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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

Condolences
Good News Journal 

offers its deepest sympathy and heartfelt 
condolences to 

Father / Abraam Kamal 
& his family 

and Father/ Pishoy Salama 
& his family 

For the departure of their father in law , 

Mr. Nagi Iskander. 
May the Lord repose his soul in the paradise of Joy and 

grant peace and comfort to the entire family. 
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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

العبور  قواعد  تخفيف 
األمريكية  احلدود  بني 
شمل  للم  والكندية 

األسر
...................................ص9

تقتل  حرام  بوكو 
سلسلة  في  العشرات 
على  جديدة  هجمات 

مسيحيي نيجيريا
................................ص 11

جلعل  تخطط  تورنتو 
الزامية  الوجه  أغطية 
النقل  وسائل  كل  في 

العام
...................................ص9

ألف   140 تشتري  كندا 
للدم  اختبار  جهاز 
األجسام  لفحص 

املضادة لكوفيد 19
...................................ص9

راأي املحـــــــرر

ت�سوراتنا عن اجلن�س

توجد ن�سو�ص �سريحة يف كل الكتب املقد�سة تخطئ وتنهي عن املمار�سات 

اجلن�سية بني املتماثلني يف اجلن�ص. ولأن هذه املمار�سات تتعار�ص مع الفهم 

الكال�سيكي للميول اجلن�سية الطبيعية بني الب�سر وكذلك مع الأنرثبولوجيا 

اآدم  وعالقة  اخللق  ق�سة  يف  تتمثل  التي  التقليدية  الأ�سرة  وفكرة  الكتابية 

بحواء فقد مت نبذها واعتبارها انحرافا �سلوكيا و�سذوذا عن العرف ال�سائع. 

املحظورات  كرثة  مع  اجلن�ص  اإىل  والأخالقية  الدينية  النظرة  �ساهمت  وقد 

العربية  الذهنية  يف  عنه  مبهمة  �سورة  تكوين  يف  والتحرميات  واملمنوعات 

كل  والفجور  بالعهر  يو�سم  اأ�سبح  وبالتايل  اخلطيئة،  وبني  بينه  ربطت 

والكثري من اجلهل حدث خلط بني  الوقت  اجلن�سية. ومع  باحلرية  مطالب 

حق  من  واأ�سبح  جنائية  جرمية  اجلن�سية  املثلية  فاأ�سبحت  والتجرمي  التحرمي 

اأي �سخ�ص له �سفة قانونية اأن يلقي ب�سخ�ص مثلي يف ال�سجن واأن ميثل به 

ثوابت  وال�سرف وحماية  الف�سيلة  الدفاع عن  با�سم  ينتهك عر�سه  واأن  بل 

الن�سانية  حقوقه  كل  فقد  للدين  مبخالفته  اأنه  معتربا  النهيار  من  املجتمع 

وا�سبح م�ستباحا.

فبال�سافة اإىل ما يعانيه عامة النا�ص يف بالدنا من قهر وفقر وا�ستبداد وقمع 

للحريات، جند ثقافة عفنة م�سوهة وليدة موروثات بالية عقيمة واأذهان بليدة 

م�سو�ص  مناخ  املجتمع.  علي  ت�سيطر  �سناديقها  خارج  اخلروج  عن  عاجزة 

هذه  على  بناء  الأفراد  على  ع�سوائيا  الحكام  فيه  ت�سدر  بالغوغائية  يت�سم 

والتقاليد  والعادات  الدين  بني  مرعب  مزيج  عن  عبارة  هي  التي  الثقافة 

على  بناء  ل  واملفرو�ص  واملرفو�ص  والواجبات  واحلقوق  واحلرام  واحلالل 

اأحكام القانون و�سننه. امل�سكلة الكربى هنا هي اأن هذا اخللط موجود لدى 

اأجهزة الدولة املنوط بها حفظ القانون وحماية املواطنني. من هنا -اأعتقد- 

تعقدت م�سكلة املثليني يف بالدنا اإذ مل يعد الأمر قا�سرا على اأن ينظر اليهم 

بل  والدين،  العرف  عن  �سذت  منحلة  فئة  باعتبارهم  وا�ستهجان  باحتقار 

اجل�سدي  العنف  ا�ستخدام  حد  اإىل  الأمر  ي�سل 

معهم وحماولة اإجبارهم غ�سبا على تغيري �سلوكهم 

اجلن�سي ليتما�سى مع �سلوك الأغلبية.

اإن اأوىل اخلطوات يف الطريق ال�سحيح هي الدراك 

الواعي لق�سور نظرتنا اإىل الأخالق. فنحن منيل اإىل املبالغة يف تاأثري العامل 

الأخالقي ولكننا ل نفهمه اإل من جانب واحد وهو اجلن�ص. وهذه الق�سوة 

التي نتعامل بها مع ق�سايا متعلقة يف ت�سوراتنا باجلن�ص لها دللت خطرية 

و�سرامة  احلرمان  ق�سوة  اإىل  راجع  باجلن�ص  مفرط  اهتمام  على  تدل  فهي 

حيث  افرادها  على  املحافظة  ال�سرقية  املجتمعات  تفر�سها  التي  القيود 

يتم  التي  الأ�سياء  ارتكاب  يف  العارمة  للرغبة  �سلبي   مظهر  هي  الق�سوة  اأن 

حترميها ومنعها. ومهما حاول املتخ�س�سون اأن يو�سحوا للعامة اأن الرغبات 

اجلن�سية لي�ست ق�سية اأخالق اأو دين اأو اإرادة بل م�ساألة تطورات بيولوجية 

وتفاعل هرمونات طبيعي قد يوؤدي منعه اأو قمعه اإىل ا�سرار نف�سية وع�سوية 

وبالتايل خلق �سلوكيات عدوانية ا�سا�سها الكبت يظل هناك من يتهم املثليني 

بالنحراف وي�سبههم باحليوانات يف عدم متكنهم من ال�سيطرة على غرائزهم 

والتحكم يف ميولهم.  

هناك فرق كبري بني اأن ترف�ص �سلوكا معينا لأنه ل ينا�سبك وبني اأن ت�ستبيح 

لنف�سك انتهاك الآخر وقهره والتنكيل بكرامته ب�سبب تبنيه لهذا ال�سلوك. 

لهم  تف�سح  واأن  الآخرين  اختالف  تقبل  باأن  يلزمك  نف�سه  املجتمع  مفهوم 

عندما  اإل  يتحقق  لن  العدل  القبول.  و  والحرتام  للتعاي�ص  بجوارك  مكانا 

تلك  حمو  يف  ن�ساهم  وعندما  والواجبات  احلقوق  يف  اجلميع  بني  ن�ساوي 

يف  املع�س�سة  ال�سوائب  اإزالة  على  ونعمل  واحلريات  للقيم  املختلة  الروؤية 

عقلية العامة لرن�سي اأ�سا�سات جمتمع �سوي وقوي يحمي اأقلياته لأنه يعي 

اأهمية دورهم يف حمايته من النهيار. 

دوال اأندراو�س
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في  االنتحار  ُمعدالت  ارتفعت  ملاذا 
هذا  يُكن  لم  بينما  الشاب  جيلنا 
اخليار مطروًحا للتفكير فيه – فضالً 
التي  األجيال  في  عليه-  اإلقدام  عن 
وآبائنا  أمهاتنا  أجيال  سبقتنا، 
أسرية  بظروف  بعضهم  مر  الذين 
قسوة  أشد  ومشاعرية  واقتصادية 
جيل  حًقا  نحن  هل  ظروفنا؟  من 
هزائمه،  على  ينتصر  أن  من  أضعف 

يُنهي  هزمية  بأكبر  »الهرب«  فيختار 
بخسارة  احلياة  هذه  في  مغامرته  بها 

ُمتعمدة؟
النصر  سُيسجل  انتحاره  أن  حًقا  يُصدق  بعضهم 
وقد  عامله،  قسوة  مع  حربه  في  ينشده  كان  الذي 
في  سبًبا  »ثوريًا«  يعتبره  الذي  القرار  هذا  يكون 
واأللم،  واحلزن  الذنب  من  بشيء  العالم  هذا  شعور 
لك  خطرت  قد  الساذجة  الفكرة  هذه  كانت  وإذا 
أنك  إخبارك  فيؤسفني  باالنتحار؛  فكرت  حني 
مخطئ، كل ما سيحدث أنهم قد يتداولون بعض 
مواقع  على  بصورتك  مرفقة  املُبتذلة  املنشورات 
أيام  خالل  أمرك  ينسون  ثم  االجتماعي،  التواصل 
لو  بينما  األرض!  هذه  على  تُكن  لم  وكأنك  قليلة 
أنك مازلت حًيا؛ ستظل الُفرص ُمتاحة أمامك دائًما 
إلزعاج كل أولئك املُتسببني بتعاستك، واالنتقام من 
في  للرغبة  تدفعك  التي  والظروف  األشخاص  كل 
ُمغادرة هذا العالم إلى األبد، ويا لها من لعبة لذيذة 
تستحق احلياة بحذ ذاتها، لعبة اختارها أعظم قادرة 
التاريخ على مر العصور، فخططوا وتكتكوا ودبروا، 
وحولوا العالم إلى مسرح عرائس ممتع بني أيديهم، 
بينما مغفل مثلك يرى مجد األمجاد في لف حبٍل 
رخيص حول قصبته الهوائية أو جترُّع كوٍب من املبيد 

احلشري!
وأوغاد  أشرار  من  العالم  هذا  في  كم  تعرف  هل 
تُغادر  الذي  أنت  ملاذا  وسفاحني؟  وُحقراء  ومجرمني 
هذا العالم ُمبكرًا بينما هم الذين يسرحون وميرحون 
الطيب  أنت  منك  باملُغادرة  أولى  هم  أليسوا  فيه؟ 
غيرك  كثيرين  أن  تعلم  أال  املُرهفة؟  املشاعر  ذو 
ورمبا  مئات  وأن  عليها،  وانتصروا  ظروفك  مبثل  مروا 
تُشبه  العالم يجتازون ظروًفا  اآلن حول  آالف غيرك 

النجاح،  يُحاولون  لكنهم  ظروفك 
ويفخرون  منه  سيتمكنون  وكثيرون 

بأنفسهم؟
أدراِك  »وما  اليائسني:  أحد  يقول  قد 
أمثالك  وأحزاننا؟  بؤسنا  مبدى  أنِت 
لكن  والتنظير،  الثرثرة  إال  يعرفون  ال 
الواقع وآالمه شيء آخر.. حني تصلني 
إلى قاع اليأس الذي غرقنا فيه قولي 
هذا الكالم!«.. أعرف، وغرقت في هذا 
القاع مثلكم مرَّات، قبل أن أكتشف أن 
أن  وقبل  أكثر،  العالم خيارات  في هذا 
أُدرك أن هذا النوع من اليأس قد يراود كل انسان ولو 
مرة واحدة في حياته لكن هناك من يهزمهم ومن 
أنني أعرف تلك املشاعر ما ضيعت  ولوال  يهزمونه، 
أنني ال  رغم  إنقاذك  الكتابة لك محاولة  وقتي في 
»وماذا  املُعتاد:  السؤال  يأتي  وأن  بد  ال  هنا  أعرفك.. 
الرغبة  تلك  عليِك  تُلح  تفعلني عندما كانت  ُكنِت 
القامتة بصورة جتعل من مواجهتها أو مراوغتها أمرًا 
الوقت  ذاك  في  كنت  أنني  هو  اجلواب  مستحيالً؟«، 
إلنسان  وبالنسبة  للنوم،  أذهب  كنُت  ببساطة-   –
طبيعي ُمعافى من االضطرابات العقلية؛ فإن حيلة 

النوم تنجح دائًما.
ُمساعدة  ميكنها  مهمة  أخرى  أمور  ثالثة  هناك 
هي  األولى  األزمة؛  تلك  جتاوز  على  اإلنسان 
مؤمًنا  تُكن  لم  وإن  فأنت  الروحانية،  االهتمامات 
وتسمع  الكون  هذا  حتكم  ُعظمى  إلهية  بقوة 
أو فلسفًة قادرة على  صوتك؛ يجب أن تعتنق مبدأً 
التواصل مع روحك وإشباعها، واخليارات هنا كثيرة 
لكنني لن أحتدث عنها جتنًبا ملا قد يؤدي إليه »سوء 
فهم« عامة الناس. الثانية هي االنشغال الدائم إلى 
تنَس مقولة  وال  بالتفكير،  درجة ال تسمح لعقلك 
األديب والفيلسوف جورج برناردشو: »إن سر الشعور 
لتتساءل عّما  الوقت  لديك  يتوفر  أن  بالتعاسة هو 
إذا ُكنَت سعيًدا أم ال؟«، وأخيرًا.. احلصول على بعض 
انسان  من  جتدها  لم  إن  واحملبة؛  االهتمام  مشاعر 
فحاول التواصل مع حيوانات أليفة ودودة أو نباتات، 
بالقبول من أهم أسباب  ألن اخلُذالن وعدم الشعور 
ضعف النفس البشرية وعدم قدرتها على الصمود 

واملقاومة.

االنتحار لي�س حاًل..

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

في  أمريكي  شرطة  ضابط  قتل  أن  منذ 
مينابوليس مواطن أمريكي من أصول أفريقية، 
لم  وكندا  امريكا  في  االحتجاجية  واحلركات 
تتوقف لوضع حد للعنصرية، وحتقيق املساواة 
بني البشر. إنه ألمر مثير للتفكير بجدية، كل 
لو  كما  فجأة  انطلقت  التي  املظاهرات  هذه 

كانت العنصرية أم ال يعلم عنه أحد.
بأن هناك سلوكيات  يعترف  وزراء كندا  رئيس 
يجب أن تتغير، عمدة مدينة مونتريال فاليري 
الشرطة  تعامل  في  متييز  عن  تتحدث  بالنت 
عن  يتحدث  ترودو  السود،  مع  املونتريالية 
السكان  الشرطة ألحد قيادات  سوء معاملة 
وغيرها   ... األصليني  كندا  اصحاب  األصليني، 
الوظائف  تقتصر  حيث  األمر،  من  وغيرها 
أو  األبيض  الرجل  على  املناطق  بعض  في 
عدم  من  بدءا  الكيبيك.  في  هنا  الكيبيكيني 
االعتراف بشهاداتك العلمية، على الرغم من 
أن وزارة الهجرة، وافقت على قدومك هنا بناء 
العلمية،  باملؤهالت  الرسمي  اعترافها  على 
التي تكبدت السنوات أنت واهلك في احلصول 
العمل،  سوق  بني  ما  هنا  شتان  لكن  عليها، 

واعترافات الوزارات احلكومية.
البشر  لون  االختالف  بسبب  ليس  العنصرية، 
سلبي  سلوك  العنصرية  الدين،  أو  العرق  أو 
هذا  مبمارسة  نفسه،  يتصور  شخص  ميارسه 
السلوك يحمي امتيازاته هو عشيرته، -حلوة 
عشيرته  مجموعة  يتذكر  ملن  دي-،  عشيرته 
الرغم  على  آخرين،  مواجهة  في  العنصرية، 
سواء  والدستور،  القانون  أمام  اجلميع  أن  من 
لكن  والواجبات،  احلقوق  بذات  ويتمتعون 
ممارسات  له  والثروة،  السلطة  زمام  ميلك  من 

وسلوكيات مغايرة.
لرئيس  الكبيرة  التصريحات  يفاجئني  لم 
وزراء كندا ترودو وكذلك رئيس وزراء الكبيبيك 
فرانسوا لوجو، وغيرهم من القيادات الكندية، 
على أعلى املستويات، التي أعلنت رفضها ألي 
سلوكيات عنصرية، ولكن هذه التصريحات، ال 
يجب أن تقف عند مستويات النشر اإلعالمي، 

بل يجب أن يتم تطبيقها على أرض الواقع. 
ويكفي أن تعرف أن كورونا غربلت العالم كله 
سلوكياته،  حيث  من  خاصة،  والغربي  عامة، 
فشل  حيث  املادية،  حقيقته  على  وكشفته 
على  التغلب  في  اآلن  حتى  املتقدم  الغرب 
هذا الفيروس. وكشفت مدى احلاجة للتعاون 
الكوني.  املستوى  على  اإلنساني  والتضامن 
الدول  سبيل  كان  بل  يحدث،  لم  هذا  ولكن 
العالم  دول  بقية  وتبعتها  املتقدمة،  الغربية 
حدوده،  غلق  إلى  جلأ  منها  كل  أن  النامي، 
العالم،  واالنفصال عن  الذات،  على  واالنكفاء 
لسكانه  العامة  الصحة  حماية  أجل  من 
ومواطنيه، علما بأن التواصل رمبا كان سيقود 

لنتائج أكثر فعالية.
دول  وبني  بينها  تعاون  أي  الصني  رفضت  ملاذا 
املتحدة  الواليات  وخاصة  املتقدم  الغرب 

وغيرها.  واستراليا  وكندا  وأملانيا  وبريطانيا 
البشر  بني  متارس  سلوكيات  ليس  العنصرية، 
سياسات  كذلك  هي  بل  فقط،  وبعضهم 
انغلقت  ملا  لنا  يفسر  وهذا  الدول.  بني  متارس 
من  معلومات،  أي  مشاركة  ورفضت  الصني، 
إلى  للوصول  الهادف  األبحاث  تقدم  أن  شأن 

عالج للفيروس اللعني.

املسيطر،  الطرف  جانب  من  العنصرية  هذه 
تواجه بدرجة من درجات الفوضوية املرفوضة 
من جانب الطرف املقهور، ورأينا هذا في بعض 
مظاهرات احملتجني، ملاذا تقوم بحرق مستودعات 
اآلالف  ومخازن شركات عمالقة تشغل مئات 
من البشر مثل أمازون، وملاذا تكسرون محالت 
البعض  ويقوم  العمالة  من  الكثير  تستوعب 
منكم بالسطو على املنتجات والبضائع فيها. 
االنتقام  تبرير لذلك غير سيكولوجية  ال أجد 

لدى الضحية واجلالد.
القادة السياسيني يجب أن يخرجوا من عباءة 
التصريحات االعالمية البراقة، التي ال تقدم وال 
تؤخر على أرض الواقع، لوضع عدد من القوانني 
بأن  الفعلية،  املساواة  حتقق  التي  والقرارات، 
متييز،  دون  للجميع  متاحة  الوظائف  تكون 
هي  املوضوعية  الكفاءة  تكون  أن  شريطة 
التي  االنتقائية،  الكفاءة  وليست  املعيار، 
بقية  وقنع  ملواجهة  ملصلحته  فريق  يحددها 

الفرق.
آالف  منذ  العبودية  مع  جاءت  العنصرية، 
إلى  األبيض  الرجل  ذهب  عندما  السنني، 
حتت  بالبشر،  وجاء  اجلنوبية،  وأمريكا  أفريقيا 
أراضيه  في  مجانا  ليعملوا  العبيد،  مظلة 
ومصانعه. إال أن الزمن تغير، وأعرف عنها قبل 
ذلك بقرون منذ دولة املدينة اليونانية وغيرها، 
اتخاذ قرارات فعلية للحد من  لكن يجب من 
احلديث  ألن  عليها،  القضاء  وليس  العنصرية، 
أمر ميتافيزيقي  العنصرية،  القضاء على  عن 
احلد منها من  الواقعي هو  واقعي، ولكن  غير 
أجل مجتمع أكثر عدالة، وأكثر احتراما حلقوق 

اإلنسان. 
رغم  الغربية،  اجملتمع  ان  عاقل  ينكر  وال 
من  بدرجة  تتمتع  تواجهها،  التي  التحديات 
مواجهة  عن  احلديث  في  والصدق  املصداقية 
العنصرية، ودفع مجتمع أكثر عدالة ومساواة 
عن  النظر  بغض  البشر،  حلقوق  واحتراما 
السؤال، متي جند  ويبقي  األولية.  اختالفاتهم 
الواقع، وهل ستكون  أرض  القوانني على  هذه 
لتحقيق  لتنفيذها،  زمنية  خطط  هناك 
في  خاصة  البشر،  بني  احلقيقية  املساواة 
هو  مثلما  املهاجرين،  تكوين  ذات  مجتمعات 
احلال في أمريكا وكندا واستراليا وغيرها، أمتنى 
هذا، ولنتابع ما ستكشف عنه األيام، أما أنها 
بحادثة  ارتبطت  تصريحات،  مجرد  ستكون 
مقتل جورج فلويد، وستخف حدتها وبريقها 

مع مرور األيام.

�شعارات مواجهة 

العن�شرية ... 

هل ن�سدق امل�سئولني؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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وبالسكتة  القلبية،  بالسكتة     حاولوا معنا 
الدماغية، لكن مصر هي العنقاء التي تنهض 

من رمادها حية قوية برّاقة!

لدفعنا  احملاولة؛  ميارسون  يزالوا  ما  أنهم  إال     
ما  وإال  العقلية..  السكتة  حافة  الى  دفعاً 
معنى هذه األخبار املتدفقة، واملتضاربة، والتي 
تتغير من حال إلى حال بني ليلة وضحاها، حتى 
لألمل،  الباب  نفتح  نتساءل: هل  ما  أننا كثيراً 
أم نغلقه أمام األخبار السيئة، أم: نتركه موارباً 

للتيارات الصاعدة والتيارات الهابطة؟

ألغت  صديقة  دولة  عن  خبراً  نقرأ  ألم     
براميل  إرسال  عن  وتوقفت  معنا،  تعهداتها 
هذا  يُکذب  آخر  خبراً  ثم  موانينا..  إلى  البترول 

اخلبر السيء، ويتهمه باملغروضية؟!

نهار،  ليل  التواصل،  وسائل  تصدعنا  وألم     
بترولية متتالية، جتعلنا،  اكتشافات  بأنباء عن 
للبترول..  املصدرة  الدول  مصاف  في  بالتأكيد، 
ثم أنباء مغايرة، حتكي عن تعاقدات جديدة مع 

بعض الدول املنتجة للبترول؟!

   وألم نضج بالشكوى من دولة عظمى؛ ألنها 
الحق،  وقت  في  ثم  وإذالننا..  تركيعنا،  حتاول 
وزير  مع  يتحدث  وهو  خارجيتنا،  وزير  نشاهد 
خارجية هذه الدولة، التي تناصبنا العداء، وهما 

يناقشان القضايا ذات اإلهتمام املشترك؟!

   وغيرها من األخبار، واألنباء، والتصريحات، ذات 
الوجهني، واللسانني!

املتضاربة مقصودة..  النشرات  إن مثل هذه     
واملقصود منها أن يتوقف العقل عن قبول أي 
خبر، أو تصريح؛ وبذلك ننعزل عن عاملنا، ومنوت 

واقفني!

   كنا في املاضي، نفتخر بشعار: “اخلبر مقدس 
والتعليق حر”.. لكن اآلن لم يعد اخلبر املقدس 
مقدساً، بينما ظل التعليق حراً إلى املدى الذي 
حتى  املهنية،  األخالقيات  كل  من  فيه  حترر 

أصبح كاللسان البذيء، الذي يعض نفسه!...

عـادل عطيـة

السكتة العقلية!لقاء

بع�ص  يعي�ص  زائفة  ونعرات  زائفة  واأحا�سي�ص  زائفة  بكلمات 

الكائنات يف جمتمع »املثاليكا« الزائف، جمتمع رغم اأن ظاهره 

وباطنه كالهما مف�سوح للعيان ولكنه يتبارى يف اأنكار �سورته 

احلقيقية التي ل تخفي على لبيب اأو حتى على غبي ، جمتمع 

اأحرتف النفاق با�سم الدين وبا�سم التدين وكل فرد فيه يعلم علم 

اليقني اأنه تدين م�سطنع بل و�سناعته ركيكة بالكلية، جمتمع 

»املثاليكا« جمتمع اجتمعت فيه كل متناق�سات احلياة، �ستجده 

تتباري  اأملجتمع  نقائ�ص  بينما  والكمال  الف�سائل  عن  يتحدث 

مع رذائله يف �سباق حمموم على جائزة الالمنطق املتماهي مع 

الزدواجية املتوطنة فيه ويف كل �سباق كهذا  يح�سل »مثاليكا« 

علي الكاأ�ص اأو على لقب الو�سيف يف اأ�سعف حال.

عن  نهار  ليل  يتحدث  »املثاليكا«  جمتمع  �سيدي  يا  �ستجد 

الإن�سانية  عن  يتحدث  �سوارعه،  يف  يجدها  ول  الأخالق 

وهي مفقودة يف جوانبه، جمتمع يتحر�ص باملراأة ويلومها على 

املراأة  وحرية  املراأة  وف�سل  املراأة  قدر  عن  يتحدث  ثم  اأنوثتها، 

ورغم كل هذا مطلوب من املراأة فيه األ تنده�ص اأو ت�ستكي!! 

عقيدة  كل  ينكر  وهو  العقيدة  حرية  عن  يتحدث  جمتمع 

خمتلفة عنه بل ومينع غريه من حقه يف ممار�سة �سعائره الدينية 

�سعائر  اأحدهم  مار�ص  اإذا  يهان  يعتربه  الذي  دينه  عن  دفاعًا 

والأكمل  الأ�سح  اأنها  تعتقد  طوائفه  كل  جمتمع  خمتلفة، 

ل  فهي  رجمها  اأو  هدمها  يجب  م�سوخ  ذلك  وغري  والأف�سل 

ت�ستحق احلياة!! جمتمع ل يغ�سب اإل اإذا كانت ال�سحية من 

بحق  ترتكب  اأخرى  ان�سانية  جمازر  تعنيه  ول  »دينه«  نف�ص 

اأ�سبحت  وقد  امل�ساواة  عن  يتحدث  جمتمع  عنه،  املختلفون 

يدر�سها  مناهج  واأ�سبحت  بل  والهواء،  كاملاء  فيه  العن�سرية 

الأطفال با�سم الدين!!  جمتمع اأ�سبح ميار�ص العن�سرية حتى 

داخل نطاق الأ�سرة الواحدة والبيت الواحد والعائلة الواحدة.

بحكم  قاتل  وجدت  اإذا  تتعجب  ل  »مثاليكا«  جمتمع  يف 

حمكمة يتحدث عن اأن منتقديه غري اأ�سوياء ول تتعجب اأي�سًا 

اأنه مل يق�سي فرتة عقوبته كاملة، ل تتعجب اإذا وجدت ظامل 

ومتحر�ص  الرحمة  عن  يتحدث  وقا�ص  العدل  عن  يتحدث 

وعلى  الفقرات  بني  راق�ص  واأعالمي  العفة،  عن  يتحدث 

يعظ  ل  ال�سيطان  »مثاليكا«  جمتمع  يف  الرق�ص.  عدو  ال�سا�سة 

فقط بل رمبا جتده �سيا�سيًا مرموقًا اأو نائب �سعب اأو رجل دين 

حالل  بل  حرامًا  يراه  ول  ال�سحت  ويرتبح  بالنفو�ص  يتاجر 

حالل، حتى الرتحم على املوتى عند جمتمع »مثاليكا« حمل 

خالف وجدال و�سجار وتبادل �ستائم، ففي جمتمع »مثاليكا« 

ل يجوز الرتحم على هذا فهو ن�سراين ول على هذه فهي مثلية 

ول على تلك فهي ملحدة ول على البهائي ول على ال�سيعي 

تطول  والقائمة  اليهودي  على  ول 

واجلنة  فالرحمة  خمتلف،  كل 

قاطني  بع�ص  على  ح�سريتان 

جمتمع »مثاليكا«.

اأركان  من  ركن  كل  يف  �ستجد 

ف�سائل  كتاب  »مثاليكا«  جمتمع 

اأو  كحلي  احلائط  على  معلق 

من  الزائر  نظر  تاأخذ  اأنتيكا  قطعة 

حبات  عظمة  ومن  احلجم  هول 

تراب ملقاة على كتاب مغلق مل ُيفتَّح منذ �سنني، يف جمتمع 

لن  مثله،  خاطئة  يرجم  اأن  يتورع  اخلاطئ  جتد  لن  »مثاليكا« 

امل�سيح،  ال�سيد  زمن  يف  حدث  كما  حلظة  يرتدد  لن  يرتاجع، 

اخلطية  من  نف�سه  �سيجد  فيهم  واحد  وكل  اجلميع  �سريجمها 

رافعًا  و�سريجمها  غلظة  بكل  معها  اأخطاأ  من  �سيتقدم  براء، 

�سعار »مثاليكا« بيد و�سعار دفاعه عن الدين باليد الأخرى ورمبا 

مت�سك  ومل  الفعل  ذات  فعلت  مثلها  خاطئة  الرجم  �ست�ساركه 

ملن  يوؤمن خمزون حجارة  مبت�سمًا  قريبًا  الدين  و�سيقف رجل 

اأنه  التلفاز  يف  نهار  ليل  ف�ست�سمع  �سيدي  تتعجب  ول  يرجم 

اأعظم واأطهر واأقد�ص واأ�سرف واأعدل املجتمعات يف الدنيا . 

 ، بحجر  ترمها  اأن  قبل  متهل  العظيم  »املثايل«  املجتمع  اأيها 

الن�سانية  الفطرة  عن  حدثني   ، اأوًل  ان�سانيتك  عن  حدثني 

التي  املحبة  قدر  عن  حدثني  الن�سان،  عليها  اهلل  جبل  التي 

بداخلك لكل كائنات املعمورة بال قيد اأو �سرط، حدثني اأيها 

املثايل الذي يعي�ص يف جمتمع »مثاليكا« عن كم )فرد( �ساعدته 

عن  حدثني  الدين،  يف  اأقمته  )فر�ص(  كم  عن  لي�ص  احلياة  يف 

عدد  على  حتدثني  ول  جائعًا  فيها  اأطعمت  التي  املرات  عدد 

عن  حتدثني  ول  لالآخر   حبك  عن  حدثني  �سيامك،  مرات 

تقولها  التي  الطيبة  الكلمات  عن  حدثني  للمع�سية،  بغ�سك 

اق�ساء  و  بالكره  اهلل  لدين  ن�سرتك  عن  حتدثني  ول  تكتبها  اأو 

الآخر ، ل ت�سعل بالك بجواز الرتحم على هذه اأو على تلك، 

ل يحتاج الإله كلمات ترحم من فم كاره لكل ما هو خمتلف، 

حمبة  تدخله  مل  قلب  من  ترحم  كلمات  عادل  اإله  يقبل  لن 

اجلميع دون قيد اأو �سرط، اأخريًا، يا جمتمع »مثاليكا« اأعلم اأن 

تت�ساجر على  اأن  قبل  )الرحمة(  معنى  يعرف   اأن  قلبك  على 

كلمات ترحم.

املقال  يف  جاء  ما  وبني  جمتمع  اأي  بني  ت�سابه  اأي  ملحوظة: 

ويتحمل  ال�سدفة  �سبيل  على  هو  مثاليكا«   « جمتمع  عن 

اأو  املجتمع نف�سه تكاليف ت�سليح نف�سه بنف�سه ولو بال�ستدانة 

بالقرو�ص.

مجتمع “مثاليكا” ... مجتمع يرجم ويرفض أن يترحم

بقلم: 

جورج مو�سى

هكذا 

تكون الأخالق 

�سواء  وكلهم  جدًا  متدين  �سعب  م�سر  فى 

فر�ص  يفوتون  ل  وم�سلمني،  م�سيحيني  كانوا 

حت�سبهم  العبادة،  دور  اإىل  يذهبون  عندما 

يتاأثرون  القدير.  اهلل  نداء  اإىل  يهرولون  مالئكة 

اأو  �سالة  اأ�ساعوا  اإذا  الأ�سى  ويعلوهم  بل  جدًا 

تخ�ص  موا�سيع  مناق�سة  وعند  يلحقوها،  مل 

عن  للدفاع  كا�سرة  اأ�سود  اإىل  يتحولون  الدين 

الآباء  عن  توارثوه  وما  الطائفة  ون�سرة  املعتقد 

من  �سمعوا  اأو  �سىء  �ساهدوا  واإذا  والأجداد. 

يتكلم بعقل ولكنة خمالفًا ملا يعتقدون يتحولون 

الن�سان  هذا  باأن  فتاوى  واأ�سحاب  ق�ساة  اإىل 

والق�سا�ص  معاقبته،  يجب  مرتد  اأو  مهرطق 

منه هذه هى اأهم مميزات اأبناء وطنى عن الدين 

جالله  جل  اهلل  معرفة  يف  حدودهم  واأق�سى 

فاأ�سبح كل اأبناء وطنى وكالء اهلل على الأر�ص. 

يبجلون من يخدعهم باأ�سم الدين والذى يزرع 

يكفره  اأو  �سانه  من  ويقلل  الأخر  كراهية  فيهم 

ووفقًا  ومرياثًا  حكرًا  اجلنة  اأو  ال�سماء  ويجعل 

اأنك  وحريتك  ده�ستك  يثري  وما  لتباعه. 

اأ�سا�سيات  عن  م�سرى  �سخ�ص  اأى  �ساألت  اإذا 

حتى  اأو  الديانة  هذه  يعتنق  هو  ملاذا  اأو  عقيدته 

ف�ستفاجئ  قراأن  اأو  اإجنيال  كان  �سواء  يقراأه  ما 

بجهاًل ُمطبق على كل امل�ستويات. وعند اأغلب 

اأدى  الذى  ما  هذا  ما  جُتن  اأن  فتكاد  امل�ستويات 

الدينية  ال�سطحية  بهذه  ال�سعب  يكون  اأن  اإىل 

نزع  ال�سحالة من  اإىل هذه  اأو�سلنا  من  املر�سية 

من نفو�ص واأرواح امل�سريني فطرتهم وطريقهم 

للحق  عقولهم  واإنارة  الدين  جوهر  معرفة  فى 

الإلهي. كيف حتول املجتمع املت�سامح دينيًا اإىل 

جمتمع منافق دينيًا متع�سب عقائديًا، من اأنتزع 

اإىل حقد  حب امل�سريني الزىل بع�سهم لبع�ص 

اأ�سود لعني ينتظر غلطة من الأخر حتى يفنيه. 

واأ�سبحنا كلنا منثل اأمام بع�سنا اأننا نحب بع�سنا 

والأيادي  اللحى  ُنقبل  مريرة  احلقيقة  ولكن 

ونحن ُنخبىء اخلناجر خلف ظهورنا. 

من  جزء  فجميعنا  الأ�سباب  عن  اأتكلم  لن 

اإليه  و�سلنا  ما  عن  �ساأتكلم  ولكنى  الأ�سباب 

اأن كان  فبعد  املزعوم  تديننا  ب�سبب  اأخالق  من 

اأ�سبح اجلار رمزًا للخيانة. فى زمن  اجلار يجري 

هو  يكون  فجارك  اأحدهم  �سافر  اإذا  ببعيد  لي�ص 

جارك  اأ�سبح  اليوم  تعود  حتى  لبيتك  احلامى 

البيت  اأهل  حتى  لديك.  �سىء  كل  فى  طامعًا 

قباًل عندما مير�ص اأحدًا كان اجلميع فى خدمته 

اليوم اإذا مر�ص قريبك اأو جارك اأو حتى اأخوك 

وتطالب  اإليه  الطعام  و�سول  حتى  متنع  فقد 

ب�سبب  الآن  يحدث  كما  اجلوار،  من  بطرده 

مع  متكاتف  فالكل  اأحدهم  توفى  واإذا  الوباء 

مينعون  اليوم  الظروف  متر  حتى  املتوفى  عائلة 

جرائم  اأكرث  ما  موتاهم.  دفن  من  العائالت 

وغريها  وغريها  والتحر�ص  والتنمر  الأغت�ساب 

نف�سه  له اجلبني فى جمتمع يقول عن  يندى  مما 

اأو  م�سجد  بناء  اأجل  من  وُيقاتل  متدين  اأنه 

العقل ويعادى  اأعمال  كني�سة ويرف�ص متامًا كل 

الأخذين  التنويريني  والأ�سخا�ص  الأقالم  كل 

اأن�ساف  اأف�سده  ما  اإ�سالح  مهمة  عاتقهم  على 

ووجدان  عقلية  فى  الدين  ورجال  املتعلمني 

فى  الأمل  اأن  اأعتقد  امل�سرى.  ال�سعب  واأرواح 

هوؤلء الأ�سخا�ص ليعيدوا الأو�ساع اإىل ن�سابها 

الطبيعى وي�سلون اإىل املحتوى احلقيقي للكيان 

امل�سرى احلقيقى الذى ومنذ بدء التاريخ يبحث 

عن الإله الواحد املحب الرحيم الروؤوف الذى 

يريد من كل النا�ص اأن يتحابوا واأن يكونوا على 

والأهم  والرحمة  والقدا�سة  احلب  فى  مثاله 

الأخالق 

بقلم: مجدي حنني

حملة تربعات للجالية القبطية مب�سي�ساجا 

لدعم امل�ست�سفيات �سد وباء الكورونا

في  القبطية  اجلالية  جنحت 
مسيساجا في القيام بحملة 
مستشفى  لدعم  تبرعات 
 Trillium Health Partners«
»غادة  وقالت   .»Foundation
السابقة  املرشحة  ملك«، 
دائرة  عن  احملافظني  حلزب 
»مسيساجا - ستريتسفيل« 
مبلغ  استطاعوا جمع  أنهم 
قليل  وقت  في  دوالر  ألف   32
في  الصحي  القطاع  لدعم 
يجب  والذي  مسيساجا 

علينا جميعاً مساندته نتيجة وباء »كوفيد - 19«. وشارك باحلضور عمدة مسيساجا »بوني 
كرومبي« ومستشار الدائرة »رون ستار« ، وعضو برملان أونتاريو »شريف سبعاوي«.   
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متارا سامسونوفا هي قاتلة متسلسلة قامت بجرائم بشعة جدا 
عشرين  مدار  على  روسيا  هزت  بجرائم  للجثث  ومتثيل  قتل  من 
عاما من بداية اول ضحاياها في 1995 وحتى القبض عليها في 
عام 2015، متارا من مواليد 1947، هي امرأة روسية ولدت وعاشت 

في سانت بطرسبرغ الروسية.
ال يوجد معلومات عن حياتها االجتماعية وهذا دليل انها كانت 
شخصية غير ملحوظة او مبعنى آخر كانت شخصية عادية مثل 

اي شخص اخر.
عاما   79 العمر  من  تبلغ  امرأة  قتل  في  لالشتباه  عليها  قبض 
اكياس  بدفن  بقيامها  اجليران  شاهدها  حيث  جسدها  وتشويه 
سوداء كبيرة في حديقتها اخللفية وقاموا بإبالغ الشرطة، وكان 

أول خيط للكشف عن جرائمها القذرة.
جثة  بقايا  على  وعثروا  منزلها  بتفتيش  الشرطة  قامت  حيث 
اخلاصة  دفتر مذكراتها  الى  باإلضافة  بشرية في حديقة منزلها 

والذي اعترفت فيه بجرائمها وقتلها ألكثر من 14 ضحية.
مشتبه  االن  وهي  غامضة  ظروف  في   2005 عام  زوجها  اختفى 
رئيسي في قتله، وكانت املعلومة الوحيدة عن حياتها الشخصية.

ويعتبر  )تشيكاتيللو(  يدعى  روسي  بقاتل  مهووسة  متارا  كانت 
االحتاد  عليه  يطلق  حيث  االطالق  على  مهووس  قاتل  أسوء 
الكثيرة  جرائمه  بعد  وهذا  الدماء  مصاص  لقب  السوفييتي 
جنسيا  عليهم  واعتدى  شخص   52 قتل  حيث  القتل  وطريقة 
وقام بالتمثيل بجثثهم عن طريق قطع ألسنتهم وتدمير طبلة 

اذانهم وغيرها من اجلرائم البشعة.
اعتقد احملققون ان متارا كانت مهووسة بالقاتل ده ألنهم اكتشفوا 
صديقتها  حتى  مذكراتها  داخل  عنه  كثيرة  وكتابات  اقتباسات 
الوحيدة )مارينا( وجارتها ملده 15 عاما اعترفت للشرطة ان تامارا 
كانت مهتمة جدا بالقاتل املهووس وجمعت معلومات كتير عنه 
على  مشت  انها  يعتقد  انه  حتى  جلرائمه  ارتكابه  كيفية  وعن 

نفس منهجه وطريقته...
حاجة  عنها  يعرفون  ى  واجليران  اجتماعيا  معزولة  كانت  متارا 
اجليران  بعض  الحظ  ولكن  جداً  معهم  التعامل  قليلة  وكانت 

فقد  انعزالها  بجانب  الغريب  متارا  سلوك 
قال أحد اجليران ان متارا كانت متشي عارية 
طول  منزلها  نوافذ  وبجانب  منزلها  في 
فترة العصر وكانت تتأكد ان اجليران رأوها 
عارية وفي بعض املرات كانت تبتسم لهم 

وتشير لهم بيديها!!!
اخر جرائمها والتي كانت اخليط لالمساك 
بها كان قتلها المرأة تدعى )أوالنوفا( وهي 
تعمل  وكانت  عاما   79 عمرها  بستانية 

مع متارا في حديقتها اخلاصة وكانت بتعيش معها، ومتارا كانت 
من  بشأن  معها  تشاجرت  يوم  في  ولكنها  اوالنوفا  مع  سعيدة 
يغسل اكواب الشاي فقامت اوالنوفا بالغضب من متارا واخبارها 
تامارا  شعرت  لألبد(.  واتركك  ارحل  سوف  منك  سئمت  )لقد 
عن  بتخديرها  فقامت  لها  صديقتها  ترك  من  واخلوف  بالغضب 
طريق وضع اخملدر في طعامها واعترفت بوضعها خلمسني قرص 

منوم في اكلها..
الي املطبخ  تامارا بسحبها  اوالنوفا بفقدان وعيها وقامت  بدأت 
وتقطيع جثتها باملنشار وفصل راسها ويديها وغليهم على النار 

ووضعت باقي اجلسد في اكياس بالستيكية وتخلصت منهم..
البستانية مدفونة في  اكتشفت الشرطة وجود اجزاء من جثة 
والضغط  التحقيق  ومع  عليها  القبض  ومت  تامارا  ازهار  مشتل 

اعترفت بكل جرائمها املذكورة في مذكراتها البشعة..
الشرطة لالن لم تكتشف اي معلومات عن ضحاياها الن تامارا 

كانت تكتب فقط طرق القتل 
ومن ضمن الطرق اللي اتبعتها متارا هي القتل والتقطيع باملنشار 
وتقوم  مخدر  وبه  مشروب  بإعطائه  الضحية  تخدر  كانت  حيث 
بتقطيعه وهو على قيد احلياة ويشعر بكل شيء لكن متخدر وال 

يستطيع الهرب.
ايضا واملكتوبة في مذكراتها بهوسها بقطع  من ضمن طرقها 
حيث  بالذات  الرئتني  بأكل  مهووسة  كانت  كما  الضحية،  رأس 
اجسام  من  وهم  بشرية  رئة   12 من  يقارب  ما  بأكل  قامت  انها 

عندما  دي  املعلومة  تأكيد  ومت  ضحاياها. 
التي  اجلثة  باستخراج  الشرطة  قامت 
الراس  مفصولة  حديقتها  في  وجدوها 
والتهامه.  الراس  بغلي  قامت  متارا  وان 

واكتشفوا انها خالية من الرئتني!!
قال احملققون انهم لم يستبعدوا ان تكون 
متارا اكلة حلوم بشر ايضا بعد اعترافها في 
مذكراتها بقيامها بأكل رئتي ضحاياها...

وإنها  القوة  منها  بتستمد  انها  بند  حتت 
بتطهر جسمها من ملوثات الهواء عن طريق أكل رئة ضحاياها.

قامت  انها  امللعونة  املذكرة  في  اعترافاتها  ضمن  من  ان  كما 
مرة بقتل رجل كان مستأجر عندها الطابق العلوي وإنها قامت 
بتقطيعه في احلمام بالسكني واملنشار ووضعت قطع جسده في 
أكياس بالستيكية وقامت بإلقائها في اجزاء مختلفة من املدينة 

حيث قامت الكالب بإخفاء الباقي من اجلثة عن طريق التهامها.
كانت متارا تقوم بفصل اجزاء اجسام ضحاياها حيث تقوم بفصل 
وتضع  لقسمني  اجلزع  تقطع  حتى  والقدمني  اليدين  وثم  الرأس 
االجزاء في اكياس بالستيكية وتقوم بإلقائها في انحاء املدينة.. 

.وطبعا ال ننسى التهامها للرئتني قبل ذلك..
بعد القاء القبض عليها رفض احملققون في روسيا الكشف عن 
املتهمة  ان  حيث  للصحافة  مذكراتها  من  اجزاء  او  معلومات 
قلقه من الصحفيني وإنها خائفة من ان يعرف اجملتمع بجرائمها 
...حتى انها في مرة من مرات محاكمتها وجدت صحفي وقالت 
املدينة  تعرف  ان  الي  بالنسبة  لعار  ستأتي...انه  )علمت إنك  له 

كلها بجرائمي(.
سألها القاضي )ماذا تعتقدين في التهم املوجهة اليك؟(

قرر  عندها  العقاب(..  وأستحق  مذنبه  أنا  تقرر...  )انت  متارا  قالت 
القاضي بحبسها فابتسمت وصفقت بيديها!

قضت احملكمة بتوجيه تهمة القتل العمد اليها والتحقيق ومعها 
ومحاكمتها ولكن لالن لم يتم اصدار احلكم النهائي عليها!!

قصيدة حب
النساء  أغنى  احدى  مك  فون  ناديا  كانت      
التي  الضخمة  الثروة  أن  بيد  موسكو،  في 
ورثتها كانت عزاء قليالً لها عقب موت زوجها 
قصرها  في  بيانو  متلك  وكانت   .1876 عام 
جلروحها  بلسم  املوسيقى  فأصبحت  املنيف، 

النفسية.
موسيقي  مؤلف  آنذاك  موسكو  في  وكان     
إليتش  بيتر  يدعى  عاماً   36 العمر  من  له 

تشايكوفسكي. وكانت موسيقاه، من دون علمه، تناجي قلب أرملة وحيدة. ولم يكن يعلم 
خالل  ومن  بشخصه.  شديداً  اهتماماً  تبدي  كانت  مبوسيقاه  افتتانها  بسبب  أنها  أيضاً 

معارفه كانت حتصل على معلومات تتعلق مبزاجه وحاجاته.
   وبحسب التقليد الرومنطيقي املعروف شغفت ناديا أوالً مبوسيقى تشايكوفسكي، ومن 

ثم وقعت في حبه.
   بعد ذلك جمعت املرأة قواها و«قصدت« تشايكوفسكي فأصبحت ملهمته في وضع عدد 
من املؤلفات املوسيقية، كما أصبحت أمينة أسراره. وهكذا تطورت احدى أعمق العالقات 

وأخلصها في تاريخ املوسيقى.
   تقاسم بيتر وناديا احلب لفترة 14 سنة في عاملهما اخلاص، بكل ما فيه من أتراح وافراح. 
العالم  يكون  وبذلك  والعاطفية  الرائعة  من موسيقاه  لها بعضاً  الفترة وضع  تلك  وخالل 
مديناً لها الى األبد. وبالنسبة الى تشايكوفسكي كانت ناديا اخلالص الذي حال بينه وبني 

اجلنون.
   وذات يوم أنهت نادیا عالقتها ببيتر فلم يستطع أي منهما العيش طويالً بعيداً عن اآلخر. 

فساءت صحة ناديا بسرعة، ومات بيتر وهو يتمتم اسمها.
   اما األسرار التي لم متت معهما فمحفوظة في الرسائل التي تبادالها. وذاك بالطبع هو كل 

ما نعرفه عنهما، وكل ما عرفه واحدهما عن اآلخر.
املوسيقى  أشهر  من  بعضاً  ولدت  بينهما  ربطت  التي  والفريدة  احلميمة  الصلة  تلك     
العاطفية في العالم، مثل الباليه الرائعة »بحيرة البجع« و«األميرة النائمة«. واالوبرات املؤثرة 
مثل »أوجني أونيجن«. وخوفا من أن يتبدد الوهم الذي عاشاه اقتصر حبهما على الرسائل 

التي تبادالها....  انهما لم يلتقيا مرة واحدة!

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

رغم ارتفاع مبيعات العقارات على مستوى كندا خالل شهر مايو بنسبة 57% مقارنة بإبريل 
إال انها أقل من مايو املاضي بنسبة 40% وتعتبر اقل مبيعات لهذا الشهر خالل الـــــ 15 
عام املاضية. وقد شهد مايو زيادة في املعروض واملباع من العقارات رغم استمرار احلظر اخلاص 

بفيروس كورونا وتعقيدات إجراءات املعاينة بالنسبة للبائع واملشترى ومندوب العقارات. 
ورمبا كان للقيود اجلديدة على القروض العقارية التي ستطبق 
من اول يوليو أثر في التكالب على الشراء اآلن قبل تطبيقها، 
لتاريخ  املسجلة  للدرجة  املطلوب  األدنى  احلد  سترفع  والتي 
املقدم لها  التي يقل مبلغ  )Credit score( للقروض  االئتمان 

عن %20. 
وقد تعرضت القيود اجلديدة الي انتقادات واسعة من شركات 
البناء ومندوبي العقارات واملشتريني لتوقعات تأثيرها بالسلب 
الكندي  االقتصاد  وبالتالي  اجلديدة  املساكن  بناء  على حركة 
احلظر بسبب  اضرار  يعاني كثيرا من  بالفعل  الذي هو  عامة 

كورونا. 
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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.

ارتفاع في رقم مبيعات العقارات خالل شهر مايو

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

ب�إعالنك 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�سل بن� علي الرقم املج�ين ملعرفة تخفي�س�ت هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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صحيفة تاميز اوف إنديا أونالين.

ما هي الطريقة املثلى ملراقبة 

درجة حرارتك

عندما تشعر بأنك مصاب باحلمى، فإن أول شيء 
وجود  يعد  لذا  حرارتك،  درجة  قياس  هو  تفعله 
في  ضرورياً  أمراً  اليد  متناول  في  حرارة  مقياس 
حاسم  أمر  وهو  بك،  اخلاص  الطبي  الصندوق 

أيضاً في أوقات الوباء.
في  الباطني،  الطب  استشاري  وبحسب 
مستشفيات أبولو، نافي مومباي، فإن ماسحات 
درجة احلرارة باألشعة حتت احلمراء هي واحدة من 

أفضل اخليارات املتاحة لقياس درجة احلرارة.
جاريا،  راجيش  الدكتور  يقترح  جهته  من 
استشاري الطب الباطني، مستشفى هندوجا 
دقة،  األكثر  النتائج  على  للحصول  أنه  خار 
بالطريقة  احلرارة  درجة  من  التحقق  املهم  من 
مرات  عدة  احلرارة  درجة  قياس  عبر  الصحيحة، 
واختيار القراءة األعلى بدالً من القراءات املتدنية.

أن  ميكن  القراءات  راجيش:  الدكتور  ويقول 
تختلف بناء على درجة حرارة السطح، واعتماداً 
سواء  اإلنسان،  منها  ينحدر  التي  البيئة  على 
كانت ساخنة أو باردة. هناك فرق بني درجة حرارة 
طريقة  أفضل  والليل.  الصباح  أثناء  اجلسم 
الفم،  حرارة  درجة  قياس  هي  الدقة  لضمان 
والتأكد من عدم وجود مصدر للحرارة أو البرودة 

قبل قياس درجة احلرارة”
أو  مرتني  احلرارة  درجة  بقياس  اخلبراء  وينصح 
بتطور  دراية  على  للبقاء  اليوم،  في  مرات  ثالث 
إذا  مبكر  وقت  في  والتنبه  اجلسم،  حرارة  درجة 
بدأت درجات احلرارة باالرتفاع، بحسب ما ورد في 

صحيفة تاميز اوف إنديا أونالين.

صحيفة »ديلي اكسبرس«

احلكمة الأملانية

ان احداث املانيا، الذين يستنكفون عن مساعدة 
عمره  قانون  يكسرون  املنزل  شؤون  في  ذويهم 
مئة سنة. وقد أصدر قاض في بلدة برول االملانية 
القرار اآلتي: »إذا رفض ولد مساعدة والديه، ففي 
امكانهما ارغامه على ذلك باحملكمة«. ويضيف 
االمور،  األهل طلب هذه  امكان  في  ان  القاضي 

حسب سن الولد:
حتى السادسة: ال واجبات عليه.

في  احياناً  املشاركة،  والعاشرة:  السادسة  بني 
تنظيف األواني وترتيب املنزل والتبضع. 

في  العشب  جّز  عشرة:  والرابعة  العاشرة  بني 
احلديقة، تنظيف األواني. واملنزل، مسح األحذية 

)مبا فيها احذية األهل(.
غسل  عشرة:  والسادسة  عشرة  الرابعة  بني 

السيارة، والعناية باحلديقة.
تنظيف  عشرة:  والثامنة  عشرة  السادسة  بني 

املنزل االسبوعي إذا كان األبوان يعمالن.

مجلة »تامي« ... هوجن كوجن

جنار مثل الربق

قال النجار ملوظف جديد رآه يطرق املسامير: »ان 
عملك يشبه البرق«.

- اتعنى أنى سريع يا سيدی؟
اال  نفسه  املوضع  يضرب  ال  البرق  لكن   ... »كال 

نادراً«.

مجلة »فيزيشان ويكلي«

اإنعا�س املدخنني

جداً  طويل  وقت  قضاء  يتوقعوا  أن  املدخنني  على     
ما  هذا  جلراحة.  خضوعهم  بعد  اإلنعاش  غرفة  في 
لهم  أجريت  مريضاً   327 سجالت  حتلیل  اليه  يشير 
برانش  لوجن  في  الطبي  مومناوث  مركز  في  جراحات 
بوالية نيوجرسي. اذ أمضى 7 % مئة من غير املدخنني 
أكثر من ساعتني في غرفة االنعاش، في مقابل 19 % 
من املدخنني. وأمضى 28 % من غير املدخنني أقل من 

ساعة، في مقابل 23 %ملئة من املدخنني.
   ويرى الدكتور ديفيد هاندلني، االختصاصي بالتخدير 
الذي أجرى التحليل، دوراً هامشياً لعناصر كانت تعتبر 
ونوع  اجلراحة  نوع  فيها  مبا  االبالل،  عملية  في  مؤثرة 
أن  هاندلني  الدكتور  ويوضح  والسمنة.  والعمر  اخملدر 
ردود فعل )ارتكاسات( اجلهاز التنفسي لدى املدخنني 
قد تعود الى طبيعتها بسرعة أقل، كما أن هؤالء رمبا 
يكونون عرضة النخفاض حاد أو ارتفاع حاد في ضغط 

الدم.

صحيفة إكسبريس

كيف تنظيف حمفظتك ونقودك 

للوقاية من كورونا؟

كشفت دراسة حديثة أن العمالت النقدية واملعدنية 
حتمل كمية من اجلراثيم تفوق املراحيض، ومع انتشار 
احملافظ  تنظيف  الضروري  من  بات  كورونا،  فيروس 

واألموال للوقاية منه.
ويتم تناقل العمالت بني عدد كبير من البشر، مما يزيد 
كما  السارية،  باألمراض  للعدوى  نقلها  احتمال  من 
أن  ميكن  والفيروسات  اجلراثيم  أن  إلى  األبحاث  تشير 
لذلك  يوم،   17 إلى  تصل  ملدة  العمالت  على  تعيش 

ينصح بتنظيفها بانتظام.
وحلسن احلظ يتم تصميم العديد من العالت الورقية 
احلديثة من مواد بالستيكية، مما يجعل تنظيفها أكثر 

سهولة من العمالت القدمية املصنوعة من الورق.
لصحيفة   Dr Beckmann شركة  من  خبير  وقال 
من  احلالية  األزمة  “خالل  البريطانية  إكسبريس 
الضروري أن نتأكد من نظافة كل شيء حولنا، ونستمر 
التي نغفل عنها، واحملافظ هي  في تنظيف العناصر 

من األدوات التي يتجاهل الكثيرون تنظيفها”.
املاء  من  محلول  خلط  من  “تأكد  اخلبير  وأضاف 
احمللول،  في  قماش  نقع قطعة  ثم  والصابون،  الدافئ 

واستخدمها لتنظيف احملفظة والعمالت النقدية”.
األلياف  من  قماش  قطعة  باستخدام  اخلبير  ويوصى 
الدقيقة ألنها ليست كاشطة، ولن تترك أية خدوش 
القطعة  “استخدم  اخلبير  وتابع  أدواتك.  من  أي  على 
املبلولة ملسح السطح اخلارجي للعنصر  القماشية 
املراد تنظيفه، مع التأكد من مسح كل شبر وزاوية، 
بطاقات  تنظيف  عند  الطريقة  نفس  واستخدم 
االئتمان اخلاصة بك، ولكن تأكد من أن قطعة القماش 
مبللة قليالً”. وميكنك أيضاً مسح بطاقتك االئتمانية 
البكتيريا  لتقليل  معقمة  مناديل  باستخدام 

واجلراثيم التي قد تكمن على سطحها.
الورقية  النقدية  أوراقك  مبسح  أيضاً  اخلبير  وينصح 
عدم  من  تأكد  ولكن  مطهرة،  مناديل  باستخدام 
ينطبق  نفسه  والشي  التنظيف،  عملية  أثناء  بّلها 
األخرى، فجعل  الدفع  وبطاقات  االئتمان  على بطاقة 
الشريحة  يتلف  أن  احملارم مبلولة بشكل كبير ميكن 
تبدو  لم  إذا  وحتى  البطاقات.  هذه  في  اإللكترونية 
اجلسيمات  آالف  حمل  فيمكنها  متسخة،  النقود 
محلول  باستخدام  اخلبير  يوصي  لذلك  واألوساخ، 
العمالت  بتنظيف  األمر  يتعلق  عندما  مطهر  سائل 
املنزل،  في  احمللول  هذا  مثل  صنع  وميكنك  املعدنية. 
تأكد  ولكن  والصابون  املقطر  املاء  باستخدام 
تنظف  أن  ويجب  شيء.  كل  قبل  املاء  نظافة  من 
محفظتك مرة واحدة في األسبوع تقريباً، ولكن تأكد 
بعد  الكحول  على  يحتوي  مبحلول  يديك  غسل  من 

عمليات التنظيف، بحسب صحيفة إكسبريس.

جديد  اختراع  تطبيق  من  إجنليزية  شركة  تقترب 
دون  الطائرات  منت  على  التنقل  للمسافرين  يتيح 

القلق من اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
عن  عبارة  »راس«،  شركة  ابتكرته  الذي  االختراع 
دروع شفافة مصنوعة من مادة البولي كربون يتم 
املسافرين  املقاعد للفصل بني وجوه  تركيبها بني 

وضمان عدم انتقال الفيروس بينهم.
=وتعمل الدروع كحواجز أمان بسيطة ومنخفضة 

كافة  بواسطة  عليها  االعتماد  ميكن  التكلفة 
»ديلي  صحيفة  بحسب  املدني،  الطيران  شركات 
مناسب  منتج  لتقدمي  الشركة  وتسعى  ميل«. 
يكون  أن  على  التجارية،  فيها  مبا  الطائرات  جلميع 

رخيصا وسهل التصنيع.
وتبحث شركات الطيران إزالة املقعد الفارغ الذي 
بهدف  حاليا،  الطيران  شركات  بعض  تعتمده 

التقليل من خسائرها املادية.
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صحيفة »ديلي ميل«

ابتكار اإجنليزي يكافح تف�سي كورونا على منت الطائرات

وكالة األنباء األردنية (بترا)

ت�سجيع على الريا�سة بتطبيق للجري الفرتا�سي بالأردن

املبتكر  تطبيقها  للماراثونات  األردنية  اجلمعية  طلقت 
استجابًة  اجلري،  لسباقات  املنطقة  في  نوعه  من  واألول 
في  كورونا  وباء  انتشار  فرضها  التي  اجملتمعية  للتغيرات 

العالم، وتأثيره على اجملاالت الرياضية بشكل خاص.
وكالة  أفادت  حسبما  صحفي  بيان  في  اجلمعية،  وقالت 
ميكن  الذي  الوحيد  هو  التطبيق  أن  )بترا(،  األردنية  األنباء 
املقطوعة  واملسافة  اخلطوات،  حساب  من  املستخدمني 
والترتيب تلقائياً دون احلاجة الستخدام تطبيقات مساندة 

أخرى، كما ميكن استخدامه للتدريب بشكل يومي على اجلري مبسافات يرغب بها املستخدم لتحسني 
زمنه، ما يعد من ميزات التطبيق التي تساعد في عملية التدريب.

لياقتهم  مستوى  تناسب  مبسافات  املشاركة  ميكنهم  التطبيق  هذا  مستخدمي  أن  اجلمعية  وأكدت 
املسافة  باحتساب  السباق  يبدأ  و 10كم(، حيث  )1كم، 2كم، 5كم  افتراضية تضم  في عدة سباقات 
واخلطوات املقطوعة عند التسجيل في الفئة التي يرغبون بها، حيث يحصل املشاركون على شهادة 
في نهاية كل سباق، باإلضافة إلى معرفة نتائجهم السابقة من خالل رؤية سجلهم اخلاص لكل حدث 

يشاركون به، إضافة إلى حفظ نتائجهم السابقة.
لياقتهم  بناء  على  اجلميع  ولتشجيع  اجلري  رياضة  حملبي  جاء حالً  االفتراضي  اجلري  تطبيق  أن  وأضافت 
ونشاطهم، مشيرة إلى أن التطبيق ال ينحصر استخدامه في األردن فقط، إمنا يستطيع أي شخص حول 

العالم من حتميله على الهاتف.
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علي  عريضة  دعت 
تورنتو  في  االنترنت 
علي  للتوقيع  الناس 
تغيير  الى  يدعو  بيان 
دانداس  شارع  اسم 
في تورنتو وهو الشارع 
الذي الي يربط  مدينة 
من  بالعديد  تورنتو 

املدن في جنوب أونتاريو وذلك ألن الشارع يحمل أسم سياسي 
أسكتلندي االصل وهو اول وزير دولة للحرب في إجنلترا في القرن 
الثامن عشر  وأسمه هنري دانداس وقد عرف باسم »الطاغية 
ملدة  بريطانيا  الرق في  إلغاء  لقانون  العظيم« بسبب تعطيله 
15 عاما والذي تسبب في ان 630 الف واحد من العبيد انتظروا 
ألكثر من عقد من الزمان ليحصلوا على حريتهم، وهؤالء الذين 
ينادون بتغيير أسم الشارع يقولون إن أسماء الشوارع يجب أن 
تعكس قيم العصر بدال من متجيد أناس مثل هنري دانداس وقد 

حصلت العريضة على آالف التوقيعات.
هذه  بدأ  أنه  لوتشهيد  أندرو  احملامي  هذه  الدعوة  منظم  وقال 
أن سماعه عن دعوات مماثلة لهدم متثال »هنري  العريضة بعد 
احفاد  واحد من  قام  أدنبرة في أسكوتالندا، حيث  دانداس« في 
إلجراء  هناك  املدينة  مجلس  الى  طلب  بتقدمي  دانداس  هنري 
التمثال  بجانب  لوحة  وطلب وضع  دانداس  متثال  تغييرات على 
حركة  اندلعت  ما  وسرعان  جلده،  العنصري  التاريخ  تشرح 
هناك لهدم التمثال، وقال رئيس املدينة في إدنبرة انه لن يشعر 
باخلسارة على إزالة التمثال واستبداله بشيء أخر. وقال عمدة 
التي وقعها اآلالف وتدعوا إلعادة  الدعوى  »إن  توري  تورنتو جون 
تسمية شارع دانداس أمر ينبغي مناقشته والنظر فيه بعناية.

يتطلع اىل اأن يكون اأب� متفرغ�... 

م�رك �سوندرز رئي�س �سرطة 

تورنتو يقدم ا�ستق�لته

أيام  ثالثة  بعد  تورنتو: 
مع  التضامن  من 
املناهضني  املتظاهرين 
وسط  في  للعنصرية 
أعلن  تورنتو،  مدينة 
املدينة  شرطة  رئيس 
عن  سوندرز  مارك 
عن  للتنحية  خططه 
منصبه، وقال في مؤمتر 

القادم بعد عدة عقود  يوليو  نهاية  إنه سيترك عمله  صحفي 
من اخلدمة في الشرطة لقضاء املزيد من الوقت مع عائلته وانه 
يتطلع ليكون أبا متفرغ وليس فرد ثانوي منهكا مير عبر الباب 

في نهاية اليوم.
املناهضة  االحتجاجات  تزايد  وسط  املفاجئ  االعالن  هذا  ويأتي 
فلويد  جورج  االسود  الرجل  وفاة  عن  جنمت  التي  للعنصرية 
والضغط  رقبته  على  ركبته  بوضع  ابيض  شرطي  قام  الذي 
عليها لعدة دقائق مما أدى لوفاته بينما كان يصيح »ال أستطيع 

التنفس«.
قبل  القتل  جرائم  في  كمحقق  عمل  قد  سوندرز  مارك  وكان 
أن يعني رئيس لشرطة تورنتو عام 2015 وهو أول رئيس شرطة 
أسود يعني في هذا املنصب، وقال مارك سوندرز »انه قضى 37 
وإنه  العالم،  في  القانون  لتنفيذ  هيئة  أفضل  عاما في خدمة 
رابع  وتخدم  تنمو  وهي  للنهاية  البداية  الهيئة من  شهد هذه 
في  تنوعا  املدن  واكثر  الشمالية  أمريكا  قارة  في  مدينة  أكبر 
العالم، هذا وقد شكر عمدة تورنتو جون توري رئيس الشرطة 
على  دائما  ويعمل  ومسؤول  متفاني  شخص  إنه  عنه  وقال 
الرغم من خضوع مارك سوندرز لعملية  املدينة، وعلى  حماية 
زرع كلية عام 2017 إال إنه قال أن صحته ليست عامال في قراره 

باالستقالة وقال إنه سيواصل العمل مجانا ملساعدة املدينة.

9
تخفيف قواعد العبور بني احلدود 

االمريكية والكندية للم �سمل اال�سر

أعلن رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو بأن احلظر الذي فرضته كندا 
على املسافرين غير االساسيني القادمني من الواليات املتحدة سيتم 
تخفيفه بشكل طفيف، وهذا يعني انه سيتم السماح ألفراد االسرة 
الى كندا، طاملا لم يكن لديهم  بالدخول  الكندي  القريبني للمواطن 
بأنهم  لالعتقاد  سبب  يوجد  وال  كورونا  بفيروس  مرضية  عالمات  أي 

مصابون بالفيروس.
 وال تزال القيود احلدودية تتطلب من أي شخص يدخل الى كندا قادما 
انتشار  أن يعزل نفسه ملدة أسبوعني للحد من  املتحدة  الواليات  من 
كوفيد 19، وحذر ترودو من إن الفرد الذي لن يتبع هذه القواعد سيواجه 

عقوبات شديدة.
يركز  التغيير  هذا  إن  مينديكينو  ماركو  الهجرة  وزير  قال  جانبه  من   
على عدد قليل من الناس وهم االسر التي تعيش في ظروف غير عادية، 
مثل االسرة الكندية التي ال يكون أحد الوالدين فيها مواطنا كنديا 
ويعيش في الواليات املتحدة، هذا وكانت احلدود مع الواليات املتحدة قد 
أغلقت في شهر مارس أمام املسافرين غير االساسيني وقد مت متديد 

االغالق ثانية حتى يوم 21 يوليو.

تورنتو تخطط جلعل اأغطية الوجه 

الزامية يف كل و�س�ئل النقل الع�م

العام  النقل  وسائل  في  الزامية  الوجه  أغطية  جلعل  تورنتو  تخطط 
وهذه القاعدة ميكن أن تدخل حيز التنفيذ يوم 2 يوليو القادم، وايضا 
ستوزع املدينة مليون قناع غير طبي على مستخدمي وسائل النقل 

العامة مع التركيز على اجملتمعات املهمشة وذات الدخل احملدود.
وقد أعلن عمدة املدينة جون توري اللوائح احملدثة لنظام النقل العام 
 12 كوفيد  انتشار  وقف  على  سيساعد  هذا  إن  وقال  سي«  تي  »تي 
الناس  يعود  سوف  املدينة  في  االعمال  فتح  اعادة  ومع   – املدينة  في 
الى استعمال وسائل النقل العام، وسيتعني على مجلس إدارة هيئة 

النقل العام املوافقة على توصية املدينة في اجتماعه التالي.
النطاق،  واسعة  تعليمية  حملة  إلطالق  تخطط  إنها  الهيئة  وقالت 
في  اجلديدة  بالقواعد  العام  النقل  وسائل  مستخدمي  إلرشاد 
اخملالفني  إن  توري  جون  املدينة  عمدة  وقال  الوجه،  أقنعة  استخدام 
يواجهون غرامة في ظروف معينة،  الوجه  أقنعة  لقاعدة  استخدام 
وستكون هناك بعض اإلعفاءات من هذه القاعدة، مبا في ذلك األطفال 
وتقول  طبية،  حاالت  من  يعانون  الذين  واألشخاص  الثانية  سن  دون 
هيئة النقل ان ما بني 50 و60% من مستخدمي وسائل النقل يرتدون 

اقنعة الوجه بالفعل.
وكانت حكومة املقاطعة قد أوصت الشهر املاضي باستخدام أغطية 
الوجه في وسائل النقل العام، وقد أصبحت أوتاوا أول مدينة كندية 
جتعل اقنعة الوجه الزامية في وسائل النقل العام في 1 يونيو، ولكنها 
أشارت الى إنها لن تطبق هذه القواعد بصرامة، وأعلنت مونتريال ايضا 
عن خطة لتوزيع 1,5 مليون قناع للوجه غير طبي على مستخدمي 

وسائل النقل العام.   

دعوة الإع�دة ت�سمية �س�رع داندا�س 

يف تورنتو حت�سل على ت�أييد 

كبري من املن�ه�سني للعن�سرية

كندا تخ�سر الت�سويت للح�سول على 

مقعد موؤقت يف جمل�س االمن

خسرت كندا محاولتها الثانية للحصول على مقعد في مجلس االمن 
التابع لألمم املتحدة في اقتراع سري لـــ 193 دولة عضوا في اجلمعية 
حيث  االصوات،  من  يكفي  ما  علي  حتصل  ولم  املتحدة  لألمم  العامة 

يتعني على الدول املرشحة احلصول على ثلثي االصوات.
 وتعتبر تلك هي املرة الثانية التي تخسر فيها كندا التصويت وكانت 
برئاسة  السابقة  احملافظني  حكومة  وقت  في   2010 عام  االولى  املرة 
تتنافس  وإيرلندا  والنرويج  دول وهي كندا  ثالثة  وكانت  هاربر،  ستيفن 
النرويج  عليهم  وحصلت  االمن  مجلس  في  مؤقتني  مقعدين  على 

وايرلندا ملدة عامني من اول يناير لعام 2021 -2022.
وقد أنفقت كندا ما يقرب من 1,7 مليون دوالر على حملتها االنتخابية، 
وتضمنت دعوة الدبلوماسيني من االمم املتحدة حلضور حفلة للمغنية 
سيلون ديون، وذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« أن النرويج 
املقعد، ولدى  لتأمني هذا  دوالر  أنفقت مبلغا ضخما قدرة 2,8 مليون 
وتضم  سنتني  لفترة  منها  كل  دائمة  غير  مقاعد   10 االمن  مجلس 
والصني  املتحدة  الواليات  هم  دائمني  أعضاء  خمسة  أيضا  الهيئة 
وفرنسا وروسيا واململكة املتحدة،  ولهذه االعضاء الدائمة العضوية 
سلطة ممارسة حق النقض على أي قرار ،  وبعد فشل كندا في احلصول 
احملافظني  زعيم حزب  أندرو شير  أرسل  االمن  على مقعد في مجلس 
الفيدرالي وهو احلزب املعارض تغريدة على تويتر يقول فيها » فشل أخر 
جلسنت ترودو في الشؤون اخلارجية، أبقي على سلسلة الفشل – لقد 
باع ترودو مبادئ كندا ملشروع شخصي يخدم غروره – واليزال املشروع 

ضائعا،  يا لها من مضيعة للوقت«

كندا ت�سرتي 140 األف جه�ز 

اختب�ر للدم لفح�س االج�س�م امل�س�دة 

لكوفيد 19

عشرات  من  جمعها  مت  التي  الدم  عينات  فحص  سيتم  قريبا  أوتاوا: 
لفيروس  مضادة  أجسام  بها  توجد  هل  ملعرفة  الكنديني  من  االالف 
كورونا ام ال، ومعرفة عدد الناس الذين أصيبوا باملرض، وتقول الدكتورة 
العمل  فرقة  أن  كندا  في  العامة  الصحة  قسم  رئيسة  تام  تيريزا 
املعنية بالتحصينات في أوتاوا تتعاون مع وكاالت الدم الكندية وهيئة 

»هيما – كيبيك« في هذا املوضوع.
وقد أعلنت احلكومة الفيدرالية عن توقيع عقد مع مختبرات »آبوت« 
لشراء 140 الف جهاز اختبار للدم إلجراء هذه الدراسة، وحتديد االجسام 
بالفيروس،   إصابته  بعد  اجلسم  ينتجها  والتي   19 لكوفيد  املضادة 
بفحص  »آبوت«  خملتبرات  سمحت  قد  الكندية  الصحة  هيئة  وكانت 
مفاوضات  واستغرقت   ، مايو   21 يوم   19 بكوفيد  املصابني  دم  عينات 
شراء أجهزة االختبار عدة أسابيع، وتعتبر اختبارات الدم لفحص وجود 
اكثر  بيانات  على  للحصول  مهمة  كورونا  لفيروس  املضادة  االجسام 
الذين أصيبوا بالفعل بكوفيد 19 حيث ان هناك  دقة لعدد الكنديني 

أناس ميكن ان يصابوا بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض املرض.
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تعريف:
إلى  يحتاج  ببعض  بعضهم  الناس  تعريف   
األقل  تقدم  أن  هي  العامة  والقاعدة  لباقة. 
مکانة ملن هم أعلى، وأن يقدم الرجل للسيدة، 
رب  أهمل  وإذا  منه سناً.  أكبر  هو  ملن  والشاب 
أو نسيا ذلك،  البيت تقدميك للمدعوين  ربة  أو 
فقدم نفسك في عبارات متواضعة مع تعريف 
قصير بشخصك کأن تقول »أنا« فالن .. ابن عم 
رب البيت او صديقة ربة البيت أو زميلتها في 

العمل ..الخ.

تهاني:
ال تؤخر التهنئة عن موعدها بوقت طويل، وإال 
فقدمها  للتهنئة  ذهبت  وإذا  قيمتها.  فقدت 
أن  تزورهم  ملن  لتبني  مباشرة  وصولك  عقب 

التهنئة هي هدفك األساس من الزيارة.

منديل:
إذا استعملت املنديل ألنفك فليكن استعماله 
فال  املائدة  على  كنت  وإذا  خافت.  بصوت 
فليكن  لذلك  اضطررت  وإذا  أبداً...  تستعمله 

استعماله مسحاً رقيقا لألنف.

مواعيد:
رقيق  اعتذار  على  معتمداً  موعداً  تخلف  ال 
تقدمه فإن قبول عذرك ما هو إال مجاملة ممن 
املوعد  خلف  ولكن  معهم.  موعدك  أخلفت 
ومن  نفوسهم.  في  السيء  أثره  يبقى  نفسه 
حتديد  بعد  إال  أحد  لزيارة  تذهب  اال  الواجب 
موعد سابق حتى ال حتدث ملن تزورهم اضطراباً 

في مواعيدهم األخرى.

   ازالة الشعر الزائد بالليمون بدون ألم نهائياً 
كبيرة  فعالية  أثبتت  التي  الطرق  أكثر  من 
تسبب  كانت  التي  املشكلة  تلك  إنهاء  في 
الليمون  ألن  نظراً  للسيدات،  اآلالم  العديد من 
على  حتتوي  التي  احلمضية  الفواكه  من  يعد 
والعديد  للجسم  املفيدة  الغذائية  العناصر 
الغذائية،  واأللياف  واملعادن  الفيتامينات  من 
والكاروتينات،  األساسية  الزيوت  إلى  باإلضافة 
والتي جتعله يستخدم في الكثير من الوصفات 

اجلمالية الرائعة. 
التجميل في استغالل كافة أجزاء  جنح خبراء 
الليمون من القشر واللب والزيت إلضافتها في 
تستخدم  التي  اخملتلفة  التجميلية  الوصفات 
إلزالة الشعر الزائد وتفتيح اجلسم وغيرها من 
منو  احلد من  الليمون على  الوصفات، فيساعد 
وذلك  كبيرة،  بصورة  منه  والتخفيف  الشعر 
الحتوائه على الكثير من املركبات التي تعمل 
على احلد من منو الشعر والتخفيف منه، حيث 
تزيد  التي  املركبات  من  الكثير  على  يحتوي 
ميكن  وترطيبها  ونعومتها  البشرة  ملعان  من 
القيام  طريق  عن  الليمون  وصفة  استخدام 
بعصر حبة من الليمون والقيام بدهن اجلسم 
نظيفة  قطنة  باستخدام  الليمون  بعصير 
ثم  ساعة،  نصف  ملدة  اجلسم  على  وتركه 

االستحمام باملاء الدافع، ثم تكرار تلك الوصفة 
حتى احلصول على نتائج فعالة في تقليل منو 

الشعر اجلسم.
خلطة الليمون والعسل:

    تستخدم خلطة الليمون والعسل للتخلص 
من الشعر الزائد بدون أي ألم، ويكون ذلك عن 

طريق إضافة:
   . أربعة معالق من العسل، مع نصف معلقة 

من عصير الليمون.
   . توضع املكونات في وعاء صغير وتخلط جيداً 

إلى أن تصبح خليطاً متجانساً.
ربع  ملدة  ويترك  البشرة  على  املزيج  يوضع   .    
الدافئ،  باملاء  االستحمام  ذلك  وبعد  ساعة، 
منو  إلنهاء  أسبوعيا  مرتني  العملية  وتكرر 

الشعر.
4 مه�رات حتت�ج اإليه� قبل الزواج

بتعلم  يبدأ  أن  شخص  لكل  بد  ال     
من  الكثير  على  اإلقدام  قبل  املهارات 
األمور املتعلقة بأسلوب احلياة واملعيشة، 
املرء  يحصل  أن  قبل  املثال  سبيل  فعلى 
على رخصة القيادة، يجب على الشخص 
إضافة  فنونها،  ويتقن  القيادة  يتعلم  أن 
إلى معرفته التامة بقواعد السير، وذلك 
يشكل  تعلم  دون  القيادة  ممارسة  ألن 
الشخص نفسه  على حياة  كبيراً  خطراً 

وعلى اآلخرين.
كذلك األمر ينطبق عند البدء في التفكير 
باالنتقال من مرحلة العزوبية إلى مرحلة 
أن  الزوجني  أيضاً، حيث يجب على  الزواج 
اإلقدام  قبل  املهارات  من  الكثير  يتعلما 
أن  املفروض  من  التي  اخلطوة  هذه  على 

تكون عالقة أبدية تتمركز عليها مستقبلهما سوياً، وذلك لتجنب فشل عالقتهما الزوجية.
اجلدير بالذكر أنه ينتشر اآلن بعض املواقع التي تقدم العديد من الدورات التي تهدف إلى تثقيف 
بني  التعامل  وفن  الزواج  قبل  الزوجني  بني  التواصل  أي  االتصال  الزوجني، وشرح مهارات  كل من 
األزواج، وإضافة إلى ذلك تقدمي أفضل الطرق إليجاد احللول للمشاكل الزوجية، والكثير من األمور 

األخرى التي قد يحتاج إليها كال الزوجني.
   ومن املهارات التي يحتاجها اخلطيبان قبل الزواج ما يلي:

تنظيم العواطف الذاتية:
والتفاهم،  االحترام  من  الكثير  إلى  بحاجة  البعض  بعضهما  مع  اخلطيبني  جتمع  التي  العالقة 
ويتطلب الزواج من كال الزوجني أن يتعلما ضبط النفس ومشاعر الغضب، حيث من الطبيعي أن 
يواجه األزواج بعض املشاكل فيما بينهم، مما يتطلب ضبط العواطف وجتنب االنفعاالت وحاالت 
اجلنون التي تصيب البعض منهم، والتي قد يترتب عليها فشل العالقة بينهما في أغلب األحيان.

االتصال: 
إذ أن التحدث بلباقة واالستماع بإنصات إلى رأي  الزواج هي االتصال،  من األسس املهمة إلجناح 
وعدم  التجاهل  ويعد  بينهما،  فيما  التفاهم  إلى  الزوجني  يصل  حتى  ضروري  أمر  اآلخر  الطرف 

احترام الرأي اآلخر من األمور املؤدية إلى اخلالفات الزوجية.
   3- حل النزاعات: 

طرف  من  اخلالف  ينشأ  قد  حيث  الزوجني،  بني  طبيعي  أمر  هي  الزوجية  اخلالفات  أن  متاماً  ندرك 
الزوجة، أو من طرف الزوج، ووحدهم األزواج الناجحون هم الذين يستطيعون إنهاء اخلالف بالرضا 
والقبول فيما بينهم، على سبيل املثال اخلالف بني الزوجني على مكان السكن أو كيفية التعامل 

مع املال، أو كيفية احلفاظ على احلياة اجلنسية بينهما.
   4- اإليجابية: 

من املهم أن يتمتع الزوجان بروح الدعابة فيما بينهما، وهذا مهم إلضفاء بعض املرح والضحك 
إلى عالقتهما، فالتفكير بإيجابية أمر في غاية الضرورة إلجناح الزواج وضمان استمراره.

وداعً� للو�سف�ت الكيمي�ئية املوؤملةاأ�سول ولي�قة

اإزالة ال�سعر الزائد ب�لليمون بدون اأمل نه�ئيً� يف دق�ئق 

قليلة

1-844-355-6939

من جت�ربي يف املطبخ

احل�س�ء وامللح

اضيفي الى احلساء زالل بيضة واحدة مع قشور 
ثم  دقائق  عشر  ملدة  واغليها  ثالث  او  بيضتني 

صفيها. ذلك يجعل احلساء أنقى.
داخل  ضعي  االنسداد،  من  اململحة  ثقوب  ملنع 
اململحة بضع حبات من الرز االبيض غير املطبوخ 

او املعالج.
من االفضل ان تضيفي امللح الى احلساء واملقالي في بداية عملية الطهو.

من جت�ربي املنزلية

التنظيف

بضع  اليه  وأضيفي  االطباق  لتنظيف  الثمن  الرخيص  املنظف  استعملي  واملال،  الوقت،  لتوفير 
مالعق من اخلل. فاخلل يحلل املواد الدهنية ويجعل االطباق نظيفة وبراقة.

لتنظيف اناء قهوة زجاجي أسقطي فيه بضعة مكعبات من اجلليد ورشي فوقها قليالً من امللح 
ثم خضي الوعاء بلطف حتى ينظف.

إلزالة روائح البصل والثوم ومستحضرات التنظيف عن يديك ضعي اصابعك اخلمس حول مقبض 
تفركينها  انت  البارد ينصب فوق اصابعك فيما  املاء  ثم دعي  الذي ال يصدأ  الفوالذ  ملعقة من 

بلطف.
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موجة وب�ئية ث�نية ق�تلة من فريو�س كورون� 

جتت�ح ال�سني

الصحة  مسؤولو  كشف   
 49 تسجيل  عن  الصينيون 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
العاصمة  في  حالة   36 بينها 
بكني، ما يثير اخملاوف من موجة 

وبائية ثانية.
وإضافة إلى حاالت اإلصابة اجلديدة التي مت إحصاؤها في بكني، 
في  مؤكدة  حاالت   3 هناك  إن  الوطنية،  الصحة  جلنة  قالت 

مقاطعة هوباي.
من  مستوردة  حاالت   10 هناك  املسجلة،  اإلصابات  بني  ومن 
بالفيروس  مصابني  شخصا   177 هناك  اجملموع،  وفي  اخلارج. 
في الصني، اثنان حالتهم خطرة، وهو املعدل األعلى لإلصابات 

منذ أوائل مايو.
وكانت الصني قد دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر 
نهاية العام املاضي في ووهان، مستعينة بإجراءات تتدرج من 

وضع كمامات واقية، إلى إقرار اإلغالق والعزل.
احمللية  اإلصابات  من  مؤخرا مجموعة جديدة  اكتشاف  لكن 
أثار قلقا واسعا وعزز  في سوق لبيع املواد الغذائية باجلملة، 

احتمال عودة فرض القيود الصارمة.
منطقة   11 السلطات  عزلت  الصينية،  العاصمة  وفي 
سكنية قريبة من السوق، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص 

شملت عشرة آالف شخص.
آخرين  ألفا  لـ46  فحوص  إجراء  إلى  السلطات  وتتطلع 

يسكنون أحياء محيطة بالسوق.
ويُعد تسجيل حاالت جديدة نبأ مقلقا لبقية العالم، إذ يُلقي 
الضوء على صعوبة السيطرة على وباء ال يزال يجتاح أمريكا 

الالتينية وإيران وجنوب آسيا.

ك�رثة تهدد ترامب.. مذكرات ابنة �سقيق 

الرئي�س االأمريكي تف�سحه اأم�م الع�مل

قررت ابنة شقيق الرئيس األمريكي ترامب، ماري 
بشأنه،  للجدل  مثيرة  مذكرات  نشر  ترامب، 
قبل  املكتبات  في  املذكرات  تُطرح  وسوف 
أسابيع من املؤمتر الوطني اجلمهوري، الذي يقبل 
إعادة  سباق  خلوض  احلزب  ترشيح  دعمها  فيه 

انتخابه للرئاسة في نوفمبر.
كيف  املعلومات،  بحسب  املذكرات،  وتكشف 
حتقيق  لنشر  سرية  بوثائق  ماري  أمضت 
الشخصية  املالية  الشؤون  عن  تفصيلي 
من  البالغة  ترامب،  ماري  وستفرج  لترامب. 
العمر 55 عاماً، عن كتاب بعنوان: »كيف خلقت 
العالم؟«  في  خطورة  الرجال  أكثر  عائلتي 
»ساميون  لشركة  وفقاً  املقبل،  يوليو   28 في 
وفقا  الكتب،  لطباعة  األمريكية  وشوستر« 
لصحيفة الشرق األوسط. ويبحث عنها دونالد 
اآلن في اإلجراءات القانونية وسط تقارير تفيد 
في  معلومات  إفشاء  عدم  اتفاقية  بتوقيعها 
عالقتهما،  عن  التحدث  من  متنعها   2001 عام 
الكتاب  وميثل  ديليبيست«.  »ذا  لصحيفة  وفقاً 
عائلة  أفراد  أحد  فيها  ينشر  التي  األولى  املرة 
العقارات  قطب  عن  سارة  غير  قصصاً  ترامب 

السابق وجنم تلفزيون الواقع. 

اكت�س�ف دواء »رخي�س« لعالج مر�سى كورون�.. ال�شحة العاملية 

ت�سيد ب�الخرتاق العلمي

متكن علماء بريطانيون، مؤخرا، من اكتشاف عالج »رخيص« ومتاح على نطاق واسع ملرض 
»كوفيد 19« الذي ينجم عن اإلصابة بفيروس كورونا املستجد. يراهنون العلماء على عالج 
أصاب  الذي  وباء كوفيد-19،  الكبير« في مكافحة  بـــ«التقدم  ويصفونه  »الستيرويد«  من 
أكثر من 8 ماليني شخص في مختلف أنحاء العالم. والستيرويد عبارة عن مركبات كيميائية 
يجري تصنيعها حتى تؤدي دورا شبيهة بالهرمونات الطبيعية، ويتم اللجوء إليها ألجل عالج 

عدد من االضطرابات الصحية. 
أدى هذا العقار الذي يحمل اسم »ديكساميثازون« إلى خفض معدل الوفيات بواقع الثلث 
استخدام  أدى  ذلك،  عن  فضال  االصطناعي.  التنفس  جهاز  حتت  وضعهم  مت  مرضى  وسط 
إلى  يحتاجون  الذين  كورونا  مرضى  وسط   %20 بـ  الوفيات  نسبة  انخفاض  إلى  الدواء  هذا 
األوكسجني من جراء الفيروس الذي ظهر في الصني، أواخر العام املاضي، ثم حتول إلى جائحة 
يتراوح بني 4 آالف و5 آالف شخص  أنقذ عددا  العقار  إنه كان بوسع  العلماء  عاملية. ويقول 
ببريطانيا، لو مت استخدامه في مرحلة مبكرة من انتشار الوباء، بحسب ما أفاد موقع سكاي 

نيوز البريطاني. 
وقال الباحث في جامعة أوكسفورد، مارتن الندراي، وهو أحد من شاركوا في جتربة العقار، إن 
النتائج أكدت جناعة الدواء املعروف بسعره املنخفض. وفي املنحى نفسه، يقول الباحث بيتر 
هوربي، إن هذا الدواء اجلنيس يجري استخدامه بشكل واسع لعالج أمراض أخرى وتخفيف 
فعاليته  أكد  الذي  الوحيد  الدواء  هو  العقار  أن هذا  وأضاف  اإلنسان.  االلتهابات في جسم 
حتى اآلن في خفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا املستجد.  وال توجد في الوقت 
احلالي أي لقاحات أو أدوية خاصة ملواجهة كورونا، لكن الباحثني يحاولون عالج املرض ب أدوية 
في  ببريطانيا،  كورونا  فيروس  ضد  لقاح  تطوير  ويجري  أخرى.  أمراض  ملكافحة  مستخدمة 
الوقت احلالي، بينما تتواصل التجارب السريرية على البشر. وفي وقت سابق، أبرمت شركة 
»أسترازينيكا« اتفاقا ألجل تزويد العالم مبا يقارب ملياري جرعة من اللقاح احملتمل. من جانبها 
أشادت منّظمة الصّحة العاملية بتحقيق »اختراق علمي«، بعد أن أعلن باحثون بريطانيون 
إنقاذ حياة مرضى بكوفيد 19 يعانون من  أثبت فاعلية في  الستيرويدات  دواًء من عائلة  أّن 
األعراض األكثر خطورة.  وقال املدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانومغيبريسوس، في بيان 
»إّنه أول عالج مثبت يقّلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنّفسون بواسطة 
أنابيب األكسجني أو أجهزة التنّفس االصطناعي«. كما أضاف »هذا نبأ ساّر وأهّنئ احلكومة 
البريطانية وجامعة أوكسفورد واملستشفيات العديدة واملرضى األكثر في اململكة املتحدة، 

الذين ساهموا في هذا االختراع العلمي منقذ لألرواح«. 

فشل  اقتراب  مع  حرجة  مبرحلة  مصر  متر 
وتعقيدات  جهة،  من  النهضة  سد  مفاوضات 
األزمة الليبية التي لم جتد حتى الساعة طريقا 
رفع منسوب  مما  الديبلوماسية،  بالطرق  حللها 
احلديث عن خيارات القاهرة العسكرية، إليقاف 
باجتاه  تركياً  املدعومة  الوفاق  حكومة  زحف 
وقف  على  أثيوبيا  إلجبار  الغربية،  مصر  حدود 
اتفاق  إلى  التوصل  حلني  النهضة  سد  ملء 

يرضي جميع األطراف.  

سد النهضة
أثيوبيا  مع  املفاوضات  من  سنوات   9 بعد 
والسودان، لم تتوصل مصر إلى أي اتفاق بشأن 
التي  املائية  حقوقها  وحماية  النهضة  سد 
تعتبرها قضية أمن قومي. وأعلنت وزارة املوارد 
بتحقيق  تفاؤلها«  »عدم  املصرية  والري  املائية 
أو تقدم في املفاوضات اجلارية حول  أي اختراق 
سد النهضة، وذلك بسبب استمرار ما وصفه 

بـ«التعنت اإلثيوبي«.
خالل  جلياً  ظهر  إثيوبيا  تعنت  أن  وأضافت   
املوارد  وزراء  بني  حاليا  تعقد  التي  االجتماعات 

املائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
أعدتها  بورقة  قبلت  مصر  أن  إلى  وأشارت 
للتفاوض  أساساً  تكون  ألن  تصلح  السودان 
خالل  تقدمت،  إثيوبيا  لكن  الثالث،  الدول  بني 
يونيو  منتصف  عقد  الذي  الوزاري  االجتماع 
اجلانب  وصفه  للقلق«،  »مثير  مبقترح  اجلاري 
الفنية  الناحيتني  من  »مخل  أنه  املصري 
ملء  قواعد  رؤيتها  يتضمن  والقانونية، 

وتشغيل سد النهضة«. 
مثل  اجلولة  هذه  املفاوضات  بفشل  توقع  ومع 
عن  يتساءلون  املصريون  بدأ  األخرى،  اجلواالت 
القادمة  اخلطوات  هي  وما  املطروحة  اخليارات 

التي ميكن أن تتخذها احلكومة؟  

خيار مدمر
أسماء احلسيني، اخلبيرة في الشؤون اإلفريقية 

توقعت أن تبدي أديس أبابا مرونة في التفاوض 
مستمرة  مصر  أن  مؤكدة  القادمة،  األيام  في 
آلخر  السلمي  وخيارها  مفاوضاتها  في 
فشل  حال  في  أنه  احلسيني  وصرحت  حلظة. 
إلى  مصر  ستلجأ  اجلولة  هذه  في  املفاوضات 
املتحدة،  واألمم  األمن  ومجلس  الدولي  اجملتمع 

وليس إلى السالح. 
القاهرة  أن  إلى  وأملح 
الضغط  ستواصل 
أديس  على  السياسي 
في  مرونة  لتظهر  أبابا 
ستشارك  كما  التفاوض، 
وإفريقية  عربية  دول 

وأوروبية في املفاوضات. 
العسكري،  اخليار  عن  أما 
مدمر  خيار  أنه  وأكدت 
األطراف  جميع  على  وضار 
واقتصاديا  سياسيا 

الدولي  اجملتمع  إلى  تلجأ  وأن مصر  واجتماعيا، 
لتجنب استخدام هذا اخليار. وكان نائب رئيس 
جوال،  اجلنرالبرهانو  اإلثيوبي  األركان  هيئة 
عن  ستدافع  بالده  إن  املاضية  األيام  خالل  قال 
النهضة،  سد  في  النهاية  حتى  مصاحلها 
وأضاف: »أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها 

على املشروع الذي يثير خالفا حادا مع مصر«. 
أسلحتها  باستخدام  مصر  جوال  اتهم  كما 
لتهديد الدول األخرى لعدم االستفادة من املياه 
في  النصر  مفاتيح  »جميع  وقال:  املشتركة، 
أيدي اإلثيوبيني، بالرغم من أن املصريني ميتلكون 
التي  األسلحة  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة 

جمعوها ملدة 30 و40 سنة«.  

 إعالن احلرب  
رئيس  رسالن،  هاني  يستبعد  لم  جانبه،  من 
األهرام  مبركز  النيل  وحوض  السودان  وحدة 
قضية  في  السالح  إلى  مصر  جلوء  احتمال 

أكدت  مصر  إن  رسالن  وقال  النهضة.  سد 
عن  للدفاع  الوسائل  جميع  ستستخدم  أنها 
حقوقها في مياه النيل، ومنه احلل العسكري، 
لم  الرسمي  القاهرة  موقف  أن  إلى  مشيراً 

يستبعد احلل العسكري.
مركز  مدير  شبانة،  أمين  الدكتور  أكد  بينما 

إقدام  أن  القاهرة،  بجامعة  األفريقية  البحوث 
إعالن  مبثابة  هو  السد  ملء  على  أبابا  أديس 
حياة  تهديد  في  سبب  ألنه  مصر  على  احلرب 

املصريني.  

 امللف الليبي
أهمية  يقل  ال  والذي  الشائك  اآلخر  امللف  اما 
عن أزمة سد النهضة هو امللف الليبي، بسبب 
إلى  تصل  التي  الدولتني  بني  املشتركة  احلدود 

1200 كيلومترا.
خليفة  املشير  قوات  مصر  تدعم   2015 ومنذ 
حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا احلدودية مع 
املعترف  الوطني  الوفاق  القاهرة، ضد حكومة 
احتدم  التي  أنقرة،  تدخل  أن  كما  دوليا.  بها 
اخلالف بينه وبني القاهرة بعد إسقاط الرئيس 
محمد  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  املنتمي 
ودعمها  الليبي  الصراع  في   ،2013 في  مرسي 
استعادة  في  ومساعدتها  الوفاق  حلكومة 

أكثر  األزمة  جعل  ترهونة،  ومدينة  طرابلس 
املصري.  للنظام  بالنسبة  وحساسية  تعقيدا 
التركية  القوات  أجرت  املاضية،  األيام  وفي 
الدولية  املياه  في  املفتوح«  »البحر  مناورات 
الدفاع  وزارة  وأعلنت  املتوسط،  األبيض  بالبحر 
أجرتها  التي  املناورات  أن  بيان،  في  التركية، 
والبحرية  اجلوية،  القوات  لقيادة  تابعة  وحدات 

متت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا. 
كما نشرت وزارة الدفاع فيديو للمناورات يظهر 
وصوال  تركيا  من  حتلق  حربية  ملقاتالت  رسما 
إلى األجواء الليبية، وهو ما اعتبره الكثير من 

املراقبني استفزازا ملصر. 
دبلوماسيا  األزمة  حل  حاولت  مصر  وكانت 
يونيو   6 في  القاهرة«  »مبادرة  عن  بإعالنها 
وتفكيك  دستوريا  إعالنا  تتضمن  التي  اجلاري، 
امليليشيات وإعالن وقف إلطالق النار في ليبيا، 
إال أن سرعان ما أعلنت حكومة الوفاق رفضها 
سرت  مدينة  على  هجوما  وشنت  للمبادرة 
تتوقف حتى تسيطر  لن  أنها  وأكدت  الليبية، 
على املدينة. ونشرت القوات املسلحة املصرية 

الدبابات القتالية على احلدود مع ليبيا. 
حرب  أركان  رئيس  فريد  محمد  التقى  كما   
والضباط  القادة  من  بعدد  املسلحة  القوات 
الغربية  املنطقة  وجنود  الصف  وضباط 
احلدود  تأمني  عن  املسؤولني  العسكرية 
العسكري  للمتحدث  وفقاً  ليبيا،  مع  املصرية 
املصرية  املسلحة  »القوات  إن  وقال  املصري، 
القتالي  اجلاهزية واالستعداد  درجات  أعلى  في 
وصون  والتحديات،  اخملاطر  كافة  ملواجهة 
االجتاهات  وتأمني حدوده على كافة  مقدساته 
االستراتيجية«، وأشاد »بحماة البوابة الغربية 
مهامهم  تنفيذ  في  جهد  من  يبذلونه  وما 
اإلجرامية  للعناصر  والتصدي  إليهم،  املوكلة 
وعصابات التهريب واملتسللني، وتأمني وحماية 

الوطن وسالمة أراضيه«.

م�سر بني اأزمتي ليبي� و�سد النه�سة.. هل تدق طبول احلرب اأبواب الق�هرة؟
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  ارتداء غطاء للوجه في
دون خياطةاألماكن العامة

خياطة

 	

يمكنك تغطية وجهك بسهولة باستخدام المواد المتاحة في المنزل. إذا أمكن، استخدم قماشاً محكماً ومرناً مثل القطن الذي يتيح 

للهواء بالتدفق عبره عند التنفس. استخدم طبقتين من القماش على األقل وتأكد من أن غطاء الوجه مريح ومناسب لوجهك جيداً. 

يجب أن تكون قادراً على غسل وتجفيف غطاء وجهك دون إتالفه. هناك العديد من الطرق لصنع غطاء وجه من القماش.

إليك طريقتان بسيطتان:

كوفيد-19: اصنع غطاء الوجه الخاص بك

 	
Aiguille ou fil

 	Ciseaux

  
 

20-210-64W
A

قماش
 	

غطاء البندانا للرأس )أو قماش مربع حجم 50 × 50 سم(
 	

أربطة مطاطية )أو أربطة الشعر(
مقص )حسب الحاجة(	 

قماش
 	

مستطيالن من القماش حجم 

	 25 × 15 سم لكل منهما
قطعتان من المطاط )أو الخيط( 

بطول 15 سم
إبرة أو دبوس	 
خيط	 
مقص	 

الخطوات

الخطوات

أطِو البندانا من منتصفها.

قم بقص مستطيلين من القماش 

بمقاس 25 × 15 سم لكل منهما. 

قم بوضع قطع القماش سوية 
وخياطتها معاً.

أطِو الطرف العلوي إلي األسفل 

والطرف السفلي إلى األعلى

اطو الجوانب الطويلة بأكثر من 0.5 

سم وقم بخياطة األطراف. وثم قم بطي 

الجوانب القصيرة للطبقة المزدوجة من 

القماش بأكثر من 1 سم وخياطتها أيضاً.

ضع الخيوط المطاطية أو 

مطاطات الشعر على بعد حوالي 

اطِو األطراف إلى المنتصف 15سم من بعضها البعض
وشدها.

التقط غطاء الوجه عبر 

المطاطات وضعه على 

وجهك، وقم بتثبيت األشرطة 
المطاطية خلف أذنيك.

قم بتعطيل غطاء الوجه 

حتى يثبت بإحكام على 
وجهك.

مرر شريطين مطاطيين بطول 

15 سم وعرض 0.3 سم 

من خالل الحاشية التي قمت 

بتخييطها في األطراف القصيرة 

لغطاء الوجه، والتي ستعمل 

بمثابة حلقات التثبيت حول األذن. 

استخدم إبرة كبيرة أو دبوساً 

لتمرير القطعة عبر الحواشي، 

ومن ثم اربط األطراف بإحكام. 

إذا لم يكن لديك بعض المطاط، 

يمكنك استخدام الخيط وجعل 

القطع أكثر طوالً كي تتمكن من 
ربطها وراء رأسك.

المصدر: مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي )NCIRD(، قسم األمراض الفيروسية. المعلومات المتعلقة باستخدام أغطية الوجه القماشية للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كوفيد19- 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html :متاحة مجاناً على الرابط

اسحب الشريط المطاطي برفق بحيث 

تكون العقد مثبتة داخل الحاشية. قم 

بضم أطراف غطاء الوجه على الشريط 

المطاطي واضبطها بحيث يناسب غطاء 

الوجه وجهك، ثم قم بتخييط المطاط 

بأمان في مكانه لمنعه من االنزالق.
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ال ينبغي وضع أغطية الوجه القماشية على األطفال تحت سن الثانية، أو ارتداؤها من قبل أي شخص يعاني من 

صعوبة في التنفس أو أي شكل من أشكال اإلعاقة أو أي شخص غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

 
picto crevé

1

متى؟

تحذير:

متى؟

 	
عندما ال يكون التباعد الجسدي ممكناً في األماكن العامة، على سبيل المثال عند قضائك لبعض االحتياجات أو استخدامك وسائل النقل العام: ابق في المنزل 

إذا كنت مريضاً. إذا كنت بحاجة للذهاب إلى العيادة أو المستشفى، بإمكانك عندها ارتداء غطاء الوجه حتى يتم إعطائك قناعاً مناسباً لإلجراءات الالزمة.

 	
ال تظهر أعراض المرض على بعض األشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19، ومن الممكن أن يصاب بعض األشخاص بالفيروس دون علمهم. ولذلك قد 

يقلل ارتداء غطاء الوجه من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19 ونقله إلى اآلخرين. كما يجب اتخاذ تدابير وقائية أخرى باإلضافة إلى ارتداء غطاء الوجه في 

األماكن العامة، مثل التطبيق الجيد لممارسات النظافة والتباعد الجسدي. يجب ارتداء أغطية الوجه وتنظيفها بشكل صحيح.

كيفية ارتداء غطاء الوجه

1.  استخدم إحدى يديك لوضع غطاء الوجه على 
أنفك وفمك. استخدم اليد األخرى لتثبيت 

أربطة الغطاء وراء أذنيك.

2. اضبط غطاء الوجه على أنفك.

3. اضبط غطاء الوجه تحت ذقنك

اغسل يديك قبل وبعد استخدام غطاء الوجه.

قم بتغيير غطاء الوجه الخاص بك في حال تعرضه للبلل أو االتساخ 
أو التلف

ال تعلق غطاء الوجه من أذن واحدة أو حول رقبتك. احتفظ بالغطاء 

على وجهك وتجنب لمسه. إذا لمست غطاء وجهك أثناء ارتدائه، 
اغسل يديك على الفور.

 تعامل مع األشرطة المطاطية أو األربطة فقط عند إزالة غطاء 
وجهك - ال تلمس جبهتك. 

اطِو الجزء الخارجي من غطاء الوجه للداخل وضعه في كيس 

نظيف. اغسل غطاء وجهك بمجرد عودتك للمنزل مع باقي قطع 
الغسيل.

2

3

ارتداء غطاء للوجه في األماكن 
العامة

غطاء الوجه هو ليس بديالً عن:

التباعد االجتماعيغسل يديك

2 meters

عزل نفسك في المنزل في 
حال كونك مريضاً

التباعد لمسافة 
مترين

 ال تظهر أعراض المرض على بعض األشخاص
 المصابين بفيروس كوفيد-19 ، ومن الممكن أن يصاب

بعض األشخاص بالفيروس دون علمهم. ولذلك قد
 يقلل ارتداء غطاء الوجه من خطر اإلصابة بفيروس

كوفيد-19 ونقله إلى اآلخرين.
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التدابير املتخذة في جميع أنحاء العالم ملنع انتشار  فرضت 
فيروس كورونا واقعاً جديداً خاصة على الصعيد االقتصادي، 
رمبا سيستمر حتى بعد انتهاء األزمة. وفي الوقت الذي تعاني 
استفادت  كبيرة  اقتصادية  مصاعب  من  وشركات  دول  فيه 

شركات أخرى من األزمة لتوسيع أسواقها.
خالل  من  السلع  على  الطلب  زيادة  في  بوضوح  ذلك  جتلى 
مواقع التسوق عبر اإلنترنت حول العالم، وعلى رأسها موقع 
أمازون األمريكي، مما دفعه إلى إيقاف قبول عمالء شراء البقالة 
»األغذية واالحتياجات اليومية« اجلدد عبر اإلنترنت مع ارتفاع 

الطلب.
الذين  اجلدد  العمالء  وضع  ستبدأ  إنها  أمازون  شركة  وقالت 
يطلبون توصيل البقالة إليهم على قائمة انتظار وستقلص 
ساعات التسوق في بعض متاجر »هول فودز« إلعطاء األولوية 

للعمالء احلاليني الذين يشترون املواد الغذائية عبر اإلنترنت.
كما ارتفع أسهم شركات الكيماويات حول العالم من حيث 
كما  والكحول،  والديتول  املطهرات  على  الضحم  الطلب 
ارتفعت أسهم شركة »زووم« لالتصاالت عبر االنترنت والتى 
توفر خدمة بث االجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية 
الشهر املاضي بعد تفضيل الكثيرين العمل من املنزل خوًفا 
من الفيروس حيث استطاعت الشركة أن تفوز بأكثر من 2،2 
مليون مشترك جديد هذا العام، وهو ما جتاوز عدد االشتراكات 

اجلديدة في عام 2019 بأكمله.
اما نصيب االسد كان لصالح شركات صناعة الكمامات حيث 
املتزايد  الطلب  مواكبة  على  السلع  هذه  مصنعو  يتسابق 
ويجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة، وكان أكبر املستفيدين 

من حالة اخلوف العاملية الشركة األمريكية »ثرى ام«.
عالج  في  استخدامها  يتم  التي  االدوية  شركات  كذلك 
وارتفعت اسهمها في  وبيعها  انتاجها  زاد معدالت  الكورونا 

البورصات العاملية.
حيث  الطاقة  أسواق  دّمر  كورونا  انتشار  االخر  اجلانب  على 
فائض  إلى  الوباء  بسبب  العالم  اقتصادات  في  التباطؤ  ادى 
في النفط، أجبر وسطاء اخلام على دفع أموال للتخلص من 
البراميل التي تعهدوا بشرائها حيث انهار النفط األميركي 
لـ37 دوالرا حتت الصفر ألول مرة بتاريخه، كما شهدت أسواق 
األسهم والشركات حول العالم تراجعا ملحوظا منذ اإلعالن 

عن انتشار فيروس كورونا، مما أثر سلبياً على اقتصاد العالم
كما تنذر االجراءات االحترازية العاملية لكورونا مبجاعة كبرى 
قادمة حيث حذرت األمم املتحدة من أن العالم مهدد بانتشار 
مجاعات »مروعة« بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. واشارت 
إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة. 
وبحسب تقرير، فقد تتضاعف أعداد من يعانون من اجلوع من 
حول  شخص  مليون   250 من  أكثر  إلى  شخص  مليون   135
 10 في  كبيرة  بصورة  تزداد  اخملاطر  إن  البرنامج  وقال  العالم. 
دول تعاني بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير املناخ. 
الضوء  الغذائية  األزمات  الرابع حول  العاملي  التقرير  ويسلط 
وأفغانستان  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  اليمن  على 
وفنزويال وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان وسوريا ونيجيريا 

وهايتي.
وفرضية االكتفاء الذاتي في كافة اجملاالت ستكون محل نقاش 
والشركات  الدول  من  كثير  ستعمل  كبير،  بشكل  وتنفيذ 
على تصنيع وزراعة ما حتتاجه محلياً، وتخفيف االعتماد على 
اخلارج لتضمن عدم توقف احلياة وتأثرها في األزمات الكبرى، 
الذي  العاملي  االقتصاد  قوانني  من  الكثير  مراجعة  وسيتم 
يتأثر بكل هزة حتدث، وسيتغير مفهوم احلدود بني الدول ورمبا 
يصبح السفر أصعب لفئات معينة، وستعمل احلكومات ما 
استطاعت على دعم الشركات احمللية للوقوف على أقدامها 
واضحاً  وسيصبح  واإلفالس،  االنهيار  أشباح  من  وحمايتها 
لتخفيف  واملشفرة  الرقمية  بالعمالت  التعامل  أهمية 
أسطحها  حتمل  قد  التي  والبطاقات  النقد  على  االعتماد 

فيروسات تنقل أي وباء قادم للبشرية.

كيف غيرت كورونا العالقات االجتماعية.. 
ما لها و ما عليها

من جانبه يقول د. امجد خيري استشاري الطب 
له  كورونا  ان  السلوكية  العلوم  و  النفسي 
تأثيرا كبيرا على احلياة االنسانية ليس في فترة 
اجلائحة فقط و لكن قد تستمر بعض العادات 
تلك  تتغير  قد  او  اجلائحة  بعد  ملا  السلوكية  و 
االنسانية لالبد،  العالقات  السلوكيات و شكل 
كما انه قد تترك كورونا في نفوس البعض بعد 

االضرار النفسية التي تؤثر على حياة بعضنا فيما بعد
اللقاءات واملقابالت  فقد تتغير طرق اختيار شريك احلياة من 
الواقعية الى تلك االفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
فسيكون التعارف عبر اإلنترنت، وقد يتحول إلى صداقات ثم 

إلى عالقة عاطفية تتحول إلى زواج في النهاية.
وحتى األفراح، قد نلجأ الى التخلي عن مراسم االفراح املكلفة 

وبإمكانيات  الضيوف  من  العديد  دون  رمزية  ملراسم  ونعود 
بسيطة، وقد يصبح هذا اجتاها عاما فيما بعد.

إجراءات  في  مستمر  اجتماعي  تغير  سيكون  انه  واضاف 
تكون  فلن  الفيروس،  انحسار  بعد  حتى  االجتماعي  التباعد 
هناك مصافحة باليد أو تقبيل، خاصة بعد احلديث املستمر 

عن كم امليكروبات الذي قد تنقله هذه املمارسات.
العاملني  وعدد  العمل  ساعات  لعدد  دائم  تقليص  واتوقع 
واللجوء في االعتماد الى وسيلة العمل عن بعد قدر ما اتاحت 
كما أن نظام العمل بالساعات »شيفت« بشكله التقليدي 

قد ينتهي.
او  زكاة  سواء  مسمى  أي  حتت  املالية  التبرعات  سبل  حتى 
صدقة او عشور او تقدمة وما الى ذلك من املسميات التي قد 
احلالية  الفترة  اخرى ستتوجه خالل  الى  تختلف من عقيدة 
التي تلي ازمة كورونا وقد متتد الى ما بعد ذلك الى  والفترة 
أكبر  الصحية بشكل  والقطاعات  املستشفيات  الى  التبرع 

خاصة احلكومية منه.
كونها  الى  اميل  ايضا  الغذائية  العادات  ان  حتى  وأكمل 
ستتغير حتى بعد ازمة كورونا، فتلك االزمة اخرجت الطهاة 
املنزلي  الطعام  نعتمد على  بداخلنا وجعلتنا  الذين  املاهرون 
تعزز  التي  والفاكهة  اخلضروات  على  تركيزنا  وزاد  الصحي 
او االطعمة السريعة  املناعة وابتعدنا عن » اجلانك فود«  دور 

التحضير والتي تعتبر غير صحية.
ولفت أمجد الى ان الوباء أسرع عملية تطبيق التدريس عبر 
اإلنترنت والتعليم عن بعد، حيث تغلب االبتكار التقني على 
التكنولوجيا  وصارت  التعليم،  مجال  في  املكانية  احلواجز 

تلعب دورا أهم في مواجهة أزمة الصحة العامة 
واضاف ان فترات العزلة واخللوة ستشعر املرء بأهمية الوقت 
وحاجاتها،  بنفسه  وعياً  أكثر  ستجعله  احلياة،  وتنظيم 
عن  بعيداً  الهوايات  ملمارسة  الوقت  من  الكثير  ستمنح 
صخب العالم، وتوفر مساحة التعلم مدى احلياة وتعيد اجلو 
االسرى العائلي الدافئ مما سيعود بالنفع على الصغار وطرق 

تقوميهم وتربيتهم، أما التباعد االجتماعي 
فسيغني الشخص عن كثير من العالقات 
من  وسيخفف  السامة،  أو  ضرورية  الغير 

وهج املؤثرين الزائف.
مثلما  ان  خيرى  اوضح  االخر  اجلانب  على 
العادات  بعض  اجلائحة  لتلك  سيكون 
في  فستترك  اجليدة  النفسية  و  الصحية 
قد  سلبية  نفسية  اثارا  البعض  نفوس 
تستمر الى سنوات ما بعد الكورونا و قد تؤثر 
سلبيا خاصة على تلك االجيال التي عاشت 
الهوس    « هو  النفسية  االمراض  تلك  اشهر  و  الفترة،  تلك 
بفكرة نهاية العالم، وظهر هذا عند بداية األزمة مع تعاظم 
شراء الذعر، وتخزين األغذية بشكل مبالغ فيه، لدرجة فراغ 
املهووسون  هؤالء  لده  العارض  ذلك  سيظل  و  املتاجر،  أرفف 
اماكن لتحزين  او  إلى شراء ثالجات  األغنياء  حيث سيسعى 
الطعام املعلب استعدادا أية أحداث مستقبلية قد تؤثر على 

العالم.
بعد  ما  »اضطراب  يسمى  بعرض  البعض  سيصاب  كما 
على  البشر  من  به  باس  ال  عددا  سيصيب  وهو  الصدمة« 
مستوى العالم، حيث سيصيب بعض الناجون من الفيروس 
من  أكثر  الوقائية  احتياطاتهم  يتخذون  كانوا  دوما  الذين 
الالزم ورغم ذلك ينتظرون يوما بعد يوم دورهم في االصابة، 
هؤالء سيصيبون تلك املتالزمة النفسية حيث سيعانون بعد 
من  وحاالت  العصبي  االنهيار  تشبه  بأعراض  اجلائحة  انتهاء 
البكاء الهستيري والفزع الغير مبرر وسيزول ذلك العرض مع 

الوقت.
كذلك فوبيا اخلوف من التجمعات قد يستمر لدى البعض مما 
أساسياً  بعد، وستصبح جزءاً  التواصل عن  أنظمة  سيقوي 
في  التعليم  أنظمة  في  اعتمادها  من  بدءاً  الناس،  حياة  من 
الرياضة  حصص  من  لكثير  واستبدالها  واجلامعات،  املدارس 
حاجة  تستبدل  أن  وميكن  املنزل،  من  متارس  أن  ميكن  التي 
املرضى للذهاب إلى املستشفيات إلجراء املراجعات الروتينية 

مع األطباء عبر الهاتف او مواقع التواصل االجتماعي.
في النهاية.. فان هذا الوباء سيدفع بلدانا عديدة إلى االهتمام 
لبضع  اخلارجية  الشؤون  من  أكثر  الداخلية  بالشؤون  األكبر 
من  الذاتي  االكتفاء  على  االعتماد  مع  األقل،  على  سنوات 
الزراعة والصناعة والتجارة، وسيكون هناك تغير في موازين 
قيادة العالم مع حتول إلى عالم متعدد األقطاب بصورة أوضح 

بدال من هيمنة دولة او اثنني على العالم.
ففي عصر ما بعد كورونا، لن يكون هناك تغيير في سلوك 
الناس فحسب، مبا في ذلك بدء التفكير الفعلي في العمل 
الدول.  سياسات  في  تغيير  أيضا  هناك  سيكون  البيت،  من 
سيتبنّي أن الصني، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
امريكا  هيمنة  وان  الشفافية،  من  كثير  إلى  حتتاج  زالت  ما 
اصبحت هشة وأّن دوال أوروبية عّدة بدأت تعاني من التغيير 
الكبير الذي طرأ على تركيبتها السكانية بعدما زادت نسبة 
كبار السّن فيها مثل ايطاليا، كما سينفضح االحتاد االوروبي 
التضامن مع دوله كما سينسدل  و  الذي بعد عن الشراكة 
عظمى  دول  في  الصحية  االنظمة  هشاشة  عن  الستار 
مثل الواليات املتحدة التي فتحت الباب لهجرة االطباء حول 
العالم و تنازلت عن بعض االمتيازات مثل شهادة املعادلة او 
ذهبيا  فرصة  اعطت  كما  السفر  قبل  التقصي  و  اللقاءات  
الى  النامية  الدول  من  العالم  اعني  في  تعتبر  التي  و  ملصر 
الساحة  على  قويا  منافسا  تكون  قد  صاعدة  منتجة  دولة 
االقتصادية في السنوات القادمة خاصة مع سقوط اقتصاد 
الدول التي تستند الى البترول او الدول التي كسرتها جائحة 
هو  ما  يكون  قد  واخيرا  االحترازية..  االجراءات  بسبب  كورونا 
استثنائي ومؤقت اليوم من اجراءات وقرارات لتصبح طبيعية 

ودائمة في الغد... ومن »كورونا« مازلنا نتعلم...

ما �سكل العامل الذي �ست�سرق عليه ال�سم�س يف اليوم التايل لالإعالن عن زوال خطر كورونا؟!

كيف غريت كورونا العالقات الجتماعية بني الب�سر؟!

كورونا والو�ساع القت�سادية العاملية.. .كوفيد 19 ير�سم خريطة القت�ساد اجلديدة
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير

 اجلزء الثاني
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واالدارسة  الفاطميني  ان  من  الرغم  على 
يتفقون في املذهب والنسب، فيعتقد كالهما 
الفاطميون  ويقول  الشيعية.  االمامة  في 
انهم من نسل جعفر الصادق اي انهم علويون 
نسبهم  يرجع  الذين  االدارسة  مثل  مثلهم 
الى ادريس بن عبد اهلل بن حسن بن احلسن بن 
الفريقان  ابي طالب. ومع ذلك حتارب  على بن 

واقتتلوا على السلطة. 
من  سليمان  واخوه  هو  فر  هذا  وادريس      
املنصور  جعفر  ابو  اقامها  التي  املذبحة 
الخوته وذهب الى املغرب » وترك ادريس جارية 
سمي  غالما  له  فولدت  كنزة  اسمها  بربرية 
سنة  ادريس  بن  ادريس  فولي  ابيه.  باسم 
القبائل  جميع  وبايعه   .. ومئة  وثمانني  سبع 
»)صـ221(. وغزا نفزة، وبالد املصامدة ثم مات 
ومنهم  املدن.  حكم  ابناؤه  فتولى  مسموما، 
في  منهمكا  يحي  وكان   « ادريس،  بن  يحي 
يوما  دخل  انه  ذكر  بالنساء؛  معجبا  الشراب 
احلمام على امراة فتغير عليه اهل فاس فكان 
ذلك سبب هالكه ».  وكانت حروب كثيرة بني 
ابي  بن  موسى  مثل  جيرانهم  وبني  االدارسة 
العافية وبينهم وبني مصالة بن حبوس قائد 

الفاطميني )صـ222(. 
 في سنة 308 ه دخل الفاطميون مدينة فاس 
ادريس  بن  بن عمرو  ادريس  بن  بها يحي  وكان 
السنة،  نفس  وفي  هزموه.  ثم  اياما  فحاربوه 
انتقل عبيد اهلل من القيروان الى املهدية التي 
بناها بعد ان اكمل قصره وقصر ولده، وهنأه 
فقال  مدحه.  في  واستغرقوا  بذلك  الشعراء 
شاءت  ما  ال  شئت  سلمى:  ابي  ابن  زهير  له 
وكان  القهار.  الواحد  فانت  فاحكم   .. االقدار 
احمد ابن البلوي يقول: » لست ممن يعبد من 
ال يُرى. وكان يقول في عبيد اهلل الهل القيروان 
انه يعلم سركم وجنواكم ». وبعد ذلك لقي 

زهير وابن البلوي حتفهما.
   » وامر عبيد اهلل بحبس مئتي رجل اظهروا 
وتونس  وباجة  بالقيروان  احملرمات  حتليل 

في  اخلمر  وشربوا  اخلنزير  واكلوا  بها  وجاهروا 
بسياسته.  ذلك  وكان  جهارا  رمضان  شهر 
اً  وكفَّ مداراة،  سجنهم  الناس،  ارجت  فلما 
ُعّير  والعام، حتى  اخلاص  بذلك  وعلم  للناس. 
وامر   .. بالفيوم  كونه  ايام  القاسم  ابنه  به 
مفرج  بن  حسن  ابي  الفقيه  بقتل  )املهدي( 
ابي  بتفضيل  يقول  انه  له عنه  رفع  اذ  وغيره 
بكر وعمر على علي رضي اهلل عن جميعهم 

»)صـ 200، 201(.  
    وفي سنة 311 ه » ولي محمد بن عمران 
بها  فجمع  اطرابلس  قضاء  على  النفطي 
ورفعها  واالحباس  الرشا  من  كثيرة  امواال 
فواله  عنده،  وسيلة  فكانت  اهلل؛  عبيد  الى 
القيروان »)صـ 202(، وفي نفس السنة،  دخل 
علي بن سليمان قائد الشيعي حصن نفوسة 
التالي خرج  فقتل اهله وسباهم. وفي العام 
مصالة بن حبوس من تيهرت الى زناتة فاداخ 
ابن  حارب  ثم  وسباهم«،  اهله  وقتل  بالدهم 
خزر ودارت بينهما حروب كثيرة انتهت بهزمية 

مصالة وقتله. 
   وفي 313 دارت وقائع بني امير زناتة محمد 
ابن خزر وبني موسى بن محمد الكتامي قائد 
عبيد اهلل انتصر فيه ابن خزر. وفي سنة 315 
توجه ابو القاسم الى املغرب غازيا، فحارب بني 
التالي استولى على حصن  العام  وفي  برزال. 
اغزر. وملا ادرك اهله الكارثة ، » احرقوا االمتعة 
الشيعة  وقاتلوا  واملواشي،  الدواب  وعرقبوا 
حتى ُقتلوا. واُسر منهم من استاسر. وانُتهب 
زحفه  القاسم  ابو  وواصل   .« احلصن  في  ما 
الى  عائدا  قفل  ثم  وطبنة،  وملاية،  هوارة،  الى 
املهدية، النه سمع ان اخاه احمد صلى بالناس 
الفطر وان اباه سوف يبايعه )صـ 204، 205(. 

ووباء  وقع غالء عظيم  ه،   317 وفي سنة      
بالقيروان. وفي نفس السنة، استولى محمد 
بن خزر على اقليم الزاب. واستولى موسى بن 
وغنم  واستباحها   « نكور،  على  العافية  ابي 
وهدم  البديع(  عبد  )ابن  املؤيد  وقتل  فيها  ما 

اسوارها »، ثم استولى على 
وارشقول؛  ومرينة،  جراوة، 
الى  تيهرت  احواز  من  وملك 
)صـ206(.  االقصى  السوس 
حروب  وقت   319 سنة  وفي 
العيش  ابي  ابن  وبني  بينه 
التالي  العام  وفي  )صـ210(. 
حارب موسى محمد بن خزر 
امير زناتة وهزمه )صـ215(. 

     وملا توفي عبيد اهلل املهدي سنة 322 ه، 
بامر  بالقائم  وتلقب  القاسم  ابو  ابنه  خلفه 
ثار  ابوه،  مات  وملا  سنتني.  بعد  وتوفي  اهلل، 
ومتكن  عليهم  انتصر  ولكنه  كثيرون؛  عليه 
القرشي،  طالوت  ابن  عليه  ثار  وممن  منهم. 
ُهزم؛  ولكنه  اطرابلس  على  االستيالء  حاول 
الى  براسه  واتوا  البربر،  من  اصحابه  وقتله 

القائم )ص219ـ(.
فاس  الى  الفتى  ميسرا  القائم  وبعث     
فاستولى عليها بعد ان هزم بن ابي العافية. 

وبعد ذلك اخذها االدارسة عنوة )صـ220(. 
   وفي سنة 324 خرب على بن حمدون مدينة 
املسيلة. وخرب يوسف بن حماد الصنهاجي 
يزيد  ابو  ونزل  اموالها.  واستباح  اشير  مدينة 
بن مخلد االباضي من جبل اوراس يدعوا الى 
ما يراه حقا ضد القائم » فخرج على الشيعة 
ودخل افريقية وخرب مدنها ودوخها وقتل من 
اهلها ما الينحصر .. فلم يزل قاهرا لهم غالبا 
لهم  يبقى  لم  حتى  جلنودهم  قاتال  عليهم 
من بالد افريقية اال اليسير .. وفي سنة ثالث 
قائد  يزيد ميسرة  ابو  قتل  مئة  وثالث  وثالثني 
ابي القاسم الشيعي وكان بني ابي القاسم 
.. وامتحن اهل باجة  وابي يزيد حروب كثيرة  
ايام ابي يزيد بالقتل والسبي » )صـ 229، 230(

وبعث  املنصور،  ابنه  تولى  القائم،  توفي  وملا   
عليه  وقبض   « وهزمه  يزيد  ابا  قاتل  جيشا 
حيا فجعل في قفص من حديد وجئ به الى 
بسلخه  وامر   .. فقتله  املهدية  الى  املنصور 

 .. وصلبه  قطنا  جلده  وحشى 
بابي  ظفر  وملا  حماد  ابن  وقال 
يزيد نهض الى القيروان فدخلها 
في هذه السنة فقتل من اهلها 
وعذب اخرين ولم يزالوا معه في 
االمتحان الى ان هلك »)صـ232(.

تسع  عن  املنصور  توفي  وملا     
ابنه  خلفه  سنة،   وثالثني 
اهلل،  لدين  باملعز  امللقب  معد 
فاستولى  مصر  الى  الصقلي  جوهر  فبعث 
فاس  على  استولى   347 سنة  وفي  عليها. 

وسلجماسة. 
انه  طريف  بن  صالح  زعم  برغواطة  وفي    
لقتال  الزمان  اخر  في  يخرج  الذي  املهدي  هو 
الدجال وانه ميال االرض عدال كما ملئت جورا: » 
وعهد الى ابنه الياس بديانته، وامره اال يظهر 
ذلك اال اذا قوى امره وحينئذ يدعو الى مذهبه 
ويقتل من خالفه فيه من قومه ». ولكن ابنه 
يونس  حفيده  فعله  ذلك،  يفعل  لم  الياس 
واظهر ديانة جده » وقتل من لم يدخل فيها 
.. قيل انه قتل سبعة االف ونحو السبع مئة 
وهلك بعد ان ملك نحو اربعني سنة .. وقام ابو 
عفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن 
طريف فاستولى على تلك البالد .. وكانت له 
وقائع في البربر مشهورة، منها وقعة تامغرا 
وقعة  ومنها  ايام.  ثمانية  فيها  القتل  اقام 
فيها.  قتل  من  عد  عن  االحصاء  عجز  بهت. 
وكانت البي عفير من الزوجات اربع واربعون .. 
وادعى يونس صاحب برغواطة النبؤة  .. وكان 
حتى  البربر  من  كثيرا  خلقا  قتل  قد  يونس 

اطاعوه وعلى دينه تابعوه »)صـ 238- 241(. 
املغرب  بالد  في  والقالقل  احلروب   واستمرت 
نشر  وال  السيف  يوحدهم  ولم  عدة،  لقرون 
نهب  الظلم:  انواع  شتى  بل  العدل،  بينهم 
االموال، وقتل الرجال، وسبي النساء واالطفال، 

وقسم الشعوب وزرع الفنت بينها. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

  قراءة في كتاب..البيان املغرب في اختصار اخبار ملوك االندلس واملغرب البن عذاري(8)

اخلالفة الفاطمية في املغرب (2)

بعد  شيء  أقرب  هي  املوسيقى 
التعبير بها عما ال  الصمت، ميكن 
عزيزى  معى  تخيل   وصفه  ميكن 
مكان  فى  جالسا  نفسك  القارئ  
املفضل  »ركنى  دائما  عليه  أطلق 
أن  مثلى   احلريه   مطلق  لك  و    «
»ركنك  وتختار  عينيك  تغمض 
املفضل » وأن لم ييكن لديك واحد 
فغمض عينيك  و حاول  أن تخلقه  

بنفسك فى خيالك واسرح فى هذا اخليال مع 
ال   ، الكالسيكية   املوسيقى   من  مقطوعة 
موسيقى   من  غيرماتسمعه  شئ  فى  تفكر 

فعندما تترك الكلمات تبدأ املوسيقى.
أتذكر«جاين أوسنت« عبر عن حبه للموسيقى 
»بدون  وهى  البالغه  منتهى  فى  بعباره 
وهذا  فارغا«.  العالم  لي  يبدو  املوسيقى 
العالم  تعرض  عندما  حقاً  أنتابنى  األحساس 
كله ألزمة كرونا ، ولكن سرعان ما أنتهى هذا 
األحساس ، عندما بدأت دور األوبرا حول العالم 
من  كغيرها  كورونا،  فيروس  تفشي  ظل  في 
قدمية  حفالت   عرض  إلى  تلجأ    ، املؤسسات 
اجلمهور،  مع  تواصل  على  لتبقى   ، مسجلة،  

من  والتفاعل  التصفيق  وانتقل 
النوع  الى منازل عشاق هذا  املسرح 
اجملبرين  الكالسيكية  املوسيقى  من 
خضم  في  بيوتهم  في  البقاء  على 
أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد 
احلفله  شاهدت  ما  أبرز  من  وكان 
كابيتول  :اوركسترا  قدمتها  التى 
بعنوان  بأملانيا   السيمفونى« 
تضمن    SKYFALL CONCRTO
برنامج احلفل  جزئني األول قام بالغناء التينور
 Wayne وقيادة وعزف على البيانو  ،  Thomas
برنامج  من  الثانى  اجلزء  جاء  ثم   ،  Marshall
احلفل وهو مجموعة موسيقه مختاره بعنايه 
وبقيادة  بوند   جيمس  أفالم  موسيقى  من 
 Steven لويد  ستيفني  األجنليزى  املايسترو 
Lloyd Gonzalez وقد ابدع املايسترو ستيفن 
لويد  فى هذا احلفل فنجد  يداه املُنسجمتان 
عضالت  وتعبيرات  جسده  أجزاء  بقية  مع 
صغيرة  عصا  يديه  إحدى  في  مُيسك  وجهه 
ورفيعة يُحرُكها مبسارات راقصة صعوداً ونزوالً 
املَُوحد  والصوت  اإليقاع  ضبط  و   ، جانبياً  أو 
وجعلهم  األوركسترا،  في  العازفني  جملموع 

صوت  وكأنهم  بانسجام  يعزفون 
ويتحرك  يتنفس  واحد  جسد  في 
نسبة  وحتديد  ُمَوّحدة    بطريقة 
نبض  في  التباطؤ  أو  التسارع 
املوازين اإليقاعية املتغيِّرة في منت 
التوازن  وحتقيق  املوسيقي،  النص 
بني مختلف اآلالت املوسيقية على 
أو  الصوت  ُعلّو  حيث  من  أنواعها 
انخفاضه، أو لناحية كثافة اللون 
انصهاره  في  األساسي  النغمي 

مع بقية النغمات املرافقة ،  بهدف وصل اجلُمل  
الفكرة  لتشكيل   ، ببعض  بعضها  اللحنية  

املوسيقية وتطويراتها الدرامية اخملتلفة. 
وقد جنح “ستيفن لويد ”  Steven Lloyd » فى 
قراءته التأويلية، كل هذا أعتمد على مهاراتِه 
بقدرات  زودته  أكادميية  دراسة  عبر  املُكتسبة 
تقنية في لغة اإلشارات وفي العلوم والنظريات 
اجلمال، وخبرات  وعلم  الفن  وتاريخ  املوسيقية 
واملرن  الواعي  اجلَماعي  العمل  في  متراكمة 
قيادته  فكانت    ، األوركسترا  في  العازفني  مع 
فى  املوسيقني   باقى  مع  وتفاعله  رشيقه 
واضحا على  احساسه  وجاء  وحده  متكامله 

فتفجده    ، نغمه   لكل  وجهه 
   ، آخرة   ومرة  كالفراشة   مرة 
كالصقر من شدة التركيز  مع 
واجلدير  املوسيقيه  اآلالت  كل 
ستيفن  املايسترو   أن  بالذكر 
لويد Steven  Lloyd  كان قائد 
ألوركسترا القاهرة السيمفونى  

فى فترة  )2005 - 2007(.
احلفل  جمال  يقتصر  لم 
البرنامج  على  املسجل 
واملوسيقيني وقائد األوركسترا وأمنا على ابداع 
هذا  مصور  جنح  فقد   ، تصويراحلفل   وجمال 
ينبض  احساس  بكل  يشعرلنا  ان  الفيديو 
باحلياة لكل آله موسيقية وتعبيرات للقطات 
العازفني وتفاعلهم بحب وشغف  فريده لكل 
مع كل نغمه ومع قائد األوركسترا وكأننا نحن 
اجلمهور نتجول بني اعضاء ا ألوركسترا   نراهم 
،  لذلك عزيزى  عن قرب  قمة األبداع واملتعة  
القارئ أحببت أن أضع لينك  االفيديو  مبقالى 
   Video-Premiere SKYFALL CONCERTO  «
ركنك  فى  به  وتستمتع  عنه  تبحث  »حتى 

اخلاص!

عندم� ترتك الكلم�ت تبداأ املو�سيقى!
بقلم: ن�رسين عي�صى- �صا�صكا�صوان
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يحررها سمير اسكندر 

مرت�سى من�سور ينتقد 

ا�ستئن�ف الدوري املمت�ز

املصري،  الزمالك  نادي  رئيس  أكد 
نظر  وجهة  حتمل  مذكرة  يعد  أنه 
األندية الرافضة الستئناف مسابقة 
إلى  تقدميها  أجل  من  املمتاز  الدوري 
وزير الشباب والرياضة. وقال منصور 
في تصريحات تلفزيونية، »مسابقة 
اإلسالم،  أركان  من  ليست  الدوري 
في  استئنافها،  على  جنبر  حتى 
والوفيات  املصابني  أعداد  زيادة  ظل 

بفيروس كورونا«.
وانتقد منصور قرار احلكومة باستئناف النشاط الرياضي، قائال، »الصالة أهم وميكن 
تأخيرها إذا كان هناك عذر كذلك احلج، فلما ال يتم إلغاء الدوري«. وأشار منصور إلى 
أن 14 ناديا يلعبون في الدوري املمتاز لكرة القدم رفضوا استئناف النشاط، فيما 

وافقت 4 أندية فقط.
إقرار مبوافقتها لتتويج  الـ 14 وقعت على  أن »األندية  الزمالك على،  وشدد رئيس 
األهلي ببطولة الدوري لهذا العام، للتأكيد على أن حياة البني آدم أهم من مباراة 

كرة قدم«.
استكمال  سيتم  أنه  أكد  املصري،  والرياضة  الشباب  وزير  صبحي،  أشرف  كان 
مسابقة الدوري للموسم احلالي 2020/2019 في املوعد احملدد لعودة كرة القدم في 

مصر وهو 25 يوليو ».
وكشف عمرو اجلنايني رئيس اللجنة اخلماسية إلدارة شؤون احتاد الكرة، في وقت 

سابق، أن يوم 25 يوليو املقبل هو املوعد املبدئي لعودة الدوري.
أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس املاضي بسبب تفشي  يذكر 

فيروس كورونا في مصر والعالم.

االحتاد  إلدارة  اخلماسية  اللجنة  تعاقدت 
للقيام  شركة  مع  القدم  لكرة  املصري 
فيروس  باكتشاف  اخلاصة  باملسحات 
كورونا لفريق الدوري املمتاز متهيدا لعودة 

النشاط الرياضي.
التنفيذي  املدير  العطار  وليد  وكشف 
لالحتاد املصري لكرة القدم عن أن اللجنة 
الكرة  احتاد  بإدارة  املكلفة  اخلماسية 
الدولة  موافقة  على  احلصول  في  جنحت 
املعنية  واجلهات  والرياضة  الشباب  ووزارة 
اخلاصة  املسحات  تكاليف  حتمل  بشأن 
الدوري  ألندية  كورونا  فيروس  باكتشاف 
الرياضي  النشاط  لعودة  متهيدا  املمتاز 
 25 من  بداية  استئنافه  املقرر  من  والذي 
عن  املالي  العبء  لتخفيف  املقبل،  يوليو 

األندية.
اخلماسية  »اللجنة  العطار  وأوضح 
اللحظة  منذ  اجلنايني  عمرو  برئاسة 
املسحات  توفير  األولى عملت على ملف 
وانتظرت  امللف  وجهزت  األندية،  جلميع 
واألربعاء  الثالثاء  أيام  باألندية  االجتماع 
من  جماعية  الشكوى  وكانت  واخلميس، 
جلميع  ستجرى  التي  املسحات  تكاليف 

أفراد الفريق«.
تكاليف  ستتحمل  »الدولة  أكمل  ثم 
قبل  لألندية  والثانية  األولى  املسحتني 
مبسحتني  ستقوم  كما  التدريبات  بدء 
أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل 
كما  املباريات،  وخالل  املسابقة  استئناف 
أن االتفاق تضمن تخفيض القيمة املالية 
مع  مفاوضات  جولة  بعد  النصف  إلى 

الشركة بهذا الشأن«.
ستوفر  الشركة  أن  على  العطار  وشدد 
فرق  من  فريق  لكل  متخصصا  طبيبا 
بشأن  األندية  مع  متابعا  ليكون  الدوري 
أي  لعزل  والتدخل  ونتائجها  املسحات 
له  اخملالطني  وفحص  فورا  إيجابية  حالة 
أسرته  محيط  في  أو  النادي  في  سواء 

لتفادي انتشار الفيروس.
إرسال  أسباب  عن  العطار  كشف  كما 
ضرورة  يتضمن  والذي  لألندية  اخلطاب 
خوض  قبل  ملسحتني  فريق  أي  إجراء 
هدفه  اخلطاب  أن  موضحا  التدريبات، 
دون  تدريباته  استئناف  من  فريق  أي  منع 
مسحتني  وعمل  شامل  وقائي  إجراء 
أي العب في  أيام حتى ال يشارك   5 خالل 
خاصة  بالفيروس  مصاب  وهو  التدريبات 
وأنه أحيانا ال تظهر إيجابية العينات في 
وجلنته  االحتاد  قرار  فكان  األولى،  املسحة 
الدكتور محمد سلطان  برئاسة  الطبية 
واستئناف  خوض  قبل  مسحتني  بإجراء 

التدريبات.
األندية  مع  التنسيق  »مت  العطار  وأمت 
ستجرى  بحيث  املسحات  عمل  على 
األهلي  ألندية  األحد  غدا  يوم  املسحات 
دجلة  ووادي  اجليش  وطالئع  احلدود  وحرس 
وسموحة، وستجرى يوم االثنني املسحات 
ألندية االحتاد السكندري وانبي واملقاولون 
العرب ونادي مصر والثالثاء لناديي املصري 
أندية  باقي  مع  التنسيق  وجاري  وطنطا 
الدوري إلجراء املسحات قبل االنتظام في 

التدريبات«.

احت�د الكرة: 

الدولة تتحمل تك�ليف 

م�سح�ت فريو�س كورون� 

الأندية الدوري

م�سيلحي: اجله�ز الفني وبع�س العبي االحت�د 

متخوفون من عودة الدوري

االحتاد  رئيس  مصيلحي  محمد  كشف 
بقيادة  الفني  اجلهاز  تخوف  عن  السكندري 
طلعت يوسف من قرار عودة النشاط الرياضي.

بالبقاء  سعيدا  أكون  »لن  مصيلحي  وقال 
وليست  صعبة  الدوري  عودة  لكن  البيت  في 
الالعبني  وبعض  لالحتاد  الفني  واجلهاز  سهلة، 
متخوفون من عودة النشاط والتزال لدي عالمة 
استفهام على موضوع الصحة مع زيادة أعداد 

اإلصابات والوفيات«.
مناقشة  أن  هو  أراه  كانت  »ما  واستدرك 
العودة مجرد بداية، لكن ميكن إعادة النظر في 

املوضوع مستقبال«.
كان وليد العطار املدير التنفيذي لالحتاد املصري 
اخلماسية  اللجنة  أن  عن  القدم كشف  لكرة 
احلصول  في  جنحت  الكرة  احتاد  بإدارة  املكلفة 

اخلاصة  تكاليف املسحات  املعنية بشأن حتمل  واجلهات  والرياضة  الشباب  ووزارة  الدولة  على موافقة 
باكتشاف فيروس كورونا ألندية الدوري املمتاز متهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من املقرر استئنافه 

بداية من 25 يوليو املقبل، لتخفيف العبء املالي عن األندية.

بحكم حمكمة... نيم�ر يدفع 6.7 مليون 

يورو ل�س�لح بر�سلونة

البرازيل  منتخب  العب  خسر 
سان  باريس  فريق  وجنم 
دا  نيمار  الفرنسي  جيرمان 
رفعها  التي  القضية  سيلفا، 
اإلسباني،  برشلونة  نادي  ضد 
املكافأة  باقي  على  للحصول 
األخير  بتجديد عقده  اخلاصة 

معه.
بيان  في  برشلونة  وقال 
عن  النادي  »يعرب  رسمي 
أعلنته  الذي  ارتياحه للحكم 
 15 رقم  االجتماعية  احملكمة 
يتعلق  فيما  برشلونة،  في 
بالدعوى التي تشمل البارسا 
ونيمار بشأن مكافأة التجديد 

للعقد األخير«. وأضاف »رفضت احملكمة طلب نيمار متاًما، ووافقت على جزء كبير من 
دفاع نادي برشلونة«.

وتابع »نتيجة لذلك رفضت مطالب نيمار بدفع 43.6 مليون يورو، ويجب على الالعب 
إرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي«. وأمت »نظرًا ألنه يحق ملمثل نيمار، الطعن على احلكم، 

يستمر النادي في الدفاع بقوة عن حقوقه املشروعة«.
وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة، متجًها إلى باريس سان جيرمان في صيف 

2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط اجلزائي في عقده مع البارسا.

1-844-355-6939
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

تشكـل األسنان السليمة عامال أساسـيا يؤثــر ايجابا 
دورا  والنفسي، فلألسـنان  الطفل اجلسدي  منــو  علــى 
مهما ال يختصر فقط على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل 
والتواصــل  والكـالم  النطق  عمليـة  ليشمل  يتــسع 

االجتمــاعـــي.
فقط  بها  اليومية  بالعناية  األسـنان  صحة  ترتبط  ال 
فمثال  تنـاولها  وطريقة  املأكوالت  بنـوعية  أيضا  بـل 
بالسكـر التي  الغنية  للمأكـوالت  املفرط  التنـاول  ان 
سببـا  تشكل  طويلــة  ملـدة  األسـنان  على  تلتصق 

لظهـور عالمات التسوس. 
كميـة  ان  أساسـية:  نقطة  على  أشـدد  أن  اريـد 
احللويــات التي يتنـاولها الطفل مهمــة ولكـن األهـم 
املستحب  فمـن  النهار:  خالل  توزيعهــا  طريقة  هـي 
تنـاول احللوى خالل وجبـة الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد 
 )caries( الوجبـات بيـن  او  النـوم  قبـل  تناولها  عـن 

لتفـادي التآكل احلمضي لألسنان وبالتالي التسـوس.
فتجاوزا  حلظيا  االسنان  غسل  امكانية  يتوفر  لم  وإن 
إلزالة  احللوى  تنــاول  بعد  املاء  مـن  ميكن شــرب كـوب 
الترسـبات الالصقة باألســنان وايضا تنــاول األجبــان 
أنهــا  بحيــث  جــدا  مفيــد  احللوى  بعد  البيضــاء 
تخمــر  عمليـة  عـن  النــاجت  احلمض  مفعــول  تبطـل 

الســكر وبالتالي جتنــب التســوس.
وذات  لذيذ  طعمهـا  صحية،  كثيرة  خيـارات  ويوجد   
التنظيف  عملية  على  وتسـاعد  أقـل  حرارية  سعـرات 
الغذائية  الترسبـات  يـزيل  الذي  لألسنـان  الذاتــي 

هذه  أبرز  التسوس،  ويبعـد 
التفاح  هـي  البديلة  املأكوالت 

واجلزر وانواع من السيريال.
أشاهده  خاطىء  مفهوم  هناك 
باستمرار وهو ان بعض األطفال 
تناول    بإمكانهم  ان  يظنون 
الكاتشب و البطاطس الشيبش 
على  حتتوى  ال  انها  العتقادهم 
مغلوط  اعتقاد  هـذا  و  سكر 
اخملبأ  السكر  من  كمية  بها  ألن 
والذى يلتصق على األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي 

الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس األسنان 

عق�ر جديد يحمل اأماًل يف منع اجللط�ت 

الن�جمة عن كورون�

على  البريطانية  القلب  مؤسسة  تعمل 
جتربة عقار جديد من املفترض أن يساهم 
في عالج اجللطات الدموية اخلطيرة احملتمل 
بفيروس  املصابني  بعض  لدى  حدوثها 
كورونا املستجد. وسيكون هذا الدواء أحد 
األدوية التي تختبر حالياً على املرضى ملنع 

آثاره اجلانبية السيئة.
ثلثي  عند  تظهر  طبيني،  خبراء  وبحسب 

املصابني بحاالت متقّدمة من فيروس كورونا )أي 30% من املرضى( 
جلطات دموية خطرة. وهذه اجللطات، املعروفة أيضاً باخلثرات، قد 

تساهم بوفاة عدد من املرضى.
في  احلادة  االلتهابات  إلى  اجللطات،  تلك  بتشّكل  السبب  ويعود 

الرئتني، إحدى ردود فعل اجلسم املعتادة على الفيروس.
عقار  أن  البريطانية  كوليدج  إمبريال  جامعة  في  علماء  وأوضح 
توازن  إعادة  في  يساعد  التجربة،  قيد  يزال  ال  الذي    TRV027
الهرمونات املوجودة في ضغط الدم ونسب املاء وامللح في اجلسم، 

حسب ما ورد في موقع “إكسبريس” اإللكتروني.
ويعتقد العلماء، أن الفيروس يستخدم إنزمياً عند دخوله اجلسم 
“كمقبض” للتسلل إلى اخلاليا. وهذه العملية تعطل اإلنزمي الذي 
يؤدي دوراً مهما في التوازن بني الهرمونات. وإذا اختل هذا التوازن، 

يصبح الدم لزجاً أكثر، ويؤدي هذا إلى جتلطه.
وقد يفسر جتلط الدم السبب وراء إصابة كورونا ألشخاص يعانون 
أنه  بالرغم من  الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض في  بالفعل من 
ارتباطه  من  الرغم  على  ولكن  التنفس،  جهاز  يصيب  فيروس 
باجلهاز التنفسي، فإن الفيروس حالة معقدة يهاجم العديد من 

أجهزة اجلسم.
وسوف يخضع حوالي 60 مريضاً إما للتجارب اجلديدة للدواء، وإما 

لعالج بأدوية وهمية، بدءاً من الشهر املقبل.
وأثبتت التجارب أن الدواء آمن بالنسبة إلى املرضى الذين يعانون 
من حاالت فشل حاد في القلب، وإن كان غير مؤثر في عالج حالة 

القلب لديهم.

معينة  طفرة  أن  أمريكيون  باحثون  أجراها  دراسة  أظهرت 
في فيروس كورونا املستجد ميكن أن تزيد بشكل كبير من 

قدرته على إصابة اخلاليا.
البحث  إن هذا  ريسيرتش  وقال خبراء في مركز سكريبس 
رمبا يفسر السبب وراء عدم تسبب تفشي الفيروس مبكراً 
في بعض أنحاء العالم في جعل األنظمة الصحية هناك 
غير قادرة على استيعاب املرضى، بخالف ما حدث في أماكن 

مثل نيويورك وإيطاليا حيث تفشى الفيروس أيضاً.
وأدت الطفرة املسماة )دي614جي( إلى زيادة عدد »النتوءات 
الشوكية« على فيروس كورونا والتي متنحه شكله التاجي 

املميز.
باخلاليا  باالرتباط  التي تسمح للفيروس  النتوءات هي  هذه 
ما  املعروف  غير  من  يزال  ال  إنه  الباحثون  ويقول  وإصابتها. 
أعراض  شدة  على  تؤثر  الصغيرة  الطفرة  هذه  كانت  إذا 

املصابني أو تزيد من الوفيات.
)سارس- املستجد  كورونا  فيروس  أن  أقدم  بحث  وأظهر 

من  مضيفيه  مع  يتكيف  ألنه  ويتطور،  يتحور  كوف-2( 
البشر.

وجرى حتديد طفرة )دي614جي( على وجه اخلصوص كمصدر 
قلق عاجل، ألنها تبدو طفرة سائدة.

الغذاء والدواء االأمريكية تلغي اال�ستخدام 

الط�رئ لهيدروك�سي كلوروكني

ألغت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، ترخيص االستخدام الطارئ 
كورونا  فيروس  من  للعالج  كلوروكني،  هيدروكسي  املالريا  لعقار 

اجلديد.
وقالت إدارة الغذاء والدواء: »لم يعد ممكناً بناء على ما استجد من 
أدلة االعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكني، وعقار كلوروكني 

املرتبط بها فعالة في عالج املرض الذي يسببه الفيروس«.
تأتي اخلطوة بعد أن أشارت عدة دراسات إلى أن الدواء غير فعال 
مبا في ذلك جتربة كبيرة هذا الشهر أظهرت فشله في منع إصابة 

أشخاص بالفيروس.
كلوروكني  »لهيدروكسي  إن  املاضي،  مارس  في  ترامب  وقال 
حقيقية  فرصة  أزيثرومايسني،  احليوي  املضاد  مع  املستخدم 
يذكر  دليالً  يقدم  أن  دون  الطب«،  تاريخ  في  كبير  تغيير  إلحداث 

يدعم هذا االدعاء.
تشخيص  بعد  وقائي  بشكل  الدواء  »تناول  إنه  بعد  فيما  وقال 

إصابة شخصني يعمالن في البيت األبيض بكورونا«.

طفرة يف فريو�س كورون� 

امل�ستجد تزيد فر�س االإ�س�بة

�سركة اأدوية م�سرية تن�ل رخ�سة ت�سنيع 

وتوزيع »رميدي�سيفري« يف 127 دولة

لتصنيع  رخصة  على  املصرية  فارما  إيفا  شركة  حصلت 
املستخدم  الدواء  وهو  دولة،   127 في  رميديسيفير  وتوزيع 
املصابة  احلرجة  احلاالت  لعالج مرضى  الدول  من  العديد  في 

بكورونا مثل الواليات املتحدة والهند وكوريا اجلنوبية.
املصرية  للشركة  »سيتوفر  االتفاق  مبوجب  إنه  إيفا  وقالت 
التصنيع  التكنولوجية ومواصفات عملية  جميع األساليب 
واألساليب اخلاصة بالشركة األمريكية من أجل تعزيز اجلدول 

الزمني إلنتاج عقار رميديسيفير في أسرع وقت ممكن«.
الطبية األسبوع  نيتشر  دراسة نشرت في مجلة  وأوضحت 
املاضي أن رميديسيفير منع تطور املرض في الرئة في القردة 

املصابة بفيروس كورونا املستجد.
البيانات  وأظهرت  البشر  على  جارية  الدواء  جتارب  ومازالت 
األولية أن الدواء ساعد مرضى على الشفاء أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة املكاك التي تلقت الدواء 
لم تظهر أي بوادر على إصابتها مبرض تنفسي وقل فيها ما 

يلحق بالرئتني من أذى.
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ال�سحك خري دواء

املوظف وحماته:
قال املستخدم لرب العمل متلعثماً: 
فحماتي  لتأخري،  سيدي  يا  »آسف 
وصباح  األيام،  هذه  عندنا  مقيمة 
احلمام  في  القدم  بها  زلت  اليوم 
فوق  عليها  مغمى  فسقطت 

املغسلة.« 
يا  »رحمتك  قائالً:  العمل  رب  وهدأه 

رب! وماذا فعلت أنت؟« 
لكني  األمر.  أول  أفعل  ماذا  أدر  لم   -
مغطس  فوق  ذقني  حلقت  أخيراً 

احلمام«
رياضة:

متابعة  على  وأوالدها  امرأة  دأبت 
وكانت  االرشادية.  االذاعية  البرامج 
التمارين  برامج  خاص  بنوع  تهوى 

الرياضية. 
متأخرة  الراديو  جهاز  أدارت  يوم  وذات 
عن املوعد، فسمعت املذيع املتحمس 
جهد  بذل  على  املستمعني  يحضر 
أوفر قائالً: »فوق ... حتت... دوران ... فوق 

... حتت ... دوران«  
وتابعت املرأة وأوالدها هذه التعليمات 
أن  أوشكوا  حتى  ودوراناً  قفزاً 
وحينئذ  العياء.  من  أرضاً  يسقطوا 
توقفوا  »واآلن،  يقول:  املدرب  سمعوا 
الى  الرسم  فراشي  وأعيدوا  جميعاً 

آناء املاء«
سيد البيت:

بينما صديقان يبحثان في مشكالت 
أخبرك  »دعني  أحدهما:  قال  الزواج 
أني أنا السيد في بيتي. ولدى انقطاع 
رفعت  أمس،  مساء  الساخن  املاء 
الصوت قليالً فسخن املاء في دقائق« 
وبعد صمت قصير تابع صاحبنا: »أنى 
املاء  في  املنزلية  االواني  جلي  أكره 

البارد... وأنت؟«
خطيب لبيب:

سمعت  »بعدما  ملعلمه:  تلميذ  قال 
في  طريقتي  أن  تعتقد  هل  خطابي، 
اسلوب  اتبعت  اذا  تتحسن  االلقاء 
دميوستني ومترنت على اخلطابة بوضع 

حصى في فمي؟« 
بوضع  أوصيك  »بل  املعلم:  فأجاب 

صمغ سريع اجلفاف«

ال تفل�سفوا ال�سحك!

فقال  جريدة،  يقرأ  أحدهم  كان 
لرفيقه: »قرأت أن املرء عندما يضحك 

ميّرن ما يربو على مئة من عضالته.«
املتحمسني  لهؤالء  »تباً  رفيقه:  فرد 
للرياضة الصحية! إنهم يفرغون كل 

شيء من بهجته.«

عج�ئب االأرق�م

فكر في أي عدد صحیح فوق الصفر. 
واحد.  مع  اجمع  بثالثة.  اضربه 
اضرب بثالثة من جديد. أضف العدد 
في  اجلواب  احلاصل.  الى  االساسي 
احذف  بثالثة.  ينتهي  احلاالت  جميع 
الذي  العدد  لك  يبق  الثالثة،  هذه 

انطلقت منه.

هل للطيور اآذان؟

جانبي  على  آذان  فللطيور  نعم،     
لها  ليس  اآلذان  هذه  ولكن  الرأس. 
وإمنا  الثدييات.  كآذان  خارجي  صوان 
بسهولة  رؤيتها  ثقوب صغيرة ميكن 

على رؤوس الطيور.

اأق�سر احلدود واأطوله�

اطرح  ثم  العدد،  هذا  اعكس  متتالية.  أرقام  ثالثة  من  مؤلف  عدد  أي  خذ 
 123 أخذت  إذا  مثالً،   .198 سيكون  حال،  أّي  في  اجلواب،  االكبر.  من  االصغر 

وعكستها، فهي تصبح 321. أما حاصل الطرح فهو 198.

اأق�سر احلدود واأطوله�

أقصر حدود بني بلدين هي بني أسبانيت وجبل طارق إذ يبلغ طولها 1200 متر 
فقط، بينما أطول حدود بني دولتني هي بني كندا والواليات املتحدة إذ يبلغ 

طولها 6416 كيلو متراً.

طرقعة االأ�س�بع

أيرلندا  في  اإلشعاعية  الطاقة  علماء  من  مجموعة  أجرته  بحث  في   جاء 
الشمالية أن عادة طرقعة األصابع لها تأثيرات سيئة مبرور األيام على مفاصل 

اليد، وتؤدي إلى اتالفها. وقد نصحوا أصحاب هذه العادة باإلقالع عنها.
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األحد  التاريخي  الَْيْوَم  هذا  علي  اهلل  نشكر 
في  الكنائس  افتتاح  مت  فقد   2020 يونيو   14
علي  احمللية  السلطات  موافقة  بعد  تورونتو 
الصحية  السالمة  تضمن  التي  اإلجراءات  كل 
للمصلني بدءا بالتباعد البدني وكيفية الدخول 
املقدسة،  القبلة  وممارسة  الكنيسة،  ومغادرة 
التناول  طقس  يتم  كيف  األهم  وهو  وانتهاءا 

بصورة صحية أمنة؟ 
وهو  األهم  اجلزء  هذا  مقالي  في  أتناول  وسوف 
كيف متت ممارسة طقس التناول في كاتدرائية 
الصحية  الطرق  بأكثر  بتورونتو  مارمرقس 
يعلم  ال  وملن  الكهنة،  ولآلباء  للمتناولني  أمانا 
الكنائس  أضخم  هي  مارمرقس  فكاتدرائية 
القبطية خارج مصر وهي امتداد ألول كنيسة 

قبطية مت إنشاءها في أمريكا الشمالية. 
في العدد املاضي، كنت قد نشرت مقاال وعنوانه 
»الطقس متغير والعقيدة اإلميانية ثابتة« حول 
رأي وموقف املسيحية والكنيسة القبطية عبر 
التاريخ في إمكانية تغيير الطقس )وِفي حالتنا 
ليصبح  التناول  طقس  تغير  هو  فاألهم  الَْيْوَم 
مع  السليمة(  الصحية  للشروط  مراعاة  أكثر 
سنظل  أننا  وهو  ثابتة  اإلميانية  العقيدة  بقاء 
الكرمي  والدم  املقدس  اجلسد  نتناول  بأننا  نؤمن 

إللهنا ومخلصنا يسوع املسيح. وميكن ملن يريد 
الرجوع لهذا املقال الدخول على موقع اجلريدة 

.GOOD-NEWS.CA
وقد قمت عقب املقال بعرض مقترحات تغيير 
الكنيسة  قيادات  من  عدد  على  الطقس 
بهم  تربطني  والتي  املستنيرة  القبطية 
املقترح  إيصال  منهم  وطلبت  بل  قوية  صالت 
أشهد  والذي  الثاني،  تواضروس  البابا  لقداسة 
التغيير  فكرة  وقبول  واحلكمة  باالستنارة  له 
شئون  من  الكثير  إدارة  في  اجلمود  وعدم 
اإلميانية  العقيدة  ثبات  القبطية مع  الكنيسة 
لها وأيضا احلرص على صالح وسالمة شعبها 
الوباء خلفية قداسة  وال ننسى في حالة هذا 
من  الكثير  مع  تناقشت  كما  الطبية،  البابا 
املتعصبني  غير  الدارسني  واملتفتحني  العقالء 

ووعيا  تفهما  أبدوا  والذين  الشعب  قادة  من 
ورغبة شديدة في الوصول إلى احلل األمثل الذي 
يضمن إعادة فتح كنائسنا التي اشتقنا إليها 

جميعا. 
وكان عرض تلك املقترحات قد جرى عبر مكاملة 
تليفونية طويلة مع أبونا أمونيوس جرجس وهو 
ضمن الكثيرين من أباءنا الكهنة الذين يتميزون 
املكاملة  تلك  وفي  واحلكمة  والروحانيات  بالورع 
وناقشناها  مقترحاتي  عليه  عرضت  الهامة 
سويا وضمنها املقترح األهم حول ضرورة تغيير 
 COVID 19 طقس التناول مبا يناسب وضع وباء

وبصورة  أجمع  العالم  شلل  في  تسبب  الذي 
غير مسبوقة في التاريخ البشري وايضاً حلماية 
جموع املصلني واآلباء الكهنة من خطر حدوث 
أي عدوى تنفسية أو أوبئة مستقبلية وقد قام 
نحو  الثالثة  اخلطوة  بتعديل  أمونيوس  أبونا 
األفضل وكما سأذكر الحقا. وكان البد ملقترح 
التناول أن يحقق ثالثة شروطا ليتوافق  طقس 
أوال مع التوجهات الكنسية وثانيا لكي توافق 
الكنائس  فتح  وجتيز  عليه  احمللية  السلطات 

والشروط الثالثة هي: 
1( عدم مالمسة املتناول بيديه للجسد املقدس 

والدم الكرمي.
2( عدم مشاركة املتناولني ألي من أدوات التناول. 
وأفراد  الكاهن  األب  بني  البدني  التباعد   )3

الشعب أكثر من مترين.  
طقس  ملقترح  السبعة  اخلطوات  وملخص  
التناول والذي مت بالفعل تطبيقه وتنفيذه األحد 

املاضي هو:
الكاهن  األب  يقوم  مباشرة  التناول  قبل   )1

مبسح اجلسد املقدس جيدا بالدم الكرمي. 
بالدم  اخملتلط  املقدس  اجلسد  تقسيم  يتم   )2
جلموع  يكفي  بعدد  صغيرة  قطع  إلي  الكرمي 

املتناولني.  
3( يتم وضع قطع اجلسد املغموس بالدم داخل 
جتويف لقمة البركة والتي مت خبزها في شكل 
على  صواني  في  وموضوعة  صغيرة  أطباق 

منضدة أمام الهيكل. 
هوامش: كان اقتراحي وضع اجلسد املغموس في 
الدم في أطباق صغيرة من ورق الزبدة أو الفويل 
للجسد  املتناول  يد  مالمسة  عدم  لضمان 
املقدس ثم يتم حرق تلك األطباق الحقا ولكن 
السلطات  إن  بقوله  أمونيوس  أبونا  تفضل 
وأضاف  البيئة  يلوث  ألنه  احلرق  على  توافق  لن 
اقتراحه الرائع بجعل تلك األطباق مخبوزة من 

لقمة البركة وهذا يحقق شيئني: 
وعقب  فورا  البركة  لقمة  املتناول  يأخذ  أولها 

وضع اجلسد والدم في فمه وذلك دون أن يلمس 
املتناول اجلسد بيده.

ثانيا: لن يقترب املتناولون من بعضهم البعض 
بغرض  اإللهي  القداس  بعد  الكاهن  األب  ومن 
أخذ لقمة البركة، وهذا يحقق التباعد البدني 
وبعده  التناول  أثناء  في  أي  املثلى  صورته  في 
وطوال خدمة القداس وأشهد أنه كان اقتراحا 
األطباق  تلك  خبز  تفاصيل  ولكن  ورائعا  ذكيا 
أبونا  وضع  من  كانت  املستخدمة  واألدوات 

أمونيوس جرجس. 
مترين  من  أكثر  للوراء  الكاهن  األب  يرجع   )4

لتحقيق التباعد البدني بينه وبني املتناولني. 
5( ثم يبدأ املتناولون في التقدم للتناول الواحد 
تلو األخر مع االحتفاظ مبسافة تزيد عن مترين 
وبداخله  البركة  لقمة  طبق  ألخذ  بينهم 
أن  دون  فمه  في  يضعه  الذي  املقدس  اجلسد 
الصغير  الطبق  تناول  فورا  ويعقبه  يلمسه، 
البركة وبذلك مت اختصار ثالث خطوات  للقمة 
ثم  الكرمي  الدم  وتناول  املقدس  اجلسد  )تناول 
يختصر  وهذا  واحدة  البركة( في خطوة  لقمة 
وقت التناول وما يليه؛ وال يخفي على أحدنا أن 
اختصار وقت التناول هام جدا في منع انتشار 

العدوي. 
6( ثم يتبع ذلك شرب املتناول للماء من زجاجته 

اخلاصة.  
7( فور انتهاء التناول يقوم املتناول بأداة الصالة 
ثم  الكنيسة،  تقررها  صالة  أي  أو  الربانية 
التزاحم  ملنع  منزله  إلى  فورا  الكنيسة  يترك 

والتجمعات وقت اخلروج. 
نفس  بتطبيق  أخرى  كنائس  قامت  هوامش: 
وهو وضع  اختالف طفيف،  تقريبا مع  الطقس 
صغير  كأس  في  الدم  في  املغموس  اجلسد 
ويتم  البركة  لقمة  أطباق  من  بدال  بالستيك 
استخدام هذا الكأس في شرب املاء بعد التناول 
ثم يوضع الكأس في وعاء خاص للتخلص منه 
كنائس  في  ولكن  وصحية.  طقسية  بطريقة 
أخري قام األب الكاهن مبناولة املتناولني بنفسه 
في  الكرمي  الدم  في  املغموس  اجلسد  بوضع 
خطوة واحدة )كما في مناولة املرضي( في فم 
حتقق  ال  الطريقة  تلك  أن  أري  ولكني  املتناول 
ملنع  األساسي  الشرط  وهو  التباعد  شرط 
كبير  احتمال  وجود  وأيضا  التنفسية،  العدوي 
وعليه  املتناول  لفم  الكاهن  األب  يد  ملالمسة 
نقل لعابه إلى من يليه وهذا ميثل اخلطر األكبر 
فمن  وعليه  التنفسية.  العدوي  حاالت  في 
املثلى  الطريقة  أن  أري  شخصية  نظر  وجهة 
والتي حتقق كل االشتراطات الصحية السليمة 
للتناول هو ما مت إتباعه في كاتدرائية مارمرقس 
وكمتخصص  بشدة  أنصح  وعليه  بتورونتو 
بهذه  األخذ  يتم  بان  الطب  بكليات  وأستاذ 
الطريقة وفي كل كنائس املهجر وِفي كنائس 
مصرنا العزيزة ألنني أتصور أنها الطريقة وأكرر 
التي حتقق كل االشتراطات الصحية التي متنع 
وباء  االن  وأهمها  التنفسية  العدوى  أنواع  كل 

 COVID19
تعقيب البد منه: نشكر السيد املسيح يسوع 
ربنا أن أرشد كنيسته إلى تغير الطقس لطقس 
ثابتة  أكثر أمانا، ولكن بقيت عقيدتنا اإلميانية 
نؤمن  وسنستمر  زلنا  ما  فإننا  األساس  وهي 
بأننا نتناول اجلسد املقدس والدم الكرمي خمللصنا 
وفادينا يسوع املسيح... وِفي النهاية أدعو اهلل 

للجميع دوام الصحة وزوال الغمة.

تداعي�ت وب�ء COVID 19 اجلزء الث�ين:  

الطق�س متغري والعقيدة االإمي�نية ث�بتة

ا.د. ناجي اسكندرطق�س التن�ول بطريقة �سحية يف ك�تدرائية م�رمرق�س القبطية 

 يقوم معظم دافعى الضرائب بتقدمي اقرارات الدخل قبل 
وتقوم  عام.  كل  من  ابريل   30 وهو  احملدد  التاريخ  انتهاء 
األكثر  على  ويونيو  مايو  شهري  خالل  الضرائب  مصلحة 
تخبرهم   Notice of Assessment تقدير  مذكره  بإرسال 

فيها مبوقفها املبدئى من االقرار الضريبي.
مع مراعاة تغيير بعض التواريخ مع ظروفنا احلالية كوفيد 
-19 وتعتبر الـــــــ Notice of Assessment  أهم تقرير 
حتى  املصلحة  مع  الضريبي  موقفك  يوضح  ضريبي 
عند  التقرير  هذا  من  صوره  الى  حتتاج  ما  وغالبا  تاريخه 
التعامل مع البنوك للحصول على قرض  Loan او متويل 
به  االحتفاظ  يجب  لهذا   Bank Mortgage البيت   شراء 
منه  صوره  بعمل  وانصح  اليه  الرجوع  ميكنك  مكان  في 
اآلن  لديهم  األشخاص  وأغلبية  اخر.  مكان  في  وحفظه 

online مع CRA ميكنهم بسهولة احلصول عليه.
الضرائب  مأمورية  الى  ارساله  بعد  الضريبي  إقرارك  ومير 

بثالث مراحل هما كالتالي:
  Initial Review املراجعه املبدئية

 في هذه املرحله تقوم مصلحة الضرائب بتحميل بيانات 
إقرارك الضريبي على الكمبيوتر، ويقوم كمبيوتر املصلحة 
مبقارنة بيانات اإلقرار املقدم منك مع املعلومات املسجلة 
على كمبيوتر املصلحة ويتم التأكد من ان جميع البيانات 
امليالد  وتاريخ  االجتماعي  التامني  رقم  مثل  األساسية 
مت  قد  املطلوبة  املعلومات  وان  مستوفاة  السكن  وعنوان 
 Calculation حسابية  أخطاء  هناك  ليس  وإنه  ارسالها 

.Errors
  Social Insurance Numberويلعب رقم التأميني القومي
دور كبير في مطابقة البيانات املدونة فى إقرارك  الضرييي 
  Employers مع تلك  املرسلة بواسطة اصحاب االعمال
مثل     Employment بالتوظيف  املتعلقه  تلك  خاصة 
عائدات  جميع  مثل  البنوك  من  املرسلة  تلك  وايضا   T4
أصحاب  يقوم  حيث   )  T5  ( مثل  الفوائد  و  االستثمار 
الى  املعلومات  تلك  من  صورة  بإرسال  والبنوك  العمل 
مطابقة  البيانات  جميع  كانت  فاذا  الضرائب،  مصلحة 
اذا  اما   Notice of Assessment بارسال  الكمبيوتر  يقوم 
كانت هناك فروقات مثل T5  لم تدرجها فى اقرارك تقوم 
املصلحة باضافتها الى دخلك واعادة حساباتها وعادة يتم 

عليك  يجب  لذلك   Notice of Assessment فى   ذكرها 
قراءة تلك املذكرة بإمعان قبل حفظها مع بقية امللفات.

 Desk Review 2- املراجعه املكتبية 
نظرا الن معظم اإلقرارات الضريبية يتم ارسالها اآلن عن 
اإلقرار،  مع  مستندات  اية  ارسال  يتم  وال  االنترنت  طريق 
لهذا تقوم املصلحة باختيار عينة من امللفات وطلب بعض 
اإلقرار،  في  وردت  التي  املبالغ  لبعض  املؤيدة  املستندات 
إيصاالت  أو     Donationبالتبرعات املتعلقة  تلك  خاصة 
املتعلقة  تلك  او   Child Care Expense الطفل  حضانة 
بصاحب  اخلاصة  T2202Aواملستندات  التعليم  مبصاريف 
  Self-Employment نفسه  حلساب  يعمل  الذى  العمل 
وغالبا ما تكتفى املصلحة بإرسال تلك البيانات عن طريق 

الفاكس او ارسال املستندات املطلوبه بالبريد.
السابقتني  باملرحلتني  الضريبية  اإلقرارات  من   %90 ومير 
هامة  بيانات  هناك  ان  املصلحه  كمبيوتر  وجد  إذا  اما 
توحى  قد  التى  تلك  خاصة  اإلقرار  فى  تدرج  لم  ومبالغ 
كمصاريف  املدرجة  املصاريف  فمثال  عمد  عن  باخفائها 
حضانة مدفوعة لشخص ما.... تتوقع املصلحة ان تراها 
مدرجة كدخل فى اقرار الشخص الذى استلمها وينطبق 
تتوقع  ما  لشخص  املدفوعة  االيجارات  على  األمر  ذلك 
للشخص    Rental Income مدرجة  تراها  ان  املصلحة 
هذا  إقرار  يدخل  جتدها  لم  فاذا  وهكذا...  استلمها  الذى 

الشخص في املرحلة الثالثة.
 Field Audit 3-املراجعه امليدانية

 Review وليس Audit ويالحظ هنا إنني استخدمت كلمة
وأكثر تعقيدا قد  أكثر شموال      Audit الـــــ  وذلك ألن 
بيتك  مقر  او  عملك  مقر  بزيارة  الضرائب  مأمور  يقوم 
ويتم فيها مراجعة مفصلة لإلقرار الضريبي واملستندات 

املؤيدة له.
مثل  معينة  معلومات  على  مركزة  املراجعة  تكون  وقد 
تلك املشار اليها سابقا وإثناء تلك املراجعة يقوم مأمور 
الضرائب بالتاكد من صحة املعلومات الواردة وموجهتك 
وراء  األسباب  ومعرفة  املصلحة  لدى  التي  باملعلومات 
للجميع موسم  نتمنى  الضريبي...  باقرارك  ادراجها  عدم 

ضريبي هادىء ومزاجا حسنا ملصلحة الضرائب الكندية.

ارشادات ضريبية

ماذا يحدث بعد تقدمي األقرار الضريبى

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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احلياة  »منبع  هي  اإلفخارستّيا 
إلّنها حتتوي  وقمتها،  كلها  املسيحّية 
بأجمعه  الروحي  الكنيسة  كنز  على 
هو  هذا  بالذات«.  املسيح  هو  الذي 
إختبار الكنيسة وتعليمها على مدى 
اإللهي  منبعه  من  تستمده  األجيال 
إن  القّديسني.  واآلباء  الرسل  وتعليم 
العمل اخلالصي الذي امته املسيح، الزال 
وبالكنيسة  الكنيسة  في  مستمرا 

سر  اخلصوص  وجه  وعلى  األسرار،  بواسطة  جسده،  هي  التي 
كلمة  إن  االفخارستيا.  وسر  املقدسة،  املسحة  وسر  املعمودية، 

إفخارستيا هي كلمة يونانية تعني شكر.
املسيح  دم  ألن  املسيح.  يسوع  ابنه  بواسطة  اآلب  نشكر  فنحن 
دم  لذلك  اآلب.  امام  أن نقف مجددا  واليقني  واجلرأة  الثقة  اعطانا 
املسيح اعطانا هذا البر وهذا القبول امام اآلب. إن سر اإلفخارستيا 
يسوع  بشخص  نتحد  إننا  باملسيح.  اإلحتاد  إمكانية  املؤمن  مينح 
البعد  حتول  التي  هي  اإلفخارستيا  إن  بشيء!!  نتحد  وال  املسيح 
التاريخي، الى واقع سماوي، لذلك فإن الفارق بني اإلنسان اجلسداني، 
واإلنسان الروحاني اإلفخارستي، أن اجلسداني محصور في احلاضر، 
أما اإلفخارستي فيتطلع دوما نحو حياة الدهر اآلتي. يقول القديس 
اإلنسان  إلعادة  مكان  هي  اإلفخارستيا  مائدة  »إن  الكبير  كيرلس 
الي وضعه السابق، وإلحيائه وإلعطائه الراحة والغفران، ففي سر 
اإلفخارستيا، يصبح املؤمن في حالة خالص مستمر، البسني عدم 

الفساد وعدم املوت، ومملوئني باحلياة اإللهية.«   
حينما بث املسيح روحه في اخلبز فصار جسده، وفي اخلمر فصار 
الصليب  يكون على  أن  املزمع  الكسر  للجسد فعل  وأحضر  دمه، 
وفعل السفك للدم؛ استودع اجلسد والدم فعل الفداء عندما قال: 
فصار  للدم،  ألجلكم«  و«مسفوك  للجسد،  ألجلكم«  »مكسور 
احلياة  شركة  وبالتالي  املسيح،  شخص  يحمالن  والدم  اجلسد 
اخللق  بسلطان  اي  »الكلمة«،  بفعل  مت  كله  وهذا  معه.  األبدية 
الذي للمسيح الذي يخلق من العدم وجودا ومن املوت حياة. ولكن 
املسيح استخدم سلطان اخللق هنا لتحويل الوجود املادي للخبز 
واخلمر إلى وجود روحي من وجوده، فصار اخلبز جسد املسيح باحلق 
إلهيا ال يرى وال يحس، وذلك بقوة  واخلمر دم املسيح باحلق، وجودا 
غير  ولكنه  محيي،  فعال  قائم  مثاله،  وعلى  فيه  الذي  الالهوت 
منظور وال محسوس: »إني انا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس 
إميان  عدم  بسبب  هنا   .)39  :24 )لو  لي«  ترون  وعظام كما  له حلم 
التالميذ جعل الهوته ينظر ويحس، كما نظر توما جروحه وجس 
)يو  وإلهي«  »ربي  وصرخ:  باحلق  الالهوت  قوة  فأدرك  وإصبعه،  بيده 
20: 28(، فكان تعقيب املسيح على ذلك أنه باالميان وحده ال بالعيان 
النك  يسوع:  له  »قال  والهوته:  باملسيح  نؤمن  أن  ينبغي  واللمس 
رأيتني يا توما آمنت، طوبي للذين آمنوا ولم يروا« )يو 20: 29(. هذا 
هو املسيح نفسه القائم في سر اإلفخارستيا في اجلسد والدم، 
إن لزم فإن املسيح يعلنه للعني واليد، ولكن باإلميان ينبغي أن يقبل 

املسيح بالهوته.  
عزيزي القارئ، إن هذا املقال ليس إال قطرة في بحر سر اإلفخارستيا 
العظيم. إن وجود قاعدة الهوتية يرتكز عليها امياننا هو مبثابة حجر 

االساس لكل ممارستنا الروحية. 
باآلباء  اخلاص  العلم  هو  الالهوت  علم  ان  البعض  يعتقد  لألسف 
الكهنة واخلدام فقط، بل ويتعلل البعض انه لن ينتفع شيئا من 
السماوات.  ملكوت  الى  يتسللون  البسطاء  الن  الالهوت  دراسة 
لآلسف فهذه إحدى اخلدع التي يخدع بها املرء نفسه وعن طيب 
اهلل؟  هو  من  تصلى؟  من  الي  احلبيب،  ايها  اليك  فسؤالي  خاطر. 

كيف عرفناه؟ من أعلن عنه؟ 
ال تظن عزيزي القارئ ان الالهوت هو ذلك العلم املعقد، الذي يبحث 
هو  الالهوت  لكن  وطبيعته،  اهلل  وجود  في  والفلسفة  باملنطق 
حياة. الالهوت هو ان نعرف كيف نحيا ابناء هلل في املسيح يسوع 
ان  أحدهم  قال  معرفة.  عن  عبارة  فالالهوت  القدس.  الروح  بعمل 

»الالهوتي احلقيقي هو من يعرف كيف يصلى« 
كالما  كفانا  الطاقة.  إلهدار  اال  تؤدي  ال  وخالفات  صراعات  كفانا 
ووعظ األخرين، فقد أصبح الكل وعاظ، فأين إذا املوعوظني!! هلم 
بنا فلنلتف حول الكتاب املقدس وحول العلوم الالهوتية ولنطلق 
سراح العلم ولنعيد تشكيل هذا العقل الذي ظل اسيرا للسذاجة 
وللسطحية حتت غطاء البساطة. ولنهتم بالدراسة والعلم وحترير 
هذا العقل املسكني من أسره. فهذا العقل سنعطي عنه حسابا 

امام اهلل!! 
املراجع :

الكتاب املقدس 
تفسير سفر التكوين للقديس كيرلس الكبير 

تفسير الرسالة الي العبرانيني لآلب متي املسكني 
»انا هو خبز احلياة » لألب متي املسكني  

التعليم عن اخلالص: د.سعيد حكيم يعقوب

كفانا!!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

” فإني أُرِيُد أَْن تَْعلَُموا… ِسرِّ اهلِل اآلِب واملسيح 
بِخلِْع  بَِيٍد،  َمْصُنوٍع  َغْيرَ  ِخَتانًا  ُخِتنُتم  به   …
 . املسيح  بختان   ، البشرية  خطايا  جسم 
مدفونني معه في املعمودية … وإذ كنتم أمواتاً 
في اخلطايا وَغلَِف َجَسِدُكْم، أَْحَياُكْم َمَعُه “ ) 

كولوسي 2(
- ” إذ كنتم أمواتاً في اخلطايا “ :

اإلنسان  مُيِيَت  أن  سلطاٌن  للشيطان  ليس   
ضد  بالغواية  موته  في  يتسبب  فقط  بل   ،
اهلل أصل وواهب احلياة ، حتي يتغرب اإلنسان 
نفوس  علي  الشيطان  فيتسيد   ، احلياة  عن 
البعدين عن حياة اهلل في ” ظالل املوت“ حيث 

مملكة الشيطان . 
في  للخالص  موجز  هي   )2 كولوسي   ( اآلية 
في  َخرة  املذَّ احلياة  بني  مواجهة   ::: املسيحية 
سيطر  الذي  الشيطان  ضد   ، املسيح  الهوت 

علي اإلنسان بالغواية وعجز املوت .
اب  فالشيطان كما وصفه املسيح هو ” الكذَّ
حتي  بالكذب  اإلنسان  يغوي  اب“،  الكذَّ وأبو 
لذلك   . املوت  مصير  ويلَقي  احلياة  عن  يتغرَّب 
قال عنه املسيح أيضاً ” ذاك كان قتَّاال للناس 

اب وقتَّال هو شيطاني . منذ البدء“ . فكل كذَّ
عني  تركُت   ”  : القداس  في  نصلي  ونحن 
وصاياك“  عن  وتكاسلُت   ، برأيي  ناموسك 
فجاءت   . املوت“  قضية  لي  أختطفُت  أنا   ”
شخص  في  باحلياة  لإلنسان  اهلل  حُب  مبادرة 
إبنه الوحيد يسوع املسيح ” اهلل الظاهر في 
اجلسد“ وتفجرت حياة الهوته في اإلنسان . إن 
احلياة بكل مظاهرها واحدة ونابعة من مصدر 
واحد هو اهلل تبارك أسمه ، وليس كما إدَّعي 
األبدية  حياتنا  عن  اهلل  حياة  بفصل  البعض 

في اهلل .
- ” وَغَلِف َجَسِدُكْم“ : 

في  مَتثَّل  قد  البشر  خلالص  اآلب  اهلل  ِسرِّ  إن 
تدبيره وتأسيسه إلنتماء اإلنسان في اهلل مرة 
بتخصيص  القدمي  العهد  في  بدأ هذا   . أخري 
طريق  عن  اهلل“  أسرائيل   ” هو  له  شعٌب 
قطع   - اليهودي  باخلتان  اجلسد  في  عالمة 
لم  الذي  هو  األغلف  فاإلنسان   . الغرلة  حلم 
كعالمة  اليهودي  باخلتان  جسده  في  يختنت 
 “ َجَسِدُكْم  َغلَِف   “ اهلل  شعب  إلي  إنتماء 
اهلل  إلي  اإلنتماء  عدم  عن  تعبير  هذا  وصار   .
ومملكته بالتغرب عنه بِفعل اخلطية . ونتيجته 
املنطقية هي التغرب عن حياة اهلل . هذا هو 
الحظ   .“ اخلطايا  في  أمواتا  كنتم  إذ  املوت” 
إلي  تشير  التي   ) في   ( كلمة  القارئ  عزيزي 
اإلستمرارية كطبيعة وليس مجرد ِفعٌل عابر. 
هذا إنتماء معاكس لإلنتماء الي اهلل وشعبه 
يَنتج ) بفتح الياء( من اخلطية ويُنتج ) بضم 

الياء( اخلطية ونسميه طبيعة املوت .
البشرية  خطايا  جسم  ِبخْلِع  ُخِتنُتم   ”  -

ِبِخَتاِن املسيح “ :
وإكتمل إنتماء اإلنسان هلل من خالل املسيح 
وأصبح   . القدس  اهلل  روح  وبعمل  اهلل  ابن 
واملعمودية  باملسيح  اإلميان  هو  إليه  الطريق 
املسيحية . هذا هو “ختان املسيح “ ، مقارنة 
ً بختان اليهود قدمياً . وهو “ختان غير مصنوع 
اجلسد  في  عالمة  ليس  أنه  ورغم   . بيد“ 
أو  أدبي  أو  معنوي  إنتماء  ليس  أيضاً  إنه  إال   ،
هو  املسيح  فختان   . عقيدي  أو  أيديولوجي 
إنتماء علي مستوي روح االنسان حيث يَقطع 
الروح القدس من اإلنسان َملَك املوت وتسلَطه 
التناول من سر   - باإلفخارستيا  وأيضاً  علينا. 
جسد الرب ودمه - وهو أيضا تدبير إلهي غير 
مرئي علي مستوي روح االنسان - يتحد رئيس 

احلياة الرب يسوع املسيح باملؤمنني .
إن هذا اإلنتماء الكياني لنا في اهلل ، قد حققه 
املسيح  إبن اهلل في شخصه/ أقنومه  من خالل 

ناسوته كإبن لإلنسان عندما جتسد. ثم ينقله 
واإلفخارستيا.  باملعمودية  القدس  الروح  إلينا 
 ” القدمي  اإلنسان  كيان  يخلع  القدس  فالروح 
املسيح  بختان  البشرية  خطايا  جسم  خلع 
اجلديد  اإلنساني  الكيان  ذلك  يُلبسنا  ثم   ،  “
اخلليقة   ” في شخصه  املسيح  أسسه  الذي 
فينا  فيصير   “ يسوع  املسيح  في  لنا  اجلديدة 

كياناً جديداً نفساً وجسداً و روحاً .
يتجاوز  املسيحية  في  اخلالص  إن  نقول  لذلك 
مفهوم غفران اهلل خلطايا اإلنسان ، إلي جتديد 
أن  فبعد   . وطبيعته  اإلنسان  لكيان  كامل 
املسيح  ألبسه   ، املوت  لطبيعة  خاضعاً  كان 
طبيعة جديدة تليق بأن تكون من ” أهل بيت 
. وهي طبيعة ال تنفصل عن اهلل ألنها  اهلل“ 

تأسست في بشريتنا بعد أن لبسها املسيح  
وصارت بشرية املسيح بالتجسد اإللهي .

-حياتنا في املسيح شهادتها فيه  :
إن املسيح ” إبن اهلل“ هو أيضاً ” إبن اإلنسان“ 
كل  بكر   ” إنه  املقدس  الوحي  يدعوه  لذلك 
صارت  فقد  ذلك   علي  وتأسيساً   .  “ خليقة 
سيرته في أيام جتسده  هي رجاء حتقيقها فينا 
، بل نقول إنها شهادة و ضمان حتقيقها فينا . 
نحن النتكلم هنا عن أداء وأعمال بل عن كيان 
املسيح  في  لنا  جديدة  خليقة  هو  إنساني 
دون  بالضرورة  للعالم  نوراً  بها  نصير   ، يسوع 
قال  الذي  للمسيح  إنتمائنا  بسبب  ندري  أن 
َفأَنُْتم َسَتْحَيْون “ ) يوحنا 14( -  أَنَا َحيٌّ  إنِّي   ”

والسبح هلل .

»أَْحَياُكْم َمَعُه« 
حياتنا في املسيح شهادتها فيه

»إنِّي أََنا َحيٌّ َفأَنُْتم َسَتْحَيْون« 
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

sMof مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )114(

السادس  اإلصحاح  فقط  الختزل  كنت  ان 
الكتاب  بقية  دون  ألقرأُه  يشوع  سفر  من 

املقدس، فحتماً سأستنتج اآلتي:
فيهم  ومبا  االبرياء  قتل  يستبيح  ان اهلل   -1

االطفال!
2- ان اهلل يستبيح الغنائم حتت اسم الدين!
اهلل  أن  تقرأ  حينما  جداً  الطبيعي  فمن 
قد أمر يشوع بأن يقتل كل نفس حية في 
مدينة أريحا بعد سقوط أسوارها، وأن يأخذ 
نفسك  جتد  أن  اهلل،  لبيت  ويقدسه  ذهبها 
خاصة  االستنتاج!  هذا  لتصديق  مضطراً 
انه ال يوجد نص تاريخي آخر يشرح طبيعة 
نقيض  على  وأهلها،  أريحا  حياة  أسلوب 
قد  ومصر!  وعمورة  وسدوم  الطوفان  قصة 
يكون السبب في ذلك هو اختالف الكاتب؛ 
فموسى يعتبر أكثر تفصيالً عن يشوع في 
سرد االحداث واملواقف...فتركنا يشوع بال اي 
سند كتابي ولو بسيط عن منط حياة هؤالء 
كانت  التي  الزانية  رحاب  غير  االريحيني، 
تعبر بشكل مقنع  وال  املدينة،  تقطن سور 

عن سلوك بقية املدينة!
املزعجة  القصص  من  أريحا  قصة  لذا   
وشرحناه  سلف  مما  إزعاجاً  أكثر  بل  حقاً، 
السابقة! ومع هذا...هي أفضل  األعداد  في 
مثال يحتذى به في تطبيق مفهومنا لقراءة 
الكتاب املقدس! وهي قراءة األحداث وربطها 
ببعضها البعض.  فأسفار الكتاب املقدس 
أسفار متصلة منفصلة؛ فليس من األمانة 
إذن اختزال النص واحلكم عليه مبفرده خارج 
السياق العام وإال سنستنتج بالفعل ما هو 
االحداث  ربط  من  لنا  فالبد  أعاله!  مكتوب 
التي تكلمت عن اهلل، إن كنا نريد ان نكون 

فكرة عنه!  
على  يغضب  حينما  اهلل  عن  قرأناه  فمما 
أمة ما في االعداد السابقة، ندرك ان هناك 
أسباب كافية مقنعة تبرر هذا الغضب، أو 
أستطيع  ولهذا  العواقب!  وبالتالي  احلزن، 
باتت  اريحا  مدينة  أن  تأكيد،  بكل  أجزم،  أن 
كانت  فرمبا  االبادة!  مستوجبة  االخرى  هي 
أو شر سدوم،  نوح،  أهل  في مستوى عنف 
أو عناد وقسوة شعب مصر! فنحن فعالً ال 

الكثير  نعلم 
عن أريحا، لكن 

تعلمنا الكثير عن عدل اهلل!
نحكم  ان  يصح  ال  أيضاً،  العدل  باب  ومن 
الغضب فقط؛  مواقف  على اهلل من خالل 
شعب  على  شفقته  ننسى  أن  يجب  فال 
اجملاعة  وقت  مصر  شعب  او  األممي،  نينوى 
في أيام يوسف، وإعالن استعداده لتعضيد 
يربعام قبل أن يقوم بثورته، لكن يربعام أبى 
بحماقته فجعل اسرائيل تخطيء...وغيرها 
من املواقف التي تظهر محبة وعدل ورحمة 

اهلل.
تشفق  وقد  أحياناً،  تغضب  قد  كأب  فأنت 
أحياناً، كما أنك قد تضحك، ومتزح وتداعب...
فهل يجوز أن أقيِّمك كأب من خالل مواقف 
املزاح  مواقف  خالل  من  ام  فقط،  الغضب 
تلك...فاحلكم  وال  هذه  ال  فقط؟  والشفقة 
مواقف  او  واحد  موقف  خالل  من  عليك 
يوفيك  ولن  ينصفك،  لن  فقط  متشابهة 
اهلل  ندين  ان  يجب  فال  مثالي!  كأب  حقك 
بنفس  ندان  ان  نرضى  ال  مادمنا  باطالً، 

االسلوب.
القارئ،  عزيزي  السلسلة،  تلك  نهاية  وفي 
يسمح  قد  اهلل  إن  نقول  ان  نستطيع 
بغرض  وليس  وتهذيبنا،  لتأديبنا  بالشرور 
إهالكنا...ولكن نحن من نحصد الشر بزرعنا 
وبالتالي  وتصرفاتنا،  سلوكنا  في  للشر 

نتحمل النتائج! 
أترك لك  فهل COVID -19 شر من اهلل؟!  
جتيب  لكي  القارئ  عزيزي  املساحة  تلك 
بعد  خصيصاً  بنفسك،  السؤال  هذا  على 
الكتابية  املغامرة  تلك  معي  خضت  أن 

الشيقة. 
ورحابة  صبرك  على  أشكرك  أن  اود  وأخيراً 
واجتهاداتي  ألرائي  وتقبلك  صدرك 
على  ديني  بكاتب  لست  الشخصية...فأنا 
االطالق...وأعتذر إن كنت قد أعثرت البعض 
أبحث،  املتحفظة...فأنا  املتحررة  بآرائي 
الهدم... وليس  البناء  بهدف  وأفكر  وأتعمق 

أكتب...ولكني  كنت…”ال  أني  آخر:  مبعنى 
أتأمل!” 

دردشة... بالعربي الفصيح:

هل covid-19 شر من اهلل؟! (5)
بقلم: مينا ماهر
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لندن:

يف رعاية كلب

   جلأت إحدى األمهات العامالت بعد وفاة زوجها إلى ترك ابنتها الوحيدة 
وعمرها 3    سنوات في رعاية أحد الكالب املدربة على احلراسة في أثناء 
تغيب األم عن منزلها خالل ساعات عملها كل يوم. وقد وجدت هذه األم 
أن رعاية الكلب ال تكلفها مثلما تكلفها املربية أو دار احلضانة بعد أن 

انخفض دخلها بسبب وفاة زوجها! 

نيويورك:

الببغاء املدمن

أدمن نوع من ببغاء »البارا كيت« تعاطي مشروب البيرة، فكان يطلبه 
بنفسه، ويشرب في اليوم كميات كبيرة منه!

كوبنهاجن:

�سباق على الأيدي

على  السير  في سباق  تفوقاً  عاماً(   21( موري کیلي  الدامناركي   حقق 
األيدي الذي أقيم هناك، وفاز باملركز األول، إذ إنه قطع مسافة السباق 

وهي 100 متراً في عشر دقائق فقط.

تري�ستا:

اأمهر من زوجته

سجل »بولي چوليانو« 32 عاماً رقماً قياسياً في تقشير ثمار الثوم، إذ 
متكن من أن يقشر كيلوجرام من الثوم في 6 دقائق فقط، وأراد بذلك أن 

يثبت لزوجته أنه أمهر منها في األعمال املنزلية!

مو�سكو:

جتميد القنابل

قام املتخصصون بإبطال مفعول قنبلة من بقايا احلرب العاملية الثانية، 
أن  بد  الصفر  دون  مئوية  درجة   90 بلغت  برودة  درجة  في  بتجميدها 

أخفقت الطرق التقليدية في ذلك.
 

بكني:

طفل واحد فقط

مرتبيهما  من   10% نسبة  خلصم  الصينيني  من  زوجني  أي  يتعرض     
حملة  تستهدف  إذ  )الثاني(؛  للطفل  إجنابهما  حالة  في  الشهري 

السلطات الصينية أن يكون لكل أسرة طفل واحد! 

فرن�سا:

مطاعم باري�س تنف�س »غبار 

كورونا«.. وتفتح اأبوابها بـ »حذر«

الطعام  تناول  قاعات  فتح  باريس  الفرنسية  العاصمة  أعادت مطاعم 
كورونا  فيروس  قيود  آخر  أحد  احلكومة  خففت  أن  بعد  الداخلية، 
سائحني  وجود  عدم  مع  باحلذر  مشوبة  كانت  األجواء  لكن  الرئيسية، 

بشكل فعلي ومواصلة فرنسيني كثيرين العمل من منازلهم.
املطاعم  جميع  بإمكان  إنه  ماكرون،  إميانويل  الفرنسي،  الرئيس  وقال 

واملقاهي في باريس أن تفتح بشكل 
نفس  وهو  االثنني،  اعتبارا من  كامل 
اليوم الذي رفعت فيه فرنسا القيود 
على احلدود بالنسبة للمسافرين من 
في  ارتياحا  أشاع  مما  األوروبي،  االحتاد 

قطاع الضيافة.
سمحت  السلطات  وكانت 
باريس  منطقة  خارج  للمطاعم 

باستئناف نشاطها من جديد اعتبارا من 2 يونيو ، لكن لم يكن بوسع 
املطاعم في باريس التي تضررت بشدة من الفيروس سوى استضافة 

زبائن في مساحاتها اخلارجية.
األماكن  الطعام في  تناول  إمكانية  نيكوالس: »مع  األعمال  وقال رجل 
املكان  أخرى.  مرة  اخلارج  في  الطعام  تناول  في  برغبة  أشعر  املغلقة، 

اخلارجي ليس هو نفس الشيء«.
وكان جان بول توماس الذي يعمل مطورا للبرامج سعيدا أيضا بوجوده 
حلظة  هي  النهار  منتصف  »وجبة  وقال:  القدمية،  املطاعم  أحد  في 
أقل  يبدو  دقائق   10 اجلاهز في مكتبك خالل  الطعام  وتناول  استرخاء، 

متعة بكثير من أخذ راحة ملدة ساعة لتناول الغداء«

لومان:

اأطول اأ�سبع �سجق

   اجتمع مؤخراً أهالي بلدة لومان بإقليم نورما ندي الفرنسي 
متراً   4  .72 بلغ طوله  إذ  التاريخ!  في  أصبع سجق  أطول  حول 
وبعد أن مت قياس هذا اإلصبع املارد من السجن أقيم احتفال في 
ملعب البلدة الرئيسي لتكرمي القّصاب )اجلزار( الذي صنعه وهو 
فرنسي. وبصنعه هذا اإلصبع يكون قد حطم الرقم القياسي 
آخر إصبع سجق مت صنعه  إن  إذ  اجملال  السابق في هذا  الدولي 
بريطانيا كان طوله يقل عن طول هذا اإلصبع  منذ عامني في 

بـ 1.51 متراً. 
   وبعد تكرمي محقق الرقم القياسي في صنع السجق التهم 

أهالي البلدة كل أمتار السجق!

بروك�سل:

جامعة املراأة

أو  الطلبة  سواء  فيها  من  كل  جامعة  بلجيكا  في  افتتحت 
اإلدارة أو أعضاء هيئة التدريس من بنات حواء!

   وتتركز الدراسة بهذه اجلامعة حول كل ما يتعلق باملرأة، وال 
يذكر اسم الرجل إال عند مقارنته باملرأة في أمر من األمور، أطلق 

على: تلك اجلامعة اجلديدة اسم »جامعة املرأة«. 

الوليات املتحدة:

مئات القوارب حتتفل بعيد ميالد 

ترامب.. »لنجعل اأمريكا عظيمة«

aأحيا املئات من مؤيدي الرئيس األمريكي دونالد ترامب، عيد 
ميالده الـ74 باستعراض يخوتهم وقواربهم، أو ما يطلق عليها 

»ترامبتيالز« في أنحاء فلوريدا.
وانطلقت املراكب من املوانئ الرئيسية في الوالية رافعة أعالما 
أمريكية فيما كتب على هياكل عدد منها عبارة »ماغا« وهي 

اختصار لشعاره الشهير »لنجعل أمريكا عظيمة مجددا«. 
فورت  غادر  قارب  على  ترقص  كانت  التي  كرامير  ريتشل  وقالت 
اليخوت  عشرات  ضمت  مجموعات  إلى  لالنضمام  لوديرديل 
ليس  لكنه  عنصريا،  يبدو  »يجعلونه  راتون  بوكا  إلى  املتجهة 
سيدي  سعيد  »عام  مضيفة  به«،  ألحتفي  هنا  وأنا  كذلك 

الرئيس«، وفقا ملا نقلته وكالة األنباء الفرنسية.
الرئيس  صورة  عليه  طبعت  واقيا  قناعا  تضع  كرمير  وكانت 
اجلمهوري وترتدي قميصا قطنيا كتب عليه »ترامب 2020 - تبا 

ملشاعركم«.
املوكب،  قارب في  وشماال في جاكسونفيل، شارك نحو 1000 

وفقا للتقديرات الرسمية ملقاطعة دوفال.
وأصبح تسيير القوارب رائجا في مطلع مايو عندما أراد أهالي 
التباعد  بإرشادات  التقييد  مع  للرئيس  الدعم  إظهار  فلوريدا 
كورونا  فيروس  تفشي  من  للحد  فرضت  التي  االجتماعي 

املستجد.  

اإيطاليا:

مطعم على الأ�سجار.. اأحدث »تقاليع« 

مواجهة كورونا

أمان  في  الطعام  تناول  أجل  من 
التباعد  على  احلفاظ  ظل  في  تام 
خطر  عن  بعيدا  االجتماعي 
كورونا  فيروس  بعدوى  اإلصابة 
إيطاليان  زوجان  أنشأ  املستجد، 
على  الطلق  الهواء  في  مطعما 

أشجار مزرعتهما.
في ريف بلدية تودي في مقاطعة 
يقع  أومبريا،  بإقليم  بيرودجا 
Pog-  ططعم األشجار في مزرعة

فاليريو  يديرها  التي   gio Brico
الزوجان  موتشى،  وسيلفيا  أندري 
اللذان قررا بناء شرفة كبيرة يبلغ 

فيها  الزبائن  الستضافة  اجلوز،  أشجار  جذوع  على  أمتار   5 ارتفاعها 
لتناول وجبات الغداء والعشاء وسط املناظر الطبيعية واخلضرة.

لالستمتاع  نوعها  من  فريدة  جتربة  لزبائنه  األشجار  مطعم  يضمن 
فقط  أفراد   6 استقبال  ميكنه  حيث  الطبيعة،  وسط  الطعام  بتناول 
كحد أقصى في املرة الواحدة، لوجبة غداء أو عشاء تتكلف حوالي 35 

يورو للفرد، حسب موقع “virgilio« اإليطالي.
توكي  )الووكي  اتصال السلكي  باستخدام جهاز  الطلبات  ويتم عمل 
للزبائن  وتقدميها  نقلها  فيتم  واألطباق  الطعام  أما   ،)walkie talkie
بواسطة رافعة كهربائية، كل ذلك باإلضافة إلى أن خدمة احلجز والدفع 

تكون عبر اإلنترنت.
أومبريا  إقليم  أطباق  من  مجموعة  األشجار”  “مطعم  قائمة  وتقدم 
التقليدية البسيطة، املعدة من اخلضروات والفواكه والبيض واللحوم 
أندري  الزوجني  مزرعة  حدائق  خيرات  من  تنتج  التي  البرية  واألعشاب 

وموتشي.

لبنان:

�سابونة عربية تدخل مو�سوعة جيني�س 

لالأرقام القيا�سية

دخلت قرية »بدر حسون«  البيئية في لبنان موسوعة جينيس العاملية 
إلى  سعرها  يصل  التي  العالم،  في  صابونة  بأغلى  القياسية  لألرقام 

2800 دوالر أمريكي. 
إنَّ  حسون،  أمير  القرية،  في  العامة  والعالقات  التسويق  مدير  وقال 
الصابونة حتتوي على 17 جراماً من  الذهب  الصافي عيار 24، وجرامات 
من بودرة املاس، ومكونات طبيعية من  زيت الزيتون  النقي وعسل النحل 

العضوي والعود املعّتق والبلح، وفقاً ملوقع »النشرة« اللبناني.
ووفق حسون، يجري العمل حالياً على افتتاح منتجع صحي داخل القرية 
وحتديداً في قلب الوادي، الذي يعيد قاصديه إلى احلياة الطبيعية التي 
كان األجداد يعيشونها قدمياً، وال ميكن الوصول إليه إال عبر استخدام 

احلمير كوسيلة نقل.
الوافدين إلى املنتجع الصحي سيقيمون في  وأشار إلى أن األشخاص 
مغاور وليس في غرف، كما سيتم افتتاح مطعم صحي يقدم طعاماً 

عضوياً من مزارع القرية.
العطري  الصابون  أنواع  مختلف  تصنع  اللبنانية  حسون  بدر  قرية 
اجلسم  من  السموم  إلزالة  »ديتوكس«  وأعشاب  والزيوت  والعالجي 
وتنحيفه، وصوالً إلى الكرميات ومستحضرات العناية بالبشرة، وكلها 
في  يدخل  ال  الطبيعة  قلب  من  منتجة  بامتياز  »بلدية«  صناعات 

تركيبتها أي مواد كميائية.
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Due to COVID-19, it is no 
longer business as usual in 
Parliament.  Many of the 
parliamentary sessions are 
now being conducted vir-
tually, and the in-person 
sessions are happening 
with a small fraction of 
all the Members of Parlia-
ment.  I have been called to 
Ottawa to attend a handful 
of these sessions in per-
son.  While in Parliament, 
I have focused on asking 
questions to the government about 
the flaws in the COVID-19 relief pro-
grams and have called for changes to 
help those who have fallen through 
the cracks and are unable to receive 
help.  In the recent session I attended, 
I had an opportunity to talk about a 
subject of my choosing.  I was proud 
to speak about our Markham-Union-
ville community and its response to 
COVID-19. 
Below are some excerpts from my 
speech. 
When COVID-19 began spreading 
across Ontario, Markham like many 
other communities was unprepared. 
Our frontline health care workers did 
not have enough Personal Protection 
Equipment to do their jobs safely.
When Markham residents heard 
about these shortages, my office was 

flooded with calls from 
people who had PPE they 
wanted to donate.  Since 
then, my office has been 
able to deliver tens of thou-
sands of PPE supplies to 
frontline healthcare work-
ers.  Many organizations, 
churches and communities 
like the Coptic community 
have helped to donate and 
deliver much needed food 
to the Markham food bank 
and to the many vulnerable 

seniors in the community.  My office 
has also initiated a program to dis-
tribute five masks to each household 
in Markham-Unionville who need 
them.  
This pandemic has shown that no 
matter what the challenge is, the 
Markham community will overcome 
it. I would like to thank the frontline 
health workers for doing incredible 
work. I would also like to thank all 
those who have helped in Markham’s 
hour of need.  Thank you all, and 
please stay safe.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Response to COVID-19 

The four accounts of the 
Holy Gospel provide 
synopsis of some of the 
most important events in 
the life of our Lord Jesus 
Christ. Further interpreta-
tions, inferences, and canons of the 
church are extracted from the Di-
dache and the writings of the early 
church fathers. The disciples of 
Christ included disciples of St. John 
the Baptist. What St. John did, so did 
his disciples. What Christ did, so did 
His disciples. Therefore, it was not 
necessary for the Gospel writers to 
mention the baptism of each of the 
disciples or apostles, neither when 
nor where. We can then draw an in-
ference that the disciples, having the 
same need for Baptism and all the 
holy sacraments of which they tes-
tified, must have been baptized and 
confirmed just as Christ taught them. 
Christ gave the apostles the authori-

ty to officiate all the holy 
sacraments. Those who 
were baptized but not 
confirmed waited for the 
apostles to officiate this 
rite. It is clear that the 

water baptism still required the fire. 
The Holy Spirit is often depicted as 
fire, oil, wind, or a dove. The Dove 
appeared upon Christ in the unique 
Theophany and tongues of fire came 
down on the initial apostles and 
those gathered in the upper room on 
the Feast of the Pentecost. Thereaf-
ter and until today, we are confirmed 
through the Holy Myron Oil, which 
is a mixture of balms, olive oils, and 
the precious spices which had been 
gathered from the linens and the 
tomb of our Lord Jesus Christ. Be-
fore this holy oil was prepared, the 
apostles officiated this rite by the 
laying of their hands through their 
authority in the priesthood.

I was wondering about the apostles’ baptism. 
When and where were they.baptized and who 

baptized them?

- 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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Navigating the COVID Pandemic as a Health-
care Provider: Take care of your ‘MEPS’

 (Mental, Emotional, Physical, Social health)

The COVID pandemic has cer-
tainly taken a toll on our lives. 
Beyond the limitations on social 
gatherings, we are recognizing 
just how much our daily routines 
are being impacted. Schools have 
been closed, ceremonies cancelled, 
conferences postponed, etc. These 
changes, which feel like they oc-
curred suddenly, have had major 
impacts on our well-being. Fears 
of food and essential needs becom-
ing scarce have led to stock-piling 
of hygiene products in homes, and 
empty shelves in stores. Not being 
able to spend holidays and cel-
ebrations with loved ones has indi-
viduals feeling isolated. Managing 
daily routines which must now in-
clude working from home - while 
supervising children - has become 
a challenge for many1. 
The healthcare system has also 
taken an unprecedented hit. Hos-
pitals and offices are diligently 
screening for symptoms that may 
be related to COVID. Virtual visits 
are being conducted to limit physi-
cal contact. Emergency rooms and 
hospitals are clearing the way for 
the ‘sickest’ patients. Healthcare 
providers are being redeployed to 
critical areas for service. 
As healthcare providers, this can 
be very taxing on our mental, emo-
tional, and physical, and social 
health (MEPS). Anxiety around 
catching COVID while at work is 
a real fear - not only for our own 
health, but also for the safety of our 
patients and our families2. 
Beyond that, healthcare provid-
ers are constantly aware that there 
is a shortage of personal protec-
tion equipment (PPE). How are 
we to care for patients and protect 
ourselves and others if this is the 
case? Measures such as rationing 
the number of masks per shift have 
been implemented, and companies 
are working to provide PPE within 
a reasonable timeframe. However, 
this is only one concern among 
many. Another issue that is raised 
is how to navigate around rede-
ployment - the possibility that one 
may be asked to work at a differ-
ent location or unit to assist with 
the COVID crisis. How would we 
manage our schedules, our familial 
responsibilities, etc? 
Long shifts, along with the poten-
tial to be exposed to COVID and ill 
patients, can distance us even more 
socially. Feeling worried about our 
work, health, and families is chal-
lenging. Physically, we may be ex-
hausted, hungry, endure sleepless 
nights, and feel tense in our bodies. 
We want to be there for our patients 
and family members - but what 
happens when we, as healthcare 

providers, need support? 
There has been a positive shift in 
recognizing that healthcare pro-
vider wellness is essential. In the 
time of the COVID crisis, this is 
even more essential. The CDC has 
resources dedicated for healthcare 
providers, parents, and the gen-
eral public that can aid in coping 
with this challenging time4. The 
WHO has also published a docu-
ment outlining the importance of 
taking care of our health during 
COVID5. Even more general re-
sources for healthcare providers, 
such as hotlines and services of-
fered by the CMA6 can be incred-
ibly useful. Figure 1 depicts an 
image released by Ottawa Public 
Health in an effort to raise aware-
ness that anxiety, distress, and feel-
ing uneasy are normal during this 
time – and what to do about it. 
Another incredibly useful website 
is VirusAnxiety (https://www.viru-
sanxiety.com), an initiative created 
by mental health experts (who also 
have an app, called Shine) that is 
dedicated to supporting people 
through the COVID pandemic. It 
contains frequently asked ques-
tions about the virus and isolation, 
mental health strategies, coping 
tools, free meditations, and more. 
In addition, COVID therapists 
(https://covid19therapists.com) is 
a free, confidential therapy service 
offered to healthcare professionals 
during this time. Providers need 
not be suffering from a ‘COVID-
related crisis’ to utilize this service 
– they can simply reach out if they 
want to talk to a professional about 
the uncertainty, changes, and chal-
lenges during the pandemic – and 
learn how to support themselves.
Figure 1: Ottawa Public Health: 
Mental Health during COVID. 
Taken from https://www.ottawa-
publichealth.ca/en/public-health-
topics/mental-health-and-cov-
id-19.aspx
It is important that during this time, 
healthcare providers take care of 
themselves. We cannot care for 
others if we are not well. Perhaps 
the most important thing to remem-
ber is that we are not alone in feel-
ing anxious or stressed during the 
COVID crisis. Normalizing these 
feelings is essential. When we ac-
knowledge that our emotions are 
‘okay’ and can accept them, we feel 
safe to express our concerns and 
thoughts. Reaching out to sources 
of support - including coworkers, 
family members or friends, support 
groups, etc. - is critical. Although 
we may be physically distant from 
one another, we need not be social-
ly and emotionally distant. Figure 
2 is an example of tips offered to 
help us cope with this crisis.  
Creative ideas to seek support can 
mean using phone or video chats 

to speak with others. Utilizing ser-
vices such as grocery delivery to 
our homes can save time in long 
line ups, or help us when we can-
not make it in time to shop for our 
needs.  Tapping into our creative 
abilities is also important. We must 
find ways to cope with our stress. 
Strategies such as journaling, draw-
ing, reading, knitting, baking, etc. 
can be incredible outlets for us. Of 
course, ensuring that we are eating, 
sleeping, and being physically ac-
tive is of the upmost importance as 
well. Figure 3 contains categories 
of coping tools; the most important 
factor when determining how we 
will cope during stressful times is 
to find strategies that work for us. 
In summary, although the COVID 
pandemic presents as a challeng-
ing time for the entire world, we 
are not helpless or hopeless. Social 
distancing has made an impact on 
limiting the spread of the illness, 
and the bravery and commitment 
of healthcare providers during this 
time is admirable. Nonetheless, is 
it critical that as healthcare pro-
viders, we acknowledge the stress 
and burdens we feel at this time. 
Reflecting and being honest about 
our worries, fears, and exhaustion 
during the COVID crisis allows us 
to understand that we are not alone. 
Seeking support from others, keep-
ing ourselves safe, and using cre-
ative outlets to manage our stress 
can help us cope. Finally, maintain-
ing a sense of hope is crucial - we 
have all been through extremely 
difficult times before, and we have 
survived. We will survive this, too.
Morganstein J. Coronavirus and 
Mental Health:  Taking Care 
of Ourselves During Infectious 
Disease Outbreaks. Taken from 
https://www.psychiatry.org/news-
room/apa-blogs/apa-blog/2020/02/
coronavirus-and-mental-health-
taking-care-of-ourselves-during-
infectious-disease-outbreaks.
American Medical Association. 
Managing Mental Health During 
COVID. Taken from https://www.
ama-assn.org/delivering-care/
public-health/managing-mental-
health-duringcovid-19. 
Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Fac-
tors Associated With Mental 
Health Outcomes Among Health 
Care Workers Exposed to Coro-
navirus Disease 2019. JAMA 
Netw Open. 2020;3(3):e203976. 
d o i : 1 0 . 1 0 0 1 / j a m a n e t -
workopen.2020.3976
h t t p s : / / w w w . c d c . g o v /
coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/managing-stress-anxiety.
html
https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/mental-
health-considerations.pdf
https://www.cma.ca/physician-
health-and-wellness

Democracy is under threat in Canada. 
We are not on the verge of having a 
dictatorship or seeing the end of demo-
cratic elections or institutions, but our 
institutions are weakening. They have 
been especially weakened during this 
pandemic. They may not be restored to 
their full health afterwards. 
Societies rarely flip from democracy to 
dictatorship, but they can be subject to 
the eroding of democratic institutions, 
where the agendas and the priorities of people and their elected 
officials come to matter less and less. This possibility requires con-
tinuous vigilance.
When the COVID-19 pandemic hit, we began a temporary suspen-
sion of Parliament in order to ensure that MPs were not spreading 
the virus. That initial suspension was supposed to be very short, but 
it has effectively continued for more than three months. 
It is not uncommon for Parliament to be suspended for periods of 
time. Our Parliamentary system has built-in tradeoffs, designed to 
ensure that Parliament can take a break, but is never suspended 
for too long. When Parliament is suspended, the opposition does 
not have the opportunity to ask the government questions and hold 
them accountable, but the government also does not have the op-
portunity to pass bills. Governments must support the resumption 
of Parliament in order to pass the bills that they want to pass, and 
when Parliament is in session then the opposition can use the tools 
that are at their disposal as well. Both the government and the 
opposition need Parliament. This ensures an appropriate balance 
which serves the public interest – the government can advance 
their legislative agenda while still being held accountable. 
In the last three months, though, the Liberals have sought to radi-
cally alter this balance, having Parliament sit for only a few hours 
at a time, with limited MPs, and only to pass government legisla-
tion, while also insisting that Parliament cannot sit at other times. 
Brief sittings have empowered the government to spend unprec-
edented sums of money, with limited accountability. 
Meanwhile, despite our regular insistence, the government has 
failed to properly fund the Auditor General, leaving him unable to 
properly scrutinize government spending. The government is pass-
ing laws, but avoiding oversight and accountability.
From time to time, I get calls from people who tell me that it is 
important to pass certain measures that they have heard about from 
the government. And certainly, passing new measures is vital dur-
ing this time. But without Parliament working and without the 
Auditor General properly resourced, we have a limited ability to 
know if programs achieve the intended objectives and if dollars 
are ending up where they are supposed to go. Scrutiny is supposed 
to be there to ensure that the promised results are being achieved.
And it is disappointing for me to hear some in the media dismiss 
Parliament as mere noise and theatre. Parliament may not always 
rise to the occasion, but it is where democracy happens. Without 
Parliament, I do not have nearly the same capacity to represent the 
voices of my constituents. If governments are able to advance their 
agenda without regular Parliamentary scrutiny, then our democ-
racy is much the weaker for it. 

Democracy is under threat in Canada

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
Three doctors said 
that Bill was their 
brother. Bill says he 
has no brothers. How 
many brothers does 
Bill actually have?
Answer for 
the last issue:
Three daughters: one 
blonde, one brunette, 
and one redhead

By: 

Philo Girgis
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One afternoon my phone rang and on the 
other side, in a serene voice, a lady con-
firming my name, then introducing her-
self as the human resources manager of 
a group of companies that work in retail 
business of a major product. 
Swiftly but with the same monotonous 
tone she said,
- You have applied for the position 
of the general manager of our branch in 
the city of (…….)
- Yes, 
- But why this city in particular? 
Don’t you know that it has a special situ-
ation which might not be suitable for ev-
eryone? Do you live there?
- No, I do not, but I do not see any 
problem, I can commute to any city or 
town within fifty to sixty kilometers, and 
this city is much closer than this distance 
to where I live.
- Well, we will contact you later, 

Bye now…
Call ended !! For a few moments I was 
stunned, the phone call had no single 
question about my experience, capac-
ity, competency, job requirements or any 
other factor to determine whether the ap-
plicant is fit for this job or not.
But suddenly, the situation struck my 

mind like the lightning and I realized that 
this was racial profiling since this city 
is known to be mainly the home of one 

race and one color. It is not as 
multicultural as other cities 
and towns around it, and it has 
a reputation of not welcom-
ing others of different back-
grounds. 
Still confused, how could this 
famous company advertise 
their jobs claiming that they 
are an equal opportunity company, show-
ing their pride in the face of diversity and 
inclusion! They are not the only ones, all 
humans from different origins have simi-
lar stories about explicit or implicit dis-
crimination in the country.
Although she didn’t see my color, how-
ever she could tell from my voice that I 
was not born in the country, despite my 
excellent command of the language, but 
for her, the accent was my color, a sign of 
non-affiliation to the majority of the city.
Watching the death of George Floyd im-

mediately reminded me how I 
felt and how humans now, in 
the modern civilized world are 
killed every day in many ways. 
Not necessarily physically, but 
by depriving them from many 
rights, based on their origin or 
color, even the simple right, to 
be equal to any other human.

Nevertheless, the racial discrimination is 
even extended to many groups of different 
origins, as we are witnessing every day 
that in some businesses the owners from 
different races or descent tend to favor 
their faction over the others who do not 
come from the same origin or those who 
have different language or even different 
accent.
Nowadays we are not only experiencing 
racism against one colour, but against all 
people of colour. It is clearly not only vi-
sual discrimination, but auditory too.

The right to Equality
Emad Barsoum


