
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)
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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
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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

تفتح  ..الصني  كارثة 
للحيوانات  سوق  أكبر 
من  ووهان  في  احلية 
جديد......................  ص 11

زيارات  تنفذ  أونتاريو 
االنترنت  عبر  االطباء 
صحة  علي  حفاظا 
وسط  واملرضي  االطباء 
وباء كورونا.................ص 9

الكمامات  تغسل  كيف 
إلعـــــــــــــادة  القابلة 

االستخدام وكم مرة؟
................................... ص 8

األطفال  على  يجب  هل 
ارتداء الكمامات؟

..................................ص 17 

راأي املحـــــــرر

رخ�سة الوطنية

�لوطنية م�ساألة �سمريية ذ�تية ولي�ست منحة �أو و�ساما ميكن لآخرين �أن يخلعوه 

عليك �أو يخلعوه عنك كلما �ساءو�، فمعظم �لنا�س وطنيون �إذ� عرفنا �لوطنية 

�لتعلق �لعاطفي بالوطن ودعم ��ستقر�ره و�ل�سعي لتحقيق ما ي�سب يف  باأنها 

م�سلحته. وعندما تبحث يف �لكتب و�ملعاجم عن مفهوم �لوطنية �ستجد �أنه 

ل يوجد تطابق بني روؤى �ل�سيا�سيني و�ملثقفني و�لعامة بخ�سو�س هذ� �ملفهوم، 

�لعاطفة. فارتباط �لإن�سان بوطنه  ومع هذ� فلن جتد تعريفا و�حد� يخلو من 

يحفز م�ساعره ب�سكل عاطفي يدفعه �أحيانا �إىل �لت�سحية بر�حته ومبمتلكاته 

كل  خلفية  هي  فاأوطاننا  �لوطن.  هذ�  �أجل  من  �أي�سا  بحياته  ورمبا  وبفرديته 

�أفكارنا،  م�ساعرنا،  تطلعاتنا،  �سجارنا،  لعبنا،  �سحكنا،  حياتنا..  ذكريات 

تعلقاتنا، معتقد�تنا، خرب�تنا، وكل ما يخ�س �لعالقة بني �مل�ساحة �حمدودة 

ولهذ�  حولنا،  من  �لعامل  يحويها  �لتي  �ل�سا�سعة  و�مل�ساحة  د�خلنا  �ملوجودة 

فاإن فقد�ن �لوطن بالن�سبة للبع�س قد يعني �ل�سياع وفقد�ن �لهوية. من هذ� 

�ملنطلق �لعاطفي جند �نه لو �سئل �لنا�س عن �لوطن لتفقو� يف معناه وقيمته 

بالن�سبة لهم، ولختلفو� يف تقديرهم ملا ينفعه وما ي�سب يف م�سلحته.

�أنهم وطنيون، فيما عد� قلة  �أن معظم �لنا�س يعتقدون  ل يخامرين �سك يف 

ظل  يف  �لوطن  تدمري  �مل�سروع  من  �أنه  فيظنون  �لأمور  لديهم  تختلط  قليلة 

هوؤلء  م�سوهة.  دينية  و�نتماء�ت  قبلية  ذر�ئع  �أو  �نتهازية  �سخ�سية  �أعذ�ر 

�لذ�تية  لهم حتقيق م�ساحلهم  تتيح  �لوطنية كرخ�سة  �ل�سعار�ت  ي�ستخدمون 

وكو�سيلة لرتجيح كفة فئة على �أخرى يف �سر�ع مر�كز �لقوى د�خل �لنظام. 

يختلفون يف  ولكن  �لوطن  يتفقون على حب  فوطنيون  هوؤلء  فيما عد�  �أما 

�أر�س  على  �حلب  هذ�  لرتجمة  وتوجهات  و�سيا�سات  و�سائل  على  �لتو�فق 

�لو�قع. 

كحال  �جلهل  من  تعاين  �لتي  �ملجتمعات 

جمتمعنا، تتعامل مع �لأمور بنظرة �أحادية وحت�سر 

�أحكامها عادة يف خيارين ل ثالث لهما �إما �أبي�س 

مع  �أو  �خو�ن  �إما  عميل،  �أو  وطني  �إما  �أ�سود،  �أو 

هذه  �إن  مع  �إلخ..  زملكاوي  �أو  �أهالوي  �إما  م�سلم،  �أو  م�سيحي  �إما  �لنظام، 

�لو�ساع �ل�سيا�سية و�لجتماعية �ل�سائكة ل يجب �أن تقا�س بهذ� �ملنطق ول 

ي�سح �أن تخ�سع لقاعدة �أنه �إما كل �سئ �سحيح �أو ل �سئ �سحيح. فاإن �لكرة 

�لأر�سية باأ�سرها ومبن عليها وما عليها تخ�سع للن�سبية وتدور يف منطقة رمادية 

كل �سئ فيها يعتمد بال�سرورة علي وجهات �لنظر و�لحكام �لفردية. لكننا 

و�ملغالة يف كل  �لتطرف  �إىل  ومنيل  �لعتد�ل  �لو�سطية ول  يعرف  �سعب ل 

�سئ فكلمة و�حدة جمتز�أة كافية لت�سنيفك وحتديد �نتماء�تك وو�سعك يف 

�أو عميل خائن ومتاآمر.   �إما وطني خمل�س  �أحد �لقطبني �ملتناحرين لتكون 

تعر�س  �أن  قبل  من  م�ستفز  ب�سكل  عليك  بالهجوم  ي�سارع  من  جتد  وبالتايل 

حججك ومنطقك باعتباره يعرف م�سبقا مكونات طرح �لقطب �لذي متثله. 

�نق�سام  وجود  على  �سحي  غري  موؤ�سر  هو  �خلطورة  �ل�سديد  �لو�سع  هذ� 

�لأغلبية  نزوع  على  دليل  وهو  �لو�حد،  �ل�سعب  �أطر�ف  بني  وخطري  مرير 

�لت�سنيف  هذ�  �سوء  يف  �لآخرين  ت�سرفات  وتف�سري  و�لقولبة  �لتنميط  �إىل 

ظروفها  خالل  من  و�سلوكياتهم  لكالمهم  �ملو�سوعي  �لتقييم  متجاهلني 

و�سياقاتها. هذه �حلدة يف �لتطرف هي موؤ�سر لنفجار و�سيك �حلدوث وهناك 

�لتنافر  نخرج من حالة  لكي  للوطن  �لولء  مبد�أ  مر�جعة  �إىل  ما�سة   حاجة 

�ل�سيا�سي �حلادة �ملوجودة يف م�سر �لآن بني فريقني يدعي كال منهما �متالكه 

ل�سكوك �لوطنية وي�سكك يف وطنية �لآخر.

دوال اأندراو�س
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بني  اجلسدية  العالقة  جرَّدنا  إذا 
التزاٍم،  ُكل  من  واملرأة  الرجل 
إطار  خارج  العنان  لها  وأطلقنا 
وامُلتمعية  القانونية  الضوابط 
الزواج  يحميها  التي  واملادية 
األكبر  اخلاسر  فإن  الرسمي، 
مهما  »املرأة«  العالقة  تلك  في 

كان امُلتمع الذي تعيش فيه ُحرًا 
إنسانية  حقوق  يهبها  ُمتقدًما 

مبُجتمعاٍت  فكيف  الرجل،  حلقوق  ُمقاربة 
مازالت ترزح حتت وطأة موروث عقٍل جمعي 
استغفاله  ُيكن  »شيًئا«  املرأة  يعتبر  مازال 
أن  من  أقل  ألنه  به  والتحكم  واستغالله 

يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه؟
ليس من السهل على املرأة السوية نفسًيا 
ارتبطت مشاعرها به، ومبا أن  أن تُفارق رجالً 
املرأة لن تقبل عالقة جسدية مع رجل إال إذا 
شعرت جتاهه باالجنذاب واألمان والثقة، فإن 
ارتباطها املشاعري به سيكون وثيًقا، بعيد 
وإن  ُمعلنة  أسرٍة  تكوين  إلى  األمد، طامًحا 
لم تفصح له عن تلك احلقيقة، وهرُب هذا 
الرجل الذي يعتبر األمر لُعبة، أو جتربة، أو نزوة، 
أو تسلية، أو عالقة عابرة، أو سلوًكا مؤقًتا 
ال يدري ملاذا فعله وورط نفسه به، سيورث 
ونفسها،  املرأة  تلك  روح  في  هائالً  خرابًا 
ورمبا  وجسدية  ونفسية  عاطفية  وخسارة 
إذا  إال  وترميمها،  عالجها  يصعب  مادية 
هوى؛  بائعة  أو  ُمحتالة  املرأة  تلك  كانت 
إال  اللعبة  يبدأ  ال  النساء  من  النوع  وهذا 
وبتكميم  أوالً،  املادية  أرباحه  عربون  بأخذ 
مشاعره ووضعها في ثالجة التخدير املؤقت 
ثانًيا لتتمكن من التعامل معه كـ زبون، أو 
عميل، أو فريسة دسمة تؤكل قبل أن تأُكل.

في  الذكور  يرّوج  عندما 
املمارسات  حلرية  مجتمعاتنا 
قانوني  مقابل  دون  اجلنسية 
سواًء  ومادي  ومجتمعي 
خارج  املمارسات  تلك  كانت 
داخل  أو  الديني  القبول  نطاق 
املتدينات  خلداع  النطاق  هذا 
تتيح  مبرراٍت  حتت  النساء  من 
املرأة  جسد  استغالل  حق  لهم 
وأموالها  وصحتها  وإخالصها  ومشاعرها 
باملتمع  خيرًا  يريدون  ال  فإنهم  ُمقابل،  دون 
عن طريق »إعفافه« كما يزعمون، بل يُريدون 
امُلتمع  هذه  بنساء  كامالً  خالًصا  شرًا 
من  مانع  وال  ُمغفلة،  مخلوقات  باعتبارهن 
من  عدد  أكبر  منهم  الواحد  يستغل  أن 
أخرى لتحقيق أطماعه  بعد  واحدة  النساء 
زفاف  وحفل  مبهٍر  يلتزم  أن  دون  ومطامحه 
تشعر خاللهما تلك الزوجة بكرامتها، ودون 
تأسيس أسرٍة حتميها، ودون أن يكون لها حق 
عاطفة  بوجودهم  تُشبع  أطفاٍل  إجناب  في 

أمومتها.
ال  هذا  كالمي  أن  اليقني  علم  أعلم  إنني 
يكنه أن يقي امرأة يخفق قلبها اجنذابًا نحو 
للثقة  أهالً  أنه  ما  حلظٍة  في  شعرت  رجٍل 
وأنها  الكاذبة،  الوعود  تصديق  مخاطر  من 
ستنزلق في فخ التجربة، وستقع بني براثن 
املُعاناة، وعندها ستذكر هذا الكالم وتؤمن 
إقناع  على  قادرة  وحدها  التجارب  ألن  به، 
أن  منِك  أرجوه  ما  لكن  باحلقائق،  اإلنسان 
تكون جتربة واحدة كافية لتذكيرك بقيمتك 
وكرامتك، وال تسمحي بتكرارها كي ال حتوِّلي 
تلك الكرامة إلى منشفة يد وممسحة قدم 

َمن هب ودب ِمن امُلادعني األفَّاقني.

ال ت�سمحي با�ستغاللك..

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  أنفاس  كورونا، حبس  هو  صغير،  فيروس 
بقوة  مس  ورمبا  بل  والنامي،  منه  املتقدم  كله، 
حرية  بسبب  أكبر  بصورة  منه  املتقدم  العالم 
احلركة والتنقل والسفر، وهو ما ساعد علي تفشي 
الفيروس بسرعة كبيرة، والعالم بشماله وجنوبه، 
غربه وشرقه، حتى اآلن يقف مكتوف األيدي، عاجز 
أن يعلن عن تطعيم أو دواء قادر علي القضاء علي 

هذا الفيروس، الذي كانت بدايته من الصني.
األولية  التحقيقات  حسب  الصني،  نعم  الصني، 
لبدايات الفيروس، واملريض رقم »زيرو«، حيث كانت 
املريض  عليها  يطلق  ما  أو  األولى،  املرضية  احلالة 
في  الصينية،  ووهان  مدينة  في  زيرو،  أو  رقم صفر 
احلاكم  النظام  كون  ديسمبر 2019.  والعتبار 
يعرف  ال  سلطوي،  شيوعي  نظام  الصني،  في 
الكثير عن الشفافية، فقد مت التعتيم كلية على 
الصينية  السلطات  قامت  وحتى  بل  الفيروس، 
إلى  األنظار  لفت  الذي  الصيني،  الدكتور  مبعاقبة 
الصيني،  التعتيم  استمر  اللعني.  الفيروس  هذا 
وعدم كفاية املعلومات عن الفيروس اجلديد، الذي 
ينكر  ال  التي  الصني،  من  منطلقا  العالم،  هاجم 
أحد سلطوية وعدم ديقراطية نظامها السياسي، 
ولكن في نفس الوقت ال ينكر أحد مكانتها وقوتها 
يجعلها  ما  وهو  الدولي،  النظام  في  االقتصادية، 
ألغراض  املسافرين،  وماليني  ماليني  تستقبل 
اخلفي  السالح  مثل  ما  وهو  السياحة،  أو  التجارة 
لنقل الفيروس إلى خارج الصني، إلى مختلف دول 

العالم.
الصني  نعم،  الفيروس؟  عن  مسؤولة  الصني  هل 
وعاملية  وصحية  سياسية  مسؤولية  تتحمل 
تعتيمها  وهو  رئيسي  بسبب  الفيروس،  هذا  عن 
العالم،  دول  ملتلف  الفيروس  حول  املعلومات 
لتتحرك بسرعة، حيث املعلن ان الصني خافت على 
العامة  للصحة  اعتبارات  أي  تعط  ولم  مكانتها، 
تبدأ الصني في  العاملي، ولم  النظام  للبشرية في 
احلديث عن الفيروس إال عندما مت نقله فعليا لدول 

أخرى خارج الصني.
جعلت  التي  الرئيسية،  االسباب  من  هذا  ويعد 
عليه  يطلق  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
األمر حيث  ذلك  الصيني، وهو محق في  الفيروس 
الفيروس.  ظهور  ظروف  على  الصني  تكتمت 
مرة؟  ألول  يأكلها  كان  اخلفافيش،  أكل  من  وهل 
الفيروس،  عن  املسؤولة  اخلفافيش  شربة  أن  أم 
الشعب  لدى  والغريبة  املعتادة  الوجبات  من 
الصيني؟ هذه كلها أسئلة لم جتب عليها الصني، 
رغم حضارتها العظيمة، إال أنها في الوقت احلالي، 
اضرت اإلنسانية، بفيروس حبس العالم كله، وقيد 
احلكومات  قدرة  وقيد  العاملي،  االقتصاد  عجلة 
اصبحوا  الذي  املاليني،  دعم  في  خاصة  الغربية 

يعانون من البطالة.
نفسه  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يطرح 
بصورة غير مباشرة حملاسبة الصني، ولكن التوقيت 
غير موات اآلن للحساب، فالوقت يهاجم اإلنسانية 
مع الفيروس، والوقت احلالي ليس للحساب، ولكن 
علي  للقضاء  دواء  أو  تطعيم  عن  العلماء  لبحث 
املوضوعية  العلمية  واملقوالت  اللعني،  الفيروس 
تقول أن العالم املتقدم، نعم العالم املتقدم حال 
 12 توصله لعالج للفيروس فإنه في حاجة ما بني 
على  للقضاء  اجلديد  العالج  الختبار  شهرا   18 و 
حتى  أحد  يعلن  لم  اجلديد  العالج  وهذا  الفيروس، 

اآلن التوصل إليه.
والنقص  الغموض،  من  مرحلة  يعيش  العالم 
البحث  بجهود  يتعلق  فيما  املعلومات،  في  احلاد 
الغربي،  العالم  في  اللعني  للفيروس  عالج  عن 
األمريكية  املتبرات  في  الدؤوبة  اجلهود  رغم 

واإليطالية  والكندية والبريطانية والفرنسية 
واألملانية والسويسرية، الروسية، وغيرها من الدولة 

املعنية بإنقاذ اإلنسانية من هذا الفيروس اللعني.
حساب  على  األمر  يتوقف  لن  آخر،  جانب  علي 
الصني، خاصة لو جنح دونالد ترامب في الفوز بفترة 
رئاسية جديدة في االنتخابات األمريكية املقرر لها 
حتى اآلن أن جتري في 3 نوفمبر القادم، في مواجهة 
العجوز جو بايدن، البالغ من العمر 76 عاما، املرشح 

عن احلزب الديقراطي. 
بل أن األمر سيمتد إلي تدشني نظام عاملي جديد، 
يهاجم  أن  كذلك  األمريكي  الرئيس  قرر  أن  بعد 
الفاشلة  العاملية،  الصحة  منظمة  وبضراوة 
والعاجزة عن القيام بأي أمر علمي وإيجابي. فحتي 
ومديرها  املنظمة  وتصريحات  بيانات  يتابع  من 

العالم يجدها بيانات ال تقدم وال تؤخر.
ويؤخذ علي منظمة الصحة العاملية الفاشلة، أن 
لم تعلن عن الفيروس إال في مارس املاضي، أي بعد 
وهذا  شهور.   3 بنحو  الصينية،  ووهان  في  بداياته 
املنظمة  هذه  فاعلية  قلب  في  ضربة  يثل  األمر 
املنوط بها حماية ومتابعة الصحة العام للنظام 
الفساد  الفيروس كشف مدى  ولكن هذا  العاملي. 
منظمات  بعض  منها  تعاني  التي  والهشاشة، 
فيها،  النظر  إعادة  يجب  والتي  الدولي،  املتمع 
مثلما حدث بعد احلرب العاملية الثانية، فيما يتعلق 

مبنظمات عصبة األمم واملنظمات التابعة لها. 
من  الكثير  أن  العاملي،  العام  للرأي  ثبت  لقد 
توجه  فاشلة،  منظمات  املتحدة،  األمم  منظمات 
خدمة  تقدم  أن  دون  املاليني  مبئات  ميزانيات  إليها 
منها  كبير  جزء  ويوجه  العاملي،  للنظام  حقيقية 
على  عالوة  فيها،  املوظفني  كبار  ومكافآت  ملرتبات 
الرشاوي، التي يتحصلون عليها، إلخفاء معلومات 
هذا  ينفي  أن  دون  معينة.  لتسهيل خدمات  أو  ما 
دور  لها  احلالي  العاملي  النظام  منظمات  بعض  أن 

نسبي، ولكنه في حاجة ملزيد من التفعيل.
دواء  عن  بالبحث  مشغول  اآلن  املتقدم  العالم 
سكانه  بني  انتشاره  من  اللعني، واحلد  للفيروس 
فيه  تلعب  الذي  الوقت  املنازل. في  في  احملبوسني 
من  الرغم  علي  »العبيط«،  دور  الصني  حكومة 
وتدور  عاتقها،  على  الكبيرة امللقاة  املسؤولية 
تساؤالت كثيرة حول مدى تعاون الصني مع العلماء 
في الغرب من اجل مدهم باملعلومات التي توصلت 
تساعد  أن  ويكن  الصينية،  السلطات  إليها 

الوصول إلي عالج. 
الكوجنرس  أعضاء  أحد  السياق، قال  هذا  في 
اجليش  بواسطة  اطالقه  مت  الفيروس  أن  األمريكي 
لن  ولكنهم  لديهم،  متوافر  والعالج  الصيني، 
اقتصاديات  تسقط  حتي  العالم،  مع  يشاركونه 
علي  الصيني  االقتصاد  ويهيمن  الغربية،  الدول 
النظام االقتصادي العاملي. وبعيدا عن تفنيد مثل 
لنظرية  املدعمة  السياسية  التصريحات  هذه 
املؤامرة. املؤكدة أنه خالل الشهور القليلة القادمة 
العالم  عالقة  في  تغيرات محورية  هناك  ستكون 
ومنها  العاملي  النظام  منظمات  وبعض  بالصني، 
املنظمات التابعة لألمم املتحدة، لقد حبس كورونا 
في  واغرقها  االقتصاديات  حركة  وقيد  العالم 
الركود، وتكلفت احلكومات الغربية خاصة الكثير 
الذين  والسكان  الشركات  دعم  مليارات  بسبب 

سقطوا في أعماق الغلق أو البطالة. 
عالقة  في  جذرية  لتغيرات  مقدمات  كلها  وهذه 
املتحدة  وبالواليات  عامة،  بصفة  بالعالم  الصني 
والغرب من ناحية ثانية، وبالصيغ املنظمة للنظام 
خالل  مالمحه  نشاهد  أن  املزمع  اجلديد،  العاملي 
اإلدارة  قمة  في  ترامب  استمر  لو  خاصة  شهور، 

األمريكية.

من �سيحا�سب ال�سني وي�ؤ�س�س نظام 

عاملي جديد؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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مثل  متروكني  أنفسنا  جند  ذا،  نحن  ها 
ُسرق  الذي  يسوع،  قصة  في  املسافر 

وُضرب وتُرك على قارعة الطريق!

   نرى الناس يرون علينا، دون أن ينتبهوا 
حلالنا!

أو: االكتفاء بالنظر عن بعد، مع التعبير 
في  يضوا  ثم  األسى،  عن  باحلنجرة 
دربهم، بعد أن يرفعوا رؤوسهم إلى أعلى، 

ويطلبون من اهلل: أن يساعدنا!

   وأخيراً..

 يأتي أمثال السامري الصالح: يضمدون 
جروحنا، ويواسونا، ويستمعون ملشاكلنا، 

ويفهمون مشاعرنا!

على  وتساعدنا  تنعشنا،  محبتهم     
علينا،  الغير  الوقوف؛لنشفي من غضب 
محبة  نفوسنا،فنختبر  جروح  ولتشفي 

القريب، القريب!

   القصة لن تصبح قدية، لي، أو: لك!

   ألننا نراها في يسوع، الذي رأى اإلنسانية 
املوت  ثقل  حتت  رازحة  مجروحة،  متأملة 
عليها،  وأشفق  إليها  فنظر  واخلطيئة، 

نظر إليها نظرة القلب!

لم يقل: 

   هذا اإلنسان من تراب ال يستحق!

مرات  العهد  خان  قد  اإلنسان  هذا     
عديدة!

   هذا اإلنسان مجبول باخلطيئة!

كال، بل قال:

   هذا اإلنسان الذي يحبه قلبي جداً!

   هذا اإلنسان الذي جبلته على صورتي، 
ومثالي!

تاريخ  في  جتسد  منا،  دنا     
البشرية،وواقعها..

فشفى  اجلسدية؛  جراحها  يضمد  أخذ 
املرضى!

   وأهتم بجراحها الروحية؛ فغفر اخلطايا!

...،...،...،   

             واليوم..

ما يزال هناك من يتابعون عمل السامري 
الصالح، الذي انحنى أمام بشرية ملقاة 

على جانب الطريق،كجثة هامدة!

الذي مشى  الصالح،  الراعي  يزال  وما     
مبشاعرنا،  وشعر  الصليب،  طريق  في 
معنا، ومع كل  واحداً  منا،  واحداً  وآالمنا: 

مضطهد، ومعذب!

الراعي  بيد:  يداً  ذا  هي  فها  لنا؛  طوبى 
الصالح، والسامري الصالح! ...

عـادل عطيـة

يداً بيد!لقاء

اجلميع  بحاله،  مهموم  الكل  الكورونا،  ظل   فى 
البيوت،  فى  والكمون  العزلة  فضل  الكل  خائف، 
الوباء،  فترة  فى  اعتزلوا  والقتلة  اللصوص  حتى 
يتلكون  الدواعش،  الفاشيني  اإلرهابيني  سوى 
كنز حقارة وتدٍن يكفى املرة بأكملها، حتى الوباء 
ملصلحتهم،  رخيصة  انتهازية  بكل  يستغلونه 
بامتياز،  سيكوباتيون  أنهم  األميرية  حادث  أثبت 
أمامه  يعلن  الذى  املريض  هو  والسيكوباتى 
الطبيب النفسى االستسالم ويرفع الراية البيضاء 
اإلصالح،  فى  أمل  ال   ،»hopeless case« قائالً: 
أهل  مع  املصاحلة  كلمة  جعل  األميرية  حادث 
احلفريات، مكانه  مكانه متحف  الشر مصطلحاً 
فقط الطبقة اجليولوجية التى حتتوى على هياكل 
»عبدالناصر«  معهم  تصالح  فقد  الديناصورات، 
فى البداية بضمهم للوزارة وعدم حل تنظيمهم 
خانوه  األخرى،  األحزاب  جلميع  حله  من  بالرغم 
وتصالح  املنشية،  حادث  فى  اغتياله  وحاولوا 
دخلوا جحور  قد  أن كانوا  بعد  »السادات«  معهم 
األفاعى إثر إعدامات ١٩٦٥، وسمح لهم بالظهور 
وإصدار املالت فى محاولة لضرب اليسار، فخانوه 
منراً  القط  انقلب  أن  بعد  واغتالوه شخصياً  أيضاً 
والتهم صاحب الفضل فى عودتهم إلى الساحة.

»الكرسى  صفقة  فى  »مبارك«  معهم  تصالح 
بأكثر  البرملان  هبة  ومنحهم  لكم«،  والشارع  لى 
من ثمانني كرسياً، فقتلوه حياً، ألقوا إليه بطعم 
تأييد التوريث حتى اصطادوه بسنارة بديع ومحمد 
مرسى واختطاف يناير وحتويلها خلومينية جديدة، 
الشهيد الشاب محمد احلوفى يحتاج للثأر، ولكنه 
ثأر من نوع جديد، فتصفية العناصر اإلرهابية قد 
مت بالفعل، ولكن تصفية األفكار اإلرهابية لم يتم 
قبره  فى  له  نعلن  ألن  يحتاج  احلوفى  املقدم  بعد، 

املضىء.
اإلرهاب  مشتل  أن 
جتريفه  ومت  أغلق  قد 
محصوله  وأحرق 
نباتاته  جذور  وبترت 

اللعينة، وأن ثمار الصبار املر العلقم التى ينتجها 
لقاح،  حبوب  أو  بذور  لها  يعد  ولم  ضمرت  قد 
متاماً،  ونظفناه  عقمناه  قد  الذباب  مستنقع 
طلقات  ستستمر  للثأر،  نحتاجه  ما  هو  هذا 
الكالشينكوف تصدح فى األفق، طاملا تلك األفكار 
يعد  لم  األدمغة،  وحتتل  وتتوغل  تتمدد  الفاشية 
فى  نحقنه  الذى  البوتوكس  التجميل،  ينفع 
الصالحية،  منتهى  أصبح  املتخلفة  األفكار  تلك 
بوتوكس أنهم ال يثلون إال أنفسهم، وأنهم عبيد 
الذى  هو  أيضاً، هذا  أفكار  عبيد  إنهم  مال فقط، 
ال  أفكارهم  ونحفظه،  ونعرفه  نعلمه  أن  بد  ال 
تتداول سراً فى محيط تلك اجلماعات واجليتوهات، 
ولكنها تتردد أيضاً فى املكتبات العامة وحتى بني 
منابر  وعلى  الدينية  املؤسسات  مدرجات  جدران 
املساجد والزوايا، ال بد أن نتصدى وبقوة لكل أفكار 
واحتكار  اآلخر  وكراهية  والغزو  واجلهاد  التكفير 
اجلنة، والرغبة املتأججة فى العودة إلى الوراء حيث 
زمن الدابة واخليمة، واعتبارها هى العصر الذهبى، 
وانتقاء تاريخ معلن والتغاضى عن تاريخ مسكوت 
عنه، لصالح إقامة وهم اسمه اخلالفة، يصدرونه 
برائحة  ملىء  وهو  األرض،  على  كفردوس  إلينا 
املبتورة،  األطراف  وأشالء  الرؤوس  وجماجم  اجلثث 
وسمسرة  وباء،  صارت  والغيبوبة  يصدق،  واجلميع 
الدين صارت أفضل جتارة مربحة، الثأر ينتظر إطالق 
التى  الفاشية  األفكار  كل  على  الرحمة  رصاصة 

خاصمها التاريخ وطردتها اإلنسانية.

ثأر الشهيد
 بقلم: د. خالد منتصر

كنت أعلم أنها باقية
منذ سنني باقية

ير الزمن وهي هناك كما هي
أمر عليها كل يوم في طريقي 

وهي باقية
وأتامل  الصليب  إلي  أنظر 

القباب العالية
القي السالم علي اجلدران

وأتأمل جمال البنيان
في  صلواتي  بعض  أمتتم  ثم 

السيارة
أرحتت لرؤيتها من اخلارج وهذه 

كل العبارة
في  يكن  فلم  الدخول...  أما 

احلسبان
كنت أكتفي بااليان

رمبا كنت أدخل ألصلي تارة 
تارة  الدخول  أهوى  ال  وكنت 

وتارة وتارة
ومر علي هذا عام ثم عام ثم 

عام
وال  األعوام  أحصي  أعد  لم 

أعلم لذلك زمان
كنت ال أهوى الدخول

في  الوقوف  أمتلمل  كنت 
الصلوات

الكلمات  تكرار  أشكو  كنت 
والعبارات

أنا ال أفهم  تلك األحلان واملردات
أرددها  شارداً  أقف  فلماذا 

معهم بالساعات 
وفجأة قالوا وباء.. فسخرت

قالوا سيغلقوها ...فإضطربت 
أدخل  ولم  عليها  مررت  ثم 

كاملعتاد
جلدرانها  صالتي  متتمت 

كسابق األوقات 
ثم قالوا أغلقوها ...فصرخت

الدخول  أهوى  ....كنت ال  نعم 
فأغلقوها

حول اغالق الكنيسة...

 (كنت ال أهوى الدخول فأغلقوها)

بقلم: 

جورج مو�سى
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األعراض

ساهموا يف الحد من 
(COVID-19) 19-انتشار مرض كوفيد

عليكم بااللتزام بالخطوات التالية للحد من انتشار مرض ف�وس كورونا كوفيد-19:

اتباع النصائح والتعلي�ت الصادرة 
عن سلطة الصحة العامة املحلية.

اإلكثار من غسل اليدين بالصابون 
واملاء ملدة 20 ثانية عىل األقل.

استعملوا مطهر ومعقم اليدين املصنوع من 
الكحول إذا � يكن لديكم الصابون واملاء.

حاولوا عدم ملس 
أعينكم أو أنفكم 

أو فمكم.

تجنبوا االتصال 
املبارش واالقرتاب من 

األشخاص املرىض.

احرصوا عىل أن تسعلوا 
وتعطسوا يف كم البسكم 

وليس يف أيديكم.

ابقوا يف املنزل بقدر اإلمكان وإذا كنتم 
بحاجة للخروج من املنزل فعليكم بالتباعد 
جسدياً عن اآلخرين (تقريباً ®سافة 2 مرت).

إذا كانت لديك أعراض األعراض

قد تكون أعراض مرض كوفيد-19 خفيفة 
جداً أو قد تكون حادة وشديدة، وقد ال تظهر 
أعراض هذا املرض إال بعد مرور 14 يوماً من 

تاريخ التعرض للف¹وس. 

الحمى 
(حرارتها تفوق أو تعادل 38 درجة مئوية)

السعال

صعوبة التنفس

الزم بيتك وال تخرج
 منه لكيال تنقل املرض 

إىل اآلخرين.

تجنب زيارة األشخاص 
املسنÃ أو األشخاص الذين 
يعانون من حاالت مرضية. 
 Åفهؤالء األشخاص هم أك
عرضة لإلصابة ®رض خط¹.

عليك أوال أن تتصل 
هاتفياً ®قدم خدمات 
الرعاية الطبية قبل أن 

تزورهم أو اتصل بسلطة 
الصحة العامة املحلية. 

إذا الحظت أن أعراضك 
تزداد سوءاً، اتصل فوراً 

®قدم خدمات الرعاية الطبية 
أو اتصل بسلطة الصحة 
العامة، واتبع إرشاداتهم.

1-833-784-4397 canada.ca/le-coronavirus

للمزيد من املعلومات عن مرض كوفيد-19:

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

Approbation
Bien que tous les e� orts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifi er cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

اذا كنت حاصال على قرض عقاري وتأثر دخلك نتيجة حظر وباء الكرونا فانك تستطيع 
البنوك  قامت  وقد  أشهر.   ٦ اقصى  بحد  القرض  لتسديد  الشهرية  الدفعات  توقف  ان 
الدفعة  بالفائدة من  اخلاص  اجلزء  ان تضيف قيمة  التسهيالت على أساس  بعرض هذه 
الشهرية تضيفه الي املتبقي من قيمة القرض. وللذين ال يعرفون فأن الدفعة التي يتم 

سدادها شهريا للمقرض تتكون من جزئني األول هو سداد 
مبلغ من املتبقي من قيمة القرض والثاني هو سداد دفعة 
من الفائدة املطلوب سدادها على القرض. وهذا يعني تأجيل 
سداد الدفعات الشهرية بحد اقصى ٦ أشهر ويترتب عليه 
بنفس  االحتفاظ  أردت  أذا  القرض  تسديد  مدة  زيادة  أيضا 
مبلغ الدفعة الشهرية عند االنتظام مرة آخرة في التسديد. 
عليك طلب ذلك من البنك املقرض أذا رغبت في االستفادة 
احلساب  طريق  عن  هي  طريقة  أسرع  و  التسهيل  هذا  من 
االلكتروني عبر االنترنت وبعض البنوك تنجز هذا في ظرف 

ساعة.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services
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Richmond Hill
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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.

 تسهيالت للمتعثرين في تسديد الرهن العقاري 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »ج�د ني�ز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

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

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

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

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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سكاى نيوز

هل كان بيل غيت�س يعلم بق�سة 

كورونا قبل وقوعها؟

كبير  والتداول بشكل  للظهور  فيديو  عاد مقطع 
يظهر  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  مؤخرا 
امللياردير  »مايكروسوفت«،  شركة  مؤسس 
يصدر  وهو  سنوات،   ٥ قبل  غيتس،  بيل  األميركي 

حتذيرا بشأن »وباء سيقتل ماليني البشر«.
وألقى بيل غيتس خطابا ضمن سلسلة خطابات 
العالم  إن  فيه  قال   ،20١٥ عام   ،”Ted Talks«
سيتعرض لوباء خالل العقود املقبلة، سيقتل ١0 

ماليني شخص.
وقال بيل غيتس في مقطع الفيديو: “إذا كان هناك 
خالل  شخص  ماليني   ١0 من  أكثر  سيقتل  شيء 
أن يكون  املرجح  فإنه من  املقبلة،  القليلة  العقود 
فيروس معد جدا، أكثر من إمكانية أن يكون حربا.. 

وإمنا امليكروبات”. ليست الصواريخ )السبب(، 
الردع  في  كبيرة  مبالغ  استثمرنا  “لقد  وتابع: 
جدا  القليل  استثمرنا  الواقع  في  لكننا  النووي، 
للوباء  مستعدين  لسنا  الوباء.  لوقف  نظام  في 

التالي”.
بتقنية  أجري  الذي  اللقاء  خالل  غيتس  بيل  وأكد 
الفيديو، عما إذا كان قد استعد للوباء الذي توقعه، 
كما هو احلال اليوم مع فيروس كورونا، ليرد غيتس 
أن  هو   ،20١٥ عام  حديث  من  الهدف  “كان  قائال: 
للوباء  جاهزة  وتكون  لتستعد  احلكومة  تعمل 

التالي”، بحسب ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.
لدينا  سيكون  أنه  سيعني  هذا  “كان  وأضاف: 
ولدينا  كبيرة،  بسرعة  التشخيص  على  القدرة 
هذه  كل  اللقاح..  وحتى  كبيرة،  بسرعة  األدوية 
األشياء كانت ستحدث أسرع بكثير مما منر به اآلن”.
في  إيبوال  مثل  أوبئة  لدينا  “كان  أنه  إلى  نوه  كما 
أصبح  ثم  جاهزين،  يجعلنا  أن  يجب  كان  أفريقيا، 
التنفسي  اجلهاز  في  جائحة  لكن  زيكا.  لدينا 
واسعة االنتشار، لم نر شيئا كهذا منذ ١00 عام”.

دورية »بي إمي جي جلوبال هيلث«

ما نعرفه عن الفروق بني 

اجلن�سني يف عدوى كورونا

ال يزال انتشار فيروس كورونا يؤثر على احلياة االجتماعية 
عن  احلديث  من  الرغم  على  البشرية،  املتمعات  لكل 
قرب تخفيف بعض قيود العزل. بينما تواصل الدراسات 
الفيروس،  بتأثير  املرتبطة  املعلومات  من  املزيد  كشف 
لدى  اجلوانب  بعض  في  واضحة  فروق  وجود  تبني  وقد 
اجلنسني في اإلصابة بكورونا. إليك ما يعرفه الباحثون 

حتى اآلن:
الدول،  معظم  في  أعلى  النساء  بني  اإلصابات  نسبة 
لكن خطر الوفاة عليهن أقلوفقاً لدراسة استندت إلى 
بكورونا  فيها  إصابات  مت تسجيل  دولة  أكثر 20  بيانات 
حتى 24 مارس املاضي تبني أن معدل الوفاة بني الرجال 
النساء  بالفيروس أكثر من ضعف وفياته بني  املصابني 

املصابات.
النساء  بني  اإلصابة  نسبة  أن  الدراسات  وجدت  بينما 
أكثر بقليل الرجال، فسّجلت الدامنارك مثالً: ٥4 باملائة 
انتشار  كان  حني  في  غالباً،  رجال  باملائة  و4٦  نساء، 
العدوى بني الرجال في إيران أكثر: ٥7 باملائة رجال، و43 

باملائة نساء.
وبحسب البيانات التي أعلنتها الدول األكثر تضرراً عن 

إصابات اجلنسني حتى 24 مارس املاضي:
* أملانيا والنروج والسويد: تساوت نسبة اإلصابات بني 

اجلنسني ٥0 باملائة لكل منهما.
* سويسرا: ٥3 % نساء، و47 % رجال.
* إسبانيا: ٥١ % نساء، و4٩ % رجال.
* هولندا: ٥3 % نساء، و47 % رجال.
* بلجيكا: ٥٥ % نساء، و4٥ % رجال.

* كوريا اجلنوبية: ٦0 % نساء، و40 % رجال.
* البرتغال: ٥7 % نساء، و43 % رجال.

* كندا: ٥2 % نساء، و48 % رجال.
ونُشرت نتائج الدراسة في دورية »بي إمي جي جلوبال 

هيلث«، وتعتبر الفروق بني اجلنسني في اإلصابة 
شديدة األهمية في كل من حتديد طرق الرعاية 

املناسبة، وأيضاً عند إعداد اللقاح املضاد للفيروس.

صحيفة هافينغتون بوست األمريكية

كيف تغ�سل الكمامات القابلة الإعادة 

اال�ستخدام وكم مرة؟

ضد  معركتها  العالم  دول  تواصل  الذي  الوقت  في 
على  السيطرة  مراكز  توصي  كورونا،  فيروس  جائحة 
األمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات في األماكن 

العامة أثناء التسوق لشراء العناصر األساسية.
وتتوفر الكمامات في عدة أنواع، بعضها يستخدم ملرة 
مرات  استخدامه  إعادة  يكن  اآلخر  والبعض  واحدة، 
غسل  أهمية  أن  الكثيرون،  عنه  يغفل  وما  عديدة، 
الكمامات القابلة إلعادة االستخدام ال يقل أهمية عن 

ارتدائها.
ومنذ أن انتشر الوباء العاملي، يدرس الباحثون املدة التي 
املتلفة.  األسطح  على  الفيروس  يعيشها  أن  يكن 
وأظهر تقرير جديد نشر في مجلة النسيت أن فيروس 
اخلارجية  الطبقة  يعيش على  أن  املعدي يكن  كورونا 

للكمامة ملدة تصل إلى سبعة أيام.
هل الكمامات عرضة للفيروس؟

عرضة  بالتأكيد  هي  الصنع  محلية  الكمامات 
جزيئات  تركيز  من  ارتداؤها  ويقلل  للفيروسات، 
اجلهاز  قطرات  من  استنشاقها  يكن  التي  الفيروس 
التنفسي، مما يقلل من انتقال كوفيد -١٩، ولكن يكن 

للكمامة أيضاً أن حتمل الفيروس.
كلية  في  لألبحاث  املساعد  العميد  رود،  رودني  وقال 
»األقمشة  تكساس  والية  بجامعة  الصحية  املهن 
الفيروسات  القطنية غير مصممة لتصفية جزيئات 
من   %٩7 لنحو  ويكن  النانومتر،  نطاق  في  بالكامل 
القماشية  الكمامات  تخترق  أن  الفيروسات  جزيئات 

بسهولة«.
كم مرة يجب غسل الكمامات القماشية؟

يوصي مركز السيطرة األمريكي على األمراض بغسل 
ويقول  اليوم،  في  األقل  على  واحدة  مرة  الكمامة 
بعد  منوذجي  بشكل  الكمامة  غسل  »يجب  رود 

استخدامها مباشرة«.
الصحية  العلوم  كلية  عميد  أملير،  روبرت  واقترح 
واملمارسات في كلية الطب في نيويورك وكبير األطباء 
السابقني في مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، 

غسل الكمامة القماشية بعد كل استخدام.
اجللدية  األمراض  أخصائية  غوليان  دي  إييلي  وتقول 
الكمامة ألكثر  ارتداء  ينبغي  املثالية ال  الناحية  »من 
من 30 دقيقة، ألن الرطوبة الناجتة عن أنفاسنا جتعلها 

أقل فعالية في الوقاية من فيروس كورونا«.
الكمامة  وجتفيف  لغسل  طريقة  أفضل  هي  ما 

القماشية؟
من املهم مالحظة أنه يجب استخدام املنظفات ذات 
النشطة  املكونات  أو  باملبيضات  الشبيهة  املركبات 
قتل  على  قادرة  فهي  الكمامات،  غسل  عند  األخرى 
امليكروبات بشكل أكثر فعالية من املنظفات العادية.

ويُعد الغسيل بالغسالة مثالياً، وحتدد املادة املصنوعة 
غسل  ويكن  املاء.  حرارة  درجة  الكمامة  منها 
أن  يكن  الذي  الدافئ  املاء  في  القماشية  الكمامات 

يتحمله القماش.
الصحة  منظمة  مواصفات  مبراعاة  اخلبراء  وينصح 
عن  تقل  ال  حرارة  درجة  على  املالبس  بغسل  العاملية، 
على  بالقضاء  الكفيلة  احلرارة  وهي  مئوية،  درجة   ٦0

فيروس كورونا.
بشكل  القماشية  الكمامات  غسل  أيضاً  ويكن 
يديوي، عبر فركها باملاء الدافىء والصابون ثم جتفيفها 
بالهواء الساخن، بحسب صحيفة هافينغتون بوست 

األمريكية.

منذ استطاع السير ادموند هيالري ورفيقه تنزينج 
نورجاي تذليل قمة إفرست في 2٩ مايو ١٩53، حاول 
الذين  أن  إال  القمة.  تلك  تسلق  الطامحني  مئات 
واخلمسني  املئة  يتجاوزوا  لم  النجاح  لهم  كتب 

كثيراً.
ويقول هيالري: »التحدي هو بني الشخص واجلبل 
به  تواجهنا  الذي  والتحدي  وذاته.  الشخص  وبني 
ولوال  الى تذليل األخطار.  القمم يولد لدينا دافعاً 
إفرست.  جبل  تسلق  أحدنا  حاول  ملا  الدافع  هذا 
إذا  ولكن  ومضنية.  شاقة  ذاتها  في  فالعملية 
استطاع املرء الصمود حتى القمة، فانه يبلغ حاالً 
من الفرح تفوق الوصف. والواقع أن كالً منا يحاول 
ومفتاح  إفرست.  جبل  عن  تقل  ال  عقبة  تذليل 

النجاح هنا ال يختلف عما هو هناك.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1
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. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة »واشنطن بوست«
تذليل القمم

صحيفة »صن تاميز«
كوميديا

عندما سئل االميرال املتقاعد ولیم کرو، الرئيس السابق لهيئة األركان املشتركة في الواليات املتحدة، عن 
صواب قراره الظهور في العرض التلفزيوني الكوميدي »تشيرز« رد على سائله قائالً: »عرض كوميدي! 

هل سبق لك أن حضرت جلسة في البنتاجون؟«. )البنتاجون مقر وزارة الدفاع األمريكية(.

مجلة “العالم اجلديد”
حكمة مصرية

جاء في كتاب مصري عمره 3500 سنة: »ال تفتخر مبقدرتك على الشراب. فان شرب ابريقني من اجلعة 
يكفي لئال تدرك ما تقوله أنت نفسك. واذا تعثرت فلن يهب أحد الى جندتك، حتى الندماء«. وسوف يقول 

هؤالء: »فليذهب الى اجلحيم هذا السكير املدمن«.
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ر�سالة امللكة اليزابيث 

لالمة يف عيد الف�سح

امللكة  تلقيها  التي  التقليدية  الرسالة  في 
فيروس  »إن  قالت  الفصح  اليزابيث في عيد 

كورونا لن يتغلب علينا، ورغم أن االحتفاالت ستكون مختلفة بالنسبة 
للكثيرين هذا العام، فنحن بحاجة الي عيد فصح اآلن أكثر من أي وقت 
فإن  ويحزنون  ينوحون  للذين  املوت خاصة  الظالم مثل  إن  مضي، وكما 

الضوء واحلياة أكبر«.
الوفيات  عدد  فيه  وصل  الذي  الوقت  في  هذه  امللكة  كلمات  جاءت 
الناجمة عن فيروس كورونا في إجنلترا الى ٩87٥ حالة وفاة، وفي كلمتها 
من قلعة وندسور قالت امللكة »إن العديد من االديان لديها أحتفاالت 
بالنور الذي يتغلب على الظالم والذي غالبا ما يتميز بإضاءة الشموع 
جميع  من  الناس  ويناشدون  الثقافات  كل  الى  يتحدثون  بهذا  وانهم 
امليالد،  عيد  كعكة  على  الشموع  نضئ  ونحن  غيرهم،  من  او  االديان 
فهو  الضوء  مصدر  حول  بسعادة  جنتمع  ونحن  السنوية،  واملناسبات 
يوحدنا معا، وانه مع حلول الظالم يوم السبت قبل عيد الفصح »ليلة 

عيد الفصح«.
عادة ما يضئ العديد من املسيحيني الشموع معا، وفي الكنيسة ير 
النور من فرد الى فرد أخر وينتشر ببطئ ثم بسرعة مع إضاءة املزيد من 
الشموع، وهذه طريقة إلظهار كيف أن االخبار السارة لقيامة املسيح 
قد إنتقلت من اول عيد للفصح الينا عبر االجيال حتى اآلن، وإن قيامة 
ايام الفصح أعطت تالميذه أمل جديد، ورجاء  اول  السيد املسيح في 

جديد، ويكننا جميعا أن نشعر بسعادة وآمل وشجاعة لذلك.
ومتنت امللكة للجميع من كل االديان والطوائف عيد فصح مبارك، وقالت: 
لنا  ثابتا  الفصح مرشدا  احلية لالمل من عيد  الشعلة  أن تكون  أمتني 
ونحن نواجه املستقبل، وسجلت امللكة اليزابيث البالغة من العمر ٩3 
سنة رسالتها الصوتية هذه من قلعة وندسور، ووصف القصر امللكي 
يحتفلون  الذين  الولئك  اجلاللة  صاحبة  مساهمة  بانها  الرسالة  هذه 
اململكة  إن  قبل  من  قالت  قد  امللكة  وكانت  مبفردهم،   الفصح  بعيد 
املتحدة ستنجح في مكافحة وباء كورونا، وشكرت الناس الذين يتبعون 
إرشادات احلكومة بالبقاء في منازلهم، وأشادت باولئك الذين يتكاتفون 
إن  وقالت  االمامية  الصفوف  في  العاملني  وشكرت  االخرين،  ملساعدة 

كل ساعة من العمل تقربنا الى العودة للحياة الطبيعية.

9
اأندرو �سري وعدد من اع�ساء الربملان 

يتربعون بالزيادة اجلديدة يف 

رواتبهم للجمعيات اخلريية

احملافظني  حزب  زعيم  قرر 
شير  أندرو  املؤقت  الفيدرالي 
أعضاء  من  أخر  عدد  ومعه 
في  بالزيادة  التبرع  البرملان 
يحصلون  التي  رواتبهم 
أبريل  شهر  في  عادة   عليها 

إنتشار  لوقف  احلكومة  مع  تتعاون  التي  اخليرية  للجمعيات 
فيروس كورونا، ويحصل أعضاء البرملان وأعضاء مجلس الشيوخ 
في  سنوية  زيادة  على   200٥ لعام  الفيدرالي  القانون  بحسب 
يعني  وهذا  االساسي،  الراتب  قيمة  من   %2,١ تبلغ  رواتبهم 
الى  ليصل  دوالر     37٥٦.٩٥ مبقدار  االساسي  الراتب  يرتفع  ان 
١82٦٥٦,٩٥ دوالر هذا العام، وحتصل الشخصيات الرئيسية في 
البرملان مثل وزراء احلكومة وقادة االحزاب على زيادة في رواتبهم 
وزراء  لرئيس  وبالنسبة  الدوالرات  من  االالف  الى عشرات  تصل 
العادي،  النائب  راتب  ضعف  يتقاضي  فهو  ترودو  جسنت  كندا 
وبينما يستطيع ترودو أن يجمد رواتب اعضاء البرملان من خالل 
تشريع فهو لم يتخذ هذه اخلطوة، ولكن ستيفن هاربر رئيس 
البرملان  اعضاء  رواتب  وجمد  اخلطوة  بهذه  قام  السابق  الوزراء 
من  العاملية  االقتصادية  االزمة  خالل  مالية  سنوات  ثالثة  ملدة 
عام 20١0 وحتى عام 20١3 وقد أثار حزب احملافظني املعارض هذه 
في  ترودو  الى  االمر  يعود  ولكن  حاليا،  احلكومة  امام  القضية 
تقدمي تشريع لتجميد الرواتب في وسط الضائقة االقتصادية 

احلالية التي متر بها كندا.
  

»هواوي« تتربع ب�سحنة 

�سخمة من االقنعة الطبية 

ملقاطعة بريت�س كولومبيا

التكنولوجيا  في  العمالقة  هواوي  شركة  تبرعت  فيكتوريا: 
للعاملني  الواقية  الطبية  االقنعة  من  كبيرة  بشحنة  بهدوء 
في مجال الرعاية الصحية في مقاطعة بريتش كولومبيا، وقد 
قبلت حكومة املقاطعة هذا التبرع ولكن لم يتم االعتراف به 
علنا، وعندما حتدث وزير الصحة إدريان ديكس عن وصول ما يقرب 
من مليون قناع طبي جديد من الصني قال إن املقاطعة لديها 
التفاصيل  نشارك  ال  »نحن  وقال  التوريد،  مصادر  من  العديد 
حول موردينا« ولكن شركة هواوي العمالقة والتي مركزها في 

فانكوفر قد أكدت التبرعات لوسائل االعالم.
وقال نائب رئيس الشركة »لقد وفرنا اقنعة ومعدات أخري ولكن 
ال نعتزم االعالن عن ذلك، وقال ال يجب التحدث اآلن عن املصادر 
التي حصلنا منها على هذه املعدات، املهم إننا حصلنا عليها 

واحضرناها الى املنطقة«.
ونحن  املساعدة  حتاول  ببساطة  هواوي  شركة  ان  واضاف 
محظوظون للغاية الننا في وضع يسمح لنا باملساعدة بشكل 
 ١200 لدينا  نحن  أيضا  وقال  االمكان،  بقدر  ومالي  منطقي 
موظف في املتمعات احمللية في كل أنحاء كندا، لذلك نرى اننا 
كشركة عاملية متعددة اجلنسيات في اكثر من ١80 دولة قادرين 
على حتديد اماكن امدادتنا والوصول اليها، وإن حجمنا وقدراتنا 

اللوجستية تعني اننا قادرون على التحرك بسرعة«.
ويذكر ان املديرة املالية  لشركة هواوي السيدة منج وانتشو قد 
الفيدرالية  الشرطة  قبل  20١8 من  عام  فانكوفر  أعتقلت في 
تسليمها  عملية  تزال  وال  امريكا  طلب  علي  بناء  الكندية 
بريتش  العليا في مقاطعة  امام احملكمة  املتحدة  الواليات  الى 
كولومبيا – وقد أدى هذا االعتقال الى توتر العالقات بني الصني 
وكندا – هذا وقد تواصلت شركة هواوي مع املقاطعات الكندية 
االخرى لتسألها عما إذا كانت ترغب في احلصول على تبرعاتها 
كندا  في  الفيدرالية  احلكومة  وتلقت  الطبية،  املعدات  من 
علي  توزيعها  قناع طبي سيتم  ١0 ماليني  من حوالي  شحنة 

املقاطعات. 

 تورنتو ت�ستعيد اأقنعة طبية 

غري مطابقة للموا�سفات من دور 

الرعاية طويلة االجل

في  املسؤولني  قال 
انها  تورنتو  مدينة 
اقنعة  أستعادت 
طبية تصل قيمتها 
دوالر  الف   200 الى 
بها  عيوب  بسبب 
توزيعها  ومت  ومتزق، 
علي  ما ال يقل عن 

ثالثة من دور الرعاية طويلة االجل  وقالت املدينة في بيانا 
لها انه وردت انباء عن وجود متزق في هذه االقنعة وانها 
من  أستوردت   قد  وكانت هذه  الالزمة،  باملعايير  تفي  ال 

الصني وقد متت أعادتها الى البائع ورد ثمنها بالكامل.
ملعدات  املستقبلية  الطلبات  جميع  ان  البيان  وقال 
متزايدة  لفحصوات  ستخضع  الشخصية  احلماية 
وقد  مطلوبة،  طبية  مبواصفات  منتجات  تلقي  لضمان 
بفيروس  االصابات  من  عشرات  وسط  االنباء  هذه  أتت 
كورونا في دور الرعاية طويلة االجل في تورنتو وفي جميع 

أنحاء املقاطعة .

�سركة »�سوبي« حتقق يف احتفاظ 

مالك احد الفروع مبواد مطهرة 

لعائالتهم وعدم عر�سها للجمهور

واحد  يلكون  من  مع  للبقالة  صوبي  شركة  حتقق 
سكوتيا  نوفا  مقاطعة  في  الند«  »فوود  فروعها  من 
في  املطهرة  واملناديل  العبوات  من  بكمية  الحتفاظهم 
عائالتهم  وافراد  الصدقائهم  مباشرة  لبيعها  منازلهم 

بدال من وضعها على الرفوف للجمهور.
وكانت السيدة تريشا ديفو التي تعمل في مجال الرعاية 
واملناديل  العبوات  من  دفعة  وصول  تنتظر  الصحية 
املطهرة حيث أن حفيدها يعاني من ضعف املناعة، وهي 
ونظيف،  معقم  حوله  شئ  كل  على  حتافظ  ان  حتاول 
ولم تصدق ما رأته على صفحة الفيس بوك لواحدة من 
مالكي »فوود الند« وقد اعلنت ان لديها كمية من عبوات 
منزلها  في  بها  حتتفظ  وهي  املطهرة  اليسول  ومناديل 

الفراد عائلتها وأصدقائها.
الناس  من  العديد  مع  اخلبر  مبشاركة  تريشا  وقامت 
الذين استنكروا هذا السلوك، وبعد عدة ساعات قامت 
السيدة مالكة متجر »فوود الند« باالعتذار وقالت »في 
بشكل  حساسني  نكون  ان  ينبغي  كان  الذي  الوقت 
خاص الحتياجات اجلميع في مجتمعنا –أ خذنا العبوات 
وهذا   – عائالتنا  وافراد  الصحابنا  منازلنا  الي  املطهرة 
الرفوف  خطأ كبير وكان يجب وضع هذه البضائع علي 

للجمهور«.
الند  لفوود  املالكة  صوبي  شركة  بأسم  متحدث  وقال 
لفهم  السرعة  وجه  على  املسألة  هذه  في  حتقق  انها 
تفاصيل ما حدث، وقالت إنها تشعر بخيبة امل كبيرة 
التالية  اخلطوات  وتدرس  االمتياز،  أصحاب  تصرفات  إزاء 
مع إستمرار التحقيق. وقالت السيدة املالكة لفوود الند 
االمر  هذا  تصحيح  كيفية  في  التفكير  سنواصل  اننا 

وسوف نلتزم بالتعويض.

اأونتاريو تنفذ زيارات االطباء عرب 

االنرتنت حفاظا علي �سحة االطباء 

واملر�سي و�سط وباء كورونا

تورنتو: مع تأثير وباء كورونا على كندا فإن زيارة الطبيب شخصيا 
تغيرت، فقد أعلنت وزارة الصحة عن أن املرضي يكنهم ان يروا 
املال  يفتح  مما  بالهاتف  به  يتصلوا  او  الفيديو  عبر  الطبيب 

الواسع اآلن إلستخدام التكنولوجيا في تشخيص املرض.
لندن  مدينة  في  طومسون  كيث  االسرة   طبيب  رحب  وقد 
, قائال إن وباء الكورونا قد وضع ضغطا  باونتاريو بهذه اخلطوة 
الذين  املرضي  زيادة  الرعاية الصحية في كندا بعد  على نظام 
إلجراء  الطوارئ  وغرف  االطباء  ومكاتب  العيادات  الي  يذهبون 
املال  في  للعاملني  العدوي  نشر  الى  يؤدى  قد  وهذا  تقييمات 
من  يعاني  الذي  املريض  في  مرتني  نفكر  أن  ويجب  الصحي. 
هذا  وجود  املستحب  غير  فمن   - االخري  االعراض  او  السعال 
طومسون  الدكتور  يقوم  ولذا   – الطبيب  مكتب  في  املريض 
الكترونية مثل »ميدو  وتطبيقات  االنترنت  باستخدام  بالفعل 
ورؤية  املرض  لتشخيص  هيلث«  و«بابليون  و«مابل«  فيرتوال« 

املريض عبر كاميرة الفيديو وملئ الوصفة الطبية .
رسوم  تتقاضي  التطبيقات  هذه  تقدم  التي  الشركات  وبعض 
الصحية  اخلطة  من  كجزء  برنامجها  تقدم  االخر  والبعض 
بوضع  يسمح  التكنولوجيا  من  النوع  وهذا  والشركة،  للفرد  
املريض الذين يعتبر في خطر على االخرين  داخل غرفة مجهزة 
فيديو  كاميرا  بواسطة  بعد  عن  بالطبيب  االتصال  بوسائل 
حيث يقوم الطبيب بتقييم حالته وطلب الفحوصات الالزمة 
وفي  الصحي،  احلجر  في  يكون  ملن  بالتعرض  املاطرة  بدون  له 
املنازل  في  كورونا  فيروس  مرضي  مع  االطباء  يتواصل  أيطاليا 
بعض  ولكن  االلكترونية،  االجهزة  طريق  عن  املستشفيات  او 
وهناك  التكنولوجيا  هذه  تبني  في  مترددين  الكنديني  االطباء 
أقل من ١٥,% منهم يستخدمون هذه التقنيات ولكن قد يتغير 

هذا مع تفشي وباء الكورونا.
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محالت Stop & Go  مبسيسوجا

رؤوف مجلي والعائلة 
وجميع العاملني 

مبحالت ستوب اند جو

                        

905 607 8507 
2901 Eglinton Avenue West, 

Mississauga,ON. L5M 6J3 

 مع تحيات رؤوف مجلى

تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/

 االنبا مينا
اسقف مسيسوجا 

وغرب كندا 
وجميع االباء الكهنة 

والشعب القبطي 
بعيد 

القيامة اجمليدة 
داعني اهلل 

أن تكون أيام سعيدة 
علي عمالئنا الكرام

اإعـــالنـــــات
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بعد رف�س دفنها .. جامعة القاهرة تكرم 

الطبيبة �س�نيا عبد العظيم

»شبرا  قرية  شهدت 
البهو« التابعة ملركز أجا 
الدقهلية  محافطة  في 
من  العشرات  جتمهر   ،
القرية  مبدخل  املواطنني 

في  ماتت  مواطنة  حتمل  إسعاف  سيارة  دخول  ملنع 
»إيد  هتافات  مرددين  باإلسماعيلية  الصحي  احلجر 

واحدة«.
شبرا  قرية  من  العظيم   عبد  سونيا  طبيبة  كانت 
البهو مركز أجا مت اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا 
نقلها  ليتم  السعودية  األراضي  من  عودتها  عقب 
احلياة،  لتفارق  اإلسماعيلية  مبدينة  العزل  ملستشفى 
ويتم التجهيز لدفنها بقرية زوجها »شبرا البهو«، إال 
أن األهالي جتمعوا ملنع عملية الدفن تبعا ملواطنني في 

القرية.
مع  التفاوض  حاولت  التي  األمن  قوات  استدعاء  مت 
األهالي لفتح الطريق أمام املقابر، إال أنهم ظلوا يرددون 
»إيد واحدة«، ملنع الدفن بحجة أن اجلثمان سيضر البلد 
بأكملها، حتى اضطرت القوات للتعامل مع التجمهر 
وحماية سيارة اإلسعاف، حتى يتم التمكن من عملية 
الدفن وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي نهاية األمر مت 
دفن اجلثمان. وكرمت جامعة القاهرة الدكتورة سونيا 
عبدالعظيم، طبيبة قرية “شبرا البهو” والتي توفيت 
إثر إصابتها بفيروس كورونا بإطالق اسمها علي جناح 

»ج« مبستشفى قصر العيني الفرنساوي .
وكان  الدكتور محمد عثمان اخلشت ، رئيس جامعة 
وحدة  الراحلة  الدكتورة  اسم  إطالق  قرر  قد  القاهرة، 

بقصر العيني الفرنساوي.
وقدم اخلشت ، التحية لزوجها الذي أصرعلى أن تدفن 

في مقابر عائلته، قائالً: “نعم الزوج لنعم الزوجة”.
موقع  على  الشخصي  حسابه  عبر   ، اخلشت  وقال 
“فيسبوك”حفظ  الشهير  االجتماعي  التواصل 
لهم  التقدير  وكل  سوء..  كل  من  مصر  أطباء  اهلل 
إلى  موصول  والتقدير  املصابني،  لعالج  جهادهم  في 
العاملني  واإلداريني  االمتياز،  وأطباء  التمريض،  هيئة 
على  اآلن  الرهان  أن   ، اخلشت  وأكد  باملستشفيات. 
التنمر  أن  شك  وال  التفكير،  وطريقة  الوعي  معركة 
التحضر  خارج  فردي  سلوك   ، الفيروس  مصابي  من 
وال  اإلنسانية،  وروح  احلنيف  ديننا  لتعاليم  ومخالف 
بل  الطريقة  بهذه  األبيض  اجليش  مع  التعامل  يجب 

إظهار التقدير واالمتنان الكبير لدورهم.

كارثة ..ال�سني تفتح اأكرب �س�ق للحي�انات احلية يف 

ووهان من جديد

واملقززة  والكالب  كالقطط  األليفة  احليوانات  أكل  تسبب 
كالفئران واخلفافيش انتشار األوبئة، واألمراض في الصني وانتقل 
كورونا  فيروس  من  العالم  معاناة  وفي ظل  كله،  للعالم  منها 
الذي حتول الي وباء يهدد بفناء اجلنس البشري من على األرض، 
اتهم العلماء الصني بأن اكلها هو سبب كل هذه االوبئه علي 
البشرية، أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق احليوانات 
احلية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن 

ارتباطه بنشر املرض.
وبحسب ما أفادت وسائل إعالم في الصني، فقد استأنفت نحو 
الذي  رفع اإلغالق  ٩0 % من متاجر سوق »بيشازو« عملها، بعد 

فرضته السلطات في يناير املاضي الحتواء الفيروس.
وهم  أكشاكهم  داخل  بائعني  تظهر  فيديو  مقاطع  ونشرت 
أفادت  حسبما  املتسوقني،  أمام  حية  بحرية  حيوانات  يعرضون 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
نحو  الرطب«  بـ«السوق  يعرف  الذي  »بيشازو«  مساحة  وتبلغ 
من  أكثر  وفيها  قدم،  كرة  ملعب   ٦٥ يعادل  ما  أي  هتكارا،   ١١٦

3٦00 متجر صغير.
لكن األمور لم تعد إلى سابق عهدها متاما، إذ يعرض البائعون 
30 طنا، مقابل ١20 طنا من احليوانات في مرحلة ما قبل كورونا.
ومنعت السلطات تداول احليوانات البرية احلية أو املاشية لكبح 
انتشار  ربطت  التي  التقارير  ظل  في  خاصة  الفيروس،  انتشار 

كورونا باخلفافيش التي كانت تباع في املدينة.

ا�ست�سهاد املقدم حممد احل�فى اإثر تبادل الإطالق النريان 

مع ارهابيني مبنطقة االأمريية

اإلرهابية  اخللية  مداهمة  أعمال  وخالل 
األميرية  مبنطقة  شقة  داخل  املتبئة 
شرق العاصمة املصرية القاهرة، واطلقوا 
وكان  القوات  على  بكثافة  نارية  اعيرة 
املشاركة  القوات  مقدمة  فى  الشهيد 
إطالق  وتبادل  اإلرهابيني  شقة  باقتحام 

النيران معهم حتى استشهد.
كافة  على  القضاء  من  القوات  ومتكنت 
عناصر اخللية والعثور على أسلحة نارية 

وذخائر وأوراق تنظيمية ملططهم.
وتشير املعلومات إلى أن عناصر اخللية االرهابية تابعة لتنظيم 
داعش اإلرهابى وكانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية 
اثناء احتفاالت األقباط بعد تلقى تكليفات من كوادر التنظيم 

خارج البالد.
من  الداخلية  لوزارة  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  قوات  ومتكنت 
مبنطقة  سكنية  شقة  داخل  اإلرهابية  العناصر  وكر  اقتحام 

األميرية ومصرع عناصر اخللية وتوقف إطالق النيران.
موسعا  امنيا  طوقا  فرضت  االرهاب  مكافحة  قوات  وكانت 
بنطاق منطقة األميرية ملنع تسلل او هروب عناصر ارهابية من 
منطقة االشتباكات باستخدام االسلحة اآللية ودفعت أجهزة 

االمن بتعزيزات امنية من قوات مواجهة االرهاب .

الأول مرة يف ا�سب�ع االالم ال�سالة اون الين مل�سيحيي م�سر

غلق  ظل  في  أونالين  البصخة  صلوات  بث  الكنائس  قررت 
تواضروس  البابا  ترأس  كما  كورونا،  جائحة  بسبب  الكنائس 
الثاني الصلوات طوال اسبوع االالم من دير األنبا بيشوي بوادي 

النطرون.

مرا�سالت �سرية اأمريكية تك�سف اأ�سرار خطرية 

عن تخليق فريو�س ك�رونا

االتهامات  تتوقف  لم  كورونا  فيروس  ظهور  منذ 
وراء  بأن  اتهامات  حتمل  التى  السياسية  والتحليالت 
الفيروس أيادى بشرية أدت إلى حتوره، وظهرت مراسالت 
تعود  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  من  مسربة  جديدة 
لعامني سابقيني، تؤكد أن فيروس كورونا املستجد بدأ 

انتشاره من معمل ووهان الصيني.
كشفت وسائل امريكية عن وثائق دبلوماسية جديدة 
بأن وزارة اخلارجية األمريكية قد  حصلت عليها تفيد 
التي جترى في مختبر  التجارب  حذرت قبل عامني من 
حيوانات  في  الفيروسات  يدرس  الذي  الصيني  ووهان 
قضايا  بشأن  مخاوف  أثارت  حيث  اخلفافيش،  مثل 
السالمة والتي من احملتمل أن تؤدي إلى وباء مثلما حدث 
هناك  إن  دبلوماسيون  قال   ،20١8 عام  ففي  بالفعل. 
الفيروسات،  لعلم  ووهان  معمل  في  مشاكل  عدة 
والذي  البحرية،  املأكوالت  سوق  من  بالقرب  الواقع 
تدعي السلطات الصينية أنه منشأ وباء كورونا الذي 
املعمل  حول  حتوم  الشكوك  وبدأت  العالم.  اجتاح 
جاميسون  بقيادة  أمريكي  وفد  قام  عندما  الصيني 
فوز، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار 
سفارة بكني للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، 
مرات  عدة  البيولوجية  للسالمة  ووهان  بزيارة مختبر 

من يناير إلى مارس 20١8.
وتقول برقية بتاريخ ١٩ يناير 20١8 إنه “خالل التفاعل 
الفيروسات،  لدراسة  ووهان  مختبر  في  العلماء  مع 
في  خطير  نقص  من  يعاني  اجلديد  املعمل  أن  لوحظ 
املتبر  لتشغيل  مناسب   بشكل  املدربني  الفنيني 

مبستوى عالي من األمان”.
ونصت تلك املراسالت على أن الواليات املتحدة ستوفر 
ملتبر ووهان املزيد من الدعم للمساعدة في السيطرة 
تقدمي  يتم  لم  الرسائل  هذه  بعد  ولكن  الوضع،  على 

مساعدة إضافية لتلك املتبرات.
وكان معهد ووهان للفيروسات قد نشر بحًثا سابًقا 
نقلت  أنها  يعتقد  التي  اخلفافيش  مجموعة  يحدد 

السارس إلى البشر في عام 2002 الذي أصاب 8000.

باحث اأمريكي يحذر: ك�رونا قد حت�ل فئران 

اأمريكا الكلي حل�م الب�سر

خبراء  أعلن  البشر  حياة  تهدد  خطيرة  سابقة  في 
أمريكيون مخاوفهم من أن جائحة كورونا قد تؤدي إلى 

تكاثر فئران أكثر عدوانية في املستقبل.
وقال »مايكل بارسونز« الباحث في العلوم البيولوجية 
الواليات  في  الفئران  إن  األمريكية،  فوردهام  بجامعة 
املتحدة تعاني حالًيا من اجلوع بسبب عمليات اإلغالق 
اجلماعي األمر الذي أدى لقلة وجود طعام في القمامة 

أو في الساحات، بحسب موقع »بيزنس إنسايدر«.
الوالدة ستخرج  الفئران حديثة  أن  »بارسونز«  وأضاف 
إلى بيئة مختلفة عن تلك التي عاش فيها أسالفها، 
األمر الذي سيجعلها أكثر ذكاء وعدوانية للبحث عن 

الطعام بأي وسيلة.
وأشار الباحث األمريكي إلى أن الفئران عادة ما تكون 
خائفة من مهاجمة البشر، لكن الفئران حديثة الوالدة 
اإلغالق  نتيجة  بالبشر  االتصال  لها  يسبق  لم  والتي 
الهجوم  في  جرأة  أكثر  ستكون  واحلظر،   اجلماعي 
عليهم لسد حاجتها من الغذاء، الذي تناقص بسبب 
أخصائي  كوريجان«  »بوبي  لفت  جانبه  من  كورونا. 
القوارض في املناطق احلضرية إلى أن الفئران قد تتجه 

إلى أكل حلم البشر والقتل من أجل البقاء.
بشكل  أغلقت  التي  املطاعم  أن  »كوريجان«  وأضاف 
الفئران  عليها  تعتمد  طعامها  بقايا  كانت  مفاجئ 
الفئران  أمام  سيجعل  إغالقها  لكن  عامل،  بشكل 
أو  إما الهجرة للبحث عن مصدر غذاء جديد  خيارين 

التحول ملهاجمة البشر. 

ال�سع�دية تعدم االإرهابي �ساحب الهج�م على 

الفرقة امل�سرحية

في سابقة هي األولي من نوعها نفذت وزارة الداخلية 
السعودية ، حكم القتل “حد احلرابة” بحق أحد اجلناة 
في هجوم الطعن الذي استهدف فرقة فنون مسرحية 
مشاركة في موسم الرياض في شهر نوفمبراملاضي.

عماد  أقدم  بيانها  في  السعودية  الداخلية  وقالت 
بآلة  املسلح  اإلرهابي  بالهجوم  املنصوري،  عبدالقوي 
في  املشاركة  االستعراضية  الفرق  إحدى  على  حادة 
موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس األمن، 
احلضور  في  والرعب  الفوضى  وإحداث  الناس  وترويع 
في  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم  قادة  أحد  من  بتكليف 
في  معه  واشتراكه  التنظيم  لذلك  وانتمائه  اليمن 
القتال”. يأتي هذا احلكم بعدما كانت السعودية حترم 
و متنع  أقامة اي شكل من أشكال الفن ، ومنذ تولي 
االمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد و سمح 
بعض  دفع  مما  املسرح  و  والسيمنا  الفنون  ببمارسة 
فجاء  فنون،  فرقة  علي  االرهابي  بالهجوم  املتشدين 
احلكم احملكمة سريع و قاسي بأعدام من هاجم الفرق 

الفنية .
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طالعتنا جريدة املصري اليوم علي مدار ايام متتالية بعدة 
مقاالت مت نشرها علي اجلريدة الورقية ومت اعادة نشرها 
عبر الوقع االلكتروني للجريدة عبر شبكة االنترنت وقد 
تضمنت تلك املنشورات مقاال لكاتب عمود ينشر باسم 

مستعار »نيوتن« حتت عنوان استحداث وظيفي.
اإلعالن عن وظيفة  يتم  االتي: عادة  املقال  وتضمن هذا 
لنعكس  شغلها.  يريد  من  كل  إليها  ليتقدم  شاغرة 
هذه املعادلة اليوم. باقتراح وظيفة نتمنى استحداثها، 
»حاكم  هى  لها  وأتصدر  اقترحها  التى  والوظيفة 

سيناء«.
مدة التعاقد ٦ سنوات، متجاوزا مهام احملافظ. فاحملافظ 
مقيد بالوزارات املتلفة. فالزراعة فى احملافظة حتت رعاية 

وزارة الزراعة. وهكذا.
التام  االستقالل  تتطلب  »الوظيفة  املقال  اكمل  و 
في  االستثمار،  في  السائدة  القوانني  بيروقراطية  عن 
ميزانية  عن  االبتعاد  مطلوب  مثاًل  األراضى  استخدام 
الدولة لن يجمع اإلقليم بالدولة إال السياسة اخلارجية 

والدفاع املسؤول عن حماية احلدود«.
ولن  الدولة،  ميزانية  عن  االبتعاد  »مطلوب  أنه  وأضاف 
والدفاع  اخلارجية  السياسة  إال  بالدولة  اإلقليم  يجمع 

املسؤول عن حماية احلدود«.
وقوانني  نظم  اختراع  فى  وقًتا  نضيع  »لن  الكاتب  وقال 
دول  فى  املطبقة  والقوانني  النظم  سنستعير  جديدة، 

ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ«.
)عزيزى  عنوان  حتت  اخر  مقال  بنشر  اجلريدة  وقامت 
وظيفة«(  »استحداث  مقالك  فى  عليك..  نيوتن..عفارم 
قدمت فكرة مبليار دوالر على األقل، أنت تأتى مبا لم يأته 
باجلدية  أخذت  لو  مدهشة،  بالفعل  فكرة  قبلك،  أحد 
املستقبل ألجيال  الالزم لكانت كنز  والبحث  والدراسة 

لم تر النور بعد.
بأى  الثاني »فمساحتها كبيرة مقارنة  القمال  و اكمل 
محافظة مصرية بل إن مساحتها تفوق لبنان والكويت 
والثروات  السياحية  الكنوز  من  متلك  وأيضا  والبحرين، 
الطبيعية ما ال متلكة دولة كاملة، أرضها تكتنز باحملاجر 
والتى  باخليرات  مملوءة  أنها  أى  البيضاء  والرمال  والرخام 
أن  كما  األمثل  الوجه  على  استغاللها  نستطع  لم 
أحسنا  لو  العالجية  للسياحة  مناسب  مكان  سيناء 

استخدامها«.

امللس االعلى لتنظيم االعالم يستدعي اجلريدة والكاتب 
للتحقيق

استدعاء  اإلعالم في مصر،  لتنظيم  األعلى  امللس  قرر 
مقال  وكاتب  اليوم«  »املصري  جلريدة  القانوني  املمثل 
»وجدتها« املوقع باسم »نيوتن«، للتحقيق في ما نشر 

بعدة مقاالت حملت طبيعة انفصالية.
متتالية،  أيام   4 مدار  على  نشرت  قد  كانت  الصحيفة 
مقاالت حتمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر و اختیار 
حرة  منطقة  إلى  وحتويلها  وتدويلها  لها،  خاص  حاكم 

عاملية غير خاضعة للقوانني املصرية.
ناقشت  اجتماعا،  الشكاوي  جلنة  جانبهاعقدت  من 
خالله تقارير جلنة الرصد التي أكدت أن املقاالت املذكورة 
املوقع  ومت نشرها على  الورقية  اجلريدة  في  التي نشرت 
تخالف  مطالبات  حتمل  للجريدة،  الرسمي  اإللكتروني 
الدستور بعزل سيناء عن مصر وتعيني حاكم خاص بها 

وتهدد األمن القومي املصرى.
لرأيها  للمخالفني  بالغة  إهانات  املقاالت  كما تضمنت 

الرصد  تقارير  وأكدت  املطالبات،  هذه  على 
يعارض مطالبه  من  املقاالت وصف  كاتب  أن 
يصدرون  كاذبون«  و«  »مرجفون«  بأنهم 
»الوطنية  أمور  حول  طحني  بال  جعجعة 

والسيادة واالستقالل«.
رئيس  ميري  خالد  الصحفي  الكاتب  وكان 
عنوان  حتت  مقاال  كتب  قد  »األخبار«،  حترير 
السطور  فيه  ينتقد  مشبوهة«،  »صفقات 

املشبوهة لـ«نيوتن«.. ويطالب امللس األعلى بالكشف 
ما  وراء  يقف  ومن  وجنسيته  شخصيته  حقيقة  عن 

يكتبه.

موقف نقابة الصحفيني من مقال »نيوتن«
أعلن مجلس نقابة الصحفيني عن تلقيه عدة شكاوى 
من زمالء صحفيني للتحقيق فيما ورد باملقاالت املنشورة 
اليومي  بالعمود  اليوم«  »املصري  بصحيفة  مؤخرا 
باسم  الهوية  مجهولة  شخصية  واملوقع  »وجدتها« 

»نيوتن«، ويحمل عنوان: »استحداث وظيفة«.
الرسمية  اإلجراءات  كل  سيتخذ  أنه  امللس  وأكد 
البت  فى  والنظر  الشكاوى  هذه  بشأن  والقانونية 
لتحويلها للجنة التحقيق النقابية بعد مناقشتها في 

اجتماع امللس القادم وموافقته، طبًقا لقانون النقابة.
تقدمه  عن  النواب،  مجلس  عضو  السيد  حسن  أعلن 
جلنة  ورئيس  العال  عبد  على  للدكتور  أحاطة  بطلب 
مقال   بشأن  الصحفيني  نقابة  لرئيس  وتوجيه  األعالم، 
نيوتن الذى يتم نشرة فى جريدة املصرى اليوم الورقية. 
أمر  وأصدار  االمر  هذا  فى  التحقيق  بضرورة  مطالًبا 
بالقبض على هذا الشخص وحتويلة للنيابة أمن الدولة 
وتبث سموم  القومى  االمن  تخالف  ينشر مقاالت  النه 

داخل املتمع.

بالغ للنائب العام يطالب باحملاكمة الفورى لكاتب املقال
العام،  للنائب  ببالغ  السالم،  عبد  عمرو  احملامي  تقدم 
ضد رئيس مجلس ادارة جريدة املصري اليوم، رئيس حترير 
اجلريدة، الصحفي كاتب املقاالت باسم مستعار يدعي 

نيوتن املصري )مجهول الهوية(.
احتفال  موعد  اقتراب  مع  بالغه:  في  عبدالسالم  وقال 
حترير  بعيد  وجيشا  وشعبا  حكومة  املصرية  الدولة 
من  مهم  جلزء  الصهيوني  العدو  احتالل  من  سيناء 
أراضي الدولة املصرية التي ارتوت بدماء أبائنا من رجال 

اجليش املصري.
ضد  احلرب  مبواصلة  املسلحة  قواتنا  استمرار  ظل  وفي 
اإلرهابية  اجلماعات  ضد  الدولة  ربوع  شتي  في  اإلرهاب 
خيرة  من  جديدة  دماء  من  تقدمه  زالت  وما  املتطرفة 
والعرض  االرض  عن  دفاعا  والضباط  اجلنود  من  ابنائها 
تتوقف حتي كتابة  لم  والتي  والشعب  الوطن  وكرامة 

اننا فوجئنا في واقعة غريبة  اال  البالغ  هذا 
ان  يتخيل  وال  قبل  من  البالد  تشهدها  لم 
الوطن  لهذا  ينتمي  مواطن  اي  من  تصدر 
علي  عاش  قد  يكون  او  جنسيته  يحمل  او 
ارضها او شرب من نيلها او لدية ثمة انتماء 

لوطنه.
ولفت البالغ إلى أن ما مت نشره من قبل كاتب 
املقال حتت عني وبصيرة مالك اجلريدة ورئيس 
اخلطورة  شديدة  جنائية  جرائم  علي  احتوي  قد  حتريها 
املصري  القومي  لألمن  تهديد  من  تشكله  ملا  نظرا 
أراضة  وسالمة  ووحدنه  البالد  باستقالل  واملساس 
دويالت  عدة  الي  تقسيمها  طريق  عن  الدولة  وتفتيت 
باالضاقة  الدولة،  أضعاف  بهدف  مستقلة  اقاليم  او 
الي التحريض علي تغير مباديء الدستور ونشر وترويج 

االشاعات الكاذبة.

املقال  كاتب  ينتظرها  التى  القانونية  العقوبات  ما   
املعروف بــ » نيوتن«

اجلرية االولي:- املساس باستقالل البالد ووحدته وسالمة 
أراضيه

تنص املادة 77 فقرة أ من قانون العقوبات علي انه يعاقب 
املساس  إلى  يؤدى  فعال  عمدا  ارتكب  من  كل  باإلعدام 

باستقالل البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها.
أحكام  تعطيل  علي  بالدعوة  الترويج  الثانية:-  اجلرية 
من  أنه  حيث  الوطنية،  بالوحدة  واإلضرار  الدستور 
العقوبات  قانون  من  مكررا   8٦ املادة  لنص  طبقا  املقرر 
»يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، 
أو منظمة  أو هيئة  القانون جمعية  على خالف أحكام 
بأية  الدعوة  منها  الغرض  يكون  عصابة،  أو  جماعة  أو 
وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانني أو منع 
إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من 
الشخصية  احلرية  على  االعتداء  أو  أعمالها،  ممارسة 
التي  العامة  واحلقوق  احلريات  من  غيرها  أو  للمواطن 
كفلها الدستور والقانون، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو 
املؤقتة  الشاقة  باألشغال  ويعاقب  االجتماعي،  السالم 
كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها مبعونات 

مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
تزيد على خمس سنوات كل  ال  بالسجن مدة  ويعاقب 
من انضم إلى إحدى اجلمعيات أو الهيئات أو املنظمات 
الفقرة  أو العصابات املنصوص عليها في  أو اجلماعات، 
السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
السابقة  بالفقرة  عليها  املنصوص  بالعقوبة  ويعاقب 
كل من روج بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى لألغراض 
املذكورة في الفقرة األولى، وكذلك كل من حاز بالذات 
أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت، 
أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو حتبيذا أو شئ مما تقدم، 
إذا كانت معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها، وكل من 
أو التسجيل  أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع  حاز 
أو العالنية، استعملت أو عدت لالستعمال ولو بصفة 

وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

اجلرية الثالثة:- جرية نشر االخبار الكاذبة فيما يتعلق 
مبا مت نشره من أخبار كاذبة على خالف احلقيقة بان ارض 
االرهابية  للجماعات  مرتعا  واصبحت  مهجورة  سيناء 
ال  مدة  باحلبس  يعاقب   )20( )ب(   ٩8 املادة  تنص  حيث 
خمسني  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات  خمس  تتجاوز 

جنيها.

هل ميهد لــ »�سفقة القرن«؟.. 

وما العقوبات القانونية التى تنتظره؟!

رف�س جمتمعى و مطالبات باملحاكمة لــ “نيوتن” الداعى النف�سال �سيناء
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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تناوب احلكم في شمال افريقية عدد من الوالة، 
بالقتل، حتى  او  بالعزل  واليتهم  تنتهي  كانت 
اخلليفة  قبل  من  االغلب  بن  ابراهيم  تولى 
في  ابراهيم  ومات  الرشيد.  هارون  العباسي 
خالفة االمني، وخلفه ابنه عبد اهلل، وقال عنه 
وجها،  الناس  اجمل  من  كان   « انه:  عذاري  ابن 
وبعد   .« ظلما  واعظمهم  فعال،  واقبحهم 
االول،  اهلل  زيادة  اخوه  خلفه  سنوات  خمس 
ولم يكن افضل من اخيه، » فأساء السيرة في 
اجلند وسفك فيهم الدماء ». وكثرت في عهده 
احلروب االهلية، فثار عليه زياد بن سهل، وحاصر 
باجة، » فاخرج اليه زيادة اهلل العساكر فهزموا 
زيادا، وقتلوا من وجدوا معه على اخلالف، وغنموا 

االموال ». 
معاوية  بن  عمرو  عامله  عليه  ثار       وملا 
واجبره  حاصره  جيشا  اليه  بعث  القيسي، 
وولديه  عمرو  على  وُقبض  االستسالم.  على 
بحبسهم،  اهلل  زيادة  فامر  وسجمان،  ُحباب، 
ثم استدعى عمرا وحباب، فضرب بسيفه عنق 
ُحباب،  عنق  بضرب  امر  ثم  معاوية،  بن  عمرو 
وفي الصباح، » دعا بترس فوضع فيه الراسني؛ 
الراسني؟  هذين  اتعرف  فقال:  بسجمان  ودعا 
فقال: اعرفهما، وال خير لي في احلياة بعدهما. 
رؤوسهم  زيادة اهلل بضرب عنقه. وجعل  فامر 
في ترس. وشرب عليها في ذلك اليوم من اهل 

منادمته »)صـ 134- 137(.
وبعد  بتونس.  الطنبذي  منصور  عليه      وثار 
امر  الذي  اهلل  زيادة  جيش  انتصر  وقائع  عدة 
بهدم اسوار القيروان الن اهلها ساندوا منصور. 
وفي سنة 218 ه هزم فضل بن ابي عنبر خيل 
زيادة اهلل واستولى على تونس، ثم سار اليه ابو 
االغلب في جيش كثيف  بن  بن عبد اهلل  فهر 
حتى استردها. وفي سنة 221ه ابتدأت سلسلة 
من احلروب االهلية بسجلماسة بني ميمون بن 
املنتصر واخيه )صـ147(. وفي سنة 224ه، وجه 
عيسى  بقيادة  جيشا  االغلب  بن  العباس  ابو 
وزواغة،  لواته،   « قبائل  الى  االزدي  ريعان  بن 
قفصة  بني  اخرهم  عن  فقتلهم  ومكناسة، 

وقسطيلية »)صـ148(.
غلبون  بن  عليه سالم  ثار  231ه،      وفي سنة 
باجة؛ فبعث  الزاب. واستولى على  ملا عزل عن 
سفيان،  بن  خفاجة  اليه  االغلب  ابن  محمد 
بن  ازهر  اخرج  ثم  براسه.  اليه  وبعث  فقتله 
سالم من احلبس، وامر بضرب عنقه )صـ 149-

 .)151
سليم  بن  عمرو  استولى  234ه،  سنة      وفي 
هزمه  عامني،  نحو  وبعد  تونس،  على  القويع 
مقتلة  اصحابه  وقتل   « سفيان،  بن  خفاجة 
القويع، فضربت عنقه، وحمل  وادُرك  عظيمة. 
خفاجة  ودخل   .. االغلب  بن  محمد  الى  راسه 
مدينة تونس بالسيف يوم السبت لعشر خلون 
من ربيع االول وسبى فيها، وانصرف باجليش الى 

القيروان » )صـ151(. 
بن  محمد  بن  احمد  بن  ابراهيم  والية     وفي 
االغلب على افريقية، جاء العباس بن احمد بن 
طولون على راس ثمان مئة فارس وعشرة االف 
راجل من سودان ابيه الى برقة يريد اخراج بني 
االغلب واالستيالء على افريقية. ولكن تضافرت 
ما  وخسر  املطاف  اخر  فهزموه  اجليوش  عليه 

فرقه في الناس، مليون ومئتي الف دينار. 
بن  ابراهيم  فتك  كان   « ه،   268 سنة  وفي 
اطفالهم  وقتل  فقتلهم  الزاب،  باهل  االغلب 
»)صـ162(.      وفي سنة 278 ه، » ُعرض ديوان 
يسلم  ان  على  النصراني  سوادة  على  اخلراج 
رياسة  على  ديني  )اترك(  ألدَع  كنت  ما  فقال: 

انالها، فقطع بنصفني وصلب »)صـ166(.
    وفي سنة 279 ه ثارت على ابراهيم ابن احمد 
كل من تونس، واجلزيرة، واالربس، وباجة، وقمودة؛ 
وولوا على انفسهم من يدبر امورهم، » فصارت 
من  السودان  وقرَّب  موقدة.  نارا  عليه  افريقية 
قصره؛ وقد كان جمع منهم خمسة االف اسود 
... وفيها كانت وقائع اجنلت عن فتح تونس عنوة 
.. فانتهبت االموال، وسبيت الذرية، واستحلت 

الفروج » )صـ167(.
احمد(  )ابن  ابراهيم  امر  ه،   281 سنة     وفي 
متيم  بني  من  جماعة  بقتل  احلبشي  ميمون 

وصلبهم  فقتلهم  بتونس، 
اخلز  فكساه  بابها،  على 
وطوقه  والديباج  والوشي 
ثارت   ،283 وفي  بالذهب. 
عليه قبيلة نفوسة فحاربها 
انه  كما  اهلها.  جل  وقتل 
اهل  من  عشر  خمسة  قتل 
تاورغا، » وامر بطبخ رؤوسهم 
اكلها  يريد  انه  مظهرا 
 ،« رجاله  من  معه  ومن  هو 

فانفض الناس عنه، وُقتل بعد ذلك. )صـ174(. 
بن  العباس  ابو  حارب  284ه،  سنة       وفي 
مقتلة  منهم  فقتل  نفوسة،  قبيلة  ابراهيم 
فلما  مئة،  ثالث  نحو  منهم  واسر  عظيمة؛ 
وصل بهم الى والده ابراهيم بن احمد، قال له 
ابراهيم على  يا  : » لعنك اهلل  احد شيوخهم 
ظلمك وقتلك؛ فذبحه ابراهيم، وشق عن قلبه 
االساري  ببقية  يُفعل  ان  وامر  بيده؛  واخرجه 
كذلك حتى اتي على اخرهم. ونُِظَمت قلوبهم 

في حبال، ونصبت على باب تونس »)صـ175(. 
بن  ابراهيم  قتل   « عذاري:  ابن      ويضيف 
افريقية من قتل بطرا وشهوة  اهل  احمد من 
فممن قتل في هذه السنة اسحاق بن عمران 
.. قتله وصلبه. ومنهم حاجبه فتح،  املتطبب 
جميع  فيها  وقتل  مات.  حتى  بالسياط  ضربه 
فتيانه. وسبب ذلك انه كان كثير االصغاء الى 
انه  له  قالوا  وكانوا  والكهنة.  املنجمني  قول 
يكون  ان  وانه ميكن  العقل،  ناقص  رجل  يقتله 
فتى. فكان ابراهيم اذا راي احدا من فتيانه فيه 
هذا  قال:  سيفا؛  يتقلد  وحدة،  ونشاط  حركة 
هو صاحبي؛ فيقتله. فلما قتل منهم جماعة 
احلذر  فضمه  اليهم  استفسد  انه  قلبه  وقع 
هذا  في  فقتلهم  جميعهم  قتل  الى  منهم 
ثم  السودان.  عنهم  عوضا  واستخدم  العام. 
الصقالبة  للفتيان  عرض  ما  منه  لهم  عرض 
ثمانني  سنة  وفي  اجمعني.  السودان  فقتل 
ومئتني كان االيقاع برجال بلزمة .. فقتلهم عن 
دولة  انقطاع  اسباب  من  ذلك  وكان   .. اخرهم 

بني االغلب اذ كان اهل بلزمة في 
العرب  ابناء  من  رجل  الف  نحو 
افريقية  الى  الداخلني  واجلند 
وكان  وبعده.  افتتاحها  عند 
يذلون  وكانوا  قيس.  من  اكثرهم 
للقيام  السبيل  ووجدت  كتامة. 
االغلب  بني  على  الشيعي  مع 

»)صـ166(. 
احمد  بن  ابراهيم  اخبار      ومن 
انه » اخذ في قتل اصحابه  ايضا 
وحجابه حتى انه قتل ابنه املكني بابي االغلب. 
وقتل بناته. واتى بأمور لم يأت بها احد غبره ... 
فقيل انه افتقد منديال صغيرا .. فقتل بسببه 
ظن  لولده،  قتله  سبب  وكان  خادم.  مئة  ثالث 
منه، فضربت رقبته بني يديه صبرا. وقتل اخوته 

ثمانية؛ ضربت اعناقهم بني يديه.
   وكانت امه، اذا ولِدت له ابنة، اخفتها وربتها 
ست  منهن  عندها  اجتمع  حتى  يقتلها،  لئال 
له  فقالت  البدور.  كأنهن  جارية)ابنة(،  عشرة 
يوما وقد رات منه رقة: يا سيدي قد ربيُت لك 
وصائف مالحا واحب ان تراهن. قال: نعم. فلما 
راهن قالت له: هذه بنتك من فالنة؛ وهذه بنتك 
عند  من  خرج  فلما  عدتهن؛  حتى  فالنة؛  من 
وجئني  اليهن  امض  اسود:  له  خلادم  قال  امه 
برؤوسهن ... فقتلهن واخذ رؤوسهن وجاء بها 
قبحه  يديه؛  بني  فطرحها  بشعورهن  معلقة 
واغلق  احلمام  فتيانه  من  كثيرا  وادخل  اهلل. 
عليهم باب البيت السخن فماتوا فيه جميعا. 

واخباره كثيرة في هذا املعنى »)صـ 167(.
     ثم مات ابراهيم بن احمد االغلب، فاستراح 
الناس من سيفه، وخلفه ابنه ابو العباس. ومنا 
االستقالل  يريد  الثالث  اهلل  زيادة  ابنه  ان  اليه 
بامللك فحبسه، ثم قتل ابو العباس بعد تسعة 
غلمانه،  من  اثنني  يد  على  واليته،  من  اشهر 
له  استتب  فلما  احلبس،  من  اهلل  زيادة  وحررا 
وصلبهما  وارجلهما  ايديهما  بقطع  امر  االمر، 
ابا  واخاه  ابواب تونس. وقتل اعمامه  على احد 

عبد اهلل االحول )صـ180(. 
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دولة االغالبة

األعداد  في  تكلمنا  أصدقائي، 
تسعة  عن  السابقة  الثالثة 
أكثر  أو  واحد  يؤدى  قد  أسباب 
منها إلى الطالق، واليوم سوف 
ثم  األسباب  بقية  نستكمل 

نبدأ فى األعداد القادمة توضيح كيف ميكن أن 
أن حتدد  أن هناك مشكلة، وكيف ميكن  تعرف 
أنت نوع املشكلة والظواهر التى تصاحب تلك 
املشكلة. دعونا اليوم نكمل ثالثة أسباب أخرى 
زوجية  عالقة  فى  وجدت  إذا  اخلطورة  في  غاية 
فتأثيرها كارثى ال محالة، وأول أسباب اليوم هو 
اختالف الثقافة اجلنسية بني الزوجني، وهى رمبا 
فقط  ليس  رئيسى  وسبب  املشاكل  مشكلة 
للطالق ولكن أيضا للخيانة الزوجية، واملقصود 
هنا إختالف أوعدم توافق الثقافة اجلنسية بني 
الزوج  يكون  أن  املمكن  من  أنه  مبعنى  الزوجني 
في  للتعامل  عديدة  وطرق  أفكار  عنده  مثالً 
األخر  اجلانب  علي  بينما  احلميمية،  العالقة 
لديها  ليس  أو  متقبلة  غير  الزوجة  تكون 
أنفسنا  مع  صريحني  ولنكن  مباشرة.  فكرة 
االرضية  الكرة  وجة  على  شخص  كل  فاليوم 
اإلنترنت ومشاهدة بعض  الدخول على  ميكنه 
أو  بأرادتة  ذلك  كان  االباحية، سواء  املواقع  من 
بغير ارادتة عن طريق االعالنات التى تأتى على 
الزوجني  أحد  الكومبيوتر، وقد يكون  أو  املوبيل 

قبل الزواج له أصدقاء يتكلمون 
كثيراً فى مثل تلك املواضيع أو 
شخصياً  أختبر  قد  يكون  قد 
هذة العالقة قبل الزواج بشكل 
يريد  قد  الزواج  وعند  محرم، 
نفس القدر من االستمتاع فى العالقة ولكنة 
اليجدها لسببني األول اخلوف من الطرف اآلخر  
حتى ال تهتز صورته فى نظره والسبب الثانى 
قد يكون جهل الطرف الثانى متاماً بطرق وآليات 
سيكون  األطرف  أحد  وبالتالى  العالقة،  تلك 
روتني،  مجرد  لة  احلميمية  العالقة  موضوع 
عن  لنفسة  يبحث  أن  يحاول  فشيء  وشىء 
طريق خارج أطار الزواج وتُولد اخليانة وتنكسر 
الرابطة املقدسة ويسير الزواج فى الطريق ذات 

االجتاة االجبارى واحملزن 
والبخل  البخل  هو  اليوم  لهذا  الثانى  السبب 
فقط  ليس  فهو  كثيرة  معانى  له  الزواج  فى 
البخل  مشكلة  أصل  هو  الذى  املادى  البخل 
فالزوج  االخر.  الطرف  واشمئذاذ  إرهاق  فى 
سجن  إلى  الزواج  يحول  البخيلة  الزوجة  أو 
البخل  على  دالالت  هناك  تكون  وغالباً  ونكد 
لدية  اآلخر  الطرف  يكون  ولذلك  الزواج  قبل 
الطرف  ومشكلة  االختيار  هذا  عن  مسؤولية 
نبالغ  ولن  تغييره  الميكن  تقريباً  أنه  البخيل 
وصفاتة  مستحيل  شبة  تغييره  أن  قلنا  إذا 

وهى  واضحة  تكون  الزواج  قبل 
العامة  باملناسبات  األهتمام  عدم 
باملنظر  االكتراث  وعدم  واخلاصة، 
األقل  اخلروج يكفيه  اخلارجى عند 
دون  بذاتة  واالهتمام  القليل  من 
الطرف اآلخر. أما بعد الزواج يكون 
اآلخر  الطرف  مع  خالف  في  دائماً 
عن أى مصروفات حتى األساسية 
مسؤوليتها  يُحمل  ودائما  منها 

فبعض  عاطفياً  البخل  يكون  وقد  لغيره. 
األزواج خصوصاً يكونوا بطبيعتهم بخالء على 
وقد  وحبهم،  مشاعرهم  إظهار  فى  زوجاتهم 
تفتقر الزوجة لهذه العواطف وقد تبحث عنها 
وأيضاً قد يكون بخل فى العطاء وبذل مجهود 
املنزلية  األعمال  احلياة مثل  أولويات  ترتيب  فى 
وكلنا  واألصدقاء  األهل  وإفتقاد  األبناء  وتربية 
ومع  التحمل  من  طاقة  انسان  لكل  أن  نعلم 
ألزوجاتهم  الرجال  حتمل  يكون  البخل  صفات 
البخالء أكثر بكثير من العكس، أنا حقيقة ال 
أعرف السبب ولكنى أعتقد أن املرأة بطبيعتها 

متيل للحياة الرحبة والبذخ 
العالقة  فى  امللل  هو  اليوم  لنا  سبب  آخر 
قصة  لكم  أحكى  ودعونى  واألسرية،  الزوجية 
حدثت في إحدى محافظات الصعيد أختم بها 
امللل كان فى مدينة فى  مقالى وتشرح فكرة 

بعضهما  مقابل  فى  بيتني  الصعيد 
لصيدلى  واالخر  طبيب  ألسرة  واحد 
واألم  األب  من  مكونة  الطبيب  أسرة 
هذة  وتعيش  وبنت،  األوالد  من  وأثنني 
لهم  يسمع  ال  تام  هدوء  فى  األسرة 
النوم  وقت  فى  منضبطني  صوت 
كل  يأكل  بدراستهم،  جداً  مهتمني 
أفراد  باقى  ينتظر  وال  مبفردها  واحد 
املذاكرة،  وقت  على  حفاظا  األسرة 
وقلما يتكلمون مع بعضهم وعندما يتحدثون 
يعامل  الزوج  بعضهم  مع  جداً  بإحترام  يكون 
الرسمية،  الصفة  إلى  يقترب  بإحترام  الزوجة 
ولم يتشاجرا ابداً وأبنائهم من املتفوقني دائماً. 
األب  من  مكونة  فاالسرة  املقابل  البيت  أما 
من  ضجيجهم  وتسمع  وبنتني  وولدين  واألم 
أى مكان. ومقدس عندهم ان يتناولون الطعام 
تسمع  الطعام  تناولهم  وأثناء  بعضهم  مع 
مشاجرات بني أفراد األسرة ثم تسمع ضحكات 
مع  يتشاجر  قد  الزوج  بكاء.  أيضا  تسمع  وقد 
وكأنة  بندية  أوالدة  مع  ويتعامل  كثيراً  زوجته 
التعليمى،  ومستواهم  عمرهم  نفس  من 
فوق  وأيضاً  جيد  وبعضهم  متفوق  بعضهم 
وأنشطة  كثيرين  أصدقاء  لهم  املتوسط، 
مختلفة. فى العدد القادم سأحكى لكم عن 

ماحل باألسرتني ولكم أن تتخيلوا

الطالق يف املهجر... ما اال�سباب؟ )4(
بقلم: جمدي حنني
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يحررها سمير اسكندر 

مهاجم ريال مدريد اأمام النيابة!

يدلي مهاجم ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، بشهادته أمام النيابة العامة في 
الذي كان  املنزلي  بانتهاك احلجر الصحي  بلغراد بعد ضبط الشرطة له متلبساً 

يتعني عليه قضائه بعد عودته إلى بالده قادماً من إسبانيا.
وطلبت الشرطة إلى النيابة في ١٩ من الشهر املاضي إدانة الالعب خلرقه احلجر 
البالد  خارج  من  العائدين  الصرب  املواطنني  جميع  به  يلزم  الذي  املنزلي  الصحي 

وحتديداً من منطقة ذات معدالت إصابة مرتفعة بفيروس كورونا املستجد.
يكن  لم  بأنه  متذرعاً  الصيدلية،  إلى  توجه  قد  كان  أنها  ادعى  قد  يوفيتش  وكان 
أنه يكن اخلروج مرة يومياً لشراء احلاجات  بلوائح احلجر الصحي وظن  دراية  على 

األساسية.
اإليطالي  أسكولي  نينكوفيتش العب  نيكوال  أن  أيضاً،  احمللية  بينك  إذاعة  وتؤكد 
والذي يتواجد بنفس املوقف، حيث يواجه الالعبان عقوبة تتراوح بني غرامة مالية 

بألف و27٥ يورو والسجن ثالث سنوات.
جدير بالذكر أن هناك أربعة آالف و873 مصاباً بفيروس كوفيد-١٩ في صربيا، و٩٩ 

حالة وفاة.

أولى  القدم  لكرة  اإليطالي  االحتاد  بدأ 
الكرة،  مالعب  الى  احلياة  عودة  خطوات 
إليطاليا،  »كورونا«  فيروس  اجتياح  بعد 
الرياضي منذ  مما تسبب بتعليق النشاط 
، ليضع خطة لضمان استئناف  ٩ مارس 

مباريات الدوري هذا املوسم.
جرافينا،  غابرييل  االحتاد،  رئيس  حتدث 
استئناف  بشأن  طبية،  علمية  جلنة  مع 
املباريات، ومت االتفاق على استئناف مباريات 
الدرجة األولى أوال، لتبدأ الحقا منافسات 
نقل  ما  والثالثة، بحسب  الثانية  الدرجة 

موقع Goal بنسخته اإليطالية.
هدفه  االتفاق  هذا  فأن  املوقع  وبحسب 
الالزمة  االختبارات  جميع  إجراء  تسهيل 
على كل الفرق واملوظفني، وصرح جرافينا: 
عن  نبحث  ال  أننا  يؤكد  اإلجراء  “هذا 

مسارات جانبية لعودة املسابقات”.
تخفيف  املتوقع  من  أنه  املوقع  وذكر 
إجراءات اإلغالق الوطني في إيطاليا يوم 3 
مايو املقبل، األمر الذي قد يسمح لألندية 

بخوض تدريباتها.
كيفية  نبحث  “نحن  جرافينا  وأضاف، 
احلياة  تعود  عندما  اللعب،  إلى  العودة 
مجددا،  بإيطاليا  القطاعات  كل  في 

ولألبد:  مرة  أقولها  القدم،  كرة  ستعود 
الوقت،  ولدينا  البطولة،  استكمال  علينا 
واالحتاد  احلكومة  معاً،  القرار  سنتخذ 
املسابقة سيفيد  استئناف  واألطباء، ألن 

نظامنا بالكامل”.
املباريات  وفي سؤال حول إمكانية خوض 
“قد  جرافينا  أجاب  واحدة،  مدينة  في 
البالد،  ليس في شمال  ذلك، لكن  يحدث 
فقط،  واحدة  مدينة  في  اللعب  يكن  ال 
نفسه  امللعب  في  مباريات   ١0 تلعب  أن 
سنحتاج  صعبا،  أمرا  يبدو  أسبوع  خالل 
البطولة  توقف  رياضيا،  مركزا   20 أيضا 
وهناك  اخلالفات،  من  سلسلة  سينشئ 
على  األندية  بعض  من  حتذيرات  بالفعل 

طاولتي”.

الدوري االإيطايل يع�د... احتاد الكرة يبداأ 

اأوىل خط�اته ال�ستئناف البط�لة

رئي�س »الزمالك« يهدد 

بان�سحاب 41 ناديا من الدوري امل�سري

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك املصري، بانسحاب ١4 ناديا من الدوري.
التي تدير احتاد الكرة  وجاءت تصريحات منصور بعد قرار عمرو اجلنايني، رئيس اللجنة املؤقتة 

حاليا، مبعاقبة إمام عاشور العب الزمالك.
وأضاف رئيس الزمالك أن اجلنايني يحارب النادي األبيض، ويتخذ قرارات ضده منذ قدومه وتوليه 

املهام في احتاد الكرة.
مباراة  في  الزمالك  العب  شيكاباال  لها  تعرض  التي  العنصرية  من  اجلنايني  عمرو  »أين  وتابع 

السوبر املصري األخيرة بني الزمالك واألهلي باإلمارات«.
لنادي  األين  الظهير  النقاز  حمدي  التونسي  تصريحات  على  منصور  علق  متصل  سياق  وفي 
سودوفا الليتواني، التي ادعى فيها بصدور حكم لصاحله بتغرمي القلعة البيضاء، وذلك عقب 
رحيله عن الزمالك دون فسخ التعاقد، بسبب تأخر النادي في دفع مستحقات الالعب ملدة 4 

أشهر.
إنه  مبا  املفروض  اتصل في مداخلة مع أحمد شوبير  النقاز  أن حمدي  وأوضح منصور »علمت 

إعالمي أن يسمع من الطرف الثاني«.
ولفت إلى أن »حمدي النقاز طلب فسخ تعاقده، اسألوا مواطنه فرجاني ساسي وسيخبركم 
أنه كان يريد العودة للزمالك، لكن رفضنا ألنه هارب وخائن وسنحصل على تعويض منه ولم 

يصل لنا أي خطاب من الفيفا«.
وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تقدم بشكوى ضد األهلي لدى فيفا بسبب هتاف جماهيره ضد 

محمود شيكاباال العب الزمالك في مباراة السوبر األخيرة باإلمارات.
واستكمل »هناك قضية في االحتاد الدولي بسبب الهتاف ضد شيكاباال في السوبر، لن نترك 

حق العب عندنا«.

الوطني  املعهد  مدير  أكد 
لألمراض املعدية في الواليات 
املتحدة أنتوني فاوتشي، أن 
ملعاودة  األساسي  الشرط 
في  الرياضية  النشاطات 
حالياً  واملتوقفة  البالد، 
فيروس  تفشي  بسبب 

دون  من  إقامتها  سيكون  املستجد،  كورونا 
مشجعني.

املسؤولني  أبرز  من  يعد  الذي  فاوتشي  ورأى 
»كوفيد-١٩«  تفشي  العاملني على مكافحة 
املستشارين  ومن  املتحدة،  الواليات  في 
األساسيني للرئيس دونالد ترامب في هذا املال 
الصحافية  إيجازاته  في  جانبه  إلى  ويحضر 
بشأن املرض الذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف 
األربعاء،  حتى  املتحدة  الواليات  في  شخص 
للناس  سريعة  اختبارات  إجراء  إمكانية  أن 
النشاط  عودة  متطلبات  من  أيضاً  ستكون 

الرياضي إلى طبيعته.
وقال الطبيب في تصريحات لبرنامج »غود الك 
بذلك  القيام  أجل  من  طريقة  »ثمة  أمريكا«: 
إلى  أي كان  النشاطات(، عدم حضور  )معاودة 
املالعب، وضعهم )الرياضيني( في فنادق كبيرة 

كلما أرادوا اللعب«.
لكن  جيدة،  رقابة  حتت  »ضعوهم  وأضاف: 
أخضعوهم للفحوص، كل أسبوع على سبيل 
بنقل  يتسببوا  لن  أنهم  من  وتأكدوا  املثال، 
العدوى إلى بعضهم البعض أو إلى عائالتهم، 

ودعوهم ينهون املوسم«.
وتسبب وباء »كوفيد-١٩« بتعليق النشاطات 
اختالف  على  املتحدة  الواليات  في  الرياضية 
من  العظمى  الغالبية  حالها كحال  أنواعها، 

النشاطات املماثلة حول العالم.
بعض  أن  إلى  الصحافية  التقارير  وتشير 
رابطة  مثل  األمريكية،  الرياضية  الرابطات 
منذ  املتوقف  للمحترفني،  السلة  كرة  دوري 

بعد  )آذار(  مارس   ١١ مساء 
بني  أولى  إصابة  اكتشاف 
رودي  )الفرنسي  الالعبني 
جاز(،  يوتا  من  غوبيرت 
استئناف  إمكانية  تدرس 
املوسم خلف أبواب موصدة 
وفي  املشجعني،  وجه  في 
جزر  أو  فيغاس  الس  مدينة  مثل  واحد  مكان 

البهاماس.
اقتراحات مماثلة  إلى وجود  التقارير  كما تشير 
لعودة املنافسات من دون جمهور، في رياضات 
الواليات  في  واسعة  بشعبية  حتظى  أخرى 
املتحدة، مثل الهوكي على اجلليد وكرة القدم 

والغولف.
وتأتي هذه االقتراحات في ظل حتذير مسؤولني 
جتمعات  إلقامة  توجه  أي  من  محليني 
التي  البالد  في  الراهن،  الوقت  في  جماهيرية 
بـ«كوفيد-١٩« من  أصبحت األكثر تأثراً عاملياً 

حيث عدد الوفيات.
دي  بيل  نيويورك  مدينة  بلدية  رئيس  وقال 
بالزيو إن »هذه األحداث الكبيرة )مثل احلفالت 
املوسيقية أو املباريات الرياضية( يجب أن تكون 
ما  آخر  إقامتها،  نعاود  التي  النشاطات  آخر 
أو  أو عشرين  هو جمع عشرة  به  القيام  نريد 

خمسني ألف شخص في مكان واحد«.
سيكون  »هذا  إن:  إن  سي  لقناة  وأضاف 
أنه  أعتقد  لذا  االجتماعي،  للتباعد  معاكساً 

لن يحصل قبل فترة طويلة«.
وكان رئيس بلدية لوس أجنليس إريك غارسيتي 
تضم  التي  مدينته  أن  من  اإلثنني  حذر  قد 
ال  قد  الكبيرة،  األندية  من  العديد  مالعب 
املشجعني  بحضور  رياضي  نشاط  أي  تشهد 

قبل العام 202١.
نشاطات  إقامة  عن  سؤال  على  رداً  وأوضح 
من هذا النوع خالل الفترة املتبقية من العام 

احلالي: »سيكون من الصعب جداً رؤية ذلك«.

الريا�سة االأمريكية قادرة على الع�دة لكن دون جمه�ر
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وإذا  األّول،  العام  بلوغهم  عند  األطفال  لدى  األسنان  تظهر 
لم تظهر بعد جتاوزهم هذا العمر تشعر األم بالقلق، واجلدير 
ذكره أّن تأّخر ظهور األسنان ال يعني عدم وجودها حتت اللثة؛ 
بعد، ولكنها تصبح مشكلة  إّن وقت ظهورها لم يحن  بل 
تظهر  ولم  وشهر  السنة  عمر  الطفل  جتاوز  إذا  حلل  حتتاج 
بالبحث عن األسباب  تبدأ  أن  أسنانه بعد، وقتها ُيكن لألّم 
التي أّدت إلى تأخير ظهورها، واللجوء إلى الطبيب حلّل هذه 
املشكلة. سنتحّدث خالل هذا املقال عن أسباب تأّخر ظهور 

األسنان، وطرق العناية بها.

أسباب تأخر ظهور األسنان
الغذائية  العناصر  من  كافية  كمّياٍت  الطفل  تناول  عدم 
تعّد  والتي  كالفيتامنيات،  األسنان  وصحة  لنمّو  الضرورية 
قوية  وبنية  طبيعّية،  أسنان  على  للحصول  جداً  مهّمًة 

متماسكة. 
يؤدي  ممّا  الطفل،  لدى  أو مرض معني  وجود مشكلة صحية 
عام،  بشكل  الطبيعي  الصحي  منوه  في  خلل  حدوث  إلى 

وعلى أسنانه بشكل خاص.
األقارب، حتديداً  أحد  املوروثة من  اجلينات  أو  الوراثية  العوامل 
القلق  إلى  يحتاج  وال  جداً  طبيعيٌّ  األمر  وهذا  األم،  أو  األب 

والتوتر. 
عدم حصول الطفل على أطعمة متنّوعة بكمياٍت مناسبة؛ 
إلى عناصر متنّوعة ومختلفة؛ كي تنمو  ألّن األسنان حتتاج 

وتظهر بشكلها الطبيعّي.

عالمات تأخر األسنان
جتاوز  بعد  الكالم  على  القدرة  حّتى  أو  الصوت  إصدار  تأخر 
في  الطفل  يبدأ  أن  املعتاد  من  إّنه  حيث  العمر؛  من  السنة 
هذا العمر بإصدار أصوات وكلمات غير مفهومة، أو الضحك 

بصوٍت مرتفع. 

عدم القدرة على املشي، أو الوقوف 
حتديداً في عمر سنة وستة أشهر؛ 
حيث إّن معظم األطفال يتمّكنون 
بلوغهم عامهم  الوقوف عند  من 

األول. 
األلعاب  جذب  على  القدرة  عدم 
يبدأ  حيث  أشهر؛  ستة  عمر  في 
بالتقاط  العمر  هذا  في  الطفل 

األلعاب، أو الوصول إلى قدميه.
 قلة توازن عضالت اجلسم والتي تُسّبب تأّخراً في النمو.

عالج تأخر ظهور األسنان
لالطمئنان  الالزمة  الفحوصات  إلجراء  الطبيب  مراجعة   
أسباب مرضّية  وجود  والتأكد من عدم  الطفل،  على صّحة 

كقصور الغدة الدرقية. 
إجراء فحص الكالسيوم الضرورّي للتأّكد من صحة األسنان.
إعطاء العالج املناسب في حال كان هناك سبٌب واضٌح لذلك.

تأخر ظهور األسنان

تركيز ك�رونا على االأ�سطح يقل اإىل 

الن�سف خالل �ساعات

عن  كورونا  عدوى  انتقال  خطر  إن  جديدة  دراسة  نتائج  قالت 
الرغم  على  قليل  الطعام  وعبوات  الطرود  أسطح  ملس  طريق 
من أن الفيروس يعيش على بعضها يوماً كامالً، وعلى األسطح 
الفيروس  تركيز  انخفاض  إلى  ذلك  ويرجع  أيام.   3 حتى  املعدنية 

على األسطح إلى النصف خالل ساعات قليلة.
تركيز الفيروس يقل إلى النصف على األسطح املعدنية بعد ٥.٦ 

ساعة، وعلى البالستيك بعد ٦.8 ساعة
ونشرتها  هارفارد  جامعة  في  أجريت  التي  الدراسة  وأوضحت 
إلى  يقل  الفيروس  تركيز  أن  ميديسن«  أوف  جورنال  »نيوإجنالند 
النصف على األسطح املعدنية بعد ٥.٦ ساعة، وعلى البالستيك 

بعد ٦.8 ساعة.
املنزل  إلى  الطرد  بتوصيل  قام  من  كان  لو  حتى  أنه  ذلك  ويعني 
وقدرته  سطحه  على  امليكروب  بقاء  فاحتمال  بالفيروس  مصاباً 
على االنتشار ال تُذكر. لكن يُنصح بإبقاء الطرد ليوم كامل قبل 

فتحه لضمان خلوه متاماً من الفيروس.
بإبقاء  فُينصح  والفواكه  واخلضروات  للبقالة  بالنسبة  أما 
أو  إذا لم تكن متعجالً في استعمالها،  املشتريات بضع ساعات 

مسح العبوات مبنديل مبلل بالكحول املطّهر.
عبر  ينتقل  ألنه  بالصابون  غسالً  والفواكه  اخلضروات  حتتاج  وال 
القشرة ويسبب القيء والدوخة عند تناوله، وإمنا يكفي غسلها 
أكثر  العضوية  األسطح  يعيش على  ال  الفيروس  ألن  باملاء جيداً 

من 20 دقيقة. 

هل يجب على 

االأطفال ارتداء 

الكمامات؟

السن  كبار  أن  حني  في 
يعانون  الذين  واألشخاص 
كامنة  صحية  حاالت  من 

فإن  كورونا،  عدوى  جراء  حادة  بأعراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم 
األطفال ليسوا في مأمن من الوباء أيضاً.

وعلى الرغم من أن األطفال أقل عرضة لإلصابة بأعراض شديدة، 
إال أنهم قد يحملون املرض ويساهموا في نقله لآلخرين، لذا ال بد 

من أخذ االحتياطات الكافية إلنقاذ األطفال من العدوى.
يركز  منها،  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مركز  أن  وفي حني 
على أهمية التباعد االجتماعي إلنقاذ األطفال من الوباء، يوصي 
ألن  العامني،  سنهم  يتجاوز  أن  بشرط  كمامات  بارتداء  اخلبراء 
أكثر عرضة  يكونوا  قد  عامني  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال 

لالختناق بالكمامات.

ما ن�ع الكمامات التي ميكن اأن يرتديها االأطفال

يوصي اخلبراء بعدم السماح لألطفال باخلروج من املنزل، ومع ذلك، 
إذا لم يكن لديك خيار آخر سوى اصطحاب طفلك معك، فمن 
بعض  توفر  ببطانية  الرضع  األطفال  عربة  تغطية  املستحسن 

احلماية وتسمح لهم بالتنفس.
السيطرة  مركز  يوصي  الثانية،  سن  فوق  لألطفال  بالنسبة 
القماش، مع  أقنعة من  بارتداء  بالسماح لألطفال  على األمراض 
باملاء احلار والصابون بشكل جيد وجتفيفها  احلرص على غسلها 
األطفال  مالمسة  عدم  من  التأكد  إلى  إضافة  االستخدام،  قبل 
للكمامة ولوجوههم، لتجنيبهم التقاط العدوى، وفقاً ملا ورد في 

صحيفة تايز أوف إنديا أونالين. 

جرث�مة 

ت�سبب قرحة

باري  الدكتور  يفيد 
جامعة  من  مارشال 
شارلوتسفيل  في  فرجينيا 
جرثومة  هناك  أن 
 Campylobacter تدعى:
اكتشفت   ””pyloridis
في  تساهم  أن  يكن  حديثاً 
الهضم  بعسر  االصابة 
الهضمية.  والقرحة  املزمن 
كثيرون  كان  “رمبا  ويضيف: 
هضم  بعسر  املصابني  من 
في  التهاباً  يعانون  مزمن 
هذه  سببه  املعدة  بطانة 
مارشال  وقد عثر  اجلرثومة.” 
من   ٦0 في  اجلرثومة  على 
بعسر  مصاب   ١00 أصل 
 ١07 أصل  من  و٩٩  الهضم 
العفجية  بالقرحة  مصابني 
عشري(  االثني  املعي  )في 
مصاباً   40 أصل  من  و28 
يقدر  وهو  املعدية.  بالقرحة 
من  املئة  في  خمسني  أن 
املتوسطي  االصحاء  الناس 
لهذه  تعرضوا  قد  العمر 
العدوى  أن  ويبدو  اجلرثومة. 
االعلى  واجلزء  املعدة  جتعل 
حساسني  االمعاء  من 
من  العادية  للكميات  حتى 

احلمض املعدي. 
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مما  بأكثر  دنياي وفي سنوات حياتي  لقد تغيرت 
يكنني أن أستوعب. وال زلت أذكر ومنذ عشرات 
وعنوانه  لبناني  ملؤلف  كتابا  قرأت  وقد  السنني 
أفاق املستقبل وقال فيه أحس أنني وقد بلغت 
في  ولدت  قد  أنني  عاما  خمسون  العمر  من 
منتصف التاريخ فاملترعات التي شاهدتها منذ 
وعلي  قبلها  اختراعه  مت  ما  كل  تعادل  والدتي 
طول تاريخ نشأة البشر  ويوم كتب املؤلف ذلك 
حتي  وال  يذكر  شيء  هناك  يكن  لم  الكتاب؛  

التلفاز.   
مدير  تقدم  عشر  التاسع  القرن  نهاية  وفي 
لسبب  باستقالته  األمريكية  االختراعات  براءة 
عجيب ذلك النه ال يظن أنه يكن إختراع شيء 

ذو قيمة أكثر مما مت إختراعه حتي ذلك الوقت. 
أما عني فلقد عشت زمانا كنا نستمع فيه إلي 
الراديو ملذيع يصف فيلما إلسماعيل يس من دار 
للسينما ونحن نسمع حوار املمثلني وهو يصف 
لنا املشهد وحركات إسماعيل يس املضحكة، 
العمالقة  التليفزيونات  شاشات  أصبحت  واألن 
عالية  ملونة  آفالما  تعرض  املنازل  معظم  في  

النقاء جدا وثالثية األبعاد.  

كّنا نذهب إلي السنترال لعمل مكاملة حملافظة 
أمريكا  أو  الوروبا  املكاملة  كانت  اذا  أما  أسيوط 
خط  يفرغ  حتي  لساعات  اإلنتظار  علينا  فكان 
بضعة  ذلك  لقاء  وندفع  البحري  الكابل  في 
االن  أما  الواحدة  للدقيقة  دوالرات  او  جنيهات 
بالصوت  الذكية  التليفونات  في  نتكلم  فنحن 
وباملان،  بذلك  القرار  اتخاذ  ثانية  في  والصورة 
موضوع  هو  ؟  هو  ماذا  الذكي  التليفون  وهذا 
كل  هو  التليفون  هذا  والثانية  األولي  املقالتني 

شيء.  
نوع  من  كان  محمول  تليفون  أول   : ملحوظة 
ناسا  وكالة  بني  كانت  مكاملة  وأول  موتوروال 
الفضائية وارم ستروجن حلظة أن وضع قدمه علي 
سطح القمر في 20 يوليو سنة ١٩٩٦ وحلظتها 
عظيمة  خطوة  إلنسان  صغيرة  خطوة  قال 
للبشرية وقد كان صادقا فقد كان أحد نتائجها 
هو إختراع التليفون احملمول والذي مت تطويره إلي 

 Smart phone التليفون الذكي
عن  اهلل  باذن  وغدا  اليوم  مقالة  في  وأتكلم 
بعض من خصائص هذا التليفون فهو باإلضافة 

لكونه تليفونا لإلتصاالت فهو  : 

- كاميرا تلتقط صور غاية في الوضوح وترسلها 
وأتذكر  التقاطها  حلظة  االرض  أقاصي  إلي 
ونذهب  الباهتة  الصور  فيه  نلتقط  كّنا  يوما 
في  ونرسلها  أيام  بعد  ونتسلمها  لتحميضها 

أيام ملن نريد من أحبائنا وعبر البريد . 
أفلست   التكنولوجي  ذلك  بسبب   : ملحوظة   
وهي شركة  زماننا   في  التصوير  أكبر شركات 

كوداك.  
عالية  للفيديو  كاميرا  هو  الذكي  التليفون   -
عرض  وتعيد  أضاءة  أقل  وفي  تلتقط  التقنية 
إما  احلال  وفي  أردنا  وترسله حيثما  ما سجلناه 
للفيديو  بكاميرا  احدنا يسك  زماننا فكان  عن 
بجهاز  وثالث  اإلضاءة  مبصابيح  واألخر  ضخمة 
وكان  بالعرض  بالتسجيل والحقا  ضخم خاص 
وقتها ذلك يثل - ومع تخلفه الشديد - إعجازا 

علميا  
تلفاز  وجهاز  راديو  جهاز  هو  الذكي  التليفون   -
يلتقط إشارات  كل احملطات في حلظة احلدث أو 
اليو  عبر  الحقا  ملشاهدته   لها  تسجيله  مت  ما 
لشراء  احلاجة  نفس  في  اليوم  نعد  ولم  تيوب 
الشرائط أو األقراص املدمجة لألغاني أو األفالم 
وكنا في زماننا نستأجر شرائط الفيديو أو تلك 
توقفت  فقد  وعليه  األفالم  ملشاهدة  األقراص 

تلك الصناعة .  
تليفزيونية  بث  محطة  هو  الذكي  التليفون   -
تبث وبنقاء شديد ولكل العالم ما تريد إظهاره 
أصبح  وبذلك  حدوثها  حلظة  وفي  أحداث  من 
ما  إخفاء  يكن  ال  صغيرة  قرية  فعال  العالم 
لذلك  املذهلة  التداعيات  وبكل  فيها  يجري 

ومنها ثورات الربيع العربي وغيرها    
ملحوظة : أحمد  اهلل أنني  عاصرت تلك احلقبة  
ذلك  وأضع  العلمية  محاضراتي  مباشرة  الذيع 
اإلستفادة  يريد  من  لكل  الحقا  آيضا  مسجال 

مبتابعة تلك احملاضرات         
متنقلة  الذكي هو مكتبة عمالقة  التليفون   -
للحصول علي اي معلومة في كل علوم املعرفة 
وتذكرت  احلال،  وفي  مكان  أي  وفي  لغة  وباي 
لتجميع  جيلي  أبناء  بذله  الذي  املضني  املهود 
ذلك  وكان  والدكتوراة  املاجستير  معلومات 
يستغرق الكثير من الشهور وأحيانا السنوات  

قبل الرحيل اأكاد ال اأ�سدق  )1(

ا.د. ناجي اسكندر

حتت ظل الظروف القاسية التى منر بها جميعا اآلن 
التى  املعونات  علي  باحلصول  منا  الكثير  وانشغال 
تقدمها احلكومة لتدعيم األفراد واالسر فى محاوله 
كوفند١٩  نتيجة  والعبءاملادى  الضغط  لتخفيف 
الظروف  تلك  الضمير  معدومي  من  بعض  يستغل 
ويدعون انهم من مصلحة الضرائب وذلك من خالل 
املعلومات  لسرقة  محاولة  في  األييل  او  التليفون 
اخلاصة لذا وجدت من الضروري  ان اعرضها عليكم 
تدعي  اى مكاملة  الرد على  عند  تكونوا حذرين  حتى 

انها من مصلحة الضرائب.  
بارسال  وقاموا  الضرائب  هؤالء موسم  استغل  كما 
الضرائب  مبصلحة  اخلاص    Logoاللوجو عليه  اييل 
يبلغك بان لك  Refund  مببلغ يتراوح بني  ٥00- ٥20 
$  ويطلب منك الضعط علىLink   اليداع هذا املبلغ 
الدخول  يستلزم  بالطبع  وهذا  اخلاص  حسابك  فى 
على اللينك  والغريب ان هذا اللينك مشابهه متاما 
لذلك اخلاص بـــــــCRA   ) انظر الي االميل املرفق(  
الرقم  مثل  بك  اخلاصة  املعلومات  منك  ويطلب 
عملية  هى  وبالتاكيد  البنك   كارت  ورقم  القومي 
نصب لالستيالء على رصيدك البنكى وانا اعتقد ان 
كثيرون  خاصة الذين يننظرون Refund  من مصلحة 

الضرائب سيقعون فريسة سهلة لهذا  االييل.  
واحدة من هذه املكاملات ادعى املتحدث وكانت سيدة 
تتحدث مبنتهى اجلدية انها من مصلحة الضرائب وان 
  Refund هناك قرار جديد بعدم ارسال شيكات الـــ
وهى تريد معلومات الكرديت كارد حتى يتسنى ايداع 
املبالغ املستحقة لك واال تخسره.                                   

انه من مصلحة الضرائب  مكاملة اخرى ايضا يدعى 
وانه يجب عليك ان تسدد مبلغ من املال قبل موعد 
تدفعه  ان  مطلوب  وايضا  اآلن  مستحق  وهو  معني 

ويطلب منك ان تعطى معلومات بنكية .
انك  احدهم  ادعاء  هو  السيناريوهات  هذة  من  واحد 
قدمت معلومات ضريبية خاطئة فى اقرارك الضريبى 
وعلى ذلك انت مهدد بالسجن وسوف يرسلون اليك 
قد  بالتهديد  شعورك  خالل  ومن  للتنفيذ  الشرطة 
يحصلون علي بعض املعلومات املالية او الشخصية.
وقد يتركون لك رقم تليفون للتاكد من مصدقيتهم 
بالرقم  باالتصال  شخصيا  انا  قمت  عندما  ولكم 
وجدت رسالة مسجلة تؤكد ان العديد من املكاملات 

متت من هذا الرقم وهى مكاملات احتيالية.

ويتوعد  يهدد  ومعظمها  كثيرة  اخرى  صور  وهناك 
مستغلني خوف االفراد من التغييرات املستجدة فى 
مستغلني  وايضا  احلكومية.  واملساعدات  املعونات 
لديهم  الذين  واالفراد  اجلدد  والقادمون  السن  كبار 
بعض القصور فى اللغة االجنليزية واتوقع ان يزداد هذا 

االحتيال في الفنره القادمة  
الضرائب  مصلحة  ان  يعلموا  ان  للجميع  البد  وهنا 
عن  لسؤالك  باالتصال  تقوم  وال  اييل  ترسل  ال 
لديها  ببساطة  النها  شخصية  او  مالية  معلومات 

كل املعلومات.
او  بالتليفون  سواء  معلومات  اية  اعطاء  عدم  رجاء 

االييل للحفاظ على معلومات املاليه والشخصية.
وأنا شخصيا عندما اتصلوا بى أكدوا لى أن احملاسب 
معى  يسجن  سوف  الضريبى  أقرارى  قدم  الذى 

لتقديه معلومات خطيرة خاطئة 
زروا  نفسك  حتمي  وكيف  املعلومات  من  وملزيد 
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/
corporate/security/protect-yourself-against-

fraud.html#h٥
وقد فضلت أن أرفق مع مقالتى هذه صوره من األييل 

 E mailحتى يحترس اجلميع وال ينخدع بشكال

You are receiving 
this notice from 
myGov with infor-
mation about your 

available refund credit of 520.00 CAD, 
and how to return your funds electroni-
cally using the online platform.
Please note that this process can be 
used only until the 16th of April, 2020. 
After the due term of this process you 
can only request your refund via postal 
service or in person at any Canadian 
Revenue Agency.
Please click the link bellow to com-

plete this refund process.
cra-arc.gc.ca/LoginServices/
main/login?execution=refund  

ارشادات ضريبية

احترس من النصب باسم مصلحة الضرائب 

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا

املذكور  العنوان  ناقشنا  قد  السابق  املقال  في 
أعاله، واتفقنا أن اهلل ال يجلب الشر، بل يسمح به 
حلكمة ما؛ وذكرنا أيضا أننا قد ننسب هلل كل ما 
يحدث حولنا من شرور وكوارث، لعجزنا أحيانا عن 
أحداثه  املقدس في سياق  الكتاب  إستيعاب نص 
العهد  في  خاصة  آنذاك،  القوة  وثقافة  وأزمنته 
أكثر  لشرح  ثانية  نلتقي  أن  تواعدنا  وقد  القدمي!  
كالطوفان  املقدس  الكتاب  في  ترويعا  األحداث 
وسدوم وعمورة والضربات العشر وأريحا، آملني أن 

نفهم محبة اهلل ورحمته من خاللهم. 
وها نحن اآلن في صدد شرح حادثة الطوفان حينما 
عدا  ما  بطوفان  بأكمله  العالم  بإفناء  اهلل  قام 
بالقطع هذا  وعائلته!  نوح  وهم  ثمانية أشخاص 
بأن يزرع اخلوف في قلوبنا!  الوجيز يكفي  الوصف 
فكيف أن العالم بأجمعه قد أفني بيد اهلل!! وقد 
نتناسى أن العالم وقتها كان رمبا ال يتعدى بضع 
االف نسمة يعيشون في بقعة واحدة من األرض 

كلها، وليس العالم الكبير مبفهومنا اآلن!
»بغض النظر عن التعداد واملفهوم املغلوط، فهذا 
ال ينفي أن اهلل قد قضى على بشر أبرياء« هكذا 
من  نسمع  ونحن  القصة  تلك  عقلنا  لنا  يصور 
حولنا اليوم ينادون باإلنسانية وحقوقها! وهنا البد 
لنا أن نتوقف ونعود إلى النص الكتابي؛ فإن قرأنا 
تكوين ٦ و7، سنرى أن اإلنسان قد أصبح شريرا جدا 
وأن األرض كلها قد امتألت ظلما - أوعنفا كما في 
الترجمة اإلجنليزية احلديثة للملك جيمس! يقول 
الكتاب أن اهلل قد ندم على خلقه لإلنسان؛ أي أن 
التي  الشريرة،  اإلنسان  أفعال  على  حزن  قد  اهلل 
وأن ظلت بال ضابط قد تؤدي به الى القضاء على 
نوعه، مبا فيهم نوح أيضا! لكن اهلل أحب أعمال 
نوح ورأى إنه ملن الظلم أن يظل نوح في وسط تلك 
الفوضى! كان بإمكان اهلل بعظم مجده أن يحمي 
بكلمة  االشرار  من  من حوله  يقتل كل  بأن  نوحا 

واحدة، لكن اهلل ال يتدخل بتلك األساليب! 
لِلَْخْيرِ  َمًعا  تَْعَمُل  األَْشَياِء  ُكلَّ  أَنَّ  نَْعلَُم  »وَنَْحُن 
َحَسَب  وَن  َمْدُعوُّ ُهْم  الَِّذيَن  اهلَل،  يُِحبُّوَن  لِلَِّذيَن 
َقْصِدِه« )رومية 8 : 28(. فالسر اإللهي البعيد عن 
أفهامنا أن اهلل قد يستخدم الطبيعة وما حولنا 
والطوفان  مشيئته؛  إلمتام  وتغيرات  أحداث  من 

كان  ما  وقتها 
ظاهرة  مجرد  إال 

واستخدمها  اهلل  بها  سمح  بحتة،  طبيعية 
سفر  في  موسى  قال  وإن  حتى  خطته،  إلكمال 
التكوين أن اهلل هو الذي أتى بالطوفان! نعم، فاهلل 
قد أتى فعال بالطوفان مجازا، ألنه سمح بحدوثه...

والسونامي!  والبراكني  بالزالزل  يسمح  كما  متاما 
علم مبجيء  املستقبلي،  علمه  بحكم  اهلل،  لكن 
هذا الطوفان، وأراد أن يحذر نوحا من هذه الكارثة 
ومع  للهالك!  البقية مصيرها  أن  عاملا  الطبيعية 
استغرق  الذي  الفلك  يبني  أن  نوحا  أمر  قد  هذا 
الفلك  يكون هذا  أن  قاصدا  عام،  املائة  قرب  بناؤه 
أيضا سببا لنجاة هؤالء األشرار؛ فطيلة مدة بناء 
الفلك، كان نوح مبشرا باهلل وكارزا  للبر )2 بطرس 
التي أصابت  الواضح أن كمية الشر  2:( لكن من 

اإلنسان آنذاك قد أعمته عن قصد اهلل، فهلك! 
فقصة الطوفان ما هي إال قصة حتمل في طياتها 
الشرح  عن  وبعيدا  وعدله؛  ورحمته  اهلل   محبة 
مبفهوم   - اجتماعيا  نتخيل  ان  دعونا  الكتابي،  
اإلنسانية  اليوم - ما كان سيحدث أن لم يسمح 
من  نوح  سينجو  كان  كيف  الطوفان!  بهذا  اهلل 
مصير  سيكون  كيف  حوله،  من  األشرار  ظلم 
على  تقض  لم  إن  هذا  نوح،  بعد  من  البشرية 
من  يحدث  ما  لنشاهد  كنا  فإن  بنفسها!  ذاتها 
في  بأكمله،  شريرا  عاملا  ونرى  وقتها،  السموات 
قد   - مساملة  مسكينة  عائلة  تسكن  وسطه 
تكون ضحية له يوما ما- و نرى اهلل صامتا متاما، 
أوا ال نطلب تدخل اهلل لنجدة األبرياء؟ أوا ال نعتبر 
صمت اهلل ظلما و سلبية؟! لكن اهلل قد تدخل 
بالفعل ليعلن محبته لنوح بتحذيره له، و ليظهر 
ملدة  لتبشيرهم  نوح  بتكريس  حوله  ملن  رحمته 
عدله  ليثبت  أخيرا  و  الفلك،  بناء  أثناء  عام   ١00

الذي مت  بإصرارهم  التام على الشر و الهالك! 
لو  و  ساهمت  قد  أكون  أن  القراء...أمتنى  أعزائي 
اهلل  راجيا  الطوفان  لقصة  لفهمنا  ضئيل  بقدر 
و  محبته  عظم  ملعرفة  جميعا  أعيننا  يفتح  أن 
حيث  القادم  العدد  في  تابعوني  و  حكمته،  عمق 
أن  إلى  األخرى...   األحداث  بقية  شرح  سنكمل 

نلتقي لكم مني أفضل حتية...

دردشة... بالعربي الفصيح:
هل covid-19 شر من اهلل؟! (2)

بقلم: مينا ماهر
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- دخل اهلل تاريخ اإلنسان مرة واحدة ، ليبقي فيه إلي األبد 
أبن اهلل في  . بدأ هذا الدخول العظيم بتجسد املسيح 

ملء الزمان .
من  العالم  هذا  في  باجلسد  املسيح  ديومة  أستمرت   -
خالل سر اإلفخارستيا ، إذ نقل الرب وجوده - بالسر وليس 
املقدس  جسده  من  بالتناول  قلوبنا  أحشاء  إلي   - بالرمز 
الرب  والذي أسسه  املقدس  القربان  الكرمي في سر  ودمه 
التي  الليلة  في  يسوع  الرب  إن   ”   : الكبير  اخلميس  يوم 
أُسلَِم فيها، أخذ خبزا وشكر فكسر، وقال: » خذوا كلوا 
هذا هو جسدي املكسور ألجلكم. أصنعوا هذا لذكري «. 
الكأس  هذه   « قائال:  تعشوا،  بعدما  أيضا  الكأس  كذلك 
هي العهد اجلديد بدمي. أصنعوا هذا كلما شربتم لذكري 
الكأس،  هذه  وشربتم  اخلبز  هذا  أكلتم  كلما  فإنكم   .»

تخبرون مبوت الرب إلى أن يجيء“ ) كورنثوس األولي :١١( .
- إن الرب له املد بتأسيسه سر اإلفخارستيا يوم اخلميس 
أمتد  قد   ، اخلمسني  يوم  القدس  الروح  بحلول  و  الكبير، 
الرب  بسر جتسده  في حياة اإلنسان بحيث أصبح وجود 
داخل  أبدياً  وجوداً  بل   ، كونياً  وجوداً  بل  كيانياً   وجوداً 

املؤمنني به .
- إن دالالت دخول الرب تاريخنا وإستمراره في كياننا - ليس 
بالرمز بل بسر اجلسد والدم في اخلبز واخلمر - جندها في 

قول الرب :
“ احلق احلق أقول لكم: إن لم تقع حبة احلنطة في األرض 
ومتُت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير.“ 
) أجنيل يوحنا ١2( . فحبة احلنطة تقع في األرض وال نراها 
له  واملسيح   . لها  أمتداداً  تأتي بحنطة كثيرة  بَعد ألنها 
فأتي  الصليب،  علي  ومات  اإلنسان  أرض  في  وقع  املد 
مبسحاء كثيرين هم كنيسته التي هي جسده وإمتداده 

في هذا العالم .
وأبدي  وكياني  حي  تواجد  هو  اإلفخارستيا  سر  إن   -
لشخص املسيح بجسده ودمه في كل نفس مؤمنة به 
للرب ومسيحاً في هذا  لكي تصبح تلك النفس إمتداداً 
العالم . فلقد قال املسيح له املد ”واخلبز الذي أنا أعطي 

هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم «. فخاصم 
اليهود بعضهم بعضا قائلني: »كيف يقدر هذا أن يعطينا 
جسده لنأكل؟«  فقال لهم يسوع:     » احلق احلق أقول 
دمه،  وتشربوا  اإلنسان  ابن  جسد  تأكلوا  لم  إن   : لكم 
فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي 
اليوم األخير، ألن جسدي  وأنا أقيمه في  أبدية،  فله حياة 
. من يأكل جسدي ويشرب  مأكل حق ودمي مشرب حق 
دمي يكون في وأنا أكون فيه. … من يأكلني فهو يحيا بي.“ 

) أجنيل يوحنا ٦(.
وإلي  األيام  كل  معكم  أنا  ها   “ املد  له  املسيح  قال   -
فينا  كائن  ألنه  معنا  حاضر  فاملسيح   . الدهر”  إنقضاء 
هو  الذي   … مجد  غنى   … الدهور  منذ  املكتوم  السر   ”  :
واملسيح هو    .  )١ ) كولوسي  املد.“  رجاء  املسيح فيكم 
أعضاء  أننا   ” الكتاب   قال  لذلك   ، ودمه  بجسده  فينا 
هذا  إن   .  )٥ أفسس   ( عظامه.“  ومن  حلمه  من  جسمه، 
املد،  رجاء  اإلنسان هو  للرب في  واملتبادل  األبدي  التواجد 
والذي بدأ بالتجسد اإللهي ، ويستمر باإلفخارستيا ، وإلي 
وأعطاهم  وشكر  الكأس  “وأخذ  املسيح  أشار  كما  األبد 
قائال: »اشربوا منها كلكم، ألن هذا هو دمي الذي للعهد 
اجلديد الذي يُسَفك من أجل كثيرين ملغفرة اخلطايا. وأقول 
لكم: إني من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك 
 (  “.» أبي  أشربه معكم جديدا في ملكوت  اليوم حينما 
دخوله  بأن  الرب هذا هو ضمان  وعد  إن   .  )2٦ متي  أجنيل 
ناً ضد  تاريخ اإلنسان أصبح دخوآل كيانياً ومؤبداً ، بل ومَؤمَّ

إحتماليات اإلنفصال كآدم قديا .
- إن املسيح في هذه اآلية اخلالدة اليقدم لنا دعوة لدخول 
ملكوته اآلبدي ، بل يقدم وعده بأننا سنكون معه في هذا 
احملفل اإلفخارستي . فاحملفل لن يبدأ ، واملسيح لن يشرب 
من نتاج الكرمة  إال ونحن معه و فيه . إن احلتمية في وعد 
الرب من جهة رجائنا فيه هو داللة حق ما نعيشه نحن 

فيه منذ اآلن .

والسبح هلل 

من  العالم  به  ير  ما  بسبب 
األمراض  و  األوبئة  مرير ضد  صراع 
قد  فلألسف   ، العالم  جتتاح  التي 
عقول  في  اهلل  صورة  تشوهت 
ايضا  تشوهت  و  بل  الكثيرين. 
بعض  أفكار  في  اإللهية   صفاته 
عقول  في  اهلل  أصبح  و  الناس. 
الغاضب  السادي  االله  البعض 
هذا  كل  يقع  ولألسف  املنتقم،  

حتت مفهوم العدل اإللهي !!
أوال  نبدأ   ، اإللهي   العدل  مفهوم  نشرح  لكي  و   

بشرح مفهوم اخلطية.

أوال: مفهوم اخلطية 
انها  الصغر  منذ  تعلمنا  كما  ليست  فاخلطية  
عليه  املني  هو  اآلب  وإن   ، هلل  محدودة  غير  إهانة 
علي  غضبه  سيسكب  لذلك   ، اخلطية  بسبب 
اإلبن ،  فبعقوبة املسيح ، سيتم إسترضاء العدل 
التعليم غريب عن الكتاب املقدس  اإللهي. إن هذا 
اآلباء. فاخلطية هي مرض أصاب اإلنسان  و تعاليم 
بإختياره احلر و بإرادته احلرة،وقد مت ذلك ايضا بإغواء 
ابليس له و موافقة اإلنسان. فاإلنسان بإختياره احلر 

أصبح هو املني عليه و املدان. 

ثانيا: مفهوم العدل اإللهي 
مبا أن اإلنسان اختار بإرادته اخلطية ،إذا فغضب اهلل 
موجه للخطية و موجه إلبليس وجنوده. أي أن هذا 
الغضب موجه للفعل نفسه وليس لإلنسان:« ألَنَّ 
ُفُجورِ  َجِميِع  َعلَى  َماِء  السَّ ِمَن  ُمْعلٌَن  اهلِل  َغَضَب 

النَّاِس وَإِثِْمِهِم، الَِّذيَن يَْحِجُزوَن احْلَقَّ بِاإلِثِْم. »   
   )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ١: ١8( .

كلمة  أما  اإلنسان.  علي  ليس  فالغضب  لذللك   
عدل فهي بالعبرية “ زدك” و بالعربية صدق أو بر أو 
أمانة. فعدل اهلل اي بره اي أمانته تتحقق في وفاء 
وعوده. ووعوده هي أن يعيد اإلنسان الي الصورة التي 

فقدها بسبب اخلطية ، ال أن يفنيه 
و  بعدله  سيعدل  فاهلل  بغضبه. 
اليه.  يرده  و  اإلنسان  حال  بصدقه 
أقر  لذلك  اآلب.  و هذا هو ما يسر 
و  الهية  اإلنسان كرأفة  اهلل موت 
كأجرة  فاملوت  فيه.  تشفيا  ليس 
عن  االنفصال  بسبب   ، للخطية 
اهلل ، هو ايضا رأفة من اهلل  حتي 
و  اخللود  صفة  للخطية   يكون  ال 
الديومة في حياة اإلنسان.  كذلك فاهلل ال ينتقم 
غريبة  سادية  و  وحشية  فهذه  مبوته  اإلنسان  من 
أي تضاد.  بينهما  ليس  عن طبيعته. فصفات اهلل 
كذلك عدل اهلل ليس كالعدل البشري الهزيل الذي 

يجازي عن الشر بشر مثله.
قمة  هو  اليوم  العالم  به  ير  ما  أن  القارىء،  عزيزي 
حنان و حب اهلل ، هو رسالة شخصية لكل انسان، 
الذي بدوره  يجب أن يدرك و يعرف ما هي الرسالة 
املوجهة له من هذه الظروف. إنها مرحلة فتح باب 
لئال  اإلنسان  يدخل  لكي  مصراعيه  علي  الفلك 
في  هو  و  الباب  صرير  مرحلة  انها  الفرصة.  تفوته 

طريقه لكي  يغلق في وجه العذاري اجلاهالت. 
اننا اآلن نحيا في عصر اإلنهيار، نعم إنهيار احلجج 
!! فلم و لن يستطع اإلنسان أن يشكو ضيق الوقت 
او املشغولية . إن كل ما كان يقف حائال بني اإلنسان 
سوي  له   يتبقي  لم  و  اآلن  انهار  قد   ، اهلل  بني  و 
يهرب  بل   ، هذا  يفهم  ال  اإلنسان  ولكن  مخدعه. 
من مواجهة نفسه متعلال  بامللل و الضيق ، فيلجأ 
لألخرين متحدثا و مسترسال حتت غطاء السؤال و 
اإلهتمام. مسكني هذا اإلنسان الذي ال ينتهز هذه 
الفرصة الذهبية، التي في رأيي لن تتكرر مرة أخري. 
مسكني هذا اإلنسان الذي يبحث عن وجوده خارج 
عند  الوجود  هذا  عن  يبحث  انه  الوجود.  هذا  اله 
الناس  في  ينحصر  من  أن  يعلم  ال  وهو   ، األخرين 

يتحسر و أما من ينحصر  في املسيح فيتحرر.

 ما بني اإلنهيار و اإلنحصار   
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

يوم اخلميس الكبير

          “ أصنعوا هذا لذكري “ 
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس 

sMof األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )107(
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To stop the spread of COV-
ID-19 Governments are tak-
ing action. Some countries are 
in total lockdown. In Ontario 
we have been asked to social 
distance, wash our hands fre-
quently, and avoid non-essen-
tial travel. Businesses were 
first asked to encourage em-
ployees to work from home 
if they could. Then all no es-
sential businesses were closed 
down. Recently, the Govern-
ment cut even more business-
es from the essential list.
When non-essential business-
es were forced to close they were put in 
an awful position. No customers and no 
workers but plenty of bills to pay. As a 
former small business owner I know that 
small businesses cannot last a few weeks 
let alone months without revenue. With 
no revenue businesses would look to cut 
costs before things turned to closure or 
bankruptcy. That would put millions of 
jobs at risk. Jobs people rely on to put 
food on the table and studies show that 
millions of Canadians do not have a safe-
ty net if their paychecks stop coming.
The Federal Government has announced 
a series of programs to keep businesses 
afloat, save jobs, and help those who 
aren’t working. The Canadian Emer-
gency Relief Benefit (CERB) and the 
Canadian Emergency Wage Subsidy 
(CEWS) have been some of the biggest 

announcements. The CERB 
will deliver $2000 a month to 
people who lost their job due 
to COVID-19 and CEWS is a 
75% Government supplement 
to the wages of workers up to 
$847 per week so businesses 
do not have to lay workers 
off.  
 
All of these programs as com-
plex and the Government is 
continuously making chang-
es to them. As your member 
of parliament it is my job to 
make sure that these pro-

grams work for you. In the coming days 
I encourage you to visit the Government 
of Canada site to see if these programs 
can help you.
https://www.canada.ca/en/department-
finance/economic-response-plan.html
 
I know many of these programs are com-
plex and are being rolled out slowly. I 
am working with my Conservative col-
leagues to improve them by putting pres-
sure on the Government. If these pro-
grams do not work for you I want to hear 
about it. Contact me at Bob.Saroya@
parl.gc.ca

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Unprecedented Times 
Call for Unprecedented Measures

The difference in the ac-
counts is not a discrepancy 
but the view in which each 
Gospel writer addresses 
the subject.
The holy women carrying 
the spices go to the tomb 
at sunrise; they are anxious about the 
heavy stone, but knew nothing of the 
official guard of the sepulcher (Mt 
28:1-3; Mk 27:1-3; Lk 24:1; Jn 20:1).
Mary Magdalene, Mary the Mother 
of James, and Salome approach the 
tomb and see the stone rolled back, 
whereupon Mary Magdalene, imme-
diately returns to inform the Apostles 
(Mk 16:4; Lk 24:2; Jn 20:1-2).
The other two holy women enter the 
tomb, find an angel seated in the ves-
tibule who announces the Resurrec-
tion, and commissions them to tell 
the disciples and St. Peter that they 
shall see our Lord in Galilee (Mt 
28:5-7; Mk 16:5-7).
Sts. Peter and John, who have been 
notified by Mary Magdalene, arrive 
at the tomb and find the linen cloth 
in such a position as to exclude the 
supposition that the body has been  
stolen; When John notices this he be-

lieves (Jn 20:3-10).
Mary Magdalene returns 
to the tomb, sees first two 
angels within, and then 
our Lord Jesus Himself 
(Jn 20:11-l6; Mk 16:9).
The two groups of pious 

women, who probably met on their 
return to the city, are favored with the 
sight of Christ arisen, who commis-
sions them to tell His brethren that 
they will see him in Galilee (Mt 28:8-
10; Mk 16:8).
The holy women relate their expe-
riences to the Apostles, but are met 
with disbelief (Mk 16:10-11; Lk 
24:9-11).
The Lord appears to the disciples, at 
Emmaus, and they return to Jerusa-
lem; the Apostles appear to waver 
between doubt and belief (Mk 16:12-
13; Lk 24:13-35).
Christ appears to St. Peter, and there-
fore Sts. Peter and John firmly be-
lieve in the Resurrection (Lk 24:34; 
Jn 20:8).
After the return of the disciples from 
Emmaus, Jesus appears to all the 
Apostles except Thomas (Mk 16:14; 
Lk 24:36-43; Jn 20:19-25).

Could you please explain why there is slight 
differences in the Holy Gospel accounts regarding 

the Crucifixion and more so the Resurrection?

- 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

The month of March 2020 
marked my 27th birthday...and 
what a year it has been! 
This year, I can honestly say 
that I am the healthiest and 
happiest I have ever been. 
The past year has been FULL 
of challenges, changes, and 
growths in my life. I started my 
first year of Family Medicine 
Residency. I found a therapist 
who was absolutely the best fit 
for me. I allowed myself to feel 
all my emotions, and to accept 
them. I challenged so many ED 
rules. I started taking more care 
of myself, my body, my mind, 
my emotions, and my faith. I 
reached out to friends and fam-
ily for support. 
I cried. I yelled. I laughed. I 
smiled. And best of all... 
I made it. Today is a gift. 
Looking back on this past year, 
I can see how every experience 
I encountered led to my growth. 
It was all for the good. There 

were many days this past year 
when I felt exhausted because 
of work. Fatigued from my 
therapy homework. Saddened 
by the events taking place in the 
world. Frustrated by my emo-
tions. 
And, yet, I am proud. Proud 
because I felt fearful, and 
stayed strong. Because I toler-
ated distress. Because I chal-
lenged myself to keep fighting. 
Because I was there for my 
patients. Because I was there for 
my students. I strove to be the 
best daughter, doctor, daughter, 
friend, coworker, sister, and 
individual I could be. 

I let go of habits that, while 
felt familiar, no longer served 
me. I let go of rules that the 
eating disorder still held onto. 
I challenged my thoughts, forc-
ing myself to go through the 
discomfort, in order to come out 
stronger on the other side. 
It was ever so painful. And 
tough. And uncomfortable. 
And it was ever so worth it.  
Today, as I celebrate my 27th 

birthday, I am thankful for the 
strength that God gave - and 

continues to give - me. I am 
thankful for the wonderful, sup-
portive people in my life who 
love me unconditionally - and 
who are always there for me. 
I am thankful for my patients, 
mentors, and students, who 
teach me new things each day. 
I am thankful for my therapist, 
who shows me compassion and 
challenges me at the same time. 
I am thankful to MYSELF for 

refusing to give up. For know-
ing that recovery was possible 
and worth it. For pushing 
through the hardest times, 
hopeful that recovery and a 
life worth living would be at-
tainable. 
And it is. It truly is.  
‘Life is tough, my darling, and 
so are you’. 
Thank you, everyone, for being 
here for me. Know that whatev-
er you are facing - it will pass. 
You can do hard things. You are 
not alone. Your future self will 
thank you for going through 
this tough time. Give yourself 
compassion. Take care of your 
body and mind - because 
you only have one life. Live 
according to your values. Be 
brave. Be bold. Be YOU.

As the Coptic community pre-
pares for Easter, and shortly 
following the Easter celebra-
tion in western-rite churches, 
we are all grappling with how 
to mark important religious 
occasions in isolation. Com-
ing together in community and 
experiencing the sacramental 
life of the church is founda-
tional to what we do. More and 
more people are watching religious services online, 
but that will never replace the more active partici-
pation and the community that is possible through 
being physically present. Still, the essential truth of 
this day, the resurrection of Christ, is something that 
we will joyfully celebrate, even from the safety of 
our homes.
US President Trump had expressed hope of every-
thing going back to normal by Easter. Clearly that 
will not be the case. People are increasingly asking 
me when I think isolation directives will end and we 
will be able to get on with normal life.
In my opinion, there are certain ways in which it will 
be necessary for us to live differently, and those will 
continue for a long time. However the current high-
ly-restrictive measures that require most businesses 
to be closed and all of us to stay at home will hope-
fully be over much sooner.
Current measures allow us to flatten the curve and 
buy essential time, as we develop vital medical ca-
pacity. In the long run COVID-19 will be defeated, 
likely with treatment or a vaccine. But in the medium 
term, we will find adaptations, and hopefully be able 
to return to work with masks, with social distanc-
ing, and with effective protocols for tracing and test-
ing. We can learn from places like South Korea and 
Taiwan, which have not experienced the same level 
of disruption because they have been able to control 
the virus through these types of adaptations and prac-
tices.
It is vitally important that we support businesses and 
individuals struggling during these times. But we 
also need to acknowledge that these measures come 
at a cost, and we will have to pay back that cost in 
the long run. Keeping support focused on those who 
really need it and also preparing the adaptations that 
will allow us to reopen most businesses will be cru-
cially important as we try to avoid long-term damage 
to our economy.
During Easter we celebrate Christ’s resurrection, and 
the hope that that resurrection gives us. We pray that 
our community life will soon experience a resurrec-
tion. As one classic Easter song says: “Because He 
lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear 
is gone. Because I know He holds the future.” 

Easter celebration 

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
A girl has as many 
brothers as sisters, but 
each brother has only 
half as many brothers 
as sisters. How many 
brothers and sisters 
are there in the fam-
ily?

Answer for 
the last issue:
Age

By: 

Philo Girgis
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Both Federal and Provincial 
government(s) are doing a good 
job in their endeavors to contain 
the spread of the pandemic, but is 
it their best? Or is there more that 
could be done?
Indeed, the relief funds that 
were approved to financially as-
sist those who are suffering from 
the economic losses due to the 
Corona virus, for businesses and 
employees, act as a strong pain 
killer. But the disease still exists. 
In medicine, surgical interference 
is required to cure the problem 
rather than to keep providing 
pain killers. The longer the gov-
ernment waits, the heftier the bill 
of economic recovery will be. We 
can witness tremendous hike in 
taxes, energy prices, and even in-
terest rates will soar. 
The social responsibility of gov-
ernments should act beyond find-

ing temporary relief. More strict 
measures must be taken to re-
duce the isolation time and put 
the society back on its normal 
path, otherwise, further distress 
will occur to a point where pain 
killers will no longer be effective.
Strikingly, it is heard that a politi-
cal party is calling people at their 
homes during these challenging 
times asking for donations!! Which 
is very peculiar and astonishing, it 
lacks any kind of social responsi-
bility. We are not Liberal, nor Con-
servatives nor NDP nor any other 
party, we are Canadians. It is not 
the time for political competition 
or conflict, it is not the time to 
show who is more keen about the 
future of Canada, it is the time we 
stand together behind the elected 
government(s) to help them fight 
the unseen enemy. It is the time 
for our government(s) to take ad-

ditional strict and excep-
tional measures to stop 
the spread of the virus 
and bring us back to life.
It is the time to enforce 
stricter measures to 
disallow people from 
gathering to go shop-
ping whilst they are from dif-
ferent households, as well as 
stopping those who meet up for 
social events and visit each oth-
er’s homes. Even stop businesses 
who are still secretly operating 
and conducting day to day trans-
actions.
Social responsibility is superior to 
democracy and freedom. Free-
dom should be put on hold if it 
will destruct the present and the 
future of our society. What is 
good about freedom on a planet 
filled with ill mankind, or even 
free of mankind!

Lately I have seen foot-
age on social media of 
what looked like a de-
serted resort, some-
where in the world, and 
the scene showed some 
monkeys taking over the 
place, climbing the bal-

conies to the empty rooms, and 
happily taking a dive in the beau-
tiful blue swimming pool on that 
resort; While other monkeys are 
cheerfully swimming around, like 
our young children did when we 
used to take them to the pools and 
beaches on a sunny summer day. 
Although the video seemed like 
an end to civilization as we know 
it, some people who shared it 
perceived it to be funny or a joke, 
nevertheless, it compelled me to 
shed a tear when I imagined that 
our planet could one day become 
the Planet of the Apes.

Social Responsibility (2) and the Planet of the Apes
Emad Barsoum

Tel.: 289-400-1764




