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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

السودان تنتصر للعلمانية ... توقيع إتفاق مبادئ السودان تنتصر للعلمانية ... توقيع إتفاق مبادئ 
يفصل الدين عن الدولةيفصل الدين عن الدولة

إثيوبيا تفرض إرادتها بامللء الثاني إثيوبيا تفرض إرادتها بامللء الثاني 
للخزان... ومصر ترفض فرض األمر الواقع للخزان... ومصر ترفض فرض األمر الواقع 

.. فهل تلجأ مصر للحل العسكري؟.. فهل تلجأ مصر للحل العسكري؟

الصني تفرض عقوبات على الواليات املتحدة وكنداالصني تفرض عقوبات على الواليات املتحدة وكندا
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أعداء اإلنسان ال يؤمتنوا على األوطان
ما جدوى الدين إذا لم مينحنا األخالق والضمير واإلنسانية؟، مافائدة الصالة والصوم ما جدوى الدين إذا لم مينحنا األخالق والضمير واإلنسانية؟، مافائدة الصالة والصوم 
واحلج والطقوس إذا جعلتني أشمت في موت إنسان وأقول هلك فالن أو نفقت فالنة واحلج والطقوس إذا جعلتني أشمت في موت إنسان وأقول هلك فالن أو نفقت فالنة 
؟!، ما فائدة أن يقال عني ورع وتقي وناسك وعابد وأنا أتهلل فرحاً لرحيل شخص ؟!، ما فائدة أن يقال عني ورع وتقي وناسك وعابد وأنا أتهلل فرحاً لرحيل شخص 
عن عاملنا ؟!، ماحدث بعد وفاة نوال السعداوي من سعار يشبه جتمع الضباع على عن عاملنا ؟!، ماحدث بعد وفاة نوال السعداوي من سعار يشبه جتمع الضباع على 
الفريسة اجلريحة ، كشف لنا كم الزومبي الذين يعيشون بيننا، والذين لألسف تربوا الفريسة اجلريحة ، كشف لنا كم الزومبي الذين يعيشون بيننا، والذين لألسف تربوا 
على أن الدين قسوة ، وعنف ، ودم ، وليس رحمة وسماحة وحباً، يفتخرون بحفالت على أن الدين قسوة ، وعنف ، ودم ، وليس رحمة وسماحة وحباً، يفتخرون بحفالت 
الباربيكيو التي يحلمون فيها بخصومهم وجلودهم تتساقط من الشوي والقلي الباربيكيو التي يحلمون فيها بخصومهم وجلودهم تتساقط من الشوي والقلي 
يعرض  منهما  كل  عقلني،  بني  صراع  هي  احلقيقية  الفكرية  اخلصومة  النار.  يعرض في  منهما  كل  عقلني،  بني  صراع  هي  احلقيقية  الفكرية  اخلصومة  النار.  في 

حججه باملنطق، ولذلك ليست فيها عداوة بقدر مافيها من ثراء حججه باملنطق، ولذلك ليست فيها عداوة بقدر مافيها من ثراء 
نقاش وحوار اليخصم من رصيد الود املتبادل ، لألسف إكتشفنا نقاش وحوار اليخصم من رصيد الود املتبادل ، لألسف إكتشفنا 
فجأة أن الفكر السلفي اإلخواني ليس منعدم الوطنية فقط، فجأة أن الفكر السلفي اإلخواني ليس منعدم الوطنية فقط، 
تعد  لم  اإلخوانية  أن  واملزعج  أيضاً،  اإلنسانية  منعدم  تعد لكنه  لم  اإلخوانية  أن  واملزعج  أيضاً،  اإلنسانية  منعدم  لكنه 
على  مسيطراً  مزاجاً  وصارت  وتغولت  توغلت  لكنها  على بكارنيه،  مسيطراً  مزاجاً  وصارت  وتغولت  توغلت  لكنها  بكارنيه، 
املاليني لألسف. لم يعد اإلنضمام للجماعة هو الفيصل واحملدد املاليني لألسف. لم يعد اإلنضمام للجماعة هو الفيصل واحملدد 
لم تكن له باإلخوان أي  اآلن أن جتد شخصاً  لم تكن له باإلخوان أي ، فمن العادي جداً  اآلن أن جتد شخصاً  ، فمن العادي جداً 
عالقة ، يتحدث ويسلك ويفعل إنطالقاً من هذا املزاج اإلخواني عالقة ، يتحدث ويسلك ويفعل إنطالقاً من هذا املزاج اإلخواني 
هي  هذه  اإلنسانية،  املنعدم  واألهم   ، املراوغ  العنيف  هي القاسي  هذه  اإلنسانية،  املنعدم  واألهم   ، املراوغ  العنيف  القاسي 
الكارثة، هؤالء دواعش ينتظرون اللحظة املناسبة، وإذا كانوا اآلن الكارثة، هؤالء دواعش ينتظرون اللحظة املناسبة، وإذا كانوا اآلن 
يستخدمون الكيبورد فغداً عندما حتني الفرصة سيستخدمون يستخدمون الكيبورد فغداً عندما حتني الفرصة سيستخدمون 
البوستات  مبنصة  اكتفوا  قد  اليوم  كانوا  وإذا  البوستات الكالشينكوف،  مبنصة  اكتفوا  قد  اليوم  كانوا  وإذا  الكالشينكوف، 

والتويتات، ففي الغد سيستخدمون منصات املدافع والصواريخ وحقول األلغام.والتويتات، ففي الغد سيستخدمون منصات املدافع والصواريخ وحقول األلغام.
مازالت فزاعة املوت هي سالحهم الفعال املؤثر، مازالوا يلعبون على وتر »ربنا يحشرك مازالت فزاعة املوت هي سالحهم الفعال املؤثر، مازالوا يلعبون على وتر »ربنا يحشرك 
معاها« ، »حتعرف ملا تطلع فوق في جهنم وتتشوي«، »حتعمل ايه والثعبان األقرع معاها« ، »حتعرف ملا تطلع فوق في جهنم وتتشوي«، »حتعمل ايه والثعبان األقرع 
خاللها  من  يستطيعون  التي  املرعبة  الرسائل  تلك  آخر  ...إلى  حلمك«  في  خاللها بياكل  من  يستطيعون  التي  املرعبة  الرسائل  تلك  آخر  ...إلى  حلمك«  في  بياكل 

عقولهم،  وبالتالي شلل  الناس،  قلوب  في  اخلوف  عقولهم، بث  وبالتالي شلل  الناس،  قلوب  في  اخلوف  بث 
كتبوا  وعندما  عليهم.  السيطرة  كتبوا فيستطيعون  وعندما  عليهم.  السيطرة  فيستطيعون 

السعداوي  نوال  مع  أحشر  أن  أمتنى  قلت  ذلك  السعداوي لي  نوال  مع  أحشر  أن  أمتنى  قلت  ذلك  لي 
وإنتهى  بدأ  قد  كان  الذي  احلوار  معها  وإنتهى وأستكمل  بدأ  قد  كان  الذي  احلوار  معها  وأستكمل 

ومازالت عندي الكثير من التساؤالت. ومازالت عندي الكثير من التساؤالت. 
متعة مابعدها متعة أن حتشر بحسب تعبيرهم مع متعة مابعدها متعة أن حتشر بحسب تعبيرهم مع 
مفكر أو كاتب أو مبدع أو فنان ، املدهش أن وسواس مفكر أو كاتب أو مبدع أو فنان ، املدهش أن وسواس 
تقمص دور ضابط املرور الذي يحدد إجتاهك للجنة تقمص دور ضابط املرور الذي يحدد إجتاهك للجنة 

منذ  في مصر،  البشر  يشغل معظم  وسواساً  ، صار  النار  منذ أو  في مصر،  البشر  يشغل معظم  وسواساً  ، صار  النار  أو 
سيدخل  هل  هو  فيه  سؤال  أهم  كان  الذي  الفتاوي  سيدخل كشك  هل  هو  فيه  سؤال  أهم  كان  الذي  الفتاوي  كشك 
مروراً  السعداوي  نوال  وحتى  النار؟،  أم  اجلنة  يعقوب  مروراً مجدي  السعداوي  نوال  وحتى  النار؟،  أم  اجلنة  يعقوب  مجدي 
بوحيد حامد ورفعت السعيد..الخ، هذا يستدعي إضافة مادة بوحيد حامد ورفعت السعيد..الخ، هذا يستدعي إضافة مادة 
في القانون نصها احلرفي » وإنت مال ...«، حشرية في كل شئ في القانون نصها احلرفي » وإنت مال ...«، حشرية في كل شئ 
حتى اجلنة والنار ، أنفك إجعله في وجهك فقط ال في حياتي حتى اجلنة والنار ، أنفك إجعله في وجهك فقط ال في حياتي 
وال أيضاً في مماتي ومصيري بعد املمات. ملاذا هذا الهوس مبصير وال أيضاً في مماتي ومصيري بعد املمات. ملاذا هذا الهوس مبصير 
واتت  املوت؟، كيف  بعد  املفكرين  من  وغيرها  السعداوي  واتت نوال  املوت؟، كيف  بعد  املفكرين  من  وغيرها  السعداوي  نوال 
والكاتب  للمفكر  مايحدث  في  الثقة  املهاويس  الدعاة  والكاتب هؤالء  للمفكر  مايحدث  في  الثقة  املهاويس  الدعاة  هؤالء 
احلر اخملتلف في القبر أو في اآلخرة عند احلساب؟!. إذا كان الرب احلر اخملتلف في القبر أو في اآلخرة عند احلساب؟!. إذا كان الرب 
إغتصبت  فكيف  الغيب،  يعلم  الذي  هو  إنه  قال  جالله  إغتصبت جل  فكيف  الغيب،  يعلم  الذي  هو  إنه  قال  جالله  جل 
عزيزي الشامت هذا احلق احلصري وتاجرت به وإستعملته جواز عزيزي الشامت هذا احلق احلصري وتاجرت به وإستعملته جواز 
ترجمت  التي  السعداوي  نوال  ستظل  للبشر؟،  إرهاب  وكارت  تخويف  وعصا  ترجمت مرور  التي  السعداوي  نوال  ستظل  للبشر؟،  إرهاب  وكارت  تخويف  وعصا  مرور 
كتبها لكل لغات العالم رمزاً مزعجاً للحمقى والكسالي وجتار الدين ودعاة الدم، كتبها لكل لغات العالم رمزاً مزعجاً للحمقى والكسالي وجتار الدين ودعاة الدم، 
وإذا كانت اجلنة بالصدق وعدم النفاق وشرف الكلمة فأنت يا نوال في املقدمة وفي وإذا كانت اجلنة بالصدق وعدم النفاق وشرف الكلمة فأنت يا نوال في املقدمة وفي 

أفضل مكان.أفضل مكان.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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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 خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

تقـــــــارير

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

عيادة  تقيم  يورك  منطقة 
ضخمة في »كندا وندر الند« 

العطاء لقاح كورونا
.........................................ص12

الرئيس السيسي: »محدش 
من  مياه  نقطة  ياخد  يقدر 

مصر ألنها خط أحمر«
........................................ ص11

للصالونات  تسمح  أونتاريو 
بالعمل  الرياضية  والصاالت 

في الهواء الطلق
.......................................... ص9 

األعمال  تدعم  أونتاريو 
الصغيرة  التجارية 
والسياحة وسط وباء كورونا
....................................... ص12

مصر تنجح في تعومي السفينة اجلانحة بقناة السويسمصر تنجح في تعومي السفينة اجلانحة بقناة السويس
الشحن  خلدمات  كيب«  »إنتش  شركة  كشفت 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  عبر حسابها مبوقع 
التي  جيفن«  »إيفر  العمالقة  احلاويات  سفينة  أن 

علقت في قناة السويس، أعيد تعوميها.
وألول مرة منذ جنوحها، جناح مناورات الشد التي 
استقامة  إلى  أدى  ما  قاطرات؛   10 فيها  شاركت 

السفينة في اجملرى املالحي.
إعادة تعومي السفينة اجلانحة بشكل شبه  ومتت 
قبل  أولي  لفحص  خضعت  السفينة  وأن  كامل، 

إبحارها.
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تبدو  ال  عصٍر  في  نعيُش  أننا  احلق 
لإلنسان  تقيم  ال  التي  ُمعطياته 
هيمنة  حتتله  الذي  الوزن  مقابل  وزنًا 
العاملية  والرأسمالية  املادية  املطامع 
من  يكفي  مبا  ُمبشرة  الشرسة 
خفي  استحواذ  ثمة  والتفاؤل،  األمل 
إجباري على عقول الناس وخياراتهم 
تُشير  بصورٍة  احلياة  في  الشخصية 
بأصابع االتهام نحو ُمخططات التآمر 
العظيم  اإللهي  اخمللوق  هذا  على 

لُعبة  إلى  يتحول  كي  واستعباده 
هذا  من  املُستفيدة  األنامل  حُتركها 
االستعباد مبا يتفق مع مصاحلها املادية 

بكل وسيلة، وتدمير لغة اإلنسان التي يتواصل بها 
مع ذاته ومع اآلخرين في ُمجتمعه من أولى خطوات 
تدمير  نحو  السريع  الزحف  ثم  ومن  كفرد،  تدميره 
املُفزعة  احلقيقة  هذه  ومعرفة  البشري،  امُلتمع 
ألنها  العربية،  لغتنا  على  باحلرص  ُمتشبثني  جتعلنا 
احلياة  قيد  بقائنا على  تُبقي مصباح  التي  الشعلة 
النفسي  سالمنا  من  تبقى  ما  لنا  وحتفظ  ُمضيًئا، 

والعاطفي.
إن أي انساٍن ذو عقٍل ُمتيقظ قادر على ُمالحظة ما 
حوله بعض أوجه التطور التقني التي أدت إلى تأخٍر 
للبشر  واملشاعرية  العقلية  القدرات  في  عجيب 
خالل السنوات األخيرة. ال شك أن اخلُطة بدأت قبل 
بداية  نُقطة  كان  املذكور  العام  لكن  2010م،  عام 
النهاية بدًءا من االنتكاسات امُلتمعية واالقتصادية 
الناطق  لإلنسان  املتوالية  والعاطفية  والنفسية 
ويسهل  العربي،  الربيع  ثورات  بعد  العربية  باللغة 
الثالثة  األلفية  قبل  ُولد  واٍع  عربٍي  انساٍن  كل  على 
ُمالحظة التدهور اإلنساني بعد عام 2012م، وحتديًدا 
البشرية  العقول  على  الهيمنة  رُقعة  اتساع  بعد 
طريق  عن  تعمل  التي  الذكية  الهواتف  بانتشار 
االستعانة  أو  اللغة  الستخدام  حاجة  دون  اللمس 
قيود  أو  دون حدود  الطريق  أُفسح  هنا  من  باملعرفة، 
للجهل بأن يسود العالم، وصار من السهل التالعب 
بغرائز البشر عن طريق الصورة أو الصوت أو كالهما 
والتقزمي  اللغوية دون ضوابط،  الفوضى  ت  مًعا، وعمَّ
من  مادام  وُعشاقها  باللغة  املُتخصصني  قيمة  من 
هب ودب عابًثا على مسارح مواقع التواصل بلهجاٍت 

التناسق  من  خالية  ُمفككة  هشة 
سحر  من  محرومة  والتناسب، 
بني  تُشتت  وعذوبتها،  الُفصحى 
بينهم  وتُفرق  العربية  اللغة  ناطقي 

بدل أن جتمعهم.
العوملَي  الرأسمالي  الوحش  أن  يبدو 
أرض  على  بضراوة  أهدافه  يُحقق 
وقوفنا  الصعب  ومن  العربي،  عاملنا 
كأفراد في وجهه إال مبا يحمينا كأفراد 
كما   – األغلبيَّة  مادامت  كجماعة  ال 
املصير،  بهذا  وسعيدة  ُمغيبة  يبدو- 
هذا  سطوة  من  أنفسنا  نحمي  وكي 
الطوفان ال بد وأن نُدرك بأن طوق جناتنا 
يكمن في متسكنا بلغتنا العربية وإن تعلمنا معها 

لُغاٍت أخرى. 
متسكنا بلغتنا العربية يحمينا من التحول إلى لقمة 
سائغة حتت أنياب عالم الروبوتات القادم، ذاك العالم 
الذي يُخَطُط ألن حتكمه آلة ال عقل لها وال مشاعر 
اإلنسان  وجود  من  للتخلص  طلبات  وال  رغباٍت  وال 
بكيانه الذي يدفعه للتفكير واجلموح والثورة والتمرد 
واالستغفال  واإلفقار  الظلم  أشكال  ُمختلف  على 
واالستغالل واالستعباد، حتمينا اللغة ألنها تُساعدنا 
على أن نقرأ، نقرأ كثيرًا وناُلحظ ونُفكر ومنلك زمام 
بكل  وألنها  الرفض،  أو  القبول  على  وُقدرتنا  وعينا 
وبخصوصيتنا  بإنسانيتنا  تُذكرنا  ننطقها  كلمة 
التاريخية واملكانية والزمانية، وتُذكرنا أن لنا مشاعر 
تستحق التعبير عنها بالكلمات دون خوف أو خجل، 
وال يسعنا أن ننسى بأن احترام تلك اللغة وتقديرها 
في  االنزالق  من  األمة  يحمي  الذي  األمان  ام  هو صمَّ
العربي  األديب  عنه  حتدث  الذي  والهوان  الذل  هاوية 
ُمصطفى صادق الرافعي قائالً: »ما ذلَّت لُغة شعٍب 
ت إال كان أمره في ذهاٍب وإدبار، ومن  إال ذل، وال انحطَّ
على  فرًضا  لُغته  املُستعمر  األجنبي  يفرض  هذا 
األُمة املُسَتعَمرة، ويركبهم بها ويُشعرهم عظمته 
عليهم  فيحكم  ناحيتها،  من  ويستلحقهم  فيها، 
فحبس  األول:  أما  واحد:  عمٍل  في  ثالثة  أحكاًما 
لُغتهم في لُغته سجًنا مؤبًدا، وأما الثاني: فاحلكم 
الثالث:  وأما  ونسيانًا،  محًوا  بالقتل  ماضيهم  على 
يصنعها،  التي  األغالل  في  مستقبلهم  فتقييد 

فأمرهم من بعدها ألمره تبع«. 

كي ال تنطفئ ُلغتنا 
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كاإلعصار...  مقدمات  بال  تأتي  الشرقية...  “املرأة 
دومنا  القلب  وتدخل  الصدرية...  كاالذبحة 
املرأة  نعم  والشريان..«.  الوريد  وتقفل  استئذان.. 
انهار  إذا خارت،  احملوري،  وعموده  البيت،  هي سند 
لألمام.  اجلميع  انطلق  صمدت،  وإذا  شيء،  كل 
قالها في قصيدته الشاعر حمد العصيمي، أنها 
التدمير،  يستحق  ما  كل  يدمر  الذي  كاإلعصار، 
ليعيد البناء لكل ما هو جميل علي أرض نظيفة، 
تستحق االنطالق، في الغربة، التي ال تستطيع أن 
تدعي امتالكك لشيء ما، في الغربة أنت ال متلك 

سوي حلمك. 
فاملرأة »الزوجة« في الغربة، هي الوطن احلقيقي، 
السمان:  غادة  قالت  فكما  واألوالد.  األسرة  قبل 
»افترشت الغربة، والتحفت بحبك، فوجدتني في 
وطني! اكتشف معك، طائرا نسيته قبيلتنا منذ 
اجلميع  يعاصر  الغربة،  في  الفرح«.  اسمه  دهور 
باألسرة،  قد تعصف  وحتديات كثيرة،  وحياة  بيئة 
الزوج والزوجة واألبناء، وخاصة مع ظروف كوفيد، 
والعقلية  الذهنية  الصحة  على  كثيرا  أثر  الذي 

هي  املرأة  تبقي  لكن  للكثيرين. 
سند استقرار البيت واألسرة.

بدون  بيت  أو  أسرة  توجد  ال 
داخلية،  مشاكل  أو  مناوشات، 
ليس  وآخر،  بيت  بني  الفارق  ولكن 
الكائن  هذا  املرأة،  ولكنها  الرجل، 
اجلميل الرقيق، الذي بيده استقرار 
كل شيء، فهي اكثر نضجا ذهنيا 

والصعاب.  للتحديات  وحتمال  الرجل،  من  ونفسيا 
الرجل هو األكثر عمال وتعبا وجنيا  لو كان  حتى 
للمال، سواء في مجتمعاتنا األم أو هنا في الغربة 
واملهجر، لكن السعادة، كما تعلمنا من أهالينا، 
وراحة  الصحة  في  السعادة  فقط،  مال  ليست 
وبنات  وأبناء  متفاهم  وزوج  محبة  وزوجة  البال 
مطعني مكرمني ألبائهم. قد يكون الرجل عصبيا 
أو مخنوقا أحيانا، ولكن املرأة، هذا الكائن الرقيق 
ألنها  وتسرعاته،  ثوراته  تستوعب  أن  تستطيع 

أكثر قدرة علي التحمل، والبحث عن االستقرار.
الفئة،  نفس  من  ليسوا  كلهم  الرجال  أن  وكما 
قال  فكما  للمرأة،  بالنسبة  يختلف  ال  فاحلال 
معا،  نبنت  كأشجار  النساء  إن  الغنوي:  طفيل 
متي  النساء  إن  مأكول.  املر  وبعض  املرار  منها 
ينهني عن خلق، فإنه واجب البد مفعول. وكما أن 
املرأة »حمالة آسية« فإنها أحيانا ما تكون صعبة 

املراس، وتقود البيت واألسرة لنتائج غير حميدة.
في الغربة، البيئة مختلفة، والتحديات مختلفة، 
والقوانني احلاكمة مختلفة، والبشر احمليطني، مبا 
يوجد  ما  كل  عن  مختلفني  املعارف  دائرة  فيهم 
تدفع  التي  هي  األصيلة،  واملرأة  األم.  املتمع  في 
أسرتها لالستقرار والنجاح، حتى لو كانت هناك 
أمواج من وقت آلخر. الغربة والهجرة، ليس مجرد 
مشروع أن تخرج وتسافر من بلدك األم. إن اخلروج 
للغرب هو األسهل، ولكن األصعب أن تبني أسرة 
الغرب  بريق  مع  التعامل  على  قادرة  متماسكة، 

وحتدياته. 
واألبناء،  الزوج  فاملرأة هي »رومانة ميزان األسرة«، 
أن يعني  نعم تتحمل هي املسؤولية األكبر، دون 
ذلك تهرب الرجل من املسؤولية، ألنها ذلك الكائن 
الزوج  طاقة  شحن  علي  القادر  اجلميل،  الرقيق 
واألبناء، سواء من النواحي الروحية، واحلفاظ علي 
عالقتهم باهلل، أو من حيث الصوم والصالة، أو من 

حيث جرعات احلب واحلنان التي تظهرها للجميع.
وال يجب أن يتجاهل الرجل دوره في حتقيق توازن 
املرأة الذهني، من خالل تقديره ملا تقوم واعترافه 
مبكانتها ودورها في حياته وحياة أسرته. فجمال 
في  ولكن  وجهها،  حسن  في  فقط  ليس  املرأة 
دورها في حياة أسرتها وزوجها. وقد قال إيليا أبي 
ولم  وذيلها  عجبا  الطاووس  هي  »فتاة  ماضي: 
يكن ذيال، شعرها املتهدل سعت الحتكار احلسن 
يؤمل  لم  ما  حسناء  حاولت  وكم  بأسره،  فيها 
القوم  حكيم  وأن  تذبل،  زهرة  إال  هو  وإن  وجتهل، 
يأنف أن يرى أسير طالء بعد حني سينصل، وكل 
البيض،  الناعمات  من  منمق  بوجه  يرضي  فتي 
فهو مغفل، فإذا حسن الوجه يدعي فضيلة، فإن 

جمال النفس أسمي وأفضل”.
في الغربة، من املهم أن تكتسب كل أسرة، امرأة 
وال  أسرة،  ال  ألنه  الذاتي،  التصحيح  أدوات  ورجل، 
أصدقاء مقربني، وال .. وال .. وإن يكن كالهما الرجل 
أو املرأة، لديه الرغبة واإلرادة واجلهد، للحفاظ على 
لضربات  ستتعرض  فإنها  األسرة  هذه  استقرار 
من مجتمع الغربة، الذي ال توجد 

فيه نفس قيود مجتمعا األم.  
على الرجل دائما أن يكون مدركا 
زوجته،  عند  النفس  لعزة  متاما 
كل  من  مكتفية  أنها  تظهر  في 
شيء، وليست بحاجة ألي شيء، 
فعزة النفس هي أن تنأى بزوجتك 
احترامها  من  يقلل  ما  كل  عن 
وقيمتها أمامك وأمام اآلخرين. ال تنتظر أن يقوم 
أحد بالنيابة عندك، فيما يجب أن تقوم به كمال 
مثل  جلدك  حك  »فما  الشافعي:  اإلمام  قال 
ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت حلاجة، 
زوجتك،  اغضبت  فإذا  بقدرك«.  ملعترف  فاصد 
وأن  خاطرها،  بتطيب  املبادر  أن  تكون  أن  فيجب 
تعصبت في املنزل، عليك أن تلطف األجواء. وإذا 
غضبت هي، يجب أن تتفهم وتتحمل، رمبا لديها 
أسبابها، التي لم تعلن عنها، في العمل، أو احلياة، 
خاصة وأن هذا الكائن الرقيق، مييل إلي الكتمان، 
حتي ال يحمل اآلخرين ضغوط، هم رمبا في غني 

عنها، من وجهة نظرها.
وابتسامة،  أن زوجته، دمعة  أن يدرك  الرجل  على 
سعادتها  واحلبيبة،  والصديقة  واألخت  األم  هي 
أن  يديها  في  وأسرتها،  زوجها  بسعادة  مرتبطة 
مبهرا،  حولك  من  والعالم  جميال  البيت  جتعل 
الزوج  يعشق  حني  في  بأذنيها،  زوجها  املرأة  حتب 
املقدس  الكتاب  في  جاء  فكما  بعينيه.  أمرأته 
حول املرأة الفاضلة »امرأة فاضلة من يجدها؟ ألن 
ثمنها يفوق الآللئ«. وفي رسالته ألهل كورنتوس 
الرجل ليس من دون  أن  قال بولس الرسول: »غير 
وأضاف  الرب«.  في  الرجل  دون  من  املرأة  وال  املرأة، 
النساء اخضعن  في رسالته ألهل أفسس »أيها 
لرجالكن كما للرب، ألن الرجل هو رأس املرأة، كما 
أن املسيح هو أيضا رأس الكنيسة، وهو مخلص 
كما  نساءكم  أحبوا  الرجال  أيها   .... الكنيسة. 
نفسه  وأسلم  الكنيسة  أيضا  املسيح  أحب 

ألجلها ...”.
فيك  زوجتك  حتبب  أن  آلخر،  وقت  من  املهم  من 
عبر هدية معبرة أو كلمة طيبة أو مشاركة في 
عطرة..  فسحة  أو  نشاط  أي  أو  والصالة  الصوم 
من املهم أن تقول لزوجتك من وقت آلخر أحبك يا 

زوجتي الرقيقة ...

بعيدا عن السياسة ... 
املرأة والغربة

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   »حتى أنت يا بروتس!«..   

   يالها من صرخة مدوية، أطلقها يوليوس 
قيصر! 

   صيّرت أغاني القصر والول!

   وأّرخها وليم شكسبير، تأريخاً لطعنة اخليانة، 
بكل جتّلياتها البشعة!

   وما تزال تأتي من املاضي: ُمرعبة، وأبدية.. 

   »حتى أنت يا صديق!«..

   »حتى أنت يا أخي!«..

   »حتى أنت يا زوج!«..

   »حتى أنت يا إبني!«..

   وكل خيانة غاشمة ال تفرغ من أهل خبزك!...

   إّنه ألمر مؤلم بالعمق، أن نُطعن: في 
شخصنا، في مشاعرنا، في ثقتنا، في إرادتنا، في 

آمالنا!

   يا كل بروتس في هذا اليوم، وكل أيام الشر!

   إلى متى تأتي من مستنقعات النفس اآلسنة، 
وتسترضي غوايتها اآلثمة، بكل الوسائل 

اخلسيسة، واجلبانة، ثاقباً بعنف وشراسة أجمل 
الذكريات؟!..

   إلى متى تأخذك غيبوبة الغدر املميت، إلى 
عمق هدفك الدنيء: اغتيال كل حلم، وكل ثقة، 

وكل عطاء سخي في اإلنسان؟!..

   إحذر، الشيطان الذي يشبهك، وأن تعبد ذاتك!

   إحذر...

   فالغدر يؤذيك؛ ألنه يُدينك! 

   واخلنجر يؤذيك؛ ألنه يوسم باحلقارة، جبينك!

والطعنة املنونة، تؤذيك ـ قبل أن تصل إلى قلب 
املطعون ـ؛ ألنك مُتّزق، بالنذالة، آخر ما يربطك 

باإلنسان، ويصبح إسمك مثل اللعنة!

   إحذر... 

   قبل أن تنشر نعي صداقتك الكاذبة! 

   وقبل أن تعلن موعد دفنك حياً في تراب خزيك، 
وحيداً، منبوذاً، خالداً في سجل األشرار، لطخة 

عار!

   إحذر...

   فذكرى كل اخليانات اجلارفة، لم تنته بعد!...

عـادل عطيـة

إلى كل 
بروتس...

الناس اللي في النص ! الناس اللي في النص ! 

وهو  وسعادة  فرحاً  عيناه  دمعت  من  لكل 
كان  ولو  حتي  أنتصاراً  حتقق  بالده  يري 
بسيطاً ، ولكل من وضع نصب عينيه أهله 
ووطنه وهو يفكر أو يكتب أو يتحاور ، ولكل 
من تألم وهو يري وطنه وأهله في محنة و 
ولو  للمساعدة  فرصة  له  أتيحت  لو  متني 
بالقدر اليسير ، ولكل من لم متكنه ظروفه 
ميلك  فلم  وأهله  وطنه  يساعد  أن  من 
حلم  من  ولكل   ! والصلوات  الدعاء  سوي 
مبستقبل أفضل لوطنه وأهله وأراد التقدم 
والرفعة حتي ولو أختلف مع القائمون علي 
يري  بأن  حالم  ولكل  البلد  هذا  مستقبل 
ولو كان  أهله ووطنه في أفضل حال حتي 
بعيداً عنهما ! هذا املقال لهؤالء ! نعم هذا 
املقال )للناس اللي في النص( ! هؤالء ليسوا 
علي أقصي اليسار فتجد كرههم للنظام 
سقوطه  يتمنون  يجعلهم  النظام  رأس  و 
علي  و  وأستقراره  الوطن  حساب  علي  ولو 
يريدوا   ، أرزاقهم  و  أمانهم  و  األهل  حساب 
السقوط ألي شئ و لكل شئ حتي ولو دفع 
الوطن واألهل الثمن ، أي ثمن ! علي أقصي 
خراب  يتمني  أحدهم  جتد  سيدي  اليسار 
 ! فيه  ويتشفي  السيسي  يقع  حتي  مصر 
جتده يشمت في بلده حني تقع كارثه ناسياً 
أنتقاده  بني  اليفرق   ، أهله  في  يشمت  أنه 
يشمت  أن  وبني  وأولوياته  نظام  لسياسة 
في بالده وفي كوارثها ! هذا الشخص ال يري 
أي شىء حسن يحدث ، ال يري أجنازاً ولن يري 
سوي السلبيات ويقوم بتقليل وتسفيه أي 
يقبل  ال  و  بل  عظيماً  كان  ولو  حتي  عمل 
أما   ! هذا  فكره  في  معه  األختالف  مجرد 
يطبل  من  من  فتجد  اليمني  أقصي  علي 
يعظم  و  النظام  بحمد  ويسبح  نهار  ليل 
األمور  توافه  حتي  شئ  وأي  شئ  كل  من 
يصورها كأعظم األجنازات ! يري الرئيس أله 
أو علي أقل تقدير نائباً له ، يري الوزير قديس 

يقترفون  ال  وهم  األولياء  من  الوزراء  ورئيس 
األخطاء بل وال يقتربون منها ! شعاره في 
تخطيط  سيادتك  أحفاد  )شخبطة  الدنيا 
لك  يسمح  ال   !  ) فندم  يا  للمستقبل 
باألختالف ولو أنتقدت شيئاً أو فعالً أو قراراً 
فأنت خائن وعميل و تريدها سوريا والعراق! 
ويشترك أبناء أقصي اليمني مع أبناء أقصي 
األولي   ، أساسيتني  صفتني  في  اليسار 
اآلخر  الرأي  وتسفيه  الرأي  ديكتاتورية  هي 
الشعور  هي  والثانية   ! وتخوينه  وتخويفه 
النهاية  وفي   ! املطلقة  احلقيقة  بأمتالك 
أقصي  فال   ، كالهما  بسبب  يضيع  الوطن 
اليمني يبني وطناً وال أقصي اليسار يصلح 
بلداً ! أما )الناس اللي في النص( فهي قلب 
الوطن ، هي وقوده للتقدم و قوته احلقيقية 
،  هي القلب الذي يحب ويتمني اخلير والعني 
التي تري اخلطأ وتتمني تصويبه بل وتطالب 
أن هناك أخطاء  تري  ، هي من  نهار  ليل  به 
قمع  في  أخطاء  و  األولويات  ترتيب  في 
احلريات و لكنها ال تشجع علي الثورات بل 
علي  تخشي  ألنها  األخطاء  تصحيح  تريد 
يدفعه  قد  ما  و  الثورات  قيام  من  بالدها 
الوطن واألهل نتيجة لذلك ! هؤالء هم من 
يرون  وهم  في صمت  حزناً  عيونهم  دمعت 
قناة السويس مغلقة لبضع أيام و رقصت 
القناة  قلوبهم في صمت أيضاً حني عادت 
قلوبهم  األلم  يعتصر  من  هؤالء   ! للحياة 
ويطالبون  القطار  كحادث  حادثاً  يرون  حني 
علي  حفاظاً  اخملطئ  ومحاسبة  بالتحقيق 
خلف  يقفون  من  هؤالء   ! أهلهم   أرواح 
بالدهم في املطالبة باحلقوق التاريخية في 
مياه النيل متجاهلني أي خالفات سياسية 
فالوطن واألهل أعم وأبقي ، هؤالء هم من 
عاشوا  لو  حتي  داخلهم  الوطن  يعيش 
صكوكاً  إلي  يحتاجوا  ال  هؤالء   ، خارجه 

للوطنية فهم الوطنية ذاتها !

بقلم: 
جورج موسى

ترك  بدون  البيت حتى  تركت  تعد ساندى  لم  ساندى 
املاضية  وداع على حياتها  رسالة حتى من غير نظرة 
بيوتنا  في  ربيناه  وابتلعها غول  رجعة  غير  ذهبت من 
العائلة  شجرة  في  ما  اجمل  فاكل  نروضه  لم  ولكن 
االفتراضي«  »العالم  او  االنترنت«  »عالم  اسمة 
تسامحنا معه وتركنا له زمام االمور فكان غير امني مع 
حياتنا فبعثرها لم تعود ساندى من املدرسة وقامت 
واالصدقاء  بالشرطة  امها  اتصلت  جتلس  ولم  الدنيا 
واالهل ليغيثوها فهي تعرف نية ابنتها وهدفها فلم 
يغيثها احد فكل كلمات التهدئة واملواساة لم تلمس 
قلب اميى وهى تدرك متاما انها فقدت ابنتها بال رجعة.

الشوارع  تطوف  املروحة  كالنمرة  بسيارتها  جالت 
بحياة  وتوعدها  راسها  وتقبل  جتدها  ان  امل  على 
جديدة تكون فيها صديقة بدرجة ام وليست قاضية 
وعقاب ولكن فات الوقت وبدأ االلم واجترار الذكريات 
كان  مساء  عصام  وصل  وعندما  املاضي  على  والندم 
باملال  بناه  الذى  منزله  وانهار،  انتهى  قد  شيء  كل 
على  يؤسسه  لم  والتفاهم  والصداقة  باحلب  وليس 
انكشفت  عاصفة  اول  ومع  الرمال  على  بل  الصخر 
أساساته وسقط سقوط عظيما رأى زوجته اميى في 
حالة اقرب الى املوت وحولها اختها سلوى وصديقهم 
نظرة  اميى  اليه  نظرت  اصدقاء ساندى  وبعض  اسعد 
فيها كل معانى الكراهية والغضب وقالت له بصوت 
مخنوق من البكاء ان ساندى قد تركت البيت وسافرت 
ان  بك  كان  اما  له  وقالت  ابدا  تعود  لن  وانها  بعيدا 

تغيثني وترد علّى؟ 
املرتقب  واملوعد  ومونا  اسعد  بيت  الى  نعود  واآلن 
اسعد  من  مونا  طلبت  كما  املنزل  خارج  لكليهما 
عن  بعيدا  بحرية  يتناقشوا  ان  يستطيعوا  حتى 
له  يدرى ما كانت تخباءه  ابناءهم ذهب اسعد وهوال 
تسير  سوف  االمور  ان  قلبه  وفى  ذهب  ولكنه  مونا 
الى االحسن وان لقاءهم هذا ما هو اال جلسة هادئة 
املاضية  الفترة  خالل  التوتر  شابه  الذى  الود  لوصل 

واحلب  االحترام  على  والتأكيد  النفوس  ولتصفية 
املتبادل من الطرفني ولكن ما حدث كان صادم ومؤلم 
جدا فقد بدأت مونا بترديد الكلمات املعتادة فى تلك 
املواقف التي ال اسباب لها وهى ان تلقى باللوم على 
اليه  وصلت  فيما  السبب  هو  بانه  فاتهمته  االخرين 
حتت  حياتها  لتكملة  مستعدة  غير  وانها  عالقتهما 
اوالدها  حتى  الدنيا  فى  شيء  بأي  تعتد  ال  وانها  نيرة 
هي فقط تريد ان تعيش حياتها كما يحلو لها وانها 
املنزل  لها  يترك  ان  وان علية  االنفصال  اجراءات  بدأت 
مباشر  سؤال  اسعد  سألها  وبهدوء  الوقت  هذا  في 
قالت  ثم  مونا حلظة  اخر سكتت  هل هناك شخصا 
حياتي  سأكمل  وانا  اخر  شخص  هناك  نعم  ألسعد 
معه وال يستطيع كائن من كان ان يبعدني عنه جمع 
اسعد كل شجاعته وحكمته ونظر لها نظرة عميقة 
وقال لها جنتك املزعومة صارت قبر لكى وهو غير نادم 
على فراقها اما بالنسبة لألوالد فسوف يرحلون معه 
ان يرى ما سيحدث للمزعومة امهم في  يريد  ألنه ال 
ومشكلته  ومونا  اسعد  ابن  حسام  اما  املستقبل.   
الكاتب الصحفي  ارسل له جورج  ان  مع طارق فبعد 
قرر  الشباب  وخصوصا  الناس  مشاكل  بحل  املهتم 
اراده  ملاذا  ليعرف منه  ان يتصل بجورج  بشكل قاطع 
ان يبتعد عن صديقه طارق وبعد محاوالت مستميتة 
عليه  واتصل  الشخصي  جورج  تليفون  الى  توصل 
ولكن جورج طلب من حسام ان يتواصلوا مع بعض عن 
طريق االمييل ووعده ان يرسل له امييل يشرح له بعض 
االمور التي قد تكون سبب في تغير طارق نحوه ولكن 
ان يتكلم  يريد  ان يتقابال ألنه  حسام ألح على جورج 
أي مشكلة  طارق  مع موضوع  اخر  في موضوع  معه 
ابية وامة وحتت ضغط حسام والن جورج بخبرته احس 

بالضيقة التي مير بها حسام وافق ان يقابله  
اميى  بني  املواجهة  ستكون  كيف  القادم  العدد  في 
وماذا  ملونا  مفاجآت  من  االيام  ستخبئ  وما  وعصام 

سيكشف جورج حلسام عندما يلتقيا.

الطالق في املهجر ... من السبب الطالق في املهجر ... من السبب 

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1010((
بقلم: مجدي حنني

وفاة رئيس وزراء مصر األسبق كمال اجلنزوريوفاة رئيس وزراء مصر األسبق كمال اجلنزوري
توفي رئيس وزراء مصر األسبق كمال اجلنزوري، األربعاء املاضي بعد صراع مع املرض، مبستشفى 
القوات اجلوية بالقاهرة. ولُقب اجلنزوري بوزير الفقراء والوزير املعارض ملا ظهر منه في وقت 

الذي  وعمله  الوزراء  رئاسته 
اختص برعاية محدودي الدخل. 
وقد ولد اجلنزوري  مبركز الباجور 
يناير   12 املنوفية في  مبحافظة 
الدكتوراه  على  وحصل   ،1933
جامعة  من  االقتصاد  في 
وشغل  األميركية.  ميتشغن 
اجلديد  الوادي  محافظ  منصب 
ثم محافظ بني سويف قبل أن 
يدير معهد التخطيط القومي 
للتخطيط  وزيراً  أصبح  ثم 

فنائباً لرئيس الوزراء.
تولى منصب رئيس الوزراء خالل 
 5 إلى   1996 يناير   4 من  الفترة 
امللس  ثم كلفه   ،1999 أكتوبر 

العسكري بتشكيل احلكومة في 25 نوفمبر 2011.
عام  وانتهت   1983 في  بدأت  التي  العشرينية  اخلطة  فكرة  صاحب  هو  اجلنزوري  وكمال 

2003، ثم دخلت مصر بعد 3 خطط خمسية مرحلة االنطالق.
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قصة فروزن احلقيقية

متكن هذا الفيلم اخليالي األكثر من رائع من أن يحصل على نسبة مشاهدة عالية جًدا وقد متكن 
أيًضا من احلصول على عدد كبير من اجلوائز، وقد ذكر مؤلف الفيلم أنه قد قام باستحياء هذه 
الفكرة من رواية دمناركية تُسمى )ملكة الثلج( قام بتأليفها الكاتب )هانس كريستيان أندرسن(.

تدور قصة فيلم ملكة الثلج فروزن حول أميرة صغيرة تُدعى )إلسا( وقد عاشت هذه األميرة في 
مملكة )أرانديل( وهي ذات قوة كبيرة وغير معهودة على صناعة الثلج ؛ وقد بدأ االلتفات إلى هذه 
القوة اخلارقة عندما قامت بإيذاء أختها أثناء لعبهما مًعا ، وقام والداها باالستعانة مبلك األقزام 
)انا( وهنا أخبرهم ملك األقزام بأن االبنة  من أجل أن يُعالج األخت الصغرى إللسا والتي تُدعى 
االنتباه لذلك ومحاولة السيطرة عليها جيًدا قبل  إلسا لديها قوة خارقة وغير معتادة ويجب 
أن تتطور وتسبب األذى للكثيرين من حولها ألن هذه القوة سوف تزيد معها كلما تقدمت في 

السن .
وهنا قرر والديها بأن يقوما بحجز إلسا وإغالق األبواب عليها حتى يتم تدريبها بشكل دقيق على 
كيفية السيطرة على قدرتها اخلارقة قبل أن تؤذي االخرين وتؤذي أختها الصغرى، وقد مت إغالق 
جميع األبواب على هذه األميرة الصغيرة وإبعادها عن أختها؛ وبذلك قضت إلسا حياتها مبفردها 
إذا  أذى  أو  أي سحر  إلى  تتعرض  ال  عليها حتى  أختها  دخول  ورفضت  أختها  وبعيدة عن  وحيدة 

ملستها.
واستمر الوضع على ذلك إلى أن كبرت الفتاتان وفقدا والديهما في حادثة غرق ، وبذلك ورثت إلسا 
التتويج تلتقي أختها »انا« بأمير يُدعى هانز والذي قد وقع في  العرش عن والدها، وخالل حفل 
حبها وطلب يدها ووافقت إال أن إلسا رفضت املوافقة على هذه الزيجة ، وبذلك نشبت خالفات 
قوية بني األختني ؛ وهنا قامت إلسا باستخدام قوتها وحتويل كل أجزاء اململكة إلى جليد وثلوج 
طوال العام ، ومن ثم تلوذ إلى الهروب وتقبع في جبل الشمال وتبني قصرًا خاص بها من الثلج 
منعزاًل بشكل كامل عن الناس ، ثم تقوم بصناعة رجل الثلج أوالف وبذلك حتيا حياة حرة داخل 

مملكتها اجلليدية اخلاصة دون وجود خوف من إحداث أي ضرر لألخرين .
هنا قامت »انا« بالبحث جاهدة عن أختها حتى متكنت من خالل مساعدة بعض الشخصيات 
األخرى داخل القصة في الوصول إلى إلسا، وعندما اجتمعت األختان أخيرًا، كانت إلسا ما زالت 
آنا أن تقنع إلسا بالعودة إلى  خائفة من أن تُسبب أي أذى إلى أختها، وفي إحدى األيام؛ حاولت 

اململكة مرة أخرى.
إليها  لينتقل  قصد  غير  من  انا  بضرب  إلسا  قامت  وهنا  األختني  بني  أخرى  مرة  اخلالف  ونشب 
السحر ويبدأ لون شعرها في التحول إلى اللون األبيض ويتجمد جسدها ويخبرهم ملك األقزام 
بأن قلبها قد جتمد وال ميكن أن ينصهر مرة أخرى دون وجود حب حقيقي وإال سوف تتجمد بشكل 

كامل إلى األبد.
وتتذكر إلسا أن احلب احلقيقي في حياة انا كان لهانز فتبدأ في البحث عنه والذي كان قد بدأ 
طريقه هو األخر للبحث عن انا وعندما علم مبا حدث النا توجه إلى قصر إلسا وطلب منها أن 
تذيب اجلليد الذي صنعته داخل اململكة ولكنها ذكرت له بأنها ال تعرف كيف ميكنها القيام بذلك 
وتدور معركة كبيرة تسقط إلسا خاللها مغشًيا عليها ويتم سجنها مرة أخرى داخل اململكة.

أن  يريد فقط  انا ولكنه كان  أن هانز لم يكن يحب  األحداث  ويتبني عبر  القصة  وتتطور أحداث 
يسيطر على العرش داخل اململكة ، ويقوم بحبس األختني ويدعي بأن إلسا قتلت انا، وهنا متكنت 
إلسا من الهروب وقامت بعض املعارك األخرى القوية وحينما أراد هانز قتل إلسا قامت انا بإلقاء 
، ولكن تنتهي  نفسها بينهما وجتمدت ، وحزنت إلسا لذلك حزنًا شديًدا ألن أختها قد جتمدت 
كان  الذي  احلب  أن  أخرى حيث  مرة  الذوبان  في  بدأ  انا  ألن جسد  نهاية سعيدة  القصة  أحداث 

مطلوبًا من أجل إذابة جسدها كان هو احلب احلقيقي بني األختني .

الفصول األربعة
 قسم املصريون القدماء السنة إلى 3 
فصول فقط، وكل فصل أربعة شهور.

 كان أول الفصول هو فصل »الفيضان«، 
األرض  ويروي  النيل  ماء  يرتفع  حني 
بعده  ويأتي  احملاصيل.  فتزرع  اليابسة، 
األرض  تخرج  وفيه  »اخلروج«،  فصل 

غالتها، ومتتليء اخلزائن باخلير.
ثم يأتي فصل »اجلفاف«، حني تقل مياه 
اجلميع  ويتطلع  احلقول  وتخلو  النيل، 
القلوب  ليمأل   - الفيضان  فصل  إلى 
الصغار  يحتفل  و  واخلير.  بالفرحة 

والكبار بوفاء النيل.
فأصبحت  الفصول،  زادت  أيامنا  وفي 
السنة 4 فصول: ربيع، وصيف، وخريف، 
نستقبل  وهل  اخلير؟   زاد  فهل  وشتاء، 
عطايا اهلل بالفرحة والشكر مثل أهل 

زمان الطيبني؟

البوابة رقم 4 »للمهمني فقط«!
وبأمر  املتميزين،  الناس  لبعض  بتوصية خاصة  تفتح  إنها  الناس،  لكل   4 رقم  البوابة  تفتح  ال   

مباشر من املسئولني.
 وهي ليست بوابة قصر، أو فندق، أو مطار أو معرض.

ياعزيزي القاريء، ليس ألنك لست مهماً، لكن ألنها ال تؤاخذني - بوابة   وهي لن تُفتح لك أبداً 
سجن، من سجون زمان.

فالسجون الرومانية لم يكن لها )شباك على الشارع( مثل سجون اليوم، بل كانت غرفة داخل 
غرفة داخل غرفة داخل غرفة. ويدخل السجني من باب إلى باب حتى يجتاز البوابة رقم 4 . وعلى 

كل باب أربعة جنود ! فالسجني املهم يحرسه أربعة أرابع من اجلند كما كانوا يقولون.
مساكني مساجني زمان - خاصة األبرياء - فكم في السجن من مظاليم.

رابع املستحيالت

باع  باجلار،  العيش  وحني ضاقت سبل  اإلخالص.  له كل  وأخلص  جاره،  الطيب  األعرابي  أحب     
األعرابي خيمته وناقته للوفاء بحاجة اجلار، إذ كان يحبه ويثق فيه ثقة مطلقة.

   وظل الرجل الطيب ينام الليل في العراء، بعد ضياع اخليمة. و يحمل أحماله على كتفيه، بعد 
ضياع الناقة.

   وفي ذات الوقت، إنصلح حال اجلار، وراجت جتارته، وامتألت يداه باخلير، يذهب األعرابي الطيب 
لزيارته، فأساء معاملته، ولم يذكر إحسانه.

   وأحس األعرابي الطيب أن الوفاء شيء خرافي ونوع من اخليال، مثل اخمللوقات الوهمية التي متأل 
الوفي.  واخلل  والعنقاء  الغول  ثالثة:  املستحيالت  إن   : فقال  والعنقاء.  كالغول  البسطاء  عقول 

فصار كالمه مثالً.
رابع  من  الشيء  »هذا  فيقول:  رابعأ،  مستحيالً   - يأس  حلظة  في  ـ  منا  كل  يضيف  أيامنا  وفي 

املستحيالت!«. أي أنه ال ميكن تنفيذه.
   واحلقيقة أن »اخلل الوفي« موجود، مانحسبه )رابع املستحيالت( كثيراً ما يكون ممكناً.

   ففي حياة كل منا )املستحيل الرابع( الذي استطاع أن يحققه.



Saturday, April 3, 2021 - Issue (183)السبت  ٣ ابريل 2021 - السنة الثامنة -  العدد الثالث والثمانون بعد املائة 77

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

اعداد : ادوارد يعقوب
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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.

416.889.4296416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.comsam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

خليط من التهافت والسباق احملموم على الشراء رفع متوسط سعر البيت الكندي من 
تقرير صادر عن  دوالر، حسب  ألف   100 مبقدار  املاضية  أشهر  الستة  »الفيال« خالل  نوع 

»روبرت هوج« أحد كبار خبراء العقارات في »ار بي سى«. 
وهذا يعني نسبة 15% زيادة في السعر وهي تعتبر اعلي زيادة لهذا النوع من البيوت في 

تاريخ العقارات.
ويتوقع  زيادة.  139 ألف  تورونتو سجلت  بينما  ألف   147 وحدها  »بارى«  مدينة  وسجلت 
اخلبراء استمرار هذا االجتاه في الزيادة على األقل حتى نهاية العام وان كان مبعدالت زيادة 

اقل. 
وتلعب القروض على العقارات دورا بارزا فيما يحدث في سوق العقارات نظرا النخفاض 
انصح  مازالت  األقل.  على  القادم  العام  منتصف  الي  استمراره  يتوقع  والذي  الفائدة 

املستثمرين بالشراء.

100100 ألف دوالر زيادة في متوسط  ألف دوالر زيادة في متوسط 
سعر البيتسعر البيت

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكنديةإعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
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 
أتصل بنا علي الرقم املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم 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 في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم في امتالك منزل االحالم
او البيع بافضل االسعار.. اتصل اآلن

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939
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مجلة »الصحة األمريكية«

املستشفى ليس للراحة
    إذا كنت تفكر في دخول املستشفى للراحة 
بربارة  دخلت  فاهجر فكرتك هذه. عندما  فقط، 
الصحية  العلوم  مركز  في  املسؤولة  وينتش، 
املستشفى  للتكنولوجيا،  في جامعة تكساس 
الى  الفقري، عمدت  في عمودها  التواء  أثر  على 
مفكرتها.  في  لزوارها  اليومي  العدد  تسجيل 
بني  يومياً،  شخصاً   70 هؤالء  معدل  وكان 
نشاطهم  يبدأون  ومنظفني،  وممرضني  أطباء 
التي  الستة  األيام  وخالل  صباحاً.  السابعة  في 
أمضتها هناك لم تستطع وينتش النوم نهاراً إال 

مرة وملدة ساعتني.
الطبية،  الى مجلة »نيو اجنالند«     وفي رسالة 
»املستشفيات،  القول:  الى  وينتش  خلصت 
غير  أمكنة  هي  منها،  التعليمية  خصوصاً 
صاحلة للراحة، على رغم ارتفاع مستوى العناية 
فيها. وأفضل كثيراً للمريض الذي ينشد الراحة 

أن يذهب الى فندق«.

صحيفة »وول ستريت«

مرونة أملانية
   اعتمدت ادارة مخزن أملاني نظام »الدوام املرن«. 
النظام  هذا  أن  ميونيخ  في  اخملزن  مديرو  ويقول 
املستخدمني  مينح  النه  مرضية  نتائج  اعطى 
يؤّمنوا  أن  بشرط  عملهم  ساعات  انتقاء  حرية 
ان  ولوحظ  السنة.  في  الساعات  من  أدنى  حداً 
يكثر  عندما  جميعاً  يحضرون  املستخدمني 
يدفع عمولة مبيع عالوة على  اخملزن  الزبائن، ألن 

الراتب.

رويترز

أكثر من  مليار تنزيل للعبة 
ببجي على الهواتف احملمولة 

منذ 2018

العمالقة  الصينية  التكنولوجيا  شركة  قالت 
الهواتف  على  ببجي  لعبتها  تنزيل  إن  تنسنت 
احملمولة جتاوز املليار مرة خارج الصني، ما يجعلها 
مستوى  على  جناحاً  األلعاب  أكثر  من  واحدة 

العالم.
احملمولة  الهواتف  نسخة  وهي  موبيل  وببجي 
تقاتل  التي  باتلغراوندز  نونز  آن  بلير  لعبة  من 
البعض  بعضهم  الالعبني  من  مجموعة  فيها 
حتى يبقى مقاتل واحد على قيد احلياة، وحتظى 
بنمط  يسمى  ما  إطالق  منذ  كبيرة  بشعبية 

ألعاب املعركة امللكية قبل ثالث سنوات.
وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد سبواي 
سيرفرز لشركة كيلو غيمز وكاندي كراش ساغا 
وكالهما  إنترتينمنت،  ديجيتال  كينغ  إنتاج  من 
وجتذب  نسبيا  لعبها  يسهل  التي  األلعاب  من 
تاور  سينسور  لشركة  وفقاً  عريضاً،  جمهوراً 

لتحليالت البيانات.

صحيفة ديلي ميل البريطانية

دراسة: تقليل ساعات العمل 
طريقك إلى السعادة

أجراها  دراسة  أظهرت 
جامعة  في  باحثون 
مفتاح  أن  كامبريدج 
يكمن  أن  ميكن  السعادة 
ساعات  تقليل  في 

العمل.
أولئك  الباحثون أن  ووجد 

ملشاكل  عرضة  أكثر  كانوا  وظائفهم  فقدوا  الذين 
في  شخص   5000 أسعد  لكن  العقلية،  الصحة 
االستطالع كانوا موظفني بدوام جزئي يعملون يوًما أو 

يومني في األسبوع.
كان  »لقد  البحث  قاد  الذي  بورشيل  بريندان  وقال 
املستويات  أن  افترضنا  ألننا  متوقع  غير  اكتشاًفا 
القصوى للرفاهية ستكون بني أولئك الذين يعملون 3 

أو 4 أيام في األسبوع«.
العمل  إلى  حتول  الذي  بورشيل  البروفيسور  وأوضح 
أن  اجلديدة ميكن  العمل  عادات  أن  األسبوع  في  أيام   3
حترر النساء أيًضا من القيام بـ »الغالبية العظمى من 
األطفال« من خالل  ورعاية  والتنظيف  الطهي  أعمال 
أعمال  في  للمساعدة  الوقت  من  مزيًدا  الرجال  منح 

املنزل.
يبدأ  أن  مبجرد  والسعادة  العقلية  الصحة  وتتدهور 
وفًقا  األسبوع،  في  واحد  يوم  من  أقل  العمل  الناس 
الدراسة  هذه  في  لكن  السابقة.  الفريق  ألبحاث 
فقط  واحًدا  يوًما  العمل  أن  العلماء  وجد  األخيرة، 
ومزايا  العقلية  الرفاهية  لتوفير  يكفي  األسبوع  في 
بحسب  التوظيف،  يوفرها  أن  ميكن  التي  السعادة 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مجلة »بانش« البريطانية

سبب احلمية
قالت  الوزن،  بتخفيف  يعنى  نسائي  لنادٍ  اجتماع  في 
بالنادي  االلتحاق  الى  دفعني  »الذي  ألخري:  إحداهن 
امي أضخم  »ان  بقوله:  اجليران  ابن  يهدد  ابني  سماع 

من امك«.

شبكة »سي. بي. إس«

األول منذ »لقاء األزمة«.. 
كواليس حوار األمير هاري مع 

شقيقه وليام
البريطاني  األمير  حتّدث 
شقيقه  مع  هاري 
وليام  األمير  األكبر 
منذ  األولى  للمرة 
املقابلة التي أجراها هو 
ماركل  ميجان  وزوجته 
لكن  وينفري.  أوبرا  مع 
حديث األخوين لم يكن 
قالت  حسبما  »بناء«، 

صديقة للزوجني.
إس«  بي.  »سي.  شبكة  بثتها  التي  املقابلة  وخالل 
إن  ميجان  قالت  مارس،  من  السابع  في  التلفزيونية 
عن  سأل  اسمه،  تذكر  لم  املالكة،  العائلة  أفراد  أحد 
مدى قتامة بشرة ابنها آرتشي عند والدته، بينما قال 
وإنه  تشارلز خذله  األمير  العرش  وريث  والده  إن  هاري 
شعر بأنه محاصر. وخالل احلديث، قال األمير وليام إنه 
لم يتحدث بعد إلى شقيقه لكنه ينوي القيام بذلك، 
على  عنصرية  عائلة  لسنا  »نحن  للصحفيني:  وقال 
اإلطالق«. وأوقعت مقابلة هاري وميجان النظام امللكي 
البريطاني في أكبر أزمة له منذ وفاة والدة وليام وهاري 
إن  إليزابيث  امللكة  ديانا في عام 1997. وقالت  األميرة 
إزاء  باحلزن  شعروا  البريطانية  املالكة  العائلة  أفراد 
التي مر بها حفيدها هاري وزوجته  التجارب الصعبة 
ووعدت بأن تتناول في إطار من اخلصوصية ما كشفت 

عنه ميجان من تصريحات عنصرية عن ابنهما.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة ميرور البريطانية

جتنب ارتكاب هذا اخلطأ عند شراء منزل جديد
حذر خبير عقارات من خطأ يقع فيه الكثيرون عند شراء منزل جديد ميكن 

أن يهدد خصوصيتهم ويعرضهم للسرقة.
مليون  أكثر من  ومتت مشاركته  توك،  تيك  نشره على  فيديو  وفي مقطع 
ويقف أمام منزل، محذراً  مرة، يظهر كايلي ماتيسون وهو يحمل مفتاحاً 

من فعل ذلك عند شراء منزل جديد.
مفاتيح  يحملون  وهم  صورهم  ينشرون  الكثيرين  أن  ماتيسون  وأوضح 

منازلهم اجلديدة على مواقع التواصل االجتماعي، غير مدركني من أن اللصوص واملتطفلني ميكنهم أن 
يستخدموا هذه الصور لعمل نسخ عن املفاتيح بسهولة.

وأكد ماتيسون على ضرورة التعامل مع مفتاح املنزل واملفاتيح األخرى كما يتم التعامل مع أية معلومات 
أخرى حساسة، وعدم نشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي حتت أي ظرف.

وحصل الفيديو منذ نشره على أكثر من 60 ألف إجاب واملئات من التعليقات، واقترح أحد املعلقني تغيير 
أقفال األبواب مبجرد شراء عقار جديد. وحذر آخر من نشر صور املفاتيح حتى لو لم تكن الشقوق ظاهرة، ألن 

الرموز املوجودة على املفاتيح ميكن استخدامها لعمل نسخة عنها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

صحيفة »نيويورك تاميز«

ذهب التواضع
    الرياضية النروجية غريت فايتز أشهر عداءة في العالم للمسافات الطويلة. وهي اشتهرت بتواضعها، 
وتصر على وضع جميع امليداليات الفضية والذهبية التي نالتها في أحد أدراج مطبخها. وتقول في ذلك: 

»اذا وضعت هذه األوسمة على اجلدران، فإن منظر بيتي ال يبقى طبيعياً«.

صحيفة »لو ماتان«

ساعة بحرية
احليوانات  حوض  مدخل  في  موضوعة  وهي  سمكة.  بواسطة  تعمل  ساعة  بفرنسا  نانسي  مدينة  في 
البحرية )أكواريوم( في املتحف احليواني باملدينة. للساعة میناءان، واحد يعمل بالكوارتز وآخر يتصل بخزان 
ارسال  يبلغ طولها 40 سنتيمتراً. واختصاص هذه السمكة  كبير فيه سمكة رمادية من نوع بلفيغور 
نبضات كهربائية تلتقطها ثالثة أقطاب )إلكترود( مثبتة في جوانب احلوض الذي تسبح فيه السمكة. 
فيتم تسجيل االشارات وتضخيمها وتنظيمها كي توجه رقاص الساعة وتوقت الثواني. وتتحرك العقارب 

بقوة بطارية كهربائية.
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مظاهراتمظاهرات في مونتريال للتنديد بارتفاع جرائم الكراهية  في مونتريال للتنديد بارتفاع جرائم الكراهية 

ضد اآلسيوينيضد اآلسيويني

خرج االالف من الناس الي شوارع مونتريال للتظاهر ضد العنصرية 
العنصرية  حوادث  في  الصارخ  باالرتفاع  منددين  الكراهية  وجرائم 
هذه  وجاءت   ،19  – كوفيد  وباء  بداية  منذ  لآلسيويني  املناهضة 
التظاهرات بعد أن قام أمريكي بقتل 8 أشخاص في مراكز للتدليك 

في والية جورجيا منهم 6 نساء أسيويات.
وقالت شرطة مونتريال أن أعمال الكراهية املستهدفة جتاه املتمع 
االسيوي قد زادت بنسبة خمسة مرات علي االقل خالل العام املاضي، 
وقالت السيدة ماي تشيو احدي املتظاهرات أنها مع بقية املتظاهرين 
في  النظامية  بالعنصرية  »االعتراف  كيبيك  حكومة  من  طلبوا 
ليجولت  فرانسوا  وزراء كيبيك  رئيس  رفضه  الذي  االمر  املقاطعة« 
حوادث  أن  اجلمهور  يعرف  أن  يريدوا  إنهم  املظاهرة  منظمو  وقال   –
العنف املناهضة لآلسيويني تقع ايضا في مونتريال وقالت الشرطة 
انه مت تسجيل 30 جرمية استهدفت املتمع االسيوي في عام 2020 
بينها 22 جرمية شنيعة و8 جرائم  بني شهري مارس وديسمبر من 
كراهية وإن 40% من هذه اجلرائم شملت تخريب وكتابة على اجلدران.

أونتاريو تدعم االعمال التجارية الصغيرة والسياحة وسط أونتاريو تدعم االعمال التجارية الصغيرة والسياحة وسط 
وباء كوروناوباء كورونا

املتعثرة  الصغيرة  الشركات  إن  عن  أونتاريو  حكومة  كشفت  تورنتو: 
الدوالرات  مليارات  على  احلصول  امكانية  لهما  سيتاح  السياحة  وقطاع 
التحديات  من  النجاة  علي  ملساعدتهم  االوبئة  من  االغاثة  صندوق  من 
املالية التي يواجهونها وسط وباء كورونا، وكجزء من ميزانية 2021 و2022 
كشف وزير مالية أونتاريو عن إن الشركات الصغيرة ستحصل على منحة 
ثانية تصل الى 20 الف دوالر وهذا تكرارا لبرنامج اضطرت حكومة أونتاريو 

الي تقدميه في ديسمبر املاضي عندما أغلقت املقاطعة.
تقدم  الوباء  بداية  منذ  االولى  وللمرة  دوالر،  مليار   1،7 قيمته  وبلغت 
واملتنزهات  السفر  ووكاالت  واملوتيالت  للفنادق  مماثال  دعم  ايضا  املقاطعة 
دعم  بإنشاء  احلكومة  وتقوم  الليلية،  الصيفية  واملعسكرات  املائية 
يتيح  مما  دوالر  100مليون  بقيمة  والفنادق  للسياحة  الصغيرة  لألعمال 
لتلك الشركات احلصول على مدفوعات ملرة واحدة تصل الى 20 ألف دوالر 

عام 2021.
وقال وزير مالية مقاطعة أونتاريو ان اونتاريو ستظل مكانا رائعا الكتشافها 
مشيرا الى الشعار الذي يزين لوحات قيادة السيارات في أونتاريو – وقالت 
املقاطعة، إن الشركات التي حصلت بالفعل على منحة االعمال الصغيرة 
االولية لن تكون مؤهلة للحصول على املنفعة السياحية، وان 140 ألف 
وظيفة سياحية فقدت بني فبراير 2020 وفبراير 2021، وتتوقع احلكومة ان 

يستغرق قطاع السياحة فترة أطول للتعافي.

أونتاريو متول املستشفيات بقيمة أونتاريو متول املستشفيات بقيمة 1.21.2 مليار دوالر  مليار دوالر 
ملواجهة حتديات كوروناملواجهة حتديات كورونا

دوالر من  1.2 مليار  إنها سوف تخصص  فورد عن  أعلنت حكومة  تورنتو: 
املالية  املصاعب  على  للتغلب  املقاطعة  التمويل ملساعدة مستشفيات 
بيان »إن املستشفيات كانت في  وباء كورونا، وقال فورد في  الناجمة عن 
والضعفاء،  للمرضي  ممتازة  رعاية  توفر  حيث  االول  اليوم  منذ  الوباء  قلب 
تأتي  االضافية  الرعاية  وإن هذه  تتردد،  ان  دون  االمراض  وتستجيب خملتلف 
بتكلفة ولذلك يجب علينا كحكومة ان نزيد من دعمهم، فنحن بحاجة 
الى ان نضمن ان تظل املستشفيات مفتوحة وحية وان تبقي هناك بعد 
انتهاء الوباء«. وقالت املقاطعة ان ما يقرب من 697 مليون دوالر ستستخدم 
املستشفيات  في  العمل  صناديق  في  التاريخي  العجز  في  للمساعدة 
الصغيرة  املستشفيات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  املؤهلة  العامة 
واملتوسطة واملتخصصة مبا في ذلك مرافق إعادة التأهيل – وسيخصص 
للغرف  املشتركة  املدفوعات  لسداد  دوالر  مليون   572.3 قدره  أخر  مبلغ 
»ان  املقاطعة  مالية  وزير  وقال  بالتجزئة.  البيع  خدمات  وخفض  اخلاصة 
الناس ودعم  الوباء ستركز على حماية صحة  الثانية ملكافحة  ميزانيتنا 
االوقات  النضال خالل هذه  يواصلون  الذين  العمل  ومبتكري فرص  الناس 

العصيبة “

هاملتون وشرق اونتاريو ينتقالن للون الرمادي بعد هاملتون وشرق اونتاريو ينتقالن للون الرمادي بعد 
ارتفاع اإلصابات وغلقارتفاع اإلصابات وغلق للمقاطعة من  للمقاطعة من ٣٣ ابريل ابريل

االصابة  حاالت  ارتفاع  بعد  اونتاريو  مقاطعة  في  جديدة  تغييرات  حدثت 
بكوفيد – 19 وسوف تغلق املقاطعة بداية من 3 أبريل ملدة 28 يوما، ولن 

يسمح خلدمات الرعاية الشخصية مثل صالونات احلالقة بالعمل.
ويسمح  االفراد  من  سعتها  من   %50 باستقبال  البقالة  حملالت  ويسمح 
ملراكز التسوق واملوالت باستقبال 25% من سعتها من االفراد، وبالنسبة 
من  بحضور %15  فقط  سيسمح  واجلنازات  واالفراح  الدينية  للخدمات 
سعة املكان ويسمح بالتجمع خارج املنزل خلمسة أشخاص فقط ومنع 

التجمعات داخل املنازل اال للمقيمني فيه فقط.
ارتفاع  بسبب  الرمادي  اللون  الي  أونتاريو  في  منطقتان  انتقلت  بذلك  و 
ومنطقة شرق  هاملتون  منطقة  وهي  بها   19  – بكوفيد  االصابة  حاالت 

أونتاريو .

ترودو يتعهد مبحاسبة إيران على إسقاط الطائرة ترودو يتعهد مبحاسبة إيران على إسقاط الطائرة 
االوكرانيةاالوكرانية  752752

كندا  وزراء  رئيس  قال  أوتاوا: 
جسنت ترودو إن بالده ستواصل 
إيران بعد أن أسقط  محاسبة 
في  ركاب  طائرة  جيشها 
»إننا  ترودو  وقال   ،2020 يناير 
لدعم  هناك  وجودنا  سنواصل 
بوعودنا  والوفاء  العائالت 
بالضبط،  حدث  ما  ملعرفة 
املأساة  هذه  حدثت  وكيف 
تتحمل  أن  وضمان  الرهيبة 
عن  الكاملة  املسؤولية  إيران 

دورها في فقدان الكثير من االرواح«.
وجاءت كلمة ترودو هذه بعد يوم واحد من تقرير محققي السالمة اجلوية 
أدلة جديدة  تقدمي  في  االيرانيني فشلوا  املسؤولني  أن  ذكر؛  الذي  الكندية 
على إن الرحلة رقم 752 للخطوط اجلوية الدولية االوكرانية اسقطت عن 
يحقق  الذي  الوقت  في  إجابة،  دون  رئيسية  أسئلة  ترك  مما  اخلطأ،  طريق 
الطيران  أصدرت هيئة  وقد  نفسه،  االيراني بشكل فعال مع  اجليش  فيه 
االوكرانية  الطائرة  إسقاط  إن  يقول  نهائيا  تقريرا  إليران  التابعة  املدني 
»خطأ بشري« نتيجة إطالق صاروخني ارض جو على الطائرة بعد دقائق من 

إقالعها من طهران يوم 8 يناير 2020.
بانه »غير  باتا ووصفته  التقرير رفضا  الكندية هذا  وقد رفضت احلكومة 
الى  أدت  التي  العوامل  الثابتة حول  واالدلة  مكتمل«  وخاليا من احلقائق 
وفاة 176 شخصا على منت الطائرة من بينهم 55 مواطنا كندي و30 من 

املقيميني الدائمني في كندا وعشرات اخرين لهم عالقات بكندا.
وقد وقعت هذه الكارثة بعد ساعات من قيام إيران بإطالق صواريخ على 
قاعدتني عسكريتني أمريكيتني في العراق ردا علي قيام الواليات املتحدة 
ترامب،  دونالد  الرئيس  من  بأمر  سليماني  قاسم  اجلنراالت  كبير  بقتل 
احلرس  على  عقوبات  بفرض  كندا  في  العائالت  متثل  مجموعة  وتطالب 
الثوري االيراني للحصول علي مزيد من املعلومات حول إسقاط الطائرة، 
ويريدون أيضا أخذ النظام االيراني الى محكمة العدل الدولية، وقال ترودو 
انه سيعمل مع الشركاء الدوليني للمطالبة بالعدالة والشفافية نيابة 

عن أسر الضحايا الكنديني.

جتمع ألهالي حي في تورنتو إلنقاذ جتمع ألهالي حي في تورنتو إلنقاذ شجرة شجرة 
عمرها عمرها 160160 عاما عاما

إيتبكو  في  بيتش«  »لوجن  حي  سكان  احتشد  تورنتو: 
 160 من  اكثر  إن عمرها  يعتقد  تاريخية  إلنقاذ شجرة 
الفناء  الشجرة في  وتوجد هذه  ازالتها،  يتم   قد  عاما 
السيدة  وقالت  جيمس،  بشارع   95 رقم  ملنزل  اخللفي 
االهالي  من  مجموعة  مع  حتاول  التي  كارمايكل  شيال 
إنقاذ الشجرة »أننا نسمي هذه الشجرة بالك بارن مابل 
من إيستوود« الن هذا املنزل كان مملوكا لعائلة إيستوود 
ويبلغ عمر الشجرة 160 عاما، وقد بيع املنزل الى مالك 
املنزل ليبنى  جديد وتقدم بطلب إلزالة الشجرة وهدم 
باإلزالة  تصريحا  املدينة  ومنحته  جديدا  منزال  مكانه 
بعد أن يدفع الرسوم ويزرع شجرة جديدة محل القدمية.
الذي  الكثير  هناك  ليس  »إنه  املدينة  مستشار  وقال 
املمتلكات  من  وانها  الشجرة  إلنقاذ  به  القيام  ميكن 
نهج  يوجد  وال  تاريخي،  توصيف  لها  وليس  اخلاصة 
أن  نأمل  ونحن  الشجرة  هذه  إلنقاذ  للمدينة  معقول 
يكون اهتمام وسائل االعالم مبثابة نداء إلجراء تغييرات 

من شأنها دمج الشجرة مع التصميم اجلديد«.
وقالت إدارة الغابات باملدينة أن الشجرة صحية، ولهذا 
ينقذوا  ان  ويأملوا  احلي  وسكان  اجليران  يستسلم  لن 
الشجرة في جلسة االستماع مللس االستئناف احمللي 
إزالة  او املوافقة على طلب  الذي يتمتع بسلطة إلغاء 

الشجرة.

 منطقة يورك تقيم عيادة ضخمة في »كندا  منطقة يورك تقيم عيادة ضخمة في »كندا 
وندروندر الند« إلعطاء لقاح كورونا الند« إلعطاء لقاح كورونا

للسكان   19 كوفيد  لقاح  اعطاء  في  يورك  منطقة  بدأت 
وندر  »كندا  في  عيادة  لذلك  واقامت  واكبر   70 سن  من 
اليوم، ويستطيع  الند« تسمح بتطعيم 1600 شخص في 
املقيمون في املنطقة اآلن حجز مواعيد ألخذ اللقاح، وتوفر 
هذه العيادة خيارا للمقيمني في منطقة يورك الذين يعانون 
من  التطعيم  على  للحصول  احلركة  على  القدرة  عدم  من 
في  البقاء  التطعيم  يأخذون  ممن  ويطلب  سياراتهم،  داخل 
منطقة مراقبة ملدة 15 دقيقة بعد تلقي التطعيم لضمان 

عدم حدوث مضاعفات لهم.
في  أخرى  عيادات  إلنشاء  املدينة  عن  املسؤولون  ويخطط 
هذا  سيتي،  وكينج  ستوفيل  منطقة  في  الرياضية  املرافق 
وقد حصل اكثر من 123 الف من سكان منطقة يورك على 
اجلرعة االولى من التطعيم ويذكر أن كاهن كنيسة القديس 
موريس وسانت فيرينا االب بيشوي سالمة قد أرسل تغريدة 
على تويتر بانه تلقى اجلرعة االولى من التطعيم. ويأمل ان 
نستطيع جميعا أخذ اللقاح حلماية أنفسنا ومن حولنا وان 

جنتاز فترة هذا الوباء ونعود الى احلياة العادية.
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الترتيب الصحيح الستخدام منتجات العناية بالبشرةالترتيب الصحيح الستخدام منتجات العناية بالبشرة
أسترالية  جتميل  خبيرة  كشفت 
للنساء  خدماتها  تقدم  مشهورة 
كارداشيان  كيم  مثل  الشهيرات 
تواجدهما  أثناء  بيكهام  وفيكتوريا 
الذي  الدقيق  الترتيب  في أستراليا عن 

يجب استخدامه للعناية بالبشرة.
قالت ميالني جرانت، التي متلك عيادات 
ولوس  وملبورن  سيدني  في  جتميلية 
تذكرها  يجب  قاعدة  أهم  إن  أجنلوس، 
فيما يخص العناية بالبشرة هي البدء 
املاء، واالنتقال  القائمة على  باملنتجات 
الزيت  على  تعتمد  التي  العناصر  إلى 

في النهاية، للحصول على بشرة متوهجة.
وفي حديث لها نصحت ميالني بالبدء باملنتجات املائية مثل التونر واألمصال والرذاذ. أما املنتجات 
األثقل، مثل املستحضرات واملرطبات والزيوت والكرميات تأتي بعد ذلك، يليها واقي الشمس كخطوة 

أخيرة.
بالكامل قبل  أن ميتص أي منتجات ذات أساس مائي  السماح للجلد  وبحسب ميالني، يجب أيضاً 

تطبيق أي شيء يعتمد على الزيت، ألن الزيت واملاء ال ميتزجان.
وأوصت ميالني بعدم اجلمع بني الكثير من املنتجات النشطة، حيث ميكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور حب 

الشباب واالحمرار وظهور البثور، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

العائلــــــــة 1010

_ ابقي بيكربونات الصودا في متناولك ملعاجلة 
حريق صغير طاريء في املطبخ. 

احلريق  الطفاء  املاء  استعمال  من  احذري   _
الناجم عن الكهرباء، او اشتعال الزيت. 

املاء  او  الصودا  بيكربونات  واستعمال  اياك   _
عندما يشتعل الزيت في مقالة عميقة ألن ذلك 

يساعد في اتساع رقعة النار 
_ الصقي رسوماً ملونة في مستوى نظر الكبار 
التي  الكبيرة  الزجاجية  االباب  على  والصغار 
كونها  الى  ينبه  فذلك  متداخلة،  وتغلق  تفتح 

مغلقة او مفتوحة.
الدهان قبل طلي  الى  الرمل   _ اضيفي بعض 

ساللم القبو، فذلك يساعد في عدم االنزالق.
األرضية:

قبل  املمسحة  حتت  مشمعاً  ورقاً  ضعي   _
مسح االرض مما يساعد في تلميع االرضية بني 

فترات التشميع.
_ استعملي ممحاة القلم للتخلص من آثار جر 
االرض  فوق  احلذاء  كعب  يتركها  التي  االقدام 
امللمعة حديثاً. وميكنك تنظيف خطوط االقالم 

مبعجون  ممرغة  رطبة  بخرقة  مبسحها  امللونة 
االسنان.

املطبخ  باب  خلف  احلديقة  حذاء  اتركي   _
ابقاء  في  يساعد  وهذا  خروجك.  لدى  النتعاله 

ارضية املطبخ أكثر نظافة.
ذات اسنان  )أداة  املدّمة اخلشبية  _ استخدمي 
دعاسة  في  املائل  الشعر  لتقومي  التربة(  لقلب 

املنزل.
 _ غلفي مكنسة الريش اخملصصة مبسح الغبار 
اتسخت  وكلما  قدمية.  نسائية  نایلون  بجوارب 
وابدا لها مما يطيل عمر  التخلص منها  ميكنك 

مكنسة الغبار.

نصائح منزلية .. السالمة:نصائح منزلية .. السالمة:

اإلنسان،  يستعملها  التي  الكلمات  من   %47   
لها عالقة بالعيون!

   ومثال لذلك: 
   »أنا أرى ما تعني« 

   »كان الشرر يتطاير من عينيه«  
   »كان احلزن ميأل عينيه«  

   »إنهما يتحدثان بلغة العيون« 
   »ضع عيني في عينك فيتضح كل شيء«

   ففي نظرات اإلنسان عندما يتكلم انعکاس 
نادراً  يكذب،  الذي  فاإلنسان  لكذبه،  أو  لصدقه 
ما يضع عينيه في عني الشخص الذي يحدثه، 
أال  محاوالً  بعید،  ما  شيء  إلى  ينظر  ولكنه 
على  وذلك  محدثه،  نظرات  مع  نظراته  تتالقى 
عكس الشخص الذي يقول احلقيقة فإنه ينظر 

إلى وجه املتكلم.
   وإذا ذكرت أمام شخص شيئاً يضايقه، فإنه 
غالباً ما ينظر إلى األرض. كذلك إذا قام االنسان 
بعمل ال يريد أن يعرفه أحد، فإنه عندما يضطر 

إلى الكالم عنه ينظر إلى األرض.
   ومعنى أن اإلنسان ينظر إلى األرض وهو يتحدث 
عنك.  يخبئها  أن  يريد  حقيقة  هناك  أن  إليك، 
وفي هذه احلالة يفهم اإلنسان اآلخر ما تعنيه 

هذه النظرة إلى األرض، فيتوقف عن احلديث.
   كذلك عندما يحدثك أي إنسان في موضوع 

في  ال تستقران  عينيك  أن  فإنك جتد  يضايقك، 
مكان، بل تتنقالن في احلجرة بشكل عشوائي. 
وذلك معناه أنك ال تريد أن تسمع هذا املوضوع 
أو أنك غير مهتم مبا يقال لك. ولكن إذا استقرت 
تستوعب  أنك  ذلك  فمعنى  عينيه،  في  عيناك 

كل ما يقوله وأنك مهتم باملوضوع.
أثناء  في  العني  مراقبة  إن  العلماء  ويقول     
على  الصادق  الدليل  الغالب  في  هي  احلديث 
التي   - الوجه  وليس   - فهي  حتدثه،  من  شعور 
عن  تعبر  التي  وهي  الدهشة،  شعور  عن  تعبر 
الشعور  عن  تعبر  التي  وهي  الغضب،  شعور 
بعدم االهتمام، وهي التي تعبر عن شعور احلب 

والبغض، وهي التي تعبر عن مشاعر احلقيقة.

أنت تتكلم بعينيك! أنت تتكلم بعينيك! 

أصول ولياقة 
ساعة:ساعة:

ساعة اليد اخلاصة بالدراسة والعمل ال يجوز لبسها أبداً مع مالبس السهرة. وإذا كنت في زيارة أو 
تستقبلني ضيوفاً في بيتك فال تنظري إلى ساعة يدك أبدأ.

زينة:زينة:
تزيني وقتما تشائني، ولكن في غير حضور زوجك، إذ عليك أن تستقبليه مزينة وأنيقة.

سر:سر:
إذا أتاحت لك الصدف الوقوف على بعض أسرار األصدقاء أو اجليران فاحتفظ بها لنفسك. اعتبرها 
أمانة لديك، وال تذيعها ألقرب املقربني فكل سر جاوز االثنني انتشر. إنك بهذا تكسب ثقة الناس 

وحتتفظ مبودتهم.

تطفل:تطفل:
بالتدخل  والتطفل  اخلصوصيات،  عن  األسئلة  بتوجيه  التطفل  صوره.  كل  في  ممقوت  التطفل 
أو  بيوتهم  في  وهم  اجليران  إلى  بالنظر  والتطفل  للتدخل،  الدعوة  لنا  توجه  أن  دون  اخلالفات  في 
البيت،  على  اجللوس ضيوفاً  أثناء  في  املنزل  إحدى غرف  إلى  النظر  باختالس  والتطفل  شرفاتهم، 

والتطفل مبحاولة رؤية ما باملنزل عند الوقوف ألي سبب على باب بيت ما.

أيهما أكثر كذباً: أيهما أكثر كذباً: 
الطفل أم الطفلة؟الطفل أم الطفلة؟

والصحة  التغذية  في  متخصصون  بها  قام  دراسة  أكدت     
األوسط  الشرق  دول  في  اإلناث  أن  األطفال،  وطب  النفسية 
أكثر عرضة من الذكور لإلصابة باخلوف والقلق والكذب. كما 

الطفل.  ذكاء  تؤثر على نسبة  املعاملة  والتفريق في  والكبت  التغذية  أن سوء  الدراسة  أوضحت 
وقد أثبت البحث أن األسرة تهتم بالطفل الذكر أكثر من األنثى، في بعض اجلوانب، منها األهتمام 

بسرعة العرض على الطبيب في حالة املرض.
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فصلفصل الدين عن الدولة.. توقيع اتفاق مبادئ بني  الدين عن الدولة.. توقيع اتفاق مبادئ بني 
احلكومة واحلركة احلكومة واحلركة الشعبية لتحرير السودانالشعبية لتحرير السودان

على  السودان،  لتحرير  الشعبية  واحلركة  السودانية  احلكومة  وقعت 
اتفاق مبادئ نص على عدد من البنود، من بينها فصل الدين عن الدولة 

وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة االنتقالية.
السوداني  السيادة  رئيس مجلس  من  قبل كل  من  الوثيقة  توقيع  ومت 
جوبا  مدينة  في  احللو  العزيز  عبد  احلركة  ورئيس  البرهان  الفتاح  عبد 

عاصمة جنوب السودان وبوساطة رئيسه سلفا كير ميارديت.
واتفق الطرفان، بحسب الوثيقة التي متهد الستئناف املفاوضات العالقة 
بينهما، على »العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقالله ووحدة 
أراضيه”. وأكدت احلكومة واحلركة أهمية »التوصل إلى اتفاقية سالم 
شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان«، 
علما أن »احلل العسكري ال يقود إلى سالم واستقرار دائمني«، و«يجب أن 
يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي 
األعراق  متعدد  بلد  السودان  أن  على  أيضا  الطرفان  واتفق  التفاوض”. 
والديانات والثقافات، لذلك يجب االعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعاجلة 
مسألة الهوية الوطنية«، وأن للسودانيني في املناطق اخملتلفة حقا »في 

إدارة شؤونهم من خالل احلكم الالمركزي أو الفيدرالي”.
وأشار نص االتفاق إلى أن »تأسيس دولة مدنية دميقراطية فيدرالية في 
السودان تضمن حرية الدين واملمارسات الدينية والعبادة لكل الشعب 
واجلهوية  والدينية  واإلثنية  الثقافية  الهويات  بفصل  وذلك  السوداني 
عن الدولة وأن ال تفرض الدولة دينا على أي شخص وال تتبنى دينا رسميا 
وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون املعتقد 
الدينية،  واملمارسات  الدين  حرية  وحتمي  الدولة  تكفل  كما  والضمير، 
على أن تضمن هذه املبادئ في الدستور”. كما اتفق اجلانبان على أهمية 
وأقاليم  والثروة بني جميع شعب  السلطة  توزيع  العدالة في  »حتقيق 
والديني واضعني  والثقافي  التنموي  التهميش  للقضاء على  السودان 
»حقوق  إدراج  إلى  إضافة  النزاعات«،  مناطق  خصوصية  االعتبار  في 
اإلنسان وحقوق املرأة والطفل والواردة في املعاهدات الدولية )التي صادق 
احلكومة  اتخاذ  على  والتأكيد  السالم«  اتفاقية  في  السودان(  عليها 
واألفريقية  الدولية  واملعاهدات  للمواثيق  لالنضمام  الالزمة  »التدابير 
حلقوق اإلنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان”. ونص االتفاق 
أن يكون للسودان »جيش قومي مهني واحد يعمل  أيضا على وجوب 
وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية األمن الوطني وفقا 
القوات  وتوحيد  دمج  عملية  تكون  أن  ضرورة  إلى  مشيرا   ، للدستور« 
وبعد حل  االنتقالية  الفترة  بنهاية  تكتمل  أن  ويجب  عملية متدرجة 
مسالة العالقة بني الدين والدولة في الدستور”.  وأشار النص إلى أن 
ما مت االتفاق عليه بني الطرفني يعتبر جزءا من »عملية تطوير الوثيقة 
الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة االنتقالية”. وثبتت 
الوثيقة اتفاق احلكومة واحلركة الشعبية لتحرير السودان على »وقف 
عليها  املتفق  األمنية  الترتيبات  على  التوقيع  عند  النار  إلطالق  دائم 

كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان«.  

  ختان اإلناث في مصر.. تغليظختان اإلناث في مصر.. تغليظ العقوبة ملن يرتكب الفعل العقوبة ملن يرتكب الفعل

بتشديد  تقضي  تشريعية  تعديالت  تبني  على  النواب،  مجلس  وافق 
التي  التعديالت  وتضمنت  اإلناث.  بختان  يقومون  من  على  العقوبات 
برئاسة  اليوم  العامة  جلسته  خالل  املصري،  النواب  مجلس  أقرها 
لتكون  أنثى  قام بختان  العقوبة ملن  املستشار حنفى جبالي، تشديد 
خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستدمية تكون العقوبة 
إذا أفضى الفعل إلى  السجن املشدد ملدة ال تقل عن سبع سنني أما 
سنوات.   عشر  عن  تقل  ال  ملدة  املشدد  السجن  العقوبة  تكون  املوت 
مللس  وأحالها  الشيوخ  مجلس  منه  انتهى  التي  التعديالت  وجرمت 
النواب، سلوك كل طبيب أو مزاول ملهنة التمريض يجرى جرمية اخلتان، 
اجلرمية  فيها  أجريت  التى  اخلاصة  املنشأة  إغالق  احملكمة  على  وأوجب 
الفعلى  مديرها  كان  أم  اجلرمية  مرتكب  للطبيب  مملوكة  أكانت  سواء 
عاملًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية ملدة املنع 

من ممارسة املهنة.

الصني تفرض عقوبات الصني تفرض عقوبات 
على الواليات املتحدة وكنداعلى الواليات املتحدة وكندا

من  وكيانات  أفراد  على  عقوبات  فرض  الصينية  اخلارجية  أعلنت 
الواليات املتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات األمريكية والكندية 

ضد الصني على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.
رئيسة  تطال  العقوبات  إن  لها،  بيان  في  الصينية  اخلارجية  وقالت 
اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية )USCIRF( غايل مانشني 

ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز.
كما فرضت الصني عقوبات على عضو البرملان الكندي مايكل شونغ 
الدائمة  للجنة  التابعة  الدولية  اإلنسان  حلقوق  الفرعية  واللجنة 
وفقا  الكندي،  العموم  الدولية مبجلس  والتنمية  اخلارجية  للشؤون 

للبيان.
وكانت الواليات املتحدة وكندا أعلنتا عن فرض عقوبات على الصني 
بسبب تعاملها مع األيغور املسلمني في إقليم شينجيانغ شمال 
وجرائم  اجلماعية  اإلبادة  ارتكاب  الصني  »تواصل  البالد، حيث  غربي 
ضد اإلنسانية« هناك، حسبما جاء في بيان لوزير اخلارجية األمريكي 

أنتوني بلينكن.
اإلنسان في  بانتهاك حقوق  الغربية  االتهامات  ورفضت بكني مرارا 

اإلقليم.

بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا 
جديدا إلى جانب اخلفافيشجديدا إلى جانب اخلفافيش

آكل  أو  البنغول  حيوان  على  الدراسات  إجراء  الباحثون  يستهدف 
النمل احلرشفي إلى جانب اخلفافيش، كمصدر محتمل النتشار وباء 

كورونا.
أصل  عن  البحث  أثناء  في  البنغول  حيوان  بإدراج  العلماء  وأوصى 

فيروس كورونا، الذي انتقل فيما بعد إلى البشر.
وكتب العلماء الذين بحثوا عن مصدر الفيروس في الصني نيابة عن 
أن  املمكن  إنه من  النهائي،  تقريرهم  العاملية في  الصحة  منظمة 

تكون حيوانات املنك والقطط أيضا مضيفة للفيروس.
وال يستبعد اخلبراء أيضا احتمال أن الفيروس كان منتشرا في دول 
أخرى قبل أن يتم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 

.2019
جنيف  في  دولة   194 عن  ملمثلني  التقرير  تقدمي  يتم  أن  املقرر  ومن 
اليوم ثم نشره على اإلنترنت، وقد متت إتاحته لوكالة األنباء األملانية 

مسبقا.

كامل الوزير عن فاجعة سوهاج: كامل الوزير عن فاجعة سوهاج: سائق القطار سائق القطار 
اخللفي لم يرد ولم يستجب للنداءات واإلشاراتاخللفي لم يرد ولم يستجب للنداءات واإلشارات

أفاد وزير النقل املصري، الفريق كامل الوزير، بأن سائق 
القطار اخللفي، في حادث قطاري سوهاج، »لم يستجب 

للنداءات وجتاوز إشارات الوقوف”.
يرد  لم  اخللفي  القطار  سائق  أن  الوزير  كامل  وكشف 
من  إرسالها  مت  التي  والتحذيرات  االتصاالت،  على 
القطار األول، إن كان على جهاز القطار، أو على هاتفه 
النيابة ستكشف عن  الشخصي، مؤكدا أن حتقيقات 
يرد على هاتفه  ال  القطار  التي جعلت سائق  األسباب 

واالستغاثات املرسلة له.
وأشار الوزير إلى أن سائق القطار اخللفي »جتاوز اإلشارات 
األصفر  اللون  أعطت  أنها  من  الرغم  على  الضوئية، 
)الذي  األحمر  ثم  السرعة(  تخفيف  يجب  يعني  )الذي 
يعني يجب التوقف(، للتحذير بوجود عائق في الطريق”.
بلف  سحب  نتيجة  توقف  األول  القطار  »سائق  وقال: 
الركاب،  أحد  من  الطوارئ  حلاالت  اخملصص  الهواء 
موضحا أن سائق قطار الركاب املتوقف اتخذ اإلجراءات 

السليمة وأبلغ بأنه توقف رغما عنه”.
التحكم في سرعة لقطارات كان  أن نظام  إلى  ولفت 
تشهد  التي  املناطق  عن  القطارات  سرعة  من  يقلل 
إصالحات وتطوير، ما يجعل القطار يتأخر عن املواعيد 
القطارات  سائقي  توجيه  مت  أنه  مضيفا  له،  احملددة 
تشهد  التي  األماكن  في  فقط  بتشغيله  اخلبرة  ذوي 
الطبيعية  بالسرعة  والسير  عنه  والتخلي  إصالحات 

للقطار في األماكن املطورة.

الرئيس السيسي: الرئيس السيسي: 
»محدش يقدر»محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر ألنها خط أحمر« ياخد نقطة مياه من مصر ألنها خط أحمر«

 الرئيس السيسي محذرا: لن يجرؤ أحد على أخذ نقطة مياه واحدة.. وأي مساس 
عبدالفتاح  الرئيس  قال  بالكامل  املنطقة  استقرار  على  سيؤثر  مصر  مبياه 
 ، مصر  من  مياه  نقطة  ياخد  هيقدر  محدش  كلها  للناس  »بقول  السيسي: 
واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا حد قبل كده، 
وطول عمرنا حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة 
ميه من مصر وأال هايبقى في حالة من عدم استقرار في املنطقة ال يتخيلها 
السفينة  تعومي  بشأن جناح جهود  مؤمتر صحفى،  الرئيس خالل  وأضاف  أحد”. 
اتكلمت كده علشان  اجلانحة: »محدش يتصور ما هو مدى قدرتنا، عمرى ما 
ميتفهمش اننا بنهدد حد، لكن مياه مصر ال مساس بها، واملساس بها خط 
أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار املنطقة بالكامل”.
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اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 10 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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تغيرت  متتالية  ألحداث  سريعة  قراءة  في 
من  بدول  مصر  عالقات  خريطة  خاللها 
حولها في وقت قصير، فكانت قضية سد 
النهضة التي عادت للظهور ن جديد خاصة 
مع محاولة اثيوبيا فرض االمر الواقع بامللء 
لثاني للحزان قبل الوصول التفاق مع مصر 
والسودان والذي كان من املزمع ان يحدث في 
اثيوبيا  اعلنت  كما  اجلاري،  العام  منتصف 
أي  وحتت   %86 النيل  مياه  من  نصيبها  ان 
رافضة  النسبة  تلك  عن  تتخلى  لن  ظرف 

الوساطة الرباعية.
فغيرت  قوميا  امنا  مصر  رأته  الذي  االمر 
املصرية  واخلارجية  لهجتها  من  مصر 
اعتبرت تلك اخلطوات والتصريحات االثيوبية 
وألمن  مصر  لشعب  مباشر  تهديد  مبثابة 
مصر  قاموس  من  وانتهى  القومي  مصر 
»مفاوضات«  كلمة  اثيوبيا  تصريحات  بعد 
او »اتفاق« ووضعت مصر حتت كلمة »االمن 
احلمراء،  اخلطوط  من  العشرات  القومي« 

ونفس الشيء صنعته السودان.
كما قامت كل من مصر والسودان بلقاءات 
تهدف  النيل  حوض  دول  من  مسئولني  مع 
تلك اللقاءات في الغالب الى كسب حتالف 
من  دولة  أي  عن  اثيوبيا  وعزل  الدول  تلك 
للتحالف  اثيوبيا  تلجأ  النيل قد  دول حوض 

معها.
اتصاالت  بعدة  السيسي  الرئيس  قام  كما 
ضمنها  من  مستوى  اعلى  على  دولية 
اتصاله برئيس وزراء بريطانيا حيث أكد عبر 
مكاملته ان سد النهضة هو تهديد مباشر 

لألمن القومي املصري 
في الوقت ذاته اشارت تصريحات متفرقة من 
قبل وزير اخلارجية االمريكي حتت ادارة بايدن 
مبشاكل  اهتمت  عندما  اخطأت  امريكا  ان 
الشرق االوسط واهملت تنامى قوى الصني 
على  حقيقيا  خطرا  متثل  اعتبرتها  التي 

الواليات املتحدة.
امللء الثاني للسد... ما له وما عليه

ونصف   13 له  واملقدر  للسد  الثاني  امللء 
أكبر  احلقيقية  الكمية  تكون  قد  مليار 
املاضي  العام  األول  امللء  بعد  ألنه  ذلك،  من 
جلزء  انهيار  حدث  مليار  ونصف  بـ4  واملقدر 
من السد وهو ما تسبب في غرق السودان، 
لذا  املاضي،  العام  التي حدثت  والفيضانات 
من  أكبر  الثاني  امللء  يكون  أن  املتوقع  من 

الرقم املعلن”.
السد  أن  الى  يعود  االنهيار  سبب  ان  يذكر 
مبني على فوالق أرضية نشطة وبها الكثير 
ال  ثانية  ناحية  من  والبراكني،  الزالزل  من 
على  يعيشان  اللذين  والسودان  ملصر  ميكن 
إثيوبيا في عملية  أن يسيرا مع  النهر  مياه 
تفاوض، ألنه في العام 1968 أردنا عمل أسرة 
النيل  مياه  على  املتعايشة  الدول  جلميع 
بحيث أنها تدير هذا النهر وسميت بالهيئة 

املشتركة  الدول  كل  النيل،  ملياه  املشتركة 
في مياه النيل وافقت عليها إال إثيوبيا، ومنذ 
1968 ونحن نتفاوض معها وهي ترفض، لذا 
دولة  بأنها  معها  خبرة طويلة  لدينا  فنحن 

ليست صديقة.
الواقع«  األمر  »فرض  من  إثيوبيا  حتذر  مصر 

في سد النهضة
األضرار  من  مصر،  حذرت 
على  املترتبة  اجلسيمة 
في  واخلرطوم،  القاهرة 
املرحلة  أثيوبيا  أصرت  حال 
سد  ملء  من  الثانية 
النهضة وقال رئيس الوزراء 
املصري مصطفى مدبولي، 
لألزمة  احلالي  »الوضع  إن 
إلى  العودة  علينا  يحتم 
وفّعالة  جادة  مفاوضات 
ومبشاركة  إفريقية  برعاية 
نشطة من املتمع الدولي”.

في  املصري  الوزراء  رئيس  تصريحات  وجاءت 
حول  املستوي  رفيع  اجتماع  أمام  له  كلمة 

املياه في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
»أثيوبيا  أن  املصري  الوزراء  رئيس  وأكد 
الواقع،  األمر  فرض  إلى  يسعى  نهجا  تتبع 
مراعاة  دون  من  أحادية  إجراءات  واتخاذ 
مصر  وهما  املصب،  دولتي  ومصالح  حلقوق 

والسودان”.
اضرار مل سد النهضة على السودان

السوداني  والنفط  الطاقة  وزير  كشف 
عن  حسن،  عبيد  علي  جادين  املهندس 
مشكلة جديدة تواجه بالده، مشيرا بأصابع 
وهو  اإلثيوبي.  النهضة  سد  إلى  االتهام 
الضغط  نتيجة  الكهرباء  توليد  ضعف 
الزائد على التوليد املائي، ما أثر على ضبط 

الكهرباء.
كما اشار ال ان إعالن قرار إثيوبيا امللء الثاني 
مباشراً  تهديداً  يشكل  النهضة  لسد 
كل  وبالتالي  الروصيرص  سد  لتشغيل 
والري  الشرب  مياه  ومحطات  الري  مشاريع 
في النيل األزرق إلى مدينة عطبرة وما يقارب 

الــ 20 مليون نسمة مهددون بهذا امللء.
التي  السلبية،  اآلثار  من  السودان  ويتخوف 
لبحيرة  الثاني  امللء  جراء  حتدث  أن  ميكن 
السد. وعندما نفذت إثيوبيا بشكل مفاجئ 
مبقدار  األولى  امللء  خطة   2020 يوليو  في 

البيانات  تنسيق  دون  مليار متر مكعب   4.5
محطات  من  عدد  تعطل  السودان  مع 
مياه  في  حادة  أزمة  في  تسبب  مما  ضخ 
املدن  من  وعدد  اخلرطوم  بالعاصمة  الشرب 

السودانية األخرى.
الرامية  اجلهود  تصطدم  أن  املتوقع  من 
الثاني  امللء  بوقف  إثيوبيا  على  للضغط 
املقبل  يوليو  في  النهضة  سد  لبحيرة 
بعقبات  األوروبية  الوساطة  آللية  واللجوء 
بتفسيرات  تتعلق  ومفاهيم كبيرة  قانونية 
إلى  إضافة   ،2015 في  املوقع  املبادئ  إعالن 
على  التطورات  واقع  أوجدها  فنية  أخرى 

األرض، فما هي تلك العقبات؟
لم   .. سودانية  مصرية  اثيوبية  مفاوضات 

تؤتي ثمارها
منذ التوقيع على اتفاق املبادئ بني األطراف 

التي  املفاوضات  تثمر  لم   ،2015 في  الثالثة 
يذكر.  تقدم  أي  عن   2011 في  انطلقت 
وتعمقت اخلالفات أكثر خالل األشهر األربعة 
التي  املفاوضات  توقف  إلى  أدى  مما  األخيرة، 

يرعاها االحتاد اإلفريقي.
بضرورة  ومصر  السودان  من  كل  وتطالب 
تقول  حني  وفي  ملزم،  اتفاق  إلى  التوصل 
املائي، يصر  أمنها  يؤثر على  السد  إن  مصر 
تنسيق  آلية  على  االتفاق  على  السودان 
مشتركة لضمان عدم تأثر سد الروصيرص 

بعمليات امللء والتشغيل. 
وتصدر ملف سد النهضة مباحثات الرئيس 
الذي  السبت،  اخلرطوم،  في  السيسي 
اخلاص  السوداني  للمقترح  بالده  دعم  أعلن 

بتوسيع مظلة الوسطاء.
أحادية  إجراءات  أي  رفض  السيسي  وأعلن 
بخطط  يتعلق  فيما  إثيوبيا  جانب  من 
أن  إلى  مشيرا  السد،  لبحيرة  الثاني  امللء 
املصرية  للمصالح  تهديدا  يشكل  ذلك 

والسودانية.
كسر  في  املساعدة  املتحدة،  األمم  وعرضت 
جمود التفاوض بني كل من السودان ومصر 
تبنيه  الذي  النهضة  سد  حول  وإثيوبيا 
احلدود  من  كيلومترا   15 بعد  على  األخيرة 
مليارات   5 بنحو  تقدر  بتكلفة  السودانية 
عمالقة  أحد  يكون  أن  له  ويتوقع  دوالر 

 6 تبلغ  إنتاجية  بطاقة  العالم  في  الطاقة 
آالف ميغاوط سنويا.

واستكمال  الواقع  االمر  فرض  تعلن  اثيوبيا 
ملء احلزان حتى لو يتم التوصل التفاق

استكمال  في  نيتها  عن  إثيوبيا  اعلنت 
ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل 
السد،  وتشغيل  ملء  قواعد  على  التفاق 
دولتي  على  الواقع  األمر  فرض  في  ورغبتها 
من  ميثله  ملا  مصر  ترفضه  أمر  وهو  املصب، 
تهديد ملصالح الشعبني املصري والسوداني 
على  األحادية  اإلجراءات  هذه  مثل  ولتأثير 

األمن واالستقرار في املنطقة.
صدرت  قد  اإلثيوبية  التصريحات  هذه  تأتي 
في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو 
رئاسة  تولت  والتي  الشقيقة،  الدميقراطية 
إلعادة  مقدرة  مجهودات  األفريقي،  االحتاد 
التفاق  والتوصل  املفاوضات  مسار  إطالق 
قبل موسم الفيضان املقبل، وهو ما يعكس 
غياب اإلرادة السياسية لدى اجلانب اإلثيوبي 
ألزمة  لتسوية  التوصل  أجل  من  للتفاوض 

سد النهضة
أنه »من املؤسف  الرسمي  وأضاف املتحدث 
لغة  يستخدمون  اإلثيوبيني  املسئولني  أن 
موارد  استغالل  عن  أحاديثهم  في  السيادة 
نهر عابر للحدود، فاألنهار الدولية هي ملكية 
يجوز  وال  لها  املشاطئة  للدول  مشتركة 
بسط السيادة عليها أو السعي الحتكارها، 
الطبيعية  املوارد  هذه  توظف  أن  يتعني  بل 
تتقاسمها على  التي  الدول  خلدمة شعوب 
أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ 

التعاون واإلنصاف وعدم اإلضرار”.
ان  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  ال  اخلالصة... 
النهضة  سد  من  منافع  السودان  حتقق 
االثيوبي أكثر مما حتققه من السد العالي واذا 
كانت مصر استغلت جزء من السودان لبناء 
لتحقيق  السودان  واتفاق  مبوافقة  السد 
فأن  النيل  ملياه  مشترك  وتقسيم  منافع 
املقام  اثيوبيا أخذت بني شنقول السوداني 
في  كان  انه  والغريب  بالكامل  السد  عليه 
مصر  سدود،  انشاء  بعدم  التزامها  مقابل 
وال  البعض  يروج  السودان كما  لم تستغل 
من  بالسودان  تتحكم  ان  مصر  تستطيع 
خالل السد العالي لكن اثيوبيا قد تتحكم 
في مصير السودان من خالل سد النهضة 
ارادت وال يوجد  ان  متنح ومتنع وجتفف وتغرق 
اتفاق ملزم وهو السبب الرئيسي في الرفض 
األثيوبي ألي اتفاق ملزم من جانبها وبالتالي 
اي  حدوث  عند  السد  استغالل  تستطيع 
نزاع حدودي كما هو احلال اآلن في الفشقة 
التي استردتها السودان ونشب عنها النزاع 
السد  اضرار  عن  ناهيك  احلالي  والقتال 
الكثير  عنها  حتدث  والتي  للسودان  األخرى 
رأسهم  على  السودانيني  املسئولني  من 
وكيل وزارة الري األسبق دكتور حيدر يوسف 

هل تلجأ مصر للحل العسكري؟!
هل ستغرق مصر والسودان؟

إثيوبيا تفرض ارادتها بامللء الثاني للحزان... ومصر ترفض فرض األمر الواقع
تقرير: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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زيجات  كل  تكن  لم  املوسوية  الشريعة  قبل 
آدم  ابناء  اقترن  فقد  بعد.  ُحرمَّت  قد  االقارب 
ألبيه.  اخته  من  ابراهيم  وتزوج  بأخواتهم. 
أكثر  هو  ما  جتيز  آنذاك  القوم  شرائع  وكانت 
من ذلك، وهو زواج األخ األصغر من ابنة أخيه 
ناحور من  تزوج  مثلما  العكس،  وليس  األكبر، 

ملكة ابنة هاران أخيه األكبر )تك11(. 
ولكنها حرمت على  التعدد،  التوراة  ولم حترم 
وعمته،  وكنته،  ابيه،  وامرأة  اخته،  الرجل 
من  الزواج  له  واجازت  اخيه.  وطليقة  وخالته، 
ارملة اخيه. كما حرمت زواج الرجل وابنه من 
وابنتها.  ام  من  الزواج  وحرمت  وابنتها.  امرأة 
وفاة  حالة  في  اال  بأختني  االقتران  ومنعت 
احداهن )ال 18(. وحتى هذه منعتها املسيحية 
اخت  مبثابة  هي  الزوجة  اخت  ان  اعتبار  على 

الزوج. 
واجازت الطالق في حال استحالة العيش بني 
فتزوجت  امرأة،  رجل  طلق  إذا  ولكن  الزوجني. 
ال  طلقها  او  االخر  هذا  مات  ثم  اخر،  برجل 
طليقها  الى  ترجع  ان  احلالة  هذه  في  ميكنها 
االول: ال يقدر زوجها االول الذي طلقها ان يعود 
ان تنجست الن  زوجة بعد  له  يأخذها لتصير 

ذلك رجس لدى الرب« )تث24(.  
في  التعدد  تقتضي  الضرورة  كانت  وقدميا 
بعض االحيان، مثل عقم الزوجة مثلما حدث 
مع ابراهيم اخلليل الذي تزوج هاجر حلاجته الى 
الولد الذي لم تعطه له سارة بسبب عقمها. 
باتخاذ  للرجل  حمورابي  شريعة  وسمحت    
ولكنها  االولى،  زوجته  مرضت  إذا  ثانية  زوجة 
وعدم  املريضة  الزوجة  على  باإلبقاء  الزمته 
طيلة  خدمتها  على  والقيام  بل  تطليقها، 
في  احلق  للمرأة  واعطت   .)148 )مادة  حياتها 
الرجل  أساء  إذا  )اخللع(  الزوجية  رباط  فض 
احلق في  اعطتها  127(. كما  )مادة  معاملتها 
البيت  زوجها عن  فترة غياب  إذا طالت  الزواج 
)مادة  األسر  في  وقوعه  مثل  معينة  السباب 
بدون سبب قهري،  زوجها  تركت  إذا  أما   .)134

فانها تُلقى في النهر )مادة 143(.  
لكثرة  التعدد  على  يقدمون  الرجال  وكان   

االيامي اللوات كن يفقدن بعولهن في احلروب 
احتياجاتهن.  ويلبي  يعولهن  ملن  ويحتجن 
الجتناب  الوحيد  السبيل  هو  الزواج  فكان 
واالمنية  واالقتصادية  االجتماعية  اخملاطر 
املتزوجات. ولهذا  التي كانت تتعرض لها غير 
كضرة  برجل  حتتمي  ان  تفضل  املرأة  كانت 
عن  ناهيك  واملضرة.  للخطر  تتعرض  ان  من 
القبيلة  عن  للدفاع  االوالد  الى  الناس  حاجة 
االلة،  غياب  وفي  االنقراض.  من  وحلمايتها 
كانت هناك حاجة ماسة الى االيدي العاملة 
لتذليل العقبات الطبيعية وملواجهة االخطار 

الطبيعية والبشرية. 
التطور.  ظل  في  األمور  تبدلت  فقد  اآلن  أما 
وخرجت املرأة للعامل الى جانب الرجل. وأصبح 
بإمكانها ان تعول نفسها بنفسها. واصبحت 
عليه  كانت  مبا  مقارنة  سامية  مكانة  لديها 
املتقدمة  املتمعات  في  خاصة  السابق،  في 
التي ال يسمح فيها بتزويج القاصرات، والتي 
حق  وال  التعدد  حق  الرجل  فيها  ميتلك  ال 
حلظة  في  فمه  من  تصدر  بكلمة  التطليق 
وتشتيت  البيت  خراب  في  تتسبب  غضب، 

شمل االسرة.
االجناب،  وكثرة  والطالق،  التعدد،  ظل  وفي   
الزوجات  بني  سواء  والنزاعات،  املشاكل  تكثر 
ظل  في  وبعضهم.  االبناء  بني  او  وبعضهن، 
سكاني  وتضخم  صعبة،  اقتصادية  ظروف 
ض مبن  يفوق الوصف. فقد ضاقت االر 
عليها إلى حد ان األخوة يتقاتلون على بضعة 
العقارية  امللكية  واصبحت  عقار.  في  اشبار 
حاجة  هناك  تعد  فلم  بالسنتيمترات.  تقاس 

الى التعدد وال الى كثرة االجناب. 
والتسامي  البشر  بأخالق  االرتقاء  اجل  ومن 
اسرية  حياة  اجل  ومن  والغرائز،  الرغبات  على 
سعيدة، فقد نهت املسيحية عن التعدد وعن 
أحد  من  الزوجية  اخليانة  حالة  في  اال  الطالق 

الطرفني.
الزنى  علة  على  الطالق  اقصار  من  واحلكمة 
هو ان الزوجني يصبحان جسدا واحدا. ويكون 
واحد.  وهدف  واحد  وراي  واحد  مصير  لهما 

الوحدة  تلك  على  وللحفاظ 
واخلالف  االختالف  وقوع  دون 
والفرقة، الزم الزوجة ان تطع 
ان  الزوج  والزم  زوجها)اف5(؛ 
يحبها مثل نفسه)اف5(. وال 
على  دامت  ما  بغيرها  يتزوج 
إال  يطلقها  واال  احلياة،  قيد 

لعلة الزنى )مت 19(. 
النبي  موسى  سمح  وقد 
بالطالق )تث24 :1( في اضيق 

الرجل  يتريث  حتى  كتابا  له  وجعل  حدوده، 
إلى  الوحي  أشار  وقد  قرار مصيري كهذا.  في 
كراهية اهلل للطالق بقوله: “ألنه يكره الطالق 

قال الرب«)مال2(. 
  واحلكمة من منع التعدد هو ان املرأة ليست 
وليست  جنسيا،  الرجل  المتاع  اداة  مجرد 
وعاًء لإلجناب. وكما انه ال يحق للمرأة ان تعدد 
االزواج، كذلك ال يحق له ان يعدد الزوجات. الن 
اهلل منذ البداية لم يخلق حلواء أكثر من رجل، 
ولم يخلق آلدم أكثر من حواء. »أما قرأمت ان الذي 

خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى«)مت19(.
 وقد اجازت املسيحية الزواج ألحد الطرفني في 
ما  بالناموس  »املرأة مرتبطة  اآلخر:  حال موت 
دام رجلها حيا ولكن ان مات رجلها فهي حرة 

لكي تتزوج مبن تريد في الرب فقط »)1كو7(. 
اجلسدية  اإلنسان  قوى  متوت  باملوت  ألنه 
ال  حيث  باريها  الى  الروح  وتصعد  والغريزية 
توجد غيرة في السماء. كما انه مع الوجود في 
حضرة املالئكة وارواح القديسني، ومع الوجود 
الشتهاء  مكان  يوجد  ال  اإللهية،  احلضرة  في 

شيء اخر.
رد  الى  األمر  هذا  في  املسيحية  وتستند 
السيد املسيح على الصدوقيني الذين سألوه 
بسبعة  اقترنت  زوجة  مصير  عن  باستنكار 
ازواج على التوالي وكانت كلما تزوجت بواحد 
زوجة  تكون  منهم  فلمن  ميوت،  ان  يلبث  ال 
يوم تبعث األجساد، فقال لهم: »تضلون اذ ال 
تعرفون الكتب وال قوة اهلل. النهم في القيامة 
كمالئكة  يكونون  بل  يتزوجون  وال  يزوجون  ال 

اهلل في السماء«)مت22(. 
  ويحتج مؤيدو التعدد بانه يحل 
ارتفعت  التي  العنوسة  مشكلة 
ولن  صحيح،  غير  وهذا  نسبتها. 
يتحقق ذلك اال إذا تزوجت اآلنسات 
االجناب،  من  انفسهن  ومنعن 
انساني،  وال  منطقي  غير  وهذا 
اما اذا تزوجت واجنبت -بنات اكثر 
ففي  املعتاد-  هو  كما  االوالد  من 
غضون سنوات سوف يرتفع عدد 
االناث وتتضاعف نسبة العنوسة. ناهيك عن 
واالقتصادية  واالجتماعية  التربوية  املشاكل 
الطالقات  كثرة  وعن  التعدد  عن  تنجم  التي 
يترتب  ذلك  وكل  االجناب.  في  االفراط  وعن 
السعيد،  األرضية  احلياة  من  احلرمان  عليه 
ومن األبدية امليدة في ظل املشاكل واخلالفات 
اليد  ذات  نتيجة لضيق  اجلرمية  نسبة  وارتفاع 
ال  والتي  االبوية،  الرعاية  من  االطفال  وحلرمان 
تتحقق اال في ظل بنية اسرية سليمة تتكون 
من  وقطيع  زوج  من  وليس  واوالد،  وام  اب  من 

النساء واالبناء.   
مقدسا،  أمرا  يعد  الزواج  ان  من  الرغم  وعلى 
إال أن هناك اناس اختاروا العذرية لهم طريقا، 
في  بالتفاني  الزواج،  في  الرغبة  واستبدلوا 
محبة اهلل )مت19: 12(. وقد قدموا مثاال عملياً 
االنسان  ان  على  وبرهنوا  والقداسة،  للتبتل 
وان  البهيمية،  ان يسموا على غرائزه  مبقدوره 

يحيا حياة مالئكية.    
الذين  الرسل  بني  من  بولس  القديس  وكان 
اختاروا العذرية للتفاني في خدمة الرب. وكان 
يؤثر رسامة غير املتزوجني مثله خلدمة سيده 
مبررا ذلك بأن املتزوج يهتم بالزوجة ومبشاكل 
االبناء، اما غير املتزوج فيكرس حياته كلها هلل: 
»فأريد ان تكونوا بال هم غير املتزوج يهتم فيما 
فيهتم  املتزوج  وأما  الرب.  يرضي  كيف  للرب 

فيما للعالم كيف يرضي امراته« )1كو7(.  
  وعلى اقل تقدير فـــــــــ »ليكن لكل واحد 
ال  رجلها«)1كو7(،  واحدة  لكل  وليكن  امراته 

أكثر.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
اشكاليات الزواج والطالق والتعدد

RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be 
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career 
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26 
million to support personal support workers. It is a once in a 
lifetime opportunity through one of the best accredited 
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
filling fast: (905) 813-8883

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me
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يحررها سمير اسكندر 

احلكم يعتذر لرونالدو عن الهدف امللغى أمام 
صربيا

فرناندو  البرتغال  منتخب  مدرب  تلقى 
رونالدو  كريستيانو  والالعب  سانتوس 
داني  الهولندي  احلكم  من  اعتذارا 
ماكيلي، الذي أدار مباراة البرتغال وصربيا، 
وذلك بسبب إلغاء هدف رونالدو وخسارة 

البرتغال نقطتني هامتني.
الصحفي  مؤمتره  خالل  سانتوس  وقال 

بعد املباراة: »اعتذر احلكم لي ولرونالدو في غرفة خلع املالبس وأخبرني أنه أمر محرج 
يأتي  فسوف  مخطًئا،  كان  إذا  وأنه  الهدف  لقطة  سيشاهد  إنه  وقال  امليدان  في 

ويعتذر وكان كذلك”.
وتابع سانتوس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة »ليكيب« الفرنسية: »احلكام 
بشر ويرتكبون أخطاء، ولكن هذا هو السبب في وجود تقنية VAR ملنع مثل هذه 

احلاالت”.
يذكر أن احلكم لم يستطع العودة إلى تقنية حكم الفيديو املساعد، نظرًا لعدم 

استخدام هذه التقنية في مباريات التصفيات األوروبية.
وتسبب إلغاء الهدف بغضب كبير من قبل رونالدو، بعدما جتاوزت الكرة التي سددها 
خط املرمى، قبل أن يتدخل مدافع املنتخب الصربي ستيفان ميتروفيتش ويبعدها، 
رونالدو غضبا ويعترض  املرمى ليستشيط  الكرة لم تتجاوز خط  أن  واعتبر احلكم 

بقوة على احلكم املساعد، وحصل على بطاقة صفراء.

فجر اإلعالمي املصري، كرمي حسن شحاتة، 
إبالغ  بشأن  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة 
لتدريب  بالعودة  شحاتة،  حسن  والده، 

منتخب مصر األول.
وقال كرمي حسن شحاتة، خالل تصريحات 
كبير..أبوريدة  »مسؤول  إن  تليفزيونية، 
قام باالتصال بوالدي وأبلغه بتولي تدريب 
منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير 
أغيري في سبتمبر من العام قبل املاضي، 
فوجئنا  فقط  ونصف  ساعة  بعد  ولكن 
املهمة«،  البدري  تولي حسام  باالعالن عن 
مستوى  على  »حزين  والده  أن  مؤكدا 

منتخب مصر في املباريات األخيرة”.
في  شحاتة،  حسن  كرمي  أكد  كما 
تقدم  اجلزائر  »مولودية  أن  تصريحاته، 
بعرض حلسن شحاتة من أجل تدريبه قبل 
شهور ماضية، كذلك كان لديه عرض آخر 
سعودي ولكنه غير مهتم بالعروض خارج 

مصر”.
وكان حسن شحاتة، املدير الفني السابق 
لقيادة  جاهز  أنه  أعلن  مصر،  ملنتخب 
املنتخب الوطني في املرحلة املقبلة، خلفا 
متت  الذي  أجيري  خافيير  للمكسيكي 
إقالته بعد اخلروج من منافسات كأس أمم 

أفريقيا 2019 من دور الـ16.
»جاهز  إنه  تصريحات  في  شحاتة  وقال 
وال  املقبلة،  الفترة  في  املنتخب  لقيادة 

تولي  على  كبر  سني  إن  أقول  أن  ميكن 
املسؤولية الفنية للمنتخب”.

تتطلب  للمنتخب  املقبلة  »الفترة  وتابع: 
وليس  وطني  ملدرب  الفنية  املهمة  إسناد 
كان  اجلميع  املاضية  الفترة  خالل  أجنبي، 
حتت  حتققت  التي  اإلجنازات  على  شاهدا 

قيادة املدرب الوطني”.
شحاتة  حسن  املدرب  أن  بالذكر  جدير 
ذهبية  تاريخية  أفريقية  بطوالت   3 حقق 
و2010،  و2008   2006 مصر  منتخب  مع 
كأس  بطولة  في  الرائع  املستوى  بخالف 

القارات عام 2009، أمام البرازيل وإيطاليا.

هل يعود حسن شحاتة لقيادة املنتخب؟!

1-844-355-6939

حركة احتجاج دولية رياضية ضد قطر جتتاح أوروبا
وهم  التغيير«  تدعم  القدم  »كرة  شعار  حتمل  قمصان  الدمناركيون  الالعبون  ارتدى 

يصطفون اللتقاط صورة قبل مباراة التأهل لكأس العالم ضد مولدوفا.
وقال االحتاد الدمناركي لكرة القدم إن القمصان سُتعرض للبيع واألموال ستمنح للعمال 

املهاجرين في الدولة خليجية.
التصفيات  انطالق جولة  األخيرة مع  األيام  أيضا في  وهولندا  أملانيا  واحتج العبون من 
قبل عقد من  للجدل  مثير  استضافتها بشكل  ُمنحت  التي   ،2022 لبطولة  األوروبية 

الزمن إلى قطر.
قمصانا حتمل  هاالند،  براوت  إيرلينج  املهاجم  النجم  فيهم  مبن  النرويج،  العبو  وارتدى 

شعار »حقوق اإلنسان داخل وخارج امللعب« قبل مباراتهم في جبل طارق. 
واصطفوا  التالي،  اليوم  في  أيسلندا  مواجهة  قبل  مماثال  إجراء  أملانيا  العبو  اتخذ  ثم 

بالقمصان التي كتبت عليها رسالة »حقوق اإلنسان”.
املقبلة  العالم  كأس  نهائيات  »لدينا  ميونيخ:  بايرن  وسط  العب  جوريتزكا  ليون  وقال 
وستكون هناك مناقشات حول ذلك، أردنا أن نظهر أننا ال نتجاهل ذلك.لدينا نطاق وصول 

كبير، وميكننا استخدامه لنضرب مثاال للقيم التي نريد أن ندافع عنها.”
احلملة  لهذه  أمستردام،  في  التفيا  أمام  املباراة  انطالق  قبل  الهولندي  املنتخب  انضم 
وسط تساؤالت عما إذا كان الالعبون، أو االحتادات الوطنية، على استعداد ملقاطعة كأس 

العالم بالفعل.
منتخبها  حترك  قبل  املقاطعة  لصالح  بالفعل  النرويجية  األندية  من  العديد  حتدثت 
مؤمتر  في  القضية  هذه  القدم  لكرة  النرويجي  االحتاد  يناقش  أن  املتوقع  ومن  الوطني، 

خاص في يونيو.
اختيارها  منذ  بها  اخلاصة  التوظيف  لوائح  على  اإلصالحات  من  سلسلة  قطر  أجرت 
على  يعتمد  للبناء  برنامجا ضخما  تطلب  الذي  األمر   ،2022 العالم  الستضافة كأس 

العمال األجانب. وأعلنت هذا الشهر زيادة احلد األدنى ألجور جميع العاملني.

شن اإلعالمي املصري مدحت شلبي 
منتخب  العبي  على  قويا  هجوما 
التأهل إلى  »الفراعنة« رغم ضمان 
القدم  لكرة  اإلفريقية  األمم  كأس 

املقررة في الكاميرون العام املقبل.
األمم  لكأس  املصري  املنتخب  وتأهل 
مضيفه  مع  تعادله  بعد  اإلفريقية 
الكيني 1-1 ضمن اجلولة اخلامسة 

وقبل األخيرة من التصفيات.
مقابلة  خالل  شلبي  وأكد 
إذا  املصري  املنتخب  أن  تلفزيونية، 
لعب في النهائيات بنفس الطريقة 
كينيا  مباراة  في  فيها  لعب  التي 

فسيخرج من البطولة اإلفريقية مبكرا.
وانتقد شلبي بشكل عام املستوى الذي ظهر فيه 
العبو »الفراعنة«، وبشكل خاص الثنائي احملترف في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، محمد صالح جنم ليفربول 

ومحمود حسن »تريزيغيه« العب أستون فيال.
وقال شلبي: »محمد صالح مش موجود على أرضية 
امللعب، لديه مباراة يوم 3 أبريل أمام أرسنال، ثم 6 
أبريل أمام ريال مدريد، من وجهة نظري هو دماغه 
في املاتشني ودماغه أكتر في مباراة ريال مدريد، وهو 

كان حريص على أقدامه أوفر زيادة عن اللزوم بيلعب 
على  بتتمد  قدمه  دوب  يا  والسكينة،  بالشوكة 
استحياء محدش يقولي إنه ميتغيرش ده منتخب”.
السابعة  املموعة  فرق  املصري  املنتخب  ويتصدر 
جزر  منتخب  عن  األهداف  بفارق  نقاط   9 برصيد 
ضمن  القاهرة  في  املنتخبان  وسيتواجه  القمر، 
اجلولة السادسة واألخيرة من التصفيات في الـ30 
متصدر  هوية  املباراة  وستحدد  اجلاري،  مارس  من 

املموعة السابعة.

إعالمي مصري مشهور يشن هجوما الذعا على 
محمد صالح

الزمالك يرفض استكمال املوسم املاضي 
من دوري كرة اليد

اعلن نادي الزمالك رفضه استكمال مباريات دوري كرة اليد املصري للموسم املاضي، بالقوائم اجلديدة 
للفرق.

قال رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، حسن يسري، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم األحد: 
»احتاد اليد املصري عقد اجتماعاً مع مسؤولي األندية األربعة، وأبدت ثالثة أندية موافقتها على استكمال 

مسابقة املوسم املاضي، مبا فيهم األهلي بالقوائم القدمية”.
وأضاف: »احتاد اليد املصري وجلنة املسابقات يعلمون نتيجة االجتماع، ومت على إثره إبالغ األندية باستكمال 

املسابقة بالقوائم القدمية”.
وأوضح: »األهلي وافق في بداية املوسم على استكمال املسابقة بالقوائم القدمية، وطلب تأجيل موعد 

املباريات حتى ينسجم فريق املرتبط مع العبي الفريق األول”.
وتابع: »األندية وافقت على اللعب بالقوائم القدمية مرتني في بداية املوسم، والثانية كانت في االجتماع 

األخير، وبناء على ذلك نرفض متاماً استكمال املوسم السابق دوري وكأس بالقوائم اجلديدة«.
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تسخني الشاي األخضر لدرجة 53 مئوية تسخني الشاي األخضر لدرجة 53 مئوية 
يخفض ضغط الدميخفض ضغط الدم

تساعدك  قد  بسيطة  واحدة  خدعة  أن  جديد  بحث  اقترح 
على التأكد من أنك حتصل على أقصى فائدة من كوب الشاي 
األخضر، وتتمثل هذه اخلدعة في تسخني الشاي األخضر إلى 
خفض  تأثيرات  تنشيط  في  تساعد  والتي  مئوية،   35 درجة 

ضغط الدم.
وجدت الدراسة، أن بروتيًنا يسمى KCNQ5 يلعب دورًا رئيسًيا 
في متكني الشاي من مكافحة ارتفاع ضغط الدم. وبحسب 
مؤلف الدراسة الدكتور جيفري دبيلو أبوت، فإن هذا البروتني 
هو جزء من الغشاء اخلارجي خلاليانا، مما يساعد خاليانا على 
الداخل  إلى  تتدفق  التي  البوتاسيوم  كمية  في  التحكم 

واخلارج.
قناة  فتح  الشاي يساعد على  فإن تسخني  للدراسة،  ووفقاً 
البوتاسيوم والقنوات األيونية األخرى في خاليا اجلسم، وهذا 
البوتاسيوم  أيونات  من  التخلص  على  اخلاليا  يساعد  بدوره 

وبالتالي يتم خفض ضغط الدم بهذه الطريقة.
وأوضح الدكتور أبوت قائالً: “لقد وجدنا أن املركبات املوجودة 
في الشاي األخضر الذي مت تسخينه مرة واحدة، كانت أكثر 
تفتح  بطريقة   KCNQ5 بروتني  مع  التفاعل  في  فاعلية 
النشاط  هذا  اخللية.  من  البوتاسيوم  أيونات  خلروج  الطريق 
الدموية ويساعد على خفض ضغط  األوعية  يعزز استرخاء 

الدم ».
“سيلوالر سايكولوجي  الدراسة نشرت في مجلة  بأن  يذكر 
إن”  إس  “إم  موقع  أورد  ما  وفق  الطبية،  كيمستري”  بيو  أند 

اإللكتروني.

علــــوم وصحة 1717
في هذه احلاالت.. بحة الصوت تدق في هذه احلاالت.. بحة الصوت تدق 

ناقوس اخلطرناقوس اخلطر
لطب  النمساوية  اجلمعية  قالت 
وجراحة  واحلنجرة  واألذن  ألنف 
الصوت  بحة  إن  والرقبة  الرأس 
ترجع ألسباب عدة، غالباً ما تكون 
وعدوى  البرد  نزلة  مثل  بسيطة 
العليا،  التنفسية  باملسالك 
مشيرة إلى أنها عادة ما تتالشى 
التماثل  بعد  نفسها  تلقاء  من 

للشفاء.
وأضافت اجلمعية أن بحة الصوت 
حال  في  اخلطر  ناقوس  تدق 
 4 إلى   3 تزيد عن  ملدة  استمرارها 

أسابيع أو في حال عدم وجود سبب واضح لها؛ حيث إنها قد تنذر 
حينئذ باإلصابة مبرض خطير مثل شلل األحبال الصوتية أو سرطان 

احلنجرة.
بأعراض  مصحوبة  الصوت  بحة  كانت  إذا  االحتمالية  هذه  وتزداد 
والشعور بوجود جسم غريب في احللق  التنفس  أخرى مثل ضيق 
والسعال املستمر املصحوب مبخاط دموي ونشوء عقدة باحللق مع 

الشعور بشرخ وألم في احللق.
خالل  من  الصوت  بحة  مواجهة  ميكن  أنه  إلى  اجلمعية  وأشارت 
التوقف عن التدخني واالبتعاد عن األطعمة احلريفة وجتنب األطعمة 
واملشروبات الساخنة أو الباردة للغاية، مع مراعاة اإلكثار من شرب 

السوائل وجتنب االنفعال من أجل إراحة الصوت.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

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

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

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

و بالتالي التسـوس.
و أن لم يتوفر امكانيية غسل االسنان حلظيا فتجاوزا 
احللوى  تنــاول  بعد  املاء  مـن  كـوب  شــرب  ميكن 
الزالة الترسـبات الالصقة باألســنان و ايضا تنــاول 
جــدا  مفيــد  احللوى  بعد  البيضــاء  األجبــان 
النــاجت  احلمضى  مفعــول  تبطـل  أنهــا  بحيــث 
جتنــب  الســكر  وبالتالي  تخمــر  عمليـة  عـن 

التســوس.

 و يوجد خيـارات كثيرة صحية، 
سعـرات  وذات  لذيذ  طعمهـا 
على  وتسـاعد  أقـل  حرارية 
الذاتــي  التنظيف  عملية 
يـزيل  الذي  لألسنـان 
ويبعـد  الغذائية  الترسبـات 
املأكوالت  هذه  أبرز  التسوس، 
واجلزر  التفاح  هـي  البديلة 

وانواع من السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده 
باستمرار وهو ان بعض األطفال يظنون ان بامكانهـم 
انها ال  تناول  ketchup” وال “chips”   ال العتقادعم 
حتتوى على سكر و هـذا اعتقاد مغلوط ألن باالضافة 
األسنـان ملدة  يلتصق على   ، والذى  اخملبأ  السكر  الى 

طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس. 

مخاطر احللويات على تسوس االسنان!!!

دراسة: فيروس نزلة البرد ميكن أن يحمي من كورونا مؤقتاًدراسة: فيروس نزلة البرد ميكن أن يحمي من كورونا مؤقتاً
مورسيا،  بابلو  األرجنتيني  عرض 
غالسكو  بجامعة  الفيروسات  عالم 
إليها  توصلت  التي  النتائج  )اسكتلندا( 
دراسة عن فيروس كورونا ، والتي خلصت 
إلى أن فيروس نزالت البرد الشائعة ميكن 

أن يوفر حماية مؤقتة ضد كورونا.
في  اخلاليا  على  مورسيا  بحث  وأظهر 
األمريكية  امللة  في  نشر  والذي  اخملتبر، 
 »Journal of Infectious Diseases«
اإلصابة  أن  املعدية(،  األمراض  )مجلة 
بالفيروس األنفي- املسبب للزكام - تولد 
»استجابة فطرية« لدى البشر يبدو أنها 
)فيروس  »سارس-كوف-2«  تطور  متنع 
التنفسية  باملتالزمة  املرتبط   2 كورونا 

احلادة الشديدة(.
عندما  أنه  ناحية،  من  يعني،  هذا 
البرد،  بفيروس  مصاباً  الشخص  يكون 

رغم  كورونا،  من  حماية  على  سيحصل 
أيام  بضعة  ستستمر  احلماية  هذه  أن 

فقط.
الباحث  توصل  أخرى،  ناحية  ومن 
األرجنتيني مورسيا وفريقه أيضاً، بفضل 
تطويرها  مت  التي  الرياضية  النماذج 
لندن،  كوليدج  إمبريال  مع  بالتعاون 
انتشار  هناك  يكون  »عندما  أنه  إلى 
احمليط،  في  األنفية  للفيروسات  كبير 
اجلديدة  اإلصابة  حاالت  ستنخفض 
ستحظى  التي  املعلومة  كورونا«،  مبرض 
جائحة  إلدارة  مستقبال  كبيرة  بأهمية 

فيروس كورنا املستجد.
عام  أواخر  في  نشر  قد  مورسيا  وكان 
2019 دراسة أظهرت أن فيروس نزلة البرد 
األنفلونزا«-  فيروس  مع  سلبياً  »يتفاعل 
كبير  انتشار  هناك  يكون  عندما  أنه  أي 

يكون  الناس،  بني  األنفية  للفيروسات 
والعكس  منخفضا،  األنفلونزا  انتشار 

صحيح.
إلى  كورونا  جائحة  سياق  دفعه  وقد 
ذلك  نفس  وجود  إمكانية  في  التفكير 
األنفي  الفيروس  بني  السلبي  االرتباط 
خلصت  ما  وهو  احلالي،  كورونا  وفيروس 

له بالفعل دراسته األخيرة.

التشنج خالل النومالتشنج خالل النوم
  طاملا تشكي كثيرون من التشنج أو الُعّقال الذي يصيب أسفل أرجلهم 
مصدره  حيث  من  كثيراً  يختلف  التشنج  من  نوع  وهذا  ليالً.  اقدامهم  أو 
وأهميته عن األلم الذي يعانيه بعضهم في املكان نفسه خالل املشي أو 
التمرين. والنوع الثاني ناجم عن نقص في دوران الدم في تلك النقطة من 
الرجل. أما ُعّقال النوم فال عالقة للدورة الدموية به، وامنا هو يأتي من تشنج 
تلقائي ألعصاب الساق وباطن القدم. وهذا معناه أن وضع القدم يتجه الى 
أسفل خالل النوم، مما يؤدي الى تقليص العضالت عند أسفل الرجل وعقب 

القدم.
ويأتي هذا الوضع عموماً من غطاء السرير الذي يشد على أقدام النائمني 

املستلقني على ظهورهم أو بطونهم. ويجدر بهؤالء أن يضعوا أقدامهم في مكان مالئم بحيث ال يحشرها الغطاء في االجتاه 
املؤدي الى التشنج. فاذا كنت تنام على بطنك، مثالً، دع قدميك تتدليان فوق حافة السرير.

وميكن أن يفيد التمرين في حترير أسفل الرجل والقدم من الُعّقال. والتمرين يحصل بأن يتكيء الشخص املعني بيديه على جدار 
وقدماه مثبتتان بقوة الى األرض. ومزاولة هذا التمرين بني خمس ثوان وعشر يومياً، قد يعني على طرد زائر الليل البغيض.
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مونوبولي

انتشرت  االحتكار،  لعبة  إنها 
للمرة األولى في الواليات املتحدة 
قبل  من   1936 عام  األمريكية 
إال  بريطانيا.  وتلتها  باركر.  اإلخوة 
أقدم  إلى  يعود  اللعبة  تاريخ  أن 
من ذلك، ففي عام 1904 صممت 
لعبة باسم »سحر ليزي أو املالك« 
مسار  يبني  لوح  صمم  وفيها 
استئجار  أثر  ويعكس  اللعبة 
االراضي حيث يزيد االستئجار من 
مالكها  إال  ينفع  وال  األرض  قيمة 
فقط. »سحر ليزي« و»مونوبولي« 
مع  الفكرة  حيث  من  يتشابهان 
والرسومات  األسماء  اختالف 

واأللوان. 
أن  هو  بينهما  الرئيسي  الفرق 
احلصول  كان  ليزي«  »سحر  في 
وليس  لاليجار  هو  األراضي  على 
»الكساد  حالة  كانت  للملكية. 
عام  املالية  األزمة  الكبير« 
ظهور  في  رئيسياً  سبباً   1929
أحد  دارو«  »تشارلز  املونوبولي، 
أتی  آنذلك  العمل  عن  العاطلني 
لعبها  وقرر  ليزي«  »سحر  بلعبة 
سيتي،  أتالنتك  شوارع  باسماء 
ذلك  بعد  الناس  بني  قبوالً  والقت 
من  زهيد  مبلغ  مقابل  بيعها  ومت 
عليها  الطلب  ولزيادة  الدوالرات، 
انتاجها  باركر  االخوة  من  طلب 
في  رفضوا  انهم  اال  وتسويقها 
طول  منها  عدة  ألسباب  البداية 
وغموض  للعب  املستغرق  الوقت 
لعبة  أن  إال  الفوز.  من  الهدف 
سحر ليزي بشكلها املطور جعل 
من تشالز دارو مليونيراً فيما بعد 
وجعل املونوبولي من أكثر األلعاب 

مبيعاً.

اكبر كذاب في العالم
   في أواخر القرن الـ 19،  نشر لويس 
»ثالثون  بعنوان:  روجمنت قصة،  دي 
استراليا«.  في  البدائيني  بني  عاماً 
أهل  من  الكثير  القصة  هذه  أثارت 
العلمية  اجلمعيات  وبدأت  وطنه. 
هذه  عن  محاضرات  إللقاء  تدعوه 
من  متثال  له  واقيم  بل  التجربة 
املشاهير.   مع  وضعه  مت  الشمع 
وكان من بني حكاياته عن حياته مع 
سفينته  ان  االستراليني،  البدائيني 
الشاطيء  من  بالقرب  غرقت 
وإنه  الستراليا،  الغربي  الشمالي 
عاماً،  ثالثني  البدائيني  بني  عاش 
وركب  الصدف،  من  منزالً  بنی  وإنه 
سلحفاه وزنها أكثر من 300 کیلو، 
وإنه ربط في سيقان الطيور، رسائل 
باحلمى  مرض  وعندما  لغات.  بست 
جثة  داخل  نام  بأن  نفسه،  عالج 
لويس  وأصبح  ميتة!!  جاموسة 
نتيجة  مشهوراً،  ثرياً  روجمنت،  دي 

انتشار قصصه ورواياته.
قصته  ان  تبني  كله..  ذلك  وبعد 
لها  وليس  آخرها،  عن  ملفقة  هذه 
ای اساس من الصحة!! ورغم هذا.. 
فإنه ظل بكسب من إلقاء احملاضرات 
افريقيا،  جنوب  في  يلقيها  التي 

باسم: أکبر كذاب في العالم!!

صدق الكالم
»اني  بن مروان:  امللك  لعبد  رجل  قال 
أريد أن أسر إليك حديثاً«؛ فقال عبد 
امللك بن مروان الصحابه: إذا شئتم...، 
الرجل  فأراد  وانصرفوا.  فنهضوا 
ال  امللك:قف..  عبد  له  فقال  الكالم؛ 
منك.  بنفسي  اعلم  فأنا  متدحني؛ 
وال  لكذوب.  رأي  ال  فإنه  تكذبني؛  وال 
تغتب عندي أحداً. فقال الرجل: أتأذن 

لي في االنصراف؟ قال: ان شئت!!

أقوال شكسبير في احلب
التي  اللحظات  هي   ... احلب  حلظات 
معاني  كل  وحتمل  أذهاننا  في  تخلد 
حب  حلظة  على  تندم  فال  السعادة، 
عشتها حتى ولو صارت ذكرى تؤملك 
وضاع  جفت  قد  الزهرة  كانت  فإذا 
عبيرها ولم يبق منها غير الشوك... 
عطرا  يوما  منحتك  أنها  تنس  فال 
كل  أبدا  تكسر  ال  أسعدك.  جميال 
شاءت  فرمبا  حتب...  من  مع  اجلسور 
ما  يعيد  آخر  لقاء  يوما  األقدار لكما 
كان  فإذا  انقطع  ما  ويوصل  مضى 
يدري  فمن  رحل،  قد  اجلميل  العمر 

فرمبا ينتظرك عمر أجمل.

إنسان مانيكان 
التي  الغريبة  األعمال  من  إنه 
وليم فكو من  اجنازها  جنح في 
تكساس هي أن يقف متجمداً 
4 ساعات  ملدة  متاماً  بال حركة 

ونصف ساعة يومياً.
في  املوهبة  هذه  يستغل  وهو 
مانيكان  أو  كموديل  العمل 
املالبس  بيع  محال  في  عرض 
 1300 فكو  وليم  ويتقاضي 

دوالر في الساعة!
لكنه لألسف تعرض ملضايقات 
لوظيفته.  تأديته  اثناء  كثيرة 
املوت،  خلطر  تعرض  إنه  بل 
بسكني  رجل  طعنه  حينما 
كان  إذا  سنرى  لزوجته:  قائالً 

متثاالً ام إنسانا!!
عالجه  استمر  وقد 
هذه  بسبب  باملستشفى 

الطعنة ثالثة أسابيع كاملة.
أمن  اجراءات  اتخاذ  مت  بعدها 
من  اجلمهور  وملنع  حلمايته، 
قرصه، أو طعنه، أو سكب املاء 

عليه!!
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تلقى بعض األشخاص في الفترة األخيرة إشعار من مصلحة 
الضرائب بإلغاء أو إبطال عمل االستخدام اخلاص بهم للدخول 
والتسجيل على حسابهم مع CRA وبناء عليها شكى الكثيرين 
من تأثرهم وخوفهم وقلقهم على حساباتهم وأدق التفاصيل 

املالية والشخصية.
 وقد طمأنتهم مصلحة الضرائب بأن جميع احلسابات في أطار 

محكم أمن وقد مت إعادة فتح الدخول الشخصي مرة أخرى.
 مع ذلك نبهت املواطنني على صفحتها اخلاص باالحتراس من 
أن قد يصلك امييل أو مكاملة تليفونية او حتى رسالة للسؤال 
عن معلومات شخصية أو بنكية مثل رقم السوشيال أو كردت 
مع  بجدية  لتعامل  وحذرت ضرورة  الباسبور  رقم  حتى  أو  كارد 
إعطاء  أو  الرد  بعدم  اما  التليفونية  املكاملات  أو  اإلمييالت  بعض 

أي معلومات. 
وقد تلقيت في االسابيع املاضية العديد من املكاملات التليفونية 
منهم  العديد  تلقى  بخصوص  العمالء  او  االصدقاء  من  سواء 
مصلحة  من  انهم  مدعني  اشخاص  من  تليفونية  مكاملات 
اخذت  وقد  اخلاصة  املعلومات  الضرائب يستفسرون عن بعض 
وطرحها  نقلها  االمانة  من  وجدت  أشكال  عدة  املكاملات  هذه 
عليكم حتى تكون عبرة ألخذ احليطة واحلذر عند الرد على أي 

مكاملة تشعر انها غامضة وغير مريحة.     
حتدثت  سيدة  وكانت  املتحدث  ادعى  املكاملات  هذه  من  واحدة 

مبنتهى اجلدية انها من مصلحة الضرائب وان هناك قرار جديد 
بعدم ارسال شيكات بالرفند وهي تريد معلومات الكردت كارد 

حتى يتسنى ايداع املبالغ املستحقة لك وإال تخسره.    
والعكس  الضرائب  مصلحة  من  انه  يدعى  ايضا  اخرى  مكاملة 
انه يجب ان تسدد مبلغ من املال قبل موعد معني وهو مستحق 
اآلن وايضا مطلوب ان تدفعه ويطلب منك ان تعطى معلومات 

بنكية.

وأحد هذه السيناريوهات هو ادعاء أحدهم انك قدمت معلومات 
مهدد  انت  ذلك  وعلى  الضريبي  اقرارك  في  خاطئة  ضريبية 
خالل  ومن  للتنفيذ  الشرطة  إليك  يرسلون  وسوف  بالسجن 
شعورك بالتهديد قد يستخلصون منك بعض املعلومات املالية 

او الشخصية.
ولكن  مصداقيتهم  من  للتأكد  تليفون  رقم  لك  يتركون  وقد 
رسالة  وجدت  بالرقم  باالتصال  شخصيا  انا  قمت  عندما 
مسجلة تؤكد ان العديد من املكاملات متت من هذا الرقم وهى 

مكاملات احتيالية.
مستغلني  ويتوعد  يهدد  ومعظمها  كثيرة  اخرى  صور  وهناك 
املقدمة  املساعدات  في  املستجدة  التغييرات  من  االفراد  خوف 
والقادمون  السن  كبار  مستغلني  ايضا   19 بالكوفيد-  اخلاصة 

اجلدد واالفراد الذين لديهم بعض القصور في اللغة.
وهنا البد للجميع ان يعلموا ان مصلحة الضرائب ال ترسل إمييل 
شخصية  او  مالية  معلومات  عن  لسؤالك  باالتصال  تقوم  وال 

ألنها ببساطة لديها كل املعلومات.
رجاء... رجاء... عدم اعطاء اية معلومات شخصية عبر اإلنترنت 
أو عبر البريد اإللكتروني أو بالتليفون وتأكد من احلفاظ على كل 

املعلومات املالية والشخصية.
وميكنكم اإلبالغ عن أي عملية احتيالية عن طريق التليفون رقم:

8501-495-888-1.... وأمتنى لكم موسم ضريبي أمن هادئ.

إرشادات ضريبية

حتذير من مصلحة الضرائب
بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا

نستكمل  أن  لي  اسمح  القارئ،  عزيزي   
وعن  الكلمة«  »جتسد  عن  الشيق  حديثنا 
الالهوت  لدارسي  ليس  الكتاب  هذا  اهمية 
العدد  في  مسيحي.  إنسان  لكل  بل  فقط 
السابق رأينا كيف شرح القديس اثناسيوس 
فكرة الفساد وكيف أن اجلنس البشري كان 
في طريقه للهالك.  واآلن نحن امام مشكلة، 
البشر في الشر فلم يقفوا عند  فقد متادي 
حد معني في خطاياهم بل صاروا يخترعون 
الشر.. وكل شر كان يقودهم إلى شر جديد.. 
أفرادا  والظلم  الفساد  في  يسلكون  وصاروا 
احلروب وقامت األمم ضد  وجماعات.. فنشبت 

بعضها ومتزقت املسكونة كلها.
املشكلة اآلن: 

1- من املستحيل التهرب من حكم الناموس
املوت  ينفذ اهلل حكم  أال  الالئق  غير  2- من 

وإال أصبح اهلل كاذبا أو طبيعته غير ثابتة.
اهلل  خليقة  تهلك  أن  الالئق  غير  من   -3

العاقلة بسبب غواية الشيطان.
4- من غير الالئق أن يصبح اإلنسان العاقل 
التالشي  في  آخذا  اهلل  صورة  على  اخمللوق 

واإلنحالل.
5- لو أهمل اهلل خليقته وتركها تهلك لدل 

ذلك على ضعفه.
دون  للفساد  ينقادوا  البشر  اهلل  ترك  لو   -6

تدخل لتعارض ذلك مع صالح اهلل.
من يستطيع:

أن يوفي الدين عن اجلميع. أن يُحوَّل الفاسد 
إلى عدم فساد. أن يعيد َخلْق البشر، ليكونوا 
على صورة اهلل. أن يجعل اإلنساَن املائت غير 
مائت. أن يُعّلم البشر عن اآلب، ويقضى على 
تغير  أن  تستطيع  ال  فالتوبة  األوثان.  عبادة 
طبيعة اإلنسان التي صارت إلى الفساد بل 
كل ما تستطيعه هو أن متنعهم عن أعمال 

اخلطية.
+ هل يكفي إصدار أمر خلالص البشرية:

ملاذا لم يُتمم اهلل أمر خالص البشرية بإصدار 
الطريقة  بنفس  أى  جتسد،  بدون  بدون  أمر 

التي أَوَجَد بها البشرية؟ 
“في البدء لم يكن شئ موجودًا باملّرة، فكل 
إرادة  مع  نطق  مجّرد  هو  مطلوبًا  كان  ما 
خلق  أن  بعد  اخللق، ولكن  إلمتام  )إلهية( 
الضرورة  استدعت  موجودًا  وصار  اإلنسان 
عالج ما هو موجود، وليس ما هو غير موجود، 
ألن األشياء غير املوجودة لم تكن هى احملتاجة 
أو  كلمة  مجرد  يكفيها  كان  بل  للخالص، 
املوجود  )اخمللوق(  اإلنسان  ولكن  صدور أمر، 
فعالً واملنحدر إلى الفساد والهالك هو احملتاج 
أو اخمللص لكي يشفي  الطبيب  يأتى  أن  إلى 

اخلالئق املوجودة”. 
+ هل يستطيع إنسان أو مالك أن يعيد جتديد 

اخلليقة؟
ال البشر وال املالئكة، كانوا قادرين على جتديد 
ألن  وذلك  اهلل،  صورة  على  اإلنسان  خلقة 

تلك  مثال  على  مجرد مخلوق  هو  اإلنسان 
أن  نفسها، كما  الصورة  هو  وليس  الصورة، 

املالئكة ليسوا هم صورة اهلل.
وكذلك البد أن يصبح كلمة اهلل معروفاً مرة 
أخرى بني البشر وبه يُعرف اآلب، ألن اخلليقة 
كانت موجودة بالفعل، ومع ذلك كان البشر 
ولم  اهلل،  عن  الضاللة  نفس  في  يسقطون 
يعودوا يعرفون اهلل عن طريق أعمال اخلليقة، 
إلى فوق  أعينهم  يرفعون  إنهم ما عادوا  بل 

بل صاروا يشخصون إلى أسفل.
ضرورة جتسد كلمة اهلل:

إذن ال ميكن أن يُقضى على فساد البشرية بأى 
اجلميع.  عن  نيابة  املوت  سوى  أخرى  طريقة 
كان  إذ  اجلميع،  على  الدين املستحق  ووفاء 
يقدم  أن  املوت فالبد من  اجلميع مستحقني 
نفسه ذبيحه عن اجلميع، يبّررهم ويحّررهم 

من املعصية األولى ويعيدهم حلالتهم األولى 
قبل السقوط. ويثبت أن جسده اخلاص أقوى 
باكورة  وهو  الفساد  عدمي  وأنه  املوت  من 

لقيامة اجلميع.
خارج  يكن  لم  جرى  الذي  الفساد  أن  كما 
وأن  البد  لذا  به  ملتصقا  كان  بل  اجلسد 
تلتصق احلياة به بدال من الفساد حتى كما 
داخل  احلياة  تصير  اجلسد  فى  املوت  صار 

اجلسد أيضا.
كلمة اهلل وحده هو الذي يستطيع أن يُعيد 
لإلنسان تلك النعمة ويَُرّده إلى حالته األولى 
فهو الذي َخلََق في البدء كل شئ من العدم 
بالفاسد إلى عدم  يأتي  أن  القادر  وهو وحده 

الفساد وأيضاً أن يصون ِ صدق
إنه هو كلمة  وحيث  اجلميع.  اآلب من جهة 
أن  القادر  وحده  هو  كان  الكل،  ويفوق  اآلب 
يُعيد خلق كل شيء وأن يتألم وميوت عوض 
لدى  الُكل  عن  شفيعاً  يكون  وأن  اجلميع 
اآلب.... ولكن كيف جتسد كلمة اهلل؟ هذا ما 
سنراه في العدد القادم إن احبت نعمة الرب 

وعشنا.
 املراجع:

موريس  جوزيف  د.  إعداد  من  1-ملخص 
أثناسيوس  للقديس  الكلمة  جتسد  )كتاب 
مركز  موريس،  جوزيف  د.  ترجمة  الرسولي، 

دراسات اآلباء بالقاهرة(  
2- موقع فريق الالهوت الدفاعي.

فكرة عن جتسد الكلمة )فكرة عن جتسد الكلمة )22((

بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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كما تعلمنا على مر األجيال في كنيستنا األرثوذكسية العريقة أن نتبع 
تاريخ الكنيسة  اباء و بطاركة و رجال اهلل في الكتاب املقدس و في  اثار 
املعاصر، فها نحن هنا نستكشف معا اثر األربعة البطاركة العظام في 
سفر التكوين بداية من إبراهيم و اسحق مرورا بيعقوب أو إسرائيل الي أن 
الذين  »اذكروا مرشديكم  تقول  التي  بالوصية  واعماال  إلى يوسف.  نصل 
كلموكم بكلمة اهلل. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإميانهم«. )عب 
13: 7(، فها نحن نتتبع اثر واحد من البطاركة العظام الذي نبش آبار أبوه 
واكتشف أن هناك رحب من اهلل كما جاء في سفر التكوين »فعاد إسحاق 
ونبش آبار املاء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه، وطمها الفلسطينيون 
نقل  ثم  أبوه.  بها  دعاها  التي  كاألسماء  بأسماء  ودعاها  أبيه،  موت  بعد 
من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها »رحوبوت«، 

وقال: »إنه اآلن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في األرض«. )تك26: 18، 22(
إنه أبونا اسحق الذي نبش آبار املاء التي كان قد حفرها أبوة ابراهيم وطمها 
الفلسطينيون، و هنا ال نحكي عن تاريخ ولكن كلمة اهلل تخبرنا بشيء 
أعمق من التاريخ أنه نبش في أعماق الكلمة ليكشف لنا الروح القدس 
لنا وما أكثر  أن يعلنه  يريد  الوصية وأيضا تخبرنا ماذا  اتساع و رحب في 
اآلبار التي طمرها وردمها العدو التي قد حفروها لنا االباء سواء في الكتاب 
االباء  تعاليم  من  الكثير  لنا  حتمل  آبار  الكنيسة،  تاريخ  في  أو  املقدس 
وتكشف لنا ما مدى الصوجلان والسلطان املعطي لنا و الذخائر املدخرة في 
كلمة اهلل احلية الفعالة. كما تذكرنا الكلمة املقدسة أنها   بئر حفرها 

رؤساء، حفرها شرفاء الشعب، بصوجلان، بعصيهم«.  )عد 21: 18(
  فها نحن سويا نحفر بئراً جديداً في مسيرتنا وهي مسيرة ملكوت اهلل.... 

سيمتد!!
أذهاننا  في  ارتبطت  العهد  كلمة  كانت  وان  العهد  أو  العهود  بئر  إنها   
بالعهد القدمي والعهد اجلديد على انها كناية الى اسفار الكتاب في العهد 

 new(اجلديد العهد  في  املقدس  الكتاب  اسفار  و   old testament القدمي 
ارتباط ليس في محله ألنه ببساطة  و هي مع كل األسف   ،)testament
يتضح لنا االختالف في الترجمة من لغة الى آخرى فكلمة العهد تترجم 

 ... covenant في اإلجنليزية الى
إذن فماذا تعني كلمة العهد؟! 

العهد هو اتفاق محدد أو إبرام معاهدة أو ميثاق أو حتالف مت قطعها بني 
الطرفني  بدوام  العهد قائمة  أن تكون مدة  أو  أن يحدد مبدة  طرفني، ميكن 
على أال ينقض أحد الطرفني العهد... إذن فالعهد يظل قائما ما دام كل 
طرف ملزم مبا في العهد، إما إذ كسر أحد الطرفني بنود العهد فيعتبر هذا 
االختراق كسرا لكل بنود العهد، فيصبح العهد الغيا غير قابل للتجديد؟! 
أو  األبد  حتى  يعني  وهو  عوالم«  »عاد  العبرية  باللغة  تعبير  هناك  لكن 
الي االبد وغالباً ترتبط هذه الكلمة بكلمة العهد وثمة عهود كثيرة في 
الكتاب املقدس مرتبطة بهذه الكلمة سيأتي احلديث عنها في سياقها.. 
لذا أود أن أشير في بدأيه دراستنا للعهود في الكتاب املقدس أننا لن نقدم 
دراسة أكادميية عميقة لكن ما نوده هنا أن ينبش لنا الروح القدس كل آبار 
ٌطمرت ويفتح عيون أذهاننا الى أن الكتاب املقدس الذي بني أيدينا على أنه 
هو وثيقة عهد قائم بينك وبني اهلل ضامن هذا العهد الن اهلل أبدي أزلي 
لداود عبدي: ال  يتغير وهو من قال »قطعت عهدا مع مختاري، حلفت  ال 

أنقض عهدي، وال أغير ما خرج من شفتي«. )مز89: 3، 34(
واملعرفة  املقدس ليس كتاب لالطالع  الكتاب  أن  أن نؤكد على  نود  أيضا   
مرتبطة  املقدس  الكتاب  في  رئيسية  فكرة  أن كل  إذ  املتدينة...  الذهنية 

بطريقة او بأخرى بالعهد، واي فكرة ال ترتبط بالعهد فهي فكرة دينية! 
وسناتي الحقاً في بعض التعريفات اخلاصة بالعهود لكن ما أريد للقارئ أن 

يتأمل بعض املفردات الكتابية في ضوء ارتباطها بالعهد ....
فاهلل اراد ان يعرف نفسه بشكل دائم في الكتاب املقدس أنه اخلالق األمني 

التثنية  سفر  في  مكتوب  كما  العهد  وحافظ 
األمني،  اإلله  اهلل،  هو  إلهك  الرب  أن  »فاعلم 

احلافظ العهد واإلحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل« 
)تث 7: 9(

ايضا اإلنسان كشريك أساسي في العهد وله كامل حرية االختيار أن يبقي 
في العهد أو أن يرفضه وفي هذا السياق تساءل ميخا النبي في القدمي عما 
بطلبه اهلل من اإلنسان كشريكا في العهد »قد أخبرك أيها اإلنسان ما 
هو صالح، وماذا يطلبه منك الرب، إال أن تصنع احلق وحتب الرحمة، وتسلك 

متواضعا مع إلهك«. )مي 6: 8(
أيضاً هناك لفظ شعب اهلل، هذا التعبير واملفهوم الكتابي أخذ اهميته 
بسبب  للوجود  خرج  قد  اهلل  فشعب  واجلديد.  القدمي  العهدين  كال  في 
العهد مع اهلل كما يذكر الكتاب »قد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها، 
وأن تسلك في طرقه وحتفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته....
وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا، كما قال لك، وحتفظ جميع 
وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء 
واالسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك، كما قال«. )تث26: 
إللهه  الشعب  من  ووعد  لشعبة  اهلل  من  ووعد  ارتباط  هناك  اذ   )19-17
أن  نصلي  القادمة  االعداد  وفي  بساطة....  في  العهد  تعريف  هو  و  أيضاً 
اهلل  و معرفه ألعماق  روحيه  استنارة  من  السموات  الرب كوي  لنا  يفتح 
سنستكمل معا هذا املوضوع الشيق وعهود اهلل مع شعبه ونتهلل فرحا 

بإلهنا الضامن العهد واإلحسان واألمانة الى األبد.
أن  تعليق  أو  توجيه  أو  سؤال  أي  لديك  كان  إذ  العزيز  قارئ  من  ارجو  كما 
املسيح،  في  واحد  كجسد  نحن  بي...  اخلاص  اإلمييل  على  معي  تتواصل 
لسنا هنا الستعراض معلومات ولكن لكي نبني بعضنا البعض كحجارة 

حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا.

ملكوت اهلل... سيمتد )16(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

ال جند بلًدا يتحدث عنه الكتاب املقدس مثل مصر، وذلك 
بعد كنعان. والسبب ،  أن إسرائيل كشعب اهلل اخملتار 
أقام في مصر حيث عاش اليهود هناك حوالي 400 سنة 

وأخيرًا خرجوا ”بذراع رفيعة “.
منذ عدة سنوات وجدوا كتاب مقدس طافياً على وجه 
السيدة  كنيسة  ضفة  على  توقف  حيث  النيل  ماء 
العذراء باملعادي بالقاهرة. وكان مفتوحا على اإلصحاح 
19 من سفر أشعياء . وقد يشير هذا احلدث إلى أن اهلل 
ضمنه  الذي  الوعد  إلي  مصر  في  شعبه  ينبه  أن  يريد 
الزمن -  في العدد األول من اإلصحاح  الرب - ومن وراء 
19عن مجئ املسيح إلي مصر والبركة التي جال بها في 
كل بالد مصر. وأن هذه البركة مازالت قائمة، إذ أكدها 

ثانية في نهاية اإلصحاح )آية 25( .
آية1” وَْحٌي ِمْن ِجَهِة ِمْصرَ: ُهَوذَا الرَّبُّ رَاِكٌب َعلَى َسَحابٍَة 
َسرِيَعٍة وََقادٌِم إِلَى ِمْصرَ، َفَترجَْتُِف أَوْثَاُن ِمْصرَ ِمْن وَْجِهِه، 

وَيَُذوُب َقلُْب ِمْصرَ دَاِخلََها“
العذراء  أمه  مع  مصر  إلى  يأتي  املسيح  يسوع  الرب 
ويوسف النجار، متجنباً مواجهة قبل األوان مع هيرودس 
امللك وقوات الظالم . و في جتوله في مصر كلها باركها 
قاصداً شيئاً ملصر هو إميان مصر باملسيح الحقاً علي يد 
القديس مار مرقس و زوال الوثنية : ” ترجتف أوثان مصر“.
آية2 ”وَأَُهيُِّج ِمْصرِيِّنَي َعلَى ِمْصرِيِّنَي، َفُيَحارِبُوَن ُكلُّ وَاِحٍد 

أََخاُه وَُكلُّ وَاِحٍد َصاِحَبُه: َمِديَنٌة َمِديَنًة، ومََمْلََكٌة مَمْلََكًة“.
في  املسيحية  ضد  الوثنيني  وهيج  الشيطان  يهدأ  لم 
مصر، وبدأ االضطهاد ضد كنيسة مصر. ولكن ال خوف 
على الكنيسة من أي اضطهاد، فقد انتشرت املسيحية 

خالل فترة االضطهاد هذه.
دَاِخلََها، وَأُْفِني َمُشورَتََها،  آية 3 ، 4  ” وَتُْهرَاُق رُوُح ِمْصرَ 
وَالَْعرَّاِفنَي  التََّوابِع  وَأَْصَحاَب  وَالَْعازِِفنَي  األَوْثَاَن  َفَيْسأَلُوَن 
َفَيَتَسلَُّط  َقاٍس،  َمْولًى  يَِد  ِفي  امْلِْصرِيِّنَي  َعلَى  وَأُْغلُِق   .

يُِّد رَبُّ اجْلُُنودِ“. َعلَْيِهْم َملٌِك َعزِيٌز، يَُقوُل السَّ
توضح  كما  ومستمرة  بل  عنيفة  الضطهادات  إشارة   
قاٍس.  مولى  يد  في  املصريني  على  »أُغلق«  كلمة 
منها  عانت  التي  االضطهادات  تاريخ  في  واضح  وهذا 
فرس  من  املستعمرين  أيدي  على  مصر  في  املسيحية 
وانتهت  املسيحية  وامتدت  وعرب.  وبيزنطييني  ورومان 
فترة االضطهاد، وأتت فترة راحة. ومع الراحة - لألسف 
في  ضعف  ظهور  بداية  ونرى  اهلل  عن  الناس  يبتعد   -
املسيحية ويشير إليه قول الوحي »فيسألون األوثان« أي 

يتناقص اعتمادهم على الرب.
ُف امْلَِياُه ِمَن الَْبْحرِ )نهر النيل ال يزال  أيات5 - 10 »وتَُنشَّ
وَيَِجفُّ  »البحر«(،  الصعيد  بلدان  من  كثير  في  يُدعى 
األَنَْهارُ،  وَتُْننِتُ   6 وَيَْيَبُس.  النيل(  نهر  )تفريعات  النَّْهُر 
وَتَْضُعُف وجََتِفُّ َسَواِقي ِمْصرَ، وَيَْتلَُف الَْقَصُب وَاألََسُل.7 
وَالرِّيَاُض َعلَى النِّيِل َعلَى َحاَفِة النِّيِل، وَُكلُّ َمزْرََعٍة َعلَى 

يَِئنُّوَن، وَُكلُّ  يَّادُوَن  تَُكوُن. 8 وَالصَّ واَلَ  دُ  النِّيِل تَْيَبُس وَتََتَبدَّ
ا ِفي النِّيِل يَُنوُحوَن. وَالَِّذيَن يَْبُسُطوَن  الَِّذيَن يُلُْقوَن ِشصًّ
َشَبَكًة َعلَى وَْجِه امْلَِياِه يَْحزَنُوَن،9 وَيَْخزَى الَِّذيَن يَْعَملُوَن 
َط، وَالَِّذيَن يَِحيُكوَن األَنِْسَجَة الَْبْيَضاَء.10  الَْكتَّاَن امْلَُمشَّ
بِاألُْجرَِة  الَْعاِملنَِي  وَُكلُّ  َمْسُحوَقًة،  ُعُمُدَها  وَتَُكوُن 

ُمْكَتِئِبي النَّْفِس«
 نرى هنا صورة مؤملة نتيجة هذا املولى القاسي واحلُكم 
وتركها  الكنيسة  ومعها  مصر  ضعفت  إذ  القاسي، 

املؤمنون وحتولوا الي إميان وأديان غير مسيحية.
ُحَكَماُء  أَْغِبَياُء!  ُصوَعَن  رُؤََساَء  إِنَّ   11«  16  - أيات11 
تَُقولُوَن  َكْيَف  بَِهيِميٌَّة!  َمُشورَتُُهْم  ِفرَْعْوَن  ُمِشيرِي 
لِِفرَْعْوَن: »أَنَا ابُْن ُحَكَماَء، ابُْن ُملُوٍك ُقَدَماَء«؟ 12 َفأَيَْن ُهْم 
ُحَكَماُؤَك؟ َفلُْيْخِبُروَك. لَِيْعرُِفوا َماذَا َقَضى بِِه رَبُّ اجْلُُنودِ 
أَْغِبَياَء. رُؤََساُء نُوَف  َعلَى ِمْصرَ. 13 رُؤََساُء ُصوَعَن َصارُوا 
انخدعوا. وَأََضلَّ ِمْصرَ ُوُجوُه أَْسَباِطَها .14 َمزََج الرَّبُّ ِفي 
، َفأََضلُّوا ِمْصرَ ِفي ُكلِّ َعَملَِها، َكَترَنُِّح  وََسِطَها رُوَح َغيٍّ
ْكرَاِن ِفي َقْيِئِه .15 َفالَ يَُكوُن مِلِْصرَ َعَمٌل يَْعَملُُه رَأٌْس  السَّ
ِمْصُر  تَُكوُن  الَْيْوِم  ذلَِك  ِفي   16 أََسلٌَة.  أَوْ  نَْخلٌَة  ذَنٌَب،  أَوْ 
الَِّتي  اجْلُُنودِ  رَبِّ  يَِد  َهزَِّة  ِمْن  وَتَرُْجُف  َفَترْتَِعُد  َكالنَِّساِء، 

يَُهزَُّها َعلَْيَها«.
فحلَّ الضعف مبصر بسبب املولى القاسي القادم إليها 
بني  تاريخ  لها  ليس  وأيديولوجية  متبدية  ثقافة  من 
تغرب  الذي  ذلك من حتول شعبها  تبعه  وما  احلضارات، 
لوطنه  واالنتماء  الصدق  ومبادئ  املسيحي  أميانه  عن 
املستقاة من املسيحية. لذلك نري اآليات تصف ما حلَّ 
او عسكري  او اقتصادي  مبصر من ضعف، رمبا سيأسى 
ينفع  ولم  حكمة.  بال  كانوا  إذ  احلكام  تخبط  عن  ناجت 
املصريني التمسح في تاريخ مصرهم القدمي ونهضتها 
ُملُوٍك  ابُْن  ُحَكَماَء،  ابُْن  أَنَا   : تَُقولُوَن  َكْيَف   « املدوسة 
ُقَدَماَء«. كما تصف اآليات كيف عميت بصيرة املصريني 
الرئيسية  العوامل  ليستبصروا  ذهنهم  ينفتح  أن  عن 
ممفيس  )نُوَف:  جنوبها  من  بلدهم  انحدارهم مبصر  وراء 
عاصمة مصر العليا جنوبي مصر( إلى شمالها )ُصوعن: 

عاصمة شمال مصر القدمية(.
رََها  تََذكَّ َمْن  ُكلُّ  مِلِْصرَ.  رُْعًبا  يَُهوذَا  أَرُْض  »وَتَُكوُن  آية17 
يَرْتَِعُب ِمْن أََماِم َقَضاِء رَبِّ اجْلُُنودِ الَِّذي يَْقِضي بِِه َعلَْيَها ».

 قد يكون هذا حينما خضعت يهوذا )اليهود( ألشور أو 
لبابل وصار رجال يهوذا ضمن جيوش هذه الدول القوية. 
أقوى  يهوذا  أرض  فيها  كانت  التاريخ  في  أخرى  فترة  أو 
)دولة  »يهوذا  وصارت  بأسلحتها.  وترعبها  مصر  من 
إسرائيل احلالية( رعباً ملصر« على مدى أزمنة حروب 48 
أرادها  لبركات  بداية  الكئيبة  الفترة  ولتكون هذه  و67. 
اهلل ملصر التي باركها بها حينما زارها من َقبل مع أمه 
سنداً  مبصر  الزيتون  في  العذراء  ظهور  وكان  العذراء. 

ملصر في تلك األيام احلالكة السواد بعد هزمية 67.

آيات18، 19 »ِفي ذلَِك الَْيْوِم يَُكوُن ِفي أَرِْض ِمْصرَ َخْمُس 
ُمُدٍن تََتَكلَُّم بِلَُغِة َكْنَعاَن وحََتْلُِف لِرَبِّ اجْلُُنودِ، يَُقاُل إلِْحَداَها 
ْمِس«. 19 ِفي ذلَِك الَْيْوِم يَُكوُن َمْذبٌَح لِلرَّبِّ  »َمِديَنُة الشَّ

ِفي وََسِط أَرِْض ِمْصرَ، وََعُموٌد لِلرَّبِّ ِعْنَد تُْخِمَها ».
 بداية البركات نراها في طريقة كتابة مدينة الشمس 
فهي قد تُقرَأ مدينة الهالك وقد تقرأ مدينة الشمس. 
التي يسمح بها اهلل  وهذا مقصود ألنه مع الضيقات 
بالتوبة  ويعودوا  ويتركوا خطاياهم  يتشدد شعب اهلل، 
مدينة  صاروا  للهالك  مدينة  كانوا  أن  وبعد  اهلل.  إلى 
أسمه  الذي  املسيح  وسطهم  يسكن  للشمس، 
»شمس البر«. ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر 
إشارة للكنيسة القوية التي امتألت باملؤمنني التائبني 

األقوياء.

هذه  تشير  قد  تاريخًيا  َكْنَعاَن«.  بِلَُغِة  تََتَكلَُّم  »ُمُدٍن 
بعض  في  مصر  في  عاشوا  اليهود  أن  إلى  العبارة 
بلغتهم.  سكنوها  التي  املناطق  وتكلمت  الفترات. 
وروحًيا، قد يشير امتداد لغة املسيح في مصر إلى حتول 

مصر من الوثنية إلى املسيحية.
آيات 20 - 21 »َفَيُكوُن )مذبح الرب( َعالََمًة وََشَهادًَة لِرَبِّ 
اجْلُُنودِ ِفي أَرِْض ِمْصرَ. ألَنَُّهْم يَْصُرُخوَن إِلَى الرَّبِّ بَِسَبِب 
وَيُْنِقُذُهْم.  وَُمَحاِمًيا  ُمَخلًِّصا  لَُهْم  َفُيرِْسُل  امْلَُضايِِقنَي، 
ِفي  الرَّبَّ  امْلِْصرِيُّوَن  وَيَْعرُِف  ِمْصرَ،  ِفي  الرَّبُّ  َفُيْعرَُف   21
ُموَن ذَبِيَحًة وَتَْقِدَمًة، وَيَْنُذرُوَن لِلرَّبِّ نَْذرًا  ذلَِك الَْيْوِم، وَيَُقدِّ

وَيُوُفوَن بِِه “. 
استمرارا لتدبير )مخطط( اهلل في مباركته ملصر، جند 
أن هناك بعض الضيقات التي يسمح بها اهلل، )حكم 
اإلرهاب  وتهديد  أوباما،  مبساعدة  املسلمني  اإلخوان 
باسم الدين، وتهديد أثيوبيا بسد النهضة …ألخ ( وهذه 
الضيقات دائما تدفع املؤمنني إلى أحضان اهلل . فيجدون 
الضعف  فترات  وبعد   .)6  -  4 )إش18:  معزياً  لهم  اهلل 
معزياً  اهلل  ويُرسل  بل  اإلميان.  في  جبابرة  إلى  يتحولون 
وُمعيناً لشعبه )رمبا هو الرئيس السيسي(. وهذه خطة 
اهلل دائماً ليعيد أوالده إلى حضنه، إذ يسمح بضيقات 
تأتي عليهم فيعودون يرمتون في حضنه كما عاد األبن 

الضال إلى أبيه.
َفَيرِْجُعوَن  َفَشاِفًيا،  َضارِبًا  ِمْصرَ  الرَّبُّ  يَْضرُِب  »وَ  آية.22 

إِلَى الرَّبِّ َفَيْسَتِجيُب لَُهْم وَيَْشِفيِهْم ».
هذه اآلية هي خالصة اإلصحاح كله، فاهلل ال يضرب إال 
الضيقات  من  تعلمت  قد  تكون مصر  أن  بعد  ليشفي 

املنصبَّة عليها، فتعود إللهها.
ٌة ِمْن ِمْصرَ إِلَى  آيات23 - 25 »ِفي ذلَِك الَْيْوِم تَُكوُن ِسكَّ
ورَ،  ورِيُّوَن إِلَى ِمْصرَ وَامْلِْصرِيُّوَن إِلَى أَشُّ ورَ، َفَيِجيُء األَشُّ أَشُّ
ورِيِّنَي .24 ِفي ذلَِك الَْيْوِم يَُكوُن  وَيَْعُبُد امْلِْصرِيُّوَن َمَع األَشُّ
ورَ، بَرََكًة ِفي األَرِْض،25 بَِها يَُبارُِك  إِْسرَائِيُل ثُلًُثا مِلِْصرَ وأَلَشُّ

ورُ،  رَبُّ اجْلُُنودِ َقائاًِل: »ُمَبارٌَك َشْعِبي ِمْصُر، وََعَمُل يََديَّ أَشُّ
وَِميرَاثِي إِْسرَائِيُل«

يكوِّنها  التي  القوية  الكنيسة   - هنا  نراه  األمر  ختام 
اهلل في مصر، يكون مثلها في أشور، ويكون مثلها في 
في  والواحدة  القوية  الكنيسة  هذه  وتقف  إسرائيل. 
األيام  في  سيأتي  الذي  املسيح«  »ضد  وجه  في  إميانها 

األخيرة.
املوعد قدميا، تشتت شعب  اليهود من أرض  بعد سبي 
اهلل، جزٌء في أورشليم وجزٌء في بابل )العراق( وجزٌء في 
مصر. وملا كان تعبير »سكة« أي »الطريق« هو من ألقاب 
ي نفسه بها ، لذلك قد تكون كلمات  املسيح التي َسمَّ
سيكون  األخيرة  األيام  في  بأنه  نبؤة  هي  هنا  الوحي 
»شعب اهلل« في هذه املناطق التي متتد من مصر عبر 
”طريق“  إميان من خالل   وحدة  في  العراق،  إلى  إسرائيل 
اإلميان باملسيح ، ويكون سالم  عن »طريق« ملك السالم 

.
مِلِْصرَ  ثُلًُثا  إِْسرَائِيُل  يَُكوُن  الَْيْوِم  ذلَِك  »ِفي  الوحي  وقول 
ورَ« هو إشارة لنوع من الوحدة بني إسرائيل ومصر  وأَلَشُّ
وأشور. وهي ليست وحدة سياسية بل إميانية ألنه يقول 

أنها »بركة في األرض«.
بني  قائم  العاملي  الصراع  النبي كان  زمان أشعياء  وفي 
بينها  ومن  األخرى  الدول  وكانت  ومصر،  العراق  آشور 
إسرائيل ضحية هذا الصراع. وكانت إسرائيل في ذلك 
احلني في صراع بني التحالف مع مصر أو آشور، القوتني 

العامليتني املتضادتني في ذلك احلني. 
دارت احلروب بني مصر وأشور وإسرائيل على مدار التاريخ 
القدمي واحلديث. وفي نهاية األيام رمبا سيرتبطون إميانًيا 
بني  من  »البقية«  تؤمن  حينما  العبادة،  وحدانية  في 
في  الرسول  بولس  فم  على  الوحي  كقول   - إسرائيل 
العهد اجلديد - ويتحدون إميانًيا مع مؤمني مصر وأشور، 
بركة لألرض  القوي هي  اإلميان  الوحدة في  فتكون هذه 

وخميرة تخمر العالم كله. 
 - الكل  يشعر  سالًما،  للكل  يُعطي  يسوع  املد  فرب 
في املسيح يسوع - أن األرض للرب وملسيحه، وليست 

مركزًا للنزاع، ويشترك الكل مًعا في العبادة.
في  أعضاء  الكل  يجعل  املسيح  بالسيد  فاإلميان   
دََعى  لذلك  اإللهي،  بالعمل  تتمتع  واحدة  كنيسة 
الوحي املقدس املصريني شعب اهلل، وآشور عمل يديه، 

وإسرائيل ميراثه.
خمس  حوالي  اليوم«  ذلك  »في  عبارة  تكررت  لقد 
الزمان  الى ملء  اشارة  وهي   ،]25-18[ األعداد  مرات في 
الزمان  ملء  يجئ  أن  إلى  املآسي  زمن  دورات  اكتمال  أو 
باإلميان بالسيد املسيح ليحقق لنا هذه البركات بكونه 
الوحدة  بروح  لتتمتع  األمم  جتتمع  فيه  الذي  »الطريق« 

الروحية وفيض البركة... أمني.

»مصر التي في خاطري«... وفي سفر أشعياء اصحاح 19
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )133(
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حول العالم
طوكيو:

أكبر فرقة موسيقية من األطفال في العالم

3000عازف   ( اليابانية  املوسيقية  األطفال  فرقة  بنجاح  قدمت     
- احلفل  العالم  وعازفة( وهي أكبر فرقة موسيقية من األطفال في 
آلة  األطفال  واستعمل  طوكيو،  في  للصغار  املوسيقي  السنوي 
الكمان في العزف الذي حاز إعجاب اجلمهور الغفير من الكبار الذين 

حضروا احلفل .
وأعمار هذه الفرقة املوسيقية بني ثالثة أعوام وستة أعوام ، وهم من 
تالميذ املدرسة املوسيقية التي افتتحت مؤخراً في طوكيو لتعليم 

الصغار املوسيقى.

باريس:

لوحة شهيرة لفان جوخ تباع مرتني في مزاد 
واحد

في  شارعاً  تصور  جوخ  فان  فينسنت  الشهير  للرسام  لوحة  بيعت 
باريس بسعر 14 مليون يورو )16.47 مليون دوالر( في مزاد مؤخرا، لكن 

أعيد عرضها للبيع مجدداً وبيعت بالفعل بسعر أقل.
البيع في  دار سوذبيز للمزادات إن خطأ تقنياً حدث في نظام  وقالت 
املزاد عبر اإلنترنت خالل عملية البيع األولى للوحة التي ظلت ضمن 

مجموعة مقتنيات خاصة ألكثر من 100 عام.
في  يورو  مليون   11.25 مومنارتر«  في  شارع  »مشهد  لوحة  وحققت 
جولة البيع الثانية، وبعد إضافة التكاليف بيعت مقابل 13.1 مليون 

يورو.
ويتجاوز هذا املبلغ القيمة التي توقعتها دار املزادات للوحة بني خمسة 
وثمانية ماليني يورو. ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان 

جوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية.
أقيم املزاد في باريس بينما مت تقدمي العروض عبر اإلنترنت أو الهاتف 

من باريس ونيويورك وهوجن كوجن الدوالر= 0.8503 يورو.

 ويلز:
كالب ملصاحبة املصابني بالصمم

الكالب  التدريب  محاوالت  البريطانيني  املتخصصني  بعض  يجري 
ملصاحبة املصابني بالصمم تشبها بالكالب التي ترشد املكفوفني.

تصدر  التي  األصوات  إلى  األصم  تنبيه  في  تنحصر  الكلب  ومهمة 
من حوله مثل: رنني الهاتف وجرس الباب وبكاء الطفل وغليان غالية 
األصوات،  هذه  من  أي  مصدر  نحو  الكلب  يندفع  بأن  وذلك  الشاي، 
هو  وكأنه  األشياء  وهذه  هو  ويتعامل  إليها،  األصم  صاحبه  فيتجه 

الذي يسمعها بنفسه!

تولسا:
عاصمة البترول في العالم

تولسا  تعرف مدينة      
البترول  عاصمة  بأنها 
في العالم، وذلك بسبب 
التكرير  معامل  كثرة 
)البترولية(  واملؤسسات 

املقامة بها.
بوجه  تولسا  وتتمتع     
إذ  جميل؛  سياحي 
احلدائق  بها  تنتشر 
بها  وحتيط  اجلميلة، 
أسس  وقد  البحيرات، 
»السكان  احلمر  الهنود 

األصليون ألمريكا« مدينة تولسا سنة 1860 وهي تقع شمال شرقي 
والية أوكالهوما األمريكية. 

املكسيك:

أحدث »تقاليع« كورونا.. كمامات لألنف أثناء 
تناول الطعام

ابتكر باحثون في املكسيك قناعاً جديداً لألنف في ظل كورونا، ميكن 
وضعه فقط أثناء تناول الطعام.

في  كامل  قناع  حتت  ارتداؤها  يتم  التي  األنف«  »أقنعة  عن  وُكشف 
فيديو توضيحي، حيث يجلس رجل وامرأة لتناول الغداء، وفقاً لوكالة 

»رويترز«.
عن  ليكشفا  العادية  أقنعتهما  يخلعان  الزوجان  الفيديو  ويُظهر 

القناع اخلاص باألنف فقط، قبل تناول الطعام على طاولة خارجية.
»ستقلل  إنها  قائلني  »تويتر«،  على  بالفكرة  املراقبني  بعض  ورحب 

انتقال الفيروس«، بينما سخر آخرون من املظهر.
الناس  متنح  التي  البشرية  اخلاليا  أن  هوبكنز«  »جونز  جامعة  وذكرت 
حاسة الشم، نقطة دخول رئيسية لفيروس كورونا، ما يجعل أغطية 

األنف مهمة.
 ،)CDC( وأظهرت دراسات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
فيروس  انتشار  من  كبير  بشكل  يقلل  أن  ميكن  املزدوج  اإلخفاء  أن 

كورونا.
متى  أو  شركتهم  أو  املكسيكيني  الباحثني  اسم  التقرير  يذكر  ولم 

ميكن أن تصبح أقنعة األنف متاحة للجمهور.

فنلندا:
أسعد بلد في العالم

»أسعد  لقب  التوالي  على  الرابعة  للسنة  نيلها  من  فنلندا  أفادت 
تعزيز  في  ساهم  مما  العالم،  في  صورتها  لتحسني  العالم«  في  بلد 
أن  مع  السياح،  استقطاب  على  وقدرتها  فيها،  األعمال  قطاعات 
وأن  وقاٍس،  طويل  فيها  الشتاء  فصل  أن  سابقاً  يعتبر  كان  البعض 

مطبخها من دون نكهة.
العام  منذ  حتتل  فنلندا  أن  مع  فعالً؟  سعداء  الفنلنديون  هل  ولكن 
يعترف كثر من سكان هذا  العاملي،  السعادة«  2018 صدارة »مؤشر 
البلد االسكندنافي املتاخم لروسيا البالغ عددهم 5.5 ماليني نسمة 
بأنهم صامتون وباردو الطباع وكئيبون إلى حّد ما، وبأنهم ليسوا من 

النوع الذي ينبض بالفرح.
ويستند معدو الدراسة التي ترعاها األمم املتحدة واملنشورة سنويا منذ 
2012، إلى استطالعات رأي من معهد »غالوب« في 149 دولة يجيب 
فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم 
التضامن  ومؤشرات  احمللي  الناجت  إجمالي  البيانات مع  مقاطعة هذه 

واحلرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.
واستخدمت شركات كثيرة »تاج« السعادة لتعزيز مبيعات منتجاتها 

أو لتشجيع من توظفهم على االستقرار في فنلندا.
أما السياحة التي تشّكل العنصر الرئيسي في احلملة التسويقية 
»سفراء  تعيني  لتعزيزها  اتخذت  التي  اخلطوات  أبرز  فمن  لفنلندا، 

السعادة« الذي يتولون تعريف السياح بأسرار الرفاهية الفنلندية.
وترّكز جهود التسويق للسياحة في فنلندا على عدد من مقّوماتها، 
ومنها ما توّفره من مساحات طبيعية تتمثل في الغابات الشاسعة 
وآالف البحيرات، وكونها منشأ غرف البخار أو »الساونا«، إضافة إلى 
ما تشتهر به منطقة البالند فيها من كونها »املقر الرسمي« لسانتا 

قياسية  أرقاماً  اجلائحة  قبل  تسّجل  املنطقة  هذه  وكانت  كلوز. 
سياحياً.

شيكاغو:

مدينة تدخل التاريخ بدفع تعويضات عن 
التمييز العنصري

تدخل مدينة إيفانستون بضواحي شيكاغو التاريخ، إذ ستصبح أول 
متييز  من  له  تعرضوا  عما  تعويضات  السود  لسكانها  تدفع  مدينة 
عنصري. وخصصت املدينة األمريكية لهذا الغرض موازنة قيمتها 10 

ماليني دوالر موزعة على 10 سنوات.
وفي حال وافق امللس البلدي إليفانستون على هذا اإلجراء، ستكون 
مسألة  حل  نحو  خطوة  خطت  إيلينوي  والية  في  الواقعة  املدينة 
من  السود  لألمريكيني  املتحدة  الواليات  به  تدين  مبا  تتعلق  شائكة 
أحفاد العبيد، الذين ساهم عملهم في جعل هذا البلد قوة عظمى، 
املمارسات  خالل  من  حقوقها  ُحرَمت  التي  الالحقة  األجيال  إلى 

التمييزية.
إال أن إيفانستون البالغ عدد سكانها 75 ألف نسمة والواقعة على 
ضفاف بحيرة ميشيجن إلى الشمال من شيكاغو، ال تّدعي أنها توّفر 
معاجلة شاملًة لهذه املشكلة التي تطاردها منذ إلغاء العبودية قبل 
أكثر من قرن ونصف قرن، بل هي، على العكس من ذلك، تراهن على 

معاجلتها من خالل جانب واحد، هو التمييز في السكن.
املعايير على 25  الذين يستوفون  وسيحصل عدد قليل من السكان 
أو  العقاري  رهنهم  متويل  في  الستخدامها  منهم،  لكل  دوالر  ألف 

جتديد منازلهم.
الذين  السود  من  املباشرين  باملتحدرين  املستحقني  املشروع  وحدد 
املمارسات  وعانوا  و1969   1919 عامي  بني  إيفانستون  في  عاشوا 
التمييزية لسلطات املدينة في مجال اإلسكان، باإلضافة إلى السكان 
يواجهون  والذين  عاماً   18 على  أعمارهم  تزيد  الذين  احلاليني  السود 

التمييز نفسه.
أبرز هذه املمارسات ما يُسّمى »اخلط األحمر«، وهو إجراء كانت  ومن 
بعض  لسكان  املمنوحة  العقارية  القروض  من  مبوجبه  حتّد  املصارف 
املناطق الفقيرة التي يغلب عليها السود ويتم حتديدها أحياناً بخط 
أحمر على اخلرائط، مما يعزز عملياً الفصل العنصري الذي كان قائماً 

منذ نهاية القرن التاسع عشر.
ولكن في هذه احلالة، كان قياس الفترة الزمنية والضرر الناجم أكثر 
من  كاملة  بأجيال  الذي حلق  الضرر  على  ينطبق  ال  ما  وهو  سهولة، 

األمريكيني السود الذين كانوا ضحايا العبودية والفصل والتمييز.
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Let go and 
Let God...

I’ll admit it: I’m a worrier. No, not someone who 
worries too much over everything. But I am some-
one who, when faced with many tasks or situations, 
begins to worry. 
The typical scenario is that I have a lot of things 
I’m ‘waiting on’ to get done. I might be waiting to 
hear back about an inter-
view, a mark from a test, or 
a health result. I might be 
hoping that my family is 
still safe. I might be thinking 
about my future, my health, 
friendships, etc. That’s all on 
top of my daily tasks to do, 
such as cleaning, cooking, 
and more.
Some days it’s tolerable. I 
feel like I have a lot to do, 
but it’s ‘not that bad’. I’m 
busy but I feel that things are 
manageable. But some days, 
I feel like my brain is going 
to crack. My head is jump-
ing from task to task.  
-What do I have to do next? 
-How will I finish this all? 
-What will happen? 
-Will it work out? 
-Will I be okay? Will my family be okay? 
And the list goes on and on. I hate these feelings. 
My ‘go to’ is to pray. I try to breathe. And then I 
pray to God, to calm me down. I tell Him that I 
trust Him. I ask Him to help me. 
But deep down - really deep down - I don’t feel 
calmer. The thoughts start again. The worries. The 
jumping from thing to thing. The predicting the 
future. 
So the question begs - have I really given it to 
God? Did I really ‘let go and let God’? 

Clearly not. To let go and let God means to pray 
about my worries and then be at peace. To know 
that I’m not letting go into the unknown - I’m 
giving my worries to the One who holds them in 
His hands. He never fails. He made the world. He 
knows the future and isn’t worried - so why should 

I be? 
Jesus told us not to worry about 
tomorrow because today is suffi-
cient for it’s own worries (Mat-
thew 6:34). That is indeed true. 
Today is for today. Tomorrow is 
for tomorrow. 
To really trust God is to give Him 
all my worries. When I pray, I 
want to do this having full faith 
and confidence that I’ve let my 
concerns fall into His capable 
hands. I want to rest in His com-
fort, knowing that while I still 
don’t have answers, I can have 
His peace. 
God, please help me trust in You. 
While I may say that I do, I want 
to truly have peace in my heart. 

I want to be able to give my anxiety to You and 
know that I don’t need to think any more. Please 
fill me with peace. Still and quiet the storm in my 
heart. Take away the thoughts that plague me and 
fill me with worry and panic. Calm my soul and 
mind down. When I start to get overwhelmed, flood 
me with Your peace and silent my thoughts.  Fill 
me with Your perfect peace. I let go and give it all 
to You. I trust that You’ll do what’s best for me - 
You always have and You will forever continue 
to. Thank You for Your endless love and protection. 
Your promises remain true forever. 
In Jesus’ name, 
Amen. 

As Canadians look ahead 
to rounding the corner on 
COVID-19, our country is at a 
crossroads. The future of Canada 
is what is at stake – and Canadi-
ans must choose which path to 
recovery they can trust.
The path of Justin Trudeau’s 
reimagined economy veers off 
into the unknown, with more risky 
shutdowns and unknown, untest-
ed changes that will leave millions 
more Canadians behind. Justin 
Trudeau’s reimagined economy is 
an Ottawa-knows-best approach 
and picks and chooses which jobs 
Canadians should have, and in 
what sector or region, and where the connected few get 
richer, while working families get left behind.
Canada’s Conservatives are offering another path – one 
of security and certainty. While less glamourous, it will 
safely secure our future and deliver us to a Canada 
where those who have struggled the most through this 
pandemic can get back to work. We want a Canada 
where manufacturing at home is bolstered, where wages 
go up, and where the dream of so many families in Can-
ada have of affording a better life for their children can be 
realized.
Our plan has five main points.
Secure jobs by recovering the one million jobs lost during 
the pandemic within one year.
Secure accountability by enacting a new Anti-Corruption 
law to clean up the mess in Ottawa.
Secure mental health through our Canada Mental Health 
Action Plan.
Secure our country by creating a strategic stockpile of 
essential products and building the capacity to manufac-
ture vaccines at home.
Secure Canada’s economy by balancing the budget over 
the next decade. 
Canada’s Conservatives got Canada through the last 
recession, and with Canada’s Recovery Plan, Canada’s 
Conservatives will get Canadians through this one too.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

A Recovery Plan

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament

When the COVID-19 outbreak first began, the Con-
servative caucus was quick to call for border re-
strictions in order to limit the spread of the virus. 
But the government was reluctant to impose such 
measures. They were similarly slow to put in place 
mechanisms for testing and tracing protocols. 
These delays hurt our response and likely led to 
higher rates of infection.
In a much belated recognition of the need for strong 
border measures, the government has started to 
take some steps in recent months to toughen the 
border. But while I support strong screening mea-
sures at the border, the government’s policy of 
mandatory hotel quarantine for air travelers is not 
based on data and is bringing the whole process 
into disrepute. 
Since the beginning, this hotel quarantine policy 
has been riddled with logistical issues, from Cana-
dians being unable to book their stays, to a haphaz-
ard patchwork of exemptions that does not take into 
account the situations of many travelers. We saw 
no accommodations for citizens who were already 

outside of the country when this requirement came 
into effect, or for those who are employed interna-
tionally in positions that are deemed nonessential. 
In my role as Shadow Minister for International De-
velopment, I have been hearing from organizations 
about the significant challenges for humanitarian 
workers and humanitarian organizations associat-
ed with mandatory hotel quarantine. We are forcing 
charities to put aid workers in hotels, at enormous 
cost.
What is even more concerning, however, are the 
reports that have surfaced of abuse and neglect 
as a result of the current quarantine policies. This 
includes a report of a sexual assault taking place. 
The government maintains that these policies were 
established for the health and wellbeing of Canadi-
ans, however, we have yet to see evidence in sup-
port of this claim. The truth is that we have no data 
to demonstrate that quarantining for three days in 
a hotel is any safer, for the public or the individual, 
than for a person to quarantine in their own home. 
When confronted on this point during a Public Safe-

ty committee meeting, the 
Health Minster herself ad-
mitted that the data show-
ing a need for the hotel 
quarantine requirement is 
“incomplete.” In short, the 
government has not been 
able to back up their own 
decision and explain why 
quarantine in a hotel is bet-
ter for public health. 
For these reasons, Conservatives are calling on 
the government to put an end to the arbitrary hotel 
quarantine, and instead focus on a more thorough 
and effective system for pre and post-arrival test-
ing, as well as safe at-home quarantine guidelines.
On a different note, I want to share my condolenc-
es with anyone who may have family or friends im-
pacted by the recent train crash in Egypt. My heart 
goes out to the victims of this terrible accident and 
to their families, and I pray for their consolation in 
this difficult time. 

Conservatives Call for an End to Hotel QuarantineConservatives Call for an End to Hotel Quarantine

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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While the whole world was watching the develop-
ments of Covid 19, its vaccines, quarantines, a 
serious incident happened that did not draw the at-
tention of the world for two days at the beginning. 
It was a Golden-class type container ship, one of 
eleven largest container ships ever built - that ran 
aground in the Suez Canal, and led to a blockage 
of the Canal for the marine transport.
To many, nowadays, Suez Canal is just a water 
passage for marine transport, that runs into Egypt, 
connecting the Mediterranean with the Red Sea, 
and separating mainland Africa from Asia. Howev-
er, its importance is far beyond a water passage, 
this Canal had started the major conflict between 
Egypt on one side, and Britain France and Israel 
on the other side in 1956. Where those three coun-
tries had invaded Egypt from the north and north 
east to impose control on the Suez Canal, after it 
has been nationalized by Egypt post the 1952 Rev-
olution.
Nevertheless, and due to the efforts of both Can-
ada and the ex Soviet Union the three invading 
countries had withdrawn from the Suez Canal Area 

and Sinai, which led to the awarding the 
Noble peace prize to Lester Pearson the 
Canadian Prime Minister during the Suez 
Canal and Sinai crisis, known as “The Tri-
ple Aggression”.
The importance of Suez Canal is about the volume 
of commodities, especially Crude Oil, and goods 
that are moved around the world in shorter periods, 
and what does this represent on the steadiness of 
supply chain, economy, world markets and trade.
The Suez Canal is the fastest route that could 
be used by naval forces of the major fleets in the 
world to be deployed to hot zones around Middle 
East and Asia when they are needed to intervene.
During the blockage of the Suez Canal, many ex-
perts around the world turned to be very pessimis-
tic and came out to doubt that Egypt and the Suez 
Canal Authority would be able to free the mega 
ship and resume the navigation again in the Ca-
nal, and they added that such operation might take 
over three weeks, even many countries offered 
help.
However, the engineers and the work force of the 

Suez Canal were able to end this situa-
tion in less than a week and opened the 
passage again to the world.
Although the world was kept occupied by 
the incident, it did not differ much from 

the world’s behaviour towards Covid. 
A pessimistic world, declarations that eradicate 
hope from people, authorities that instead of build-
ing aspiration for the future they force people to for-
get life as we knew it. We hear all time that masks 
will be part of our daily life, social distance is more 
preferred than human interactions, no more con-
certs or movie theatres, our children cannot have 
birthday parties again.
Such melancholy and despair will never help the 
world to recover life again. It will not help to fight 
hard against the virus and win the battle as human-
ity had won many battles through its entire history.
We need hope, support, a belief in our humanity 
and above all governments must trust that its peo-
ple want to go back to life again more than those 
governments think, and we have the will to do it.
We are survivals.
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