه مصر من ضمن الدول  
العراق املغرب والسعوديه اليمن  سوريا وتونس واجلزائر  بحضور شخصيات اعالميه وصحفيه 
وشخصيات ليها دور مؤثر فى اجملتمع الثراء احلركه الفنيه فى الوطن العربى. اجلدير بالذكر أن 

رئيسه امللتقى هبه زايد ومدير اعمال موسسه ابداع االستاذ / محمد ابو اجملد

جمل�س اإدارة واأ�صرة حترير »جود نيوز«

يقدمون خال�س العزاء 

للدكتور / �صيف جورجي 

و حرمه ال�صيدالنية / نادية جورجي 

وال�صيديل �صريف جورجي و دكتور / اأمري جورجي 

يف اإنتقال ال�صيدة / اإيفون نا�صد جورجي 

خال�س العزاء للأ�صرة واملحبني يف كندا وم�صر 
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عليه  تطلق  وااللقاب  االوصاف  من  كثير 
فهو  احلديث«،  التاريخ  و«ابو  املؤرخني«  »شيخ 
العالم واملؤرخ واستاذ التاريخ احلديث بجامعة 
حلوان الدكتور عاصم الدسوقي، والذي تطرق 
بالقاهرة  نيوز«  »جود  مراسل  مع  حواره  في 
عالقة  كانت  وكيف  ملصر،  العربي  الغزو  الى 
محمد  عصر  خدم  وكيف  باإلخوان،  ناصر 
املوضوعات  بعض  الى  ...وتطرق  األقباط  علي 

الشائكة االخرى.
بالغزو  مصر  العرب  دخول  تصف  ما  دائما 

وليس الفتح ...هل مازلت على رأيك؟ وملاذا؟
وحروب  غزو،  هو  مصر  العرب  دخول  بالطبع... 
هو  فالغزو  غزوات،  عليها  يطلق  كان  الرسول 
خروج جيوش من مكان لتغزو مكان اخر، وعمر 
بن العاص قاد جيوش لغزو مصر وحكمها فهو 
العرب  غزو  على  نطلق  فنحن  استعماري  غزو 
شبهة  عنهم  نبعد  حتى  الفتح  لقب  ملصر 
الدين  االستعمار كي نقول انهم جاءوا لنشر 
اجلديد، ولكن نطلق على الغزو العثماني ملصر 
لقب »فتح« وإذا كانت حجة بعض املؤرخني ان 
غزو مصر هو فتح لنشر رسالة االسالم فلماذا 
نطلق على الغزو العثماني لقب »فتح« وكان 

االسالم موجود في مصر قبل غزوهم؟!
بل اننا نصف غزو بريطانيا باالستعمار وبينما 
في  ولكن  »فتح«  ملصر  العرب  غزو  نصف 
غزت  جيوش  الشيء  نفس  هما  االمر  حقيقة 
واستعمرتها  السالح  بقوة  وحكمتها  مصر 

وتوطنت بها.
 ... فقط  الفراعنة  احفاد  هما  االقباط  هل 

تعليقك على تلك املقولة؟
صفة  هي  بل  جنسية  ليست  الفرعونية 
البيت  يسكن  من  على  يطلق  كان  ووصف 
»احلاكم«،  بها  املقصود  »القصر«  اي  العالي 
»العرق«  بها  املقصود  وهي  »اجلنسية«  امام 
ومصر ليست عرقا بل مصر وطن يقع في قلب 
يأتي  الكل  ملتقى  منطقة  االقليم  وسط  او 
اليونان  حتى  العالم  كل  من  بها  ليستوطن 
مصر  سكن  من  وكل  مصر  وسكنوا  جاءوا 

اصبحي »مصري« أي » قبطي« .
بأنها  علي  محمد  حكم  فترة  تصف  ملاذا 

“العصر الذهبي لألقباط في مصر”؟
ونقل  احلديثة  مصر  مؤسس  هو  علي  محمد 
واالقباط  احلياة  مناحي  في شتى  فعليا  مصر 
تأثروا  املصري  الشعب  النسيج  من  جزء  هم 
ولكن  علي،  محمد  صنعها  التي  بالنهضة 
املدارس  افتتحت  علي  محمد  عهد  فخالل 
ابناء املصريني وهي سابقة فريدة  والتحق بها 
ابناء  يدخل  ان  الوقت  ذلك  في  نوعها  من 
املصريني املدارس واحلقهم بالتعليم فهو كان 
يقصد ان يعتمد على املصريني عموما في بناء 
جزء  كونهم  االقباط  استفاد  وبالتالي  دولته 
تعليمها  ومن  نهضتها  ومن  الدولة  هذه  من 
محمد  عهد  فقبل  التعلمية  البعثات  ومن 
علي كانت كل املميزات في الدولة مخصصة 
للمماليك والعثمانيني الذين لم يكون بينهم 

مسيحي او حتى مصري .
على  اجلزية  باشا  سعيد  الوالي  الغي  ملاذا 

االقباط؟
سعيد باشا تولي حكم مصر في شهر يوليو 
دفع  ألغاء  هي  قراراته  اول  وكانت   ١٨5٤ عام 

يناير  اجلزية على أقباط مصر والتي جاءت في 
باشا  وسعيد  رجعي،  بأثر  ١٨55وألغائها  عام 
ذو  فهو  احلديث  العصر  يواكب  لكي  الغاها 
الوقت  ذلك  تعليم فرنسي وكانت فرنسا في 
مثال راقي في املساوة والعدل ولكن لم يجند 
وجاء  اجلزية،  الغاء  عقب  اجليش  في  االقباط 
الفعلي عام ١٨٨٠ عندما صدر  االقباط  جتنيد 
توفيق  اخلديوي  عهد  في  األول  القرعة  قانون 

والذي ساوى بني املصريني في التجنيد اإللزامي 
على  تفرقة  دون  للكل  التجنيد  مدة  وحدد 

اساس عرق او دين .
واملؤلف  اجلماعة  مسلسل  هاجمت  ملاذا   

وحيد حامد؟
وحيد حامد في مسلسل اجلماعة اتهم جمال 
عبد الناصر بأنه كان عضو في تنظيم االخوان 
ولكن  غير حقيقي،  وهذا  القسم  وبأنه حلف 
كان  الناصر  عبد  ان  تاريخيا،  الثابتة  احلقيقة 
على صلة باإلخوان، فوحيد كاتب درامي وليس 
مؤرخ واملؤلف الدرامي لديه فكر مسبق يبحث 
ويحاول  فكرته  يخدم  لكي  املراجع  في  عنها 

اثباتها .
من  جنيب  محمد  او  السادات  كان  هل   

املنتمني لإلخوان ايضا؟
الظروف  ولكن  إخوانيا  يكن  لم  جنيب 
جعلته  احلكم  على  والصرعات  السياسية 
ذكر  ويتحالف معهم كما  االخوان  يلتقي مع 
محمد رياض السكرتير الشخصي لـ »محمد 
جنيب« فهو وجد نفسه رئيس وعلى قمة هرم 
فالصالحيات  صالحيات  بدون  ولكن  السلطة 
فتحالف  الناصر  عبد  يد  في  كانت  الفعلية 
جنيب مع االخوان من اجل الصراع على احلكم 
عبد  على  القضاء  في  يستخدمهم  ولكي 
شيء  بكل  علم  الناصر  عبد  ولكن  الناصر 
ضده  جنيب  مع  التحالف  من  االخوان  فحذر 
يتواصلون مع االجنليز  ان االخوان  وعندما وجد 
االنسحاب  على  معهم  تفاوضه  اثناء  سرا 
وكانت  اجلماعة  بحل  قرار  وصدر  اعتقل جنيب 

بداية الصراع الشهير .
كان  ولكنه  إخوانيا  يكن  فلم  السادات  اما 
بدون  مصر  الى  تعود  لن  سيناء  ان  يقني  على 
“ان  الشهيرة  جملته  فقال  امريكا  رضا 
99%من اورق اللعبة في يد االمريكان” فتواصل 
اخملابرات  مدير  ادهم  كمال  طريق  عن  معهم 
رسالة  وابلغوه  الوقت  ذلك  في  السعودية 
تعود سيناء ملصر  لديهم شرطان حتى  انهم 

السوفيت من مصر وهو ما  اخلبراء  وهما طرد 
كان، والشرط الثاني هو خروج اعضاء جماعة 
االخوان من السجن فكانت اخملابرات االمريكية 
ال تعلم نوايا السادات احلقيقة في ذلك فابعاد 
من  االخوان  وخروج  اجليش  عن  السوفيت 
السادات  لتـأديب  امريكا  عصا  هما  السجون 
عبد  خطى  على  والسير  انحرافه  حال  في 

الناصر .
املشير عبد احلكيم عامر انتحر ام ُقتل؟

كانت  املشير  شخصية  طبيعية  الن  انتحر 

عاطفية .
الكاتب  بني  الشهير  اخلالف  سر  هو  ما 
الصحفي محمد حسنني هيكل والسادات؟

كتب  عندما  السادات  كشف  حاول  هيكل 
نشوة  قمة  في  االهرام  في  الشهير  مقال 
وال  هازم  »ال  عنوان  حتت  باالنتصار  السادات 
املزعوم  النصر  حقيقة  فيه  يكشف  مهزوم« 
انتصرا وانهزم  بأن اجليش املصري واالسرائيلي 
كالهما عبر الضفة األخرى من قناة السويس 
مما  باخلرائط  مؤثقة  كانت  التي  املقالة  وهي 
ان  ادرك  فالسادات  بينهم،  بالصدام  عجل 
وبأنها  اخلطة  تفاصيل  بكل  علم  على  هيكل 

حرب متفق عليها فوقع الصدام بينهما .
كيف ترى ٢5يناير... ثورة ام انتفاضة؟

الشامل  باملفهوم  الثورة  الى  يناير  ترقى ٢5  ال 
شامل  جذري  تغير  فالثورات  للثورة،  الواسع 
في اجملتمع ولكن ما حدث هو قلب راس احلكم 
بنفس  هو  كما  يحكم  النظام  بقي  ولكن 

فلسفته منذ عام ١95٢ .
مر  على  الثورات  يعرف  لم  املصري  فالشعب 
وانظمة  حكومات  هناك  كانت  ولكن  تاريخه 
تخلع انظمة أخرى، فالرومان خلعوا البطاملة، 

والغزاة العرب خلعوا الرومان وحكموا مكانهم، 
واملماليك خلعوا األيوبيني، والعثمانيني خلعوا 
ثمة  له  ليس  املصري  والشعب  املماليك، 
الثورة  ولكن  الصراعات،  من  يدور  مبا  عالقة 
 ١95٢ هي  مصر  في  حدثت  التي  الوحيدة 
امللك  اجليش على  انقلب بعض ضباط  عندما 
جذريا  تغيرا  واحدثوا  مكانه  وحكموا  وخلعوه 
اطلقوها  التي  القوانني  خالل  من  اجملتمع  في 
حدث  ما  وحتي  الزراعي،  واالصالح  كالتأميم 
في عام ١9١9 ليس ثورة فسعد زغلول عندما 
وصل الى منصب رئيس الوزراء وصل اليه عبر 

شرعية االنتخاب وليس الشرعية الثورية .

 املؤرخ عاصم الدسوقي في حوار خاص لـــــ »جود نيوز 
الكندية«

دخول العرب مصر غزو استعماري ... ناصر كان على عالقة 
باإلخوان... عصر محمد علي هو العصر الذهبي لألقباط

حوار: جرجس ابراهيم

البابا توا�سرو�س 

يرتاأ�س �سلة اأ�سبوع االآالم وعيد القيامة 

من دير االنبا بي�سوي

اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  يترأٍس 
وعيد  اآلالم  أسبوع  صلوات  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك 
املباشر،  البث  وتنقل عبر  األنبا بيشوي.  دير  القيامة، من 
وستقوم بتغطيتها قنوات الكنيسة والتلفزيون املصري.

اجلدير بالذكر أن الكنائس القبطية كانت قد علقت جميع الصلوات مبا فيها صلوات األسبوع 
املقدس، والتي تعتبر من أهم املناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية األرثوذكسية. وذلك 

حلني استقرار األوضاع وانتهاء األسباب الصحية التي دعت لذلك. 
كما قامت بتأجيل طقس إعداد زيت امليرون املقدس، الذي كان من املقرر إعداده خالل األسبوع 
املقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة 

البابا مع جميع اآلباء مطارنة وأساقفة اجملمع املقدس.
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan
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SOLD
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب
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SOLD
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

وذلك  الكورونا  وباء  بسبب  القروض  على  الفائدة  تنخفض  شهر  خالل  الثالثة  للمرة 
كمحاولة إلنقاذ االقتصاد املتدهور وهو االنخفاض الذي توقعه االقتصاديون من قبل وال 
يتوقع ان يكون هناك املزيد من االنخفاض في سعر الفائدة ألنه سيصبح ضارا على حد 
االنخفاض  ورغم هذا  أعوام ٢٠٠٨-٢٠٠9.  مبا حدث في  يذكرنا  املتخصصني.   هذا  توقع 

الكبير في سعر الفائدة على القروض اال ان احملللني يتوقعون 
ازمة  تنفرج  ان  الي  سيستمر  العقارات  سوق  في  تباطأ 
الكورونا. وسوف ينتفع كثيرا من هذا االنخفاض هؤالء الذين 
حصلوا على قروض بسعر فائدة متغير والذين سيحصلون 
على قروض اآلن سيتمتعون بسعر فائدة منخفض وتاريخي 
وأقصد بذلك الذين سبق وتعاقدوا من قبل و مقبلون علي 
موعد األقفال حيث سيكون من النادر اآلن حدوث تعاقدات 
وذلك  والشراء  البيع  حركة  لتجمد  نظرا  للعقارات  جديدة 
مجرد  عن  الكثيرين  واحجام  التجمعات  حظر  لظروف 

التفكير في الشراء او البيع في هذه الظروف الصعبة.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

 توقعات بتباطؤ سوق العقارات

اإعداد: اإدوارد يعقوب

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

باإعلنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »Pdf« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   ١00 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 

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

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated
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بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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الصن البريطانية
تصرفات عليك جتنبها في 

السوبرماركت خالل أزمة كورونا
يعتبر التسوق أحد أكثر املهام التي ال ميكن 
املهمة  هذه  أن  إال  عنها،  االستغناء  ألحد 
باخملاطر  احلالي محفوفة  وقتنا  أصبحت في 
وهذا  اجلديد،  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب 
في  تساعد  نصائح  عن  للبحث  يدفعنا 

الوقاية من التقاط العدوى قدر املستطاع.
النصائح  من  مجموعة  يلي  فيما 
في  التسوق  أثناء  العدوى  التقاط  لتجنب 
صحيفة  نقلت  ما  وفق  السوبرماركت، 

»الصن« البريطانية:
١- اذهب مبفردك

في  السوبرماركت  محالت  بعض  نفذت 
الكثير من البلدان سياسة التسوق املنفرد، 
للمساعدة في ضمان البعد االجتماعي، إال 
أن بعض املتاجر ال تنفذ هذه السياسة، لذا 
املنزل  العائلة في  وأفراد  األطفال  ترك  حاول 

وقم بالتسوق بنفسك.
٢- ال تتجاهل العالمات اإلرشادية

على  عالمات  املتاجر  من  العديد  وضعت 
أثناء  الوقوف  مبكان  العمالء  تخبر  األرض 
التزام  العالمات  هذه  تضمن  التسوق. 
طولها  يبلغ  التي  املسافة  بقاعدة  العمالء 
ال  لذا  كورونا،  فيروس  انتشار  لوقف  مترين 
بد من االلتزام بهذه العالمات للحفاظ على 

مسافة كافية من املتسوقني اآلخرين.
٣- ال تنتهك ساعات التسوق اخلاصة

العديد  أدخلت  كورونا،  فيروس  تفشي  منذ 
تسوق  ساعات  ماركت  السوبر  محالت  من 
االحتياجات  وذوي  املسنني  ملساعدة  خاصة 
البقالة،  اخلاصة، في احلصول على منتجات 
لذا جتنب الذهاب للتسوق في هذه الساعات 

واترك اجملال ملن هم أكثر حاجة منك.
4- ابق في املنزل إذا كنت مريضاً

في  تبقى  أن  يجب  اخلبراء،  إلرشادات  وفقاً 
عدوى  أعراض  من  تعاني  كنت  إذا  ياملنزل 
درجة  وارتفاع  السعال  ذلك  في  مبا  كورونا، 
على  للحصول  بحاجة  كنت  وإذا  احلرارة، 
الطعام، حاول أن تطلب من أحد أفراد أسرتك 
أو أحد أصدقائك القيام بالتسوق من أجلك.

5- ال تدفع نقداً
واملعدنية  الورقية  العمالت  استخدام  جتنب 
أكثر  من  تعتبر  ألنها  املستطاع  قدر 
كورونا،  فيروس  تنقل  أن  ميكن  التي  األشياء 
حاول  الناس.  بني  الكثيف  تداولها  بسبب 
قدر  للدفع  املصرف  بطاقة  تستخدم  أن 

املستطاع.
6- االلتزام باحلصص

ماركت  السوبر  محالت  من  الكثير  تتبع 
حصصاً محددة لكل فرد، وذلك ملنع تخزين 
كافية  كميات  وتوفير  بإفراط،  األغذية 
باحلصص  التزام  يستدعي  وهذا  للجميع. 

اخملصصة لك.
7- جتنب ملس األشياء التي ال تشتريها

الفاكهة  مالمسة  إلى  الكثيرون  يعمد 
وهذا  وتفحصها،  األخرى  واألغراض  واخلضار 
وإليها،  منها  اجلراثيم  انتقال  إلى  يؤدي  قد 
لذا ينبغي جتنب ملس األغراض وإعادتها إلى 

أماكنها على الرفوف.
8- ال تركن بجانب اآلخرين

حاول إبعاد سيارتك عن اآلخرين في مواقف 
سيارات املتاجر قدر اإلمكان. سيساعد ذلك 
أمان  مسافة  على  حصولك  ضمان  على 

كافية، ملنع انتقال الفيروس إلى سيارتك. 

ديلي ميل
كيف تصنع معقم يدين في املنزل 

خالل خمس دقائق

كاليفورنيا،  والية  من  أمريكية  امرأة  شاركت 
لليدين  معقم  لصناعة  بسيطة  طريقة 
باستخدام ثالث مكونات خالل خمس دقاق فقط.

جيري  سيتفاني  احملترفة،  الغولف  العبة  ظهرت 
وهي  يوتيوب  على  فيديو  مقطع  في  عاماً(   ٢٧(
تصنع هالماً معقماً من ثالث مكونات هي الصبار 

والكحول والزيوت األساسية.
من  الصبار  جل  ستيفاني  أضافت  الفيديو،  في 
الزيوت  من  قطرة   ٤5 تضيف  أن  قبل  نبتة صبار 
زيت  من  وقطرة  لطيفة،  رائحته  جلعل  العطرية 

.E فيتامني
أضافت  جيداً،  السابقة  املكونات  مزج  وبعد 
ستيفاني كوبني من الكحول مع كوب واحد من 

مزيج الصبار وخفقته جيداً.
وقالت ستيفاني في حديثها عن الفيديو: “فكرت 
بصناعة مطهر لليدين عندما نفذ هذا املنتج من 
املتاجر في كل مكان. اغتنمت الفرصة ملشاركة 
هذا الفيديو، ونشر الفائدة للكثير من األشخاص 

للوقاية من التقاط العدوى”.
بني  كبيراً  رواجاً  الفيديو  مقطع  لقي  وقد 
ستيفاني،  على  أثنوا  الذين  اليوتيوب  متابعي 
وأبدوا امتنانهم ملا قامت به، بحسب ما ورد في 

صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

موقع مامز االلكتروني
النساء أكثر شعوراً بالتوتر من 

الرجال خالل أزمة كورونا
كايزر  مؤسسة  أجرته  جديد  استطالع  أظهر 
مقراً  املتحدة  الواليات  من  تتخذ  التي  لألسرة 
لها، أن النساء يتحملن العبء األكبر من اإلجهاد 
والضغوط النفسية الناجمة عن جائحة فيروس 

كورونا.
النفسي  الضغط  نسبة  بأن  االستطالع  ويقول 
لدى النساء مرتفعة بسبب املسؤوليات الكثيرة 
امللقاة على عاتقهن من عناية باألطفال، ناهيك 
عن أعباء املهام املنزلية، وتلبية احتياجات األسرة 

برمتها.
عرضة  أكثر  النساء  أن  االستطالع  وكشف 
بسبب  الرجال،  من  والقلق  النفسي  للضغط 
عوامل نفسية عديدة مثل القلق من إصابة أحد 
القلق  عن  فضالً  كورونا،  بفيروس  األسرة  أفراد 

بشأن دخلهن إن كّن من النساء العامالت.
العقلية  الصحة  فإن  االستطالع،  وبحسب 
للنساء عادة ما تتأثر سلباً بسبب الضغوط التي 

يخضعن لها.
في  يتحملن  النساء  أن  أخرى  دراسات  وأظهرت 
املنزلية،  املهام  من  األكبر  العبء  الظروف،  هذه 
العامة  بالنظافة  تتعلق  التي  تلك  وخاصة 

للمنزل وأفراد األسرة.
عالوة على ذلك، يزداد قلق النساء إزاء توفير املواد 
لتكون  وتخزينها  الطعام  ومستلزمات  الغذائية 
كافية في حال مت فرض حظر للتجول في البالد، 

وفق ما ورد في موقع »مامز« اإللكتروني.

طرق  من  الكبيرة  اخملاوف 
بني  كورونا  فيروس  انتقال 
األصحاء،  واألشخاص  املرضى 
الغموض  ظل  في  خصوصا 
هذا  يعتلي  الذي  الكبير 
جعلت  اجلديد،  الفيروس 
األطباء حول العالم يواجهون 
حول  آخر،  نوع  من  حتديا 

إلى  األمهات  من  الفيروس  انتقال  مخاطر 
األطفال حديثي الوالدة.

تناقض  وجود  إلى   ،”ScinceMag« موقع  أشار 
كبير في البينات حول موضوع األطفال حديثي 
الصحية  السلطات  تنصح  فبينما  الوالدة، 
األطفال  بعزل  وأمريكا  الصني  من  كل  في 
حديثي الوالدة عن األمهات املصابات بفيروس 
العاملية  الصحة  منظمة  بيانات  تأتي  كورونا، 
على  أكدت  حيث  التوجيهات،  لتلك  مخالفة 
ضرورة اإلبقاء عليهم )األطفال واألمهات( معا 
ألهمية الرضاعة الطبيعية مع األخذ بجميع 
االحتياطات الالزمة مثل ارتداء األم لقناع طبي 

)كمامة(.

الفحوصات  أغلب  وأشارت 
السريرية إلى أن احلالة الصحية 
التي تنتج عن اإلصابة بفيروس 
األطفال  لدى  املستجد  كورونا 
وحديثي الوالدة نادرا ما يحدث 
لها مضاعفات حادة، وبحسب 
نشرها  التي  األخيرة  البيانات 
موقع “Pediatrics”، فإن حوالي 
الصحية خطرة من  ٢١ طفل كانت حالتهم 
في  بالفيروس  إصابتهم  تأكيد  مت   ٧٣١ أصل 

الصني.
ونوه خبير األمراض املعدية والوالدة مبستشفى 
أن  ضرورة  إلى  باود،  ديفيد  اجلامعي،  “لوزان” 
تكون األم بحالة صحية جيدة في حال وجود 
معايير  اتباع  على  التأكيد  مع  لديها،  طفل 
بها؛  املوصى  الصحية  والنظافة  السالمة 
كارتداء األم الكمامة الطبية وقيامها بغسيل 
إرضاع  قبل  جيد  بشكل  وجسدها  يديها 
طفلها طبيعيا، إما إذا كانت احلالة الصحية 
لألم سيئة، “فيجب إعطاؤها الفرصة لذلك إن 

أرادت هذا”، بحسب املوقع.
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. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

موقع ساينس ماج
هل يجب عزل املواليد اجلدد عن أمهاتهم بسبب »كورونا«؟!

انباء جانيك الصحافية
كوافير بقسمني!

ثمة كوافير في باريس يشتمل على قسمني: أحدهما للزبائن الذين يريدون ان يتحدثوا، واآلخر 
ملن ال يروقهم احلديث. ويشتمل »قسم احلديث« على اربعة فروع مصنفة كما يأتي: الرياضة، 

املواضيع العامة، املشاكل العائلية، املضاربة بالبورصة.
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كندا بو�ست تعلق اخلدمات ايل 60 دولة و�سط 

وباء كورونا

قالت هيئة البريد الكندية “كندا بوست” إنها لم تعد تقدم خدمات تسليم 
البريد والطرود إلي عشرات الدول ، في جميع أنحاء العالم بينما ينتشر وباء 
دولة   ٦٠ الي  خدماتها  تعلق  إنها  الكندية  البريد  هيئة  وأعلنت   , الكورونا 
مصر  املتضررة  الدول  بني  ومن  املؤقت.  التعليق  هذا  ينتهي  متي  تذكر  ولم 
وبولندا  وأسبانيا  ومالطا  وإيران  الهند  و  والكويت  ولبنان  وليبيا  والسعودية 
تعتبر خدمة  التي  الكندية  البريد  وتتخذ هيئة  واوكرانيا.  والفلبني وسويسرا 
وقد   ، الكنديني  وغيرهم من  في كندا عدة خطوات حلماية عمالها  أساسية 
أصدرت هيئة البريد الكندية أربعة تنبيهات إلنقطاع اخلدمة هذا الشهر وحده. 
فمن املتوقع حدوث تأخيرات في عمليات التسليم الي إيطاليا والصني وهوجن 
وقالت  الكورونا.  وباء  إنتشار  لوقف  تنفيذها  مت  التي  التغييرات  بسبب  كوجن 
هيئة البريد الكندية في بيانا لها. أنها مازالت ملتزمة بخدمة الكنديني خالل 
البريد  إزاء خدمة  نهجها  وتغيير  باستعراض  وستقوم  الصعبة.  االوقات  هذه 
استجابة لتدابير الصحة والسالمة الالزمة. ولقد خفضت هيئة البريد ساعات 
العمل مبقدار ساعتني لتعطي فرصة للموظفيها  ملزيد من التنظيف وإعادة 
الذين يستخدمون  تدابير جديدة للعمالء  باتخاذ  البريد  التخزين. وتقوم هيئة 
خدماتها إثناء الوباء، فتشجع هيئة بريد كندا العمالء أن يبقوا علي بعد مترين 
ولكنها  النقدية،  املدفوعات  تقبل  الهيئة  تزال  وال  داخل مكاتبها  االخرين  من 
الذين  باللمس، ويجب علي أي من العمالء  التعامل ببطاقات االئتمان  تفضل 

يشعرون باملرض البقاء في منازلهم لتجنب إنتشار الفيروس.  

9
دوج فورد يقول اإن عطلة املدار�س 

�ستمتد اإيل ما بعد اأبريل

قال رئيس وزراء أونتاريو دووج 
جميع  في  الطالب  أن  فورد 
يعودوا  لن  املقاطعة  أنحاء 
 , أبريل   ٦ يوم  املدارس  الي 
كما قيل من قبل ,وأقر بان 

هذا التاريخ غير واقعي  للعودة الي املدارس , وقبل 
أيام من اعالن حالة الطوارئ في املقاطعة مت أغالق 
5٠٠ مدرسة ممولة من احلكومة لضمان عدم نقل 
العدوي بفيروس كورونا بني مليوني طالب , وبينما 
قالت املقاطعة أن الطالب سوف يقضون أسبوعني 
دووج  وأعترف  منازلهم.  في  األقل  علي  إضافيني 
 ٦ وأن  الوقت  لبعض  ممتدة  االجازة  هذه  بان  فورد 
أبريل ليس تاريخا مناسبا للعودة للدراسة , بينما 
املقاطعة في حالة طوارئ , وإن أولويتنا هي التاكد 
من سالمة أطفالنا , وكشفت احلكومة عن تقدمي 
املرحلة  لطالب  التعليمية  البرامج  من  مجموعة 
»تي  قناة  في  الكندي   التليفزيون  علي  االبتدائية 
في أو« مبا في ذلك مواد الرياضة والعلوم واللغة , 
وكذلك طالب الثانوي ميكنهم التوصل الي دورات 
تطبيقية  دورات  وتتضمن  االنترنت  عبر  تعليمية 
واكادميية حتي ال يفقدوا فرصة التعلم , وقال دووج 
علي  بناء  سيتم  املدارس  الي  العودة  قرار  إن  فورد 
في  االطباء  كبير  ويليامز  ديفيد  الدكتور  نصيحة 

أونتاريو .

كندا ترف�س الذهاب ايل اأوليمبياد 

طوكيو واأوليمبياد املعوقني علي 

االقل هذا ال�سيف

اللجنة  أصدرت 
االوليمبية الكندية 
الكندية  واللجنة 
بيانني  للمعوقني 
قالتا  مشتركني 
فيه إنهما ترفضان، 
أرسال فرقهما إلي 
يتم  مالم  طوكيو 
تأجيل دورة االلعاب 
اخلاصة بكل منهما 
من  وكان  عام،  ملدة 

املقرر أن تبدأ دورة االلعاب االوليمبية في ٢٤ يوليو 
هذا العام. وكان سيتبعها دورة األلعاب االوليمبية 
جلنة  بيان  في  وجاء  أغسطس.   ٢5 يوم  للمعاقني 
ندرك  إننا  » في حني  الكندية،  االوليمبية  االلعاب 
لكن   , االلعاب  هذه  بتأجيل  املتصلة  التعقيدات 
رياضيينا  وسالمة  صحة  من  أهمية  أكثر  شئ  ال 
بصحة  فقط  يتعلق  ال  وهذا   ، الدولي  واجملتمع 
ومع  العامة.  بالصحة  ايضا  يتعلق  بل  الرياضيني 
وباء كوفيد ١9 واخملاطر املرتبطة به فانه ليس من 
االمان لرياضينا ولصحة وسالمة أسرهم واجملتمع 
من  التدريب  مواصلة  للرياضيني  االوسع  الكندي 
أجل هذه االلعاب. وقال رئيس جلنة االوملبياد توماس 
باخ ، في وقت سابق إنهم سيحددون مهلة أربعة 
أسابيع لتحديد مصير هذه االلعاب ، وإن املنظمة 
، وقال  التأجيل  العاملية تدرس خيارات مبا في ذلك 
بالكامل سيتم  الغاء االلعاب االوليمبية  أن  ايضا 
الوباء  إنتشار  منذ  االولي  املرة  وهذه  فيه،  النظر 
في  ستنظر  بانها  االوليمبية  اللجنة  فيه  تعترف 

خيارات أخري.

البنك املركزي الكندي ُيخف�س 

�سعر الفائدة الرئي�سي اإيل 25,%

الي  الفائدة  سعر  الكندي  املركزي  البنك  خفض 
٢5,% وفي بيان علي موقعه االلكتروني قال البنك 
يهدف  الرئيسي  الفائدة  بتخفيض سعر  قراره  إن 
عن  الناجتة  االقتصادية  الصدمات  تخفيف  الي  
فيروس كورونا  بتخفيف تكلفة االقتراض  وأيضاً 
النفط.  أسعار  في  احلاد  االنخفاض  بسبب  هو  
وقال البنك إن هذا هو احلد االدني الفعلي السعار 
برنامجني  املركزي  البنك  أطلق  وقد   ، الفائدة 
جديدين يهدف أحدهما الي تخفيف الضغوط في 
أسواق التمويل قصيرة االجل ويقدم االخر سندات 
الثانوية  السوق  في  للشراء  فيدرالية   حكومية 

بحد أدني 5 مليارات دوالر في االسبوع.

دوج فورد يعلن احلرب علي من 

ي�ستغلون هذا الوقت ال�سعب 

ويرفعون ا�سعار املواد اال�سا�سية

مقاطعة  أعلنت 
احلرب  أونتاريو 
يتالعبون  من  علي 
البضائع  باسعار 
هذا  في  االساسية 
الصعب،  الوقت 
بفرض  وذلك 

يسعون  ملن  السجن  وإمكانية  باهظة  غرامات 
لتحقيق ارباح ضخمة من السلع االساسية. وقال 
رئيس وزراء أونتاريو أنه مستعد جملازاة هؤالء الذين 
يرفعون اسعار السلع بخمسة أو عشرة اضعاف 
ومطهرات  الوجه  أقنعة  مثل  املعتادة،  قيمتها 
وأن  املطهرة،  واملناديل  الواقية  والقفازات  اليدين 
أي  إن  تعني  الطوارئ  وقت  في  اجلديدة  اللوائح 
يغرم  أن  ميكن  باالسعار  بالتالعب  يدان  شخص 
١٠٠ الف دوالر , او ما يصل الي عام في السجن , 
وقد يواجه مديرو الشركات غرامات تصل الي 5٠٠ 
الف دوالر والسجن ملدة عام ، وقد تُغرم الشركات 
إنه يشعر  املدانة ١٠ ماليني دوالر. وقال دوج فورد 
االستفادة  يحاولون  الناس  بعض  ألن  باالشمئزاز 
املقاطعة،  أيام  أحلك  في  الضعفاء  الناس  من 
من  النوع  هذا  مع  يتسامح مطلقا  لن  إنه  وقال 
الهراء ، وقال سوف نبحث عن هؤالء وسنوقفهم 
باالسعار  التالعب  علي  أمثلة  يري  فرد  وحث كل 
يومني من  بعد  التحذير  وجاء هذا  يبلغ عنها.  أن 
مؤمتر صحفي عقده دوج فورد وقال فيه انه سمع 
ان هناك متجر لالغذية يبيع مناديل مطهرة مبادة 
ضعف  يبلغ  وهذا  للعبوة  دوالر   ٣٠ بـ  الليسول 
، ونتج عن هذا ان مدير املتجر  ثمنها ثالثة مرات 
أعتذر لكل من تأثر وقال ان هذا خطأنا وسوف نرد 

قيمة الزيادة في السعر ملن اشتروا هذا املنتج.

الزام امل�سافرين الكنديني العائدين اإيل الوطن 

باحلجر ال�سحي

جميع الكنديني العائدين من رحالت في اخلارج بإستثناء ما تسميه احلكومة 
الفيدرالية »العمالة االساسية«، سيتعني عليهم البقاء في منازلهم منعزلني 
من  مينعون  سوف  املرض  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  واالفراد  يوماً   ١٤ ملدة 
إستخدام وسائل النقل العام للعودة الي منازلهم، مالم يكونوا قادرين علي 
إذا  املستشفي  إلي  األخرين  نقل  بأنفسهم. وسيتم  اخلاصة  قيادة سياراتهم 
كان هناك ما يبرر ذلك أو نقلهم إلي ملجئ حكومي حيث يتم مراقبة احلجر 
الصحي اخلاص بهم. وسيتم منع هؤالء الذين لديهم اعراض مرضية من االنعزال 
الصحة  وزيرة  وقالت  للخطر.  معرضني  ضعفاء  اناس  بها  يعيش  أماكن  في 
الطوارئ.  قانون  تُتخذ مبوجب  أكثر صرامة سوف  تدابير  هناك  أن  هادجو  باتي 
وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريالند أن املسؤولني سوف يحصلون علي 
معلومات لالتصال بهوالء عند دخولهم لكندا ملراقبتهم ومتابعتهم بعد ذلك. 
وقال ترودو إن جتاهل الكنديني  لالوامر بالبقاء في عزلة ١٤ يوما بعد عودتهم 

لكندا من رحالت خارج البالد يعرض حياة االخرين للخطر. 

ملاذا قرر حزب املحافظني الفيدرايل تاأجيل 

موعد انتخابات رئي�س احلزب

بينما كان العديد من مسؤولي حزب احملافظني الفيدرالي ال يزالوا يأملون في 
ان متضي االنتخابات لرئاسة احلزب في موعدها، فقد كانت هناك دعوات من 
داخل احلزب ومن خارجه لتأجيل موعد االنتخابات والذى كان سُيعقد في ٢١ 
اللوجستية  للمشاكل  احلزب  في  األنتخابات  جلنة  أستسلمت  ولهذا  يونيو 
املتصاعدة وأُعلن عن تأجيل االنتخابات رغم غضب عدد من املرشحني للسباق 
لعدم  يدعو  حملته  مع  كامالً  يوماً  أمضي  الذي  ماكاي  بيتر  بينهم  ومن 
التأجيل. ولكن قالت مصادر مطلعة علي املناقشات داخل احلزب أن املشاكل 
اللوجستية هي التي أجبرت اللجنة املنظمة لالنتخابات علي تأجيله، وبينما 
كان مقر احلزب ال يزال مفتوحاً جاءت نقطة التحول عندما صدر أمر الزامي 
بإغالق اماكن العمل غير االساسية، وقال احلزب أنه مت تعليق جمع التبرعات 
قرار  اتخاذ  بعد  ما  الي  احلزب  باعضاء  االتصال  عدم  علي  املرشحني  وشجع 
داخل  بالبريد  التصويت  احلزب  انه ميكن ألعضاء  وفي حني  مايو ٢٠٢٠.   ١ في 
منازلهم. لكن اغلبية أعضاء احلزب يشعرون باخلطر من محاولة املضي قدما 
مجموعة  يتطلب  االصوات  وعد  البريد  إستالم  عمليات  ألن  التصويت،  في 
كبيرة من الناس في مكان واحد، من أجل التحقق من سالمة االقتراع ولذا 
كانت سالمة وصحة املتطوعني للقيام بهذا في االذهان ولهذا مت تأجيل موعد 
االنتخابات ويتم االعالن عنه الحقا، وسوف يتم التصويت علي أربعة مرشحني 
وهم بيتر ماكاي وإيرن أوتول وديريك سلون وليسلني لويس،  ويبدوا أن بعض 
أعضاء احلزب يضغطون أيضا  لتاجيل املؤمتر السياسي الذي سيعقده احلزب 

يومي ١٢ و ١٤ نوفمبر في مدينة كيبيك
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من احملتمل أن ال تكون معتاداً على قضاء 
أن  إال  حياتك،  شريك  برفقة  طويل  وقت 
الكثيرين  لدى  واقعاً  أصبح  األمر  هذا 
بعد  الصحي  للعزل  يخضعون  الذين 
تفشي فيروس كورونا في جميع أصقاع 

األرض.
وأوردت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، 
اتباعها،  يجب  التي  التالية  القواعد 
في  صحية  زوجية  عالقة  على  للحفاظ 

ظل العزل الصحي:
١- االتفاق على مسؤوليات األسرة

األسرة  على مسؤوليات  االتفاق  يساهم 
تقليل  في  الصحي  العزل  فترة  أثناء 
الواجبات  حول  الشريك  مع  الصراع 
شريكك  قرارات  احترام  ويعد  واحلقوق، 
وأدائه والثقة بها مفتاح تعزيز العالقة به. 
اعقد اجتماعاً عائلياً ملناقشة احتياجات 

ومسؤوليات اجلميع.
٢- ترك مخاوف العمل جانباً

املنزل يعني عدم وجود حدود  العمل من 
بأي  التفكير  جتنب  واملنزل.  العمل  بني 
وقتك  قضاء  أثناء  بالعمل  يتعلق  شيء 
مع شريك حياتك. حاول تهدئة أعصابك 
انتهاء  بعد  بابتسامة  بشريكك  ورحب 

العمل كما لو أنك لم تره طوال اليوم.
٣- املشاركة في أعمال املنزل

وسيلة  املنزل  أعمال  في  املشاركة  تعد 
شريك  مع  العالقة  لتوطيد  مفيدة 
املهام  إجناز  على  ومساعدته  حياتك، 
توفير  وبالتالي  أسرع،  بشكل  اليومية 
بعد  برفقتك  لقضائه  له  إضافي  وقت 

االنتهاء من العمل.
٤- ممارسة األلعاب الرياضية

نصفك  تشارك  أن  حاول  الصباح  عند 
اآلخر في ممارسة التمارين الرياضية داخل 
في  يساهم  الصباحي  فالنشاط  املنزل، 
تعزيز عالقتك بالشريك ويضفي جواً من 

احليوية والتفاؤل في املنزل.
5- كن إيجابياً

وجتنب  باإليجابية  تتحلى  أن  حاول 
املكوث  عن  ينجم  قد  الذي  االكتئاب 
وقتك  واستثمر  طويلة،  لفترة  املنزل  في 
وألسرتك  لك  مفيدة  أشياء  إجناز  في 
بهدف  الشريك  مع  املشاكل  ومناقشة 

حلها.
٦- الهدوء واالسترخاء

يشعر اجلميع بالضغط النفسي بسبب 
فيروس كورونا، أو بسبب فقدان الوظيفة، 
أو القلق على أفراد األسرة الضعفاء، لذا 
واالسترخاء،  بالهدوء  تتحلى  أن  حاول 
لتتمكن من إدارة األزمة بكفاءة وحكمة، 
ولتتجنب أي تأثيرات سلبية على عالقتك 

بالشريك.

قواعد لتعزيز علقتك بال�صريك اأثناء العزل

التي  ما رأيك في احلكمة القدمية 
عبر عنها احلكيم بقرود ثالثة ؟!

على  يديه  وضع  القردة  هذه  أحد 
على  يديه  وضع  والثاني  عينيه، 
على  يديه  وضع  والثالث  أذنيه، 

فمه. 
وكأن كل فرد منهم يرفض فتح طريق اخلطأ 
أو  بالنظر  سواء  املعاصي  إحدى  وارتكابه 

بالسمع أو بالكالم.
إلى  اليد  حركة  إن  يقول  أن  احلكيم  أراد  وقد 
البشري،  للخداع  كبيراً  مؤشراً  تعد  الوجه 
أو  يسمع  أو  يتكلم  أو  شخص  يرى  فعندما 
تغطية  يحاول  قد  حقيقي،  غير  هو  ما  يقول 

فمه أو عينيه أو أذنيه.
ولو أنك استمعت إلى طفل صغير وهو يقول 
يحاول  الصغير  جتد  ما  كثيراً  فإنك  أكذوبة، 
ضميره،  من  محاولة  في  بيديه  فمه  تغطية 
بني  من  اخلارجة  الكذب  كلمات  إلسكات 

شفتيه!
وكثيرا ما يغطي الصغير أذنيه بيديه لتحاشي 
سماع ماال يحب من والديه أو من أحدهما، أو 
أن يرى  يريد  أن يغطي عينيه عندما ال  يحاول 

شيئا منفراًبالنسبة له!
وعندما يتقدم الطفل في العمر، ويصبح بالغاً 
مباشرة  تكون  فال  يديه،  حركة  ترتقي  يافعاً 
وإناتظل  والفم،  والعينني  األذنني  لتغطي 
وسيلة ما للتعبير بصورة غير مباشرة، لكنها 
ال  صاحبها  أن  عن  األحوال  أغلب  في  تعبر 
ري  التي ذکرها  يقول احلق! ومن هذه احلركات 

التواصل  علم  أستاذ  ويستل،  بيرد 
بجامعة بنسلفانيا األمريكية:

سماع  عند  سواء  العينني  دعك   •
كذبة أو قولها، أو النظر الدائم إلى 
التي  اآلخرين  لعيون  حتاشياً  األرض 

تشهد كذبه.
أربع أو خمس مرات، وكأن  • الهرش حتت األذن 
صاحبها يقول: »إنني غير متأكد من صدق ما 

أقول«!
• وضع األصبع الواحد أو إصبعني على الفم أو 
يسمح  أن  يريد  ال  حارس  وكأنها  اليد،  قبضة 

بخروج كلمات غير صادقة من فم صاحبها!
سريع  هرش  أو  مباشرة  بحكة  األنف  ملس   •
للمنطقة بني األنف والفم عدة مرات، ويحدث 
ذلك عندما يأمر الالوعي اليد بتغطية الفكرة 
صاحبها. عنها  يتحدث  التي  احلقيقية  غير 

للوسيلة  احلقيقة  لغير  املستمع  يلجأ  كما 
عن  لإلعراب  أنفه  حتت  أو  أنفه  بحك  نفسها 

عدم تصديقه ملا يسمع!
خلفها،  أو  األذن  أعلى  على  املتكرر  التربيت   •
يغطي  الصغير عندما  يفعله  ملا  تطوير  وهي 
أذنيه هرباً من سماع ماال يحب، أو محاولة أال 

يسمع اآلخرون كذبه عليهم!
• راحة اليد غير املفتوحة إذ يحاول الكاذب أال 
عليها  فيضم  كذبه،  على  يده  راحة  تشهد 

أصابعه!
وكأن من يكذب يحاول أن يغطي نفسه بيديه، 
»أوراق  فيلتمس  ضميره،  أمام  يتعرى  هو  إذ 

التوت« من أصابعه ... دون جدوى

كيف تكت�صفني كذب طفلك؟!

اأ�صول ولياقة

ذوق:
احلاسة  هو  الذوق  فإن  اخلمس،  احلواس  إحدى  هو  التذوق  كان  إذا 
وقلبه  املرهف  حسه  في   ، اإلنسان  في  يخلقها  التي  السادسة 
الرقيق. فالتأدب في معاملة الناس هو الذوق الرفيع. فإذا أحسنت 

معاملتك للناس فأنت صاحب ذوق رفيع.
کره:

القلوب  أكبر عدد من  واكتسب  الكراهية،  الناس. فتجنب  أن يكرهه  الناس، البد  يكره  إن من 
الذي تضفيه  القبح  الوجه نفس  الكراهية تضفي على  أن  وثق  والتقدير،  باحلب  التي حتيطك 

على النفس.
أخبار:

ال حتاول أن تتصيد األخبار بطريق االستدراج، واكتف مبا يصل إليك منها عفواً. فإذا بلغك خبر 
فال حتاول الوصول إلى تفاصيله فقد تكون هناك رغبة في إخفاء بعض التفاصيل، وبخاصة إذا 

كان اخلبر متصالً مبريض فال نسأل عن نوع مرضه ومایتناوله من عالج.
ملحوظة:

أو  الرشاقة  درجة  أو  العام  على شكلهم  أو  األصدقاء  على مالبس  تبدي مالحظاتك  أن  جتنب 
إبداء مالحظة فلتكن  لو كانت صادقة. فإذا كان البد من  الوزن؛ فاملالحظات مؤملة حتى  زيادة 
في حيطة وحذر وبأسلوب رقيق. ولكن هناك مالحظات يجب أن تبديها حواء كأن تكون حقيبة 
صديقتها مفتوحة أو زر فستانها على وشك السقوط أو سحاب )سوستة( تنورتها )جونلتها( 

مفتوحاً.

خربات منزلية

 ـ ابقاء اجلنب في الثالجة مدة ١5 دقيقة يسهل بشره.
 ـ البطاريات الكهربائية وافالم التصوير تبقى صاحلة مدة أطول اذا وضعتها في البراد.

 ـ ضعي االسماك كاملة في علب مملوءة ماء.
 ـ للحصول على مكعبات جليد نقية كالبلور، اغلي املاء قبل جتليده. فاملاء املغلي يحوي مقداراً 

اقل من الهواء.
 ـ لكي تفرغي قلب خسة، اضربي ظهرها بقوة على الطاولة، عندئذ يصبح من السهل فتل 

القلب ونزعه. )هذه الطريقة متنع تكون البقع الدكناء التي تظهر عندما جتوفني اخلسة(.
 ـ ال يهتریء اخلس بسرعة اذا تغلف داخل خزانة اخلضر في برادك باألقمشة المتصاص الرطوبة 

الزائدة. بضع اسفنجات جافة تعطي النتيجة نفسها.
انخليها كالدقيق الستخدامها الحقاً في تطييب  الكرفس، بل جففيها ثم  اوراق  ـ ال ترمي   

احلساء واملقالي والسلطة.



Saturday, April 4th, 2020 - Issue (160)ال�صبت 4 ابريل 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد ال�صتون بعد املائة تقـــــــــــارير11

حكومة اأونتاريو تتوقع و�صول عدد امل�صابني 

بها بفريو�س »كوفيد - 19«

 اإيل 80 األف قبل نهاية اأبريل

ومكافحة الوباء قد تاأخذ من 18 �صهر اإيل عامني 

كشفت  الكندية:  نيوز  جود 
الرئيس  عبر  أونتاريو  حكومة 
التنفيذي للصحة العامة في 
اليوم  دونيلي«  »بيتر  أونتاريو 
احملتملة  األرقام  عن  اجلمعة، 
فيروس  بشأن  للمقاطعة 
- ١9«، حيث توقعت  »كوفيد 
عدد  بأن  املقاطعة  حكومة 

الوفيات سيكون أقل من ١٦٠٠ شخص بينما سيصل عدد 
حلول  احلالي  أبريل  نهاية  قبل  حالة  الف   ٨٠ إلي  املصابني 

نهاية أبريل، إذا مت دعم اإلجراءات الطبقة حالياً.
ستشهد  كانت  أونتاريو  أن  إلى  أيضاً  البيانات  وأشارت 
حالة   ٦٠٠٠ و   »١9-COVID« األصابة  من  حالة   ٣٠٠٠٠٠
وفاة بحلول نهاية الشهر إذا لم يكن هناك إجراء أو تدخل 
حكومي. وأكد دونيلي علي أن القطاع الصحي باملقاطعة 

يتبع مساراً مشابهاً للمسار املوجود في الواليات املتحدة
وأضاف »بيتر دونيلي«: على مدار عامني كاملني للوباء فأنه 
قرابة  من  تعاني  أونتاريو  كانت  فلرمبا   ، شيئاً  نفعل  لم  لو 
مائة ألف حالة وفاة. وأنه وحلسن احلظ ليس هذا هو املوقف 

الذي نحن فيه بسبب اإلجراءات التي مت اتخذناها
الوباء قد تأخذ من ١٨  أن مكافحة  بيتر دونيلي علي  وأكد 
ثانية  موجات  حدوث  أمكانية  ظل  في  عامني  إلي  شهر 
وثالثة، ومن جانبه قال رئيس وزراء املقاطعة احملافظ »دووج 

فورد«: أنه يجب أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل اجلد
»جود نيوز« تتمني من سكان املقاطعة األلتزام بكل احملازير 
الصحية الوقائية املعلنة ملكافحة إنتشار فيروس »كوفيد 

.»١9 -

ترودو يعد بتغطية %75 

من رواتب ال�صركات املت�صررة من وباء كورونا

أعلن رئيس وزراء كندا جسنت ترودو عن أن احلكومة ستغطي ٧5% من 
أجور العاملني في الشركات سواء الصغيرة او الكبيرة احلجم الي جانب 
كورونا  وباء  من  املتضررة  الربحية   غير  واملنظمات  اخليرية  اجلمعيات 
أستثمارات  من  جزء  بانه  للمرتبات  اجلديد  الدعم  هذا  ترودو  ووصف   ,
غير مسبوقة في االقتصاد, وقال ترودو إن احلكومة تأمل ان يحفز هذا 
واملوظفني علي  العمال  لالبقاء علي  االعمال  للرواتب اصحاب  الدعم 
, ويجب علي هؤالء  الرواتب وعدم التسريح اجلماعي للعمال  كشوف 
املتقدمني لطلب الدعم ان تكون ايراداتهم قد انخفضت ب  ٣٠% علي 
االقل بسبب وباء الكورونا , واشار رئيس الوزراء الي إن الهدف من وراء 
الدعم هو ضمان أن يحتفظ اكبر عدد من الناس بوظائفهم ومرتباتهم 
, حتي مير هذا الوقت الصعب ,وقال ترودو ايضاً، إن عدد املوظفني ليس 
هو معيار األهلية للحول علي الدعم الذي يبلغ ٧5% من اجور املوظفني 
والذي سيحسب علي أول مجموعة من االجور تبلغ 5٨٧٠٠ دوالر ، ولذا 
فان احلد االقصي لألعانة سيصل الي ٨٧٤ دوالر تقريباً  في االسبوع، 
وليس واضحا متاما في الوقت احلالي كيف سيعمل هذا وهل سيكون 

في شكل شيكات حكومية او في شكل أخر.

قرى كاملة معزولة يف م�صر وممنوع الدخول 

واخلروج ب�صبب كورونا

األمنية  األجهزة  فرضت  كورونا  وباء  انتشار  علي  سريع  تتطور  في 
مزار  بني  مبركز  وأبو جرج  القيس  قري  داخل  أمني  وكردون  حظر جتول 
شمال محافظة املنيا بالتعاون مع اإلدراية الصحية في توفير جميع 

املستلزمات الطبية وعمل غلق تام ملداخل ومخارج القرية.
ومنعت سكان القري من مغادرة منازلهم إال للضرورة القصوي، إضافة 
إلى منعهم من مغادرة نطاق القريتني، وكذلك منعهم من إستقبال 
أي شخص من خارجهما ملدة ١٤ يوم، وذلك بعد مخالطتهم ألشخاص 
تأكد إصابتهم بفيروس كورونا تفقد منذ قليل الدكتور محمود عمر 
لفيروس  الصحية  اإلدارة  عمليات  غرفة  ورئيس  الوقائي  الطب  مدير 
كورونا ،وطه حسني رئيس مجلس القرية ملتابعة احلالة العامة داخل 
كافة  توفير  مت  و   . أمنى  كردون  وفرض  احلظر  قرار  تطبيق  بعد  القرية 
البداليني  مبكاتب  لألهالي  الغذائية  والسلع  الطبية  املستلزمات 
التموينية، وأن األهالي من جانبهم أظهروا إلتزاًما تاًما بتنفيذ إجراءات 
اإلدارة  عمليات  غرفة  وفرت  سالمتهم  على  حرًصا  املنزلي  العزل 
ومطهر  من كمامات  الطبية  املستلزمات  مزار جميع  ببني  الصحية 
ضمن  صحتهم  على  حفاظا  املواطنني  على  لتوزع  وغيرها  وكحول 

اإلجراءات الوقائية.

قبيلة اإفريقية..اإ�صابة 87 ووفاة 14 تناولوا 

مهند�س �صيني م�صاب بـ«كورونا«

لقى ١٤ فردا مصرعهم، من قبيلة آكلى حلوم البشر فى بابوا غينيا، 
ملهندس  تناولهم  أثر  لهم  إنتقالهم  بعد  كورونا،  بفيروس  متأثرين 

صيني كان يعمل في شركة تعدين تابعه لبالده.
وأكدت السلطات احلكومية في غينيا، بأن حوالي ٨٧ فرداً من قبيلة 
كورواى املعزولة للغاية والتي يزيد عدد أفرادها على ١١٨ وتسكن فى 
منطقة نائية من البالد أصيبوا أيضاً بفيروس كورونا جراء تلك الوليمة 
التى تناولوها. ووفقا ملا ذكرة بعض أفراد القبيلة للسلطات الغينية، 
أنهم مرضوا بعد تناول روح الشر الصفراء وهى إنسان، ووفًقا للمالزم 
جيمس مانينج من شرطة بابوا غينيا اجلديدة بأن تلك احلادثة فسرت 
سبب اختفاء املهندس الصيني ووجينج البالغ من العمر 5٧ عاما في 
اإلبالغ عن فقدانه من قبل شركة  املاضى بعد  املنطقة نهاية فبراير 

زيجن مايننج قروب الصينية.

بعد وفاة الفنان 

جورج �صيدهم.. 

ماذا فعل �صمري غامن؟

سمير  الثنائي  جمع  مطول  فني  تاريخ 
والعشرين  السابع  اجلمعة،  توفي  الذي  سيدهم،  وجورج  غامن 
من مارس املاضي عن عمر يناهز الـ ٨٢ عاما بعد صراع استمر 

لسنوات مع املرض.
األعمال  من  العديد  تقدمي  عن  الفنية  الشراكة  هذه  وأثمرت 
ضلعا  أحمد  الضيف  الراحل  وكان  للجمهور،  املميزة  الفنية 
ثالثا فيها، بعدما كونوا معا فرقة “ثالثي أضواء املسرح” التي 

صنعت تاريخا فنيا يتذكره اجلميع.
أن  إال  أحمد،  الضيف  وفاة  بعد  فنياً  الثنائي  انفصال  ورغم 
الذي  الصداقة ظلت جتمعهما طيلة سنوات مرض سيدهم، 

كان جليسا للكرسي املتحرك ألكثر من ٢٠ عاما.
وفي مداخلة هاتفية مع التلفزيون املصري حتدثت الفنانة دالل 
عبد العزيز عن الراحل سيدهم الذي اعتبرته مبثابة األب واألخ 
غامن  للفنان سمير  وقدمها  اكتشفها  أول من  وهو  والصديق، 
وهو  توفي  سيدهم  إن  وقالت  دكتور”.  يا  “أهال  مسرحية  في 
معه  ترتبط  كانت  التي  لطفي،  نادية  الفنانة  برحيل  يعلم  ال 
بعالقة صداقة قوية للغاية، وكانت حترص على االحتفال معه 
أن زوجة سيدهم كان تخفي عنه خبر  بعيد مولده. وأضافت 
دائما  وكانت  النفسية،  تتأثر حالته  ال  نادية لطفي حتى  وفاة 
ما متنعه بذكاء من مشاهدة التلفاز حينما يكون احلديث دائرا 
عن الفنانة الراحلة. وحول ردة فعل زوجها سمير غامن إزاء رحيل 
سيدهم، أكدت دالل أنها حينما علمت باخلبر أخفته عنه في 
البداية كي ال يصاب بالصدمة، إال أن إحدى الصحافيات اتصلت 
ثم  يارب”،  “يا ساتر  قائال:  بزوجها يصرخ  وأخبرته ففوجئت  به 
حزنا  واحدة  بكلمة  ينطق  أن  دون  طويلة  لفترة  صامتا  جلس 

على فراق سيدهم.

اأمريكا ت�صرتي اأقنعة طبية من ال�صني 

كانت موجهة لفرن�صا بثلثة اأ�صعاف ثمنها

اشتكى مسؤولون محليون فرنسيون من عدم وصول شحنات 
متهمني  الصني،  من  بالدهم  طلبتها  واقية  طبية  أقنعة 
مشترين أمريكيني بدفع أسعار مضاعفة لتحويل وجهة هذه 
الشحنات إلى بالدهم قبيل إقالعها من املطارات الصينية. قال 
أكثر  إحدى  الفرنسية  إيست  غراند  منطقة  رئيس  روتنر  جان 
أقنعة طبية كان  إن شحنات  بوباء كورونا،  تأثرا  البالد  مناطق 
يقوم  الصني،  من  شراءها  التي  فرنسا  إلى  تتوجه  أن  يفترض 
إقالع  قبل  الصينية  املطارات  مدارج  على  بشرائها  أمريكيون 
بأن األمريكيني يدفعون نقدا  روتنر  الطائرات لتسليمها. وأكد 
ثالث أو أربع مرات ثمن األقنعة الواقية التي طلبناها، ومن ثم 
علينا أن نحارب بقوة”، موضحا أن الطائرات تتوجه الحقا إلى 

الواليات املتحدة وليس فرنسا.

رئي�س الفلبني يقرر قتل املخالفني 

الإجراءات مكافحة كورونا رمَيا بالر�صا�س

رودريغو  الفلبني  رئيس  أعلن  نوعها  األولي من  في سابقة هي 
الدولة  تتخذها  التي  اإلجراءات  ينتهكون  الذين  دوتيرتي،أن  
الحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون إلطالق النار 

عليهم إذا أثاروا املتاعب أمام أجهزة الشرطة.
“التعرض  التلفزيون:  بثه  خطاب  في  دوتيرتي  الرئيس  وقال   
ميكن  ال  خطيرة  جرمية  الطبي  اجملال  في  للعاملني  باإلساءة 
فإنني  لذا  البالد.  في  تسوء  فألوضاع  بشأنها.  التساهل 
تنصتوا..  أن  وعليكم  املشكلة  بخطورة  أخرى  مرة  أخطركم 
أوامري للشرطة واجليش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات … 
ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم 
رميا بالرصاص”. وأضاف موجها كالمه للذين يرفضون االنصياع 
ألوامر الشرطة: “هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدال من 

أن تتسببوا في إثارة املتاعب”.
التعاون  للجميع  بالنسبة  الضروري  من  أنه  دوتيرتي  وشدد 
واتباع إجراءات احلجر الصحي املنزلي، في الوقت الذي تسعى 
انهيار  دون  واحليلولة  العدوى  إلبطاء  جاهدة  السلطات  فيه 

املنظومة الصحية الهشة في البالد.

كارثة ..ال�صني تعود الكل اخلفافي�س 

وم�صاوي الكلب والديدان احلية من جديد

 
والكالب  كالقطط  األليفة  احليوانات  أكل  تسبب 
واملقززة كالفئران واخلفافيش انتشار األوبئة، واألمراض 
في الصني وانتقل منها للعالم كله، وفي ظل معاناة 
يهدد  وباء  الي  حتول  الذي  كورونا  فيروس  من  العالم 
العلماء  اتهم  األرض،  على  من  البشري  اجلنس  بفناء 
علي  االوبئه  هذه  كل  سبب  هو  اكلها  بأن  الصني 

البشرية .
و أعادت الصني فتح األسواق لبيع وأكل هذه احليونات 
مرة أخرى ولكن في سرية تامة حتى بعد إعالنها إغالق 

تلك األسواق ملنع تفشي األوبئة مثل كورونا.
تسمح  الصني  أن  عن  بريطانيون،  صحفيون  كشف 
ألسواق احليوانات البرية باستئناف بيع اخلفافيش التي 
يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا التاجي املميت الذي 

يقتل الناس في جميع أنحاء العالم.
“الرطبة”  السوق  أغلقت  الصينية  السلطات  وكانت 
أن مت تشخيص 5  بعد  املاضي  يناير  ووهان  في مدينة 

من عمالها من أولى اإلصابات بفيروس كورونا
الذين  احلراس  أعني  حتت  األسواق  باتت  اآلن  لكن 
األرض  لصور  شخص  أي  التقاط  عدم  على  يحرصون 
الغارقة في الدماء، أو لذبح الكالب أو باقي احليوانات 

البرية التي يتم االحتفاظ بها داخل أقفاص ضيقة.
الفيروسات  من  متنوعة  مجموعة  اخلفافيش  حتمل 
األخرى  احليوانات  من  للعديد  نقلتها  وقد  التاجية 
أجمع،  العالم  إلى  بدورهم  نقلوها  الذين  واألشخاص 
وتتحمل اخلفافيش كل اللوم في تفشي وباء فيروس 

كورونا ومن قبله السارس في ٢٠٠٢.
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ناقشنا  السابقني  املقالني  فى 
أحداها  يكون  قد  أسباب  ستة 
وفى  الطالق،  أسباب  من  سبب 
في  نستمر  سوف  املقال  هذا 
قد  التي  األسباب  أهم  عرض 
والتى  الزوجية  العالقة  تصيب 
الطالق،  إلى  تؤدى  تُعالج  لم  اذا 
واليوم لدينا ثالثة أسباب مهمني 

وهما  للطالق  رئيسية  كأسباب  جداً  جداً 
بالترتيب الغيرة والشك ثم احلقد الزوجى 

اذا لنبدأ بالغيرة فقد تكون الغيرة مطلوبة 
إلى  ولكن  الزوجني  بني  ومشروعة  وصحية 
حد معني ينبغي أال تتعداة فمثالً الغيرة فى 
أظهار أهتمام الزوج بزوجتة والعكس مهم 
قد  ايضا   ، بينهم  الفتور  حالة  ملنع  جداً 
على مصلحة  الغيرة  من  نوع  هناك  يكون 
واالهل  باألبناء  باألهتمام  والغيرة   ، األخر 
مجال  فى  البناءة  والتنافسية  والغيرة 
لهم  الزوجني  كان  لو  وخصوصاً  العمل 
الروحية  احلياة  فى  والغيرة   ، املهنة  نفس 
للحياة  املفيدة  للغيرة  أمثلة  كلها  وهذة 
الزوجية، اما الغيرة الزوجية املرضية والتى 
احلياة  حتيل  والتى  الزواج  قبل  حتى  تبدأ 
الزوجية الى مايشبة احلجر الصحى الذاتى 
لوباء كورونا فال انت وال هى راضيني علية وال 
ميكنكم األستمتاع  بأى متعة من كل متع 
بل على  اللة،  يدى  لك من  املمنوحة  احلياة 
العكس تطوق نفسك لفك احلجر والعودة 
االغلبية  وللحقيقة  الطبيعية،  للحياة 
ميلكون  العربيات  وخصوصا  السيدات  من 
أو  متوارثة  تكون  غالبا  وهى  اللعنة  هذة 
حالة  هى  وبالتاكيد  اجملتمع  من  مكتسبة 
وجتاهلها  كلها  لألسرة  مدمرة  مرضية 
حتما  البداية  من  بعالجها  األستهانة  أو 
إلى  تؤدى  وغالبا  تستفحل  سيجعلها 

الطالق 
اليوم هو الشك  الثانى فى مقالة  السبب 
ورواي  كاتب  وهو  دوماس   ألكسندر   .قال 
فرنسى »احلب اخلالص والشك ال يجتمعان، 
الشك يخرج منه  الذي يدخل منه  فالباب 
معناة  الزوجية  احلياة  فى  والشك  احلب«. 
تتمتع  كانت  مهما  متاماً  العالقة  خراب 
القلوب  فى  لكن  مستقر  خارجى  مبظهر 
إلى  ليلة وضحاها  تتحول فى  أكلة قد  نار 
الشرقى  الرجل  أن  هذا  من  واألسوء  كارثة 
قد يجدها متعة أن يزيد من معدل الشك 
شىء  هناك  يكن  لم  لو  حتى  زوجتة  لدى 
حقيقى يستحق الشك وذلك إلثبات ذاتة، 
اللعبة  هذة  فن  جُتيد  املرأة  أن  ينسى  وهو 

يكون  والشك  بنارها،  حترقة  وقد 
خارجى  إيحاء  من  أما  لسببني، 
األفكار  حُتول  التى  القوة  وهو 
إلى صور واقعية ويكون ذلك عن 
خارجية  ملموسة  أشياء  طريق 
داخلة  وتتحول  للشخص  تأتى 
هى  الثانى  والنوع  شكوك.  إلى 
العقل  أن  أى  داخلية،  إيحاءات 
للعقل  وتوهمات  أفكار  يصدر  الباطني 
صور  إلى  يترجمها  بدورة  الذى  الطبيعى 
وصعب  مرضى  هو  الثانى  والنوع  وأفعال، 

العالج ونتيجة احلتمية هى الطالق 
احلقد  هو  اليوم  مقالة  فى  األخير  السبب 
أسباب  رأس  على  يعتبر  وهذا  الزوجني  بني 
وكان  إال  زوجية  عالقة  توجد  فال  الطالق 
ولكن  الوقت  لبعض  فيها  موجود  احلقد 
أن يتغلب  القوى واملعافى يستطيع  الزواج 
األنفلونزا  مثل  متاما  املرض  هذا  على 
يتعرض  أن  البد  العالم  في  شخص  فأى 
منها  يتعافى  جتعلة  مناعتة  ولكن  لها 
قد  ولكن  ونشاطة،  طبيعتة  إلى  ويعود 
احلد  من  أكبر  الزوجني  بني  احلقد  يكون 
الزوجية  الرابطة  فيقتل  به  املسموح 
هذة  وفى  ظاهرياً  تبقى  ولكنها  داخلياً 
احلالة يكون األنفصال أفضل. ومن أسباب 
بني  احلب  روابط  غياب  أوال  الزوجى  احلقد 
الزوجني ويحل محلها السخط واألستهزاء 
شىء  كل  على  املستمر  والتزمر  والغضب 
والتفه األسباب. والسبب الثانى هو رعونة 
متطلبات  مع  التعامل  في  الزوجني  أحد 
ومشاكل احلياة مما يزيد األعباء واأللتزامات 
على طرف دون االخر الذى يكون سلبياً فى 
كل شئ. والسبب الثالث عدم إعطاء كل زى 
حقاً حقه مبعنى أن يستهزىء أحد الزوجني 
الزوجية  احلياة  داخل  األخر  وتعب  مبجهود 
أسرتة  لرعاية  أسهاماتة  يتجاهل  ودائما 
ذلك  مثل  اجلميع  أمام  أو  األسرة  نطاق  فى 
قوى  وأخر  ضعيف  طرف  فية  يكون  الزواج 
وأيضاً مستبد وغير عادل وبالتاكيد الطرف 
الطرف  على  باحلقد  سيمتلىء  الضعيف 
القوى ولكنة لن يصارحه وينتظر الفرصة 

لألنتقام منة أو كسر القيد والطالق 
اصدقائي.. لدى اقتراح بأن من لدية تعليق 
أو إضافة وإعتراض على األسباب السابقة 
جتاهلناها،  أسباب  هناك  أن  يرى  أيضا  أو 
اإللكتروني  البريد  نتواصل على  أن  فيمكن 

magdihenin@yahoo.com
أقوى  املقاالت  من  االستفادة  تكون  حتى 

وأشمل وللحديث بقية فى العدد القادم 

الطلق يف املهجر... ما اال�صباب؟ )3(
بقلم: جمدي حنني
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السلفية  شيوخ  اشهر  احد  احلويني  الشيخ  علينا  اطل 
مساجدها  اشهر  في  ويخطب  بقطر  االن  يقطن  والذى 
بإفساده  واعترف  الشرعية  واحكامه  فتاويه  عن  باعتذار 
حماس الكثير من الشباب وترويج ألفكار خاطئة، يأتي هذا 
املتشدد  الديني  اخلطاب  في  التغيير  مع  بالتزامن  التراجع 
الى خطاب ديني متسامح، وحتوالت فصل الدين عن الدولة 
التدريجي بالسعودية على يد االمير محمد بن سلمان ولى 
العهد السعودي الذى تبني فكرا متحررا لقيادة السعودية.

األخير  يكون  ولن  األول  الشيخ  يكن  لم  احلويني  ان   ورغم 
فتاواه  ان  اال  الفتاوى  عن  والتراجعات  االعتذارات  تقدمي  في 
اثارت اجلدل اجملتمعي من جديد خاصة الرتباط فتواه بشكل 
مباشر او غير مباشر مع األفكار املتشددة التكفيرية التي 

يتبناها التنظيم اإلرهابي الداعشى.
وقف  حول  االعتذارات  تلك  وراء  الدوافع  البعض  والقى 
الدعم املادي واملعنوي السعودي، بينما رأى البعض االخر ان 
فأرادوا  الديني  اخلطاب  جتديد  جتاه  املصرية  الدولة  توجهات 

ركوب املوجة والسير وفق النظام املصري احلاكم.
قدموا  قد  صالح  سعاد  والدكتور  حسان  الشيخ  ان  يذكر 
اعتذارات مماثلة وكذلك الشيخ غائض القرني بالسعودية، 
سبقهم  قد  البنا  حسن  االخوان  جماعة  مؤسس  وأيضا 
جميعا وقدم اعتذارا، ويرى اخلبراء ان االعتذارات غير مجدية 
جماعة  ان  اال  آرائه  بعض  عن  البنا  تراجع  رغم  انه  بدليل 
تعاليمه  جميع  وتتبع  القداسة  له  تكن  مازالت  االخوان 
وكأن اعتذاره والعدم سواء، لذا فهم يرون ان تلك االعتذارات 
السلفي  التيار  في  العوار  تفضح  وان كانت  والعدم سواء، 
املصري الذى كان يقوم على الشهرة واملصالح الشخصية، 
في هذا التحقيق سواء نتطرق الى األسباب والدوافع و ما 

نتج عن تلك االعتذارات.
احمد الشوربجي: معظم شيوخ السلفية قدموا اعتذارا 

غير مجدي عن فتواهم املتسرعة
من جانبه يرى الباحث أحمد الشوربجي، أّن تراجع احلويني 
أجياالً،  أفسد  أن  بعد  جاء  واعترافه  فرجوعه  كافيا؛  ليس 
فمعظم  فتواهم  عن  اعتذروا  من  اخر  او  اول  ليس  وهو 
فتاوهم  عن  مجدى  غير  اعتذارا  قدموا  السلفية  شيوخ 
أّنه  أيضاً  اعترف  حسان«  »محمد  فالشيخ  املتسرعة، 
»حسن  اإلخوان  مؤّسس  حتى  متسرعاً،  حماسياً  كان 
جمع  أجل  من  احلماس  إّنه  نفسه؛  االعتراف  اعترف  البنا« 
ينتهى  ان  يجب  ال  واالمر  عواطفهم،  واستغالل  الشباب 
عند االعتراف باخلطأ ولكن البد من تصحيح اخلطأ حتى ال 
يكون االعتذار مجرد خبر في اجلريدة ينسى مع الوقت بينما 
تبقى تسجيالت وفيديوهات وكتب الفتاوى املفسدة للحياة 
قائمة يسمعها و يقرأها الشباب وتؤثر فيهم، وان تساءلت 
قليال  سنجده  لالعتذار  استمعوا  الذين  الشباب  عدد  عن 
الضجة  ذات  اعتذاره  يأخذ  ولم  تعاليمه  يتبع  مبن  باملقارنة 

التي اخذتها فتواهم.
وأضاف الشوربجي ان السلفية وقياداتها تعاني من التسرع 
في األحكام، ومن خواء احملتوى البرامجي، وعدم القدرة على 
التحرر من األصولية الدينية والتمسك بالتراث الغير مؤكد 

جذوره او أصل فحواه.
وفق  مبادئهم  على  ينقلبون  السلفيني  إبراهيم:  ناجح 
بالسعودية  الدينية  واملوجة  مبصر  السياسية  املوجة 

وأحيانا وفق اهوائهم ومصاحلهم اخلاصة
من جانبه رأى القيادي السابق للجماعة اإلسالمية، الدكتور 
مبادئهم  على  انقلبوا  السلفيني  بعض  أّن  إبراهيم،  ناجح 
الدينية  واملوجة  مبصر  السياسية  املوجة  وفق  وشعاراتهم 

بالسعودية وأحيانا وفق اهوائهم ومصاحلهم اخلاصة.

االعتدال  على  حتث  االن  السعودية  فاملوجة 
التيار  وكذلك  الوهابي  للتبار  نافرة  والسماحة 
السياسي مبصر يدعو الى جتديد اخلطاب الديني 
الذي يحث على السالم واالخاء، لذا فقد تلونوا مبا 

يتوافق مع تلك املعايير االن.
فمثال انقلبوا على الشعارات التي كانوا يرددونها 
أبي  فتوى  مثل  فتاواهم،  وكذلك  املرأة،  على 
إسحاق احلويني، الذي حّرم خروج املرأة من بيتها 

التي جتعل  “امللحفة”  فلترتِد  فإذا خرجت  إال لظرٍف شديٍد، 
منها عبارة عن شيء أسود ال يظهر منها أّي شيء، وفجأة 

طالبوا سيداتهم بالنزول لالنتخابات، بل وأفتى برهامي بأن 
تنزل الزوجة دون إذن زوجها للتصويت في االستفتاء إذا كان 

الزوج يرفض مشاركتها!
ثروت اخلرباوي: على شيوخ االعتذار التبرع بأموالهم التي 

اكتسبوها من وراء الدين للفقراء تكفيرا عن ذنوبهم
أن  اإلخوان،  بجماعة  السابق  القيادي  اخلرباوى،  ثروت  أكد 
الداعية  احلوينى،  إسحاق  أبو  الشيخ  أعلنه  الذى  االعتذار 
التيار  وشيوخ  هو  عليه  أن  إلى  مشيرا  يكفى،  ال  السلفي 
هذا  قبول  أجل  من  خطوات  عدة  على  اإلقدام  السلفي 
التي  أموالهم  يتبرعوا مبعظم  أن  اخلرباوى  واقترح  االعتذار، 
االعتراف  أن  موضحا  للفقراء،  الدين  وراء  من  اكتسبوها 
باخلطأ شيء ممتاز ولكن التكفير عنه ال يكون باالعتذار أبدا 

ولكن االعتذار العملي هو املقبول.
من  كل  يفعل  لم  اإلخوان،  بجماعة  السابق  القيادى  وقال 
املمثلة  فعلته  ما  حسان  محمد  أو  احلوينى  إسحاق  أبو 
مببلغ  أموالها  من  تبرعت  التي  جولي  اجنلينا  األمريكية 
ديانتهم،  كانت  مهما  واملنكوبني  للفقراء  دوالر  ألف  ستني 
ولَم يفعال مثل األم تريزا التي كانت عنوانا للخير والعطاء 
لكل الفقراء في العالم، لم تفعل اجنلينا وال األم تريزا ذلك 
كاعتذار عن شيء ، ولكن كبادرة إنسانية لم يطلبها أحد 

منهم ولكنهم قدموا ما يستطيعونه خلدمة اإلنسانية.
صحوة  ليس  السلفية  مشايخ  اعتذار  عيد:  سامح   
ضمير بقدر ما هو تغيير االستراتيجية لتغيير توجهات 

املمولني
ان  الى  أشار  عيد  سامح  اإلسالمية  الشئون  في  الباحث 
السلفية ليس صحوة ضمير بقدر  اعتذار مشايخ  متثيلية 
ما هو تغيير االستراتيجية لتغيير توجهات املمولني، كما ان 
هذا االعتذار الرخيص بعدما دمر ما زرعوه الغالي والنفيس 
وهدد امن وطن وتالعب مبقدراته وأفسد عقول ماليني ونشر 
مير  ان  يجب  ال  هذا  كل  والقتل  والكراهية  واخلراب  االرهاب 
احملامني  وعلى  محاسبتهم  الدولة  علي  بل  الكرام  مرور 

الواعني تقدميهم للمحاكمة.
الهوى  على  قامت  احلويني  سلفية  شلش:  مجدي   

والتشهي والشهرة في املنهج الفقهي

شلش  مجدي  الدكتور  علق  السياق  ذات  في 
األزهر  بجامعة  املساعد  الفقه  أصول  أستاذ 
احلويني  تبناها  التي  السلفية  ان  الشريف 
وجاهد من أجلها، قامت على الهوى والتشهي 
مع  والتعامل  الفقهي،  املنهج  في  والشهرة 
التضعيف  أو  بالتصحيح  األحاديث  بعض 
لم  بأنه  اعترف  فالرجل  متسرعة،  بصورة 
األصول، فجاءت بعض  يكن متمكنا من علم 
العقيدة  أما  وبينة،  صحة  غير  على  األحكام  أو  الفتاوى 
موافقا  صوابا  براه  وإنا  عنه،  يعتذر  لم  الشيخ  فمنهج 

لصحيح الكتاب والسنة.
أتباع سلفيته ال شك محمود في  اعتذار الرجل وغيره من 
يفتى  واال  احلقيقي،  الباطني  االعتذار  تبقى  لكن  الظاهر، 
لألمة  العامة  احلالة  ان  خاصة  علم،  صاحب  ليس  من 
وحسان  احلويني  أمثال  بظهور  مرشحة  اآلن  اإلسالمية 
تتبناها  التي  العامة  لألهداف  خادمة  جديدة  بصورة  لكن 
األنظمة الفاسدة، ولعل هذا سبب هجوم بعض اإلعالميني 
على اعتذار الشيخ، ألنه هدم الصورة التي حاول بكل قوة 
بها  وتعمل  حني  لبعض  ولو  الفاسدة  األنظمة  تتبناها  أن 
جماعة اإلخوان املسلمني على أرض الواقع والتطبيق بصورة 

عملية.
سامح عسكر: داعش تتبع ومتثل فتاواهم دون مواربة أو 

نفاق
ان  الى  عسكر  سامح  التاريخي  الباحث  اشار  جانبه  من 
شيوخ  أن  اكدت  والعراق،  وسوريا  إرهابي  سيناء  اعترافات 
فالكتب  األعلى،  مثلهم  باخلصوص هم  والسلفية  السنة 
التي وجدها اجليشني السوري والعراقي في أوكار اإلرهابيني، 
كلها كتب سنة ولشيوخ مشاهير مصريني ما زالت حتتفي 
الدولة بهم في مناسباتها العامة، بعضهم قدم اعتذارا و 
البعض االخر ال، حتى من قدم اعتذارا لم يقدم اعتذارا كامال 
على كافة الفتاوى، بل مازال يخطب في الناس متماديا في 
الذين  األبرياء  مئات  دماء  اعتذارا هذا كفر عن  وكأن  اخلطأ، 
او  علم  غير  على  األساس  في  التي هي  فتاواه  نظير  قتلوا 

منهج او ثوابت دينية.
هي  نفاق،  أو  مواربة  دون  فتاواهم  متثل  داعش  ان  وأضاف 
يحضون  ما  بل  املنابر  على  فقط  ليس  يقولونه  ما  طبقت 

عليه في مجالسهم اخلاصة.
وفي النهاية... ننتظر اعتذار لباقي الشيوخ فمازلنا ننتظر 
اعتذارا لفتوى الداعية سعاد صالح حول الغنائم واستحالل 
عبداهلل  تكفير  عن  واعتذارا  املعارك،  في  السبايا  فروج 
رشدي للمسيحيني، واعتذارا للشيخ صبري عبادة للشيعة، 
واعتذار خالد اجلندي ملنتقدي صحيح البخاري، واعتذارا عن 
كذلك  الكفار،    حرب  بوجوب  عطية  مبروك  الشيخ  فتوى 
في  جدد  دعاة  يسموهم  ومن  خالد  عمرو  للشيخ  اعتذارا 
دعم الثورة اإلرهابية في سوريا  وحشدهم للناس لصالح 
مقاتلي القاعدة وداعش وجمعهم للتبرعات لصالح اجليش 

احلر وغيرها من الفتاوى.
احلكومة  نطالب  بان  طموحنا  سقف  نعلى  ان  ميكن  هل 
والفيسبوك  العاملية  جوجل  شركة  مع  بالتعاون  املصرية 
فيديوهاتهم  كافة  ملسح  التواصل  وسائل  من  وغيرها 
كتبهم  وكذلك سحب  اعتذارا،  عنها  قدموا  التي  القدمية 
الدينية  واملكتبات  الشوارع  وارصفة  املساجد  مكتبات  من 
شباب  أي  جلذب  منها  ألي  مصدرا  يبقى  وال  االسالمية، 
الضعيفة  لفتاواهم  للخضوع  والتدين  الفكر  ضعيف 

واإلرهابية.
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إ‹دفارت  للفنان  لوحة  إسم   هى  الصرخة 
سابقة  مقاالت  فى  عنها  حتدثت  مونك‹   
الناحية  من  سواء  اللوحة  هذه  ألهمية 
راسمها  إسم  أوعراقة  اجلماليه   أو  الفنيه 
إحساس  ينتابنى  و  إليها  انظر  دائماً  وكنت 
من القلق والتوتر مصحوب بالغموض  الذى 
›إدفارت  بقوة   بداخلى  يزرعه  أن  استطاع 
ترجمته  الذى  تعبيره  و ذلك لصدق  مونك‹  
فرشته وألونه إال أن هذا اإلحساس الغامض 
لدى فى مجموعة من  أعلن عن نفسه  قد 
كيفما  سميها   وخوف  ذعر  وهى   املشاعر 
شئت عزيزى القارئ فهو ذعر من عدو خفى 
العالم  يعانى  بعينك  تراه  ان  تستطيع  ال 
كانت  فقد   ١9-COVID هو  و  منه  االن  كله 
تعبير  صرخة  هى  مونك‹    ›إدفارت  لوحة  

على  اخلوف  صرخة  األن  بها  اشعر  صامته 
ضعيف  كل  على  خوف  صرخة  احب  من 
شهادة  هى  املرض  من  العزله  يجد  وفقير 
وفاة واخلروج للرزق شهادة وفاة آخرى وصرخة 
الشعور بالذنب ألنه بخروجه هذا قد يكون 
آخر  لشخص  وفاة  شهادة  بيديه  بيكتب 
العدو  وجه  فى  تعلو  الصرخات  هى  وها 
أويالرجاء  أوبالتحذير  بالتوعيه  اما  اخلفى 
التعنيف انها رسائل من الصرخات  وأحياناً 
وهناك نوع أخر من الصرخات التى اوصفها 
دولة  وتسب  تدان  عندما  وهى  بالعنصرية 
! وهناك صرخة آخرى لها  تأكله  بسبب ما 
التى  الشماته  صرخة  وهى  الصبار  مذاق 
على  احلاقده  النفوس  اصحاب  يتصدرها 

الدول املتقدمة  

هذه  كل  وسط 
تعلو  الصارخات 
واحده  صرخة 
هى  وحتدى  بقوة 
العلم  صرخة 
ملصل  للوصول 
الفيروس  لهذا 
يواجهه  الى 

العالم 
عندما افكرفى هذا   الكابوس  الذى يعيشه 
الوضع  هذا  اصف  ان  استطيع  ال  العالم 
به  نر  ما  أن  و  التفاؤل  من  بروح  اال  اخمليف 
لتولد  سينتهى  مؤقت  قت  إالو  هو  ما  اآلن 
ميالد   صرخة  هى  جديدة  صرخة  بإنتهائه 

حياة 

ال�صـــــرخة! 
نسرين عيسى- ساسكاشوان

مع نهاية القرن األول الهجري كانت معظم 
االسالم،  اعتنقت  قد  املغربية  القبائل 
والسياسية  الدينية  توجهاتها  واختلفت 
بني السنية والشيعية والصفرية واالباضية. 
القبائل  بني  اشدها،  على  الصراعات  وكانت 
البربرية  القبائل  بني  ثم  البربر،  وبني  العربية 
العرب  بني  الصراع  عن  ناهيك  وبعضها، 
في  اخلالفة  قصر  من  امتد  والذي  وبعضهم 
الشرق الى قصور الوالة في االندلس والغرب.

١٢5ه،  سنة  امللك  عبد  بن  هشام  توفى  ملا 
خلفه الوليد بن يزيد، وفي العام التالي قتله 
وفي  بعده.  من  اخلالفة  وتولى  الناقص،  يزيد 
نفس السنة، مات يزيد فخلفه اخوه ابراهيم 
وبعد شهر ونصف تنازل عن اخلالفة ملروان بن 

محمد اخر خلفاء بني امية باملشرق.
متكن  االموي،  العباسي  الصراع  خضم  وفي 
على  االستيالء  من  حبيب  بن  الرحمن  عبد 
البربر  الى  اجته  ثم  مروان،  لصالح  افريقية 
الثائرين، » وامعن عبد الرحمن بن حبيب في 
وابتالهم  بهم؛  الناس  وامتحن  البربر؛  قتل 
البربر  من  باالسير  يؤتى  صبرا:  الرجال  بقتل 
فيامر من يتهمه بتحرمي دمه بقتله فيقتله 
كانت  حتى  بالقيروان  الرحمن  عبد  فاقام   ...
تلمسان.  فغزا  ومئة  وثالثني  خمس  سنة 
فظفر  القيروان؛  على  حبيبا  ابنه  وخلف 
بطوائف من البربر وعاد الى القيروان. ثم غزا 
صقلية. ثم بعث الى سردانية فقتل بها قتال 
فاتي  افرجنية  الى  وبعث  صاحلوه.  ثم  ذريعا. 
من  به  من  واذل  كله.  املغرب  ودوخ  بسبيها. 
الرعب  املغرب  اهل  جميع  ودخل   .. القبائل 

واخلوف منه ». )صـ9١، 9٢(.   
    وملا ُقتل مروان اخر بني امية،وآلت اخلالفة 
الى ابي العباس امللقب بالسفاح، كتب عبد 
بالسمع  العباس  ابي  الى  بن حبيب  الرحمن 
ابو  تولى  وملا  منصبه.  في  فاقره  والطاعة 
جعفر املنصور اخلالفة بعد اخيه ابي العباس، 
الطاعة  الى  يدعوه  الرحمن  عبد  الى  كتب 
اليوم  افريقية  ان  اليه  »وكتب  فاجابه، 
منها.  السبي  انقطع  وقد  كلها؛  اسالمية 
فغضب ابو جعفر؛ وكتب اليه يتوعده. فلما 

الكتاب غضب غضبا شديدا، ثم  اليه  وصل 
وخرج  الناس.  فاجتمع  جامعة،  الصالة  نادى 
املنبر  فصعد  خز،  مطرف  في  الرحمن  عبد 
سب  في  اخذ  ثم  عليه.  واثنى  اهلل  فحمد 
اخلائن  هذا  ان  ظننت  اني  وقال:  جعفر؛  ابي 
يدعوا الى احلق ويقوم به حتى تبني لي خالف 
االن  واني  العدل.  اقامة  من  عليه  بايعته  ما 
من  وقذفه  هذا.  نعلي  خلعت  كما  خلعته 
بتخريقها  وامر  السود  بخلع  دعا  ثم  رجله. 

وقال هذا لباس اهل النار في النار«)صـ9٨(. 
     وبعد ان حارب عبد الرحمن االمازيغ وقتل 
منهم من قتل، جاء دوره؛ ولكن لم يأته املوت 
تآمر  فقد  االقرباء،  اقرب  من  بل  االعداء،  من 
ويروي  الوارث.  وعبد  الياس  اخواه  قتله  على 

ابن عذاري وقعة االغتيال هكذا:
    »كان عبد الرحمن ولى اخاه الياس تونس، 
ذاك  اذ  الرحمن  وعبد  اليها،  للخروج  وودعه 
ورداء؛  غاللة  في  وهو  عليه  فدخل  مريض 
وابن له صغير في حجره. فقعد طويال؛ وعبد 
عليه  اكب  يوادعه،  قام  فلما  يغمزه؛  الوارث 
الى  وصل  حتى  كتفيه  بني  السكني  ووضع 
صدره؛ ثم رد يده على السيف فضربه وخرج 
فعلت؟  ما  اصحابه  له  فقال  دهشا.  هاربا 
فرجع  راسه.  فحز  ارجع  قالوا:  قتلته.  قال: 

وحزه«)صـ١٠٠(. 
    وانتقم حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب 
ضربة  الياس  عمه  حبيب  »وضرب  البيه، 
وامر  راسه.  فحز  عليه  اكب  ثم  اسقطته؛ 
القيروان  الى  به  واقبل  رمح؛  على  برفعه 
فدخلها وبني يديه راس عمه، ورؤوس اصحابه 
بن  عبدة  ابي  بن  محمد  ابيه  عم  فيهم 
املغيرة  بن  محمد  وراس  نافع(،  عقبة)بن 
القرشي، وغيرهما من وجوه العرب«)صـ١٠٢(.  
حرض  فقد  الوارث،  عبد  االخر  عمه  وأما      
بن  بعاصم  مؤمترين  فجاءوا  البربر،  عليه 
القيروان  البربر  دخل  مناوشات  وبعد  جميل، 
واستحلوا احملارم وارتكبوا الكبائر؛ ثم هزمهم 
امللك  عبد  حاربه  ثم  عاصم.  وقتل  حبيب 
القيروان؛  على  عاصم  عامل  اجلعد  ابي  بن 
ه.   ١٤٠ سنة  محرم  في  وقتله  حبيب  فهزم 

الصفرية  البربر  وسيطر 
وربطوا   « القيروان،  على 
اجلامع  املسجد  في  دوابهم 
من  كان  من  كل  وقتلوا 
.. وندم  قريش وعذبوا اهلها 
وبقى   ،« استدعوهم  الذين 
حتى  احلال  هذا  على  االمر 
املعافري  اخلطاب  ابو  جاء 
البربر  وهزم  اطرابلس  من 

واليا  رستم  بن  الرحمن  عبد  وعني  وقتلهم. 
حيث  طرابلس  الى  عاد  ثم  القيروان.  على 
للعباسيني  جيشا  ه   ١٤٢ سنة  في  هزم 
بقيادة االحوص العجلي واعاده الى الى مصر 

مهزوماً.
   وفي سنة ١٤٣ه، وجه ابو جعفر املنصور ابن 
اخلطاب  ابي  لقتال  الفا  اربعني  في  االشعث 
برأسه  وبعث  اخلطاب،  ابا  فهزم  معا،  والبربر 
الى بغداد، ثم » امعن في كل من خالفه من 
البربر بالقتل فخافوه واذعنوا له، » وغزا زويلة 
وودان وقتل من بها من االباضية )صـ١٠٤(. ثم 
ثار عليه العرب املضرية واعادوه الى اخلليفة. 
بن  االغلَب  املنصور  جعفر  ابو  اخلليفة  فعني 

سالم اميرا على افريقية. 
ثم استغل احلسن بن حرب الكندي انشغال 
االغلب بقتال البربر، وخرج عليه في القيروان. 
وملا فرغ االغلب من امر البربر التقى باحلسن 
اصابته  بعد  مصرعه  لقى  ولكنه  حرب،  بن 
افريقية عمرو بن  امر  بسهم طائش. فتولى 
حفص بن قبيصة سنة ١5١ه. فاجتمع عليه 
قرة  ابو  كثيفة:   جيوش  في  البربر  رؤساء 
االباضي،  رستم  بن  الرحمن  وعبد  الصفري، 
وامليسور الزناتي، واخرون، ودارت رحى املعركة 
فبايع  ه.    ١5٤ سنة  حفص  ابن  فيها  فقتل 
احلرب  ليواصل  بالقيروان  جميل  اخاه  الناس 
ضد البربر، » فقيل انه كان بني العرب والبربر 
من لدن عمرو بن حفص الى انقضاء امرهم 
وفي   ... وقيعة  وسبعون  وخمس  مئة  ثالث 
الطبري  قال  ومئة  وخمسني  خمس  سنة 
ابا  وقتل  افريقية  حامت  ابن  يزيد  افتتح  فيها 
ودخل  املغرب  بالد  واستقامت  وابا حامت  غادي 

يزيد بن حامت القيروان »)صـ١٠9- 
وقتلهم  الثائرين  وحارب   .)١١٣
 ١5 ملدة  واستمر  شملهم  وفرق 

سنة. 
حامت خلفه  ابن  يزيد  مات  وملا     
اشهر  تسعة  ملدة  داود  ابنه 
يحارب   « خاللها  كان  ونصف، 
محاربة  البربر  قبائل  امراء 
عظيمة »، حتى قدم عليه عمه 
روح بن حامت اميرا على املغرب فملكها ثالث 

سنني وثالثة اشهر)صـ١١٧(.
   وفي سنة ١5٨ه تولى املهدي اخلالفة بعد 
الى  هارون  ابنه  املهدي  واغزى  املنصور،  ابيه 
خمسة  منهم  واسر  فحاربهم  الروم،  بالد 
في  املنهوبات)الغنائم  وبخالف  انسان،  االف 
الف  بتسعني  الزمهم  العربي(،  االصطالح 

دينار في كل سنة. 
املهدي،  ابيه  بعد  اخلالفة  الهادي  تولى  وملا   
فانه كلف محمد ابن سليمان بالقضاء على 
ويدعى  احدهم،  فتمكن  باحلجاز،  الشيعة 
افريقية  الى  الهرب  من  اهلل،  عبد  بن  ادريس 
الى  ودعا  متصارعة.  واحزابا  شيعا  وكانت 
نفسه فانضم اليه جمع غفير، » وفي سنة 
بعساكر  خروجه  كان  ومئة  وسبعني  ثالث 
القبائل الغربية حتى انتهى الى بالد السوس 
االقصى ودخل ماسة فغنم وسبى ورجع الى 

املغرب ساملا غانا«)صـ١١9(. 
افريقية  على  توافد  قالئل  سنوات  وفي       
عدد من الوالة كانوا يحكمون لفترات وجيزة 
حامت  بن  روح  وهم   القتل  او  بالعزل  تنتهي 
بن  ونصر  اشهر(،  وثالثة  سنتني  بعد  )مات 
بن  روح  بن  والفضل  الرشيد(،  عزله   ( حبيب 
اجلارود)هزمه  وابن  قتل(  ثم  اجلند  )عزله  حامت 
بن  وهرثمة  الرشيد(،  الى  به  وبعث  هرثمة 
بن  ومحمد  املؤامرات(،  لكثرة  )تنحى  اعني 
من  متيم  بن  متام  اليه  )خرج  العكي  مقاتل 
وابراهيم  الوالية(،  من  وطرده  وهزمه  تونس 
بن االغلب » وكان له مع بربرها حروب كثيرة 
اثنتا عشرة  بلغت  التي  واليته  خالل سنوات 
سنة حيث توفى في خالفة االمني بن الرشيد.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

قراءة في كتاب...البيان املغرب في اختصار اخبار ملوك االندلس واملغرب (4)

شمال افريقية بني الصراع واالطماع
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يحررها سمير اسكندر 

حتويل ملعب 

ماراكانا ال�صهري 

مل�صت�صفى موؤقت 

مل�صاعدة مر�صى 

كورونا

قالت سلطات ريو دي جانيرو، إن مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم 
أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في 

مكافحة فيروس كورونا.
حالة   ٢9٠٠ من  أكثر  عددها  بلغ  والتي  البرازيل،  في  االصابة  حاالت  انتشار  ومع 
بحلول، اليوم اخلميس، استعانت السلطات مبنشآت رياضية وحولتها ملستشفيات 

مؤقتة، وتوفي ٧٨ شخصا بالفيروس.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصني، في نهاية ديسمبر املاضي، التي مازالت 
حتتل املرتبة األولى عامليا من حيث عدد املصابني، الذي جتاوز ٨١ ألفا، تليها إيطاليا 

بأكثر من ٧٤ ألف، ثم الواليات املتحدة األمريكية بأكثر من ٧٤ ألف مصاب.
وتأتي إسبانيا في املرتبة الرابعة بأكثر من 5٦ ألفا، ثم أملانيا بأكثر من ٤٠ ألف حالة 
إصابة، وأصبحت إيران في املرتبة السادسة عامليا بأكثر من ٢9 ألف حالة إصابة، ثم 
فرنسا بأكثر من ٢5 ألفا، وسويسرا بأكثر من ١١ ألفا، ثم بريطانيا وكوريا اجلنوبية 

بأكثر من 9 آالف إصابة في كل منهما.

أعلن النادي األهلي املصري، انتهاء تعاقد 
العبه أحمد فتحي ظهير أمين الفريق مع 

النادي بنهاية املوسم اجلاري.
األهلي:  للنادي  الرسمي  املوقع  وقال 
برئاسة  للكرة  التخطيط  جلنة  »أعربت 
بالتوفيق  متنياتها  عن  صالح،  محسن 
لكرة  األول  الفريق  العب  فتحي  ألحمد 

القدم مع نهاية املوسم اجلاري«.
ينتهي  األهلي  مع  فتحي  عقد  أن  يذكر 
في  النادي  ودخل  اجلاري،  املوسم  بنهاية 
خالل  للتجديد  الالعب  مع  مفاوضات 

األيام السابقة.
وكان األهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 

٤٨ ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي 
بشأن التجديد مع النادي.

عام  األهلي  للنادي  انضم  فتحي  أحمد 
يونايتد  شيفيلد  فريق  من  قادما   ٢٠٠٧

اإلنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى اآلن.
وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال 
سيتي اإلجنليزي عام ٢٠١٣ مرة، ثم اخلروج 
إلى فريق أم صالل القطري عام ٢٠١٤ بعد 
نهاية عقده مع األهلي، وقبل عودته إلى 

الفريق األحمر مجددا عام ٢٠١5.
املوسم  هذا  عاما  الـ٣5  صاحب  وشارك 
مع األهلي حتى األن في ١٧ مباراة مبختلف 

البطوالت.

ر�صميا... االأهلي يعلن رحيل اأحمد 

فتحي بنهاية املو�صم اجلاري 

مهاجم مان�ص�صرت يونايتد يجمع االأموال 

الإطعام اأطفال املدار�س املت�صررين من كورونا

جمع ماركوس راشفورد مهاجم »مانشستر يونايتد« املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
الذين حرموا من  األطفال  دوالر( إلطعام  ألف    124 ( استرليني  ألف جنيه   ١٠٠ أكثر من  القدم 

الوجبات املدرسية اجملانية اليومية بعد إغالق املدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

حملة  طفال،  كان  عندما  املدرسية  الوجبات  على  يعتمد  كان  إنه  قال  الذي  راشفورد،  وأطلق 
للتبرع بالتعاون مع إحدى املؤسسات اخليرية التي توزع الطعام على املدارس ومراكز التجمعات. 

وفقا لـ “رويترز”.
ووضع راشفورد جتميع ١٠٠ ألف استرليني هدفا مبدئيا حلملته التي تخدم نحو ٤٠٠ ألف طفل. 
عبر  عاما   ٢٢ عمره  البالغ  املهاجم  لنداء  إيجابية  استجابة  في  بسرعة  املبلغ  هذا  جتاوز  وقد 

حساباته على مواقع التواصل االجتماعي.
وقال راشفورد لصحيفة “تاميز” البريطانية “يوجد أشخاص أوضاعهم أسوأ مما كنت عليه عندما 

كنت طفال. إنهم ال يجدون حتى وجبة ثانية في منزلهم لذلك أردت أن أساعدهم.
تساعدهم  طفل  مليون  من  العدد  يقترب  للغاية.  كبيرة  أعدادها  طعاما  جتد  ال  التي  “الناس 

املؤسسة اخليرية أسبوعيا. عندما اطلعت على األرقام شعرت بصدمة كبيرة”.
وتعاون يونايتد ومنافسه احمللي “مانشستر سيتي” في التبرع مبئة ألف جنيه استرليني ملساعدة 
ودعم بنوك الطعام لتعويض كميات الطعام التي اعتاد الناديان التبرع بها خالل أيام مبارياتهما.

أبريل/   ٣٠ حتى  املمتاز  الدوري  مباريات  توقفت  عندما  ظهره  في  إصابة  من  راشفورد  وتعافى 
نيسان اجلاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

عن  نقاط  ثالث  بفارق  متأخرا  الدوري  ترتيب  في  اخلامس  املركز  يونايتد”  “مانشستر  ويحتل 
“تشيلسي” صاحب املركز الرابع.

الدولي  االحتاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  صرح 
القدم ستخرج  بأن كرة  القدم »فيفا«،  لكرة 
تفشي  أزمة  من  متاماً«  مختلف  »بشكل 

فيروس كورونا املستجد.
وأوضح إنفانتينو أن كرة القدم ستكون »أقل 
اجتماعية  ستكون  ترحيباً،  وأكثر  غطرسة 
مرتبطة  وكذلك  أكبر  بشكل  وتضامنية 
بالواقع اإلقليمي، ولكن في نفس الوقت أكثر 
»الوطن«  صحيفة  ذكرت  حسبما  عاملية«، 

الكويتية.
هو  يتغير  لن  الذي  الوحيد  »الشيء  وتابع: 
ملشاركة  واملعانقة  الهدف  أجل  من  الفرح 
الفرح، سنكون أفضل وأكثر إنسانية، وأكثر 
انتباهاً للقيم احلقيقية، ستخرج إيطاليا من 
هذا، ألنها في أصعب اللحظات تعرف كيف 
أنا إلى جانبكم أيها  تقدم أفضل ما عندها، 

األصدقاء األعزاء«.
لكرة  الدولي  االحتاد  أّجل  متصل،  سياق  في 
العالم  كأس  بطولة  نهائي  بشكل  القدم 

من  كان  التي  اجلديد،  بشكلها  لألندية، 
بالصني   ٢٠٢١ عام  صيف  في  إقامتها  املقرر 
مبشاركة ٢٤ فريقا ألول مرة، إلى موعد يحدد 

الحقاً.
عبر  رسمي  بيان  في  الدولي  االحتاد  وأكد 
للبطولة  اجلديد  املوعد  أن  الرسمي،  موقعه 
سيتم حتديده في وقت الحق، حيث مت التأجيل 
نظرا لتضاربها مع املوعد اجلديد لكأس األمم 
خالل  ستقام  التي   »٢٠٢١ »يورو  األوروبية 

الفترة من ١١ يونيو إلى ١١ يوليو ٢٠٢١.
االستثنائي  الوضع  »هذا  إن  انفانتينو  وقال 
وهذه  استثنائية،  وقرارات  إجراءات  يتطلب 
يجب  ولهذا  بأسره،  العالم  على  تؤثر  األزمة 
البحث عن حلول تأخذ بعني االعتبار مصالح 
كافة  العالم  أرجاء  في  اللعبة  أطراف  كل 
تخصيص  عن  مؤخرا  فيفا  أعلن  فقد  ولهذا 
دعم  لصندوق  دوالر  ماليني   ١٠ بقيمة  تبرع 
للتعامل  اخملصص  العاملية  الصحة  منظمة 

مع األزمة«.

رئي�س »فيفا«: كرة القدم �صتخرج ب�صكل 

»خمتلف متاما« بعد اأزمة كورونا
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

على  اجلّز  أو  األسنان،  صرير  أيضاً  احلالة  هذه  على  ويطلق 
األسنان، وهي حالة نفسّية قد يتعرض لها الكبار والصغار، 
أسنانه،  على  الشخص  يضغط  بحيث  سواء،  حٍد  على 
وحتديداً،  النوم،  فترات  خالل  البعض،  بعضها  على  ويطبقها 
في  أيضاً  حتدث  أن  وميكن  النوم،  من  األولى  الساعات  في 
آخر، فهناك  إلى  احلالة من شخص  وتختلف  النهار،  ساعات 
املقابل  وفي  لعالج،  حتتاج  ال  التي  البسيطة  احلاالت  بعض 
متقدمة  مستعصية  حاالت  من  آخرون  أشخاص  يعاني 
بالصداع،  إصابتهم  في  تتسبب  األسنان  على  الضغط  من 
واعوجاج فك األسنان، باإلضافة إلى مشاكل نفسية، وبدنية، 
وغيرها الكثير، وسنتعرف في هذا املقال على أسباب الضغط 

على األسنان.
أسباب الضغط على األسنان:

- إصدار صرير قوي، بني أسنان الفك العلوي، والفك السفلي، 
ويسبب مصدر إزعاج لألشخاص من حوله. 

- تآكل طبقة األسنان، أو انكسارها، بسبب العض املستمر، 
واجلز املتكرر على األسنان. 

- تآكل الغالف اخلارجي لألسنان، ويتسبب في الشعور باأللم، 
بسبب تكشف العصب.

تناول  واضح عند  وتظهر بشكل  األسنان،  زيادة حساسية   -
املشروبات الباردة، أو الساخنة، والناجت عن التآكل.

حاالت متناوبة من األلم، وقساوة عضلة الفك، وخاصة عند 
االستيقاظ في الصباح الباكر. 

- يتسبب انقباض عضالت الفك في حدوث آالم عنيفة، في 
األذن.

عند  الشديد  الصداع  الشديدة،  احلاالت  أعراض  ومن   -
االستيقاظ. ألم حاد ومزمن في الوجه. 

للضغط  التعرض  نتيجة  الداخلي؛  اخلد  أنسجة  تتآكل   -
املستمر عليها من األسنان.

هناك بعض النصائح التي ميكن 
للشخص اتباعها، للتخلص من 
حالة العض على األسنان، وذلك 

ما يلي:
الضغوطات  من  التخلص   -
التوتر،  في  تتمثل  التي  النفسّية 

واالنزعاج، والعصبية. 
الراحة،  البحث عن كافة عوامل   -
االسترخاء،  مثل  بها،  واألخذ 

واالبتعاد عن القلق، والتوتر. 
- ممارسة التمارين الرياضية التي حتسن مزاج الشخص.

- االبتعاد عن التدخني قدر املستطاع.
الشديدة،  احلاالت  في  ويستخدم  فموي،  واقي  لبس   -

واملستعصية، وفي العادة يتم ارتداؤه في ساعات الليل.
احلالة، حيث ميكنه  الطبيب لتجّنب مضاعفة هذه  مراجعة 
التخفيف  ومحاولة  إليها،  املؤدية  الرئيسة  األسباب  حتديد 

منها خالل عملية التشخيص، ثّم إيجاد احلل املناسب لها.

الضغط على االسنان

موت اخلليا الدماغية... فريو�س كورونا 

يك�صف عن اأعرا�س جديدة اأكرث خطورة

تتعلق  التي  اجلديدة  البيانات  بجمع  العالم  حول  األطباء  يقوم 
باملرضى املصابني بفيروس كورونا املستجد، الذي أصبح وباء عامليا.

أعراض  برصد  أمريكا،  ومنها  الدول،  من  عدد  في  األطباء  وقام 
في  استهدفت  بالفيروس،  املصابني  املرضى  على  تظهر  جديدة 

أغلبها اجلهاز العصبي والدماغ.
وبحسب صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، فقد سجل األطباء 
خاصة،  حاالت  في  املرضى،  بعض  على  ظهرت  جديدة  أعراضا 

كاالضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية.
أن هناك مجموعات  يعتقدون  األطباء  أن  إلى  الصحيفة  ونوهت 
من املرضى باتوا يعانون من اعتالالت في الدماغ واجلهاز العصبي.

ورصد األطباء عدة أمثلة لهذه احلالة، منها لرجل مسن ظهرت 
عليه أعراض شديدة وفقد القدرة على الكالم، مع أعراض مرض 
باركنسون وصعوبة بتحريك األطراف لتؤكد الفحوصات الالحقة 

إصابته بفيروس كورونا.
وبالكاد استطاعت نطق  ملرأة عانت من صداع حاد،  وحالة أخرى 
االستجابة  على  القدرة  وفقدت  أخرى،  قليلة  وكلمات  اسمها 
طبيعي  غير  تورم  وجود  األطباء  ليالحظ  اخلارجية،  للمؤثرات 

والتهابات في الدماغ وموت اخلاليا الدماغية في بعض املناطق.
والذي  احلاد،  الدماغ  التهاب  تعاني  املرأة  أن  الفحوصات  وأكدت 
في  االختصاصية  وبحسب  بفيروس،  اجلسم  إصابة  عن  ينجم 
طب األعصاب إليسا فوري، جميع هذه املؤشرات تؤكد بأن فيروس 
في  املصابني  بعض  لدى  مباشرة  الدماغ  يدخل  أن  ميكن  كورونا 

حاالت نادرة، بحسب »سكاي نيوز«.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه األعراض تتفق مع التقارير الواردة 
ويقول  الفيروس  من  تعاني  أخرى  ودول  إيطاليا  في  األطباء  من 
من  يعانون  »املرضى  إن  بادوفاني  إليساندور  اإليطالي  الطبيب 

الهذيان قبل اإلصابة باحلمى ومضاعفات اجلهاز التنفسي«.

6 ملحظات ب�صيطة متيز كورونا عن االأنفلونزا

أوضحت منظمة الصحة العاملية عدة مالحظات ميكن للشخص العادي االنتباه 
لها، متثل الفارق املميز بني أعراض فيروس كورونا املستجد )كوفيد ١9( واألنفلونزا 

العادية.
فقدان حاسة الشم أو التذوق

مفاجئ  بشكل  ويحدث  كورونا،  فيروس  به  يتميز  الذي  واألهم،  األول  العرض  هو 
رغم عدم انسداد األنف، طبقا لتصريحات الدكتورة مروة بروين، طبيبة في قسم 
الطوارئ مبستشفى منطقة أرجونتوي في ضواحي باريس، حسبما نقلت شبكة 

»فرانس ٢٤«.
وهو ما أكدته دراسة أجراها علماء في بريطانيا والواليات املتحدة، أظهرت أن ٦٠ % من املرضى الذين أكدت التحاليل إصابتهم 

بكوفيد-١9 سجلوا فقد حاستي الشم والتذوق، باملقارنة مع ١٨ % من بني الذين جاءت حتاليلهم سالبة.
األعراض األولية

يشير االرتفاع املفاجئ في درجة حرارة اجلسم أو السعال مفاجئ، بنسبة ٨٠% إلى أن املريض مصاب باألنفلونزا وليس بفيروس 
الواردة عن كوفيد-١9 حتى اآلن هي تسلله إلى جسد املريض  كورونا على عكس االعتقاد السائد، حيث أن من املعلومات 

بشكل تدريجي ابتداء من يوم اإلصابة.
أعراض مفاجئة

وفي بعض احلاالت احلرجة، تتجسد األعراض املفاجئة على مرضى كوفيد-١9 في ضيق التنفس احلاد، أو الفشل الكلوي احلاد أو 
توقف بعض األعضاء األساسية عن العمل. ومن هنا تأتي الزيادة اليومية في أعداد الوفيات سواء للحاالت احلرجة أو للحاالت 

التي يجمع األطباء أنها مستقرة، هنا أيضا تكمن اخلطورة، وفقا لتقرير منظمة الصحة.
مدة اإلصابة

أيام تزيد احتماالت  خير دليل على التمييز بني اإلصابة بكوفيد-١9 من عدمها هو مدة ظهور األعراض، فإذا جتاوزت الستة 
اإلصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعرف علميا بفترة حضانة الفيروس. فمتوسط حضانة »كوفيد-١9« هو ٦ أيام أما األنفلونزا 
فمتوسط فترة حضانته ثالثة أيام فقط، إذ أن فيروس األنفلونزا ميكن أن يختفي بعد يومني تقريبا من ظهور األعراض، وهو ما 

يختلف متاما عن »كوفيد-١9«، الذي تزداد حالة املصابني به سوء بعد مرور يومني من اإلصابة.
صعوبة التنفس

التنفسي  اجلهاز  أو مشاكل في  أمراض صدرية  يعاني أصال من  املريض ال  فإذا كان  تعتبر عامال مميزا لإلصابة بكوفيد-١9، 
واشتكى من صعوبة في التنفس مفاجئ، فمن املرجح أن يكون ذلك إنذارا باإلصابة بفيروس كورونا وليس األنفلونزا.

ارتفاع درجة احلرارة
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حاالت  من   %9٠ في  ظهوره  على  األطباء  اتفق  الذي  وكوفيد-١9  األنفلونزا  بني  مشترك  عرض 
فباقي أعراض األنفلونزا مثل السعال وانسداد األنف والعطس املتكرر واآلالم في عضالت اجلسد ليست ثابتة لدى مرضى 

»كوفيد-١9«، أما احلمى فهي العرض الوحيد املشترك والشائع بني الفيروسني.

هل ينجح 

لقاح كورونا 

امل�صتخل�س من 

التبغ؟

قالت شركة بريطانية ملنتجات التبغ إنها تقوم حالياً باختبار مادة 
نباتي من  تعتمد على مستخلص  لفيروس كورونا  مصل مضاد 
التبغ، وإنه في حال جناح التجربة ستكون قادرة على إنتاج اللقاح 
خالل شهرين مبعّدل ملغ إلى ٣ ملغ كل أسبوع. وينتمي مثل هذا 

الدواء إلى العالجات البديلة )التي تعتمد على مصدر نباتي(.
وبحسب شركة ))BAT( البريطانية، ال ميكن لنبات التبغ أن يحتوي 
على مسببات األمراض البشرية، لذلك يعتبر آمناً كما أن باإلمكان 

إنتاج املصل املستخلص منه بسرعة مقارنة باملصادر األخرى.
وجتري شركة أمريكية هي “كنتاكي بيوبروسيس” التجارب على 
اللقاح املستخلص من التبغ، وهي شركة مدعومة من احلكومة 
األمريكية كانت قد أنتجت عالجاً إليبوال من قبل. وتعهدت شركة 
التبغ البريطانية أن يكون إنتاجها للقاح في حال جناحه غير ربحي.

وكانت أولى التجارب البشرية على لقاح لكورونا قد بدأت الشهر 
املاضي في الواليات املتحدة.

ويسابق العلماء الزمن من أجل الوصول في أقرب وقت ممكن للقاح 
مضاد لفيروس كورونا الذي يتزايد انتشاره كل يوم حول العالم، 
وتسعى شركات عديدة ألن تكون أول من يصل إلى تركيبة مصل 
فّعال، لكن يستغرق استخالص كميات جتارية من املصل وقتاً بعد 

ابتكاره.
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العالم 
الضاحك

آخر زمان
جلس رجل محافظ في حديقة 
عامة يراقب املتنزهني منذهالً. 

وسأل شخصاً مر أمامه: 
هي  أم  فتى  أهذا  لي،  »قل 

فتاة؟« 
- »انها فتاة. هي ابنتي«.

  ـ »أرجو املعذرة، لم أكن أعلم 
أنك والدها«.

- »انا لست والدها، أنا والدتها 
.«

تقدم ملموس
سأل أحدهم صديقه عن تقدم 
فأجابه:  الكتابة  في  عمله 
تسلمت  لقد  جداً.  »عظيم 
لكتابتي،  ثانياً  رفضاً  اليوم 
أكثر  تدفع  نشر  دار  من  لكنه 

من االولى«.
شمعة الـ ١9

تخبر  السكرتيرة  مضت 
زميالتها في املكتب عن حفلة 
عيد ميالدها. فقالت متباهية: 
وقد  رائعاً،  احللوى  قالب  »كان 
عشرة  تسع  عليه  وضعت 

شمعة، واحدة لكل سنة«.
مبكر:  الزميالت  احدى  فردت   
وماذا  شمعة!  عشرة  »تسع 
فعلت، هل أشعلت كل واحدة 

من طرفيها؟«
سمك احلقيقة

في  وخائب  طويل  نهار  بعد 
صياد  قال  السمك،  صيد 
»أتعرف  باشمئزاز:  لرفيقه 
املثل القائل: إعط رجالً سمكة 
تقته نهاراً كامالً، علمه صيد 
السمك فيقتات مدى احلياة؟« 
ماذا  »نعم،  رفيقه:  فرد 

تقصد؟« 
هذا  صاحب  أن  »حسناً«،  قال 

املثل لم يكن صياد سمك«.

أشهر كذبات 
عن الـ 

facebook
اعرف من يتصفح بروفايلك

انتشاراً  األكثر  الكذبة  هذه 
رواد  بني  أيضاً  واألكثر تصديقاً 
Facebook! لدرجة أنها صارت 
الضحايا  الستدراج  طريقة 
لقرصنة أجهزتهم. وحتى اآلن 
لم يتح املوقع هذه اإلمكانية، 
جهة  أو  مبرمج  ألي  ميكن  وال 
خارجية أن تثبتها على املوقع، 
وإن انتشرت في اآلونة األخيرة 
وهي  ذلك،  تدعي  تطبيقات 
زار  من  لك  تظهر  بالفعل 
بروفايلك، لكن بشرط أن يكون 
نفس  يستخدمان  الطرفان 
أمرمستبعد  وهو  التطبيق، 

جداً.

قانون  أساس  هو  »الكذب 
والصدق  الغابة،  في  احلياة 
مجتمع  في  احلياة  أساس 

احلضارة«.
د. حسین مؤنس

»من کذب عليك مرة... كيف 
تدري  ال  مادمت  جانبه  تأمن 

متى يصدق ومتى يكذب«.
ميخائيل نعيمة 

الكذب   .. صعب  »الصدق 
أصعب«.

حتدث  اآلخرين  على  »اكذب 
نفسك  على  اكذب  بلبلة.. 

حتطم حياتك!«.
»شيئان متساويان: األكذوبة 

الكاملة ونصف احلقيقة!«.
محسن محمد

لديهم  الناس  من  »كثير 
احليلة،  أو  الذكاء  أو  املهارة 

جميعها،  هذه  لديهم  أو 
الصدق،  يفتقدون  ولكنهم 

فال تغنيهم عنه شيئا«.
أ. يوسف مظلوم

املشكالت،  يحل  ال  »الكذب 
بل يزيدها تعقيداً«.

د. هارون بيك 
الكذب،  نقاوم  أن  »علينا 
فليس له أي حق في أن يبقى 

في حياتنا«.
م. باسیلیا شلينك 

ينشر  الكذاب  »لسان 
احلرام  ويخلط  الضالل، 

باحلالل«.
مثل سائر 

حلالً  تلبس  الزيف  »جيوش 
براقة، ولكن مدافعها الحتوي 

إال الذخيرة الفاسدة«.
د. يحيى الرخاوي

قالوا عن الكذب
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تنبيه هام : هذه املقاالت ال تعتمد علي أية أدلة 
دينية والتي ال يؤمن بها امللحدون أساسا، كما 

ال تدعو إلي أي معتقد بعينه.  
اإلعتقاد  كان  العظيم  اإلنفجار  نظرية  قبل 
له  ليس  أي  أبدي؛  أزلي  الكون  أن  هو  السائد 
نظرية  جاءت  حتي  نهاية.  أو  بداية  نقطة 
واألدلة  وبالقوانني  لتثبت  العظيم  اإلنفجار 
الدامغة خطأ هذا اإلعتقاد؛ فالكون  والتجارب 
من  سنة  مليار   ١٣.٨ منذ  بالتحديد  بدأ  قد 
الكون  هذا  لتصنع  بدائية  لذرة  إنفجار عظيم 
يأتي  وسوف  ثابتة  ومبعدالت  التمدد  في  األخذ 
وقت يتقلص فيه علي نفسه ويندثر وذلك بعد 

مليارات أخري من السنوات.  
اإلنفجار  تخيل  يجب  ال   : جدا  هامة  هوامش  
تطاير شظايا  مع  قنبلة  إنفجار  مثل  العظيم 
اإلنفجار  ألن  شديد  خطأ  هذا  اإلنفجار  هذا 

العظيم هو إنفجار للفضاء وليس إنفجارا في 
الفضاء، مبعني ال مركز وال حافة لإلنفجار. فلم 
ليتمدد  اإلنفجار  وخارج  قبل  هناك فضاء  يكن 
فيه ولكن اإلنفجار نفسه صنع الفضاء ولهذا 
هي  لتصنع  عنا  بعيدا  تتحرك  اجملرات  تبدو 
الفضاء وال متدد في الفضاء فال يوجد مركز وال 
كيف  يصف  العظيم  فاالنفجار  للكون.  حافة 
تكون الكون وال يفسر كيف بدأ وال يتصور وجود 

شيء قبله أو بعده.   
ونظرية فيزياء الكم قد أظهرت وأكدت أن املادة 

ميكن أن تخرج من العدم ودون صانع بشري .  
النظريات  أكثر  هي  العظيم  اإلنفجار  ونظرية 
قبوال وتأييدا من معظم علماء الفيزياء والفلك 
بعد  وذلك  عنها  العلماء  معظم  ويدافع  بل 
ومالحظات  فيزيائية  قياسات  ظهور  توالي 
فلكية وأدلة علمية كلها  تؤكد علي صحتها 

بل وصحة كل ما تنبأت به هذه النظرية وقبل 
حدوثه أو إكتشافه. 

وتقول النظرية أن هذا الكون الذي نعيش فيه 
وكان  مليار سنة   ١٣.٨ من  فجأة  ونعرفه ظهر 
علي شكل نقطة باهتة متناهية الصغر » الذرة 
الكبر  متناهية  كانت  حرارتها  لكن   « البدائية 
أي جحيم حار ومضغوط ال زمن فيه وال مكان 
حوله هذه النقطة وعندما إنفجرت » اإلنفجار 
العظيم » كان ذلك اإلنفجار هو مصدر الكون 
مبجراته الذي يحتوينا وأيضا مصدر الزمن الذي 
يقودونا وما حولنا إلي نهايتنا وإلي فناء وإندثار 

هذا الكون.   
فلك  عالم  مرة  أول  اقترحها  النظرية  هذه 

بلجيكي إسمه جورج ليمتر  في عام ١9٢٧. 
ورغم القليل من النواقض والثغرات فهي متثل 
الفلك؛  ولعلم  الكون  لظهور  األمثل  النموذج 
ذلك النها النظرية الوحيدة املوثقة بعديد من 
الفضائية  واملالحظات  الفيزيائية  القياسات 
علي يد مئات العلماء والباحثني ومنذ ظهورها 
صحة  علي  جدا  صلبة  براهينا  متثل  والتي 
والدة  حلظة  حدث  ماذا  لنا  وتفسر  النظرية 

الكون.  
علي  تدل  التي  البراهني  من  بعض  وسأسوق 

صحتها : 
في  الكون  بان  النظرية  تنبأت   : األول  البرهان 
الذي  األول  اإلنفجار  بسبب  دائم  توسع  حالة 
أن  مبعني  والزمن  الشمسية  األنظمة  خلق 
اجملرات والنجوم تتباعد وبانتظام ومع مرور الزمن 
هذا التوسع الفلكي أثبته وقام بقياسه باالالت 
 .١9٢9 عام  في  هابيل  إدوين  األمريكي  العالم 
فعندما يبتعد جنم عن نقطة القياس فسوف 
اإلنزياح  إلي  يصدره  الذي  الضوء  لون  يتغير 
األحمر األقل ترددا - أي تتناقص عدد املوجات في 
الثانية - بينما عندما يقترب يتحول ضوءه إلي 
اإلنزياح األزرق أي األكثر ترددا ويسمي ذلك بتأثير 
ونظرية دوبلر. وقد لوحظ مبراقبة كل النجوم أن 
إلي  يتجه  السنوات  ومبرور  منها  القادم  الضوء 
فالكون  وعليه  تبتعد  أنها  أي  األحمر  اإلنزياح 
يتمدد ومبعدل منتظم كنتيجة لهذا اإلنفجار.  
وجود  بحتمية  النظرية  تنبأت   : الثاني  البرهان 
 .«  microwaves  « حرارية  إشعاعية  بقايا 
لإلنفجار األول يسمي اإلشعاع الكوني اخللفي 
مت  وقد   cosmic microwave background
بنيت  التي  الرياضية  املعادالت  من  إستنتاجه 
عليها النظرية ومت حساب مقداره الذي يفترض 
لعمر  املقترح  الزمن  مرور  بعد  عليه  يكون  أن 
الكون وهو ١٣.٨ مليار سنة إلي أن جاء فيزيائيان 
العثور  من  ومتكنا  الصدفة  ومبجرد  أمريكيان 
ومتكنا  القدمي  احلراري  اإلشعاع  هذا  بقايا  علي 
من قياس مقداره وذلك في عام ١9٦٤ ووجدوه 
اإلنفجار  نظرية  به  تنبأت  التي  املقادير  بنفس 
العظيم فحرارة اإلشعاع األثري توافق بالضبط 
ما تنبأت به النظرية. وهذه هي معجزة العلوم 

وباملنطق  وباملالحظات  بالرياضيات  التنبؤ  وهي 
باألحداث ثم توثيق ذلك بالقياسات الدقيقة. 

العناصر  وكمية  نوع  وهو   : الثالث  البرهان 
وبنسبها  الكون  أنحاء  كل  في  املوجودة 
والهيليوم  الهيدروجني  عنصري  وأهمهما 
األوليان  املكونان  هما  النظرية  وحسب  ألنهما 
الهيدروجني نسبة  الكون حيث يشكل  لبنيان 
إندماج  من  أساسا  املتكون   - والهيليوم   %  ٧5
وذلك   %  ٢5 نسبة  يشكل   - الهيدروجني  ذرات 
مياثل متاما النموذج للتفاعل النووي املقترح في 
النظرية - بقية العناصر تشكل نسبة ضئيلة 
أنه مت إكتشاف العنصريني في  - والغريب  جدا 
كل أجزاء الكون وبنفس النسبة والكمية التي 
تنبأت به النظرية وذلك خالل السنوات العشرة 

املاضية . 
اإلنفجار  نظرية  من  جتعل  البراهني  هذه  كل 
الكوني هي التفسير العلمي واملنطقي لوالدة 

الكون.  
األسئلة حول  من  عدد  يوجد  ذلك  ورغم  ولكن 
النظرية حتتاج إلي إجابة ومنها : ما هو سبب 
الذي  األول  العظيم  اإلنفجار  حدوث  وطريقة 
ذلك  قبل  زمن  هناك  كان  هل  ؟  الكون  خلق 
ظهور  قبل  الوجود  جوهر  كان  ماذا  ؟  اإلنفجار 
الكون ؟ من أين أتي الزمن ؟ هل سيحدث إنفجار 
أخر ؟ هل الكون أزلي أم مؤقت ؟ هل توجد أكوان 
نود  مفتوحة  أسئلة  هذه  ؟ ستبقي كل  أخري 
لو جند عنها إجابة ولكننا سنظل واثقون بانه 
أي كانت اإلجابات حول هذه األسئلة فسيبقي 
كانت  وأيا  الصورة  قلب  في  العظيم  اإلنفجار 

اإلجابات علي هذه األسئلة.  
شموال  أكثر  نظرية  عن  يبحثون  العلماء  االن 
حتوي نظرية اإلنفجار العظيم وجتيب في نفس 

الوقت علي تلك األسئلة.   
هوامش : هناك نظرية أخري هي نظرية الكون 
بني  من  عالم  مجرد  هو  عاملنا  أن  تقول  املتكرر 
والتي  سبقته  التي  واألكوان  العوالم  ماليني 
ستأتي من بعده. هذه العوالم واألكوان تتعاقب 
واحدة تلو األخري بانتظام وفي كل مرة يحدث 
علي  يتمدد  والذي  الكون  يبدأ  عظيم  إنفجار 
ويتقلص  ينكمش  ثم  السنني  مليارات  مدي 
إنفجار  يأتي  ثم  ويفني.  أن  إلي  نفسه  علي 
جديد ليخلق عالم وكون جديد بدوره وبقوانني 
فيزائية جديدة تختص بهذا الكون وتختلف عن 
سابقتها وتتحكم فيه ثم يتكرر احلدث ماليني 
املرات وإلي ما ال نهاية. وهذه النظرية العلمية 
انيشتني عام  ألبرت  الفيزيائي  العالم  إقترحها 
١9٣٠. ولكن أثبت الفيزيائيون أن نظرية األكوان 
املتكررة تناقض قوانني امليكانيكا احلرارية وعليه 
العلماء  من  القليل  يوجد  الراهن  الوقت  ففي 

الذين يؤيدون تلك النظرية األخيرة.   
وفي النهاية أحب أن أضيف أن نظرية اإلنفجار 
علي  بل  اخلالق  وجود  مع  تتعارض  ال  العظيم 
اخلالق وذلك ألسباب  العكس تؤكد علي وجود 
ثالثة : أوال ألنها متثل طريقة اخلالق خللق الكون 
ولنهايته فالبد خللق الكون من وسيلة وقد كان 
: إن  ثانيا  اإلنفجار العظيم هو تلك الطريقة.  
خلق املادة من العدم وهو ما أكدته فيزياء الكم 
هي أحد صفات اهلل فهو القادر علي كل شيء. 
أنه ال شيء  النظرية تؤكد علي  إن هذه   : ثالثا 
له  ذاته  الكون  فحتي  اخلالق  سوي  أبدي  أزلي 

بداية وله نهاية.

�صد االإحلاد : وراءاخللق خالق 

  Big Bang نظرية االإنفجار العظيم 

حقيقة موؤكدة ولي�صت نظرية م�صوهة.    
ا.د. ناجي اسكندر

أخبار  األيام  هذه  وامليديا  االعالم  وسائل  فى  تكثر 
الكندية            احلكومة  تقدمها  التى  البرامج  عن  كثيرة 
عن  الناجمة  االقتصادية  األثار  مواجهة  بخصوص 
ولذلك  ـ     Covid 19 باسم  املعروف  فيروس كورونا 
احلكومية  البرامج  تلخيص  هذا  مقالى  في  قررت 
املقدمة حتى اآلن وهى:                                                                   
برامج خاصة بأصحاب األعمال وهى :                                                                              
 Temporary wage subsidy for employers %١- ١٠
وهو تدعيم ألصحاب األعمال مبقدار ١٠% من حجم 

املرتبات املدفوعة .     
:Temporary wage subsidy for employers %٧5 -٢
وهو تدعيم ألصحاب األعمال مبقدار ٧5% من حجم 
من  أخر  نوع  على  ينطبق  وهذا  املدفوعة  املرتبات 

الشركات .        
 Canada Emergency Business Account -٣

 $٤٠٠٠٠ الى  يصل  قد  االعمال  لرجال  قرض  وهو 
معفى من الفوائد للسنة األولى 

أما البرامج اخلاصة باألفراد فهى كالتالى الى اآلن: 
HST CREDIT •

املبلغ  املدفوع لألفراد املستحقني وهذا  املبلغ  زيادة   *
املدون  الدخل  انا يخنلف حسب  ثابت  ليست مبلغ 
فى أقرار ضريبة ٢٠١٨ وتقدير املبلغ كالتالي :                                                                                                     
- للفرد بني ٤٤٣-٨٨٦ حسب الدخل                                                                                                 
- للمتزوج بني 5٨٠-١١٦٠ حسب الدخل                                                                                           
 -وتزيد لكل طفل بني ١5٣-٣٠٦ حسب الدخل أيض

ا                                                                      .    ويودع 
هذا املبلغ فى البنك اخلاص بك أبتدأ من 9 ابريل.  

املبلغ  ميزة  زيادة   CTB    Child Tax Benefit  •
الضريبي اخلاص باالطفال                         

 تقرر زيادة املبلغ الضريبي اخلاص باالطفال الى ٣٠٠$ 
للطفل تدفع مرة واحدة مع استحقاقات شهر مايو .   
ال يشترط تقدمي أى طلبات  HST and CTB    فهى 
زيادة تودع فى حسابك البنكى أتوماتيكياً                                                                                             
• Canada Emergency Response Benefit معونة 

الطوارئ الكندية                        
املواطنني وتخفيف  املالية تضامنأ مع  وزارة  أعلنت   
من املعاناه الناجتة عن محنة فيروس الكرونا بأن متنح 
ملدة  أسبوعيا    $5٠٠ قدرة  مبلغ  تضرر  شخص  كل 

تصل الى ١٦ أسبوع.
الذين فقدوا  العاملني  وهى مساعدة مؤقتة تساند 

دخلهم بسبب الفيروس
 ما هي شروط أستحقاق هذه املنحة cerb   ؟

األقل  على  والسن  بكندا  مقيم  تكون  أن  يشترط   •
١5 سنة.

• أن يكون توقف عن العمل بسبب كورونا فيروس.
• أن يكون لديك دخل العام السابق ٢٠١9 على األقل 

5٠٠٠ دوالر
• أن تكون متوقع عدم رجوعك للعمل أو عدم حتقيق 

دخل على األقل أل١٤ يوم فى األاربع أسابيع 
يتطلب هذا البرنامج التقدمي اليه بطلب خاص.

كيفية التقدمب للحصول عليها:
طريقة التقدمي أون الين عن طريق :

 Service Canada
https://www.canada.ca/en/government/sign-

in-online-account.html
or CRA

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/
services/e-services/e-services-individuals/

account-individuals.html
أبريل حسب   حتديد جدول زمنى للتقدمي يبدأ من ٦ 

شهر ميالدك كالتالى : 
مواليد شهر يناير-فبراير-مارس التقدمي ٦ ابريل
مواليد شهر أبريل –مايو –يونيه التقدمي ٧ ابريل

 ٨ التقدمي  يونيو-أغسطس-سبتمبر  شهر  مواليد 
أبريل 

مواليد أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر التقدمي 9 أبريل  
اجلدول  حسب  التقدمي  تستطع  لم  أخر  سبب  وألى 

السابق ميكنك التقدمي ١٠-١١-١٢ أبريل
 هذا عالوة على تغيير بعض املواعيد منها:

تأجيل ضرائب األفراد الى اول يونيه
تأجيل دفع الضرائب املستحقة بدون فوائد الى أول 

سبتمبر
تأجيل حتصيل ضرائب اخلاصة باصحاب األعمال الى 

HST    .نهاية شهر يونيه بون فوائد
املعلومات  تبسيط  األستطاع  بقدر  حاولت  لقد 
البرامج  من  الناجت  التخبط  وتقليل  لالستفادة 
يتسنى  حتى  احلكومة   من  املقدمة  اخملتلفة 
الظروف..  هذه  فى  املالى  العبء  مواجهة  للجميع 
لضمان  بالبيت  وخليك  للجميع...  األستفادة  أرجو 

السالمة والصحة.

ارشادات ضريبية

برامج احلكومة الكندية ملواجهة اآلثار 
االقتصادية الناجمة عن كورونا

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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الوبائية  األمراض  من  العديد  انتشار  تسبب  لقد 
تساؤل  في  كورونا  فيروس  أو  اإليبوال  مرض  مثل 
الكثيرين عن سبب سماح اهلل – أو حتى تسببه 
األمراض  هذه  كانت  إذا  وما  الوبائية،  باألمراض   –
املقدس،  الكتاب  الزمان. يصف  نهاية  من عالمات 
فيها  جلب  مناسبات  عدة  القدمي  العهد  خاصة 
أعدائه  وعلى  شعبه  على  واألمراض  األوبئة  اهلل 
استخدم  وقد   .)١٦  ،١٤  :9 )خروج  ُقوَّتِي«  »اِلرِيََك 
الضربات على مصر لكي يجبر فرعون على إطالق 
بني اسرائيل من العبودية، وفي نفس الوقت حمى 
شعبه منها )خروج ١٢: ١٣؛ ١5: ٢٦(، وبذلك أظهر 

سلطانه اإللهي على األمراض والكوارث األخرى.
العصيان  عواقب  من  شعبه  اهلل  ر  حذَّ كذلك 
وعدم الطاعة، والتي منها األوبئة )الويني ٢٦: ٢١، 
على  إحداهما  في  اهلل  قضى  مرتان  فنذكر   .)٢5
شخص   ٢٤٠٠٠ األخرى  وفي  شخص،   ١٤٧٠٠
 ٤9  :١٦ )عدد  مختلفة  بأشكال  العصيان  بسبب 
وأيًضا ٢5: 9(. بعد أن أعطى اهلل الشريعة ملوسى، 
شرور  من  يقاسوا  ال  حتى  بطاعتها  الشعب  أمر 
كثيرة، ومن ضمنها ما يبدو شبيًها مبرض اإليبوال: 
وَاالِلِتَهاِب  وَالُبرَدَاِء  ى  وَاحلُمَّ لِّ  بِالسِّ الرَّبُّ  »يَْضرِبَُك 
تُْفِنَيَك«  َحتَّى  َفَتتَِّبُعَك  بُوِل  وَالذُّ وَاللْفِح  وَاجلََفاِف 
)تثنية ٢٨: ٢٢(. هذه مجرد بعض األمثلة ألمراض 

وأوبئة كثيرة جلبها اهلل.
ر أن إلهنا احملب  أحيانًا يكون من الصعب أن نتصوَّ

والرحيم يبدى هذا السخط والغضب جتاه شعبه. 
ولكن عقاب اهلل دائًما هدفه التوبة واإلسترداد. قال 
اهلل لسليمان في أخبار األيام الثاني ٧: ١٣-١٤ »إِْن 
أَْن  َماَء وَلَْم يَُكْن َمَطٌر وَإِْن أََمرُْت اجْلَرَادَ  أَْغلَْقُت السَّ
يَأُْكَل األَرَْض وَإِْن أَرَْسلُْت وَبَأً َعلَى َشْعِبي َفإِذَا تََواَضَع 
وََطلَُبوا  وََصلُّوا  َعلَْيِهْم  اْسِمي  دُِعَي  الَِّذيَن  َشْعِبي 
وَْجِهي وَرََجُعوا َعْن ُطُرِقِهِم الرَّدِيَئِة َفإِنِّي أَْسَمُع ِمَن 
أَرَْضُهْم«. هنا نرى  َماِء وَأَْغِفُر َخِطيََّتُهْم وَأُبْرُِئ  السَّ
إليه،  شعبه  يجذب  لكي  الكارثة  يستخدم  اهلل 
إليه  اللجوء  في  ويرغبوا  يتوبوا  يجعلهم  ولكي 

كما يلجأ األبناء إلى أبيهم السماوي.
وَُكلَّ  َمرٍَض  »ُكلَّ  يسوع  شفى  اجلديد،  العهد  في 
ذهب  التي  املناطق  في  األوبئة  وكذلك  ُضْعٍف«، 
إليها )متى 9: ٣5؛ ١٠: ١؛ مرقس ٣: ١٠(. وكما اختار 
يظهر  لكي  واألمراض  األوبئة  يستخدم  أن  اهلل 
الناس  يسوع  شفى  كذلك  إسرائيل،  لبني  قوته 
بالفعل  أنه  يثبت  ولكي  القوة  نفس  يظهر  لكي 
لتالميذه  الشفاء  قوة  نفس  منح  وقد  اهلل.  إبن 
إلثبات مصداقية خدمتهم )لوقا 9: ١(. ال زال اهلل 
يسمح باملرض ألهدافه اخلاصة، ولكن أحيانًا تكون 
األمراض، حتى الوبائية منها، هي ببساطة نتيجة 
احلياة في عالم ساقط. ال يوجد سبيل لتحديد ما 
إذا كان الوباء له سبب روحي معني، ولكننا نعلم 
أن اهلل له سلطان إلهي على كل األشياء )رومية 
مًعا  تعمل  األشياء  كل  يجعل  وسوف   )٣٦  :١١

للخير للذين يحبونه )رومية ٨: ٢٨(.
يعتبر إنتشار األمراض مثل اإليبوال وفيروس كورونا 
هو حملة عن األوبئة التي ستحدث في نهاية الزمان. 
مرتبطة  مستقبلية  أوبئة  إلى  يسوع  أشار  فقد 
للشاهدين  )لوقا ٢١: ١١(. سيكون  األخيرة  باأليام 
املذكورين في سفر الرؤيا ١١ السلطان أن »يَْضرِبَا 
أَرَادَا« )رؤيا ١١: ٦(. وسوف  األَرَْض بُِكلِّ َضرْبٍَة ُكلََّما 
في سلسلة  السبعة سبع ضربات  املالئكة  ينزل 
رؤيا  في  املذكورة  القاسية  األخيرة  الدينونات  من 

.١٦
الوبائية  األمراض  ظهور  يكون،  ال  أو  يكون،  قد 

مرتبًطا بدينونة اهلل للخطية بالتحديد. وقد يكون 
ببساطة نتيجة احلياة في عالم ساقط. وحيث أنه 
علينا  للمسيح،  الثاني  اجمليء  وقت  أحد  يعلم  ال 
دليل  العاملية هي  األوبئة  بأن  القول  أن نحذر عند 
على أننا نعيش في األيام األخيرة. وبالنسبة ملن ال 
تذكرهم  أن  يجب  لهم،  مخلًصا  املسيح  يعرفون 
وميكن  مؤقتة،  األرض  احلياة على هذه  أن  األمراض 
أن تنتهي في أية حلظة. وعلى قدر بشاعة األمراض 
بالنسبة  أما  منها.  أبشع  اجلحيم  فإن  الوبائية، 
بسبب  األبدية  ورجاء  اخلالص  يقني  فله  للمؤمن، 
أجلنا  من  الصليب  على  سفك  الذي  يسوع  دم 
الثانية 5: ٢١؛ عبرانيني  )اشعياء 5٣: 5؛ كورنثوس 

.)٢٨ :9
أوالً،  الوبائية؟  األمراض  املؤمنني مع  يتعامل  كيف 
السلطان.  بيده  اهلل  واإلنزعاج.  للهلع  داعي  ال 
ويذكر الكتاب املقدس عبارة »ال تخف« ومرادفاتها 
أكثر من ٣٠٠ مرة. ثانياً، التحلي باحلكمة. اإللتزام 
للمرض  التعرض  من  حتمي  التي  بالسلوكيات 
احتياجاتهم.  وتدبير  األسرة  أفراد  حماية  وأيًضا 
عن  والشهادة  للخدمة  فرص  عن  البحث  ثالًثا، 
أكبر  استعداد  الناس  لدى  يكون  فأحيانًا  الرب. 
على  اخلطر  مواجهة  عند  األبدية  عن  للحديث 
اآلخرين  مشاركة  في  ومحًبا  جسورًا  كن  احلياة. 
احلق  تقدمي  على  دائًما  وإحرص  اإلجنيل،  برسالة 

باحملبة )أفسس ٤: ١5(.

ماذا يقول الكتاب املقدس عن األمراض الوبائية؟
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 املكسيك
بامتان في مهمة للتوعية بكورونا املستجد

مكافحة  مبهمة  الوطواط«  »الرجل  بامتان  اضطلع  لطاملا 
اجلرمية، لكن اآلن يبدو أنه يعمل على مهمة أكبر.

رجل  يرتدي  البريطانية،  ميل«  »ديلي  لصحيفة  وطبقا 
الوطواط Batman؛ مضطلعا  الرجل  زي  الهوية  مجهول 
مدينة  في  كورونا  فيروس  بشأن  التوعية  نشر  مبهمة 
شرق  شمال  في  ليون  نويفو  والية  في  الواقعة  مونتيري 

املكسيك.
التي مثلت  واين املكسيك، وهو الشخصية  بروس  ويقود 

دور بامتان في سلسلة األفالم األمريكية، نسخة طبق األصل من سيارة “بات موبيل”، التي قادها 
الرجل الوطواط في ثالثية “فارس الظالم” أو “ذا دارك نايت”.

ورسالة بامتان املكسيك بسيطة وواضحة، وهي بالبقاء في املنزل. سيارة الرجل املكسيكي الذي 
ينشر الوعي مبخاطر كورونا وخالل رسالة مسبقة التسجيل يشغلها عبر مكبرات الصوت في 

سيارته، قال: “ال ميكنني القيام باملهمة وحدي”.
“معا  مضيفا:  ممكن،  نطاق  أقل  في  الشارع  إلى  باخلروج  املنازل  داخل  املوجودين  الناس  ونصح 

سنكون األبطال اخلارقني ضد فيروس كورونا”.
وأوصى الناس مبشاهدة التلفاز واستغالل الفرصة للبقاء مع أطفالهم بدال من اخلروج واخملاطرة 

باحتمالية إصابتهم بالعدوى ونقلها إلى اآلخرين.

تايالند 
مبناسبة »كذبة أبريل«.. السجن 

عقوبة ادعاء اإلصابة بكورونا
النكات  إطالق  من  الثالثاء،  التايالندية،  احلكومة  حذرت 
بشأن فيروس كورونا اجلديد، مبناسبة »كذبة أبريل«، وأن 
ما يخالف ذلك سيواجه عقوبة السجن ملدة تصل إلى 

5 أعوام.
ونشرت إدارة العالقات العامة التابعة للحكومة التايالندية، بيانا على حسابها مبوقع »تويتر«، 
قالت فيه »إنه من اخملالف للقانون أن يقوم أي شخص بادعاء إصابته بكوفيد-١9 في يوم كذبة 

أبريل هذا العام«. 
وجاء في النص املصاحب للمنشور الوارد على موقع »تويتر«: »يعاني الناس في أنحاء العالم من 
تفشي )كوفيد-١9(، وهو سبب كاف لضرورة أن يكون الناس أكثر مراعاة، وأال يستخدموا ذلك 

كمقلب أو مزحة«. 
وكانت احلكومة التايالندية أعلنت حالة الطوارئ التي صارت سارية يوم اخلميس املاضي، ومن 
انتشار  البالد وقف  فيه  الذي حتاول  الوقت  األقل، في  أبريل على  أن تستمر حتى ٣٠ من  املقرر 

الفيروس. 
وأعلنت السلطات التايالندية، في وقت سابق، الثالثاء، تسجيل ١٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، باإلضافة إلى حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد اإلجمالي حلاالت اإلصابة بالفيروس 

إلى ١٦5١ حالة، وحاالت الوفاة إلى عشر حاالت

سيراليون 
جتارة االطفال

مازالت جتارة األطفال تلقى رواجاً في أفريقيا، إذ يقوم نخاسون »سماسرة« بأجراء صفقات البيع 
عقود،  مبوجب  وبنات  بنني  من  األطفال  بيع  يتم  حيث  سيراليون،  عاصمة  »فريتاون«  داخل  من 

وترحيلهم إلى بريطانيا. وال يتجاوز ثمن الطفل األفريقي العشرة اجلنيهات االسترلينية.

روسيا 
تخصيص يوما للعمل التطوعي

تخصص روسيا يوماً للعمل التطوعي بدون أجر، توجه فيه أكثر من ١5٠ مليون نسمة من كل 
املناطق الروسية؛ للعمل في مختلف القطاعات. وقد بلغت حصيلة هذا اليوم اآلالف من ماليني 
احملدودة،  املعاشات  أصحاب  ورعاية  اخلير،  على مؤسسات  لإلنفاق  الروسية، خصصت  الروبالت 

وحدائق األطفال، واملستشفيات، ودور الثقافة واإلبداع، ومعامل مقاومة األمراض املستعصية.

النرويج  
استخدام الذهب في رصف الشوارع

استخدم الذهب ألول مرة في تكوين املادة األساس التي استخدمت في رصف شارع حديث في 
الشارع باألسفلت. وعلى حسب  االنتهاء من رصف  النرويج. وقد مت اكتشاف ذلك بعد  وسط 
إلى مليون ونصف من  الرصف، تصل  الذهب املستخدمة في عملية  تقدير اخلبراء، فإن قيمة 

الدوالرات. 

عامل بال حدود21

الهند
أغرب تأكيد للحجر الصحي.. 

صورة من املنزل للحكومة كل ساعة
اتبعت والية هندية طريقة غريبة للتأّكد من بقاء مواطنيها 
البالد،  في  املفروض  الصحي  احلجر  فترة  أثناء  منازلهم  في 

ضمن اإلجراءات االحترازية ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد )كوفيد-١9(. 
وابتكرت والية كارناتاكا الواقعة جنوب غرب الهند حالً غريباً يعتمد على إرسال مواطنيها صورة 
شخصية »سيلفي« كل ساعة إلى السلطات احلكومية لضمان بقائهم في احلجر الصحي 

املنزلي، بحسب موقع »Mashable” األمريكي في نسخته اإليطالية.
وطلبت احلكومة احمللية من املواطنني تنزيل تطبيق خاص على هواتفهم الذكية إلرسال صورهم 
موقع  من  التحقق  من  املسؤولني  متّكن  للشخص   GPS بإحداثيات  واملزود  عليه،  الشخصية 

املرسل.
الصور  املواطنني  إرسال  عدم  عقوبة  إن  صحفي،  بيان  في  جاناتا”،  “بهاراتيا  حزب  زعيم  وقال 
الشخصية كل ساعة )باستثناء ما بني الساعة ١٠ مساًء و٧ صباحاً( هي حتويلهم إلى مرافق 

احلجر الصحي اجلماعية التي أنشأتها احلكومة الهندية.
وأكد رئيس وزراء والية كارناتاكا، بي إس يدييورابا، اإلثنني، أن إنهاء احلجر الصحي املفروض على 
مستوى البالد ملدة ٢١ يوماً يعتمد على مدى التزام الناس الصارم به، إذ حثهم على اتباع حظر 

التجول واحلفاظ على التباعد االجتماعي.
انتهاك  عن  البعض  ث  حتدَّ إذ  “تويتر”،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  اجلدل  اإلجراء  هذا  وأثار 

اخلصوصية.
ولم تكن الصور السيلفي الطريقة الوحيدة الغريبة التي تتبعها السلطات الهندية لتطبيق 
احلجر املنزلي، فمنذ بضعة أسابيع، بدأت والية ماهاراشترا الهندية ختم أيادي الناس بحبر ال 

ميحى يشير إلى التاريخ الذي يتوجب عليهم حتى غايته البقاء في املنازل.

ايطاليا
»الداخلية« تتحدى كورونا بـ«ساعة هواء« لألطفال

للخروج  فرصة  األطفال  اإليطالية،  الداخلية  وزارة  منحت 
»ساعة  اسم  حتت  املنزل،  من  بالقرب  للتنزه  الوالدين  أحد  مع 
الهواء«، للتفريج عنهم في ظل حالة احلظر املفروضة على املدن 

.)COVID-19( اإليطالية بسبب تفشي فيروس كورونا
وفي منشور جديد، ذكرت الوزارة أنه فيما يتعلق بحركة األفراد، 
في  القاصرين  أطفاله  مع  بالسير  فقط  الوالدين  ألحد  يسمح 
من  قريبون  أنهم  طاملا  يومياً،  واحدة  ساعة  ملدة  الطلق  الهواء 

املنزل.
وأكد املنشور أنه ال يجوز بأي حال من األحوال القيام بأنشطة ترفيهية في الهواء الطلق، وأن 
 ”greenme“ الذهاب إلى املتنزهات ومناطق اللعب واحلدائق العامة ما زال محظوراً، حسب موقع

اإليطالي.
لاللتزام  وذلك  للتجمع،  عام  حلظر  تخضع  والتحركات  التنقالت  جميع  بأن  التعميم  واختتم 
باحترام احلد األدنى من مسافة األمان، وبالتالي، تظل قواعد املنع املفروضة على حركة األشخاص 

الطبيعيني كما هي دون تغيير.
الصحي  احلجر  فرض  نتيجة  منازلهم،  في  محبوسني  اإليطاليون  األطفال  قضاها  أسابيع 
حملاولة  اإليطالية  احلكومة  اتخذتها  وقائية  كتدابير  املواطنني،  وحتركات  تنقالت  في  والتحكم 
الداخلية  وزارة  سماح  قرار  ليأتي  البالد،  في  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  على  السيطرة 

اإليطالية بـ “ساعة الهواء” ومينح األطفال قليل من األمل.

الصني
ألول مرة.. مدينة متنع أكل القطط والكالب

قررت مدينة شنجن في مقاطعة »قوانغدونغ« الصينية حظر أكل حلوم القطط والكالب في 
قرار هو األول من نوعه بالصني. في إطار مكافحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد-١9(.

وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« إن قرار املنع يأتي بعد دراسات ربطت انتشار فيروس 
كورونا بتناول حلوم احليوانات البرية.

تناول  التكنولوجيا في جنوب الصني تدرس منذ فترة جترمي  املدينة الشهيرة بصناعات  وكانت 
الكالب والقطط مع تضييق البالد على االجتار في احليوانات البرية التي يشتبه العلماء أنها وراء 

انتشار فيروس »كورونا«.
وأكدت سلطات املدينة الواقعة جنوبي الصني، في بيان، أن الكالب والقطط كحيوانات أليفة 
أقامت عالقة أوثق بكثير مع البشر من جميع احليوانات األخرى، مشيرة إلى أن حظر استهالك 
الكالب والقطط واحليوانات األليفة األخرى يعد ممارسة شائعة في الدول املتقدمة، وهو استجابة 

لروح احلضارة اإلنسانية.
وسبق أن حظرت الصني جتارة احليوانات بعد تفشي فيروس كورونا، لكن مدينة شينزين أخذت 
إجراء أقوى بعد أن وسعت احلظر ليشمل منع تناول حلوم الكالب والقطط. وسيدخل القانون 

اجلديد حيز التنفيذ بداية الشهر املقبل.  
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Stopping the spread of COV-
ID-19 is the biggest challenge 
Canadians have faced in de-
cades. It is much greater than 
the fight against SARS, the 
war in Afghanistan and even 
the 2008 financial crisis. 
The COVID-19 virus is at 
least nine times more deadly 
than the flu. The elderly and 
those with underlying condi-
tions are particularly at risk 
but the virus has killed the 
young and healthy as well. 
COVID-19 also spreads like wildfire. 
One person can easily start a chain in-
fecting thousands. 
To get through this, a lot is being asked 
of Canadians. 
At times of crisis, people come together, 
but to stop the spread of COVID-19 we 
must separate and keep our distance. The 
Government has called for social dis-
tancing. To make sure this is being ad-
hered to, the Provincial Government has 
issued the closing of all non-essential 
businesses and fining those who don’t 
adhere to the rules. Millions are being 
asked to work from home. Others are be-
ing asked not to work at all.
We know how bad things can get if ac-
tion isn’t taken. Italian hospitals are 
being overrun with patients in critical 

condition and thousands have 
passed away. 
Across the world Govern-
ments have been forced to 
make tough decisions to slow 
the spread. These decisions 
don’t come easily. We know 
that people are scared about 
the virus. We also know that 
people are concerned about 
how they will continue to 
put food on the table for their 
families.
We will do everything we can 

to stop the virus and make sure people 
can put food on the table. But we need 
everyone to do their part and join the 
fight against COVID-19.  Social distanc-
ing and washing your hands often is not 
only a suggestion, it is the key to saving 
lives. 
There is no clear timeline when this cri-
sis will end but it is clear that we will 
beat COVID-19 if we all work together.  
In the meantime please stay safe and pro-
tect yourself and your family.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

THE FIGHT AGAINST COVID-19

Love, and any friendship or 
relation based upon it, is won-
derful because love is the first 
and greatest of all virtues and 
commandments to which all 
other divine commandments 
are subsequent. “Now the pur-
pose of the commandment is 
love from a pure heart, from a good con-
science, and from sincere faith” (I Timothy 
1:5). St. Paul places love above faith (which 
could move mountains) and also above hope 
in which we are saved (Romans 8:24). Did 
you know it is the first among the fruits of 
the Holy Spirit? (Galatians 5:22) We receive 
the power of love from the Holy Spirit that 
is abiding in us.
Verses to read and meditate upon concerning 
love are:
Matthew 10:38; 13:46, and 22:35-40;
II Timothy 3:17;
Romans 13:8;
Colossians 3:14;
John 4:8;
I Corinthians 12:31.
Saints stood amazed before love They did 
not know how to explain it in plain words. 
They interpreted it experientially.
In the Holy Book of I Corinthians 12:31 
states, St. Paul calls it a more excellent way, 
“But earnestly desire the best gifts. And yet 
I show you a more excellent way.” With all 
gifts in place and as they should be, that 
there is still something more excellent. It is 
the love of God, the true sign of the presence 
of the Holy Spirit.
There is more to our life in this world and 
that is attaining God’s Love and His wis-

dom. Without these two at-
tributes, every thing we do 
during our earthly life will 
be meaningless. Perhaps St 
Clement of Alexandria can 
help you understand and prac-
tice love correctly.
“One gains immortality by the 

very exercise of loving the Father to the ex-
tent of one’s might and power. For the more 
one loves God, the more he enters in with 
God...In both of the commandments, then, 
He introduces love. Yet, He distinguishes 
these loves in order. The first requirement 
of love, He assigns us to give to God. The 
second He allots to our neighbor.”
St Polycarp tells us, “He that has love is far 
from every sin.”
Justin, the Martyr tells us, “We (Gentiles) 
who used to hate and destroy one another, 
and would not live with men of a different 
tribe because of their different manners, 
now, since the coming of Christ, live famil-
iarly with them, and pray for our enemies.”
Love should be without degree or measure. 
Do not focus on the measure of love but 
on the act of love itself; the act in the true 
Christian sense of the word. When speaking 
of love, True love is the primary focus of the 
Holy Scriptures.
Continue your reading and study of the Holy 
Bible. I further encourage you to obtain a 
Holy Bible, which contains the other ca-
nonical books that were omitted by the Prot-
estants, “the so called Deuterocanonicals or 
Apocrypha.”
God bless you and your journey toward a 
more spiritual life.

Based on what principle and scale can I love 
everyone around me? How do I do it?

- Assemble or erect communication towers 
using construction or rigging equipment as new 
guyed towers, self-support towers, monopoles, 
tri-poles, custom designed towers, clock towers, 
etc. from ground to completion of various 
heights.
- Check antenna positioning to ensure specified 
azimuths or mechanical tilts and adjust as 
necessary
- Climb communications towers to install, 
replace or repair antennas or auxiliary equipment 
used to transmit and receive radio waves
- Install all necessary transmission equipment 
components including antennas or antenna 
mounts, surge arrestors, transmission lines, 
connectors or tower mounted amplifiers
- Install, connect or test underground or 
aboveground grounding systems
- Perform maintenance or repair work on 
existing tower equipment using hand or power 
tools

- Perform general ground procedures, such 
as assembly of Microwave Dishes and 
steelstructure assembly.
Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
- Any other duties that may be assigned
- Construction skills related knowledge, rigging, 
and safety.
- Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
- Installing, terminating and testing all aspects 
of a wireless communication site including 
connectors and steel on towers and rooftops - 
Antenna installation, MW dishes including MW 
alignments for RSL, mounting and removal 
along with RET systems and Azimuth - Sweep 
testing
- Maintaining, managing and organizing tools 
Requirements:
- Any other duties that may be assigned.

Tel:905-475-8685,     Fax:905-475-8685, 
Email address: admin@jcscm.com, 

Address: 825 Denison Street, Unit 22,  Markham, Ontario, L3R 5E4.

 Job Offer .. Job Offer .. Job Offer.. Job Offer
“JCS Contracting 
& Marketing Ltd located at 
825 Denison Street, Unit 22, 
Markham, Ontario, L3R 5E4 
is looking for two full-time 
qualified	riggers	to	conduct	
work at multiple locations 
across Canada as permanent 
positions for $ 27.5 per hour 
plus	group	benefit,	including	
dental coverage. Speak 
English	or	French	fluently;	
second	official	language	will	
be considered as an asset.

The followings are the job duties and skills required from candidates:
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COPING DURING COVID

Right now more than ever, we 
need to be compassionate with 
ourselves. We need to under-
stand that this is a great time of 
uncertainty, changes, and chal-
lenges. During this pandemic, 
we can get caught up in anxiety, 
stress, and frustration. 
So as a gentle reminder, let us 
remember to be compassionate 
with ourselves. Remember that:
1) No one is perfect 
2) Struggles and challenges 
- and even mistakes - do not 
define	us
3) We are not valuable or 
loved because of our appear-
ances or accomplishments. 
While looking ‘good’ and be-
ing successful are important, 
we are worthy regardless of 
these 
4) Being gentle and kind to 
ourselves means understand-
ing that we are enough. But it 

also means that we can always 
grow and improve 
As we practice compassion to 
ourselves, it is helpful to have 
some coping statements to keep 
us focused on our values, goals, 
and dreams. There are differ-
ent coping statements you can 
repeat at various times in your 
life. You can even make your 

own! 
Now, let’s be real: sometimes 
you can say a statement to 
yourself - and it won’t ‘make 
anything better’. You might 
not even believe what you are 
telling yourself! If this happens, 

why should you use the phrases 
at all?
Well, the reality is that the 
more you repeat or tell your-
self something, the more you 
will believe it. The brain is 
very adaptive. Your mind will 
learn what you tell it. So, if you 
repeat negative thoughts all day, 
you will begin to believe them. 

Similarly, if you repeat cop-
ing phrases, you’ll internalize 
them as well! 
I encourage you to either search 
for coping statements, or think 
of your own. Repeat them to 
yourself, and reflect on what 
you are actually saying. For 
example, one of my favourite 
statements is ‘you can do hard 
things’. To me, this means that 
regardless of what challenges 
I may face, I will get through 
them. I will survive. I may have 
to work hard for it, and it 
might be painful, worrisome, 
uncomfortable, or even 
distressing and frustrating. 
But I CAN DO IT.  
During the COVID pandemic, 
please take care of yourselves. 
Follow the rules and recom-
mendations around self-isola-
tion, hand hygiene, and social 
distancing. 
And of course, practice self-
compassion. Get up, get 
dressed, and do your work. 
Eat, sleep, exercise, play, work, 
and relax. Stay in contact with 
loved ones using virtual means. 
Pray to God. Use this time as a 
gift. Although it is stressful and 
different for all of us, we will 
get through this time. We can 
decide to use the pandemic as a 
reminder to come back to God, 
to break certain habits, to learn 
new things, and to remember 
what is truly important in our 
lives.
Let’s count our blessings. Let’s 
choose to make today worth 
living. Let’s be kind – to others, 
and to ourselves.
Please, stay safe. And pray for 
the world during COVID. 
‘I can’t. But HE CAN’.

On March 16, the Prime Minister 
said at a press conference that “if you 
are abroad, it’s time for you to come 
home.” In doing so, the Prime Minis-
ter was reiterating the government’s 
position which had been outlined in 
a travel advisory just two days prior.

Despite that instruction, coming 
home turned out to not be so easy for 
many Canadians. Many have been 
able to successfully return to Canada, but many others also re-
port facing great difficulty in doing so.
Reports of many Canadians who, in spite of following the gov-
ernment’s directives, remain stranded abroad, are troubling. 
Thousands of Canadians abroad, many of whom traveled well 
before the travel advisory was issued, are currently unable to 
return to Canada due to severe border restrictions imposed by 
other governments, and also by the sheer number of requests 
for repatriation.
I have been hearing from many people about the particular situ-
ation of Canadians stranded in Egypt. Many Canadians report 
that for weeks their attempts to return to Canada have been 
impeded by flight cancellations and the absence of connecting 
flights to Canada from other nearby countries.
In an interview with CTV News, Mary Bachat, a Canadian citi-
zen stranded in Egypt, noted “we have been receiving emails to 
tell us that nothing has been decided, that they are not going to 
evacuate… we have registered with Global Affairs, we regis-
tered with the travel advisory, we registered with the embassy 
in Cairo… nothing has been done.”
Canadians in Egypt are presently forced to stay in place due 
to a shutdown of all air traffic until March 31. Within Egypt, a 
national curfew has also been put in place until April 8, further 
constraining the efforts of Canadians seeking repatriation.
There are also some concerns about the Egyptian government’s 
response to COVID-19. Transparency in our response to this 
virus is important, and the expulsion of a journalist from the 
Guardian who reported on the likelihood of a much higher 
number of cases than the officially reported figures is a source 
of concern.
Because of a lack of flights and a lack of information, Canadi-
ans stranded in Egypt are rightfully concerned and are looking 
for answers.
It is the foremost duty of governments to protect their citizens. 
Given present circumstances, it is the responsibility of the 
Canadian government to not only issue travel advisories and 
provide information on safe travel, but to work to coordinate a 
mechanism by which Canadians can get home. Conservatives 
have been calling on the government to do more to facilitate the 
repatriation of Canadians who are stuck abroad.
In these unprecedented times, where the COVID-19 pandemic 
has reached a global death toll of over 35,000, the government 
needs to provide swift and reliable consular support to all Ca-
nadians abroad.

Canadians abroad

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
I am something people 
love or hate. I change 
people’s appearances and 
thoughts. If a person takes 
care of them self I will go 
up even higher. To some 
people I will fool them. 
To others I am a mystery. 
Some people might want 
to try and hide me but I 
will show. No matter how 
hard people try I will Nev-
er go down. What am I? 

Answer for the last issue:
Sunlight

By: 

Philo Girgis
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Quite number of countries around 
the world adopts a strategy known 
as “preparing the Nation for war”, in 
which formerly designed measures 
and procedures are established to al-
low the State to function and operate 
under certain unusual circumstances 
such as wars, natural catastrophes or 
pandemics. However through history 
it was observed that such measures 
would vary according to eras, re-
gimes and cultures, where the means 
could differ but the goal is to allow 
the nations to survive during such ex-
ceptional circumstances.
Today the whole world is falling un-
der the attack of a new virus from 
the Corona family of viruses known 
scientifically as COVID-19 which 
became a pandemic, surprisingly, 
through the media and modern ways 
of communication we observe that 
many countries are like a ship in the 
midst of a tempest where decisions 
to face the calamity are unorganized, 
there is lack of communication and 
organization between different de-
partments within the same State or 
among different nations, whilst some 
others didn’t even take serious mea-
sures and as the time passes by more 
people get infected. 
Unexpectedly the scene shows that 
western countries which are known 
to be the most advanced and demo-
cratic are suffering from the fast 
spread of the virus infections, coun-
tries with sophisticated technology 
and technical research and medical 
advancement are still behind on tak-
ing strict measures to contain the 
disease, although the Asian commu-
nist giant has taken very large steps 
towards preventing the spread of the 
infections.
It is imperative to state that although 
the citizens of western countries are 
enjoying the very freedom of democ-
racy yet they are less likely to adhere 
to the strict measures and directions 
of their authorities, or, are the west-
ern governments unable to enforce 
these measures to avoid the criticism 
and being labeled as anti-democracy 

consequently  upsetting their citizens 
and ultimately lose flow of donations 
and support from the business own-
ers and entrepreneurs, in doing so 
government would cherish flow of 
profits over the public interest! As we 
can see that democracy is now abused 
by the citizens of these countries that 
created a paradox of becoming, either 
much obedient to their governments 
measures or strict procedures similar 
to the communist and social regimes 
or consider freedom and democracy 
to rise above public interest and even-
tually put themselves into more jeop-
ardy!
But before deciding which path they 
should follow they have to remember 
that this same democracy had its citi-
zens entered into the “social contract” 
by which the citizens of a state  are to 
surrender some of their freedom and 
submit to their elected government in 
exchange for protection of their re-
maining rights or maintenance of the 
safety and social order. 
While trying to understand this para-
dox we can simply realize that citizens 
of the democratic states are behaving 
without much social responsibility on 
the individual level, and it’s manifest-
ed clearly in the way they are hoard-
ing food stuff and healthcare supplies 
disregarding their governments’ as-
surance that the supply chain is in 
good shape, such rush even led to lots 
of hassle and arguments  between the 
individuals themselves and with the 
stores workers even that law enforce-
ment forces and medical teams had 
to rush to shopping outlets. On the 
other side the nations practicing less 
democracy have had their citizens 
abide by the governments’ directions 
and negligibly have witnessed such 
behaviour form the individuals.
Accordingly and during war times in 
the past such lack of social responsi-
bility have allowed multiple groups of 
individuals to create parallel markets 
or black markets for the supplies that 
people start to accumulate, and the 
chance to acquire these supplies rest 
for the highest bidders, the history is 

repeating itself creating so-
cially irresponsible citizens 
who are not only refusing 
governments’ measures but 
acting against the public in-
terest and social order in a 
time of war. Nevertheless, 
not only individuals are 
abusing their nations during 
the time of war but we can 
see that even corporations and busi-
nesses would follow the same route, 
as they immediately tend to increase 
their prices due to the high demand 
or tend to slow down the supply to 
create higher demand which directly 
leads to increase in prices. In a free 
market or capitalist markets that is 
the standard mechanism and an ac-
ceptable trend in the market dynam-
ics; however, in times of war and 
national crisis such behaviour should 
be considered as direct attack on the 
nation and its citizens itself, which 
requires the governments to take all 
necessary measures to halt such op-
portunist behaviour.
On the other hand, we are witnessing 
another social crime against people 
executed by some business owners 
and entrepreneurs whether small or 
medium size mainly, where they tend 
now to take advantage of the current 
global and national situation to exer-
cise many forms of moral and fiscal 
extortions against their employees, 
knowing that these are the worst 
times to be deprived from a job or a 
pay cheque. Though there is no di-
rect threat by employers but they use 
various forms of pressuring employ-
ees minimize their work importance 
or achievements, or even go far and 
humiliate them, knowing that they 
have no other choice. Consequently 
such behaviour went even further by 
keep running their businesses regard-
less of all the warning and directions 
given by authorities to avoid expos-
ing people to each other to reduce the 
chance of infection, it is the utmost 
form of social irresponsibility. Tragi-
cally, many individuals cannot make 
their own decision to stay home by 

themselves hence the busi-
ness owners refrain from 
sending them home other-
wise they have to keep pay-
ing them, so the business 
owners let them to decide 
on their own to avoid any 
financial responsibility.
This picture reminds us 
with the feudal age where 

the land lord used to own the land 
and the people on this land. Ironi-
cally this behaviour took place in the 
medieval ages and before the indus-
trial revolution in Europe and the era 
that witnessed the rise of Freedom, 
Democracy, Social values, and the 
revolutions in France and USA that 
shaped our current Democracy. Now 
during this time of war we are back to 
these days of feudalism. It is the low-
est form of humanity when a person 
feels that he/she and their families are 
facing two enemies at the same time, 
the unseen virus and their employer. 
Those employers, although living 
under the umbrella of capitalism and 
its responsibility, have deliberately 
forgotten their social responsibility 
which is one of the foundations of the 
western economic and moral culture 
developed as mentioned earlier by 
great revolutions against atrocity of 
monarchies, feudalism and absolute 
abuse of mankind.
Indeed this should be left for the gov-
ernments to manage and protect its 
citizens, yet most governments are al-
ready exerting the best towards fight-
ing the war and stabilizing the life of 
the citizens, however, even govern-
ments have a certain capacity and as 
part of the socio-capitalist systems, a 
huge social responsibility is falling 
on the corporate and business organi-
zations to play its role and truthfully 
support their people, and ultimately 
the governments will interfere and 
provide them with financial relief 
after the calamity is over. Otherwise 
our societies have to reconsider what 
type of socio-economic systems 
would maintain the dignity and well 
being of humanity.

Capitalism, Democracy and Social Responsibility
Emad Barsoum




