
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 
Good News Good News 

 Please Call: Please Call:

hfayez@profactcpa.com
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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

صلوات  وقف  استمرار 
 27 حتى  الكنائس 

يونيو
..............................ص11

احلدود  غلق  متديد 
املشتركة امام السفر 
والواليات  كندا  بني 

املتحدة واملكسيك
.................................ص9

وباء  بعد  العالم 
covid19 لن يكون هو 

العالم قبله (1)
.............................ص 19

تقرير  تقرأ  كيف   
مصلحة الضرائب عن 

الدخل
.............................ص 12

راأي املحـــــــرر

تظاهرات فلويد .. الدوافع والأ�شباب

مينيابولي�س  مبدينة  ال�شرطة  اأوقفت  املا�شي  مايو  من  والع�شرين  اخلام�س  يف 

للتحقيق  فلويد«،  »جورج  �أفريقي  �أ�صل  من  �لأمريكي  ميني�صوتا،  بولية 

و�صع  فيديو  مقطع  �أظهر  �لعتقال  و�أثناء  مزورة،  بنقود  فلويد  �صر�ء  يف 

ثمان  ملدة  فلويد  رقبة  علي  ركبته  ت�صوفني«  »ديريك  ُيدعي  �أبي�ض  �صرطي 

تظاهر�ت عارمة  ولتخرج  �حلياة.  فلويد«  ليفارق »جورج  ثانية  دقائق و46 

منذ ذلك �لوقت - وحتى كتابة هذ� �ملقال - يف قر�بة 150 مدينة �أمريكية، 

لوثر  »مارتن  مقتل  �أعقبت  �لتي  �لتظاهر�ت  �لأذهان  �إيل  ُيعيد  م�صهد  وهو 

كينج«، يف �أبريل عام 1968، بل ورمبا �لتظاهر�ت �حلالية تتجاوزها يف �لعدد 

�ملرة؟،  هذه  �لعارمة  �لتظاهر�ت  �صبب  عن  �ل�صوؤ�ل  ياأتي  وهنا  و�لإنت�صار. 

فلي�صت تلك هي �ملرة �لأويل حلادث عن�صري موؤ�صف من �صرطي �أبي�ض جتاه 

ما حدث  متامًا مع  يت�صابه  »فلويد«  لـ  بل ماحدث  �أمريكا،  �أ�صود يف  مو�طن 

يف  �أبي�ض  �صرطي  يد  علي  �لطريقة  بنف�ض  ُقتل  و�لذي  جارنر«  »�إيريك  مع 

�ملرة رغم طرد �لأربعة �صباط  �لقوي هذه  �لغ�صب  يوليو 2014 ، ما �صبب 

�لتظاهر�ت  ما �صبب تلك  لـ »ت�صوفني«؟ ،  �لقتل  �ملتورطون وتوجيه تهمة 

�لعارمة رغم �إقر�ر حظر �لتجو�ل وهو ما خالفه �ملتظاهرين؟ ، ما �صبب تلك 

مع  نعي�صه  �لذي  �لتاريخي  �لظرف  رغم  �لتظاهر�ت  يف  �لكبرية  �لتجمعات 

�لأكرث  �لدولة  �ملتحدة،  �لوليات  �ل�صريع يف  و�نت�صاره   »19 وباء »كوفيد - 

و�لتي  �حلالية  �لأمريكية  �حلالة  �أن  �حلقيقة   .... بالعامل؟  بالفريو�ض  ��صابة 

تعي�ض �أ�صبوعها �لثاين هذه �لأيام تعود لعدة �أ�صباب: 

�إنق�صام غري م�صبوقة  �لأمريكية حاليًا حالة  �لأمة  تعي�ض  �لأنق�صام:  - حالة 

حالة  لتظهر  �أوباما«،  »بار�ك  بعد   « تر�مب  »دونالد  تويل  بعد  وخا�صة 

�أوباما ،  �أن�صار  �أن�صار تر�مب و  �إنق�صام عميقة بني 

�جلمهوريني و �لدميقر�طيني ، �لأغلبية و �لأقليات 

على  يعي�صون  ممن  كارهيها  و  �أمريكا  حمبي   ،

و�لتي  �لتظاهر�ت  تلك  فجر  �نق�صام  �أر��صيها، 

عربت عن حالة �إحتقان بني تلك �لكتل �ملنق�صمة 

و�لتي لن تكون �لأخرية، بل ورمبا �لأكرث عنفًا مل 

ياأتي بعد 

- �لإ�صتغالل �ل�صيا�صي: وقوع �حلادث قبل �أ�صهر من �لنتخابات �لرئا�صية 

�حلزب  قبل  من  وخا�صة  �صيا�صي  ُبعد  ياأخذ  �حلادث  جعل  �لأمريكية 

تلك  متويل  ورمبا  ودفع  لدعم  �أع�صائه  من  عدد  دفع  و�لذي  �لدميقر�طي، 

�لتظاهر�ت و��صتمر�رها، �أمال يف ��صتغاللها يف تلك �ملعركة �لأنتخابية. 

�لرئي�ض �لأمريكي �حلايل رمبا  �أن  �لرئي�ض �حلايل دونالد تر�مب: ل �صك   -

�أحد  ي�صنفه  �لأمريكي، فال  �لتاريخ  للجدل يف  �إثارة  �لأكرث  �لرئي�ض  يكون 

�صوي باحلب �أو �لكر�هية ، �ل�صيطنة �أو�لتاأليه، لديه مو�قف حمقة ومو�قف 

عاقلة  ت�صريحات  له  �لرئا�صة  و�صنو�ت  �لرت�صح  �أ�صهر  مدي  علي  م�صينة، 

�لكثريين  ر�أها  و�لتي  �لأخرية  ت�صريحاته  �صيما  ول  عبثية،  وت�صريحات 

عنيفة ب�صاأن �لتظاهر�ت و�ملتظاهرين، ف�صاًل عن �تهام �لإعالم �لد�ئم لرت�مب 

بـ �لعن�صرية جعلته جزء من �لأزمة �حلالية    

رغم �حلادث �لب�صع �لعن�صري جتاه »جورج فلويد« فما من �صك، �أن �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية قطعت �صوطًا كبريً� يف حربها علي �لعن�صرية عرب ن�صف 

قرن، بل �أنها تقدمت يف هذ� �لأمر على عدد كبري من �لدول �لأوروبية .

 ابرام مقـار
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ساعد الناس في ُحدود استطاعتك 

يُساعدك  من  ربك  لك  يُرسل  كي 

ولو  الناس  ساعد  حتتاج،  حني 

ومعرفتك  علمك  من  بالقليل 

لك  يعود  كي  وطاقتك  وصحتك 

يوم  ونسيته في  الذي قدمته  اخلير 

وال  نفسك  ُمساعدة  فيه  حتتاج 

فال  تُساعدهم  لم  وإن  تستطيع، 

كي  عنهم  أذاك  تكف  أن  من  أقل 

وال  أنفسهم مبجهودهم،  يتمكنوا من ُمساعدة 

تُلِق الشوك في طريقهم لُتبدد آمالهم.

رغبته  يُغّذي  طموحه  كان  بريء  انساٍن  من  كم 

أنانية  بنفٍس  وإذا  بالشغف،  أيامها  وميأل  باحلياة 

فرصة  كل  لتدمير  دؤوبا  سعًيا  تسعى  لئيمة 

غير  واضحة  أسباب  دون  جناحه  فرص  من  ممكنة 

على  اآلخرين  رؤية  من  واالنزعاج  واحلسد  الغل 

فينطفئ  التفوق،  أو  اخلير  مقاعد  من  مقعد 

بعجالت  مدهوًسا  الطموح  ذو  البريء  اإلنسان 

ويجد  احلياة،  بجدوى  الشعور  وانعدام  االكتئاب 

دامت  ما  االنتحار  في  راغًبا  للموت  تواًقا  نفسه 

حياته دون نتيجة مهما اجتهد!

فيسعون  لوظيفة؛  تقّدم  شخٍص  عن  يسمعون 

خلطفها منه بإرسال غيره أو اإليعاز جلهة العمل 

ويسمعون عن  بها،  ال يحظى  بعدم جدارته كي 

فيحوكون  بترقيته؛  العمل  جهة  تُفكر  زميل 

الترقية،  من  حلرمانه  الدسائس  تلو  الدسائس 

ميلكها  شقة  استئجار  ينوي  فالن  أن  ويسمعون 

فالن فيحاصرون الراغب في االستئجار باإلغراءات 

ويسمعون  شقتهم،  وتأجيره  عليه  لالستيالء 

لصرف  فُيسارعون  فالنة  خلطبة  تقدم  فالن  أن 

ويسمعون  غيرها،  امرأة  وتزويجه  عنها  نظره 

بأجٍر  فالن  بضاعة  ستشتري  الفالنية  اجلهة  أن 

تتجنب  طيب؛ فيخربون عليه مبخططاتهم كي 

فيشعر  معه،  التعامل  اجلهة  تلك 

في  احملاربني  املظلومني  أولئك  كل 

غير  أرواح  يُحاربهم  من  أن  أرزاقهم 

اخليانة  أن  يعلموا  أن  دون  مرئية، 

جاءت ممن قد ال يتوقعونهم!

»احلسود ال يسود«، مقولٌة حكيمة 

تُشير بني طيَّات معناها أن من يكره 

اخلير لآلخرين ال يُحيط اخلير بحياته، 

ومن يسلب فرصة من غيره سُتسلب 

فالعاقبة  شيًئا،  عنها  يعلم  ال  أُخرى  ُفرص  منه 

كوني  قانون  وهي  ترحم،  ال  للحياة  األخالقية 

أصيل ال يعرف احمُلاباة أو الوساطات والرشاوى.

في بلدان املهجر تتجلى تلك التصرفات اللئيمة 

الناطقني  بعض  وترى  وضوًحا،  أكثر  بصورة 

كل  على  الُسُبل  يقطعون   العربية  باللغة 

لبلدانهم،  مجاورة  بلدان  أو  بلدانهم  من  قادم 

أو  بفظاظة  الرد  يتجنبون  سؤاالً  سألهم  فإذا 

وإذا  خاطئة،  مبعلومات  تضليله  إلى  يعمدون 

منعوه  إقامتهم  مكان  في  مسكن  إيجاد  حاول 

مكان  في  طلًبا  يُقدم  رأوه  وإذا  يستطيعون،  مبا 

بالسواد  حافالً  تاريًخا  عنه  اخترعوا  عملهم 

في  أن  هلل  والشكر  قبوله،  يتم  ال  كي  والفساد 

ُمساعدة  عن  يتأخرون  ال  طيبني  أشخاًصا  عاملنا 

احمُلتاجني رغم ما فيه من بُخالء لؤماء؛ وإال فَسدت 

األرض.

صحيح أن هناك بعض الُكسالى الذين يتوقعون 

واالستمتاع  لهم  شيء  كل  فعل  غيرهم  من 

بعض  هناك  أن  وصحيح  جاهزة،  بالنتائج 

االتكاليني الذين يُلقون بثقلهم كامالً على اآلخر 

النفس، لكن هناك بشٌر كرماء  دون اعتماد على 

في  يقع  قد  مؤقتة  نادرة  حاجاٌت  تسوقهم  حًقا 

ويردون  اآلخر،  ينسون فضل  وال  انسان،  أي  مثلها 

اجلميل مبثله وأكثر.

ملاذا نكره اخلري لبع�ضنا؟

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

اليتم، ليس أن تعيش وحيدا، وتفقد أبيك وأمك، 

باالنقطاع  تشعر  يجعلك  اليم،  احساس  اليتم 

طاملا  التي  األولي،  وأصولك  وحياتك  جذورك،  عن 

أبي  رقد  أن  بعد  احلياة،  اليها. غريبة هي  انتميت 

يتيم،  أنني  مرير  احساس  كان  الرب،  في  احلبيب 

منذ  نفسي  علي  اعتمدت  أنني  من  الرغم  علي 

سن مبكرة، عندما سافرت إلي فرنسا وأنا لم أبلغ 

22 عاما الستكمل دراساتي العليا. لم أشعر ابدا 

بال جذور، كانت مكاملاتي  أو  أو غريبا  أنني وحيدا 

وأبي رحمها اهلل كالبلسم علي عقلي  مع أمي 

الفايبر  برامج  هناك  يكون  أن  قلب  قلبي،  قبل 

نعم كانت قوتي  وغيرها.  آب وماسنجر  والواتس 

مستمدة من أمي، وأكثر من أبي، الذي كان يقول 

تعتمد  أن  املهم  من  شبابي،  بداية  في  دائما  لي 

علي نفسك، ألنك يجب أن تتصرف وجتد حلول ملا 

ذهبية ال  له جملة  يواجهك من مشاكل. كانت 

أنساها »اجليش بيقولك اتصرف يا اخي، ماتقفش 

ملبوخ«.

هذا احلزم، كان مغلفا باحلنية العميقة، واملساندة 

الدائمة، حيث ال أنسي له في طفولتنا مقولته 

لي ولكل أخوتي »اللي عايز عني من عنيا هدهالوا 

عن طيب خاطر«. كان أبي رحمه اهلل، رجال مصريا 

ال  املقدس  الكتاب  متدينا،  ومسيحيا  بسيطا، 

لداود  املزامير  بقراءة  مغرما  وكان  يديه،  يفارق 

النبي وامللك، ومن هنا كان حبي لتسميه أصغر 

ابنائي ديفيد فليوباتير.

كان أبي موظفا في مرفق مياه القاهرة الكبري، 

قضي  حيث  امليري،  وتراب  االستقرار  يحب  وكان 

عمره كله في العمل احلكومي، عندما استقلت 

وأدخل  بالصحافة  ألعمل  احلكومي،  العمل  من 

مني،  جدا  غاضبا  والدي  كان  الصحفيني،  نقابة 

الزوجية،  حياته  بداية  في  لشاب  كيف  وألنه 

املرموقة،  احلكومية  الوزارات  بإحدي  ويعمل 

الصحافة.  في  ليعمل  احلكومة،  من  يستقيل 

من  أجازة  أخذت كذلك  عندما  الوقت،  مرور  ومع 

اجلريدة التي أعمل بها، ألسافر إلحدي دول اخلليج 

املنظمات  كبريات  إحدي  مع  ألعمل  اجلميلة، 

هناك، فرح أبي كثيرا، ألن الصحافة بالنسبة له 

لنا  يريد  وهو  واملتاعب،  باخملاطر  محفوفة  مهنة 

أن يطمئن علينا وعلي مستقبلنا، كأب مصري، 

قاهري، من أصول صعيدية.

أبي طويل  الرغم من بساطة تعليمه، كان  علي 

لي  يقول  دائما  كان  لألمور،  حتليله  في  النظر 

عندما تتحدث فكر قبل أن تنطق، وعندما تعمل 

طلع أفضل ما عندك عشان دا صورتك لآلخرين.

كان أبي، الذي كان يحلو لي أن اناديه »عم فلي«، 

أنا  لي  ويحكي  بجانبه،  إجلس  عندما  يعشق 

أخيه  مع  الصعبة  طفولته  قصص  وأخواتي، 

لم يكمل  أبوهما، جدي، وهو  سعد، عندما مات 

السبع سنوات، وكيف تربي يتيم األب، لكن أمه، 

أن  رفضت  اهلل،  رحمها  فيكتوريا،  الست  جدتي، 

األربعة.  أوالدها  بتربية  وقامت  جدي،  بعد  تتزوج 

كان أبي يحب كثيرا أخويه سعد وضاحي، رحمها 

قلبه،  في  خاصة  مكانة  سعد  لعم  وكان  اهلل، 

اليتم سويا،  وعانيا من قسوة  كبرا سويا،  حيث 

حيث كان الفارق بينهما سنة واحدة، بينما عمي 

ضاحي كان أصغر اخواته.  

كان أبي محبا لكل أخواته الصبيان وأخته، حيث 

كان هو الكبير، وعندما ترك أسيوط ليعيش في 

 ،1967 نكسة  وبعد  ورائه،  ذهبوا  اإلسماعيلية، 

هناك.  وحدهم  يتركهم  لم  اجليزة،  إلي  جاء 

وعندما اشتري لنفسه منزال، رغم ضيق احلال، في 

سنوات السبعينيات من القرن املاضي، لم يترك 

أخواته حتي اشتري كل منهم منزله، ليعيش في 

والذهب،  األرض  الصعيدي،  الرجل  وعند  ملكه، 

بعد  احلياة،  في  البال  وراحة  الثروة  مستقر  هما 

ستر اهلل.

الغربة،  في  نعيش  الصبيان،  وأخواتي  أنا  وألنني 

فلي،  عم  والدي،  كان  أفضل،  حياة  وراء  سعيا 

متقطعوش  ألخواتي،  وبالتأكيد  لي  يقول  دائما 

جذوركم، وحبوا بعض، واعطفوا علي بعض والد 

اللي في مصر، هي جذوركم،  دي  والبنات  وبنات، 

بعد أمكم وبعدي، قاصدا أخواتي البنات، كان أبي 

يوصينا باجلميع، كان يحب مصر، ويحببنا فيها، 

كان يلح أن يرتبط أحفاده مبصر ولغتها اجلميلة. 

كان اهتمام أبي األول بالتعليم والتفوق فيه، بعد 

قراءة الكتاب املقدس.

فوللي،  املقدس  أو  فلي  عم  عندما  جيدا  اذكر 

كما كنا ندلعه، قام بزيارة القدس حيث سار في 

األماكن املقدسة، منذ عدة سنوات، كان سعيدا 

التي انبسط بها  املرات القليلة  جدا، وكانت من 

بعد انتقال أمي منذ عدة سنوات، وتركته وحيدا. 

كان أبي يحب أمي كثيرا، حيث واجها معا حتديات 

احلياة سويا، إلي أن سافرت أمي قبله بسنوات.

حياته،  في  أبنائه  يتعب  لم  قويا،  رجال  أبي  كان 

)نيح اهلل روحه(، محبا لالعتماد  كان رحمه اهلل 

علي نفسه منذ أن تيتم صغيرا، واخذنا نحن منه 

بأبنائه  ويتباهي  يفتخر  فلي  عم  كان  األمر،  هذا 

منهم  والذين  والتعليم،  الدراسة  في  الناجحني 

للعالم  هاجر  من  ومنهم  للخارج،  سافر  من 

الغربي. وعندما سافر ليقابل أحبائه أمي وأخواته 

خفيفا  كان  األحباء،  من  وغيرهم  وضاحي  سعد 

حتي في سفر وانتقاله لم يتعب أحد، خالل أقل 

وبكل  سفره،  اجراءات  كل  متت  ساعات،   3 من 

محبة وشكر نهدي قبلة علي جبني كل من كان 

له تعب انهاء اجراءات السفر »الدفن« والعزاء.

وهنا أذكر بالرحمة في هذا املكان أحد أساتذتي، 

الصحفي  احلليم،  عبد  صفوت  أحمد  االستاذ 

كان  حيث  ووطني،  الهالل  ودار  باملصور  الكبير 

أن  له  يحلو  كان  كما  فلي«،  يا  »ياد  لي  يقول 

نفتقد  ألننا  تكتب عن حياتك،  أن  يناديني، مهم 

دائما  كان  حيث  حياتنا،  في  اإلنسانية  للكتابات 

يرحمه،  اهلل  صفوت  لعم  األسبوعي  العمود 

بعيدا عن  عائلته،  أبطالها  إنسانيه،  عن قصص 

حاليا.  والكورنا  واالقتصاد،  السياسة  كالكيع 

رحم اهلل أبي وأمي وعم صفوت وكل من انتقلوا.. 

مع السالمة، ولن ننساكم.

و�ضيتي لك: 

»حافظ علي جذورك يف 

م�ضر اأنت واأوالدك«

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   أيتها األم، والزوجة، واألخت، واالبنة، واحلبيبة!

   في غابة الوطن، وفي أركان: العاطفة، والشهوة، 
واملشاكل، والعوذ، هم متربصون بِك!

   لهم مالمح املالئكة، وهم ذئاب خاطفة ال تشفق 
على إنسان!

   يخطفونِك من بيتِك، ومن أسرتِك، ومن عائلتِك، 
ومن كنيستِك!

اعماقهم؛  في  تضج  الدنسة،  الشهوة  وألن     
عفتِك،  من  ليجردوِك  جسدِك،  يستهدفون  فهم 

وبتوليتِك!

   ناضلي ببسالة حتى الدم!

   وتذكري أخواتِك الشهيدات عبر التاريخ!

وفبرونيا،  وثيؤدورة،  وبربيتوا،  بوتومينا،  تذكري:     
وغيرهن ...!

والتنكيل،  التعذيب،  أنواع  كل  حتملن  الالتي     
حياتهن  تسليم  مفضالت  املميت،  والقصاص 

للموت، عن تسليم أجسادهن للشر!

   أعلم أن هذه املرة، ال حيلة لِك!

   فهم يغّيبونِك بكل ما يسلب: اإلرادة، والقوة!

   ولكن إذا تعرضِت في ظل اختطافِك البتزاز بحجة 
الفضيحة، أفضحي الفضيحة!

   فكل مشهد من املشاهد اخملجلة، شهادة حّية 
على متسكِك بإميانِك!

  عودي، إذا استطعِت الفكاك من حصارِك!

  عودي، مرفوعة الرأس، موفورة الكرامة!

الذين  لهؤالء  وامنا  ألمثالِك،  ليس  فاخلزي     
استضعفوِك، ونهشوا في جسدِك!

   عودي، باعتزاز ـ كبطلة من أبطال اإلميان ـ، إلى 
وكنيستِك؛  وعائلتِك،  أسرتِك،  أحضان  وإلى  بيتِك، 

فأنِت شهيدتنا احلّية!

   فأعضاؤِك التي آذوها ـ بنذالة ـ، تقدم شهادة هلل 
على اخالصِك، وتعلقِك به!

   وتؤدي شهادة لهؤالء الذئاب الناهشة األعراض، 
بعدم جدوى قوتهم في التغلب على اتكالِك على 

إميانِك، ومحبة اهلل!

   أيتها األم، والزوجة، واألخت، واالبنة، واحلبيبة!

   عودي، مبجد املؤمنني الصابرين!  

   فمن سّره أن ينظر على شهيد ميشي على وجه 
األرض، فلينظر إليِك!

عـادل عطيـة

إلى كل شهيدة لقاء
حّية..

األطباء  به  يقوم  الذي  التاريخي  الدور  على  أحد  يختلف  ال 
هذه  الصعبة  أيامنا  في  الطبي  احلقل  في  العاملني  وباقي 
كوكبنا  سكان  كل  منها  يعاني  التي  اجلائحة  ظل  وفي 
األسنان  وأطباء  األطباء  أن  أحد  يختلف  وال  هذا،  املتعوس 
احلقل  في  يعمل  من  وكل  التمريض  وطواقم  والصيادلة 
رسالة  أجل  من  املوت  خلطر  وأسرته  نفسه  يعرض  الطبي 

سامية آمنا بها ونقوم بها عن طيب خاطر.
إلى  قدره  ويرفعون  الطبيب  دور  يقدرون  الدنيا  بالد  كل  في 
عنان السماء ولكني ال أعلم ملاذا يصر البعض في مصرنا 
احلبيبة على التقليل من شأن الطبيب والتقليل مما يقدمه 
لزيارة  فيديو  مقطع  أنتشر  أسابيع  عدة  منذ  الطبيب، 
ألحد  املفاجئة  عجينه«  »إلهامي  املغوار  البرملاني  النائب 
مستشفيات احملروسة وبالتحديد مستشفى شربني العام، 
النائب الذي تعمد تصوير زيارته امليمونة للمستشفى حتى 

يقوم بنشرها على العامة.
لسيادة  مبهم  بسؤال  يبدأ  الذي  الفيديو  في  النائب  ظهر 
النائب عن )أونر( املستشفى العام وكأنه يسأل على مالك 
للعاملني  أوامره  يعطي  جنده  ثم  للبيع  معروضة  سيارة 
تارة ويسخر من األطباء وطقم  الدفاتر  باملستشفى لفتح 
التمريض تارة أخرى بينما يتحدث مع الفريق الطبي واالداري 
احملوري  بدورهم  وال  بقدرهم  تليق  ال  بطريقه  للمستشفى 
في الدفاع عن صحة املواطن وسط أجواء شديدة الصعوبة، 
النائب يعلم أنه يسير في مستشفى  وعلى الرغم من أن 
وبني مرضي إال أنه لم يرتدي ماسك طبي حلمايته وحماية 
اآلخرين، وال عجب فال حاجة للرجل أن يرتدي املاسك فالرجل 
مالبسه  مرتدياً  وهيلمانه  هيئته  بكامل  يظهر  أن  يريد 
الرسمية لزوم الشو اإلعالمي الذي سينشره على صفحته 
وحصانته  بسلطته  يتعالى  ذهب  فقد  الفيسبوك.  على 
على أطباء وممرضات يقدمون رسالتهم في زمن الوباء اخلطر.
واحلق أن تلك ليست السقطة األولى لسيادة النائب املغوار 
، فالنائب املغوار أعتاد أن يطلق بني احلني واآلخر تصريحات 
لهذا  والثقافية  العقلية  القدرات  وتعكس  الشكل  غريبة 
النائب الذي يشرع للشعب املصري، فمنذ عدة سنوات خرج 
في  زميالته  بعض  مالبس  يستهجن  النائب  سيادة  علينا 
البرملان بحجة أن مالبسهن تفتقر احلشمة وأن بنطلوناتهن 
العذرية  بكشف  سيادته  طالب  آخر  تصريح  وفي  ضيقة، 
على كل الفتيات قبل دخولهن اجلامعات املصرية، ثم أحتفنا 
بتصريح آخر عن ختان اإلناث يعكس طريقة تفكيره ثم ما 
لبث أن أحتفنا بتصريح شهير يقول أن أكثر من نصف رجال 
عن  تعليق  وال  جنسي  ضعف  من  يعانون  املصري  الشعب 
إال  املصري  للبرملان  ساكناً  حترك  لم  التي  تلك  تصريحاته 
حينما أطلق تصريحه الشهير بأن البرملان املصري منبطح 
في  القّيم  للجنة  حتويله  مت  فقط  هنا  للحكومة،  وتابع 

البرملان والنتيجة ال شيء!
وال يفوتني عزيزي القارئ الكرمي أن ألفت أنتباهك إلى أن هذا 
يعقوب  مجدي  للدكتور  القوانني  يشرع  »عجينه«  النائب 
والدكتور محمد غنيم وأمثالهما ورغم ذلك مازلنا ننتظر 

أن تكون بالدنا في مقدمة بالد الدنيا وال تتعجب أطالقاً!

به  قام  ما  أن  بالذكر  واجلدير 
من  الهمام  النائب  سيادة 
املفاجئة  للزيارات  فيديو  تصوير 
حلقة  إال  هو  ما  للمستشفيات 
الفيديوهات  من  سلسلة  في 
السوشيال  على  تُنَشر  التي 
حملافظ  واآلخر  احلني  بني  ميديا 
كبير  مسؤول  أو  طبيب  يعنف 
مدير مستشفى  يقيل  أو  يعنف 
الطريقة  هي  هذه  أن  أعتقد  وال 
الطبيب  ملعاملة  الصحيحة 

املصري، ال أحد ينكر أنه قد يوجد تقصير في املستشفيات 
شأنها شأن أي مرفق عام ولكن احملاسبة والتعنيف ال يجب 

أن يكون على الهواء بهذه الطريقة. 
ومن اجلدير بالذكر أيضاً أنه منذ أيام تعرض األطباء املصريني 
أيضاً لهجمه شرسة على السوشيال ميديا وللحق وقفت 
نقابة األطباء موقفاً محموداً في الدفاع عن األطباء ووقفت 
الذي  الطبيب  مينح  أن  وتقرر  األطباء  بجانب  أيضاً  الدولة 
أداء عمله معاش شهيد متساوياً مع شهداء  أثناء  يتوفى 
صائب  وقرار  جيدة  خطوة  أنها  وللحق  والشرطة  اجليش 
يستحق الثناء عليه، وهنا أيضاً أريد أن أؤكد أنه على الرغم 
من صعوبة املوقف لألطباء و الغنب الذي يتعرض له الطبيب 
املصري فأن أي تلويح أو تلميح باالمتناع عن أداء الواجب في 
هذا الوقت هو خطأ ال يجب أن يفكر فيه طبيباً أو أي فرد من 
املواطنني  وصحة  البالد  فمستقبل  الطبية،  الكتيبة  أفراد 
هي مهمتكم األساسية رغم ما تالقون من متاعب وظروف 

مستحيلة.
املادي  املقابل  ضعف  من  يعاني  املصري  الطبيب  أن  أعلم 
احلكومية  املستشفيات  في  عمله  من  عليه  يحصل  الذي 
فرص  عن  يبحث  جعله  مما  بها  اإلمكانيات  قلة  عن  فضالً 
ويواجه  املهجر  بالد  إلى  هاجر  وبعضهم  البالد  خارج  عمل 
في  بالقليلة  ليست  وتضحيات  وصعبة  كبيرة  حتديات 
املهنة  مزاولة  رخصة  على  ليحصل  شهادته  معادلة 
كطبيب، لدرجة أن بعضهم قد يرضي في الهجرة بتغيير 
الكاريير نفسه على أن يعود ليمارس مهنة الطب في مصر.

على  دخله  يعتمد  الذي  املصري  الطبيب  أن  يقال  واحلق 
في  يعيش  أن  يستطيع  ال  فقط  احلكومية  املستشفيات 
لست  أنني  أؤكد  أخيراً  يتمناه،  الذي  املعيشة  مستوي 
واجبهم  أداء  عن  األطباء  أمتناع  مع  وال  األطباء  أضراب  مع 
ضد  أيضاً  ولكني  األوقات،  تلك  في  وخصوصاً  املقدس 
يتباهى  أن  و ضد  أحد  أي  من  الطب  على مهنة  تطاول  أي 
بتعنيف  الكاميرات  أمام  شأنه  أرتفع  مهما  مسؤول  أي 
طبيب أو أي أحد من العاملني في احلقل الطبي، فالطبيب 
في  النظافة  وعامل  واملمرض  والصيدلي  األسنان  وطبيب 
برملان  نائب  بكثير من  أكثر  للبلد  يقدمون  اآلن  املستشفى 
يهتم ببنطلون زميلته الضيق أو بكشف عذرية فتاة قبل 
املصرية  احلكومة  قرار  أُثمن  أني  وأؤكد  اجلامعة،  دخولها 

مبعاملة شهداء الطب كباقي شهداء الوطن.

النائب عجينه وكرامة الطبيب املصري

بقلم: 

جورج مو�شى

جرمية الإرهاب 

وحرمانية التكفري 

تهمة  ل�صحب  حثيثة  حماولة  هناك  �أن  يبدو 

�لذين يرتكبون �جلر�ئم  �ملتطرفني  �لإرهاب عن 

باإ�صم �لدين، و�إ�صقاطها على �لأ�صو�ت �ملعار�صة 

»�إرهابي«  م�صطلح  رفع  على  فالإ�صر�ر  للنظام. 

عن جمموعات �لإرهاب �مل�صلح �لتي ت�صتخدم 

�آر�ئها  ولفر�ض  �لآمنني  لرتويع  كو�صيلة  �لعنف 

�ملجتمع وتبديله مب�صطلح  �ملتطرفة على  �لدينية 

»تكفريي« يف �لوقت �لذي يتم فيه �إل�صاق تهمة 

�لإرهاب ب�صحافيني و�أطباء ون�صطاء يعملون يف 

مبيتة  خطة  عن  يك�صف  �لن�صان  حقوق  جمال 

�لعام  �لر�أي  عقل  يف  �لإرهاب  مفهوم  لتغيري 

�ل�صلفية كما متنح  تو�طوؤ� مع �جلماعات  تعك�ض 

�لدولة مزيد� من �لنفوذ لت�صنيف �أدنى �إ�صارة من 

�لنقد على �أنها عمل �إرهابي.

�أنه لي�ض هناك تعريف حمدد لالرهاب  حقيقي 

عامليا  تو�فقا  هناك  �أن  �إل  دوليا  عليه  متفق 

�لعنف  ت�صتخدم  �لتي  �جلر�ئم  ت�صنيف  على 

�أنها  على  �صيا�صية  �أهد�ف  لتحقيق  و�لتخويف 

�أفعال �إرهابية وهذه لي�ض من بينها -كما نعرف- 

�لعمل �ل�صحايف �أو �لعمل �حلقوقي.

غري  دهاء  نف�صه  يف  يظن  �لذي  �لنظام  �أن  بيد 

م�صبوق يف �إد�رة �ملناور�ت و�لأزمات �لد�خلية، 

له  �لأ�صلح  من  �أنه  و�رتاأى  �لأدو�ر  تبديل  قرر 

�ل�صو�صيو-�صيا�صية  تو�زناته  بعمل  يقوم  وهو 

هيمنته  وزيادة  �صلطاته  تر�صيخ  �إىل  ترمي  �لتي 

على �لعملية �ل�صيا�صية، �أن ينزع �صفة �لإرهاب 

عن �جلماعات �لرهابية وي�صبغها على �لن�صطاء 

�ل�صيا�صي  و�ملعار�صني ليتمكن من حمو دورهم 

جتاههم  �لقمعية  �صيا�صاته  ي�صرعن  وبالتايل 

نحوهم  يوجه  فيما  �صعبي  دعم  على  ويح�صل 

ل  �أو  �لدولة  تدري  رمبا  �لأمني.  وثقله  بط�صه 

على  تكفريي  لقب  تطلق  عندما  �أنها  تدري 

ترتكب  �مل�صلك  بهذ�  فهي  �إرهابي  �صخ�ض 

فاعلية  من  حتد  �أنها  �أولها  كارثية  �أخطاء  عدة 

معه  و�لتعامل  �لإرهاب  مكافحة  يف  موؤ�ص�صاتها 

تت�صدى  �أن  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  ميكن  كيف  �إذ 

ل  �ملفهوم  م�صو�ض  لكيان  �صيا�صيا  �أو  �أمنيا 

�لإرهابيني  تعفي  �أنها  ثانيها  تعريفه،  ت�صتطيع 

من م�صوؤوليتهم �جلنائية فبينما ي�صنف �لرهاب 

يجرم  قانوين  ن�ض  يوجد  ل  كجرمية  قانونا 

ويكتفي  �لعربية،  �لدول  �أغلب  يف  �لتكفري 

تتعلق  �أنها  �لتكفري على  بتكييف ق�صايا  �لق�صاة 

مع  حو�ر�  تفتح  �أنها  ثالثها  وقذف،  �صب  بتهم 

على  �لرهابيني  تنا�صد  وكاأنها  وتبدو  �لإرهاب 

�لدينية  �لعباءة  خالل  ومن  �إ�صالمية  �أر�صية 

وبعدم  �مل�صلم  تكفري  بحكم  لتذكرهم  �لو�حدة 

جو�ز ��صتحالل دماء و�أمو�ل و�أعر��ض �خوتهم 

�صيادتها  من  تنتق�ض  بهذ�  وهي  �ل�صالم  يف 

وقادر  مهيمن  �صيا�صي  ككيان  مكانتها  وتقل�ض 

على �لت�صدي للجرمية وعلى فر�ض �لقانون على 

ر�بعها  عليه،  �خلروج  نف�صه  له  ت�صول  من  كل 

�ملجتمعي  �لن�صيج  يف  حتدثه  �لذي  �ل�صقاق  هو 

-خا�صة مع تز�يد �أعد�د �لأقباط �ملعتقلني بتهم 

�لتي  و�لر�صالة  �رهابية-  جماعات  مع  �لتحالف 

ل  �لذين  هوؤلء  �مل�صلمني  غري  �إىل  بها  تبعث 

�لإ�صالمي-  �حلو�ر  هذ�  من  موقعا  لهم  يجدون 

�إ�صالمي ويت�صاءلون عما �إذ� كانت هذه �ملهادنة 

من قبل �لنظام مع »�لتكفرييني« متنحهم ترخي�صا 

با�صتباحة دم وعر�ض ومال غري �مل�صلم. 

�صد  �لرهاب  مكافحة  قانون  �إ�صتخد�م  �إن 

و�لعالمية  �حلقوقية  و�لأ�صو�ت  �ل�صحافيني 

وملبادئ  و�لقانون  للد�صتور  �نتهاك  هو  �ملعار�صة 

�لدميقر�طية  و�لدولة �لتي تد�ر ب�صكل دكتاتوري 

و�إرهاب  وقمع  مالحقة  على  يحر�ض  ت�صلطي 

حول  �لإلتفاف  حماولة  يجديها  لن  �ملعار�صني 

تنفعها  ولن  �ملفاهيم  تعريف  و�إعادة  �مل�صميات 

على  يلعب  �صعبوي  خطاب  ت�صدير  حماولة 

�لولء  ل�صمان  و�لقومية  �لدينية  �مل�صاعر  �صحذ 

�لتام لل�صعب و�إمنا �صيوؤدي �صوء �إد�رة �لزمة  �إىل 

زيادة �لإحتقان و �إىل خلق حالة من �ل�صتقطاب 

و�صيا�صية  �جتماعية  �صد�مات  بحدوث  تنذر 

حادة.

دول اأندراو�س

1-844-355-6939
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ذكرى بومة!
ابن  وهو  املدينة  في  إلياس  والتر  ولد 
اخلامسة  يبلغ  أن  وقبل  بناء.  متعهد 
شيكاغو  من  والداه  انتقل  عمره،  من 
والية  في  مارسيلني  قرب  مزرعة  الى 
للمرة  املوت  واجه  وهناك  ميسوري. 

األولى في حياته.
يوم  وهو  الصيفي،  األصيل  ذلك  في  عمره  من  السابعة  في  والتر  كان 
مثالي لالستكشاف. وقرب غيضة من الصفصاف رأی شجرة تفاح وقد 
نوم  في  تغط  انها  وبدت  املنخفضة  أغصانها  أحد  على  بومة  جثمت 

عميق.
وقف الصبي من دون أن يبدي حركة. وتذكر ما قاله والده من أن البوم 
يرتاح في النهار كي يتسنى له الصيد خالل الليل. ما أعجبه من طائر 
صغير حني يصبح أليفاً! حبذا لو يستطيع أن يقترب من البومة من دون 

أن تستيقظ ويلتقطها.
اقترب والتر الصغير من البومة تدريجا حتى أمكنه في النهاية أن يقبض 
عليها من قائمتيها. بيد أن البومة استيقظت فجأة وأظهرت رد فعل 
لم يسبق للصبي أن رآه. فأخذت تضرب بجناحيها، إضافة الى هياجها 
وصراخها اللذين منّا عن خوف، وشرعت تقاوم قبضة والتر. ووقف الصبي 

مذعوراً ومرتبكاً ال يعرف ماذا يفعل.
الصبي  لكن  حدث.  وكيف  ذلك  بعد  حدث  ما  تخيل  العسير  من  كان 
رمي البومة أرضاً وهو متشبث بها وأخذ يدوسها بقوة حتى نفقت. وملا 
انتهى كل شيء حدق الصبي الذي لم يصدق ما حدث، الى كومة الريش 

البرونزي املهشم والدم السائل وبكي!
ركض والتر بعيداً عن شجرة التفاح، لكنه عاد في بعد ليدفن البومة 

التي أرادها أن تكون أليفة. وألشهر تلت ظلت البومة تزوره في أحالمه.
لم يخبر والتر أحداً باحلادث طوال سنوات لشعوره باخلجل مما حدث. لكن 
العالم غفر له فعلته، ومنذ ذلك اليوم الصيفي عرف والتر إلياس معنى 

احلياة ولم يقتل أي كائن حّي.
الى  الصغيرة  البومة  تلك  إعادة  يستطيع  شيء  من  ما  أن  رغم  وعلى 
احلياة، فقد ولد عالم جديد من احليوانات من خالل موتها. وفي محاولة 
الى  والتر  السابعة، سعی  في  حزين  لصبي  عن عمل طائش  للتكفير 
وتلك  رسمها.  طريق  من  طليقة...  وتركها  الغابة  حيوانات  امتالك 

احليوانات تعيش اليوم في فن والت إلياس ديزني اخلالد الذي ال يضاهى.

ديسمبر   20 في  ماكني(  جني  )سارة  ولدت 
بأستراليا،  سيدني  مدينة  في   1845
في  بحار  من  كانت  االولى  مرتني  وتزوجت 
بعدها  لتتزوج  عنه،  وانفصلت  سيدني 
في  االخر  قصتنا  بطل  ماكني(  )جون  من 

اغسطس 1871.
كان جون رجل بسيط ابن مزارع، ورزق جون 
وخمس  أبناء  بخمسة  النهاية  في  وسارة 

بنات.
وبسبب الظروف املادية قام الزوجان بتقدمي 
ممارسة  وهي  للغير،  األطفال  تربية  خدمة 
اشتهرت قدميا تتلخص في رعاية األطفال 
من  مبلغ  مقابل  الشرعيني  الغير  خاصة 
املال شهرياً، وكانت مصدر دخل مهم لهم 

بعد إصابة جون في حادث.
موراي(  )أمبر  تتمكن  لم   1892 عام  وفي 
من  عاًما  عشر  ثمانية  العمر  من  البالغة 
رعاية ابنها غير الشرعي )هوراس( فوضعت 
إعالنًا في اجلريدة بحًثا عن أم تتبنى طفاًل 
جون  إلى  وصلت  النهاية  وفى  رضيًعا، 
نفقاته  تغطية  عليهم  وعرضت  وسارة 

كاملة مقابل رعايتهم له.
استمر جون ماكني في جمع مبالغ الرعاية 
من والدة الطفل وكان يقوم بالتهرب منها 

عندما ارادت احلضور لالطمئنان عليه.
وعندما صممت والدة الطفل على احلضور 
العائلة موجودة  واالطمئنان عليه، لم جتد 
في املكان، فقد كانوا قد انتقلوا إلى بلدة 
ماكدونالد تاون، ولم تر موراي طفلها على 

قيد احلياة مرة أخرى.
وفي اكتوبر 1892، انتبهت الشرطة جلرائم 
يزيل  العمال  احد  كان  عندما  العائلة، 
الفناء  في  األرض  حتت  مسدود  مصرف 
اخللفي ملنزل في شارع في بلدة ماكدونالد 

تاون فوجده مسدودا برفات وبقايا لطفلني 
رضيعني.

ليكتشفوا  السجالت  احملققون  فحص 
الذين  وسارة،  جون  يسكنه  كان  املنزل  ان 
تدعى  جديدة  بلدة  إلى  أخرى  مرة  انتقلوا 

شيبيندال.
مت القبض على العائلة، وبعد استجوابهم 
متكنت الشرطة من استخراج رفات لعظام 
اطفال من األفنية اخللفية ألحد عشر منزالً 

سكنتها العائلة القاتلة منذ عام 1890.
ميتة،  رضيع  جثة  عشر  اثني  انتشال  مت 
إن  تقول  املصادر  بعض  أن  من  الرغم  على 
العدد 13 ، ويعتقد احملققني أن جون وساره 
األطفال  أخذ  طريق  عن  الربح  إلى  سعوا 
من  مضاعفة  اموال  اخذ  إلى  والتخطيط 
ذويهم مقابل رعايتهم، وبعدها وجدوا أنه 
في  واالستمرار  األطفال  قتل  األسهل  من 

خداع الوالدين ملواصلة تلقي األموال.
في مارس 1893 ، شهدت بنات جون وساره 
ضدهن في احملكمة، قالت كالريس البالغة 
من العمر 16 عاًما أنها تعرفت على املالبس 
التي مت استردادها من أحد األطفال القتلى 
حضانة  في  السابق  في  شاهدتها  وأنها 

والديها.
عاًما   11 العمر  من  البالغة  ديزي  وقالت 
في  معهم  كانوا  صغيرتني  فتاتني  أن 
في  ودفنهم  قتلهم  مت  قد  تاون  ماكدونالد 
سمعت  ما  حسب  اخللفية  املنزل  ساحة 

من والديها.
ماكني  وجون  سارة  من  كل  على  ُحكم 
باإلعدام شنقاً من قبل احملكمة العليا في 
القتل  بتهمة  سيدني  في  ويلز  ساوث  نيو 
العمد، مع توصية من هيئة احمللفني بإعفاء 

سارة ماكني من عقوبة اإلعدام.

وقال  القاضي  حتدث  عليها،  احلكم  وقبل 
الطفل  هذا  والدة  من  املال  أخذتي  لساره: 
)هوراس(، لقد خدعتها بوعود لم تفعليها 
لقد  الطفل،  موت  قررت  وبعدها  ابدا 
وسعيت  بعنوانك  يتعلق  فيما  خدعتيها 
جلعل األمر غير مثمر متاًما إلجراء أي بحث، 
مستحياًل  الكشف  جعل  أجل  من  وأخيرًا 
في  الطفل  هذا  دفنت  اعتقدت،  كما 
لقد  كلب،  جثة  كانت  لو  كما  ساحتك 
شاركتني في هذا العمل اجلهنمي من قتل 

وتدمير لهؤالء الرضع من أجل الربح.
في  املشنقة  حبل  في  ماكني  جون  شنق 
عقوبة  تخفيف  ومت   ،  1893 أغسطس   15
سارة إلى السجن مدى احلياة مع األشغال 
في  للنساء  الدولة  إصالحية  في  الشاقة 

لونغ باي.
إطالق  أجل  من  بناتها  من  حملة  وبعد 
، بعد  ، مت اإلفراج عنها فى 1911  سراحها 

أن قضت 19 عاًما في السجن.
وسارة  جون  قضية  رفعت  النهاية...  في 
األطفال  تربية  مبؤسسة  الوعي  ماكني 
ساوث  لنيو  التشريعية  اجلمعية  وقادت 
ويلز إلى الشروع في قانون حماية األطفال 
اليتامى  ، جلعل رعاية األطفال  لعام 1892 

واملعوزين حتت سيطرة الدولة.

جمل�س اإدارة واأ�شرة حترير »جود نيوز«

ُيقدمون 

 خال�س العزاء

للزميل / عبد امل�شيح يو�شف

الكاتب بجريدة جود نيوز 

و ع�شو نقابة ال�شحفيني امل�شريني 

والزوجة / �شامية �شوقي

والأبناء / �شارة وكرمي وديفيد

يف اإنتقال الوالد / 

فلي نظيم يو�شف   
عزاء جلميع لالأ�شرة واملحبني يف كندا و م�شر و ال�شعودية و الكويت 

قصة سارة وجون قتلة االطفال !!
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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

هذا خالل شهر ابريل. وذلك كان متوقعا لالنخفاض في حركة البيع والشراء بسبب 

وباء كورونا. ورغم ذلك فأن اسعار العقارات لم تتأثر كثيرا بل ان أسعار الشقق والبيوت 

الصغيرة ارتفع قليال خالل شهر ابريل وذلك مقارنة بشهر مارس.  وتبعا لذلك فقد 

بناء.  مشروعات  لبدء  اجلديدة  اخلطط  معظم  ُجمدت 

بينما مراكز البيع لألبنية اجلديدة أصبحت عبر االنترنت 

سوق  حركة  مستقبل  وأصبح  مسبقة،  مبواعيد  او 

مبا سيحدث  التكهن  األن  الصعب  ومن  العقارات مبهم 

الن هذا يعتمد على طول مده احلظر في املستقبل والتي 

األسابيع  خالل  سنتابع  ولكننا  مؤكدة  غير  أصبحت 

القادمة رمبا تبدو في األفق اي عالمات توحي باجتاه السوق 

في املستقبل القريب.
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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.

80% انخفاض ملبيعات العقارات اجلديدة في تورونتو 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« 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�ضل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�ضهر : 

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 “صنداي تامي”

�شريك ال�شيادين

من  رسمياً  وفداً  أن  الى  احلكاية  تذهب 
املانيا، زار التشيك، وطلب أعضاؤه السماح 
لهم بصيد الدببة في جبال تاترا. وحرصاً 
على حسن العالقات بني البلدين وافق أحد 
كبار الوزراء التشيكيني على الطلب، على 
لم  أحداً  أن  زمالئه  ومعرفة  معرفته  رغم 
وارتأى إحضار  البقاع.  تلك  في  دباً  يشاهد 
اال  حيوانات.  حديقة  من  الغاية  لتلك  دب 
االنصياع  رفضت  احليوان  أن جميع حدائق 

لتلك الرغبة حفاظا على احلياة البرية.
وكان  سيرك،  من  دب  أحضر  ذلك  وبعد 
اختصاصه امتطاء الدراجات الهوائية. وملا 
ومعهم  تاترا  جبال  الى  األملان  الزوار  وصل 
بنادقهم، ابتهج دب السيرك لدى رؤيتهم 
ووجد  املعجبني.  نظارته  من  خالهم  اذ 
اليها على الفور  دراجة وراء شجرة. فقفز 

وفر بعيداً عن األنظار.

مجلة »انتيريورز«

اأ�شّرة العظماء

حياتهم  ثلث  يقضون  الناس  معظم 
الى  تفتقر  العصرية  األسرة  أن  اال  نائمني. 
التصميم املبتكر الذي عرف خالل العصور. 
ويقال ان سرير لودفيج الثاني ملك بافاريا 
كلف مئة ألف دوالر وبدا مثل قلعة. وكان 
لكنه  نقاالُ،  ريشيليو  الكاردينال  سرير 
احتاج الى ستة رجال حلمله من مكان إلى 

آخر خالل زيارات الكاردينال.
وقتا  أمضى  من  اآلخرين  العظماء  ومن 
ملتون  جون  ألف  وقد  سريره.  في  أطول 
امللحمية  قصيدته  من  األكبر  اجلزء 
»الفردوس املفقود« في السرير. وفي سريره 
كتب ونستون تشرشل الكثير من »تاريخ 
ان  ويقال  االنكليزية«.  الناطقة  الشعوب 
القرارات  يأخذ  كان  املقدوني  االسكندر 
سريره  في  مضطجع  وهو  األوامر  ويصدر 

ومحاط بألفي معاون.

مجلة »فرويندين«

هذه الأعرا�س اجللدية قد تنذر 

بالكورونا

أوردت مجلة »فرويندين« 
بفيروس  اإلصابة  أن 
املستجد  كورونا 
تظهر  قد   »19 »كوفيد 
في صورة أعراض جلدية، 
لنتائج  وفقا  وذلك 
أطباء  أجراها  فحوصات 

 British« أسبان ونشرتها الدورية العلمية
.»Journal of Dermatology

وأوضحت اجمللة األملانية أن األعراض اجللدية 
تتمثل في االحمرار الشديد للجلد واحلكة 
الظهر  على  البثور  وظهور  والتقشر 

والبطن والسيقان وراحة اليد.
وجه  على  الطبيب  استشارة  ويجب 
السرعة إذا كانت هذه األعراض مصحوبة 
باألعراض املميزة لفيروس كورونا واملتمثلة 
في احلمى والسعال اجلاف وضيق التنفس.

بيزنس إنسايدر

للوقاية من كورونا.. عادات را�شخة 

»مهددة بالندثار«

املستجد  كورونا  فيروس  تأثيرات  تتوقف  لم 
امتدت  بل  احلياة  مالمح  من  واحد  ملمح  على 
أن  املرجح  ومن  تقريبا،  جوانبها  كل  لتشمل 
تستمر العديد من هذه التغييرات التي فرضها 

على احلياة االجتماعية في املستقبل.
ويشير موقع »بيزنس إنسايدر«، في تقرير، إلى 
املصافحة  مثل  املاضي  من  تصبح  قد  أشياء 
التي كانت فيما مضى وسيلة لتحية األصدقاء 
عنها  الناس  يتوقف  قد  والتي  اجلدد،  والزمالء 

خوفا من اإلصابة بالعدوى.
والبوفيهات  الوالئم  مصير  سيكون  وباملثل، 
األيدي  من  الكثير  فيها  تلمس  التي  املفتوحة، 

نفس األواني في حاويات الطعام املفتوحة.
اجملانية  الطعام  عينات  تتوقف  أن  املقرر  ومن 
من  خوفا  الكبرى  املتاجر  بعض  تقدمها  التي 
البكتيريا، حيث أعلنت سلسلة سويت توماتوز 

إغالق كل فروعها الـ97 بسبب اجلائحة.
وميكن أن تصبح الشاشات التي تعمل باللمس 
بؤرًا  السريعة  الوجبات  مطاعم  في  املتواجدة 

للبكتيريا التي تنتشر على سطحها.
والية  طلبت  إنسايدر«  »بيزنس  وبحسب 
وقف  املواطنني  من  األمريكية  نيوهامشاير 
إلعادة  القابلة  البقالة  أكياس  استخدام 
التي متثلها  االستخدام بسبب اخملاطر احملتملة 

على عمال التعبئة ومتاجر البقالة والعمالء.
جامعة  من  بوتشوك  إسحاق  الدكتور  وقال 
تورنتو لوكالة جلوبال نيوز الكندية: »إذا تشارك 
األفراد الطعام، فقد يلوث الفيروس الشوكة أو 
الفيروس  لنقل  مثالية  وهذه طريقة  السكني، 

إلى اآلخرين«.
أما في التعامالت النقدية، فيتجه الناس نحو 
طرق الدفع اإللكترونية اخلالية لتجنب اللمس.

باحلفالت  يُسمح  لن  إنه  التقرير  ويقول 
املوسيقية املزدحمة في وقت ال يزال فيه كورونا 

يشكل خطرا على الصحة العامة.
يجلس  التي  املفتوحة،  العمل  مكاتب  أما 
العمال فيها إلى جانب بعضهم البعض، فقد 

ال تعود حتى بعد انتهاء اجلائحة.
ويحذر اخلبراء أيضا أنه على الرغم من أن العناق 
الثقافات،  من  العديد  من  مهم  جزء  والتقبيل 
فقد ينتهي مع الفيروس ألنه قد يكون مصدرا 

لنقل العدوى.
واملفاتيح  الهواتف  فحص  بدأ  املطارات  وفي 
ومحافظ النقود باألشعة السينية وهي مؤمنة 
في حقيبة شخصية بدل العلب البالستيكية 

التي عادة ما تستخدم في املطارات.
وعلى الرغم من أن الهواتف العامة كانت في 
طريقها إلى الزوال مع انتشار الهواتف احملمولة، 
بشكل  وجودها  سينهي  كورونا  فيروس  أن  إال 

نهائي.
أن ينخفض  املرجح  أنه من  إلى  التقرير  ويشير 
سفر رجال األعمال إلى حد كبير وسط مخاوف 
تتعلق بالسالمة وزيادة االجتماعات االفتراضية.

الى  بحكمة  ينظر  بيكاسو  الرسام  كان 
توقيعه.  ذلك  في  مبا  لوحاته،  تقليد  ظاهرة 
ونادراً ما رفع دعوى على املزورين، وجل ما كان 

يفعله شطب االسم عن اللوحة.
وحني سئل عن موقفه، قال: »ولم أجعل من 
أرثي  خائبون  قوم  إما  فاملزورون  قضية؛  األمر 

حلالهم  أرثي  قدامى  أصدقاء  وإما  حلالهم، 
في  يجري  الذي  االسباني  الدم  وان  أكثر. 
عروقي مينعني من مضايقة االصدقاء. وفوق 
هذا، يجب أن نترك مجال عمل خلبراء اللوحات 
عددا  يعيل  مزيف  بيكاسو  من  وكم  املزورة. 

من الناس من غير أن يصيبني بأي سوء«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,
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وكالة »جانيك«

بيكا�شو والدم ال�شباين

ديلي ميل

النحا�س يقتل فريو�س كورونا خالل 4 �شاعات

وعربات  والدرابزين  األبواب  مقابض  طالء  يجب  أنه  البريطانيني  العلماء  كبار  أحد  كشف 
البريطانية،  ميل«،  ديلي   « لصحيفة  ووفقا  كورونا.  فيروس  انتشار  ملنع  بالنحاس،  التسوق 
فإن األبحاث أظهرت أن كورونا ميكن أن يبقى على الفوالذ والبالستيك ملدة ثالثة أيام، إال أن 
النحاس يقتل الفيروس خالل أربع ساعات؛ بسبب خصائص املعدن املضادة للبكتيريا. واقترح 
عالم األحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون، ويليام كيفيل، أن يتم طالء مقابض األبواب 
وعربات التسوق والدرابزين في وسائل النقل العام، وحتى معدات الصاالت الرياضية بالنحاس. 
الغشاء  املعدن  أيونات  تهاجم  النحاس  على  الفيروس  يهبط  عندما  أنه  العالم  وأوضح 
الدهني له، ثم يغزو النحاس اخللية ويدمر احلمض النووي للفيروس ويقتله بالكامل، مضيفا 
أن احلافالت في بولندا مت جتهيزها بالفعل بدرابزين مطلي بالنحاس، كما مت طالء األكشاك في 
املطارات في تشيلي والبرازيل باملعدن، وغطت الصاالت الرياضية في أمريكا األدوات واملعدات 
األخرى بالنحاس. وتابع البروفيسور كيفيل، الذي كان يدرس التأثيرات املضادة للميكروبات 
النقد  وآالت  السريعة  الوجبات  مطاعم  في  الشاشات  أن  عقدين،  من  أكثر  منذ  للنحاس 
ميكن أن تستفيد أيًضا من استخدام املعدن. وكانت دراسة أمريكية قد الحظت في نوفمبر 
املاضي أن أسرة املستشفيات النحاسية في وحدات العناية املركزة حتتوي على معدل أقل 
من البكتيريا بنسبة 95% مقارنة باألسرة التقليدية. هذا وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في 
العالم قرابة 6 ماليني حالة، فيما بلع عدد الوفيات أكثر من 360 ألف شخص، إلى ذلك بلغت 

حاالت الشفاء من الفيروس مليونني ونصف مليون شخص. 
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اعادة فتح املدار�س يف مقاطعة 

بريت�س كولومبيا بداية من اول يونيو

بعد  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  في  للعمل  العامة  املدارس  عادت 
الطالب من  وعاد  الكورونا،  وباء  أغلقت منذ شهر مارس بسبب  أن 
الثاني عشر الى مدارسهم، في  صف رياض اال طفال والى الصف 
حني اختارت مقاطعات اخري مثل البرتا وأونتاريو ان تبقي مدارسها 
مغلقة لبقية العام. وقال رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا جون 
هورجان لدى اعالنه عن اعادة فتح املدارس، إن هذه اخلطوة ستمهد 
 5000 حوالي  وكان  القادم،  سبتمبر  في  كاملة  النطالقة  الطريق 
طفل من أبناء العاملني في اخلطوط االمامية والذين يحتاجون الي 
مساعدة إضافية متواجدين فعليا في املدارس خالل فترة أغالقها. 
 – االخرين  الطالب  ألالف  اختيارية  عودة  يونيو   1 االثنني  يوم  وشهد 
فتح  أعادة  جترب  مقاطعة  أول  ليست  كولومبيا  بريتش  ومقاطعة 
االبتدائية  املدارس  فتح  كيبيك  مقاطعة  أعادت  فقد  مدارسها، 
خارج مونتريال قبل أسبوعني ولكن مت أغالق واحدة منها مرة ثانية 
مقاطعة  وحتاول  كورونا  بفيروس  املعلمني  من  عدد  اصابة  بعد 
بريتش كولومبيا جتنب هذا حيث انخفضت معدالت االصابة فيها 
بشكل مطرد منذ منتصف أبريل. وقال وزير التعليم روب فليمينج 
ان املقاطعة لم تكن لتعيد فتح املدارس ما لم تثق ان هذا سيتم 
بأمان وقالت وزيرة الصحة »إننا نعلم ان هناك اناس ال يستطيعون 
اجلسدية  االعاقة  بسبب  او  إما ألسباب طبية  الوجه  أقنعة  ارتداء 
ولكن هناك تدابير أخرى ميكن اتخاذها مثل التباعد اجلسدي وتطهير 
املقاطعة  في  املعلمون  استعد  وقد  املصافحة«. هذا  وعدم  اليدين 
بالفعل بترتيب املقاعد والطاوالت على مسافة مترين من بعضهم 
ويخطط  املشي،  اجتاهات  الي  لإلشارة  شريط  االرض  على  ورسموا 
كثير من املدرسني الى تدريس الطلبة في الهواء الطلق في ساحة 
املدرسة حيث يسمح اجلو الدافئ بهذا، ويتم تشجيع الطالب على 

عدم التجمع في مجموعات وغسل االيدي كثيرا.

9
متديد غلق احلدود امل�شرتكة 

امام ال�شفر بني كندا والوليات 

املتحدة واملك�شيك

الواليات  اتفقت كندا مع  تورنتو: 
متديد  على  واملكسيك  املتحدة 
بينهم  املشتركة  احلدود  اغالق 
حتى  الضروري  غير  السفر  أمام 
جسنت  وقال  يونيو،   21 يوم 
ضعف  نقط  هي  احلدود  ان  ترودو 
االغالق  متديد  سيتم  وبالتالي 

حتى يوم 21 يونيو، وكانت كندا والواليات املتحدة قد اغلقتا اوال احلدود 
بينهما يوم 18 مارس.

وقال جسنت ترودو أن قادة املقاطعات الكندية يريدون بوضوح مواصلة 
ويخشى  مأمن،  في  الدول  هذه  في  الناس  يبقي  حتى  االجراءات  هذه 
أن  حيث  املتحدة  الواليات  مع  احلدود  فتح  إعادة  الكنديني  من  العديد 
لديها حاالت مؤكدة من االصابات والوفيات بفيروس كورونا أكثر من أي 

بلد في العالم.
من جانبه قال القائم بأعمال وزارة اخلارجية االمريكية تشاد وولف إنه 
لن يسمح بالسفر غير الضروري حتي تقتنع االدارة االمريكية بأن القيام 
بذلك آمن، وال يزال مسموح للعاملني االساسيني مثل املتخصصني في 
ينقلون  الذين  الشاحنات  وسائقي  الطيران  واطقم  الصحية  الرعاية 
الدولتني  بني  بالعبور  االجتاهني  الطبية في كال  والسلع  الغذائية  املواد 
املتحدة،  الواليات  عبر  كندا  الي  الغذائية  االمدادات  من  الكثير  وتأتي 
كندا  الى  وتأتي  املتحدة  الواليات  الي  صادراتها  من   %75 كندا  وترسل 
حوالي 18% من الصادرات االمريكية ويستطيع الكنديني ان يعودوا الى 
كندا عبر احلدود ولكن يتم عزلهم ومتابعتهم بشكل صحيح ملدة 14 

يوما.
 

اأونتاريو ت�شكل جلنة للتحقيق يف 

وفاة 1300 م�شن ب�شبب كورونا يف دور 

الرعاية طويلة الجل

أونتاريو  حكومة  تقوم  تورنتو: 
لدراسة  مستقلة  جلنة  بتشكيل 
من  أكثر  بوفاة  احمليطة  الظروف 
فيروس  بسبب  مسن  فرد   1300
طويلة  الرعاية  دور  في  كورونا 
عمل  إن  احلكومة  وتقول  االجل، 
اللجنة سيبدأ في سبتمبر املقبل 
مثل  احلاسمة  التفاصيل  وإن 
وقيادة  والعضوية  »االختصاصات 
اللجنة واجلدول الزمني لإلبالغ عن 

النتائج ما زالت في صيغتها النهائية«.
اللجنة  هذه  »إن  ميرلي  الدكتورة  االجل  طويلة  الرعاية  وزيرة  وقالت 
املستقلة غير احلزبية هي أفضل طريقة لتحديد الظروف التي تواجه 
»إننا  وأضافت  أونتاريو«،   لسكان  الشفافية  توفير  مع  املرافق  هذه 
نتخذ إجراءات سريعة  وال ننتظر فنحن املقاطعة االولي التي تشكل 
جلنة مستقلة تضم عامة الناس، ونريد أن نتأكد من ان املشاكل التي 
الشيء من  وإن هذا  قد طرحت،  االجل  الرعاية طويلة  دور  منها  عانت 
الضروريات في حكومتنا، ونحن نريد ان جند االجابات علي االسئلة التي 
التي  النتائج  إن  واضافت  املوضوع،  هذا  بخصوص  اونتاريو  لدي سكان 

ستتوصل اليها هذه اللجنة سيتم االعالن عنها ».
هذا وقد رفضت حكومة دوج فورد دعوة العديد من السياسيني إلجراء 
حتقيق عام حول وفاة عدد كبير من كبار السن املصابني بفيروس كورونا 

والذين يعيشون في هذه الدور.
وقالت متحدثة باسم احلكومة إن اللجنة املستقلة ستكون قادرة على 
وميكنها  للجمهور،  تتاح  تقارير  وتقدمي  عالنية  استماع  جلسات  عقد 
دعت  وقد  عام،  حتقيق  إجراء  من  بكثير  أسرع  وقت  في  عملها  إنهاء 
النقابة التي متثل نحو 60 ألف من العاملني في مجال الرعاية الصحية 
واخلدمة اجملتمعية في جميع انحاء أونتاريو الي إجراء حتقيق عام حول 

هذا املوضوع.
الي اجراء حتقيق  أنديرا هورواث  الدميقراطي اجلديد  ونادت زعيمة احلزب 
عام يكون قادرا على دراسة الظروف في 630 دار للرعاية طويلة االجل 
قبل انتشار وباء كورونا، ودراسة االستعدادات التي قامت بها حكومة 
املقاطعة وسرعة استجابتها لهذا الوباء، ودعت ايضا الي إعادة النظر 
في مستقبل دور الرعاية طويلة االجل اململوكة جملموعات تهدف للربح 

والدور الذي تقوم به. 

اخلطوط اجلوية الكندية ت�ضتغني 

عن 20 األف موظف ب�ضبب قلة الطلب 

على ال�ضفر

بتسريح  الكندية  اجلوية  اخلطوط  ستقوم  مونتريال: 
ألف   38 عددهم  البالغ  موظفيها  نصف  من  أكثر 
السفر  صناعة  انهيار  بسبب  املقبل  الشهر  موظف 
الف  و22  موظف  الف   19 بني  ما  تسريح  وسيتم 
موظف بداية من شهر يونيو. وقد شهدت أكبر شركة 
طيران في البلد الي جانب منافسيها توقف عمليات 
مما  املستمر  العزل  وتدابير  احلدود  إغالق  السفر بسبب 
دفع اخلطوط اجلوية الكندية الي إيقاف نحو 225 طائرة 
شركة  وأرسلت   %95 بنسبة  الرحالت  عدد  وخفض 
بالبريد االلكتروني تقول »لقد اتخذنا  الطيران رسالة 
بشكل  عملياتنا  حجم  بتقليص  للغاية  صعبا  قرارا 
كبير لتتماشي مع التوقعات، مما يعني لألسف خفض 
و%60.   50 بني  ما  تتراوح  بنسبة  لدينا  العاملني  عدد 
طلب  على  بشدة  أثر  قد  كورونا  وباء  إن  ايضا  وقالت 
السفر اجلوي، خالل االشهر القليلة املاضية وايضا في 
املستقبل القريب. ويقدر ان 20 ألف موظف سوف يتم 
تسريحهم، ولتقليل هذا العدد طلبت شركة الطيران 
الكندية من املضيفات خفض عدد ساعات عملهن، او 
الذهاب في أجازه ملدة عامني أو االستقالة مع االحتفاظ 
بامتيازات السفر، وهذا وفقا لنشرة داخلية للعاملني 

في الشركة.

تداعيات جائحة كورونا على 

الطريان الكندي؟!

التي  االشياء  اوائل  من  واملطارات  اجلوية  الرحالت  تعتبر 
ومنها  كورونا  جائحة  بسبب  التغييرات  عليها  طرأ 
الطيران الكندي حيث توقفت املطارات والغيت الرحالت 
العالم  في  شائعة  كانت  التي  االمور  من  ذلك  الى  وما 
اجمع، ولكن كان هناك بعض التأثيرات اخلاصة بالطيران 
الكندي والتي سنسعى الى التطرق الى بعض منها مثل 
الى جانب  الرحالت  قلة  العاملني بسبب  االستغناء عن 

اخلسائر املادية نتيجة الغاء الرحالت احملجوزة مسبقا.

املدفوعات املالية الطارئة اخلا�شة 

بكبار ال�شن ت�شلهم يف اأوائل 

يوليو

الوزراء  رئيس  قال  أوتاوا: 
جسنت ترودو أن الدفعة املالية 
لكبار  واحدة  ملرة  الطارئة 
 6 يوم  إليهم  ستصل  السن 
املعونة  وهذه  القادم،  يوليو 
املتعلقة  الطارئة  املالية 
دوالر   300 هي   19 بكوفيد 
الذين  السن  كبار  من  للفرد 

يحصلون على استحقاقات تأمني الشيخوخة ويبلغ عددهم 6 مليون 
الدخل  ضمان  استحقاق  على  يحصلون  ملن  إضافية  دوالر  و200  فرد، 
وعددهم يبلغ 2,2 مليون فرد، ولن يضطر كبار السن الذين يحصلون 
بالفعل على هذه االستحقاقات الي التقدم بطلب للحصول على هذه 

املعونة الطارئة.
وهؤالء الذين يقيمون في كندا سيحصلون على هذه املعونة عن طريق 
الذين يعيشون خارج كندا  او الشيكات، واالشخاص  الودائع املباشرة 
يجب ان يتوقعوا حدوث تأخير في وصول الشيكات إليهم نظرا لتعطل 
االجمالية  التكلفة  البرملانية،  امليزانية  مسؤول  وقدر  الدولي،  البريد 

لهذا التدبير مبا يقرب من 2,5 بليون دوالر في هذه السنة املالية.

اخلطوط اجلوية الكندية متنح العمالء 

مزيدا من االختيارات للرحالت 

امللغاة ب�ضبب وباء الكورونا

بعد ان قدم عمالء شركة الطيران الكندية ثالثة اعتراضات 
الركاب  من  شخص  الف   89 من  اكثر  وقعها  والتماسات 
يدعون فيها الشركة إلعادة كامل ثمن التذاكر التي دفعوها، 
مجلس  الي  االلتماسات  هذه  من  اثنتان  قدمت  ان  وبعد 
العموم الكندي، وافقت شركة طيران »آير كندا« على تقدمي 

مزيد من االختيارات لعمالئها املتضررين من الغاء رحالتهم.
وقالت الشركة انها تقدم عدة اختيارات للعمالء منها:  اذا 
 30 اآلن وحتى  للطيران  من  رحلة  باعادة حجز  العميل  قام 
يونيو  االول من مارس وشهر  يونيو ليسافر في وقت ما بني 

عام 2021 فسيتم أعفاؤه من اي رسوم إضافية.
وفي حالة الرحالت امللغاة او العمالء الذين يرغبون في الغاء 
الغير  التذاكر  العمالء من أصحاب  رحالتهم فسيكون لدى 
القابلة لالسترداد خياران: إما قسيمة مالية قابلة للتحويل 
أميال  شراء  امكانية  او  صالحية،  انتهاء  تاريخ  لها  وليس 
جوية بحسب خطة »أيروبالن« واحلصول على 65% أكثر من 

السعر االصلي.
للرجوع  قابلة  تذاكر  لديهم  كان  الذين  العمالء  وأما 
ايضا  وميكنهم  املدفوع  الثمن  كامل  على  فسيحصلون 

اختيار واحدا من اخليارات السابقة. 
وقالت الشركة إنها ردت حوالي 1 بليون دوالر لغالبية الركاب 
الذين أشتروا تذاكر قابلة لإللغاء، هذا ولم تختار أي شركة 
أعادة  سياسة  كندا  في  الرئيسية  الطيران  شركات  من 
النقود للركاب بسبب الغاء الرحالت بل قدمت لهم قسائم 

مالية يتم حجز رحالت بها خالل عامني.
وقال املدافع عن حقوق ركاب الطائرات السيد غابور لوكاس 
إن اخلطوط اجلوية الكندية تتجنب التزاماتها بدفع ما يقرب 
من 2,6 بليون دوالر تدين بها للركاب، وقال إن القانون يطلب 
أسعار  ان  حيث  للعمالء  االموال  رد  الطيران  شركات  من 
ائتمان  قيمة  من  يقلل  مما  املقبل  العام  ترتفع  قد  التذاكر 

السفر.
هذا وقد أعلنت شركة الطيران الكندي عن جدولها الصيفي 
التي  اجلهات  نصف  من  اقل  وهذا  جهة   97 يتضمن  الذي 
الي  رحالتها  تستأنف  وسوف  املاضي،  العام  اليها  سافرت 
ستة جهات في امريكا وستزيد رحالتها الداخلية في كندا 
الي 58 جهة في يونيو، ومزيد من الرحالت الى الدول االوربية 
في يونيو ويوليو ومبوافقة الهيئة التنظيمية سوف تستأنف 

رحالتها من فانكوفر الي شانغهاي في الصني.
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 كيف تتصالح مع زوجتك بعد مشكلة، يظل 
ذلك الهاجس هو أبرز ما يؤرق الرجل في عالقته 
مع زوجته، وألنه ال توجد عالقة زوجية كاملة 
لك  نقدم  املشاكل،  من  خالية  أو  األوصاف 
عزيزي الرجل نصائح تعينك على التصالح مع 

الزوجة وقت اخلالفات بينكما.
مفاتيح حلل املشاكل الزوجية

املواقف  تلك  تفعله في  أن  أول شيء يجب     
وحنان،  برفق  زوجتك  مع  التحدث  محاولة  هو 
عما  بصدق  االعتذار  احلديث  ذلك  خالل  حتاول 
ارتكبته في حقها، مع إظهارك الندم الفعلي 
على ذنبك، واالعتراف باملسئولية الكاملة عن 
التحدث  وألجل  تبريره،  محاولة  وعدم  اخلطأ 
في كل ذلك يجب عليك اختيار الوقت واملكان 
لالستماع  مستعدة  زوجتك  لتكون  املناسبني 
انتظار  عليك  رفضها،  حال  وفي  وقتها،  إليك 
ثورتها  تهدأ  أن  بعد  لها  املناسب  الوقت 

الداخلية جتاهك.
   1- غير تصرفاتك التي تضايقها:

الزوجني من أسس      إجراء حوار منتظم بني 
احملافظة على متاسك العالقة الزوجية واحلفاظ 
الذي  االعتذار  فبعد  الروتني،  شبح  من  عليها 
مشكلة  في  الطرفني  بني  اجلليد  جبل  يذيب 
يلتزم  وعود  طريق  عن  أسس  وضع  يجب  ما، 
بأن  زوجته،  جتاه  وأفعاله  أقواله  في  الزوج  بها 
يكف عن بعض التصرفات التي تضايقها منه، 
فيه  ومناقشتها  بذلك  االلتزام  ينوي  وكيف 
حملاولة منع تكرار اخلطأ، إلى جانب التأكيد على 
حبه لها ولصفاتها ويحبذ حتديد تلك الصفات 

إلشعارها مبدى صدق مشاعرك جتاهها.
  2- أصغ جيداً إليها: 

   من أكثر ما يزعج املرأة من زوجها، شعورها 
من  التقليل  أو  بكالمها  الدائم  باستخفافه 
وقت  جيداً  االصغاء  تعلم  عليك  لذا  أهميته، 
التصالح مع الزوجة، مع منحها كامل وقتها 
في اإلفصاح عما بداخلها مع النظر في عينيها 
باهتمام وعدم مقاطعتها باملرة، اتركها لتكمل 
تعقيب  أو  مجادلة  دون  النهاية  حتى  حديثها 
ملشاعرها  احتراماً  يعد  فذلك  قالته،  ما  على 
وتفهما ملا تشعر به من غضب في النهاية كل 
ما ترغب به هو مصاحلتها، وإذا رغبت في اإلدالء 

برأيك، تأكد أن تقوم بذلك دون عصبية.
   3- تصحيح املسار وجتاوز مشاكل املاضي: 

مع  صحية  عالقة  بناء  على  العمل  عليك     

زوجتك، فالعيش في مشاكل املاضي وظهورها 
العالقة،  يفيد  لن  فترة  كل  السطح  على 
األفضل التركيز على حاضر ومستقبل العالقة 
البناء  وإعادة  من أجل احلفاظ على استقرارها 
يكون  وذلك  سليمة،  أسس  على  جديد  من 
دون  الزوجني،  بني  املستمر  الدائم  بالتواصل 
إخفاء املشاعر أو األحاسيس التي تعتري طرفا 
التعبير  الزوج  باستطاعة  فيما  اآلخر،  جتاه 
وإخبارها  بالتواجد معها  لزوجته عن سعادته 
ذلك  إرفاق  مع  لها،  حبه  مبقدار  وتكرارا  مرارا 
بسيطة  رومانسية  بهدايا  األحيان  بعض  في 
أو رسائل حب وغزل سيكون لها بالغ األثر في 

نفس الزوجة.
   4- إرضاء الزوجة: 

تبذل  أن  دون  حياتك  شريكة  مصاحلة  ميكن  ال 
بأهميتها  وإشعارها  لتقديرها  اجلهد  بعض 
في حياتك، وإليك بعض النصائح للعمل على 
قلبها  ليحن  مصاحلتها  أثناء  الزوجة  إرضاء 

وتعود العالقة على خير ما يرام:
   - امض بعض الوقت معها وتواصال جيداً حلل 

أي مشكلة تتعلق بزواجكما.
   - فاجئها بأبسط األشياء، كالدخول عليها 
بعلبة من الشوكوالتة التي تفضلها، أو تقدمي 
باقة من الورد لها أو حتى وردة واحدة، السيدات 

قنوعات للغاية في تلك األمور الرومانسية.
   - اخبارها مبشاعر احلب جتاهها واألفكار التي 
في  ذلك  كتابة  مشكلتكما،  حل  في  تساعد 

رسالة سيكون له أثر عظيم داخلها.
   - اطلب منها اخلروج في موعد رومانسي مثل 
امللكات  أثناءه معاملة  وعاملها  اخلطوبة،  أيام 

لتعرف كم هي مميزة لديك.
أو نظرتها ألي  أبداً من مشاعرها  - ال تقلل     
بأنه  وتدعي  األمر  من  تهون  وال  بينكما،  خالف 

بسيط وال يستدعي املعاتبة.
   - قدم لها حلوى أو شرابا أثناء مصاحلتها.

إنهاء  بطريقة  الصلح  على  تعتمد  ال   -    
موقف وجتاوزه دون وجود النية احلقيقية داخلك 
وإشعارها  ثقتها  كسب  عليك  لإلصالح، 

بإخالصك لها مع احلرص على تغيير سلوكك.
   - االعتذار بجدية مع توضيح فهمك لسبب 
انزعاج زوجتك وحقها في ذلك، مع استعدادك 
حال  تصرفك  حول  تساؤالتها  على  لإلجابة 
وجها  لها  اعتذارك  يفضل  كما  األمر،  تكرار 

لوجه إذا كان احلدث جلالً.

وضوح: 
وليس  واضحاً.  حديثك  فليكن  تكلمت  إذا     
معنى الوضوح أن ترفع صوتك إلى حد منتقد، 
املستمع  يتعب  همساً  كالمك  جتعل  أن  وال 
بالنسبة  حرج  موضع  في  يجعله  أو  إليك، 
بني  الهامس  احلديث  أن  كما  للمحيطني. 
يثير  مجموعة،  وسط  في  وهما  شخصني 

الضيق بهما.
وعد:

ال تبذل ألحد وعداً إال إذا كنت قادراً على تنفيذه. 
وعليك أن تفي به في أول فرصة تتاح لك.

وقت:
إذا زرت أسرة ألول مرة، فال تطل املكوث عندها.. 
يكفي ربع الساعة. وال تنظر إلى ساعتك بني 
حلظة وأخرى.. بل قدر الزمن الذي ستقضيه في 
الزيارة، ثم انهض في الوقت املالئم وال تتردد في 
االستئذان واخلروج. ولكن ال تقطع باستئذانك 

في إنهاء الزيارة حديث من يتحدث.

نرفزة:
باالنطباع  الصدر شر ما يذهب  النرفزة وضيق 
بهدوئك  دائما  فاحتفظ  الشخص،  عن  اجليد 
والتلويح  بالقدمني  األرض  وضرب  الثورة  فإن 
واتزانك.  هيبتك  من  يقلل  ذلك  كل  بالذراعني، 
وحاول في نقاشك أن تكسب املعركة بالنطق 
السلم املتزن، واللفظ العفيف اخملتار. وال تنس 
قول السياسي احلكم الذي قال: )إن من يفقد 

أعصابه يفقد حياته(.
زواج:

الزواج شركة يحمل فيها الزوجان تبعات احلياة 
فال تثقل ميزانية األسرة مبطالب تعجز امليزانية 
عن تلبيتها. وإذا خرج اخلطيبان أو الزوجان، فال 
إذا  اشترت  ما  كل  يحمل  زوجها  الزوجة  تدع 
كان شيئاً كثيراً، فمنظر الزوج الذي ميشي إلى 
أحمال،  من  يحمل  مبا  ينوء  وهو  زوجته  جانب 

يدعو إلى العجب.

كيفية التخل�ض من ال�ضعر االأبي�ض يف 10 دقائق 

الظواهر  من  واحد  هو  الشعر  شيب  إن     
قلق  في  السبب  تكون  التي  الطبيعية 
ينتشر في جميع  أنه  الشباب، كما  مختلف 
الشعر  لون  حتول  في  وتتمثل  العالم،  أنحاء 
وهذا  األبيض،  اللون  إلى  الطبيعي  اللون  من 
األمر يكون في الفترة التي بها يحدث العديد 
املتقدمة،  العمرية  املراحل  في  التغيرات  من 
تكون  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 
السبب في اإلصابة بالشيب، حيث قد يكون 
الفيتامينات  نقص  أو  التغذية  لسوء  نتيجة 

واألسباب الوراثية أيضاً. 
   طرق التخلص من شيب الشعر:

به  الذي يكون  األفراد وذلك نتيجة للمظهر السلبي      يعد ظهور الشيب مبثابة كابوس لدى 
اإلنسان في تلك الفترة، حيث يظهر في حني التقدم بالعمر وميكن التخلص منه مبختلف الطرق 

التي منها األعشاب الطبيعية وهي األهم، ومن وصفات التخلص من الشيب ما يلي:
    أوالً: خلطة جوز الهندي وأوراق الكاري: 

   يتم تنفيذ تلك اخللطة من خالل عملية غلي أوراق الكاري باإلضافة إلى زيت جوز الهند ويتم 
تركهم للقليل من الدقائق، ثم يتم ترك اخللطة على الشعر حتى يتحول اخلليط من اللون األزرق 

إلى اللون األسود. 
   ثانيا: خلطة زيت اللوز وعصير الليمون:

    يتم في تلك الطريقة خلط عدد ثالثة مالعق من عصير الليمون، باإلضافة إلى وضع اخللطة 
على الرأس ملدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بالشامبو اخملصص لنوع شعر واملاء الفاتر. 

ثالثا: خلطة عصير الليمون والبصل: 
   خلط ثالث مالعق من عصير البصل، مع ما يقابله من عصير الليمون. وضع اخللطة على الشعر 
أن  إلى  اخللطة  استخدام هذه  تكرار  على  احلرص  مع  بالشامبو  الشعر  ملدة نص ساعة. غسل 

يتحسن الشعر. 
   رابعا: خلطة الشاي األسود:

    غلي الشاي األسود وإضافة كمية قليلة من امللح إليه. ترك الشاي إلى أن يبرد. غسل الشعر 
بالشاي وتركه إلى أن يجف. استخدام الوصفة أكثر من مرة في األسبوع وذلك بهدف احلصول 

على نتائج سريعة. 

اأ�ضول ولياقةامل�ضاكل االأ�ضرية �ضداع م�ضتمر.. كيف تت�ضالح مع زوجتك؟
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اأنتجته اليابان وطوره الرو�ض.. مو�ضكو تطرح 

اأول دواء “معتمد” لعالج كورونا قريبا

كورونا  بفيروس  املصابني  معاجلة  ايام  بعد  روسيا  تبدأ 
املستجد بأول دواء »معتمد« في البالد لعالج »كوفيد 19«، 
الرعاية  أجهزة  على  الضغط  تخفف  أن  تأمل  خطوة  في 

الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط االقتصادي العادي.
وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، 
املستشفيات  »بإمكان  إن  للدواء،  ماليا  الداعمة  الهيئة 
الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء املضاد للفيروس املسجل 
وأضاف  يونيو«.   11 من  اعتبارا  للمرضى،  »أفيفافير«  باسم 
لعالج  منه  يكفي  ما  ستنتج  للدواء  املصنعة  الشركة  أن 

حوالي 60 ألف مريض شهريا.
فيروس  يسببه  الذي   »19 لـ«كوفيد  لقاح  حاليا  يوجد  وال 
أدوية مضادة  التجارب على البشر لعدة  كورونا، ولم تظهر 

للفيروسات فعاليتها حتى اآلن.
اسمه  »جلياد«  شركة  إنتاج  من  جديد  دواء  وحقق 
صغيرة  جتارب  في  اإليجابية  النتائج  بعض  »رميديسيفير« 
حاالت  في  الدول  بعض  في  املرضى  ويتلقاه  املصابني،  على 

استثنائية أو إنسانية.
أواخر  في  »أفيفافير«  دواء  طورت  يابانية  شركة  وكانت 
عندما  فيلم«  »فوجي  شركة  اشترتها  ثم  التسعينيات، 
اسم  وظهر  الصحية.  الرعاية  ليشمل  نشاطها  وسعت 
احلكومة  لدى  املعتمدة  األدوية  قائمة  على  »أفيفافير«  دواء 

الروسية.
شارك  الدواء  على  اإلكلينيكية  التجارب  إن  دميترييف  وقال 
فيها 330 شخصا، وكشفت عن جناحه في عالج الفيروس 

في أغلب احلاالت خالل 4 أيام.
وأضاف أن من املقرر أن تستكمل التجارب خالل أسبوع لكن 
تدابير خاصة معجلة،  الدواء مبوجب  وزارة الصحة اعتمدت 

وعملية تصنيع بدأت في مارس.
التجارب اإلكلينيكية في اختبار فعالية  وعادة ما تستغرق 
املرضى  من  كبيرة  أعداد  فيها  ويشارك  عدة،  أشهر  األدوية 

يقع عليهم االختيار عشوائيا.
وال يعد النجاح في التجارب األولى على نطاق ضيق ضمانا 

بالنجاح فيما بعد في التجارب املوسعة.

غ�ضب ب�ضبب قتيل منيابولي�ض.. ال�ضرطة تركع والبيت 

االأبي�ض يغلق اأبوابه

إفريقية في  بسبب احتجاجات على مقتل مواطن أميركي من أصول 
أجرى  سابق،  وقت  وفي  أبوابه  األبيض  البيت  أغلق  منيابوليس،  مدينة 
فلويد  عائلة جورج  مع  هاتفياً  اتصاالً  ترمب،  دونالد  األميركي،  الرئيس 

القتيل، قائالً إنه يتفهم األلم الذي متر به العائلة.
في  التجول  حظر  ولز،  تيم  مينيسوتا،  والية  حاكم  أعلن  جانبه،  من 
اعتراضاً  املدينة  تشهدها  التي  االحتجاجات  خلفية  على  منيابوليس 

على مقتل فلويد.
القبض  مت  أنه  أعلن  كان  مينيسوتا  بوالية  العام  لالدعاء  ممثال  أن  يذكر 
على  بركبته  يضغط  وهو  شوهد  الذي  األبيض  الشرطة  ضابط  على 
عنق جورج فلويد قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة في منيابوليس، ووجه 
إليه االتهام بالقتل، وذلك بعد ثالث ليال من االحتجاجات العنيفة على 

الواقعة هزت املدينة الواقعة في الغرب األوسط.
وقال ممثل االدعاء مبقاطعة هينبني، مايك فرميان، في إفادة صحافية، إن 
أحد  التقطه  فيديو  الذي شوهد في مقطع  الضابط  ديريك تشوفني، 
املارة بهاتفه احملمول وهو يجثم ضاغطاً بركبته على رقبة جورج فلويد، 
قبل وفاة فلويد )46 عاماً(، اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير 

العمد.
التصدي  في  الشرطة  مبساعدة  الوطني  احلرس  قوات  والز  تيم  وأمر 
ألعمال النهب والتخريب وإضرام احلرائق باملدينة بينما يسعى مسؤولون 

محليون واحتاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها احلادث.
إلى ذلك احتشد احملتجون خارج أحد مراكز الشرطة باملدينة ثم تراجعوا 
الذي  املطاطي  والرصاص  للدموع  املسيل  الغاز  قنابل  من  وابل  حتت 

أطلقته الشرطة من على سطح املبنى.
به،  النار  وأضرموا  املبنى  وهاجموا  وجتمعوا مجدداً  عادوا  احملتجني  لكن 
شوهد  الحق  وقت  وفي  منه.  ينسحبون  الشرطة  رجال  أن  بدا  فيما 

محتجون وقد اعتلوا سطح املبنى.
كما أوضح احلرس الوطني في مينيسوتا أنه دفع بأكثر من 500 جندي 
ملساعدة السلطات احمللية خاصة إدارات اإلطفاء في مدينتي منيابوليس 
األربعة  الشرطة  رجال  فصل  ومت  بهما.  احمليطة  واملناطق  بول  وسانت 

الذين شاركوا في الواقعة، من بينهم تشوفني.
يذكر ان عناصر من الشرطة قاموا بالركوع على ركبتهم، وأعربوا عن 
أسفهم الشديد ملا حلق باملواطن األمريكي جورج فلويد، وهو ما قوبل 

بإعجاب شديد من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي.

ا�ضتمرار وقف �ضلوات 

الكنائ�ض حتى 27 يونيو

استمرار  مصر،  في  القبطية  الكنيسة  أعلنت 
املقبل  يونيو  بالكنائس حتى 27  الصلوات  وقف 
بصلوات  اخلاص  بالقرار  العمل  يتواصل  ان  على 
الصلوات  في  املشاركة  يقصر  والذي  اجلنائز، 
على أسرة املتوفى ويفضل الصالة علي املتوفى 
باملدافن وتقام معموديات املواليد اجلدد بالكنائس 

بحضور األسرة فقط.
اجمللس  قرر  مصر،  في  اإلجنيلية  الطائفة  وبشأن 
امللي اإلجنيلي ورؤساُء املذاهب اإلجنيلية االستمرار 
بشأن  السابقة،  بالقرارات  الكامل  بااللتزام 
تعليق كافِة األنشطة، وااللتزام باتخاذ اإلجراءاٍت 
االحترازية حلني قرار فتح دور العبادة مع تشكيل 
تشمل  الكنائس  فتح  لعودة  إلعداد خطة  جلنة 
الواجب  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  جميع 
توفرها ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد.

املخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة اأبوبكر 

البغدادي

أعلن جهاز اخملابرات العراقي، اعتقال أحد أهم قيادات داعش 
واملرشح خلالفة أبو بكر البغدادي.

على  القبض  إلقاء  »مت  إنه  مقتضب،  بيان  في  اجلهاز  وقال 
اجملرم  خلالفة  املرشح  قرداش  الناصر  عبد  املدعو  اإلرهابي 

البغدادي«.
تنظيم  في  املفوضة  اللجنة  رئيس  منصب  قرداش  وشغل 
مصعب  أبو  زمن  منذ  كقيادي  التنظيم  مع  وعمل  داعش، 

الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه«.
مع  الالزمة  التحقيقات  إجراء  »مت  أنه  إلى  أشارت  ذلك  إلى 

قرداش في جهاز اخملابرات الوطني«.
األميركي،  الرئيس  أعلن  املاضي،  أكتوبر   27 في  أنه  يذكر 
البغدادي،  بكر  أبو  داعش  تنظيم  زعيم  ترمب، مقتل  دونالد 
اخلاصة  األميركية  القوات  نفذتها  جداً  خطرة  عملية  في 
استهدفت مكانه في قرية باريشا بريف محافظة إدلب في 

سوريا.
يشار إلى أن املفتش العام احلكومي في وزارة الدفاع األميركية 
إلى قادة جلان القوات  »البنتاغون«، شون أودونال، رفع تقريراً 
الكونغرس،  في  والشيوخ  النواب  مجلسي  في  املسلحة 
بقدرات  يحتفظ  زال  ما  »داعش«  تنظيم  أن  فيه  كشف 
في  واعتداءات مسلحة  إرهابية  عمليات  على شن  خطيرة 

كل من سوريا والعراق.
التنظيم  قبل  من  تهديداً  األكثر  املناطق  أن  أودونال  وأوضح 
بغداد  شمال  في  املهجورة  اجلبلية  احملافظات  في  تتوزع 

وغربها، وفي مناطق الرقة واحلسكة ودير الزور في سوريا.
للمرة  أنه  البنتاغون  في  العام  املفتش  تقرير  كشف  كما 
زعيمه،  وتصفية  التنظيم  ضد  املعارك  انتهاء  منذ  األولى 
ماليني  مبئات  يحتفظون  مقاتليه  من  تبقى  ما  أن  يتبني 
خاليا  من  تأتي  أخرى  أموال  بينما  مخبأ،  بعضها  الدوالرات، 

دعم ومجموعات متعددة.

الكونغو تعلن عن »تف�ض جديد لوباء اإيبوال«

الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  في  الصحة  وزير  أعلن 
شمال  في  إيبوال«  لوباء  جديد  »تفش  عن  لونغوندو  إيتيني 

غرب البالد.
أشخاص«.  أربعة  »توفى  صحفي  مؤمتر  في  الوزير  وقال 
وأضاف »املعهد الوطني ألبحاث الطبي احليوي أكد لي للتو 
أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية جلهة اإلصابة 

مبرض فيروس إيبوال«.
وال يزال وباء إيبوال منتشرا في شرق البالد، حيث أودى بحياة 

2280 شخصا منذ أغسطس 2018.
ويسبب فيروس إيبوال مرضا حادا وخطيرا يودي بحياة الفرد 
في أغلب األحيان إن لم يتلق عالجا جيدا في الوقت املناسب.
وقد ظهر اإليبوال ألول مرة عام 1976 في إطار فاشيتني اثنتني 
اندلعتا في آن واحد، إحداهما في نزارا بالسودان واألخرى في 
اندلعت  التي  الدميقراطية،  الكونغو  بجمهورية  يامبوكو 
اكتسب  الذي  إيبوال  نهر  من  مقربة  على  تقع  قرية  في 
جتمعات  إلى  اإليبوال  فيروس  وينتقل  منه.  اسمه  املرض 
املصابة  احليوانات  دم  البشرية عن طريق مالمسة  السكان 
األخرى  السوائل  أو  أعضائها  أو  إفرازاتها  أو  املرض  بعدوى 
وخفافيش  والغوريال  الشمبانزي  قردة  مثل  أجسامها،  من 
التي  النيص  وحيوانات  الغابة  وظباء  والنسانيس  الفاكهة 

يُعثر عليها معتلة أو نافقة في الغابات املاطرة. 

بعد »اإنذار تويرت«.. ترامب يهدد مواقع التوا�ضل باالإغالق

هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب، بتنظيم 
أو إغالق شركات وسائل التواصل االجتماعي، 
وذلك بعد يوم واحد توجيه موقع توتير انذارا 
ألول مرة لسيد البيت األبيض بشأن تغريداته، 
مما يعني تقييد حسابه إذا تكررت »اخملالفات«.
اتهاماته  دليل،  أي  تقدمي  دون  ترامب،  وكرر 
عبر  بالتحيز  االجتماعي  التواصل  ملنصات 
أن  اجلمهوريون  »يشعر  قائالً:  تغريتدين، 

التواصل االجتماعي تعمل على إسكات أصوات احملافظني متاًما«. وأضاف  منصات 
وتابع   .« أن نسمح لها بحدوث ذلك  أو سنغلقها قبل  متوعدا: »سننظمها بقوة 

قائال موجها كالمه لتلك املواقع: »نظفوا أفعالكم اآلن«.
وكان ترامب قال في تغريدة سابقة على منصته املفضلة للتواصل مع العالم إن 
»تويتر يتدخل في االنتخابات الرئاسية لعام 2020«. وأضاف أن »تويتر يخنق بالكامل 

حرية التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك«.
وفيما اعتبر سابقة هي األولى من نوعها افترض موقع التواصل االجتماعي، تويتر، 
أن تكون تغريدة للرئيس األميركي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى 

احلذر في التعاطي معها.
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كان وال يزال شعب مصر من أكثر الشعوب 
تديناً منذ أبد اآلبدين! فبمجرد أن نالحظ ما 
الفرعونية،  احلضارة  من  اليوم  الدهر  خلَّفه 
مبنياً  كان  ثقافتهم  محور  أن  حتماً  نعرف 
من  اليوم  نراه  فما  والغيبيات!  التدين  على 
معابد كبيرة وقبورٍ عظيمة كاألهرام، يعبر 
العظيم  اجملهود  كم  عن  واضح  بشكل 
بالتحديد  املعالم  تلك  معمار  في  املبذول 
لنا  فيعكس  هذا،  يومنا  إلى  لتخليدهم 
متاماً اهتمامهم الفائق بالعبادة واعتقادهم 

العميق فيما هو بعد املوت. 
اتخذنا  قد  السابقة  الثالثة  األعداد  في 
اهلل  مقاصد  لشرح  احلالي  الوباء  فرصة 
بالسماح لبعض الشرور أن حتدث؛ وناقشنا 
وكيف  وعمورة...  وسدوم  الطوفان  قصة 
باللغة  آنذاك  الناس  مع  يتعامل  اهلل  كان 

املناسبة لثقافتهم واحتياجاتهم. 
اخرى  قصة  صدد  في  فنحن  اليوم  أما 
أال  مسامعنا،  على  الدارجة  القصص  من 
كان  التي  العشر،  الضربات  حادثة  وهي 
إلذالل  وعجائبه  قواته  فيها  يستخدم  اهلل 
شعبه  يطلقوا  أن  أجل  من  مصر  شعب 
ملخص  هذا  أن  ورغم  العبودية!  نير  من 
بسيط ملا حدث، اال ان القصة ليست بهذه 
السطحية…. فاهلل في النص الكتابي يعلن 
الضربات؛  تلك  وراء  من  هدفه  عن  إجهاراً 
أنه  اهلل  يقول   5  -  3  :7 اخلروج  سفر  ففي 
سيكثر عجائبه في أرض مصر حتى يعرف 
كان  اهلل  فهدف  الرب!  هو  أنه  املصريون 
مزدوجاً: اوالً إلظهار ذاته لبني إسرائيل تارة، 
تارة  مصر  لشعب  نفسه  لتعريف  وثانياً 

أخرى! 
كما  بطبيعتهم  متدينون  املصريني  وألن 
ذكرنا أعاله، اختار اهلل أن يخاطبهم بنفس 
لغتهم! فشعب كهذا، يجب أن يحدثه اهلل 
بالقوات والعجائب حتى ينتبه لوجوده! كان 
البد أن يظهر لهم أنه رب األرباب وإله االلهة. 
لكن احلوار قد بدأ مبطلب سلمي وهو إطالق 
اهلل،  ليعبدوا  مصر  ارض  من  اسرائيل  بني 
فكان الرد من فرعون هو أن يرى عجيبة من 
هذا اإلله لبرهنة قوته! فأراه اهلل آية حتويل 
أن  الواضح  من  أنه  إال  ثعبان،  الى  العصا 
بتدينه قد استشار كهنته، فقاموا  فرعون 
ثعبان  لكن  بسحرهم،  اآلية  نفس  بتقليد 
ومع  االخرى!  السحرة  ثعابني  ابتلع  قد  اهلل 

فرعون  اختار  هذا 
هنا  العناد...ومن 

ابتدأت الضربات العشر!
ودون أن نخوض في كل ضربة من الضربات 
العشر على حد سواء، نالحظ ان اول ضربتني 
كانتا مبثابة مناظرة بني اهلل وسحرة فرعون...

فيضرب اهلل ضربته االولى، فيقوم بتقليدها 
إبطالها،  في  يفشلون  لكنهم  السحرة، 
إلى  اهلل  فيضطر  فرعون،  يعتد  هذا  ورغم 
بدًءا  لكن  وهكذا!   الثانية  بالضربة  ضربه 
من الضربة الثالثة، نقرأ أن السحرة يقرون 
انه  معترفني  التقليد  عن  بعجزهم  عالنية 
أصبع اهلل ومع هذا ايضاً ال يتعظ فرعون... 
لتحديات  حاسمة  كردود  الضربات  وتتوالى 
فرعون هلل إلى أن بلغت عشر ضربات، بعدها 

يخضع فرعون لكالم اهلل!
ى  قسَّ قد  اهلل  أن  كتابياً  مذكور  أنه  ورغم 
فرعون  أن  هو  املقصود  أن  إال  فرعون،  قلب 
فأسلمه  اهلل،  ملطالب  ينصاع  أال  اختار  قد 
يتدخل في حريتنا  ال  لرغباته؛ ألن اهلل  اهلل 
الشخصية! واجلدير بالذكر ايضاً ان اهلل لم 
بسيط  بطلب  بدأ  بل  بالضربات،  ابداً  يبدأ 
خاٍل من أي عنف، ولكن عناد فرعون وغالظة 
قلبه هي التي أوصلت األمر لعشر ضربات! 
وهنا ندرك حجم كبرياء فرعون وإصراره على 
والسؤال  يستحقه!  ما  نال  أن  الى  اخلطأ 
 - علمه  بسابق   - اهلل  مبقدرة  كان  أما  هنا: 
وينهي  اوالً  االخيرة  االبكار  بضربة  يقوم  ان 
كان  اهلل  لكن  نعم،  يبدأ؟  أن  قبل  املوضوع 
مهتماً أكثر بأن ينشر اسمه في أرض مصر 
تدريجياً إلى أن يهابوا اسمه؛ وهذا ما حدث 
يثبت  ضربة  كل  في  اهلل  فكان  بالفعل! 
للمصريني  أيضاً  لليهود، كما  وجوده وقوته 
إلى  يتوسلون  ذاتهم  بدأ عبيد فرعون  حتى 
شعب  إلطالق  االخيرة  الضربات  في  فرعون 
يعطي  ان  هلل  البد  اسرائيل...كان  بني 
وان  أن يعترفوا بعجزهم  مساحة للسحرة 
يشهدوا لقوة اهلل...فاهلل يكرز دائماً باسمه 
خلالص اجلميع حتى وإن كان خالصهم يأتي 

بعد حني طويل! 
وهكذا يظل اهلل مبرراً من كل ظلم؛ رأيناه 
مبرراً في الطوفان، وفي سدوم وعمورة، وفي 
مبرراً  ايضاً  نراه  وسوف  مصر!  أرض  ضربات 
في قصة أريحا في العدد القادم بإذن اهلل...

اشكركم ولكم مني أجمل حتية. 

دردشة... بالعربي الفصيح:

هل covid-19 شر من اهلل؟! (4)
بقلم: مينا ماهر

صعب  بوقت  منر  األيام  هذه  فى  جميعنا 
أنسان  هناك  وليس  االسرة  كل  على  جداً 
هذا  عن  ببعيد  األرضية  الكرة  وجه  على 
الشعور باخلوف والقلق، فمعظم الناس لم 
تعيشه  ملا  وال حتى بظروف مشابهة  ميروا 
البشرية هذه األيام، ومع تغير نوعية احلياة 
إلى  أقرب  حياة  إلى  الناس  لكل  االعتيادية 
احلبس األختيارى في املنزل، أختلفت طريقة 
كل واحد منا فى التأقلم مع طريقة احلياة 

احلالية وهنا أريد ان استعرض بعض من ما 
فعلوا الناس للتأقلم مع الظروف الراهنة 

للجلوس  فرصة  أنها  أعتبروا  الناس  بعض 
أكثر وأكثر مع عائالتهم الذين كانوا تقريبا 
بيت  فى  كانوا  أنهم  رغم  يروهم  ال  قد 
فابتدأوا  املشغوليات  لكثرة  وذلك  واحد 
التواصل  وحاولوا  جديدة  عالقة  يكونون 
مختلفة  بطرق  البعض  بعضهم  مع 
وأبتكروا موضوعات والعاب جديدة جتعلهم 

فيما  اآلراء  ويتبادلون  ويقتربون  يتشاركون 
جديد  من  االسرية  احلياة  فدبت  بينهم، 
فترة  مع  إيجابياً  وتفاعلوا  املنزل  هذا  في 
املنزل وأصلحوا ما أفسدتة  جلوسهم في 

األيام واملشغوليات 
درجة  من  موقفه  يراجع  بدأ  االخر  البعض 
قربة هلل ووجد أنها أحسن فرصة، بعيد عن 
مشغوليات احلياة للعودة إلى حياة العبادة 
روحية  جروبات  فى  واألشتراك  والتأمل 
األمور  من  السابقة  مواقفة  ومراجعة 
من  كثيراً  وأستفاد  والدونياوية  الدينية 
فى  أكثر  وتعمق  لديه  الذي  الكبير  الوقت 
أفكارة  من  بعضاً  اللة وصحح  مع  عالقته 
بعالقة  وأستبدلها  العبادات  عن  القدمية 

حقيقية مع اهلل 
البعض االخر ترك نفسه لصرعات النفس 
كاملة  الفرصة  وأعطى  ومشاحاناتها 
لعقله الباطن في أن يتسيد املوقف برمته 
الصورة  ألن  هذا  في  لنفسه  عذراً  وأوجد 
أن ال يوجد  كانت ضبابية واملستقبل يكاد 
وأخبار املوت وتقارير املرض متلئ كل ملليمتر 
وأقتصاد  تنهار  كبيرة  ودول  كوكبنا  على 
يهوى وغداً غير مضمون باملرة فبدأت االفكار 
الناس  أغلب  على  تسيطر  والهواجس 
العالج  إلى  وأجتهوا  معنوياتهم  وأنهارت 
تنقشع  أن  أمل  على  واملهداءت  النفسى 
تلك الغمة وتعود احلياة إلى سابقها. ولكن 
تركت  الناس  ألولئك  بالنسبة  الفترة  هذة 
انها  ولنقول  احلياة  مدى  عليهم  بصمتها 

أساسات  هدت 
نفوسهم فأصبحوا 
من  مكسورين 

الداخل 
األشخاص  بعض 

اللذين  أقصد   - »بيتيني«  إلال  وخصوصاً 
إلى  حتولوا   - املنزل  في  اجللوس  اليحبون 
كارثة على كل املنزل، ففى وقت جلوسهم 
غير  البيت  فى  ما  كل  أن  قراروا  البيت  فى 
االمور  وإعادة  تصحيحه  من  والبد  صحيح 
الصغيرة  باألشياء  فأبتداءوا  نصابها  الى 
التى كانت مهملة او لنقل أنها كانت فعال 
البيت  أساسيات  إلى  أنتقلوا  ثم  تعمل.  ال 
شئ  كل  يجهل  احلقيقة  فى  هى  التى 
أرتكب  وأخيرا  األبناء،  حياة  إلى  ثم  عنها. 
اختصاصات  في  وتدخل  الكبرى  الغلطة 
ال  ما  حدث  وهنا  نفوذها،  واماكن  الزوجة 
الزوجية،  اخلالفات  وابتداءات  عقباه  يحمد 
يثبت  أن  يحاول  األمور  فى  بجهل  فهو 
تتفهم  أن  حاولت  وهى  موقفه،  صحيح 
حتتويه  وأن  البيت  في  جالس  أنه  وضع 
لكنه  االحتمال  االمكان  قد  واألبناء حاولوا 
حلبة  البيت  فأضحى  مواقفه،  فى  متادى 
للخناقات ولم تعد احلياة تطاق وأعتقد أن 
الوضعية،  تلك  من  تعانى  البيوت  غالبية 
وكما يقولون انه بعد إنتهاء فيروس كورونا 

ستكون نسب الطالق غير مسبوقة 
وانت يا عزيزى القارىء كيف تقضى وقتك 

في البيت .. هل أنت من االغلبية ؟ 

البيوت والوقت الع�شيب 
بقلم: جمدي حنني
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اليوم  في  الشمس  عليه  ستشرق  الذي  العالم  شكل  ما 
التالي لإلعالن عن زوال خطر هذا الفيروس القاتل، الذي أرعب 
البشرية وجعل من نهارها قلق. وليلها أرق؟ هذا هو السؤال 
بشدة  االذهان  يشغل  و  االن  بقوة  الساحة  على  املطروح 
التي كانت  الدول  البطولية لبعض  الهالة  زوال  خاصة بعد 
تظهر قوية في اقتصادها او في منظومتها الصحية، فقد 
كشف كورونا الستار على الكثير من الكذب التي صدقها 
املليارات من البشر حول العالم عن تلك الدول، وفي السطور 
التالية سنلقى الضوء عبر توقعات اخلبراء الى شكل العالم 
عن  مختلفا  سيكون  بالتأكيد  هو  الذى  و  كورونا  بعد  ما 
العصور ما قبله من حيث ستنهار وتتراجع اقتصاد دول كبرى 
املتحدة  الدولية  الكيانات  البعض تفتيت بعض  كما يتوقع 
الى  النامي  العالم  من  البعض  يراها  كان  دوال  ستزداد  كما 
ذلك  في  مبا  العالم  خريطة  ستتغير   ، املنتجة  الدول  قمة 
سلوكيات البشر وسيتم استحداث وظائف و طرق للعمل 
عن بعد الى غيرها من املوضوعات التي يتناولها بشيء من 

التفصيل في السطور القادمة
مصر تتبوء دورا رياديا عامليا بعد جائحة كورونا

جنحت مصر حتى االن في الوقوف صلبة على قدميها امام 
بني  ما  وامن  متوازي  بشكل  بالسير  وذلك  كورونا  جائحة 
االجراءات االحترازية اخلاصة بوباء كورونا وما بني املضي قدما 
في تشغيل عجلة االنتاج وافتتاح املشروعات والطرق اجلديدة 
وبني توفير الطعام واملستلزمات الوقائية الالزمة للوقاية من 

كورونا.
قامت  التي  القالئل  الدول  من  تعتبر  بل  ذلك فحسب  ليس 
بالوباء  مصابة  االكثر  للدول  عاجلة  طبية  امدادات  بتقدمي 
مساعدات  طائرات  ارسال  مثل  كافة  العالم  ابهر  بشكل 

طبية الى الصني وايطاليا والواليات املتحدة.
حكومة  مصر  تضامن  عن  أعلن  السيسي  الرئيس  ان  كما 
محاربة  في  أجمع  العالم  وشعوب  حكومات  مع  وشعبا 
كل  لتقدمي  كامل  استعداد  على  مصر  وأن  كورونا،  فيروس 
ما ميكن من دعم خالل هذه الظروف الصعبة. حيث قال في 
أحد خطاباته »ففي أوقات احملن تسمو القيم اإلنسانية فوق 
كل شيء، وبإذن اهلل سيمضي هذا الوقت احلرج وسننتصر 
جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتالحمها مع العالم 
االزمات.  الريادي حتى في  يدل على موقف مصر  مما  أجمع«، 
مما ينبأ بان مصر سيكون لها الريادة العاملية وليس العربية 
املسار  بنفس  سارت  وان  كورونا  ازمة  بعد  فقط  واالفريقية 
الدول،  بني  كبرى  اقتصادية  قوة  ستشكل  واملتوازن  املتوازي 
بينما كان يتمنى لها احلاقدين االنكسار والسقوط متعللني 
 100 عدد سكانه  يتراوح  والذي  املصري  الشعب  وعى  بعدم 

مليون مواطن.
في ذات السياق توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث 
منواً  حتقق  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  مصر  تكون  أن  له 
فيروس  انتشار  تداعيات  ظل  في   2020 خالل  اقتصادياً 
»كورونا«. وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو االقتصاد املصري 
إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6% في 2019.

األوسط  الشرق  منطقة  دول  اقتصاد  منو  الصندوق،  وتوقع 
منو  توقع  حيث  اقتصادي،  انكماش  إلى  يشير  ما  بالسالب، 
اقتصاد االمارات بالسالب بنحو 3.5%، والكويت بنحو سالب 

.%1.1
املالي  للعام  النمو  املصرية ملعدل  الدولة  تقديرات  أن  أكدت 
احلالي هي تقديرات مبنية على أساس علمي لنهاية العام 
ستحقق  مصر  أن  إلى  مشيرة   ،2020  /  2019 احلالي  املالي 
منو  معدالت  على  يتوقف  ما  وهو   ،%4.2 بنسبة  منو  معدل 
في  قطاع  كل  ونصيب  اخملتلفة  النمو  ومصادر  القطاعات 

النمو.

 /  2020 املالي  العام  تقديرات  أن  إلى  وأشارت 
2021 تتوقف على عمق األزمة القائمة وطول 
احمللي  النطاق  على  استمرارها  ومدى  مدتها 
عدم  إطار  في  أنه  مؤكدة  والدولي،  واإلقليمي 
معرفة املدة التي تستغرقها تلك األزمة فإن أية 
توقعات على املدى املتوسط والطويل ستكون 

في ضوء التقديرات
 توقعات بسقوط االحتاد االوروبي وتفكيكه

الكثير  أوروبا  في  كورونا  وباء  تفشي  كشف 
من احلقائق حول هشاشة العالقة بني الدول األوروبية التي 
الدول ملساندة  يربطها احتاد حيث لم يقدم الكثير من تلك 
بعضها البعض للحد من انتشار الوباء حتى اآلن، في الوقت 
الذي تستنجد فيه بعض دول االحتاد بالصني وروسيا إلنقاذها، 
حيث اغلقت كل تلك الدول حدودها من االخريات ولم تقدم 
إيطاليا  في  حدث  ما  حدودها  على  منها  ألي  مساعدات  أي 

وبعده في فرنسا وإسبانيا يعتبر فضيحة أوروبية بكّل معنى 
الكلمة

اجلائحة  من  تضررا  األكثر  وإسبانيا،  إيطاليا  تطالب  حيث 
في القارة األوروبية، بدعم من فرنسا وبعض كبار املسؤولني 
التي  كورونا«  بـ«سندات  تعرف  باتت  مبا  األوروبي،  االحتاد  في 
ستسمح للبلدان األكثر تأثرا بالفيروس بجمع التمويل عبر 
أسواق املال حتت مظلة االحتاد األوروبي، وهو ما لم يجد صدى 
االكثر  الدول  لتلك  مساندة  و  مؤيدة  ثابتة  ومواقف  واسعا 

تضررا مثل ايطاليا واسبانيا.
وهذا ما اكده رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو شانسيز، في مقال 
نشره »شانسيز« ب 6 لغات اوروبية ويوزع في العدد من دول 
ان جائحة فيروس كورونا قد تتسبب  االحتاد، حيث أكد فيه 
أكثر  إجراءات  اتخاذ  يتم  لم  إن  األوروبي،  االحتاد  »انهيار«  في 
الظروف  ان  وأضاف  احلالية،  األزمة  مع  التعامل  في  صرامة 
احلالية استثنائية وتدعو إلى مواقف ثابتة، إما أن نرتقي إلى 

مستوى هذا التحدي أو يفشل االحتاد االوروبي.
اما عن املستوى االقتصادي لتلك الدول والذي كان حتت مظلة 
وانهيار  اقتصاديا  بسقوطه  كثيرة  توقعات  فهناك  »اليورو« 
تلك العملة من البورصات العاملية.  وينبغي على أوروبا بناء 
اقتصاد في زمن احلرب يعزز املقاومة ويعيد اإلعمار والتعافي 

واال سقط االحتاد االوروبي سقوطا عظيما.
والروسية  الصينية  املساعدات  أحرجت  السياق  ذات  في 
األوروبي  االحتاد  مؤسسات  كورونا  وباء  ملواجهة  إليطاليا 
التي أبدت ضعفاً في مبدأ »التضامن« الذي يشكل أساس 
وضع  في  األوروبية  املؤسسات  فشلت  بينما  التكتل،  نشأة 
خطة عمل مشتركة إلى حد اآلن ملكافحة اجلائحة، تعّزز دور 
دولة  أخذت كل  اجلماعي، حيث  للمشترك  كبديل  القومية 
تكافح الوباء مبفردها وحسب إمكانياتها، ما يطرح تساؤالت 

إن لم تظهر  األوروبية  الوحدة  بشأن جدوى 
في األزمات.

كورونا يكشف القناع الزائف حول قوة 
بهيمنة  وتوقعات  االمريكية..  الهيمنة 

املثلث االقتصادي
املتحدة  الواليات  هيمنة  سقوط  عن  اما 
فيقول املفكر جهاد عودة ان الواليات املتحدة 
ال  ألنها  »حقيقية«،  هيمنة  لها  ليست 
رسمية  عاملية  قاعدة  لفرض  املوارد  متلك 
السياسية  الرغم من قوتها  مناسبة على 
مع  اقتصاديًا  متساوية  املتحدة  الواليات  فإن  والعسكرية، 
بل  الدولية.   الساحة  حتكم  أن  ميكنها  ال  وبالتالي،  أوروبا، 
أو كقوى، مثل  األخرى عادت للظهور  البلدان  العديد من  ان 

الصني، روسيا، الهند، واالحتاد األوروبي.
وأكمل عودة ان سياسة ترامب هو اثبات امريكا هي القائدة 
امريكا  رؤية  على  عالم  انفراديه إلجبار  في سياسات  فسار 
كوباء  الكورونا  وجاءت  عده.  نزاعات  في  ودخل  االقوى  هي 
عاملي ادى الى اغالق العالم اقتصاديا وماليا. ويصارع ترامب 
بعد  العاملي  االقتصادي  النظام  تشغيل  اعادة  اجل  من  اآلن 
اغالقه لعالج وباء كورونا خوفا من سقوط هيمنة بالده على 

دول العالم.
العاملية  احلوكمة  ضعف  عن  كشفت  الكورونا  ان  واضاف 
احلالية وعدم قدرتها على حماية شعوب العالم من الظلم 
االجتماعي والبيئي والصحي، واشار الى ان جائحة الكورونا 
هي الكارثة الثالثة التي تؤثر على هيمنة امريكا على العالم 
خالل القرن الواحد والعشرين فأحداث 11 سبتمبر أضعفت 
املالّية   2008 وأزمة  الدينّية،  والتعّددّية  الهجرة  فكرتي 
أضعفت اإلميان بـ»احللم األميركّي« و جائحة كورونا اضعفت 
فكرة الهيمنة و االعتقاد بان املنظومة الصحية االمريكية 
هي االفضل، فمن كان يصدق ان امريكا التي ترسل املعونات 
من اغذية و غطاء و دواء  تصبح في شح كبير وتنقلب اآلية و 
ترسل مصر لها بطائرة مساعدات طبية، الفتا الى ان طلبات 

اعانة البطالة ارتفعت مع االجراءات الوقائية لكورونا
ولفت الى ان الواليات املتحدة تبوأت موقع الريادة في العالم 
الريادة  هذه  تنب  لم  املاضية،  السبعة  العقود  مدار  على 
بنتها  ولكن  فقط،  العسكرية  والقوة  الثراء  أسس  على 
أيضا على أساس الشرعية من أسلوب احلكم الداخلي في 
البالد وقدرتها على توفير املواد والسلع على النطاق العاملي 
وقدرتها ورغبتها في حشد الردود الدولية للكوارث واألزمات، 
ويعد وباء كورونا امتحانا للعناصر الثالثة األساسية للزعامة 
وبالنظر  جدارة،  عن  امريكا  فيه  سقطت  التي  و  األمريكية 
الرعب في  يثير  املتحدة األمريكية خالل األزمة  الواليات  إلى 
النفوس، ال سيما في ضوء األعداد الهائلة التي تصاب يوميا 
بالفيروس من جهة، ونقص االستعدادات الطبية من ناحية 
احلقيقية  القوة  حقا  هي  »هل  نتساءل:  يجعلنا   ما  أخرى، 
ظاهرية  قوة  أنها  أم  الساعة،  حتى  العالم  على  املهمينة 
هنا  والكارثة  األصعدة؟  كافة  على  كبير  خواء  داخلها  وفي 
لن تقف عند حدود األمريكيني، بل ستطال العالم برمته فال 

تزال أمريكا طليعة العالم اقتصاديا على األقل
من جهة اخرى هناك توقعات بتصدر هيمنة مثلث اقتصادي 
حيث  اقطابه،  أحد  املتحدة  الواليات  تكون  للعالم  جديد 
اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس 
إلى  العالم  في  األميركية  الهيمنة  أحال  املستجد،  كورونا 
شيء من املاضي، وأعرب في تصريح له على وسائل التواصل 
االجتماعي عن اعتقاده أن »بكني تعتقد أنه بعد وباء كورونا 
ستشكل الواليات املتحدة مع الصني وروسيا النظام العاملي 

اجلديد... فهل تصدق تنبؤات يوشكوف؟!

ما �شكل العامل الذي �شت�شرق عليه ال�شم�س يف اليوم التايل لالإعالن عن زوال خطر كورونا؟!

�شقوط قناع هيمنة امريكا الزائف.. واحتمالية هيمنة املثلث الدويل

توقعات بتفكك الحتاد الوروبي وانهيار اليورو

اعالء دور م�شر الريادي العاملي بعد الزمة
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير

 اجلزء االول
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     ظل الشيعة يعتقدون بحق نسل االمام 
دعوتهم  سبيل  في  والقوا  اخلالفة،  في  علي 
وبني  امية  بني  خالفتي  في  كثيرة  اهواال 
العباس. وكانوا يعتقدون انه في يوم ما سوف 
الذي  املعصوم،  االمام  او  املنتظر  املهدي  يأتي 
فشلت  وملا  البالد.  في  والعدل  احلق  ينشر 
دعوتهم في املشرق، » تفاوضوا وتراسلوا على 
ان يرسلوا داعيا الى املغرب .. فاختاروا منهم 
رجال ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة يسمى 
ابا عبداهلل الصنعاني، وجمعوا له ماال يتقوى 
بالداعي  وعرف   .)168 »)صـ  سفره  على  به 

والشيعي. 
في  املغرب  الى  املدينة  من  الداعي  وسافر     
قبيلة  من  االباضية  احلجاج  بعض  معية 
عن  لهم  افصح  وهناك  املغربية.  كتامة 
دعوته، وقال لهم انه ال يدعوهم لنفسه وامنا 
الذي  البيت  اهل  من  املعصوم  االمام  لطاعة 
صفته كذا وكذا، فصدقوه واطاعوه لدرجة ان 
شيخهم قتل اخاه النه رفض دعوة الشيعي. 
وكان الشيعي« يعتقد ذلك اعتقادا صحيحا 
فنازل  البربر  امر  له  ان صفا  الى  فيه  ال مرية 
احلواضر وهزم ملك افريقة وانتزعها من يديه 

»)صـ172 - 173(.
    وفي بدء امره، كان عبد اهلل الشيعي، يدعوا 
امره  وقوي  مريدوه  كثر  وملا  بالقول،  سلميا 
تبرر  الغاية  مبدأ  من  انطالقا  العنف  الى  جلا 
ابن االغلب  ه، سير  الوسيلة. وفي سنة 292 
لقتال  حبشي  ابن  ابراهيم  بقيادة  جيشا 
حبشي،  ابن  فانهزم  كتامة  في  الشيعي 
اول  وهي   « والسالح،  االموال  كتامة  وغنمت 
فلبسوا  واصحابه  الشيعي  اصابها  غنيمة 
وركبوا  احملالة  السيوف  وتقلدوا  احلرير  اثواب 
فشرفت  املذهبة  واللجم  الفضة  بسروج 
انفسهم وحتققت امالهم، وصح عندهم ما 
كان الشيعي يعدهم به من النصر »)صـ181(. 
ودانت له بلزمة وطبنة سلميا، وحتى يكسب 
التي جباها  رد لهم االموال  الناس، فانه  ثقة 
ابو املقارع، ففرحوا وذاع  منهم والي االغالبة 

 « عنوة،  واالربس  قسطيلية  دخل  ثم  صيته. 
من  فيها  اجتمع  كان  ومن  االربس  اهل  وجلا 
فالل الى جامعها فقتلهم الشيعي اجمعني 
وقيل انه قتل ثالثني الف رجل من العصر الى 
الليل فلما اصبح وقد فرغ من القتل والنهب 

والسبي انصرف الى باغية »)صـ183(. 
    وهرب زيادة اهلل الثالث، اخر سالطني بني 
على  اهلل  عبد  واستولى  مصر؛  الى  االغلب، 
من  السودان  بقتل  وامر  وسوسة.  القيروان، 
حيث  تيهرت  الى  وتوجه  االغلب.  بني  موالي 
ثم  رستم.  بني  دولة  من  بقي  من  اخر  قتل 
استولى على سلجماسة، واخرج من حبسها 
بني  وخضع  له  ترجل  و«  املهدي.  اهلل  عبيد 
يديه وبكى من افراط سروره ثم مشى امامه 
معه  ملن  وقال  االمر  اليه  وسلم  انزله  حتى 
وعده  اهلل  اجنز  قد  وموالكم  موالي  هو  هذا 
الشيعي  وانتهب  امره.  واظهر  حقه  واعطاه 
منها  وهرب  واحرقت  سلجماسة  ورجاله 
ابو العباس اخملطوم  ... وقتل  اليسع صاحبها 
بعض فقهاء القيروان واصلحتها لكونهم ال 
ابي بكر وعمر رضي اهلل  يفضلون عليا على 
عنهم. وصلب اولئك الصاحلني والفقهاء على 
باب القيروان فعنفه اخوه )عبد اهلل الشيعي( 

على ذلك »)صـ 186، 187(.
الى  الداعي  “ حترك   ، هـــ  وفي سنة297      
وقتل  املدن  وافتتح  فدوخها  املغرب  ارض 
وسبى”؛ وفي مدينة تنس، جمع وجوه كتامة 
وقال   “ برغبته في خلع عبيد اهلل،  واخبرهم 
افعال  تشبه  ليست  قبيحة  افعاله  ان  لهم 
املهدي الذي كنت ادعو اليه واخشى ان اكون 
يوسف  بن  عروبة  به  “، فوشى  فيه  قد غلط 
عند عبيد اهلل، فعزم عبيد اهلل على االطاحة 
بعبد اهلل وهو ال يعلم بالوشاية. وواصل عبد 
صدينة  حارب  و”  البربر،  بالد  في  غزواته  اهلل 
وسبى  االموال  واخذ  الرجال  وقتل  وزناتة 
وحاصر   ... بالنار  املدن  بعض  واحرق  الذرية 
من  وغيرهم  ولواتة  وزناتة  وهوارة  اطرابلس 
القبائل فاخرج  اليهم ابا زاك متام بن معارك 

فحاربهم  في جيش عظيم 
حتى قتلهم “)صـ189(.

    ثم حانت ساعة احلسم، 
ابا عبد اهلل  ودعا عبيد اهلل 
اخملطوم  العباس  ابا  واخاه 
على  طعامه  ليحضرا 
لهما  واكمن  عادتهما؛ 
وجماعة  يوسف  بن  عروبة 
مرا  فلما    “  ، كتامة  من 

عليهما،  خرج  الكمني،  فيه  الذي  باملوضع 
فصاح الداعي بعروبة : ال تفعل يا ولدي، فقال 
عروبة: امرني بقتلك من امرت الناس بطاعته، 
وانخلعت له من امللك بعد توطئته، ثم طعنه 
طعنة واحدة خر منها صريعا ووقعت في ابي 

العباس خمس عشرة طعنة ... “.
     ثم وجه عبيد اهلل املهدي جيوشه لقتال 
فقتل  بكتامة  وبدأ  واخضاعها،  القبائل 
ثم عمل سفرة   “ امنهم،  ثم  منهم جماعة 
وسبى  اموالهم  وغنم  فقتلهم  لواتة  الى 
حارب  ه،   299 سنة  وفي  “)صـ190(.  ذراريهم 
جنوده  وبعث  كثيرا.  خلقا  منها  وقتل  زناتة 
الى تيهرت النها ثارت في وجه دواس عامله، “ 
فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وانتهبوا 
االموال وحرقوا املدينة بالنار وبلغ عدد القتلى 
بن  مصالة  وعني   ،”.. رجل  االف  ثمانية  بها 
حبوس واليا على تيهرت واستدعى دواس بن 
صوالت الى رقادة حيث امر بقتله. وفيها كانت 
قتل  القيروان  اهل  وبني  كتامة  بني  ملحمة 
فيها من كتامة اكثر من الف رجل. فاظهرت 
كتامة اخلالف واتخذوا كادو بن معارك املارطي 
عبيد  فسير  املهدي.  انه  وزعموا  لهم  اماما 
اهلل ابنه القاسم اليهم  وافتتح قسطيلية 

ودارت بينه وبني املارطي معارك)صـ 191(.
اطرابلس،  اهل  ثار  هـــ   300 سنة  وفي     
وقتلوا من كان بها من قبيلة كتامة. وفيها مت 
الى  فاقتيدوا  واصحابه  املراطي  القبض على 
القاسم  ابو  حاصر  وفيها  قتلوا.  حيث  رقادة 
امليتة  اكلوا  حتى  اطرابلس  اهلل  عبيد  بن 

)صـ  له  ورضخوا  فاستسلموا 
 .)192

يكتب  ان  املهدي  عادة  من  وكان 
لطاعته  يدعوهم  للقبائل 
يختم  ثم  بامامته  والتدين 

الكتاب بابيات شعرية، منها:
استقم  تستقيموا  فان 
لصالحكم .. وان تعدلوا عني ارى 

قتلكم عدال
وادخلها   .. لسيوفكم  قاهرا  بسيفي  واعلو 

عفوا واملؤها عدال
ورد عليه شاعر االمير سعيد بن صالح يقول 

له:
عرف  وال   .. العدال  تعرف  ال  اهلل  وبيت  كذبت 

الرحمن من قولك الفضل
وما انت اال كافر ومنافق .. متيل مع اجلهال في 

الُسنَِّة املثلى.
  فسير اليه جيشا بقيادة مصالة بن حبوس 
من تيهرت الى مدينة نكور. وبعد معارك دارت 
بن  احمد  خيانة  بسبب  سعيد  على  الدائرة 
العباس واخرين له، “ وقاتل سعيد حتى قتل 
واستبيح عسكره ودخل مصالة مدينة نكور 
فقتل رجالها وسبى النساء والذراي ... وركب 
 ... مقالة  الى  البحر  سعيد  ذرية  من  جنا  من 
ثم  اشهر  نحو ستة  نكور  في  وبقي مصالة 
ذلول  عن  افترق  ملا   ... ذلوال  عليها  استخلف 
اصحابه سمع بذلك بنو سعيد مبقالة فعبروا 
البحر .. فوصل صالح )ابن سعيد بن صالح( 
من ليلته. فتسامع  البربر بقدومه فتسارعوا 
اليه وعقدوا له االمرة ولقبوه باليتيم وزحفوا 
اجمعني،   فقتلوهم  واصحابه  ذلول  الى 
فتوطد امللك باملغرب لصالح بن سعيد “)صـ 

     .)200 -199
  الحظنا مما سبق ان السيف ال يوحد شعبا 
وال يقيم عدال. وان خلط الدين بالسياسة، ال 
واخلراب.  والدمار  واالرهاب  القتل  سوى  ينشر 
على  للتكالب  براقة  واجهة  اال  ليس  وانه 

السطة واالطماع الدنيوية.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

  قراءة في كتاب..البيان املغرب في اختصار اخبار ملوك االندلس واملغرب البن عذاري(7)

اخلالفة الفاطمية في املغرب (1)

معهم  التعامل  يجب  كالبشر  األلوان  إن 
جميعا وتقبلهم كما هم ليس امامك بديل 

مع  التعايش  غير 
كل البشر باختالف 
باختالف  ألوانهم. 
كلنا  ألننا  ألوانهم 

بشر.
البشر  ألوان  وعن 
أن  نستطيع 
الفنان«  إن  نقول 
بيكار«  حسني 
الريشة  فارس  وهو 
كما  واأللوان 
قد  النقاد  وصفه 
كل  رسم  في  جنح 
الشخصيات  هذه 
اخملتلفة  بألوانها 
إبداعه  في  وتفوق 

لها جميعاً بال استثناء. 
عن  نتكلم  ونحن  القارئ  عزيزي  هنا  ونحن 
عن  نتحدث  أن  البديهي  فمن  الناس  ألوان 
فاحلب،  بيكار  حسن  للفنان  اإلنساني  اللون 
واإلنسانية  التواضع  االبداع،  املثالية،  اجلمال، 

هم تكوين لونه الداخلي والروحي.

مجال  بيكار  دخل 
الباب  من  الرسم 
ليستقر  املوسيقى 
مملكة  في  احلال  به 
التشكيلي  الفن 
كانت  فيها.  ويتربع 
بالبورتريه  عالقته 
وفريدة  خاصة  عالقة 
فلم  نوعها  من 
فنان  عالقة  تكن 

وإمنا  فقط،  الرسم  بهدف  مبوديل 
من  التقرب  على  يحرص  كان 
واحلديث حتى  باحلوار  الشخصية 
يحدث ترابط عقلي ووجداني بينه 
وبينها وقتها يقتنص نظرة العني 
التي يبحث عنها وترشده لرسم 

البورتريه.
من  شيئاً  للبورتريه  يضيف  بيكار  كان 
خطوطه  اتسمت  ووداعتها  روحه  سكينة 

باالنسيابية وتكويناته باألحكام الشديد.
البورتريهات  رسم بيكار لنفسه العديد من 
الثمانيات  حتى  الثالثينات  في  تخرجه  منذ 

عبرت كلها عن تطور مالمحه 
لكنها  بحياته،  وارتباطها 
قوة  من  شيء  حتمل  كانت 
تقدم  رغم  وعزتها  النفس 

العمر وتغير املالمح.
النساء في لوحات بيكار  وعن 
يظهرن وديعات يغلف وجوهن 
كان  فقد  وسمو،  شموخ 
في  بالتفاصيل  يهتم  بيكار 
ووضع  واإلكسسوار  املالبس 
وزاوية  جلوساً  أو  وقوفاً  سواء  الشخصية 
املباشرة  عن  البعيدة  أعماله  حتى  الرسم، 
في البورتريه كما شاهدنا في موضوع النوبة 
وتغلب  موجزة  فيها  اخلطوط  جتد  والريف، 
على املساحات التسطيح فكانت طريقته ان 
يستلهم من احلس املتحرك في شخصياته 
ليحوله إلى رمزيته احلاملة، فخرجت الفالحة 
اجلميلة كما احللم والنوبي رشيقاً كالنخيل، 
ال  وجتريدتها  محكمة  التكوينات  فكانت 

تفقد الشكل معناه وجماله.
لألخالق  فارساً  اجلمال  أمير  بيكار  كان 

متعايشاً بحب مع كل ألوان البشر!

األوان الب�ضر!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

»فيفا« حتث االأندية على عدم معاقبة 

الالعبني املت�ضامنني مع جورج فلويد

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  حث 
االستخدام  على  القدم  كرة  منظمي 
فرض  عدم  في  والتفكير  السليم 
يطالبون  الذين  الالعبني،  على  عقوبات 
خالل  فلويد  جورج  قضية  في  بالعدالة 

املباريات.
يتفهم  »فيفا  بيان:  في  »فيفا«  وقالت 

متاًما عمق املشاعر واخملاوف التي عبر عنها العديد من العبي كرة القدم في ظل 
الظروف املأساوية لقضية جورج فلويد«.

وأضاف البيان: »إن تطبيق قوانني اللعبة... متروك ملنظمي املسابقات، الذين يجب 
أن يستخدموا احلس السليم وأن يأخذوا في االعتبار السياق احمليط باألحداث«.

وتكرارا  »أعرب فيفا مرارا  لها:  زيورخ مقرا  تتخذ من  التي  احلاكمة  الهيئة  وقالت 
عن معارضته احلازمة للعنصرية والتمييز من أي نوع، وعزز مؤخرا قواعده التأديبية 
بهدف املساعدة في القضاء على مثل هذه السلوكيات«. »لقد شجع FIFA العديد 
من احلمالت املناهضة للعنصرية، التي حتمل في كثير من األحيان رسالة مناهضة 

للعنصرية في املباريات التي تنظم حتت رعايته”.
يأتي هذا بعد إعالن االحتاد األملاني لكرة القدم، أنه يجري تقييم ما إذا كان سيتم 
أو بيانات أو صور  معاقبة الالعبني خلرقهم قوانني اللعبة التي حتظر “أي شعارات 

سياسية أو دينية أو شخصية” على األقمصة.
بوروسيا  مع  لعبه  أثناء  سانشو”  “جادون  اإلجنليزي  اجلناح  األملاني  االحتاد  وأبعد 
“العدالة جلورج  رسالة  مع  داخلي  قميص  عن  للكشف  قميصه  إلزالته  دورمتوند، 
نفس  حكيمي،  أشرف  املغربي  النادي،  في  زميله  عرض  االجتاه،  نفس  في  فلويد”. 
الرسالة على قميص بعد تسجيله في نفس املباراة، لكنه لم يعاقب ألنه لم يرفع 

قميصه فوق رأسه.

الشرفي  الرئيس  الشيخ  آل  تركي  نشر 
عبر  تدوينة  األهلي،  للنادي  السابق 
للتواصل  فيسبوك  موقع  على  حسابه 
سعادته  عن  خاللها  عبر  اإلجتماعي، 
إدارة  استقالته من جانب مجلس  بقبول 

القلعة احلمراء.
وأوضح آل الشيخ في تدوينته أنه ينتظر 
املصرية  والرياضة  الشباب  وزارة  قرار 
فيما يتعلق بإعادة الهدايا التي سبق وأن 

قدمها للنادي األهلي من جديد.
أوضح  رسمًيا  بيانًا  نشر  قد  كان  األهلي 
الرئاسة  من  الشيخ  آل  اسم  رفع  خالله 

وزارة  مخاطبة  مع  للنادي،  الشرفية 
الشباب والرياضة للحصول على موافقة 
بشأن إعادة الهدايا التي تقدم بها للنادي.

»أخيراً  تدوينته:  في  الشيخ  آل  وكتب 
االستقالة أتقبلت، والكورة االن في ملعب 
معالي وزير الرياضة ألرجاع كل شيء ويا 
 ... عسلك  عاوز  وال  تقرصيني  ال  نحلة 

ياليت كانو كاتبني كل حاجه باالسماء«.
والرياضة  الشباب  وزارة  أن  بالذكر  اجلدير 
آل  هدايا  بإعادة  اخملتصة  باتت  املصرية 
خزينة  إيداعها  مت  بعدما  لألهلي  الشيخ 

النادي لتصبح مبثابة مال عام.

اآل ال�ضيخ بعد قرارات 

االأهلي: »اأخرًيا 

اال�ضتقالة اتقبلت«.. 

وانتظر وزير الريا�ضة

رئي�ض االحتاد امل�ضري ي�ضتبعد اإلغاء الدوري

استبعد رئيس اللجنة املسؤولة عن إدارة االحتاد املصري، عمرو اجلنايني، إلغاء الدوري املمتاز هذا املوسم، 
بينما أظهر إصراراً كبيراً على استكمال مسابقة كأس مصر.

قال اجلنايني في تصريحات »سيناريو عودة الدوري يتضمن إقامة مباراتني لكل فريق في األسبوع، حتى 
ننتهي من املسابقة في توقيت جيد«.

آذار بسبب جائحة كوفيد 19، ورغم وجود زيادة في عدد املصابني قررت  وتوقفت املسابقة منذ مارس 
مصر تخفيف القيود املفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: »ال نزال ننتظر قرار الدولة بخصوص استئناف بطولة الدوري في منتصف يونيو اجلاري«.
وتابع: »ستستأنف مسابقة الكأس حتت أي ظرف، وتسع مباريات ال متثل أزمة، ما مييز الكأس أنه يتبقى 

عدد قليل من املباريات، أما الدوري فيتبقى 147 مباراة«.

نادي  مقاضاة  نيته  األهلي،  النادي  أعلن 
بسبب  اخملتصة  احملاكم  أمام  الزمالك 
احلمراء  القلعة  حلقوق  األخير  انتهاك 
الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي 

القرن األفريقي.
ونشر النادي األهلي عبر موقعه الرسمي 
تقدمت  التي  املذكرة  خالله  أوضح  بيانًا، 
النادي للعرض  القانونية في  بها الشئون 
يخص  فيما  النادي  إدارة  مجلس  على 

القضية.
وأوضح األهلي في بيان سابق نيته إقامة 
اخملتصة  احملاكم  أمام  تعويض  دعوى 
بالنادي  حلقت  التي  املالية  األضرار  عن 
نتيجة  التجارية  وحقوقه  واستثماراته 
التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد من 
عناصر ومكونات االستثمارات اخلاصة به.

وكان الزمالك قد قام بتعليق الفتة وضع 
القرن  »نادي  كتابة  مع  شعاره  عليها 
واخلروج  الدخول  بوابات  أعلى  احلقيقي« 
لديه، وهو ما دعا األهلي التخاذ اإلجراءات 

القانونية اخلاصة به.
وجاء نص مذكرة الشئون القانونية للنادي 

األهلي كالتالي:
ما  وفق  القرن  نادي  هو  األهلي  »النادي 
)الكاف(  القدم  اإلفريقي لكرة  االحتاد  أقره 

االحتاد  وأن  حينه،  في  النادي  به  وأخطر 
وكرر فيها  إال  يفوته مناسبة  اإلفريقي ال 
أن النادي األهلي هو نادي القرن. وعليه فإن 
اللجنة القانونية توصي باتخاذ اإلجراءات 

التالية:
الشباب  وزير  إلى  بشكوى  التقدم   –1
بالتعدي  اخملالفة  أسباب  إلزالة  والرياضة 
أنه  باعتبار  األهلي،  النادي  حقوق  على 
املسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات 
واجلهات اإلدارية اخملتصة للقوانني واللوائح 
والقرارات املنظمة لها، وفق ما تنص عليه 
املادة )1( من القانون رقم 71 لسنة 2017 

بإصدار قانون الرياضة.
جهات  إلى  رسمي  ببالغ  التقدم   -2
التعدي  في  للتحقيق  اخملتصة  التحقيق 
على حق من احلقوق احملمية للنادي األهلي 
امللكية  حماية  بقانون  عليها  واملنصوص 

الفكرية.
احملاكم  أمام  تعويض  دعوى  إقامة   –3
حلقت  التي  املادية  األضرار  عن  اخملتصة 
وحقوقه  واستثماراته  األهلي  بالنادي 
لقبه  على  التعدي  نتيجة  التجارية، 
وعناصر  مكونات  أحد  يعد  الذي  وشعاره 

استثماراته.

منها اللجوء للق�ضاء.. االأهلي يعلن 3 اإجراءات 

�ضد الزمالك ب�ضبب الفتة »نادي القرن«

رونالدو اأول العب كرة قدم ملياردير 

يف تاريخ اللعبة

يوفنتوس  العب  جنح 
املنتخب  وجنم  اإليطالي 
كريستيانو  البرتغالي، 
رونالدو، من الوصول الى أول 
من  حياته  في  دوالر  مليار 
ليصبح  القدم،  كرة  أرباح 
اللعبة  تاريخ  في  العب  أول 

يصل الى هذا الرقم.
»فوربس«  مجلة  فبحسب 
البرتغالي هو أول العب  فإن 
كرة قدم حول العالم يصل 

لهذا الرقم.
مليون   650 بأن  موضحة 
من  يورو(  مليون   575( دوالر 

ذلك املبلغ جاء بشكل مباشر من راتب الالعب مع األندية التي مثلها خالل مسيرته بداية من ناسيونال 
ماديرا وسبورتنج لشبونة مرورا مبانشستر يونايتد وريال مدريد الى يوفنتوس.

ويعود اجلزء املتبقي من أرباح البرتغالي خالل مسيرته الكروية لألعمال اخلاصة به واإلعالنات التي يقوم 
بها عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.

اجلولف  وودز جنم  تايجر  بعد  املليارات  أصحاب  لقائمة  ينضم  العالم  رياضي حول  ثالث  رونالدو  ويعتبر 
الشهير الذي كسر املليار دوالر في 2009 واملالكم فلويد مايويذر الذي وصل لذلك الرقم عام 2017.
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السن  أكثر هو عدم حتديد  واملؤلم  املؤملة،  أحد اإلصابات   هو 
املكسور، خصوصاً وإن كان في الضروس اجلانبية، لذا من املهم 
الذهاب إلى الطبيب فور الشك في اإلصابة بكسور األسنان؛ 
وإن كان البالغني ال يستطيعون التحمل، فماذا عن األطفال؟! 
فكسر األسنان صعب جدا لألطفال الذين هم دون السابعة، 
كسر  على  وللتعرف  اللعب،  بسبب  إصابتهم  تتعدد  والذين 
األسنان و عالج االسنان املكسورة واإلسعافات األولية الالزمة 

لعالجها. تكوين طبقات األسنان
أن  املكسورة  االسنان  عالج  طرق  تعرف  أن  قبل  املهم  من   
تتكون  عليها،  الكسور  وتأثير  األسنان  تكوين  على  تتعرف 

طبقات األسنان من مواد صلبة جداً، مثل التالي: 
طبقة املينا 

هي الطبقة اخلارجية التي تتكون منها األسنان، وهي مكونة 
األسنان،  وحتمي  جداً  صلبة  طبقة  فهي  لذا   ، معادن  من 
ولكن بالرغم من هذا فهي معرضة للتآكل، بسبب العوامل 
التي  الغازية  املشروبات  للخطر مثل  تعرضها  التي  اخلارجية 
حتتوي على نسبة من الصودا وتناول السكريات وأمراض اللثة 

والتدخني. هذه األطعمة تدمر صحة وبياض األسنان 
طبقة العاج

ولكنها  لها،  املكونة  املعادن  نسبة  في  األقل  الطبقة  وهي   
السن  أطراف  في  موجودة  وهي   ، عضوية  مواد  على  حتتوي 

وتتميز بالصالبة أيضا. 
الطبقات الداخلية لألسنان

نسيج  هو  )املالط  واملالط  اللُب  من  تتكون  الطبقات  هذه   
وحتتويان على  اجلذعية،  اخلاليا  تتكون  وفيهما  متكلس( 
واألنسجة  لألسنان،  الدموية  واألوعية  العصبية  الناقالت 

الرقيقة املكونة لألسنان.

كيف يحدث كسر األسنان ؟
تعد عملية املضغ هي أول عمليات 
الضروس  فتحاول  الطعام،  هضم 
املضغ  مهمتها  والتي  اجلانبية 
يكون  وعندما  الطعام  مضغ   ،
املضغ  صعب  أو  صلب  الطعام 
على  مجهدة  املضغ  عملية  تكون 
وبهذا  الكسر،  يسبب  مما  األسنان، 
األطعمة  بسبب  الضروس  تكسر 

التي حتتوي على مواد صلبة. 
األماميتني  للسنتني  كسر  يحدث 
مما  املينا،  طبقة  على  تؤثر  التي  الكيميائية  املواد  بسبب 
يسبب التآكل مثل التدخني، وتناول املشروبات الغازية، وتناول 

السكريات بكثرة أو مع تقدم العمر.

كسر األسنان

كيف �ضيكون �ضكل املوجة 

الثانية من كورونا؟

يتوّقع خبراء الصحة العامة عودة فيروس 
الصيف  نهاية فصل  كورونا لالنتشار في 
ال  أننا  من  الرغم  وعلى  اخلريف.  وبداية 

إال  بعد،  األخير  فصلها  إلى  نصل  ولم  األولى  املوجة  نعيش  زلنا 
أن املتوّقع أن تكون املوجة الثانية عبارة عن زيادة مفاجئة وكبيرة 
رايان  مايك  الدكتور  تقدير  والوفيات، بحسب  املصابني  أعداد  في 
اإلجراءات  جناح  العاملية.  الصحة  مبنظمة  العامة  الصحة  خبير 
احلالية سيحد من املوجة الثانية لكورونا، والتي ستكون ارتفاعاً 
مفاجئاً في عدد املصابني والوفيات، وضغطاً كبيراً على املنظومة 
الصحية نتيجةتشابه أعراضه مع اإلنفلونزا ووفقاً لتصريح رايان 
لشبكة “سي إن إن”: “يعتمد توقيت وشكل حدوث املوجة الثانية 

في فصل اخلريف على ما نقوم به اآلن من إجراءات”.
املتوقعة النتشار  الثانية  املوجة  تزامن  الصحة من  ويحّذر خبراء 
فيروس كورونا مع موسم اإلنفلونزا، وارتفاع عدد املصابني املفاجئ 
على  كبيراً  عبئاً  سيضع  ما  الوقت،  نفس  في  كبير  بشكل 

املنظومات الصحية.
وعلى الرغم من انخفاض الوفيات التي يسببها فيروس اإلنفلونزا 

إال أن التحدي احلقيقي هو تشابه أعراضه مع كورونا.
لقاح اإلنفلونزا.  يشدد خبراء الصحة العامة على عاملني، األول: 
ضرورة تناول اللقاح املضاد لإلنفلونزا في نهاية الصيف أو بداية 
موجة  على  للسيطرة  الالزمة  التدابير  اتخاذ  والثاني:  اخلريف، 
انتشار كورونا احلالية، واتباع أقصى درجات الوقاية واحلذر حتى ال 

تتوفر فرصة انتشار كبير له في موجته الثانية.
أكثر  ففي  لكورونا،  املضاد  للقاح  بالنسبة  أما  كورونا.  لقاح 
العام،  نهاية  في  املصل  هذا  سيتوفر  تفاؤالً  السيناريوهات 
أن  احملتمل  ومن  كبيرة،  بكميات  إلنتاجه  وقتاً  األمر  وسيتطّلب 
يتأخر الوصول إلى التركيبة الفّعالة واآلمنة ملا بعد ذلك، فلم يتم 
إنتاج لقاح من قبل بهذه السرعة، وال بد من التأّكد من جوانب 

عديدة لضمان السالمة عند تناول املصل.

ميكن القول إننا نقضي وقتاً أطول في 
وقت مضى خالل  أي  من  أكثر  الداخل 
جائحة فيروس كورونا. ومع حلول فصل 
لالحتماء  الكثيرون  يضطر  الصيف، 
من حرارة الشمس، وقضاء وقت طويل 
باستخدام  املكيفة  املباني  داخل 
تكييف الهواء واملراوح، فهل هذا يزيد 
من خطر اإلصابة بفيروس كورونا؟ وما 
هو الفرق بني خطر التقاط العدوى بني 

الداخل واخلارج؟
أكبر عندما  الفيروس بسهولة  ينتقل 
نكون في مناطق مغلقة، حيث يوجد 
لتدفق  أصغر  مساحة  أو  أقل  تهوية 
الهواء، وهذا ينطبق بشكل خاص على 

املساحات الصغيرة، مثل املصاعد.
األمراض  أستاذ  شافنر،  ويليام  وقال 
“في  فاندربيلت  جامعة  في  املعدية 
بإحكام  املغلقة  املساحات  هذه  مثل 
قصيرة  لفترة  قوية  هواء  حركة  بدون 
أكثر  نكون  أننا  أخشى  الزمن،  من 

عرضة للعدوى”.
اإلصابة  احتمالية  تقل  عام،  وبشكل 
عندما  ملحوظ  بشكل  بالفيروس 
أكبر  باخلارج، ألن هناك مساحة  تكون 
لالنفصال عن اآلخرين، وهناك املزيد من 

تدفق الهواء الطبيعي.
ضوء  أن  إلى  األدلة  بعض  وتشير 
أيضاً،  مفيداً  يكون  قد  الشمس 
األبحاث.  من  املزيد  إجراء  يلزم  ولكن 
دراسة نشرت في مجلة  أظهرت  كما 
جزيئات  من   %90 أن  املعدية  األمراض 

غضون  في  تتعطل  كورونا  فيروسات 
لألشعة  تتعرض  عندما  دقائق،   10
أشعة  من  الصادرة  البنفسجية  فوق 

الشمس.
في  باخلروج  الصحة  خبراء  وينصح 
لتحسني  كوسيلة  الطلق  الهواء 
ضرورة  مع  والعقلية،  البدنية  الصحة 
مثل  اجلماعية،  األنشطة  جتنب 
الرياضات اجلماعية، واملالعب املزدحمة 

وما إلى ذلك.
في  الفيروسات  ينشر  الهواء  تكييف 

الداخل
بالذعر عندما  الناس  الكثير من  شعر 
نقل  في  الهواء  تكييف  ساهم 
مطعم  داخل  كورونا  بفيروس  العدوى 
الصني، وميكن  مكيف في غوانغتشو، 
احملصورة  األماكن  في  هذا  يحدث  أن 
وخاصة املنازل، وعادة ما يحدث الدوران 
نطاق  في  كنت  إذا  للفيروس  الداخلي 
عن  الصادرة  التنفسي  اجلهاز  قطرات 
أشخاص مصابني، وغالباً ما تكون هذه 
القطرات التنفسية »ثقيلة«، مما يعني 
أنها ميكن أن تطفو في الهواء ملسافة 
تصل إلى بضعة أقدام قبل أن تسقط 

على األرض.
الوزن  وخفيفة  صغيرة  جلزيئات  وميكن 
الهواء  في  تختلط  أن  الفيروس  من 
من  )بدالً  وتنتشر  واألوساخ  بالغبار 
كبيرة  بسرعة  األرض  على  السقوط 

بسبب حجمها(.
كيف نخفف من هذا اخلطر؟

أن  يجب  ال  سبق  ما  أن  اخلبراء  يؤكد 
تقليل  ميكن  حيث  الذعر،  يسبب 
اإلجراءات  بعض  باتباع  اإلصابة  خطر 
البسيطة، حيث أن فتح النوافذ ميكن 
وإبقاء  الفيروسات  أن يساعد في طرد 
املنزل،  أنحاء  في  تدفقاً  أكثر  الهواء 
كما يساعد فتح الستائر في احلد من 

انتشار العدوى.
الهواء  فلتر  تبديل  من  التأكد  ويجب 
جودة  لتحسني  التكييف،  جهاز  في 
الهواء، حيث تصمم بعض املرشحات 
القطرات  مثل  الكبيرة  اجلزيئات  إلزالة 
على  احلفاظ  أن  كما  التنفسية، 
حتى  االجتماعي  التباعد  مسافة 
داخل املنزل أمر هام لتخفيف احتمال 
صحيفة  بحسب  بالفيروس،  العدوى 

هافينغتون بوست األمريكية.

ا�ضتخدام الكمامات ال ي�ضبب نق�ض 

االأك�ضجني اأو االختناق بثاين اأك�ضيد الكربون

في األكسجني في جسم  الكمامات نقصاً  ال يسبب استخدام 
اإلنسان، كما تزعم بعض الرسائل التي يتم تداولها على )واتس 
أن استخدامها  إلى  أيضاً  أخرى، وتشير  آب( وشبكات اجتماعية 
الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  استنشاق  بسبب  »اختناقاً  يسبب 
منذ  تداولها  يتم  التي  الرسائل  تلك  وتزعم  اجلسم«.  ينتجه 
أسابيع أن ارتداء الكمامة يسبب نقصاً في األكسجني واختناق 
بثاني أكسيد الكربون وقيء وإرهاق شديد وفقدان الرؤية واإلدارك.

ولكن الطبيب خاميي باريو، من اجمللس العلمي باملدرسة الرسمية 
يولد  أن  الكمامات ميكن  »استخدام  إن  يقول  مدريد  في  لألطباء 
لنقص  يؤدي  أنه  على  دليل  أي  يوجد  ال  ولكن  باالختناق،  شعوراً 
الكربون  أكسيد  ثاني  استنشاق  بسبب  اختناق  أو  األكسجني 
الذين ينتجه اجلسم«. وأضاف أن الكمامات »ليست مغلقة أمام 
مرور الهواء«، ألنها مصنوعة من مواد تسمح بـ«دخول األكسجني 

وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون«.
وحول ما تردد عن أن استخدامها أثناء ممارسة الرياضية ميكن أن 
يؤدي ألضرار كما تزعم تلك الرسائل التحذيرية، قال إن استخدامها 
وإن  إلزاميا لكن ميكن استخدامها«  الرياضة »ليس  أثناء ممارسة 
التدريبات  خالل  األداء  »وقلة  راحة  عدم  في  ذلك  سيتسبب  كان 

البدنية« بسبب الهواء احملدود الذي يتم استنشاقه.
وأكدت الطبيبة راكيل بالسكو، املتخصصة في الطب الداخلي 
ونئابة رئيسة مدرسة أطباء بلد الوليد أن »الكمامات تؤدي لشعور 
األكسحني«  في  نقصاً  تسبب  ال  ولكنها  باالختناق،  باالحساس 

باجلسم.

هل التقاط فريو�ض كورونا يف الداخل اأخطر من اخلارج؟
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ال�ضحك غري دواء

يتحدث إلى األذكياء:
دهش أحد أصدقاء برنارد شو الكاتب 
وجده  ملا  املعروف  الساخر  األيرلندي 

يوماً يحدث نفسه، فسأله: 
- ملاذا يا عزيزي برنارد حتدث نفسك؟ 

فقال شو: لقد تعودت منذ صغري أن 
أحتدث إلى األذكياء!

طوال عمره في املاء:
نهرت ربة البيت اخلادمة قائلة:

أن  مرة  مائة  منك  أطلب  ألم   -
تغسلي اللحوم قبل طهيها؟

 ردت اخلادمة قائلة:
لكن  سيدتي  يا  جيداً  ذلك  أذكر 
قضى  اآلن  أطهوه  الذي  السمك 
أغسله  فلماذا  املاء  في  عمره  طوال 

إذا ؟!
 كفاية الطعام:

الدعوة  سقراط  الفيلسوف  وجه 
مائدته،  على  الغذاء  لتناول  جلماعة، 
بساطة  ضيوفه  أحد  رأى  فلما 

الطعام وقلة األلوان، قال له: 
تزيد  أن  بك  األجدر  من  كان  أما   -
سقراط،  فرد  بضيوفك،  اهتمامك 

قائال: 
   إذا كان ضيوفي عقالء فعلى املائدة 
عقالء  يكونوا  لم  وإن  يكفيهم،  ما 
مما  أكثر  املائدة  على  الذي  فالطعام 

يستحقون. 
كيف تفكر في والدها؟

للمحاكمة  السارقة  الفتاة  أحيلت 
احملالت.  أحد  من  السرقة  بتهمة 
في  تفكري  ألم  القاضي:  وسألها 

والديك في أثناء ارتكابك السرقة؟
   فأجابت على الفور: أجل يا سيدي، 
أجد  لم  لكنني  فيهما  فكرت  لقد 

باحملل شيئا يناسبهما!

تقاليد الزفاف يف 

اأملانيا

ّتقاليد خاصة  أملانيا عّدة  تنتشر في 
اجتماع  ومنها  الزفاف،  بحفالت 
وأقاربهم،  والعريس،  العروس  عائلتي 
وأصدقائهم في منزل العروسني بعد 
العديد  يكسروا  حّتى  الزفاف؛  نهاية 
داخل  واألكواب  واألطباق،  األواني،  من 
والعريس  العروس  املنزل، ويجب على 
تنظيف بقايا التكسير؛ حّتى يتعلما 
في  النفس  على  االعتماد  ضرورة 

حياتهما الزوجّية.

م�ضاألة ريا�ضية

ثالثة أرقام، إذا ضربت األول في نفسه 
لنتج الرقم األخير.

وإذا قسمت الرقم األخير على الرقم 
األول لنتج نصف الرقم الثاني.

الرقم  في  الثاني  نصف  ضربت  وإذا 
األول لنتج الرقم األخير أيضاً.

حل املسألة الرياضية )مقلوباُ(

كر�ضي احلياة

مع  قصته  الشهير،  االيطالي  األوبرا  مغني  بافاروتي،  لوتشيانو  يروي 
الغناء: »عندما كنت صغيراً عرفني أبي اخلباز الى روائع الغناء وحضني 
على مترين صوتي. فدرست على أحد املغنني احملترفني في بلدتي األم مودينا 
»هل  أبي:  سألت  تخرجي  وبعد  املعلمني.  بدار  التحقت  ثم  ايطاليا  في 

أحترف الغناء أم التعليم؟«
فأجابني: »يا بني، اذا حاولت اجللوس على كرسيني سقطت بينهما. في 

احلياة، عليك اختیار کرسي واحد.«
   واخترت کرسياً واحداً. وتطلب مني ذلك سبع سنوات من الدرس واجلهد 
قبل ظهوري كمحترف للمرة األولى، وسبع سنوات أخرى قبل وصولي الى 
أوبرا متروبوليتان. واآلن اعتقد أن علينا أن نهب أنفسنا الى العمل الذي 
نختاره من أي نوع كان. االلتزام هو مفتاح النجاح، فاختر کرسياً واحدة«

ايه �ضي ميالن

العالم. تأسس عام  ناد في  القدم، وهو ثامن أغنى  ناد إيطالي لكرة  هو 
1899م. وقد حصل على 18 لقباً للدوري اإليطالي و7 ألقاب بدوري أبطال 

أوروبا. وفاز بكأس العالم لألندية مرة واحدة.

املراأة ذات رقبة الزرافة

تنتشر عادة املرأة الزرافة في بورما؛ حيث تضع السّيدات حلقات نحاسّية 
وتُعّد هذه  ذات عنق طويل،  بأّنها  أعناقهن؛ حّتى تظهر كّل سيدة  على 
العادة من عادات اجلمال املنتشرة في والية كاياه؛ حيث تُساهم احللقات 
إلى  يؤدي  ممّا  الصدرّي؛  القفص  منطقة  على  الّضغط  في  النحاسّية 
ظهور الرقبة بطول أكبر من طولها احلقيقّي، ويبدأ تطبيق هذه العادة 

بني النساء من ُعمر خمس سنوات.    األرقام الثالثة، هي:
3 ـ 6 ـ 9  

فاذا ضرب الرقم األول في نفسه، 
كانت النتيجة الرقم األخير.

   وإذا قسم الرقم األخير على الرقم 
األول لنتج نصف الرقم الثاني.

وإذا ضرب نصف الرقم الثاني في 
الرقم األول لكانت النتيجة الرقم 

األخير.
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في  نفسي  اآلن  أجد  ولكني  لسنوات،  أرجأته  بحث 
ينبغي  نشره،  وجوب  في  وأخالقية  علمية  مسؤولية 
احلياة  ممارسات  ودقائق  تفصيالت  كل  أن  على  التأكيد 
كانت  كما  أبدا  تكون  ولن   COVID19 بعد  ستتغير 
العدوى  أوبئة  خلطورة  العالم  نبه  قد  الوباء  فهذا  قبله؛ 
التنفسية عن غيرها من األوبئة األخرى، والتي تكررت عبر 
تاريخ البشر وستتكرر بني احلني واحلني ما لم نحذر ونتغير. 
وفي البداية أحب أن أستسمحك عزيزي القارئ وقبل أن 
تتبني رأيا مسبقا في هذا املوضوع التي أدرك حساسيته 

أن تقرأ البحث كامال، وتفكر بعقلك، وتقرر موقفك. 
تشير  مبادئ  سبع  وجود  إلى  أنبه  أن  أحب  البداية  في 
إلى طقوس  الدينية  الطقوس  تغيير  قابلية  وتؤكد علي 
مع  وذلك  السليمة،  الصحية  للقواعد  مراعاة  أكثر 
شيء  فالطقس  اإلميان  أي  العقيدة  ثبات  على  احملافظة 
والعقيدة شيء أخر ال يصح للحكماء اخللط ما بينهما.  

اإلجراءات  إلغاء  تعني  ال  اإلميانية  النواحي   : األول  املبدأ 
العقالنية اليقينية 

اإلثبات من الكتاب املقدس نفسه: 
الصبي  يطلب  أن  مزمع  هيرودس  ألن  نفسه:  اجملد  رب 
الصبي  وأخذ  النجار(  )يوسف  فقام  ليهلكه،  )املسيح( 
وأمه ليال وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس 
)متي 2: 14(. فهل قال يوسف أن ذلك ال ميكن أن يحدث 
ألنه يُْؤِمن بأن خطة خالص البشر البد أن تتم دون احلاجة 
اليقينية  العقالنية  باألسباب  أخذ  أم  إلى مصر  للهروب 

وانصرف إلى مصر؟   
بولس الرسول: وقف به مالك الرب وقال له ال تكون خسارة 
نفس واحدة منكم )276 شخص( إال السفينة ومع ذلك 

عندما شرع النوتية في الهروب من السفينة، قال بولس 
إن لم يبق هؤالء في السفينة فأنتم ال تقدرون أن تنجوا 
ويتناولون  الصيام  عن  ميتنعوا  أن  اجلميع  من  والتمس 
طعاما ألن ذلك يكون مفيدا لنجاتهم وأخذ خبزا وشكر 
وكسر وابتدأ يأكل. فهل قال بولس أنه لن يأخذ باألسباب 
العقالنية اليقينية للنجاة ألنه يُْؤِمن بانه ال تكون خسارة 
ارة أو األكل؟ )اعمال 27(.  نفس واحدة فال داعي إلبقاء البحَّ

املبدأ الثاني: ال جترب الرب إلهك  
الشيطان  قال  حينما  اجلبل  على  الشيطان  جتربة  في 
بك  مالئكته  يوصي  أنه  مكتوب  ألنه  املسيح:  للسيد 
يحملونك  األيدي  على  طريقك  كل  في  يحفظوك  لكي 
لئال تصطدم بحجر رجلك )مز 91( كان رد املسيح عليه 

قاطعا: مكتوب أيضا ال جترب الرب إلهك )متي 4( 
العقائد  ولكن  دائما  ويتغير  تغير  الطقس  الثالث:  املبدأ 

اإلميانية تبقي ثابتة
ما ال يعلمه املعظم وهي حقائق قد تبدو صادمة للبعض 

ولكنها صحيحة وتساهم في حل املشكلة: 

وشكر  كاسا  )املسيح(  تناول  ثم  األخير:  العشاء  في 
اقتسم  وعليه  بينكم.  ما  واقتسموها  هذه  خذوا  وقال 
التالميذ محتويات الكأس )الدم املسفوك من أجلنا هذه 
هي العقيدة الثابتة والتي ال تتغير( أما كيف اقتسموها 
فهذا هو الطقس القابل للتغير، فاألرجح أن التالميذ قد 
اليهودي  الفصح  عشاء  الن  كؤوسهم  في  اقتسموها 

التقليدي كانوا يستخدموا فيه أكثر من كأس.  
 أنه في التقليد القبطي األرثودوكسي القدمي كان التناول 
يتم عن طريق غمس الكاهن للجسد في الدم ثم يسلمه 
في يد املتناول ليتناوله بنفسه. ولكنه ولزيادة في احلرص 
على قدسية اجلسد والدم، ولعدم درايتهم بقابلية العدوى 
التناول األرثوذكسية إلى  في ذلك الوقت، تغيرت طريقة 
في  التناول  طقس  عن  تختلف  -والتي  اآلن  عليه  هو  ما 

وذلك  الصحية-  للقواعد  مراعاة  واألكثر  الكاثوليكية 
رغم اتفاقهما في العقيدة اإلميانية الثابتة للتناول. 

املبدأ الرابع: أهمية اخلضوع للسلطة والدولة والتي متتثل 
هي بدورها لقرارات العلماء من األطباء 

للسالطني  نفس  كل  لتخضع  بولس  معلمنا  يقول   
والسالطني  اهلل  من  اال  سلطان  ليس  ألنه  الفائقة، 
الكائنة هي مرتبة من اهلل. )رومية 13( فمن أهم قرارات 
 - أكثرها  وما  التنفسية  العدوي  ملنع  األطباء  علماء 
ومنها اإلنفلونزا املوسمية وااللتهاب الرئوي ونزالت البرد 
األخرين  واآلن اخطرها هو COVID19  هو عدم مشاركة 
التباعد  أدواتهم خاصة ما يدخل منها إلى الفم، وأيضا 

البدني وعدم املصافحة باليد والتقبيل.  
أهمية  وهنا  لقيصر”  لقيصر  ما  “إعطوا  اجملد  رب  ويقول 
تغيير الطقس التزاما مبا تطلبه الدولة ممثلة في علمائها 
أيضا  )ومنها  مواطنيها  صحة  على  حفاظا  األطباء  من 
للصالة،  العبادة  دور  في  التجمعات  واآلن  التقارب  منع 
ومنع مصافحة وتقبيل األخرين في قبلوا بعضكم بعضا 
 - التناول(  أدوات  األخرين  مشاركة  ومنع  مقدسة  بقبلة 
وأعطوا ما هلل هلل فتعجبوا منه )مرقس 12( وهنا ما هلل 
على  املواظبة  بضرورة  اإلميان  وهي  الثابتة  العقيدة  هو 
األخرين  ومحبة   - التباعد  على  االحتفاظ  مع   - الصالة 
على  واملواظبة   - وتقبيلهم  ملصافحتهم  احلاجة  دون   -
 - املسيح  السيد  ودم  جسد  تناول  في  املؤمنني  اشتراك 
دون احلاجة ملشاركتهم نفس األدوات ودون احلاجة النتقال 
ومالمستها  األخرين  فم  إلى  متناول  فم  من  الكاهن  يد 

للعاب املتناولني . 

املبدأ اخلامس: أهمية العمل بالعلم والتدقيق 
يقول الكتاب: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا ال يجلس 
أوال ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله )لوقا 14( 
فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء 
إخوتي  يا  جهتكم  من  متيقن  أيضا  نفسي  وإنا   )5 )أف 
أنكم أنتم مشحونون صالحا ومملوؤن كل علم. )رومية 15( 
فاآلن نحن نعلم )بالعلم( عن الطقوس التي ميكن أن تؤدي 
إلى انتشار األمراض التنفسية وعلينا جتنبها وتغيرها مبا 
ميكننا من االستمرار في ممارسة العقائد اإلميانية الثابتة 

دون املساهمة في انتشار األوبئة . 

يغير  ولن  لم  موثقة  براهني  بغير  االدعاء  السادس:  املبدأ 
احلقائق العلمية 

ادعى بعض األساقفة األقباط التي نحبهم ونحترمهم - 
عن غير قصد- )وبل وعدد من رجال الدين في كل العقائد 
األخرى( وبدون براهني موثقة أن طقوس العبادة لم يحدث 
أن تسببت في أية أمراض بل على العكس تطرد فيروسات 
الكورونا وغيرها من األمراض - وقد شاهدنا مناذج كثيرة 
على التلفاز ال أحب أن أكررها - ومن هذه الطقوس الصالة 

اجلماعية والقبالت املقدسة باملصافحة واملالمسة وحتى 
التقبيل وطقوس التناول. ولهؤالء أحب أن أنبههم بروح 

احملبة ونبراس العلم: 
األقباط  األمراض  تصيب  ال  فهل  علميا  مثبت  هذا  هل 
وامللحدين؟  اخملالفني  فقط  وتصيب  املؤمنني  من  وغيرهم 
العدوى  أن طرق  من  موثقة  علمية  بتجارب  وهل حتققوا 
الصحية علميا؟  الطقوس غير  تلك  لم تتضمن ممارسة 

بالقطع اجلميع يعلم أن ذلك لم يحدث. 
وأزيدكم من الشعر بيتا في أثناء أوبئة الطاعون كان كل 
العبادة  دور  إلى  االجتاه  الشعب  من  يطلبون  األديان  رجال 
ذلك من  اإللهية؛ فكان  املعونة  اجلماعية لطلب  للصالة 
أهم أسباب انتشار أوبئة الطاعون والذي حصد في أحد 
أوروبا.  سكان  ونصف  العالم  سكان  ربع  املتكررة  أوبئته 
عن  خاطئة  فكرة  عليه  تسلطت  الباباوات  أحد  أن  بل 
القطط؛ والتي بسببها امتنع الناس في أوروبا عن تربية 
القطط مما قلل من أعدادها فتكاثرت الفئران مبا حتمله من 

براغيث مما ساهم في زيادة انتشار أوبئة الطاعون.  
من هنا يتضح أنه ال وسيلة ملواجهة األوبئة الفتاكة بل 
من  والعلماء  العلم  باتباع  اال  التنفسية  األمراض  وكل 
األطباء فقط دون غيرهم - وليس رجال الدين - وااللتزام 
في  األطباء  بأهمية  اجملد  رب  أقر  وقد  بقراراتهم.  حرفيا 

مجابهة املرض.   
لنفسك  حتبه  ما  لألخر  حتب  إن  واألهم:  السابع  املبدأ 
)االخر(  متاثل وصية محبة اهلل: حتب جارك  التي  الوصية 

كنفسك
بهاتني الوصيتني يتعلق الناموس )الكتاب( كله واألنبياء 
اخلاطئة  الطقوس  فانه مبمارسة بعض  )متي 22( وعليه 
صحيا فإنك ال تعرض نفسك فقط للخطر الذي حتى وإن 
إرتضيته لنفسك - وِفي هذه احلالة ليس ذلك من حقك 
وعليه  جسيم  خلطر  واجملتمع  األخر  أيضا  تعرض  فأنت   -
اإلميان املسيحي ألنك قد أسقطت  فأنت قد خرجت عن 

الوصية األعظم.
والتي  القبطية  الكنيسة  قيادات  من  املطلوب:  واآلن 
البابا  قداسة  رأسهم  وعلى  حكمتهم  في  جميعا  نثق 
رائعة  وقدوة  مثال  جميعا  أعطوا  وقد  الثاني  تواضروس 
في التفهم وااللتزام مبا أملته على العالم أجمع ظروف 
حد  وإلى  العالم  له  يتعرض  الذي  اخلطير  اجلامح  الوباء 
إغالق الكنائس. واملطلوب اآلن هو تغيير طقوس املمارسة 
أو  تتغير  لن  والتي  الثابتة  اإلميانية  العقائد  من  لبعض 
بالقواعد  تلتزم  طقوس  إلى  الطقوس  تلك  بتغيير  تتأثر 
األطباء  العلماء من  بإرشادات  نلتزم فيها  التي  الصحية 
القيادات  هذه  تضطر  ال  وحتى  وايضاً  كامال،  التزاما 
شئون  على  القائمني  باؤامر  بااللتزام  قسرا  القبول  إلى 
القيادات  التغيير حق أعطاه رب اجملد لهذه  اجملتمع. وهذا 
ما  كل  لكم  أقول  احلق  يقول:  اجملد  فرب  الكنائسية 
السماء، وكل ما  األرض يكون مربوطا في  تربطونه على 

حتلونه على األرض يكون محلوال في السماء )متي 18(.

هوامش:  
في  العبادة  ودور  الكنائس  إلغالق  السابق  األحد  في 
العالم كله، قام أحد كهنة الكنائس الكبيرة في تورونتو 
بإعطائهم  للتناول  تقدموا  مما  عدد  لطلب  باالستجابة 
التي ارتضوها  اجلسد والدم املقدس بالطقوس الصحية 
قام  ثم  التقليدية،  بالطريقة  األخرين  مناولة  مت  بينما 
بعد انتهاء القداس باالجتماع مع جلنة طبية معتبرة من 
بتلك  االلتزام  يجب  أنه  أقررت  والتي  الطب  أساتذة  كبار 
للتناول الحقا وقد  املتقدمني  الطقوس الصحية لعموم 

لقى ذلك ترحيبا كبيرا من اجلميع. 
وِفي النهاية فاني أكرر وأنبه أنني ال أطالب بتغيير أي من 
بتغيير  بل  األرثوذكسي،  إلمياننا  الثابتة  اإلميانية  العقائد 
طقوس  العقائد إلى  هذه  من  بعض  ممارسة  طقوس 
معلومات.  من  لنا  أتيح  ما  مع  تتناسب  سليمة  صحية 
بني  فرق  هناك  بانه  والعقالء  احلكماء  يتفهم  أن  وأثق 
وبني   - كثيرا  تغير  وقد   - التغيير  يقبل  الذي  الطقس 
العقائد اإلميانية الثابتة التي ال تتغير وعليه فلن يؤثر ذلك 

التغيير إطالقا في اإلميان املسيحي األرثوذكسي. 
الرأي أوال أن يقرأ ما كتبت  واطلب ممن يختلف معي في 
العلمي  رأيه  على  ويعرض  معي  يتواصل  أن  ثانيا  كامال، 
دون سباب وإهانة يكسر به أول هذه املبادئ املسيحية - 
وهي من قال ألخيه رقا يكون مستوجب اجملمع ومن قال يا 
أحمق يكون مستوجب نار جهنم متي 5، وانا أرحب بكل 
اختالف يستند للعلم وسأرد عليه فاختالف الرأي لم ولن 
يفسد للود قضية. وأسال رب اجملد للجميع دوام الصحة 

وزوال غمة COVID19 واخذ احلذر من تكرارها.   

  :COVID19 تداعيات

العامل بعد وباء COVID19 لن يكون هو العامل قبله )1(

ا.د. ناجي اسكندرالطق�ض متغري والعقيدة ثابتة

الــNotice of Assessment  هو التقرير الذي ترسله 
الضريبي  االقرار  استالمها  بعد  الضرائب  مصلحة 
T1  والذى توضح فيه املصلحة موقفها من االقرار 

املقدم لها. وترجع أهمية هذا التقريرالى انه:
الضريبي  موقفك  يوضح  الذي  الوحيد  املستند   -1
امام اية جهة حكومية او غير حكومية فهو علي 
سبيل املثال املستند الذي يطلبه البنك عند طلب 
لو طلب  أو سيارة  قرض LOAN سواء لشراء منزل 

. OSAPقرض ألوالدنا في اجلامعات
2- املستند املطلوب عند جتديد الكارت الصحى أو 

عند تقدمي طلب اجلنسية أو كارت األقامة.
3 املستند الذي يحدد لك املبلغ املسموح لك لشراء 

.RRSP الـــ
وعلى الرغم من أهمية هذا التقرير أال أننى الحظت 
يستلمه  البعض  بل  بقرائته  اليقوم  معظمنا  أن 
ويحفظه دون قرائته. لذا أردت أن ألفت انتباه السادة 

القراء الى أهمية قراءة هذا التقرير.
يحتوي الNotice of Assessment   على عدة أجزاء: 

-
1- جزء خاص بالشكر على تقدميك اإلقرار الضريبي.
ويسمى  منك  املقدم  لإلقرار  بسيط  ملخص    -2
اخلاص  واملبلغ  السطر  رقم  فيه  ويظهر   Summary

به
املقدم  االقرار  على  متت  التي  للتغييرات  -3-شرح 
التوفير  أضافية خاصة بحساب  وكذلك معلومات 

Tax Free Saving Account املسمى بـــ
واحلد  التقاعد  بحساب  خاصة  معلومات   -4
 RRSP وهو  املستقبل  فى  للشراء  املسموح 

 Contribution Limit
5 -الرقم السرى اخلاص للتعامل On Line املسمى 

. Web Access Code بـــ
 Summary :اجلزء األول

يحتوي هذا اجلزء على عدة سطور لكل سطر رقم 

ووصف ومبلغ يلخص ما قدمناه في االقرار الضريبي 
وما يهمنا هو آخر سطرين الذي يبني ما إذا كان لك » 

.”Zero“ أو ”Balance owing“أو عليكRefund“
وهنا يجب علينا التأكد من أن هذا املبلغ »مطابق« 
عدم  حالة  وفى  الضربني  االقرار  فى  قدمناه  ملا 

املطابقة يتم مراجعة اجلزء الثاني.
 Explanation اجلزء الثاني: وهو شرح ألسباب التغيير

 of Changes and Other Important Information
وهنا تشرح املصلحة األسباب التى مت على اساسها 
اسباب  هناك  الضريبى  االقرار  فى  األرقام  تغيير 
اليك  تصل  لم   T5 أو    T4 تكون  ما  وغالبا  كثيرة 

ولكنها وصلت الى مصلحة الضرائب.
من  البد  معلومات  على  أيضا  اجلزء  هذا  ويحتوي 
احلق  لك  يكون  مستحقات  باية  تتعلق  معرفتها 
فى خصمها من الضريبه فى املستقبل ومتراكمه 
 Net Capital Loss - مثل:  املاضيه  السنوات  من 

 Unused Tuition
لشراء  به  املسموح  احلد  شرح  وهو  الثالث:  اجلزء 
 RRSP  2016  Your باملعاش  اخلاص  األستثمار 

 Deduction Limit
احلد  لك  يبني  حيث  جدا  هامة  معلومة  وهى 
املسموح لالستثمار في معاش التقاعد( شراء الـــ 
RRSP ( لكى تتجنب دفع غرامة الشراء بأكثر من 
احلد املسموح به . وجتد أيضا ميعاد استحقاق اجلزء 
املسحوب من هذا احلساب لشراء أول منزل وهو ما 

.Home Buyer Plan يسمى
اجلزء الرابع: 

تشمل  عامة  معلومات  اجلزءعلى  هذا  ويحتوي 
هذا  على  األعتراض  أردت  أذا  لك  املكفولة  احلقوق 
التقرير وكذلك بعض املعلومات اخلاصة بالغرامات 
نلقى  أن  اجلميع  من  أرجو  ولهذا  التأخير.  وفوائد 
 Notice of الـــ نظرة ونعطى بعض الوقت لقراءة 

 Assessment

ارشادات ضريبية

 كيف تقرأ تقرير مصلحة الضرائب عن الدخل
notice of assessment

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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إن معمودية الكنيسة املقدسة هي أول سر 
في اإلميان املسيحي الذي يَدخل باإلنسان إلى 
الكنيسة  في  عدد  بال  الذي  املسيح”  “سر 
املقدسة. فرغم أنه اتفق على حتديد األسرار 
في الكنيسة بسبعة أسرار، إال أن الكنيسة 
هي سر في ذاتها هو “سر الكنيسة”. فهي 
“جسد املسيح” حيث يُسَتعلَن “سر املسيح” 

الغير محدود.
فاملعمودية هي أول سر في اإلميان املسيحي 
على  أساساً  يقوم  املسيحي  اإلميان  ألن 
اجلديد.  اإلنسان  ولبس  القدمي  اإلنسان  خلع 
بشري،  بجهد  يتم  ال  واللبس  اخللع  هذا 
املعمودية  في  اهلل  لروح  سري  عمل  هو  بل 
اإلميان  ال ميكن فصل  فإنه  لذلك  املسيحية. 
ألنهما  املسيحية  املعمودية  عن  باملسيح 

واحد “َمن آمن وأعتمد خلص”. 
 3 كولوسي  في  يكرر  املقدس  الوحي  إن 
أن  التكوين،  أعلنه في بدء سفر  حقيقة ما 
قصد اهلل من خلق االنسان هو أن يكون على 
ان يبلغ منتهي قصد  “صورة خالقه” بهدف 
على  االنسان  يصير  أن  وهو  بعد،  فيما  اهلل 
صورتنا  على  االنسان  “نخلق  خالقه:  مثال 
كشبهنا”. هذا هو تأله االنسان الذي أخفق 
مه املسيح ابن اهلل  ادم في الوصول إليه فتمَّ

بتجسده. 
قد  اإلنسان  عليها  اخمللوق  اهلل  صورة  إن 
دخلته  التي  الشيطان  بصورة  تشوهت 
بسقوط آدم. فصار اإلنسان ذو بشرية عتيقة 

دعيت “أنسان اخلطية”.

وبهاء  اهلل  “صورة  هو  اهلل  ابن  املسيح  وألن 
الصورة  أصل  فهو  جوهره”،  ورسم  مجده 
سفر  بحسب  عليها  اهلل  خلقنا  التي 

التكوين واآلية في كولوسي 3.
جتسد  بأن  ِخلقتنا  تشوه  املسيح  فأصلح 
ولبس جسدنا. فرجعت طبيعتنا إلى أصلها 
أخذها  التي  بشريتنا  املسيح  لبس  عندما 
منا. بل وأكثر من ذلك، احتدت الصورة بأصلها 
املسيح.  لبسها  التي  بشريتنا  في  اإللهي 
املسيح  جتسد  في  االنسان  خليقة  فبلغت 
ملء  “قامة  وهو  منها،  اهلل  قصد  منتهي 

املسيح”.
 ،3 آية كولوسي  في  الكذب  من  التحذير  إن 
بالكذب  اإلنسان  غواية  على  الطريق  يقطع 
من  القصد  منتهي  حتقيق  بأن  أخرى  مرة 
خلقته ومن وجوده - أن يكون على مثال اهلل 
“تأله اإلنسان” - هو أمر بشري وفي استطاعة 
اإلنسان مبعزل عن اهلل مصدر األلوهة ذاتها. 
فاآلية تؤكد أن تأله االنسان ال يتحقق إال من 
خالل اخلليقة اجلديدة في املسيح يسوع في 

املعمودية وليس بعمل وجهاد بشر.
ألحد  ليس  اجلنني.  يشبه  اجلديد  اإلنسان  إن 
يصير  حتى  تدرجه  في  أو  خلقه  في  فضل 
االصل  بحسب  يوم  كل  ينمو  كامالً  إنساناً 
الذي فيه. فهذه نعمة وليست بفضل جهد 
بشر أو أعمال إنسان. وكما قال املسيح “ومن 
علي  يزيد  ان  يقدر  )جهاد(  أهتم  إذا  منكم 

قامته ذراعاً واحداً )نعمة(”.
اآلية  ربطت  كيف  القارئ  عزيزي  الحظ 

العتيق  واالنسان  األعمال  بني   3 كولوسي 
ربطت  بينما  أعماله“.  مع  العتيق  “اإلنسان 
“ولبستم  اخلالق  مبعرفة  اجلديد  اإلنسان 
صورة  حسب  للمعرفة  يتجدد  الذي  اجلديد 

خالقه”.
يسوع  املسيح  في  لنا  اجلديدة  اخلليقة  إن 
)التأله(، ليس إلنسان فضل فيها بجهده أو 
الذهن  تفتح  جتديد  نعمة  هي  وإمنا  أعماله. 
بالكلمة في اإلجنيل “يتجدد للمعرفة”، ليبلغ 
وإلى قامة ملء  املسيح  الى منتهي معرفة 
املسيح “وليس من أعمال كي ال يفتخر أحد”. 
املقدس  للكتاب  مطالعتنا  بعد  اخلطأ  فمن 
مثالً أن نعتبر أنفسنا “باحثني” عن اهلل، وإمنا 
يبحث  الذي  هلل”  وقابلني  “مستقبلني  نحن 

عنا.
إن املسيح يتراءى في انساننا “انسانه اجلديد” 
فينضح  امللكوت  طريق  في  مسيرتنا  خالل 
فالنعمة  والشكر.  واجلهاد  احملبة  بأعمال 
تنشئ اجلهاد، واجلهاد هو خادم النعمة ألنه 

يحرص على النعمة لئال تفوت اإلنسان.
فهناك  هذا،  املسيح  منهج  بخالف  أما 
نفسه  التاريخ  ويعيد  واخلداع.  الكذب  يكون 
بغواية  أبواه  سقط  كما  االنسان  فيسقط 
خدع  ألنه  الكذاب”.  وابو  “الكذاب  الشيطان 
بينما  اهلل”  مثل  “تصيران  بقوله  وحواء  آدم 
هو يفصلهما عن اهلل ويحثهما ليسعيا إلى 
التأله املوعود به “نخلق االنسان على صورتنا 
كشبهنا” باملقدرة الشخصية واجلهاد وليس 

بالنعمة... والسبح هلل.

وكالعادة،  مهرطق!!  لكنه  قائال:  صرخ 
وما هي  املعتادة،  االسئلة  بسؤاله  اقوم 
كتبت  وأين  بها؟  علم  التي  الهرطقة 
لم  وملاذا  الكنيسة؟  رد  وما  قيلت؟  أو 
تعبيرك  حد  على  النه  الكنيسة  حترمه 
احلوار  ويكمل  فيصمت  مهرطق!! 
سيد  يكون  والغضب  عينيه  بنظرات 
املوقف النه خسر املباراة. هذا هو احلوار 
الذي يثيرالغثيان في كل مرة أذكر فيها 

قتله  الذي  فودة  فرج  قاتل  اخرى  مرة  أرى  وكأني  املسكني.  متى  األب 
ألنهم قالوا له أنه كافر ويجب أن يقتله، وهو ال يعلم عنه شيئا. فهم 
ايضا من قالوا له ان األب متي مهرطق وهو ايضا ال يعلم عنه شيئا!!  
لست من هواة مدح االشخاص او التغني بسيرتهم حتى ولو كانوا من 
القديسني، ألن كل إنسان له ما له وعليه ما عليه. فلن أقنعك، عزيزي 
القارئ، بصحة تعليم والهوت األب متى املسكني، فهذا ليس هدفي. 
بل سأدعوك أن تتخلي حليظة عن مبدأ األحادية الفكرية، وتفكر معي 
بشكل منطقي، فيما قدمه هذا األب العظيم للكنيسة، خصوصا 
أننا نحتفل بتذكار نياحته هذا الشهر.  فأغلب الرافضني لكتاباته هم 

ضحايا هذه االحادية الفكرية، كما إنهم يخسرون الكثير. 
لقد كانت كتابات األب متى، مبثابة النافذة التي فتحت على العالم 
الذي  العقم  من  فترة  بعد  وذلك  األصيل،  اآلبائي  الشرقي  الالهوتي 
أصاب املكتبة الالهوتية لكنيسة اإلسكندرية ملدة طويلة. قام األب 
تدريسه  يتم  الهوتيا  مرجعا  تعد  التي  مبؤلفاته  املكتبة  بإثراء  متي 
كورسات  إحدى  في  عنه،  بحثا  أعددت  وقد  الالهوت!!  كليات  في 
املاجيستير، وذلك بناء على طلب أحد األساتذة )الذي يتبع الكنيسة 
لآلسف،  ألنه  الرجل  هذا  عن  أكتب  يومها:  لي  قال  الذي  الروسية(، 

أغلب األقباط ال يعرفون قيمته احلقيقية. 
 لقد استعاد األب متى، بكتاباته، أهمية الروح القدس وعمله داخل 
النفس، وذلك في الوقت الذي كان من يتحدث عن الروح القدس يتهم 

بالهرطقة! 
الروح  املُعزِّي  هو  واالبن،  اآلب  عطايا  أعظم  كتبه:  إحدى  في  فيقول 
الروح القدس هو أعظم العطايا؟ ألنه واحد مع  القدس. وملاذا يكون 
إلى  ابنه  أن أرسل اهلل  أنه بعد  اآلب واالبن. وكأنه بالضرورة احلتمية، 
أن   ،)5  :2 )1تي  الوسيط األعظم بني اهلل واإلنسان  الذي صار  العالم 
م االبن بواسطة دالَّته الُعظمى لدى اآلب وُقرْبه الشديد باإلنسان،  تقدَّ
ليكون  اآلب،  عند  من  األعظم  املعزِّي  هذا  يُرسل  أن  اآلب  من  وطلب 
اإلنسان بالنهاية ذا صلة حياتية وكيانية باآلب واالبن والروح القدس، 
حيث ال ِغَنى قط عن أيِّ واحد منهم ألنهم واحد. بعد ذلك مباشرًة 
استعلَن لنا يسوع املسيح أعظم أسرار اآلب واالبن والروح القدس بأْن 

، وأنا فيكم« )يو 14: 20(. قال: »أنا في أبي، وأنتم فيَّ
وحدتنا  ثم  واالبن  اآلب  وحدة  للغاية  سرِّية  بصورة  استعلَن  وهكذا 
للغاية  السرِّي  الوحدة  عامل  فإن  وبالضرورة،  وطبعاً  واالبن،  اآلب  في 
الوحدة  واآلب. هذه  املسيح  في  دنا  يُوحِّ الذي  فهو  القدس،  الروح  هو 
التي نالها اإلنسان، َمْدخلُها االبن الذي أخذ جسده بالروح القدس من 
العذراء مرمي. ونحن جند االبن يربط حفظ وصاياه واإلميان به، كشرٍط 
للدخول في االبن، ودخول االبن فينا، وبالتالي الروح القدس الذي طلبه 
املسيح علناً من اآلب ألجلنا كشخٍص قائٍم بذاته، ميكث معنا ويكون 
الطريق،  وقائد  رفيقاً  يكون  بأن  معنا  ميكث  فهو   .)17  :14 )يو  فينا 
واالبن.  اآلب  يُحيينا مع  بأن  فينا  ويكون  الرب يسوع،  والطريق هو هو 
وأسماه املسيح »ُمعزِّياً آخر« نظراً ألنه هو - أي املسيح - هو املعزِّي 

األول لإلنسان.
وهذا السرُّ الذي نكشفه اآلن ونستعلنه: أي أنَّ االبن في اآلب، ونحن 
نْقُربه  الالهوت،  أسرار  أعظم  هو  20(؛   :14 )يو  فينا  واالبن  االبن،  في 
برهبة وهيبة وانفتاح إميان، بقلب خاشع ونفس منحنية، لنقبَل هذه 

احلقيقة التي هي حقيقة احلقائق في الالهوت املسيحي.
واالبن  اآلب  في  األبدي  وميراثه  نصيبه  ليْقَبَل  للقارئ،  ذلك  ونقول 
والروح القدس، وهو السرُّ القائم في املعمودية املقدسة، التي نتقبَّل 
فيها ميالدنا الروحي اإللهي في اآلب واالبن والروح القدس. فاملسيح 
ملُعزٍّ  األخيرة، فسلَّمنا  للمرة  السماء  إلى  ملا صعد  يتاَمى  يتركنا  لم 
سه  آخر ميلؤنا ملئاً، يُعلِّمنا احلق اإللهي، ويقودنا في الطريق الذي أسَّ
املسيح بجسده على الصليب، ويفتتح فينا حياًة هي حياة املسيح، 
لنا في كل  وتوريثاً  أبدّياً خلالصنا  تأكيداً  فيه وهو فينا،  لنصير واحداً 
مخصصات االبن ومجده. واحلقيقة األخرى التي علينا أن نستعلنها 
للقارئ أنَّ اآلب نفسه تبنَّانا، فصار هو أبانا األقدس )كتاب: مع املسيح، 
جزء 2، 24 يوليو 2005م(.   هذا هو األب متى املسكني، الذي قال املطران 
جورج خضر، مطران كنيسة الروم األرثوذكس، عن كتابات األب متى، 
كتاب  بفضل  وذلك  قبطي”،  كتاب  على  الروم  يتتلمذ  مرة  »ألول  أنه 
 .)9 الكتاب صفحة  )راجع مقدمة  املسكني.  لألب متى  الصالة  حياة 
اراء املثقفني ودارسي الالهوت عن دور األب  فحينما أقرأ هذا، وأسمع 
متى في احياء الالهوت اآلبائي لكنيسة االسكندرية، أنفجر ضاحكا 

الني أتذكر صديقي الغاضب الذي مازال يصرخ: إنه مهرطق!! 

دعوة للتفكير املنطقي   
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

“ال تكذبوا بعضكم على بعض.. إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعماله.. ولبستم 
اجلديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه” كولوسي ٣

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )11٣(

عيد  هو  للعنصرة  السابق  اإللهي  الصعود  عيد 
حتييه الكنيسة في كل عام بعد انقضاء أربعني 
يوماً على قيامة السيد املسيح له اجملد. ويعتبر 
العيد من األعياد السيادية في الكنيسة اجلامعة 
التي حتتفل به في كل عام بفرح وابتهاج عظيم 
مثال  على  البشارة  نشر  ملسيرة  واستكماالً 

تالميذ يسوع الرسل األولني. 
يوم  هو  العنصرة،  عيد  يليه،  الذي  العيد  ويعتبر 
ميالد الكنيسة األم في القدس، التي تسمى أم 
الكنائس كلها، كنيسة القيامة وكنيسة الروح 
القدس، لذلك يحيي املكرسون العنصرة في هذا 
اليوم على اختالف مراتبهم الكنسية وفي كافة 
والقداديس  الصلوات  العالم  حول  كنائسهم 
إذا  املؤمنني.  الكنيسة  أبناء  بذلك  ويشاركونهم 
ما نظرنا إلى كل من صعود املسيح له اجملد وحلول 
الروح القدس على الرسل، فإن يوم العنصرة لم 
يكن يوماً عادياً في تاريخ الرسل والكنيسة، بل 
األولى  الكنيسة  حياة  في  مفصلياً  يوماً  كان 
وانطالقها. وتروي األناجيل األربعة حكاية يسوع 
كيف ظهر بعد قيامته لتالميذه في العلية، التي 
فيها  وانعموا  الكنيسة«  »سدة  فيما  أصبحت 

مبواهب الروح القدس بعد صعوده إلى السماء. 
ورغم ألم الفراق الذي انتاب التالميذ، يوم الصعود، 
أيام  بعد عشرة  تلقوها  التي  العلي  فإن مواهب 
قد مألت قلوبهم، فرحني مهللني محملني بنعم 
هو  الصعود  عيد  إن  نالوها.  التي  القدس  الروح 
حلياة  األخير  واليوم  اجمليد  الفصح  حصاد  متتم 
يسوع على األرض باجلسد، يجعلنا نرى في ذكرى 
الكبيرة  والرموز  التجليات  العظيم  اليوم  هذا 
نتأمل  بفرح. كما  العيد  لنحيا مع هذا  واجلليلة 
في عيد العنصرة بحلول الروح، لننال قوة ونعمة 
متى  قوة  »ستنالون  لتالميذه  يسوع  قال  كما 
شهوداً  لي  وتكونوا  عليكم  القدس  الروح  حل 
في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وحتى 

أقاصي األرض« )أع 8:1(.
 وتأتي أهمية عيد الصعود وإحياء ذكرى االحتفال 
به للتأكيد من جديد بأن يسوع القائم من املوت 

بصعوده إلى السماء قد أمت عمل الفداء اخلالصي، 
وقت  وحان  البشر،  جلميع  أجله  من  أرسل  الذي 
عودته  حني  إلى  السماوي  اآلب  حلضن  رجوعه 
مرة أخرى كما قال: »وأما اآلن فأنا ماض إلى الذي 
أين متضي«  يسألني  أحد منكم  وليس  أرسلني، 
لندرك  تأتي  به  االحتفال  واهمية   .)1:16 )يوحنا 
جاء  يسوع،  لتمجيد  جاء  كما  الصعود  أن  متاماً 
نعم  البشرية.  وخالص  خالصنا  لتحقيق  أيضاً 
البشرية التي أجلسها يسوع عن ميني مجد اهلل 
القائمني  بكر  عرش  على  ليتربع  بجسده،  اآلب 
بصعوده.  البشرية  الطبيعة  وبكر  بقيامته، 
لتالميذه  يسوع  فراق  ومؤملاً  صعباً  كان  نعم 
خائفني  كانوا  أنهم  في  شك  وال  الصعود،  يوم 
سيتصرفون  كيف  يعرفون  وال  الفكر  ومشتتني 
أشبه  وما  األيام،  هذه  في  متاماً  مثلنا  بعده.  من 
الصعود  ذكرى  نعيد  ونحن  باألمس!  اليوم 
وألم  الصعود  فرح  بني  ما  مضطربة  ومشاعرنا 
والعالم  بل  نحن،  كم  نتساءل  زلنا  وما  الفراق، 
بأسره اليوم، أصبحنا ال نعيش النقيضني بعدل 
عن  وبعيدين  أكثر،  احلزن  بل  واحلزن«  »الفرح 
وجود  إلى  ماسة  وبحاجة  القدس  الروح  مواهب 
على  نتغلب  لكي  اهلل،  ومخافة  ومحبة  حكمة 
الذي  والكراهية  واحلقد  والرعب  واخلوف  األلم 
هذه  عن  بعيدين  نحن  نعم  قلوبنا.  في  تعشش 
املواهب ولكن سنبقى نسأل أنفسنا نحن الذين 
ماذا  يسوع؟  وكالم  االجنيل  عيش  على  تتلمذنا 
نستطيع أن نفعل بهذه العطايا ومواهب الروح 
القدس جميعها نحن املعمدين باملاء والروح؟ هل 
فهمناها أم حفظناها؟ أم ماذا يا ترى؟ ولكن اليوم 
مبا أنه يوم عيد بامتياز دعونا نشاطر التالميذ وال 
بقلوب  باحتاد  ونصلي  نحتفل  ألن  فرصة  نفّوت 
مؤمنة وخاشعة، بفرح وبحرارة متخطني جميع 
آالمنا وأوجاعنا ومخاوفنا لنترجى ونطلب من اهلل 
الوطن  شهداء  أروح  تصعد  أن  صعوده  عيد  في 
الكراهية  بنيران  املضرم  العالم  هذا  وشهداء 
القديسني،  الشهداء  حيث  أرواحهم  ولتكون 
والعالم،  املعذب  الشرق  هذا  على  السالم  ويعم 

ناظرين إلى السماء بفرح وابتهاج لكي حتل نعم 
الروح القدس علينا وعلى هذا العالم رغم احلزن 
القلوب  تنير  الشموع علها  الفراق حاملني  وألم 

والعقول املظلمة. 
القديس  يقول  كما  أيضاً  مجد  يوم  وألنه 
أبيفانيوس: »أن هذا اليوم هو مجد بقية األعياد 
وشرفها ألنه يتضح أن الرب أكمل في هذا العيد 
اآلب  يسوع  مع  لنفرح  العظيم«.  الراعي  عمل 
أفراح  إلى  أحزاننا  القادر على حتويل  املعزي  احملب 
حتى  تالميذه،  يترك  ولم  خرافه،  ينسى  ال  الذي 
وهو في السماء، قبل أن مينحهم مواهب وعطايا 
هي  التي  احملبة  بروح  ويزودهم  القدس  الروح 
في  زوادتهم  لتكون  والبركة  والعزاء  أعظمهم، 
مسيرة حياتهم على األرض. وليس أجمل من أن 
نردد ختاماً مع الليتورجيا السريانية ونقول: يوم 
تزلزلت األرض، يوم  والدته، فرحت مرمي، يوم مماته، 
صعوده،  يوم  اجلحيم؛  ظلمات  تزعزعت  قيامته، 

اغتبطت السموات، فليتبارك صعوده.

أهمية عيد الصعود اإللهي
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فنلندا

معجون اأ�شنان من اخل�شب

العلماء في جامعة تركو  اليوم! فقد توصل   لن تسوس األسنان بعد 
مادة  بإضافة  التسوس  ضد  أسنان  معجون  ابتكار  إلى  الفنلندية 

الزيليتول التي تقلل فعالية جراثيم الفم املسببة لتسوس األسنان.
التجارب  وجترى  اخلشب!  من  استخلصت  املادة  هذه  أن  والطريف 

الستخدامها بديالً عن السكر مع بعض املشروبات!

الت�شيك

ق�شر لالأطفال

ملحقات  إحدى  وهو  لألطفال  قصراً  التشيكية  السلطات  خصصت 
ألوان  كل  املكان  هذا  في  الصغار  يجد  وهناك  نفسها.  براغ  قلعة 

التسلية من العاب ومسارح ودور عرض ومطاعم.
   الذين يقومون باخلدمة في هذا القصر من الصغار أيضاً!

ايطاليا

كورونا ي�شرب حرفة »هدايا امللوك«.. 

والأمل �شياح البندقية

تسبب احلظر الشامل، الذي فرضه انتشار فيروس كورونا املستجد في 
إيطاليا، في توقف العمل كلياً أو جزئياً في ورش صناعة قوارب اجلندول 
التقليدية مبدينة البندقية، إذ أصبحت صامتة وهي تواجه خطر الزوال 

مع تراجع أعداد العاملني في هذه احلرفة النادرة.
عندما أجنز اإليطالي كاناليتو رسومه البانورامية للمدينة العائمة في 
القرن الـ18 كانت ورش صناعة تلك القوارب التي تعرف بـ«سكويري«، 
 4 إال  البندقية  في  يتبق  لم  لكن حالياً،  األرجاء،  منتشرة في مختلف 

منها فقط.
يقول روبرتو دي روسي، أحد احلرفيني التقليديني القالئل املتبقني الذين 
للملوك:  هدايا  قدمياً  كانت  التي  الطويلة  السوداء  القوارب  يبنون 

»البندقية بدون هذه القوارب قامتة وال معنى لها«.
يبلغ طول القارب أكثر من 10 أمتار وعرضه 1.38 متر ويزن 600 كيلوجرام، 
ويتألف من 280 قطعة من اخلشب من 8 أنواع مختلفة من األشجار من 

بينها البلوط واألرزية واجلوز والكرز والزيزفون واألرز.
ويتم شراء هذه القوارب حصرياً من قبل سائقي اجلندول الذين يدفعون 
مالكها  مع  يتكّيف  بشكل  منها  كل  وتصمم  يورو،  ألف   50 إلى   30

اجلديد ووزنه.
ويوضح دي روسي: »وردتنا طلبات من عدد قليل من محبي هذه القوارب 

من الواليات املتحدة وأملانيا واليابان«.
وكانت هذه القوارب التقليدية تعد هدية مناسبة للملوك، فكان يهدي 

حكام البندقية بعضها مع سائقيها إلى ملوك.
الرابع عشر الفرنسي بعضاً من قوارب  وذات مرة قدموا للملك لويس 

اجلندول ليقوم بجولة في القناة الكبرى لقصر فرساي.
عانى  وقد  املياه،  في  الرومانسية  للجوالت  مؤقتة  نهاية  الوباء  وضع 

القطاع جراء اإلغالق ما أدى إلى ابتعاد السياح وتضرر القوارب.

اليابان

طوكيو حتيي 

الأطقم الطبية 

بعرو�س جوية

في سماء زرقاء صافية، قدمت 6 
إمبالس«  »بلو  سرب  من  طائرات 
للقوات  التابع  اجلوية  للعروض 
اجلمعة،  طوكيو،  فوق  اليابانية 
التحية لألطقم الطبية العاملة 
ملكافحة  األمامية  اخلطوط  على 

جائحة كورونا. 
التمريض من على أسطح املستشفيات ورفعوا  ولوح األطباء وأطقم 

هواتفهم احملمولة اللتقاط صور للطائرات أثناء حتليق السرب.
شويتشي ميكامي املتحدث باسم مستشفى إبارا في طوكيو، يقول: 
»عملنا حتت ضغط طيلة الشهور األربعة املاضية. وجاء العرض لرفع 

معنوياتنا«، بحسب وكالة رويترز.
العدوى  حاالت  في  وسريعة  مفاجئة  زيادة  جتنب  في  اليابان  وجنحت 
بفيروس كورونا حيث ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون أن البلد سجل 16 

ألفا و759 إصابة و882 وفاة مبرض كوفيد19-.
»الكثير  اجلوي:  العرض  قبيل  قال  كونو،  تارو  الياباني  الدفاع  وزير  وكان 
من الناس ومنهم األطقم الطبية يعملون بجهد للحيلولة دون انتشار 

فيروس كورونا. نريد التعبير عن احترامنا وتقديرنا لهم«.

�شبوت فريكن

منذ الع�شر احلجري

احمليط  في  فريكن  شبوت  بجزيرة  األثرية  املنازل  أحد  في  عثر 
أن  على  الدليل  قدمت  أثرية  حتفة  على  الشمالي،  املتجمد 
املنزل  تاريخ  يعود  العصر احلجري.  منذ  قائماً  احليتان كان  صيد 
التي عثر عليها  الثالث قبل ميالد املسيح، واللوحة  إلى القرن 
القدامى  الصيادون  رسم  وقد  اجلليدي  احلجر  من  مصنوعة 
صيده،  عملية  أثناء  في  جداً  كبير  بحري  حليوان  صورة  عليها 

ورجح العلماء املتخصصون أنه حوت.
لتلك  املعالم  أحد  اللوحة  على  عثر  حيث  األثري  املنزل  ويعتبر 
اجلزيرة التي تعتبر من أبعد املناطق الشمالية التي كان يأهلها 
الناس القدامى، وفي تلك األزمنة لم تكن تلك املنطقة جزيرة إذ 
كانت اليابسة حتتل بحر بارتسوف في النرويج وكانت ملتحمة 

بالقارة األوربية وكان املناخ أفضل بكثير مما هو عليه اآلن.

الوليات املتحدة

كورونا يفر�س زواج »النظرة 

الواحدة«.. ل وقت للتعارف

سبعينيني   )19 )كوفيد-  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  دفع 
أمريكيني إلى تسريع اخلطى إلمتام زواجهما، بعدما خرجا سوياً 

ملرة واحدة. 
أرديل  زوجها  بيد  متسك  وهي  عاماً(   72( ديلك  ليندا  تقول 
هوفسكيالند )78 عاماً( »في الظروف العادية، لكنا ما زلنا في 

مرحلة املواعدة«.
عام  في  اآلخر  نصفه  كالهما  خسر  اللذان  الزوجان  التقى 
2019، في أواخر فبراير/شباط في كنيسة السالم اللوثرية في 

ألكسندريا قرب العاصمة األمريكية واشنطن.
علّي،  التحية  ألقى  الكنيسة.  في  التقينا  »لقد  ديلك:  تروي 
فيما  ذلك«،  بعد  املكان  تنظيف  في  تساعدنا  ثم  به  أعجبت 
في  إنَّه  سابق  حضري  نقل  مهندس  وهو  هوفسكيالند  يقول 
إلى  أخرى »كنا جنلس  التالي وخالل مناسبة كنسية  األسبوع 

الطاولة نفسها، وقد حظينا بفرصة للتحدث أكثر«.
يضيف: »اتفقنا على موعد لتناول الغداء، وخرجنا لتناول الغداء 

مرة واحدة، إنه املوعد الوحيد الذي توافر لنا«.
البقاء  إلى  السكان  احمللية  السلطات  دعت  بيومني،  ذلك  وبعد 

في منازلهم ملكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل.
القواعد،  احلب سيخالفان  يكن طائرا  لم  إلى سّنيهما،  ونظرا 
وقال هوفسكيالند: »أدرك كالنا أننا في حاجة إلى شريك«، وما 
كان من ديلك إال أن انتقلت للعيش مع شريكها اجلديد بال تردد.

أثناء وجودهما في الكنيسة خالل مراسم دينية، متلك الزوجني 
األولى  املرة  في  به  شعرا  الذي  نفسه  العاطفي  االندفاع 
مني  طلبت  هل  لها:  »قلت  هوفسكيالند:  ويحكي  للقائهما، 
للتو أن أتزوجك؟«، قائالً إنَّه ال يتذكر حقاً من اتخذ اخلطوة األولى.

اخلامتني،  إلى متجر مجوهرات لشراء  الفور  ويتابع: »ذهبنا على 
إغالق  قبل  األخير  اليوم  في  عليهما  احلصول  من  متكنا  وقد 

املتجر«.
يشاهدون  واألقارب  األصدقاء  كان  فيما  اخلامتني  الزوجان  وتبادل 
في  األصدقاء  أحد  أن  حتى  »زووم«،  تطبيق  عبر  الزفاف  حفلة 
افتراضياً  شاهداً  ليكون  الليل  منتصف  في  استفاق  أستراليا 

على هذا احلدث.
تقول  السبعينيني،  زوّجت  التي  الكاهنة  شيرشليت،  سارة 
ممازحة فيما تضع كمامة: »في التقاليد املسيحية.. أنت تقوم 

بأكثر األمور حماقة«، لتمسح دمعة عن وجهها.

ال�سويد

قرية كاملة للبيع بـ7 ماليني دولر

تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف سوق العقارات على مستوى 
تفرض  لم  حيث  السويد،  في  مختلفا  يبدو  الوضع  لكن  العالم، 

السلطات سياسة اإلغالق الكامل. 
وذكر تقرير لشبكة سي إن بي سي األمريكية أن قرية سويدية صغيرة 
مليون   70 بنحو  للبيع  عرضت  العافية،  قرية  أو  برون«  بـ«ساترا  تعرف 

كرونة سويدية، أي 7.3 مليون دوالر.
وتقع ساترا برون في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، ويعود 
سكارج  صامويل  الطبيب  اكتشف  عندما   ،1700 عام  إلى  تاريخها 
مصدر مياه في القرية، واشترى املنطقة احمليطة بها، ثم بنى مستشفى 

وكنيسة، ومنطقة سكنية
في تلك احلقبة لقيت عيون املياه الطبيعية انتشارا واسعا بني الناس، 

حيث اعتقد الناس آنذاك بقدراتها الصحية والعالجية.
انتشرت األقاويل بشأن »القدرة العالجية« ملياه العيون في قرية »ساترا 
برون«، حيث جذبت كبار رجال الدولة للسكن هناك وبناء منازل صيفية 

على أراضيها، والتي مت التبرع بها ألصحاب األرض.
القرية  مياه  من  للشرب  البلدة  لزيارة  الدعوات  يتلقون  الضيوف  وكان 
يوميا، حيث توجد هناك أيضا حمامات باردة ودافئة، والتي آمن الناس 

بقدرتها على عالج االضطرابات النفسية.
تنتشر القرية نفسها على ما يقرب من 60 فدانًا، مع 84 فدانًا أخرى من 

األراضي غير املطورة املدرجة في الشراء.
مت تسجيل ساترا برون وجميع عقاراتها كشركة محدودة، مما يعني أنه 
العقارات جوناس  لوسيط  وفًقا  األجانب،  املشترين  قيود على  توجد  ال 

مارتينسون، الذي وصف بنية القرية بأنها »رحلة عبر الزمن«.
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The COVID-19 pandem-
ic has challenged resi-
dents and businesses in 
Markham.
I continue to hear from 
too many small business 
owners who are unsure if 
they will make it through 
this crisis. They are find-
ing it impossible to ac-
quire federal support, 
which is why Conserva-
tives continue to put for-
ward constructive solutions to fix 
the gaps in the government’s finan-
cial support programs.
We have had several successes so 
far.  Thanks to the persistence of 
Conservatives and small business-
es, the Canada Emergency Wage 
Subsidy (CEWS) was increased 
from 10% to 75%.  We also pressed 
the government to expand the eligi-
bility criteria for the $40,000 Can-
ada Emergency Business Account 
(CEBA) loan and the Canada Emer-
gency Response Benefit (CERB) so 
that more Canadians qualify.
However, we know there is still 
much more to do. Conservatives 
continue to call for a new pro-
gram to match students with jobs 
in Canada’s agriculture and agri-

food industries, includ-
ing fish and seafood. We 
have also proposed that 
the government refund 
GST remittances made 
by small businesses over 
the last twelve months.  
And we are calling on 
the government to make 
the CERB more gener-
ous and more flexible so 
that Canadians are not 
penalized for returning to 

work.
In the meantime, residents can help 
by supporting our local businesses 
while following the advice of health 
officials. Join me in shopping local 
and supporting our retailers. In ad-
dition, every Wednesday is Canada 
Takeout Day. I encourage every-
one to support a local restaurant on 
Takeout Day if you are able.
On the other side of this crisis, it 
will be the success of small, local 
businesses that will put Canada on 
the path to prosperity once again.

Sincerely, 
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Support for Small Business 

Does the Holy Spirit 
convict every human 
being of their need for 
salvation through Jesus 
Christ; Or does the Holy 
Spirit only convict the 
elect of God (i.e. those 
who have accepted the work of the 
Holy Spirit)? Also, what happens to 
those who have not even heard of 
Christ? Is the Holy Spirit convict-
ing them; or is it our duty to preach 
the Gospel of Christ to them first so 
the Holy Spirit may convict them?

One of the roles of the Holy Spirit 
is to lead unbelievers to the faith. 
The Holy Bible says, “no one can 
say that Jesus is Lord except by the 
Holy Spirit” (1 Cor 12:3). This hap-
pened to Cornelius the Gentile when 
God’s Spirit worked in him and even 
gave him gifts and led him to faith. 
So, unless the Holy Spirit works in an 
unbeliever, he cannot attain faith. It 
is up to the individual to accept or to 
quench the Holy Spirit and His work.
I wonder if in our present time there 
is still anyone who has  not yet heard 
of our Lord Jesus Christ; and if so, 

what is the percentage in 
relation to the world pop-
ulation and the number of 
Christians in the world? I 
believe that the percent-
age is really minimal. It 
is definitely our duty to 

go preach the gospel and evangelize. 
This was our Lord Jesus Christ’s com-
mand to His disciples before ascend-
ing into the heavens “Go therefore 
and make disciples of all the nations, 
baptizing them in the name of the Fa-
ther and of the Son and of the Holy 
Spirit, teaching them to observe all 
things that I have commanded you; 
and lo, I am with you always, even to 
the end of the age. Amen” (Mt 28:19-
20). However, God has given every 
individual the free choice to accept 
or reject the Holy Spirit. The Spirit 
of the Lord moved the heart of Fe-
lix the governor who, on hearing St. 
Paul speak about righteousness, self-
control and the judgment to come, be-
came afraid; and instead of accepting 
the works of the Holy Spirit, he said 
to St. Paul “Go away for now; when I 
have a convenient time I will call for 
you” (Acts 24:25).

Q&A 
The Holy Spirit

- 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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If you›re in need of some strength today....

God’s love for us is truly never-
ending. The Bible is a wonderful 
place to turn to when you feel 
down or need encouragement. 
Even if you are not Christian, I 
can assure you that these verses 
will make you feel at peace and 
comforted.  
 
The Bible is FULL of amazing 
things....but I can only type so 
many here. For now, let’s start’s 
with some of my favourites. 

“Trust in the Lord with 
all your heart and lean 
not on your own un-
derstanding” (Proverbs 
3:5) 
 
-how beautiful is this? When 
you are feeling like you don’t 
know what’s going on in your 
life...TRUST. Let go and realize 
that God - who knows all and 
sees all - has your back. He will 

never leave you. Don’t hurt 
your head or heart wondering...
just leave it to Him.

“Be anxious for noth-
ing, but in everything 
by prayer and supplica-
tion with thanksgiving 
let your requests be 
made known to God. 
And the peace of God, 
which surpasses all un-
derstanding, shall guide 
your hearts and minds 
through Jesus Christ” 
(Philippians 4:6-7) 
 
-WOW! Don’t worry 
about anything - just give 
it to the Lord. He will 

not leave you in a phase 
of uncertainty. His peace 
is all we need. All you 
have to do is ASK Him 
to take over, to give you 
guidance and comfort - 
and He will do just that.

“Being	confident	of	
this, that he who began 
a good work in you will 
carry it on to comple-
tion until the day of 
Christ Jesus” (Philip-
pians 1:6) 
 
-this verse is amazing! It 
reminds us that God has 
a plan for us, even when 
we don’t see it or un-
derstand why things are 
happening the way they 
are. Remember that you 
have a God who holds 
you in His hands. One 
day, it will make sense.

“I can do all things 
through Christ who 
strengthens me” (Phi-
lippians 4:13) 
 
-if you needed some strength 
today....here it is! We often rely 
on our own strength, and we fail 

to realize that God alone can do 
ALL things. It is He who can 
truly overcome anything, and 
this is why we ought to reach 
out to Him. Don’t depend on 
yourself - give it to Him, and 
watch His glory work in your 
life.
..And there are SO many more 
wonderful verses in the Bible 
that I will be sharing over the 
next few posts. Even if you 
are not religious, having these 
verses on your mind helps you 
feel comfortable and at peace. 
Know that you are NOT alone. 
Know that you will get through 

this struggle, this challenging 
time, and this difficult situa-
tion. I pray that you find peace, 
strength, joy, and perseverance 
in these verses...always remem-
ber that when life knocks you 
down on your knees, you are 
in the perfect position to pray!

Contact tracing, along with testing, 
is an important part of the manage-
ment of any pandemic. People who 
might have been exposed to the vi-
rus should be tested immediately. 
If they have the virus, then people 
with whom they have been in con-
tact should be notified and tested as 
well. Those who are infected can 
then completely isolate themselves 
so as to avoid spreading the disease 
further. 
Until recently, the only option for contact tracing involved 
people identifying those with whom they had been in con-
tact and/or venues keeping track of those who had attended 
certain meetings or events. This traditional form of tracing is 
very labour intensive, prone to error, and liable to raise pri-
vacy issues because it requires people to identify themselves 
in all situations. Notwithstanding these drawbacks, for a long 
time the only alternative to traditional tracing was general 
isolation, which is even more costly, prone to error, and intru-
sive. So arguably, from a health standpoint, traditional tracing 
is better than no tracing at all.
For this pandemic, there is an emerging third option – digital 
contact tracing. This is where our cell phones are used to track 
those with whom we come in contact , so that when a per-
son tests positive, those with whom they have been in contact 
can be notified. If fully deployed, this method is much less 
labour intensive or prone to error. It also potentially entails 
fewer privacy issues than traditional contact tracing. Tradi-
tional contact tracing requires that I keep track of all of the 
people that I am in contact with, and that I “sign-in” for any 
public event I attend. Digital contact tracing doesn’t require 
any person to know what events I am attending or who I am in 
contact with – it can simply involve the transmission of data 
between phones which have been close to each other. 
Those concerned about digital contact tracing worry that the 
government could access this data and use it for other pur-
poses. This is why, while recognizing the value of contact 
tracing, we need to ensure that appropriate safeguards are in 
place. 
For all the potential issues with tracing in a country like Can-
ada, the issues are much greater in less free countries, espe-
cially for minority populations. Imagine the situation of a per-
spective Christian convert, in certain parts of the world where 
changing your religion is considered a crime. The process of 
exploring conversion under those circumstances is harrowing 
enough, without the added presence of contact tracing tools. 
Here in Canada we can use these tools while demanding safe-
guards, but the dynamic can be much different in countries 
where those safeguards cannot exist. 
New technologies are very useful in the right hands, but can 
be very dangerous in the wrong hands. Therefore in addi-
tion to domestic safeguards, we must put greater pressure on 
technology companies to ensure that contact tracing does not 
morph into a new tool of oppression for authoritarian govern-
ments. 

Contact Tracing

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
A man describes his 
daughters, saying, 
“They are all blonde, 
but	 two;	 all	 brunette	
but	 two;	 and	 all	 red-
headed but two.” How 
many daughters does 
he have?

Answer for 
the last issue:
The letter N

By: 

Philo Girgis
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