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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

  

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

كندا تسحب قواتها كندا تسحب قواتها 
من أوكرانيا مع تزايد من أوكرانيا مع تزايد 

املخاوف من الغزو املخاوف من الغزو 
الروسيالروسي

حدث تاريخي.. أوُل قاٍض قبطي حدث تاريخي.. أوُل قاٍض قبطي 
يترأس احملكمة الدستورية العليا يترأس احملكمة الدستورية العليا 

في مصرفي مصر

أونتاريو تنهي نظام إثبات التطعيم في بداية أونتاريو تنهي نظام إثبات التطعيم في بداية 
مارس مع االلتزام بارتداء الكماماتمارس مع االلتزام بارتداء الكمامات
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قراءة في فلسفة املوت عند التكفيريني
       املوت قضية شغلت معظم 
الدين،  ورجال  والفالسفة  املفكرين 
وحتليالت  تفسيرات  وضع  حاولوا 
لفهمه وتخفيف أمله وتبرير حدوثه، 
فيه  يحاول  الذي  الوقت  نفس  في 
علماء بيولوجي حتقيق حلم اخللود 
اخللية  موت  آلية  فهم  طريق  عن 
السوبرمان  عن  روائيون  ويكتب 
اخلالد، كلها محاوالت للتعامل مع 
أكبر لغز وجودي في الكون لكن ما 
اإلسالم  تيار  من  يحدث  وما  حدث 
التعامل  في  التكفيري  السياسي 
مع املوت يحتاج إلى وقفة، ألننا في 
نتعامل مع جنون ال فكر،  احلقيقة 
ومع مرضى شيزوفرينيا وليس أناس 
هيصة  من  يحدث  فما  طبيعيني، 
مفكر  مات  كلما  وزغاريد  وفرح 
علماني أو تنويري مخالف ألفكارهم 
جتبرنا  العقائدية،  و«إسطمباتهم« 
على قراءة فلسفة املوت عند هؤالء 

البشر الغريبة!!
املوت  وكأن  يتحدثون  فهم         

فقط!!  العلمانيني  يصيب  فيروس 
واملشايخ  والصحابة  األنبياء  وأن 
إن  برغم  مخلدون!!  بشر  والدعاة 
من  حتى  لدينا  املتوافرة  املعلومة 
املصادر الدينية أنه حتى النبي نوح 
وأنه ال  قد مات،  البشر عمراً  أطول 

يوجد حتى اآلن إنسان مختبئ في 
كهف أو بئر حياً منذ بدء اخلليقة!! 
لنظرية  تبنيهم  هو  واألعجب 
والشكر  إلهي  عقاب  هو  املوت 
العلماني  أراحنا من  أنه  للرب على 

بالتقطيع  أو  بالذبح  أو  باحلرق 
اإلسالمي  التاريخ  أن  برغم  ...الخ!! 
واألشالء  املقطوعة  بالرؤوس  غني 
تقاة  ومؤمنني  لصحابيني  املبتورة 
ركعة  يفوتوا  لم  صاحلني  ورعني 
صالة أو شهر صيام!! فهل كل تلك 
املبقورة  والبطون  املعلقة  اجلماجم 
أهم  إلى  نأتي  ربانية؟!  هي عقابات 
الطريقة  تلك  وراء  فيما  شيء 
اإلسالم  أتباع  عند  التفكير  في 
نظرية  يحطم  ما  وهو  السياسي 
العدل اإللهي التي هي أهم أعمدة 

العقيدة واإلميان.
     فكيف يتصور هؤالء أن اهلل جل 
وأسماؤه  صفاته  وتقدست  جالله 
ويستجيب  منهم  األوامر  يأخذ 
حلماقاتهم وعدوانيتهم وجالفتهم 
هل  معقول؟!  حسهم؟!  وغلظة 
أن  نظرهم،  وجهة  من  العدل  هذا 
البشر  من  حلفنة  الرب  يستجيب 
واجلغرافيا  بالوالدة  الصدفة  ألن 
جعلتهم أتباع دين معني!! وهل ألن 

حيواناً منوياً ألب من هذه العقيدة 
أم  بويضة  وخصب  تصادف  قد 
يبيح  هل  العقيدة،  لنفس  تنتمي 
هذا أن تكون أمنيات ودعوات اجلنني 
اللقاء  هذا  نتيجة  تشكل  الذي 
متنى  لو  وأنه  ترد؟!  ال  فرمانات  هي 
املوت لعلماني ستتحقق أمنياته!! 
عصابية  نفسية  حالة  هناك  هل 
من  أعجب  صادفتوها  سيكوباتية 
رقص  من  يحدث  ما  احلالة؟!  تلك 
اخملتلفني  جثث  على  »الزومبي« 
بكارثة،  ينذر  اإلسالميني  مع  فكرياً 
فقدت  فئة  نحارب  نعد  لم  فنحن 
نحارب  أصبحنا  ولكننا  الوطنية 
أبسط  فقدت  بلطجية  عصابة 

مبادئ اإلنسانية.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

بايدن  بني  ساعة 
تفاصيل  وبوتني.. 
»التحذير  مكاملة 

األخير«
............................ص11

مهمة  أحداث  ثالثة 
بني السيسي وبوتني 

وترودو
..............................ص4

املوعد  متدد  أونتاريو 
لتجديد  النهائي 

البطاقات الصحية
............................ص12

فلسفة  في  قراءة 
عند  املوت 

التكفيريني
..............................ص2

الطفل ريان وقدر االهمالالطفل ريان وقدر االهمال
أونتاريو الكندية بالشرطة  في سبتمبر 2٠2٠ أتصلت أم مبقاطعة 
وأخبرتهم عن غياب طفلها وعمره ٦ سنوات منذ 4٥ دقيقة،  ليالً 
وأن الطفل من ذوي اإلحتياجات اخلاصة. وعند سؤال األم عن وجهة 
الطفل املتوقعة أجابت أنها تتوقع أن يكون ذهب للغابة املوجودة 
خلف منزلهم، وكانت املشكلة أن تلك الغابة ذات األشجار الكثيفة 
الفور خرجت قوات الشرطة  الرؤية ليالً، علي  فضالً عن استحالة 
ومعها الكالب املدربة ونظارات الرؤية ليالً، كما خرجت قوات بطائرة 
هليكوبتر ومعهم أضواء الليزر إلرشاد القوات البرية ملكان الطفل، 
أرشدوا  بالفعل  والذين  الطائرة  قوات  قبل  من  رؤيته  مت  وبالفعل 
مستلقياً  وجد  والذي  الطفل  ملكان  األرض  علي  املوجودة  القوات 
فتم نقله إلى املستشفى لإلطمئنان الكامل علي حالته الصحية 
وعاد بعدها بساعات إلي بيته، ورصدت قناة CNN األمريكية احلدث 
هذا  مثل  ملوقف  الكندية  الشرطة  جاهزية  علي  كدليل  بعدها 
تأخير  واحدة  دقيقة  قد تكلف  إلنقاذ طفل  السريع جداً  والتحرك 

حياته بالكامل.
والذي  »ريان«،  املغربي  الطفل  حادث  أتابع  وأنا  احلادثة  تلك  تذكرت 
أول  في  والذي  وبالعالم.  بل  االجتماعي  التواصل  مبواقع  أثار ضجة 
أيام هذا الشهر أختفي وبعد بحث األهل عنه علموا أنه سقط في 
بئر قطره 2٥ سم في محيط منزله واستقر علي عمق ٣2 متر، ولم 
إخراج  مت  محترفة  غير  اراها  محاوالت  وبعد  بعد.  احلياة  فارق  يكن 
جثته بعد ٥ أيام من سقوطه بالبئر. ورغم جدية أهالي منطقته وما 
حولها وأخالصهم في محاولة إنقاذه شعبياً، إال أن ريان كان ضحية 
جديدة لإلهمال لتلك البقعة من العالم. فمحاوالت إنقاذه اجلدية 
باملعدات لم تبدأ إال بعد يومني من سقوط الطفل، وفي اليوم الثالث 
حلفر  العمال  ذهن  طاق  مدروسة  وغير  فاشلة  محاوالت  عدة  وبعد 

بئر أخر بجوار األصلي، ومحاولة الوصول للطفل 
آفقياً  احلفر  ثم  الرأسي  احلفر  طريق  عن  »ريان« 
لغياب  ولكن  الطفل،  نفس مستوي سقوط  في 

والتخبط  العشوائية  غلبت  اجلاهزة  واخلطة  املدربة  واليد  العقل 
والبطئ علي املشهد. كذلك مت محاولة إنزال فرد إنقاذ ويبدو أنه غير 
مدرب فطلب النجدة واإلنقاذ هو شخصياً بعد الوصول لعمق 2٠ 
متر ومت إخراجه. وأخر يومني مت احلفر يدوياً خوفاً من انهيار التربة علي 
وبناء  احلفر  تستطيع  حديثة  معدات  األن  وجود  رغم  احلفر،  عمال 
جدار خرساني حولك في نفس الوقت وتلك املعدات موجودة بعدة 
دول أوروبية قريبة من املغرب. باإلضافة عن أنباء عن عدم نزول طعام 
وشراب للطفل في أخر يومني، وانتهاك خصوصية الطفل واألسرة 

وبث صور للطفل داخل احلفرة وهو في حالة اعياء كبيرة   
في  »جولن«  ويدعي  عامني  عمره  إسباني  طفل  سقط   2٠1٩ في 
أنه  إال  السقوط،  نتيجة  لقي حتفه  أنه  ورغم  متر   11٠ بئر عمقه 
متخصصة  عاملية  سويدية  شركة  بينهم  شركات   ٩ استدعاء  مت 
وأليام  نهار  ليل  العمل  وواصلوا  الدقيق  اجلغرافي  املوقع  في حتديد 
للبحث عن فقط جثة الطفل... كل تلك املعدات والشركات واخلبراء 

لـ »جثة الطفل«
لتم  البحر  من  الشمالي  اجلانب  علي  كان  لو  ريان  املغربي  الطفل 
وال  به خطة  ليس  بالعالم  في مكان  أنه  قدره  ولكن  وعاش  إنقاذه 
املهم، ليس  باألمر  اإلنسان ليست  وقبل هذا حياة  معدات حديثة 
هناك شئ معد وجاهز حال حدوث تلك احلوادث سوي بيانات النعي 
امللكية واحلكومية التي ال حتمل أية اعتذارات عن فشل لكن حتمله 
... وقدر هذا الطفل الوحيد هو وجوده في بقعة ال  للقضاء والقدر 

تعنيها حياة املواطن وال حقوقه 

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار

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   1٠٠ 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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“ُمحتال  فيلم  إطالق  ُمنُذ 
 »The Tinder Swindler تِندر  
مكان  ُكل  في  يتصاعد  واحلديث 
 Simon ليفايف  »ساميون  عن 
ثالث  على  احتال  الذي   »Leviev
منهن  ليحصل  عاطفًيا  نساء 
ثمة  املال.  من  كبيرة  مبالغ  على 
عالمات استفهاٍم كبيرة وشكوٌك 
تلك  حول  حتوم  مازالت  ُمريبة 
من  خرجت  التي  الشخصية 

أشُهر فقط  بعد خمسة  السجن 
شهرًا  عشر  خمسة  أصل  من 
ُحِكم عليها بها، ومازالت تتسكع 
بالثراء  والتظاهر  باحلريَّة  ُمتمتعة 
الفاحش رُغم كل اجلرائم املُرتََكبة، 

السجن  في  يتعفنون  كثيرون  أشخاٌص  بينما 
جرائم  من  واحدة  بسبب جرمية  سنوات طويلة 

»ُمحتال تِندر«!
لم أستِطع مقاومة انبهاري باجملهود الذي بذلته 
الصحيفة السويدية ملُتابعة تلك القصة ونشر 
وراء  وليَس  حقيقًيا  هذا  كان  )إن  تفاصيلها 
من  النوع  هذا  ينقرِض  ألم  وراءها!(،  ما  األِكّمِة 
ُحف الباحثة عن احلق واحلقيقة في سبيل  الصُّ
باب  »على  عاديني  مواطنني  وُمساندة  ُمساعدة 
اهلل« أم أنها انقرضت في عاملنا العربي وََحْسب؟
فتاة  أن  لو  سيحدث  كان  ما  نتخيَّل  دعونا 
العربية  باللغة  الناطقة  البلدان  من  بلد  في 

وتقدمت  ُماثلة  بورطٍة  تورَّطت 
تُعتبر  التي  للجهات  بشكاوى 
أُذنًا  النتيجة  فكانت  ة  ُمختصَّ
ال  »القانون  أن  باعتبار  اء  صمَّ
فاختارت  املُغفلني«،  يحمي 
لطة  »السُّ لـ  اللجوء  البنت 
»اإلعالم«  بـ  املُتمثلة  الرابعة« 

لعل  قصتها  بنشر  يُساعدوها  أن  أمل  على 
املستقبليني  الضحايا  من  املزيد  يحمي  ذلك 
النتيجة؟  ستكون  كيف  الفخ،  في  الوقوع  من 
يتم  لن  فورًا،  رسالتها  مسح  سيتم  اجلواب: 
الكالم ُمجرد »حكي  أن هذا  باعتبار  الرد عليها 
نسوان«، وأنها هي التي ورَّطت نفسها بنفسها 
واخلروج  إليه  بالتعرف  لنفسها  َسمحت  حني 

و«قليلة  »فاسدة«  وأنها  معه، 
تستحق  لذا  متربية«  و«مش  أدب« 
أن  بها  ويجدر  وأكثر،  لها  حدث  ما 
إلى  والعار  اخلِزي  مشاعر  في  تغرق 
أن أمرها لم  ربها  الدين وحتمد  يوم 
بالشجاعة  تتحلى  أن  ال  يُفتضح، 
نفسها  وتعتبر  لنشره  الكافية 
بينما  حق!  وصاحبة  ضحيَّة 
الصحيفة هناك اعتبرتها »صاحبة 
حق« ولديها قصة كبيرة تستحق 
ُمتابعتها مادامت متلك ما يكفي من 
األدلة والوثائق، بحثوا عن آخرين قد 
أو  الشخص  هذا  عن  شيًئا  يعرفون 
يستطيعون املُساعدة، وسافروا من 
بلٍد إلى آخر ثم إلى ثالث في سبيل 
ي احلقائق، وهو ما يكاد يستحيل أن تفعله  تقصِّ
صحيفة عربية ألن األمر – من ُوجهة نظرهم »ال 
يستحق« أوالً، و«ال توجد ميزانيَّة« لدفع تكاليف 

السفر ثانًيا!
لو حدث األمر في عاملنا العربي سُتضطر الفتاة 
للغرق في صدمتها خوًفا من العار والفضيحة، 
لن  ش  التوحُّ حد  إلى  ُشجاعة  جريئًة  كان  وإن 
حيث  ميديا«،  »السوشيال  إال  أمامها  يكون 
الَقدر،  من  حِظ  ضربِة  بانتظار  قصتها  تنشر 
إذا كانت محظوظة مبا فيه الكفاية ليتناقلها 
الناس وتنتشر انتشار النار في الهشيم عندها 
تسمع بها وسائل اإلعالم بعد أن شبع الناس من 
تداولها، وقد تلتقطها شجاعة 
الشربيني«  »مروة  اإلعالمية 
برنامجها،  عبر  فتتحدث عنها 
أو يكتشفها برنامج »تريندنغ« 
على قناة بي. بي. سي العربية 
املُتلّقني  تفاعالت  ويرصدون 
يتم  ولن  وتعليقاتهم بشأنها، 
سيتم  البنت  ألن  القصة  تلك  عن  فلم  تصوير 
تدميرها والقضاء على مستقبلها وحبسها في 
البيت وإجبارها على إقفال كل حساباتها على 
مواقع التواُصل، وإن كانت في بيت أهلها ستتم 
ُمصادرة هاتفها احملمول وحاسبها اآللي، إلى أن 
الذي  بالقَدر  طربًا  فيرقصون  ُمنتحرة  يجدوها 

حررهم و«غَسل عارهم« دون مجهود!
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 3 هناك  أن  يجد  األحداث  لتطورات  املتابع 
بكني،  أوليمبياد  عن  بعيدا  مهمة  أحداث 
حدة،  على  منها  كل  في  املشترك  القاسم 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يحدث في 
غزو  وتهديد  بوتني  فيالدميير  والرئيس  مصر، 
إدارة  في  مرتبكة  أمريكا  وأن  خاصة  أوكرانيا 
األزمة، وجوستان تورودو وطريقة إدارته ألزمة 
املقطورات، التي أدت حلالة شلل مطلقة في 
العاصمة أوتاوا، وتوقفت معها حركة التجارة 

واالقتصادي الكندي، واألمريكي بالتبعية.

رئيسا  قبطيا  يعني  السيسي   -
للمحكمة الدستورية ويزيد املرتبات

وإيجابية  عجيبة،  طفرة  حدثت  مصر،  في 
الفتاح  عبد  الرئيس  بقيام  يتعلق  فيما  جدا 
السيسي، وهو يستحق عن جدارة استحقاق، 
حيث  به،  يوعد  ما  ينفذ  مخلق،  وطني  ألنه 
األهمية،  بالغ  في  بأمرين  األسبوع  هذا  قام 
فهمي  بولس  املستشار  اختيار  هو  األول 
الدستورية  للمحكمة  رئيسا  قبطي  كأول 
ومكانتها  قامتها  لها  وظيفة  وهي  العليا، 
ووزنها، في تعبير حقيقي ومستمر عن إميان 
ولم  املصرية،  باملواطنة  السيسي  الرئيس 
الكاتدرائية  في  الطيبة  مبشاركاته  يكتف 
بل  فقط،  باألعياد  التهنئة  في  للمشاركة 
املناصب  إلى  السبيل  يعرفون  األقباط  وبدأ 
باحملكمة  البداية  ولكانت  العليا،  السيادية 

الدستورية العليا.
الرئيس  به  قام  الذي  الثاني  اجللل  األمر 
عريض  قطاع  ومس  مصر،  في  السيسي 
االعالن  مت  املصرية، حيث  األسر  جدا جدا من 
عن شرائح زيادة املرتبات للدرجات الوظيفية 
اخلدمة  جهاز  احلكومي،  العمل  دوالب  في 
ظلت  التي  املرتبات،  وتلك  املصرية،  املدنية 
لسنوات كئيبة ورتيبة وال تكفي ملدة اسبوع، 
هذه املرتبات متت زيادتها لتصل ما يتراوح ما 
الدرجات  حسب  جنيه،    2900 و   5700 بني 
الوظيفية ما بني الدرجة املمتازة حتى الدرجة 
ومحمودة،  كبيرة  زيادة  وهي  السادسة، 
ضبط  يتم  أن  يبقي  فقيرة،  كانت  ملرتبات 
الزيادة  لتكون  األسواق  في  األسعار  حركة 
اليومية  احلياة  علي  منعكسة  املرتبات  في 
البائع  أو  التاجر  يقوم  وال  املصري،  للمواطن 
منها،  الهدف  وضياع  األسعار،  برفع  اجلشع 
وهنا يظهر دولة الدولة وهي قادرة على القيام 
كل  األسواق.  في  األسعار  حركة  لضبط  به 
تسير  مصر  أن  وتؤكد  طيبة  التطورات  هذه 

على طريق التنمية واخلير واالستقرار.

الشاحنات  سائقي  أزمة  يدير  ترودو   -
بعد ضغوط أمريكية رهيبة

كندا،  في  هنا  أننا  جند  اآلخر،  اجلانب  على 
من  تعاني  ماركت  السوبر  محالت  مختلف 
اضطراب  بسبب  املنتجات،  في  كبير  فقر 
بسبب  »املقطورات«  الشاحنات  سائقي 
قيود التطعيم احلكومية ضد كوفيد. وجتمع 
العاصمة  الشاحنات في  الكثير من سائقي 
الوزراء  رئيس  بالقرب من مقر  أوتاوا،  الكندية 

في  فعل  رد  هناك  يكن  ولم  ترودو،  جوستان 
البداية، بل ولقد ترك ترودو مقر اقامته ملكان 
غير معلوم.  إال أن الضغوط األمريكية، بعد 
أن تضررت التجارة واالقتصاد األمريكي، وبعد 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  بني  محادثات 
ورئيس الوزراء الكندي ترودو، خرج ترودو ليعلن 
لسائقي الشاحنات أنه قد حان الوقت للعودة 
ومت  شاحناتهم،  على  والعمل  منازلهم  إلى 
تهديدهم بسحب رخص القيادة، أو منعهم 
يتعرضون  أن  أو  احلدود،  عبر  القيادة  من 
هذا  ليمس  الكبيرة  للغرامات  أو  للسجن 

سجلهم اجلنائي.
 وكانت الطامة الكبرى عندما أعلن ترودو أن 
لن يفكر أبدا في االستعانة بالقوات املسلحة 
الشاحنات،  سائقي  اضراب  لفض  الكندية 
البديل  كلمة  وكرر  بديل،  آخر  هذا  وسيكون 
األخير ألكثر من 5 مرات في مؤمتره الصحفي، 
مؤكدا أننا ال ميكن أن نحرك القوات املسلحة 
بديل  ولكنه  كنديني،  مواطنني  ضد  الكندية 
أو  الشرطة  قوات  فشلت  حال  للغاية،  أخير 
االضراب،  فض  يرفض  ملن  املعلنة  العقوبات 
الكثير  يعاني  الكندي  االقتصاد  أن  خاصة 
دورا  لعبت  األمريكية  الضغوط  ولكن  حاليا، 

في فض هذه االضراب

والناتو  والغرب  أمريكا  روسيا تصقع   -
في أوكرانيا

أما اجلانب الثالث، فهو ما يفعله بوتني الرئيس 
القادمة  خطوته  ينتظر  والعالم  الروسي، 
فيه  تطالب  الذي  الوقت  ففي  أوكرانيا،  جتاه 
واشنطن كل رعاياه مبا فيهم الدبلوماسيني 
روسيا،  من  غزوها  مخافة  أوكرانيا  مغادرة 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس  زيارة  بعد  وحتى 
ماكرون للكرملني واجراء مباحثات مع الرئيس 
الغرب  أن  إال  األزمة،  ذات  حول  بوتني  الروسي 
غير قادر على توقع قرار موسكو جتاه أوكرانيا، 
خاصة وأنهم يعلمون أن بوتني قادر على غزو 
أوكرانيا، والغرب لن يستطيع التدخل املباشر، 
ألن القوة العسكرية الروسية ال يستهان بها 
عليهم  يجب  الذي  ما  يدرسون  وهم  باملرة، 
التي  فعله، كسيناريوهات إلدارة هذه األزمة، 
اليد  صاحبة  أنها  مرة  كل  في  روسيا  تؤكد 

العليا فيها في منطقة، متس كل أوروبا.
وبالطبع ستكون رسالة قوية وعنيفة حللف 
األمن  تهديد  حاوال  الذين  وأمريكا،  الناتو 
القومي الروسي، بضم دول االحتاد السوفييتي 
سابقا ومنها أوكرانيا إلى احللف، في تهديد 
مباشر لألمن القومي الروسي، وهذا طبعا ما 
لن تتركه روسيا مير مرور الكرام، دون أن توجه 
ورئيسها  أمريكا  وجه  على  قاسية  رسالة 
تكشف  رهيبة،  شيخوخة  من  يعاني  الذي 
اخلاسرة  احلالية،  االمريكية  اإلدارة  فشل  عن 
فيهم  مبا  التقليديني،  حلفائها  من  لكثير 
أوكرانيا،  وأزمة  واإلمارات.  والسعودية  مصر 
تستحق أن يقف العالم على أطراف قدميه، 
ألن احلرب لو قامت، ال أحد يستطيع أن يتوقع 

مساراتها.

دوائر األمن القومي ... 
ما بني اإلمارات .. وأوكرانيا .. 

وتهديد روسيا لغزو فرنسا !!
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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     ملاذا نبغض احلب، ونُبّغض الكل فيه، وكأن 
احلب نفسه، ليس إال بغضاً آخر؟!

   هل ألننا أخرجناه من أفكار العظمة 
والفخامة، إلى حدود اجلسد ومشتهياته 

الدنيئة، فظهر عريه؟!

   أم ألن للحب قامة، من الصعب الوصول إلى 
قمتها، وقيمتها، وليس أمامنا سوى التحجج 

»بالعنب املر«؟! 

   أم ألننا ال نعرف كيف نستخرج احلب، من 
روعة األيادي املمتدة، لتبارك، وتشفي، وحتمي؟ 

   أم ألنه ليس لنا ما نقدمه، بإسمه، من 
أعمال خير، ورحمة، ومساندة، ولو بابتسامة 

مفرحة، والتكلم بالكلمات املشجعة، 
معلنني: انه ال تشاوف، وال كبرياء، وأننا كلنا 

خّدام في هيكل احلب؟

   أم ألن احلب، يعني مسئولية العطاء، والبذل 
والتضحية، والفداء، ونحن قد غسلنا أيدينا 

من هذه املسئوليات النبيلة؛ ألننا ال نريد سوى 
أن نكون أنانيني؟

   أم ألن احلب، يغري باملعانقة املقدسة، والعناق 
ـ في عهد التشويهات املشبوهة ـ خطيئة 

اخلطايا، وكبيرة الكبائر؟

   أم ألن اهلل محبة، ونحن ال نريده كذلك، بل 
نريده: إلهاً جباراً، منتقماً، وُمذالً. ونعتبر هذه 
الصفات من أسمائه احلسنى؛ ألن ذلك يرضى 

كبرياءنا واستعالءنا وغطرستنا، حتى اننا 
أخذنا مكانته على األرض، فصرنا أكثر من 

اهلل نفسه، الذي يشرق شمسه على األشرار 

والصاحلني، وميطر على األبرار والطاحلني، وحتى 
اننا: قسمنا العالم إلى مؤمنني وكفار، والويل 

لغير املؤمنني الكفار؟

   وفي بعدنا عن احلب، لم نعد نفّرق بني 
اإلنسان كإنسان، وبني معتقداته التي قد ال 
نعترف بها، ونسخر منها وجُنّرمها. فنعتبره: 

سيئاً، منبوذاً، مقهوراً. جملرد أنه يختلف عنا في 
إميانياته. بل وصل عمي متييزنا، أنه بالرغم من 

محبتنا ألوالدنا، وسعينا لعمل أفضل ما ميكن 
خليرهم، ال نُفّرق بينهم، وبني أفعالهم: فإن 

فعل أحدهم فعالً، ال يرضينا، نسارع بالقول: 
»يا لك من ولد سيء،  أو: يا لِك من فتاة 

سيئة«. وبالتالي ال يجد الولد أو الفتاة مفراً، 
من أن يعتقد أنه في كل مرة يفعل شيئاً 

سيئاً، يكون هو ذاته سيئاً!

   يا ليتنا ننفض عنا نزعة البغض املتشددة، 
ونغتسل باحلب، وننهل منه، ونحيا في 

ملكوته، بالتواصل، واالنفتاح على اآلخر!

   هل نستطيع أن نصنع ذلك، وأن جنعل احلب 
الشاهد األفضل لذواتنا، وأن يكون هو صورتنا، 

وفرحنا؛ لنستمتع بثماره الطيبة؟

   فعندما نحب..

   »الثرثار«، يصير عشيراً أنيساً!

   و«الصعب األرضاء«، يغدو ناشداً الكمال!

   و«املتحفظ«، يصبح مصغياً متفهماً!

   أجل نستطيع؛ فنحن عندما نُبغض، نبغض 
ما نحبه. وعندما نُحب، نحب ما نبغضه!...

عـادل عطيـة

ملاذا نبغض 
احلب؟!

سيد القمني 
وفاتورة 
التنوير

رحل منذ أيام املفكر والباحث وأستاذ التنوير 
 74 يناهز  عمر  عن  القمني«  »سيد  الدكتور 
الدولة  جائزة  على  احلاصل  القمني   ، عاماً 
حياته  عاش  والذي   2009 عام  التقديرية 
مؤمناً مبا يقول وما يفعل وكان مشروع عمره 
سالم  في  تتعايش  جميعاً  البشر  يجعل  أن 
احلقيقية  باملواطنة  يؤمن  كان  والذي  وآخاء، 
جتور  ألنها  الدستور  من  الثانية  املادة  فرفض 
على حقوق األقليات وكانت لديه الشجاعة 
بأعلى  يقول  أن  الشجعان  فيه  ندر  وقت  في 
ال  مصر  في  طائفياً  متييزاً  هناك  أن  صوته 
شك فيه ومن يقول غير ذلك يفتري على اهلل 
وعلى األقليات وعلي اجلميع أن يعلم أن من 
حق اجلميع اختيار ما يعبد ومن حق أي أحد 
أن يعلن أحلاده وال يعاقب وال يهدد في حياته 

أو قوت يومه.
      أدرك »القمني« منذ سنوات خطورة ما 
يدرسه الطلبة من أفكار متشددة في بعض 
له  التابعة  الدينية  واملعاهد  األزهر  مناهج 
طريق  عن  والعنف  التشدد  محاربة  فأراد 
املناهج،  وتنقيح  الديني  اخلطاب  تصحيح 
فصل  أن  آمن  فقد  بالعلمانية  ينادي  وكان 
الدين عن الدولة هو الطريق الوحيد لسالمة 
األوطان، القمني الذي أتسم بالشجاعة في 
ملئات  جذوره  ضارباً  متأصالً  فكراً  مواجهة 
السنني في تربة هذا الوطن دفع ثمناً باهظاً 
من وقته وصحته وماله وأمانه وأمان أسرته 

على مدار سنوات وسنوات! 
الذي كان يتعايش من  القمني           رحل 
يكن  لم  ذلك  ورغم  القليل  كتبه  مدخول 
على  أجراً  يوماً  طلب  وال  بكلمته  يتاجر 
ظهوره في حلقة تليفزيونية لينير فكر بني 
وطنه بل على العكس كان يتعرض للهجوم 
بعض  من  والتكفير  السخرية  ورمبا  الضاري 
ووصل  احللقات  هذه  في  واملتصلني  املذيعني 
قناة  داخل  واإلهانة  للضرب  تعرض  أنه  األمر 
»أزهري« الذي كان يحاوره فيها خالد اجلندي 
مالك القناة ورجل الدين األشهر الذي يأخذ 
وكان  بالدين  املتاجرة  من  وماليني  ماليني 
في  »القمني«  ضرب  على  يشرف  اجلندي 

قناته على حد قول »القمني« بنفسه!
القمني  أن  الكثيرين  ورمبا ال يعلم             
التهديدات في حياته  تعرض لكم هائل من 

فاضطر  أسرته  طالت  التهديدات  وهذا 
أن  أسرته  حياة  على  حفاظاً   2005 عام  في 
ويكتب  اليوسف  روزا  مجلة  من  يستقيل 
عن  يتوقف  أنه  فيها  معلناً  اعتذار  رسالة 
الكتابة وكان نص الرسالة كاألتي: »تصورت 
أن  بإمكاني  أنه  للزمن  حساباتي  في  خطأ 
على  أنشره  وأن  بحثي  إليه  يصل  ما  أكتب 
هذا  أن  أخرى  مرة  خطأ  تصورت  ثم  الناس، 
به  أخدم  وأني  الصواب  هو  واجلهد  البحث 
ديني ووطني فقمت أطرح ما أصل إليه على 
الناس متصورا أني على صواب وعلى حق فإذا 
بي على خطأ وباطل، ما ظننت أني سأتهم 
يوما في ديني، ألني لم أطرح بديال لهذا الدين 

ولكن هلل في خلقه شؤون«.
            كتب هذا حتى يضمن أمان أسرته ثم 
الفكري حني  يكمل مشروعه  ذلك  بعد  عاد 
شعر أن أسرته أصبحت في أمان فهذا الرجل 
الذي متزق يوماً ما بني واجباته كأب ورب أسرة 
وما بني واجبه كمفكر وتنويري يحمل رسالة 
للبشرية ال يستحق سوي أن نحترم تاريخه 
في  األثر  بالغ  له  كان  الذي  الفكري  وانتاجه 

حياة كثيرين.
         سيد القمني ظل ينادي بأفكاره ولم 
حتى  وال هجوم  وال سخرية  مرض  ال  يهزمه 
أنه  مصادفة  أظنها  ولست  األخير  النفس 
قبل وفاته بساعات كان قد سجل آخر حلقة 
عيسى  أبراهيم  األستاذ  مع  له  تليفزيونية 
ظل  فالرجل  عليه(  )مختلف  برنامجه  في 

ينادي بأفكاره حتى النهاية.
         يا عزيزي قد تتفق أو تختلف مع بعض 
أو حتى كل ما نادي به »القمني« ولكنك ال 
التي  بأفكاره  آمن  رجالً  حتترم  أن  سوى  متلك 
السامية  اإلنسانية  القيم  حول  متحورت 
وظل  البشر  جميع  بني  السلمي  والتعايش 
ينادي بهذه األفكار ويدافع عما يؤمن به حتى 
النفس األخير، فتحية لروح »سيد القمني« 
ومضي  كلمته  قال  الذي  هذا  على  وسالماً 
جنلته  أما  الكرمية،  ألسرته  العزاء  وخالص 
فأنِت  حتزني  ال  لها  فأقول  القمني  أيزيس 
ابنة القمني وهو من هو و لو كره الكارهون 
قبره،  في  وهو  حتى  مضاجعهم  يقض  وهو 
دافعت  التي  االبنة  أنك كنتي خير  وحسبك 
عن والدها حياً وبعد رحيله من هذا العالم .

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

سيادة  أصدره  الذي  اجلمهورى  القرار 
الفتاح  عبد  اجلمهورية  رئيس 
املستشار  سيادة  بتعيني  السيسى 
للمحكمة  رئيساً  فهمى  بولس 
وأرفع  أعلى  وهى  العليا  الدستورية 
وبالرغم  مصر،  في  قضائي  منصب 
مسيحيني  االقباط  كل  أسعد  أنه 
سياسي  قرار  انه  إال  ومسلمني 
عميق جداً ليس املطلوب منه إرضاء 
املسيحيني املصريني ولو انه قد فعل 
سيادة  أن  حيث  لهم  مجاملة  وال 

املستشار بولس فهمى ال يختلف علية اثنني 
من القضاة على انه من أكفاء وأشرف 

هم  الذين  املصري  القضاء  رجال 
فما  وطن  ألى  فخر  جميعهم 

بالكم مبصر.
سيأسى  عمق  له  القرار  هذا 
جداً  عميق  دولي  اجتماعي 
الدقة،  في  غاية  توقيته  ان  كما 

محكمة  أى  ليست  فاحملكمة 
التي  العليا  الدستورية  أنها  بل 

مصر  لضاعت  االجالء  فرسانها  لوال 
ظالم  عصور  في  االن  وكنا  اإلخوان  ولساد 

كمصريني  منا  ومن  القدير.  إال  نهايتها  يعرف  ال 
التاريخى ببطالن اإلعالن الدستورى  ينسى احلكم 
لإلخوان لإلنفراد بالسلطة وطمث هوية مصر إلي 
في  القضاة  السادة  من  صدر  والذى  نهاية،  ال  ما 
اوج سطوة اإلخوان والذى كان له مفعول السحر 
املصريني  كل  نفوس  في  الثورة  شرارة  إشعال  في 

مع  احملكمة  هذه  قضاة  فكانوا 
بل  عثرة  حجر  مصر  قضاة  كل 
ويد  االخوان  لظالم  هدم  معول 
الغوص  من  مصر  انتشلت  قوية 
املميت  االخوان  مستنقع  في 
وهم حتت حصار جحافل الظلمة. 
العلى  وجه  إال  يهابون  ال  فكانوا 
رابع  كهرم  احملكمة  هذه  فكانت 
النهاية،  إلى  املصريني  به  يفتخر 
الرئيس  السيد  ارسى  وإجتماعياً 
مبدأ املواطنة بشكل عملى، فهو 
خطوات  اتخذ  ولكنه  نظرياً  كالماً  يتكلم  لم 
حقيقية لنبدأ املواطنة التي نادى وينادي 
بها سيادة الرئيس دوماً. ومعنى هذا 
للمجتمع  النهائية  الصورة  أن 
احلديثة  وملصر  املتحضر  املصرى 
بدأت معاملها في الظهور والدليل 
على كالمى انه ال يوجد األن أقلية 
ولكن  وأخرى،  طائفة  أو  وأغلبية 
مكان  في  كفء  مواطن  هناك 

مناسب.
إلى  مصر  سينقل  القرار  هذا  أيضا 
حقوق  مجال  في  مستقبلية  عاماً  خمسون 
باطالً  مصر  على  األلسنة  كل  ويلجم  اإلنسان 
كبلد  مصر  اسهم  من  سيرفع  بل  اجملال،  هذا  في 

متحضر أمام كل بالد العالم.
وأخيراً هذا القرار ال ميكن أن يأخذه إال شخص واحد 
فقط، شخص يعرف قيمة وعظمة شعبه ولديه 

من اجلرأة ليرفع بلده عالياً لتكون »اد الدنيا«.  

مصر عادت شمسك الذهبمصر عادت شمسك الذهب

 كندا ترسل أسلحة فتاكة ألوكرانيا وُتغلق  كندا ترسل أسلحة فتاكة ألوكرانيا وُتغلق 
سفاراتها في كييفسفاراتها في كييف

وقال ترودو مؤمتر صحافي »في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع شركائنا في أوكرانيا، وافقت 
على إمدادهم مبعدات عسكرية بقيمة 7,8 ماليني دوالر كندي 

.وأضاف »هذا األمر يأتي إستجابة  لطلب أوكرانيا، الفتاً الى أن »القصد من هذا الدعم من قبل 
كندا وشركاء آخرين هو ردع أي عدوان روسي آخر«.

إلى  أنشطتها  ونقل  كييف  في  مؤقتاً  إغالق سفارتها  أيام  منذ  كندا  أعلنت  أخر،  جانب  وعلي 
مكتب في لفيف غرب البالد »بسبب تدهور األوضاع، وكذلك نقل قسم من طاقمها العسكري 

املتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا.
وينتشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة »يونيفير« التي تهدف 

إلى املساهمة في تدريب القوات األوكرانية.
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القارة املفقودة - اتالنتسالقارة املفقودة - اتالنتس
احمليط  في  اسطورية  جزيرة   ATLANTIS اتالنتيكا  او  اتالنتيس     
األطلسي وكان اول من اشار اليها افالطون اذ قال أن بعض الكهنة 
املصريني ذكروا اجلزيرة اثناء حديث لهم مع صولون، فوصفوها بانها 
احمليط  في  واقعة  وهي  مجتمعتني  وليبيا  الصغرى  آسيا  من  اكبر 
وسبته.  طارق  جبل  بهما  ويقصدون  هرقل  عمودی  وراء  األطلسي 

آالف سنة فاكتسحت  بتسعة  اجلانب وجدت قبل مولد صولون  قوية مرهوبة  آتالنتیس ملكة  وكانت 
بجيوشها البالد احمليطة بالبحر األبيض املتوسط، ولم تصمد أمامها غير اثينا وبعد ان كانت اتالنتيس 
الدولة املثالية للعدل والرفاه االجتماعي ساد فيها الفساد فغمرها احمليط واصبحت اثراً بعد عني، ومن 
العسیر آن نقرر الى اي حد ميكننا أن نعتبر هذه األسطورة من اختراع افالطون والى أي مدى ترجع الى 
حقائق غير مدونة يؤمن كتاب القرون الوسطى بصحتها وهم مدينون بها الى اجلغرافيني العرب. وقد 
القارة املفقودة( موضوع حكايات عديدة في لغات مختلفة، وغدا الفردوس االرضى مرتبطاً   ( اصبحت 
حلركات  هدفاً  وجعلت  عشر،  واخلامس  عشر  الرابع  القرنني  خرائط  على  وظهرت  اتالنتيس،  بأسطورة 

استكشافية بحرية حتى القرن الثامن عشر.
   وقد ذكرت معاملها في )الياذة هوميروس( وحكيت حولها األساطير الشعبية التي شاعت بني جبل 
االنكليزية  البحرية  اخلرائط  في  مؤشرة   ۱۸5۳ سنة  حتى  وبقيت   HEBRIDES الهبريديس  وجزر  طارق 
كصخرة. وقامت في عصر النهضة محاوالت عدة لتفسير ظاهرة االتالنتیس بانها اميركا او اسكندنافيا 
أو جزر الكناري، وقد وجد علماء السالالت في سكانها اجداد الغواجنوز GUANCHOS والباسك وقدامي 
 Buffon وبوفون   ،MONTAIGNE مونتني  أمثال  من  املفكرين  اکابر  بعض  بوجودها  أمن  وقد  االيطاليني، 
وفولتير. ومن الطريف أن صحيفة التاميز اللندنية نشرت مقاالً في التاسع عشر من شباط فبراير سنة 

۱۹۰۹ حتت عنوان )القارة املفقودة( تزعم فيه آن جزيرة كريت ما هي اال بقايا األتالنتيس املفقودة.

كنيسة ال أحد يعلم لآلن كيف ومن بناها قبل ألف عام؟!كنيسة ال أحد يعلم لآلن كيف ومن بناها قبل ألف عام؟!
   من العجائب، كنيسة مساحتها 150 متراً مربعاً، هي األعلى بالعالم، 
مبنية منذ أكثر من 1000 عام فوق صخرة مرتفعة 40 متراً مثل العمود في 
قرية وسط جمهورية جورجيا، تبعد ۲۰۰ کیلومتر عن العاصمة تبليسي، 
في  أقبل  وإليها  األسود،  البحر  على  لتركيا  اجملاور  »القوقاز«  في  املطلة 
القرن التاسع، أو رمبا العاشر على األكثر، مجموعة من األفراد اعتزلوا فيها 
العالم، وبنوا الكنيسة.. أما من كانوا، وكيف بنوها وملاذا؟ فإن أحداً ال ميلك 

اجلواب لآلن.
   لقرون، أحاط الغموض املستمر مبا يسمونه Katskhi  pillar أو »عمود كاتسكي« وبالكنيسة املبنية 

فوقه بجورجيا، إلى درجة نسجوا عنه أساطير وحكايات.
   كانت القرية منسية حتى عام 1944 حتى قام فريق قاده الباحث اجلورجي »ألكسندر جابا ریدزه« )46 

سنة(، وكان برفقته فريق، بعض أفراده من املتسلقني للمرتفعات.
   حقق »ألكسندر جابا رید زه« وفريقه بالصخرة اجليرية وتاريخ الكنيسة املبنية فوقها، ووجدوا أن ما 
بناه اجملهولون فوقها كان ديراً من كنيستني، مت بناؤه في القرن التاسع أو العاشر  في زمن اشتهر مبمارسة 

الزهد الديني.
   وهناك من يذكر أن »مجمع كاتسكي« الكنسي، أقدم ما يعتقدون، ومت بناؤه بني القرن السادس إلى 

الثامن، أي قبل 1400 عام.

قصة اختيار ملكة جمال العالمقصة اختيار ملكة جمال العالم
   ظهرت فكرة اختيار ملكة جمال العالم في عام ۱۹5۱ عندما طلبت 
آنذاك  بريطانيا  مهرجان  على  املشرفة  لندن  في  الرسمية  الهيئات 
الدعاية  مبهمة  يقوم  ان  مورلي  دوغالس  اريك  اسمه  انكليزي  رجل  من 
جمال  ملكة  اختيار  فكرة  األخرى  اقتراحاته  بني  من  فاقترح  للمهرجان 

العالم كي يستقطب االنظار ويركزها على لندن في ذلك احلني .
   وعندما انتهى املهرجان تأسست شركة محدودة االسهم هي »شركة ملكة جمال العالم«، ومقرها في 

حي سوهو بلندن .
   يجب أن يتراواح عمر املشتركة في املباراة بني ۱۷ - 24 سنة كما يجب أن تكون عزباء ومتثل البلد الذي تنتمي 
اليه ويكون االختيار على اساس اجلمال والرشاقة واالنوثة ولطف الشخصية والصفات املميزة اجلذابة. وهكذا 
تدخل الفتاة معترك املباراة وهي ال متلك من السالح لالنتصار اال ما وهبها اهلل من جمال وفستان سهرة ومایو 
سباحة. ويأخذ فريق احمللفني ۷۰ دقيقة للوصول الى قرار بشأن التصفية األولى بعدها تخرج 60 فتاة من املباراة 

وتبقی ۱5 فقط . ثم جترى التصفية الثانية فتبقى خمس فتيات ويعلن اسماء الفائزات بالترتيب العكسي.
 JEM »وتقوم زوجة املستر مورلي واسمها جوليا بتنظيم جميع االعمال االدارية ولها شركة اسمها »جيم   

وهي األحرف األولى من اسمها الكامل.
   وعندما تفوز الفتاة بلقب ملكة جمال العالم تعطى ثالثة خيارات: األول: ان تأخذ جائزة مالية كبيرة وتعود من 
حيث اتت. والثاني: أن تدخل في عقد مقابل مبلغ كبير من املال ملدة سنة مع شركة »جيم«، فترسلها الشركة 
الى افتتاح املعارض واحلفالت والقيام بالدعاية خملتلف النشاطات التجارية والصناعية ويعطى الفائض لألعمال 

اخليرية. واخليار الثالث: ان تعمل على حسابها وتخصم الشركة %25 من الدخل لألعمال اخليرية.
الدعاية ألنفسهم  الواحد من اجل  اليوم  ألف جنيه في     وهناك شركات جتارية تدفع مللكة اجلمال حوالي 
وملنتوجاتهم. يقول املنظم لهذه احلفالت أن جناح الفكرة قائم على اساس ان كل شخص في العالم تقريباً 
يحب النظر الى املرأة اجلميلة وعملية االختيار هي عملية خلق شخصية مرموقة لم تكن مرموقة من قبل. 
والعبارة املميزة للمباراة هي »اجلمال مع الفائدة ». لهذا فان معظم ما جتمعه هذه احلفالت يوزع على األعمال 

اخليرية الى حد انه في السنة املاضية زاد ما تبرعت به شركة »جيم«، لألعمال اخليرية على 7 ماليني جنيه.
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-2

10
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40
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هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

اعداد : ادوارد يعقوب

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

شهدت األشهر القليلة في العام اجلديد اندفاع جنوني للمشتريني على شراء الشقق حتت االنشاء 
في قلب تورونتو بعد ان حتقق اجلميع من ندرة املعروض من العقارات املعاد بيعها في سوق تورونتو.
 ومازال املطلوب يفوق مبراحل املعروض من عقارات تورنتو ما يدفع األسعار الى التصاعد باستمرار 

وهذا السيناريو متكررا خالل العام والنصف املاضي. 
بعدما  بتورونتو  السكنية  الشقق  في  املستثمرين  قبل  من  متزايد  منو  الي  اإلحصاءات  وتشير 
في  االستثمار  ان  يوضح  باألسعار  ارتفاع  من  املنصرم  العام  في  حدث  ما  دراسة  من  لهم  تبني 
ذلك القطاع يحقق أحسن استثمار متاح مقارنة بأنواع االستثمار األخرى مثل البورصة والذهب 

وغيرها. 
خصوصا ان أسعار الفائدة على القروض العقارية مازالت منخفضة ما يشجعهم على االستفادة 
لالقتراض  املؤهلني  املستثمرين  أشجع  لذلك  البنكية(.  )القروض  البنوك  أموال  استغالل  من 

العقاري على شراء الشقق حتت االنشاء في تورونتو اآلن.

اقبال شديد اقبال شديد 

عل شراء الشقق حتت اإلنشاء بـــ«ترونتو«عل شراء الشقق حتت اإلنشاء بـــ«ترونتو«

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد 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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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   1٠٠ 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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كتب الباحثان بروس هوفمان وجاكوب وير في موقع 
»ذا هيل« إن الضرية التي وجهها الرئيس األمريكي 
مهمة  سوريا  في  »داعش«  لتنظيم  بايدن  جو 

ولكنها تؤكد حماقة مغادرة أفغانستان.
القرشي  إبراهيم  »القاعدة«  زعيم  مقتل  إن  وقاال 
أنه  على  بايدن  جو  إدارة  قدمته  املاضي،  اخلميس 
على  وقدرتها  ألمريكا  الطولى  اليد  على  »شهادة 
التخلص من التهديدات اإلرهابية في أي مكان في 

العالم«.
عندما  ذلك،  من  أبعد  إلى  املعقلني  بعض  وذهب 
أعلنوا أن الغارة هي دليل إيجابي على جناح خليط 
القدرات العسكرية واالستخباراتية، في حتييد  من 

اخلطر اإلرهابي وإبعاده عن أمريكا.
انتصاراً  يعتبر  القرشي  مقتل  أن  الكاتبان  ويرى 
مهماً إلدارة بادين التي ارتبط سجلها لألمن القومي 

أفغانستان وسيطرة احلوثيني على  بانسحابها من 
مع  والتوتر  الصواريخ  بإطالق  وتصعيدهم  اليمن 
قرار  صحة  تثبت  ال  العملية  هذه  لكن  روسيا. 
شن  على  القدرة  وال  أفغانستان  من  االنسحاب 
العملية  هذه  تكون  أن  ويجب  اجلو.  من  هجمات 
التي  اإلرهاب  مكافحة  قوات  قدرة  على  شهادة 
وجود  وتعاني من  تعمل في منطقة غير مستقرة 
يلغي  لن  العملية  في  والنجاح  إرهابية.  جماعة 
ال  حيث  أفغانستان  في  تنفيذها  صعوبة  حقيقة 
ما  وهو  األرض،  على  حضور  أي  لألمريكيني  يوجد 
يؤكد أهمية احلفاظ على أعداد وإن كانت قليلة من 

القوات في سوريا والعراق.

صحيفة »ايكونومست«:

دافع ال يُردع

    اندفع أستاذنا محاضراً عن البواعث التي حتفزنا 
على  يحضكم  الذي  »ما  وتساءل:  العمل،  على 
مواصلة جهودكم حتى حتقيق غاياتكم، وما الذي 
يدفعكم الى االقدام على االمور التي تبدو صعبة 

املنال؟«
   ثم استدار نحو احدى الطالبات، سائالً: »...وانت، 
في  الفراش  من  النهوض  على  يحملك  الذي  ما 

الصباح؟« 
   فأجابت الطالبة: »أمي«.

إجراءات   4 البريطانية،  ميرور  صحيفة  عرضت 
املثلى  الطاقة  مستويات  باستعادة  كفيلة 

للجسم.
النظام الغذائي

تلعب  »عمليا،  ماربر:  إيان  التغذية  معالج  يقول 
لذلك  الطاقة،  إنتاج  في  دوراً  مغذية  مادة  كل 
تناولها  يجب  التي  املغذيات  معرفة  يجب 
للحصول على الطاقة الكافية«، فصنع الطاقة 
املكان  هي  امليتوكوندريا  عناصر  لكن  معقد، 
التي  وهي  عنها،  احلديث  عند  للبداية  املناسب 
توجد في كل خلية باجلسم  وتلعب دورًا محوريًا 

في إنتاج الطاقة.
العناصر  من  كافية  كميات  على  وللحصول 
الزبادي  من  مالعق  بضع  إضافة  ميكن  الغذائية، 

اليوناني، والتوت األزرق إلى حبوب اإلفطار.
التمارين الرياضية

رفع  ميكنها  يومياً  الرياضية  التمارين  بعض 
حمل  متارين  من  فبمزيج  الطاقة،  مستويات 
األثقال والتمارين الهوائية مثل اجلري، أو الرقص، 

أو التنس، ميكن إنتاج أدينسون ثالثي الفوسفات 
امليتوكوندريا  عدد  زيادة  وميكن  امليتوكوندريا،  في 

بالتمرين.
جودة النوم

النوم هو أساس الطاقة في النهار، ووفق خبراء، 
النوم  إيقاع  يعطل  الليلي  االستيقاظ  فإن 
الطبيعي، يضعف االنتباه، واملزاج، أما النوم عالي 
اجلودة فيعني النوم طوال الليل مع استيقاظ مرة 

واحدة على األكثر.
السيطرة على التوتر

اإلجهاد جزء طبيعي من احلياة اليومية، وحسب 
الطاقة  يستنزف  املفرط  اإلجهاد  فإن  اخلبراء 

ويخلف التوتر.
للرياضة  اللجوء  ميكن  التوتر،  من  للتقليل 
العائلة  مع  متع  وقت  وقضاء  واالسترخاء 
املنتظمة  اإلجازات  إلى  إضافة  واألصدقاء، 

واحلصول على وقت كاٍف من الراحة.

ميرور البريطانية:

4 طرق إلعادة شحن اجلسم 
بالطاقة

موقع »ذا هيل«:

تقرير: تصفية القرشي 
تؤكد حماقة االنسحاب من 

أفغانستان

موقع »إن غادجيت«:

الدفع املباشر بهاتف »آي 
فون« قريباً

كشفت أبل ميزة »تاب تو باي« في آي فون، لقبول 
أبل،  وساعة  واحملمولة  بالهواتف  املدفوعات فقط 

دون حاجة إلى أجهزة دونغل أو أو أجهزة أخرى .
الربيع  في  فون  آي  في  امليزة  لتقدمي  أبل  وتخطط 
األخرى  والتطبيقات  املنصات  إن  وقالت  املقبل، 
ستأتي الحقاً في 2022، مع إصدار جتريبي لنظام 
الستخدام  الفرصة  املطورين  مينح  إس،  أو  آي 

تطبيق »تاب تو باي«.
وستكون التنقية متاحة في البداية في الواليات 
الدفع  بطاقات  مع  ستعمل  لكنها  املتحدة، 
وديسكفر،  إكسبرس،  أمريكان  من  الشائعة 
وماستر كارد، وفيزا. وستدعم متاجر أبل األمريكية 

امليزة اجلديدة في وقت الحق من هذا العام. 
بعدما  أبل، خاصة  تعتبر اخلطوة مفاجئة من  وال 
 ،2020 في  الكندية  موبيويف  شركة  اشترت 
لتحويل أجهزة آي فون إلى محطات دفع، وفق ما 

أورد موقع »إن غادجيت«.

العني اإلخبارية:

»أغلفة موازية« جتمع بني 
األفالم والكتب.. كيف 

حتولت إلى تريند؟

انتشرت  الكلمتني،  هاتني  حتت  موازية«  »أغلفة 
أو  أفالم  من  مشاهد  جتمع  التي  الصور،  مئات 

مسرحيات، مرفقة باسم كتاب.
بدأ األمر منذ أيام في ظل فعاليات معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، لكنه صار ضمن األكثر تداوال على 

تويتر اليوم.
الذي يجمع بني  الهاشتاج،  املئات مع ذلك  وشارك 
أو  أجنبية  أو  كانت  عربية  روايات،  أو  كتب  أسماء 
أو  لفيلم  شهير  مشهد  من  صورة  مع  مترجمة، 

مسلسل أو مسرحية.
من  وكثير  املثقفني،  بعض  فيه  شارك  أمر  وهو 
احلريصني على القراءة، معتبرين في األمر مساحة 
مبهجة، لنشر ثقافة القراءة، أو حتى إضفاء طابع 
كوميدي مختلف على بعض أسماء الكتب، لكن 

األمر ال يصل للسخرية.
مجموعة  نشر  قد  الفولي،  محمد  املترجم  كان 
فيسبوك،  على  الشخصية،  أغلفة على صفحته 
يكن  ولم  فشيئا.  شيئا  ذلك  بعد  األمر  انتشر  ثم 
الفولي يقصد أن يتحول األمر إلى »تريند« كل ما 
في األمر أنه أضفى طابعا فكاهيا باجلمع بني صورة 

تعبر عن مضمون أو محتوى عنوان كتاب معني.
أنفسهم،  الكتاب  بعض  صار  حتى  األمر  انتشر 
يقومون بنشر الصور التي يرسلها لهم املعجبون 
عن أعمالهم، كما يقوم بعضهم بتجربة األمر من 

تلقاء نفسه، دون ضيق من أحدهم أو غضب.
األجنبية،  لألفالم  ميتد  األمر  كان  فشيئا  وشيئا 
من  مشهد  أو  صورة  على  الفيلم  اسم  فيوضع 

فيلم عربي أو مصري، حتاكي اسم الفيلم.

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

من ذكريات تشرشل

ذكرياته  الراحل ونستون تشرشل من  البريطاني  السياسي  يروي  العواصف«،      في كتابه »وسط هذه 
وكان  ديفونشير.  دوق  مع  سياسياً  اجتماعاً  يحضر  كان  عندما   1904 عام  له  حصلت  واقعة  االنتخابية 

تشرشل یا فعاً ومقدرته اخلطابية في أول عهدها. فسأله الدوق: »أتشعر بالقلق؟«.
   - أجل.

   »املبدأ الذي أعتمده أني، كل مرة اواجه جمهوراً كبيراً، أجيل النظر اليه وأقول لنفسي بحزم: لم أبصر في 
حياتي قط مجموعة من اجملانني كهذه«.

مجلة »العالم الساخر«:

الزوج املسحور!
   قبل سنوات انهمكت وزوجي في مشروع كان يتطلب منا أن نعمل، الى حد بعيد، في االمسيات ونكون 

ُحّرين في االضاحي. فقررنا االفادة من هذا الوقت بتوزيع كراريس دعائية على منازل في اجلوار.
العمل ثم نلتقي مجدداً في الشارع بعد مرورنا على عدة  وأحيانا نفترق موّزعني     كنا عادة نسير معاً 
عمارات. ومع ذلك بدا ذات صباح أن واحدنا اضاع اآلخر. وبعدما انتظرت بعض الوقت في ركن من الشارع 

قررت ان اقتفي أثر زوجي باتباع توزيعات كراريسه.
   وبعدما استطلعت ما في داخل اربعة صناديق بريد او خمسة بدأ يراودني شعور بان احداً ما يراقبني. 

وتعزز لدي هذا الشعور عندما الحظت ان في الركن اجملاور شرطياً يراقب اعمالي على نحو بنّي منذ فترة.
   احسست باحلرج، فاقتربت منه وقلت بارتباك: »في الواقع يا حضرة الضابط انني ابحث عن زوجي«.

   فرفع الشرطي أحد حاجبيه، سائالً: »وهل من عادته أن يختبيء في صناديق البريد؟«!
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أونتاريو تنهي نظام إثبات التطعيم في أونتاريو تنهي نظام إثبات التطعيم في 
بداية مارس مع االلتزام بارتداء الكماماتبداية مارس مع االلتزام بارتداء الكمامات

السيدة  الصحة  وزيرة  مع  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  أعلن 
كريستني اليوت وكبير مسؤولي الصحة في املقاطعة عن قواعد 
جديدة لإلسراع في إعادة فتح االقتصاد في أونتاريو والذي سيبدأ 

في 17 فبراير وهذه اإلجراءات اجلديدة تتضمن االتي:
زيادة حدود التجمع االجتماعي إلى 50 فرد في الداخل و100 فرد في الهواء الطلق

على  احلصول  إثبات  تقدمي  تطلب  التي  العام  والنشاط  االجتماعي  النشاط  ذات  للمؤسسات  يسمح 
التطعيمات باستقبال أي عدد من األفراد داخليا ضمن قدرتها االستيعابية وهذا يعني املرافق التالية دور 
اللياقة  مرافق  وأيضا  للرقص،  مكان  بدون  ولكن  والشراب  الطعام  ومنشآت  والبارات  واملطاعم  السينما 
البدنية والرياضة الترفيهية بدون متفرجني وأماكن االجتماعات واملناسبات ومراكز املؤمترات والكازينوهات 

وقاعات البنجو وغيرها من مؤسسات األلعاب.
واحلفالت  واملسارح  الرياضية  الساحات  مثل  التطعيمات  من  التحقق  تختار  التي  للمؤسسات  يسمح 

املوسيقية باستقبال 50 % من القدرة االستيعابية للجلوس فيها.
أو  الطقوس  أو  الدينية  الشعائر  أو  اجلنازات  أو  الداخلية  الزفاف  حلفالت  االستيعابية  القدرة  حدود  زيادة 
االحتفاالت لعدد األشخاص الذين ميكنهم احلفاظ على مسافة مادية تبلغ مترين وإذا كانت مراسم الزواج 

أو الطقوس تتم في الهواء الطلق فليس هناك حد للقدرة االستيعابية أيضا.
بالنسبة ملراكز التسوق والبقالة والصيدليات ومتاجر التجزئة فينبغي احلفاظ على وجود مسافة مترين 

بني األفراد وعلى هذا يتوقف حدود القدرة االستيعابية لها.
أقنعة  املقاطعة يوم 1 مارس ولكن ستظل  التطعيمات سوف ينتهي من  إثبات  أن نظام  وقال دوج فورد 

الوجه قائمة.

باجير  ديفيد  السيد  بعث 
ملدرسة  املؤقت  املدير 
تورنتو  في  بارك  ليدبري 
أمور  أولياء  إلى  برسالة 
املدرسة  في  الطلبة 
معاد  حادث  عن  إلبالغهم 
للسامية وقع في املدرسة 

فكتب في رسالته يقول »إن أحد املدرسني شبه 
الصفراء  داود  جنمة  ارتداء  على  اليهود  إرغام 
الثانية  العاملية  احلرب  خالل  متييزهم  ليتم 
على  احلصول  إثبات  بوثيقة  )الهولوكوست( 
إيقافه عن  لقاح كوفيد 19، وإن هذا املدرس مت 
اآلن  وهو  األمر،  في  التحقيق  يتم  حتى  العمل 

يقوم مبهمة في منزله«.
»إن  قائال  للمدرسة  املؤقت  املدير  وأضاف 
وهي  مقبولة  وغير  مزعجة  املدرس  تعليقات 
كمدرسة  عنه  ندافع  وما  نحن  من  تعكس  ال 
ومجتمع، ويذكر أن عدد من املتظاهرين احملتجني 

اللقاحات  على  احلصول  على 
املاضي  العام  مبظاهرة  قاموا  قد 
النجوم  وارتدوا  الفال  جامعة  في 
في  اليهود  أرغم  التي   - الصفراء 
من  احملتلة  أوربا  دول  من  الكثير 
حتى  ارتدائها  على  النازيني  قبل 
وعزلهم  عليهم  التعرف  يسهل 
لقتلهم  االعتقال  معسكرات  إلى  لترحيلهم 

بشكل منهجي-.
هؤالء  كندا  في  اليهودي  اجملتمع  أدان  وقد 
املتظاهرين الرتدائهم جنمة داود الصفراء فقالوا 
»إن املتظاهرون قارنوا ما بني وثائق احلصول على 
من  يقللون  هم  وبهذا  داود  وجنمة  اللقاحات 
التاريخ املؤلم للهولوكوست وهذا  أهمية هذا 
أمر مؤسف ومزعج وغير دقيق تاريخيا، وهم ال 
الصفراء  النجوم  هذه  حقا  تعني  ماذا  يدركوا 
املناسب إلجراء مقارنات  الوقت  ليس هذا  وانه 

مع الهولوكوست«.

كندا تلغي اختبار »بي سي ار« للمسافرين امللقحني بشكل كامل قبل كندا تلغي اختبار »بي سي ار« للمسافرين امللقحني بشكل كامل قبل 
الوصول ألراضيهاالوصول ألراضيها

أيف  جان  الفيدرالي  الصحة  وزير  أعلن 
شرط  ستلغي  احلكومة  أن  عن  دوكلوس 
أخذ اختبار )بي سي ار( املكلف للمسافرين 
الذين مت تطعيمهم بالكامل قبل وصولهم 
ولكن  فبراير   28 يوم  من  اعتبارا  كندا،  إلى 
اليزال عليهم أخذ االختبار السريع االرخص 
املعتمد من قبل البلد القادمني منها ويتم 
اجراؤه قبل 24 ساعة من رحلتهم املقررة او 

من وصولهم إلى احلدود البرية.
جميع  على  يتعني  احلالي  الوقت  وفي 
املسافرين بصرف النظر عن حالة التطعيم 
لديهم تقدمي دليل على أخذ اختبار سلبي 
مثل اختبار )بي سي ار( في غضون 72 ساعة 
كندا،  إلى  ودخولهم  رحلتهم  موعد  من 
عشوائيا  املسافرين  اختبار  ايضا  يتم  وقد 
إلى احلجر  الوصول ولكن لن يضطروا  عند 
الصحي بعد اآلن في انتظار نتائج االختبار. 
توصياتها  من  احلكومة  خففت  وقد 
لغير  بالسفر  اآلن  لهم  وتسمح  للكنديني 

االمور االساسية ولكنها قالت إنه يتعني على الكنديني توخي احلذر عند السفر للخارج حيث ال 
يزال هناك خطرا من أن ميرضوا وتتقطع بهم السبل اثناء وجودهم في اخلارج، ويضطروا الي متديد 

رحلتهم او يجدوا أنفسهم في حاجة إلى مساعدة طبية إذا ثبت اصابتهم بكوفيد 19.
وبالنسبة لألطفال االقل من 12 عاما غير املطعمني فلن يكون عليهم االنتظار في العزل الذاتي 
او  لالختبار  يخضعوا  ولن  الصيفية،  اخمليمات  او  النهارية  الرعاية  او  املدرسة  إلى  الذهاب  قبل 
متطلبات أخرى، وسيظل على املسافرين غير املطعمني اخذ اختبار  كوفيد 19 عند وصولهم 
إلى كندا وااللتزام باحلجر الصحي ملدة 14 يوما، وقال وزير الصحة »إن هذه االجراءات املعلنة اليوم 
مؤقتة وسوف يتم تعديلها على أساس الوضع الصحي القومي، وقد أعلن وزير النقل عمر الغبرا 
عن انه سيتم فتح جميع املطارات الكندية الستقبال الرحالت الدولية اعتبارا من يوم 28 فبراير« .

مرشح لزعامة »احملافظني الفيدرالي«: مرشح لزعامة »احملافظني الفيدرالي«: 
فخور بسائقي الشاحنات وأقف معهمفخور بسائقي الشاحنات وأقف معهم

قال املرشح لزعامة حزب احملافظني الفيدرالي بيير بوليفير 
وانه يقف  احلرية(  )قافلة  الشاحنات  »أنه فخور بسائقي 
معهم، وقال إنهم وصلوا إلى نقطة االنهيار بعد عامان 
من جتاوز احلكومة الهائل لرئيس وزراء يهني ويحط من قدر 

أي شخص ال يوافقه على أسلوبه القاسي«.
وأضاف »لنكن صادقني اذا كان الكنديون يتعرضون لإلزعاج 
االحتجاجات  باي شكل من االشكال من هذه  يعانون  او 

)قافلة احلرية( فذلك الن ترودو جعل هذه االحتجاجات حتدث وبتعنته يجعلها تستمر، ويبدو أن ترودو وضع 
شرط اخذ اللقاحات على هؤالء السائقني ليدخلوا لكندا كاستراتيجية  لتقسيم الكنديني وتشويه صورة 
أقلية من الكنديني الغير مطعمني ملصلحته السياسية، وقد وضع نفسه في وضع سياسي مستحيل 
ولسوء احلظ فإن بقية البلد محتجزة كرهينة بسبب عدم رغيته لفعل الشيء الصحيح واالعتراف بانه 

كان مخطئ ويقوم برفع شرط احلصول على التطعيمات لسائقي الشاحنات ليدخلوا إلى كندا«.
هذا وقد دعت الزعيمة املؤقتة حلزب احملافظني السيدة كانديس بيرجن املتظاهرين في قافلة احلرية إلى هدم 
املتاريس والعودة إلى ديارهم، وكانت قد تعاطفت معهم في بداية االحتجاجات في أوتاوا ولكنها غيرت 
رأيها وطلبت منهم إنهاء احلصار وناشدتهم قائلة »إن الوقت حان لكي تزيلوا املتاريس وتتوقفوا عن اعمال 
التخريب وجتتمعوا معا، فقد تضرر االقتصاد الذي نريد إعادة فتحه، وتضرر املزارعون واملصنعون والشركات 
الصغيرة واالسر تعاني، وهذا ليس ما تريدون القيام به، ولقد جئتم حاملني رسالة ونحن سمعنا الرسالة 
وسيقف حزب احملافظني إلى جانبكم وإلى جانب كل الكنديني الذين يريدون العودة إلى احلياة الطبيعية، 

ولن نتوقف حتى تلغى االوامر الصحية املشددة«.
اجلدير بالذكر أن االحتجاجات واملظاهرات التي يقوم بها سائقي الشاحنات مستمرة منذ 21 يوما ولكن 
الشرطة بدأت في السيطرة على بعض املعابر احلدودية التي تربط بني كندا والواليات املتحدة في البرتا 

واونتاريو ومانيتوبا وفتحتها للعبور.

كندا تسحب قواتها من أوكرانيا مع تزايد املخاوف من الغزو الروسيكندا تسحب قواتها من أوكرانيا مع تزايد املخاوف من الغزو الروسي
أوتاوا: قام اجليش الكندي بنقل قواته من أوكرانيا إشارة الى أن الغزو الروسي بات وشيكا، وقالت وزارة 
الى  أوكرانيا في مهمة تدريبية مت نقلهم مؤقتا  الذين كانوا في  الكنديني  أن اجلنود  الكندي  الدفاع 

أماكن اخرى. ولم تذكر وزارة الدفاع الى أين ذهب هؤالء او كم عددهم ألسباب أمنية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع أن نقل القوات الكندية الى خارج أوكرانيا ال يشير إلى نهاية مهمة 

التدريب التي كانوا يقومون بها، وقالت وزيرة الدفاع أنيتا 
االوكراني  الشعب  بدعم  ملتزمة  تزال  ال  كندا  أن  أناند 
القوات  أمن  أن  وأضافت  االمنية  قواته  ومساعدة 
املسلحة الكندية هو أولوية قصوى وإن أعادة التمركز 

مؤقتا ستضمن سالمة االفراد الكنديني.
واحد  يوم  بعد  الكندية  القوات  نقل  عن  االعالن  ويأتي 
االوكرانية  العاصمة  في  الكندية  السفارة  اغالق  من 
مكتب  الي  الدبلوماسيني  املوظفني  ونقل  )كييف( 

مؤقت في اجلزء الغربي من البالد.
هذا وقد حشدت روسيا 100 الف جندي على حدودها مع 
أوكرانيا وتطالب بسلسلة من التنازالت من حلف الناتو 
رغبتها  روسيا  نفت  وقد  كندا،  يضم  الذي  العسكري 

في احلرب ولكن بسبب فشل احملادثات الدبلوماسية بني موسكو والغرب فان قادة الناتو يحذرون من 
نشوب صراع في أوكرانيا، هذا وقد سعي جسنت ترودو لطمأنة الرئيس االوكراني والتزم بفرض عقوبات 

اقتصادية على روسيا اذا قامت بغزو أوكرانيا .

إيقاف مدرس عن العمل بسبب مقارنته وثيقة التطعيم بـنجمة داود إيقاف مدرس عن العمل بسبب مقارنته وثيقة التطعيم بـنجمة داود 

أونتاريو متدد املوعد النهائي لتجديد أونتاريو متدد املوعد النهائي لتجديد 
البطاقات الصحيةالبطاقات الصحية

كريستني  السيدة  أونتاريو  مقاطعة  في  الصحة  وزيرة  قالت 
اليوت في بيان لها أن حكومة أونتاريو ستمدد املوعد النهائي 
وكانت  سبتمبر،   30 يوم  حتى  الصحية  البطاقات  لتجديد 
الوباء بانه ال يتعني على الناس  احلكومة قد أعلنت في بداية 

جتديد بطاقات اونتاريو الصحية ذات الصورة الشخصية التي انتهت صالحيتها بعد مارس 2020، 
ولكن احلكومة أعادت متطلبات التجديد بعد حتسن الوضع الصحي في املقاطعة.

سبتمبر   30 إلى  النهائي  املوعد  متديد  بعد  ولكن   ،2022 فبراير   28 هو  النهائي  املوعد  وكان 
سيمكن لسكان اونتاريو االستمرار في استخدام البطاقات الصحية منتهية الصالحية حتى 
املوعد النهائي اجلديد، ويبقي املوعد النهائي لتجديد رخص قيادة السيارات وملصقات ترخيص 

السيارات هو 28 فبراير.
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منمن جتارب األخريات جتارب األخريات
لتنظيف الرخاملتنظيف الرخام

ثم  خشنة،  بفرشاة  ويدعك  والصابون،  باملاء  يغسل     
يشطف مباء مضاف إليه ماء جافيل أو برمنجنات البوتاس، 

وإذا كانت هناك بقع مستعصية فتزال بالتربنتينا.
لتنظيف األحواض:

والصابون  الكربونات  فيه  مذاب  مباء  األحواض  تنظف     
وإذا  ساخن،  كحول  مع  منظف  مسحوق  من  مبزيج  أو 
أو  كانت هناك بقع تزال بعجينة من امللح الناعم واخلل 

مبسحوق منظف وسلك ناعم.

   هناك أناس يحاولون الهرب من واقعهم عن طريق 
اليقظة.  وأحالم  الكذب،  أو  التخيل  في  اإلفراط 
وقد يتمادى الشخص في أحالمه فال يستطيع أن 
يفصلها عن واقعه. فإذا كانت حالته املادية - مثالً 
- غير ميسرة تخيل أنه غني جداً ميلك الكثير من 
الكماليات. وهو يصدق نفسه حتى إنه ليوحي ملن 
حوله ومن ال يعرفونه أنه غني، فيصدقه احمليطون 
به، رغم أنه عكس احلقيقة. وهناك من لم ينجح 
في احلصول على عمل معني أو شهادة ما فيخشى 
فيكذب  باحلقيقة،  واجملتمع  حوله،  من  يواجه  أن 
الشهادات،  أعلى  على  حاصل  إنه  ويقول  عليهم 
وقد يتمادى في كذبه ويصدق أكاذيبه لدرجة يحس 

معها أنه ال يكذب! 
القلق  لصاحبه  يسبب  الكذب  من  النوع  وهذا     
زل  أو  خطأ  في  وقع  إذا  أمره  اكتشاف  من  خوفاً 
لسانه مبا يفضح أمره، ولذلك جتده يتجنب الناس 

وبخاصة الذين يعرفون حقيقته.
الكذب  من  النوع  هذا  إن  النفس  علماء  ويقول     
املقدرة  وعدم  اخلوف  عن  يعبر  اجلامح،  اخليال  أو 
الصديق  وجد  إذا  فمثالً  الواقع.  مواجهة  على 
نفسه وسط مجموعة من األصدقاء، يشعر أنهم 
يفوقونه في اإلمكانات املادية، فإنه يلجأ إلى سرد 
بل  املماثلة،  إمكاناته  عن  خياله  وحي  من  قصص 
صورة  في  يظهر  ال  حتى  إمكاناتهم  تفوق  والتي 
أقل منهم، وحتى ال يخسر صداقتهم. وهو يوحي 
إال  حتترم  ال  والناس  مظاهر«،  »احلياة  أن  لنفسه 

أن  حني  على  اخلاصة،  اإلمكانات  صاحب  أو  الغني، 
اخلالق  وضعها  عظيمة  إمكانات  لديه  إنسان  كل 
إمكاناته  إلمناء  مجهوده  وجه  وإذا  فيه،  سبحانه 
باحترام اجلميع  أو مواربة، حلظي  الذاتية دون كذب 
اخليالية  القصص  يلجأ الختالق  أن  دون  وتقديرهم، 
وارتكاب إثم الكذب وعصيان اهلل سبحانه ليعظم 

من شأن نفسه أمام اآلخرين.
إلى  أوالً  احلب  تقدم  أن  هو  العزيز،  قارئي  ودورك     
الشخص الذي تشعر أنه يكذب ليهرب من واقعه، 
ومتنحه الثقة في نفسه، وهو ما يفتقده إذ يشعر 
أشعره  أصدقائه.  فسيخسر  يكذب،  لم  إذا  أنه 
ال  وحتترمه،  حتبه  وبأنك  وثقتك،  وتقديرك  بحبك 
إلنه غني، أو ألنه متميز في التعليم، أو العمل، بل 
ألنه إنسان له قيمة في ذاته، وله مواهبه وقدراته 
هذه  عن  يرضى  وبأنه  بها.  اهلل  زوده  التي  وميزاته 
من  يعجبه  ال  ما  ويواجه  نفسه  ويقبل  املواهب 
يحقق  أن  ميكنه  منها  يهرب  أن  ودون  وأنه  ظروفه. 
العزمية  لديه  مادامت  منه،  وأكثر  بل  يتخيله  ما 

واإلصرار، واالتكال على اهلل.

قطعة  اجلينز  اجلاكت  إن   Instyle مجلة  قالت 
املرأة  ثياب  خزانة  في  عنها  غنى  ال  رئيسية 
يتسم  الذي  العصري،  طابعه  بفضل  العصرية 
إمكانيات  تنوع  عن  فضالً  والعمالنية،  باألناقة 

تنسيقه.
سروال  مع  بطبيعة  يتناغم  أنه  اجمللة  وأوضحت 
جينز، مشيرة إلى أنه ميكن احلصول على إطاللة 
هادئة بنسيق قطعتني بنفس اللون، بينما ميكن 
أكثر جرأة بتنسيق جاكت  احلصول على إطاللة 
جينز الفاحت مع سروال جينز داكن، خللق توليفة 

متباينة مثيرة. ي
الداكن  اللون  ذات  الكاملة  اجلينز  إطاللة  وتعد 
الذي  األنيق،  طابعها  بفضل  للعمل  مناسبة 

يتسم بالبساطة والهدوء.
ميكن احلصول على إطاللة متفردة بكسر قوالب 
أنيق  مسائي  فستان  مع  اجلامدة،  التنسيق 
وجتعل  جريء  بطابع  التوليفة  هذه  تتمتع  حيث 
النهارية  لألنشطة  مناسبا  املسائي  الفستان 
جينز  جاكت  اختيار  الغرض  لهذا  ويراعى  أيضاً. 
بدرجة أزرق متوسطة أو داكنة لتسليط األضواء 

على الفستان.
أيضا  ميكن  والرقة  باألنوثة  مفعمة  وإلطاللة 
»ميدي«،  الطول  متوسطة  تنورة  مع  تنسيقه 
واسعة  ذات قصة  أو  بليسيه  تنورة  سواء كانت 
 Slip بعض الشيء أو حريرية ذات قصة انسيابية

.Skirt

وإلى جانب القصات العادية يطل اجلاكت اجلينز 
.Oversized أيضاً بقصة أكبر من املقاس

وميكن  القامة،  طويلة  املوديل  هذا  ويناسب 
 Skinny تنسيقه مع سروال جينز بقصة ضيقة

خللق تباين مثير.
 Cropped قصيرة  بقصة  أيضاً  اجلاكت  ويطل 

تنتهي »فوق الوسط بقليل«.
ويغازل هذا املوديل قصيرة القامة في املقام األول، 
ميكن  بينما  بصرياً،  القوام  إطالة  على  فيعمل 
مراعاة  مع  املوديل  هذا  ارتداء  القامة  لطويلة 
 High عال  بوسط  جينز  سروال  مع  تنسيقه 

.Waist
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ماء الورد لنضارة وجهكماء الورد لنضارة وجهك
على  للحفاظ     
فترة  أطول  االنتعاش 
وجهك  اغسلي  مكنة؛ 
والصابون  باملاء  جيداً 
امسحيه  جتفيفه  وبعد 
الورد،  مباء  مبللة  بقطنة 

وجهك  واتركي  دقيقتني،  ملدة  دائرية  بطريقة 
يجف تلقائياً.

الورد  ماء  باستعمال  يومياً  تقومي  أن  ميكنك     
أو عملك فهو مفيد  دراستك  ذهابك ملكان  قبل 
للبشرة، ومينحها حيوية وانتعاشاً، وبخاصة في 

فصل الصيف.

نصائح لتنسيق اجلاكت اجلينزنصائح لتنسيق اجلاكت اجلينز

كيف تواجه واقعك؟! كيف تواجه واقعك؟! 
اصنعيه بنفسك! األومليت باجلنباصنعيه بنفسك! األومليت باجلنب

املقادير:
لنب  كوب  نصف   – احلجم  كبيرة  بيضات   6    
حليب )طازج أو محلول اللنب اخملفف مباء( - قالب 
 - ملح   - مثالً(  )كيري  الطري  اجلنب  من  قالبان  أو 

فلفل اسود ناعم - ملعقة سمن.
الطريقة:

   يخفق البيض جيداً ثم يضاف إليه بعض امللح 
احلليب  اللنب  يضاف  ثم  الذوق  حسب  والفلفل 

ويستمر اخلفق.
   يسخن السمن في الوعاء اخلاص )کسرولة من 
ألومنيوم  أو كسرولة  الثقيل السميك(  التيفال 
السابق.  البيض  خليط  يصب  ثم  سميكة. 
القالبان( باستخدام  )أو  ويوزع بخفة قالب اجلنب 
السكني. تكون النار هادئة جداً ال يقلب القرص 
وبعد  يقلب،  ثم  يثني طرفاه  وامنا  وهو مستدير؛ 
يوضع في  ثم  متاماً.  يكون قد نضج  دقائق  بضع 

صحن التقدمي ويقطع قطعاً مناسبة.

التقدمي:
فاصوليا  أو  بازالء  ومعه  ًجداً  ساخنا  يقدم     
خضراء سوتيه وجزر مطهو سوتيه أيضاً )البازالء 
نصف کیلو جرام واجلزر نصف كيلو جرام مثالً(. 
تكفي  واخلضر  البيض  قرص  من  الكمية  هذه 
ثالثة أشخاص. وهي وجبة شهية للغذاء في دول 

الغرب وللعشاء أو الغداء في بالدنا العربية

أنسب طريقة للعناية باجللد أنسب طريقة للعناية باجللد 
االصطناعياالصطناعي

قالت خبيرة املوضة األملانية يوهانا فوس إن العناية 
وحتافظ  تُطيل عمره  االصطناعي  باجللد  السليمة 

على متانته ورونقه.
والعناية  التنظيف  رغوة  باستخدام  فوس  وأوصت 
اجللد  مرونة  على  لتحافظ  الدهون،  من  اخلالية 

االصطناعي وحتميه من الشحوب.
ناعمة  فرشاة  استخدام  يجب  البداية،  وفي 
واستخدام  اصطناعي،  اجللد  حذاء  لتنظيف 
السيارة  مقاعد  لتنظيف  الكهربائية  املكنسة 
وقطع األثاث، ثم مسح اجللد بقماش رطب وليس 

مبلالً ثم تركه يجف جيداً.



Saturday, February 19, 2022 - Issue 205السبت 19 فبراير ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد اخلامس بعد املئتان تقـــــــارير1111

ال نستطيع االنتظار.. ال نستطيع االنتظار.. 
إثيوبياإثيوبيا تواصل  تواصل 

االستفزاز بشأن أزمة سد االستفزاز بشأن أزمة سد 
النهضةالنهضة

استفزازها  تواصل  إثيوبيا  تزال  ال 
دعا  بعدما  النهضة،  أزمة سد  بشأن 

وزير الدولة للشؤون اخلارجية رضوان حسني مصر والسودان لعدم التمسك مبوقفهما بشأن القضية، 
مشيرا إلى أن »اإلثيوبيني ال يستطيعون االنتظار إلى ما ال نهاية”.

وقال وزير الدولة اإلثيوبي للشؤون اخلارجية السفير رضوان : »إنه ينبغي على مصر أن تشجع بالده 
على االنتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، ألنه »حتى إذا حدث جفاف غًدا أو بعد عدة سنوات فعلينا 

أن تتعاون معا في استغالل مواردنا”.
البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم  أبلغت السودان أنها مستعدة لتبادل  إثيوبيا  وأضاف حسني أن 

على أمن سدودهم األصغر، لكن موقفهم اآلن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانني.
وأشار إلى أنه على مصر والسودان عدم التمسك مبوقفهما، ألن اإلثيوبيني ال يستطيعون االنتظار إلى 

ما ال نهاية، ويتوقعون الضوء األخضر الستخدام مواردهم.
وزعم أن إثيوبيا قدمت املزيد من الفرص ملصر والسودان لالستفادة من السد، لكن مت تقديره بشكل 

خاطئ.
وأدعى أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذئ شان لدول املصب. وأن السد 

هو مشروع للتعاون والتكامل اإلقليمي وليس قضية مشاحنات.

ابنة »القمني« تصد هجوما علىابنة »القمني« تصد هجوما على والدها.. وعبارة على قبره تثير  والدها.. وعبارة على قبره تثير 
التساؤالتالتساؤالت

علقت سلوى سيد القمني، ابنة املفكر الراحل سيد القمني، على تصريحات الداعية عبداهلل رشدي 
عن والدها بأنه »اشترى دنيته وباع أخرته”.

وقالت: »سيد القمني اشترى الناس كلها واشترى بلده.. أنتوا اللي بعتوها وبتاجروا بالدين، وتابعت: 
سيد القمني عاش عمره بضمير وذمة وكعبه أشرف وأعلى منكم أنت واحلويني وكل اللي بيتجاروا 

بالدين”.
وأكدت سلوى، أن »والدها لم يأخذ أي مقابل مادي مقابل احلوارات التلفزيونية أو الندوات التي يذهب 
إليها، وحني سألته عن السبب وراء ذلك قال لها إن كلمته هي شرفه وأنهم مستورين ال يحتاجون 

لهذا املقابل املادي”.
وأشارت ابنة الراحل سيد القمني، إلى أنها هي من عاشت معه خالل فترة مرضه األخيرة، مردفة: 
»أنا اللي شوفت معاناته وعشت معاه مرضه، احلمدهلل أنه مات مستور لو كان احتاج حلد فيكم كنا 

شوفنا وحاشة أكتر من كدة، أبويا مات مستور، ورأسه مرفوع وكعبه عالي«.
حسابها  على  القمني،  سيد  واملفكر  الكاتب  كرمية  إيزيس  نشرتها  صورة  أثارت  ذاته،  السياق  وفي 
الرسمي في موقع التواصل االجتماعى »فيس بوك«، لقبر والدها الكثير من التساؤالت بعد اجلدل 

الذي أثير مؤخرا حول دفنه سرا.
وتبدو املقبرة مشيدة عام 2015 مكتوب عليه قول مأثور »إن الذين ماتوا قد جنوا من احلياة بأعجوبة«، 
حيث أثارت العبارة اجلدل في مصر ألنه من املعروف أن تكتب آيات قرآنية بدال من هذه األقوال املأثورة.

وبالبحث تبني أن هذه املقولة خاصة بالشاعر الفلسطيني محمود درويش، وفضل القمني كتابتها 
على قبره بدال من اآليات القرآنية.

وكان الدكتور خالد منتصر أعلن عن وفاة املفكر سيد القمني، عن عمر يناهز 74 عاما، كاتبا عبر 
تويتر: وداعا سيد القمني.

وسيد القمني من مواليد 13 مارس عام 1947 مبدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وهو باحث 
التيار  أثارت اجلدل، ما دفع البعض من  التي  التاريخ اإلسالمي، له العديد من الكتابات واألفكار  في 

اإلسالمي لوصفه بـ املرتد.

حدث تاريخي.. أوُل حدث تاريخي.. أوُل 
قاٍض قبطي يترأس قاٍض قبطي يترأس 
احملكمة الدستورية احملكمة الدستورية 

العليا فيالعليا في مصر مصر
عبد  الرئيس  عني  تاريخي،  حدث  في 
بولس  املستشار  السيسي،  الفتاح 
للمحكمة  رئيسا  إسكندر،  فهمي 

الدستورية العليا بدرجة وزير، ويتسلم مهام عمله بعد أداء اليمني.
بولس، الذي عني بالنيابة العامة 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا باالستئناف عام 

1997 ثم رئيسا باالستئناف حتى عام 2001، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
بولس، الذي يعد أول قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية، عني نائبا لرئيس احملكمة الدستورية العليا 
عام 2010 ثم خرج من تشكيلها مبوجب دستور 2012 عائدا كرئيس حملكمة استئناف القاهرة، ثم 

أعيد تعيينه نائبا لرئيس احملكمة الدستورية العليا عام 2014.
السابق  في  وعمل  واألبحاث،  املؤلفات  من  العديد  لديه  اجلديد،  العليا  الدستورية  احملكمة  رئيس 
مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية املالية واإلدارية، ورئيسا حملكمتي جنوب 

القاهرة وحلوان االبتدائيتني.
وفي احملكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من األحكام املهمة والتاريخية، وأشرف على 

األمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
وسبق القرار صدور آخر جمهوري حمل رقم 50 لسنة 2022، بإحالة املستشار سعيد مرعي عمرو، 
إلى املعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية املتبقية له حتى سن السبعني كمدة خدمة استثنائية.

ألول مرة.. تعيني مسؤول إسرائيلي ألول مرة.. تعيني مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بالبحرينفي منصب رسمي بالبحرين
تاريخي  تعيني  عن  اإلعالن  مت  تاريخي،  حدث  في 
غير مسبوق على مستوى دولة اسرائيل، ملسؤول 
رفيع في اجليش في منصب رسمي في البحرين.

وتابع املوقع اإلسرائيلي أن ضابطا بحريا سيتوجه 
إلى البحرين في األسابيع القادمة.

ومت االتفاق على هذه اخلطوة خالل زيارة وزير جيش 
اسرائيل بيني جانتس للدولة اخلليجية األسبوع 
أول  الضابط  هذا  يصبح  اخلطوة  وبهذه  املاضي. 

ضابط إسرائيلي يعني بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.
ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون االستثنائي بني إسرائيل ودول اخلليج زخما جديدا في املستقبل 

القريب.
وقال املتحدث باسم جيش اسرائيل إن »اجليش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع 

دول املنطقة. وقبل هذا، لم يتم االتفاق على وضع ضابط في اجليش اإلسرائيلي في دولة أخرى”.

ساعة بني بايدن وبوتني.. تفاصيل مكاملة »التحذير األخيرساعة بني بايدن وبوتني.. تفاصيل مكاملة »التحذير األخير””
فالدميير  الروسي  نظيره  بايدن  جو  االميركي  الرئيس  حّذر 
بوتن خالل مكاملة هاتفية، من أن الواليات املتحدة »سترد 
إذا  روسيا«  على  وفورية  باهظة  تكاليف  وتفرض  بحزم 
غزت أوكرانيا. وبدأ الرئيسان األميركي جو بايدن والروسي 
مبتابعة  حتظى  التي  الهاتفية  مكاملتهما  بوتن  فالدميير 
وثيقة بشأن أوكرانيا، في حني حذرت الواليات املتحدة من 

أن غزو روسيا جلارتها رمبا يكون وشيكا.
 املكاملة، التي قد تكون األخيرة قبل غزو روسيا ألوكرانيا، 

بدأت الساعة 11:04 بتوقيت شرق الواليات املتحدة. وكان مسؤولون أميركيون حذروا مجددا من أن 
استعدادات روسيا لشن هجوم جوي وبري وبحري بالقرب من أوكرانيا وصلت إلى نقطة متكنها من 
القيام بالغزو في غضون وقت قصير. وورد في حتذير سفر صدر عن وزارة اخلارجية األمريكية السبت أن 
معظم املوظفني األمريكيني في سفارة كييف تلقوا األوامر باملغادرة، وأن على املواطنني األمريكيني 
اآلخرين مغادرة البالد على الفور أيضا. وأراد بوتن تأخير إجراء املكاملة الهاتفية، إال أن بايدن ضغط من 
أجل إجرائها في وقت أقرب، إذ التقطت االستخبارات األمريكية ما قال البيت األبيض إنها مؤشرات 
متزايدة على أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبا. وبحسب البيت األبيض، شدد بايدن على أنه »فيما تبقى 
الواليات املتحدة مستعدة للجوء الى الدبلوماسية، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا، نحن 
مستعدون في الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى”. وتطرق بايدن لتصعيد احلشد العسكري لروسيا 
على احلدود األوكرانية. وقد أوضح بايدن أنه في حال توغلت روسيا مجددا في أوكرانيا فإن الواليات 

املتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم ويفرضون عليها عقوبات فورية ومؤملة.
وجدد الرئيس بايدن التأكيد أن أي غزو روسيا مجددا ألوكرانيا ستنجم عنه معاناة إنسانية واسعة 
النطاق، وتسيء ملقام روسيا. وأشار البيت األبيض إلى أن بايدن أبلغ بوتن بأنه إذا غزت روسيا أوكرانيا 
في  أساسيا«  »تغيير  ال  أن  أميركي  أعلن مسؤول  ناحيته،  ومن  وسريع”.  »حاسم  رد  هناك  سيكون 
املوقف بعد مكاملة بايدن وبوتن. وصرح املسؤول للصحفيني طالبا عدم كشف هويته أن املشاورات 
كانت »احترافية وعميقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل. لم يحصل تغيير جوهري في الديناميات 

املستمرة منذ أسابيع”. 
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مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز« 
يقدمون خالص العزاء

للزميلة األستاذة / نسرين عيسي
في إنتقال 

زوج أختها األستاذ / محمد طلب 
اثر حادث أليم

خالص الدعاء بالرحمة واملغفرة للفقيد
وعزاء جلميع االهل واحملبني في كندا و مصر

االطباء واملطارات يدعون احلكومة إلنهاء االطباء واملطارات يدعون احلكومة إلنهاء 
متطلبات اختبار كورونا للمسافرينمتطلبات اختبار كورونا للمسافرين

ملطالبة  االطباء  من  مجموعة  إلى  والسياحة  للسفر  الكندية  املستديرة  املائدة  منظمة  انضمت 
احلكومة الفيدرالية بإنهاء جميع متطلبات اختبار كوفيد 19 للمسافرين.

في  القواعد  مع  تتفق  وال  الزمن  عليها  عفا  احلالية  السفر  قواعد  إن  لها  بيان  في  املنظمة  وقالت 
الدول األخرى التي الغت اجراءات االختبار االلزامي لكوفيد 19 مبا في ذلك اململكة املتحدة وسويسرا 

والدمنارك.
»إن  املعدية في مستشفى سانت جوزيف في هاميلتون  االمراض  زين شاجال طبيب  الدكتور  وقال 
التركيز على املسافرين ألخذ اختبار كوفيد 19 ليس له إي معنى، فان هذه القواعد الصحية التي 
انتشار  نتيجة  هي  االصابات  جميع  من   %99 الن  لها،  معنى  ال  البالد  عن  الفيروس  إلبعاد  صممت 

الفيروس في اجملتمعات احمللية.
تطعيمهم  مت  الذين  دوليا  للمسافرين  االيجابية  احلاالت  معدل  ان  الكندية  الصحة  وكالة  وقالت 
بالكامل والذين يدخلون كندا جوا بلغ في املتوسط 7،87% في االسابيع الثالثة االولى من شهر يناير 

املاضي.
الرئيسة املؤقتة جمللس املطارات الكندية في بيان صحفي »ان املطارات الكندية تنضم الى  وقالت 
منظمة املائدة املستديرة الكندية للسفر والسياحة في دعوة احلكومة الفيدرالية الى وضع خطة 
ذات جدول زمني واضح إلزالة القيود املفروضة على السفر مبا في ذلك الغاء كافة متطلبات االختبار 

والعزل ونصائح السفر الشاملة.
وقالت ان املطارات الكندية خسرت 6 مليارات دوالر من االيرادات وتراكمت عليها ديون بقيمة  3 مليار 
دوالر، منذ بدء الوباء وإلى أن ترفع القيود وتفتح جميع املطارات ابوابها ستستمر هذه التكاليف في 

االرتفاع ما يعرض قدرتنا التنافسية والتواصلية في املستقبل للخطر .

ترودو يلجأ إلى قانون الطوارئ لقمع ترودو يلجأ إلى قانون الطوارئ لقمع 

االحتجاجات على اللقاحاتاالحتجاجات على اللقاحات

خطوة  الكندي  الوزراء  رئيس  اتخذ 
الطوارئ،  قانون  بتفعيل  مسبوقة  غير 
اللقاح.  فرض  ضّد  احملتجني  لقمع 
اإلجراءات  نطاق  إن  ترودو  جاسنت  وقال 
»معقوالً  و  زمنيا«  »محدودا  سيكون 
اجليش.  انتشار  يشهد  ولن  ومتناسباً«، 
املصارف  تستطيع  التدابير،  ومبوجب 
على عالقة  أي شخص  جتميد حسابات 

العابرين  الشاحنات  سائقي  إللزام  رفضاً  االحتجاجات  وانطلقت  قضائي.  أمر  دون  باالحتجاجات، 
للحدود األمريكية - الكندية، باحلصول على اللقاح أو احلجر ألسبوع عند العودة. لكنها تصاعدت 
وحتّولت إلى حتّد أوسع ضد جميع التدابير الصحية املتعلقة بفيروس كورونا. وال يزال املئات يتظاهرون 

في العاصمة الكندية.

واشنطن حتث كندا على استخدام »السلطات الفيدرالية« واشنطن حتث كندا على استخدام »السلطات الفيدرالية« 
ملواجهة عرقلة احملتجني ضد قيود كوروناملواجهة عرقلة احملتجني ضد قيود كورونا

أفاد مسؤولون في البيت األبيض أن إدارة بالدهم دعت كندا إلى استخدام »السلطات الفيدرالية« 
اإلجراءات  البلدين ضد  الذي يتسبب به سائقو شاحنات يحتجون على حدود  اإلغالق  رفع  من أجل 
تقدمي  عرضت  األمريكية  اإلدارة  أن  إلى  املسؤولون  وأشار  كورونا.  فيروس  بوباء  املتعلقة  الصحية 
تشلها  التي  أوتاوا  الفدرالية  العاصمة  إلى شوارع  وإضافة  الداخلي.  األمن  وزارة  عبر  »دعم كامل« 
االحتجاجات املناهضة لإلجراءات الصحية منذ نهاية يناير املاضي، يريد سائقو الشاحنات وأنصارهم 

ضرب االقتصاد عبر شل بعض طرق التجارة األساسية.
وفاقم إغالق جسر »أمباسادور« األساسي على احلدود مع الواليات املتحدة منذ أيام حدة التوتر.

وأعلن البيت األبيض أن عددا من الوزراء وكبار املستشارين األمريكيني في مجال األمن الداخلي والنقل 
هم على اتصال منتظم مع نظرائهم الكنديني، مؤكدا أن إدارة بايدن »مستنفرة على مدار 24 ساعة 

في اليوم لوضع حد سريعا« ألزمة تُعطل الصناعة األمريكية.
وأكد البيت األبيض أنه مت حتذيره من »قافلة حرية« في واشنطن ستنظم في بداية مارس، مؤكدا 
»اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لضمان أن هذه القافلة لن تُعطل التجارة أو املواصالت ولن تؤثر على 

عمل احلكومة الفدرالية وقوات إنفاذ القانون واإلغاثة«.
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ما يوصف  اجلدل في مصر حيال قضية  يُثار  مجددا 
قانون  في  عليها  األديان« املنصوص  »ازدراء  بـــــــ 
سرى  والتي  توظيفها،  وطريقة  املصري،  العقوبات 
كثيرون أنها مبثابة »حصان طروادة« يتم استخدامها 
وذلك  الشهرة،  عن  للبحث  أو  الفكر  حرية  ضد 
بحق احملامي  سنوات   5 بالسجن  حكم  صدور  مع 
األديان،  بـ«ازدراء  ماهر بتهمة  عبده  أحمد  والناشط 

وفقا لهذه املادة املثيرة للجدل.
فقد قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، 
بحجز احلكم على احملامي أحمد عبده ماهر جللسة 
الفتنة  وإثارة  األديان  بازدراء  اتهامه  في  فبراير،   21

الطائفية.
التصديق على أحكام  في وقت سابق؛ قررت مكتب 
على  الصادر  احلكم  إلغاء  طوارئ؛  الدولة  أمن 
املستشار أحمد عبده ماهر، بالسجن ملدة 5 سنوات، 

وإعادة محاكمته يوم 7 فبراير أمام دائرة جديدة.
بعض الدعاة اجملددين في القرن العشرين وكيف كتم 

أفواههم األزهر
على عبد الرازق... 1925

الرازق كتاب«  الشيخ على عبد  في عام 1925 أصدر 
يدعو  أنه  البعض  يرى  »الذي  احلكم  وأصول  اإلسالم 
البعض  يرى  بينما  السياسة،  عن  الدين  فصل  إلى 
وجود  عدم  الدين  وصحيح  بالشرع  أثبت  أنه  اآلخر 
ترك  بل  للدولة في اإلسالم،  دليل على شكل معنّي 
هيكل  إقامة  في  للمسلمني  كتابه  في  احلرية  اهلل 
الكلية  املقاصد  بتحقيق  تلتزم  أن  على  الدولة، 
للشريعة، والكتاب أثار ضجة بسبب آرائه في موقف 

اإلسالم من اخلالفة
للعلمانية وفصل  يدعو  الشيخ  أّن  املعارضون  اعتبر 
على  للرد  منهم  عدد  وتصّدى  السياسة،  عن  الدين 
كتابه  في  حسني،  اخلضر  محمد  كالشيخ  الكتاب، 
والعالم  احلكم«،  وأصول  اإلسالم  كتاب  »نقض 
التونسي الطاهر بن عاشور، في كتابه »نقد علمي 
»محمد  والشيخ  احلكم«،  وأصول  اإلسالم  لكتاب 
بخيت املطيعي«، في كتاب »حقيقة اإلسالم وأصول 

احلكم«.
لم يتوقف األمر عند تأليف الكتب والردود العلمية، 
هيئة  لتأسيس  األزهر  علماء  بادر  أن  إلى  تطّور  وإمنا 
في  العلماء  »كبار  هيئة  باسم  حملاكمته،  علمية 
أغسطس   12 األربعاء  يوم  في  وبالفعل،  األزهر«؛ 

عام1925
األزهر،  من  الرازق  عبد  الشيخ  فصل  الهيئة  وقررت 
»زمرة  من  وإخراجه  العاملية،  شهادة  من  وجتريده 
في  مبا  ديني،  منصب  أي  تولي  من  ومنعه  العلماء«، 
قرار  عن  فضالً  القضاء،  في  مهنته  من  فصله  ذلك 

مصادرة الكتاب ومنع تداوله.
 عبد املتعال الصعيدي... 1938

ورؤية  قراءة  الصعيدي  املتعال  عبد  الشيخ  قّدم 
مستنيرتني للكثير من القضايا الفقهية والشرعية، 
متبّنياً روح اجملّدد اإلصالحي للخطاب الديني، بعدما 
التقليد  غياهب  في  األزهرية  املدرسة  سقطت 
ومعادية  والتراث،  اخللف  ملعطيات  منحازًة  واجلمود، 
اجلمود  دعاة  مع  معركته  وأكمل  االجتهاد  ملساعي 
مع  معاناته  عن  فضالً  والفكري،  الديني  والغلّو 
األزهر،  من  فصله  ومحاولة  الّتفتيش،  محاكم 
يُستتاب  كما  باالستتابة  ومطالبته  علناً،  وتكفيره 
من  الكثير  في  األزهري  اإلجماع  رفض  حيث  املرتد، 

القضايا الفقهية واخلالفية
قّدم عبد املتعال الصعيدي، عام 1937 على صفحات 
اجتهاداً  البحثية،  للدراسة  وفقا  السياسة،  مجلة 
بأن  الصعيدي  وأفتى  احلدود؛  مسألة  في  ميزاً 
في  الصعيدي  وانتهى  فريضة،  وليس  عادة  احلجاب 

أن يكون  مخطوطته »في ميدان االجتهاد«، بوجوب 
الطالق مكتوباً وليس شفوياً، وينبغي أن يكون عليه 
إلى  وذهب  الزواج،  عقد  في  احلال  هي  كما  شهود، 
وعلى  اجتماعية،  مفسدة  أصبح  الزوجات  تعّدد  أن 

احلاكم حترميه
كان من الطبيعي أن يُّتهم الشيخ الصعيدي ويعاَقب 
من جانب املتكلمني التقليديني، الذين انتفضوا ضد 
تناول  في  اجلامدة،  مدرستهم  على  حفاظاً  أبحاثه 
القضايا التشريعية وعالقتها املتصلة مبناحي احلياة 
في  محاكمة  له  فعقدوا  والسياسية،  االجتماعية 
ثالثينات القرن املاضي، تشكلت من كبار علماء األزهر 
من  )القريب  اللبان  اجمليد  عبد  الشيخ  من  الشريف 
الشناوي،  مأمون  محمد  والشيخ  اإلخوان(،  جماعة 
الفحام؛  اللطيف  عبد  محمد  الشيخ  ورئاسة 
أن  وطلب  الصعيدي،  الشيخ  اللبان  الشيخ  فكّفر 

الفحام  الشيخ  ورأى  املرتد،  يُستتاب  كما  يُستتاب 
التخفيف  أراد  وأّنه  العقوبة،  هذه  يستحق  ال  أّنه 
على الناس، ورأى الشيخ الشناوي أن يُنقل من كونه 
املعاهد  إلى قسم  العربية،  اللغة  في كلية  مدّرساً 
األزهرية في طنطا، ووقف ترقيته ملدة خمسة أعوام.

 املبادرة املصرية للحقوق الشخصية تدين محاكمات 
اصحاب الفكر والتجديد

ومن جانبه ادانت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
العقوبة،  بأقصى  احلكم على املستشار عبده ماهر 
محذرة من أن احلكم عليه استمرار لنهج متكرر من 
للمدونني  القضائية  واحملاكمات  األمنية  املالحقات 
اخملالفة  الدينية  آرائهم  عن  يُعبرون  الذين  والباحثني 
مجموعة  بينهم  ومن  السائدة،  الدينية  للتوجهات 
للتراث  الناقدة  الدينية  اآلراء  وأصحاب  الباحثني  من 
والذين  الديني  الفكر  بتجديد  واملطالبة  اإلسالمي 
بعد  كتاباتهم  نشر  على  أقدموا  أنهم  أعلنوا 
جتديد  حول  املتكررة  اجلمهورية  رئيس  تصريحات 

اخلطاب الديني.
الدولة طوارئ منذ  أمن  تولت محكمة  البيان:  وتابع 
بتهمة  النقيب  نبيل  احملامي  أكتوبر 2020 محاكمة 
للتراث  الناقدة  آرائه  بسبب  اإلسالمي  الدين  ازدراء 
ظهوره  أثناء  الشائعة،  التدين  وأمناط  اإلسالمي 
على  كتاباته  وفي  التليفزيونية  البرامج  بعض  في 
االجتماعي.  التواصل  مبواقع  الشخصية  حساباته 
اتهام  في  الدولة  أمن  نيابة  استندت  البيان:  وزاد 
البحوث  مجمع  من  خطاب  إلى  أيًضا  النقيب 
ازدراء  جلرمية  املتهم  ارتكاب  يؤيد  باألزهر  اإلسالمية 

األديان.
مالحقة  لوقف  العاجل  بالتدخل  املبادرة  وطالبت 
ووقف  السائد،  عن  اخملتلفة  الدينية  اآلراء  أصحاب 
محاكمات “ازدراء األديان” وفق املادة 98 )و( من قانون 
أصحاب  وإدانة  اتهام  وفقها  يتم  التي  العقوبات 
طيف واسع من األفكار واملعتقدات بدًءا من املذاهب 
اإلسالمية اخملتلفة عن املذهب السني – مثل املنتمني 
أو  القرآني  الفكر  مدرسة  أو  الشيعي  املذهب  إلى 
النقدية  اآلراء  أصحاب  حتى  أو   – األحمدي  املذهب 
إلى  السني، وصواًل  املذهب  داخل  الديني من  للتراث 

مالحقة أصحاب األفكار اإلحلادية أو الالدينية. 

حتقير...  أو  ازدراء  هو  الديني  للفكر  انتقاد  كل   هل 
وماهية التجديد التى ينادي بها الرئيس

بعده  ومن  للمحاكمة  حسني«  »طه  ُقدم  منذ 
الصعيدي«،  املتعال  و«عبد  الرازق«  عبد  »علي 
صادق  الراحل  العربي  املفكر  من  كل  بعدهما  ومن 
عاطف  أيضا  الراحل  املصري  واملفكر  العظم  جالل 
الدينني اإلسالمي  ازدراء  العراقي للمحاكمة بتهمة 
واملسيحي، لم تتوقف محاكمات الفكر في تاريخنا 
األديان عددا كبيرا من  ازدراء  وطالت قضايا  املعاصر، 
بلغ  الذي  األمر  واألدباء،  والشعراء  والباحثني  الكتاب 
ذروته مع صعود النزعة اإلسالمية فيما ُعرف بعصر 
الصحوة ، فُحوكم الشعراء : »حامد وحلمي سالم« 
شكري«  »محمد  باملغربي  تندد  املظاهرات  وخرجت 
قضايا  وتيرة  وتسارعت  حيدر«  »حيدر  والسوري 
احلسبة ليفرق القضاء بني نصر حامد أبو زيد وزوجته 
ويزيقا غرميه عبد الصبور شاهني من الكأس نفسه 
عقب اجلدل الذي أصاره كتابه »آبي أدم قصة اخلليقة 

بني األسطورة واحلقيقة«.
وتفاقم األمر في ظل وجود مرجعية قانونية تسخر 
جتد  ولم  االزدراء،  ومناهضة  والتجديد  الردة  بقوانني 
املؤسسة الدينية )األزهر الشريف( حرجا في مناصرة 
الدولة  ُوضعت  بينما  القضايا،  من  النوع  هذا  مثل 
في حرج بالغ، إزاء حوادث تواصل االغتيال الناجتة عن 
االتهام باالزدراء بداية من فرج فودة وصوال إلى ناهض 
فيما  املطالبة  إلى  الكثيرين  دفع  ما  األردن،  في  عمر 
سموه باملهزلة، في حني ما زالت املؤسسات الدينية 

تصر على موقفها.
 – العربية  البيئة  وليدة  لم تكن  األديان  ازدراء  وفكرة 
 ، الغربية  الثقافة  وإمنا خرجت من رحم   ، اإلسالمية 
في  معروف  كالسيكية  قمع  أداة  متثل  كانت  فهب 
الكنيسة  سطوة  وقت  في  مثيل  لها  كانت  أوربا 
حترق  كانت  التي  التفتيش  ، حيث محاكم  أوربا  في 
الديانات  وأصحاب  واجملدفني  واملهرطقني  الساحرات 
القرن  كتاب  بعض  ذهب  حيث  ؛  والعلماء   ، األخرى 
أن  إلى  الفرنسة  للثورة  مهدوا  الذین  عشر  الثامن 
مستحدثة،  قوانین  إال  هي  ما  والقوانین  الدیانات 
إن  فولتیر:  قال  حتى  البشر،  على  طارئة  وأغراض 
اإلنسانیة البد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة في 
حیاة مادیة خالصة، قوامها احلرث، والنحت، والبناء، 
واحلدادة، والنجارة قبل أن تفكر في مسائل الدیانات 
اخترعها  إمنا  التألیه  فكرة  إن  قال:  بل  والروحانیات، 
الذین وجدوا  والقساوسة  الكهنة  دهاة ماكرون من 

من یصدقهم من احلمقى والسخفاء.
قد یكون لفولتیر عذره فیما یقول لكون هذا الكالم 
فعل طبیعیة  ورد  انعكاس  إال  هي  ما  النظرة  وهذه 
امللوك،  استبداد  من  أوربا  شهدته  مریر  لواقع 
الكنیسة  مع  وحتالفهم  لشعوبهم،  واستعبادهم 
التي صارت أقبیة للظلم والطغیان، ومنتجا لألوهام 
باسم  الظاملة  امللوك  لسیاسة  ومسّوغا  واخلرافات، 

الدین.
وقد انتقلت فكرة ازدراء األديان في الشرق اإلسالمي 
وتبقي  وأقوى،  أكثر  وتُهم  أفظع  محاكم  خالل  من 
باألديان  ازدراء األديان، وكأنها ليست مختصة  تهمة 
سقراط  محاكمة  نعرف  فكلنا  فقط،  اإلبراهيمية 
إفساد شباب  بتهمة  السم  وإجباره على جترع  مثال 
يحفالن  واحلاضر  التاريخ  أن  رغم  يظل،  لكن  أثينا، 
على  واعتداء  وحرق  وقتل  وقمع  عنف  بقصص 
واقعنا  أن  إال  األديان،  يزدرون  أنهم  بدعي  اخملالفني 
أبدا،  القرون  هذه  يبرح  لم  كأنه  اإلسالمي  العربي 
حيث كنا في البالء سواء، فالعالم كله واإلنسانية 
كلها قد مرت بفترات طويلة من مالحقة الناس في 
طريق  في  ومشوا  اجلميع  وخرج  وأفكارهم،  أديانهم 

نحن  إال  احلضارة، 
حيث نكون مصرون علي البقاء في هذه الوهدة ، وال 

نريد أن نبرحها أبداً .
وأديب  كاتب  من  أكثر  لُوحق  املاضي  القرن  ففي 
اإلسالم  إلى  واإلساءة  األديان  ازدراء  بتهمة  ومفكر 
املشايخ  بعض  أقامها  قضائية  ودعاوى  ببالغات 
واحملامني من نصبوا أنفسهم مدافعني عن اإلسالم، 
ومبوجب هذه االتهامات قتل فرج فودة كما ذكرت من 
العاملي »جنيب محفوظ« حملاولة  األديب  وتعرض  قبل 

اغتيال جنا منها بأعجوبة.
وبعدما شاهدت مصر قضية هزت الرأي العام واهتم 
»نصر  الدكتور  تفريق  قضية  وهي  كله  العالم  بها 
حامد أبو زيد« عن زوجته بحكم قضائي بعد اتهامه 
بالردة واإلحلاد بسبب أبحاثه العلمية، استنادا أنه ال 

يجوز للمرأة املسلمة الزواج من غير املسلم، وأُخطر 
الزوجان بالسفر إلى هولندا هروبا من فتاوى التكفير 

وإهدار الدم.
ورئيس  العشماوى«  »سعيد  الدكتور  لُوحق  كما 
احملكمة السابق، واألستاذ الذي رحل عن عاملنا مؤخرا 
حلمالت  وتعرض  االتهامات،  بنفس  القمني«  »سيد 
قصيرة  فترة  وفي  متعددة،  قضائية  ودعاوى  تكفير 
ازدراء  بتهمة  مواطنني  سبعة  على  مؤخرا  ُحكم 
ُحكم  الذي  البحيري،  إسالم  الباحث  وهم  األديان 
مسيحيني،  أطفال  وأربعة  عام،  ملدة  بالسجن  عليه 
ومدرسهم الذين قلدوا صالة املسلمني في مسرحية 

تهكموا فيها على تنظيم داعش.
دعا  الذي  البحيري«  »إسالم  الكاتب  لُوحق  كذلك 
احلديث،  كتب  عليها  قامت  التي  املناهج  ملراجعة 
وطرق جمع األحاديث وتصنيفها وشرحها، وذلك على 
الباحثني،  أساس أن هذه الكتب هي نتاج اجتهادات 
في أطار ما كان متاحا لهم من معرفة في زمانهم، 
بينما أتسع نطاق البحث العلمي وأدواته في عصرنا 
املراجع  هذه  في كل  النظر  أعادة  يستلزم  مبا  احلالي 
البحيري  ضد  قضائية  دعاوى  رفعت  ما  وسرعان   ،
التهمة  بهذه  بالفعل  وأدين  األديان،  بازدراء  تتهمه 
استنادا للمادة 98 من قانون العقوبات املصري، وقالت 
احملكمة في حيثيات حكمها أن البحيري تعدى على 
أئمة اإلسالم، »وأستغل برنامجه التلفزيوني للترويج 
وازدراء  وحتقير  الفتنة  أثارة  بقصد  متطرفة  ألفكار 

الدين اإلسالمي احلنيف«.
كما حكم على الكاتبة الصحفية »فاطمة ناعوت« 
األضحى  عيد  أضحية  بوصف  التهامها  بالسجن 
باملذبحة ورؤية سيدنا إبراهيم على أنها كابوس، وهو 
ما نفته ناعوم .. وأخيرا وليس آخرا ُحكم على املفكر 
واحملامي احمد عبده ماهر بالسجن 5 سنوات حملاولته 
فان مثقفون  النهاية  وفي  االزهر....  مناهج  تنقية 
وسياسيون ونخبة اعتبره تلك األحكام اغتياال حلرية 
اإلبداع والفكر، بينما اعتبروه آخرون حماية من األديان 

من التطاول واالستهزاء.

عقود القمع الفكري من قضايا »احلسبة« إلى »ازدراء األديان«:
قانون االزدراء »حصان طروادة« العصر احلديث.. واداة تكميم أفواه املفكرين )3(

السيسي يوصي بتجديد اخلطاب الديني... والقضاء يسجن »ُمصلحيه«
بقلم: إيهاب أدونيا



Saturday, February 19, 2022 - Issue 205السبت 19 فبراير ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد اخلامس بعد املئتان 1515

الناس منه      ملا استولى سليم على مصر، رجى 
عن  اشيع  ما  ان  لهم  تبني  ما  سرعان  ولكن  خيرا، 
اال دعاية سياسة. فانقض جنوده  عدالته لم يكن 
على البالد انقضاض الوحش على الفريسة. فكان 
سليم يحتجب عن الناس، ويطلق العنان جلنوده ان 
ابن  محمد  يروي  كما  لهم  يطيب  ما  بهم  يفعلوا 
اياس: » كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة 
.. ولم  جديدة من قتل واخذ اموال الناس بغير حق 
امراؤه،  وال  وزراؤه،  وال  هو،  ال  يعرف،  نظام  له  يكن 
من  الغالم  يُعرف  ال  همجا،  كانوا  بل  عسكره؛  وال 

االستاذ... 
   واخرب غالب االماكن التي بالقلعة وفك رخامها 
اسطنبول..  الى  به  يتوجهون  مراكب  في  به  ونزل 
الرملة  وسط  في  خيمة  نصبوا  العثمانية  ان  ثم 
وجعلوا فيها ادنان)اواني( بوظة، وخيمة اخرى فيها 
مرد  صبيان  فيها  اخرى  وخيمة  حشيش،  جفن 
االيام  هذه  وفي   ... بالدهم  في  كعادتهم  يحارفون 
يخرجون  فكانوا  عثمان  ابن  من عسكر  االذى  تزايد 
وقت صالة الصبح ويتوجهون الى الضياع التي حول 
اخلانكاه فيحشون ما فيها من الزروع من البرسيم 
ثم  يوم.  كل  في  خيولهم  الى  فيطعمونه  والفول 
واوزهم  واغنامهم  الفالحني  دجاج  ياخذون  صاروا 
حتى  هناك  الذي  السقوف  وخشب  ابوابهم  حتى 
 .».. البحر  وسواحل  الشرقية  ضياع  غالب  اخربوا 

)بدائع الزهور، جـ 5، صـ162، 164(.
   وفي فترة اقامته مبصر، كان سليم يتنقل مبعسكره 
اليها  ينتقل  جهة  كل  وفي  مكان.  الى  مكان  من 
بيوتهم.  ويحتلون  سكانها  يهجرون  جنوده  كان 
القاهرة، استولوا على  الى  الريدانية  انتقل من  وملا 
الناس كما  اكابر  بيوت  االخص  وعلى  كثيرة،  بيوت 
حدث في البيوت املطلة على بركة الرطلي واجلزيرة 
الوسطى التي خربوها عن اخرها. ووضعوا ايديهم 
على قصور االمراء احمليطة ببركة االزبكية، »واخربوا 
غالب بيوتها. واخذوا ما فيها من االبواب والطيقان 
وملا   .« بوالق  بيوت  وكذلك  االخشاب  ذلك من  وغير 
بالروضة  الذين  السكان  طردوا  بالروضة،«  اقاموا 
للسكان  فحصل  دورهم  وسكنوا  العتيقة  ومبصر 
سليم  انتقل  وملا   .« ذلك  بسبب  الشامل  الضرر 
عساكره  »طفشت  قايتباي،  االشرف  بيت  الى 
واعمالها  الصليبة  حول  التي  الناس  بيوت  في 

وسكنوا  عنها  اصحابها  وطردوا 
الشامل  الضرر  للناس  فحصل  بها 
 ،5 جـ  الزهور،  )بدائع   .« ذلك  بسبب 

صـ181، 195، 196(. 
وطأة  اشد  التركي  احلاكم  وكان     
اململوكي،  احلكم  من  مصر  على 
مصر،  في  كان  املماليك  مقر  الن 
اال  منها  تخرج  االموال  تكن  فلم 
لالنفاق  او  الشريفني  احلرمني  الى 
والهدايا  العسكرية.  احلمالت  على 
كانوا  انهم  الى  اضافة  امللوكية. 
املساجد  بناء  على  يتسابقون 

والقصور  والدور  واالضرحة  واالسبلة  واملدارس 
عن  ويكفروا  اسمائهم  يخلدوا  لكي  واجلسور، 

ذنوبهم وليخطبوا ود الرعية ويضمنوا والءهم. 
     ولذلك فان العمائر التي شيدت على ارض مصر 
في فترة االحتالل التركي ال تتجاوز ربع العمائر التي 
جميع  وفي  اململوكي.  االحتالل  زمن  في  شيدت 

مصر  ارض  على  العمائر  هذه  بنيت  فقد  االحوال 
وبسواعد ابنائها من املهندسني واحلرفيني والعمال. 
وأنفقوا عليها من جزية وخراج املصريني التي قدت 

منها حلوم اكتافهم وشحوم بطونهم.   
  ورحل سليم مهرة احلرفيني والبنائني واملهندسني 
الى اسطانبول، لكي يشيدوا له مدرسة على غرار 
وثماني  الف  نحو  عدتهم  وبلغت  الغوري.  مدرسة 
مائة انسان. ولكن وغرقت احدى املراكب مبن عليها 

من مهرة احلرفيني نحو اربع مائة انسان. 
ومدارس      وخرب سليم عدة مباني من مساجد 

رخامها  واخذ  وقصور  ودور 
مقره  الى  وسيره  ونفائسها 
الدائم في االستانة. فلما تسلم 
القلعة، » شرع في فك  مفاتيح 
قاعة  في  بالقلعة  الذي  الرخام 
وقاعة  والدهيشة  البيسرية 
وغير  الكبير  والقصر  البحرة 
وفك  بالقلعة  اماكن  من  ذلك 
كانت  التي  السماقي  العواميد 
صار  ثم   .. الكبير  االيوان  في 
جماعة  معه  ويأخذ  يركب  جنار 
بالرخام-  املرخمني-اخملتصني  من 
فيها  ما  ويأخذون  الناس  قاعات  )على(  فيهجمون 
من الرخام السماقي والزرزوري وامللون؛ فاخربوا عدة 
قاطبة  االمراء  وبيوت  املسلمني  اوقاف  من  قاعات 
حتى القاعات التي في بوالق وقاعة الشهابي احمد 
ناظر اجليش ابن ناظر اخلاص التي على بركة الرطلي 
املباشرين  قاعات  من  ذلك  وغير  حاليا(  )الفجالة 

)اجلباة( والتجار وابناء الناس )االغنياء( وغير ذلك. 
النفيسة  الكتب  الوزراء استدرجوا ألخذ  ان      ثم 
التي في املدرسة احملمودية واملؤيدية والصرغتمشية 
النفيسة  الكتب  التي فيها  املدارس  وغير ذلك من 
جددا  فلوسا  للناس  وضربوا   .. عندهم  فنقلوها 
خفافا جدا يخسرون فيها الثلث فوقف حال الناس 

بسبب ذلك.. ».)بدائع الزهور، جـ 5، صـ، 179، 180(.
   » ولكن ابن عثمان انتهك حرمة مصر وما خرج 
منها حتى غنم اموالها وقتل ابطالها ويتم اطفالها 
... وقيل  واسر رجالها وبدد احوالها واظهر اهوالها 
جمل  الف  وصحبته  مصر  من  خرج  عثمان  ابن  ان 
محملة ما بني ذهب وفضة هذا خارجا عن ما غنمه 
املكفت  والنحاس  والصيني  والسالح  التحف  من 
واخليول والبغال واجلمال وغير ذلك حتى نقل الرخام 
الفاخر.. وكذلك ما غنمه وزراؤه من االموال اجلزيلة، 
وكذلك عسكره فانه غنم من النهب ما ال يحصى.. 
غاية  في  والناس  اال  املصرية  الديار  عن  رحلوا  فما 
بالقاهرة حصل  ابن عثمان  اقامة  البلية. وفي مدة 
خمسني  نحو  منها  وبطل  الشامل  الضرر  ألهلها 
في  تعمل  ولم  اصحابها.  منها  وتعطلت  صنعة 

ايامه مبصر(. )بدائع الزهور، جـ 5، صـ 207(.
  ورثى ابن اياس املؤرخ خراب مصر على يد ال عثمال 

بابيات كثيرة نذكر منها: 
 نوحوا على مصر المر قد جرى ..

  من حادث عمت مشيبته الورى.
 لهفي على االبواب كيف تكسرت .. 

وخلت اماكنها وصاحبها سرا .   
لهفي على نهب القماش وبيعه .. 

وبابخس االثمان صارت تشترى.  
 لهفي على شيخو وجامعه الذي  .. 

قد كان للصلوات مجتمع الورى.  
 درست معامله بحرق صار من .. 

بعد التزخرف والرياضة اغبرا.   
لهفي على سوق الصليبة كيف قد .. 

اخلت حوانيت به ما جرى.  
 لهفي على فك الرخام ونقله .. 

من كل بيت كان زاه ازهرا.   
زالت محاسن مصر من اشياء قد .. 

كانت بها تزهو على كل القرى.  
 لهفي على الفرسان كيف تقطعت .. 
اعناقها بيد العدو اذ افترى.   

صارت على الطرقات من اجسادهم.. 
رمم حكت عيد الضحايا االكبرا .  

 لهفي على ذاك احلرمي وهتكه .. 
من بعد صون في القصور مخدرا.   

وتيتمت اطفال جند قد غدت .. 
اجسامهم نهش الكالب على الثرى .  

 قتلوا باصغر بندق من شانها.. 
كالسم تسري في اجلسوم وال ترى.  

 واذاقهم ذل السؤال وفاقة .. 
االيدي وادبهم مبا قد اقهرا.   

اهلل أكبر انها ملصيبة.. وقعت مبصر ما لها مثل يرى.
االستعالء.  مبنطق  املصريني  مع  احملتلون  وتعامل    
وضعاء.  فالحني  انهم  على  إليهم  ينظرون  فكان 
حتى  قرون،  لعدة  بالكرباج  يسقونهم  وظلوا 
نوبار  وزارة  من  قرارا  فهمي  باشا  قليني  استصدر 
االستعالء  نظرة  ان  اال  الكرباج؛  استخدام  بإبطال 
حاكم  آخر  سقوط  حتى  تتوقف  لم  املصريني  جتاه 
الى  مصر  حكم  وعاد  مصر  في  االتراك  ساللة  من 
ابنائها بعدما انقطع عنهم لنحو خمسة وعشرين 
وال  الفراعني.  آخر  الثاني  نقتنبو  سقوط  منذ  قرنا، 
يزال املتعثمنون يتوقون الى عودة اخلالفة االردوغانية.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ: االحتالل العثماني ملصر )2(

العلماني  الكاتب  برحيل  التنوير  في  نور  شعاع  انطفأ      
االستاذ سيد القمنى يوم حزين ألصحاب العقول التي تفكر 
ولكن عزائنا الوحيد في ما تركه لنا من تراث يرسخ به افكاره 
في عقلنا من خالل كتبه ومقاالته وابحاثه فهي ثروة فكرية 
األكادميية  أعماله  معظم  بها،  يستهان  ال  عظيمة  تنويرية 
فأحتار  اإلسالمي  التاريخ  في  حساسة  مرحلة  تناولت 
باحثاً  البعض  يعتبره  حيث   الفكرية  اجتاهاته  في  الكثيرون 
في التاريخ اإلسالمي من وجهة نظر ماركسية والبعض اآلخر 
الذي  للفكر  تصديه  خالل   من  جريئة  أفكار  صاحب  يعتبره 
تؤمن به جماعات اإلسالم السياسي، ولكن عزيزي القارئ ان  
في  مرة  من  اكثر  ذكر  فقد  ذاك  وال  هذا  ليس  القمني  سيد 
إنسان  بأنه  وصرح  حوله  اجلدل  هذا  لينهى  املتعددة  حواراته 
هي  »املعتزلة«  جدا  شديد  وباختصار  »املعتزلة«.  فكر  يتبع 
فرقة كالمية ظهرت في أواخر العصر األموي وقد غلبت على 
»املعتزلة« النزعة العقلية فاعتمدوا على العقل في تأسيس 
السمع،  قبل  بالفكر  وامنوا  النقل،  على  وقدموه  عقائدهم 

ورفضوا األحاديث التي ال يقرها العقل.
الفكري  وبحثه  حياته  طوال  القمني  سيد  يسلم  ولم       
وبأنه  »مرتد«  بأنه  له فوصفوه  املظلمة  العقول  من محاربة 
»مرتزق« لدى املؤسسات املعادية لإلسالم في الوطن العربي، 
و«بوق« من أبواق الواليات املتحدة لتشابه وجهة نظره مع نظرة 
اإلدارة األمريكية في ضرورة تغيير املناهج الدينية اإلسالمية 

اجليد  املتابع  يعلمها  التي  واحلقيقة  السعودية،  في  وخاصة 
لـــ«سيد القمني« أنه كان ينادي بهذا التغيير لعقود سبقت 

الدعوة األمريكية احلديثة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
بتصاعد  فيه  نشعر  والتي  القمني  سيد  مقاالت  اهم  من 
لهجة املقال ضد اإلسالم السياسي وكان أكثر املقاالت حده 

أثر  على  كتبه  الذي  املقال  هو 
تفجيرات طابا في أكتوبر 2004، 
يا  مصرنا  »إنها  عنوانه:  وكان 
كالب جهنم!«، حيث هاجم فيه 
السياسي  واإلسالم  الشيوخ 

األخرى  املقاالت  العديد من  املقال فحسب فهناك  ليس هذا 
العديد من  تلقيه  فى  والتي كانت سبب  اللهجة  تصاعدية 
التهديدات بالقتل بعدها أعلَن اعتزالَه الفكري والِكتابة، ثم 
تراَجع عن َقراره فيما بعد. وأخيرًا وبعَد جهٍد طويل جاَء تقدير 
وقد  2009م،  عاَم  التقديريَة  الدولِة  جائزَة  مبنِحِه  له  الدولِة 

صحَب ذلك طبعا هجوم عنيٌف ِمَن الرفِض واالعتراض.
من  وهي  الكتب  هذه  قراءة  بقوة  لك  أرشح  العزيز  قارئي 
»احلزب  الرسول«  دولِة  »حروب  القمني:  سيد  مؤلفات  أبرز 

الهاشمي« »األُسطورة والّتراث«.
     ان سيد القمني كما قال عنه الروائي واملفكر حامد عبد 
الصمد: »هو تراث بحثي وفكري كبير وإكمال مسيرته فرض 
عني على كل الباحثني في سوسيولوجيا التاريخ واألديان اما 

اجململون واجملاملون فال حاجة لنا بهم “.
بغياب  للتنوير  نور  انطفأ شعاع  رمبا  اقول  نهاية مقالي  وفى 
سيد القمني ولكنه اضاء عقول الكثير من تالميذه، السالم 
بجرأة  ويعبر  يفكر  عقل  رحل  فقد  القمني  سيد  روح  على 

ادهشت اجلميع اخلصوم قبل األحبة! 

سيد القمني!
نسرين عيسى- ساسكاشوان
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تصفيات مونديال تصفيات مونديال ٢٠٢٢٢٠٢٢.. الفيفا يقرر .. الفيفا يقرر 
إعادة مباراة البرازيل واألرجنتنيإعادة مباراة البرازيل واألرجنتني

أمر االحتاد الدولي لكرة القدم منتخبي البرازيل واألرجنتني بإعادة مباراتهما ضمن 
تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر املاضي بعد 

من  مثلون  اقتحم  حتى  دقائق  سبع  سوى  اللقاء  بداية  على  ميض  لم  التفاصيل،  وفي  انطالقها.  من  دقائق 
السلطات الصحية البرازيلية امللعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره العبو األرجنتني غرفة املالبس ولم 
يعودوا الى أرض امللعب ما أدى الى توقف املباراة نهائيا. وجاء في بيان للهيئة الدولية »بعد إجراء حتقيق شامل 
املباراة  إعادة  يجب  أنه  فيفا  في  االنضباط  جلنة  قررت  بها،  املعمول  اللوائح  ضوء  وفي  الوقائع،  مختلف  في 
في موعد وفي مكان يحددهما الفيفا”. وقال فيفا في بيانه إن »توقف املباراة كان جراء تقصير من األطراف 
املعنية جتاه مسؤولياتها”. وأعلن فيفا في بيانه إيقاف الالعبني األرجنتينيني األربعة ملباراتني »لعدم إمتثالهم« 
لقوانني االحتاد الدولي املتعلقة باملباريات الدولية بعد اجلائحة، كما فرض غرامات مالية على االحتادين الوطنيني 
ألف دوالر لألرجنتيني. وقالت السلطات الصحية وقتها  للبرازيلي و270  أمريكي  ألف دوالر  بلغت قرابة 590 
الدوري اإلجنليزي املمتاز حينها أن يدخلوا »في احلجر الصحي  أربعة العبني أرجنتينيني محترفني في  إن على 
أن كريستيان روميرو وزميله السابق في  إلى  بروتوكوالت جائحة كورونا. وأشارت السلطات  فورا« خملالفتهم 
توتنهام جيوفاني لو سيلسو )فياريال اإلسباني حاليا(، وحارس أستون فيال إمييليانو مارتينيس وزميله في النادي 
إمييليانو بوينديا، قد قدموا »معلومات خاطئة« في استمارة دخولهم إلى البرازيل، ولم يصرحوا عن مكوثهم 

في اململكة املتحدة خالل األربعة عشر يوما السابقة لوصولهم.
ولم يخسر أي منهما أي مباراة، إذ تتصدر البرازيل الترتيب فيما يحتل ليونيل ميسي ورفاقه املركز الثاني، ولكل 

طرف ثالث مباريات متبقية، مبا فيها اإلعادة بينهما.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

األهلي يزين أرقام مثيرة األهلي يزين أرقام مثيرة 
في حصاد كأس العالم في حصاد كأس العالم 

لألندية لألندية ٢٠٢1٢٠٢1
العالم  بطولة كأس  فاعليات  على  الستار  أسدل 

لألندية التي أقيمت في دولة اإلمارات، وشهدت مواصلة الهيمنة األوروبية على اللقب.
فريق تشيلسي اإلجنليزي حقق اللقب للمرة األولى في تاريخه بالفوز 2-1 بعد وقت إضافي 

على بامليراس البرازيلي بطل أمريكا اجلنوبية.
من جانبه، حصد األهلي املصري املركز الثالث وامليدالية البرونزية، وذلك للمرة الثالثة في 

تاريخه محققا العديد من األرقام القياسية خالل نسخة البطولة الـ18.
وبات األهلي أول فريق في تاريخ البطولة يحقق 3 ميداليات برونزية متفوقاً على مونتيري 

املكسيكي الذي حصدها مرتني.
كذلك فإن األهلي هو ثالث أكثر الفرق بشكل عام، حصدا للميداليات )3 برونزيات(، بعد 

ريال مدريد اإلسباني )4 ذهبيات(، ومواطنه برشلونة )3 ذهبيات وفضية(.
وأصبح األهلي أكثر فريق خوضاً للمباريات في تاريخ املسابقة برصيد 18 مباراة، بفارق 3 

لقاءات عن أوكالند سيتي النيوزلندي، و6 مباريات عن ريال مدريد ومونتيري املكسيكي.
“ وعلى جانب آخر، تلقى األهلي 26 هدفا وبات الفريق األكثر استقباال لألهداف في تاريخ 

مونديال األندية، يليه أوكالند )22 هدفا(.
هو  والرابع،  الثالث  املركزين  لقاء  في  السعودي  الهالل  على  رد  دون  برباعية  األهلي  فوز 
ريفر  تفوق  بالتساوي مع  بالبطولة،  البرونزية  امليدالية  لقاءات  تاريخ  األكبر في  االنتصار 

بليت األرجنتيني على كاشيما أنتلرز الياباني في نسخة 2018.
بشكل عام، ٌسجل 27 هدفا في البطولة، علما بأن لقب أفضل هداف تقاسمه الرباعي؛ 
املالي عبداهلل ديبايه من اجلزيرة اإلماراتي، وياسر إبراهيم العب األهلي، والبلجيكي روميلو 

لوكاكو مهاجم تشيلسي اإلجنليزي، ورفائيل فيجا العب بامليراس البرازيلي.
وشهدت البطولة تسجيل هدفني عكسيني، عن طريق ثنائي اجلزيرة؛ محمد ربيعي وزايد 

سلطان، ضد بيراي التاهيتي ومونتيري على الترتيب.
“البلوز« حقق اللقب األول في تاريخه ليصبح البطل رقم 11 في تاريخ البطولة والبطل األوروبي الثامن على 

اإلطالق، بعد ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وليفربول وميالن وإنتر ميالن ومانشستر يونايتد.
ووسع فوز تشيلسي الفارق في األلقاب بني أندية أوروبا وأمريكا اجلنوبية إلى 10 ألقاب بواقع 10 ألبناء القارة 

العجوز مقابل 4.
ولثاني مرة في تاريخ البطولة، يهيمن العبون من جنسية واحدة على جوائز الكرات الذهبية والفضية والبرونزية 

للثالثي البرازيلي؛ تياجو سيلفا من تشيلسي ودودو ودانيلو من بامليراس على الترتيب.

األهلي يعلن استضافة مباريات املريخ السوداني األهلي يعلن استضافة مباريات املريخ السوداني 
في أبطال إفريقيافي أبطال إفريقيا

أعلن نادي األهلي املصري، استضافة مباريات نادي املريخ السوداني على ملعبه بالقاهرة في 
مرحلة اجملموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

التاريخية  العالقات  »انطالقا من  الرسمي:  بيان نشره على موقعه  األهلي في  النادي  وقال 
بني  جتمع  التي  الروابط  إطار  وفي  والسوداني،  املصري  الشقيقني  الشعبني  بني  تربط  التي 
املريخ  شقيقه  طلب  املصري  األهلي  النادي  لبى  العصور،  مر  على  والسودان  مصر  دولتي 
السوداني باملوافقة على استضافة جميع مباريات املريخ في دوري رابطة األبطال اإلفريقي 

على ملعب األهلي )السالم(”.
في  وضيوفهم  املريخ  في  األشقاء  مع  الكامل  تعاونها  األهلي  إدارة  »أبدت  البيان:  وأضاف 
املباريات املقبلة، سواء بالنسبة ملالعب التدريب أو ما يساعدهم على حتقيق األهداف اخلاصة 
بهم. وعبرت إدارة األهلي عن ترحيبها بالتعاون واملساندة لكافة األندية السودانية والعربية 

الشقيقة في كل احملافل”.
ومن جانبها، أكدت إدارة املريخ السوداني »على تقديرها ملوقف النادي األهلي املصري وسرعة 

استجابته لطلب شقيقه املريخ في مثل هذه الظروف”.
في  باملعايير  اخلاصة  األمور  بعض  على  اعترض  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  وكان 

ملعب املريخ السوداني ورفض استضافته ملباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويلعب األهلي واملريخ ضمن منافسات اجملموعة األولى في دوري أبطال إفريقيا بجانب الهالل 

السوداني وماميلودي صن داونز اجلنوب إفريقي.
وتأجل لقاء األهلي ضد املريخ في اجلولة األولى إلى يوم 5 مارس املقبل، الرتباط الفريق املصري 

بخوض منافسات كأس العالم لألندية.
ويستضيف املريخ منافسه صن داونز على ملعب »السالم« بالقاهرة باجلولة الثانية، بينما 

يخرج األهلي ملواجهة الهالل السوداني على ملعبه »اجلوهرة الزرقاء« بالسودان.

مرتضى منصور يفوز مرتضى منصور يفوز 
برئاسة نادى الزمالك بـ برئاسة نادى الزمالك بـ 

٢11٠9٢11٠9 أصوات أصوات
جنح املستشار مرتضى منصور في الفوز مبنصب الرئيس في 

انتخابات مجلس إدارة الزمالك اجلديد، الذي يتولى النادي في السنوات األربعة املقبلة.
وجاء فوز مرتضى بعدما حسم السباق االنتخابي بعدد اصوات على حساب منافسيه أحمد سليمان 

وعمر هريدي، وجاء عدد األصوات على منصب الرئاسة كالتالي:
مرتضى منصور  21109 صوت

أحمد سليمان 15928 صوت
عمر هريدي 958 صوت

االنتخابات تنافس فيها 70 مرشحا على 12 مقعدا، وهى الرئيس ونائب الرئيس وأمني الصندوق و6 
املرشحني النتخابات مجلس  الزمالك أسماء  نادى  وأعلن  السن،  السن، و3 أعضاء حتت  أعضاء فوق 

اإلدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة باجليزة.
عمر  وهم:  مرشحني   3 وعددهم  اإلدارة،  مجلس  رئيس  منصب  كالتالى:  املرشحني  أسماء  وجاءت 
ترشح  اإلدارة، فقد  رئيس مجلس  نائب  أما على منصب  وأحمد سليمان ومرتضى منصور،  هريدى، 
كل من: ماجد فاروق عبد اجلواد احلنبلى، وهشام نصر سليمان، أحمد عبدالغنى ولواء دكتور مهندس 
مصطفى هدهود، بينما ترشح على مقعد أمني الصندوق كل من: محمد راشد املراغى وهانى شكرى 

ومحمد حمدى وخالد لطيف.

كندا تتوج بذهبية املطاردة لفرق السيدات في كندا تتوج بذهبية املطاردة لفرق السيدات في 
أوملبياد بكنيأوملبياد بكني

في  الذهبية  بامليدالية  كندا  توجت 
ضمن  السيدات  لفرق  املطاردة  سباق 
منافسات التزلج السريع بدورة األلعاب 
حاليا  املقامة  الشتوية  األوملبية 

بالعاصمة الصينية بكني.
عندما  الكندي  الفريق  احلظ  وحالف 
الياباني  الفرق  العبات  إحدى  سقطت 
عندما كان  وذلك  األخير  املنعطف  في 

فريقها متصدرا.
يضم  الذي  الكندي،  الفريق  وحقق 
ايفاني بلوندين وفاليري مالتيز وايزابيل 
حيث  أوملبيا  قياسيا  رقما  ويدمان، 
وجاء  ثانية  و44ر53  دقيقتني  سجل 
الثاني بفارق  الياباني في املركز  الفريق 

03ر11 ثانية ليحرز امليدالية الفضية.
الياباني  الفريق  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

وكان  العاملي  القياسي  الزمن  يحمل 
ببامليدالية  للفوز  بقوة  مرشحا 

الذهبية.
أحرز  الذي  الهولندي،  الفريق  أما 
بيوجنتشاجن  أوملبياد  في  الفضية 
لينتزع  الثالث  املركز  احتل  2018، فقد 
على  تفوق  أن  بعد  البرونزية  امليدالية 

فريق اللجنة األوملبية الروسية.

قائمة اجلوائز املالية قائمة اجلوائز املالية 
في مونديال األنديةفي مونديال األندية

ألصحاب  املالية  اجلوائز  بحجم  قائمة 
العالم  كأس  بطولة  في  اخملتلفة،  املراكز 

لألندية 2021 باإلمارات:
الفريق قيمة اجلائزة بالدوالر

تشيلسي اإلجنليزي خمسة ماليني دوالر.	 
بامليراس البرازيلي أربعة ماليني دوالر.	 
األهلي املصري 2.5 مليون دوالر.	 
الهالل السعودي مليونان دوالر.	 
مونتيري املكسيكي 1.5 مليون دوالر.	 
اجلزيرة اإلماراتي مليون دوالر.	 
إيه إس بيراي التاهيتي نصف مليون دوالر.	 
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لطاملا سمعنا أن تناول الطعام 
الوزن،  بزيادة  يرتبط  النوم  قبل 
إال أن هذه )حلسن احلظ( خرافة 
ما  فإن  ذلك،  ومع  الغالب.  في 
ميكن  النوم  قبل  تناوله  تختار 
أن يؤثر على وزنك مبرور الوقت، 
النوم  على  قدرتك  جانب  إلى 

بشكل سليم.
أن  ميكن  ملا  اخلبراء  اختيارات  أهم  يلي  فيما 
تأكله قبل النوم عند الشعور باجلوع، بحسب 

صحيفة هافينغتون بوست األمريكية:
اجلوز

لوكوود  تريسي  التغذية  ألخصائية  وفًقا 
هي  الليل  في  املعدة  قرقرة  فإن  بيكرمان، 
املزيد  إلى  يتوق  أنه  إلخبارك  جسمك  طريقة 
لذلك  الغذائية.  واملواد  احلرارية  السعرات  من 
يجب أن تهدف إلى تناول األطعمة التي متنحك 
أكبر قدر من القيمة الغذائية، وهذا ما يجعل 

اجلوز خيارًا متازًا.
املوز

يساعدك  أن  ميكن  لذيًذا،  كونه  جانب  إلى 
بيكرمان  وقالت  النوم.  على  الواقع  في  املوز 

»يحتوي املوز على البوتاسيوم، 
للعضالت،  طبيعي  مرٍخ  وهو 
ويساعد على النوم اجليد ليالً، 
التربتوفان  أيًضا على  ويحتوي 
والذي  املستوى،  منخفض 
املزاجية  احلالة  يحسن  ال 
يساعد  أن  ميكن  بل  فحسب، 

في نوم هانئ ليالً«.
املكسرات املغطاة بالشوكوالتة

الشوكوالتة  تناول  »ميكنك  بيكرمان  تقول 
قبل  اجلوع  على  للتغلب  واملكسرات  الداكنة 
للدم  املثبت  البروتني  بفضل  وذلك  النوم، 
املكسرات.  من  القادمة  الصحية  والدهون 
املناسبة  الكمية  توفر  الداكنة  والشوكوالتة 

من احللويات أيًضا«.
كعكة األرز مع زبدة الفول السوداني

تقول فيشل إن هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة 
حتتوي  السوداني  الفول  زبدة  ألن  النوم،  قبل 
حتتوي  األرز  وكعكة  والدهون،  البروتينات  على 
هذا  سابًقا،  ذكرنا  وكما  الكربوهيدرات.  على 
في  السكر  توازن  على  للحفاظ  رائع  الثالثي 

الدم طوال الليل.

علــــوم وصحة 1717

6 طرق لتقليل خطر اإلصابة بالسرطان من شواء اللحوم
قد أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا 
التي  النصائح  من  مجموعة 
تساعد في الوقاية من السرطان 
على  اللحوم،  شواء  عن  الناجم 

النحو التالي:
تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة
تقطيع  يجب  للخبراء،  وفًقا 

طهيها  يتم  بحيث  أصغر،  قطع  إلى  اللحم 
حرارة  لدرجات  التعرض  وقت  ويكون  بسرعة 
تقليل  في  ذلك  يساعد  أقصر.  للطهي  عالية 
املسببة  للمركبات  اللحوم  تعرض  مخاطر 

للسرطان.
تقليب اللحوم بانتظام

بانتظام،  اللحم  تأكد من تقليب  أثناء الشواء 
حتى ال يكون لدى أي جانب من اللحم الوقت 

المتصاص أو فقدان الكثير من احلرارة.
استخدام درجة احلرارة املناسبة

استخدام  من  بدالً  التغذية،  ألخصائيي  وفًقا 
شواية  استخدام  للمرء  ميكن  الفحم،  شواية 
تعمل بالغاز للتحكم بشكل أفضل في درجة 

الصحيحة  الطريقة  احلرارة. 
هي  الغاز  شواية  الستخدام 
اللحم في  املوقد ووضع  إشعال 

املنتصف للطهي املتساوي.
طهي اللحم مسبًقا

يُقترح أيًضا طهي اللحم جزئًيا 
في الفرن أو املوقد أو امليكروويف. 
تعرض  وقت  تقليل  في  اإلجراء  هذا  يساعد 

اللحم حلرارة الشواية.
النقع السليم

من  آمنة  اللحوم  على  للحفاظ  اآلخر  املفتاح 
جيًدا.  نقعها  هو  للسرطان  املسببة  املركبات 
اللحم  ينقع  أن  املرء  للخبراء، يجب على  وفًقا 
قبل  األقل  على  دقيقة   30 ملدة  يرتاح  ويتركه 
الشوي، لتقليل تكوين املواد املسببة للسرطان. 

اختيار اللحوم اخلالية من الدهون
يساعد اختيار اللحوم اخلالية من الدهون مثل 
الرومي  والديك  البحرية  واملأكوالت  الدجاج 
منزوع اجللد على تقليل اللهب والدخان احملتوي 

على الهيدروكربونات الضارة.

حيلة بسيطة الستعادة 
نشاطك في 1٠ دقائق

ال ميكننا جميًعا أخذ قيلولة في منتصف 
النهار ملتابعة أعمالنا بنشاط، لكن اخلبراء 
فوائد  نفس  توفر  بسيطة  حيلة  يقدمون 
آثار احلرمان  القيلولة وتساعد في تخفيف 

من النوم.
أوريغون،  والية  جامعة  من  لبحث  ووفًقا 
املنشغلون  األشخاص  يجد  ال  عندما 
يتمكنون  فقد  للقيلولة،  وقًتا  بالعمل 
مثل  اليقظة  بتمارين  طاقتهم  جتديد  من 
املؤلف  مورنيكس،  تشارلز  وقال  التأمل. 

اليقظة،  بتمارين  النوم  استبدال  »ال ميكنك  ميسوري  جامعة  في  املشارك  واألستاذ  للدراسة  الرئيسي 
لكنها قد تساعد في التعويض وتوفير درجة من الراحة«.

وسأل الباحثون 105 من رواد األعمال في أمريكا عن مدى شعورهم بالتعب، ومدة نومهم، وما إذا كانوا 
ميارسون متارين اليقظة. وأفاد أكثر من 40% من املشاركني أنهم يعملون 50 ساعة في األسبوع أو أكثر 
في املتوسط، وينامون أقل من ست ساعات في الليلة. وأبلغ الذين ناموا أكثر، أو الذين شاركوا في أعلى 

مستويات متارين اليقظة عن مستويات أقل من اإلرهاق.
وقالت الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة Business Venturing »يشير منوذجنا إلى زيادة مدتها 70 
دقيقة في متارين اليقظة في األسبوع تعادل 44 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة لتقليل اإلرهاق امللحوظ 

بني رواد األعمال في عينتنا، وهذا يعادل 10 دقائق فقط في اليوم«.
اليقظة الذهنية تعمل على تعديل وتقليل الضغوطات قبل أن تؤدي إلى اإلرهاق. من ناحية أخرى، فإن 
النوم يعمل على جتديد الطاقة والتحكم في النفس بعد الشعور باإلرهاق، واليقظة هي نوع من التمارين 
حيث جتلس ساكًنا وتركز على ما تشعر به من حولك، وقد يتضمن متارين التنفس أو تأمل فحص اجلسم 

إلرخاء العضالت، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
طريقة 4-7-8 هي مترين تنفس بسيط ميكنك جتربته:

ابدأ بالتنفس من خالل أنفك بالعد حتى أربعة.
احبس هذا النفس ملدة سبع ثوان.

ازفر ببطء من فمك ملدة ثماني ثوان.
كرر هذه العملية.

ماذا تأكل عندما تشعر باجلوع قبل النوم؟ Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تعتبر صحة الفم واألسنان من أبرز املؤشرات التي تدل على صحة اجلسم، 
اجلسم،  إلى  الشراب  أو  للطعام  األساسي  املدخل  الفم  يعتبر  حيث 
لنمو  مناسباً  وسطاً  منه  جتعل  واملظلمة  الرطبة  الفم  بيئة  وبسبب 
وتراكم اجلراثيم، وبالتالي يصبح العضو األكثر عرضة لإلصابة باألمراض 

في اجلسم، وهناك العديد من األمراض التي تصيب الفم والتي تستدعي زيارة طبيب األسنان.
تتمتع اللثة الطبيعية بلون وردي أو أحمر، لذلك يعتبر وجود أي عالمة أو بقع بيضاء، أو حدوث تغير في لون 
اللثة، دليالً على وجود مرض في األسنان أو في اجلسم بشكل عام، أو اللثة نفسها نتيجًة لعدة أسباب، 
أبرزها عدم االهتمام بالنظافة، أو اتباع عادت غير صحية، مثل تدخني التبغ، أو حدوث عدوى اخلميرة، أو 

اضطراب في أداء اجلهاز املناعي.
أسباب البقع البيضاء على اللثة:

 إّن البقع البيضاء على اللثة هي عبارة عن خاليا دم بيضاء حتارب وتخلص اجلسم من عدوى وتظهر بسبب:
األمراض  أكثر  من  وهو  اللثة،  التهاب   -

شيوعاً.
الفم  ونظافة  بصحة  االهتمام  عدم   -
البيضاء  البقع  تظهر  حيث  واألسنان، 
وبالتالي  اللثة،  الطعام على  تراكم  نتيجة 

منو البكتيريا.
وجود  نتيجة  حتدث  التي  القالع  -عدوى 
البقع  تظهر  حيث  الفم،  في  الفطريات 
البيضاء على اللثة، واللسان، وسقف احللق، 
وقد تنتشر في جميع أجزاء اجلسم في حال 

عدم عالجها. 
-عدوى اخلميرة التي حتدث نتيجة زيادة منو اخلميرة التي تعيش في الفم بشكل أكثر من الطبيعي.

- كثرة استخدام مبيضات األسنان الصناعية. 
-ضعف أداء ونشط اجلهاز املناعي، بسبب التعب واإلجهاد وسوء التغذية.

عالج البقع البيضاء على اللثة:
لعالج البقع البيضاء على اللثة اتبع اخلطوات التالية:

الطبي.  اخليط  واستخدام  والفرشاة،  باملعجون  األسنان  وتنظيف  واألسنان،  الفم  بنظافة  االهتمام   -
استخدام األدوية املضادة للفطريات، ملعاجلة التهابات اللثة عن طريق الفم وحتت إشراف طبي.

استخدام غسول الفم بشكل يومي لتطهير الفم، والتخلص من البكتيريا، ومنع تراكمها في الفم. 
- التقليل من استخدام مبيضات األسنان الصناعية. التقليل من التدخني، أو تركه بشكل تام، وجتنب 

مضغ التبغ وشرب الكحول. 
معاجلة أنسجة اللثة التالفة عن طريق التدخل اجلراحي.

- التقليل من التدخني، أو تركه بشكل تام، وجتنب مضغ التبغ وشرب الكحول.

صحة اللثة

قال باحثون إن جتارب بريطانية أظهرت أنه ميكن 
اآلخرين  واألشخاص  الشباب  تعريض  للعلماء 
أجل  من  بأمان  كورونا  فيروس  إلى  األصحاء 
دراسة املزيد عن مرض كورونا، ما ميهد الطريق 

أمام مزيد من الدراسات.
وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء أن األطباء تعقبوا 
النتائج في 36 مشاركاً تتراوح أعمارهم بني 18 
و29 عاماً، لم يكن لديهم مناعة مسبقة ضد 

الفيروس، حتت حجر صحي خاضع للرقابة.
جتارب  في  قدما  املضي  بريطانيا  اعتزام  وكان 
أثار جدال بشأن  البشر في عام 2020 قد  على 

تعريض متطوعني أصحاء خلطر محتمل.
في  بدأت  األعراض  أن  الباحثون  واكتشف 
معدلها  فترة  خالل  املشاركني  على  الظهور 
أي  يومني بعد تعرضهم للفيروس. ولم تظهر 
أعراض  ظهرت  ولكن  عليهم،  خطيرة  أعراض 
خفيفة إلى متوسطة، مشابهة ألعراض البرد، 
حاسة  في  تغير  أو  وفقدان  مشاركاً   16 لدى 

الشم لدى 13.
األمراض  أستاذ  تشيو،  كريستوفر  وقال 
املعدية في »إمبريال كوليدج« وكبير الباحثني 
إيجابية  نتائج فحص  إنه لم تظهر  بالتجربة، 
إلى  دفع  ما  الدراسة،  شملتهم  من  أي  لدى 

إجراء مزيد من التجارب.

باحثون: جتارب بريطانية »آمنة« لتعريض األصحاء لإلصابة بكورونا
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قراءة في الطبيعة:  احلشراتقراءة في الطبيعة:  احلشرات

   احلشرات هي من أكثر الكائنات 
تأثراً باألحوال اجلوية، وبالتالي فان 
لدي  كبيراً  مدلوالً  لتصرفاتها 

حكماء اجلو.
   وإذا راودك شك في ذلك، فاذهب 
توقيت.  ومعك ساعة  احلقل  الى 
يتزايد  اجلدجد  طنني  ان  فستجد 
درجة  ارتفعت  كلما  ثابت  مبعدل 
االشجار  صرصور  أما  احلرارة، 
»میزان  ايضاً  )ويسمى  االبيض 
الدقة  من  طنینه  فان  احلرارة«(، 
اجريت  لو  إنك  بحيث  واالنتظام 
 14 فترة  على  لوحداته  حساباً 
الرقم  اجملموع  الى  واضفت  ثانية 
معرفة  الى  بدقة  لتوصلت   ،40
درجة حرارة اجلو السائدة في تلك 

اللحظة.

سؤال وجوابسؤال وجواب

إلى  البالغون  يحتاج  هل  س: 
الكالسيوم مبقدار ما يحتاج إليه 

الصغار؟
خطأ  يعتقد  معظمنا  نعم.  جـ: 
أسنانه  منو  اكتمل  متى  املرء  أن 
إلى  حاجة  في  يعود  ال  وعظامه 
بالكالسيوم.  الغنية  األطعمة 
وظائف  يؤدي  الكالسيوم  أن  غير 
أخرى، منها تعويض أي نقص في 

العظام.

كلمة ومعنى .. »مرمطة«كلمة ومعنى .. »مرمطة«

هي كلمة قبطية قدمية مشتقة 
أو وجع،  ألم  »مارماتا« مبعنى  من 
فتقول  »بهدلة«  أيضاً  وترادف 
مرمطة«،  آخر  امترمط  »فالن 
نقول  كما  كثيراً،  قاسى  مبعنى 

»فالن شغال مرمطون«.

هل تعلم؟!  أوراق الكوتشينةهل تعلم؟!  أوراق الكوتشينة

مصممة  الكوتشينة  أوراق  أن 
على  السنة  تقومي  أرقام  حسب 

النحو التالي:
   في السنة أربعة فصول وأنواع 
كل  وفي  أربعة.  الكوتشينة 
الكوتشينة  وفي  فصل 3 شهور 

ثالثة أنواع من الصور.
وفي  ۱۲شهراً  السنة  في     

الكوتشينة ۱۲ صورة. 
وأوراق  اسبوعاً   ۵۲ السنة  في     

الكوتشينة ۲ه ورقة.
وفي  ساعة   24 اليوم  في     
 ۱۲ في  نقطة   ۲4 الكوتشينة 

صورة كل اثنني منها في صورة. 
وفي  ونهار  ليل  يوم  كل  في     

الكوتشينة لونان أسود وأحمر.
   في الشهر ۳۰ يوماً هي مجموع 

األرقام املزدوجة.
هي  دقيقة   60 الساعة  في     
احلمراء  املزدوجة  األرقام  مجموع 

أو السوداء.
الفضي ۲5 سنة هي  اليوبيل     

مجموع األرقام الفردية.
50 سنة هي  الذهبي  اليوبيل     
مجموع األرقام الفردية احلمراء أو 

السوداء.
القرن مائة سنة هي مجموع     

االرقام الفردية كلها. 

1٢91٢9 عاماً.. عمر أغنية يرددها العالم عاماً.. عمر أغنية يرددها العالم

   »عيد ميالد سعيد« من أكثر األغاني التي يرددها العالم، االغنية 
التي تُغني في اعياد امليالد. وبالرغم من انتشار هذه األغنية، فانه 
من املفروض ان أی إذاعة عامة لها، يُدفع عنها حق اداء علني إلحدى 

املؤسسات في امريكا.
   وقد ألف هذه االغنية أحد مدرسي احلضانة هو وشقيقته )عازفة 
بيانو(. وكان ذلك عام 1893 ومت تسجيلها عام 1935. وقد ظل يُدفع 

عنها حق االداء العلني حتى عام 2010.

بصمات فكريةبصمات فكرية
أتلو دائماً صالة صامتة قبل أن أنهض للكالم: »رباه، امأل فمي بنافع 

الكالم، ونّبهني عندما أتخطى االيجاز إلى األطناب«.

املمثل بات بوترام
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بقلم:  مينا ماهر

حسني  محمد  الرئيس  عهد  في  الرواية  هذه  كتبت  مقدمة: 
مبارك وانتهيت منها قبل ثورة 25 يناير بأسبوع! 

برنامجه  أثناء  اخلير  ابو  هادي  للمذيع  املصري  رامز  مداخلة  بعد 
ليست  الهجرة  بأن  له  وصرح  مصر«  حب  فى  »كلمتني  اإلذاعي 
بقرار سيء، جادله هادي ليشرح وجهة نظره، فابتدأ يروي له عن 
والدته االرستقراطية األصل التي تزوجت بخادمها وكيف حتولت 

مع الزمن إلى أرملة بائسة تعيسة وفي حضانتها عدة اطفال!
حلقة 3:

تكدر وجه هادي ابو اخلير حينما سمع رامز يتحدث عن أمه، ليس 
القضية  أنه موضوع على هامش  ولكن لظنه  لتأثره مبا سمعه 
البرنامج؛ ومع ذلك لم يقاطعه قط فاسترسل  بعيدا عن هدف 

رامز قائال:  
- وتشاء األقدار أن أكون أحد األوالد دول... قصره...بعد ما ابونا مات 
و بقينا ع احلديدة رسمي...أمي بقي ابتدت تبيع عيالها...او مبعني 
اليق شوية ...توزعهم بأجر ...ففي اللي  راح هنا واللي راح هناك 
بقت  ساعتها  دنيا...ومن  الصغيرة  اختي  اال  معاها  مافضلش 

معروفة بأم دنيا...خدامة بيوت بتتخبط من بيت لّتاني...
لم يستطع هادي أن يحتفظ بصبره أكثر فقاطعه اخيراً:

 - استاذ رامز أنا مقدر جدا الظروف اللي مريت بيها...بس مازلت 
مش قادر اربط العالقة بني موضوع البرنامج وقصة والدة حضرتك.

رأيك ملا  ايه  - صح هو لغاية دلوقتي مافيش عالقة خالص...بس 
لواحدة خليجية...على  3 سنني  ابن  وانا  باعتني  انها  بقى  تعرف 
أساس التبني يعني...وانا سافرت مع الست دي بلدها ...وخليتني 
ابعد عن مصر! ...حلو كده؟..اديني  دخلت في موضوع البرنامج...

- متام ...وبعدين؟…
***

املرأة  تلك  مع  رامز  سافر  حني  الثمانينيات،  أول  في  ذلك  كان 
اخلليجية أو “سبيكة”  كما كانت تدعى. كانت سبيكة امرأة غنية 
النفوذ  أكثر  تتوق  أرملة تفتقد وجود أطفال في حياتها ولكنها 

والسطوة؛ وباخذها رامز قد ظنت أنها قد قذفت عصفورين بحجر 
واحد، لكن هيهات! فان هدفها االقوى من أخذه هو أن يخدمها، 
وليس لتبنيه فقط كما صورت للجميع؛ ولذلك قد استخرجت 
له بطاقة زيارة مؤقتة -قابلة للتجديد- لتتمكن من إدخاله بلدها 
إقامته  تغيير  يتم  أن  على  القانونية،  إجراءاتها  لسهولة  كزائر 
إلى خادم حني يبلغ السن املناسب، وهذا أيًضا لسهولة اجراءات 

االقامة عن إجراءات التبني!
ال  ما  ولكن  النفوس،  تغير  قد  العشرة  أن  البعض  يظن  قد   
نستوعبه متاماً -او نتجاهله عمدا- هو أن العشرة تغير النفوس 
سبيكة،  مع  يحدث  لم  ما  بالفعل  وهذا  فقط.  للتغيير  القابلة 
فرغم اشتياقها لألوالد لم تؤدِ دور األمومة كما ينبغي - ان لم يكن 
السنني  في  اشهى حتى  كان  والقوة  بالسلطة  فالشعور   .ٌّ قط 
باالرتباط  الشعور  يبنى فيها  التي  السنني  -وهي  رامز  األولى مع 
األسري كما يقول علماء النفس- حني طلبت له مربية لترعاه مع 
أنه كان بإمكانها أن ترعاه بذاتها، ولكن ال إراديا كانت ترنو ناحية 
مع  الصباح  فترة  معظم  تقضي  كانت  انها  غير  هذا  التسلط، 

صديقاتها خارج املنزل...
والبعض قد يسأل: كيف إذن اكتسب رامز اللكنة املصرية رغم 
واملسلسالت  فاألفالم  جدا؛  بسيطة  اإلجابة  طفل؟  وهو  تغربه 
وسبيكة  غيرها،  من  وفرة  و  شعبية  أكثر  كانت  آنذاك  املصرية 
كانت حترص -ال إراديا- أن تبقى هذه اللكنة عنده حتي ال ترتبط 
اخلليجية  باللكنة  يتحدث  أن  رامز  حاول  مرة  من  كإبن؛ فكم  به 
ولكنها اردعته بشدة ما زاد من حيرته كطفل في التعرف على 
 - فهو  الشك،  يزاوله  أن  الطبيعي  من  و  شخصيته؛  حقيقة 
لألسف- يعتقد انه ابن سبيكة، حيث يدعوها بـ”ماما” -وهي لم 
متانع! فهكذا يدعوا اخلدم سيداتهم في اخلليج على أي حال. لكن 
مبهارة،  اخلليجية  اللهجة  يتقن  رامز  كان  أعاله  تقدم  ما  مع كل 

حتى أن بعض الناس كانوا يظنونه من أهل البلد!
ويبقى سؤال آخر، ملاذا لم تطلب سبيكة خادم او خادمة مثل بقية 

ضعف  تستغل  ان  من  بدال  الناس 
تظن  كانت  ألنها  أوالً  الطفل؟  ذلك 
الرغبتني  بني  اجلمع  تستطيع  انها 
-األمومة والنفوذ كما ذكرنا سابقا - 
وعندما فشلت، بدأت توزن االمور من 
الناحية املادية، فرامز مدفوع ومسدد 
ستدخر  البعيد  املدي  وعلي  األجر، 
تدخره مع غيره من  لن  مبلغا كبيرا 

اخلدم.
قوي  انه  سبيكة  الحظت  عمره،  من  السادسة  رامز  بلغ  حني 
إلحضار  ترسله  كانت  فعندما  املالية؛  األمور  في  وحريص 
االحتياجات املنزلية من البقالة التي تبعد بضع أمتار عن بيتها، 
كانت تراه يعطيها باقي املبلغ أكثر ما كانت تتوقع! فعلمت بعد 
املهارة  هذه  اكتسب  وقد  األسعار،  في  البقال  يفاوض  انه  فترة 
تعلم  على  أيضا  ساعدته  والتي  للتلفاز  مشاهدته  كثرة  من 
بعض الكلمات االجنليزية البسيطة. فرامز كان طفال ذكيا قابال 
للتعليم والتوجيه. ولكن من الذي يقوم بتعليم خادم عنده جملرد 

اتقانه عمل ما؟ سبيكة كانت أول من فعل ذلك!
***

انزعج هادي جدا لسماعه كالم رامز املتناقض فعلق:
- طب اسمح لي يعني...منني خدام...ومنني كانت بتوديك مدارس؟

فعال  مدارس   ماروحتش  أنا  ازاي؟...ما  عليك صح...تيجي  برافو   -
اسمه  دراسي  نظام  فيه  منازلهم...هناك  من  بتعلم  كنت  أنا   ،
منازل...ودا ليه؟...بس عشان اساعد اوالد صاحباتها في دروسهم 
عشان  مش  لها....  مادي  مبقابل  الواجبات...وطبعا  لهم  واعمل 
سواد عيوني يعني... يعني كانت بتكسب من ورايا... ومن  غير ما 

اعرف...حلد ما جه يوم.... وعرفت....
 يتبع في احللقة التالية من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )٣٣((

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )3٨( ملــــكوت اللـــ
ما بني العهدين... وعبادة األصنام )1(

موضوع  في  املاضية  األسابيع  في  حتدثنا 
وآدم..  اهلل  بني  العهود  باألحرى  أو  العهد 
شعب  مع  والعهد  وإبراهيم...  ونوح.. 
موسى  مع  العهد  في  متمثالً  إسرائيل 
داود... مع  العهد  وأخيرا  للعهد..  كوسيط 
لها  نتطرق  لم  أخرى  عهود  هنالك  نعم  أي 
منها العامة مثل امتداد العهد مع إسحق 
قضاة  مع  اخلاص  ومنها  ويوسف  ويعقوب 
وأنبياء وملوك. ولكن كان العهد مع موسي 
القدمي  العهد  كتب  في  السائد  الطابع  له 
األنبياء  كتب  نهاية  وحتى  اخلروج  سفر  من 
العهد  تقسيم  بحسب  الكبار  أو  الصغار 

القدمي.
وذلك  السطحية  بهذه  يبدو  ال  األمر  لكن 
لكل قارئ للعهد القدمي بعيون وبروح العهد 
اجلديد، اعني من يقرأ العهد القدمي من خالل 
بني  أن  يكتشف  أن  يستطيع  يسوع،  فلتر 
اخلروج  من  القدمي  العهد  كتب  كل  سطور 
إلى  يهدف  افجي  خط  هناك  مالخي،  إلى 
عهد جديد مختبئ بني السطور، وقد ذكرت 
امتيازات العهد في سلسلة كهنوت ملكي 
الــــــــ  برنامج  على  املسجلة  صادق 
الكتاب  درس  اجتماع  في   SoundCloud
فقط  هنا  الشواهد  بعض  وسأذكر  اخلاص، 
إليها  يرجع  أن  اجملتهد  للقارئ  ميكن  التي 
فيه  اآلن  يحيا  الذي  اجلديد  العهد  أن  ليدرك 
العهد  في  مختبئ  كان  النعمة  عهد  وهو 
إال  تلتقطه  أن  تستطيع  ال  ولكن  القدمي 
بالروح القدس ومنها على سبيل املثال، ارميا 
31-23&33 ، سفر زكريا في اإلصحاح التاسع 
العهد  مفردات   ،20-74 مزمور  بعده،  وما 

املاضية،  األسابيع  في  حتدثنا  كما  داوود  مع 
السموات  في  مثبته  الرب كما هي  فكلمة 
ابدي، و ظهر في  الرب  األبد هكذا عهد  إلى 

كماله في املسيح يسوع »اإلنسان«.
زاغوا  اجلميع  أن  بوضوح  يشرح  والكتاب 
وفسدوا وذلك لسبب إنهم كانوا في حاجة 
ولكن  اهلل  مجد  مع  يتالمسوا  إن  ماسة 
العهد،كما  في  يثبتوا  أن  في  فشلوا  النهم 
َعْهِدي،  ِفي  يَْثُبُتوا  لَْم  »ألَنَُّهْم  الكتاب  يقول 
«. )العبرانيني 8: 9(  وَأَنَا أَْهَملُْتُهْم، يَُقوُل الرَّبُّ
اهلل  عبادة  استبدلوا  انهم  النتيجة  فكانت 
ليس  وهذا  األوثان،  عبادة  أو  البعل  بعبادة 
ووعي  إدراك  فبدون  اإلنسان،  على  بجديد 
روحي في عبادتك للرب من السهل أن تنزلق 
هذه  تزعجك  ال  أن  أرجو  األصنام،  عبادة  في 
في  احلبيب  يوحنا  منها  حذر  فلقد  اجلملة 
أَيَُّها  فقال  املسيح  صعود  بعد  أي  رسالته 
آِمنَي.  أَنُْفَسُكْم ِمَن األَْصَناِم.  اْحَفُظوا  األَوْالَدُ 

)1 يوحنا 5: 21(
عمق  في  متأصلة  كانت  األصنام  فعبادة 
الكتاب  ويذكر  التكوين  سفر  منذ  اإلنسان 
املقدس بوضوح أن عائلة راحيل زوجة يعقوب 
اإلعداد  في  كما  لألصنام،  تتعبد  كانت 
األصنام  أخذت  قد  راحيل  »وكانت  التالية 
ووضعتها في حداجة اجلمل وجلست عليها. 
فجس البان كل اخلباء ولم يجد« )تك 31: 34(. 
»وملعت عبادة األصنام بني شعب إسرائيل في 
الذهبي،  العجل  صنعوا  عندما  سيناء  برية 
وصوره  أيديهم  من  الذهب  هارون  فأخذ 
فقالوا:  مسبوكا.  عجال  وصنعه  باإلزميل، 
التي أصعدتك من  يا إسرائيل  آلهتك  »هذه 

أرض مصر« )خر 32: 4( حتى أن الروح القدس 
الروعة فيقول فبكروا  يذكر جملة في غاية 
)شعب إسرائيل( في الغد وأصعدوا محرقات 
وقدموا ذبائح سالمة. وجلس الشعب لألكل 
للعب  وكلمة  للعب.  قاموا  ثم  والشرب 
معناها األصلي »الزنا احلرفي« بدون جتميل ملا 

قد حدث.
أو  الشرق  عبادات  في  ثابتة  قاعدة  وهذه 
عبادة األصنام، أنها تتصف بأشياء جنسية 
من  أن  أوضح  قد  الكتاب  الن  نظرا  حرفية، 
يقول:  ألنه  واحد؟  جسد  هو  بزانية  إلتصق 
 ...  )16  :6 واحدا«)1كو  جسدا  االثنان  »يكون 
ولم تتوقف عبادة األصنام على مدار العهد 
لذروتها في عهد ملوك  القدمي حتى وصلت 
امللك  أحاز  املثال،  سبيل  على  ومن  بعينهم 
إن  بهم  وصل  إن  حتى  وآخرين،   .... ومنسى 
إلرضاء  بشرية  كذبائح  أوالدهم  يقدموا 
آلهتهم كما بذكر الوحي هنا عن واحد من 
إنه عبر  امللك  أشر ملوك يهوذا وهو منسي 
جانا  واستخدم  وتفاءل  وعاف  النار،  في  ابنه 
الرب  عيني  في  الشر  عمل  وأكثر  وتوابع، 

إلغاظته )2مل 21: 6(
وتصل ذروة اإلعالن اإللهي عن عبادة األصنام 
في سفر هوشع إذ يذكر افرامي باالسم كرمز 
لإلنسان وكم االلتصاق بعبادة البعل، وسأذكر 
أنصحك  ولكن  فقط  واحد  شاهد  لكم 
عزيزي القارئ أن تتصفح سفر هوشع، »ألن 
أفرامي كثر مذابح للخطية، صارت له املذابح 
للخطية. أما ذبائح تقدماتي فيذبحون حلما 
ويأكلون. الرب ال يرتضيها. اآلن يذكر إثمهم 
ويعاقب خطيتهم. إنهم إلى مصر يرجعون.  

قصورا،  وبنى  صانعه  إسرائيل  نسي  وقد 
وكثر يهوذا مدنا حصينة. لكني أرسل على 
مدنه نارا فتأكل قصوره«.  )هو8: 11، 14-13(

في املقال القادم سوف اذكر لكم امثله آللهة 
األمم في القدمي ومعني كال منها، ولكن قبل أن 
اختم مقالي هذا، نعم مازالت عبادة األصنام 
موجودة في عصرنا ومع غاية األسف داخلنا، 
على  نتغلب  أو  نغلب  أن  نستطيع  ال  ولكن 
هذا األمر إال بإدراكنا مبن نلتصق، وبنمونا في 
معرفة الرب، وكم اخليرات والنعم التي نحن 
حيث  نسكن  نحن  لو  حتى  مقيمون  فيها 
القدس  الروح  ذكر  كما  الشيطان  كرسي 
متسكنا  ولكن  برغامس  كنيسة  ملالك 
وعدم  غطرسة  عن  وليس  احلسن.  باالسم 
اإلميان حينذاك نسمع فم  بيقني  بل  معرفة 
الرب يقول لنا.. »ولكن عندي عليك قليل: أن 
عندك هناك قوما متمسكني بتعليم بلعام، 
الذي كان يعلم باالق أن يلقي معثرة أمام بني 
إسرائيل: أن يأكلوا ما ذبح لألوثان، ويزنوا. من 
للكنائس.  الروح  يقوله  ما  فليسمع  أذن  له 
من يغلب فسأعطيه أن يأكل من املن اخملفى، 
اسم  احلصاة  وعلى  بيضاء،  حصاة  وأعطيه 
جديد مكتوب ال يعرفه أحد غير الذي يأخذ«.  

)رؤ2: 14، 17( ...... وللحديث بقية.
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إجنيل  في  خواطر  سلسلة  إلى  أخري  مرة  ونرجع 
يوحنا، ورمبا في أتصال مع املقال السابق الذي فرضته 
علينا كلمة ألسقف في حفل وداع طيب الذكر األب 
مكاري يونان، وأيضا تصريح لكاهن معروف بخصوص 
يتصوره  ما  أقصي  كان  والعقيدة.  اإلميان  موضوع 
- عن كيفية  نيقودميوس  في  ُمثَّالً   - اإلنسان احلكيم 
إصالح اهلل للخليقة الساقطة - أن املسيح سيأتي 
بتعليم إلهي : »يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من اهلل 
معلماً ، ألن ليس أحٌد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي 

أنت تعمل إن لم يكن اهلل معه«.
        فأوضح له الرب يسوع املسيح أن ما جاء به ليس 
تعليم بل والدة من فوق لتجديد خليقة اإلنسان:«احلق 
يقدر  ال  فوق  من  يولد  ال  أحد  كان  إن  لك:  أقول  احلق 
اإللهي  التجسد  إرسالية  وإن  اهلل  ملكوت  يرى  أن 
ميكن  ال  إلهي  تدبير  هي  اإلنسان  خليقة  لتجديد 
العقل  مع  يتعارض  ال  ولكنه  للفحص  إخضاعه 
»الريح تهب حيث تشاء،  الريح:  وأعطاه مثال هبوب 
إلى  تأتي وال  أين  وتسمع صوتها، لكنك ال تعلم من 

أين تذهب. هكذا كل من ُولَِد من الروح«.
       إن التعليم يرتبط بأصحاب العقول أما الوالدة 
فارتباطها باحلب وليس الفهم. حب األم أن يكون لها 
مولود، وحب املولود الذي يحب أمه التي سبق فأحبته 
واإلنسان،  اهلل  بني  العالقة  يوجد. هكذا هي  أن  قبل 
بالفهم  أعماقه  يسبر  أن  لعقل  سبيل  ال  حٌب  هي 
اإلميان  كان  لذلك  الفهم.  مع  يتعارض  ال  أنه  رغم 
باملسيح له األولوية على تعليم العقيدة التي تتمايز 

عقول الطوائف املسيحية عن بعضها في صياغته. 
ولكن يبقي اإلميان باملسيح واحداً وموِحداً للمؤمنني 
تفسيرهم  في  حروف  علي  رؤساؤهم  تناحر  مهما 

لإلميان الواحد.
      ولقد احتدمت محنة العقل والعلم والتعليم أمام 

عظمة اإلميان أثناء احلوار بني 
نيقودميوس واملسيح عندما 
قائالً:«أجاب  األول  أعترض 
نيقودميوس وقال له : كيف 
 .« هذا؟  يكون  أن  ميكن 
يسوع  الرب  صادق  حينئذ 
أن  حقيقة  على  املسيح 
دون  العقل  فوق  هو  اإلميان 
علي  وأشفق  معه.  تعارض 
نيقودميوس وعلمه الالهوتي 
يتعالون  الذين  كل  )وعلى 

على اإلميان املسيحي إلخوتهم املسيحيني رافعني في 
يصل  أن  أخفق  ألنه  العقيدة(  حماية  راية  وجوههم 
إلى أبعاد حب اهلل املطلق نحو اإلنسان الذي بسببه 
 « وخالصه:  اإلنسان  خلق  جهة  من  اهلل  تدبير  كان 
ولست  إسرائيل  معلم  أنت   « له:  وقال  يسوع  أجاب 

تعلم هذا  “».
       ولم يتوقف رب اجملد عن افتقاده لعجز وقصور 
حادثة  أستحضر  لذلك  ونيقودميوس،  اإلنسان  فهم 
النحاسية« وكيف كان اإلميان بقدرة اهلل من  »احلية 
احليات  لدغ  الناجت من  املوت  الشفاء من  خاللها على 

لبني إسرائيل في برية سيناء عندما أخطأوا وضلوا 
الواقع  من  مثاالً  املميتة. هذا كان  احليات  فضربتهم 
اهلل  خلالص  صغير  كنموذج  إسرائيل  بني  وتاريخ 
فوق  الذي  اإلميان  يتطلب  وهو  املوت.  من  لإلنسان 
العقل دون تعارض. من هنا كانت أولوية اإلميان علي 
العقل والتعليم دون تعارض.    
                 إن شفاء الذين 
في  املميتة  احليات  لدغتهم 
كان  املوت،  من  سيناء  برية 
جديدة  وحياة  والدة  مبثابة 
اهلل  في  باإلميان  حتققت  لهم 
النحاسية  احلية  إلى  والنظر 
وأوصاه  موسي  رفعها  التي 
احلية  لدغته  من  كل  أن  ربه 
النحاسية  احلية  إلي  ونظر 
فإنه  اهلل  خالص  في  مؤمناً 

يغلب املوت ويحيا.
          ثم أستعلن الرب يسوع املسيح لنيقودميوس 
لدغ  بعد  اجلسدي  املوت  شفاء  أن  أجمع  وللعالم 
احليات املميتة في سيناء هو »األرضيات« التي كانت 
مبثابة حتضير لذهنية اإلنسان وتعليم يفتح الطريق 
للعقل املستنير أن يؤمن »بالسماويات« التي سيأتي 
بها املسيح ابن اهلل في جتسده عندما يرفعونه على 
خشبة الصليب ويغلب املوت واهباً احلياة للجالسني 
في ظالل املوت بسبب البعد عن اهلل الذي هو لدغة 

الشيطان »احلية القدمية«.
            وأوضح الرب آسفاً كيف أخفق عقل اإلنسان 
أن يؤمن بالسماويات علي الرغم من شهادة األرضيات 
مع  اهلل  تاريخ  كل  في  لإلميان  والشاهدة  الدامغة 
ولستم  األرضيات  لكم  قلت  كنت  :«إن  اإلنسان 
تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟«  إن 
عجز اإلنسان في التعرف علي اهلل وقصوره في رؤية 
مدى  على  لإلنسان  اهلل  افتقاد  رغم  به  واإلميان  اهلل 
التاريخ، كان هو أحد أسباب التجسد اإللهي وظهور 
اهلل في جسٍد مشابه جلسد اإلنسان، ودعاه الكتاب 
بألقاٍب نذكر منها »اإلنسان الثاني الرب من السماء« 
شخصه  في  سيؤسس  الذي  وهو  اإلنسان«  و«أبن 
خالصاً ال يزول بتحرير اإلنسان من عبودية الشيطان 

وتسلط الشر وبالتالي من موت اخلطية .
        هذا هو جتديد خليقة اإلنسان الذي تأسس في 
بشرية املسيح يسوع. وهي خليقة ال تشيخ »يجدد 
وتبررت  تطهرت  خليقة  ألنها  شبابك«  النسر  مثل 
اخللود  نعمة  ونالت  فتقدست  يسوع،  املسيح  في 
بَعد، مثلما  واألبدية، فال يطالها موٌت وال شيخوخة 
استحال  الذي  آدم  سقوط  بعد  اإلنسان  حال  كان 
موت  دخله  أن  بعد  الذاتية  بقدراته  يتجدد  أن  عليه 
اخلطية. فماذا نتوقع من إنسان ميت؟ وقد أظهر كالم 
من  النجاة  في  هذا  البشرية  يأس  جلياً  نيقودميوس 
أن  اإلنسان  ميكن  »كيف  نيقودميوس:  له  »قال  املوت: 

يولد وهو شيخ؟  
ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟«.

              لقد بدأ نيقودميوس يفهم أن الرب لم يأت 
توقف  ولكنه  لإلنسان.  جديد  بخلق  ولكن  بتعليم 
األم  رحم  في  ذهنه  انحصر  إذ  حتقيقه،  كيفية  أمام 
الرب  به  رجع  لذلك  اإلنسان.  كوسيلة اهلل في خلق 
الغمر  علي  »وكان  بدأت  وكيف  اخلليقة  أصول  إلي 
ظلمة وروح اهلل يرف علي وجه املياه« )سفر التكوين(، 
وأوضح له أن نعمة اخللق وكذلك نعمة جتديد اخلليقة 
كانت وستظل هي عمل روح اهلل القدوس كما منذ 
املياه في  الروح القدس على وجه  البدء عندما رفرف 
بدء اخللق، كذلك ستكون بأن يعود وبرفرف روح اهلل 
بسٍر  املسيحية  املعمودية  مياه  وجه  على  القدوس 

عظيم لتجديد اخلليقة:
»أجاب يسوع: احلق احلق أقول لك: إن كان أحد ال يُولد 

من املاء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت اهلل«.
لنتكلم  قلوبنا  الرب  يفتح  أن  نطلب  وهنا            
ال  رمبا  نيقودميوس،  إلي  الرب  حديث  في  أعماٍق  عن 
يتناولها الوعظ املسيحي حالياً. فنلفت نظر القارئ 

أن الرب عندما قال »إن كان أحد ال يُولد من املاء والروح 
هنا عن  يتكلم  يدخل ملكوت اهلل“، كان  أن  يقدر  ال 
وضع  التي  عدن  جنة  عن  وليس  السموات  ملكوت 
اهلل«،  صورة  »على  خلقه  عندما  أوالً  آدم  فيها  الرب 
بانتظار االنتقال بآدم إلى السماء أي ملكوت اهلل في 
السموات. هذا كان ليتحقق إذا اختار آدم بحرية إرادته 
اهلل  بها  أنعم  التي  العدم  من  وخلقه  وجوده  نعمة 
اختيار  حرية  حسب  فعلى  يوَجد.  أن  قبل  من  عليه 
آدم ميكنه أن يثبت محتفظاً بصورة اهلل فيه بإرادته 
من  به  وعده  ما  آلدم  اهلل  سيحقق  وعندئذ  اخلاصة، 
أن  فقط  وليس  اهلل،  ملكوت  في  أبدية  وحياة  خلود 
في  اهلل  شبه  وعلى  بل  اهلل  صورة  على  آدم  يكون 
اإلنسان  »نخلق  األبد:  إلى  اهلل  مع  يحيا  لكي  اخللود 
علي صورتنا كشبهنا«. »املولود من اجلسد جسد هو، 

واملولود من الروح هو روح«.
       إن قول الرب هنا يشير إلى ما شرحناه. فاملولود 
من اجلسد إمنا يعود علي آدم في جنة عدن والذي كان 
في انتظار أن يولد من الروح لكي يدخل ملكوت اهلل 

في السموات .
          وتأكيداً لهذا املعني يقول الوحي في موضع 
األول،  اإلنسان  آدم،  »صار  أيضا:  مكتوب  »هكذا  آخر 
نفساً حية، وآدم األخير روحاً محيياً «...اإلنسان األول 
السماء.«  من  الرب  الثاني  اإلنسان  ترابي.  األرض  من 
)1كورنثوس 15( هذا توضيح ما بعده توضيح أن دخول 
آدم إلي ملكوت اهلل لم يكن ليتم إال إذا أختار بإرادته 
أن يتَِّحد بصورة اهلل التي خلقه اهلل عليها. واملسيح 
له اجملد هو ابن اهلل وكلمته وحكمته وهو صورة اهلل 

ورسم جوهره كما قال الكتاب )عبرانيني 3:1(.
أنه  اجملد  له  املسيح  إلي  أيضاً  الكتاب  وأشار       
»شجرة احلياة التي في وسط فردوس اهلل« بانتظار أن 
يأكل منها آدم )يتَِّحد( بإرادته ويحيا إلى األبد. ولكنه 
به  املوعود  املرأة«  »نسل  فجاء  احلية.  بغواية  سقط 
وسحق رأس احلية. )تكوين 15:3(. هذا هو آدم األخير، 
يسوع املسيح، اهلل الذي ظهر في اجلسد. وباختصار 
اإلنسان في  تأله  لتحقيق  اإللهي كان  التجسد  فإن 
األبد مع اهلل  إلى  ويحيا  اخللود  لينال  املسيح يسوع 

في ملكوت السموات وليس جنة عدن.
          إن حيرة نيقودميوس ليست مبستغرَبة عليه 
وعلى كل ذرية آدم األول الذي وبسبب اختياره انحصر 
السماء  نور  عن  تغرب  و  األرض  تراب  في  نسله  وكل 
نيقودميوس  على  الرب  أشار  لذلك  الظلمة.  فغمرته 
الرب يسوع املسيح،  آدم األخير،  إلى  برؤيته  يرتفع  أن 
أبن اهلل و أبن اإلنسان: »وليس أحٌد صعد إلى السماء 
في  هو  الذي  اإلنسان  ابن  السماء،  من  نزل  الذي  إال 

السماء«.
           والصعود والنزول هنا هو من السماء وليس 
مجال حلديث عن جنة عدن بَعد. فالسماء ال يدخلها 
إال املتحدون باملسيح والذين حتقق لهم اخللود األبدي 
من خالل احتادهم بناسوت املسيح اإلله فصارت لهم 

شركة حياة في الثالوث القدوس. 
               ولقد وضع الرب في حديثه مع نيقودميوس 
معرفة  محدودية  بني  العظمى  للمضادة  تلخيصاً 
اإلنسان وبني حب اهلل املطلق الذي هو موهبة اإلميان 
باملسيح لكل من يؤمن: »أنه هكذا أحب اهلل العالم 
حتى بذل أبنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، 

بل تكون له احلياة األبدية«.
             إن أهمية العقل تظهر بوضوح في أنه وسيلة 
اإلنسان لرفض كل املعروض عليه من آلهة تتعارض 
حب  من  اهلل  عليه  خلقه  الذي  أصله  مع  تعاليمها 
أن  له  ويبقي  واملوت.  الشر  وكراهية  واحلياة  اخلير 
يتعرف على اإلله احلق وهذا يتطلب قبول افتقاد الروح 
القدس لعقل اإلنسان حتي ينير ظلمته التي انحصر 
إلي  الرب  أشار  وقد  تغربه عن اهلل.  منذ  فيها طويالً 
ذلك في أسى »إن كنت قلت لكم األرضيات ولستم 
تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟«... 
الروح...   يقوله  ما  فليسمع  للسمع  أذنان  له  ومن 
أمياني«...   ضعف  فأعن  يارب  »أؤمن  قائلني:  فلنتضرع 

والُسبح هلل. 

إجنيل يوحنا: اإلصحاح الثالث )٣(

)بني اإلميان والعقيدة( حديث الرب مع نيقودميوس )٣(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )١٥٤( 
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أكثر البلدان خطورة وأماناً للسفر في ٢٠٢٢

في  أماناً  واألكثر  البلدان  أخطر  عن  جديدة  دراسة  كشفت 
العالم التي ميكن زيارتها في 2022.

أن أخطر  الدولية   SOS أجرتها منظمة التي  األبحاث  ووجدت 
دولة للزيارة في عام 2022 هي أفغانستان، تليها سوريا وليبيا 

وجمهورية إفريقيا الوسطى والعراق.
وعند تقييم البلدان من منخفضة إلى شديدة اخملاطر، تشمل 
واالضطرابات  السياسي،  العنف  حتليلها  مت  التي  التهديدات 
االجتماعية، والرعاية الصحية، وتأثير الوباء، فضالً عن اجلرائم 
أيًضا  السنوي  اخملاطر  تقييم  شمل  العام،  وهذا  الصغيرة. 
مخاطر فيروس كورونا مبا في ذلك اضطرابات السفر والصحة 

العقلية.
وكان لدى أفغانستان أعلى مستوى من اخلطورة القصوى على 
والنظام  والقانون  احلكومة  األدنى من سيطرة  احلد  مع  األمن، 
ومخاطر عالية جدا على الرعاية الصحية التي وصفت بأنها 

شبه معدومة.
النرويج  وجاءت  أوروبا،  في  أمانًا  األماكن  أكثر  على  العثور  ومت 
ولوكسمبورغ،  والدمنارك  فنلندا وسويسرا  تلتها  املقدمة،  في 
ومت اعتبار اململكة املتحدة أيًضا ذات مخاطر منخفضة لألمن 
واخملاطر الطبية، على الرغم من أنها كانت متثل خطرًا متوسًطا 

للعمليات احمللية املتعلقة بفيروس كورونا.
كورونا  فيروس  مشكالت   2022 عام  مخاطر  تنبؤات  وتشمل 
الطويلة والصحة العقلية، فضالً عن األنشطة املستمرة التي 
تتعطل بفعل الوباء، على الرغم من توقع استقرارها حتى عام 

.2023
وصنف دراسة SOS الدولية لعام 2020 مالي على أنها األكثر 
خطورة، بينما احتلت أفغانستان املركز التاسع، ووجدت دراسة 
مختلفة أن طوكيو وسنغافورة وأوساكا أكثر مدن العالم أمانًا، 
وإذا كنت تريد القيادة بأمان جتنب السفر إلى أملانيا والنمسا، 
تتعرضان ألكبر عدد  أنهما  للوباء  دراسة سابقة  حيث وجدت 

من حوادث املرور، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

باكستان:  إلجناب صبي.. زرع برأس حامل مسمارًا 
اخترق جمجمتها!

وجود  بسبب  باكستاني،  مستشفى  إلى  حامل  امرأة  جلأت 
مسمار في رأسها زرعه لها »معالج«، أكد لها أن هذه الطريقة 

تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية.
وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى عالج املرأة في املستشفى 
لوكالة فرانس برس أنها قصدت املستشفى الواقع في مدينة 
بيشاور شمال غربي البالد، بعدما حاولت نزع املسمار بنفسها.
تعاني  كانت  لكنها  وعيها،  كامل  في  كانت  أنها  إلى  وأشار 
كثيراً، فيما أظهرت صورة باألشعة السينية أن املسمار اخترق 

اجلمجمة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.
ما  وهو  برابعة،  حامل  وهي  بنات،  لثالث  أم  إنها  املرأة  وقالت 
قائد شرطة  وأكد  إليه،  واللجوء  املعالج  لسماع كالم  دفعها 
بيشاور عباس إحسان لوكالة فرانس برس أن قواته ستقبض 

على املشعوذ قريبا.
ولدى  باكستان،  في  يكثرون  التقليديني  املعاجلني  أن  إلى  يشار 
السكان هناك معتقدات تنظر إلى إجناب مولود ذكر على أنه 
مساعدة  على  الفتاة  من  قدرة  أكثر  أنه  يُعتقد  إذ  خير،  فأل 

والديه في تأمني مدخول مالي.

لندن: بيع أكبر ماسة بالعالم في مزاد بـ٢٨.4 
مليون دوالر

مليون   4.28( إسترليني  جنيه  مليون   3.16 مقابل  في  بيعت 
التي  النادرة  السوداء  املاسة  لندن  في  أقيم  مزاد  خالل  دوالر( 
أطلق عليها اسم »إنيجما« )لغز( وتعتبر أكبر ماسة طبيعية 

في العالم، على ما أفادت دار »سوذبيز«.
 555.55 وزنها  يبلغ  التي  وجهاً  الـ55  ذات  املاسة  هذه  وبيعت 

قيراط )111.11 جرام( بنتيجة مزاد أقيم عبر اإلنترنت.
عام  املتخصصتان    »Gübelin»و  »GIA« وقد سجلتها شركتا 
2004 كأكبر ماسة طبيعية في العالم، ثم أدرجتها موسوعة 
القياسية عام 2006 كأكبر ماسة مقطوعة  جينيس لألرقام 

في العالم.
األرض،  باطن  من  يُستخرج  الذي  الكالسيكي  للماس  وخالفاً 
يكون املاس األسود في الغالب موجوداً على السطح، ما يشير 
إلى أنه قد يكون متأتياً »من خارج كوكب األرض«، بحسب ما 

أوضحت »سوذبيز«.
األسود  املاس  من  النوع  هذا  أن  »يُعتقد  املزادات:  دار  وأضافت 
ينشأ إما بفعل اصطدامات نيازك )باألرض( حُتِدث ترسباً للبخار 
الكيميائي، أو قد يكون منشأه من خارج كوكب األرض، إذ قد 
يتأتى من انفجارات جنمية من نوع املُستِعر األعظم )سوبرنوفا( 
تؤدي إلى تشكيل كويكبات ماسية تصطدم في نهاية املطاف 

بكوكب األرض«.
وميكن اليوم العثور على هذا النوع من املاس حصرياً في البرازيل 
شديد  تركيبته  بحكم  وهو  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية 

الصالبة ويكاد يستحيل قطعه وصقله.
ومت شراء »إنيجما« في أواخر تسعينيات القرن العشرين وكان 
ليأخذ  تقطيعه  واستلزم  قيراط،   800 يتجاوز  اخلام  احلجر  وزن 

شكله احلالي أكثر من ثالث سنوات.
تُعتبر  يد  املاسة من متيمة على شكل  واستوحي شكل هذه 
العني  األوسط مبثابة حماية من  الشرق  في بعض مجتمعات 

الشريرة.
القياسي لسعر  الرقم  الوردية »بينك ستار«  املاسة  وسجلت 
ماسة بيعت في املزاد، وبيعت مقابل 71.2 مليون دوالر في مزاد 

نظمته سوذبيز في هوجن كوجن في عام 2017.

جنوب أفريقيا:
نزهات طويلة وتقدمي شمبانيا... فندق للكالب 

بخدمة »سّت جنوم«

عادة ما تكون النجوم اخلمسة هي أعلى درجة ميكن أن حتصل 
تاون في  في مدينة كيب  فندقاً  لكّن  الفاخرة،  الفنادق  عليها 
رمبا  متميزة  خدمات  الكالب  من  لنزالئه  يقّدم  أفريقيا  جنوب 

جتعله يستحق الستة جنوم.
فندق سابويروف  في  األثرياء  أصحابها  يودعها  التي  فالكالب   

حتظى مبعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البالد.
»نبذل  الفندق:  في  الكالب  رعاة  أحد  مباال،  واتسون  يقول   

قصارى جهدنا لتقدمي خدمة ستة جنوم«.
إشرافا  تشمل  للكالب  فاخرة  إقامة  نوفر  أن  حّقاً  وقال«نريد   
على مدى األربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام 
السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى اجلاز التي تسمعها 

اآلن«.
في  الكالب  لتمشية  طويلة  نزهات  أيضاً  اخلدمات  وتشمل   
املناطق الريفية في وادي فرانتشوك مبنطقة مزارع العنب في 

غرب البالد.
تقدمي  أيضاً  الفندق  يقدمها  التي  املميزة  اخلدمات  بني  ومن 
داخل  بأعشاب  مختلط  ماء  عن  عبارة  وهي  الكالب،  شمبانيا 

زجاجة شمبانيا.

اليابان: شاشات قابلة للتذوق
أولياً لشاشة تلفاز »قابلة للعق«     طّور أستاذ ياباني منوذجاً 
ميكنها محاكاة نكهات الطعام، بحسب ما أوردته وكالة رویترز. 
ويطلق على التلفاز اسم:  Taste-the-TV، أو »تذوق التلفزيون«، 
وهذا االبتكار يتضمن عشر عبوات ترش النكهة على »سطح 
معقم« يتم لفه على الشاشة حتى يتمكن املشاهد من تذوق 

النكهة.
   وأشار البروفيسور هومی میاشیتا، من جامعة ميجي، إلى 
أنه ميكن استخدام هذا التلفزيون في تدريب الطهاة أو السقاة 
عن بعد.   وهو يقدر أنه إذا مت تصنيعه جتارياً فستكون تكلفته 

875 دوالراً.
   وقال البروفيسور: »الهدف هو متكني الناس من جتربة شيء 
العالم  من  اآلخر  اجلانب  على  مطعم  في  الطعام  تناول  مثل 

حتى أثناء وجودهم في املنزل«.
حول  املصنعة  الشركات  مع  محادثات  يجري  إنه  ويقال     
مثل  النكهة،  رش  لتكنولوجيا  األخرى  احملتملة  التطبيقات 

إضافة نكهات إلى اخلبز احملمص.
»محتوى  من  عاملاً  نبني  أن  ميكننا  أنه  البروفيسور  ويتصور     

تقني ميكن تذوقه« وقابل للتحميل.
ميكن  کوفید-19  عصر  في  أنه  مياشيتا  البروفيسور  ويعتقد 
الناس مع  تواصل  التكنولوجيا طريقة  النوع من  يعزز هذا  أن 
العالم اخلارجي.    لكن تساءل الناس على تويتر عما إذا كان 
وجود العالم في جائحة هو الوقت املناسب إلطالق هذا النوع 
من التلفزيون، وكتب أحدهم: »من احملتمل جداً أن يحقق جناحاً 
أنتجوا  قد  وطالبه  مياشيتا  وكان  کورونا«.     زمن  في  كبيراً 
بينها  بالتذوق، كان  املتعلقة  األجهزة  ذلك مجموعة من  قبل 

»شوكة جتعل مذاق الطعام أكثر حدة«.
اجلهاز،  عمل  كيفية  للصحفيني  الطالبات  إحدى  وأظهرت     
عدة  وبعد  حلوة«؛  »شوكوالتة  تريد  أنها  املاكينة  وأخبرت 
محاوالت، مت رش الطلب على السطح البالستيكي كي تتذوقه، 

وقالت إن طعمها كان يشبه »الشوكوالتة باحلليب«. 

عالم بال حدود2121

باريس: أصغر مدرسة في العالم
أنشئت في فرنسا أصغر مدارس في العالم وتضم املدرسة 50 
بأحدث  اإلجنليزية  اللغة  األطفال  تعليم  فقط. هدفها  تلميذاً 
في  املدارس  هذه  عدد  ويبلغ  والسمعية  البصرية  الوسائل 

فرنسا حتى اآلن 445 مدرسة.
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Why Forcing Someone to be Happy Does not work…
and what to do instead! 

It is really difficult to see 
the people we love the 
most feel sad, frustrated, 

hurt, and hopeless. If you 
are like most people, your 

‘fixer’ instinct will kick in. You love the person so dear-
ly, that you want to immediately ‘fix’ their situation 
and their mood. You want to make them feel better so 
that they are happy, peaceful, calm, and excited again.
But oftentimes, these efforts backfire – or fail. You 
may try to sing a song, play a game with them, surprise 
them with a gift…but lo and behold, they still feel sad. 
And now, they actually might feel angry or irritable too 
– because they KNOW that their sad feelings are ob-
vious, and are worried that their emotions and mood 
will start to impact you, as well.
They might start to think: ‘I should be feeling happy, 
but I am not. What is going on? What is wrong with 
me?’ You can see how this simple – and innocent ac-
tion of yours – to ‘make them feel happy again’ did 
not work.
So, what do we do instead? How can we approach this 
common occurrence? There is research (see https://
www.psychologytoday.com/us/blog/happy-togeth-
er/202104/why-forcing-your-partner-be-happy-
doesnt-work?amp&__twitter_impression=true
for more information) to show that ‘prioritizing posi-
tivity’ is an effective strategy to use. This simply means 
noticing what activities bring joy to our lives, and try-
ing to integrate them into our schedules. For exam-
ple, if your loved one enjoys reading a book, planting, 
doing a puzzle, getting physically active, etc. – then 
helping them prioritize this in their day can help make 
them feel a bit better. 
But again, we face a challenge. What if they are too 
busy to do these things? Or what if they feel so sad 
and frustrated right now, that they don’t have the en-
ergy or the desire to engage in these activities? The 
best way to approach this – which happens often – 
is not to force anything upon them. We can start by 

trying to make time for them by, for example, doing 
a household errand for them that will allow them to 
have enough time to do something for themselves. 
Maybe you can wash the dishes for them this evening 
while they take a warm bath. 
Remember: where energy goes, emotions flow. If you 
direct your energy into an activity, your mind and emo-
tions will follow. If you spend time doing a craft, work-
out, eat a meal, etc. that you typically enjoy, you will 
slowly feel a bit better. Will your sadness disappear? 
No. But it will be a tiny bit better. Small steps add up!
The other to consider is that sometimes by simply 
listening to them, you give them space to pinpoint 
what is really bothering them. Is your loved one sad 
because they have too much work to do? Or, are they 
actually just overwhelmed because right now, their list 
of ‘to do’s’ is too big, and they worry that they won’t 
have the energy to do it all? Are they angry because of 
a problem at work, or do they feel like they’ve made a 
mistake and now are being too harsh on themselves? 
Giving our loved ones the time and space to vent their 
emotions can be life-saving. This not only makes them 
feel heard and loved, but it also gives them a safe 
space to identify what is actually bothering them. This 
prevents on emotional spiral from turning into anoth-
er.
Another strategy to consider is to help your loved one 
realize how valuable, strong, talented, etc. they are. A 
part of positive psychology entails integrating things 
like creativity, passion for learning, etc. into our days 
in order to feel a sense of self-efficacy. The things that 
we are good at make up a huge part of our lives. Note 
that one’s career need not be their strength (or it can 
be!). Help your loved one use their strengths on a daily 
basis. For example, if your loved one enjoys painting, 
why not ask them to paint the wall? If they are good at 
teaching math, why not get a brain teaser and solve it 
with them? If they love to write, what about encourag-
ing them to start a journal? Engaging in activities that 
we enjoy – and are good at – fosters a sense of self-ef-

ficacy, and can help us return to a state of peace. We 
realize that we have a sense of purpose in the world, 
that we have talents that make us unique, and that 
we bring something into the lives of others. Take time 
to share your loved one’s strengths and hobbies with 
them…and watch a small smile, a splash of energy and 
passion, and a sense of relief embrace them.
So, in summary, rather than trying to force someone 
to feel happy, we can:
1) Acknowledge their emotions and encourage 
them to speak openly about what they are experienc-
ing 
2) Invite them to make time for the activities 
they enjoy (and help them do so)
3) Motivate them to realize their strengths and 
talents, and to engage activities that highlight this
Note that these 3 words form the acronym AIM. Don’t 
FORCE happiness, AIM for activities and attitudes that 
foster it instead!

Dr Marina Malak

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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During what was called “The Arab 
Spring,” which erupted in some 
Middle Eastern countries at the be-
ginning of 2011 and resulted in the 
fall of several totalitarian regimes’, 
there was a phenomenon, or an as-
sumed conspiracy theory called 
“The Third Party”. 
This third party was the unseen re-
sponsible person(s) for any act of vi-
olence, civil unrest, sabotage, or any 
aggression against the mass citizens 
who require change and calling for 
new democratic regimes. However, 
no one until now could identify who 
is/are this third party specifically.
I remembered these incidents in the 
contemporary political history after 
the allegations that there is an un-
identified party which is responsi-

ble for the funding and organizing 
the “Convoy Protests” that has ma-
liciously paralyzed our Capital and 
most of the trade routes between 
Canada and the USA, and which 
was leading to possible economic 
tribulations.
The resemblance between those two 
incidents is how governments some-
times, instead of facing tough situa-
tions, incline to create fictitious and 
dramatic events to cover their polit-
ical ignorance or failure to handle 
serious tests to their competency.
It started with vague statements from 
the federal government, followed by 
silence. The cabinet disappeared, 
and it seemed like no one was in 
charge. Only when the law enforce-
ment units started to act after a court 

consent did we witness some clear-
ance of such a dark cloud. Also then, 
when we began to hear about a third 
party who is after the destruction of 
Canada and its economic system.
Aside from discussing and question-
ing who is that third party? And why 
Canada? And since when did Can-
ada have those enemies that would 
come after its peace, stability, and 
economy? In addition, where are the 
intelligence, the RCMP, and all the 
security systems looking after our 
freedom, peace, and solidity? Why 
Now?
We realized that the federal govern-
ment keeps failing to handle many 
challenges, economically, socially, 
and politically, whether internally 
or internationally. Even democracy 

became at high risk when the feder-
al government threatened those who 
exercise the freedom of speech, the 
significant form of practicing de-
mocracy, by issuing laws that could 
restrict physical freedom.
Although the declaration of a state 
of emergency came very late but 
was it really meant to resolve this 
plight of the “Convoy Protest,” or 
was it the last card of a player who 
is losing everything. 
Indeed, it was a critical decision 
since many spectators regard it as a 
violation of democracy. Still, in cer-
tain times some measures must be 
taken to protect the democracy and 
the freedom of mass citizens against 
a few who have endangered our 
freedom and our strength.
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I continue to express sup-
port for ending federal vac-
cine mandates, especially 
the truckers’ mandate. Pre-
venting thousands of truck-
ers from bringing goods 
across the border will have 
serious consequences for 
all Canadians, regardless 
of their vaccination status. 
Since truckers work alone 
and already have to follow 
provincial rules regarding 
masking and distancing in 
public places, adding a new 
mandate for them at a time when other 
countries are moving back to normal did 
not make any sense.
While supporting calls to end this and 
all federal mandates, it is important to 
underline that I do not and never have 
supported illegal blockades. I have been 
disappointed to see a small number of 
people who oppose mandates resort to 
blockading critical infrastructure. Man-

dates have hurt our supply 
chains. Blockading critical 
infrastructure will hurt them 
even more. 
Politically, those who sup-
port blockades are doing 
severe damage to their own 
cause. The Prime Minis-
ter would much rather be 
talking about illegal block-
ades by a few, instead of 
confronting the fact that tens 
of thousands of Canadians 
have come out to peacefully 
protest the severe negative 

impacts on their lives that flow from his 
policies.
In my own statements and actions, I have 
always been consistent in opposing illegal 
blockades, whether initiated by the “no 
mandates” movement, the “idle no more” 
movement, or any other group. Everyone 
has a right to protest based on their own 
belief systems and should be given the 
space to do so, but blockading critical in-

frastructure is not an appropriate way to 
advance even legitimate grievances. The 
Prime Minister should be seeking to pro-
mote dialogue and respond to legitimate 
concerns, while supporting law enforce-
ment to address threats to critical infra-
structure. Here is what I said on this in 
the House of Commons on February 7th, 
specifically regarding protests in Ottawa:
“I think it is critically important that peo-
ple are able to protest and that we mini-
mize the negative impact on the lives of 
people in this city. There should be ef-
fective dialogue, between protesters and 
the city that allows necessary access and 
transportation to occur. I think that dia-
logue can take place if the Prime Minister 
plays a constructive role in bringing down 
the temperature.”
Sadly, rather than bringing down the tem-
perature, the Prime Minister continues 
to demonize people with legitimate con-
cerns, escalate the situation, and refuse to 
reflect on the policy failures that have led 
us to this point. He would rather be in a 

tense stand-off with a few blockaders than 
address the legitimate concerns of peace-
ful protestors. 
Public health authorities in Canada and 
around the world are saying that now is 
the time to move away from vaccine man-
dates in general. Most people are already 
vaccinated, and extra “pressure” is un-
likely to impact those who up to now have 
chosen not to. After the highly contagious 
but milder Omicron variant, virtually all 
of us have either been vaccinated, had 
COVID-19, or both. 
In this midst of this situation, now is 
the time more than ever to recommit to 
time-honoured Canadian practises of re-
specting others, listening to those with 
different points of view, appreciating the 
freedom that others have to choose their 
own path, and expressing policy con-
cerns boisterously but peacefully. And, 
now is the time for the government to put 
forward a science-based plan for ending 
restrictions so that life can get back to 
normal.
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