
ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

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

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضو جمعية احملاسبني بأمريكاعضو جمعية احملاسبني بأمريكا

عضو جمعية مستشاريعضو جمعية مستشاري  
الضرائب بكنداالضرائب بكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

1-844-355-6939

For Advertising In For Advertising In 
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hfayez@profactcpa.com
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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

عبد املسيح يوسف يكتب:

بني  احليرة  كورونا:  بسبب 

عجلة  ودفع  املواطن  صحة 

االقتصاد بني ترودو ولوجو

...........................................ص 4

نشطاء يدشنون حملة تندد 

ضمن  كرمان  توكل  باختيار 

مجلس حكماء فيسبوك

 ........................................ ص11

بقريب  للعناية  نصائح 

مريض في ظل كورونا

.......................................... ص 8

جسد شخصية إرهابية في 

يثير  ممثل  مصري..  مسلسل 

اجلدل بعد تعليقه على فرج 

فودة

 ........................................ ص11

راأي املحـــــــرر

ليربالية اأمك

املو�سوع ال�ساخن املطروح على ال�ساحة يف كندا الآن وحتديدا يف مدينة مي�سي�ساجا 

اأحد اأهم واأ�سهر املدن يف مقاطعة اونتاريو هو موافقة م�سوؤولني يف البلدية على راأ�سهم 

اأع�ساء من اجلالية الإ�سالمية لرفع  بوين كرومبي عمدة املدينة على طلب تقدم به 

هذه  على  �سيرتتب  ما  وباعتبار  رم�سان.  �سهر  طوال  ال�سوت  مكربات  يف  الآذان 

املوافقة من اإجراء تعديالت يف القوانني املخت�سة باحلقوق واحلريات امللزمة ملجال�س 

تبذلها  التي  الدوؤوبة  املحاولت  من  حقيقية  تخوفات  هناك  اأن  وباعتبار  البلديات، 

جماعات ال�سالم ال�سيا�سي لإحراز مكت�سبات �سيا�سية جديدة والتمدد يف املجال 

العام، وباعتبار اأن هناك �سبهة تقا�سي ر�ساوي من م�سوؤلني، وباعتبار اأن هناك الكثري 

من املت�سررين الذين يقيمون يف املناطق ال�سكنية املجاورة للم�ساجد والذين �سوف 

يتاأذون ب�سكل مبا�سر من الإزعاج ال�سادر عن مكربات ال�سوت، وباعتبار اأن الآذان 

هو دعوة لإقامة ال�سالة يف امل�ساجد يف وقت تفر�س فيه الدولة على مواطنيها البقاء يف 

منازلهم وتغرمهم عقوبات مالية اإن خالفوا هذه التعليمات، فكان طبيعيا نتيجة لكل 

والعرتا�س  رف�سه  يتم  واأن  املجتمعي  للنقا�س  املو�سوع  يطرح  اأن  العتبارات  هذه 

عليه من قبل قطاع كبري من النا�س.

القانون  عن  اخلروج  م�ساكل  من  راأيي  يف  اإقالقا  والأكرث  الأكرب  امل�سكلة  تربز  هنا 

ال�سعبي املوجود يف  األ وهي الجتاه  وال�سراع بني القوى املتناحرة داخل املجتمع، 

كندا الآن الذي يرمي اإىل احلجر على حرية التعبري واإخرا�س اأي �سوت ل يتوافق 

مع الطرح ال�سائد الذي تطرحه الفئة الأعلى �سوتا، والذي يغذيه التحالف القائم بني 

احلزب الليربايل احلاكم وقيادات جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي. حيث ت�سن حمالت 

بالكراهية  والتهام  والتهديد  الت�سويه  حد  اإىل  ت�سل  ال�سر�س  الهجوم  من  ممنهجة 

والعن�سرية واملالحقات الق�سائية على كل من ت�سول له نف�سه العرتا�س اأو جمرد 

اإبداء ال�ستياء من الفكرة اأو الطرح الذي يتبنونه. ول يخفى على اأحد اأن املحاولت 

احلثيثة التي تبذلها بع�س اجلماعات ال�سالمية لإعطاء �سعائرها الدينية حق الإلزام 

ال�سيا�سي وفر�س ولءاتها الدينية على املجتمع، هي ا�سرتاتيجية ترمي يف النهاية اإىل 

النتقا�س من ال�سيادة ال�سعبية وب�سط النفوذ ال�سيا�سي لتلك اجلماعات على الدولة.

املفارقة الهزلية يف الأمر اأن حمالت الهجوم التي ت�سن 

وحرية  الليربالية  راية  حتت  تتم  امنا  املعرت�سني  على 

توجه  اأن  معار�س  كل  ن�سيب  من  ويكون  العتقاد 

قبول  وعدم  والعن�سرية  بال�سالموفبيا  التهامات  له 

الآخر، على اعتبار اأن فر�س املمار�سات وال�سعائر الدينية لفئة بعينها على باقي فئات 

ال�سرتاك يف ممار�سات  اأن عدم رغبتك يف  اأ�سا�س  الليربالية، وعلى  املجتمع هو من 

الآخرين الدينية من غرفة اجللو�س يف منزلك تعترب انتهاكا حلريتهم العقائدية.

اأزمة  ت�سكل  والأخالقية  املنطقية  املغالطات  وهذه  املقلوب  املنطق  هذا  اأن  احلقيقة 

خطرية وعميقة يف املجتمعات الغربية حاليا. فالتاآلف والتوافق والتجان�س والقبول 

ل ميكن اأن يتحققوا اإل على اأر�سية من املواطنة وامل�ساواة بني كافة فئات املجتمع. 

لكن قانون ال�سالموفوبيا الهالمي الذي مت طرحه واملوافقة عليه منذ ثالث �سنوات 

ويف  الهوة  تعميق  يف  �ساهم  وحدهم  امل�سلمني  �سد  الكراهية  بتجرمي  اخت�س  والذي 

التاأ�سيل ملا نراه اليوم من تق�سيم للمجتمع على اأ�سا�س ديني وعزل للم�سلم الكندي 

داخل هويته الدينية بحيث يتم التعامل معه على اأ�سا�س اأنه م�سلم ل على اأ�سا�س اأنه 

مواطن كندي له كافة احلقوق و عليه كافة الواجبات.

للمبادئ  خيانة  هو  ال�سيا�سة  يف  الدين  اإقحام  ملحاولت  ال�سيا�سيني  ر�سوخ  اإن 

اأن قطعت �سوطا كبريا  بعد  الغربية يف تر�سيخها  املجتمعات  التي جنحت  العلمانية 

يف جمال احلريات الجتماعية. واملجتمعات التي ل ت�سمح بالنقا�س، ول تتيح عمل 

الت�سويات والو�سول اإىل حلول و�سطى، هي جمتمعات حتكم على نف�سها بالنق�سام 

ومتهد الطريق ملمار�سات العنف والعنف امل�ساد وتق�سي على كل �سمة من �سمات 

املجتمعات احلرة. مفهوم الليربالية ل ميكن اأن ينف�سل عن مفاهيم احلرية وامل�ساواة 

وي�سيطن  الطائفية  اأغرا�سه  خلدمة  احلرية  ي�سخر  حني  يف  الليربالية  يدعي  ومن 

التعبري  يف  حقوقه  على  ويحجر  معتقداته  من  ويحقر  اأفكاره  من  ويهزاأ  املختلف 

والعرتا�س والختالف اأقول له اأن هذه الليربالية التي تدعيها دي تبقى ل موؤاخذة 

ليربالية اأمك.

دول اأندراو�ض
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اقفز من الظروف التي أنت فيها 
بأي طريقة، أغمض عينيك وأغلق 
أو  املكان  هذا  من  واهرب  أذنيك 
األشخاص الذين راكموا ُكل هذا 
فاض  حتى  أعماقك  في  اليأس 
وأوصلك إلى طريق مسدود، هذه 
هي الطريقة الوحيدة كي تُنقذ 

أن  قبل  األوان،  فوات  قبل  نفسك 
االكتئاب،  مستنقع  في  تغرق 
وتغوص في غياهبه، وتغدو العودة 

في سبيل إنقاذ الذات أقرب إلى املُستحيل.
والعوامل  االنتحار  أسباب  ملُناقشة  وقتَ  ال 
»ُمحاولة  بـ  األمر  يتعلق  عندما  له  املؤدية 
خصوًصا  ُمحتمل،  جناة  طوق  القاء  أو  إنقاذ« 
اإلنذار  أجراس  تقرع  روحه  مازالت  انسان  مع 
عن  يبحث  ومازال  للخالص،  طريق  عن  بحُثا 
بصبص ضوء يُعطيه سبًبا للبقاء على قيد 
في  رغبتهم  عن  يُفصحون  بعضهم  احلياة. 
االنتحار صراحة لعل شخًصا يستطيع قول 
أو فعل شيء يُساعدهم، وبعضهم يسعون 
أو  ُهنا  السبب  هذا  عن  للبحث  بأنفسهم 
وآمل  يسمعهم،  من  هناك  ليس  ألن  هناك 
أن يصل هذا املقال إلى بعض هؤالء ليضيء 

شمعة صغيرة في أعماقهم.
هذا  وجه  على  بأن  تعلم  أن  يجب  بداية؛ 
يُحبك، قد ال تعلم بوجود  األرض شخص ما 
يُكن  لم  وإن  موجود،  لكنه  الشخص؛  هذا 
الذي تعرفه فهو في مكاٍن ما  في محيطك 
هذا  إليه،  وتتعرف  وجتده  يجدك  أن  بانتظار 
تعيش  أن  تستحق  رائعة  ُمغامرة  هو  احلب 
هذا  تعرف  حني  لكن  تفاصيلها،  لتخوض 
الشخص اطِو صفحَة املاضي على األقل من 
باب االمتنان لوجوده الذي صنع حلياتك مذاًقا 
ومعنى، ال تفّرط بتلك الفرصة بإصرارك على 

التشبث بكآبة املاضي وأحزانه.
مسكنك  من  اخلروج  ميكنهم  ممن  ُكنت  إن 
واجلس  فورًا  اخرج  مكان؛  أي  إلى  والذهاب 
ما  ذاته  الوقت  في  ومزدحم  مريح  مكاٍن  في 

القاِتة،  الفكرة  تلك  تُراودك  أن 
اذهب إلى سوق، مطعم، حديقة 
بناس  مليء  مكان  أي  عامة، 
يؤذوك  أن  دون  أصواتهم  تسمع 
نفسي،  بضرر  لك  يتسببوا  أو 
وغير املكان في ُكل مرة ألن تكرار 
هذا  تأثير  يُلغي  قد  ذاته  املكان 

اإلجراء بعد مرتني أو ثالث.
أماكن  إلى  يومًيا  اخلروج  حاول 
تلك  تراودك  لم  وإن  ُمختلفة 
تزورها  أماكن  اخترت  لو  وحبذا  األعراض، 
للمرة األولى، ألن الصور اجلديدة جتذب اهتمام 
فُتعطل  وتُشغله  لإلنسان  الباطن  العقل 
تسكه مبهمة تذكيرك املستمر بتلك األفكار 
املتوحشة التي تُهاجمك، وإذا كانت ظروفك 
جديدة  أرض  إلى  بالسفر  تسمح  املادية 
كي  تفعل،  أن  حاول  الدراسة  أو  للسياحة 
تستحوذ  مبهام  ُمحاصرًا  نفسه  عقلك  يجد 
عن  البحث  منك  وتتطلب  انتباهك  على 
الواقع  مع  التكيف  سبيل  في  جديدة  حلول 
الذي تواجهه للمرة األولى، وال ننصح بالسفر 
ألجل الهجرة أو العمل في بلد غريب إذا كانت 
ظروفك النفسية هشة أو غير مستقرة ألن 
كثير ممن يختارون هذا اخليار حتت تلك الظروف 
التكيف  عن  لعجزهم  أكثر  حاالتهم  تسوء 

معها وتورطهم مبشاعر الفشل.
األسباب  من  اهرب  اهرب،  األهم..  وهو  أخيرًا؛ 
كان  إن  حياتك  بإنهاء  ترغب  جعلتك  التي 
تعرف  وحدك  أنت  طريقة،  بأي  ممكًنا  الهرب 
تفعل  كيف  تعرف  ووحدك  األسباب،  تلك 
هناك  نفسك،  تُنقذ  كي  تاًما  عكسها 
مقابل  الهرب  نية  في  للجادين  طريق  دائًما 
الهرب  هذا  كان  وإذا  احلياة،  قيد  على  البقاء 
ما  رغم  حياتك  إلنقاذ  الوحيد  السبيل  هو 
وأعراف،  وعــــادات،  مشاعر،  من  يُدمره  قد 
وتقاليد، دمر ُكل شيء واهرب، إلى أن تتعافى 
وتتمكن من الوقوف على قدميك ثم العودة 

بروٍح أكثر قوة.

انتظر.. ال تنتحر

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

حالة غريبة من االختالط تسيطر علي دوالب 
الكندية من  اليومي بني األقاليم  العمل  إدارة 
ناحية، واحلكومة الفيدرالية من ناحية آخري. 
في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الوزراء الكندي 
اجملال  لفتح  مبكر  الوقت  أن  ترودو  جوستان 
أمام دوران عجلة االقتصاد وجتمعات البشر، مما 
يهدد مبخاطر كبيرة، وهو موقف يتوافق معه 

فيه رئيس وزراء حكومة أونتاريو دوج فورد.
إال أن الصورة مغايرة تاما في إقليم الكيبيك، 
الذي ميثل أكثر من 50% من االصابات بفيروس 
أن رئيس وزراء الكيبيك،  كورونا في كندا، جند 
فرانسوا لوجو، والذي ميثل ميني الوسط، والذي 
الذي  الكيبيك،  في  الوزراء  رؤساء  أحد  يعد 
كورونا.  أزمة  قبل   جارفة،  بشعبية  تتعوا 
فريق  بإدارة  الكبير  االعجاب  من  الرغم  وعلي 
لوجو لألزمة في بداياتها، إال أن مواقف لوجو 
املصرة علي فتح االقتصاد ومختلف مجاالت 
لدى  مخاوف  ميثل  تدريجية  بصورة  احلياة، 

الكثير من الكيبيكيني.
فرانسوا  إلي  املوجهة  االنتقادات  تتوقف  ولم 
بالرأي  اخلاصة  املستويات  بعض  علي  لوجو 
كندا  وزراء  رئيس  تطرق  أيضا  بل  فقط،  العام 
ترودو للقضية، خالل أحد املؤترات الصحفية 
اليومية، قائال باعتبار أنه كيبيكي، ونائب عن 
بابينو في مدينة مونتريال، فإنه )يقصد  دائرة 
من  الكبير  بالقلق  يشعر  ترودو(  جوستان 
مونتريال،  في  كورونا  فيروس  تفشي  معدالت 
كندا  في  ليس  اخلطرة  البؤر  إحدى  تعد  التي 
حيث  الشمالية،  أمريكا  كل  وفي  بل  فقط، 

معدالت اإلصابة الكبيرة بالفيروس القاتل.
في  واالقتصاديون  السياسيون  احملللون  احتار 
العامة  بالصحة  يخاطر  هو  هل  لوجو،  شأن 
من  فعال  فريق  ميتلك  أنه  أم  للمواطنني، 
عليه  أشاروا  الذين  واملستشارين،  الباحثني 

بالفتح التدريجي للمجتمع واالقتصاد؟
أقاليم  مختلف  فتح  خاطر  الذي  لوجو، 
تدريجيا  والفال،  مونتريال  باستثناء  الكيبيك، 
يفتح  أن  املزمع  من  وكان  مايو،   11 يوم  منذ 
املعدالت  إال  مايو،   19 يوم  والفال  مونتريال 
تأجيل  إلي  أدت  بكورونا،  لإلصابة  املرتفعة 
القرار إلي 25 مايو، وأعلن فريق لوجو إلي أنهم 
سيدرسون بدقة ما إذا كان من املمكن احداث 

أي تغيير علي قرار فتح مونتريال والفال.
يتمتع  الكيبيك،  وزراء  رئيس  لوجو،  فرانسوا 
بشعبية جارفة، ولكن هناك مخاوف مع إعادة 
فتح املدارس، وحتديدا مراحل التعليم االبتدائي 
الفئات،  هذه  تكون  أن  في  االبتدائي،  قبل  وما 
التي مناعتها قوتها، حاملة للفيروس، لتصيب 
األحداث  تطورات  يترقب  والكل  سنا.  األكبر 
والتغير علي مستوى ومعدالت انتشار العدوى 
مدن  مختلف  فتح  من  األول  األسبوع  بعد 

الكيبيك باستثناء مونتريال والفال.

اقتصادية  بخلفية  يتمتع  الذ  لوجو،  فرانسو 

وشريك  محنك،  سياسي  باعتبار  كبيرة، 
دفع  إلي  مييل  ترانسات،  اير  شركة  في  كبير 
عجلة االقتصاد، مع االحتفاظ مبعايير التباعد 
جانب  من  مخاطرة  هي  بالطبع  االجتماعي. 
االصابة  معدالت  زادت  إذا  لوجو،  فرانسوا 
بكورونا، رمبا تكلف لوجو الكثير، ولكن اذا جنح 
فرصه  من  سيزيد  ذلك  فالطبع  لوجو،  رهان 
عديدة  لسنوات  اإلقليم  علي  السيطرة  في 

مقبلة.
لوجو ال يتردد في تعديل أو تغيير القرارات التي 
معطيات  من  يستجد  ما  علي  بناء  يتخذها 
وتطورات، مثلما كان احلال عندما أعلن عن فتح 
كل الكيبيك يوم 11 مايو، ثم تراجع بالنسبة 
يوم  تدريجيا  فتحهما  ليتم  والفال،  ملونتريال 
بعد  مايو،   25 ليوم  القرار  عدل  ثم  مايو،   19
في  يؤكد  لوجو  فيهما.  االصابات  تزايدات  أن 
أن قراراته السياسية واالقتصادية ال  كل مرة 
يتم اتخاذها إال بعد موافقة سلطات الصحة 

العامة في الكيبيك.
املنزل  العزل  من  الكيل  بها  فاض  الناس  عم 
واخلروج  واحلياة،  للحركة  وتشتاق  البيوت،  في 
علي  لو  حتي  اآلخرين،  مع  والتواصل  للعمل، 
نسبة  بلغت   %17 من  أكثر  مترين.  مسافة 
تاريخية،  نسبة  وهي  الكيبيك،  في  البطالة 
العاملية  احلرب  اإلقليم حتي خالل  يعرفها  لم 
أدائه  عنه  معروف  ولوجو  والثانية.  االولي 
االقتصادي الرفيع، وبلوغ معدل البطالة ألدني 
مستوياته خالل بعد تشكيله للحكومة في 
قبل   % البطالة حول5  دار معدل  اذ  الكيبيك، 

جائحة كورونا في الكيبيك والعالم.
ال احد ميلك في هذا التوقيت، اصدار القرارات 
قرارات  تقييم  سيتم  وبالتالي  العشوائية، 
الفتح  من  األقل  علي  أسبوع  بعد  لوجو 
اذا  ما  واالقتصاد، ملعرفة  للمجتمع  التدريجي 
ترودو  أن  أم  موقفه،  في  حق  علي  لوجو  كان 

احلذر هو الذي علي صواب؟ 
والكيبيك  كندا  في  هنا  العالم،  أن  اخلالصة 
وأمريكا الشمالية، ودول العالم األخري، فاض 
الذي  اللعني،  الفيروس  هذا  من  الكيل،  بها 
االقتصاد  عجلة  وقيد  حبيسا،  العالم  جعل 
العالم، واشعل نار البطالة، فضال عن األمراض 
اجلهود  وكل  غيرها،  اكتئاب  من  النفسية 
اللعني،  للفيروس  عالج  عن  للبحث  العاملية 
يستطيع  وال  والغموض،  األلغاز  بها  حتيط 
اللعني،  أحد احلديث عن عالج فعال للفيروس 
من  استحياء  علي  أخبارا  يتداول  فالعالم 
الصني أو اليابان أو أمريكا أو كندا أو فرنسا أو 
الباحثني  تتحدث عن جهود  الدول،  غيرها من 
في الوصول إلي عالج، ولكنه ال يزال قيد البحث 
والتجريب؟ هل سينتهي العالم احلالي وينجح 
العالم في التوصل إلي تطعيم أو عالج فعال 
هناك  وأن  خاصة  الفيروس،  هذا  علي  يقضي 
إلي  للوصول  دول  أكثر من  بني  تعاونية  جهود 

عالج لهذا الفيروس اللعني؟

ب�صبب كورونا: احلرية بني �صحة 

املواطن ودفع عجلة االقت�صاد بني 

ترودو ولوجو

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني



Saturday, May 16th, 2020 - Issue (162)ال�صبت 16 مايو 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد الثاين وال�صتون بعد املائة 5

   كما أخفي الشيطان نفسه في احلية؛ اخفي ملك 
بقداسته،  ووطيء  الناسوت،  في  الهوته  املالئكة 
وعظمته، ومحبته على خطوات السقوط البشري، 

وبدأت مسيرة الفداء العجيب..

   آدم كان أبوه اهلل وأمه األرض؛ واملسيح أبوه اآلب 
السماوي وأمه مرمي العذراء، من نسل آدم اخمللوق من 

األرض!

   قهر العدو: آدم في الفردوس؛ فقهر املسيح: العدو 
في البّرية! 

التراب  من  األول  اإلنسان  ُخلق  اجلمعة،  يوم  في     
من  حواء  أخذت  خاللها  ساعات  ثالث  ونام  سحراً، 
الناموس؛  تعدي  السادسة  الساعة  وفي  ضلعه. 
السماء؛  من  الرب  هو  الذي  الثاني  اإلنسان  فجاء 
لكي يجده. فدانه بيالطس سحراً، وسلمه ألعدائه 
عند الساعة الثالثة، وصلبوه في يوم اجلمعة عند 

الساعة السادسة!

ساقها  للموت،  التي  احملرمة  الشجرة  كانت     
الذي  الصليب  فكان  ألبوينا؛  ومرئية  خشب،  من 

للخالص من خشب، ومرئي للجميع! .

فمشى  املوت؛  شجرة  إلى  قدماً،  حواء،  مشت     
إلى اجللجثة، وعليه  السيد املسيح حامالً صليبه 

سمرت رجاله!

عنها،  املنهي  الشجرة  إلى  حواء  يد  امتدت     
التي للموت األبدي، وأعطت  واقتطفت من ثمارها 
الصليب،  عود  على  املسيح  يد  فسّمرت  رجلها؛ 

وأعطى اخلالص الدائم لكل البشرية!

املتجسد  اإلله  فشرب  اخلطيئة؛  ثمرة  آدم  أكل     
املتأنس املرارة عنه!

   ملا سقط آدم في التعدي، استهزأت به الشياطني؛ 
باملسيح  والرومان،  واليهود،  الكهنة،  فاستهزأ 

املصلوب!

اخلزي،  عراه  احملرمة،  الثمرة  من  آدم  أكل  عندما     
واعتراه الرعب؛ ألنه شعر بذلته؛ فتعرى يسوع من 
في  الرعب  أدخلت  الصليب،  على  وصرخته  ثيابه، 

احلية!

   ستر آدم عريه بورق التني؛ واملسيح ستر عريه في 
ظلمة القبر!

واالبن  آدم؛  عن  وجهه  اهلل  حجب  التعدي  بعد     
يسوع أثناء الصلب حجب اآلب وجهه عنه!

   مات آدم بالروح؛ واملسيح مات باجلسد عوضاً عن 
موته!

   كانت املرأة ممثلة في حواء هي سبب في الشر؛ 
السبب  العذراء، هي  املمثلة في مرمي  املرأة  فكانت 

في اخلير!

   في اليوم والشهر الذي فيه خالفت حواء الوصية 
العذراء  مرمي  نالت  بعينه  فيه  واللعن؛  احلزن  ونالت 

الفرح والبركة!

املسيح  فوهب  بستان؛  في  خطيئته  آدم  ارتكب    
اخلالص للبشرية بقبره الذي كان في بستان الرامي!

فأخرج  اخلطيئة؛  بسبب  الفردوس  من  آدم  طرد    
أورشليم،  خارج  إلى  املسيح،  السيد  الغوغاء، 

وهناك صلبوه!

   في الساعة التاسعة من يوم اجلمعة، خرج آدم من 
عينها،  الساعة  وفي هذه  الشقاء؛  ليرث  الفردوس 
إلى  اليمني  اللص  اليوم عينه، دخل  وفي مثل هذا 

الفردوس ليرث السعادة!

حارس  قام  اجلمعة،  يوم  العاشرة  الساعة  في     
أبواب الفردوس مشهراً بيده احلرية ليحرس الطريق 
املؤدي إلى شجرة احلياة؛ وفي هذه الساعة خطف 
االبن حربة احلارس، وكسرها بجنبه املطعون، وفتح 

أبواب عدن املغلقة، ورد املطرود إلى مكانه!

واجلسد؛  للنفس  املوت  في  سبباً  األول  آدم  كان     
فأحيا آدم الثاني النفس بالنعمة، وجّني اجلسد من 

املوت بالقيامة إلى حياة مجيدة!

   كانت املرأة أول من استمع لغواية احلية فأخطأت؛ 
يستمع  من  أول  هي  املرأة  تكون  أن  الرب  فشاء 

لصوت اخمللص املقام!

   املرأة باغرائها الرجل ليأكل من الشجرة سببت 
له األلم؛ فكانت املرأة أيضاً هي سبب للفرح عندما 

بشرت بخبر القيامة!

...،...،...،   

بثقة   - بها     فليحمل كل منا سقطاته، ويسير 
وخشوع - على خطوات اخلالص؛ لنوال احلياة األبدية 

اجمليدة! ...

عـادل عطيـة

خالص علىلقاء
خطوات السقوط

حني نهاجر ونترك بالدنا بكل ما فيها بحثاً عن 
فرصة أخرى وحياة أخرى في مجتمع آخر ، يترك 
وتاريخه  وأسرته  وعشيرته  أهله  مّنا  الواحد 
وذكرياته وضحكاته ولياليه، يترك هذا كله ورمبا 
أكثر ال لشيء إال ألنه يريد أن يبدأ حياة جديدة 
هو يتمناها وفي بلد هو تناها، تناها بكل ما 
ودميقراطيتها  وانفتاحها  حريتها  عشق  فيها، 

وعدلها وهدوئها ونظامها وقوانينها.
كنت  كندا،  إلى  أتيت  حني  شخصيه  بصفة 
أشعر أن اهلل حقق لي حلماً لطاملا راودني كل 
سنني حياتي، فقد عشقت كندا منذ سمعت 
عيني،  تراها  أن  قبل  خيالي  في  رأيتها  عنها، 
كندا  وجمال  كندا  وعدل  كندا  قّيم  عن  قرأت 
أعيش  أن  وتنيت  كندا،  ومجتمع  كندا  وهدوء 
الهادئ  املسالم  االستثنائي  اجملتمع  هذا  في 
اجلميل املترابط احملب لبعضه املتعدد الثقافات 
والذي يقبل اآلخر دون شروط، حلمت بهذا كل 
يوم، أحببت أن أعيش في هذا اجملتمع الذي لن 
أعتقد،  ما  يعنيه  وال  ديني  عن  يوماً  يسألني 
أي  حتت  غيري  عن  مييزني  لن  الذي  اجملتمع  هذا 
خلفيتي  وال  نوعي  وال  لوني  يعنيه  ال  مسمى، 
وأوالدي  وزوجتي  الثقافية، مجتمع سيمنحني 
تفرقة،  دون  أبناؤه  باقي  مع  متساوية  فرص 

حلمت بفكرة املساواه منذ نعومة أظافري.
كل ما كنت أريده أن أعيش في مجتمع يكون 
الواجبات  نفس  وعلّي  احلقوق  نفس  فيه  لي 
ال   ، شيء  كل  في  أفراده  باقي  مع  متساوياً 
أتيز عن غيري  أن  أريد  ال  وال نقصان،  زياده  أريد 
نعم  بشيء،  عني  غيري  يتميز  أن  وال   ، بشيء 
فقد شغلتني فكرة املساواة التي حرمت منها 

بلدي األم حتى صارت  في 
حلماً يراودني، وأقول لكم 
عشقت  أنني  صدق  بكل 
أريد  وال  هي  كما  كندا 
أن  أريد  ال  تتغير،  أن  لها 
اليوم وأري فيه كندا  يأتي 
بالدي  من  مصغرة  صورة 
التي هاجرت منها، عانينا 

التمييز والظلم  في بالدنا مبا فيه الكفاية من 
والتهميش وعدم املساواة وما صاحب ذلك من 
ما  جراء  مّنا  كل  فؤاد  يعتصر  كان  الذي  األلم 
كان يعانيه من التمييز بكل أشكاله، وأحببنا 
تنفسناها،  احلرية،  وعشقنا  الكندية  احلياه 
نعم صدقوني بعضنا يتنفس احلرية التي نراها 

أعظم ما منحه اهلل لإلنسان.
ما أكتبه هو رسالة من مواطن كندي يعشق 
هذا البلد ويحب اجلميع دون تفرقة، يحمل في 
اخوته  جلميع  واآلخاء  احملبة  معاني  كل  قلبه 
يرى  مواطن  العظيم،  الوطن  هذا  في  واخواته 
أن قوة كندا وجمال كندا ورقي كندا وتيز كندا 
القيم  بكل  وشعبها  اميانها  من  جاء  األمم  بني 
قيم  كندا،  عن  العالم  يعرفها  التي  الكندية 
والعدالة  واملساواة  واحملبة  واحلرية  الدميقراطية 
جاء  الواحد،  الوطن  أبناء  بني  التمييز  وعدم 
وضعت  التي  للقوانني  وشعبها  احترامها  من 
دون  اجلميع  لها  ويخضع  اجلميع  ليحترمها 
استثناء، أرجوكم ساسة وشعب حافظوا على 
تلك القيَّم التي جعلت من كندا أرض األحالم 
ملاليني البشر حول العالم، وهي فعالً تستحق 

هذا.

كندا التي أحببتها

بقلم: 

جورج مو�صى

باأعلي االأ�صوات..غادة ملك تفوز بجائزة »بيل« لريادتها 

االإ�صتثنائية يف دعم املراأة والطفل يف املجتمع الكندي 

أصل  من  الكندية  السياسية  فازت 
مؤسسة  بجائزة  ملك«  »غادة  مصري 
اللواتي  للسيدات  تُعطي  والتي  »بيل« 
العمل  في  إستثنائية  ريادة  لهم 
وتشجيع  النساء  لتمكني  اجملتمعي 

األطفال والشباب.

أربعة  مع   « ملك  »غادة  ترشيح  ومت 
»رويال  وهم  أخريات  كنديات  مرشحات 
»إميي  و  بييل«  »دوانيا  و  جودفري« 
أن  إال  إستيفيز«،  »ماريا  و  ديليسيل« 
من  عدد  بأعلي  عليهم  تفوقت  »ملك« 

األصوات. ومت إعالن نتيجة التصويت والفوز في األول من مايو احلالي .

وفي رسالة بالفيديو بعد إعالن الفوز شكرت »ملك« املصوتني لها علي دعمهم وثقتهم

 - دائرة »مسيساجا  احملافظني عن  وكانت مرشحة حزب  أن غادة ملك مهندسة  بالذكر،  اجلدير 
ستيتسفيل« في إنتخابات أكتوبر املاضي، وتعتز بأصولها املصرية والقبطية
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VISITEZ LE SITE CANADA.CA/LE-CORONAVIRUS
POUR EN SAVOIR PLUS

Prestation canadienne d’urgence 

Subvention salariale d’urgence du Canada

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

UNE AIDE FINANCIÈRE EST DISPONIBLE

DU SOUTIEN POUR 
VOUS, VOTRE FAMILLE 
ET VOTRE ENTREPRISE.
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

Professional Real Estate Services
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Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

انخفضت  الكورونا  وباء  بسبب  التحرك  حرية  على  املفروضة  للقيود  نتيجة 
مبيعات العقارات في تورونتو خالل النصف األول من ابريل بنسبة 69% مقارنة 
من  للعقارات  والبائعني  املشترين  فخوف  املاضي.  العام  من  الفترة  بنفس 
االحتكاك املباشر، أثر سلبيا على حركة البيع والشراء. انخفضت أيضا أسعار 

البيوت في تورونتو الكبرى مبتوسط 1.5% لنفس الفترة 
من  الفا   820 الى  البيت  سعر  متوسط  وصل  حيث 
كبيرا  تصاعدا  حقق  قد  مارس  شهر  وكان  الدوالرات. 
في املبيعات وأيضا األسعار قبل ان تبدأ اجراءات احلظر 
تأخذ طريقها بجدية. وال احد يستطيع ان يتنبأ مبا قد 
يحدث حيث ان هناك عوامل كثيرة ال ميكن حتديدها األن 

اهما مدة احلظر املتوقعة. 
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

69% انخفاض للمبيعات في تورونتو 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« 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�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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صحيفة »ستار«

حلوى اخل�صر!

كاليفورنيا  والية  في  محل  صاحب  ابتكر 
يرضي  اجمللدة  احللوى  من  نوعاً  االمريكية 
نفسه.  الوقت  في  ويغديهم  االطفال 
ويقول تد هانسون، مبتكر هذه الطريقة، 
انها استغرقت سبع سنوات من االختبار، 
كان خاللها يقدم اآليس كرمي )اجليالتي( مع 
أنواع من الفاكهة واخلضر، ومنها االفوكادو 
النوع  أما  والشمندر.  احللوة  والذرة  واجلزر 
واجلزر  والبقلة  الكرفس  فيحوي  اجلديد 
والفاصولياء  والقرع  واللوبياء  والشمندر 
الزبائن  »معظم  ويضيف:  والسبانخ، 
كثيراً.  احللوى  هذه  يحبون  انهم  يقولون 
رأيهم حني يطلعون على  يغيرون  لكنهم 

العناصر التي تركبها«.

وكالة االنباء االملانية

ن�صائح للعناية بقريب مري�ض 

يف ظل كورونا

كبيراً  حتدياً  كورونا  فيروس  جائحة  تثل 
قريب  لديهم  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
األمد  طويلة  طبية  رعاية  إلى  يحتاج 
األقرباء  أحد  إيداع  من  اخملاوف  تتزايد  فيما 
أصبحت  التي  الرعاية  منشآت  بإحدى 
بالفيروس. املرتبطة  للوفيات   مرتعاً 
ومن أجل املساعدة في إرشاد أفراد األسرة 
الذين يعتنون مبريض من كبار السن، على 
جتاوز التحديات، فيما يلي بعض املعلومات 
الرعاية”  جودة  “مركز  من  املنزلية  للرعاية 
حكومية  وغير  ربحية  غير  مؤسسة  وهو 

في العاصمة األملانية برلني:
على  ونصف،  متر  مسافة  على  البقاء   
الرعاية  على  ينطبق  اآلخرين  من  األقل، 
اتباع هذه  أنه ال ميكن  املدى. ورغم  طويلة 
القاعدة دائماً، يجب على مقدمي الرعاية 
الضروري.  غير  اجلسدي  االتصال  جتنب 
ولسوء احلظ، يشمل هذا األحضان وغيرها 
ويجب  العاطفة.  تظهر  التي  األمور  من 
على األقرباء الذين يقومون على رعاية أفراد 
ارتداء كمامة “مجتمعية”  األسرة املرضى 
)غير طبية( خالل القيام بأي عمل للمريض 

يتطلب مسافة قريبة.
عدم  هذا  ويشمل  بالنظافة،  االهتمام 
يستخدمها  التي  األطباق  مشاركة 
الورقية  املناديل  واستخدام  املريض، 
مالمستها  يتم  التي  األسطح  وتطهير 
كثيرا مثل مفاتيح األنوار ومقابض األبواب. 
وسوف يقلل هذا بشكل جوهري من خطر 

اإلصابة بعدوى.
ما  للغاية،  مهمة  اليدين  نظافة  أن  كما 
أو  املريض  ملس  قبل  اليدين  غسل  يعني 
الالصقة،  عدساته  أو  طعامه  أو  أدويته 
إلى آخره، وكذلك بعد مالمسة أشياء من 
فرشاة  من  ميكروبات،  تأوي  أنها  احملتمل 

املرحاض إلى التعلق بقضيب في احلافلة.

فايننشيال تاميز

في�ض بوك يناف�ض زووم مبحادثات 

فيديو جماعية

فيديو  محادثات  خدمة  بوك،  فيس  كشفت 
جديدة عبر غرف افتراضية ميكن للمستخدمني 
من خاللها زيارة أصدقائهم بواسطة الفيديو، 
في محاولة من املوقع األزرق جلذب الذين حتولوا 
إلى تطبيق »زووم« لالجتماعات االفتراضية في 

فترات العزل.
فيس  تطبيق  مستخدمي  بإمكان  بات  واآلن 
مبشاركة  فيديو  محادثات  إجراء  مسنجر  بوك 
50 شخصاً على األكثر وملدة مفتوحة، حتى لو 
لم يكن لديهم حسابات على موقع فيس بوك.
الجتماعات  زووم،  مثل  منصات  عكس  وعلى 
في  احملادثة  غرف  فإن  االفتراضية،  الفيديو 
االجتماعية  للقاءات  مخصصة  بوك  فيس 
ذلك  كان  سواًء  العائلة  وأفراد  األصدقاء  مع 
لالحتفال بعيد ميالد، أو أي مناسبة سعيدة، أو 

ناد للقراءة على سبيل املثال.
وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ 
ليكون  مصمم  »هذا   : تاميز  فاينشيال  جلريدة 

أكثر تلقائية وقدرة على االكتشاف«.
نافذة مفتوحة على  »أُبقي فقط على  وأضاف 
حاسوبي أو هاتفي وميكن ألشخاص في العادة 

ال أجهد لالتصال بهم، أن يدخلوا«.
في  حياتنا  في  لهذا  نفتقد  أننا  »أشعر  وتابع 

هذه الفترة«.
تهافت  وسط  اخلاصية  هذه  إطالق  ويأتي 
صمم  الذي  زووم  تطبيق  على  املستخدمني 
ليكون منصة لالجتماعات اخملصصة لألعمال، 
خدمات  تقدم  أخرى  تطبيقات  إلى  إضافة 
اللقاء  على  للمساعدة  الفيديو  عبر  االتصال 

أثناء اإلغالق.
وأشار زوكربرغ إلى أنه ميكن مستخدمي فيس 
بوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من ميكن دعوته 

للمشاركة.
وأضاف »قد أكون على كنبتي في عطلة نهاية 
األسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي 

للدخول«.

وكالة »اسوشيتدبرس«

احالم اليقظة

معظم الناس يقضون بین 30 و40 % من أوقاتهم 
أو  العفوية«  مستغرقني فيما يسمى »االفكار 
للدكتور  دراسة  في  جاء  كما  اليقظة،  أحالم 
جامعة  في  النفس  علم  استاذ  كلينغر  اريك 
مينيسوتا االمريكية. وهو ينفي الرأي القائل إن 
أحالم اليقظة نوع من املرض النفسي، مشدداً 

على أهميتها االيجابية كوسيلة لإلبداع.

قال أحد الصحافيني ان رئيس التحرير أرسله 
»حملت  شجرة:  في  عالق  هّر  إلنقاذ  مرة 
ان  كدنا  ما  ولكن  طويلة،  سلماً  املصور  مع 
من  الهّر  نزل  حتى  الشجرة  على  نضعها 
تلقائه. ولم يبق أمامي سوى امر واحد، وهو 

الى الشجرة ليلتقط  الهّر واعيده  أن أحمل 
املصور صورة لي وأنا أنزله. وفي اليوم التالي 
أنقذ  وأنا  صورتي  وفيها  الصحيفة  صدرت 
الهّر املنكوب. إال أن الصحيفة املنافسة لنا 
نشرت صورتي، وأنا أضع الهّر فوق الشجرة«.
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�صحافة اآخر زمان

صحيفة “صن” البريطانية

كورونا ي�صل اإىل الإنرتنت »املظلم«.. دماء املتعافني للبيع

أعلن املعهد األسترالي لعلم اجلرمية أن دماء املتعافني من فيروس كورونا تباع على اإلنترنت 
املظلم كلقاح بديل. ونقلت صحيفة »صن« البريطانية عن باحثني قولهم إن دماء الناجني 
من الفيروس تأتي بني مئات »املنتجات« التي تعرضها عصابات اجلرمية املنظمة التي حتاول 
التربح من الوباء. واإلنترنت املظلم عبارة عن طبقة من اإلنترنت ال ميكن الوصول إليها إال من 
خالل متصفحات معينة وال يتم فهرستها بواسطة محركات البحث، وغالًبا ما يستخدمها 

اجملرمون إلعداد أسواق عبر اإلنترنت لألغراض غير القانونية.
إلى  يصل  املزيفة  كورونا  فيروس  ولقاحات  عالجات  سعر  أن  إلى  تقرير،  في  املعهد،  وأشار 
13000 جنيه إسترليني، كما تباع كميات كبيرة من معدات احلماية الشخصية، مبا في ذلك 

كمامات N95 والقفازات اجلراحية والبدالت الواقية.
وتباع أيًضا األدوية املصممة ألمراض أخرى بادعاءات كاذبة لقدرتها على محاربة فيروسات 

كورونا، مثل األدوية املضادة للمالريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكني.
وقال الباحث الرئيسي للتقرير، رود برود هرست، في مقابلة مع شبكة إيه بي سي، إن الدم 

سيستخدم حلقن شخص قد يكون معرًضا خلطر اإلصابة بالفيروس.
املظلم، كان  اإلنترنت  األدوية على شبكة  تلك  بائًعا يعرضون  أن من بني 645  التقرير  وذكر 
الصني  في  و3  بريطانيا،  في  و17  األوروبي،  االحتاد  في  و39  املتحدة،  الواليات  في   394 هناك 

وأستراليا.
ويحذر اخلبراء من أن مثل هذه األدوية تشكل احتياال؛ ألن وجود دواء ناجع للفيروس لن يتم 

التوصل إليه قبل عامني على األقل.
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مت�صوق ي�صعل علي النقود املعدنية 

وي�صلمها ملوظف التح�صيل متمنيا 

له ال�صابة بكورونا

ماثيو  كان  بينما   : تورنتو 
الطالب  سنة   17 فيجا 
يعمل  عشر  الثاني  بالصف 
لبيع  متجر  في  مبفرده 
في  االليفة  احليوانات  طعام 
كثيرا  منه  اقترب  ماركهام 
فطلب  املتسوقني  من  واحدا 

وبني  بينه  مسافة  على  ويحافظ  بعيدا  يقف  أن  ماثيو  منه 
االخرين، فقال له الرجل املتسوق . ملاذا .. هل أنت شرطي؟ ومن 
بجوارك  وقوفي  يكون  أن  أتني  علّي؟  لديك سلطة  إن  لك  قال 

سببا ملرضك بفيروس كورونا.
وفي نهاية الكالم اخرج الرجل قطع من النقود املعدنية وسعل 
فوقها والقي بها على املنضدة متمنيا له االصابة باملرض، فقام 
الرجل  غادر  أن  ومبجرد  منفصل  قسم  في  النقود  بوضع  ماثيو 

املتجر، اتصل ماثيو بالشرطة.
مثل  أناس  لوجود  واالشمئزاز  بالدهشة  شعرت  لقد  وقال 
وان  اجلامعة،  مصاريف  ليوفر  يعمل  إنه  أيضا  ماثيو  وقال  هذا، 
شقيقته لديها مناعة ضعيفة ومن املهم جدا أن يبقي سليما 
حلماية اخته واالخرين، وقال أيضا انه من الشائع ان نرى بعض 
العمالء يقولون انهم ال يهتمون ويحاولون االقتراب والسخرية 
ان مكتبها  يورك  وقالت شرطة  ليس جيدا،  وهذا سلوك  منه، 

يحقق في هذه احلادثة .

9
اونتاريو تفتح مركزين لرعاية اأطفال 

الباء والمهات الذين يعملون يف 

الرعاية ال�صحية

أونتاريو عن فتح  أعلنت حكومة 
اطفال  لرعاية  جديدين  مركزين 
في  العاملني  واالمهات  االباء 
واحد  ويقع  االمامية،  الصفوف 
شارع   34 في  املراكز  هذه  من 
 1125 في  الثاني  يقع  و  باثرست 
اونتاريو  وكانت  أفنيو،  دانفورث 

قد افتتحت اربعة مراكز لرعاية االطفال تعمل جميعها على مدار 24 
ساعة سبعة ايام في االسبوع وهي مجانا للعائالت املؤهلة لذلك.

طلب   800 من  أكثر  تلقوا  انهم  تورنتو  مدينة  في  املسؤولني  وقال 
 200 من  يقرب  ما  وضع  ومت  ألطفالهم،  طارئة  رعاية  على  للحصول 
العاملني  من  الطلبات  70% من هذه  نحو  وجاء  املراكز،  في هذه  طفل 
لرعاية  مراكز  الستة  هذه  وجميع  االساسية،  االمامية  الصفوف  في 
االطفال هي مراكز مرخصة تابعة للمدينة ويعمل فيها موظفون من 

تورنتو وتولها املقاطعة . 
الى  بحاجة  »إننا  اليوت  كريستني  املقاطعة  في  الصحة  وزيرة  وقالت 
الصحية في  الرعاية  والعاملني في مجال  وأطبائنا  مساعدة ممرضاتنا 
صحة  حماية  على  التركيز  على  قادرين  ليكونوا  االمامية،  اخلطوط 
سكان أونتاريو، وبالسماح بفتح بعض مراكز رعاية االطفال خالل هذه 
أطفالهم  بأن  االطمئنان  الشجعان  للعاملني  ميكن  الصعبة  االوقات 
خدمات  إن  ليتشي  ستيفن  التعليم  وزير  وقال  بهم«،  االعتناء  سيتم 
االطباء  احلكومة ألطفال  من  ومشمولة  املراكز ستكون مجانية  هذه 
االصالحيات،  وضباط  واالطفاء  الشرطة  ورجال  واملسعفني  واملمرضني 
االجتار  ومراكز مكافحة  املرأة  العنف ضد  ومراكز  البريد  والعاملني في 
الصحة  متطلبات  باتباع  الستة  املراكز  هذه  الزام  وسيتم   , بالبشر 
او  املوظفني  من  أي  تعرض  حالة  في  خطة  ووضع  العامة  والسالمة 
عدد  وضع  مثل  صارمة  تدابير  وضع  مت  وقد   , كورونا  لفيروس  االطفال 

قليل من االطفال في كل مركز .«

رفع بع�ض قيود وباء كورونا يف 

جميع اأنحاء جميع اأنحاء كندا

بينما ميثل عدد  املصابني بفيروس 
كيبيك  مقاطعة  كورونا في 
االصابة  حاالت  نصف  حوالي 
فقد  كندا،  في  كورونا  بفيروس 
بعض  فتح  املقاطعة إعادة  قررت 
والرعاية  االبتدائية  املدارس 
مونتريال،  منطقة  خارج  النهارية 

ومن املقرر أن يخضع طالب املدارس في كيبيك لالبتعاد البدني، وغسل 
االيدي املتكرر ويجب أن يتبع مسؤولو املدارس مبادئ توجيهية للصحة 

العامة والتطهير، غير إنه ليس إلزاميا على الطالب احلضور للمدارس.
مونتريال  خارج  بالتجزئة  البيع  متاجر  ملعظم  كيبيك  سمحت  كما 
بفتح متاجرهم يوم 11 مايو  املاضي وسوف تظل املدارس واملتاجر في 
وفي  مايو،   25 يوم  الى  مغلقة  بالوباء  بشدة  تضررت  معينة  مناطق 
بفتح  بالتجزئة  البيع  ملتاجر  أونتاريو  نفسه سمحت مقاطعة  الوقت 
وايضا  الرصيف،  للعمالء اللتقاط مشترواتهم من على جانب  أبوابها 
فتحت متاجر ادوات السالمة وادوات ومعدات البناء، كما فتحت أونتاريو 

حدائقها االقليمية مع التزام الزوار بقواعد االبتعاد املادي.
العمليات  بعض  باستئناف  نيوفوندالند  مقاطعة  سمحت  بينما 
اجلراحية وإعادة أنشطة مالعب اجلولف ونشاط الصيد وصيد االسماك، 
والورود  االشجار  بيع  مراكز  مثل  التجارية  الشركات  بفتح  وسمحت 
ومستلزمات زراعة احلدائق وكذلك فتحت اخلدمات املهنية مثل مكاتب 
التجزئة  بيع  لبعض متاجر  للسماح  البرتا  احملاماة، وتخطط مقاطعة 

باالفتتاح هذا االسبوع.
االعمال  فتح  إعادة  في  ومانيتوبا  ساسكاشوان  مقاطعة  وبدأت 
التجارية تدريجيا، وتستأنفت مقاطعة بريتش كولومبيا بعض اخلدمات 
بالتجزئة واملطاعم والصالونات واملتاحف  البيع  الصحية وفتح منافذ 
املاضي بتقدمي  ترودو  منذ 11 مايو  في منتصف مايو، ووعدت حكومة 
املالية من خالل  احتياجاتها  تلبية  يتم  لن  التي  للشركات  مالي  دعم 
املوظفني  وتبقي  مفتوحة  البقاء  من  تتمكن  حتى  التقليدي  االئتمان 
مؤهلة   تكون  لن  الضريبي  بالتهرب  مدانة  شركة  وأي  رواتبهم،  على 
قطاعات  جلميع  متاحة  ستكون  التي  املالية  املعونة  على  للحصول 

االقتصاد .

ال�صماح برفع الذان خالل مكربات 

ال�صوت للم�صاجد يف تورنتو 

وم�صي�صوجا وبرامبتون يف رم�صان

شهر رمضان يبدو  هذا العام مختلفا بالنسبة للمسلمني في 
جميع أنحاء العالم بسبب قيود العزل والبعد اجلسدي بسبب 
وباء كورونا، وهذا ما يعاني منه حوالي نصف مليون مسلم في 
مدينة تورنتو فقط،  ولهذا قامت تورنتو ومسيسوجا وبرامبتون 
بالتصريح جلميع املساجد احمللية للدعوة الى الصالة على املآذن 
خالل  يوم  كل  الشمس  غروب  عند  للصوت  مكبرات  خالل  من 
شهر رمضان، وبينما تكون االصوات العالية املضخمة محظورة 
الثالثة  املدن  قامت  فقد  القانون  بحسب  العامة  املناطق  في 
االذان خالل شهر  رفع  بإستثناء  وبرامبتون  تورنتو ومسيسوجا 
مشاعرهم  في  االخرين  ومشاركة  التعاطف  إلظهار  رمضان 
يزال  ال  ولكن  كورونا  وباء  بسبب  االنعزال  فترة  خالل  خاصة 
مطلوب من اجلميع اتباع االوامر الصحية وأغالق أماكن العبادة 
وتقييد التجمعات،  واالبتعاد اجلسدي عن االخرين، والبقاء في 
إمام  بكر  أبو  احلاج  وقال  الهام.  لألسباب  واملغادرة فقط  املنازل 
برفع  لهم  بالسماح  جدا  سعيد  انه  اخلطاب  عمربن  مسجد 
مبعرفة  للناس  بالسماح  فقط  يتعلق  ال  واالمر  يوم،  كل  االذان 
وقت الصالة واالفطار ولكنه يتعلق بالشعور بالوحدة والراحة 

ومشاركة الدين االسالمي مع االخرين .

العاملني يف مقاهي تيم هورتون 

يرتدون القنعة وتخترب حرارتهم 

قبل البدء يف العمل

تيم  مقاهي  في  العاملون  بدء 
ويتم  االقنعة،  بارتداء  هورتون 
حرارتهم  درجات  فحص  ايضا 
على  للحفاظ  العمل  بدء  قبل 
وسط  العمالء  وعلى  أنفسهم 
أعلنته  ملا  وفقا  كورونا،  وباء 

التنفيذي  الرئيس  هانكوك  مايك  وقال  هورتون،  تيم  شركة 
للعمليات في الشركة إن هذه اخلطوات اتخذت حلماية العمالء 
إمدادات  على  حصلت  الشركة  وان  سواء،  حد  على  والعاملني 

كافية من االقنعة غير الطبية في جميع أنحاء كندا.
وفي نفس الوقت قالت الشركة إنها ستنفق ما يقرب من 40 
الواضح  الوباء وليس من  مليون دوالر لدعم املتضررين من هذا 
الصفوف  في  العاملني  الى  ستذهب  االموال  هذه  من  كم 

االمامية .

لأول مرة .. اإطالق الأذان يف بع�ض 

املدن الكندية واملعهد الإ�صالمي 

الكندي يرف�ض

بعض  إعالن  ظل  في 
لبعض  احمللية  الرئاسات 
إذاعة  عن  الكندية  املدن 
اإلسالمي  الصالة  أذان 
طوال شهر رمضان، أصدر 
املعهد الكندي للدراسات 
نشره  بياناً  اإلسالمية 
شعيب  سعيد  األستاذ 
رئيس املعهد علي صفحة 
اإلجتماعي  التواصل 
بوك«،  »فيس  به  اخلاصة 
عبر فيه عن رفضه الستخدام مكبرات الصوت أو أي طريقة 
مزعجة في إعالن األذان في املساجد سواًء في شهر رمضان 
أو  قريب  من  باإلسالم  له  عالقة  ال  هذا  ان  ويؤكد  غيره.  أو 
رفضاً  ترفض  املعهد  رأي  في  لإلسالم  الكلية  فالقيم  بعيد. 
من  بغيرها  أو  باليد  أو  بالصوت  لآلخر سواء  ايذاء  أي  قاطعاً 
وسائل اإلكراه والعنف. كما يشير املعهد الى أن ما تردد على 
لسان البعض من أن هذه الطريقة في إعالن مواعيد الصالة 
تسعد املسلمني غير صحيح، فهناك مسلمني يرفضون ذلك 

ويعتبرونه متناقضاً مع دينهم.
اإلعالن  في  الطريقة  أن هذه  يقول  من  هناك  البيان:  وأضاف 
عن مواقيت الصالة كانت موجودة في أيام النبي محمد، فلو 
كان هذا صحيحاً، فقد كان السبب عدم وجود وسيلة أخرى 
لإلعالن عن الصالة، فلم يكن هناك انترنت وال ابليكيشن على 
املوبايل يقول للمسلم مواعيد الصالة. ويؤكد املعهد أنه لو 
كان النبي محمد يعيش في زمننا ما كان ليقبل فرض اإلعالن 
عن الصالة باستخدام مكبرات الصوت، على غير املسلمني، 

بل و املسلمني ايضاً.
لذلك هناك الكثير من رجال الدين الذين يرفضون استخدام 
األزهر  إمام كبير وعالم من  مكبرات الصوت لإلعالن، منهم 
)أكبر وأهم مؤسسة تعليمية سنية في العالم اإلسالمي( 
هو محمد متولي الشعرواي الذي منع األذان مبكبرات الصوت 
عندما كان وزيرا لألوقاف. وقال بوضوح أن اإلعالن عن الصالة ال 
عالقة له بالتدين وهو عمل »غوغائي«، وال عالقة له باإلسالم. 
وهو ما أكده ايضاً أئمة آخرين منهم الدكتور مختار جمعة 

واحلبيب اجلعفري وخالد اجلندي وسعد يوسف وغيرهم.
في  األئمة  أحد  قال  كما  األمر  كان  إذا  أنه  البيان  وأضاف 
اآلذان هدفه تعريف اإلسالم  أن إعالن  الكندية  تورنتو  مدينة 
للكنديني، وان »ديننا« سلمي للغاية«. فهذه طريقة خاطئة 
النها تنتهك حقوق الكنديني. وهناك مثالً من ادعى »اإلعالن 
املزعج« عن الصالة يريح املسلمني!! وقال آخر أنه يحافظ على 
روح رمضان، وثالث قال انه سيعيد الفرح للمسلمني .. الخ. 
باملقابل هناك مسلمون يرفضون ويعتبرون ذلك ضد اإلسالم 
أو  قبولها  في  الفيصل  توقعات،  أو  اراء  مجرد  فهذه  لذلك   .

رفضها هو هل هي مؤذية لآلخرين أم ال.
وختم البيان بالتأكيد علي أن اإلسالم ليس فيه سلطة دينية 
من حقها احتكار تثيل اإلسالم و املسلمني. وائمة املساجد 
واملهتمني بالشأن اإلسالمي لهم بالتأكيد دور مهم، لكنهم 
ارائهم.  عن  يعبرون  النهاية  وفي  منتخبني  غير  النهاية  في 
األطياف  كل  فيهم  اجلماعات  من  غيرهم  مثل  واملسلمون 

واألنواع وكل اإلختالفات.
كما دعا املعهد الكندي األئمة واملهتمون بالشأن اإلسالمي 
أن يستعينوا باإلنترنت لرفع اآلذان من داخل املساجد دون أي 
على  املسلمني  اللحظة  نفس  في  ويتابعه  صوت،  مكبرات 
اإلنترنت، ويديرون نقاشاً روحانيا حول القيم الكلية العظيمة 
لإلسالم. كما يدعو املعهد األئمة واملهتمون بالشأن اإلسالمي 
الى بذل مزيد من اجلهود في مساعدة الفقراء ومساعدة كبار 

السن، وغيرها من األفعال اخليرة التي يدعونا إليها اإلسالم.
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من جتاربي املطبخية

نضجه،  بعد  الثالجة  في  املوز  خزني   
فالبرودة جتعل لون قشرته قاتة لكنها 

ال تؤذي الشحمة.
إذا كنت حتتاجني الى قطرات قليلة من 
عصير الليمون، اغرزي شوكة في عقب 
املقدار  الثقب  من  واعصري  الليمونة 

الذي حتتاجني اليه.
اذا  أكثر  بسرعة  تنضج  اخلوخ  ثمار   
بورق  وغطيتها  علبة  في  حفظتها 
داخل  الغاز  يحفظ  )هذا  الصحف 

العلبة ويساعد في النضج(.
ضعي السمك اجمللد في احلليب ليذوي. 

فاحلليب يستخرج منه رائحة التجليد ويعطيه نكهة السمك الطازج.

قبل تنظيف السمك افركيه باخلل هكذا تنزع احلراشف بسهولة أكثر.
إلزالة رائحة السمك عن يديك، افركيهما باخلل واملاء أو بامللح واملاء.

ملنع رقائق اللحم من االلتصاق بعضها ببعض، لفي اجملموعة في شكل أنبوب واربطيها 
بشرائط من املطاط قبل وضعها في البراد.

لصنع شطائر »همبورجر« أندي وأطيب، ضعي مقدار ملعقة من اجلنب في داخلها.
لكي تزيلي طعم امللوحة الزائدة من اللحم املقدد، ضعيه قليالً في الفرن واستخرجي 
حتى  الفرن  الى  واعيديه  الزجنبيل  شراب  من  كأساً  فوقه  اسكبي  ثم  العصارة  منه 

ينضج تاماً.
لكي تطري اللحم القاسي افركي جوانبه مبزيج من اخلل والزيت وانقعيه مدة ساعتني 

قبل طهوه.

كيف ت�صبح م�صتمعًا جيدًا؟

يقوله  ما  كل  إلى  وتركيز  باهتمام  اصغ 
محدثك. 

ال تنشغل وانت تستمع إليه، بأمور أخرى من 
حولك. 

انظر إلى عيني محدثك وهو يحدثك. 
اجتاه  أو  رأيه  تدين  وال  على محدثك،  ال حتكم 

قلبه. 
أو  الرأي  بإبداء  تتسرع  ال  حديثه.  تقاطع  ال 

النصيحة الفورية قبلما ينتهي من حديثه. 
تذكر دائما أنك ال تصغي فقط لكلماته، وإمنا تنصت كذلك ألفكاره ومشاعره. 

اسمع حديث محدثك بعينيك وقلبك فضالً عن أذنيك.
ال جتعل مشاعرك الشخصية تقف عائقاً في طريق االستماع الكامل حملدثك. 

أشعر محدثك باحلب واألمان واالحترام.

من اأ�صول اللباقة 

عند زيارة أحد، يجب أال يختار 
الضيف أضخم الكراسي أو 
بل  عليها،  ليجلس  الكنبة 

يترك ذلك لآلخرين. 
أن  الضيف  على  يجب  كما 
منه  يواجه  ال  مقعداً  يختار 

حتركات داخلية ألهل البيت.
 عند اجللوس في ضيافة أحد 
)ولو  حركة  تصدر  أال  يجب 
من  التيقن  هدفها  إرادية(  ال 
املقعد  تراب على  وجود  عدم 

قبل اجللوس عليه، حتى لو كان عليه بعض األتربة حرصاً على مشاعر أصحاب البيت. 
عند اجللوس على أحد مقاعد الصالون في ضيافة أحد أو مبنزله اخلاص، يجب أال يرتطم 

جسمه بعنف باملقعد، بل ليجلس عليه بهدوء تدريجياً. 
عند دخول البيت سواء البيت الشخصي أو للزيارة يجب مسح احلذاء جيداً في الرقعة 

اخملصصة لذلك أمام الباب، حتى ال تنتقل األوساخ إلى سجاجيد البيت أو أرضيته. 
اثنتان دون تكرار أو ضغط مزعج ألصحاب البيت،  أو  عند رن اجلرس، تكفي رنة رقيقة 

على زر اجلرس. 
عند استخدام سلم البناية بدالً من املصعد، من الالئق عدم النظر إطالقاً إلى داخل أي 

باب من أبواب سكان البناية، يتصادف أن يكون مفتوحاً.
عدم ترك أي مخلفات أو إشغاالت على سلم البناية، فهذا من حقي داخل منزلي فقط 

أما السلم فهو جلميع السكان.
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�صببه الفئران.. تفا�صيل فريو�س جديد يف 

ال�صني يدمر الكبد ب�صرعة و�صرا�صة

تتعرض  كورونا،  فيروس  على  السيطرة  استطاعتها  بعد 
وبائية جديدة، جراء ظهور إصابات بفيروس  الصني لهجمة 

قدمي سببه الفئران، طبقا ملا كشفته جامعة هوجن كوجن.
كبد  يصيب  اجلديد  الوباء  إن  تقريرها  في  اجلامعة  وقالت 
اإلنسان، ويقضي عليه خالل بضعة أيام، وإنه على الرغم من 
وجود املرض أساسا في الصني وأصيب به بعض املواطنون، إال 

أنه بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.
وحذرت اجلامعة، من وجود حتور في مرض االلتهاب الكبدي، 
أدى لوفاة مواطن ستيني، فيما أظهرت أبحاث األطباء عالقة 

الفئران باملرض، الذي أصبح تأثيره مميتا على اإلنسان.
بالفيروس  مصابة  حالة  أول  ظهور  عن  أبلغت  والصني 
من  املرض  انتقال  بذلك  ليثبت   ،2018 عام  في  الغامض 
الفئران إلى اإلنسان ألول مرة، إال أن هناك ارتفاًعا كبيرًا غير 

مبرر مؤخرًا في عدد حاالت املرض.
الفيروس، هو ساللة  الذي سبب  املمرض  العامل  أن  يعتقد 
الفئران،  على  فقط  يؤثر  كان  الذي   ،)E( الكبد  التهاب  من 
يقول الدكتور سيدهارت سريدهار، عالم األحياء الدقيقة من 
جامعة هوجن كوجن: “فجأة في عام 2018 أصبح لدينا فيروس 
ميكنه االنتقال من جرذان الشوارع إلى البشر، وتثل ذلك في 
رجل بلغ من العمر 56 عاًما، خضع لعملية زرع كبد وكانت 

حالته ووظائف الكبد غير طبيعية بدون سبب واضح«.
على الرغم من أن التهاب الكبد )E(، ينتقل عن طريق تلوث 
على  قادرين  غير  املعدية  األمراض  خبراء  أن  إال  بالبراز،  املياه 
الناس في هوجن كوجن بالفيروس، ولم  تفسير كيفية إصابة 
الفئران  من  الفيروس  قفز  كيف  بالضبط  الباحثون  يحدد 
املرضى  أن  الرغم من وجود نظرية مفادها  البشر، على  إلى 
املصابني قد استهلكوا املياه امللوثة، أو تعاملوا مع األشياء 

امللوثة، إال أنه لم يثبت بعد طرق انتقال اإلصابة.

 ن�صطاء يد�صنون حملة تندد باختيار توكل كرمان �صمن 

جمل�س حكماء في�صبوك

أطلق عدد من النشطاء عريضة للتوقيع عليها؛ تعبيرا عن استنكارهم 
اليمنية اإلخوانية  الناشطة  إدارة موقع »فيسبوك«  ورفضهم الختيار 
الشركة  تطلق  ما  أو  فيسبوك  حكماء  مجلس  ضمن   ، كرمان  توكل 

عليه »مجلس اإلشراف على احملتوى«.
ومعارضتهم  وتعجبهم  عليها  املوقعني  رفض  العريضة  وتضمنت 
للطريقة التي قررت إدارة »فيسبوك « انتهاجها الختيار اجمللس األعلى 
لإلشراف على احملتوى، وهو األمر الذي كان من املتوقع أن يقوم على أسس 
دميقراطية وتشاركيه تكن مستخدمي املنصة من اختيار من ميثلهم 
أحد  فرض  من  بدال  املستخدمون  يشاركه  الذي  احملتوى  على  ليشرف 

عليهم.
وأكد النشطاء، أن اإلخوانية توكل كرمان، »ال تثل الشارع اليمني وال 
العربي وإمنا هي واجهة لتحزبات فكرية وأيديولوجية تتنافى تاما مع ما 
يتطلبه هذا املنصب من احليادية والشفافية واحترام الشعوب وهو ما 
يحظى به املئات من الشخصيات العامة العربية بخالف توكل كرمان 
التي يضرب اختيارها نزاهة وسمعة مجلس اإلشراف على احملتوى في 
مقتل، ويفقدنا نحن مستخدمي الفيس بوك كل ركائز الثقة جتاه هذه 

املنصة«.
تام  جهل  عن  يدل  إمنا  كرمان  اختيار  أن  أيضا،  العريضة  وشملت 
كرمان  فيه  تثل  الذي  العربي  واالجتماعي  السياسي  الواقع  بطبيعة 
كل أدوار مساندة الُنظم اإلرهابية والعبث مبقدرات األوطان والتحريض 
بالكلية مع قيم » فيسبوك « كمنصة  العنف وهو ما يتعارض  على 

افتراضية ترحب بالتنوع وتدعم قيم احترام اآلخر ونبذ العنف.
فكيف  بعينها  االزدواجية  تثل  »كرمان  إن  العريضة،  تضمنت  كما 
لناشط في مجال حقوق اإلنسان أن يغض الطرف عن مقتل اآلالف من 

املدنيني في محيطها العربي على أيدي من تدعمهم وتؤيدهم«.

كاد يتو�صل لنتائج مهمة.. مقتل عامل كورونا �صيني باأمريكا
انشغلت الشرطة األميركية بوالية بنسلفانيا في األيام املاضية، مبقتل 
بشأن  للغاية  مهمة  نتائج  اكتشاف  وشك  على  كان  صيني  باحث 

فيروس كورونا املستجد.
في  رصاصات  عدة  أصابته  بعدما  مقتوال  العالم  وجد  التفاصيل،  في 

رأسه ورقبته وجذعه في منزله، حني كانت زوجته في اخلارج.
وأشار حتقيق الشرطة إلى أن العالم في جامعة بيتسبرغ الصيني بينغ 
ليو، والبالغ من العمر 37 عاما، قد تشاجر مع قاتله هاو قو، 46 عاما، 
ما أدى ملقتل ليو، وانتحار القاتل الذي وجد ميتا على بعد أمتار قليلة 
من املنزل. كما قالت إنها لم جتد أي دليل على أن هذا احلادث املأساوي 
له أي عالقة بالعمل في جامعة بيتسبرغ وقيادة املغدور لبحث مهم 
تؤثر على  التي  احلالية  الصحية  واألزمة  اجلامعة  بخصوص كورونا في 

الواليات املتحدة والعالم.
بدورهم، أشار احملققون إلى ليو، وهو مواطن من الصني، وهاو كانا يعرفان 
بعضهما بعضا، ولكن األدلة أظهرت أن إطالق النار لم يكن له أي عالقة 
بأبحاث البروفيسور املساعد اجلارية حول فيروس كورونا، وأن اخلالف كان 

بسبب صديق مشترك.
أن ليو كان أستاذًا مساعًدا في   من جانبها، أعلنت جامعة بيتسبرغ 
وأنه كان على وشك  اجلامعة،  واألنظمة في  بيولوجيا احلوسبة  قسم 
الوصول إلى نتائج مهمة للغاية جتاه فهم اآلليات اخللوية وراء اإلصابة 

بعدوى كورونا، والسبب اخللوي للمضاعفات التي حتدث.
وتقدير  احترام  على  حصل  متميزًا،  باحًثا  كان  ليو  أن  اجلامعة  وأفادت 
العلوم،  في  فريدة  وقدم مساهمات  اجملال،  هذا  في  الزمالء  من  العديد 

وأنها ستكمل البحث الذي بدأه.
وانضم الباحث الصيني إلى اجلامعة قبل 6 سنوات، وشارك في تأليف 

أكثر من كتاب وأكثر من 30 بحثا، ما أكسبه سمعة مميزة.

ج�صد �صخ�صية اإرهابية يف م�صل�صل م�صري.. 

ممثل يثري اجلدل بعد تعليقه على فرج فودة

األيام  خالل  كبيراً  جدالً  الرافعي  أحمد  املصري  الفنان  أثار 
إليه  األنظار  لفت  في  وجناحه  تيزه  بعد  مصر،  في  املاضية 
بعد جتسيده لشخصية مفتي جماعة أنصار بيت املقدس 
يتناول  الذي  »اإلختيار«  مسلسل  في  سرور«،  رفاعي  »عمر 
اجليش  ومعارك  املنسي  أحمد  املصري  العقيد  شخصية 

املصري في سيناء.
بل  دوره،  في  املمثل  مبشاهدة  يكتفوا  لم  النشطاء  لكن 
بنشر  واتهموه  فيسبوك،  موقع  على  حساباته  تصفحوا 
أفكار متطرفة، على حسب وصفهم، ما جعله حديث الرأي 

العام وعرضه حلملة انتقادات الذعة. 
وقد أظهرت منشورات الرافعي رأيه في مقتل املفكر املصري 
فرج فودة عام 1992 على يد عناصر من اجلماعات اإلرهابية، 
وقال “نفق فرج فودة”، وهو ما أثار جدالً كبيراً بني املصريني، 
واتهمه البعض أنه يحمل أفكار “متطرفة” مثل الشخصية 
من  أخرى  مجموعة  الرافعي  انتقد  كما  يجسدها،  التي 

الكتاب املصريني مثل إسالم البحيري وخالد منتصر.
من جانبها، شنت سمر فودة ابنة الكاتب فرج فودة هجوماً 
املتطرف”، وشبهته  بـ”املمثل  الرافعي، ووصفته  على  كبيراً 

مبن قتل والدها.
وأكدت أن كتابات فرج فودة وصفت بدقة ما حدث في مصر 
إلى  اإلخوان  جماعة  ووصول  املتشددة  التيارات  صعود  من 
احلكم وظهور التنظيمات اإلرهابية في سيناء، كما انتقدت 
احلكومة املصرية املنتجة للمسلسل التي اختارت الرافعي 

للمشاركة في هذا العمل الفني.
ورداً على هذه االتهامات، لم ينكر الرافعي هذه املنشورات، 
وصرح في أحد البرامج التلفزيونية املصرية: “فرج فودة وجه 
قلمه نحو عقول املصريني، وهو ال يفرق كثيرا عن املتطرفني 
نحو  رصاصاتهم  ويوجهون  املصري  اجليش  يهاجمون  الذين 

صدور عناصره«.
يتبع  أنه  مؤكداً  اإلرهابية،  اجلماعات  عناصر  تكفير  ورفض 
لم  فودة  أن  إلى  وأشار  يكفرهم،  ال  الذي  األزهر  جامع  نهج 

يقدم للشعب املصريني أي شيء ولم يترك أثرا.
قال فيه:  كما كتب على صفحته على فيسبوك توضيحا 
“أنني لم أكن في يوم من األيام ولن أكون إن شاء اهلل منتميا 
املنحرفة  الفكرية  أو  الدينية  اجلماعات  أو  التيارات  من  ألي 
املتطرفة سواء من تطرف منها ميينا كاخلوارج التكفيريني، 
أنفسهم  يسمون  كمن  يسارا  أو  املتمسلفة  أو  اإلخوان 
باحلداثيني وأشباههم وأنني ككل مصري مسلم بسيط ال 

أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى األزهر الشريف«.

ال�صعودية تلغي عقوبة اجللد ليحل حملها ال�صجن 

اأو الغرامة

يحل  أن  على  اجللد،  عقوبة  السعودية  السلطات  ألغت 
استكماال  القرار  جاء  الغرامة.  أو  السجن  عقوبتي  محلها 
“لإلصالحات والتطورات املتحققة في مجال حقوق اإلنسان 
في اململكة التي جاءت بتوجيهات من امللك سلمان بن عبد 
األمير  العهد  ولي  من  مباشرتني  ومتابعة  وبإشراف  العزيز 

محمد بن سلمان«.
وُسمح للنساء السعوديات بدخول مالعب كرة القدم ألول 
مرة في يناير 2018، وهو العام نفسه الذي أنهت فيه اململكة 

حظرا دام عقودا على قيادة املرأة للسيارة.
ملكي  مرسوم  أتاح  حني  آخر  تطورا  املاضي  العام  وشهد 
األمر،  ولي  إذن  دون  اخلارج  إلى  السفر  السعودية  للمرأة 

وكذلك إلغاء فصل النساء في املطاعم.

م�صر تت�صلم الدفعة االأوىل من �صندوق النقد 

بقيمة 7.2 مليار دوالر

 2.77 مبلغ  تسلمت  مصر  إن  املصري،  املركزي  البنك  أعلن 
الذي  السريع  التمويل  من  األولى  الدفعة  قيمة  دوالر  مليار 
حصلت عليه من صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها في 

مواجهة تفشي فيروس كورونا املستجد.
حصلت  التي  السريع”  التمويل  “أداة  حزمة  ميثل  القرض  و 
عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقي احلزمة الثانية والتي 
التفاوض  يجري  يزال  وال  االئتماني،  االستعداد  برنامج  تثل 
الدولي، وينتظر مناقشته من قبل  عليه مع صندوق النقد 

اجمللس التنفيذي للصندوق في يونيو املقبل.
عليها  مصر  حتصل  السريع  التمويل  أداة  حزمة  أن  وأوضح 
ستحصل  بينما  سنوات،  خلمس  أجلها  وميتد  واحدة،  دفعة 
مصر علي حزمة اتفاق االستعداد االئتماني علي دفعتني أو 
فترة  من  أطول  سدادها  فترة  وتكون  العام،  مدار  علي  ثالث 
سداد حزمة أداة التمويل السريع مبا يعني أنها تتد لسنوات.
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ترحيب حكومة كيبيك برف�س الطعن على قانون منع 

اإرتداء الرموز الدينية

قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك 
سعيد  إنه  ليجول  فرانسوا 
لن  كندا  في  العليا  احملكمة  الن 
قدمته  الذي  الطعن  في  تنظر 
جماعات احلقوق املدنية واحتادات 
 21 رقم  القانون  علي  املعلمني 
الذي مينع بعض موظفي القطاع 
العام مبا فيهم املعلمون وضباط 
إرتداء  من  والقضاة  الشرطة 

الرموز الدينية إثناء عملهم.
رفضها  العليا  احملكمة  وأعلنت 

أملها  خيبة  عن  التحدي  هذا  وراء  وقفت  التي  اجلماعات  أعربت  ولهذا  الطعن،  سماع 
ولكنها تعهدت مبواصلة محاربة هذا القانون الذي وصفته بـ«التمييزي«.

وكانوا قد زعموا إمام احملكمة بان حظر الرموز الدينية يستهدف النساء بشكل غير عادل 
ويخلق تقسيما ومشكلة ال داعي لها – وبينما أثار هذا القانون رد فعل عنيف من جماعات 
احلريات املدنية منذ أعتماده العام املاضي – فقد دافع عنه باستمرار رئيس الوزراء فرانسوا 
الطعن  ينظر في  أن  املقرر  أغلبية سكان كيبيك، ومن  تأييد من  يالقي  إنه  وقال  ليجول 

القانوني الكامل لهذا القانون في االول من شهر أكتوبر.

ترودو يحظر بيع او ا�صتخدام 1500 نوع من اال�صلحة 

النارية ذات الطراز الع�صكري

جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أعلن  أوتاوا: 
بيع  حتظر  سوف  كندا  أن  عن  ترودو 
االسلحة  من  مجموعة  واستخدام 
املسلحة  القوات  تستخدمها  التي 
وهذا االمر سيسمح ملن ميتلكون هذه 
شرائها  مكان  الي  بإعادتها  االسلحة 
أو التخلص منها، وسوف تكون هناك 
االسلحة  هذه  ملالكي  عفو  فترة 
كندا   في  العسكرية  الهجومية 

مدتها سنتان.
تعويضي  برنامج  هناك  وسيكون 

يتطلب قانون من البرملان، وأستشهد ترودو بالعديد من عمليات اطالق النار اجلماعي مثل 
اجلرمية التي حدثت في نوفاسكوتيا، وقتل فيها 22 فرد.

لها استخدامات  البنادق  وإن بعض  الهجومية“  االسلحة  نغلق سوق  »اليوم  ترودو  وقال 
مشروعة مبا في ذلك الرماية الترفيهية ولكننا ال نحتاج الى بندقية سريعة الطلقات من 
طراز ] 15- إيه -آر [ الصطياد الغزال، وكان ترودو قد وعد إثناء حملته االنتخابية في اخلريف 
املاضي بوضع ضوابط أكثر صرامة علي االسلحة، وقال وزير السالمة العامة بيل بلير إن 

هناك كثير من االسلحة العسكرية في السوق الكندية .

معونة مالية الأولياء االمور 

يف للم�صاعدة يف تعلم 

اطفالهم يف املنازل

اآلن  االطفال  أمور  ألولياء  ميكن  تورنتو: 
التقدم بطلب للحصول على معونة مالية 
ملرة واحدة لكل طفل بسبب وباء الكورونا، 

الفترة  إبقاء االطفال منشغلني ومستمتعني خالل هذه  وهذه للمساعدة  في تكاليف 
املبادرة يوم 6  أونتاريو باطالق هذه  التي يقضونها بعيدا عن مدارسهم، وقامت حكومة 
وايداعات مباشرة مببلغ 200 دوالر لكل طفل حتت سن 12  أبريل حيث ستقدم شيكات 
عاما ملرة واحدة، وللطفل املعوق 250 دوالر من سن الوالدة حتى سن 21 سنة، وهذه املعونة 
التي تبلغ قيمتها 340 مليون دوالر هي جزءا من مجموعة معونات قيمتها 17 بليون دوالر 
النقاذ االقتصاد في أونتاريو، والتي قدمتها حكومة احملافظني في أونتاريو في أواخر شهر 

مارس بدال من ميزانية الربيع التقليدية.
وقال دوج فورد في بيانا له »نحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم االباء واالمهات خالل هذا 
التعلم  في  أطفالنا  أستمرار  وضمان  اجلميع  سالمة  على  للحفاظ  االستثنائي،  الوقت 
والبقاء في نشاط ذهني، سيسمح هذا التمويل ملرة واحدة لالباء واالمهات للوصول الى 

أدوات أضافية الطفالهم الستخدامها اثناء فترة وجودهم في املنزل والدراسة عن بعد.
وقال دوج فورد أيضا، أريد أن أذكر اجلميع بالبقاء في املنزل واخلروج فقط إذا لزم االمر وهذه 

هي الطريقة الوحيدة التي سنهزم بها هذا الفيروس الرهيب«.
احلالي  موقعها  احلكومة  استخدمت  املالية،  املعونات  هذه  تقدمي  لتسريع  محاولة  وفي 
االضرابات  بسبب  املدارس  إغالق  من  املتضررة  االسر  ملساعدة  االمور«  أولياء  »دعم 
من  للكثير  املوقع  هذا  تعرض  ولكن   –  2020 عام  واوئل   2019 عام  أواخر  في  التعليمية 
املشاكل التكنولوجية، مما أدي الى تلقي بعض االباء للكثير من املال او القليل منه وفي 
بعض احلاالت ال يحصلون على معونة مالية على االطالق، وقد القت احلكومة باللوم على 
مدفوعات  على  للحصول  سجلوا  الذين  االباء  إن  احلكومة:  وقالت  الكمبيوتر  في  خلل 
الدعم االولية املتعلقة باالضرابات املدرسية مؤهلون تلقائيا للحصول على الدعم اخلاص 
املدفوعات  جانب  الى  االلكتروني  بالبريد  تأكيد  رسالة  يتلقون  وسوف  كورونا،  بفيروس 

اجلديدة خالل االسبوعني املقبلني.

هل ت�صتطيع اأمريكا معاقبة ال�صني  

لم يحدث فى التاريخ القدمي واحلديث أن تسببت 
بلد عن قصد فى مثل ذلك اخلراب الهائل الذى 
صح  وان  كورونا  فيروس  النتشار  نتيجة  حدث 
كالم السيد دونالد ترامب أنة لدية ادلة قطعية 
املعامل  من  ومسرب  ُمخلق  الفيروس  أن  على 
البيولوجية في الصني وأنها أخفت معلومات 
وتعمدت  الفيروس  هذا  وخطورة  طبيعة  عن 
الدمار  هذا  ليسبب  الفيروس  هذا  إنتشار 
الهائل لكل دول العالم وليذهب بالبشرية إلى 
اجملهول ولو صح هذا اخلبر فالعالم فعلياً دخل 

إلى اسوء األنفاق وأشدها بؤساً، فمعنى ان تبدأ حرب بهذة الكيفية، أن اجلميع سيعانون 
وأية معاناة ولكن السؤال هنا هل تستطيع أمريكا أن تُعاقب الصني على ما فعلتة لو 
صح الكالم. وللحقيقة ال امريكا وال اوروبا وال كل دول العالم تستطيع أن تعاقب الصني 
وذلك ببساطة ان الصني تعمل على ارض الواقع وليس من نسج اخليال فكل العالم األن 
يحتاج إلى الصني مصانعها العمالقة لم تتوقف يوماً عن االنتاج، حتى فى عنفوان أزمة 
الفيروس عندهم لديهم واقعية عجيبة في التعامل مع االزمات هم شعب تعلم جيداً 
كيف يصنع الفرص ويكسب املال دون أن يخسر. ولكن ماذا سيكون احلال لو إرادة امريكا 
الرد بنفس االسلوب، ولك ان تتخيل يا ايها القارئ العزيز شكل احلياة على األرض في هذة 
وذلك  باخليال جداً  انى جنحت  اعتقد  لها حدود  وليست  اجلرثومية بشعة  واحلرب  احلالة 
الن كل االمور التى حدثت وحتدث وسوف حتدث حتت السيطرة ومحسوبة حتى بأقل من 
الفيمتوثانية، فالقدير الذى يدير الكون هو ُمسيطر على كل االمور واألحداث منذ االزل 
وإلى االبد، هو ُمسير األحداث حسب خطته ولعمل مشيئتة. ولكن قد يسأل أحدهم هل 
من املمكن أن حتدث حرباً جرثومية بني الدول وخصوصاً أن كثيراً من الدول لديها بالفعل 
تبتكر كل جديد فى  الدول  وأن معامل معظم  احلربية  بيولوجية فى ترسانتها  أسلحة 
هذا اجملال بل تضع لها الدول الكبيرة ميزانيات خاصة. ولكنى أقول ملثل هذا السؤال ممكن 
نظرياً، أن حتدث ولكن مستحيل عملياً وذلك ألنى كما قلت أن مثل تلك احلروب ال حدود 
لها وقد تنهى على اجلنس البشرى تاماً فهى مثل احلرب النووية تتلك الدول أسلحتها 
وتتسابق على امتالك األسلحة األكثر فتكاً منها ولكن ال ميكن أن تستخدمها. اذا لو صح 
كالم السيد دونالد ترامب وثبت للعالم ان الصني هى من تسببت في نشر الفيروس، هل 
ستفلت الصني بفعلتها وال يستطيع أحد أن يعاقبها؟، أعتقد أن األجابة ميكن أن تكون 
نعم ولكن خسائر امريكا ضخمة وأجزم أنها لن تسكت .. سننتظر ونرى ما ستكشف 

عنة األيام 

1-844-355-6939
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ننتظر بترقُّب يوميًّا بيان وزارة الصحة والسكان عن مستجدات 
حاالت العدوى، والشفاء والوفيات من كوفيد-19.  وندرك بشكل 
الصحية بشكل  املعلومات  وإتاحة  أهمية جمع  اآلن  جماعي 
التي تساعد كثيرين منا  دقيق وشفاف، فتلك املعلومات هي 
يوميًّا على فهم الوضع الدقيق الذي منر به، كما تتيح للدولة 
التصدي ألزمة بهذا احلجم بناًء على معلومات حديثة ودقيقة 
وذات مرجعية علمية صحيحة. تلك املعلومات _حني توافرها 
أن  وأفرادًا،  جماعاٍت  ككل،  للمجتمع  تتيح  الكافية_  بالدقة 
ميكن  دقيقة  معطيات  على  بناًء  وتتدخل  السياسات  تقيِّم 

الوثوق بها.
يتم  التي  االختبارات  عدد  نوع  من  بيانات  غياب  من  وبالرغم 
اخلط  يتلقاها  التي  االتصاالت  وعدد  اليوم،  مدار  على  إجراؤها 
الساخن، وخريطة انتشار الفيروس، والتوزيع الُعمري والچندري 
لإلصابات والوفيات، وما شابه من معلومات وبيانات تفيد في 
مبقترحات  املساهمة  في  جوهرية  وتُعدُّ  كاملة  الصورة  رسم 
مواجهة  في  بديلة  بسيناريوهات  واملشاركة  سياسات 
واإلفصاح حتى  املعلومات  نحو جمع  التوجه  فإن  كوفيد-19، 
بني  الثقة  من  أدنى  في خلق حد  قد ساهم  منها،  بعٍض  عن 
جلائحة  تصديها  في  والسكان  الصحة  ووزارة  املواطنني 

كوفيد-19.
مصدرًا   DHS الصحي  السكاني  املسح  مثَّل  طوال  لسنوات 
الصحة  قضايا  وضع  عن  ثة  واحملدَّ الدقيقة  للبيانات  أساسيًّا 
والسكان في مصر، وكان مرجًعا دائًما جلهات حكومية، وغير 
إصداره  وكان  والسكان.  الصحة  أوضاع  بخصوص  حكومية 
الدوري نقطة قوة تسمح مبقارنة تلك األوضاع من إصدار إلى 
آخر لتقييم السياسات العامة وجناحها من عدمه. ولكن ومنذ 
إما  فاإلصدارات   ،2008 لعام  الصحي  السكاني  املسح  إصدار 

تتأخر في التنفيذ والنشر، وإما ال تنفذ أو تنشر بال تفسير.
ثة؟ ما هو أثر غياب بيانات املسح السكاني الصحي احملدَّ

في هذا السياق اصدرت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
املدني  اجملتمع  منظمات  من  كبير  عدد  مطالبة  توضح  ورقة 
السكاني  املسح  بيانات  بتوفير قواعد  واخلبراء بشكل متكرر 
الصحي بشكل دوري ومنتظم، بحد أقصى كل خمس سنوات، 
كما يُفترض أن يتم إصداره.  و تعتبر املبادرة ان هذا ليس مطلًبا 
ثانويًّا بل جوهريًّا ألجهزة الدولة كما هو للباحثني واألكادمييني 
واجملتمع املدني واألفراد، لفهم وضع الصحة العامة في مصر 
وبناء السياسات الصحية، وتقوميها، على أساس تلك البيانات. 
ولكي تتمكن الدولة واخلبراء من التصدي ألزمة مثل التي منر 

بها اآلن بشكل أكثر فاعلية.
االعتماد  ميكن  والتي  بها  املوثوق  واملعرفية  البحثية  املصادر 
عليها في سنِّ سياسات وطنية ومحلية شحيحة في مصر، 
باإلضافة إلى غياب املوارد واآلليات الداعمة لدى الدولة الالزمة 
االحتياجات  عن  ومعبرة  تخصصية  مماثلة  مسوح  إلجراء 
اخملتلفة جغرافيًّا واقتصاديًّا وجندريًّا واجتماعيًّا. ومن هنا تأتي 
الذي  املعياري،  الصحي  السكاني  للمسح  اخلاصة  األهمية 
بعد نشر مسح  األكثر.  إصداره كل خمس سنوات على  يتم 
عام 2008، كان من املتوقع أن يلحقه مسح ينشر عام 2012، 
ولكن جمع البيانات والنشر تأخر حتى عام 2014، بفارق ست 
سنوات عن املسح السابق عليه، ومرة أخرى، كان من املتوقع 
اللحظة  وحتى هذه  ولكن   2018 عام  التالي  املسح  ينشر  أن 
لبرنامج  الرسمي  املوقع  إلغائه على  إعالن  ومت  بعد،  لم ينشر 
 DHS ميكنكم اإلطالع على صورة من موقع برنامج الـ DHS.8

3( فبراير 2020(
و اوضحت املبادرة ان إلغاء املسح السكاني الصحي لعام 2018 
سنوات  من  بيانات  مع  يتركنا  تنفيذه،  بعوائق  التصريح  دون 
سابقة قد ال تعكس واقع اليوم، فنحن نحكم على الواقع من 
ثة  بيانات ُجمعت في النصف األول من عام 2014، بال بيانات محدَّ
ل خصائص الرعاية الصحية، وتوضح سلوكيات التغذية  تفصِّ
والصحة العامة لألفراد، وتتبع متغيرات دخول األسر، التي من 
املمكن االعتماد عليها في تصميم التدخالت الصحية وُحزم 
على  كوفيد-19  آثار  من  للحد  واجتماعية  اقتصادية  حماية 
األفراد واجملموعات اخملتلفة. على سبيل املثال، أوضح بيان وزارة 
الصحة والسكان يوم األربعاء 2 إبريل 2020، املُوافى بتحديثات 
نسبة  ميثلون  من عشر سنوات  األقل  األطفال  أن  كوفيد-19، 
2% من إجمالي عدد املصابني )779 حالة(. في املقابل، توضح 

 ،2014 لعام  الصحي  السكاني  املسح  بيانات  لنا 
التنفسي  انتشار ألمراض اجلهاز  أن أعلى معدالت 
تصل  والتي  اخلامسة،  دون  األطفال  بني  هي  احلادة 
في ريف الوجه القبلي إلى نسبة 15% من األطفال 
في هذا السن. وتوضح البيانات نفسها أن أمهات 
األعراض  مع  التعامل  إلى  تلجأن  األطفال  هؤالء 
املصابون  )فاألطفال  طبيًّا،  بها  موصى  غير  بطرق 
بأمراض اجلهاز التنفسي احلادة مت إعطاؤهم كمية 

سوائل أقل من املعتاد في 58% من احلاالت أو ال يتم إعطاؤهم 
سوائل على اإلطالق في 5% من احلاالت، كما مت إعطاء 6 من بني 
االعتماد على مثل  للدولة  10 منهم مضاد حيوي. ميكن  كل 
هذه البيانات في حتديد وجهة التوعية اجملتمعية بسبل الوقاية 
من فيروس كوفيد- 19 بتفصيل رسائل خاصة حُتِد من انتشار 

الفيروس.
املسح  أهمية  تتضح  احلالي،  الظرف  من  أوسع  وبشكل 
السكاني الصحي، على سبيل املثال ال احلصر، في توطني أهداف 
واعتماد كذلك  وتقييمها،  املستدامة وفي متابعتها  التنمية 
بيانات املسح السكاني  الدولة اخملتلفة على  الوزارات وأجهزة 

بيانات هذا املسح  الصحي في التخطيط واملتابعة. ساعدت 
ووضع  التحديات  “رؤية مصر 2030” في حتديد  مثاًل مصممي 
يها. تسلط رؤية مصر 2030 الضوء على تواضع  مؤشرات تخطِّ
حالة اخلدمات االجتماعية كإحدى العوائق في حتقيق التنمية 
املستدامة. وبحسب بيانات املسح السكاني الصحي )2014( 
فاألسر في احملافظات احلدودية هي األقل حصواًل على املياه من 
من  يصبح  احلضرية.  باملناطق  مقارنة   )%85( مأمونة  مصادر 
الصعب متابعة تطور أو تفاقم هذا التحدي في وقتنا احلالي 
كوفيد-19  مواجهة  إجراءات  ظل  في  خصوًصا  ومستقباًل، 
والتي تتطلب تكثيف العناية الشخصية! واملسح كذلك هو 
األعضاء  تشويه  ممارسة  أمناط  لرصد  الدقيق  الوحيد  املصدر 
يصعب  بدونه  والذي  مصر،  في  )اخلتان(  للفتيات  التناسلية 
بناء أية إستراتيجيات ملواجهة ختان الفتيات أو تقييم جناح أو 

فشل اإلستراتيجيات السابقة.
بيانات املسح السكاني الصحي تكننا كذلك من تتبع تزايد 
واألمراض  التغذية  جتاه  بعينها  مجتمعية  توجهات  تراجع  أو 
والعنف  األسرة،  تنظيم  احلمل وخدمات  ووسائل منع  املزمنة 
واحتماالت حدوثه  اإلناث  ختان  والتوجهات حول  النساء،  ضد 
بالعنف  وعالقته  السن  دون  والزواج  له،  التصدي  ومتطلبات 
بالعدوى  والوعي  التعليمية،  املنظومة  من  واخلروج  اإلجنابي 

املنقولة جنسيًّا.
وأخيرًا من أهم نقاط قوة املسح السكاني الصحي، القدرة على 
السابقة  والبيانات  املسوح  مبعطيات  املعطيات  تلك  مقارنة 
مستوى  على  واالجتماعية  اجلغرافية  التباينات  أثر  وفهم 
املعيشة لكل األفراد، وعالقة التعليم واملوقع اجلغرافي وعمر 
األم بحجم األسرة. بقراءة تلك البيانات مثاًل، نتمكن من فهم 
احلمل  منع  وسائل  اختيار  في  واجلندرية  اجملتمعية  التحديات 
أو العزوف عنها ومدى إتاحتها، أيًضا تدلنا على سبل حتسني 

خدمات الرعاية الصحية ورفع جودتها.
عن املسح السكاني الصحي:

 ،1984 عام  منذ  الصحية  السكانية  املسوح  برنامج  يقدم 
صحية  مسوح  ومراجعة  وتنفيذ  لتصميم  التقني  الدعم 

ودميوغرافية تتنوع بني: املسح السكاني الصحي 
مسح   ،)AIS(اإليدز مؤشرات  مسح   ،)DHS(
 ،)SPA( الصحية  واخلدمات  للمرافق  تقييمي 
من  أخرى  وأشكااًل   ،)MIS( املالريا  مؤشر  مسح 
البرنامج  يقدمها  التي  واملسوح  االستطالعات 
الوكالة  من  مالي  بدعم  النامية  الدول  إلى 
من  مباشر  بطلب   ،USAID للتنمية  األمريكية 
البالد املُنفذة للمسح للتعاون مع بعثة DHS أو 

عبر أطر أخرى من املنح الدولية.
وظهرت املسوح السكانية الصحية في مصر في عام 1988 
واستمرت على مدار سبعة وعشرين عاًما حتى 2015 بإجمالي 
14 مسًحا. تنقسم املسوح السكانية الصحية في مصر إلى: 
DHS معيارية كل  1997(، مسوح   -  1996( دراسات متعمقة 
خمس سنوات )1988-2014(، مسوح مرحلية جتمع معلومات 
املعيارية  املسوح  جوالت  بني  وجُترى  الرئيسية  املؤشرات  عن 
واخلدمات  للمرافق  تقييمية  مسوح   ،)2003  ،1998  ،1997(

الصحية )2002، 2004(. 
على مدار سنوات عدة وبتغير الظرف االجتماعي والسياسي، 
الصحي  السكاني  املسح  عكس 
البيانية  االهتمامات  وتغير  التطورات 
تعكس  والتي  مصر،  في  والبحثية 
ظواهر صحية ومجتمعية. فقد بدأ في 
فقط  النساء  على  بالتركيز   1988 عام 
األم  اخلصوبة، صحة  بيانات حول:  جلمع 
السكان،  وسياسات  برامج  والطفل، 
احلمل.  منع  ووسائل  األسرة  وتنظيم 
لعام  الصحي  السكاني  املسح  يليه 
النساء  أزواج  بإشراك  متميزًا   1992
على  للتعرف  املسح،  في  املشاركات 
مواقفهم جتاه “خدمات تنظيم األسرة” 
احلمل  منع  بوسائل  العامة  ومعرفتهم 
أعقاب  في  وجاء  لإلجناب.  وخططهم 
في  والتنمية  للسكان  الدولي  املؤتر 
القاهرة )ICPD(، مسح عام 1995 ليعكس نقاشات محتدمة 
سبيل  على   ،ICPD الـ  وأثناء  أجل  من  التحضيرات  أثناء  دارت 
)ما  التناسلية  األعضاء  تشويه  النساء،  ضد  العنف  املثال: 
فيروس  اُضيف  األطفال.  وِعمالة  اإلجهاض،  باخلتان(،  يُعرف 
اخلدمات  لتقدمي  التقييمي  املسح  إلى  البشري  املناعة  نقص 
املرحلي  املميزة للمسح  املعدية( كإحدى اخلصائص  )األمراض 
الترتيب  على  و2005   2003 عامي  الصحي  السكاني  واملسح 
مثل  العامة  الصحة  ظواهر  حول  نقاشات  صدى  حاملني   ،
الوبائي  الكبد  والتهاب  الدم  وضغط  الطيور)2008(  إنفلونزا 
مثل  وجندرية  الذكور،  ختان  مثل  واجتماعية/ثقافية   )2015(
للحصول  الذاتي  اإلنفاق  مثل  وهيكلية  الرحم،  عنق  سرطان 
باللغة  املسح  نتائج  أتيحت  وأخيرًا  الصحية.  اخلدمات  على 

العربية للمرة األولى عام 2014.
البحث  عن  الصادرة  البيانات  استخدامات  ان  املبادرة  وتوضح 
سلوكيات  فهم  في  فقط  محصورة  غير  الصحي  السكاني 
لتشمل  تتد  إمنا  والفتيات  النساء  وصحة  العامة  الصحة 
توجيه أبحاث وسياسات محلية وإقليمية ودولية في االقتصاد، 
والتعليم، والتخطيط، والهجرة. تلك البيانات ميكن من خاللها 
رسم واستخراج عالقات وأمناط شديدة اخلصوصية 16 تدعم 
العدالة  لتحقيق  العامة  والسياسات  العمراني  التخطيط 

املكانية والعدالة االجتماعية.
وفي النهاية اكدت الورقة البحثية للمبادرة انه إذا طرأ تغيير 
الَكمية من قبل احلكومة املصرية،  البيانات  على سبل توفير 
توفير  في  واملعتمدة  الرسمية  البدائل  إعالن  الضروري  فمن 
أثر  وقياس  ومتابعة  تصميم  بغرض  واملعلومات،  البيانات 
صناعة القرار في مصر، وإرساء الشفافية كمبدأ أساسي في 

إتاحة املعرفة واملساءلة لتحقيق العدالة االجتماعية.
واكدت املبادرة على املطالبة بتنفيذ املسح السكاني الصحي 

وإعالنه وإتاحة قواعد بياناته للجميع. نطالب بتوفير وإتاحة 
بيانات علمية ودقيقة نقرأ من خاللها التغيرات واالحتياجات 

اجملتمعية بشكل دوري، فإن جائحة كوفيد-19 تذكرنا بوهن 
األنظمة الرأسية وحتمية املشاركة اجملتمعية.

يف مواجهة كورونا... هل نتذكر امل�صح ال�صكاين ال�صحي يف م�صر؟

حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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    اشار ابن عذاري الى اول غزوات بني االغلب في 
اوربا، والتي وقعت في عهد زيادة اهلل االول، يقول: 
جزيرة  املسلمون  غزا  ومئتني  ست  سنة  وفي   «
سردانية وعليهم محمد بن عبد اهلل التميمي 

فاصابوا واصيب منهم ثم قفلوا »)صـ137(. 
    وفي سنة 212ه اغزى زيادة اهلل صقلية بقيادة 
الى حصون  » فساروا  الفرات،  بن  اسد  القاضي 
وسائمة  كثيرا  سبيا  فاصابوا  ومدنهم،  الروم 
املسلمني.  عند  الغنائم  وكثرت  وكراعا.  كثيرة 
مدينة  على  معه  مبن  اسد  القاضي  واحتال 
برا وبحرا، واحرق مراكبها.  سرقوسة، وحاصرها 
وقتل جماعة من اهلها ... وفي هذه السنة توفى 
محاصر  وهو  منها  رجب  في  الفرات  بن  اسد 
التي  الروم  رهن  هربت  توفى  فلما  لسرقوسة 
املسلمني  عسكر  في  املوت  ووقع  عنده  كانت 
ابي  ابن  انفسهم  على  وولو  لذلك  فاغتموا 

اجلواري »)صـ 143، 144(.
   وفي سنة 215ه، » كان غزو فرغلوش الواصل 
الذين معه  والقواد  الى صقلية هو  املراكب  في 
الروم. ثم  القالع وسبوا وغنموا في بالد  فاخذوا 
سئلوا اغاثة من كان من املسلمني بها فاجابوهم 
الى فرغلوش  الناس  امر  ان يكون  الى ذلك على 
القالع  طريقهم  في  واخذوا  ذلك  الى  فساروا 
واغاروا حتى انتهوا الى ميناو فتزحزح مخنق من 
كان بها من املسلمني، وحرقوا املدينة وهدموها 
وسار املسلمون الى غلوالية فحصروها وتغلبوا 
عليها. واعتل جماعة من املسلمني بها واخذهم 
فرحل  القواد  من  وغيره  فرغلوش  ومات  الوباء. 
منهم  فُقتل  اثرهم،  العدو  وركب  املسلمون؛ 
اصالح  في  اخذوا  ثم  خبر طويل  في  كثير  خلق 

مراكبهم قافلني الى االندلس »)صـ 145(. 
» كانت بصقلية في هذه  ه:     وفي سنة 220 
وبحرا  برا  للمسلمني  كثيرة  غزوات  السنة 
كانت   « ه   222 سنة  وفي  باالندلس.  وكذلك 
غزوة صقلية؛ غزاها املسلمون ناحية جبل النار 
وفيها  غامنني.  ساملني  وقفلوا  وغنموا  فاصابوا 

فتح املسلمون حصن مدنار، ومعاقل كثيرة في 
غزوة للفضل بن يعقوب، اغزاه اياها ابن االغلب. 
 .. الوهاب  عبد  بن  السالم  لعبد  اخرى  وغزوة 
واصيب  املسلمون  فانهزم  العدو  اليه  فخرج 
منهم جماعة واسر عبد السالم حتى فدي بعد 

ذلك »)صـ147(.
     ثم تولى العباس بن الفضل صقلية بعد موت 
ابراهيم بن عبد اهلل بن االغلب، » فجاهد كثيرا 
وغزا طويال وكان له في الروم مواقف واذلهم بها 
... وفي سنة سبع وثالثني ومئتني اغزى العباس 
بصقلية ارض الروم فغنم غنائم عظيمة وسبى 
سبيا كثيرا واداخ بالدهم. وفي سنة ثمان وثالثني 
ومئتني اغزى العباس بن الفضل صاحب صقلية 
العباس  وبعث  املشركني،  اهلل  فقتل  الروم. 
ينتسف  واقام  بلرم.  مدينة  الى  برؤوسهم 
به  ظفر  من  ويسبي  ارضهم،  ويطا  زروعهم، 

منهم. ثم قفل الى صقلية.
   وفي سنة تسع وثالثني ومئتني كان اجلهاد)جهاد 
الفضل  بن  العباس  غزوة  في  بصقلية  الطلب( 
في الصائفة فافسد زروع النصارى؛ وبث السرايا 
وقطانية  قصريانة  وغنم  موضع؛  كل  في 
ستة  بنيرة  مدينة  وحاصر  وغيرها.  وسرقوسة 
اشهر حتى صاحلوه على ستة االف راس قبضها 
مدينة  وفتح  بلرم.  حضرة  الى  وقفل  منهم. 
سبرينة. وفي سنة اربعني ومئتني ... كان اجلهاد 
ايضا بصقلية غزا العباس بن الفضل صاحبها 
وبث  وانتسف.  وخرب،  ونكى،  فسبى  الروم  بالد 

السرايا فغنموا غنائم عظيمة. 
العباس  غزا  ومئتني  واربعني  احدى  سنة  وفي    
بن الفضل ايضا الروم بصقلية فافسد زروعهم 
وبث السرايا في اراضيهم فغنمت غنائم كثيرة. 
كل  يضرب  اشهر  ثالثة  مانع  جبل  في  واقام 
يانة، فيقتل ويصيب؛ وتتوجه  سراياه  يوم حول 
فتغنم في كل جهة. واغزى اخاه علي بن الفضل 
برؤوس كثيرة  وانصرف  وغنم  فاصاب  البحر  في 

»)صـ 252، 253(. 

»كان    242 سنة  وفي     
اجلهاد)جهاد الطلب( بصقلية 
بن  العباس  صاحبها  غزا 
الفضل الروم بالصائفة فغنم 
وسبى. وانتقل من حصن الى 
حصن، ففتح اكثرها. وصاحله 

بعض اهلها. 
واربعني  ثالث  سنة  وفي     
بصقلية:  اجلهاد  كان  ومئتني 

بالصائفة  صاحبها  الفضل  بن  العباس  غزا 
قصر  اهل  له(  وصاحله)استسلم  وغنم  فسبى 
بخمسة  شهرين  حاصرهم  ان  بعد  احلديد 
شلفودة  حصن  اهل  وصاحله  دينار.   الف  عشر 
وفي  ذلك.  ويهدمه ففعل  ان يخرجوا منه  على 
صاحب  العباس  غزا  ومئتني  واربعني  اربع  سنة 
وخرج  كثيرة.  غنائم  فغنم  الروم،  ارض  صقلية 
هو واخوه اقريطش فقتل وسبى وغنم ثم دارت 
على املسلمني جولة فقتل منهم واخذت لهم 

عشرون مركبا ». 
    وفي سنة 251 »كانت غزوة السرية املعروفة 
صاحب  خفاجة  ان  وذلك  فارس،  الف  بسرية 
الى  زروعه. وسار  فافسد  صقلية غزا قصريانة، 
سرقوسة فقاتل اهلها، ثم رحل عنهم، وارسل 
لهم ابنه محمد في سرية؛ فخرج عليهم؛ وقتل 

منهم الف فارس« )صـ156(
    وفي سنة 252 غزا خفاجة صاحب صقلية 
ارض الروم وافتتح حصونا كثيرة. وفي سنة 254 
، » دخل سرقوسة، وغيرها فغنم غنائم كثيرة، 
ورجع الى بلرم قاعدته ». وفي 255ه، » سار الى 
وافسد  عليها  فاقام  منه؛  فامتنعت  سرقوسة 
ُقتل خفاجة حاكم صقلية، »  وفيها    .« زرعها 
مات  طعنة  وطعنه  عسكره  من  رجل  اغتاله 
منها ... فولى اهل صقلية ولده محمدا؛ وكتبوا 
االغلب  ابن  احمد  بن  محمد  االمير  الى  بذلك 
عليه  وخلع  بالوالية  اليه  فكتب  الغرانيق  ابي 

»)صـ157(.  

  وفي 257 ُقتل محمد بن خفاجة، 
خدمه  قتله   « صقلية،  صااحب 
نهارا ». وفي سنة 260، نزل غضب 
استحل  الذي  االنسان  على  اهلل 
كانت   « فـ  االنسان،  اخيه  ظلم 
واملغرب  باملشرق  العامة  اجملاعة 

والوباء والطاعون »)صـ158(.   
       وفي سنة 264 ه، غزا جعفر بن 
محمد سرقوسة، وقتل فيها اكثر 
من اربعة االف انسان، » لم ينج من رجالهم احد 
». وفي نفس السنة لقى جعفر حتفه على يد 
رباح صقلية، فواصل  بن  وتولى احلسن  غلمانه، 
اجلهاد في اسبانيا، وغزا طرمني سنة 265ه. وفي 
والغالء  العظيم  القحط  التالية، » كان  السنة 
املفرط بافريقية ». وهي نتيجة طبيعية النتشار 
حمل  سوى  لهم  هم  ال  قوم  بني  الغزو  ثقافة 
السالح واالسترزاق من دماء االخرين، بدال من نبذ 

السيف والعمل واالنتاج.
     وفي سنة 272 ه » اغزى سوادة )بن محمد 
بالد  الى  سراياه  صقلية  صاحب  خفاجة(  بن 
الروم فغنمت وانصرفت. وفيها كانت وقائع بني 
القسطنطينية  بطريق جاء من  وبني  املسلمني 
يقال له جنفور، في عسكر كبير، فدخل مدينة 
سبرينة وخرج منها املسلمون بامان الى صقلية 

. «
» كانت الهل صقلية على  وفي سنة 275ه،     
املشركني صولة فقتل فيها من املشركني اكثر 
حتى  االف  خمسة  نحو  وغرق  االف  سبعة  من 
التي جتاور  واحلصون  املدن  من  الروم كثيرا  اخلى 
االرض  الى  املسلمني  سرايا  ووصلت  املسلمني. 
الكبيرة فسبت وانصرفت »)صـ164(. وفي سنة 
العباس صاحب صقلية  ابو  ه، وفيها اغزى   288
فدخل مدينة زلة عنوة وغنم فيها مغامن كثيرة 
واعطوه اجلزية )صـ176(. – وحدثت غزوات اخرى 
وسوف  املقال،  بها  يضيق  اسبانيا،  في  كثيرة 

نذكرها في قراءات اخرى – ان شاء اهلل. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
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غزوات عربية في بالد اوربية(6)

اجلميلة  بالصدف  مليئة  احلياة 
صدفة  تكون  عندما  وخاصة 
مميزة  خاصة  بشخصيات  مقترنة 
ومبدعة تستطيع أن تضيف إليك 
والتأمل  واملتعة  الرقى  من  الكثير 
أعمالهم  إلى  النظر  عند  اخلاص 
عالم  إلى  تنقلك  بدورها  والتي 
اخلاصة  العميقة  الفلسفة  من 
أعمالهم  تطرح  قد  أو  أحياناً  بك 
حترك  أو  سؤال  بذهنك  الفنية 
اجلمال  من  آخر  نوع  جتاه  وجدانك 

صدفة  عيني  وقعت  عندما  به  شعرت  ما  وهذا 
على لوحة من أعمال الفنان الرائع »أحمد زيدان«

على  زيتية  بألوان  مرسومة  لسيدة  لوحة  وهى 
اللوحة  ومقاس   MDF على  التوال  لصق  ومت  توال 
جمال  استوقفني  سم،  فى92  سم   72 حوالى 
التي  اللوحات  أجمل  من  فهي  بشده  اللوحة 
ابدعها الفنان “أحمد زيدان” وال أنكر أنى عشقت 
على  تغلب  التي  السيدة  لهذه  اللوحة  هذه 
الرقيقة،  ومالمحها  األرستقراطية،  مالمحها 
وجسدها النحيف وبقوة شديدة خلقت بداخلي 
األحمر  الشعر  صاحبة  هي  تكون  من  عن  صورة 
؟! ليس هذا فحسب بل ايضاً  العميقة  والنظرة 
بذهني  االستفهام  عالمات  من  العديد  طرحت 
وابداع  جمال  مشاعري  على  فرضتها  والتي 
خطوط الفنان أحمد زيدان وألوانه، وبالتدقيق في 

تفاصيل لوحة الفنان “أحمد زيدان” 
الرسم  في  فلسفته  وأسلوب 
عزيزي  تستشف  أن  تستطيع 
املالمح  بتصوير  يهتم  أنه  القارئ 
مشبعة  لوحاته  فتجد  البشرية، 
الضوء  بني  التضاد  وقوة  باأللوان 
املدرسة  بها  تيزت  التي  والظل 
التعبيرية التي ينتمى إليها الفنان 
احمد زيدان والتي ايضاَ تلمس ذاته 
ليس  فيها  نفسه  ويجد  ووجدانه 
هذا فحسب فهو ليس فنان عادى 
ينقلها  جدا  خاصة  فلسفه  صاحب  بل  متميز 

إليك  بلوحاته.
على  زيدان  احمد  الفنان  حصل 
 1979 سنة  جميلة  فنون  بكالوريوس 
قسم تصوير زيتي ومنذ نعومة أظافره 
وحقق  رساما  يكون  أن  يحلم  كان 
جتاه  خطوة  أول  كانت  بالفعل،  حلمه 
هذا احللم كلية الفنون اجلميلة، كانت 
من  هي  الكلية  في  الدراسة  سنوات 
أهم فترات حياته حيث أقترب من كبار 

الفن  معنى  منهم  وأستلهم  املصريني،  الفنانني 
واجلدية فيها، فكان وقته مقسم ما بني الكلية، 
األزبكية  سور  املكتبات،  واملتاحف،  املعارض، 
قوى جدا  وكان هناك نشاط  الفنانني،  واتيليهات 
في فترة السبعينات من املراكز الثقافية األجنبية 

بالقاهرة مثل جوته، واملركز الثقافي 
 ، واإلسباني  والفرنسي،  اإليطالي، 

واالحتاد السوفيتي وقتها.
فنانيهم  يرى  زيدان”   “أحمد  كان 
ويشاهد أعمالهم الدرامية ويحضر 
حفالتهم للموسيقى الكالسيكية 
محمود  محمد  متحف  جانب  إلى 
وكالهما  اجلزيرة  ومتحف  خليل 
الفنانني  كبار  لوحات  على  يحتوى 
أعمالهم  أصول  يرى  كان  العامليني 

ثقافياً  بقوة  أصقله  هذا  كل  بشغف،  ويتأملها 
عامه  وفى  مثلهم،  يكون  أن  حلمه  وجعل  وفنياً 
له  شخصية  اخراج  في  اجتهد  الرابع  األكادميي 
فنية متأثراً بكل ما سبق ذكره من  قبل 

.
باالشتراك  زيدان عام 1977  أحمد  قام   
وكان  زمالئه،  مبشاركة  معرض  في 
في هذه  والسبب   ”79 “جماعة  بعنوان 
التسمية هو نفس سنة التخرج، وأقام 
نفس  يحمل  والذى  الثاني،  معرضه 
 1982 سنة   79 جماعة  معرض  االسم 
أعماله،  أحد  احلديث  الفن  متحف  وقتها  وأقتنى 
احلياة،  عن  البحث  في  رحلته  ذلك  بعد  بدأ  ثم 
من  الثمانينات  فترة  وكانت  واألسرة،  والبيت، 
املنحنيات احلادة في اجملتمع املصري، مما أجبره على 
التخلي عن بعض أحالمه من أجل البيت واألسرة، 

عن  تاما  وأبعد  احلصار  ليكتمل 
لقرابة  التشكيلي  الفن  وسط 
تستطيع  هل  كاملة،  عاما   30
القارئ  عزيزي  معي  تتخيل  أن 
كان  التي  الفنية  الثروة  حجم 
أو  اآلن  بيننا  تكون  أن  املمكن  من 
تثلنا خارج مصر إن فنان بحجم 
أحمد زيدان ال يجب أن يتوقف عن 
ثروة  فهو  واحد  ليوم  ولو  الرسم 
لو  حتى  املقاييس  بكل  قومية 
كان قراره بل كان يجب ان تتوفر له كل اإلمكانات 

الفنية والبيئة املناسبة ليبدع.
أين كان من هذا كبار الرسامني ملاذا لم يثنيه أحد 
عن هذا القرار او إيجاد حل يناسب الوضع وقتها؟!
 وبالرغم من حزني النقطاعه طيلة هذه السنني 
غمرني  أخرى  مرة  للرسم  بالعودة  قراره  أن  إال 
الفن  محبى  كل  بل  فقط  أنا  ليس  بالسعادة 
الفنان  به  يتمتع  الذى  نوعه  من  الفريد  الراقي 

“أحمد زيدان” 
عاد مرة أخرى إلى أكثر شيء أحبه في احلياة وأقام 
في  “79الثالث”  جماعة  معرض  دفعته  زمالء  مع 
وستتوالى  الفاطمية  القاهرة  في  حسن  بيت 
بالفلسفة  املقترن  اجلمال  وسيزداد  املعارض 
اجمل  اإلمكان  ألهم  احلواط  أهم  وستقتنى 
الفنان  الرسم  فيلسوف  وألوان  بريشة  اللوحات 

أحمد زيدان!

فيل�صوف الر�صم !
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

تركي اآل ال�صيخ: كرة القدم �صتختلف 

كثريا بعد كورونا

قال رئيس هيئة الترفيه باململكة العربية السعودية، ومالك نادي أمليريا اإلسباني 
فيروس كورونا  أزمة  انتهاء  بعد  القدم ستختلف كثيرا  إن كرة  الشيخ،  آل  تركي 

املستجد، الذي حتول إلى وباء عاملي .
ونشر آل الشيخ تصريحات على صفحته الرسمية على موقع »فيسبوك« يؤكد 
فيها أن كرة القدم بعد كورونا تختلف كثير عن اللعبة املعهودة » وقال: »أعتقد 
أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد الكرونا... الكثير من األندية في العالم 
سيتأثر  املالعب  ودخل  ستقل...  والرعايات  ستقل...  االعبني  وأسعار  ستعاني... 
والنقل التلفزيوني أيضا... وأعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم... سنحتاج 
لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 لألسف«.  وتابع: “هذا 

الكالم ال يشمل نادي أمليريا إن شاء اهلل«.
وينافس نادي أمليريا في دوري الدرجة الثانية اإلسباني، الذي من املتوقع أن يستأنف 

الشهر املقبل.
دول  توجه بعض  الرغم من  فارغة على  القدم  أن تظل مدرجات كرة  املتوقع  ومن 

العالم الستئناف املسابقات مع قواعد طبية صارمة.

االحتاد  رئيس  أحمد،  أحمد  حتدث 
موعد  عن  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي 
املستديرة  الساحرة  مسابقات  استنئاف 

في القارة السمراء.
“وكالة  مع  حوار  في  “كاف”  رئيس  وقال 
األنباء األملانية”، إن “الهيكل القاري ال يزال 
يفتقر إلى وضوح الرؤية بخصوص موعد 
استئناف املسابقات واملباريات األفريقية”، 
للجوانب  تبقى  “األولوية  أن  إلى  مشيرا 

الصحية واإلنسانية«.
وعن مصير مسابقتي دوري أبطال أفريقيا 
نصف  عند  املتوقفتني  االحتاد  وكأس 
النهائي، بسبب فيروس كورونا املستجد، 
إجراءات  “هناك  إن  أحمد  أحمد  قال 
تقدمي  ونتأكد من  الكاف  بها صلب  نقوم 
في  تشارك  التي  لألندية  مساهماتنا 
منح  دفع  خالل  من  القارية  مسابقاتنا 
جوائزهم بسرعة مقارنة مبرحلة املسابقة 

التي وصلوا إليها بالفعل«.
وأوضح بشأن موعد استئناف املسابقتني 
القاريتني، أن “كاف يفتقر إلى الرؤية، علينا 
أن ننتظر قبل صدور هذا القرار. وبصفتي 
إلى  اجلميع  أدعو  القاري  لالحتاد  رئيسا 
استقرار  وانتظار  الشديد  احلذر  توخي 

الوضع الوبائي العاملي«.
القدم  كرة  تكون  أن  أريد  ال  “أنا  وتابع: 
مصدرا لزعزعة استقرار اإلجراءات العازلة 
التي تتخذها احلكومات اخملتلفة للتعامل 
األزمة  هذه  استمرت  إذا  الوباء..  هذا  مع 

فاألولوية للصحة وحلياة اإلنسان« .
رد  وكان  التدابير  كافة  “اتخذنا  وأكمل: 
املوظفني  أن  من  التأكد  هو  األول  فعلنا 
العمل  ميكنهم  املقر  في  يعملون  الذين 
العالم  في  مكان  أي  مثل  ثم  املنزل..  من 
اتخذنا خطوات لوقف أنشطة كرة القدم 

تاًما حتى ياتي ما يخالف ذلك«.

»اأدعو اجلميع اإىل 

احلذر”... رئي�س 

“كاف” يتحدث عن 
موعد ا�صتئناف 

امل�صابقات

ال�صني ت�صع خططا الإقامة مو�صم 0202 الكروي

رمبا ينطلق موسم الدوري الصيني املمتاز لكرة القدم 2020 أواخر يونيو املقبل بينما يعكف احتاد 
اللعبة في أكثر دول العالم سكانا في الوقت احلالي على وضع خطط إلقامة املوسم الذي تأخر 

بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.
تأجل  لكنه  املاضي  فبراير   22 في  الشعبية  للعبة  الصيني  الدوري  ينطلق  أن  املقرر  من  وكان 
بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في الصني وتسبب 

في وفاة 4633.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( عن رئيس االحتاد تشني شويوان قوله “اخلطة األولى 

هي إنهاء املوسم بإقامة 30 جولة من املباريات.«
وأضاف املسؤول الصيني “لدينا اخلطة الثانية إذا ما تقرر انطالق املوسم في أواخر يونيو لينتهي 

في ديسمبر وكذلك وضعنا خطة ثالثة تتعلق ببدء املوسم في موعد متأخر بعد ذلك.«
وأردف تشني “إذا نفذنا اخلطة الثانية سيكون أمامنا فقط أربعة أشهر بسبب جدول ارتباطات 
املنتخب الوطني وبرنامج دوري أبطال آسيا... وفي ظل هذه الظروف فإننا رمبا نقسم فرق البطولة 

وهي 16 فريقا إلى مجموعتني ليتحدد البطل والفرق الهابطة من خالل مرحلتني.«
املباريات خالل اجلزء األول من املوسم ستقام دون جمهور على أن يسمح  إن  وقال تشني أيضا 

االحتاد بعد ذلك بحضور اجلمهور بصورة تدريجية.
كما كشف االحتاد الصيني للعبة عن اقتراح يقضي بأن تقوم جميع أندية احملترفني بتخفيض 

أجور الالعبني واملدربني بنسبة 50 في املئة لتجاوز التأثيرات املالية لألزمة الصحية احلالية.
أول  من  رجعي  بأثر  األجور  تخفيض  يطبق  أن  على  ينص  االقتراح  إن  الصينية  الوكالة  وقالت 

مارس/ آذار املاضي على أن يستمر التخفيض حتى األسبوع الذي يسبق انطالق املوسم.

توقعت تقارير صحفية بريطانية أن يتم إقرار 
لكرة  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  لعودة  مشروع 
القدم »برمير ليغ« إلى النشاط مرة أخرى في 

12 يونيو املقبل.
وقالت صحيفة “الديلي تليغراف” البريطانية 
إن األندية اإلجنليزية منحت “الضوء األخضر” 
للدوري  الرياضي  النشاط  عودة  ملشروع 

اإلجنليزي مرة أخرى.
“مانشستر  لنادي  الرسمي  املوقع  وأشار 
بات  القرار  مشروع  أن  اإلجنليزي  يونايتد” 
بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس  على مكتب 
والتصديق  توقيعه  فقط  ينتظر  جونسون 

عليه.
ليغ”  “البرمير  في  ناديا   20 من  ممثلون  واتفق 
على مشروع إعادة تشغيل الدوري اإلجنليزي، 
بعض  على  تقريبا  أندية   8 حتفظت  فيما 
املباريات  املقترحات احلالية، مثل لعب بعض 
أندية  بعض  واعترضت  محايدة،  أماكن  في 
أسفل اجلدول على فكرة إلغاء الهبوط هذا 

املوسم.
باستئناف  االجنليزي  الدوري  رابطة  تستعد 
موسم الكرة القدم خالل شهر يونيو املقبل 

األندية  العبي  على  يسيطر  كبير  قلق  مع 
كورونا  بفيروس  إصابتهم  من  اخملتلفة 

املستجد.
رئيس  نائب  عن  نقال  “رويترز”  وكالة  وذكرت 
رابطة العبي كرة القدم احملترفني في إجنلترا، 
بوبي بارنز، أن الالعبني يشعرون بالقلق على 
اإلجنليزي  الدوري  استعداد  مع  صحتهم 
انتشار  وسط  املوسم  باستئناف  املمتاز 

فيروس كورونا املستجد.
“تاميز”  صحيفة  مع  خاصة  مقابلة  وفي 
الالعبني  بعض  بارنز:”هناك  قال  البريطانية 
عبروا عن شعورهم بقلق كبير. وهناك العبون 
لديهم أطفال صغار وعائالت والبعض اآلخر 

لهم أقارب يعانون من مشكالت صحية«.
ذو  الالعبني  بعض  “حتدث  قائال  بارنز  وأضاف 
في  كتب  ما  وقرأوا  معي  السوداء  البشرة 

الصحافة وهم في حاجة إلى إجابات 
الدوري  بخصوص  قائال:”موقفي  وتابع 
اإلجنليزي املمتاز كان من اليوم األول أن األمور 
يرتدون  الذين  مثلنا  للناس  جدا  جيدة  تبدو 
لكننا  آرائهم  عن  للتعبير  الرسمية  املالبس 

لن نكون نحن من نعود إلى عائالتنا”.

تقارير: عودة الدوري االإجنليزي يف 12 

يونيو... القلق ي�صيطر على الالعبني
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من  العديد  اضطرار  في   19  Covid الفيروس  أزمة  تسببت 
عيادات طب األسنان إلى التوقف عن تقدمي العناية املعتادة 
ولم  جزئًيا  فتحها  أو  منها  العديد  أغلق  حيث  باألسنان، 
العالية  اخملاطر  بسبب    Emergengcy حاالت  سوى  يحضر 

ملهنييها.
 

إليك 6 نصائح للحفاظ على نظافة الفم اجليدة أثناء احلبس 
املنزلي:

1-فرشاة أسنانك ثالث مرات على األقل في اليوم

منذ صغرنا سمعنا هذه النصيحة أكثر من مرة. في بعض 
األحيان، ومع ذلك، لدينا وتيرة مشغول من احلياة يجعل من 
ميكن  احلالي،  الوقت  في  ذلك.  لتلبية  لنا  بالنسبة  الصعب 
أن يكون العمل عن بعد أو قضاء املزيد من الوقت في املنزل 
لدينا  الفم  نظافة  في  الوقت  بعض  لقضاء  جيدة  فرصة 

وإنشاء روتني تنظيف أسناننا بعد كل 

تقنية  باتباع  صحيح  بشكل  أسنانك  تنظيف  املهم  من 
تنظيف األسنان بشكل صحيح:

ضع الفرشاة بزاوية 45 درجة مع العلكة.
فإنه يؤدي حركات اهتزازية لطيف، من األمام إلى اخللف، إلى 

التدليك وتعزيز صحة اللثة.
وفى النهاية  تنظيف املنطقة، اكتساح عموديا نحو اللسان، 

وتنظيف سطح كامل من األسنان.
ال تنسى أن فرشاة جميع أسطح األسنان.

تعيني ترتيب في الفرشاة التي تتجنب ترك مناطق من الفم     

على  واحلفاظ  البكتيريا  إلزالة 
أنفاسك جديدة، فمن املستحسن 

لتنظيف لسانك كذلك.

أن  ميكنك   ، الصحي  احلجر  أثناء 
الطعام  من  املزيد  تناول  إلى  تيل 
مرة  كل  في  لذلك   ، ساعات  بني 
بتنظيف  نوصي   ، بيك  كنت 
أسنانك مباشرة بعد أو على األقل 
من  الكثير  مع  فمك  مضمضة  

املاء.
وأخيرا، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه من أجل حتقيق النظافة 
مع  بالفرشاة  تنظيف  تكمل  أن  املهم  من  للفم،  املثلى 

استخدام غسول الفم واخليط.

نصائح للحفاظ على نظافة الفم جيدة في أوقات احلجر الصحي

كيف ميكن حلليب االأم اأن ي�صاهم 

يف عالج فريو�س كورونا

شاركت أكثر من 1000 امرأة في جميع أنحاء العالم في التبرع 
األم  لنب  بني  العالقة  معرفة  إلى  يهدف  بحث  إلجراء  بحليبهن 

وعالج فيروس كورونا.
العالم على  أنحاء  والباحثون في جميع  العلماء  يعمل  في حني 
ومنع  الفيروس  قتل  على  قادر  عالج  عن  للبحث  الساعة  مدار 
األم  حليب  كان  إذا  عما  حالياً  اخلبراء  يبحث  العودة،  من  العدوى 

يحتوي على عالج محتمل للكورونا القاتلة.
حتى اآلن، لم يتم أبداً دراسة حليب األم أو بحثه في معركة لعالج 

سالالت فيروسية أخرى، مبا في ذلك السارس أو فيروس ميرسا.
التي  املضادة،  األجسام  من  العديد  على  الثدي  حليب  يحتوي 
تساعد الطفل النامي على محاربة الفيروسات واجلراثيم املسببة 
أنه  كما  واحلساسية.  بالعدوى  اإلصابة  خطر  وتقليل  لألمراض 
باإلضافة  للطفل.  اخملصبة  بالبروتينات  الغني  اللبأ  على  يحتوي 
إلى ذلك، نظراً ألنه معقم بشكل طبيعي، فهو خاٍل من أي ضرر.

ويحاول العلماء اآلن دراسة آثار لنب األم، مع األخذ في االعتبار أن 
ضد  األمثل  النحو  على  »احلماية«  ميكنه  فيه  املضادة  األجسام 
العلماء من  الدم فقط. وقد يتمكن  تأتي من  مرض كورونا ألنها 
تعزيز مناعة قصيرة املدى في اجلسم أيضاً عبر استخدام لنب األم.
أجساماً  بالفعل  ينتجن  املرضعات  األمهات  أن  العلماء  ووجد 
والتي  األخرى،  املعدية  واألمراض  اإلنفلونزا  ضد  تعمل  مضادة 
تنتقل إلى األطفال، لذا فقد بدأوا بفحص عينات اللنب من النساء 
املضادة  األجسام  وفئات  نوعية  لتحديد  البحث  في  املشاركات 

املوجودة في احلليب.
أن  نيويورك،  مدينة  من  بأول،  ريبيكا  الرئيسية،  الباحثة  وتعتقد 
الرضاعة الطبيعية قد تكون قادرة على إنقاذ العديد من األطفال 
من اإلصابة بفيروس كورونا، وفقاً ملا نقلت صحيفة تاميز أوف إنديا 

أونالين.

مع و�صع الكمامة 

.. هكذا تعتنني 

بب�صرتك

ستايل«  »إن  مجلة  أوردت 
إلى عناية  البشرة حتتاج  أن 
استعمال  عند  خاصة 

ارتداء الكمامة يتسبب في ظهور  الكمامة في زمن كورونا، ألن 
شوائب على البشرة بفعل العرق، ورطوبة النفس، والتهوية غير 

اجليدة حتت الكمامة.
وضع  قبل  يجب  أنه  واجلمال  بالصحة  املعنية  اجمللة  وأوضحت 
البشرة،  حماية  كرمي  من  سميكة  طبقة  استعمال  الكمامة 
حلمايتها من التهيج الناجم عن االحتكاك. وبعد خلع الكمامة 

يجب العناية بالبشرة بتونر مضاد للبكتيريا.
استخدام  يجب  السوداء،  والرؤوس  البثور  من  املعاناة  حال  وفي 
املسام  لتنظيف  الساليسيليك،  بحامض  تنظيف  مستحضر 

بعمق وتخليص البشرة من الزيوت والدهون دون إجهادها.
اللطيفة  العناية  مستحضرات  اسجبتخدام  ي  عام  وبشكل 

بالبشرة بدالً من املستحضرات احملتوية على مواد فعالة قوية.
التقليل من مستحضرات املكياج مثل كرمي األساس  كما يجب 
حتت  املسام  تتعرض  ال  حتى  اإلمكان،  قدر  والبودرة  والكونسيلر 

الكمامة لالنسداد.
مع  والذقن  والفم  األنف  على  والبثور  االحمرار  استمرار  وعند 

الشعور بحكة، ال بد من استشارة طبيب أمراض جلدية.

ت�صحيح بع�س االأفكار اخلاطئة عن كورونا

أو  مبرض  اإلعالمي  االهتمام  للعالم  يسبق  لم 
املستجد  كورونا  فيروس  مع  حدث  مثلما  وباء 
زيادة  في  ذلك  ساهم  ما  وبقدر  )كوفيد-19(، 
الوعي بطرق العدوى وإجراءات الوقاية، شاعت 
املرض، وساهم في  اخلاطئة عن  األفكار  بعض 
عن  املؤكدة  العلمية  املعلومات  نقص  ذلك 
انتشاره.  بداية  في  خاصة  الفيروس،  نشاط 
إليك مجموعة من هذه األخطاء وتصحيحها:

زمن  طال  كلما  بالطبع  للعدوى:  10دقائق 
احتماالت  زادت  كلما  املصاب  مخالطة 
العدوى، لكن هناك فكرة خاطئة عن أن انتقال 
 10 اخملالطة  زمن  يكون  أن  يتطلب  الفيروس 
دقائق، والصواب أن العدوى ميكن أن تنتقل في 

وقت اقل من ذلك.
مجفف اليدين: ليس صواباً ان مجّفف اليدين 
يقتل فيروس كورونا، ينبغي غسل اليدين جيداً 
من  للتخلص  والصابون  باملاء  ثانية   20 ملدة 

الفيروس، او تطهير اليدين مبعقم كحولي، واالنتظار 30 ثانية ليتحقق املفعول.
الثوم: يحتوي الثوم على مضادات حيوية نباتية تقوي املناعة، لكن تناول الثوم ال يضمن قتل الفيروس وعالج املصاب، أو حتى 

توفير وقاية كاملة.
مصدر الفيروس:. ليس مؤكداً حتى اآلن مصدر الفيروس، وكل ما شاع عن أنه خرج من مختبر في ووهان أو انتقل نتيجة 
تناول حساء اخلفافيش ال يزال غير مؤكداً، وتوجد تناقضات في هذه الفرضيات مع ما مت معرفته عن التركيب اجليني للفيروس 
نفسه، لكن باإلمكان كشف مصدر الفيروس إذا أتيحت فرصة البحث العلمي وممارسة شفافية كاملة في تبادل املعلومات.

الكمامة: يساعد قناع الوجه أو الكمامة احملكمة حول األنف والفم على تقليل احتمال العدوى خاصة في مناطق الزحام، 
لكنها ال توفر وقاية كاملة، وال يزال غسل اليدين وتطهيرها جيداً من أفضل إجراءات الوقاية إضافة إلى التباعد االجتماعي، 

لكن ارتداء الكمامة مفيد في أماكن الزحام.
املاء وامللح: تطهير األنف باملاء وامللح، والغرغرة باملاء وامللح ال يقتل الفيروس، وال يوفر وقاية مضمونة.

الفئات العمرية: ال يصيب فيروس كورونا فئة عمرية معينة، وإمنا كل الفئات مبن فيهم األطفال، وأكثر من 80 باملائة من 
اإلصابات خفيفة، لكن خطر الوفاة يزداد لدى املصابني من كبار السن ومن لديهم مشاكل صحية تؤثر على املناعة.

العالجات املنزلية: ال يوجد عالج منزلي مؤكد حتى اآلن لفيروس كورونا، لكن ميكن تقوية املناعة بالتغذية الصحية والتمارين.
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حكاية “الك�صك”

األطباق  أشهر  من  الكشك  يعد 
من  كثير  في  املعروفة  التقليدية 
األوسط  الشرق  دول  خاصة  البلدان 
يتم  حيث  وتركيا،  أسيا  وشرق 
غنية  كاملة  كوجبة  عليه  االعتماد 
بالفيتامينات باإلضافة إلى الكشك 
بالتراث  يرتبط  الذي  الصعيدي 
طبق  مكونات  تختلف  املصري. 
دولة  من  إعداده  وطريقة  الكشك 
األساس  في  تعتمد  ولكنها  ألخرى 
على القمح اجملروش أو الشعير واللنب 

الرائب. 
حول  الروايات  من  العديد  وهناك 
البعض  يرجح  حيث  الكشك  أصل 
وأن كلمة كشك  األصل  فارسي  أنه 
منقوع  تعني  احمليط  القاموس  في 
يرجح  لذلك  الشعير،  ماء  أو  احلبوب 
أخرى  رواية  وتذكر  األصل.  عربي  أنه 
وأنه  الفراعنة  عصر  إلى  يعود  أنه 
خالل  أحمس  امللك  عهد  منذ  عرف 
فترة احلرب مع الهكسوس، حيث مر 
لتزويد  املنيا  مدينة  على  احلرب  أثناء 
فاقترح  والشراب،  بالطعام  اجليش 
معه  يحمل  أن  الكهنة  أحد  عليه 
لذلك  مفيداً  خفيفاً  غذاء  للجيش 
وبذلك  الكشك،  وجليشه  له  قدم 

عرفه قدماء املصريني.
أما كشك األملاظية، فيقال إنه ظهر 
خالل  مصر  إلى  انتقل  ثم  تركيا  في 
حساء  من  يتكون  العثماني.  احلكم 
الدجاج والنشا. وأضاف املصريون له 
البصل احملمر ليصبح ذا مذاق مصري 

خاص.

العاطلون!!

الصغيرة،  املدينة  شوارع  أحد  في 
التقى رجالن أحدهما من أهل البلدة، 

واآلخر وافد عليها.
جميلة  مدينتكم  إن  الغريب:  قال 
لم  إذ  أسفت  لكني  باخلير،  ومليئة 
من  أعتبره  أن  ميكن  أحداً  فيها  أر 

»النبالء«!
الغريب  كالم  من  املواطن  ودهش 
وأجاب  بالنبالء؟  تعني  ماذا  وسأله: 
الغريب في كبرياء: في بالدنا كثير من 
ال  الذين  األثرياء  طبقة  إنهم  النبالء، 

يعملون شيئا بأيديهم!
فأجاب املواطن قائالً: إذا كنت تقصد 
أيضاً  مدينتنا  في  يوجد  فإنه  هذا، 
نسميهم:  لكننا  هؤالء،  من  بعض 

»العاطلون«.

الل�س والفاحت!

قبضت الشرطة على أحد اللصوص 
واحضروه امام االسكندر األكبر، الذي 

سأله: بأي حق تسرق ما غيرك؟
صغيرة،  بسفينة  اسرق  أنا  فقال: 
تسرق  وأنت  لصاً.  الناس  فيسميني 

بأسطول كبير، ويسمونك فاحتاً.

كن اأمينًا

كان رجل ميشي في السوق مع ابنه، 
فرأى االبن )فردة حذاء(، وملا هم األبن 
كن  قائالً:  األب  فيه  صرخ  يأخذها  أن 
أميناً .. فتركها االبن. وبعد فترة وجد 
البنه:  فقال  الثانية  )الفردة(  األب 
)الفردة(  وأحضر  بسرعة  أركض 

األولى!

هل تعلم؟

ان احلية تشم بلسانها!!

�صراء

والية  لشراء  للفدان  سنت   3 من  اقل  فرنسا  الي  املتحدة  الواليات  دفعت 
لويزيانا.

وحوالي 2 سنت للفدان لروسيا لشراء والية االسکا.

ن�صيان اجباري!!

   امر زیاد بضرب عنق رجل.
   فقال الرجل: ايها االمير، ان لي بك حرمة.

   قال: وما هي؟ 
   قال: أن ابی جارك بالبصرة.

   قال زیاد: ومن ابوك؟ 
   قال: يا موالي .. إني نسيت اسم نفسي، فكيف ال أنسي اسم أبي.

   فضحك زياد .. وعفا عنه.

الغاز

ثالثة عبروا جسراً، األول رأى اجلسر ومشى عليه، والثاني رأى اجلسر ولم ميشي 
عليه، والثالث لم يرى اجلسر ولم ميشي عليه. كيف حصل ذلك؟ 

احلل باملقلوب:
امرأة حامل وترفع معها ولدها الصغير.
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- أصبحنا اآلن أكثر إدراكا إن أجمل ما في هذه 
احلياة هو البشر.  

الوجه  لقاء  دومنا   الشيء  واملاء  اخلضرة   -
احلسن. 

- لقمة يابسة مع األحباء 
خير من وليمة زاخرة بدونهم. 

- كان أدم في اجلنة ببصيرة عمياء  
اهلل  أعطاه  عندما  بجمالها  أحس  ولكنه 

حواء. 
 - الثروة احلقيقية للعقالء 

 هي إمتالك األصدقاء واألحباء. 
- ما أقبح رؤية نفس األماكن فارغة 

وما أجملها عندما كانت بالبشر  عامرة.       
- حقيقة علمية : خلق اهلل األذن 

أكثر حساسية لترددات األصوات البشرية.          
- ثالثي األذي في هذا الوباء 

أصابا  قد  وهذان  واملالي  البدني  األذي  هم 
البعض، 

وثالثهم وأسوأهم هو األذي النفسي بالتباعد 
ألنه قد أصاب اجلميع.

اجلزءالثاني : إنتهي الدرس ياغبي 
الوباء  يتسائل كثيرون ملاذا يسمح اهلل بهذا 

وبغيره من الكوارث ؟  
مجرد رأي خاص وإختالف الرأي لن يفسد للود 

قضية. 
 اهلل ال يغير ما َقدر من األحداث 

األحداث  تلك  يجعل  ولكنه 
تغيرنا. 

فقبل وباء COVID19 كان الكثير 
دور  وعن  مثقلني  عبادتهم  في 

العبادة متكاسلني وعن امللحدين غير عابئني   
إفتتاح  وإلي  فرحني  العبادة  علي  أقبلنا  االن 
جوار  وأحببنا  مشتاقني  أصبحنا  العبادة  دور 

املؤمنني . 
التواصل  وسائل  اجلميع  أدمن  الوباء  قبل 
األسرية  الروابط  فتفككت  اإلجتماعي 

وإنهارت القيم  اإلجتماعية .  
اإلجتماعي  التباعد   من  الناس  إغتم  اآلن 
القيم  وعادت  األسرية  الروابط  وقويت 

اإلجتماعية. 
 قبل الوباء تفاخر األغنياء بأموالهم وأصحاب 

النفوذ بسلطانهم  
الفقراء  الوباء؛  هذا  أمام  اجلميع  تساوي  اآلن 

مع األغنياء والبسطاء مع األعزاء.  
قبل الوباء أهملنا نعمة املاء والهواء والسماء 
فاتسخت مياه األنهار، ومألت العوادم الهواء، 

وغاب ضياء النجوم في السماء.       
الهواء،  وتصفي  األنهار،  مياه  تطهرت  االن 

وعادت النجوم تضيء كبد السماء .  

ألحكي  الوقت  يسعفني  وال   
كم  من أخطاء قد أذنبنا وكيف 

اآلن منها قد برأنا ؟ 
الذي  العالم  إن  أقول  باختصار 
سيعيش فيه الناجون بعد وباء 
ذات  هو  يكون  لن   COVID19
العالم قبل ذلك البالء؛ فسيكون أكثر طهرا 

وسنتعلم  واملاديات،  الروحانيات  في  ونقاء 
ونفهم نفس الدرس مكررًا ومجددًا وهو ملاذا  
يغيرها  ولم  الصعبة  األحداث  هذه  اهلل  قدر 
لهذه  قدر  سبحانه  ألنه  ذلك  ؟  األفضل  إلي 

األحداث بأن تغيرنا نحن إلي األفضل.

تاأمالت كوفيدية : 

اجلزء االأول : ما تعلمناه من العزل االجتماعي
ا.د. ناجي اسكندر

في ظل  احلكومية  املساعدات  حلزمة  إستكماالً 
 Covid 19 ال واملعروفة بطوارئ  احلالية  الظروف 
قررت احلكومة الكندية تقدمي املساعدة والدعم 
عن  البحث  على  اعتادوا  حيث  للطالب  املالي 
الكثير  تساعد  الصيف  شهور  خالل  وظائف 
هذه  على  احلصول  شروط  ومن  ماديا  منهم 

املساعدة ما يللي: 
أن يكون الطالب مقيم في كندا

الطالب سواء يدرس في كندا أو خارجها
في  الثانوية  دراسته  أنهى  يكون  أن  األقل  على 

ديسمبر 2019
لم  لكن  وظيفة  عن  البحث  حاول  يكون  أن 

Covid 19 يتمكن بسبب
نفسك  حلساب  أو  وظيفة  في  تعمل  تكون  قد 

ولكن دخلك ال يتعدى ال 1000 دوالر شهرياً
يعني  عليك،  منطبقة  الشروط  هذه  كانت  إن 
ذلك أنك أهالً للحصول على الدعم املالي، يرجى 

مالحظة بعض النقاط الهامة التالية: 
املبلغ املقدم للمساعدة هو 1250 دوالر شهرياً

املساعدة  CESBعن  املساعدة    هذه  تختلف 
دوالر   2000 مببلغ  واملعروفة   CERB السابقة 
احلصول  بشرط  شهور  اربعة  ملدة  وهي  شهرياً 
أن  السابقني بشرط  12 شهر  ال  في  دخل  على 
دوالر.   5000 عن  االجمالي  الدخل  هذا  يقل  ال 

ويختلف ايضاً عن EI اخلاص بإعانة البطالة 
ال ميكن أو ال يحق اجلمع بني اي من هذه املساعدات 

معاً. 
لهم  يحق  ال  ملن   ااملساعدات  هذه  قدمت 

EI أو ال CERB مساعدة ال
 EI أو ال CERB  إذا إن لم ينطبق عليك شروط ال

 .CESB فمن حقك التقدمي للحصول على
للحصول على هذه املساعدة يتم التقدمي ابتداء 

من شهر 5 )مايو- ايار( عن طريق: 
)CRA )My Account

التليفون: 1 800 959 2019  1 800 959 2041 &
ان  يفضل  املساعدة  هذه  على  احلصول  لسرعة 
اخلاصة  البنكية  املعلومات   CRA ال  لدى  يكون 

Direct Deposit بك لكي يقدموا لك
 4 الدعم عنها هي  التي يستحق لك هذا  املدة 
)آب(  أغسطس  الى  )ايار(  مايو  من  ابتداء  شهور 

2020 على هذا النحو:
 May 10 – June 06

 June 07 –  July 04    
July 05 – Aug 1

August 2-August 29, 2020
في  أقل  أو  دوالر   1000 ودخلك  تعمل  كنت  إذا 
املساعدة  املقدم عنها طلب  أسابيع  االربع  مدة 
املساعدة  مبلغ  على  أيضاً  احلصول  تستطيع 

بالكامل. 
 ومن الواضح انه ميكنك اجلمع بني احلصول على 
صحية  بشروط  الصيف  شهور  اثناء  وظيفة 
أال  بشرط   CESB املقدمة  املساعدة  وبني  آمنة 
يتعدى الدخل 1000 دوالر عن كل فترة مقدمه...

وهذه محاولة جيدة من احلكومة الكندية حتى 
واملادى  النفسي  الضغط  تقليل  في  تساعد 
وتشجيع الشباب على العمل بشكل مناسب. 

ارشادات ضريبية

(canada emergency student benefit cesb
مساعدة الطوارئ لطالب اجلامعات

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا

اجتاحت القوات العراقية حدود دولة الكويت في 
مقاطعة  إياها  معلنة  اغسطس1990،   2 فجر 
الدولي  األمن  مجلس  بعدها  قام  عراقية؛ 
بشجب العدوان واملطالبة بانسحاب العراق! لم 
واستمرت  االمن  مجلس  لقرارات  العراق  ترضخ 
السفارات  مواطني  واحتجزت  عنادها...بل  في 
االجنبية كرهائن وتادت في فرض قوانينها وقواها 
واعتقلت،  أعدمت،  و  فقتلت  الكويت.  دولة  على 
االنذارات  توالت  ونددت...و  وأحرقت،  وفجرت، 
الدولية واحلصار االقتصادي من أجل  واملفاوضات 
إطالق سراح الرهائن واالنسحاب من الكويت بال 
العراق  بإمهال  األمن  مجلس  قام  بعدها  جدوى! 
وإال  اجمللس  لقرارات  لالنصياع  محدودة  مدة 
ستستخدم القوة العسكرية!  وفعالً مت تسليم 
كل الرهائن قرب نهاية املهلة ولكن لم تنسحب 
دولة   34 فشنت  الكويتية!  األراضي  من  العراق 
االنسحاب،  مت  أن  إلى  العراق  على  جوية  حرباً 

وعادت احلرية للكويت في 26 فبراير1991. 
التاريخية  املقدمة  هذه  بعد  القاريء...  عزيزي 
حتى  حني  إلى  تتناساها  ان  منك  ارجو  الوجيزة، 
نعود اليها سوياً الحقاً، لكن دعني اآلن أن اراجع 
للتذكرة؛  السابق  العدد  في  ناقشناه  ما  معك 
خاللها  من  واثبتنا  الطوفان  حادثة  شرحنا  فقد 
آنذاك.  البشرية  نحو  اهلل  وعدل  ورحمة  محبة 
من  وهي  وعمورة  سدوم  قصة  سنشرح  واليوم 
أيامنا  في  خاصة   للجدل  املثيرة  القصص  اكثر 
بظاهرة  مباشر  غير  بشكل  الرتباطها  هذه، 

املثلية!
مبا هو  إلبراهيم  القصة حينما يفصح اهلل  تبدأ 
فاعله في سدوم و عمورة )تكوين 18 : 16( فيبدأ 
من  بالتفاوض  اهلل  عند  منزلته  بحكم  ابراهيم 
ان  سبق  ما  الى  نعود  ان  لنا  البد  وهنا  اجلهما! 
فهمناه عن اهلل في قصة نوح...وندرك ان اهلل ال 
ولكنه  عدله،  ليظهر  إبراهيم  لتوسالت  يحتاج 
بنفسه؛  رحابة صدر اهلل  يختبر  أن  إلبراهيم  أراد 
فمن املؤكد أن اهلل كان يعرف بسابق علمه مصير 
تلك املدينة! بعد هذا يدخل املالكان مدينة سدوم 
الرهبة  مبنتهى  لوط  فيستقبلهما   ،)19 )تكوين 
ويلح على استضافتهما الى منزله. إال أن املدينة 
)من صغيرها لكبيرها( قد انتابتها شهوة عارمة 
جتاه املالكني، وارادوا بوحشية وإصرار أن يقتحموا 
أن  تذكر...  مضاجعتهما!  طالبني  لوط  منزل 
هذين املالكني هما نفسهما اللذان قام  إبراهيم 
باستقبالهما مع الرب قبالً بكل تبجيٍل واتضاع 
أيضاً! فرمبا كانا يشعان قداسة ونورانية تكفيان 
ألن يخر امامهما املرء من شدة الرعدة! وبالتالي 
ان تترجم تلك الهيبة في انظار أهل مدينة سدوم 
كم  يوضح  بان  كفيٌل  فهذا  دنسة،  شهوة  الى 

الظالم الذي كانت تعاني منه تلك املدينة! 
سأتوقف قليالً عند هذه النقطة لتصليح بعض 

فالكل  املفاهيم؛ 
قد  اهلل  ان  يعتقد 

عاقب سدوم و عمورة بسبب قضية املثلية! غير 
بال  املوت  مستوجباً  مثلي  كل  كان  وإال  صحيح، 
مجرد  كانت  الكتابي  النص  في  فاملثلية  نقاش! 
اخلطيئة الوحيدة التي وثقت، إمنا السبب احلقيقي 
حلزن اهلل عليهم لم يكن خطية بعينها، بل ألن 
خطاياهم قد بلغت بهم مرحلة ميؤوساً منها! 
أصبحوا كاحليوانات، بل كالوحوش الهائجة التي 
ال كاسر لها! والدليل انهم بدالً من أن ينسكبوا 
انسحاقاً أمام مالكي الرب، اشتعلوا بشهوتهم 
بعد  خطأهم  عن  يعدلوا  أن  من  وبدالً  نحوهما، 
محاولة لوط ملنعهم، ازدادوا هياجاً ووحشية! فما 
كان من اهلل إال أن عماهم، لينِجي عائلة لوط من 
هذا احلصار املروع، ثم أمطر عليهم ناراً و كبريتاً 

ليبيدهم!
وها نحن نرى اهلل مرة أخرى غاضباً وصارماً؛ بكل 
تأكيد إن اهلل يغضب من اخلطية،  لكن علينا ان 
ال ننسى السياق العام وأحداث القصة، وما قرأناه 

عن محبة وعدل اهلل في املواقف األخرى:
الى سدوم وعمورة تاماً كما  النظر  1-  فيمكن 
حمم  لرمبا   - طبيعية  ظاهرة  نوح:  مع  حدث 
بركانية أو نيازك من السماء- كانت على وشك أن 
تصيب املدينة، و اهلل قد انقذ االبرياء في الوقت 
تفسير  وهذا  املستحقني!  غير  وترك  املناسب، 

مقبول ببساطة قلب!
2- وميكن أيضاً ان تنظر لها كعقاب قاٍس من اهلل، 
مما ال يسيء هلل في شيء، وال يجب أن يعثر إمياننا 
وكأنه  وعائلته  للوط  حدث  ما  فلنتخيل  إطالقاً! 
الهياج  من  حالة  ما!  مدينة  في  اليوم  يحدث 
اجلنسي قد أصابت شعب املدينة بأكمله! وأرادوا 
الغتصابهم!  األبرياء  من  جماعة  بيت  اقتحام 
داخلية  جهة  من  تدخل  أي  نرى  ال  احلظ  ولسوء 
مجلس  يتدخل  وال  املهزلة!  هذه  إليقاف  ُعليا 
األمن الدولي، كما تدخل في مثال الكويت أعاله؟! 
يعاقب  ثم  االبرياء،  الرهائن  بإنقاذ  اوالً  يقوم  وال 
كان  بالطبع  العراق!  مع  فعل  كما  املدينة،  أهل 
سيتدخل و سيستخدم كل ما له من قوة إلنهاء 
هذا العدوان بأسرع وقت، ولن يدينه أحد! إذن ملاذا 
نحن ندين اهلل على هذه احلادثة، وهو كان يقوم 
بدور مجلس األمن احلالي، حتى ينقذ بشراً ابرياًء 
ال  التي  الباطشة  الوحوش  أيدي جماعة من  من 

تعرف قوانيناً دوليًة وال تعتبر حقوقاً لإلنسان.
اهلل  مبحاكمة  يقوم  اليوم  العالم  أن  املشكلة 
ان  بينما  القضية!  عمق  الى  الدخول  دون  باطالً، 
َم العقل قليالً سنجد اهلل مبرراً على الدوام!  ُحكِّ
الشرح  هذا  من  استفدمت  قد  تكونوا  أن  أتنى 
القادم، مبشيئة اهلل، سوف  العدد  البسيط وفي 
منظور  من  العشر  الضربات  حادثة  نناقش 

مختلف. تابعوني ولكم منى أجمل حتية! 

دردشة... بالعربي الفصيح:
هل covid-19 شر من اهلل؟! (3)

بقلم: مينا ماهر
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ويتكلم  مبوته“  ”متشبهاً  عبارة  يشرح  املقال  هذا 
عن وجه الشبه بني موت آدم وذريته من جهة وموت 
املسيح من جهة أخرى؟ وما هو املقصود بالتشبُّه 

مبوت املسيح الذي يتكلم عنه الوحي املقدس؟
وفعل  اإلنسان  في  املوت  طبيعة  بني  العالقة 

اخلطية 
يقول الكتاب املقدس أن ”أجرة اخلطية هي موت“. 
احلياة  مصدر  اهلل  عن  وغربة  تََغرُّب  هي  فاخلطية 
احلتمية  النتيجة  هو  فاملوت  ولهذا  والقداسة، 
واملنطقية للغربة عن اهلل. سقط آدم في اخلطية 
ودخله املوت. وهكذا دخل املوت إلي طبيعة اإلنسان 
القداس  في  األليم  احلدث  هذا  ونتذكر  آدم.  مبوت 
اإللهي قائلني ”املوت الذي دخل إلي العالم بحسد 
الوحي  لنا  يوضح  ثم  يارب“.  هدمته  قد  أبليس، 
إلي  خلسة  دخلت  التي  املوت  طبيعة  أن  املقدس 
خلقة اإلنسان الطاهرة منذ ذلك اليوم وشوهتها، 
اإلنسان.  في  والشر  للخطية  مصدر  صارت  قد 
فوصف الكتاب أن املوت هو كالعقرب. وأن اخلطية 
هي شوكة ذلك العقرب »أين شوكتك يا موت؟ أين 
غلبتك يا هاوية؟« أما شوكة املوت فهي اخلطية ) 

كورنثوس األولى 15(. 
طبيعتنا،  إلى  املوت  جلبت  آدم  خطية  كانت  فإن 
ذلك  منذ  اإلنسان  طبيعة  لبس  الذي  املوت  فإن 
اليوم بالتناسل، صار مصدر للخطية. وبالتالي فإن 
دخل  الذي  املوت  من  أساساً  كان  اإلنسان  خالص 
إلي طبيعته. فاملوت هو أصل اخلطية في ذرية آدم 
وليس العكس. لهذا نصلي ونتذكر خالص املسيح 
لنا من املوت ونقول ”وال يقوي علينا موت اخلطية 
وال على كل شعبك“. والكتاب املقدس يؤكد على 
الغريبة  املوت  طبيعة  من  اإلنسان  خالص  ضرورة 
علي طبيعته التي خلقها اهلل. ولكي يؤكد هذا، 
فقد أشار إلي املوت بأنه جسد. وألن طبيعة  املوت 
الكتاب  صوَّر  لذلك  اإلنسان،  في  للخطية  مصدر 
تلك الطبيعة بأنها ”جسد اخلطية“ وأنها ”أنسان 
عتيق“ ترجع أصوله إلى أبينا آدم وسقوطه بغواية 
خالص  أن  املقدس  الكتاب  أكد  كما  الشيطان. 
املسيح أعتق اإلنسان من عبوديته لفعل اخلطية 
التي صارت متسلطة عليه  املوت  بسبب طبيعة 
 ، معه  ُصلب  قد  العتيق  أنساننا  أن  هذا  “عاملني 
لُيبَطل جسد اخلطية ، كي ال نعود نُسَتعَبد أيضا 

للخطية “ .
بني موت آدم وموت املسيح  :

القديس اثناسيوس الرسولي شرح جتسد املسيح 
بأن املسيح أبن اهلل  ”أخذ الذي لنا وأعطانا الذي 
بالتجسد  اإلنساني  عاملنا  دخل  عندما  وهذا  له“ 
اإللهي. فلقد لبس املسيح جسد اإلنسان الساقط 
مبيالده من العذراء القديسة مرمي، وبذلك ”أخذ الذي 
احلياة نفسها ومصدرها،  املسيح هو  وبكون  لنا“. 
”فإن احلياة أظهرت“ و دخلت إلى طبيعتنا مرة أخري 
لتبيد ”اإلنسان العتيق“ وتنزعه من اإلنسان. وبهذا 
ميالد  فإن  اخلطية.  جسد  هو  الذي  املوت  يتبدد 

املسيح  حتقيق  تثبت  كإنسان  وسيرته  املسيح 
فهدف  اإللهي.  التجسد  في  اهلل  تدبير  ألهداف 
جتسد املسيح وخالصه لإلنسان يتمثل في تطهير 
خالل  من  اخمللوق  اإلنسان  تقديس  ثم  تبرير  ثم 
حتقيقه في بشرية املسيح حتي يصير اإلنسان في 
النهاية مؤهالً حلياة اجملد من خالل بشرية املسيح 
وهو ما نعبر عنه بكلمة ”في املسيح يسوع ربنا“ 
. هذا هو ما أشار إليه املسيح بقوله ”من أجلهم 
في  مقدسني  أيضاً  هم  ليكونوا  ذاتي  أنا  أقدس 
احلق“. إن جتسد املسيح ابن اهلل جعل من بشرية 
بشرية  ميالده،  في  املسيح  لبسها  التي  اإلنسان 
بها.  الغير محدود  اإلله  احتاد  غير محدودة بسبب 
لكل  محسوباً  باجلسد  املسيح  موت  صار  وبذلك 
من آمن به واعتمد علي أسم املسيح اهلل الظاهر 

في اجلسد. هذا هو الَتَشبُّه مبوت املسيح البار .
آدم لم  إلي طبيعتنا بسقوط  الذي دخل  املوت  إن 
يكن فقط علة ومصدر الرتكاب اإلنسان للخطايا 
”املوت الروحي“.  ولكن، وبسبب استحالة العشرة 
في  اجلسد  تغادر  احلياة  فإن  القول(  لنا  جاز  )إن 
الظلمة“  مع  للنور  شركة  ”ليس  ألنه  النهاية 
هو    هذا  اجلسد.  عن  للحياة  انفصال  فيحدث   .

”املوت اجلسدي“. 
كان  ألنه  يكن  لم  الصليب  على  املسيح  موت  إن 
وقتلوه معتبرين أنه  فاعل شر كما إتهموه ظلماً 
البار وقدوس  املوت. فاملسيح هو  خاطئ مستحق 
في  ُوِجَد  وال  خطية  يفعل  ”لم  الذي  القديسني 
فمه غش“. لذلك حتداهم قائالً ”َمن منكم يبكتني 
على خطية؟ “.هذا كان انتصار املسيح على ”املوت 
إلى  الشيطان  أتي  وعندما  لإلنسان.  الروحي“ 
عادة  املسيح كما هي  ببشرية  لُيمِسك  الصليب 
الروح  انفصال  عند  آدم  سقوط  منذ  الشيطان 
عن اجلسد، فإن العكس هو الذي حدث، إذ أمَسك 
متلبساً،  بالشيطان  الهوته،  حياة  بقوة  املسيح، 
ألن ”احلياة ال ُتَسك من املوت“. هذا ما نصّلي به في 
الليتورجيا الكنسية ”ال يقوي علينا موت اخلطية 

وال على كل شعبك “.
ليموت  ظلماً  يصلبوه  أن  املسيح  سمح  ملاذا 

باجلسد وهو البار ؟
بإرادته وحده، كما  للموت  ذاته  املسيح  لقد وضع 
قال ”لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها 
أيضاً“  لكي يقابل املوت على مستوى اجلسد. فقد 
مع  للمسيح  األخيرة  املعركة  هو  الصليب  كان 
في  روحياً  املوت  على  أن قضي  بعد  اإلنسان  موت 
حياته كما شرحنا سابقاً. وهكذا أبطل املسيح له 
اجملد سلطان املوت على جسد اإلنسان في موقعة 
الصليب ألنه احلياة وأصلها، لذلك قام من األموات .

ملاذا منوت باجلسد إن كان املسيح قد مات باجلسد 
من أجلنا ؟

أن اإلنسان  تُعلِن   )  3 )فيلبي  املقال  اآلية عنوان  إن 
موتُه  يُحَسب  ال  وتبعه،  به  وآمن  الرب  َعرَِف  الذي 
موت  أنه  االرض  علي  عمره  انقضاء  بعد  باجلسد 

نتيجة اخلطية بَعد، بل هو موت مع املسيح و في 
اإلنسان على  املوت في  أباد سلطان  الذي  املسيح 
مستوى الروح واجلسد كما شرحنا سابقاً.  إال أنه 
البد أن جتوز البشرية موت اجلسد لكي يتم انفصال 
”أنساننا العتيق“، وأن يُبَطل ”جسد اخلطية“ الذي 
هو أصالً مصيره الفساد والعدم. ولكن اهلل أبقي 
موته  رغم  الفساد  من  وحفظه  اإلنسان  على 
تم  أن  إلى  حملها  التي  اهلل  صورة  شرف  بسبب 
اهلل أمراً كان مفعوالً منذ األزمنة الدهرية ، أال وهو 
خالص اهلل لإلنسان باملسيح يسوع ربنا في ملء 

الزمان .
وكما أشرنا فإن املرحلة التالية بعد موت اإلنسان 
يسميها الكتاب املقدس ”الفساد“. و تعادل معنى 
من  أساساً  جاءت  فاخلليقة  الفناء“.  و  ”العدم 
ولكن  اهلل.  حياة  بفضل  لإلنسان  كنعمة  العدم 
ألن اإلنسان تصور أوالً علي صورة اهلل عند خلقه 
الرغم  وعلي  لذلك  صورتنا“،  على  اإلنسان  ”نخلق 
من تشوه صورة اهلل في اإلنسان باخلطية وطبيعة 
بل  منه  تزول  ال  الصورة  أن  إال  دخلته،  التي  املوت 
االغتراب  تعبير  نفضل  فإننا  لهذا  فقط.  تتشوه 
عن اهلل باخلطية، وليس االنفصال، ألن صورة اهلل 
طبيعة  تشوهت  مهما  منه  تزول  ال  اإلنسان  في 

اإلنسان باخلطية .
هل القيامة بداية أم نهاية ؟

تكن  لم  املسيح  قيامة  إن  نقول  اخلتام  وفي 
ألنه  إال  أرضنا  علي  سيرته  نهاية  في  لُتسَتعلَن 
 - دخل  أن  والفساد منذ  واخلطية  املوت  غالباً  كان 
له اجملد - عالم اإلنسان وتاريخه بالتجسد. هذا ما 
الكائن في حضن  املسيح  الرؤيا عن  شرحه سفر 
”خرج  بأنه  عاملنا،  إلي  ومجيئه  خروجه  وعن  أبيه 
غالباً ولكي يغلب“. أي غلب املوت في حياته روحياً 
، وعلي الصليب جسدياً. فالقيامة لم تكن عودة 

احلياة للمسيح - ألنه هو احلياة .
املسيح  قيامة  أن  لنا  املقال تكشف  عنوان  واآلية 
نهاية.  بل  التي  البداية  أيضاً  هي  لنا  بالنسبة 
قيامة  فإن  قيامته“  وقوة  ”ألعرفه،  اآلية  فبحسب 
فالقيامة  للمسيح.  معرفتنا  بداية  هي  املسيح 
كما قلنا ليست عودة احلياة للمسيح، فهو احلياة. 
بل هي عودة احلياة إلى اإلنسان ألنه مات باخلطية. 
وبدون قيامة املسيح ليس لإلنسان إمكانية لتوبة 
إنسان  أو حياة من  ِحراكاً  ينتظر  ال  واملرء  أو حياة. 

قد مات؟
 إن توبة اإلنسان هي قيامة. والقيامة فعل إلهي ال 
يقوي عليه بشر. فالقيامة هي حياة  تلغي املوت. 
األرثوذكسية  الروحانية  منهج  يعتمد  ال  لذلك 
غيره.  وليس  احلياة  ألنه  املسيح  سوى  آخر  على 
وهذا ما يجعل جهاد اإلنسان الروحي في املفهوم 
عافية  وليس  السماء  من  نعمة  األرثوذكسي 
إنسانية. لهذا كان حتذير املالك للمرميات ولنا دائما 
هلل...  والسبح   ... األموات“  بني  احلي  تطلنب  ”ملاذا   :

املسيح قام باحلقيقة قد قام. 

تكلمنا في املقال السابق عن موضوع  
العدل  هذا  ان  وشرحنا  اهلل  عدل 
اإلنسان  رجوع  إلى  يهدف  االلهي 
اآلن  نحيا  اننا  ومبا  اهلل.  أحضان  الي 
التي  العصيبة  األوقات  هذه  في 
الفيروس  هذا  عن  و  العالم،  بها  مير 
الذي اطاح بحياة األلوف، فقد تكلم 
الكثيرون عن وجوب التوبة. فإذا كان 

األمر كذلك، فالسؤال اآلن: هل توبة اإلنسان هي سبب غفران 
اهلل؟ أي هل عندما يتوب اإلنسان ينال الغفران بعد توبته؟ 

وأنهم  توبتهم  ينتظر  اهلل  ان  تعتقد  الناس  أغلب  إن   لألسف 
لتوبتهم،  فعل  كرد  الغفران  اهلل  لهم  يقدم  يتوبون  حينما 
لم  أنه  طاملا  أبدا  غفرانا  اإلنسان  ينال  فلن  صحيح،  والعكس 

يقدم توبة!! 
فكر  هو  بل  بصلة،  للمسيحية  ميت  ال  الفكر  هذا  أن  لألسف 

دخيل نشأ وترعرع ووجد له مكانا بيننا. إذاً أين احلقيقة؟ 
البادئ  إلهي واستجابة بشرية. فاهلل هو  التوبة هي عمل  أوالً: 
بالرجوع  له  داعياً  اإلنسان  ناحية  باحلركة  والبادئ  بالدعوة، 
اليه، واهباً له نعمته الفائقة كعطية مجانية لكي يستطيع 
الكتاب املقدس:  أن يغير حياته وبغير اجتاهاته. فيقول  اإلنسان 
»توبني يارب فأتوب« )أر 31: 18(. فاهلل يتحرك نحو اإلنسان في 
ديناميكية مذهلة، وما على اإلنسان إال اإلستجابة لهذه احلركة 
ولهذه املبادرة اإللهية. والدعوة تظل مستمرة من اهلل لإلنسان 
إرادته هلل عن تصميم  ُمَقِدماً  باإلستجابة  اإلنسان  يقوم  حتى 
ووعي وإدراك حقيقي داخلي، مسنوداً بنعمة اهلل املعطاه مجانا 
فيلقيه  اإلنسان  بيد  ميسك  الذي  القدس  الروح  خالل  من  له 
و هنا  بحر حب اهلل.  اإلنسان في  فيغرق  اإللهيه،  األحضان  في 
لعملية حترير  القدس كقائد  الروح  فيعمل  اجلديدة،  احلياة  تبدأ 

اإلنسان من كل شهواته، فيتجدد ذهن اإلنسان و يتم الشفاء.
ثانياً: إن كان اهلل هو البادئ واملبادر، فكيف يكون اهلل في موضع 

رد الفعل، الذي ينتظر توبة اإلنسان فيعطيه غفرانا؟ 
أبداً، إن الغفران ليس نتيجة لتوبة اإلنسان، ألن غفران اهلل أزلي 

أبدي، غفران اهلل دائم ال بداية و ال نهايه له.
إذن التوبة التسبب الغفران فلو كانت التوبة سبباً للغفران لكان 
الغفران واقع حتت تأثير الزمن وحتت الشروط واملعطيات البشرية 
ولكان أيضاً قابالً لإلنكسار و التغيير. أن هذا الغفران أبدي أزلي، 
أي هذا الغفران قبل أن نولد وممتد لألبدية. فهو كالنهر اجلاري، 
اجلاري  النهر  هذا  من  ويشرب  يده  ميد  اإلنسان  يتوب  فحينما 
املعطي له مسبقا من قبل اهلل. اذا فأعمال اهلل أزلية أبدية، اي 
ان هذه األعمال كائنة في عقل اهلل منذ االزل وممتدة الى األبد و 

ما على الزمن إال ان يستظهرها و يعلنها طائعا و خاضعا.
عزيزي القارئ... اطمئن فغفرانك قد أخذته في املسيح وأُعطي 
توبتك  بل  اهلل  غفران  تسبب  ال  فتوبتك  القدس،  بالروح  لك 
اهلل  فغفران  الغفران.  بهذا  للتمتع  رجوعك  إمكانية  تعطيك 
اإلله  بهذا  لسعادتي  ويا  لفرحتي  فيا  اإلنسان!  توبة  سبق 

العجيب!!!

أين احلقيقة؟   
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

“ ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبهاً مبوته... 
لعلي أبلغ إلى قيامة األموات”

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )112(

جمل�ض اإدارة واأ�صرة حترير »جود نيوز«

ُيقدمون 

 خال�ض العزاء

للمهند�ض / اأ�صرف م�صيحة و العائلة

والدكتور / اإيهاب م�صيحة و العائلة 

يف اإنتقال الوالدة  

وداد عزيز 
خال�ض العزاء جلميع اأفراد الأ�صرة يف كندا وم�صر
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املانيا:

نوع جديد من الأربطة ال�صاغطة

   توصل فريق من األطباء في أملانيا الغربية إلى ابتكار نوع جديد من 
األربطة الضاغطة يفوق في مميزاته تأثير الرباط الضاغط التقليدي.

   والرباط مصنوع من مادة چیالتينية شفافة تكن الطبيب املعالج من 
متابعة حالة العضو املصاب من خالل الرباط دون اللجوء للكشف على 

املنطقة املصابة.
وفي  اجلراحية،  العمليات  بعد  بنجاح  اجلديد  الرباط  هذا  ويستخدم     

حاالت الكسور واجلروح واحلروق.

الوليات املتحدة:  

جهاز »األبون فون«.. خللق املو�صيقى 

املف�صلة

   أحدث االبتكارات في عالم املسجالت، جهاز »ألبون فون«، وهو مسجل 
مصنوع من البالستيك اخلفيف ميكن أن تضعه حول رقبتك، فتحيط 
لو  أنت فيه حتى  أي مكان  املوسيقى في  الذي حتبه من  باجلو  نفسك 

كنت في البحر، فاجلهاز يقاوم املاء والصدمات.
   وفكرة هذا املسجل العجيب من ابتكار أحد أبطال االنزالق على اجلليد 
في الواليات املتحدة، دفعه حبه للموسيقى أن يبتكر مسجالً ال يعوقه 

حمله في أثناء ممارسته هواية االنزالق!

الوليات املتحدة:

يتزوجان مع و�صيفات �صرف من الكالب 

بعد اإلغاء زفافهما ب�صبب الكورونا

عقد  على  أمريكيان  عروسان  أصّر 
قرانهما على الرغم من إلغاء حفل 
التباعد  قواعد  بسبب  زفافهما 
انتشار  ملنع  املفروضة  االجتماعي 

فيروس كورونا.
أومت  زفاف  حفل  إلغاء  مت  وعندما 
أزمة  بسبب  ميلر  وكريستيان  وود 
خطط  في  املضي  قررا  كورونا، 
زفافهما  عن  واستعاضا  الزواج، 
بحفل بسيط في احلديقة اخللفية 
كالبهما  واستخدما  ملنزلهما، 

كوصيفات شرف.
ولم يغب األصدقاء واألقارب عن احلفل، حيث تابعوا مراسم عقد القران 

واحتفال العروسني عبر بث مباشر على فيس بوك.
وبعد أشهر من التخطيط حلفل زفاف مثالي كان من املقرر إقامته في 
23 مايو اجلاري، قررا إقامة الزفاف في احلديقة اخللفية ملنزلهما في والية 

أوهايو، بحسب موقع ميترو البريطاني.

فرن�صا: 

نوع جديد من الأقم�صة ذى موا�صفات 

فريدة

   جنحت إحدى الشركات الفرنسية بعد محاوالت متعددة في تصنيع 
نوع جديد من األقمشة ذي مواصفات تفوق غيره من أنواع األقمشة! 

وتصل  الكيمياوية،  واملواد  والبرودة  للحرارة  مضاد  اجلديد  والقماش     
درجة احلرارة التي يتحملها القماش إلى ألف درجة مئوية!  وهذا النوع 

اجلديد من القماش عماده النايلون مختلطاً مع ألياف صناعية أخري. 

املانيا:

بعد اإغالق 6 اأ�صابيع.. �صالونات 

التجميل تعود ب�صروط

تصفيف  صالونات  تستأنف 
عملها  أملانيا  في  الشعر 
اعتبارا من اإلثنني، عقب إغالق 
دام نحو 6 أسابيع بسبب قيود 
فرضت الحتواء جائحة كورونا.

 23 منذ  مغلقة  والصالونات 
جائحة  بسبب  املاضي  مارس 
اليوم  أبوابها  وتفتح  كورونا، 

مع االلتزام بشروط.
كشفت  حيث  الفتح،  إعادة  مع  للزبائن  كبيرا  تدفقا  القطاع  ويتوقع 
الذهاب  في  يرغب  أملان   3 كل  من  واحدا  أن  عن  للرأي  استطالع  نتائج 
وقال  موعدا،  حجزوا  إنهم  قالوا   10% أن  النتائج  وأوضحت  احلالق.  إلى 
إنهم  أرادوا حجز موعد لكنهم لم يتمكنوا، فيما قال 18%  إنهم   4%
بعد  قريبا  احلالق  إلى  الذهاب  في  »يرغبون  لكنهم  موعدا  يحجزوا  لم 

الفتح«. 
في  مولر،  يورج  الشعر،  ملصففي  األملاني  لالحتاد  التنفيذي  املدير  قال 

تصريحات لوكالة األنباء األملانية »سيكون هناك تكالب«. 
لكن بسبب اللوائح اجلديدة في أزمة كورونا، لن يكون مبقدور الصالونات 

تقدمي اخلدمة إال لعدد محدود من الزبائن. 
وبحسب بيانات مولر، ستضطر الكثير من الصالونات إلى تقليل عدد 
اجلديدة،  اللوائح  عليه  تنص  الذي  احلد  إلى  لزبائنها  املتاحة  الكراسي 
كما سُيحظر على الصالونات حاليا تقدمي خدمات تتطلب القرب من 
الوجه، مثل صبغة احلواجب والرموش وحالقة الوجه والعناية باللحية.

الرأي  لقياس  يوجوف  معهد  أجراه  الذي  االستطالع  نتائج  وحسب   
افتقدوا  إنهم  األملان  من   70% نحو  قال  األملانية،  األنباء  وكالة  لصالح 
زيارة احلالق خالل أزمة كورونا، حيث قال %15 إنهم افتقدوها »بشدة«، 

فيما قال %28 إنهم افتقدوها »نوعا ما«.  

ال�صني:

تكييف الهواء يف مطعم 

ي�صيب 9 زبائن بكورنا

زعمت دراسة جديدة أن تكييف الهواء كان سبب انتقال فيروس 
كورونا، من زبون إلى تسعة آخرين في مطعم صيني.

األمراض  مجلة  في  نشرها  املقرر  من  التي  الدراسة  وحسب 
في  الطعام  تناولت  عائلة  أفراد  أحد  فإن  الناشئة،  املعدية 
مطعم بالصني كان مصاباً بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه 
أعراضه، وصادف تواجد زبائن آخرين في املطعم، أصيبوا بالعدوى 

في يناير املاضي.
وخلص الباحثون إلى أن أنفاس املصاب التي حتتوي على فيروس 

كورونا، رمبا انتقلت مع الهواء من نظام التكييف في املطعم.
الطبي  املركز  في  املعدية  األمراض  أستاذ  شافنر،  وليام  وقال 
بجامعة فاندربيلت، لبيزنس إنسايدر إن البحث، قد يكون دليالً 
جيداً للمساعدة في فهم كيفية انتقال الفيروس في األماكن 

املغلقة والوقاية منه مستقبالً.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تفكر فيه العديد من الدول 
الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  مع  واملقاهي،  املطاعم  فتح  إعادة 
املستمر، وفق  والتعقيم  الطاوالت،  املباعدة بني  الضرورية مثل 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الوليات املتحدة:

حتديد عدد الأجنة لل�صيدة احلامل 

خالل الأ�صبوع الأول من احلمل

إمكان  إلى  األمريكية  كورنيل  جامعة  علماء  من  فريق  توصل 
حتديد عدد األجنة للسيدة احلامل خالل األسبوع األول من احلمل، 
وذلك عن طريق حتليل طبي جديد.    وقد الحظ هؤالء العلماء 
أن أحد الهرمونات اخلاصة باحلمل والذي في دماء السيدة احلامل 
وبتحديد لنسبه  األجنة.     الدم على عدد  تتوقف نسبته في 
هذا الهرمون في دماء املئات من السيدات احلوامل تأكد أن تلك 

النسبة تقطع بعدد األجنة عند هؤالء السيدات.

ا�صرتاليا:

مدينة يعي�ض جميع �صكانها حتت 

الأر�ض

النائية  البراري  وسط  في 
ترتفع  مدينة  توجد  األسترالية، 
وحتذر  الرمال،  من  املداخن  فيها 
العالمات احلمراء الكبيرة الناس 
الوقوع في حفر غير ظاهرة  من 

للعيان.
األرض،  حتت  سكانها  يعيش  التي  املدينة  بيدي،  كوبر  تقع  هنا 
فما بدأ في عام 1916 كأكبر عملية تعدين في العالم، توسع 
عن حرارة  بعيداً  األرض،  إلى مدينة كاملة حتت  منذ ذلك احلني 

الصيف احلارقة في املنطقة.
ويتم تثبيت غرف النوم واملكتبات والكنائس واملقاهي بالكامل 
في اجلدران املنحوتة حتت األرض في كوبر بيدي، وبعد 100 عاماً 
من العيش في هذه »اخملابئ«، ال ينوي السكان تركها والعيش 

فوق سطح األرض.
وترتفع درجات احلرارة بشكل كبير في املنطقة، وحتى في الظل 
األمطار  ندرة  سوءاً  األكور  يزيد  وما  نشاط،  أي  ممارسة  يصعب 

التي ميكن أن تخفف من شدة احلرارة.
وتشير الدراسات إلى أن كوبر بيدي كانت مغطاة مبياه احمليط، 
املعادن  انحسر عنها، مألت  املناجم، وعندما  بإنشاء  مما ساهم 

الثمينة املكان، ومنحت السكان مصدراً هاماً جلني املال.
في  بيدي  كوبر  سكان  بدأ  ثابت،  عمل  إلى  التعدين  حتول  ومع 
حتويل مناجم العقيق املهملة إلى مخابئ دائمة، وصنع معظم 

السكان احملليني منازل داخل احلجارة الرملية.
فوق  الناس  يقطنها  التي  العادية  املنازل  بني  الوحيد  والفرق 
األرض واملنازل في كوبر بيدي، أن هذه األخيرة ال تصلها أشعة 

الشمس، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

املانيا:

�صيدة توؤلف كتابًا عن كيفية ال�صفر يف 

العزل املنزيل

اعتادت هاريت كولر السفر كثيراً، ولكن في النهاية أدركت أن األمر ال 
يتعلق بكون اإلنسان في مكان آخر. لم يكن هناك وقت أفضل من اآلن 

لصدور كتابها الذي يتمحور حول البقاء في املنزل.
حتدثت املؤلفة األملانية عن اكتشاف العالم بدون سفر وملاذا من املمكن 

احلنني للوطن في الديار.
االسترخاء  تسبب  دائماً  العطالت  أن  طويلة  لفترة  كولر  أعتقدت 
بينما البقاء في املنزل يكون ممالً، ولكن في الكتاب توصلت إلى نهاية 
مختلفة، وفي هذا الشأن قالت: »في مرحلة معينة أدركت أن السفر 

املتواصل جنون في الواقع«.
السفر.  ناجتة عن  العاملية  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  وأضافت »%8 من 
وعندما  السفر.  عن  لإلقالع  طويلة  فترة  مني  استغرق  األمر  ولكن 
فعلت هذا أخيراً، كان سهالً للغاية أو أسهل على األقل من اإلقالع عن 

السكريات أو القهوة«.
إذن ما الذي يحتاجه املرء لتعلم البقاء في املنزل بنجاح؟ تقول املؤلفة: 
»البقاء في املنزل هو أكثر من مجرد عدم السفر إنه أسلوب جتاه احلياة. 
إذا كان املرء سعيداً مبا لديه فسوف يتوقف عن تني أن يكون في مكان 

آخر«.
تقول كولر: »بإدراك أن السفر ال يشبع بالضرورة تلك االحتياجات. بينما 
غالباً ما نرغب في الهروب من نفسنا بالسفر، نادراً ما ننجح. ملا ال جترب 
الديار  في  العطلة  في  تفعلها  التي  اللطيفة  األشياء  كل  تفعل  أن 
وجترب نسخة جديدة من نفسك، نسخة أكثر استرخاء وإقباالً وأناقة، 

على سبيل املثال؟«.
تقول:  املنزل،  في  اليومي  الروتني  من  الهروب  بكيفية  يتعلق  وفيما 
»بتجربة أشياء لم يكن في العادي هناك وقت كافي لها مثل قراءة رواية 
كالسيكية أو الطهي بإسراف أو تنظيف الشرفة أو مهاتفة أصدقاء 
قدامى. وإذا لم يجد أي شيء نفعاً، التخطيط للرحلة املقبلة بعناية 

ميكن أن يكون عالجاً رائعاً.
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Canadians have done an in-
credible job of social distanc-
ing since March. Our efforts 
have slowed the spread of 
COVID-19, and Premiers 
are already announcing how 
they intend to reopen their 
provinces. Canadians are 
now trying to imagine what 
social life will be like in the 
age of COVID-19. The big-
gest challenge for the Gov-
ernment will be restarting the 
economy. 
Getting back to normal won’t 
be simple. Not everyone can go back to 
their routine. Federal support for busi-
nesses came out at a crawl with strict 
rules excluding many from a helping 
hand. Even with pressure from my Con-
servative colleagues and I, changes to 
the programs to make them more acces-
sible and fair have been slow.
Many companies will not survive CO-
VID-19. As bankruptcies are declared, 
thousands of Canadians will lose their 
jobs. Then there are the businesses that 
will have to change the way they work in 
the age of COVID-19. Restaurants only 
using half of their dining tables, movie 
theatres at a quarter capacity, and hotels 
empty. There will be businesses that can 
no longer turn a profit with fewer cus-
tomers expected for months. More bank-
ruptcies will follow from this group.
The Government will need to act to 
ramp up the economy. The way that is 

done is up for debate. Over 
the last 4 years, the Govern-
ment has poured money into 
the economy, growing the 
debt. Before the pandemic 
was declared, there were al-
ready signs that the economy 
was slowing down. The bil-
lions of borrowed money are 
no longer showing an effect. 
The pandemic has increased 
the deficit even further. Par-
liament’s independent budget 
watchdog has said he expects 
a deficit of at least $250 bil-

lion. 
Canada can not take on billions and bil-
lions of more debt. The Liberal Govern-
ment will be tempted to offer an endless 
supply of stimulus. The Government has 
a poor track record of picking winners, 
and I suspect that most of any stimulus 
money would be wasted. Further grow-
ing the debt would also push hard deci-
sions on how to pay it back even further 
down the road. The way forward needs 
to be based on empowering the small 
business community and paving the way 
for people to start new businesses. A top-
down solution won’t work. 

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

The Road To Economic Recovery

From our Lord Jesus 
Christ’s parable con-
cerning  the 30-, 60-, 
and 100-fold fruiti-
ness, it is obvious 
that God gives some 
people more abilities than oth-
ers. Does this mean that  those 
people with greater abilities are 
more precious to God and con-
sequently will have a higher 
status in heaven?
In answer to your question, we 
will focus on two parables that 
our Lord Jesus Christ had used; 
the parable of the three talents, 
and that of the sewer. In the par-
able of the talents, the master 
distributed the talents “And to 
one he gave five talents, to an-
other two, and to another one, 
to each according to his own 
ability” (Mt 25:15). When he 
came back, he rewarded the one 
who brought two other talents  
with the same reward as the one 

who brought five oth-
er “Well done, good 
and faithful servant; 
you have been faith-
ful over a few things, 
I will make you ruler 

over many things. Enter into the 
joy of your lord” (Mt 25:21,23). 
Each one used his talents to the 
full capacity according to his 
own ability. The same with the 
parable of the sewer, the seed 
fell on the good ground pro-
ducing 30, 60 and 100 fold. 
The ground here symbolizes 
people’s response to the Word 
of God and their subsequent 
implementation of It. If they do 
their best, according to the abil-
ity God has given them, they 
will all receive the greatest re-
ward. On the other hand, if they 
have the potential to produce 
100 but stop at 30 or 60, then 
their reward will differ in levels 
in the kingdom of Heaven.

Does those people with greater abilities 
are more precious to God?

- 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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It is what It is

We are still in the COVID-19 
pandemic, and practicing 
social distancing.
And this is tough on all of us. 
For some, it means work-
ing from home. For others, 
it means not working at all. 
This can be difficult finan-
cially, physically, mentally, 
emotionally, and socially. 
Looking at how this pandem-
ic has been positive can be a 
really useful tool. But it can 
also be really hard. On one 
hand, look at how many op-
portunities this pandemic has 
opened for us to learn new 
things, spend time with God, 
work on ourselves, etc.
On the other hand, we may 
be more tired, lonely, bored, 
and frustrated. 
So, instead of forcing your-

self to focus on a positive 
OR the negative, focus on the 
now.
What is happening now? We 
are in a pandemic and life 
is very, very different right 
now.
How do you feel NOW? 
Practice this skill. Don’t 
think about what happened 
yesterday and how that made 
you feel. Don’t focus on your 
worries about what is hap-
pening tomorrow, and what 
you are fearful about.
This is about being mindful 
and practicing acceptance. 
Right now, for example, you 
may in your room. You may 
be thinking about how life 
is so different now, how you 
miss work and your friends 

and family. How your rou-
tine has been knocked out of 
place.
But what else is going on? 
Are you tired and need to 
sleep? Are you thankful 
because you managed to get 
through the work (at home!) 
day? Are you looking for-
ward to working on that new 
puzzle you started in quaran-
tine? 
It is what it is. 
This is one of the hardest 
statements to apply into our 
lives. Accepting the situation 
now is incredibly difficult. 
We may not like it. We wish 
things were different.
But does that change any-
thing? No. it only makes life 
harder. Instead of this, think 
about what you can control. 
You can control what you do 
with your time now. You can 
control which thoughts and 
emotions you entertain and 
focus on, and which you ac-
knowledge and move on. You 
have the power within you 
to accept that right now, life 
looks really different. And 
there is so much unknown, so 
much uncertainty. And that’s 
okay. Why? Because it is 
what it is. You cannot change 
it – so accept it, and feel 
peaceful because you CAN 
control how you respond to 
this situation. You can decide 
today to accept that life is 
tough right now, but that you 
are too. 
In the presence of many 
unknowns, one thing you 
can be sure of: you are more 
than capable of feeling tough 

emotions and thoughts – and 
deciding for this moment, 
you will just be. You will 
accept that we are all strug-
gling right now through the 
pandemic. That you are not 
alone. That is okay to be feel-
ing a range of emotions right 
now. 
And you will be okay. We 
will be okay. 
Remember, after the rain-
storm comes the rainbow. 
But if we didn’t have the 
rain, how could we come to 
appreciate how beautiful the 
sunshine is? Thinking about 

wanting the rain to stop 
won’t make it happen. It will 
rain and rain. And then when 
it’s over, the rainbow and sun 
appear. 
In the meantime, you can de-
cide to sulk and moan about 
the rain. 
Or you can wear your rain-
coat and get on with what 
you need to do. You can also 
stay inside and do what you 
need to do while the rain 
pours from the clouds.
Either way, it is raining. You 
cannot control that. It is what 
it is.
What will you do during the 
storm? You CAN control 
that! 

A few weeks ago, I published a col-
umn dealing with the issue of “con-
version therapy”, as discussed in 
Bill C-8. This is an important issue 
for all of us to be aware of because 
of its far-reaching impacts. The 
broad definition of conversion ther-
apy used in the bill could limit the 
ability of parents to have conversa-
tions with their children about gen-
der and sexuality or to set rules for 
their children about sexual activity. 
This raises big concerns about the ability to parent and about 
religious freedom. A petition has been launched on this issue, 
and you can find out more information at www.fixthedefini-
tion.ca.
Parliament could resume consideration of Bill C-8 soon, but 
in the meantime the focus will be on COVID-19. Between 
now and the end of June, our federal Parliament will meet 
once a week on Wednesday for in-person “accountability 
sessions” to allow opposition parties to ask questions about 
the government’s response. So far, we have raised questions 
about testing, tracing, ventilators, personal protective equip-
ment, support programs for businesses and individuals, and 
the government’s progress helping Canadians stuck abroad 
to return home. Although there are still gaps in some of these 
areas, progress has been made, often driven by questions and 
suggestions from opposition parties.
As we seek to refine our response to COVID-19, it is criti-
cally important that we learn lessons from other countries 
that have responded effectively. We can learn especially from 
what has happened in South Korea and Taiwan. Our first 
priority now should be to ramp up testing and tracking. If 
we know who has had the virus and where they have been, 
then we can track and control the spread in a more targeted 
way. South Korea has done this with drive-through and phone 
booth-based testing. When someone has COVID-19, their 
government informs those who may have been exposed. With 
good testing and tracking, we can isolate those who are in-
fected while minimizing the impact on the broader economy 
and the everyday way of life for Canadian families. It is not 
too late to start this. 
For individuals, it is important to practice social distancing as 
recommended. We have limited alternatives given the short-
age of manufactured masks and insufficient testing capacity. 
But, if you must leave your house, I would suggest wearing 
a homemade mask to block your face and nose. Healthcare 
workers and emergency personnel need manufactured masks 
– they need them more than you and I do. But a homemade 
cloth mask is still likely to block the spread of droplets when 
used properly, reducing the risk of transmission from the 
mask-wearer to other people if the mask-wearer is an asymp-
tomatic carrier. The government has published online guide-
lines about the use of cloth face coverings as a tool to limit 
transmission. 
Stay safe, protect yourself and your loved ones, and hopefully 
things will start to get back to normal very soon.

Bill C-8

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
If you throw me from 
the window, I will 
leave a grieving wife. 
Bring me back but in 
the door, and you’ll 
see someone giving 
life. What am I?

Answer for 
the last issue:
3 brothers and 
4 sisters

By: 

Philo Girgis
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Since the beginning of the global 
quarantine, the ban of free mo-
bility, and the self-detention of 
mankind due to the pandemic of 
the 21st century, countless opin-
ions and speculations expressed 
their fear, pessimistically, about 
what is next! What is after the 
end of this mass anxiety?
The vast majority spoke about a 
new world free from emotions, 
social life, or even interper-
sonal human communication, 
that is on the social level. Eco-
nomically, fears arise from the 
expectations of slow economic 
rebound, decline in investments 
and surge in taxes. Govern-
ments will tighten grip on their 
citizens, allowing minimal free-
dom and more disguised totali-
tarian regimes will rise to the 
surface of the political arena. 
Even others went to tackle the 

spiritual lives of humans, where 
it will go to both extremes, very 
spiritual on one side and others 
will be very much distant from 
the religious beliefs.
Quite little expressed any form 
of optimism, less hope was giv-
en in all suppositions, which is 
fairly remote from the human 
nature since the beginning of 
existence. Humanity, in its ab-
stract form, succeeded to sur-
vive, grow, and thrive through 
history amid catastrophes, pan-
demics, world wars, genocides, 
and famine. Even they came out 
stronger in the times when they 
had less technology and limited 
medical resources.
The world is not tending to learn 
the lesson, it is not observing 
the history, who is going to ben-
efit the most from such anxiety 
and depression? Are they the 

colossal new corpora-
tions who would dic-
tate people how to lead 
their lives by provid-
ing online products and 
services, even medical 
care? 
Certainly, there will be 
more corporations who would 
be striving to survive at any 
cost and mostly by stepping on 
the most vulnerable asset, the 
labour. In such a race to sur-
vive, some corporations will 
totally disregard their social 
responsibility and the concepts 
of human rights, thinking that it 
is the easiest way to cut costs, 
but ultimately, they will be try-
ing to recompense the losses 
incurred during the shutdown 
of business. However, they are 
unconsciously not seeing the 
repercussions of the absence of 

their social responsi-
bility or they might be 
blinded by their ten-
dency for exploitation, 
forgetting that the more 
sacrifice of workers the 
less economic growth. 
Since more loss of jobs 

will lead to more decline in de-
mand for goods and services. 
And, the more the companies 
wait to grow again to hire back 
employees, the more the gap of 
decline in demand. Thus, going 
into a vicious circle, and will 
end up in a loss/loss situation.
Social responsibility of corpo-
rations and entrepreneurs must 
manifest itself more in the times 
of recovery from disasters and 
ordeals, human factor is the 
most valuable input for growth 
and prosperity, it is the fuel for 
healthy economy.

Social Responsibility (3).. The Aftermath
Emad Barsoum

Tel.: 289-400-1764


