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أغـابـي

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

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

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

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً
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راأي املحـــــــرر

كورونا - جدل العلم والإميان ثانية

هذه  كانت  طبيعية«،  الأمور  ت�سري  اأن  ويحب  الطبيعة  خلق  »اهلل 

وحدود  الأميانيات  عن  �سوؤال  علي  ردًا  �سنودة  البابا  قدا�سة  كلمات 

الأمور الأعجازية وتكرارها. مل اأجد اأف�سل منها كلمات، و�سط حالة 

اجلدل احلالية بني اأطراف واأطراف ، وبني اأن�سار العلم و واأتباع الدين 

فريو�س  اإنت�سار  بعد  وال�سماوي،  الأر�سي   ، والأميان  العالج  بني   ،

»كورونا« اأو »كوفيد 19« يف الأ�سابيع الأخرية ب�سبب تراخي العامل 

اأربعة  يف  بكثافة  اأنت�سر  الفريو�س  لظهوره.  الأويل  الأ�سابيع  يف  معه 

ب�سبب  واأيران  ومن�ساأه،  الأويل  للمرة  ال�سني حيث ظهر  دول وهم، 

رف�س اإغالق العتبات املقد�سة، بل اأن هناك فيديوهات اأيرانية ظهرت 

اإ�ستحالة  علي  كدليل  بل�سانهم  املقامات  يلح�سون  وهم  للم�سلني 

الوفيات.  واألف  الألف  بع�سرات  م�سابني  النتيجة  فكان  ال�سرر، 

وكوريا اجلنوبية والتي حتدثت تقارير عن وجود طائفة دينية رف�ست 

التحذيرات لليقني باحلماية الربانية، وت�سبب ذلك يف اأن فرد واحد 

والتي  واأيطاليا  الكنائ�س،  باأحدي  �سخ�س  لثمانني  العدوي  نقل 

ع�سرات  علي  لت�ستيقظ  والإحتفالت  الكرة  بتجمعات  اإ�ستهانت 

 110 �سجلت  ماليزيا  اأن  حتي  املوتي.  واألف  امل�سابني  من  الألف 

توؤكد  اأمور  كلها  م�سجد.  يف  ديني  جتمع  يف  �ساركت  جميعها  حالة 

واأنت�ساره.  باملر�س  الإ�سابة  علي  الب�سرية  التجمعات  خطورة  علي 

ولهذا فح�سنًا فعلت اإيبار�سية م�سي�ساجا وغرب كندا وكنائ�س تورنتو 

اأو  و�سما�س  الكهنة  علي  ال�سلوات  ح�سور  بق�سر 

القرار  وهو  لل�سعب.  الأنرتنت  علي  ونقلها  اأثنني 

الذي اأثار اجلدل ال�سابق الذي اأ�سرنا اإليه. واحلقيقة 

علينا اأن ن�سري اإيل اأن الأميان وعمل اهلل هي اأمور �سخ�سية بني الأن�سان 

واهلل ، وعالقة خا�سة تختلف بني �سخ�س لأخر، ول يجوز تعميم 

حالة اإميانية علي جماعة اأو �سعب باأكمله. ففي القرون الأويل ال�سالة 

كانت اأحيانًا تق�سي علي مفعول ال�سم بينما ومنذ عامني اأنتهت حياة 

اأحد الأباء الكهنة بقرية احلواتكة مبنفلوط بعد غ�سل اأواين املذبح مباء 

�سام و�سربه ، ويف القرن الثالث ق�سد الأنبا بول ال�سحراء فاأر�سل اهلل 

له غراب كل يوم بن�سف رغيف ليعي�س، بينما منذ خم�س اأعوام ق�سد 

فوجوده  ال�سحراء  مرق�س  ُيدعي  �سموئيل  الأنبا  بدير  رهبنة  طالب 

فاأن  اأيام جثة بعدما فقد حياته جوعًا. وبح�سب تاريخ الكني�سة  بعد 

قدي�س مثل النبا باخوميو�س، اأب ال�سركة وموؤ�س�س ع�سرات الأديرة 

 1٣0 ومعه  الطاعون  بوباء  الأ�سابة  ب�سبب  تنيح  والراهبات  للرهبان 

راهب يف �سهر واحد جراء العدوي. 

فالعلم ل ُيلغي التدين ، والإ�ستماع للطب الب�سري ون�سائحة ل يلغي 

الأميان ومعجزاته، ولكن ل جترب الرب األهك، ول جترب من حولك 

فرمبا -ل قدر اهلل- حتمل املر�س لأخر وميوت هو به، وبالتاأكيد �سالمة 

الأخرين اأهم من م�ساركات امل�سلني.   

ابـرام مقــار
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فريدة  بصمة  هو  منَّا  انسان  كل 
ولتلك  الكون،  هذا  في  نوعها  من 
وهدٌف  عالية  قيمة  البصمة 
غيره  يستطيع  ال  سامية  ورسالة 
لنداء  أنصت  إذا  سيما  ال  تأديتها، 
ُهداه  على  وسار  موهبته  صوت 
بإصرارٍ وثقة، لكن هذا اخليار كثيرًا 

ما يكون محفوًفا بالعقبات والرفض 
اجملتمعية  البيئات  في  املقرَّبني  من 

اإلنسانية،  الثروة  بقيمة  املُنخفض  الوعي  ذات 
كان  وإن  اإلنسان  روح  إليه  تطمح  ما  وأهمية 
التقليدية  األمناط  عن  غريًبا  يبدو  الطموح  هذا 
وهذا  املتكررة.  وخياراتهم  الناس  عامة  لرغبات 
من  كامالً  حرمانًا  اإلنسان  يحرم  قد  الرفض 
عائق  مجرد  يكون  وقد  أحيانًا،  طموحه  حتقيق 
إذا كان  املوهوب  الفرد  إرادة  مؤقت تنتصر عليه 
ودفع  واملُثابرة  والصبر  التوق  ميلك ما يكفي من 
ضرائب املرور عبر بّوابة العبور إلى عالم النجاح 

مهما كانت كبيرة.
أخطر  املادية  والضغوط  اجمُلتمعية  الضغوط 
الهائلة،  لألحالم  ُمهلِكة  ُقدرة  ميلكان  خطرين 
تقليدية عن  ذهنية  قوالب  من  يراه  مبا  فاجمُلتمع 
ر  يُسخِّ من  مع  يتعامل  الناجحة  احلياة  شكل 
كل وقته وطاقته في سبيل شغف جتاه شيء ال 
ينتمي إلى تلك القوالب باعتباره مخلوًقا فاشالً 
مشاعر  في  والغرق  واالحتقار  للنبذ  مستحًقا 
العار، واحلرمان من االحتياجات املادية األساسية 
املال توفيرها في عصرنا احلاضر  التي يستطيع 
كاملسكن واملأكل وامللبس، عدا عن االحتياجات 
من  ضروبًا  املاضي  في  كانت  التي  األخرى 
أساسيات  إلى  عصرنا  في  وحتولت  الرفاهية 
هذا  حتشر  واالتصاالت،  واملواصالت  كالكهرباء 
اإلنسان في زاوية خانقة، وجتبره على االستسالم 
بتبديد وقته وطاقته في مهنة أو وظيفة يجني 

من  يتمكن  كي  املال  من  قدرًا  بها 
وكلما  الكرامة،  من  بشيء  احلياة 
طال أمد هذا االستنزاف النفسي/ 
العقلي/ اجلسدي؛ تراكمت طبقاٌت 
الروح،  شغف  وانطفأ  البالدة  من 
فتنطفئ ُشعلة الرغبة مبستقبٍل 
املؤلف  إليه  أشار  ما  وهو  عظيم، 
»اإلتقان«  كتابه  في  غرين«  »روبرت 

بقوله:
تشعر  ال  ويجعلك  القوة،  هذه  يُضعف  ما  »أما 
الدرجة  فهو  وجودها،  في  تشك  حتى  أو  بها 
أي  احلياة؛  في  أخرى  لقوة  فيها  تستسلم  التي 
القوة  وهذه  التوافق،  في  االجتماعية  الضغوط 
املُعاكسة ميكنها أن تكون قوية جًدا. فأنت تُريد 
أن تكون متوافًقا مع اجملموعة، وقد تشُعر – من 
شيء  هو  ُمختلًفا  يجعلك  الذي  أن  وعي-  دون 
يكون  األحيان  من  كثير  وفي  مؤلم.  أو  ُمحرج 
سلوك اآلباء قوًة ُمعاكسًة أيًضا؛ فهم يسعون 
وُمريح.  ُمربح  وظيفي  مسارٍ  إلى  توجيهك  إلى 
القوة  من  درجة  املُعاكسة  القوى  بلغت  وإذا 
الكامل  االتصال  تُفقدك  أن  ُمستبعًدا  فليس 
بتفردك، ومبن أنَت حًقا، فتصبح ميولك ورغباتك 

على غرار ميول اآلخرين ورغباتهم«.
توخي  اإلنسان  من  يتطلب  اخلطر  بهذا  الوعي 
القادمة  املُشتتات  تلك  مع  التعامل  في  احلذر 
من اخلارج لتبديد ما نبنيه بدًءا بعاملنا الداخلي 
إلى انعكاساته على محيطنا، ال بد وأن  وصوالً 
الظروف  تضطرنا  طريق  أي  أن  باستمرار  نتذكر 
أو  اجملتمع  مع  للتكيف  مواكبة  فيه  للسير 
االحتياجات املادية هو طريق مؤقت، وأن نختلس 
وقًتا  اآلخرون،  به  يعلم  ال  صغيرًا  وقًتا  ألنفسنا 
نعيش فيه احللم ونعمل ألجله ولو قليالً، ونكون 
خالله »أنفسنا«، وليس تلك الصورة التي يُريدها 

اآلخرون.

ت لنداء طموحك اأن�صِ

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

الرعب يجتاح العالم منذ أن أعلنت منظمة الصحة 
غالبية  عامليا.  وباء  يعتبر  كورونا  فيروس  أن  العاملية 
إجراءات  اتخذت  قد  كلها  يكن  لم  إن  العالم  دول 
اللعني،  الفيروس  سريعة في محاولة مواجهة هذا 
األرضية،  الكرة  على  اآلالف  عشرات  أصاب  الذي 
انطالقا من الصني التي غزت العالم جتاريا وفيروسيا!
الفيروس  ظهور  على  شهور   4 من  أكثر  مرور  ورغم 
في ديسمبر املاضي، إال أن هناك حالة من الغموض 
األدوية  وشركات  احلكومات  موقف  على  تسيطر 
موقف  في  تقف  تعد  والتي  للجنسيات،  العابرة 
وتخصيص  املرض،  ملعاجلة  محاولة  أي  جتاه  محير 

ميزانيات للبحث عن عالج له.
أونتاريو والكيبيك وإصابة صوفي جيرجوار

مؤخرا، كندا بعد إصابة صوفي جيرجوار ترودو زوجة 
بعد  كورونا  بفيروس  ترودو  جوستان  الوزراء  رئيس 
عودتها من إجنلترا، وقيام رئيس الوزراء الكندي بوضع 
نفسه في احلجر الصحي املنزلي حماية للمحيطني 
أنه  إال  اآلن،  حتى  إصابته  عدم  من  الرغم  على  به، 
الفيروس بكل  تتعامل مع  التي كانت  وفجأة كندا، 
تهديدا  ميثل  وال  السيطرة،  حتت  الوضع  وأن  أريحية 
والسلطات  الكندي،  للمجتمع  القومي  لألمن 

الصحية تقوم بدورها علي كامل وجه.
انقلب األمر رأسا على عقب، بعد أن عقد رئيس وزراء 
إقليم الكيبيك فرانسوا لوجو مؤمترا صحفيا كبيرا، 
أن  بعد  لوجو  مؤمتر  وكان  كندا،  كل  تقريبا  تابعته 
أصيب إقليم أونتاريو بأكبر عدد من اإلصابات جتاوز 59 
حالة، ولم تعرف الكيبيك اإلصابة إال عبر 14 حالة، 
كلها جاء من كيبيكني جاءوا من السفر خارج كندا. 
إجراءات  اتخاذ  في  سريعة  لوجو  حكومة  وكانت 
حاسمة، منها: غلق املدارس واملؤسسات التعليمية 
العامة  األماكن  في  التجمعات  ومن  أسبوعني،  ملدة 
ومنشآت األنشطة اخملتلفة ألكثر من 250 شخصا، 
يعمل  من  كل  ملرتبات  الكيبيكية  احلكومة  وحتمل 
في مجال املدارس واحلضانات، إال أنها مازالت تبحث 
عن خطة بديلة للتعامل مع القطاع اخلاص، حال لو 
كانت هناك ضرورة للمكوث في املنزل ملدة أسبوعني، 
الشخص  حضانة  من  للتأكد  الالزمة  الفترة  وهي 

للفيروس من عدمه.
ذعر في الكيبيك واإلعالم يفشل في نصف املهمة
املشكلة أن وسائل اإلعالم الكيبيكية أحسنت في 
 8 الكيبيكي ألكثر من  الوزراء  رئيس  توصيل رسالة 
النظر في  لكنها كانت قصيرة  اإلقليم،  في  ماليني 
تقدمي النصائح لسكان اإلقليم، الذي توافدوا باملاليني 
عقب املؤمتر الصحفي لفرانسوا لوجو على محالت 
وتخزين  بشراء  وقاموا  العمالقة،  ماركت  السوبر 
كميات عمالقة من األغذية، حتسبا ألي انتشار أوسع 

للفيروس. 
في  بعدها  اإلعالم  وسائل  نصائح  من  الرغم  وعلى 
اخلوف،  أو  االنزعاج  وعدم  بالهدوء  للسكان  اإلقليم 
األغذية  من  وفيرة  كميات  بها  وكندا  الكيبيك  ألن 
يتطلب كل هذا  ال  األمر  وأن  أنواعها،  على مختلف 
التجارة  احتادات  مسؤولي  تأكيدات  ظل  في  الذعر، 
بكميات  متوفرة  الغذائية  املنتجات  أن  اإلقليم  في 
أن يعطوا  املواطنني  وعلى  للذعر،  داعي  وال  ضخمة، 
ماركت  السوبر  محالت  في  للعاملني  الفرصة 
وإي  وماكسي  سي  وسوبر  مارت  وول  مثل  الكبيرة 
جي أه ومترو وغيرها، للقيام برص املنتجات الغذائية 

على األرفف، لكن الذعر كان قد أصاب املاليني.
عزلة احلكومات ومراكز األبحاث

املثير للتساؤل، أن ما قامت به حكومة الكيبيك ال 
يختلف عما قامت به حكومات دول وأقاليم عديدة 
في كندا وأمريكا وأوروبا، لكن املواطن البسيط يجب 
أن يتساءل أين دور شركات األدوية العابرة للجنسيات، 
في  املتخصصة  الوطنية  البحوث  مراكز  وكذلك 
مجال مكافحة الفيروسات واألمراض املعدية، والتي 

ينفق عليها املاليني وأحيانا املليارات.
األبحاث  مراكز  بني  بالتعاون  يحيط  كبير  غموض 

ناحية  من  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في  الغربية 
أن  باعتبار  ثانية،  ناحية  من  الصينية  ونظيرتها 
انطالقة  نقطة  وكانت  الفيروس،  موطن  االخيرة 
عليه  يترتب  أن  ميكن  اجلانبني  بني  والتعاون  للعالم، 
نتائج إيجابية وسريعة. ولكن غير املفهوم أن العالم 
يعزل الصني بعد انطالق الفيروس منها، وقد يكون 
السياحي  التواصل  مستوى  على  مفهوما  ذلك 
والتعاون  احلكومات  مستوى  على  لكن  الفردي، 
لتفسيرات  ويحتاج  للجدل  مثير  أمر  فهذا  البحثي 

من اجلانب الصيني والغربي.
 اتهامات صينية أميركية بإطالق شرارة الفيروس!
مؤخرا الصني، في بادرة غريبة، تعلن وزارة خارجيتها 
من  بأنها  األميركية  املتحدة  الواليات  اتهام  عن 
مدينة  في  الفيروس  األميركي  اجليش  عبر  أطلقت 
السفير  تستدعي  وأمريكا  الصينية،  ووهان 
تفسيرات  وطلب  لالعتراض  واشنطن  في  الصيني 
تتعاون  أن  من  فبدال  الرسمي.  التصريح  لهذا 
الفيروس  ملواجهة  العالم  بقية  مع  وأمريكا  الصني 
تتزايد  الذي  الوقت  في  االتهامات،  تتبادالن  القاتل، 
الواليات  من  العديد  في  بالفيروس  اإلصابات  فيه 

األميركية.
شركات األدوية “عاملة نفسها من بنها«

سويسرا  في  األدوية  شركات  اآلخر،  اجلانب  على 
من  وغيرها  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 
الدول جندها “ال حس وال خبر”، كما لو كان هذا الوباء 
الذي  الدواء  أن  من  الرغم  على  يعنيها،  ال  العاملي 
الدوالرات  مليارات  سيحقق  إليه،  التوصل  سيتم 
الشفافية  وعدم  الغموض  من  حالة  األرباح.  من 
شأنها  العاملية،  الصحة  ومنظمة  باملوضوع،  حتيط 
عبارة  الدولي،  العاملي  النظام  منظمات  بقية  شأن 
يأتي  الذي  القرار،  متلك  ال  للتصريحات،  هياكل  عن 
دائما من الدول الفاعلة في النظام الدولي، وتقدمه 
املنظمة الدولية على أنها يعبر عن اجملتمع العاملي، 
أمريكا  مثل  الدولية  القوى  تتفق  لم  اآلن  وحتى 
قرار  على  واليابان  وكندا  والصني  وبريطانيا  وفرنسا 
فردية  الفيروس، كلها جهود  مواجهة  بشأن  موحد 

غير مفهومة وغير معروف مدى تطورها.
هناك جتارب أولية في إقليم ساسكاتشوان الكندي 
تتم على عالج أولي لفيروس كورونا، وال يختلف احلال 
عن التجارب األولية لعالج أخري يقال إنه يتم جتريبه 
في فرنسا لعالج الفيروس، وهو نفس احلال بالنسبة 
للصني، لكن ال أحد يتحدث عن نتائج أكثر تطورا، أو 
إيطاليا،  للغموض فهي  املثيرة  احلالة  أما  تأثير.  ذات 
غفلة  في  االعداد  هذه  لكل  الفيروس  تسرب  كيف 
حماية  عن  املسؤول  من  احلكومية،  السلطات  من 

الصحة العامة في هذه اجملتمعات؟
احلكومات والشركات واإلنسان “املالوع«

املؤكد أن عدم الشفافية والغموض يصيب بالغثيان، 
ليس في مجال السياسات العامة والصحة العامة 
اخلاص  اجملال  حتى  اجملاالت،  بقية  وفي  بل  فقط، 
اإلنساني، فاإلنسان الغامض وغير الواضح، يصيبك 
بالغثيان، وعليك أن تغلق في وجهه الباب لتستريح 
من “ملوعته”، خاصة لو كنت إنسانا مباشرا، حتتاج 
إلجابات شافية ومقنعة، جتاه قضية محورية، مثل 
فيروس حتول لوباء، وال يعرف أحد وكيف ومتي يجب 
الفيروسات،  من  النوعية  هذه  مثل  على  القضاء 

املهددة لسالم اإلنسانية والبشرية؟ 
قريبا، هذا ما ستكشف  اجابة  هل سنحصل على 
عنه تطورات االحداث، ندعو ونتمنى أن تتطور األمور 
في االجتاه اإليجابي، رحمة بالبشرية، وباخلطر احمليق 
بها، على أن تظهر حركة مجتمعية كونية إنسانية، 
والتعاون  للتكاتف  تدعو  املدني،  اجملتمع  قلب  من 
نسمع  لم  اليوم  حتى  ألننا  الفيروس،  هذا  ملواجهة 
عن أي رد فعل من اجملتمع املدني، القادر على حتريك 
مخطئة  كانت  لو  مساراتها  وتصحيح  احلكومات 
في عزلها للصني أو عدم تعاونها مع شركات األدوية 

للبحث سريعا عن دواء لهذا الفيروس الكوني.

الذعر يجتاح كندا والعامل و�صركات 

الأدوية »نامية يف الع�صل الأ�صود«

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   من أكبر املدن التركية، من اسطنبول، 
جاءت زهرة رقيقة تدعى الـ »توليب«!

   جلبتها هولندا في عام 1635!

املميز،  وشكلها  ندرتها،  وبسبب      
احتكرها جتار الورود، وباعوها بسعر كبير! 

إلى  العامة  دخل  األسعار،  وبإرتفاع      
بهذه  ويتاجرون  يزرعون،  وبدأوا  السوق، 

الزهرة اجلميلة! 

تنمو  تكن  لم  التوليب  زهرة  أن  غير      
املعتاد  للحجم  وصولها  وكان  بسهولة، 
بظاهرة  تتميز  انها  استثنائيا. كما  حدثاً 
تنمو  تزرع،  مرة  انها في كل  وهي:  فريدة، 
يصعب  ممّيزة  ونقوش  مختلفة،  بألوان 

تكرارها!

جعلت  املدهشة؛  العوامل  هذه      
اسعارها تقفز بجنون لدرجة أصبح الناس 
وسبعني  وستني،  بخمسني،  يشترونها 
أخذوا  البعض  أن  حتی  جيلدر،  ألف 
يقايضون بيوتهم، وأبقارهم وممتلكاتهم.. 
ألكثر  ال تعيشان  زهرتني  أو  زهرة،  مقابل 

من أسبوع أو أسبوعني!

    ومن يزر آمستردام، ويرى بعض البيوت 
فهذا  التوليب؛  زهرة  بابها  فوق  منقوشاً 
يعني أن املنزل بأكمله بيع ذات يوم مقابل 

زهرة واحدة فقط!

استمر  جماعياً،  جنوناً  بالفعل  كان      
“التوليب  بـ  اليوم  حتى  يًعرف  لعامني، 

مانیا”.. أي جنون النوليب”! 

   وما أكثر الظواهر التي تتحول إلى مس 
“التكنومانيا”،  مثل:  الناس،  بني  جماعي 
مانيا”،  و”الكورة  مانيا”،  و”األسهم 
مانیا”،  و”التعصب  مانيا”،  و”الشات 

و”االضطهاد مانيا”، و”القتل مانيا”..! 

“مانيا  الـ  في فيض  أنه  العجيب حقا     
إلى  بعد  نصغ  لم   .. واجلنون”  الهوس   -
“هوذا  باخلالص:  املبشر  الصوت  ذلك 
خالص”؛  يوم  اآلن  هوذا  مقبول  وقت  اآلن 
من  اخلالص  اخلالص”..  “هوس  بـ  فنصاب 
ربقة اخلطيئة، ومن البغضاء، ومن العنف 

واألذى، واخلالص من اجلحيم األبدي!...

عـادل عطيـة

ملاذا ال نصاب بهذا املرض!لقاء

أصبح كورونا حديث الساعة ، أصبحنا 
مع  حديثنا  من  أكثر  عنه  نتحدث 
أصبح   ، أحوالنا  وعن  وزوجاتنا  أبناؤنا 
يعيش  أن  نخشاه  ألننا  معنا  يعيش 
مثلي  فأنا  ذلك  في  عيب  وال   ، فينا 
 ، العالم  هذا  في  وككثيرين  كمثلكم 
الوقت لنقف للحظات  ولكن هل جاء 
؟  األزمه  هذه  سنعبر  كيف  ونفكر 
عفي  فيروس  عن  نتحدث  نحن  نعم  
 ، حاد الطباع ويصعب السيطرة عليه 
خطورته في سرعة وسهولة أنتشاره ، 

املشكله األكبر التي تخشي منها كل الدول في 
بهذا  املصابني  أعداد  زيادة  من  اخلوف  هي  العالم 
الفيروس اللعني بالقدر الذي ال يستطيع النظام 
الكبير  العدد  هذا  أستيعاب  بالدولة  الصحي 
أؤكد  وهنا  املصابون  بعض  سيحتاج  بالقطع   ،
أملستشفيات  الي  لنقلهم  )بعض(  كلمة  علي 
للتعامل  فائقه  عناية  غرف  إلي  وسيحتاجون 
أهمية  جاءت  هنا  من   ، الصحية  حالتهم  مع 
يبقي  أن  وأهمية  لهم،   واخملالطني  املصابني  عزل 
للضروره  إال  يخرجوا  وال  منازلهم  في  املواطنني 
التواجد  جتنب  و  األساسية  أحتياجاتهم  وقضاء 
وحتجيم  العدوي  جتنب  أجل  من  التجمعات  في 
اجملتمع  وعي  علي  نراهن  هنا  نحن   ، أنتشارها 
للمجتمع  جمعي  وعي  تشكيل  علي  نراهن   ،
النقطه   . للمواجهة  والتضافر  املوقف  بخطورة 
عرضه  األكثر  الفئات  حماية  أهمية  هي  الثانية 
للمضاعفات اخلطيره لهذا الفيروس إذا ما أصيبوا 
بشكل  أدعو  انا   ، السن  كبار  هنا  وأقصد   ، به 
بلديه أجراءات من أجل حصر  أن تتخذ كل  فوري 
و  مزمنه  أمراض  من  يعانون  والذين  السن  كبار 
كي  الشباب  من  تطوعيه  مجموعات  َكل  تُشَّ أن 
من  األساسيه  أحتياجاتهم  بتوصيل  يقوموا  ما 
الطعام والشراب و األدوية إلي أبواب منازلهم إذا 

لم يتوفر لهم خدمات التوصيل اجملاني 
ملنازلهم  ألن خروجهم في التجمعات 
خطراً  يشكل  أحتياجاتهم   لقضاء 
أن  كما   ، اجملتمع  وعلي  عليهم  كبيراً 
هذا  بسبب  وفاة  أو  أصابه   حالة  كل 
في  الذعر  حالة  من  تزيد  الفيروس 
يبدأ  أصبح  اليوم  فاجملتمع   ، اجملتمع 
الوفيات  أعداد  ومراقبة  بأحصاء  يومه 
خطيرة  أخري  نقطة   ، األصابه  وأعداد 
جداً والتي أراها مؤمله جداً و التي يقع 
البعض فيها ، احلديث أن هذا الفيروس 
كبار  أن  أعلم  نعم   !!! السن  بكبار  أكثر   يفتك 
لهذا  اخلطيرة  للمضاعفات  عرضه  أكثر  السن 
املرض من غيرهم ، ولكن أال تعلموا أنكم ترعبوهم 
بهذه الكلمات ؟ فقط قولوا لهم احلقيقه ولكن 
أيضاً قولوا لهم  نحن هنا من أجلكم ، قولوا لهم 
ما  علي  اجلميل  أليكم  نرد  لكي  الوقت  جاء  رمبا 
فعلتوه طيلة حياتكم من أجلنا ومن أجل اجملتمع 
وقت وجهد كي  ما منلك من  بكل  ، سنخدمكم 
ال   ، سوياً  األزمة  هذه  من  وسنخرج  آمنني  تبقوا 
تّصدروا لهم اخلوف بل األطمئنان ، نعم يجب أن 
يعلموا خطورة املوقف من أجل الوقاية وأن يبقوا 
أن  يجب  أيضاً  ولكن    ، يخرجوا  وال  منازلهم  في 
يعلموا أن مجتمعهم لن يتركهم فريسة لكورونا 
، وأخيراً كأحد العاملني في احلقل الصحي أقول ، 
أنتم  ، حاربوه معنا   سنواجه كورونا و سنهزمه 
بالبقاء في منازلكم حتي تساعدونا علي تقليل 
به  األصابه  معدالت  من   واحلد  أنتشاره  سرعة 
ونحن وكل من يجب عليهم العمل بجد في ظل 
وسنهزمه   ، سنواجهه  العصيبه  الظروف  هذه 
ومن  احلياه  بواهب  أميان  من  منلك  مبا  سنهزمه   ،
بأنفسنا  أميان  و من  ووعيه  بقدرة مجتمعنا  أميان 
و بالعلم الذي تعلمناه ، ولن يصمد فيروس أمام 

كل هذا. 

بهذا فقط سنهزم هذا »الكورونا«

بقلم: 

جورج مو�سى

قامت جماعة إرهابية بسطو مسلح على أحد 
عشر  بعد  بعيداً؛  بحافلتهم  وهربوا  املناطق، 
دقائق من احلادث، ظهرت سيارات الشرطة خلف 
احلافلة املشبوهة لتبدأ مطاردة شيقة كاألفالم 

األمريكية، ولكن ببصمة مصرية!
بعد موجة عارمة من الكر والفر، فقدت سيارات 
إشارة  جاءت  أن  إلى  متاماً،  احلافلة  أثر  الشرطة 
سريعة من مصدر ما أنه مت العثور على احلافلة 
أمام هرم خوفو...فأسرعت القوات إلى االهرامات 

وأحاطوا باحلافلة اخلالية )طبعاً(!
لم  الذي  معيوب«،  القوي  »عبد  اللواء  وصل 
على  األسئلة  من  هائل  كم  طرح  عن  يتوانى 

الضابط املسئول: 
-هربوا منكم يا فاحلني؟ طب مسحتوا املنطقة 
أوصل؟!...ما  ما  وال كنت مستنييّني حلد  برضه 

انتم محتاجني عزومة!
أجاب الضابط بثقة: 

امتسحت...وما  كلها  معاليك...املنطقة  متام   -
القيناش حاجة...وطاملا عربيتهم هنا...يبقى هم 

أكيد مش بعيد؟
- مش بعيد يعني فني؟ 

صمت الضابط لبرهة ثم قال:
- جوة الهرم يا فندم!

جتهم وجه اللواء ثم قال: 
- جوة الهرم؟! انت شكلك حتودينا في داهية! 

رد الضابط:
محاوطني  نفضل  حاجة...إحنا  وال  داهية  ال   -
الزم  ما  يعني؟!  فني  حايروحوا  الهرم...هم 

حايطلعوا...
حايوزعوا  تفتكر  يطلعوا،  وملا  فالح  يا  طب   -
علينا شوكوالتة وبونبوني وال  حيفتحوا علينا 

النار؟ 
- يا فندم إحنا جاهزين متام التمام!

صرخ فيه اللواء معيوب: 
- جاهزين إيه و زفت إيه؟.. وزارة اآلثار الزم تاخد 
خبر...املوضوع أكبر مما تتخيل يا حضرة الظابط!

خبير  فأرسلت  اآلثار  وزارة  إخطار  وعنها...مت 
من  يحذر  ابتدأ  حتى  وصل  إن  وما  املوقع،  إلى 

استخدام السالح لفض احلصار!
فقال له اللواء:

- يعني إيه يا أستاذ؟!...يعني ناخدهم باحلضن؟! 
- ال يا سعادة اللواء...اضرب نار زي ما انت عايز...

بس ماتنشنش ع الهرم....
- مفهوم مفهوم...عشان دي آثار يعني وكدة؟

- ال سعادتك...عشان لعنة الفراعنة!!!
- لعنة فراعنة إيه يا أستاذ؟...إيه التخريف دا؟!...

باقولك إرهابيني تقوللي لعنة وكالم فاضي!
سكت اخلبير ثم أدار وجهه وأشار  إلى أبو الهول 

و استطرد:
- بص يا سعادة اللواء ...فني مناخير أبو الهول؟

- حلوة دي...وأنا  ايش عرفني!؟
وضربها... عقله  في  اتلحس  بونابرت  نابليون   -

اللعنة صابته...فاتهزم!
ارتعب اللواء وقال:

- اتهزم!! ال يا عم...الطيب احسن...
ثم التفت إلى قواته وقال:

على  اتطربقت  السما  له...لو  منك  اسمع   -
الهرم...واللى  تلمس  رصاصة  األرض...مفيش 

يخالف حيتحول للتحقيق! 
ظلت القوات محاصرة للهرم في حالة ذعر...

بأحد  ناري...وإذ  طلق  الغروب...سمع  وعند 
العساكر قد أصيب قرب قلبه...فهلع اليه اللواء 

قائالً: 
- متاسك يا بطل...عرفت اللي ضربك مستخبي 

فني؟
العسكري  نظر 
الهرمني  أحد  إلى 
مات.  ثم  األخريني 
جداً  اللواء  اكتأب 

وأمر بتحويل احلصار إلى الهرم الذي نظر نحوه 
القتيل، فقال له الضابط:

 - سيادتك متأكد أن اللي ضربه مستخبي في 
الهرم التاني دا؟

- واهلل ملا سألته بص ناحية الهرم دا ومات!!
- طب يا فندم أنا باقترح اننا نزود القوات بدل ما 

نحولها...وزيادة الهرم هرمني!
فتم طلب قوات أكثر ولكن بال جدوى!

متاماً؛  الرؤيا  تعثرت  حتى  الظالم،  حل  أن  وما 
وقتل  العساكر  على  الرصاص  انهال  وفجأة 
كشافات  بطلب  اللواء  الكثير...فأمر  منهم 

ضوئية ضخمة! 
وبعد ما اضيء املكان...ارتاح اجلميع نفسياً ظناً 
هذه  وسط  يهجموا  لن  اإلرهابيني  أن  منهم 

اإلضاءة الشديدة...
بعدها قام معيوب بتوزيع القوات املتبقية حول 

الهرمني، فناقشه الضابط: 
- يا فندم إحنا محتاجني قوات اكتر...كدة مش 

حاينفع...وأنا رأيي كمان نأمن الهرم التالت!
فقال اللواء بانفعال:

واجلبهة  احلدود  بقى  نسيب  بقى...  خالص   -
ونركز هنا مع شوية رعاع عايزين يبوظوا البلد!

عارفني  مش  فندم...إحنا  يا  نفسك  هدي   -
الضرب بييجي من انهي هرم في التالتة...يبقى 

إيه احلل؟
صمت اللواء وأدار وجهه!

اإلرهابيني  اإلضاءة  توقف  متوقع...لم  هو  وكما 
املتبقية  العساكر  من  القتال...فقتلوا  عن 

العديد...بينما اليزال املصدر غير معروف...
فتقدم الضابط للواء وقال: 

- أوامر سعادتك؟ 
بعد 3٠ ثانية من الصمت والتفكير، قال اللواء:

- إحنا نهد األهرامات على اللي فيها!
قرار  إصدار  مت  والروتني  االتصاالت  من  كم  وبعد 
اخلبر  ذيع  األهرامات...وبالطبع  بإزالة  جمهوري 
والفيسبوك...  والصحف  االنباء  وكاالت  بني 

وقوبل بالنقد من الناس وازدادت البلبلة!
وفي صباح اليوم الثاني، انطلقت معدات الهدم 

الثقيلة جتاه األهرامات للتنفيذ...
فخرجت مظاهرات في امليادين ضد هذا الفعل 
الدول  من  والتنديد  الدولي  النقد  املشني...وبدأ 
بغلق  الشرطة  وقامت  العظمى...  األجنبية 
جميع املنافذ إلى األهرامات حتى تنتهي عملية 

الهدم! 
والتوتر... االنتظار  من  ساعات  ست  وبعد 

وهي  الهدم  معدات  األفق  في  تظهر  بدأت 
اللواء  وعربة  الشرطة  عربات  ويسبقها  عائدة 

تتصدرهم...
بالشتائم  الغفيرة  احلشود  فاستوففتهم 

والقذف وكل أنواع اإلهانات...
فخرج اللواء من عربته وصرخ في اجلميع قائالً: 
- اسمعوا يا شعب...الزم تعرفوا حاجة مهمة...

إحنا مش بس فشلنا اننا نبني الهرم اللى اتبنى 
اننا  فشلنا  برضه  إحنا  السنني...دا  آالف  من 

نهده!
اختلط على الناس األمر فلم يدركوا ما إذا كان 
هذا اخلبر يسعدهم أم يبكيهم.. وانفض الزحام 
لم  شيئا  وكأن  منزله..  إلى  إدراجه  كل  وعاد 
يحدث... وإلى اآلن لم يُعرف اين اختبأ اإلرهابيون!

دردشة...بالعربي الفصيح: »يا دي اخليبة«
بقلم: مينا ماهر



ال�صبت 21 مار�س 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد التا�صع واخلم�صون بعد املائة تقـــــــــــارير6

حدث يف هذه الدنيا 

من طراز  وهي  ركن طائرته  في  أوهير  بوتش  كان 
قاذفات  جميع  بوضوح  يری  وايلدكات”،  “غرومان 
منها  كل  زود  التي  التسع  اليابانية  القنابل 
محركني، وهي حتلق في فضاء احمليط الهادئ. وكان 
بوتش الذئب الوحيد الذي طاردها في تلك الليلة. 
ولو لم يغتنم الفرصة وقتئذ لالنقضاض عليها 
من اخللف لغرقت حاملة الطائرات “ليكسنغتون” 
التي انطلق منها والتي كانت هدفاً تسعى تلك 

الطائرات الى ضربه.
واندفع  بإحكام  القيادة  جهاز  بوتش  أمسك 
ينتهي هجومه  أن  وقبل  فرائسها.  نحو  بطائرته 
الهادئ.  احمليط  جلة  في  منها  خمس  سقطت 
نفدت  السادسة  الطائرة  نحو  يندفع  هو  وفيما 
ذخيرته ووصل رفقاؤه الذين امتوا العمل على خير 

وجه.
وأصبح   ،1942 )شباط(  فبراير   2٠ في  ذلك  حدث 
الرائد الشجاع إدوارد هنري بوتش أوهير أول طيار 
في سالح البحرية مينحه رئيس الواليات املتحدة 

بنفسه ميدالية الشرف.
أثناء     وبعد سنة من ذلك لقي بوتش مصرعه 
خوضه معركة جوية. غير أن أبناء مدينته أبوا أن 
يُنتسى العمل البطولي الذي أجنزه. وهكذا، حني 
تعلم  بت  الدولي،  أوهير  أمام مطار شيكاغو  متر 
سبب تسميته. أما الذي قد ال تعلمه فهو أنك متر 
أمام مقام يعبر عن نوع خاص من احملبة. وها هي 

تتمة القصة ...
املكان هو مدينة شيكاغو حيث عاشت عصابة 
آل  شركاء  بني  وكان  العشرينات.  في  كابون  آل 

يدعى  ماكر  محام  االجرامية  أعماله  في  كابون 
“إدي الداهية”. ففي العام 1923 أتهم إدي بإجراء 
صفقة غير قانونية، لكنه دافع عن نفسه وربح 
القضية. وبعد ذلك ألف كابون وإدي عصابة إلدارة 
وأصبحا  البالد،  أنحاء  في  الكالب  سباق  حلبات 
أباطرة ذاك النوع من السباقات التي كانت جتري 
على نحو غير مشروع. وفي وقت قصير أصبح إدي 

الداهية رجالً ثرياً.
كابون،  آل  بشريكه  يشي  أن  إدي  قرر  يوم  وذات 
لكنهم  عنه،  وأخبرهم  املسؤولني  الى  فذهب 
أبدوا شكوكاً حيال ما قاله. فما الذي يجنيه هذا 
ما  إدي  يعلم  ألم  احلكومة؟  الرجل من مساعدة 

تعنيه الوشاية بالعصابة؟
كان إدي يعلم معنى الوشاية إذ قضى سنوات في 
صحبة االشرار. ولكن كان يهمه حينذاك شخص 
واحد استحق أن يتوقف إدي من أجله عن ممارسة 

األعمال غير القانونية.
إنه ابنه بوتش.

العصابة  تنس  ولم  بالعصابة،  إدي  وهكذا وشي 
فعلته. وفي الوقت املناسب أسكته طلقان ناريان 

الى األبد. لكن حلم إدي أصبح حقيقة.
   وبعدما طّهر إدي اسم عائلته من وصمة االجرام 
للواليات  البحرية  األكادميية  في  ابنه  قبول  مت 
أبلى  ماريالند، حيث  بوالية  أنابوليس  املتحدة في 
وهكذا، حني  الشرف.  ميدالية  نال  أن  الى  حسناً 
أوهير  بوتش  تذكر  الدولي،  أوهير  مبطار  تسمع 
ودفع  بالعصابة  الذي وشی  الداهية”  “إدي  ووالده 
حياته ثمناً لفرصة البنه كي يصبح من املشاهير.

يكتبها: بول اأورانت �سرف العائلة

هل هي اأم ل؟   
كثيراً  كافحت  عام،   28 عمري  مهندس  شاب  أنا 
حتى حصل على بكالوريوس الهندسة ،   وكنت أظن 
انتهت كل مشاكلي لكنني  أنه مبجرد تخرجي قد 
عمر  ورفيق  وصديق  أخ  لي  كان  بدأت .    قد  رأيتها 
معا  دائما  كنا  للروح ،    توءم  فقل  شئت  وإن  كامل 
منذ تفتحت أعيننا على الدنيا ، سلكنا طريقاً واحداً 

  . ً وكان هدفنا واحدا
كان كل منا صورة لآلخر يري فيها نفسه وكان هو 
ابن خالي وكان ذلك يتيح لي فرصة الذهاب له في 
أي وقت صباحا أو مساء ألن كل من في املنزل إخوة 
لي ألنني تربيت ونشأت مع أخيهم ،   وشاءت األقدار 
أن حترمني من رفيقي هذا في فلقد توفي في حادث 

سيارة في أثناء عودته من عمله.
وال أحد يتخيل عمق الكارثة التي حلت علينا وقتها ، 
  فلقد كان صديقي هذا أكبر إخوته وهو األب واألخ 
والصديق لباقي إخوته .   ولصديقي هذا أخت أنهت 
مرحلة التعليم املتوسط ،   كان أخوها هو كل شيء 
في حياتها حلنانه وعطفه وبعد وقوع احلادث املؤلم 
أسرتي  مع  دائما  أكون  أن  واجبي  من  بأن  شعرت 
الثانية هذه فلقد كان وجودي بينهم يخفف عنهم 
الكثير وأيضا يخفف عني حزني .   فكل منا يحتاج 

لآلخر ليري فيه مفقوده . 
قبل .   من  موجودة  تكن  لم  عاطفة  بيننا  ونشأت 
نفس  وهو  عملي  من  أعود  حتي  ينتظرونني  فهم 
املكان الذي كان يعمل فيه صديقي .  وأنا أيضا أحس 
وأجد  للمدينة  عودتي  عند  أراهم  أن  علي  باللهفة 
نفسي دائما مشغوال بهم وبأحوالهم كما وجدت 
صديقي  وأخت  خالي  ابنة  من  أقترب  أيضا  نفسي 
فهي أكثر إنسانة كنت أري فيها روح صديقي الذي 
فقدته في حلظة وتركني وحدي في طريق ال أدري ما 
النهاية له وهي أيضا كانت جتد في أخاها ومحبته 
وحنانه لها ..  وبالرغم من أننا كنا من قبل أخا وأختا 
اتخذت  والعواطف قد  املشاعر  أن  فإنني قد وجدت 
هذا  ويأخذ  اآلخر  في  يفكر  منا  فكل  آخر ,   شكال 

اقترابنا  أن  أظن  وال  التفكير حيزا كبيرا من حياته ,  
بكاء  جمعنا  فرمبا  السعادة  منطلق  من  كان  هذا 
في  فقدناه  الذي  أخينا  علي  ولهفة  وشوق  عميق 

حلظة . 
عام .    من  يقرب  ما  احلادث  وقوع  على  مر  ولقد 
الفتاة  هذه  فيه  تري  الذي  الشخص  اآلن  وأصبحت 
أيضا من حبي نصيباً  نالت هي  حنان أخيها .   كما 
وغير أن األهل واالصدقاء بدأوا يدفعونني للزواج من 
أبنة خالي، هذه ألنني أولي الناس بها وهي وأخوتها 
أنني  والغريب   .. دائما  بينهم  أكون  ألن  احتياج  في 
وجدت نفسي مختلف، وال أدري ماذا حدث لي، وجدت 
نفسي أفكر في نوع احلب الذي أحسه جتاهها وهل 
هو حب حقيقي؟ أم هو حب صنعته الظروف التي 
مرت بنا ؟، فأنا أحبها بالفعل لكني ال أشعر بأن هذا 

هو احلب الذي يجمع بني الرجل وشريكة حياته .  
فلقد كانت لي فتاة أحالم في خيالي ولها صورة في 
ذهني ال أجدها في ابنة خالي هذه .  إذن فماذا يكون 
هذا احلب الذي يجمع بيننا؟ إنني أخشي أن يكون ما 
ليري  لآلخر  منا  واحد  احتياج كل  يجمعنا هو حب 
فيه مفقوده .  ولقد صارحت ابنة خالي بذلك الكالم .  
وقلت لها إن لها لدي مكانة لم تصل لها إنسانة 
بناء  اتخذ  أن  أستطيع  ال  احلب  هذا  لكن  قبل ,   من 
بعد  أنني  وهي صارحتني  بها .   باالرتباط  قرارا  عليه 
وفاة أخيها أصبحت كل شيء في حياتها ملا ملسته 
وأنا  أخيها ,   في من عطف وحنان عوضها عن فقد 

اآلن في حيرة شديدة . 
أفكر  لم  ألني  بها .   باالرتباط  قرارا  اتخذ  أن  أخاف 
أحالمي  فتاة  في  مواصفات  ولي  قبل  من  ذلك  في 
أستطيع  ال  الوقت  نفس  وفي  عنها.  مختلفة 
االبتعاد عنها ألن من واجبي أن أظل بينهم وهي لها 
أقرر  أن  عندي اآلن مكانة كبيرة ، لكني ال أستطيع 
مشاعر  هذه  مشاعري  تكون  أن  خوفاً  بها  االرتباط 
أخ جتاه أخت في حاجة إليه ؟..  وتلك هي احليرة التي 

أعيش بها األن
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السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ماذا بعد هذا الزلزال الذي سببه فيروس الكورونا علي االقتصاد العاملي؟.... أسعار الفائدة على 
القروض في كندا، خفضت 1% بعد تخفيضني متتالني في فترة قصيرة لم حتدث من قبل وهناك 
العقارات  لسوق  إيجابيا  عامال  يكون  ان  املفروض  من  وهذا  قريبا....  ثالث  انخفاض  عن  اقوال 
شهري  خالل  كبير  مبعدل  العقارات  سوق  وانتعاش   2٠2٠ لعام  القوية  البداية  الى  باألضافة 
كسادا  يتوقعون  واملتخصصون  كثيرا  سيتأثر  ولكن....االقتصاد  مارس.  ونصف  وفبراير  يناير 

الفائدة  ارتفاع  يتوقع  البعض  ان  بل  كندا  منه  تنجو  لن  عامليا 
علي القروض العقارية )رغم انخفاضها على العموم ( ويعزون 
توقعات الصعود الي ازدياد عامل اخملاطرة خصوصا اذا ما اضطر 
معظم الكنديون الي البقاء في مساكنهم لفترات طويلة كما 
انتكاسة  يتوقعون  متشائمون  وهناك  ايطاليا.  في  األن  يحدث 
في سوق العقارات ولكن على اجلانب اآلخر هناك متفائلون يرون 
قرب انفراج األزمة وان العلماء واملتخصصون سيتمكنون قريبا 
من حصار الوباء والقضاء علية. صالتنا ان ينقذ الرب البشرية 
من هذا الفيروس، بالعمل اجلاد وليس التواكل واالعتماد فقط 

على الغيبيات.
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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.

 الكورونا.... والعقارات 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

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

1-844-355-6939

عامل العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خربة-ثقة-اف�صل اخلدمات
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جريدة “العائلة األمريكية”:
سعادة زوجية

قبل  احتفال  زوجني صديقني  زيارة  في      كنت 
أيام بالذكرى الرابعة واخلمسني لزواجهما. دخل 
الوحل  من  بقعاً  مخلفاً  العمل  بجزمة  الزوج 
فقلت  النظيفة.  املطبخ  أرض  على  والتراب 
لزوجته وأنا أتوقع ثورتها: »يبدو أن جزمته تدخل 

التراب الى البيت«.
   فردت ببسمة وهي تنهض لتناول املكنسة: 

»أجل، لكنها تدخله هو أيضاً«.

صحيفة »نيويورك تاميز«:
السياسة من فوق

توماس  االمريكي  البحري  الضابط  قال      
ماتينغلي الذي شارك في إطالق »أبولو 61« الى 
الفضائي  املكوك  إطالق  وفي   2791 عام  القمر 
تتاح  أن  يتمنى  انه  ذلك،  بعد   « »كولومبيا 
الى  ينظروا  لكي  العالم  لقادة  يوماً  الفرصة 
وراء  من  بدالً  فضائية  منصة  فوق  من  االرض 
على  العالم  رؤية  ساعدتهم  فرمبا  مكاتبهم. 
حقيقته، من غير حدود وحواجز، على التخفيف 
يصعب  فانه  معينة.  لقضايا  حماستهم  من 
على املرء أن يأخذ االمور بجدية عندما ينظر الى 

العالم من الفضاء اخلارجي.

صحيفة تاميز أوف إنديا أونالين:
أغرب عالجات فيروس كورونا 

حتى اآلن

أنحاء  جميع  في  األدوية  وصانعو  األطباء  يبذل 
عالج  على  للعثور  جهدهم  قصارى  العالم 
من  العديد  انتشرت  وقد  كورونا.  لفيروس 
التي  الغريبة  الوقائية  والتدابير  العالجات 
كورونا،  فيروس  حملاربة  األشخاص  بعض  اتبعها 

ابتداء من استخدام بول البقر وانتهاء بالثوم.
اخلاصة  العالجات  بأغرب  قائمة  يلي  فيما 
بفيروس كورونا التي انتشرت في اآلونة األخيرة، 
إنديا  أوف  تاميز  صحيفة  في  ورد  ما  بحسب 

أونالين:
1- البصل الصغير

البصل  بأن  الهند  الفنادق في  أحد  ادعى مالك 
كورونا،  فيروس  يكافح  أن  ميكن  الصغير 
لألمراض  مقاومة  ويوفر  املناعة  يحسن  ألنه 

الفيروسية مثل اإلنفلونزا.
2- نباتات زهر العسل والنباتات املزهرة

زعم عالم صيني أن السائل املصنوع من نباتات 
يساعد  أن  ميكن  املزهرة  والنباتات  العسل  زهر 
االدعاء  هذا  أدى  وقد  كورونا.  فيروس  عالج  في 
من  املكونات  هذه  شراء  على  كبير  إقبال  إلى 
أن  بعد  وخاصة  الصني  في  صيدليات مختلفة 
أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن أكادميية 
أن  »ميكن  اخلليط  أن  وجدت  الصينية  العلوم 

يثبط« الفيروس.
3- بول البقر

كورونا  فيروس  ملكافحة  غريب  آخر  عالج  جاء 
سوامي  الهندوسي  الزعيم  من  اجلديد 
الشخص  إن  قال  الذي  مهراج،  تشاكراباني 
الذي يشرب بول البقر سيتم شفاؤه من املرض 

القاتل.
4- الثوم

التواصل  وسائل  على  نصائح  انتشرت 
في  الثوم  فصوص  تناول  إلى  تدعو  االجتماعي 
أنه  إال  كورونا،  فيروس  من  للوقاية  املغلي،  املاء 
ال يوجد دليل حتى اآلن على أن الثوم فعال في 

محاربة الفيروس.

صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:
تطبيق لغسل يديك ملواجهة كورونا 

على أنغام املوسيقى
فيروس  تفشي  بداية  منذ 
مختلفة  أنحاء  في  كورونا 
خبراء  حرص  العالم،  من 
الصحة واألطباء على نشر 
توصية تفيد بضرورة غسل 
على  ثانية   ٠2 ملدة  اليدين 

األقل باملاء والصابون.
والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مراكز  وتوصي 
البداية  من  سعيد«  ميالد  »عيد  أغنية  بتكرار  منها 
إلى النهاية مرتني أثناء غسل اليدين لتحديد الوقت 
تكرار  من  بامللل  يشعرون  قد  البعض  لكن  املناسب، 
فيها  يغسلون  مرة  كل  في  غيرها  أو  األغنية  هذه 

أيديهم.
وإليجاد حل مناسب، أنشأ ويليام جيبسون )71 عاماً( 

sciryL ruoY hsaW وهو مطور بريطاني برنامج
الوطني  املعلومات  مخطط  يستخدم  الذي 
للتوصيات الصحية، إلقران تقنيات غسل اليدين مع 
أحلانك املفضلة. وألهم التطبيق مغنيني مثل ميلي 
سايروس، الستخدام أغانيهم اخلاصة إللهام اآلخرين 

للحفاظ على النظافة الشخصية.
موقع  من  األغاني  كلمات  بسحب  البرنامج  ويقوم 
على  سطر  كل  أساس  على  اإللكتروني   suineG
حدة، لذلك ال ميكن ضمان أن تكون األغنية ٠2 ثانية 
بالضبط، وميكن أن تتجاوز هذه املدة، وهذا ما يعمل 

عليه جيبسون لتطوير التطبيق.
بوست  هافينغتون  لصحيفة  جيبسون  وقال 
األمريكية “أعتقد أنه من املهم غسل اليدين ملدة ٠2 
املستغرق  الوقت  النظر عن  بها بغض  املوصى  ثانية 
من  والكثير  أنا  ولكن  األغنية،  كلمات  غناء  في 
بي نستمتع كثيراً  اتصلوا  الذين  اآلخرين  األشخاص 

أثناء غسل أيدينا”.
فإن  بالغناء،  مشاركتك  عن  النظر  “بغض  وأضاف 
كافية  لفترة  يديك  في غسل  االستمرار  هو  الهدف 
حتى تكون نظيفة، وإذا كان االستمتاع بهذه العملية 

يجعل األمر أسهل، فهذا أفضل”.

صحيفة »تاميز«:
عندما يتعب اجليتار

سيغوفيا  اندريه  الشهير  اجليتار  عازف  يتمتع      
بشعبية واسعة. وذات ليلة في لندن، بعدما استبقاه 
اجلمهور مرتني وعزف حتى االرهاق، وكان عمره آنذاك 
»أنا  معتذراً:  العزف  عن  سيغوفيا  توقف  عاماً،   29

أرغب في متابعة العزف، لكن جيتاري تعب«.

اندبندنت:
عودة الزومبي 

يعتقد أهالي هايتي أن الزومبي شخص »أميت« ثم 
األشرار.  الفودو  السحرة  أيدي  على  احلياة  الى  أعيد 
وقد تولى ويد ديفيس، أستاذ علم النبات في جامعة 
هارفرد اخملتص بدراسة االستعماالت القبلية للنبات، 
يستخدمها  التي  الدواء  جرعات  من  مناذج  فحص 
لهذا  الرئيسية  والعناصر  لغاياتهم.  هايتي  سحرة 
الدواء مستمدة من ضفدع الطني والسمكة الكروية 
املنتفخة. ووجد ديفيس أن هذا الضفدع ينطوي على 
مواد مولدة للهذيان ومخدرات ومواد كيميائية أخرى 
الكروية  السمكة  أما  العصبي.  واجلهاز  القلب  توتر 

فتحوي سماً اسمه تيترودوتوکسني. 
عددا  أن  فوجد  الياباني،  الطب  تاريخ  ديفيس  وراجع 
التي  املذكورة  باملادة  اليابانيني يتسممون سنوياً  من 
تأتيهم من طريق السمك الكروي املعد على نحو غير 
التنفس  التسمم تشمل عسر  هذا  وأعراض  مالئم. 
يحتفظون  ضحاياه  أن  اال  والشلل.  العينني  وتقزز 
بقدراتهم العقلية. وفي اثنتني من احلاالت التي اطلع 
عليها ديفيس، عاد اثنان من املتسممني الذين أعلنت 

وفاتهم الى احلياة قبل أن يتم دفنهم.

كشفت تقارير صحفية عاملية عن خطر يهدد أكثر 
من مليار هاتف »أندرويد« حول العالم.

ونشر موقع »تاميز ناو نيوز« أن كل الهواتف الذكية 
تشغيل  بنظام  العاملة  اللوحية  واحلاسبات 
العاملة  الهواتف  وكل  أقدم،  هو  وما   »4 »أندرويد 
على  حتصل  لم  التي   »7 »أندرويد  تشغيل  بنظام 
تلك  أن  إلى  اخلطر  التقرير  وأرجع  أمنية.  حتديثات 
من  أمنية  حتديثات  على  حتصل  ال  باتت  األنظمة 
»أندرويد«. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة 
متعاونة مع شركة »غوغل« األمريكية إن اثنني من 
حول  »أندرويد«  أجهزة  مستخدم  من  خمسة  كل 
ولكن  الهامة،  األمنية  التحديثات  يتلقون  العالم 
الباقي سيكون عرضة للخطر األكبر، خاصة لعدم 

توفر األمان.

الشديد«  »القلق  دواعي  من  إنه  الدراسة  وقالت 
باهظة  »أندرويد«  أجهزة  من  كبير  عدد  أن  هو 
أن  قبل  األمد،  قصيرة  صالحية  فترة  لديها  الثمن، 
تفقد الدعم األمني، ما يجعل املاليني عرضة خلطر 
العواقب الوخيمة وأن يكونوا ضحية لـ«املتسللني 
والهاكرز«. وستكون أبرز الهواتف الذكية املعرضة 
للخطر هواتف شهيرة مثل »سامسونغ غالكسي 

إس 3«، و«سوني إكسبيريا إس«.
من  أكثر  عمره  »أندرويد«  هاتف  اي  الدراسة  وحتذر 
إذا ما كان يصدر حتديثات  عامني، من ضرورة تفقد 

أمنية أم توقفت أندرويد عن دعمه.
الهاتف  دعم  عن  »أندرويد«  توقف  حالة  وفي 
معرضا  هاتفك  أن  يعني  فهذا  أمنية،  بتحديثات 

خلطر االختراق.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

موقع »تاميز ناو نيوز«:
مفاجأة... خطر يهدد أكثر من مليار هاتف »أندرويد«

»تيك  الفيديو  منصة  أطلقت 
 ”Family Safety“ وضع  توك« 
اجلديد، الذي يتيح لآلباء إمكانية 
أطفالهم  استخدام  تقييد 

للتطبيق.
وتتيح ميزة األمان العائلي لآلباء 
قصوى  مدة  حتديد  إمكانية 
لالستخدام اليومي للطفل تبلغ 
دقيقة.   ٠21 أو   ٠9 أو   ٠6 أو   ٠4
القصوى  املدة  تخطي  وفي حال 
احملددة، فلن يتمكن األطفال من 
قام  إذا  إال  التطبيق  استخدام 

اآلباء بإدخال كلمة مرور.
لآلباء  ميكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
إرسال  إمكانية  عدم  حتديد 

من  إال  للطفل  خاصة  رسائل 
ميكنهم  أو  فقط  األصدقاء  قبل 
متاما  اخلاصة  الرسائل  إيقاف 
بهم من  االتصال  حلمايتهم من 
وضع  أيضاً  ويوجد  الغرباء.  قبل 
مقاطع  حجب  فيه  يتم  مقيد 
لعمر  املناسبة  غير  الفيديو 

الطفل.
يرغبون  الذين  اآلباء،  على  ويجب 
أطفالهم،  استخدام  تقييد  في 
على  التطبيق  تثبيت  أيضا 
وميكن  الذكية.  هواتفهم 
إلى  املسار  عبر  الوضع  تنشيط 
 ”Digital Wellbeing/Privacy“
 Settings/ Family Safety“ و 

يتم  ثم  اإلعدادات،  في   ”Mode

السريعة  االستجابة  رمز  عرض 
يجب  والذي   ،”QR-Code“
له  مسح  إجراء  الطفل  على 
باستخدام هاتفه الذكي. وبهذه 
التطبيقات  ربط  يتم  الطريقة 
لوائح  على  الطفل  ويوافق 

االستخدام.
على  يتعني  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إعادة  توك  تيك  مستخدمي 
البيانات  حماية  إعدادات  ضبط 
في التطبيق. وهذا يشمل ضبط 
اخلاص  الوضع  على  البروفايل 
بحيث ال تكون املنشورات مرئية 

إال لألصدقاء فقط.

واشنطن بوست:
تيك توك يتيح لآلباء تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق
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حزب احملافظني الفيدرالي يطرح مشروع قانون 
حلظر االجهاض املدفوع باختيار جنس املولود

حزب  من  البرملانية  النائبة  طرحت 
ساسكتشوان  منطقة  عن  احملافظني 
على  االجهاض  يحظر  قانون  مشروع 
قالت  للمناقشة  اجلنس  نوع  اساس 
بني  باملساواة  كندا  التزام  يعكس  إنه 
الكنديني  غالبية  ان  وقالت  اجلنسني، 
وإن  اإلجهاض،  عملية  على  يوافقون 
84% منهم يعارضون االجهاض بسبب 
أدلة  هناك  وإن  املولود،  جنس  اختيار 
كندا  في  نساء  هناك  إن  الى  تشير 
احلمل  إنهاء  االحيان  يخترن في بعض 

بعد معرفة ان اجلنني انثى.
اجملتمعات  لبعض  إن  الكندية  الطبية  اجلمعية  مجلة  ذكرته  بحث  وجد  وقد 
اجلنني  بان  االم  معرفة  بعد  اجلنني  بإجهاض  وثيقة  عالقة  كندا،  في  احمللية 
انثى، وتقوم بهذا غالبا النساء من أصل هندي وكذلك وجدت نتائج مماثلة في 

مجتمعات أخرى، وقد فشلت اجلهود السابقة في مناقشة هذه القضية.
ففي عام 2٠13 أدان حزب احملافظني هذا النوع من االجهاض، وكان ستيفن هاربر 
هو رئيس وزراء كندا وقتها، وقد منع عضو البرملان الذي قدم مشروع قانون مماثل 
من مناقشته امام البرملان، وكان أندرو شير قد قال انه لن يسمح بإعادة فتح 
باب النقاش حول االجهاض ولكن يبدو انه تراجع عن هذا ألنه سمح للنائبة عن 
ساسكاتشوان بتقدمي مشروع القانون اجلديد، وقال متحدث باسمه ان السيد 
أندرو شير مثل الغالبية العظمي من الكنديني ال يوافق على ممارسة االجهاض 

بسبب اختيار جنس املولود.

9
تر�سيح »غادة ملك« جلائزة كربي يف 

الريادة الإ�ستثنائية باملجتمع الكندي 

غادة  إختيار  مت 
ضمن  من  ملك 
املرشحات اخلمس 
لنوال  النهائيات 
»قوية  جائزة 
 »2٠2٠ ورائعة 
اجملتمعي.  للعمل 
تقدمها  اجلائزة 
 Peel مؤسسة 
 C h i l d r e n › s

األطفال  دعم  في  رائدة  خيرية  وهي مؤسسة   Aid
 PEEL منطقة  في  للخطر  املعرضني  والشباب 
بدافع من اميانها الشديد بحق كل طفل وكل شاب 
له  تضمن  التي  الكافية  الفرص  على  احلصول  في 
موقع  على  مقامة  املسابقة  والتحقق.  النجاح 
http://www.peelcaf. االنترنت  على  املؤسسة 
ستكون  والفائزة    com/fierceandfabulous.html
هي املرشحة احلاصلة على أكبر عدد من األصوات.  
البارزات  برنامج »قوية ورائعة 2٠2٠« يتيح للنساء 
من  بغيرهن  اإللتقاء  فرصة  اجملتمع  في  املؤثرات 
النساء الداعمات للعمل اجملتمعي بهدف مساندة 
وتقدمي  املنطقة  في  املقيمني  والشباب  األطفال 
التي  الفقر  مستويات  على  للتغلب  لهم  العون 
تنمو مبعدل مذهل مع أكثر من 66٠٠٠ طفل وشاب 
بحلول  التصويت  إغالق  سيتم  فقر.  في  يعيشون 
يوم اجلمعة 1٠ ابريل 2٠2٠ وتتمنى جود نيوز النجاح 

لغادة ملك.

اللف ي�ساركون يف م�سرية يف 

تورنتو مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة

مدينة  وسط  لشوارع  النساء  من  االالف  خرجت 
العاملي،  املرأة  يوم  مبناسبة  مسيرة  في  تورنتو 
من  زميالتها  مع  سارت  التي  رادجاي  فيروزه  وقالت 
تورنتو  في  املسيحيات  الشابات  جمعية  أعضاء 
نحتفل  ونحن  العمل  من  الكثير  أمامنا  يزال  »ال 
اليوم باخواتنا« وتقوم النساء واجلماعات والنقابات 

والقادة كل عام بهذه املسيرة.
تنظيم هذا احلدث  التي ساعدت في  وقالت جيني 
»نحن هنا لنتذكر تاريخنا ونضالنا ولكن االهم من 
من  والنضال  املقاومة  نواصل  كيف  معرفة  ذلك 
أجل املساواة للفتيات والنساء« وحملت واحدة من 
تقول  الفتة  الصغيرة  ابنتها  مع  جاءت  السيدات 
من  انه  وقالت  القائدات«  الفتيات  من  املزيد  »نريد 
في  الظلم  عن  تعرف  أن  البنتها  بالنسبة  املهم 
وتدافع  نفسها  عن  تدافع  كيف  تعرف  وان  العالم 
عن االخرين الذين يحتاجون للحماية. وقالت سيدة 
تلفت  أن  تريد  انها  املسيرة  في  تسير  كانت  اخرى 
االنظار جلرمية قتل االناث في بلدها املكسيك وإن 9 

من االناث يقتلن كل يوم.
عام  كل  يحدث  كما  املسيرة  في  ايضا  وشاركت 
نساء الشعوب االصلية في كندا وقالت الناشطة 
أيشينابي كاترين لقد ظهرت اآلن االشياء التي تؤثر 
على النساء والفتيات من السكان االصليني ولدينا 
اآلن شباب ميكنهم التعبير عن آرائهم ولدينا أيضا 
حلفاء في جميع أنحاء كندا، وانضمت الي املسيرة 
ايضا معلمات املدارس العامة وقالت واحدة منهن 
العام  التعليم  فإن  العالم  أنحاء  نظرمت جلميع  »اذا 
واملرأة هما العامل احلاسم الرئيسي في الدول التي 

تكتسب فيها املرأة املزيد من احلقوق والسلطة«.

بدء فحص املقيمني والزوار 
والعاملني بدور الرعاية طويل 

االجل لفيروس كورونا
قالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستني اليوت ان 
دور  بروتوكالت جديدة سيتم االخذ بها في  هناك 
بهدف  وذلك  املقاطعة  في  االجل  طويلة  الرعاية 
حماية الناس الضعفاء في املقاطعة، وانه سوف 
يتم فحص املقيمني اجلدد والعائدون لدور الرعاية 
والزوار  واملتطوعني  فيها  والعاملني  االجل  طويلة 
سفرهم  تاريخ  عن  وسؤالهم  كورونا  فيروس  عن 

واالتصاالت األخيرة.
لديها  أونتاريو  في  الرعاية  دور  إن  ايضا  وقالت 
امراض  تفشي  مع  للتعامل  بروتوكوالت   بالفعل 
اآلن  يختبرون  سوف  وانهم  التنفسي،  اجلهاز 
اجلهاز  امراض  اختبارات  اجراء  عند  كورونا  فيروس 
التنفسي، والهدف هو حتديد احلاالت التي لم تكن 
معروفة، وقد مت االعالن عن هذه البروتوكوالت بعد 
كورونا  بفيروس  عمره  من  الثمانني  في  رجل  وفاة 
وكان يقيم في دار رعاية طويلة االجل في فانكوفر 
وقيل انه اخذ الفيروس من احد العاملني في الدار،  
وقد  هذا  كندا،  في  االولى  الوفاة  حالة  هذه  وتعد 
نصحت وزيرة الصحة الناس بتجنب االتصال باي 
الشعور  عند  املنزل  في  والبقاء  مريض،  شخص 
كنت  اذا  املسنني  رعاية  دور  زيارة  وعدم  باملرض 

مريضا .

تورنتو: أكدت شركة طيران ويست جيت في بيانا لها أن ثالثة ركاب وصلوا مؤخرا الى تورنتو 
على منت طائراتها تبتت اصابتهم بفيروس كورونا، وذكرت شركة الطيران إن وكالة الصحة 
الكندية قد أبلغتها بان أحد الركاب كان على منت الرحلة القادمة من مطار لندن جاتويك في 
أجنلترا ثبتت اصابته بفيروس كورون، وإن الركاب الذين كانوا يجلسون في الصفوف من العاشر 
الى الصف السادس عشر عليهم البقاء في عزل ذاتي ومراقبة أية أعراض مرضية مثل السعال 
او ارتفاع درجة احلرارة، واالتصال الفوري بالصحة العامة في منطقة بييل - مسيسوجا  على 

رقم الهاتف  9٠5-799-77٠٠ 
وقالت أيضا شركة طيران ويست جيت ان هناك راكبان ايضا حضروا الى مطار بيرسون في 
الرحلة هو  ورقم  فبراير  يوم 28  أريزونا  بوالية  القادمة من فونيكس  تورنتو على منت طائرتها 
»1199« قد ثبتت اصابتهما بفيروس كورونا، وانهما قد يكونا نقال العدوي للركاب الذين كانوا 
يجلسون في الصفوف من 18- 22 وعلى هؤالء الركاب ان يبقوا في عزل ذاتي ويراقبوا اية اعراض 
مرضية تظهر عليهم وان يتصلوا على الفور بالصحة العامة في منطقة بييل، وجاءت هذه 

االنباء وسط تقارير عن عدم وجود فحص لفيروس كورونا في مطار بيرسون الدولي .

سليمان  علي  سنوات  سبعة  بالسجن  حكم  صدر   2٠16 عام  في 
ثالثة سنوات فقط  بعد  ولكن  داعش  الى  االنضمام  محمد حملاولته 
خرج سليمان من السجن، بعد االفراج عنه قانونيا على الرغم من 
االيدولوجية  عن  يتخلى  لم  إنه  عنه  قال  املشروط  االفراج  تقرير  إن 

املتطرفة واليزال يشكل خطرا كبير على العامة.
من  سراحهم  أطلق  إرهابيني  خمسة  من  واحدا  سليمان  وكان 
أثارها  التي  اخملاوف  من  الرغم  على   2٠19 عام  الكندية  السجون 
يزالوا  ال  اخلمسة  هؤالء  من  أربعة  أن  من  املشروط  االفراج  مجلس 
ان يطلق سراح  املمكن  العام،  ومن  السالمة  يشكلون خطرا على 
حكم  الذي  هرسي  محمد  منهم  العام،  هذا  آخرين  إرهابيني  ثالثة 
عليه بالسجن 1٠ سنوات عام 2٠14 ملشاركته في أنشطة جماعة 
التي  دعموش  رحاب  السيدة  وايضا  الصومالية،  االرهابية  الشباب 
حكم عليها بالسجن 7 سنوات حملاولتها االنضمام لداعش واالعتداء 
بالضرب على العاملني في متجر »كنديان تاير« يوم 14 فبراير 2٠19 . 
وقد قالت امام احملكمة ان دينها أمرها بقتل كل من هو غير مسلم، 
واحد في 7 فبراير، وسوف يفرج عنها  ليوم  باخلروج  وقد سمح لها 

بشروط في 7 اغسطس من هذا العام.
ملدة  السجن  االرهاب في كندا منذ عام 2٠16 هي  احكام  ومعظم 
سبعة سنوات او اقل، ويقتطع منها الوقت الذي قضاه املتهم في 

احلجز حتى يوم احلكم ويتم االفراج عنه بعد ان يقضي ثلثي املدة في 
السجن، ومع إن هذه االحكام طويلة مبا يكفي إلزالة فكر التطرف 
هؤالء  مع  يصلح  ال  املشروط  االفراج  نظام  ان  الوثائق  تظهر  لكن 

اإلرهابيني.
وقد أثار مجلس االفراج املشروط مخاوف بشأن استمرار تطرف هؤالء 
املتهمني باإلرهاب الذين يطلق سراحهم، هذا دفع اجمللس الستخدام 

سلطته لفرض قيود إضافية على هؤالء اجلناة.
عام  يناير  في  أعتقل  الذي  الموند  كارلوس  اجلناة  هؤالء  ضمن  ومن 
2٠15 في أوتاوا بينما كان يحاول السفر لالنضمام الى داعش وأعترف 
بالسجن  عليه  وحكم   2٠16 عام  إرهابية  جرمية  في  مذنب  بانه 
على  كبير  خطر  بانه  تصنيفه  مت  انه  من  الرغم  وعلى  سنوات،   7
السالمة العامة اال إنه مت االفراج عنه قانونيا في 26 ديسمبر 2٠19 
وفرض عليه 11 شرطا لتقييد حركته من ضمنها اخلضوع للعالج 
من التطرف وحذف حسابه على االنترنت، وقد اعترض حزب احملافظني 
الفيدرالي علي قانون االفراج التلقائي عن املدانني الذين يقضون ثلثي 
مدة العقوبة واقترحوا الغاؤه، وقال بول هاس الناقد للسالمة العامة 
من حزب احملافظني »نحن نشعر بان قرار إطالق سراح مجرم عنيف 
سواء كان إرهابيا او غيره هو قرار غير مسؤول باألخص مع معرفة ان 

هذا اجملرم  ال يزال يشكل تهديدا علي السالمة العامة في كندا »

مرتكبو العمال الرهابية يف كندا 

يخرجون من ال�سجن وهم ل يزالوا متطرفني

طريان “وي�ست جيت” 

توؤكد اإ�سابة ثالثة من 

ركابها برحالت اىل 

تورنتو بفريو�س كورونا



العائلــــــــةال�صبت 21 مار�س 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد التا�صع واخلم�صون بعد املائة 10

إن عالقة اإلنسان باإلنسان ضرورية، مثل ضرورة 
وأهمية املاء والغذاء والهواء لإلنسان؛ ومنذ أن 
وال إرادياً  يولد اإلنسان وحتى ميوت يدخل إرادياً 
الضرورية الستمراره  العالقات  في شبكة من 
يستغني  أن  يستطيع  ال  فاإلنسان  احلياة؛  في 
البداية،  منذ  األمر  وهكذا  اآلخر.  اإلنسان  عن 
ولتقوم  لتعينه،  حواء  ُخلقت  الذي  آدم  بداية 

أول عالقة إنسانية.
وإذا تتبعت نفسك في يومك منذ أن تستيقظ، 
مع  تتعامل  نفسك  فستجد  تنام  وحتى 
أشخاص يختلفون ويتباينون في شخصياتهم، 
وأعمارهم،  وأفكارهم، وسلوكهم،  وطباعهم، 
أنك  أي  وجنسهم،  واهتماماتهم،  وثقافاتهم، 
تتعامل في يومك مع أشخاص مختلفني في 
موقعهم  في  ايضاً  ويختلفون  شخصياتهم، 
بالنسبة لك، أي في درجة قرابتهم أو في درجة 
التي  العالقة  ونوع  لألخ،  منكم  كل  احتياج 
تربطك بأي منهم سواء كانت زمالة أو صداقة 

أو مصلحة عمل أو جتارة.
األخرى،  عن  تختلف  أن كل عالقة  يعني  وهذا 
وأن  عالقة،  كل  تتفهم  أن  فعليك  وبالتالي 
كل  في  الشيء  بعض  ومختلفاً  مرناً،  تكون 

عالقة. فالعالقة باألم مثالً تختلف عن العالقة 
بالزميلة بالدراسة عنها في العالقة بالزميل، 
العالقة  وعن  العمل،  في  بزميل  العالقة  وعن 

بإنسان تربطك به مصلحة اقتصادية.
السن تختلف  بإنسان صغير  أن عالقتك  كما 
وعالقتك  سناً،  يكبرك  بإنسان  عالقتك  عن 
عن  تختلف  مثقف  إنسان  أو  متعلم  بإنسان 

عالقتك بإنسان أمي.
وهذا ما ميكننا أن نطلق عليه التوافق العاملي 
ناجحة  عالقة  العالقة  تكون  حتى  والتكيف 
حتقق الغرض منها، وتلبي احتياجات اإلنسان، 
اآلن  والسؤال  النهاية.  في  السعادة  له  وحتقق 

هو:
وجود  مع  والتوافق  التكيف  هذا  أحقق  كيف 
حيوي،  عامل  يدخل  هنا  الناس؟  بني  اختالفات 
طبيعة  يفهم  جعله  الذي  اإلنسان  ذكاء  وهو 
وما  املوقف،  وطبيعة  أمامه،  الذي  الشخص 
يحقق  وكيف  العالقة،  هذه  من  املطلوب  هو 
العالقة،  هذه  في  النجاح  من  قدر  أكبر  املرء 
يقودك  فذكاؤك  إحباط...  دون  سعيداً  ويخرج 
يقودك  السليم  والفهم  السليم،  الفهم  إلى 

بالتالي إلى السلوك السليم.

الف�صل وعالقته مبحدودية الذكاء
جناح أي عالقة بني رجل وامرأة، دائما لها عالمات 
أم  العالقة  ودالالت تخبرك هل ستكتمل هذه 
في  األمر  هذا  على  الفتاة  تركز  ما  ودائما  ال، 
شريكها،  عن  أكثر  تعرف  لكي  اخلطوبة،  فترة 
وهل هو الشخص املناسب لكي تتزوجه أم ال؟ 
ولهذا إليك عزيزتي عالمات اخلطوبة الفاشلة.

1- العنف اجلسدي واللفظي:
تسمحي  أن  اإلطالق  على  املسموح  غير  من 
اللفظي  أو  اجلسدي  العنف  ميارس  أن  للرجل 
معك، وحدوث ذلك في فترة اخلطوبة يعني أن 
الزواج.  بعد  نفسه  األمر  يفعل  سوف  الرجل 
وأنه متعود أو متساهل في تلك النقطة، ورمبا 

يكون ميارس العنف كذلك مع أهله.
2- قلة الثقة:

وهذه عالماتها وداللتها كثيرة، فأن يبدأ الرجل 
بطريقة  هاتفك  وتصفح  خلفك  بالتفتيش 
بعض  تعتقد  كما  الغيرة  يعني  ال  هذا  دائمة 
وكذلك  عزيزتي.  الثقة،  قلة  هي  بل  الفتيات، 
عندما تراودك الشكوك حول خطيبك، وتبدئني 
انعدام  على  إنذار  فهذا  يفعله،  عما  بالبحث 

الثقة بينكما.
3- تدخل األهل بطريقة مبالغة:

حتدث  وصغيرة  كبيرة  كل  في  األهل  تدخل 
وال  متفاهمني،  غير  أنكما  يعني  بينكما، 
وكلما  بأنفسكما،  مشاكلكما  حل  ميكنكما 

اتسعت دائرة األفراد باملشكلة، كلما كبرت.
4- إهانة األهل:

عندما يبدأ أحد الطرفني بالتطاول على اآلخر 
بإهانة األهل، فهي نقطة قوية تخبرك انعدام 
عند  حد  وضع  عليك  ولهذا  بينكما،  االحترام 

حدوث ذلك في أول مرة.
5- كثرة املشاكل واخلالفات:

مشتركة  نقاط  هناك  ليس  أنه  هذا  يعني 
على  اخلالفات  فتكثر  عليها،  تتفقان  بينكما 
ال  أنكما  أيضاً  يفسر  وقد  األسباب،  اتفه 
هناك  وبالتالي  البعض،  بعضكما  تتحمالن 

دليل واضح على عدم التفاهم.

عالمات اخلطوبة الفا�صلة 

التي  األسر  من  الرضع  أن  دراسة  كشفت 
للمعلومات  انتباها  يولون  لغتني  تتحدث 
اآلخرين.  األطفال  من  أسرع  بشكل  اجلديدة 
ويعتقد الناس أن ميزة ثنائية اللغة هي أنها 
تتيح مجموعة متنوعة من الفوائد اإلدراكية 
الدراسات  بعض  أن  رغم  األمد،  طويلة 

تتشكك في وجود هذه امليزة في األساس.
الحظ باحثو الدراسة التي أجريت في جامعة 
باململكة  كامبريدج  في  راسكني  أجنليا 
تعود  التي  الفوائد  هذه  من  بعضا  املتحدة، 
مرحلة  في  اللغة  ثنائية  من  األطفال  على 

قبل النطق.
إلى  اجلديدة  دراستهم  في  الباحثون  وخلص 
أن العيش في منزل يتم التحدث فيه بلغتني، 
يساعد الرضع في تطوير قدر أكبر من املرونة 

قبل  حتى  جديدة  معلومات  اكتساب  في 
الباحثون  حلل  اإلطالق.  على  الكالم  تعلم 
و9   7 بني  أعمارهم  تتراوح  رضيع   2٠1 بيانات 

أشهر.
النفس  علم  في  احملاضر  ديسوزا،  دين  ويقول 
واملؤلف الرئيسي للدراسة: »نعلم أن الرضع 
لذا  بسهولة،  لغات  عدة  استيعاب  ميكنهم 

أردنا تقصي كيف يتمكنون من هذا«.
في  الرضع  أن  إلى  بحثنا  »يشير  ويضيف 
بيئتهم  مع  يتكيفون  اللغة  ثنائية  املنازل 
األكثر تعقيدا بالسعي إلى معرفة معلومات 

إضافية«.

التحدث باأكرث من لغة يف البيت 

ينمي املهارات الإدراكية لدى الر�صع

درا�صة: الرجل الأ�صيب اأكرث جاذبية للن�صاء

موقع  أجراها  حديثة  دراسة  تقول 
اخملتص  اإللكتروني  »ماتش« 
باملواعدة، إن 27 % من النساء يعتبرن 
الرجال ذوي الشعر اخملضب بالشيب 

أكثر جاذبية من غيره من الرجال.
وبحسب موقع »ماتش« اإللكتروني، 
النساء  من  كبيرة  نسبة  فإن 
أبدين  الدراسة،  اللواتي شاركن في 
ذوي  بالرجال  الشديد  إعجابهن 
عالمات  أن  طاملا  الرمادي  الشعر 

الشيخوخة لم تظهر عليهم.
إذ أظهرت  النساء للرجال ذوي الشعر األشيب على منط الشيب،  وتعتمد درجة اجنذاب 
الدراسة أن النساء يفضلن الشعر اخملضب بالشيب، على الشعر األشيب بشكل كامل.
كما تأخذ الكثير من النساء في االعتبار درجة النضج التي يتحلى بها الرجل في سن 

معينة والتي يبدأ شعره خاللها بالتحول للون األبيض.
وتقول دراسة أخرى أجراها باحث في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، إن اجنذاب املرأة 
لشخص يشبه والدها، يعطيها شعوراً باألمان والسالمة، وقد يكون هذا أحد األسباب 
التي تدفع بعض النساء لإلعجاب برجل أشيب، وفق ما ورد في صحيفة تاميز أوف إنديا 

أونالين.
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ال�صني تعلن جناحها يف حرب 

الكورونا... وحتذر من خطره يف اأوروبا

كورونا  فيروس  علي  القضاء  في  الصني  دولة  جنحت  بعدما 
من  الشفاء  حاالت  عدد  في  هامة  أرقاما  وحققت  املستجد، 
سكان  من  املاليني  علي  يقضي  ان  كاد  الذي  اللعني  الفيروس 
البالد ، ولكن استخدام الصني للعديد من التقنيات العالجية 
في  الفيروس  على  السيطرة  في   جنح  الفيروس  تفشى  منذ 
، وقالت  وزارة  ظل عدم التوصل إلى لقاح فعال خاص باملرض 
اخلارجية الصينية، أن احلاالت املصابة بفيروس كورونا واملستوردة 
من اخلارج أصبحت اخلطر الرئيسي على الصني، موضحة أنه مت 

تسجيل 6 حاالت مصابة بالفيروس قادمة من خارج البالد.
فيما انخفض عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفيروس كورونا إلى 
بعد شفائه في  املستشفى  آخر مريض من  الصفر مع خروج 
بلدية تياجنني بشمالى الصني، كما حضر الطالب فى مدرسة 
طالب  وبدأ  الصني،  غربي  شمال  تشينجهاى  مبقاطعة  ثانوية 
إجراءات  وسط  اجلديد  الدراسي  فصلهم  الثانوية  باملرحلة 

وقائية صارمة ضد فيروس كورونا اجلديد.

ب�صبب ال�صيول... تفا�صيل كارثة 

زرايب حلوان: م�صرع 10 بينهم 

�صيدتان وثالثة اطفال

شهدت منطقة زاريب 15 مايو بحلوان مبحافظة القاهرة احداث 
بكثافة،  األمطار  وهطول  السيئ  الطقس  بسبب  مأسوياً 
والتي ادت الي تدمير ما يزيد عن 75 % من منازل السكان وهي 
منازل فقيرة، كما اسفرت السيول وفاة 1٠ اشخاص حتى االن، 
بينهم سيدتان وثالثة اطفال بينما هناك 25 شخصا في تعداد 

املفقودين.
لكل  جارفة  فالسيول  مأساوي،  الوضع  ان  املنطقة  اهالي  وقال 
شيء امامها حتى كانت هناك جثة عائمة، وجدت صعوبة في 
انتشالها نتيجة سرعة السيول، وجارى عملية االغاثة والبحث 
جمع  في  يعملون  الذين  املنطقة  سكان  من  املفقودين  عن 

القمامة .
السقوط  “العشش”، بسبب  بـ  الشبيه  املنطقة  منازل  وتعاني 
املنازل  لم تستطيع هذه  لفترات طويلة، حيث  لألمطار  املتزايد 

البسيطة الصمود أمامها مما أدى النهيارها.
نائب محافظ القاهرة

لقطاع  القاهرة  محافظ  نائب  احلادث  ملوقع  انتقل  الفور  وعلى 
والتضامن  الوطني  واالمن  اجلنوب  تفتيش  ومنطقة  اجلنوب 
املتبرعني  من  لعدد  باإلضافة  املساعدات  تقدمي  ومت  االجتماعي 
حيث مت نقل سكان املنطقة الى كنيسة مارمرقس بــــــ 15 
املسيحيني  من  شخصا   75٠ على  الكنيسة  حتتوى  حيث  مايو 
للكنيسة،  اجملاور  املسجد  داخل  عدد  الى  باإلضافة  واملسلمني 

ويتم االن تقدمي الدعم للضحايا .
وزيرة التضامن االجتماعي في صالة اجلناز

التضامن  وزيرة  القباج  نيفني  الوزيرة  من  إنسانية  لفتة  وفي 
االجتماعي تقدمت جنازة ضحايا منطقة زرايب 15 مايو بحلوان.  
الضحايا  اسر  مواساة  على  مشاركتها  خالل  جامع  وحرصت 
واملعصرة، جنازة  االنبا بسنتي أسقف حلوان  وتراس  وتعزيتهم. 
جماعية، لضحايا منطقة الزرايب مبدينة 15 مايو. و بلغ إجمالي 
مبسجد  أخرى  جنازة  ايضا  وأقيمت  حاالت،   1٠ الضحايا  عدد 

مجاور للكنيسة لباقي الضحايا .

م�صر ... تخفي�ض عدد العاملني بالدولة 

وتعليق الطريان

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق حركة الطيران 
فيروس  انتشار  ملنع  اجلاري،  الشهر  نهاية  حتى  املصرية  املطارات  كافة  في 

كورونا املستجد »كوفيد 19«.
عدد  بتخفيض  الوزراء  مجلس  لرئيس  اخر  قرار  الرسمية  اجلريدة  ونشرت 
العاملني في املصالح واألجهزة احلكومية، ضمن حزمة اإلجراءات االحترازية 

التي تتخذها الدولة ملنع انتشار الفيروس.
ملدة  القروض  سداد  تأجيل  املصري،  املركزي  البنك  محافظ  قرر  جانبه  من 
قروض  كل  يشمل  كورونا  فيروس  تداعيات  مواجهة  في  لدعمها  أشهر   6
أن  عامر،  طارق  وأضاف  والصناعات.  القطاعات  كافة  في  احلالية  الشركات 
القرار يشمل كذلك جميع العمالء سواء املنتظمني أو املتأخرين في السداد 

أو املتعثرين،
وكان املركزي املصري وجه البنوك بتأجيل حتصيل االستحقاقات االئتمانية 
االحترازية  التدابير  ضوء  في  وذلك  أشهر   6 ملدة  واملؤسسات  األفراد  على 

الواجب اتخاذها ملواجهة تداعيات فيروس كورونا.

لأول مرة ... ال�صعودية متنع �صالة اجلمعة 

واجلماعة بامل�صاجد وتكتفي برفع الأذان

السعودية، أصدرت  العربية  اململكة  تاريخ  نوعه في  االول من  يعد  قرار  في 
هيئة كبار العلماء قرارا بحظر الصالة في املساجد، في إطار جهود احتواء 

وباء كورونا، لكنها استثنت احلرمني الشريفني.
بشأن   247 رقم  قرارها  أصدرت  الهيئة  إن  السعودية  االنباء  وكالة  وقالت 
برفع  واالكتفاء  املساجد  في  الفروض  واجلماعة جلميع  اجلمعة  إيقاف صالة 

األذان ويستثنى من ذلك احلرمان الشريفان
وبذلك تنضم السعودية إلى العديد من الدول العربية التي حظرت الصالة 

في املساجد تفاديا للعدوي في ظل انتار فيروس كورونا.
عقد  أو  العزاء  إقامة  حظر  املصرية،  األوقاف  وزارة  أعلنت  االطار  ذات  وفي   
وذلك ضمن  آخر،  لها حتى إشعار  التابعة  واملساجد  املناسبات  بدور  القران 
اإلجراءات التي تتخذها احلكومة املصرية ملواجهة فيروس كورونا أو ما يُعرف 
بـ”كوفيد-19«. وقصر العمل باملساجد على الصالة وخطبة اجلمعة ومبا ال 

يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت اخلطبة.

�صحب اعتماد مرا�صلة »اجلارديان« 

يف م�صر وتوجيه اإنذار ملرا�صل 

»نيويورك تاميز«

اعتماد  سحب  مصر  في  لالستعالمات  العامة  الهيئة  قررت 
ملراسل  إنذار  وتوجيه  القاهرة،  في  اجلارديان  صحيفة  مراسلة 
صحيحة  غير  وتغريدات  تقارير  لنشر  البالد  في  تاميز  نيويورك 
حول أعداد احلاالت املصابة بفيروس “كورونا” املستجد في مصر.

أكاذيب  من  ينشر  ما  بشأن  حاسما  بيانًا  الهيئة  وأصدرت 
وادعاءات حول عدد املصابني بفيروس كورونا املستجد في مصر. 
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من خالل دورها في متابعة ما 
ينشر عن مصر في وسائل اإلعالم األجنبية، رصدت تقرير في 
صحيفة اجلارديان البريطانية، األحد 15 مارس 2٠2٠، ويتضمن 
املصابة  احلاالت  أعداد  بشأن  صحيحة  غير  وتقديرات  أرقاًما 

بفيروس “كورونا املستجد” في مصر.
التغريدات نشرها مراسل صحيفة  كما رصدت مجموعة من 
نيويورك تاميز األمريكية في مصر، والتي تضمنت نفس األرقام 
غير الصحيحة واملبالغ فيها، األمر الذي أثار الكثير من البلبلة 
في مصر وفى العالم كله الذي يتابع بقلق شديد كل ما يتعلق 

بهذا اخلطر الذي يهدد اإلنسانية كلها.
استدعى،  لالستعالمات  العامة  الهيئة  رئيس  أن  إلى  ولفت 
التقرير  عليه  أنطوى  مبا  مواجهتهما  ومتت  املراسلني  من  كالً 
والتضليل  اإلساءة  وتعمد  مهنية  جتاوزات  من  والتغريدات 
املتعارف  الصحفي  العمل  قواعد  لكل  وجتاوزات  وانتهاكات 

عليها.
ومن بني هذه التجاوزات أن املراسلني اعتمدا على جهة وحيدة 
كمصدر لهذه البيانات واملعلومات املهمة، بينما تقضي أصول 
العمل الصحفي االستناد إلى أكثر من مصدر لتأكيد املعلومات 
قبل النشر، وهذا املصدر الوحيد هو طبيب كندي مجهول قال 
إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات “جزافية” حلركة الطيران 
الدولي وأعداد املسافرين، وهي استنتاجات باطلة، ال عالقة لها 

باحلقائق.
وصدر بيان منظمة الصحة العاملية يشير إلى أن هذه الدراسة 
تقوم على تخمينات، واملنظمة ال تقبل االعتماد على تخمينات 

في هذا الشأن.

ترامب يعلق على اأتهام بكني له 

بتخليق كورونا

رد الرئيس األمريكي ترامب، على ادعاء الصني بإن اجليش األمريكي 
هو من وضع فيروس كورونا في الصني، مؤكد بأن هذه االتهامات 
»غير صحيحة«، مضيفا: أنا قلُت إن مصدر الفيروس هو الصني 

وهذه معلومة دقيقة.
من  العديد  تراخيص  تسحب  الصني  أن  ترامب  أكد  فيما 

الصحفيني األمريكيني.
آخر  عن  للحديث  صحفيا  مؤمترا  األمريكية  اإلدارة  وعقدت 
مستجدات فيروس كورونا، في الواليات املتحدة األمريكية، حيث 
طالب الرئيس األمريكى دونالد ترامب، جميع الشركات تخفيض 
أن  إلى  مشيرا  العامة،  للصحة  حماية  البشرية  التجمعات 

االقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا.
وقال الرئيس األمريكى، خالل املؤمتر الصحفي، أننا سنوفر الدعم 
االقتصادي واملالي للشركات الصغيرة، وسنكسب املعركة ضد 
خدمات  توسيع  األمريكي،  الرئيس  أعلن  حيث  كورونا،  فيروس 
يجب  أنه  مؤكدا  الفيروس،  ملواجهة  بعد  عن  الطبية  الرعاية 
الفيروس  ملواجهة  السفر  وجتنب  والتجمعات  التنقل  تقليص 

القاتل.
من  بسرعة  سيتعافى  االقتصاد  إن  األمريكي،  الرئيس  وقال 
تداعيات كورونا مضيفا سنكسب املعركة ضد فيروس كورونا، 
مشيرا إلى أنه سيتم توفير الدعم االقتصادي واملالي للشركات 
فحص  عمليات  شهدت  13مطارا  هناك  أن  موضحا  الصغيرة، 

فيروس كورونا، متابعا: ال نريد لشركات الطيران أن تفلس.

“بداأت التجربة”... 
لقاح كورونا ي�صري يف ج�صد متطوعة

أول  أميركي،  مختبر  بدأ 
ضد  محتمل  للقاح  جتربة 
 )19 )كوفيد  كورونا  فيروس 
اآلالف  بحياة  أودى  الذي 
باحثون  وقام  العالم.  حول 
أميركيون من معهد “كيزر” 
من  جرعة  بحقن  للبحوث، 
متطوعة،  ذراع  في  اللقاح 
شرقي  سياتل،  مبدينة 

الواليات املتحدة.
وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد استفحاال مقلقا 
للوباء الذي ظهر في الصني، أواخر العام املاضي، وأصاب أكثر من 179 ألف 

شخص حتى اآلن.
كورونا  فيروس  فريق  “نحن  ليزا جاكسون،  كيزر،  في معهد  الباحثة  وقالت 
أن يقوم مبا بوسعه خالل فترة  ويريد  إال  احلالي، وما من شخص  الوقت  في 

الطوارئ احلالية«.
املشاركني  عمر  وسيتراوح  نوعها،  من  األولى  هي  العلمية  اخلطوة  وهذه 

املتطوعني بني 18 و55، ويقول الباحثون إنهم لن يتعرضوا ألي أذى.
ألن  التجارب،  هذه  في  املشاركني  إلى  املستجد  كورونا  فيروس  ينتقل  ولن 
اجلرعة التي ستخضع لالختبار ال تضم أي أثر لـ)كوفيد 19(. ومن املقرر أن 
تتواصل هذه التجارب إلى غاية مطلع يونيو 2٠21، ألجل التأكد من سالمة 

.mRNA-1273 اللقاح الذي أطلق عليه اسم
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كندا  وزراء  رئيس  زوجة  صوفي  عودة  بعد 
أعراض  عليها  لندن ظهرت  في  رحلتها  من 
اختبارات  نتيجة  وجاءت  االنفلونزا  تشبه 
ايجابية وهي تخضع  فيروس كورونا  فحص 
حلجر صحي في منزلها، وتتحسن صحتها 
ويخضع ترودو ايضا حلجر صحي ملدة 14 يوما.
 19 زادت  بالفيروس  االصابة  حاالت  ان  يذكر 
عدد  ووصلت  مارس،   13 اجلمعة  يوم  حالة 
منهم  حالة   79 الى  أونتاريو  في  االصابات 
طفل رضيع ومنهم 5 مت شفاؤهم، و12 حالة 
من هذه احلاالت اجلديدة سافروا خلارج البالد 
مبا في ذلك مصر والواليات املتحدة وإجنلترا، 
الى 198  ووصل عدد احلاالت في كندا كلها 

حالة.
وأعلنت وزارة الصحة في أونتاريو عن إقامة 
مراكز متخصصة لفحص االصابة بفيروس 
جميع  في  مستشفيات  ستة  في  كورونا 

أنحاء املقاطعة وهي:
مستشفي برامبتون

مستشفي نورث يورك 
مستشفي أوتاوا 

مستشفي ماكنزي ]فوهن[ 
سكاربورو هيلث نتورك

تريليوم للصحة
املراكز توجد في أماكن مستقلة عن  وهذه 

وافقت  وقد  املرضى،  حلماية  املستشفيات 
وزارة الصحة في أونتاريو على قواعد جديدة 
يقدمون  الذين  االطباء  فواتير  تقييم  ألجل 
من  باملزيد  لهم  يسمح  مما  هاتفية  خدمات 
قدوم  من  بدال  الطريقة  بهذه  التقييمات 

الناس الى عيادتهم.
أونتاريو علي خطة إلجراء  وتعمل مقاطعة 
الفحوص للفيروس في املنازل، واعلنت ايضا 
 1٠٠ بقيمة  للطوارئ  صندوق  إنشاء  عن 
الصحية  السلطات  ملساعدة  دوالر  مليون 
وزير  أعلن  وقد  هذا  الوباء  لهذا  للتصدي 
ليتشي عن  املقاطعة ستيفن  التعليم في 
مارس   14 من  أسابيع   3 ملدة  املدارس  أغالق 
حتى يوم 5 أبريل، والغت عدة جامعات كبري 
بسبب  الشخصية  الدروس  أونتاريو  في 
جميع  واغلقت  بالفيروس،  العدوي  مخاوف 
واوقفت  تورنتو،  في  السياحية  املعالم 
الكنائس الكاثوليكية قداسات ايام السبت 

واألحد.
بإلغاء  أونتاريو  في  االطباء  رئيسة  ونصحت 
من  عدد  يزيد  التي  واملؤمترات  التجمعات 
حكومة  ونصحت  فرد،   25٠ عن  يحضرها 
البالد  خارج  السفر  بعدم  الناس  كندا 
الناس ملدة 14 يوما بعد  واالقامة مبعزل عن 

عودتهم من رحلة خارج البالد.

من �صمنهم زوجة رئي�ض الوزراء الكندي... ارتفاع 
عدد امل�صابني بكورونا يف اونتاريو لـــــ 79 حالة

البنك املركزي الكندي يخف�ض �صعر الفائدة 
ال�صا�صي بن�صبة %0.75

أوتاوا: خفض البنك املركزي الكندي سعر الفائدة الرسمي إلى ٠.75,% بسبب تأثير فيروس 
الفائدة  ان قرار خفض سعر  بولوز  البنك ستيفن  الكندي، وقال مدير  كورونا على االقتصاد 
يرجع النتشار فيروس كورونا الذي أثر على االسر الكندية واالقتصاد الكندي، باإلضافة الى 

انخفاض اسعار النفط.
جاء قرار البنك املركزي هذا بعد اسبوع واحد من خفض سعر الفائدة مبقدار نصف نقطة 
مئوية، وكان اعالن البنك املركزي عن قراره بخفض سعر الفائدة الرسمي هو جزء من عدد 
االقتصاد،  على  كورونا  فيروس  تأثير  مواجهة  في  أعلنتها حكومة كندا  التي  االجراءات  من 
فقد أعلن وزير املالية بيل مورنو عن أن احلكومة ستوفر 1٠ بليون دوالر للشركات املتوسطة 
والصغيرة من خالل برنامج التسهيالت االئتمانية، وقال إنه على اتصال باملديرين التنفيذيني 

في البنوك الكبرى الذين أخبروه بأنهم سيدعمون الشركات واالفراد بإنصاف وتعاطف.
البنوك  تقوم  أن  الرسمية  الفائدة  سعر  خفض  خالل  من  الكندي  املركزي  البنك  ويأمل 
واملؤسسات املالية بخفض اسعار الفائدة علي القروض الرئيسية، وقال مدير البنك املركزي 
إنهم  وقال  الكافية،  السيولة  علي  الكندي  املالي  النظام  انهم سيواصلوا ضمان حصول  
سيقدمون حتديثا كامال لتوقعاتهم  لالقتصاد العاملي والكندي يوم 15 أبريل، وقد جاء خفض 
سعر الفائدة الرئيسي هذا في الوقت الذي حذر فيه خبراء االقتصاد في القطاع اخلاص بان 
كندا تتجه الي الركود القتصادي في وقت الحق من هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا، 

وبسبب التراجع احلاد في أسعار النفط.

ترامب يعلن توفري عقار لعالج الكورونا

التاسع عشر من مارس  اخلميس،  ترامب” في مؤمتر صحفي  “دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن 
احلالي عن البدء الفوري في أنتاج عقار “الهيدروكسي كلوروكني” الذي أستخدم منذ سنوات 

في الوقايه من مرض املالريا كما أسُتخِدم في عالج التهابات املفاصل.
بفيروس  أُصيبت  حاالت  عالج  في  جتربته  أثناء  جيده  نتائج  حقق  الدواء  هذا  أن  ترامب  وقال 

كورونا.
ومن اجلدير بالذكر أنه حتي اللحظه لم تصدر هيئة الغذاء والدواء األمريكية إلي اآلن بياناً 

بشأن أجازة استخدام هذا الدواء لهذا الغرض.  

توقف القدا�صات والأن�صطة اجلماعية يف معظم 
كنائ�ض كندا واأمريكا

للمرة األولي في املهجر، قررت 
معظم األيبارشيات القبطية 
أقامة  وقف  وكندا  بأمريكا 
وقصر  للشعب  القداسات 
الكهنة  حضورها فقط علي 
وأثنني شمامسه بكل قداس 

فقط
تنفيذا  القرار  ذلك  وجاء 
والسالمة  الصحة  لقرارات 
وكندا  بأمريكا  احلكومية 
فيروس  إنتشار  ملواجهة 

القبطية  اجلالية  من  أفراد  بني  للفيروس  اإليجابية  احلاالت  بعض  وجود  عن  فضال  الكورونا، 
بأمريكا

وكان نيافة األنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا مبشاركة مجمع الكهنة قد 
قرر في بيان صدر األثنني، السادس عشر من مارس بوقف صلوات القداسات تنفيذ لطلبات 

هيئة الصحة والسالمة الكندية 
وكانت العديد من الكنائس القبطية قد أوقفت جميع األنشطة الكنسية األسبوع املاضي 

وهو ما أشارت له »جود نيوز« في وقت سابق

كندا تغلق احلدود امام الجانب ولن ت�صمح �صركات 
الطريان لأي فرد مري�ض بالقدوم لكندا

عقد رئيس وزراء كندا مؤمترا صحفيا خارج مقر اقامته والتي ينعزل فيه مع اسرته بعد اصابة 
ترودو منتصف مارس اجلاري عن عدم  املاضي، وأعلن جسنت  زوجته بفيروس كورونا االسبوع 
اي  وأن  واالمريكيني،  الطائرات  واطقم  الدبلوماسيني  عدا  ما  االجانب  للزوار  كندا  استقبال 

شخص كندي يعود إلى كندا بعد زيارته لدولة أخرى يحتاج لعزل نفسه 14 يوما.
وقال ترودو أيضا ان احلدود مع أمريكا ستظل مفتوحة وسيسمح للكنديني واملقيمني الدائمني 
في كندا بالعودة لكندا وطلب من الكنديني في اخلارج سرعة العودة إلى ديارهم، وشدد ترودو 
على بقاء الكنديني في منازلهم قدر االمكان لتجنب انتشار املرض والغاء التجمعات التي 
تزيد عن 5٠ فرد، وقال مع ذلك يجب أن يظل الناس على اتصال مع بعضهم البعض سواء 

بالهاتف او بوسائل أخرى.
في  سيما  ال  البعض،  بعضنا  ورعاية  معا،  العمل  على  قدرتنا  الى  ترجع  بلدنا  قوة  إن  وقال 
أوقات احلاجة، هذا ولن تؤثر هذه التدابير على الرحالت اجلوية القادمة من أمريكا او من البحر 
املقيمني في  او  الكنديني  املواطنني  املكسيك، وسوف يسمح ألفراد عائالت  او من  الكاريبي 

كندا باحلضور إلى كندا.
وقال ترودو أيضا انه كندا ستستقبل الرحالت اجلوية الدولية بداية من 18 مارس في أربعة 
مطارات هي مطار مونتريال وتورنتو وكاجلاري وفانكوفر لضمان فحص طبي أفضل للقادمني، 
وقد كلفت حكومة كندا شركات الطيران بإجراء تقييم صحي للمسافرين ولن يسمح ألي 
شخص تظهر عليه أعراض املرض بالسفر إلى كندا. هذا وقد قالت رئيسة قسم الصحة 
داخل  املرض  لهذا  االستجابة  تعزز  سوف  هذه  احلدود  تدابير  ان  تام  تيريزا  الدكتورة  العامة 
اجملتمعات احمللية. وقد بلغ عدد االصابات بالفيروس يوم 16 مارس 4٠7 حالة وسجلت مقاطعة 

بريتش كولومبيا 4 وفيات.
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اطل علينا الشيخ احلويني احد اشهر شيوخ السلفية والذى 
باعتذار  مساجدها  اشهر  في  ويخطب  بقطر  االن  يقطن 
حماس  بإفساده  واعترف  الشرعية  واحكامه  فتاويه  عن 
الكثير من الشباب وترويج ألفكار خاطئة، يأتي هذا التراجع 
بالتزامن مع التغيير في اخلطاب الديني املتشدد الى خطاب 
التدريجي  الدولة  عن  الدين  فصل  وحتوالت  متسامح،  ديني 
العهد  ولى  سلمان  بن  محمد  االمير  يد  على  بالسعودية 

السعودي الذى تبني فكرا متحررا لقيادة السعودية.
 ورغم ان احلويني لم يكن الشيخ األول ولن يكون األخير في 

اثارت  ان فتاواه  اال  الفتاوى  والتراجعات عن  تقدمي االعتذارات 
اجلدل اجملتمعي من جديد خاصة الرتباط فتواه بشكل مباشر 
او غير مباشر مع األفكار املتشددة التكفيرية التي يتبناها 

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

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

نتج عن تلك االعتذارات.

اعتذارات الشيوخ.. من البنا حتى اسحق 
احلويني

إسحاق احلوينى
أبو إسحاق احلويني في فيديو )مجّمع(  ظهر مؤخرا الشيخ 
ومكناش  واجبة،  أنها  نعتقد  نعرفها  كنا  ُسنة  »كل  وقال: 
في  درجات  فيه  وإن  واملستحب،  الواجب  بني  الفرق  نعرف 
األحكام الشرعية.. فعرفت أنه عندما لم ندر تدرج األحكام 
درجات  ندري  نكن  لم  الناس،  على  جنينا  كيف  الشرعية 

األحكام الشرعية فأفسدنا كثيرًا بحماس الشباب«.
ثم قال: “نادم على بعض كتبي األولى، متنيت أن بعض الكتب 
تتأخر شوية، وكنت بقول الزم أجود وأحط البصمة بتاعتي، 
علشان أبني إننى إمام ومحقق كبير، وحاجات باستحي منها 
كتير، إذا كتبت كلمة في قرطاس خالص راحت«. ثم أضاف: 
»ال أنكر أني كنت متسرًعا، باحب الشهرة، طول ما أنا حي 

هصلح غلطي«.
الشيخ محمد حسان

اآلثار  فتوى  عن  تراجع  الواسعة،  الشهرة  ذو  حسان  محمد 

عاد  أنه  إال  الصريح،  باملعنى  اعتذارًا  يكون  ال  قد 
الفضائيات، وحتدث بشكل عام  إحدى  وظهر في 
بشأن الفتاوى والشيوخ، وقال: »أنا ال اتهم الكل، 
وأقول ذلك كواحد من هؤالء الذين يُنتقدون، وأنا 
وتعالى  تبارك  اهلل  إلى  كدعاة  أننا  وأعترف  أقر 
األخطاء  بعض  منا  وقع  املاضية  السنوات  طيلة 
فى اخلطاب الدعوي إلى املدعوين، وأسمعنا الناس 
بعض الكلمات التى ال يليق أبدا أن تكون مرتبطة 

أبرئ  وما  أحد،  إلى  التفت  ال  »وأنا  الرسول«، مضيًفا:  مبنهج 
نفسي، وأعلنت ذلك من قبل، وهناك خطبة جمعة كاملة 

حول هذا املوضوع«.
عائض القرني

أبرز  من  السعودي  الداعية  القرني،  عائض  الشيخ  يعتبر 
خاصة  واسًعا،  جداًل  وأثاروا  اعتذارات،  قدموا  الذين  الشيوخ 
وأنه كشف عن مؤامرة تستغل فيها قطر الدين ضد بعض 
الدول، وقال: »أنا مع اإلسالم الوسطى واملنفتح الذى نادى به 
ديننا، وكذلك جعلناكم  الذى هو  األمير محمد بن سلمان، 
ومن  التبشير  إلى  التنفير  من  مرحلة  فى  وأنا  وسطا،  أمة 
التعسير إلى التيسير، ونقول للعالم تعالوا.. ادع إلى سبيل 
من  اكتشفته  ما  وهذا  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  ربك 
النصوص ومن كالم علمائنا، وبعد زيارة 4٠ دولة، وقرأت آالف 

النهاية ديننا دين  والعلماء، وفى  الكتب وجالست املفكرين 
سماحة ويسر، وال بد من البعد عن التشدد«.

 سعاد صالح
فعلته  ما  هو  املرفوض  أو  الناقص  االعتذار  لهذا  آخر  مثال 
األستاذة الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه املقارن بجامعة 
األزهر، والتي أفتت قبل عام، بجواز »معاشرة البهائم«. وقد 
أحدثت هذه الفتوى الشاذة في حينها، دويًا هائاًل، وعارضها 
عن  غابت  الفتوى  صاحبة  لكن  كثيرون،  وفندها  كثيرون 
املشهد حتى بعد احلملة الشرسة التي تعرضت لها، وأخيرًا 
بل وأخيرًا جًدا ظهرت لتعتذر عن فتواها وتصفها بالشذوذ 

وقالت نًصا: »اعتذر عن الفتوى الشاذة«.
 ابن احلوينى ينكر اعتذار والده عن فتاواه

األحداث كلها تؤكد أن االعتذار كسلوك وثقافة 
وقيمة، هو الفريضة الغائبة عن أذهان كثيرين 
من العلماء العرب، وقد غابت غيابًا تاًما عن ذهن 
أبو إسحاق،  الشيخ  ابن  احلويني  الشيخ هيثم 
قدم  قد  والده  يكون  أن  نفى  هيثم  فالشيخ 

اعتذاره ووصف مروجي هذا املعنى باملغرضني !
فلم  منقوصا..  احلويني  تراجع  فرغلي:  ماهر 
رغبة  واعتذاره  منهجه...  فساد  عن  يتراجع 

في الشهرة
اإلسالمية  اجلماعات  شئون  في  املتخصص  علق  جانبه  من 
ماهر فرغلي ان اعترافات احلويني أثارت اإلعالم املصري، الذي 

لفساد  وكاشفة  الصحيح  الطريق  على  خطوة  اعتبرها 
النهج والطريقة، ما أّدى إلى إشكاليات ضخمة وصلت حلّد 
دون  التيار  هذا  مشايخ  تقديس  بسبب  الدامية،  املواجهات 
لم  يثار  ما  أّن  له  املناصر  التيار  ارتأى  وقت  في  دليٍل،  أو  نظٍر 
يخرج عن احلرب الدائرة ضّد اإلسالم ممثلة في القضاء على 

رمز ديني.
يتراجع عن  احلويني منقوصا ألّنه لم  تراجع  ان  وتابع فرغلي 
فساد منهجه الذي ضّلل غيره، لكنه اعترف باحلماس ورغبته 

في الشهرة.
واكد فرغلي ان احلويني في قطر، مازال يحاضر في مسجدها 
الكبير حتى بعد اعتذاره، وسافر إلى الدوحة بحجة العالج، 
أن  بعد  هوائها،  على  أسبوعية  حلقات  “اجلزيرة”  له  وأفردت 
أغلقت قناته “احلكمة”، التي أنشأها من أموال املتبرعني، وما 
يزال هناك ميارس دوره، ويستكمل متثيل دور كبير صّناع علم 

احلديث مبصر.
التيار  مؤكدا ان تصريحات احلويني األب، أحدثت زلزاال داخل 
السلفي، إذ سعى عدد من القيادات السلفية لتبرير اعتذارات 
الذي  الوقت  احلويني عنه، في  ابنه حامت  دافع  بينما  الشيخ، 
شن فيه عدد من اإلعالميني هجوًما على الداعية السلفي، 
كتب،  في  مسجلة  كانت  الشيخ  أخطاء  ان  ماهر  وتساءل 

فهال قام بتأليف كتاب يصحح فيه ما كان من خطأ ؟!

اعتذارات �سيوخ ال�سلفية... ما لها وما عليها ) 2-1 (
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احلب كلمه بسيطة جداً ال تفوق قوة املشاعر التي يشعر 
التعبير من خالل هذين  من  ال مفر  ولكن  يعشق  بها من 
أو  املعلنة  غير  وخاصة  اجلارفة  املشاعر  هذه  عن  احلرفني 
املصرح بها من قبل الطرفني، احلب الذى يشعر كل طرف 
منهما  كل  يشد  خفى  شيء  هناك  أن  وامرأة  رجل  سواء 
تلعب  حيث  الرواية  بطل  هي  العني  تكون  وعندما  لآلخر 
النظرات املتبادلة أدوار اخلجل والفرح واالستنفار والصمت 
من  اقوى  بريئة  جداً،  خاصة  أحاسيس  هذه  كل  والغيرة 
اجلميلة  الرومانسية  حلظات  هذه  ذاته  باحلب  االعتراف 
وسادتها  تكون  عندما  فتاة  أو  امرأة  أي  بحياة  متر  التي 
على سريرها مكان ألحالمها وفكرها تضع رأسها عليها 
مواقفها  عليها  يعيد  خليالها  وتسمح  عيونها  مغمضة 
أمام شريط سينمائي  وتكررها مرات وكأنها  مع من حتب 
تسترجع أحداثه احملببة إليها وتسترجع صورة حبيبها انها 

فعالً حلظات خاصة جداً!
عبر مئات السنني، برع الكثير من الفنانني والرسامني في 
فنهم،  خالل  من  العاطفية  واملشاعر  احلب  عن  التعبير 
للمشاعر،  محفزاً  اللوحات  لهذه  النظر  يكون  ما  فدائماً 
هناك  يبقى  ولكن  كبير،  بقدر  االعجاب  تثير  أنها  بخالف 
قيمة كبيرة في  الزمن  مبرور  أصبحت  لوحات كالسيكية، 
التعبير عن احلب، فكثير من الرسامني عبر عن احلب، ولكن 
قليل منهم ظلت لوحاتهم خالدة في اذهان العشاق و من 
   »Flaming June«     أبرز هذه اللوحات الرومانسية لوحة
رغم  اللوحة،  هذه  وفى  الينت،  فريدريك  اإلجنليزي  للرسام 
الغنية ومالبسها  األلوان  أن  إال  تنام مبفردها،  امرأة  بها  أن 

وضعت نغمة رومانسية ظاهرة. 
وهي لوحة زيتية، رسمها الفنان البريطاني فريدريك الينت 
الينت.  أعمال  أهم  اخلبراء  من  العديد  يعتبرها   .1895 عام 

اختفت اللوحة في أوائل القرن 
العشرين، وأعيد اكتشافها في 
ستينيات القرن ذاته. مت عرضها 
في مزاد بعد فترة وجيزة، خالل 
الصعب  من  كان  الفترة  تلك 
الفيكتوري،  العصر  لوحات  بيع 
حيث  البيع،  عملية  وفشلت 
دوالرًا   14٠ اللوحة  سعر  كان 

متحف  قام  املزاد  بعد  احلالية(،  باألسعار   1126 )حوالي 
يعرف  ال  اآلن.  تُعرض حتى  بشرائها حيث  بونس  في  الفن 

بالتحديد من هي املرأة املرسومة في اللوحة.
لوحة  وهي  والعني  والعقل  القلب  على  خفيفة  لوحة 
ممكن أقول انه وصف لفتاة عاشقه نائمة حتلم بحبيبها، 
فترى احليوية في األلوان والهدوء والسكينة في مالمحها 
ولبسها وحتى وضعية شعرها وهو منسدل... كل شيء 
هادئ وخفيف على الروح والوجدان ألقصى حد... ال يوجد 
البرتقالي،  مثل  صريحة  أللوان  اختياره  رغم  مزعج  شيء 
إال إنه أستخدم الدرجة اخلفيفة منه حتى ال يفقد حيوية 
على  تغطى  ال  احليوية  هذه  الوقت  نفس  وفى  البرتقالي 
مشهد  واخللفية  اللوحة...  في  والطمأنينة  السكينة 
مفتوح بحر وسما زرقا واألفق واسع بلون هادي متناسق مع 
لون فستانها ويعكس حالة الهدوء التي فيها الفتاة، وهنا 
فريدريك عرف يوظف األلوان ودرجاتها صح جًدا حتى تخدم 
الشعور واحلالة التي يريد أن يوصلها.. كل شيء متناسق 
نوم  ووضعية  فضفاض  فستان  هارموني،  بشكل  وجميل 
وبحر وسما واسعني...  وهادية  مريحة ومالمح مستريحة 
حلالة  للعني  والتشكيل  األلوان  من  جميلة  سمفونية 

عشق، حقاً انها حالة خاصة جداً.

حالة خا�صة جدًا!
نسرين عيسى- ساسكاشوان

في العدد املاضي أوضحنا ثالثة من األسباب التي قد يكونوا 
السبب املباشر أو غير املباشر الذي ينتهي إلى الطالق، وفى 
أسباب  ثالثة  أيضاً  نعرض  سوف  اهلل  مبشيئة  العدد  هذا 
تباعاً.  االسباب  باقي  القادم  العدد  في  نستكمل  ثم  اخرى 
عن  كثيرين  أصدقاء  سألني  السابقة  املقالة  وبخصوص 
احلساسية  الفائق  املوضوع  هذا  في  اكتب  أن  من  الهدف 
بهذه  مروا  ممن  كثيرين  قلوب  يُحزن  والذي  واخلصوصية 
التجربة وأيضاً قد يتمكن اخلوف من قلوب بعض األزواج خوفاً 
من الوصل إلى هذا الوضع املرير، وللحقيقة انى فضلت أن 
اكتب عن هذا األمر لسببني، األول هو الزيادة الغير معقولة 
في حاالت الطالق في بالد املهجر، والثاني هو أن يكون لدى 
التي قد تقوده إلى الطالق وبالتالي  القارئ مرجع باألسباب 
وجد  إذا  نفسه  لتصحيح  فرص  لدية  يكون  أن  املمكن  من 

نفسه مخطئ قبل فوات األوان. 
في البداية دعونا نتفق ان الزواج سر مقدس، وأن اهلل عندما 
تكون  العطية  هذه  فان  زوج  أو  زوجة  يعطيها  أو  يعطيك 
للنجاح وهذا اجلزء اخلاص باهلل، أما ال قدر اهلل إذا حدث فشل 
أدى إلى الطالق فهذا اجلزء اخلاص بك أو بها. فإرادة اهلل دائما 

صاحلة نحونا. 
اليوم سنتكلم عن ثالثة أسباب أخرى وهم بالترتيب: االبناء 
العناد. عندما  ثم الظروف اجلديدة في اجملتمع اجلديد وأخيراً 
نتكلم عن االبناء فنجد أن تقريباً 58 % من املهاجرين لديهم 
ابناء وأن ٠2 % منهم هاجروا من أوطانهم إلى األوطان اجلديدة 
في  رغبة  وليس  ألبنائهم  أفضل  مستقبل  لضمان  فقط 
بداية حياة جديدة، امثال هؤالء ال ميكن أن ينجحوا في البالد 
التي هاجروا اليها وذلك ألنهم يعيشون وجدانياً في بالدهم 
ويتوقف  الهجرة  وبعد  قبل  حياتهم  يقارنون  ودائما  األم 
تقدمهم في اللحظة التي يصلون فيها الى بلدهم اجلديد، 

واالدهى من هذا أنهم يُحملون أبناءهم مسؤولية 
فشلهم في اجملتمع اجلديد ويكونوا دائمي الضغط 
على أبناءهم ويذكروهم دائما بأنهم السبب في 
ترك وطنهم القدمي حتى يضمنون لهم مستقبل 

أفضل. 
الضغط  هذا  من  عاطفياً  األطفال  يهرب  وغالبا 
األسرى إلى رحابة اجملتمع احمليط بهم، فيندمجوا 
كلياً بعادات وتقاليد هذا اجملتمع فتنكسر الروابط 

األسرية ويضيعوا األبناء في هذا اجلو اجلديد، وتبدأ االتهامات 
األبناء  ضياع  في  السبب  هو  أحدهم  بأن  للزوجني  املتبادلة 
ويوماً فيوم يُبنى اجلدار وينكسر علية رباط الزواج. وأيضاً قد 
تكون األسرة كلها قد هاجروا من اجل حياة جديدة عن اقتناع 
ومبجرد وصولهم يبدأ االبوين في االنشغال التام عن األبناء، 
فنجد أن االب واالم صباحاً في العمل وعند العودة إلى املنزل 
يكونوا كالضيوف وليسوا كمسؤولني عن البيت، فاألب مبجرد 
وصوله للمنزل يتناول الطعام ثم يرتب احلسابات والفواتير 
وبعدها يبدأ وقتة املقدس أمام الكومبيوتر، أما االم فتبدأ في 
املكاملات  وتنتهى  ثم تتصل بصديقاتها  الغد  حتضير طعام 
تقريباً وقت النوم دون أن يعرفوا أي شيء عن تطورات احلياة 
وهم  أبناءهم،  مع  اخملتلفة  والصداقات  والدراسية  الروحية 
أو اجلامعة ويكتفون  املدرسة  يلقون كل مسؤوليتهم على 
بان يكونوا كريدت كارت في حياتهم وال تكون هنآك أي روابط  
أسرية حقيقية بني األسرة كل واحد يعيش حياته كما يحلوا 
له ويتخذ قرارته دون الرجوع لألبوين وملثل هذه األسرة يكون 
بطبيعتهم مسؤولني  األبناء  يكونوا  أن  أما  احتمالني  هناك 
األغلبية  ولكن  طريقه  في  ويجدون  بالنجاح  ويتشبثون 
إلى دوامة إغراءات احلياة في اجملتمعات  رويداً  ينجذبون رويداً 
اجلديدة حتى تبتلعهم متاماً. ويكون الفشل نتيجة حتمية 

االبوين  ويستيقظ  التوجيه  وعدم  الرقابة  لقلة 
على كارثة ضياع االبناء ويبدأ االتهام الشهير )انت 

السبب.. ال.. انتى السبب( واخيراً يحدث الطالق. 
السبب الثاني الظروف اجلديدة في اجملتمع اجلديد، 
فكما قالوا لنا من سبقونا في الهجرة بأن ليس 
كل املهاجرين طريقهم مفروش بالورود، وأن احلياة 
في  بك  احمليطة  الظروف  وأن  قاسية  املهجر  في 
البالد اجلديدة غالبا ما تكون صعبة، ونتيجة لهذه 
الظروف تبدأ شخصية الزوجني في التغير السلبى بالنسبة 
الذات ومحاولة  األنانية وحب  الهجرة فتظهر  حلياتهم قبل 
فرض الرأي حتى لو لم يكون صحيح ويقل االهتمام املتبادل 
لكل  االهتمامات  في  واملشاركة  املشاعر  في   الزوجني  بني 
وبزيادة  طرف،  كل  لدى  احلميمية  الرغبة  حتى  وتقل  منهم 
ضغوط احلياة يرتفع اخلط البياني للفتور بني الزوجني مما قد 
يدفع احد الزوجني أو كالهما للبحث عن بديل لسد الفجوة 
العاطفية في حياته وبالتالي تتسع الهوة بني الزوجني الذين 
يستسلمون ويستمتعون مبا وصلوا الية من خراب وما هي إال 

مسألة وقت ويحدث الطالق .
العناد.  هو  الطالق  اسباب  من  جداً  والقوى  الثالث  السبب 
سببها  كان  التي  الطالق  حاالت  من   %  ٠5 من  أكثر  تقريباً 
أنقلب  ثم  حتدى  إلى  حتول  الزوجني  بني  مبزحة  بدأت  العناد 
املرضي  األنا  وتورم  الذات  والذى يضرم من تضخم  عناد  إلى 
لدى الزوجني والذى يولد الشعور بالرغبة في السيطرة على 
الطرف اآلخر أو عدم رغبة الطرفني من التنازل عن الرأي خوفاً 
من سيادة الطرف اآلخر عليه، حاالت كثيرة من الطالق الذى 
اعتذار  بكلمة  األسرة  تتجنبه  ان  ممكن  كان  العناد  سببه 
بسيطة من طرف مخطئ عنيد... وللحديث بقية في العدد 

القادم.

الطالق يف املهجر... ما ال�صباب؟ )2(
بقلم: جمدي حنني
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يحررها سمير اسكندر 

كيف اأثر وباء كورونا على جميع 

الريا�صات العاملية؟
ألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( بظاللها على عدد 

كبير من األحداث والفعاليات الرياضية في العالم.
تأثرت  لكنها  املقبلة  الفترة  في  التي كانت مقررة  األحداث  بأبرز  قائمة  يلي  وفيما 

باألزمة:

كرة ال�صلة

مت تعليق منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني.
وأعلن االحتاد الدولي لكرة السلة تعليق كل املنافسات التابعة له.

كرة القدم

تأجلت كأس األمم األوروبية )2٠2٠( ملدة 12 شهرا، لتقام في صيف عام 2٠21.
تأجلت كأس أمم أمريكا اجلنوبية )كوبا أمريكا 2٠2٠( حتى عام 2٠21.

وتأجلت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي، ولم يجر حتديد املواعيد اجلديدة 
الستئناف املنافسات.

وتوقفت املنافسات في كل من إجنلترا وإيطاليا وإسبانيا وأملانيا وفرنسا وعدة دول 
أوروبية أخرى، حتى أبريل القادم.

التن�س

تأجلت بطولة فرنسا املفتوحة »روالن جاروس« التي كانت مقررة بني 25 مايو والسابع 
من يونيو، لتقام بني 2٠ سبتمبر والرابع من أكتوبر.

وتأجلت بطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة، وجرى تعليق منافسات الرابطة العاملية 
لالعبي التنس احملترفني حتى 27 أبريل ومنافسات الرابطة العاملية لالعبات التنس 

احملترفات حتى الثاني من مايو.
كذلك تقرر تأجيل نهائيات كاس االحتاد لفرق التنس للسيدات التي كانت مقررة في 

بودابست وكذلك التصفيات.

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، االحتاد املصري لكرة القدم بإلغاء مسابقة 
الدوري املصري املمتاز ومنح األهلي لقب املسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقال مرتضى في فيديو نُشر عبر “يوتيوب” في رسالة الحتاد الكرة: “الغوا الدوري، ليس 
األندية  كل  عن  كبير  بفارق  يبتعد  أنه  خاصًة  لألهلي،  الدرع  إهداء  في  مشكلة  لدي 

األخرى«.
إلغاء  أُفضل  لكني  الترتيب،  في  األهلي  مالحقة  الزمالك  بإمكان  أن  “رغم  وأضاف: 
املسابقة حفاظا على صحة أوالدنا، لكن احتاد الكرة يخشى إلغاء الدوري أو تأجيله خوفا 

من األهلي«.
وأوضح: “مكافأة بطل الدوري تبلغ قيمتها مليون جنيه فقط، أقل بكثير من البطوالت 

اإلفريقية والعربية التي تتجاوز مكافآتها 4٠ مليون جنيه«.
وأمت مرتضى منصور قائال: “هل احتاد الكرة ينتظر أن يتعرض أحد في املنظومة الرياضية 

لإلصابة؟«.
يُذكر أن األهلي تعادل في مباراته األخيرة أمام سموحة )1-1(، ليرفع املارد األحمر رصيده 
الرابع  املركز  في  الزمالك  يأتي  بينما  مباراة،   17 من  الترتيب  في صدارة  نقطة   49 إلى 

برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

مرت�صى من�صور لحتاد الكرة: 

الغوا الدوري وامنحوا الدرع لالأهلي

حتى داخل ال�صجن... 

رونالدينيو يتوج ببطولة
شارك رونالدينيو غاوتشو في بطولة كرة القدم رفقه 

2٠٠ سجني، حيث كان بطل هذه البطولة بعدما متكن 
من تسجيل 5 أهداف وصنع 6 متريرات حاسمة لزمالئه 
في الفريق، ليساهم بتتوج فريقه بالبطولة في املباراة 

النهائية بنتيجة 11-2. وكان رونالدينيو، البالغ من العمر 
39 عاما، أكثر استرخاًء في البطولة التي ينظمها 

السجن، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، وكان 
يلعب بشكل جيد رغم اعتزاله، بعد رؤيته في صور نشرها مغدرين على موقع “تويتر” للتواصل 

اإلجتماعي. خالل األيام القليلة املاضية، ألقت الشرطة في باراغواي القبض على البرازيلي 
رونالدينيو غاوتشو، العب فريق برشلونة اإلسباني وإي سي ميالن اإليطالي وباريس سان جيرمان 
الفرنسي السابق، وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو، بعد حملهما جوازات سفر مزورة لهذا البلد 

خالل وجودهما للمشاركة في عدد من الفعاليات الترويجية اخليرية.
وكان املغردون قد نشرو فيديو لرونالدينيو وهو يقوم بحركات مهارية في كرة القدم من داخل 

السجن. وترفض احلكومة في باراغواي إطالق سراح رونالدينيو خوفا من هروبه خارج البالد.
يذكر أن رونالدينيو وشقيقه محتجزان في زنزانات خاصة بالشرطة في أسينسون إلى جانب 

25 من الضباط املتهمني بارتكاب جرائم مختلفة وأربعة سياسيني، مبن فيهم الرئيس السابق 
الحتاد الباراغوي لكرة القدم والرئيس السابق جمللس النواب.

�صبح كورونا يع�صف باأبطال كرة القدم

شهدت الكرة اإليطالية أول إصابة بفيروس كورونا مت رصدها لعناصر اللعبة، حيث أعلن منذ أيام 
نادي يجيو أوداتشي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا »سيريا سي«، إصابة مدافعه 
اليوناني  أوملبياكوس  نادي  مالك  تعرض  كذلك  كورونا.  بفيروس  فافالي  أليساندرو  اإليطالي 

ونوتنجهام فورست اإلجنليزي، إيفاجنيلوس ماريناكيس، لإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
حيث  األملاني،  األولى  الدرجة  دوري  العبي  باإلحدى  كورونا  إصابة  حالة  ظهور  أملانيا  سجلت  ثم 
الالعب جانيس هورن من  به  العاملي، ثم حلق  بالوباء  نادي هانوفر إصابة العبه تيمو هوبرز  أعلن 
نفس النادي. كما أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا، ومت وضع 
الوباء في صفوف بطل  انتشر  إذا  الالعبني في احلجر الصحي ملدة 12 يوما للكشف عما  باقي 
الدوري اإليطالي. وكذاك اكتشفت حالة إصابة أخرى في الدوري اإليطالي “سيريا آي”، حيث أعلن 
نادي سامبدويا إصابة مهاجمه مانولو جابياديني بالفيروس املستجد. ولم يسلم أيضا الدوري 
اإلجنليزي من الوباء املتفشي، حيث أعلن نادي أرسنال إصابه مدربه مايكل أرتيتا بالكورونا، وحلق 

به كالوم هودسون أودي مهاجم فريق تشيلسي. 

الفاعليات  تعليق كافة  فيروس كورونا  استطاع 
الدول  مع  أعلنت  حيث  العالم  حول  الرياضية 
املالعب خوفا من  داخل  رياضي  أي نشاط  إيقاف 
انتشار كورونا وذلك سرد سريع ملعظم األنشطة 

التي مت ايقافها.
توصية جديدة من »فيفا« بسبب فيروس كورونا

لعب  بعدم  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أوصى 
كان  الذي  الدولي  التوقف  خالل  دولية  مباريات 

مقررا له شهري مارس/ اجلاري وأبريل املقبل.
من  الالعبني  استدعاء  قواعد  إلغاء  الفيفا  وقرر 
فيروس  تفشي  بسبب  وذلك  للشهرين،  األندية 

كورونا عامليا.
وقال بيان صادر عن فيفا: “املوقف يتطور سريعا 
وضعها  مت  السفر  حول  والقيود  العالم،  حول 

للوقاية من الفيروس«.
وتابع “فيفا يتفهم أن إقامة املباريات حتت الظروف 
اجلارية ال يشكل فقط مخاطرة صحية، بل أيضا 
يضر مببدأ تكافؤ الفرص حيث لن تتمكن الفرق 

بالدفع بأفضل تشكيالتها«.
املباريات  كل  بتأجيل  بيانه  في  فيفا  وأوصى 
بدوره  أجل  أن  بعد  الشهرين،  هذين  في  الدولية 
وأمريكا  آسيا  قارتي  في  العالم  كأس  تصفيات 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وأوضح  اجلنوبية. 
مواعيد  في  املباريات  تلك  للعب  طرق  يدرس  أنه 

الحقة.
وصنفت منظمة الصحة العاملية يوم 11 مارس 
مرض فيروس كورونا “جائحة” )وباء عاملي(، مؤكدة 
أن أرقام اإلصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن 

قلقها من احتمال تزايد املصابني بشكل كبير.
إلى  ميتد  قد  اإلجنليزي  الدوري  بطولة  تعليق 

سبتمبر املقبل
يواجه الدوري اإلجنليزي لكرة القدم خطر التأجيل 
املتفشي  كورونا  فيروس  بسبب  أطول  لفترة 
والذي أدى تأجيل املسابقة حتى الرابع من أبريل 

املقبل.
البريطانية  إندبندنت”  “ذي  صحيفة  وأوضحت 
مباريات  أن  هويتها  تذكر  لم  مصادر  عن  نقال 
الدوري اإلجنليزي قد تتأجل لفترة أطول قد تصل 

الى سبتمبر املقبل. 
النشاط  تعليق  يعلن..  املصري  الكرة  احتاد 

الكروى ملدة 15 يوًما
أعلن احتاد الكرة املصري، تعليق نشاط كرة القدم 
اإلثنني  يوم  من  اعتبارًا  يوًما   15 ملدة  مصر  في 
فيروس  ضد  احترازي  كإجراء  مارس،   16 املوافق 

كورونا.
املصري،  الكرة  احتاد  لبيان مقتضب نشره  ووفًقا 
الوزارة  مجلس  رئيس  توجيهات  على  بناء  فإنه 
تقرر  فإنه  مصر،  في  والرياضة  الشباب  ووزير 

تعليق النشاط الكروي.
على  بناء  أيًضا  جاء  القرار  أن  البيان  وأوضح 
الكرة  احتاد  في  الطبية  اللجنة  من  توصيات 
درجات  جميع  على  القرار  ويسري  املصري. 

املسابقات احمللية وجميع األعمار السنية.
اجلدير بالذكر، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
إيقاف  صحفي،  مؤمتر  في  أعلن  قد  كان  الوزراء 
النشاط ملدة 15 يوًما جلميع األنشطة الرياضية.

والهولندي  واإلسباني  اإليطالي  الدوري  إيقاف 
واألملاني والفرنسي

بتعليق  قرارا  اتخذ  من  أول  هي  إيطاليا  كانت 
األحداث الرياضية، ثم تبعها كافة الدول األوروبية 
اإلسباني  الدوري  مسابقات  حيث  الكبري 
والهولندي واألملاني والفرنسي وآخرهم اإلجنليزي.

كذلك القت البطوالت القارية واملنافسات الدولية 
األخرى ذات املصير، حيث قرر االحتاد األوروبي لكرة 
القدم “يويفا” تأجيل مباريات األسبوع املقبل من 
دور الـ16 لدوري األبطال والدوري األوروبي، على أن 
كافة  مستقبل  ملناقشة  املقبل  الثالثاء  يجتمع 

بطوالته مبا فيها منافسة يورو 2٠2٠.

تعليق معظم الفاعليات الريا�صية حول 

العامل... وال�صبب “كورونا”
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بداية احلمل
تفيد العديد من النساء أنه وفي بداية احلمل ظهرت لديهن 
شائعة  ظاهرة  وهي  واللثة.  االسنان  في  مفرطة  حساسية 
رغم عدم التطرق إليها كثيراً. اذ أن حساسية األسنان واللثة 
تنبع من كمية الهرمونات في اجلسم وبسبب زيادة تدفق الدم 

خالل هذه الفترة. 

مراحل احلمل املتقدمة
من املهم جداً عدم إهمال صحة األسنان والعالج خالل فترة 
أكثر  واللثة  األسنان  تكون  بالذات  الفترة  بهذه  ألنه  احلمل 
اللثة واحلساسية  نزيف  حساسية ومعرضة لألمراض، مثل: 
“مرض  املسمى  املرض  أعراض  من  جزء  هي  والتي  والليونة 
الهرمونات في  افراز  وقد تتسبب كثرة  احلامل”.  للمرأة  اللثة 
ملنع  واستجابته  اجلسم  عمل  بإعاقة  احلوامل  بعض  أجساد 
تشكل طبقة البالك )اللويحات- وهي عبارة عن طبقة بيضاء 
على  التي  البكتيريا(  من  مختلفة  مجموعة  وحتوي  مصفرة 

االسنان ومن هنا تنبع املشاكل في اللثة.
تعاني بعض النساء احلوامل من غثيان الصباح وال يستطعن 
على  األمر  هذا  يشجع  قد  ألنه  بالفرشاة  االسنان  تنظيف 
التقيؤ. وفي هذه احلالة حاولي تغيير معجون األسنان او ايجاد 

غسول فم مناسب والذي قد يقلل من احلاجة الى التقيؤ.
عند التقيؤ يخرج احلمض الذي يؤذي طبقة املينا املوجودة على 
بعد  باملاء  الفم  تنظيف  من  تأكدي  لذا،   .)Enamel( االسنان 
التقيؤ مباشرة وبعد ساعة ايضاً، نظفي أسنانك بالفرشاة 

بلطف حتى ال تلحقي ضرر إضافي مبينا السن. 
كل  وبني  حامل  انك  صحيح  اذ  احللوة،  األطعمة  من  احذري 
الرغبات هناك رغبة ملحة لألطعمة احللوة وال ميكن السيطرة 
في  السكر  تركيز  أن  اإلعتبار  بعني  األخذ  يجب  ولكن  عليها 
الفم يسبب تسوس األسنان. وتذكري أن احلفاظ على االسنان 

مهم جداً اذ تشير بعض الدراسات 
الى  يؤدي  قد  اللثة  التهاب  ان  الى 

الوالدة املبكرة.
خالل  من  يومياً  بأسنانك  اعتني 
تنظيفها بالفرشاة واخليط الطبي 
بني  املوجودة  الفراغات  لتنظيف 
غسول  الى  باالضافة  االسنان. 

الفم اليومي املناسب. 
عالج  جتنب  املفضل  من  عادة 
األسنان في األشهر الثالثة األولى من احلمل، اذ قد توجد بعض 
الطبيب  استشارة  ويجب  باجلنني.  تضر  قد  التي  العالجات 

وأخصائية االسنان حول هذه العالجات.  
وألم بحاجة  اذا كنت تعانني من مشكلة طارئة وملحة  أما 
الى عالج، فتوجهي الجراء الفحوصات ولكن من املهم ابالغ 
الطبيب واألخصائي بأنك حامل الرشادك حول أي عالج مالئم 

ومناسب اخلضوع له خالل هذه املرحلة.

صحة االسنان اثناء احلمل

هل اقرتب العلماء من لقاح م�صاد لكورونا؟

فريق  أبحاث  توصلت 
األمريكان  العلماء  من 
نتائج قد تقود  إلى  واألملان 
مضاد  لقاح  إلى  قريباً 
املستجد  كورونا  لفيروس 
أظهرت  فقد  )كوفيد-19(. 
جتارب مختبرية أن األجسام 
املضادة التي تقوم بتحييد 
»سارس«  فيروس  نشاط 
بنفس  تقوم  أن  ميكنها 
)كوفيد-19(  لـ  التحييد 
اختراق  على  قدرته  وتعيق 
الذي  الدواء  وميتاز  اخلاليا. 
يحتوي على هذه األجسام 
عليه  موافق  بأنه  املضادة 
واألغذية  األدوية  إدارة  من 
ما يختصر من  األمريكية، 

الفترة الالزمة إلجازته.
ونُشرت الورقة البحثية للدراسة في مجلة »سل«، وسّلط العلماء أبحاثهم 
خالل  من  البشرية  للخاليا  اختراقه  وكيفية  الفيروس  سلوك  دراسة  على 

مستقبالت معينة فيها في البداية.
سياتل،  في  واشنطن  جامعة  من  واحد  بحثيان،  فريقان  األبحاث  وأجرى 
والثاني في »جيرمان برميات سنتر« وهو مركز بحثي غير ربحي متوله احلكومة 

األملانية.
سارس  لفيروس  املضادة  األجسام  على  يحتوي  الذي  املصل  جتربة  ومتت 
وكوفيد على 4 مناذج للفئران، وأظهرت النتائج أن املصل يقي من الفيروس 

بنسبة 9٠ باملائة.
وأعلنت الوكالة األوروبية لألدوية أنها تتخذ إجراءات لتسريع عملية تطوير 
وزارة  مع  تتعاون  وأنها  كوفيد-19،  فيروس  لعالج  طبية  منتجات  وطرح 

الصحة األمريكية، ومركز أبحاث تابع جلونسون أند جونسون.

التدخني يرفع خطر الإ�صابة بفريو�ض كورونا

بالفيروسات، ومنها فيروس كورونا املستجد  يرفع خطر اإلصابة  التدخني  أن  البروفيسور ميشائيل بفايفر من  حذر 
)كوفيد- 19(. وأوضح رئيس اجلمعية األملانية لطب الرئة أن التدخني يُضعف القوى املناعية للشعب الهوائية، ومن ثم 

ال جتد الفيروسات صعوبة في مهاجمة اجلهاز التنفسي.
وبسبب التدخني يتخذ املرض - في حال اإلصابة به - مساراً 
شديداً يهدد احلياة، لذا ينبغي اإلقالع عن التدخني كإجراء 

احترازي من أجل احلد من خطر اإلصابة بفيروس كورونا.
االلتزام  أيضاً  ينبغي  التدخني  عن  اإلقالع  جانب  وإلى 
باالشتراطات الصحية العامة؛ حيث ينبغي غسل اليدين 
مع  منتظم،  بشكل  ثانية   2٠ عن  تقل  ال  ملدة  بالصابون 
أيضاً،  اليد  وظهر  األصابع  بني  الفراغات  تنظيف  مراعاة 

فضالً عن جتنب التجمعات البشرية بقدر املستطاع.
واحلمى  احللق  آالم  في  أعراضه  تتمثل  والذي  الكورونا،  بفيروس  اإلصابة  في  االشتباه  فور  الطبيب  استشارة  ويجب 

والسعال والرشح والصداع واإلعياء الشديد وآالم األطراف ومشاكل التنفس مثل ِقصر النفس وضيق التنفس.

كيف حتمي نف�صك من كورونا واأنت يف 

مطعم؟

املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  استمرار  من  القلق  يتزايد 
إلغاء  ويتم  دولة،  أكثر من 1٠٠  إلى  امتداده  بعد  )كوفيد-19( 
فعاليات إقليمية وعاملية عديدة بسببه. وتعتبر جميع األماكن 
أكثر  من  العائمة  السفن  مطاعم  وخاصة  املغلقة  العامة 
أماكن انتشار العدوى. لكن ال يعني ذلك أن تقيد حركتك، وإمنا 

اتباع احلذر وطرق الوقاية. إليك أهم النصائح الوقائية اخلاصة بتناول العشاء في مطعم:
* ال جتّرب مطعماً جديداً ال تعرف مستوى نظافته. وميكنك مراجعة تقييم املطعم على مواقع اإلنترنت املتخصصة، 

الختيار مكان قليل الزحام، ومشهود له بالنظافة.
* جتّنب مطاعم البوفيه املفتوح، ألن الفيروس ينتقل عبر رذاذ السوائل املتساقطة من اآلخرين.

لتأتي  املطعم  على  متّر  أن  األفضل  بيتك  داخل  املطعم  أكل  تناول  تعتزم  كنت  إذا  للمنزل،  الطعام  توصيل  جتّنب   *
بالطعام بنفسك.

* ال ينبغي أن تقلق من أطعمة معينة، ما ينبغي أن تتأّكد منه هو مستوى نظافة املطعم.
* جتّنب تناول العشاء مع مجموعات كبيرة، تقليل العدد يقّلل اخلطر.

نعا�ض طفلك يف 

املدر�صة... تعّرف 

على الأ�صباب

أوقات  في  الطفل  نعاس  فرط  يكون  أن  ميكن  احلاالت،  بعض  في 
النهار وخاصة وقت املدرسة، عالمة على وجود مشكلة أخرى غير 

متعلقة بقلة نوم الطفل، مبا في ذلك:
- اآلثار اجلانبية لألدوية: العديد من األدوية، مبا في ذلك أدوية البرد 
من  املوصوفة  واألدوية  طبية،  وصفة  بدون  املتاحة  واحلساسية 
نقص  واضطراب  املراهقة(،  فترة  )في  االكتئاب  لعالج  الطبيب 

االنتباه وفرط النشاط، ميكن أن تعكر صفو النوم.
- األرق أو اضطرابات الساعة البيولوجية: إذا كان ابنك املراهق لديه 
صعوبة في النوم أو البقاء نائماً، فمن املرجح أن يقاوم النعاس أثناء 

النهار.
كبيرة هي عالمة شائعة  بدرجة  قلته  أو  النوم  كثرة  االكتئاب:   -

لالكتئاب.
- انقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم عند ارتخاء عضالت احلنجرة 
األنف  خالل  من  بحرية  التحرك  من  الهواء  منع  يتم  النوم:  أثناء 
والقصبة الهوائية، وهذا ميكن أن يعيق التنفس ويحدث اضطراب 
النوم. قد تالحظ شخير املراهق بصوت عال أو توقف متقطع في 

التنفس، غالبا ما يليه الشخير باستمرار.
- متالزمة متلمل الساقني: تؤدي هذه احلالة املرضية إلى اإلحساس 
الساقني،  لتحريك  تقاوم  ال  ملحة  ورغبة  الساقني،  في  بالزحف 
الراحة  عدم  إن  الفراش.  إلى  الذهاب  من  وجيزة  فترة  بعد  غالبا 
النوم  احلس:  فقدان   - النوم.  اضطراب  إلى  تؤدي  أن  ميكن  واحلركة 
يكون عالمة  أن  ميكن  لفترات قصيرة،  عادة  النهار،  املفاجئ خالل 
على فقدان احلس. ميكن أن حتدث نوبات فقدان احلس في أي وقت، 
حتى في منتصف محادثة مع أحد األشخاص، كما أن حدوث نوبات 
مفاجئة من ضعف العضالت كرد فعل على مشاعر مثل الضحك 
قلقا  كنت  إذا  أيضاً.  املمكنة  األمور  من  هي  واملفاجأة  والغضب 
الطبيب،  فاستشر  نومه،  عادات  أو  النهار  في  ابنك  نعاس  بشأن 
وإذا كان ابنك املراهق مكتئباً أو يعاني من اضطراب النوم، فيمكن 

للعالج املناسب أن يساعد في النوم بهدوء.
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عامل ال�صحك

	 نظرية أرشميدس:
سأل املعلم التلميذ: كان املعلم أرشميدس 
وجدتها!  وجدتها!  صرخ:  عندما  احلمام  في 

فماذا وجد؟
التلميذ: »الصابونة يا معلمي«! 

	 التزحلق:
فوضع  احلرب،  ميدان  إلى  ذاهباً  جحا  كان 
على رأسه زيتاً كثيراً، فسأله الضابط: »ملاذا 

وضعت كل هذا الزيت على رأسك ياجحا؟«
فأجاب: »حتى إذا سقطت قنبلة على رأسي 

تزحلقت«!
	 الرفق باحليوان:

أن  إلى  تطمئن  أن  تستطيع  لوالده:  االبن 
ابنك عطوف على احليوانات.

الوالد: كيف؟ 
في  العذاب  من  فأراً  أنقذت  »لقد  االبن: 

املصيدة التي نصبتها أمي له في املطبخ«.
	 ما قيمة اإليجار؟

لي  قال  رجل  البارحة  قابلني  »لقد  األول؛ 
كلمتني فارغتني« 

تعرف  »وهل  مسكن:  على  احلائر  صديقه 
قيمة إيجارهما؟«!

اأيهما اأكرث احرتامًا 

لقواعد املرور؟

أسفرت الدراسات التي أجراها رجال املرور في 
الرجل  املرأة أفضل سلوكاً من  أن  أملانيا عن 
البالغني  الرجال  وأن  السيارات،  قيادة  في 
من العمر 2٠ عاماً فأكثر، تسببوا في وقوع 
تسببت  عما  تزيد  بنسبة  السيارات  حوادث 

فيها النساء مرتني أو ثالث مرات في العام.

رقم قيا�صي عاملي يف 

القاء النكات!

ظل األمريكي ت. ر. بینکر يلقي النكات ملدة 
48 ساعة ونصف الساعة، بصورة متواصلة 
نيويورك.     في  الناس  من  كبير  عدد  في 
وتعتبر هذه املدة رقماً قياسياً في هذا اجملال 

في العالم.
ثم صرح بینکر: »بأن أضحاك الناس عمل جاد 
وشاق، ويحتاج إلى جهد كبير، فليس هناك 

عمل أصعب من إضحاك إنسان بائس«.

اأ�صل الكالم: حتتك بتتك

في اللغة القبطية القدمية: اللحمة اسمها 
اسمه  واجلزار  بات،  اسمه  والعظم  حات، 
صانع  على  اآلن  اقتصرت  ولكنها  حاتي. 

الكباب والكفتة. 
بأنه  األكل،  سريع  الشخص  نصف  ونحن 
نزل على الطعام »حتتك بتتك«.. أي إنه أكل 

اللحم والعظم.

اأجبية
اليومية  صلوات  السبع  يضم  كتاب 
وصلوات  باكر،  صالة  وتشمل:  )باملزامير(، 
والتاسعة  والسادسة  الثالثة  الساعات 
واحلادية عشرة )الغروب( والنوم ونصف الليل، 
)الستار(  اضافية  خاصة  صالة  على  عالوة 

للرهبان.
وكلمة »اجبية«، مصدرها من كلمة »اجب« 

وتعني بالقبطية »ساعة«.

ارمها يف النار

الكبير  الكاتب  الى  شاب  روائي  وجه  مرة 
سومرست موم، السؤال اآلتي: 

- هل تنصحني بان اضع ناراً أكثر في رواياتي؟
   فأجابه موم: 

- ال. بل عليك ان تفعل العكس.
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حدث أول تشخيص حلالة إصابة لفيروس كورونا  
COVID- 19 في 1 ديسمبر 2٠19 وذلك في بلدة 
ووهان Wuhan  في الصني،  وهذا الفيروس هو 
في  تسبب  الذي  الفيروس  فصيلة  نفس  من 
 Sever Acute Respiratoryوباء في   2٠٠3 عام 
 SARS فيروس  ويعد   “سارس”،     Syndrome
أخطر من الفيروس احلالي حيث تبلغ احتماالت 

الوفاة بسبب هذا الفيروس 1٠% من املصابني. 
COVID-19 جينيا وبنسبة 9٠  ويشابه فيروس 
% فيروس الكورونا الذي يصيب اخلفافيش، وفي 
العموم فان فصيلة فيروسات الكورونا تصيب 
الثدييات والطيور ومت اكتشافها في الستينيات 
ومت تسميتها باسم الكورونا ألنها متتلك بروزات 
سطحية جتعلها تبدو في شكل التاج امللكي 

حتت اجملهر اإللكتروني. 
 في اإلنسان تسبب فيروسات فصيلة الكورونا 
بني  تتراوح  التنفسي  اجلهاز  في  مشاكل 
احتمالية  إلي  البرد  نزالت  في  كما  البسيطة 

حدوث الوفاة كما في حالة :  
فيروس سارس حيث نسبة الوفاة %1٠

 فيروس  COVID- 19 حيث نسبة الوفاة حوالي 

 %3
إحصائيات: 

 19-COVID الكورونا  بفيروس  املصابني  عدد 
ألفا منهم   9٠ قارب على  2 مارس 2٠2٠  حتى 
9٠ % في الصني وحدها، والباقي موزع علي 67 
دولة منهم مصرنا العزيزة، وظل عدد املصابني 
في األسابيع األولى يتضاعف كل أسبوع حتى 
للمرض  ظهور  أول  وفي  املرض  مالحقة  متت 
كانت ثلثي احلاالت املصابة متعلقة بسوق لبيع 
االطعمة البحرية واحليوانات احلية مبدينة ووهان 
األولى  للحاالت  العدوي  أن  وبعتقد  بالصني 
العدوى  توالت  إلى اإلنسان ثم  متت من احليوان 

وأصبحت من اإلنسان إلى اإلنسان.  

ونسبة الوفيات من هذا املرض وكما ذكرنا أقل 
من 4% من املصابني به؛ فقد بلغت حاالت الوفاة 
الصني  من  معظمهم  حالة  آالف   3 حوالي 
متوسط  أن  أي  دولة   67 في  حالة   12٠ وفقط 
حالتني  أشهر  ثالثة  في  األخرى  الدول  نصيب 
لكل دولة تقريًبا ولذلك قلت وأصر أن اخلوف من 

فيروس كورونا هو خوف مبالغ فيه جدا.  
طريقة العدوى:

لطريقة  مشابهة  بالفيروس  العدوى  طريقة 
طريق  عن  وذلك  االنفلونزا  بفيروس  العدوي 
الرزاز املنبعث من اجلهاز التنفسي ملرضي ذلك 
عن  أو  العطس  أو  الكحة  أثناء  في  الفيروس 
باليد  الرزاز  بهذا  طريق مالمسة سطح ملوث 
ثم مالمسة اليد للعني أو األنف أو الفم، وفي 
العموم فان الفيروس يبقي خارج جسم املريض 
والشخص  أيام   9 حوالي  العدوى  لنقل  قابال 
يبلغ  لعدد  لغيره  العدوي  في  يتسبب  املصاب 
يصاب  أن  أيضا  وميكن  أشخاص  أربعة  أو  ثالثة 
شخص   من  مباشر  غير  تعرض  عبر  اإلنسان 
وبشكل  الكورونا  ملريض  تعرض  قد  سليم 
ساهموا  أفراد  أربعة  حتي   يشمل  متسلسل 

في نقل الفيروس . 
 5 حوالي  تبلغ  الفيروس  لهذا  احلضانة  وفترة 
أيام وبحد أقصي 14 يوما وعليه فالبد من حجز 

املشتبه في إصابتهم ملدة أسبوعني 
حوالي  بعد  يحدث  اهلل  قدر  ال  الوفاة  وحدوث 
وقد  اإلصابة  بداية  من  يوما   4٠ الى  أيام   6 من 
لوحظ أن 8٠% من حاالت الوفاة حتدث في الفئة 
العمرية فوق عمر 6٠ عاما، وغالبا في من يعاني 
القلب  أمراض  مثل  أخرى  أمراض  من  منهم 
والسكر، بينما نسبة الوفاة في الفئة العمرية 
توجد  وال  املائة فقط،  في  عاما نصف   5٠ حتت 

حاالت وفاة في األطفال دون العاشرة. 
أعراض اإلصابة: 

أية  عليها  تظهر  ال  اإلصابة  حاالت  فبعض 
أعراض ولكن معظم احلاالت تعاني من أعراض 
أو أعراض شديدة  طفيفة في 8٠% من احلاالت 
الرئوي  االلتهاب  -مثل  احلاالت  من   %14 في 

-والباقي حاالت حرجة قد تؤدي إلى الوفاة. 
وميكن  اإلنفلونزا  أعراض  متاثل  املرض  وأعراض   

تقسيمها إلى نوعني: 
احلرارة  درجة  في  ارتفاع  وهي  1-أعراض شائعة 

ونهجان وكحة جافة أو مصحوبة ببلغم. 
في  حرقان  وتشمل  شيوعا  أقل  أعراض   -2
العضالت  في  وألم  وتعب  وزكام  البلعوم 
وإسهال وأحيانًا فقدان الشهية وغثيان نفس. 

املضاعفات:
في  صعوبة  تشمل  فهي  املضاعفات  عن  أما 
التنفس )متالزمة تنفسية حادة( والتهاب رئوي 
الدموية  الدورة  في  حاد  وهبوط  دموي  تسمم 
أو فشل كلوي أو فشل عام في أجهزة اجلسم 

وفي حوالي 3% من احلاالت حتدث الوفاة.  
أما عن كيفية تشخيص املرض فذلك يتم عن 
 “ “مخاط  تنفسية  إفرازات  عينة  طريق فحص 
أو عينات من الدم إلثبات وجود الفيروس وتظهر 

PCR testing النتيجة بعد ساعات أو أيام
ولكن ميكن أن يتم التشخيص في حالة الشك 
في األعراض الناجتة من اإلصابة بالفيروس عن 
والتي  الرئة  على  أشعة مقطعية  طريق عمل 
تظهر شكاًل مميزًا من االلتهاب الرئوي في شكل 

عتامة تشابه الزجاج املصنفر. 
ومن املهم التأكيد على أنه وحتى االن ال يوجد 
عالج أو تطعيم ضد هذا الفيروس ولكنه يتم 
أولهما، عالج  على شيئني:  العالج  في  التركيز 
احلالة  وتقوية  حتسني  وثانيهما:  املرض،  أعراض 
سوائل  إعطائه  يجب  والذي  للمريض  العامة 

إلى  الوريد  أو عن طريق  الفم  كافية عن طريق 
ويجب  وصحية  جيدة  تغذية  تغذيته  جانب 
متاثله  وحتى  التامة  الراحة  التزام  املريض  على 
من  بعض  استخدام  وميكن  للشفاء.  متاما 
األدوية املضادة للفيروسات في العموم وأهمها 
التنفس  صعوبة  حالة  وفي   Remdesivir
مساعدة  وأجهزة  األوكسجني  يستخدم 
إال في حالة  الكورتيزول  وال يستخدم  التنفس 
 Acute Respiratory املتالزمة التنفسية احلادة
يحتاج  وقد   ،Distress Syndrome ARDS
املريض بهذا املرض لكثرة الشائعات حول املرض 

وخطورته إلي معاونة نفسية. 
فاكسني  إلى  التوصل  املنتظر  من  هوامش: 

مضاد للفيروس بعد 12 إلى 18 شهرًا.
طرق الوقاية:

وجتنب  نهائيا،  املرضي  مخالطة  عدم  يجب 
املناطق  وجتنب  املوبوءة،  األماكن  إلي  السفر 
اإلنسان  مالمسة  وعدم  أمكن،  ما  املزدحمة 
للعني واألنف أو الفم اال بعد غسل األيدي جيدا 
باملاء والصابون ملدة ال تقل عن عشرين ثانية أو 
به  الكحول  نسبة  مطهر  محلول  باستخدام 
6٠% وذلك في حالة تعذر غسل األيدي. ويجب 
خاصة  والكحة  العطس  عند  اجلميع  على 
املرضي تغطية األنف والفم جيدا ثم التخلص 
وضعها  وعدم  األغطية  من  الصحي  الفوري 
ثم يجب  أي سطح ميكن ألخر مالمسته  على 
والصابون.  باملاء  جيدا  ذلك  بعد  األيدي  غسل 
وفي حالة تعذر وجود غطاء يجب تغطية الفم 
واألنف اثناء الكحة بالكوع املثني وليس بكف 
اليد. كما يجب عدم التعامل مع األسواق التي 

تبيع احليوانات احلية خاصة األسواق الرطبة.
فباإلضافة  للمرضي  اخملالطني  حالة  في  أما 
العني  مالمسة  وعدم  املتكرر  األيدي  لغسل 
طبية  أقنعة  لبس  من  فالبد  واألنف  والفم 
ونظارات والبعد عن املريض في حالة إذا ما هم 

بالعطس أو الكحة.  
وعلى الهيئة الطبية كذلك اتخاذ كل التدابير 
أقنعة  لبس  وتشمل  أفرادها  حلماية  الالزمة 
والتخلص  جيدا  األيدي  وغسل  ونظارات  طبية 
عن  الكشف  عقب  تعقيمه  أو  اجلاونز  من 

املرضي. 
أو  للكالب  دور  أي  وجود  يثبت  لم  هوامش: 
 WHO تنصح  وال  املرض.  انتقال  في  القطط 
بلبس أقنعة طبية من قبل األشخاص العاديني. 
في  الشك  حالة  في  لألشخاص  بالنسبة  أما 
اإلصابة بذلك الفيروس فيجب قيامهم بالعزل 
الذاتي عن اجملتمع ملدة أسبوعني وعدم الذهاب 
أخرين  اختالط  لتجنب  استدعائه  بل  للطبيب 
بهم. وإبالغ وزارة الصحة ولبس األقنعة الطبية 
ترطبها  حالة  في  خاصة  باستمرار  وتغييرها 
أدواتهم  من  أي  في  األخرين  مشاركة  وعدم 
حالة  في  واألنف  الفم  وتغطية  الشخصية. 

الكحة أو العطس 
الساعة  تقوم  أن  وإلى  فانه  النهاية  وفي 
التحور  في  مستمرة  الفيروسات  فستظل 
وسيظل  النووي  حامضها  طبيعة  هي  فتلك 
وبسبب  أنه  أعتقد  ولكني  يصارعها.  اإلنسان 
سرعة التنبه إلى الذي حدث في حالة فيروس 
اهلل  بإذن  يحد  سوف  ذلك  فان  األخير  الكورونا 
من انتشاره بصورة وبائية خطيرة... وأسال اهلل 

السالمة للجميع.

فريو�ض كورونا... خوف واجب ولكنه مبالغ فيه

ا.د. ناجي اسكندر

تخفف  أن   2٠19 ميزانية  فى  أونتاريو  حكومة  قررت 
العبء الضريبى عن سكان مقاطعة أونتاريو وذلك مبنح 
يتم االستفادة منه عند  الدخل  خصم ضريبى حملدودي 
فماهي   .2٠19 عام  عن  احلالى  الضريبى  األقرار  تقدمي 
حكاية هذا اخلصم؟ وكيف يتم حسابه ومن املستفيد؟ 
 )LIFT(  وماذا تعرف عن اخلصم الضريبي املعروف بـــــ
 Low-income individuals and families وهو اختصار

 tax )LIFT( CREDIT
سؤال: ما هو احلد األقصى؟

جواب: احلد األقصى للخصم هو 85٠$ فى السنة.
سؤال: كيف يتم احلصول على هذا اخلصم؟

عن  ناجت  الدخل  كان  إذا  اخلصم  هذا  على  احلصول  يتم 
وال   ،  Employment income only املرتب  اى  العمل 
self- يحصل على هذا اخلصم اصحاب الدخل الناجت عن

. employment
هذا  على  للحصول  للدخل  األدنى  احلد  ماهو  سؤال: 

اخلصم ؟
يشترط للحصول على هذا اخلصم أال يكون الدخل أكثر 
من 3٠٠٠٠$، فاذا زاد الدخل عن هذا احلد يتم خصم %1٠ 

من الزيادة وتخصم من احلد األقصى وهو $85٠.
سؤال: هل يتم دفع هذا املبلغ نقدي ملن يستحقه؟

أونتاريو  ضريبة  لتخفيض  فقط  يستخدم  املبلغ  هذا 
نقدا  يدفع  ال  مستحقة  ضريبة  هناك  يكن  لم  فان 
واليستفيد منه ... وهو ما يعرف في الضرائب بــــــــ 

Non refundable tax credit
سؤال: هل يتأثر هذا اخلصم بدخل األسرة؟

حدود اخلصم هو دخل الفرد 3٠٠٠٠$ ولألسرة $6٠٠٠٠. 
فاذا زاد الدخل عن هذا احلد يخصم 1٠% من الزيادة.

سؤال: ما االوراق أو املستندات املطلوبة للحصول على 
هذا اخلصم؟

فعند  خاصة  مستندات  أو  طلبات  أى  لتقدمي  حاجة  ال 
وقد  اخلصم  احتساب  يتم  الضريبى  األقرار  تقدمي 
شرح  الضريبى  االقرار  أعداد  فى  املتخصص  يساعدك 

املزيد.
ويقدر  مليون   1.1 حوالى  اخلصم  هذا  من  ويستفيد 
قيمته مبايقرب من 125 مليون دوالر عن العام الضريبى 

احلالى .
كل  ليس  الضرائب  مع  التعامل  فى  تعودنا  وكما 
فكل  النتائج  نفس  حتقق  واألستقطاعات  اخلصومات 

ملف ضريبى مختلف من شخص ألخر.
 The Low-Income Individuals and Families Tax

)LIFT( Credit
 tax year, the government  2٠19  Starting with the
 is proposing to introduce a new non-refundable
 Low-income Individuals and Families Tax
 )LIFT( Credit. The LIFT Credit would eliminate
 or reduce Ontario Personal Income Tax )PIT(
 for low-income Ontario taxpayers who have

.employment income
 The proposed tax credit would be calculated as

:the lesser of
and ;85٠$

.per cent of employment income 5.٠5
 per cent 1٠ This amount would then be reduced by

:of the greater of
 Adjusted individual net income in excess of

and ;3٠,٠٠٠$
.6٠,٠٠٠$ Adjusted family net income in excess of

 The resulting amount would then be limited to the
 taxpayer’s PIT otherwise payable, excluding the

.Ontario Health Premium
 If the taxpayer has a spouse or common-law
 partner at the end of the year, the taxpayer’s
 adjusted family net income would include the

.income of that spouse or common-law partner
 People who are resident in Canada at the
 beginning of the year and resident in Ontario at
.the end of the year would be eligible for this credit
 Taxpayers who would not get this new tax relief

:would include those who have
;No Ontario PIT payable
;No employment income

 in adjusted individual net  38,5٠٠$  More than
;income

 A higher-income partner such that their adjusted
or ;68,5٠٠$ family net income is greater than

 Been in prison for more than six months during
.the year

ارشادات ضريبية

اخلصم الضريبي حملدودي الدخل... كيفية 
حسابه... ومن املستفيد منه؟

low-income individuals and families tax 
(lift) credit

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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في سفر اخلروج، األصحاح الرابع، 
اإللهي: »وحدث في  الوحي  يقول 
التقاه  الرب  ان  املنزل  في  الطريق 
فأخذت صفورة  يقتله.  ان  وطلب 
ابنها  غرلة  وقطعت  صوانة 
ومست رجليه فقالت إنك عريس 
قالت  حينئذ  عنه  فانفك  لي.  دم 
عريس دم من اجل اخلتان.«  )خروج 

4 األيات من 24 الي 26(.  
فكيف يطلب اهلل قتل موسي؟

ولكن  الشرق.  شعوب  معظم  عند  اخلتان  عرف 
العهد  هو  ديني  معنى  اليهود  عند  للختان  كان 
مع يهوه. والكتاب لم يطلق لفظ أغلف إال على 
يختتنون.  ال  كانوا  ألنهم  غالباً  الفلسطينيني 
أن  قبل  بالزواج  مرتبطاً  اخلتان  كان  فقد  وغالباً 
باخلنت،  العريس  يسمى  لذلك  ديني،  طقس  يكون 
وكذلك قالت زوجة موسى عنه »عريس دم« وبهذا 
املنطق أقنع أوالد يعقوب أهل شكيم أن يختتنوا 

قبل زواج ابنهم من دينة.  
جتئ  مشتقاتها  وكل  بالعبرانية  عريس  وكلمة 
من الفعل العبراني »خنت«. وكون أن اخلتان سابق 
إلبراهيم  أعطاه  اهلل  أن  من  فواضح  للناموس، 
املسيح  السيد  قول  أيضاً  وراجع  عهد،  كعالمة 
)يو22:7( فاليهود اعتبروا أن موسى قد شرع اخلتان. 
في  للدخول  اخلارجية  العالمة  هو  اخلتان  وكان 
عهد اهلل، فالدخول في عهد يتطلب دائماً عالمة 

خارجية )أر8:34 + تك9:15 + تك44:31(.  
ابنها  على  خافت  موسى  زوجة  صفورة  أن  يبدو 
من آالم اخلتان فرفضت ختانه ويبدو أن موسى قد 
هذا  حياة  في  ضعف  نقطة  وهذه  لها.  استجاب 
العمالق. واهلل كان ال يريد ملوسى أن يذهب لعمل 
وهو  للناموس  وواضع  الشعب  عظيم في خالص 
مخالف للناموس. وحساب اهلل يكون عسيراً على 
الذي  العظيم  فموسى  عالية.  قامته  كانت  من 
أعظم من خطايا  تكون خطيته  رأي اهلل وكلمه 
وزوجته  زوجته  أحب  فموسى  العاديني.  البشر 
كانا  بينما  الولد  ختان  عن  فامتنعا  أبنها  أحبت 
كالهما البد أن يخضعا لناموس اهلل. »من أحب أباً 
أو أماً. أكثر مني فال يستحقني« لذلك طلب اهلل 
أصاب موسى مرض  فقد  وغالباً  يقتل موسى  أن 
موسى  نبه  فقد  وغالباً  صفورة،  وخافت  شديد 
بأن السبب في غضب اهلل هو عدم ختان  زوجته 
الصبي. فقامت صفورة بختان الولد مستخدمة 

صوانة أي سكني من الصوان كعادة املصريني.
ومست صفورة رجلي موسى بغرلة الولد أي بالدم. 
موسى  افتدت  أنها  أي  لي،  دم  عريس  إنك  وقالت 

بنجاته  موسى  وكأن  ابنها  بدم 
فهي  جديد.  من  عريساً  إليها  رُّد 
الولد  بدم  موسى  مست  حينما 
وصفورة  وجنا.  املرض  عنه  إنفك 
 ،)26( آية  في  تقصده  ما  شرحت 
موسى  عاد  للولد  بختانها  أنها 
وصار  الدم.  بسبب  عريساً  لها 
العريس  بني  للعالقة  رمزاً  هذا 
صار  فاملسيح  )العروس(  وكنيسته  )املسيح( 
ولنالحظ  دم.  عريس  هو  بالدم،  لكنيسته  عريساً 
أن االمتناع عن اخلتان كاد أن يقتل موسى واملعنى 
أي نقطع منها  أن نخنت قلوبنا  أنه يجب  الروحي 
محبة اخلطية حتى تكون لنا حياة )كو2:12-1٠(. 
الطريق،  في  املنزل  في  كلها  القصة  حدثت  وقد 

املنزل هنا أي النزل أو الفندق في أثناء السفر.  
فكيف  ومقبوال،  معقوال  السيناريو  هذا  كان  وإذا 
نستطيع أن ندافع عن عزم اهلل على قتل موسى؟ 

وحتى إذا نظرنا باعتدال، فإنه يبدو غريبا جدا. 
الي  مييل  القدمي  للعهد  العبرية  اللغة  تركيب  إن 
فإن  عليه  وبناء  الثانوية،  باألسباب  اإلهتمام  عدم 
ما يسمح به اهلل، كثيرا ما يقال عنه في العهد 
قد  اهلل  كان  فإذا  فعله.  الذي  هو  أنه  القدمي، 
تعرض  او  شديد  مبرض  موسي  يصاب  بأن  سمح 
الذي يعبر به عن هذا في  خلطر ما، فإن األسلوب 
اللغة العبرية، هو أن اهلل اراد أن يقتله، فلم تكن 
احلالة مجرد أن موسي مرض وكان قريبا من املوت، 
الذي  املطلقة،  اهلل  سيادة  حالة  كانت  ولكنها 
األرض،  على  والظروف  األحداث  كل  على  يهيمن 
ولذلك لم تكن لألسباب الثانوية أهمية، بل كان 
لتفسير  كوسيلة  األسبقية  األساسي  للسبب 

األمر. 
املقدس  الكتاب  يفهم  أن  يجب  القاريء،  عزيزي 
بلغته، أي يجب أن يخضع العقل لكلمة اهلل، ال أن 
يخضع الكتاب املقدس لعقلي احملدود. نعم يجب 
فاهلل  اهلل،  كلمة  فهم  في  عقلي  استخدم  أن 
هذا  ولكن  به.  لالتصال  كأداة  العقل  هذا  وضع 
العقل يجب ان يكون خاضعا لسر اإلجنيل.  نعم 
لإلجنيل سر ال يكشفه إال روح اهلل من خالل نعمة 
مجانية منسكبة داخل قلب يتلهف شوقا وعقل 

يخضع حبا.  
املراجع 

 Bible-1
 Hard Saying of the Bible : Walter C.Kaiser-2

  Jr., Peter Davids and Manfred T.Brauch
 Interpretation of Exodus :Father Antonios–3

 .Fekry

هل حقا اراد اهلل قتل موسى؟ 
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

موجز عن عقيدة “اخلالص الشامل”
sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )110(

هذا املقال هو موجز حلوار مع أحد األخوة قال فيه 
نفكر  أن  لنا  ليس  املؤمنني  لغير  األبدي  املصير  “ان 
وهذا  اخمللوق”.  وليس  اخلالق  فيه ألنه خاص بحكم 
صحيح. فإننا غير مطالبني وغير ملزَمني أن نعرف 
ما هو املصير األبدي لغير املؤمنني.  هذا تقريباً هو 
املوقف شبه الرسمي للكنيسة، رغم أنها تصلي 
إمكانية  إلى  يشير  ذاته  حد  في  وهذا  للراقدين، 
ضاع  الذين  للخطاة  املوت  بعد  واإلميان  التوبة 

عمرهم األرضي دون أن يعرفوا الرب. 
احلجر  املقبول  أو  املطلوب  من  ليس  أيضاً،  ولكن 
عند  ربنا  رحمة  نحو  املتسعة  الرؤية  تلك  حترمي  أو 
بعض املؤمنني. فهم يؤمنون أن رحمة اهلل هي غير 
تلك  فإن  وبالتالي  أسمه-.  -تبارك  مثله  محدودة 
اهلل  أن  حتى  االتساع  من  هي  ربنا  لرحمة  الرؤية 
-وهو الراعي الصالح -لن يترك خاطئ إال وسيأتي 
به إلى حظيرة اخلراف، سواء في هذه احلياة الدنيا 
الكنيسة  تاريخ  إن  بالقول  وجدير  املوت.  بعد  أو 
على  بل  التحرمي،  هذا  مثل  يذكر  لم  األرثوذكسية 
العكس فإن كثيراً من آباء الكنيسة املعَتبرين كان 
لهم هذا اإلميان والذي ُعرِف باسم عقيدة “اخلالص 
ملَن  ُملزِمة  العقيدة غير  فإن كانت هذه  الشامل”. 
لم يستوعب هذا االتساع في مراحم الرب، إال أنها 
عقيدة ال ترفضها الكنيسة أو ترفض َمن يؤمن بها 
حيث هناك براهني لها في الكتاب املقدس، كما أن 

الصالة من أجل الراقدين في الكنيسة تدعمها.

يقول  ال  الشامل  اخلالص  أن  أخير  توضيح  يبقي 
تائبني  غير  خطاة  أو  باملسيح  مؤمنني  غير  بدخول 
إلى ملكوت السموات ولكن يقول باستمرار عمل 
املسيح  يسوع  بالرب  بشر  كل  يؤمن  حتى  اهلل 
املوت.  مخلِّصاً، وحتى يتوب كل خاطئ، حتى بعد 
وهذا ال يتعارض مع ضرورة احلساب األخير. فاخلالص 
األخير.  اليوم  في  احلساب  مع  يتعارض  ال  الشامل 
لإلنسان  وافتقاد اهلل  ورحمة  بأن حب  يقول  ولكن 
عمر  بسنوات  واحملدود  اخمللوق  الزمن  عليه  يقوى  ال 
إمكانية  يتيح  مما  الدنيا،  احلياة  هذه  في  اإلنسان 
حتدها  أن  دون  اإلنسان  وتوبة  باملسيح  اإلميان  قبول 
فإن  وبالتالي  مثله،  أبدية  اهلل  صفات  فإن  حدود. 

غفرانه غير محدود بالزمن اخمللوق. 
و قد تواردت اخلواطر التالية بخصوص هذا احلوار :

 يقول سفر الرؤيا “ورأيت باباً مفتوحاً في السماء”. 
ويقول الرب يسوع “َمن يُقِبل إليَّ ال أخرجه خارجاً”. 
األبدية  اهلل  رحمة  صفة  د  يَحُّ أن  أحد  يجرؤ  فهل 

داخل زمٍن مخلوق؟ 
املطلقة.  والقدرة  والعلم  واحملبة  األبوة  هو  إلهنا   
ملَا كان   - تبارك أسمه   - ذلك فهو  على  وتأسيساً 
لَيخلق اإلنسان لو عرف بسابق علمه أن واحداً من 
خليقته سيكون نصيبه الهالك األبدي. لذلك بذل 
أجل خالصنا ألن  اإللهي من  دمه  أبن اهلل  املسيح 
يضيع  ولن  املسيح  في  نصيب  له  سيكون  الكل 
ن دم البشر  ميراث إنسان في املسيح. فإن كنا نثمِّ

دم  يكون  باحلري  “فكم  ماء،  يصير  ال  الدم  ونقول 
املسيح، الذي بروح أزلي قدم نفسه… لكي يحمل 
نفسه”.  بذبيحة  اخلطية  لُيبِطل  كثيرين…  خطايا 
إشارة  هو  أزلي  بروح  دمه  قدم  املسيح  بأن  والقول 

قوية بأن خالصه هو بال نهاية.
األول  “اإلنسان  آدم  البشر من  إن نعمة اهلل مبيالد   
من التراب” سواء في املاضي، أو احلاضر أو املستقبل 
فباألحرى  إنسان،  لكل  ثابتاً  قد حفظها اهلل حقاً 
جداً، أن اهلل - تبارك أسمه - يحفظ أيضاً النصيب 
الثاني  امليالد  في  بشر  لكل  أعده  الذي  الصالح 
الثاني  “اإلنسان  املسيح  بيسوع  باإلميان  السماوي 
جسده  في  جمع  فاملسيح  السماء”   من  الرب 
“كإبن  البشرية كلها، وحقق في شخصه  اإللهي 
كحقائق  إنسان،  لكل  النعمة،  كمال  اإلنسان” 
الرب  شخص  في  قائمة  بل  تشيخ،  ال  الهوتية 
اإلنسان سواء كان  ينفتح لها قلب  أن  يوم  تنتظر 

احلقائق  أن هذه  ويدرك  أو غير مسيحي،  مسيحي 
املسيح  يستأمنه  حينئذ  حقيقية.  حقيقة  هي 
الذي ميأل السماء واألرض، والذي  على جسده احلي 
نه الرب في سر أسرار الكنيسة، أي سر التناول  ضمَّ
يأكل  “َمن  )اإلفخارستيا(:  ودمه  الرب  جسد  من 
جسدي ويشرب دمي يكون فيَّ وأنا أكون فيه… إن 

جسدي مأكل حق، ودمي مشرب حق”.
جوهر  تعني  الالهوت  علم  في  “حق”  لفظ  إن   
ال  جوهري  أكل  هو  فالتناول  مظهره.  ال  الشيء، 
مظهري، لذلك هو حقيقي وحق، ألنه يحوِّلنا إليه 
حلمه  من  جسمه  أعضاء  “ألننا  جسده  فنصير 
ومن عظامه”. ليس أننا لم نكن جسده قبالً حني 
جتَسد، ولكن ألننا َقِبلنا أن نكون جسده في حلظة 
إمياننا بشخص الرب. هذا من أعمق أسرار الالهوت 
وتواضعه ومحبته...  إرادته  باملسيح. فهذه  واإلميان 

فلنسبحه ونزيده علواً إلى األبد. 
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كينيا:
مقتل الزرافة 

البيضاء الوحيدة 
في العالم

شرعيني  غير  صيادون  قتل 
البيضاء  الزرافة  كينيا  في 
وأحد  العالم  في  الوحيدة 
محافظون  وقال  صغيريها. 
الزرافة  قتل  إن  البيئة  على 
مبثابة  وصغيرها  البيضاء 

»ضربة خلطوات هائلة اتخذها اجملتمع للحفاظ على األنواع النادرة«.
ويعتقد مدافعون عن حقوق البيئة، أنه رمبا يكون صغير الزرافة البيضاء األخر ما زال على قيد 

احلياة رغم الفشل في العثور عليه.
وعثر على جثتي الزرافتني هيكلني عظميني بعدما قتلهما صيادون غير شرعيني داخل محمية 

في غاريسا في شمال شرقي كينيا.
وجه  في  اجلرمية هي ضربة  هذه  للغاية.  حزين  »يوم  إنه  البيئة  عن  الدفاع  نشطاء  أحد  وقال 
التدابير التي اتخذها اجملتمع للحفاظ على األنواع النادرة ودعوة لليقظة والدعم املستمر جلهود 

احلماية«.
وأثارت هذه الزرافة البيضاء، التي كانت تعاني من حالة نادرة تسمى »االبيضاض« ناجمة عن 
عدم تصبغ خاليا اجللد، اهتماما كبيرا في عام 2٠17 عندما شوهدت للمرة األولى في احملمية 

الكينية وهي تضع طفليها.

الواليات املتحدة:
في سابقة من نوعها...مقاطعة 
تطالب اجملرمني بالتزام منازلهم 

خوفا عليهم من كورونا
أعلنت شرطة مقاطعة كينوشا األمريكية، إصدارها قرارا يدعو إلى إلغاء جميع اجلرائم في 

املقاطعة، جّراء تفشي فيروس كورونا املستجد.
صفحتها  على  األمريكية،  ويسكونسن  والية  في  كينوشا  مقاطعة  شرطة  إدارة  ودعت 
الرسمية عبر فيسبوك، دعت أي شخص يخطط الرتكاب أي جرائم إلى البقاء في منزله من 

أجل احلفاظ على سالمته.
وقالت الشرطة »بسبب القلق املتزايد من اإلصابة باإلنفلونزا أو فيروس كورونا أو أمراض أخرى، 
مت اتخاذ قرار بإلغاء جميع اجلرائم في منطقة كينوشا، ونحن غير متأكدين من موعد رفع هذا 
احلظر، ونسأل أي شخص يخطط الرتكاب أي جرائم البقاء في املنزل للحفاظ على سالمته، 

وسوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب«.
هذا  لعصيان  يخطط  شخص  أي  عن  معلومات  لديه  فرد  أي  املقاطعة  شرطة  طالبت  كما 

القرار، إبالغ الشرطة بذلك.
يوًما،   6٠ الطوارئ ملدة  براون، في وقت سابق، حالة  أوريغون، كيت  والية  وأعلنت حاكمة  هذا 

بعدما تضاعف عدد احلاالت املصابة بفيروس كورونا اجلديد في الوالية إلى 14 حالة.

إيطاليا:
قميص الشكر... لدعم األطباء في حرب كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا املستجد في إيطاليا منتصف فبراير، ومبادرات الدعم تغمر الفرق 
الطبية ملواقفها النبيلة في إنقاذ كثيرين ومحاولة حتجيم »كوفيد-19«، كان آخرها »قميص 

الشكر«.
باللون  وضع قميص  على  تقوم  اإليطالية،  العطور  بوتاى، صانعة  باوال  أطلقتها  التي  املبادرة 
التي  الدولة  أنحاء  املنازل في جميع  لكم« على شرفات  األبيض مكتوب عليه عبارة »شكراً 

تفشى فيها الفيروس وحصد أرواح 168 شخصا.
وفقا ملوقع »tpi” اإليطالي، تهدف املبادرة إلى التعبير عن االمتنان جلميع األطباء والعاملني في 
اجملال الطبي لتفانيهم في أداء واجبهم، والعمل املستمر بال كلل ليالً ونهاراً داخل املستشفيات 

حملاربة فيروس كورونا.
أخبروها  الذين  واألطباء  املمرضات  من  الرسائل  مئات  بوتاى  تلقت  الطارئة،  األيام  هذه  وفي 
رائحة  أكثر قدرة على حتمل  األقنعة، أصبحوا  التي كانوا يضعونها حتت  العطور  أنه بفضل 

الكلورهكسيدين )مضاد جرثومي( واملطهرات األخرى التي يستخدمونها في املستشفيات.
من هذه الرسائل جاءت لبوتاى فكرة احلملة التي أطلقتها على شبكات التواصل االجتماعي 
الوباء”،  “بفضلكم سنفعلها #grazieavoicelafaremo” لتشكر “مالئكة  مبشاركة هاشتاق 
كما أطلقت هي عليهم. وتهدى هذه املبادرة البسيطة التي تقوم على تعليق قميص أبيض 
بسيط أو أي قطعة قماش خارج الشرفات والنوافذ، مع كلمة “شكراً” جلميع موظفي الرعاية 

الصحية الذين يكافحون بال هوادة في وحدات العناية املركزة باملستشفيات اإليطالية.

عامل بال حدود21

فرنسا:
ألوان ومعان!

اإليطالي »چان  النهضة  باريس معرض لفنان وفيلسوف عصر  الكوجنريه في  أقيم في قصر 
چیوتو« يضم أكثر من ثالثني لوحة من أشهر أعماله التي أطلق عليها اسم )الرسم والصوفية(.
وقد استخدم چیوتو األلوان في هذه اللوحات للتعبير عن املعاني اخملتلفة، فاألحمر تعبر عن 
األلم واألخضر عن الشباب األبدي. أما البرتقالي فهو یرمز للسيد املسيح.. ويضم املعرض إلى 

جانب هذه اللوحات مجموعة من الصور الشخصية )البورترية( لعدد من القديسني. 
ومن املعروف أن جيوتو مصور ومهندس معماري إيطالي وتوفي في عام 1227 وإليه يرجع الفضل 
الفرنسي  القوطي  بالفن  »چیوتو«  تأثر  وقد  هذا  احلفر.  بفن  ليلحق  التصوير  فن  نهضة  في 

واشتهر برسم األشخاص واجلماعات. وتقتني ببعض الكنائس الشهيرة عدداً من أعماله.

البرازيل:
رئيس الدولة يُعلن عن إميانه بيسوع... 

أمام 140 ألف شاب في يوم تاريخي
البرازيليني  آالف  اجتمع 
تاريخي،  يوم  في  ورئيسهم 
معلنا أن البرازيل ملك ليسوع. 
منها  اإلعالم  وسائل  وأفادت 
لم  املنظمني  أن   ،god tv
أبداً،  الرئيس  إلى  يوجهوا دعوة 
نفسه  تلقاء  من  حضر  لكنه 
التاريخي  اليوم  لهذا  ليشهد 
مسيحي  حدث  “أهم  لكونه 

في تاريخ البرازيل”.
امتد  الذي  احلدث  في  وشارك 

على 12 ساعة أكثر من 14٠ ألف مشارك في ثالثة مالعب مختلفة. كما وشاهد 1.7مليون 
البث املباشر عبر وسائل اإلعالم.

وصلى األالف، خالل هذا اللقاء، إلى يسوع متعهدين الصوم وقراءة اإلجنيل وتفعيل الصلوات. 
املدارس  في  املسيحي  والتعليم  املسيحية  اللقاءات  تفعيل  ضرورة  على  املشاركون  وشدد 

واجلامعات ونشر كلمة املسيح اخمللصة.
وحضر رئيس البالد إلى ملعب برازيليا واعتلى املنصة فأعلن عن إميانه باملسيح وبأن املسيح 
ينتمي إلى اهلل وهي ملك اهلل، فما كان من مئات آالف املشاركني إال أن صفقوا له لدقائق دون 

انقطاع.

إيران:
إيران تهدد بتدمير قبر استير وموردخاي

للحرية  األمريكية  اللجنة  تثير 
بشأن  مخاوف  الدولية  الدينية 
تفيد  التي  املؤكدة  غير  التقارير 
اجلمهورية  في  السلطات  بأن 
بتدمير  تهدد  اإليرانية،  اإلسالمية 
رداً  وموردخاي  استير  امللكة  قبر 
ترامب للسالم  الرئيس  على خطة 
في الشرق األوسط. يعتقد البعض 
أن القبر هو مكان استراحة ملكة 

العهد القدمي استير وقريبها موردخاي. كانت استير ملكة يهودية لها قصة مع امللك الفارسي 
أحشويروش، حيث يرجع لها الفضل في املساعدة في إنقاذ الشعب اليهودي من املذبحة. القبر 

هو موقع حج شهير لليهود واملسيحيني في إيران.
على الرغم من أن التقارير غير مؤكدة، فإنها لن تكون املرة األولى التي يتعرض فيها قبر استير 
وموردخاي للتهديد. كما ذكرت صحيفة »يهود برس« الصحفية التي تتخذ من بروكلني مقراً 
لها، هددت مجموعة من أعضاء »الباسيج« من جامعة أبو علي سينا بتدمير املقبرة في عام 
2٠1٠ على الرغم من أن القبر قد مت اعتباره موقع تراث وطني في عام 2٠٠8. باإلضافة إلى ذلك، 
تشير الصحافة اليهودية إلى أن السلطات في إيران قد خفضت وضع املقبرة في عام 2٠11 

وأزالت الفتة تشير إلى أنها كانت موقع حج. »قبر استير، وموردخاي«
أن يتحدثوا  بالنسبة للمسيحيني احملليني ففكرة  اليهود واملسيحيني. لكن  مهمان لكل من 
وملزيد من  أنفسهم خلطر كبير  فإنهم يعرضون  املرحلة احلساسة،  املقبرة في مثل هذه  عن 
االضطهاد«. مت استهداف العديد من املواقع املقدسة للمسيحيني واليهود على مر السنني من 

قبل املسلمني املتطرفني. ففي عام 2٠14، دمرت الدولة اإلسالمية قبر يونان في العراق.
املراقبة  العالم من حيث االضطهاد املسيحي، وفقا لقائمة  التاسعة في  املرتبة  إيران  وحتتل 

. USA   Open Doors العاملية لعام 2٠2٠ لـ
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A Liberal Member of Parlia-
ment has introduced a bill 
to legalize the possession of 
hard drugs, including heroin, 
crack cocaine, and meth. 
It is not the first time the 
Trudeau Liberals have 
opened the door to legaliz-
ing hard drugs.  At their last 
policy convention, Liberals 
overwhelmingly supported a 
call to decriminalize all illicit 
drug use in Canada.  And last year, Lib-
eral members of a Parliamentary com-
mittee put forward a recommendation 
calling on the federal government to de-
criminalize the possession of dangerous 
hard drugs.
The Liberals have already succeeded 
in legalizing Marijuana and safe injec-
tion sites. I fought against both because 
Markham residents made it very clear to 
me that they did not want drugs in the 
community. 
Markham residents continue to make it 
clear that they don’t support legalizing 
more drugs. I have heard it at the doors, 
at town halls and from correspondence. 
They know that making it easier to use 

hard drugs like heroin, crack 
cocaine and meth would 
be a disaster.  This Liberal 
policy would do nothing to 
help Canadians struggling 
with addiction.  They would 
only worsen the opioid crisis 
that is affecting urban centers 
and rural areas from coast to 
coast.
The real winners of legaliz-
ing hard drugs are criminals. 

The GTA is already suffering from gang 
wars, and this would only add fuel to the 
fire. 
While the Trudeau Liberals focus on 
making dangerous drugs more acces-
sible to Canadians, Canada’s Conser-
vatives will focus on the health and 
well-being of all Canadians, including 
helping those struggling with addiction 
through recovery and prevention.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

LIBERALS PLAN TO LEGALIzE ALL HARD 
DRUGS 

Was Lazarus knowledgeable about 
life after his departure from the 
world for 4 days? Was he able to tell 
this to people? We know that many 
Jews believed because of him and 
he was targeted to be killed because 
of this.
Before our Lord Jesus Christ raised 
Lazarus from the dead, He revealed 
Himself to Martha, saying, “I am 
the resurrection” (John 11:25). 
From what is revealed to us about 
Mary the sister of Martha, is that she 
was of a serene nature and loved the 
Lord immensely. Neither Mary nor 
Martha were specifically mentioned 
to have been at the crucifixion or 
the burial site, so it would only be 
speculative to presume any reasons 
why they may have been absent, at-
tended but not mentioned, or for any 
other unknown reason.
-Martha saith unto him, I know that 

he shall rise again in the resurrection 
at the last day. 25Jesus said unto her, 
I am the resurrection, and the life: he 
that believeth in me, though he were 
dead, yet shall he live: 26And who-
soever liveth and believeth in me 
shall never die. Believest thou this? 
27She saith unto him, Yea, Lord: I 
believe that thou art the Christ, the 
Son of God, which should come into 
the world.- (John 11:24-27).
There is no mention of any dis-
course from Lazarus regarding any 
of the four days in which he de-
parted. After Christ raised Lazarus 
from the dead, Lazarus continued 
in strong faith and later became the 
bishop of Cyprus and was eventu-
ally martyred.

Lazarus

- 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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Values-Based Living (VBL) Part Two: 
Why are your Values Important to You?

In part one of this series, we 
started by identifying our 
values - the things in life that 
are most important to us. 
In this article, we will dive 
deeper into exactly WHY 
we value the things we do. 

This might seem obvious. For 
example, I value health because 
it helps me live my life and ac-
complish my goals. Stop for a 
second and reread that sentence 
- health allows me to achieve 
my dreams. Just writing this out 
helped me realize that whenever 
things get crazy in life (as they 
often do), I need to keep health 
a priority. Because if I am not 
healthy, I cannot do anything in 
life. Therefore, because I value 
health, it would make sense 
that my actions, thoughts, 
and behaviours should be in 
keeping with those that pro-
mote health. This includes 
adequate sleep, nutrition, exer-
cise, social time, spiritual con-
nection, humour, hobbies, etc.  
Do you see what I mean? By 
reflecting	 on	 WHY	 our	 val-
ues are important to us - or 
why they are values in the 
first	place	(!),	we	can	begin	to	
consider how we can live a life 
that is in line with our values. 
Let’s try another example. One 

of your values may be family - 
spending time with those that 
you love. We all know that fam-
ily time is essential for our well-
being, but what do you do when 
work gets stressful, you have too 
many deadlines, life is hectic, 
etc? How do you balance this 
with spending time with family? 
This is where outlining WHY 
this value is important to you 
can help. You may value your 
family because they understand 
you when no one else does. 
They support you. They encour-
age you to be the best you can 
be, and they respect you during 
your friendly and not-so-friend-
ly moments. They are always 
there for me, even when life gets 
busy. Knowing this, you can 
take a step today that helps you 
get in touch with family. Perhaps 

you are too busy to spend an en-
tire day with them. Can you call 
your parents to check on them? 
Can you stop by your siblings› 
home to say hello? Can you 
send a simple text message to 
say ‹i love you› or ‹thank you›? 
Practicing this exercise allows 
us to not only realize why we 
value the things we do, but to 
also see that values are rarely - 
if ever - ‹black or white›. What 
this means is that if you value 
something, there is not nec-

essarily	 ONE	 WAY	 to	 fulfill	
this value in your life. If it is 
something that is important to 
you,	you	CAN	and	WILL	find	
a way to allow this value to 
be encompassing in your life. 
One of the nicest feelings is 
when we live according to our 
values. Even when life gets 
frustrating and tiring, acting 
and incorporating our values 
into our days makes things 
easier. If you value faith, sim-
ply lifting your heart to God can 
turn a depressing day into one 
that is slightly easier to handle. 
If you value solitude, treating 
yourself to a nice meal or warm 
bath can make all the difference. 
If you value honesty, apologiz-
ing and owning up to a mis-
take you made can be freeing.  
I encouarge you to do this activ-
ity: after idenitfying your val-
ues, find out your ‘whys’. WHY 
do you value what you do? Why 
is this important to you? In what 
ways can you act, think, feel, 
speak, behave, etc. in order to 
live according to these values? 
When you know your ‘whys’, 
you cannot be shaken. You 
can	 stand	 firm,	 knowing	 that	
regardless	of	how	difficult	life	
gets, you owe it to yourself to 
live in accordance to what you 
cherish and value. 

The federal government has just put 
forward bill C-8, a bill which seeks 
to severely restrict the practice of 
“conversion therapy” and ban it out-
right for those under eighteen. 
When people find out about this bill, 
their first reaction is usually to ask: 
“What is conversion therapy?” 
Although it was never mainstream, 
there was a time when some people 
thought that certain violent and de-
grading actions towards gay and lesbian people could turn 
them straight. This practice has taken different forms, and has 
involved castration, lobotomies, electric shock therapy, prosti-
tution, and the promotion of heterosexual pornography as a way 
to reduce or re-orient same-sex attraction. 
A common sense definition of conversion therapy based on this 
history would be: “action by a professional or pseudo-profes-
sional to compel or coerce a person to change their sexual ori-
entation or gender identity, often through violent or degrading 
means such as electric shock therapy or the forced viewing of 
heterosexual pornography.”
There has always been a lot in these types of practices to op-
pose, including and perhaps especially for people with a Chris-
tian worldview. We reject violent or degrading behaviour and 
the objectification of anyone, and we recognize that every per-
son has infinite dignity as a child of God. Christians and virtu-
ally all Canadians would oppose the dehumanizing practices 
mentioned above.  
If the government were moving to stop this form of conversa-
tion therapy, I don’t think anyone would be concerned.
But unfortunately it’s not that simple. The government’s bill 
C-8 does not use that common sense definition. Instead it de-
fines conversion therapy much more broadly as: “a practice, 
treatment or service designed to change a person’s sexual ori-
entation to heterosexual or gender identity to cisgender, or to 
repress or reduce non-heterosexual attraction or sexual behav-
iour.”
This definition no longer applies just to the things that we would 
think of as conversion therapy. It could apply the label “conver-
sion therapy” to a parent who imposes house rules that  limit 
the sexual activity of their teenagers, to a religious leader who 
encourages someone who with same-sex attraction in his or her 
congregation to live a celibate life, or to a counsellor who ad-
vises a patient not to proceed with gender reassignment surgery. 
This bill seems to contain a trick of language. It dramatically 
changes the definition of something that we all oppose, in order 
to restrict private conversations about views on sexuality, even 
between parents and their children. Is this the sort of thing that 
we want the government to be regulating? 
It is important that Canadians know about this bill and about its 
implications. As Members of Parliament, we need to hear from 
our constituents about what the impacts of this bill could be. We 
should not allow a potential trick of language to bring in restric-
tions that go far beyond what most Canadians would accept.

bill C-8

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
Never resting, never 
still. Moving silently 
from hill to hill. It does 
not walk, run or trot, 
All is cool where it is 
not. What is it?

Answer for the 
last issue:
Place the apple 
on one person›s 
head.

By: 

Philo Girgis
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