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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

»جود نيوز« »جود نيوز« 
في في 88 سنوات..  سنوات.. 
أسرار وحكايات أسرار وحكايات 

ومفاجآت وإجنازاتومفاجآت وإجنازات

العـدد العـدد 200200
Issue Issue 
#200#200

  

Law Professional Corporation
647-402-7949
andrewtadroslpc@outlook.com
Barrister & Solicitor

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

 بعد احلكم بسجنه  بعد احلكم بسجنه 
.. أحمد عبده ماهر .. أحمد عبده ماهر 

ل »جود نيوز«: ل »جود نيوز«: 
أريد من األزهر أن أريد من األزهر أن 

كندا تلغي اختبار كوفيد كندا تلغي اختبار كوفيد 1919  تعاملني كداعشتعاملني كداعش
عبر احلدود للرحالت القصيرةعبر احلدود للرحالت القصيرة
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الوسواس اجلنسي القهري اجلماعي
نشاهدها  أصبحنا  التي  اللقطات 
معها  ،وحتتل  التريندات  وحتتل 
،ونظل  وأرواحنا  وعقولنا  أمخاخنا 
وتستهلك  وحولها  عنها  نهري 
تنتمي  صارت   ، ووقتنا  طاقتنا 
ومسرح  السوداء  الكوميديا  إلى 
عن  تنم  جميعها  وصارت   ، العبث 
جنسي  ووسواس  نفسي  عصاب 
قهري جماعي،فكلها  عن النصف 
كبت  عن  تنم  األسفل،وجميعها 
يتم  ،والتناول  متوطن  جنسي 
مراعاة  أي  الوقاحة،وبدون  مبنتهى 
صرنا  هل  عاطفة،  أو  إلنسانية 
الشهوة  برميوت  يتحرك  زومبي 
تصلح  عجيبة  لقطات  ؟!  فقط 

لرواية سريالية 
•لقطة رقم ١:

مسعف يهبط من سيارة اإلسعاف 
، يرى املريضة ممددة في الشارع بني 
 « أهلها  على  ينادي   ، واملوت  احلياة 
محتاجني محرم يشيلها ليضعها 
حضر  البيه  وكأن  االسعاف«  في 
لكي يؤدي فقرة كوميدية في ملهى 

ليلي ولم يحضر إلنقاذ مريضة اأن 
هذه هي شغالنته اللي بياكل منها 

عيش!.
•لقطة رقم 2:

ممثلة شابة تشترط على املنتج أال 
في   ، املسلسل  في  أحد  يلمسها 
زميلها في  اللقطات يضطر  إحدى 
املسلسل والذي يجسد دور طبيب 
نساء ووالدة أن يجس نبضها ألنها 
املسلسل  في  حامل  املفروض 
ولم  الدنيا  قامت  عليها،  وأغمي 
 ، املنتج  زوجها  وطلقها   ، تقعد 
في  مداخلة  لعمل  زميلها  وإضطر 
برنامج شهير للدفاع عن نفسه !!

لقطة٣: 
أنها  إلهام شاهني  الفنانة  أعلنت   
سميحة  الفنانة  بإقتراح  سعيدة 
املومس  مسرحية  بإخراج  أيوب 
وترشحها  لسارتر  الفاضلة 
هذا  إلهام  أعلنت  أن  ما   ، للبطولة 
الشعب  إنتفض  حتى  اإلقتراح 
املتدين بطبعه، وطالب مبحاكمتها 
والقصاص منها ألنها حرضت على 

الرذيلة مبسرحية مثلتها سميحة 
الستينات  بداية  في  نفسها  أيوب 
لإلحتقان  تهدئة  وإقترحت   !!
املسرحية  إسم  تغيير  اجملتمعي 
باهلل  والعياذ  الفاضلة  املومس  إلى 
الفيلسوف  املؤلف  إسم  وتغيير   ،
إلى  سارتر  بول  جان  من  الوجودي 
جان بول البعير سارتر لكي يصبح 
الرقابة،  عنه  ترضى  شرعياً  مؤلفاً 
املدهش أن األمر تفاقم والهستيريا 
مبجلس  نائب  تقدم  لدرجة  زادت 
وإستجواب  إحاطة  بطلب  النواب 

ألن حياءه قد خدش!
لقطة 4:

ظهرت الفنانة الشابة ميان السيد 
وعادي  طبيعي  فوتوسيشن  في 
، وحدث  القيامة قامت  ، لكن  جداً 
أتعرفون   ، شعبي  بركاني  هياج 
الفنانة  إبط  ظهور  إنه  ؟؟  السبب 
جميعاً  تعرفون  وأنتم   ، الشابة 
وتدركون جيداً كيف أن اإلبط عضو 
جنسي شهواني مرعب ، الحتتمله 
 ، الورعة  املؤمنة  البروستاتات 

التي  الشابة  الفنانة  شيطنوا 
إضطرت للخروج بتصريحات تدافع 
فيها عن حرية إبطها وأنه جزء من 
إرضاء  بتره  التستطيع  جسمها 

حملتقني السوشيال ميديا.
لقطة رقم ٥:

يعلق   ، مالبس  محل  صاحب 
وطاب  مالذ  كل  احملل  حوائط  على 
واأليقونات  والدعوات  األذكار  من 
كل  يصور  أنه  إكتشفوا  الدينية، 
ويحتفظ   ، البروفة  تدخل  زبونة 
مكتبه  في  العاري  بالفيديو 
باملسبحة  ممسك  وهو  ليشاهده 

واحلمد هلل.
الفتة  أي  حتت  النطاعة  اهلل  قاتل 

حتى ولو كانت الفتة التدين.

بقلم:  د. خالد منتصر

عماد برسوم

الذى تشهده  للسرعة  الفائق  النمو  مع 
البشرية في مجال تكنولوجيا املعلومات 
البشر،  لكل  وتوافرها  تداولها  وسرعة 
األعراض  من  الكثير  أيضا  ذلك  صاحب 
اجلانبية اخلطيرة والتي لها أضرار شديدة 
اإليجابية  الفوائد  حجمها  في  تساوى 
التي حصلنا عليها من خالل هذا التقدم 

التقنى املذهل.
نحن هنا لسنا بصدد مناقشة مشاكل 
فنية أو اضرار أمنية من قرصنة وسرقات 
ولكننا  املعلومات،  شبكة  خالل  من 
فوضى  وهو  بكثير  أشد  خطرا  نواجه 
على  والعقائد  واأليديولوجيات  الفكر 
دين  من  اإلنسانية  املستويات  جميع 
العالقات  وحتى  واجتماع  وسياسة 
أصبحت  عالم  واحلميمية.  العاطفية 
البشرية  واخلصائص  الصفات  كل  فيه 
واإليجار،  والشراء  للبيع  معروضة  سلع 
ويا له من عالم سوف يتجرد فيه الكائن 

البشري من إنسانيته في يوم ما. 
هى  اإلنسانية  يواجه  ما  أخطر  ويبقى 
الى  دوما  تؤدى  والتي  الفكرية  الصراعات 

حد  الى  تصل  التي  والنزاعات  العنف، 
التاريخ  ويشهد  املسلحة،  املواجهات 
والصراعات  اخلالفات  ضحايا  أعداد  بأن 
بكثير هؤالء من سقطوا  يفوق  الفكرية 
زالوا  ما  بل  استعمارية،  حروب  في 
التنوير  أصحاب  يوميا  يتساقطون 
واحلداثة، أولئك اللذين يواجهون الفاشية 
رسالة  عاتقهم  على  حاملون  الفكرية، 
ردة  من  وحمياتها  اإلنسانية  عن  الدفاع 
إلى  البشرية  تأخذ  قد  وحضارية  فكرية 

عصور حالكة الظالم.
ساهمت  الشديد  األسف  ومع 

التكنولوجيا، من خالل شبكة املعلومات 
تهيئة  في  )اإلنترنت(،  العنكبوتية 
الفكرية  للصراعات  هائلة  ساحات 
الفكر  أصحاب  على  الوحشى  والهجوم 
منصات  جعلوها  و  املتحضر  اإلنسانى 
و  التطور  ضد  اجلهالء  و  الغوغاء  حلشد 
املدنية، وتبعثرت األفكار و األوراق، و تاهت 
شديدة  دعوات  و  أفكار  بني  اإلنسانية 
األسى  يثير  مما  و  التخلف،  و  الرجعية 
الشديد هو مشاهدة بعض األفراد الذين 
ال نعرف من أي صندوق للقمامة البشرية 
على  إعالمية  بقنوات  علينا  خرجوا  قد 
ينصبون  االجتماعى  التواصل  وسائل 
و  بالتكفير  احكاما  يصدرون  و  احملاكم 
من  كل  على  و  املفكرين  على  االزدراء 
االنسانى  الفكر  نقد  نفسه  له  تسول 
هذا  ساعد  وقد  منه.  العقائدى  خاصا  و 
في  للتكنولوجيا  السيئ  االستخدام 
سرعة نشر العداء وقسوته وخاصة في 
بل  املتعلمني.  وأنصاف  اجلهالء  أوساط 
أصحاب  نصب  عندما  بلة  الطينة  زادت 
نفسهم  االجتماعى  التواصل  مواقع 

بإصدار  أيضا  وقاموا  البشرية  رقباء على 
أو  يفكر  من  كل  على  وتنفيذها  احكاما 
املواقع هي  وكأن هذه  رأيا،  يبدى  أو  ينقد 
أيضا منصات لدعم الرجعية ومحاربة أي 
محاولة لتحديث الفكر االنسانى بشكل 

عام واخلطاب الدينى بشكل خاص.
الشرق  اجملتمعات  وقعت  أو  واستسلمت 
األوسط  الشرق  خارج  حتى  أوسطية، 
العقائدية  للديكتاتورية  أسيرة  نفسه،  
التى لم تسمح للبشر بالتساؤل أو حتى 
العقائدية،  الشئون  في  التفكير  مبجرد 
للعقائد  احلديدى  احلرس  أستخدم  قد  و 
مثل  املناقشة،  تقبل  ال  دفاعية  قواعد 
الطاعة  »ابن  أو  املِؤمن”  أخى  يا  جتادل  “ال 
األقوال  من  وغيرها  البركة«  عليه  حتل 
بدون  ذُكرت  التي  األولني  بروايات  املدعمة 
مشكوك  بروايات  حتى  أو  تاريخى  سند 
أن  يحاول  من  كل  بات  و  صحتها،  في 
التهامات  اجلاهزة  لألحكام  يفكر ضحية 
االزدراء،  أو  اإلساءة  مثل  موضوعية  غير 
أنت  إذا  تفكر  أنت   « القاعدة  أصبحت  و 

مذنب”.

بني النقد الفكرى واإلساءة
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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

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

 .. السودان   .. مصر 
في  األهلية  واحلرب 

أثيوبيا
.................................ص 4

بعودة  تسمح  أوتاوا 
أمضت  مواطنة 
سنوات في معسكرات 

االعتقال في سوريا
..................................ص9

مائتا شمعة ُحريَّة
..................................ص4

الكندية  الصحة   
توافق على إعطاء لقاح 
من  لألطفال   « »فايزر 

عمر ٥ إلى ١١ سنة
..............................ص ١2

جود نيوز ورحلة الثمان سنوات والـ جود نيوز ورحلة الثمان سنوات والـ 200200 عدد عدد
بينما القرن احلادي والعشرين في تطوره مختلف متاماً عن القرن 
متاماً  أيضاً  مختلف  القرن  هذا  من  الثاني  العقد  فأن  العشرين، 
كنت  العقد  هذا  مطلع  وفي  ولهذا  األول،  العقد  عن  تطوره  في 
أتطلع لصحيفة تتجاوز الشكل التقليدي وتتماشى مع حجم 
السرعة والتطور في كم وكيف املعلومات من حولنا، وعليه فقد 
تلقيت إتصاالً تليفونياً في نوفمبر عام 2٠١٣ من د. سمير إسكندر 
يطالبني بإصدار جريدة تتماشى مع روح هذا العصر املتغير، وهو 
متاماً ما كنت أفكر فيه، جريدة تتجاوز املقاالت الطويلة ملقاالت 
بطريقة الـ »Short and Sharp«، لصحيفة مختلفة في التناول 
والطرح واملوضوعات، لصحيفة مختلفة في األصدار الفني مثل 
أن تكون علي سبيل املثال ال احلصر بأن تكون جميع صفحاتها 
وبالفعل  لذلك.  العالية  التكلفة  رغم  القارئ  لراحة  باأللوان 
اتفقنا أنا ومدير التحرير د.إسكندر علي البدء في اجلريدة، وانضم 
املهندس  وطرح  واإلدارة.  والتحرير  الكتابة  في  كبيرة  أسماء  لنا 
حسام منير عضو مجلس اإلدارة اسم »جود نيوز«، وبالفعل صدر 

العدد األول في السابع من ديسمبر عام 2٠١٣.  
الثالث  الركائز  علي  حرصنا  املاضية  سنوات  الثمان  مدي  علي 

األهم جلود نيوز وهم االحترافية واالستمرارية واملؤسسية
الكتاب  من  منتقاه  مجموعة  عبر  فقط  ليس  االحترافية 
ومستوي  محترم  خبرة  سابق  لهم  ممن  واملراسلني  والصحفيني 
أدبي مرتفع، بل عبر قدرات إدارية ومالية وتنظيمية مميزة. إحترافية 
إللقاء  نيوز  جلود  الدعوة  توجيه  اوتاوا  العاصمة  جامعة  دفعت 
محاضرة أمام طلبة كلية اإلعالم عن تطور جود نيوز وجناحاتها 
واليكترونياً عبر تلك السنوات، ومت تقدمي احملاضرة من قبل  ورقياً 

ناجح.  منوذج صحفي  نيوز  أن جود  عن  اجلامعة 
مثل  شهيرة  عريقة  جريدة  جعلت  إحترافية 

»نقالً  وتكتب  تقاريرها  من  تنقل  الفرنسية  اللوموند  صحيفة 
عن جود نيوز الكندية«. إحترافية جعلت أعضاء بالبرملان الكندي 
كاتب  الثامن  عامها  في  لها  أنضم  حتي  بها،  مقاالت  يكتبون 

بحجم الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر  
وجتاه  جتاهه  االلتزام  وحتقيق  القارئ  رغبة  لتلبية  واالستمرارية 
جود  كانت  ورمبا  للتوقف،  مجال  فال  باجلريدة،  والعاملني  املعلن 
نيوز واحدة من عدد قليل من الصحف الورقية التي أستمرت في 

االصدار خالل شهور وباء »كوفيد - ١9« الطويلة
واملؤسسية عبر إميان كل فرد بجريدة جود نيوز أن النجاح ليس 
عمالً فردياً بقدر ما هو عمل جماعي، وعليه يحب أن يكون العمل 
في جود نيوز عمل مؤسسي، ال يتوقف علي أحد، فهذة مجموعة 
وغيرها  الصحفية،  للحوارات  وتلك  للتقارير  وهؤالء  للكتابة 
لهدف  يعملون  جميعم  الفني،  للتصميم  وأخرون  للمراجعة 

واحد هو امتاع القارئ ونوال اعجابه ورضاه
كم سعدت بأن تنال جود نيوز في احتفالها بختام عامها الثامن 
والعدد رقم مائتني، أعجاب شخصيات عامة مصرية كبيرة، مثل 
واملؤرخ  اجلبالي  هاني  واملستشارة  ماهر  عبده  أحمد  املستشار 
عاصم الدسوقي واملفكر اإلسالمي ناجح إبراهيم والكاتب عبد 
منصور  إيهاب  والنائب  السيسي  وسيم  والعالم  قنديل  احلليم 
عالي  ودوي  صوت  له  النجاح  أن  علي  دليل  أكبر  وهذا  وغيرهم، 
من  األخر  اجلانب  وفي  األميال  االف  بعد  علي  األخرون  يسمعه 

الكوكب .

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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بعددها  نيوز«  »جود  حتتفل 
قلمي  ويحتفل  املائتني، 
صقحاتها  على  بالكتابة 
التوالي،  على  اخلامس  للعام 
فيه  تشرفت  وقت  أطول 
صفحات  على  بالكتابة 
جريدة ناطقة باللغة العربية 
والبقاء  الصمود  استطاعت 
كل  رغم  احلياة  قيد  على 

والظروف  املعوقات،  العقبات، 
الصادمة  واملفاجأت  املُعقدة، 
التي تتعارك مع كل مطبوعة 

من  املرحلة  هذه  خالل  ناشئة  صحفية 
حياة الصحافة التقليدية حول العالم.

وُمدمني  الكتابة  ُعشاق  من  باعتباري 
املُضمخة  الكلمات  درب  على  السير 
نقش مشاعري  هوايتي  كانت  باملشاعر، 
ُجدران  على  املقروءة  باحلروف  وأفكاري 
بالتقدير  قلمي  تتلقى  مطبوعٍة  كل 
املُثرِية  التجارب  هذه  من  والترحاب، 
ملسيرتي في عالم الكتابة ُيكنني القول 
مبنتهى الثقة أن »جود نيوز« امتازت مبيزٍة 
ُمنافستها  أخرى  أي جريدٍة  لم تستطع 
التعبير«  »ُحرية  بـ  السماح  وهي  بها، 
امليزة من أهم  دون قيود، وهذه  الرأي  عن 
ما يُهم الكاتِب ذو الروح احلُرَّة، ألن ُحرية 
تتنفس  التي  الطريقة  تلك هي  التعبير 
روحه من خاللِها بانتظام. إنها املطبوعة 
أفكاري  كانت  التي  الوحيدة  الصحفية 
دون  صفحاتها  على  راكضة  تنطلق 
 – أو  التهديد،  أو  النشر،  عدم  من  خوٍف 
املُعاملة الصحفية  في أحسن أساليب 
العربية- جتاُهل املقال وكأنه لم يُكن في 

تصرُّف يُخفي رسالٍة ضمنية 
هذه  لِك  »عّدينهاها  تقول: 

املرة، لكن ال تُكرريها وإالّ...«!
ُهما  األُخريتان  امليزتان 
وامليزة  واالحترام«،  »التقدير 
الرابعة هي االنحياز للموهبة 
للسماح  وحدهما  والثقافة 
بالكتابة دون تلك التعقيدات 
إلتاحة  بالوَساطات  املُتعلقة 
ونشرها  املقاالت  كتابة  فرصة 
في عاملنا العربي، ففي بلداننا 
العربية ال بُد وأن جتد من يُكلم 
رئيس التحرير ُفالن أو مدير التحرير ُفالن 
كاتًبا  ُكنَت  وإن  لك  مقاٍل  نشر  ليقبلوا 
فإن  وإال  رصينة،  مؤلفاٍت  ذو  معروًفا 
في  مسدود«  مسدوٌد  مسدوٌد  »طريقك 

زمننا إال مبُعجزٍة إلهيَّة حنونة! 
»جود  مسيرة  في  لالهتمام  املُثير  من 
كمطبوعٍة  الصمود  على  القدرة  نيوز« 
الصحافة  فيه  تُعاني  زمٍن  في  ورقية 
الورقية أّيا ُمعاناة، صحٌف كثيرٌة عريقة 
القدية  أعدادها  وغدت  أبوابها  أغلقت 
أخرى  الصحافة، صحٌف  تاريخ  من  جزًءا 
ُولِدت وُسرعان ما أُجهض مشروعها قبل 
صحيفتنا  لكن  األول،  عامها  تُكمل  أن 
الصبر،  من  بكثيٍر  تسلَّحت  جاعة  الشُّ
وإيان  فيها،  العاملني  وشغف  واألمل، 
لتبقى  املشروع،  بهذا  مؤسسيها 
بانتظار  مائتني،  العدد  حتى  شامخًة 
مليونني،  والعدد  ألفني،  بالعدد  احتفالنا 
أقطار  في كل  توزع  وأن  ِمليارين،  والعدد 

كوكب األرض والكواكب األخرى.
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االستقرار  عدم  من  وحالة  أسابيع  عدة  منذ 
رئيس  أثيوبيا، وحكومة  تعاني منها  الرهيب 
قوات  بدأت  الذي  أحمد،  أبي  األثيوبي  الوزراء 
تعدد  معه  املتحاربة  والتيجراي  األرومو 
العاصمة أديس أبابا نفسها. وهذه التطورات 
رعاياها  حتذير  إلى  الدول  مختلف  دفعت 
في  وأثيوبيا  أبابا  أديس  بترك  ومطالباتهم 
أرواحهم،  على  حفاظا  ممكن،  وقت  أسرع 
ومخافة أن تصل نيران احلرب األهلية إلى قلب 

العاصمة األثيوبية.
وخارجيا،  داخليا،  األثيوبية  األزمة  تطورات 
آبي  عقلية  وجمود  صلف  مدي  تكشف 
مصر  مع  الصراع  في  تفنن  الذي  أحمد، 
يهدد  الذي  النهضة،  سد  بشأن  والسودان 
وهو  والسودان،  املصري  الشعبني  مصير 
األحوال،  من  حال  بأي  مصر  تتركه  لن  أمر 
الرئيس  ويديره  موت،  أو  حياة  مسألة  ألنه 
متبعا  كبيرة،  ومسؤولية  بأمانة  السيسي 
والتفاوضية، مبا يحقق  السلمية  الطرق  كل 
ويحافظ على استقرار مصر وشعبها. وهذا 
التي  آبي أحمد،  ما لم تستجب له حكومة 
وعدم  واملماطلة  بـــ«املالوعة«  اتسمت 
مفاوضات  في  الوقت  لتضييع  الوضوح، 

مبهمة لتكسب وقت.
ولكن على ما يبدو أن فإن سيكولوجية آبي 
أوقعت  اجلميع،  مع  املتصاحلة  غير  أحمد، 
األخضر  ستأكل  أهلية،  حرب  براثن  في  به 
الدولة  وتنثر حرب أهلية بني قبائل  واليابس، 
وتبحث  سنوات،  منذ  املتصارعة  األثيوبية، 
على  اجلور  عن  بعيدا  توفيقية،  حلول  عن 
مصالح قبائل ملصلحة قبائل أخرى، وهو حال 
العديد من الدول، التي تعاني من عدم جتانس 

التركيب السكاني، مثل أثيوبيا.
إدارة  في  الشديد  بالتركيز  القاهرة  تتسم 
ملف املياه، فيما يتعلق بسد النهضة، على 
أو على مستوى  الرأي  لوزارة  الفني  املستوى 
الرئيس  به  يتسم  مبا  السياسية،  القيادة 
وعسكرية  سياسية  خبرة  من  السيسي 
مركز  في  العظيم  التحسن  مع  وتفاوضية، 
شبكة  بشأن  يتعلق  فيما  اخلارجي،  مصر 
املزيد  منحها  األمر  وهذا  اخلارجية.  عالقاتها 
التي  القضايا،  على  والتركيز  املكانة  من 
املستويني  على  عليها  التأثير  أو  طرحها 

اإلقليمي والدولي.
تخيل البعض أنه مع قدوم إدارة الديقراطيني 
املصرية  العالقات  ستشهد  بايدن،  برئاسة 
األمريكية، حقبة جديد غير مبشرة، خاصة 
وأن خبرة الديقراطيني سوداء وسلبية فيما 
ومساندتهم  مصر،  من  مبوقفهم  يتعلق 
العمياء والسوداء لإلرهاب وجماعات اإلسالم 
اإلرهابية،  األعمال  في  املتورطة  السياسي 
للسيطرة على نظم حكم الشرق األوسط، 
املؤثرة  أو  البترولية  الفوائض  ذات  خاصة 

سياسيا في املنطقة.
لكن تطورات األمور، كشف عن توجه جديد 
مرة  من  أكثر  أكدوا  الذين  للديقراطيني، 
بلينكن  األمريكية  اخلارجية  وزير  لسان  على 
ويرحبون  يدركون  أنهم  آخرين  مسؤولني  أو 

وقضايا  ملفات  في  املصري  والدول  بالتأثير 
حلقوق  متاما  تفهمهم  عن  فضلهم  عديدة، 
النيل،  نهر  مياه  العادلة في  والسودان  مصر 
مائدة  إلى  العودة  املهم  من  يجعل  ما  وهو 
بشأن  عادل  حل  إلى  والتوصل  املفاوضات، 

حصص املياه بني مصر والسودان وأثيوبيا.
يراهن  أحمد،  آبي  أثيوبيا،  وزراء  رئيس  كان 
إسرائيل  وزراء  رئيس  علي  األوقات  بعض  في 
إيطاليا،  أو  نيتانياهو  بنيامني  السابق 
االنتخابات  بخسارة  رحيل  بنيامني  ولكن 
وزراء  رئيس  وقدوم  إسرائيل،  في  التشريعية 
عالقات  ويريد  جديدة،  أولويات  لديه  جديد، 
أثيوبيا،  من  أكثر  مع مصر،  ومستقرة  طيبة 
خاصة وأن مصر متتلك وزن نسبي وتأثير في 
يقارن  ال  والصفة  غزة  وفي  السالم  عملية 
حركة  ضبط  في  حتى  األثيوبي  بالوهن 

استقرار اجملتمع داخلها.
معها  كثيرا  مصر  عالقات  حتسنت  إيطاليا، 
في الفترة األخيرة، وكان لفرنسا وأملانيا دورا 
محوريا في هذا التحسن، فضال عن املوقف 
الرمزي املصري بتقدمي مساعدات إليطاليا مع 
اشتداد موجة كورونا في إيطاليا، وهو ما القي 
على  اإليطالي  واجملتمع  احلكومة  من  ترحيب 
السواء، ونقل العالقات املصري اإليطالية إلى 
اإليطالي  الطالب  أزمة  قبل  عهدها،  سابق 

في مصر.
وتروي  باتزان  اخلارجية  ملفاتها  تدير  مصر، 
املتسرعة،  القرارات  عن  بعيدا  كبيرة،  وخبرة 
فتحت  التي  ميديا،  السوشيال  وضغوط 
كل  ليست  ولكن  الرأي،  عن  للتعبير  قنوات 
الوطنية  املصلحة  في  دائما  تصب  اآلراء 
القيادة  وتديرها  تدركه  التي  القومي،  واألمن 
السياسية بعيدا عن األبواب املفتوحة، وفي 

سرية تتناسب مع حساسية األمور.
مصر متر بخطوات تطور ومنو ال يستطيع أن 
تقييم  في  وعادل  رشيد  إنسان  أي  ينكرها 
األمور، خاصة ملن زار مصر مؤخرا، يجد حالة 
والنمو  اجملتمع  واستقرار  األمن  من  كبيرة 
االقتصادي. رمبا هناك قدر من ارتفاع األسعار 
السوية  غير  الفردية  السلوكيات  بعض  أو 
من البعض، ولكنها في جزء منها مسؤولية 
من  احلكومة  تشدد  أن  أهمية  مع  األفراد، 
النوعية  هذه  مثل  على  القانون  تطبيق 
على  القانون  لفرض  البشر،  من  الشاذة 
من؟  أبن  وهذا  من؟  ابن  هذا  متيز  دون  اجلميع 
خاصة وأن مصر تسير باستقرار على طريق 
اجملتمع  ينتقل  أن  ونتمنى  والنمو،  التطور 
أن  على  تقدما،  أكثر  مواقع  إلى  واالقتصادي 
جلهود  وفردية  شعبية  مساندة  هناك  تكون 

القيادة السياسية في مختلف املستويات.
أما السودان فهي لألسف متر مبرحلة من عدم 
بسرعة  تستردها  أن  لها  نتمنى  االستقرار، 
مصر  على  ملصر  شقيقة  دولة  وأنها  خاصة 
إلي  املفاوضات  تصل  أن  ونتمنى  العصور، 
تتولى  ديقراطية  وطنية  مدنية  حكومة 
بر  إلى  وتقوده  السودان،  في  األمور  مقاليد 
األمان، خاصة وأن مثل هذه التطورات، جتعل 

اخلرطوم منشغلة متاما عن أي أمور أخرى.

مصر .. السودان .. 
واحلرب األهلية

 في أثيوبيا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   أعيش في مدينة آمنة، بعيدة جداً عن مواطن 
العقارب السامة!

   غير أن العقارب، أبت إال أن تكون حاضرة في 
أوقاتي، بصورة ما تختلف عن ذلك اخمللوق املرعب!

   تأتي في مثل عائلي سائر بني الناس، يقول:  
»العّمة عقربة سامة«!

   وتأتي في الشدائد؛ أال نقول نزلت بنا العقارب!

   وفي الوشايات والنمائم؛ أال نقول كثرت بيننا 
العقارب!

   وهناك عقارب، ترتبط بأداة قياس الزمن، وهي 
الساعة! 

   ولطاملا حاولت أن أصل إلى سبب تسمية 
مؤشرات الساعة، بالعقارب..

   هل ألن الوقت يضي بسرعة فائقة كالعقارب 
التي تلسع، وبالتالي يجب أن ننتبه إليها في 

إشارة لضرورة مراقبة الوقت، واستثماره؟..

   أم ألن أوائل الساعات احلديثة، التي وصلت 
إلينا، كانت مؤشراتها على صورة عقارب تقفز 

من رقم إلى آخر؟..

   أم ألن هناك عالقة بني »اإلبرة« ـ التسمية 
الفرنسية ملؤشرات أرقام الوقت ـ، وشوكة 

العقرب التي في ذيله؟..

   قد تكون اإلجابة باملوافقة، هي التأكيد على 
أهمية الوقت، وخطورته في حياتنا. ولهذا 
السبب بالذات، ارتاح البعض للتصميمات 

املستحدثة، واخلطوات الدائبة، البعاد عقارب 
الساعة، ومدلوالتها، عن الساعة في صورتها 

الرقمية!

   ولكن هل هذا هو الوقت حقاً؟!..

   في املاضي، أعطى اإلنسان مفهوماً للوقت، 
مركزاً على الساعة ذات امليناء، وهي صفحة 

تظهر العالقة بني الوقت الذي انقضى، والوقت 
الذي سيأتي. أما القراءة الرقمية، فهي صورة 

للواقع احلالي فقط وليس ملا كان )الثالثة والربع( 
أو ملا سيكون )الثالثة إال ربعاً(. انها تعطي 

الوقت من دون محتوى، حلظة من الزمن فحسب، 
من دون أي معنى للماضي أو املستقبل!

   وتصف الكاتبة »ناتالي بابيت«، كيف تكون 
احلياة من دون االحساس مبرور الزمن: »نحن 

هنا، موجودون فحسب، كصخور على جانب 
الطريق«!

   حقاً، ان القراءة الرقمية للوقت، من الذين 
يهربون من العقارب؛ تظهره جامداً كاحلجر!... 

عـادل عطيـة

عقارب خاصة 
جداً...

دميوقراطي يعني 
مراتك تبقي مراتي !!! 

وفيلسوف  مفكر  هو  السيد  لطفي  أحمد 
رائد من رواد حركة  مصري معاصر وهو أيضاً 
النهضة والتنوير املصرية ويطلق عليه أستاذ 
اجليل و أبو الليبرالية املصرية حتي أن األستاذ 
أفالطون  أنه  عنه  قال  العقاد  محمود  عباس 

األدب العربي
عام  يناير   15 في  السيد  لطفي  احمد  ولد 
السنبالوين  مركز  قري  أحدي  في   1872
مدرسة  من  وتخرج  الدقهلية  محافظة 
حركة  رواد  أهم  من  وهو   1894 عام  احلقوق 
النهضة املصرية وهو من املفكرين الذين أثروا 
في حياة املصريني بشكل كبير حيث أنه من 
جامعة  أول  لبناء  التبرعات  حملة  وراء  كان 
والتي  املصرية(  )اجلامعة  مصر  في  أهلية 
في  حكومية  جامعة  ألول  ذلك  بعد  حتولت 
ثم  األول  فؤاد  جامعة  أسم  حتت  مصر  تاريخ 
أصبحت بعد ذلك جامعة القاهرة. كان لطفي 
يدعوا  وكان  املصرية  بالهوية  يؤمن  السيد 
وتبعية  ربط  يرفض  وكان  املصرية  للقومية 
مصر سياسياً بتركيا أو بأي دولة عربية كانت 
القومية  أن  يؤمن  كان  حيث  عربية  غير  أو 
الشخصية  في  األنتماء  أساس  هي  املصرية 
املصرية ورغم أنه من املؤسسني جملمع اللغة 
العربية إال أنه كان ينادي بأستخدام العامية 
منه  أياناً  العربية  اللغة  من  بدالً  املصرية 
بخصوصية وتفرد الشخصية املصرية واللغة 
املصري  املواطن  أنتماء  تعكس  وأنها  املصرية 
حزب  مؤسس  أيضاً  هو  و  مبصريته  وفخره 
األمة املصري صاحب شعار مصر للمصرّيني، 
املرأة  بحق  السيد  لطفي  أحمد  نادي  كما 
املصرية  اجلامعة  وأستقالل  التعليم  في 
لطفي  ألحمد  تنسي  ال  التي  املواقف  ومن 
،أنه قدم أستقالته مرتني مرة حينما  السيد 
أستبعدوا طه حسني من اجلامعة سنة 1932 
احلرم  الشرطة  أقتحمت  حينما  ثانية  ومرة 
اجلامعي بعد ذلك بخمس سنوات !! وألحمد 
أنه ترجم  لطفي السيد مؤلفات كثيرة كما 
كتب  ضمنها  من  العربية  للغة  كتب  عدة 
معجباً  السيد  لطفي  أحمد  وكان  ألرسطو. 
وأراد  أوروبا  في  الديقراطية  بالتجربة  كثيراً 
صاحب  باملناسبة  وهو  مصر  إلي  ينقلها  أن 
املقولة األشهر التي كثيراً ما نقولها ولكننا 
في احلقيقة ال نؤمن بها ؛ األختالف في الرأي ال 
يفسد للود قضية ! فعندنا األختالف يفسد 
وبسبب   !!! الود  قضايا  كل  ويفسد  ويفسد 
السيد  لطفي  رشح  بالديقراطية  أيانه 
نفسه في أنتخابات مجلس النواب عن مركز 
، وقدم  الدقهلية  السنبالويني في محافظته 
دعاة  أحد  وأنه  ديقراطي  كمرشح  نفسه 
الناس  ! طبعاً  الديقراطية في مصر  تطبيق 
في مركز السنبالوين في هذا الوقت لم تفهم 
هذا  كان  حيث   هذه  الديقراطية  معني  ما 
كان  من  علي  الشئ  بعض  غريباً  املصطلح 
يعيش  كان  مبن  بالك  فما  احلضر  في  يعيش 
في الريف ! فأستغل املرشح املنافس للطفي 
السيد هذا و قد كان هذا املرشح  جاهالً أمياً ال 
يقرأ وال يكتب وليس له نصيباً من العلم شئ 
ولم يكن ليفرق بني حرف األلف وعود احلطب 
وقال للناس أتعلمون أن أحمد لطفي السيد 

يكون  أن  فيكم  واحد  لكل  ويريد  ديقراطي 
ديقراطياً مثله ! أتعلمون ما معني ديقراطي 
يحق  كما  التعدد  للمرأة  يحق  أنه  يعني  ؟! 
كما  رجال  أربع  املرأة  فتتزوج  للرجال  التعدد  
يتزوج الرجل أربع نساء ، بأختصار ديوقراطي 
يعني مراتك تبقي مراتي !!!!!!! فسقط أحمد 
األنتخابات  في  زريعاً  سقوطاً  السيد  لطفي 
ألن شعب السنبالوين آنذاك خاف أن يشاركه 
املنافس  هذا  ذهب  وبالتالي   ! زوجته  غيره 
مجلس  في  للمصريني  ليشرع  األمي  اجلاهل 
النواب بدالً من رائد من رواد النهضة املصرية 
السيد  لطفي  أحمد  املصرية  الليبرالية  وأبو 
!عزيزي القارئ  حدثت هذه القصة تقريباً في 
عام 1913 أي منذ ما يزيد علي قرناً من الزمان 
ولكنها ما تزال حتدث في بالدي فيخرج علينا 
رجال دين ليس لهم من العلم وال من صحيح 
ويقولون هكذا أشياء مستغلني  الدين شيئاً 
أن  الناس وبساطتهم كمثل من يقول  جهل 
العلمانية هي أن تتعري والدتك وما إلي ذلك 
فيصدقهم املاليني من البسطاء وكل ما جاد 
في  شمعة  ليضئ  لنا  يخرج  بتنويري  الزمان 
الظالم يكون نصيبه أما القتل كفرج فودة أو 
النفي كنصر حامد أبو زيد التي فرق قرار من 
محكمة مصربة آنذاك بينه وبني زوجته رغماً 
ومؤخراً  البحيري  كأسالم  السجن  أو  عنهما 
خمس  نصيبه  كان  الذي  ماهر  عبده  أحمد 
في  حياته  لننهي  مشدد  سجن  سنوات 
السجن فقد جتاوز عمره 77 عاماً وكل جريته 
هي التفكير في زمن التكفير ! وال أعلم كيف 
النفي  أو  السجن  كان  ما  إذا  مصر  ستتقدم 
في  والتنويريني  املفكرين  عقاب  هو  القتل  أو 
باحلجة  واحلجة  بالفكر  يَُقابل  الفكر  ؟!  بالدنا 
والدليل بالدليل والكلمة تقابلها الكلمة وال 
إلي عنفأ  يوماً  يدعوا  لم  يجب سجن مفكر 
أو كراهية ! وال أخفي أنني غير متفائل باملرة 
العاجل  القريب  في  الوضع  هذا  تغيير  من 
حيث ينشغل مجلس نوابنا املنوط به تغيير 
عرض  كمنع  كونية  أخري  بقضايا  القوانني 
أسمها  أن  غير  لشئ  ال  لسارتر  مسرحية 
النواب  بعض  فأنتفض  الفاضلة(  )املومس 
 !! فاضلة  مومساً  تكون  كيف  إذ  احملترمون 
رغم أن هذه املسرحية مت عرضها في مصر من 
عشرات السنني ولم يكن هناك قمة ما يؤرق 
اجملتمع آنذاك وال عجب فنحن اجملتمع الوحيد 

الذي يتقدم للوراء !
أخيراً سالماً لروح املفكر والفيلسوف األستاذ 
املصرية  الليبرالية  أبو  السيد  لطفي  أحمد 
بعض  مع  تتفق  أو  تختلف  قد  وبالطبع 
ولكن  السيد  لطفي  أحمد  أفكار  أو  مواقف 
ال تستطيع أن تنكر أنه كان أحد هؤالء الذين 

حملوا شعلة التنوير لهذا الوطن ! 
في  نيوز   جود  جريدة  حتتفل   ، كلمة  وتبقي 
 ، الثامن  بعيدها  ديسمبر  من  عشر  احلادي 
تتسع  نيوز جريدة حرة مستقلة  وتبقي جود 
أو  مواالة  أو  حتيز  دومنا  حرية  بكل  اآلراء  لكل 
لتلك  فتحية  أحد  ألچندة  أو  ألحد  تبعية 
لكل  وحتية  العزيزة  املستقلة  الغراء  اجلريدة 
الرأي  حرية  تبني  في  بحرف  ولو  يساهم  من 

والتعبير .

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

اخذتنى حيرة عن ماذا يكن ان اكتب 
فى هذا العدد املميز من جريدة »جود 
اكتب  هل  ال2٠٠  عددها  فى  نيوز« 
مونا  وقصة  املهجر  فى  الطالق  عن 
عن  اكتب  ام  واصدقائيهم  واسعد 
عهود  فى  والكنديني  كندا  مأساة 
ظالم الليبراليني بقيادة ترودو ولكنى 
بطلة  »مونا«  عن  اكتب  ان  قررت 
التواصل  ووسائل  تأثير  وعن  قصتى 

االجتماعى على حاالت الطالق.
 فخالل االعداد املاضية وجدت نفسى انى متحامل 
من عالقة  فعلته  فيما  »مونا«  على  كبيرة  بدرجة 
أخرى  حياة  وبداية  »برنس«  مع  الزواج  اطار  خارج 
ما  عن  مختلفة  عوالم  فى  اسرتها  عن  بعيدا 
عاشته معظم حياتها املاضية مع زوجها وابناؤها 
لشخصية  جتسيد  هى  »مونا«  ان  وجدت  ولكنى 
ادق  مبعنى  او  االرض  على كوكب  تعيش  إمرأة  كل 
مرت  قد  بالتاكيد  حياتها  فترات  من  فترة  كل 
ففترة  حياتها  فى  وطفلة  سيدة  او  فتاة  اى  بها 
خلفة  إن  نظره  فى  قاسى  ألب  كانت  طفولتها 
الولد  من  اقل  البنت  وان  مشاكل؛  كلها  البنات 
وانها البد ان تعامل بحدة وحزم حتى تتزوج؛ وفترة 
ان  حرمان  مضاعف؛  حرمان  فى  مرت  مراهقتها 
الدافئ  احلضن  وحرمان  اآلخر؛  اجلنس  مع  تتعامل 
من األب؛ وحرمان ممارسة حياة طبيعية ومنطلقة 
الشباب  وفترة  ومن حولها.  عاملها  فيها  تكتشف 
على  واضاعت  والعمل  الدراسة  فى  كلها  مضت 
حب  وقصة  عالقة  تقيم  ان  سنني  اجمل  نفسها 
حقيقية مع شخص سوى يبادلها نفس الشعور؛ 
وفترة  ابيض؛  حصان  على  كفارس  احالمها  ويلبى 

نضوجها مرت بني البيت والعمل. 
 وزوج كل ما يفعله هو »صح« ال اخطاء له منضبط 
جدا ومنظم جدا ووقور جدا. هذه هو »مونا« كزهرة 
فرح  اللحن  تعزف  ان  تريد  اوراق  بال  ولكن  جميلة 

بال  ولكنها  حياتها  قيثارة  على 
يدين فالتقاليد العتيقة واحلرمان 
وااللزامية  االخر  مع  التعامل  من 
من  االهل  طموحات  حتقيق  فى 
عدم  على  املبنى  والزواج  خاللها 
فى  متكافئ  والغير  احلب  وجود 
والتفكير  واالجتاهات  الصفات 
جعلها كمارد محبوس فى زجاجة 
الزجاجة  غطاء  يزيل  من  ينتظر 
سواء  نفسه  عن  ويعبر  لينطلق 

ذلك بطريقة صحيحة او بطريقة خاطئة.
 فاحساسها بان عمرها قد مضى وهى حتقق فى 
ذاتها طموحات االخر ومن خاللها ترضى من حولها 
وضعها  على  التمرد  مرحلة  الى  تصل  جعلها 
وحياتها واسرتها ومع االسف تكون سقطتها النه 
تندفع نحو احلرية بال هوادة وال تعقل وتكون مطمع 
لكل مستغل وانتهازى ليس من الرجل فقط ولكن 

حتى اقرب صديقاتها.
وعندما  حياتها  طول  الظلم  قاست  »مونا«  اذا 
الناس  واقرب  اوال؛  نفسها  ظلمت  احلرية  طلبت 
سببها  ماساتها  نصف  ان  واعتقد  ثانيا؛  لديها 
فيها  يكون  التى  احلاالت  معظم  فى  الن  الزوج 
منظبط  جدا  متدين  جدا  مثالى  جدا  طيب  الزوج 
جدا؛ مثل ذلك الزوج ال يستطيع ان يحتوى زوجته 
زوجها  الزوجة  تقارن  ودائما  طموحاتها  يرضى  او 
تكون  والنتيجة  حولها.  ومن  صديقاتها  ازواج  مع 
كارثية فى كثير من الدراسات التى اجريت ملعرفة 
اسباب الطالق كانت النتيجة صادمة فقد وجدوا 
ان االزواج والزوجات املثاليني والوقورين اكثر بكثير 
االيجاب  او  بالسلب  سواء  املتفاعلني  االزواج  من 
من  قليل  اصح  مبعنى  ازواجهم  مشاعر  مع 
اجلنون والغيرة واملشاحنات مع كثير من املفاجات 

والضحك يصلح امور الزواج... وللكالم بقية

الطالق فى املهجر من السببالطالق فى املهجر من السبب
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الشريرة  الدمية  بالتأكيد معظمنا قد سمع عن 
كانت  التي  األفالم  من  واحد  شاهد  أو  »آنابيل« 
ال  رمبا  ولكن  املسكونة،  الدمية  تلك  هي  بطلتها 
بالفعل  موجودة  الدمية  تلك  أن  معظمنا  يعرف 
اشتهر  والذي  للخوارق،  وارن  الزوجني  متحف  في 
قد  روحيني  كوسطاء  يعمالن  اللذان  الزوجني  بأن 
جمعوا فيه مجموعة من التذكارات من األحداث 

غير العادية التي شهدوها.
حينما  197٠م  عام  في  الدمية  تلك  قصة  وتبدأ 
دخلت سيدة إلى إحدى محالت الهدايا، فأعجبتها 
دمية مستعملة موضوعة على أحد الرفوف داخل 
احملل، وقررت أن تشتريها البنتها »دونا« التي تدرس 
والدتها  هدية  الفتاة  رأت  أن  ومبجرد  التمريض، 
تسكن  حيث  معها  واصطحبتها  متاًما  أعجبتها 

مع زميلتها »إجني« في شقة واحدة.
ولكنها  سريرها،  بجوار  الدمية  »دونا«  وضعت 
الدمية تتحرك حركات  أن  بعد فترة بدأت تالحظ 

بسيطة، مثل حتريك عينيها، وقد اعتقدت »دونا« 
الدمية قد صممت لفعل  أن  أو  ذلك  تتخيل  أنها 
دميتها  أن  تالحظ  بدأت  ذلك  بعد  ولكن  ذلك، 
التي وضعتها فيها قبل  تنتقل لغرفة أخرى غير 

أن تتركها.
وجود  تالحظان  بدأتا  الفتاتني  أن  ذلك  من  واألهم 
ولكن  »أنقذونا«  عليها  مكتوب  ورقية  قصاصات 
أيًا منهما،  وليس خط  األطفال  اخلط يشبه خط 
عادت  األيام  أحد  وفي  تخصهما،  األوراق  حتى  وال 
على  ممددة  الدمية  فوجدت  شقتها  إلى  »دونا« 
وعندما تفحصتها  دماء،  بقع  يدها  وعلى  السرير 

عن قرب وجدت الدماء تخرج من الدمية نفسها!
شعرت دونا أن األمر قد زاد عن احلد فقررت أن تتصل 
أتت  وبالفعل  روحية،  أنها وسيطة  تدعي  بسيدة 
السيدة، ومارست بعض الطقوس داخل الشقة، 
وفي النهاية أخبرتهما أن هناك روح طفلة صغيرة 
هذه  وأن  داخل شقتهما،  تعيش  »آنابيل«  تسمى 

موقع  نفس  في  طويلة  فترة  منذ  قتلت  الطفلة 
الشقة، وأن تلك الروح قد أحبت الفتاتني وتتمنى 

لو تظل تعيش معهما في نفس الشقة.
االحتفاظ  وقررا  الكالم  بهذا  الفتاتني  اقتنعت 
يتردد  للفتاتني  صديق  هناك  كان  ولكن  بالدمية، 
عليهما يسمى »لو«، وقد كره تلك الدمية منذ أن 
رآها أول مرة، فطلب من »إجني« و«دونا« أن يتخلصا 
منها خارج الشقة فورًا، ولكنهما رفضا االستماع 

لنصيحته.
وفي أحد األيام زار لو الفتاتني وكان ينوي أن يبيت، 
وفي الليل متدد على األريكة، وبعد أن راح في النوم 
شعر أن هناك شيًئا ما يركض فوقه، وعندما فتح 
نحو  تزحف  نفسها  »آنابيل«  الدمية  وجد  عينني 
أن  يستطيع  فلم  لو  أما  خنقه،  وحاولت  عنقه، 

ينطق بكلمة كأنه أصيب بالشلل.
وفي الصباح استيقظ »لو« وهو مرعوبًا من تلك 
الدمية وأخبر الفتاتني عما حدث فأقنعاه أن ما رآه 
مجرد حلم، وعند الظهيرة جلس »لو« مع »إجني« 
ولكنهما  بها،  القيام  ينون  كانوا  لرحلة  للترتيب 
النوم، فظنا  سمعا صوت ضجة تصدر من غرفة 
لو  ودخل  الغرفة،  إلى  دخل  قد  لص  هناك  أن 
ليتفقد الغرفة، فلم يجد شيًئا ولكنه أحس بيد 
متسكه من اخللف، فالتفت ليجد نفسه يسقط 

على األرض.
يكن هناك  لم  الغرفة  إلى  »إجني«  وعندما دخلت 
على  دماء  وجد  نهض  وعندما  »لو«،  سوى  أحد 
خدوش  تشبه  آثار  وجد  األزرار  فك  فلما  قميصه 

األظافر على صدره وهي جروح غائرة ومؤملة بشدة، 
غضون  في  شفيت  قد  اجلروح  تلك  أن  والغريب 

ساعات.
بالفعل  خاطئ  شيء  هناك  أن  »إجني«  أحست 
بخصوص تلك الدمية وتلك الطفلة التي حتدثت 
له  وتشرح  قس  تزور  أن  فقررت  الوسيطة،  عنها 
الزوجني  باستدعاء  القس  هذا  فقام  حدث،  ما 
الشقة  زارا  ما  وسرعان  »وارن«،  الشهيرين 
روح  ليس  الشقة  تلك  يسكن  ما  أن  واستنتجا 
طفلة بريئة، ولكنه كيان شيطاني شرير يريد أن 

يستحوذ على الفتاتني.
الكيان  هذا  طرد  بطقوس  الزوجني  قاما  أن  وبعد 
لتكون  »آنابيل«  الدمية  اصطحاب  قررا  الشرير، 
منزلهما  في  أسساه  الذي  املتحف  من  جزًءا 
األرواح  طرد  في  أعمالها  من  بذكرى  لالحتفاظ 
الشريرة. وواجه إيد ولورين صعوبة بالغة في نقل 
في  حوادث  لعدة  وتعرضا  منزلهما  إلى  الدمية 
من حبس  املطاف جنحا  نهاية  في  ولكن  الطريق، 

الدمية الشيطانية في صندوق خاص.
لورين  اآلن في متحف  الدمية املسكونة موجودة 
وارن للغيبيات في كونيتيكت شمال شرق الواليات 
صندوق  في  بها  ويحتفظون  األمريكية،  املتحدة 
زجاجي، ويسمع مشرفي املتحف والزوار األصوات 
الصادرة منها وكذلك يالحظون حركاتها املزعجة.

 Annabel »أنابيل«  فيلم  إنتاج  مت   2٠14 عام  فى 
 The Conjuring »الشعوذة«  فيلم  عن  واملقتبس 
وزوجته  فورم«  »جون  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
»ميا«، حيث يوفق جون فى العثور على هدية مميزة 
لزوجته احلامل، وهي عبارة عن عروسة قدية ونادرة 
»ميا«  اجنذاب  لكن  البياض.  ناصع  فستانًا  ترتدى 
رهيبة  ليلة  ففي  طويال،  يدم  لم  العروسة  لهذه 
يتم احتالل بيتهما بواسطة مجموعة من عبدة 
الشيطان الذين اعتدوا بعنف عليهما. وهو ليس 
آخر شيء يفعله هؤالء؛ حيث يقومون باستحضار 

إحدى األرواح الشريرة التي ال تُقهر وهي »أنابيل«.

الدمية املسكونة الدمية املسكونة قصة »أنابيل« احلقيقية..قصة »أنابيل« احلقيقية..

كوميديا الطالقكوميديا الطالق
الزوجان  الراقية. وعاش  أرتي تشايلدز، وهو رجل اعمال ثري، يعيش مع زوجته في شقة فاخرة بأحد أحیاء نيويورك     كان 

بسعادة وسالم لسنوات طويلة حتى اكتشفت الزوجة يوماً ما أن لزوجها عالقة حب مع امرأة أخرى تعيش في نفس العمارة. 

فأقامت الدنيا وأقعدتها على رأسه واتهمته باخليانة الزوجية وهددته بالطالق. فأسرع الزوج بشراء معطف من الفرو الثمني، 

أن قطع عالقته مع  بعد  الزوجني  بني  إلى مجراها  احلياة  املشني، فعادت  والتكفير عن تصرفه  زوجته الرضائها  الى  واهداه 

عشيقته. ولكن آرتي الزوج وجد نفسه بعد أسابيع قليلة من ذلك احلادث، محط اهتمام عدد من النساء اللواتي يعشن في 

نفس العمارة. إذ راحت كل واحدة منهن تبوح بحبها له وهيامها به. وحاول املستحيل للتخلص منهن خوفاً من زوجته، ولكن 

محاوالته ومساعيه ذهبت أدراج الرياح. فقد كن يالحقنه في كل مكان. ولكن آرتي لم يقتنع بهذا الغرام املفاجيء الذي كان 

اشبه مبرض معد يسري بني هؤالء النسوة. فراح يبحث عن سبب شعبيته املفاجئة حتى توصل إلى السر.

واتضح له أن زوجته كانت تدفع لكل واحدة من هؤالء النسوة مبلغاً من النقود ليالحقن زوجها عله يبدأ عالقة حب مع 

احداهن، فتصارحه باألمر، وتهدده بالطالق، وبهذه الطريقة جتبره على أن يشتري لها سواراً من املاس. وفي احملكمة حكم له 

القاضي بالطالق وحكم للزوجة اجلشعة بنفقة ضئيلة ال تتناسب مع ثروة زوجها.

.. وللموت وقت!.. وللموت وقت!
أن ظلت معلقة في املشنقة نصف ساعة  )آن جرين(. وبعد  إجنليزية تدعى  في أكسفورد، وفي عام 165٠، ُشنقت سيدة 

كاملة، ونقلت إلى الطبيب الشرعي لتشريح جثتها، فوجیء، الطبيب بانها لم متت. وأفاقت وأفرج عنها. وتزوجت وأجنبت 

إلى  وفي طريقه   .1932 عام  الكهربائي  بالكرسي  )بولبني(  اسمه  قاتل  في  اإلعدام  نُفذ حكم  أمریکا،  وفي  أطفال!!      3
املقبرة، أفاق وهرب من نعشه.. ولكنه قبض عليه من جديد، ونفذ فيه حكم اإلعدام. وفي إسكتلندا، عام 1728، ذعر زبائن 

أحد الفنادق، حينما خرجت مرجريت دیکسون من نعشها وهي في طريقها إلى املقبرة بعد شنقها. والطريف، أن القانون 

اإلسكتلندي قد اعتبر زوجها أرمل. وحتى يستطيع العودة إلى زوجته، عليه أن يتزوجها من جديد!!

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع •  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ 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   ١٠٠ 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 اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296416.889.4296
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

مع اتساع الفجوة بني معدل تزايد أسعار العقارات ومعدل تزايد األجور، تناقصت في املتوسط مقدرة 
الشاري للعقارات في تورنتو إلى النصف مقارنة بعام 2٠٠٠. 

تفيد آخر اإلحصائيات أن الذي ينوي الشراء لبيت في تورونتو يحتاج اآلن في املتوسط لــــ 15 عاما 
لهذا  الثمن  )متوسط  دوالر  ألف  ومئتان  مليون  هو  البيت  ثمن  أن  بفرض  الشراء  مقدم  يدخر  لكي 

الشهر( وان الدخل السنوي 2٠٠ ألف دوالر.
ألفا   135 ودخل  ألفا   67٠ املقدم لشقة سعرها  الدخار  5 سنوات  إلى  يحتاج  للشقة  بالنسبة  أما 
سنويا. لقد رفعت أونتاريو احلد األدنى لألجور لـــــ 15 دوالر في الساعة ابتداء من أول عام 2٠22 بزيادة 

46% )4.75 دوالر( مقارنة بعام 2٠1٠.
بينما زادت أسعار العقارات إلى الضعف تقريبا خالل نفس الفترة. أي إننا نحتاج إلى حد أدنى لألجور 
ال يقل عن 21 دوالرا للساعة أي تتضاعف األجور بصفة عامة بالنسبة ملا كانت علية عام 2٠٠٠ لكي 
تواكب األجور أسعار العقارات، وهذا عمليا مستحيل لتداخل عوامل اقتصادية عديدة أخرى. ويذلك 

يكون احلل هو خفض تكلفة إنشاء العقارات... وهو ما سنناقشه في مقالة أخرى.

املقدرة على شراء العقارات تتناقص للنصف في املقدرة على شراء العقارات تتناقص للنصف في ١٠١٠ سنوات سنوات

إعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب 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
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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 
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عقارات وإقتصاد
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صحيفة »ميرو« البريطانية:

ملاذا تزن امللكة إليزابيث ضيوفها في عشاء عيد امليالد؟

كل عائلة لديها تقاليدها اخلاصة بعيد امليالد التي قد تبدو غريبة للبعض، ولكن العائلة املالكة 
البريطانية هي صاحبة التقليد األغرب.

وُعرض أحد التقاليد االحتفالية الغريبة للعائلة املالكة البريطانية في فيلم »Spencer«، السيرة 
األمريكية  املمثلة  دورها  تلعب  الذي  ديانا،  مبشهد  الفيلم  بدأ  إذ  ديانا،  لألميرة  اجلديدة  الذاتية 

كريستني ستيوارت، وهي يتم وزنها في عيد امليالد من قبل أهل زوجها امللكيني.
تخيالت  أم مجرد  الغريب حقيقياً،  التقليد  إذا كان هذا  الكثيرين عما  أثار تساؤل  الذي  املشهد 
إبداعية لصناع الفيلم؟ هل تزن امللكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حقاً ضيوف عشاء عيد 
إن   2٠18 عام  في  سيوارد  إجنريد  امللكية  اخلبيرة  قالت  بريطانيا،  ملكة  ضيوف  وزن  امليالد؟Cوعن 
امللكة تزن ضيوفها بعد عشاء عيد امليالد. ويُطلب من ضيوف عشاء عيد امليالد الذي تستضيفه 

امللكة إليزابيث الثانية، »وزن أنفسهم« عند الوصول وعند املغادرة.
ولكن على الرغم من أن األمر يبدو غريباً ومهيناً، فإن التقليد قائم في الواقع على مشاعر لطيفة 
للغاية ونية حسنة. وبحسب ما ورد، فإن ملكة بريطانيا تفعل ذلك للتأكد من أن ضيوفها قد 

استمتعوا بوجبتهم على أكمل وجه.
إدوارد  امللك  الـ2٠ عندما كان  القرن  أوائل  إلى  الغريبة تعود  العادة  كما كشفت سيوارد أن هذه 
استمتاع  من  لتأكده  زياراتهم،  وبعد  قبل  الضيوف  يزن  آنذاك(  املتحدة  اململكة  )ملك  السابع 
واكتسابهم  السهرة  طوال  ممتع  وقت  وقضاء  الطعام  من  يكفي  ملا  وتناولهم  باألكل  الضيوف 

حوالي كيلو ونصف من الوزن. 

نافذة على صحاقة العالم88

مجلة »العالم الضاحك«:
الشاهد الصادق

   حني غادر االبن أبويه ليمضي عامه األول في اجلامعة، أعطياه نسخة من الكتاب املقدس قائلني 
الكتاب  قراءة  عليه  بأن  أجاباه  ماالً،  يطلب  إليهما  وكان كلما كتب  كبيراً.  عوناً  له  انه سيكون 
الكتاب  بانه، على رغم مثابرته على قراءة  يرد عليهما  واآلية. وكان  املقدس، محددين له السفر 
املقدس فهو ما زال في حاجة إلى املال ولدى عودته إلى البيت خالل العطلة الدراسية األولى، أخبره 
والداه انهما واثقان من انه لم يكن يقرأ الكتاب املقدس، النهما شبكا أوراق نقدية عدة إلى جانب 

اآليات التي أوصياه بقراءتها.

في  باحث  مع  بالتعاون  أمريكية  شركة  طورت 
جامعة هارفرد رذاذاً يهدف لتعزيز مناعة املمرات 
األنفية ملنع قطرات اجلهاز التنفسي من اخلروج 

إلى الغالف اجلوي.
اجلهاز  التنفس في خروج قطرات من  ويتسبب 
يحمل  قد  مما  وفمك،  أنفك  من  التنفسي 
فيروسات وأمراضاً محتملة. ويعمل قناع الوجه 
القطني ببساطة كحاجز مادي، وينع القطرات 
بخاخ  لكن  الداخل،  إلى  السفر  أو  اخلروج  من 

فيند يأمل في إيقاف القطرات من مصدرها.
تبلغ تكلفته  الذي  البسيط  األنف  رذاذ  ويهدف 
25 دوالراً إلى تقليل عدد قطرات اجلهاز التنفسي 
التي نتنفسها بنسبة تصل إلى 99%، مما يقلل 
أو  الفيروسات  انتشار  فرص  من  كبير  بشكل 
األمراض، ومت ابتكاره في 2٠2٠ من قبل الدكتور 
أثناء  اجلوي،  الهباء  فيزياء  عالم  إدواردز،  ديفيد 

االنتشار األولي لفيروس كورونا.
املاحلة  املياه  من  خاص  محلول  عن  عبارة  الرذاذ 
الطبقة  يرطب  الذي  بالكالسيوم،  املدعمة 
تشكل  التي  التنفسية،  اجملاري  في  اخملاطية 
الطبيعي جلسمك ضد مسببات  الدفاع  حاجز 
من  واحدة  رشة  وتعمل  جواً.  احملمولة  األمراض 
يجعلك  مما  اخملاط،  تثبيت  على  فيند  سائل 
القطرات  محاصرة  وحتى  للزفير،  عرضة  أقل 

املستنشقة حتى ال تشق طريقها إلى رئتيك.
مرتني  فيند  بخاخ  باستخدام  املنتجون  ويوصي 
آخرين.  أشخاص  مع  تواجدك  وأثناء  اليوم،  في 
وفي النهاية يأملون في أن تصبح ممارسة شائعة 
أقراص  تناول  أو  باخليط  األسنان  تنظيف  مثل 
استخدام  أو  موعد  في  الذهاب  قبل  النعناع 
يانكو  موقع  بحسب  اخلروج،  قبل  العرق  مزيل 

ديزاين. 

موقع يانكو ديزاين:

بخاخ أنفي يغني عن الكمامات

»ديلي ميل« البريطانية:

الضحك املصطنع يساعد في التغلب على التوتر

يقول روبن دنبار، األستاذ الفخري في علم التطور وعلم النفس في جامعة أكسفورد إن الضحك، 
في  اإلندورفني  نظام  تشغيل  إلى  يؤدي  الرئتني،  من  الهواء  لطرد  وألسفل  ألعلى  احلاجب  وحتريك 
الدماغ. وأضاف دنبار »اإلندورفني يجعلك مسترخياً وسعيداً ويبدو أنه يخفف هرمون الكورتيزول، 
على  يساعد  الذي  النيتريك،  أكسيد  إطالق  على  أيضا  اإلندورفني  ويساعد  التوتر«.  عن  املسؤول 
األوعية  النيتريك  أكسيد  ويوسع  اإلجهاد.  من  التخلص  يعزز  ما  املتوترة،  العضالت  استرخاء 
الدموية، ما يفسر دور الضحك في خفض ضغط الدم. ويتحكم حتت املهاد في اجلهاز العصبي 
أو  القتال  هرمون  في مستويات  انخفاضاً  نالحظ  الضحك،  »مبجرد  وتوضح سكوت  السمبتاوي. 
 Social مجلة  في  نُشرت  الضحك،  عالج  حول  للدراسات  مراجعة  ووجدت  األدرينالني«.  الهروب، 
Science and Medicine في 2٠19، أن 18 من أصل 19 دراسة أظهرت انخفاضاً واضحاً في الشعور 
أن جلسة  أملانيا وكندا في 2٠21  لباحثني في  دراسة  بالضحك. وجدت  العالج  بالتوتر بعد جتربة 

واحدة بـ 3٠ دقيقة يكن أن تقلل مستويات الكورتيزول، حسب »ديلي ميل« البريطانية.

باألجواء  االستمتاع  حاليا  للمستخدم  يكن 
اقتناء تلفاز  املنزل من خالل  السينمائية في 
وضوح  ودقة  كبير  حجم  ذات  بشاشة  يتاز 
فائقة، وأشار روالند زايبت، من مجلة »فيديو« 
الذي  أن املستخدم  إلى  املتخصصة،  األملانية 
يرغب في االستمتاع باألجواء السينمائية في 
غرفة املعيشة ال يكنه بأي حال من األحوال 
التوفير في حجم شاشة التلفاز، ومع مراعاة 
املراد  امليديا  ومحتويات  املشاهدة  مسافة 
املستخدم  على  يتعني  فإنه  مشاهدتها 

اختيار أكبر شاشة ممكنة للتلفاز.

OLED تلفاز
وعلى اجلانب اآلخر يكن اإلجابة على السؤال 
أكثر  املناسبة بشكل  العرض  تقنيات  بشأن 
بقوله:  ذلك  إلى  بيسجيس  وأشار  وضوحا، 
صورة  أفضل   OLED التلفاز  أجهزة  »توفر 
الفائق  بالوضوح  الصور  متتاز  حيث  حاليا؛ 

وأفضل قيم للتباين ودرجات اللون األسود«.
املزودة  التلفاز  أجهزة  أن  من  الرغم  وعلى 
لدرجة  قيم  أعلى  حاليا  توفر   LCD بشاشة 
ال  اإلجمالية  الصورة  جودة  أن  إال  السطوع، 

.OLED يكن مقارنتها بأجهزة التلفاز

جتهيزات الصوت
أجهزة  ألن  »نظرا  قائال:  ذلك  زايبت  أوضح 
أصبح  فقد  نحافة،  أكثر  أصبحت  التلفاز 
أو  اجلهير  صوت  سماعات  دمج  الصعب  من 
السماعات العادية بحيث يصدح الصوت إلى 

األمام«.

الفاخرة  التلفاز  أجهزة  أن  من  الرغم  وعلى 
معاجلة  خالل  من  رائع  أداء  تقدم  يكنها 
باألجواء  االستمتاع  أن  إال  الرقمية،  اإلشارات 
السينمائية احلقيقية ال يتحقق إال من خالل 

الصوت فائق النقاء والوضوح.
وأضاف زايبت قائال: »تبدو سماعات الساوند 
محول  من  أفضل  املتوسطة  الفئة  من  بار 
التلفاز بوضوح، كما أن الصب ووفر الالسلكي 
األجواء  بني  وسطا  حال  يعتبر  اإلضافي 

السينمائية والتوافق مع غرف املعيشة«.

منافذ التوصيل
يتعني  جديد  تلفاز  شراء  في  الرغبة  وعند 
التوصيل  منافذ  مراعاة  املستخدم  على 
في  التوسيع  خيارات  جميع  له  تتوافر  حتى 

املستقبل.
أجهزة  من  العديد  »يشتمل  زايبت:  وأضاف 
 ،Filmmaker األفالم  التلفاز حاليا على وضع 
والذي يتم فيه مواءمة الصورة وفقا ملواصفات 
السينما، ويكن مالحظة هذا الوضع بوضوح 

في إعدادات األلوان«.

مسافة املشاهدة
الصحيحة  املشاهدة  مبسافة  يتعلق  وفيما 
ضعف  تبلغ  فإنها   UHD التلفاز  أجهزة  مع 
املسافة  يعني  ال  وهذا  الشاشة،  ارتفاع 
الشاشة  ارتفاع  يبلغ  ما  وعادة  القطرية، 
قياس 65 بوصة حوالي 8٠ سم، وبالتالي فإن 

مسافة املشاهدة تبلغ حوالي 1.6٠ متر.

مجلة »فيديو« األملانية:

نصائح ذهبية لالستمتاع بأجواء 

سينمائية في املنزل
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»إشارة استغاثة باليد« طورتها كندا تنقذ فتاة مخطوفة في كارولينا »إشارة استغاثة باليد« طورتها كندا تنقذ فتاة مخطوفة في كارولينا 
الشماليةالشمالية

إشارة باليد سهلة وبسيطة تعني أن الفرد في خطر، قدمتها كندا للنساء االتي يواجهن العنف 
املنزلي، وأداؤها بسيط فال يحتاج الفرد للحديث في الهاتف أو ترك رسالة نصية أو إرسال بريد 
اإلبهام داخل الكف ثم  أن يفعله هو »ثني  الفرد  انه في خطر ما، كل ما على  إلكتروني لشرح 
تغطية اإلبهام بأربعة أصابع« وبهذه الطريقة ينقل الفرد رسالة ملن يشاهدوه بانه في خطر ما، 

الن ثني اإلبهام داخل الكف يعبر مجازا عن الوقوع في فخ.
   وقد استخدمت فتاة مراهقة داخل سيارة هذه اإلشارة وشاهدها سائق سيارة أخرى في مدينة 
وحلقت   911 بـــــــ  الفور  على  واتصل  مساعدة،  إلى  وحتتاج  محنة،  في  إنها  وعرف  كنتاكي 
الشرطة بالسيارة واعتقلت صاحبها جيمس بريك البالغ من العمر 61 عاما الحتجازه فتاة قاصر 

تبلغ من العمر 16 عما وحيازة أفالم تصور إداء جنسي لها.
إشارة  وهكذا ساهمت  أشفيل.  مدينة  من  اختفائها  عن  اإلبالغ  ومت  الفتاة مفقودة  هذه  وكانت 
إلنقاذ  تعمل  والزالت  الفتاة  إنقاذ  في  املاضي  العام  الكندية  املرأة  مؤسسة  طورتها  التي  اليد 
بسبب  املنزلي  العنف  حاالت  ارتفعت  حيث  املنزلي،  للعنف  يتعرضن  الالتي  النساء  من  العديد 
وباء الكورونا واإلغالق ولهذا أطلقت حملة لإلعالن عن هذه اإلشارة باليد وانتشرت اإلشارة بعد أن 
قام مستخدمي »تيك توك« بتصوير احلملة، واعتمدت هذه اإلشارة شبكة متويل املرأة التي تتخذ 

الواليات املتحدة مقرا لها.

أطباء العيون في مقاطعة أونتاريو يستأنفون فحص األطفال وكبار السنأطباء العيون في مقاطعة أونتاريو يستأنفون فحص األطفال وكبار السن
تورنتو: قال أطباء العيون في أونتاريو أنهم سيستأنفون 
يوم  من  بداية  السن  وكبار  لألطفال  العيون  فحص 
أوقفوا  قد  العيون  أطباء  وكان  نوفمبر،   23 الثالثاء 
خدماتهم لفحص عيون هؤالء على مستوى املقاطعة، 
املقاطعة حول  مع  نزاع  بعد  املاضي  أول سبتمبر  منذ 

التمويل املالي.
وافقت  »أنها  لها  بيانا  العيون في  أطباء  رابطة  وقالت 
الصحة  وزارة  مع  رسمية  مفاوضات  في  الدخول  على 

في املقاطعة – وهذا كعالمة علي حسن النية«.
وقال أخصائيو العيون »أن املقاطعة تعني من نقص في 

يدفعون  مما يجعلهم  )أوهيب(  أونتاريو  الصحي في  التامني  برنامج  التي يغطيها  اخلدمات  متويل 
حوالي 45% من التكاليف من جيوبهم«.

وقالت وزيرة الصحة في املقاطعة السيدة كريستني اليوت »أن حكومة املقاطعة التزمت بدفع 
مبلغ 39 مليون دوالر بأثر رجعي للتكاليف وهي مستعدة لزيادة هذا بنسبة 8،48% في املستقبل«، 

ولكن أطباء العيون يقولون أن هذا غير كافي لتغطية تكاليفهم.

أونتاريو ستتوقف عن إرسال خطابات تذكير لتجديد البطاقات الصحية أونتاريو ستتوقف عن إرسال خطابات تذكير لتجديد البطاقات الصحية 
ورخص القيادةورخص القيادة

في بيان صحفي كشفت حكومة أونتاريو عن إنها لن ترسل خطابات بريدية ألي فرد ستنتهي 
صالحية رخصة قيادته أو بطاقته الصحية في أو بعد 1 مارس من عام 2٠22 ولكن توجد بعض 

االستثناءات لهذه القاعدة.
البطاقة  أو  القيادة  لوحة  ملصقات  أو  القيادة  رخص  صالحية  انتهت  الذين  لهؤالء  وبالنسبة 
بضرورة  تبلغهم  بالبريد  أخيرة  تذكير  رسالة  سيصلهم   2٠2٠ مارس   1 منذ  لديهم  الصحية 

جتديد هذه الوثائق.
وقالت حكومة أونتاريو إنها تتخذ خطوات كبيرة للتحول من البريد الورقي إلى البريد اإللكتروني، 
وهذا سيوفر 29 مليون دوالر على مدى السنوات اخلمس القادمة، سيتم استثمارها في برامج 
التعليم وأيضا سيتم توفير 8٠ مليون قطعة ورق وهذا له فوائد بيئية، وسوف يكون لدى مكاتب 
النهار، ومنها  اإلنترنت في جميع األوقات خالل  أونتاريو أكثر من 4٠ خدمة متاحة عبر  خدمات 

جتديد رخص قيادة السيارات وتصاريح مواقف السيارات.
 كما سيكون هناك استثناءات لبعض الناس ليصلهم خطابات تذكير بالبريد لتجديد البطاقات 

الصحية وهؤالء هم:
أي فرد يبلغ من العمر 16 سنة أو أقل.

أي فرد يبلغ من العمر 7٠ سنة أو أكثر. 
أي فرد يعيش في مكان منعزل أو مجتمع ال يوجد به مكتب خدمات أونتاريو.

أي فرد لدية بطاقة صحية لها تاريخ محدد لالنتهاء.
أي فرد يعيش في دار للرعاية طويلة األجل التي يولها القطاع العام.

وبجانب هذا فان بعض سكان أونتاريو الذين ستنتهي صالحية رخص القيادة أو ملصقات لوحة 
السيارة لديهم قريبا، سيصلهم أشعار تذكير بالبريد وهؤالء هم:

أي فرد يبلغ من العمر 7٠ سنة أو أكبر
أي فرد لديه رخصة قيادة من أنواع »ايه، بي، سي، دي، أيه، أف«.

أي فرد لديه ملصق للوحة السيارة مرتبط بشركة.
أي فرد يشترك مع فرد أخر في امتالك سيارة.

أي فرد يقود شاحنة جتارية ثقيلة. 
أي فرد يحتاج ومت توجيهه ألخذ اختبار قيادة إضافي.

1-844-355-6939

أوتاوا تسمح بعودة مواطنة أمضت سنوات في أوتاوا تسمح بعودة مواطنة أمضت سنوات في 
معسكرات االعتقال في سوريامعسكرات االعتقال في سوريا

أوتاوا: قال احملامي بول تشامب - املدافع عن 
امرأة كندية أمضت عامان في معسكرات 
آربيل  إلى  انتقلت  ثم  االعتقال في سوريا 
في العراق – إنه يحاول مساعدتها للعودة 
كندا  حكومة  وافقت  أن  بعد  كندا  إلى 

على إعطائها وثيقة سفر طارئة.
وقال احملامي إنه يعمل مع الشؤون العاملية 
الكندية للحصول على إذن من املسؤولني 
وقد  ملغادرتها،  العراق  شمال  في  األكراد 
أسمها  ذكر  يكن  ال  التي   - املرأة  طلبت 
االحتادية-  احملكمة  من  السرية  ألسباب 
سفر  وثيقة  إعطائها  على  أوتاوا  إجبار 
إلى كندا  العودة  تتمكن من  طارئة، حتى 
والتي  سنوات  اخلمس  ذات  طفلتها  ورؤية 
مع  لتعيش  فترة  منذ  كندا  إلى  حضرت 

عمتها.
وتخشى  املال  من  والقليل  هوية  وثائق  متلك  ال  أنها  العراق؛  من  كندا  إلى  العودة  تريد  التي  املرأة  وقالت 
على سالمتها وهي تعيش في فندق في آربيل بتأشيرة منتهية الصالحية، وهذه املرأة ولدت في الصومال 
ووصلت إلى كندا مع عائلتها عام 1993 وأصبحت مواطنة كندية عام 2٠٠4 وعاشت في تورنتو فترة من 
الزمن ثم انتقلت إلى فانكوفر، وفي عام 2٠14 غادرت إلى تركيا ثم سافرت إلى سوريا، وأثناء وجودها في 
سوريا حاولت املغادرة عدة مرات لكنهم لم يسمحوا لها بهذا ولم يسمح لها بالتحدث إلى عائلتها أو 

أصدقائها هاتفيا، وكانت معزولة متاما عن العالم اخلارجي.
وقال مسؤولو العدالة أن كندا اتصلت بالسلطات احمللية في آربيل في العراق لدعم استمرار سالمة املرأة، 
وقد وصلت املرأة التي تبلغ من العمر 3٠ عاما إلى كندا يوم 22 نوفمبر وقابلتها ابنتها بفرح شديد، وقالت 

الشرطة الكندية إنها ستفرض قيود على أنشطة املرأة في الوقت احلالي للسالمة.

بسبب الفيضانات واالنهيارات الطينية للطرق... فانكوفر »منعزلة« 
عن بقية كندا البرية

أعلنت وزارة النقل في مقاطعة بريتش كولومبيا عن إغالق العديد من الطرق السريعة وطلبت من الناس جتنب 
السفر بالسيارات الن أطقم الطوارئ تتعامل مع فيضانات واسعة النطاق وقد أغلق الطريق السريع 99 بسبب 
طائرات  بتأجير  الناس  ويقوم  املدن،  بعض  خارج  السيارات  لقيادة  سليمة  برية  طرق  توجد  وال  طينية  انهيارات 
أن  بعد  أكثر من 12٠٠ شخص محاصرين  وهناك  املنهارة،  املنطقة  لنقلهم خارج  دوالر  بحوالي 24٠٠  هليكوبتر 

تقطعت بهم السبل.
 من جانبه قال رئيس بلدية مدينة ميريت التي يقطنها 62٠٠ شخص إنه لم ير شيئا كهذا خالل السنوات التي 
عاش فيها، وقد مت إخالء املدينة وطلب من جميع السكان البحث عن األمان خارج املدينة، وأقام السكان مالجئ 
مؤقتة في كنيسة ومدرسة ثانوية إليواء سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل. واحضروا لهم املياه واألدوية 

األساسية واألغذية.
الناس  الناس للنوم على األرض وأقام عدد كبير من  انه كان لديهم نقص في األسرة وأضطر  البلدة؛  وقال رئيس 
يبلغ حوالي 25٠ فردا في مخيم األمل والذي يضم 36 غرفة، ويعمل مبولدات الكهرباء، حيث أن العاصفة عطلت 
الكهرباء واخلدمات اإللكترونية واضطر الناس لدفع ثمن ما يشترونه نقدا، ولكن ما يشغل رئيس البلدة هو نفاذ 
الكندية  املسلحة  القوات  قامت  وقد  املغلقة،  الطرق  بسبب  اإلمدادات  تعطلت  حيث  بسرعة  والوقود  الطعام 

باملساعدة وتعمل مع املتطوعني على إصالح الطرق وإعادة الكهرباء وإغاثة املتضررين.
وقال بعض املسؤولني إن هذه الفيضانات واالنهيارات الطينية قد تسببت في إغالق ميناء فانكوفر والذي يتعامل 
مع مجموعة من السلع احليوية وهو يثل ثلث اقتصاد كندا من حيث الصادرات ويصدر حوالي 5% من استهالك 
العالم من القمح، ويعني إغالق امليناء إن هذه احلبوب التي يحتاجها العالم بشدة ليست قادرة على اخلروج من 
البالد، وهذا يعتبر كارثة عاملية، وأيضا تواجه الواردات إلى امليناء مشكلة حيث تكدست سفن الشحن في عرض 
البحر وهو ما يعكس املشكلة على طول الساحل الغربي لسفن الشحن األخرى التي ال تستطيع دخول موانئ 

أخرى ولذا تبقي األرفف في متاجر املدينة خالية حيث قطع شريان رئيسي من سلسلة اإلمدادات العاملية.
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منمن جتارب األخريات جتارب األخريات
• يكنك التخلص من امللح الزائد في اخلضر التي تقومني بطهيها، بوضع قطعة بطاطس في وعاء الطهي 

فتمتص امللح الزائد!
• إذا مت تقطيع البطاطس بالطول وليس بالعرض فإنها حتتفظ باملاء الذي حتتوي عليه.

• إذا سلقت البطاطس على البخار، فانها حتتفظ بأغلب فيتامني )ج( الذي بها، وإذا مت سلقها باملاء بقشرها 
تفقد 1٠% فقط منه. أما إذا سلقت بعد تقشيرها فإنها تفقد 25% من فيتامني )ج( الذي بها.

علماء  أجراها  جديدة  دراسة  أظهرت 
النمطية  الصورة  أن  بارزون  نفس 
اهتماماً  أقل  الرجال  أن  عن  القدية 
ليست  النساء  من  بالعالقات  عاطفياً 

صحيحة.
النكستر  جامعة  من  باحثون  ووجد 
اجلنسني  بني  العالقات  في  الرجال  أن 
بعد  النساء  من  أكثر  بألم  يشعرون 

االنفصال، كما أنهم أكثر عرضة ملناقشة شعورهم 
بانكسار القلب.

عبر  العالقات  لدعم  الدولية  الدراسة  ونظرت 
شخص،   184٠٠٠ من  أكثر  بيانات  في  اإلنترنت 
األلم  من  املعاناة  إلى  ييلون  الرجال  أن  ووجدت 
عالقتهم  تأخذ  عندما  النساء  من  أكثر  العاطفي 

منعطفاً نحو األسوأ.
الضخمة«  »للبيانات  حتليل  أول   - الدراسة  وبدأت 
على اإلطالق ملشاكل العالقات - كمحاولة إلنشاء 
التي  شيوعاً  األكثر  العالقات  ملشاكل  خريطة 
يعاني منها الرجال والنساء، وقام الباحثون بتحليل 
اخلصائص الديوغرافية والنفسية باستخدام »طرق 
معاجلة اللغة الطبيعية« بعد أن نشر املستخدمون 
مشاكل عالقتهم في منتدى مجهول عبر اإلنترنت، 
األكثر  املوضوعات  حتديد  من  األكادييون  ومتكن 

منشور  كل  عبر  ظهرت  التي  شيوًعا 
ملشاكل  »خريطة«  وإنشاء  إحصائًيا، 

العالقات.
االتصال  أن مشاكل  النتائج  وأظهرت 
شيوعاً،  املذكورة  املشاكل  أكثر  هي 
خمسة  كل  من  واحد  أشار  حيث 
أشخاص تقريباً إلى صعوبة مناقشة 
املشكالت، وذكر واحد من كل ثمانية 

مشكالت الثقة في عالقاتهم.
عرضة  أكثر  كانوا  الرجال  أن  أيضاً  الباحثون  ووجد 
لطلب املساعدة في العالقات أكثر من النساء على 
اإلنترنت، وظهرت أمناط غير متوقعة سابقاً  مواقع 
من البيانات أيضاً، مبا في ذلك االختالفات الرئيسية 
بني اجلنسني التي مت استخدام املوضوعات فيها أكثر 

من غيرها.
شيوعاً  األكثر  املوضوع  أن  التحليالت  وكشفت 
الذين يتحدثون عن مشاكل  الذي ذكره األشخاص 
عن  الناجم  العاطفي  األلم  حول  كان  عالقتهم 
املشكالت، وليس املشكالت نفسها. وكان املوضوع 
يتألف  وكان  القلب«  »انكسار  حول  شيوًعا  األكثر 
واحلزن،  والبكاء  واالنفصال  الندم  مثل  كلمات  من 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

مواصفات الكعب العالي املريحمواصفات الكعب العالي املريح
ذي  حذاء  ارتداء  أن  من  األملانية كالوديا شولتس  املوضة  خبيرة  حذرت 
كعب عال غير مريح يؤدي إلى اإلصابة بالبثور ومسمار القدم باإلضافة 

إلى اآلالم املبرحة.
ذي  حذاء  باقتناء  شولتس  تنصح  الصحية  املتاعب  هذه  ولتجنب 
كعب عال يتاز ببعض املواصفات، التي جتعل املرأة تشعر بالراحة أثناء 

االرتداء، أبرزها وجود بطانة ناعمة في مقدمة القدم.
وأضافت شولتس أن احلذاء ذا التقوس اجلانبي املرتفع قليال يعد أكثر راحة، مشيرة إلى أهمية وجود مساحة 

صغيرة بحجم عرض اإلبهام في مقدمة احلذاء، حتديداً أمام إصبع القدم الكبير.
ومن األفضل أيضاً اقتناء حذاء ذي كعب عال مصنوع من اجللد الطبيعي؛ نظراً ألن اجللد الطبيعي يتمدد، 

ومن ثم يصبح مريحا أثناء االرتداء، وذلك بخالف اجللد االصطناعي، الذي يفتقر إلى املرونة.
ويعد الوقوف على مقدمة القدم والكعب في نفس الوقت من أبرز العالمات الدالة على أن احلذاء ذا الكعب 

العالي مناسب.
لذا ينبغي جتربة احلذاء في املتجر جيدا قبل الشراء، وذلك من خالل املشي على أرضيات مختلفة كصعود 

درج به مثالً.
ويكن زيادة الراحة أثناء االرتداء من خالل وضع وسادات جل ناعمة في مقدمة احلذاء لتخفيف العبء الواقع 
على مقدمة القدم، في حني يكن تخفيف العبء الواقع على الكعب من خالل وضع وسادات جلدية أو 

مصنوعة من السيليكون بارتفاع الكعب.

هذه هي الطريقة الصحيحة لغسل الشعرهذه هي الطريقة الصحيحة لغسل الشعر
كشفت خبيرة تصفيف شعر عن الطريقة الصحيحة لغسل الشعر للحفاظ على جماله وتألقه.

بالشامبو  تنظيفه  قبل  بالكونديشنر  الشعر  يجب غسل  رابير  ماكداون  مونيك  الشعر  ملصففة  ووفقاً 
وليس العكس.

وأوضحت مونيك في مقطع فيديو على تيك توك األشياء التي يجب أن تفعليها لشعرك كل أسبوع »في 
كل مرة تغسلني فيها شعرك، استخدمي البلسم أوالً. ثم اغسلي النصف العلوي بالشامبو فقط، ثم 

ضعي البلسم على النصف السفلي فقط«.
ونصحت مونيك أيًضا باستخدام منشفة من األلياف الدقيقة لتجفيف 
كما  أجسادنا،  على  نستخدمها  التي  القطن  منشفة  من  بدالً  الشعر، 
شاركت املصممة نصائحها حول جتفيف شعرك وإزالة الدهون املتراكمة 

على فروة رأسك، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
الهواء  في  يجف  شعرك  ودعي  أذنك  فوق  أبًدا  جتففي  »ال  مونيك  وقالت 
املواد  من  وتخلصي  باجملفف،  الباقي  جتفيف  قبل  املائة  في   9٠ بنسبة 
املتراكمة على فروة رأسك بغسول خل التفاح، خاصة إذا كان شعرك دهنًيا 

بشكل طبيعي«.

املقادير:
كجم  نصف   – خيار  جرام  كيلو   1
أخضر  فلفل  – نصف كجم  بصل 
حلو )رومي( – 1 فنجان صغير سكر 
 – ملح   – خل  صغير  فنجان   2  –
فافل أسود مسحوق حسب الذوق 
والظروف الصحية )يلزم اإلقالل من 

السالطة في  تقدمي هذه  األسود في حالة  الفلفل 

إرضاء  على  أو عشاء حرصاً  حفل غذاء 
ذوق وصحة عالبية اآلكلني(.

 الطريقة:
ثم  حلقات،  إلى  املقادير  كل  يقطع     
ينقع ملدة 4 ساعات بامللح والفلفل، ثم 
يغلى في ماء ملدة 5 دقائق فقط، ويرفع 
بعيداً عن النارعقب ذلك ثم يضاف فوراً 

السكر واخلل وتؤكل ساخنة أو باردة.

قضاء اآلباء وقتاقضاء اآلباء وقتًا مع أطفالهم يغير تركيبة الدماغً مع أطفالهم يغير تركيبة الدماغ
اآلباء  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
مع  أطول  وقًتا  يقضون  الذين 
دماغية  بنية  لديهم  أطفالهم 
يقضون  الذين  اآلباء  عن  مختلفة 

وقتاً أقل مع األطفال.
جامعة  من  باحثون  ووجد 
يرغبون  الذين  الرجال  أن  إسيكس 
رعاية  في  بنشاط  املشاركة  في 
مع  بالوقت  واالستمتاع  األطفال 
ما  منطقة  لديهم  أطفالهم، 
منطقة  وهي   - أكبر  املهاد  حتت 
معروفة  الدماغ  في  اللوزة  بحجم 
بأنها تلعب دوراً رئيسياً في التعلق 

واألبوة واألمومة.
كان  إذا  مما  متأكد  غير  الفريق 
املهاد  حتت  ما  منطقة  حجم 
مع  الوقت  لقضاء  استجابًة  تزداد 
األطفال، أو ما إذا كان بعض الرجال 

فهم  على  النتائج  تساعد  أن  الفريق  يأمل  ذلك،  عن  النظر  وبغض  املنطقة.  لهذه  أكبر  بحجم  يولدون 
العالقات بني األطفال وآبائهم بشكل أفضل.

وقالت الدكتورة باسكال فرتيشكا، التي قادت الدراسة: »في العديد من اجملتمعات، ازدادت مشاركة اآلباء 
في األبوة واألمومة بشكل كبير، ويرغب الرجال في قضاء املزيد من الوقت والتواصل الوثيق مع أطفالهم، 
فهم يريدون أن يصبحوا آباء أكثر انخراطاً وثقة، لقد أظهرنا اآلن أن هذه املعتقدات املتعلقة بتقدمي الرعاية 

يكن تتبعها بعمق في أدمغة اآلباء«.
وجاءت النتائج بعد وقت قصير من دراسة سابقة، شملت نفس اآلباء اخلمسني باإلضافة إلى 16 آخرين، 
ووجدت أن اآلباء واألطفال الذين يعملون على حل األلغاز مًعا يجعلون أدمغتهم متزامنة، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

إنهاء العالقات أكثر تأثيرًا على الرجالإنهاء العالقات أكثر تأثيرًا على الرجال

سلطة شهية!سلطة شهية!
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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 

خالد منتصر يكتب عن جود نيوز
اسرة جميلة جتذبك مبغناطيس اسرة جميلة جتذبك مبغناطيس احلب والونساحلب والونس

دائماً ما كنا نتهم املهاجر املصري بأنه مهاجر غير مغامر 
وأنه   ، السكون  معناه  عنده  ،واالستقرار  الستر  ،يحب 
يريد االستمرار من ضمن عيال احلكومة ،يقبض راتب آخر 
الشهر وخالص ، على عكس املهاجر اللبناني الذي يخرج 
مغامراً ومقتحماً منذ البداية ، وكانوا يبررون ذلك بأنها 
الكالم  هذا  لكن   ، املصريني  عند  الهجرة  فوبيا  جينات 
صار من األساطير واحلفريات ، وهانحن جند اليوم مصريني 
يحملون  مازالوا   ، متمردين  مقتحمني  مغامرين  جادين 
بالد  في  وهم  حتى  وعقولهم  قلوبهم  في  مصر  دفء 
الثلج ، إقتربت من مجموعة » جود نيوز« ، أسرة جميلة 
جتذبك مبغناطيس احلب والونس واللمة والضمة من أول 
حلظة، يجمعهم جميعاً احللم املشترك واحلب الساكن 
في حنايا القلب والوجدان ، 2٠٠ عدد من جريدة جود نيوز 
احملروسة  جبني  على  قبلة   2٠٠  ، جديد  حلم   2٠٠ تعني 
، كل فرد في جود نيوز له في قلبي مكان ، كل فرد من 
نيوز أجلس معه على بعد أالف األميال من  كتيبة جود 
مصر ، لكني أشم معه رائحة الفول وخلطة الكشري ، 
وأرى ألوان سجاد احلرانية ولوحات محمود سعيد وسيف 
وانلي  ، وأسمع معه دعاء النقشبندي وترانيم الكنيسة 
وأحترمكم  أحبكم    ، الوهاب  وعبد  كلثوم  وأم  وبليغ 
الثرية  الصحفية  لتجربتكم  شكراً  وأنحني   ، جميعاً 

وأمتنى أن نكون معاً في االحتفال 2٠1 ان شاء اهلل

جود نيوز ورحلة 8 سنوات
8 اعوام مرت سريًعا علي جريدة جود نيوز ، ولم كنت 
سنوات   8 فمن  سريعاً،  هكذا  متر  السنني  ان  اتخيل 
اتفقنا سوياً أنا وعزيزي املهندس ابرام مقار على عمل 
واملصرية  عامة  بصفة  العربية  اجلالية  تخدم  جريدة 
اجلريدة  هذه  بعمل  قمنا  وبالفعل  خاصة.  بصفة 
كبيرة  بسرعة  اجلريدة  انتشرت  وبالفعل  احملترمة، 
للتقرير  وأصبحت مصد  اخملتلفة  االعالم  عبر وسائل 
للعديد من الصحف واملواقع. وفي احلقيقة أن الفضل 
بذل  والذي  مقار  ابرام  املهندس  لعزيزي  هنا  يرجع 
التقارير  أو  املتميزة  مجهوداً جباراً سواًء في احلوارات 
من  والكبيرة  واملميزة  احملترفة  األسماء  تلك  جمع  أو 
بل  السنوات،  تلك  مدي  علي  إزدادت  والتي  الكتاب، 
وكان  بالكامل  اجلريدة  بعمل  يقوم  الذي  هو  يكاد 
مرور  ومع  املميزين.  الكتاب  من  االخوة  بعض  معنا 
علي  سواًء  وأكثر  أكثر  نيوز  جود  تألقت  السنني 
مستوى احلوارات أو الكتاب وعلي املستوي الفني من 
املستوي  لهذا  اجلريدة  وصلت  واخراج، حتي  تصميم 
علي  النجاحات  من  مبزيد  معه  نطمح  جناح  املرموق. 
كل املستويات. وأنتهز فرصة العدد رقم 2٠٠ وإنتهاء 
العام الثامن للجريدة القدم كل التهاني جلريدة جود 
نيوز، لكل املنظومة وعلي رأسها املهندس ابرام مقار 
أعضاء  ولكل   ، االكبر  اجملهود  صاحب  التحرير  رئيس 
مجلس األدارة والكتاب واملعلنني واملراسلني، وعقبال 

1٠٠ عام من النجاح واالزدهار والرقي 
سمير اسكندر - مدير التحرير

في  اخلليقة:  في  محددة  دالالت  لألرقام     
الطبيعة، وفي الكيمياء، وفي الفلك، وفي علم 

األحياء، وفي احلياة الطبيعية، وفي جريدتنا!

   أخبار سارة، يحملها العدد )2٠٠(!

   فرقم )2(، يدل على الشركة، واإلحتاد، واإلقتران، 
كما أنه رقم الشهادة الكافية!

   أليست جريدتنا »جود نيوز«، تربطنا معاً في 
عن  بالكلمة  وتشهد  واملعرفة،  العلم  شركة 

حركة احلياة حتت الشمس؟! 

   فإذا أضفنا )٠٠( إلى الرقم )2(، فاننا نؤكد على 
يُعّبر عن مدى احلب والتفاهم  الرقم )2٠٠(،  أن 
في هذه العالقة الثنائية بني القاريء واجلريدة.. 
ويُبشر بأن هناك تغّيرات رائعة وعديدة، في حياة 

مطبوعتنا املرموقة في اجتاه األفضل، دائماً!

صادقة  وأمنيات  وقّراء،  ُكّتاباً   ، لنا  مبارك     
مخلصة للفيف أسرة حتريرها؛ لتواصل املسيرة 

إلى أرقام قياسية متجدده!...

العدد 
!)2٠٠(  

عـادل عطيـة
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القاهرة: جرجس إبراهيمالقاهرة: جرجس إبراهيم

قمة اإلبداع اإلنساني هو القدرة على حتويل الفكرة لواقع 
غسان  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  قال  كما  ملموس، 
فكرته  يحقق  ألن  اإلنسان،  يوت  أن  املهم  »ليس  كنفاني: 
أن  قبل  نبيلة  فكرة  لنفسه  يجد  أن  املهم  بل  النبيلة... 

يوت«.
»ابرام  املهندس  مع  حتدثت   2٠13 عام  نوفمبر  بداية  ففي 
مقار« وكانت أول محادثة بيننا اذكر إنها كانت ليلة رائعة 
ال زلت أتذكرها حتى األن، عن فكرة اجلريدة املقرر انطالقها، 
قلعة  لتصبح  تتطور  الفكرة  أن  وقتها  أتخيل  أكن  ولم 
فكرية ومنبر ثقافي يشع نوراً وعلماً بني بلدان ودول كثيرة.

من  الكبيرة  الدرجة  لهذه  نصل  أن  أبدا  أتخيل  أكن  ولم 
النجاح حتى حتولت بعض املقاالت املنشورة في اجلريدة إلى 

مرجعيات للعديد من الباحثني والكتاب واملؤلفني.
أني أعترف من خالل عملي من معشوقتي الصغيرة »جود 
نيوز« التي ولدت وترعرعت ومنت وكبرت وازدهرت على يدي، 
اكتشفت من خاللها قلة معرفتي وبطالن الكثير من اآلراء 

الراسخة التي كنت اعتنقها.
في عيد ميالد »جود نيوز« الثامن التقي مراسلها بالقاهرة 
بعدد من رواد الفكر والثقافة وأعضاء البرملان، والشخصيات 
العامة من مختلف االجتاهات الثقافية والفكرية لنسمع 
 8 مرور  بعد  التجربة  هذه  لتقييم  اآلراء،  نتشارك  ونتحاور 

سنوات على ميالدها.
الكاتب الصحفي عبد احلليم قنديل

غازل الكاتب الصحفي عبد احلليل قنديل »جود نيوز« فقال 
اللغات،  وتعبر  واملسافات  الكلمات  تختصر  نيوز(  »)جود 
والصحافة همزة وصل بني الوطن الذي يعيش فينا واملهجر 

الذي نعيش فيه
املستشارة تهاني اجلبالي

لرئيس  األسبق  النائب  اجلبالي،  تهاني  املستشارة  أشادت 
وقالت  نيوز«،  »جود  بجريدة  العليا،  الدستورية  احملكمة 
»استطاعت »جود نيوز« أن تكون حلقة وصل بني املصريني 

في اخلارج والداخل.
تشكل  اخلارج  في  املصرية  الصحف  »أن  اجلبالي  وأضافت 
بعًدا ومنحنى آخر في ظل عصر التغيرات السريعة، واحلياة 
التي يغلب عليها الطابع احلديث، وأمتنى في العام القادم أن 

تكون )جود نيوز( أكثر انتشارا وازدهارا«

املؤرخ عاصم الدسوقي

قال املؤرخ عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر، 
أن جتربة إصدار صحيفة ناطقة باللغة العربية »جود نيوز« 
في كندا بهذا النجاح الكبير، تشبه إلى حد كبير إرسال 
»محمد علي الكبير« البعثات التعليمية للخارج فكالهما 
تشبع بالفكر املستنير املتطور، وكان قنطرة لنقل العلم 

والثقافة للمجتمعات العربية.
على  يتابعها  زال  وما  اجلريدة  تابع  أنه  الدسوقي،  وأضاف 
تركز  أنها  انتباه  لفت  وما  الصحية،  لظروفه  نظراً  فترات 
على الهوية املصرية وعصر النهضة املصرية وعصر األسرة 

العلوية، وتبرز الهوية الوطنية املصرية.
وختم حديثه قائال« أن الصحافة الوطنية في املهجر، تقع 
على عاتقها الكثير من املسؤوليات االجتماعية الضخمة«.

املفكر اإلسالمي ناجح إبراهيم

والقيادي  اإلسالمي  املفكر  إبراهيم  ناجح  الدكتور  هنأ 
السابق باجلماعة اإلسالمية، جريدة »جود نيوز« والقائمني 

عليها، في ذكرى انطالقها للعام الثامن.
أنه يعتز بهذه  وقال القيادي السابق باجلماعة اإلسالمية، 
مبحافظة  عيادته  داخل  منها  بنسخة  ويحتفظ  اجلريدة 
اإلسكندرية، لعدة أسباب وهي أن اجلريدة فتحت صفحاتها 
 ،2٠19 عام  مطلع  جزئيني  على  ونشر  معه  حوار  وأجرت 
ونقلت اجلريدة احلوار مبنتهى األمانة واملصداقية ورغم وأن 
له كمفكر  قلبها  فتحت  لكنها  ليبرالي  اجلريدة طابعها 
إسالمي، وهذه إحدى مميزات الصحف العريقة التي ال متنع 

أو حتجب من اختلف معها في الفكر.
وطالب إبراهيم من إدارة اجلريدة بأن تنشر الوعي الوطني بني 
األشخاص،  أو  احلكومات  وليس  للوطن  واالنتماء  املصريني 

وأن يدعموا الوطن حتى لو اختلفوا معه.

عالم املصريات وسيم السيسي

الشهيرة  املصريات  عالم  السيسي،  وسيم  الدكتور  هنأ 
عن  اجلريدة  يتابع  أنه  مؤكد  مولدها،  مبناسبة  نيوز«  »جود 

قرب.
وأفاد السيسي، أن أعداد اجلريدة تصله بانتظام عن طريق 

أحد األصدقاء، وأنه يتابع مقاالت الرأي فيها بشكل كبير.
وأكد أنه أبرز ما يجذبه في اجلريدة أنها تبث الروح املصرية 
بني صفحاتها فحني جند غالبية وسائل اإلعالم التي تبث 

خارج مصر تهدم الهوية وتنشر الفتنة والتعصب.
وأشاد عالم املصريات بدور اجلريدة الكبير في القدرة على 

التواصل مع املسؤولني احلكوميني والسياسيني بكندا.
املفكر احمد عبده ماهر

اإلسالمي  املفكر  هنأ 
جريدة  ماهر،  عبده  أحمد 
ميالدها،  بعيد  نيوز«  »جود 
من  واحدة  إنها  مضيفا 
الصحف املفضلة إلى قلبه، 
تنشر  عندما  يسعد  والتي 

تصريحات له.
»أمتنى  قائال  ماهر  وأكمل 
نيوز( بنشر  أال تكتفي )جود 

األخبار فقط وأن تهتم بنشر احلقائق العلمية التي تخدم 
تكون  وان  اإلنسان  تنوير  في  تستمر  وأن  البشرية،  وتفيد 

أحد أدوات احلرب على اجلهل والتخلف والرجعية«.
وختم ماهر حديثه قائال: إن »جود نيوز« تعد واحدة من أهم 

الصحف التي تخوض معركة التنوير وملتقى املثقفني«.
النائب إيهاب منصور

املهندس  أرسل 
منصور  إيهاب 
جلنة  أول  وكيل 
العاملة  القوى 
النواب،  مبجلس 
آيات  بأسمى 
ني  لتها ا

والتبريكات مبناسبة مرور 8 سنوات على جريدة »جود نيوز«.
الباهر  والنجاح  التوفيق،  كل  لكم  أمتنى  منصور،  وأضاف 

دائما اجلريدة، وأن تكون بوابة الدولة للتنوير.
وأكمل قائال »لقد استطاعت اجلريدة أن تقرب املصريني في 
كندا مع بلدهم األم وأصبحت مصر قبلهم، سوف تظل 

)جود نيوز( متفوقة كما عودتنا«.
وطالب منصور اجلريدة أن تبني عقد مؤمتر سنوي للمصريني 
املهاجرين بكندا وال سيما الذين ولدوا بكندا للتعارف بقرب 

علي وطنهم وحضارته وتاريخه ».
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تعدد  يفتح ملفا شائكا  للجدل   في تصريح مثير 
ملا  السابقة  السنوات  عشرات  مدار  على  فتحه 
يحمله من متييز ديني واض وصريح ال داعي له ونحن 
درجة  على  رئيس  يقودها  مدنية  دولة  اعتاب  على 
التمييز،  وعدم  املواطنة  بأهمية  الوعي  من  كبيرة 
طالب اإلعالمي املصري إبراهيم عيسى، بإلغاء خانة 
الديانة من بطاقة الرقم القومي، كان للراي الكثير 
ويبقى  املعارضني..  من  الكثير  وايضا  املؤيدين  من 

السؤال هل يصبح املستحيل ممكنا؟!
خانة  الغاء  اجملتمع  مصلحة  من  الكيالني:  خالد 
املواطنة احلقيقية وليست  الديانة لترسيخ أسس 

الشكلية
الكيالني  خالد  الصحفي  الكاتب  ايد  جانبه  من 
»ضارة«  إياها  معتبرا  الديانة  خانة  الغاء  فكرة 
يقولون  والذين  منها،  تُرجي  فائدة  وال  باجملتمع كله 
القومي  الرقم  بطاقة  في  الديانة  خانة  وجود  أن 
والطالق  الزواج  حاالت  في  حياتنا  في  نحتاجها 
وامليراث يضحكون على أنفسهم، ألن هذه املسائل 
)الزواج والطالق وامليراث( ال يقوم بها الناس من تلقاء 

أنفسهم، وإمنا تقوم بها أجهزة رسمية منوط بها 
ذلك وتابعة لوزارة العدل وكلها تستخدم احلاسبات 
أو  البطاقة  رقم  إدخال  ومبجرد  )الكومبيوتر(،  اآللية 
رموزها ) رقم املصنع( على الكومبيوتر ستظهر كل 

بيانات صاحب البطاقة مبا فيها ديانته.
بها  اجلديدة  القومي  الرقم  بطاقات  أن  أضاف   و 
شريط ممغنط )مثل ذلك املوجود على كروت االئتمان 
الباركود  جهاز  على  متريره  مبجرد  بالبنوك(  اخلاصة 
ستظهر  ماركت  السوبر  محالت  في  حتى  املوجود 

كل بيانات صاحب البطاقة أيضاً مبا فيها ديانته.
املتقدمة  والدول  أوروبا  في  انه  حديثه  مستكمال 
بيانات مطبوعة على بطاقات  أي  توقفوا عن وضع 
االسم  باستثناء  طويل  زمن  ال ID منذ  أو  الهوية 
لصاحب  فقط  العائلي  واالسم  الشخصي 
املوجودة  بالبيانات  ذلك  في  مستعيضني  البطاقة، 

على الشريط املمغنط
وأعتقد أن ما يهم اجلهة أو الشخص املتعامل مع 
صاحب البطاقة هو اسمه وعنوانه ومهنته وتاريخ 

ميالده، أما خانة الديانة فال ضرورة وال معنى لها.
بالعكس فإن أضرار وجود خانة الديانة في البطاقة 
كثيرة جداً فهي تعطي فرصة لكل من تسمح له 
االطالع  اجملتمع  هذا  في  عمله  طبيعة  أو  مهنته 
ضد  التمييز  يارس  أن  القومي  الرقم  بطاقة  على 
الشرطة  بداية من أمني  دينه،  الذي ليس من  اآلخر 

املرور حتى  وحدة  في  أو  القسم  في  أو  الكمني  في 
بوزارة  االختبار  جلان  في  األعضاء  املسئولني  أرفع 
اخلارجية أو النيابة العامة ومجلس الدولة، أو حتى 
من  وبداية   ... العسكرية  الكليات  اختبار  جلان  في 
بقال التموين الذي يطلع على بطاقة الرقم القومي 
مع كارت التموين لصرف مقررات التموين الشهرية 
فيها  أقدم  التي  االبتدائية  املدرسة  سكرتير  حتى 

لطفلي أو سكرتير املدرسة التي أحوله إليها .
أما عبارة »إن كل فرد يعتز بدينه ويفتخر به« فهي 
للفخر  مجاالً  ليس  الدين  ألن   ... غريبة  مسألة 
اإلنسان  بني  جداً  خاصة  عالقة  هو  وإمنا  واالعتزاز، 
وخالقه، ال تهم أحد آخر، وال يجوز أن يطلع عليها 

أحد آخر.
أبذل  لم  وأنا  واالعتزاز هنا،  الفخر  ما هو مجال  ثم 
أي جهد في اختيار هذا الدين، فأنا أصبحت مسلماً 
ألنني وجدت أبوي بالصدفة مسلمني، أو ألنني كبرت 
أصبح  املسيحي  وكذلك  مسلمة،  عائلة  وسط 
 ... مسيحيني  أبويه  بالصدفة  وجد  ألنه  مسيحياً 
وال فضل ألحدنا في ذلك لكي يفخر به، ولم يبحث 
ويدقق أحدنا في األديان ثم بعد جهد وتعب وتدقيق 

ومتحيص أختار ديناً معيناً حتى يعتز باختياره هذا.
استمرار  عن  يدافع  لم  نفسه  العدل  وزير  وحتى 
 ، القومي  الرقم  بطاقة  في  الديانة  خانة  وجود 
ولكنه حتدث عن وجود إثبات رسمي خاص بالديانة 
 ، وامليراث  والطالق  الزواج  حاالت  في  إليه  للرجوع 
مع أن وجود قانون مدني للزواج سوف يلغي احلاجة 
للكشف عن الديانة في حالة الزواج ، خاصة وأنه ال 
يوجد نص قرآني ينع زواج املسلمة من غير املسلم 
في  الديانة  عن  للكشف  بنا  حاجة  ال  وبالتالي   ،
حالتي الزواج والطالق ، كما أنه يجب توحيد قوانني 
املواريث فالشريعة املسيحية لم تنص على أنصبة 
الوحيد  السماوي  والكتاب   ، امليراث  في  معينة 
الذي حدد تلك األنصبة هو القرآن الكرمي، وقد حان 
اجملتمع  لظروف  طبقاً  األنصبة  تلك  لتغيير  الوقت 
للذكر  أن  القول  يكن  ال  فاآلن   ، الناس  ومصلحة 
مثل حظ األنثيني في وقت تتحمل فيه األنثى أعباء 
مالية تفوق بكثير أعباء الرجل خاصة لو كانت امرأة 
: »حيثما  إبن قيم اجلوزية  اإلمام  معيلة، وكما قال 

كانت مصلحة الناس، فثم شرع اهلل” .
اآلن  اجملتمع  مصلحة  فإن  قضيتنا  إلى  وبالعودة 
القومي،  الرقم  بطاقة  من  الديانة  خانة  إلغاء  في 
وتيسيرها للجهات املعنية أو للشخص نفسه عند 
حاجته إليها، حتى نرسخ جملتمع املواطنة احلقيقية.
وما سبق هو وجهة نظري املتواضعة التي قد تخيب 

وقد تصيب، وال أزعم أنها وجهة النظر الوحيدة أو 
الصحيحة في هذا األمر.
 معارضون ملقترح االلغاء

هوية  من  هاما  جزء  الديانة  كدواني:   يحيى 
الشخص.. ومقترح الغائها يثير الفتنة

 قال اللواء يحيى كدواني، وكيل جلنة الدفاع واألمن 
القومي مبجلس النواب، إنه ال يوجد مبرر إللغاء خانة 
الديانة في البطاقة وغيرها من املقترحات التي تثير 
الفتنة بني طوائف اجملتمع، مشيرا إلى أنه ال يوجد 
متييز أو معاملة خاصة للديانات اخملتلفة في مصر أو 

ما يدعو إلثارة مثل هذا املقترح.
يعلقها  الفتة  ليست  البطاقة  أن  كدواني،  وأكد 
بل  الشارع  في  بها  ويسير  صدره  على  الشخص 
في  استخدامها  يتم  شخصية  إثبات  وسيلة  هي 
الرسمية واحلكومية للتحقق من هوية  التعامالت 
الشخص، التي تعد الديانة جزءا منها خاصة فيما 

يتعلق بالزواج والطالق وامليراث.
ونوه النائب إلى أن هذا املقترح يثار من وقت آلخر دون 
مبرر أو هدف واضح لتطبيقه كما مت التقدم مبشروع 
قانون خاص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة خالل 
لعدم  يناقش  لم  أنه  إال  السابق  النواب  مجلس 
الوحدة  ظل  في  خاصة  إليه  احلاجة  أو  أهميته 
الطيبة  والعالقات  مصر  تعيشها  التي  الوطنية 

املتبادلة بني قطبي الدولة املسلمني واملسيحيني.
 عبلة الهواري: الغاء خانة الديانة هو طمس للهوية 

ويتنافى مع حقوق االنسان
اللجنة  عضو  الهواري،  عبلة  النائبة  وقالت 
الديانة  خانة  إلغاء  إن  النواب،  مبجلس  التشريعية 
مع  ويتنافى  للهوية«  »طمسا  يعد  البطاقة  من 
فخور  فرد  كل  أن  مؤكدة  اإلنسان،  حقوق  مبادئ 
يرغب  أو  يخجل  أحد  وال  واملسيحي  املسلم  بدينه 

في إخفاء ديانته.
وأضافت الهواري على أن تطبيق مقترح إلغاء خانة 
الديانة ليس بجديد بل مت إثارته على مدار السنوات 
املواطنني  السابقة وفي كل مرة ال يلقى قبول من 
بسبب عدم جدوى تطبيقه فال يوجد متييز بني خانة 
يشتك  لم  كما  البطاقة،  في  واملسيحي  املسلم 

أحد من وجود خانة الديانة.
ونوهت إلى أن تطبيق مثل هذا املقترح سيثير حالة 
كما  عنها،  غنى  في  الدولة  والغضب  اجلدل  من 
سيثير حالة من اللغط فيما يخص قضايا األحوال 

الختالف  نظرا  الزواج  رأسها  وعلى  الشخصية 
الديانات.

وجود  يشترط  اإلسالمي  »الدين  واستطردت: 
شاهدان مسلمان على الزواج.. كيف سيتم التأكد 
البطاقة..  الديانة من  إلغاء خانة  ذلك في ظل  من 
أن  إلثبات  آخرين  بشهود  االستعانة  سيتم  هل 

الشاهدان مسلمان أم ماذا؟”.
الرقم  من  الديانة  خانة  إللغاء  قضائية   دعوى 

القومي
القبطية ورئيس منظمة  الكنيسة  كان مستشار 
قد  جبرائيل،  جنيب  اإلنسان،  حلقوق  املصري  االحتاد 
أمام  قضائية  دعوى  املاضي،  أغسطس  نهاية  أقام 
وزير  بإلزام  فيها  طالب  اإلداري،  القضاء  محكمة 
بإلغاء  املدنية  األحوال  لقطاع  ومساعده  الداخلية 

خانة الديانة من البطاقة والرقم القومي.
 661٠2 رقم  حملت  التي  دعواه  في  جبرائيل  وقال 
لسنة 75 قضائية، إنه “في ظل ما تشهده مصر من 
للتخلص  االوان  آن  وحدة صف غير مسبوقة، فقد 
يكون  أحياناً  بل  الدولة،  هذه  يرضي  ال  ما  كل  من 
الستغالل بعض األمور وبسوء نية في تقويض أركان 
الدولة، والتي من بينها بعض األوراق الثبوتية التي 
تصدرها وزارة الداخلية واملتمثلة في بطاقة الرقم 

القومي”.
تعد  القومي  الرقم  بطاقة  فإن  الدعوى،   وبحسب 
وثيقة  وأصبحت  الشخصية،  إلثبات  عامة  مرآة 
البيانات  بها  تدون  العالم، حيث  دول  عامة في كل 
احلياتية  األمور  من  الكثير  وتسهل  الشخصية، 
أمام  الدعوى  لنظر   2٠21 أكتوبر  يوم 24  حتدد  وقد 
محكمة القضاء اإلداري الدائرة الثانية قضاء إداري.

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار وجود خانة الديانة 
مفهوم،  غير  أمراً  يظل  القومي،  الرقم  بطاقة  في 
خاصة »وأننا  في دولة شعبها متدين بطبعة وهذا 
وإدراكه  املرء  وعي  فإن  ثم  ومن  وتفوقه،  تفرده  سر 
وإيانه بعقيدته ال يكون من خالل مجرد لفظ يكتب 

سواء مسلم أو مسيحي ببطاقة لرقم القومي«.
كما عددت الدعوى ما أسمته »مساوئ اإلبقاء على 
النفوس  ضعاف  بعض  أن  مؤكدة  الديانة«،  خانة 
يستبعدون بناء عليها بعض املواطنني من التعيني 
أن التضييق وصل إلى  في الوظائف الكبرى، كمان 
في  امتامها  على  تؤثر  التي  والتمليك  اإليجار  عقود 

بعض االحيان وجود تلك اخلانة”.   

هل اقترب املستحيل ان يكون ممكنا؟
مداخلة إلبراهيم عيسى في حضور السيسي... يفتح امللف الشائك من جديد

»الغاء خانة الديانة«...  بني امليل الرئاسي واحلقوقي والرفض احلكومي والشعبي )3-3( 
حتقيق: إيهاب أدونيا



Saturday, November 27, 2021السبت  2٧ نوفمبر 2021 - السنة الثامنة العــــــدد العــــــدد 200200
Issue #200Issue #200 1515

ملقدسات  الكامل  احترامي  على  اوكد  بداية، 
أبغي  ال  وانني  املسلمني؛  اخوتي  وملشاعر 
من  بغيره  وال  زكريا،  القمص  مبوضوع  املتاجرة 
الشخصيات التي انتقدت االسالم او املسيحية. 
الكنيسة  عن  الصادر  البيان  بدعم  واكتفي 
بالقمص  صلتها  بانقطاع  فيه  قالت  والذي 
املذكور منذ احلادي عشر من يناير من عام الفني 
استقالته.  فيه  قدم  الذي  التاريخ  وهو  وثالثة، 
كما اصدق على قولها: »ونحن من جهتنا نرفض 
مع  تتوافق  ال  ألنها  والتجريح  اإلساءة  أساليب 
محبتنا  نحفظ  ونحن  احلقة.  املسيحية  الروح 

وإحترامنا الكامل لكل إخواتنا املسلمني«.  
وتنهى  باحملبة  تأمر  املسيحية  ان  واضيف:    
والعداوة.  اخلصام  يجلب  وعما  االساءة  عن 
غيره  او  االسالم  بانتقاد  مأمور  غير  واملسيحي 
من الديانات؛ ولكن من حقه فقط، كانسان، ان 
يحتج على ما يتعرض له من متييز او اقصاء او 
اضطهاد، وان يرد على ما يوجه الى عقيدته من 
وذلك  تساؤالت،  من  عليه  يطرح  وما  انتقادات، 
بوداعة وخوف كما تقول االية:« مستعدين دائما 
جملاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي 
احلكمة  خوف   .)3 )1بط  وخوف«  بوداعة  فيكم 
ولذلك قرن اخلوف  واالساءة؛  التعالي  واحلذر من 
التزم  املذكور  القمص  جناب  ان  ولو  بالوداعة. 
تتعرض  ما  وافناد  عقيدته  عن  بالدفاع  فقط 
حالة  لتحاشينا  اكثرها،  وما  انتقادات،  من  له 
العقدين  في  جرت  التي  الطائفي  االحتقان 

الفائتني. 
االسالمية  املقدسات  اهانة  نرفض  اننا  وكما    
واملسيحية على السواء، كذلك نرفض مقابلة 
االرواح  على  الهمجي  بالتعدي  اللفظي  النقد 
واملمتلكات، واخذ البرئ باملذنب. النه يتعارض مع 
العدالة االلهية والفطرة االنسانية. كما نرفض 
من  املصلحني  وجه  في  التكفير  سيف  اشهار 
الذي  ماهر،  عبد  احمد  املستشار  سيادة  امثال 
يدافع عن اسالمه واضعا املقاصد االلهية فوق 

جميع االعتبارات.
    وال يخفى على احد انه ليس االسالم وحده 
كافة  له  تعرضت  وامنا  للنقد،  تعرض  الذي 

املذاهب واالديان، وفي مقدمتها املسيحية التي 
واالزدرائي،  املوضوعي،  النقد:  اذرع  كل  طالتها 
من خالل مئات الكتب واالف اخلطب عبر املنابر 
والفضائيات. ومن امثلة النقد املوضوعي ما ورد 
للدكتور  النصرانية(  في  )محاضرات  كتاب  في 
املصحوب  النقد  امثلة  ومن  زهرة.  ابو  محمد 
الداعية  وخطب  مؤلفات  في  ورد  ما  بالتهكم 
اجاز  حتى  وغيرهما،   نايك،  وزاكر  ديدات  احمد 
كتاب االختيار لتعليل اخملتار، املقرر على تالميذ 
التوراة  من  باوراق  االستنجاء  االزهرية،  املدارس 
عبد  سالم  الشيخ  فضيلة  ووصف  واالجنيل. 
ونعتها  فاسدة.  ديانة  بأنها  املسيحية  اجلليل 
ولم  ديانة فاشلة.  بانها  الدكتور محمد عمارة 
يقدم اي من العاملني اجلليلني من االدلة ما يثبت 
من  الحد  اتيح  ملا  الفضائيات  ولوال  ادعائهما. 
الفاشلة«  و«  »الفاسدة«،  الديانة  تلك  اتباع 

الفرصة للرد. 
كذلك  للنقد،  املسيحية  تعرضت  وكما     
تعرض له االسالم، ليس فقط من قبل القمص 
عن  املرتدين  بعض  قبل  من  ايضا  وامنا  زكريا، 
املذاهب  اصحاب  انتقاد  عن  ناهيك  االسالم، 
وعلى  الواحد.  الدين  داخل  البعض  لبعضهم 
اتباع املذاهب او الديانات ان يتقبلوا النقد على 
على  للرد  مساحة  وامتالك  املوضوعية،  شرط 
قدر مساحة النقد، وقد اصبح ذلك متاحا عبر 
يتسم  االسف،  مع  بعضه،  ولكن  الفضائيات. 
ادب  الى  ويفتقر  باجلهل،  وينضح  بالتعصب 
من  انطالقا  مبكيالني،  الكيل  الى  وينزع  احلوار، 
احادية التفكير ومن ثنائية املعايير، لتغليب رأيه 

ومعتقده على اخملتلفني معه.   
مبحاسبة  مطالبني  غضبوا  الذين  وبعض      
للمقدسات  اساءته  على  زكريا  القمص 
- يهللون  – ولهم كل احلق في ذلك  االسالمية 
الدعاة  من  املسيحية  ينتقد  ملن  ويكبرون 
تزدري  التي  التراث  بكتب  ويعتدون  االفاضل. 
وحترض  أتباعها،  شأن  من  وحتقر  املسيحية، 
في  واذاللهم  قتالهم  الى  وتدعوا  ضدهم، 
الذي  اجلوزي  القيم  ابن  الشيخ  مثل  اوطانهم، 

قال في كتابه)احكام اهل الذمة(:

النصراني  فاذا كانت حالة   «   
منافية  اجلزية  اهل  من  وغيره 
عصمة  فال  والصغار  للذل 
له  وليست  ماله،  وال  لدمه 
الشيخ  ومثل  »)صـ221(.  ذمة 
في  قال  الذي  تيمية  ابن 
اهل  فاما  الفتاوى:«  مجموع 
الكتاب واجملوس فيقاتلون حتى 
عن  اجلزية  يعطوا  او  يسلموا 
 .)533 »)صـ  صاغرون  وهم  يد 
السراط  )اقتضاء  كتابه  وفي 

انتقد  اجلحيم(،  اصحاب  خملالفة  املستقيم 
املسيحية. ثم خلص موقفه منها ومن اتباعها 
بقوله: » وامنا عددت اشياء من منكرات دينهم 
ملا رايت طوائف من املسلمني قد ابتلي ببعضها، 
وجهل كثير منهم انها من دين النصارى امللعون 

هو واهله » جـ1، صـ 574(.
   وعلى منهاج السابقني، نسج فضيلة الشيخ 
الباهرة  احلجة  )اقامة  كتابه  الدمنهوري  احمد 
ليشرعن  والقاهرة(،  مصر  كنائس  هدم  على 
على  واالعتداء  املسيحيني  ضد  الكراهية 
جزيتهم  من  راتبه  يتقاضى  وهو  مقدساتهم، 

ومن خراج ارضهم، قال: 
     ».. يحرم تصديرهم)اي النصارى( في مجلس 
فيه مسلمون، وموادتهم وافشاء السالم لهم، 
وان سلم على من ظنه مسلما ثم علمه ذميا؛ 
استحب قوله: رد علي سالمي.. وحترم تهنئتهم 
املُعاد.. اسالم  يُرج  لم  ان  وعيادتهم  وتعزيتهم 
وال يجوز القيام لهم، وال بداءتهم بالسالم كما 

تقدم... »)صـ531(. 
     ثم خلص فضيلته زبدة حجته بقوله: » وقد 
تلخص مما مر ان الذي جرى عليه الناس الواقفون 
على معرفة املعول عليه في املذاهب عدم جواز 
االحداث ومنع الرم )ترميم الكنائس( في القدمي، 
وهو الالئق باعالء الدين وخذالن الكفر وذل اهله. 
زاد اهلل حالهم بورا، كما جعل مالهم ومن مال 
وقطع  ودياراً،  مساكن  منهم  واخلى  نارا،  لهم 

دابرهم؛ وال ابقى منهم دبَّاراً كباراً وصغاراً ».  
    وقد ظلت املسيحية تنتقد، واتباعها يقصون 

في  وماديا  معنويا  ويضطهدون 
اربعة عشر  اوطانهم، على مدى 
ملصر،  العربي  الغزو  منذ  قرنا 
حتى تثبت في في ضمير العوام 
كفار  املسيحيني  ان  واملتعلمني 
واهل صغار. ولم يحرك الغاضبون 
ساكنا، ولم يطالبوا بوضع قانون 
تعرض  عندما  اال  االديان  الزدراء 

االسالم للنقد عبر الفضائيات. 
ساكنا  الغاضبون  يحرك  لم      
وذبح  الكنائس  تفجير  عند 
وتفخيخ املسيحيني على يد داعش وبوكوحرام 
والعراق.  ومصر  وليبيا  ونيجيريا  سوريا  في 
من  بتبرأتهم  الدينية  املؤسسة  وبادرت  بل 
الكفر، على الرغم من قتلهم ملن لم يقاتلهم 
نسائهم  وسبي  واالزيديني،  املسيحيني  من 
وطردهم  اموالهم  ونهب  اطفالهم  وتشريد 
من بيوتهم ومن اوطانهم. ونفي الكفر عنهم 
في  ارتكبوها  التي  اجلرائم  هذه  كل  ان  يعني 
تعارض  والتي  اهلل  خلق  من  املستضعفني  حق 
والفطرة  االلهية  والنواهي  الربانية  املقاصد 
فكما  ولذلك  امللة.  من  تخرجهم  ال  االنسانية، 
عن  االرتداد  مسؤولية  الكنيسة  حتملت 
يتحمل  كذلك  اوربا،  في  وانتقادها  املسيحية 
اولي االمر عندنا املسؤولية عن ارتداد الكثير من 
ان  وانتقاده. واظن  الشباب املسلم عن االسالم 
املؤسسة الدينية، قد تداركت االمر، وانها تسير 
بشكل جدي في طريق االصالح، في ظل قيادة 
االصالح  اول طريق  ان  واعتقد  واعية.  سياسية 
يبدا باالعتراف باالخطاء واالعتزار عنها. واقامة 
واملوضوعية،  الصراحة  على  يقوم  وطني  حوار 
تتعامل  وان  صفراء.  او  حمراء  بقيود  يتقيد  وال 
فقد  اجلديدة.  املتغيرات  يالئم  جديد  مبنطق 
تعد  لم  بحيث  محابسها،  من  العقول  حتررت 
منه  وتظهر  تخفي  للتراث،  الوحيد  املالك  هي 
كل  بات  فقد  تشاء.  وكيفما  اينما  تشاء  ما 
شئ مكشوفا للجميع. ولم يعد مبقدور احد ان 
ومعتقده  وتاويله  وتعاليمه  ورؤيته  رأيه  يفرض 

على احد. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

القمص زكريا...  في تاريخ النقد الدينيمن ذاكرة التاريخ:

كندا تلغي اختبار كوفيد 19 
عبر احلدود للرحالت القصيرة

     قالت حكومة كندا أنه اعتبارا من يوم 3٠ نوفمبر سيتم إعفاء املواطنني الكنديني واملقيمني 
الدائمني من شرط احلصول على اختبار )بي سي آر( لكوفيد 19 عند العودة إلى كندا من اخلروج 
في رحلة قصيرة ملدة 72 ساعة أي ثالثة أيام، وينطبق هذا اإلعفاء على األطفال دون سن 12 عاما. 
72 ساعة سيظلون  أطول من  رحالت  العائدين من  بالكامل  مت تطعيمهم  الذين  الكنديني  أما 

مطالبني بإظهار دليل على اختبار تفاعل البوليميراز السلبي عند العودة لكندا.
على  الكنديني  من  املزيد  حصول  مع  »إنه  دوكلوس  ايف  جان  الفيدرالي  الصحة  وزير  وقال     
التطعيم كل يوم يكننا التحرك قدما بحذر نحو حدود واقتصاد ومجتمع أكثر انفتاحا« وحاليا 
وحتى يوم 3٠ نوفمبر يجب على املسافرين إلى كندا اظهار نتيجة سلبية الختبار كوفيد 19 مت 
)إيجابية(  اختبار  نتيجة  اثبات  أو  الكندية  احلدود  إلى  أخذه في غضون 72 ساعة من وصولهم 
ويعني اإلصابة باملرض وشفوا منه، وذلك قبل 14 يوما إلى 18٠ يوما من يوم السفر، وتقوم بعض 
الشركات اخلاصة في الواليات املتحدة بإجراء اختبار )بي سي آر ( لكوفيد 19 بتكلفة اكثر من 

2٠٠ دوالر للمسافرين.
عليها  يحصل  التي  املقبولة  اللقاحات  من  أخر  عددا  كندا  أضافت  نوفمبر   3٠ يوم  من  وبداية 
املسافرون القادمني لكندا؛ وتشمل هذه اللقاحات: سينوفارم، سينوفاكس، وكوفاكسني وهذه 
تطابق قائمة منظمة الصحة العاملية، وأيضا بداية من يوم 3٠ نوفمبر سيكون هناك حاجة ألخذ 
التطعيم بالكامل عند السفر داخل كندا بني املقاطعات أو عند مغادرة البالد ولن يقبل االختبار 
السلبي لكوفيد 19 كبديل لذلك، ما لم يكن لدى املسافر إعفاء طبي، وبداية من يوم 15 يناير 
2٠22 لن يسمح جملموعات معينة من املسافرين املعفيني حاليا من شروط التطعيم بالدخول 
إلى كندا إال إذا كانوا مطعمني بالكامل بأحد اللقاحات املعتمدة وتشمل هذه اجملموعات: الطالب 
الذين  واألفراد  والهواة،  احملترفني  والرياضيني  واكبر،   عاما   18 العمر  من  يبلغون  الذين  الدوليني 
املفعول، ومقدمي اخلدمات األساسية، وسائقي الشاحنات، ولن  يحملون تصاريح عمل سارية 
يسمح لألجانب املطعمني جزئيا أو غير املطعمني بدخول البالد إال إذا استوفوا معايير االستثناءات 
احملدودة ومثال لهذا: العمال الزراعيني املوسميني، وعمال جتهيز األغذية، وأفراد الطواقم البحرية، 
والذين يدخلون كندا ألسباب إنسانية، واملقيميني الدائمني اجلدد والالجئني وبعض األطفال دون 

سن 18 عاما .

الصحة الكندية توافق على إعطاء لقاح »فايزر »
 لألطفال من عمر 5 إلى 11 سنة

لقاح  إعطاء  على  الكندية  الصحة  وزارة  وافقت 
»فايزر بيونتاك« لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 
إلى 11 سنة قائلة انه فعال بنسبة تزيد عن 9٠% ضد 
كوفيد 19، ويجب أن يبلغ األطفال سن اخلامسة مع 

نهاية العام احلالي ليكونوا مؤهلني للتطعيم.
بعد  انه  لها  بيانا  في  الكندية  الصحة  وزارة  وقالت 
مراجعة علمية شاملة ومستقلة لألدلة قررت وزارة 
الصحة الكندية أن فؤائد هذا اللقاح لألطفال الذين 
وهذا  اخملاطر،  تفوق  عاما  و11   5 بني  أعمارهم  تتراوح 

أول لقاح لكوفيد 19 يؤذن باستخدامه في كندا لهذه الفئة العمرية، وسيتم إعطاء األطفال 
جرعة تبلغ ثلث حجم تلك التي تعطي للبالغني.

األولى  بني  ما  أسابيع  ثالثة  بفارق  لألطفال  جرعتان  بإعطاء  الكندية  الصحة  وزارة  أذنت  وقد 
والثانية، غير أن اللجنة االستشارية الوطنية للتطعيمات أوصت بزيادة التباعد بني اجلرعتان إلى 

ثمانية أسابيع على األقل حتى تقلل من خطر األعراض اجلانبية.
وقالت وزارة الصحة الكندية أن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 9٠،6% لوقاية 
األطفال من خطر اإلصابة بكوفيد 19، ولم يتم حتديد آثار جانبية خطيرة، وبداية من يوم الثالثاء 

23 نوفمبر يستطيع اآلباء حجز مواعيد ألطفالهم ألخذ اللقاح.
األطفال  إعطاء  »ان  لألطفال  املعدية  األمراض  في  متخصصة  بارون  ميشيل  الدكتورة  وقالت 
اللقاح سيساعد على احلد من احلاالت املرضية عند الكبار، الناجتة من حمل األطفال للفيروس 
ونقله إلى منازلهم وإلى آبائهم وأجدادهم«، وقالت الدكتورة اليسون اخصائية األمراض املعدية 
»أن كوفيد 19 ليس خطيرا على األطفال كما هو على الكبار إال أنه ليس مرض بسيط وسيرغب 

معظم اآلباء في حماية أطفالهم منه بشكل جيد«.
وقد أصدرت اجلمعية الكندية لطب األطفال بيانا رحبت فيه باملوافقة على اللقاح، وقالت وزارة 
الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة انهم سيواصلوا مراقبة هذا اللقاح عن كثب، وستتخذ 

إجراءات إذا مت مالحظة مشاكل تتعلق بالسالمة.
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قبل عام من االنطالق.. قبل عام من االنطالق.. 
هل قطر مستعدة الستضافة كأس العالم هل قطر مستعدة الستضافة كأس العالم 20222022؟؟

بدأ العد التنازلي النطالق بطولة كأس العالم 2٠22، والتي تستضيفها قطر خالل شهر نوفمبر من العام 
املقبل.

وتُقام بطولة كأس العالم ألول مرة في فصل الشتاء، حيث تنطلق يوم 21 نوفمبر من العام املقبل، وتنتهي 
يوم 18 ديسمبر، موعد املباراة النهائية.

وأقامت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بقطر، بالتعاون مع االحتاد الدولي لكرة القدم، حفال على كورنيش 
الدوحة، إلزاحة الستار عن الساعة الرسمية للعد التنازلي النطالق بطولة كأس العالم 2٠22.

وكان مارسيل دوساييه، الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 1998، أبرز احلاضرين في احلفل الذي 
أقيم مساء األحد، واستمر نحو نصف ساعة.

املثيرة للجدل، فمنذ إعالن فوز قطر بحق  املونديال  أكثر بطوالت  العالم 2٠22 من  وتعتبر بطولة كأس 
بعض  وجود  عن  تتحدث  التي  احلقوقية  التقارير  من  العديد  ظهرت   ،2٠1٠ ديسمبر   2 في  تنظيمها 

االنتهاكات فيما يتعلق بحقوق العمال، فضال عن اتهامات الرشى والفساد.
وأشار البيان إلى أن الرعاة سيقومون بتقليص عدد الزيارات للعاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب العمل 

على جتنب أي أنشطة جتارية من شأنها الترويج لألحداث الرياضية في قطر.
في سياق اخر قالت اللجنة املسؤولة عن تنظيم البطولة إن العمل اكتمل بالفعل في 5 من 8 مالعب 

تستضيف النهائيات.
في املقابل، سيتم افتتاح ملعبني آخرين هما البيت وراس أبو عبود خالل كأس العرب، وهي البطولة التي 

تقام كتجربة لكأس العالم وتنطلق في 3٠ نوفمبر اجلاري وتنتهي في 18 ديسمبر املقبل.

أول صورة ملجسم كأس العربأول صورة ملجسم كأس العرب
نشر املعلق التونسي في شبكة »بي إن سبورتس« القطرية، عصام الشوالي، 
أولى الصور لكأس العرب، التي ستتنافس املنتخبات العربية للفوز بها في قطر.
الشهر  من   3٠ بني  املمتدة  الفترة  في  العرب  كأس  بطولة  قطر،  وتستضيف 
احلالي و18 ديسمبر املقبل، وستلعب للمرة األولى في تاريخها حتت مظلة االحتاد 
الدولة  قدرات  القارات الختبار  بدال من كأس  اختارها  الذي  القدم  لكرة  الدولي 
اخلليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2٠22. ونشر الشوالي أولى صور 
الكأس على حسابه في موقع »فيسبوك« وعلق قائال: »مجسم كأس العرب من 

الذهب اخلالص.. خريطة الوطن العربي.. حروف كلمة موطني للشاعر إبراهيم طوقان.. قاعدة صلبة من 
الذهب متثل تكاتف  وأطلقت بطولة كأس العرب للمرة األولى عام 1963 بتنظيم من االحتاد العربي لكرة 
القدم، ولكنها لم تلعب سوى 8 مرات ألسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي واالقتصادي للدول 
العربية. وقد توجت العراق باللقب أربع مرات وحتمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتني، 

وحصدتها كل من مصر واملغرب وتونس مرة واحدة.
املغربي على حساب  املنتخب  بها  وتوج  السعودية،  العرب عام 2٠12 في  آخر نسخة من كأس  وأقيمت 

نظيره الليبي.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

رغم التسبب في إقالته.. رسالة عاطفية من رغم التسبب في إقالته.. رسالة عاطفية من 
رونالدو لسولشايررونالدو لسولشاير

جنم  رونالدو،  كريستيانو  وّجه 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، رسالة 
إلى النرويجي أولي جونار سولشاير، 
منصبه  من  مؤخرا  أقيل  الذي 

كمدرب للفريق.
أقال  يونايتد  مانشستر  وكان 
سولشاير من منصبه عقب اخلسارة 
1-4 أمام واتفورد، في اجلولة 12 من 
وتراجع  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري 
الفريق للمركز الثامن بجدول ترتيب 

»البرييرليج«.
حسابه  عبر  تغريدة  رونالدو  ونشر 
الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي 

أولد  إلى  مرة  ألول  أتيت  عندما  األمام  في  املوجود  املهاجم  »كان  فيها:  قال  »تويتر« 
ترافورد )ملعب يونايتد(، وكان مدربي بعد أن عدت إلى الفريق«.

وأضاف النجم البرتغالي اخملضرم: »لكن األهم من ذلك كله أنه أول شخص متميز، 
أمتنى له التوفيق في كل ما يحدث في حياته، حظا موفقا يا صديقي«.

وتزامل رونالدو مع سولشاير في مانشستر يونايتد منذ انضمام النجم البرتغالي إلى 
الفريق في 2٠٠3 وحتى اعتزال املهاجم النرويجي السابق في 2٠٠7.

مدربه  عن  راضيا  يكن  لم  رونالدو  إن  قالت  صحفية  تقارير  عدة  أن  بالذكر  جدير 
زيدان،  الدين  زين  مرشحا  عنه،  باالستغناء  النادي  إدارة  ملطالبة  دفعه  ما  النرويجي، 

مدربه السابق في ريال مدريد اإلسباني، ولويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا.

بعد أيام من اتهامها بأنها رجل.. حارسة بعد أيام من اتهامها بأنها رجل.. حارسة 
املنتخب اإليراني تخرج عن صمتهااملنتخب اإليراني تخرج عن صمتها

منتخب  مرمى  حارسة  خرجت 
زهرة  للسيدات  الكروي  إيران 
كاشفة  صمتها،  عن  كودايي 
األردني  االحتاد  جتاه  أول حترك  عن 

لكرة القدم.
»ستالحق  إنها  كودايي،  وقالت 
القدم  لكرة  األردني  االحتاد 
التنمر«،  بتهمة  القضاء،  أمام 
هو  ذلك  من  الهدف  أن  مؤكدة 
»رد االعتبار واستعادة الكرامة«، 
بعد تشكيكه بشكل علني في 
جنسها واحتمال كونها ليست 
إمرأة، وأضافت بأن ذنبها الوحيد 

أنها ليست جميلة.
القدم،  لكرة  األردني  االحتاد  ودعا 
من  للتحقق  اآلسيوي  االحتاد 
منتخب  العبات  إحدى  جنس 

بركالت  إيران  بها  وفازت  آسيا،  كأس  تصفيات  نهائي  مباراة  في  شاركت  التي  إيران، 
الترجيح، مشددا على أن املنتخب اإليراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من 
خالل إشراك العبني ذكور على أنهم العبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي 

املنشطات.
من جانبها، ردت مدربة املنتخب اإليراني لكرة القدم اخلاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، 
على مطالبة االحتاد األردني لكرة القدم، واعتبرت مریم إیراندوست، هذه الشائعات مجرد 

ذريعة لعدم قبول الهزية أمام اإليرانيات.
التحقق من جنس  ردا من االحتاد اآلسيوي بشأن طلب  األردني، تلقيه  فيما نفى االحتاد 
إحدى العبات منتخب إيران للسيدات، مؤكدا أنه يحترم اخلصوصية الشخصية للجميع 
وهو ما دفعه لعدم حتديد اسم أي العبة أو مركزها أو ما يشير إليها، حفاظا على السرية 

واخلصوصية والبعد عن التشهير، بخالف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل اإلعالم.

مرتضى منصور يربح الرهان.. عودة وشيكة مرتضى منصور يربح الرهان.. عودة وشيكة 
وسيناريوهان أمام الزمالكوسيناريوهان أمام الزمالك

حسمت وزارة الشباب والرياضة املصرية قرارها بشأن احلكم الذي حصل عليه مجلس 
إدارة الزمالك املنتخب برئاسة مرتضى منصور بالعودة لتولي إدارته.

وقرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة املصري، عودة مجلس مرتضى منصور لتولي 
إدارة الزمالك بعد رحيل اللجنة املكلفة بإدارة النادي التي كان يترأسها حسني لبيب.

األخير  طلب  في  متثل  منصور،  ومرتضى  الوزير  بني  خالفا  املاضية  الساعات  وشهدت 
استمرار مجلسه ملدة عام إضافي لتعويض الفترة التي رحل فيها بداعي وجود مخالفات 

مالية، بعدما ربح رئيس الزمالك الرهان وأثبت براءته وسالمة موقفه.
لكن الوزير رفض األمر وأخطر منصور بأن عودته ستكون للدعوة لعقد جمعية عمومية 

وانتخاب مجلس جديد.
وهناك سيناريوهني في الفترة املقبلة، األول يتمثل في عودة مرتضى منصور ومجلسه 
على أن يستمر اجمللس لإلشراف على االنتخابات املقبلة التي ستكون في غضون شهرين.
للجمعية  يدعو  أن  على  املنتخب  اجمللس  عودة  الثاني  السيناريو  يتضمن  حني  في 
التنفيذي حتى تكون االنتخابات  الفترة املقبلة املدير  النادي خالل  العمومية، ثم يقود 

دون وصاية من أحد.
أكد مسؤولو وزارة الشباب والرياضة أنه يحق ملرتضى منصور خوض االنتخابات املقبلة 

لنادي الزمالك في ظل عدم إدانته من جانب جهات التحقيق في اخملالفات املالية.
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يعتبر حليب األبقار األكثر شعبية في العديد 
من دول العالم، حيث يلك الكثير من الفوائد 
الصحية، ولكن هل هو أفضل نوع من احلليب 

لصحتك؟
اإلنسان،  جلسم  احلليب  أنواع  أفضل  وملعرفة 
مع  البريطانية  إكسبريس  صحيفة  حتدثت 
الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس 
أو  نباتًيا،  كنت  »إذا  لي  وتقول  اإلنترنت،  على 
أو تعاني  الالكتوز،  كنت تعاني من عدم حتمل 
من حالة طبية تزداد سوًءا بسبب شرب حليب 

األلبان، فإن احلليب النباتي هو خيارك الوحيد.
أفضل حليب للعظام

حليب الشوفان هو أفضل حليب نباتي يكنك 
وصحية،  قوية  عظاًما  تريد  كنت  إذا  اختياره 
يحتوي  الشوفان  »حليب  لي  الدكتور  وقالت 
حليب  في  الكالسيوم  من  مماثلة  كمية  على 
البقر، إلى جانب فيتامني د الضروري المتصاص 
حليب  ويحتوي  األمعاء،  في  الكالسيوم 
الشوفان أيًضا على فيتامينات ب التي ترتبط 

بصحة العظام اجليدة.
األفضل لنظام غذائي لفقدان الوزن

إذا كنت تتبع نظاًما غذائًيا منخفض السعرات 
فإن حليب  الوزن،  إنقاص  في  ترغب  أو  احلرارية 
والدهون  احلرارية  السعرات  األقل في  اللوز هو 
والكربوهيدرات، وهذا يعني أن حليب اللوز هو 
غذائًيا  نظاًما  تتبع  كنت  إذا  لك  رهان  أفضل 
الكربوهيدرات.  منخفض  أو  الدسم  قليل 
نسبة  على  أيًضا  الصويا  حليب  ويحتوي 
من  تقترب  ال  ولكن  الدهون،  من  منخفضة 
حليب جوز الهند إذا كنت تتبع نظاًما غذائًيا 

قليل الدسم أو منخفض الكربوهيدرات.

األفضل خلفض الكوليسترول
الكوليسترول  نسبة  خفض  منك  ُطلب  إذا 
في الدم، فابحث عن حليب الشوفان أو حليب 
الدكتورة لي »حليب الشوفان  الصويا، وقالت 
على  يحتوي  الذي  الوحيد  النباتي  احلليب  هو 
األحماض  إفراز  من  يزيد  الذي  جلوكان  بيتا 
على  يتعني  وبالتالي  األمعاء،  من  الصفراوية 
املزيد  إلنتاج  الكوليسترول  استخدام  الكبد 
من  يقلل  وهذا   - الصفراوية  األحماض  من 
ويوصى  الدم.  في  الكوليسترول  مستويات 
يتبعون  الذين  ألولئك  الصويا  بحليب  أيًضا 

حمية خلفض الكوليسترول.
األفضل للقلب

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو تريد 
أن تراقب صحة قلبك، فإن حليب الصويا واللوز 
جيدة  خيارات  والبطاطس  والشوفان  واألرز 
منخفضة  نسبة  على  حتتوي  حيث  للقلب، 
من الدهون املشبعة. ومع ذلك، فإن حليب جوز 
الدهون  من  املائة  في   65 على  يحتوي  الهند 
املشبعة، وهو ليس خيارًا جيًدا بشكل عام ألي 
بأمراض  لإلصابة  خطر  عوامل  لديه  شخص 

القلب واألوعية الدموية.
األفضل للحساسية

يسبب  ال  األرز  حليب  إن  لي  الدكتورة  قالت 
احلساسية بشكل خاص وقد يكون خيارًا جيًدا 

ألي شخص يعاني من احلساسية.
األفضل في سن اليأس

االستروجني  هرمون   - الصويا  فول  أن  يُعتقد 
النباتي - يساعد في تخفيف الهبات الساخنة 
قبل  ما  فترة  في  النساء  لدى  الليلي  والتعرق 

انقطاع الطمث.

علــــوم وصحة 1717

البيض يرفع خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا
كشفت دراسة حديثة أوردت نتائجها صحيفة تايز أوف إنديا، كيف أن البيض، الذي يعد جزًءا 

من نظامنا الغذائي اليومي، يكن أن يزيد من خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.
وقد أثبتت الدراسة، أن اإلفراط في تناول عنصر الكولني املوجود 
البروستاتا  اإلصابة بسرطان  يزيد من خطر  أن  البيض يكن  في 
بنسبة 7٠%. ووجدت الدراسة أن الكولني موجود بتركيزات كبيرة 

في خاليا سرطان البروستاتا.
بروتني الكولني عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في احلفاظ 
على السالمة الهيكلية لغشاء اخللية، وهو مهم للنقل العصبي 

ومنو الدماغ، ويشارك أيًضا في تعديل التعبير اجليني.
االستهالك اليومي املوصى به من الكولني هو حوالي 45٠ مجم في اليوم للبالغني، وهي الكمية 

املوجودة في ثالث بيضات. وتعتبر اللحوم والدواجن واحلليب أيًضا مصادر غنية بالكولني.
وجدت الدراسات أيًضا وجود صلة بني اتباع نظام غذائي غني بالدهون املشبعة وارتفاع مخاطر 
اإلصابة بسرطان البروستاتا. يكن للدهون املشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، 

مما قد يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

العالقة بني التدخني واإلصابة باإلنفلونزا
   اسفرت أبحاث واختبارات اجريت مؤخراً، أن خطر اصابة املدخنني باالنفلونزا يزيد نسبة 25% على 
خطر اصابة غير املدخنني بهذا املرض. واسوا من ذلك أن املدخنني اذا ما اصيبوا فعالً باالنفلونزا 

فان اصابتهم تكون عادة اشد حدة من اصابة غير املدخنني.
   وقد وجد األطباء أن خطر اإلصابة باملرض وحدته يتزايدان طردياً كلما ازداد عدد السجائر التي 

تدخن. بل ان اخلطر يشتد بالنسبة ألولئك الذين يدخنون اكثر من 2٠ سيجارة يومياً. وهذا
الذين  املدخنني  غير  حتى  ويشمل  بل  املدخنني  غير  األشخاص  مع  باملقارنة  مضاعف  اخلطر 
يعيشون او يعملون في غرف يدخن فيها اشخاص اخرون. فهؤالء يواجهون خطراً أكبر قليالً فيما 
يتعلق باالصابة باالنفلونزا.    وفي معرض شرح الدراسات اخلاصة بالصلة بني التدخني واالنفلونزا 
يأخذ االطباء الباحثون في احلسبان النظرية القائلة باحتمال وجود عامل متعلق بالبيئة قد يؤدي 
باالنفلونزا. ولكنهم يستبعدون وجود  التعرض لالصابة  والى  التدخني  ادمان  الى  الناس  ببعض 
مثل هذا العامل ويقولون أن التفسير األكثر احتماالً هو ان التدخني )الذي ثبت انه سبب رئيسي 

في االصابة بامراض عديدة( هو السبب في ازدياد التعرض لالصابة باالنفلونزا ايضاً.

ملاذا أستيقظ وأنا مصاب بالصداع؟
وفًقا للطبيب البريطاني سكوت ماكدوغال، هناك العديد من األسباب التي جتعلك تستيقظ 

مصابًا بالصداع في الصباح، مبا في ذلك الكحول واملشكالت الصحية املتعلقة بالنوم واألدوية.
مع  لالستيقاظ  الليل كسبب  في  املرحاض  إلى  للذهاب  االستيقاظ  إلى  أيًضا  ويشير سكوت 
من  خفيف  شكل  إلى  يؤدي  وبالتالي  السوائل  فقدان  يسبب  أن  يكن  وهذا  بالصداع،  شعور 
اجلفاف. وباإلضافة إلى األشياء املرتبطة مباشرة بنمط حياتك، يكن أيًضا أن تلعب عوامل أخرى 
إيقاع  ويخبرنا سكوت »يكن ملشاكل مثل اضطرابات  بالنوم.  املرتبطة  الصحية  الظروف  مثل 
الساعة البيولوجية، واألرق، والشخير، وتوقف التنفس أثناء النوم، وصرير األسنان واإلفراط في 
تكون  ما  وغالًبا  بالصداع«.  وأنت مصاب  استيقاظك  وتتسبب في  نومك  تعطل منط  أن  النوم، 
األدوية هي السبب اجلذري لالستيقاظ مع الصداع، حتى األدوية التي تتناولها لعالج آالم الرأس. 
أن تؤدي إلى صداع الصباح تشمل األدوية املضادة للقلق، واألسبرين،  التي يكن  وبعض األدوية 
األفيونية،  واملواد  )املسكنات(،  لاللتهابات  املضادة  الستيرويدية  غير  والعقاقير  والباراسيتامول، 
ذلك  كان  إذا  ما  ملعرفة  احلياة  في منط  التغييرات  بعض  جتربة  ويقترح سكوت  التريبتان.  وأدوية 
سيحسن األمور بالنسبة لك:قلل من شرب الكحول، اشرب كمية أقل من الكافيني، شرب املزيد 

من املاء، حتسني نظافة النوم. 

ما هو أفضل نوع حليب لصحتك؟
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أول تعليق من »عبده ماهر« بعد احلكم بسجنه 5 
سنوات بتهمة ازدراء األديان

القاهرة: جرجس إبراهيم

 5 بحبسه  الصادر  احلكم  أن  ماهر،  عبده  أحمد  املستشار  قال 
سابق  لواء  كونه  العسكري،  للحاكم  احلكم  على  بطعن  تقدم  وأنه  نهائي،  حكم  هو  سنوات 

باخملابرات احلربية، وفي انتظار رده.
األزهر وشيخه  أنه يطلب من  بالقاهرة،  نيوز«  ملراسل »جود  وأضاف ماهر في تصريحات خاصة 
الدكتور أحمد الطيب أن يتساوى مع داعش، فشيخ األزهر رفض تكفير داعش وقال انهم أهل 

قبلة، فلماذا ال يخرج شيخ األزهر ويقول إن »احمد عبده ماهر« مسلم.
هو  البالغ  من  والهدف  توجهاته،  ومعروف  األزهر  من  البالغ مدفوع  احملامي مقدم  أن  ماهر  وأكد 
النبي محمد وال  التراث من فتاوى شاذة لم يقولها  إسكاته عن مناقشة العفن املوجود داخل 

القرآن، بل هي من تأليف الفقهاء، مثل شرب بول البعير وجماع امليتة.
وأكمل ماهر قائال« انه مستمر في دعوته وفكره في هدم التراث الظالمي، وتنقية من أساطيره 

وتخاريفه التي ال يت إلى صحيح اإلسالم بأية صلة، كما أن اخلرافات في علم احلديث كثيرة«.
وقضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بسجن أحمد عبده 5 سنوات.

ومت حتويل احمد عبده ماهر للمحاكمة بتهمة ازدراء وحتقير األديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد 
الوحدة الوطنية عن مؤلفه كتاب »إضالل األمة في فقه األئمة«.

وكان احملامي سمير صبري تقدم ببالغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد عبده ماهر الزدراء الدين 
اإلسالمي.

وقال صبري في البالغ »لن يل اجملرمون من ابتداع مختلف الطرق للحرب على اإلسالم وتشكيك 
تزعم  اإلسالم  رداء  تلبس  التي  العفنة  الثلة  تلك  اخلبيثة،  طرقهم  ومن  دينهم  في  املسلمني 
محبته وجتميله في عيون أعدائه بينما احلقيقة أنها تغير مفاهيم الدين األصلية وتستبدلها 

بأخرى زائفة براقة ينخدع بها الناس لكنهم يصدقونها ألنها توافق أهوائهم«.

سيف اإلسالم القذافي يترشح لالنتخابات الرئاسية في ليبيا
قدم سيف اإلسالم القذافي، جنل الرئيس الليبي الراحل، ملف ترشحه 
في االنتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر، بحضوره إلى 

مقر مفوضية االنتخابات في مدينة سبها جنوبي البالد.
في  أكدت  القذافي،  اإلسالم  من سيف  مقربة  ليبية  وكانت مصادر 

وقت سابق، أنه أعد األوراق املطلوبة للترشح لالنتخابات.
انقضاء  بعد  ليبيا  لرئاسة  ترشحه  قرار  سيحسم  أنه  إلى  وأشارت 

مؤمتر باريس، وهو ما حدث بإعالنه الترشح.
وبحسب سجل بأسماء الناخبني الليبيني والذي اطلعت على نسخة 

منه، فإن سيف اإلسالم القذافي سجل بياناته في وقت سابق، كخطوة أساسية للترشح.
وورد اسم سيف اإلسالم معمر القذافي، في الصفحة رقم 16 من كشوفات الناخبني مبدرسة اجلمهورية 
للتعليم األساسي، ورقم املركز االنتخابي 21٠21 مبدينة سبها حي اجلديد جنوبي البالد، حيث يتركز مؤيدوه.
ويشترط للترشح سواء لالنتخابات الرئاسية أو النيابية الليبية املقبلة، أن يكون املرشح قد سجل بياناته 

في سجل الناخبني، وتأكدت من صحة اسم املركز االنتخابي ورقمه ووجود اسم سيف اإلسالم فيها.

هزمية االنقالب.. عودة حمدوك إلى رئاسة احلكومة السودانية
السودانية  العاصمة  شهدت 
سياسي  اتفاق  توقيع  اخلرطوم، 
عبد  الوزراء،  رئيس  بإعادة  يقضي 
اهلل حمدوك، إلى رئاسة احلكومة، 
في تراجع عن إجراءات اجليش التي 
قامت بعزله في أكتوبر املاضي، ثم 
وتنديد  الشارع  في  برفض  قوبلت 

دولي واسع.
قائد  بني  االتفاق  توقيع  وجرى   
اجليش السوداني، الفريق أول ركن، 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، 

عبد اهلل حمدوك.
من  كل  بني  املبرم  االتفاق  ويقضي 
عن  باإلفراج  وحمدوك،  البرهان 
في  السياسيني  املعتقلني  كافة 
اإلسراع  على  يشدد  بينما  البالد، 

في تشكيل مؤسسات احلكم االنتقالي.
املرحلة  الستكمال  األساسية  املرجعية  هي  الدستورية  الوثيقة  أن  وحمدوك  البرهان  بني  االتفاق  وأكد 

االنتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع املشاركة السياسية.
ويؤكد االتفاق املبرم في اخلرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسالم، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وكان اجليش قد وضع حمدوك قيد اإلقامة اجلبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب حترك 

قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات في 25 أكتوبر املاضي شراكة انتقالية بني اجليش ومجموعات مدنية ساعدت في اإلطاحة 

بالرئيس عمر البشير في عام 2٠19.
وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك باإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني والعودة إلى اتفاق اقتسام 

السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا ملا قالته مصادر مقربة منه.

هاني  الفنان  بني  نارية  وتصريحات  كبير  جدل 
األعمال  ورجل  املوسيقية  املهن  نقيب  شاكر 
التواصل  منصات  خالل  من  بدأت  ساويرس،  جنيب 
لهاني  تلفزيونية  ملداخلة  ووصلت  االجتماعي 

شاكر.
بدأت القصة بسبب قرار هاني شاكر مبنع 19 مؤدي 
قام  بيكا،  بينهم حمو  ومن  الغناء  مهرجانات من 
موقع  عبر  القرار  على  بالتعليق  ساويرس  جنيب 
فخور  للمغنني  نقيب  أشوف  مرة  »أول  قائاًل  تويتر 
مني  يسمع  يقرر  اللي  اجلمهور  الغناء..  مبنع  جدا 
بس  »ربنا  وتابع  النقيب«.  مش  مني،  وميسمعش 
اللي ينع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي… 

قرار معيب«.
رد الفنان هاني شاكر

رد الفنان هاني شاكر على تصريح جنيب ساويرس 
ببيان رسمي أصدرته نقابة املهن املوسيقية وجاء 
تعليقا  املوسيقية  املهن  نقابة  من  »توضيح  فيه 
على األخ جنيب ساويرس، أوال: اسمها نقابة املهن 
املوسيقية وليست نقابة املغنيني كما تعلم أو ال 

تعلم لذا وجب التوضيح«
وتابع »ثانيا: هؤالء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد 
أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون الجتياز 
منشأة  املوسيقية  املهن  نقابة  ثالثا:  االختبارات، 
شروط  لها  والعضوية   1978 35لسنة  بقانون 
الذي ال  بالسلوك  االلتزام  واجبات أخصها  وعليها 

يتنافى مع القيم واألخالق.
حادث  هو  ما  تنظيم  النقابة  دور  »رابًعا:  وأضاف 
شريطة  منعه  وليس  الغنائية  الساحة   nعل
خامسا:  والقانون،  له  مصرح  أو  عضوا  يكون  أن 
حضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن 
واللوائح  اإلجراءات  بغير  العامة  على  تفرضه  ال 
النقابة هي  أموال  الغناء، سادسا:  املنظمة ملهنة 
سابعا:  العام،  للمال  إهدار  وإهدارها  عامة  أموال 
حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في 

مهرجان اجلونة القادم«
جنيب ساويرس يرد

رد جنيب ساويرس على بيان نقابة املهن املوسيقية 
نقابًة موسيقيني  لو  قائاًل »«طيب  له  تغريده  عبر 

هلل  شاء  وان  املغنيني،  ومال  مالها  بتقول  ما  زي 
هجيبهم كلهم مهرجان اجلونة حسب توصيتك 

وده مال خاص بعد إذنك«
التي  اختيار  في  حر  إنسان  كل  أن  ساويرس  أكد 
في  التدخل  ألحد  يحق  وال  سماعها  في  يرغب 
اللي  يسمع  حر  واحد  »كل  وقال  األفراد  اختيارات 
سمعه واللي مش عاجبه يقفل الراديو واليوتيوب 

وميسمعش، محدش يعمل ولي علينا«.
شاكر  هاني  بغناء  إعجابه  عدم  على  أكد  كما 
في  املهرجانات  مؤدي  استضافة  في  وتفكيره 

مهرجان اجلونة العام القادم
جاء رد هاني شاكر على تصريحات جنيب ساويرس 
ميشرفنيش  »أنا  وقال  تلفزيونية  تصريحات  في 
أنه يسمعني واللي بيسمع النوعية دي مينفعش 
املوسيقى  حفل  على  بص  وتعالى  يسمعني 
العربية اجلمهور كان قد ايه واألغاني اللي اتقدمت 
فانا مش محتاج  ازاي  كان  ليا  اجلمهور  واستقبال 

نصيحته علشان استمر اغني مهرجانات«
وتابع قائاًل »الزم يسألوا قبل ما يتكلموا واألسماء 
اللي موحودين دول مش اعضاء نقابة فبالتالي مش 

من حقهم يارسوا املهنة والزم نبلغ االوتيالت«
على  احافظ  اني  النقابة  »دور  قائاًل  واسترسل 
نبقى  العام ومينفعش  والشكل  واملهنة  اعضائي 
اللي  الفن  دة  ويبقى  السيسي  فيه  عصر  في 
فيهم  على حد محدش  بتجنى  وانا مش  متصدر 
عضو نقابة مفيش غير شاكوش وحمو بيكا وحمو 
بيكا امتحن وسقط وخالص ملوش عالقة بالنقابة 
االساتذة  اللي  اجلرية  ارتكب  ما  حلد  وشاكوش 

االتنني شايفني أنها عادي.

القصة الكاملة خلالف »هاني شاكر« مع »ساويرس«

تعديل في اتفاقية 
»كامب ديفيد« 

بني القاهرة وتل أبيب
مصر  مع  توقيعها  عن  إسرائيل  أعلنت 
للسالم  ديفيد  كامب  اتفاقية  في  تعديال 
اجليش  وجود  يعزز   ،1978 عام  واملوقعة 
جزيرة  شبه  في  رفح  منطقة  في  املصري 

سيناء.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان اجليش 

املصري  واجليش  اإلسرائيلي  للجيش  املشتركة  العسكرية  للجنة  اجتماع  »ُعقد،  بيان:  في  اإلسرائيلي، 
حيث مت تناول القضايا الثنائية بني اجليشني«.

عوديد  جنرال  امليجر  األركان  قيادة  في  العمليات  هيئة  رئيس  من  كل  اإلسرائيلي  الوفد  »ترأس  وأضاف: 
باسيوك ورئيس هيئة االستراتيجية والدائرة الثالثة امليجر جنرال تال كاملان ورئيس لواء العالقات اخلارجية 

العميد أفي دافرين«.
وتابع: »مت خالل اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل لالتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح 

لصالح تعزيز وجود اجليش املصري األمني في هذه املنطقة«.
وأشار في هذا السياق إلى أنه »متت املصادقة على هذا التعديل من قبل املستوى السياسي«.

ولم يصدر تعقيب من القاهرة على اإلعالن اإلسرائيلي عن توقيع هذا التعديل الذي يزيد الوجود العسكري 
في منطقة حتارب فيها مصر اإلرهاب منذ سنوات.

مناحيم  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  السادات  أنور  الراحل  املصري  الرئيس  وقعها  ديفيد  كامب  واتفاقية 
بيجن في 17 سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من املفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد األمريكي.    

البيت األبيض يكشف موقف بايدن من انتخابات 2024
قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني ساكي للصحفيني، إن الرئيس األميركي جو بايدن يعتزم الترشح 

خلوض انتخابات الرئاسة عام 2٠24.
ويواجه بايدن )79 عاما( تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديقراطيني لالعتقاد بأنه رمبا 

لن يسعى للفوز بوالية جديدة مدتها 4 أعوام.
وأوضحت ساكي، بينما كان بايدن على منت طائرة الرئاسة: »هذه نيته )أن يترشح(«.

وخضع بايدن للفحص الطبي األول منذ توليه منصبه في يناير، لكن األطباء قالوا إنه »الئق للخدمة«.
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بقلم:  مينا ماهر

يحكى أن هناك أحد القساوسة جاء يركض إلى ِقس شاب في أوائل 
خدمته:

- تعاال معايا يا أبونا...
- خير يا قدس أبونا...

- بسرعة مافيش وقت....انتحار يا أبونا انتحار!!!
االثنان  السيارة...ظل  معه  وركب  متوتراً  الشاب  القس  معه  ذهب 

صامتني من هول اخلبر ثم متالك القس أعصابه الشاب وسأل:
- بالهداوة كدة يا أبي، فهمني مني انتحر؟

ه ماحصلش انتحار، إحنا رايحني نلحقه قبل ما يحصل... - هو لِسَّ
- طب هو راجل، ست، وال مني؟

- دي عائلة بحالها!!
تعجب القس الشاب وقال:

-عائلة بحالها بتنتحر؟ ربنا يرحمنا!!
الواقعة وسرعان  إلى مكان  القسيسان  وصل 
املنزل، حتى تساءل القس الشاب في  ما دخال 

نفسه:
- ما كل حاجة متام أهي، مافيش ال حد متعور 
ال بس يا أبونا؟  وال حد بيعيط؟ فني االنتحار أُمَّ

أن قضيا  أن املوضوع كان مجرد خالف عائلي...فانصرفا بعد  واتضح 
وقتاً بسيطاً مع العائلة وباركاها!

بعد يومني تكرر نفس املوقف...اجته القس الكبير نحو األصغر مرتبكاً 
وهو يصرخ: 

- ِهم معايا يا قدس أبونا...انتحار تاني...
هرول الكاهن الشاب معه وهو يدمدم:

أي  مايطلعش  اهلل  على  أصالً!!  اوالني  فيه  كان  هو  تاني؟؟  انتحار   -
كالم زي اللي قبله!!!

وإذ بهما يتوقفان أمام أحد املالهي الليلية، فاستنكر القس الشاب:
- ايه يا أبونا؟...هو ايه اللي جايبنا هنا؟ هو في حد إنتحر هنا؟

- ربنا يد أيده و مايحصلش!
ثم وصلت سيارة بداخلها شاب، وما أن نزل حتى نزل القس الكبير 
وابتدأ يكلمه...وبعد حديث طويل استقل ثالثتهم عرباتهم ومضوا...
وبنفس الطريقة بعدها ركض الكاهن الكبير نهاراً نحو مثله الشاب 

وقال:
- انتحار يا أبونا...

إلى ما هناك، وصال مجمع التحرير وذهبا للقاء أحد املوظفني، 
ثم مضيا...

ففكر القس الشاب في نفسه:
هو  إما  يا  عالفاضي  معاه  يشورني  عايز  إما  يا  هو  ما   -
بيضحك علّيٓ زي قصة الراعي و الديب...أنا املرة اجلاية حأقول 

له مش رايح معاك...روح إنِت لوحدك!
وعنها، تكرر نفس املوقف، فتوقف الكاهن الشاب وقال:

- إنت متأكد يا أبونا انه انتحار؟ 
- طبعاً متأكد...ما انت كنت بتشوف بعنيك؟

- أنا ماشفتش أي انتحارات يا أبونا...

- إزاي بقى؟!... العائلة اللي إحنا زورناها، 
يوم،  تاني  طالق  أوراق  حايقدموا  كانوا 
الليلي  النادي  قدام  قابلناه  اللي  والواد 
اللي استمرت 7  لسه فاسخ خطوبته 
سنني وكان داخل يشرب ويسكر ويهرج 
روحنا  اللي  واملوظف  ينسى،  عشان 
اجملمع نقابله بيجوز والده، و كان قرر انه 
يأخذ رشاوي وعموالت عشان  حايبتدي 
يقدر يعيش...كل دا مش كفاية يا أبونا؟

- كل دا على عيني و راسي، بس فني االنتحار؟
- و هو ايه االنتحار يا قدس أبونا؟ هو أن تفقد الرجاء...مش الزم متوت 
أهوج  فعل  رد  الصندوق...أي  جوة  تفكرش  انتحرت...ما  تبقى  عشان 
بالك... وخلي  انتحار!!!  معينة...هو  حاجة  في  األمل  فقدان  عن  ناجت 
مش بعيد يكون االنتحار اللي في بالك هو نهاية مطاف االنتحارات 
بأجري  أنا كنت  احنا شوفناها..عشان كدة  اللي  دي  التانية  الكثيرة 
احلق املصايب دي، و مع ذلك أنا ما قدمتش حلول للمشاكل...كل اللي 

عملته إني عرفتهم إن ربنا مازال موجود......معايا يا أبونا؟
فكر القس الشاب فيما قاله مثيله األكبر، وسكت لبرهة ثم قال: 

- سامحني يا أبي... أسأت الظن فيك! 
واستطرد بتوتر:

الفأس تقع في  االنتحار دي قبل ما  بينا بسرعة نلحق حالة  يال  و   -
الراس!!

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

»انتحار« خارج الصندوق!»انتحار« خارج الصندوق!

خطاب عزاء خطاب عزاء 
من صديق رحل إلي  السماء:  من صديق رحل إلي  السماء:  
املوت ليس بشيء  لهنري سكوت املوت ليس بشيء  لهنري سكوت 

بقلم: ا. ناجى إسكندر

لكل من فقد أحباء في وباء الكوفيد 
وقد فقدت عددًا من أحبائي في هذا 
الدراسة  زميل  أخرهم  كان  الوباء 
في  فايز  مجدي  د  العمر  وصديق 

استراليا.  
وأحبائي  أحبائكم  وألجلهم جميًعا 
وإعادة  التصرف  مع  ترجمة  أكتب 
صياغة نثرية ألشهر وأصدق وأعمق 
كلمات عزاء كتبت من هنري سكوت 
في سبتمبر 19٠9 عن رحيل األحباء. 
لعزائنا  كتبت  أنها  شهرتها  وسر 
عنا  الراحل  احلبيب  بلسان  وكانها 

وليس بلساننا.  

ال حتزن حبيبي، وال تبكي فراقي، وال تنتظر  كلمات من الرثاء ، أو أن يأتيك أحد بالعزاء .
فليس املوت بشيء يستحق كل هذا; هو مجرد رحلة من دار الشقاء إلي دار الهناء. 

كنا نحلم أن نعيش ونرحل سويًا لكنك تعلم أنه ليس بيدنا قرار الرحيل أو قرار البقاء. 
رحلت عنك وتركتك, وهذه لم تكن مشيئتنا, ولكن اهلل قدر لنا ذلك وشاء . 

ال جتزع فليس في املوت ما يدعو للشقاء أو يحق بسببه كل ذلك العناء. 
املوت والفناء لألجساد محتوم، ولكن تذكر أنه ليس ألرواحنا موت أو إحتمال بفناء.       

أنا لست ببعيد عنك، أنا قريب منك فارواحنا تتشارك في نفس احليز من الفضاء.  
وستظل أنت ما أنت، وأنا ما أنا عليه فلن يغير رحيلي شيء بيننا من األشياء.   

ال شيء بيننا تكسر أو فقد أو تغير ،كل شيء باق بيننا كما كنا نحب، وكما كنا نشاء. 
إدعوني في مخيلتك ونادي علي بكل ما أعتده من أسماء فانا وإن كنت ال أجيبك فانا أسمع لكل 

نداء.    
ال تتهدج نبرات صوتك، وال تتغير قسمات وجهك وأنت تتحدث عني بني األصدقاء والغرباء.  

وتذكر حلظات املزاح والسعادة، وتبسم وأنت تذكرها، واكثر لي من الدعاء. 
وكرر أطايب األحاديث بيننا, وحتدث إلي بها فانا أسمع كل ما تنطق به من مزاح ومن غناء.  

وال تتردد في ذكري دائما ليتردد إسمي كما كان في دارنا ويصدح صداه في كل فناء.  
ال تتحدث عني وكأنني لم أعد بينكم أو كانني كائن غريب قد أتاكم ثم غادر إلي الفضاء.   

وسنضحك يوما مما لقيناه من صعوبة في الفراق حينما ندرك ساعتها سهولة معاودة اللقاء.  
لقائنا مثل فراقنا شيء قدره اهلل لنا محتوم،وليس هو مجرد رغبة أو رجاء.   

قد تظنه بعيدا أو مستحياًل ولكنه  قريبا جدا كبزوغ الفجر بعد ليل ومساء.
وأصبر علي قضاء اهلل فكما قدر اهلل يوما لفراقنا،فقد حدد يوما للقائنا وكل شيء عند اهلل 

بقضاء. 

بسبب ما ير به العالم من صراع مرير ضد 
األوبئة واألمراض التي جتتاح العالم، فلألسف 
قد تشوهت صورة اهلل في عقول الكثيرين. 
بل وتشوهت أيضا صفاته اإللهية في أفكار 
بعض الناس. وأصبح اهلل في عقول البعض 
اإلله السادي الغاضب املنتقم، ولألسف يقع 
كل هذا حتت مفهوم العدل اإللهي!  ولكي 
نشرح مفهوم العدل اإللهي، نبدأ أوال بشرح 

مفهوم اخلطية.
أوال: مفهوم اخلطية 

      فاخلطية ليست كما تعلمنا منذ الصغر 
هو  اآلب  وإن  هلل،  محدودة  غير  إهانة  إنها 
اجملني عليه بسبب اخلطية، لذلك سيسكب 
غضبه على االبن، فبعقوبة املسيح، سيتم 
التعليم  هذا  إن  اإللهي.  العدل  استرضاء 
اآلباء.  وتعاليم  املقدس  الكتاب  عن  غريب 
باختياره  فاخلطية هي مرض أصاب اإلنسان 
بإغواء  أيضا  ذلك  مت  وقد  احلرة،  وبإرادته  احلر 
فاإلنسان  اإلنسان.  وموافقة  له  إبليس 

باختياره احلر أصبح هو اجملني عليه واملدان.
ثانيا: مفهوم العدل اإللهي 

      مبا أن اإلنسان اختار بإرادته اخلطية، إذا 
فغضب اهلل موجه للخطية وموجه إلبليس 
للفعل  موجه  الغضب  هذا  أن  أي  وجنوده. 
اهلِل  َغَضَب  »ألَنَّ  لإلنسان:  وليس  نفسه 
النَّاِس  ُفُجورِ  َجِميِع  َعلَى  َماِء  السَّ ِمَن  ُمْعلٌَن 
وَإِثِْمِهِم، الَِّذيَن يَْحِجُزوَن احْلَقَّ بِاإلِثِْم« )رسالة 

بولس إلى أهل رومية 1: 18(
أما  اإلنسان.  لذلك فالغضب ليس على      
وبالعربية  بالعبرية »زدك«  كلمة عدل فهي 
أي  بره  أي  اهلل  فعدل  أمانة.  أو  بر  أو  صدق 
هي  ووعوده  وعوده.  وفاء  في  تتحقق  أمانته 
فقدها  التي  الصورة  إلى  اإلنسان  يعيد  أن 
فاهلل  بغضبه.  يفنيه  أن  ال  اخلطية،  بسبب 
اإلنسان  حال  وبصدقه  بعدله  سيعدل 
لذلك  اآلب.  يسر  ما  هو  وهذا  إليه.  ويرده 
وليس  إلهية  كرأفة  اإلنسان  موت  اهلل  أقر 

للخطية،  كأجرة  فاملوت  فيه.  تشفيا 
رأفة  أيضا  هو  اهلل،  عن  االنفصال  بسبب 
من اهلل حتى ال يكون للخطية صفة اخللود 
فاهلل  كذلك  اإلنسان.   حياة  في  والديومة 
وحشية  فهذه  مبوته  اإلنسان  من  ينتقم  ال 
اهلل  فصفات  طبيعته.  عن  غريبة  وسادية 
ليس بينهما أي تضاد. كذلك عدل اهلل ليس 
عن  يجازي  الذي  الهزيل  البشري  كالعدل 

الشر بشر مثله.
   عزيزي القارئ، أن ما ير به العالم اليوم هو 
رسالة شخصية  اهلل، هو  قمة حنان وحب 
لكل إنسان، الذي بدوره يجب أن يدرك ويعرف 
ما هي الرسالة املوجهة له من هذه الظروف. 
إنها مرحلة فتح باب الفلك على مصراعيه 
لكي يدخل اإلنسان لئال تفوته الفرصة. إنها 
لكي  طريقه  في  وهو  الباب  صرير  مرحلة 

يغلق في وجه العذارى اجلاهالت. 
نعم  االنهيار،  عصر  في  نحيا  اآلن  إننا     
خالل  من  أعلن  اهلل  إن  احلجج!!   انهيار 
أحداث الزمان إن كل ما يقف حائال بينه وبني 
اإلنسان من مشغولية قد ينهار في حلظة، 
لكيال يتبقى لإلنسان سوى مخدعه. ولكن 
اإلنسان ال يفهم هذا، بل يهرب من مواجهة 
نفسه متعلال بامللل والضيق أو الكفاح من 
اإلنسان  هذا  مسكني  العيش.  لقمة  اجل 
التي  الذهبية،  الفرصة  هذه  ينتهز  ال  الذي 
تغييرا  منه  يطلب  لكي  اهلل  له  يهديها 
الذي يبحث  اإلنسان  حقيقيا. مسكني هذا 
عن وجوده خارج إله هذا الوجود. انه يبحث 
يعلم  ال  وهو  األخرين،  عند  الوجود  هذا  عن 
من  وأما  يتحسر  الناس  في  ينحصر  من  أن 

ينحصر في املسيح فيتحرر.

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

ما بني االنهيار واالنحصارما بني االنهيار واالنحصار
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حتى  ترينا  آية  »أية  له:  وقالوا  اليهود  »فأجاب 
تفعل هذا؟، أجاب يسوع وقال لهم: »انقضوا هذا 
اليهود:  فقال  أقيمه«.  أيام  ثالثة  وفي  الهيكل، 
أفأنت  الهيكل،  بُِني هذا  وأربعني سنة  »في ست 
عن  يقول  فكان  هو  وأما  تقيمه؟«.  أيام  ثالثة  في 
هيكل جسده. فلما قام من األموات، تذكر تالميذه 
قاله  الذي  والكالم  بالكتاب  فآمنوا  هذا،  قال  أنه 
الفصح،  عيد  في  أورشليم  في  كان  وملا  يسوع. 
آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا اآليات التي صنع. لكن 
يعرف  كان  ألنه  نفسه،  على  يأمتنهم  لم  يسوع 
اجلميع. وألنه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن 
اإلنسان، ألنه علم ما كان في اإلنسان.“. »أية آية 

ترينا حتى تفعل هذا؟«.
على  الرب  إجابة  نستعرض  املقالة  هذه  في 
استراتيجية جتار الدين والرعاة اللصوص واألجراء 
في  والتحايل  والدوران  اللف  إلى  جلأوا  الذين 
منهج  استبدلوا  فقد  اإللهي.  احلق  مواجهة 
أرضي  مبنهج  األبدية  باحلياة  املهتم  الروحي  اهلل 
ورأيناهم بدالً من  والبيع والشراء.  بالتجارة  يهتم 
وتعليمهم،  سلوكهم  وانحراف  ِعوار  مراجعة 
يهاجمون شخص الرب ويتحججون قائلني له »أية 

آية ترينا حتى تفعل هذا؟«. 
أن  هي  أسلوبهم  وراء  اخملفية  فاالستراتيجية 
في  بالدخول  اإللهي  احلق  عن  بعيداً  الناس  يتوه 
احلق.  حول  وليس  األشخاص  حول  مناقشات 
لذلك هاجموا شخص الرب يسوع املسيح وليس 
يلتفت  لم  اجملد،  له  املسيح  ولكن  باحلق.  تعليمه 
إلى أسلوب املراوغة واإلصرار على الشر عن طريق 
السفسطة  من  متاهات  واختالق  والدوران  اللف 
بأسئلة تبدو قانونية »من أعطاك السلطان حتى 
إجابة  كانت  لقد  نفعله؟«.  ما  وتنتقد  تعلمنا 
املسيح مستيكية، أي سرائرية. فمن خالل إجابته 
سلوكهم  في  السبب  عن  لهم  الرب  كشف 
اخملالف للحق وكيف أن املسيح جاء ليخلصهم. 
هو  السبب  أن  لهم  استعلنت  املسيح  فإجابة 
إبليس«  بحسد  العالم  إلى  دخل  الذي  »املوت 
آدم عن اهلل خالقه  تغرَّب  القداس( عندما  )صالة 
وأوضح  عنه.  الغريبة  املوت  لطبيعة  عبداً  وصار 
الرب كيف أنه جاء ليخلصهم ويخلص البشرية 
من هذا املوت مبوته وقيامته، بعد أن فشلت جهود 
اإلنسان على مر العصور أن يُخلِّص ويحرر نفسه 
تلو  الفرصة  من  الرغم  على  املوت  عبودية  من 
الفرصة التي سمح اهلل بها للبشر )أنبياء العهد 
القدمي( لكي يُخلِّصوا أنفسهم - لو استطاعوا - 
ِمن الشر املسيطر والذي يتنافر مع أصل خلقتهم 

اإللهي.
صالة  موضوع  كان  الالهوتي  التعليم  هذا  إن 
كما  عصورهم  مر  على  وتسبيحهم  األقباط 
اهلل  »يا  اإللهي:  القداس  في  صلواتهم  تظهره 
غير  على  اإلنسان  خلق  الذي  األبدي  العظيم 
فساد. واملوت الذي دخل إلى العالم إبليس، هدمته 

بالظهور احمليي الذي البنك الوحيد«.
لتجديد  متجسداً  جاء   - اجملد  له   - فاملسيح 
خليقة اإلنسان بأن يخلصها من موتها وأن يعيد 
احلياة إليها. وعندئذ تستطيع أن تؤمن وتعود إلى 
أصلها. فامليت ال يطلب أحد منه شيئا ألنه ميت 
هو  املسيحي  فاخلالص  لذلك  شيئاً.  يستطيع  ال 
نعمة وهبة من اهلل في األساس. هذا هو خالص 
إليه  أشار  والذي  اإللهي  التجسد  املسيح وهدف 
الرب املتجسد بقوله »انقضوا هذا الهيكل، وفي 

ثالثة أيام أقيمه«. وأما هو فكان يقول عن هيكل 
أنه  تالميذه  تذكر  األموات،  من  قام  فلما  جسده. 
قال هذا. فآمنوا بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع. 
املسيحية ليس  الذي تقدمه  املسيح  فإن خالص 
عمل بشري بل نعمة إلهية. هو عمل خلق إلهي 
املسيح  إليها  أشار  اإلنسان  في  جديدة  لطبيعة 
بطريقة مستيكية بقوله »أقيمه« وهو يشير إلى 

جسده الذي يحمل كل بشر.
»انقضوا هذا الهيكل …«

ولكني وقفت متعجباً من قول الرب لهم »انقضوا 
هذا الهيكل ..«. وأما هو فكان يقول عن »هيكل 
بأن  قتله  إلى  يدعوهم  الرب  كان  فهل  جسده«. 

ينقضوا هيكل جسده؟  حاشاً.
ولكننا هنا أمام قضية وجودية لإلنسان، أي أنها 
وهي قضية  أال  اإلنسان،  وجود  تاريخ  كل  شملت 
خوف اإلنسان من مواجهة مصيره الذي هو املوت. 
كانوا  املوت   من  »خوفاً  البشر  إن  قال  فالكتاب 

جميعا كل حياتهم حتت العبودية« )عبرانيني 2(.
قد حتالفت مع  البشر  إن هناك طائفة من  نقول 
ال  احلياة  فاقد  تعالج خوفها منه. ألن  املوت لكي 
يخاف فقدانها بعد أن فقد ذاته وحياته باختياره. 
عبارات  كانت  وإليهم  الشيطان.  رئيسهم  هؤالء 
هيكل  أي  الهيكل..«،  هذا  »»انقضوا  املسيح 

جسده«.
» … وفي ثالثة أيام أقيمه «.

ثم أكمل املسيح قوله بأنه سيقيم اإلنسان من 
بعد  القبر  من   - اجملد  له   - هو  يقوم  املوت عندما 
أيام  ثالثة  الهيكل، وفي  »»انقضوا هذا  أيام  ثالثة 
جسده.  هيكل  عن  يقول  فكان  هو  وأما  أقيمه«. 
فلما قام من األموات، تذكر تالميذه أنه قال هذا. 

فآمنوا بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع«.
 إن قول الرب »… وفي ثالثة أيام أقيمه« كان موجهاً 
الذين  كل  وهم  البشر،  من  الثاني  الفريق  إلى 
عاشوا علي رجاء خالص اهلل الذي سبق أن أعلنه 
منذ حلظة سقوط آدم أن »نسل املرأة )الرب يسوع 

املسيح( سوف يسحق رأس احلية )الشيطان(«.
هؤالء هم الذين اختاروا على مدى تاريخ البشرية 
من  اخلوف  مواجهة  في  احلياة  مع  يتحالفوا  أن 
يخافوا  فلم  والرجاء،  اإليان  بقوة  وغلبوه  املوت، 
الذين  من  تخافوا  ال  أحبائي:  يا  لكم  »أقول  املوت 
يفعلون  ما  لهم  ليس  ذلك  وبعد  اجلسد،  يقتلون 
األول  الفريق  عكس  على  فهم   .)12 )لوقا  أكثر« 
يخافه  لكيال  املوت  مع  حتالف  الذي  البشر  من 
للحياة  كفاقد  اهلل  عن  تغربه  في  أستغرق  بأن 

وأنحصر في عدمية ذاته الترابية ففقد ذاته.
في  كان  ما  وَعلَِم   … اجلميع  يعرف  كان  »يسوع 

اإلنسان«
ولكن الزال هناك فريق ثالث من البشر لم يعرفوا 
مع  يتحالفوا  لم  ولكنهم  بَعد.  احلياة  املسيح 
خللقتهم  اإللهي  األصل  إلى  انحازوا  ألنهم  املوت 
على  الدخيلة  املوت  طبيعة  مع  يتنافر  الذي 
أصلهم. هؤالء مازالوا يعيشون في عبودية لهذا 

اخلوف ويجاهدون.
املسيح  بشارة  املقدس  الوحي  يقدم  هؤالء  إلى   
باخلالص ليعتقهم من عبودية اخلوف من املوت، إذ 
باملوت  »يبيد  الذي  الوحيد  اجملد هو  له  املسيح  أن 
ويعتق  إبليس،  أي  املوت،  سلطان  له  الذي  ذاك 
كل  جميعا  كانوا  املوت   من  خوفاً  الذين   أولئك 

حياتهم حتت العبودية« )عبرانيني 2( .... 
والُسبح هلل.    

إجنيل يوحنا اإلصحاح الثاني )6( ... 
يسوع يطهر الهيكل )٣(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )149(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )23( ملــــكوت اللـــ
داود: الفتى ... العابد ... احملارب 

نشأ داود في بيت يسي البيتلحمي أبوه. 
من نسل راعوث وبوعز. كان داود ترتيبه 
الثامن واألخير بني أوالد يسي، لم يذكر 
طفولته  عن  كثيرا  املقدس  الكتاب 
قارئ  لكن  له.  وإخوته  أبيه  ومعاملة 
الكتاب املقدس بوعي يدرك أن داود كان 
حتى  أخواته  بني  عدد  كمالة  أو  مهمل 
بعض شراح  أن  لدرجة  يسي،  أبوه  عند 
من  كان  داود  إن  قالوا  املقدس  الكتاب 
زوجة أخرى لــ«يسي« غير زوجته األولى 
له  ليس  الرأي  »وهذا  السبعة  أوالده  أم 
على  استنادا  تاريخي«  أو  كتابي  سند 
داود  ذكر  يأتي  له.  وأخواته  أبوه  إهمال 
عندما رُفض شاول امللك من املٌلك. َفَقاَل 
َعلَى  تَُنوُح  َمَتى  »َحتَّى  لَِصُموئِيَل:  الرَّبُّ 
َشاُوَل، وَأَنَا َقْد رََفْضُتُه َعْن أَْن َيْلَِك َعلَى 
إِْسرَائِيَل؟ اِْمألْ َقرْنََك دُْهًنا وَتََعاَل أُرِْسلَْك 
، ألَنِّي َقْد رَأَيُْت لِي  ى الَْبْيَتلَْحِميِّ إِلَى يَسَّ

ِفي بَِنيِه َملًِكا«. )صموئيل األول 16: 1(.
كان داود يرعى بعض الغنيمات القليلة 
يسي  بيت  اللي  صموئيل  ذهب  عندما 
بناء على طلب الرب، فأتى الرب بداود من 
وراء الغنم ومن احلظيرة ليمسحه ملكا 
على شعب إسرائيل ليحل محل شاول 
أَْشَقرَ  داود  َكاَن  الرب،  الذي رفضه  امللك 
َفَقاَل  امْلَْنَظرِ.  وََحَسَن  الَْعْيَننْيِ  َحالَوَِة  َمَع 

: »ُقِم اْمَسْحُه، ألَنَّ هَذا ُهَو«. الرَّبُّ
)صموئيل األول 16: 12(، فكر!! اغتصب 
بعمق  لتفكر  الزمن  من  برهة  لنفسك 
في اختيار اهلل للملك الثاني علي مملكة 
إسرائيل، دائما وأبدا اختيار اهلل واعتبارات 
اهلل مخالفة العتبارات البشر، فاهلل له 
مقاييس غير البشر، اهلل ينظر إلى اجتاه 
أن  داود  النبي  صموئيل  مسح  القلب، 
يكون ملكا وهو فتى، تري ماذا فعل داود 
بعد ذلك؟!  أستطيع أن أقول إن كينونة 
داوود تغيرت من الداخل ولكن لم يٌظهر 
أي تغيير خارجي!! اشتغل حامل سالح 
لشاول امللك بل أكثر من ذلك ألنه كان 
عمل  العزف  يحسن  العود،  على  ضارب 
مباغتة  وقت  في  له  كخادم  شاول  مع 
الكتاب  الرديء له ألنه كما يقول  الروح 
 ... العود«  »على  رَْب  الضَّ يُْحِسُن  كان 

)صموئيل األول 16(.

إلى هذه اللحظة لم نعرف عن داود املثير 
صفات  من  اإللهي  الوحي  أعلنه  ما  إال 
وميزات داود، فمن الواضح أن داود كأحد 
رجال اهلل وكعادة رجال اهلل إن ما يعلن 
أبدا محض  يكن  لم  بغتة  حياتهم  في 
صدفة ولكن قبل أن يخرج الرب من يريد 
للعامة  إعالنهم  قبل  يستخدمهم  أن 

يكون هناك فترة ما من حياة هذا امللك 
أو تلك الكاهن أو هذا احملارب أو املبشر أو 
هذا  رسالة  كانت  أي  الرسول،  أو  الكارز 
تكون  أن  يتوجب   .... ذاك  أو  الشخص 
هنالك فترة من الزمن أو التدريب اإللهي، 
اخلفاء  في  اهلل  رجال  كل  لها  يخضع 
بعض  عليها  يطلق  والتنقية،  للتدريب 

رجال اهلل »فترة اإلخالء«!
اإلعالن  من  نستشف  أن  نستطيع  هنا 
داود على لسان أحد  اإللهي عن صفات 
رجل   - داوود  أي-  إنه  امللك،  شاول  عبيد 
حرب!! جبار بأس!! فصيح!! والرب معه!! 
إن داود قضى مع الرب أوقات لم يعلنها 
فترة  القارئ  عزيزي  لك  هل  الكتاب،  لنا 
ما من الزمن قضيتها مع الرب لم يعلم 
بها أحد، إن لم اطلب من الرب ليبدأ في 
رب  صفوف  في  جندي  لتكون  جتهيزك 

اجلنود! 
الروح  لنا  يكشف  جميلة  حملة  وفي 
القدس كيف تعامل داود الفتي في وقت 
لكنه  اخلفاء،  وقت  في  الرب،  مع  خلوته 
جاء الوقت ليعلن الرب عن محارب كان 
وعابد... محارب  لنفسه  يجهزه  الرب 
األرباب  ورب  امللوك  ملك  له  ينتسب 
 ... يَُسوُع  »أَنَا  نفسه،  عن  ويقول  يسوع 
ْبِح امْلُِنيُر«  ِّيَُّة دَاُودَ. َكْوَكُب الصُّ أَنَا أَْصُل وَذُر
احلاسمة  املواجهة  ففي   .)16  :22 )رؤيا 
الفلسطيني،  وجليات  الرب  شعب  بني 
معه  اهلل  معامالت  عن  داود  كشف 
اللتان  والدب  األسد  قتل  موقعة  في 
التي  القليلة  الغنيمات  من  شاة  أخذا 
لـــ«داود«، فقال لشاول امللك َقَتَل َعْبُدَك 
بَّ َجِميًعا. وَهَذا الِْفلِْسِطيِنيُّ  األََسَد وَالدُّ
َقْد  َُّه  ألَن ِمْنُهَما،  َكَواِحٍد  يَُكوُن  األَْغلَُف 
األول  «. )صموئيل  احْلَيِّ اهلِل  ُصُفوَف  َعيَّرَ 

.)36 :17
في  والعابد  احملارب،  للفتي  رمز  هو  داود 
عزيزي  فكن  احلي،  اهلل  صفوف  جيش 
ألن  أيضاً  ومحارب  للرب  عابد  القارئ 
اإلله  تكون في صفوف  أن  اختارك  الرب 
تقدم  بل  موقعك،  عن  تتخلى  فال  احلي 
بجرأة وقف حارب حروبك بكل شجاعة 
الن الرب قد وضع العدو في يدك ببعض 
في  أن  وثق  الوادي  من  ملس  حجارة 
حروب  حتارب  أن  تستطيع  مقالع  يدك 
ليس  األمر  وثقة،  إيان  مليان  وأنت  الرب 
يتوقف  مستقبلك  لكن  تشعر  مبا 
كانت  فمهما  والوعد  اهلل  كلمة  على 
مواعيد اهلل ففيه النعم واألمني... »اهلل 
معندوش ال«!... ألَْن َمْهَما َكانَْت َمَواِعيُد 
»اآلِمنُي«،  وَِفيِه  »النََّعْم«  ِفيِه  َفُهَو  اهلِل 
ِْد اهلِل، بَِواِسَطِتَنا. )2 كورنثوس 1: 2٠( جمِلَ
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هاواي:

فرقة حمائم... لالنقاذ
املفقودين  العثورعلى  في  النجاح  نسبة  لرفع  محاولة  في     
كايلوا  في  البحرية  املالحة  مركز  باشر  البحر،  في  الناجني 
احلمام  فراخ  وتوضع  املهمة.  هذه  على  احلمام  تدريب  )هاواي( 

ضمن قفص زجاج معلق بأسفل طائرة مروحية.
بلون  للسالمة  اخرى  ومعدات  وأطوافأ  جناة  ستر  ترى  وحني 
كهربائياً  مفتاحاً  مبناقيدها  تضرب  أحمر،  أو  أصفر  أو  برتقالي 
موصوالً بضوء في حجرة القيادة. وهذا ينبه القائد الى املكان 

الذي يجب النظر اليه وأي فرخ يكافأ بإطعامه.
 4٠ طولها  اختبارية  عوامة  مكان  حتديد  احلمائم  إمكان  وفي 
سنتيمتراً من طائرة مروحية تتحرك بسرعة 16٠ كيلومتراً في 
الساعة وحتلق على ارتفاع 8٠٠ متر وتبعد عن العوامة مسافة 

15٠ متراً. وقد سجلت هذه العملية نسبة 9٠ % من النجاح.

فنزويال:

أكبر أوركسترا في العالم.. 12 ألف موسيقي 
يطرقون أبواب »جينيس«

أدى حوالي 12 ألف موسيقي فنزويلي مقطوعة »مارش سالف« 
لـ«أكبر  عاملي  قياسي  رقم  لتحقيق  سعيا  لتشايكوفسكي 
أوركسترا في العالم«. ومن املقرر أن تعلن النتيجة خالل األيام 

املقبلة.
الشبابية  األوركسترا  لفرق  الوطني  النظام  موسيقيو  وجتّمع 
في فنزويال، القادمون من كل أنحاء البالد، في باحة األكاديية 
على  الظالم  حلول  مع  كراكاس  في  الفنزويلية  العسكرية 

العاصمة.
البرنامج  هذا  أبرو  أنطونيو  خوسيه  الراحل  املايسترو  وأطلق 
العام املسمى »إل سيستيما« سنة 1975 بهدف جعل التربية 
الطبقات  من  املتحدرين  األطفال  آلالف  متاحة  املوسيقية 
الشعبية، ومت استنساخه في عشرات البلدان. وخّرج البرنامج 
باريس  ألوبرا  املوسيقي  املدير  دوداميل  جوستامو  خصوصا 

واألوركسترا الفيلهرمونية في لوس أجنلوس.
تشايكوفسكي  إيليتش  بيوتر  ألفها  التي  املقطوعة  وكانت 
سنة 1876 كنشيد يراد منه إلهام اجلنود الروس والصرب خالل 
خالل  تأديتها  متت  مقطوعات   8 من  الثالثة  تركيا،  ضد  احلرب 

احلفلة.
وقاد أندريس دافيد أسكانيو )34 عاما( احلفلة املوسيقية التي 
إنهاء  قبل  املايسترو  وقال  دقيقة.  عشرة  اثنتي  على  امتدت 
التقاسيم،  أضعتم  إذا  تتوقفوا.  ال  وتر،  ُكسر  ما  »إذا  التمرين: 
تتوقفوا«،  الذاكرة، لكن ال  باالعتماد على  العزف  استمروا في 

وذلك تفاديا لتعريض الرقم القياسي للخطر.
القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة  على  القائمون  ويعلن 
في األيام املقبلة ما إذا كانت فنزويال متلك أكبر أوركسترا في 
العالم. وما زال الرقم القياسي في هذه الفئة مسجال باسم 
أوركسترا سانت بطرسبرج الروسية التي قدمت حفلة سنة 

2٠19 مع 8٠97 موسيقيا.

اليابان:

تسريحة عند الطلب!
آلة  اليابانية  سكرين«  نیبون  »دای  شركة  مصممو  ابتكر 
لالستخدام في صالونات التجميل. فاذا شاءت الزبونة أن تعرف 
شاشة  امام  جلست  تصفيفه،  بعد  شعرها  سيبدو  كيف 
تلفزيونية وذكرت اسم التسريحة. وبعد قليل تظهر صورتها 

هي على الشاشة وقد علت رأسها التسريحة التي طلبتها.

ايطاليا:

جولييت القرن العشرين
في  شكسبير  عنها  تكلم  التي  جولييت  أن  رغم  على     
بلدة  في  تعيش  ال  وجولييت«  »رومیو  الشهيرة  مسرحيته 
في  البريد  ادارة  ان  اال  آخر،  مكان  اي  في  وال  االيطالية  فيرونا 
مختلفة،  بلغات  شهرياً،  حب  رسالة  مئة  نحو  تتلقى  فيرونا 

موجهة الى جولييت.
باوال  تطوعت  حيث  البلدية  على  الرسائل  هذه  البريد  ويحيل 
سيال، وهي طالبة اقتصاد، لقراءة الرسائل واالجابة عنها في 
أوقات فراغها. وهكذا أصبحت هذه الفتاة سكرتيرة جولييت 

غير الرسمية.
إيطاليا:

الكهرباء مجانا للجميع.. أهال بكم في قرية بوروتا
كهرباء مجانية للجميع مدى احلياة، قد يبدو األمر وكأنه إعالن 
جتاري لكنه في الواقع، هدف سيتحول إلى حقيقة كاملة في 

بوروتا borutta اعتباراً من الربيع املقبل.
بإقليم  ساساري  مقاطعة  في  اإليطالية  بوروتا  بلدة  تقع 
 3٠٠ سكانها  عدد  يبلغ  التي  القرية  البالد،  جنوبي  سردينيا 
بقدرة  رياح  توربينات  بناء  بفضل  جميعهم  يعيشون  نسمة، 

85٠ كيلو وات.
 %1٠٠ مجانية  بوروتا  في  الكهرباء  فإن  العملية،  الناحية  من 
للمصادر  واملستمر  الواسع  االستخدام  بفضل  للجميع 
املتجددة التي جتعل جميع املواطنني مكتفني ذاتياً من الطاقة.

املتجددة  للطاقة  مجتمع  أول  الصغيرة  بوروتا  قرية  أصبحت 
بالكامل في سردينيا، حيث يكن أن تعمل الطاقة من الشمس 
وجتديد الطاقة، بهدف تبني مبدأ االستدامة ومحاربة التهجير 
السكاني وجعل احلياة داخل القرية جذابة مرة أخرى لكل من 

أولئك الذين ولدوا هناك وملن قد يرغبون في االنتقال إليها.
في قرية بوروتا ال يدفع السكان فواتير للكهرباء، امليزة التي ال 
أيضاً،  الوافدين  ولكن  اإليطالية،  البلدية  تشمل فقط سكان 
على أمل أن يؤدي غياب تكاليف املعيشة للكهرباء إلى جذب 

سكان جدد إلى قرية سردينيا اجلميلة.
بأنظمة  العامة  للمباني  الكهرباء  إنتاج  يتم  بوروتا  في 
كهروضوئية منتشرة حول البلدية، وبهذه الطريقة، تزود قاعة 
املدينة واملرافق الرياضية واملدارس وقاعة املؤمترات واملكتبة ودار 

الراحة جميعها بالطاقة املنتجة في استقاللية تامة.
الطاقة  عمل  خطة  من  كجزء  أعوام   8 منذ  اإلنتاج  بدأ 
املستدامة لعام 2٠12، وأصبح اآلن حقيقة واقعة بعد املوافقة، 
في أغسطس 2٠19، على مرسوم ميلبروج، بأن تصبح منوذجاً 
واملدن  اجملاورة  والبلدات  املدن  قاباًل للتصدير بسهولة لكل من 

األخرى في شبه اجلزيرة اإليطالية.

تكساس:

الهنود اخترعوا القبلة

هناك مادة يدرسها االستاذ فون بریانت، رئيس دائرة االنتربولوجيا 
القبلة«.  »اصل  اسمها  تكساس  جامعة  في  االنسان(  )علم 
آالف  اربعة  قبل  الهند  سكان  اخترعه  التقليد  هذا  ان  ويقول 

سنة.
الى  اشارة  الهندي  الشعب  كتابات  في  بريانت  وجد  فقد     
التحية بحك االنوف بعضها على بعض. وليس صعباً أن نتصور 
اخلطوة الالحقة، وهي التقاء الشفتني. والذي حدث له هذا وجد 
الرومان،  ان  بريانت  باالنف. ويضيف  السالم  اكبر من  اثارة  فيه 
ذهبوا  اينما  معهم  وحملوه  القبلة  فن  طوروا  الحق،  زمن  في 

حتى ليصح اعتبارهم مبشري هذا الفن.

عالم بال حدود2121

روما:

فيال للبيع بنصف مليار يورو

املال  من  فائض  ولديك  روما  في  تبحث عن مسكن فخم  هل 
نصف مليار يورو لتشتريه به؟

عقار  وهي  أورورا  فيال  هناك  البحث:  عناء  نفسك  تكلف  ال 
وجوهرة فنية معروضة للبيع في العاصمة اإليطالية.

حديقة  شاملة  مربع  متر   28٠٠ مساحته  تبلغ  الذي  والعقار 
فنان  أعمال  من  املعروفة  الوحيدة  السقف  جدارية  به  غناء 

الباروك مايكل أجنلو ميريسي.
والفيال هي ما بقي من منتجع ريفي أقامه في القرن السادس 
عشر الكردينال فرانشيسكو ماريا ديل مونتي ثم بيع في وقت 

الحق ملالكه احلاليني أسرة لودوفيسي وهم من النبالء.
 471 افتتاحي  بسعر  يناير   18 يوم  املزاد  في  الفيال  وستعرض 

مليون يورو )535 مليون دوالر(.

النمسا:

عصر عقوبات »غير امللقحني« يبدأ.. أول غرامة 
1660 دوالرا

دخل اإلغالق على املواطنني غير املطعمني ضد فيروس كورونا 
في النمسا حيز التنفيذ مؤخرا.

مبغادرة  التطعيم  يتلقوا  لم  الذين  للمواطنني  يُسمح  ولن 
منازلهم إال للتسوق من أجل االحتياجات األساسية أو الذهاب 

إلى العمل أو زيارة الطبيب.
كما سيسمح لهم باخلروج للحصول على الهواء النقي في أي 
وقت من أجل احلفاظ على سالمة صحتهم البدنية والعقلية.

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان االلتزام، مع فرض 
عقوبات على االنتهاكات بغرامات تصل إلى 145٠ يورو )166٠ 

دوالراً(.
وتتصاعد أعداد اإلصابات في النمسا، حيث سجلت السلطات 
على  اإلصابة  معدل  وارتفع  األحد،  يوم  حالة   11552 من  أكثر 
ألف   1٠٠ لكل  شخصا  لـ85٠  يصل  ما  إلى  أيام  سبعة  مدار 

نسمة.
وتبنت  أيام.   1٠ تبلغ  أولية  لفترة  اإلغالق  إجراءات  وستطبق 
لكن  اخلطوات،  هذه  الواليات  وحكومات  االحتادية  احلكومة 
والية  لكل  إن  قال  شالنبرج  ألكسندر  النمساوي  املستشار 

احلرية في وضع قواعد أكثر صرامة.
إضافية  قواعد  ستضع  أنها  بالفعل  فيينا  العاصمة  وأعلنت 
تشترط طلب إجراء فحص »بي سي أر« من األشخاص الذين مت 
تطعيمهم والذين تعافوا قبل الذهاب إلى املطاعم لياًل وكذلك 

في جميع املناسبات التي يحضرها أكثر من 25 شخصا.
التطعيم. وشهد  اإلغالق على  أن يشجع  في  احلكومة  وتأمل 
األشخاص  عدد  في  قفزة  سابقة  فترة  في  اإلجراءات  تشديد 
الذين يتلقون جرعات اللقاح، ومت حتى اآلن تلقيح حوالي 65 % 

من السكان في النمسا. 
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STOP COMMPARING!
‘At least you still have 
your job, unlike your 
neighbour who lost 
theirs’ ‘My life isn’t as 
easy as Susan, who gets 
everything she wants’ 

‘No one else has to deal with this’ Sigh. Compari-
sons. There can truly be no good outcome of com-
paring ourselves, or our lives, with others. Some-
times, we think that comparing ourselves or our 
lives with others will make us feel better, or more 
grateful. We think that if we look at, for example, 
the fact that we might have a mild sore throat, while 
others are in the hospital, that we will feel more 
optimistic about our current condition. 
  But, the reality is that comparing ourselves to 
other’s doesn’t usually have the result that we 
intend. Think about this: when you are in a tough 
circumstance, are you really in the space where you 
are able to look at other people’s situations with 
a clear mind? If you feel sad, does thinking about 
how much happier you should be help? If you just 
lost a job, does wondering why ‘you are so unlucky 
unlike others’ make you feel 
better, help you find a new 
job, generate more money, 
etc? The answer is, of course 
- no. So, why do we compare 
ourselves to others? 
We are, by nature, competi-
tive and productive human 
beings. We like to achieve 
success. We like to make 
goals, strive to achieve them, 
and have the satisfaction of 
knowing that we accom-
plished something worth-
while. 
Sometimes, comparing our-
selves serves to ‘motivate 
us’. We think that if we com-

pare our, for example, 60% on an exam to someone 
who got 90%, we will ‘toughen up, smarten up, and 
get smarter’. But, does this work? No. In order to 
get a higher mark, you need to study smarter. You 
need to review your notes, answer practice ques-
tions, etc. 
Now, I suppose that comparing yourself to someone 
who is more successful can have one possible posi-
tive outcome: that it offers you an opportunity to 

examine your current habits, and 
see how you can improve. Perhaps 
someone who can run more miles 
than you is so successful because 
he or she trains more often, fuels 
their body in a healthy manner, etc. 
In this way, viewing their habits and 
actions may help you determine 
a better course of action for your-
self. But note - this is not compar-
ing YOURSELF to this person. It is 
simply engaging in honest reflection 
in order to gain insight into how you 
can improve your own habits. 
  Remember that comparing 
yourself to someone else will not 
make you feel better. It will not 
help you accomplish more. Stop 

the voice in your head that haunts you about how 
you are not as good as Billy, as smart as Pauline, as 
beautiful as Craig, as talented as Marie, etc. Instead, 
question that voice: does this really help you feel 
better, or accomplish more? No! How can you use 
this person, or this experience, as a chance to change 
your habits? What do you want to achieve, and what 
steps can you take today to get closer to that goal?

Stop Comparing. Start Choosing. Choose to 
change. Choose to set goals. Choose to chal-
lenge yourself. Choose to honour yourself with 
where you are, and to offer yourself compassion. 
Choose to improve. Choose to accept your feel-
ings. Choose to live. Choose to be the best you that 
you can be.
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JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

drawings using AutoCAD.
• Conduct inspections and surveys of telecommunication sites.
• Prepare technical reports and deficiency reports of the inspected structures.
• Other duties, as assigned.
Educational background:
• Diploma in Civil Engineering / Architectural from an accredited College.
• Capability of working at heights under various weather conditions.
• Willing to work on a combination of field and office work. Travel will be required on 

ad-hoc basis.
• Knowledge of AutoCAD software.
• Knowledge of MS Office and Acrobat Adobe.
• Highly organized, detail oriented, and the ability to manage many projects 

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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Almost two years, and many people are 
still working from home since the gov-
ernment adopted such approach after the 
outbreak of the pandemic. Two years feel 
like forever to many people in the work-
force, especially the jobs that are per-
formed from behind a desk.
In the beginning, everyone was pleased 
to work from home. They don’t have to 
wake up early to commute, no rush hours 
to and back from the office. They are not 
required to put on the workplace attire, 
and many other habits that people thought 
inconvenient at that time, they are no lon-
ger obliged to follow it.
After a long time at home, only few have 
realized that it is time to go back to the 
office! Those with in-depth thinking real-
ized that working from home does more 
harm than good when it came to their 
personal and social interactions. They 
felt the ramifications of the stay-at-home 
decision, which was taken without a defi-

nite end. Was it born in the absence of any 
studies to inform us about the social, eco-
nomic, and human shortcomings, or were 
there undisclosed downsides to the order?
Although modern communications tech-
nology has extensively facilitated the 
work-from-home principle, social and 
economic analysts and experts under-
stand very well that too much technology 
could be our worst social enemy, if mis-
used or overused.
People who have worked from home for 
a long time are becoming less socially 
connected. They are confined in small 
spaces, behind screens in their pajamas. 
They have lost interest in getting dressed 
nicely or wearing their fine clothes, ac-
cessories, or jewelleries, which is a very 
serious sign about losing interest in life, 
and ultimately may lead to depression 
and anxiety. Those living alone are even 
more affected by further solitude, being 
deprived of meeting their coworkers or 

even strangers in the means of transporta-
tion or a small takeaway restaurant during 
lunch hour.
Family relations have been negatively af-
fected. When the same family members 
are spending long hours together, without 
a break or a time to interact with other 
friends or colleagues, then more intoler-
ance is created between them. 
One friend expressed to me how frustrat-
ed it is for him to stay home while all three 
other family members are working from 
home. Each family member occupies the 
living areas, basement, or kitchen, so no 
place to stay except the bedroom as a 
prisoner. He cannot turn on TV or play 
music because his family members are at-
tending online meetings. Consequently, a 
man’s home, which used to be his castle, 
now became his concentration camp.
On the other side, those who work from 
home are more exposed to weight gain 
and other health issues due to less activi-

ties made in the confined space, the easy 
access of food all time and the tendency 
to sit at home creates more laziness.
 It was also realized that the hours spent 
working from home are much longer 
than working from the office. Even more, 
business owners and higher management 
tend to be more demanding and ruthless 
to their employees’ personal life by hav-
ing them working from home.
The economic and business conduct 
impacts are even more severe, and they 
have a more profound negative impact 
by working from home. We will discuss 
it thoroughly in the forthcoming article.
---------
We are celebrating this time issue num-
ber 200 of Goodnews Journal. I want to 
seize the opportunity to congratulate the 
editors and all the workers and the writers 
on 200 successful, rich, and professional 
issues of modern journalism—way to go, 
team.

Emad BarsoumEmad BarsoumTake me back to the office!Take me back to the office!
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